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 ~ורס~~ ה~און אא~ז של עטו פרי הנו הכהן"' חיים רבנו ותשו~ת "~ות ~~~'
 ~~ רש~ה~~~ דורו מופת

 ר' ~גדול
 ה ם י יח

~ 
 מ ש ~ה"ר ה~ולה מאור המפורסם הגאון בן והגליל' לבוב אבדק~ק זצ~ל ט ר ו פ א פ ר ן ה

~ 
 ה

 פ ר ן ה כה
~ 
 שמ~ ~ ~י בשם הנודע ו~וב' הורודנא' לובלין~ אבדק~ק זצ~ל ט ר ו פ

 בן
 ה~או~

 ה~ורסם
 נח~ מוה~

 הכהן

~~
 ~ בשם~ הנודע רבת~' דובנא אבדק~ק זצ~ל

 היה ~נו של אחיו זצ~ל~ ליפשיס נחמן
 ~ ס ~ י ~ הרה~~

 ה
~ 
 ר ן ה

~ 
 א
~ 
 ר ו

 חיים מוה~ר רש~ה~ג דורם גאוני של אמם אבי פיעסק'אבדק~ק ~
 אבדק~

 מוה"ר ואחיו וואלאזין'
 זל~~

 ~~. ~~ל

~~
 פטירת לאחר שנה ~מאה בראשונה לדפוסהובא

 רב~
 הכ~ן ראובן מוה~ר הרה~ג נ~דו ע~י תרכ~ו בשנת ~וב בעיר המחבר

רפאפו~
 הגהו~יו. ב~רוף ז~ל ~רנופול

 באות~
 דרשו~יו קובץ חיים~' ~ז~ר הספר הנ~ל נכדו ע~י לדפוס גם הובא ~~ה
 רבנו.של

~~~~
 בדורו מקובל היה ~מחבר

 ~רב~
 נתקבלו הכ~תיו אשר הגולה בני ~ל ~ל

 ב~~
 ~שראל תפוצות

 כהל~
 פנו דורו גאוני פסו~.

 בין והחמורות. הקשות בשאלותיהםאליו
 מוצאי~ הפוני~

 הגא~ן ליסא~ אבדק~ק טבלי מוה~ר הגאון ההפלאה' הנוב~י~ את

~וה~
 ~מה

 ח~ל~ אבד~"~
 משה דוד אברהם מוה~ר ה~און ה~ב~ם' על המשנה מ~ת ב~"ס

 אבדק~
 המחבר בעל רוהטין

 המ~ילתא' על המשנה מר~ת~ר
 הגאו~

 הגאון ~אמבורג~ יצחק מוה~ר
 מוה"~

 בשם ה~ונה מיכל יחיאל
~ 

 סלונימר' מיכל
 ~ובותיו דורו. מ~י רבים גאונים ו~ד נתיבים~~ ~מאיר ספר המחבר בעל מרגליות מאיר מו~"ר הגאון רבנו' של גיסופרמיס~' אבדק~

 ~~~ור~ו ו~מוצקות הבר~רות הצלולות ד~תיו ~שתקפותבספרו
~  

 ה~. דבר
 ו~י~

 קטע כאן ~א~טט ~חד
 ~ש~~

 לב~ל
 ע~ק ~גד א~~י ~ננס שקטן "אף י"א סימןבאה~ע הה~~

 ~או~
 קד~ון

 ז"~ ר~"~
 רבא לגברא ואפילו ~~' את ואירא אלך בעקבותיו אמנם

 ז~ות ל~ף דן אנכי מע~"ת ~ואת מסיי~~ הוא תשובה ובאותה משמי~~. הורונו אשר כפי ואשיב מחניפנאלא כיו"~
 שמח~

 בלבו ותקע הטהורה רוחוהציקתהו צבאו~ ה~ קנאת
 ~אי~נ~

 ל~נ"ד אם נ~שה מה אבל טהורה
 ~די~

 לאוסרה". נו~ל ולא ~ן נותן אינו

~~~~~~~ 
 שמי~ ששערי בתו~ם המתהלך האלקים איש הטהרה. והתגלמות הקד~ה פאר ברבנו ~ו

 מסורה לפניו' פתוחים
 ממנו ובקש אליו שלח ופעם רבנו' של וקדושתו תורתו גודל את מאד העריך זצ"ל הבעש~ט ~י החסידיםבחוגי הי~

 לעזו~
 לתק~ן

 החסיד הגאון גםידוע.
~ 

 המשנה מר~בת בעמ"ס ~רוהטין מ~ה דוד אברהם
 ע~

 הבעש"ט נסע המסורה ~פי אשר המ~ילתא~
 ויראה. קדושה של ברטט לרבנו פונה ת"ח' שמוש אצלולק~ם אלי~

~~ 
 רבנושל

 הי~
 ותפס לחש" "נבוני בין ~עדר לא ומקומו בנסתר' גם אלא בנגלה רק לא גדול

 מקו~
 חיבר רבנווצפונותיהם. ה~י~ יודעי בראש

 הזוה~~ ע~ פירו~
 זה. יקר יד כתב נאבד הצער למרבית א~ר

~~ 

~~~~
 ~אשר תקי"ט בשנת מלחמתם' את ~~רי ולחם למנהיג להם היה לעמו' בצר הצורך' בשעת ~ל~ה' של ~מות בד' רק הסתגר לא

 ש~תנהל בוכוח המדברים בראש רבנו עמד התלמוד ספרי על מרחפת ~יתה השרפה וס~~ת ד~' עלילתה~ילו
 בי~

 ~ין הרבנים
 הרבנים ~צד בו~וח' השתתפו המסורה ~פי ~ הפרנקיםטי~.~ת

 זצ"ל הבעש"ט יש~ל ר~ ז~ל' רבנ~
 ו~

 אבדק~ק ז~ל מרגליות בער דוב
 רבנויאז~~יץ.

 ~ר~
 לו~וח ו~לך ה' לפ~י לבו שפך נפשו בצום ~נה המדברים

 עטו~
 היתה ו~וח באותו רב~ו ~ל ידו לבגדיו. מתחת ~~רי~ין

 השריפה מס~נת ה~למוד ספרי את ב~ך הציל הוא העליונה'על
 שהית~

 עלילת את והזים עליהם מרחפת
 הד~

 ~ורע הנבמזה.
 שרים בפני להתייצב יד~ ה~א הערצה. מעו~ת ~ב~ד הופעת היתה רבנו של הופעתו ~ולו. בעולם חזק הדעורר ~

 ורוזני~
 להגן

 ע~
 קד~'

 אוה"ע. גדולי בפני פה לפצות חת ולאעמ~ו
~~ 

~~~~
 על ל~תוב ~לא צוה בצוואתו תקל"א' תמוז לחודש י~ג ג' ביום ~לבובנפטר

 מ~בת~
 ~ים ~ו~ת ספר ~מ~בר בעל ~~דו י~רים~. משפטים ושפטצדק ו~ור~ בו' נמצא ~א ~ועו~ה אלא תואר שום

 חיי~
 בספרו ~ותב

 ששמ~
 לא אלו ב~וארים ~י ~אמר

 האמת.בעולם יבי~

~~~~
 י~ר ספר ~ל ~רב ער~ו על לעמודהוא

 ב~~י~ וא~ התורני' בעול~ ז~
 ~~ ~ך' ~תקונן

 א~ת
 ו~מ~ כמ~

 ~ו מצו~ה ב~עת
 לאחרלישראל

 ~~~דת~
 ה~ו~ר ע~י ערך יק~י ספרים אלפי ~ל וה~חדתם ~ת~~ה וגדול~ גאו~~ עמנו ~ל ו~מ~ה ס~תה ~ל

 ימ"ש.הארור
 הספר כ~~~~~~

 הז~
 ~מא~ ~פני לדפוס ~ובא א~ר

 לא ומאז ~נה
 נמצ~

 דב~ לבי אל אמ~תי ג~~ל ~ו
 א~תו ~ליו ~נ~טער

 ח"ו. ~ריד לו ישאר ו~א ספרו בו י~של התורה קדו~ת עלנ~ו ומס~ ~די~

~~~
 על

 א~
 אישיות ~ל ספרו את ל~ור להוציא נגשתי המרובות טרדותי

 ~ביר~
 חד~~' בערי~ה לדפוס ולהביאו ~נ~יה מתהום זו

 ~לומדי~ ~י~י ~חזינה ~א~ר ו~תק~ו לםדרו ולרוממו לפ~רו גם ה~תדלתי אלא ב~ך' הסתפקתילא
 בו. והמעיינים

 ג~
 ~וספת'

עלי~~
 בהוצאה ~~~מטו רבנו וצוואת וחד"ת שו~ת כמה

 רא~ו~~
 ~ר~~ג נ~דו ~ל חיים~ ~מים ~י"ת ב~פר ~~ד~םו

 ~~מה' תע~ומות ~לאור ~הו~יא וזי~ני הלום עד והביא~י ~עזרני על ה' את ואברך אודה אוסטרה. אבדק"קרפאפורט ~~~~ ח'י~ ~
 רוח ענק שלתורתו מעיי~ו~ ל~~י~

 למ~~ ז~
 את ב~ ירוו

 ה'. תורת דו~י צמאו~~

 ו~זרענו ל~ו תעמוד ותורתו זצ~ל המחבר א~"ז שזכות היא מרום ליו~ב~~~~~~
~~ 

 עד זר~נו ומפי מפינו תורה תמוש
 בב"א. ~דקנו משיח ו~ביאת וי~~ל התורה קר~~ ב~רמת ~ראותונז~ה ~ול~
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~~
 ~כ~ עיני ר~תה יקרכל

 שו"ת מחברת וחביון' עוז
~~ 

 ור~~~~
 ~ובהק

 כה~ והו~
 ~ון ~י יצ~ עלי~' ל~ל

 ש~ו ל~ורו' הלכו רבים ופ~רו' ~רו והדרו' הד~רמופת גדו~
 ה~ל המדינות'בכל הול~

 ן ה כ ם י י ח ~~~ר פונות' ~ל~
ר

~ ~ 
 ר ו פ

~ 
 ~"ל

 ~בדק~
 אליו דורו ~~וני לבוב

 ~לי~ם יבקשו~ ~יו ותורהידרו~ו' וי~~ יו~
 ~י~ו~

 לריחו זכינו מלתו'
 ~שר ו~ם לשיחתו'זכינו

 נש~~
 תשובתו' מעל

 הש~לו~ ו~~
 שו"ת ר~~י' ~ור חמו~י~ם נפל~ו~' ~ורתם י~ו המה ~ם יוצ~ות דורו ~ח~מינמצ~ות'

~  
 מ~ת יחוסנו' שלשלת

~ 
 ~בח

 זהב ועטרת ~~ולה' ~~ור ~~ון ה~י רב~ני
~~ 

 א ד ו ה י מו"ה
 ב יל

~ ~ 
 ק~ק דפה ~"מ ~ב~ד ~ ג ~ י ט

 וב~
 ~רב

 הגא~
החר~

 ~~~ה הבושם ~ר~ת ~~~~ר~ם
~ 

 ~"ל ן ר ה
אבדק~ק

 ריש~
 בתוך

 כן ר~ו רבים מוב~ות' ~~ו"~
 פ~פולםעוצם וע~ ת~~~~

 יתפל~~
 זה ט~ונה' שפונה היתה המחברת והנה

 השמימה' ~לקים ~ותו לקח מ~ז שנ~'מ~ה
 מע~

 ~שר~די נעלמה' חי כל
 נקב~

 ש"ב כבוד ~ל וב~ו
 והו~

 נכד
 ז~ ה~~~

 ה~ה
הרב

 ה~ב~ ה~ד~
 ונכבדות ~רות ומדות במע~ת המפו~ר

 ונתנ~ נ~י' בערנש~~ין ~~ירץ נפתלי יעקבמו"ה מתו~~
 ~~"ב

~"~
 הרב

 המו~~~
 נכד מטרנ~פאלנ"י רפ~~ור~ כהן ר~ובן מו"ה ובקי החריף

 הג~~
 ז"ל ~מחבר

 והו~
 ~כינה

~~ 
 ~ותב~ ה~~~~רה~

 הדפוס לבית והוב~ו דעת' למוצ~י ישרים ו~ערותה~~~ת ו~וסי~ וסדרה' ערכה ומגיה דורשה
 הרבנישל

 ~~מופל~
 ~~רו שות~ו עם נ"יב~ק ישכר מו~ה

~~רוב
 ~ל~

 הנ~יד ה"ה ~משפחתו
 המושל~ המופל~

 ו~ק~ נ"י' יצחק ~ב~ם מו"ה תהלות' נ~והב~לות'

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

 ו~~~ו
 ~~~~ ~ו~

 ~~ו
 ~~ו~

~~~~~
~~~ 

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

 בדפוס נ~~ר ~~~דק~~~~~~~
 ~~~ון ~רב מ~די ~~~~

~~ו~ס~
 דורו ~ופת

 ר~~ה~~
 ~' ה~ד~ל רבינו

 ~ ~ ם י יח
 ר ן

~ ~ 
 זלה~ה ט ר ו פ

 שה~~
 זורח תורתו ~ור

 ~ה ועד וה~~~ל' ~וב~"ק
~ 

 רובי ~י הזה' כבו~ם ~~ה
 ועתה מ~תנו' נ~בדותורתו

 הת~מ~
 ~~חבר מנכדי ~'

 החרי~ ה~~דידי ניה~ הו~
 ר~ובן ~ו~ה הותיק ושלם חכם ובקי

רפחפו~ כה~
 מזקינו תשו' חיבור לסדר וי~ע קהלתינו ~~ה נ~~

~~~ון
 הנ"~

 ה~ב~ר ובקי החריף הרב ש"ב תח"י הנמצ~ים
 ה~~י מלבוב' נ"י בערנשטיין ~~רץ נפת~י י~קב ~ו~ה~~פו~ם

 מ~וד ~ורבים והיו מסודרים ~לתי הנ"ל הכתבים
 הע~יקם עדי ~~ודוטרח

 ו~עמ~ד~
 ~ו"ת נכון בסדר

~ 

 ו~~ב ~ש"ע. חלקיד' ע~
~~~ 

 ~~הות כמה מדילי' ו~וסיף ~בי
 והבי~~ ומו~לי~' נח~יםוהערות

 נהנין יהיה ~כל ובוד~י הסכ~~ לשום ~"צ הספר ~וףוהנה יישר' ~בח לפעלתו ו~מרתי עמדו' להסכים ~ני ביקשועתה הרבים' ~ת לז~ת לבה~ד
 הרבנ~ ב~כ ~בונ להשי~ של~ ידו~' ~בול הש~ת ~יסור ו~ם~~ורו'
ה~ופל~

~פי מלבוב' נ"י ~נקיש יצחק ~ב~ם מוה~ר השלם
 מש~

 לע~מו שיקבע
~ 

 להסכים ב~תי
 ידידי דב~ ע~

 ו~ו'~~
 ~ו"~

 ל~ור נהו~י~ם דבריו ר~ויין ~י הנ~ל ר~ובן
 לבהד"פולהבי~ם

~ 
~ב~~

 ה~~ב~
 ניסן ~' יום . ו~מדיה התורה ~~בוד

 ~~ תרכ"~

~ק'
~~~~ ~"~~~ 

 הנ~ל ~ופק"ק
 ~ וה~לי~ יע"~

 עולה ובן ולהדפיסו' ולחזור לעשותו' זר ~יש יק~ לבל ~דר ל~דור ת~~צנו' וזרועי ע~ו תיכון ידי ~שרממנ~
 ~קשתו ונ~אתי יעננו' ל~

 בשם נכתב' ~שר כתב כיו~~מנ~
 המל~

 כי ~זכרנו' זכור עוד להד~יסו' להשיב ~ין ודתו'
 חו~

 נפשו חומס
 ~לה .ש~נו' ~ל~

 ו~~כ ~מו~' ~~ל בהר ~~רו~~'
 ~יפו~

 בטוח' לבי נכון לז~ת ~י ~בולו' ויסי~ נחלתו ישחית מבלי ב~~~' הו~ התו~' מכח
כי

 ~ חפ~
 בעמ~' טוב שכר ויר~ה יצליח' ב~דו

 ויב~
 התורה. לכבוד המדבר דברי למו~~יהם' הם חיי~ כי ~תיה~' ~ל ברכה ~בי~ו ל~ן כס~' מוצא על יח~וולא יכסוף' ~ליו ולבבם ~מדה' כלי יקר על תודה' לו יתנו תעודה' וחכמי חילו' ד'
 יוםהיום

~ 
 ב~~ למספר

~~~~ 
 לפ"ק.

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

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

 ~ו~~י~ ~~~~~ ו~י~~ ~~~ו~~~~
.~~ 

 ~~ י~~
 ~~~~~ו~~

~ ~ו~~~ ~~~~  ~~~~~ 
~~~ 

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

~~~
 יקירי ש~רי מכבוד להת~שר זכיתי ~שר ה' ~ודה
 ה~וח~יבי

 ו~וב~ בחד~ ובקי החריף ה~דול
 מו~~י~

 ~~ור הוציא כי נ"י ~~~ורט ~ן ר~בן
תעלו~ות

 ח~~
 זה וטמ~נים ~ונים היו ~שר

 כ~
 שנים

 שר זקנינו ממרן טהרהחיבורי
 ~תו~

 דורו מופת
 קדו~

 ~כוב~~ ~'
 ש~ ~ן~דול

 ה כ ם י י ח מו"ה וה~הור הקדוש
 פר ~

~ 
 ט ר ו פ

 ~קל~~
 יע~. ~וב דק"ק ~ב~ד

 והנ~
 ~לל

 ~חיבור ~פ~רהמ~ר
~ ~~ ~ 

 ב~פס אף ~נגוע ~ו ~בה ~שר
 חריפותו עוצםקצהו.

 ור~
 וקדושתו צדקתו ו~ודל בקי~תו

 ש"שקידש ~ש~
 הל~ ב~י~

 לתת עני מו~ל ז~ת ~ולם ל~~. נודע
תודה

 ה~ ידידי לש~רי ובר~
 הנ~ל

 המוצי~
 ו~יזה ~~הות ~י~ הו~יף אשר ו~לחיים. ~לקי~ דברי ל~ור
 שו~

 מדילי'
 כי~ב חברעל חזק~

 שע~
 לי~ נמטיי~ ו~פריון עשה ויפה ~וקן ה~ל

וד'
 יח~

 ועל ב~וזו
 ע~

 בר~ה לו לתת מוטל ד~
 ותו~

 ולסיי~ו
 ~~ו הג~ון ~רשי נצר דברי ~ ~. לו עוז ~דםו~שר~

 ~"חוב~תי הנ~~
 יו~ ~וסט~~~

 טוב וחך טוב כי בו שהוכפל ג'

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

 ~פק~
 ה~ל
~ 

~~~ ~~~ ~ו~ ו~~~ ~ו~ ~~~ ~~י~ ו~~~~~~ו~י~
 ~ וו~~ ~~~ ~~~~~ ~~י ~~~י~ ~~וי ~~~~~

~~~~
 ו~ם נצב בתומתו' ~מד~דנו

 ה"ה ~לומתו' קמ~
 ה~ניידידי

 ~מופ~
 השנון

 וש~~ יר~
 כבוד

 י~חק~ברהם מו~~
 מיקירי נ"י מענק~

 ק~
~שר יע"א' לבוב

~  
 ~ת לזכות לב ~ל~רש ומשובח' נ~ה דפוס בהקימו ושם יד לו ~יב

 ה~י~
 ~י הערך. יקרי ספרים בהדפסת

 כתבי קבוצת לידו ~י~ ה~ עתה והן ה~י~ות' ~מעטי~תועל~
קד~

 ה~מיתי הצדיק ~~דול ה~~ון זקינו מר מ~ת שו~ת
 ~~ורט רפ~ כה~ן יי~ח מו"~

 ז~~
 הנ~ל דק~ק ~ב"ד שהיה

 ש"ב י~נ של תורה ב~הל טמונה עתה עד ~יתה ~שרוה~דינה'
הרב

 ~מופל~ החרי~
 מ~ר~ר ~~פו~ר ה~ביר

 נפתלי יעק~
 הכהן פעל' ~ה ליעקב י~מר וכעת נ~י' בערנשטי~ן~ירץ
 ז~ל המחבר ה~~ון מצ~צ~י ~חד כי ~~ר~ל' מ~חיוה~דול
~"ה

 ר~ובן מוה~ר ובקי החריף ה~פל~ ה~
 כה~

 בשק~דה ה~מסה שכמו על שם נ"ירפ~פו~
 ל~

 קטנה
ובי~יעה

 ל~
 לסדר ~ערה

 ה~ו"~
 ~ס~ות נ עניהן ולשית נ~ון ב~דר

 הרבני ~שר תחת משלו. מוחכ~ת והערות מו~~לותה~ות
~מופל~

 הנ~ל יצחק ~ב~ם ~ר"ר
 ~צי~

 כליל הספר
 במ~ש ובש~ימותבהדר

 ש~ הדפו~
 ~~פלא ה~ני עם לו

 ישכ~מו~
 ~ל~~ ל~ור נ"י ב"ק

 ו~
 ~ל. ~ח מטובו

איזו
 עלי~

על ~זה' דבש ~וף טע~י ~שר עיני ~אורו ל~ו~מ~.
~ 

 ~ן יהי תבר~ו~ ~תי
~ 

 כ~ד דבר על ~י~~ו ע~ו
 ש~

להוצי~
 תור~. ~ור ישר~ל בקרב ~לה~יץ ל~ורה' ת~לומות

 לא כיו~ב~~~~
 יע~

 על
 ול~ ~ד~ ~

 ~ ~יש יקרב
 נחלתו להש~ית

 ול~ר~
 מ~חוזתו

 במש~
 א~ הזמן

 י~ביל
 הו~

 וביתו.
 ~עוש~ ~~~~

 וה~~של~
 ~ב~~ תוי

 ~וד
 ~~ו~

 ה~~ון ~~בוד
 ה~~ב~

 ~ל
~ 

~ ב~ י~ ~~~ וו~~  
 ת~ז

~ ת ~ק~ ~ ל~ 
~~~ ~~~ 

~~ ~~~~~ 



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~

 ומאז בספר' ~ימותיהם סתרי לחוק לבב חכמי ה~לועת
 מד~ מבינילמדו

 ~בבם רחשי לחרות
 ב~

 לדבריקדימו ~כאותם~ בית מפתן רגלם בהציג שיח' כל בטרם אשרמדרכם וע~פ~' ב~ל
~ 

 על ראו
 כ~

 הניעתם ומה
 לז~

 ~ות יגידו
 מקנאים עדת לבל בעדו יעתירו אף בקהל ותפארתוחיבורם
 כ~~ לחי~~' ~רהיציב~ו

 כל אולם מילים' יעתרו ו~לה
 בנתי נודע לא שמם מלים' יוציאו מלבם א~ר ספרי' במחבריאך זא~

היו~'
 וא~

 פני לקבל יאל~ם ההכרח בארץ' ~מות למו יעשו בזה
 אנכ' כן לא ארמונם' אל יולי~ו ~י חן בענות משכילקורא
 נותן ~נני ~רבהספר

 לפני~
 הרי היום

 ישרא~
 דומי' ~ך פה

 ~מקנאים חמת החרב להט השקט' שלות אך פהשלטת'
 זיקים יורה וממת~לה אירא' לא הדעת עץ אצל~מתהפכת

 הריתי לא אנכי הזרע לי לא הן כיאחת' נ~
 א~

 ~ם והחיבור המחבר תפארתלהגיד וא~ ילדתי' ~א
 ב~

 לה דליתכמרגניתא למחסור' אך שפתים דבר
 או אהלל ~ ~י טי~

 מי ואת אמלל' ~
 כמואין

 א~
 ~ג רשכבה הגאון אא~ז גדולת מהוד שמע לא מי

 שהיה ז~"ה ט ר ו פ א פ ר ן ה כ ם י י ח מ~~גדול ר~ינ~ תפארתו' בשבחים והקוצר תהלתו דומי~ אשר דורומופת
 הי~ כי החזקה' וידו תקפו עוצם ידע לא מי והגלילות'לבוב אבדק~~
 אשר את לכל כידוע עניניו' בכל ~פרץ ועומד גדרוגודר ~פנ~' ברך כר~ו דורו גאוני ש~קדושה' דבר לכל וראשוןהר~~ה' אב~
 רד~

 עד

חר~
 כת

 ונפש שר"י' י~ש ש"ץ שבע"פ תורה מ~חישי הארו~
 בצמח יש~ו דורינו גדולי וכל ~יו לקח לקחת תכסוף לאמי

 ח~~י ד~ על שו~ת הוא כי עליו מורה שמו החיבור ו~ותדבריו'
 ~ד למ~ה נחוצים ככולם רובםהש"ע

 אי~ שהעתקתי ~
פלפ~לי~

 דברי כן על אשר בפלפול' החפצים הצעירים לבות ללבב
 אשר ע~י גומר לאל להודות אך לי נשאר לא כי~עטים'

 של מסילוקו שנה תשעים זה~ כי לאור תעלומות להוציא ~יזכות גלג~
 ולא מאומה ~ם נודע ולא בעלמא איתבדרו תורתו ורוביצדיק
 אשר דורו מחברי בספרי שהובאו דברים קצת אם כי ממנוראינו
~ערו

 פיה~
 נזר אבני מחברתם בתוך וישימום אמרותיו למלקוש

 כתביו המון זה וזולת רב שלל כמוצא עליהם וישישומתנוססות
 כל אשר הזמן שיני ותחת איה' מקומם נודע לאהקדושים

 יודע ומי ויאבדו עלו המה גם כלהיעשו מחמדי~
 כ~

 שם בלי בני גנבו
 בא מתהפכות מסיבות ע"י עדי עש אכלם וכמה במולהתהדר

 המעטזה
 מ~

 הרב ש"ב ליד
 החרי~

 נודע גביר הן וע~ום
 ~ירץ נפתלי י~ב ~'למשגב

 בערנש~י~
 מיקירי נ"י

לבו~
 לא זה וגם

 ה~
 כ~ עד יעלו ובלולים כלל ~ודר

 ידים וכמה ימים מרוב כי שלם' אחד ענין למצוא באפשרי היהלא
 ~ומות ברוב וגם ל~וד ~תערבו בהם~~משו

 נ~ אותיות~

 ~ו~ו כינכרו
 הפ~

 עד הכתב ליושן לבן
 ש~~

 עד ~י חשב
 ו~ח~~ ס~תני ד~ וי~ין הצעיר אנכי שקמתי עד אור' ממנונראה ל~ נ~~

 יש כי ואראה בהם וא~ור זרו~תי עלה~ב~ם
 תפיס~ כדי בה~

 חוצץ ויצא הש"ע חלקי ד~~סדר בע~~ וסידרתים להעתיקם יגעתי אז ספר מחמת הבאיםידי~
 כו~

 יד עלי היתה עברי ומידי
 להציג~~ נמנעתי ולא דברים ~י~ לי ונתחדשוד~

~ 
 באו~יות הצד

 ואף הבר ~ת לתבן ~ כי ההבדל ניכר י~יה ל~ןק~ות
 רבינ~ דברי בתוך דברי ל~רב ~~וסר מדרך אין כיידעתי ~
 ה~דול

מז"ה
 זלה~

 אמרת~
 הל~

 ~ונ~ עשו ~הרבה קאכילנא מדו~תי

 יי~בו ואם מאומה עשיתי ~א פה ~ם כי ו~פרט ביד~'ו~לת~
 אי~ ככףקטנה מאפ~ פעלי ח~ו ו~ם אני' גם לבי ישמח החכמים ב~ינידברי

 משוגת~ תלין ואתי שמש' זוהר יאפיל לא
 אשר נקי ז"ל מז"ה שלוחיבו~ו

 ~ מטע~
 להציג נ~עתי לא

 וב~רטלפעמים
 בסו~

 חלק כל
 מכמה גם אך דייכם' דבש תרדו מז"ה ~כוורת לבדלא והנ~ ~' חנני מאשר תשו~ אי~

 שמע~ו אשר נ"נ ארץמצוקי גדולי~
 ונדע~

 כולם כי שותים' אנו ומימיהם
 בזה כי ושאלת~' דבריהם ~ם והעתקתי בארו מיש~בו

 לבדם המה ~י וגם ז"ל. מז"ה דברייותר יובנ~
 ה~

 הגנוז אור
 הראויי~

 טוב וזבד ה~~יח' בידי ד~ חפץ כי לד~ והוד~ת לאור'להוציא~
 המופלג הרבנ' ש~ב את אלקיםזבדני

 ה~ל~
 הנגיד

 החיבור להדפיס נ"י ~ענקיש יצחק אברהםמו~ר"ר המפורס~
 בשותפות לו שיש הדפוסבמכבש

 הרבני ~
 המופל~

 מוהר"ר
 ~רו כי הנ"ל היקרים הת~מהו ולולא נ"י ב"קישכר
 עתה כי הוא שם וגדול קטן ש~ס בהדפסת טרדותםבעדם

 בית ועתה בדפוס. נגמר ~יה תרי~טבשנת ~~
 יש~~

 זרע לכם הא

קוד~
 ~ועוד הבכורה משפט לו ~י ז~ל ממז"ה התשו' חלק

 לאור להוציאם יזכני ד~ והאגדות הדרשות חיבורי~י תח~
 בקרב~

 זרעו
 ~אלה מעדנים לפניכם לערוך עמכם עשיתי הטוב על נפשיוברכו התורה' תרומות משדי קודש אלומות ושאו ברנה וקצרובשמחה
 היחס מגזע חוטרוהנעלה ~~ק~ אבי ~ם יזכר הטוב ועל ז"ל' מז"ה חפרה ~ארנוזלים

 והמ~
 ושם נ"י בצ~אל מו"ה

 ~צנו~אמי
 מרת מעשי~ ב~שרון ו~~סמת דרכי' בכל

 התו~ ברכי על גדלוני מנעורי כי תנצב"היוטא פיג~
 ה' אתה

 אמי ונפש תגונן' אבי על רע מכל טובךבמגן
 ב~~

 ישרון ~דולי כסא לפני ואשתחוה ואקוד אצאובזה תתנונן' ~די
~ 

 ם ל ו ע ת נ כה ניסן י"ג א~ יום . הכו"חדברי
טרנאפאל ~ לפ~

הק~ ~
 ת~ו' והמגיההמסדר מטרנאפא~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~

 זקנ~
 המחבר הגדול רבנו

 זלה~

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

~~~~
 אהללנו רבים ובתוך מאוד ה~ אתאודה

 ע~
 שהחיי~'

 ראיתי ~אתי שקוותיהו היום לזה והגיעניוקימני
 לכל דורו' ומשוש עולם גאון האי רב תשובת עולם לאורשיצא~
 טוב שם וכתר כהונה וכתר תורה כתר כתרים בשלשהמוכתר ובגדולה' ובחסידות בתורה הגדול ה~ן אורו' נגה ישראלבני

~ נ"י ~לה'גביהם ע~  
 ן ה כ ם י י ח מו~ה ורבנו ~רנו אדוננו זקני מר הוא~ה' ב~ מ~ כזה' הנ~א הגולה' מאור פ~ה

 דפה אב~ד שהיה ~"ל ט ר ו פ א פר
 ק~

 ובק~ ב ו ב ל
 הגולה מאור המפורסם הגדול ה~און בן והגלילות ק צ ו לס

 אב"ד שהיה ~ל ט ר ו פ א פ ר ן ה כ ה ח מ ש מו~האמ"ו
 ן י ל ב ו ל דק"קו~מ

 וד~
 ונתקבל והגלילות~ א נ ד כ ר ו ה

לאב"ד
 ק~ ד~

 אחריו עונים העם וכל והגליל' ב ו ב ל
 ~ו~~

וקוראי~
 בשם אותו

 ש~ ~ ~
 ועוד ~לה ~התשובות ז~' ה ח

 קודשכתבי
 דרושי~

 ומילי והספדים
 דאגד~~

 וחידושים ופלפולים
 מעלה של לישיבה האלקים ארון ה~ח אחרי באו התורהכסדר

~עליוני~
 שנת תמוז י~ג ג~ ביום ~י את בקשו

 פה הרבנות ~כתר שימשאחרי לפ~ תקל~~
 ק~

 שלשים לבוב
 שנה~

 ב~ו נידי
ד~ז

 ה~
 ז~ל ט ר ו פ א פ ר ן ה כ ן מ ח נ מוה~ר הגאון

 אח~ ~כי א' נ גלי ~ד~ק~~
 בשנים ממנו הגדול

 ר~אפורט כהן ארי~ליבושה~~א~הח~~~~ה ה~~~ ובחכ~
 אב~ פני על מת לבוב ק"ק דפה ר~מ שהיהז"ל

 כ~~ ד' ב~ם

 שמ~ה בח~ל פה ~דק שה~ה אחר לפ"ק וא~"ת חס"דס~ן
 ~~~ה ה~אה~ג הרב בנו ליד באו ~~תו ואחרי ש~ם~' שבע~ת"ה ש~~

 רפאפורט כהן ליבושארי~
 ונתפזרו אחריו' בנ~ ובני ולבניו רוסיא ב~~דינותראדימישלא ~~אב"דדק~~

~תטשטשו
 מאו~

 א ו
 ידע~

 ה~ מאת אשר עד מהם' מאו~ה
 תרי"א בשנת באו כ~ זאת'היתה

 לבית~
 והבאתים

 א~
 חדר

 ו~~נתיתורתי'
 במ~

 נעימים עתיקי~' דבר~~ בראותי ושמחתי
 הזה הדור גדול ~הן מפי י~צאים ~~וקקים~ שבעתיםומתוקים'

 החי הארי שם הקים למען ע~ם' לאור להו~אם מאודותאבתי ז"~
 יעתיקם ל~~ן אחד ~עתיק ושכרתי לעולם' שמו ~הי נ~לתועל

 הרבה ופזרתי לאחדים' והיו אחד אל אחד ~גישםבביתי
 לאאבל ע~~

 הו~ הוע~
 לא כ~

 הב~
 ונאבדו בהשכל' מ~א~תו לע~ות

 י~ומתחת
 תשו~ת ז~רה' ו~~יא ~~~ם' ~~~~

 הגא~
 ה~~ורסם

 ומחותנו גיסו ~שהיה ז"ל א ג נ איט לי~ושמוהר"ר
של

 הגא~
 המחבר

 שהי~ בד~ ז"ל~
 ראי~ה בע~~ו בתרא במיעוט

ב~
 הקודש יד ~~הרת הכתבים

 הגא~
 תצחי~ת ~מב~י ז"ך ו~ יום הת~~בה' ~~ם ל~~כרת א~יר~מתי וא~ ב~צמו' ~~ל מוהר~ל

 ונש~רה ממני ~אב~ י' ו לה ~ לי א ד הו י יים ח הק' נ~ום יריט~וב ק~ק פהל~~ק
 תשוב~

 הגאון
 ז"~ ה~ח~

 ב~~ק
 ~י'יו"ד

 בלי ~
 השא~

 ולא
 או~~

 גודל ב~ר די
 ~יו מלהד~~סם' ~יאשתי א~ר עד ~ה'לי שנ~~ ה~~
 צרו~~

 ו~נחים



 ~~תבי~ ~וף הן ~'' חנני אשר ה~פריםב~~ר
 והן

~ 
 ש~בר

נעתק
~  

 אתרן דאיקלע תר~~ שנת עד ו~ו~אותי פקידתי

~הו~
 ~ל ~מ~בר ~~~ון נכד טרנאפ~ל ~"ק נ"י ~אפורט כהן~~ן מו~ ובקי ~חריף הרב ידידי ~ב דנ~ט ~בנן צורבא
 ה~און בנו~אצאי

~ 
 כשמעו ויהי הנ"ל' ~ל ש ו ב י ל ~ רי א

 וי~קש לראותם לביתי ויבא אלו קודש ~תבי באוצ~תי נ~א~י
 ל~ע~תם והבטיחני יסדרם' נמען לידו ל~סרם~אתי

 ע~
 ~בח

 ~~ה הח~ם ה~~א ~רבני פה ~קים אשר ונאה החדשה~וס
 ה~~ל~ ידידי עם בשותפות נ~י ב"קישכר

 הנ~יד דרכיו ב~ל השלם
 ~ה~רה~ואר

 אברה~
 שהוא נ~י מ~נקיש יצחק

 ~צאי ~"~
 עין טובת ~הם ונה~תי ז~ל'ה~חבר

 ומסרתי~
 ויסדרם נידו

~עתיקם
 וי~יה~

 ו~עת הש~יל' עליו ד' כיד נוספות עלי~ם וישת

~נ~
 ~ני ~ר צדיק ושפתי ~~עיינים~ ~י~ילו ~קונים~שמ~ו התשובות' חלק בדפוס ונ~מר תאותי~ חצי ל~ע נתמלא

 ז~להמחבר ה~או~
 תהיינ~

 שיא~רו פעם ~~ל בקבר דובבות
 עיני י~ר וה' לאוי~ט' שיחיו זרעי ולזרע ולזרעי לי תעמודז~ותו בשמו' הל~~

ו~יניה~
 הלולים קודש י~יו ~ולם רק ח"ו' דופי ש~ץ שום בהם ימצאולא בארחותי~' לל~ת ולבביהם לבבי ויט~ הקדושה' בתורתו

 בנים בני זקנים עטרת שנאמר ~לא מקרא בהם ויקויםלה',
 א~י"ר אבותם. בניםותפארת

~ 
דברי

 ד~ זעיר~
 יום היום לבוב' ק"ק פה וחותם הכותב חבריא

 לפ"ק תר~~א שנת אייר י"~~'
~ 

~~~~
~~~~~ 

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

~~~~~
 ~~~~ו

 ~ ~ו~~"~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~
~ ~ ~ ~ ~ ~ 

~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~ 
 ~ ~~~~~~~ ~~~ו~ ~ו~ ~~ ~~וו~~ ~~ו~ ~~~~~~~~~

~~~~
 ע"ה המ~ך ~מה ו~ן מותי יום יד~תי לא אמראבינו
 את ~אדם ידע לאאמר

 ע~
 ולא תו~עת אנ~י מ~"ש

 אל ~תי יום ידעתי לאאיש
 אלקי~

 הקיצותי ל~ן רוחי תשיב
 בע"ה ה~און ה~יר ~ם לביתי ולצוותמשנתי

 של~
 שיהי' זצנה"ה

 ~תובה צוואהלאדם
 אשר ח~מים דברי לקיי~ אמרתי וחתו~

ב~ם
 יר~~

 לקיים אשמור ~ל טרם לח~מה' קודם
~ 

 ה~און שהזהיר
 מותו קודם ידבר ח~ו שאם ~ודעא האדם שימ~ור הנ~לה~סיד

איז~
 ~לא דיבור

 ~הו~~
 זמן ~שי~יע ~י בטלים הדברים אותן יהיו

האד~
 מחשבות ל~מה אותו ומפתה צדו על ~שטן עומד למות

 ~ין והאדםזרות
~ 

 ימ~ור ~ש~~ו ~ש~אדם ל~ן הימים באותן דעת
~דעא

~~ 
 כד וירא ~' ~זוהר מספר לדבריו סמך ומצאתי ע~"ד

 ב~ימנותא אתדבק למ~רים אברהםנחית
 דלעיל~

 נבר מתל
 ~נ~אדב~~ נ~

 ל~
 ~ובא

 עמי~
 ~ובא מ~ו לסלקא י~יל דלא דחיל

מ~
 אברהם כך ו~' ~ו~א מן לעילא דחבלא קשרא ~ד קשר ~ד

 לש~ו עומד והשטן ~ובא ~אי ~ן יותר עמיקתא אין ולדעתי~ו~
 שלא ל~דחליש

 תט~~
 צריך ל~ן ~תו קודם ~~ו ד~ו

 ~ן לעי~אקשרא ל~
 ~וב~

 מסירת ע"י דלעילא ב~י~נותא עצמו לקשר
 ובפנ~ ~"י בפני עומד והנני ע~שיו ~ודעא מוסר הנני לכן~ו~א
 ב"ד ובפני ~עלה שלב"ד

~ 
 ~ם מודעא מוסר והנני מטה

~ליל~
 ידוע יהי' ~ו~ן שלא דיבור איזה ל~ותי ס~וך אדבר

שמח~
 ו~וטלין בטלים הדברים אותן ויהיו הוא בדעתי טי~ף

 ~ם ע~שיו של הדברים ~~א קיימין ולא שריריןלא
 ~א~~ קיימי~

 ואני ~ודי ~~י על~ל~~
 ~ב~

 ~ני ומעיד מע~יו ~ם עלי
 ~א~נה ~א~ין שאניע~י

 שהקב~ שלי~
 ~ל ~סבב ~וא

ומ~ווה הסיבו~
~ 

 לראשונים ראשון נצחי ו~א ליש מאין ההויות
לא~רונים ואחרו~

 ש~
 ~דברים אלה בשכ~ל~ו אחד ה' אלקינו ה' ישראל

 רצון ~שי~י' ולעולמים מע~שיו עלי ~קבלאני
 הבו~

 ית~~~

 זכ~וית~
 י~יאת אחר תיכף העולם מן ל~ו~י~ני נצחים לנ~ח

 יא~רו ולא וההספד הב~י לעורר רח~ים ~א א~ל יע~ונש~י

בשו~
 ו~יוצא ~און ~~ון שבח

~ 
 רק

 נש~
 ~רב חיים ר' הרב

~~~
 תורה נו~די רק אותי ישאו שלא בקשתי ה~הן ש~חה

 ~ טבולי ויהיו קדישא ~חבורה ברוריםוא~ים
 ~מרו לא ~ם

 ~א א~ל יעשו ובבה~ק והספד רח~ם לעורר רקדרושים
 יזכור למדן איזה ואם נש~תיל~ות רחמי~

 מ~מ~ תורה חידו~י א~~

 ~ו~יא אי~ שתרצתי תי~ץ איזה ואם בש~ייא~
~ 

 ומה טוב
 ופ~י~אנ~ים

 ועל נש~י יז~ה אולי י~יד משמי מוסר דברי איז~
 רק בו ~יוצא ולא ~און לא יכתבו לא~מ~בה

 ~ ה~ נ~~
 חיים

 מוהר"רב~רב
 ~מח~

 משנת וה~ליל פ~ק אב"ד ~הי'
שנת ע~ ת~~~

~~ 
 ו~ורה ~ ~ו נמצא לא ועולה

 צד~
 ישרים משפטים ושפט

 בר ל~ל ~וחל אניוהר~
 י~רא~

 או ו~יקלני אותי ש~~עיס
 ולח יחיד לא בסיבתי יענ~ו ולא ו~בודי ב~ופי ובין בממוני ~יןלי שחט~

 חפצה ובנפש ~לם בלב לכולם ~וחל אני כ~רבים
 ו~~

 אב~ש ~ן
 או יחיד נ~ד ח~תי א~ לי שי~חול ~י~ראל אדם ~כל~חילה
 ~חר~~ או ל~חד קללתי ת~ו ואם~ים

~ 
 ~~ל ~~ל

 רוב או ~עס ~ח~ת מזעיר ו~עט ש~ים לשם עשיתי דרובארובא ~ ~

 לי שימחול ומי ר~ע ~~ו שנתחרטתי בש~ם ~סהדי~~
 ~קב"הלו ימחו~

 עוונות~
 הק~ות וכל

 יתהפ~
 י~יהם ויארי~ו לבר~ת

ושנותי~~
 בנ~~~ים

 א~
 סלה
~ 

~~
 ה~ב אדמו~ר בת מרים מרת אשתי של הואעזבוני
 מ~בוני ~ובה ~תובתה ~י ~~ זללה~ה. שמואל~ו'

 ומזו~נים ס~רים הן נעל שרוך ועד מ~וט שלה ~~לל~ן
 שיור שום בלי ביתי ו~לי וטב~ות זהב ו~לי כסףכלי

 פ"~
 ואצ~ל

 אפילו עלי' ואין ~יורשים מ~ועתשפטורה
 שו~

 סתם ח'
~שלום וע~

 להוציא ברצונה שתהי' ומה לי ש~מחול בקשתי כתובת~
 חן תשואת נשמתילז~ות

~ 
 הטהרה בשעת הן בי שיתעסקו בקשתי

 שני קבין ט' עלי לשפוך ~ם יום ט~לי ~ולם הת~רי~יןולבישת
פעמי~

 שיעמדו תורה מלומדי בקשתי מאחורי' ופ~א מ~פנים

 אנשי~שבע~
 בשעת לעיר ו~חוץ העיר ~תוך צדיקים

 ויהי ז"פ ויאמרולקברי ה~נ~
 נ~ע~

 ובי~ד ר~ע ב~ותו ~מירא עד
 קהלו~ דשתי להדייניאני מבק~

 ~ב~ל
 ה~נ~

 יאספו
 עש~

 אנ~ים
 ב~~

~~'
 ט פט לז ק פ ~ט והם בשבילי תהלים מזמורי עשרה ויאמרו

 צח צ נאנה
 ואח"~

 למלך ה' והי' המלוכה ה' והיתה יאמרו
 ובתורתך אחד ושמו אחד ה' יהי' ה~א ביום הארץ~ל ע~
 ~חד ה' אלקינו ~' ישראל ש~ע~אמר ~ת~

 ואח"~
 בפירוש קדיש יא~רו

 אזי בזה שיתרשלו תראה אם אשתי הכהן. שמחה בן חייםלשמי
 מוהר~ר הרב מבני ~קשתי כנ~ל ~ומר ה~ונים מלמדיםת~~ור
 ו~ם קדיש י~מר ו~א ~נ"ל לעשות מושבי במקום שיתאמץ~חמן
 ליבוש אריה מוהר~ר ה~דול המאור הרב ~ני מנ~דייבקשתי
 בשבי~~ קדיש נכדיי יאמרו אבל י~י' שלא ב~ום ~ם ~נ"ללע~ות
 מס~תות באלו בקיאים ש~היו ראו ונ~דיי שיחי' בניאהובי

 ע"ז חולין ~תובותשבת בר~ו~
 נד~

 מן חיים ל~ם יוסיפו תוסיפו ואם
 בארבע בקיאים להיות תראו ~ם~ש~ים

~~ 
 לדרוש תזכו ו~ם

 חידוש דבר איזה בש~י יאמרוברבים
 שתד~

 ~וסר דברי או
ותלמ~~בשנה

 ראשונ~
 או ~מרא שיעור איזה

 פו~
 יאמרו

 ~~ה זקני אבי לז~ות יאמרו ונכדיי אבי נשמת לז~ות זאת ~מד~ני בפירו~
 ליתן ומנ~דיי ומבני מאשתי בקשתי השנה ~ל ויום יום בכלילמדו
דבר

 מ~
 ל~דקה

 ב~~
 א~ ע~ח ב~ל חייהם י~י ו~ל השלשים י~י

ז~
 ו~ם נרות על לבהמ~ד

 ~ימי~
 נוראים

~"~ 
 בפירוש

 בשעת נר~ת הדלקת אודות ומבני מאשתי בק~תי ~םנשמתי נז~~
 תפל~

כ~
 ב~ל ראשונה בשנה ליתן אשתי וביד ביכולתם יהי' ואם השנה
 תרצה אם ~ם מה ~ב מה אזי נרות על ~בה~ד זהב א'ער~ח
 נשיאת ב~עת נשמתי עבור ל~דקה קצת לחלק~~י

 בק~~' דק~וט ~עלמא עבורה אתפלל אז~ה ~ם לה חןתשואת המט~
 ~ל חוסו לעיר וחוץ העיר דתוך הק' מנהיגי נגידי רוזנימ~בוד
 תחי'אשתי

 לנהו~
 עמה

 ~מנ~~
 ישר~ל תפוצות בכל ק' שב~ל

 לית~
~~

 ~רב הכנ~ות כל רא~וה שנה
פה את~~ עבדתי אש~ ויזכ~ ודי~

 ~פלה קבעתי ב~ היותי י~י ו~ל שנה ושל~ים אחד לי ז~
 ~ם אז~ה ואם ויח~ד יחיד ~ל ועבור ~קהלות ועבורעבורם

 להתפלל ~ם גם ~פי את אפרוש ומקובלת ~וי' תפלתישתהי' ~
 מ~בר ~תובה צוואה באמתחתי שיש י~~ ולהיותע~ורם

 ואותהחתומה ול~
 זו~ר ואיני ממני כס~

~ 
 ל~ן שם שנ~תב

 אזי ~אן נכתבו שלא דברים שם נא~רו ואם ההיא ה~וואהי~א ב~~
 ~~זיקאני

 י~או ובא בהן ~~~
 ש~

 זו ל~וואה סות~ם דברים
 ה~אזי

 ~וואה ~ותב והנני זו צוואה נ~ד ב~לים
~ 

 ולפרט לסדר ~סלו ה'שהוא מולדת~ ביום
~ 

 ם י י חנאום
 בא~

 ~ ש ~והר"ר ה~און
 ה ה ח

~ 
 ן ה

 זללה~~

 ~~~~~~ ~~~~~ ~י~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~ ~ י ~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~י~ ~~ ~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~י~~ י~י~ ~~ ~~~ ~~~~~~ ~ ~~~ ~~~~~~~~
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 אודות על העיר מחכמי אחד העיר יצ"ו סלוצק ק"קהנה~~~~~
 הנמצאים ~ת שלתפילין

 סיו~ ~ובי~
 שמוע אם והיה פרשה

~ו~
 בראש שמע פ~ והתחלת ה~ה

 השט~
 שהרי הדין נ~ד והוא

 בפתוחה בין בסתומה בין א~תיות ט' כשיעור לפ' פ~ ביןריוח ב~~
 ל~יים דרש~י בתפלין שהור~לו הסופרים ביד הוא דטעות העיר חכמי~ל והסכי~

 והיהפ~
 בסו~ שמו~ א~

 תפלין לשנות ב~פרים נמצא ולא השיטה
 להחליף הפרשיות הנ~ת ~ום אם כי דרש"ימתפלין ד~~

 והי~
 במקום

 שמ~
~~

 העלו
 רוח~ ~

 שי~ה בא~ע והיה פ' ל~יים ~ריכין שכשמהפכין
 ריוח להניחדהיינו

~~ 
 לעשות מה כדת דעתי לחוו~ ונ~לתי

 לפנינו הנמצאים לפסולואם להב~
להיות~~~~. ~

 ~ק~
 קדמונ~ ~ר הדורות ~~י שכל לומר הדבר

 און למ~וא לבי את פניתי כזה בטעות להר~יש השגיחולא
 ונוה~ין שכ' ל"ב בסי' הרמ"א דברי נבין ותח~ה טעות. כאןדאין

 אלובמדינות
 א~

 אם והיה פ~
 שמו~

 וכ' הפרשיות כשאר השיטה בראש

ה~~~
 ~ן נהגו למה וקשה ~ז"ל

 לכתח~
 מודו ~שירין היש דהא

 אם והיהלעשות דעדי~
 ~מו~

 ל~שותן דא~א מ~~ם ה~עם ונ"ל סתומה.
 ותירוצו אלי ~דולה וקו' ע~ל בפתוחות ל~ותן נה~ו לכץ בסתומהדכ"ע אליב~

 בעל בתורה השליט מלפני י~א ~דולה ש~~ה ולדעתי ~לל להאמר נתןלא
 בתירוץמ~"א

~ 
 היינו דכ"ע אליבא סתומה ל~ות דא~א מה דהא

 א~כ פתוחה ל~רא"ש הוה הרמב"ם שלשיטת סתומה ש~ורתמשום
 ובשעריך לסיים דהיינו הרמב"ם ~דעת סתומה נעשהלכתחלה

 ונתחיל השיטה בסוף~מע דסו~
 והי~

 ריוח כלות אחר ~י~ה באמצע
 הא פתוחה אלא יהא ~א פתוחה הוה דלהרא"ש וכ"ת אותיותט' שיעו~

 מה~ט ~ה ~דינן פתוחה נמי ה~תא דהא בפתוחה מכשירינןבדיעבד
ואמאי

 פתוח~ עבדינ~
 ש~הא

 נכ~
 לדעת שי~יה דני~ד מוטב פתוחה

הרא~~
 ע~פ ותהיה פתוחה

 סתומ~
 בעל מ~ש ~ם הרמב"ם. לד~ת

עטרת
 זקני~

 זו קו' בישוב החדשים המ~ינים שב~ליון
 וז"~

 אנו אין
מקפידים

 סמוכה דאין משום בסתו~ה דוקא לעשותה להקפיד איןלכתחלה דאפי~~ למימר דבעי דמשמע בתורה סמוכים ו~ין הו~י~ ב~
 בדי~ד להכשיר הרמב~ם על החולקים כל דהא נכון זה ואיןבתורה.
 עשאהאם

 פתוח~
 במנחות דאמרי' מ~ום היינו

 ד~
 דא~ מזוזה ~בי ל"ב

 סמוכים ד~ין מטע~א דמי ש~יר בפתוחות לה~יד
 בתו~

 וב~'
למימר איכ~ נמי תפלין ~בי ד~א ממזוזה דמ~ש תפ~ין דה"ה למימרהחולקים

 הואי~
 רב ~ם מסיק במזוזה הרי א"כ בתורה. ס~וכים ואין

נח~
 דמצוה יצחק בר

 לעשות~
 ~בדינהו דאי א~א בסתומות

 במזו~ ואיש"ד פתוחו~
 כ~ש כך

 בתפ~י~
 לעשותה לכתחלה להקפיד דיש

 סתומ~

וא~
 שתהיה דהיינוניעבד למי~~ דאפשר מה ע~פ הרא"ש לדעת סתומה תהיה לא אם

 סתו~ ע~~
 נראה ולענ"ד הר~"ם. לדעת

 מ~ עפ~י המ~"א. ~ו'לתרץ
 סי' בתשו' ~דואה מהר"ם בשו"ת שהביא
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~~ז
 ב~~

 דהריוח חיים האורחת
 ~סו~

 ~ת ~שה הפר~ה
~ ה  

שסיי~
 ~שה דה~יוח ~~בר ה~ם כדעת ולא לפתוחה

 ה~
 ~אה

 בסו~ה פתוחה ~תוחה בראשה פתוחה הירושלמי דברי כן ופי'לפתוחה

פתו~
 שסיימה הפר~ה הוה בסופה פתוחה אם דהיינו

 הרמב~~ דברי לולא ובאמתוז"ל ו~ פתו~
 באו~ן הירושלמי דברי לפרש ראוי היה

זה
~ ~  

 החלק
 ~סו~

 עושה
 ה~ ~תו~

 דומ~א סופה נראה וכו' פתוחה ב~ופה פתוחה פתוחה בראשהפתוחה הל~ו~ ~~ כ~ כי ההיא
 ההיא הפרשה ~תוחה ~שה ~~אשה שהריוח כמודראשה

~~ 
 גם

 על שב ~סופה של שה' נראה זה ומבלעדי ככהסופה
 ~ל לחלוק לבי מלאנ~ לא אךפתוחה לה~~ שצרי~ ~

 הרמ~
 ~~ל

 ~ר"~
 ~א פדואה

 כדבריו מוכח בבלי דמש~ס משום דרמב~ם טעמא נל~ד~רמב~ם. דל~ מוכ~ ד~ושלמ~ דלישנא פ~אה ~~מ קאמר ~פירד~א הירושל~ ל~ כמש~ות דלא הרמב~ם ביאר אמאי בעי טעמאמילתא
 ~~ ~בי רנב~~דמ~יק

 פתוחות ~יד ואי סתומות למיעבדינהו מ~ה
 דאי לפתוחה המתחלת פרשה ~יד דהריוח כהרמב"ם ע~כ הריש"ד

 אמאי א"כ פתוחה שלפניה הפרשה עביד דהריוח פדואהכמה~מ
 בתורה שהוא שמע הוא הריוח שלפני פרשה הא בסתומה ~כתח~המצוה
 ~~כ ~~~וחה

 ~הריו~
 פר~ה את ~ו~ה

 ש~חרי~
 אי וא"כ פתוחה

ניעבד
 הריו~

 והיא פתוחה והיה פ' תהיה פתוחה ב~ורת
 סתומ~

בתו~
 לכתחלה סתומה למיעבד מצוה ה~כך

 ~א~
 ש~ד פתוחה ~אה

 של טעמא כנ~ל בתורה סמוכה ~איןלפי
 הרמב"~

 דמשמע והא

 אזיל לטעמו דהירושלמי משום היינו פדואה כמהר~ממהירושלמי
 ~"ב מנחות בתוס' עיין בפתוחות ל~חלה ד~~זההילכתא דפס~
 ~~ הירושלמי ש~ביאווהאידנא ד~

 את ~ו~ה דהריוח י"ל ~פיר ול~"ז
 דינא ולפיכך ~מע דהיינו פתוחה ש~פני'הפרשה

 דמזו~
 בפתוח~.

 שנאחרי' פ~שה עושה הריוח בבני ד~~ש"ס ~בררנוואחר
 פתוח~

 המנהג על לק"מ תו פתוחה שלפניה פ~ ~ת עושה ~ריוחו~הירוש~מי
 כמ"~ לנהו~ עדיף דטפי רמ"אשכ'

 על והיה מלעשות רמ"א
 ד~~ כדינא ~ירו~מי עכ~ הו~ ~א של דלהמנהג לעילשכתבנו צו~

 ד' ופ' דבסופייהו הריוח בתר דאזלינן משום פתוחות הוויןראשונות
 אם ו~יהש~יא

 שמו~
 הוי בסופה ולא בתח~תה לא ריוח דליכא

 אם והיה נמי הוי וא"כ דידן כש"ס ה~כתא ד~מא למיחשוליכא םתו~
 בפתוחה נמי כשר בדי~ד הא אפ"הפתוחה שמו~

 דיעבד שפיר מיקרי דז~
 כ~ו' ני~ד אי אב~ הירושלמי דעת ידי נמי ~את נמיעבד דבעינןמשום
 ~שיט~ בס~ף ש~ע פ'ונסיים

 כשיעור ~שבראשו ריוח אחר והיה ונת~יל
 בתרתי נמיחש איכא אותיותט'

 חד~
 כהירושל~' ~היל~א די~מא

 ה~' דבסוף ריוח בתרדאזלינן
 וא"~

 ר~וח דלי~א השתא
 בסו~

 ואז שמע

 שמעהוי
 סתומ~

 דהילכתא לומר תמצא אם ואפילו פתוחה צ"ל והיא
 דפ~ זו דצורה כהרא"ש הילכתא דילמא למיחש איכא א~י דידןכש"ס
 ~ם~היה

 הוי שמו~
 פתוח~

 לנהו~ טפי עדיף ~כ הילכך
 ~מ"א

 מלנהו~
 ~ל ב' כתמונה דניעבד וא"ל מ~"א.כ~ו'

 הרמב"~
 שמ~ נמי תהיה ואז

~~~~~~~~~~ ~~~ 
.~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~'~ ~~' ~~~~~ ~~~~~ 

~~ 
~~~ 

~~
'~~'~ 

~~~~~ 
~~ 

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

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

~'~~~ 
~~~ 

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

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

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

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

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

~~~~~~
~~~~~ 

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

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

~~~ 
~~~~~~ 

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

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

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

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

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

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

~~~~~~ 
~~~ 

.~~~ 
 ~~~~~ו ~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~

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

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

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

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

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

~~~~ 
~~ 

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

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

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

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

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

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

~ ~
~~~~ ~~~ 

~~~~ 
~~~ 

 ~~~~ד~~ ~~~~ ~~~~ ~~~'~
~~~~ 

~~~~~~ ~"~ ~~~~~
~~~י~. ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~
~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~ ~~ ~ ~~~~~~ ~~~~ 

 ~~~ ~~ו~~~ ~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~' ~~~~~ ~~ ~~~~~~~~~ ק~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~
 ~~~י~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~"~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~ ~~~~~~ ~~~~

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

~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~ 
 ~~"~ ~~~ו~י~~ ~~ ~ו~~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~

~ ~ ~ ~  

~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  הא הירושלמי ~יטת~תו~ה 
 ל~

 על
 ר~

 ~יאן הב"י גם דהא
 בין זובתמונה

 ב~רו בין ב~י ~פ~
~  ז"ל ב~י כ' דהרי 

~ ו  שהוא ובש~ך ~סי~םלי~ר צרי~ 
 סו~

 פרש~ת בב' כ~ו י~ה שלא שמע פ~
 באמצע ~ם ש~ייםהקוד~ת

 שבסוף ובשעריך אבל ו~' ~י~
יהי~ ש~

 ב~ו~
 על להורות ממש ש~ה

 ~ סתי~
 שמוע אם והיה

 ~כ"~
 וכן

~ש~~
 כתב

 ובסו~
 מט' פחות הוא מניחין ואם חלק מניח~ן אין שמע

 להקפיד לו למה דא~כ דהרמב"ם ב~ בתמונה דמיאן ~י וכו~אותיות

של~
 ט"א כדי חלק יניחו

 של~ וא~
 ונמוקו טעמו ב~אר

 אפש~
 דיש דסבר

 כשהוא ביןלחלק
 בד~

 לחלק לו נראה לא שהלבוש ואף דפין ב~ ובין אחד
 ואפ~ הכי לו נראה באמת דהב"י י"לבהכי

 קאמר לא הלבוש ד~ם
 בתמונה ~ב"י מיאן דלהכי י~ל ו~ד בסתו~. לא אבל ב~וחה~לא
 סי' ביו"ד הב"י ~כ' ~שום הרמב"ם שלב'

 ער~
 תמונת היא זו דתמונה

 ג"כ י"ל וזה בה מיאן לכן בש"ס נמצא לא שסדורה ומפני ~שסדורה
 שפיר ואז ה~ג"א כקו' רק וא"ל זו בתמונה ג"כ ~מיאן דהרמ"א~טעמא
 במנהג פדואה מהר"מ בחר ~א אמאי תתמה ואל דידי. תירוצאסליק

~
 הראשונים תפלין לפסול ושלא כ"ע לבלבל ש~א אלא ~סק ולא
שהנהיגו

 מנה~
 פסק דהוא משום היינו ממש רמ"א

 ~נהו~
 מכאן

 תמצא שם בדבריו עיי' נכון היותר דרך על הטו"ז שבחרכמנהג ולהב~
 שבימ~ ואפשר איהו. ~ם בחר נכון היותר ~צ הטו"ז ~ב~ר בדרך~מש שז~

 מטעם או ה~ו"ז ובעיני פדואה מה~מ בעיני הנראה בדרך מיאנורמ"א
 והעט~ז המ~"א כמ"ש הר~שונים תפלין על לעז להוציאש~א

 וז"ל אריות מעון נקרא מחדש נדפס בספר שהשיג מטעם אוחמודות ל~~ בש~
 שם שאין ב~ום זה אירע ~ם הצירוף מכח לפוסלה בידינו דאיןדכשם

פרש~
 במקום להניח וצריך הצירוף ~כח להכשירו בידינו אין כך כלל

 עכ"פ אבל עכ"ל אותיות ט' כשיעוראחד
 מנה~

 נכון הוא הרמ"א
 מקום נמי למ~וא אפ~ר ולפ"זו~מ"ש.

 למנה~
 של התפלין כתיבת

 עדיף דטפי לשמע שמוע אם והיה בין הפסק מבלי ~פנינוהנמ~אים ר"~
 שמע לפני ריוח דאין ריעותא חדא א~א דליכא כןלנ~וג

 והיה דפ~ ~דא לריעותא תרתי הוי דאז שמוע אם והיה בסוףריוח להני~ מלנהו~

א~
 לכתחלה להיות הראוי שמוע

 סתומ~
 בין ממנ"פ פתוחה תהיה

 הריוח מחמת פתוחה הוא הש"ס דלדעת הירושלמי לדעת ביןהש"ס לדע~
 מחמת פתוחה הוא הירושלמי ולדעת יביאך כי והיה פ~ בסוףשלפניו
הריוח

 שבסו~
 הוא פתוחה ~וית הראוי שמע דפ' ריעותא ועוד

 לעשותה דוקא בסופה ריוח להיות שצריך הירושלמי לדעתסתומה
 טפי וא"כפתו~ה

 לנהו~ עדי~
 הפסק להניח שלא

 בדיעבד כשר נמי ו~
 סמוכה ~איןמחמת

 וא~ בתו~
 תשו' בשם אריאל נחלת בספר שכתב

 ענין אינה פתוח' וז"ל ל"ז סי'רש~ל
 לפ~

 והוא שלפניה
 אין וא"כ שלפניה. אותה וסותמת לשלפניה מחוברת ענינהו~ומה דברי~ התח~

 עושה אם אלא קפידה בה אין סמוכה ואין הואיל סברא למימרשייך

~סתו~~
 סתומה מפתוחה ה~שה אבל פתוחה

~ 
 הכי ל~ימר שייך

 סמוכות ואין הואיל הטעם שייך דאיןופשיטא
 בתו~

 שאינו מה על
 שכתבו וטור ברמב"ם עיינתי אמנם לפ~. פ' בין ~ותיות ט' ריוחמניח
 נינהו הש"ס מדברי לאו לפרשה פ~ בין להניח שצריך אותיות ט'שר'וח
א~א

 מנה~
 סופרים

 וא~
 שלא לנהוג יש שפיר וא"כ פסול. לא שינה

 ריוחל~ניח
 כ~~

 שפיר מיקרי וזה סמוכות אינם בתו' ו~ם הואיל וכשר
 די~ד הוי אחר ב~ין אפשר דאי דהיכי בפוסקים הוא דכללדיעבד
 ריעותא חדא אלא ליכא והשתא לריעותא תרתי דהוי כדלעילמלנהוג
דליכא

 ש~ לפני ריו~
 שפיר הוי והיה אבל

 סתו~
 לדעת ע~פ

 ~דינן הוי ואי דידן. ~ש"ס לדעת סתומה הוי דלא א~~הי~שלמי
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 בסו~ריו~
 אם והיה יהיה ~~וע אם והי'

 שמו~
 להש"ס בין פתוחה

 ודוק להירושלמי וביןדילן
~ 

~~~
 נ~"ז ~ך תיק~ה

 דחיישינ~
 תיקנו לא אמאי א"כ הירושלמי לשי~ת

 לן דאפשר דמאי שמע פ~ בסוף אותיות ט' ריוח נמ'~הניח
 חזינן ואנן הירושלמי לדעת פתוחה עכ~פ שמע פ' דלהוי ~י~בדלמיעבד
בת~לין

 ש~
 ר"ת

 הבאי~
 ~פ' לפנינו

 ~מ~
 נלע"ד ה~טה בסוף מסתיימת

 למצוא~~כ
 מקו~

 ~מה~י ל"ב בסימן הב"י מ"ש ע"פ והוא מילתא להא
 פרשיותיהם עשויות שהיה מפני שבספרד התפלין כל פסלדי~ון
 ד~ ~פ"י היה שלהם וס"ת הרא"ש לדעת ו~תומות~תוחות

 ה~מב"ם
 הס"ת כנ~ד מעיד הוא התפלין עם בתורה ל~רות שהעולהנמצא

 תהיה שמע פ~ אם ו~פ"ז ע~ש. תורות כשתיח"ו ונעש~
 מסיימ~

 שי~ה ~אמצע
 כנגד ~יד התפילין ~ם לס"ת העולה הירושלמי לדעת פתוחהדהוי
 דבשלמא הרמב"ם וכפסק דידן הש"ס דעת עפ"י ה~וין שלנוהס"ת
 אם מפיס דמאן הס"ת נ~ד מבוררת עדות ~יכא שמע שלפניבפ'

 ה~
 ש"ס כדעת שהם או סתומה שמוע אם והיה ~' והוי הירושלמיכד~
 והיה והוידידן

 א~~
 אבל ש~פניה ~יוח בתר דאזלינן ~תוחה

 ב~
 ~מע

 ומסתיימת א~ונה~וא
 באמ~~

 שיטה
 ואי~

 להסתפק כלום אחריה
 פרשה בשביל מסתי'מת ~הואו~ומר

 מסתי~מת ע"כ הרי ~אחרי~

 ב~בי~באמ~~
 ע~כ ו~יינו פתוחה שהוא להורות ~~מה

 היר~שלמי כד~
 התוספות מדברי תשיבני ואל ~ הס"ת נ~ד מבוררת עדות הריא~~

 דנקט קשה קצת וז~ל שכתבו פ~יותיה ~עושה בד"ה ל"א דףבמנחות
 רביםל'

 ואי~
 דבסוף הארץ על משום ושמא אחת פרשה אם כי שם

 לראי' דומה הנדון אין עכ"ל. אח"כ כלום כתב שאין א~~שיט~
 הוא ו~יה ~אחרדהתמונה

 בתו~
 דב~זוזה התוס' כתבו וא"כ סתומה

 כתמונה לה עבדינן מ"מ ~ום אחריה דאיןא~~
 שבתו~

 דהיינו

 אב~סתו~
 ת~ונת הוא בתורה שמע פ' שאחר ~הריוח שמע ~בי

 תמונת ני~ד ואנןסתומה
 אותה דבשביל מוכח ~כ הרי פתוח~

 ודוק. הכי עבדינן עצמהפרשה

~~
 למצואנלע"ד

 מקו~
 אבל הנמצאים. ר~ת של תפלין לפסול שלא

 ~ניח ~פי דעדיף נל~ד ~ת. של תפלין שעושה מי ולהבאמכאן
 דהיכא רווחת דהלכה חדא שמוע אם והיה פרשת בסוף ט"א ~די~לק
 בין פלו~תאדאיכא

 ש"~
 דידן כש"ס ~הלכתא נקטינן להירושלמי דידן

 איפסק ובירושלמי הלכתא איפסק ~א דב~"ס כיון לומרודוחק
 במנחות תוס~ע' הלכת~

 ד~ ש~
 גופי~ בהי~שלמי גם כירושלמי. ה~ והאידנא

 אתנו מקוםי~
 לפר~

 ואין דידן הש"ס לשיטת שיטתו להשוות בע"א
 פדואה מה~מ ~פי' בהדיא מוכח ~א חיים ~אור~ת ~םלהאריך
 נ"ל כ"ז הריוח ~הניח עדיף דטפי נל~ד לכן בזה. המעיין עלונסמוך

להל~
 לדברי. יסכימו כי עד למעשה ולא

 וע~
 בהלכה לפסוק נל~ד

 שנוה~ במי למעשהפסוקה
 או אלא ר~א כמנהג שלא תפלין לכתוב

 שהוא הש"עכדעת
 ד~

 דעת שהוא הט"ז כדעת או הרמב"ם
 כדי ריוח ולהניח באמצע א"ש והיה לסיים לו ראוי וודאי אזפדואה. ~~~

 מט"א פחות שמניח או השיטה בסוף יביאך כי והיה דמסיים דכיוןט"א
 הפרשה מקום שבסוף דריווח דידן הש"ס לשיטתהרי

 עוש~
 את

 פתוחה. שמוע אם והיה הוה לא תו פת~חהשאחריו פרש~
 וא~

 ליכא תו
 ~ירושל~י הלכתא הוה דלמא ~לא לחוש ואין דלעיל נפשךממה

 עצמה פרשה אותה עושהשהריווח
 פתוח~

 ש~וע אם והיה פרשה ותהיה
 והיה ~רה בדעבד דהא לן איכפת לא לחוד חששא האי ומשוםפתוחה
 רש~י של דבתפלין כיון ועוד ודוק. בתורה סמוכים ואין הואילבפתוחה

 ופ~ ט~א. מכשיעור פחות או השיטה בסוף שמע פ' נ~יי~שלו

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

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

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

~~
~~~~~ 

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

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

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

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

~~~~ ~~~~ ~'~~ 
~ .~~~~'~ 

~~~~~ ~~~ 
''~ 

~~~ 
'~~ 

~~~~~ ~~ 
'~ 

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

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

~~~~~~~ ~'~~~ ~'~~ ~~~~~~
.~~~~~ ~~ '~ '~~ '~~~ 

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

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

'~~~~ 
~~~~~ 

'"~~ 
~'~~~ 

.~'~~ 
~~~ ~~' ~~~ ~~~ ~~~' ~~~~ 

~~~~~"~ ~~~~~ ~~ ~~~~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~~ ~'~ ~~~ ~'~~~ ~~~ ~~'~~~ 
~~'~~'~ ~~~~~ ~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~~ ~~ ~~~~ 

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



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~  

~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ והא"ש 
 מתחל~

 או הש"ע לדעת ט"א כלות אחר או השיטה באמצע

פח~
 הירושלמי. לדעת חושש דאינו ~יד הרי הט"ז. לדעת מט~א

~ל~
 ליחוש

 הו~ דלמ~
 חששו ד~"ה ~יל כדא~ינן ~ומה שמע

 הירושלמי. כדעת דלא רש"י של בתפלין דמעיד וכיון רמ"א. מנהגלנהוג
 לחוש לו איןא"כ

 נ~
 בתפילין

~ 
 ב~אי וא"כ הירושלמי לדעת ר"ת

 שיעור ריווח להניחראוי
~"~ 

 וא~פה נלע"ד אלה כל והא"ש. בסו'
 המתאבק כ"ד ~ראל. חכמי אתי יסכי~ אם אשמעה כי עדואשמור
 ראפאפורט ~ן חיים דבריהם את בצמא ושותה חכ~ם רג~יבעפר

חופ~
 יצ"ו. סלוצק

פלפול
~~ 

 להמעיין הענין מובן ומ"מ בתחלתו וחסר א' גדול ~ם ז"ל
 זה הוא כי באצבע להורות הנ~ל החכם דברי אצל ~ כזה כוכבועשיתי

~ 
 ~קו~~~~~~~~

 הנ"~
 ~תורני ומנהיג הראש ה"ה דודי לפני

מו~
 פי' לומר רצה נ"י בנימין

 הגמר~
 לה~ים ~ך

 דקאי דהיינופי'
 ע~

 להשלים פי' והיינו תפילין מהם לעשות שאסור ס"ת
 פרשיות ב' מס"ת ליטול ורצה האחרונים פרשיות ב~ לושיש

 הטעם אמר ו~א מורידין אין משום ~טעם אמרומש"ה ראשוני~
 מ~ו~

 פתוחה

וסתו~
 על קו' לנו י~א ועד~ז פ' ג"כ בתורה המה פרשיות הב' דא~ו

 דכשר לעולם דלמא פ' בדיעבד פסול דבת' מזה למידק מנ"להט"ז
 משום מורידין דאין הטעם אמרמש~ה וא"~

 תפי~י~
 מזוזה לעשות דאסור

 בת~ דפ' את"ל דאפי' ק' עתה גם הלא אתרווייהו טעמא חדדליהוי
 מורידין דאין הטעם דאמר דלמא מקשה מאי הנ"ל קו~ ק' ג"כבדיעבד
 ראשונים פרשיות לב~ תפילין ל~ות דאסור ס"תמשום

 דה~
 בתורה

 לתרווייהו טעמא חד מורידין דאין הטעם אמר ומ~~ה פתוחותג"כ
 ~. דוקא פתוחות דמזוזהול~ולם

 ~המ~ עלי ערבים לאדודו~~~~
 הצורך מן ואין רגלים לו שאין שקר

 דמס~ דהמקשן נלע"ד מר שהק' מה ולתרץ עליהםלהשיב
 והיה הא שפיר ופריך יחד ותופרם ~פרשיות ~' דנוטל ס"דמנחות
 ~ורות הג~ כל לפי ש~טה באמצע מח~לת ולעולםסתומה

ובמזוזה שברמב"~
 צרי~

 להיות
 בר~~

 דוקא דס"ד למאי פ' שהיא מפני שיטה
 קאמרפתוחות

 רשב~
 הראשון כפי' או דהיינו להשלים דלמא ותי'

 שמע וגם שהיא משום פתוחה היא והי~ שפי' ~קונטרס בשםשבתוס'

המ~
 רק ממזוזה

 שמשלי~
 שמע פ' בריש מתפילין או מס"ת א' שיטה

 בגליון והיה פ' שכותב שבתוס' השני כפי' או ~~וע אם והיה בסוףאו
 שמע~רשת

 שנט~
 פי' ולפי שמע פ' של~לה ~גליון וכותב מתפילין או ~"ת והי~שנוטל א~ פתוחה והי' עביד מצי ושפ~ר מתפילין או מס"ת

 הרמב"ם כדעת דאי הרא"ש כדעת סתומה צורת לפרש צריךזה
 לומר א"א שיטה באמצע לעולםמ~חלת דסתומ~

 דמשלי~
 שמע שכותב היינו

 שיטה באמצע בס"ת מתחיל והיה שהרי מס"ת שנטל והיה פרשתבריש
 ות~' פתוחה שתהי' שיטה בריש ד~קא להיות צריכה במזוזה~~שתא

~
 בש~ת התוס~ פי~ לא אמאי יתמה ולא העניה לדעתי אמיתי הוא
 כדכתיבנא ס"דדהמקשה

 דהת~
 למימר דאפשר הכי למימר בעי' לא

בקו~
 המקש~

 הא קשיא אי אלא הגמרא בתי~ הכא כמ~ש דהתם
 פריך מאי תוקשי א"כ השיטה בראש מתחלת סתומה דמצינודלהרא"ש קשי~

 ב~וזה פתוחה והיה פ' להיות מצריכין שפיר אליביה דהא מסייעלימא
 והיה ופ~ ש~ה באמצע בתורה מסיימת שהיה שמע לפ~ לה תפרינןאם
 סתו~ והוי השיטה בראש מתחלתא"ש

 לפניו שהיה כגון הרא"ש לדעת
 שלי~ א~ שיטהריוח

 והוי השיטה באמצע מסיימת היא שלפניה ושיטה
 וצ"ע. בתורה סתומהוהוי

~~~
 פתוחה שמע ~חר תה~ אם רק ~לז רבינו לקו~ מקום

 או דוקא הסתומה ולהרא~ש בתורה סתומה ג"כ שמעסוף ובא~
 כ~ן אין דאל~כ במזוזה ~~כ ~~ל וכן אויר בהפסק או שיטהבאותו

 ~. ~להפסק
 דאחר ידענאלא~~~

 הוזכר שלא אף דלענ"ד אך ס' להיות ראוי שמ~
 מניח אי מ"מ מכ"ת שזכר תמונות שתי אם כי הרא"שבשם

 שמעסוף ריו~
 בסו~

 הפרשה בהתחלת ריוח ג"כ ומניח ~א כדי שי~ה
~אחר

 ש~
 ל~רא"ש ~וי שיטה באמצע שמע שאמר הפ~ שמתחיל דהיינו

 ~ שהרי חדא טעמי מתרי ס~ פ~~כ
 כן להרא"ש שגם שאפשר ה~ז

 זוובתמונה
~ 

 הא ~א נשאר אבל ותיבה ~א שיעור נשאר שלא
 הטור ל~ש לדמות ~י~יו~ד ח~

 הרא~ בש~
 בס~

 ע~
 סיים דאם

 ראש של העליונה שיטה יני~ הדף בסוףהפ'
 הד~

 חלק
 הזאת שבתמונה שכמו לדמותואמרתי בשני~ ויתחי~

 הצירו~
 כמו ד~ים שבשני

 בד~
 א~

 ת~ה שאחריה שיטה ובהתחלת זו שיטה ש~סוף ריוח הצירוףכך
 ט"א כשיעור חלקהוי כאי~

 שי~ באמצ~
 אפשר דרך הט"ז שמ"ש וא~שר א'

 אפשר דרך על קשיא עכ"פ הזה דמיון ס' בשביל נמיהוי
 ש~

 ~ז
 תיק~י דאל~כ סתומה בהכי הוי לא דלהרא~ש לנ~יה ולהוכיחהל"ל

 מסייע לימא בגמרא פריך מאילהרא"ש
 ומ~ ל~

 קו~ בתי~ שנל~ד
 ולא מתפילין רק המקשן קו~ הוידלהרא"ש

 מס~
 תמונת ~וה וכאשר

 לחכם ודי שפיר הגמרא פריך ~תפילין שמעסוף
 אדע ולאבער~~~~ ~ כמי~

 אבי~ ול~
 רבינו דברי להבין לי אדם בינת ולא

 הראשונים מ"ו דברי לפילא
 ש~

 שיטה שהניח
 ~ו שמסיק וכמו ט"א כדי ריוח הניח לפניו גםוע"כ חל~ שלי~

 ו~ ב~~
 לדבר~

 בסוף גמר אם רקהרא"ש
 השי~

 מסיימת וש~ה רבינו ~ש י~ל דק
 מ~ו דברי ולפי עבר על ולא עכשיו על קאי שיטהבאמצע

 אליבא סתומה למצוא דא"א מקודם לי דכ' איגרי מרפסן רב~נו דבריא"כ האח~ני~
 שאמרו וכדרך חותם כחומר מתהפכת רבינו דברי אמינא רקדכ"ע

 וכו~ לי' קמדחי הכא זילרז"ל
~ 

~~
 קו~ עדיין מתפילין ראייתו דעיקר דס"ל קו~ מתרץ ש~ינומה
 הדף לרוחב המה תפילין פרשיות שהרי עומד במקומורבינו
 צריךובמזוזה

 להיו~
 פ~ ב' יקח אם ממ"נ וא"כ דף כעין א' בעמוד

 בצורה נשאר עדיין מזה למ~ה זה ויתפור ויחתוךמתפילין
 ס"ת פ~ כמו הוי א"כ למטה או למעלה בגליון ויכתוב א' פ' יקחואם הראשונ~

 מכח סתומה היתה דבתחלה דהיינו במקומה הראשונה קו~נשאר
 מ~אש היתה לא וההתחלה בסוף היתה לאשהסיום

 ה~יט~
 ועכשיו

 לדברי היא רבינו קו~ שהרי ועוד להרא"ש פ~ ויהא השני' כליגמור
 ועל ם~ת על הי~~ו שני~ם על קאי דהטעם ע"כ צ"ל ולדברי'הט"ז
 בפ~ בדיעבד פסולין דתפילין מיני' למידק בעצמו ש~סיק ו~מותפילין
 מ~ו שתי~ כמו ה~קשן לפ"ד צ"ל ע"כ ואז קו~ייתי רבינו שתי'לפ~מ
 הפרשה צורת ע"כ ואז יחד ותפרן ב"פשלקח

 במקו~
 מאחר עומדת

 התי~ לפי דזהו בגליון ליכתב דעתו על עלהשלא
 להשלי~

 ~ ~ תוס' וכפי~
 מסיימת ~יא שלפניה ושיטה בלשוני הראשונים בדברי ש~~~

 בעת כתיבתי במהירות הקולמוס שפלטו ט~ת זהו שיטהבאמצע
 שדברי מר ומ~ש הקו' לתוכן הגיע לא זה הלא אבל עלי נצב העםשהי'

 אשר דב~י הלא חיים רוח בהם לנפוח צריך כחומר מתהפכיםהאחרו~ים
 למנהג טעם שנתתי ורמ"א דב"י אליבא הי'בתחלה

 רמ"~
 דברתי וכבר

 בסברת מ~אנו שהמהאז
 הט"~

 אליבא ס' לתמונות זאת גם שחושב
 הדברים ושלשתי ושניתי ד~ע אליבא ס' משכחת לא ולדעתידהרא"ש
 ~~ אתי~ מר ומ"ש הט"ז. לדעת הרא~ש טל קו' הצעתי הלאו~כשיו
 מזה למעלה זה ויתפור ויחתוך תפילין של ב"פ יקח~אם

 ~דיי~
 נשאר

 ידענא לא דמר עכ"ל הראשונהכצורה
 שו~

 נ~ים כד לא אם דמר
 ~ ~חריתי במס' קאי הוה אוושכיב

 לדברי מסייע שהרי הדברים
 ואנן ס~ דהוי הראשונה ~צורה שנ~ר המקשה קו' וזה חפצ~יובאלה
 מר ו~ש וק~ל במזוזה בעי'פ~

 הל~
 קאי ולדבריו הט"ז לשיטת קושיתי

 הוכיח הט"ז שהרי דהוכיח הא חדא למר עלתה לא בהא גםאתרווייהו
 ואנן להרמב"ם היינו בדיעבד בפתוחות פוסלין דתפילין~עיל

 ~וד אתפילין אלא קאי דלא אמרי' ולשיטתו ~רא"ש לשיטתעכשיו קיימי~
 אס~ דקאי תימא דלא הוכיח הט"זשהרי

 שי~א הו~רך דאיהו לחוד
 אתפילין ד~י דאמרי' ועכש~ו הוכחתו בשביל אתפילין נמיקאי

 בשתים כץ כמו דבריו בסילוק מר ומ~ש דלעיל להוכחתו סתירה זהואין לחו~
 וכו~ עומדת ~מקומה ~רשיות צורת ~כ ואז מ~ש ~דא לו עלתהלא
 ואדרב~ חפ~תי באלה כי דמר שג~תו אתחלת סובב הולךזהו

 קו' זהו
 שתים במה מר שהוכיח מה ועוד כדלעילהמקשה

 ק~
 אינו דמר

 ב~יל כנראה הרמ~ם לשיטת אלא כהוגן עלה לא דידידתירוצא ~י~
 הרא"ש בשיטת קיימינן ועכשיו הלב בכוונת דלעילבדברי ~מעי~

~ 
~~

 ויתר יהא האיך וז~ל עוד מרמ~ש
 סתו~

 ודאי ~~ מעכשיו
 דהיא רי~תא הוי נמי שעכשיוהוא ~

 סתו~
 אבל

 תרתייהיה דאל~ ~ ~
 לריעות~

 וה~ נמי דתהיה
 בין ~בלי בין פתוחה

 שמע דפ~ לריעותא תרתי הוא עכשיו ~דרבא וז~ל מרומ"ש לי~של~
 צורת לא בו איןוגם ~ו~

 סתו~
 משום ~תו~ה ~ורת בה דלית היא חדא האהכא אי~ תרתי מאי תמיהני פתוחה צורת ~א

 סמו~ה ואין דה~יל אנאואמינא הפס~ ~ דא~
 ~ו~

 אף ~ש~רה
אם ד~ ה~~ ~~

 שי~
 ובין איפ~א או ~תוחה דסתומה מדינא

 ל~
 הניח

שום ביניה~
 שב~ דכש~ ~~ הפ~

 בדי~ד ~שר
~ מ  ~~ ~ ס  ~ ו~ 
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~ ~ ~  ~ניבדי~ד 
 ד~ ס~ו~ שא~

 או כ~ינא שלא הוה ~כי
 ~יס ד~ן ~ינא שלא הוההכי

 א~
 גרע ~ם

 ו~
 מר

 ו~
 יש וגם

 ~~ות לכל קי~קול~ו
~ 

 ב~ ידעתי
 דהא א~ש והיה ~' קילקול ~ום

 נ~ית בסופה ריוח שאין ~חראד~א
 הירושל~י לד~ ~~ סתו~

~~
 מר

 וז~~
 דה~כ~א אליבא ש~א דבבלי ~ליבא ~וש יו~ר יש

 הי~שלמילדעת מלחו~
 כמדו~

 גמר ~א
 מ~~

 אנכי כי דברי ב~ף ~יין
 הדברים~~י

 ~לכ~א שנוגע מה דברי במ~נ~
 באתי לא אני וכ~

~לא
 לח~

 ש~שו דאפשר הקדום מנהג
 לספ~

 ~ו הירושלמי כד~ אי
 אפ~ כ~לי ל~לם דנקטינן ~י"ל ואע~ג כבבליהל~א

 דבהא משום
 מר ויעי~ הלכ~א אפסיק ובירושלמי בבבלי הל~א איפסיק לאמלתא

ב~וס'
~  

 והאידנא
~ 

~"~~
 עודמר

 דא~ דהי~
 סו~רין התפילין

 לס~~
 רק

~ ~  ~ורו~ כשני ~כ נראהאין הוכח~ 
 דת~יא מלתא הלא

 שיהיוואפשר הי~ בסב~
 סברו~

 ~ורו~ ~ני דהוה
 מחמת אם אף

 הוכ~
 נראין

 דלא משום דאטוכסו~רין
 דמ~

 מסברא ל"ל דהב"י ~עובדא ממש
 דכשסותר ממנו ללמוד א~א הבא~י ולא סו~ר מיקרי נמי דזההכ~
 ~ורו~ ש~י חששהוה

 כן שהנהיגו דאו~ן מסברא אמינא ושוב ח"ו
 ~ורו~ כש~י ח"ו ~הוי דסו~ר דמוכח דה~אינ דסבריאפשר

 וק"ל
~ 

~"~
 רבינו.

 הלא עלי ל~ק~~
 הכ~

 רבינו מ"ש גם א~ רי~ו~א
 רבו~ינו הקדימו כבר כו~ א"ש והי' לפ' יש קילקולמה

 ~יבה כל בין ריוח להניח שו~ים אנו מימיהם אשר הפוסקים~לי
 כמ~אל~יבה

 כל ובין או~
 או~

 והכל ט"א פ~ כל ובין השער כחוט
 דבק שאם וכמו בהם המ~נה ופסול מח~ינהו מ~חאבחדא

 ~~ו~אודאי לאו~ או~
 לשניה~

 עכשיו קיימין שאנו א~"י לפ~ בפ~ כן
 או ~תוחה או~ה עושההפ~ שרא~

 סתומ~
 כל על לדרוש שיש וגו~ ~ל~לים קווצו~יו חז"ל מא~ר לדבר דוגמאג"כ ב~ו~ ~הי~~ צריך הריוח מ"מ

 בב~ב ז"ל כמאמרם א~קי אח~ מבשרי כי הנמשל נדע מהמשל כו'קוץ
 שערו~ שני שאין וגו' תעלה לשטף ~ג~י

 מגומא יונקין
 אח~

 שאלמלא
 וכו~כן

~ 
 כל שיהא צריך

 או~
 ו~ן לפ~ פ~ בין ההרחק וכן גויל מוקף

 אד~ פרקי שהם בר"מ אמרו שבתורה הפ~יםא~ילו
 וא"כ העליון

 והעושה חיים אלקים דברי שהופך אחרי פגם הוא ס~ מפ~~משנה
 פרשיו~מב~

 זה כי וגו~ אח~ מבשרי בחוש נדע זה פ"א
 ה~

 היפך
ה~ורו~

 מס~ם וזה
 הצנורו~

 ~מ~ כי שוה ~יינם ואין
 דברנו זה

 המופלא הרב ה"העם
 שגם מאחר ~כשיר נ"י ~ץ שב~י מו~

 להיו~ צריך דר"תב~~ילין
 אין א"כ קודם שמע דה~ינו כסדר הכתיבה

 וא"כ ראש בשל ולא יד של ב~פילין הוא החששא דעיקר כפ"אנראה

בש~
 היה שמע ש~ב

 הפ~
 לדב~י והודה שלם עמוד בינ~ם גדול

 שנ~ב~חר
 נע~ והי~

 כפ~א ~~ל
 דוג~

 על~ו שנופל שלאחר לדבר

 ~ ~~ דיוטי~~
מ~~~

 ואין הואיל רבינו
 סמו~

 כמו הפסק בלי כשר ~~ורה

 וכ~~פתי~
 אמינא

 א~
 רחוק דחילוק גמרי~ ל~ ~יט שיטפיה

ביניהם
 ד~

 דברנו
~ 

 פי~ היינו ס~ דפ~ הנ"ל מוהרש"ך הרב
 ואין ל~מה שייכת שהיא היינו ופ~ לשלפני~ ושייךסתום שהי~

~ 
 חיבור

 א~ש שוהיה אעפ"י במזוזה רז"ל אמרו היטב א"כלפני~
 דמה לשנות ר~~י ש~ לפ' סמו~ה ואיןהואיל מ"~ ~ו~

 ש~י~
 ~יינו ס~ומה

 להיפך אבל רחוקה היא וכאן שלמעלה לפ~ ב~ומה שייכ~שהיא

ל~ו~
 נ"ד וממילא זה טעם שייך איך ס~ מפ'

 לזה שייכ~ א~
 ג~~

וא~
 א"ל

 מא~
 ~יס

 דא~
 הגון ~ם לי יצא ומזה טעמא ב~ר לילך

 הזכירו לא ולמה המזוזה כ~י~~ דהזכירו התלמוד בעלי רבותינועל

 מקום דיש התפי~יןכ~יב~
 במזו~

 ולכאן לכאן
 לעשו~ י~

 כמו
שהיא ב~ור~

 סתו~
 די~ל רק פ~וחה עושין לה סמוכה שאין מאחר אוי"ל

 נחשבדא~"כ
 כסמו~

 ה~יל לפרשה
 ו~~

 הפרשיות שני באלו בפי~
ושיי~ת סמוכו~ פ~ ב~ שאלו בפי~ התורה לנו כתבה כאלו וגו~ עלוכת~תם

~ 
 לכתוב דצריך להם יצא ומזה ~סמוכים הוי א"כ לזה

לכתח~
 להסתפק תאמר מה בתפילין אבל ו~~ ס~

 הואיל ס~ לעשו~
 ס~ ~ות ראוי שמא לי~וש ה~~יות אלו לכתוב התורה ~ווצי~ה

ה~
 פרשיות הרי תשובתך

 הראשונ~
 ס~כות שהמה

 ~~ בתו~
ו~

 יחד לכותבם ~~וה
 ~ ה~ ואעפ~

 א~כ
 ש~

 ~פק מקום אין

ר~
 פ~~ת ~~ ~וא ~~ק

 האחרו~י~
 הס~ שי~ך שם

 הנ~
 היינו

ש~~
 היא

 ו~~ ~
 וכנ~ל

~ ~ 
 נלמד

 ב~ ~ו~
 ~ינו

 וא~~
~~

 ליתץ
~  ל~ה~~ 

 ~יה שעושין
 א~

 ~~ל היינו פ~ שמוע
 ~ ~ ~ו~ ~~ ש~ כי י~ה ס' עו~ה ~הדאם

 ו~י~ת שיי~ת
 אבל~~~ה

 ש~ ~~
 ~יא

~~ 
 ~ל ו~כ

 כנ~
 ~חר

 ~תו~

~ב~
 ~נו

 וציות~
 באלו עלינו

 לקושר~ הפרשיו~
 ~ר~ י~ד ול~תבם

 שיש לנוה~ה
 ~ה~

 בב' ו~כ סמיכות
 פרשיו~

 צר~ך ה~שנים
 ב~ורה ~היא כמונ~תנהג ~ת~

 בפתו~
 א~ה וא"כ

 ח~ עו~
 ~ין פירוד

 מאמיני~ בני מאמינים ואנחנוהדביקים
 יש פרשיות הד' באלה

 א~א בס~ו~ת ו~לן כא~ כולן לעשות צריך וא"כ הגדול ~מויחוד בה~
 כ"פ כו~ן עושין ונכךוכנ"נ

 ר~
 הבנים בין בנו ישנה אל לדבר

 וארב~
בני~

 וכו~ן אבי"~ עולמים ד~ נגד וגו~ בנך ישאלך כי והי~ בפ~ נזכרים
 הייני כנ"ל ג"כ ס~ העושין והטע~~ ~ה הגדול בשמו ות~וייןאדוקין
שעושי~

 רמז ס~ פ~ ב'
 שה~

 עולמים ב~ נגד היינו ~הדדי שיי~ם
 היינו ופירוד ~ם אין אשרהעליונים

 עולמו~
 הכסא ועולם העליון

 ההש~לש~~ ~"י ה~~ד ~ו~ם נקרא ה~תוןועולם
 נ~גשם

 ~ כמוני ושפילה חולשה לברי~ חלש טעם נראה כן כידועמעט מע~
~~~

 שהוא ~דבר~כ~ב~י
 מחמ~

 ~י~ו~ ~י ולא בעלמא הוכחה
א~~

 כב' נראה
 ~ורו~

 במס' ערוך מ~למוד לדברי ראי' יש

 כדברי שם מוכח ע~ו לא אי כדבריהם ב"ש ~שו אי בשיט~יבמי~
~כ~

 שאפשר
 ~~~ו~

 כב' נ~ה אין דהו כל עלי~ה
 ~ורו~

 שלחו כמו

ב"~
 מיא לאפושי יאמר הרואה ומ~ני עשו ~"מ ואמרו כו' ו~רח~בוהו

 הדין בפסק כוונו שהמה אעפ"י לפניני הרי בעיקא
 דק~י ואעפ"י נראה ואין רואה דאין כאן ומ~"ש מיא ~אפו~י~ומר דהרוא~ ~

 במה חי לאל ובשרי ולבי נפשו מרת יודע הלב מ~מ גליא~מיא
 רק ~~לה ענלעמוד שא~~

 הנ"~ במ~ש~
 ~~ן הפרשיו~ או~ן דמכחישין

 בדב~י קושיא איזה לי יצא א~ה ~דברי עסוק ובהיו~י אהדדיוס~רי
ה~וס'

 דמנחו~
 ~ה~לי~ האי ~ניא כי דפי ב' בפ'

 ד~' כגון ~יינו

 בסו~שמ~
 העמוד

 והוסי~
 בגליון

 שלמט~
 של~לה או

~~~ שב~ ובמסכ~
 כ~

 וכו~ עושין מורידין הא ~ם שהקשו המקשן בדברי ~וס'
 וא~~

וה~
 וא"כ וכו~ בגליון ש~וסיף כגון וי"ל ב~ורה לה סמוכין אין

 רק ~מילין קנצי שב~. במס~ ה~וס~ ~קו' מזה ע"כ יד~המקשן ג~
וגילין חדו~

 וחיים והנשאה הרמה רופא"מ הוד לפני הנדרס~ אסקופ~ ד~
 אי~ל ולא ומשיב שואל רבו לפני היושב ~למיד מנאי ד~ ~םושלום

 מאן מלכים נגד ניב~ש דלא רעוא ויהא מ~יב~א ריש קדםבכיסופא
 ~ ~ אה~ן יהודא ה~עיר ורבנן מרנןמלכי

 לא מעל~ אשרבעיני~~~~
 כל~ ש~

 לד~~ הטהור ~בו כוונת
ובשיטפא

 לכ~ ~
 דבריו

 וזמירו~
 כן ולא דברי כל בעיניו היו

 יה~ ~ד ואם ת~ד עליהם ולבי ועיני עלי חביבים שדבריו~מדי
 אל ופה ב~ודו אלי לבא הצדיק שיטריח בק~י ל~ון ~ור~ולכבוד
 לכוין אפשר ~ין ~י בו אדברפה

 הד~
 ישרא~. על ושלום בכ~ב

 כהן חייםנאום
 ~ ראפפור~

 ערבית בתפילת ומטר דטל שאלה לשאול ששכח מי~~~~~~
 ד~ריך לעצמו השואל ופשיט לאו או שנית לה~פלל~ריך א~

 ~זירין דאין בערבית יעלה לומר בשכח אמרו לא דע"כ ולה~פלללחזור
 ~כ"ב סי~ בש"ע כדאי~ בלילה החדש מקדשין דאין משום אלאאו~ו
 ~~ האי בי~ דלי~ ו~~ר טל אבל~או"ח.

 דלענ"ד והשבתי או~ו. מחזירין
 או~ו מחזיריןאין

 ~ניא ~ב ד"ל פת"ה שלהי ברכו~ ב~ דגרסינ~
 ר"ח של הזכיר ולאטעה

 שיכול מפני או~ו מחזירין אין בערבי~

 וכו~ בשחרי~לאו~
 ו~

 אמרינן דהא לי~ גרסינן לא וכו~ טעה התוס~
בסמוך

 ט~
 ~דשין שאין מפני אותו מחזירין אין ר"ח של הזכיר ולא

 אמר ענן רב אמר א~ זה ולאחרוכו~
~ 

 ~~ ~דשין ב~ד שאין מפני אותו מחזיריןאין ~בי~ ר"ח הזכיר ולא ~עה
 ביום אלא החדש

 דרב מיל~א מסתברא ~מימראמר
 בח~

 מחזירין חסר בחדש אבל מלא
אותו

 א"~
 קא~ר טעמא רב מכדי אשי רב

 חסר לי ~
 אלא מלא לי ~

 לפי אותו מחזירין אין ראשונה ~לילה דוקא וי"מ ה~ו~ ו~בול"ש.
 שכבר אותו מחזירין ~ניה בלילה אבל בלילה החדש את מקדשיןשאין
 ~פניו. מיוםמקודש

 ו~
 מלא לי מה קאמר הכי דהגמ~ ~רש"א

 והב~ מח~רין במלא ~ניה בלילה אבל ראשונה בלילה היינו ח~רלי ~
 יפה עיין לא ~רפיהל~ם

 ב~
 הביא והב"י ~"ל הסו~יא

 ריב~ש ובשם נתן ה' בשם הא~ח ~שםהאלו הי"~ דב~
 ת~ ~דברי ~~י ו~

 ש~~~
 ~פך

~~ 
 ~ל ~גמרא

 י~
 לנו

~  ~ ~לפי 
 ~תי~ץ

~ ~  
 ה~מ דברי ק~ ~~~פש~

 של~~ הנ~
 י~~ שני ד~ היכי דרב

ו~
 ~ודש ש~ר או~ו מ~יר~ן שניה ~~לה

 ו~~ז של~ניו~ ~ו~
 ~או~תיקש~

 ה~ר ~ל
 לפס~ ש~~

 אין ב~ית
 א~ מח~~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~"~~~~~~ ~ ~ 
~ ~  ~~ירין י~~ כש~א~שני ~א ימים. שני הוא אם ל"ש א' יום ~חל"ש ~~~ ~~~~~

 לא הטור דהא לק"מ ובאמת שניה. בלילהאותו
 צ"ל וע"כ בלילה. החדש מ~שיןדאין ~שו~ ~א~ד~ כת~

 דהט~
 ד~י~א אט~מא ~ך

דתני~
 אין בערבית ~ח של הזכיר ולא טעה

 מחזירי~
 שי~ל מפני אותו

 וס"ל בשחרית.לאומרה
 להט~

 והא בברייתא. זו בבא ~רס~ן דשפיר
 וכ' סתם ואפ~ה בלילה החדש את מקדשין דאין הטעם ה~יאדהש"ע
 ושכח ימי~ ב' הם דאם חילק ~א ימים שני שהם בין א' יום ש~חבין

 שניהבלילה
 מחזירי~

 שזה ב"י בספרו שכ' לטעמי' דאזיל משום אותו.
 ~נן נימא והשתא ה~~א פשטהפך

 ד~
 ~חר כהטור להלכתא לנקוט

 זו. בסו~יא יפה עיין לא דהב"י מסהיד מהרש"א רבהד~ברא
 בברייתא. בבא למח~ק הספרים לשבש ~ין הטור דעת~פי ובפ~
 משום אותו מחזירין דאין בערבית ~מטר טל שכחת גבי נמי לןנ~וט ו~שת~

שיכול
 לאומ~

 הא דברי~תא טעמא על הטור סמך איך ו~ת בשחרית.

מסי~
 שנו בצבור דאמרו דהא לך אימא שנו. ב~בור דהברייתא הגמרא

 שנו בצבור לפרש~י דפ~יטא ותדע בתרייתא בבא ~תרי אלא ק~י~א
 ליכא בערבית שהרי ~מייתא אבבא לאוקמי ליכא מש~ץ שמעדכבר
~מי~

 שפירשו והאשר"י והא~פסי ה~אונים לפי' אפי' ~לא מש"צ
 אתרי אלא קאי לא נמ~ דציבורא טירחא משום מחזירין איןדבציבור
 מבבי אלא אבא בר חייא ~ר' אותבי' לא זירא ר' שהרי בתרייתאבבא

בתריית~
 דצלי כדפרש~י בשחרית הוה צלי והדר דצלי אבא בר ר"ח דהא

 מ~ספין של וא' שחרית א' אלאוכו'
 נמ~

 שנו. דבצבור לו השיב זה ד~ל
 דבערבית ~עמא דא' דרב ~הא קמייתא אבבא קאי דלא מוכחו~ד
 יחיד אפי' ולפ"ז בלילה החדש את מקדשין דאין משום א~תו מחזיריןאין
 יחיד אבל דמשמע שנו בצבור דברייתא הא ליה ~תקשי' מחזירין~ין

 דהא אע"כ אותומחזירין
 דאמר~

 ק~ייתא. אבבא ק~י לא שנו בצבור
 שהם ומוספין שחרית תפילת דשא~י סבר דה~ור אמינאולפ"ז

 רשות מדינא דהוה ע~בית תפילת אבל אותו. מחזירין יחיד א"כמדינא חוב~
 יחידאפי'

 אי~
 שחרית ושאני ~ לפניו ~חרית דתפי~ת מט~א מחזירין

דא~~
 והוא הואי~~ לפנ'ו תפילה דאיכא

 ח~~
 וזה היחיד את ~זירין

 שם התום' לדעת אפי'י"ל
 בר~~

 ת"ה
 ובסופ~

 רשות ת"ע דאמרי' ~דהא
 לא אם אפ"ה לבטלה. לו ~ן לחנם אבל ~כו~ ~חרת מ~וה לגביההיינו
 ויכול ר"ח של בה להזכיר ~שכח רק והתפלל~י~~ה

 לאומר~
 בש~רית

 הואיל אותו מחזיריןא~ן~
 והו~

 לתפילת ~דמי ולא רשות מדינא
 יש המחילה ~חר אמנם~דאמרן. ~חרי~

 ל~קפ~
 דחקו לא שהם ~ה~ו' בד~רי

 אלא הכילמימר
 התפלל ולא טעה ~מאי חדא ~הקשו. קושיות~ תרי מ~~~

 בשח~ת ~תפ~ל~ית
 שתי~

 רשות. ~"ע ~ב א' הא
 ~ל~נ~~

 ד~ן ל~~מ
 ~פלל ד~~ דהאיי~ר~

 ש~י~ בשחרי~
 ~התפ~ל ~ליו~ ~ובה~ ד~ל

 להתפלל דרשאי ~מר רשות דלמא שתיםבשחרית
 בשחרי~

 הוה ~לא ב~
 מחזיר הש"צ דאין דאמרינן כמו הוה דלא ואשמעינן לבטלהברכה
 בערביתהתפלה

 ו~
 הרמב~ם

 לפי~ך וכ' וסיים חובה שאינה ~פי הט~
 הוה ולא ~תים להתפלל רשאי דהיחיד ואשמעינן לבט~ה ברכה יברךלא

 וכו' טעה לק' דא' וע~ק ~ז"ל התו' הקשו ועוד לבטלה.~רכה~
 הא לענ"ד ר~ות דת"ע ליה ת~וק וכו' בלילה החדש את מקדשיןדאין משו~

 אותו מחזי~ין אין אפי"ה ~בה ת"ע למ"ד אמר דרב ~~קשה~מי
~~ום

 דאי~
 מ' בשלהי מ~~נו וכן בלילה ~ד~ין

 יו~
 נ~ילה ת' רב ד~מר

 והא הכי רב אמר מי ה~מרא ופריך ערבית של את~~רת
~ 

 ~לכה
 הכא לפ"ז קאמר. חובה האו~ר לדברי ומתרץ רשות ת"ע האומר~~רי

 ~דוק. קאמר חובה האומר לדברינמי

 עבודת שע~דו לוים ז~ל י~א ה' המקדש כלי מה'פ~~~~~~"~
 מיתה חייבין מלאכתו ~אינו במלאכה לוי שסייע אוכהנים

 ב~~ה ~ינו לוי עבודת שעבד כהן אבל ימותו ולא ~נאמרביד~~שמים
 וז"ל הכ~מ והקשה עכ~ל ב~"תאלא

 וסוב~
 דאביי ש~אחר רב~ו

 דבתר~
הו~

 ~אזהרה או במיתה הוה באי ב"~ ו~י ב"ח דר"י פלו~תא מפרש
 כותי' נקטינן במיתה כמ"ד ~לתי'ו~~ה

 ואע"~
 שבקי' לא כו' ~יא~~רה דכ~ דחי דב~מ'

 מ~
 דדח' מאי משום לאבי~ לי' דפשיטא

 שאכתוב כמו משמע דאביי כאוקימתא דספרי דלישנא ועודה~מרא
בסמוך

 וסמ"~
 כלום מתרץ שאינו מאחר אביי דברי שנדחו ודומה כ'

 דלוי ~ינו פ' האיך ק' ועדיין ~אביי שפ~ רבינו טעם כ' וכברע~"ל
 חייב לא נמי אביי דהא מיתה חייב מלאכתו שאינו במלאכהשסיי~

 רבנן בה ו~זרו מיתה סבר מר אמר שהרי ל~סייעמיתה
 ע~ל~~

 ז"ל הר~ב"ם דרך ליישב~~~~
 בהקד~

 מה
 ~מר~ ש~~~

 קודם
 שם ז~ל ה~מ ~הביאה~מרא

 י"~ ד~
 ~ב

~ 
 ~מר יונתן

~~ 
 ~~ ~~~ל~

 בעבודת אתם מה ~תם גם ~ם
 ~~ ~ב~

 ~בח ~~~בעבודת
 י~תו לא ~כי נ~יתנ~

~~ 
 א~ם ~ם ~ם

 את~
 בשלכם והם בש~הם

 במי~
ה~

 אלא במיתה אינם בשלהם
 וצרי~ ~~זה~

 ה~מרא פי' ליישב
 דל~יל מ~נ"ה רא~ שום איןדנכאורה

 ונר~~
 אל ~ו~~ל ~לו ~~ות בס~ הרמב"ם בשם שם ~כ"מ~ביאו ב~~ מא~ עפ~י

 מ~ודה הם ~ם ת"ל ~נין לוים עב~~תו~ל כלי~~הק~
 לחבר~

 מנין
והנה ~~ ~~ ת~

~ 
 דמתחייב לי' ~ית ודאי יונתן

 ~וד~ מי~~
 אתם ~ם ~אייתילא דלדיד~ לחברתה

 ליל~
 להיקשא דאיצטרך לח~ה מעבודה מיני'

 ~בח בעבודת אתםדמה
 א~

 בעבודת ~ם
 ולפי"~ מזב~

 סיי~ הוה שפיר
 ל~מהתנ~

 באז~רה אלא במיתה אינם בשלהם הם התם דתניא יונתן

כ~
 לחיי~ אתי לא הם דגם דס~ל יונתן

 ~ין והשתא לחברתה מ~ודה
 לחייב אתי הם ד~ם ~ספרי נקיטנא ~ם דלעיל הרמ~ם פסקג"כ

 הרמב"ם שפי' כ~ו כ~יי נמי ונקיטנא ב~הםעליהם
 כד~

 הקרב ~הזר כו' מוהחונים בשלהם עליהם במיתהיליף ואבי~ הכ"מ
 יומ~

 ~' לפי"ז
 על לחייב וחדא ~מורה עב~דה על לחייב חדא אע"כ ל"לתר~י

 לשורר משוררים ~ן והי' וז~ל פסק ה"ב הנ"ל פ' הרמב"םוהנה המסיי~
הקרבן ~

 בכ~
 שירות אי~ו ו~~~ א~קים ד' בשם ושרת ~נאמר יום

 שמואל אמר ~ודא רב דברי וזו עכ"ל שירה זו אומר הוי ד'בשם שהו~
 ולא שמואל אמר כר"י הרמב~ם דפ' ולפי"ז דלעילב~מרא

 כ~
 א"כ יונתן

 ~ם ע"כ וא"כ חייב לחברתה דמעבודה הספרי לדרשת אתי ע"כ הם~ם
 דלעבודה מיתה חייבהמסייע

 ~מו~
 קרא צריך לא

 דנפק~
 מוהחונים לן

 חייבין שסייעו או שעבדו לוים הרמב"ם פ' שפיר א"כו~ו'
 כאב'' ד~' הא על הכ"מ כמ"ש היא דבתרא כשמואל דפ' אזילדלטעמי' מית~

 ול~~~ז וק~ל הספרי על לפלו~י ל"צ ~מואל דלפסק משום ותו הואדבתרא

 אתם ~ם ת"ל הנ~ל דבריו שסיים דא~ר דלעיל הספרי דברי נמיא"~
 בקש וז"נ עודכ'

~ 
 א"ל דלתות בהנעלת יוחנן ר' את ל~ייע יהושע

 מן ואני המשוררים מן שאתה בנפשך מתחייב שאתה בךחזור
עכ"ל המש~ערי~

 בק~ דלכאור~
 לדרכ~נו אבל לדל~יל יפה ~קושר לא יהושע ר'

 ל"ל תיקשי שלא וכדי לעבודה מעבודה ל~ות הם ~ם דדרישנכון
 בקש אמר לכך ו~ו' מוהחונים לן נפקאהא קר~

~ 
 א"ל כו' לסייע יהושע

 שאתה~ו~
 מתחיי~

 ל~ו ואי מיתה חייב נמי מסייע ד~ם הרי בנ~~ך
קרא

 ד~~
 א~א מהחונים ילפי' לא הם

 שלי~ ~עבו~
 יאמ~ או וק"ל

 מעבודה לרבות את~ הם ד~ם מנ"ל תיקשי שלא ~יכך
~תי דלמ~ לעבוד~

 להיק~
 ~' רא~ה מ~א ל~ך יונתן דר'

 יוחנ~
 על דאמר

 המ~~י~
~~חיי~

 בנפשו
 דע~~

 דאל"כ לעבודה ~עבודה נ~~לחייב הם ~ם דריש
 ~ק"ל מנ"ל~מסייע

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

~"~~~
 פסקי הב"ח הקשה ק~"חסי'

 הש"~
 פסק דכאן אהדדי

 בבהמ"ז שבת של הזכרה לענין הסעודה ~תחלת בתרדאזלינן
 ס~ו רע"או~י'

 ~פס~
 ערב בס~דת בבה"מ שבת של להזכיר דצריך

~~
 בתר דאזלינן פסק הרי היום. שקידש עד שנמשכה

 ~מ~
 הסעודה.

 בצ~. והניח הכריע ולא הסב~ת שתי כתב תרצ"ה שבסי' הקשה~וד
 וז"ל טו ס"ק רע"א בסי' לתרץ ר~צהו~~"א

 דבס~ אע"~
 פסק קפ~ח

 התחלת בתרדאזלינן
 הסעוד~

 בכל ומספיקא לי' מספקא דספוקי י"ל
 איך ולפ"ד עכ"ל. לצורך שלא מזכיר אם קפידא דאין להזכיר צריךענין
 ס"ק קפ"ח סי' עצמו המ"א לפמ~ש שבת במוצאי ר"ח חל אםנעשה
 אזלינן אם נסתפק דהש"ע המ~~א לדעת ולפ"ז עכ"ל. לדחימינייהו הי וא~ ~דדי ~סתרו מחזי שניהם יזכיר דאם צ"ע ומ"מ ~ז"לי"ח
 שבת של ולא ~ח של יזכיר אם א"כ ה~מר בתר או ה~חלהבתר
 אחר לילך נכון ושמא ה~מר בתראזלינן

 ההתח~
 של יזכיר אם וכן

 ולהזכיר ~~מרא בתר לילך נכון שמא ~ידא איכא ~ח של ולא לבד~בת
 ו~ם רצה דיז~יר כ' קפ"ח בסי~ ו~ט~ א~דדי כסתרי מחזי~ניהם
 עיי"ש וכו~ איקנה"ז דה~י מידי סתירה הוה דלא ויבאיעלה

 ודברי~
א~

 מדבריו נדחים
 ש~

 ~ וז~ תרפ~ ס~ ~מו הוא
 יש מספירה

 דהאראיה ~די~
 ש~

 ס~ירה הוה לא דביקנה~ז ס~ירה ובין יקנה"ז ~ין מחלק עצמודהוא הר~ ~ל. המחרת יום בפירוש סופר שהוא זא"ז ~תר
 הוהובספירה

 לפ~ סתי~
 חי~ אי~~ נמי הכא

 י~~ז בין ~
להזכרת

 יע~
 דביעלה ~ה עם ויבא

 בפ~רוש מזכיר נמי וי~
 שאומרה~חרת יו~

 בפי~
 ר"ח ביום

 ~ יו~ שהו~ ה~
 ו~ני ה~א חדש



~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~  

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

 א~~
 ~ום שהוא הזה ~ת ב~ם

~ 
 ~~ה לך ואין ~בר חדש

 ה~~ז ~ש ~וגדולה
 ב~פי~

 הכא. ~~נ לי~~ז ד~י דלא

 ~ת~~~~~~~
 ו~ם הנ"ל ~ח קושית

~ 
 אכתי וז"ל ~~"ז שה~ה

 שבת ~ל להזכיר שצריך הרא"ש ש~יא ~התוספתאקשה

ב~ה~~
 השבת עד סעודתו ~נ~שכה

 ש~~
 בתר ~זלינן דלא

 שיהיה ואיך ו~~ה~דה התחל~
~ 

 ורגלינו ידינו ~צאנו
 ב~

 ד~ש
~הוא בא~

 דהתוס~ת~
 ~תר אזלינן דלא

 ההתחל~
 כח לנו יש וכי ו~'

 דאין או~ר בעניי ואני עכ"ל התוספתא על~~ק
 ~פסחים איתא דהא שבת של ~זכירין ב~ה~"ז שבת דב~ו~אי ~אקושיא שו~ ~תוספת~

~
 ק"ה

~~ 
 סבור לקדוש קובעת כך ל~עשר קובעת שהשבת כשם

 ~י~יני'
 הי~

 לקדוש דקובעת
~ ~~ 

 א"ל להבד~ה.
 ר~

 הכי ע~ם
א~ר

~ 
 רש"י ו~ר~ו קובעת להבדלה ולא קובעת לק~וש

וז"ל וה~ב"~
 ~חשי~

 ~ודת הוא ח~ובה ~עצמה
 שב~

 חיל ~~דת ונבדלת
 ~ב~וד ~ת ב~ודת שהתחיל דכיון קוב~ת אינההבדלה

 יו~
 ~וד ~ו

 ~עוד~ו ~ו~ר שיהאשבת
~~ 

 ~קשה ~אי והשתא ~כ"ל שהחשיך לאחר
 שבת של ו~כיר שונה בתוס' וז"להרא"ש

 אע"~ בבה"~
 חול בסעודת

הית~
 ה"נ שבת של להזכיר צריך בשבת ד~ברך כיון

 אינו דזה עכ"ל שבת של יזכיר לא בחול דמברך כיון היתהשבת דס~וד~ אע"~
 הוא נבדלת ~ח~יכה דהא היתה חול סעודת נא~ דתוספתאבהא דבשל~~

 ~א"כ שבת. סעודת הוא וחשובה חול~סעודת
 בסעוד~

 של ש~ישית
 מטעם דהא הוא שבת ~עודת ~"מ חול. כשהוא ד~ברך אע"גשבת
 שיהא ש~ת כבוד זהו ~~י ד~תחיל דכיון להבדלה קובעת אינהזה

 סעודת הוה שפיר א"כ ~חשיך לאחר סעודתוגו~ר
 שב~

 להזכיר וצריך
 הש"~ פסקי שפיר ואתי' שבת.של

 פסק ר~א דבסי'
 בחול היה הסעודה דהתח~ת דאע"ג~~עם ~תוספת~

~"~ 
 היום שקידש כיון

 חול ~ס~דת הואנבדלת
 וחשו~

 שבת של ~~יר ושפיר שבת סעודת
 ~חר הסעודה התחלת בתר דאזלינן פסק קפ"ח ובסי'בבה"~.
 שה~שיך לאחר סעודתו ד~ו~ר א~~ שבתדב~וצאי

~"~ 
 עדיין

שבת סעוד~
 ה~

 דלעיל. הרשב"ם וכ~ש

~"~~
 בת' ~~ש אישת~יטתיה הש"ע הכריע לא תר~"ה דבסי' הב"ח
 הובא~"ע

 בח"~
 דע וז~. ביו"ד בש"ך ו~ם א'. סי' בא"ע

 דרכו זהכי
~~ 

 להביא להוראה ה~וע
 תחל~

 ~סכ~ת היותר הדעת
 דאיכאוהיכא

 ל~~ח~
 וכו' תחלה ~"ש א"כ י"א בשם לה ~ייתי לסברא

 ג~ור פסקהוא
 סברתו לפ~ ו~וחל~

 ו~
 הסברא זכר

 השני~
 לחלוק אלא

 סברות שתי ~יא דהרב"י היכי תבין ~~נו ה~עיין ואתה ל~עלה.כבוד
 ~יא השנייה והסבראב~"ע

 בש~
 הדבר אין י"א

 כ~סופ~
 ב'ן אצלו

 הראשו~. כסברא לפסוק דעתו רקהסברות
 והי"~

 לחלוק רק ~יא
 ~סי' הב"ח ~~ש נ~א עכ~ל. לך דע ~תה ההוא. הסברא לבעל~בוד
תרצ"ה

~ 
 הכ~ע.

 ז"~
 ~ביא דהא

 דע~
 בסי' שפסק כ~ו הראשונה

 הראשונה כדעה ~כריע ~תו א~כ י~. בשם ~ביא והשני'קפ"ח
 ד~רי לסתור ~יה נ~י איכא ו~זה הסעודה ~חלת בתרדאזלינן
 ליה ~ספקא דספוקי ר~א בסי' ש~'ה~ג"א

 להש~
 כתב דהא דז~א

 השניה והסברא הסברות שני ד~ביא ~יכא הנ"ל ~זרי' ~נחםבת'
 ~דבר אין י~א בשם~יא

 כ~סופ~
 כי בדבר. ~סופק אינו א~כ י"א ב~ם שניה דעהתרצ"ה בס~ ~ביא נ~י הזה ובדין ~צלו.

~ 
 דעתו

 בדבר ~ו~ק ו~ין ה~ודה התחלת בתר דאזלינן ראשונהכדעה לפסו~
 דס"ל שפיר אתי שתירצתי ~ ולפי ב~. ~ופק שהש~ע שכ' כ~אולא ז~

 שבסי' בדין זולת הסעודה התחלת ~תר אזלינן ~וםדבכל
 ר~

 דאיירי
~~דות

 ע"~
 דהשבת ~~ם הסעודה התחלת בתר אזלינן לא

 נבדלתלהיות קובע~
 ~סעוד~

 וצר'ך שבת סעודת ליה הוי ~יד ומשהחשיך החול
 ש~ת שללה~כיר

 בבה"~
 שבת ~ודת לזה לד~ת ואין ~תוס'

 רק לו~ר אין שבת ב~וצאי ~ח כשחל ולפ"ז שבת ל~וצאישנג~רה שלישי~
 רצ~

בבה"~
 ויבוא י~ה לו~ר א"א ושוב הס~דה התחלת ב~ר דאזלינן

 טעם עוד יש ולענ"ד וה~"א. הב"ח כ"ש אהדדי כ~תרידה~
 ש~

 לו~ר
יעלה

 ויב~
 דף בפסחים ~דא~ינן ב~"ש.

 ק~
 יו~א אפוקי ע"ב

 אין לפ~ז כטונא. עלן להוי דלא היכי כי ליה~אחר~נן
 לו~

 ויבא יעלה
 יו~ אפוקי לאחר כדי ~ח ~ו שחלב~ש

 ר"ח של יז~ר ד~ם דשבת~.
 ~נלע~ד. ~~ונא. עלן דהוה ו~יחזי חול~ש~ו

 וא~
 ב~ש ~ח חל

~~~~~'~ '~~ 
 ~ו~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~

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

~~
'~~~ 

~  ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~ ~~ו~ ~~'~~~ ~~~~ ~~ 
 ~ו~~ ~~'

 ~~ו~"~ ~ו~~ ו~~~~~~
'~~ 

~~~ 
'~ 

 ~ו~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~
~~~~~ 

 ~~~~ו~ ~~~ ~~~~~~ ~'~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~
 ~~~~ו

~~ ~~~~~ 

 ס~ודתונ~שכה
 ~~ ע~

 שבת של ~זכיר ~"כ דאז נלע"ד שחשיכה
 נבדלת ~היות קו~עת דהשבת העת דה~יע דהיכא ר~חשל ול~
 יעלה שוב להז~יר ואין סעודה ~תחלת בתר אזלינן לא ~וחול ~~ד~
 ר"ח של הזכרת השבת ~ני לדחות ו~וי אהדדי כס~ריד~חזי ויבו~
 ותדיר ר"ח של נ~ד תדיר הוהשבת ד~~

 קודם~

 אדמת על בנין לבנות ישראל את שהניח ~ויע"ד~~~~~
והי~ראל נ~~

 ית~
 לו

~  ערל~ם הישראל ושכר בשנה שנה ~די 
 ו~ו בקבלנות. ה~ניןלבנות

 כת~
 ~תו ונ~ב ~ער~ות

צד ~~י~ כ~
 ~נס יתן שבועות ד' בכלות הבנין ~~~ור ~ניעה ~יהי~

 עוד וי"ט. בשבת ה~לאכה לעשות להערלים להניח מותר ~ם~רק. ח~י~
 ~קרקעהגיד

 הו~
 רחוק

 היתר נלע"ד יהודים. ~די~
~~~ 

 טע~~ם
 שירצה ו~י ש~ו שהקרקע ~ח~ת האדון ע~ש שנקרא ~ניחדא

 האיסור אין וכאן ~ש. נקרא וא~כ עציך ~ול להישראל לו~רלו רשו~
~ 

 ~פני
 לו לעשות ה~וי את שכר שהישראל לומר שיחשדו עין~ראית

בשבת ~לאכ~
 ש~

 אלא אינו האיסור וזה בקבלנות
 א~

 הישראל ע"ש נ~א
 כ~"ש ישראל ע"ש שנקרא ~פני אלא אינו שהאיסור ~רחץ ~בי~~ינו כ~~

 סי'ריש
 ר~"~

 שם דאין שרי ~~וי שכרם דאם הסי~ן בסוף ו~ם
 ~ניעה איזה יהיה אם קנס שנכתב ~~~ הי~ר נ"ל ועוד עליונקרא ישרא~

 הבנין י~~ור לא בשבת לעשות בו י~~ הי~ראל ~ם וא"כ~י~ראל
 הישראל יפס~ד ה~ו~בל הזמןבכלות

 וב~קו~
 פסידא

~ 
 ש~צינ~ כ~ו ~זרו

 לחשדא ח~שו לא פס~דא דבמקום ~כס ~בי הס~' סוף ר~"ד סי'בה~"ה
 לצורך יא~רו~~א

 ישרא~
 ~ם עושה

 לצר~ י~
 רחוק שהקרקע ~ה

יהודים ~דיר~
 דוקא זה ולענ"ד אסור. ה~חום ש~וך אע"~

 הי~
 שהכל

 ב~ד"א ד~ים בקצץ ד~ותר ר~ד סי' כ~ש ישראל של ~הואמ~ירים
 הכל שאיןבצנעה

 ~כירי~
 וכו'

 ידו~ הי~ אב~
 אסור ו~פורסם

 וז"ל במ~"אש~י' ואע"~
 וא~~

 ~שא"כ שרי יש~ל ~לאכת שהוא ~ודעים שקצת
 נראה לענ"ד עכ"ל כע"ש דלא כנ"ל וכ' וכו'. ~חוברב~לאכת

 בע"ש שכ"כוא~שר כ~"~
 ואי~

 ע"פ היתר ננע"ד ועוד ע"ש.~ ס' בידי
~  

~חו"~
 עיי~ ליה אית קלא ב~כאות הנעשים הדברים דכל ס~ח סי'
 ס~בס~~

 סי' אית' עין ~ראית ו~דין הטור. בשם ה'
 ו~~ ~עלים לשכור דרכו שאין הדבר נתפר~ם ~ם ו~רחץ תנור ~ביב' סעי~ ר~~

~ותר.
 א~

 בנ"ד
 ני~

 ~חר
 אית קלא ~רכאות לפני שנעש~

 נתפרסםוה"ל לי~
 הדב~

 נלע"ד טע~~ם הלין מכל ו~ותר. בקבלנות ששכרו
 בשב~ ~~וי שעושה ב~ה ~תי השואל ~ישראל איסור ~ם~אין

ויו"~
 כ~ד

~  ח~ 
 רפאפורט כהן חיים תקכחי"ת הסו~ת

~ 

~~~~~~~
 רבא דא' בהא לדקדק יש כו' לתחום חוץ נת~~ל ~תני'דל"ה

ל"~
 עי~בו הנותן ד"א לתוך אבל לד~א חוץ שת~ל~ל אלא

 דין ~אנו לא הנה ד"א לויש
~ 

 לו יש עירובו דהנותן
 ד~

 אלא
 ~פוסקים כד~ינו ~~ דינ~ דהאי ~רא ואיהי ~הקא~ר רב~

 האי שנרש~
דינא

 ב~~
 בל~נא ל~יתני ~ילתא דהאי שייט' ~י לפ"ז דרבא. ~י~רא

 דאית ע~ובו ~נותן דינא האי לאש~עי' תחלה הו"ל א~תני' שנודלא
 האי נש~ע ו~~ילא ד"אליה

~ 
 לדקדק יש עוד שנו

 בה~
 ב~~רא דפריך

 אהא' פריך לא א~אי ה~ל עליו דנפל אהא כרבי דלא ~ני'לי~א
 חוץדנת~ל~ל

 לי~ לתחו~
 מצ' הש~ות בין דהא ~ב~ דלא ~תני'

 ~נקט ~הא לדקדק יש עוד נת~ל~ל ד"ה התוס' שהקשו כ~ול~ישקל
ב~~רא

 ש~
 אין דהא צריכא אלא ל~י~ר ליה הוי לא בוי"ו וצריכא

 לז~
שו~

 אלה כללתרץ~~~~ ~ ~ לשלפני שיי~ת
 נקדי~

 התוספות ש~קשים ~ה תחלה לתרץ
 וכו' ~ר עירוב ספק אר"י כיצד דתניא דש~~ין~ברייתא

 ב~ ר~יא~"~
 שבת

 ד~
 שנים לו א~ו רבא התם דא' אהא ע~א ל"ד

 ולא בה"ש עליו ~ירב לא' עלינו וערבצא
 עי~

 זה יום ~~ד עליו

ש~~
 ו~תב~ עי~ קני שניהם וכו' בה"ש עירובו נאכל ~בע~י עליו

 ~ור~~~ ~~~~~~~
'~~~ 

 ~~~~ ~~ו~ ~~~ו~ ~~ו~
 ~~~ו

 ~"~ ~~~~~ ~~~~~~~ ~~ו~ ~~ו~~~~
 ~ר~~ו~.

~~
.~~~~ '~~ 

 ~~~ו~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~ו~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ו~'~
 ו~ו'.
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~ ~ ~  ~ל עליו נ~ל ~בי התם לי' לית ד~י לרשב"א ו~ה כשר. ~ירובספק דא~ כ~י וכו' תחומין בעירובי איירי ד~א בקונטרוס פי' שםהתו' 
 לא וכו' הכא כי בספק אבל וכו' חזקה משום א~א ~שר עירובספק
 עכ~למכשר

 ו~
 כן שהקשה המ"מ בהיא

 הרשב~
 שפסק ~~"ם על

 עירוב קנה תחומין בע~ובי ד~ם כרש"י עירובין מהלכות ו'בפ'
 לתרץ ונל~ד השמשות. בין ונאכל מב~י הניחו או בה"שהניחו א~
 בשמעתין התו'מ"ש ע"~

 ד~
 לשנוי מצי הוה וז"ל וכו~ מקוה העמיד אדרבה

 כדאמר ~פניך חסרהרי
 בפ~

 דבריהם ~ובלין מוהר"מ ופי' דנדה
 ואתאי חםר המקוה דהא פי~~ז"ל

 יח~ ול~
 ~משך א~א אחת בבת

ז~
 דהא דחסר הוא השתא לומר נוכל ולא חזקתה איתרע ולכך

 דהתחינה הוא השתאמקמי' ~~
 להתחס~

 דהטומאה לטומאה ול"ד
 טהורה השתא ועד דאיטמי הוא דהשתא לומר ונוכל עין בהרףבנ~יעה נעשי~

 ~א דלדברי לתחום חוץ נת~נ~ל ~בי נימא אנן אף ו~פ"ז עכ~ל~וה
 אלא ל"שדא'

 שנת~נ~~
 מכשר ד~י דמתני' לתנא ס"ל ~פי"ז לד"א. חוץ

 לא אי דבשלמא ~קולא. חזקה דליכא ~יכא ~פי' עירובספק
 שהוא. כל נת~ל~ל ואפי' ד"א תוך נת~נ~ל דאפי' ונימא כרבא~תני' נפר~

 חוץ נת~ל~ל עין בהרף השתא למימר דאיכא חזקה איכא שפירבזה
 ~ח~ה אוקמי שביתה קניית ובשעת כ"ש האינתחום

 שהי~
 תוך

 דוקח ח~א ה~יסור ~אין רבא ד~~י לפי אבלהתחום.
 ד"א נת~ל~ל עין שב~רף ל"ל א"כ לתחום.חוץ ד"~ בנת~נ~~

 בב~
 זמן בהמשך אלא

 ממקום דנת~ל~ל הוא השתא לומר נוכל לא דהא החזקהואיתרע
 הוא והשתא ~תחוס בסוף מניחו שהרי העירוב הנחת בשעת~ניחו
 שעד חזקתו על נעמידנו האיך וא"כ הנחתו. ממקום ד~ארחוק

 הנחתו ממקום נעקר וע"כ ואתא מת~ל~ל שהרי שהניחו כמו מונחהיה הש~~
 ושוב מה זמן~פני

 איתר~
 וא"כ חזקתו

 ~פ"~
 כרש"~ ס"ל ע~כ אינך בהדי נת~ל~ל נמי דתנא דמתני' דתנאדר~י אליב~ תנאי תרי ע"כ רבא

 ~קולא. חזקה בדליכא אפי' עירוב ספק מכשיר דר"יוהרמב"ם
 דלאדברייתא ותנ~

 נק~
 חזקה ליה אית זה וספק שניטמאת תרומה אלא

 טומאהדהא
 בהר~ בנ~י~

 ס"ל א"כ זלה"ה. מה~מ כמ"ש נעשית עין
 דרש"י ואמינא חזקה דאיכא היכא אלא מכשר דלא דר"יאליבא

 דתנא משום דר"י א~יבא דמתני' כתנא נ~סוק הכריעווהרמב~ם
 חול~ן וז"ל נדמעו בד"ה כדפרש"י כסומכוס אלא אתיא לאדברייתא
 ונפלה וכו~ה~י

 ב~~
 לישראל מערבין אין וכו' סבר תנא והאי תרומה

בתרומ~
 לשין ככל נדמעו האי דלפ"ז משום עיקר זה דלשון לרש"י וס~ל

 דהא הוא הלכתא לאו זו ברייתא ולפ"ז שם התו' וכמ~ש שבש~סדימוע
 ולה~י בת~מה לישראל דמערבין כחכמים אלא כסומכוס קיי~ללא

 משום לקולא שהוי אע"~ ד~י אליבא דידן כתנא ורש~י הרמב"םפסקו
 שכתבו ~שיטתייהו אזלו והתו' כהילכתא אתיא לאדהברייתא

ספק בד~
 נדמ~

 ולכן כסומכוס אתיא ולא שברש"י שני כלשון להו דנראה
הכריעו

 כתנ~
 דאיכא היכי דדוקא לחומרא ~הוא משום הברייתא

 דאמר מה א"ש ולפ"ז היטב ודוק בס"ע יוסי ~ מודילקולא חז~
 בע"ת מיירי שם בשבת דרבא והרמב"ם לפרש"י שנו לא הךאמתני' רב~
 ב~ת דאמר אהא ליה תיקשי דלא לתרץכאן וב~

 דשניה~
 וכ~י עירוב קנו

 וא"כ חזקה. דאיכא היכא אלא אמר לא ר"י דהא עירוב ס'דמכשיר
 עירוב קנה בה"ש עירוב דבהניח שבת במסכת רבא דא' האתיקשי
 אמר לכן תחומין בעירוביאפילו

 רב~
 לד"א חוץ שנת~ל~ל אנא ל"ש

 במס' דא' הא וא"ש כ~ר ס"ע ר"י ~ר ואפ~ה כדאמרן חזקהניכא וא"~
 ודוקשבת

~ 
 כר' דלא מתני' לימא הש~ס פריך דלא הא נמי יבוארדברינו~~~~

 בד"ה שם ש~ת במס~ כתבו דהתוס' ~ל. עליו דנפלאהא
 דא'ן טפי חמירי חצירות דעי~בי ר~ת מפרש היה ומעיקרא וז"לוכו' ל~

 ואין וכו' דבר בכל מערבין תחומין בעירוב~ אבל וכו' בפת אלאמערבין

נרא~
 מע~ין דאין משום פת בעי ולא בתחומין דמקילין וטעמא וכו'

 ד~ת אדעתא מעיקרא כדסלקא נימא אי והנה עכ~ל מצוה לדבראלא
 עירוב דהמניח שבת במ' דאמר ל~א קשה הוה מער"ת חמירידע~ח
 הרמב~ם שפסק כמו בע~ח בין ב~ת בין להכשיר וד~ו קנהבה~ש
 ביןכדבריו

 ב~
 דידי' מימרא רבא פסיק מדקא לזה ו~יה בע~ח. בין

ולא
 חי~

 בין
~  

 לד~~~ קשה וא"כ הכי. ס"ל דבתרוייהו ש"מ לע"ח.
 מנ~ל מ~יקרא ד~לקאד~ת

 לא דידן דממתני' הכי הוה נמי ~~~ ל~~
 ~ת אלא~מע

 ד~
 מנ"ל דחמירי ב~ח ואכתי ב~~ע חזקה בעי

 חמירי דע~ת דס"ל ~"ל ו~כ לקולא ~זקה דליכא כשר עירובד~פק
 לדבר אלא מערבין דאין משום היינו בע"ת פת בעינן דלאוהא

 דלא מתני~ לימא ה~מ' פריך דלא הא א"ש~שתא ~ו~
 כ~

 דנת~ל~ל. אהא

 ~ דברידהא
 מצוה לדבר אלא אמר לא בה"ש ~בות על ~זרו לא דאמר

 ל~ן דס"ל ו~נן ~י פלי~י ל"א ובדף הפוסקים וכל הרמב"םכדפסק
 דנת~ל~ל אהא וא~כ הרשות. לדבר אפי'מ~בים

 פרי~ ל~
 לי~א ה~מ'

 דמערבין כ~נן דמתני' לתנא ס"ל דלמא ~תרץ דאיכא כר'.דנא
הרשות. לדב~

 וא"~
 בה"ש אסרו שפיר

 משו~
 להא דמייתא השתא אבל שבות.

 דאמר דיני' לתרץ כדי וכו~ שנו לא ~אדאמר
 ב~

 שבת
 דס~

 ד~ח ו~"ל ב~ח ~ם הכי לאקולי מנ"ל אכתי וקשה חזקה דליכאהיכא אפ~ קנה
 ב~ינן לא אמאי וקשה מע"ת.קולי

 ב~
 ~ע~ין דאין וצ"ל פת.

 דלא לימא ש~יר פריך וא"כ מצוה.לדבר א~~
 דא~ כ~

 שבות ~ל ~זרו לא
 ~ירב איירי מ~י' ~כ וא"כ מ~וה. לדבר אלא מערבים אין דהאבה"ש
 ודוק בה"ש. שבות ~שום ~הוא דבר על ~זרו לא ובזה מ~וה.לדבר

 היטב~
~~~

 דבל"ז המדבקת. בוי"ו וצריכה דקתני הא שפיר נמי אתי דברינו
 היכי דאפי' ד~י כוחו להודיעך נת~ל~ל דתנא אמרינןהוה

 כ"כ שיתרחק וא"א לד~א חוץ שנת~ל~ל דאיירי כדאמרן חזקהדניכא
 ותנא כשר ס"ע יוסי לר' ס"ל הכי אפי' הח~. איתרע וא"כבב"א.
 דאפי' ור"י דר"מ כוחו להודיעך ~לנפל

 ב~
 חזקה דאיכא

 ה~ל נפל בב"אלמימר דאי~
 אפ~

 השתא אבל ~מל. חמר דהוה ור"י ל~מ ס~ל
 נשמע סברתו ד~א להשמיענו בעי ~אי קשה שנו. לא ~אדאמר
 וע"כ ונ~~ל~ל. ~ל נפל תרווייהו נהשמיענו מדאי~טריך ~ופהממתני'
צ"ל

 כדא~~
 חזקה דליכא היכא דאפי' ד~י רבותא משום תני דנת~ל~ל

 דאז לד"א חוץ דנת~ל~ל דאיירי מוכרח ~כ וא"כ כשר ס~עאפ~ה
 שפיר הוה א"כ לד"א חוץ שית~ל~לו בעינן לא דאלו החזקה.איתרע
 דאיירי א~כ הנחתו. למקוס חוץ נת~ל~ל בב"א למימר דאיכאחזקה

 קמ~ל ומאי זאת שמעינן ~ופה ממתני' וא"כ לד"א חוץשנת~ל~ל
 ה"א וא"כ וכו' תנא דאי מ~ום תרווייהו למיתני וצריכה אמרלכן רב~

דמש"~
 כדאמרן כוחו להודיעך משום ולאו תרווייהו למיתנ~ ~ריכא~

 וק"ל. ~ופה מ~ת~י' ש~ו דלא הא נשמעלא וא~~

~~~~
 בהאי שם ל"ד דף ~בת במס' ותוס' ר~"י מחלוקתב~וף

 צא שנים לודאמרו דרב~
 ו~~

 תחומין אעירובי קאי אי וכו' עלינו
 ~כריע ~דולים ~רים בין ראשי ח"ו להכניס לא חצרות אעירוביאו

 דהנה יב~ר. והבוחר ה' חנני אשר את ~א~ור לא אךבאתי
 מ~~

 התו~'
 דהר~ כלל ראיה דאינו נלע"ד צא מלשון תחומין בעורבי דמייריראיה
 ד~רי תחומין ~עירובי כאן בד"ה התוספת הביאו ל"א דף עירוביןבמס'

 צא אמר בין עירוב ~ובה קטן אי לענין דמחלקהירושלמי
 וע~

 ~ו
 עיין לךו~ערב צ~

 מביתו יוצא אינו הוא והרי צא לשון שס דאמר ~רי ש~
 ~ריך ואין ~דולה ראיה וזה צא לשון שייך חצירות ב~ירובי ד~סוה"ה
 תחומין בעירובי דאיירי להוכיח אפשר ולענ"ד שם התו' שד~קו~~ה

 לכאו~דה~
 ~א שנים לו אמרו למימר לרבא ליה ד~מה יפלא

 וע~
 עלינו

 דהא וכו' יום מב~ד עליו עירב לאחד לשנים עירב אלא לומר הו"ללא
 לו אמרו אם לי מה וא~כ עירוב קנו דשניהם לאשמעינן אנא אתינא
 דתנן הא עפ"י ונלע"ד עליהם עירב מע~מו הוא ~ם או ע~ינו וערב~א

 אבל תחומין בעירוב במד"א יהודא א"ר ע~ב פ"א דף דח~וןבמת~י'
 לאדם שזכין לפי לדעתו ושלא לדעתו מערבין חצירותבעירובי

 חוב תחומין עירובי ופרש~י בפניו אלא לאדם חבין ואיןב~ניו ש~~
~~ 

 לו
 א~ש ולפ"ז לו נוח אינו ושמא האחר ~צד~מפסיד

 ה~
 לו אמרו דנקט

 ~יירי תחומין דבעירובי מ~ום עלינו וערב צא~נים
~ ד  

 דוקא ~ב

 וק"ל. איירי תחומין דבעירובי מוכח הרילדעת~

~~~
 שם ב~ירובין התו~ת

 ~ד~
 דעדיפי ותי~ו ~מל חמר ~"ז ו~י ~מ לימא בהאלמיפרך ~~ הוי וז~ל כתבו לימא ~א

 בהא ולר~י לר"מ ~ם למיפרך לי' דהוי בדבריה~ לי הונח ולא פריךטפי
 ול~י דל~מ לתרץ נלע~ד לכן ח~~. ה"ז ור"י ~מלימא

 ל~
 צריך דהא

 התוס' קו'לתרץ
 בד~

 אמר
~ 

 דבמתנ~' אד~מ ד~מ ~ריך מאי ירמיה
 אוקמא דלאהא

 אחז~
 ד~קמינן ~~דה חזקה דאיכא משום היינו

 לא שם ד~תוס' דתיר~ו עירב. שלא בחזקתל~ברא
 סלי~

 לסברת אלא
 לשנויא ליכא וכו' דאורייתא ורמי בהדיא דקאמר להמקשה אבלהמתרץ
 מהך אדעתא סלק לא דהמקשה מה~"א ומ~ש מהרש~א נמי כדכ'הכי
 ל~ן מזה. גדול דוחק אין ביתו תחום ח~ת על אדם דהעמדחזקה
 ל"ח דף לק~ן דתנן מה עפ~י לתרץנלע"ד

 במשנ~
 יו~ט

 ~~ו~
 לשבת

 מוליכו יעשה כיצד ~מים~~לב~
 ה~ת ש~ני בעיו~

 ומח~י~
 ~יו

 בשני לו ובא ונוטלו ~ירובשיקנה ~~
 מ~~י~

 ואכלו עליו
 נא~

 ב~~ן~~רובו
 וביו~ ~~י ~יר~ו ואיןל~ון

 ~ראשון ~ליכו א~~~הכי דלא ~חר~ת
וחוזר

 והול~
 ואם עליו ומ~שיך עירובו קיים אם בש~י ~ם

~  וה~ בפ~י ~שאח"כ יאכל~ 
 באם

 ~ם עי~
 ~ק ~שני בתרו~

~ 
 אם
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 ב~ ~~י~ או
 שפיר

~ 
 את לאוקמא

 ח~תהעל התרו~
 לי~ דב~

 בח~ת אדם דהעמיד ח~ה כנגדה דאוקי למימר
 ב~ותחום

 עי~ ו~
 ביום ביתו מח~ת ~א דהא

 ראש~
 ~ום ל~ת

 דמתני' תנא ותני פסק האיך לה~שה ליה ~יא הוה הכי ולפ"זעירובו
 או יום ~~ד ספק ונט~ת בתרומה~רוב

 ~חשי~
 ג~. חמר ה"ז

 י~ם ל~י כ~י~~א
 להע~ד לן ~אית השני בה"ש זה ספק ואי~

התרו~
 ושפיר כנגדה חזקה ליכא בזה ~א הוא דטהורה חזקתה על

רמי
 ד~

 ממילא ולפ~ז אד~מ.
 מתו~

 הג~א דפריך הא
 אד~

 ירמיה
 בהא ו~י אד~מ פריך ולא ~ר ס"ע ~י לימאבהא

 ל~
 חמר ה"ז

 אהי~א אלא המקשה קושית היה לא דברינו לפי דהא~מל.
 אלא ~קאי לא נמי ד~י תירוצא ע"כ נ~א י~. לשני השניבבה"ש הספ~ דאי~

 ספוקי דלרבנן דל"ח בגמ' וא~ השני~ בבה"ש ה~מאה~אירע
 בד"ה התו' וכ' קדושות ב' או נינהו א~ כקדוש~ אי טוב ויום~שבת מ~~

 להו דמספקא כיון דלרבנן אבל לואמרו
~  

 והשתא גמל. כחמר
דכיון א"~

 ד~
 אלא איירי לא ירמי'

 לימא בהא ל~פרך לי~א השני בבה~
 דודאי דאע"ג ח"ג הוה דשפיר גמל חמר ה"ז ור"י~מ

 נטמ~
 התרומה

 וי"ט ~ת דלמא ביתו שמ~ר אלפי~ם לילך לו אסור אפ"ה~ע"י

ק~~
 הוא אחת

 קד~ת ב' דלמא עירובו שמעבר באלפיים נמי ואס~
 ודוק. שני ליום עירובו הוה ולאהן

~~~~
 ע"א ל"ו בדף התוס' אמ"ש ומהרש"א ~ר~מ קושי' נמימתורץ
 ליה מיבעיא קא עיון צריך ~~מ וז"ל שנא מאיבד"ה

 ס"~ ואי וכו'.ממ"נ ל~~
 חול דהיום איפכא הוה עירוב קונה היום דתחילת

 ובהיום עירוב הוה לא קודשומ~ר
 קד~

 עירוב עירובו חול ולמחר
 תקנו מה וז"למהרש~א וכ~~

 ב~
 ליה קמבעיא מאי להיפך להו תיקשו

 עירוב עירובו אין קדש ולמחר חול ~יום ~ירוב קונה היום דתחלתכיון לרב~
 אלא ליה מיבעיא קא לא דרבא התו' כוונת ולענ"דוכו'.

 יהא י"ט שהוא הראשון יום כלומר חול היום שאמר וזה לשבת.הס~ך בעי"~ בעי~
חול

 ולמ~
 לרבא ליה מיבעיא קא ולפי"ז קדש יהא ה~ת ~יום כלו~ר

 עירוב קונה היום דתחילת נימא איאפילו
 דל~

 נ~' עירוב הוה אפ~ה
 מאתמיל עירובו קנה וא"כ הן א' קדושה ושבת די"ט משום השבתליום
 השנ~. ליום ~ירוב הוה לא וא"כ הן קדושות ב' דילמא או חולדהוה

 דידי' דטעמא רבא סבור הוה ~ירוב דהוה ר~נ לווכשהשיב
 משום עירוב עירובו הוה לא קדושות ב' להו הוה אי אבל הן א'דקדו~ה משו~

 וכששאל קדש. נעשה ~שני יום לכתחלה עירוב קונה היוםדתחלת
 רב~

 קד~היו~
 עירוב עיר~ו אין ר"נ לו והשיב חול ול~ר

 שפי~
 קא

 דהא שנא מאי לושאל
 היו~ תחל~

 תחלת וא"כ ק"ע
 השני יו~

 דהא ליהליקני
 חול למחר א~

 והש~
 אחרינא דמ~ם ר"נ לו

ל~
 עירוב עירובו הוה

 משו~
 ודוק קדוש~י' פקע לא דמספיקא

 לו~ר דוחק הוה פשו~ו לפי דאלו ומחר היום לשון יותר ~וקדקדלפ~ז היט~
 ~צת להאידקרי

 סו~
 הראשון יום כל על קאי ל~"ד אבל חול היום

~ 
~~~~~~

 מהרש"א קו~יית נמי דברינו ע~"י
 במ~

 רש"י
 ב~ירוב דה~אאלא עדי~ כתי בב' ~לל איירי לא בא' דנגע מתני' ובין דה~א מתנ~ ביןאלא עדי~ ~יתי בב' לרבא לפרש צריך הוה לא לכאורה וז"ל מהרש~אוכתב וכ~ חלוקות עדים ~תי שני יש אפילו נמי בא' נגע גביא' רב~ ~ד~

 ~ לי~
 תרי איכא בא' ובנגע לקולא חזקה חדא

 ~~~' ~~~' ~~~י~~~' ~~~~ ~~~י~ ~~~י ~~יל~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ל~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~.
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חזקי
 לקול~

 שפיר דל~ל ולפ"ד ע~ל
 ~ר~

 ~~ ב~' לרבא ~רש רש"י
 אהיכא אלא ~וה לא המקשה דקושית אוקמינא דהא~דים

 לשני דעי~
 תר' בעירוב נמי איכא השני ו~בה"ש השני בבה"ש הספק ונולדי~ם
 דהעמיד חדא לקונאחזקה

 התרו~
 האדם העמד ועוד ע"ח

 ע~
 ח~ת

~קו~
 ביתו ~זקת יצא ~ר דאת~ל בה"ש משעת עירובו~דהא

 נ~א עדים כתי בב' דאיירי לפרש ר~~י צריך לכן עירובו.מקום לחזק~
 לפי~

ליכ~
 אלא ב~רוב

 ח~
 אבל ע"ח תרומה העמד דהיינו לקולא חזקה

 ~דם דהעמדח~ה
~~ 

 ~ידים עדים דהא ~יכא עירובו מקום
 וא"כ מב~י שרץ~~יה ש~~

 הוה דל~א לספוקי ~
 הש~

 מאת~ל עליה
 נכנסו~א

~  
 לפרש לרש"י ליה למה תיקשי ולא עי~ו. מקום לחזקת

 ~ד~ ~תיב~
 ~~וטו לימא

 ל~~ דה~~
 רק

 ~ד~
 דאיכא ~שום ח~ה

 דלמאלספוקי
 ה~

 ~חזקת כלל נכנס ולא מא~מול השרץ עלי'
 ~' הוה עדים ~יתי בב' ~רש הוה לא אי דבשלמא אינו זה~ירובו. מ~

 בשהחשיך דאיירי מוכח דהוי מאתמול ה~רץ ~י' הוי דל~א ספק~מימר
 נכנס שפיר וא~כ נטמא שלא וראה דאתמול בבה"ש העירוב~ל

 דנגע דבמתני' דידי' תירוצא ~מימר ל~א ל"ל קשה דאל"כ עירובומקום לחזק~

 תרי י~~~~
 חזק~

 ד~א ~תוס' כקו' לק"מ דבלא~ה לי' תיפוק לקולא
 ~ירו~גבי

 ביתו חזקת על אדם העמד לחומרא חזקה כנגדה איכא
 ע"כ אלא ביתו מחזקת יצא במה ו~~כ דאתמול בבה"ש עליו החשיךנא דה~

 מקום לחזקת נכנס ולפ~ז דאתמול בבה"ש העירוב על בשהחשיךדאיירי
עיר~בו

 וה"~
 דרבא תירוצא א"ש הוי ולא בעירוב גם ~קולא חזקה תרי

 דליכא א"ש עדים כיתי בב' איירי ד~א דפר~"י השתא אבלכלל
 אבל חזקה חדארק ~עירו~

 חזק~
 מ~ום ליכא עי~בו ~ח אדם דהעמד

 א"כ וכ"ת הראשון בב~ש העירוב על החשיך בשלא דאיירילמימר דאיכ~
 ל"~

לרב~
 דהא די~' בתירוצא לתרץ

 בלא~
 ז"א כדל~יל התוס' ~קו' ל~ק

דה~
 עדי~ כיתי בב' איירי

 עד השרץ עליו הי' ש~א מעידה א~ וכת
 משום ביתו תחום חזקת דאיכא אע"ג וא"כ שני דלילחשכה

 חד~
 ~זקה

 לאלחוד
 מר~יני~

 סהדי
 ו~מ~

 בד"ה רש"י
 הכ~

 וכו' ב~ני'
~ ו~  הך מ~ם וה"נ ~"ל סהדי ~עינין לא לחוד חזקהחדא 
~~ 

 ~וד
 הוילא

 מרעינ~
 הוצרך ולכך דהתוס' תירוצא סליק לא וא"כ סהדי הנך

 ~ ~ הי~ב ודוק לקולא ~ה תרי אי~א באחד דבנגע לתרץרבא
~~~~

 ~ם התוס'
 בד~

 דהא הקשו נמדד שלא ב~קוה
 ר~מ אפי' ט~ל זיל לי' דאמרינן דלענין שנג~בהם טהרותאפי' ~~ יוסי ~

 אדרבה ~א"כמודה
 קשה ולכאורה חזקתן על טהרות אוקי נימ~

~~ 
 דרבא אתרו~א תיכף הקשו ולא הכא עד~ בקו~יתם התוס'המתינ~
 ד~"טדמשני

 ~מיד דאדרבה חזקתו על ~מא דהעמד משום י~סי ד~
 עלט~רות

 חזקת~
 במקוה דמשני עד להקשות נטרו ולמה

 דלעילונ"ל נמד~ של~
 בד~

 וז"ל מהרש"א כתב טבל לא ס'
 להוכ~~ ~י דהוי וה~

~~
 דאימא עירוב ~ספק טבל דס' מהך ~יקרא דפריך ממאי

 אלא דל"ה ב~ירוב מ~~כ ס"ס דהוי משום טמא הוי טבלבס~
חד

 ספ~
 ולענ~ד ע~ל

 ~וכיח ~י ל"~
 מהמק~

 דהמקשה דאימא
 בה יש באחד מקואות שני וכן דקתני מה~יפאפריך

~ 
 ~ה

 ואינווכו~
 יו~

 ~בל מהן באיזה
 לי~ דב~

 ס~ס
 ואפ~

 ר"י סובר
 דע~כ ~ח מקוה ה~מד אד~ה דפריך מהא הוכיחו ו~~ןדטמא
 לכאורה אך מקואות שני דוכן מהא ל"ה דהקו' ~וכח ד~ה קתני או~ו
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~ ~ ~  וה~י ~ישא נמי קאי מקואות ב' וכן סיפא דקתני הא ד~מא~~תי 
 ~מא טבל ואת"ל וכו' טבל ס'~ני

 במקו~
 שאין

~~ ~ 
 טבל סאה

ופירושא
 דוכ~

 ~בל~~~~ ס' ~"ס דאיכא כמו ה"פ
 וא~~~

 טבל ס' טבל
אחר

 שחסר~
 שמא ~ל~ וא~"ל טבל ס' ס~ס נמי איכא כך המקוה

 באותהטבל
 מקו~

 בה שאין
~ 

 מ~ש"א קו' הדרא ולפ"ז סאה
 פ~ך ~אי דאל"כ ~ני או דאו מעיקרא דפריך ממ~י נהוכיח מ~ידהוי לדוכת~

 מ~סיפא אפי'דהא
~ 

 התם דדלמא למיפרך ~י
 דקת~י דהא לפרש לי' ניחא הוי לא דהמקשה דאפשר לומרו~כ ~~ דהוי משו~ ט~

 ו~
 ~אי

 דה~שה למימר דאיכא אלא וז"ל מהרש"א ~"ש וכ~ין ס"ס דהויארישא
 חדא בין ל~לוגי ס"ל~א

 ~~י~
 לכך מאוד דחוק שזה אלא עכ~ל לתרתי

 ~~ל לא ~קשה לומר נל~דיותר
 ~ר~

 קא' וכו' ~ן ד~ני דהא

 ועפ~אריש~
 מ~רץ

~  
 דרבא א~~צא ל~יל ה~ו~' הקשו ד~א

 אדרבא ע"ח טמא העמדדר"י ~~~
 נימ~

 ~ח~תן ~ל טהרות אוקי
 הא ו~~ת ~לחומרא ס"ס דאיכא לתרו~י דמ~ינו להקשות מצי ל"הדרבא ד~רוצ~

 הוי דרבא למימר איכא מס'פא ~יא~מ
 מפ~

 דקתני הא
 ס"ס נמי בסיפא הוי וא~כ כדאמרן טבל דס' ארישא קאי נמיבסיפא וכ~

 נימא דלא לשנויי אלא אתי לא בתירוצוורבא
 דג~

 משום מהני לא ס"ס
 דאיכא קאמר לכך ע~ח ט~רותדאוקי

 כנגד~
 דהעמד חזקה

 ט~
 ע~ח

 משמע וא"כ נמדד ~לא במקוה ד~~יק ה~תא אבל להחמיר ס~סומהני
 מוכח וא"כ ~ח מקוה העמד אמרינן הוי שפיר נמדד הוי דאלודמודה

ד~
 נימא שפיר התוס' מקשים א"כ קתני או או אלא מס"ס איירי

 ודו"ק ע~ח טהרותאוקי
 ג~

 גבי לעיל וקשה ז"ל מהרש~א שהקשה מה
 בנגע איכא הא אדר~מ דר"מ קושיא ומאי וכו' ר~מ דמטהר באחדנגע
 זה דלפני לתרץ נלע"ד ע~ל ~ח טהרות דאוקי חזקהבא'

מהרש"א כת~
 ליה קשיא דלא והא וז"ל אדאורי~תא דאורייתא ורמי בד~

 דטמא וכו' טבל דס' אהך ר"מ דמטהר וכו' באחד דנגעמהאי
 משא"כ וכו' ע"ח טמא דהעמד לר"מ לתרץ דידע נ~לבדא~רייתא לר"~
 דבריו על וקשה עכ"ל לחומרא חזקה בתר אזלינןבדאורייתא לר"~
 הכא~תוס' לפמ"~

 דבדאוריית~
 הטהרות דאפי' מודה ר"מ אפי'

 מקוה דהעמד חזקה לקולא חזקא תרי איכא הא אמאיו~ה טמאי~
 אזלי~ן דבדאורייתא מהרש"א כדכתב ול"ל ע"ח טהרות דהעמדוח~ה ~~

 לחומרא חזקהבתר
 דז"~

 לקולא חזקה חדא אלא דליכא היכי אלא
 ת~ דאיכ~ היכי אבל לחומרא~זקה ו~ד~

 אזלי~ן לחומרא וחדא לקולא חזקה
 בדאורייתא דאיירי בא' נגע גבי רבא כדא~ר בדאורייתא אפי'~קולא
 חזקה חדא~א

 חזקו~ תרי הת~
 מהרש"א קו' מיושב לפ"ז לקולא

~~יל
 דהמקש~

 אדר"מ ד~מ בא' דנגע מהא קשה א"כ מטמאינן לאאבל~טהרות טביל~ בעי גברא אי ורבנן ר"מ פליגי דאי ממנ"פ פריך
 דס' אהאי קשה א"כ ט~ים הטהרות ~י דפליגי ס~ל ואי דידןד~ני'
 לתרץ ליכא דהא אדר"מ ד~מ~בל

 כדכת~
 דהעמד דיד~ ~רשר"א

 הטהרות נמי וה~מד ~ח מקוה העמד אדרבה דתקשי ע"חטמא
 ואי לחומרא בדאורייתא אפי' אזלינן לא ל~ולא חזקה תרי דאיכא~הי~י ~~

 בטהרות פליגי דלאתימא
 א~

 אגברא
 אדר"מ דר"מ תקשי א"~

דמשנתינו
 ~ ודו~

~~~~~~~
 ~ב ~אד'

~ 
 בד"ה וז"ל מהרש"א

 הי~
 דטעם כו' איתמר

 ע~ל כו' תחומין למיקני אלימא דלא משום אלא כו'דמתני'
 פיל גבי דברייתא טעמא טפ~ לי' ~שמע מאי יד~נאלא

 וקו~
 משום

 תחומ~ן למיקני אלימא דלא משום נמי דברייתא דטעמא אימאמהימני ד~~
 התוס' דברי כי בדוחק ליישב דא"צ ולענ"ד עכ"ל בד~חק ליישבויש

 דלא ט~מא ודאי הכימתפרשים
 אלי~

 וקוף בפיל נמי איתא למיקני
 פיל גביאמנם

 וקו~
 נמי

 טע~
 דלא

 מהימנ~
 קושיא תפול ו~ז

 אלימא דלא טעמא אלא ליכא ב~ני' אבל וכו' לי~ ממטי לאדלמא דוליחו~
 התו~' דייקו ולכן לי' ~ימן דקטן דס"ל משום לחודלמקני

 ד~א טעמא אלא מהימני דלא טעמא דליכא ~ל אלא תיבתוכתבו בלשונ~

אלי~
 התום' מסייעו נמי וכן ל~וד ל~ק~י

 ו~
 אמתני' לק"מ והשתא

 להו~ימני
 אמתני' קשה ד~א התו' דכ' בהא לי קשי' הא ~שי' אי אמנ~

 ~ז להוד~י~ני
 ק~

 ~ע~וב מודה שאינו ב~תי אבל בקטן ~נח

 אי~מאי
 וכי בעירוב מודה שאינו מי ביד נמי תנן במתני' והרי למימר

 יהא ב~ירוב מודה שאינו ש~יס~ד
 ו~ נא~

 ב~ן
 וז~

 מ' ביד ~ו
 דנו לא בדבר החשוד וכל וכו' ~ותאי כגון ~י~ב מודה~אינו

מעידו ול~
 ש~

 מעיד הוא שקר
 ~כ~

 א~ר ואם התנא מסיים איך וא"כ

 אינו והוא ב~י~ב מודה ~אינו א~י נמ~ דקאי לקבלולא~ר
 לי' מ~י' לא דלמא וליחוש ~דוכתה הש"סקושית ו~ד~~ נא~
 ~ ~ד~

~"~~~~
 ותחלהלתרץ

 נת~
 בש~~יץ הנמצאים הקו' ~ל

~ 
 ב~~~

ה~
 הא נבאר ותחלה זו קושיא ~ם יתורץ וממילא ברש"י

דפס~
 הקטן חמץ דבבדיקת אהעו"ז בס' ג"כ ה~יאו הטור

 נא~
 אפ~

 שכתבו דבשמ~ין התוס' דברי נגד והוא אחרים שלבב~ים
 בד~

 ~ן

בע~
 רבנן הימנינהו חמץ בבדיקת כו' וא~"ג וז"ל

 בדר~~
 בב~ת הי~ו

 בזה הטור ~יאן ואמאי ע~ל וכו' עלייהו דרמישלה~
 ואי~

 ה~~ר יתרץ
 לא ע"ת וגבי הימניהו חמץ בדיקת גבי אמאי התוס'קו'

 ~~~ן הי~י~
 ~~רה וז"ל הנ~ל ספר ~דברי ~וס' ~ו~ית מתרץ הוי דהטור~ומר
 ו~ו' בדקנוהו אנו דאמרו מבו~ר שם דהא קושי' זהאין

 ~בל~

 ~~' כאן
ד~כת~

 ל~ ק~
 י~תר זה בת~ץ הטור בחר

 התוס' דתרצו הא וז"ל הנ"ל בס' שמדקדק מה בהק~ם~רץ ~ה~ל~ ~~ו~ ~~ו~
 ולא כו'והיכי ד~

 תירצ~
 מלתא אתמר לא דאמאי שם

 ד~
 אמתנ~ יחיאל

 ניחא דהוי מידי אמתני' קשיא הוי לא יחיאל דלרב ל~רץ ונ~~דעכ"ל
 דמתני' דמדיוקאלי'

 שמעיני~
 ביד מדקתני שליחותו עו~ה שליח דחזקה

 בד"ה התוס' כקו' ~ירוב ~"ז פיקח דביד ~כלל עירוב זה איןחש~ו
 וכו' לפיל נתנו דקתני ברייתא משא~כ וכו'ול~~וש

 אי~
 ~ויק עירוב זה

 ~אינו מדבר שאינו פיל דדוקא הטעם וצ"ל ~רוב ה~ז קטן ביד האמ~ה

יכו~
 אבל עירוב זה ~ין הכי משום שליחותי עשיתי לומר

 קט~
 שיכול

נה~יב
 שליחות~ ע~יתי ולו~

 בדיקת גבי הנ"ל בס' כמ"ש עירוב ה"ז
 ליכא לפיל דנתנו דמברייתא נמ~א מועיל הקטן דאמירתחמץ

 חזקה דלהוי אבל ש~יחותו שעשה דאמר היכא עירוב דהוי אלאמינה למשמ~
 מינה שמעינן לא שליחותו עו~ה~ליח

 ולכ~
 אהא יחיאל דרב איצטרך

 גופא דמתני' דמדיוקא יחיאל דרב א~טרך ~א אמתני' אבלדברייתא
 מתני' ד~מא תיק~י ע~ז אך כד~עיל ~ליחותו עו~ה ש~יח ~חז~הנשמע
 דחזר ~יכא ~פי'~~יי~י

 הקט~
 משום עירוב זה אין ~~יחותו ~~שה ואמר

 ו~ר חזר אם עירוב ה"ז פיקח ביד הא מיני' מדויק נמ~א מהימןדלא
 שמעינן לא ואכתי דייקא שליחותושעשה

 מינ~
 עושה שליח דחזקה

 שליחותו שעשה ואמר חזר לא אם אפילו שפירושושליחותו
 ומת ~שה לי וקדש צא לחבירו האומר גבי כמו שליחותו ~עשהאחזקה סמ~יני~

 דרב צ"ל ו~כ שליחותו ש~שה לומר חזר ולא שמת דאיירי וכו'השליח
~חיאל

 סב~
 שליחותו שעשה~ ואמר חזר בדלא איירי דמתני' דמוכח

 מאי התוס' קושית תיקשידאל"כ
 ש~

 מ~דיקת
 ח~

 רבנן דהימנינהו
 איירי הכא ~כ וא"כ בדקנוהו אמרו דהתם משום לומר ~כאלא
 שליחותו שעשה א~רבדלא

 וא~
 ~ח~ה נשמע דמתני~ דמדיוק' א"ש

 איירי נמי דהכא דמתני לעולם דלמא קשה וע"ז שליחותו עו~הדשליח
 מ~ום דלמא חמץ מבדיקת דקשיא והא שלי~ותו ש~שה הקטןבדאמר
 ~כ אלא דהתוס' כתירוצא ~להם בבתים איירידשם

 ~ו~
 יחיאל דר'

 נאמן אחרים בבתים אפי' חמץ דבבדיקתס~ל
 הקט~

 ואתי
 פ~~

 הטור
 היטב ודו"ק יחיאל כר' שפסק~פיר

~ 
~~~~~

 דרמי היכי בין ל~לק שתירצו התוס' שיטת לבאר ~~ינו חל
 מא' לענין לדקדק עוד יש דהא ונל~ד ~ליח וביןע~י'

 וכו' מ~מע נמי דבירו~מי התוס'הביאו
 ונ"~

 ~מה לה~שות ~יכא דהא
 מ~נתינו ראי' הביא ולא אחרים ממקומות לדבריו ראיה ש~ת רבהביא
 תחומין ו~ת ש~יחותו עושה שליח חזקה תורה בשלדאפי'

 דרבנ~
 הא

 תו~ כש~ חמירי אקרא ואסמכוה דהואיל התוס'כתבו
 להא וד~א

 התוס'דכ'
 בד~

 לה חש~ב מה"ת מעשר שם ~יקר כי~ן וכו' תאנים
 נימא ה"נ תורהכשל

 כיו~
 וא~כ תורה כשל חשוב אקרא דאסמכוה

 מ~ני'ראי' איכ~
 דאמרינ~

 דמתני' מדיוקא דהיינו ש~ש חזקה תורה בשל

כמ"~
 עירוב ה"ז ~יקח ביד הא עירוב זה אין חש"ו ביד מד~ני התוס'

 היכ~ ראי' להביא רוצה ששת רב דהא דהתוס' לתירוצא ליתאו~כא
 וע~~ לגמרי ה~ליח עלדסומך

 היכא איירי דמתני' ם~ל ששת דרב צ"ל
 ש~ינן לא ולפ~ז שליחותו שעשה ואמר חזרדהקטן

 מדיוק~
 דמתני'

אלא
 היכ~

 שעשה ו~מר חזר דהפקח
 דחזקה שמעינן ~א ואכתי שליחות~

 ובין ~לי' דרמי היכא בין לחלק התו~' דתירצו דהא אמינא לפ"זש~ש
 דאליבי' ששת דרב אליבא היינושליח

 דהא חמץ ~דיקת תיקשי שפ~
 בבדיקת ~מו שליחותו ~~ה אמר דהקטן הי~י איירי נמיהכא

 בין לחלק שיש לדבריהם ראי' התוס' מביאים איך תיקשי לפ"זאמנם חמ~
 אלו הא ~ר חזקת גבי לקמן ד~"י מהא שליח ו~ין עלי' דרמיהיכי
 הם נחמן רבדברי

 ס~ ל~ ~~ ~ש~ ~~
 בכך לחלק

 ~ דה~
 ~יתי ש~ת

 למימר התו~~ ד~ונת ו~"ל ש~ש חזקה דאמרינן מ~תםר~~
 ד~



~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~  

~ ~

~ ~ ~  

~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  ~ליבא ש~ש ח~ה ~בי שליח ובין עלי~ דרמי היכא בין זה חילוקד~ינו 
 ששת דרב אלי~א א~י~ דקטן נאמ~ת גבי ל~ק מצינו ה~נ נחמןדרב

 לענין א~ה בה~י ~ש מח~ק לא ע~ש דשליח ח~ה דלעניןד~ע~ג
 דהא בהכי ~חלק דיש ~ש מודה ד~ןנא~ות

 ~ינ~
 למיסמך לן דחמור

א~ימנות~
 מסקינין שהרי ד~ע"ש אח~ה מלמיסמך דקטן

 והלכת~
~~

 לענין ש~ש חזקה דאמרינין יחיאל
 הימנותא ולענין הכל לדברי ע~

 דמתנ~ טעמא דיהבי התוס~ לשיטת עלי~ ס~י דלא מ~יניןדקטן

משו~
 לא דקטן

 ~י~
 בזה מודה לן חמור דקטן דמהימנותא וכיון

 ראי~ התוס~ מביאים וע~ז ב~כי דקטן בנאמנות לחלק מנ~ל תימאודלא ~~
 שלי~ ובין עלי~ דרמי היכא בין דמחלק~הירושלמי

 הירושלמי הא וקשה
ס"ל

 דאיכ~
 אליבא דאורייתא תחו~ין

 דכ~
 מיל מי"ב יותר דהיינו

 דעירובין ~"ק באש~יכדאי~
 והתו~

 כתבו
 בד~

 מעשר גבי תאנים

 דהוי אע~~פי~
 ד~~

 כשל לה חשיב ~"ת מעשר שם דעיקר הואיל
 תחומין שם ועיקר הואיל נימא נמי ה"נ א"כתורה

 מה~
 יותר דה~ינו

 אמה דאלפים תחומין נמ~ חשיב מ~למי"ב
 כ~

 מוכח ולפ"ז תורה
 אמאי וא"כ התוס~ מדברי לעיל כדא~רינן ע~ש שליח דחזקהמ~ני~
 אלא שע"ש חזקה אמרינין לא עלי~ רמיא דלא דהי~א הירושלמיפסק
 ש~יחותו שעשה הקטן בא~ר איירי דמתני~ ס"ל דהירושלמי צ"לע"כ
 מבדיקת שנא מאי תיקשיוא"כ

 ח~
 וצ~ל באמירתו דהימניהו

 קטן נאמנות דלענין מוכח דמה~רו~מי הרי עלי~ דרמי היכיאיירי ~~~
 למימר ואיכא שליח ובין על~ דרמי היכא ביןמח~קין

 דב~
 נמי ~ודה

 החלוק מינ~ דמוכח מהירושלמי להטור תיקשי דלא וכדי ודוק ששתרב
 של~ח ובין עלי~ דרמי היכאבין

 ואי~
 דבין חמץ בדיקת ~בי הטור פסק

בב~
 הטור פסק ליישב נלענ"ד נאמן הקטן אחרים בבתים בין ~להם

 נכוןעל
 דהנ~

 אע"ג וז"ל שהקשו תאנים בד"ה התוס~ קו~ לתרץ יש
 ח~ה סופרים ד~~ל מודה ו~נ דרבנן פירותדמעשר

 שע"~
 ~כ"ל

 לתרץנלע"ד
~~ 

 ואחד זה אחד דאמר ר"ש בדברי לדקדק יש
 ו~~ חזקה סופרים דבשל מודה נמי דר"נ הא לאשמעינן לי~ דל~וכו~ ~~ ~

 ונל~ד וכו~ ~זקה נ~י תורה דבשל אלא למימר הו~לולא
 ע~

 מ"ש

התו~
 אלא וכו~ חזקה לי~ לית נמי ד~ש וכו~ ואו~י וז~ל ~ש בד"ה

 עכ"ל וכו~ עבירה לידי המ~ח יבא שליחותו יעשה לא שאםבמקום
 לומר אפשר הויולפ~ז

 דדוק~
 יבא שלא שע"ש חזקה אמרינן תורה בשל

 אלא המשלח יבא שלא סופרים בשל אבל דאורייתא עבירה לידיהמשלח
 א~ דר~נן אי~רלידי

 ר"ש אתא לכן וכו~ חז~ה אמרינן דלא
 ואחד זה אחדלאשמעינן

~ 
 ותו וכו~ ~ה סופרים בשל דאפי~ ר"ל

ל~
 דרב~ן דהוא פירות ממעשר ראי~ ר"ש מייתי מאי התוס~ קו~
 דלא היכא דאפי~ רא~ לא~יידהוצרך

 יב~
 איסור לידי אלא המשלח

 דכיון דהתוס~ לתירוצא לבוא א"צ לפ"ז נמצא שע"ש חזקה א~"הדרבנן
 מה"ת מעשרדשם

 דלא ומאחר תורה כשל לי~ חשי~
 מוכ~

 התוס~ סברת
 אפ"ה מה"ת תחומין שם דלהירושלמי אע"ג נמי תחומין ~בי א~כבזה
 בין חילוק דהו~ מידי מהירושלמי מו~ח לא ולפ"ז תורה כשל חשיבלא

 וק"ל הטור פסק א"ש והדר שליח ובין עלי~ דרמיהיכא
~ 

~~~~
 מהנעורר

 ש~שי~
 מעילה במס~ התוס~ דכתבו מהא העולם

 נתנו בד"הדכ"א
 שהקוף איירי דהתם וז"ל וכו~ הקוף ~~

 לפ"ז וכו~ פ~ו ~ו תקני ואמר וכו~ בעומד מיירי דהכא נ"לוכו~
 איירי התם דלמא דמעילה מהא אפרש"י תוס~ מקשים מאיבשמעתין
 למימר נמי צריכין ולא כלום אמר בדלא איירי וה~א ו~ו~ לי תקניבא~ר
 את~ והיכי ב~ה התוס~ דכ~~א

 לה~ שמיע לא דמעילה וברייתא וז"ל
 דשמ~דא~~

 להו
~  

 ונלע"ד ~ביתה. לי תיקני בד~~ איירי
 ע"פ והוא אפרש"י שהקשו התו~ קו~~תרץ ותחל~ לתר~

~  
 ה~ר אבן בעל שהקשה

 דהא לרש"י ~וד קשה וליו~ל
 לק~

 לפרש~י ושבת דביו"ט שם אמר דל"ד
 קרא אי הדין מןשם

~~ 
 למקום מוליכו שאינו אף הפת על עירוב

 שגזרו אך דמי דאמטויי כמאן לאמטויי ומצי הואילשביתתו
 ב~

 ע"ש
 דאמטויי כיון קשהוא"כ

 ק~
 לילך יכול הא עירוב יהא לא א~י לשם

 ~ביתו דעומד איירי דהתם הנ~ל המ~ר ותירץ כו~ שב~ה ולקנותשם

 ב~ואו~
 לאמטויי ו~י הואיל מהני מש"ה שביתה לי ~קנה ה~ירוב

א~
 הוא אמר דלא איירי ~ן

 כלו~
 חדא לי נראיץ ~ין ודבריו עכ~ל

דהתם
~ 

 באומר דוקא דאיירי משמע
 ב~

 העירוב
 י~

 ש~~תה לי
 הטע~ הו~ ה~א דאיו~וד

 דאין
~ 

 דלא משום עירוב
 אמא~ כלו~ א~

 וא~~ני
 אבל בדידי~ ולי~ני ליפלוג ע~וב ה"ז לקבלו לא~ר אמר

 א~
א~

 ~וא
 ה~ר~ ב~

 ~מטוי~ ומ~~ ~~יל ע~ב ~ז שבי~ה לי יקנה
 ~~~ ~בר~ זא~ ~שיתי~עד

 ואיץ וז~ל שכ~ ~ו~לין
 ~~ להקשו~

 ב~ בדי~ וליתניל~~ג
 ובין רואהו

 א~
 ר~הו

 וכ~
 דאד~א ז~א

 וכו~ שהק~ן כשרואה דהא טפי רבותא הוי וכו~ לקבלו לאחרכשאומר
 עכ"ל האמינוהו שלא משום דטעמא כיון הניחו ב~צמו כאלו הויהניחו
 התוס~ לשיטת תינחו~פ"ז

 דס"~
 אבל מהימני דלא משום הוי דטעמא

 ~~ הוי דט~מא בי~ דקיימינין רש"ילשיטת
 א"כ למיקני אלים דלא

 וליתני ליפלוג קשי~ ושפיר לקבלו לאחר א~ר באם ר~ותא ~יכאתו
 אה"ע בעל דקו~ נלע~ד לכן ודו"ק ה~זר אבן בעל דברי לפיבדידי~
 הא פ~ך דמאי ליתאמעיקרא

~ 
 שביתתו למקום מוליכו שאין אף הדין

 ע~וב להוי נמי קטן גבי א"כ דמי דאמטי ~מאן ~אמטויי ומציהואיל
 ב~ך דמה אינו זה וכו~ אמטויי ומציהואיל

 ד~
 הואיל אמרינן הוי הדין

ה~
 הוא הדין מצד אם לי ומה ~זירה מצד הואיל אמרינין לא ~מ

 סוף ~זירהמצד ~
 סו~

 אם לי ומה ~וליכו אין אם ~ירוב הוי לא
~ול~כו אי~

 כ~~
 הוא כלום לאו הקטן הו~כת דהא קטן ~י מוליכו אם או

 ולא כאן דמונח כמאן והוי ~ביתה למי~ני אליםדלא
 הולי~

 לשם
 משום עירוב~הוי ול~

 גזיר~
 תיתי מהי תיתי ~זירה משום או מהדין לי דמה

 אפרש"י שה~ו התוס~ קושית לתרץ נ"ל ועפ"ז עירוב הוילא
צריכין דה~

 לת~
 ~ רש"י לשיטת נמי

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

~~~~
 וכתיב בבתיכם ימצא לא ~אור ימים שבעת תל"א סי~הטור
 דהאי חכמים ודרשו מבתיכם שאור תשביתו הראשון ביוםאך

 הוא שאז בניסן י"ד והוא הימים ~בעת שלפני יום הוא ראשוןיום
 שחכמים אלא וכו~ ולמעלה שעות משש אלא כולו ולא מה"תאסור
 וז"ל כתב הב"ח והקשה עכ"ל קודם שעות ב~ עוד לאסרו~וסיפו
 לה יליף דרבא איתא וב~מרא וכו~ דפסחים בפ"ק אביי לה יליף~כי

 הרמב"ם כתב וכן זב~י דם חמץ על תשחט לאמדכתיב
 רבינו וכדכתב דאביי הך הביא הרי"ף אבל דאביי הךוהשמיטו והרא"~
 י~ודה כר~ דפסק לטעמו נמשך דהרמב"ם ונלע"ד נחלקובמה וצ~
 די~

 ל~ו
 ~ופי~ רבא קאמר דלהכי וכו~ ז~ שעה מתחלת חמץבאכילת

 חמץ על תשחט לא מדכתיב זמנו בלפני אסורדחמץ דטעמ~
 אבל וכו~ זב~י ד~

 ד~א ס"לה~לפסי
 פס~

 הל~ה
 כר"~

 ע~יו עו~ר דאין זמ~ו בלפ~י ~ף
 וכו~ דתשביתו ע~ה ~יסור אלא בוואין

 ולפיכ~
 דברי אלא הביא לא

 א~א וכו~ ב~למא השבתה מצוות כ"א משמע לא דפ~טןאביי
 תמ"~דבסי~ דקש~

 דפוסק מש~ע
 כ~ כהרא"~

 דבריו סותרין וא"כ יהודה
 עכ~ל ו~"עאדבריו

 הב"~
 דהאלפס~ ריא"ז ל~ ~ב~רים ב~לטי מצאתי וכן

 הראשון ביום מאך שעות מו~ בי"ד ~מץ אכי~ת איסור דמפיקכיון
 וכו~ בו אין לאו אבל מה"ת באכילתו יש איסור דס"ל אלמאוכו'

 ~"ל כמיימון הטור פסק וכן וכו~ עליו שלוקין וכתב ~ז פלי~ומיימוני
 סותרים הטור דדברי הב~ח הקשה דשפירנמצא

~ 
 דב~י~ זה את

 דאין אלמא הראשון ביום מ~ך א~ילתו איסור דמפיק דאביי לימודכתב ז~
 אלא באכילתולאו

 איסו~
 ובסי~ מה"ת

 תמ~
 עליו דלוקין הטור כתב

~ 
~"~~~~~

 המצות בס~ר הרמב"ם דכתב מה עפ"י לתרץ
 דהלכההוכחה ש~

 כ~
 יהודה

~  
 איסור דטעם דקא~ר

 דבריו ע~כ תורה ~איסור לי~ע דלא היכי כי מדרבנן בששית חמץאכילת
 בביאורו הרא"מוכתב

 משמע וז~ל ע~ו סי~ להסמ"~
 דס"~

 מותר דלר"ש
 המאור בעל וכ"כ עכ"ל כלל הו~חה ~ם אין דאל"כ הערב ~ד~אכלו
 תמ"ג סי~ ~ור הביאו העיטור בעל וכן הלילה עד באכילהדמותר
 זה בסי~ הטור דכתב הא לומר אפשר ולפ"ז ~~נן אלא שאינוכתב
 ל~שמועינן דאתי אלא באכילתו לאו דאין למימר לאו דאביילימוד
 דאפילו סבר דר"ש דס"ל ובעה~ע ובעה~מ הרמב"ם מדברילאפוקי
 בו איןאיסור

~~ 
 דהא ובו~ ~~ חכמים אסרו אמאי תיקשי ולפ"ז

 באיסור יגיע לא ומעלה מששגם
 תו~

 לאו בו דאין דס"ל ל~ש דאפי~ לאשמועינן דאביי לימוד הטור כ~לכן המצ~ בס~ הרמ~ם כמ"ש
 שחכמים אלא הטור שכ~ וזה תשביתו הא~ ביום מאך איכא מיהאאיסור
 ש~ת ב~ לאסרוהוסיפו

 קוד~
 א~ור איכא שבע ומתח~ת הואיל כלומר

 ~ אס~מה~
 שעות

 קוד~
 באיסור ליגע דלא

 שא~ אע~ תו~
 בו

 אי~ור ~מלאו
 תו~

 א~ן הטור דברי לפ"ז נמ~א בי~ אית
 ס~ דבא~אהדדי סותרי~

 לה~ור
 ב~

 ~~ דהלכה כהרמ~~ם
 ולו~י~

 ~יו
 ~~~ ב~~כ~ש

 אי~ור מ~א ~ש דאפ~ לאשמו~נן דאתי ~לא
 וכ~ איכא~דאורייתא

 איסור איכא ~ש דאפי~ ~שמוע~נן ~טור ~ל

 דה~~וריי~
 דאפ~לו כ~מ פו~ק איהו

 מלק~
 מאי כן ואם איכא

 לדינא ~ת~ נ~מ ~י~ נל~ד ~רייתא ד~וי ~ש ~בר אי לדינאנ~מ



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~

ב~
 וכו~ זמנו לפני דבין דאמר כר"ש דקי"ל דלדידן ~תב דב~"מ והוא

 אחר ~פי' ב~מץ קידש אם לקידושין חוששין ~לום בלא עליו עובראינו

ש~
 דס"ל לטעמי~ רב לקידושין חוששין דאין רב אמר ~ידל דאר' דהא
 ד~א מדאורייתא הוי דאיסורו ר"ש סבר ~י ונפ"ז ע~"ד ו~ו'~ר"י

 לר"~ אפ~ לקידושין חוששין אין א"כ~~"מ
 לא אי והשתא

 ~ר"י ~ר~~ם דפוסק דהא ה"א דאוריי' איסור הוי ל~ש דאפי'הטור אש~ינ~
 חששא לענין אבל חמץ א~ילת איסור א~ל דוקא לחומרא~יינו

 ה~ר אש~עינין ל~ן ב~"מ ~דברי לקידו~ין דנ~חוש לחו~רא ~~שנפסוק דקידושי~
 אנן הא תיקשי ו~י ל~ש חוששיןלקידושיןאפי' ואין ~לל בזה להחמירדא"צ
 איסו~ אין דודאי ששית בשעה דאפי'קי"ל

 ואפ"ה דרבנן אלא
 אשהבו קיד~ א~

 מקוד~ אינ~
 סי' ע~מו ~ר ~דפסיק

 א~ תמ"~
 מא' הדק"ל

 דמתחלת ה~ראשמעי~ן
 אפי' הוי שב~

 ~ר~
 אפי' דהא מדאורייתא

 דאפ"ה ל"ק הא לקידו~ין חוששין אין אפ"ה מדרבנן דהוי נימא~י
 והרמב"ם דר~"י והרמב~ם ר~"י עם תום' מ~ול~ים דהא ~"מא'~א
 חוששין אין אפ"ה דרב~ן וש~ות נוקשה דהיינו דרבנן בחמץ דאפי'ס"ל

 הר"ן ~' בתוס' ר~ת ולדעתלקידושין
 דח~

 בשעות דרבנן
 דר~נ~

 חוששין
 דקידושין ~"ק הרא"ש דברי הם ו~ך ~ר"ת פסק בא"ע והטורלקידושין

וא"~
 נ"מ אי~א ~פיר

 בחמ~ קיד~ א~
 ל~ש ס"ל הוי דאם שש אחר דרבנן

 דאפי' הטור אשמ~י' ~~ן לקידושין חו~שין ~ן אם דרבנן שעות הוידאז
 איסור אז הוילר"ש

 אע"~ וא"~ דאוריית~
 אפ"ה דרבנן בחמץ דקידש

 פסק ורבא הואינ לאשמועי' הטור הוצרך ושפיר לקידושין חוששיןאין
 ~הרמב"ם רקכ~~ש

 מחל~
 פסק דנא לומר

 רב~
 אלא ~ר"ש

 ב~אח~
 זמנו

 פוסקים והרבה ~ר"י דהל~ה נמי רבא סבר ז~נו בלפניאבל
 זמנו בלפני אפי' רבא פסק ~ר"שדהלכה סוברי~

 א"~
 לחומרא דנפסוק ה"א

 ד~י~א הטור ואשמ~י' בקידו~ין לחומרא ו~ר"ש חמץ בא~ילתכר"י
חומרא שו~

 ~ל~ לר~~
 דמודה מ~ום בקידושין

 ר"~
 יש דאיסור

~דאור~יתא ע~"~
 וא"~

 אפי'
 קיד~ א~

 אחר דרבנן בחמץ אפי'
~~ 

 אין
 הוא דדוחק לומר יקשה ואל לר"ש. אפי'~ידושיו חוש~~~

 דה~ מ"~
 דנפסוק

 ס"ס בא"ע שהרי ~~מרא ~~"ש ובקי~ושין ~חומרא ~ר"י חמןבא~י~ת
 הב"ש נתן~"ח

 דאוריי' ושעות דרבנן דבחמץ שפסק הש"ע לדברי ט~~
 הח"מ זה פסק על דת~ו מקודשתספק

 והא"~
 וז"נ הב"ש ותירץ

 לדעתדחושש
 בעה"~

 היינו ד~ורייתא ושעות דרבנן ~חמץ קידש אם ל~ן
 עד דאורייתא איסור ליתא לר"ש ~י ספק הוי לילהעד

 ליל~
 הוי נמ~א

 ע~~ל קידושין ספק הוי ל~ן ומקודשת דרבנן~רי
 ו~"~

 וז~ל הח"מ
 אפשר מ"מ ו~' ח~ות אחר להקל ובעה"מ בעה"ע בשה כ~ או"חובטור
 ~זלינן ה"א דשפיר הרי ע~~ל ו~ו' קידו~ין לענין ~~תם~החמיר
 לחומראבקידושין

 א~
 הל~ה דאין

 ~ר~
 לפ~ ~ן באמת פסק והש"ע

~~~
 דאורייתא הוי נמי דל~ש לאשמעינן הטור ואתי ~ב"ש שנתן

 הלילה~ד
 א~

 ~לל קידושין ספק ~אן דאין הדין דנדע ~די בלאו שאין

 ~ודו~

ד~~~~~
 ~אשון ביום אך אומר הוא הרי א"צ אומר ר"ע ה'
 ~בערה ומ~ינו ת~ו לא ~ודה ~א~ת ~ל ו~תיבתשביתו

 בי~ד ראשון האי הל~ך בי~"ט מלא~ה אסר וה~~ פירש"י מלא~ה אבשהיא
 ס"ל ש"מ פירש"י ~ריפה אלא חמץ ביעור אין ש"מ ~א אמרקאמר
 דאמר~ר"י

 לק~
 שרי~ה אלא חמץ ביעור אין

 וילי~
 דאי מנותר לה

 רש"י ד~תב במאילדקדק י~ ול~אורה אחר בדבר ויבערו ביו"ט לוקמי ס"ל דבר ב~להשבתתו
 וילי~

 לקמן דפירש~י אמאי מה~' לתמוה יש הזה הדקדוק ומלבד מיניהלן נ"~ מאי תיתי מהי דתיתי מנותר לה
 אהא ע"בדי"ב

 דא~
 בשעת אבל ביעורו בשעת שלא אימתי יהודה

 אלא ח~ץ ~יעור אין ~ומר אני אימתי פירש"י דבר בכל השבתתוביעורו
 בתחילת ביעורו בשעת שלאשריפה

 ש~
 ו~ל

 שר' מדאורייתא דא~תי ש~
 דבר ב~ל השבתתו התורה מן מוזהר ~הוא בשבע ביעורו בשעתאבל
 היינו דלמא עי"ט היינו דרא~ון ל~ע מנ"ל קשהדלפ"ז

 יו~
 ומבערו

 דבר ב~ל השבתתו ~~ת מוזהר שהוא בשעה דהא אחרבדבר
~ 

~"~~~~~
הוא

 ע~
 הא ~ת בשם התוספת שה~ו מה

 ילי~
 ר"'

 ו~מו שריפה טעון אסורו אחר ונותר מנותר בשריפהדחמץ
 העולם שרוב שש אחר היינו ביעורו בשעת דשלא ~ת ומפרש חמץ~ן

~ערין
 ~יק~

 משום וטעם ח~מים
 דילי~

 אסורו לאחר והיינו מנותר
א~ל

 ב~
 מדרבנן אלא לב~רו מ~וה שאינה ~ון בשש דהיינו ~י~ורו

 דבר ב~להשבתתו
 ע~~

 התוס' קאמרי שפיר הא לרש"י לפרשר ו~ריך

 ~ן ו~מו בשריפה אסורור א~רדנותר
 ~ ח~

 ~ר דרש"י ונלע~ד
 ~ילי ל~ל דאי נותר ~מו חמץ דתיהוי בעינן מילי ל~ל דנאו~ומר ד~~
 כ~דתיהוי בעינ'~

 בד~ה ~ב ~ד~ז שהקשו ~תו~ת קושית תיקשי נותר
 וא"ת ~ו' נותרמה

 ~מא~
 א~ר דבר ואין בשריפה הנותר לעיל דדריש

 הי~יבשריפה
 ילי~

 דלית רשב~א ותירץ מנותר ב~ריפה חמץ ~י
 ~בל ב~רת לנותר דדמו חמץ אבל אסורין שאר אלא מנותר~מ~וטי ל~

 פי~ ~"י ~נה ע~"ל ממעטינן לאתותירו
 חמץ ב~מרא דקאמר אהא

 ימ~א ולא יראה לא פירש"י תותירו~בל
 מילי ל~ל אי תיקשי וא~~

 נ~ר הא נותר ~מודתיהוי בעינ~
 תי~~

 תותירו ובבל ב~רת איסורו זמן אחר
 הלילה עד ~מצא ובל יראה ובבל דהיינו תותירו ובבל ב~רת אינווחמץ
 איסורו ~"ז~ל

 שביו~
 אינו י"ד

 ב~~
 אלא ובב"י בב~ ולא

 ~הא אלא דנותר דומי~ חמץ דת~וי בעינן ולא כדאי' והא ~דאי'דהא צ~ ע"~
 שבזההחומרא

 וא~ ב~
 אחד בזמן בש~יהס החומרא שאין

 מיקרי אפ~
 דזה דומי' זהשפ~ר

 וא"~
 נותר ~מו חמץ שפיר הוי ה"נ

 א~
 השריפה ~ם

 איסורו לפני ובחמץ איסורו אחר בנותר אלא אחד בזמן ב~ניהםאינה
 ליישב ~נלע"ד וק"ל נותר ~מו חמץ שפיר ~ויאפ"ה

 דל~
 לרש"' תיקשי

 דדוקא נמי אמרינן הוי עצמו יו"ט היינו דקרא דראשון א~רינן ~וי~י אב~ בעי~ הוי הביעור אם אלא אינה זו הו~~ה והנה התוס'קושית
 ובל י~ה ובל ~רת בחמץ נמי דהוי מילי ~~ל נותר ~מו חמץבע'נן

~~~ 
תיכ~

 בנותר ~מו איסורו אחר
 וא"~

 דתיהוי נמ~ למימר צרי~ים היינו

~מ~
 ה~רי~ה בזמן דנותר דומיא

 וא"~
 אםורו אחר דהשריפה לומר ע"כ

וא"~
 אסר דהא ע~מו בי"ט דהוי למימר מצית דהי~י ר"ע הוכחת אתיא
 ודו~ק ביו"ט מ~א~הה~תוב

~ 
 לתת ונלע~ד

 ~~י דמיאן למאי טע~
ב~י'

 ר~
 דערב שהגו מקום ר"פ התוספות שהביאו הירושלמי ~פ

 במלא~ה אסורפסח
 דא~ מטע~

 ~מביא ביום השנה ימות בשאר יחיד
 ח~ות אחר אלא הפסח להקריב י~ול דאינו ומשום במלא~ה אסורקרבן
 התם ומשמע בתוס' וסיים ואילך מחצות אלא א~ור~ינו

אסור דמדאוריית~
 וא~

 מנותר דילפינן דהא ר"ת ~פי' לפרש ליכא ו~פ~ז ו~ו' בזה"ז
 שחיטת זמן הוי איסורו זמן אחר היינו שריפה אלא חמץ ב'עורדאין
 ~ת אמנס מלא~ה אב הוי והבערה מלא~ה מדאורייתא ואסורהפסח
 ע"א ה' בדף התוספות שהביאו ה~ב"א ~קו'ס"ל

 ד~
 תשחט לא

 התמיד אחר הוי הפסח שחיטת דזמןדהואיל
 א~~

 מיקרי לא
 זמ~

 שחיטה
 תמיד קרבן שהיית ~די ~ד אלא חצות אחר~יד

 וא"~
 נמי אסור אינו

 התמיד הקרבת אחר ~ד אלא מ~ד ח~ות אחרבמלא~ה
 וא"~

 שפיר מצינו
 שוה'ן שהיו בשעה דהיינו איסורו זמן אחר החמץ ~ר~פתדתיהוי
 שעה שוהין שהי' נשחט תמיד ס"פ ברש~י ~דאיתא התמידבהקרבת
 אם דדיעבד ד~יון התוס~ ~תירץ ס~ל ורש"י בהקר~תואחת

 שח~
 הפסח

 ~שר התמידקודם
 זמן חשי~

 שחיט~
 ואילך מח~ות

 ו~ל~
 ונלע~ד

 ~ נ~ פלי~ידבהא
 יש~עאל דר~ ור"ע יש~אל

 ילי~
 היינו דקרא דראשון

 ילי~ ו~~ זב~י דם חמץ על תשחט מלאי"ד
 תעשו לא מלא~ה מ~ל

ישמעאל דל~
 דילי~

 תשחט מלא
 לו~ ע~~

 דהתוס' ~ת~~א
 דז~

 שחיטת
 א~כ התמיד קודם או~ו שחטו אם ~שר דדיעבד כיוץ ~ח~ות הויהפסח
 לי~אלדידיה

 ~~ לפ~
 אי~ורו אחר היינו החמץ דשריפת

 דה~
 אחר

 הויאיסורו
 תי~~

 שחיטת
 הפס~

 אב והב~רה במלא~ה אסור ושוב
 אבל איםורו קודם היינו דשריפה ~פ~ש"י לדידי' לומר וע"כמלא~ה
 דבר ב~ל ~שבתתו איסורו זמןאחר

 וא"~
 להו~חה ליתא

 ד~
 דראשון

 דבר ב~ל ושביתתו ט"ו דהוא דלעולם י"דהוי
 וא"~

 אליבא למימר לי~א
 לי~א ד~ע נמי ואיפ~א ~ע הו~חתדר"י

 ~~י למימ~
 דה~

 לר"ע
 ~~תלפרש ע~~

 וא"~
 מצינן הי~י קשיא

 למישר~
 אסור הא איסורו אחר

 פסח הק~ן שחיטת מחמתבמלא~ה
 אע"~

 הרשב"א ~קושיית לומר

דז~
 ה~בת זמן ובתוך התמיד אחר אלא הוי לא הפסח שחיטת

 התמי~
ישרו~

 החמץ
 וא"~

 הת~ד אחר אלא הוי לא השחיטה דזמן דנימא
ליכא א~~

 ל~ל~
 ודוק. הרשב"א קושיית דתיקשי ~ר"י ת~חט מלא

 ~~~ו~ ~י~~~~~
 ~~~~~ר ~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~י ~~ו~ ~ו~

~~~~
 סי' ~דאיתא בחה"מ שאלה על תשובהלכתוב

 תק~
 סעי~

 מ~ש"~ ו~ו~ להתע~ב רוצה השליח אין אםח~
 חמץ באיסור

 ~ש הנה ל~תוב אני מו~רח לכן בב"י ~ובר ר~ע שב~ל לע~ב~א"א

מ~
 יותר והם וז"ל

 מח~
 המ~ילה אחר ע~~ל ששים

~~ 
 א~ן תו~ו

~אן
 די~

 בדין נאמר דלא ששים
 דבע~~ ~

 אלא ששים
 ה~טי~ ~שטוחנ~



~ ~
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~ ~ ~
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וק~~
 דהוי ב~ב ב~ים חי~ין ב~דץ אבל ששים ו~יך בלח לח הו"ל

 ~~ו ~ריך וז"ל מיי' הגהות לשון שמביא תנ"ג בסי~ בב~י ו~יין ביבשי~

 ~שיה~
 ~מא יהיב מ~מ ביבש ~ש דהוי ו~~ג ו~'

 בש~
 ~' אפי'

 שדנין ו~יוןע~ל
~  

 נ~וך ביבש יבש דין
~ שכת~ המג~ ~  

 ת~ז

 ו~ י~ס~
 ~יבש דיבש ו~' ה~"ש לדעת ~הו

 שנת~
 היתר נעשה

 ביחד לבשלן אח~כ ומותרגמור
 א"~

 ה~נ
 מו~

 לק~מו
 דנ~

 היתר
 מ~ל שכתב ולפי ~ל הפסד ב~ום אלא ~כי קי"ל לא מ~וגמור

 לא ד~מא לפקפק יש ~"ז אמנם לקיימו מותר הוי ~וא ~דולשה~סד
 שאינו בדבר אלא גמור היתר דנעשה ביבש ביבשא~ו

 ני~
 האיסור

 הנ~ל שב~ג"מ ואף ניכרי~ הץ שצמחו ~חטים כאן אבל ה~יתרבתוך

נא~
 שצמח בדגן הדבר

 ואפ~
 יבש דהוי ~תב

 אע~
 ניכר שצמח ש~דגן

 דלאא~שר
~ א~  

 אלא
 ~מב~

 וקושייתו ניכר הוי לא וא"כ יפה
 נ~ר מיקרי לא ושוב כשמבררו ברוב די ~א ס' שיהא דבעי אהא~וי
דהא

 ~רר~
 ~ל

~ 
 היה ולפ"ז כוונתו כנ~ל ניכר כלא הוי ושוב דאפשר

 ~ל ~יבררו לפסוק בנ"דנ"ל
~ 

 שצמחו ~חיטין ולשרוף לברר דאפשר
 ואפי' ~ותרו~ש~ר

 בטלין שפיר לברר שא"א מה כי באכיל~
 קי"ד סי' בת~ה שמצינו כמו בנפה די והברירה ל~"ד ניכר לאדמיקרי ברו~

בברירת
 החטי~

 משום הטעם ששם ~גם ~יטב לרקד נוהגים הי'
 הי' החיטין והרקידת בלח לח כדין בס' ובטל קמח כנעשהשמת~רב
 ברוב לבטל ניכר כלא הוי לברר אפשר שאי דמה נלע"ד אעפ"כל~ומרא
 ברמ"א דאי' לת~ובת לחוש שיש ליין שנפל פת אדין דהוימידי

 הח~י ע"ז וכתב פרורין בו נשאר שמא דחיישינן ב~סח אסור משםשנטלו דאע~
 בתשו' מבואר שכן וכ' לקיימו דמותר מכ"ש וכו' לשתותםדהיינו
 בת~ו ~שאר חשש יש אם אף לקיים דמותר נימא אנן אףהרשב"א
 רפאפורט כהן חיים ואוה"נ מח"ו מנאי ושלום כנלע"ד שצמחואותן

~ 

 נכרי שום ~ב~~פ מצא שלא אחד ב~פר אורנדעממחזיק~~~~~~
 ובניו ואשתו ~תו בני כל ב~י ואמר ה~ץ ממנושיקנה

 שהואומשרתו
 מפק~

 גמור ~פקר שברשותו החמץ כל את
 ו~

 את
ה~תחות

~ 
 ~פקר למקום ב~~ם החמץ שהי~ וה~ו~ת החדרים

 יכולים הכלשיד
 למש~

 ואף בהנאה ה~מץ ל~יר ~תי ויצא בהם
 וי~יין להיתר ומורה בא ~י א~רון אחר לאיסור נטו אחרונים~קצת
 ~שפ~ק י"ד שאלה ~חז~ל כנסתב~~ו'

~ ב  
 כזה

 מ~
 ורבו להתיר

המתירי~
 גם ומה לקולא אזלינן בשוה~ב~~~~רבנן הי'~~ה אלו ואף

 המחברהעיד
 ה~~

 ~~ון כן שפסק
 מו~

 הגאון אבי ואדוני ז~קינד
~~ה

 ז~ללה~ שמח~
 אז שהי' הלומדים וכל

~  
 רבנים ושאר הוראדני

והנ~
 כל ל~~~ הרוצה

 הטעמי~
 בראיה כוונתי ואני הנ"ל ~שו' י~ין

אחת
 לד~

 דף התו'~בשבת מדברי והוא הנ"ל הגדול
~ 

 שהיה ~ב
 לאיש פסקתי ~נ~~לכן ס' לאור יצא שלא עד הרבה שנים אתיבכתובים
 מותר חמ~והנ~ל~שכל

 בהנ~
 על באתי ולראי'

 החתו~
 יום

~ 
 טו"ב

 ~קנבי~סי~
 יצ"ו. והגליל לבוב חופ"ק רפאפורט ~ן חיים נאום לפ~ק

 ~"ה ~רבבשם~~~~~~
 אבד"~

 בהוראה דעתי לחוות זאלקווי
 כל ושם לעכו"ם חמצו שמכר באחד שם שאירעלמעשה

 ומסר אחד בחדרהחמץ
 המפת~ ~

 בחדר נשאר אחד חמץ זולת כדינא
 מכורה בכתב אבל לה~ו"ם ~~רו ~חדר באותו להכניסו ששכחואחד

ש~
 ~לשון נכתב

 חמץ נכלל הזה ובלשון שבביתי ~מץ כל מ~ר אני ~~
 ש~עת הואיל להסתפק יש אמנם שבביתו החדריםשבכל

 המכי~
 לא

 ההיא שבכתב ב~ירה ניכר דלא אפ~ר זכרונו על ההוא החמץהוי
 ב~"פ החמץ את ביטל אם ההי' החמץ את בהנאה ~תירנל~ד
 בבית שנמצא חמץ ה' סעי' ת~ח סי' הש~ע דפ~ק וא~ג~דינא
 אסור הפסח אחרישראל

 א~
 ~ דין הנה שביטלו פי על

 ~יר~למי נובע
~~~א

 ~~ ~ר~~
 ~ל

 ש~
 ש~א וי~ראל וז"ל

 ח~
 הפסח א~ר בביתו

מן
 הד~

 דב~לו דכיון מותר הוא
 ל~

 למקנסי' וליכא יראה בל על עבר
 ~ו ה~סח אחר בי"ד ח~ו הפקיר ~~ם ~~רס~נן ב~ פלי~ו~רושלמ~

~
 חיים ר"י מותר אמר לקיש וריש אסור אמר יוחנן

 להער~
 לא ור"ל

 להער~חי~
 ועפ~ז עכ"ל ~פקרתיו ויאמר יפקרנו לא שמא כלומר

 ~אתי הנה אסור שביטל אע"פ וא"כ להערמה דחיישינן כ~יפסקו
 קנ"ז סי' רקנטיבפ~י

 מב~
 ב~ן דלעיל ~ירו~למי דברי

~ 
 הפקיד

 יפ~ר לא לשמא דחייש אסור אמר ~י מהו הפסח ל~חר גוי בידח~ו
 ~ בירושלמי אחרת גירסא שהי' הרי ~לכו'

 ונ~
 בד~וס טעות ~פל

 ביד בתיבת וט~ו גוי תיבת~נחסר
 לו~

 בי"ד נוטריקון שהוא
 וסברו ברי"ש ~ד' נתחלףהפ~יד ותי~~

 ש~
 ~ל ~י אסר לא ולפ"ז הפקיר

 דאלו אמתית הוא הרקנטי של שגירסא מכרעת ~הדעתבה~קיר
 ס~ הגרשוני ~ודת בתשובת כמ"ש בדוחק לפרש צריךהרא"ש לגירס~
~  שהפקירשא~פ 

 מ"~
 אסר

~ 
 ~א אחר פ~ם שמא לחוש יש כי יוחנן

 דידי' וטעמאי~ירנו
 משו~

 דברי נגד וזהו פלוג לא
 התו~

 דשבת בפ~ק
 בנדרים דאמר א~ג וז"ל אפקורי להו דמפקרא ד"ה ע"ב ~חדף

מ~ ד~
 ~ בפני הפקר דבעינן

 להו מפקיר דמסתמא ~עינן לא ~כא
 בדבריו הוסיףוהרא"ש

 ד~
 כד~ מדרבנן היינו ג' בפני ד~פ~ר~

 להו מפקר דמסתמא התוס' דכ~בו דהא צ~ל ולפ"ז הדברשיפרסם
 הכא בעינין דלא לומר נמירצונם

 לפ~~
 דמפקר ~די דכ"ע הדבר

 נימא נמי בנ"ד וא"כ שבת איסור מיני' ~~פקיע ל~ו מפקרדמסתמא
 י~ה בל איסור מיני' לאפקו~י לי' מפקרד~סתמא

~ 

 ה~ה גם יי"ש עם חדר לו שהי' אחד אדםאודות~~~~~~
 כל מכר ניסן י~ג יום ובהגיע ~כר בשמרי שנתח~ץמב~ל דב~

 שטר ~ו כ' גם דמים פסיקת ע~ו שעשה דהיינו לגוי~נ~ל
 מכי~

 המוע~ל
 ~ותו ~שטר קיבל לא שה~וי רק ~דין~פ

 יו~
 מחר שביום ואמר

 בא ולא הגוי התמהמה ולמחר המפתח וגם הש~ר ויקח יבואבער"פ

ע~
 הישראל והמו~ר ~מפתח וגם השטר ~ידו ~יבל ו~ז ~יום חצות א~ר
 וגם ~בלילה כדינא פעמ~ם חמירא כל באמי~ת החמץבי~ל

 ~פני ביו~
 ונ~אלתי אדם בני ושארחתנו

 מ~
 ד~ר מטוביתא השואל וז~ל ד~נו

 הדרת רום לפני בקרקע ואדון וביראה באימהאמינא
 תפא~

 מה קדשו
 מ"ו אדוני עם כי צריך אני וללמוד הוא ותורה השפלה~נלפ~"ד

החכ~
 בדיני הפסח אחר בנ"ד דנין היינו אם אמת הן והתושיה

 דקני~קנסו~
 להביא המחמיר ועל להקל דשומעין לומר מקום הי' לר"ש

ר~~
 ~~~י ב~י ~איסור אפשר ~~סח ימי ב~ך של~ע כיון אך
דאוריית~

 ~איכא ח~ירא כל שאמר ~גם והוא ~~י ואפרש ~ליו רביע
 ~~ץ ~כלל לא בודאיברשותי

 ~ז~
 ~ו שנ~ר היה ד~בור משום או

 ~ע~ו עודשהי'
 ו~~~ ~מו~ר~ ~ל~

 ~~ף
~ 

 ~שדבר ואף ~~יטול בכלל הי'
 סי' הח"י כ~שמ~ת דלאזה

 ת~"~
 שיש~ ~ו ~ז~ל כ' ס"ק

 אונ~
 גמור

בענין
 ה~יר~

 לו נודע הפסח וא~ר שמכר סבור ~~ הפסח ימי ולכל
 אף שביטל ואמרוכו'

 דליכ~
 מבין איני עכ"ד להערמה חיישינן לא עדים

 הגם שמכר סבור הי' ד~א ~ריו ל~~ אף ביטל שלא קמן דהאדבריו
 כתיקון שעשה דבכה~ג אלא מטעמי' לא אך כוותי' דהלכתאשאפשר
 קנס לאחכמים

~~ 
 מ~ם להתיר דאתילאו ה~~ כוונת ~כ ~זה לומר לי ואפ~ר ב~טל דלא אף

 ד~
 אלא בביטו~ו יכלל ה~ץ

 כ~~
 ועשה ~ביטל

 לא ממילא חכמיםכתיקון
 קני~~~~

 לנ"ד הדרי פטרה ר~מנא דאונס
 אני חוכך הפסחבתוך

 להחמי~
 עלי~ ~אי ~תא דכל דאורייתא ~איסור

 חשש אי~ יש אם ובוד~י בדבר מ~תאה מרעיד עומד ואני וב~יבב~י
 זו בחקירה עמד וכבר ~רי~ץ ס~רת יועיל לא ד~רייתאאיסור
 נשאר לא וא"כ חדש של בפסק יהו~ע מ~ה והגאון כ' סי' בתשו'הח"צ
 רק להתיר מקוםל~נ"ד

 בא~
 נאמר

 דברי ה~~תי וכבר קטן מיקרי ש~
 יעקב ה~ק לו זהב בעפרות מתאבק תלמידו ~ד אדוני לפניפא~פ

 ה~אל עכ"למל~ב
~ 

~"~~~
 דפס~ים פ"ק ריש ה~ן ~ש ~פ ~נ"ל כל בהנאהל~תיר
 ה~קר ול~ד ו~ו' ~א הפקר מדין ~ביטול האשהקשה

כמתנה
 מת~ ~

 הנותן מרשות נפקא לא הזוכה ברשות דאיתא עד
 ~~כה ל~ות~ אתא לא הא חמץ ביטול מ~ני ~יך שכן וכיון בהפקרה"נ
 מצי לא דאינש בר~תו דהוי ד~אי דנהי משום ה"טו~ירץ

 ~~ק~
 ~י~

~~ג
 ח~

 כאלו ה~תוב ש~שאו אלא אדם של ~ר~~ו שאינו לפי שאני

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

~  
~~~~~~~ 

~~~ ~  ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
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 ברשותו
 ו~~

 דע~ בגילוי
 ניחא דלא ב~~מא

 אע"~ נמי דידן בנידון ולפ"ז בקי~ור ~ד סגי כלל ב~יהז~תא ני~ דל~וי לי~
 דבש~ר

 ברשותא ד~י היכא מילי הני דהלוקח לידי~ שטרא דמטי בעינן~כירה
 אבלדמוכר

 בח~
 ברשות~ הוי דלא

 אין אדם ~ל
 הש~ צ~~

 להגיע
 בגויה זכותא ליה ד~הוי לי~ ניחא דלא דעתי' דב~י~וי דהל~קחלידיה
ס~י

 ואי~
 שטר מכתיבת יותר דעת ~ילוי לך

 מכי~
 טעס נלע"ד ~וד

 בה~הלהתיר
 ע~

 משאת בתשו~ מ"ש
 בנימי~

 חמץ ד~בי וז"ל נ"ט סי~
 ורחמנא ~א ברשותו ו~או ~וא דידי~ לאו אי~רו זמן ~הגיע~~ד
 נ~וי דמכר כיון והאי ימצא ובל יראה בבל עליה לעבור ברשותי~דאוקי
 ליה ל~וי לי~ ניחא דלא בדעתי~ ~לי אי~רו זמןקודם

 זכות~
 ב~וה

 נפיק דהו כל בקניןהלכך
 מרשות~

 בברייתא והנה עכ"ל הנכרי לרשות
 מ~ת ~א ~בדברים דאע~פ ~ד בסי~ הפוסקים פסקו וכן הזהבדפ~
אין

 צרי~
 בו החוזר כל מ"מ שפרע מי לקבל

 בי~
 זה הרי מוכר בין לו~ח

 ס~י חמץ ובמכירת אמנהממחוסרי
 בקני~

 אלא דא"צ משום דהו כל
 שט~ שכ~ ובפרט בעלמא מילתא~י~וי

 במעשה מילתא ~ילוי דהו~ מכירה
רב

 ו~~
 עשו

 ~נה~
 ב~ונם ~נקרא כוס ש~ותין ת~רים בו שנה~ו

 שבכל ~ל~ה בשם ו~ח"י במ~~אוהובא מהריט~
 מנה~

 נ~~וי נקנה ~ת~רים
 חמירא דכל הביטול לצרף יש ~דהחמץ

 ואע~~
 הטור ~פסקו

 ו~ביא ו' סי~ ~למים תורת בת~ו~ הא אסור מ"מ שביטלו~אע"פ והש"~

דבר~
 משום היינו שביטלו אע"פ שאמרו שמה בקיצור י~קב בחק

 ~הער~דחיישיני~
 חיישי~ן ולא

 להער~
 עבר א"כ ~~א

 חכמים דברי ע~
 שעש~ מי~בל

 מחשבתו נתקיימה ולא אונס שאיר~ רק ~ליו שמוטל מה
 להערמה חיישינן לא שבי~ל עדים דלי~א אף החמץ ~ביטל אומרוהוא
 בהנאה להתירויש

 א~
 עליו ש~טל מה עשה שהיש~ל ובנ"ד הפסח

 הוי והמפתח הש~ר לקחת לבוא איחר שה~וי רק חכמים דברילקיים
 והויאונס

 ממ~
 ומהנ~ ה~"י וכמ"ש ה~למים התורת דמעשה דומיא

 פ~ התוס~ דברי לצרף יש ~ד חמירא כל באמירת ה~ץ ביטולשפיר
במה

 מד~יקי~
 וז~ל אפקרי~ בד"ה ע"ב ד"ל

 אנ~
 בלבו דמפקיר סהדי

 כנסת שב~ל מ~אתי ~ת כתבי ואחר כלים שביתת אי~ריעשה של~
 חיישינן ולא מ~יל כ"ח דביטול חמץ מכירת לענין זו ראיה ~כהביא יחזקא~

 וב~~י יראה בל על י~ור ש~א להפקיר ~לבו ד~מר ~די דאנןלה~מה
 בדבר לו שימכרנו בש"ע דאיתא אהא הנ"ל תוס~ דברי הביא הח~יוכן

~עט
 ואי~ וז~

 לביטול ל~ש
 ואקני ~מר שהישראל סהדי אנן כי ~~

 יעבור ~אלי~
~ 

 טפי עדיף ובנ"ד ~כ"ל התוס~ ~~ ו~~ג וב"י ב~י

לו~
 בהימנותא דליקו דניחא טעמא נמי דאיכא ומקני דג~ר ~די אנן
 אמנה מחוסר הוי ~~ הוי~אלו

~ 
 יש ~וד

 לצר~
 שער בעל בן ~רת

 חיישינין דאז הפסח אחר הנמצא חמץ בין שחילק~רים
 ל~ער~

 משום
 למימרדאיכא

 כ~ דבז~
 א~א ימים

 שכ~
 ומ~ים ביטל לא ואפשר

~~
 אבל שביטל

~ 
 אחר הפסח קודם שנמצא

 ז~
 ~יחא דלא אי~ורו

~חה
 בז~

 מועט
 כ~

 ~אמר אומר והוא
~ 

 חיישינין לא חמירא

לה~ר~
 לחלק טעם כתב עוד שקר במזיד ~מר עסקינן ברשיעי דאטו

דבשל~
 בע"פ אבל ובב"י בב"י שעבר מאחר ר"ש קניס הפסח אחר

 קנים ולא הלילה על וב"י ב"י על עבר לא אכתי איסורו זמןאחר
 אף וא"כ שםוסיים ר"~

 שנת~
 עכ~'ל למקנסי~ ליכא חצות אחר לה~וי היי"ש

 בהפסד לסניף דבריו ל~רף אפשר מ"מ כן ל~ו~ת עליו לסמוך שאיןואף
 קיוהא אלא אינו דיי"ש ~הלין רי"ט דעת לצרף יש עוד בדיעבדמרובה
 שאין ואף להש~ות ~נין ~מור חמץ ולא בעלמאו~יעה

 מורי~
 עכ"פ כן

לסני~
 יש

 ל~ר~
 ש~ם כמו

 ה~או~
 דעתו לצרף דיש כתב כ"י בעל

 פ"ח היש"ש ודעת האו"ה דעת הדבש ל~יתר לצרף יש עודעיי~ש לסני~
 אף להשהותו עכ"פ מותר ובחמץ בטל המעמיד דדברשפסק דחולי~
 בעיני~ כמו חשוב המעמיד דדבר ש~ב הטור נ~ד בטלים שדבריוכתב ש~מ~"~

 הני מכל לצרפו דיש נ~"ד לסניףעכ"פ
 טעמי~

 כל להתיר נלע"ד
 חדר באותו הנמצאו~דבש היי"~

 בהנא~
 היו~ ר~אפורט' כ~ן חיים נאום

 יום
ה~

 ח~
 פ~ח

 ת~~
 לפ~ק
~ 
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 ~~~~ו

~~~
 ~ו~

 ~~ו
~~ ~~ ~~~ 

 ~~~ו
~~~ ~ 

שאינו~~
~ 

 ~יות ~מ~ו לאדם ~מוכן
 ~~וז אפ~ א~~ מע~

אחד
 מ~

 בקצ~ באתי קרנו הוד בשבח החמשים
 לד~ש

 לו שי~יה ~א יהא פרושו~ וכפי עומד אני ועודני הוא החזקוטובתו ~לו~
 השוחט בדבר אזכרנו זכור דברי ומד~ וכו~ טבאל~דא

 דקהלתינ~
 ו~~

 אחד איש נידון קד~י ד~אילנא שאלה לשאול באתי זהואגב
 יי"~ שק~

כ~
 מאות

 ~וא~
 חאל~ב מק~ אחד מומר אצל

 ה~~ בשבו~
 ~ח~כ

נוד~
 הנ~ל שהמומר

 החז~
 אמרתי ואם אצלו הפסח עליו ועבר היי"ש

 להיות א~ל שלא יראתיל~ורות
 כמו~

 רציתי לא ואף רבו ב~י הלכה
לעיין

 ~יתנה כבר אעפ"כ רק הגד~ים אל לי אל~ואמרתי ב~ הו~תי על אס~ך שלא ~רכי מי~ט שידעתי מפני ב~
 הרשו~

 חז"ל מאת
 דבר האו~ר תלמיד כל מזניחיןשאין

 לכ~ הל~
 אודיעו

~ 
 בזה נ"ל שהי'

 חמצו תמ~ח סי~ בש"ע איתא דהנה להתיר ראשונהבהשקפה
 ש~

 ישראל
 הניחו אפי~ אסור הפסח עליושעבר

 שו~~
 והטעם ומו~עה אונס או

 קנס משוםבפוסקים
 הואי~

 הטעם לה~יר וצריך ובב"י בב"י עליו ו~בר
 משום וצ"ל ~~ס הוא באם שייך קנסמאי

 כיו~
 ברשותו הי~ דהחמץ

 הט"ז שהביא המעשה ו~ם קנסו מש"ה בב"יועבר
~ 

 שהי~אל ה~ומר
 הטעם ~~כ הוא חליפין ~י רק הט~ז התיר שלא החמץ ~"כ ~ומכר

דכיו~
 חמץ א~סור להפקיע כדי למומר ב~מ~ירתו כח הי~ לא ד~יש~ל

 מחמת למכור ששכח כמו כדין והוי הישראל ברשות קאי הי~ החמץוא"כ
 הישראל למקנס שייך מאי בנ"ד אבל ב"י משום קנס בי~ ושייךאונס
 עברדלא

 ע~
 ~הקשות ואין כלל בפםח ברשותו ה~~ דלא ב~י

 יה'~ א~
 ול"ל ~פסח אחר חמץ ממומר לקנות~אי

 ט~~
 ז~א שמחליפין מפני

 ו~בי אדם לכל שלו~ החמץ בשופי למכור ~כל שלא למ~מר קנס הואד~"כ

~~~
 להמומר קנסא ל"ש הט"ז ~ל

 כיו~
 דהמומר

 ק~
 מאתו מועט בסך

כמנה~
 לקנוס ל"ש פשיטא נ"ד ו~בי העולם

 הי~רא~
 ידע ש~א

 וק~
בשבי~

 מצורף מעותיו ממנו להו~יא ~ה הוא ו~מומר המומר
 אולי לספקדנוכל נז~

 ~חלי~
 ~~ח ואחר ה~מרא כסברת כבר הפסח אחר

אזלינ~
 ~ד שדברתי לאדוני יר~ אל זאת כל ~ה ~א כמבואר ~קולא

 כמלאך ואדוני הפנאי מאפס זאת א~מרתי עיון שמבלי נפשי חיהנה
 כנפשו יענה שלומו וד~ במענה ק~רתי ו~ו~ מורה כמוהו מיאלקים

~ב ונפ~
 הדוש~

 על ימים יאריך למען ובנוהי מלכא לחיי ו~לי בלונ~ח
 תקכחית"ל ואתחנן ה~ ליום אור ובניו הואממלכתו

 ה~
 באדו~י שמחה

 ה~~בי
 ה~דול

 מו~
 ~~ק החונה מלבוב ז~ל ישראל

 קאמונקא~

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

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

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

~~~~~~
 על אשיבנו השאלה

 ראש~
 ראשון

 מ~
 להסביר שצריך

 מדבר הנה וכו~. וצ"ל אנוס הוא באם שייך קנס~י הט~~
 לינתאמת

 מ~
 זאת כתב עיון שמבל~ דבריו בסוף

 הי~ שאל~
 עיי~

 ~א
 וכו~ אמרנו כבר וז"ל בלבוש מפורש שהרי סברא ע"פ זאת ~תבהיה
 קנסוהו ובב"י בב"י עליו שעברשכיון

~"~ 
 אסור וז"נ ~מ~~א וכ~כ

 וז"ל ומ"ש עכ"ל. ב"י על ו~ר הואיל ד~סוהובהנאה
 אב~

 מאי בנ"ד
 קאמר שפיר לכאורא וכו~ וב"י ב"י על עבר דלא הישראל ~מיקנס~ייך
~ם

 ד~ מ"~
 טעמא נולי ה~סח אחר מיד ממומר חמץ לקנות דאסור

 דיבר היטב בזה ~ם למומר קנס משום הוא דזהדמחליפין
 אמנ~

 בהיתר
 ה~סח אחר ישראל בבית שנמצא דחמץ ה' דסעי~ ~א לפקפק ישזה

 החמץ היה דלא דהיכי דמר לסברא איתא ואם שבטלו אע~פאסור
 ובב"י בב~י עליו עבר ולאבר~ותו

 אי~
 בטלו ~ם אסור אמאי א"כ לקנסו

 דלא ע"כ אלא ניקנםי~ ואמאי עליו עבר ולא ברש~תו אינו כשבטלוהלא

פל~
 ~ום הוא והטעם

 דחיישינ~ הע~
 אע"פ שבטלו לומר שיערים

ש~
 בטור הוא כן ~טלו

 וה~ ובט~ ~מ~
 ~ דברי

 ב~ושלמי יוחנן

וא~
 שייך נמי בנ"ד

 הער~
 הפסח ~ליו ש~ר ידע ~לא לומר שיערים

 ידע ובאמת ~מרברשות
~  וקנ~ 

 ל~ור ה~~ר י~ל שלא לפי בזול
 לכלב~פי

 כא~ אד~
 נ~י בזה ~ייך וא~כ בעצמו מר ~תב

דהערמה טעמ~
 בקנסא. ר~ן ~לוג דלא א~ר נמי ובלא~
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~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~

 דנוכל מר~ש
~~ 

 א~י
 א~ החלי~

 אמר ואח"כ בהמות ב~ שמכר~וי ~ת ו~ה הפסח
 במ~~

 אותו שהן
 וא~

 אינו בנו
~~ 

~ירו~
 ה~~א וא~ת~~

~~ ~  חול~ 
 ~ף

~ ~~ 
 דודאי קתני שמ~ליפין ~י החלי~ ~~ שאני קתני מידקא~
 ל~~ הוי ~"ז ~מחל~פין

 יש ~בל ~חליף ודאי דהא ~פיק היתר
לפקפק

 דל~
 ב~ דאיירי התם שאני

 שא~ו
~~ 

 להכעיס
 קמי~התירא וא~

~ 
 של ח~ן כדפ~~י איסורא וא~ל ~תירא שביק לא

 שאי~ ~י~~ברי
 ~טלין

 ח~
 הפסידם ~ני בפסח

 עכ~
 דוקא

 ולכל לע~~ם ~מר שהוא בנ~ד ~ל ש~חליפין וד~~ ~ואא~י~ן ב~

התו~
 נימא א~י ~ולה

 ~~י~
 יהודים ל~ת ~לל חושש אין דהא

 ל~ות חושש ~א דאיירי דהג~א ~אושאני
~ 

 ~בר הפ~ד ~ני
על

 ה~~
 הפסד לו שאין זמן דכל החליף ~דאי אמרינן ~יר

 שיוכ~
להחלי~

 אמנם לה~יס ~לא ל~בון הוי דלא ב~מר ~א~כ ~בר אינו

 ~תיר לצדדי~
 ג~

 ~~א בנ~ד
 דב~~~

 ~יהי~ בעינן
 ~~ליפין ודאי לנו

 שפיר בדרבנן אבל מקילינן בדאורייתא דאף למימר דבעי משוםהיינו
 או~ ש~י ~~ס~י

 כדא~ ודאי שאי~ ~ף החליפו
 דקאמר אהא התם

מ~י
 דל~

 ו~~ אומר שאני קתני מי ~ש נמי ותהוי ו~~ הוא ר"ש
ע דהוי אומר שאני קתני מי ופירש"י וכו~ שמחליפין~ני ~  דלא 
 דהחליפו לןפשוט

 וא~
 הוא ד~נן דאיסור משום לק~א דתל~ן הוא

עכ~
 רק שהוא בנ"ד לפ~ז

 איסו~
 הפסח אחר דחמץ ~~ש דקי"ל ד~נן

 בודאי לידע צריכים אין קנסא משוםדרבנן
 שהחלי~

 שאני בסברא וס~י
או~

 ~מור ~מר שהיא אף ולפ"ז החליף
 ע~

 י"ל
~  

 החליף.

~~~~
 נודע ואח"כ וז"ל מר במ"ש היתרנל~ד

 החז~ שהמו~
 היי"ש

 איך ואמינא אצלו הפסח עליוועבר
 נו~

 ה~ח עליו ש~ר
דהא

 א~
 שיוכלו ~~ומר ידם זזו לא אטו י~דים ~י ~נודע לומר

 אותו הוא הפסח אחר היש~ל שקנה היי~ש הוא שזו בבירורלידע

היי~
 ~פ שנודע ~כ אלא הפסח עליו ש~ר

 עצ~ ~מו~
 אינו והוא

נא~
 ~~ ס~י י~ סי~ ביו"ד בנו ואת אותו ~בי דאיתא כמו לאסור
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 שא~ב~
 לאחר א"נ ~אן אף ידו מתחת וי~או ש~ם לא~ר

 ~ד בהנאה מותר היי~ש לענ~ד ל~ן הפסח ~יו ש~ר לומרהיי~ש ש~
 רפאפורט ~ן חיים כנפשו או~וש"ב

~ 

 משה מו"ה ה~דול~רב~~~~
 זצ~~ה~

 אב"ד ~י'
 בק~

 מיר
במדינת

 לי~
 ה~און אחי

~ 
 ~יר

 ז~
 המחבר ~ל ה~ה

 וז~ל אי~ת פניםס~
 בר~"~

 ה~ ה~ פרק פסח קרבן ה~
~ 

 שהיה מי
 זה הרי יותר או מילין ט"ו השמש עלית עם י~ד יום ירושלים וביןבינו
דרך

 רחו~
 פחות ובינה בינו היה

 מ~
 ~וא ~ני ר~קה דרך זה אין

 א~ר לירושלים ה~יעיכול
 חצו~

 ~כ"מ ופי~ וכו~ בנחת בר~ליו כשיהלך
 שהיה מי פ~ פסחים ~~מרא הואשזה

 ט~
 ו~~ דרך איזה במשנה

 דיומא לפל~א מצפרא מילין ט~ו דאמר ~כח הכא דסוגיא ו~אעד
 ה~אונים אזלו ולשיטתו פסחים במס~ השניות בפי~ ז~ל הוא פי~ וכןע~ל

 ה~הפו~~~
 לא בעניי ואני ~שנה בפי~ יו"ט ותוס~ ~רט~ הרב

 ה~גיא אשר דהלכה ~שטא להוציא ז"ל להר~~ם הכריחו ~יד~י
 שקיעת עד מילין ט"ו היום ~~ת הוא אם פירש~י ל~יאזלא

 שהוא הע~ים בין לבא יכול שאינו לידמה הח~
 ז~

 כיון שחיטתו התחלת
 הכ"מ על טובא לי תמיה וביותר החמה שק~עת עד לבוא יכולשע~פ
 מוכח ה~מרא פשטות שזה וכ~ הנ"ל הר~"ם דברי את לתקן~וצה

 תיקן לא ולענ"ד לתקן רצה והנה דיומא פל~א עד ~פראמדקחשיב
 כלו~

 מח~ ה~~ דהריב~
 מפל~א ~ם

 דיו~
 ~למא חושבנא א"ו אורתא עד

נקט
 כ~ ה~~

 מפל~א הלימוד דעיקר לו~ ~פשר ביום מהלך
 דיו~

 עד
 זמן כל שעת דהואאורתא

 שחי~
 אמרתי היטב הדק העיון אחר והנה

~~כ
 מוכר~

 הר~"ם
 לפ~

 לו ~הוקשה ~צומה קו~ אי~ מ~מת כן
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 פסחים התוס'~ו'
 צ"~

 ע"ב
 ד~

 לעו~א מנ"ל תימא לטעמי' עולא
 בשקיעת נפסל דדם שקיעה מתחילת שחיטה ~תהוי דל~

 הח~
 דדריש

 הקריבו מביוםלו
 א~

 צאת דעד דמגילה שני בפ' קיי~ל והא ~חו

ה~כבי~
 והנה בתימא והני~ו הוא יממא

 תו~
 ו~ירה זו במקום עני'

 ע~ב כ' דף מנחות בתוס' אחרתב~קום
 ד~

 החמה בשקיעת נפסל דם
 עד נפסל אינו ד~"ת מפרשים ויש וז"ל א' בתי' דבריהם ותוכןד"ת

 ~דו רנבן אלא הכוכביםצא~
 הרח~

 שקיעה מתחילת ופ~והו

~עמי~
 ~ענין כרת במקום דבריהם

 רחו~ דר~
 זריזין שיהי' כ~י

 במקום דבריהם שהעמידו ד~רים גבי ח~יב ד~א והא לבוא~הרין
 ה~ה ערל רבא אמר ע"א צ"ב בפסחים~ת

 ואיזמ~
 העמידו

 דבריהם העמידו לא ומ~רע כפורים ומחוסר אונן כרתב~~ם דבריה~
 מה' פ~ו הר~~ם והנה בתוס' ע~ש וכו'כרת במ~ו~

~"~ 
 נתן

 טע~
 למה

 אלו ~ברים בג' כרת במקום דבריהםהעמידו
 וז~~

 שלו ז' שחל מת טמא
 ~י~ג להיות ~לו ~ביעי חל ואפי' למחר אלא עליו מזין אין בשבת~יות
 הזאה אי~ר זה והנא וכו' י"ד ליום ידחה ~בת והואבניסן

 מ~ום אלא כרת במקום דבריהם ה~מידו ואיך בכרת והפסחשבות מ~ו~
 אסור שהואשיום

 בהזא~
 ~רת על~ו ש~ייבין קרבן הזמן אין ~~ת משום

 ו~ו' כרת במקום במקומו דבריהם העמידולפ~ך
 ע"~

 ו~ה~גות
 הא לעיל התוס' קו~' ג~כ ק~ה הי' ד~רמב"ם יתורץ ולפ~זהראב~ד

 מד~נן הרחקה שהיא לומר ומוכרחין ה~א יממא ה~כבים צאתעד
 היום מחצות כרת בזמן שהוא כרת במקום דבריהם העמידווהאיך
 חצות עד החמה הנץ מעלות הוא אם ~רמב"ם פי' כךואילך

 כרת חייב אינו עדיין היום חצות דעד כרת בזמן שלא הרחקה עשווא"כ היו~
 דברי שהניח מנחות סוף הזבח בברכת מצאתי דנא כתבי אחרודוק

 וה~"מהרמב"ם
 בצ~

 המסייעו והרב הר~"ם ודברי לשונו זה וכ'
צ~ע

 יעיי~
 הניחו למה תירצתי ד~לה ב~ומא ובדרוש בז' ס' בגוף רמע"ל

 שלא רק תירו~ים ב' תירצו מנחות ובמס' פסחים במס' בתימאתוס'
 עיין ממע"ל מבוקשי רק ה~ה בתשובה מע"ל רום את להטריחרציתי

 ~ א~י ש~ח הנ"ל המאה"ג הרב עכ"ל המעטבמכתבי
~~~

 החמה הנץ מעלות הוא אם הרמב"ם פי' ולכך וז"ל הנ"להרב
 עשו ~וא"כ היום חצותעד

 הרח~~
 ~א

 בז~
 חצות דעד כרת

 שייך הרחקה מאי כי כ' שאינם דברים עכ"ל ודוק כרת חייב אינוהיום
 דמי ולא חצות אחר הוא דאורייתא שחיטה זמן הא חצותקודם

 הרמב"ם דלפי~ א"ש בלא~ה ~לא ודוק הרחקה דעבדו במנחות~תוס' למ"~
 כל עולא דסבר דפי' רש"י לשיטת הוי התוס' דקו' ליתא מעיקרא~ו'
זמן

 שחי~
 משקיעת הא תיקשי דלפ"ז

 החמ~
 אכת' הכוכבים צאת עד

 מאי שחיטה זמן התחלת עולא דסבר ה~"ם לפי' אבל היאיממא
 דאחרי ה~ בדברי יתירים דברים קחזינא ועוד התוס' ל~'~~יכי
 והיא ו' ה' ק"פ מה' דפי' הרמב"ם דבריש~יא

 דס~
 העמידו ד~א

 משום אלא ב~ת שחל הזאה גבי כרת במקוםדבריהם
 דיו~

 שא~ור
 דברי~ם העמידו לא דבלא"ה מיני' דמש~ע הק~ן זמן אינובה~ה
ב~ום

 כ~
 תו וא"כ מנחות דבתוס' מפרשים כיש לתרץ ליכא תו א"כ

 הא להביא הרב הו~רךלא
 דהק~

 גבי חשיב לא אמאי במנחות ~תוס'
 דתוס' זו קו' שה~יא ואחרי כרת ב~ום דבריהם שהע~ידודברים
 ודוק ו' ה' ק"פ מה' פ"ו הרמב~ם ~ש להקדים צריך לא תומנחות
 שלא יתרת הוי אלה מתרידחדא

 בד~
 י~ע חכם אוזן היינו דאונ'

 דעת~

~~
 הרמב"~ דברי בישוב לענ"דשנראה

 לשיטת לי' קשיא דהוי ~וא
 דלרב תימא התו' וז"ל יהודא רב בד"ה שה~ו התוס' קו'רש"י

 מןיהודא
 ~ המודיעי~

 וכל יום בחצי לכנוס יכול
 ולעול~ הליל~

 בשעת
 ~ר לכן עכ"ל אנן דניחזישחיטה

 ~רמב"~
 ס"ל תרווייהו דלעולם

 רחוקה דרך הוי דלעולא פליגי דבהא ~א מיל ט~ו אלא ליכאה~יעים דמ~
 שחיטה זמן תח~ת ~~עת דהיינו שחיטה ~~ת לכנוס יכול ~אינוכל
 הוה יהודא ולרב מירושלים מילין ט"ו ~מש ~ליית ~שעת שהיהכגון
דרך

 רחו~
 זמן בעת שהיה כגון א~ילה זמן בתחלת לכונס יכול שאין כל

 ~ושח~ה
 מ~

 דיומא מפלגא הוה מיל ט~ו הא ו~"ת מירו~ים
 אלא אינו הפסח א~ילת זמן ותחלת החמה שקיעת דהיינולאורתא
 הכוכביםמצאת

 ד~
 נ"ל הוא יממא הכו~ים צאת עד

 לכאו~ ד~
~ו~

 כל ד"ר הוי ד~ר ור"י ~ולם פליגי ב~י בעי ~עמא דמילתא
 לכנוס י~ל~ינו

 בש~
 ק~לי~' במאי א~ילה בשעת ול~ר שחיטה

 דפ~חים ד~פ~קונלע~ד
 ד~

 את תש~וט לא ד"ה בתוס' ע"א ה'

 ועדי~~פס~
 ח~ץ

 קיי~
 יליף היכי ה~ב"א הקשה

 מה~
 אסור דחמץ

 ול~~מ~
 והא

 ש~י~~ ז~
 ששחטו ותמ~ד הוי התמיד אחר הפסח

 חצותלפני
 פ~ו~

 כן ואם
 ז~

 שחיטה
~ 

 כדי עד חצות אחר מיד הוה

 דבדי~ד כיון וי"ל תמיד קרבן~יית
 שח~ א~

 ת~יד קודם הפסח
~  ~"ל ד~~ פלי~י דבהא ו~ע~ד עכ~ל ואילך חצות ש~יטה זמןח~וב 

כ~ברת
 הרשב~

 ~אזלינין דלא ~תמיד א~ר ~א שחיטה זמן הוי דלא
 דינא ולכ~חלה אזלינין דלכתחלה זמנו בתר אלא דבדי~ד הכשירואחר

 ~~חצה ש~~ והיינו ~מיד קרבן שהיית כדי אחר ~סחדשחיטת
 כ~א חצות אחר שעה חצי אלא אינה התמיד שחיטת דהאחצות ~ח~
 שהח~ ש~ מחצי דהיינו ופירש"י ערב צללי משינטו נשחטתמיד ב~
 נו~ה

למע~
 ~יע באמצע ~מדת היא ש~ע וחצי ~ש חצי וכו' למזרח והצל

 ~יד דשחיטת הרי עכ~ל נוטה צלואין
 אינ~

 ~ק~ר ש~ע ~י ~דם
 התםנמי

 דז~
 ש~יטתו אחר היה דתמיד הקרבתו

 ש~
 שו~~ן שהיה

 לכתחילה הפסח ~חיטת הרי בעשייתו אחתשעה
 ש~

 אחר ומ~צה
 שהיאחצות

 מכוו~
 מילין חמשת מהלך

 כמ~
 ~~כ ס"ע סי' ביו"ד הש"ך

 ח~שת מהלך דהי~נו הפסח שחיטת בעתכשהוא
 מילי~

 חצות אחר
 שאינו רחוק דרך שפיר הוה מי~שליםמילין ט~

 י~ו~
 תחלת בשעת לכנוס

 ועולא החמה שקיעת אחר מילין ה' שהוא הכו~ים ~את שהואא~ילה
 דחשבינין הרשב~א לקו' בתי~צא התוס' כסברתס"ל

~ 
 מחצות שחיטה

 כשר דדיעבד כיוןואילך
 א~

 ליכא ולפ"ז התמיד קודם הפסח שחט
 ט"ו שחיטה בזמן רחוק שהוא כל היינו רחוקה דרךלמימר

 היינו ~חיטה זמן דהא אכילה תחלת בעת לכנוס יכול שאינומירושלים מיל~
 אלא מילין עשרים ~ה אכילה התחלת עד דיומא ומפלגא ~ותאחר

ע"~
 רחוק ~שמש עליית בעת שהוא הוה רחוקה דדרך

 ט~
 שאינו מילין

 אחר תיכף דהיינו הפסח שחיטת זמן תחלת בשעת לכנוסי~ול
 ערב צללי נטיית מיקרי דהוי חצות אחר שעה חצי בעינין עכ"פ האוכ~ת חצו~

 הערביים בין בפסחדכתב
 ז~

 נשחט תמיד בר"פ התוס' כדכ~ו אינו

ב~~~
 וז"ל אדינא לי' מו~מינין

 ברי~
 ~ריך כ"ח דף הממונה להם אמר

 ע~ל מכווני דלא ומשני שבע מתחלת פירוש כותני ~~~חרי ~כיונ~~ט~~

 ~כתחלה ה~נו~יי~~
 ~ב~

 מתחלת תיכף שחט אם כשר בדיעבד
 להר~ב"א ~תירוצא התוס' נסברתוא"כ שב~

 דלעי~
 שחיטה זמן שפיר הוה

מתחלת
 ש~

 הכסף בי' דנתקשו הא נמי א"ש ולפ~ז כעולא א~ש וא"כ
 אמאי הזבח והברכתמשנה

 פ~
 לטעמי~ דהרמב"ם כעולא הרמב"ם

 בי"ד החמץ דהשבתת לדבר רא~' להלכתא קבע חו"מ מה' שנידבפ'

קוד~
 אחר י"ד יום הוא הפסח ושחיטת וגו' תשחוט לא מדכתב שש

 אקו' דהתוס' כתירוצא עכצ"ל ונפ"ז עכ"דח~ות
 הרשב~

 ו~יינו
 ודוק כעולא פסקולהכי כע~ל~

 מנ"ל שתמהו התוס' תמיהת לי~ב אפשר הרמב"ם דברילאו~~ ~
 בשקיעת נ~סנ דדםלעולא

 החמ~
 נמי ס"ל דעו~א דאפ~ר וכו'

ד~ינו
 נפס~

 זמן התחלת בשעת ~היה מי ~ד"ר דחשיב ו~א מצ"ה אלא
 מ~לך ~הוא דלכתחלה ~חיטה זמן היינו מירושלים מינין ט"ושחיטה

 אינו מיל ט"ו מירושלים רחוק ההוא בעת דכש~וא חצות אחר מילין~'
יכול

 לכנו~
 אגב הכוכבים צאת ד~יינו שחיטה זמן כל

~ 
 ט~מא נלע"ד

 ט~ו ~חמה הנץ בשעת רחוק ש~י' מי דס"ל הרמב"ם נשיטתדעולם
מיל

 ד~~ הו~
 דל~ורה

 י~
 דנץ מ"ט לתמוה

 החמ~
 י~~~א רב דבש~מא

 בד"ר היותו שיעוראיהיב
~  

 ל~יטת לעונא אבל הפסח שחיטת זמן
 י"ד יום בתחנת רחוקה בדרך הוה אי ~יעורא דיהיב עכ~"להרמב"ם
 מפ"ב התוס' ~~קשו כמו הוא יממא ה~חר מע~ות הא תיק~יו~~ז

 דאפ~ר ונלע"ד הכוכבים ~את ~ד החמה דמש~יעת אזימנאדמ~ילה

~עמ~
 ל~יטת דעו~א

 מ~~ ~רמב"~
 ובב"ק מכילתן ב~י~ דאמרינן

 ויצא החמה הנץ עד שימתין ו~~"י טוב בכי אדם יצא ~עולםובתע~ית
 דדרך ר~ל אינו פרסאות י' ביום אדם מהלך כמה דאמרו ד~ע~פוס"ל
 ר~ונו אם ~ילך יכול כמה ד~ל אלא ה~חר מעלות לילך אדםבני

 דקא ע"א ~"ד דף בגמרא שאמר כמו נחוץ דבר לצורך לפע~יםולה~ריב להשכי~
 אאדם ~בני פרש"י וחשכו דקדמוח~בו

 מהלכי~
 שמשכימין ע~י וכ~'

וכו'
 וכ~

 ל~וס ~מחשיכין ע~י כו'
 א~~

 אינו לילך אדם בני רגילות סתם
 מהנץאלא

 החמ~
 יהיב ~ז"ל אמרו רחוקה בדרך ו~נה טוב בכי ל~את

רחמנא
 שיעור~

 אד~ בבני ~~יל ~הילוך
 עומד ~י' צ"ד דף ששנינו כמו

חוץ
 למודיעי~

 הרגיל אהילוך ~לא רחמנא קפיד דלא הרי ו~ו' ת~לבמרוצה בסוסי~ ופ~"י וכו' חייב יהא יכול בסוסים לכנוס ויכול
 וא"~

 לא
 אהילוך ~י רחמנאק~יד

 דקוד~
 טוב בכי ~אינו ה~מה הנץ

 וזה~
 שדקדק

 בדרך אינו ~ה פ~ות וכו' בינו הי~ הטהור ~לשונוהרמב~ם
 ~גיע שיכולמפני רחו~

 לירו~לי~
 ברגלי~ כ~הולך חצות אחר

 ר~ל ע~"ל ~נחת
 ~~ הוי דלא טעמא דהיינו נמי וא~נא ופרדים סוסיםלאפוקי

 ח~וב
 הנץ קודם ~ילך יכול דהויבמה

 הח~
 אפ~ר לדין ש~ינו והשתא וק~ל

 טעמא נמיליישב
 ~~ דהרמב~~

 ד~~ שפי~
 עולא

 ד~
 תחלת זמן

 ד~קשיתי והא לעיל ~מ~ש דהיינושחיטה
~ 

 אלא אינו אכילה ז~ן תחלת



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

 מ~ל~א מיל ~ר~ם ~וי ה~~י~בצאת~
 דיו~

 לק~מ
 ד~

 ד~ל בכך

 לירושלים ~~~י~ צאת ~ד~גי~
 רחוקה דרך ~יקרי ד~

~ 
 ש~י~ו

~~ול
~ בכי ל~~  עם ד~יי~ 

~ ~  חייב~ ד~ ה~ 
 רחמנא

~ל~נו~
 עם

 שק~
 כמו החמה

 דל~
 חייבי

 רחמנ~
 לכנוס י~ל אינו ~ם

~ ~
 ו~רדים ~~ים

~~ 
~ ~ 

 ~~פורט כהן חיי~ ~ום

~ צ~ ~~~~ ~ ד~ ~תו~   
 ~ין ~ר

 שוחט~
 הקשו וכו~

 ~~תי~
 לי~

~ לע~ ד~~  
 ~ל שו~ין ~ין ד~ד

יצחק ~
 שחל היו ~ים טמ~י דא~

~ 
 ש~ם

 ב~
 ואלו

 ~יב~ ~
 בפ'

ה~
 ל~ל

 ד~
 ונ~ה ע~ל. ~חק

 הגירס~ ~~ לת~
 דפ~חים

~דף הו~
~ 

 ס"ל ~ב
~~ 

 שחל היו מ~מ ~מ~י ו~ל~פן מ~~ל דאמר י~חק

~
 ~הם

 ~יו~
 ~פ

 ד~~ הי~ מוט~ גירס~ ו~
 ק~מר הישן בפ'

 ~יו וחולק היו ו~לצפן מיש~ל~ע
~ 

 מיש~ל ~ם התם וק~מרי יצחק
 ליטהר ~י~ יכולין ~יוו~לצפן

 ~ל~
 ונלע"ד וכ~. ה~ במ"מ עוסקין

 ה~מתיתדה~ירסא
 הו~

 בפסחים
~ 

 ע"ב ד~ה בסוכה התוס~ שדחו
 סבר רב כו~ בפסחים ד~רסינן הספרים לפי וז"ל כו~ שלהם ז~ שחלבד"ה

 כר~~ל~
 ~ותה ומיהו שלהם ז~ ש~ל הי~ ו~לצפן מיש~ל ד~מר

 ~ירס~
 ~ל~לית~

 דשפיר ולענ"ד התוס~ עכ"ל התם ~רס יצחק ר~
 לה~י ~ית~

~ירס~
 רב

 ס"~
 כר"ע

 ה~ דה~
 התוס~ דכת~ו

 דלית~
 ~ותה

 ~ירס~
 ע~כ

הו~
 ~י~ ו~לצפן מיש~ל ~מרינין ד~י משום

 ליכ~
 שלהם ז~ ~חל למימר

 וכדק~מרבע"פ
~ 

 ~א ל~ר ~יו יכולין היו ו~לצפן מיש~ל ~ם י~חק
 ס~ל דר"ע ~ומר ו~ני התם כדפרש"י ניסן בר"ח נטמ~ו ו~לצפןמיש~ל
 ה~בןכדעת

 שמיני ה~מיני ביום כי לנו נר~ה הי~ וז~ל שמיני ב~ עז~~
 מיש~ל נטמ~ו ולפ"ז ע~ל כו~ לחדש ב~חד הוקם המשכן כילניסן
 דיום וס"ל ~ד~ע פלי~ ו~י ב~פ שלהם ז~ חל ושפיר בניסן בח~ו~לצפן
~מיני

 דקר~
 ~ם ק~מר ו~כך ניסן ~ח היינו

~ מ  
 ~יו ו~לצפן

 הי~יכולין
 תוס~ קו~ ל"ק ותו ל~הר

 תימ~
 של דז~ ס"ל נמי דר"ע מנ"ל

 ב~פ להוית חל הי~ טמ~ים~ותן
 ~ל~ ~י ~ פלי~ ול~

 ד~יהו היו דמי
 ם~ל ור"י ו~לצפן מי~ל דהיוס"ל

 דל~
 ולפי ו~לצפן מיש~ל היו

 ה~רס~

 ס"ל דרבד~יי~ינן
 כר~

 תו וכו~
 ל~

 ~~~ ~רסינין
 ול~

 ל~ת י~ו

 דה~ ההו~ביו~
 חל הי~ ש~הם דז' מוכח בלא"ה

ו שהרי בע~ ~  
 בניסןבח~

 ס"ל דרב הכי ל~רום טפי ועדיפי ל~
 כ~

 מל~רום
 ~ל דרב ~רסינן ד~י~ר"י דס~

 כ~
 ביום מדכתיבב~פ שלה~ ז~ דחל ללמוד מוכרח ו~"כ יצחק

 ההו~
 שם בפסחים התוס~ קו~ תיקשי ולפ"ז

 שוחטין ד~ין למידק לרב דמנ"ל ~~ שלהם ז~שחל ד~
 ע~

 ט"ש
 דלמ~

 שוח~ין
 ו~ו בע"פ ש~ן ששי שחל מ"מ טמ~י היווהם

 ש~מ~
 ביום

 ביו~ ~~
 ל~ה~ו~

 וז~ין דשוחטין משום ל~ות יכולין למחר ~בל ל~ות י~ו
על

 וה~ ט~~
 הן ולשחוט לעשות י~לין דלמחר התוס~ דתירצו

 ב~~
ב~~

 שליחות
 דוח~ הי~

 ~ירס~ לפי ~~ל
 דרב

 כ~ ס~
 י~ר מרווח

 ז~ שחל טמ~ים היו וד~י הם שהרי ט"ש ~ל שוחטין ד~ין רב~וכחת
 ~~ן ~יו מי מיני~ לן נפק~ דמ~י ק~~י ב~~י להבין ~מנם ~פ.שלהן
טמ~ים

 דב~ל~~
 ~י

 ל~
 שלהם ~יעי ד~ל ~ע ~רי גרסי~

 בע~
 ~פיר

~יכ~
 ~י נדינא נ"מ

 ~ו~
 שם ב~~ה כדפרש~י המצוה מן פטור במצוה

 נ~~ו שהרי ~מצוה מן פטור במצוה דעוסק מינה ש~ית מ"מוז"ל
 הפסח לפני ימים ז~במתיהן

 ו~ע"~
 תעכב זו שטומ~ה

~ 
 ~כילת ידם

פסחיהן
~~~~ 

 חמורה ~פני לדחותה צריך ~ין לידך הב~ה קלה מצוה
 עכ"להע"ל

 נמצ~
 דס~ד דל~י

 מעיקר~
 מיש~ל ד~מר דר"ע

 ו~לצפ~
 ~יו

ל~
 בע"פ חל שלהם ז~~ דהיה ס"ל

 ל~
 כי וכו~ במצוה דעוסק מינ~ מוכח

נטמ~ו
 קוד~

 במצוה דעוסק מוכח שפיר יצחק ולר~ הפסח שלפני ימים ז~
 ~בלוכו~

 השת~
 ד~ר~ין

 של ז~ חל נמי דל~
 מיש~~

 ~"כ בע~פ ו~לצפן

 נפק~ל~
 לדינ~ מידי לן

 ד~וי דמ~י טמ~ים ~ותן הי~ מי פלי~י וב~~י
 נל~דהוי

 נ~מ ו~פיר לטעמי~ו ~ז~ו ור"י ד~
 לדינ~

 ותחלה בינייהו
 פלו~תייהונב~ר

 ~ליע~ ד~
 ד~ לפני וימותו שמיני ס~ בת~כ ור"ע

~ומר ~~
 ל~

 מתו
 ~ל~

 בחוץ
 ~קו~

 ויק~ו שנ~מר ~נוס מותרים שהלוים

ויש~ו~
 ~ומר ר"ע וכו~ בכתנותם

 ל~
 מתו

 ~ל~
 למה ~"כ וכו~ בפנים

 ויקרבונ~מר
 ע~יהם ~טילו מלמד ו~ו~ וישאו~

 ח~יתו~
 ~ל

 ברז~
 וגררום

 ~"כ דזה לחוץוהוצי~ום
 יפל~

 כמר מר ~מר ל~~ ו~מ~י פלי~י במה מ~ד
 דשפיר ונל~ד הוי דהוי דמ~י נ"מומ~י

 לדינ~ ~יכ~
 ~חד וכל נ"מ

 על וזורקין שוחטין ד~ין ק"פ מה~ בפ"ו פסק ~רמב"ם לשיטתי~~זיל
 יום~ול

 דטמ~
 היו ~~ר ה~נשים שני לפסח מדנדחו ור~ייתו מת
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~מאים
 לנפ~

 בע"פ הי' שלהם ז' שה~י רא~ון פסח ועשו טבלו ולא
 עליהם מ~לח שהנזיר המת מן בטומאות ~שנטמא בד"א כתבואח"ז
 עליהם מ~לח הנזיר שאין המת מן טומאות בשאר טמא הי' אם~בל

 טעם הראב~ד וכתב עכ"ל. וכו' שיטבול אחר ~לו בז' עליושוחטין
 וכו' כרת עלי' חייבים אין זו בטומאה קודש אכל שאם דכיון וז"ללדבריו
 כך. תמצא בכ"מ ועיין מפסחו ידחה ~לא הוא דין וטבל הזהאם

 מ~ע על מ~לח הנזיר שאין י~~ בדין הראב"ד כתב מקדש ~יאתמה' ובפ~~
 דחיבורי כתב מטות בפ' ~והרמב"ן ~~"ל חרב על ואפי' במת שנ~עו~לים
 רפ"ה הר"ש וכ"כ מדרבן כ"א טומאתו אין במת וכ~ים בכליםאדם
 מה' בפ"ד כתב למלך והמשנה ~כלים חבורין ליכא דמה"תדזבים
 לכלים חבורין טומאת דליכא מוכח דזבים דמ~ני' דפשטא מתטומאת
אף

 מדרבנן~
 בידם נשאום ואלצפן דמישאל לו~ר מוכרח ע"כ ולפי"ז

 כ~ים מ~ע הו~ל דא"כ ~רדום דבחניתות למימר דל~כא ואביהואלנדב
 שוחטין עלי' מ~לח הנזיר שאין וכל זה על מ~~ח הנזיר ואין ~מתשנגעו
 מבפנים כשהוציאום שמא וא"ל שני לפסח נדחו ואמאי שלו בשביעיןעליו
 שריפה למ~ד התוס' דהא ז"א בידיםנשאום

 ממ~
 נדחו אמאי הקשו הוי

 שלדן דשמא ותרצו נטמאו ולא ~וי ממש שריפה הא לפ"ש ואלצפןמישאל
 נשרפו ~אלו קיימתהי'

 ע~~
 עיי' כו' ~טבלא

 דכ~ ב~וכ~
 ע"ב

 קיימת הי' ~א ש~דן תו לחוץ כשהוציאם ולפ"ז ע"א דנ"בובסנהדרין

ול~
 בידים אלא ~רדום בחניתות דלא כרחך על אלא כלל מטמאין היו
 דכתב זה דיןאמנם

 המת בטומאת טמא שהי~ ד~י הר~ב"~
 שאי~

 הנזיר
 על חייב מדאינו להרמב~ם יצא שלו בשביעי עליו שוחטין עליהמ~לח
 לעיל כדכתבתי זו ב~ומאה מקדשביאת

 בש~
 פלי~י זה ובדין הראב~ד

ר"א
 ור"~

 בהא פלי~ ור"ע הכי ס~ל ~~"א דנ"ו דנזיר במתני'
 מלת~

ו~ע"~
 דר~ע להדי' ב~תני' תנן דלא

 לי' ש~~ינין מ~מ ~הא פלי~
 ~ר~~

 זו תהא לא מאיר א"ר מדתנן בהא דר"א עלי'דפלי~
 קל~

 השרץ מן
 חייבים כלום מטמא הנזיר שאין השרץ טומאת ~ל ומה ז"לוכדפרש"י

 חייבים שיהא דין אינו כו' המת מן טומאה על מקדש ביאת עלעליו
 האי ס"ל לא דר"א הרי עלי' מ~לח הנזיר שאין אע"פ ב~מ משוםעליו
 רב~ שאמר זה שאחר במתני' לר"ע ~ד~שיבו הוא דטעמו צ~ל וע"כק"ו

 עצם אם מה אלי~זר רבי לפני דנתיעקיבא
 כשעור~

 הנזיר וכו'
 זה מה לי' אמר כו' מ~~ח יהא שהנזיר דין אינו כו' דם רביעיתכו~ מ~ל~

 שאין מפרשר וב~מרא מק"ו כאן דנין איןעקיבא
 דני~

 וא"כ מהלכה ק"ו
 דאפי' דר~מ ק"ו נמי ודן בקמייתא נמי פלי~ בודאי ק~ו דן דהוי~ע

 א~י' ולפ~ז ב"מ משום עליו ~ייבים עלי' מגלח ~נזיר שאין מתבט~מאת
~טומאה

 שאי~
 לאחר שלו בז' נמי עליו שוחטין אין ~~לח הנזיר

 הוציאום ברזל של דבחניתות למימר ר"ע מצי ש~יר ולפ"ז עליווהוזה שטב~
 לטעמי' ור"ע לטעמי' ר"א וא"כ ודוק שני לפסח שפיר נדחוואפ~ה
 הוציאום ברזל של בחניתות נימא דאי לדינא נ~מ זו בפלו~תא הויו~פיר
 הנזיר שאין מת טומאת ~ל אפי' מקדש ביאת על דחייבים למימר~כ
 ב"מ על חייבם דאין למימר איכא הוציאום דבידים ני~א ואי עליומ~לח

 במאי נמי יבואר והשתא היטב ודוק עליו מ~לח הנזיר שאיןבטומאה
 ו~ ר~פלי~י

 דהא יצחק
 לר"~

 שלהם דז' וס~ל היו ואלצפן מישאל דאמר
 ס~ל דר"ע כדאמרן וכ"ת עלי' מ~לח הנזיר שאין טומאה הוי והאלפ"ש נד~ אמאי לי' תיקשי הוציאום ברזל של דבחניתות נמי וס"ל ב~"פהי'
 משום חייבים עליו מ~לח הנזיר ~אין טומאה עלדאף

 ביא~
 מקדש

 במיתה ששימש דטמא די"ז שבועות במס' הש"ס קו' ל~ע תקשיאכתי
 שנטמא למימר וליכא בביאתו מיד כרת חייב דהא לה משכחתהיכי
 ביאת מה' שבפ"ז הראב~ד קו' תיקשי דאכתי התם כמתרץב~זרה
 נמי אי~א והא במיתה ששימש יום ~בול לה משכחת היכי ד' דיןמקדש
 שנטמא כ~ן שפיר לה משכחת לר"א דבשלמא ע~ל ב"מ בשבילכרת

 צ~ל וע"כ תי~י ל~ע אבל עליו מ~לח הנזיר שאיןבטומאה
 כריתתו מידי ונפטר דלקה לה דמשכחת שם בשבועות בתוס'דר~ת כתירוצ~

 מיתה חיוב עליוונ~אר
 והנ~

 מכות במס' אדר~ע פלי~ יצחק ר'
 בחייבי מלקות אומר ור"י מלקות בכלל ישנן כרתות דחייבי ס"לדר~ע די"~

כריתות
 ליכ~

 מ~אל דל"ה צ"ל לדידי' וע"כ כר~ת לתרץ ליכא לר"י וא"כ
 עליהם מ~לח שהנזיר בטומאה שנטמאו מצוה מת טמאי אלאואלצפן
 לה משכחת ~שימש טמא וא~כ ההוא ~יום מד~תיב ב~פ שלהם ז~וחל

 במאי ופלי~י ~ע~י' ר"ע נמצא וכו~ מ~לח הנזיר שאין בטומאהשנטמא
 הי~ב ודו~ק לדינאדנ"מ

~ 
~~~~

 כל ותמהו נ~רע למה ו~ו' ל~פש טמאים דאנחנו קראמתורץ
 ניחא ולדרכנו נ~ר~ם טמאים שאתם ~ום דאדרבההמפר~ים

דהא
 ל~~

 טומאת
~ ~ר~  

 הנזיר שאין אף ב~מ על ~יו דחייבים

 כו~ מ~לח שהנזיר בטומאה דוקא דחייב הוא מת ובטומאת עליומגלח
 שאין טומאה דהוי בחניתות שהוציאום ואלצפן מישאל היווהאנשים
 עליו מ~לחהנזיר

 ~הו ולפי הרמב"ם ~דפסק עליהם לשחוט ראוי וא~
 איכא ובזה אדם לנפש טמאים אנחנו שאמרו זהו מת בטומאתדוקא
 ל~ ד~יא מאי נמי מיושב ו~י"ז ודו"ק נ~רע למה וא~כ כדלעילחילוק
 היכ~ וכל לרבא אהבה בר אדא רב דפריך ח~ ד' מכות בש"סל~ורה
 ה~נ מיטמא ד~א ליה ס~י דלא מצוה מת מטמא לא בעי ואימטמא ב~ אי וגו' יטמא אשר ואיש מעתה אלא הוא בעי דאי אשרדכתיב
 דמ"מ ה"נ אין דלמא אדא לרב ליה קשיא ~י לדקדק דיש וכו~דפטור
 לטעמיה בא אדא דרב ניחא ולדרכינו חייב ד~מ שמעינין והיכיפטור

 דף במכותדמבואר
 רחב"~ כ~

 מידי נפטרו שלקו כריתות דחייבי אומר
 ב"א ר"א ואמרכריתתן

 בש~
 דהלכה רב

 כרחב"~
 מאן יוסף רב מקשה ושם

 דהל' הו~חה לו דהי' וצ"ל לעילאסליק
 כרחב"~

 משום
 דק~

 כותי' מוכח
 לה משכחת היכי וקשה במיתה ששימש טמא רחמנאמדכתבה

 דה~
 בר

 ונפטר ב~מ על שלקה כ~ן ר"ת כתירץ לה דמשכחת צ"ל וע"כ הואכרת
 מוכח קרא הרי מיתה חיוב עליו ונשארמכריתתו

 כרחב"~
 תיק~י וע"ז

 הלכה איןדלמא
 כרחב"~

 שנטמא כ~ון משכחת במיתה ששימש וטמא
 אלא ב~מ על דפטורלמ"מ

 ע"~
 ב~מ על חייב נמי דמ~מ

 וא~~
 פ~יך

 ואי מטמא בעי אי ו~ו' יתחטא ולא יטמא אשר ואיש מעתה א~אשפיר
 קי"ל ואנן דפטור ה~נ כו' מיטמא דלא ס~י דלא מ"מ מטמא לאבעי

 היטב ודוק כרחב~ג דה~כה רב דאמר ממהדחייב
~ 

~~~~~~
 פסחו ~אבד מי ו' ה' פ"ד פסח קרבןה'

שהפריש ~ח~ ונמצ~
 ~ס~

 א'זה יקריב ~ומדין שניהן והרי ~חר
שירצה מה~

 לש~
 ה~~מ וכתב ע~"ל שלמים יקרב והשני פסח

 הר~י ב~~
 ~בינו במ~ש עיון מקום כאן יש וז~לקורקיס

 ז~~
 ~ירצה איזה שיקריב

 יקריב וסבר פ~י~ יוםי ור' ס~ד דף שעירים שני בפ' רבנן ד~תוהוא

הראשו~
 יקח מהם א' מת רבינו כ' ט"ו ה' יוה~כ מה' ובפ"ה

 לשני זו~
 ו~וא יר~ה ~ה~ריל ה~נים מן וה~ניוכו'

 דע~
 יוסי כ~' ~~~מידו רב

וכאן
 פ~

 ותירץ קורקוס הר~י דברי ע"כ אדידי' דידי' קשי' וא"כ ~בנן
 בתשו' ~בי מו"ה ה~און וכן משנה לחם בעל סתרן ושניהם תירו~יםש~י
 בה' לתרץ לח~מ ב~ל שרוצה מה את הנ~ל ה~~ון ~תר וכן ~~השאלה
~בודת

 תירץ הנ"ל וה~און ~לי' עיין יו~~
 דס"~

 כאן דעד להרמב"ם
 ~ועה אלא ב~~מו ק~ב אינו כש~~ני אלא בר~~ון מצוה יוסי ר'ק~מר ל~

 נחת אין שלמים קרב והשני פסח קרב ~הא' אלא קריבים כ~שניהםהא
 ירעה והב' וכו~ מצוה אומר ר~י בהדיא בתוספתא שנינו וכן מזהלזה
 רו~ה בשהשני אלא שחולק לר"י ליה מצינו דלא וכיון וכו' ~יסתאבעד

 קרב והשני נדחין בע"ח דאין שפוסק למי אבל נדחין חיין בענימשום
 רו~ה דהשני הכי נמי שעירים ד~ני דהאי סברא האי אשכחן לאבעצמו
 שלמים קרב נמי בשהשני אבל בראשון מצוה ~אמרו ~שכחן הואובהני
 עלה להוסיף דלא הבו אמרינן בראשון מצוה דאמר תנא אשכחןדלא

 הנ~ל דה~און בתירוצא ~י הונח ו~א עכ~ל מפשינין לא פלו~תאואפו~י
 ~~מים יקרב והב' ~כ' הרמב"ם אדברי שכ' הרא~"ד ל~יטת י~שהדמה
 דלהראב"ד הרי עכ"ל וכו' שיסתאב עד ירעה א~א שיבוש זה א~אוז~ל
 לא וא~"ה פסח ~בי נמי רועההשני

 הש~~
 שיקריב הרמב"ם אמ"ש

 פסח לשם ~ירצהאיזה
 דמ~מ~

 מה' ובפ"ה הרמב"ם לדברי דמסכים
 אמ~ש ה~י~ ~א נמייו"כ

 ירעה שהשני הרמב~~
 דמ~ו~

 וידוע בראשון
 עליו להשי~ ליה דאית הי~י להרמב~ם למחול הראב~ד מדרךדאין

 כיון ~ח דגבי והוא לתרן קורק~ס הר~י שרצה בס~נ~ן ליישבוהנל~ד
 איזה ויקריב שנראה שנאמר לנו די כ~נמצא במקומו אחר והפריששאבד
 ר~ע מדברי שנראה וכמו דוקא השני להקריב אותו נצריך שלאשירצה
 שאבד הפסחשאמר

 ונמצ~
 פסחו המפריש בירו~למי מצאתי וכן ירעה

 מ~וה תני תנויי ואית הראשון את להקריב מצוה תני תנויי איתואבד
 הפרשה ובשעת ~אבד שכיון וכו' השני אתלהקריב

~ 
 הראשון היה

 הפסיד לא השעירים ~בי אבל שנמצא אחר אפי' חשיבותוהפסיד
 לו בא ולא אבוד היה לא השני הפ~ת ב~עת שהרי חשובותוהראשון
 חבירו מצד אלאדיחוי

 עליו והקשה דברי~ ע"~
 הל~~

 לא איך תימא
 וש~יר פר גבי יו"כ עבודת בה~ ז"ל רבינו שכ~ אחרת בחלוקההש~יח
 יקריבו ת~תי~ם אחרים והפרישושאבדו

 הראשוני~
 י~ו ו~ני~ם

 דפסח הך כי ממשה~ל~קה וה~
 ו~

 יותר קשה ולי ~כ בראשון מצוה שם
 אלא גופא ב~מרא א~רהא

 ~יי~ באבד וה~ם וכו~ דפסח יוסי ~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

וא~
 לומר ודוחק ~~י פסק והר~~ם בראשון ~וה סבר

 קורקיס ה~י דברי לפרש ~אתי ~אגב כח~מים בא~ד~~יע דהרמב~~
 רבי מדברי שנראהו~~ו במ~~

 עקי~
 ו~ו~ ירעה ונמצא שאבד הפסח שאמר

ד~וון
~ לדברי ב~  

 שהיה מי ~בפ'
~~ 

 ~נ~ שאמר ע"ב צ"ו בד'
 בידים דדח~י' היכי אלא למילתא אמר לא ר~ע הא יפלא ול~אוראאפרש

ששח~
 דחיי' שלא עד אבל והב~נורא ותו~' רש"י ~~ש לאידך

 אמר לאעומדין ו~ניה~
 ר~

 וא"כ אידחי לא שאבד דמחמת הראשון דירעה

~
 לדבריו ~~ע מייתי ראי'

 ונ~
 בידים דדחיי' דהי~י ד~מו דה"ק

 נדחין בע"ח אין למ~ד אפי' ל~י' ל~מרי~דחה
~~ 

 תיהנ~ דאבידה דחיי'
 לנו דדי חשיבותו ראשון דיפסיד נידחין אין בע~ח למ~ד אפי'מיהא
 דאיןלומר

 שירצה איזה ונקריב ל~מרי נד~
 ~נ~ל~

 לי און מצאתי וא~י
 איזה ונקריב ח~יבותו הראשון דיפסיד מהני דהאבידה נמילמימר
שנרצה

 ואפ~
 של ושעיר דפר מהא עליו תיקשי לא

 יו"~
 דמצוה שאבדו

 טמא שהיה מי בפ' ו~דאמר חצות אחר אבד אם והואבראשון
 אבל דחיי' אקרבי' לא ~י ול~ן נראה שהרי חצות קבעתי' ח~ותקודם בנמצ~

 קודם נמצא אפי' חצות אחרנמצא
 אי~ שחיט~

 דיחוי ולא קביעות ~אן
 רש"יע~"ל

 כ~
 ד~ם האבי~ה דע"י דחיי' לענין או~ר אני

 אב~
 אחר

 אז ח~ות בשעת בפסח נ~בע ש~בר אחרחצות
 אלי~

 ד~~י הדחיי'
 דאכת' חצות ~ודם ~בד אם אבל הראשון ח~יבותו להפסידהאבידה

 קביעות ~אן אין בפסח נקבעלא
 ול~

 דרא~ון חש~בות ~פסיד ולא דיחוי
 ~ל ו~עיר מפר תיקשי לאולפ~ז

 יוה"~
 בהו אמרינן ואפ"ה שאבדו

 שלא עד חצות קודם אבדו אם נמי בפסח דבאמת בראשוןשמצוה
 בפסחהוקבעו

 מצו~
 מחמת חשיבותו הראשון הפסיד ולא בראשון

 קביעות ~יש ~יון אז בפסח דאיקבע ח~ות א~ר דוקא אלאהאבידה
 מילתא הא להוכיח ואמי~א דרא~ון ח~יבות להפסידו באבידתו דיחוייש

ד~~
 ש~הי דביומא ח~ות קודם באבד אלא ברא~ון דמ~וה ר"י אמר לא
 לוה~ציאו

 ד~
 ב' בפ' ו~ן ע~א ס"ב

 ד~ שעירי~
 לה סבר קאמר ס~ד

 דלמא ו~ו' דקופות ~י אילימא ר"י הי בראשון מצוה דאמר~"י
 שהראשונה ופירש"י בתרייתא איתחזאי לא קמייתא דאיתחזאיבעידנא
נראית

 להקרב~
 של שעיר אבל משנתרמה

 זו~
 ~ו' נראה לא ראשון

 אלא ~ראשון אחרון נראהו~~~מרו
 ה~א דהא פיר~~י ~ו' דפסח יוסי ~

 אלא פסח שחיטת זמן אין שהרי בתרא דאיתחזאי עד קמא איתחזאילא
 והרי רא~ון ו~מ~א שני והופרש רא~ון אבד ל~ן וקודם ח~ותל~חר
 בראשון מצוה ר"י קאמר ואפ"ה שחיטה זמן ~שה~יע עומדיןשניהם
 ראשון דאבד הי~י אפי' ר"י דאיירי מנ~ל ול~אורה~יקשיע~"ל

 עד קמא ואיתחזאי חצות אחר דאבד הי~י אלא איירי לא דלמאחצות קוד~
 ה~מ' דהו~חה ו~"ת בראשון מצוה סבר דוקא ובה~י בתרא יתחזאידלא
 קודם דאבד הי~י אפי' ~ירי ~ונא דב~ל ש~מ סתומא לי' מדקסתםהוא
 טמא שהיה מי בפ' ~דאמרינן ~י סבר דלמא תי~י ~ז~צות

 ד~
 צ"ז

 תמורה במס' רבא דאמר ו~דרבא הוא אבוד לאו חצות קודםע~א
 לאו לילה א~ידה ~ב~~ב ד~

 שמ~
 אבידה

 וא~~
 סתמא לה דסתים אע"ג

 דאיירי~פירש~י
 דוק~

 הוא אבוד לאו ח~ות קודם~ דאי חצות אחר באבד

וא~~
 מדחא הוי אחר ~שהפריש

 בידי~
 דלא ופשיטא לראשון

 יק~
 אלא

 ראשון דאבד הי~י אלא איירי לא ד~י ד~~ח ~ל אלאהשני
 אבוד לאו ~ות דקודם ס"ל ולאחצות קוד~

 הי~
 שהובא בתוספתא דהא

 הגאוןבתשובת
 מו"~

 ו~ו' ירעה ו~~ני וז"ל ר"י בדברי שהם הנ"ל צבי
 ~נמצא משום דהיינו ר"ע שפי' טמא שהיה מי בפ' מ~ואר הרעי'וטעם
 דחיי' אקרבי' לא והוא ד~בעתיה ו~יון חצות וקבעתיה חצותקודם
 מו~חולפ"ז

 ה~ני הו~רש ו~ם הראשון דאבד איירי ~י ד~~
חצות קוד~

 דאל~~
 אחר הופרש ש~שני אלא

 ו~יון לפסח קבעו מי א~~ חצו~
 א~~ לרעיה דיחוי ~אן אין קביעות ~אןשאין

 הראשון שהקריב
 השני יר~אמאי וא"~

 ו~
 יר~ והשני בראשון מצוה קאמר יוסי

 ע~כ אלא
 אידחי ושפיר חצות וק~עתי' ח~ות קודם השני שהופרש יוסי ~דאיירי
בידי~

 איתחזאי דלא הי~י ר"י דאיירי שפיר מו~ח ולפ"ז הראשון ~שקרב
קמא

 באבד אלא ר"י איירי לא אמאי תיקשי וע"ז בתרא דאיתחזאי ~

קוד~
 מו~ח אלא חצות אחר ~בוד הי~י נמי נקט ולא חצות

 ר"י דע~~
 באבד א~א בראשון דמצוה קאמרלא

 קוד~
 אחר חצות אחר באבד ~צות

 ודיני' ראשון חשי~ו~ו להפסיד דיחוי האבידה הוי ~פסח~~בעו
 א~הדיק~ב

 מה~
 פסולי מ~' בפ"ד פסק הר~~ם והנה ודוק ~י~ה

 ה'ה~ו~~ין
~ 

 ~~א
 דאביד~

 ה~ה ואפי' אבידה שמה לא לילה

 ביו~ נ~אבוד~
 ~חיל~ הואיל

 הרי אבוד הוי לא בלילה הו~ ה~ידה
 ~ר~~~ נ~י ח~ו~ ~וד~דבפ~~

 לא
 ~ו~

 א~~ א~וד
 דנקט הא

 דה~~~ דינ~~רמ~~~
 ואבד פס~ו

 ע~~
 ~ות אחר שאבדו ~מר דכונתו

 מודה חצות אחר דבאבד אמרנו ו~ר הוא אבוד לאו חצות קודםדאי
 יקרי' שי~ה מהן דאיזה יוסיר'

 וא"~
 וק"ל הרמב"ם פסקי א"ש

~ 
~"~~~

 זו הלכה ת~ר ע"א ס"ו דף דברים אלו ד~פ ה~~רא יובן

 ש~חו בשבת י"ד להיות חל אחת פ~ם בתירא מבנינתעלמ~
 השבת את דוחה פסח אם ידעוולא

 א~~
 ו~ו' אדם יש ~~ום אמרו

 בז~ודקדקתי
 א"ל דוחה אם ידעו ולא ש~חו שאומר מה חו~י בימי

 ש~חהד~א
 שיי~ ~

 אלא
 ב~

 הידיעה היה ~בר ידעו ואם ~בר שידע
 שבתשדוחה

 א"~
 ~פסח ידעו ולא שכחו הו"ל

 דוח~
 שאומר ומ~ו שבת

 דוחהאם
 א~

 ~לום אמרו הלא שנית לאו
 י~

 ששום דמשמע ו~ו' אדם
 ידע לאאדם

 וא"~
 הלכה שאומר בתירא בבני סרוקי בוקי תולה מדוע

 נתע~מהזו
 הסו~יין והעמדתי ~~

~~ 
 בתירא דמבני לומר דרוצה

 ולא ל~אן לא לפשוט ידעו שלא היינו ה~מה דל~ן ההל~הנתעלמה
 שהיו אחרינא תנאי אבלל~אן

 ש~
 אבנ שבת דוחה דפסח האמת ש~חו

 ~הל~ה דלא שהוא אף זה בדין לפשוט תשובה איזה ל~ם היה~מ
 ~"ע ר"ל ו~ו' ש~חו א' שפעם לחוד בתירא מב~י ~תעל~ה דאמרו~יי~ו
שכחו

 הדי~
 דהיינו לאו אם דו~ה אם בתירא בני ידעו ולא האמת

 לאיסור ולא ל~יתר לא לפ~וט ידעולא שה~
 ואפר~

 יש דל~אורה שיחתי
 אינו דפסחלפשוט

 דוח~
 לשמו ~שחטו הפסח דתנן מהא שבת

לשמו ושל~
 פסו~

 שימלא~ ר' וא"ל ~שר לאו~לין ושלא לאו~לין שחטו נמי ותנן
 בפסחים יוחנןלר'

 ד~
 ~"ב ס"ב

 מ~
 ושלא לאו~ליו ~שמו ושלא לשמו בין

 דמקצת מקרא לעיל ~מר הא קב~י מאי תי~א התוס' והק~ולאו~ליו
 ותירצו פסלו לאאוכלין

 ונרא~
 לא אמאי ליה דמיבעי' לרשב"א

 על תיקשי ו~~אורה לאו~ליו ושלא מלאו~ליו דכשר ל~מו ו~לאל~מו ~מרינ~
 מהא ~רשב~אתירוץ

 דף תוס' ד~~~
 ס"~

 למולין ש~ו בד"ה ע"א
 לאו~ליו דהא וז~לוכו'

 ו~ל~
 מלמולים דילפינן משום היינו ד~שר לאו~ליו

 ו~ן מילי ל~ל מהדדי וילפינן א~לו דמלפי נפקא קא קרא דמחדולערלים
 ושלא דלאו~ליו ~הא דבריהם ופי' ע~ש מנ"ל לאוכלין בד~ה לעיל~תבו
 קרא ביה דגלי ולערלים מלמולים ילפינן ~שרלאו~ליו

 כ~
 ~ולה ערל

 מקצתה פסלהערלה
~ 

 פסלה
 ס"~ ובד~

 בר ערל חסדא רב אמר ע"א

חיוב~
 דמיבעי' הרשב"א תי' מאי לפ"ז נ~שי' מתקן בעי דאי הואיל הוא

 לאו~ליו ושלא מלאו~ליו ד~שר לשמו ושלא ל~מו ~מרינין לא אמאילי~
 מולים שהם לאו~~יו ~א~ידדלמא

 וערלי~
 בע' ואי ~ואיל אמרי~ין דבהו

 אבל נפשיהמתקן
 ז~

 דבשבת שבת דוחה פסח אם נסתר
 ע~~

 מצ~ לא
 ערלה מקצת ביה פסלה לא ואפ"ה נפשיהמתקן

 וא"~
 תיקשי שפיר

 מיפסל לא נמי לשמו ושלא דשמו דבשבת מפסח ~מרינין לאאמאי
 אינו ד~סחמו~ח ע"~

 דו~~
 פסח ד~עולם זו הו~חה לסתור יש אמנם שבת

 לתרץ אי~א פסול לא נשמו ושלא דלשמו ניליף דקשיא והא שבתדוחה
 וכ~ קאי לשמו ודאי סתמא דפסח ע"ב ס' בדף ר~א דאמר מהעפ"י
 לשמו ושלא לשמו ושלא לשמו שחטו כאלו ליה הוה לשמו שלא ליה~חיט
 דלש~ו בהדיא ~תב ~אלו הוה וא"כ מקרא ליה ילפינין דפסוללחוד
 אמנם לפסיל דלא מערלה דנילף למימר מצינו והיכי פסול לשמוושלא
 ל~~יב ישע"ז

 דלעול~
 רחמ~א ד~תב והא ~שר לשמו ושלא דשמו נילף

 והי~י קאי לשמו לאו פ~ח דאותו דסתמא ~י~י היינו פסול לשמודשלא
 אחר והפריש פסחו שאבד ~~וןדמי

 ואח"~
 באבד דדיני' הראשון נ~א

 ~ותאחר
 איז~ דיקרי~

 לשלמים והב' לפסח שירצה מהם
 וא"~

 סתמא
לאו

 הי~י אבל פסול לשמו דשלא רחמנא אמרה זה וב~י קאי לפ~~
 אפשר לשמו ו~לא לשמו דהוי לשמו ~לא חושב והוא ל~~ודסתמא
 בזבחים ס"ל בתירא בן אמנם ד~שר. מערלהדילפינין

 ד~
 דזמנו י"א

 היום ~ל פסחשל
 וא"~

 קובע דחצות ליה לית
 וא"~

 דיני' ~ולו היום ~ל
 בראשוןדמצוה

 וא"~
 לפסח קאי סתמא י~א דלא פסח א~~חן לא

 וא~~
ע"~

 ילפינין ולא פסול לשמו ושלא לשמו
 לי~

 מהכא מו~ח ולא מערלה
 אינודפסח

 דוח~
 השבת

 ולכ~
 אם לפשוט נתעלם בתירא מבני דוקא

 הי~ב ודוק לאו אם שבת דוחה~סח
~ 

 שהי' ומריבה ק~טה שע~י לוי בן מרד~י ושמו אחד איש טל~~~~~~
 במקום ~לא הראש על במקל ה~הו גיסו וביןבינו

 הראש בג~ה אזנו מן למעלה אם~י ה~~
~ 

 הצד
 וא~~

 בגופו שנית ה~הו
 הללו ~ה~אות ואחר דשם בהכאה ~מית ראוי שאין במקום~כ

 התחיל שטות ג' ב' ואחר מש~נתו עלהמו~ה הל~
 להתעל~

 ולהיות
 ח~

 וחזר
 עד לחלשותו וחזרלאיתנו

 שש~
 ני~ש והמכה חיים לן

 א~
 לשאול

 באהבה ~שובה לקבל ו~ונו ~פרה לו שיהא ת~נהנפשו ~~
~ 



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

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

~~

~~~~
 הנה כי להשיבו. מצאתי ב~האשר

~ 
 וכיוצא באגרוף או באבן חבירו את המכה וז~ל ג~ דיןב~~ד רוצ~ בה~ הרמב"ם

 א~ אות~ אומדיןבהן
 חלה ואפי~ ונפטר דברים ה~ נותן ~חיים אמדוהו

 סנהדרין מהגמ~ והוא פטור ה"ז המכה מחמת ומת והכבידהמוכה
 אין פרש"י למיתה אותו אומדין אין ל~יים ~מדוהו שאם ע"בדע"ח
 זכאי מב"ד יצא שהרי הראשון באומד טעינו לומר למיתהאומדין
 המכה הכבידה ע~יו שבא אחר חולי מחמתואמרינן

 עכ"~
 בנ"ד והנה

 עליו שבא א~ר חולי מ~מת לומר יש נמי שעות ג~ אחר ~להשהמוכה
 ע~יו המכההכבידה

 ואע"~
 לחיים מת~נה אמדוהו אא"כ נאמר נא שזה

 למיתה אומד נמי הוה לא הא נל~ד מ"מ אומד הוה נא בנ"דאבל
 א"כ ~מיתה או לחיים האומד הוה אי אומד הוה אנו ספק הוה~"כ

 שאלו נדבר שר~לים ו~וד בסנהדרין כדאמרי~ להקל נפש~ת ספקאמרינן
 שאין במקומות אותו ~כה ~רי לחיים אותו או~ין הי~ אומדהי~
 ההם במק~מות להמיתראוי

 והרמב"~
 פסק

 מה~ רפ"~
 וז"~ הנ~~

 המכה
 ומקום בו ~הכהו דבר אומדין והמיתו בעץ או באבן בזדון חבירואת

 ~מכהו לבו על מכהו דומה ואינו כו~ עליושהכהו
 ע~

 מכאן וכ~ יריכו
 מקוםשאומדין

 המכ~
 ראויין הי~ לא המכה שמקומות בנ~ד נמצא עכ"ל

 אותו אומדין הי~ בודאי בהןנהמית
 לחיי~

 הזה המכה נ~~~ד ולפ"ז
 שכתבו מחמת אך מיתה מתחייב הי~~א

 כ~
 ה"ה בתשובות~ הפוסקים

 ו~מח בנימין ומשאת מלובלין ומהר"מ ומהרש"ל שבע הבאר ו~םמהרי"ו
 וז"ל הנ"ל בפ"א כתב והרמב"ם דמים בשפיכות ~כ להקל שאיןצדק
 וז"ל כ~ בפ"ד ~ם דמים כשפיכות עליו התורה שהקפידה דבר לךאין

 העולם השחתת בהם אין דמים משפיכות חמ~רות ~ונות שיששאע"פ
 דמים. כנשפיכות אינם שבת וחילונ ועריות ע~ז ואפי~ דמיםכשפיכות
 לכן מישראל שתסתלק ~~כי~ה ו~ורם הארץ את שמטמא אמרו~ב~מ~
 יתומים ע~יו מ~ט~ים מת ~זה שהאיש מחמת והנה להקל מאדק~ה

 ו~רלפרנסם.
 הקי~

 מלובנין מהר~מ
 בדב~

 מחמת ~נד נע ~היות ה~לות
 בדבר טעם עוד היה ששם ~אף ~פרנסם ובנות בנים עליושמוטל

דהיינו שהקי~
 שההור~

 עוד לו י~ המכה זה ~ם מ"מ ר~לים ~נכה ח~לי היה
 הוא ~יחרב הראנדי את השררה ממנו יט~ל אזי ~~נה יהיה שאםטעם
 במהר~מ שנאמר התשובה לו בחרתי לכן עליו והמ~טלים לו אשרוכל

 ולקבל סביבותיו אשר קדושות קהלות לששה לילך מוכרח שעכ"פמלובלין
 בה~כ יציאת בשעת בה"כ מפתן ת~ת ולשכב ווידויים מלקותשם

 ו~ם ביום יום מידיולהתענות
 כמ~

 ימים ~~ פעמים
 ע~

 ויהיה הלילות
 נחשב יהיה הלילות עם ימים ב~ וכשיתענה תעניות לארבעים לונחשב
 ולא תעניתים לכ"ולו

 יאכ~
 ודבש שרף יין ישתה ולא התענית בליל בשר

 בהם מתענים שאין מימיםחוץ
 א~

 ~וץ החול ימי כל כרים על ישכב
 בחדש אם כי כתונת ילבש אל אחת. כר ומראשותיו הצינה מפנילכסות
 ראש~ יח~ף ילא ~בחמין ירחץ אלאחת

 ל~ום ילך אל בחדש פעם כ"א
 זה אחר בשנה. פעמים ~~ אם כי ראשו י~לח אל השנה כלסעודה
 ת"ל שימלא בסירו~ין תעניתים עודיתענה

 תעניתי~
 כמנין הכל בין

 בשנה אף רצופים להתעות ע~יו קשה יהי~ אם יד~. על שנאבדנפש
 ד~ או ~~ להתענות יכול וחמים ~דולים ימ'ם ~יהיה מ~מתראשונה
 תעניתים ת"ל הכל בין שיהיה ~חשבון שיכת~ב רק שבוע בכלתעניתים
 של ~ייט יאר היום אותויקבע

 ~הרו~
 ולומר תמיד היום אותו והתענית

 יטרח ואמת. ~סד ירדוף צייט. יאר נר יע~יד ו~ם ות~נונים וידויבו
 הלב בקריעת ובה~עה תמיד ~דולה בכוונה ולהתפלל מצוה כללקיים

 ודברים וטיולים משחוק ~מו ימנ~ מ~יל~. מהש"י ולבקשובדמעות
 לקיים עליו וכשיקבל ישתוק יחרפהו אם העולם. חדושי ולשמועבטלים
 רפאפורט כהן חיים לו ורפא ושב עונו יכפר הרחום אזי זאתכל

~ 

 בבית מת והנער אחד נער הסוהר בבית ליתן שצוהבאחד~~~~~~
 והמעשה מיתתו על תשובה לקבל האיש ~ריך אםהסוהר

 כמו מרעיד היה ל~חתו מלחמה הבעל אליו בבוא שה~ר היה כךשהיה
 הקד~~ אולי לו שישאדם

 א~ ידו~ ואין
 ~בא הב"מ מן שנבהל מ~מת

 או רעדה א~זתולקחתו
 בלא~

 הביא~ו ואח"ז חולי בו היה מעצמו
 ~ולי שום בו ניכר ולא מ~ענתו על ו~לך ההוא האישלבית

 ול~
 רעדה

והולי~
 בשבת היה זה הסוהר בבית לתו~סו ו~וה המבצר שר אל האיש

קודש
 ~ וביו~

 אמרו
 האנשי~

 שעושה הסוהר בבית עמו שישבו
~אלו מעשי~

 נ~
 כדי טע~ו את שמשנה היה וסבור להאיש וה~י~ו מד~ו

 שבודאי לו להגיד הנ"ל להאיש שנית לבוא חזרו ואח"ז וי~ךשיגרשהו

נטר~
 והאמין מד~ו

 החי~
 על~ה ונא להוציאו שיצוה השר אל וילך

 ~בק ב~ילה ובו יין ש~וי השר היה כיבידו
 הנ~

 ובא ישר~ל לכנ חיים
 לא או תשובה ~קבל כפרה צריך א~ ה~ את לדרוש הנ"לאיש

~ 
~"~~~

 האיש~ין
 ~ז~

 ~אחז"~ א~~ הדין מן כפרה ~ריך
 המבעית

 שמי~ בדיני ~ייב חבירואת
 ~בב~ק

 דצ"א~
 ה~א. שאני

 ספקדהוה חד~
 ל~ ש~

 הי~ מרעיד שהיה ומה כלל איבעית
 מ~~

 איזה
 בו שהיהמיחוש

 ב~~ק~
 מה~ ב~"ד הרמב"ם פסק הא דאיבעית ואת"ל

רוצ~
 דסנהדרין מברייתא והוא

 ד~~
 את המכה ג~ דין הרמב"ם וז"ל

חבירו
 באב~

 א~ וכו~
 המ~כה חלה ואפי~ נפטר וכו~ לחיים אמדוהו

והכביד
 ומ~

 פטור ה~ז המ~ה מחמת
 ע~~

 יהא לו דידן בעובדא והנה
 הרעדה ואחזתו מחמתודאיבעית

 מ~~
 ~חרי הא

~ 
 מש~תו על הלך

 ו~"כ הר~דה ממנוופסקה
 ~ א~

 ומת ~הכביד ~לה א~~כ
 דוקא אלא הכי הרמב"ם פסק דלא ו~ת פטור המבעית הריהבעיתותא מ~מ~

 דידן בעובדא אבל לחיים דאמ~והוהיכי
 ד~~

 ונא לחיים נא אמדוהו
 ~ומ~~ן היו הרופאים חכמי אותו אומדין הי~ אם שמא וא"כנמיתה
אותו

 למית~
 ~~ק הנה

 הרמב~~
 הרוצח אין ו~ל ב' ~~ן הנ~ל מה~ פ"ה

 אלח ~~~הב~~~ה
 א"~

 מת
 הנהר~

 ~~פ בשג~ה בו חבל אם אבל ~יד
 ~ינו ומת וחנה למיתהשאמדוהו

 ~ונ~
 ע~מו מיתת ~ת קירב ה~א ש~א

 נ~ס הרוחאו
 ובילבלת~ ב~

 ואף ~ב ע~ דף דגיטין מ~מרא וה~א
 דכמו דידן בעובדא אבל למיתה באמדוהו היינו עליו חולקשהראב"ד

 הראב~ד דחף אפשר וא"כ א~~דו~ו. לא נמ' ~מי~ה לחי'ם אמדהושלא
 מח~ת היה דהמיתה וניהו מת בעיתותא מחמת דלא דתליניןמודה
 דהרעדה אפשר תחלה בו ~היה~רעדה

 מע~מ~
 מ~~~ת ונא ליה ~תי

 ל'ה אתי הבעיתותא מחמת לא ~מא ספק ס~ס והוהשהב~יתוהו
 ~יב~ית דלאהר~דה

~~~ 
 ה~ה אמדוהו אנו דלמא שנב~ת ~~ת"ל

~~מדי~
 למ'תה אותו אומדין דהיו ~ת"נ ~אפי~ ~לי~י ~ספק ל~י'ם או~ו

ד~מ~
 אומדי~ א~ ~~~י~ כהרמב~ם ה~כה

 אמ~ינן אפ~ה למיתה ~ותו
~~א

 הו~
 מ~ש ע~פ תשובה ~קבל נמי ~הצרי~~ ואין מ'~תו קירב ~צמו

 נהר~ שבשניחות~ ~א~ תש~בה קב~ת ~הצריך קכ"ה סי~ בת~מ~רי"~
 א~ד

 טמון הזה העון יהיה מתי עד לדוד הקב"ה א~ דצ"ה ח~ק ~~וראייתו
 ~אע"~ כו~ הכהנים עיר נ~ב נהר~ו ~יבידיך

 פשע ~א המע"ה דדוד
ב~י~י

~~ ~~~ 
 א~"~ ~ק~~ לידי ב~ו י~ו

 הבאר נמי ו~"כ נ~נש
 ~ב~

~~הר~~~
 סי~ בנימין ומשאת מ"ד סי~ ~~וב~ין ומהר~מ צ~ו בת~~בה

 ול"נ ו~ סי~ צדק ו~מחכ"ו
 ל~נ"~

 דידן ~ובדא
 ל~

 ~~י
 לע~בד~ כל~

 דידהו
 דמהרי"ו ע~בדא כ~ון אלו בסבת וד~י המיתה הוי ~ובדא הנידבכונהו

דנהר~
 ואלו השליח

 ל~
 ד~מיא ו~וי ~דא~ חי היה ה~רי~ה סבת ה~י

 לסבה ח~~י ע~יו קפצה מלובלין דמה~ם בעובדא וכן הכהנים עירדנוב
 וכןזו

 בכול~
 סבה שום ה~ה לא בנ"ד אבל

 שי~
 לתלות ~המית כדי בה

 לתנות דלא תיתי מהיכי וא"כ הסיבה מחמת שבאה מיתתובה
 ~ם ומה נוקפו האיש של ולבו הואיל אך מקריות מיתות ככל לואתי שהמית~
 מ~מ ~~מרי האשה ~ת ~~טור ~ראה שהיה שאע"פ הנ"ל בת~המ"ב ש~

 וראיה להחמיר נ~~ות וס~ק דמים בש~יכות כ"כ לה~ל נר~האין
 ועוד עאכ"ו בש"ד כך עבירות בשאר ואם בני חטאו אולי שאמרמאיוב
 אותה נפטור אין וא~כ הספק על מביאים שהיו תלוי מ~שםראיה
 זה ומחמת בנימין המשאת דברי ע"כל~מרי

~ 
 הנ"ל האיש לענ"ד אני

 בעל שסידר ~פי קלה בתשובה לו די לידו באה אולי לתקלה ~יישאשר
 צבאות ד~ עליו יחונן וא~לי האי וכולי הדבוק בדף התשו~ וסדרתיצ"צ
 הב~ל הנוראים בימים ויחתם ויכתב יכופרו ו~טאותיו עונותיווסרו
 שנת אלול ח"י ד' יום היום הענין ~ד~י הכותב דברי אכי"ר טובלכל
 ראפפורט כהן ~יי~ לפ"ק עון למכשול יהאלא

~ 
 קברו על ילך

 ש~
 הנער

 יום ארבעים יתענה מחילה ממנו ויבקש דס~כי ~ברי תלתאעם
 בשר יאכל ולארצופים

 ו~~
 התענית אחר ושל שלפניו בלילה יין ישתה

 כל יתענהואח~כ
 לא ואז ער"ח כל ~ם תמימה שנה משך ו~~ ב~ יו~

 לאכול רשאי ~ח כשיהיה הת~ית אחר אבל בשר הת~ית לפני רקיאכל
 ולשתותבשר

 יי~
 לשום הזאת השנה כל ילך ולא שכרות דרך לא אבל

 יתענה מריעות לסעודת וכ~ש מצוה לסעודות אפי~ ושמחהסעודה
 תש~בה ימיי~

 כ~
 שנקבעו התעניתים באלו אבל חייו ימי

 ל~
 חייו ימי

 יתענה בלילה ויין בבשררשאי
 יא"~ ~

 יא~צ נר לו ויעמיד הנער של
 בשבילו~ לומר לאחר יצוה או אחריו יום באותו קדיש גם יגידא~שר וא~

 ב~שבון לו יעלו אזי בחיוב הנה עד התענה לא אם דהאידנא ימיםעשרה
 אם אבל הנ"לתעניתים

 בלא~
 להת~נות קביעות הנה ~ד היה

 ת~יתי~ ב~ון יח~בו לאאזי בה~
 ה~ל
~ 
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 מפה אהרן ~מהו' ~ער דוב מה~ להתורני שאי~ ר~

ק~
 וה~לקים ביקש שקורין משחית כלי בידו שתפס יצ"ו לבוב

 משחי~ ~כלי ע"י א~תו ~נהרגה לידו~נה
 ~פני מיד ערק והוא ההוא

 גופא פיו ~ת לשאול ~אוכל ~די עומד פה ואי~נו האו~ות ~שפטפ~ד
 ש~ח והוא לאונס קרוב או ~פ~יעה קרוב היה אם הוה היכאדעובדא
 תשובתו מאתי ~שאול לאביו בכתבדברו

 במ~
 מא' וכנ בזה~נ וכ'

 תע~ ~י~ח~יר
 עכ"ל תורה ביטול בלא תשובה אפשר אם לעיין רק

~ 
~~~

 וילקה ~גולה שנים ג' שילך זו בתשובה מאד ה~~יר הרוקח

בכ~
 וכו' ועיר עיר

 וא~
 רק כיון לא שהרוקח כתב רמ~א ~בת'

אל
 המורדי~

 השוגגים אל לא אבל לשוב דרכם עוזבים אשר והפו~ים
והאונסים

 מ~~
 רוצח מה' פ"ו כ' הר~ב"ם

 וז"~
 ותהיה ב~גגה ~ורג יש

 לה~ר נו ~היה או ~שיעה כ~ו בדבר שי~'ה ו~וא לזדון קרובה~גגה
 שעונ~ מפני ~ו~ה שאי~ו ~~ינו נזהרולא

 עכ"ל מכ~רת גנות אין ח~ור
 ~וה ~הזהר לו שהיה ב~ה נזהר היה ~א דידיה בעובדא ~"ו ש~םהרי
 צריך ואז לפ~יעהקרוב

 ת~וב~
 הנ~ל רמ"א בת' גם והנה מזיד כמו

 ויצאה השטן ובא הביקש עם השמים נגד לירות שרצה היהשה~~שה
 ~נקרא הברזלעם

 קוי"~
 רמ~א ודן העגלן אל

 ז~~
 שקרוב ~עשה אותו

ל~ונס
 ואי~

 ~יהא תשובה ~ו סידר ואעפ"כ שוגג דין אפי' לו
 גו~~

 שנה
 כאשר הדבר אמת אם ומכ"ש אחד במקום לילות שנ~ ילין ולא~מימה
 ירה ~הוא אחרים מפיש~עתי

~~ 
 האשה

 דר~
 שאין סבור בהיותו ~חוק

 גדולה פ~יעה הוה בוד~י אז גילאדין ~ן ~קורין ופילווער ברזלבתוכו
 אםוא~י'

 כ~~ נתכוי~ ל~
 רק לירות

 שנג~
 מתעסק דרך בהברזל

 א~ אני~סופק בעל~~
 בכל הוה לא

 מ"~
 נזהר ולא להזהר ש~יה הר~ב~ם

דהו~
 מהר"מ בת' והנה מזיד~ כ~ו ת~~בה וצריך לפ~יעה קרוב

 ו~~~יד הביקש ~נסות בחצירו ה~~ון בעד בהביקש ירה שאם מ"גסי' מלובלי~
ב~וץ

 בו וגער להחצר בא ואיש להחצר אדם יבא ש~א להזהיר א~ ~כו~~
 יקרב שאלהעכו"ם

 ~לו~
 ונהרג נכנס וזה

 ~האי~
 שירה

~~ 
 לא הביקש

 כ~לראהו
 וג~

 ו~טופל רגלים ונכה חולי ~ו היה הנ~ל בשגג~~ ההורג זה

בבני~
 ובנות

 המוטלי~
 שהקיל ז"ל מהר~מ ~' כך ובשביל לפרנסם עליו

 לכתת יוכל ולא ומכאוב חולה איש ש~וא בסבת הגלות דרכי ~ןעליו
 כל ו~ם ~נ"ל בו~ב ל~רנס שצר~ך וגם ל~יר מעיררג~יו

 קב~ ז~
 תשובה לו

 סביבו~יו אשר למקו~~תשיגלה
 וקב~ הקרובי~

 ששה נו ורשם לו
 ~ה"כ מפתן תחת ול~כב ומלקיות וודוים ועיר עיר בכל לק~לקהלות
 ג' פעמים כ~ה וגם ביום יום מידי ולהת~ות מבהכ"נ יציאהב~עת

 ~אר וחוץ לילות וגםי~י~
 מהר"מ בת' ראיתי ~מנ~ א~ דברי~

 הנקר~
פני~

 א' באיש שמקיל פ~ה סי' ~אירות
~~~ 

 וראה תחלה הביק' בידו
 עם הברזל ומשך הברזל על הא~ן הכאת במקום פילוער בו היהש~א
 ולא ההכ~ה מן אש ויצא ו~תים פעם כן ועשה אש שיצא כדיהאבן
 שטן ו~עשה כן ~~שות יודע הוא אם לב~ון ג"כ אחר ~קח ואח"כהזיק
 והכה צד לכל ונתחלקו שרו~ט שקורין קטנים והעיגולים האש ~י~אהצליח

נפ~
 הגלגולת בראש

 והניח~
 ואמדוהו המכה. על תחבושת רו~אים

 שני אח~ז וחי מלחיים יותרלמיתה
 מע"~

 לו לקבוע עליו והקיל וימת
 לא הוא אעפ~כ והמיתו בנה על השוכבת ~אשה הרוקח שכ' ת~'רק
הקיל

 אל~
 כמה מחמת

 ~נת~ טע~י~
 ~בחנו~מקודם מצד הא' בזה

 לריק ויצאושתים פע~
 ולכ~

 אנגילאדין שהוא אדעתא לאסוקי לי' הוה לא
 ש~י דחי ועוד צדדים לצדי נתפשטו השרויטין רק אחר ~צד שנתכויןועוד
מע"ל

 והרמב~~
 אבל מיד הנהרג מת אא"כ גולה בשגגה הרו~ח אין כ'

 אינוכו'
 גו~

 מי~ו~ דע~ דאפ~ר ועוד
 ~יתתו קירבו הרופאים ~ל

 הני ~כל מוחו את ניקבו הרטי' בלקיחות או חריפים סמים ע"יוש~א
 ומחלק המידה על הפריז לענ"ד ואעפ"כ הקילטעמי~

 ~י~
 דר~~א עובדא

 עובד~ובי~
 ש~ין בדברים דידיה

 בה~
 בנ~ד ועכ"פ היטב להמעיין ממש

 להיות כ"כ להקל א"א ליכא מאירות פנים דס' שבעובדא ~עמיםשא~י'
 לתשובת כלל דמיא כזה נדון דאין בנה ~ל ששו~בת אשה בתשובתדי

א~~
 ישנה שהיא מפני בנה ~ל ~שוכ~ת

 כד~
 סי' הגרשוני עבודת בת'

ס~
 קרוב הוא רק הוי לא גלות בר אפי' בשינה שהורג שמי ~ז"ל
 חייב גדול אונס ~~ה שלא ~יון ומ~מלאונס

 ו~~~
 להדיא הר"ן בשם

 אבן ~יתה כגון קטן אונס היינו כרצון האונס על חז~ל ~אמרושמה

מ~ח~
 ה~יר ולא בחי~ו לו

 ז~ ~
 דל~א ליחוש לו שהיה ק~ן ~ונס הוא

הני~
 בחיקו אבן אדם לו

 א~~
 הך כגון והיינו רחמנא ~טרי' ג~ר אונס

ד~י~
 הקילו ולכן אונס הוה ~אשה הרי עכ~ל אצלו ו~שן חבירו ~א ישן
~שו~~ה

~~ ~ 
 לא בער

 הו~
 למ~ד קרוב אלא ל~ונס קרוב

 ו~כ"~

 היה אם אפי' וז"ל פ"מ הבעל דברי לי נראין בזה אמנם הוא גלות~ר
 להיות ענינו אין גלותחייב

 נ~
 ~מקומו שיגלה היה דגלות בארץ ונד

 הלוים בערי אחד במקום דר והיה הכה"ג מות עד למשפחתו ישבולא
 ממקו~ו נגלות ~צריך היה גלותוועיקר

 ו~"~
 גולה ל~יות הרוקח

 במזיד דוקא דזה נראה א' ב~קום לילות ב' ילין ו~א ונד נעולהיות
 בארץ תהיה ונד נע ביה דכתיב בקין נזה ס~ך דמצינו כ~וגמור

 עכ~~
 א~אמנ~

 על
 ז~

 ק'ן גבי ה~א ~נים ג' רק ~ו קבע למה הרוקח ס~ך
 דמש~ע ונד נע יהיה למתי קצבה ניתןלא

 דלעול~
 יהיה

 נ~
 ועוד ונד

 דתשובתבעובדא למ~
 רמ~~

 להיות ~ו קבעו
 נ~

 אחת שנה ונד
 ה~

 ביה דנו

די~
 הגלות ~וה ובשוגג ~וגג

 ר~
 ש~א אחרת ל~יר ~מקומו לגלות

 אם הזקן עילאי דברי על דה~יד~א הגלות דסמכו נל~ד א~א~שפחתו ב~קו~
רואה

 אד~
 ופיר"ח אותו מכירין שאין ~מקום וילך שחורים ילבש וכו'

 וכיון וכו' יצה~ר נגד ~מדו חכ~~ס אלא עבירה לעבור לו שהותרח"ו
 אז ל~רחוקשעולה

 ל~
 רוע ~~ברים הללו שמעשים וכו' נשתבר

 יגיעו~ אילעי ר'~דא' היצ~"~
 בס' והביאם י~ה"ר ~שברים ואכסניות דר~ים

 ~היות תשובה לבעל לקבוע ס~כו ~~~ז ונ~ל התש~בה בשערהמידות

~~
 יסוד עיקר וז~ו ~בבו משברים ו~כסניי~ דר~ים ~יגי~ות לפי ונד

~~~~~~
 נ~~~~ ר~~ ~~~י~ זבחי ~~

 תבזה לא אנקים ונדכה ~~בר נב

וכיו~
 מסור זה דדבר נראה ~כן

 נחכמי~
 ענין לפי וגלות תשובה לקבוע

 לשוב ה~תנדבים אדם בני לפני דרך ל~ום י~ לכן וז~ל הנ"ל בס'~~"ש

וי~
 יכבידו ואם תורה בעל החו~א זה אם כיצד לאדם אדם בין חילוק

 הצער בעניניעליו
 ~הת~נו~

 לא אז
 יוכ~

 יש ~רעים ~דותיו לתקן
 בתורה שיעסוק להורות ויש והצער התענית ב~יניעליו להק~

 בעס~
 גדול

 רבה בוי~ראיש וכ~
 ~נכש~

 יעשה ~ה ~~י~ בידי מיתה ונתחייב בעבירה

ויחי~
 קורא להיות ל~וד הוא אם

 ד~
 פרק לקרות ד~~ן שני יקרא א~ד

אח~
 אדם הוא ואם וכו' בלי~וד כפרה יש אל~א פרקים שני יקרא
 וצריך וכו' קשין יסורין לסבוללהח~יר י~ לזה הארץ עם שהוא ~ו ~טופל שהוא ~פני או לל~וד יכולשאינו

 החכ~
 תקע~א סי' היטב בבאר ג"כ והובא ע~"ל עיניו ראות לפיולהורות ~אי~ עניני ל~קור

 יותר תורה ויל~וד עוונותיו ~ל כ~כ ~צ~ו לסגף דא"צ בה~גב~ם
 בעל הוא ב~ר דוב מ~~ה והנה עכ"ל. רגילשהוא ממ~

 לו להקל וראוי ת~ר~
 תורה שהקפידה דבר לך ואין ד' דין רוצח ~הל' בפ~א כתב הרמב"םאך

עלי~
 כשפיכות

 ד~י~
 כ' ט' דין ב~"ד גם הארץ את תחניפו ולא שנא'

 השחתת בהם אין דמים ~שפיכות חמורות עוונות שיש שא~"פוז"ל
 ~ש~ד אינם שבת וחילול עריות ואצ~ל ע"ז ואפילו כ~~ד עולם שלי~ובו
 שבין עבירות ש~ד אבל ל~~ום אדם שבין ~~בירות הן עבירותשאלו
 לשכינה וגורם ~ארץ את ~ט~א שהוא א~רו ובגמ' עכ"~. לחבירואדם

 דוב שמהו' ובפרט מדאי יותר להקל ~אד ק~ה לכן מישראל~תסתלק
 שי~רום הגלות לו להקל עכ"פ ואמרתי כפרה מת~יבי הוא בעצמובער
 לא אם תורה ביטוללו

 ילי~
 בארץ ונד נע ויהיה אחד ב~קום לילות ~ני

 שלשה אף ללין לו ורשות ת~י~ה שנה גולה יהא לעשות לו קבעתיוזאת
 ר~~א שבתשובת ואף א' במקוםלילות

~ 
 ~אחר במ"א לילות ב' י~ין שלא

 בדבר לו מקיל א~ זאת כ' לא מהר"מ~בת'
 הז~

 ששם ואע"ג
 כחולים תורה לומדי כל הלא רגליו לכתת יוכל ולא חולי איש שהוא~חמת הקי~

 עליו תכפר ותורה ואמריעי אקצירי ~צלינין כ~~ן כדאמרינןשוינהו
~דלעיל

 ב~~
 בכל רבה. ויקרא

 קהל~
 ב~עת בה~כ מפתן תחת ישכב

יציאת
 אנשי~

 ~לקות אותו ילקה ואח~כ ע~יו לדרוך
 הש~~

 יאמר והוא
 התפילה בשעת הדלת אחורי ויע~וד הזה החטא ויפרטוידוים

בכל ויתענ~
 יו~

 ק~ה אם ולילות ימים ב' או לילות וג' י~ים ג' ולפעמים ויום.
 שאסור ממים חוץ ודבש יי"ש י~תה ולא התענית בליל ב~ר יאכל לאעליו

 לכסות חוץ החול ימי כל וכסתות כרים על ישכב אל בהםלהתענות
 ~צינ~מפני

 אל בחדש אחת כ~א כתונת ילבש אל אחת כר ומראשותיו
 ולא בחמיןירחץ

 יחו~
 פ"א כ"א ראשו

 בחד~
 אל סעודה לשום ילך אל

 שימלא בסירוגין תעניתים עוד יתענה אח~ז בשנה ג"פ כ~א ראשויגלח
 ~מספר תעניתים ת"ללתשלום

 נפ"~
 עליו קשה יהיה אם ידו על שנאבד

 ~חמת או הדרך ענוי ~ח~ת ראשונה בשנה אף ר~ופיםלהתענות
 שבוע בכל תעניתים ג' או ד' להתענות יכול וחמים גדולים י~יושהימים

 היום אותו יקבע כנ"ל. תעניתים ת"ל שישלים החשבון שירשוםרק
 בו ולומר היום אותו ~תענות לדורות לו בכי' יום המעשה בושאירע
וידוי

 ותחנוני~
 יקח ת~יד יא~צ נר יעמיד גם אם אב בו שמת כיום

 ~לא שבמקום עמו ~תו אותו לישא קטן שהוא ~דיקים אורחות ס'לו

יהי~
 בו י~גה אחרים ס~רים לו

 וא~
 וילמוד ספרים ב~קום שיהיה

 אוג~רות
 ~"~ ~וסקי~

 בכל ע~פ
 ~ר~ ולי~ ליל~

 בו ~הגה יש~ב



~ ~ ~ ~ ~
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~ ~  ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  לקיים יטרח ~ון יכופר ואמת בחסד כי ואמת חסדירדוף 
 מחילה ו~בקש ובדמעות הלב ובקריעת ובהכנעה ~דולה בכוונהולהתפלל מצו~ כ~

 חידושי ולשמוע בטלים ודברים וטיולים משחוק עצמו ימנעמ~ש"י
 לקיים עצמו על שיקבל בשעה ואף וכשיקיים ישתוק יחרפהו אםהעולם
 הסידורככל

 א~
 לו יתהפכו עוונותיו וכל ורפא ושב ~נו יכפר הרחום

 ויראה לעמוד יכולים צ"ג אין שם עומדים שב"ת ובמקוםלזכיות
 אמן ימיםויאריך זר~

~ 
 כהן חיים

 רפאפור~

~~~
 ~ו~~~ו

~~~~ 
 ~~~~~ו ~ו~~~ו ~~~~ו

 ~~~ ~~ו~ ~ו~~ ~~~ו~
~~~~~~ 

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

~~~~~~
 במשנהדכריתות

 ואת ר~י את שאלתי אר~
 ר"~

 של באטנז

טמאי~
 א' בהעלם אמו ואחות אביו ואח~ת אחותו על הבא

 זבחים ה' השוחט שאלו ועוד וכו' וא' כ"א על ~' או כולן על א' חייבמהו
בחוץ

 בהעל~
 ר"י את~ ר"ע שאל דוקא למה שואל הבן וכאן ע"ש וכו' א'

 ~ם א' בסי~נון הכל ויבואר להדדי השאלות תלויין האיך וע"ק זו~אלה
 דערות קרא בש"ס דמייתר ברוך רבינו שהקשה התו' קושית~תרץ
 דמקרא ~להאחותו

 ז~
 לדונו דאחותו כרת ~י' דאית יצחק לר' ~י' נפקא

 ואחות אחותו על לחלק ~לה אחותו דערות קרא וצריך מלקות ו~אבכרת
 על לחייב להו נפקא הסברא זו ס~ל דלא ~רבנן אבל אמו ואחותאביו
 יצחק דר' קרא הש~ס מביא ולמה בא~ותו דכרת מקרא וכו'אחותו
 בתימא זו קושיאוהניחו

 יעו"~
 ~תרץ ונראה

 ה~~
 כמה ובביאור נכון ~ל

 מה ורא~ונה ה~אונים ודברי התוספ' מפי' בצ"ע שהניחוקושיות
 יצאת למה דקאמר י~חק דר' הא על התו'~הקשו

 כר~
 לדונה באחותו

 מתני' דהא ~"ב בריש כרי~ות התו' הקשו ע~ז במלקות ולאבכרת
מפורשת

 מזב~ דקדשי בתמו~
 לי' ונפקא פנ~ט משום ~ליהם חייבים

 שלמים וה~א כרת בשלמיםמדכתיב
 בכנ~

 כל
 הקדשי~

 ~הקיש אלא הי'
 שלמים יצאו דלכך דנימא קשה ר"י ולדברי כו' מזבח קד~י שלמיםמה
 כרת לענין יצחק ר' כמאמר במלקות ולא בכרת ולדון הכלל עלללמד
 דאי' מה ~"פ הפשוט בדרך לתרץ וה~נ~"ד ~~ימא והניחודעריות
 מהקישא ויליף מנלן בטומאה קודש לאוכל אזהרהבמכות

 דבכ~
 קודש

 דזבחים ב~מר' ואי' למקדש קודש מקיש תבוא לא המקדש ואל ת~עלא

ל"~
 וחל קרי שראה ממצורע ~ם ופריך ביאה שמה במקצת ביאה א"ה
 כ' רבינא מסיק ולבסוף תרוצים כמה ומסיק כו' ביום בו שלוש~יני
 ואמינא יעויי~ש ביאה שמי' במקצת ביאה דהוה מלקות לענין ר"לקאמר
 לא דהא מלקות איכא ע"כ מקדש דבכניסת מקדש קודש ~שינןלפ"ז

 רבינא וכתי' מלקות לענין אלא ביאה ~מי' במקצת ביאה דלהוימש~יחינין
והוא

 נפ~
 קודש ויליף מקדש בביאת מלקות איכא ע"כ וא"כ מקרא לי'

 וא~כממקדש
 נסתל~

 דנימא ~תוס' קושית
 באוכ~

 בטומאה קודש
 סתרה והתורה ממקדש קודש דילפינן וז"א ~במלקות ולא בכרתלדונו
כלל

 ז~
 עצומה קושי' מחמת זו סברא לכאורה לסתור נראה אמנם

דהקש~
 ביאת ב~' למלך משנה בעל הרב

 המקד~
 דף דשבועות אסו~יא

 שהי' הוה בלו"ז לה משכחת האיך במיתה ששימש טמא דמקשהי"ד
 בע~ל הרב והקשה יעויי~ש כו' בצנורא דהפיך כ~ו' ומסיקבעזרה
 כפוריםד~חוסר

 ששמ~
 כפורים מחוסר דהא לה משכחת האיך במית'

 לתרץ ואמינא בצ"ע והניח העבודה בלא העזרה כניסת על כרתחיי~
 ותירץ יום טבול על זו קושיא הקשה הראב"ד דהנה הנ"להקושי~
 ה~און עליו והקשה לעזרה חוץ ועמד בצבת עבודה דעבדדמשכחת

 השוחט ~י~י' משחיטה לבד העבודה בכל בעינין דהא למלך משנהבעל
 רחמנא דמיעוטה הוא ובשחיטה ד'לפני

 דכתי~
 הבקר בן את ושחט

 ול~ ~לפני
 סברת דלפי דלק~מ ול~נ עכ~ל בצ~ע והניח ד' לפני השוחט

 במיתה דלהוי ששי~ש מ~"פ לי' משכחת ביאה שמי' במקצת דביאה~ל
 כיון א"כ ביאה שמי' ב~צת דביאה ולסברא לב~ונת ידיו מכניסדהא

 ~ לפני מיקרי בעזרה דהוא ניקנור לשער ידיודמכניס
 בש"ס כדאי'

 לומר שייך שפיר וא"כ יעיי~ש סמיכה לענין ע"א בזבחים דל"בו~תו~
 לפ"ז אמנם ודוק למלך המשנה קושית ונסתלקה בצבת עבודהדעבד

נ~
 ~ברא דלפי ~תרצתי הנ~ל תי~

~ 
 ב~ה דהוה הוא מלקות דלענין

במק~
 ביאה

 א~
 ביאה ~רי ~א כ~ש זו א~יאה כרת מחייב דלא כיון

 ודוק לדוכתא ק' והדרה ד' לפני דלהוי היכא כי ~רבןלהכשיר
~ 

~~~~
 יום דטבול אהא ד~שה למלך ומשנה הר~ב"ד ~ו~ י~ל

 לתרץ אומר ואני לה משכחת היכא במיתה ששימשומחוס"כ

~ד~ריה~  ~ 
 הראשון בדבור ומעלה השוחט ב~פ התוס~ שהביאו

 דקאמרדהא
 במכ~

 סברא לאו את~ה א"צ כריתות דחייבי י~ד דף
 ~פ~ז~אמינא יעיי~ש ורבא דאביי' בפ~ו~תא דהוא אלא הואמוסכמת
 וה~ב"ד ~~מ' מקשה נא התראה צריכה כריתות דחייבידנסברא
 דה~ מידיו~מל~מ

 וטמא מחו~כ ~קשו
 ששימ~

 הי~א במיתה
 כרת חייבי' בל"ז דהאלה משכח~

 ולסב~
 די"ל לק~מ ~תראה צריכין דח~כ

 ודוק במיתה ששימש ומח"כ ~מא לשום שפיר וחייב הכרת עלהתרו דל~
~ 

~~
 לא או התראה ~מי' ספק התראה בפלו~תא תלוי' תהי' זו סברא
 איתאדהנה

 ב~~
 חוץ דשחוטי הדבר זה דילפינין בפי"נ דב~ב

 דבנודר הרשב"ם ופי' בהקדש שאלה דיש מטות דראשי הדברמזה
 חולין והוה אנדרי' דמתשיל כרת מחייב דלא ~ן משכחת חוץובשוחט
 דע"כ אמינא ~פ"זלמפרע

 לסב~
 שמי' לא ספק דהתראת זו

 א"כ צריכין דאי התראה צריכין לא כריתות דחייבי לומרע"כ התרא~
התראה הו~

 ס~
 ~האיך אנדרי' מתשיל יהא דדלמא

 מתריני~
 ולא כרת בי'

 דחייבי א"ו קדשים דמחמת כריתות וב~אר חוץ בשחוטי כרתמשכחת
 יש התראה ~מי' ספק דהתראת לסברא אך ודוק ~תראה א"צכריתות

 צריכין כריתות דחייבי זו סבראלקיים
 התרא~

 וק"ל
~ 

~~~~
 מלקות דחייב ~ר~ע ליה אית שתים שבועות בפ' שבועותבמס'
 התראה שמי' ספק דהתראת ס"ל וע"כ אכל ולאבאוכל

 ~ וק~~
 אמינ~~~~~~

 לחייב לימוד יודע הי' ר~ע דבאמת כך יהי' דהסי~נון
 כרת יצא דלמה מקרא אמו ואחות אביו ואחות אחותועל

 בכרת לדונו אתי קרא דלמא נומר מסתפק דהי' אמנםבאחותו
 משום חייבין מזבח דקד~י מפורשת מתני' הא קשה הי' ע"ז אךבמ~קות ול~

 מדינא לי' ונפקא טומאה מ~ום עליהם חייבין אינן ב"ה וקדשיטומאה
 וע~כ במלקות ולא בכרת ~דונו כדי יצא דנכך נ'מא ואמאי בש~מים~רת
 ~א קודש דבכנ מהיקש ~הו ונפקא בפנ~ט מלקות איכא דע"כלומר
 ו~ו'ת~ע

 וא~~
 להוי לענין ביאה שמיה לא במקצת ~יאה ע~כ ~פ~ז

 צ~ל זו בסברא ~מ~ך והמ~נה ה~אב"ד קושי' ו~תרץ ד' לפ~י~ובד
 התרו ש~א דמייריכדפרישית

~~ 
 התראה ~ריכין כריתות וחייבי הכרת

 התראה שמי' ספק התראה לי' דאית ~ר"ע דוקא הוא זווסברא
 קו' יתורץ והשתא ודוק זו ~אלה נשאלה לר"ע דוקא לפ~זוכדפרי~ית
 דר' לימוד דהוא ~~ה אחותו דערות ~רא ~ייתי א~אי דהקשוהתוס'
יצחק

 דס"~
 עיי~ש במלקות ולא בכרת לדונו באחותו כרת יצאה למה

 כתבו דוכתן ובכמה ביבמות והתו' ב"ש מת~מידי הוא יהושע ר'דהנה
 ס"ל וב"ש אומר רבו בשיטת מסתמאדתלמיד

 דאי~
 שאלה

 דלמה י"ל שפיר התראה א"צ כריתות דחייבי ס~ל דלא אף לפ"זכידוע בהקד~
 מסקינין ואליבי' ~לה אחותו ד~רות ללימוד והוכרח באחותו כרתיהא
 ישנו כריתות ד~ייבי ס"ל ר"ע הא ולומר להק~ות ואין ודוק זהקרא
 דחשיב הלוקין הן אלו פ' דמ~ות דמתני' וכסתמא ארבעים מלקותבכלל
 והאיך ישמעאל ור' י~חק כר~ ולא ~וותי' ומוקמיני' כריתות חייבישם
 ~ו~ר~'יך

 דמםופ~
 ~~בר

 ז~
 ~~מת

 סתמ~
 ז"א וכ~ש דתמורה

 משום דאתרו להי~א לחוד ל~לקות בי' דאתרו היכא בין מחלק זהבדף דבמכו~
 דאתרו היכא איירי דמתני' די~ל זו סברא לפרוך שייך לא לפ"זכרת
 קצרת~ כי ודוק למלקותבי'

 בבי~ור הן לזה השייכים הסו~יא בביאור הן
 אמ"ו מפי שיצא המעוות את ותקנתי האחרונים ומפרשיהרמב"ם
 ~וד ונא להשיב נבהלתי ולא משנה בדבר כטועה אותישתפס

~  כו' הוא תורה לפכ"ת טרחתי ואם ידי ~הרימות~ עליאשימני לב~ 
 יעדתי כאשר דברי ~באר רציתי ולא ולהאדירה תורה ולה~דילתרבני וענוונות~

 הפשוט בדבר מ~ו את לטרוח ר~יתי לא פשוט היותם עם המשניותלחבר
 המאריך. על ה~צרוהנפתי

 ~ועה לכאורה ~ו ~י שנעשיתי ומ~
 הדבר זו בכתי~ה תקנתי למלך המשנה דברי שתירצתי מה משנהבד~ר
 לפני מיקרי העזרה דכל ל~ב דף בזב~ם התוס' דברי ~פ בוריועל
 ר~ליו מהדום הנמוך הכ"דד'.

 ה~
 המופלג הרב באמו"ר ~יר

 זלל~ההעניך ~~
 דאבדין על וחבל נמצא לא ז"ל מז~התשובת ~

~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ו~  
 ~~~ו. ~~~~~ו

ב~~~~~~~
 ~די קשה ולא כת"ה שהראה

 דבשל~
 עירוכין ב~~

 ~~ד~
 א~עים שהרי ~ר התוס' הקשו

 שהי~ שנ~
 י~ל

 יש~ל שעברו ניסן עד ~רים ישראל ש~~ו מני~ן חשביניןבמד~ר
את

 ה~ר~
 ~ב ~א ~ל ~כ חילקו דשבע ~וכיח רוצה הש~ס ואם



~ ~

~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~  

~ ~  ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  כלב שהיה היינו וגו' אותי בשלוח שנה ארבעיםבן 
 בתו~

 שנה ארבעים

 שילו~בש~
 וא"כ שאחריו בניסן היה שלו ארבעים שנת ו~לות מרגלים

 ושפיר הירדן את בו שעברו ניסן עד ~אחריו מ~יסן ל"ח רק נשארוש~יר

קא~
 ה~"ס

~ 
 ~רדן ~רו

 כ~
 מקשים ו~"ז תרתין נכי תמנין הוה

 דכך מנ"ל שפירהתו~~
 ש~ הו~

 כלב היה המר~לים ~לוח בשעת
האר~ים בסו~

 וא~
 הוה הירדן כש~רו וא"כ מ"א בן שאחריו בניסן הוה

 סנהדרין במס' אבל כיבשו דז~ להש"ס ומנ"ל חד נכי תמנין~ר
 ~תוס' שהקשו מה ~פי אף תמניא בר דאולידו הש~ס הוכחת א"ש~"ב ס"~ ד~

 יו"כ מחרת א~ר תיכף דהא ב~י~כיןהכא
 התחיל~

 המשכן מלאכת לעשות
 בתשרי י"ג או י~~ ביום איש שנקרא א' ויום י"ג בצלאל שהיה~א
 כבר שאחריו בתמוזוא"כ

 הי~
 י"ד

 שנ~
 תשרי עד חדשים ~' פחות

 ארבעים בסוף המר~לים שנשלחו בתמוז הוה דכלב נהי וא"כשא~יו
 פחות ב~לאל דהוי חד~ים ~' משום ואי ב~לאל דהוי ארביסר דל מ~משלו
 בתמני אוליד חד דכל אלא מוכח לא הא לן תיקשי וא"כ שנהמי"ד

 כו' שני תרתי דל בד"ה שם ~תו~' כתבו ~ראחד וחוד~
 בסו~

 וז~ל הדיבור
 ה~נ'~ לדעתי אבל כ"ת דרו' ספיקא להתיר נל~ד כן עכ"ל חודש בשבילדק דל~

 הכי למימר מקרא מנ"ל מ~ים התוס' כי כלל עיון מקום כאן אין~לא~ה
 דר"ל עכ~ל מ~ינו לא כלב שנות שהרי שם בע~כין בלשונםכדכתבו

 הקשו דבאמת אפ~ר ולפ"ז במקראמצי~ו ל~
~~ 

 דבסנ~דרין הש"ס אהוכחת
~"ל

 ג~
 שם

 להוכי~ להש~
 מיית~ ראיה מאי וא"כ אולידו תמניא דבר

 מקראי ולאו למילתא קאמר הש"ס התם ~ם הא מהתםר~ת
 רפאפורט כהן חיים מ~ו"ת אוהבו כ"ד וק"ללה ~מעיני~

~ 

ד~~~"~
 דאי~טריך הוא מלאכה לאו הא ועוד ב~מרא ע"ב כ"ט

 מלאכ~ אי ~דרבא וז~נ התום' ו~ק~ו~~עוטי קר~
 אי~~ריך לא

קר~
 אי~טרך מלאכה ד~או ומשום נפ~א תע~ו ~א ~לאכה מכל ד~א

 בפלפולא הקו' ליי~ב שרצו מהמשכי~ים ויש עכ~לקרא
 לכוון ו~נ~ע"ד תורה של הדעת על מתקבלואין וחריפת~ אריכ~
 דבר' עפ"י הדברי~

 בחומ~ר~~י
 וז"ל אמור ~דר

 כ~
 מלאכות אפי' תע~ו לא ~ודה מלאכת

 לכםהחשובות
 עבוד~

 אמינא הוה יתירה קרא ל~ו דאי הרי עכ~ל
 כתב לא בשבת והנה בה דמותר אפשר למלאכה ~יותר הח~בהדמלאכה
 דמלאכה הא עבודה כתיב ולא תע~ו לא מ~אכה כלא~א

 החשוב~
ביות~

 בה מותר
 ל~ור~

 איצטריך להכי בר"ה שופר תקיעת ~מו מצוה
קרא

 תרוע~ דזכרו~
 לאו והא רבא פריך וע"ז שבת דוחה דאינה למ~וטי

מלא~
 מלאכה הוה אי דבשלמא הוא למעוטי קרא דאיצטרך הוא

 טרך דאי למימר מ~ית הוה שפירגמורה
 קר~

 דכ~ אע~~ למע~טי
 לאמלאכה כ~

 תעש~
 ביותר וחשיבי גמורה מלאכה מי~יה ~פקא לא א~"ה

~ואיל
 ו~

 שאינה מאחר אבל סתם מלאכה כל רק עבודה מלאכת בה ~ב
 ודו"ק למעוטי קרא ל"ל כללמלאכה

~ 

 ~א"ז ~שם ב~י~נ~א
 מ~~ הגאו~

 המחבר מרן בן זלל"ה ליב ארי'
 ז"ל~

~~~
 ~חר של תמ~ד העבודות סדר וז~ו וז"ל כתב ~חרי בפ' ר~"י
 בב~די מחתה ~ל וק~ורת המ~תלח וש~יר פר עבודת ז~בבב~די

לב~
 ואיל ~ילו

 ~ע~
 ומחתה כף הו~את ז~ב בב~די המוספין ומקצת

 והקשה זהב בב~די כו' הערבים בין של ותמיד המוספין ו~ירי לבןבב~די
הל~"מ

 ~ר~
 כמאן דלא אתו אלו דברים וז"ל יוכ"פ עבודות מה~ ב~

 דל~~
~

 שירי כ' ואיך קריבין היו הערבים בין של ת~יד עם המוספין ~ל לו בא
 המוספין ומ~ת ה~רבים בין של תמיד עםה~ספין

 ע~
 ואיל אילו

 הע~
~ל~

 המוס' מקצת נשארו ולא קריבין היו שחר של תמיד עם המוספין כל

~
 בר"ש ד~א אליבא ו~י הערבים בין של תמיד

 ו~
 אליבא יהודא

 מק~תדאמרו דר~~
 ע~

 תמיד
 ש~

 אלו הערבים בין ~ל תמיד עם ומקצת שחר
 ואיל א~לו עם מקצת א~א כתב לא הוא אבל ניחא הוי ~ן אומר ר~יה~~
~~ם

 וע~
 גם בצ~ע והניח הזכיר לא ~חר של ת~ד

 הרמב"~
 ורש~~

 ~וצאת נידוןמחולקין
 כ~

 ומחתה כף הו~את הוי דלהרמב"ם ומחתה
 הערבים בין של תמיד קודם ולרש"י הערבים ב~ן של ת~ידאחר

 דלרמב"ם המוספין בענין שמחולקין ~מה לשיטתם ד~זלו לתרץ~נראה כנ"~
 ~צת ול~"י שחר של תמיד עם המו~ין~ל

 ע~
 וכו~ העם ואיל אילו

 ~ ד~ ~יו~~~
 א~א ע~א

 או~ ר~
 ~ר

 ושב~ ~~ו~
 ~ש~ם

~
 אשר הבו~ר עו~ת ~בד שנא~ קר~ין היו ~ר של ת~~ד

 ל~ל~

 כל במוספי שנאמר ראשונה בלבישה ופירש~יהתמיד
 הרגלי~

 מל~ד
 בסמוך נעשה הבוקר עולת עם מוספין אלמא הבוקרעולת

~ 
 ויל~ד

יו"כ
 מה~

 משאר יו"כ ללמוד יכולים דאיך מובנים אינם ודבריו עכ"ל
 בשאר דבש~מאר~לים

 רג~י~
 התמיד בין להפסיק קרבן שום היה לא

 שאר להקדים סברא ויש להפסיק שיש במה ביו"כ משא"כלמוספין
 ד~וונת לי נראה אבל ר~לים משאר ללמוד מנ~ל שמבואר ~מוהקר~נות

 רב בשם הונא רב בירושלמי דאיתא אחר ע"ד הואר"ע
 יוס~

 אתיא
דר"א

~~ 
 מקודש ומקודש תדיר אמרין דב"ש כמה

 קוד~
 עבודת הך

 היום למוספי קודמת היום עבודת תדירין היום ומוספי מקודשתהיום
 תדיר ומקודש דתדיר משום דר"ע דטעמא ~"לועפ"ז

 לפי קוד~
 מ~

 דא~'
 מחבירו התדיר כל התדיר כל פ'ריש

 קוד~
 קודמין התמידים חבירו את

 ~בד שנא' כו'למוספין
 עול~

 וכן התמיד לעולת אשר ~בוקר
 וכו' ו~קודש דתדיר הברטנורא וכ' וכו' חבירו את קודם חבירואת המקוד~

 הברטנורא כתב וכך קודם דתדיר לי ויראה איפש~א ולא ב~מראבעיא
 וכ' ה'במש~ה

 התוי~~
 דתדיר משום הברטנורא של טעמו לי ונראה

קוד~
 ה~מיד מעולת מקרא

 יתיר~
 לן נפקא

 אב~
 לן לית מקודש

 ל~לת אשר הבוקר עולת מלבד שנא' שאמר ר~ע דברי הן והן ע"שיתירה קר~
 תדיר ומקודש דת~יר ילפינין מז'התמיד

 קוד~
 לאמת קרוב כי ודו"ק

 עם מוספין אלמא במ"ש נזה כוון רש"י דגם לומר ~ואפשרהוא
 יוה"כ וילמוד לה בסמוך נעשההבוקר עול~

 מה~
 לכדאמרן נתכוין עכ~ל

ודו"ק~
 איתא כ~ב דף ביומא דהנה בחומש רש"י דברי לכוון יש ועפי"ז

 של תמיד עם אותו מחנכין שחר של תמיד קודם פסול בו אירעפ~יטא
 שחר של תמיד ~חר פסול בו איר~ אלא~חר

 במ~
 וכו~ אותו מחנ~ין

 נוב~ ~בייאמר
 זר ר~ה דאמר הונא וכדרב בצינורא ומהפך ~מונה

שהפ~
 עבודה הוי עבודה קרובי אלמא ~רש"י מיתה חייב בצינורא

 רצה לא דר"פ נראה פלו~תתם וטעם מחנכתו עבודתו אמרר"פ
 עבודה דקרובי דסובר משום ב~ינורא ~מהפך במה אותו דמחנכיןכאביי לתר~

 ~א ואביי עבודה הוילא
 אכת~ דהא מחנכתו דעבודתו כר~פ ~תרץ ~~

א~
 ומחתה כף הו~את קודם פסול בו ~ירע

 במ~
 לאו ד~א אותו יחנכו

עבוד~
 עבוד~ בקריבי אותו דמחנכין ~ובר לכך ~וא

 למאי ~יברא
 כדאי' שיר~ה מה יקדים ומקודש תדירדקיי"ל

 ברמב~~
 מה' ט' פ'

 כיון ~' ~'ומוס~ין תמיד'~
 איבעי~ ד~ו~

 הירושלמ~ לסברת ו~פ~ז איפשטא ד~א
 היום דעבודת קודם מ~ם איזה ומקודש תדיר הוא ור~ע ר~אדפלו~תת

 קודם מקודש סובר ור~א תדיר הוא היום ומוספי מקוד~ה~
 להלכה דפסקינין למאי וא"כ קודם דתדירסובר ור"~

 ד~ניה~
 ואיזה ~וין

 נר~ה היה יקדיםשיר~ה
 להקדי~

 פסול אירע ~מא משום היום עבודת

בכה"~
 תמיד אחר

 ש~
 שחר של תמיד עם קריבין מוספין הוי ואי שחר

 השני הכהן את יחנכובמה
 לכ~

 עבודת אחר ~מוספין את מאחרים
היום

 וא~
 דהא המוספין יקדימו היום עבודת קודם ב~ן פסול ~רע

 שירצה איזה להקדים בידינוהרשות
 ויתחנ~

 ש~מוספין במוספין
 ה~

 ואף אחר כהן ומתקנין חכמים חש~ו זו לחש~א והרי ב~די~בשמנ~
אנן

 לז~ ניחו~
 כדי היום עבודת בתר המוספין לאחר נותן הדין ו~כך

 רש~י דבר~ א"ש ועתה להקדים שני כהן ביד י~ פסול בו יארעשאם
 כ'דהוא

 העבוד~ סד~
 אליבא

 דהילכת~
 יקדים ומקודש תדיר דפסקינין

מה
 שירצ~

 תמיד עם המוספין דמקצת כתב ולכן הרמב"ם ~פסק כמו
 ומקצת ה~רבים~ל

 ע~
 שחר של תמיד עם קרבו ולא ~עם ואיל אילו

כדי
 לחנ~

 ~הקדי~ דרשאי פסול בו יארע אם הכהן בהם
 היום ועבודת

 דס"ל כמו הערבים בין ~ל תמיד עם יקריבו לא א~י אכתי וא~לל~חר
 תמיד עם קרבו לא אמאי כנ"ל ~חר של תמיד עם קרבו דלא ד~הילר~א
 י"ל ה~רבים בין~ל

 משו~
 דר"א אליבא דירושלמי לטעמא יק~ה דבאמת

דמקוד~
 העם ואיל אילו עם המוספין להקריב ~יה קודם

 דקוד~
 איל

 העם ואיל עולתו ועשה ויצא כתיב דהא המוס~ין להקריב א"אהעם
 והיה ב~מרא ~דאיתא וכו' ~~לו מקריב היה ביציאתו דתיכףומשמע
 למ~ ואכתי העם ואיל אילו עם המוספין להקריבמוכרח

 ~א אמר
 הערבים בין של תמיד עם המוספיןשקריבין

 א~
 סובר דר~א י"ל

דהוצאת
 כ~

 ע~ בדף דילן והג' ה~רבים בין של תמיד אחר היה ומחתה
 פר אבל ~רסינין דלא ל~יר~~ שמואל דבי בתנא ~א דבריש~רש
 כ' והלח~מ בתוס~ כמבוארה~לה

 דל~ירס~
 היה ~לא ביחד הכל היו זו

 כף בהוצאת הערבים בין של תמיד ובין העם ואיל אילו ביןמפ~יק
ומחתה

 הי~ ~
 של תמיד אחר ומחתה כף הוצאת

 ~י~
 ואני הערבים

 או~ה ~ייםכתבתי
 גיר~

 תוס~ קו' ותירצתי
 ע~

 לפ"ז נמצא זו ~י~א

לכ~
 לשיטתו ר"א תופס

 מוספי~
 משום הערבים בין של תמ~ד עם

 ואיל ~ילו עםשה~ס~ין
 ה~

 אמר ולכך קריבין היו
 ע~

 בין של תמיד



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~"~~~~~~ ~~ 
 אמר וע"ז אילו קודם המוספין היו שלא למעט רק בא ולאהערבים ~~~ ~~~~~~~~

 דהא אילו קודם לא היינו ה~ביםבין
 לסב~

 היה לא קודם דמקודש
 יותר מקודש שהוא משום המוספין קודם היום עבודת להקדיםרק

 משא"~ ולפני~ ולפני בוץ בב~דישהיה
 מקודשים אינם העם ואיל אילו

 תדיר דהם מעלה להם יש ומוספין קרבנות שאר ו~ןממוספין
 וא"~

 היה
 ~~~א וכו' ועשה ו~צא שנאמר משום רק המוספין ל~קדיםה~ברא
 ביציא~ שתי~ףב~מרא

 ו~ו~ אילו להקריב מו~רח היה היום מעבודת
 בל~ונו ר"א תופסול~ך

 ע~
 קריבין המוספין היו הערבים בין של תמיד

 דסובר לשיטתו רש"י אבל ~נ"ל ~לל ביניהם הפסק היה לאדהרי
 ומחתה כף הוצאת אחר היה~~תמיד

 וא"~
~ דהמוספין לו~ר שייך לא

 ~תב ול~ן נעשים היו הערבים בין של תמיד עם
 דהי~

 עם מקצת קריבים
 אם והרמב"ם רש"~ שמחולקין מה נמי יובן ולפ"ז ודוק. העם ואילאילו
 התמיד להקדים אי הערבים בין של לתמיד קודם הי~ ומחחה ~ףהוצאת
 בפי~ והרמב"ן ומחתה ~ף הוצאתקודם

 החומ~
 ל~רמב"ם ראי~ מביא

 ועיין הגמרא מן ראיות ~מה לרש~י ו~ם ראיות ~מה ועוד הירו~למימן
 דילן ו~מרא הירושלמי דבאמת נראה ולי צד ל~ל ראיות שמביאבלח"מ
 ומחתה ~ף הוצאת להקדים שראוי סברו ~ולם רק בזה ~לל מחולקיןאינם
 פסול בו אירע שמא זו לח~שא ~חיישינןרק

 ב~ה~~
 ~ף הוצאת קודם

 את יחנ~ו במהומחתה
 ה~ה"~

 יהי~ שאם ~די התמיד מאחרין ל~ך
פסול

 ב~ה"~
 הערבים בין של ~תמיד יקדימו ומחתה ~ף הוצאת קודם

 דמחנ~ין סובר והירו~למי דילן ~~רא סברת זהו בתמיד אותוויחנ~ו
 הוא דהא זו לסב~~ חייש דלא הרמב"ם ולפ~ז ~נ~ל עבודה בקריביאותו
 פסול אירע דאםסבר

 ב~ה"~
 מחנ~תו ~בודתו שחר של תמיד אחר

 שזה שסובר ואפשר~דר"פ
~"~ 

 ומחתה ~~ף שמוציא במה הוא עבודה
 לתמיד ומח~ה ~ף הוצאת להקדים צריך איןול~ך

 לשיטתו רש"י משא"~

שרצ~
 פסול בו ~ירע אם לתקן

 ב~ה"~
 שחר של תמיד אחר

 סובר ~נ"להמוספין לה~די~
~"~ 

 אירע ~מא עצמה זו מחששא התמיד ~אחר
פסול

 ב~ה"~
 דמקצת רש"י ~ומ"ש ומחתה ~ף הוצאת קודם התמיד אחר

 ~תיבי קראי דתרי משום היינו ~ערבים בין של תמיד עםמוספין
 ע' דף ב~מרא ו~מבואר ה~י ~יד ומניי~ו ה~י עבידומינייהו

 ור"ע ר"א של טעמו שפי~ אחר הירושלמי דברי נמי יובןועפי~ז ודו"ק~
 ה~ל ר"י אמר התם ~~י~בפלו~תתם

 מודי~
 בהוצאת

~ 
 שהוא ומחתה

 פלו~תת שיי~י דמאי אלו לדברים ~בנה שאין הערבים בין של תמיד~חר
 תמיד עם או ~חר ~ל תמיד עם קרבו אם במוספין ~פלי~י ור"ער"א

ש~
 בין של תמיד אחר ~היה ומחתה ~ף בהוצאת ~מודים הערבים בין
 אינך דסברי מה דהא ניחא ולפמ"ש בזה ~מודים דמנ"להערבים

דהו~~
 קודם הוא ומחתה ~ף

 לתמי~
 שח~ו מפני הוא הערבים בין של

 פסול יארעלשמא
 ב~"~

 אותו יחנ~ו במה ומחתה ~ף הוצאת קודם
 מקדימין היה ב~"ג פסול אירע ואם ~תמיד דמאחרין סבריול~ך
 ~ף להוצאת הערבים בין של~תמיד

 וא"~ ומחת~
 דפלי~י ור"ע ר"א

 קריבין היה שחר ~ל תמיד דעם סבר ור~ע קרבו אימתבמוספין
חייש ול~

 לחש~
 ב~ה~ג פסול אירע שמא

 ע"~ וא"~
 דםובר

~"~ 
 בהוצאת

 בו אירע לשמא חייש ולא הערבים בין של תמיד אחר היה ומחתה~ף
 אחר פסול בו יארע שמא חייש דלא ~מו ומחתה ~ף הוצאת קודםפסול
 עבודה הוי עבודה דקריבי אי מחנ~תו עבודתו דסובר משוםהתמיד
 לאל~ן

 ~"~ חיי~
 ור"א לזה

~~ 
 סובר

 דהוצ~
 התמיד אחר ומחתה ~ף

 בין של תמיד עם מדקאמר לעיל ~מ"שהיה
 הערבי~

 מוספין קרבו
 העם ואיל אילו עםקאמר ול~

 וע"~
 שפיר ל~ן ~לל ~פסק בהם הוי דלא

 נעשה הערבים בין של תמיד אחר ומחתה ~ף דהוצאת מודים דה~לאמר
 ~ח"ז שם שמביא מה הירושלמי דברי ~משך עוד יובן ועפי"זודו~.
 שם ~נוזים היה שםולבשם

 ה~יפורים ליום ~שרין היה ולא מרקיבין הי~
הבא

~ 
 תשובות ב~ רבין אמר הדיוט ל~~ן הם ~שרים ~ם אומר דוסא

 דברי לחבר ונראה יותר מפורש י"ב דף דיומא וב~מרא ו~ו~בדבר
 ב~מרא דהא ור"ע ~א פלו~תת טעם מקודם מ"ש עםהירושלמי
 באבנט מחרץ א~ו מחנכין במה~דמקשה

 ומקש~
 אבנ~ו למ"ד הניחא

~ל
~~~ 

 ~ו~ אבנטו ~מ"ד אלא הדיוט ~הן של אבנטו זהו השנה כל של
 אמינא אינ~א

 באבנ~
 אלי~ מידי קשה לא ~ו אותו מ~נ~ין

 ד~ע
ו~א

 ב~
 את י~נכו

 ה~ה"~
 ד~רי דאפשר ~יון באבנט ל~נכו דיכולין

 ~הן של אבנ~ו זהו השנה ~ל ~דול ~ן של ~נט~ד
 הדיו~

 ודוק

 ~הי~
ע~~

 נ~א
 בש~

 בן ~וקל~"ה ליב אריה מו~ה ה~און אא~ז
~~ 

 ~ל.

~~~
 יה"כ שעירי שני י"א ה~ הקרבנות מעשה מה~ י"ח בפ~הרמב~ם
 ~לא עד אם בחוץששחטם

 התוד~
 על ~רת חייב עליהם

 על פטור שהתודה ~חר ואם לוידוי השם לפני לבא וראויהואיל שניה~
 שונה אני א~א ובהש~ות השם לפני לבא ראוי אינו ש~ריהמשתלח
 רב ופי~ שניהם על חייב עליהם הגריל שלא עדבברייתא

 חס~
 הואיל

 על ופטור שם של על חייב עליהם משה~ריל בחוץ הנעשה לשעירוראוי
 ה~ורל עליו ועלה שה~ריל ~יון שהתודה קודם אפי~ אלמא עזאזלשל

 לבא ראוי שאין ע~יו לה~ודות שעתיד אעפ"י בחוץ עליו פטורלעזאזל
 ונהקטרה לזריקה ראוי שיהא אלא לד~ מיוחד ויהא מועד א~ל פתחאל

 לפירושה ירד שלא הטעהו דזבחים שמעתתא ראשי וחיי לד~שנאמר
 שהרמב~ם ~~ ~~מ בעל והרב הראב"ד עכ"ל משובשתומצאה

 שעירי שני בפ~ בברייתא ש~נו ומה למשובשת חשבה ש~ראב~דה~ירסא תפ~
יה"~

 מן שיש ומה ע~"ל לי~ קרי ה~רל~ לוידוי תנא י"ל ה~ריל שלא עד
 הר~מ על ~ם שם ותמה לח"מ ב~ל ~רב זה ~ל עמד ~בר עליוהתימה
 לקייה ספר ק~ית~ בספרו ~~בר~~רא~~

 ה~יר~
 הרמב"ם ולדברי הנ"ל

 ~ בצ"ע וה~יח ~נ~דו ~זר ~צ~~ לא זוב~לכה
 ביומא אלו בסו~יות דהרמב"ם שבילי לי דנהירין ליאומר~~~~

 הראב"ד הוכחת עיקר ~ל דהרי משמיא ל~יני ואנהירוובזבח~ם
 ראוי שיהא אלא לה~ ומיוחד מועד אהל פתח אל לבא ראוי מיקרידלא

 ~מבואר המשתלח שעיר ל~וציא לה~ מדאיצטרך הוא ולהקטרהלהזרקה
 דף ביומא לפירש"י ו~וון לה~ ~נאמרבל~ונו

 ס~~
 אל התם וז"ל ע"ב

 ~הוציא אתא ו~י אי~ט~ך לא לר~ות ד~ילו אתי להו~יא לה~לבא ~~י שהרי פתח מאל ממעט דלא ה~שתלח שעיר לרבות מועד אהלפתח
 י~א שמ~וחד'ם מיולמדרש את~

 ז~
 הראב"ד שה~ריח וזה לה~ מיוחד ~אי~ו

דלי~~
 ~~יטת ~ה~ מיוחד ק~וי יהא לוידוי ה~ם ~פני הראוי ד~ם ~פרש
הרמב"ם

 ד~עיר איצטרך לא לרבות דאילו ממעט מאי לה~ דא~~
 משום ו~י ~בא ראוי שהרי פתח מאל ממעט לא וידוי קודםהמשתלח

 אעתיק דברי ולהאיר ~דרבונות הרמב"ם דבריהא
 פלו~~ ל~

 ד~י
 מתן ~עת ~ד חי לעמוד זקוק יהא מתי עד ע"ב מ~ דף ביומאור"ש
 התוס~ ו~~ דברים וידוי שעת עד אומר ר"ש ר~י דברי חבירו ~לדמים
 ד"ה ~"ב ס"ד ובדף ואזדובד"ה

 האמ~
 מתן קודם התודה דאם רבא

 חבירו שלדמים
 לר~~

 פ~ והרמב"ם דמים מתן עד חי להיות ~ריך אין
 וידוי ~עת עד חי עומד להיות וזקוק דברים וידוי זה דל~פר ~ר"שבזה

 עמו והדיןדברים
 דקי"~ אע"~

 ור"ש ר"י
 שאני ~ר"י הל~

 ה~
 דסתם

ל~
 דף ביומא בתוס~ ועיי' דברים כפרת עד חי לעמוד דזקוק בהא תנא
 ~וותי~ דברייתא תנא נמי לן וסתם ע"ש רבא האמר ד"ה ע"בס"ד
 פ~ ו~ם ~"ב ל"ו בדף עיי~ מדבר ה~תוב דברים ב~פרת עליודל~פר
 אברר ועתה ~ר"י הל~ה ור"ש ר"י דפסקא ~~ללא ~ר"י מע~בדהגרלה

 דאם דנקטינן ל~י דאפי~לך
 התוד~

 דמים מתן קודם המשתלח על
 עד מ~לחו אינו חי ~~הוא תחתיו אחר להביא זקוק דאינו ומתחבירו ~~

 בדף דרבא משמי~ ~ימי רב דאמר ממאי והוא חבירו של דמים מתן~מר
 מתנות ש~מר לאחר ~עיר דם ~שפך באם פירש~י מ~לח אחרון ע"אס"ב
 ~בי ב~מרא דאמרי~ מטעם ולה~ריל אחרים שנים להביא והוצרךפנים
פר

 ~ה"~
 דס"ל מאן דאפי~ שם ומסקי~ ~פרה בו ש~מר לפי נשרף דאחרון

 ד~תיב משתלח לבד דהאחרון בשעירים מודה נשרפים ד~ולן פריס~בי
 משמע בדו אותואותו

 שמע~
 התודה דאם דנקטינן למאי אפי' מהדא

 ל~יא ~וק דאין ומת ~ירו דם מתן קודם המשתלחעל
 א~

 ~שהוא
 דה~רלה נקטינן דהרי חבירו של דמים מתן אחר עד משלחו אינוחי

 שעירי~ שני ל~ביא צריך הדם נשפך ואםמע~ב
 וזה עליהם ולה~ריל

 דרבא משמ~ שימי רב ~דאמר כפרה ~מר שבו לשלח זקוקהאחרון
 לשלח ~י הי~י וא"כ משלח~חרון

 קוד~
 דלמא חבירו של דמים מ~ן

 להביא ~וק ויהא הדםישפך
 זו~

 האחרון ולשלח עליהם ולה~ריל אחר
 המ~לח על התודה ~בר אפי~ ו~כ לבדו אותו אותו אמרהוהתורה
 הא~רון משלחהראשון

 דג~
 ~רה

 עדי~
 ע"כ דהרי ~דע דברים מוידוי

ג~
 שבו ~~רון א~ שורף אעפ~כ התודה הרא~ון הפר על

~~ 
 ~פרה

 נפשךמה
~~ 

 א"כ ו~ודה חוזר הא~רון הפר על דלמא
~ 

 ה~יר
 ג"כהשני

 חו~
 ואין ו~ודה

 ~~ ~ו~
 דיץ

 ל~~
 ולו~

 ~להפר ~ב~ דבשלמא
 ד~~

 ~פרה
 יות~ עדי~

 ואם ~~~יו א~ר ~הביא ~וק וידוי קודם כשמת ~הריעדיף ד~~~ דוידוי ~זינן בשעיר מ~א~כ
 אח~ ~



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

 ג~ קוד~הוידו~
 ד~א א~ר ~ביא זקוק ~ינו חבירו ~של דמים מתן

ד~~
 דה~רל~ כ~י דנקטינן למאי ~וכחת~ לפום

 למא' אפי' מעכב
 אחר להביא הוא ~וק מדבר הכתוב בכפרת דל~ר ~מידנק~י

 א~
 מת

 שכן וכיון חבירו של הדם נשפך אם ה~רלה ב~ביל ו~דוי אחרהראשון
אמינא

 א~
 המשתלח שעיר להו~יא אתי לא המשתלח ש~יר להוציא דל~~

~וד~
 וידוי

 ~וד~
 ב~לל ה' ~ני בא דהוא כיון בי~ קרינן לה' מיוחד וידוי

 להוציא בא ולא ה' נפני מיוחד עצמו הוא והוה השה לפני להתודות~צמו
אלא

 א~
 עדיין א~פי"כ חבירו ~ל דמים מתן קודם עליו ~תודה כבר

 מתן שעת עד חי נהיותזקוק
 דמי~

 לה~ מיוחד מיקרי אינו חבירו~ של

שהו~
 ~א ואינו ~בירו בשב'ל מועד אהל פתח אל לבא ~~וק

 בשבי~
 עצמו

שכב~
 התוס' שכ' וכמו עליו התודה

 בד~
 וכו' ואזדו בד"ה ע"א מ'

 וכו' ~בר ור"ש ב~ירו ~יתכפרו עד פי' הוי דקרא עליו ל~פרלר~מ וז~~
 שיטת היא וזו קאי אמשתלח ~ליוו~כפר

 הר~"~
 נסתלקה והשתא

 ראוי ~יהא אלא אינה לה' המיוחדין דלה' הנ"ל הראב"דהוכחת
 דשעיר איצטרך ~א דלרבות ממעט מאי לה' דאל~כ ו~הקטרה~זרי~ה
מ~תלח

 מפתח ממעט לא וידוי קוד~
 אה~

 איצטרך ו~~יט~ו מועד
 ~ל'ו התודה שכבר המ~תלח~עיר למע~

 קוד~
 דמים מתן

~~ 
 אעפ~י חבירו

 ~תח ~ל לבא~~אוי
 אה~

 מועד
 ע~

 נה' ~~ו~ד חבירו ~ל דמים מתן ~מר

ל~
 ב~ביל בא שאינו כיון לי' ~רינן

 כפר~
 חבירו כפרת ב~ביל א~א עצמו

 פוסקו~כך
 דא~

 ~לא עד
 התוד~

 ~ני ~א וראוי הואיל חייב עליהם
 דברים כפרת עד חי ~מוד דזקוק כ~ש דפ' מאי דלפום לוידויהשם
 מצינו א"כ מע~ת דה~רלה כ~י ~"כ ופ' הנ"ל ~עם הוידוישהוא
 והוא ~משתלח בשעיר דר~אתלתא

 קוד~
 קודם ה~ר~ה אחר ~~רלה

 ~~ת קודם וידוי אחרוידוי
 ד~י~ מת~

 ראוי' וכו~הו כנ~ל חב~רו של
 וכיון מועד א~ל ~תח אלל~א

 ש~~
 תרי מלה' להוציא מנלן

 ד~~~
 ד~וא

 לא ~ה' ד~מא דמים מתן קודם וידוי ואחר וידוי קודם ה~רלהאחר
 קוד~ וידוי אחר ו~וא דר~א חד ~~ו~יא ~לאאתי

 ~יון ~בירו ~נ מ~ד
דלה'

 המיו~
 שפיר לה'

 ~~ מתפר~
 וידוי קודם ה~רלה אחר שע~ר

שמיוח~
 אחר ~משתלח שעיר ו~וציא עצמו כ~רת בשביל השם לפני לבא

 מיוחד אינו אפא"מ לבא ~ראוי א~פ~י חבירו ~ל דמים מתן ~ודםוידוי
 כנ"ל עצמו כ~רת ב~ביל בא ~אינו~ה'

 ודו"~
 לדין שזכינו וכיון

~~ 
 ממה

שש~~
 על תפיסה משם אין חייב ע~יהם ה~ריל שלא עד בברייתא

 מדבר הכתוב דמים בכפרת לכפר דס"ל ~וא ר"י תנא דמאןהרמב"ם
 בשביל אלא ~צמו כ~רת בשביל מועד אהל פתח אל השעיר בא אינווא"כ
 לזריק~ ראוי ~יהא אלא לה' המיוחד לה' מיתפרש ולא חבירוכפרת

ולהקט~
 כהלכתא דלא היא ברייתא דההיא ונמצא הראב"ד כשיטת

 ~רמב"ם לה חשולא
~ 

~~~~~~
 סו~יא ההוא על ~התוס' שהעירו קו' מכמה מנוח מצאנוזו

דזבחים
 קי"~ ד~

 כאן הש"ס שם שמשני דמה והוא
 לפרש הצריכו ע"כ והראב"ד תוס' שיטת ולפי ה~רלה לאחר כאןה~רלה קוד~

 קודםכאן
 ה~ר~

 ולאחר להוציא ל~' אי~טרך
 ה~רל~

 מאל שפיר ממעט
 עליהם ה~~ל שלא עד דאם דיומא לסו~יא מת~גד והיא מועד ~הלפתח
 תירוצים כמה שתי' ואחר ביומא ישנים בתוס' ~"כ איתא זו וקו'חייב
 כאן דב"ה שנית בצ"ע הניחושונים

 את תוס' שתיקנו ע"ש וידוי קוד~
 את ולאהקרא

 המשנ~
 ~יון

 דל~
 המשתלח ושעיר ח~ת ~רת אלא ת~י

 מיני' דלא~מעי' פתח דאל קרא נסיב אמאי מלה' ~פירד~מעטי
 דזבחי~~ והסו~יא ניחא ולדרכינו וידוי קודם המשתלח שעירלמעוטי
 הלח"מ שביאר כמו אדרשא ולא הדין א~וף ורמינהו דפריך מפרשאהכי
 בלשון להקשות הו~ל לא קאי אדרשא רומיא ס~ד דאי רש~י~וונת
 כדמפריך אתי לרבות פתח אל להוציא פתח ואל הל~ל ה~י אלאורמינהו
 ~רסא לפי ~ח~מ בעל שפי' כמו פריך אדינא ~לא וכו' להוציא ול~~ביומא

 דלא חייב הוידוי דלפני י"ל דמתני' דתנא משמע דל~אורה~משובשת
 דלה' קראהביא

 אל~
 שעיר למעט מיני' שמעי~ ד~א פתח דאל קרא

 דממעט ש~מ לה' דמדאיצטרך משמע ובברייתא ~ידוי ~ודםהמשתלח

א~
 ~ורא~ ר"ל ה~רלה קודם כאן ומ~ני וידוי קודם המשתלח ש~יר

 ד~תני~~נא
 ותנ~

 ס~ל דמת~י' דתנא אלא בדינא פלי~י לא ד~רייתא
דחייב

~ 
 הוא לה~ מיוחד דעדיין הגרלה קודם

 ומ~
 לאחר

 לאחר היינו למעט ~ב~יתא דא~טרך ו~אן ~~ מיו~דדאינו הג~~
 ~~י'דלא ה~רל~

 ולכ~ פ~~ ~~
 פתח דאל ל~לות למ~ט לה' איצטרך

 ו~~א ~~~ה ~תח אל ~א~ראוי הו~
 ל~

 ~יא אינו למה
~~ 

 דלה'

דה~
 הד~א ע~ר

 מא~ והמיעו~
 שלא ל~לות אתי דלה' אלא פ~ח

 לו~נ~~
 על דחייב

 כ~
 ~ל~ הראו~

 וידו~ קודם ו~לא ו~~יך פ~ח ~ל
 ~א ראוינ~

 פת~ א~
 ~י~ ל~י ~ל

 בכפרת דל~ר בהא כ~ש

דברי~
 לה' לאוקמי מצינו א~כ מעכב דה~רלה כ~י וקי~ל מדבר הכתוב

 של דמים מתן קודם עליו התודה כבר אם היי~ המשתלח שעירלהוציא
חבירו

 דאע"~
 אל לבא ראוי דעדיין

 עכ"~ פת~
 כפרת בשביל בא אינו

 דבא לה' מיוחד קרוי ~פיר וידוי קודם אבל לה' מיוחד קרוי ו~אטצמו
 אחר להוציא אלה אתי לא דלה' באמת מני ~ ו~ני עצמו כפרתב~יל
 כפתור הוא כי היטב ודו~ק לה' מיוחד ק~י וידוי קודם אבלוידוי

 ופרח~
~~~~~

 מו~ המופל~ אותי
 ~ מפני סלוצק מק"ק ~רונם

 ראוי הוה
 משלחו שאינו אף הוידוי אחר אה"מ ~תח אללבא

 ע~
 אחר

 עומד הוא לעזרה חוץ שמא מנין בעזרה עמידתו מ"מ ה~נות~מר
 דבמס' היא דבריו ענ והתשובה פתח אל לבא ראוי אינו אכתיוא~כ
 ששת רב אמר ה~תא למאי בטו~ה א~י' אתי איתא ע~ב ס"ויומא
 טמא נכנס ופירש"י ומשלחו לעזרה טמא נכנס ~ל~ו נטמא שאםלומר
 ~וה מהעזרה דוקא להשתלח דזקוק הרי שם לו מסרו שהכהןלעזרה
 להוציא אתי דלה' צ~ל אין תו לדין ~ז~נו ~ך וק"ל לבא ~אוישפיר
 א~למעוטי

 אם אפי' אנא חבירו של דמים מתן קודם התוודה
 שחטו אם חייב דאינו ~וציא לה' אי~טרך אעפ"כ חבירו של מ~דאחר התווד~

 פתח אל לבא ראוי דקרוי דהא השלוח לפני הוידוי אחרבחוץ
 שמעתתא האי כי וכל הרמב"ם דברי ביותר פש~טים והשתא כנ"להשלוח ~שבי~

 למי הדברים ראוי' מש~י' אמרולית
 ~ שאמ~

~~~~
 בנין של אמה דאמ' לר"י א~א וכו' לר"מ הניחא ע"ב ה'דף
 איכ~ מ~י חמ~ה כלים ושל טפחיםש~ה

 וכפורת ארון למימר

~~~
 חדסרי דהוי עד אימא ופ~~י חדסרי להו פ~ו ו~ל~א תמני' ה~~ל

ופ~~~
 כ~'

 וי~
 ~~ אמאי לדק~ק

 למימר הש"ס דבעי למ~י קו' האי פריך

~~י~ר~
 ט' דארון מהא ט~חים י~ ~בוה דשאינה ~סו~א דינ~~~ן

 של אמה דאמר לר"י להקשות הו"ל וכו' י' כאן ~רי טפחוכפורת
 ס~י סוכה אימא ופל~א תמניא הו"ל כמה וכפורת ארון א"כחמ~ה כלי~

 ע"ב דף יומא במס' דאיתא עפ~י ליי~ב ונלע"ד ופל~א בתמניאליה
 י' זהב של חיצון וכו' ט' עץ של אמצעי בצלאל עשה ארונות ~'~ב

 כמ"ד והא טפח בעובי' יש כ~ד הא ל"ק ומשהו י"א והתניאומשהו
 הזהב שולי בעובי יש כ~ד הא ופירש"י זר משהו ומאי טפח בעוביואין
 משהו אלא טפח בעוביו אין כמ"ד הא העץ שולי בעובי יש כאשרטפח
 זר בתרייתא בברייתא דקתני משהו ומ~ו בה איפל~י היכי ידע~אולא

העו~
 ~יה

 עוד~
 ל~יות החיצון ב~ובה מש~ו הכפורת עובי על ל~עלה

 לע~צ להקשות ליכא בברייתא דתני מה לפי נמצא עכ"ל סביב לכפורתזר
 תמניא להו הוי וכפורת ארון א"כ חמשה כליס של אמה דאמרלר"י
 החיצון ~עובי דיש וכמ"ד ברייתא כהאי ס"ל ד~י דא"לופל~א

טפח ~"~
 עודף עולה זר ועוד ופל~א תשעה וכפורת ארון ~הו הוי וא"~

 דלחומרא וקי"ל מ~הו רק טפחים מי' חסר לא תו וא"כ הכפורתעל
 יומא במס' ועיין דק לאפורתא

 ד~
 חשיב לא אמתא דלא כיון ע"ב ל~א

 דילפינין הכא אבל ~מילוי טפחים י' הסו~ה לעשות ומחמירין ודו"קל~ן
 פרי~ ~כרובי~ לכנפי עד ה~פורת בביןמחללה

 את"נ א~י' דהא ~פיר
 הכפ~רת ~םשהארון

 ~י~
 וא"כ ומשהו י' להו פשו משהו פחות עשרה

 סו~אימ~
 דק לא פורתא למימר ליכא והכא ומ~הו עשרה ד~וי עד

 כדאמר דק לא אמרינן מי לקולא לחומרא דק לא דאמריניןדאימר
 משום ופל~א סרי חד להו פשו הש~ס דקאמר והא ע"א ח' דףב~מרא
 דלמא טפח החיצון בעוביו יש כמ~ד לתפוס מנ"ל נמי לי'דקשיא
 ופל~א סרי חד להו פשו וא~כ טפח החיצון ב~וביו אין כמ"דהיל~תא

 לן איתואנן
 למיז~

 ו~ו"ק. דאורייתא בספיקא לחומרא

~"~~
 לפסול ה~וש כתב תרמ"טסי'

 אתרו~
 המורכב

 ה~ילן הרכבת על מ~ווה ב~נ ל~ד איכא ~א עכו"םשהרכיבו ואע~~ וז~~
 עבירה בו דנעבדהוכיון

 אע"~
 לאכילה דמותר

 אימ~
 דומיא ל~בוה

דב~~
 דנ~דה מטעם לק~ן אסורה לאכילה ~מותר דא~ג ~לאים
בה

 ע~יר~
 ה~נ ~ה אימאיסה

 ~ ~כ~~ ה~
~"~~~

 בפ' מ~ש ק~ה ותו וז"ל ~ליו הק~ה
 קדשי~ ~בי ~ו~

 או
כבש

 פ~
 ל"ל ל~אים

 ק~
 ~וה דהוה ת~ל

 הבא~
 ב~בירה

 דהוה ~ט"ז מ~ש הנה עכ"ל דבריו~י
 מצו~

 הבאה
 ~י~

 ~"ד~
 הא ~ושייתו תיקשי דלאהט~ז נש~

 איצ~~
 ~~ט ~רא

 כלאי~
 שלא שנולדו



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~

 לכן כלאים מהם ונולד רחל על בא תייש אלא אדם הרביע ש~אבעבירה

דיי~
 קורא הלבוש הא ר"ל דבריו לפי ו~תב הט~ז

 לב~~
 נעבדה כלאים

 עבירה בה נעבדה דלא כלאים דאפי' ס~ל דהלבוש לומר וע"כ עבירהבה
 ל~בוה הו~ד אימ~ס להרביע תורה שאסרה מדבר ונונד הואינמ"מ
והא

 ד~
 אדם שעבר דהיי' ממש עבירה ~ל אינו עבירה בה נעבדה הלבוש

 דבר בה דנעבדה מטעם לקרבן דאסורה ר"ל אלא בהרב~תןעבירה
 זה דדבר דבריו דלפי הט"ז כתב ו~כן אדם ע"י לעשות עבירהשהיא

 ל~ב~ה דאימאס ת~ל כלאים ל~ט קרא ל"ל א"כ ל~בוהאימאס
~ 

ו~~~
 דחולין ערוכה גמרא נהט"ז אישתמיטתי' כבודו מחילת אחר
 תאכנ מלא בחלב לב~ר אכילה איסור אמי ~ב דיליף קט"וד'

 ופירש תועבהכל
 ר~

 שבא ענינים בכל עונמית תאכל בבל הוא הרי
 והאי וכ~' עכו~ם ~~י או קטן ע"י כ~ון ב~בירה שלא בין בעב~רהבין
 שריחק מה ע"י הבאדדבר הלבו~ כדברי ממש הרי עכ~ל ביחד מבישולו להתרחק לך תיעבתיוהרי

 הש~
 הש"ס ע"ז דפריך אנא עולמית איסור

 אית~~ ומשני כו' הוא לך תועבתיו דהא ~יתםרו זרעיםכ~אי
 לכלא~

 לא שדך כלאים תרביע לא בהמתך דכתיבבהמה
 תזר~

 מה כלאים
 מותרת ממנה ~יוצאבהמתך

 א~
 בהמה וכ~אי מותר ממנו היוצא שדך

 וא"כ ~רי דלהדיוט מכ~ל ל~בוה כנאים רחמנא מדאסר מנלן~ופ~יהו
 נעבדה דהוה ~יה תיפוק כלאים ~בי ק~א ל"ל הט"ז קו~יות ק~ה לאתו
 קרא לאו ואי להדיוט למישרי איצטריך קרא אדרבא עבירהבה

 הלבוש כדעת מסברא להדיוט אפילואסרינן הו~
 דאעפ~י למימר להלבוש לו למה לפ"ז לי קשיא הא ליקשיאו~~ ~

 ליה תיפוק האילן הרכבת על מצווה ב~נ עכו"םשהרכיב
דהאתרו~

 נלע"ד אמנם זה. עם זה ל~רכיבם תורה שאסרה ממה נולד
 לרווחא אלא זאת כתב לאדהלבוש

 דמל~
 טפי ליה תיק~י כן לולי ~הרי

 וכו'. מצווה ב"נ למ"ד דאיכא שכתובמהו
 ~דמ~

 בכך
 דס"~

 הכי מ"ד לחד
 כוונת אין ע"כ א~א הכי להו לית אליעזר דר' עלי' פלי~י רבנןוהא
הלבוש

 א~
 בהמה כלאי דמה במכ"ש נלמד דמורכב ור"ל דמלתא לרווחא

 ל~בוה אימאים אפ"ה עבירה בידים בהם עבדו לא ואפילו ל~בוהאסורי
 עבירה מ"ד לחד עכ"פ איכא ~וי הרכיבן דאפילומורכב

 בידי~
 כ"ש לא

 ל~בוה מיהא אי~ס בהרכבה עכמ"ז עבירה להו דלית לרבנןדאפילו
 ס~ דף בסנהדרין כדא~ האילן הרכבת בהמה לכלאי דאיתקש גם~מה

 דשדך ופירש~י בהרכבה שדך אף בהרבעה בהמתך מה ל"ט דףובקדושין
לא

 תזר~
 זריעה אינה

 ממ~
 מינו ~ינו על ה~ילן להרכיב שלא אלא כו'

 דבר על מסוים דבר בהרבעה בהמה מה תרביע דלא דומיא ת~עדלא
 דהאי רצ"ה סי' יו"ד וש"ע בטור להלכתא איפסק והכי עכ"להמסויים

 היכא כי והשתא בהרכבה והיינו האילן בכ~י איי~י תזרע לאשדך
 להדיוט למישרינהו חולין במס' בהמה לכלאי האילן הרכבתדא~קיש

 ל~בוה למיסרינהו דניקוש הדיןהוא
~ 

~~~~
 רב דאמר הא אהני מאי דא"כ וקשה וז"ל דבריו ברישהט"ז
 עביד סוף סוף כו' אינהו ליגזזו כו' הדם דמוכרי לתגריהו~א

העכו"~
 כאן אין עכ~ל ה~זל על נצטוו ב"נ דהא ל~בוה ~ימאוס עבירה

 הט"ז שמסיים כמו אתי בעבירה הבאה מצוה ~עם לא דהלב~שקושיא
 בו דנעבדה כיון וכתב בלשונו דייק אלא בעבירה הבאה מצוהבלשון
 ממה שנולדה כלאים בהמת כמו העבירה מן נולד דהאתרוג ו~לעבירה

שתיע~
 מהיתר נולד האסא דהתם לזה ~זל ענין מה וא"כ ה'

 א~
 ש~זלו

 בעבירה הבאה מצוה אלא עבירה בו נעבדה מיקרי לא וזההעכו"ם
 בד"ה ותוס' רש"י בזה הר~י~ו כבר הונא רב אהני מאי ס"ס תיקשי~כי
 מצוה חשיב לא תו הקדש קודם ~לו הוה התוס' וז"ל ב~וש קנייאהא

 כתב ורש"י וכו' נ~רי ~בי לקמן מוכח וכן בעבירההבאה
 ש~

 בד"ה ע~ב
 עוד ~ט~ז ומ"ש במהרש"א עליו ועיין כו' נ~זלת אינהוקרקע

 נשתנה שהרי לציצית כשר נטוע לפשתן דהמשתחוה י~אסי' ממ"~
~"~ 

 כאן
 שנעשה שאחר ~זה גדול שינוי לךשאין

 ההר~~
 נ~~דל

 האתרו~
 ונעשה

 להכא דמיא לא הט"ז עכ"ל חדשהבריה
 שהשתחוה שינוי מ~ני דהת~

לפשתן
 והש~

 עצמו האתרוג הכא אבל במג"א עיי"ש אחר ענין נעשה
 נת~דל ההרכבה שנעשה שאחר ומ"ש כלאים בהמת ~מו מעבירהנולד

 רב והוצרך אסורין גידוליהם ה~ם כלאי דהא מאוד תמיהניהאתרוג
 פסחים התוס' וכתבו נאסרין עי~ן דאף ~הוכיחאדא

 כ~ ד~
 דאפילו

ה~שי~
 נתגדלו הזריע אחר הא נימא כדבריו ~י אסורים ולהגבעולים

 ~דשה בריה ונעשוה~ידו~ין
 ו~

 אינו זה הכתוב גזירת הוה התם

 דאדרבא~
 בחולי~

 מד~לי קאמר קט"ו ד'
 רחמ~

 הכר~ כלאי ~בי
 ~ל ~'

 ש~ זרעי~~ידכלאי
 ~עים כלאי אפי' אסורי ה~ברא דמצד

 חדשה בריה דנעשו אמרי'ו~א ה~יד~לי~
 ואפ~

 ~ם כלאי אי~א הש"ס פרי'
 ומתרץ באכילה אסורי ז~ים כלאי בהנאת אפילואסורים

 שדך בכלל הנכללים אילן דכלאיה"א ההי~~ לולי הרי וגו' ת~ע לא שדך ו~ו' בהמתך דכתיב בהמה~כ~אי אי~קו~
~ 

 בשם לעיל ~דהבאתי תזרע
 דסנהדרין ה~"ס בפירושרש~י

 וקדושי~
 והטור

 והש~~
 אפילו נאסרו

~הדיו~
 והשתא חדשה בריה ~שה ההרכבה דאחר אמרינן ולא

 היתר להו תיתי ו~יכא להדיוט מותרין בהמהלכלאי דאיתקו~
 ל~ב~

 מס~רא דהא
 והוה נ~~וה א~רי~ופייהו בה~ וכלאי בהמה לכלאי דאיתקוש אלא להדיוט אפי' להו אסרינןהוה

 באר~ יציב~
 ~~ו דלהוי בשמיא ו~יורא

 ראי' ה~וש הביא דלא והא הרכבה דהיינו אילן לכלאי ל~בוההיתר
 לימוד תפסו לא דה~וסקים משום דהוא נלע"ד דחונין זו מגמרא~ידינו
 בבשר טעם ו~~ע והטור הרמב"ם הביאו ולא בשב"ח באיס~ר אשידרב
 וסו~יית וכו' תבשל לא כתיב פעמים דג' בברייתא כדאי' אלאבחלב
 תו~בה כל תכל מלא דיליף ~~י דרב ~ליבא אלא אזלא לא הנ"לשם
 דאי~ס בהמה לכלאי דומיא דהוה הסברה מצד דינו ה~בוש כתב~~ך
 נדחים הט~ז סברת ועכ"פ התורה שהרחיקה ממה ו~א הואיל~גבוה
 הנ"למ~מ'

 ול~
 ~ום דרבנן תקנתא דלולי תרומה מ~ידולי לך יקשה

 כי כהן ביד טמאהתרומה
 היכ~

 ואתי זרע זמן עד ל~בי' לה לישהי דלא
 ~וכן פ"ט דף ד~ משנה בתרומות עיין לחולין יו~אין היו תקלה לידיבה

 חוץ בזורע חולין ~דוליהןבכורים
 לירושלים~

 ע"ב י"ז דף שבת ובמס'
 הת~ ~אני ע"א ד~"ד פסחיםובמס'

 דנ~תנה
 מ~

 גבי אבל ~היה
 בפסחים כדאי' מהם שיצא ה~ידונין על הוה תח~ה איסורן עיק~כ~~י~
דף

 כ"~
 ו~א מש~~רישה הזרע ~ידונין מלאה ופירש"י המ~אה הזרע

ד~יא
 כנ~ נז~ ז~

 אי~תמיטתי' למ~ד אי~א הא ה~בוש דכתב בהא והנה
 דב"נ דר"א כוותי' ~פסק ו' הלכה מלכים מה' בפ"י ה~מב"~דברי

אסורי~
 ~מינתי' מפרש דשמואנ כיון הטעם הכ"מ וכתב אילן בהרכבת

אלמא
 ס"~

 מ~ום טעמו כתב וה~"מ כו~ בכ~אים דאסורין
 בהרכבת דאיירי ותירצו כו~ הכ~אים על לוקין יוחנן ר' דאמר אהאהקשו דבקידושי~

האיל~
 דנאסר ממנו ונלמד הוא הלכה דשמואל דהא משמע כו' כדשמואל

 עכ~ל. נחלבני

~~~~
 אף אשי רב אמר ע"א י"ז דף דבכורות מ~מרא לי ק~יא הא
 תאנ~ ~בי על ה~~ן הדלה נאמר~נו

 מא~ לנסכים פסול יינו
 נשתנו שלא נסכים אף נ~תנה שלא זבח מה כתיב ונסכים זבחטעמא
 פסול ד~ורכב ס"דואי

 ל~בו~
 האילן דהרכבת ~ירה בו ונ~דה הואיל

 תיפוק ונסכים דזבח מקרא לזבח נסכים ד~יתקש טע~א לילמה
 דב~א~

 פסו~יינ~
 ~ ודו"ק האילן מהר~בת ואתי ~וא~ל לנכסים

~ 

~"~~~~
 מ~ילה מהל' בפ"דכתב

 וחנוכ~
 נר לה~ל~ק ומותר ט' דין

 ד~בינו כיון וא"ת וז"ל לח"מ בס' והק' חנו~ה מנרחנוכה
 מ~וה בבזוי שמואל ומודה פלי~י ובהא מצוה אכחושי כמ"דפסק

 בה' פ' אמאיא"כ דאסו~
 פ"~ ~~

 דטעמא
 דמ"~

 דינרי כנ~דו שוקלין אין
 הוא מע"ש עליהם לחללז~ב

 מ~ו~
 הי' משקנותיו ממנו י~וין לא ~מא

 טעמא דהוה לומרלו
 משו~

 בזיון
 ו~ע"~

 אחר מע"ש ~ליהם לחלל דהוה
 רב מתיב מדליקין במה פרק ב~מרא שאמרו וכמו ל~ינסא דמ~מ"מ

 אבל לנר מנר ושמואל רב פלי~י כי בשלמא א"א וכו' מע"ש שלסלע איוי~
 תיהוי לא הא מ~וה ~כחו~י כמ~ד והיינו כלומר שמואל אסרבקינסא
 ~זירה רבה אמר תיובתא תיהוי הא שרי נמי בקינסא א~א אלאתיובתא
 נאמר דלא משמע ע~כ לחולין להו מפיק וקא מ~קלותיו יכוין לא~מא

ט~ם
 ז~

 אלא
 משו~

 קושיתו ~כ לקינסא דדמי
~ 

~~~
 וז"נ הנ"ל המחבר עוד דהקשה מה עפ"י ~וא זו קו' בתי'~נ"ל
 לקינסא לגמרי דמי לא דהאידאע~ג

 דאע"~
 בזוי איכא דבקינסא

 דבקינסא בזוי ליכאהכא
 ז~

 אלא מצוה עצמה הוא אינה מדליקין דאנו
 אלו הכא אבל בזיון איכא ד~תם ודאי וא"כ ~וה הנר בו מדליקין~אנו

 ~יה~ שהרי המצוה הם ~מם הםהמעות
 מוצא עכ~ל המ~ר מחללין

 א~ דמאישפתיו
 לא נמי אליבי' הא ניחא פליגי לנר מנר למ"ד בשלמא

 דהא בס~ד ליישב ונ"לניחא
 אמר עלה הוי מאי הת~ א~

~  
 ברי'

 ד~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~"~~~~~~ ~~ 
~ ~ יהושע ~~~ ~~~~~

 ~ושה הנחה ואי ~ר מנר מדליקון מצוה ~שה הד~ה אי חזינ~

~ו~
 ~ין

 מדליק~
 פי~"י לנר מנר

 ו~
 ועיקר ~וה ~ה הנחה ~י

 תליאמצותה
 בהנ~

 ה~י כולי מצוה לאו דהדלקה לנר מנר מדליקין אין
 ~ה הד~קה נמי דאי לפי~ז אנא ואמינא~ל

~~ 
 א~ילו מדליקין אין

 וכמו ממנו שמדליק הנר אצל ~ונח ~ה שמדליק הנר ~"כ אלא לנרמנר
דאמר

 ~ תר~~ ב~ו~
 הנר להדליק אבל ארוכות בפתילות פפא

 קי"ל דהא שרי לא קינסא בלא אפילו חנו~ה מנר אחר ב~ום~מניחו
 והו~יאה בפנים הדליקה ~א כדאמר הנחתה במקום שידליקנהצריך
 אצל שמדליק מה וא~כ ס~א תר~ה סי~ בש"ע וכדפסק כלום ~שהלא
נר

 ה~
 את ולכבות קיסם להדליק הנחתה במקום ~ריך כ~ ~וה אינה

 מן כמצותו הנחתו במקום להדליקו וא~~כ ~כובה הנר את ולהניחהנר
 ~מר שפיר ולפי"זהקיסם

 אא~
 וא"כ פלי~י לנר מנר

~ 
 שמואל שרי

 היכאאלא
 דמדלי~

 בקינסא אבל כדאמרן ממנו ~מדליק נר אצל המונח נר
 ר"ל ש~ו~לאסר

 בקינ~
 ממש דהוה תיובתא תהוי לא דאמרן כגוונא

 דבשעת דהואיל מ~ש של סלע כנ~דן לשקול שרוצה זהב דדינרידומיא
~מ~קל

 עוד~
 אסור אפ~ה מ~שר עצמם הם להיות דסופם אע"ג חולין

וה"נ
 אע~~

 נר עצמו הוא להיות סופו חנוכה מנר להדליק שרוצה דהנר
 דהא חול עודנו הזה חנוכה מנר הדלקתו ובשעת הואיל אפ"החנוכה
 קו' לתרץ נ"ל כן אסור מש"ה כדאמרן הנחתו במקום להדל~~וצריך

 דפסק הא נמי להבין עיני אורו וה~תא משנה לחם דבעלבתרייתא
 מנר מדליקין הרמב"ם דפסק דהא מוכרח ע~כ דהאהרמב"ם

 מדליק שאינו דהיינו דאמרן ב~וונא קינסא ע"י אפילו ~יינו חנוכהלנר חנוכ~
 למצותו הודלק שכבר חנוכה הנר מןהקינסא

 א~
 חנוכה נר שמדליק

 אך למצותו שהודלק נ"ח מאותו אחר במקום נ"ח למצות להדליקושרוצה
 חוזר מש~ה הנחתו במקום מדליקו אא"כ כלום ולא עשה דלאמשום
 וכאשר וכדאמרן אותו שכיבה אחר קיסם ע~י הנחתו במקוםומדליקו
 מ~ום דמע"ש טעמא לומר ע~כ זו הוכחהנברר

 ~זי~
 קו' תיקשי דא~כ

 כ' דהתוס' ~יחתי אפרש ועתה ודו"קה~מרא
 בד~

 ע"ב כ"א
 בד~

 מצוה
 דהיכאכו'

 דאי~
 והוכיחו החצר פתח על להניח מצוה הבית לפני חצר

 ר"המדאמר
 כ"~ בד~

 אדם ~ני לשני עולה פיות שני לה שיש נר ע"ב
 ולזה מימין לזה היה בתיהם פתח על מניחים היו ואם בתים ~נימשמע
 התם פי' רש"י והנה עכ"ל א~ש החצר פתח על מניחין אי אבלמשמאל
 אנא ואמינא ואחד אחד לכל נר העושים למהדרים אדם בני לב'עולה
 ר~ה דאשמעינן כפירש"י לפרש אפ~ר פיות שתי של נר דין גביודאי
 אי לנר מנר מדליקין דין ~בי אבל כמהדרים עו~ים להיות לב'דעולה
 אלא שרי דלאנימא

 דוק~
 אדם בני בשני לפרש א"א אצלו המונח מנר

 דהא מהדרין להיותם שנים ומדליקין ~חד בביתהדרים
 כת~

 בסי' רמ"א
 בנרות להחמיר נה~ו ~לת~"ד

 ~נו~
 לנר מנר אפילו להדליק שלא

 להדליק אין לכן כ"כ למצוה אינו ו~שאר אחד נר אלא אינו מצותודעיקר
 ולפי~ז עכ~ל מזהזה

 ה~
 מהדרין

 המדליקי~
 דאין ואחד אחד ל~ל נר

 ושל ה~שון בנר מצותו דעיקר הראשון מנר ~לו נר להדליק השנירשאי
 א~ל המונח בנר לפרש ע"כ וא~כ להידור אם כי ~"כ למצוה אינו~ני
 הרמב"ם והנה פיות שתי של דנר בדין התוס' כפי~ בתים שני ~ל ו~םנר

 דמונח כרש"י וחצר דבית בדיןפסק
 ע~

 התוס' כפי' ולא הבית פתח
 דנר ב~ין שה"ק התוס' קו~ אליבי' תיקשי וא~כ החצר פתח עלדיניח
 אלא שרי ד~א נימא אי לנ"ח מנ"ח מדליקין הרמב"ם דפ' אהא פיותשתי
 לזה והוה כדאמרן בתים שני בשל ~כ והיינו ~צלו המונח ~נרדוקא
 לנ"ח מנ"ח מדליקין הרמב"ם דפ' דהא ע"כ אלא משמאל ולזהמימין

 ~ח מנ"ח דוקא לומר הרמב"ם כוונת דלמא וא"ל כדפרישיתהיינו
 ~דליק השני שרוצה למקום ומביאו ממקומו נ"ח שמזיזין ~וןמצינו
 כתב דהא ז"א כלל קינסא בלא ממנו מדליקו ושם האחר בביתדהיי~ו
 וה~יאוהר"מ

 ה~~
 סי'

 ת~~
 אותו לזוז אסור שעה חצי דעד

 שמא ד~זירה טעמו במע"ש ליתן ע"כ וא"כ מותר בלא"ה השיעורוא~ר מ~~
 היטב ודו"ק משקלותיו יכויןלא

~ 

~~~~~
 דסובר אלא מצוה בזויי משום כמ"ד פוסק דהרמב"םאמינא
 מ~ה לבזויי חש ולא להדליק שמואל דמתיר דהאהרמב"ם

 ב~וונא אלא ~תירלא
 דומי~ דאמ~

 שאנו דהקינסא היכא אבל דמע"ש
 המצוה נר בה מדליקין ~אנו אלא המ~וה עצמה היא אינהמדליקין

והקינס~
 חול תשאר עצמה

 בז~
 ליה דמסתברא שמואל התיר לא

 ולא לקו~א שמואל דברי לפרש דמנ"ל חדא טעמי מכמה הכילהרמב~ם
 פלו~תא ושמואל רב בין הוה דאל"כ המחלוקת למעט ו~ודלחומרא
 היכא אפילו מתיר ושמואל דאמרן ב~וונא אפילו מתיר לא דרברחוקה

דהקינ~
 פלוגתייהו דנקט הכי דייק דש"ס ד~ישנא ועוד חול תשאר

 מנר למימר ~ייך לא ממש בקינסא פלו~תייהו ו~י ~נר מנר מדליקיןאי
 דמוקמינן למא~ אבל מנר הקינסא אלא מנר עצמו הנר מדליק לא דהאלנר

 משום כמ"ד הרמב"ם דפ' והא שפיר דש"ס לישנא דייק דהרמב"םאליביה
 בעל כדוחק לדחוק וא"צ אתותב אכחושי דמ~ד משום היינו מצוהבזויי
 כמ"ד הרמב"ם פ' אמאי לי' דקשיאלח~מ

 ע~י אתותב הא אכחושי משו~
 ב~וונא אלא שמואל התיר דלא דסובר להרמב"ם טעם נראה ועודכן

 רבא טעמא דלפי~ז משוםדאמרן
 למאי איכ~

 דק~
 ו~מואל רב מיפל~י

 למעשר לה מדמהדרב
 דהת~

 לא דהתם סבר ושמואל מ"מ כה"ג ~סור
 אלאאסור

 משו~
 מ"מ בקינסא אלא אסר לא דרב תימא אי אבל ~זירה

~יכא
 ~עמ~

 היכי תיקשי וכי כדאמרן. מוקמינן לא ר~וקה וב~לו~תא לרב
 משר~א מדליק דקא א~ב ב~~סאמרינן

 ~ר~~
 מצינו לא מ"ש לפי הא

 וא"כ דוקא החצר בפתח דמדליק אמרי' אי אלא לשר~א משר~אדידליק
 הש"ס סו~יית לפרש אמינא הבית בפתח דמדליק הרמב"ם פ'איך
 לדקדק יש וז"ל לח"מ בעל שדקדק מה נמי ונדקדק דהרמב~םאליבא
 למימר דהו"ל תיובתא תהוי לא הא וכו' פליגא כי אא~ב דאמרבלשון
 ומה המקומות בכל הדרך כן כי ניחא וכו'אא~ב

 ה~
 הא דקאמר לי~נא

 מ~ום ונראה עכ"ל תיובתא ת~וילא
 דה~

 א"ב דהש~ס סתמא דאמר
 ולפי"ז כפשוטו חדא גוונא בתרי לפרש יש לשר~א משר~א מדליקדקא
 ועוד ~חצר בפתח דמדליקין ~התוס' דהלכתאצ~ל

 מדליק דקא לפרש י~
 משר~א נמי ד~יינו דפרי~ית ב~וונא קינסא ע"י היינו לשר~אמשרגא
לשר~א

 דבשע~
 כדאמרן עצמו ה~"ח מדליק הראשון מנ"ח ~מדליק

 בפתח דמדליק והרמב"ם כ~"י דהלכתא נימא ~י הכי לפרשו~הכרח
 ולאהבית

 בפת~
 אמרינן אי אפילו א"כ השני פי~ נימא אי נמצא החצר

 פי' אמרי' אי אבל ממע"ש דשמואל תיובתא הוה אפ"ה פלי~י לנרדמנר
 ב~וונא בקינסא אבל ממש לנר מנר דהיינו פלי~י לנר דמנר ונימאה~שון
 הלכתא אי ליה מספקא הוה אויא ורב ניחא שמואל אסרד~רישית
 פלי~י לנר מנר אא"ב למימר מצי הוה לא ולהכי כתוס' או ורמב"םכרש"י
 אמת הש~י פי'דדלמא

 ו~
 תיובתא תהוי לא וכו' אא"ב אמר ה~כך ניחא

 תהוי דלא הראשון כפי~ לאוקמי דמצינא תותיב לא מיהת דתיובתאכלומר
 את"ל אפילו תיובתא הוה ודאי שרי נמי בקינסא א"א אלאתיובתא
 דמע"ש דומיא הוה אפ"ה דפרישית דנ"ד בקינסא א~א שרידלא

 וק"ל השני כפי' בש~ס הוא האמיתי ופי'ודו"ק מ~
~ 

 שמים שוכן בעזרת או"ח חלקסליק
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 הרוב שע"פ לפניהם והודה ב"ד לפני שבא אחד בשוחט
 שחט לא שכרות ומחמת ב~כרות שוחט היה ככולו רובווממש

 דרסה שהיה כ~ון בשחיטה הפוסלים דברים פעמים כמה ו~שהכראוי
 סדר לו להורות ובקש שעשה עבירות שאר על לפניהם הודה ~םכו~

 שיש והשומן ~בשר עבור ונשאלתי ע~ה. אשר רעים המעשים עלתשובה
 השוחט זה היה אשר ההיא שמהעת כאשר השוחט. זה משחיטת~דיין
 בשר משם קנו דמתאשוחט

 יב~
 אשר הסביבות כל ושומן

 שמ~
 בעיירות

 ואם יבשין ודקין יבש בשר קנו אנ~ים וכמה כמה בעירנו ~םוב~פרים
 כמה לסך מאוד ~דול להיזק עולה היה למפרע שחיטתו אוסריןהי~נו
 דינו מה ~דו~. היזק מ~יע היה ~שתמשו הכלים עבור ~ם זהוביםמאות

 כדאי~ רשע ע~מו מ~ים אדם דאין משום נאמן דאין להיתר~~~~~~ ~
 לאונסו רב~ני פ~וני יוסף ר~ אמר ע"ב ט~ דףבסנהדרין

 תשת אל אמרה והתורה הוא ר~ע לר~ונו להור~ו מ~טרפין וא~רהוא
 רשע ע~מו משים אדם ואין ע~מו א~ל קרוב אדם אמר רבא עדרשע

 ונהר~ וכו~ אמר רבא בד~הופרש"י
 ומהימנין דבורי~ דפל~ינן הרובע

 ~ייך דלא הכא ולפ"ז דידיה ל~בי~ ליה מהימנין ולא חברי~ ל~בי~ליה
 ראשונים הפוסקים כל וכ"כ נאמן אינו לכ~ע דבורי~ ~ל~ינןלומר

 ע~מו משים אדם דאין משום ע~מו לפסול נאמן אדם דאיןואחרונים

ר~~
 א"כ תשובה לעשות ובקש מע~מו ב"ד ~פני ~התודה כיון וא"ל

 אע~פ רשע נעשה עדותו דע~י כיון אינו זה מרשעתו ~חוזר כיוןנאמן
 מ~ו סי~ הטח~מ וכ"כ נאמן ואינו רשע ע~מו עו~ה מ~מ חוזרשעתה

וז~~
 פסולים שהיו או כו~ ממון מחמת אנוסים שהיו אמרו אם אבל
 שעשו אמרו ואפילו רשע ע~מו משים אדם שאין לפי נאמנין איןבעבירה
 ע~מן שעו~ין ע"י מתבטל שהעדות כיון כשרים עכשיו והםת~ובה
 עושה מ"מ בתשובה שחזר שאע"פ וה~ט ע"כ להאמינם איןרשעים
 לעשות נאמן אינו ע~מו א~ל קרוב שאדם וכיון אחד פעם רשעעצמו
 י"ח דף דכתובות מש"ס וכ~מ המקום לפני אחת שעה אפי~ רשעעצמו
 אין כו~ היינו אנוסים אבל זה הוא כ"י שאמרו העדים מתני~שם

 כו~ אבל ממון מחמת היינו אנוסים שאמרו אלא ל"ש רב"ח אמרנאמנין
 ארישא אתמר כי אלא וכו~ רבא א"ל נאמנין אלו הרי נפשותמחמת
 וכו~ אבל נפשות מחמת היינו אנוסים שאמרו אלא ל"ש וכו~אתמר
 שבאנוסין מ~מע ע~כ רשע ע~מו משים אדם אין מ~ט א"נ ממוןמחמת
 מדמחלק תשובה שעשו אמרו ואפי~ ע"ר משים לעולם ממוןמחמת

 אמרו בין ~ופי~ ממון במחמת חילקו ולא ממון מחמת לבין נפשותמחמת ב~~
 תשובה ד~שו היכא יותר רבותא והוה אמרו ללא תשובהשעשו

 מעולם הי~ שלא נפשות מחמת מכ"ש נאמנין מ"מ פ"א ע"רדמשים אע~~
 וז"ל הרמזים בשם בב~י וכ"כ הטור כמ"ש חילוק דאין ודאי אלארשעים
 וכתו~ ר~ע ע~מו משים וכו~ אנוסים אבל וכו~ ל"ש רב"ח אמרובגמרא

ברמזי~
 מפרש~י נמי וכ"מ ע"כ א"נ בתשובה שחזרו שאמרו שאע"פ

ד~ה
 ה~~

 עבדים או קרובים דאמרו אלא וכו~ עדות ופסולי וכו~ ~התיר
 עדות פסולי לאשכחי דליכא משמע עכ"ל משוחררים אנו ועכשיוהיינו

 כללבעבירה
 משחקים או קרובים עדות פסולי פרש"י דבמתני~ אע"~

 דאין והיכא קאי אסיפא דרב~ח הס~ד לפי קאי דזה צ"ל ע~כבקוביא
 אבל רשעים נפשייהו דמשוי היכא אפי~ נאמנין אחר ממקום יוצאכ"י
 לכן ממ"א יו~א כ"י אין אפי~ נאמנין דאין קאי ארי~א דאסיקלמאי
 היינו משוחררים אנו ועכשיו שפר~"י ומה עבדים או קרוביםפרש"י
 לפרש והתי"ט הב"י ~~~כ כ~רים הם שעכ~יו משמע היינו דלשוןמ~ום
 ~ום ונתרחקו כתב דלהכי ונתרחקו בנשותיהם קרובים שהי~ הר"ןמ"ש

 בקרובים כך לפרש צריך נמי דרש"י ואליבא כך דייקא היינודהלשון
 וז"ל ג"כ להוכיח י~ נפשות מחמת בד"ה התוס~ מדברי ~ם הר"ןכמ~ש

 וקשה ~כ שכיח לא מ"נ דאונס וי"ל נפשות מחמת וכו~ אמרו וכיוא"~

~ינימ~
 עצמן משימין דאין תשו~ה שעשו דאמרו היכא עבירה פסולי גבי
 מיירי נאמנים דאין ממון מח~ת אנוסים גבי ~~ל וע"כ ונאמניםרשעים

 מ"מ באנוסים מגו איכא אכתי א"כ תשובה ע~ו ש~א ~אמרודוקא
 מוכח הר"ן מדברי ~ם חילוק שאין ע"כ אלא ~~ובה עשינו דאמרומ~ו

 היינו פסולין דאמרינן הא שכ' בשמו הב"י שמביא ממה כןלהדיא
 פסולים ~מרו אי אבל ונתרחקו בנשותיהם קרובים שהיושאומרים
 וה"ל ר~ים נפשייהו דמשוי מהימנו לא ד~זלנותא בפסוליהיינו

 דמלשון תשובה דעשו מיירי וע"כ עכ~ל ממון מחמת היינוכאנוסים
 דייקאה~ינו

 דומי~
 משום א"נ ואפ"ה בסמוך כמ"ש ונתרחקו דקרובים

 היינו עדות פסולי וכן וז"ל הברטנורא וכ"כ רשעים נפשייהודמשוי
 אבל קורבהמחמת

 מחמ~
 ומצאתי בב"ח עיינתי אח"ז ~כ~ל א"נ עבירה

 ל"ד סי~ שם וז"ל כמ"ש מפרש"י לטור ראי~ ~"כ ~מביא בזה כדברישם
 דכתובות בפ"ב מבואר מ"מ היינו אנוסים כ~אמרו נאמנין דאיןהא
 ב~מרא נתבאר לא זה נ~מנין דאין הי~ בעבירה דפסולין והךוכו~

 היינו עדות פסולי סתמא מדתנן איפכא משמע אדרבה אלאבפירוש
 אלא ממ"א יוצא כ~י באין דנאמנין קאמר עבירה פסולי אפי~מ~מע
 קרובי~ וכו~ פסולי כ~ דבמשנה מפר~"י הכידמ~~~

 מ~חקים או
 משוחררים אנו ועכשיו וכו~ קרובים פרש"י במסקנה וב~מראבקוביא

 משחקים אמרו אם רשע עצמו משים אדם דאין דלמסקנא אלמא ע"כ~
 פירו~ו ושינה רש"י דק~ק ולכן א~נ ת~ובה עשינו ו~כשיו היינובקוביא
 דאמרו היכא וכוונתו בפירוש ב~מרא נתבאר לא זה מ~ש ~ך~כ"ל
 בגמרא זה מבואר ו~ד~תי ת~ובה~~'נו

 כמ~~
 מדקא ~~יל

 מפל~~
 ב'ן

אנוסי~
 ולומר לדחוק ~יש מ~ום ואפשר ממון למחמת נפשות מ~מת

דלהכי
 נ~~

 נפשייהו משוי לא נפשות דמחמת לאשמעינן נפשות מ~~ת
 ומה הוא גדול דו~קאבל ע~ י~ דף לקמן דר~מ אליבא חסדא דרב כדס"ד דה"א ~נלרשי~'

 שי~
 רצוני אין הנ"ל בדבריו עוד לדקדק

 שכתבת~ מה נראה הנ"ל ומכל בזה לדינא נ"מ דאין מחמתלהאריך
 לפמ"ש אך נאמן דאין ודאידבנ"ד

 הסמ~
 וז"ל סק"ס ל"ד בסי~

 קא דאערומיה הרבית ואוציא תשובה אעשה אמר דאפי' פז~בהמרדכי ו~
 העדים באמרו ס~"ז מ"ו סי~ המחבר וכ"כ לחבירו יעיד שלא כדימערים
 לומר שייך לא דהכא משום לומר אפשר הי~ ~פ~ז עכ"ל תשובהעשינו
 א"כ בחנם ישראל של ממון להפסיד יש הנאה דמה מערים קאערומי
 נ~מןהוא

 ~הונמן קשין הסמ~ע דברי אב~
 דמ"~

 סי~ לק~ המחבר וכ"כ
 דהא ואינו ע~"מ משום הוא לקמן המחבר דטעם היא כוונתו וכו~מ"ו
 המחב~דברי

 בדברי הוזכר ולא לעיל והבאתיו הטור מדברי הוא לקמן
 שנתבטל דע"י הטעם שם דכ~ מערים קא דאערומי ה"טהטור

 ~ע~ו כיון הוא דהטעם ומשמע להאמינם אין ע"ר ש~ושין ע~יהעדות ~~

ע~~
 ש~יך איך ו~וד ל~יל כמ"ש להאמינם אין הפעם באותו רש~ים

 בעי דאי מ~ו להם יש הא להעיד שלא כדי מערים קא ~רומי התםלומר
 מחמת אנוסים גבי דהא כ"י הוא זה דהא מע~דים הוהלא

 היכא הטעם שם כדאי~ הה"ש שאסר הפה משום הטעם נמידנאמנים נ~~ו~
 ~וה ד~א וא~ל א"נ ממ~א יוצא דכ"י היכא ומ"ה ממ~א יוצא כ"ידאין
 חתימתן המכירין אנשים ע"י חתימתן ניכר יהי~ דלמא משום טובמ~ו
 נאמנין יהי~ לא נמי מ"נ באנוסים ~ם א"כ הם פסולין אמריולהכי
 לחבירו יעיד ~~א כדי מערים קא דערומי נימא דאי קשה ועודמה"ט
 אם ממ"נ פסול השטר א~כ נאמנין דאין הטעםהוא

 כדבריה~
 כן

 לאו ואם בפסול השטר נכתב ודאי א"כ עבירה פסולי מתחילהש~י~ ה~~
 עבירה פ~ולי עתה נעשו א"כ להעיד שלא כדי כו~ ד~ומירק

 ~זלן נעשה שלא עד בחתם כמו ח~י על להעיד ופסולין עדותןשכוב~ין מחמ~
 ל"ד בס~ שם ~זלןונ~~ה

 ואע"~
 סי~ כמ"ש מלקות בו אין עדותו דכובש

 פסול מ~מ מלקות בה שיש בעבירה רק לה~יד פסול ואינו ס"אכ~ח
 המח~ר על קשה וביותר ~ בה~"ה ס"ב ל"ד סי~ רמ~א כמ"ש מדרבנןהוא
 דאין פסק וכאן מדרבנן פסול מדבריהם בדבר דאפי~ ס"ד שםד~סק
 שמעידין עדותן ע"פ השטר ומכשיריןנאמנין

~~ 
 בעבירה א~י~ ח~י

 העדים שיכתבו צריך והי~דאורייתא
 ח~ימת~

 מקיי~ין ויהי~ ב"ד לפני
 ע"ש ~זלן נ~ה שלא עד חתם ג~י רמ"א כמ~שממנה

 ול~
 ~ה הוז~ר

 לפרו~י והו"ל נאמנים ~ין סתמא וכתבו ובהג"ה וש"ע וב"י בטורכלום

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

~~ 
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~ ~ ~  ~א ב~"גדדוקא 
 שמ~שירי~

 לומר כלל ס~רא דאין ע"כ אלא השטר
 להיות ~רים ~אערומי

 ~ברי~
 אם על

 ל~
 א~פ הטעם אלא כו' י~יד

 תשובה ש~שושאמרו
 מ~

 אין מ"ה אחד פעם ר~עים עצמן עו~ין
נאמנים

 ~מ~
 לעיל

 ואין במרדכי ~יינתי המרדכי בש~ הס~~ ומ"~
 סי~ ז"ב פ~ המרדכי וז~ל הסמ"ע ש~ביא כמו במרדכי כן~ש~ות
~תקנ~

 עזרי אבי פסק ~דות פסול ברבית לוה רבא אמר
 דבר כעובדא מע~ר אדם דאין לא ע~מו פי על אבל בעדיםכשידוע דוק~

 ~ועייןבי~תוס
 בסנהדרי~

 כ"ה דף
 ע~א~

 ולא
 מהי~

 שעשה לומר נמי
 קא אערומי הרבית אשיב יאמר אם וכן מידו להוציא רוצה ואני~שובה

 כך וכו~ ידי' מתותי ~ריפה דנפיק טבחא דההוא עובדא כימערי~

 ~פ~
 א' ~נים דינים ב' כאן דהזכיר מדבריו נר~ה עכ"ל הלוי יואל

 עדותו לפסול עצמו על נאמן אדםדאין
 באמר~

 ברבי~ לויתי
 הוא וטעמו

 כו' רוצה ואני תשובה עבדית ו~מר לב~ד בא אם ב~ מע"ר דאיןמשום
 רוצה ועכשיו ברבית שהלוה או שלוה עדים ע"י לעדות נפסל שכברפי~
 להבא ~מו להכשיר ורוצה להשיב או ~ידו הרבית ולהוציא תשובהלק~ל
 בדבר שלם לבו ואין מערים קא דאערומי משום נאמן דאינווקאמר
 דנפיק טבחא דה~וא דעובדא דומי' ממש והיינו שלימה תשובהלעשות
 שמתי' ידי' מתותי~טריפה

~ 
 וטופרי' מזיי' רבי אזיל ו~בריה נחמן

 תקנתי' ומאי מערים קא ערומי האי רבא א"ל לא~שורי נחמן רבם~ר
 בסנהדרין ע"ש כו' למקוםילך

 ד~
 ה"נ ע"א הנ"ל

 אע"~
 או ~מוציא

 איטרומי דדילמא שלימה תשובה דעבד מהימן לא מ~מ הרביתשמחזיר
קא

 דאפי' ~מורה חזרה בהן שיחזרו עד לעדות להכשירו כדי מערי~
 לאלנפשי'

 מוזי~
 ל"ד ס"ס בב"ח ~ועיין ~רבית

 ד~~
 חזרת מאימת

 וכו' בשבועהמועלין
 וה"~ ודוק~

 ~בי'
 לו~

 יוזיף לא מנכסי' דאפי'
 שם ב~"ס כדאי'ברבית

 הנ"~ ד~
 ד"ה ל"ד סי' בב"י ~ועיין ע~א

 ו~ו' חזרתוומאימתי
 מ"~

 נ"ד ב"מ בשם
 ח"ד~

 מלוה חזרת מאימת
 צריך מ"מ הרבית שהחזירו ~אחר אפי' קאי וזה וכו' מ~יקרעבריבית
 וכ"מ ע"ש ד' דין ~דות מהל' פי"ב ברמב"ם כדאי' תשובהלעשות
 שם ו~ב~י ל"ד סי' ו~טורוברא~ש

 סמ"~
 ל~ז וס"ס ל"ו ס"ס ובפ"ח

מ~~
 שיעשה עד מתכשר לא שהחזיר ~ע"פ להדי' משמע פוסקים הנך
 ויעשה ~רבית שיחזיר שיאמר במה מתכשר דלא הכא מכ"שתשובה
 ולא מערים קא ערומא דדלמא שלימהתשובה

 יעש~
 שיחזור עד תשובה

 לומר נמי מהימן ולא לישנא שפיר ושייך תשובה ויעשה בפ~ינוהרבים
 לומר מהימן דלא אתשובה מהימן דלא לישנא דקאי וכו~ תשובהעבדית
 כוונת שהבין נראה הסמ"ע ומ~רי בסמוך כ~ש תשובהשיע~ה
 ולא שכ'המרדכי

 מהימ~
 אדם דאין אדלעיל קאי ת~ובה עבדי לומר נמי

 למימר ואיכא מידו להו~יא שרוצה תשובה דרך אומר אפי'מע"ר
 יהא תשובה לעשותדרוצה כיו~

 נא~
 אינו אפ~ה מעיקרא ~שע עצמו לעשות

 וקשה כו' ערומי מ~וםנאמן
 מהימן לא וכן האי דקאי דא~~

 דלא בזה לאשמעינין אתא מאי עצמו ע~י רק ברבית דלוה ידעינןדלא אדלעי~
 משום מידו הרבית להוציא דרוצה היכא תשובה עבדית לומרמהימן
 הוא בעדות דנו~ע מ~ום נאמן דאינו ~שיטא בל~ה מערים ~אדערומי
 ע~מו המרדכי כדכתב מידי שקיל דלא מיירי בינתוס דבר עובדאדע"כ
תיכף

 למ~~
 לדידי אמר חד תרי בי' אסהדו בינתוס בר שם וז"ל בסמוך

 אלא הרבית על כלל מעידין ~אין ו~ון עזרי אבי ~י' ו~~ ברביתאוזיף
 בעדות נו~ע לא~ השתא מידי שקל ולא ברביתאאוזיף

 הו~
 עכ~ל כלל

~ו~
 כו' קשה אך ד~ה ב~ דין ולוה מלוה מה~ פ~ד למלך במשנה

 פשיטא בפניהם הרבית ולהוציא תשובה לעשות לב"ד דבא הכאלפ"ז ודוק~
 דההוא ד~בדא דמינן ~ אין א"כ ועוד הוא בע~ת דנו~ע נאמןדאין
 בידו ושרץ עצמו ל~כשיר שרוצה הוא דהערמה פירו~א דהתםטבחא
 פירו~אוה~א

 דרוצ~
 מכח להערים

~ 
 שלוה הראשונים דבריו לאמת

 דמרדכי לישנא שייך איך א"כ ועוד לחבירו להעיד שלא ו~צהברבית
 תשובה עבדית אומר אפי' הל~ל תשובה עבדית לומר נמי מהימןולא
 ע~כ אלא הראשונים דבריו לאמת מערים קא ~ומיכו'

 לפסול נאמן שאין דכשם ~חר דין בזה אתשובה קאידהנאמנות
 אינו כך ידיעל

 נא~
 שאומר ידי על עצמי ידי על להתכשר

 ת~ובהשעו~ה
 דדיל~

 קא אע~מי
 מערי~

 ש~זר שיודע עד
 הרעהמדרכו

 ו~
 ל~ד סי~ שם ~~ח ופי' ורמב~ם דהטור לישנא

 ~~ורס~שידו~
 בהן ~חזרו

 ח~
 ברבי~ מוזפי דלא ~מורה

 עיקר כל
 לפ~ול אבל ~ש אחר בדבר ומתפרנס חייו כ~י לע~ו~ם אפ~דהיינו
 כ~ש נאמץ אין נמי כו~ ד~ומ~ חששא הךבלאו

~ ל  
 בנ~ד מעתה

 ~רה~ל
 ~~ר~

 ~בשאר ~מ~תי אח"ז
 ~לו~

 ~בשר ~~כ משם קנו אשר
ושומן

~  ~וכש~ 
 מ~א או מ~י א~ יו~ ואינו ה~ל

~ 

 להזכיר ראיתי~~~~
~ 

 הש~ך שמ~יא הריטב~א בדברי לי שקשה
 וכו' הרי~"א וז"ל וכו' נבח"ח ר"י כ' וז"ל י"ב ס~ק מ"ובסי'

 וכו~ חייא רבי תנא הוא כ"י אומרים ואחרים כ"י אינו אומרים הםאבל
 שלו על רק מעיד מהם אחד שאין מיירי כ"י אין אומרים ~העדיםפי'

ואידך
 דמ~ישי~

 ל~בי תרי ליה והוה מהם ואחד אחד כל על מעידים
 פ~ א"נ ידן כתב שהוא עדים ~ש אם כן אמרה מתני' ר"י אמרחד

 אינו אמרי ד~פי~ שהתיר הפה הוא שאסר הפה דל~ל משוםוטעמא
 ע~ל הזה הירושלמי פי' כנ"ל שכ"י עדים שיש כיון ל~ו מהני' לא~י

 ה"ל כ"י שאינו חבירו על ~"כ אחד כל מעיד השטר עידי דאםמשמע
 ע~ל ותריתרי

 ~רוצ~ משמ~
 מהן א' ~ין דהכא ממתני' כן ל~וכיח

 רק~~יד
~ 

 נ~מנים אין אמאי קשה דאל"כ חד ל~בי תרי דה"ל שלו
 מוכרח ואינו ממ"א יו~א דכ"י~יכא

 דא~
 נימא אי

 דבכה"~
 תר~ הוה

 רק אמרינן לא עדים תרי במקום דמ~ו משום נאמנים אין מ"מותרי
 כ~~ שתקי בעידאי

 והובא א"נ ד"ה ע"ב י~ח דף ב~תובות התוס'
 שייך לא כ~י על מעידין אחרים דעדים והיכא ~~ב צ~ז ס"ק לק'בש"ך
 דהך אפומא ל~טרא מקיימין הוה ~תקו הוה דא' שתקי איבעילומר
 מחמת בד~ה וכן א' כתי~ רק תוס' של תי' כהך ס"ל דלא וא"לס~די
 לא נפשות מ~ת דאונס שם שתי' הראשון כתי' כ' ~"כ וכו'נפשות
 ~"כ ס~ל וכן יוצא כ"י ואם ד"ה ע"ב י~ט בדף וכן לעיל והבאתי'~כיח
 דכל היכא ~א קשה א"כ ע"ש בע~א התוס' קו~ית שמתרץ הרא"שכתי~
 יש אכתי לפ~ז ותרי תרי דהוה ודאי כ"י זה דאין חבירו על מעידא'
 מעיד הוה דאיבעי מ~ולהם

~ 
 בהך צ"ל ע"כ אלא חבירו של על א'

 רק מעידין דאין היכא נימא אפי' וא"כ ~דים בב' מ~ו אמרינן דלאתרוצא
 מגו שייך לא מ"מ ותרי תרי נמי דהוה ~לו על א'כל

 כמ"~
 וצ"ע
~ 

 ~רב ~אלנילאשר~~~~~~
 המאוה"~

 מיר אבד"ק מ~ה מו"ה כבוד
 בשוחטיצ"ו

 שהי~
 למדן שהוא ה"ש היודע מומחה בחזקת

אך
 ~ל~

 רק קהלה באיזה שו~ב היה
 הי~

 שקבלו ובעת לעצמו ~ו"ב
אותו

 לק~~
 לו שיש והשיב מחכם קבלה לו י~ אם אותו ~אלו יצ"ו מיר

 יצ~ו ~נ~ל ~אבד~ק הרב וסמך אחריו לחפשו~ריך
 ע~

 כל רמ"א דברי

הבאי~
 חכ~ לפני קבלה נטלו כבר כו' המ~ויים דכל כו' ל~חוט

 ואח~ז
 שאין ה~י בדברי מתנ~ל והיה מת"י טריפות כמההוציא

ואין ממ~ ב~~
 ~~ מחיישבי~

 שפחה ע~י תרנ~ולת שחט ~ח"ז הלב
 ע~ ורש~

 דולבק~
 ~א ו~תרנ~ולת כשירהתרנ~ולת

 נ~חט~ הי~
 ל~מר~ הושט ולא הקנה לא

 ועלה נחתך הי' ה~וררק
~~ 

 מאומנתו להעבירו ~נ"ל הרב דעת
 לא אם מת"י פ"א טריפה ~הו~יא מי ב' דסי' בה~"ה רמ"אש~ביא א~

 מ"מ ~ם דכתב בצידו תשובתו הא משחיטתו אח"כ לאכול מותרהוחזק
 הדיין עיני ראות לפי בזהדנין

 באד~
 השוחט

 א~
 לדבר ור~לים נכשל כבר

 וכמה כמה ~שחט ~שוחט זה כמו לדבר ר~לים ואין אותומעבירין
 יד אומץ לו ואין לכך מוחזק שאין וניכר מת"י טריפה והוציאפעמים
 ~כמהרק

 פעמי~
 נת~לה ו~יום ממש בהם שאין הבאי בדברי התנצל

 ~ם ומה כשרות בחזקת מת"י טריפה ש~וציא כלל~ין
 שבלא"~

 הש"ך
 שלא אך אותו מעבירין אף אלא הנ"ל רמ"א ה~הת על ה~י~ווהפ"ח

 ב~~הי~
 דק"ק הטהור מש~חן ונבחרו וכו' מטעם ל~עבירו הנ"ל ~רב

 וי~א דהשוחט בדינא לעיין בתורה מופל~ים לומדים א~עה יצ"והנ"ל
מאתם

 לה~יר~
 דאיסורא חתיכא ובבהמות ל~מרי עופות משחיטת

 אחר שיעמוד לא אם לשחוט הנ"ללהשוחט
 ע"~

 וע~ז שנה רבע משך

ת~
 ל~"ע בינו ושחט הת"כ עבר אח"ז הנ~ל הב"ד לפני בפועל ~ו
תיכף

 ו~~
 חתך ולא כבש ש~ט אח~ז פעמים כמה עו~ות ~חט

 ר~
 הקנה

 לדרכו והלך שלם היה והפנימי לבד החי~ון עור רק נחתך לאוהושט
 לבעל והראה הכבש את להפשיט א' ערל ובא שעה ערךונתעכב

 טריפה הואשהכבש ה~
 וקר~

 ולא ונשתומם לו והראו הנ"ל ה~ו~ט את
 אך הרב העבירו לא זאת ובכל להשיב פה לוהי'

 ~ז~
 הקצבים בפני עליו

 אחר שיהיה ~א ישחטשלא
 עע"~

 וטריפה כנבילה שחיטתו באיסור
ולא

 הש~י~
 הבשר את הנ"ל הרב ואסר לב"ע בינו ושחט הנ"ל השוחט

 הועתק הנ~ל כל יצ~ו הנ"ל דק"ק יפה הב~ד ב~ירףהנ~ל
 בקי~~

 מה
 ~~ין שאל אשר ~ל ~כתבם דברים לה~יק כי השאלה לתוכןשנוגע

 היריעהתכלה
~ 

~~~~
 תמה אשר ~ל ראשון ראשון על להשיב באתי האלההדברים
 ~~ו מופלגי מפי הנפסק פסק ~למכ"ת

 וז"ל יצ~ ~ר~
 ~ות זה ~ין להם יצא ~יןדמר

 פש~
 ~פות בין והיתר בא~ור



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

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

~~

 דפ' הג~רא ~הם נ~לם לא בודאי אחד פ~ם ~~ם וא"נ וכו'ובה~ות
 ~בודת ~ת~בת ו~ם צ~צ ~תשו' ~כ"ת והביא כו' ~ב~ח ודייק וכו'ז"ב

 אלה ~שלשהה~רשוני
 א' דבפ~ם ד~~ל ל~ר לי' ~ש~~

 ~~בירי~
 אותו

ואי~
 לדבר אחלה ~רם ~חורים שילבש ז"ב דפ' ~~א תקנה לו

 שבירר ~ה לפניו א~~וך אלוד~דו~ים ~~ש~~ות~
 וליב~

 בסי' הפ"ח
 קי"~

 בדבר
 כפורש זו בהלכה ~~נו הפורש שכל וכתב ר~~ם דברי~הביא

~~ 
 החיים

 חי~וד ח~ד ד~יכא דהיכא להלכהו~~לה
 ~~ו~

 א"צ פע~ים בב' אפי'

~דיי~
 דקבלת ובפירושא חברות דברי בקב~ת לו די אלא ז"ב דפ' לת~נה

 ש~פרשים אותן ~ל לדעתו הסכים והפ~ח ה~א~ס ~~כ חלקד"ח
 היינו ד"חדקבלת

 כ~ו~ עונשי~
 סי~ופים ושאר ומלקיות ת~ניות קבלת

~~א
 פירו~

 ~קב~ת
 ד~

 היינו
 ~יקב~

 חברים של~ה בפני ~ליו
זהיר שיה~

 ~כא~
 ולהבא

 ~~נישי~ ואי~
 ח~ד דהוי היכי אבל ~ונש בשום אותו

חי~וד
 ~~ו~

 אפי'
 בפ~~

 חי~וד חשד ליכא אפי' זי~ני בתלתא או אחד

 א~~~~ו~
 בחו~~ הב~י וכ~כ ז~ב דפ' אנא תקנה ~ו

 לד~ת ל"ד סי'
 וז"לה~~ב~ם

 א~
 ~~צ~ו בודק

 שי~ כיו~
 הנאת לו

 ~~ו~
 ש~~ה א~"פ

ת~וב~
 ~תכשר לא

~~ 
 ~~~ום ~ילך

 ~א"~
 ~אחרים והבודק ~תו

 כיו~
~אי~

 הנאת בה לו
 ~~ו~

 א~נם ~כ~ל בת~ובה ~תכ~ר
 לשו~

 נ~י ת~ובה
 להסוברים ליה כדאית ~ר לכל ד~ח קבלת כ~ו א~י לתרי~שת~~

 ד~ד~~ב~~רוש~
 ד~יינו

 ל~ו~ ~י~ופי~
 ~צי הכי נ~י ת~ובה

 ליזהר היינו דקבד~ח ד~פר~ים וד~~י' והפ~ח ולהרא~ם~י~ופים לפר~
ולהבא ~כא~

 ת~וב~ ל~ו~
 ~תפר~ נ~י

 והא והחר~ה ה~זובה ת~ובה

 שוח~ בי~~~חלקי~
 ל~צ~ו

 שוח~ ובי~
 ~הא להם יצא לאחרים

 ד~~~ע כ~ה עד בפ' דבכורות םו~~'א~דדי דק~י~
 בקבד"ח ל~ו דס~י ~ת~

 ב~י דז"בו~ו~יא
 דוק~

 ל~~ום ~ילך
 ~~ירי~ ~אי~

 דהכא להו וניחא אותו
 ב~וח~אי~רי

 איירי ו~תם ל~צ~ו
 ב~י~

 ד~~ונא דררא ~ם
 ו~יי~

 בפ~ח
~כ~פ

 שו~~ ב~~ ~חילו~
 ל~צ~ו

 ~וח~ וב~~
 ~דברי ~וסכם הוא לאחרים

ה~~ב~~
 כ~ל ~יפסל לא לאחרים ב~וחט ה~ור ולד~ת האחרונ~ם ו~~נ

 ל~ ות~ו~ קבד~חו~פי'
 עלי' ~שי~ ~ב~י אך ליב~י

 דאי~
 הר~ב~ם כוונת

~ז~
 אלא

 לאחרי~ דשוח~
 ~דיף

 ~שוח~
 ל~צ~ו

 דאי~
 ל~קום לילך צריך

 ת~ובה דהיינו ב~בד~ח לו ודי~א~~
 ~"~ אב~

 ב~י ד~ח דהיינו תשובה
 ~ה~תיק הב"ח אדברי ב~~ש ~ונח ב~קו~ו ה~ואל הרב כבודו~שתא
 א' בפ~ם דאפי' לפנינו הריוז~ל

 ~~בירי~
 דא"צ הוא החילוק רק אותו

 ע~"ל הכליםל~כשיר
 ואי~

 נ~י שחילק אלא לזה כלל הב~ח כוונת
 נפקא ~ריפותא ב~~' ~דא~ר ~דייק דיש תחלה כ' דהאהכלים ל~ני~
 בפ"א דאף ~ש~~יחיד בלשו~

 ~~בירי~
 וכל אותו

 פוש~ די~
 ור"ל לו יש

 לילך אלא תקנהלו דאי~
 ל~~ו~

 דוקא ~יהו כתב ו~"ז שא~"א
 כששח~

 לעצ~ו
אז

 דייניני~
 הכשר ד~בי הרי כו' להכשיר נ~י וצריך בפ"א אפי' כ~זיד לי'

כ'
 לשו~

 ד~ש~~ נ~י
 קאי החילוק ~יקר אבל הא נ~י בינייהו דאיכא

א~ברא
 דבשוח~

 ל~צ~ו
 דייניני~

 לילך דליבעי דהיינו ~זיד ליה
 אבל~א~"א ל~קו~

 בשוח~
 כו' אבל וז"ל הב"ח כ' לאחרים

 דאי~
 הנ~ה לו

לא
 דייניני~

 אלא כ~זיד ליה
 כשו~~

 כו' ל~כשיר וא"צ ~תכ~ר ובת~ו'
 להכשיר דא~צ ו~וד ~תכ~ר דבתשובה חדא בתרתי דסיים הרי~כ"ל
 ~~כ וא~כ~כלים

 חיל~
 לו די וזה וכו' לילך צריך דזה ב~ברא נ~י

 קבד~ח דהיינובתשובה
 וכדא~ר~

 ו~וד דל~יל הב~י דברי ~~ש והיינו

דבחו~~
 ~הכשר כלל התם זכר ולא בהכי הב"~ נ~י ~חלק ל"ד םי'

הכלים
 ש~~

 נראה ~יהו התם דז"ל ד~ברא בדינא לחלק כוונתו ד~יקר
 הנאה ליה דאית ל~צ~ו דבבודק הוא התם רא~ונה בפ~םדדוקא

 דיינינ~
ל'~

 לא לאחר בבודק אבל כ~זיד
 לי~ דייניני~

 אלא
 כשו~~

 פ~~ים בב' אבל
 לאחר בב~ודקאפי'

 דייניני~
 שה~תיק בדבריו ביו~ד ו~ם ~כ"ל כ~זיד ליה

 פ~~ים ו~' בב' אבל וז"ל סיים~כ~ת
 אי~

 ולילך לה~בירו אלא תקנה לו
וכו'

 ~כ~~
 הפוס~ים לד~ת שוה ד~תו וא"כ ~חלק ~ברא דל~בי הרי

 הצורך הספר ~ל לה~לות א~רתי זה א~בדל~יל
 להבי~

 ~ה
 דבי~

 ~ב"ח
 תי~שי דל~אורה א~דדי הר~ב~א~ תשובת דב' רו~יא בתירץל~פ~ח
 דדייק א~ה שכתב הב~חאדברי

 ~ה~~~
 בפ~א דא~י'

 ~~בירי~
 אותו

וכל
 פוש~ די~

 תקצ"ד סי' בתשו' הרשב~א להדיא וכ"כ ~~ז כתב לו יש
 ד~תרץ ~ה לפי ~ליו תיק~י לכאורה ~כ"ל אותו ~~בירין בפ~אדאף
 דסי' את~ו' תרל"ב דסי' תשו' תיקשי דלאהפ~ח

 תרי~~
 תשפ~ב וסי'

 ה~~חותירץ
 דתשו~

 חי~וד איירי תשפ"ב דסי~
 מ~ו~

 ~~ך ~זיד דהוי
 דסי' תשובות ושתי ז"ב דפ~ אלא תקנה לואין

 תרי"~
 תרווייהו ותרל"ב

 חי~וד דליכאאיירי
 ~מו~

 ~זיד דאינו ד~אחר ~ש~~ תרל~ב דבסי' ו~א

 שמ"~א~~
 הוא

 ובסי' בקבד"ח לי' ס~י אפ~ פוש~
 הוא ~םדדוקא ~ש~ תרי~~

 שו~~
 א~ פ~ש~ הוא אם אבל בקד~ח לי' דס~י הוא

 ~ל
 בקד~~ ס~י לא ~זיד ~אינופי

 שראינו איירי תרל"ב דבסי~ ~פ"ח תירץ

 ש~י' א~פ הלכך לא~רו~י ל~וש וליכאד~צט~ר
 ס~י ~פ~ פשי~~

 אבלבקד"ח
 ת~י~~ בסי~~

 הוי אם אבל ש~~ה הוי אם דוקא דכתב
 דלא ~~ום היינו בקבד~ח ס~י לא~שי~ה

 חזיני~
 ונאנ~ דוא~ ~י'

 וא"כ
יש

 לחו~
 דבסי' ~דבריו יצא ~כ"פ דבריו ~"כ ק~~רים א~רו~י דל~א

תרי"~
 ~חי~ו' איירי לא

 ~~ו~
 דאינו ~~ום רק

 לי' ס~י לא כו~ דוא~
 פוש~ הוי אלאבקבד~ח

 א~ה תקצ~ד דסי' תשו' הב"ח הרכיב איך וא"כ
 חי~וד חשש דאיכא מהיכי איירי התם דהא ז~ב בפ' ~ה~~סדדייק

~~ו~
 ~~ דליכא איירי תקצ"ד סי' וברשב"א ו~ו' ~יהו הב"ח כדסיים

דה~
 שבסי' ~צ~ה תשו~ אותה ה~א תקצ~ד ד~י' ת~ו'

 תרי~~
 ש~ולה

היא
 ל~~יי~ כידו~

 הקבו~ה והוא הר~ב"א בת~ו'
 בש"~

 ס~י' י~ח סי'

י~~
 דתשו' רו~יא ותירץ ~~ו היתה אחרת ד~ת רוח דהב~ח נראה אבל

 ב~ני~ה~~~
 דסי' דהאי סבר דהב~ח והוא א~ר

 תרי"~
 דסי' תשו' ~הוא

 נ~~ אייריתקצ"ד
 ~ח"~

 מ"ש דתיקשי ו~א ת~פ"ב דסי' האי כ~ו

ה~~ב"~
 ~הוא ב~יניכם נר~ה ~ם

 כ~י~
 כו' כשר אדם ושהוא ~~~ה

דהא
 ב~~~

 ~זיד
 דייניני~

 ~רע ואפי' ~יה
 ~פו~~

 דהרשב"א
 א~

 נראה
 בהוכ~ה לכם נראה אם ר"נ קא~רב~יניכם

 כעי~
 ~בתשו' ~ובדא

 ~~גם~' צ~~
 בי~"~ ר~"~ ו~~

 ב~ס'
 חולי~

 ואיכא הואיל כתב ~~ז סי' ~"ה פ'
 ב~~ד דנאה~כחה

 וב~~~
 ה~' ע~ה דאי

 רו~~
 וד~ת ה~קום ד~ת ל~נוב

~~~~~ות
 הו"~

 דס~כי~י~ ה~~~ ~~ ידו~ וכבר ~סרכה ~נתק
 אאו~דנא

ד~וכ~
 ב~לתא אפי'

 דאי~ור~
 הוכחות דקצת היכי ואפי'

א~~ה לאיסור~
 ס~כיני~

 ד~סיק כ~א לקולא ~או~דנא
 בסו~

 ~כ~ל וכו' נדרים
דבזה

 א~רי~י~ ל~
 דאיכא דהיכי

 ד~ייניני~ ח~~ חש~
 אלא ~זיד ליה

~~ 
 דייניני~הסת~

 ~זכות ולא לחובה ליה
 ואי~

 לו~ר התנ~לות לו
 הייתי ~ו~~

 ~ובדא כהאי ב~וכחה לו ד~וכח היכיאבל
~~~~ 

 לא ו~אי
 דייניני~

 ~ו~ג ל~'
 ~~ור~ ב~~כח~ נרא~ ~~ אי ~בנכ~זיד

 ~זיד
 די~נ~ני~

 ליה
 התם דהוי בא~תדא~ירי ו~שו~

 ח~~
 ד~יא וא~כ

 דת~פ"ב ל~אי ~~~
 ת~~~ב ~~י'נה~י ול~

 וא~~
 בפר~ח ~~~~ק ~~אי

 ב~~
 ד~אניהו היכי

 דוא~
כנ~~

 הב~ח כוונת
 ד~~ ותד~

 הרשב~א דברי אהדדי תיק~י דאל~כ הוא
 כתבדהכא

 א~
 ~ראה

 כ~י~
 ~יצ~תה ~בח כ' אחריתא ובדוכתא ש~~ה

 ~ת"י~~יפ~
 אי~

 לו~ר התנצלות ~ו
 הובא הייתי ~ו~~

 ב~"~
 סי'

 י~זס~י' קי"~
 אל~

 דנראה אייר~ דהכא ע~כ
 בהוכח~

 לד~ת אבל ש~~ה ש~י'

ב~~
 פ~ח

 ~אי~ צ"~
 לו~ר היינו התנ~לות לו

 ~~~ ~ו~~
 ב~א ויוכ~ר הוא

קבד~ח
 דאי~

 דליהוי אלא ~ו~לת ואנחתו דא~תו
 כ~י~

 לי' ותיס~י ש~~ה
 בפ"ח עיי'בקד"ח

~ 
~~~~~

 נ~י ~~ ~י' צ"צ מת' ~כ"תש~ביא
 אי~

 דלי~א דהיכי ראיה

ח"~
 שי~בירוהו

 בפ~~
 דהא שא~"א ל~קום ~ילך ~ד רא~ונה

דאםר
 הצ~~

 ~שה במזיד דלאו הוכחה התם שאיכא א~"פ הכבשים
 דלא ~~ום ה~ינו ~פ"א אסורו~פ"ה

 ד"~ ~דיי~ קיב~
 דהא

 ~לא~ד כול~ שח~
 הוד~

 אפי' אסורה ~חי~תו ד~ח קיבל ובלא ח~אתו
 סי' הפ"ח וז~ל ש~ים ירא ואפי' ו~פ~אל~חר ב~וח~

 ס"~ קי"~
 ל"א

 ידו~ באדם ~יהו הש~ךדכ' א~~
 דא~~~נן ~הרי~ו בתשו' כ' ש~ים לירא

 הפ"ח וכ' ~כ"ל היא ~ו~~הדו~אי
 ~~~ וז~~

 צ~יך
 וא~ קבד~~

 ~חט
בלא

 קבד~~
 פסו~ה ~חיטתו

 אי~ ~בז~
 ~~ם

 לח~~
 ו~~' ~~ים ירא בין

 אלא תרי~ט סי' הר~ב~א בשםוכ~~ש
 ל~ני~

 או יו~ים העבירו
 חוד~

 בדרךי~י~
 קנ~

 ל~~ק י~ בזה
 דא~

 ירא הוא
 א~~ שמי~

 לה~בירו
 ולזה ~כ"ל בקבד~ח~~י אל~

 כ~ו~
 דכ' ה~~צ

 ד~"~
 פי' ~י~רי פושע

 ד~ח ~יקבל ~ד עכ"פ~חי~תו ואסו~~
 וז~

 אם
 ~חוטי~

 א~ר
 כב~ ~~ח~

ה~~יפ~
 לא ואכתי ה~א~ל ~~ם לאכול אםור

 ד"~ ~~ב~
 דא~י' ו~~ש

~חו~י~
 ש~וחט זה אבל וז"ל וכ' כדסיים היינו ה~ריפה לכבש קודם

 לאסור יש לעצ~וובודק
 דדיינ~נ~~ ל~פר~ הכלי~

 ד~ם הרי כ~ז~ד לי'
 הצ~צ~דב~י

 לאח~י~ ב~וח~ ראי~ אי~
 לי~ תיס~י ד~א

 אגב בקבד~ח
 או~ר ~אני ~ד צ~צ ב~ל ~ל לי שת~יה ~ה הספר על א~להזה

 לאסור ~פסק ב~ה דבריו כ' בדקדוקלא ב~~~~
 ל~פר~

 ו~וא הואיל
ל~צ~ו ~וח~

 ובשו~~
 אחר נ~~ך לעצ~ו

 רב~
 הכלים ~אוסר ~ב~ח

 ~~~ר~
ב~וח~

 ל~צ~ו
 ~שו~

 ~שום לחושדו דאיכא והיכי ~נאה ליה דאית
 ח"~

ח~דיני~
 התשו' בתחלת כ' ~צ~ו הוא והא ~זיד ~הוא ~יה

 דבנידו~
 דידי'

 ~יה אלא הסרכא ~ניח ~וי לא ~זיד הוי דאי ~ו~~ דהוי הוכחהאי~א
 א~~פ וא"כ~נתקה

 ~ו~~ ש~"~
 שפיר בדק שלא ב~ה ~וא

 מ~~
 תו

לא
 ~שו~~ ~ר~

 פו~ נ~י דהוי ~אחרים
 ~זיד ~אינו א~"פ

 ~~ו~
 דלית

לי~
 ~נאת

 פו~~ מ~~ ~~ו~
 דלא ~שום ה~"ח כדכתב הוא

 ח~
 ל~~בדק

~פיר
 ואפ~

 א~רי~
 כיו~

 פש~ ~מון חי~וד ~ח~ת דלאו
 כ~יד לאו

 לי~דיינינין
 ל~צ~ו כבר ש~חט ~ה אפי' למפרע הכלים אסרינן ולא

ו~כר
 לא~רי~

 דאף לאש~~י~ להפוסקים הו"ל דאל~כ
 לאחרי~ בשוח~
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~ ~ ~  חימוד משום למיחשד~' דליכא ואע"פ בפ"א מת"י יוצאת טר~הו~~א 
 הוא ופושע הואיל ~ממ~ון

 אסרינ~
 ומכר לע~מו שחט אם למפרע

 דהו"ללאחרים
 א~

 אפילו פושע ע~שיו דנמצא ומאחר ממון הנאת
 בנ~

ח~~
 בשעה טרי~ות דהא~יל ניחשדי'

 שהי~
 לו

 ח~
 חשדי' דלא ע"כ אלא

 מציאת ~שעת ממון הנאת עתה לו ~יש אלא מ~ון חי~ודמשום
 ח"מ דאי~א ב~ום פשיעותא בו ונמצא הואיל ו~מרי' בו~ריעותא
 ואם הוא ~זידבודאי

 ע~
 פשע מעולם ~ם בודאי ח"מ ב~ביל פושע

בשביל
 ח~

 דלאו אמרינין א~כ פשע ממון בשביל דלאו חזינין אי א~ל
 הוא ~וןחימוד

 ו~
 ולא עתה איתרע ממון ח~דת ב~תי שפושע

 לאחרים ו~כר לעצמו ~שחט מה אפי' למפרעאסרינן
 נמי האי א"~

 ממון ~ימוד מחמת דלאו דמו~ח ~יון מ"מ לעצ~ו ~שחטא~פ
~  

 זאת
במזיד

 דא~~
 מנתק היה

 ששחט מה אפי' למפרע נאסור אמאי הסר~~
לעצ~ו

 ~ ודו~
 דעתו לפי אפי' ~כ"פ

 דהצ"~
 משום אלא למפרע אסר לא

 וא"כ לעצמו שוחטדהוי
 אע"~

 ~מחשדי' ליכא הריעותא שנמצא דבכבש
 ח"ממשוס

 משו~
 לו והיה ~ואיל הצ"צ דעת לפי מ"מ הנ~ל הו~חה

 לעצמו ושחטן הואיל למפרע לי' חשדינין הכבשים ב~ל ממוןה~את
 הריעותא מציאת אחר שחטן דלמא ספק והוי ~ואיל לזה צירף~~פ~ה
 שחיטתו בודאי ואז הסרכא ~בובכבש

 אסור~
 שוחט הוי אי אפי'

 ראיה ה~"צ מדברי דאין הרי ד~ח עליו קיבל לא דא~תי משוםלאחרים
 ד"ח קבלת לו יועיל ולא לאחרים ששוחט מי~י~~ול

~ 
~"~~

 וז"ל ה~רשוני עבודת ב~סמר
 שמחל~ ~

 לעצמו שוחט בין
 אחר שבדק מה להכשיר לענין אבל ה~לים לאסור לעניןהיינו

 חז~י'ד~יתרע
 ל~

 לענין בכך לחלק קלו~ה זו סברא באמת כי מחלקים

שו~~
 ואפשר בידי אינו הזה הספר ע~~ל

 שמרא~
 או

 בסו~
 ני~ר דבריו

 אחר שבדק כ~ון בה וכיוצא דצ"צ אעובדא קאי דאולי לדבריוישוב
 ד"ח ע~יו שקיבל קודם חזקתו~~יתרע

 אב~
 חבירות דברי ~קיבל ~חר

~~
 הוא

 מוד~
 פ"א אלא מת"י טריפה יצא לא אם מותרת דשחיטתו

 ~זה לחילוק מס~ים שאינו א~א ה~י נימא לא דאי לאחרים שוחטוהוא
 נ~ד בבה"מ ור~ליו ידיו ימצא לא הרמ"ה ע"כ המחילה אחר א"ככלל
 ומהר"ם והרא"ם ו~ב"י והטור הר~"ם ובתראי קד~אי המוריםכל

 וה~"ח ומהרש"למריז~ורק
 והצ~~ ~ב"~

 להו אית ע~"פ לכולהו
 מרומיא מהש~ס מו~ח וש~ן לאחרים לשוחט לעצמו שו~ט ביןלחלק דאי~~

 השאלה דברי בתוך מר מ"ש גם כמ"ש~ דכוונתו ע"כ אלאדהסו~יות
~נ"ל

 וא~
 גם

 השי~ שבלא~
 על ~חרונים

 ~ה~~
 דודי ה"ה הנ"ל

 בהא ~ם ע~"ל אותו מעבירין בפ"א אף אלא ~ו' והפ"ח הש~ךהגאון
 אותו דמעבירין לומר היינו והפ"ח הש"ך דה~י~ו דהא לו עלתהלא

לז~
 עד לחלוטין לא אבל לעיל שהעתקתי הפ~ח כדברי קנס דרך מה
 משמע דהוי ד"ח שיקבל ~ד אלא ל~שא"משי~ך

 ~ה~
 רמ"א מלשון

 וז"ל סיים הפ"ח דהא לדברי וראיה מיד היינו ~חיטתו נאכולמותר דמ"~
 ובדבריו עכ"ל כ~ח ס"ק קי"ט סי' לקמן ~תבתים אלו דבריםופרטי
 ~נמ~א מי על קבלנו לא ואנו וז"ל הנ"ל רמ"א ה~הת על שם השיגאלו

 הר' ע~~ל ד"ח עליו ~י~בל עד נפחות יע~ירוהו שלאאחריו~איסור
 אותו מעבירין בפ"א דאף הש"ך השי~ו וכבר וז"ל ב' בסי' נמידמ"ש
 אחריו ונמצא ה~וחט או הבודק וז"ל מוורי~ורק ~~מ בשםמ~רש"ל הבי~ נמי וכן ד"ח ב~בלת אותו מחזירין ואח"ז מה לז~ן לומר נמ~היינו
 ~ן ~וד לעשות שלא לה~ירו ישנבילה

 וא~
 להעבירו י~ עוד נזהר אינו

 וא~ לגמרימאומנתו
 יחזירוהו רמאות בלא תשובתו נראה שוב

 דהאי נראה עכ"ל ימים חודש באומנתו יתעסק לא ולעולםלאומנתו
 יש דמ"מ כ' ע"ז לה~ירו שיש לעיל ש~' ראשון אפעם קאילעולם
 ~רךלהעבירו

 קנ~
 הרוקח בשם שם הביא ו~ן ימים חודש

 וה~
 דכתב

 אדברימהרש"ל
 מה~

 א~ש הנ"ל
 ש~

 עוד מה~מ
 וז~

 ד~ל
 על עומד אדם דאין ~כשלה נקרארא~ון פע~

 ד~
 פ"א בה נכשל א"כ אלא

 טבח תלמודא קאמר ~מא אד~ה בתלמיד ה~רע שום לו אין רש"לוז"ל
 היינו וכו' אחריושנמצא

 משו~
 דמהרש"ל

 ד~~ הבי~
 נ~י ה~א ~תב

 משום לחו~דן שישאטבחים
 ח~

 באזהרה ליה תיסגי ואפ~ה
 ~סימן לראי' אלו ~~מ דברי הבי' מהרש"ל שהרי לדברי ו~יהוהלאה דמהיו~

 פ'שאח"ז
 ג~

 ~מו שחיטת ש~~ר באחד איירי עובדא ו~אי ט~ז סי'

ל~~י~
 מ~ון הנאת ביה דאית

 וא"~
 שפיר

~ 
 לו דאין ~~"ל

 שו~
ה~~

 בשוחט אבל בתלמוד
 ליה דס~י בתל~ודא ~~רע אי~ לאח~~

 אפשר ועוד ו~ל מ~ת ומ"ש דב~ורות ~אי ~יינו ד~ח בקבלתבפ~א
לומר

 ~~ח~ ~יו~
 קלקל ואם בש~ר

 בשחי~
 לשלם חייב

 ~~ו הוי וא~~

 ~שב~ וא~~ ל~~שוח~
 דבר עשה מ~ון ~נאת

~ 
 ~ן לא ~ל

~ ונ~ק~ע~די  ~~ 
 ~ואיל ו~ל לעיל דבריו העתקתי מ~ש~ל ~ש

ואי~~
 ב~רד שלא הו~חה

 במע~ ו~
 דעת לגנוב רוצה היה דאי ע~ה

המקו~
 דמס~ינין ה~"מ מץ ידוע ו~בר ~סרכה לנ~ק הו"ל הבריות ודעת
 ידים דקצת היכי ואפי' דאיסורא במלתא אפי' דמוכחאאומדנא
מוכיחו~

 בסוף דמסיק כהא לקולא אאומדנא סמ~ינן אפ"ה לאי~רא
 ע~~לנדרים

 וכ~~
 א~ א~~ בת~ו' הצ"צ

 דהוציא לחושדו דליכא נימא אנן
 יזקיקוהו שלא לנפשו ירא דהוי משום ~שירה בחזקת מת"יהטריפה
 טצדקי דהו"ל לישראל טריפות להא~יל צריך היה לא ~ך דבשביללשלם
 הסכין שמצא למימר מצי הוי מתשלומין נפשיה ביה למיפטראחרינא
פ~ום

 וב~
 ועין מלשלם דפטור החולקים אפי' מודה

 בחו"~
 צ~ו סי'

ובמהרש"~
 עצים ה~וזל פ'

 דהו~
 ד~חמרינן ספיקות באינך החוצקים ~ן

 וסברבהו
 ~ת~

 בהו ~שלם דצרי'
 ואפ~

 מודים כ"ע פגום הס~ין במצא
 בחזקת מת~י ד~שיוציא ~נפשיה ירא דהיה ו~"ל חולק שוםולית

 אפ~ה דהא בהכשר שחיטתן ~מר שלא ויראו הסימנין אחר יראו~מא טרי~

יהי~
 בה~שר ~ש~ט הוי אי דאפי' לך ~בדינא מאי למימר דמצי פטור

 טריפה בחזקת ~הוציא הו"נ וא"כ הפ~ימה מחמת טריפה הוימ"מ
 למי~טר ביה ~צי דהוי טצדקי איכא עוד ל~לם יצטרך לא דהאמי~ו
 דה~בש בעובדא אלא ז"א אבל בצואר ~מי שמצא דהל"ל מתשלומיןנפ~יה
 מצ' הוי לא א"כ ~לל הסימנים נחת~ו שלא דהתרנ~ולת בעובדאאבל
 אומדנות מחמת א"כ הסימן תוך אלא ~מי למצא דאין ג~י דמ~אלמימר

 הללוהמוכיחות
 לעצמו ~שוחט לדונו שאין אני או~

~ 
~~~~

 בדיןנדון
 השוח~

 דהוציא דאע"פ נראה היה לכאורה
 ד~בשה ומעשה דתרנגולתא מעשה דהיינו זימני תרימת"י טריפ~

 ד"ח יקבל ואח~ז מה זמן שיעבירוהו אחר ת~נתא ~יה אית א~תיאפ"ה
 מווירזבורק ומהר"ם והפ~ח והריב"ל והר~"ס ~רשב~א פסק ה~ידהא
 דהי~א איירי דאיהו משום היינו מיניה מקבל~נן ~א תו שנית דבפ~םדכ'

 הכריע לא ביו~ד והב"ח ל~יל ~דהו~חתי דממון ח~שדאי~א
 א~

 לדונו
 דיינינין דבב~פ ל"ד סי' בח"מ שהכריע וממה ב~"פ או בב'~מזיד

 עליו נסמוך דאין הרא"ש דכ' דהא וז~ל ~תב דאיהו ראיה אין~מזיד לי~
 ובג' לרבי פע~ים בב' מוחזק דה"ל ר"ל פעמים וג' ב' ~מוחזקכיון

 דרבי בפלוגתא תליא מילתא דהא להב~ח ס"ל ~רי לרשב~גפעמים
ו~~ב"~

 ל~יטתי' אזיל ~מזיד ~דונו בב"פ מוחזק דהוי דפסק הא ~ן~ ואם

~~ס~
 דבתרי כ~י בירקות הנמצאים תו~עים ~בי ק' סי' ביו"ד נמי

 ובש"ע הש"ע בעלי בתר תמיד דנ~ררין אנן אבל חזקה הויזימני
 ~ר~ב"~ תולעי~ ~בי הדיןהוקבע

 הטו~ז ו~ם חזקה הוי זימנא דבתלתא
 הב"ח על ומ~י~יס הש~ע בעלי ~דעת שם מסכימיםוהפ~ח

 נמי וכ~~
 דב~"פ תדיר טריפות בו לשחוט ר~יל דמיקרי סכין ~ענין י' בסי'הטו"ז
 פשיעותא בחזקת נמי לפסוק צריך ע"כ וא"כ כרשב"ג דהלכה ר~ילמיקרי
דטבח

 כרשב~~
 ~ ולפי אהדדי דסתרו תרתי יהיה דאל~כ

 הב"ח שפי'
 וז"ל קי"ט בסי' הפ"ח דכ' להא ליתא לעיל שהבאתי ~רא"שדברי

 דבב' מ~מע הרא"שומתשו'
 לדברי ונתכוין ע~"ל גמור מזיד הוי פע~י~

הרא"ש
 דלעי~

 הרא"~ בדברי נראית הכרעה שום אין ולע"ד
 לפסוק

 כר~ב"ג אוכרבי
 א~~

 ואדרבה מדבריו הב"ח שהבין כמו הרא"ש ד~וונת
 ק~ו סי' ביו~ד בשמו הטו"ז ד~ביא מהא כהרשב"א הרא"ש ס"ל~ענ~ד
 ~' איסוראד~בי

 ~רשב"~
 על שעבר מה צרף ואין

 הת~~
 תלתא לחשבון

 וז~ל מכ"ת כמ"ש כמזיד דינו ויהא לפושע מוחזק שיהא דבעינןזימנא
 ~"~ הוי עליו ועבר ת~כ נתן אח"זו~ם

 דבר לאותו חשוד
 כמו הוי דת"~

 ~מבוארשבועה
 בש"~

 סמך ליה אית ול~אורה ע~"ל פ"ז סי' חו"מ
 ש~זרו החרם על עבר דאם א' סי' בש"ע והוקבע הרא"ש מ~שלדבריו
 הרא"ש ויהיב משחיטתו לא~ול אסור ידוע טבח ~"א ישחוטשלא
 על שעבר ~יון דבר לאותו למומר לדמותו ראוי וז~ל למילתאטעמא
 במשך ששחט מה אלא א~ו לא דהתם ז~א ל~חוט כדיהחרם

 אדברי רמ~א ~ד~' הראשון להיתרו זה חזר החרם מ~ך כלות אחראבל ~חר~
הש"~

 ואם ה'
 נתבט~

 וכו' התקנה
 דינא הוה נ~י שוחט ב~אי וא"~

 אסורה אינה דשחיטתוהכי
 א~

 תוך ששחט מה
 מ~

 עליו שקבע
 א~ היהולא בת"~

 שחיטתו הנ"ל משך כלות אחר אבל עופות ו~ן עע~ג
 הנ"ל התקנה דנתבטלה בהאי כמומותרת

 וא~
 לשום ~ילתא הא משום

 א"צ קבד"ח ואפי'תקנתא
 וא~~

 ~ אין
 יצא במקום עו~ד

 ~~~ ~רי~
 יוצא טריפה שיהא דבעי' זי~י ~' לחשבון להצ~רף אחת פעםאפ~
 דאפי' התם דשאנימת"י

 משו~
 פ"א

 נפ~
 לעולם אפי' ששחיטתו האדם

 השוחט בזה או דה~~ש ובהאי ד~בד~ח תיקון היה שלא ~"זאסורה
 האדם נפסללא

 וא~
 תיקון שום

~~~ 
 אלא

 ~ז~
 ההיתר לו גורם

 מ~ילאדאתי
 ו~

 בא~ת
 ~ע~

 ~מו~ דהוי ~יון ~אי
 דבר לאותו

אמאי
~ 

 ש~י~ו תהיה
 ה~ר~ ~~ א~ אפי~ אסו~

 אית~ ~א
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גבר~
 וז~ל דבריו הפ"ח פי' כבר הא עלוהי דלקבל ליבעי ד"ח ו~כ"פ

מסו~
 איסור דבר לאכול ~שוד ~אין אעפ"י וז"ל דסיים הרא"ש דברי

 מ~יקר אינו מ"ש שכל למד אתה וכו' לקנסו וראוי הדבר מכוערמ"מ
 למומר לדמותו שראוי ~כ' ותדע בעלמא וקנסא חומרא משום אלאהדין
 נבילה לאכול ~שוד אינו החרם על לעבור שח~וד דלפי תמוה הואלאו"ד
 מעיקר רואה איני לפיכך ~בילה ל~בי טובא לאינשי להו קילאו~רם
 על ~מוסף והנני עכ"ל הדבר שמכוער אלא הרא"ש לדברי לחושהדין
 לאו"ד למומר לדמותו וראוי דכ' בלישנא הרא"ש דדקדוק ואומרדבריו

ול~
 הדין מצד לאו"ד כמומר ל"ה דבאמת א"ו לאו"ד כ~ומר דהוי כ'
 לאו"ד למומר לדמותו הוא ראוי וקנסא החומרא דמ~דאלא

 וא"~
 א"ש

 אלא איתרע לא ~ברא דהא מו~ת ~חרם המ~ך דאחר~שחיטתו
 קנסא והאי מעשיו ליה ליהני דלאד~~סוהו

 ל"~
 תוך דשחט במה אלא

המשך
 ומה"~

 לב"ע בינו המשך תוך דשחט ושחיטתו הואיל א~ל נמי
~חיטת וג~

 העופו~
 האכיל והוא אסורים

 אות~
 זאת ת~שב א"כ לישראל

 הקנס מ~ד לאיסור הדין מ~ד טרפה ד~אני מת"י טרפהכ~ו~יא
 מ~ד ~אסור ~מור לאיסור ח~יד לא כזה איסור להאכילד~שיד וא~
 ~ה~"חובפרט הדי~

 םיי~
 בדבריו

 הנ~~
 להתיר י~~ מרובה בה~סד לפיכך וז~ל

 עכ"ל זהבדין
~ 

~~~~
 כ' דהא זימנא בתלתא מוחזק כדין להעבירו נל~~ד כ~ז~ם

 אם ד"ח מקבלת אף ~חריו לדקדק צריךהרשב"א
 ראנוה~

דוא~
 מאומנתו יעבירוהו שלא כדי אם אבל אותו מקבלין כך על ומתאנח

 א~ נמי כ' תרי~ט דסי' ובת~ובה עכ"ל ~רבה ל~וש~ריך
 בעיניכם נראה

 אבל בקבד"ח ליה ס~י כשר אדם ושהוא ש~~ה כעיןש~וא
 א~

 נראה
 שהואבעיניכם

 ~מיק~
 אז ופו~ע

 ל~
 ד"ח ליה מ~ני

 עכ"~
 דבר'' ו~פ"י

 למעשה הלכה הפ~חפסק
 דבפו~~

 קבד"ח מועיל אין
 דחיישינ~

 דלמא
 והנה דברי' ע~כ מ~רים קאא~רומי

 מוסכ~ ז~~
 לאחר שוחט דאפי~

ואפי'
 מפע~

 מיקרי ~בדוק עליו מוטל שהי' איםור מת~י ~הוציא ראשון
 התנ~לות לו דאין תל~ב ס~' והרשב~א וה~~צ ~פ"ח נהדיא כמ~שפי~ע
 בלשון תרי"ט בסי' הרשב"א דכתב דהא ו~"לכו'

 מסופ~
 נראה אם

 משום היינו כו'בעיניכם
 דהת~

 דכבר היכא אבל שחט לא עדיין
 הוא פו~ע מת~יהאיסור הו~י~

 וא"~
 בשוחט

 מ~ני לא א~כ פושע דהוי הז~

לז~
 מעליותא ב~ירוף אלא לחוד קבד~ח

 דדוא~
 ראינו דאדרבה ונאנח

 או עופות לשחוט שלא עליו שקבל החבירות אדרבי ועבר דמיקלבי'
 ~א בזה לפקפק ואין קבד~ח מועיל דאינו כ"ש א"כ בנב"עב~מות

 עסקינן לא ומי קבד"ח לי' דתיהני זימני תרי שפשע במי מתירדהרשב"א
 דב~י על ~ר הרי שנית שפשע וכיון הראשונה פשיעתו א~ר ד~תשקיבל
 ואפ"ה נזהר לא והוא ולהבא מכאן ז~יר ל~יות עליו שקיבלחבירות
 דבשלמא ז"א ד"ח עוד לי'מ~ני

 בה~
 בבדיקה שנית נז~ר ולא אד"ח דעבר

 בדברי ראש להקל השיאו לבו דזדון לומר אפקרותא שום בו נראהלא
 כולו דפקר הזה בשוחט אבל לו ~רמה ע~לותו אלא עליו ש~בנ~חבירות
 דהרי ועוד חדא הא ד"ח ב~בלת מ~נו יסור לא עיקש לבב בודאיה~י
 ~יהאב~ינן

 אד~
 כשר

 ו~"~
 שעדיין מי ~בי הרשב"א דכ' מהא היא

 ו~ם כדאמרן פושע הסתם מן נקרא לא שזה מת"י איסור הו~יאלא
 ש~~ה כ~ין שהוא המורה בעינינראה

 כדהתנ~
 הרשב"א

 ואפ~
 התנה

 נקרא דזה מת"י איסור יצא שכבר במי מ~"ש כשר אדם נמישי~א
 סג~ לא ובלא"ה כשר אדם שיהא דבעינן ~~ש לא כדאמרן פושעה~תם מ~

לי~
 בקבד"ח

 וא"~
 ואיך כשר אינו הרי ~בועה כמו ד~וי ת"כ שעבר זה

 השבועה על שעובר מי דאפי' אמרן לא ~אן ועד ~קבד"ח ליהתי~גי
 היינו כשירהשחיטתו

~ 
 ריעותא בי' לית

 ע~מ~ ב~חי~
 מיפסנ לא אז

 לאו זה אבל כו' א' לדבר דמומר השבועה על ~עבר מהבשביל
שעבר בשב'~

 אח~
 אלא מת~י טריפה ש~ו~יא מאחר נפסל דכבר אלא מיפסל

 השבועה על עבר אי אבל דקבד"ח תקנתא ליה אית היא כשר אדםדאם
 לכן בפסולו נ~אר ~א~כ תקנתא האי לו מועיל לא אז כשר אדםדאינו
 לו דאיןנ"ל

 תקנ~
 שא"צ בזה מהרש~ל ה~קל כבר אמנם ז"ב דפ' אלא

 נמי בביתו אלא דוקא שאמ"א למקום לילך או שחורים ללבושדו~א
 תשובה לומועיל

 בסי~ו~
 מהרש~ל בזה והאריך ~זה במשקל עומד שיהא

בפ'
~~ 

 אם זה וכל קי"ט סי' בקי~ור הט"ז הביאו י"ז וסי~ ט"ז סי'
 ממנו שי~ו עד הרמב"ם כמ"ש להערים מתכוין ~אינו נראהיהיה
 בערמה זאת עושה שאינו ממנו שיראו ~ל וכו' הרעה על שני~םמע~ים
 תמים בלב אםכי

 מח~
 ~הדיא וכ"כ ~רעה על שניחם

 ואם וכו~ להזהירו יש וז"ל ט"ז סי' הנ~ל פ'~ ~רש~ל ~ביאומווירזבורק מה~~
 שוב ואם לגמרי מאומנתו להעבירו יש עוד נזהראין

 נ~
 בלא ~~ובתו

רמאו~
 נמצא וכן כבראשונה עליו לסמוך וראוי לאומנתו יחזירו~ו

 ע~~ל.ברוקח

~~~~~~
 א"כ זימני בתלתא מוחזק כדין שוחט דהאי דדינאומ~ינן
 הב"חלדעת

 והצ~~
 למ~ש צרי~ין ואין הכשר הכלים ~ריכים

 ה~ר צריכים הכ~ים שיהיה אפשר דרךרמכ"ת
 דהוי מ~~

 דכתיבנא מטעמא אלא ניבל אם לשלם וצריך הואילנע~מו ~שו~
 דדיני~

 כ~יד
 הב"ח לדעתדלפ"ז

 וה~"~
 דעמים

 צריכי~
 מ"מ אבל בודאי הכשר ה~לים

~טע~
 ל~צריך נוטה דעתי ~יה לא זה

 הכלי~
 דהש~ך הכשר

 אם ואפ~ ודאי מזיד הוא אם דאפי' ~בה פוסקים ומביאיםמשיגים וה~~~
המיר

 אפ~~
 דאיתרע הוא השתא דא~ינין למפרע הכלים אוסרים אין

 ב~ עמדי ~ם ~יואף
 לא מ~מ לפני כתובים הם הלא ברורים דברים

 אינם ~הכלים מה להצטרף ראוי והוי ההרים בין ראשי מ~ני~הייתי
 מזה יותר די~בד~ לנו דאין יומןבני

 אמנ~
 ~דעת אפי' דבלא"ה

 ס"ק א' בסי' הפ"ח דכתב הכשר י~"ו הרמה דק~לתו ה~ליםצריכים המקילי~
 ש~א באופן ראשון בפעם העבירוהו ולא כו' נדון ~באותו לפי וז"נט'
 שמה יפה הרב השיב וע"ז שני וחשד ראשון ~שד בין ד"ח עליוקיבל
 וכו' אסור הכל עכשיו עד ראשון חשד מתחלת ~ל למפרע~~חט

 ואילך שנחשד מ~ע' להאמינו קבד"ח צריך דהיה דכיון ה~ל לאסורבדין וכ~

ול~
 טריפ~ הוי ואילך משם ששחט מה כל ד"ח ~יבל

 חשוד ד~וי משום
 נמי שהעתקתי וכמו ~כ~ל כו' ה~חיטה~ל

 לעי~
 ~סימן שכ~ הפ"ח דברי

קי"ט
 ס~~

 לירא ידוע ~~וא מי דאפי' ~"א
 ~מי~

 במעשיו ומדקדק
 שלא לי מה וא"כ עכ"ד פסולה שחיטתו קבד"ח בלא שש~ט מהאפ"ה
 זה ואפי' בהם וזלזל ~קיבל או ד~ח~יבל

 עליו קיבל לא מאלו טפי ~ר~
 ~עבר ~עה מאותהא~כ

~~ 
 צר~כ~ם וא"כ ח~~ד ~ו~ ואילך הת~כ

 למעשה. להלכה נ"ל דכ~ע אליבא וזהו הכ~ר~כלים

~~~~
 קהלתו חכמי לפסק מקום ליתן לי יש א~ר להודיעאמרתי

הרמ~
 עופות בין שחילקו עלי~ם מכ"ת תמה אשר יצ~ו

לבהמות
 די~

 בהם קשה שהתרנ~ולים מהרש"ל מ"ש ע~פ סמך להם
 אם הכי נמי הוי ~יסא לאידך וא~כ ביותר הנאמנות ו~ריךהשחיטה
 ביותר אומנות ~ריך בהם ~השחיטה לעופות ידים באומן חזקתואיתרע
 והמה כ"כ אומנות שא"צ לבהמות. ידיו אומן חזקת איתרע לאאכתי
 הואיל אותו דנו לא דלחשוד ידים אומן לו שאין כמו אלא אותו דנולא
 זימנא חדאוהיה

 וא"~
 משחיטת אותו דהעבירו ו~א חבירות דברי אלא

 שלעופות דהחז~הו בקבד~ח לעופות נמי הספיקו~ו ולא ל~מריעופות
 דמר בשאלתו כמבואר מקדם גם נכשל שכבר מאחר ידים אימון לואין

 כבר אם מיהו רמ"א מ"ש לזהוצירפו
 נכש~

 אבל ~ו'
 בבהמו~

 דאכתי
 הספיקוה~ לכן מפ"א החזיקוהו לא ולחשוד ידים באימון איתרעלא

 ש~א יותר בו החמירו ו~פי' ולהבא מכאן נזהר שיהא עליו ש~זרובד"ח
 משךי~חוט

 ז~
 אחר בלתי מה

 עע"~
 בק~לתו צדדין לו שיש שראו ובפרט

ה~מ~
 והביא דמר כתבו מכותלי ~ניכר י~"ו

 מהרש"~
 בשם

 ב~~צור הט"ז הביאו ע"ז רש"ל וכ' מכשילה נקרא אחת ~~עםווירזבורק מהר"~
 קי~טסי'

 וז~~
 אין

 למהר"~
 ש~יה מאחר מ~מ ע"ז בתנמוד הכרע

 הדור ו~דול הוראה בעל והיה מ~רי"ו עליו כמ"ש אוסטריי"ךמגדולי
 ~שהבזמנו

 תקנ~
 ואין ~רוץ הדור ~בעו"ה ראה כי בה לעמוד שיכולין

 בידכח
 חכמי~

 להחזיק' ממשפחתו או מריעיו עליו ימ~א שלא א"א כו'
 ודומה התנמוד מדברי להקל הדבר הניח ע"כ לשמוע לבבו יכנעשלא
 נה~ו וכבר הרמב"ם כ'לזה

~~ 
 מ~~ט' להעמיד כח ~אין וכו' י~ראל ב"ד

 הרא~ון בפעם להקל נמ~ יראה וכו' אני אומר לכן תלם עלהדת
 לפניו א~ר והזמן הענין ולפי החכם עיני ראות ולפי ו~ו'ולהזהירו

 הביא ~מהרש"ל לעיל כתבתי ו~רמ~ר~~ל עכ"~
 מז~

 במקום אפי' ר~יה
 פ~רה כע~ן לע~ות סמכו זה דטל נ"ל ממון חימודחשד

~ 
~~~~

 א~לענין
 מ~"ת כ' עע"ג אחר שיהי' לשחוט ליתן מ~תר

 להביא נ"ל עע~ג שיהי' לשחוט לו ליתן יכולים אם הדיןול~נין וז"~
 ומה וכו' אשר"י בה~הת מד~יתא ~איסור ~"כראי'

~ 
 מלישנא ~~"א שמוכיח דהו~חה כו' ידים לאומן מוחזקשאינו א~ ה"ש א"י

 י~ כן כמודרבינא ק~~
 מוחזקין א~אין אלא דרבינא בתרא ~לישנא להו~יח

 ש"מ אלא שרי' לכתחלה אפי' קאמר מדלא ס~י ליבברי
 לכתחל~

 אסור
ע~"ל

 בריש~
 לפניו א~יע

~ 
 להיתר ה~חרונים מדברי להדיא שמבואר

 ואח"כבזה
 הוא הוכ~ה לאו דמר ~וכחתו הענין דעתי אחו~

ורא~ונה
 אצי~~

 מ~~"ל ל~ון עמו
 ב~~

 דחולין
 ס~

 היכי אבל וז~ל
 ב' ל~נינו ש~טשלא

 ו~
 אסור ~~ש יודע אפ~ פעמים

אם ל~חל~ לש~ו~
~ 

 הר~"ם וכ"פ ע~ג ~אחרים
 דבא~רי~ ~~ עכ"~

 מ~א ~ג
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 לשחו~

 ל~חלה
 אע"~

 ד~א
 ~ח~

 דהיינו וג"פ ב~ לפנינו
 דלי~נא רבינא~י~ת קאי לא דהוא משום הרמב"ם מדברי ראיה מביא ואיני מוחזק~אינו

 אב~ בתר~
 אזיל דהוא ~דולה ראיה מ~רש"ל דברי

בשי~~
 ומה הכי פסק ואפ"ה בתרא בלישנא כרבינא דנק~ינן הרא"ש

 ל~תחלה ליתן דאסור דלעיל ~הג~א פסק ה"ש ~א~י דבמי~~
 ע~ג~חר לשחו~

 ואפ~
 דמותר מוחזק ~ינו במי פסק

 לחלק ואין מוחזק שאינו למי ה~ש שא"י מי בין ~אני ד~~ הריע~ג בא~ ל~תח~
 שאינו מיבין

 מוח~
 לקלקל שמוחזק מי ובין מהר~~ל התיר דבזה

 ב~ן ~רש"ל שחילק ~מו דאסור מהרש"ל מודה בזה דאפ~רבשחי~ה
 הנ"ל סי' ברוך לרבינו בהשגתו אדם בני סתם ובין ה~ש א"י ~בודאימי

 הש~ת ה~ש ~בי דבשלמא לי~א הא ~"ו ס"ק בקיצור הש"ךהביאו
 אבל ~ו' מצויין דרוב נק~ינן דבמסקנא משום ב"א בסתם אר"במהר~"ל
 בתרא דלישנא ~רבינא קיי"ל נמי המסקנא ד~פי מוחזק~ן~בי

 אין א"~
 הב"י מדברי ~ם ודוק לקלקל שר~יל למי מוחזק שאינ~ מי בין לחצק~~ם

 אשר האחרונים מדברי ~היתר ראיה ועוד הכי מבואר בסמוךשא~תיק

המ~
 דהא תמיד לעינים לנו

 ה~ע~
 ל~תחלה נותנין דאין הוא

 ה"~ שא"יל~י לשחו~
 משום

 ו~"~ ~זיר~
 וזה ~' ס"ק א' סי' ה~ו"ז

 ~זרוד~א פשו~
 חז"~

 באחר ל~תחלה
 עע"~

 אפי' איסור בי' דהוי משום אלא
 מ"מ בשש ~ריך דין ולית לב"ע בינובדי~בד

 לרוח~
 אביא דמילתא

 דידי' מנדון בנ"ד הוא ו~"ש ~~ו ס"ק א' סי' ב~"ך י~ויין לזהד~~~א
 שא~י דמי לדנא או~לא ~י ~"ש שא"י למי ל"ד מוחזק שאינו מיוה~תא
 שחי~תוה~ש

 דבינ~
 לי ברי אמר אפי' בדיעבד אפי' פסולה לב"ע

 מוחזק ואינו ~התעלף שדר~ו ומי יפה~שח~תי
 ושח~

 לי ברי ואמר
 שא~י מי ד~אני הרי שרי שותק דאפי' והפ"ח הש"ך ו~' ~שרה~ח~~תו
 בי' למי~זר שייך שפיר ה~~ך בדיעבד פסולה לב"ע בינו דשחי~~וה"ש

 בא~ר אפי'ל~תחלה
 עע"~

 דבלב"ע ~שחי~תו ~מי~ל אתי דלמא
דש~י~תו

 אסו~
 בדיעבד אפי'

 אב~
 ~שרה דשחי~תו מוחזק שאינו מ~

בדיעבד
 דלא ני~זור אמאי א"~

 ישחו~
 באחר ל~~חלה

 עע~~
 אפי' דהא

 ברי אמר לא אי אפי' אכיל קא היתרא דבלב"ע משחי~תו למי~לאתו
 ברם בתריה ~ריר והפ"ח בזה ה~~ך השלי~ מלפני יצאה ש~~הדלענ~ד איבר~ שרי שותק דאפי' ~~' דלעיל והפ"ח ~ש"ך דעת לפי ~ו'לי

 נכונים רמ~אדברי
 להל~

 ולברר נתעלפתי שלא לי ברי אמירתו דבעינן
 בה~ה רמ"א ז"ל ל~ונו אעתיקדברי

 סעי~
 ואנו להתעלף ~דר~ו ומי ~'

 מוחזק שאינו בוי~דעין
 ושח~

 מאחר נאמן נתעלפתי שלא לי ברי ואמר
 עכ~ל ~"ששיודע

 וז~~
 דרס או שהה אלו וד~י ~"ש שיוד~ ~יון הש"ך

 לנו מאכילה היהלא
 ~ב"י~

 אפי' ~"ה ולפ~ז
 ~ו~

 ~לום אומר ואינו
 מא~ילה הי' ולא שותק הי' ~א דרס או שהה ~לו ה"ש שיודעדמאחר

 מה ולפי ~ו' לי ב~י ואמר ש~' רמ~א דברי על להשי~ ~ונתו ~~ללנו

דסיי~
 מאחר

 ~י ברי ל~מירתו א"צ ה"ש דיוד~
 דאמרינ~

 דיודע מאחר
 לשון ~ם ~צי~ה דבריו אלו בב"י הוא ו~ן ~ו' שותק הי' לא כו' אלוה~ש
 הרמב"ם ו~' וז"להב"י

 דל~תחל~
 שאם אלא לעלו~י חיישינן

 שח~
 בינו

לב"~
 שזה ו~יון הוא שהי' משום דעלופי ד~עמא לשואלו שצריך ~' לא
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 אלו ה"שיודע
 ש~

 חיישינן לא דלעלופי פי' וזה לנו מא~ילה הי' לא
 שלא סבר והוא וישהה יתעלף דלמא דחיי~ינן ס"ל הוהורבינא

 שהה ~מה יודע אינו דנתעלף ד~יון דבריו ונדחו~שיעור ש~
 וא~

 מתעלף הי'
 אפשר להתעלף ר~יל שהוא בי' ידעינן אפי' ולפ"ז מספק אומרההי'

 שא~י מי דין הפוסקים כ' שלא אפשר זה ומ~עם משחי~תו לאכולשמותר
 לעלופי דחייש דל~ינא לפנינו הרי ע~~לה"ש

 ל~
 דהואיל סברא אמרינן

 סבור דלמא חיישינן דמ~מ לנו מא~ילה הי' לא שהה אלו ה"שויודע
 מס' אוסרה דהוה סברא ול"ל ~שיעור שההד~א

 וא"~
 דפוסק להרא"ש

 יפהכרבינא
 פס~

 דבריו ד~' והב"י לי ברי אמירתו דוקא דבעינן רמ"א
היינו

 ב~עמ~
 קשיא ואי רבינא דברי ~המדחים דפוסק דהרמב"ם

 דסיים מהו~ן א~
 ב~~מ~ רמ"~

 ה"ש שיודע ~יון ו~תב יוסף דהבית
 אנהירו כו' שהה אלו ה~ש שיודע ד~אחר סברא אמרינן נא~רבינא דה~

 מילתא בהא מ~מיםלעיינן
 דע"~

 אלא סברא ~אי ול"ל רבי~א פלי~ לא
 א"י דמתעלף כיון דאמרינן מתע~ף ~אינו נמי מוחזק שאינובמי

 שלאסבור ויה~
~~ 

 לקלקל רגיל אפי' או מוחזק שאינו מי אבל ~שיעור
 מודה רבינא אפי' בהא דשחי~ה מי~י ל~אר ידים אומן לו שאיןמחמת
 דלא הי~י דהא ו~ו' שהה אלו ה"ש דיוד~ ~יון בי' אמרינןד~פיר

 ידע לאאמאי נתעל~
 ~מ~

 שא~י מחמת אחר קילקול איזה ~שה אם או שהה
 להתעלף שדר~ו מי בתרתי דפתח רמ"א דברי מ~וונים ~השתא ידיולאמן
 ואינו דעלוף ריעותא בי' איתנ~ו דתרתי ר"ל מוחזק שאינו יודעיןואנו
 ידיו לאמן נמימוחזק

 לשחו~
 ה~רמה לידי ~יבא למיחש דאי~א דהיינו

 מה' ב~ן ו~יו~אוחלדה
 ה"~

 ~חמת
 שאי~

 ואשמעינן ידים אומן לו
 רמ~~

דאע~~
 ל~ ברי באמירת ~~ירה שחי~תו אפ~ה בי' איתנהו דתרוויהו

 ל~וד נתעלפת~~לא
 אע~~

 ה~ר~ה ~ש~תי ~לא ~י ב~י נמי אמר ד~א
 ב~ינן לי ב~י נמי בעי~ן דלא ב~עמא סיים וע~ז ועיקר ודרסה חלדהאו

 דיודע ד~~~ר מש~ם~''~ו
 אמרינ~ ממיל~ ~"~

 ב~ו ~ל~ל א~ו באינך
 ברי אמירתו ב~ינן דלא רבינא נמי מ~~ה דבאינך~ לנו ~~~~לה הי'~א

 רמ~א פסק לפי אפי' אמנם ודו~ק וכו' שהה דאלו אסבראוסמ~ינן
 וא~~ נתעלפתי שלא לי ברי שיאמרדב~ינן

 ל~תחלה למי~זר שפיר ~ייך
 באחרים~פי'

 עע"~
 הי~י לב~ע דבינו משחי~תו למי~ל אתי דלא משום

דל~~
 ה~י ואז דנ~יילה קמן ד~יתי' ~~ון נתעלפתי ש~א לי דברי אמירתו

 נמי מוחזק ~אינו במי דוקא היינו אפ~ה בדיעבד אפי'~יס~רא
 ש~~

יתעל~
 דמר בנידון אבל

 מ~~ת ~ד~תב עילוף לענין מוחזק הוי ד~שוח~
עצמו

 ברי~
 וסמכתי וז~ל דבריו

~~ 
 ש~תב רמ~א דברי

 וז"~
 ~ל

 הבאי~
לשחו~

 ~ו' ל~תחלה עליהם סומ~ין
 ד~~

 נ~~ו ~בר שחי~ה א~ל המצ~ים
 ~~~ל ח~ם לפניקבלה

 וא~
 קבלה שנ~צ אותו חזיקין

 א~~
 הוא

 דהא מת~לף~~ינו בחז~~
 ~ח~

 נתענף ולא החכם לפני ~~פ
 ~ד אומן לושאין דחזי~~ ואע"~

 א~
 א~רינן מ~מ הח~ם לפני בזה נמי דאתחזק

 איתרע דלא ול~אי חזקתי' דאיתרע ולמאי איתרע לא ולהאאיתרע לה~
 נינהו מילי תרי ידים ואימון דעלוף הח~ם לפני דאתחזק מחזק~י'נ~יק ל~

וא"~
 מילי ב~אר לקלקל שר~יל אף עילוף לענין מוחזק דהוי ~יון
 אפ~ה ידים אימון מחמתדשחי~ה

 א~~
 לי ברי לאמירת בדיעבד הוא
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 גזירה בי' ל"ש וא"כ בדי~ד כ~רה ~חיטתו קמן ליתאואפי'
 ונימא דר"ב דיוקא בל"ב נמי דנידוק נהי והשתא כד~מרן ~"גבאחר לכתח~

 משום היינו אסור דלכתחלה ש"מ שרי' לכתחלה אף נקטמדלא
 לענין נמי מוחזק ~אינו במיאיירי דהת~

 עילו~
 ברי אמירתו דוקא בעינן ובזה

 כדאמרן דידי' לנדון ראי' ליכא אכתי אבל כדאמרן בדיעבד אפי'לי
~ 

~~~
 דא"כ דרבינא בל"ב ת~ק לא דר"ב דדיוקא לברר עלינו חל
 דבזה לפנינו שחט שלא במי ~ל דפסק למה מקום יהאלא

 עילוף לענין נמי הוחזקלא
 ואפ~

 וד~י לדבריו תיקשי בל"ב דר"ב דיוקא נמי קיימא ואי לכתחלהאפי' לשחו~ שרי עע"ג דבאחרים פסק
 אפי' להיתר דפסק אמאי לכאורה לדבריו תיקשי נמי דמילתאמעיקרא
 יתעלף שלא נמי מוחזק שאינוב~י

 דה~
 ב~' למיגזר איכא שפיר בהאי

 שלא לי ברי לן לומר קמן יהי' דלא היכי לב"ע דבינו שחיטתומשום
 והפ"ח כ~"ך דלא הרמ~א עם הדין דבהא ביררנו ו~ברנתעלפתי
 דקיי"ל משום רמ"א ~מ~ש אמת דין דהדין דאף קשיא לא האאמנם
 בשחוטה אלא ז"א מ"מכרבינא

 דבלב~
 גב' הא משום נמי למיגזר אבל

 דאפ~' לומר כרחינו על דהא גזרינן דלא מודה רבינא אפי' עע"גאחר
 עילופי שמחמת דחיישר~ינא

 ל~
 דסברי הא ול"ל כשיעור שהה אם ידע

 מדינא ולא לחומרא היינו מספק ואסרנו ידע ~א דאם אמוראיהנהו
 בינו ששחט מה לאסור זו בחומרא די וא"כ מפלגי קא במאידא"כ

 בינו שישחוט ממה למיכל אתי שמא משום עע"ג באחר נמי ל"גאבל לב"~
 אינו ד~לב~ע משחיטתו למיכל אתא נמי דהאלב"ע

 אל~
 ומדינא חומרא

 אמוראי לאינך ר~נא בין רחוקה פלוגתא הוה דאל"כ הואהיתר
 עע~ג באחר אפי' ולדידי' מומר לב"ע בינו ששחט מה אפי'דלדידהו
 דיוקא דרבינא בתרא ~לישנא נידוק אי אבל וק"ל הכי משוםתיגזר
 בלישנא דר"ב לדיוקא דליתא נלע~ד ~כן לרש"ל ~יא ודאי האדר"ב
 והיאבתרא

 משו~
 בעינן לא אותו הרואים האח~ם בתרא דללי~נא

 יודעים~יהי'
 ה"~

 ואם נתעלף לא אם לראות יוכל שיהי' מי אפי' דהא
 לה~י שחוטה הלכות דה' מילי בשאר ידיו לאמן נמי מוחזק ~אינומשום
 הי' לא ~הה דאלו סברא משום סמכינן דאדידי' ~חרים בעינןלא

 ליכא ו~ו כדאמרן הכי דאמרינן מודה רבינא אפי' דבהא לנומאכילה
 ה~ש יודעים שאין באחרים איירי דה~א שריא לכ~חלה אפי' האלמידק
 אין דשחיטה מי~י ~אר לענין אבל עילוף לגבי אנא בהם תועלתואין

 א~ כי בהם~ועלת
 לנו מודיע הוי קלקל דאלו מטעם סמכינן אדידי'

 הרמב"ם דהא לא ל~חלה אבל בדי~ד אלא סמכינן לא זו ואסברא~
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 קלקל דאלו ~סברה דסמכינןס"ל
 ל~

 ~ינוף ל~ין א~י' לנו מאכילה הי'
 רבינא דבריכהמדחים

 ואפ~
 האי דס"ל לרבינא נשמע ומדבריו לעילבשמו כדהבא~~ לעלופי חיישינן דלכתחלה כ'

 סב~
 ~י

 מיניבשאר ידי~ ~ו~
 דה~

 ~הא' וא"כ לכתחלה לא אבל בדי~בד אלא ה~י דל"א
 קמא בלישנא אבל הכ~ למידק ליכאלישנא

 דהאחרי~
 יוד~ין הם ~"כ

 ומהרש~ל הי~ב ודוק ד~ב דיוקא התם א"ש ידע ~א והואה"ש
 דהתי~

באחרי~
 יוד~ים אם היינו ע~ג

 ה"~
 דאיירי דבריו פי' דלא והא

 רוא'ן אחרים ובין ~ג אחרים בין לי' דשני מ~ום היינו ה"שביודעים
 ע~ב י"ב בדף התוס' כדכ'אותו

 בד~
 תנא מאן

~ ד  
 עע~ג מלשון

דה~
 באוקימתא דפי' רש"י ~נת נמי וזהו ודוק עכ"פ ה"ש יודעים
 עכ~ל קלקל ולא יפה לפנינו ששחטו ~ראינו מוחזקין הכלבתרייתא
 נתעלף שלא שרא~נו אלא בגמרא הזכיר מדלא תימא ד~א לענ"דנתכוין
 הזכירולא

 או~
 ~א שהה אלו אמרינן מילי דבשאר משום לכך מוחזק שיהי' מילידשאר ידי~ באימון בעינן לא ל~חלה דא~י' מילי דשאר ידים

 מוחזקין פרש"י לכך לנו מאכינההי'
 דבעינ~

 שראינו היינו לכתחלה
 ולא יד אימון לו אין מחמת הבא קלקול בשום ולא בעילוף ר"לקלקלו ~נ~

 כד~ת לכתחלה לא אבל דיעבד אלא כו' שהה דאלו א~ראסמכינן
 אלא הש"ס נקט ~לא והא~רמב"ם

 עילו~
 סיפא משום היינו לחוד

 ~יר דבדיעבד סגי נתעלפתי שלא לי ברי אלא אומר אין אפי'דבדיעבד
 מאכילה הי' ~א וכו' ~הה דאצו אסברא דה"ש מילי באידךסמכינן
 תיקשי ודלא ~חוד עילוף ברישא נמי נקט דסיפא רבותא ומשוםלנו
 ברישא דלמא וכו' שהה דאלו אסברא סמכינן לא דלכתחלה לרש"י~נ"ל
 אבל דנידוק נתענף ונא כו' לפנינו ששחט בד"א הש"ס נקט דוקאנמי
 לכתחלה דאפי' משום מוחזק דיהא בעינן לא מילי דשאר ידלאמון
 ק~ה דהוה ~תרץ יש החידוד ובדרך ~ו' שהה דאלו אסבראסמכינן
 אפי' קאמר לא אמאי קמא ב~ישנא ~ב ~דייק ~מולרש"י

 ה~'ש יודעין שאין בא~רים הכא דאיירי ל~י לי' ניחא והוה~ריא נכתחנ~
 דא~כ כו' שהה דאלו דלכתחלה כרחין על וא"ככדתרצינן

 הדק"~
 וא~כ

 האמיתי טעם אבל ודוק דשחיטה מילי לכל ~מוחזק שיהי' בעינןע"כ
 לכתחלה סברא אהאי סמכינן דלא ו~רמב"ם רש"י דסברי להאנ~ל
 די~ד כ~רה דשחיטתו להתעלף מוחזק שאינו למי הוא דדמימשום

 ~חוט לו ליתן ל~תחלה סומ~ין אין ואפ"ה נתעלפתי שלא לי בריא~מר ~~
 שיהי' בודאי יודעין אם אפי' לי ברי שיאמר סמך~ל

 ק~
 ~שחיטה אחר

וע"~
 חוששין דלכתחלה צ~ל

 דל~
 אח"כ יאמר שלא אונס איזה מיקרי
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~ ~ ~  ואפ~~רי 
 אתו

 ~ינ~ ל~~
 ו~

 נ~י הוא
 ק~ בלישנ~

 ~~חה גבי
 שיבדקנו ע"ס כו' א~ור~לכתחלה

 ~ ~ט~
 ה~נ א"כ

 א~
 דבדי~ד

 קילקול איזה לו אירע אלו דבודאי ~עם שותק אפי~ ~רהשחיטתו
 לנו ~ודיעהי~

 ~חל~ ~~
לו יא~ שאם ס~ך על לשחוט לו נ~ן איך

 אי~
 קל~ול

 יודי~
 לנו

 א~ דדל~
 הקלקול לזכור ~יו ש~ו~ל

 ואת~ הקל~ל לנו ~לו~ר שי~ענהו אונס שאר לו יארע או ישכחדל~א אפ~
 ~ ~יני~ל~יכל

 ל~ש תי~י ולא לא~ו א~ת שהוא וצלול ברור נ"ל
 יודעים באינם איירי רואין דאחרים הא דלל~ב ~ה~ל דברי~תרוץ
 אחרים בעינן ע"כ חש~ו וגבי אחש"ו נ~י קאי ששחטו ו~ולן האה"ש

היודעי~
 ה"ש

 ~ו~
 הא

 ל~
 כדאיתא והא כדאיתא דהא אריא

 אעפ"כ או~ן רואין ואחרים ששחטו ו~ולן ~חתא בחדא כללןדהתנא א~~
 רוצהאינו

 ~ו~
 ~צינו כזו וסוגיא וק"ל לו הראוין אחרים חדא לכל אלא

 נ~וב בש~סהרבה
 לעיק~

 ~תע~ף שאינו בשוחט דאפי' ד~"ש דדינא
 לשחוט ליתן דאסור ה"ש שא"י ל~י ד~יא ידים אי~ון לו שאיןאלא

 נ~' בלב"ע דשחיטתו האי דשאני ~עם ז"א עע"ג אחר אפי'לכתחנה
 דשאנ' ~וכה ~כ"ת דהביא ~הא רא~ נ~י לי~א ולפ"ז בדיעבד~ותר
 פ~לה שחיטתו בדיעבד אפי' דב~ב"עקטן

 ואי~
 ל~חלה ל~יגזר בי'

 באחראפילו
 עע~~

 כל ו~לבד
 רצה אשר על ת~התי נ~י ~

~ 
 לה~וות

 כלל להאריך ואין טובא ביניהו דאיכא וגדולקטן
~ 

~~~
כל

 ז~
 נידון היה אם אלא כתבתי לא

 ~ח~
 לפ' אבל יד או~ן

 דבינו ששחיטתו בעזה"י ש~יררנו~ה
 לב~

 דיעבד אפילו עצ~ו
 באחר אפילו ל~חילה לו ליתן אסור א"כ חשוד שהוא ~אחראסורה
עע"ג

 גזיר~
 נ~ל ועוד חדא הא דבלב"ע ~שחיטתו ל~יכל אתי דל~א

 ע"פ עע"ג באחר לכתחילה שוחט דהאי שחיטתולאסור
~~~ 

 הרשב"א
 לחש"ו לכתחלה ליתן דאסור בטע~א כ"ו ס"ק א' סי~ הפ"חהביאו
 דאחר אדעתא ולאו יקלקלו דל~א ל~יחש דאיכא ~ום עע"ג באחרלשחוט
 נ~י בחשוד וא~כעכ"ל

~~ 
 ב~דול דב~ל~א דאחר אדעתא ולאו יק~ל

 לושאין
 או~

 יד
 דלי~

 יהיה לא דאפילו דא~רינן הכי ל~יגזר
 דיעבד ~ו דהא כדלעיל יקלקל אם לנו יודיע ~~ו הוא דהאחר~דעתה לפע~י~

 עליו הע~ידוהו כך בשביל דהא דהאחר אדעתיה הוי הרוב על דהא~~ש
 ~רינן ~בזה אדעתיה יהיה דלא לי~ יתר~י לפע~ים דל~א דגזרינןאלא

ל~
 בחש~ו אבל ~דא~רן כשירה שחיטתו בדיעבד כלל איננו שהאחר יהא

 בדיעבד אפילו דבלב"ע שחיטתו דהא ~הכא דלהאחר ל~ל בחשודאו
 דבהופ~ולה

 לי~
 ל~י~ר

 ה~~
 נ~ל לכן נא~נות להם דאין לנו יודיעו

 דק~לתודה~וחט
 הר~

 עע~'ג באחר אפילו לשחוט תקנה לו אין יצ"ו
 רפאפורט ~ן חייםנאום

~ 

~~~~~
 ~"ש ~ח~ת אותו שהעבירוהשוחט

 האבד~
 ~הודענא בראד

 אם לראות צריך השוחט שאין כשר שהוא נלע"ד זהשבשביל
 נ~חטלא

 בהגר~
 בתשו' דאיתא ~ום שחי~ה ~~קום ל~עלה דהיינו

 בא"ע א' בסי' הביאו ~חוקק החלקת וגם הש"ך והביאו עזרי'~נחם
 הוא הב"י שלדדרכו

 שבכ"~
 ש~ביא

 ו~יא דעות שני בש~
 ודיעה סתםהרא~~ה די~

 השני~
 להלכה לפסוק ד~תו שאומר ~י ויש בל'

 כבוד לחלוק~ אלא השניה דיעה הביא ולא הא' כדיעהל~עשה
 לבע~

~דיע~
 סי' ביו"ד והנה ע~ד

 כ~
 ראשונה דיעה תחלה ~יא א' םעי'

בסת~
 שחיטה אחר בסי~נים לבדוק צריך השוחט

 א~
 וכו' רובן נשחטו

 שאו~ ~י ויש ~תב ואח"כ א~ור ראה לאואם
 שהם לראות שצריך

 שחיטה ב~קוםשחוטין
 הגר~ בל~

 א~צ ראשונה שלדיעה ~ש~ע ~כ~ל
 נ~חט לא אםלבדוק

 בהגר~
 הוי ~ע ה~חבר שנתן הכלל לפי נ~א

~לכתא
 דא~

 יצא לא וא"כ בזה לבדוק
 שו~

 הזה השוחט ~ת~י ~ריפות
 ספק אלא הוי דלא ו~וד אדעתיה ~וי ולא עליה ר~יא דלאדהוא
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 קודם הקנה נשחט ש~א וא"כ אחד בסי' הכשירו עוף שהריטריפה
 הושט ~תורבץ ל~עלה הושט שנשחט ב~ה טריפות אין ~וב וא~כהושט
 ובפר~ טרי~ ודאי זה דאין ~ת"י טריפה יצא בזה ~יקרי לאוא"כ
שע~

 הטו~ז כ~"ש ~הושט ל~עלה ~ונח שהוא תחלה הקנה נשחט הרוב
 ~ורה שההוראה להו~יע אמרתי זהואגב

~~ 
 כהוגן ~לתה לא הנ~ל

 הר~ה ע"כ ה~חינהאחר
~ 

 כראוי שנשחטו עופות השני את שהטריף
 שנים אותן שחט ש~א א' ס~ ספיקא ספק ~צד הם כשרים כי היאשגגה
 שהיה אותן תחלה ששחט ואת"ל היה בחזקתו הוא השוחט ואזתחלה

בהגר~
 אלו אף ~~א הושט ~תורבץ ל~עלה

 כשרי~
 שחט דש~א היו

הקנה
 תחל~

 ~תהפכת זו ו~"ס לעיל כדא~רן
 וגדול~ ודו~

 שאפי~ ~ו
~לא

~~ 
 איתא שהרי כר~וי שנשחטו השנים ~שרים

 בחו"~
 ל"ד סי'

 ~גסע~'
 וז~ בה~~

 אבנ בודאי אלא לפוסלו אין ~"ת פסול ואפי'
 קודם דעבר דידעינין עד וכו' אחזקתו גברא ~ק~ינין וכו~ ~פקלא
 ה"נ א"כ עכ"ללכן

 אי~
 השוחט ~וק~ינין דהא ~ספק העופות להטריף

 ובנ"ד כראוי שנשחטו עופות שני ששחט קודם דעבר דידעינן עדאחזקתו
 שנשחט' אלו ששחט קודם כראוי נשחטו דלא או~ם דשחט ידעינןדלא
 נ~א אחזקתו גברא ~וק~ינין בספק דהא מספק ~וסרן אין לכןשפיר

 כשריםדהעופות
 ובחנ~

 כל שיציע וב~תי כנלע"ד טרפן
 השוחט את ~כשיר אני שבדין ידעו ל~ען לו~דיםלפני הנ"~ הדבר~
~ 

~~~~~
הוב~

 ושחט חוקת ס' בילקוט
 אות~

 על ול~ד הכתוב בא
 ~גיד אותה ושחט ב~חיטתה פוסלת ~לאכה שתהא~פרה

 ב~חיטתה נתנבלהשאם
 פסול~

 עושין אין א~ו ~כאן אותה ושחט
 עכ"ל כאחת פרותשתי

 ות~ו~
 אין א~רו ~כאן אותה ושחט דא~ר הא

 נ~' ול"ל ב~חיטתה פוסלת שתהא ל~לאכה אפיקתא הא כו'עושין
 ~יקרי חדא דכל דשחיטה ~לאכה ~ום כאחת פרות בשתיטע~א
 ~~ן בא~רו לאש~ועינן אתי ~אי א"כ חבירתה לגבי אחרת~לאכה
 דא~ר הא ת~וה תו הוא והוא פוסלת ד~לאכה ש~ינין ~רישאדהא
 ודא~ דהא ברישא הך ל~יתני דהו"ל כו' נתנבלה שאם ~גיד אותהושחט
 ~דאי ברישא הך ל~יתני נ~י והו"ל לאותה ד~וקדם ~ושחט ליה~פיק
 דלא חדא יליף ~אותה נ~י דהאל"ל

 ~ש~
 בנתנבלה דלפסול ~אותה

 ~יר ~ושחת אבל ~לאכה פסול לל~ד אתי אותה דהאועוד
 כשירה שחיטה דושחט נבילות פסול ~יניהל~ש~ע איכ~

 לאפוק~ ~~
 דפסולהנתנבלה

~ 
~~~~~

 ל"א דף דחולין בפ"ב רבא שא~ר ~ה עם דבריולכוין
 אחרת בה~ה ושחט פרהשחט ע"~

 לד~ ע~
 בין פירוש פסולה

 ואפי~ כונה צריכה חולין שחיטת אי שם דאיפליגי נתן לר' ביןלחכ~ים
 גם שחט דהא פסולה כונה צריכה דס"ללרבנן

 בה~
 וא"כ ב~נה חולין

 ~שום איפסולה
 ~לאכ~

 ואי פ~ לגבי ~לאכה הוי האחרת דשחיטת
~~ום

 דכת~~
 הראוי ~חיטה נשחטה חברתה והכא חברתה ולא אותה

 לה נת~ין ולא ע~ה אחרת בה~ה נשחטה שחטה בכונהדהא
 ל~

 נתן
 ~שום דהא כשרה לרבנן פסולהפרה

 ~לא~
 בכונה דלא ל~יפסלה ליכא

 חברתה ולא אותה ו~שום בכונה אלא פוסלת א~נה ו~לאכה~חטה
 וא"כ כונה א~צ חולין ~חיטת דס"ל לר~נ אלא נפסלתאינה

שנשחטה חולי~ בה~
~~ 

 ~ריך לא ר~נ דהא כונה בלא דנשחטה אע"ג כשרה
 חברתה דהא חבירתה ולא אותה ~ום פסולה וא"כ בחוליןכונה
 כונה ד~רכי לרבנן אבל ראויה שחיטהנשחטה

 ג~
 הכא וא~כ בחולין

 ולא לשוחטה נת~וין לא דהא ראויה שחיטה נשחטה לא החוליןבה~ת
 וה~ו חבירתה ולא אותה ~שום שחיטתה בשביל הפרה~יפסלה
 לשוחט אי ל~ל חברתה ולא אותה לרבנןהתוס'

 בה~
 ע~ה אחרת

 פרות שתי לשחוט דאיצטריך וי"ל ~לא~ה ~שום ליה תיפוק~כונה
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 לשם דשתיהם כיון מיפסלא ~א אחרת מלאכה דמשום לשחוט~כוין

פ~
 ביומא ר~"י מל' והנה עכ"ל

 מ~ ד~
 פרות ד~ש~י משמע ~ב

 שלא ב~מרא שם דאמר אהא בפירושו שכתב מלאכה משום ~יכאנ~י
 אותה פוסלת עמה הנעשית מלאכה שכל וקי"ל שחטו שתיםיאמרו
 מלא~ה שהמילוי וז"ל שכ' ~' ה' פרה מה~' בפ"ז הרמב"ם דעת וכןעכ"ל
 משניה~ מילוי כלונמצא

 ס"ל דלא הרי עכ"ל אחרת מלאכה עשה כאלו
 דהא מלאכה משום מיפסלא לא פרה לשם דשתיהןן דהיכי הת~'סברת
 וצ"ל התוס' קו~ ~ארה ולפ"ז היא פרה ~שם משניהם מילוי כל שם~ם

 ~תהא הפרה על ללמד בא דאותה דקרא ~תוס' קו~ בישוב זו~דעה
 מלאכה פסול דבאמת בחולין ~~ כמ"ש הדעת היסח מפסול שמעינן~ הא קרא ל"ל הא קשיא ואי בספרי כדאמר בשחיטתה פוסלתמלאכה
 אחרינא מקרא נפקא ~דעת היסח ופסול הדעת היסח משוםהיינו
 ב' שוחט כ~ון הדעת היסח בה דלית מלאכה לפסול אתי ~קראאימא
 לענין דהא בהו לית הדעת והיסח דלעיל והרמב"ם רש"י כמ"שחברתה ל~בי אחרת מלאכה הוה חדא דכל בהו אית מלאכה דפסולפרות
 למימר שייך לא פרה לשם דשתיהם דכיון אמרינן שפיר הדעתהיסח
 לשם שתיהן אחת בשחיטה שוחט דהא מחברתה דעתי' מסיחדבחדא
 פסול איכא נמי פרות דבש~י דס"ל לדעה התוס' קו' ליישב כנ"לפרה

 דמאן מדברינו יצאמלאכה
 דס"~

 וס"ל כונה צריכה חולין דשחיטת כרבנן
 ~זירת ~ד דוקא פרות שתי ולא דאותה לדוחק התוס' סברתנמי

 ע"כ בשחיטה מלאכה פסול ללמד בא דאותה לומר ליה ועדיפא~כתוב
 פסול משום איכא פרות דבשתי והרמב"ם ר~"י כדעת נמי ליהסבר

 מלאכה פסול ללמד אותה ~"ל ק' התוס' כדעת אלא דאלת~המלאכה
 דדרשינן לאו אי אמנם כדאמרן א~ו הדעת היסח משום לי'תיפוק
 שחיטה אפי~ היינו דושחט וה~א דוקא ראויה ~חיטה שיהא~~חט
 הפרה עם אחרת בהמה דנ~חטה דהיכי נמי ה~א וא"כ ראויהשאינה
 חברתה ולא אותה מטעם הפרה פסולה אפ~ה ראויה שאינהשחיטה
 דשחיטת כרבנן דס"ל למאן אפי' ה"א וא"כ דידה דומיא חברתהדהא
 שוחטין דאין ~זה~כ מצד ללמד בא לא דאותה וס"ל כונה ~ריכהחולין
 אפ"ה פרותב~

 ל"~
 היסח דבלא מלאכה פסול על ללמד ~א דאותה

 בלא עמה שנשחטה חולין בהמת על ללמד דבא אלאהדעת
 כונ~

 דפוסלת
 הפרהאת

 שחיטה נשחטה וא"כ כונה צריכה חולין בהמת דלרבנן וא~~
 הפרה את פוסלת ראויה שאינה בשחיטה דאפי' ה"א הא ראויהשאינה
משום

 דפר~
 אבל ראויה שאינה שחיטה שחטה אם נפסלת אינה ע~מה

 שפיר מוכח פסולה בשחיטתה נתנבלה שאם מ~יד ושחט דדרשינןלמה
 והשתא דאמרן ~הכל

 צריכה חולין דשחיטת כרבנן סבר דהספרי א~
 פרות ב~ לפסול אתי דאותה דקרא התוס' ~סברת נמי סבר ולאכונה

מצ~
 תיקשי דלא וכדי מלאכה פסול ללמד קרא מוקי ע"כ וא"כ ~זה"כ

 כונה בלא עמה חולין בהמת ב~חיטת הפרה לפסול אתי קרא דלמאל~
 כלום אינה שהשחיטהוא~פ

 דבה דידה דשחיטה דומיא הוי אפ~
 נתנבלה שאם מ~יד ושחט אמר להכי פסולה שחיטה פוסלת אינהנ~י

ב~ח~~
 ב~ שוחטין אין אמרו מכאן אמר והשתא הכי ל"ל ותו פסולה

 היסח בלא דמלאכה פרות ב' דשוחטין אפשר ה"א דבלא"ה כאחתפרות
 מ~כה בשחיטתה לפסול אותה רחמנא מדכ' אבל פוסלת אינההדעת
 היסח דבלא למלאכה דאתי א"ו הדעת היסח משום לי' תיפוק~קשיא

 וק~ל פרות שתי שו~טין אין א"כ נמי דפוסלתהדעת
~ 

~"~~~
 ובא ו~דל ~י~ ש~וטה במעי שנמצא חי ט' בן ס"ד י"~סי'
 בשחיטה תקנה לו אין הולד אותו והוליד דעלמא בהמהעל

 אסור ולד מאותו שנחלב החלב ש~ם והפ"ח והש~ך הט"ז וכתבווכו'
 מטעם החלב לאסור ה~~ך דמ"ש להחלב ~מור היתר נראהולענ"ד
 דס"ט דחולין ב~מרא דהא ז~א כשחוט שלו א' דסי~ משום טריפהדהולד
 יוצא בי~ דאית האי ארי' מאי מעליותא אבהמה דאזיל אי ה~ד~ריך
 ב~פאפי~

~ ~  
 הש"ך כדברי ואי ידו את הוציא שלא ופ~~י נמי

ד~
 לי' קמבעי~ לא ולכן ודאי טריפה הוי הולד

 בז~ לש~
 באיסור אלא

 להקשות להש"ס ל"ל לפ~ז א~ה משום דא~ורא ~שוםיוצא
 ~וציא ב~פ האי להקשות הו"ל מינ~ עדיפא ידו את הוציא ~אדעלמא מב~

 זרעו אי לי ק~~י~ ומאי בזרעו ~ריפה איסור בי~ הוי ~א גו~א ידואת
 א~ור מ~םאסור

 א~ור ~ום ~סור ודאי הא לאו אי יוצ~

~ר~~
 ~~~ ~~ מאי ו~ו ~לל ~יא ~אי ~~~ת ולא

 דקא~ נ~~ו~
 אפילו

 נ~ דעל~ ב~
 מש~ נמי דלשון

 דזה

 כ~~וי
 ובאמת השוה באיסור

 ב~
 איבעיא הו~ יוצא דאיסור

 מאי ועוד הב"ח כ"ש טריפה סרך שום בזה הוי ולא ~"ך לדברידניתא ודא~ אלא ~י~ דהוי דאסור פשיטא הוי ובהמה מב"פ הבאדו~ד ובאיסו~
 הוי כשחוט כשחוט הוי א' דסי' דאמרינן משום ואי בי' שייךטריפות
 שאין דכל שנינו וכבר בי~ אית חיות שהרי הוא ממש שחוט לאאבל
 בס' מצאתי זאת כתבי ואחר טריפה חי~כמוה

 תבו~
 אלה כדברי ממש

 משמע לא שחוט א~ דסי~ כיון הוא טריפה זה דולד הש"ך מ"שוז"ל
 ואינומהסו~יא ~

 כ~
 דכללא הוי ~א טריפה אבל בשחיטה תקנתא דל"ל

 כמה אפי~ הוא חי האי אבל טריפה חיה כמוה שאין כלתנן
 שני~

 ולא
 ~איץ הכא אבל למות סופה דהתם א' סי~ דעלמא בבהמה לשחוטדמי
 שתהא שחוט ודאי אבל שחיטה תו בי' מהני ולא אמרינן ש~וט הואכאלו
 כהש"ך ס"ל דלא משמע נמי ה~ז ומדברי עכ"ל אמרינן לא בונטרפת
 דהא הב"ח קושית לתרץ ל"ל דאל"כ ודא~ טרפה בזה דלהוי מלתאבהא
 למ"ד הוא כו~ דין דאותו אבהמה הבא ב"פ ו~ד לענין מיבעי'דלא

 אליבא שהוא יוצא באיסור למיבעי לי~ ניחא ~כ מחלוקת והיאחו~ין
 ב~ לי~ מיבעי' דלא לי' תיפוקדכ"ע

 הוא פשיטא מנתא דבהא משום
 ס~ל נמי דהט~ז א"ו הב"ח לקושיית הש"ך כדתירץ טריפה ודאידהוי
 שיש ומה דשוין וז"ל בהדיא וכ~כ יוצא מבאיסור טפי איסור בזהדאין
 לאפוקי היינו אסור דכולו בלשונו דכתב והא עכ"ל בזה יש בזהאיסור
 איכא דביו~א זה מ~יסור טפי ~רע יוצא דאיסור דר"ל הב~חמדברי
 סרך שום בו אין הולד ובזה טריפה קראו והכתוב הואיל טריפהאיסור
 רש'י בשם הביא וע"ז ממש יו~א ~איסור דשוה הט"ז קאמר ~זטריפה
 הולד כל אסור לשון נמישכתב

 אב~
 טפי דאסור לומר הט"ז נתכוין לא

 שנשח~ מידי כשאר והל"ל הט"ז ומ"ש יוצאמאיסור
 חציו

 מ~
 היינו

 איסור והוי בשחיטה תקנתא ל"ל וא"כ שהי' איסור נמי הוי דבזהלומר
 תבואות בס' וכ~כ ממש יוצא דאיסור אמ"ה איסור כמו דידי'~מ"ה
 דבריו בסוףשור

 וז"~
 דהח~ב דהש"ך דין ~ר"ל אמת הדין מ"מ

 הרי עכ"ל ולחומרא ד~מרא בעיין היינו בשחיטה תקנתא לי~ דליתכיון אסור~
דהט"ז

 והת~
 האיבעיא בזה ~ם הוי וא~כ שוין אלו דאיסורים ס~נ

 השתא אמינא לדין וכשזכינו לחומרא דנזיל בעינן וא"כדה~מרא
 החלב מותר אפ"ה יוצא באיסור כמו זה באיסור נמ~ קיימאדהאיבעיא דאע"~

 ספק ס~ס הוי זה דולד בחלב שהר~ דעלמא ובהמה מב"פ הבאדולד
 חלב כל כמו דהוי ואמרינן האיבעיא באותה לקולא ~זלינן ~מאאחד

 אית התם ~מרי~ משום לחומרא ואת"ל ושריא בא~ה נמי דהויד~למא
 אכתי בשחיטה לאיסורא תקנתא ל"ל הכא בשחיטה לאיסורו ת~נתאלי'
 האב אי וא"כ האב לזרע חו~ין אין כמ"ד הנכה שמא ספקאיכא
 בת האם הוי ואי עצמו ב~חיטת תקנה לי' אית~ ב~פ ולדדאותו

 אי~ שהרי אמו בשחיטת דהיינו כולו הוא שחוט כברא~כ פקו~
 לזרע חוששין

 הלכה אי לספק דחשבינן דאמרן והא לענ"ד מותר החלב הוי וא"כהאב
 אם שהרי בנו ואת אותו ~בי מבואר האב לזרע ~וששין איןכמ~ד

 ואין האב לזרע חוששין אי לן דמספקא הוא והטעם לוקה אינו ובנוהאב שח~
 אמינא דמלתא ולרווחא לספק זאת דחשבו בהדיא ~רי ע"ש מספקליקין
 מב~פ הבא דולד בזה אחריו שנמשך והפ"ח הש"ך לדעתדאפי'

 דהא טריפה ספק אלא הוי לא אפ"ה ממש טריפה הוידעלמא ובהמ~
~ 

 הפ~ח
 השמיט למה ידע שלא הב"י כ' וז~ל י~~ ס~ק י"~סי'

 הרמב"~
 דרב מימרא

 לק~מ ולי תקנה לו אין הולד מעליותא בהמה ~ל הבא דב"פמשרשיא
 רחמנא בי' אכשר סימנין ד~ דקי"ל דלמאי אפירש~י סוברשהרמב"ם

 התוס~ אבל באכילה להתירו לו יועילו דידי~ סימנין עכ~פא"כ
 טריפה ~אמו ה~מ רחמנא בי' אכשר סי' ד' אמרינן דכי ס~לוש~פ והרשב~

 אבל אמו סימני לו הועילדלא
 לב~

 להתירו אמו סי~ לו שהועילו זה
 ולפ~ז עכ~ל תקנה לולד לית ולפיכך דמי כשחוטין עצמו סימניבאכילה
 ל~י ~בל וסייעתייהו התוס~ לדעת אלא אינו תקנה לולד דאיןהא

 א~ד ספק ס~ס ~י וא"כ בשחיטה תקנתא לי~ איתוהרמב~ם
 רחמנא אכשר ~י' ד~ אמ~נן בכשירה דאפי~ והרמב"ם כרש"יהלכה ש~

 ל"ל דבכשירה כהתוס~ ואת"ל עצמו בשחיטת תקנתא ל~ איתוא"כ
 אין שמא ספק איכא פקועה בת היא דאמו היכא אכתי עצמוסימני
 ודו~ א~ סימני לו והועילו אב לזרעח~שין

 אביו הוי דאי
~  

 לא
 ~מיקרי

 דבסי~ ה~ים לפי ס"ס שפיר
~  

 אמו אי אבל
~ ~ ~וי   

 ~ ~ין הס"ס ~~ל הוי ~פ אביו ~וי דאי ש~חתי אפ~~~~
 ספק

 חוששין איןשמא
 לז~

 ~וש~ין וא~ל עצמו סימני וה~ל
 ~ד ~הו~ ~~

 חציואב
 ~ ~ל~ כשחו~

 סי~י ל~ אית ו~מ ר~נא א~שר סי~ין
~מו

 ו~
 ~ינו

~  
 ~יקות ~ני ~ד~ל

 א~~ ~~
 ד~מ

 א~ו ~י ~~ ~~ סי~ימט~ם~ ~~ א~
~  ~ ~  ~~ 

 ~~ ~ ~~ ~ו~
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~ ~ ~ ~  
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~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

ש~
 ~ו~ש~ן ~~ן

~  וה~ 
 סימנ~ן ד~ ש~א הוא שני ~ק א~ו סי~י

 ע~ו ~י~ני לי~ ואית בי~א~שר
 ס~ וה~

 ~י~ בש"ך ועיין ש~ות משני
 י~א ס"ס בדיניק~

~ 

 ב~ס' אדירים מים ועיין אדירים מים בעהמ"ח הרה"ג אגרתהעתק
 ~"ש דינים ~חידושי שרד בלבושי ועיין ז"ל ~ז"ה לתשו~ רמז שם~ת

 ע"ז~
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~"~~
 להודי~באתי

 ~גדול לכהן נצטרכתי א~ר והעונה העת ש~גיע
 הלום עד באתי כי אנכי ~י כי ואף תורתו מ~ור עלישיופיע

 ברו~ אני בטוח אך אבוש ולא מלכים נגדלדבר
 ~ום שיתן ענותנותו

ל~בוק~
 שנזדמן השאלה בנידון שיעיין העדה אדון נפני משתטח ו~נני
 בהיות בשו~ג ימים ח' תוך ע~ל שנ~חט ש"ק ביום שנודע~קה~תינו
ש~קצב

 קנ~
 נו ואמר ק~לתינו ~תו~בי אחד ישראל א~ל העגל את

 שבועות ב' בן שהיא ~חו להשביח המוכר וא~ר עכו"ם ~צורךש~ונה
וענ

 סמ~
 ובא לישרא~ים הקצב מכר זה

 ב~יות חבירי ולפני לפני השאל~
 היות והכשרנו בביתו ~י~ לא דק"קש~רב

 שבת וכבוד הפ"מ ש~י~
 יב~ות ב~' הדין שורש על שעמדנו ב~יות נ"לוראיה

 ד~
 שם ע"ב ל"ו

 ~עליה שולד נ~ים רוב אחר אזלי~ין לא ~~אי רשב"ג על ~תוס'הק'
 ~תוס' ותירצויולדין

 בדיקת וגבי ~ש המ~וי ~יעוט דהוי משו~
 ~טעםנמי ~ריא~

 ~ריאה נאבדה גבי פסק ו~ש"ע ~מצוי ~יעוט דהוי ~שו~
 כש"כ וא"כ להכשיר ~פ~מבמקום

 שי~
 רואות עינינו דהא בנ"ד להכשיר

 ~ת~~ שהרי ועוד ~רכות כמו כך מצוי נפל~אין
 ס"ק ט"ו בסי' כתב

 שהמוכר ו~ד ה~מ בלא אף מ~מע בדיעבד להכשיר נוטה דדעתוי"ב
 הרמ"א שכ' ואף העגל אם תבעה אשר מעת חדשיו שכלו לו שיודעאומר
 הרגיש כבר ע"ז סומכין אין דהאידנא י~גבסי'

 ב~
 ט"ו ס~ק הת"ש

 בכאן הרמ"א כ'מדלא
 ע"ש סמכינן דרבנן איסור ד~י ש"~

 בשעת להכשיר ל~ד לצרף יש אעפ"כ אחר ~טעם ~ח~ירשבת"ש וא~
 אשר כי"ב חכם וא~רתי להאריך רציתי שלא רק ראיות ~ר וגםהדחק
 קהלתינו אנשי כמה ו~~יום הקיצור יס~יק ~~נו רז כל נעלםלא

 בד"ז~קפקין
 ששל~

 כי ככתוב שלא אכלו ו~עם נפסק כדת
 ד' ר"ה ב~' דאיתא משום בדיעבד שמכשיר את"שלהשיג רוצי~

~ 
 בכור ע"א

 ביום אכיל מצי מי ופרש"י אכיל ~י~י
 שנול~

 ואין הוא נפל דדל~א
 נראה ה~לושה לדעתי אבל בדיעבד אף דאסור ~שמע מטהרתושחיטה
 ע~דה קל~ו ד~ ב~ת דפי~ לשיטתו אזיל ד~"י ~שום ראיה ~כאןשאין

ונ~דשה
 כס~ו~

 שאין
 זקוק~

 בדיעבד ~תירין דלא ~וכח נ~א ליבם

~
 לא ב~יד אבל בשוגג

 לכ~
 ~שום ~טה~ו שחיטה דאין רש~י דייק

דא~
 ראיה ~ביאין וגם ב~זיד ששחט משום אכיל ~צי לא ישחוט אם
 נאבדה גבי פסק דהר~"ם~ום

 רי~
 ח' בתוך נשחט וגבי ד~ותר

 דף חולין ב~ס' כי כלל ראיה אינו ג"ז אך לאכול דאסור סתם~ח~יר
 אחר תירוץ שם ותירצו הנ"ל קו' ג"כ ~תוס' ~קשוי~ב

 דרב~
 כו' ג~ו

 תוס' של תירץ דל~א ~שום ע~ל גבי מח~יר דהר~ב"ם י"ל לכךע"ש
 ב~קום אבל עיקר הוא גזירה ~שוםשאסור

 ה"~
 שגם י~ל שבת וכבוד

 ~שום להתיר שיש ~דההר~ב"ם
 ת~רו~

 מצוי ~שום שהטעם תוספ' של
 בכן צריך אני לל~וד אעפ"כ אין שהעבר ואף ריאה כגבי בדיעבדוכשר
 ע~כ שי~חול שטוחהבקשתי

 הר~
 קד~ו ב~כתבו לי להודיע והנשאה

 גודל ו~ח~ת רפ~א בעיני חן ~אתי כי ואדע~~ש
 הנחיצ~

 יכולת~ לא
 בקצרה ו~אתי כראוי ו~ארים ~שבחיםלהאריך

 ו~
 צרה ~כל אותו יציל

 זל~ן שלמה ב~ו~ אשר הק~ בלו"נ אהובו~ד
~ 
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~כ~~~~~~~
 אב"ד ה~אוה"ג הרב לכבוד השבתי כבר אשר בדבר
 העגל דנשחט הדינים ד~יון בעיני ~~וטב יצ"ודקהלתכם

 ~דין שמונהתוך
 נאבד~

 ~פ~קין שיש מכ"ת שכ' ~אחר אך הריאה
 ריאה גבי פסק דהרמב"ם ~הא ראי~ ו~יאין להדדי ד~יין דלאואו~רין
 דלא ~הודיעם אמרתי לאכול אסור וכ~ סתם ח' תוך נשחט וגבילהיתר
 דב~למא שאנו~וגן

 נהר~ב~
 דהרי ל~דדי ~דינים אלו דמיין לא שפיר

 ~ונא רב דא~ר ~שום ~ואי דה~יתר הטעם רש"י כתב ריאהגבי
 כדהעתיק דרש"י מטעמא כרש"י ס"ל ו~רמב"ם עו~דת היתרבחזקת נשחט~

 ולפ"ז ~"ש פי"א ~"ש לשונוהב~י
 להר~~

 בין חילוק איכא שפיר
 ל~ז~

 א~רי' ריאה גבי דבשלמא
 נשחט~

 נמצא ~~דת היתר בחזקת
 לה ~שוי ה~צוי דמיעוט נימא אםאף

 כ~חצ~
 כשרות ~וי ולא ~חצה על

 בחזקת דנשחטה דר"ה הח~ה משום מותר השקול בס' אף מ"מרובא
 דהא החזקה ליכא דהתם ח' תוך שנשחט עגל גבי ~שא"כ עו~דתהיתר
 כדכ' ~טהרתו שחיטתו ואין הוא נפל דד~~א עצמה ב~חיטה ~ואהס'
 במס'רש"י

 ר~
 ה~צוי ד~יעוט משום רובא דליכא השקול ס' ~וי וא"כ

 על כמחצה ~ה~שוי
~~~ 

 ליכא עומדת ~יתר בחזקת דנשחטה וח~ה
 להי~ר בריאה דפסק ~כוונם הרמב"ם פסקי וא"כ כדא~רןהכא

 בנאבדה ד~ח~ירין לדידן אבל לאיסור ח' תוךובנשחט
 הריא~

 ר"י ע"פ
 א"~ ה~רדכי ש~ביא~לוי

 ד~עתיק בב"י כדאיתא דר"ה חזקה ס"ל ~א
 ריאה אבל לבדוק הו~רכו שלא טריפות בשאר אלא אמר לא דר"הדבריו
 ~א סרכות בהש~~וי

 עלת~
 ליכא נ~י ריא~ גבי א"כ דר"ה ל~ו על

 ע~תה וא"כ ח' תוך ננשחט דומיא שפיר והוי דר"~חזק~
 דכשםכהוגן ההורא~

 הריא~ בנאבד~
 ר"י לדעת אפי' בה"מ ל~קל ר~"א מסיק

הלוי
~~ 

 יש
 להק~

 להקל רמ~א פסק דל~א וכ"ת בהפ"מ ח' תוך בנ~חט
 חזקה דטעם והרמב"ם רש"י אדעת סמכינין דבפ~"מ משוםבהפ"מ
 אריא~ נמי קאידר"ה

 נקיל אמאי חזקה דלי~א ח' תוך ב~שחט אבנ
 ד~ב"ג ארבנן ~םמוך דיש בהפ"מ ל~קל יש בזה גם ד~א ז"אבהפ"מ

כמ"~
 עמדה ~בי רש~י

 ונתקדש~
 וא~רינן אדרבנן דסמכינין שבת במס'

 מז~ ידעתי ~א ר"ה ממס' ראיה שהביאו ומה הוא נפלדלאו
 ראיה שום

דהש"ס
 אכיל ~י לא שנולד ביום הא שנולד מיום ~ונין אמאי מקש~

 לשוחטו אסור דהאליה
 לכתחל~

 ע"פ והיינו
 שלפני בדבור רש"י מ"~

 בעל וז"לזה
 ~ו~

 שנולד ~יום בחוץ ל~חוט ועומד במומו שנולד
 שנולד מיום לשחוט דעו~ד קא~רת ~אי הש"ס מקשה זהעל
 ~שו~ ואי לכתחלה לשחוט עומד אינוהא

 לא ~ותר דבדיעבד
בשביל

 עו~~ כ~
 מיום שנה לו למנות ראוי אין כן ואם לשחוט

 ~אוי בדיעבד נשחט אם ד~ותר דהואיל תי~א דאי היא שכן תדע~נולד
 ש~יני ליום ש~גיע בכור ~עתה ~לא תיקשי שנולד מיום שנתולמנות
 לא וא~אי שנולד ביום לשוחטו ראוי שהיה ל~פרעאיתגלי

 נ~~
 ליה

 לשוחטו דראוי בשעתו נתברר שלא דהואיל לו~ר ע"כ אלא ~נולדמיום
 שחטו דאם אע"ג נ~י דיעבד שחיטת א"כ יום ~אותו לו ל~נות ראויאין
 כשרהוי

~~ 
 לשו~טו יכול ואין הואיל

 לכתחי~
 ל~נות ראוי אין

 דאסור נתכוין נ~י דרש"י ראיה שום אין רש~י ומלשון יום~ותו ~
 לה~פקפקים להשיב ~כ"ת ~"ש ~~נם הוא נפל דלמא לכתחלהלשוחטו
 ~יניה ד~ש~ע אסור דב~זיד בשבת דסובר ו~שיטתו א~זיד קאידרש"י
 ~ם שהרי ז"א לדידן בדיעבד מותר יהא במזיד שחטו אפי'דבא~ת
 נראה במזיד איבדה או השליכה אם אבל הש"ך כ' הריאהבנאבדה

דלכ~
 ס"ו צ"ט סי' דינו שנתבאר דדבריהם איסור בי~ל כ~ו דינא

 ~ בדיעבד אפילו א~ר הוי ~זיד הוי אלו נ~י בנ"ד א"כ הרי~שוכ"כ
 לתרץ ~כ"ת ~"שגם

~ 
 שהקשו

~~ 
 הריאה בנאבדה הר~"ם שפסק

 ב~~ התוס~ כתירץ ס"ל ד~ר~ב"ם לאיסור ח~ ~וך ובנשחטלהיתר
 ב~קום אבל ~ל גבי מח~יר לכן עיקר הואחולין

 הפ"~
 י"ל שבת וכבוד

 יב~ות דב~ס~ התוס~ תירץ דלמא משום ~תיר שיש מודה הר~"םדגם
 ניקום דאפשר סברא בשביל וכי חדא בתרתי עליו ת~יהניעיקר

 טפי ח~יר ד~כ"ת ד~תו דלפי ועוד להיתרמעשה ונ~
 לתי~~

 דחולין התוס~
 משום הטעם ~י דאדרבה ה~א ואיפוך דיבמות התוס~ תירוץ~לפי
 ס~ק ~כל השוה ס~ק ~וי ~מ ~חצה הוי ~~כ המ~וי ~יעוטש~וא

 ד~תבו הטעם ~י אבל ~ו~ראדאוריי~א
 התו~

 כאן אין בחולין
איסור ~~

 דרב~
 ~דאורי~תא דהא

 אי~
 ספק ~ן

~  שה~ 
 בתר ~ינין

 ~ ודו~~~
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 מה על הלומד~ם שהקשו ~ה ליישביש

 שמד~י~
 ח~ תוך נשחט

 דהרמב"ם מהא הריאה נאבדהנדין
 פ~

 ב~בדה
 ~' דהא עוד קשה דהא נלע"ד לאיסור פסק ח~ תוך ובנשחטלהיתר הריא~

 ביטול ~מו ד~נא דל~"ע במזיד איבדה או הריאה ~ת הש~יך דאםהש"ך
 נמי כמ"ש דדבר~הם איסור נמי דהוי ח' תוך נ~חט ולפ"ז דדבריהםאיסור
 דדבריהם איסור ובביטול דברי~ס א~סור ביטול לדין נמי דמ~ ת~שב~ל
 בטלו דאם להרמב"םס"ל

 בשו~~
 פסק אמאי וא"כ מותר

 במזיד נשחט ב~ן חילק ולא ממנו לאכול דאסור סתם שמונה תוךבנשחט הרמב~
לנשחט

 בשו~~
 תוך נשחט ~ב~ הרמב"ם כ' אמאי קשה ועוד

 על~ו דלוק~ן לומר ת~תי ומה~כי דרבנן א~סור הוא דהא ע~יונוק~ן דאי~ ~
 שאיסור ו~דוע וז"ל המ"מ ופי' עליו לוקין דאין ~אשמוענ~ן~איצטרך

 לוק'ן אין ספק דהו~ דמחמת דמשמע לוק~ן א~ן ולפיכך הוא מספקזה
 דבשלמא הכא למלקות ענין ומה ~וא דרבנן איסור דהא וז"א~ליו

 אבל ~ל~ו לוקין אין ספק דמחמת צ"ל הוי ~פיר דאורייתאבא~סור
 ~ומר ודוחק לכאן דמלקות שייטא מאי ודאי הוי אי אפי' דרבנןאיסור
 לפרש הרמב~ם דדרך ז"א מרדות ~מכותדכוונתו

 מכ~
 והיכי מרדות

 מלקות היי~ו לוקין סתםדכ'
~ 

 לע~קר ס"ל דהרמב"ם נלע"ד לכן
 ביבמות התוס' שכ'התירוץ

 ד~
 רובא בתר אזל~נין דלא דהא ע"ב ל"ו

 נפ~גב~
 ו~פ"ז המצו~ מיעוט הוי דהמ~עוט משום היינו

 ס"~
 להרמב~ם

 להיתר רוב בי' הו~ לא דהא דאורייתא איסור הוי שמנה תוךדנשחט
 ואע"ג ע"מ מחצה כמו הו~ המצוידמיעוט

 ד~
 מקומות בכמה הרמב"ם

 ~רבנן איסור ~וי דאורי~תא ס' דכל מת טומאות מה' בפ"טומהם
 איסור ב~' דהו~ הכ~ ליה סב~רא אמא~ כן ואם שריא רחמנא ספקדכל

 סימן שלו ס"ס בכללי ד~פ"ח ז"א ~ק אלא הו~ לא האדאורי~תא
 וז"לק"י

 דאע~~
 אבל מתברר מצי לא כ~ ה"מ שריא רחמנא ספק דכל

 הוי אי ~ברור~ בידיו סמי'אי
 איסור~

 לא אי
 בכה"~

 רחמנא שריא לא
 עכ~ל איסור לספק עצמו ל~כניס ולא ולבדוק לברורי מה"תומחויב
 דהא מס' אסור שהוא אף ד~ורייתא איסור הוי ח' תוך בנשחטלפ"ז
 לא אי נפל הו~ אי ויתברר שמיני ליל עד להמתין דהיינו לברוריבידו

ובכה"~
 רחמנא שרי לא

 וא"~
 הוצרך שפיר

 הרמב~~
 דאין לומר

~עליו לוקי~
 משו~

 לוקין דאין קמ"ל על~ו דלוקין וה"א דאורייתא הוא דהאיסור
~על~ו

 דאע"~
 דהוה איסור על לוקין ~ין מ"מ דאור~יתא הוא דהא~סור

מספק
 כמ"~

 דהרמב"ם הא שפיר נמי אתי והשתא בטעמו המ"מ
 בין ח~לק ולא לאכול אסורוכתב סת~

 שו~~
 להכ~ דאת~נ~ן דהשתא למזיד

 אפי' א~כ דאורייתא הוא דהאיסור ס"לדהרמב"ם
 בשו~~

 כמו אסור
 דאורי~תא איסור דבביטול הרמב~ם דדעת והעלה ~"ט סי' הפ"חשב~רר

 בשו~~א~
 דקנס~נן אסור

 שו~~
 מזיד אטו

 ובביטו~
 דבר~~ם א~סור

 ~מנה תוך בנשחט דפסק הרמב"ם פסק~ מכו~נים מ~~לא והשתא ~~ותר בשו~~
 אפ~'לא~סור

 בשו~~
 ובנאבדה דאורי~תא א~סור לד~דיה דהו~ משום ה~ינו

 נאבדה אם לברור~ דליכא דרבנן לכ~ע דהו~הריאה
 בשו~~

 שפיר א"כ
 אסור באמת במזיד א~בדה א~ אבל לה~תרה~ל~ט

 ~מ"~
 זהו הש"ך

 דרבנן נמי דהו~ ח' ~וך בנשחט אף דקי"ל לד~דן אבל הרמב"םלש~טת
 קס"ד ס~' והש"ע הטור ופסק ת"ש בעלכמ"ש

 בא~~
 דמינין שפ~ר א~כ

 הוא נכון ~י היטב ודוק הר~אה נאבדה לד~ן שמנה תוך נ~חט~ד~ן
 התוס' ת~רוץ לעיקר דס"ל משום הוא דרבנן דהוי דהפוסק~םוטעמא לדינ~

 ~תב לחילוק לבא אנן צריכ~ן לא ולפ"ז מדרבנן דהוידחול~ן
 דשאנ~ דהטעם וא~ר וז"ל ~"ב ס"ק בסוף ט"ו בסי' ת"שב~ל
 הפ"ח דבר~ דלפ~ עכ"ל דממון מדיעבד מבעלה אשה דהוצאתדיעבד
 דכ"ע אליבא כן ואם לברור~ דל~כא שלשים תוך מת בין ~ד~ל ח~לוקא~כא
 לברור~ אפשר דהוי שמנה תוך נשחט ~ב~ אבל דרבנן איסור אלא הו~לא
 נשחט אם אפי' וא"כ ח' יום עד למשחט~' לי' הוידלא

 בשו~~
 בדיעבד

 לברורי דא~כא היכא דאפ~' ס~ל ~אונים והמקצת הפוסק~םאסרו
 ל~בוה ~מן מחוסר למ~סר מדא~צ~ך דרבנן איסור אלא הו~ לאאפ~ה
 ממש ודמ~ לברורי דמצי ה~כי אפי' מדאורי~תא שר~ דלהד~וט~"מ

 והא ונתקדשהל~מדה
 הפוסקים ה~~נו הפוסקים דטת כן וא~ן הב"י ד~

 ס"ל נמי דהב"~כהרמב"ם
 כהרמב~

 ל~ין זו סברא לפ~ ואפשר ודו"ק
 ר~ד~רי

 במס' ד~י בר~' ה~נא ורב פפא
 ~ב~

 אי ל~' דאמר~ קל"ו דף
 מ~נ~' אכל~נן לא ~שתא ~נ~' אכל~נן הו~ לאורתא עד ל~'א~ר~~תא
 לאורתא עד אתרח~תא א~ למ~מר דל"ל דברו יתר שפתדלכאורה

 ליה קאמרי דהכי א~ש דלעיל סברא ולפ~ מיניה אכלינןהוי
 מ~ניה א~לינן הוי ליה א~ר~יתא דא~דמשום

 דה~
 דאינו מתברר

 דאורי~תא אי~ור ספק והו~ לברורי דמצינן מלתא הוי א"כנפל
 נשחט אפי'ולפי~ך

 בשו~~
 שו~ג קנסו דבאורייתא מיני' אכל~נן לא השתא

 ~צפיחת לחיך הדברים נמלצו מ"מ לאמת ~ונת~ לא ואם מזידאטו
וא"צ למ~שחט~~ לאורתא מיד דחז~ לאשמעינן אתי אורחא דא~ב הואוהפשוט בדב~

 להמתי~
 ת"ש בדבר~ דק"ל מא~ אמינא והשתא וק"ל צפרא עד

 ~"ב ט"וס~'
 דה~אוני~

 דהלכתא ס"ל
 כרשב"~

 ואע"ג וכו' ל~חלה
 מא~ וא"ל ו~ו' אנפשייהו דאחמירו י"ל וכו' אכלו לא ור"הדר"פ

 הוא לא אנפשייהו דאחמ~רו בעלמא חומרא דל~א ור"ה מ~פה~מרא פר~~
 להחמיר ש~יך ואין כמאן ~לא לאחמורי ה"ל לא דס"דדלמאי

 וכ~דשר~ במי~
 חומרא דאחמורי דלעולם ל~ קשה ע"ז עכ"ל פקפוק בלא

 דבנפל דס~ד למא~ אפי'בעלמא
 ה~~ ~

 מודה
 תיקשי וכן רשב"~

 ל"ק דע~כ ז"א לכ"ע דשר~ במ~ד~ להחמיר~ייך דא~
 רשב"~

 אלא דמותר
 ה~~ מן דנפלדומיא

 כמו עצמם על החמ~רו בידים בשחטו אבל ממילא
 מהן א' נפל דאם חשיבותו מחמת בטל שא~נו בדבר זה חילוקשמצינו
 אסור הוא הפי~ה אם אבל מעצמו נפל דדוקא האחר~ם מותריםל~ם
 אםאפי'

 בשו~~ הפ~ל~
 להש~ס נ~' דקים אע"כ ~ש"ס פר~ך מא~ וא"כ

 ועוד מדינא א~א ~כ~ו ~א חומרא מצדד~או
 ק"~

 למימר א~כא דא~
 דאינהו מ~ום אנפשייהו דאחמ~רו לה~ות יכול אכלו לא החומראדמצד
 דרבנן פלו~תייהו אי מספקאהו~

 ור~ב"~
 ומת בפ~הק

 א~~
 בנפל

 ה~~ מן בנפל פלו~תייהו דלמא או כאב~י הוא חי ד~ה~~
 בפ~הק אבל

 לעו~ם אבל אנפשייהו ~חמירו הספק ומפני ~~מרא כמסקנת מתד"ה
 להש"ס ~י' דפשיטא א"ו מינייהו פריך ומא~ ~אביי דהלכה הואקושטא
 מצדדלאו

 חומר~
 מקצת דברי על הפ"ח שהקשה ומה אכלו לא

 דאמרינן בהא ט~ו הב"י הבנת דלפי~כ' ה~אוני~
 בפכ~

 מחוסר רחמנא מדאסר
 ~~בוהזמן

~  
 אסור חדשיו דכלו ל~' בק~ם אפי' ~ל~בוה שרי דלהדיוט

 חדשיו שכלו ל~' קים בדלאאבל
 פ~יט~

 ספק משוס להדיוט אפי' דאסור
 אסרה לא ל~בוה דאפי' ה~אונים דמקצת לק"מ ולענ"ד דבר~ו ע~כ~פל

 אלארחמנא
 משו~

 כל פקוד בקרא כדמצינו ~זה"כ מצד ולא נפל ספק
 ש"מ נפנ ס' מכלל משיצא ופרש"~ ומעלה חודש מבן לב"~ ז~רבכור

 למקצת ס"ל זמן מחוסר ~בי הכא ה"נ נפל ס' על תורהדהקפידה
 לפי ה~אונים סברו ולפ"ז נפ~ים ס' משום הו~ דקרא דטעמא~~אונים
 ש"מ נפל ספק משום ל~בוה רחמנא מדאסר ~פכ"ה ה~מראסברת

 ס"ל ולא ק~ימא בנ~ רוב בתר דאזל~נן נפל ספק משום שר~דלהד~וט
 החמ~רה ל~בוה רק רובא בתר אזל~נן לא מצוי דבמיעוט סבראלה~אונים
 חדשיו דכלו ד~דוע היכ~ התורה הת~רה לא למה להקשות ואיןתורה
 לא נמ~ הבכור~ם ~בי שהרי ל~קהא

 חל~
 וב~ן חדשיו ~ו בין התורה

 כלולא
 ומק~

 לא הכא ה"נ כן הכתוב דבר מלא
 פלו~

 דבר סוף ודו~ק
 בל~ שבת וכבוד בהפ"מ מותר ש~י' ~ומד משמרתי על אנכ~ נשמעהכל

 הורה טב כ~ כלל נקפו הטהור לבו ~הא ואלפקפוק
 ~~"ו וה~ליל לבוב חופ"ק רפאפורט כהן ח~~םכ~ר ~
~ 

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

 ~ו
 ~ו~ ~~~~ ~~

~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~ 
 דבר~ו תחלת ראשון ראשון על ה~בוד מפנ~להשיב~~~~

 ~סוד מכ"ת ובנה בתרא במיעוט שה~' שייך אל אחרדע"~ להוכי~
 קרצו ע"ב ל"ב דף יומא במס' דהמקשהלומר

 בכ~
 וש~אל מסתפק ה~'

 הכשר ש~מר ר"ל אחר ומ~רק השח~טה התחלת רק קרצו אייר~שמא
 טדשח~טה

 על ~~עלה לומר אפשר דא~ הוא כן לא ולע"ד הס~ רו~
 שלא שעד דמפקפק מאן ל~ת שהר~ כךהמקשה דע~

 שח~
 פסול הרוב

 זבח ששחטו שנים משום ה~ח~טה אחר ~מראם הזב~
 אח~

 זה אחר בזה אפי'
 לא דאס הוא~ל הרוב שח~~ת אחר דאפ~ כ~בו ~תוס' דהאפסול

 על ד~לה לומר אפשר א~ך וא~כ בשנ~ם ש~~טה ~ו"ל א"כפסול מ~~
 בכך להסתפקה~שה ד~

 ה~
 ~כ~ דברי דלפי ועוד חדא.

 שה~שה
נסתפק

 ש~
 ~ר~ך א"כ ~ח~טה מהכשר פחות היינו ק~ו מלת

 ולא ~נים רוב דוקא דבעינן דר~ל שנ~ם ברוב עולא לו דהש~בהא לפ~
~~~ 

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

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



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~

~ ~ ~

~ ~ ~  
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~ ~ ~  ו~ל שנים ברוב שא~ר עולא ~דברי שפירש ~~~ א~ש לאול~ז 
 הכש~

 ~כ~ ~~ו~~חי~
 יו~ר וא"צ בצמצום ~ל

 דה~קשה מפרש~ ד~ש~
 שישחוט בעינן לא אינ~פק

 הכה~
 דד~ ~יב ו~ולא מהרוב יותר

 כדאמרן ק' הוה דלרש~י והיינו ב~~ום שחיטהבהכשר
 דא~

 להסתפק
 עולא בדברי פי' ול~ך בשנים ~חיטה משום מהרוב פחות~שחיטה
 דמלתא וטעמא ~הרוב יותר בעינן אולי נסתפק דהמקשן דנדע~~ום
 מ"ש ~"י נלע~ד הרוב יותר דבעינן למימר המקשןדנס~פק

 ל~~ בד~
 דלמא ברובא סגי ולא הסימנין כל לכתחלה לשחוט ~ש בחולין דאפ~ע~
 מחויב דלכתחלה הרי השוחט ב~פ רש~י וכ~כ רובא למי~ד אתילא

 אפי'לשחוט
 בחול~

 הדם את לקבל למהר דצריך דביו"כ אלא הסי~ כל
 ברוב וס~י כדיעבד הוה הסי~ין כל שחיטת ל~מור לווא~א

 וא"~
 שפיר

ס~ד
 דמקש~

 ב~ עכ~ ס~י דלא
 לעינים הנראה ברוב ~לא מצומ~ם

 כלום לאו אחר ד~מר והא רובא למיעבד אתי לא דלמא חששא~שום
 שחיטת דהוההוא

 ~דשי~
 לא להכי דאפי' עולא השיב וע"ז בשנים

 מצומצם ברוב וס~י ביו"כחששו
 דכה"~

 למי~ד אתי ובודאי הוא זריז
 בעצמורובא

 ול~
 דמלת דדוקא ועי"ל פשוט כנלע"ד בשנים ~חיטה

 ~כתב כמו שנים מרוב יותר בעינן לא אי להסתפק לה~שן דחקו~צו
 וק"ל שחטו נקט לא דאמאי קרצו בלשון מדקדוק דבריובסוף

~ 
~~~

 לפרש נוכל דמר וז"ל התוספת דברי בחבור לכוין רוכ"תעוד
 מיירי דמתני' ר~ל פסול יהא מירק לא אם יכול ה"פ ר"לדברי

 דכה"~בהכי
 שלא באם ומיירי הסימנין רוב עד ~מרו שמירק אחר וכהן

 פריך מאי וא"כ כו' סימנים הרוב אחר במירק לא אבל פסול יהאמירק
 הכשר בתוך הכל איירי מירק לא יכול דאמר ר"ל הא באחר עבודהה"ל

שח~ט~
 המחילה אחר דמר עכ"ל כו~

 מכ"~
 דברים כ' בדקדוק שלא ד~ר

 הרוב לשחיטת להשלים מירק לא יכול ד~ל ולומר לפרש אפשר דאיךאלו
 לא דאם הוא הכי לאו ~אמת דאטו בזה למימר שייך יכול לשוןדמאי
 קאמר מא~ וא"כ למזבח התמיד נקריב טרפה וכי דפסול הרוב עד~מר
 שלא מיירי ואי פסול לא באמת דמשמע פסול יהאי~ול

 מי~
 ~מר שלא

 לכך ~ל דברי מסקנת מר דברי לפי ל"ש ו~ם הוא נבילה הא הרוב~ד
 הסלקא מר ולפ"ד יותר בעינן דלא ד~מע בבהמה שנים רובשנינו
 בלא פסול יהא יכול דשואל אלא שנים ברוב דדי הוה הכי ~מידעתה
 שייך לא זה ו~ל שנים רוב עדמירק

 ה~
 וק"ל שנינו לכך דקאמר

~ 
~"~~

 וב'ן השנית בשחיטה להמית כוונתו בין לחלק רוכ"ת עוד
 שורש זו לסברא אין כ"ת מחילת אחר הדם להוציאכונתו

 הוה רש~י דלדעת ת"ש בס~ לפמ"ש בין הדעות לכל לקיימהוא~א
 דהאיבעיא הרשב"א בשם שהביא למה בין דאורייתא בפסולהאיבעיא
 סברת א"ש כך ובין כך בין מדרבנן בפסולא איירי רש"ילדעת

 יועיל מה א"כ שחיטות בב' הקפידה דהתורה מדאורי~תא הוהדאי רוכ~
 ואפי' כונה ~ריך אין חולין שחיטת הא דם להו~את נתכוין שהשנימה

 לחתוך שנתכוין כאן מכש"כ בעינן כחו רק בעינן לא לחתוך~כוין
 שחיטה תורת ס"ס דם להוציא בחתיכתו שנתכוין בכך ומה ~הסימני~.

 לפרש חדש הפרי כדכ' עכ~~ל מדרבנן הוי ואי שחיטות ב' ו~"ל בהאי~
 מדרבנן לן מבעיא אלא וז"ל ה~ב"דדברי

 משו~
 דחזר דכיון עין מראית

 שכב~ לאינשי להו מוכח ולא ה~חיטהו~מר
 מדרבנן פסולה שחוט היתה

 רוכ~ כדברי ~מימר ~ינו איך ולפ"זעכ~ל
 תליא דם להוציא דבכונתו

 אם ידע הרואה~ דאטו הוא עין מראית משום האיסור דהאמלתא
 מיתתה לקרב או דם להו~אתכוונתו

 וכ~
 כונתו אין בודאי הרוב דאחר

 הפ"ח כדברי הרוב נחתך אם יודע אינו ~ופה הא דהא ז"אלהמיתו

ש~
 הרוב שנשחט אע"פ דלמא ועוד שחוט שכבר לאינשי מוכח דלא
 ע"פ סברתו להע~יד רוכ"ת שרצה ומה המיתה לקרב רצונואע~"כ
 הא בכמה שאל אמאי שדקדק דמאי ~לכתא שלא הוא ~שיטאה~מרא
 הסימנ~ן בכל חולין ואפי' הקדשים דכל כת~תי ~ר ברוב הקדשיםכל
 שחיט~ בעינן לכתחלה דהא ברובולא

 דע"כ ביו"כ ושאל הסימנין כל
 קרצו בעי לכך אחר דימרוק בטינן כי כולם לשחוט לכתחלה ליהא"א
 ו~ודבכמה

~  
 ~מר דמר ~צונו

 שהכ~~~
 לחיות יכולה תהיה שלא קר~ו

~ד
 ותהי~

 לחיות יכולה אינה בכ~ה ופרי' דם להוצאת רק המירוק
 ב~ב~השיב

 תמ~ ~
 ~ני

 ה~
 לחיות יכולה א~ן

~~ 
 מיעוט חותך אם

הו~
 ~ל

 ~ שני~ ~
 ט~פ לח~ת יכולה שאינה ~כך

 ~שחי~

 לאחר אם בלשונם אמרו כך שהרי מ~תתה מקרב הנשארמיעוט
 דלא עצמו ~"ת כתב ו~"ז עכ~ל וי~חוט יחזור לא נמות ~והההרוב ששח~

 רצונו מיקרי עדיין הרוב אחר שאף הרי להמיתו רצונו אםי~חוט
 וא"כ להמיתו רצונו הוה נמי מיתה קירוב כי מר קאמר ושפיר~מיתו
 רצונו אח"כ מיקרי לא שוב שנים דברוב עולא לו ש~שיב קאמרמאי

 ואם ב~ונתו תליא דעיקר וכ~ת מ~ה קירוב עוד אי~א הנאלהמיתו
 מיתתה מקרב אפי' אז דם להוצאת אלא להמיתה הממרק מתכויןאין
 הא רוב שחט שלא לי מה רוב שחט ~הראשון לי ~ה לפ"ז פסלהלא
 קריצתו ~שיעור ~תליא מכ"ת אמר ואמאי האחרון בכונת תליאעי~ר
 לפרש אפשר הוה דאי ועוד בהכי הגמרא סו~ית להעמיד א"אוא"כ

 ~כ~ת לדברי ק~א ~וה הכ~הסו~~
 הראשונ~

 חילוק להוכיח ד~"ל
 דבאחר הדרישה בעלשמחלק

 ל"~
 משום שחיטה הכשר אחר ~לל ש~יה

 א"כ שהיה משום לו סמוך ד~ל ידו תיבות על ~שני פי' פרש~ישלא
 אחר ע"י ~יה שהמירוק דהואיל~כ

 ל"~
 דלמא כן הוכיח דמ~"ל שהי'

ל"~
 לקרב ולא דם להו~~ת אלא נתכוין לא שהשני מ~ני שהיה שם
 הדרישה ביה דמיירי ב~ונא שחיטה לשם דמת~וין היכי אבלהמיתה
 אוסר שפיר שחיטה לשם הפסול ~ם דנתכוין ה~סול ו~מר הכשרדהתחיל
 בתראבמיעוט

 א~"~
 הדרישה לתי' ראיה זו מ~מרא וליכא אחר ~הוא

 ~םוא~י'
 זו מ~מרא ללמוד ויר~ה איתותבו הדרי~ה שדברי יסכי~

 אחר ע"י שנע~ה איתנהו ~תרווייהו דהיכי ע~יו ~נ~אל שאלהלענין
 דמנ~ל תברא דא אף שהיה משום בה אין אז דם להוצאת אלא נתכוין~א ו~~

 שפיר א"כ בשחיטתן כונה בהו דבעינן בק~שים דבשלמא בחולין כןלומר
 נת~ויץ ולא דהואיל לומרנוכל

 אל~
 שחיטה לשם ולא דם להו~את

 לחוד הא דמועיל מנ~ל א~כ לשחיטתן כונה שא"צ בחולין אבל שחיטותשתי ל"~
מה

 בסו~~ת מכ"ת פי' ~"י בקד~ים כן דא~רו והא אחר ~"י שנעש~
 להוצאת אלא לשחיטה ~ונה בלי נמי דהוה מ~ום התם דלמאה~מרא

הד~
 ליתא בחולין אבל טעמא להאי איתא שפיר בקדשים והתם

 לעיל כדאמרן מכ"ת כדברי הסו~יא פרש ליכאל בלא"ה אבל ודוקכדאמרן לה~
 ~כים הפנ~~ שאין להיות בזה ודי לשיטתו למיפרך הרבה ישו~וד

להאריך
~ 

~~~~
 שמחלק לחלוק מקום למצוא ד' חנני א~ר העניה דעתיאחוה
 הונא לרב ליה מיב~יא מאי תיקשי לכאורה דהא הדרישהבעל

 במיעוט הפםול הוה אי רש"י לשיטתבדר"נ
 בת~

 ממתני' מוכח דהא
 ו~' וה~ביה הסכין שנפל כ~ון שהיה ~ווני כמה התנא דנקט עמודבאותו
 דהתנא דאורחא ה' דפרק ד' משנה כלים במס' ראיה הרא"ש מזהוהביא
 וז~ל הענין הוה כיצד ל~רש ~ווני כמהדנקט

 וכה~~
 האי כי כו' אשכחן

 אש~חן דלא דמלתא אורחא דאל"כ שהיה לידי בא ~ כי~ד ~ונא הניבכל לפ~ אתי דהתנא הרי עכ~ל כו' וה~ביה סכין נפלה דחולין בפ"בדתנן
 התנא ונקט מכשול מבלי שחיטתו באמצע שיפסיק הוא דמי שהי'שיעשה
 ומזה ש~יה לידי עי"ז לבוא דמלתא אורחא בהו דהוה מאי ~ונאכמה
 במיעוט ש~יה פסול שאין להדיאמוכח

 בת~
 במיעוט נמי הוה דאי

 דליתי ~ונא הני כל ולאשכח למידחק התנא צריך ל"ה ~היה פסולבתרא
 ששחט וכ~ון לה~שון מכשול שום בלי שהיה אשכחן דהא שהיה לידיבהו

 כל~ראשון
 ~ור~

 חבירו ובא ונסתלק ויותר הרוב דהיינו שחיטה הכשר
 פוסלת שהיה דאין לומר א~"כ שהיה שיעור אחר הנשאר המיעוטו~חט
 הרוב שחיטת קודם דשהה ~ונין למצוא מוכרח וא"כ בתראבמיעוט

והוכר~
 דנקט ~ונא הני למינקט

 דאל~~
 שי~ביה דמילתא אורחא לאו

 ליה מיבעיא קא ~י וא~כ הרוב שחיטת קודםהסכין
 ל~

 ומדקא
 לק"מ ותו הדרישה כדמחלק מוכח ליהמיבעיא

 א~ דלעול~
 בתרא במיעוט

 ~ונא התנא נקט דלא והא השחיטה בע~מו ש~מר היכא שהיהפוסלת
 חברו בא נקט דהא ל"ק הא וכדאמרן רוב אחד ששחט בהכידשהיה
 אם אלא אינו וזה שהיה הוה נמי חברו ב~מר דאפי' לאשמועינןושחט
 ב~מר פסל לא תו בתרא במיע~ט אבל הרוב שחיטת קודם השהיההוה
 הדרי~ה כסברתחבירו

 וא"~
 הוכרח

 התנ~
 ד~יה ~ונא בהנך למינקט

 קודםהשהיה
 שחיט~

 דבשחיטת רבותא לא~מועינין מצי ואז הסי' הרוב
 שהיה הוה נמ~אחר

 ו~
 אם עצמו בשחיטת ליה מיבעיא קא

 שה~
 ב~מר

 א~שר דבזההסימנין
 במיעו~ א~

 שהיה פסול הוה בתרא
 הו~ אי דהאיבעיא הסוברים לכת אלא לאוקמא ל~א הוכחההאי א~~ וק~

 לפסול
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 א~ הוה דהאיבעיא הסוברים ל~ת אבל מדאורייתא בתרא במי~וטשהיה
 מעיקרא דקושיא הדרישה בעל של לחלוק מידי מוכח לא מדרבנןפסול
 ~גון דשהיה גונא התנא לינקוט בתרא במיעוט הוה שהיה ~סול איליתא

שא~
 ד~א לר"ה ליה מיבעיא קא ומאי וכדא~רן נסתלק ה~וב ששחט

אמינא
 דר~

 באמת נמי ס"ל מדאו' ~בל לי' מיבעיא קא מדרבנן אפסולה

לר~
 איירי ~דאורייתא ומתני' בתרא במיעוט שהיה פסלא דלא בפשיטות

 במיעוט המכשרת מהתוס~תא ז"ל אר~~י התו' קו' הכי מהרש"לכדתי'
 הוכחה בטלה וא"כ מדרבנן ובעיין מדאוריי~א איירי דהתוספתאבתרא
 להוכיח נלע~ד ובאמת קאי בדרבנן דאיבעיא הס~רים לכתדלעיל

 דאי קאי בדרבנן דהאיבעיא ורש"ל והראב~דכהרשב~א
 מדאוריי~

 הו"ל
 ל"ב דף לעינ רב דאמר מהאלפ~ט

 ע~
 שחיטת כדי שחיטה כדי מאי

 מהא עכ"ל לא ותו שחיטתו שי~מור כדי תימא ולא ופרש~י אחרתבהמה
 במיעוט שהיה איכא דאי כלל בתרא במיעוט שהיה דליכאמוכח
 רב קמ"ל מאיבתרא

 דל~
 אותה שחיטת ~י~מור כדי ~וה שהיה שיעור

 בתרא דמי~ט שהיה שיעור דא~כ הכי למימר ס"ד דאיך עצמהבהמה
 תהיה בתרא דמיעוט דבשהיה קמא דמיעוט שהיה משיעור חמוריהא
 השיעור נמי קמא ובמיעוט המעט אותו שיגמור כדי מיעוט השהיהשיעור
 שישחוט עד דהיינו מרובה השהיה זמן דהוה השחיטה כל שי~מורכדי
 ובאמת קולא וזהורוב

 איפ~
 השהיה פסיל קמא דבמיעוט מסתברא

 למימר ס"ד הי~י וא~כ רובא שחט לא א~י דאז בתרא מבמיעוטחמיר
 דס"ל ע"כ לאשמועינין לרב ליה ומדאיטרך עצמה שחיטה אאותהדקאי
 מיבעיא דמדרבנן וע"כ מיניה ליה וליפשוט בתרא במיעוט שהיהדליכא
 ירוחם רבינו בשם בתשו~ כמ"ש ודלא מה"ת הוא קמא ובמיעוטליה
 של לחילוק ההוכחה נסתר ולפ"ז קאי דבדאורייתא עצמוודעת

 בעלדרישה~
~~~

 דאיבעיא הסוברים לכת הדרישה לחילוק מקום למצוא נמי אמינא
 שפי' הפ~ח כפי' דלא נפרש דלע"ד נקדים ותחלה קאיבדרבנן

 כד~עינ עין מ~ית מ~ום מדרבנן פסול אי דהאיבעיא דס"ל~הראב~ד
 והתו' השוחט בר"פ דפרש"י מה עפ"י והיא יותר מרווח פי' נלע"דאלא
 ל~~ ד'ביומא

 לעבירה הרחקה משום תרווייהו רבנן אצרכו ד~כתחלה ע"א
 יש דלכתחילה התוס' ו~' רש"י עכ~ל דחד רובא למיעבד אתי לאדלמא
 הסימנין כללשחוט

 ונ~
 רובא למיע~ד אתי לא דלמא ברובא ס~י

 ~ישחוט בעי' דלכתחלהולפ"ז עכ~
 כ~

 וה~בי' רוב דשחט איקרי דאי נמצא הסי'
 שהה לא אם הנשאר המיעוט נמי ולשחוט לחזור מדרבנן הוא חייבהסכין
 לשחוט צריך לכתחילה דהרי שהיה שיעורעדיין

 כול~
 תורת דאיכא ולפ"ז

 במיע~ נמישחיטה
 בי' אית שהרי שהיה ~ם בי' ~תפסל ראוי הנשאר

 מיבעיא דקא דהא ואמינא ה~ש ה' דיני' כל לו ויש נכתחילה שחיטהתורת
 ~ם שחיטה רבנן שהצריכוהו במה למילתיי~ו רבנן א~מוהו אי ל~הליה

למיעוט
 בת~

 רק כ~כ אלמוהו לא או בו פוסלת שהיה נמי דנהוי
 טעמא הוא כך שהיה בו שתפסול לא אבל שחיטה~צר~ו~ו

 ~בו שהרי דרישה בעל של החילוק נתברר ממילא ולפ"ז לענ"דד~ה דאיבע~
 דהנ~מ וי"ל הסי' כל לשחוט יש בחולין אפי' והא תימא וז"ל ביומאהתוס'
 דבתרי הרי עכ~ל כו' גברא בתרי אבל ~~ראבחד

 ~ב~
 רבנן אצרכו לא

 הרוב הראשון שחט אי נמצא לכתחילה אחרון המיעוט למישחטכלל
 ה~"~ ~בי התוס' כמ~שונסתלק

 לשחוט לשני רבנן א~רכו לא תו
 שהיה פסול דלהוי מה~ת א~כ שהיה שיעור עדיין שהה בלאאפי' המיעו~

 אחרון במיעוט שהיה הפסול עיקר דהא האחרוןבמיעוט
 ל~

 אלא
 וא"כ שהה דלא היכי השחיטה כל ל~מור דאצרכו דרבנן מילתאלאלומי
 כלל שהיה בי' דלית פשיטא בתרא למיעוט לשחוט בעינן דלא גבראבתרי
 בתרא במיעוט שהיה שייך לא דבאחר הדרישה סברת וצלול ברור לפ"זהרי

לכ~
 וק"ל במדרבנן הוא דהאיבעיא הסוברין

~ 
~~~

 תקנה כ' ולא ראשו על דיכנו תקנה דכת~ו מהא למר ליהדקשיא
 שום ידעתי לא בעניי ואני ת~ש בס' זו קו' ~אתי וכן~ אחרדע"י

 דנ~ד נתקן האחר ~~יטת פסול בי~ דלית בשביל דאטו בזהקושיא

~
 אחרינא ~~י אי וז"ל ה' דף ביומא התוס' כ' ~הא לכתחלה

 ל~רק ד~וה דלולא הרי ע~ל למרק למיסר לן והוה וכו' כשהי'נראה וממר~

~
 משום למיסר דהו"ל התוס'

 דנרא~
 לאשכח רש"י ~וכרח וא"כ כשהיה

 ת"ש בעל להרב ואישתמ~טתי' וז"ב ראשו על דיכנותקנתא
 לרו~ וג~

 ~ענין בדיעבד ל~כשיר נ"ל ולפ~ז התוס'דברי
 דרוכ"~

 להאריך עת ואין
 טרדות מפניהיום

 הז~ שתחל~
 ~ן חיי~ כ"ד גור~.

 ~ רפאפור~

~~~
 וז"ל ל"ז סי' בי"ד רמ"אבהגהת

 בסעי~
 וקמט חריץ על בועא ~'

 דסמיכי ביעי כשני דהויטריפה
~~~ 

 ו~ב עכ"ל
 שם ת"ש בס'סענדר ~ ה~

 ס~
 ~מט מתוך סרכא לכתוב הוצרך דלא ח'

פשוט ד~
 דמ"~

 משאר אלו דינים
 דיני~

 המ~כ דברי מתוך בהג"ה שהע~יק
 ~ ולפני עכ"ל בד"משהביא

 ~ו' הביא דלא והא וז~ל כ'
 כ"מ מזה דנלמד ריעותא שאר במקום העומדת בועא אמ"ש לי' דסמךנ"ל ש~~ בה~~

 נתכוין עכ"ל לקותות ב'דאיכא
 ב~

 ל~ש
 רמ~

 דפשיטא ומאי ב' בסעי'
 על ה~מדת סרכא דלענ~ד טובא לי איבעיאלי'

 ק~
 מיעוך ע"י ועברה

 וטעמא בזה דטריפה רמ"א כתב לא ולהכי לריעותא תרתי הוילא
 הריאה מ~וף חסר ח' סעי' ל"ו סי' בש"ע איפסק שהרידמלתא

 כש~
וא~

 מ"ע בת' המבואר הכלל ידוע הלא שאוסר מי ויש הש"ע שהביא
 ודיעה בסתם הא' דיעה הש"ע שמביא ~ום 'שכל א'' סי' הח~מוהביאו
 דעתו י~א בשםהב'

 לפסו~
 מפני אלא הביא לא ~ב' ודיעה הא' כדיעה

 מצד השיג לא רמ"א ו~ם כשר דחסרון להלכתא פסק שהש"ע הריהכבוד
 שכתב אלאהדין

 שהמנה~
 ככף הוא דהחסרון היכי להטריף

 כפו~
 ועוד

 אין ו~ם א~ודל בתוכו נכנס אין ואם א~ודל אצבע בהגומא נכנסשיהא
 ~ם כתב שרש"ל ובפרט לריעותא נחשב יהא אמאי כפופהככ'

 כ"כ הט"ז וגם רוח ורעיון הבל שהוא ~ופה ככ' שמטריפיןהזה אהמנה~
 ב'' דלית ~יכי ובפרט לריעותא מצורף יהא ואמאי ל~מרי שכשר כ'הש"ך ו~

 וז~ל כתב הנ"ל והרבשיעורא
 משמ~

 עכ"ל כ"ש אפי' שיעורא בי' דלית
 נתן שהרי לריעותא לתרתי לצרפה לריעותא קמט חשב לא דרמ"אותדע
 ע~ בוע~ ~ביטעם

 נחשב קמט ~וי ~ואי דסמיכי בועי כתרי דהוי הקמט
 בועא דה"ה ב' בסעיף עצמו הוא שכ' מטעם לי' תיפוקלריעותא
 ועוד ריעותא כלל מיקרי לא דקמט א"ו ריעותא שאר במקוםהעומדת
 ל~ז סי' הש"ך מדבריראי'

 ס~
 דהו~ ב~בשושית העומדת בועה ~בי ה~

 מ~תנית הבועה דאם בד"מ שהביא המ"כ בשם הביא לריעותאתרתי
 דר"ל הש~ך דבריו ופי' כשירה ריאהלמראה

 אע"~
 ב~בשושית דעומדת

 חסרון אלא הוי לא ריאה מראה בו דיש דכיון כשר ריעותא ~אראו
 לצרפה ריעותא נחשב לא מבפנים דחסרון בהדיא הרי ע~למב~נים
 דאל"כ לריעותא~תרתי

 מ~
 נצרפה מבפנים חסרון אלא שאינה בכך

 ב~ דאיירי הרי~תא שאר אול~בשושית
 חסרון היינו וקמט כדאמרן א"ו

 ת"ש ס' על תמיהני מאוד ומה ל"ו סי~ הט"ז דברי כדמשמעמבפנים
 עליו עיין ו' ס"ק ל"ז בסי' הנ"ל ה~"ך דברי הביא ע~מושהוא

 ו~ם דטריפה ב~מ' דס"ד אע"ג ריעותא מיקרי לא מבפניםוחסרון ש~
 ס"לדהרמב"ם משמ~

 להטרי~
 פסקתי לכן כאן למ"ש סותרים דדבריו הרי ע~ל

 ש~חתי' הקמט הי~ ולא הריאה בצבצה ולא במיעוך שעלה בסרכאל~כשיר
 ולאכשיעור

 כ~
 תקט"~. סיון כ"ו ה' יום היום לזכרון ר~מתי כפופה

 רפאפורט כהן חייםנאום
~ 

 ונקלף בעורה ודבק הריאה על ~נח וארוך דק שע~ם ריאהלפני~~
 היתר צד שום אין י~ ו~~מ הט"ז לפ"ד מבצבץ הוי ולאממנה

 החמירו מקרוב שבאו אחרונים שארו~ם
 ושו~

 ~~ב שבות
 שהטעם כ' ו~ילהיתר מורי~ ופ~

~  
 ה~א הבהמה הכאת מ~ח בא הנ"ל שעצם

 מכשיר הי' ה~המה ~כאת מכח בא הי~ שב~ם מדבריו משמע עכ"לשקר
 ידעתיולא

 לפ"~
 ניקב שמא ונמוקו וטעמו הט"ז

 הריא~
 והוא

 צד מאיזה ~"כלהט"ז הסכי~
 א~ הע~~ שי~

 ו~לחתי קולא ~ד שום
 אותו נגד בעצם שבר שם ונ~אבצלעות ~דו~

 העצ~
 בריאה שהי'

 ה~ ומ~~
 ולפ"ד בראשו ו~קץ השבר נמ~א הבדיקהואחר

 הש~~
 שהחמיר

בשבירה ~ ~~
 א~

 יש
 עוק~

 קולא ק~ת שיה~ ואף
 מכח ה~י לד~

 ~~~ איך אדמ"ו יורני בכן הש~ך לדעת ~מרא ~ד יש מהשבורהשבא ~~~
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~ו~
 ~דבר

~ ~ ~  
 ~צא

 ~ו~
 שנת~ש ומפנ~ והוראה

 נוס~
 ~ח

 הרמה ולתשו' דעתי לח~ת הרב לפני כתלמוד לפניו לדין פנאי ליה~
 מצפ~אנכי

 ז~ירא הד"ש מחו' כ"ד
 ה~ תלמיד~

 יעקב
~ 

~"~
 הט"ז לפ"ד וז"ל~ע"ל

 ומהר"~
 תמיהני היתר צד שום אין יפה

 בדיקה בעי הריאה לנקוב לו שא~שר כיון וז~ל שכתב ה~"זעל
 לא דעתי ולעניות וכו' בקיאין אין ואנן מחט בו ~ר~יש ~ריאה~מו
 וז"ל הסי' סוף ל"א בסי' מ~ש עצמו הט"ז ~רת ע~פ כלל למחטדמי
 ~~לל דבמחט לתרץ ישועוד

 ~גו~
 איזה שעשתה לומר ~כ עליך הרי

נק~
 נמי בנ"ד ~לפ"ז עכ"ל וכו~ ההכרח~ שאין כאן משא"כ ו~ו'

 הריאה ניקב ~מא דטעמוהט"ז לפמ"~
 מאיז~ א"~

 צד שום אין ~עצם שיבא צד
 נדפס שכן ראהע~מו

 בש~
 מד~ מאי לפ~ז ~~ל

 מלתא האי הט~ז

 איזה שעשתה לומר עליך ע"כ שהרי התם דשאני ~ט בו ש~יש~יא~
 כלל נקב שום עשתה לא שאפשר ~ריאה על המונח בעצם משא"כ~ב

~
 הט~ז שמסייע מה על תמיהני ו~וד הצלעות ~ליפת בריאה נדבק
 הריאה נקבה שמא דחיישינן ~חומרא הריאה נ~ד אחד צלע ~נשבר~פ~ק אזי~ לט~מי' יפה מהר"ם בשלמא יפה מהר~ם כן ששמע ממהל~מו
 הלבו~ דברי שסתר הט"ז משא"כ לחוש יש נמי כאןא"כ

 בסי'
 נ"~

 ו~י'
 כיון לצלע ~ף נשבר בין לח~ק וכתבנ"ד

 ~העו~
 והנה הנה אותו מנדנד

 נא אחד במקום מונח שהוא בצלע משא"כ נפנים נכנס שעי"כוא~שר
 עכ"ל ריעותא בי'מחזקינן

 א"~
 במקום מונח והעצם הואיל נמי בנ"ד

 משמע וז~ל למר לי' דקשי' מה מיושב ובזה ריעותא נחזוק אמאיא'
 הי' שאםמדבריו

 ב~
 ה~את מכח

 הבה~
 לפ"ד ידעתי לא מכשיר הי'

 דטעמי'הט"ז
 ~מ~

 ניקב
 ~ריא~

 נד שום אין העצם ~יבא צד מאיזה א"כ
 ממ"ש חדא טעמי מתרי קו~א צד ~יכא ~פיר ולפ~ד דמר עכ~נקונא
 אם נקב שעשתה לומר מוכרח שאין ל"א סי'בט"ז

 הו~
 מקליפת בא

 מחזקינן ~א א' במקום ומונח דהואיל י~~ סי' הט"ז ממ"ש ועודהצלעות
 הא הר"ן כת' וז"ל נ"ד בסי' הר"ן בשם הט"ז ה~יא הא ועודריעותא
 צלעות מיעוט בנשתברודכשר

 ד~י~~ אע"~
 חוששין ~חלל כשניקב בקוץ

 כשירה חוץ כ~פי או פנים כ~פי שהשבר בין צלעות מיעוט בנ~תברוכו'
 בכח שניקב ~יון להכי חיישינן קוץ ~ב~ דדוקא וטעמא כו' חיי~ינןולא
 עכ"ל למידי חיישינן לא הכי למימר דליכא ה~~עות ברא~יאבל

 המה ~מי מי יוד~ איני החמירו מקרוב שבאו אח~ונים ששארמר ומ"~
 אדרב~

הבי~
 פוסק ה~ל

 בב~~
 ~הטריף אין א' צלע שנשבר

 א~
 עוקץ בו שיש

וסיים
 וכת~

 מח~יר שהש"ך מעלתו ומ"ש למעשה הלכה הוריתי וכך
 שכ' לה~ל שדעתו מדבריו נראה אדרבה כן אינו עוקץ כשישבשבירה
 נ"דבסי'

 סק"~
 הב"י מדברי דמשמע

 ד~שי~
 בבהמה אפי' טריפה עוקץ

 בפוסקים הזכירו שלא מאחר אלו בדינים צ"ע ומ"מ ז"ל מסייםואח"ז
 צלעות מיעוט נשת~ו סתמא כתבו וכולם מזה ואחרוניםרא~ונים

 עוקץ בו ויש הצלע שנשבר ~מה לריעותא לתרתי נחשב שיה~ וא"לעכ"ל כשי~
 ~קרו דלא ~' ס"ק ל"ז בסי~ הט"ז לפמ"ש דז~א בהריאה העצם נדבקו~ם
 כאן אבל בחבירו תלוי אין א' כל לקותות דשני היכי אלא לריעותא~רתי
 אלא ריעותא בו אין ה~לע דנשבר ריעותא דטעם בחבירו תלוי א'כל
 ~"כ ב~ריאה שנדבק הע~ם וכן הריאה נקבה שמאחשש

 חש~
 וא"כ זה

 לרי~ותא ~רתי כ~ן ואין ה~א חששאחדא
 ו~נ~

 הנ"ל לדבריו אני מצרף
 טליא הוינא כד ~ורני ~ם להכשיר הט"ז שהביא ~~דולדעת

 תכ~
 א~ר

 הי' ושמו אחד ~און של ט"ז מדרשינו בבית הי' שלינשואין
~~ 

 שלמה
 והויחריף

 אבד~
 בגלי~ן נכתב והי~ ה~דולים כשם שם לו והי' סליצק

 פסק על הש~ה הנ"ל ה~אוןכ"י
 הט"~

 הנ"ל ~כל טעמו זוכר ואיני הנ~ל
 מכשיר אני מרובה הפסד לו ויהי' אביון הוא הקצב מוכ"ז שלפ"דהואיל
 יכשירו עמי יסכימו ואם אליו הנלוים לומדים עם ~טיב מר שיעייןבתנאי
 רפאפורט כהן חיים נאום זלה~. הט"ז נ~ד להקל ~די אני יראתיכי

~ 

 של כבד שהיה לפני ש~א מעשה~ל~~~~
 בה~

 דרך מקצתו עובר

נ~
 ~שני ~ד ועלה הכבד חצר שהוא בט~ש שהיה

 ס~ך~בט~ש
 לה~~

 להריאה נסרך ~יה ולא
 ~רי~~

 יפה ה~ה
 היה להרי~ה סמוך שהיתה והחתיכה~ר~וי

 ~דו~
 ~נקב הרבה

 חתיכת אותה היתה הנקב ~תוך הכנסתה שבשעת ונראה ה~דשבחצר

 ~ו~ ק~~~~
 ~ס

 תו~
 וא~ר ~הנ~ב

~נעשית ~ ~~ הנ~ ד~ ~עב~
 גדו~

 יותר
 ~נ~

 ~ו
~~ 

 היה הכבד ש~~יכת
 ~דו~

 כמו
~שיו

~ 
 היה הכבד שב~צר הנקב

 ~דו~
 היתה ולכן עכשיו משהוא יותר

 נ~ס ~בד~יכת
 ~תוכ~

 הנקב נ~רפא וא~~כ ~ר~ח
 ~נ~

 הטרפש

 הכבד לחתיכת דבוק סביב הקיפו כל כמעט הי~ כבד החתיכתשסביב
 בהכבד דבוק היה לא השני מצד ומעט אחד מצד מעט רק בווס~וך

 ביד בו ~אחזו רק ממש דבוק כמו ונראה בדוחק לו סמוך ~יה מ"מאבל ~מ~
 הבהמה והכשרתי המעשה היה כך דחוק אצלו ~ונח רק בו נדבק ~לא~ו
 שאלה וז~ל כ"א סי' הרשב"א ת~ע"פ

 בריא~
 שהיה אצלי~ם שנמצאת

 הכ~דקצת
 דר~ עוב~

 סירכא והיתה בטרפש שהיה נקב ~דרך לריאה
יוצאת

 מ~
 המחמיר כל מט~ם אותה מטריפין והיה לכבד ודבקה הריאה

 ישראל. ~ל ממונן לאבד דא~ורחכמים שמנ~ הטריפות על להוסיף שאין מכשירה היית ואתה ברכה עליותבא

~~~~
 הד'ן ~ן אלא החומרא מצד ולא הטו~ין הורויפה
 חכמים שמנו הטרפות על תוספות זוואין

 שעשוי ~~ום אוסרת שהסירכא וכו' אותה מנו ~ם~בריאה שסיר~~
 ומן נקובה להיות וסופה הריאה מצדלהתפרק

 הדי~
 הרי עכ"ל אסורה

 אסר לאדהרשב"א
 אל~

 מטעם
 שהי~

 להיות וסופה בריאה סירכא
 הטרפש נקיבת מטעם לא אבל בריאהנקיבה

~"~ 
 נקיבות שמ~מת

 דלכל נלע"ד והטעם הכבד בקצת נסתם ~~קב אם ~יסור אין~טרפש
 איסור אין הטר~ש דנקיבא ~טריפות שנתנוהטעמים

 א~
 בחתיכות נסתם

הכבד
 דלטע~

 ישינים בדיקות ב~ם הר"ץ שהביא
 וז"~

 שיש מפני
 בחל~

ה~ו~
 אז הכבד חצר ניקב ואם מים

 המי~
 באים

 א~
 ונקפאים הריאה

 לחם בעל ~ם זה טעם והביאו עכ"ל טריפה ולכך הריאה ונרקבהשם
 כבד דחתיכת סתימה דמועיל פ~יטא זה וטעם ובל"יהפנים

 ל~מים מקום אין ב~בד נםתם וכשהנקב הריאה מחמת הואהטריפ~ת דה~
 ~ללבוא

 ~ריא~
שבטרפש נק~ ~~"י והוא המרדכי שכ' להטעם אפי' אלא

 ינט~
 הוה לענ~ד ~פ"ה אשר"י ב~~ה"ת ~ובא וכן הכבד כל

 סתי~ נמי כבדחתיכת
 על ש~רוס בחלק ~יש הנקב על ~ט"ז כ' ד~א

 ~איןהדופן
 ב~

 הרוח אין מ~מ ~ו ~דב~ק לת~כו נכנס ש~ין אע"פ איס~ר
 לשםנכנס

 דר~
 ל~"ז עכ"ל בזה כשירה ע~כ וכו' הנקב אותו

 הכבד של חיותו למקום מרה למקום נ~נס הרוח אין נמי ~בדדחתיכות בסתימ~
 השנ' לעבר חוץ ממקומו שיצא מקצת באותו הרוח ששולט כיון לומרואין
 וחיותו מרה מקום של זיתים בשני אפי' ה~בד בכל נמי ישלוט הטרפששל
 מ~א סי' הט"ז כדכתב ~ינוזה

 נשתיירו שאם הכבד נימוקה ~בי ס~~
 ~כ' בכולו תיכלא שדי אמרי' ולא כשר הזיתיםב'

 שכ~
 בנימין משאת דעת

 כןשפסק
 ~מעש~ הלכ~

 וכ"כ והל"מ והת"ח ופ"ח ו~"ך הב"י פסק~ וכן
 נ"ב בסי' ~םהט"ז

 סק~~
 אפי' דהא וז"ל

 נפל~
 מבורר טריפות ~~יא לאור

 אפי' וכו' התם ק"ו ~כולו לל~ות סופו משום איסור אין וכו'בתלמוד
 י~ כו' המ~ילדעת

 ~ולי לשאר האש ע"י שבאה מכה בין ~דול חילוק
 דיש המרדכי דכתב דהא הט"ז דברי לפי וצ"ל עכ~ל ב~מרא מצינושלא
 ה~אונים ל~רי סמך~כאן

 שאס~
 בנקב

 שבטרפ~
 ~' ~ושית לתרץ

 דחיישינין ~שום היינו ה~ד לינטל שסופו מטעםברוך
 ~יה המרד~י מביא איך דאל~כ אלו זיתים ~ם וינטל וחיותו ~רהבמקום ~~~ דהרו~

 נזכר שלא הטרפש לנקיבת ב~מרא שהוזכר האש ע~י שבאהממכה
 בשם הביא הטוראלא ב~מ~

 דלא לומר ע"כ אלא ~אונים בשם והמרדכי כה"~
 אלא כבד בכולו תיכ~א תי~די הטרפש דמדניקב לומר המרדכינתכוין
 הנ"ל במקומות אפי' כולו ~כבד בכל הרוח ישלוט טרפש דכשניקבלומר
 כבד במקצת אפי הנקב כ~נסתםולפ"ז

 אפ~
 למקום הרוח יבא לא שוב

 בס' גם וחיותומרה
 ד~ף הט"ז כ' י"ח ס"ק הוושט של עורות בשני ל"~

ששלטה
 המכ~

 נמי המכה ששלטה ובעור בהשני שלטה לא אחד ~עור
 שלטה ואפי' ב~לו ששלטה לומר חו~שין אין ב~קצתו ש~לטה פיעל א~

 ~ברוב~
 הוה

 ככול~
 טעמי~ שני לפי נמצא עכ~ל

 ניקב אם כשר אלו
 ~לה שהריאה לפי ~ז"ל מאביו ש~מע לזה טעם וכ' הנקב את ה~בד~ם א~ לה~ריף כתב בשחיטות שמה~ן אלא כבד בחתיכת ונסתםהטרפש
 ק~רות והיינו רוחמלא

 וה~
 ואילול~ חמימות דהיינו דם מלא כולו

 בלב שיש החמי~ות מפני להתקיים י~ול היה לא ~לב על מנפחשהריאה
 בתוך מונחולכן

 הריא~
 ומקרר לה מנשבת שהריאה

 ה~
 שיהיה כדי

 ב~ז~שניה~
 ח~י~ות נותן והלב ~לב קרירות נותן ~ריאה כי ~וה

 ואםבריאה
 ני~

 הכבד ~ן ~"כ החמימות בא אזי מפולש נקב ~כבד חצר

א~
 כולו שה~ד ~פני הריאה על הח~מות ו~ובר ה~אה

 ד~
 והלב

 בא וכן וז~ל כתב זה ו~ר ע~"ל הריאה ונתייבשה חמימות והיינודם כ~
 כ~לידי

 הריאה מן מפריד והייתי בר~ה תקוע הכבד היה פעמים
 ~~~~והיה

~~ ~~ 
 ~ ב~ה

~~ 
 ~~~גו~א ~הבשר

וה~~תיו י~~
 ~כשרת~ ו~נ~ ע~

 דלטעמיה חדא ~די שבא ~~~ה
 הכ~ד שינ~ל ~עם דהיינו ואחרונים ראשונים בפוסקיםהמפורש~ם
 כדאמרן להכשיר יש הגוף שבחלל מיםומטעם

 ~ וטע~
 ששמע ~כתב



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

 פ~סק בש~ם נזכר לאמאבי~
 חתי~ אשי בר מר ~לא~

 הוא הרי וע~ד עלה

סיי~
 של ~הבשר בריאה ~~מא היה לפני~ שהיה פעמים שכמה

 יפה הריאה היה דידן ~במעשה יבשהיה הריא~
 כרא~

 ת' על סמ~תי ~העיקר
 שהיה סרכה מש~ם אלא להטריף חשש שלא לעיל שהבאתיהרשב"א

בריא~
 ~לא

 שבטרפש הנקב סתם שהכ~ד מחמת ריע~תא ע~ד ~י~ חש~
 חמימ~ת~יב~א

 להריא~
 ~אין דא הוא בד~תא ~דאי אלא הכבד מן

 שם ~נתיבש בריאה ~~מא ~היה דמה~ץ בע~בדא כמו שהיה לא אםלזה לח~~
 כהן חייםכנ"ל.

 ~ רפאפ~~

 נסרך ~אם ~ז~ל ס"ח מ"א סי' רמ~א שכתב בדיןשער~רי'~~~~~
 שם יש שב~דאי בכרס לבד~ק י~ הכ~ס~ת לבית הכבדטרפש

קוץ
~~ 

 ~רכה בא זה ~~"י שניקבה מחט
 ישנים בבדיק~ת מ~אתי כן ז~

 נה~~ ~הכי מע~הוראיתי
 ~יכי דד~קא מ"ט סי' ~"צ בתש~' ופסק עכ"ל

 תח~ב מחטדנמ~א
 בכר~

 א~ת~ ~כנ~ד
 ד~דא' תלינן הסרכה נמ~א מק~ם

הסרכה
 בא~

 תח~ב ~אינ~ בכרס מ~נח נמ~א אבל המחט מחמת
 ב~

 אע"פ
 אין מק~ם לאיזה הכ~ס~ת הביתשנסרך

 להטרי~
 עמו ה~כים ~~פ"ח

 אין דאפי' מסיק ~"ט סי' ה~~י ח~ט תש~' ~ס' כתב ~י~ה ~ז"ל~כתב
 תח~בהמחט

 ב~
 על מ~נח אלא מבפנים ~לל

 הפר~
 אם רק להטריף יש

 הפר~ ~עיר~ מחט אחר בדקלא
~לא בדק~ אי ~כ"ש להכשיר יש הכרס מת~ך

 מצא~
 הכרס לבקע ~די כשר כל~ם

 במק~~
 על רק ולבד~ק הסרכה

הפר~
 שם אשר הכרס לדופן סמ~ך

 ~א~~ הסרכ~
 מק~ה הכרס בכל לחפש

 ~הנה בקי~~ר עכ~דלק~ה
 בע~

 שני בחלק ~כ~ט בתש~' מאיר~ת פנים
 המד' עלהפריז

 ל~טרי~
 ~~ירו אירע אם אף

 הפר~
 ~לא

 בדק~
 אחר

 להכשיר א"א הב~ן חדרי בכל בדיקה בלא ~כ'המחט
 מ~ דכל ~סיי~

 ~וה~~אינ~
 כאל~ כן

 חל ~עתה עכ~ל לישראל טריפ~ת מאכיל
 עלינ~

 ל~~ם
 הנה למעשה להלכה לפס~ק נלך דרך באיזה להבחיןלב

 מ~~
 בעל

 ~~~צ שדברימאיר~ת פני~
 דשאני מטעם מ~ח בסי' ~~"ך הט~ז ~ל שהשי~ ~

 ~כ~'~~שט
 בעל ~ם הנה ~פ~סקים בחדרי נכנס שלא למי מילי פטימי ה~

 חטאת בת~רת ~~פי' ~רמ~א ~כתב ~כ~' ~~שט דשאני מ~ח בסי' ~'פ~ח
 כ"ש ~א~כ כשרה הנקב סביב~ת ק~ד נמצא אם א' מ~ד ב~יקב דאףכ'

 תח~ב דלאהיכא
 ב~

 נמי כמ"ש כלל
 ה~"~

 כפט~מי אל~ דברים לדין אין ~ש~ב
 בעל ה~ד~לים ששני הפ~סקים לחדרי נכנס שלא למימילי

~"~ 
 ~פ"ח

 נכניס לא אם אף אמנם הפ~סקים של חדרים בחדרי~ניהם נכנס~
 בין ראשינ~

 ~בין ~הש"ך הט"ז הגד~ליםההרים
 ה~~~

 ~המחט ק"ד דנמ~א בדין להכריע
אינו

 תח~~
 דינא דקם כי~ן ~עתה ~ז"ל כ' פ"מ ~בעל אבאר כאשר להכשיר י~תח~ב שאינ~ מחט ~~מ~א לבה"כ הטרפש נסרך דבדין נלע"ד מ"מ

 העיד ~כבר ~הש"ך~הט"ז
 ה~"~

 יש א"כ מק"ד ~ר~ע י~תר דסרכה
 מטעם מק"ד קיל דנ"ד דסרכא ~לענ"ד עכ"ל בפרש בנמ~א אףלהטריף
 ה~"צ~כ'

 עצמ~
 כי ~נראה חוזר שהדיח~י א~מר ~אני הטעם ~דחה

 לטרפש שנסרך דבה"כ בסרכה הכא שאני דלמא למימר ~ליכא ~ז~לכ' ה~~~
 מכה אין אם למימר דל~שהכבד

 ז~ סר~
 בטרפש הסרכא לתל~ת דיש מנין

 ~נסתם שניקב וטרפש לבה~כ ~סרך ~משם נקב הי' בטרפש דשם~למימר
 מ~~ם כל~ם בכך אין מכה מחמת שעלה קר~ם דה~י אע"פ בכך מיטרףלא

 הכבד מחמת אלא ~ופה הטרפש נק~בת מחמת מיטרף לא בטרפשדנקב

שס~פ~
 דרך שי~~א הר~ח ע~י לינטל

 נק~
 ~ממילא הטרפש

 כשנסת~
 הנקב

 סרכה למימר ל~ש ~א"כ כ~~ מ~טרף לא י~~א הר~ח~אין
 ז~

 לתל~ת דיש מנין
 סברא ~דחה עכ"ל לבה"כ ~נסרך ~נסתם נקב שם שהי' בטר~שהסרכה

ז~
 בדבר לתל~ת יש נמי ק"ד ~בי דהרי ליתא הא ~ז~ל

 אח~
 קאמר ~האיך

 מנין ק~ד מכה שם איןאם
 לח~ד בק~ד מיטרף לא למה תיקשי דא~ת~

 מחט בדליכאאפי~
 תח~~

 מנ'ן ק"ד מכה שם אין דאם מטעם כנ~דה
 ~לא דבר בש~ם תלינן לח~ד דק"ד ע"כאלא

 ~~~ר~
 היכי ~אפ~ה בכך

 א~ דאמרינן מטעם מטרפינן כנ~דה תח~בדמחט
 מנין ק"ד מכה שם אין

 בסרכה ה"נ~כ~'
 דמחט כי~ן מ"מ בטרפש הסרכה לתל~ת דיכ~לין אע~~

 סרכא מכה שם א~ין אם אמרינן ~כ~'תח~ב
 ז~

 ~תמיהני עכ"ל כ~~ מנין
 סרכה שמדמה מהעל

 ז~
 אמרינן דלא הא א"ש בסרכה דבשלמא ~ק~ד

 ~ר~ה מכה שם איןאם
 ב~רפש הסרכה לתל~ת י~ דהא מנין ז~

 לא נקבבטר~ש ~כשה~~
 מיטר~

 אם כי א~ר דבר בש~ם למיתלי דליכא בק"ד אבל
 אמרינן שפירבהמחט

 א~
 אין

 ש~
 ומ"ש ~ין ק"ד מכה

 לא למה תיקשי אחר דבר בש~םלמיתלי לי~ דא~ הצ~
 מיטר~

 א~י~ לח~ד בק"ד
 מחט בדליכא דבשלמא ז"א מנין ק"ד מכה שם אין דאם מטעםמחט בדלי~

כנ~דה
 ליכ~

 ל~ימר
~~ 

 אין
 ש~

 מנין ק~ד מכה
 דאי~

 שם שיש ודאי לך

מ~
 נא אבל

 שלט~
 ובניקב הדם קורט דנמ~א היכי מצ~א אם כי המכה

 מכה שם שיש ~מ~כח כנ~דה מ~ה כשיש אבל כשר א'מצד
 מחמ~

 קורט
 צדדים מב' ~בניקב עבר אל מעבר המכה ש~ה א"כהדם

 טר~פ~
 נ~א

 ~יר דבר ב~ום ~ק~ד למיתלי דליכא ק"ד כנ~דה שנ~~א דמחטלפ"ז
 אין דא"כאמרינין

 מכ~
 לא אם אפי~ מנין זה ק"ד לעבר מעבר

 ה~ד בטרפש שהיה מנקב למילתי דאי~א סירכא ~בי אבלתח~ב ה~
 א~

 לא
 להטריף אין תח~ב המחטנמ~א

 ~א"~
 דמלתא ~יר~שא ה~"צ ~מ"ש לדח~ת

 כנ~ד מכ~~ן ק"ד נמ~א למה כל~מר ~ז~ל מנין ק"ד מכה שם איןדאם
 בסרכה ה"נוכ~' המ~

 אע"~
 כ~~ן אחר בדבר הסרכה ~תל~ת דיכ~לין

 בט~~
מ~

 תח~ב דמחט כי~ן
 אם אמרינן ~פנינ~ כנ~ד~

 אי~
 שם

 מ~
 זו סרכא

 ~כ~' נקבה שהמחט א~~ המחט ~נ~ד מכ~ון כאן נסרכה למה ~ל~מרמנין
~~"ל

 ~זה~
 לתל~ת דנ~כל סרכה ~בי מ~מ ק"ד ~בי ~ה~~ך כהט"ז הלכהאם אפ~ ~א"כ כק"ד אינ~ סרכה ~לפ"ז א"ש כדפרישת אבל ד~חק

 תח~ב אין דאם ס~ל נמי ~הש"ך דהט"זי"ל בטרפ~
 ב~

 מיטרף ~א
~ 

~~~~
 שבדוק רמ~א דהעיד כי~ן ~השתא ~ז~ל פ"מ בעל

 ~מנ~ס~
 למ~~א

 כמ~ ~ה~י מחטיםשם
 ~כי הריאה מסרכ~ת י~תר המ~~י ר~ב

 סר~ה בהא כנ"ל ה~אונים ח~מר~ת ע"פ אסרינן הריאה דבנאבדההיכא

א~
 אם

 ל~
 אנ~ המחט נמ~א

 בת~ך יש שבודא~ א~מרים
 הפר~

 ~~ריכין
 א"א ~זה הפרש במק~ם הבטן חדרי בכללחפש

 כ~
 ~כ~' ~ד~ל בט~רח

 טריפ~ ה~י בפרש בדק שלא ~"ז~כ~' א"~
 ~מ~ר~

 דא~א ~כי~ן
 חדרי בכל לחפש ל~

 ~כ~' פעמים ר~ב אחר נלךבטן
 ~א~

 נמ~א דלא דמיע~ט' במיע~טא לפ~מים
 בפרש ~ה~א ת~ינן~חט

 ~א"~
 הא עכ"ל ~מ~רה טריפה ~~יא לבד~ק

 סי' הש"ך כ' ~הרי אריא ~א הא מ~~ם הריאה ל~אבדה זה נד~ןדמדמה

ל~~
 לא ~מי הריאה דבנאבדה כ~ב ם~ק

 אסר~
 דלא מש~ם אלא הא~סרין

 דמאחר ~י"ז ט~ז ס~י' ד~תם די~ים בתרי אבנ חכמים כתק~ןעב~ד
 חכמים כת~~ןד~ב~ד

 כ~
 לק~לא תלינן ספק

 דנשחט~
 ה~תרה

 הריאה לנאבדה דמי ~לא הותרה ~~חטה אמרי~ן בנ"ד נמיה"ה ~א~~ ע"~
 כמ~

 דלא
 לפי ~~ם הריאה ~נאבדה ~י~ז ~~ז דסעי' דינים תרי ה~ידמי

 תי~
 הב~

 ~ם ס"ל והמחבר הפ~סקים דר~ב שכתב לבנה ח~~י ב' בת~ך הש"ךשכתב
 ~~ב"ח רמ"א ~~ם עיקר ~שיטתם כ~ירה הריאהבנאבדה

 סמכ~
 עליהם

 מ"מ הפ~מ באין דמחמירין אף ~הלכך מר~בהבהפסד
 הב~

 דלא
 אין א"כ עכ"ל הכא משא"כ ממש הריאה בנאבדה ד~קא אלא אסרו~לא לה~סי~

לנ~
 דיני~ להני אלא הריאה לנאבדה נ"ד נמי לדמ~ת

 שבסעי'
 ט"~

 ~י"ז
 רמ"א פסק ~לא במה הט"ז לתירץ ~כן ה~תרה נשחטה ~ל~מר ל"טבסי'
 ה' ~בס~י' הנ"ל דס~יפי' דיניםבהנך

 כמ~
 דבריו ~ת~כן ~ריאה בנאבדה

 אס~רה דסרכה ~מרינן לא בזה א' במק~ם הספק ה~י הדיניםדבה~י
 בזה שאמרינן פשיטא ~כ~' א~סרת שאינה מסרכה הזה במק~ם טפימצ~יה
 ~כ~' ה~תרהנ~חטה

 ~ק"~
 מ~תר הריאה נאבדה אם שאפי' לזה נצרף אם

 אתמול רש"י כמ"ש הדיןמצד
 אכלנ~

 מחלבה
 כ~' בטריפה נחזקינן ~עכשי~

 ל~י~ת יכ~ל כך שהרי ש~ין הצדדים נמי בנ"ד ש~רי כן נמי דבנ"דהרי
 שבטרפש מנקב באשהסרכה

 ~ כמ~
 לפנינו תח~ב שהמחט לא אם הכרס

 מל~מר מ~כרס הסרכה להי~ת טפי דמצ~י ל~מר שפיר שייך אזבכרס
 לא אי אבל תח~ב שמחט בהכרס ריעותא דאיכא מאחר מהטרפששבאה
 תחוב ~היה ל~מר ריע~תא נחזיק אמאי ב~רס מ~נח אם אף בותח~ב
 ~י~ לאח~רי~~חזר

 לזה ראיה להביא
 ממ"~

 בנמצא ד' ס"ק ל~א סי' ~~ז
 לקדירה ח~ץת~לעת

 בשם טעם מעו~ם למ~ח ה~יע שלא דתלינין כשר~
 נמ~א אם נמי בנ~ד א"כ למק~ם ממק~ם איס~ר מחזיקין דאיןא~"ה

 בע~לם נקב ש~ם עשה שלא לתל~ת ~יש למק~ם ממק~ם איס~ר נחזיקאמאי בפר~
 הר"נ ממ"ש ראיה להביא יש ע~ד שבטרפש הנקב מן באה~הסרכה

 פא~~
 הפ"חהביא~

 ס"~
 ריאה דסריכא היכא כל ~ז"ל ל"ז

 למק~~
 ה~קב שאין

פ~סל
 ב~

 בכל ~כו~ לטרפשא א~ ~כ~'
 ~נ~פחין משם הריאה מפרקין אל~

 שאין להם שנסרכה מהאברים א~מר שאני כש~ה מבצבצא לא ~איא~תה
 דנסרך דהיכי מז~ מ~כח עכ"ל ~כשירה הסרכה באה בהן פ~סלהנקב
~אבר

 שהנ~
 פ~סל

 ב~
 פ~סל הנקב שאין לאבר

 ב~
 שבאה לק~לא תלינן

 פ~סל ~נקב שאין מהאברהסרכה
~~ 

 בס~' ממ"ש ראיה~ להביא יש ע~ד
 שלם כשהוא ל~~י למכור א~ הראש להשליך די~כלל"א

 וא~
 אחר~ לבד~ק

 הא ~כ"ת שבראשמים
 כ~ב~

 אז ב~~ה מנענעת היתה בחי~ שאם ~ם
 בדק לא ~אם לבדוק~ריך

 הבה~
 ~ואיל נימא נמי בנ~ד א"כ אס~רה

 דודאי לך אי~א אסורה. בדק לא אם א"כ ריעותא והוי סרכהדנמצא
 תח~ב ~ין אם ~ד~קחיוב

 ב~
 בו תחוב אין אם אבל מחט

 אי~
 ריע~תא ש~ם

~מצא
 ~נ~

 אית ה~י ברי~תא חי~ה ~ל דהא ב~רש
 וא~~ לה~

 דלא
 משום אלאאח~ל

 ~מה דרך א~ן דבמחט ~~~ר קוצים אכלי דבהמו~

~כ~
 ~~יעות רוב ~רי ל~לק נראה ~ין מ"מ

~  
 נ~ד ועוד הו~ט



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~

~ ~ ~  

~ ~  ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  תרויהו ורמ~א הב~י ה~~ בעליד~א 
 ס~

 כ~ש בריאה אלא ם~ה דאין
~ס

~ וס~ ~  
 בנסרכה ~ב ו~י'

 המ~
 הש"ך וכתב

 הטע~
 דבשאר

 לי~ות הפשטת אלא ~לל סרכה הוי לאאב~ם
 וא~

 ל"ז בס~ס שהפ~ח
הביא

 כ~
 החולקים ד~ת

 ב~
 המכשירים רבו הלא

 וה~ז והב~חוהרמ~א הש~~ ה~
 והש~~

 כאן אין ולפ~ז והצ"צ וא~ח
 רי~ת~

 מחמת
 נמצא אם לאסור לנו די וא"כ ליחות ה~שטת אלא ~ינה שהריהסרכה

מח~
 מחמת לאסור טעם שום אין ב~נח אבל ה~~א כנגד ב~ס תחוב
 וס~ל להמחמ~ ואף הכרסש~רך

 דג~
 נקב ע"י הסרכה בא ~ברים בשאר

 ס~ס והוי ה~כה באה שבטרפש נקב מחמת שמא למימר איכאאכתי
 ואת~ל ליחות הפשטת אלא הוי לא אברים דבשאר ~פו~ים הל' שמאס'
 מחמת באה שמא ~ק אכתי נקב מחמת ~רכה הוי אברים בשארדגם
 שבטרפשנקב

 ובפר~
 נקב דאין סתמו תרוויהו הש"ע שבעלי

 ~ל~
 בריאה
~ 

~~~~
 א' קטנים ב' להיות שדרכן אווזא של מעיים בבני לידי בא מע~ה
 להיות ודרכן סתומים השני ובקצה זה מצד וא' זהמצד

 ודקים ארוכיםתולעים כ~
 וכחושי~

 וא' דיבי סני' בהמה ~בי וכנ~דן
 נוצות בו שיש ו~יתי ופתחתי האורך במשך טפח ~הקיפו עבהיה ~~

ארוכים
 ~דולי~

 ~ודלן ומרוב מסודרים זה על זה שמ~דלת כדרך וקטנים
 לא ועדיין עבה כמחט ויו~א מבעט היה השני ובר~ש כ~ן ממשנתקשה
 חידוש דבר שלי דיינים מופל~ם החלופים לכל והראיתי ל~וץניקב
 הל~ה המדרש בבית וחדש ~אה כזה נראה ולא נשמע לא מעו~ם~שר

 שישלמעשה
 רוצי~

 מ~ש' ולפענ~ד נ"א סי' הטו~ז שמביא מטעם להתיר
 אם אף להטריף מוכחדהכא

 יזדמ~
 כמעשה לפנים נת~דלו שהנוצו'

 שכ' טעמא בתר דזילדהתם
 והד~

 לא שומנם שנתרבה מתוך מכרעת
 דלא וכו' בפני' ו~דלו לחוץ הנוצות ~ידול להוציא האוזא בטבע כחהיה

חיישינ~
 דאחזוקי לתוכן הנוצות נכנסו כך וע"י מבחוץ קוץ ע~י ניקב שמא

 רוב מחמת ~ידולן בא שלא ראינו בעינינו ו~שיו מחז~ינן לאאיסור
 ועוד נוצות עליהם להתגדל הנ"ל מעיים ב' של דרכם שאין חדאשומנם
שאין

 מקבלי~
 מתוך נראין אין מעים בני ו~ר האוזא שמלעיטין אף שומן

 מבחוץ מונחים ונראין כחושין נשארין הנ~ל מעים וב' בשומןשבלועין
 רופאים מן שמעתי ו~ם ידיעה שחסרון בדבר סברות לבדות לנוואין

מומחי~
 של ה~וף בחלל ~ידול דבר איזה נתהוה אם ד' ב~את ומוחזקין

 אם למות סופואדם
 ל~

 ונימוק נימוק להיות חריפים סמים שנותנים
 הרופאים אדברי סמכינן דוכתא ובכמה ית~דל בטרם ממנולהוציא
 דף מציעא בבא במס' דאיתא מהא ברורה ראיה ועוד ו~יתרב~יסור
 בימות לו שמדד בד~אמ~ב

 הגור~
 לו מדד אבל ה~ורן בימות לו והחזיר

 ~ו מו~יא אינו ~~שמים בימות והחזיר ה~ורןבימות
 חסרו~

 שמותירות מפני
 פרש"י כדא ופקע עובדא הוי כדא לפקע א"כ לא~יי פפא רבא"ל

 כדכשממלאין
 חיטי~

 בימות יפקע ~כד את ו~פה ה~ורן בימות
 ~ור טבע מחמת אם התבואה נפיחתמחמת הגשמי~

 וחו~
 כך

 לאחר כ~ש לא בטן בח~ריהצומח גידו~ מח~
 ז~

 מאב~ים א~ד שיתקלקל
 ביה ~זרו דמל~ו כיון אלא ע~ב קי~ב דף שבת במס' מבוררת ראי'ועוד הפנימי~

 הא~י דהארבנן
 ~בר~

 בליבא תחלי ליה וקדחי חחלא ו~כיל ~ר~ושתא דאכיל
 השחלים נקלטו תחלי ליה קדחו ופרש~יומית

 באד~
 ונ~ע במעיו ו~דלו

 להדיא הרי ומתבלבו
 ד~

 שנת~דל
 במעי~

 צר במקום
 וד~ו~

 נ~ע ~מ
 להת~דל יותר הרוחה לו שיש הגוף בחלל כשנתגדל ומ~כ ומיתלליבא
 א~ד~ שיפסיד הימים ברבות העת שב~וק כ~שלא

 מאברי~
 וזה הפנימים

 והא בש~ס מוז~רהטרי~ות
 דל~

 טריפות עשר שמנה א~ל בפ'א"ט מוזכר
 ע~מותו שמצד הואיל הגוף בכל דנ~ע דבר להזכיר צריךדלא

 ל~
 נטרפה

א~
 א~ יפסיד יותר שנתגדל הזמן בה~ך

~ 
 הצעת~ וכבר טריפות הי~ט

 יש כלום ומ~מ ני' ה~ורסם הגאון א~ו ~דוני כבוד לפני דברי~ת
 לדורות. הלכה ישפוט עיניו למראה ובכן בנו ~ל מעידאב

 ה~
 יצחק

בהג~ון
 נעשוויז. חוב~ק נ~~ מוה~

~~~~
 של הדקין תוך שמצא הנוצות ע~ד ש~לה ~ד

 אוז~
 ~' ורצה

 להטריף זו מ~הל~כיח כ~
~~ 

 הט~ז ~הביאו הב~ח של בדין
 ו~נ' ~אבס~

 בדי~
 בתשובותיהם ה~ח~נים כל הסכימו כב' ההי~

 בנימין מש~תבעל ה~
 וב~

 וב~ל שמו~ל אמונת
 צ~~

 יב~ ומי להתיר
 ~חריהם

 ~ינו ב~יני~ו ו~תא ו~ל ~~תו~ש
 של~

 רוב מחמת ~דולן בא
ו~' שומנ~

 מא~ ח~ אנ~ א~נ~
 לו

 גודל ~ ~י~ לפש~ לה~י~ ל~

 ל~ ול~ ~~~ב~ו~
 ~יה ~תלה

 הוש~ דר~ בלי~
 ותו

 א~
 אם

 ני~
~~

 בתוך ~ידול
~ א~~ ה~~  ~~~~ 

 על
 ה~רי~

 ~~ת ומ~ש

~ ~~~~~ ~  
 גידול אי~ נתהוה

 אד~ ב~ו~
 למות ~פו

 באיס~ הרופאים אדברי סמכינן דוכתאובכמה
 אקרא תמה עכ"ל והיתר

 והיתר באיסור ה~ופאים אדברי דסמכינן דוכתא ידעתי ~א אנכימדוע
 מה~ש י~א פי' הרמב~ם ז"ל~דרבה

 ואי~
 אלו טריפות על להוסיף

 לנו נודע ~י~ שתחיה אפשר מאלו חוץ לבהמה שאיר~שכל כל~
 לחיות סופה שאיןהרפואה מ~

 עכ~~
 ממאי רבינו למד ~ן וז"ל הכ"מ וכ'

 להוסיף וכי להו אמר כו' וקט~ו בכולייתא לה מחו כו' פפא רב כו'דאי'
 ~ך יש הטריפות~ל

 אי~
 והא חכמים שמנו מה אלא לך

 ק~
 דקא חזינין

 שבידינו רפואה שבספרי ואעפ~י חיה סמא לה בדרי דאי מסינילמשה הלכ~ גמירי רבינו ~מפרש ונראה חיי סמא לה בדרי דאי ~מירימתה
 ומה הרופאים אדברי לסמוך דאין בהדיא הרי תעלה רפואת לה שאיןכ'
 התוס' שכתבו~ם

 דאי~
 ומכ"ת בהמה ל~יפות אדם טריפות לדמות

 הכד מפקיעת ראיה שהביא ומה אדם בגוף ~ידול על מרופאים ששמעכ'
 שלאחר מציעאדבבא

 זמ~
 ו~ם. הפנימים מאבירי' א' יתקלקל
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 ~כשחותכין מחמת שנים כמה זה להטריף ~נה~ו אוזותהבר
 נמצאהדקין

 מבפני~
 הבועא כנ~ד

 שמבחו~
 פתיל כמו

 קט~
 לבן

 קלונימס ר' הרב ~י ה~ה זה דבר מאוד בו דבוקדק
 הגאו~ חת~

 דק~ק
 שבמקום אחרת ריעותא ~יתי ו~ני תולע הוא פתיל שאותו ואמר~ינסק
 אוזות הבר ~~כ ואסרתי ~ומא כמו כנ~דו מבפנים הוא חוץ מ~דשהבועא
 לבי אל נתתי כן ~לל מנוח מצאתי לא יונה לן אסר לאמר כ~ע עליואוושו
 רבינו בשם ע"א דמ"ז פא~ט התוס' שכתבו ומצאתי להתיר פתחלמצוא
 לא א' דעל הוא ופירוש להו אית הכי ברייתא חיוי הני כל ~ביאפרים
 אמר שנים על רק להו אית כולהו דהא למטרפי' אשי רב סברהי'

 מ~ ואטו בועות אותן יש כלם אצל דכמעט בנ"ד ה~ה וא"כ כו'דכשרה
 דהפתיל טריפה ספק רק כאן שאין כיון טריפות דכלםנימא

 שמ~ קט~
אי~

 שיצא אימ~ר תולע הי' אם ואף דלדול רק תולע זה
~ 

 אחר הבועא
 בא שמא נמי א~י בריאה מורנא ~בי כמו חום מאפיסת הבהמהמות

 כל נקב ולא פנים מצדהתולע
 העו~

 יש מעים ולבני א' עור ~ק נקב או
 יהא שהתולע איתרמי האיך להקשות ואין אמונה ב~בילי כמ"ש עורותב'
 אין הבועאנ~ד

 ז~
 יש קושיא

 כ~
 ו~יון תולע בלא בועות

 שהדקי~
 מלאין

 בועות קצת אצל שיש מה ו~ם בועות קצת נ~ד ~יתרמי אימורבועות
 השני מעבר ~ומאכמו

 אי~
 דאימור נקב ע"י הבועא שנ~ה ~"כ ראי'

 ומתוך דק דבר שהוא העור ונ~ב נקמט חימום ~י העור ר~יעותע"י
 דבר סוף ~ומא כמו ה~ני מאבר נראהכך

 כיו~
 ספק רק טריפה ודאי שאין

 דהא להקשות ואין להו אית הכי כולם שכמעט יען כשרים שהםאמרינן
 ל~ה סי' ~~א כמ"ש כר"א קי~ל לאאנו

 ס"~
 ב' להטריף נוהגין דאנו

 רק כשירות הם כן הרבה נמצאו דאם נדח~ת לא זו סברא מ"מוורדות

 המנה~שלפ~
 לא שלנו

 ילפינ~
 ל~ם יש המדבריות שכל ~דבריות בייתות

 נ"ב דבסי' אע~ג ~~ץ בשחיטת ~נזכר וורדותשני
 לעני~

 מראה שינוי
 ~ ילפינן לאורבנפלה

 אבל לזו דומה זו בטריפות אומרים אין מ~מ מזה
זה

 כ~
 נמצאים והרבה דהואיל מודים

 אמרינ~ כ~
 ו~י' כשרים שכלם

 להכשיר דיש מויל הנקרא בחזיזת סי~ג ~מ~ח סי' בא"ח ר~א דכ'מהא
 והוא כך להיות ר~ילים והרבההואיל

~~ 
 ושם צ"ט סי'

 מבי~
 ~אי'

 יוסף הבית ~מ בצ"ע ~ניחו ו~ף לעיל שכתבתי ברייתא חיוי דכלמהא
 ד~ם ~א התם דשאני לומר ואין להתיר בפשיטות הביאווהד~מ
 בכולם כמעט יש זובמדינה

 בש~ ש~
 דגם אינו זה כן אינו מדינות

 ברייתא חיוי כן ל~פש ~ולם בכל שוטטו לאבש~ס
 ו~

 שם שמחלקים
 ביןהתוס'

 זמ~
 לזמן

 ~י~
 מ' סי~ הפנים לחם בס' ר~יתי וכן לכאן ענינו

~~
 ~ם בע~ין ~פ~ח דבר~ ~הביא

 הנמ~~
 שמים שערי בשם ~ש בלב

 ~י~ ~ה וז~לכתב
 פ~

 ~טשין
 שנ~~

 ~בשר ב~ולדתו תקוע ~ם
 הלב הקנה מככלות מב~ניםהלב

 למ~
 ~~ הלז וה~ם ~ב ~פנים

חד
 וד~

 מבפנים תחוב כך ונ~א זרת כמו ארוך והי' סכין כתמונות ורחב
 בישולולאחר

 ול~
 ל~ור י~לנו

~~ 
מברייתו מחו~ ה~ כ~ ~~ו הנ~ל

 בבה~ ונ~
 חבורה ~י

 ~~רי~
 וה~בים

 ~כי א~
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 שה~ם שלשתן ונמצא ~סה מבהמה לבבות ~' ב' ראינו ו~ן~יתייהו
 דה~י באשר ~ולם וחתרנו אחד במקום מבפנים בתולדתו תחוב היההנ"ל

 דהתם שהבאתי ראיות הנך מ~ל נ"ד שאני לדחות ואין ע~"לרביתייהו
 ~ך הואהתולדה

 משא"~
 לי דמה שנולד לאחר הטורף דבר בו הוחל ~אן

~
 ט~ דהרי זה או

 ש~ולם א~ינן ~ן נמצאים ~רבה מחמת ההיתר
 להתיר הרמב"ם דעת יש בתולדה שהוא דבר בשלמא לדחות ואיןכשרים
 ~"ב נ' סי' דעתוהובא

 דא"~ ז~
 ברייתא חיוי הני ~ן לומר להש"ס ל"ל

 ~"ל אלא ~ן שנולד מצד להתיר לי'ותי~ק
 דלד~

 חשש היה הרמב"ם
 בתולדה שנעשה א~פ באתרוג ~י ו~ם שנולד אחר היותרת נעשהשמא
 הדר דאי~ משום פסול היהכן

 בת"~ ~מ~
 דהרבה משום לאו אי הנ"ל

 יש ו~ן ~ןנמצאים
~~ 

 סי' ה~סף הנקדות ממ"ש ראיה
 בש~ מ"~

 ת'

הרשב"~
 סי'

 שפ"~
 שנברא ~נינו ונראה בדקין ~~מצא נקב שאלת וז"ל

 שאנו להם שומעין אין בהמות רוב של דר~ן ~~ן אנשים קצת ואמרו~ן
 מנ~יחות ~י לי ו~מרו הקצבים לבקיאי ושאלתי ~לל לבהמות כן ראינולא

 בב~ות יולדו נ~יחות ומאותן דר~ן ש~ן אחרתבהמה
~~ 

 ב~רס ענינים
 שאין המתירין לאותן תחוש ואל אסור נפי~ך ובדקיןובקיבה

 פ' את ששאל בזה רצה מה לעבור מניח אינו הש~ל ~ש והנה ע~"לממש בדבריה~
 אלא ב~~ת של דר~ן ש~ן אומרים היה אם עושה היה ומההקצבים
 הר~ב~א לפני תחלה ~מ"ש ~ן בהמות רוב היה דאם דברנו אשרהדבר
 אחר באופן תי' ובצ"צ ה"ל ברייתא חיוי ד~ל מטעם מתיר ~י'אז

 לדעתי אמנם ע~יו להק~ת ויש להתיר האומרים את לה~~יש הרשב"אשל שדר~
 הנה"~ השי~ בחנם ולדעתי וברור נ~ון הואמ"ש

 הט"ז ~ם ~י הט"ז על
 ~תב מה ~ל רק בו התחיל ~ם ו~י ל~ותבו הוצרך ולא זה להיתר~וון
 רקאינו

 לעשו~
 מן ובר הנ"ל היתר לו יש ואז ודאי ולא טריפה ספק

~ל
 די~

 ראב"י מורי ~' וז"ל ע"ד ~ף ט' ד' דחולין אשרי בה~הת מצאתי
 בו ויש פ~מיל לו וקורין עוף יהודה בר שמואל רבינו לפני והביאומ~ה
 ו~~ טה~סימני

 מן היוצאים התולעים מפני אותו אוסרין חביריו
 דלאחר משום א~תו או~לין היה קלו~מס ורבינו ה~דול ~לעזר ר' ו~םשא~ל אבי~ על והעיד התירו שמואל ור' פי' שחיטה קודם דלמא~קורקבן
שח~טה

 פרי~
 ע~"ל

 ו~~
 ודקין ב~רס ד~ם י"ז ס"ק ל"ו סי' הש"ך

 בריאה ~מו ה~יאמרינין
 ע"~

 ~המנוח ש~תבתי התשובה תורף
 ה~

 מו~
נ~ץ המובי~ ~י מזה ה~ק לי שישלח מ~"ל מרום ובקשתי מהוראדנא ליבארי'

 לד~
 עלי קשה והיה ה~תב מזה לי להעתיק י~ולתי לא ~ן ~לל

 זה שנ~תב שם הדברים פרטי ~ל שנז~רתי עד~ד
~~ 

 שנים
~ 

~"~~
 ה' ס"ק נ"בסי'

 ~ת~
 הטור ~ל הרבה ~מוה ~ום ~אן ויש

 ש~ן ו~יון וז"ל וסיים והאריך הב"יו~ל
 ק~

 ב~י שה~יה מה
 הי"מ דהא דז"א הרשב"א של מפרשים היש ~א והרא"ש ו~ו'ב~ר
 שהו~חנו ~מו ב~ע"ל אפי'מתירין

 ולהרא"~
 במראה דאסור פשיטא

 ו~ו'~ע"ל
 א~

 הריאה בהאדימה פלו~תא במ"ש ~ה הטור על ד~ם
 ו~ו' אפי' ~רי~ן ~מו ~שר אודםדמראה

 וא"~
 ו~ו' ~שר להרשב~א ~ם

 ~ה לא ~י דבריו ~תב דהטור אומר הייתי מסתפינא לאואי
 ת~

 הארוך
ש~תב

 ש~
 סבור והי' ~ו' לומר לי יש עוד

 דהרשב~
 במראה ~ם אוסר

 הטור דברי ליישב ויש אינו האמת לפי אבל ודאי נח~ה לי' וקרי~רי"ן
 ~ראוי אלו בדבריו דעתי שקטה לא ועדיין ו~ו' אחרבאופן

 וז~
 מן א'

 ונלע"ד ~לל הטור דברי מפרשי בו הר~ישו שלא בטורהמקומות
 בין פלו~תא שיש קאמר ושפיר ידע ו~ם התה"א שראה הטורדברי לת~

 תרוויי~ דודאי והיא להרא"שהרשב"א
 לאור בנפלה אף ~שר ד~רי"ן ס"ל

ו~ע~
 דמפרש שלהרא"ש אלא הט"ז ~ד~' לאור נפלה בלא אפי' טריפה

 ריאה דאין ב~מ' דאמרולהא
 לעו~

 ירוקה אותה רואין אפי' דר"ל ליחמר
 אנו עלי' מגינין שצלעותי' ד~יון~שרה

 ~לי~
 ולא אחר בדבר השינוי

 בפנינו לאור נפלה אם אפי~ האורבנפילת
 א"~

 ריאה לבדוק ~ריך לדידי'
של

 ~ו~
 נפלה אם

 ד~ לאו~
 ו~וי ~ע"ל למ~ה בריאה שינוי ימצא

 לעוף ריאה דאין ב~מ' דאמרו דהא~פה
 ל~

 למי~א
 בדי~ דא~

הי~
 דהא ל~ר דנפלה

 ע"~
 אלא ~~ל מראה משום בדיקה צריך

 בה מטריף אין ~רי~ן דמראהלמימרא
 נפ~ א~ א~

 רואין ואנו לאור
הי~ות

 אפ~
 מ~ינות ו~לעותיה הואיל

 אחר בדבר השינוי ~לין א~
 האור ~מת ~א ~ר~ןו~ה

 ו~ ~שי~
 לא~נן ~ש~ס למה

 ~י"ן ~אה ~שום ל~ף ריאהדאין
~ ~~ ~~ ה~  ז~ 

 דאיצ~ך
לאש~ן

 ד~ שפ~
 נפלה דודאי דהי~י נימא

 ל~
 באור היר~ת תולין

 ואל ~יה מ~~ות וצ~ת הואיל באור תולין דאין אש~ינן~~י
לך יק~

 מ~
 ש~וכיח

 הרשב~
 ~רי"ן דבמראה

 נפ~ ש~
 לאור

 ו~
 נפלה

הואיל
 ורו~

 לסברתו דזהו ~שרות בהמות
 ללא לאור נפלה בין ל~לק אי~א ודאי ה~אונים על החולק~ם ל~לאבל ה~אוני~ דברי בהם לסיי~ ש~

 דאפי' לאש~ינן ~"ס איצטרךוא~כ נפ~
 בנפ~

 ירקות בריאה ורואין לאור
~רי~ן

 אפ~
 ו~' וצלעות הואיל לה חוששין אין

 וא~
 להרא~ש דס"ל לפ"מ

 בשמו הטור ~ד~תב הגאונים על~החולקים
 א"~

 ~ש~~ן ~~ס איצ~רך
 להכשיר אלא לעוף ריאה דאין בש~ס ~מר לא לדידי' ~"כ~דאמרן
 ה~~ דל"ל להרשב"א אבל בעי בדיקה אפי' ~~ל מראה משום אבל~רי~ן
 ~א ליח~ר ל~ף ר~ה אין דק~ר דהא בהדיא הרשב"א שפירשו~מו
 ~~ותא ירוקה תמצא אולי אחריה לבדוק שא"צ אלאקאמר

 דא"צ מבוארהרשב"א
 בדי~

 מראה שמא בעוף
 ~ע~

 וא"כ בה ימצא
 לה~"ש הרשב"א פי~ש בין פלו~תא דאי~א הטור רבינו ~תבשפיר
 פלוגתא נמי אי~א לעוף ריאה דאין ~לתא בפי~שא פלו~תתןדמתוך
 ולהרא~ש לפנינו לאור נפלה אפ~ הריאה לבדוק א"צ דלהרשב"אבינייהו
 א"צ ולפ~ז ודו"ק ~ע"ל תמצא שמא לבדוקבעינן

 הט~ז ~דברי נמי לו~
 ג~ל מראה ד~ם מפרשים להיש דס"ל ד~תב ~רשב"א על הי"מבדעת
 אפי'~שר

 בנפ~
 דאע~ ודאי

 ~' בבהמה היינו דטרפה ~ו' שאיתא

אב~
 לו ויצא ע~"ל הרשב"א עלייהו פלי~ ובהא ו~ו' בעוף נא

 ז~ הו~ח~
 בינייהו מצא דלאמשום

~~ 
 נפקותא דאי~א לפמ"ש אבל ~דינא נ"מ

~דול~
 לדינא ~ינייהו

 א~~
 הזה לדוחק

 לומ~
 דלא מפ~ים להיש דס"ל

 ~ל ב~מ' ~מרו דהא ב~ף ולא בבהמה אלא טריפה גע"ל מראהאמרי
 ~ע"ל ס"ל נמי דהי"מ אלא בעוף ~נ~דן בבהמה ח~מים שמנוטריפות
 לאו או לבדוק צריך אי בינייהו והפ~~תא בעוף אףטריפה

 וא"~
 תו

 ו~~ ו~' י"מ ~דעת הרא"ש ודעת ש~' אהב"י הט~ז ש~ק~ה מהנמי ל"~
 הי"מ דהא דז"א~ט"ז

 מתירי~
 ולהרא"ש שהו~חנו ~מו ב~ע~ל אפי'

פ~י~
 היתר ס"ל שה~"מ אצ~ל דברינו דלפי ~ו' ~~ל במראה דאסור

ב~ע"ל
 וא"~

 וק"ל הב"י ~ם ~~ן יפה
~ 

 ב'ן נפקותאי~~ו~
 פירו~

 דאמרו בהא לאשמעינן הש"ס דאתי הי"מ דלדעת והואלדינא והי~~~ דהרא"ש לפי~~א דהרשב"א
 שנפלה וידענו ~רי"ן מראה שהוריקה ראינו דאפי' ליחמר לעוף ריאהאין
 לאורודאי

 אפ~
 חוששין אין

 ~~ א"~ ~
 ש~תב הרשב~א סברת ל"ל

לסיו~
 לאור שנפלה ידוע בלא דאפי' מ~ש והוא ה~אונים דברי בהם
 ש~וריקו רואין שאנו ~לחי~ינן

 דאל"~
 לתלות תרצה אלא

 ה~י נימא בנפלה ~ם אחרבשינוי ההור~
 דה~

 בהמות ורוב דאו~יתא ~בא
~שירות

 ונת~
 אחרינא במידי הירקות

 אע"~
 רחיקתח מלתא ירקות ד~ל

הו~
 בשלא אף ש~ן וכיון במצוי אלא תלינן ~א ולהכי האור ע"י שלא
 סברא ע~~ל ~ן לאור שנפלהראינו

~ ~~ 
 ~ית

 ל~
 אינהו דהא ל~י"מ

 אין ~רי"ן דמראה ל~ף ריאה אין ב~ש לאשמועינן אתי דהש"ססברי
 דהא בזה ק~ל רבותא מאי הרשב"א ~סברת ואי בהפוסל

 ואי בריאה ~ר ~רי"ן דמראהידעינן בלא~
 משו~

 הא לאור דנפנה דראינו
 ~ם ~שי~ה אחר בשינוי לאור נפלה בלא דתלינן מה הרשב"א~סברת

 שנפל~בראי~
 ~שרות בהמות רוב מט~ם לאור

 א~"~
 לא דאינהו

 להו דסבירא למימר לי~א ה~י בלאו ועוד דלעיל הר~ב"א~סברת ס~~
 דאמרינן דהא הי"מ הו~חת התחלת ~ל דהא הרשב"א ~סברתמפורשים להי~

אין
 רי~

 ריאה ~ו דלא ~ום היי~ו קאמר בשראינו א~י' ליחמר לעוף
 דלעיל הר~ב~א ~סברת ס"ל ואי ~ד קורקבן לבבהדי

 א"~
 מו~ח לא

 לפי בהדייהו ריאה למנות שא"א לומר לי יש ~ד הרשב"א ~~שמידי
 ~~~ת בהמות דרוב ו~ו' תולין לתלות שי~ולין ו~ל ו~ו' כוללשירקות

 לשונו כאן עד ה~אונים דברי בהם לסייע למעלה ש~תבתי הסברא~פי ו~
 לא אמאי לק"מ ה~~ונים דברי בה לסייע ש~תב הרש~"א דלסברתהרי
 ו~בד וקורקבן לב בהדי לריאהמנו

 וא"~
 לריאה מנו דלא מו~ח לא

 הי"מ ~סברתבהדייהו
 ע"~ וא"~

 דלעיל רשב"א סברת ל"ל דהי"מ
 פי~שא בין לדינא רבתא נפקותאאי~א וא"~

 ד~י~
 דהרשב"א לפירושא

 ל~דלה~
 הנ~ל ~~א ~רת

 וא"~
 לדינא נמי ליתא

 לסייע נמי סב~ו קיימא רשב~אולפירוש דה~אוני~
 אינו דאפי~ ה~אונים דברי ב~

 לאור דנ~להידוע
 ולפ~ז ו~ד וקורקבן בלב גם המראות ~ינוי ~רי~

 פלי~ במאי הט"ז שהקשה מה לתרץ אי~אנמי
 הרשב~א

 איכא דהרי אי"~
 וא"צ דה~אונים דינאבינייהו

 לו~
 אפ~ ~שר ג~ל דבמ~ה ס"ל דה~~מ

 אין ~זה אמנם ודוק. לאור ודאי~נפלה
 לת~

 אלא
~ 

 הט"ז ~קשה
 ש~אב~י

 דהרא~ש
 ס~

 ~י~מ
~~ 

 ~י דהא טר~ה ד~ל ~~ל ה~"ש
דברינו

 ג~ ~~
 ד~ל ס"ל הי~מ

 טר~
 אדברי תיקש~ א~תי אבל

 וא"ל ~~~א ~~ הרא~ש פ~ ~בין ~לוגתא מביא מאי דל~ין~~ור
 דינא ~י~שא בין ~~מ ~דא~רןנמי

 ~~אוני~
 הטור דהא

~~ 
 בהדיא

 ~~ בפניפ~~א
 בדינא

 דה~ני~
 ~רשב~א

 ס~
 ~וות~ו

 ~~י~ו פלי~והרא"ש ~~אוני~
 א~

 דהנפקותא ~יקרא ~ד~יבנא מחוו~א



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

לדינ~
 נאו או ד~ע"ל ריע~א ~ום ל~יבדק צריך אי הוא ה~ירושים בין

וק"ל
~ 

 אי~~~~~
 לדינא נפקותא ~ד

 הטור בכוונת נ~י וא~
 והו~

 ע"פ
 הט"ז~ש

 ~ ם~ ~ בם~ עצ~
 דםעי' הך ל"ל שה~~א וז~ל

~~
 ו~

 ~ו' נח~רו אם וא~י לאור נפל ה~"ע ~תב ה' דבםעי~
 דה~ב"א הט~ז ~' אםורה ל~יבדקה לק~ן ליתא ואיבדיקה צרי~

~"~ 
 האי

 וז"ל ו~תבד~נא
 ~דבר~ ~ש~ ו~~

 דאין שם"ל ~ירםא שהביא בא~ך
 ש~יא ~~שירין יש דהיינו ~ו' לאור שנפלה ידוע אם אלא שינוי~וםל

~מ"~
 עליו והקשה ~ו'

 א"~
 ~בא דהא ה~י ני~א נ~י לאור בנפלה ~ם

ד~ריי~
 ע~י דהיינו ב~וי ה~קות דתולין אלא ~שרות בה~ות ורוב

 בו לתלות דבר היה אם לאור בנ~לה ~בא ב~ר דאזיל הרי ע~"לאור

 א~~להק~
 לפ"ז הרי הט"ז ע~~ל ~רוב ~צד ד~שר פשיטא נאבדה אם

 לדינא ~דולהנפקותא
 הרשב"א ~פי' וה~"ש הי"~ בי~

 ~שרות בה~ות רוב בתר אזלינן לאור בנפלה ד~ם הרשב~א לםברתדליתא ו~רא~~ דלהי~~
 לעילכדהו~חנו

 לבני ליתא דאי ה' דםעי' ~ש~ע דינא שפיר קאי א"~
~יים

 ק~
 םברתו נ~י דקי~א הרשב"א לפי' אבל אםורה ל~יבדקינהו

 ה~אונים ד~רי בה לםייע ש~'דלעיל
 א~~

 דבש"ע לדינא נ~י ליתא
 ודוק ~שרות בה~ות רוב ~עם ~רה ל~יבדקא ק~ן ליתא~אי ם"~
 היא דה~א לו~ר תטעהואל הי~

 ש~תבתי ~
 דנ"~ ~עיק~

 אי בינייהו
 ~שום ל~ד הריאה בדיקת א~רו דהתם היא היא דלא לאו איל~יבדק צרי~

 ריאהדאין
 לעו~

 היינו ה~ב"א ולפירוש ליח~ר
 דא~

 ת~צא אם לבודקה
 ו~ולהו ו~בד וקורקבן לב הפני~ים אברים ב~ל עסקינן והשתא~ע"ל
 ~עם ~שרה אפ"ה ל~יבדקי' לק~ן ליתא אי דלהר~"א~יים

 ~שירותבה~ות רו~
 ולהי~~

 ודו~ק ה' םעי' הש"ע ~דפםק אםורה והרא"ש
~ 

~~~
 דברי~ לי ~נתח~ו

 בלי~ודי אלו
 בע~

 ט~ז םי' תל~ידים עם
 הר~יש ~בר פן הט"ז אחרי שנתחברו בחיבורים לעיין עינינשאתי

 ש~ש~ים ור~יתי ~ה~חברים אי~ הש"י בהם שחנני אלובדברים
 ~~ ~צאתי ~דבר~ם בזה ~ש אתלי הניח~

 בעל שביקש ולפי ש~יאות
 נקודו~

 בהקד~הכם~
 שידע ~י ש~ל םפרו

 קושיות או תפיםות או הש~ות אי~

על~
 באתי זה עבור וחנות טובה לו להחזיק ועליו ב~תב וירשום ילקטם

 את ~שים והנני בקשתול~ות
~ 

 ~ עליי~ן ז~~ת~ אולי בדבריו לידון שנלע~ד
~~

 ד~ו~רח פשיטא שינויא ו~אי ו~' ברור~ם וב~י הטור ודבר~ וז"ל
 הא עליו ות~יהני ע~~ל. לאור בנ~ה בריאה פוםל ~~רתידירוק

שפיר
 בםו~ הו~יח~הט~

 וז"ל דבריו
~~ 

 ~יקר ~רשב"א דהא ראיה
 ~~ינות שהצלעות ~יון אלא א~ו דלא שא~ר ~~ח הי~~ על שלופלו~תא
 ו~לעלי'

 ~ שנ~~ שראי~
 האיך ~רי"ן בירקות ~יירי ואם עליה ה~ינו

 ~וא ~רי"ן ירקות הא שנח~ה שראינו ~ו~ר~ייך
 ע~"~

 ~דר"נ ~שר
בלא

 ראינ~
 שנפלה

 הוכ~ ~ א"~
 שנח~רה שראית לו~ר בנפלה לך יש

 פשוט אלא ~דר"נ נתלהאדרבה
 הו~

 שאין
 ירקו~

 בריאה ~לל פו~ל ~רי~ן
 ע~~ל ודאי בנפלה אפי'ל~רשב"א

 וז~
 ד~ל ק~א בשינויא הרשב~א ש~'

שראינו
 ~ שנח~~

 הרי עליה ~~ינו
 ד~ו~~

 ק~א דבשינויא
 נ~

 ם~ל
 אפי' בריאה פוםל אינו ~~רתי דירוקלהר~"א

 בנפ~
 ראיה וזו לאור

~דו~
 על פלי~ דהרשב"א ד~םיק הט~ז לדברי ~א~ אלא ו~~ת היא

 של בריאה ~ם פוםל ~~לדי~ות הי"~
 ד~ל ש~' ל~רשב"א תיקשי נ~י א"~ עו~

 שנח~רהשראינו
~  

 ~ל ~יירי ~ע~ל בירוק ואי עלי' הגינו
 בא לא אפי' הא צלעותיה ה~ינו שלאשראינו לטע~

 ~ח~
 ~דהקשה טריפה האור

 נקודותבעל
 הכם~

 ב~ע~ל דאי ל~ק הא הק~ר ת"ה ד~רי שהעתיק אחרי
 להו~חתו ה~ב"א הוצרך~יירי

 ד~
 ל~ור דבנפל' ני~'

 ב~ר~ עדי~
 ~ע"ל

 ריאה דאין קי"ל ואנן באור הירקות דנתלה ל~ר נפלה~בלא
 לעו~

 ליח~ר
 עלי' ~~ינותדצלעותיה

 ואע"~
 דלא עלי' ~~ינות הצלעות ~ור בה דשלט

~זי~
 אב~ם ~שאר ברי~ה האש ~ח

 הנה"~ ~~
 ~טע~ו אח"ז עצ~ו

ד~י~
 וז~ל

 קי~
 ~יון להח~~ים להו

 ד~לעות~
 אע"פ עלי' ~~ינות

שנשתנית
 ונח~~

 עכ~ל לדעתם ברור ~נ~ל לנקוב ~פה אין
 ו~~ הנה"~

 ב~א~זאת
 והרא~ דהי~~

 ב~ע"ל ד~~שרי לדידהו ל~י~ר דבעי ל~י
 השיב זו םברא ל~תור וכדי לאורבנ~לה

 הרשב~
 ~וריקה ~ראינו הא

 הי~ת ותולין צלעותי' ה~ינו שלאנודע
~~ 

 ~~ח לאו ד~י להטריף

ה~
 ט~ה א~~ ~א

 כ~
 בלא

~~ 
 ד~~ה

 ~ע~
 ~~ח ~י טריפה

 הא~
~~

 דהא ~ריפה נ~י
~ 

 ~גינו
 צ~ו~י~

 דא~רי' ד~ברי ~הי"~ ~"ל ולא
קו~א

 בע~
 הוא

 דעי~
 בה

~ 
 דחזינן

 ד~~
 ~ח ולא ~ר בה

 ה~
 פ~ב~

 ~~ינו דלא דחזינן כיון ואו~ר ~ייהו
 ~~ל~

 ~לעייל
~ 

 קוטרא
 שלט ~ש ~ח א~~~~כ

 ד~~ ~
 ~קשה בלב

 א~~
 ~ן

 ו~~
 ו~ש ודוק.

~ו~
 שייך לא כשר ~~~י די~ק ~יתא ד~ם ו~ל ~~כ

 ל~ לו~
 ~קא

 ד~יירי ול"ל ~שר וריאה ~~רתי פםולין דאלו ו~ו' לב קתני דוקאאלא
ב~רוק

 ~ע~~
 לא ~ע~ל דבירוק ועוד ו~ו' דלב דו~יא ~י~רי דהא

 שיי~
 לו~ר

 בלא אפי' בריאה פוםל דגע~ל דוקא~ו
 נפ~

 ~אן להז~ירו ול~ש ל~ר
 דוקא ~או שייך דשפיר דלעיל דברינו ~~י נד~ו אלו דבריו ~ם ע~"ל~לל

 הא ו~~ת ~אן ~הז~ירו שייךושפיר
 ~ע"~

 לאור נפלה בלא אפי' פוםל
 ם~~ דלהי"~ ~תבתיכבר ה~

 לאור דבנפלה
 עדי~

 תלינן ד~א נפ~ה ~~א
 האש ו~ח ~אור בה דעייל בקוטרא ~~א בריאה הפוםלתב~ראה

ש~ט ל~
 ב~

 ~קא לאו ו~ו~ר ~ן ~הז~ירו הוצרך לה~י ו~בד ב~ב ששולט ~~ו

ב~
 א~א ~אש ~ח בה דשו~ט א~רו וקורקבן ו~בד

 ה~
 כח שולט בריאה

 א~הא~
 וק"ל ו~ו' ~וים שהם א~א בא~ו א~רו ולא נ~תנית

 ~ ידעתי ~א הר"ן דברי~העתיק ו~
 חיים אנו הר"ן ~פי ו~י ביה הועיל

 ~~ן ~עתיק ו~ה נר~יב א~ברא ~ברא ו~י הרשב"א דברי ~ןלפרש
 נוצחת תשובה שום ~ אין העניה לדעתי הקצר בת"הה~ב"א

 א~ע"ל וקאי םתם ירקות אלא ~רתי ירקות בפ~' הוז~ר לא שם ~םשהרי ~ש~
 לבדוק א~צ ה~תם ~~ן ש~~ן ~~ל צריךלומר הי' לא ו~ם וז~לו~"ש

 לפי~~בריא~
 אלו ב~לל אותה ~ו

 שצרי~
 ד~שר ~יון אלא אחר~ם לבדוק

 ~ע"ל בירוק ואי ~ו' ~~רתי פםולין שאלו אלו ב~לל ל~נותה א"א~~רתי
 ל~נותא דל"ש~~יטא

 ד~ע"~
ראיה ~ ידעתי לא טריפה נ~י לאור נפלה בלא

 ה~
 אלא י~ל ~העוד להרשב"א ם~ל דלא לדידי' ~אי דאלא זו
 ש~יון צ"ל הי' לא נ~י לי תיק~י ק~א~ירוצא

 ש~
 לבדוק א"צ הםתם

 לפי~~בריא~
 א~א ~ו' אותה ~נו לא

 ה~"~
 ק~א בשינויא בתה"א ~~"ש

 ~וים ~ם אלא באלו א~רו שלא ~ני אלו בהדי אותה ~נו דלאדהא
 רי~האבל

 בעו~
 ום"ל שהעתיק הר"נ בלשון ו~ם לי~ר ~וי אין

 ~לב ליח~ר ע~יה הריאה שאין לפי טע~א האי כתב ~וותיה ם"להקצר שבת~

וקורקב~
 ו~בד

 ו~~
 הקצר דת"ה ~ע~א נ~~ ש~'

~"~ 
 לטע~א נ~י ~תב

 ק~א בשינויאדבתה"א
 ו~דו~

 ~שינויא ם"ל הא הק~ר בת"ה הביאו לא
 נפ"דק~א

 הנה"~
 ~~ דאין א"ו

 ליתני ~~לא ~י ד~~ו ~ו~חה ~ום
 הקצר בת"ה וקיצרוליזיל

 ום~
 נ~י וא"כ בארוך ~"ש על

 בטע~~
 ש~'

הנה"~
 ש~תב ועוד ו~~ש וק"ל דעי"ל בתירוצא בארוך א~~ש עצ~ו ם~ך

 שלא שנודע לטע~א ל"ל ~יירי ~ע"ל בירוק ואי ו~ו' שהוריקה ראינואם
 הא צל~תיההצילו

 בלא~
 נוצ~ת תשובה לזה ~תבתי ~בר טריפה

 ~רתי בין חילק ולא טריפה ירוקה םת~א שכתב ו~ד ~"ש וע"שדבר~ ברי~
ל~ע"ל

 ~ש~
 דא"צ ראיה אין נ~י ~א ע~~ל טריפה ענין דב~ל

 אבל ~ב דהא בכרתי נ~י דאיירי ול~י~ר ל~טעי דלי~א ב~ע~לדאיירי לפ~
 שהוריקה ראינואם

 צלעותיה הצילו שלא נודע שהרי טרי~ הר'א~
 דא"~ ב~רתי ד~יירי ~~ר אפשראיך וא"~

 הצילו שלא נודע איך
 דאי צלעותי~

 ~רתי ~~~~שו~
 ה~

 והיא ~דר~נ ו~~ר הוא האור ~ח~ת דלאו אפשר
 שם ~~תב ועוד ו~ש ~אד הוא ונ~ן הט"זםברת

 אח~~
 בתה"ק ~יד

 ~~רת~ הוא ב~בד הפוםל שהירקות לי ונראה ~ו' הן ירקות ~יני שניוז"ל
 ירוק בין דלעיל הנך ד~ל להדיא ~ש~ע ~ביצה ירוק בתולדתושה~בד
 ירוק וביןכ~רתי

 ~בי~
 דדל~א ~זה הוכחה ~ם ידעתי לא ~ו' פםול

 א~~ע~ין ב~ע~ל דוקא שהוא הריאה ~ירקות זה לפני ואייריהואיל
 ת~והים וביותר וק"ל ~ביצה ירוק דבתולדתו ~שום ~שר ~ע~לדב~בד
~~יא

~"~~ 
 דם~ל הרשב~א חידושי דברי עצ~ו

 להל~
 ~שר דיר~ה

 בחיבוריו שם ש~תב ~דבריו חזרולדעתי
 ת~

 ובחנם והקצר ~ארוך
 לשינויא ק~א ~ינויא בין הפריד בתה"א וגם לענ"ד הדבקים ביןהפריד
 דינא לעניןבתרא

~ 
 ה~יה לדעתי ראיותיו ו~ל ~הדעת רחוק ~וא

 שביארתי ~פינדחים
 בע~

 ודו"ק לענ"ד היטב
~ 

~"~~
~תב

 הנה"~
 דהא תי~א דאפי' נ~ל ועוד וז~ל

 ~ע"ל בירוק דוקאהיינו הרשב"~ ד~טרי~
 לק"~ ~~

 שכ' בזה ~טור על
 ~רא"ש ד~ו~ח ו~ואחולק ~רא~~

 דא~
 ו~דעת ~~שיר ב~ע~ל

 דאל"כ הי"~
 ~תיקשי

 חו~
 על~הי"~ ~רשב~

 ~יירי לא אינהו דל~א
~ 

 ו~ו' ב~רתי
 לא נ~י בהא ע~~ל ~~שיר ירוק ~~ל להדיא ~ש~ע םת~א ~דכתבוא"ו
 דל~א דפריך ד~אי לענ"דעלתה

 ם~ הי"~
 ~בר ~כ~י אלא ~שר דלא

 לשון ~ורה ו~ן וז"ל ש~' הט"ז ~זהנ~~ר
 הי"~

 לעוף ריאה אין ש~תבו
 ירקות אין~ו'

 פום~
 ~לל בה

~~~ ~ 
 ~ל בו פוםלים אינם הי~ות

 כד~םיים ~ע"ל א~ילו~~ל
 וז~

 ~ייהו פלי~ ובהא
 הו~~ת נ~תלקה הרי ה~"ז ע~~ל ~ו' פוםלג~"ל די~ו~ הרשב~
 בה~ הנה"~

 דלאו
 םת~א ד~~ו~ום

 ה~י ~~~
 א~

 ~~ע ~לל לשון ~~ר דפי~ו ~שום

~~
~~~~ 

 ד~ללי~
 ~~רי ~~~ח ~וי ~י א~ילו וע~ד ~ו~~~~"ל ~ם

הי~מ
 כד~~

 דנ~ו דכיון
 ~ת~

 ירקות ל~ל ~וונתם
~  

 ~~ אין
 ר~יה

 ש~ינו וביותר גע"ל נ~י בו ל~לול ס~ם ב~ש נ~י ~~נתו ד~יל~~"ש

להרא~
 בהדיא

 ד~רי~
 ב~ע"ל

 ~י~ דהכא ירוק דהאי ע~ וא"~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~"~~~~~~ ~~ 
 בגע"ל ~יירן הי"מ דהא וז"ל היטב וביאר הט"ז נזהר ולכןב~תי ~~~ ~~~~~~~~

ולה~"~
 במראות לעיל הטור חילק לא דהא וכו' ב~ע"ל דאסור פשיטא

 בין בריאההפוסלת
 ל~~ בה~

 היינו כאן ~א"ש דמכשיר הא וע"כ
ב~רי"ן

 עכ"~
 וכו' ע"ב ריש דנ~ו התו' הם דהי"מ ~ש תמיה~י ~ם הט"ז

 דאין כו~ ~יב לא ריאה אבל אלא כלל התוס' זכרו לא הא מאדתמיהני
 הן הרשב"א כפי~ נמי ~בל זה ולשון עכ"ל ליחמר ולא וכו~ לעוףריאה
 בהדי לריאה מנו דלא בטעמא בקצר שתירץ לפ"מ הן בארוך שתירץלפ"מ
 ו~וד ותמ~א ודו"קאינך

 ק~
 ואין וז"ל בעצמו הנה"כ ש~קשה מה

 בבהמה חכמים שמנו טריפות דכל הא הרא"ש מתרץ האיך א"כלהקשות
 הי"מ שתיר~ו דכמו הנה"כ ומ"ש הוא נכונה ~ו' דלדעתו ב~וףכנ~דן
 דהרא~ אני אומר הרא"ש יתרץכך

 שמתר~ים כמו זו קו' לתרץ מ~י לא
 וכו' לדע~ם דלק"מ נ"ל ו~וד וז"ל אח"ז הנה"כ כמ"ש ית~ו דהי"מי"מ
 אבל בעוף כנ~דן וכו' טריפות י~ח כלדודאי

 נחמ~
 בודאי טריפה דאינו

אלא
 משו~

 עליה מ~ינות דצלעות כיון לחז"ל להו קים ובעוף לנקוב סופו
 דבר אלקים רוח והנה עכ"ל ברור כנ"ל לינקב סופה אין שנשתניתא~"פ
 שהביא הי"מ ללשון מכוונים דבריו שהרי מללו ברור ~ן ושפתיבו

 קוטרא שהורי~ה אע~פ וריאה וז"להרשב"א
 בעלמ~

 עכ"ל בה דעייל ~ו'
 בעוף כנ~דו שבבהמה דכל ~ע"ל במראה טריפה לאור נפלה דבלאדר"ל
 אפ"ה טריפהנמי

 בנפל~
 בה דעייל מקוטרא המראה תלינין לאור

 ת~לוט שלא ה~ינו שה~לעות מזיק לא וזההאור ~~
 ב~

 שכן ו~יון האש כח
 אע~פ דריאה למילתייהו טעמא דיהבו להי"מ אלא נכון זה תירוץאין

 דלא להרא~ש אבל בא ד~ייל בעלמא קוטרא דאמרינן כ~הש~ריקה
 למילתיה טעמי' דיהיב עמו אחרת רוח אלא ~יל~ה טעמא האייהיב
 נשתנית אם אפי' ומשמעוז"ל

 הריא~
 ד~לעותיה דכיון לה טרפנין לא

 האור בנפילת ולא אחר ב~בר השינ~י תלינין עליהמ~ינות
 ואע"~

 דידעינן
 הטור לשונו העתיק וכן ~ש"ס על בחיבורו הרא"ש עכ"ל לאורדנפלה
 שבאה ה~ראה תלינין הוי אי א~א כו~ קוטרא לומר דתלינין ס"ל דלאהרי

 משום דמקלינין אלא האש כח ~וף בה דנכנסה אמרינין הוי האשמחמת
 ~רי"ן במראה אלא מכשיר דאינו ע"כ וא"כ אחר בדבר ה~ינוידתלינין
 טריפה פשיטא האור מחמת שלא דבר מחמת הוי אי ~ע~ל מראהדאי
 ע"כ דהרא"ש ראיה הט"ז הביא ושפיר בעוף כנ~דן בבהמה שמנודכל
 בריאה הפוסלת במראות לעיל הטור חילק ולא הואיל טריפה ב~עלס"ל
 לעוף בהמהבין

 וא~
 ואינו האור מחמת דאתי דתלינין הכא דשאני

 ד~או דתלינין משום למילתיה טעמא יהיב הרא"ש דהא בעלמאקיטרא אל~
 ה~ור~מת

 ודו~ ה~
 התירוץ סליק לא וא"כ הוא מאד נ~ן כי היטב

 לדעתאשר
 הי~

 דבלא פשיטא וא"כ וז"ל אח"ז ומ"ש כלל דהרא"ש אליבא
 בלא כ"ש כשירה לא~ר דבנפלה כיון דהא מיטרפה לא נמי לאורנפלה
 להית~ טפ~ מסתבר בנפלה דאדרבה ביארתי כברראינו

 דאמ~נן מטעם

קיט~
 ולא כו~ בעלמא

 תליני~
 בהמות דרוב להטריף אחר בדבר המראה

 קוטרא אלא הוי ולא מהאור דהוי לקולא ותליניןכשרות
 בעל~

 בפרט
 וראינוה הואיל מהאור דליהוי יותרדמ~י

 נפ~
 מהאור דלאו מלמימר

 וטרי~הוי
 דבבהמה עוד ומ"ש

 דטרפ~
 היינו לאור נפלה בלא אף ~ע"ל

 ודאי בבהמה או ~' להודקים
 נפ~

 לאור
 ואע~

 דלא להרא"ש דס"ל
 היינו להרא"ש בבהמה ל"ש נ~מרה ו~ם ~וכו' לאור שנפלה בידועאמרינין
 ו~ם ע"ז להשיב וא"צ אנפשיה מוקים ולא דחוק אלה כל וכו' מעיםבשאר
 ובעלהפ"ח

 תבואו~
 הסכימו שור

 שום לב על ע~ה ולא נכון ~ שאי~
 ריאה להכשירפוסק

 ירו~
 ומ"ש עכ"ל ~~ף בין בבהמה בין כחלמון

 בין חילק לא ל"ח בסי~שה~ר
 בה~

 זה בסי' אמ"ש ש~מך משום לעוף
דאפי~

 נפל~
 כבר ממ"ש נסתר זה לאור נפלה בלא כ"ש וא~כ ~~ לאור

 עם דחולק זו לדעה נפלה מלא קיל לאור נפלה דאדרבה כ"ש זהדאין
 וא"כ וז"ל אח"ז ומ"ש תורה יודע לכל דוחק הוא בלא"ה ו~םהרשב"א

~
 לפ"מ וכו' טעמים ~ני לק"מ הטור על לתמוה הט"ז שהאריך
 שסיים ומה לו עלתה לא בשתיםשביארנו

 וכ~~
 לעניית ואמת ~ור ו~וא

 ~גיאות. יצילנו וד' יבחר והבוחר ~ב~ר הוא אמת לאדעתי

~~~
 שכ~ ל~רר יש הט~זעל

 וז~
 ג~ל מראה ד~ם ס"ל דהי"מ ~כ

 שאיתא דאע~פ ודאי בנפלה אפי~~ר
 בפא~

 ככבדא ירוק
 היינוטריפה

 בבה~
 כיון בעוף לא אבל בריאה הוא לקותא שאמרינין

שהצלעו~
 עכ"ל לקו~א שום עליה שליט לא עלי~ מגינות

~ ~  
 מדבריו

 ~ע~ל ~~יר סב~א איכא לאור דבנ~לה שכתבתי לסברא ~יתדלא
 באור דאיכאמשום

 ול~
 קוטרא אלא ~יני' עייל

 ~ל~ה נחי~ הוי דאי ב~~
 ל~~

 דהא
 דאמ~

 ה~~נו בפא"ט
 בבה~

 ולא
 ב~~

 ד~א הל"ל

 בפא"~דא~
 טר~ה אז לאור נפלה בלא היי~ו

 ב~~
 ד~י ~~ל

 ואפי~ בריאהלקותא
~~~ 

 אבל
 בנ~~

 ל~י"מ ס"ל לאור
 באו~ ד~~נ~

 אלא מיניה עיילולא
 קו~ר~

 ו~חלק לדחוק ול"ל
~~ 

 בהמה
 וגם הפ"ח בשם לעיל שהבאתי כמו לדוחקשנראה לעו~

 ב~
 עלה דלא כ~ ת"ש

על
 ל~

 ב~ה לחלק ~וסק שום
 גע~

 בין
 ~~ בה~

 דלא אע"כ
 הרא"ש ה~א דהי"מ בב"י אמ"ש פריך מאי ליה תיקשי וא"כ ב~כילחלק נחי~

 ~טור חילק ~לא ~ע"ל ב~אה דאסור פשיטא דלהרא"שוכ'
 ~שירה לאור נפלה דאפי~ זה בסי~ אמ"ש ~מו שסמך הנה"כ כדכ'דדלמא לעי~

 העוף הוציא בהדיא הריא"כ
 מבה~

 בלא כ~ש וא"כ הוריקה לענין
 ~לא קיל בנפלה דאד~בא כ"ש זה דאין וא"ל הנה"כ עכ"ל לאור~פלה

 לזה נחית לא הט"ז דהא לעיל כדכ~נפלה
 ~ ודו~

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

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

 ~~~ו ~~~~~~ו
~ 

~"~~~
הגיעני

 ו~
 מהקהל בפרט הרבים לטרדות להשיב מופנה הייתי

ו~
 מכ"ת רום דברי ושניתי קריתי ועתה מהסענדזי

 ואשיב~
ע~

 ~דבריו
 מ"~

 אי~ו ~"י טריפה שיצאה שטבח מבואר קי"ט שבסי'
 לומרנ~מן

 ידעתי זאת כן יאמר לעולם דא"כ ברשב~א והטעם הייתי שו~~
 ס~ד סס"י הנאמראת

 טב~
 אותו מלקין כזית חנב ~חריו שנמצא

 ומצא שניקר באומנתו שנמצא בטבח אלא אינו כ"ז א~נם אותוומ~בירין
 שחיטתו מחמת או טריפה מת"י ויצא בדק או ששחט טבח א~ו חלבאחריו
 הוא כי בדיקתואו

 ז~
 אףשאומר

 בנ"ד משא"כ כמזיד הוה הייתי ~וג~
 דעלמא אדם ככל הוה חלב או טריפה מאומנתו יצאשלא

 ~הו~
 בחזקת

 נאמין לא ו~מהכ~רות
~~ 

 שהשיב להדי' בר~"ל מבואר וזה לו הי' ששגה
 שהיה ואמר כ~ר בחזקת טריפה מכר א' ~אירע אמעשהבת~ו'

 בשמעתא ראבי' כ' וז"ל מהרש"ל והשיב בטריפה הכשרה לושנתחלפה שו~~
 מפני טפ~ עליו ~מחמירין שחיטה בחזקת טריפה מכר ~אם וכו'ד~ח
 דוקא במזיד אלא טריפות במוכר מחמירין דלא משמע מזידשהוא

 אפילו ומעביריןשמלקינן ומ~
 בשו~~

 התם שאני חלב אחריו שנמצא~ טבח כמו
 דהא מזיד והוה רמיא דידי' עלי' וא"כ ניקורו על העולם שסומכיןמאחר
 כדינו יפה ניקר ולא שניקר כזו ש~~ה כ~ש זדון עולה תלמיד ש~~תאפי'

 בחילוףמשא"כ
 ז~

 דרך שהוא
 מק~

 וא"ל מעבירין ולא לי' מלקינן דלא
מנ"ל

 דמהי~
 עשה ובמעל במזיד שמא מת"י המכשלה י~א~ בש~גה לומר

 כביעותא פ~וטזה
 בכותח~

 ל~ברא דמוקמינן
 בחזק~

 רש~ל עכ"ל כשרות
~ם

 מהרשב~
 מי דוקא משמע מביאו קי"ט סי' שהש"ע זו בתשו' ~ופא

 בשחיטהשאומנתו
 וי~א~

 יכול אינו בדיקתו או שחיטתו מחמת הטריפה
לומר

 לומר המינים כל ולאו וכו' פושע שהרי הרשב"א ז"ל כי הייתי שו~~
 הייתישו~ג

 דא"~
 לא אותו ד~בירין מת"י טר~ה שיצאה טבח

 דומה אינו דיבמות ומהאי בו כש~תרו אלאלה משכח~
 דהת~ כל~

 במשאל"ס
 כאן ~בל אשתו את משיא~ן במשאל"ס אפי~ עליו~ שעמד שכל וחשבטעה

 למ~ותו ראוי אין לזה ידועין אין ואם הוא מזיד א"כ ידועיםש~טריפות
 בא לא דהרשב"א הרי עכ"ל עליוולסמוך

 אל~
 מחמת

 ממנ~
 ~וא מזיד א"כהטרפיות יוד~ אי

 וא~
 אלא ל"ש וזה עליו לס~ך אין יודע אינו

 שאומנתובמי
 הו~

 ~לא שנכ~ל במי אבל באומנתו הי' והמכ~ה זה
 במעשיו שמדקדק ~ידע שא"צ י~ראל ככל הוי אמנתומחמת

 וז~
 פשוט

 על קאי ה~"ךשהרי
 דאיירי הש"~

 מאו~
 ~רי"ו בתשו~ הוא וכן

 היתרת ונדבק דאונה בדרי שלא יתרת מת"י שיצאה בשוחט הי'שה~אלה
 וכל וז"ל משיב ~רי"ו והי~ האמצעיתבאונה

 שנמ~א מטבח ~באתי ~
 במעשיו שמדקדק בו ראינו שלא באדם הנ"מ אפשר וכו~ טריפהאחריו
 שאנו באדםאבל

 מוחזקי~
 ע~"ל האי כולי עליו מחמרינן לא שמים לירא בו

 אחרת במכשלה אבל איירי באו~תו בנכשל דדוקאהרי
 ה~

 היא
 מנקר חיים ע~ז כשר לאדם חקרתי ואנכי בכשרות שמוחזקיןישראל כל~
 מאחר נלע"ד עוד בעולם קלות דבר שום מ~לם עליו נ~מע שלאלי וא~
 ~~מ בשם קי"ט בסי' ה~ז ש~תב כמו להח~ר אין ~שוןפעם שהו~

מווי~בו~
 ~ב ש~ש~ך ואף

 ~ בס~
 האסורים דברים המוכר ~י

 ~מחבר ב~רי ~מע וכן וכו' ראשון בפעם אפי~ ר"ל וז"ל ט"ודס~י~
 שי~ה ט~ח י"חסעי~

 ט~
 אפשר איך ~כ"ת ואחר עכ"ל וכו~

 י"ז ~~ ~~יכץ לו~
~ ~~ב~ דב~ ה~  וש~ 

 הי'
 ה~~

 ~~של
 ט"ו בסעי~ וגם ~~םב~

~  
 לכתוב הו"ל כדבריו דאי ~הש~ך דלא

~
 ~פיר האס~רים דברים ~~ר

 מש~
 דאף

~~ 
 אבל ~בי~ן שמכר

 המוכרלשון
~~ 

הש~ך לד~ ו~~ הא~ורים ד~רים ~כר בכך ~~יל
 ב~ד דוקא היינו נמי דבפ~

 כ~
 ~~ דהר~ש ב~י~ אח~ז



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~"~~~~~~ ~~ ~~ 
~~~~~ ~ ~  ש~~~ני ~~~ 

 ש~ם א~~ר ו~ס וז~ל
 מוטעי~

 או
 שו~י~

 מיד ו~' בחשוד אבל
 מסל~ים שאין מודים שוגג שהוא לדונו דאפשר דהי~~ הרי ~ו~ו~ל~ין
 ב~~א~ותו

 וב~~
 ו~' הרשב"א שכ"כ ~מ~יא

 והרשב~
 בב~ מיירי

 ב~ך שאומנתו ובטבחמכשולות
 והו~

 פושע בהדיא הרשב~א כדכ' כ~יד
 למקום לילך דצריך והא וז~ל י"ח דסעי' בהג"ה ר~א כ' שהרי ו~ד~וא

שא"~
 מו~זק או במזיד ש~ה וכו'

 לכ~
 או ~תים אחת דבע~נן הרי

 ש~חזק אובמזיד
 דסיי~ ו~

 רמ~א
 דא~

 נוכל אם
 לו~

 נ~ה שבטעות
לו

 ע~
 אלא זה אין לע"ד ד~ח וקבלת תשובה צריך

 ~מוח~
 רק לכך

 ~נ~ה לומרשנו~ל
 פ~ ~

 אבל וקבד"ח תשובה צריך אז ב~ות
 נלע"ד ועוד קבד"ח ולא ת~בה לו א"צ ~ה שבטעות לומר נו~לוגם בפ~

דדברי
 ה~ ר~

 וש~~תו פושע הוא דזה ~אומנתו שנכשל ~קר או בטבח
 לו נעשה שבטעות לומר נוכל אפי' ולכך זדוןהוה

 הואי~ מ"~
 ועליה

 שלא שנכשל מי אבל וקבד"ח תשובה צריך ר~יאדידי'
 מח~

 או~ותו
 אותו מוציאין שאין לעיל שהבאתי בתשו' כמהרש"ל הרמ"א גםס"ל

 לומר ונאמן בכשרות ישר~ל כל~חזקת
 ~ם שבכ"מ ואף הייתי שו~~

 עשה שלא כאן אבל ~ירה לידי בא אם היינו כפרהצריך שו~~
 עבי~

 לא ו~ם
 מכ"ת ומ"ש כלל תשובה שום א"צ ע"י עבי~ לידי ~חר אדם שוםבא

 שקרוב דידי'מסברא
~ 

 ראי' ו~יא הוא חלב דלמא לחוש ~ו שהי' למזיד
 ישראל טבחי שרוב ~~ום שנ~א בשר אפי' הלא קי"ח שבסי'מכלים

המו~רי~
 להניח דרכו שאין אביו אצל ~ח חיים וזה מותר כשר בשר

 ראשון ~עם לא א~שר בעינן מיהו ולמיחוש עוד מר ו~ש חלב זהבמקום
 והשתא אחזקתו ~ברא אוקי א~רינן דל~ולם ז~א עכ"ל אביו אצל~נב
 ומותר דינו לענות שלא ד~י לכן למפרע לחוש מהכ"ת דאיתרעהוא
 שום בלי לנקרהוא

 מיחו~
 למר אותו שולח הנני אך כלל

 עמי שיסכי~
 דברים מז' שהוא האמת על שיודהומובטחני

 שבחכ~
 אוה"נ. מחותם כ"ד

 רפאפורט כהןחיים
~ 

~~~~~~
 א"כ בנו"ט בגידין אין דפסק לפ~מ שמקשים הרמב"םעל
 מותר הנשה ~ידאמאי

 בהנ~
 התוס' מ"ש ~פ לתרץ נל~ד

 שעה כלפ'
 כ~ ~

 ~ר"ש לחזקי' תי~י וא~ת וז"ל ו~ש בד"ה ~ב
 בגידין אין דסבר כיון וי"ל ב~"ה משמע הנאה איסור תאכל דלא~~ל
 א~ילה בי' שייכי דלא אסור נמי בהנאה אסור ד~י הוא סבראבנו"ט
 ממשמע ~א מ"א ד' בב"ק דאי' ממא~ התוס' אדברי ת~שי ומכאןע~"ל
 יודע איני השור יסקל סקלשנא'

 שהו~
 באכילה אסורה ונבילה נבילה

ו~ה
 ת~

 ופריך ~' דינו שנגמר אחר שחטו שאם מ~יד בשרו את ~כל לא
 אימא ~' וממא~הש"ס

 כד~
 יאכל לא שנא~ר כ"מ אבהו דא~ר אבהו

 דנפקא היכי הנ"מ ומשני במשמע הנאה איסור וא' ~כילה איסור א'כו'
 יסקל ~סקל אכילה דאיסור היכי אבל יאכל דלא ~קרא והנאה א~ילהלי~

 ולפ~ז יהנה לא לכתוב הוא הנאה לאיסור יאכל לא האי ס"ד אינפקא
 את~ אכילה בי' שייך דלא ~יד ד~בי יאכל דלא התוספ' למ"ש הכיתיקשי

לה~
 מה~ פ"ח הר~ב"ם פסק ~~י לתרץ ונראה ~נה לא לכתוב א"כ

 כו' אכלו ו~א נהנה אם בהנאה אסור שהוא ~אכל כל וז"ל י"ו דין~א
 לדבריו ~ם למלך ה~שנה וכ' וכו' לוקהאינו

 בפ~
 יסוה~ ~~

 וז"ל
 ודוקא מדרשה כ"א ~הדי' כתיבא לא דהנאה~שום

 אבל לוקהבפי' שכתיב~ ~כיל~
 הנ~

 בנבילה קרא מדאיצטרך כ~א בפי~ איסורו בא שלא
 ו~פ"ז עכ"ל לוקהאינו

~  
 גיד ~בי

 לכתו~
 ~תיב הוה דאי יהנה לא

 יהנה לא לכתוב בש"ס קאמר מאי א"כ וכ"ת הנאה על שלוקה ה~איהנה ל~
 דהמ"~ לק"~ הכי למימר אי~א נ~יהא

 דאין דהר~~ם בטעמא כ'
 ק~ר שפיר לפ"ז שיעור חצי כדין הנאה דין דהוה משום הנאהלוקין

הש~~
 ~לקות דח~יב דה~א דא"ל יהנה לא דלכתוב

 כיו~
 הוי דהנאה

כח~~
 אבל ~לקות בו דאין

 הכ~
 אליבא לחזקה התוס' דתיר~ו ב~סחים

 כזית ~~רו ולא למכות ~"ש נ~י וס"ל בהנאה אסור ג"ה דס"לד~ש
 הנאה על ~ו~ה ה"א יהנה לא כתיב הוה אי לדידי' וא"כ לקרבןאלא

~~
 ~ש על לוקין ל~ש ח"ש ~הו~

 ל~
 יהנה לא ~תיב לא

 וא~
 לוקין

 והשתא ודוק דא"ח ואלו אלו ודהמ"ל דהמגיד דטעמא דהמ"למטעמא
 דסובר כ~ש קיי~ל לא אנן דהרי הרמב~ם דברימתורץ

 כ~
 וא~כ למכות

א~
 אין אי

 ב~ידי~
 ע"כ בנ~ט

 קר~
 יהנה לא לכתוב דא"כ אתי להנאה לאו

 ולית כח"ש דינו דהרי דז"א דלוקה דה"א ד~ל אכילא בי' ל~ש~הרי
 לדידן מלקותבי'

 אב~
 בפשיטות ול"ק לי' ~מע~ת מאן לו~ר הוכרח הש"ס

 מצי והוי לר"ש אכתי ק' הוה הכי מתרץ הוה דאי יהנה לא לכתובדא"כ
 דאסור ה"נ לר"ש לומר הוצרך ולכן ק' לר"ש אבל לדידן תינח~מיפרך

 ~ ~ היטבודוק

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

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

~~~י~
 ~ י~~ו

 הלשון ולהמתיק הדבור ולהרחיב שפה לה~דיל למודים לשוןיבינני~~
 ~לכים נ~ד לדבר כו' אלא הלום ואין הלום עד באתי כי אנכיומי
 ה~און הרב את ~להטריח כו' ~ו~כין מהצנועין להיות היהימהראוי

 בפתח כשואל ובאתי שאני ~יסורא ולאפרוש~ כו' וללמוד תורה~ך
 שומן ~תיכה מסורס מאיל שחתכו היה כך ~היה ומ~ה להביןדברי
 הסירוס מקוםהיינו

 שקור~
 ~בל"א

 ~אציס~
 איני ועדיין אותה ניקרו ולא

~וד~
 ולא ויג~י רברבי אשלי בספר שעיינתי נ~קור ~רי~ה אם בבירור

מצאתי
 טע~

 ס"ה סי' ברמ"א ~נזכר מה לא אם זה דין כלל נזכר ולא
 וז"ל זכר ביצילענין

 וכ~
 מאיזה שמעתי אך וכו' הגדול ~יד משם להסיר

 ניקור ש~ריכהקצב
 ומלחו הדם מחוטי וכמדו~

 אות~
 חת~כה

 ע~
 ~אר

חת~~ות
 ~ו~

 זו החתיכה נ~ד החתיכות באותן ס' היה אם וספק
 לענין הה"כ מל~ח אמרי~ין שמדינא שא~פ נראהולפענ~ד

~ 
 לא ואם

 ס' היה שמא ס"ס כאן שיש נראה ~מ חנ"נ ב~ אמרינ~ן ס'היה
 בחתיכה היא שמא ס' היה לא ואת"להחתיכה נ~~

 ~ו~
 ובל"ז החוטין נ~ד ס'

 היה אם ואף חנ"נ בי' אמרינין לא וודאי דם דבחוטי לאיסור צדאין
 במליחה היתר צד שיהיה לדין נסכים ואם כחוש חלב הוה הלבחוטי

 שאחר למודעי ~ריכין עדיין ה~"למטעמים
 הדח~

 הנ"ל מ~ליחה
 כל וטי~נו לבדו שנמלחו שו~ן חתיכות שאר עם החתיכות כלוערבו חז~

 ~קדירה אך בקדירה~חתי~ות
 ל~

 אך החתיכות כל מחזקת היתה
 וכהיום מעט מעט ל~דים לקדירה המותר ו~תנו חזרו מעט מ~נושנשפך א~

 נ~ד בקדירה ס' היה אם ס' ~ג"כ מידות ד' לערך מהותך שומןיש
 ס~ היה שמא ס"ס ~"כ כאן יש ולכאורה ה~תר שנותנין קודםהחתי~ה
 ואת"ל החתיכה נ~דבקדירה

~ 
 נחתכה הנ~ל החתיכה הלא ס' היתה

 ש~א לעיל כנז' לאחדים נתנו והחתיכות קטנותלרצועות
~ 

 ~חילה נתנו

אל~
 ~ס' בודאי ונתבטלו מהחתיכה מקצת

 ואח"~
 ונת~לו ~ותר נתנו

 מצורףג"כ
 ל~

 מכמה כלים באותן וטיגנו חזרו הנ~ל כל ש~חר הפ"מ יש
 ספיקא דאיכא כיון למעשה ולא להלכה התרת~ ב~יי ואני שומןאווזות
 כיון במב"מ לקולא אזלינין ס' היהאם

 ד~
 הכי ובלאו ברוב בטל התורה

בשע~
 אסיפה רבינו ויורינו הבלוע איסור נ~ד רק ס' צריך אינו הטי~ון

 ~~ ~ני הגאון הרב ולתשובתכוונתי
 בכבוד ופגעתי בלשוני ש~יתי ואם

ה~
 של ענוותנתו מדת ~גודל אני בטוח ה~און

 ה~
 על שי~חול ה~און

 ובאישון רבה בנחי~ה כותב הנדרסת אסקופה כ~ד וכו~ תלין ואתיכ~ודו
 יצ"ו בער דוב במה' יעקב מוכיח דכתבא וחזותא ואפילה~לה

 מזאלקוי~

~~~
 יודע אי~י מ"ש ראשון ראשון על לשואלילהשיב

 א~
 צריכה

 שאותו ואמר ~ו~חה אחד מנקר את שאלת~ניקור
 ~אציס שקורין ה~ו~ן ~בל ניקור צריך שעליו ה~שר אם כי ניקורשום א~ שו~

א~
 מצאתי ולא י~עתי ומ"ש ניקור

 טע~
 לא אם זה ד~ן כלל נזכר ולא

~
.~~~~ '~~ 

~~~ 
 ~ד

~~~~~ 
 ~~ו ~''

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

~
 בסי' שנז~ר

 ס~
 להסיר ו~ן וז"ל ז~ר ביצי לענין

 מש~
 ו~' הגדול גיד

 תמיהני הדם מחוטיו~מדומה
 יש ~ך מתחיל הסי' שהרי ~מדומ~ מ~

 הש~ך ו~' הביצים שעל וקרום ו~ו' שבהם דם משום שאסוריםחיטין
וקרום

 שט~
 בניקור איירי ~ס"ד בהדיא הרי בס"ד. דינו יתבאר הביצים

~משו~
 ~ם דם

 ש~
 שהאיסור הרי ו~ו' אדומים חיטין בהם י~ אם נאמר

 דם מש~םהוא
 וא"~

 ו~ו' שמדינא שאע"פ וז"ל ומ~ש ~מדומה ~' למה
 משום האסורים חוטים שהרי ז"א ע~"ל חנ~נ בי' אמרינן ס' ~יה לאו~ם
 אוסרים איןדם

 במלי~
 משום אלא אינו הקליפה ואפי' ~"ק אלא

 מדינא ולאחומרא
 ~מ"~

 בס' אוסר שאין ובמה סק"ה הש"ך
~ אל~  ובלא~ ~ק"י ~"ב ס' הש"ך כדכ' חנ"נ בו אומריםאין 
 פלוגתא איכא

~"א
 במלי~

 חנ"נ
 ו~~~

 א"צ
 ס~ לט~

 מ~ל מ"ש ~ם מע"ל ש~'
 צרי~ים אין חנ"נ בו אומרים אין דםדבחוטי

 בבישול אם ~י במלי~ ל~
 דבוורידין ח' ס"ק כ"ב סי' הש~ך~תב

 א~
 דאיירי בנ"ד אבל חנ"נ בו

 שחזרו למודעי ~ריך עדיין מ~ל ומ"ש ~דאמרן ~זה צרי~~ם איןבמליחה
 חתי~ות אלוונ~עו

 ע~
 בזה מ~ל וחיפש חתי~ות שאר

 ג"~
 מחמת ה~תר

 ~"ק אלא נאסר לא המליחה מחמת הלא ~י צורך ללאס~ס
 וא"~

 ~שנת~ל
 סק~~ ~ב בסי' הט"ז ~ם סק"ה ~"ה ס~' ה~"ך ~מ"ש מותר קליפהבלא
 נאסרה ~~ אף קליפה נגד ס' דא"צ~'

 במלי~
 חומרא אלא דאינו מאחר

 הב~~ול קודם המליחה אחר החוטים הסירו לא שבנ"ד ואףבעלמא
 סי' הש"ע ~ש החוטין הסרת ~מו הוה לחתי~ות השומן שחת~ומה הל~

 אם הא ~מע ו~ו' ס' צריך חתי~ה בלא ובשלם נטלם לא ואם ס"אס"ה
 ס~ א~צחת~ה

 ו~~
 ס"ס וז"ל מע~ל ומ"ש ~"ב בסי' משמע

 ש~
 ס' היה

 ~לא ס' היה לא ואת"לו~ו'
 החתי~~

 נתנו לא שמא ו~ו' נחת~ה
 בס' ונתבטלה מהחתי~ה מקצתאלא מתחל~

 ואח"~
 ונתבטלה המותר נתנו

 איסור וז~ל בה~"ה ס"ו צ"ט סי' מפורש דין אישתמיטתי' ע~"לבס' ~"~

שנתבט~
 בו וניתוסף ו~ו'

 ~ אח~~
 ונאסר וניעור חוזר הראשון האיסור

 לקולא אזלינין ס' היה אם ספ~א דאי~א ~~ון וז"ל מע"ל מ"ש ~םע~"ל

במי~
 דין א~תמיטתיה בזה ~ם ע~"ל ברוב בטל התורה דמן ~יון במינו
 והוא בהיתר שנתערב איסור אבל בשנשפך בד"א ס~ג צ"ח סי'מפורש
 לעמוד וא"אלפנינו

~ 
 אסור דבריהם של מאיסורים שהיא אע"פ שי~רו

 ופי~ע~"ל
 הש~

 דנעלם הרי עי~ש ו~ו' רוב בו שיש בקיאים שאנו
 מ"ש אמנםדין ממנ~

 ~א~
 הבלוע איסור נ~ד אלא ס'

 ב~
 התיר ויפה ~יון יפה

 דפה המנקרשלפ"ד
 א~

 חתי~ת
 ~ שו~

 ~הן חיים ~"ד ~לל. ניקור
רפא~ורט
~ 

 ראשונה ~דחה בלי קוליות מ~ם ~הוציאו מוח שנמלחעל~~~~~~
ועשו

~ 
 נתבשל והקוגי"ל קוגי"ל שקורין מה הנ"ל המוח

 עני איש ושל הפ"מ והיה דברים ושאר ורוטב בשר עם אחתבקדירה
 שבת.ול~בוד

~~~
 ~~"ה ג' סע' ~א בסי' דאי' ה~ל לאסור נראה היהל~אורה
 שיש ~מות ושארהקוליות

 בה~
 מוח

 צרי~י~
 הש"ך ו~' מליחה

 משום ~ור המוח מליחה בלא נ~שלו ואם ז"לוהפ"ח
 דמחזיקיני~

 דם
 ולפ~ז ע~~ל המוח נגד ס' אין אם אסור עמו שנתבשל מה ו~לבמוח
 דהא קמייתא הדחה בלא נמלח לי מה מליחה בלא נתבשל לי מהל~אורה
 שעליו דם נ~ד בחתי~ה ס~ בעינין נמיהתם

 בחתי~ה ס' שאין הי~י א"~
 מה אסור החת~~ה ~ל נ~ד ס~ אין ואם ~ולה החתי~ה נגד ~'צריך

 ה~~ך ש~תבו אע"ג מוח ובין בשר בין לחלק נלע"ד אמנם עמושנתבשל
 ס' יש ואם וז"ל ח~ ס"ק ע~א סי' וה~"חהש"ך ~ ש~רי ממש ~בשר מוח הוה לא מ"מ במוח דם דמחזיקיןוהפ~ח

 א~
 מותר ~מו המוח

 ע"ה סי' לקמןו~יין
 ס~

 וסיים וז"ל ~' ושם ח~
 הת"~

 ס' י~ אם מיהו

ר~
 נהגינן מליחה בלא ~נתבשל דבשר~ וא~ג מותר ה~ל וכו' השומן נגד
 ניכר ואינו בקדירה נימס השומן ה~א מ"מ וכו' חתי~ה אותהלאסור
 דיש הרי עכ~ל בו להקל יש בשומן לעין נראה דם דאין ~יון א"נובטל
 בשומן לעין נראה דם דאין משום לשומן בשר ביןחילוק

~~~ 
 א~כ מבשר

 ש~' ראשון טעם מחמת תפקפק ולא לעין בו נראה דם אין נמיבמוח
~ש~ך

 ששו~
 נימס

 בקדי~
 אפשר ולפ~ז

 מו~
 כמו בקד~רה נמוס אינו

 ~~שו~
 ~מן ועיין ע~א בסי' מוח ~בי ~' והפ~ח הש"ך שהרי כן אינו

 ~ח דדימו הרי ע"הסי'
 ממ~

 המוח אף ס' יש דאם לשומן
 אלא נמלח דבנ~ד הקדירה ב~ל ס' ~י ~דמותר פשיטא בנ"דוהשתא מות~ ~~

 בלא מליחה לאיסור והטעמים תחלההודח של~
 מחמת הוי הד~

 שמצינו כמו במוח ולא בבשר ~לא ל"ש טעמא האי ולענ"ד פניו עלונקרש שנתיב~ ד~
 ~בי נ"ח סי~ ש"יבתשו'

 שו~
 בלא ג"י ששהה

 ש~ מלי~
 אמאי וז"ל

 הדם דנתקשהנימא
 נימא וא~י ולח רך הוא לפנינו ש~רי בתו~

 ~לח דאם ר"ל והש"י פניו עלהדם שנתיב~
 שו~

 ~כ ראשונה הדחה בלא אווז
 ואף ראשונה בהד~ה דמותר פי~ת במי ~הודח דהוי מטעם להתיריש
 דמוח לעיין נראה הלא שומן בשאר ולא אווז בשומן אלא הש"י ~'~לא
 אווז ~ומןרך

 ומ"~
 ראשונה הדחה דטעם למ~ד אלא אינו דסברתו הש"י

 הדחה דבעי ודאי פניו שעל דם משום הדחה טעם ל~ד אבל שיתר~ך~די
אחר

 מח~~
 לא

 נכו~
 דם בין לחלק ~תבו הטעם זה ש~' אותם דהא הוא

 והוא פניו על ~תיבש שזה פניו שעל וביןהנבלע
 עצ~

'~ 
 תחל~

 דהואיל
 דמו שנתקשה לומר ל"ש ולח רךשהיא

 א"~
 על שנתיבש נמי לומר ל"ש

 מוח והפ"ח ~"ך דימו ו~בר ולח רך שהוא מחמתפניו
 לשו~

 ולענ"ד
 יותר ~וארך

 ודו~ בהמ~ משו~
 לרוחב ~תבתי זה ~ל אוז לשומן ממש

 מליחה בלא ~נתבשל ממש דהוה נימא אם דאף לזה א"צ אמנםמלתא
 ו~פ~ח דהש~ך משום המוח אפי' מותר הקדירה ב~ל ס' אי~א אי~לל

 ~. ה~~ דדינו לשומן מוחד~מו

 ~~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~י ~~~~ ~~~~~~ ~~~י~ ~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~~ 

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

~~~~
 איןטרדות~

 הש~
 דכוותיה ל~ברא כראוי נגידים נדבר מספקת

 תורתי ושלום דמר שלומו בשאילת רק מופלג בקוצ'ובאתי
 הדרך טרדת ומפני במחיצתו בהיותי קדמי~ון ד~~~לנא בדברלהש~ב
 הקד~ ספרי המה קודש ש~לי ~םומה

 אתי שם היו לא
 ל~

 לחוות אפשר
 ל~י~ בבואי ותי~ףדעתי

 והנה דמר קדשו לדברי ולבי עיני שמתי לשלום
 דמר ואהבתו הא~ת אהבתלמען

 אשר את להודיעו אמרתי בלבי התקו~
 להלכה כוון לא ~בודו מחילת אחרלענ"ד

~ 
~~~~

 בשם ב~ורות בתו' מצא הדק היטב העיון אחר אשר מרמ"ש
 בעינ~ נשגבה מאד ל~יטעין יולדת טהורה דבהמהירושלמי

 מודים ~ע תירוצים שלשה של~ל הגמ' אל עיניו שם לא מדוע ~~הפליאה
 דביולדת דמתרץ תירץ לאותו ואפ~' ל~וטעים יולדתדאינה

פלי~י ל~וטע'~
 ת~

 ס"ל הא ו~ש
 לת~

 דת~ק ו~דוע למקוטעין יולדת דאינה
ור"ש

 הל~~
 הירושלמי דמחולק דהיכי הפוס~ים ~ל פסקו ו~בר ~ת"ק

 לסברי' דקאמר ~ב ~' בדף ו~ן ~הבבלי להל~תא נקטינן הבבליעם
 גמר דלא פרש"י ל~וטעין יולדתאמרינן

 בה~
 הו~ אי תו מאשה

 בהמה
 ~~' ר"ח דבע~ הא ב~מרא נפשט לא אמאי למקוטעין בלידה לאשהשוה
~"א

 ע"ב~
 בבהמה יום א~עים באשה הולד י~ירת

 ב~ב~ר שוין דאי ב~מ~
 הולד ב~צירת נמישוין

 ו~"~
 תלמודא אליבא ה~ינו איפשטא דלא דהא

 ה~רו~~מ~ לפ~ אבל ל~וטע~ן בלידה שוין אי ה~ל~תא איפסק דלאדידן
 יום בארבע~ם נמי דבהמה הולד יצירת דבאמתא~שר

 דא"~
 הו~ל

 למ' הולד דיצירת לפסיקלהרמב"ם
 בבהמ~ יו~

 מה' בפ"ד ~' והרמב"ם
 שהולד נדה בה' ביארנו ~בר וז~ל י"ב ה'בכורות

 נ~מר~ באד~
 יום למ'

 ענ ח~~ם עמדו לא בב~מה ולד אבל ולד~ אינו יום ממ' לפחותוהמפלת
 הוה אי אפי' תו לאשה בהמה לדמות דאין הרי ע~"ל בו שנ~מרמנין
 שיפורא ג"כ דנימא לא אם דמר היתרא לאוקמא א"א למקוט~~ןיולדת
 ~דא~תוב~רים

 לק~
 למאן בבהמה ליתא בודאי ~רים ד~יפורא~ והא

 ב~ן אי~א מאי דפריך ~"א ד' ד~ש~ס וטריא בהשקלא שפירדמע~ין
 תימא ואי שינוי~ ד~ ומשנילר"ש ת~

 שי~ורא נמי דבבהמ~
 ל~ ~רי~

 סלקא
 נמי מצינו א~תי ושינויא שי~ויא דלכל דהש"ס שינויא~ הני ~לשפיר

 מר שהביא והראיה ודוק שנתה תוךדתיעשרה להת~
 מ~

 הרשב~ץ שהביא

רא~
 ~רה שאמרו ממה ל~וטעין לידה ענין נשתנה דעכשיו ~א
 ועתה שנ~ם ל~' אלא יולדת אינהוחמורה

 יולד~
 ע"ז מר וסמיך שנים ל~'

 דמר נידון אין לאשה ~בהמה ~יהשמביאיץ
 דו~

 לא דאיהו ל~יה
 נמ~ דנשתנו לומר ואפשר נ~נו דהדו~ת ד~ינו אלא ראיההביא

 בה~

.~~~~'~~ 
 ~~~~"~ ~ו"~

 ~~ ~~~~ ~"~ ~~י~
 ו~ר~"~ ~~"י ~~י~ ר~"~

 ~~ ~י'
.~~~~ 

 ~ו~ ~~~~ ~~~~
'~~ 

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

'~~~ 
~~~ ~~~ ~ 



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~

~ ~ ~ ~  

~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

 ~~~דבז~
 יולדת וע~שיו למ~טעין יולדת ~ינה לט' דיולדת אמרו

 דפרה שינוי ענין ~תפס מ~חיש דה~וש ~מאי הרשב"ץ סמיךוה~קר
 שנים לג~~לדת

 לדוגמ~
 מזה הו~חה להביא ולא ענינו ~~יר ב~למא

ל~
 ~נ שאלה שלו בשו~ת ~י מ~ ה~ון ~~ ויפה ~לל זא"ז קרב דלא
 אי~ ~דברי חדש דין ~~יא ~יןוז"ל

 לא אם פוסק או ~רש
 אגב דרך להביא הפוסקים ~דרך ~י ג~ר ב~רח~ו~רח ~ו~

~ 
 פשוט שאינו

 הגאון ע~לוברור
 זל~~

 ~ד ו~'
 ו~

 עינ~ נגד להיות ראוי זה ודבר
 גדול כלל והוא ~~ום ב~לה~עיין

 בתו~
 הא תו ע~"ל ~בן עיניך פקח

 בסי~ הב"~~
 קנ~

 לדידן אף לט~ ביולדת וז"ל ד~ סי' וב"ש ב~ע"ז
 ~~מ ל~וטעיןדיולדת

 ל~
 ליולדת בזה דמי ולא גרים שיפורא

 ל~
 דיולדת

 אבל גרים ושיפוראל~וטעין
 היולד~

 שיפורא ואין ל~וטעין יולדת לט'
 שיפורא א~נן לט' יולדת דגם ~~ע ואגודה דבתוס' ואף ע~~לגרים
גרים

 לז' ליולדת לט' יולדת בין באדם חילוק דיש דיעות מצינו הר~ ~~
 גרים שיפורא לענין לאדם בהמה לדמות דאין ומ~"ש גרים שיפוראלענין
 באדם שאמרו ~מ"ש הללו בדורות למקוטעין יולדת דב~מה דנחזיקאף

 ~ללובדורות
 מ"~

 לדמות אין גרים שיפורא לענין
 בה~

 ~לל לאדם
 אפרש ו~ה לט' ליולדת לז' יולדת בין דמחלק מאן איכא גופאבאדם ד~

שיחתי
 ד~

 דמר היתרא קיי~א
 אא"~

 הא משום דאי גרים שיפורא נימא
 עד הדרי~ה שאחר מיום לה שתהא בעינן הוי בלבד ל~קוטעיןדיולדת
 ~ד~' הט' בחדש ע~"פ א~ יום ועוד יום שלשים של חדשים ח' הלידהיום

 וז~ל מר ~' עלה מר שנשאלה והפרה מר בו שדיבר ב~"י שהובאהרשב"ץ
 ~סליו חצי קודםנדרסה

 וע~
 דשלמו הוי ה~י ואי תמוז בחודש ילדה

 ח'לה
 חדשי~

 לפרש אלא לסתום למר הו"ל לא א' ויום יום ל~ ~ל
 שצריך ש~' הרשב"ץ בדבריו שפירש ~~ו בתמוז ימים ו~מה ב~סליוי~ים ~מ~

 בחצ~ נדרסה אם וא"כ החסרים הלבנה חדשי חסרון על ימים ה'להשלים
 עד תלד שלא צרי~ה היה~סליו

~~ 
 אין ~ן ולולי ב~מוז

 ל~
 ט' א~י'

 מר ו~דסתםמקוטעין
~~ 

 דקדק דלא
 ב~

 ~נ~ל לה ~לאו לא ובודאי
 ~תמהתי גרים שיפורא דנימא לא אם ~וטעין מח~ת היתר אין~א"כ
 שכתב מה עלנ~י

~ 
 או גרים שיפורא אי תיתי מהי תיתי לשונו וזה

 וילדה ו~ו' שמא וז"ל ~תב מר דברי בג~ר ו~ן ו~ו' ל~וטעיןדיולדת
 או~מקוטעין

 את"~
 מ~ותלי דני~ר מה לפי ~אמת ע~~ל גרים שיפורא

 מחמת היתר אין בתמוז ~"א אחר שהי' לברר דקדק שלא דמר~כתבו
מקוטעין

~ 
 מחמת

 שיפו~
 מר דבעי ל~אי דאפי' תמהתי תו גריס

 דהא נ~ונה לא דמר ס~ס אפ~ה גרים שיפורא ~בהמה דאמרינןלמימר
 ~~באתי לאו או גרס שיפורא לט' יולדת גבי אמרינן אי פלוגתאאי~א
לעיל

 א"~
 הס"ס הוי לא תו

 שפ~
 זאב דריסת ~י~א את"ל תאמר דאיך

 שמאב~סה
 א~ נת~~

 שי~ורא א~רינן דלא נקטינן אי הא שנדרסה
 ה~י ~צ"ל הדריסה קודם דנתעברה להיות מו~רח לט' יולדת גבי~רס
סד~

 אי~א אי ספק הס"ס
 ד~~

 הל~ה שמא אי~א ואת"ל בגסה הזאב
 שיפורא~סוברים

 א~ ג~
 א~תי ~וותיהו נקטינן אפי' הא לט' ביולדת

ל~
 ד~~מ היתרא ברורה

 ש~
 קודם נת~רה

 הדרי~
 של~ים לט' וילדה

 והש"ך הב"ח ו~תבו שוין האיסור וסברת ~יתר ~רת הוי לאוא~כ
 דהן ~חרונים ושאר הפ"ח אחריו והס~ימו ס"ס בדיני וגם י"גב~י'
 שוין וההיתר האיסור דצד היכי אלא ספק חשבינן לא בס"ס הןבספק
 דל"א ~הסוברים הל~ה שמא דא~רינן ברור איסור הוא האיסור צדוה~י

 שמא צ~ל הה~ר ובצד הדריסה קודם דנ~~רה ~ו~ח וע~כ גריםשיפורא
 ~רים דשיפוראהל~ה

 וש~
 אותה

 הפ~
 אלא שלמים לחדשים ילדה לא

 גריםשיפורא
 ודו~ ~

 ממש הוי אי אפי' ד~~א לרוחא ~תבתי זה ו~ל
 ~~רינן מרב~ש

 ~ה~
 ויולדת גרים שי~ורא

 ל~וט~
 ~ר אבל

 דליתאהו~~נו
 בבה~

 שיפורא ולא דידן ~ס לפי ל~וט~ן יולדת לא
 היתרא ונפלגרם

 ד~
 בבירא
 ע"פ אחר היתרצד~~~~~ ~

~  ~פי קדש ב~יצתו בהיות שש~עתי 
 הפרה אותה עם ~י' אחרת שב~~ה שהגיד הפרהבעל

 רושם בה~צאו
 דרוס~

 עלי' שנשאל ~פרה ובזו
~ 

 ~או
~ 

 רושם שום
~לל

 נ"ז ס~ בש"ך הובא ז"ל רש~י לד~ וה~~
 ס~

 שא~רו דבדיקא ל"ו
 ד~~~בי

 ~ודה ~חוץ היינו
 ~~ץ האדים ואם ~ו~ בחיי~

 א~
 שוב

לבדוק
 ו~שי~

 ודאי ~ב~וץ הארס ני~ר דלא כיון
~ 

 ע~"ל דרס
 ו~

 הפ~ח

~~~  
 הרשב"א

 בה~ וא"~
 זו

 ~בד~
 ראו ולא ~בחוץ

 אוד~ שו~ ב~
 דרוס~ אי~ ש~ ספ~ ס~ ~י~

 יש ~"ל ב~ה ~~אב
 הזא~ ~ו~

 נ~ הל~ ש~ רש"י ~ד~בגס~
 ~חוץ הוא דהבדיקה ~רש"י בהא

והיא
~~ 

 ~או ולא ~חוץ
 שו~ ל~

 אד~י~ת
 דב~~ וא~

 ~~ר

~די~
 הללו בדו~ת

 לי~
 ~~ל הא ~בד~ה למ~ם

 ד~
 ח~~י שכל

הדו~
 הוי הבדיקה על שיס~ך בעולם אדם ~ם וליכא בקיאים אינם

 ח~מה חסרון מיקרי ולא ספקשפיר
 וא~~

 בדקו שמא ספק הוי שפיר
 שס' ואף ~~למוד ח~~י בזמן ~מושפיר

 הוי ה~
 ס~

 ש~בר ~קול שאינו
 הפו~ים ורבו הואיל מ"מ ~בפנים הוא ד~בד~ה הל~האיפסק
 שהואמה י~ אם בזה דמקילין הוראה מ~ורי וש~עתי וראיתי לקול' הזאבבדרוסת

 אי~
 צד

 לצר~
 המתיר והוא האוסר הוא שרש"י ובפרט להיתר

 וראית~ להיתר' מ~~ת רום הח~' ~ורה ו~בר הואיל וגם מבחוץבבדיק'

 באי~ג"~
 שאע"ג ס"ס ~צד שהתיר דבר באיזה מפורש ש~' תשובה

 ש~א הי' א'שספק
 הל~

 פסוקה הל~ה שנתפשט מה נגד המתיר ~מו
 ~וותי'דלא

 צור~ ~~
 ~נ"ד ממש להקל הפוסקים רוב הוי השני שבס' מה

 מס~~ת דעתי טעמים הני מ~ל הנ"ל הדין מקום זכרוני על ~עתואין
 טוע' אני אין אם הפרה בעל את ישאל אמנם רמ~"ת עםלהיתר

 ~יים שנות לו יוסף וד' אסיים ~לה ה~נ~ת ומפני ~נ"ל מפיוששמעתי ב~
 מחו~נו דוש~ת או~בו ונפש הרמה~נפשו

~ 
 חופ~ק רפאפורט ~הן חיים

 סלוצ~חופ~
 יצ"ו
~ 

 הש"ע אמ"ש ה' בסעי' שם הגיה ~א רמ"א על הש~ך תמה פ"ז~~~'
 ~~ב ע"ה ובסי' בחלב לא~לם ~ו'מותר בעופ~ת הנ~צאיםביצים

 והניח עליו הקליפה קשה אפי' למולח~ דנוהגין א' סעי' ד' בהג"הרמ~א
 יעקב והמנחתבצ"ע

 ~ת~ ~ ~~ל~
 המליחה ממנהג ראיה דאין נ"ל וז"ל

 הדין ע"פ הוא המנהג המליחה דא~ל דאפשר בחלב בשרלגבי
 בשר אבל דאורייתא דהוי ~בילה בביצת ד~חמרינן ~ו' בביצההתוספות לפמ~~

 ~מו להחמיר ראוי דאורייתא דם לענין ~ן ואם דרבנן הוא בחלבעוף
 בשר אצל אבל מליחה אצל הדין ~פ מיוסד דה~נהג נראה ל~ן ~ו'בנבילה
 פסק ע"ה ~סי' הרב ~וונת אפשר וזה ו~'בחלב

 ה~
 ל~לוח דיש

 ס~יק לא ותירוצו ע~"ל הב~י ~דברי הדברים סתים פ"ז ובסי'ל~תחילה
 ~ דהב"י חדא האמת עפ"י~~גן

 מליחה לענין דאף פ"ז בסי'
 ~~י ד~רי תמוהים דלדעתו ש~תב אלא בזה הרגיש ~מו והמנ~ידרבנן ה~

מטע~
 ~~ הב~י דברי לתרץ אי"ה עלינו וחל ש~'

 ו~ד עליו שהקשה
 קודם ביצתה והפילה תרנגולת הכה פ~ו דסי' מהא תיקשי המנ"ידלדברי
 ואפ~ה דאורייתא הוי התם והא א~"ה משום בה ואין מו~תשנגמרה

 בה ~ח~ריניןלא
 א~

 נגמרה לא אם ואפי' בגידין מעורה אינה
 דרש"ל ועוד עליו קשה הקליפה אם אפי' במליחה ~ח~רינן ואמאיהקשה בקלי~

בפ'
~  

 ה~יאו
 הטו"~

 דשאנ' וא"ל וז"ל ו~' הזה החילוק דחה פ"ז סי'

די~
 רמ"א דהא לתי~צו תי~שי ועוד ע~"ל לחלק דמנ"ל דאורייתא איסור

 המנהג טעם העיקר ש~ד ~~ת ולפ"ד ש"ד ה~ת דברי אחרנ~שך
 אפי' היתר נוהגות הנשים ~ין ו~מדו~ה וז"ל שם ש~' בב"חמשום
 ואפשר לגמרי קשה החיצונה הקליפהאם

 משו~
 אפי' דאמרינן

 ב~"ג דר"ל התוס' ו~פרשים רבו במ~ום איניש לישרי לאב~ותחא בי~~
 בהדיא בתלמודא שנז~' לפי בו מלהורות לפעמי' נמנעי' הוה~ש~ה

 נשתר~ועי~~
 ה~נהג

 להח~~
 ע~"ל

 טעם לפי וא"~
 ~א אמאי ~

 במליחה והחמירו ~ו' איניש לישרי דלא ~מרו בב"ח בב~חדגבימח~ירינין

דל~
 ו~מ~א שמיא בשמי וגיורא בארעא יציבה והוה דבב"ח דומיא רק
 דלא~לם החו~רא הביא לא ש"ד ~הגהת ש"ד ~~ת דבריוהוציא
 א~ בענין ליישב נלע"ד ל~ןבחלב

 שנתן הטעם ל~ורה דהא ~וא
 להורות דאסור משום דאטו לדוחק נראה ש"ד הגהת בעלמהרא"י

 יח~ירו לה~י רבובפני הל~
 בגו~

 דברי דה"פ נלע"ד אלא לן דשרי ב~אי הדין
 ד~ליחה דהואיל ש"דה~ת

 מסו~
 עבדינין קא הבצים ימלחו לא אי ל~ל

 דהוראתאיסור
 הבצים אותן דאפי' א~רו דהא רבו בפני הל~

 איניש לישרי לאבעופות הנמצאי~
 לעצמ~

 ב~ותח לא~לן
 א~~

 לאו~לם נ~י לן אסור
 ~דהס~ימו ח~ם שאלת בלי ~לי~בלי

~ 
 בשר שחשוב ד~ל הפוסקים

 בב"חלענין
 ה~

 ס"ק ע"ה סי' בפ~ח עיין מליחה שצרי~ין דם לענין
י"א

 וא"~
 ופעם פעם ב~ל דאטו דוקא ~ליחה גבי ~מנהג נשתרבב שפיר

 ל~ולחם ל~~ם בחרו ול~ן לשאול יל~ו בתרנגולת בצים הנ~יםשימצאו
 רבו בפני הל~ה ~וראת אאיסור י~רו ח~ם שאלת בלי ימלחו לאדאלו
אבל

 לאוכל~
 דלא חלב עם

 ש~י~
 מהם חלב בלי נאכלין הרוב דעפ"י ~"כ

 ~ם בשרעם
 ב~ לנה~ ל~ א~~ בפ~

 בחנם אי~ור
 ד~ו~

 לשאול
 ל~~ו להורות שאסור אלא הם מותרים ~א ויתירם לח~םעל~ם

 ~~ון העניןול~י
~ 



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

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

~~
 ואח"כ ~בח ~עם בה נותן שה~יסור תב~יל איסור בקדירת בישלו
 כיון לומר אם דינו מה נ~ל"פ הראשון שהאיסור תב~יל בהבישלו
 בזה נ~ל"פ האיסורשהעיקר

 ה~שי~
 כיון נימא או התבשיל שרי א"כ

 נתן ה~ני התבשיל בה שבישלו עתה א"כ מקודם נאסר הראשוןשהתבשיל
 ~עם הרא~~ןהתבשיל

 בתבשי~
 פו~ם אינו הא' שתבשיל ~יון הב'
 הב'בתבשיל

~ 
~~~

 פשו~ לדעתי
 ומתוך ~"ח סי' יחזקאל כנסת בס' לפמ"ש ~ך ~היתר

 בזה נהאריך אני מוכרח כן ~לל זה בדין לאיסור ננמד שםדבריו
 צ"ה בסי~ הש"ך על שם השי~כי

 ס~
 ק"א סי~ ח~צ בת~~ מ"ש ~וגם כ'

~כ'
 דכול~

 לדחות הוא השגתו עיקר כי צודקין דבריהם ובאמת בדבר ש~ו
 וכ' היורות ~~עילו באפר ד~מא ~~ה פ' מתוס' שמביא הש"ךראית
דהחשש

 הי~
 בו שמ~עילין האפר וזה ביורות בישלו ע"ז באפר דלמא

 ~ו~ו פו~םאינו
 אפ~

 משום יפ~ום לא נמי אח"כ בו שבישלו ומה ע"ז של
 יב~לוא~ר האפ~ מן ~עם יקבל האפר עם ~יהיו ו~מים נ~ל"פ אינו במיםדאפר

 בה~
 נ~נ דהמי' בכך מה מאוד תמוהים ודבריו ע~כ

 שקיבלה חתיכה כ~ון בששים בי~ול מכח הוא דההיתר היכי רק ל"שזאת דהחומר~
 החתי~' נ~ד ס' ~~יך ~תב~י~ אח~כ נפנ' א~ נבט~' ס' בה ואיןמהאיסור
 מה איסור ~לה הוא כאלו נחשבת כולה דהחתיכה מטעםכולה

 הת~יל מ"מ ע"ז אפר הם כאלו נחשבים המים כל אם אף הכאכן שאי~

מות~
 מן יותר הנא~ר כח להיות היא אפשר ו~י דנ~ל"פ מ~ום

 דף כ"ה פ' בתו' הואוכן האו~
~"~ 

 ~י בשם מותר אמאי ד"ה עי"ש ע"ב

דתבלי~
 דנותנין אע"ג בס~ מתב~לין לקדירה ו~פלו ~~יסור מן הב~ועים

 ~פי'~~ם
 בא~~

 בשאר אף חנ~נ ס"ל ור"י האיסו~ מן ח~יר ד~א מ~ום
 ~~ ~תו' כדאי'איםורין

 ד~ ~"~
 ק'

 ע~~
 סס~י בטור הוא וכן כמ"ש א~ו

 ~דם הבלוע מ~ח ~ביק~
 ו~"~

 ב~~ בב~י
 ת~ו~

 הר~ב~~
 ובס~ס

 וב~"~ ש~בב~י ס"~
 ק~ה סי'

 בה~"~
 ונתנוהו מדם הב~וע ~צח דכ'

 בקדי~
א~

 ~דיין ש~מלח ~עפ"י מותר המלח נ~ד ס~ יש
 נו"~

 מחמ' בקדירה
 ~~~ע אסור ה~לחשאין

 ר~
 אוסר הנאסר אין כו' בתוכו הב~וע דם מחמת

יותר
~ 

 בכל הוא דכ~לא ~כ~ל ~אוסרו
 ה~יסורי~

 דאין
 הנאס~

 יכול
 ~יין ה~י~וק ו~עם בב~"ח לבד מהאוסר יותרלאסור

 בהג~~
 ש"ד

 דבב"ח משום בסמוך ~באתי כ"ה פ' ובתו'בארי~ות
 כ~

 לבדו וחד חד
 ה~ריפה מן היוצא כח~ב והוי כנבילה הכתוב עשה יחד וכשנבש~ושרי
 מחלב זית מחצי לוקהולכך

 אע"ג ע~כ בשר ~מנונית זית בחצי הנבל~
 ~ואדהאוסר

 בס' ומתב~ל שביורה החלב ~ם ~בשא~מ ~~~ הבש~
 הנבלע דהחלב~יון מ~~

 ב~
 לא מש"ה החלב ~ם מב"מ הוה הב~ר ~עם

 וזה ע"שבס' ב~~
 ~ע~

 ~"ב ק"א סי' ל~מן חה~"ל ~בי ~"כ הוא החילוק
 ב~ם ק~"ד בסי' הב~י שהביא ממה עליו תימא וביותרע"ש

 ונתנם מיי"נ ה~לועין דתבלין בה~"ה י"ב סעיף שם בש"ע ו~ואהרשב"א ~וב~
 הבלוע היין נ~ד בתבשיל ס' דליכא אף התבשיל פו~ם ~יין אםלתבשיל
 דב~י~ ~לפי התבשיל~רי

 אם~רין שהי' התבל~ן מכח התב~יל ~סו' היה
 וא"למקודם

 משו~
 בשאר חנ~נ דל~א דס~ל ל~עמיה אזלי דהרשב"א

איסורין
 וכ"~

 היין דאין תבשיל ~בי ~~כ ס"ל ולהכי ע"ש צ"ב סי' הב"י
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 נגד הוצרךס' ולא דשרי הב~וע היין נגד ס' יש באםפו~מו
 התבלי~

 ד~~ז
 דס"ל והב"י דהרשב"א אליבא לתירוצואפ~ר

~ 
 ~ לפי א~ל

 דפסק

רמ~
 דמ"ש נמי יי"נ ~~י ~"כ איסורין בשאר אף דחנ"נ ס"ד צ"ב סי'

 אניבא הוא יי"נ גבי ~"ז ס"ק קל"ד בסי' הש"ך שכ' ה~עמיםדכל
 צ"ב בסי' ד~סק רמ"א ~דעת אבל שם שמביא פוס~םדשאר

 רק איסוריןבשאר דחנ"~
 ל~

 ~דול הפסד לצורך ב~ח
 וא~

 כן ס"ל ב~ונן
 ~ועיין בישול כדרך ~א מיירי ~"כ ביבש ויבש ביבש ליבש בנח ~חבין מדמח~

 ס"ק שםבטו"ז
 ט"ז~

 במשהו נאסר ונא יבש לח הוי בתבלין ביין והכא
 דהוימשום

 של~
 לדידן וא"כ הש"ך ש~' ~עמים הני כל ול"ש במינו

 אמרינן דלדידן ס"ד קל"ד בסי' הטו"ז ו~כ ~חוד היין נגד בס' סגילא
 הבנוע היין נגד ס' יש אם שם רמ"א דכתב ומה ~"ש יי"נ ~ביחנ"נ
 אמאי עצ~ וסמיך נקיט דהרשב"א דלישנ' שיטפי' ע"כ שרי הכלבהן
'~~

 ל~י~
 דתבלין דאע"ג ~אן לאשמ~ינן אתי די~א ו~יק~ ל~ידן צ"ב סי'

 ובס' ב~לין אפ"ה ל~עמיה~בידי
 ~יצו~

 בקל~ד יו"ד על מהאחרונים
 גזלג~ז מטעם חנ"נ יי"נ גבי דל"א הנ"ל ס"ק הש"ך ~שם שם כ' ח'ס"ק
 ר~~ אי~וראדיי"נ

 נמצא ~א דרבנן ג"כ איסורין ב~אר וחנ"נ מד~נן
 לומר הוא תימא וגם בש"ך אלו דברים נראה~לא

 כ~
 ד~דעת משו'

 לדרבנן דאוריית' איסור בין חילוק אין איסורים בשאר חנ"נדאמרינן
 רק דאסורים וקרומים מח~בים ~דו~הוראיה

 ואמריני~ מדרבנ~
 ~נ~נ

 בבי~ול א~ינן דבוק איסורואפי~
 ו~יי~

 בשם י"א ס~ק ב~"ז ס"ד סי'
 ובסי'הרש"ל

 ק~
 ל"ד וכלל ד~ה ל"ח כלל ובת"ח ובב~י בה~"ה ס"ט

 ממלח ראיה ~םד"א
 ~ב~ו~

 בקדירה נתנוהו אם חנ~נ דאמרינן מדם
 ע~ש התרומה ספר בשם ק"ה סי' בב~י ~דאית' בש"א חנ~נ דס"ל~דעת
 בש~ך ס"טובסי'

 ס~
 מדרבנן אלא אינו בשלו או שמלחו ודם ל"ג

 רמ"א דלדעת כיוןולפ"ז
 אמרינ~

 ע"כ יי"נ גבי ח~"נ
~"~ ~  

 ~ותר
 יותר לאסור יכול הנאסר דאין משום היינו פו~ם היין אםהתבשיל

 כמ"שהאוסר מ~
 ~מע~~

 ראיה יש עוד
 דשן סי"ז קי"דוסי' ס~~ ~~~ ~י' ובש"ע בב~י מ~"~

 ש~ ודב~
 ~כ~~ם ו~פ~' מותרין מב~ש~ין עכו~ם

 קי~ד ס~' ו~יין פו~מתן דבשר מ~ום עכו"ם גי~ולי משום לחוש איןב"י
 ~ב~~ו המים מפני אסורי' ודבש השמן הרי אית' ו~י ט~ ם"קבש"ך

~עכו"ם
 הבש~ ע~

 וא~ס~ין וחוזרין ונ"נ המים פו~ם אינו ד~ומן
ושמן הדב~

 בלא"ה גם הב' התבשיל מותר בנ"ד לפ"ז כמ"ש א~"כ אפר ~בי כ~
 ד~פי' וכ' במים ~~ם יתן ~"ז דאפר מ"ש ~י מחוורין אינןדבריו

 א~
האפ~

 ב"ח ~תקרובת הוא
 שהקריב~

 שיתן ~~~ר שייך אין מ~מ ל~~ז
 טעם בו דאין אשיר' מעצי הוא האפר אם ומכ"ש~עם

 והובא א"ח בשם פ~ד בס~סהב~י דלפמ"~ כ~~
 ש~

 ב~~~ת ק~~ה ובס~ס ב~"ע
 אפי' רפואה משום ולאכלו שרץ לשרוף דמותררמ"א

 ~~נ~
 ~~~ס

משום
 דעפ~

 אסור הוי דאל~כ כ~ל טעמ' ליכ' דבאפר משמע הוא בעלמ'
 לבתר דכדי תמרי הני שם דקאמר נ"ח ד~ מ~"ט וכ~מ שאב"סבחולה
 שרי אמאי תאמר ואם וז"ל הרא~ש ~ם וכתב שריין שתא ירחיתריסר
 ~סור ~מת ושרץ במחובר גדלי ד~מא חודש י"בבתר

 ותי~
 הראב"ד

 בו א~ן חודש י~ דאחר ר"ל חודש י"ב ~קיים אין דקאמר דהאז"ל
 כיון להדיא משמע בעלמא כעפרא והו'ליחות

 דאי~
 טעמא יהיב לא ליחות

 היינו בהנאה אסור ~"ז דאפר אע"ג~לל
 ~נהנ~ משו~

 האיסור מ~וף
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 ~ל ~~א ל~א הא~ר
 הוא שנה~ה דהנאה ~יוץ ~~

~~
 ~~~ך ה~יסור

 ~גו~ א~
 טעם ~~א ~~~ר

 ~~ני ~~

~
 ~יסור

~  
 ~ה~י ~א ~י~י אבל

~~ 
 רק האיסור

~הא~ור ~ל~~
 דב~ו~ ~יו~

 ~ל טעם לי~א האי~ור
 אי~

 ~סר פניטתו
~~ 

 ד~ ~ג~~~~
 צ~ט

~  
 דקא~ר

 ש~
 דתניא תנא ~האי דלא ~תני'

 של ~ו~י
 אין ~ל~תא ו~~ בנ~ט ~ידין איץ או~ ריב~

 בגיד~
~~

 נ~ח ובין נ~של ובין ופ~~י
 ~שלי~י~

 ו~תר
 ו~

 בד~ה ~וס'
 בגידין א~ן ~י"ל ל~א~ ו~~והל~ת~

 בנ~~
 גיד

 הנ~
 בהנאה א~ר

 ~ש~~~
 להדיא

~~ 
 ב~נאה אסור עצ~ו דגיד

~~ 
 אינו פליטתו

או~ר
 ו~~

 ס~ ~י~ בטור
 ~ינו גיד של ו~~ו וז"ל

 אל~
 כעץ

~ ~  
~א~

 בו
 ואעפ~ ט~

 תורה ~רתו
 ע~

 ת~~ו אוסר אינו
 בהנאה ~תו אוס~ן וישו~' בפלי~

~~ ~~ 
 ~ד~א

 ל~ א~
 אוסר אינו~יטתו ~~ או~ין

 וה~
 ~סור א~ג נ~י ~ז באפר

 דאי~א ~"ג ~ש אוסר אינופליטתו ~~ בהנ~
 ו~~ ~~

 ~ז אפר ~ץ ט~~ם

 יו~ ו~ליו~
 ~ים ו~ן ל~ים

 יו~ ו~ ל~ו~
 ~ש לתבשיל

~~~ 
קש~

 אפר בשלו דל~א התוס' ש~וונת ה~בר דברי לתרץ ש~' דבריו על

~ א~~ ב~~ע"~  
 ע"ז דאפר ~"ל

 ~דאוריי~
 ואליבא אסור

 פסק דהא ~ן לו~ר~"א דה~חב~
 לק~

ו פת ס"ו ק~"ב סי~ ~  ~ז אפר ע"ג 
 א"כ~ותרת

~  
 ~דאורייתא אסור דאין ~"נ

~ 
 ~דרבנן

 ו~~~
 הט"ז

 ~ש ב' בס"קשם
 ו~י~

 אינה ע"ז דגחלת
 אסו~

 ~ש"כ ~דאורייתא

~פ~
 ות' הש"ך ד~ר~ ו~עתה

 צ~
 ~נל~ד צודקין

~ 

~~~
 ב~ר צריך אני ולל~וד הוא תורה ב~~~ה ~חקור לבי נתתי

 אנשי ~והגין אוזן ש~תן שלא היא חדית חדתין ~יליןשש~י
 ~~וזגים ידוע וסודו ב~קל ל~~ור החנות בין ונ~א י~ש ~רוהוא קרי~ ש~ראין דבר ~ד שקורין ב~שקה שנותנין ה~וזגים דהיינועירי
 של ה~שקה ~צלילשהיא

 ד~ ~
 ו~וריד

~ 
 הפסו~ת

 ל~ט~
 ותוסס

 שדבר או~ים וש~תי הש~ים~עו~ד
~ 

 ~שו~ן או ~ור או בא
דג ~

 ט~
 שהו~יא זה הוא ~י וא~רתי

 ד~
 ל~~שול להיות ב~שרות אי~ר

 היתר בו נוהגים ואנו איסור בו נהגו אבותי ואבות שאבותי בדבר~ים
 עינו ~~וס ש~תן ~י אם ~י זה~ין

 ל~ת~ל~
 לאפרושי ובאתי ב~רים

 ולהשי~~יסו~
 להתיר המנהג נתפשט ש~ר וראיתי ~~ן רבים

 ~ט~ל שההיתר ~י~ם ברב~ת הד~ר שנש~ח ו~~שר הוא תורהישר~ל ~נה~
 להיתר ~וראה ~יכא ~י ~י ~ורה איזה ~~יד~י

 ב~
 ~לא

 ~שו~
 אסורא

 יה~ ו~~ת~ל~ל
 בפוסקים שבי~תי ו~חר ת~א דת~י ~וא

 שיס~י~ עד ורפיא~בידי ול~ו ~ן ~תיר ~טה הקלושה~ד~תי ~א~
~ 

 ~י
 ~רה ~א ש~ם~~תא

~ 
~~~

 יתד הדבר
 ~דבר שראי~י ~ני היא אלה בדברי ~~ ~ל~

 ~~רי י~ ~ר הואה~יג
~ר י~~ ל~ וא~~ ב~~ ~ע~

 ~ח~ ~
 הנ~א

 בקי~
 בו לב~ל דש~נן

~  
 אף

דחשבינין ~ט~ ל~תחיל~
 ל~

 ~פרש
 א~ בעל~

 בחולין ~דאי~ זה על לחלוק ~~י שדעת

~
 ~~ז

~  
 ~בואר

 אלפ~ כ~ ~~י ~~
 בין ~~ש בין ~תיר

 ~דעת הר~אודעת ~לו~
~  

 ואף פ"ז ב~~ ~דאי~ ל~לול קרוש בין ש~לק
 ליה חשבינן דלא ~טעם דוקא ~וא ר~י~~ת

~~ 
 דחשיב ~דבר אבל

~~ר~
 ~ ~~ ~דאי

 ~וא ~אץ לית
 ח~

 לאיסור בי~
וז"ל ~ סי~ ו~וא~

 ~ר~~
 ונ~ה אותו ~~יבשים אותו ~ו~ים לפ~ם הקיבה עור

 אותו ו~~לאים~עץ
 חל~

 ד~אחר ~ותר
 דנתי~ב~

 כעץ נ~ה
 בוואין ~~~

 לחלו~
 בשר

~"~~ 
 ו~ל הש~ך ו~ת' ~

 וה~
 ~יים בני שאר

 שנעשו עד אותןש~יי~ים
~~ 

 ו~' שסיים ואף ע~~ל
 נ~~ ~~

דל~~חי~
 ל~ות אין

~ 
 שרי דבנ"ד נ~ל

 א~
 ה~ך דה~עם ל~תחילה

~~וס~
 הוא ~חלה

 ~טע~
 ש~~

~  דל~תחל~ נ~ וז~ ~~ 
 אסור

 ~~ה"ג ה~~. ~אית~ום
 נ~

~ שי~ך דלא  ל~ל ידוע אינו ~רי 

~
 דבר של טיבו

 וא~ ~
 ~ום חו~א ~יו ~ת ~ו

~~~ 
 ~שם

 דג~

~
 ~ ~~ ~~~~~ ~~"~ ~~ ~~ ~ נ~~~ ~~~~ ~~ ~~~~ ~~ ~~ ~~~.
~~~  ו~~~~ ~~ו~~ ~~~~ 

'~~~~ 
 ~~~ ~ו~ ~~

 ~~~ ~ו~ ~~~~~
 ~ר~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ו~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~ו~ ~~~~ ~~ו~~~
~~~~~ '~~ 

~~~ ~"~ ~~~~~ 
 ~ו

~~~~ ~~~~ 
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~~~ '~~~ 
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 ~~ ~~ ~~ ו~"~ ~~ ~~ ~"~
~~~~ 

 ~ ~~ו~ ~~ו~ ~~~ ~~ ~~'~~ ~~~י ~~~~
 ~~~ר

 ~ו~~ ~~ו~ ~~ ~"~ ~~~~

 ~ום רק אסור אינו שנ~יי~ש אחרשם
~~ 

 דאי' ~א לזה וראיה
בש"ך

 ~ט"ו ס~ ~~ ס~
 ותוי~ וז~

 אלא נ~ר היה ~א דהרשב"א
 לח ~וא~ר~ום

 וא~
 לא בשר חוטי גם

 ה~
 לג~~ יבשים

~  ~עץ יבש הוא שה~ר~ום בארצינו אבל ~עםנותנין 
 וא"~

 י~א אפי'
 קיבה עור גבי לעיל שנתבאר ~~ו בה לן לית היבש בשרחוטי

 ~תייב~
~~

 ע~~ל
 ול~או~

 ואין ~ן ~עשות אין דל~תחלה ~אן ל~ש סותר הוא
לו~

 ונ~בטל ~בר ~~רב ~וא ~טעם ד~יר
~ 

 שם דה~יין אינו
 ~ שכ~יראה

 ~התיר
 א~

 והוא האיסור נת~טנ שלא באופן ~יה אם
 דהתי~ טע~ שהריה~ב

 ~שום
 שהו~

 ~זה ~ד לו עדיף ~ב נתבטל
 ~דבריו ~~וארהט~ם

~~ 
 אלא

 ע"~
 נ~ל ~וד לעיל ~~"ש לחלק דיש

~ע~  
 ב~י' בש"ך ~יתא

~ ~  הנ~א חלב ~~ דאי~ ~~ 
 ד~ותר בת"ח ~ש~ע ל~תחלה ואף וז~ל בשר ~ו לבשל ~תר~יבה
 ~~ובקרוש

 נרא~
 דלכתחלה

 אס~
 ~ק~ש אף

~~ 
 ~~לז~ ס~ ~ ~י~ לעיל

 ול~אור~
 ועיין ש~' לשונו בצחות שכוון נראה

~~ 
 ז'

 לת~
 דלא

 ~ש~ ד~ן ~הדדי הר~"א דברי~~י
 הק~ש בחלב ד~תיר בת"ח

 בשרלבשל
 ~~תחל~ א~

 ס"ד ולעיל עין ל~ראית חייש ולא
 וז~ ~

 ונראה
 ל~תחלה לבשל דאסור ד~"שלפ"ז

 ט~~ בח~ ב~
 בחלב ט~א ב~ר או

טהו~
 ~ום

~"~ 
 ~"י ~ע דברי ה~ה דשם סק"ז עיין ~~ ול~ן ע~~ל

 אסור ש~'אהדדי
 לב~

 ~~ם אשה בחלב בשר
~~ 

 כ~ ט~ה ובחלב
ש~ותר

 לב~
 היינו אשה בחלב לבשל אסור דהאי נ~ה ל~ך ל~תחלה

 ~ישול אבללא~ל
 לי~ לחו~

 ~שום
~  

 ל~יות יכול דהא
 רפואהלצורך ש~ש~

 וע"~
 אתה צריך הרב לדעת ~ם

 לו~
 ~שר אפי' דהא ~ן

 טהו~בה~
 ס"ל שקדים בחלב

 דא~
 אצלו להניח

 שקדי~
 ע~"נ ~ו' ~"א

 אף בו ל~של ~רוש בחלב ~~ר דלה~י לפרש שרוצה~רי
 ל~תח~

 ~שום
 ~~ שייך לאדבבשול

 אבל ~לל
 בא~

 הנ"ל דבריו
 בס~

 ב~רים אינם ז'
 ודברי אהדדי קשיא הב"י דברי ~י דלדבריו דעתי קוצר ~נילי

 ט~אה בחלב לבשל דאסור ו~"ש ~ן כ' ה~א בת~~ אהדדי קשי'לא הר~"~
 ש~ווןוא~ר

 ~א~
 ש~תב בזה

 ס~ לעיי~
 שם ~~תב ז~

 וז~~
 א"נ

ל~יחש ליכ~
 ל~

 לעין דני~ר
 שה~

 ט~א בשר
 ע~~~

 וא"כ
 ה~

 הקרוש בחלב
דנ~ר

 לעי~
 פרש והוא י~ שהיא

 בעל~
 ~שום בי' שייך ולא

 וא"~ ~~
ה~

 שסיים ואף ל~תחילה אף הר~~א לדעת דשרי לג~י ~ש דבר ~ל
הש~ך

~~ 
 נראה ~יהו וז"ל

 דל~תח~
 אסור

 א~
 דהוא אפשר בקרוש

~ט~
 ל~תחילה לבשל ~תיר ~אן ~רי אהדדי ~ר~"א דברי לי' דקשיא

 סי~ ולעילבקרוש
 פ~

 כ' ס"ד
 וז~ ~ר~~

 ל~תחילה אוסרים ו~ש
 טריפה בק~ת~הע~יד

 ~~ ~נ~
 בקרוש אפי' ה~שירה

 ~~ ~ש~
 ע~"ל

 ו~ן שםו~סיק
 נוהגי~

 ~"ל ל~תחלה
 ו~~

 דלענין ל~לק אנו צרי~ין
 ~חר הקרוש חלב אף ~בא~ת ~ום ~~ע ~שום אוסר בו~ע~יד
 אותו~רוחצים

~~ 
 ~ שיש ~~ו נ~ה

 ונ~ה לחלוחית
 ~ו~

 טרי~ת
 נ~~ ש~י שרי בשר בו לבשלאבל

 נ~ל ל~ן חלב ~~ו ואינו גוש דבר ~וא
 לג~רי יבש שהוא הנ~ל~בנדון

~~ 
 ~דעת ~ל ל~וחית בו ואין

 וגם ~דאי לג~~ ~ותר~וא ~ר~~
 לד~

 ד~~ר אפשר ה~ך
 ו~~

 ~אן ד~~
 ~ן לעשות אין דל~תחלה~ג וס~

 ה~
 ~טעם

 שא~
 ~לא

 ל~~י יתי~
~שא~~

 לג~י שנתייבש לאחר לארצנו אותו ש~יאין הנ"ל בדבר
 חו~רא עליו לתת ל~ו שאין לעיל~~ש וג~

 ~קו~
 ~ם שיצא

 שא~
 ל~ל י~וע

~
 ~תירא ~ח שז~ו ואפשר טיבו

 דעדי~
 ~ית~ שנוהג~ן להני להו

 ו~ד
 ד~"דנ~ל

 הנ~
 שרי

 ל~תח~ א~
 סי' בא~ח דאי' ~א

 רי~
 ס"ק ב~"א

ג~
 וז~

 ה~ו~ק שם
 י~

 ו~חר ~יה בגרון הדם ש~קבץ חיה ~דם שהוא
 ונ~ה ח~ר~ך

 ~ס~
 והר~י דם ~שום לא~לו ח~ש הי' ו~ר~ה

 ז~
'~~ 

 דפירשא ולו' להתיר טעם לתתדאפשר
 בעל~

 הוא
 ע~~

 ~~ ~ר~
ד~~~

 ~ירשא
~ 

 ו~כ ~ע ~שום גזרינן ולא ל~תחילה אף ל~תירו לנו
 ~טעםהוא

 ד~
 ידו~ ~ין ~ל אסורא ברור

 ~ם בא אם ~~ל
 ח~

 וראיתי
~ם

 ב~
 הרר"י בשם ש~'

 הנ~
 דם הי~ ~חילה ואפי' וז"ל

 ול~~ד ו~ותר אזלינן השתא דבתר ~שום לה~יישינן ~
 צ~

 א~ינן ~א
 דדם ~יון הוא חידוש חלב ד"ז בכו~ת~ס~

 ח~ ונ~ נע~
 ~~י
לאו~רו ~~

 ש~ א"~
 דבתר

 ~יקר~
 הא ~~ב נילף ו~~ת א~ינן

~~ 
 ~~חידו~

 ד~ירשא ~ו~ר ואין י~ינן
 הו~ ב~~

 כו~ ~~~ק
 ו~

 שכ'
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 עליו שאין היינו בעלמא פירשאהרר"י
 הד~ וא~~ ד~

 לדוכתי' קושיא
 בתו~ה שנמחה א~פ ~דבש איסור חתי~ת נפל אם שהרי הרר"יומ"ש
 שדרך~יון

 הדב~
 ל~ דיינינן ~~ש לדבש לתו~ה הנופל דבר להחזיר

 ~יון ה~נומותר
 ~י~

 מתורת
~ 

 רא~יתו ~ם ומו~ר אזלינן השתא בתר
 ה~ם נ~ד ראשי ~רים ~דאי שאינו ~ף הנ~ל המ~א עכ~ל ראי'צרי~ה
 ~יני' ת~י ~תא ~תרא ~י א~וד לא ~דולים ובמקום~דולים

 לאאך כ~
 פנים כמראה רק אומר אני להל~

 לתו~
 ליישב נ"ל

 הצ~
 הנ~ל

 אי' דה~י הנ"ל ~~מרא ל~ן לבארונקדים
 דרבא ברי' ר~א לי' א~ ש~

 מאת ו~ש ~מל ~מל דרבנן טעמא ~תה אלא א~ילרב
 ~מ~

 לאו הא
הכי

 ד~~ ח~ ה"~
 א~טריך ~ו' דתנ~ ~א מ"ש שריא טמאה

 ~~מההו~יל סד~
 ~~ר דם מר דאמר ~א חידוש נמי טהו~

 ונעש~
 חלב

~ו'
 הני~

 נע~ר דם למ~ד
 ונע~

 ~' ~פ~ין איברי' למ"ד אלא ~לב

 דתרוץ הריע~ל~
 ד~מ~ ~

 ~א חידוש דחלב
אי~י ל~ ל~ דמשני אשי ~

 ש~ וא~
 ~א של התרוץ לר"ש ו~ם לרבנן הקשה

 נ~
 קאי דאינו

 אליבא~לל
 דר~

 אליבא רק
 ד~

 ד~ש פלו~תי' בר דהוא מאיר
 ע"א ד"ט נדה במס'מבואר דה~

 וז~
 ~שתמצא שם ה~מרא

מאיר ~ לדברי לו~
 ד~

 מתפרק~ן אבר~ם ו~ש ו~י יהודא ר' ולדברי חלב ונעשה נע~ר
 רב של שהתרוץ ומו~ח ~מ אלא נע~ר דדם דסבר מאן דלית הריו~ו'
 חל~אשי

 ואי' ד~מ אל~א דוקא קאי ~נ"ל נע~ר דדם משום הוא חידוש
 אין א~ר לפ~ם טעם נותן למ"ד דאי~א ~~לל ~ב דס~ז ~זבמס'
 לשבח טעם נותן וא' לפ~ם טעם נותן אחדוהתני'

 אסו~
 ~ דברי

 מאיר
 דתניא טעמא מאי ור"ש ~ו' מותר לפ~ם אסור לשבח אומרו~ש

 קרוי אין ל~ר ראוי שאין נבילה קרוי ל~ר הראוי ~ו' נבילה כל~א~לו ל~
 לא האי ו~ש מעיקרא ס~חה למעוטי האי ו~מנב~ה

מעוטא צרי~~
 סרו~

 הרי ה~מרא ע~"ל ~א בע~מא עפרא מעיקרא
 דלא בקרא פלי~י ו~ש ~~מ דמפרש זו ד~מרא סתמאדלדברי
 מו~ח נבילה ~לתא~ל

~"~ 
 ד~בר

 ר"~
 בתר דאזלינן

 מעיק~
 דאי

 ל~
 דמותר ד~יקרא סרוחה לר"מ שנא מאי ה~יתי~

 וסרו~
 השתא

 מסדר דבעל ידוע ~א מ~יקרא בתר דאזלינן משום ע"כ אלאדאסור
סתמא

 ד~מ~
 בתוס' ~מבואר אשי רב הוא

 ושאר חולין מס~ ברי~
 הוא ול~ןמ~מות

 מש~
 שהו~חנו ~מו ~וא חדוש דחלב דר"מ אל~בא

דתרו~
 דסבר ~י רב ול~יטת דוקא הוא מאיר דר' אליבא זה

~ר"מ דאלי~~
 אזלי~

 ד~מ' סתמא ~תירץ קי"ל לא דאנן ובאמת מעיקרא בתר
 ~לא שם שמתרץ ~מו אלא הנ"לע"ז

 מחלו~
 פ~ום ולבסוף ~השביח

 התוס'~~מ"ש
 וז"~

 דלעיל בקראי ור"ש ר"מ פליג~ לא ~לא צ"ל ו~שתא
 דקי"ל הרי~'

 א~
 חלוק אין נ~מ

~~ 
 ובין דהשתא מעיקרא סרוחא בין

 בתר אזלינן דל~"ע מ~ום וע"כ מותר ו~ך~ך
 השת~

 ~תר ולא
 טעמא לאו פ~ום ולבסוף בהשביח ר"מ ש~סר ומה הנ"ל הרר"~כדברי מעיקר~

 אלא מעיקרא בתרדאזלינן
 טע~

 וב~ת וק"ל ע"ש בב"י שמבואר ~מו
 תלונות~ לחוד ~~א על ולא לי מובנים אינם והטור הרא~ש דבריש~ם

שה~
 ~ם

 ה~
 ~תבו

~ 
 בתר דאזלינן מטעם המוסק שמתיר הרר~י

 הנופל מדבר וראייתוה~א
 לד~

 ראי' צריך ראייתו ש~ם ו~תבו
 דר~ין ~ידין הנהו דע"ז חולין במס' דאי' מהא דבריו נראוול~אורה ע~~

 ניחוש למאי אמר דרבה לקמי'דאתא
 ל~

 ~~פן הר~ין ~ידין ~י ד~ר
 לקיש דריש ל~בי ~י דהדר ה~א שאני ~ו' בפסח עליהם נמניןלהקשות

 ומסקינןכו'
 ש~

 בתר דאזלינן משום בפסח עליהם נמנין דאין
 סופ~

 ו~ם
 לבשר מרפיןאין

 החו~
 מה' פ"י ברמב"ם ~מבואר הנ~ר עצם רוב את

 וש~ ובב~י שחיטה מה' ופ"ח פסחקרבן
 בתר אף דאזלינן הרי נ~ה סי'

~פה
 מ~~

 בתר אזלינן דלא
 מעיק~

 וא"ל
 דלחומ~

 דאזלינן הוא
 במס' אי' דהא אינו זה לק~א ולא~פה ב~

 הנ~~
 ריש מני~ בעי דק~"ב

 דמסקינן הרי ~ו' מטמא אינו א"ל שיטמא מהו ע~ל של הראש עורלקיש
 בתרדאזלי'

 סו~
 להקל אף

 וכ~
 ברמ~"ם ~~ואר לדינא באמר

~ל' בפ~
 ש~

 ו~ן ה~ומאה אבות
~ 

 ה~"מ
 בפי~

 ~פשר
 ~רא~

 והטור
 על~ולקים

~ 
 דהרי דוחק הוא אבל סופה בתר אזלינן לא לקולא וס"ל

 להקל אף סופה בתר אזלין דל~~ע משמע ד~~אס~מא
 ונ~~

 ~א לחלק
דאמרינן

 ב~~
 העתיד דבר דוקא היינו ~ופה בתר דאזלינן הנ"ל

להשת~
 ע"י משתנה שהוא לדבש הנופל ~ר אבל ~דולתו דרך מעצמו

 וג~ ה~י דינא איןהדבש
 לנו ידוע אין המוסק

~ 
 שאין ואפשר טיבו

 למו~ק הדם ש~תנה התולדהדרך
~~ 

 ליישב ~נ"ל ה~על דבר ~י
 ~ לפי אך והטור ה~~שדברי

 ונעשה הנע~ר בדם ד~ם המ~א שהוכיח
חלב

 אזלי~
 בתר

 ו~ ~יק~
 בתולדתו הוא השת~ת

 קושי~ הד~
 ~~ל

 ~ש ולפי ~עלדו~י~
 לעי~

 דהוא
 דו~

 דסתמא ה"א ולפי ד~מ אליבא
ד~מרא

 ~~~ ע~
 לדין שז~ינו ~חר ודוק א~ש

 ~נ~
 ~תיר נ~ל

 הק~~

 ~מקצ~ ~~~יאף
 ~~ו שנו~ים ~דם אותו מבשלים מ~מדים אנשים

 ש~ם ובפרט~משקים
 המ~

 וז~ל ~'
 וא~

 שנעשה קודם ה~נ
 זה יודע ~י ~י הואעפרא המו~

 וא~
 אשר סוחרים מאנשים שש~תי

 ~וה~י~ דאנצי~ שבעירלחמם מ~~
 לשתות איסור

 ה~קי~
 שניתן שניכר

 דברבתו~ו
 הקר~

 יח~~ר והמחמיר ~למא חומרא שהוא אפשר הנ"ל
 דל~ דחייש~ מטעם מדינא אסור שהתם אפשר ו~דלעצ~ו

 נותן הוא

בתו~
 דאפי' ה~מיד כדבר דינו ואז שנתייבש ~דם

 בא~
 ~~~. לא

ו~ם
 ~~ר משום המעמיד כדבר דינו הוה אם קצת מסופק אני ב~
 המעמידדדבר

 הו~
 שאין בדבר דוקא

 דר~
 בעצמו לעמוד

~ 
 ואזאחר ~ ~י

~ 
 ו~ל דבש מי של המשקה ~בל המעמ~ד ד~ר נקרא הדבר

המשקי~
 שפ~לת רק למטה מעצמם שנופלים שמרים של ~דר~ם

 דמשום אפשר ה~ה ומצלילשמ~ר ~ר~
~ 

 אך ה~~ד ~דבר דינו אין
 ~~~~ה"ג ~הו~יחיש ~

 נק~
 דס"ח ~ז במס~ דאיתא מהא המעמיד דבר

 ליה קאמרי ה~יע~ב
 רב~

 ל~ש
 ראו~ עי~

 ~יתר שהיה דאחר הרי ~~ש וכו' איסור אחת בשעה שתחמיץ ~ה~רם ומ~ שעות בשתי להחמיץ
 רק האיסור ~על ולאלהע~יד

 שהי~
 דבר נקרא החימוץ מ~ר

 ~רי ~ורם וזה זה ~מו לדונו א~ר ע~"פאך ה~~~
 א~

 ~תפעלות בלא
 למטה שיפלו שמרים שלדר~ם הקרי~

 וא~
 רקפ~ז ס~ ברמ"א המבואר ~פי להת~ו יש

 דש~
 דדוקא נ~ה וז~ל אחד בס~נון מתנבאין נביאים שני וט"ז

 הא ~יתר בלא לבדו להעמיד י~ול האי~ר~שאין
 בלא~

 אסור
 דס~חע~ז תו~ ~~~

 ד~
 ע~"ל ת~ר

 הש~
 דל~אורא ו~ט~ז הש"ך על ותמהני

 ~ לי מובניםדבריהם אי~
 שמתמיהין

 ע~
 מותר זוז"ג ד~ן ~~' ר~א

 בפסחים אך ~פירוש הנ"ל בתו'איתא דהכי אמת להעמיד י~ול לבד הא~ר כשאין מו~ח הנ~ל תו'ומדברי סת~
 ע~ דע~

 תוס'
 ד~

 ~יהיה עד
 והמרש"א להיפך הרשב"א בשם~תבו

 ומשני אהדדי תוס' ד~רי מקש~
 הרשב"א דברי ~ם דהרי בסברא התלוי בדבר ל~ות התוס' דרךש~ך
 ע~~ל הח~מים מלשון להו~יחיש

 וא"~
 אפשר

 שלז~
 ו~' הרמ"א כוון

 סתמאמותר דזוז~
 די~ דא~

 ~תר ~בד להחמיץ בא~סור
 וה~

 מסקינן דאנן
 נפל ואח"כ והחמיצה עיסה ~תוך שנפל חולין של בשאור ד~שכרבנן
 ד~וי משום טעמא התם דאסור תרומה של~אור

 לחמ~
 עי~ת ~מה ~ה

 דמותר אפשר המעמיד דבר שאר~בל
 ב~ז"~

 ~די לבד באיסור דיש ~ף
 ~~ק~העמיד

 הרמ~
 ואפשר הנ"ל הרשב"א מדברי נלמד והוא

 ~נותן דהוי שאני להחמיר ~די לחלק יש ~יהו ש~' הש"ך~וון ~~
 טע~

 ע~"ל
 צ~עאך

 דברי מביאין ולא רמ~א על שמתמיהין ~
 וזעיראהק' ~~~~ הנ~ הרשב~

 ד~
 בא~א העשיל יהושע יצחק חבריא

~~ 
 מו~ה המפורסם

 נרו.ש~ול
 ~~~~ ל~ ~~~ ~~ל ~~~~~~~~

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

~~~~ ~~ 
 ~~ו

~~ ~ 
 ~ד~יץ ישראל מה~ המופל~ ה~ני קושית עלהשיב~~~~~

 ~ראה את אנ~י ~ם לראות לבי את פניתיהנה א~ וז~
למעלה ש~~

~ 
 מ~ל שהראה לי שה~יד מפודהייץ ישראל

 ~קו~~
 לה~נים

 דק~ה~
 אוסטרפאלי

 ודק~
 מה' הנ~יד שבבית המלמד ו~ם ווידקיב

 ואראה נא אסורה ואמרתי ~דולה חומרא שהוא ~ולם והס~ימועזריאל
 כאן שאין העני~ לדעתי נראה ראשון במוש~ל מיד ר~י ואחרי אנ~י.~ם
 ~האיסור אלא ~"ש אוסר ~ין דלר"ש ~ת דאומר דהא ~לל קושיאריח
 איסורין בשאר דוקא היינובעין

 דב~
 להיתר מצ~רף איסור אין

 מצטרף דהיתר הי~א אבל ~"ש אוסר אין דבתערובות קאמרשפיר וא"~
 בנזיר דהיינולאיסור

 א"~
 ~מו ההיתר שהרי תערובות ~לל מיקרי לא

נעשה
 ג~~

 אי~ור
 נתע~ ב~י וא"~

 נעשה החתי~ה ~ל הלא ההיתר
 ~ ואיןאיסור ~"~

 אסור ושפיר בעין איסור אלא תערובות
 קא~ ה~י יקיר רבינו אבל בשבו~ת האי~יאפשיטות ~~ וא~~ בכ~

 מ~ת ד~צטריך
 ~רא לאודאי

 ל~ א"~ דמש~
 דהיתר ידעינן הוה

 ~ט~
 ~' לא~ר

~זיר.
 וא"~

 אי~רין בשאר ~מו בת~רובות שהוא ה~ל הוה שפיר
 ~אמת ל~י קאי ~בו~ת אבל ב~~ש דאוסר ~ש אסר לאו~ערובות
 ~רא ד~תיבדהשתא

 דמש~
 ~יתר

~ ו~ לא~~ ~~~  
 ~~ות

 ~הוא ב~ל ~וסר ו~יר בעיץ איסור~א
 וא~

 ~ל
~~ 

 ודוק ל~זית

~~~ 
 ~וא נ~ן ~נ~ד

 וא~
 ~כ

 דב~
 קדשו

~ ~  נפשי 
~ 

 ~לא
 ~~~ו~ לש~ לבי א~נת~י

 אינו ~י בב~ ב~~ותי ~יהו
 ~~ו~ ~~



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

 במכתבו ~נתי ו~ה הרבמפי
 ~קדו~

 ~רכי במ~~ט
 וב~

 עיוני
 לפי הוא יקיר לרבינו קדשו דברי ד~פי אדמ"ו דברי את להבין~~תי ל~

הא~ת
 בנ~~

 שהו בכל
 לר"~

 לא וא"כ
 ~יי~

 צירוף ~ום
 נזיר ~בי ל~~

 ~י~ור~ בע~~לא כיו~
 בכ~~ וס~י

 ~יך ו~תא
~ למימ~ מצרכי~ ד  א~י 

 ~יסור מצטרףלהיתר
 בכ"~ וחיי~

 ~י אה~די דסתרי דב~י~ ~ני דהם
 לצר~. צריך אינו תו~כ"ש

 ולפד~
 לא~מועינן ~~רת דאיצטר~ך הל"ל הכי

 צירוף וענין לא ותו ~מעון לרבי ב~~ נמי ~ערובות ע"י אפי' נזירד~~י
 יוד~אינ~

 וליכא לפד"ק כאן לצרף
 לפר~

 יקיר רבינו דקא' דהא ה"נ דאין
 ובכ"ש איסור~ נע~ה דהיתר ה~נו ~יסור מצטרף להי~ר ~רתדאיצטרך
 ~ אף ~כי לפרש בעיני שרחוקמ~בד

 דקאמר מאי להולמו ק~ה
 זיח בחצי ~נבלע זית בחצי כגון לאיסור מצטרף להיתר מ~רתדאיצטריך

 כיון כזית ~יעור להזכיר ה"ל ולא בפת ~נבלע הל"ל ~~ל ואיפת
 התם כדקאמר הכי בתר דקאמר נמי וכן בכ~שס~י דבאמ~

 נזי~
 פתו ש~רה

 ביי~
ו~~

 כדי בו
 לצ~

 הרי כו' חייב ~כזית
 מכ~

 הוא יקיר ד~~בינו נראה א~ו
 האמתלפי

 ל~~
 מ~טרף דהיתר רק בכזית תערובות ~"י בנזיר אפי'

 ~ם ואףל~יסור
 מ~ו רבי בית ידיעת ~מני נעל~

 מ"~
 דבריו בתחילת

 כ"ש אוסר אין דבת~רובות קאמר ד~א ~ת בדבריחי~וק
 לר~~

 אלא
 דאפי' לר~ש ס"ל לאיסור מצטרף דהיתר היכא אבל איסוריןב~אר

 בכ"שבתערובות
 דה~

 ר"ת דברי
 נ~מ~

 ב~~ה ~"ב דינן ב~וס'~בסוגיא

ר"~
 ותי' וכו'

 ר"~
 מ~טרפין אין ה~ק דע"כ כו'

 ממ~
 למימר דליכא קאמר

~ין
 צרי~י~

 התם כדקאמר כו' לצרף
 כ"~ ר"~

 באיסור דוקא ה~ינו למכות
 בא לא ר"ת ~ל עצמו דכל הרי ו~ו' לא ב~יתר תערובות ע"י אבלבעיני'
 ס"ל לא נ~י לאיסור מצטרף ~~תר לומר ~ייך שהי' בהיכא אףאלא

 גם נימא לא למה א~כ חותנ' מ"ו אדוני ד"ק כפ~ דאי בתערובותכ~ש לר~~
 דפ'' א~ו לר"~. לצרף צריך ואינו בכ"ש הוא ולכך לאיסורמצטרף הית~ אמרינן ~י' בכזית הי' דאי והיינו קאמר ~~רף ~ריכין דאיןכאן

ר~~
 היכא דאף

 מצטר~ דהית~
 נמי לא~סור

 נ~
 ל~ה סבי~א

 ~לר~~
 ע~כ"~

 ומתוספת דמעילה מתוספת נראה וה"נ ת~רובות ידי
 ועיין תקטירו בל ~אור לענין דנזיר ומתוס'דפסחים

 מ~' חותני מאדוני בק~תי כן גלל כו' חמץ לענין ד~ה פסחיםבתוס' מהר~~~ מ"~

 חיי~ דברי בודאי כי דרכיול~ודיעני
 ~חנני מה מ~ו אדוני ויקבל הם

 ~לי ~ה~יד כפי להרבנים הקושיא ~הראיתי אדוני ~כ' מה בזהאלקים
 זו לא כי וטעה ~מעהש~מע

 הקו~י~
 קו~~ות ~ני כ"א לפניהם ה~~תי

 מצי~ו היכן בד"ה בתו' לפני~ם הצ~תי זו ב~ו~יא ~הק~יתי מהאחרות
 דעתו דחמיר כיון הלכך ~'במד~ר

 א~
 ~הוא

 ו~ עכ~
 תוס' ל~י'

 הקד~ והרי ~קמן ה~"ס דפריךמאי
 הקדש חמיר טפי דהא

 משביע~
דהקד~

 כ"א אוסר דאין שבועות משא"כ העולם כל ועל ע"ע אוסר
 תו~~ ל~יטת ~בל ניחא ר~"י ל~יטתדב~למא ע"~

 ק~~
 למימר ה"ל דעכ"פ

כיון
 דחידו~

 שהו. אכל ד~תו הוא
~ 

 ולא בד~ה בתוס' ואידך חדא.
 אבל כו~ ~זיתאמרו

 ביטוי בשבו~ו~
 דאי~

 תלוי והקרבן בלאו אלא כרת בו
 וק~ה ~כ"ל שהוא אכל קרבן ~יא ~הוא אכל דלוקין היכי כיב~ו

ד~~ני מה~
 רבי~

 כי מלקות לענין פפא רב קאמר כי ע"א דכ"ב ~מן
 כרת בו אין דבמקו~ות אף הרי פרוטה ~וה דבעינן קרבן ~~יןההוא תני~

 בלאו תלויוהקרבן
 ואפ~

 ~ם ואף מלקות מדין מ~ילה קרבן דין חלוק
 קרבן ול~נין שהואבכל ול~~ ל~נן בכזית בקונמות ה~א דלמלקות קשה ~מי ורבינא פ~א רב~לא

 מעיל~
 קרבן בין ל~לק יש ואם פרוטה ~וה לכ"ע

 נסתפק אני כי מ"ו יודיעני ק~נות ל~ארמ~ילה
 בז~

 מנא~ לא ותו
 ~ופ~ק בו~ין ק~נאל מבית יואל בלו"נ הד~"ת ותלמידו כבנוחתנו

יארט~יב.

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

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

~ ~ו~ ~~~ ~  ~ 

~"~~
 והעיב העבר ד' ביוםהג~ני

 ב~~תבו לעייןחובי לש~~ פנאי לי היה שלא לי חר~
 קוד~

 לבחור ~מרתי ~בת במו~אי ועתה
 במיליו ו~ין~חיים

 את וראיתי ~
 גוד~

 שינצח ל~דוני וכדאי חרי~תו
 אע~ה מה אבל ה~ים אל נחבא להיות היה ו~ראוי ותל~ידו~דו
 ~לל דבריך ברר לא~ר עלי ~זרשאדוני

 ב~ אפת~ ~
 דסיים

 מ"~
 אד~ו

 הכר~ וכלאי ~~לה ~ם אייריש~רי
 לאיסור ~ער~~ ה~ר ~ין ובהו

 במ~חבו ~יימתי הלא~ ~~ני~"ל
 וז~

 דל~א
 לר~~ בא~

 ~~תר
 ~ט~

לאיסור
 ~ער~ א~

 הכרם וכלאי
~~ 

 ד~ינו לר"ע ~סחים בש"ס דקאמר
 לאדוני בא~~ת בה~~קתי זו שורה דל~תי ואולי רמית ~אכן~ג~רא~א~רא

 דילפי ל~נן כעיקר ט~ם ל~נין ה~~ס קאמר בפסחים דהא כוו~~יוז~ו
 ל~מנזי~

 ונקטו התורה
 הכ~ וכלאי ערל~

 ה~"ס ופריך ~~ו
~~~ניל~ף לר~~

 ~עני~
 לאיסו~ מצטרף ה~תר

 משו~ ומשני מנזיר
 דהוה

 נז~
וח~~

 ~ ~שנ'~
 כ~ובי~

 ו~ו'
 ו~

 תוס'
 ד~~~ורב~~

 וכו' דבנזיר אור~י וכו'

מ~~
 ו~את נז~ר

 תר~וייה~
 חול~ן חטאת כ' ד~י כו' ~עיקר לטעם

 דאפי' נזיר ~כ' ואי גמרי' לאמקדשים
 וה~ת~ ב~ר~

 אמינא קא הכי

דל~
 לאיסור ~טרף להיתר ~~רת דרש ד~ש דקא~ר יקיר

 א~
 מנ~'ל

~בי~ערנ~
 ד~ין הכרם וכלאי

 דל~~ מצטרפין~ממ~
 ובאמת ל~רף צריכין אין

 ד~תר ~לר"ש וכ"כ~ס~לד~רלה
 ~ר~

 ליה ד~מ~ינן לאיסור~ואף
ד~א לר"~

 ס~~
 היתר

 מ~~~
 נזיר ~בי כ"א ~יסור

 ול~
 בכל

 התו~
 גברא

 אימא ~מית קא~~ברא
 דר"~

 לא
 ב' הוה לא וא~כ חטאת ~בי ד~

~ובים~
 נימ~ ~~ וא~

 אלמא לאיס~ר מצטרף להי~ר חטאת ~בי דדרש
דס~ל

 ל~
 ~ד~ים דחולין מ~ום כתובין ב' הוו ד~א

~~ 
 ~מרינין

~זיר~לא ו~ד~י~
 י~~

 א~ר אבהו דלר~ למימר וליכא בחרצן דאפי' למיגמר
 לאשמועינן ה~לו~~ירי יוחנ~

 דלר~~
 כיון לאי~ור מ~טרף ~יתר התורה בכל

 ר"ת ומדקאמר ~הוא בכל דס~ל לר~ש לדינא ~מ איןדלפד~ק
 דמ~כ~

 מצטרפי~דר~~אי~
 ל~יסור ~טרף דהיתר ה~כא דאפי' ש"מ ק~מר ~מש

~נ~  
 בכזית ~וא דבתערובות לר~ש

 לתו' ~~מזתי ו~
 מעי~

 ~הוא

ג~~
 ש~כאן תוס' כמו

 ו~
 אבאר נזיר ומתוס' פסחים מתוס' דדל~י

 לקמן מכתביבתוך
~~ 

 מה חובי ~פ~וע והכרחתי דה~איל אדמ~ו ד~י ס'

ש~צו~
 ~לב' ו~ה אדמ"ו דברי סדר ענ לנ~דו ~ערכנו א~רתי עלי ~דמ~ו

~~ו~
 לאיסור מצטרף היתר לפרש בעיני ~רח~ק כתבתי ד~ק ~~ין

 צירוף שלשון א~מ~ו ו~' איסורנע~ה דהית~
 נוכ~

 אחת לחתיכה לעשותן שפיר

והב~~
 ומ~ס~ים בקודש ~מר מפ' יבקיאותו חריפתו ב~ודל ראיה

 ל~ק~~ ~י~נהיות וא~
 הת~ ד~~ני ~חי~תו ~ל

 שני על ~ירוף ~ם דנופל
 חתיכה ב~צם והם באיסור נב~ע ההיתר כאן מ~א"כ יחד לחברםחתי~ות
אחת

 ל~
 ~עפ~כ כ"כ צירוף ~ם שייך

 ~ם דנופל בזה אדמ~ו כיון יפ~

צירו~
 ראיה לקמן למימר כדבעינין

 ~צו~
 למימר כלל כוונתי ~יה לא וע~ז

 ר~יה ~ו וי~יבנא הכי לפרש~דוחק
 ממ~ ~צומ~

 מתו~ אדמ~ו כ~ברי
 אי~טרך ד~פיר תירץ וע~ד ו~ו' צירוף לי' דלית בד~ה ~~א דל~חדנזיר

לצירו~
 כוונת והנה עכ~ל כו' דנ~ח במנחות אביי אמר ~וונא האי ו~י כו'

 לצירוף מ~רת לר~ש דאיצטריך אדמ~ו כד~רי ממש הוא ה~~ות~ס'
~היות

 ~יין עירובו ~~ל ע"כ ולאביי במנחות דאביי להא מדמי~~י ב~~
 אין ד~~כדב~"ש

 ~~ו~
 בפסחי~ זעירי לדברי

 בל ~אור אף דקאמר
 וע~~ מדאביי לאפוקי לאיסור ~טרף ~יתרת~ירו

 הוא דלאביי צ"ל

ב~"~
 כר"א ד"ה שם בפסחים בתוס' אדוני ויעיין להאריך ו~ין תערובות

 כמאן בד"ה ע"א דל~וובנזיר
 כ~

 מ"~ לי ק~י' ואי כו' אלי~זר
 ~ר~וק

 כוונת על לאיסור מצטרף ל~ון~היתר נו~ל~ ~הי' היינו לפרש~יני
 דזעיר~ ד~יבנא ~הא ~דולה וראי' לכ~יעור אלא כזה ל~~ן נופל אינוכי אד~~

 ל~ון נופל נמי לפדקמ"ו וה~תא ד~כ"ש דסבר מדאביי לא~וקיקאמר

~ית~
 ~יסור מצטרף דהיתר טעמא דמ~אי לא~יי אפי' לאיסור מצטרף

ונע~~
 הוא להכ~ אחד חתי~ה

 בכ"~
 אלא ~ובות ~"' אפי' לאביי

 אינו לאיסור מ~טרף דהיתרוד~י
 נופ~

 ו~ך ~~~ורא דשייך בהיכא אלא
 ~~תב~~ דברי על אדמ"ו ומ"ש מדאביי לאפוקי ז~ירי קאמרשפיר
ד~ל~ל

 דאיצטר~
 בכ"ש ~ערובות ע"י אפי' נזיר ד~בי לאשמעינן מ~ת

 אד~"~ו~'
 דאכתי חדא טעמי מתרי הוא מלתא דלאו

 ל~
 נזיר ד~בי ידענא

 איש~ני
 ל~

 לומר דרצה ועוד לאיסור מצטרף דהיתר טעמא די~יב
 תערו~ות לו ~איך~י~רא בעיןאיסור דהו~

 ~כד~
 דבריו לסתור באתי לא ואני

 אלא~~ו
 ~מתר~

 ד~יר דברי
 מילת~

 ערבא ~בי' דהא הוא
 ולא נזיר ~בי ה~ל"אבאמת דל~~ צר~

 בכה~
 משום כ~לא

 ד~זיר~
 הוא הכתוב

 תערובות ע~י דאפי' בנזיר מ~ר' דא~י ה"~~נימא לדבר ~םואין
 לדבר טעםואין בכ"~

 ו~~
 דהוא ~ו בע~ן א~סור דהוא~ נימא נ"מ~אי מאי

תערובות
 ובכ"~

 תקטירו בל ~אור ~בי מנין ע~רובו ~ווח הגמרא הלא
 מניין צ"לדלאביי

 דבכ"~
 יקיר לר' הל"ל כן

 ומ~~
 ~כתב~י דברי על אמו"ר

 דהל"ל פת זית בח~י ~נבלע זית חצי כ~ון דקאמר מ~י ל~ולמושקשה
 א"כ משרת כתיב הוה דאלו~לא אדמ"ו וכ' בפת שנ~לע כ~וןסתם

 כו~ ~טור נמי ~יעור אי~אדא~' ה"~
 ו~

 יהיה דלא לא~מעינן סתם נקט
 אדמ"~ ~י האיסור על ~ההיתר

 איכפת ד~אי אות~ דוחה בכך
 דאיהה"א בז~ ל~

~ 
 הוה

 כח~
 קרא

 כיו~
 מ~רת דכתיב לקרא זכינו ~עתה

 דחייב אתיולפד~ק
 בכ"~

 כ~ון ~ל הכי ת~רובות ~י אפי'
 שנבל~

 ~ת
 דקאמר נ~י וכן ~ית ~י~ור להזכיר ה"ל ולא~ כהי~רוה~~~ור~~הוא



~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~  ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~

 בתר נמי וכן מ"ש על ~דמ"ו עוד ומ"ש הכזית כל ש~~ל דמשמעו~כלו
 נזיר התם כדק~מר ד~~מרהכי

 ששר~
 פתו

 ביי~
 כדי בו ויש

 לצר~
 כזית

 וז~ל ~דמ"ו וכ'חייב
 הבי~

 דבריו לסתור ר~י'
 ומטונ~

 דוקא מוכח
 דידי ~דודי כ~ן כ~ב נ~ה דבר כו'כדברי

 דה~
 הש~ס דדחי מ~י לפי

בפסחים
 דלמ~

 ה"פ היינו לחוד מיין
 דל~ ~ימ~

 משרת כלל ר"ע דרש
 ל~יסור מצטרףלהיתר

 דב~~
 ~פיר ידעינן נמי משרת

 ד~יכ~ דהיכ~
 מיין~

 לר"ש נשמע מדר~ע ~~כ ד~ייבנחוד
 דבל~

 נמי משרת
 ל~

 הכ~ש נתבטל
 בכ~ש וחייב תערובות~י

 בל~
 וזהו משרת

 ב~~
 דבזה פרץ רבינו סברת

הו~
 שכ' יקיר רבינו על חולק

~~ 
 לרבנן ובכזית לרבנן ~כזית לר~ש כ~ש ~י

 בעין כש~ינו ~פי' עליהחייב
 ~ל~

 נבלע
 בתו~

 ו~~כ ~ו' ההיתר
 ה~

כ~~
 יקיר ר' דברי ל~מת רוצה ו~דמ~ו לר"ש

 בסבר~
 ~ותי דדחה מ~י

ומ~י
 דל~

 נקיט
 עדיפ~ בריית~

 דב~מת כיון מתני' ל~נקט ליה
נ~מע מבריית~

 פריש~
 הדקדוק גם ויתורץ בתירוצי לעיין ~דמ"ו וימחול דמתני'

 דלהכיזה
 הב~

 מש~"כ הפת בכל היין שפשט לפרש דנוכל מתני'

 דל~בריית~
 ~ו

 ד~"כ הכי לפר~
 ל~

 בפסחי' כדפרש"י רבנן פליגי הוי
 ~שגתי מקוצר ו~ני למבין נכונים ~דוני שדברי ידעתי גם ידעתיוהנה
 ~ניללמוד

 ~רי~
 הק~ חפצה ונפש בלב הדש"ת ותלמידו כבנו חתנו כ"ד

 שבט כ"ג ~' יום הנ"ל י~רוטשוב חופ~ק בוגין קצני~ל מביתיו~ל
 ~~'~~' תקט"ז~

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

~~~~ 
~~~~ 

 על שהשיג ר"ה במ' שור בכורבספר~~~~
 הש~~

 סי~ בי"ד שכ~
קמ"~

 דהטעם ל"ו ס"ק
 הו~

 של מנורה לעשות ש~סור
 ~פי'קנים שב~

 ב~~
 משום וכו' גבי~ים

 דהו~
 וז~ל ב~דש מעכב ד~ינו דבר

 מכבוד במחילה הנ~להמחבר
 הש"~

 שלע~ד
 ל~

 כל כלל עיין
 הצור~

 בזה

דה~
 כ~

 הש~
 שב~ה של אבל וז~ל

 ל~
 ~פי~ יע~ה

 מש~
 מתכות מיני

ו~פי~
 ב~

 עכ~ל טפחים י"ח גבוה ~ינו ו~פי' וכו' גביעים
 ומדל~

 מפליג
ב~יסור

 דבל~
 ~ב לשל מתכות מיני ש~ר בין גביעים

 דה~
 ז~ב בשל

 זהב בשל לעשות התיר ה"ל ו~"כ בו מע~ים ופרחים וכפתוריםגביעים

בל~
 גביעים

 ~~מ~
 בכל ד~סור

 גוונ~
 דבר חסר ~פי'

 המע~
 ו~' בו

 ל~~~
 דברי לפרש שנדחוק

 הש~~
 ש~ר בשל מעכב ד~ינו כיון דה~ק

 גדול דוחק ~בל דמעכב זהב בשל ~פי~ ת~נית מיקרימינים
 דבריכן לפר~ הו~

 ~ הש~~
~~~~~

 דברי שפיר~תיין
 הש"~

 מ~וח בפירוש
 דה~ ו~ו~

 כל
 שבמקדש ומ~חר כמוהו לעשות לנו ~סור במקדש כשרשהי~ ~

 ~רהי~
 בל~ מנו~

 גביעים
 ~י~

 ~ב של ~פי' מותר יהי'
 בל~

 גביעים

דה~
 כשר

 ב~ במקד~
 וכ~ת גביעים

 ה~
 זהב של

 ל~
 כשר הי'

 בל~
 גביעים

 דשל כ' ובלבוש וכלל ופרט בכלל כדילפינן ~מקדש מעכב ~ינו זהבה~~
 ~ינו שזהב ע~מו כל ו~"כ נוי משום קודםזהב

 מעכ~
 ב~דש

 ו~י~
 יתכן

 זהב של נעשה ~ם שמ~כב משום במקדש המעכב לדבר גביעיםלמיחשב
 זהב לעשותה ~~צ~א

 כל~
 גביעים ~"כ

 ל~
 ב~דש ה~כב דבר מיקרו

 ~יסור הוה ושפיר בחוץ ~יסור בו הוה במקדש ~כב ש~ינו דברוכל

ב~
 מנורה בפנים ומתקבל הו~יל ~ב בשל ~פי' בחוץ גביעים

 מעכבים גביעים ~ין זהב של וכש~ינה בפנים ~כב ~ינו דזהב~ביעים ב~~
 וז~ל כ~ ~רי~ק גםוהרי

 ופשיט~
 ל~ות ~סור ~~דש דכשר דבר דכל

 עכ~לב~וץ
 ול~

 ה~ב דבר מיקרי
 ~ל~

 במקדש ל~ולם ~כב
גביעים ~ב~

 הו~~
 זהב של ~ושים ~ין ~ם מ~בים ו~ין

 ל~
 דבר מיקרי

 ~פי~ ~סור ו~~כ במקדשהמעכב
 בל~

 זהב בשל ~פי~ בחוץ גביעים
~ 

~~
 הנ~ל המח~ר ~ש

 סב~ מח~ לדינ~
 ~ים ז' ש~שה דכל הנ"ל

 ~סור המעכב דבר ~יזה חסר~פילו
 ל~

 לענ"ד נכון
 דה~

 כתב
מהרי~ק

 ב~סור~
 דהטעם ט~חים ח~י גבוה ש~ינו דמנורה

 הו~
 הו~יל

 גובההו~ין
~  

 פחות לעשות מותר הוה מעכב ~בהה היה ~לו מכלל
 של מנורה ~פי' טפחיםמ~~י

 שב~
 בהדי~ הרי קנים

 ~פילו חסר ד~ם
 תו המעכב ~חדדבר

 ~יכ~
 ~יסור

 ל~~
 של ~פילו

 שב~
 מ'ש גם קנים

 וז~ל ~~להמחבר
 ול~

 ~~נו
 ו~ בגמר~

 הב~י~ בי~ ה~ במיימוני
שסד~

 ע~דת
~ הקני~  במנו~ 

 ולענ~ד
 שפ~

 סדר ב~"ם ~~נו

עמיד~
 ~נים

 ד~ שיה~
 שם כ~ב שהרי בשו~

 די~ פ~
 ו~ל יוד

 קנים ושני קנים ו~י וכו~ הילך ו~~ד ה~לך ~~ד ממנו יו~~י~ קניםו~י
 זו ב~רה שיה~ דהקפידהרי

 שיה~
 בשורה סדרן

 ו~~
 למצוה ז~ת ד~תב

 ~בי ~תב ~~י ~~ול~
 ~ק~

 מת~~ מיני ש~ר ~של
 ~ידין ~ין

 ~ ו~~~ ~~~
 ~ב

 ד~י~
 ~פ~דין

 ב~דר ~שי~ ~~ ~
 ג~ ה~

~ ~ ~
 ש~ש ~יה

 ~י~
 ~ם

 ל~
 כ~דר נ~ית

 ש~ו~ כ~ ה~
 ~פ~ים ~~ ב~~ ~~~ו~

~ ~~ 
 ד~ינו

~  ~~ 
 ד~ינו

~ל~
 סמך

 ב~~
 ~מנורה ~שה וזה דכתיב ~תוס' כדכתבו

 מעכב בה הכתוב דכל משמעי"ח ~י~ ו~
 ו~

 כתיב
 בהדי~

 קני וג' ה~חד~דה ~ו~ ~י ג~ ב~ורה
 ~נו~

 דקפיד הרי השני ~דה
 קר~

 ~~~ם
 ב~ו~~

~~~~
 בילקוט

 בהעלות~ ב~ הוב~
 וספרי

 זו~
 וכו' בהעלו~ך וז~ל

ומנין
 שיה~

 היה ה~~עי שהקנה דס~ל משמע הלשון ~רה כמין וז"ל ר~ןבזית ופ~ ע~"ל י~ירו ~~ל עטרה ~ין חלילה חוזרין
 שכל י~ירו ת"ל וז~ש ~רה כמין ~ביב ~ותו מקיפין קנים וששהב~מצע
 ~~מצע סמוכים כולם שהיו ל~מצעי ~יר היה~חד

 וה~ ב~~
 דכתיב

בקר~
 ג~כ ליישבו יש השני מ~דה וג"ק ה~חד מצדה יוצ~ים קנים ג~

בדר~
 במנחות ~בל זה

~ מ  
 בשורה עומדים שהי' לכ~ע דס~ל

 ל~
 צ~ל

 ה~ ב~מן שהקנים היינו ע~ה ~מיןד~ש
 כ~ן ~ולים

 עט~
 ודו~ק

 הספרי לדעת הוה ~נן דזית הר~שון לפי~ ולפ~זעכ"ל
 זוט~

 ~יסור
 של הוה ~י בעיגול ~פילו מנורה לעשותבחוץ

 שב~
 המחבר כדעת קנים

 שור בכורספר
~ 

~~~~
 ספרי לדעת י~ושמי

 זוט~
 נגד

 הגמר~
 ~דעת וגם דלרבי

 דהספרי ו~פשר בשורה ~מדים היוב~ש ר~~
 זוט~

 פירושו נ~י
 ו~~כ דז"ר השניכפי~

 ג~
 הספרי

 זוט~
 סדר מעכב הוה דבמקדש מודה

 הקניםעמידת
 בשו~

 של מנורה לעשות לדידן מותר ולפ~ז
 שב~

 קנים
 ומ~תי ~~מצע ו~חד ~נו נגד ~לו ~רובע ~ו מ~ולש ~ו עיגולבדמות
 ס' ש~לה ח~צ הג~ון בת'גם

 שצרי~
 לה~ת

 דוק~
 שבמקדש מנורה דוגמת

 רש~י לשון פשטות כמ~מעות מותר במקצת נשתנה ו~ם הדבריםבכל
 מהרי~שהבי~

 שורש
 ע~

 בעיגול נעשות למחות ו~"צ
 דל~

 ~מחבר
 הנ"ל שורבכור

~ 
~~~~

 נהשתמש ~~סור ~חד רב מפי שיצ~ה ~ור~ה שמעתימזו
 ו~מרתי קנים שבעה של שעשויה מחמת ב~ויר התלויהבמנורה

 בווד~י המ~ורה שבז~תלענ~ד
 ל~

 טב
 חד~ הו~

 עומדת ~~ינה מטעם
על

 יר~
 של יריכה וב~דש

 המנו~
 התוס' כדכ' מעכב היה

דכ"ח במנ~ו~
 ע"~

 בד~ה
 דתני~

 וכו'
 וז~~

 ~י דהוה וה~ה
 למיפר~

 זהב ב~ה
 לשנויי מצי והוה ירכהב~ה

 דל~
 יר~ בל~ מנו~ מיקרי

 כמו ו~ו ~כ"ל
 על הש~סשמתרץ

 ד~רי~ ה~
 ב~ה זהב ב~ה ו~ימא

 קני~
 לתרץ וכתב

ההו~
 הרי מקרי פמוט

 דיר~
 מותר התלויה מנורה ו~~כ מעכב הוה

 לה ש~ין מפנילדידן
 יר~

 ~יקרי מנורה ול~ו
 ה~

 חד~.

 הספרי לדעת ו~פי' הקנים עמידת כסדרן ש~ינומפני~~~~
 קנה עכ~פ היה במקדש ~מ רענן זית של הר~שון פי' לפיה"ל זוט~

 ת~ויה במנורה וכ~ן סביב ~ותה מקיפים קנים ו~שה ב~~ע~חד
הוה ל~

 ~ל~
 הקנים שבעת כל בהיקף

 וב~מ~
 זה ו~ין כלל קנה שום ~ין

דוגמת
 מנו~

 כלל מקדש של
~ 

~~~~
 בלבו~ראיתי

 סי' עט"ז
 קמ~~

 ו~ל שכתב
 נ~

 מש~ר ~פי' יעשה
 מ~כו~~ני

 ~פי~ וכן וכו'
 בל~

 ו~סורה ו~~ גביעים
 דמפרש מ~ונו משמע עכ"נממתכות ~שו~

 לה~
 ו~פילו הש~ע דכתב

 רק ק~י וכו'גביעים בל~
 ~דסמי~

 ליה
 דוק~

 מת~ת מיני ~ש~ר דהיינו
 לעשות מותר זהב בשל ~בללחוד

 בל~
 ובמקדש הו~יל גביעים

 ל~
 היה

 ל~ותמותר
 בל~

 ~נ"ד זהב משל כשהיה גביעים
 ב~

 המחבר עם הדין
 בכורספר

 ש~
 הש~ע ~~ן דמשמעות

 הו~
 ~מנו~ נמי דק~י

 זהב של

 ~סו~ נמידב~
 ~פי' בחוץ לעשות

 בל~
 הנ~ל המחבר כדכתב גביעים

 זהב של על ~פילו ~י ג~כ הר~שון ו~פילו ה~י ~~כ וכו'~ב ~ש~ ג~ ק~י טפחים ח"י גבוה ~ינה ו~פי' בש"ע דמ~ש כיון ותווז~ל
 פליג שהלבוש נ~מר ו~ם הש"ע במש~ות כיון דיפה נל~דבזה עכ~
 ע~

הש~
 ~בשל לדידיה וס"ל

~~ 
 לעשות מותר

 בל~
 ובמקדש הו~יל גביעים

 בשל~וה
~~ 

 ~סור
 ב~~

 דלענ~ד ד~רינו בתחילת לעיל כתבתי כבר גביעים
 ~ב בשל ~פי'~~ר

 בל~
 וזהב הו~יל גביעים

 ל~ גופ~
 ב~דש מ~ב

 מינים ובש~ר מתכות מיני ש~ר בשלוכשר
~~ 

 המשנה ~ול~ת גביעים
 וכפתורים גביעים מינים ש~ר בשל ~שות ~פ~ו ~יסור הוהלמלך
 עיין~ר~ים

 עליו~
 הוה ~~כ

 מנו~
 לדידן ~~ר שיהיה מין ~יזה של

 ~פילו כמותהלעשות
 בל~

 ודוק ב~דש ומתקבלת הו~יל גביעים
 הי~ב~

~~~
 ~~~ו

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

'~~ 
~~ ~  

~~~~~~~ ~ ~ון ~~~ 
~~~ 

 ~~ן
 ~ל~

 ~סך
 ~ובי~ ~~

 ~~ן
 ~בי~ שי~רכד~ ~ ~בי~ ~

 ~י~א בעד
 מ~~

 ~ז ~נ~ל
 ש~

 סך ישלם

~ל~
 ~ו~ים

 ה~~ ~~
 של ~~ון וכך

~  ~ ~  
 הן

~~ ~~ 
 ~נ~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ח~~
 ~~כ~ז חייב

 אל~ ס~
 היתר ~ד על ~ובים

 עיס~
 אני ומש~ד

 רשות אזי הנ~ל סך אשלם שלא וכ"ז ו~~ במצריו ה~מד ~י הבית~ת
 משכנתא השטר ~ל הלואתו שכר בעד הנ~ל הבית ~תוך ל~ר~~~ז

~~~~ 
 ~ים

 הל~ ש~ ש~
 ~~ל

 וכהיו~
 ~~ו

 היורשי~
 ~דין

 שכר ל~וב~~וה ~
 הדי~

 סך על
 אל~

 תוב~ים וגם שלו הקרן זהובים
 ה~תר שישלם ראובן~ת

 הדי~ ש~
 ~ך יותר ש~לים

 אל~
 זהובים

 כל דר שהי~ טוען~~וה
 אות~

 בשטר כ~ואר העיסקא בעד השנים
ה~כנתא

~  השא~ 
 לשלם היורשים שמחויבים דעתי ב~יות נ"ל

 ה~ך~ל
 א~

 י~לים שאינם ופשיטא גר~ן שום בלי זהובים
 להוצ~

 שום
 שכר נחשוב אם הדין אציע ד~תחילה מ~וממון

 לרבי~ הדי~
 קציצה

 רבית לאבקאו
~ 

~~~~
 לא~רא קימא אי בחצרי ודר הלויני לו אמר ס"ב קס~ו סי'בי"ד
 סי' בח"מ ואיתא רבית אבק הוה לא ואי ~יצה רבית~ה

 ס~ושס"ג
 בהג~

 בזמן בתים וסתם
 קיי~ ה~

 דעדיין אע"ג לאגרא
 אי' וגם ר"ק הוה הזאת המשכנתא א"כ ~עולם השכ~ולא

 בהג"~
 בי"ד

 ~א אפי' בח~רי דור ~נואתך ב~כר שאמר היכאשם
 קיי~

 הוה ל~גרא
 ה~כנתא ובשטר ~ציצ~רבית

 הנ~
 רשות כתוב

 לדו~
 בהבית

 הנ"~
 בעד

שכר
 הלוא~

 רק היתר ~ום הי' ולא
 מח~

 ואיתא עיסקא היתר על שהי'
 היתר לו אין הלוה שמת מיום וא"כ העיסקא בטל שמת ~יוןבח"מ

 בדיינים. ומוציאין ר~ק והוהלדור

~~
 ואם שם ~יו"ד ~אי'נ"ל

 הל~~
 חובו תבע זמן ואחר

 וא~
 הלוה לו

 ואי' ר"ק דהוה וי"א א"ר אלא ש~ינה אומ~ם י~ ב~~רידור
 אי מחלוקת הוא מתח~ה קצץ ~לא לאדם ~בא רבית בכל וה"הב~ג"ה
הוה

 א"~
 ואי' ה~ואה בשעת קצץ שלא לפי א~ר אלא בט"ז ואי' ~"ק או

 ר~ק הוה דלא א"ר אלאבש"ך
 אל~

 לא מדכתיב הלואה ב~עת כשקוצץ

תת~
 לא הנ"ל לי~א א"כ עכ"ל

 ר~ הו~
 בשעת הי' שלא כיון

 הלו~
 רבית

 המש~נתאוגם
 הנ"~

 על שהי' כיון הרבית ~ציצת הלואה הי'בשעת לא
 היתרצד

 ו~~ עיס~~
 א~ר רק הוה לא העיסקא בטל הלוה שמת נאחר

 בה~~ה י~ב ס"ק קע~ב סי' בי"ד ואיתא לי קים לומר המ~וה ויוכללי"א

~בכ~
 שאכנ ~פירות למלוה לנכות ה~וה בא אם א"ר הוה דהמשכנתא

 דהואיל לי~ מנכיניןלא
 והמשכנת~

 מתח~ה נעשה ולוה המלוה ברשות
 הפיר~ת בש~ך ואי' בדיינין א~ר מוציאין כאלו הוה מחובו לי' מנכיןואלו
 וכו' ני' מנכינן לאשאכל

 וכ~~
 מוציאין שאין ה~ב ~יעור טפי אכל

 שמחוייבים כחושה דעתי בשפלת נ"ל זאת כל ד' הודיע ואחריממנו
 ס~ג קס"ו בסי' שם איתא ה~ם זהובים אלף הסך כל לשלםהיורשים
 לא ו~' א"ר דהויהיכי

 מנכינ~
 וי"א לי'

 ד~כינ~
 רמ"א ופסק ~י'

 לדין דומה שאינה וב~ך בט"ז עיין עיקר היא א~ונהוהסברא
~ 

 ~לל
 ע~י' הלוה והמ~ה ב~כנתא אבל משכנתא בלא איירידשם

 ~ח~
ו~ח~

 דהוא ~יכא לי~ ~כינן ~א ודאי הכא כי במשכנתא
 א~

 כדאיתא
 בתפל~ באתי כהיום קע~בבסי~

 בתיבות הצדיק את אטריח שלא קצרה
 כבודו על וימחול~רבה

 הר~
 דברי בעיניו יישר אלו ~ודיעני והנשאה

אלה
 ~קו~ש לשרת העומד מחו~ ~ד ורבינו מורינו לפני התחננתי א~

ה~
 הירש צבי

 מו~ בה~
 מזאלקווא ז"ל משה יעקב

~ 

 ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ו~~~~~ ~~~ ~~~~ ~י~~~~~
 ~~~ ~~~~~ ~וו~~~~

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

 ~ז חדודים מ~הדבריו~~~~~
 נחמ~י~

 ללבונו קודם חידודו א~נם
 מ~ונים אינם הדברים ללבןוכשבאנו

 כ~ י~
 לדמות רוצה

 ~חלה קצץ דלא לרביתנ"ד
 הו~ ד~

 א"ר אלא
 וא~

 ~ציא~ן אין
~מלוה

 ו~
 אלא רבית ~וה מטעם לאו מ~ו להוציא רוצים דבנדון

 ~ירות שתו~םמטעם
 בית~

 להם הבית נפל מורישם שמת דמיד
 בבי~ם לדור אותו ~רשה ~מאן ~כירות להם לשלם ו~ייב דרובוו~א
 ~ין~נם

 ש~ירו~ כס~
 דין דבשלמא

 ה~ה דכשתבע איירי ה~~
שלא חוב~

 ~שע~
 הלואתו

 ~ור רשות לו דנותן נמצא בחצרי דר ~ה לי~ א~
 אלאב~נם

 ~ס~ ד~
 ~ם ~יו

~  
 ~ם ~בית דבעלי בנ~ד

 נתנו לא~י~~ים
~ 

 להם להעלות ~א צריך וא~כ ~לם כלום
~  

 ו~ו

~ ~
 ~לל על~ס ~ים ~ית

 א~~
 לזכות אחר ~עם ~נ~ד

 א~
 ~~וה

 ~~קא ~~ר ~עם~הוא
 וה~

 ~ב
~ 

 ~~יון
 ש~

 העי~א בטל

 א~ו דלא הכא דשאני ~ני~ו~
 ב~

ה דאין ~יכא אלא העי~א ~  
דר

 ~ ~י~ ~ ב~~~~
 ~~א ש~ר

 י~ל ~י~~~ ~~י~~ א"~
 ~ו~

 כמ"ש נוחה א~ד ואנו עמך להתעסק ~האבינו
 סי~ הסמ~

~  ~~~ 
 ו~~~

 ס~ז רצ"ב בסי' כדאיתא ~התנות היה המלוה
 וז~ בהג~

 ואם
 כו'~~יח

 א~
 לתת

~ 
 הפקדון בעל שבא לא אם הפקדון לבעל הריוח

 ~אן הר~ח ליתן חייב מעכב והלה כו' ארויח ואני פקדוני לי תןואמר
ו~בא

 א~
 ל~ר ל~לוה לה הוה למימר איכא נמי ~יסקא שטר גבי

 נ~א ב~ל אביהם עם ש~ה והעיסקא וכו' לי תנולהיורשים
 עלי' לא תו ב~ית דר שהמלוה ~אן בנ~ד אבל ריוח לו לתת~יורשים ~א~

~תנות
 כ~

 שעשה בעיסקא רוצים שאינם להתנות מוטל היה עליהם
 נת~ו בשתיקה שעמדו ו~חראביהם

 למע~
 שגם אביהם

 יעסק~ ה~
 העיסקא ריוח בעד בביתם ידורוהוא

~ 
~~~

 מלתא להאאמינא
~~ 

 לת~ של"~ סי~ בח~מ הש~ך דכתב
 דברי

 לא בשתיקה ~מהם עמד דאם ש~ץ גבי ס"ח שםרמ"א
 תנאי עלדנשאר אמרינ~

 ראש~~
 שהמשכיר גאון האי רב ממ"ש עליו תיקשי דלא

 ממה לפרוע חייב שאינו יותר שם ועמד ידוע בסך ל~נה לחבירובית
 אלאשעמד

 כ~
 ~~נה סך

 הראשונ~
 שנתייקר ואע"פ ש~תקו ~יון

 באנו ואם וז~ל הש"ך וכ' ס~ט שי~~ סי' בש"ע והובא ~כ~להשכירות
 ה~ דבריליי~ב

 הוה בביתו דר ~הוא כגון דהתם לומר אנו צריכים

 בפירו~~שכי~
 ה"ל אלא בביתו לדור ~הניח ליה הוה לא דאל~כ

 ונ"ד ~כ~ל הכא משא"כ לאחרלהשכירו
 דמדהניחוהו דהש"ך ~א כי מ~

 עבור בפירוש להמלוה כהשכירו הוה בשתיקה דעמדו אע~ג בביתםלדור
 ע~ו שהתנה כתנאי ~עיסקא ונתרצו מהעי~א לו שמגיעהריוח
מורישם

 כפ~
 ברור וזה גאון האי רבינו תשובת ע"פ שי"ב ס~' ~ש"ע

 מחויבים וא~כו~לול
 היור~'~

 שכ' אף והנה ענ"ד כנ~ל האלף את לשלם
 ד"ה י"ז סי'רמ~א

 ש~
 או דינין מבע~י לאחד פסק חכם שום יכתוב

 שלא כ"ז פסק בלי ד~תו לושיכתוב
 הלא א~ם עכ~ל שניהם ד~י שמ~

 לב~לנא
 די~

 ראוי אמנם ואם ~ר~מכ~ת כ~א האלה ה~רים מוסר ~~י
 ממונו~ בדיני ל~תוב עצמולמנוע

 אהבה לרוב ת~ובת בכמה ~נ~צא כמו
 מאתי ושלום בקשתו למלאות ל~תאפק או~ל לא רוכ~ת את אהבתיאשר
 ש"בומנאי

 ואו"~
 יצ"ו והגליל לבוב חופה"ק רפאפורט כהן חיים נאום

~ 

~~~~~~ 
 ~~ ~~~ ~~~ ~~ו~ ~~~ ~~~~י

~~~ ~~~~~~~ ~~~ 
 ~~ו~~~ו~

 ~~ו
~~~ 

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

~~~~ ~~~ 
 ו~~~~ ~~ו~ ~~~~~~~~

 ~~~ו
~ 

~~~
 להוציא בא'ם היורשים שאין וז"ל השאלה בנדוןנאמר

 דמיד ביתם שכירות שתובעים ~טעם אלא קצוצה רביתדהוה ~ע~
 השכירות להם לשלם וחייב בו דר ו~וא להם הבית נפל אביהםשמת
 הלוואתו בשעת שלא ח~ו אתהמלוה ~תב~ איירי שם דבשלמא כ~ף אין בחנם לדור אותו ~שהדמאן

 ואמ~
 נ~א בחצרי דור ה~ה ליה

 לא היו~ים שהם דבה"ב בנ"ד אבל ו~~ בחנם לדור רשות אותודנתן
 ביתם דירת שכר להם להעלות הוא צריך וא"כ ~ולם ~לום רשות לונתנו
 דעתו ולכוון להבין אוכל לא אמרתי עכ"ל עליו באו רבית מטעםולא

 כל בז~ל מאביהם עי~א שטר היה הזאת ה~אלה בנדון הלאהרמה
 סך ישלםשלא ז~

 האל~
 ב~ד בבית בחנם לדור לה~וה רשות ניתן אזי הנ"ל

 נפל לא הנ"ל הש"ע לפי וא"כ העיסקאשכר
 כל~

 היורשים לפני הבית
 בר~ותו הבית הוא אזי הנ~ל סך להמלוה שילם שלא זמן כלדהא

 אביהם התחייב ~שר העיס~א שכר בעדבחנם לדו~
 בש~

 הבית נפל ולא
 שלא כ"ז ב~נם לדור להמלוה רשות אביהם שנתן כיון להיורשיםהנ~ל

יס~
 הנ~ל חוב

 ו~
 ע"כ אלא להיורשים הבית דירת שכר ליתן צריך

באי~
 בעד אלא בחנם לדור רשות לה~לוה אין הלא בטענה ~יורשים

העיס~
 העיסקא בטל שמת וכיון ~ביהם בש"ע כמבואר ~ביהם

~וע~ ~  רבי~ 
 שכתב מה גם עליו באו

 רפ~
 את לזכות שדעתו

 העיסקא בטל שמת אף העיסקא היתר מטעם והוא אחר. ~עםהמלוה
 אלא העיסקא בטל אמרו דלא הכידשאני

 הי~
 במשכנתא דר המלוה דאין

 ~ולן דהיורשים אמרינן לבד עיסקא שטר לו ישרק
 ל~

 ~ה אבינו

~~ת~~  וא~ 
 נו~ ~תי א~ן

 כ~ש
~~~ 

 ועל ו~~ ~~ סי~
 כיון בנ~ד ~בל וכו~ ~~~ת היהה~ה

~ ~  
 ע~ה לא בהבית דר

 בעי~א רוצים שאי~ם ~ת~ות ~טל היה היו~ים עלי~ם אם כי~תנות
 ש~מדו ו~~ר אב~ם~~ה

 ב~י~
 ש~ם אביהם ~~ה ~~ה

 ~דור והלה ~~~אי~ו ה~
 ח~ בבי~~

 בעד
 ~יו~

 ~ל העי~א
 לפ~ד~~ה

 ~כח~
 דבר ~שולח~ ~שיב

 א~
 אינו ב~ית דר שהמ~ה

~~ל
 ~ א~ ~י להתנו~ היור~י~ ~

 ~יה ~~וה
 ~~נו~

 אם
 רוצ~~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~

 בעיסקא ~"כ להתעסקהם
 כ~

 ש~ר בעד בחנם שידור אביהם שעשה
 דאיתאהעי~א

 את להשקות הפועל את השו~ר ~"א של"ד סי' בח~~

 ~~הש~
 ואין דפועל פסידא וכו' הנהר

 הבעה~~
 והביא כלום לו נותן

 וז~להס~~ע
 והטע~

 אחר כתב ~ור"ם ו~ם הטור כתב
 זה~

 כלל דרך ~יד
 לא והפועל יודע היה הוא א"כ אלא הבית בעל יתחייב לאלעולם

 ד~והיודע הי~
 לב~

 שניהם או יודעין שניהם אם אבל ולהתנות לו ל~לות
 על וידו שה~"ה ~פסיד הפועל יודעיןאין

 התחתונ~
 וא"כ הטור עכ"ל

 יודעים דשניהם היכא להתנות עליו ~טל ע"כ להוציא בא דהפועלכיון
 השאלהובנדון

 א~
 זה האלף סך להוציא בא ע"כ בהבית דר ~~לוה

 היה ~וטל ועליה העסקא בעד בחנם דר שהיה באו~רו~היורשים
 בה~"ה ס"ב ~י"ז בסי' דאי' ה~~יס על ולאל~נות

 וה~
 בשאר

 וה"ה השואל ס"פ ה~רדכי וז"ל הס~"ע ו~יא וכו' שביניהםטענות
 דק~ע ו~ו' ~רתי בה' או~ר והשוכר השכרתי ~ו' או~ר ה~שכיראם

 הטור כתב בזה וכיוצא ראיה להביא ה~וכר ועל עו~דת בעליםבחזקת
 בחזקת דקרקע ~כלל ~"כ ו~וא סט"ז שי"ב בסי'וה~חבר

 בעלי~
 עו~דת

 דר עוד להיות ~יו~ים ~וציא ה~לוה רוצה ה~אלה בנדון א"כעכ~ל
בהבית

 ~ח~
 שעשה כ~ו ~עסקים הם ~ם שיהיה העיסקא שטר

 נוחה דעתינו אין או~רים ~םאביהם
 ב~

 בחזקת דקרקע וה~"ה
 אביהם כש~ת דתיכף להתנות היה ה~לוה ועל קיי~ת היורשיםבעליה
 אצל כדאיתא ~אביהם העסקאבטל

 הב~
 וידו של"ד בסי' פועלים עם

 שנופל ספק בכל וכן בה~~ה סט"ז שי"ב בסי' דאיתא ה~ם התחתונהעל
 ב~י~ו נא~ן דאז חזקה שני שאכלה לא אם וכו' חבירו בבית הדרבין

 הוא ~בית שטר ~וציאין דהיורשים כאן שייך אינו זה ~"לדלקחתי
 ~ודה בעצ~ו שה~לוה ו~ם ב~~ו נא~ן שיהיה יוכל ולא אצלוב~שכנתא

 היורשים הספק בכל וא"כ כלל היורשים עם עיסקא היתר שום עשהשלא
 עוד ~ביתם ל~ר להוציא בא וה~לוה ~וחזקיןנקראין

 בש~
 ועליו

 ו~םלהתנות
~ 

 ~~ך ראיה ~כ"ת ~וד רום שהביא
 בח"~

 של"ג סי'
 בשתיקה ע~ם ע~ד דאם ש"צ גבי ר~"א דבריוז"ל

 ל~
 דנשאר א~רינין

 עליו תיקשי דלא האחד ה~נאיעל
~~ 

 ד~~שכיר ~און האי רב שכתב
 לחבירובית

 לש~
 יותר שע~ד ~ה לפרוע חייב שאינו יותר שם ידוע בסך

 של סך כ~ואלא
 שנ~

 ואם הבית ~בעל ב~תיקה שע~ד כיון ראשונה
 הוה בביתו דר ש~וא כיון דהתם לו~ר אנו צריכין הרב דברי ליישבבאנו

כפי~
 לאחר להשכירו הוה אלא בביתו לדור להניח היה לא דאל"כ

 היורשים שע~דו ~יון ל~ר נראה ו~זה עכ"ל הכא~שא"כ
 בשתי~

 הוה
 ~ם שית~ו העיסקא ב~כר שידור בפירושכהזכירו

 ה~
 שעשה כ~ו

 ~שובת הבית~ שכירת גבי דהתם לחלק טעם ליתן לפע"ד נראהאביהם
 האירב

 ~או~
 להוציא בא הבית שבעל איירי ששם כ~ן שפיר שייך ~ל

~השוכר
 אח~

 שפיר כתב לכן יותר בה דר שכ~ר
 שאי~

 יותר לפרוע חייב
 בשתי~ה בהבית שע~ד כיון ראשונה שנה סך כ~ו אלא~סך

 דאל~
 לא

 ה~לוה בא בנ"ד אבל לאחר להשכירו הוי אלא בביתו לדור להניחהוי
 דאל"כ גאון האי הרב של טעם שייך לא כאן ~ם ש"ע ~יורשיםל~ציא
 לדור להניח הוכרחו דע"כ בביתם לדור להניח היהלא

 שינ~ ע~
 החוב

סך
 האל~

 אינם הבית שכירות בעד הנ"ל הסך ~כלתה ו~עתה זהוב
 בא והוא שבארתי כ~ו ~וחזקים והם בביתם לדור עוד להניחרוצים
 ~תנות ועליולהוציא

 תי~
 שע~ד וכיון אביהם ~תת אחר

 הבית ש~ירת בעד שנה בכל הנ"ל הסך לנכות ה~לוה נת~הבשתיקה ע~~
 ראיה להביא נ"ל~ד

 דא~
 שה~לוה

 ~וח~
 דאי' להוציא בא נקרא בהבית

 ה~ינו הש~ועה ~ן פוטר ה~ס~יע עד דא~רינן והא ס"ו פ"ז ס~בח"~
 וכו' טענה הנתבע שטועץדוקא

 בש~~ עי~
 כ~א ס"ק

 היינ~
 דוקא

שטו~
 ב~רדכי ראיתי ושוב וז"ל וכו' טענה

 רפ~
 אבל כתב ד~יעא

 נוטל רא~ן ~של ~ן ביד ישאם
 ב~

 ~~יעו העד ~רי שבועה
 פ~ק כך ~בועתולפטור

~~ 
 ת~"ז ~י' ~ה~~ בת' והוא בתשובתו

ו~
 ~ופא ל~ר"ם שס~ל ~רי ו~ו' ~י~ו ע"י אלא נא~ן אינו ש~עון

דאפי~
 היכא

 נא~ דאי~
 לפ"ז וא"כ פוטרו ה~ייעו עד ~י~ו ע"י אלא

 ה~דברי
~ דברי וכו' ~  יותר אבל וכו' אהדדי ~ו~א שב~רדכי 

 ~פ' שב~רדכי ש~~נר~
 ח~

 ~~יגו קרקע ~בי אלא קא~ר לא

~~
 ~רקע ~בי נ~א עכ"ל ~ח~תה ~ע ~וציא

 א~
 ~חזק שה~לוה

נק~
 ע~א ~ין ~ציא

 ~ט~
 ~ש~ך פסק ב~לטלין אלא השבועה ~ן

~ה
 בק~ ה~

 באחד ווילנא
 ~~ירו כלי שת~~

 וט~
 לו שחייב

 לו והיהו~ך כ~
~  

 שיטול ו~ס~נו ~~ייע
 ש~~ ב~

 ~"ל
 וא~

 הש"ך

~ח~
 ~~ע ד~י ל~ט~לין ~~ע בין

 ש~ו~~ א~
 ~וציא נקרא ה~לוה

ואין
~  

 נ~רא ~ד ~י ול~ז ~וטרו
~ ~  

 ~תנות היה ו~ו ~וציא
 פועל~דין

 ~~ אצ~
 ה~וה שע~ד ו~יון

 בשתי~
 אביהם ~יתת אחר

 הם שיתנו כלל התנה לא היורשים ועם ~אביהם ה"ע בטל ש~תוכיון
 צריך לכן בחנם שידור ~חזקתו הבית ~ציא נ~ן אי~~יסקא ~~~
שכר ~נ~~

 ~הסך די~
 ~ק~

 הכחושה לפע"ד כנ~ל לבעליו תחזור והבית שלו

והנ~ו~
 ולתשובתו

 ~ר~
 א~ים ~ו~ה אשר

 ~ינאי אצפה. בלבנון א~
~חודש~

 ו~בקש
 א~~

 יצ"ו ~אלקווא ~שה י~ב ~' בה~ההירש ~י הק' בקודש לשרת לע~וד אני ו~וכן ת~יד
 א~ ~

 פ"ב ב~י' דא~רינן
 י"בס'

 ס~
 ה~לוה אין ו'

 נא~
 של~ו סי~ הריב"ש וכתב כו' ב~י~ו

 להוציא ~~ו א~רינן לאל~"ד דא~
~  

 נ~ד
 קרק~

 קרקע א~רינן ולא א~רינן
 עיין ~~דת ~~ליהבחזקת

 בגו~
 שאכל פירות לענין איירי דשם התשובה

 הפי~ת אכילת על עדים דליכא היכא אבל וז"ל ~לישית ~שנהה~לוה
 לא א~ר בעי דאי ב~י~ו אכלי ודידי א~לי אין לו~ר נא~ן הואל~לם
 דרתי לא ~~ר ה~לוה יוכל לא הזאת ~אלה בנידון אבל וכו'אכלי
 ~א ~הבית ~~לוה ~טר היורשים ביד יש וגם ע"ז עדים שישבהבית

 יכול ולאב~שכנתא
 לו~

 ס"ד ק"נ בסי' כדאיתא בידי הוא לקוח
 אינו ~כונא בתורת שירד לנו ידועאם בש"~

 נא~
 ג' בה הוחזק אם אפי'

 וז"ל בס~ע ועיין ~יד להחזירה צריך אלאשנים
 להחזי~ צרי~

 ~יד
לפ"~

 האי התבי~ ד~י כדי אכל בשכבר ד~יירי וה~חבר ה~ר ד~יק
 את לשלם צריך ר"ל אלא הוא ל"ד ~ד~חזירה

~ 
 ~שעה הפירות

 ד~י כל ~שלם צריך בנ~ד א"כ עכ"ל ה~כונתא י~י שכלוראשונה
 שכלה ~עה~כירות

 העיס~
 העיסקא בטל אביהם כשמת

 וע~
ה~לו~

 הנ"ל הירש צבי הק' בס"ד ביארתי כאשר להתנות היה
~ 

 בהחשב דריט~ך שקורין ~טבע בפ"פ לחבירו שהלוהבאחד~~~~~
 לשלם שט"ח הלוה לו וכ' ~ליש ~דולים לעשרה זהב דריטלכל

 ~בעזה ירי~ שאחרי פ~פ יריד קודם הנ"ל חשבון לפי פוליש זהוב הסך כללו
 שי~

 נתיסד הרעדוקציא וע"פ פוליש ~דולים ~"ו זהב בכל
 שאין אך פול'ן ב~דינתינו ~~לים וארבעים שנים בסך דריטל בכללחשוב
השער

~ 
 נוסע שאינו ו~י בשופי כך יוצא להיות הבריות בין ~קובל

 ~וכרח להוציאם החריפים לזוזי וצריךלפ"פ
 להחלי~

 אפי~ ~נ~ל הדריטל
 ~ןבפחות

~ 
 ההלואה על ו~אלתי ~דולים

 הנ"~
 לשלם בפ"פ ש~ל~ים

ב~דינתינו
~ 

 סוחרי ~אלתי והנה ריבית חשש בזה יש אם ~דולים
 ה~פורסם הנ~יד ה~יוחד אחד וביותר יצ~קה~תינו

 ~ו~
 ~פה ברוך

 ~קפקים להיות בעיניו כ~צחקוהייתי
 ב~

 נוה~ין ה~חרים כל שכ~ט

ב~
 דרך ו~וא

 ~ו"~
 ~דבר ללבן הס~ר עם וא~תי הת~רים ודרך

 ע~
 ~ד~

~"~~~
 סי' בריש דאיתא ~~ור היתר שהוא

 קע"~
 ~כר

 ~חבי~
 דבר

ששוה
 עש~

 בד"א וכו' עשר לו ש~~ין בשביל בי"ב זהובים
בדבר

 ש~
 טלית אבל כו' ש~ה ~ן ידוע ש~~ו ~ר או ידוע שער לו

 לו שאין בווכ~צא
 ש~

 ואין ידוע
 שו~~

 ~ותר ידוע
 ל~כ~

 לפרוע ביוקר

לז~
 דריטניך ~טבע שהרי כהאי ~~ש ~וי נ~י בנ~ד לפ"ז וכו~ פלוני

 ליתן ~ותר לכן ידוע שו~ו ואין קבי~ת לו א~ן כי ידוע השעראין
 ב~קרבה~תנה

 ש~חליפ~ ~~
 ב~דינתינו אותם

 ואע"~
 שהביא

 אבל ~עט ב~עלהו אלא היתר שאין שאו~ר ~ישיש ~~
 א~

 ה~ה ~ל~ו
 לפ~וק אנו צר~ין א~ור~'

 כד~
 עזרי' ~נחם בתשו~ כדאי' הראשונה

הובא
 ה~חבר של שדרכו בש"ך ~א וכן א' סי~ בח"~

 כדעה לפסוק דעתו י"א בשם וה~ניה בסתם הראשונה דעהש~ב~א שב~"~ ש~
הראשונה

 וד~
 שא~~ ל~י כבוד ל~וק רק ~יא אי~ שניה

 דאין וא"ל
 דרך ב~וכר אלא זהדין

 ~ו"~
 דאינו אפשר הלואה דרך דנעשה נ"ד אבל

 אביאכן
 ראי~

 דנדון
 אפ~' ~ותר ידוע ~ו~ו השער דאין היכי ~

 בסי' דהב"יבהלואה
~"~ 

 הלוני דא~ר דין ~בי הרשב"א תל~ידי בשם כ'
 חיטין לי אין ~נה א"ל~ה

 ~ ב~נ~
 ~ו~ ~אה שויס הם ועדיין ו~' לי

 בדינר הש~ר אם אבל כתבוו~ז
~~ 

 הוא ריבית דינרים בל' לו ונתנם

~
 ונתנם צ~ שוים הי' ~חלה ואם זה ~~ן הב~א שם ~טו"ז וא~ר

 ט~ם ונראה הט"ז וכ' ר~ית הוה ב~הלו
 ד~ו~ אע"~

 ביותר ~כור

~~וו~  
 כיון א~ור כאן

 ~ שא~
 ~וכח ~כא הלוני תחלה

 לודא~ר דא~~
 תח~

 ~ו ~נתנם בדינר השער ידוע א~כ אסור אין ~לוני
 אבלבשלשים

 ~ א~
 ואי~ ה~ ידו~ היה

 אפ~ ידו~ ~~ו
 אם

לו א~
 תח~

 ~ דאל"~ ר~י~ ל~ אפ~ הלוני
 לאש~ינן ~ו

 ~ות~
 טפי

 ו~ו~ ה~ ~~ ~דאפ~~
 ידוע

 דאפ~
 אם

 תח~ ~ א~
 ה~נ~

 ריב~תהוי
~ א~  וש~ ה~ ~דו~ דבאי~ 

 ~ם
 א~ ~לוא~

 אי~ור בו
 דהש~ הי~י אפילו ~א בנ"ד היתר נ~ד עודר~ית

 ידוע היה
~  



~ ~

~ ~ ~ ~~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~  

~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

 ~נו ~יא הרי ~ה ~בר דאם ה~~ם ד~ת והיא ~~ ~י~~ש~
 ~דין~ה

 ~~י~
 ר~ית אבק

 אי~
 ~י ונ~ד כ~ץ

 מ~
 דין

~ 
 שהדריטליך

 כ~~~י
 ~~ ~~י~ין

 בתש~ים קנה וא~"כ במנה ה~ריטלך לו ונתנה
~י~ו

 ~~ו~ ~~
 לא ~פ~ן

 ~~~ו~ י~
 אפ~ה בהש~~ח שנחשבו

 ~ך~ה
 השט~

 ב~ל
 מ~

 ~וציא ו~שה ~ר דאם הדיץ והוי שנתנם
 דהתם ז"א ~ה שוים הם ו~דיין ~ומר ר~א ~תנה ד~ם וא~ל~~ו
 שיש~יטין

 לה~
 ש~ר

 שאין בנ"ד אבל מאה ~דיין שוים שיהיה צ~ך ידו~
 ש~ר~דריטלך

 ידו~
 שם כתב דהרמ"א וא~ג כמ~ש משם ~דיפא

דהוי וי~
 ריב~ אב~

 ~ו שאלה הג~וני ~~דת בתשובת כתב כבר
 כותב ר~אשאין שבכ"~

 ~נ~
 בא אינו י"א סתם כותב רק ~ורות

 רק ההיאהדי~ה לה~י~
 ~כת~

 אין בד~ד אבל לה ~וש יש
 ל~

 לאותו לה

ד~
 ~כ"ל

 וא~
 שכתב

 ר~
 התנה דאם

 מת~~
 הוי בפחות ממנו לקנות

 כתבו הא גמורריבית
 הב"~

 הפוסקים דלשון שם ו~"ך
 ~מ~

 ~~ין
 גמורריבית

 ול~
 לאותו ואפילו ~כ"ל גמור רבית

 ג~י א"ר ד~י ד~
א~

 לו
 הלו~

 ~ציא אינו א~ר הלא כו~ לי יש ~יטין לו ואמר ~נה
 והב"ש הטו"ז כמ~ש דמי כגבוי שלנו ומ~נות~דיינים

 נ"ג סי~ באה~~
 ה~תןדאם

 נות~
 וא"כ ~~תנו מוציא ה~ב ~הוי ש~נו ממרנות ~~תנו

 וא~כ ~~וה מוציא הלוה והוי כגבוי דהוי ~מרנות ~מלוה דישבנ~ד
 בדיינים יו~א אינו הלא א"ר הוי~פילו

 ו~
 רוצין שק~ת

 הנשמ~ לפי לו~
דשט"~

 ריבית בו שיש שטר הוי דידן
 שהרי אינו בודאי ~

 ל~
 החו~ת

 דל~~ לי יראה בזה הקרן ~ם דרבנן ריביתדכשנכלל ת~~ גיד~י בשם נ"ב סי~ ~ו"מ בש"ך ו~ורש א"ר אלא ל~העכ"פ
 ממש~בדי בו גובה

 לד~ת ד~לתא לרוו~א כתבתי כ"ז ~כ"ל בדאורייתא אלא גזרו לאד~"כ
 ומנהגן הוא גמור היתר לפ~נ"ד אבל המ~מיריןכל

 ישרא~ ש~
 לה~ר אין

 בהם לקנות בפ"פ המ~ות לוקח שהלוה בפרט היתר בזה שנהגוא~ריהם
 כ~ ~~ יום היום כ"ד ~ מו"מ דרך והוא בהם ומרויחסחורה

 תק~ד סיון
לפ"ק
 נא~ ~

 והגליל לבוב ~ופ"ק רפ~פורט ~ן ~יים
~ 

 שאלתה~תק
 הגאו~

 ל~סא. אבד"ק שהיה ז~ל ט~יל דוד מו"ה

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

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

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

 שיש
~ 

 וסת
 קבו~

 שבי~י היות לב~לה ל~ר יכולה ואינה
 כש~דקתלבונה

 ב~~
 ~ת ובכל דם ה~ד ~ל ~וצאת היא

~
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 ~~נו
 ~~~~ ~~~~ ~ ~~~ ו~~ ~~~~~~~ ~~~~

~~ ~~ ~~~ ~ ~~~ 

 ש~ ~צי ~רך ~ד לה וכואב ו~אב צ~ר ~גשת ה~א~יאה
 א~ר

 ~דיק~
וא~

 ה~ד מכניסה אינה
 ~ ב~~

 ואינו לה כואב אינו ~ט שמ~יסו

~צ~
 דם

 וא~
 דם ש~שונה לטובה שינוי בה נמצא זאת גם

~ 
 הבא

 כד~ה לראות האשה הרגילה אשר ד~ים מר~ה מש~ר במ~יתוה~ד ~~
 זה דםנשתנה

 אב~ במר~
 ל~אה גם

 ט~ ~
 טמא

 הוא כי יק~
 ה~מאים דמיםמ~אה ג"~

 בא~
 הנ~א זה דם נשתנה זאת אך~אשה

 דםמ~אה
 ראיית~

 ~אם רבינו יורינו תמיד
 נו~

 לומר
 ו~וכי~

 מ~ת
 טה~ סימנישני

 מ~ שבודאי ~יתו ומשונה לה ש~אב הנ"ל
 לה יש

באותו
 ~ו~

 וממכה
 ~ ב~

 ו~ני יבוא מאין ו~ר כאב דאל"כ זה דם
 או במראה נשתנהזה

 דל~
 ~~מק שמכניסה הבדיקה מ~מת לה שכואב

 סבה ~יזהאו
 א~~

 ~ל
~~ ~ 

 ~ם ~א ~ור
 נא~

 שלא לה
 לה~דתכניסהו

 ב~ו~ כ~~
 שי~ורו יד~ינן לא

 ס~ ובש"~ ~ ד~ו~
 ש~~פ ~יא~"ו

 צרי~
 ל~דוק

 ב~~
 כ~ה כפי היטב

~ 
 אד~~~~~

 לי דמספקא מאי קצת א~וב א~פ"כ יד~ לא אשר
 דה~א זהבנדון

 וכ"ש י~ש ~רא"י ~שם ס"ז קפ"ז סי~ בש"~
 לא ו~~ קצת לה כואב ההוא בצד כשנוג~ת הבדיקה בש~ת מ~שתאם

 דאינה אך ~ה לה שיש באשה מיירי אם דמלתא ברירא לינתווד~

יוד~
 לה כואב אם ולכך דם ~ציאה מכתה אם

 הוכ~
 דמכתה ברירא

 אבל דם~ציאה
 מ~~

 לא ל~וד הכאב
 להוכיח ~די לא דתרתי מוכ~

 שישמהכאב
~ 

 דלא כיון הוא א~ת ודא דא דלמא או דם ושמוציא מכה
 באשהשייך

 ד~~
 ~ל להקל הכלל מן שיצאת זו באשה והכא

דהכאב ~~
 מ~ מ~~ ~~

 ולכך
 מוציא~

 בשו~ת הנ"ל ספק מבואר וכבר דם
 סק"י הנ~ל בסי~ הט~ז מדברי ~וכח הקלושה לד~תי אך שמואלא~נת
דמפרש

~ מ  
 שה~ דמה~"י

 רמ"א ~ל שם דמקשה ~כה לה
 לה שישבאשה דפו~

 ו~
 יוד~ת שאינה א~"פ ב~תה שתולה

 א~
 מכתה

 ת~יד ש~ציאה בירור ~"י כ"א ~יל אינו ~רא"י והלא דם~ציאה
 דלמא קו~יא ומאי י~"ש כו~ א~דמצד

 ~ד ת~א לא דאם שאני הת~
 שיש לו~ ~"ת א~כ תמידא~

 מ~ ~
 דכל ~ני לא לחוד ווסת

 מן בא~ד תמיד דמוצאת הנ"ל הוכ~ה הצריך לכך ה~כי ~לפליגי הפו~י~
 מעשה ~רש דט"ז צ"ל ~"כ מכה לה דיש הוכ~ה ~~רינן אזהצדדים
 מ~ה אם מסופקת דהיתה רק מכה לה היה דבלא"הד~רא~י
 תמיד ומ~את הואיל הוכיח ולכך דם~וציאה

 ב~ו~
 ~מכתה ש"מ א~ד

~וציאה
 ~~ ד~

 דמטהר ר~א ~ל ~שה
 א~

 מוציא מכתה אם א"י אם
דם

~  
 ~יכן יוד~ דמי כלום ~ני דלא אפ"ל ל~וד כאב אבל כ~רא~י

 דהת~ מהרא"י ובין נ"ד בין ל~לק אפשר לזה נוסף הכאב להבא
 ~אה

תמיד
~~ 

 ב~כה לתלות יש יותר שפיר א"כ הצד
~ 

 שירד ~לומר הצד
 ולכך ~צדה~ור מ~

 א~
 ה~ד ~ל שמוצאת הכא ~שא"כ סגי~ ל~ד בכאב

 דהואאפ"ל
~ 

 שם. ~ויין דדמים כיון ב~כה לתלות ו~~ת ה~ור
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 הגאון על שם הקשה ח"ר ל"ז בתשובה י~ב שב בתשובת ראיתי

ח~
 ואינו וחבורה בועה דם ש~א דה~ינו מכה דם בין דמחלק

 ה~ור היא האם הרי כו' שלה האם נ~לשה אם אבל המקור דםמעיקר
 מה באים הדמיםשממנה

 בכ~
 דאי~ ~א עליו ומקשה כו' בריאה שאינה

 לומר אשה נאמנת~ש"ס
 ~~ מ~

 יוצא דם שממנה במקור לי
 אחרים ע"~ להתברר יכול שא~נו עומק במקום ~א ~כה דאותודא~ירי משמ~

 וכ~ ידעה מנא גופה האשה הלא ומקשה שהאריך ע"ש ~~לדתוע"~
ע~ניה

 במקו~
 שם לראות

 המ~
 לידע לה א"א ע"כ

 ש~
 מכה לה

 כאב שהוא כאב ~אותו לה שנראה עד ~גדול הכאבע"י אל~
 מ~

 דם ש~צא
 חול~ א~זה ~חמת גדול כאב לה דיש דאף דס~ל ח"צ הגאון ולפ"דממנה
שא~ר~

 ~צ~ה האם מצד לה
 וחבו~ בוע~

 לה אפשר האיך א"כ טמאה
 ב~בלהתבונן

 של~
 בועה מחמת מכה מחמת הוא אם

 וחבו~
 מצד או

~מה
 וע~~

 ולפ~ד הזך בלשונו שהרח~ב
 ה~

 כאב לה דיש כיון נ"ד
 דםע"כ

 מ~
 מכת שה~א אף הוא

 הא~
 ~וכחה היא טהורה אפ"ה

 ~ לפי וגםהנ"ל
 מ~ה לומר אשה דנאמנת הנ"ל הגאון דברי שמיישב

 והיסורין הכאב לתלות יש דיותר משום לי~ש
 בבו~

 ~לתלות וחבורה
 שהרופא~ם ח"צ הגאון בתשובת משא"כ שלה בהאם חולי איזה להשיש
 ל~ שוה אינו כ"ז לדידי אך בנ"ד לבעלה ~תרת בודא~ ולפ"ז וכו~אמרו
 מטונךאדרבה

 ל~
 ~כה לומר אשה נאמנת בש"ס אמרו

 במקור ל~ ~~
 לידע יכולה אינההלא

 ה~~
 הי~ מזו וגדולה הכאב ס~מן מחמת רק

 יודעין אנו ו~~ילא במקור ל~ יש ~אב לומר אשה נאמנות ~מרלהם
 האשה שתאמר שבע~נן נ~ה חכמים ~ון מדקדוק ע"כ הואדמכה
 הכאב מח~ת מ"מ ~ם ~יניה דא~ן אף היא שמכה ~תה עלש~לה

דו~~
 יודעת שאינה מלא בפה והשיבה האשה את שאלתי ובנ"ד למכה לה
 מכה בשוםו~רגשת

~ 
 קרב לא א"כ ~נ"ל לה שכואב

 זא~
 מה וגם

 ~~~ ~עקב שב בתשובתשמב~א
 הנ~~

 מכה לה ~ש שאם ~ר"ם ת~ בשם
 המה דמ~ם מקור אלא תורה אסרה דלא הוא טהור דם עצ~וברחם

 ולא נפתחים שהם שברחםה~ורים
~ 

 לדם ~קו~ הוא כי עצמו הרחם

ו~
 כך ~ל כאב לה אין הגידין פתיחת ע~י שבא שמה ואפשר וכו~ ~קור

 ע~י ~~רגשת לי יש ~ה ~מר דנא~נת ההוא וא"ש נשים דרך הוא~י
 הדמים מ~ור רק והמקורות הגידין פתיחת ע"י בא שאינו ~~לכאב
 עצ~ה ב~אםאשר

 ו~~
 דנאמנת הש"ס לשון דמדקדוק לומר אפשר ובזה

 ~ראשה
~  

 והיינו כנ~ל כאב ע"י היינו לי יש
 כא~

 ~~נה כ"כ גדול
 ה~ורות פתיחת~~י

 ו~
 שה~א ~דעת

~  
 אומרים היו אם ~א~כ

 א~נם ה~ורות ~~יחת אפילו כאב סתם לה יש כאב לומר אשהנא~נת
 שלנובנשים

 א~
 פתיחת כאב בין מה להבין ~צאתי לא אלה בכל

ת ו  וא~כ כאב בלא לראות נשים דדרך שנא~ר לא אם האם לכאב~
 לחוד~כאב

~  
 ~~ סי~

 הוא האם
 לי~ הק~

 לו~ר אשה נא~נת
כאב

 מהנ' לא לחוד דכאב מט"ז הוכחנו וכאשר בנשים דרך שאין לי ~

 שלא ~יירי ~רא"י דלמא ~קשות ~נ"ל ~~רא~י ~שה ~~דאל~
 ~כה לההיה

~ 
 כאב

~  
 דהכא לא אם כלום ~ני לא לחוד דכאב

 דנשתנה ~~םטפ~ עדי~
~ 

 אמנם מה~רות שאין חזקתו ~ראיתו
 ~סתפ~~

 בסב~לה~
 ~~ אני הרמתה תשובתו ועל לחוד זו

 לפנ~ לרצות בידי הרבה ת"ל בדברי לעיין ~צמו פנאי ליטול נפשואת י~ ואם ומצפה
~דו

 ~ בענ~
 ספק או דאורייתא ספק ~א נ~ד אם ב~ודתי עלה א~ר

דרבנ~
 דוד דברי

 ה~ ~~
 לפ~ק תק"כ ~יו י"ב א~ יום ~בראד. טעביל
ב~ד

 ב~~
 ד~קא
~ 

~~~~~
 הגד~ל ~רב

 מו~
 טעביל דוד

 אבד~
 אשה וז"ל הארחוב

 ~ש~
 ראשון ראשון על בקיצור לו והשבתי וכו~ ~וע וסת

 להוכי~ ש~~
 לה שהיה ד~רא"י ~~ה ~רש דהט"ז

~  
 נ~ה

שלא
~~ 

 אשר ~"ל בהדיא ~ורש ~שם עצ~ו ~~~י ~' ~נ~ל ~רב
 לך ~יש~בת

 ~ו~~
 אם ידוע שאין ~ך ~ה לה שיש

 ~כת~
 דם ~ציאה

 ע~~
 ~ך

~~ 
 לחוד ש~~ב ~ט~ז ~כחתי ~שר ~~ל ~רב

 ~שה ~א~ דא~כ~ני ~
 ר~ ~

 דל~א ~~שות ~~ל ~~רא"י
 שלא א~~רי~~~~

~~ 
 ~ה לה

~ 
 ~אב

~ א~  
 ~ני לא ל~ד ~ב

 דדל~א ~הני לא לחוד ד~אב ~ל ד~~ז ~ידי ~וכח לא הרב דבריע~כ
 ל~וד~אב

 הקשה ~ט~ז ~ני נ~
 לר~

 ~ר א~אי
 א~

 אם א~~ ~ם

~כת~
 ~א דם ~~יאה

 ~~ ל~ ~י~ ד~רא~ ב~~
 לא וא~כ

 א~הת~
 ~ום

 הו~
 ~שום והי~נו א~ד ~ד ת~ד ד~צאת

 ד~
 ~ו~

~ד~
 אם

 בת~~ וה~ ד~ ~צ~~ ~~
 ~ריו

~ 
 בלשונו ~~ו הרב

 אבל ~ל ~ני דלא אפשר ~ודדכאב
 בסו~

 הוכחה בלשון שכתב דבר~ו
 ~ט~ז ואדרבהמ~~ז

~ 
 שם שהביאשאלה בתשוב~ ~ני לחוד ד~ב ק~א ב~י' אי~כא

 ~~ וז~
 יש

~ 
 וכו~ ~כאב ה~שת ~צד היתר עדיין

 שחיבר בתשובה צבי חכם להגאון וראיתי מ"ז סי' מה~~י בפ~יוכמ"ש
 ענין דא~ן יראה וכתבים בפסקים הרואה ו~ל ה~ז על שהשיג ~גסי'
 וכו~ דבר שום מוצאה שאי~ה איירי דשם שלו לנ~דון מה~"ינידון

 ואדרבא וכו' הצד מן אחדבמקום ~
 שהרי לסתור רא~ה ~רא"י מדב~

 מוכח~בר~ו
 דא~

 דיש
~ 

 אי ~ב
 ל~

 אלא ~וצאה ואינה ~ודקת
 כל ל~ל דמי כ~כה כאב ס"ד ואי ~תירא היה לא ~חדבמקום

 הנ~
 צדד~ם

 שהט"ז לענ"ד ונראה ~רא"י בפסקי הרואה ואנכ~ ח"צ הגאון דבר~~כ
 בדברי שם ש~י ~ש וידעראה

 השוא~
 נזכר לא

 כל~
 כאב לה שהיה

 נזכר כך כי אחד ב~קום תמיד ש~צאה ~עם להתירה השיבש~רא~י ~
 כ~ אם בלשון ~רא"י כתב ואח"כבה~שה

 ז~~
 אם וכ"ש שם

 אינה כו~ ובשאר קצת ~ה כואב ההוא במקום כשנוגעת בד~קהבשעת ~~ש~
 לכתוב לו היה דאל"כ הכאב מטעם ~רא"י דל~ה הרי וכו' כאבמרגשת
 ע"כ אלא כאב ~רגשת שהיאוכ"ש

 ד~
 כתב

 שאל~ דר~ ~
 אם להשואל

 היא כ"ש דאז כאב לה~ש
 דמות~

 אבל
 בא~

 מח~ת אותה התיר
 כאב לה אין אם אפ~לו אחד במקום רק ~וצאת דא~נה לחודה~וכחה

 כן אםכלל
~ 

 ל~ה דמי כמכה כאב דעת~ה ס~קא ואי ח"צ הגאון ~כתב
 הו~ הא~ כתב לא מהרא"~ דהא ~~ד~ קשיא לא צדדים הנך כללי

 אלא

ל~תי~
 הוה כאב לה ~יש לעולם אבל כאב שום מרגשת אינה אם אף

 הוה שכאב ~הט"ז רא~ה יש אפ~לו אלא סת~רה שא~ן זו ולא כמכהבאמת
 ~לבד כ~ש הוה ~ב שבמרג~ת מהרא"~ כתב שהר~כמכה

~ 
 סתרת~ כבר

 שאלה בתשובות באריכות הט"ז דברי ואשרתי זו בת~בה ח"צ דבריכל
 יותר ל~זה

 ~עשר~~
 לו~ר הרגל~ם מא~ן וז"ל ח"צ ~גאון עוד מ"ש שנה

 ~נ ~מכהכאב
 הרוא~ אש~

 ומשנה דותה כ"נ כ~~ש רואה ה~א בכאב

שלי~
 כריס~ בפ~ חוששת הוסתות הן אלו שנינו

 ~' מעי~ ובשפוליה

 אלה דברי' על תמ~הניעכ"~
 ד~

 כרי~ בפי חוששת ענין
 דשם ו~ו~

 רק הוא~חשש
 בש~

 שכואב כאב אבל וסתה
 ל~

 שם ~~שמשת תמ~ד
 ~כאב לה הונח ~ע~ים אם ~ף ת~יד לה ~אב דהא הוא מכה~דאי
 שלא אף ~כאיבין אין שלפעמ~ם ~כות ה~ה יש כי וז"ל הט"ז כתבשפיר

 ובין נ"ד בין לחלק אפשר ע"ז נוסף וז"ל הנ"ל הרב ומ"שנתרפאו
 וכו~ הצד ~ן ~אה דהתם~רא"י

~  
 אפשר וכו~ הכא כן שאין

דהוא לו~
~ 

 שם מצוי~ן שדמים כיון במכה לחלות תיתי ו~יכי ה~ר
 אומרים דאין ת~הני~"ל

 ד~י~
 או ווסתה בש~ת א~א שם ~ויים

באשה
 שאי~

 וסת
 קבו~

 א"כ קבוע וסת לה שיש בנ"ד אבל
 לבעלה עו~דת~ טהרה בחזקת אשה ואדרבה שם ~ויים ד~ים איןוסתה בש~ ש~

 בש"ס~דאיתא
 וכ~

 בתשובת מבואר הלא ו~ד ~י"ט קפ"ז סי' בש"ך
 עצמו במ~ר דאפי~ו שאחר~ו תשובות והרבה קי~א סי' ~לובליןמהר"ם
 הצ~ מן דוקא ולאו במכהתולין

 שהר~ כן ~ורש רמ"א בהגהת גם יע"ש
 שלו בס~סכתב

 וז~
 שא~ן הרי עכ"ל המכה מן שמא ה~ור ~ן ואת"ל

 ספק הוה לא דאל"כ ווסתה בשעת שלא ~צויים דמים דבמקוראומרים
 ודאי שהמקורהשקול

 מוצ~
 דם

 והמ~
 שא~י ~מכה איירי שהר~ ספק

 דאשה לו~ר אע"כ ודאי מידי מוציא ספק אין וא"כ דם ~צ~אהאם
 ספק נמי ע~מה ב~קור ווסתה בשעת שלא הוה קבוע וסתלה ש~~
 ומ~ש שם ~צויים ד~יםא~רינן ול~

 ה~
 אינה דכאב ל~וכיח הנ"ל

 ה~ה כו' בא"מ לי יש מכה ~מר אשה נאמנת בש"ס א~רודלמה כמכ~
 נאמנתלו~ר לה~

 א~
 דאתי להשיב יש ע"ז וכו~ ב~קור לי יש כאב לומר

 דתולהלאשמעינן התנ~
 ב~~

 ב~~טה כמו אחרת הוכחה ע"י או ~ש~וש ~י או מכה ~ום באותהלה ~י~ יודעת אלא כלל כאב מרגשת ~ינה אע"פ
 באותה וליגע ל~שמש יכולה שהיתה פ"ו סי' צ"צ בתשובתהנזכר

יע"ש בל~ט~
 אע~

 הדין בא~ כי ב~כתה תולה אפ"ה כלום לה כואב שאין

~
 מכה לה שיש יודעת שאם

 אע~
 כאב לה שאין

 אפ~
 וראיה בה תולה

 ~~ם בתשובת הובא הרשב~א את ~אל הרא~ש ~דברי נלע"דלזה
 אהא קי"א סי~~לובלין

 דראב~
 ב~ ה~פלת בפ'

 ד~רי~
 אבא העלה אלו

 ו~~ים לחכ~ים שאל ואבא אבא את ושא~ו ובאו ו~~ ב~שה מ~הוכו~
 ~א~ול~~אים

 ~ א~
 ~כה

 י~
 אם ל~ים ת~יל וכו' ב~עיה לה

 שבא כיון לי וקשה וז~לט~ה ני~~
 ~ח~

 הא ט~אה א~אי ה~כה
 דם ~~אה ~יד כלבפ~ א~י~

 ~~ ~ח~
 נדתה בי~י אפי'

 טהו~
 ו~ו~

 אל~
אע"~

 בא דהדם
~ 

 ה~ור
 טהו~

 ~בא ~איל
~ ~ח~  

 ואי עכ"ל
 דא~~~~ד

 דיש
~ ~  

 תולין אין כאב ~ר~שת א~ן אם בבירור
 ~~א~כ בה~

 ק~י~
 להרא~ש ל~ה

~ 
 לא ~וא ב~שה

 ~א~ שו~ ~ ה~
~

 וא~ו אדו~ות ~יפות כ~ין ~לת ~יתה
 הרופאי~

 זו ~שה
~~ 
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 ~י~ת ~מין ~לת
 ו~

 ~ב לה ביש איירי היד כל דפ~

אע"~
 היינו במכה דתולין דהא

 א~
 שאין

~ 
 נלע"ד עוד כאב ~ם

 ~~~ לד~
 אלא ת~לה התיר הנ"ל בסי~ ס~ ~ש~ ~רא~ ~ין

~~ 
מ~

 א~ד במקום אלא דם ~צאת דאין הו~יל
 כת~ ואח~~

 דהוה
~ם ~~

 ~ כו~
 מ~ב אי~רי לא ברישא אבל ~~

 ואפ~
 מ~מת התיר

ל~וד מ~
 אפי~

 ראיות יש עוד מכה לה שהיה התם וכדאיתא כאב ~ום בלא

ל~
 ~ריך ואין

 ל~
 התנא הוצרך

 למינק~
 דאלו לי ~ש ~ה לומר נאמנת

הוה
 נק~

 תולין ~אב ~י דדוקא ה"א לי יש כאב
 במ~

 כאב בלתי אבל
 תוליןאין

 במ~
 ומ"ש קמ~ל

 ה~
 השואל

 וז"~
 זה ספק מבואר ו~ר

 א~נת~תשובת
 ש~~

 הרב הש~ל שם נס~פק לא ל~~ד
~ 

 וגם שמשון
 א~שהמשיב

 שהש~
 קמיירי לא תרווייהו דהא כמכה ~ב ~שיב דלא לו

 בנדו~א~
 ~גשת שהיתה דידהו

~~ 
 תשמיש בשעת וכאב

 ו~
 וכן דנו

הרי~ב~
 לא נמי קפ"ז סי~ בב"י שהב~ו מיימוני בהגהת שהובא

 לה להתיר לענין אלא ~ני לא תשמיש שבשעת ~אב צער דהרגשתאלא קא~
 ותשובות בשאלות וגם הראשון לבעלה בשפופרתלבדוק

~  
 שמ~מיר

 תשמיש בשעת שמרגשת ב~ב לתלות דלא בתולה שאינה באשה ~ןגם
 לשום ~אנו לא אבל תשמיש ב~עת רק שמרגשת בכאב אלא ~מר לאנ~י
 תשמיש בשעת שלא אף לה שכ~ב בכאב שמ~מיר ~מח~ריםא~ד

 שלא שמרגשת דכאבולענ~ד
 בש~

 תשמיש
 הו~

 ממש
 מ~

 שבין וה~ילוק
 ובין תשמיש מ~מת שמרגשת~אב

 כא~
 תשמיש מ~מת שלא שמר~שת

נל~ד
 מכ~

 טעמים
~~ 

 ממה
 דאית~

 א"ר ע"ב דט"ז דנדה בגמרא
 מדבריזירא

 כו~
 נפש בעל נלמד

~ 
 לא פי~ התוס~ וכתב וישנה יבעול

יבדוק
 מ~~ דש~

 ראשון תשמיש ~ימוד
 ראת~

 גדול חילוק לפ"ז ~"ל
 כאב דב~גשת בינייהו~יכא

 בש~
 דמ~מת ראיה כ"כ אין תשמיש

~כ~
 כאן דאין ר~ה היא ממקור דשמא רואה היא

 צירו~
 סברא

 וא"כ ד~אה הוא סברא נמי דתשמיש ~ימוד מ~מת שהרי באבזמנו דאור~
 בשעתשלא א~

 ~ וסת~
 שמא ספק

 ראת~
 שיש כאב משא"כ ~ימוד מ~מת

 והוא וסתה בשעת שלא רואה היא הכאב ומחמת תשמיש ~ת ~לאלה
 ~ום רואה הוא מכה דמ~מת ברורה הוכ~ה איכא ~ע וסת להיש

~ור~
 עוד בא הוא בזמנו

~ 
 בינייהו ~י~ק

 ע~
 דס"ו שם דתניא מה

 לקלקול וסת לה יש ואם וז"ל ופרש"י בוסתה תולה וסת לה יש ואם~א
 שעה ~ל רואה ~ינהזה

 מ~~
 בו~תה תולה לפ~ים אלא תשמיש

 לאשה וסת שיש לפעמים דנמצא ש"מ לוסת וסת בין בדיקה בלאומשמשת
לראות

 מח~
 כאב בין שאני נמי לפ"ז דקפי~ה וסת ~ו ~הוא תשמיש

 מרגשת ובין תשמיש בשעת~~רג~ת
 ש~

 תשמיש מ~מת
 דבשל~

 שלא
 מ~מת הוכ~ה דהוה אמרי' תשמישמ~מת

 אור~
 אבל כד~עיל בא ב~נו

 רואהאם
 בש~

 ד~מא הכאב מ~מת דרואה הו~~ה ליכא תשמיש
 לראות וסת לה דקובעת הראיה ~ורם~שמיש

 מ~~
 יש ועוד תשמיש

 שם בגמרא ד~י~ מ~ עפ"י בינייהול~לק
 די~

 דמים מראה נשתנה ~ב
 ששמשה כאן אהדדי קשיא אלא ו~~ טמאהשלה

 משמ~ דאי~
 עוכרן

 ~נת~ ואפ~ ופר~י שמשה שלא~ן
 לתלות בדין והנה עוכרן שמש אימר

 לבדוק דצריך פוסקים ו~ר להר~"ן ~"לב~כה
 א~

 דם נשתנה
 פו~ים ~שאר הכריעו והש"ך שהט~ז ואף רא~יתהמדם ~ת~

 ש~
 הסתם

 א"כ נשתנה אם לבדוק ד~ריך ~~סקים א~~כ נשתנה ~לא לומרתולין
ת ביןהח~לוק ~  ~מת כאב 

 תשמ~
 ~א כאב מרגשת לבין

~ש~ש מ~מ~
 נ~~

 דהא בעליל
 א~

 ה~אב נדין אם
 כמ~

 צריך א~תי הא
לבדוק

 א~
 במר~ה הדם ~שתנה לא

 והש~
 ~שמיש בשעת הוא שהכאב

א~
 ~א לבדוק

 ~תנ~ אפי~
 שמרגשת כאב משא"כ ע~ן שמש אי~ר

 ~~ק א~ר שפיר שמשה~שלא
 וא~

 דפ~ינין למאי
 ד~

 ~הר~~ן
ו~מא

 אמרי~
 משונה שאינה

 מ~
 הי~א ~"ו ס~ בת~ הצ~צ ~יק

 צריך אז וסתה מדם משונה ~תה שדםדי~~
 דקדו~

 בב~י~ות גדול
 מכתה דם במ~ה ~וה שתהא האשה שתמצא הדם~אה

 ו~
 כדם

 נ~ה~יית
~  ולפ~ 

 אמינא
~~ 

 הח~רו לא
 וא~ ה~

 דלא
 היה ~~ב שהרגשת דידהו ד~דוץ כ~ים אלא ~~ה ~אבלי~~ב
 שלא ש~~ת בכאב ~ל תשמישבשעת

~  
 ס"ל נמי דאינהו אפשר

~ ~
 דהוה

~  
 ~ ~~ ~רי ברורה

 ש~א ש~וץ
א~ש ~ב~ השו~

 ~~ נ~
 תשמיש מ~מת שלא ~שת ~ב

 עדי~
 ש~מת ~אב

 ש~ ~ ~יתשמ~
 ~ביותר

 ב~ה~
 דיש איתתא

 ~ו~ ~
 יותר ג~לה

~ ~
 ~אב

~~ 
 ~א

~ בש~ ת  ~  דהר~ ה~ 
 היה נמי ~~ש

 ש~~ ~~ ~~ ~~~ ~~
 שלא

 ת~~ ב~
 שכאב ל~~ד ל~ן

~~~~~ ~  ~~~ ~~ 
 ~ה

 א~ ל~ ~דו~
 ב~מ

~י ב~~
 ~ל~

 ו~ל
~ הא~ ה  

 ב~יאת ~ד
~  

 שתע~ד ולא~ר

~ ~ ~~ בוד~~ ו  ~  
 דם פ~ים

~ 
 אדום ואינו ~ד

 והשיבוכו~
 וכ~

 שמ~מת ת~ין אז כאב ~י תמיד ורואה דהואיל
 ~מע פ"ד סי' הגרשוני עבודת בשו"ת גם ע~ל ו~~רההוא המכ~
~שיב דהו~

~  
 לה עלה מקרוב זה לשון אלא הזכיר לא ~שאלתו כי ל~ה

 הוא וכ"ז וז~נ ~תב דבריו ובסיום עכ~ל וכו' בגבה צערקצת
 ~פי אפי~

 מכה לה שיש בעינן דתרתי ~רדכי דעתהמפרשים
 כ~

 ~ה ויש דהוא
 כל למכה שבגבה ~צער ק~שיב דהוה מדבריו משמע עכ"ל. קבועוסת
 לה שבא אמרו שרו~ים מ~מת התיר י~ב שבות בתשובת גםדהוא
 כאב דחשיב הרי בגופה כאב מרגשת הוא וגם האםמכאב

 למ~
 גם

 גם א"כ ז"ל וכתב כאב מ~מת מתיר הרב בנו תשובת ס"ובסי~
 דהוה בה לתלותיכולה בא~

 כמ~
 ~ום באותו

 עכ"~
 וז"ל הסכים וא~יו

וי~
 כן ו~ואר הוא פשוט זה לתלת יכולה באם ~גם ~ש וכו' הורית

~הד~
 דנסתפק ~מאי ראיה ~ה ויש פ~ז שאלה שמואל דברי בתשו~ת

 ~ה הרי עכ"ל במקורן אפילו או תלינין מצדדין דוקא אם השואל~רב
 נ~שב באם ~ה שהיה דכאב ראיהג~כ

 ומ"~ למ~
 הרב

 השוא~
 או וז"ל

 בעומק שמכניסה הבדיקה מ~מת לה שכואבדלמא
 אב~

 מקור דם מ"מ

ה~
 ש~רו ידעינן לא ב~ומק כ~כ להעד תכניסהו שלא נאמר ואם

דעו~
 זה

 ~ש"~
 כחה כפי היטב בעומק לבדוק צריכה ~עכ"פ מבואר

ע~ל
~ 

 מסיק מ"ב בשו"ת הנה
 וז"~

 ~ובת שאין נתבאר ראי~ת הני מכל
 ומשערת שיכולה מקום עד רק וכו~ להכניס~אשה

 א~ד לפי בעצ~
דעתה

 שהגי~
 נאמנת והאשה דישה ~ום עד

~ 
 כלל צריך ואין זה

 ל~וש לנו ואין וד~חק צר למקוםלד~וק
 ש~

 לא
 הכני~

 דישה כשיעור
 ~~ז"ל בו כיוצא ועל ו~~ ל~"ש תורה ניתנה לאכי

~~ 
 לישראל להם

 עכ"ל כ"כ זו בבדיקה לדקדק ~ריך שאין שפיר ידעו והםוכו~
 לכ~

 מ~ש
 למקום להכניס שתד~וק ר~ל אינו כ~ה ~י היטב בעומק שבדקהרמ"א
 בעצמה שתשמר דעתה אומד ~פי כלומר כ~ה כפי שתעשה ~ונתו אלאצר

 דש שהשמש למקום הגיע שלא אע"פ וז"ל סיים שהרי הנ~ל מ"בכדברי
 ופי' שיכולה ~ום עד ומכנסת כתב הרמב"ם וכןעכ"ל

 המ~
 דבריו

 על הב"י וכ~כ עכ~ל דו~ק בלא להכניס שיכולה מקום עדדר"ל
 ודברים וז"ל השיניים בין שהוא דש שהשמש מקום עד שצריךה~"ש מ"~

 וכו~ תד~וק ואם בעומק כ"כ ה~ד לה~יס שא"א ~עיני ~יםאלו
 וז"ל המ"ב כתב עוד עכ~ל דם ויוצא בדיקה ע"י שיסרט ~מהת~קל
 וא"כ וכתב בפנים שהוא ~ז מטמא המ~ור דם שאין היא ותלמודמשנה

 תכני~א~
 ~שניים ~ין יותר המוך

 את~
 כדין שלא ב~נם האשה אוסר

דהא
 א~

 אם
 נ~

 או השניים מבין דם שהיא להיות י~ול המוך על דם

 ~~ניים מן~פ~י~
 ומ~ו~~

 י~א
 הד~

 ~ניים מן
 והאש~

 גמורה טהורה
 דנ"ד האשה לטהר נלע"ד הדברים וע"פעכ"ל

 מכ~
 א~ד ספק ס"ס

 עת בכל כאב מרגשת שהרי ~מכה מן הוא העד על שמצאה הדםשמא
 ואת"למצוא

 שכ~~
 לה

 מח~
 שמכניסה הבדיקה

 בעו~
 דם מ~מ אבל

 ~א אם אפי~ השניים מן מלפנים הוא שמא ספק א~א א~י הואמקור
 ~ניים~ין

 עצמ~
 דבין בש"ס האיבעיא ~פשט כמו כלפנים נמי דהוה

 והס"ס המ"ב כדברי ג~רה טהורה והאשה דמי ~פניםהשיניים
 שהדם ספק זה ~ד להת~יל נמימתהפכת

 ה~
 מלפנים או השניים מבין

 דם הדם שמא ספק הוה אכתי השניים לבין מ~וץ שהוא ואת"למהם
~ה

 שה~
 לצרף יש והשתא כאב מרגשת

~ 
 בשעת שלא הוא שהר~יה

ו~
 קבוע וסת לה יש והיא

 ואור~
 מהראיה שצירף כמו ~א בזמנו

 שהובא בדיןבפסקים
 בש~

 וכת~ במרדכי כתב עוד וז"ל ס"ז
 יש ~ם

 וסתה ~שעת שלא תולה קבוע וסת לה שיש פי~ בוסת תולה וסתלה
במכה

 אל~
 דאין דס"ל

 אור~
 במכה דתולין ~י וכו'

~ 
 תולין שאין

בלא
~ 

 הברייתא פי~ דרש"י אע"ג וכתב סיים וע"ז מהרא~י עכ"ל
א~ר בעני~

~  
 לצרף נו~ל

 ראיתי וכן ~כ"ל צדדים לשאר ג~כ ה~דכי ד~
 ב~שה שצי~ו י~ב ובשבות ~"גבשו"ת

 וס~ ~ ש~
 סברא קבוע

 יש נמי והשתא הנ"ל ~~י על וסמכו כו~דאור~
 ל~ר~

 דהמראה הא
ד~ם

 הנ~
 וסתה ש~שעת ראייתה דם ~מראה נש~נה

 וא~
 ~אנו שלא

 אלא זוסברא
 בש~ ל~ו~

 א'ן ~ז ה~מצא מדם משונה מכתה דם דאם
 בפ"ק כדאי' ילפינן לא לקילתא ~מ~~א ו~~תוליץ

 דסו~
 אעפ"כ

 לטהר לסייע באהדבר
 ~ר~

 רק דהיתרא ~רא ~נך
 ה~~~

 ה~מ~ר
 של~

 הא~~~מו~
 על

~~ 
 שבכל והצריך הדמים ~אה שינוי להבין

~ 
~ת~  

 שבות ובעל לדם דם בין להב~ין ל~כם
~  בספ~ 

 תורת
 שהאשה כ~בהש~ם

~~ 
 ה~"צ כדברי שלא ל~~ין ~ז ס~כת

שסיים ר~
 ו~

 ל~ה
 וב~

 שבות
 י~

 וז"ל כתב
 למ~

 ל~~ך רציתי לא

לה~
 ת~ובת נגד

~ 
 ול~ץ

 ו~ ~ב~
 זה בדרך לנהוג ונ~ל ל~שה

 פ~ ~ ~ ~ ~א~~א~
 ל~כ~

 לדם דומה אינו ~~~ם אומר ואם
 וסת~

~~ו~
 ~ך ~יא

~ ~ שו~  וד~ 
 כתשובת

 צ~
 ו~י~ ~דד~י ד~ייש



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~

ל~יא
~ 

 ו~ש ~"ל דבר פשר כמו והוא ל~שה כנ"ל לחכם ~ם

~צ"~
 סי' שם הדבר פי' לבדדמי חייש

 פ~
 לה ~יש דהואיל

 דם שהוא לה נראה שיהא מי~ט בדבר חיישינן ~בומרגשת
~  

 תחלה
ב~תה

 אע~
 ראוי ג"כ ולד~י עכ~ל יפה תכיר שלא

 לחו~
 לדבריו

שעכ~
 ב~ל להטריח ולא דמים מראות ~~ות אחרות לנשים תראה

 שאם כדי הדם שעליו העד את תצניע ווסתה שבשעת ו~וי החכםאת ~
 כמ"ש ביניהם להבחין תוכל ה~ב של ראיה ~דתראה

 ה~~
 ~יאו

 להבחין יוכל לפניו שהם דמים בשני דדוקא קפ"ז סי' והב"י הטוראותו
 לא שאם צ"צ בעל כתב וע"ז עכ"ל במראיתו משונים או שוין הםאם
 ד' יום היום הודעתי הנל~ד ~חינה. כאן אין לפניו כאחד שניהםיהיה
 יצ"ו. והגליל לבוב חופ"ק ר~פורט כהן חיים נאום לפ"ק תק"ך טבתו'

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

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

 ~~ו

 ~ ~~~~ ~~~ו~ ~~~ ~ו~ ~~~~~~
 ב~יתר האמורה מלתי על דיק בבנין קדשו יד זהב גלילי~~~~~~

 טוב כי בהם שנאמר הראשונות דברות אני חוזר לכןהאשה
 דאפשר מכ"ת מ"ש ראשון ראשון אשיב דבריו סדר ועללענ~ד

 הוכחה תיבת מכה לה שיש הוכחה לך שיש בלשונו שכתב מהרא"ילשון לייש~
 שלאמוכיח

 הי~
 רק ידוע מכה לה

 איז~
 וכתב וראיה סימן

 ידוע היה ש~א ~רא"י כוונת ג"כ הבין שמואל אמונת בתשובתהנזכר דהשוא~
 נסתפק השואל אמנם כן לפרש אפשר בודאי הנה מכה לה שישבבירור
 מו~ מה~"י לשון אםבזה

 פירוש להוכיח הוצרך השואל שהריבבירור ידו~ היה לא או בבירור מכה לה שהיה
 כתב שהרי ~רא"י בדברי ~

 לפרש י~ הוכחתו דלולי נמצא וכו' בודאי דידוע איתא~ דאיוז"נ
 לה שיש בבירור ידוע שהיה ~רא"י לשוןכונת

 מ~
 ליתא תו וא"כ

 להקשות מנ"ל עכ"פ וז"ל שכתב מכ"תלהוכחת
~ 

 התיר מדלא רמ"א
 אחד ~ד תמיד דמוצאת משום כךמה~"י

 דל~
 ר~א

~~ 
 כדעת

 כמו מהרא"י בדברי הפירוש להחליט מנ"ל לרמ~א הקשה הט"זדאדרבא או~ אני ע"ז וכו' ~דוע מכה לה היה לא דמהרא~י ד~שה הנ~להשואל
 ~ת באיסור ולהקל השואלש~רש

 דל~
 שהיה' מהרא"י דברי פירוש

 להידוע
 מ~

 הוצרך ואפ"ה בבירור
 לו~

 אח' בצד תמיד דמוצאת משום
 כפסק להקל איןולפ"ז

 רמ~
 ~וכחת ליתא וא"כ הט"ז קושית היא כך

~
 דכאב ס~ל דהט"ז

 ב~
 מכ~ת ומ"ש ~ני לא מכה

 דאי~
 ראיה

 שם הולך כאילו לה דומה היה דשם קצ~א שבסי' הט"זמדברי
 תחלה הלא ת~י ~נהאנה דב~ שו~

 ע~ שמכיר~ ד~ ~~ אח~
 ~א הוכחה

 לה שיש כידוע~שיב
 ~~"י לדברי בפירושו ~והר~ש דברי ע~ מ~

ותקע
 מכ~

 הט"ז קושית בכוונת כזאת לכוין עצמו
~ 

 רמ"א
 ה~

 דסבר
 אחז ~כשיו לזה מסכים דהט"זמכ~ת

 מ~
 שסובר הט"ז בכוונת

 מ~ בודאי שיש כידוע ~ה משוהדהוכחה
 בכל הזכיר לא הט"ז הלא וגם

 צירוף ~ום סוף ועד מתחלהתשובתו
~ 

 בהשאלה שנזכר
 ואנה אנה הולך דבר שום~אלו ~ שדו~

~ 
 היתר עדיין לה יש מ"מ וז"ל כתב

 הכאב ה~שת~ד
 עכ~

 שהוסיף ומה ה~ב על יסודו ~נה הרי
 גרי~תא הוי בנ"ד וז"ל הראשונים בדבריו הזכיר שלא מה ~יולכתוב מ~

מח~
 דנין אנו וע"ז מכ"ת וכתב ~בודקת אלא כאב מ~שת שאינה

 כאב לדמותאם
 בבדי~

 פש~טא לי' דמבעי' ~י עכ"ל דעלמא לכאב
~ענ"ד

 ד~
 ש~שת ב~ך

~ 
 בדיקה ~י

 דל~
 מרגישין אין הנשים כל

 מכל יותר בעומק שמכנסת אלה בכל יחידה היא וכי כאב ~וםבבדיקה
 גופא איהי ו~ד~נשים

 מ~ת~
 ~גשת היא ולמה שוים בד~ותיה כל

 שהיתה קדם מימ~ יותר עכשיוכאב
 רגיל~

 דהא כאב לה היה ולא לבדוק
 כאב להרגיש הזה ק~ול לה נולד לראות זמנה הג~ה ~~יםלא

בדיקה בש~
 א~

 מאיזה
 ז~

 העד הכניסה ~דם גם ומסתמא אח~כ
~מו ב~~

 ~נ~ ~~
 עכשיו

 נשת~ ו~
 כאב לה להיות

 מ~~
 הכניסה

 קדם מימי טפי עכשיובעומק
 שאי~ ~~

 גורם הבדיקה עומק
 ~~וי ה~א~

 כאב
~ ~  

 כפש~ן הט"ז דברי כמש~ות למכה דנחשב
 ו~

מ~
 ~יץ אינו עומדת טהורה דבחזקת ה~ך ~ברי ~באתי ~מרא"י

.~~~'~~ 
~"~~~ ~"~~ 

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

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

 ~~~~ ~~~י~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~

זה
 דהת~ ל~

 דם אם וכו' מס~קים אנו וכעת טהורה היתה האשה

~ ~
 א~ינן שפיר ו~' מ~ה דם או ו~' דם הוא

 נעמיד~
 בחזקת

 שנ~ידנה ה~א נהפוך וכו' בנ~ד אבל כ~דם~הרה
 ב~~

 ט~ה
~  לאדעדיין 

 טה~~
 וכו' היא

 החז~
 דם לומר מסייע

 ~ו~
 היא

 כ~דם ט~השתשאר
 מכ~ עכ~

 אשה דא~ו דהא הדבר כן לא

בח~
 פי~שו אין טהורה

~  
 ~~~ה דו~א ב~ר

 שהוא ה~ף חזקת הוא הח~ה פירוש הכא אנא מקדם ~היה כוהדבר ש~די~ ה~
 אלא ~א הנשים אורח דאין היא וחזקה הווסת בשעת שלא דמיםמסולק
 הדבר שזה ואףבז~~ו

 א~
 ראיה

 אפ~
 ש~ור כמו איתא דאי לי' אימא

היה
 מ~

 וה~נ המ"מ וכן הש"ך צריך היה א"כ
 וה~ב"~

 דין שכתבו
 תולין משונה שהיא נתברר לא דאם דהא לא~~נןזה

 במ~
 היינו

 ספק נולד אם אבל טהרה חזקת לה אית דאז ~דם טהורה היתהאם דו~~
 טהרה להחזקת לית דאז ל~נה בימי או דנדה ז' בימי שהיא בשעתזה

 ואמרינן לחו~א הספק זה דנין אזד~דם
 דל~

 משונה מכתה דם
 הש~ך כתב דלא שהבין מכ"ת כסברת דלא ~כ דבריהם ותנוומדפס~ו

 אלא זהדין
 ב~

 מקדם דאז תשמיש מחמת שראתה
 טהו~

 היתה
 ל~

הי~
 ~ולם הוי זה דין אלא

 דוג~
 ס"ק הש~ך מ"ש לדבר

 הרב דגם וז"להש"ך שסיי~ כ~
 א~ל~

 ~א~ה דוקא לאו הכא ה"נ כן עכ"ל קאי
 פירושה אלא ד~דם חזקה פירושה אין זו וחזקה איירי תשמישמחמת
 ~~וכמו

 בהר~
 ב~ז בע~תו עושה אדם דאין חזקה כגון דוכתא

 מתפייס אדם דאין וחזקה בודקו אא"כ ב~ס שותה אדם דאיןוחזקה
 תליא ב~דם לא דא~ה דטהרה חזקה הכא ה~נ כן הרבה וכןבמומין
 טהור דגופא חזקה אלאמלתא

 ש~
 נדה דם זה ואין וסתה בשעת

 דכתובות ~תוס' ד~דם טומאה מחזקת עדיפא הגוף ~דחזקת ראיהלו ואבי~
 ע"בד~ה

 בד~
 אומר וז~ל טמא ס~ק

 ר"~
 לטומאה שנזקק מיירי דהכא

 דהעמידנו דגופה חזקה בתר ר~י דאזיל שפיר מייתי והשתאוכו'
 כנגדה טומאה בחזקת דהע~דנו חזקת דאיכא אע"ג נוגע בו היה~לא בח~~

 חזקת בתר אזלינן ליבונה בימי כשראתה אפילו נמי בנ"ד א"כעכ"ל
 ~אינהגופה

 רוא~
 בחזקת דהעמידה חזקת דאיכא אע"ג בזמנה שלא

 הלכתא דבהרת בההיא פסק והר~ש מידי לא ותו כנגדהטומאה
 שאין וי~ה וז"ל בספרי כתב כרבנן ד~סק אף נמי והרמב"םיהושע כ~

 ו~ב מספק אלאהטו~ה
 התו~

 דברי דלפי דנגעים ספ"ד י"ט
 עדיפא נמי דלה~"ם הרי מדרבנן היינו מספק שטומאתו שכתבהרמב"ם
 של ס"ס בנדון מכ"ת ומ"ש ~דם שהיה ~ומאה מחזקת דגופהחזקה
 וסת לה באין ~יירי רמ"א שהרי דבריו על גם קושיתי דתפולרמ"א

 שם מצוים דמים אין ודאידבזה קבו~
 וא"~

 מכ"ת וכתב שקול ספק הוי לא
 כאשר שקול ~ק בעינן לא דבס"ס~~"ל

 בלא~
 יש

 כ~
 בין חלוקים

ס~
 עכ"ל ~"ס אחד

 ד~
 והש~ך והב"ח הר~ן דברי ממכ"ת נעלם הנה

 זה דין שכתבווהפ"ח
 בס~

 והה~ר כשהאיסור אלא ס"ס מיקרי דלא
 ובפ~ח ל"ג ס~ק בש"ך ס"ס בדיני יעוי"ששוין

 ס~
 ועל ט"ו

 ~וי שם ~וים דמים א"א קבוע וסת לה באין דאפילו ס"ל דאילק~מ ר~
 ס"ב קפ"ו בסי' שהרי שקול ספקשפיר

 בש~ פ~
 אין אם

~ 
 וסת

 תשמיש מחמת רואה שאינה וכו' הוח~ה ואם ו~' הראשונים ג"פקבוע
שוב

 א~
 דאין ש"מ כלל בדיקה

 ד~~
 וסת לה באין אפילו מ~ים

רק קבו~
 ג~

 רואה אינה אם לידע בדיקה צריכה הראש~ים
 מח~

 תשמיש
 דאפי' האריךוהש"ך

 ג~
 ר~ונים

 לד~ א~
 בשם וכ"כ הרי"ף

 י~שה~ב~ד
 ו~דו~

 דיעה דכתב דהיכי שהש"ע ~ום בכל דרכו הכלל
 לפסוק דעתו סתםראשונה

 ל~~
 ~ני רק ~יא אינו שניה ודעה

ה~וד
~  

 בתשובת
~  

 מחוקק בחלקת והובא
 סי~

 והנה אחד
 דרמ"א הרי לדעתו ש~כים ש~מ כלום שם ה~וך ~שלחן על כתבלא ר~~

 דאיןס~ל
 אומרי~

 וסת לה באין אפילו ~ים ד~ם
 קב~

 שום ואין
 דט"ז נדה ב~' פ~ש~י וכן עליותלונה

~  ~ 
 יש אם אומר

~ 
 וסת

 כלו~וכו~
 שעברה שא~פ לך מודינא ~בוע ו~ת לה כשאין

תולה ~נות~
 במ~

 וכו~
 עכ~

 קבוע וסת לה באין דאפי' אלמא רש"י
 א~

 דמים
 והתוס~ שםמצו~ם

~  ו~ בד~ 
 ~גשת אינה אם אבל וז"ל כתב ~ר

 ט~ה~~
 ל~

 אם
 זמ~ ה~

 עכ"ל ו~ה
 מש~

 דאם
 ז~ א~

 וסתה
איננה

~~ 
 דם שבא א"י אם אפילו

 ה~ ~ ז~
 הר~א דע"ד כנל~ד

דא~
 וסת לה אין אפילו ~ם ~ים ~~ם

 ~ ~י~ ~ קב~
 ~נתה

 ~בעתו שלא וסתהאו
 ג~

 על ולפ~ז
~  

 אנץ א~ם תלונה שום אין

 ~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~ ו~~~~ ~~~~~ ~~~~~~
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 ~לא להחזיקה אין קבוע וסת לה שיש אשה שע~פ ~קאמ~נן
 בש~

ו~~
 שם ~וים שד~ם

 בס~ א~ דאלת~
 דאמרינן פשיטא דר~א

דמי~
 הוי ולא שם מ~~ם

 ס~~
 לומר ~~כ שקול

 ~ רמ~ דלד~
 אמרינן

 באין אפילו שם ~ויםדמים
 קבו~ לה~

 היא כ"ש א"כ
 שעכ~

 ביש
 קבוע ו~תלה

 ~ש~
 היא כך שם מצוים דמים אמרינן לא וסתה ב~ת

 ומ"שכוונתי.
 מכ~

 טומאתה ואתחזק ~איל לחוש יש לזה אמנם וז"ל
 הס~ מהני דלא אפשר וסתהבימי

 איסור דאתחזק היכא דכל וכו~
~ני ל~

 ס~
 להתיר

 ו~
 נעלם ~~ל

 ממ~
 על ש~י~ מה

~ 
 הפ~ח

 ס~בדיני
 ~ם והביא ברו~ת בראיות להשיב והרבה ט"ו ~יף שלו

 ד~
מ~~

 ו~ל וסיים מטראני
 סו~

 ד~ותר בס"ס דאף נשמע הכל דברי
 ~יסורא ואיתחזקהח~ה

 אפ~
 להתיר מהני ספיקי תרי דאיכא כיון

 מצינו ה~ה בתשו~ וגם ה~"ח עכ"ל מידי לאותו
 שהתי~

 ~ונות
 ואיןס"ס ע~~

 ל~
 אתחזק

 איסו~
 להתיר תמיד ובא ~רה ואני מא"א יותר

 ה~"מ גם פסק כן כי איסורא באיתחזק אפילובס"ס
 בספ~

 ומלבד ת~ח

ז~
 דזה

~ 
 וסתה בימי ב~מאה שנתח~ה במה איסורא אתחזק כלל הוי

 לעילכמ"ש
 הרא~

 עדיף הגוף חזקת לטומאה בנזקק דאפילו מבהרת
 ~ן חיים כנפשו ואוהבו מחו~ מנאי מנינא בלי תנינאושלום

 רפאפור~
~פ~

 יצ"ו. והגליל לבוב

~~~~
~

 לה ועברו ~ קבוע וסת לה שאין איתתא עסק
 כמ~

~~ 
 שיוצאת עת שבכל מחמת לבעלה לטהר יכולה שאינהשבועות

 ה~יאה ואופן בו שבודקת בעד כתם מו~ת אח~כ ~בודקתלנקביה
 שמבואר כמו~וא

 בש~
 בודקת ~יא דכ"ז ז' סעי~ קפ~ז סי~ יו"ד

 אמנם ב~דדים אחד במקום כ"א כתמים מוצאת אינה וסדקיןהחורין בכ~

שאי~
 אפילו כאב שום מרגשת

 בש~
 בצד כשנוגעת בדיקה

 בלא לה כאב ~ין ופשיטאההוא המקו~
~ 

 באותו ויגיעתה בדיקתה
 ההוא במקום בליטה איזה לה שבולט זו באשה אית ~חריתא מלתאאבל מקו~

 ראש כמו הוא ~הבליטה ש~שמשתואו~ת
 ול~

 מקום הבליטה ובראש
שידה

 ~ע~
 דהיינו מכה כמו יש בה ליגע

 שה~
 ידה במשמוש רך

 ולפעמים הרוב על הוא כן דם יוצא במשמושה ידה ודוחקתוכש~געת
 הוצאת~דם מקום שהוא בליטה שאותה אומרת גם כלום משם יו~אאיץ
 היה דנא ~דמת והאשה לאחוריה ~אזה

~ 
 שיוצא ~~מים חולשה

 אד~ר גילדנ~י ~ורין ריעי הוצאת בשעת ~~וריהדם
 ו~י~

 בכך היתה
 חיות אשר שהנשים ואומרת שנה בחצי אחת פעם החו~הל~תעו~ת

 להיות אפשר הטבע שדרך לנפשה אומרים נשים ב~בעי ובקיאותהנה
 גם הרחם בית דרך ל~מו מוצא ה~בעת פי דרך לצאת לו שהיהשהדם
 א~א שוים העתים כל לא אמנם בבטנה ~ב מר~שת ל~ים אשרא~רת
 הכאב לה הוה~עמים

 ל~ל~
 מטיבורה למטה ולפ~ים מט~ורה

 אמנם א~וריה לצדול~מים
 ב~ק~ בש~

 אין הנ"ל הכתמים ומוצאת
 כלל להכואב

~ 
 שאלה. בשעת לפני הציעו הנ~ל

~~~~
 שא~ןאעפ"י מ~ מיקרי אי נדון ותחלה בעזה"י השיב די ידי ~אהאשר

 כוא~
 אי הדם מציאת במקום מישמושה בשעת לה

 דם בה לתלות מכה תורת דאיןנימא
 אא~

 והנלע~ד כאב מרגשת
 דאמרינן אתי המכה דמן הדם תלינן לה כואב שאין אעפ"י בג~פהמכה ד~י~

 ~ד~ המפלת~~
 כ"ב~

 אדומות קליפות כמין מפלת שהיתה באשה ~ה
 ~מרו לרופאים שאלו וחכמים ל~כמים שאל ואבא א~א ~ת ושאלוובאו
 זו אשהלהם

 מ~
 בתשובה מלובלין מ~ם וגם ה~~ונים ופרשו טמאה ני~חו אם~ים תטי~ קליפות כמין ~לת ~נה ~יה בתוך לה יש

 שמן אלא דם ההם הקלי~ת שאין אמרושהרו~ים
 המ~

 ~אמרו באו
 ה~פאים ~ר~ לבחון כדי ל~ם תטילחכמים

 לד~
 הוא כדבריהם אם

או
 ול~ ל~

 ~נין ואין נדה דם שהם ו~מרינן טמאה נימ~ו אם א~ו

 שא~כ~
 אם אבל ~ופאים

~ 
 שאמרו כמו ~וא רואין אנו אז נימוחו

 ע~ל ~~ה הן שהק~יפות~ר~אים
 וה~ בקיצו~

 לא דח~ים נראה
~~ו

~  
 דא~כ בדי~תם ~ל

 ~א~ ל~
 להו הוה ~ר~~ים את

 שת~יל~דין לפסו~
 ל~

 אמירת דמבלי אע~כ
 ~ ~רופאי~

 אפי~ מ~ר~ן היו
 דדם ~י~~ו לאאם

~  ~~ 
 הוא

~ 
 ~~ן הר~אים שא~ו ~חר

~ם ~
 ~~ות הני ~תי ~~ אל~

 עליה~ סמ~
 ~מים

 ~פ~
 ה~מירו

~ד~
 ~יל

 ל~~
 נימוחים ~יו ~ם

~ ~~ 
 בדברי ממש

 ה~~'~
~~~~ ~  ~~ א~ דא~ דא~~ 

 ב~ב
 ~ל~ ~~

 ל~ר
 במכ~

 ~ופאי~ ~ ~~ א~~דא~
 את ליש~ילו

 פ~
 תאמר אולי לה~~ר

תשאינה ~  ~ב 
~ שא~ ונ~~  ~ו הרופאים ב~רי 

 שא~

 הרופאים דברי לבחון במים להטיללהחמיר
~ 

 ~ת לשאול להם היה נמי
 להיות דיכול א~ו דבריהם לבחוןפיה

 דאי~
 שאינה ~עפ"י מכה

 דלא חדא כאב שמרגשת ואמרה פיה את שאלו דלמא וא~ל כאבמרגשת
 ~ב~צ משתמי~הוה

 דח~ ~~מיענ~
 סתמו ~יך ו~ד להא נמי

דין הפוסקי~
 ה~

 במרגשת דוקא היינו טהורה ני~חו לא דאם כתבו ולא
 עליה שאין ראיהוזהו כא~

 ת~~
 הרא"ש קושית בגמרא תיקשי דא~כ ועוד

 דלעיל מעשה אהאי הרשב"א את ששאל ~תשובה מלובלין ~ר"םשהביא

שהור~
 הא אמאי טמאה נימוחו אם בה

 אמרינ~
 דם הרואה היד כל פ~

 ועמדתי וז"ל ז"ל מהר"ם וכתב הקיצור בתכלית עכ"ל טהורהמכה
 פי~ שהרי הרא"ש ד~י על מחרישמרעיד

 הבריית~
 כאשר פשוט הוא

 עכ"לכתבתי
 ר"~

 פיר~ לפי
 דב~י בחנו שהחכמים דלעיל הגמרא

 ~אין אמת הרופאים דברי אין נימוחו אם כן אםהרופאים
כאן

 מ~
 היה שה~שה לומר אפשר לא זה ונפי כונתו כנ"ל

 אמ~ נמישהאשה
 לדוכתיה הקושיא הדרא כאב שמרגשת

 לומר אשה נאמנת דהא טהורה תהא נימוחואם א~
 מ~

 והדם לי יש
ה~א

 המ~ ~
 אמת הרו~ים דברי אין דנימוחו דמאחר ול"ל טהור

 ועיין וק"ל הרופאים לדברי מסייע האשה של כאב הר~תדה~תא
 לי משמע מהר"מ מדברי גם קי"א סי~ בתשובה ~~מבדברי

 דא~
 הוא

 לה אית דבודאי דהיכי ס~רהיה
 אפ"ה ~ב מרגשת שאינה אעפ"י מ~

 ואומרים ג~ר דם אפי~ רואה אשה אם ה"נ אין אבל וז"ל ד~במועלת
 בבירור להם שידועהרופאים

~~ 
 לה

 מ~
 המקור שהוא הרחם בתוך

 מכה לה שיש לה שידוע אומרת ב~מה ש~שה ~ו יוצא הדםשממנו
 תנ~י שום הרופאים אמירת גבי זכר ומדלא ~כ"ל וטהורה נאמתכו'
 מצריך דלאע"כ

 שתרג~
 מהרא"י מדברי הכי משמע גם בהכאב האשה

 ~א~כ וז"ל ז~ סעי~ קפ"ז סי~ בש"ע וגם הב"י שהביאו מ~ז בסי~בפסקי~
 הוכחה דיש הצד מן אחד במקום רק מוצאה אינה פעם שבשוםבנ"ד
 מן אלא בא החדר מןדנאו

 המ~
 בשעת מרגשת אם וכ"ש שבצדדים

 ו~אר קצת לה כואב שהוא ההוא המקום בצד נוגעת כשהואבדיקה
 הוכחה שישכו~

 המ~ ש~
 הוא ~ב מרג~ת שאם שכתב הרי ע~ל בא

 אמנם דמלתא ולרווחאכ"ש
 עכ~

 כאב מרגשת דאין איירי ברישא ע~כ
כלל

 כת~ ואפ~
 ובשום הואיל

 ה~ה מן אלא כו~ הוכחה דיש כו~ פ~
 למיתלי דמסתבר דהיכי דסובר בהדיאהרי

 ~מ~
 מרגשת דאינה אעפ"י

 סי~ בב~י מ~תי כותבי אחר במכה תלינן אפ"הבכאב
 קצ~

 שרוצה
 דרך שאין לרופאים שידוע דכיון אדום חצץ בנידון ה~ן שא~תלפשוט
 חו~ין ו~ן בכך תולין בכליות אלא בחדר להולדחצץ

~~ 
 ד~~~נ מהא

 האשה דרך שאין מפני בזה הרופאים של וטעמן בלשונו הב"י וסייםדלעיל
 ואעפ"' באין הן שממכה ס~ שאין ~מרו ל~י~ אדומים קליפות כמיןלהפיל
 ש~נתי ושמחתי עכ"ל לה חוש~ין אין ~יה שבתוך במכה מרגשת~אינה
 הוא שגם הגדול לדעתת"ל

 מפ~
 הוא וגם הכאב הרגישה שלא ד~יירי

 שבעינן דוכתי בכמה שאמרו מה והנה כאב שום שתרגיש שא"צ~ר
 ש"ד בהגהת גם קצ~א סי~ רמ~א בהגהת דהיינו כאב שמר~שתדוקא
 דבעינן ובב"י שם שהובא האגור וגם ה"ל שבסי~ ב~"ת ~טו"זשהביא
 דלולא היכא היינו כאבדוקא

 ה~~
 לה דאית כלל ידעינן הוי לא

 הוכחת עיקר כל ה~אוהכאב מ~
 המ~

 דהמכה היכי אבל בה דאית
 א~ אחריתיבהוכחה ידו~

 ש~יתי בשביל זה בדבר הארכתי ~ב לה~שת
 נמ~ה חלחו~ת כמו לה שבולט עד שנתקלקלה אשה על שנשאל צ~צבס~

 כאב מרגשת ושם בליטה באותה ליגע וגם למשמש ויכולה ~ום~ותו
 מ~ מיקרי זהו ו~~ בליטה הך וז"לוהשיב

 שכואב דכיון ~ום באותו
 ~ מ~ה לך אין גדול לחולי נופלת רפואות ע"י לפעמים ואם ~~ ה~הלה

גדו~
 דלקותא ודאי ~בה לה וכו~ב במ~מושה ליגע י~לה וגם ו~~ מזו
 דהוצרך הריהיא

 דו~
 במקום הכאב לה~ת

 שבלא~
 הוכחת איכא

~מ~
 מגעת שידה

 ש~ ~בלי~ וממש~
 נמצא

 ב~
 שינוי וכל מ~לם

 מ~ מיקרי דם ממנו שיוצא באשהשנמצא
 ~~ור אינו שהדם דכל

 ~ שינוי ~מקום ש~וא רק תיתי ~יתיתי
~~~~

 והנה ~"ז בסי~ ה~א דברי מתחלה ואבאר האשה בדיןנד~ן
 שםה~ו"ז

 הקש~
 בסי~ שהרי ~ד לי תמוה ותו ו~"ל עליו

 כתבק~~א
~  

 שר~ה באשה להחמיר ה~"ל ~רא"י כדברי ~מו
 ~לים~~י ~

 שה~ ו~
 נהוג

 ~דיק~ להצר~
 לא ~ל ~~ נקי במוך

בלא~
 ו~ן

 הו~
 שלא מי~ל

 ו~~ בש~
 ענין בכל

 א~
 דדין וא"ל דם ~~~הש~תה י~ד~ שאין

 דה~
 בא~ה

 ש~
 מכה לה

 עדי~
 ~אי

דינא
 דמוצי~

 דם
 ב~

 ~גלים
~ 

 ~ר~ו כתב ~הד~א אינו
ו~ל בתש~

 ונ~
 שיש ~שה עד~ף ~ינא ~אי לי

~ 
 מכה

 ב~ת~
 כיון ~ום

ש~~ת
 ~וכ~ ב~

 חמיר ד~אן הרי הרגלים מי על הדם שבא ~לתא



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

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

~~

 דברי וא~כטפ~
 רמ~

 בלא ~תיר חמור ש~וא דכאן זה את זה סותרים
 נהו~ דהכי כת~ טפי דקיל במ"ר קצ"א ובסי'בדיקה

 ע"י להתירה
 ו~"ך עכ"ל דוקא~דיקה

 בנקוד~
 ס~נ דמהרי"ו אעפ~י וז"ל תי' הכסף

 קושיתו ~"כ נסתלקה ובזה הכי ס"ל לא מהרי"ל ~כה לה מישדעדיף
 באשה אפילו ענין ב~ל להתיר דנראה מתחלה הביא דרמ"א כו'ד~עיל
 עדיף דמ"ר דכאב מהרי"ו כדעת והיינו קבוע וסת ~ה~ין

 כ~ודו על המחילה ואחר עכ"ל ממנה דגרע מהרי"ל דעת הביאואח"כ ממ~~
ה~דול

 ש~
 ~~ד דאיך חדא טעמים מכמה אלה דבריו כתב בדק~דוק

 במ"ר רואה דל~רי"ו הפוכות בסברות פלי~י ומהרי"ל דמהרי"ו~ו~ר
 ~רע דלהוי דל"ל ועוד ממכה ד~רע ס~ל ומהרי"ל ממכהעד~ף

 ממכ~
~~

 וא"כ ~ר ~ם כאב ב~ר~שת ~~ירי
 ה~

 בה איתנהו תרתי
 אינה אם אפי' במ~ר שהרי דמ"ר והתירא כאב מר~שת דהריד~~ה ~תיר~

 מסיים כאבמר~שת
 הרמ~

 העד על ו~ם במ~ר דם מצאה דאם ב~~"ה
 שהוא די"אשבדקה

 ואע"~ טהו~
 אםדוקא היינ~ טמאה שהיא דעה נמי דמביא

 ~~ ראת~
 אלא ראתה לא אלו אבל העד על

 בתו~
 לחוד מ"ר

 כאב שום בלי אפי~ו הרי טהורה ה~ל ד~רימשמע
 י~

 הלכ~ שהרי הואונכון ר~ני~ למי מע~~ותא
 ברואה אפ~ו ~סקו והר~ב~א והרמב~ם יוסי כר'

רק
 במקר~

 ד~ם
 הנמצ~

 לאו~ן הש"ע וכ"פ כר"י ענין בכל ~ורה
 אלא טיהר לא ר~י דאפילו שס"לפוסקים

 נד~ מ~ו~
 מ~ום ~כנ אבנ

 אין ~תם משוםטמאה
 ז~

 כאב במר~שת אבל כאב מר~שת באינה אלא
 קפ~ז בסימןאמרינן

 דכתמי~
 ~רע דזה תאמר איך ו~"כ ענין בכל תולה

 דבמכה ר"ל~מכה
 טהור~

 שום בלי דם שמוציאה יוד~ת אינה אם אפילו
 ועוד מ~כה ד~רע בדיקה צריכה תהא מ~ר עם כאב ובמר~שתבדיקה
 דם ד~ך ~~ין מ"ר במקום לה יש דמכה דמלתא בטעמא פרש"ידהא
 מ~ה אמרינן כאב הר~שת ~ום בלי דאפילו הרי מ"ר עם לצאתנדה

~~ 
~

 ואיך
 נאמ~

 שא' דבר ו~"כ ~מכה ד~רע עם~מ"ר כאב נמי ב~ר~~ת

אפ~~
 ועוד ממכה ד~רע ס"ל דמהרי"ל היא ~~ו~רו

 קש~
 נאמר דאיך

 דם"ל מה~י"ו דעת רמ~א ~ביאדתחלה
 עדי~

 ~תיר אמאי דא"כ ממכה
 נקי במוך בדיקה ע"י אלא התיר לא מהרי"ו הלא בדיקה בלאתחלה
 בשם ש"ד ה~הת לעיל נרשם הש~ע דפוסי דבכלועוד

 מ~רי~~
 הר"ש ב~ם

 מהרי~ל שהוא ס~"ל מהר"י דעת מביא ש"ד ~ה~הת מהרי"ל~היינו
 חומרת ר~"א כשכתבואח"ז

 הבדיק~
 נרשם

 ובמהרי"~ ~~
 דתי' הר~

 היכי דודאי בנ~"כ עוד שתי' ו~ה בדקדוק שלא הוא~זה
 דא~

 בבדיקה
 דמלתא עלה למיקם דאפ~ר היכי אלא טמאה דתהיה מהר~"ל קא~רלא

 הלכך בדיקה דצריכה ~רי"לקאמר
 הת~

 משום כו' בבדיקה דאפשר

דאש~
 דבליכא נימא אי דהא ~ספיק ~ינו זה תי' ~ם כו' נקבים ב' לה יש
 שלא דתלינן ט~אה אינה דמלתא עלהל~יקם

 בשע~
 אפילו ב~כה וסתה

 ל~א נ~י נקי ד~וך בבדיקה דהא תיקשי לפ"ז דם ש~וציאה א"יאם

 על~למי~
 ט~אה תהיה א~אי נקי אינו ה~וך נמצא אם דהיינו ד~לתא

ני~
 ~ר שב~קום ה~כה שמן הדם שם והוליכו ל~ור הדרא ד~"ר

 טמאה תהיהולא
 אא~

 דוקא ונמצא ומקלחת יושבת
 תו~

 דאז הספל
 דראת~ היכי ברישא ר~א כמ"ש ל~ור ~~"ר הדרו לאבודאי

 ב~רה
דבעינן

 דו~
 א~ת חסר ואם למ~ר ~ר הדרו דלא ל~ימר אלה תלתא

 דאיכא מלתא הוה איך וא"כ ~מקור מ"ר~ דהדרא אמרינן ~לה~~'
 אלה מ~' חסר הבדיקה הוה אי דטהורה נימא וא"כ ב~דיקה~ה ל~יק~
 דםד~צאה ~ע"~

 ברא~
 דכיון לומר אע"כ ה~וך

 דליכ~
 ~לה ~מיקם

 ד~לת~
 ו~ם וז"ל מ"ש ~ם ~דק"ל וא"כ דם מוציאה ~כתה ~ם בא~י~~א~
 עכ~נ ודוק ~"ש ז' ~~ק ב~~ך לפמ~ש~ קצ"א סי' ~לקמן ~ק~מבלא~ה
 ה~נחת נ~ךו~ח"ז

 יעק~
 אבל ד' ס~ק קצ"א סי' השלמים בתורת

 ירצה אם ואף בעצ~ו שכתב בש"ךה~עיין
 בע"~

 וכו' זה פי' על לחלוק
 ~~רי~י ~מ"ש שמביא ואף כן לפ' נוקפו לבו הי' ~צמו שהש"ך נראההנה
 א~ת דין הדין אפשר דל~ינא ודאי ~ש"ך כמ"ש מיני' ד~ש~עראי'

 בדבריהפירוש אב~
 ר~

 וסת לה שיש באשה רמ"א ד~ש למי~ר ~דול דוחק
 כוון לא שבודאי ~ה ~אד דחוק פי' זהו וכו' קבוע וסת לה ~ין אפי'~ל
 ודוק ע"ש הרמ"א~ליו

 ו~~
 ~~~ עפ"י עוד שתי'

 ס"ק קפ"ז סי' בש~ך

~
 שמוצאה א"י אם אפי' ב~כה וםתה בשעת שלא דתולה רמ"א ד~ש

 משום תשמיש מחמת ברואה להחזיקה שלא דוקא היינודם
 דב~~

 ח~~ו
 צריכה מ"מ אבל הקילו ע~ונה ומשום מבעלה אשה להוציא שלאח~ל
 והנה ~כ"ד כו' נקיים ז~ליישב

 אע~
 דברי לש~וע שמצוה

 כ~ש כגזירותיו הלכה לפסוק אנחנוומחויבים ~כמ~~
 הצ~

 בהא כמותו להלכה
 פ~ בס~מלתא

 בעל הקדים הלא א~ם
~ 

 אני ואין וז"ל דבריו בתחלת
 מתוך שלק~תי~ ו~ה וכו' ביניהם ~כריעכדאי

 דברי~
 מוסכם ש~א

 כמו~~~ ש~סק הרי ע~ל זה הוא האחרונים~כל
 ש~

 כנ~דו ~~ריע רצה

 דברי שהק~ה הט"ז קו' לתרץ אמנם ה~"ך שהחמיר במה~הקנ
 הש"ך שכ' ה~"ח לשיטת נע~ה ד~ה מלתא ב~א להסתפק א"אאהדדי ~ר~~

 לגמרי להתיר דאפי~ ~שטן רמ"א דברי ~פירש ב~מועצ~ו
 ד~

 תצ~רך
 על נ~יים ז' לישבאפי'

~ 
 ~ה דיש היכי וסתה בשעת שלא שראתה

 שמוציאה א~י אם אפי'מכה
 ד~

 איך ה~"ח שיטת ~פי א~כ בה ~לינן
 והב"ח הטו"ז קושיתיתורץ

 פס~
 ל~קל קפ"ז דסי' רמ"א ה~הת בהדיא

 ~שה רק להתיר שלא מחמירין יש אך ~"א ב~י' רמ"א ד~ש ~לע"דל~ן
 ~עיל שכתב דבריו ~תח~ת קאי לא וכו' בדיקה להצריכה וסת להשיש
 נראה וכו' במ"ר דם ~הו~יא שר~ילהדא~ה

 די~
 ענין בכל לה~יר

 בדיקה שום מחמירין ~יש מצריכיןלא ~בז~
 כ~~

 עדיף אפי' דזה
 אמ"~ דק~י א~א~הרי"ו כ~~~ ~מ~

 ואפינו וז"ל אח"ז רמ"א
 א~

 ~אה
 ~ד~

 אחר
 וכו~ מ~מירין יש ~ך קאי ע"ז כו' ט~ורה עצמה כשמקנחת ~רהטלת
 בדיקה דהוצרך הא איירי ששם יראה ~"ד ~ה~ה"תוהמעיין

 ~"ר תוך דם מצאהשלא בכה~~ דוק~
 אל~

 א~ר
 ה~ל~

 ~הר"י ~נש~ל דב~א~ה מ"ר
~~~~

 ~וה
 ~ובד~

 ש~א~ר
 מצרכי~ ~ע~ד~

 ומצאה בודקת הי'
 ע~

 העד
 כלום מצאה לא המ"ר ובתוךוכו'

 והשי~
 ס~"נ מהר"י

 ~ז~~
 ~שובת ~וע

מהר"~
 שמצאה כיון שהח~יר

 ד~
 ו~ם ה~ש כתב וכו' העד בבדיקת

 אלא וכו' רואה ש~ינה לשאול לךי~
 ממקו~

 מאותו ולא מ"ר
 מ~ו~

 ~"ל
 ר~יל אני וכו' לשאול שצריך ה~שולפ~ש

 לנ~י~ לו~~
 ו~ו~ לבדוק

 שנא ברורה הו~חה הרי נקי הוא ואם וכו~ נקי מוךלהכניס
~ 

 ה~ור
 ~הי' לנשים וכ"ז באהוא

 לה~
 ב~עת ו~לא וס~ת

 וסת~
 שכתבת זו אבנ

 וכו' ל~חמיר יש א"כ וסת לה דאין~ליה
 א~

 בי~י אפילו היה ראוי כי
 וכו' במ~ר שמצט~רת ~כת~ת הואיל דלעיל תקנה ע~י להתירהעונה
 הבדיקה פסק דלא הרי ס~"ל מהר"יעכ~ל

 במו~
 היכי אנא נקי

 מהרי"ו וגם העד על רק במ"ר דםנמצא דנ~
 אע"~

 דידי' דב~בדא
 הו~

 דם
 אלא הוצרך דלא נלע"ד אפ"ה נקי מוך בדיקת הוצרך ואפ"הב~"ר

 וסת לה שאין אשה הוא דידי'דבעובדא ~שו~
 קבו~

 דכן
 מש~~

 ומצאתי מדבריו
 קצ"א סי~ לה~"ך~ם

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

 דם ~ראתה בתולה היה כך שהיה ~עשה שאלונילאשר~~~~~~
 תרופה היש ושא~ה ~~"פ יו~ר לבעלה ~טהראחר כ"~
 ל~כת~

לד~
 היש ~תה ושאלתי נעו~ה בבעל עוד

 ל~
 ווסת

 קבו~
 אורח

 המ~איב כאב היינו מקום באותו מכה לה ~ש לי סיפרה ~ם לאוהשי~ה כנשי~
אותה

~~ 
 טהור בלתי ~קרה לו נקרה ב~לון בדרך בהיותו הבעל לי סיפר

 תורף ע"כ הא~ה פי דרך ד~ים טיפי כ~הוראה
 השא~~

 התי~~ לפני במעמד ל~תיצבה בחיל אבוא הקטן ואני דינאלענין נ~~ י~ א~ר
 להו~ות

 חמורבדבר
 כז~

 ~~בר ד~י ~חוות ~ירא זחלתי ב~דולים שנפתח ודבר

כז~
 ו~סתפינא מלתא דאי~א בעינא

 א~
 נ"י אמ"ו ה~און ~י ב~אלתי לא

 ו~תן. ~~א דרך ~נלע~ד ~~תוב אבא. וע"פ אצאו~"פ

~~~~~~
 נפתח~בראשון

 וז~ל ~םי' בסוף ק~"ז בסי' הב"י במ"~
 הבתולה אתהבועל

 וראת~
 כמה אפ~' דם

 פעמי~
 אין

 מחמת ברואה~חז'קין
 תשמ'~

 וסי~ם ~התוספתא ראיה והביא
 ל~קלדמסתפינא אל~

 א~
 דבר' הם דבריו וע"פ ~וכיחות ידים שיהיו לא

 בדם תולין אין הבתולות כדרך צער לה דלית דהיכא הנ"ל ב~"סרמ~א

בתול'~
 תולין ~~"ה כלל צ~ר לה לית אפילו כתב דהב~ח ~לא

בתולים בד~
~ 

~~~~
 ת"ר ~ם דאי' דס~ו דנדה דסו~א מהאי הוא הב~חראיות
 לאו ופרש"י כו' תשמיש מחמת דםהרואה

 בבתו~
 תולין לעולם בבתולה ~י הוא ו~פרש כו~ נדותבדם אל~ איירי

 בד~
 בתולים

 עכ~~

ואמינ~
 נראה אדרבה אחר ~אופן ר~"י ד~רי לפרש שיש ~לבד אנא

 הנ~ל ~~ו~יא ~סתירהזו סב~~
 דהנ~

 ~נו ב~מרא
 דא~ התירי~

 ~כה לה יש
 יש ואםכו'

 ל~
 הב~~ כדברי ~י כו' וסת

 א~כ ל~ולם תו~ין דבבתונה
 זאת דברייתא זה היתר לאשמעינן ה"ל וככה להתירא טפי ~ותא הויזה

 הנ~~. לסברא ליתא א~ו נתקלקלה ואח~כ היתר בכח בנתחזקהאיירי

 בבתולה ד~י הפשוטה לכוונה הוא איירי בבתולה לאו ~פרש"י~~~
 ברואה שתתחזק ~כ"פבעינן

 מח~
 ד' ע~פ ת~מיש

 אחר אףר~פים פע~י~
 ומדפסי~ התק~

 שלש~ ותני
 אייר~ לא ע"כ פעמים

 לנו ואין הב"ח סברת נסתרה וא"כ בתוליםכאן~~דם
 פ~

 להתיר
 מכ~

ד~
 באותה לה ~יש הכאב ~ד ההיתר מכח נ~תח ועתה ~נ~ל בתולים

 א~ ידו~ ~ינו ~ה וה~א~קום
 דם מוציאה

 ובז~
 הפוס~~ם גדולי נח~ו



~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~  

~ ~

~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  וא~רונ~םרא~ו~ם 
 ה~

 והר~~ם הטור
~ וה~ב~ והרי"~ ~רשב~ דתולין 

 בריית~ ב~~
 ~~~י דייקו דהא~~~ים אלא דתינוקת

 דב~
 אם שא~לתו~

 ~~~א~
 לה שיש באשה לא אם ~לינין לא דם

~  שלאוהיא קבו~ 
 ב~

 ~ח וסתה
 בז~ אור~ דח~ ה~

 בא
וה~~ך הרמ~ וכ~

 הוא מ~ ~ת~
~ 

 אשר
 חיילי~

 ב~ר ~ל י~ר
~ 

 ~ונים~~ו~ים ~י~ והב~ח
 ו~~~

 להרים אנכי מי והנה דברייתא
 ו~~ורוב~ רא~

 ר~שי ~כניס דעתי קבלו
 בי~

 ~נ~ ~יירא הגדו~ים ההרים

ש~
~ ~ל~~~ את י~~ו  

 א~וב
 דב~

 ו~ן ~א ודרך פלפול דרך

 ובפ~בהל~
 לי שיש

 ע~
 ~~ך מי

 ה~
 ~אחרונים ~"ח

 א~ים~ר ~~ וב~
 שהס~י~

 כנ~ל להתיר
 דה~

 ~דם אציע
 ד~

 הו~תם כלל
הוא

 ~אי ~~
 דקש~

 להו
 ~רי~

 ~סיפא
 דברי~

 יש אם קא~ר
~ 

~מ~ ~  דב~ 
 דרך אם שא"י אף תלינין לחוד

 ה~~
 דם ~ציא

ובסיפ~
 דבעינן ~ש~~ דנא~ת

 ש~
 המכה ~דרך ידוע

 ~ו~
 דם

 ואם המרדכי ובדברי הש~ בדבר~ ~ה זווקושיא
 נת~

 הש"ס כוונת
 תו הנ~ל ~שיא תיק~י דלא היכא~י

 א~
 לדברי י~יק לא הנ"ל דהתירוץ

 ~~המרדכי
 לשון העתיק דה~ר~י ~"ל

 לפרש תיתי ו~י ~~~
 גופיה ול~ ה~רדכיבדברי ~

 ומ~~
 ~בו הנ~ל קושיא ו~כח בסמוך אכתוב כא~ר אהדדי דבריו ת~שידלא הי~ כי ג~ ה~דכ~ דברי נבאר ~ם

 בשעת ~לא ושהי' ווסת לה שיש באשה ~יירי ~ו' ~ה לה יש ואםדהאי
 יש ד~ם ו~יווסתה

 ל~
 בעינן דתרתי מכה לה יש ואם עם נקשר וסת

 לומר אשה ונאמנת בזה~ל רק אי' ד~תוספתא נרגא בה שדינא בענייואני
 בגמ~ש דקא~ר דהא הרשב~א וכתב התוספ~א עכ"ל ב~ום לי יש~כה

~מנ~
 ושינוי פירוש דרך התו~פתא על להוסיף ~ש~ס דרך דם יוצא

~~וף
 התוספת~

 ולפ"ד
 הפוסקי~

 יותר הח~ירה ~ש"ס ~מח~ירין
 שת~א בעינן דלהש"ס~תוספתא

 ידו~
 שדרך

~~ 
 ולא דם להוציא

 א~ו כן לפרש תיתי ו~היכי פי' דרך זה אין וא"כ התוספתא דעתכן
 לו~ר אשה ונא~נתדה~פ

~~ 
 דם ~וציאה אם שא~י ואף ב~ור לי יש

 ~תרצינן קושיא ד~כח דלפ"ד הרשב"א דעת ו~נ יוצא שמ~נה תוליןאנו
 ~כה לה יש ואם דקאמרדהא

 ביש אי~י כ~
 ל~

 לא לחוד ובחדא וסת
 וסת. לה יש ואם כלל ל~יתני ול"ל מכה לה יש ואם רק למיתני ה~לתלינן
 לפרש בא וא"כ וכו' וסת לה יש ואם פי' לכך נטעה שלא הכ~נהואי
 ד~ם פ~ולא

~ 
 ביותר לטעות ~ום ונתן ה~חלקת וי~ו ~~ע וסת ~ה

 לי~ ה~~ בדברי מעיקרא דקושיאוהנלע~ד
 דאיירי דברישא די~ל

 דםמרואה ~
 מח~

 הקילו דווקא דבה היא טהורה איננה ולבעלה תשמיש
~לא

 ~יא~
 על

 ב~~
 וכ~ש

 הרשב~
 הכת~ים בד~י

 ב~
 תלינן

 א~
במ~

 דאיירי י~ל ובסיפא בעלה על תאסור ש~א ~כח ~~י
 א~

 לטהרה
 ~~עלה~~י

 וב~ נקיי~ ~
 שדרך ידוע שת~א בעינן

 ה~
 להוציא

דם
 ה~ ובד~

 דרך
 ב~

 ש~ר
 אל~ אפרי~

 שלא
~ 

 פי' ד~וא רק פי~
 ~אשה רק אי~ריד~סי~א

 דעל~
 מרואה ולא

 ~ח~
 ת~מיש

 וד~
הרשב~

 ו~ר
 ~ אי~ פו~י~

 אלא
 ~דהב~

 ברואה איירי כאץ הברייתא
 א~ש ו~~ז תשמיש~חמת

 אלא תש~יש מח~ת ברואה א~ירי דבא~
דקמ~ל

 ~על~ דא~
 ~הורה

 ו~
 לא

 ~ילינ~
 אלא

 שידו~ ב~
 ש~וציאה

דם
 חי~ ~ ~~ וא~

 ר~ה לענין כאן
~~~ 

 דנא~ת דק~ל תשמיש
 יעוי"~. הרשב~א בשם ~ב~י וכ~ש ז~ת ~דע ד~יןדה~א

 מ~תב לידי דאתי מצאתי ~תכותבי~~~
 א~

 שהשיב מה ואתפוס

~
 והוא לדינא נפ~תא שנ~ל

 דה~ אמ~ מ~
 ונא~ת דקאי

 דאףכו~
 ד~ו~

 ד~א בזה ק~ל ~מ לבעלה היא
 בפלוגת~

 דלרשב"ג

 א~מ~
 ~ומו ד~ור ~מאה שידוע

~~ 
 דלשיטת ו~ד

 ~~ר~~
 מלובלין

 דל~~ א~ירי לא ולאשה הדם מטו~תדאי~רי
 אף ~ורה

 אני ~ש~~
 ~ז בדף נישנית זאת גם אף דהר~ אבין ולאיד~תי

 דבמ~ ד~
 שב~ור

 רבנן פלוגתת רבא שם מוקי ~מ~ת בפ~וגם
 ו~

 וה"ל ~~ו במקור
 הני כי תנא~ ו~י ולמימר ורש~ג ד~י הפלו~תא התם להסדירלהתנא
תנאי

 כדר~
 הפלוגתא ו~דסידר בכ~מ ה~ס

 ב~
 לאשמעינן דבא ש~מ

 רואהלענין
~~ 

 ו~ברת תשמיש
 הרשב~

 הבית ~~מרת
 וא~

 אם
 אזלא ~מ אדוניכ~רי

~ 
 לאשמ~עינן דבא דלפ~ד הפוסקים קו~ית

דב~
 דמ~ר רשב"ג מ~מא בידוע ואף פ~~תא איכא שב~ור

 מקו~
~~

 ליתא הפ~קים ד~ו ~~~א ~~רא א~כ
 ש~י ב~~ דבא~

 בא ו~ןתלינן
 לו~

 בידו~ אף ~מא דרשב"ג ולאש~ע~נן פלוגתא דאיכא
ו~

 ~~נ
 קיי~ ה~~ הו~ח~ ~

 שלהם קושיא או
 ש~

 ~נוי הדין
 ~יק~על~

 וא~ א~ שי~ לפי ליתא
 ~לה אינו ה~דכי דבדבר~

~ ~~יר~  
 ל~ הש~ ~~רי כיון

 לדייק
 ~ל~

 ה~יק דה~ד~י י~ל
 הג~אלשון

 ו~
 שמלאה

 ~וג~
 ~ל א~ו ~ש גם ~~ל בפוסקים זו

דב~ל~
 ד~תרת צער לה ~~ת הי~א

 ~~ ל~~ ~~
 הדין שנוי ~בר

דבתול~
 ~ד

 כ~
 לה נותנין

 ז~
 קא דה~י אנא ~מינא ~ו'

 קשי~
 לי

 הוא לראות ז~ה הג~ע ש~א דבתינוקת הכי הוא דש~סהדין דה~
 בפ~ג~

דנב~
 לה נותנים

 ז~
 ~ כפירש"י ~יינו המכה ~תחי' עד

 שתפ~ק
 ~מראוכ~נת

 היכא לאשמעינן איצטרך לא ב~מת הנ~ל לפי וא~

 ~דאי~
 דתולין צער

 בבת~
 ~לל צער לה לית אפילו דהא

 לב~
 ~לין

 עדבבתולים
 ה~~ שתחי~

 או לראות ז~נה ~הגיע א~ינא אנא א~נם
 בבית ו~דהב~ה

 אב~
 לה דיש

 ל~ א~
 או קצוב ז~ן

~ 
 לי~ת

או
 ליל~

 וא"כ ~חת
 ה~

 בבתולים תולין ~ער לה דאית דהיכא ~~ינן
 צ~ לה דאית מלתא מ~עוהיכא

 לבעלה דמותרת
 א~

 ד~"ס לדינא
 דלענין יפה ~לים ~נ"ל ד~רי ו~~כ ז~ה~גיע

 לה דאית הא ~כח לראות זמנה~הגיע לבע~ ~ת~ דת~
 צע~

 הבתולות כדרך
 ד' א~

 ~לא ד~ינין הוא תש~יש ~חמת וברואה דו~א ב~ם ~ניתין לאלילות
 לסברתזו

 הר~
 ~יה וא"כ

~ 
 זו סברא לאש~ן להתנא

דרואה ב~י~~
 מ~~

 דבאית אדונ~ כתב איך ידע~י ולא וכנ"ל תש~יש
 ~ינו ולא זו סברא לי' מוכרע והאיך ~תנאים בי~י לבע~ה ~ף~ותרת צ~ ~

בשו~
 ~ום

 ~~ו~~
 אלא לראות ז~ה ~גיע זו סברא

 ב~שנהה~ורש הג~ו~
 ~ והו~

 יותר ולא לילות
~ 

~~~~
~ל

 ~~ו הס~ג ~רי לפ~
 בשו~

 ונא~ת וז"ל אפרים שער

א~
 וכו' לו~ר

 לטה~
 הנ"ל המחבר ודחק ווסתה ~עת שלא

 דה~ונה אחר פי' ופי' דחוק שהוא עצ~ו הוא ~ב אחד פ~ ועלבפ~
~וא

 דב~~
 ושלא ווסת לה שיש באשה אלא ס~כינן לא לחוד

 פי' וז"פווסתה ב~
 לטה~

 ולא בער ואני יעויי"ש ווסתה בשעת ~לא
 במ~ ~יירי ~נא~ת ~ייתא אהאי כן לפרש מצינוהאיך אד~

 שדרך שידוע

ה~~
 ובזה הנ~ל הפוסקים סברת לפי דם ~וציא

 ל~
 אף תלינין

 שאיןבאשה
~ 

 ארישא ~ן לציין להס~"ג ה"ל ~ירושו ו~י כלל ווסת
 בכאן ולא א~ורה זו סברא ~ם ~כה לה ישדואם

 לכ~
 ~"ש לפי ובא~ת

 ~יבעיא ו~א לבעלה אף דטהורה לו~ר התנא בא דנאמנתדהברייתא
קאמר

 ל"~
 להחזיקה דלא

 כנ~
 הנ"ל בדברים הס~ג כתב וע"ז

פסק דהנ~
 ברמ~

 דאף
 במ~

 שידוע
 שדר~

 ~ו ווסתה בשעת להוציא ה~כה
 בסתם לשלושים~~ושים

 אש~
 דא"כ תולה אין

 ל~
 ו~א לעולם תט~א

 והא~ בב"י י~ש ~יי~ון הגהת עם ובפלוגתאמ~רדכי
 ~ה דהיה

 איירי דכאן לג~י ~ל טהרה פי' לכך ה~ל רו~יא להסמ"ג~י'
לבעלה ~~

~ 
 בעינן ולכך נקיים

~~ 
 ו~ש דם להוציא שדרכה שידוע

 הוא ווסתהב~עת של~
~  

 אי~ו ווסת לה שיש דבאשה המרדכי וד~י דבריו
 ב~ת שלא אלאתולה

 ווס~
 לה שאין ו~שה לעולם ~~~א לא דא"כ

 וגם וק"ל לשלשים משלשיםווסת
 ~ ה~רדכי דב~

 לפרש
 דז"~ כ~

 ה~דכ~
 שיכולה בוסתה וו~~~ולה לה ישו~ם

 לו~
 ותולה טהור שהדם

 הבנת לפי~~ה ב~כת~
 ותול~ ~~ הנ~ ~סקי~

 שא~י במכה איירי ב~כתה
אם

 דר~
 דם ~וציא

 ו~~
 או~ ואני בעינן דתרתי פסקו זה

 ~ן דאף
 ידו~ במ~איירי

 תולה ווסת לה יש ואם ומ"ש
 לא~ק' פ~ ב~~ת~

 אף תולה אינה דאז ווסתהבשעת
 במ~

 לא דא"כ כסברתו
 הביאו ~רא~~ גם דרך ידוע ב~ה ~יירי זה ובסיגנוןל~לם תט~
 הב~~

 עיי~ ~~ שפ~אל~
 א"ש שו"ת גם ~תב שכדבריו ואפשר

 ב~
 ~~~ג

 יש ואם א~עיל דונא~נת האי נקשר דשפיר י~ל שפיר הפי' וע"זו~ל
 לה יש ואם יהיה והגירסא ולק"מ וסתלה

 מ~
 ווסת לה יש ואם כנ"ל

 כו'.ונאמנת

נב~~~~~
 סברת להוכיח

 שפסק הר~א סברת דל~י ~ב~~
 בתולים בדם תולין ודאי אז הבתולות בדרך צער להביש ~~
 האי דהא עכ~פ זו סברא מלהש~ענו התנא שתיק א~י ק~להדרה א"~

 דאיתהיתרא
 ל~

 לא צ~ר
 ~ש~

 דאף לבעלה לטהרה לנו
 ד~~

 ~רש
בפ'

 ק~
 לראות זמנה הגיע שלא בקטנה והיינו המכה שתחיה דעד

 משנה לראות ז~הובהגיע
 שלי~

 דאף התינוקת ~פ'
 לב~

 לה נותנין
 לאשמעינן להתנא הו~ל וא~כ לילות ד'רק

 עכ~
 להחזיקה שלא דלענין

 מחמתברואה
 תשמי~

 בבתולים בה תולין לילות ~ד' ביותר אפילו
 ו~סברת צער להדאית הי~

 הר~
 קיי~ אי ובשלמא

 ~ור כסברת
 י"ל קתני ~ילי ומילי סגי דבחדא והרא~שוהרמב"ם

 ד~
 הוא

 מכה להיש וא~ בכ~
 צער לי ד~

 מ~
 גדולה מכה לך דאין בתולים צער לי ~ה

 ב~ דא~~
 היא שת~ה בעיניץ לא

 המ~
 ~כתה בין עיניה ~טו

 לסבר~לאפוקי
 לחוד ידוע שאינו ~מ~ה ד~~ל הפוסקים

~ 
 סמ~ינן

ו~יון
 דב~

 ס~כינין ל~וד
 ה~

 לה דאית דהיכא זו סברא לאשמעינן
~  

תול~
 לא דאכ~י בבתולים

 נתפ~
 בשום לן

 דו~
 דבנ"ד ועוד ודוק

~ 
~~

 האשה ואת"ל ~אשה ~פק ~בעל ס~ק להיתרא
 והדבר ~הפך א~ו ~לז ~ס~סאלא מה~~ ש~

 ה~
 בפלוגתא הוא

 דהפ~
 ~ב
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~ ~ ~  

~ ~

דל~
 דחש מאן

 ~ ל~ר~
 לפסק ~בו והש"ך וה~"ז

 נפ~י ע~ ה~
 א~ה ל~תיר צדדים שיש בזה וה~ב~ם ורמב"ם ור~"ן אטוראיתתא דה~י בשריותא ~~ת יש ואם הדין איך ~~ה המורה ~ורנו~ש~~תי

~
 נ~וריה בעל ~ל ~ק חגרה אשר

 והרשב~
 ~וציא חששו שהרבה כתב

 ו~ם ואבא אצא ~פ שמור מלך פי ואני ~בע~ה~שה
 הס~

 ~כח טהור דשם בספל מים שהטילו ואשה~יש דמי הנ~ל
 ס"~

 ספק מהב~ל ספק
 ואת~ל~אשה

 מהא~
 המקור מן ~ו שמא

 וא~
ל~ק י~ ושמא בנ~ד ה~ה

 דהת~
 ה~י~תא נ~א ו~ן ~ספל הרי~תא

 בגו~
 ה~ד האשה

 ~~רהק'
 הח~

 י~~ו. בילקאמין

~"~~~
~זר

 וב~
 להכניס א~א אשר למר ~תבתי וכבר הראשון בהיתר

ראש~
 ~לוגת~

 והש"ך ה~"ז נגד להקל מתהפך שאין דס"ס זו
~~ח~רים

 ב~
 הוא זו אשה ~~יתר נלע"ד וא~ר

~~~ ~ 
 דצריכים

 לת~~~
 שהטי~ו ואשה איש גבי

 מ~
 והיא ס"ס בי' דאמרינן ~ספל

 קפ"ז סי' שהקשה הש"ך קושית לכאורה ~ז ותיקשו ~וכהמגמרא
 ד~תב אהא כ~בסס"ק

 רמ~
 ווסת לה שאין באשה להתיר

 קבו~
 והוא

ספק
 א~

 קשי' ותו הש"ך וז"ל ס"ס מ~ח ~צדדים או מהקור בא הדם
ל~

 ~מא מיד למימר איכא הא זה הוא ס"ס דמאי הר~ ~
 ד~

 נדה
 איש ~בי וא"כ ~"ל ס"ס בדיני ו~מ"ש כלל ס"ס מיקרי לאו~~"ג

ש~שו ואש~
 צרכיה~

 דלמא מיד למימר איכא הא קוש~תו תפול נמי הספל בתוך
 ~~ דהוי סק"ו ~מו הש"ך כתב והתם הוא ~דהדם

ו~ת"ל האי~ מן דלמא
~ 

 הש"ך דברי לכאורה וא"כ עכ"ל המקור מן לא שמא האשה
 ט"ו דבסעיף לשיטתו אזיל דהש~ך הוא לתרץ נל~"ד ואשר זא"זכסותרים
 ומיהו וז"ל ס~סמדי~'

 קש~
 בנ~ר דהא

~~~ 
 שחיטה קודם אם וא"י

 ס~הוי
 שחיטה נאחר ~מא הריאה ~יקבה ~ת"ל ~ומר תוכל לא הא

 נקיבת בין לח~ק ~ייך לא שחיטהדלאחר
 הריא~

 דשאני ~יישב ויש לא או
 מ~ד פוסלת הש~ירה דאין כיוןהתם

 עצ~
 איך א"כ הריאה ~ד אלא

~תחי~
 ניק~ה שמא לומר

 כלל בריאה ריעותא שאין ~יון הריא~
 שבירת~כח ובע"~

 הג~
 לדין בא אתה

 ע~
 אתה צריך ~חי~ה ו~"כ הרי~ה

לדין
~ 

 כל ו~ן ו~תב סיים הדינים ובקי~ור ע~ל נשבר אימתי הגף
 א"ש ולפ~ז ~ל בזה~יוצא

~ 
 אמרינן ולא ס"ס הוי ואשה איש דגבי

 ~י~~~
 מיד למימר

 ד~ דל~
 תתחיל דאיך היא נדה

 לו~
 דם שמא

נד~
 דם ~ו שנ~א הספל מכח וב~כ כלל בהאשה ריעותא שאין כיון

~
 בא אתה המ"ר

 ע~ לדי~
 האשה

 מתח~ וא~
 ~~ין אתה ~ריך

~ 
 ~ספל

 ה~ א~~~~
 ~י ~וכו

~ 
 ~ו האיש

 האש~ ~
 ש~ב ס"ס גבי אבל

ר~א
 ספ~

 ו~ת~ל ~~ הצדדי~ מן
~ 

 ה~ר
 מ~ ד~ ש~

 ~ה ~וא
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 הא ~יר~~ס
 ל~~ איכ~

 דם דלמא ~ד
~~ 

 היא
 ~ית ~י ~ו~

 הספקדתתחיל
 ה~ ש~ ~ו~

 דנתחיל אימא ~צדד~ם
 ~י~

 ~יסא
לו~ר

 ש~ מ~ ~ ש~
 דהא נדה

 ~ ה~
 גי~א בהאי ~וקא ~כרח

 ~~ ~דברי וראיתי האשה בגוף הם הספ~תדשני
 ש~תב

~~ ~~ 
הס"~

 כו' ב~ל שהטילו ואשה לאיש דמי דידן
 ~ וש~

 לחלק
 הריעותא נמצא וכאן בס~ל הריעותאנ~א ד~ת~

 ב~ו~
 ~~ל האשה

 ~יא~י הדבר~ם דלולי ~לק יש שמא מסופק בלשון ש~ב רו~תעשה ~יפ~ ד~
 לחלק ~~ אין~ן

 ב~ ד~
 שה~עותא

 בגו~
 הא בשביל אטו ~שה

~
 שהרי~תא ה~ה ב~ומות ~ינו לא וכי ס"ס דין בי' נדין

 בג~
 הדבר

 ס~ס בי' ואמ~~ן עליושדנין
 אב~

 ע~ ני~קי לפי
 ש~יר

~ 
 ~איש לחלק

 כ~ ~ויואשה
 ~~ו~א דאיכא בנ~ד א~ל~~א בהאי להתחיל ד~הכרח ~ום להתהפך הס"ס וא"צ גף

 ~גו~
 ~תחיל ה~רח ואין האשה

 ~נתחיל חזית מאי ~ש"ך קושית תיקשי א"~ ה~ני ~צד יותראחד בצ~
 לו~

 הב~ ~ש~
 ואת~ל

~ 
 שמא גיסא נתחיל ~מכה שמא האשה

שמא מהמ~
 ד~

 להפך אין ותו הוא נדה
~ 

~~~
 לומר בהאי~יסא להתחיל הכרח דאין אע"ג דבנ~ד נל~ד

 ~אישהיא ש~
 ה~ה~ת ס"ס איכא דבנ"ד ~ום ס~ס הוי אפ~

 הדם ל~~יר בעינן לא אנושהרי
 עצ~

 ~~ת שתהא
 לבע~

 ז' בלתי
נקיים

 וטבי~
 אלא

 אנ~
 ברמ"ת להחזיקה שלא דא על דנין

 שפירהוי ~ולה~~~~
 ס~

 המתה~ת
 כא~ ד~

 ברמ"ת מוחזקת ~אינה ספיקות ב'
 לה ה~איב ~תה שמאספק

 מוציא~
 א~ג דם ~ציאה וכשמכתה דם

 יודעים ~נו~אין
 ~ שד~

 ואת"נ ברמ"ת מוח~ת הוי לא אפ"ה ~מכה
 שני ספק איכא א~י דם מוציאה אינהשמכתה

 ש~
 היא הנ~א ~דם

~בעל
 וכ~

 ברואה נידונת אינה ו~"כ דם מוציאה לה ~~'ב ~ה שמא ~ניספק אי~ אכתי ~אשה ואת~ל ~בעל הוא הדם שמא להיפך
 תשמיש מחמתדם

 דבשלמ~
 בלא ל~לה להתירה

 טבי~
 ס"ס הוי לא

ה~הפכת
 משו~

 טהור אי ~דם על לדין צריכין הוי דאז
 הו~

 טמא אי
 להתירה בעינן טבילה בלא דהא~א

 א~
 שמא ולומר להתחיל ליכא

 ד~ האי שמא למימר ~ריכין וע~כ בכך סגי לא דהא דם מוציאה~כתה
~מ~

 ל~טות דרך שום אין דתו היא נדה דם וא~"ל ל"ל תו וא~כ הוא
 וא~כלהתירא

 אסו~
 לן ס~י ותט~ול שתטהר אחר להתירה אבל לבעלה

 ואין בספק הוי אכתי דם דהאי ואע"ג דם מוציאה מ~ה שמאלמימר
 מן דהויו~י

 המ~
 לא מ"מ

 מח~י~
 אחר אסורה שתהא ברואה אותה

 ~וי ~יר וא"כשת~ול
 ס~

 דהא המתהפכת
 את"~

 דמ~תה
מו~יאה אינ~

 ד~
 ה~ הו~ שמא

 ~מר וא~שר ~בעל
 ד~~

 ~ל שהקשה הש"ך

רמ"~
 ~פ"מ ~א ~קשה לא הצדדים מן ד~מא ~ס גבי

 ד~ש~
 ~ני'

~ ד
 דד~ו

 ~~ ~ה~
 שהבינו ~ו נ~יי~ ז~ בלא

 מדב~
 והט~ז ה~"ח

 ~י להתי~ דר~~~~~
 ס~

 ~פי~ זו
 נק~י~ ~ ב~

 ~כתב ה~יתר ו~ן

 ~~~~~~ ~~~~ו~
'~~~~ '~'~ 

~~~~~ ~~~~~~~ ~'~~~'~ ~.~~~~ ~~'~ ~~ 

~~~
~~~~~ ~~ 

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

~~ 
~~~ 

~~ 
~~~ 

'~~'~ 
~~~ ~~~ 

~~~
~~~~~ 

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

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

'~~ 
~~~~ ~~~ 

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

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

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

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

~~~ 
~~~~ 

'~'~~ 
~~~ 

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

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

~~ 

~~~ '~~ 
~~~~~ 

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

~"~~~ ~~~ 
~~~~~~ ~~'~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ 

~~~~~~
~'~ ~~ 

'~~ 
~~ ~~~ 

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

'~~~~~ 
~~~ ~~ 

'~~ 

~
'~'~ '~~~ 

~'~~~ 
~~ 

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

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

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

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

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

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

~~~ 
'~~~ 

~~~~~ 
'~~~~ 

~~~~~~ ~~'~~ ~~'~~ 
 ~~ל

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

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

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

'~~ 
~~~~~ 

'~~~ 

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

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

'~~~ 
~~~ 

'~~ 
~~~ ~~~ 

 ו~'

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

~~~~~~ 
'~~ 

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

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

'~~~~
 ~~'~~ ~~~~ ~~'~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~ ~~ו~

 ~~~ו~'
~'~~ 

 ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~ ~'~ו~~"~
~~ 

 ~~ ~~ו~~ ~~~~~
'~~~~ '~~ 

~~~~~ 
'~~ 

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

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

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

~ ~  ~~~ 
'~ 

~~~~ ~'~~ ~~ 
~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~"~~ ~~ ~~~ ~'~~ 

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

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

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

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

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

~'~~ ~~~ ~'~~~ ~~~~ ~~~~~~ 
~~~~~~~ ~~.~ 

 ו~~~ ~~ ~~~~~
'~~~~~~ 

~~~ ~~ ~~~~ ~"~~ ~~~~~ ~~ ~~~ 
~~~'~~~  

'~~~' 
~ ~~~~~ ~~~'~ ~~~ ו~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~ ~  ~~~

 ~~~ ~~~~~ ~ו~~~~ ~~~
~~~~ ו~''~~ ~ ~ו~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~

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

~~ 
 ~~ו' ו~'''

 ~~~~~ ~ר~~
~"~ 

~~~~~~~ ~"~~ ~~~~ 
''~ 

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

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

~~ 
 ו~'

~~~ ~ 
~~~~ 

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

~~~~ 
 ~~~ ~~~ ~~~ ~~י~ ו~~~

~ ~~~~ ~'ו~~  ~~~ 
~~ ~~~ 

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



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

לפ~י
~ 

 יש אם וסתה בשעת ~א ל~תירה
 ל~

 וסת
 קבו~

 לפ"ז
 ז~נ בלא ~תירה הא ק~ייתוהש~ך ה~~

~ 
 למימר איכא שהרי כלל ס~ס ~וי

 דם דלמאמיד
 נד~

 הרב וכן וז"ל כ~ בס~ק הש"ך לפמ"ש אבל הוא
 הקשה לא באמת לפ"ז עכ"ל ברמ"ת להחזיקה ש~א אלא הקיל לאעצמו
 ס' ה~~פכת ס~ס הוי זה היתר דל~נ~ןקושיתו

~ 
 ואת"ל כו' ה~דדים

 איכא אכתי ה~~ר~ן
 שמ~ ~

 לנו ס' אם אף ~כ דם ~וציאה ~כתה
 דם לאו דם האי~א

 המ~
 מוחזקת לאו ~"מ הוא

 ברוא~
 וכן הויא

מתהפ~
 ו~א~הויא דם ~וציאה ~כתה ~~א ~יסא מ~י להתחיל הס~ס

~ח~ת
~  

 ~כ~ה ואת~ל
 אינ~

 הדם שמא אכתי דם ~וציאה
 נ"ד לה~יר למלתא והדרן וק~ל א~י~~דדים

 מח~
 הס"ס

 מהבעלש~א
 ואת~~

 ~מא מהא~ה
 מ~י~ ~~ת~

 הו' ולא דם
ר~ת

 שהי~ ו~
 לבו

 ד~
 נוקפו

 מח~
 ב~פל הרי~תא דהתם

 כתבתי ~בר האשהב~וף ו~~
 ס~~ דזול~

 דידי
 אי~

 קפ~ז בסי' הט"ז הביאו בתשו' ~הרי"ו שהרי בהכי נחלקש~ין ראי~ ועוד לחלק טעם
 כ~

 וז~ל
 ולא ב~ר רק דם שמוצאה א~ה ~ר"ל האי ד~דיףונ"ל

 ב~ופ~
 אפי~ו כלל

 ועיין ~ר הטלתאחר
 ~אש~ במהרי"ו~

 שיש
 ל~

 מקום באותו מכה
 כיו~

~~צטע~
 שבא ~מלתא מוכחה ~ר

~~ 
 ממש הוי ואי ~כ"ל מ"ר עם

 מ~ר ~וך ריעותא לנמצא ב~ופה ריעותא נמ~א ~ין לחלק דרוכ"תבסברא
 דידי' בנדון לתלות ל~רי"ו~ל

 דעדיפ~
 במ"ר שמ~טערת מחמת

 לה שיש מאשה דעדיףלי' תי~ו~
 מכ~

 מ~ום
 ה~

 בספל ~יעותא נ~צא דבמ~ר
 בהכי לחלק כדי ממש ~זה אין א"ו ב~ופה הריעותא הוי מכה לה ישו~~י

 דוקא ~עליותא ל~ואוהוכרח
 בנדו~

 במ"ר ~צטערת שהיתה דידי~
 מכה לה מיש ~דיפא דוקאהוי הת~

 בעלמ~ אב~
 במ"~~ צ~ר לה שאין היכי

 בבירור הוי לא דב~~ר מ~ום מ~ר מדין מכה לה דיש דין עדיפא~רבא
 מכה וממקום למקור מ"ר הדרו לא דלמא לומר תילין ~אנו אלאמכה

 לה המכאיב מבוררת ~כה לה יש מכה ובדין ברש~י עיי~ בא~בכליות
 נ"דוה~תא

 ק~
 דאם דספל מהאי

 ש~
 דתרי בנ"ד כ"ש ס~ס מכח ~תירו

 דאמרינן הראשון דספק דהתם הספיקות ~רי עדיפי דבנ~דהספיקות
 משום ספק שאינו ואומר ר"ש פלי~ דספל ב~דון האיש ~ן הוי הדםשמא
 דם להוציא ~אישדרך

 אל~
 האשה מן ד~ים שחזקת

 במקרה דם הוציא ש~איש בנ"ד מכ"ש ספק דהוי ור~מ כר~ילהלכתא מסקי~~ ואפ~
 האי~ דרך אין דאמר ~ש סברת ואזלא טהורבלתי

 שהרי דם ל~וציא
 ל~ניךדם

 שהו~י~
 ספק וכן ספק דהוי מודה ר"ש ~ם אפשר ובזה הא~ש

 ספל ד~בי מההיא ב~~ד אלים נ~יהשני
 דהת~

 ~~ור מכה הוי לא
 בנ~ד כ~ש בא ~ה מ~ום שמא ספק דהוי אמ~וואפ~ה

 ל~ שי~
 מכה

 מאד לה מ~איב שהריב~~~ר
 ל~

 ~ס ו~יא זו ס"ס מכח דנתיר ~ש
 מה ~פ זו לאשה היתר נלע"ד ועוד חדא הא כדלעיל לענ"ד~~הפ~ת
 שבותשבתשו~ת

 יע~
 התיר

 למע~
 ה~וף בחלל קוץ בו שנמצא ע~ל

 מצוה וס~ודת מרובה הפסד והיה ספק היה ולא בשר שאר עםהבשר ונמ~~
 ניקב ואת"ל הפנימים מהאברים אחד ניקב לא ~א ס"ס ~~םוהכשיר
 בקליפה ס~י ד~ליחה קי"לשמא

 ~כת~
 שיש ואף ~ז"ל

 ~ו~
 דאין לומר

 דצריך ס"ל ואחרונים ~שונים פוסקים דרוב כיון ~~ור ~ק ~קריזה
 ו~שתא עכ~ל להקל ~ורית~ מצוה וסעודת בהפ~מ מ~מ ספקב~ליחה
~נ"ד

 שהש"~
 ~"ש מבעלה אשה להוציא עי~ון מקום ליה קרי

 פוסקים רוב בין הוא יחיד שהב~ח אע"ג ולפ"ז דממון מבהפ"מ טפי~~קל שי~ וכ"~

 ל~פ~ נחש~~"~
 הוא ~תו~ים דם עדיין שמא זה

 ואע"~
 ספק זה שאין

 על לסמוך ~~י בטל הוא כדאי הב"ח על רבו וה~וסקים הואילגמור
הור~~ו

 שציר~
 במקום לס"ס כזה דבר

 וכ~ הפ"~
 כנלע~ד עי~ון ב~ום

 הב"ח דברי ~כ"ת דחהואשר
 לאו שכתב רש"י מדברי ראי~ שהבי~

 ה~ה אחר ב~ין רש"י כוונת מכ"ת ופירש~ וכו' אייריבבתולה
 ודחה מ~"ת כדברי לפרש השואל רצה פדואה~~ם בתשוב~

 מהר"~
 הפירוש

 ט~ ~י' יעוי"ש הב~ח כדברי ~~י בדברי הוא שהפירוש וכתבד~~~ת
 ל~פול נלאתי הלא שכתב דברים ושאר י'.וס~

~ 
 ו~ם ~דעת~ ש~בר

 שי~~~
 לפל~ולא אלא ב~~ו כתב לא ש~כ"ת א~ר מחדש לסתור עוד

~ 
~~~

 דברי על באחרונה שהכביד מה ~אודניה ל~יפך צריך דא ~~ון
 ~ותרת אדוני כתב ~איך ידעתי ולא וז"ל וכתב בצדקהנא~רים

א~
 בשום מצינו ולא זו מלתא לי' ~ו~רע וה~יך התנאים בי~י ~עלה

 ~~ו~ות~קום
 סב~

 זו
 בהגי~

 במשנה ה~פורש הגבול אלא כו' ז~ה
כו~

 ד~כ~ ~~~
 ~אד

 על לי ח~
 ש~ד~

 בכל כריסו ~ילא ש~' בעיניו
 ~ינו שלא כער~י אנוש על ל~וב ל~ו שמלאו עד לי~וד ש~ריכין~~ו~ות
בשום

 ~ו~
 ~ינו לא לשון ל~וב ה"ל לא ~א לא ~וא ואם ~~ו~ות

 לכן ~ל ה~ב ~ון לךו~א
 ד~ נ~

 ~תולות שכתבנו שיעורים ~ני
כד~יתא

~ 
 נא~רו לא התנוקת

~ 
 ~א~ן

 ~ב~ול~
 וכ~ב צער מר~שת

 כדי עד רק בתולים בדם לתלות חכמים ראו לא ולפיכך ת~מיש~עת
 ~ל תשמיש בשעת וכ~ב צער מר~שת אינה הבתולה אם אבל שלהןשיעור

כה"~
 צ~ר מר~שת שהיא זמן כל אלא ו~בול שיעור שום חכמים נתנו לא
 ~דיא הרי עכ"ל כו' שלהן ~יעור לאחר ואפילו בתולים בדם תוליןוכאב

 ~כמ~

~~
שפקפק

 מכ~
 וכו' שר~ילה באשה בלשונו הט"ז שכתב מחמת

 לאו ד~ט"ז אמינא מכ"ת דברי ע"כ בר~ילה דוקאמשמע
 שראית~ ~פי זאת וכתבתי וז"ל כדמסיים כך ~יה שהמעשה אלאקאמר דו~

 להחמיר שהורה אחד~ורה
 בז~

 אינה אם ה~ה לדינא אבל
 ר~יל~

 תמיד
 שבש"ס האשה לי דמה טעמא בתר דזיל כךלהיות

 שאמר~
 הי' מכה

ו~ייתה ב~
 ו~

 רק רעי מ~ית דם יוצא היה שבועות שני שלפני נ~ד לי
 ~ביא הב"י בדברי ~לא ועוד עכשיו שנת~לה לתלות אי~א מ~נהשפסק
 ובנ"ד מ~ופה הדם ביציאת הר~ישה שלא כיון וז"ל סיים ראיתו~ט"ז
 ד~ים ומסולקת זקנה שהיא ~שום עדיפא ונ"ד הר~ישה שלא הכינמי
 מיקרי לא מ"מ וסתה בשעת שלא שהיה אף דה~ז במעשה אבלל~מרי
 לענין כד~צינו דמיםמסולקת

 די~
 בתולה שעתן דיין נשים דארבע שעתה

 וסתה בשעת שלא יולדת ואילו וזקנה מניקהומעוברת
 מ~~

 ל~רע
 הוי דל~פרעוטעמא

 ~דאית~
 וכו' חזיא קא דמ~ופא כיון נדה בריש

 בה א~רינן דלא ע"כ שעתא דדי' וזקנה ל~ך הוא ועלולה ~ועדתפרש"י

עלול~
 הרעי מבית דם להוציא ר~ילה ~יקרי נמי דנ"ד נ"ל עוד וכו'.

 ~מע ר~ילה לשוןדאטו
 ד~וציא~

 כך בה דאירע ר~ל אלא תמיד דם
 ספק שעכשיו ~ףפעמים כ~

 ה~
 מרובה זמן ולפני הואיל נמי ~"ד וא"כ

 בה ונתעורר חזר שתים שבועות ולפני כך תמיד מ~ש בההיה
 ~אום כנלע~ד. דם ~הוציא ר~ילה בכלל זאת יהא לא אמאיהדם הוצא~
 רפאפורטכ~ן חיי~

~ 

~~~~
 באשהמעשה

 אח~
 משנה יותר לבע~ה לטהר יכולה ~יתה שלא

 שב~ל~חמת
~ 

 לבנים לובשת כשהוא בה וסת~ה~בוע אחר
הוא

 מו~א~
 אדו~י~ קורטין ~ה הב~וק ~עד ~ל

 כ~ו כ~כ קטנים והם
 מחט ~לחוד

 ול~
 ~ראשה אפילו

 מ~~ ש~
 הפשתן מן נלקטין והם

 להעדו~ש~נערה
 ל~

 ~מק~ם נודע
~ 

 נשארים ולפעמים א~ה קורטין
 דבוקיםהעד ע~

 במק~
 ת~יד מו~ה אינה הללו והקרטין הנ~ור אחר אף

ר~
 כשמקנחה

 אח~ עצ~
 אף מוצאת הוא במקרה ו~פעמים שלה השתנה

 ממימי מעט שובקת עיטוש ~י שלפ~מים שאומרת רק הה~תנהקודם
 בשעת שבקתשהוא ההשתנ~ מי מעט עם באים מקרה ~י שמוצאת שהקרטין ואפשרהשתנה

 ומשו~ עיטו~
 לאו עלה רמיא דלא מלתא ~היא

 ומר~שת ~דול כאב ת~יד מר~שת והאשה ~בירור עליו לה~מידאדעתה
 בסכין כמו בחיקה אותה שחותך דהיינו מקום מאותו למעלה כאב~"כ
 והכאב הכ~ב מו~א מקום בפרטות לכוין יכולה~ינה

 הז~
 א~לה ~יא

 בשעת רק ~השתנה קודם בא הכאב ולפעמים ה~שתנה אחרברוב
 היתה ופ"א כאב באותו מר~שת אי~ההשתנה

 משתנ~
 והע~ידה בצנצנת

 ולא ~מור חול בצנצנת למטה מוצאת והיתה למ~ל"ע קרוב מכוסהכך
 היא לבנים כשלובשת לעולם ו~ם ~אד ודק אדום ~יה ו~חול חולכעין
 מוצאת אינה ולעולם קצ"א סי' שב~ור~ם בבדיקה עצמהבודקת

 ע~
 ה~ד

 במקורה העד שתהי' ואף כללשבמקורה
 כ~

 נקיה העד תהיה ימים
 קניחה בשעת הה~תנה שלאחר רק שהיתה כמווברורה

 מ"~
 ~וצאת היא

 שקורין הח~לי בודאי שהוא אומרות הבקיאות וה~ים הקרטיןלאותן
 הט~ז קדוש פה דברי ~י והנה שבכליות ~~ב מן שבא וינדאהארין
 האשה להתיר ~דול בפשיטות הי' קצ~א בסי' שמ~יא ותשובה בשאלהז"ל

הואיל
 ובשאל~

 יותר להתיר סברות כמה לה יש זו
 ~אל~

 ~ט~ז שמביא

ז~
 ה~ון ~בר הורה שכבר ~י אכן בט"ז הרואה לעין הנ~ה כפי
 בשאלה שלו בשו"ת ז"להח"צ

 ע~~
 שהרבה

 להשי~
 בסוף ומסיק ה~ז על

 הט~ז על והסו~ךדבריו
 ב~

 רבינו ילמדנו וכהיום כרת איסור מתיר
 הואיל בזה דינו~ורינו

 וי~
 יותר ~תיר סברות כמה

 ~שאל~
 הט"ז ~ל

~ 
~~~

 קדמונים הספרים במחיצתי ע~י אתי שאין רואי אחרי הלום
 לשאלה ~צורך כפי בת~כםלעיין

~ 
 ענ"ד כפי בהם וליתן ולישא

 לי כהון ומצאתיו ז"ל ח~צ ה~און של הספר לידי ד~תי ומצאתי~י~עתי
 בשאלה העניה דעתי לחוות וא~רתי ~ט"ז על ~חולק הסברותוראיתי
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 בדבר להתחיל נאה שיחה שיח בפ~ותי שיראתי ואף שכלי קט כפידידן
 מ"מ הבר מתוך התבן ולהבר לזרות ידעתי ולא עדיין לה ה~עתישלא
 בקרקע לפניו אדון דמרן קמיה ניחא ואם צריך אני וללמדה הואתורה
 אל היום ואבא פתח לא עיניו אפרוח ~דין אפתח ושפתי שהואכל

 לפע~ד הנראה שכפי ואומרהעיין
 די~

 הח"צ הגאון לדברי אף להתירה
 על שמשיג כזה אמת דבריו דראש ו~ואלי ~ורי בעזרת החלי וזהזל~ה"ה
 ב~א אף הקרטין ע~מות מחמת להתיר שרו~ה על ז"ל ט"ז בעלה~און

הר~~
 וטען כלל כאב

 הח"~
 ר"ן סי' הר"ן בתשובת ~נו שמיע שבפירוש

 נ~ד ~פי אבל עכ"ל בכליות כאב לה ~יש מכח אלא במכה ת~השלא
 אף במכה ~"כ ולתלות ל~תירה שיש בודאי כאב תמיד מר~תשהאשה
 להאשה שלו בשאלה להתיר שרוצה על הט"ז על שחולק במה ~ם דבריולפי

 ן דהר~ שמהאי הח~צ וטען הנ"ל הקרטין בדיקתה עת בכל תמידשמו~את
 עסקינן מ"ר עם ביוצאין דה~ם להר"ן ה~רדכי בהשואת הב"יומתי'
 כיון שריא לר"מ ואפילו וכתב כאב לה באין אף הר"ן מחמיר ודאיובזה
 ובשעה מ"ר הטלת בשעת אלא החצץ אותו רואהשאינה

 אחר~
 אינה

 ואייתא למקור מ"ר הדור למימר ליכא כלל הדם אותו כעין ממנהיוצא
 דברי וכן מ"ר עם ל~את שבמקור דם דרך ד~ין כיון הוא דמ~עוטדם

 הוה הכיהמרדכי
 שבשע~

 איזה וא~כ המים על דם רואה ~רכיה שעושה
 בלי הקרטין לאותן מוצאת שהוא שלו ~דון ה~"י של שני בתי' ~אעזר
 ~יו~א הדם שעם אלא ~וד ולא גרידא בבדיקה מ"רהטלת

~ 
 המקור

 בשר שריית למי דומה שהוא דם שופעת ~פסקבשעת
 הי~

 לאותן מוצאת
הקרטין

 בתוכ~ ~"~
 הם הר"ן דברי ואדרבא בא המקור מן וודאי וזה

 ומקוה המקור דרך שאין למידין אנו מדבריו שהריכנ~דו
 השתן מי מי~

 בא המקור מן ודאי ממנה שיו~א שדם יודעין שאנו וכיון כאחדלהפתח
 יו~אין המה ~מקור ~"כ עמו היו~אין שהקרטין ברור הדברא"כ

 והנההח"ן עכ~~
 א~

 דברי~ לפי
 רואה דאינה כיון חדא בנ~ד ל~תיר יש הללו

 הט~ז של שאלתו מע~ה כעין הקרטין בתוכה ושתמ~א ~שר שרייתכעין
 של הוכחתו כעין בא המקור דמן הוא דברור שנאמר הוכחה ליכאתו

הח"~
 וממי~א ההשתנה אחר רק למ~וא דרכה ד~ין הואיל הט"ז בשאלת

 לנדון מצא עזר דאיזה הט"ז על שטען בזה ~אן ליתא הראשונהסברתו
 ואינה הואיל ~רידא בבדיקה רק מ"ר הטלת בלי הקרטין ~מוצאת~לו

 ~מוצא~
 אחר

 ההשתנ~
 במקרה שלפעמים ואף

 הו~
 לאותן מוצאת

 אמתלא נותנת והוא הואיל מקום מכל מ"ר הטלת בלא אףהקרטין
 מוצאת הוא שלכך ואפשר מ"ר ~מעט שבקת הוא עיטוש שע"ילדבריה
 רובא בתר דליזיל לומר סברא דיש שבקת שהוא מ"ר מעט עםשבאים
 כנל לכן קודם ולא ההשתנה אחר אלא מו~את אינה פעמים דרוב~ואיל
 אותן שמו~את במקרה לפעמים לה שקרה שאף היא לדבר רגלים~ודאי
 על שמ~י~ במה ~ם ברובא לתלות יש מ"ממקודם

~~ 
 ואף הט"ז דכתב

 ואף וכתב עליו וחלק וכו' כאב באותו הר~ישה שלא שבועות איזהשזה
 כאב לה דמשוה שיטתו לפי ואף כו' להכריע כדאי זה אין משונהשבכאב
 יש מכה לומר הראשונה הסיבה שהיא הכאב לו שהלך כיון קשהכמכה
 להתרפאות ע~ויה המכה ~ין וכי המכה לה הלכה הרילה

 בא ~אינו וכיו~א ווינדא בהארין דוקא ~מכה כאב ש"ד בה~"הדדימה ומ~ לעו~~
 אחראלא

 מ~
 אינה לחוד דכאב ראיה משם אדרבה שם ל~יין ברור וזה

 בזה ואףכמכה
~ 

 ובאינה בבדיקה אלא התיר
 רוא~

 עם אלא תמיד
 רמ~א דברי הן ו~ן מהרי"ל בתשובת ע"שהשתן

 בה~~
 ואף הח"צ עכ"ל

 פוסקת שאינה תמיד כאב לה דיש בנ~ד ~"כ ~תירה יש זו הש~הלפי
 כאב לה שיש ~םומה

 ~דו~
 זו ו~ון אחריה או ההשתנה קודם בחיקה

 שכל לעין יראה ~"צ של בשו"ת היטב והמעיין במכה לתלות שיש~ודאי
 אינ~ דכאן הואיל כלל בנ~ד שייכים לא הט"ז על שחולקדבריו

 מו~ת
 לאותו שמו~את עת בכל כאב לה ויש ההשתנה אחר רק הקרטיןלאותן
 בסכין כמו אותה שחותך אחריה או ה~תנה שקודם הכאב ו~םהקרטין
 לבונה בימי ע~מה ~בודקת עת שבכל ~ם ומה מקום לאותוסמוך
 שבסי'~בדיקה

 קצ~
 מוצאת אינה

 ע~
 שו~ת שלפי ואף כלום הבדיקה עד

 כאב מר~שת אינה אם מור"ם בבדיקת אף לאסור דדעתו צדק ~מחשל
 אחריה או הטלתה קודם כאב שמר~ת מ~ר הטלתבשעת

 איירי דש~
שמוצאת

 ד~
 בודאי בזה ק~ין רק מוצאת דאינה בנ"ד אבל ~מור

 אחת שפעם ~ם ומה זה חילוק ה~ן על הב"י ש~רץ כמו ~מורמדם קי~
 בודאי שזה הרבה ~מור חול ומצאה ההשתנה בודקתהי~ה

~ 
 הכאב

 ובהא נ~תי בהא טעמי הלין ומכל קצ"א בס~ מור"מ שכתב כמושבכליות
 ויש ווינדא הארין שקורין ה~ולי בו~י היא שזה סלוק זו אשורסלקי
 אותהלהתיר

~ 
 לפענ"ד נראה

~ 
 אשר ~~דולים אל ל~ אל~ שאמרתי

 בצמא שותים אנו מ~מיהם אשר איתני ה~בא~
 כמי~

 קרים
~ 

 נ~ש

 היושב תורתו ובכבוד והרחבה הזכה דעתו שיחווה ובקשתיעיפה
 התבן ולהבר לזרות ברירה יש בדרבנן דקיי~ל הבחירה משפט לוהמשפט ע~

 עליו נסמוך לדעתי המורה דעת יסכים ואם יקבל הטוב ואת הברמתוך
~ 

~~~~~~
 ע~~ סי~ צבי חכם ה~און

 ~~ז מ"ש על ~סמוך שאין כתב
 קרטיץ שמצאה דאשה שאלה בתשו~ת קצ"א סי'בי"ד

 א~יע לכן הט~ז דברי לי נראין בעניי ואני ווסת בשעת שלאבבדיקתה
 יבחר והבוחר במצודתי עלה בעזה~י אשר את אנכי~ם

~ 
~~~~

 במקום היתרים שני כתב דבריו ראש הנ"לה~און
~ 

 מצד האחד
 ולא ~כ"ל כ~ב מר~שת אינה ואפי' כו' הקרטיןע~מות

 לה שיש הכליות בכאב שתולה ברור הדבר זה כ~ון וז"ל בפ~וששכתב עיי~
 בפירו~הרי

 תלה שלא
 במכ~

 מכח אלא
 שי~

 בכליות כאב לה
 כו~

 עכ~ל
 הר"ן דברי חדא פה דעתי בע~יות רואה אנכי דתמיהי מילתא~~~~ ~

 שכתב דברים סיום המה הנ"ל ה~אוןשהביא
 הר~

 שכבר ועוד
 זו שבחלוקה נ~א כו' במכה תולה מכה לה יש שאם תינוקת בפ'~נינו
 אבל כדלעיל סיים שפיר בה שתולין המכה מחמת היתר עוד שיש~כתב
 בע"ה שיחתי אפרש כאשר אחר בהיתר איירי הראשונהבחלוקה

 להתיר מ~דד ~"כ השניה שבחלוקה כמו להתיר מצדד הכאב בלתי אפי'ושם לק~
 ה~ב מבני אפי~ו איירי בוודאי ובזה נשים ע"י נבדקה ~~אשהמחמת
 ~~ה שאחר הט"ז על בהש~ה כתוב עצמו הנ"ל שה~און ועוד~לל

 בח הוא ע~מו כל שהרי כאב לה באין אפילו הר~ן מתיר ודאי ובזהוז"ל דלעי~
 מיירי ~כאב לה באין ודאי וזה כו' האשה מ~נתלהתירה

 ~ עכ"~
~~

 ה~און מ"ש
 הנ"~

 שאח"ז בהש~ה
 וז"~

 ראיה ~הביא כו' ש~~ ועוד
 ודאי וזה להר"ן המרדכי בהשואות הב~י ומתי' דהר"ןמההוא

 עזר איזה וא"כ וכו' עסקינן ר~לים מי עם ביוצאין ד~תם גדולה~~~ה
 בבדיקה ר~~ים מי הט~ת בלי קרטין אותן מוצ~ת שהיא שלו לנדוןמצא
 והוא הט"ז דעת לסוף שירדתי לי כמדומה בעניותי ואנ~ עכ"ל~רידא
 ביו~א~ן תוע~ת שום אין ד~דידי' מאיר לר' אפילו להתיר מ~דדדהר"ן
 כיון ~ריא לר"מ דאפילו דטעמי' הנ"ל ה~און דכתב והא ר~לים מיעם

שאינה
 רוא~

 אין אחרת ובשעה ר~לים מי הטלת בשעת א~א החצץ אותו
 דם ואייתי למקור מ"ר הדור למימר ליכא דם אותו כעין ממנהיו~אין

 כוונתו עכ"ל מ"ר עם ל~את שבמקור דם דרך שאין כיון הואדמעוטא
 מי הטלת בשעת אותה שר~ה מטעם אלא שריא לא לר"מ דאפילולומר
 נמימר ~מעוטא דחייש משום היינו במתניתין אוסר דר~מ והאר~לים
 לא פעם דבשום כיון הכא אבל דם ואייתי למקור ~דור מ"רדלמא

 המקור מן החצץ זה ואייתי הדור דלמא ר"מ חייש לא ~חצץ בזהמהמקור את~
 היתרא מצינן לא לר"מ אפילו עכ"פוא"כ

 אל~
 ~ט~ת בשעת בראתה

 הנ"ל דה~און כוונתו כל זהומ"ר
~ 

~~~
 דר~מ אליבא הר"ן כוונת דאין הט"ז דברי ~דקו היטב נדייקכד

 דמחמת נימא דלא אלא ר~לים מי מחמת הוא ההיתרדתועלת
 לאיסור נוטה ר~לים מיהטלת

 אליב~
 להמקור מ"ר דהדור דחייש ד~מ

 שהוא כמין אלא יו~א שאינו שכיון ה~ן קאמר להכי מהמקורואייתי
מפורסם

 לרופאי~
 כשאר רואה היא ווסתה ובשעת בכליות להולד שר~יל

 הדור נ~מר האיךנשים
 מ~

 אין ווסתה בשעת זאת ואייתי למקור
 ~ה חייש נא ~מ ואפי~ו היא שכיח דלא מיעוטא וא"כ כזאתבמקור
 יש מ"ר דבשביל כוונתו אין אבל מ"ר מחמת לאיסור לנטות איןוא~כ
 הטלת בשעת אותם ש~תה במה תלוי ההיתר דאין יותר להיתרלנטות
 להולד שרגיל לרופאים שמפורסם במה תלוי ההיתר עיקר אלאמ"ר

 נשים כשאר דם לראות רגילה הוא ובמקור כזאתבכליות
 ול~ל~

 אזלינן
 נ~ז סי' בש~ע כמ"ש להחמיר בין להקל בין הר~יל אחרבספק

 מב~ע ריאה לפנינודכשבא ~י"~
 ובין להקל בין במצוי תולין במה וא~י ד~

 ~וי ~ינו בכליות להולד היא מצוי הזה שהחצץ במ~וי תולין ה"נוכו~
 אשה דקי"ל ובפרט ממש דם רק ה~ור מןלבוא

 בחזק~
 א"כ טהורה

 אלא הקרטין ~מות מחמת ההיתרעיקר
 דל~

 אתיוהו שמא דחייש לר~מ

מ~
 מ"ר שמא ניחוש ק~ין בהנך ~ם המקור מן

 הביא~
 מהמקור

 א~ל שכיח דלא מי~ט דהוה ה~י למימר דליכא ה~ןאש~ינן ל~
 ה~לת בלתי קרטין אותןדמוצאין הי~

~  
 דאין פשי~א ~רידא בבדיקה

 שם מצויין שאין ב~ורתולין
 א~

 בכליות
 ול~ל~

 ~~ד במצוי תולין
~ונת

 דה~ן ההיתר דעיקר ~מר ואין ה~נ ב~רי הט~
 אל~~

 ד~מ
 דוקאהוה

 שמו~א~ מח~
 שאנו הוא ~ה וה~ו~ת ~ר ~לת ב~עת

 שבא~איץ
 מ~~

 ה~ן מי
 ו~

 דלמא ~מ דחייש והא ה~ור ~~ח



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ הדור 
~  

 ר~יל שאין במין אבל במקור להיות הר~יל בדם היינו ל~ור
 ב~ורלהיות

 ל~
 ~בל מ"ר הטלת ע"י דוקא אלא היתר אין ~"כ חייש

~בדי~
 אנו דאין הואיל ב~ור אלא ~כליות תלינן דלא א~שר גרידא

 לענין דא~כ ה~ור בפתח תולין אחר ממ~ום שבארואין
~ 

 ה~ן הביא
 לרופאים ~ורסם שהוא אדום חצץ אלא רואה שאינו כאן ~בלבלשונו
 כשאר דם רואה היא ווסתה ובשעת בכליות להולדשרגיל

 נשי~
 הוה כו'

 כמו בקיצור לכתובלי~
 הדברים אלה בהעתקת מדבריו הנ"ל הגאון ~דיל~

 מפורסם לא אלו אףדהא
 לרופאי~

 למימר ההיתר הוה אפ"ה כדלע~ל
 שנ~אדע"י

 בכי~
 הוא מהמקור לאו בודאי המקוה ~תח ולא השתן

 שהואכ~ו
 ~מ דהא וכ"ת ממש בדם אפי~ יוסי ל~

 חי~
 הדור שמא

מ~
 ~ם אבל במקור שנ~א מין נ~א אם אלא אינו זה למקור

 לה חייש ולא שכיח דלא מיעוטא הוה ב~ור לה נ~א שלא מיןבשתן נ~~
ר~מ

 ול~
 שלא יהא לא בכליות להיות שרגיל אומרים שהרופאים לי'

 נמצא ולא הואיל הוא שכיחא דלא מי~טא מ"מ בכליות שםנ~א
 בדברי הבנתו לפי הנ"ל הגאון ובאמת נשים כשאר דם אם כיבמקור
 דיל~הר"ן

 בלת~ כי ה~ן דברי ב~עתקתו כו~ לרופאים ~ידוע ~לו דברים
 עיקר כוון הדברים שכתב ה~ן א"ו הבנתו לפי א"ש האלההדברים
 ולומר לדחוק ואין כוון ויפה הט~ז שהבין נ~ל וכן לעיל כמ"שה~יתר
 דמילתא לרווחא כתבה מ"מ דהרופאים להא הר~ן ~צרך דלאדאע"ג

 דאבנים הרוקח בשם מ"ד סי~ הב"י ~ש ע"פ לדבר טעם ליתן דישגם ו~
 שנמ~א ע"י דדוקא אפשר א"כ השתן לגיד מהכוליא יורדיםש~כוליא
 דעיקר דא~כ הרופאים כמאמר אתי הכליות דמן לומר תוליןב~ר

 מ~ההית~
 מחזיק~ א"כ מהכליות דאתי לומר דתולין הוא בשתן שנמצא

 בבדיקה מוצאת אם אף ולפ"ז בכליות להולדדמצוי
 גריד~

 אמאי
 במצוי תולין קיי~ל דהא בכליותנתלה ל~

 א~
 מצוי לאו במקור דהא להקל

 אלאהוא
 ד~

 ול~נ וז"ל הר~ן דברי סיום אחר הב"י ~ב הא ועוד ממש
 דבהדיאכו~

 תנ~
 ~בעין אבא העלה אלו דברים ב~ אראב"צ המפלת בפ~

 נמי בהא כו~ליבנה
 כיו~

 בחדר להולד חצץ דרך שאין ~רופאים שידוע
 חו~שין ואין בכך תולין ב~ליותאלא

 ל~
 הני דבלאו כתב ובהדיא עכ~ל

 לסמוך הב"י הוא וכדאי ~מכה מרג~ת אין ואפילו אתתא שריאטעמי
עליו

 ובפ~
 אליבא דהר"ן נימא לא אמאי וא"כ בידו ערוך שתלמוד

 רגלים מי הטלת בלא גרידא בבדיקה מ~אה אלו אפילו התיר נמיד~מ

 דבלאו הב"יכ~~
 נמי נסתלקה ו~תה שריא אתתא טעמא הני כ~

התמיה~
 היוצא הדם שעם אלא עוד ולא וז~ל הט"ז על הגאון שתמה

 שהוא הדם השפעת הפסק בשעת המ~ורמן
 בשר שריית למי דו~

 שיוצא שהדם יודעין שאנו וכיון כו~ המקור מן בא ודאי וזה אותןמוצאה ה~

 עמו היוצאין שהקרטין ברור הדבר א~כ בא ה~ור מן ודאיממנ~
מהמקור

 ה~
 התמיה מסולקת הנ"ל הב"י דברי ועפ"י עכ"ל יוצאים

 א"כ בכליות אלא בחדר להו~ד הקרטין דרך ~ין לרופאים שידועדכיון

~
 ~אין שאנו בכך

 שיוצאי~
 דם לאו מ"מ ה~ור מן

 ט~
 דהא נינהו

 אם אף הוא טהור ~כליות שנולד ומה בכליות אלא בהמקור נולדולא
 לחוץ יוצאין ומשם המקור אל הקרטין דהדרה בגופה מקרה איזהאירע
דאטו

~ ~ 
 דרך שיוצא

 ~קו~
 אחרת בריה כמו דהוה מידי הוא טמא

 ביציאתו תטמא וכי באשה הטמאין ממראות שאינו דם או כלל. דםולאו
 ממנו שהיוצא ~יינו הוא טמא מ~ומו מקור ל~ד אפילו דהאמהמקור
 אתמטמא

 הנו~
 טהורה האשה אבל בו

 א~
 ידיעת עפ"י הקרטין אלו

 ע"כ בהכליות כ"א ב~ור להולד דרכו שאיןהרופאים
 ע~ להיו~

 סיבה

ו~ר~
 כנגד הם הר~נ שדברי הגאון ומ"ש ~קור תוך אל שהדרו אירע

 נו~עים מהם אדרבה ~ש לפי אבל ה~ן ~בנתו לפי ה~א ~כן ודאי~ט"ז
 וז~ל הרב שמ~ש הוא שפ~וט וז~ל שאח~ז בהשגה מ"ש גם הט~זדברי
 אםאבל

 אח~~ בד~
 מן אלא בא אינו וודאי דם ההוא דם וראתה

ה~ור
 ~י~

 קרטין אהנך ודאי ע~"ל שלה ~ר עם ממש אתי דלא
 א"א דר~י~ו ולפי הנ~ל ה~און עכ"ל ~~'קאי

 לפ~
 המרדכי שכתב דדם

 אח"כ אותן ש~אה אף להו מטהר הוה קרטין ~וה דאלו ק~יןי"ל

~~~
 דלא מטעם הן טהורין דקרטין פשיטא ~ר הטלת דבלתי לעיל

 דם דפרושו אע"כ כדלעיל לתוכו ~תו מהכליות אלא בהחדרנולדו
 והט"ז המרדכי ~מא קא שפיר שכןו~יון ממ~

~~ 
 ~א דמאי הב~י על

 שלא עד ~חלה~בר
 תיר~

 דלאו השני תרוצו
 מ~~

 שראתה דם
~טלת מח~

~  
 קא

~~ 
 אלא

 מח~
 ע"ז הק~ין

~ 
 מתמה

 הט~
 הא

 שראתה~ק~ין
 ב~ו~

 הוה אי ~פילו ~ר
 ד~

 דקיי~ל טהור ~~ר
~ ~~יוסי ~~  

 לו אין בב~י ~חילק השני שהחלוק
 ~ו~

 ~לא
 כדב~

 הד~מ
ו~ט~ז

 הראשו~ והתי~
 ~~ להאמר אפשר ~יה

 ע~
 איך לי ~מיה

 ~פ~
לו~

 דה~ץ לק~ין דומין הוה לא ש~~דכ~ ד~~רטין ה~שון הת~ץ

 טהור הא אפ"ה גמור דם אלא יהא דלא טימאוולכך
 דה~

 במי נ~א
 בלא דקרטין הגאון הבנת דאליבא ~ועוד יוסי כר~ והלכהרגלים

 הט~
~

 הראשון התירוץ כלל ל"ל ~~ין
 ד~

 התיר לא דה~ן מידי ל"ק

אל~
 תוך שנמצא ע"י

~  היינו דאוסר והמרדכי הנ"ל הגאון כדברי 
 קורא ולהם ק~ין שנמצאו הבנתי לפי מ"ר אחר שנמצאו הקרטיןמשום
 תירץ כלל ול"ל לק"מ וא"כ מ"ר הטלת בלי טמאין קרטין ולדידיהדם

 ללא המרדכי ובין הר"ן בין פלוגתא דיש דנ"ל אח"ז מ"ש וגםה~שון
 אליביה דהא הוא~ורך

 לק"~
 ~ב"י על ~ט~ז ת~יהת לתרץ הנלע"ד אבל

 שכתב המרד~~ דברי הפירוש אין אם נסתפק נמידהב"י
 בדק~ א~

וראת~
 הפ~~ או הנ"ל הגאון כ~ש דם קורא ולהם הקרטין דר"ל דם

 הב"י כוונת נלע"ד ~פ~ז ממש דם ר~ל דהמרדכי והט"ז ~ד"מכמ"ש
 הק~ נמי ד~יקראעד"ז

 מ"ר הטלת ~חר שראתה קרטין ~נך
 שהוכיח כמו ~ם מותרין מ"ר הטלת בלי אפילו דהא המרדכיאוסרן דמדו~

 מהרופאי~הב"י
 דשמא תי~ וע"ז הב"י סליק דמזה דראב~צ דברייתא

בנדו~
 אוסרן ושפיר דהר~ן קרטין כמו ק~ין הוה לא ד~מרדכי

 הט~ז שהבין כמו ולא הב~י כוונת וזהו גמור דם ~לא כ~ל קרטין הוהדלא ו~~
 דהא לתמוה יש שפיר ד~"כ מ~ר תוך שראתה מהק~ין הב"יש~~שה
 מ~ר תוך אותן במו~אה מותר גמור דםאפי~

 קשיא אי אבל וק"ל. יוסי כ~
 ממש דם שראתה איירי שהמרדכי שכ~ השני ~תי' הב~י על לי קשיא האלי

 חצץ. שהיה הר"ן דתשובת בנדון~א"כ
 דמש~

 מ~ני'
 דבד~

 אוסר ממש
 הר"ןגם

 ולעי~
 בד"~ הב"י כתב

 כתב והמרדכי וז"ל מיי~ן הגהות ~תבו
 וטעמא בסמוך ~כתוב הר"ן מדברי וכ"נ דלהרא"ש ונראהכו~

 שנמצא דם דהאי אמרינן מ"ר עם דאתא חזיניןדכי משו~
 אח~~

 אלא אינו
 ~ם אותוצח~וחי

 עכ~~
 אח~כ שראתה ממש דם אפי~ דלהר"ן ~~ובר הרי

 ש~אתולה
 ע~

 שראתה מה
 ע~

 שראתה אי~י ~נ~ל דבדבור לחלק ויש מ"ר
 תולה שפיר וא~כ ממש דם מ"ר תוךנמי

 ממ~ ד~ ג~
 אח"ז שראתה

 ואחר דם ולא חצץ מ~ר תוך שנמצא איירי הש~י בתירץ ~~א אבלההוא בד~
 דםמ"ר

 ממ~
 וא~ובה וק"ל

 א~
 והנראה וז~ל עוד שכתב הנ"ל הגאון דברי

 בדבר שוין דשניהם ו~תב במקצת והודה וכו' פליג שהר"ןברור
 יבין שפיר והמ~יין עכ"ל כו~ בחולואפילו לאסו~

 דז~
 אתא דלא עד אלא אינו

 להתיר הר"ןעדיין
 דמח~

 ולא חצץ שהוא
 ד~

 אח~ז למ"ש אבל ממש
 מיני~ מידי ליה נפקא לא אז דם ולא חצץ והוא הואיל מותר לר"מדאפילו
 לחוד הספל ~פת על הוה אי ~אפילו הספל שפת ועל הספל כתוךדהוה
 הספל בתוךולא

 אפ~
 להיתר קאי הוה

 מח~
 אפילו דהא חצץ שהוא

 ודו~ק. קאילר~
 ומ~~

 על שאח"ז בהשגה עוד
 מ"~

 מייר~ דה~ן הט"ז
 שם דאין עצמן הקרטין~ד

 ד~
 שגגה וז~ל וכו' עליהם

 שהרי גדול~
משנ~

 יכשיר ואיך טמאה נימוחו ואם למי' תטיל עפר כמין שנינו שלימה
 שהעתקתי הב"י על יתמי' הט~ז על שתמה עד עכ"ל בדיקה בלאהר~ן
לעיל

~~ 
 אותם ששאלו הרופאים מדברי דלמד הר"ן דברי םיום אחר

 הרופאים שאומרים בהא נמי דה"ה וכו~ לה יש מכה ואמרו הקליפותע"ד
 אמר ב~רא דהא יותר לתמוה יש ע"ז בכך תולין בכליות נולדשהחצץ
 נימוחו ואם למים תטיל דה~פאים ~שהעל

 טמא~
 נלמד איך וא"כ כו~

 שום בלא בכליות נ~לד שהח~ץ הרופאים ~אמר ע"פ מזהלהתיר
 בדיק~

לה~י~
 מה ע"פ בזה והנראה ~מים

 ~קש~
 בתשובה הרא"ש

 היד כל בפ' אמרינן ~א טמאה נימוחו ואם למים תטיל אמרודלמא ל~רש~"~
 מחמתהרואה

 מכ~
 טהורה כו~

 אל~
 הואיל מ~מקור בא דהדם אע"ג

ו~
 הכא וא~כ מ~ה מחמת

 א~
 מכה הרופאים אמרו הא טמאה נימוחו

 בס~ יחזקאל מו~ה הגאון ה"ה גדול לדעת כוונ~י קושיי' ולתרץ להיש
 שיודעים בהדיא אמרו לא שהרופאים והוא בסופה ל"ד סי' שחבר~"י
 נימוחו אם א"כ הקליפות מכח מכה שיש הוכיחו הם אלא מכה בהשיש
 תולה משא"כ כלל מכהאין

 במכת~
 קשי' לא תו ולפ"ז מכה ודאי שיש

 ~ש~ גבי דבשלמא הב~י עלמידי
 הו~יחו דלא שבברייתא דהרופאים

 אלא מכה שישהרו~ים
 מח~

 דהתם בדיקה בעי שפיר הלכך הקליפות
 לה ואין ~וכחה לה אזלא ני~חואם

 מכ~
 מ~ה גבי אבל וט~ה כלל

 א"כ שבכליות ממכה בא זה שח~ץ לרופאים ~ורסם שהי'דהר"ן
 ~בדוק דלמאי בדיקה לשוםצריך א'~

 דא~
 הואיל טהורה נימוח יהיה אם

 ומדוקדק ודוק. דלעיל הרא~ש כסברת אתי שממכה בבירורויוד~ים
 וז"ל שכתב הב~י לשוןהיטב

 וטע~
 כו' דרך שאין ~פני הרו~ים של

~~~
 ספק אין

 ש~~
 לרופא~ם שידוע כיון סיים דהר"ן ו~נדון ~~

 נמי והשתאודוק
 קוש~ ~~

 הט"ז מדברי הגאון
 ד~

 ששנינו
 ~טיל~ר ~י~

 אי~ בא~ היי~ וכו~ ל~~
 בקיאים אנו

 ר~יל הזה מיץ א~
 ~~ה~בא

~  
 אז ~ירור

 חיוב~ הבדי~
ד~ני~ הקליפו~ ~~י נמי כ~ש ~וא

 ~נ~
 תטיל

 ~פות ~בי נ~ וכ~
~ 

 ~~ ~ט~ל הרופאים
 ~ו~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~

ד~
 שמין בבירור ידעו

 ה~
 כדלעיל ההוכחה ע"י אם כי ממכה

 כזה להי~ת רגיל שבכליות שממכה בבירור לרופאים ידוע דהר~ןבמ~ה אב~
 זו ובד~קה ~ור ~וה גמור דם אפי~וא"כ

~ 
 טהור נימוח דאפי~ טיבה

 שתי' מה ולפיוק"ל
 ~ר~

 תקשי דלא א~ש נמי הרא"ש קושית מלובלין
 הב~יעל

~  
 גבי למים תטיל דאמרו

 מ~~
 ודלא דברייתא דהרופאים

 דהרופאים תי' דמהר"מ הט~ז לד~רי תטיל עפר כמין משנתינו נמיתקשי
 ואמרו מכה קליפות בפ"ע ברי' אלא דם ההם הקליפות ~יןאמרו
 אשה אם אה"נ אבל כו' דברי~ם לבחון כדי למים תטילחכמים

 טהורה כו~ מכה לה שיש להם ~ידוע הרופאים ואמרו גמור דםאפי' רוא~
 רק דם שמוציאה מכה לה שיש הרופאים אמרו ~א ה~שים בב'רק
 לה שישאמרו

 מ~
 שנתייבש הוא נדה דם אמרינן נימוחו דכי הפוסקים יתר כלומדברי הרא"~ מדברי משמע זה שפירוש וכ~ קליפות שמפלת

 ולפ~ז עכ"ל הרופאי' כמ~ש הן בפ~ע דברי' מילתא מוכחא נימו~ו לאוכי
 אם לידע הבדיקה אתיא בברייתא דבשלמא הב"י על מידי קשיא לאתו
 יהיו ואם הם בפ"ע דברי' הרופאים דברי נתאמת א"כ נימח יהאלא

 אבל הם בפ~ע בריה שאמרו הרופאים ענו ששקר מופת יהיהנימוחים

בנד~
 דם ולא הזה החצץ הוה בפ"ע דברי' הרופאים אמרו שלא דהר"ן

 אפי' וא~כ בכליות אשר ממכה להולד דרכו הזה דהחצץ דאמרו ~לאיבש
 הי' יבש דדם ונ~ה נימחאם

 ו~
 ממכה ואתי הואיל ומ"מ בפ~ע בריה

 והרופא וטהורה מכה דם אלא הוא נדה דם לאו ממקור ולא~בכליות

נא~
 המקור מן בא זה דם שאין לי ברי לומר ה~ה שנאמנת כמו
 מהרי"ו בשם ס"ו קפ"ז סי' בהג"ה ר~א כמ"שו~ורה

 ולקמ~
 כתבתי

הוכחה
 דהרופ~

 נאמן
 כ~

 ולפ~ז ודוק. טיבה מה זו בדיקה וא~כ אשה
 דמתני' תטיל עפר דכמין מהמשנה הגאון קושי~ הט"ז על נמי תקשילא

 אם באו ומאין עפר של טיבה מה יודעת ואינה עפר כמיןבמוצאת
 נימוחו אם א"כ לאו אומהמקור

 דהו~
 שום לפנינו ואין בריה ולא דם

רו~
 כזה דמין בבירור לומר

 לבו~ רגי~
 א~כ מהמקור שלא אחר ממקום

 אבל טמאה נימוח יהיה דאם הוא וחיובית הוא הכרחית הבדיקהודאי
 ממקו~ אתי ~זה שמין בבירור לו ~ידוע רופא לפנינו דאיכאהיכא

 אחר
 ~~ ודאי מ~מקורשלא

 הרא~ש כקושית בה תולה מכה לה יש אם בכלל
 אמ~י מהמקור זה שאין בבירור אומר ורופא ממש דם הוה דאפי'דלעיל
 כמו ממש ~יינו דמתני' דעפר לומר רעיונות יבהלוך ואל לו נאמין~א
 הרו~ים דעת לפי ~כליות אתא נמי וא~כ דהר"ן שבמעשהחצץ

 דברי בהשואת שהב~י מצינו ~הרי רוח רעיון דזה דהר"ןשבעובדא
 הוה לא דהמרדכי שהקרטין דאפשר כתב ~ר~ן לדבריהמרדכי

 ז ע~ יעיד כו' מוח לו שיש מי כל אינהו ~בוהו ואלמלא דהר~ןכקרטין מ~
 מהר"ס של ת~וצו על הקשה ~ו סי' בתשובה הנ"ל להגאוןוראיתי
 גמור דבדם גמור דם מכח הקליפות כח יגרע למה תמה ואני וז"ללובלין
 לבדיקה מצריכה אתהאי

 ואת~
 אתה ובקליפות הרופאים דברי על סומך

 כו' דם ולא ~ליפות שהם ~מרו שהרופאים ז~ל ומ"ש בדיקהמצריכה
 סמך לא שלפ~ד קשה ועוד באות הן המכה מן מ~מ דם או ברי' יהיהבין
 האמינם לא שהרי הבאי דברי אלא אינו ודבריהם הרופאים דברי עלכלל

 הללו ~קליפות באות המכה מןבאמרם
 א~

 המבררת היא הבדיקה
 נימוחו אם~נו

 א~
 מ~ה בלי אף נימוחו לא ואם טמאה הרופאים לדברי

 הם בפ"ע בריה שהרי היאטהורה
 ול~

 לבטלה ~רופאים דברי הזכירו
 ע~~ל חכמים מדעת אלא היא הרופאים ~לכות לא הפושריןשבדיקת
 אין חנם ויצא מידי לו י~ה לא הקשה אלה שלש~ם

 כס~
 לאדון

 ישאבל ז~
 כס~

 שדבריו הנ~ל מהר"ם לאדון
 ככס~

 ~בעתים מזוקק
 תחילהשהקשה ד~

 ל~
 דנין דאין קשיא לא הא כו' הקליפות כח יגרע

 אפשר ~איאפשר
 דא~

 מ"מ הרופאים אדברי לסמוך רשאים שאנו
 מוטל הוא כן כדבריהם אם דמילתא עלה למיקם דאפשרהיכא

 אי~ ש~רילבדוק עלינ~
 דבריהם דקו שלא נימוח יהיה אם מופתית הו~חה

 איךא~כ
 נסמו~

 נדע ואנחנו עליהם
 בעצמי~

 הרופאים ~מרו אלו מ~א"כ

שד~
 עלה למיקם לן אפשר אי תו ~מכה אתי ממש

 דמילת~
 לא ואמאי

 וכן לי יש מכה לומר נאמנת עצמה ~~ה ~מרו הלא ~ליהםנסמוך
 מ~ וכדברי וק"ל. הרופאנאמן

 הגאון ~כ
~ 

 שהבאתי בתשובה יחזקאל
 אם אמנם וז"ללעיל

 או~ הרו~
 דם מוציאה שהמכה ויודע שמכיר

 ~תחלו~י ובקי ~מומחה נאמין לא תיתימהיכי
 הגו~

 המעשים ושני וכו~
 זו אשה וא~ל לרופאים ששאלו ראב~צ של אביו שהעלהבש~ס

 מ~
 כו'

 ב~ום ~א"כ בדקינן למיבדק דאיכא במקום י"ל ע~כ כו~ ~יםתטיל
 ושמח~י ע~ל אהרו~אים סמ~ינן דמילתא עלה למיקם א~רדאי

 לד~~~כוונתי
 כן וכמו הגדול.

 בנה~
 בין חילוק ~~ קפ"ז ~י'

 א~ בר~ יה~ בין ו~ש אפשר.דלא הי~
 ~ל באות הן ה~ה מן ~מ דם

 אינם ש~רופאים מו~ת הרי הוא דם דאם הוא ~ר"ם~וונת
 ברי' אמרושהרי ~קיאי~

 בפ~
 הוא

 ובא~
 סומכין אין שוב וא"כ דם הוא

 שיש ידיעה לנו אין דהא במעי' יש ~כה שאמרו במה גםעליהן
 חזקת איתרע כבר שה~י עליהם ל~וך אין ו~י ~יהםאלא מ~
 ~ע"י בקיאות~

 דם שנ~א
~ 

 בריה שהיא שאמרו
 בפ~

 ~א ק~יא לא תו וא"כ
 כאן אין מ~ה אומר דאני המכה מןהדם

~ 
 דברי הוזכרו למה ומ~ש

 מהר~ם כדברי מוכח זו קושיא מכח דאדרבה נלע~ד לבטלההרופאים
 א~~ו הוה דאלו הב~~ בדברי שכונתיוכמו

 מ~ ~ופאי~
 ב~י' לה יש

 ~ום באותו לה יש מכה לומר אשה דנאמנת כמו טהורה דםשמוציאה
 דזה הגאון כקושית הרופאים את לשאול להו למה תיקשידאל~כ

~  לבדוק ל~ו הוה מלובלין מה~ם דברי מבלי הגמראעל 
 תיכ~

 כדשנינו
 דשאלו לומר ע~כ אלא תבדוק קליפות כמוהמפלת

 ש~
 הרופאים יאמרו

 הדם אותה מוציאה ומ~ה לה יש מכה הוא יבש דם ~זה בבירורדיודעין
 תצטרךלא

 הא נבדוק דלמאי בדיק~
 א~

 תהיה יתמחה אם
 אנןדרשאין טהו~

 לסמו~
 האשה דנאמנת ~ו ארופאים

 ב~~
 וכששאלו

 לבדיקה הצרכו שפיר אז היא בפ"ע דברי' הרופאיםוהשיבו
 ראיה להביא משום הוא בש"ס שהוזכרו ומה להם ~שאלו למהטעם זה~ כדלעי~

 איכא ומי כדפריך בפ"ע בריה שהם דהיינו קליפות כמין מפלתדאיכא
 ודוק כו' והתניא אין גוונאכהאי

 ו~
 הזכרת ב~עם הגאון ומ"ש ברור

 מ~ו בסי' עליו עיין הדעת על מתקבל שאינו דוחק הואהרופ~ים
בתשובותיו
~ 

~~~
 הרגשת מצד היתר עדיין לה יש מ~מ עוד ומ~ש וז~ל הגאון כתב
 וכתבים ב~קים ~רואה מ~ז סי' ~רא"י בפ~י וכמ"ש כו'הכאב

 דאיןיראה
 עני~

 שום מוציאה שאין מיירי ~ם שלו לנדון ~א"י נדון
 לי~ ומשוי' כו' הצד מן א' במקום רק כו'דבר

 דשריא שפופרת כבדיקת
 כאב בליאפי'

 ול~ווח~
 ד~תא

 ציר~
 לזה

 הכא~
 מהרא~י מדברי ואדרבא

 מדבריו שהרי לסתורראי'
 מוכ~

 דיש דאף
~ 

 דבודקת לאו אי כאב
 כמכה כאב ס"ד ואי מתירה היה לא אחד במקום רק מוציאהואינה
 בסי' שהא בזה טעה שהט~ז אפשר איך עכ"ד. צדדין הנך כל ל"לדמי
 החמיר מהרא"י הנ~ מהרא~י מדברי רמ"א על הקשה י' ס"קקפ"ז

 ש~ו שבשאלה מחמת אחד במקום כ~א מוציאה ~אינה ע~י אלאלהתיר של~

ה~
 מכה ד~ה שלו שאלה דן והט"ז עי~ש דם שמוציאה ידוע שאינו מכה
 כאלו הוה רופאים ~י שהידועה אמרנו כבר כי דם ~מוציאההידועה
 אמרו שבכליות ובכאב דם מוציאה שמכתה שיודעת האשהאמרה

 לה י~ נמי זו ואשה זה כמין דם מוציאה כזו שמכה דהר~ןהרופאים
 שמוציאה רופאים ע"פ שידועה מכה שפיר הוה הכליות במקוםכאב
 הקרטין ~מא מסברא די~ל עצמו הט~ז כתב הא תימא וכי כזהדם
 אסברא הר~ן של להקרטין צד באיזה דומין אינם ~לפנינו האשהשל
 מילתא האלך

 דמתח~
 ה~שת שום בלי גרידא ק~ין מצד בהיתר קאי

 ל~לד קר~ין אותן שדרך אומרים שהרופאים קרטין שמוצ~ת רקכאב
 שיש לומר תולין בחדר ולא שבכליותממכה

 ל~
 זה היתר ועל בכליות מכה

 בחדר להולד דרכן אין שהם לומר הקרטין על סומכין אנו האיך אמרשפיר
 אבל הוא ש~ן הרו~אים עליו ~העידו המין כמו אינם שמא בכליותאלא
 ול~ו ב~ליות מבוררת מכה ויש בכליות כאב מרגשת עצמה שהואכאן
 לה ~יק לא א"כ בכליות מכה לה שיש לומר תולין הקר~ין הוכחתמצד

החש~
 רק בבירור מכה יש דהא קרטין לאותן דומין אינן הקרטין דשמא

 שמכתה לנו ידוע ואיןהואיל
 מוציא~

 אהא לסמוך יש שפיר בזה דם
 כמין דם להולד רגיל שבכליות דבכאב ד~"ן בנדון ה~~איםד~עידו

 לומ~~
 הידוע מכה דהוה

 שמוציא~
 שב~ליות כאב נמי שמא וכ"ת דם.

 ע~ז הרו~אים עליו ש~עידו שבכליות כאב כמו אינו שלפנינו ה~השל
 מעידין ושניהם כליות מכאב לבא נמי שרגילין הקרטיןמעידין

~ 
 על

 האשה ~ל שהקרטין שאיתרמי אפשר דאיך והקרטין ה~אב דהיינוזה
 ~יא רחוקה החששא הא אחר מין נמי הוה והכאב אחר מין הוהשלפנינו
 מס~א הדדי ~הדי אתרמי ושת~ן הואילאלא

 מ~
 כעובדא

 ל~"ז ו~ההיא ד~ר~~
 הוכח~

 ב~ו~ זו
 ואין הואיל דא~ינן דמהרא~י הוכ~

 אחד ב~ום אם כי~צאה
 דציר~

 בשעת שלא לתלות המרדכי דעת לזה

וס~
 אפילו

 ש~יא~ ~א~י ב~
 עי"ש הדם

 א~
 ~~ז

 ציר~
 ה~כחה

 מוציאה שבוד~י כמ~ ד~וי והקרטין ~אב בהדדי דא~רמיזו
 ד~

בצירו~
 וסתה בשעת שלא לסמוך ~~ד~י דעת

 במ~
 והט"ז ~ו

 בסו~
התשו~

 סיים
~  

 כאלה בדברים
 וז"~

 לנו שיש ו~"ש
~~ 

 ~~' ~חר

מוצא~
 מן ~ולד רגילין והם ק~טין רק

 הכליו~
 וא~ה

 ה~י~ ~
ה~~

 שיש ה~~ת ב~ום גדול כאב ~~ים
~ 

 ~~ין דגם לומר
 למ~. ~ון ובודאי ע~ל וכו~ ~ן כק~ץ~וה א~

~~ ~~ 
 ~בנת~
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~ ~ ~  סק~י ~פ"ז בסי' ש~ב ל~ע~יה דאזיל ו~ד בע~~ ~ונתוא~ת 
 וז~

~~
 יש

~ ~  
 שר~~

 נשי~
 שזו א~פ כזו ~כה דם לראות ~~רות

 ~א~
 לת~ות

 במ~
 זו

~ ע  
 מהרא~י כתב שהרי ו~ד וז"ל ה~~וץ ומ"ש

~~
 פ~ ש~שו~

 ~א כו' מוצ~אה אינה
 ק~

 אחד בפעם מצאה דאלו
~ד

 ל~ א~
 הדומה בתוך אותן ~~ה הרי ~לו ובנדון כלל מתירה היה

~~
 בשר שרי~ת

 שהו~
 ודאי

 המק~ ~
 נסתלקו ~ל~יל דברי מכל עכ~ל

 ~~ה לא ושפיר מדם א~~רי דמהרא"י ~יהם אלודב~ם
 מתיר~

 אלו
 דם ש~ינו דהיינו אחריתי הוכחה דאיכא ~א אבל אחר ~ד פ"א~אה
 הוכחת ~מקום זו הוכחה הוה בכליות כאב נמי לזה ואתרמי ק~יןכ"א

 ודאי שהוא ~שר שריית למי הדומה בתוך ~רטין ש~א~ ו~שמהרא"י

~
 שיוצא בכך דמה לעיל ע"ז השבתי ~ר ~מקור

 דר~
 תולדתו אם ה~ר

 משום המ~ור דרך שבא א~ע מקרה וע"י מהכ~יות כ~א ~מקוראינו

~
 ט~ורה

 הי~
 מ~ין פירכא דדינא דמ~יקרא וז"ל עוד ומ"ש כד~עי~.

 כמ~ש רואה היא ב~אב שרואה אשה כל כמ~ה כ~ב ~ומרהר~~ים
 ובשיפולי כריסה בפי חוששת הוסתות הן אלו שנינו שלמה ומשנהדותה ע~~

 כנ דודאי מידי קשה לא ולפמ"ש ע~"נ כו'מעי~
 שרוא~

 אין ממש דם
 בעלמא בכאבתונה

 אא"~
 כשרואה אבל מבוררת במכה מר~~ת

 הכליות במקום כאב לה יש ו~יא ~בכליות מכה מן להיות דרכןו~ת קרטי~
 ~~יל כמ"ש הוא מבוררת כמכה כזה כאבבודאי

 ד~
 מוכיח

 ע~
 ותו זה

 דאמרינן הר~ים מאין תיקשילא
 שהקרטי~

 נדבר הר~לים הם
 לה שכואב לדבר הר~לים הם הכאב שמקום ועוד מכה הואשהכאב לומ~

 וו~ת דשאני ועוד ~כליות ב~ום דהיינו להולד קרטין ~~יליןבמקום
 אינודהכאב

 אל~
 לה בשכואב אבל ווסתה בשעת ראיתה בשע~

 דהא היא מכהבודאי תמי~
 כוא~

 לה
 א~

 תקשה לא ומעתה כ~ל רואה שאינו
 שה~ך כיון קשה כמכה לכאב דמשוה שטתו לפי ואף וז"ל ה~און מ~שנמי

~~
 הסיבה שהיא הכ~ב

 הרא~ונ~
 ~לכה הרי לה יש מכה לומר

 שהכאב דאמרינן ראשונה סברה דעיקר דכיון ~ק"מ מ"ש לפי עכ~למכה ל~
 א"כ ק~ין שרואה מחמת ~יינו שבכליות מכההוא

 כ~
 רואה שעדיין

 לראות ~ברייתה חזרה ולאקרטין
 לא דעדיין חזינין הרי ד~

 ה~כ~
 ~ה

 שלפעמי~ מכות הרבה יש כי הט"ז כמ"ש לה הונח שהכאב רקהמכה
 אף מכאיביןאינם

 ש~~
 ומה אח"ז מ"ש להשיב א"צ ושוב וק~נ נת~או
 כו~שדחה

 ~ ודו~
~~~

 דמ"ר פשוט דבר כו~ להקשות ואין עוד ~"ש וז"ל ה~און כתב
 טמאה היא ~~כ השפה על ובנמצא כו' כאב הר~שת מןעדיפא
 התמצית דם אמרינן ולא דם אתו מיא דתמו בתר דלמאדאמרינן

 יהא לחוד בכאב ה~אה דאשה אשכחן לא מקום דבשום כ"ש לאכאב הי~
 רו~ה שאינה ה~יות אף בו לתלות ~דול כחו יהא ובמה טהורדמה
 דודאי קשה לא נמי הא לעיל ~כתבתי מה לפי לשונו כאן עד חלילהב~אב
 כו~ בא~א יציבא דאטו בכאב רואה שאינה הראיות אף בו לתלותכחו אי~ דנמי פשיטא טהור בו~ הרו~ה דם שיהא אשכחן דלא לחודכאב
 מכאב איירי ~ט"ז אבל בנין אין יסוד אין אםהא

 שבמ~ו~
 הכליות

 כדאמרן ממש מכה דהוה תולין ~פיר בזה ~כאב קרטין היאוהראיה
 דלא והא במכה. הכאב שאחר הקרטין ~ם דתולין אמרינן שפירא"כ
 במ~ר שראתה דם אותו שמתמצית לומר ~ר אחר שרואה במהתלינן
 ~חר ובזמן מ"ר הטלת בשעת רק כאב מר~שת שאינו משום היינוהוא
 אינה שלפ~מים רק תמיד הוא הכאב בנ"ד משא"כ כ~ל כאב ~האין

 מהר~שת עד~פא רגלים מי הא ~ג~ון ומ"ש הוא מכה מ~מת ודאימר~ת
 קפ~ז ~י~ הט"ז ו~ביאו מהרי"ו שכתב ממש בדם אלא אינה זהכ~ב
 כיון משוםסק"י

 דמצטער~
 מ"ר עם הדם שבא מילתא מוכחא במ"ר

עכ~
 מוכחא לא הכאב בהר~שת משא"כ ד~ל וצ~ל

 מילת~
 דהדם כ"כ

 בק~ין אבל ממש בדם אלא זה ~ין הרי מהכאבאתי
 א~

 לנו
 מוכח~

 ~ה להולד שדרכן מהם את~ שהכא~ טפי~ילת~
 ~ והשת~

 ממי עדיף
 בכל כאב אין דשםר~לים

~ 
 הוכחת הוא וכאן ~ת מילתא הוכחת רק

 קפ~ז סי' הנה"כ שכתב גם ומה וק"ל וזמן עת בכל היא והכאבמילתא
 שם שהט"ז ואף ממכה ~רע ד~ר וס"ל מהרי"ו על ~ולקדמ~י"ל
 דיעה באותהמחזיק

 ש~~
 בדם היינו עדיפא

 ממ~
 בקרטין משא~כ

 ומ"ש מהרי"ל חולק ובמ"ר דכ"ע ~ליבא ד~ו ממ"ר ליה עדיפאווד~~
 במ~ר ~סר המתירדאף

 ל~
 ~ה

~  
 ~ני זה

 ודו~ בקר~~~
 ו~ש

 ~ם במ~ר דאף ו~וד ו~ל ~ג~ון~וד
 כ~~

 ~דברי דנוה~ין רמ~א כתב
 הט~ז לעצמו ה~ה אלו דבר~ם כו' ~דיקה ~~א תקנה דאיןהמח~יר
 ~אב שאנ~ ליהושני'

 ~במ~
 שאינו

 בש~ ~ל~
 הטלת

 מ~
 ד~יה ונדון

 כד~~ל עת בכל לה~~ב
 ומ~

 ~ר כו~ מא~ר ומש"ע ו~ל ~גאון ~ד
 אלה דבר~ו על~תי

~ 
 ו~ש

 ז~
 ~ר~

 ב~ החו~
 ודרך הנדה מי עם

 ד~ ~בתי כבר ע~ל במקור להולד~וא
 שאומר~ם ארופ~ים לסמוך

 שבא ומה במקור להולד דרךשאין
 ע~

 מיקרי דלפעמים משום הנדה מי
 ומסכים ה~ן העיד כן הוא שבכ~יות ממכה תולדתו אבל למקורואתי
 ו~~~בב"י

 למע~ה שהבאתי נמים תטיל עפר כמין ש~נינו כאותה ז"ל
 ואדרבה בארוכה ע"ז השבתיכבר

 מהת~
 דאת' אף דלפעמים מוכח

 ונולד בפ~ע ב~י~ אם כ' דם אינו אפ"המהמקור
 ממכ~

 מקום שבאיזה
אחר

 דה~
 ט~ורה נימוחו ~א אם תנן

 בג~~ ומפ~
הוא בפ~~ דברי~ משום

 כאות~
 במתני~ התם והא הן המכה ~לדי הרופאים שאמרו ששנינו

 ~ם נמי לפעמים שבא נמי עסקינין לא ומי ~~ כמין המפלת שנינוסתם
 לא אם דם בלא כשבא טהורה אפ"הדם

 נימו~
 שמתני' נימא אם ואף

 דם בלא לעולם כשבאאיירי
 דו~

 אפ~
 ה~ור דרך שבא איירי ~כ"פ

 ~מקור דרואין נשים סתם כדרך דמשמע המפלת קאמר סתםדהא
 אפי~וע"כ

 ב~
 המקור מן

 מ"~
 ממכה אלא משם אינו דתולדתו להיות יוכל

 בפ~ וברי~נולד
 שמדייק ומה המקור דרך דבא אירע מקרה וע"י הוא

 ליה דמשמע הנדות דם עם יוצאים דאין לישנא שכתב הר"ן דבריסוף
 במכה תולין אין הט"ז של עובדא בנדון כמו הדם עם יוצאין דאםמזה
 אין ר"ל אלא קאמר יוצאין אין דוקא דלאו הב"י הסכיםכ~ר
 עמהם באין אין פירושו אין יוצאין אין ו~שון שם להולידדרכן

אל~
 יו~אי~ אין פירושו

 הוא דרישא הפוכא סיפא דהא הנדות דם עם
 בכליות להולד תמיד שר~ילים לרופאים ו~ורסם שידוע קאמרובר~א
 להולד כלומר לצאת רגילים אין כמו יוצאין ואי~ן פירושה הסיפא ~םא~כ

ע~
 ~פ"ה כ~וטו יוצאים לשון תפרש אם ואף הנידות דם

 ~אמר כמו משם לצאת ~מיד ר~יליםשאינם ר"~ עכ~
 בריש~

 להולד תמיד שר~ילין
 הואיל הנדות דם עם שיוצא אירע במקרה אם אף וא"כבכליות

 ר~י~ין דשם למק~ר הדרו הכליות מן ל~ר תלינן משם לצאת תמידר~ילין ואי~
 ה~ה הר~ילות אלא לרופאים שמפורסם למ~מר דליכא ועוד להולדתמיד
 להם ש~דוע ~ומר אפשר דהאיךתמיד

 של~
 שיצאו במקרה א~ילו אירע

 הנדות דםעם
 דה~

 בפ"~ ~רי~ דהא ע"ז מכחיש ה~ש
 ו~ם

 רוא~
בחתיכ~

 העידו שהם ~ע~כ במקרה ~מקור מן באה שינויים וכמה וכמה
 לרופאים שידוע כיון ז~ל הר"ן לשון בשנוי הב"י כתב ולזה התמידותעל
 בדברי שכיון הרי החדר מן לצאת כתב ולא בחדר להולד ~צץ דרךשאין
 הנ"ל הר"ן בלשון בעולם דיוק שאין הט"ז לדעת כמ"שהר"ן

 ומ"~
 ועוד

דהת~
 לעיל ע"ז ~בתי כבר קאי א~"ר

 ומ~
 שכשהפוסק שידוע ו~ם

מבי~
 אף ~התיר בפ~ע וצד צד כל ~ל לסמוך אין להתיר צדדים הרבה

 לחוד ה~ן תשובת על עצמו סמך וכי לי~ תמי' עכ"ל כו~ ו~דשכתב
 עוד הר"ן שכתב טעמי הני כל בלאו אף להתיר ~סכים הב"י ~~הרי
 הט"ז עי"ש כו~ כב~י דלא כתב סק~ קצ~א סי' שהש"ךואף

 ובפ~כהב"י ~כרי~
 והקרטין הכ~ב וצירף לחוד ע"ז סמך לא הוא ~ם

 וק"ל הט"ז היתר הוראת ת~תיי~ומיניה דמ~~
~ 

אמינ~~~~~
 תשובה דברי דבר סוף וז~ל הנ"ל ה~און שסיים דמה

 על להם איןזו
~  

 כרת איסור מתיר עליו והסומך שיסמוכו
 פורחים ~~און ודברי שיסמוכו מה על להם יש התשובה דברי ל~נ"דעכ"ל

באויר
~ 

~~~~~
 דם ל~ות מנה~ה א~ר עליה שנשאלתי האשה להתירנ"ל
 שבועות לכ~ה כמו ידועים לעתים שינוי שום בליממש

 לה אורח הדם במציאת אבל לעתים הו~ת נשתנה אם כי קבוע ווסת~ה ואי~
 לפעמים מוצ~ת הללו ראיות בין והנה ממש. דם לראות ה~יםככל

 המ~ כי ~פו~ים הנזכר ~טיןדו~מת
 דבר

 ~ו~
 לכלוך שום להם ואין

 מטבורה למעלה ~דול כאב ~אשה ויש בו שבודקת ה~ד מןונלקטין
 בפרטות לכוון יכולה ואינה רב זמן זה כאב באותו הרבה ורגילהלעתים
 חגורה כמו הכאב צירי אותה שאוחזים אומרת אם כי הכאב מוצא~ום

 השאלה ע"כ ~ופה כל~יב
 מצינו שלו הש~לה בנדון טיהר דיפה דהט"ז לדינא דתבננאמה~~~ ~

 ~חה יפה אחד בדבר דהנה לבעלה זו האשה לטהר היתרנמי
 מאותה שלפנינו האשהשל

 אש~
 הקרטין ~צאה דהתם דהט~ז דבעובדא

 במה שמצאתה כמ"ש ממש הדם ראיות בעת~ם
 שיוצ~

 שריית ~י ממנה
 ובזה הקרטיןבשר

 הי~
 איץ ובנ"ד הח"צ כמ~ש לחלוק לבע~ד ~ם ~ת

רוא~
 בשום

~~ 
 ש~צאת הגו~יים מאותן שריד שום ~דם רא~~ת עם

 ראיהבין
 ממש דם אם ~י ~רא~

 וב~
 ~~ושיים אותן שרואה

 ~ינה~ר~ין דוג~
 ~צ~~

 עליו דם ולכלוך לחות שום
 ו~~

 כחה עדיפא
 שבזה אך דה~ו~זמעובדה בז~

 גרו~
 מהתם כחה

 דב~ובד~
 הרגישה דהט"ז

 מצ~נו ~זה ממש הכל~ת ב~וםהכאב
 רגלי~

 המה שהקרטין לדבר

 הקרט~דוג~
 משום דה~ן שבעובדא

~~ 
 הרו~~ם

 ד~
 הכליות



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

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

~~

 קרטין להולדרגילים
 כמ"~

 מוצא מקום אם יודעת אינה בנ"ד ~ל לעיל
 דלמא לחוש יש וא"כ מעי'. משאר או הכליות מן היאהכאב

~ 
 ש~צאת

 לדברי אנו וצריכין הרופאים עליה שהעידו הקרטין לאותן דומהאינו
בעהמ~~

 מוצאת כו' אשה וז"ל ~צ ~גאון ב~בת הובא הגרש~י ע~דת
 אדומים זבוב של טיפה כמו ~נים קרטין העדעל

 ומובלעי~
 ואין בבגד

 ~~יב לתלות דבר שום מרגשת ולא חלי ולא כאב ולא צער שוםלה
 מן באו אלו שהטיפין הוא דעתו של~י אמר שרופא מחמתנהיתר
 ולפ~מים מאוד הרבה השערה כחוט דקים גידים שם שישהצדדים
 הרבה דם ומלאים מושפעים האלו גידים בדמים מרובהכשהאשה
 ה~ אזי האלו בגידים ודוחקת א"ע בודקתוכ~האשה

 ומוצאים נפתחים
 ע"פ שהתיר מאד עליו התרעם ח"צ ~הגאון אף והנה עכ~ל האלוטיפים
 להק~. המידה על הפריז ובאמת כלל וכאב צער שום בלי הרופאדברי
 נ~בים ההוא הרופא דברי דעכ"פ דבריה מתוך הוראה לנו יצאמ"מ
 אותן שמא הזה ספק איכא נמי בנ"ד וא"כ אתי קא מהצדדים שמאלספק
 דבעל דבעובדא ~רופא כמאמר אתי מהצדדים שמוציאה קרטיןדוגמת
 דוגמת המה שמא ספק עוד איכא מ"מ אתי מהמקור ואת"לעבה"ג
 תוך אל שבאו אירע מ~רה וע"פ ה~ליות מן ותולדתן דהר"ןקרטין
 המה שמא ספק ס"ס איכא להפך וכן בארי~ות לעיל כמ"שהמקור
 הספק בגדר נכנס וא"כ הא~ה מגוף ואת"ל שבכליותממכה

 כמאמר הוא מהצדדין שמא ספק איכא אכתי נדה דם הואמהמקור שמ~
 קפ"ז סי' להלכה רמ"א קבע וכברהרופא

 ס"~
 ס"ס דאיכא דהיכא

 דם מוציאה ~מכתה ~א~י אע"פ במכה תלינן קבוע ווסת לה איןאפילו
 ריש והט"ז הצדדין. מן או הוא המקור מן אם להאשה ספק נמיובנ"ד
 ולא בדבר כיהה שהש"ך ואף רמ"א עם שמסכים נראה סק"ב קצ"אסי'
 את משיבין שאין ואף רמ~א על שהקשה מה יפה תירץ המ"י הלאטיהר
 עליה~. לסמוך להוראתו שהסכים והט"ז רמ"א ~ה כדאי מ"מהארי
 שמצינוובפרט

 תירו~
 שבנ"ד אלא~ עוד ולא הש"ך. לקושית ונכון יפה

 אלא פליג ~א מודה הש"ך שגםנראה
 בד~

 עוד דאיכא בנ"ד אבל ממש
 כלל דם אינו שמאספק

 אל~
 המפלת בפ' כדאיתא הוא בפ"ע בריה

 להפ~ו תו~ל וכן הוא מהצדדין ~מא ספק איכא אכתי הוא דםואת"ל
 שאירע דהיינו הוא בריה ~מא המקור מן ואת"ל מהצדדיןשמא

 בריה אם להתברר שאפשר ואע"פ לעיל וכמ"ש מהמקור דאתימקרה ע"~
 שהיכא מ"ז סי' מהרא"י כתב הא פושרין בדיקת ע"י הוא דם אוהוא
 ו~ן בדיקה ע"י להתברר דאפשר היכא אפילו עליו סמכינן ס"סדאיתא
 חולקים דיש ל"ה ס' ס"ס בדיני ה~"ך דמסיק ואע"ג האחרוניםכתבו
 לחוש דאין נ"ל מ"מ בדבר הפסד ואין דא~ר היכא להחמירויש

 ועוד מהרא"~ על דחו~ק מהרשב"א מוכח דלא דבריו סתר דהמנ"יחדא לז~
 י~ כתבדה~"ך

 אפשר לא דמיקרי נלע"ד ובנ"ד דאפ~ר היכא להחמיר
דנלע"ד

 דאי~
 נבדוק תאמר אם ואף בדורותינו. זו בדיקה על לסמוך

 הפסד הוה הדר א"כ הוא דדם ויתברר פושרין ע"י יתמחה דלמאלה~יר
 נלע"ד זו ספיקא ולספק בדבר הפסד דאין הי~א אלא החמיר לאו~ש"ך
 הוא ס"ס דמאי הוא רמ"א על הש"ך טענת דהא מודה הש"ךדגם

 כלל ס"ס מיקרי לא וכה"ג נדה דם דלמא מיד למימר איכאהא ז~
 והמעיין עכ"ל וי"ג י~א דין ס"ס~דיני וכמ"~

 ש~
 להפוך דא"א דכוונתו יראה

 אם אלא ס"ס אינו כאן אף וכו' הסכין מצא גבי כמו רמ~א שלהס~ס
 ספק הצדדין מן ספק תחלה לומרתתחיל

~ 
 ואת"ל ~קור.

~ 
 המקור

 להיפך א~ל שבמקור ממכה~מא
 א~

 המכה מן ספק תאמר דאיך לאו~ו
 המכה מן שמא לומר תוכל ולא הוא ט~ה ודאי הרי נדה דםואת"ל
 מן שאיןו~ת"ל

 ה~~
 איסור חשש אין תרווייהו דהא מהצדדים אימא

 של בס"ס דוקא זהו אבל ~ם לה~יין הש"ך ~ונת כך הוא. אחדוה~ל

רמ~
 דאם ט"ו דין ס"ס בדיני הש"ך מסיק דהא הנ"ל ~ס"ס משא"כ

 מאי ביה לומר וא"א האחד מצד ה~~ס ת~לה לדין אתה צריךבהכרח
 אז~ השני בצד תתחיל זה בצד דתתחילחזית

 אע~
 י~לה הס"ס ~ין

 אע~להת~~
 חזית מאי למימר ליכא נמי הכי וא"כ שפיר ס"ס ~וה כן

 אם ספק זה מצד לומרדתתחיל
 ה~

 דלמא דם ואת"ל בריה או דם
 מ~

הצדדי~
 א"א שוב ה~ור מן ספק הצדדים מן ספק זה בצד נתחיל אימא

 ה~ור מן את"ללומר
 ~ ש~

 ע"כ דהא המכה
 לו~

 תחלה
 ש~

 לאו
 לדון א~ר דהאיך כלל הואדם

 ש~
 ד~א ~צדדים או המ~ר מן

 ת~לה לדון ו~כ איסור הת~לת כאן אין הוא דם לאו אי שיהיהמ~ה יהי~
 ד~"ס ו~ד ~הפכת ~ינה אף ס~ס הוה שפיר וא"כ הוא דםאי

 ו~ק כדלעיל שתרצה צד באיזה תתחיל אם ~פיר~הפכת
 הי~

 ות~אה
~זו

 ~ה~~ ס~
 הוא

 באי~ שפי~
 דומה ואינה שתתחיל ~ד

 לס~~
 של

~~
 ~~ו

 א"~ א~ ~הפ~
 וגם אחד ~ד ~ח~לין

 מ~
 הש~ך

 בעור שמא י~ל מיד דהא ועוד וז"ל סי"ג ס"סבדיני
 ~פג~

 ~כ"ל ~'
 אינו זה וגם ~תב נדה דם מיד למימר איכא הא ~מ"ש כאן גם כיוןולזה
 דם אינו שמא לנו ספק דהא נדה דם מיד לומר נוכל דאיך דידןבס"ס
 דגם נ"ל לכן בריהאלא

 הש~~
 דידן בס~ס מודה

 א~
 של ס"ס על שחולק

 י~וג אם דאף דמלתא ~וו~א אלא זאת כתבתי לא אבל ודוקרמ"א
 ה~ כדאי בנ"ד. גםהש"ך

 שלא ~פילו עליהם לסמוך וה~"ז רמ~א
הדחק בשע~

~ 
~~~

 ~ל נ~~ך אם הא הגרשוני עבודת דברי להביא לי למה עליי~ה
 בלתי אף ס"ס בנ~ד נמי איכא דרמ"אס"ס

 צירו~
 ~רופא מאמר

 ~יש שתירץ הט"ז על ~שה דהמנ"י משום לך אימא דהתםדעובדא
 התם תקשי דלא ק"צסי'

 ממ~
 הרוב נגד דהוה אף ס~ס דהוה קפ"ז סי'

 וז"ל המ~י הקשה ע"ז כו~ מכה דיש התם דשאני המקור מן יוצאדם
 שמא הוא הר~ון דהספק משמע ~פ"ז ~~ לעיל רמ"א מדבריובאמת
בא

~ 
 הצדדים

 ול~
 ו~ב כו~ ספיקא חדא שם הכל דאל"כ מכה מחמת

 משום ס~ס דהוה דה~ט נראה לענ"ד אבל וז"ל הט"ז קושית לתרץהמנ"י
דאיתרע

 ל~
 לכן ממקור תשמיש מחמת רואות אינן נשים דרוב כיון רובא

 ת~מיש מחמת רואה דאינה בנ"ד ולפ~ז עכ~ל גמור ס"סהוה
 רוב דהא הצדדים מן ספק דרמ~א ס"ס ביה לומר וא~א ~"זקושית הד~

 הרופא מאמר דלפי דעבה"ג ~ובדא הבאת~ לכן המקור מן רואותנשים

שפי~
 דרוב ול"ל הרופא כמאמר הצדדין מן הקרטין ספק ס"ס הוה

 כמ"ש ממש ו~ו ~קור מן קרטין ~אות נשים רוב וכי המקור מןרואין נשי~
 מחמת רואה לעניןהמנ"י

 תשמי~
 ודוק
~ 

~"~~~~
 יהודה מ' ה~ה הרב אתי יסכימו אם להאשה גמור היתרנ"ל
 רפאפורט. כהן חיים נאום י~קב מו' המופלגוהרב

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

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

למצו~~"~
 אשה קצ"א בסי' מ"ש לפרש צריכין דהא זו לאשה היתר
 פירושו אי טמאה עומדת היתה אם בספל דם ומצאהשהשתינה

 נקי הספל שהיה כגון הדם בא ~ממנה בבירור יודעין~אנו
 ודוק~ מד~

ב~
 מעלמא אתי דהדם תלינן מדם בדוק שאינו בספל אבל מטמאין אנו
 אמרו למה אתי דמעלמא תלינן מדם שא"ב דבספל א"כ קשיאואי

 אפילו הא בהאיש לתלות דאיכא טהורה מים שם שהטילו ואשהבאיש דוק~
 א~י מעלמא דלמא בדוק שאינו ב~פל לתלות יש ג"כ לחודה מטילהבאשה
 דהא קשיא לא הא בדידיה וליתני ליפלוג וא"כ בהאיש לתלות שישכמו
 הנמצא כתם ~מו הדין א"כ טמאה בדוק בספל נמצא דדוקא נימאאם

 ק"צ בסי' כ~יתא בדוק שאינו בחלוק נמצא אם מטמא אינו דג"כבחלוק
 משום רק הוא ב~"ר דם נמצא שטומאת זה בלא ~אוכיח וכמו ל"טסעי'
 היתר יש ואשה באיש דוקא למה ל"ק תו וא"כ נדה משום ולאכתב

 איכא זה היתר וליתני שא"ב בספל בנמצא היתר יש לחודה באשהגם ~
 ~י' ק"צ בסי' כתמים דיני בגוף זה היתר נשנה כברלמימר

 הנ"~
 דאין

 ~א כאן הדין ולכתוב לחזור ול"ל הבדוק חלוק אלא כתם משוםמטמא
 לפ"ז נמצא כתם משום טעמא הדם בזהגם

 נפ~
 במ"ר דם דנמ~א הדין

 הזה דין פירוש או דוקא מדם בדוקבספל
 דא~

 ממנה אם מסופקים אם
 נדה טומאת כי טמאה אעפ"כ בדוק הספל היה שלא מעלמא אםהדם

דאורייתא
~ 

 דין
 ז~

 נגעו כתם דמשום להוכיח ונראה במ"ר דם דנמצא
 טמאה דאורייתא נדה משום דאם חדאבה

 קש~
 באיש טיהרו למה

 ~בעלה לתלות אין בדאורייחא הא בהאיש לתלות דאיכא ~יליןואשה
 שכתמ~ם כיון ז"ל י"ח סע' ק"צ בסי' איתא דהא לתלות דאיכא מידיובכל
 מקיליןדרבנן

 בה~
 וע"ז לתלות שי~לה דבר בכל ותולין

 י"ט בסעי' א~
 משום דתולה הרי בבעלה תולה כך בה שתולהכשם

 ד~מי~
 אבל דרבנן

 בעולם דבר בשום תולין איןבדאורייתא
 ל~ וא~~

 באיש ~~ר
 מוכח א~ו בב~לה תולהשתהא וא~

 ד~ו~
 ~ו~ח ~ל ו~ד ~ומאתה כ~ם

ד~א~
 אלא לדונה ליכא ע"כ נדה משום שטמאה נאמר אם

 כ~
 ~קנחה

ע~~
 א~נה שנדה ג~ורה נדה אינה דהא

 אא~
 הרגישה

 והיאממקורה ~י~
 ל~

 דאע~ תי~ אי א~כ הרגישה
 ~~ה

 משו~
 נדה

 כ~~ה לדונה לומר ~תה~יך
~~~~ 

 נדה ~ום
 ~~~ של~ א~

 ד~ מ~~~יצ~
 בס~ ~~ז ~תב ובקנחה

~  ~  דדו~ ~~ 
 ~נחה

 ב~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ הבדוק 
 ל~

 ~ אף ~דוק שאינו אבל ~נדה משום ט~אה
 ב~מרא שנקרא

 קי~ל אעפ"כ קצת ב~ק ש~ואא~ב
~~ 

 חייא
 דטמא~

 משום
 כת~

 ולפ"ז

מוכ~
 כ~נחה נדין דאם כ~ם ~שום ט~אה ר~לים במי דם נ~א דדין

 דהיינו בדוק שא~נובעד
~ 

 כתם משום הוא אפ"ה א"ב בש~ס שנקרא

כ~
 דנדון אצ"ל הנ"ל חייא

 ב~ כקנח~
 מוכרח וא"כ יפה הבדוק

 י~ה הבדוק מספלדאיירי להיו~
 וא~

 דוקא הי~ר מצא למה דלעיל קושיא ק'

בא~~
 היתר יש לחודא באשה אף הלא ואשה

 א~
 בדוק יפה אינו הספל

 דוקא בדוק להיות הספל צריך ל~"ז כתם ~~ום דטעמא ~~חא"ו
 ובדוק נקי ל~יות הס~ל צ~יך דבודאי ראיהנ"ל ~~~

 ממ~
 וש"ע בטור דאיתא

 ל"בס~י'
 הא~~

 עומדת ש~יתה
 במ~אכת~

 שעברה במקום דם ונ~צא
כו'

 ו~ת~
 שנמצא דוקא דטמאה דהא בת"ה ה~ב"א וכתב וז"ל ~ב"י עליו

 בדוק ~היה דבר עלהדם
 ל~

 בס~' לקמן רבינו ממ"ש הוא ופ~וט ~חלה
 דוקא בדוק להיות צריך הספל ~ם וא"כ בש"ע קבע וכן ה~~י עכ~לזה

 שהטילה מקום דאותו חדא ט~מים משני זו ~אשה היתר ~ש ו~פ"זכנ"ל.
 דמשום שהוכחתי לפ"מ ועוד טהורה ~ך ובין כך ובין כלל בדוק אינומ"ר
 א~ אף בה ~~~ו~תם

 ה"ל
 ~מק~~

 בדוק הנ"ל ה~שה מ"ר ~~ילה
 טהורה ~עפ"כיפה

 מטע~
 וישבה עולם קרקע בדקה ק"צ בס~' דאיתא

עליה
 כת~ ומ~א~

 הטילה זו והאשה טומאה מקבל קרקע דאין טהורה
~ל

 כנ~ הקרק~
 זה בהיתר

~ 
~~

 פ' ובתוס' בש"ס עיינתי וכעת בע"פ לחלי בראש ~תבתיהנ"ל
 נ~עו כתם משום זו שטומאה מפורש וראיתי ובב"י וברא"שהיד כ~

~~
 הלכתה דפסקינן

 בעומדת דטמאה דס~ל זו דעה ואפילו יוסי כ~
 ד~ת שהוא זו דדעה רק כ~מ ולא הוא דר~י אליבא א~~כ עניןבכל

ר~~
 אינו לר"י דאף בע"א ד~מרא הסו~יא ומפ~~ הש~ך ~ם ו~דכתב

 טמאה רק ל~מריטהור
 כת~ משו~

 כתוב נמצא נדה מ~ום טמאה דלר"מ

מפר~
 טמאה אינה בעומדת דטמאה כוות~ה~ דפסק~נן~ זו לדעה דאפילו

 ר~מ דדוקא ~תם ~~וםרק
 ס"~

 דעה יש ל~מ ואפילו נדה מ~ום טמאה
 דבר והואב~מרא

 אלא טי~א לא ר"מ פשיטא דאמר חנינא בר' ~וסי ~

משו~
 רא~שון לפי' פשיטא דר"י אלי~א אבל ~וותיה מ~קינן דלא רק כתם

 אפילו דטהורה פשיטא הש"ע פסק ו~וותי' הרמב"ם ולפי' ה~"לבתוס'
 ה~"מ בשם ו~ב"י והרא"ש התוס' שהביאו לפר"ח אפילו אלאל~מרי
 אינו אעפ"כ רמ"א פסק וכוות~~ו ל~מרי מטהר לא יוסי ר'שאפילו
 אלאמטמא

 משו~
 דר"י אליביה הוא רמ"א שפסק דידן ופסק~ כתם

 לא אבל דפי~ח א~יבא~~יא ר~
 אליבי~

 כד~ב נדה משום לטמא דר"מ

~~
 דהא כר~מ נדה טמא שהיא לומר וח"ו ~ח דעת זה שפסק הש"ך

איפס~
 הלכה שמואל אמר אר"י צרכיה ~שה שהיה ~אשה בפ' הלכתא

 ~ לי~ אורי וכןכר"י
 לקולא אבא

 לומר אפשר איך וא"כ כ~י הלכ~
 אך כר"י פסק רמ"א ~ם דודאי א~"ל הלכתא נ~ד כר"מ רמ"אדפסק
 מחולק הואשבזה

 ע~
 וכדעת שבתוס' האחד כפי' ס"ל ד~"ע הש"ע

 שבתוס' ~' כפי' ס"ל רמ~א אבל לגמרי שמטהר ד~י אלי~א~~ב"ם
 אבל נדה משום רק ל~מרי מטהר שאינו דר"י אליבא ר"ח דעתדה~ינו
 שהיה באשר רשמתי אעפ"כ ביותר פשיטא שזהו ואף ~ כתם משוםט~אה
 כתבתי לכן זו האשה וטימא נדה משום שטמאה ואמר רב אתימ~ולק
 ~ה על כתם שטומאת פשוט שלדע~י אחד ~דול לפני הדבר לבררלי

 שהשתינה דידן אשה וא"כ ומקלחתהעומדת
 ע"~

 ~הורה קרקע
 מטע~

 ~הנ~

 ~~~~~ ~ו~~ ~~~~ ~~ו~~ ~~~~~~
~~ 

 ~~~ ~ר~~~ ~ו~~ ~~ו~
 ו~ו~~~ ~~~~~~~~~

 ~~~ו
 ~~ו~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~

 ~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~ו~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~ו~~~~~
 ~~וו~~ ~~ר~~ ~ו~~~ ~~~~~~ו~~

~~~~~ ~~~ 
 ~ו~~.

 ~~~~ ~~~~ו~
ו~~ו~~~~

 ~~~ ~~~~ ~ו~~ ~~~ ~ ~~~
~~~ 

 ו~ו~~~
 קוץ על וקציעות אהלות מור הר~ל~~~~

 בונ~
 לשאול תלפיות תל

 נשאלתי וא~תו איש בין המאורעות בעניני ~ דבישאלת
 ~שהלהורות

 א~ שאי~
 ז~ן המשך איזה היה קהלתינו תושב אחד

 לסחורבדרך
 ו~

 ~ין שכחה ל~~ה ~ו~ה היתה ש~גתו ו~~מת לביתו
 קוד~ ו~ב~ ~ס~י~~~~י

 ונשאלתי ~הרות לימי ש~י ביום
 תתנה~ אי~

 ה~ורה פני א~לה כן ~לל ממני מ~דולים אשאל ~ד הדבר להמשיךאמרתי
 הב~רא עליו העיר א~ר הקדוש ~רוחול~~יב

 וא~
 הוא נסתפקתי אשר

 נידון ~מצריך קצ"ו סי' הט~ז כדעת להורותאם
 ז~

 חדשים ~' הבחנה
 לאואם

 יע~
 לענ"ד

 הקלוש~
 בס' שהש~ך ~ם אף הכא חזינא קא תיוהא

 ברוח דחהנה"כ
 שפת~

 שלא שנזרע כיון דהתם לק~מ וז~ל פסקניות רוח
 דבכמה הוא גמור ישראל לאובקדושה

 דיני~
 כדלקמן מ~ראל הוא חלוק

 דכ~ר קי"ל הנדה מן נולד אבל רס"טסי'
 כמ"~

 ד' סי' באהע~ז
 עליהם לחלוק ק"ו אף ~רמים הרים בין ראשי לה~~ס כדאי אני שאיןאף עכ"~

 ויתן תורה בדברי ולי~ן לישא אדם לכל נתו~ה הרשות~ך
 עדיה~

 ו~צדקו
 אן אתפלא הוא כשר ישראל הנדה מן הנולד הש"ך מ~שוהנה

 ~' ביבמות מדאיתאדאד~א מצ~
 מ~~

 ו~ור ובר~"ם ס"ח ד' וב~דושין
 דו~תא בחד נקטו ולא הוי לא ממזר הנדה מן הנולד זה ל~וןאה~ע
 דהוירבותא

 ישרא~
 דתפסו מטעם הוי לא דממזר נהי ש"מ ~שר

 מ~מבנדה קידוש~~
 ישרא~

 ד~~תא מהא לענ"ד כן מוכח ואדרבא הוי פ~'ם
 שהולד ~רושתו במחזיר מודים הכל ב"ר אר"ש ~וסף א"ר מ"ד ד'ביבמות

 לכהו~~פ~ו~
 ~~כ שייך הק~ו וזה מאל~נה ק"ו

 בנד~
 ק~ו דמפרך ואף

 דף נדה במס' תוס' לפמ"ש נדה ~~י מ"מהתם
~~ 

 הוא ד"ה
 היא לאו אי אבנים דקא~ ה"א ת~בה לשון ~מ א"נ שם תרוצםלחד תועב~

כו'
 דתועבה האמת הוא הה"א א"כ מיעוטא כתיב ~א נדה ו~י י~"~
 שמעטה משולחת מבת ללמוד ואין אבניםקאי

 התור~
 לאוין חייבי שהיא

 ד~בר ע"ב דכ"ט בתמורה דאיתא מהא לדברי וסמך ראיה קצתועוד
 נדה אשתו אפילולוי

 בכל~
 אתנן

 ו~פר~
 והא כתיב תועבה הגמרא

 דנולד לומר תיתי ומהיכ~ לזונה דמיא דנדה היא לוי דעת ~~מא וכו'היא תועב~
 הט"ז קושית א"כ לפנים וא"צ לענ"ד פ~וט ~ז ל~מרי כ~ר הנדהמן

 כמ~ ~שאלתי אשר ~ת מצוי הדבר כי ויעןעצומה
 קרה אשר פעמים

 מחמת דם רואהשאשה
 תש~~

 לשום ראינו ולא וסתה בשעת שלא
 ב~~

~ורא~
 נראה העיון ו~חר קצת לעיין לבי אל נתת~ ~בחנה שהצריך

 הט~'ז דעת דהנה שבא ממקום דהרב ומטוני' מידי ולא דל"קלענ"ד
 דנאנסה היכא באה"ע דאיתא מהא ולמד הבחנה ז"ל עמה דבעלההיכא
 לענ"ד א"ז בשם בד"מ הביא זה דין הנה כו~ הבחנה שא"צ בעלהתחת
 דמסיק ע"א דכ"ז סוטה במס' דאיתא ~הא הא"זלמד

 בת אדם ישאוהלכתא ה~מ~ ש~
 דו~

 ~עילות דרוב כ~רים בני' מזנה דאשה כו'
 ד~~ד אליבא כו' ~ו ביותר פרוצה היתה התם תו וא~תא הבעלא~ר
 מינטר ולא ~ה יד~ דלא לך ל"ת לוסתה סמוך אלא מתעברת אשהאין

~
 דמ"ד אליבא לך ת~בעי כי

 אי~
 ל~ילתה סמוך אלא מתעברת אשה

 כיון קאמר מאי לדקדק יש ולכאורה כו' לא או ~ינטר בה דידע כיוןמהו
דידע

 מינט~
 כיון מ"מ נ~ר

 שפרוצ~
 דלא לוסת סמוך זנתה דלמא ליחוש

 ונראה כו' דאמר דמאן אליבא בד"ה ~תו~פת שיטת לפי ~כן ומכלידע
 דרוב לטבילתה סמוך למ"ד וכן כו' עוברין דרוב לוסת סמוך דאמרדמאן
 סמוך דמ"ד ש"מ אלא לוסת סמוך עוברין דהמיעוט ומודה קאמרעוברין
 לאלטבילתה

 חיי~
 דאמר למאן כן ואם להיפך וכן לוסת סמוך דנת~רה

 המבואר שהוא נ"ד הט"ז קושית ~יא לא לוסת סמוך עובריןדרוב

בש"~
 לטבילתה סמוך עוברין רוב למ"ד ~וא הט"ז דקושית אלא

 וז"ל ע"ב ל~א ד' המפלת ס"פ בנדה איתא זו פלו~תא דהנה ל"ק זה~ם ולענ"~
 כו' לוסת סמוך אלא מתעברת אשה אין אמי א~ר ~צחק ~~רה~מרא
 ודעת ~ו' לטבילתה סמוך אלא מתעברת אין אמרור"י

 ה~
 מהרש"א

 לא דר"י לפרשבח"א
 אר"י פלי~

 שמוסי~ א~
 לפרש ודעתו דבריו על

 ~מרא נ~ד שהוא דבריו תמוהין ולכאורה יע"ש כן פרש~י~"כ
 צדקי נלע"ד י~וב קצת אחר אבל דפלי~י בהדיא דאיתא ~זכרנודסוטה ערו~

 דר"י דהיינו ~י דברי על מוסיף יוחנן דר' כן לו~ר ומוכרחין הרבדברי
 דאמר עוברין אמיעוט קאי ור"י עוברין ארובקאמר

 בפ~י~
 ע"ב ד'

 ופריך פטור בעל ~דה יבמתו חייב בעל נדה אשתו אמר ור~י וז"לע"ב
 ומוקי דפטור יב~ומ"ש

 ה~מ~
 מ~וברת והיתה לוסת סמוך שבעל שם

 פליג דר"י ואס~ד חייב בעל נדה אשתו בד~ה ברש~יע~ש
 א~

 וס~נ יצחק
 דמוקי כיון לטבילתה סמוך עובריןדרוב

 ה~מ~
 לוסת סמוך דמיירי

 ד~י מה~"א הרב דברי צדקו א"ו ~~ ב~עוברת לאוק~י צריך הוי לאתו

מוסי~
 יצ~ ~ דברי על

 דאיתא והא לוסת סמוך עוברין דרוב ג"כ וס~ל

~לו~~
 פלו~תייהו דבר נלע~ד בסו~ה

 הו~
 דנדה בגמרא דאיתא שמואל

 דאתי שיפורא ~י ה~מרא וז"ל שם דסוטה ~תו~~ והובא ~~לתפ~
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 דאזלי מיומא וחשיב יומא וחד ארבעים בר האי אמר שמואל ד~ר~מי'
 בעל בנדתה האי להו אמר יום מ' אלא הוי ו~א יומא האי עדנטבילה

 הנה~ו'
 א~

 עוברין ממיעוט עובדא האי מפרשי דסוטה שתוס'
 להבין צרי~ין דהנה לטבילתה עוברין דרוב ס"ל ~ופיה דשמואלנלע"ד מ"~

 הביןהאיך
 שמוא~

 הלא בעל ~נדה
 קי~~

 ימים ב~' נקנט שהזרע
 א"~

 דלמא
 ימים ~' ל~בילה קודםבעל

 ואח"~
 כ"א היתה ולא א' יום שוב ראתה

 ולא זירא דר' ~ומרא עדיין נה~ו נא ~שמואנ דבימי יום כנ~ד יוםשומרת
 סמוך עוברין דרוב לשמואל ס~ל א"ו תינוקת פ' ~דמוכח דרביחומרא
 דבנדה שפיר ידע לכן~טבילתה

 בע~
 קודם בין משמע לטבילתה וסמוך

 שמואל דמר מעובדא לוסת סמוך אמ~ד תוס' מדמקשו טבילה אחרבין
 ~נלע~ד לטבילה ~מוך אמ"ד מקשוו~א

 וא"~
 קיימ' יצחק ור' דר"י ~יון

 שיטהבחדא
 דרו~

 ועוד ל~ביי~ו יחיד להו הוי לוסת סמוך עוברין
 דהכי ש"מ לוסת סמוך ס"ל יוחנן דר' ~אוקמי בפסחים~דמהדרינין
 תשמיש מחמת דם שראתה במקרה אירע ואפילו פשוט ~נלע"ד~ל~א
 אין ואפילו הבחנה א"צנמ~

 בעל~
 קפ~ט סי' מדאיתא מקודם עמה

 רי~ דחזאי היכא ע~ב דל"ט דנדה ~~מראוהוא
 ירחא

 ורי~
 ירחא

 ~~ה ראתהובשלישי
 לחוד~

 וסת קבעתה ירחא וריש
 ברי~

 ירחא
 הוא מ~וסת ולאו בה דאתוספו הוא יתירים דמים~אמרינן מטע~
 כנלע"ד לוסת סמוך אלא מתעברות אין נ~ים דרוב ~יון~בחנה א"~ א"~

 בהרב נטע נתן הק' נדרסת האסקו~הדברי הקלוש~
 מו~

 זלה~ה. ~~נזי יעקב

 ב' יוםב"ה
 לסד~

 ו~ו' ה~הנים אל ובאת
 השופ~ ~~~

 יהיה אשר
בימי~

 ההם.
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 בדב~י להשתעשע בלילה ואשמורה יעבור ~י אתמול יוםה~יעני
 האמת ~ן אמנם בד~. ~~פיחית בפי מתוקים והיהקדשו

 של רצונו זה הלא כי קדשו מפי שיצא ודבור דבור ~ל על להודיעוחפצתי
 תחלת שאמרו ממי ה~מת לקבל היא ~ך ח~מים ומדת ~מי"ב ~דולאדם
 הנדה מן דנולד היהדברי'

 ל~הונ~ פ~ו~
 לפנים. וא~צ פשוט ~"ז וסיים

 המחילהאחר
 ע"~

 וז"ל סט"ו ט"ז סי' א"ע ש"ע אשתמיטתי' תורתו
 וז~ל סיים ובלבוש ~~"ל חלל ואינו ~שר הוולד הנדה על שבא~הן

 ~מוד והוא ע~"ל. מנדה ולא חלל עושה אתה מאלה מאלה~דילפינן
 פירשו סי~~ ד' סי' ובא~ע ע~א ד~ס ביבמותערוך

 ג"~
 והב"ש הח"מ

 דלא ~ו' פ~ום שהיא שאע"פ ~הנדה מ~בא חוץ וז~ל בש"ע דאי'ל~א
 וה~ב"א הרא"ש בשם ~ן והביאו ~ו' ק~מר ל~הונהפ~ום

 ניחא ובזה וסיים דלעיל הש"ס דברי הב"ש הביא ~םוהד"מ. ומהרש~~
 מ~~

 בי"ד
 ו~ו~ ב~ר ~מו ~"ח דתמתין אמרינן לא נקיים ז' תוך שמשה אם קצ~וסי'

ובט"ז
 ש~

 הב"ש ע~~ל ולק~מ ב~~ע הניח
 הש~ך ~דאי וא~~

 והב~
 לסמוך

 ומאי אחד לתירץ שניהם שנת~וונועליהם
 דקשי~

 ד~תבו מהא למר ליה
 תועבה דלשון בנדההתוס'

 ה~
 לא נדה ו~בי היא לאו אי אבנים דקאי

 קושיתו דמר עכ~ל אבנים קאי דתועבה האמת א~כ מיעוטא היאכתיב
ממילא

 נסתלק~
 קרא דהיינו כתיב מעוטא נמי נדה ~בי באמת דהא

 נמי דתמורה ומהא נדה למעוטי אלה ביבמות ראב"י ~דאמרדמאלה
 הוה נמי ונדה תו~בה ~תיב ובאת~ן ~ואיל אתנן לענין קאמר דלוילק"מ
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תועבה
 דפסול שייטא ומאי למזבח פסול דידה דאתנן ~"ש הוה א~~

 על ~יב ועתה מידי לא ותו מאלה בהדיא דאימעוט ל~אןדנדה זר~
 שא~צ דנאנסה הדין למד דהא"ז דבריו ריש הט"ז קושית לתרץשרוצה מ~

 מההוא~בחנה
 דאמ~

 הבעל אחר בעילות דרוב ~שירים בנים מזנה אשה
 לו יצא מה~א לא לענ~ד~ו

 הדי~
 הוא דספק ~שרים דבנים התם דשאני

 נולדואם
~ 

 זנות
 א~

 הכא אבל ברובו ותולין מהבעל
 בודאי דנאנ~

 ס~פ ביבמות בהדיא הש~ס קאמר זה וחי~ק הבחנה תיבעי לאאמאי
 עליה הבא א"דאלמנה

~~ 
 והביאו וכו' שדינין דידי' דבתרי' פליגי לא

 בסוטה התוס'זאת
 ש~

 וא"כ בעילות רוב ד~ה
 לי~~

 מ~א הא למי~ף
 ג"ח תוך תחלה לבעלה נבעלה דאי ~פשוטו דהא"ז דטעמיה נלע~דאלא
 זרע בין ל~בחין לי~א מ"מ דהא ~"ח בהמתנת תועלתמאי

 הבע~
 ד~דם

 לא אם ול~ן וק"ל דהמאנס זרע וביןשנאנסה
 נבעל~

 באמת ~"ח תוך
 כלל חייש לא לטבילתה סמוך דמ"ד להו~יח מר ומ"ש ~המתיןצריכה

 מ"מ מינטר דידע ~יון קאמר מאי דאל"כ לוסתה סמוךדנת~רה
 סמוך עוברין דהמיעוט ומודה וכתב ידע דלא לוסת ~וך זינתהדלא ליחו~

 לוסת סמוך מיעברה לא דרובה ד~יון תמיהנילווסת
 א"~

 אחר הול~ין
 שכתב בדבריו לי קשיא עוד הבעל אחר בעילות רוב כמו עיבוריןרוב
 אר~~ פני~ דאי עוברין מיעוט אלא קאמר לא יוחנן דר' דפסחיםמהא
 סמוך דמיירי ה~מרא דמוקי ~יון לטבינה ס~וך ~וברין דרובוס"ל

 דהא חדא בדבר. תשובות שתי כו'. במעוברת לאוקמי צריך הוה לאתו ~וס~
 אסיק לא וא~תי במעוברת אוקמיברישא

 לוסת בסמוך לאוקמי אדעתי~
וזהו

 סו~י~
 סמוך עוברין רוב ס~ל דר~י מו~ח לא דאכתי ועוד ~~ס

 כמ~ש לוסת סמוך ומיעוטא לט' סמוך עוברין רוב ס"ל דדל~אלוסת
 בסוטההתוס'

 וא~~
 צריך וע"כ תתעבר דשמא מצוה ליה הוי אפ~ה

 דשמואל להו~יח מר ומ~ש התוס' למ"ש ובפרט במעוברתלאוקמי
 ע~בריןדרוב ס~~

 דאל"~
 חדא דבריו על תמיהני וכו' בעל דבנדה הדין האיך

 ~א לא~וייל"ל
 דהזר~

 ~הקשות אי~א ~פשוטו הא ימים נ~' נקלט
 התוס' ~דברי דאי ועוד ל~ן מקודם איעברה דלמא בעל דבנדותהידע מנ~

דהת~
 דבנדה שמואל הבין האיך עוברין ממיעוט הוה

 בע~
 ו~וא

 אלא לוסתה סמוך עוברין מרוב הוא דלמאממיעוטא
 ע~~

 דהתוס' לומר
 להאפירשו

 דקא~
 יותר לא נמי דר"ל הוא יומא מ"א בר האי הש"ס

ממ"א
 וא"~

 סמוך למ"ד ע"ז דתיקשי רק בעל דבנדותה והבין יד~ שפיר
לוסתה

 וע"~
 ממיעוטא דהוה לתרץ צריך

 ולפ~
 דמר הוכחה נמי אזלא

 ~שעת היינו יומא מ"א בר האי שמואל דקאמר דהא למימרדאי~א
 ~"א לו הוה לא הזרע קליטת ומשעת הזרע קליטת משעת ולאהביאה
 ~ל ל~מכ~ת יהבינא אי ואף ~זרע קליטת ימי עם חשיב והיא יוםל~ח

 דבריו ב~מר האלההפרטות
 נת~

 ור~י יצחק דר' ו~יון וסיים שמסיק
 ב~דאקיימו

 שיט~
 שסותר ~~ד ~מיהני ~ו' לוו~ת סמוך עוב~ן דרוב

 כלל ~י~ לא לוסתה סמוך דמ"ד היסוד על שבנה בנינותחלת
לטבילתה לס~ו~

 דח~ וב~
 יו~נן ור' כר~י דהלכתא מסיק והשתא הט"ז קושית

 אי~א מ~מ אבל לוסתה. סמוך עוברין דרוב לתרווייהודס"ל
 לט'דסמוך מ'עוט~

 דבאירע מר מ"ש ~ם לדוכתה הט"ז קושית הדרי וא"~
 אלא מתעברין אין נשים ורוב הוא מהוסת לאו תשמיש מחמתשראתה במקר~

 בשעת העונה תוך ששמשו היכא לפ"ז דהא תמיה זה ~ם לוסתה.סמוך
 מותר לדרך דהיוצא חדא שכיח דלא וכ"ת הבחנה תיבעי וראתהוסתה
 ~ך דראתה הי~א אשמועינן אמאי ו~וד קפ~ד סי'~מ"ש

 צריכ~
 תשו~ה

 אלא כפרה א~צ וסתה בשעת שלא שמשה דאם ס"ד קפ~ה סי'בי"ד
 וסתהבשעת

 ~ו~~
 לפרוש דצרי~ין ~אשמועינן נמי ליה הוה א~כ ~ו'
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~~
 הספיקה לא ולאשר ~ד~יכון דשאילנא אודות א~רהמלתי

~~
 על ס~כתי דעובדא ~ופא היטב לעיין אז

 המה ~דאי כיוה~ש דה~~ תירו~
 עליה~ ל~~ו~

 ולא נוקפי לבי העיון ואחר אז כמ"ש
 ~לא שנזרע כיון ~לשונו הנ~"כ ~"ש כי בדבריהם ~ניה דעתי~ונח

 כדלקמן ~שראל הוא חלוק דינים דבכמה ~וא ג~ר ישראל לאובקדושה
 מייבם דלא ד~ן אם כי ~ישר~ל חלוק שי~א מצינו לא עכ"ל רס~טבסי~
 די~ס מטעםו~ו

~ 
 דף ביבמות רש"י כדכתב ~ב לו אין וזה ~א האב

 אשת ~שום כרת חייב שהרי הוא ג~ור ~ראל דלאו משום לא אבל~"ב
 חלוק שהוא שמצינו ומה האם מןאחיו

 בח"~ בירוש~
 והוא רע"ה סי'

 אבל האב מצד דירושה מטעם נ~י ~יינו ~יורא איסר ~בי דב"ב~מרא
 מ~ינולא

 שיה~
 גמור ישראל ל~י דלא ישראל קדושות ~יזה לענין חלוק

 ולדתו הורתו ~י גם הא ב~מזרת ד~ותר ~וםואי
 בקד~

 ~ותר אפ"ה
 ב~ן להבחין מצריכינן אמאי וא~כ קהל איקרי לא גרים דקהלבממזרת
 בקדושה שלא ש~ורתואותו

 ובי~
 אלא בקדושה ~הורתו אותו

 ע~~
 לאו

 והנה הנדה ~ן נולד ~גבי טפי בזה חומרא שום בזה אין וא~כ זהמט~ם
הב~ש

 ~וסי~
 שמשה אם וז"ל נ~"כ דברי על בל~ונו קצת

 תו~
 נקיים ז'

 איסור חשש כאן ליכא כיכו~
 כ~~

 הבחנה שתצטרך
 עכ~~

 ~נתכוין ואפשר

בז~
 אשת ייבם ~מא איסור חשש וגיורת~דאיכא גר גבי ד~אני ל~ימר

 דסבר שם ביבמות ר~"י כדכתב ~אמואחיו
 שג~

 בקדושה נזרע הוא
 ד~מא ח~ש דהא בדבריו ~ם דעתי נחה לא ואכתי מאמו א"א נו~אונמצא
 אסיק לא שמואל א~ל הכי משום הבחנה דגזרי רבא חידש מאמו א"אי~א

אדעתי'
 חש~

 דקרא אסמכתא משום אלא מאמו א"א ייבם דש~א איסור
דלהיות

 ל~
 הצרי~ וגו' לאלקים

 תיקשי דשמואל ואליבא הבחנה חז"ל
 טפי ~סתבר אפילו ולכאורה ~ט"ז קושית~~יר

 ל~~רי~
 נדה גבי הבחנה

 דמותר קצת פ~ו~א אח"כ שנזרע ~זרע דגם התם דמה וגיורת ~רמגבי
 ו~פ"הבממזרת

 צרי~
 בקד~ה שלא שנזרע זרע ובין ~ע אותו בין ל~בחין

ק"ו
 בנד~

 בו אין ~כי דבתר דהזרע
 ~ו~

 ~יהי' כלל פ~ם
 ~רי~

 להבחין
 הנולד וביןבינו

 דא~ מ~נד~
 לענין ~יקרי פ~ום מ"מ לכ~ונה פגום ~אני

 שהביאו כמו ממנו להרחיק וראוי מיוחס ~שפחתו ואין מקולקלשהוא
 ריש הב"ש כדכתיב ~רבא אלא ~מואל הלכה שאין וכ"ת והב~שה~"מ
 ידעת~ לא כבודו ~חילת אחר עכ"ל כרבא דהלכתא ונראה וז"ל ~~גסי'
 כתב הר~ב"ם דהא האמנ"ל

 זרע בין להבחין כדי וגיורת גר גבי הטע~
 לזרע בק'הנזרע

 שנז~
 הביא ולא ממש שמואל דברי ~ן והן בק' ~לא

 לישנא בההוא הש"ע אחרי~ ונמשך רבא ד~ריכלל
 וז"ל כתב ואח"כ ברישא דשמואל בטעמא ~תחיל מ"מ דרבא טעמאנמי הבי~ שהלב~ וא~

 הוא דשמואל דטעמא מודו דכו~ו עכ"פ הרי וכו~ בגמרא אמרוועוד
 צ"ע עדיין הט"ז קושית ולפ"זעיקר

~ 
~"~~~~

 הלכה גירושין מה~ פי"א כתב דהר~ב"ם הט"ז קושית לתרץ
 יום צ' ממתינה שנתגיירה וגיורת שנ~תחררה ~פחה וז~לכ"א

 זרע בין להבחין כדי יום צ' אותם מפרישין שנתגיירו ואשתו גרואפילו
 וז"ל משנה~ המגיד וכתב עכ"ל וכו~ בק~ ~לא הנ~ע לזרע בק~הנזרע
 בגיו~ן לבעל נשואות שהיו וגיורת בשפחה הם הרבינו דברי~ירוש

 מזנה בחזקת ~ן שאפילו להמתין צ~יכות אינן הכי לאו האו~עבדותן
 כן סובר ש~וא הוא והכרח וכו~ וכ~י תת~ר שלא עצמהמשמרת
 הוא פלוגתא נשואות~שאינן

 ד~
 יהודא

 נחלקו וכן יוסי ו~
 פוסק שרבינו ואחרו~תה באנוס~

~  באנוס~ יוסי 
 אין ואם כו~ ישראל בת

 והב~י עכ"ל הגמרא לפי ד~ריו להלום יכול איני כןדעתו
 בא~

 י"ג סי~
 ויש וז~ל ה~~יד עלכתב

 לתמו~
 לי~ הוה הרמב"ם ~ת הי' זה שאם

 ויפסוק נשו~ות כא~ין וגיורת שפ~ה דיןלכתוב
 יוסי כ~

 דא~
 ~ להמתין

~~~
 ומשוחררת ~גיורת ~"מומ~ות' באנו~ כ~י הרמב"ם דפסק דא~ג לומר שאפ~ר נר~ה

 כר"י אלא יוסי כ~ פ~ ל~
 צריכות וגיורת ~ר החולץ פ~ מדתניא ו~מי' ~מתין צריכותדאמר
 כ~י ב~שטה ו~וא ~"חלה~ין

 את~~
 שפיר הב"י והנה הב"י עכ"ל

~ק~ ~  ~~ם ה~יד א~רי 
~ 

 הב~י ש~ב
 בטע~

 דהר~~ם

~~
 בגיורת

 ~וד~ ~
 דברייתא מ~ום

 אתי~
 יש כ~י ב~שטא

עלי~ לת~~
~~ 

 ~בו
 ה~ו~

 ~חין ב~~ד
 ד~

 יוסי כ~ נ~י אתיא דברייתא
~~~ 

 ~וץ
~~~ 

 ב~יורת ~סק ~ר~ם ב~עם והנל~ד
היינו לחו~ר~

 ב~~ב~ התו~ ~~ ד~~
 ד~ז

~  ~~ 
 וכו~ לה~תין צריכות

וז"ל
 וכ~

 בין להבחין כדי טפי גזר וכו' בגיורת דוקא
 זר~

 ~ק' שנזרע
 בק' שלאושנזרע

~ 
 דצרי~ת ~ם התם ד~פרש לרבא דהא נראה אין

 ועוד כו' ישראל בת כו~ למיגזר לן אית טפי כו' ישא שמא גזירהלהמתין
 איפכא סברא ליה איתדשמואל

 מד~
 בשלמא ~מואל ועוד כו' יהודא

 והנה עכ"ל כו' כלל קשה לא אחרון ~שון ולפיכו'
 להרמב~

 הנ' ל~ל ליתא
 שהוקשו דמה שכתבו תימא דוכי הסברא על התוס~ שהוקשוקושייתא
 דהא הרמב"ם על ~ה לא ישראל בת למיגזר לן אית טפי לרבאדהא

 כמ"ש דשמואל טע~א אלא בהבחנה דרבא לטעמא ס"ל לאהרמב"ם
 לן אית טפי דבגיורת תימא דוכי ה~ס' סברת א"ש דשמואלולטעמא לעי~

 התוס' כמ"ש בק' שלא לשנזרע בק~ שנזרע זרע בין להבחין ~דילמי~זר
 התוס' ~בו הרי עוד שהקשו ומה מ~ש~ כ~ונו שמואל דברי הןו~ן
 שהרי אחרון כלשון פסק והרמב"ם כלל קשה לא ~~רון לשון דלפי~מם
 פסק והרמב"ם בזנות לה~ין צריכין ישראל בת קטנה ראשון לשוןלפי

 בגדולה אפילובזנות
 דא"~

 הסברא קיימו הרמב"ם לשיטת וא"כ להמתין
 בזנות ד~חמיר דהרמב"ם טעמא ~וה ו~תא תימא בוכי התוס'שכתבו
דגיורת

 נשוא~ ~אינ~
 אטו דגזרינן

 נשוא~
 דפסק דאע"ג

 יוסי כ~
באנ~ס~

 ובבת טפי דבגיורת ס"ל נשואין אטו זנות גזר ~לא ומפותה
 פסק ולכן התוס' כדכתבו בק' ~לא שנזרע זרע בין להבח~ן ~דיי~ראל
בגיורת

 כ~
 דשמואל אליבא רש~י מסברת הפוכה הרמב"ם וסברת יהודא

 ד~אבס"פ
 אטו זנות שמואל גזר בישראלית ומיהו שפרש"י דל~

 סבר ולאכו' נ~אי~
 כיון נשואה גיורת דאפילו כו' גזר לא בגיורת אבל יוסי כ~

 דנשואה ס"ל לא והרמב"ם עכ~ל כו' מתהפ~ה לאיגיורידדע~
כיון גופ~

 דד~~
 בא~ה אלא מתהפכת אמרינן דלא וס"ל בו לאיגיורה

 ס"ל ובישראלית נשואין אטו זנות גיורת גבי גזרינן שפירוא"כ מזנ~
 יוסי כ~

 קטנה דגיורת דין ~רמב~ם כתב לא אמאי פלא דלכאורה מאי ניחאוב~כי
 ~זרינןאי

 ל~
 אטו

 ~דו~~
 ניחא ולדידי לאו או

 דכ"~
 י~ראל מבת הוא

 ב~~פ~
 קטנה אפילו ך' ~~כה הרמב"ם

 לא תו וא"כ להמתין צרי~

צרי~
 קטנה דאפילו וגיורת שפחה ~בי כ"א בהלכה לאשמועינן

 ישראל מבת למגזר טפי איכא גיורת גבי הרמב"ם ל~יטת דהאלהמתין צריכ~
 וא"כ ובי~מות בכתובות התוס' ~מ"ש גדולה אטו הוא ~זירהו~נה
אי

 גזרינ~
 ודו"ק בגיורת כ"ש ישראל בבת

~ 
 נסתלקה ממילא ולפ~ז

 דשמשה האי ד~ד~ה הוא קושיתו דיסוד הט~זקושית
 תו~

 לגר ז"נ
 ב~יורת דדוקא התם שאני ובא~ת אותם דמפרישין שנתגיירוואשתו
 סברת דקיימא בהבחנה דשמואל לטעמא וזהו ודוק. בישראל ולאגזרינן
 בהב~נה דרבא ולטע~א למגזר טפי איכא דבגיורת תי~א דוכיהתוס~
 בת ל~יגזר אית טפי דלר~א התוס~ כדכתבו דוכ~ת סברא קיימאדלא
 הבחנה הוה דרבא דלטעמא הט"ז קושיית קשיא לא אפ"ה מגיורתישראל

~ו~
 חשש ליכא דבנדה שמואל דהבית תרוצא א"צ וא"כ איסור חשש
 הב"ש ת~ א~ש ~רבא נימא אי הט~ז קושית ~תור~ת ממ"נ וא~כאיסור

 שהקשה מהרש"א קושית מתורץ הנ~ל בכתובות התוס'סברת~~~~ ~ דידי תי~ א"ש כשמו~לואי
 דאם לשיטתו דוחק אבל וז"ל דל"ה ביבמות המאור בעלעל

 בישראל נשואין א~ו זנותגזרו
 ל~

 בגיורת נמי נגזור לא
 כ~

 אט~ זנות
 וגיורת בגר בברייתא ס"ל דשמואל בע~"מ לשיטת ר"ל ע~לנישואין
 לאאמאי

 דטעמא ונלע"ד נשואין אטו דגיורת בזנות נמי ג~
 התוס' כתבו דרבא ולטעמא בתרא. ד~וא דרבה טעמא בהב~נהדס~ל דבעה"~

 התם דמפרש טעמא הני בה ~ייך ישראל בבת ל~יגזר לן אית טפי~יל
 לא ב~יורתאבל

 שיי~
 בטעמא נ"ל זה כל מאביו אחותו ישא שמא

 ורש"ידבעה"מ
 דל~

 ז~ל דרש~י משום היינו אחרת בש~ה וא~יל כן פירש
 שמואל בדברי~אי

 דמפ~
 בהבחנה ס~ל ש~ואל והרי דשמואל טעמי'

 מסתבר ~דרבא דידי' ול~ע~י' דרבא טעמי' ס"ל ולא דלהבחיןטעמא
 לכן תימא בוכי התוס~ כדכתבו ישראל מבת טפי ב~יורת בי' למגזרטפי
 ל~זר ~יכא דבגיורת והוא דש~ואל אליבא אחר טעם לתת רש"יהוצרך

 דדעתה כיון נשואה גיורת דאפילו דבנכריות נשואין ~וםשבנכרית
 וכו~ נמי ~תהפכתלאי~יורה

 ודו~
 היטב.

~"~~~~
 ~שום נלע"ד דהבחנה בטע~יה כרבא ל~וק רצה דלא

 כר' ~תיא לא וג~ורת דגר דברייתא לו~ר ע"כדלטעמיה
 והרמב"~יוסי

 פסק
 ~ל~ יוסי כ~

 תפס וכן דוכתא ב~ל ~תו
הר~ב~ם

 לע~
 ~בר~יתא שפיר ותיתי דש~ואל טעמי~

 יוסי ~~
 ~ה רש~י דבר~ ~ב~ר ותחילהשיחתי ו~פר~

~~~~ 
~ל~ד ~י~ דאו~י ~יו כתב

 טוע~
 ה~יה ולד~י בפרש~י. כתבו

 ראוי~
 לרש~י האלה הדברים

 ד~ב ביבמות ~ש"יוז~ל
 ד~

 וגיורת ~ר וגבי כו~ לשוק יבמתו ~ת ויפ~ור

~~~
 ~א ~ני

 ד~יכ~
 ל~יחש

 לש~
 דכיון כתב מא~ו ~חיו א~ת ייבם



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~"~~~~~~ ~  
 כו~ בנו אינ~ שמא למימר איכא היא זונה ~ויה וסתם בק' נזרע~לא ~~~ ~~~~~~~~

 דסתם משום לפרש הוכרחו דמי תמי~ פירושו וז~ל מהרש"א וכתב~~ל
 כיון ודאי היא בנו נמי אי דהא היא זונהגוי~

 של~
 ליכא בק~ נזרע

 משום בה וחייב האב מצד שהואיבום ב~
 א~

 נימא דאם ~ה ועוד מאמו
 דשמואל לתרוצא פריך מאי א"כ כו' זינתה שמא דניחוש דרבאלתירוצא
 דסתם ומשום וכו' אדם בני ב~ של זרעים ב' בין הבחנה איכא שפירדהא
 דאין למימר איכא רש"י שכתב זונהכותית

 לחו~
 דבעי דכיון הכא

 מתהפכת שאינה אשה מזרע לבד דמתהפכה למימר איכאלאיגיורא
 בריית~ דאתיא ר"י לדעת ד"א בפ' התוס' כמ"שממנו

 דאיזה ואולי כות~
 טועה~למיד

 ר~"י דברי אבאר וטרם מהרש"א עכ"ל ודוק בפרש"י כ"~
 הכא סותר ש~רש"אאתמהה

 מ~ ד~
 בדף

 ל"~
 רש"י לשיטת וצ"ל וז"ל

 אתיא דברייתא כתב וכאן יהודא כר' אתיא החולץ דפ~ ברייתאדההוא

 ל~לק אין תו א"כ דהתוס' קמא כתי~ ס"ל דרש"י התם ולפמ"ש יוסיכ~
 אחר לזרע אישה זרעבין

 לא לשמא חיישינן לא בתרווייהו יוסי דל~
 יפהנתהפכו

 ול~
 דברי נסתרו ולפ"ז בתרווייהו חיישינן יהודה

 מזרע לבד דמתהפכת משום הכא לחוש אין זונה ~ויה סתם ד~וםשכתב מהרש"~
 דמתהפכת אמרינן הוה אי ל"ה דבדף רש~י דל~יטת אינו דזהאישה
 וא"כ אישה בזרע הכי אמרינן נמי הוהבזנות

 א~
 דכתב ~טעמיה

 מת~פ~ת דהא תיקשי נמי ע"ז כו' יבום ביה ליכא בק' נזרע ~לאדכיון מ~רש~
ודו~ק
~ 

~~~~
 א~זירה תיק~י ~כאורה דהא מה~"א קושית לתרץ ידיאשיב
 שמא דחיישי~דרבא

 אמו ~הא להכי ניחוש אמאי כו~ י~
 דב~למא למימר איכא מאי ו~יורת ~ר ~בי תי~י ולפ"ז בעלה. ב~כסיבנה שיר~ ~די ~מה מחפה אשה הכי בתר כדקאמר וצ~ל ספק שהיאיודעת
 והיא אחרת מאשה בנים ליה אית השני שבעל למימר איכא שני בעלגבי
 ו~שתו ~ר אבל ביניהם ירש בנה ש~םרוצה

 א~
 בן ירש ~א

 שבן סבורה עמה היא ש~ם ר"ל כו' ~א ז' שבן הוא סבורה כשתלדוז"ל הצ~ ב~~ונו ~~~ דקדק ו~יורת גר ד~בי נלע"ד ~כן כן אחרי לושתלד בני~ ירש~ ז~
 מתהפכת שהיא וה"פ ט' בן הוא שמא כלל לספק תחזיקנה ולא הואז'
 יפה נתהפכה לא שמא חיישי' ואנן הוא ז~ בן שבודאי סוברהולכן

 מי מהרש"א שהקשה קמייתא קו~יא מתור~ת ולפ"ז בספד"אכדאמרינן
הכריחו

 לפר~
 דע"כ זונה ~ויה סתם

 הוכר~
 התו~ כתבו דהא הכי לפרש

 דבריהם ~מו מהרש"א שהביא כמו מתהפכת אינה אישה דמזרעספד"א
 בנו ודאי הוא נמי דאי מהרש"א שכתב כמו לפרש רש~י מצי לאוא"כ
 אינה אישה מזרע דהא יבום ביה ליכא בקד~ה נזרע שלאכיון

 אינהוא"כ מתהפ~
 סבו~

 בן לאו אי לה ומ~~א ז~ בן ודאי שהוא
~ 

 הוא
 ו~

נזר~
 ולא הוא שספק הבן ידע דהא חורבה מניה תי~וק לא וא"כ בקדושה

 יפה נ~פכה לא ובאמת נתהפכה דיפה סבורה תהא והיא זה שלבנו אינ~ שמא חיישינן וא"כ זונה ~וי דסתם פרש"י ולכן מאמו א"אמיבם
 ודוק מאמו א"א לי~ם דאתי חורבה מני~~ת~וק

~ 
~~~~~~

 הנ"ל בדין מהרש"א לפמ"ש דהא לתרץ נ~ע"ד ש~ההשניה
 אתיא החו~ץ דפ' ברייתא דהאי רש"ידלשיטת

 דלא ברייתא לאו~מי דוחק נמיוזה אבריית~ פ~י~ דשמואל למימר היא ודוחק אברייתא פלי~ דש~אלצ"ל יהוד~ כ~
 נל~ד וכן עמו דנימו~ו יוסי כ~

 דברייתא דספד"א דהתו~' בתרא תי' דהוא ~י בשיטת אזילדרש"י
 ~ואה ~יורת דאפילו דשמואל אליבא רש"י דכתב והא יוסי כר'אתיא
 ~יורת ~ל אינו נמי מתהפכה לאיגיורה דדעתהכיון

 שנת~יי~
 עמה בעלה

א~
 להבחין נפשה מנטרה שפיר דאז לבדה שנת~יירה ~יורת ר"ל

בין
 ז~

 לשמואל ס"ל ואשתו ב~ר אבל ראשון של לזרע ~ני של
 מאותו הזרע שכל כיון נפשה מינטרה דלא מודה ר"ידאפילו
איש

 כמ"~
 ס"ל נמי שמואל כן ואם בתרא בתי~ התוס~

 כבריי~
 ד~ר

 י~שה ~ואלוגיורת
 ל~

 להבחין כדינמי מתהפכ~ לאי~~רי דדעתה כיון רש~י ~כתב הלשון
 בי~

 הלשון משמע דלכאורה ~כ"ל בק~ שלא בין ק' זרע
 דבכתובות אינו זה ואשתו ב~ר דאייריזה

 ד~
 דהגיורת בברייתא ל"ז

שנת~ייר~
 וראתה

 ד~
 וצריכה דתני ו~ב

 להמתי~
 נמי התם ד~רש~י ~"ח

 וצרי~ רש~י וז"ל ממש זהבלשון
 בין להב~ין תנשא שלא ~"ח להמתין

זר~
 כתב אחר בבעל שגם הרי ~כ~ל בק~ ש~א הנזרע לזרע בק' הנזרע

 ~הרי איירי אחר בבעל התם שהרי וכתב ~נזרע זרע בין להבחין נמי~"י
 לאיש ר"ל תנשא שלא ג"ח להמתין וצריכה רש"יכתב

 אחר~
 להקשות ואין

 זנות גזר לא אמאי להמתין דצריכה ~רייתא וגיורת בגר ס"ל שמואלאי
 גזירה ~וה ~ה י"ל וגיורת דגר נשואין אטודגיורת

 ל~זי~
 גיורת דהא

שאינה
 ~א~

 ~ה דכל היתר לה אית
 ~ז~

 ר~~י כדכתב ~הפכה
 זה ~יתר לה לית נ~ואה דגיורת אלא להתעבר רוצה ~אינהוהרמב~ם

 מתעברתדמ~עלה
 א~

 לאי~יורה דד~ה דכיון היתר צד לה אית דאכתי
 ד~יורת מהיתרא ~לישא זה והיתר בעלה מזרע אפילו נ~שהמינטרה
 נשואה~אינה

 דהת~
 לאיגיורה דעתה היה לא עדיין אם אפילו מתהפכת

 עם גיורת אטו בעלה בלא שנתגיירה נש~אה דגזרינן ~אוא"כ
 כ~ן דמתהפכת היתר לה אית ב~לה ב~א גיורת דהא ~זירה חדאהוה ב~

 בעלה עם ד~יורת גזירה ~ום לה דאסרינן אלא לאיגיורהדדעתה
~ אסורה 

~ 
 דהיינו נשואין אטו זנות דהיינו כלל נשואה שאינה ~יורת נמי~זרינן ה~ ואי מתהפכת אינה עמה שמת~יירה שמבע~ה הדין

 למימר דליכא ל~זירה. גזירה לה הוה בעלה בלא שנת~יירה נשואה~יורת א~
 ~זירה חדאכ~לה

 הו~
 ~זרינן זנות דהיינו כלל נשואה היה ש~א דגיורת

 שעם ~יורת אטונמי
 בעל~

 דלא
 ~יי~

 משום לאו דגיורת דזנות ה~י למ~זר
 א~א תתעבר שלא כדי מתהפ~ת בלא~ה אלא לה שרינין לאי~יורהדדעתה
 שאין נשואהד~יורת

~ 
 מתהפכת ~איגיורה דדעתה היתר אלא זה היתר

 מבעלהאפילו
 שיי~ ב~

 אפילו מתהפכת שאינה ~יורת אטו למי~זר שפיר
 והא ודו"ק עמה מת~ייר שבעלה היכא דהיינו לאי~יורה דדעתההיכי
 דאפלו זנות ~זר לא בגיורת אבל וז"ל כ~י בד"ה בדל"ה רש"ידכתב
 ~~י כוונת אין ע~"ל נמי מתהפכת לאיגיורה דד~תה כיון ~ואה~יורת
 ב~ונת מהרש"א ש~ביא ~ו שריא נמי נשואה ~יורת דבאמתלמימר
 למי~ר רש"י רצון אלא שריא תיבת רש~י דבר~ על להוסיףר~~י
 לאיסור הדין אין כן ואם נמי מתהפכת לאי~יורה דדעתהכיון
 זנות ל~זור אין תו ולפ~כך ו~יורת ד~ר נ~ואין אט~ ~זירה מצדאלא

 דהא ל~זירה ~זירה דהוה נ~ואה ~יו~ת אטוד~~ורת
 כונתי ת"ל לענ"ד כי היטב ודוק ואשתו דגר נ~ואין ~טו להד~זרינן נשוא~

 קוש~ת קשיא לא תו והשתא רש"י כוונת~~~תת
 מהרש~

 דאם שהקשה
 מאי א"כ כו' זינתה שמא דניחוש דרבא לתירוצאנימא

 פרי~
 לתרוצא רבא

 איכא שפ~ר דהאדשמו~ל
 הבחנ~

 אמרן הא דהשתא כו' זרעים ~' בין
ד~מ~אל

 ס~~
 לא נשמא חיישינן ד~א ~תיא ~וסי כר' נמי דברייתא

 אלא ו~יורת ~ר ~בי מצריכינן ולא יפהנתהפכה
 משו~

 דכל דכיון
 הזר~

 אי~מאות~
 לשמואל רבא מותיב קא ~פיר וא"כ להתהפך חוששת ~ינה

מאי
 ל~בחי~

 בין להב~ין למימר דליכא הכי איכא
 זר~

 אחר של
 א~~ מזרע דהאעמו שזינת~

 וק~ל הוא מתהפכת
~ 

~~~~~~
 זונה ~ויה דסתם ומשום וז"נ מהרש"א שהק~הבתרייתא
 דבעי דכיון הכא לחוש דאין למימר איכא ~"י~כתב

~אי~י~ר~
 היא אם

 מזנ~
 כו~ אישה מזרע ~בד מתהפכת

 עכ"~
 מהרש"א

 שהוא מאחר דאדרבה קמייתא קושיא שתרצתי במאי נסת~קהממילא
 יפה נתהפ~ה לא ובאמת ז' בן היא זה שבנה היא סבורהמתהפכת
 וייב~ ט' בן והיא ת~לה מעוברתוהיתה

 וק~ל לעינ כדאמרן ~מו א"א
~ 

~~~~~
 אתיא לא ו~יורת ד~ר דברייתא דרבא לטעמא לומר ע"כ דלפ"ז

 ל~מא דחיישי' ברייתא דהאי לתנא ס"ל לפ"ז דהא יוסיכ~
 יפה נהפכה~א

 ו~
 ומ~ום יפה נהפכה לא ~מא חיישי' דלא ס"ל יוסי

 פסק הוא כי דרבא ט~מא הר~ב~ם תפס לאהכי
 ~ ~סי כ~

~~~~~
 עוד שנ~ע~ד מה מלהודיע אמנע ~א ענין באותו עסוקיןואנן
 קושיתלתרץ

 מהרש"~
 כי

 קנ~
 ת~מיד שאיזה שכתב על קנאתי

 בפ~ כן וכתב ~זר ר~"י כי לא~ו שא"א דבר והיא בפרש"י כ"כטועה
 ע"ב דק"ז האנוסה עלנושאין

 בד~
 אחות דאין וז"ל פרש"י כ' אביו בתר

 דהא ונלע"ד ע~"ל הוא אחר ומאיש ז~נה כותית בסתם ל~ר האבמן
 נכרית ו~ד הוה לא והולידה ונת~יירה ונתעברה ~נכרית על הבאישראל
 סי' בח~מ לזה וראי~ ב~יותה ממנה נולד כמושיהא

 ל"~
 הביאו

 הסמ"~

והש"~
 ~ם והביאו שביעית מ' סוף הר~ש בשם ד"מ בשם

 הב"~
 דכשהורתו

 בתר אזלינין בק' וילדה מעוברת כ~~יתה אמו ונת~יירה בקדו~השלא
הלידה

 והש"~
 הוסיף

 רא~
 וברי"ף צ"ז דף סוף נושאין בפרק מדאמרינן

 כרת חייבים בק~ ולידתו בק' שלא הורתו היתהוברא~ש
 משו~

 אח א~ת
עכ"ל

 הש~~
 היתה דמ"ד דכתובות ממתני~ ראיה עוד נראה ה~ן ולי

 ~ הרי בק~ ולידתו בק~ שלאהורתו
 לה אצטריך הא תימא וכי בסקילה

 אלא קרא לה בעי דלא ~ומר יש דו~תה מריבויא בגמ' לה דיליף~רא
 אביה בית ~תח לה דאין הואיל תימא דלא~ום

 תחייב לא נמי סקיל~
 ש~ התוס~כדכתבו

 אין ~ה ע"א
 ~ת~ ~

 קרא בעינין ונימא אביה בית
 כו' ומתה קרא ד~לי ותי~ו~ד~תיב

 ודו~
 קושית מתורץ ~~א

 לפרש הוכרחו מישהקשה מה~~
 משו~

 הו~רח דרש"י כו~ זונה גויה דסתם
 דלא ד~~"א טעמא ~ום דאי הכילפרש

~  
 א~נא הוה ב~דושה.

 ~~רי~ן צריכין אין חדש אחר נתגיירה ואש~ו היום נת~ייר דהגר~יכא
 חדשי~ שניאלא

 דהא ~אשה ~י~ אחר
~  

 תו הוא שנ~ייר
 ואף נ~י זרע דיד~זרע הו~ ~

 שנז~
 שהלידה הואיל נ~רית ב~יותה בהא~ה



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~"~~~~~ ~ 
~~~~~ ~ ~  לא תו בק' בדידה גםהיתה ~~~ 

 ~ו~
 הוכרח לכן ~בררנו ~מו נכרית ולד הולד

 וא"כ בנו. אינו שמא למימר ואיכא זונה כותית ד~תם הטעם לפרשרש~י
 מעת ~"ח ב~מתנ~ ס~י ולא דוקא הוא שנת~יירה מעת ~ח להמתין~ריך

 ממנו לאו דדלמא הוא~ייר
 נתעב~

 מדקא הכי דהדין רש~י ו~מד
 חילק ולא ~~ח להמתין צריכין וגיורת ~ר ותני~יק

 א~
 שניהם נת~יירה

 ~ירות מעת ~"ח להמתין ~ריך דלעולם ודאי אלא זה. אחר בזה אוכ~ת
 לטעם רש"י הוכרח והלכך ~בהם~א~~ן

 דסת~
 ודוק. זונה כותית

ועפי"~
 דאם קשה ועוד וז"ל מהרש"א שהקשה השנ~ קושית נמי מת~רץ

 לתירוצא פריך אמאי א~כ כו' זינתה ~מא דניחוש ד~א לתי'נימא
 עכ"ל אדם בני ב' של ~עים ב' בין ה~חנה איכא שפיר דהאדשמואל

 להמתין ל~ולם צריכין אמאי רבא פריך דהכי לק~מ דלעיל דברינו~~~ ~
 הא שבהם האחרון ~יורת מעתג"ח

 א~
 וס~י תחלה היא נת~יירה

 ליכא תו דהא דידה ~ירות מעת~~"ח
 הבחנ~

 ~~י ב' של זרעים שני בין
 מחמו אחיו אשת ישא שמא ו~יורת ~ר ~בי חשש דאיכא רבא תי' לכן~דם
 הוא נת~יירה ~ביר~ל

 תח~
 מקום מכל זרעים ב~ בין הבחנה דליכא אף

 לו אין זה דזרע בקדושה שלא ~נזרע בעלה זרע בין להבחין ~ה~ריך
 ט~ם איכא תחלה הוא נת~ייר ואם י~ום. מ~ת ליכא כן ואםאב~ות
 ולחיים לשלום יכתבהו וה' אסיים הטרדה ומ~ני ודוק. זונה כותיתדםתם
 כהן חיי~ ונפש לב בכל נאמן אוהב ונפש והחביבה הרמהכנפשו

 י~"ו וה~ליל ~בוב חפ"קרפ~פורט
~ 

 ו~י~ו~. ~ו~י ~~~ ~י~ ~~~ ~~~~י ~~~~ו~יו ~~ו י~~~. ~יי~~~~~

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

 ~~~ו
 ~ו~ ~~ו~~~ ~~יו ו~יי~~ ~~

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

~~~~~~~ ~~~~ 
.~~~~ 

 ~~~~ ~ו~~י~ ~~~~~~ ~~~
 ~~~ ~~~ ~~י

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

 ו~~~~ו~ו ~~~י~ו~ו
 ~~ו~ ~~ ~~~ ~יי~~ו~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~י ו~~~י~ ~~י~ ~ו~~

 ~~~~ו
 ~ ~~~ ו~~ ~~~~ ~~~~

 להעביר ברך ~פל ירך. חמוק אנכי~~
 להקדים ואתחיל ~~ו' הדרך א~

 ~מהות ספקות ע~יהם אציע ואח"כ והצקתם כאמו"ח~דברי
 לא כי החכם כמאמר חקירותם צריך אני וללמוד היא תורה כיתכליתם

 והתרתם ספיקות שמחת טעם שלא מי שמחה טעםטעם
~ 

~~~
 וז"ל יצ"ו מהר~נ ה"ה הרב

 א~
 וברמב~ם וכו' מדאי' אדרבה מצא

 וכו' כשר ישראל דהוי רבותא דוכתא בחד נקטו ולאו~'
 איסורי מה' בפי"ט הרמב"ם מ~ש ~~כ מניה אישתמיטתיה המחילהאחר ע~~

 איסור שאין חלל ואינו ~שר הולד הנדה אל הבא כהן וז"ל ו' דיןבי~ה
 וכו'נדה

 ו~
 צ"~ ו~ודאי

 וז"ל שם ט~ו בפ' הרמב"ם דכ' דמה
 הד"מ כמ"ש היינו ע"ש ממזר ואינו פ~ום ממנה שהבןמ~נדה חו~
 אך וכו' מיוחס דאינו היינופ~ום דאינ~

 מ~
 נקט ~א דמדוע מה~מרא שהקשה

 שפיר הקשה ולכאורה חלל דאינו לאשמועינן כשר דהוא דוכתאבחד
 בד"ה ע~ב ל"ד דף ביבמות התו' דהנה דלק"מ נלע"ד העיון א~חר~ך

 ב~ כדברינעשה
 כו' תועבה היא איצטריך דל~י וי"ל וז"ל וכו~

 משום תועבהדבני' דל~
 דכתו~

 לרבנן ואפי' כעריות טומאה בה
 יוסי ד~

 ואפי' מיד~פ~וטו יוצא מקרא דאין אמר הא אסוטה לה דמוקמי כיפרבן
 אמחזיר דל~ת תועבה היא א~טריך מ"מ אי~ר דאיתעקר כיוןלמ~ד
 היא דכתיב ~רו~תו במחזיר תינח הא לפ"ז וא"כ עכ"ל קאי נמיגרושתו
 בכל והנה פ~ום בנה הוי בודאי א"כ היא כתיב דלא סוטה ~ביאבל
 בהאי ~"כ נקט שם ממזר דאינו מנדה הבא דהולד ב~מרא דנזכרמקום
 דאינו למינקט מוכרח לכך וא"כ וכמ"ש פ~ום הוי ~וטה וגבי ~וטה~א
ממזר

 עכ~
 ו~בי הוי לא פגום דאפי' נדה ~בי דהיינו כדי~ו וחד חד וכל

 ומטוני' הוי לא פ~ומים אפי' דבנדה נהיות מוכרח והנה פגום הוהסוטה
 ע~ב דמ"ט בי~מות ה~מרא שם פריך ~אי תיקשי דאלת~ה מה~נדהרב
 לכאורה תיקשי והנה ~"כ י~ם שומרת נקט לא דאמאי ר~ל ו~ו'ואביי
 וקמ"ל פגומים שהם אותן נקט אביי דלמא קושיא~י

 דל~
 ממזירים

 גדולים ~נים שהם ר"י שהעיד ~מו ל"ה פגום דאפי~ יבם שומרתמשא"כ
וכן

 פ~
 ג"כ

 הרמב"~
 לדינא

 בפי~
 א"ב ~'

 וז~ ה~
 כהן ולפיכך

שב~
 על

 זקו~
 דבנדה כדברינו צ"ל אע"כ יע"ש וכו~ כשר ~ו~ד ליבם

 דאמאי שפיר ה~מרא ~קשה וא~כ כשר הולדהוי
 ל~

 יבם שומרת נקט
~א"ל

 ד~~
 לא ד~~ה לומר תוכל

 ה~מ~ נק~
 מ~ום כ~ר הולד

 דנק~
~ו~

 ~הא~~בבא
 ~ לו~ תו~ ~י~

 ~כח ~א
 דבסו~

 הולד ~וי לא

 אלא ע~ב פ~ה ד' ביבמות אי' דהנהפ~ום
 אמ~

 וליפרך וכו' היא ר~ל ה~נ קשיא ואי וז~ל ופרש"י בינייהו איכאודאי ~וט~ אשי רב בר מר
 אמרינין דהא לתרוצי דאיכא הוא פירכא לאו כו~ ממזר יש דאמרולר"ע
 פ~ום דהוי ס"ד ואי עכ~ל ממזר הולד שאין הסוטה על בבא מודיםהכל
 בד~ה שם בתו' איתא דהנה ז~א מידי ולא מר~לא לא הא תקשי~~כ

 ~טהר שיוכל כיון יקפיד שלא היא סבירה ו~ו' ונתינהממזרת
 וכו'הזכרים א~

 ע"~
 רב בר מר דקאמר מה בודאי דהא ~~ום לק"מ וא"כ

 ~א ודאי כהן דבאשת ישראל באשת בודאי היינו א~ב ודאי סוטה~~י
 דהא ליה~רגלה

 הו~
 והו~ד זונה

 חל~
 באשת דאיירי ~"ל ע~כ אלא

 רק פ~ום יהיה מי בכאן כי פ~ום הוי מהסוטה דהכא י"ל שפירוא"כ ישרא~
 שבנה בד~ה מ"ה דף ביבמות רש~י ~ועיין פ~ומה תהיה~בת

 לה איכפת ~א דבזכרים ליה מר~~י'ודאי וב~ פ~ום~
 ומ~

 ועוד הנ"ל מהר"נ הרב
 דנד~ ~וי דסבר כ"ט דף בתמורה דאי' מהא ראיהקצת

 ~שום אתנן בכלל
 דהי~י משום בזה דטעה נלע~ד וכו' היא ~ועבה והא כתיבדתועבה

תוכ~
 דלכך למימר

 ל~
 כנ"ל מתועבה פ~ום דהולד משום כשר הולד נקיט

 מיבעיא ביה עביד מאי תועבה האי ורב ה~מרא וז~ל שם ס"ל אביי~לא
 עריות להלן מה וכו' כתיב מ"ט אסור אתננה ~'תית דאמר ל~דאב'יליה
 וא~כ ע"ש בה תופסין קידושין שאין ה"נ בה תופסים קידושיןשאין
 ע~כלפ"ז

 צ~~
 בה תפסי נדה דהא ~ום תועבה בכלל ל"ה דנדה דס"ל

 תועבה דבכלל כיון וא"כ~ידושין
 ל~

 אביי קאמר איך א~כ לאביי נדה
 אע~כ פ~ום דהוי משמע ממזר הולד שאין הנדה על בבא מודיםהכל
 ס~טה דמשום לעיל כמ~שלומר

 נק~
 אמו~ח מ"ש ממזר. הולד שאין לה

 ליכאדמתוע~ה
 למיל~

 שיהי~ נדה
 כד~י' מאלה דכתיב משום פ~ום הולד

 לתרץ סברתו עפ"י נ~פע~ד היה לכאורה ע"ש כו' דראב~י אליבאביב~ות
 וז~ל וכו' מיתבי הראשונה ~י~ה ~ד"ה ה' בדף בתמורה הת~'קו'

 תועבה ~א יליף דלא לאביי מנ"להא וצ"~
 תועב~

 אלא אתנן הוי דלא לומר
 ~ופסי~ קידושין שאיןלאותן

 סברת לפי והנה וע~ש עכ~ל לרבנן כמו בהם
 ~אב"י ס~ל א~כ וכו' דפנויה ר~א סברת לפי דהנה לק~מאמו~ח
 ~ולד הוי חבירו ומפותת דאנוסת שםביבמות

 חל~
 הבא דפ~וי דס~ל כיון

 דהיכי איצטריך לא דכהונה עשה חייבי דלמעט ס"ל לא לדידי' וא"ככו'
 די~יהמשכחת

 בעול~
 צ~ל וע"כ כ~נ"ל דס~ל כיון עשה חייבי רק ויהיה

 וע"ז נדה למעטדאתי
 תיקש~

 בכ~ל דנדה משום וע~כ חלל יהיה דמהכ"ת
 דר"א אליבא ל~ל וא~כ חלל יהיה דלא למעט מאלה איצטריך ולכךתועבה
 נדה דהא בהם תופסין קידושין שאין באותן דוקא דאיירי דתועבה~נ"ל
 אליבא שפיר לאביי ס~ל ול~ך בה תופסין וקידושין תועבה האי ב~ללג"כ

דר~~
 ליתא ~עיון אחר אך בהם תופסין דקידושין בהני ~"כ דאיירי

 די"ללזה
~~ 

 אליבא
 דר"~

 עש~ חייבי מאלה למעט דאתי
 ושפיר דכהונה

 ביבמות כדאי' בממאנת כ~ון בעולה משום רק חייב יהיה דלאמ~כחת

ד~
 משכחת או ע~ב נ~ט

~ 
 ס"ל ור"א הוא דר~א אליבא דהא עץ במוכת

 בתמורה התו' הקשו ~פיר וא"כ בעולה הוי דהא עץ מוכת ישאדלא
 מתחללת עצמה היא שכן לאלמנה דמה ותימא וז"ל כ' מנדה חללעושה את~ ואי ד~ה ביבמות שם דתו' משום אמו"ח לסברת דליתא נלע"דאך
 איצ~רך שפיר הא קושיא ~ה אמו~ח כסברת ס"ד ואי יע"שוכו'

 מאל~
 מ~וע~~ נילי~דל~

 הוא התו' ד~ו' וא"ל
 ע~

 דיליף התו"כ
 מק"~

 וע~ז

הקש~
 דאיצטרך דהו~ל ~ופה הת"כ על תיקשי דא~כ ז~א מתועבה יליףדלא למע~ אתי מאלה באמת ולעולם למיליף ליכא מק~ו דהא התוס'

 מהר"נ הרב כסברת למימר תוכל איך ק' ותו כנ"ל מתועבה ניליףדלא
 דאלמנה מק"ו פ~ום הולד הנדה על דהבאהנ"ל

 דמיפרך ואף ל~~~
 נד~ ~בי מ"מק"ו

 דליתא להוכיח נלע"ד וע"ש כו' בנדה תוס' לפמ~ש
 בנדה מודים הכל ב"ר אר"ש ה~מרא קאמר לא אמאי לפ"ד די"ל~משום
 לפ~ז וא~כ ~ק~ו ולא מתועבה אתי דבנדה משום ועכצ"ל פ~וםשהוא
 ס~דאי

 הלא תיקשי א~כ פ~ום דיהיה דנדה בניה למעט אתי דמתועב~
 עריות ~בי כתיבי נדה היא תועבה נמי והאי שם בתמורה פי~רש~י
 הת~עבות כל את כתיבואכלהו

 הא~
 דהאמת אליבא תיקשי וא"כ ע~ל

 דאלמנה מהק"ו לאתויי ל"ל כריתות אחייבי קאיד~ב~י
 לי~ תפו~

מ~ועב~
 בכלל דהם ללמוד אין משולחת ובת ה~ריות אכל דקאי הנ"ל

 אע~כזונה
 תועב~ דבשל~ צ~~

 על נאמר ~רושתו מחזיר גבי דכתיב
 משא"כאבנים ~ דקא~ ה"א ושפיר ~יה וקאי ד~ לפני הוא תועבה כי דכתיבהאשה

 הכ~
 אנשי עשו ה~לה התועבות כל את כי דכתיב

 וא"כ ~ירות שעשו הנשים על ולא ~ם ~ע~ו א~ירות דקאיוכו~ האר~

 ובנדון וק~ל פ~ומים ~י~ דבני~ ל~~ ~יי~אי~
 גו~

 נלע~ד התוס~ קו~
 הת"כ כתב דשפירדל~"מ

 דאיצטר~
 דלא מאלה

 ניל~
 ~אלמנה

 לכה~
 וא~

מה
~~ 

 היא שכן
~~ 

 מתחללת
 אסורה נדה דגם אומר דהייתי ז~
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 וז"ל ~~ט בס"ו ~ר~מן בוץ בלבוש אא"ז כ' דהנה משוםלכהן
 לאוין חייבי שאר וכ~ת וכו' לכהונ' נאסר' לא הוא ~ם חלל זרעהשאין וכיו~

 אצלה זרים ~אינם יוכיח שפכה וכרות דכא פ~וע נעשהכ~ון
 זה לפי כן ואם ~כ~ל בנדה משא"כ ~עם שפוסלים ח"ל ~שאר מהוכו~ ~עי~ר~

 ת~סו דהא מ"ש ~ל גםה~א
 ב~

 דתפסו יוכיח ח"ל שאר י~ל ~~כ קידושין
פ~ד ~נ~~~ היכי מ~יקרא אצלה זר דאין ומשום לכהונה ונאסרה קידושיןבה

 וכ~~
 דא~ת אליבא ~ת' וא"כ זרעם דנ~ל מ~ום וע~כ יוכ~ח

דכתיב
 מא~

 מאלה כתיב ~וי לא אי אבל כשר דזרעה להורות
 להביא נל~~ד ותו פ~ולה והיא פסולדזרעה ה~~

 ראי~
 א~י' הוי דלא לדברינו

 מן הבא ונדפ~ום
 ~ו~ ~נד~

 בקידושין בתוס' דאי'
 ד~

 ע~א ס~ח
 אין דאמר לר"י וא"ת וכו' ~קשינן ~חומראבד"ה

 ~מ~
 וי"ל וכו'

 פ~ום אפי' בה ~~דושין תפסו ואי ~וי מיהא פ~ום דאמר ליהדשמעינן
 אפי' הי' לא מנדה דהו~יד ~מורה ראי' ~וי מהכא וא"כ עכ"ל הוילא

 תפס' דהאפ~ום
 ב~

 כתיב העריות כל ~בי הלא מתועבה ו~י קדושין
 מנדה דולד צ"ל ע"כ מנדה~לא למ~לף ליה ~וי כן ואםתועבה

 ואפשר הוי לא פ~ום אפי' קידושיןדתפסו כ~ו~
 דמה~

 הרמב~ם הוכיחו
 ~"ח תוך לבעלהתחלה נבעל~ ד~י פש~ט דהא~ז דטעמא נלע"ד אמו~ח מ~ש כשר. ~ה~אאחריו והש~~

~ 
 ליכא סוף סוף דהא ~"ח בהמתנת תועלת

 דקודם הבעל זרע ביןל~בחין
 שנאנ~

 נראה עכ~ל דהמאנס זרע וב~ן
 ח' פ' מ~כים ה' ברמב"ם דאי' משום הנ~ל לטעם דליתא לה~כיחלע~ד
 הרב וכ' אחריו חדשים ו~ני בכי' של ~~ח ל~מתין וצריכה וז"ל ו'דין
 שנזרע זרע בין להבחין בכדי להמתין דצריכהכ~מ

 ביאה ליה שרינין הא וא"תבקדושה של~ לנזר~ בקדו~~
 ~רא~ונ~

 הבחנ' בלא מיד
 אינו נמי ~עדאותו וי"~

 קדו~
 עכ~ל בנך קרוי אינו ~~~ו"ם הבא דבנך

 המל~מו~'
 ומ~

 דהא מרן שהק~ה
 שרינ~

 הקו' אבל היא נכון תירוצו כ~'
 עכ~ל וז"פ הי~ה~ר כנ~ד אלא תורה דיברה לא דהא ליתאמ~יקרא

 ה~"מ על המל~מ פריך מאי לכאורהי"ל וה~
 דהנ~

 הכ~מ דברי ל~בין צריכין
 הבחנה בלא א' ביאה עליה בא היכי ~תור' על הקשה לאדמדוע

 תורה דיברה לא דהא כהנ~ל למימר דאיכא לק"מ התורה עלדבודאי ועכ~~
 ז~ע בין להבחין הוא דהמתנה דקאמר הכא משא~כ היצה"ר כנגדאלא
 ע"ז ~כו' בקדו~ה~נזרע

 ה~~
 ידעינן לא נמי בל"ז דהא שפיר

 תי' וע~ז הבחנה בלא הא' ביאה ליה~רינן דה~
 דה~

 זרע אותו
~~~ 

 אינו
 דברינו ע~פ אפשר ~י' והנה השתא הבחנה איצטרך ו~פירקדוש

 המ~יד הרב דברילדחות הנ'~
 מ~

 פ' גירושין בה'
 כ~ די~ י"~

 יפת וכן וז"ל
 מ~ ולפי וכו' לנשאה רוצה כשהוא ראשונה ביאה אחר פי'תואר

 שכתוב

 זה יהי~למעל~
 דוק~

 לפ~ ו~נה לשונו כאן עד נשואה שהיא ביפ"ת
 ל~רמב"ם לו היה לאד~תי

 לסתו~
 אלא

 פנויה ד~יתה דהיכי נפר~
 ~נ~ל הכ"מ לפ"ד אך ~"חלהמתין א"~

 נרא~
 גם דבודאי דלק"מ

 על'~ בא הוא דהא משום חדשים ~' להמתין ד~יכה בפני' ~~איירי הרמב"~
 הוי זו מביאה נתעברה ואם ה~ירות קודם הראשונהביאה

~~ 
 בקדושה

 ~ריכ~~כך
 דיהי' הזרע ובין בקדו~ה דשלא ש~ו זרע בין לה~תין

 לכאו~ תיק~י לפ"ז~מצא אח~~
 כ~נ~ל דלמא הכ~מ על המל~מ הקשה מה

אלא
 ע"~

 דל~ל כך הוי ~מל"מ דקו' ~~ל
 הטע~

 לתרץ דבא
 משו~

 דב~"ז
 כ~ אי אף דהא ז"א ידעינןלא

 הי' לא נתעברה
 יכולי~

 ~ישראל אי לי~ע
 צריכה עכ~ז מהכותיאו

 הבחנ~
 נתעברה לא דלמא משום ~"ח

 עדיי~
 ושמא

 נתעברה דהיא סבורים נהי' ואנן עלי' שיבוא מ~ביאה ~תאתתעבר
 מהכותימקודם

 הבחנ~ צריכי~ ול~~
 זרע דאותו שום ה~עם ול~ל ~~ח

אינו
 קדו~

 קו' הוי דכך כיון לפ"ז וא~כ וק~ל
 המל~

 וא"כ הכ"מ על
 תיק~י אמו"ח כסברת~ דהטעם ס~ד אי נמי בעלה תחת דנאנסהבנידון
 ~נאנסה דקודם דהבעל זרע בין הבחנה דליכא דאף משום ל~מתיןדהו~ל
 ד~מא משום הבחנה ת~טרך עכ~ז דהמאנס ~עובין

 ל~
 מהבעל נתעברה

מקוד~
 תתעבר בעלה ע~י' ~יבוא ו~שת' מה~אנס ולא

 ואנ~
 נהי'

 הנ~ל לדברינו ראי' ל~יא יש ותו וק"ל מ~א~ס דנתעברהסבורים
 להבחין ~ום ו~יורת ד~ר דש~ואל ד~מא מ"ב ד' ביב~ותדאי' ממ~
 ב'~

זר~
 ליכא כבר נזרע אי ד~בי אע"ג בקדושה שלא לשנ~ע בק' שנזרע

נ~~
 ~ל עכ~ז

 דצרי~ לש~וא~
 עדיין נתעברה לא דל~א ~שום הבחנה

 העולם יסבור השתאוכשתתעבר
 שהו~

 ב~"ד ה~נ ו~~כ בקדושה ~לא

כשנאנס~
 תחת

~~~ 
 היא דהטעם אעכ"ל הבחנה תצטרך

 משו~
 דבל"ז

 נלע"ד ותו ~על ~חר ~עילות דרוב ~ום ב~לה~לינן
 ~בי~

 ~י'
 דהנה הרוב אחר דהולכין משוםדהטעם

 ~"ל ה~~ז דברי בד"~ ~וב~
 ד~םוז"ל

 נאנ~
 בעלה ~חת

 א~
 נבעלה

 תח~
 ש~עלה ~~ינן לבעל

נתע~~
 תלינן ו~דנקט ~ל ~~תין~ צ~יכה ו~ינה

 ~~~ל~
 נתעב~ה

 ~~ ד~ת~ ~~~ש"~
 ~ום

 ד~
 ~עילות

~~ 
 ~ברת הב~~

 ה~

מהר"נ
 הנ~~

 ה~וץ בלבוש שכ' ל~א~ז מצאתי דנא ~ת~י ~ר
 וז"ל י"~בסי' ו~~

 א~~
 תחת שנאנסה

 בעל~
 נב~לה שאם וכו'

 מבעלה מעוברת כבר היא שמא ~"ח בהמתנתמבחנת אינ~ לבע~
 יפה עיין ~לא נראה לפענ"ד אבל אמו"ח כסברתש~בין נרא~ הנ~ ע~"~

 ש~ב~תי בד~~
 ודוק הנ"ל ~רב כדברי דהטעם דנראה~יל

 מ~
 וז"ל א~"ח

 רי~
 דבריו

 דספק ~תם דשאני הדין לו יצא מהכא לא ולענ"ד ו~' הדין למדד~א"ז
 וחילוק וכו' נולדואם

 ז~
 ~~ד אל~ה בס"פ ביב~ת ה~מרא~ קא~ר

 וכו' לי' ~דינן דידי' דבתרי' ל~פ דכ~ע עלי'כשבא
 ע"~

 להב~ן יכולתי לא
 התוס' כ' דהא ~מו~חדב~י

 ש~
 היכא פי' וכו' עלי' דבא א"ד בד"ה

דל~
 ~~כ דיימ~ דאם משמע יעו"ש וכו' אביי מודה מע~מא דיימי

 על~' בא בלא כמו ~מזר דהוי אביי סבר עכ"ז בודאי עלי' בא שהואאף מעל~~
 ~"נ בנ~דו~"כ

 א~
 כיון עכ"ז בודאי דנאנסה

 דהי~
 והו"ל דיימא כמו הפחותלכל הו~ בעלה תחת

 לת~~
 דרוב י"ל ושפיר ברו~ו

 הרב כ~"ש ל~ימר איצטרך דלא לומר נל~~ד ~זו ו~דולה בב~לתולין ~עילו~
 וכו' דומה בת ~א והלכתא בסו~ה דמסיק וז"ל הנ"למהר"נ

 טיפה דהיא דומה בת ישא ואל דומה ישא דסבר לשמואלד~שמע יע~~
 בנ"ד לשמואל לפ"ד הוי וא"כ הבעל אחר בעילות רוב אמרינןדלא פסו~~

 הבחנה להצריך בעלה תחתבנאנסה
 אב~

 ד~ם נלע~ד העיון אחר
 דיב~ת ב~מרא להקשות יש לכאורה דהנה הבח~ה דא"צ הכאמודה ל~מו~~

דף
 ל~

 וז~ל דש~ואל ק~א לישנא על התם ה~מרא ד~יך מה על ~א
 וכו' קטנות היו אם והתנן ~דולה אטו קטנה ~זרינןומי

 מא~ ולכאור~
 ~דולה אטו קטנה ד~זר במה שמואל הלאקו~יא

 ע"~
 ~ר~מ ס"ל

 ~זרינן דלא דס~ל כר"י אתיא מתניתין דלמא וא"כ ~םהתוס' כמ"~
 ז~ ~לפני בדף שם קאמרינן דהנה ~שוםצ"ל וע~~

 תנא האי הוא ומאן
 רב א~ר אמרינ' וכו' כוללאיסור ~דס~~

 ר~~
 שפ~ר ~~מרא הק~ה וא"כ הוא

 להיות מוכרח דש~~ל דאליבא להוכיח דיש ~ום להקשות יש דעדייןאך
 בת באיסור וא~א דאמרינן השני כתי' כ~א כר~מ דלא אתיאדמתניתי'
 לכאורה י"ל דהנה שיחתי ואפרש דר"ש ואליבאאחת

 ל~
 לה~ני~

 ~מרא ~ם לדחוק הוצרך ד~י~ז לחופה ~ניסתן וב~עתל~ינקט
 סתמא למינקט הו"ל שנו דבעלודאיירי ולאוקמ~

 ~ני~
 אך נשיהם שהוחלפו

 ~א לחופה כניסתן ב~ת הוי לא דאי לק"מ ב~א באיסור דאיירילהתי' דה~~
 קשה כ~מ דאתיא הראשון להתירץ אבל נדה למינקט יכולהי'

 ומפרישין במתני' דנקט משום ועכ~"ל לחופה כניסתן בשעתלמינקט ל"~
 ~"חאותו

 דא"צ בעלה תחתשנאנסה אש~ כמו הוי דהא הפרשה צריך הי' לא אח"כ הי' אי וא"~
 הפר~

 לדינו הא"ז הוכיח דמהכא ואפשר
 סבר דהוא ~יון דאמו"חלטעמא לית~ בודאי לשמואל הלא ~~מרא פריך ~~י ~~ה ל~"ז וא"ככהנ~ל

 הטע~
 זרע בין להבחין

 לקמן כמ"ש טעמא ל~י~ר עדיין הי' אפשר לרבאדבשלמא ש~קדו~~
 הבעל ~חר בעילות רוב אמרינן דלא דומה ישאדס"ל לשמוא~ משא"~
 כניסתן בשעתבמתני' נק~ א~אי וא~~

 לחו~
 דמתני' משום וע~כ

 כמ~
 הוא דהא לשמואלה~מרא מק~~ מאי וא~כ

 א~
 וס~ל

 אל~ כר"~
 ד~ם צ"ל ע~כ

מודה שמוא~
 דא"צ בעלה תחת דנאנסה דהי~י בז~

 הבחנ~
 דמלתא וט~מא

 בע'לות רוב הוי דלא אפשר מינ~ דבדיימא כיון י"ל דיימא ~ביב~למא ~~~

ב~ע~
 לא לכך

 דהולכי~ אמרינ~
 הבעל אחר

 ולעול~
 ס~ל ד~מואל

 דבר~~ על לה~~ות אמו"ח ומ"ש ~זרינן ומי ה~מרא שפיר והקשה~א' כהתי~
 לא לטבילה סמוך דמ"ד להוכיח מר ומ~ש וז~ל הנ"ל ~הר"נהרב

 אחר הולכין א"כ לוסת ס~וך מיעברה לא דרו~א דכיון תמיהניוכו' חיי~
 כך ס"ל הנ"ל ~רב ~ם דודאי לו~ר נלע"ד י~ש ו~' עיבוריןרוב

 ר~
דרצ~

 להמיעוט חיישינן דלא זאת להוכיח
 הרב על תי~שי דאלת~

 אשה אין דמ"ד אליבא בד"ה התוס'קו' ~נ"~
 ~תעב~

'~~ 
 י~"~

 אלא
 שם ~י' רש"י הלא קשה הא ~ה אי אך הנ~ל~דברינו עכצ"~

 בד~
 ותסברא

 זו אדם י~א ~רינן כי נמי ואנןוכו'
 ~ל~

 אחרת ימצא אי לכתחלה לאו זו
 וא~כ להמי~וט חיישינן ל~תחלה נמ~א ע"ש וכו' שאינו ~י ~בל וכו'לישא
 דודאי בנ"דה~נ

 הו~
 מ~ש ה~חנה וצרי~י' ל~תחלה

 ה~
 סבר דר~י הנ"ל

 לאוקמא ל"ל תיקשי דא~כ ג"כ לוסת ס~וך עובר~ןדרוב
 ~~וך ~וקמא כיון~~וברת בפסחי~

 לו~
 נלע~ד י~ש ו~ו~ ודאי אלא וכו'

 ~י' דהנה ~שום ~זהדטעה
~ 

 בתוס'
 וכו' פריך דהכי באש~ ~ד~

 איכ~ו~
 ש~חה

 וט~
 קשה ~פ~ז ו~"כ לשיולי דהו"ל ו~יק ~וה בדבר

 ד~א~אל~~
 ל~ל

 לאוק~
 ~א ב~~~רת

~~ 
 באינה ~צוה איכא ~י

 דהא לשיולי הו~ל ע~ז~וברת
 א~

 איכא ~~ז ב~וברת ~יי~י אי
~~ 

דש~ח~
 ~שתו

 ~"~ לת~ ו~~
 ו~~ ~יולי ~ו~ל

 ל"ל
 ~~ו~~

ב~~
 ~~' ו~"ל

 ~יירי דה~~
 בל~

 ד~ו~~נן ~יון ~וברת
~~ך

~~ ~~ ~ 
 ~ותו ~די ~ו~ח

 ד~
 לד~ריו

 ~י ~~
 ~ר~~

 ~~ה



~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~  

~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

 נ~יב~
 וא~ ~דו~

 ז~ל רש~י ד~דברי
 ד~ק~י~ ~ש~

 ~ם
 אל~

 ב~וב~~א~
 ~כ~ז אך

 ~~ ~כ~
 לאו ד~וא

 ~טע~
 ~~נ דהרב

 דהא ותוהנ~ל
 הר~~~ ~~

 הנדה על הבא
 כ~~

 חיי~ ~סת ~וך
~~

 ולא
 כ~ ש~ נ~~

 הנ~~ ה~ ד~י לפי הלא כי ב~~ב~ דאיירי
 ~~ הי~~דה~

 אלא דוק~ לוסת ם~ך ~ת~רת
 ע~~

 דאליב' ~~ל
~~ת

 ל~ א~
 לשי~י ד~~ל ~ם

 ה~ וק~ל~~
 דש~ואל להוכיח הנ~ל

 ד~ין~ל
 א~

 ~ך אלא ~עברת
 ל~~

 דאי' ~הא
 דז~

 ל~' נקלט
 צריכין עדיין דהא ~ום לדבריו לי~א בזה דגם נלע~ד יע~ש וכו'י~ים
 ~ב~א~

 ש~ואל ידע ~ין
 דבנ~ת~

 דהלא בעל
 קוד~

 ז~ה י~י הי"א
 נדה י~י ~~הוי

 ~~ ק~ וא~
 ע~~ז לטבי~ה ~ך םבר דש~אל

ק~
 א' יום זוב ר~ה ואח~כ עליה ובא נדות בתר טבלה דל~א

 ~הנ"~
 עכצ~~

 זיבה או נדה בתר הוא דחשיב דהטבילה ~ודאי ידע דש~אל

~~ו~
 שלו לה~חה ליתא שכך וכ~ן בעל דבנדתה הביץ ולכך

 ~~ ו~~
ה~

 פ~גתייהו דבר וז~ל הנ~ל
 ה~

 ~דבריו ד~ש~ע ש~אל
 דס~י~

 ליה
 ל~ין ~אוד קשה דש~ואל אליבא הוי בסוטה ~איבעיא הנ"ללהרב
 לענ~ד כיד~יו

 ב~ ט~
 ~יות תוכל האיך כי ~ד

 ד~
 הוה בעי'

 ס~ל ש~~ל הלא ד~אלאליבא
 די~

 אדם
 דו~

 בת ישא ואל
 א~רינן דלא ~~ם פ~צה ב~~ה גם כך וס"ל פ~לה ~יפה ~אהשהיא דו~

 ~י לפ~ד קשה ותו בפ~ה בעי קא ~אי וא~כ ~' בעילות~ב
~ 

 פריך
התוס'

 אלי~ בד~
 ~ ~~י תי~א ו~' ד~~ד

 ~~ בה~פלת א~רינן
 לפ"ד ~וכח בל"ז הלא קושי'ו~אי

 ה~
 ס~וך ~~"ד סבר דש~ואל

לטבילת~
 ו~~ אדבריו ש~וסיף אלא ~י ל~פ דש~ואל די"ל בודאי אלא

ע~ש
 וה~

 נ~א לא ב~~~א
 א~

 א~י ל~ ד~י הת~ות
~ 

 וז~ל דכ'

ו~~
 ס~וך דלעיל הא ס~ר נ~י ד~י ל~ורה נראה ל~ילתה

 ש~אאלא ~ס~
 ל~סי~

 כו' ~תעברת לטבילתה ~וך ד~ם
 ע~

 ~ודאי והנה
 הרש~נש~

 הול"ל א~כ ד~לת~ה פלי~י בו~י כי הת~ות אלו ~כ~ב
 ~ דברי ~רש בא אםאר~י

 א~ ו~י ולא יצחק
 האבעי' דא"כ ותו

 ~וא אהדדי ד~ליגי א~~ ד~אן אליבאדסו~ה
 ד~

 אשה דאין ס"ל י~חק
 ו~י ~ה~יעוט אלא הוי ~א ~ו ובאם לוסת ס~ך אלא~תעברת

 ני~ו הדדי כי ולטבילתה לוסתה ~וך דהיינו זי~נא תרתי ~ניוסבר ~וסי~
ו~תעברת

 רו~
 וה"פ דסוטה האיבעיא שייך שפיר ש~ך כיון וא~כ הנשים

 דאין ד~~דאליבא
 א~

 לוסת ס~וך רק ר~ל לוסת ס~וך אלא ~ת~רת
 ~י ר~ל לטבילתה ס~וך ד~תעברין ל~"ד אבל ~ינטר לא ידע ~א~יון
דס~

 לוסת ס~וך
 ולטביל~

 ~ינטר דידע כיון א"כ הנשים רוב ~תעברין
 כיון לטבילתה ס~וך ~בי אבל שוין והבועל הב~ל לוסת ס~וך דודאי~ל
 ביותר דפריצות ~יון ~~ד בבעל ותל~ן רוב ~בעל הוי וא~כ ~ינטרדידע
הו~ל

 ש~
 דהאי ול~לם

 בע~
 ת~ל ~י היטב ודו"ק ור"י דר~י אליבא הוי

 ~~ש הנ"ל ~ה~~א בדברי לענ~ד כוונתי ~ייתברך
 כו' לא~וק~י בפסחים~ד~הדרינן הנ~ ה~

 בזה גם יע"ש כו' הלכתא דהכי ש"~
 דש~ואל אליבא בסוטה האיבעיא הוי לפ~ד דהא ~אד ת~והיןדבריו
 דס~וך ס"לולדידי'

 לטביל~
 נידק וא~כ

 איפ~
 וטריא שקלא ~דאזלא

 דהנה ותו הלכתא דהכי ש~~ לטבילתה ס~וך דס"ל ד~אן אליבאב~~רא
 שש~~ה אשה וז~ל ח' ס~ק תר~ו סי' ב~אאיתא

 תו~
 ודוקא ש~ז תפלוט שלא ב~ין ביתהל~ד ~י~ י~ים ~'

 ש~
 או לט~ ס~וך לה היה

 שתשחית לחוש ויש להתעבר רגילות שעות דבאותן לוסתס~וך
 ~יישינן ובשניהם הן שוין תרתי דתני דס~ל נ~~א עכ~לההריוץ ז~
 דל~~

נת~ר~
 גם

~~ 
 תי~ כי לעיל ה~~~א בדברי ל~~ש ראיה ק~ת

 כך
 ~ם שוין דשניהן דס~ל ל~"ד ליכא הלאתקשי

~~ 
 ב~~ר וז"ל א~ו"ח

 והנה יע"ש וכו' שסותר ת~והים וכו' ש~סיק נתפס אדםדבריו
 ~ואד~ם ~~~

~ 
 לעיל בא

~ 
 כאן אין לה~יעוט חיישינן דלא לה~יח

 סתי~
 דא~בדברי~

 ~י~ינן לא עכ"ז לטבילתן ס~וך ~תעברין דה~יעוט דס~ל
 לעיל כ~ש עליו דקשה רקלזה

 ודו~
 דלפ~ז ~~ה וז~ל א~ו~ח ~ש

אם
 ש~~

 וראתה
 ~ע~

 הב~ה תיבעי~ הוסת
 וכ~

 יע"ש כו~ שכיח דלא
 ~תי דא~כ ד~ריו הבנתילא

 ד~ ~~
 ע~יה בא דלא היכא שכיח ~י~

 בודאי ~ז~קודם
 א"~

 ה~ בדברי ~"כ קשה כן ו~ו הבחנה
 דכתב הנ~ל

כ~
 ~ע~ים

 ק~
 ולא וכו'

 ראי~
 ק~יא ~אי וכו~ הוראה ~על לשום

 וק~ל עלי~ בא דבודאי ~שום הוראה בעל שני חשש לא ~ןדבגלל
~ 

נב~~~~~
 בה~שו~ א~~ ל~רי

 השניה
 לה~

 כ~ב ושם ~נ~ל
א~~ח

 ~ס~ והר~ ו~
 הב' ~שון

 דל~
 ב~י ק~נה הא'

 לע~ד קשה ~ו~ ~~ין~~~
 הי~

 ~כאן ~יח
 דפ~

 ~~י כ~ון
 ל~~~~

 הב~
 גדו~

~~ ~  צרי~ 
 ~~~ן

 ~ר~~~
 ~ר

 ד~~
~~~~  ~~~ 

 ~~יח ליכא וא~כ
~  ~  

 ו~ל א~ו~ח
~לא ולפ~~

~ ~  וכ~ ~~ ~~ 
 ~א ד~ו ל~~ן ~י לא י~ש

 בנ~

 ~י וג~כ דש~ואל אליבא ~זירה ~שום הטעם הוי לא הבחנה ~~רכינןאי
 וגיורתגר

~ 
 הוי

 ג~
 בין הבחנה ~שום אם כי ~זירה ~שום ~עם

~בקדושה ז~
~~ 

 את~ה וז"ל אהדדי ~הרש"א דברי להקשות א~ו"ח
 דעת ה~א סותרש~~א

~~ 
 בד' ~"ש

 ל~
 רש~י לשיטת וצ"ל וז"ל

 ו~ן כ~י אתיא ברייתאדהאי
~~ 

 דברייתא
 ~~ד יע"ש וכו' יוסי כ~

דלק"~
 ורש"י וז~ל לפ~ז כתב בע~ו א~ו~ח דהנה

 ד~
 פי'

~ 
 ~שום וכו'

 קאיד~י
 אליב~

 ואיהו דש~ואל
 ט~ ס~

 להבחין ~ום ד~חנה
ולדידי'

 אדר~
 וכו' בגיורת ל~זור טפי ~סתבר

 יע~
 אליבא ~ינח והנה

 דלא אתיא דהברייתא שפיר ~וכח דלהבחין ~ואל סברת דיד~ינןדא~ת

 ~שא~ ~סיכ~
 בודאי א"כ ד~ואל ~תרוצא ידעינן לא דא~תי ה~תא

 ל~י~ראיכא
 דה~יי~

 דהתוס' כתרוצא ~ר"י ~י'
 ס~

 ~שום ואי ד~א
 לדעת דבודאי ז"א ~זרינן ולא לה~חין א~צ בזנות דבגיורת ש~ואלדסבר
 ל~י~ר בעי ה~קשן דהא ~ום בישראלית ל~י~זר לן אית טפיה~קשן
 נשואהדב~יורת

 ~ופ~
 כר"י ~וק~א יש שפיר וא~כ הבחנה ת~טרך לא

 פי'ו~פיר
 ~הרש~

 לש~ואל דהו"ל תיקשי דאכתי וא"ל ה~שן דעת
 אתיא ~~ואל דא~ת אליבא כי בקי~ורלתרץ

 הבריית~
 והו"ל כר"י

 אף דהנה ז~א ~ים ב' בין ~חנה ויש ~נה כ~ית דסתם ~וםלמי~ר
 כן גם הקשה ולא רבא קפריך ~אי דכתב לדקדק י~ ה~הרש"אבדברי
 ש~ואל על דבודאי ע~כ א~א זונה כותית דסתם ~~ום לו תירץ לאדא~אי

לק"~
 דבא די"ל

 בחד~ לתר~
 דל"ז בכתובות התוס' קושית ~חתא

 וכו' ~~תיןצר~ות בד~
 כדכת~

 קטנה ~זר~ן דלכך בוכ"ת הנ"ל בד"ה שם
 ישראל ובבת ב~יורת~"כ

 ל~
 ~זרינן

 לק"~ ו~~~
 וק"ל

 ו~~
 וז~ל א~ו~ח

 דלא את~א דברייתא ד~א לטע~א לו~ר ע"כ דלפ"זו~חר
 וכו' יוסי כ~

 על להקשות נלע"די~"ש
 דבר~

 האי ~הרש"א קושית תקשי דל~"ז ~שום
 טע~א לאוק~י לפ"ז דל"ל ל"ק ~א על דבשל~א לש~ואל ר~א קפריך~אי
 כ~י דלא אתיא דהברייתא לפ"ז להיות ו~וכרח וכו' ישא ~א~שום
הונ~ל

 הטע~
 הטעם הול"ל או כר"י ~"כ הבריי~א ויבא להבחין ~שום

 ו~ם זרעים בין~שום
 ~ותי~

 ט~~א כלל ס"ל לא ד~א דא~ל ז~א זונה
 ש~ואל על ~ן וכ~ודה~חנה

 לק"~
 לה~חין ~שום הטעם דל~ל

 כותית ו~שום כר~י אתיאדברייתא הול"~
 זו~

 דלכך א~ו~ח ל~~ד דהא ז"א
 קשיא אי אך ככ"ע הברייתא דתבא היכי כי טע~א האי ~ואלקא~ר
 ~וק~א דא~ת אליבא ~ופה רבא א~ו~ח סברת לפי הלא קשיאהא

 דלאלהברייתא
 כ~

 קשיא ~אי וא~כ י~ודא
 דל~

 ~~כ ס"ל ~~ואל
 וק~ל זונה כותת דסתם ~ום הב~ה שייך ושפיר הברייתא אתיאיהודא דכ~

 ני~א דאם קשה ועוד וז"ל שהקשה ~רש~א קו' לתרץ נראה לענ"דוהנה
 דהא ל~ואל רבא קפריך ~אי א~כ זינתה ש~א דניחוש דרבאלתירוצא
 ונראה יע~ש וכו' אדם בני ב' של זרעים ב' בין ה~חנה איכאשפיר

 סבורה דהיא ב~"ש א~ו"ח לדברי ראיה להביא נלע"ד דהנה ~לזוקושיא לת~
 דל~א דחיישינן הוא ואנן י~הד~תהפכת

 נתה~ ~
 הנה כי ו~~ יפה

 ביב~ות לאוק~י לה~~רא דל~ה תקשילכאו~
 דל~

 בהל~ן לש~ואל
 דס"לה~ני

 ה~ בד~ ופרש~י יוסי כ~
 סבר ולא ו~' כר~י דא~ר

 שנבעלה ראינו בלא היינו ~דולה ו~שוחררת ~~יורת חוץדא~ר ב~ איירי ד~~ואל לאוק~י לה~~רא דהו~ל יע~ש וכו' בהו ~זר דלאיוסי כ~

וכ~
 ש~ק~י

 התו~
 דל~ז בכתובות

 ד~
 ל~א~ ו~יהו וכו' לה~תין צריכות

 ב~ה הא' דללשון להיות ~וכרח א"כ ועיי"ש וכו' דהכא להךד~וקי
 ~~נ א"כ שנבעלה ~ינו בלא היינו קטנה ו~שוח~ת ~יורת חוץדא~ר
 סובר ~ואל ויהי' שנבעלה ראינו בלא לאוק~י הו"ל הב'ללשון

 ולכךכ~י ה~
~  

 נ~הפכה לא דל~א ~שום לה~תין יש~לית בזונה שפיר

יפ~
 היינו הבחנה בעי דלא ו~~יורת

 טע~
 דאיכא ~שום

 ל~י~
 דגם

 ~יורת ד~ם בזה ~ודהר~י
 נפ~ ~ינט~

 ולכך
 א~~

 י"ל ~ו' לה~תין
 ב~ינו ~"כ איירי דם וראתה שנת~יירה דגיורתדה~רייתא

 שנבע~
 כ'

 ר~הכן
 ה~ר~~

 באריכות יע"ש שהקשה להקו' שם לאוק~י ~לובלין

ד~
 ~"ל א~כ הנ~ל

 כסב~~
 ~ו~ח

 סבו~ דה~
 וא~כ יפה ד~תהפכת

 כת~ו התוס' דהנה ~שום שנבעלה ראינו בדלא אף פלי~ דר~י~וכח
 השתא קשה ו~ו~ ~י וסבר בד"ה דל~זב~תובות

 להתגייר דעתה הי~ ואפי~ וכתב א~ש ד~ני~ ואו~רי'ו~' ל~ו~ גי~ ~ד~
~~ 

 לא

 נפ~~~ט~
 ~~ח לפ~ז וא~כ י~ש ו~ו~ להתעבר ~וי דאינו כיוץ

 ד~הפ~ת דהיכי ~ורה היא דהא ~שום ~ינטרה לא גדולה דגםדל~י

 ~עב~אי~
 כ~ ~ינ~~ לא בודאי וא~כ

 ק~נה
 וא~~

 דאנן כיון
 חיישינ~

דל~
 לא

 ~רי~ בודאי י~ נ~~~
 לה~ין

 בגיו~
 ~ואל יוכל לא ולכך

 כ~~ו~~
 ~ודא

 נ~
 ~רת ~כח ~~ז

 וא~ ו~ א~~
 די~ל

 ~כח לאדל~לם
 דא~אי ~שום ואי א~~~ ס~ ~~

~ 
 ~וק~י

 ~א כ~י ~אלה~רא
 ק~~ ~ א~י ~~~ ~שי דה~

 ש~ל



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

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

~~

 דבשלמא ומשוחררת ושבוי' מ~יורתחיץ
 לל~

 דהתוס' משום לק"מ
 דהכא להך דמוקי למאי ~יהו כתב ו~' ~המתין צ~יכות בד"הבכתובות
בראוה

 שנבענ~
 מלוב~ין ~והר"מ שם וכתב ע"ש וכו'

 צ"~ ז"~
 דס"ל

 וכו' ~דולה אפי~ו ~ויה שנבע~ה ראוה אבל וכו' דמשני האלהתוס'
 ~דו~ה וב~יורת נפשה דמנטרה להמתיןא"צ

 יע~ש כו' להמתין צרי~

וא~
 להמתין א"צ ~דולה אפילו שבויה דהא משבויה חוץ נמינקט ניכא

 לא אמאי תק~י השני לל~ןאבל
 נ~

 ~"כ שבויה
 לכ~

 ~מרא הו~רח
 דהא משום שבויה ~מנקט ~יכא וח"כ ש~בע~ה בראה איירי דשמואנ~ומר
 בראה איירי דשמואל כיון וא"כ להמתין ~ריכה ב"י דבזונה ס"לאיהו

שנבעל~
 להוכיח ליכא ולעולם כר~י א~א יהודה כר' לאוקמא לי~א א"כ

 דהיה והוא ~נ"נ הרב קושית נתרץ נפ~ז ו~"כ וק"ל אמו~ח סברתמכאן
 ~רבאקשה

 נ~~ו~~
 ~אוקמא ליכא יוסי כר' דהא כמאן דאמר ל~~ב

 דהא דקשהמשום
 שמוא~

 ~"צ ס~ר ו~י ~המתין צרי~ ב"י דזונה ס"נ
 ראינו ב~א שמואל ואיירי כר"י סבר דשמואל רבא סובר היה~~ך

 משום מודה ~י ~ם ובזה~נבענה
 דמנט~

 ~א כי נפשה
 ס"~

 דאיהו
 דהיא רק יפה דמתהפכתסבורה

 חוש~
 ואי יפה תתהפכה לא שמא ~"כ

 ז"א שבויה נקט דנאמשום
 דס~~ די~~

 אף נש~ואל
 דמנטר~

 עכ~ז נפשה
 אטו ד~זרינןי"ל

 נשוא~
 לפי' דהש~א משום למי~זר ליכא ב~יורת משא"כ

 הקשה לפ~ז וא"כ הב~~ה ~ייך ~א דב~יורת ~מימר בעי היההקושיא
 איכא ~ה~חין מה שפיררבא

 דל"~
 נפשה נטרה דהא זונה כותית סתם

 מוקי לא דהאמת אליבא אכתי דא"כוא"ל
 לשמוא~

 דהא ז~א יהודה כר'
 סבר דהאמתאליבא

 שמוא~
 יש יותר וא"כ בקדושה שנזרע זרע בין ~הבחין

 בראה ~ואל דאיירי משום וע"כ שבויה נקט לא ואמאי ב~יורתל~זור
 שפיר הה"א ~פי משא"כ יוסי כר' ~אוק~א מוכרח שפיר וא"כשנבעלה
 נקיט היכי דא"כ וא"ל וק"ל ~שמואל רבא הקשה שפיר וא"כ כדלעילי~ל
 ~ח אמו לסברת דהא ז"א זונה כותית דסתם ה~א רבא בדברירש"י
 תמיד יפה מתהפכת דהיא וסבורה מתהפכת דהיא רבאסבר

 וא~כ ב~נה הנ~ל התוס' כמ~ש נפשה מנטרה לא יהודה לר'בודאי וא~
 הוא נכון נלע"ד כי ודוק זונה כותית דסתם רש"י כתבשפיר

~ 
 השאל~~ו~~~~~~~

 ה~~"כ כיון דיפה נלע~ד קדמכון דשאילנא

בתירוצ~
 מצאנו לא וז~ל עליו שהקשה א~ו"ח משום ואי

 לא אבל אב לו דאין מ~מא ו~ו וירו~ה יבום בדין כ"א מישראלחלוק שיה~
 נלע~ד יע"ש וכו' קדושה בשום חלוקשיהא

 דלק"~
 אמו"ח מ"ש על דהנה

 לא אם וז"ל ~רש"א קושיתבתירו~א
 יר~

 בנים ירשו ל~יורת ב~ר הבן זה
 יכולין לא דאמאי הקלושה לע"ד דבריו הבנתי לא ו~' אח~כ לושתלד
 דלמא חוששתדהיא

 אח~ יש~
 יהיה ולא ה~ר ימות דלמא או לו ויהיה

 דברי על מא~ד קשה ותו בנכסיו אחר ויחזיק ממנה אחרים בניםלו
 ונבדקה שהקשה ו~יורת ~ר ~בי ה~מרא קושית תקשי דלפ"דאמו"ח
 ~~ח לה~תין לו ולמהבהליכה

 דה~
 לומר נלע"ד ע"כ עליו תחפה לא

 בהליכה ונבדיקה שהקשה ה~מרא דקו~ית מסתברא איפכא~ד~א
 משום והיא ו~יורת ~ר על רקהוי

 תק~ דאלת~
 למימר לה~מרא ל~ל

 הל"נ וכו' מחפה דאשה טעמא או הנשואות את בודקין דאיןמשום
 חבירו ומעוברת מעוברת אח"כ תמצאדלמא

 אס~ר~
 דקושית ~"ל אע"כ

 ~ר על הואה~מרא
 וא~ ו~יו~

 טעמא דהא משום כך לתי~צי ל~א
 הוי מניקה ו~בי קיימא למניקה דהוא משום אסורה חבירודמעוברת
 שייך לא וזה וקטלה חלבה דמעכר משוםהטעם

 ב~ו"~
 לבא מוכרח לכך

 בשאר ~ם הוי ה~~א דקושית לעולם דדלמא וא"ל וכו' דמתהפכהלטעם
 דלמא דהול~ל משום ואינשים

 תהי~
 התוס' ד~נה ז"א וכו' מ~ברת

 ~ש וכו' מעוברת סתם בד"ה שםכתב
 הי~

 ד~רושה אומר
 מני~

 מותרת
 וי"מ וז"ל דכ"ה ~י~שין מה' פי"א במ"מ ~~כ והובא יע"ש וכו'להנשא
 סבוריםשהיו

 דדוק~
 אבל כד"ח ~המתין צרי~ה אלמנה מניקה

נת~רשה א~
 ל~

 בכל אלא רבינו דעת כן ואין בבנו ישתדל קיים דהוא דכיון
 וכו' אסור~ונא

 הסכי~ ול~
 בשהניקתו דוקא ומי~ו ו~ב הרשב"א

 אבל שהכירה עד שנת~רשהקודם
 קוד~

 זה
 ~ז~

 וא"כ יע"ש וכו' לא
 דהא מ~ם מעוברת תהיה דלמא משום לתרו~א ליכא דשפיר י"ללפ~ז

 ה~~א קושית עדיין קשה הוי וא"כ אלמנות וא' ~רושות א' קתניבמתני'
 ~~וש~גבי

 שם הלא
 א"~

 להבן להניק
 וא~

 ולבדוק לינשא הו"ל
מוכרח ול~~

 משו~ לתר~
 כתב הרמב"ם ד~ה ז"א ~ליו דתחפה

 הטע~
 ~ב~

 חבי~מ~ב~
 הכ"מ וכתב ד~א מ~ום דאסורה

~ 
 ד~ינו נ"ל ל~ך

ל~~
 איתא ל~לם דחסא ו~א

 ל~דור~ ~~~ וכו~ ליה דאקשי ואע~

 ליה ~דחיא למחש ואיכא דידיה על כד~ייס אדחברי' האי כולי חיי~ד~
 צריך ~ע~א והאי וכו' אלא במתכויןשלא

 לאו~
 ל~י~ת ~עם ליתץ

חבי~ו
~  

 קאמר
 אבל ~ו~רת ~י נ~

 ~ו~
 ~יקר קוש~א

 ~עמ~

 קשה עכ"ז להבין צריכין והנה ~ל דח~א משום אלא הוי לאדמעוברת
דהו"ל

 לרבי~
 ה~ב"ם

 למינק~ ~~
 ול"ל בתרתי ט~א חד

 הטעם נקט הוי דאי משום דז~א וע~"ל דחסא משום הטעםמ~וברת למינק~
 במעוברת א"כ וכתב ח~בא דית~כר משוםבמעוברת

 ~רו~
 מותר היה

 לכך להניק עליו חל ~יה ולא מכירה ~ינה בודאי עדיין דהאלהנשא
 ~רושה מעוברת אף אסורה ושפיר דחסא ה~ם הרמב~ם~קט

 על הוי ~גמרא דקושית מוכרח ~פ"זוא"כ וק"~
 ~ו"~

 כדלעיל תקשי דאלת~ה
 מ~ום אסורה מעוברת ~~שה ~ם לפ~ז דהא מעוברת דתהיהדהו~"ל
 הוא דקו' אע"כדחסא

 ~ו"~
 ה~"מ כתב דהא דחסא הטעם ~"כ ליתא ושם

 הולד הוי והכא דידיה על כדחייס דחברי' על חייס ד~א לאהדורידה"מ
 ~יתא דהנה משום הט"ז קושית לת~ץ נלע"ד ~פ"ז וא"כ וק~לדידיה
 ד~ריכה משהו דוקא לאו ותנשא משהו ותמתין ד"ה דמ"ב יבמותבתוס'
 שלשהלהמתין

 ימי~
 עכ"ל הזרע ק~יטת של

 א"~
 ~בי דהא ל~"מ ~פ~ז

 ~המ~ין אח~כ צריכה נקיים לז' הששי ביום עליה דבא היכינדה
 וא~ נקי יום ואח~כעונות ש~

 ~ז לשמש יכולה שפיר
 ובסו~

 תבדוק ~"ח
 יורש ~בן ב~"ז דהא הירושה משום דתחפה שייך לא הכא דהאבהליכה
 ז"א ~"ח בסוף בדיקה דצריכה ~קט לא דאמאי וא"למ"מ

 ל~~
 הכא כלל

 שלם ויום עונות ששה דאחר הדין מ~וף אלא איירי לא דהכא נדהבה'
מותרת

 לבע~
 בעת נזרע ~וא יבינו שלא בכדי תחפה דא~י וא"ל

 ~ו~ג על ~~א הוי לא ה~רא דקושית לעיל הוכחנו כבר דהא ז"אנד~תה

 שהוא יבינו דלא משום ולא דתחפה משום למימר דל"ל עדיין תקשיוא~
 חוששת אינה דהיא בספד"א כתב דתוס' משום וא"ל בקדו~ה ~לאנזרע
 נ"מ דליכא הוא סברא הביאה בשעת היא דהתם ז"א וכו~להבחין
 יבינו ש~א בכדי תחפה שפיר דנבדקת רואה ת~יה דהיא עתהמשא~כ
 נדה ~בי לק"מ וא"כ לזה חיישינן דלא צ"לאע"כ

 וק"~
 שפיר לפ"ז וא~כ

 מאוד נכונים הנה"כ דברי~וי
 דר"~

 נדה ד~בי כיון להנה~כ קשה דהיה
 ו~יורת ~ר ג~י ~ם וא"כ ~"ח ~סוף בבדיקה ~אפ~ר משום מותרתל~ך
~"כ

 ~ו~~
 דבכמה קאמר לכך ~"ח ל~מתין ולא ~"ח לסוף ~בדוק

 יורש דאינו הוא מניהו דחד ר"ל חלוק~וא דיני~
 וא"~

 ~~יר
 תח~

 בכד~ עליו
 ~זירה משום דרבא טעמא ואיכא יבום לענין הוא ו~ם בעלה בנכסישירש
 דלא ת~שי כי בזה הענין הונח לא אךדעדיין ~ענ"ד הוא נכון כיודו"ק
 לתרץ נראה ע~כ ~"ח בסוף בדי~ה ד~~יכה דו~תא בחד ה~"עלשתמיט
 ונראה כ~' רבא פריך דמאי שהקשה מ~רש"א קו~ית ונתרץבאו~א
דהנה

 י"~
 לפיכך לשון מה לשמואל

 ~ו"~
 הנשים כל ~בי לרבא דבשלמא

 ~ו~~ ו~בי ~זירה משום הטעםהוי
 אא"א משום ~זירה חדא עכ"פ איכא

 ~תוכל בכדי הטעם הוי הנשים כל ~בי הלא לשמואלאבל
 השכינ~

 להיות

~ור~
 זרע בין ל~בחין הטעם הוי ~ו"~ ו~בי עליו

 שבקדוש~
 צ"ל ו~"כ

 חד הוי הכלדבודאי
 א~תו ~י טע~

 ~ב~
 שהיה

 ~ל~
 ~שכינה ~יכא בקדו~ה

להיות
 שור~

 ולא ח~לצין ~א דצ"ז ביבמות רש"י כתב דהא משום עליו
 אין והני וכו'מייבמין

 לה~
 ~חר ליחס ליכא וא~כ כבהמה מצרי דזרע אב

 ה~' משא~כאביו
 דהית~

 השכינה להיות יכול שפיר בקדושה הורתו ~ם
 חד ה~ל הוי וא"כ ~בחנה ~ריך לכך עליושורה

 ט~~
 י~ל ~פ~ז וא~כ

דרבא
 ס"~

 הוא ~בחנה דעיקר
 משו~

 הא~ הזרע
 ר~~

 כבר נתעברה דלמא
 נתעברה ~א דלמא חיי~ינן לא ~"ז אבל מהש~י שהוא העולםויסבור
 ויסבור מהב' ותתעברעדיין

 ~~ול~
 נתעב~ה דלמא ס"ס דאיכא ותו כו' בנו שהוא ויסבור הב' של בביתוונולד ~~ ר~"י כתב דהא מהא' שהוא

 דלא ואת"לכבר
 נתעב~

 שהוא וידע'נן הט"ח אחר עד תוליד לא דלמא
 נתעברה ובאם חיישינן לא דתלד ע"ז דהא שפיר רבא הקשה ולפ"זמהב'
 תשרה לא בל"ז דהא נ"מ ליכאכבר

 ה~כינ~
 אונס גבי דבשלמא ע~יו

 הבחנה ל"ל הכא אבל נאנסה ממי דידעינן הבחנה שייך שפירומפתה
 ד~ו באמת די"ל ז"א וב' א' אין הרי לכתוב לרש"י ל"ל דא"כוא"ל
 דהי' דהפי' י"ל או שורה השכינה אין דבשבילו וב' ~' כאן הריפרש~י
 לא דמדוע לרש~יק~ה

 ~קש~
 ממתני'

 דגיו~
 ושפחה ו~בויה

 לכך ~זרינן ה"נ דלמא קשה ע~ז ~"י אטו ד~זרינן די"ל ד~"ה צ~לוע~כ כהנ"~
 להמתין א"צ ב"י ~ב~ דכוותי' וא"כ וב' א' כאן אין הרי ~"ידקדק
 למ~זר מ~~ת וא"כ ~רו~תו מחזירדהיינו

 ובז~
 להקשות שיש מה מתורץ

 דלמא וטעמא כ~י אתי' הברייתא דלמא ל"הבד'
 משו~

 ~זירה
 נ~מ ליכא ~ת~רה באם דבודאי ר"ל ל~בחין שמואל תי' וע"זלק"מ ולפ~~

רק
 דצר~

 השתא שתתעבר ~שום הבחנה
 ויסבו~

 ולא ~ודם שהוא
 עלי~ לש~ת השכינה יכול יהיה ו~א אביו אחר בודאי ליחס י~וליהיה
 משום דה~~ם רבא ב~רי ~~ז וא"כ וק"ל ~בחנה ~ר~כיםלכך

 דסת~ ~"י קאמר ~יר אא~אישא שמ~
 דהא זונה כותית

 ה~עם הוי ב~
 כ~רדלמא

 נתעב~
 ~ב' שהוא ויסבור

 ~ר~ הו~ ובא~
 אחר

 וק~~



~ ~

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

~ ~ ~  ישראל לאו בקדושה שלא שנזרע כיון הנה"כ דברי הן הן לפ"זוא~כ 
 אב לו דאין ~שום הטעם ~וא וב~לם ~לוק הוא דינים ד~מה הוא~~ר
 מ~ם ~חנה איצטרך ושפיר לשרות ~ש~ינה תוכלולא

 דל~
 נת~ר לא

ותתעבר
 השת~

 ל~ידע
 דהו~

 ליחס ויכול ~קדושה ~נזרע בנו
 השכינהויהיה אחרי~

 שו~
 דל"ש בנדה ~~כ עליו

~ 
 ~מ הוא דהא כלל

אביו
 ו~~

 הבחנה ול"ל אחריו לייחס לו
 ~ ודו~

~~
 הכי לפרש הוכרח דרש"י וז"ל שכתב א~ו"ח אדברי להקשותנלע~ד
 היום שנתגייר דהגר דהיכי ה"א ה~רש"א דכתב ~טעמאדאי
 כו' אחרואשתו

 א"~
 קשה עכ"ל חדשים שני אלא להפריש

 לפ~
 ע~~ו

 דמהזר~ ~ו~ ~עלה תחת שנאנ~ה דאשה ב~~א~כתב
 להבחין ליכא

 להפרישן ~הכ"ת ה"נא"כ
 ב~~

 הבח~ה ת~טרך ולא הב~ה הוי לא הא
 הוא ~הלידה הואיל למי~ר תוכל דהיכי ותקשה~לל

 ג~
 בקדושה בדידה

 היתה יפ"ת בת דתמר דנ~א בסנ~דרין איתא הלא נכרית ולד הולדלא
 נתעברה וז~ל ~לכים ~' בפ"ח הרמב"ם וכ~כ ע"ש לא~נון ~ותרתולכך
 גר נקרא בקדושה היה דהלידה אע~ג גר הולד הרי ה~~~יאה

ו~ות~
 א~ו"ח ולפ"ד לא~נון

 הי~
 כתב היכי קשה ותו עליו אסורה

 דהיא היכא רבא דקו'א~ו"ח
 נתגיי~

 דש~ואל ותרו~א וכו' היום
 ביב~ות ולרבא לש~ואל ס"ל הלא הבחנה ל~ל תקשי ע"ז גם כו'להבחין

 כו' גלי זיל ליה א~רינן וגם כשר הולד ב"י על הבא ו~ד דכותיד~~
 תוכל וה~יי~ש

 ה~ו' זה אך וק~ל זה ~ום הבחנה דת~~רך ל~י~

אפ~
 ל~רייתא ~וק~י שמואל הלא כי לתרץ

 כ~
 הולד הוי ול~י יהודא

 בד"ה ד~~ז יב~ות בתוס~ שאיתא כ~ופגום
 נא~

 לפסול אתה
 איצטרך ושפיר ~~זר הולד לר"י הלא רבא פריך ~י איפכא דקשהאך ודו~

 בין להבחין ~ום ~ש~ואל ~~ו~בחנה
 זר~

 א~ו"ח אהו' ועתה ודו"ק. כו'
 חשים ועתים ~~ללים עתים אנשים דרך ~י כי ~~רשא~רו ב~קו~ והארכתי ל~אריך שאמרו ב~ום ק~רתי אם בעיניו ירעאל

 ובא~
 ~יה

 א~ר החכ~ה ~זר הז~ן פאר א~~ח לק~ת ל~ופי ידי לשוםמהראוי
 ~~ותו הלכה ~ורה כמוהו~י

 ב~~
 בז~ירו ~עלה שנשתכחו הלכות וכל

 דעתי וגליתי קא~ינא ד~ו"ח ~טובתו ~~ אך וחריף חד ראשוובגלגלתו
 ~~י אזי כהוגן לא אשר דברים איזה יהיה ואם ו~לושההחלושה
 רגלי בעפר ~תאבק לי~ים ה~יר כ"ד רחב בא~ר הכל ולהודיעניל~חול
 דרבי' ק~יה לוי ולל~ד לל~וד בכדי ו~ן ~שא דרך הכותבהחכ~ים
 חמש קידה~חוי

 בא~י אהרן ~ק' נאום ובנוהי ~לכא לחיי ו~לי ~~
 ליב יהודא מו~ה ה~ורסםהגאון

 ז~ללה~
 ק~ק פה חותם אייטינגא

יאברוב~

 לסדר הששי יוםהיום
~~ 

 ה~לה הדברים ~ת תשמעון
 וג~

י"~
 תקיוד~ל. ~חם

 קצ"ג ס~~~~~
 בש"~

 כלה שאפילו נוהגין מזו וגדולה וז"ל סקי"ט
 הנה כו' אע~פ לראייתה ה' יום עד ~קיים ז' ~ופרתאי~ה

 ~לשונומש~ע
~~ 

 ש~ינה
 סופ~

 שאינה ר"ל ה' יום עד
 לה~י~ ~רי~

~~ 
 ותפסוק כו' שראתה יום עד ~ים

~  
 ה' ביום ולמחרת ערב

 משאר כלה שנא ~אי ות~יהני ז"נ ל~ור~תחלת
 נ~י~

 ואפי' ש~שו שלא
 בעיר בעלה היהלא

 ואפ~
 ערב לעת ו~ספקת י~ם ה' לה~ין צריכה

 איכא כלה דגבי ל~~ר וליכא ו' ~יום לספורו~תחלת
 ~ב~

 סי' הט"ז
 דאל~נה שכתב ז' ס~קהנ"ל

 נד~ ש~ירס~
 כנל ~~נת אינה וכתב

 ~לל כלל באה דלא ש~שה אטו ש~ה לא בה ~יגזר כלל שייךדלא
 שלא כלה גבי להקל כן גם להש~ך ליה הוה דא"כ עכ"ל ע~ות~יש
 דלא ועוד י~ים ד' שת~ין הצריך וא~י אחד יום אפילו ~לל~~תין
 ~וסק ~שום הט"ז סברת~~א~ו

 ד~רי~
 סת~א כתבו רמ"ו סי' ~"ה

 ש~ה ~ין לחלק דאין י"ל נמי דבה~ש חששא ~שום א' יום הוספתדהאי
 להקל ~ם אחד שום אישתמיט ולא ר~א נ~י שמסיק ו~ו ש~שהללא
 ~ום והיינו הט"ז ס~רת ~ום כלהגבי

 חו~ר~
 גזירת גבי ש~~ינו כ~ו

דט~ולת
 יו~

 ואע"פ וז~ל קצ"ז סי' הלבוש שכתב בתה סרך ~שום ח~ ביום
 ~ן יש ~זירות גזירותש~ה

 ~~ וכ~
 וה~ל דכרת ח~רא ~ום

 בה ~ח~ירועבירה
 חכמי~

 נלע~ד ~ך ~"ל.
 ~גזי~

 אע"ג נ~י דבה"ש
דאיכא

 סב~
 בה החמירו הט"ז

 וא"~
 דכלה הש"ך ~תב אמאי יפלא

~ינה
 ע~ ~פ~

 ד~מע ~~ יום
 ד~יו~

 דכוונת וא"ל לס~ר ~תחלת ה'

~ה~~  ~  
 אח~ז

 ~די~
 ~תפ~וק מיד ~נ ל~פור לכלות להתיר טפי

~~ה~
 שלא

~ ~נ~ ~  דאפשר דה~כי נ~ 
 טפי ב~ה~

 עדי~
 ~"ל

 ~~ ~ו~ ד~~ ~~~~
 ול"ל ב~רה ~פ~וק ~ד ~ור ~~יר ~~ל

 אם אלא זו סברא כתב לא הש"ך שהרי ועוד י~י~ ד'לה~ין
 הו~

 שעת
 הנשואין קודם ה~ילה דתגיע היכא אלא להקל אין דא~כ ועודהדחק
 אפ"ה הספירה התחלת תקדים דאפילו היכא אבל בטהרה הנשואיןדאז
 הספירה להקדים להקל טעם אין אז הנשואין קודם הטבילה תגיעלא

 כלה סתם כתב ~~וא גונא הני בין לחלק להש~ך ה"ל ולפ~ז נשים~שאר
 וז"ל ס"ב ק~"ו בסי' ~כ' הלבוש סברת ~"פ הוא ~ש~ך דכוונת נ~יוא"ל
 בכל ~צוה לב~ילת ס~וך ~ביל' לס~וךיש

~ 
 ~ח~~ת תראה שלא ~יוכ~ו

 הש~ך ה~י~ זה ו~ום עכ~ל לבעילה הטבילה ביןחי~וד
 בכל~

 להקדים
 כלל לה~תין שלא בכלה להקל ליה הוה תיקשי כן דאם א' יוםהספירה

~שו~
 חששא

 ד~~
 תראה

 ~ח~
 תרגיש. ולא נקיים ז~ תוך חי~וד

 אלא נתכווין לא הח~ישי יום בה~תנת להקל הש"ך כוונת דאםנלע~ד לכ~
 דש~א גזירה ~שום אלא סופרת ואינה נדה ראתה שלא טהורהבכלה

~~
 בה~תנת הקי~ו דבדרבנן ~צינן ואנן ~דרבנן. דזהו ראתה חי~וד

 והיא ~ח~ישייום
~ 

 ק~"ג בסי~ן הט"ז שהביא
 ב~

 ~ראג ~הר"ל

דא~
 ~יום ל~נות ~חלת בתולים של ראשונה ביאה אחר ל~נותב~תחלת ~"~ הששי ~יום ל~נות ~תחלת דהנדה על~א דנהוג פי על
 כ~ן דאין דכיון סק"ו ק"ו בסי' ~הר"ל ~דברי טעם הט"ז וכתבח~ישי
 עכ~ל ה~~שות בין תש~יש ~שום בו הח~ירו לא בתול~ם דם רק נדהדם
 ראתה דש~א חששא אף דרבנן שהוא ~פני בתולים בדם ד~ליניןוא"כ
~~ת

 חי~ו~
 ה~~יד בשם ק~~ב בסי' הט"ז שכתב כ~ו דרבנן ג"כ ~וי

 ואפשר ה'. יום עד רק הכלה ת~תין שלא הש~ך הקיל הכי ד~וםאפשר
 כתב שהרי הקילו כאן יש לגזירות גזיר~ת דה~ה ד~שוםהטעם

 ~~ כו~ לגזירות שג~ירותפי ~~ דא~
 שם וז~ו הח~ירו כו~ דכרת חו~רא ~שום

 דרבנן דעיקרן וחי~וד בתולים כ~ו דרבנן גבי אבל דאורייתא הואדעיקר
הקילו

 ב~
 לפקפק ואין

 ~ח~
 עד וכו' כלה ~אפילו ~לשונו הש"ך שכתב

 לראייתה ה'יום
 ברואה ~איירי ד~ש~

~~ 
 רק שסופרת בכלה ולא

 ראיה התביעה ליום דקורא אריא לא הא ~שום דחי~וד חששא~שום
 החשש הוה שאז ח~ל גזירת לפי ה~ייה כיום אצלה הוה התביעה~יום

ש~~
 כתב שהש"ך דעתי לעניות נראה יותר אבל החי~וד. מחמת ראתה

 ו~תחלת ה' ביום בטהרה שפוסקת לו~ר וכוונתו בדקדוק שלא ה' יוםעד
 אלא כאן הש"ך בא לא דהא בכלל ועד עד כ~ו והוא ו' ביום הואהז"נ
 דבה"ש לגזרה חיישינן בעיר בעלה הוי לא דאפילו ראיהלהביא

 לעיר החתן בא שלא כלה אפילו ~הרי כתב זה עלכהב~ח דל~
~~ 

 ואפ~ר
 הט"ז כ~"ש תשמיש לכלל באה לא שעדיין ~שום היא דכלהדרבותא
 עד סופרת אינהואפ~ה

 יו~
 ועפ~~ כנ~"ד. ה' יום כלות עד דהיינו ה'

 שר~תה בכלה היתר להורות חששתי אלהכל
~~~ 

 ד' מיום שתפסוק
 ראתה שלא בכלה ה' ביוםותספור

 וא~~
 ~ום אלא נקיים ז' ל~ות

 כלה לדין וד~יא הואיל ה~ מיום לספור מתיר הייתי חימודחשש
 שפסק בתולים של ראשונה ביאה אחר לס~ורה~חלת

 ~דלעיל. ה' מיוםלספור ~פרא~ ~ר"~

~~~~
 נ~חק אלקי שהשם אירע א' תורה בספר

 האל~~
 לג~רי

 כללניכר ול~
 ~ח~

 ויו"ד וה"י והלמ"ד האל~~. על שנפל הדיו
 איזה ועל התיקון בענין דינו מה וכו' חכים דלא לתינוק אפילוניכרים
 לזה תיקון שיש או היריעה לסלק או לקדר אם התיקון יהיהאופן

 גרירה ע"יגופי' הש~
~ 

~~~
 ה~ק

 השא~
 ~ינם ~~ות ~ז' בא' למעלה ל~ה והגבה

 ~ל בי~וד שנסתפקו כתב ~ואל דבר בשו"ת וה~ידנמ~ין
 שיותר כתב כרי~ש שנראיתהשם

 ט~
 בדיו חללה ול~~אות ראשה להעבות

 שלא גגה ק~ת לגרור ושלא גדולה יו~ד שתעשה~ד
 נתקד~

 ה~ם ~קדושת
 ~ק ~שום להתרחק כדי שבס~ת היו"דין לכל היו~ד להשוותכדי

 אותיות ב~חיקותופקפוק
 הש~

 לענינינו עכ~ל
 ~וא~

 ש~ריך ~דבריו
 בדין ~דלהתיישב

 והנה ידננו שלם ~~ו ומי ~
 בש~~

 דאין לתקנו כדי ל~חקו מו~ר השם על שנשפכה דיו ~ב ב~"ה~י"א ~~~ סי' יו"ד
זה

 ~ ~ח~~ דר~
 ד~ז ל~~א וי~א תיקון דרך

 מ~סכ~
 פ~ה סופרים

עיי~~
 ~~ הב~י הביאו והרי"א

 ונפסד דיו טפת ש~לה זה דין
 קיי~ת האות דצורת היכא אבל ~נו ~די ~חקו מ~ר אז ~~~האות צו~

אסור
 ~~ למח~

ע ~ו~ץ בפ~ ~~דכי ומדברי לתקן ~ד~ ~  
 זהדין שפיר~

~  
 האות שצורת באופן דיו טפות שנפל

 ני~
 שנטשטש רק

 ד~חקו~"ל
 ~פ~

 ו~קן
 היינו דמוחקו ~א יריכות חק מיקרי ~ו~

~~
 ~~ב ה~ה

 ~או~
 ~ל

 הצדדי~
 ~~ונו האות שנשאר באו~ן
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 מדכתב בפירש כן שמ~ע~יי~ש
 ראי~

 מיקרי דלא הנ~ל ~~ס מהא
 דמפרש ש"מ ת~כ~תחק

 שנ~ד הרי~א דלדברי בה"~
 צ~ר~

 ל~מרי הא~ת
 ראיה אין ~א~כ ~כ~תבו ~ח~זר השם ~ל ל~מרי ~~רר מיירי דמ"סצ~ל
 שהמרדכי ש"מ הראש~ן הא~ת שמתקן היכא ת~כ~ת חק מיקרי דלאלזה

 ~שפיר סביב ~טפה ~ג~רר שנטשטש רק הא~ת צ~רת שניכר בה~גמפרש
ש"מ

 דב~"~
 קצת ראיה ~איכא המרדכי דכ' ~הא ת~כות חק מיקרי לא

 זה מה המרדכי לפי' צ~ע ~לכא~' ב~ה"י ניישב הוא ~ד~לה ראי'דלכא~'
 מ~תר במ"ס~אמר

 למחק~
 הא ליה תיפ~ק לתקן אלא כ~~נתו היתה שלא

 לפי' דידן בניד~ן עכ"פ ~י"ל סביב מ~רר רק השם את מ~חקאינ~
 לא~ת תיק~ןיש מהרי~

 נ~ שאינ~ האל"~
 שמותר

 למ~ד ~בה~י לתקנ~ כדי למחק~
 תקנה ישי~~ד

 ע~
 הא~ת שישאר בא~פן סביב ל~ר~ר המרד~י ~ירש

כתיק~נ~
 אמנם

 לכא~~
 מימרא

 מפור~
 דף ~ק~מץ בפ'

 כ~
 א~ת כל

 אפשר האיך ~א~כ בש~ע ~כ"פ פס~לה ר~ח~תיה מד' ~~יל מ~קףשאין
 מ~שם א~תי~ת ~~' סביב ליקח דידן בניד~ןלמעבד

 ~עי"~
 כשר יהיה

 מד' ~~יל מ~קף היה שלא מח~ת א~תי~ת ה~' יפסל~ סביב שנ~ררק~דם ה~
 המרדכי ~~ל ת~כ~ת חק ליה ה~י להכשיר סביב שי~רר ~עתהר~חתיה
 סי' או"ח בט~ר ה~בא הסמ~ק ~דעת דס"ל די~ל להקש~ת ליכא~~פא
 ~לא ~~~מרה ק~דם די~ טפת נפלה שאם בסמ~ק כתב הט~ר ~ז~לל"ב
 מהתחלה ~~יל מוקפת היתה שלא א~ הדי~ נטל ~אח~כ ניכרת הא~תהיתה
 כמ~ דה~יפסול

 כבר אם אבל ת~כ~ת חק
 הית~

 עש~יה
 ~תק~נ~

 בה ~נפל

 ליטל~ יכ~לדי~
 מש"ה ~א~כ עכ~ל בסה"ת ~כ"כ בזה ~ם פסל ז"ל ~א~א

 בענין לתקן המרדכי דכתבי~ל
~ 

 דס~ל
 כד~

 מ~א"כ הסמ"ק
דפסקינין לדי~

 ~הרא"~
 סי' א~"ח בש"ע כמב~אר ז"ל

 הנ"~
 שנפל די~ בטיפת

 ת~~~ת חק מש~ם לתקן א"א ~כ~' ניכר שאינ~ עד הא~תלת~ך
 כמ~

 כן
 הרא~ש וגם הסמ"ק לדעת הם דש~~ים ר~ח~תיה מד' ~~יל מ~ף אינ~באם
 דגיטין בפ"ב ~כתב~ח~לק

 א~
 ל~עביר י~~ל אינ~ ~כ~' די~ ~פת נפלה

 ש~תב הש~ע ~לש~ן ~~יל מ~קף שאינ~ בה"ג ~ה"ד ~לתקןהדי~
 ניכ~~אינו לתוכ~ שנפ~

 נפל באם הדי~ק דמשמע
 לת~כ~

 לתקן אפ~ר ~ניכרת
 נפלדאם מש~~

 ~מב~אר בדעבד ~שר אפ"ה בפנים ~~יל מ~קף ~אינ~ אף לת~כ~
 מ~ק~ שאינ~ עד מבח~ץ די~ נפל~אם משא"~ תיק~ן מהני מש"ה ליר~שלמי לח~ש יש ל~חלה רק שםבש"ע

 ז"ל הרא"ש לדעת ~~יל
 לכא~~

 לא
 ~א~פן ע~ז לתקן א~א דידן בניד~ן ~א"כ ת~כות חק מש~ם תיק~ן~ני
 מש~ם סביב ל~ר~ר השם של א~תי~תה~'

 ח~
 אף נ~ל העי~ן ~אחר ת~כ~ת

 עד די~ טיפת שנפל א~ הא~ת צ~רת ~נ~ד די~ טיפת נפל אםשלכא~רה

 אנ~ צריכין עכ~פ הסמ~ק לדעת הם ש~ין ~~יל מ~קףשאינ~
 את לחלק

 מהני דלא ה~א ניכר האות ~~רת באין ד~קא נ"ל הרא"ש ולדעתהש~ין
 שהפסול בזה ~לא ת~כ~ת חק מש~םתיק~ן

 ~י~
 ג~יל מ~קף שאינ~ מחמת

 נ~ל~תחלה
 למצ~~

 נ"נ הם דש~ין הט~ר ל~ן מ~ע~ת לפי אף היתר
 שאינו א~ת כל דאמרינן ~א שכתב המרדכי ~יא~ שמש~ רבינ~למ"ש

מוק~
 בתפילין ד~קא פס~לה ר~~תיה מד' גויל

 ה~~
 בס"ת משא~כ דפס~ל

 ~נ"ל כשר ~בדעבד ג~יל מוקף ~עיניןלכתחלה
 ש~

 ז~ל רש"י כ~~נת
 ~~דעת~

 ~כ~' יריכ~ ד"ה הק~מץ בפ' כ"ט בדף ~כתב הנ"ל ר"שכדעת
הג~יל ת~כ~ ל~~

 א~אי צ~ע ז"ל המרדכ~ כ' עכ"ל קמיירי ~בת~ילין שבת~כ~ והחל~
 ז"ל דרש"י נ"ל כן ל~מר ה~יק~ ~מי שמייה~ ד~ר ~מאן תפיליןנקט

כדעת ס"~
 ר"~

 בל"א פי' לכך בס"ת ~לא בתפילין רק פס~ל לא ~~יל דמ~קף
 כ' בפנים ~ם ~~יל ~קף דבעינין פס~ל זה ומטעם הג~יל היינ~דת~כו

 כשר נמי מבח~ץ ~~יל מ~קף אינ~ אפי' דבס~ת קמיירי ~בתפיליןרש"י
 נכ~ןכנ"ל

 חזר שמש~ן שרבינ~ ~א~
 דרש~~ י"ל פס~ל בס~ת ד~ם ~כ' מדברי~

 ס~ל לאז"ל
 כחזרת~

 ד~כח ~ה~א ר"ש שחזר במה טעמא בתר דניזל
 ~דנק~ איירידבס"ת

 ות~ילין ג~יל
 אינ~

 על רק נכתבין
 הקל~

 אי נ"ל
 דמימרא אריא לא זהמש~ם

 ז~
 שבת במס~ בפיר~ש ס"ל ~רב רב א~ר

דתפילין
 כ~

 על בין
 הקל~

 הג~יל על ~ם לרב ~לפ"ז הד~כס~סטס על ~בין
 פ' שבת במס' בתו' כדמשמע~שר

 המ~צי~
 הש"ס שמלש~ן ~אף יע"ש

ש~
 ~ל~מך

 ל~
 מיי~ בפ~י הגא~ן כן משמע

 הש~ס לש~ן
 א"~

 דרש"י י"ל
 כלל פסול לא ג~יל דמ~קף ר~ש כדעת לרש"י ס~ל לפ"ז כן סבר היהז~ל

 קודם ~~ש ז~ל ~~י לדעת ולפ~זבס~ת
 חז~

 ל~ן בס"ת היתר יש
 אינ~ אם בס"ת ~ם דפסקינין לדידן ~~ם תו~ת ~ק ~~י ולאבה~ג

מוק~
 כת~ ~מרדכי ~גם ~א~ת פו~ל ~~יל

 פ~סל השם דב~~תיות ב~ג"א

~ מ
 ג~יל ה~ף

 וא~
 גם י"ל

 בע~בדא ~רש~י ה~~ לדע~
 דיד~

 מחמת

 ~~ם ג~יל מ~קף שאינ~ מחמת נפסלו א~תי~ת הג' על ~נפל די~טפת
 בין חיל~ק דיש ה~ש לדעת ליקשיא

 ס~
 ג~יל היקף ל~נ~ן לתפילין

 שבין ~חילוקים שם דחשיב מגילהבמס' א~~
 ס~

 בין ~ין ~תני לתפילין
~  זה ~כעין האליתנא 

 התו~ הקש~
 פ' שבת במס'

 המוצי~
 נ"ל בר~ר היתר למצ~א צריך הנ"לע"פ ~ש~ ~ ~י~ש

 דאע"~
 נכרת הא~ת צ~רת אין דאם

 מש~ם לתקן מהנילא
~ 

 ניכר ה~ות צ~רת אם משא~כ ת~~~ת
 שפס~ ~

 מ~ שאינ~מח~
 גויל

 ~ק חשיב סביב ש~~רר ~~מה תי~ן ~ני אפ~
 ו~ם כת~ א~"ח דבש"ע ~ה~איריכ~ת

 ב~
 א~כ לא~ת א~ת נתחבר ~ם הא לכא~רה ק~ה ~~ו' להפרידם תיק~ןמהני לחביר~ ~' שנד~ק השם א~תי~ת

 נכשיר והאיך ר~חתיה מד~ ~ויל מ~קףאינ~
 ב~

 לי~ ה~י הא שמפריד
 ש"מ ת~כ~תחק

~~~ 
 ~כ"מ מיקרי ירי~ת חק

 ש~
 ~דלא המרדכי דעת

כמ~ש
 לעי~

 עשה דאם ~א ראיה כ' ~רי ~סמ"ק המרדכי שדעת
 ש"מ חטאת חייב בשבת מח' זייניןב'

 ש~
 דגם ~"מ א"כ מיקרי כתיבה

~חלת
 הכתיב~

~ המרדכי שכ' ~זה ת~כ~ת חק זה ה~י דלא ס"ל  ד~קא מכשיר דמ"ס הנ"מ ~~מר דאפשר מ~ום ~מ~רה ראיה ~לא ק~תראי' 
 ראיה אין אז ~~יל מ~קף הי' לא הכתיב' ~מתחל' ב~~ני ~לא די~ טפ~'בנפל
 ~תירממ"ס

 ~דעת~
 מהני ג~יל מ~קף היה לא אם הכתיבה בתח~ת ד~ם

 ~~פ ~ת ראיה כתב ~לכךתיק~ן
 דברינ~

 אין הנ"ל
 ש~~

 ה~' לתקן ספק
 שי~ר~ר ע"יא~תי~ת

 סבי~
 שימחוק ע"י להכשיר ניכר שאינ~ האל"ף ~א~ת

 כדילגמרי
 לתק~

 קצת ניכר האל"ף א~ת באשר בדבר מפקפקים יש ~הנה
 א~ת למחיקת לחוש יש ~א"כ החלון נגד הס~ת מעמידי'אם

 לדעתי מהש~
 ב~דא~ הא~ת צ~רת ונפ~ד שכתב הרי"א דל~ן יפה ע~לה פק~~קםאין
 בה"~מיירי

 אדל~כ
~ 

 מ~תר שאמר זה
 לתקנ~ ע~ למחק~

 לי~ תיפ~ק
 ע"כ אלא ה~אדמח~ק

 בה"~
 ע~~ רק לר~אים ניכר הא~ת ~~רת ש~ין

 מ~תר בה~גהדחק
 למחק~

 ע~מ
 ~ לתקנ~

~~
 ראי' מצאתי

 מ~הר~ל בשם ב"י חינוך שו"ת בס' לדברי ברו~

מפרא~
 דברי מפרשי שראיתי ~אע~ג לענינינ~ הצריך התש~בה ~ז"ל

 שאין נראה לי ניכר האות שאין עד כ~לה למח~קמ"ס
 לפר~

 דהא כך
 ~שם ל~מרי שנמחק ~יירי ~אי שמתקנ~ מפני~מר

 ל~
 שייך

 ב~
 מחיקה

 מט~שטש~ת דה~י רק ניכר~ת ה~~תי~ת רש~ם ב~דאי אלא נמחק שכברכי~ן
 ~כה~~ ~אנו~ אלי זה מ~ם בזה~אין

 שיה'' מתקן דה~י למח~ק מ~תר
 ~ראי' ~נאה ניכרהשם

 בר~~
 מן א~ אבן שהנ~תץ לזה

 העז~
 ~בר ג"כ

בלא~
 ס~תר היה ה~רד~ס ~רי בספרי כדאיתא

 ~ב~נ~
 אפשר דהיה ~ע"ג

 ~היה כל אלא הראש~ן בנין ע~מדלהי~ת
 ע~ש~

 זה מש~ם השם לכב~ד
 ~~נ~הואלי

 ~לכב~ד~
 של ת~בה ~"ל אבן נ~תץ מש~ם בזה אין ע~שה

 ~א~ לענינינ~ הצריך מפראגמ~ה~ל
 מפראג כמהר~ל ב~א קיי~ל דלא

 הלמד דבר ללמ~ד יצאנו עכ"פ בא~ר~ניםכמב~אר
 אשר דידן לנד~ן מענינ~

 ~ד~ל בד~חק רק כלל ניכרלא
 של~

 כדי למח~ק שמ~תר במ"ס נת~ין
 ח"~ א~ יריעה לסלק ~שלאלתקן

 ש~ומר כ"י בש~~ת כמ"ש השם לקד~ר

נפש~
 ירחק

 מ~
 ~אין

 ז~
 השם את לתקן הב~רא ~כב~ד הת~רה כב~ד

 עד זה בנידון ה~ראה מע~ה לעש~ת לי חלילה א~ם נלפע~ד ~ןהזה
 הזקן י~~אשר

 ~נ~
 מ~פ~ה ~כה"ג ~בינה חכמה

 מ~~
 נ"י כץ חיים

 שמעתתא לאס~קי ההכרעה נאה אליואשר
 ~לתש~בת~

 דהיל~~' אל~ב'
 ~~ ~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~ ~ יצ~~מ~אדהייץ ~יר~ צבי הצעיר נאום ת"ח ר~לי לפני הנדרסת אסק~פה כ~דאצפה

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

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

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

 ~ ~~י~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~י~
 על להשיב~~~~

 השא~
 דשאילנא

 קדמיכ~~
 שהשם אירע א' בס~ת ~ז"ל

 על שנפל הדי~ מחמת ~ל ניכר ~לא לגמרי ~~ל~ף נמחקא~י~

~אל~~
 בענין דינו מה חכים דלא לתינ~ק ~פי~ ני~ים י~~ד וה"י ~ל~ד

~יק~ן שי~ ~~ היריעה לסלק א~ לקדר אם התיקון יה~ ~~פן איזה ~עלהתיק~ן
 עכ~ גרי~ ~י ג~פי~ ל~

 יס~דו בנה מכ"ת הנה
 ע~

 פיר~שו
 מפ~ שהמרדכי המרד~יבדברי

 ול~~ד עד~ז ~ס
 ג~

 אזיל ה~דכי
 לדבריו ~~ מכ~ ו~~ מה~~י~יטת

 מ~
 נ~ה שק~ת המרדכי

 ~~~~ ~~ ~~~~~~~ ~ו'~ ~~~~~~~'~ ~~~ ~~~~~~ ~~'~ ~~~'~ ~'~'~~ ~~~~~ ~~~ ~~ ~~ ~~~ ~~~ ."~ ~~~
'~~ 

 ~~ ~ו~~ ~~~~
'~~~ 

~~~~ ~ 



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~יוע 
 וכ' תוכות חק מיקרי דלא לע~ל שפרשת~ ל~

~~ 
 ש"מ וז~ל

ד~ש
 ד~ס צ"ל ל~~רי האות צורת שנפסד מהרא"י ~לד~י ~~~

 ו~~ו וחוזר השם כל ל~~י ~ו~א~י
 וא"~

 מ~קר~ דלא לזה רא~ אין
 ~כ~ל וכו' ~ר~~ן האות שמתקן היכא תוכותחק

~  
 ולענ~ד

 רק ראי~ הביא~מרדכי
 בשמו' ההה~"ן לתקן ש~ותר שאומר ~י מדב~

 תוכות חק מיקרי דלא ראי' ~~ ~מ~לא ו~ה השם את ~~ק ~ר~ולא

 תוכות חק מצד פסול השם את ~חק הו~ לא א~ אפ~דאל~
 וה~

 דכ'
 דאיכא משום הו~ כוונתו לע"ד ג~ורה ראי' ולא קצת סי~ דהו~ה~רדכי

 ב~ה נו~ע כרעא השם של דהה~י א~~רי ד~~למי~
 ~מ~

 שנ~ה עד

כחי"~
 רא~' הביא וע"ז

~  
 השם את מוחק הוי דלא

 ו~
 נמי תו~ת

 ס~~ ר~א ב~הת כדאית' ולתקן הר~ל כל ל~~ר דצריך משום הוהלא
רע~ו

~~~ 
 שר~ דלא אפשר דאז ~עט רק נו~עת דאין היכי אבל י"א

 אפשר דזה בב~י שהובא אכסנדר~ הר"י כדמסופק הר~ל כל אתל~רור
 משוםאסור

 ~ו~
 השם את

 וא~
 הדביקות בין להפריד

 אפ~
 דא~ור

 וקוף בה~~ א~~' וא~כ תוכות חק משו'נמ~
 דעל~

 אסור נמ~ השם ~ן שלא
 לראי' זו רא~' המרדכי החז~ק לא ולכןלהפר~דם

 ג~ו~
 דהמרדכ~ משום

 לא ל~~יהן כרע~יהו וק' ה' הודב~ו ואם וז~ל תחלהכ'
 ~ד~

 י~ל אם
 בו שחזר ~את~ וכן ושר~ ~ריכות כחק דהוי פי' ולעיל בסכיןלהפרידן
ר"צ

 ממ~
 לו~ר המרדכי דכונות הרי עכ"ל תו~ות חק דהוי לעיל שפי'

 הד~בוק רק ~פריד אפ~' תוכות חק הוידלא
 ול~

 ~מורה רא~' א~ן
 אות הדביק שאם ז"ל ר"י דבדברי ר"י~מ~ש

~ 
 וכו' ל~חוק ~כול שם

 רק רא~' מזה דאין נמצא ~מ"ס ראי' מ~~א וע"ז ושרי הוא תיקוןהא
 נמ' ~תר דאפשר ס' שיש ולפ~ תוכות חק על ולא כדא~ן ~חיקהעל
 להפר~ד דאפ~' אפשר וא"כ מעט רק נו~ע דא~נו היכאלתקן

 בסכ~
 נמ~

 פ~' כנלע~ד ודוק תוכות חק הו~ דלא ס~וע קצת נ~י והוימותר
 המרדכ~~

~"~~~~
 טעמ~ם מכמה ל~וררן ~ו"ד ה~' למ"ד אות~ות בה~' להורות
 ~ר~ל דכ'חדא

 ~ר~
 דאפ~~ מאחר מעט שנו~ע אף וז"ל

כשנו~ע
 ~ע~

 ד~~ אספ~קא וכ"כ עכ"ל צורתו נפסד ב~כי מיקר~ פסולה
 דכשהם ד~אחר דנ"ד אותיות ~~' נמי אנא אי~א לפ~זאכ~דרי

 כמו ~~כ למוחקן ומותר צורתו נפסד בהכ~ מ~קר~ פסולה ה~"תעכש~ו כ~
שמות'

 ~אל"~ ל~חו~
 מלוב~~ן ובמהר"מ וש~ע ובטור ~מ"ס שמבואר ~מו

שאל~
 ~שם מאות~ות קצת שמוחק מה וז"ל ה~יבור~ם שלטי ~שם קי"ב

 שפיר ל~ן~די
 ד~

 לפקפק וא~ן עכ"ל השם ~ח~קת א~ור כאן ואין
 שניכר~ם מחמת להאל~ף דו~ן א~ן ~לו אותיות ~'ולו~ר

 אע~פ פסול כת~קונו האות צורת נשאר שלא רואין אנו שאםקיי"ל ה~ לת~נו~
 ~~ל דבר~ לפי א"כ ~לכתו אותו קוראשהתינוק

 מפרא~
 דאם דלע~ל

הוא
 פסו~

 בא"ח ע~י' הת~נוק ראי~ת מועיל ~ה צורתו נפסד ~יקרי
ס~'

 ל~
 ס"ק רע"ו ס~' הט"ז ממ"ש רא~' ועוד ובט"ז בה~"ה ט"ז סע~'

 דנו~~ דה"י כרעא ~ב~י'
 עלי' א~ן ממש בנפסלה מש~~כ וז"ל ב~~ה

 עכ"ל האות על שנפלה לדיו וד~י כללקדושה
 וא~

 מ~ר"ל שלפ"ד בנ"ד

~רא~
 דנפסל דמא~ר נלע~ד ועוד קדושה שום על~' ~ין פסול בזה ~ש

~אל"~
 הנשאר~ם אות~ות ~~' קדושה שום נמ~ א~ן שוב ל~וררו שמותר עד

 ב~"ס דאי' ואע~~ האל"ף עם ביחד ~הי' קדושה ~הם שהי'א~~
 אלא א~נו דזה אנא א~ינא בלאו עובר אחת אות דה~חקובפו~קים

אם
 הש~

 אסור אז שלם
 ל~חו~

 אבל ~קצתו ואפ~' אחת אות ~פי' מ~ו
 אחד אותאם

 נמ~
 א~ינא ~נא בהנשארים ~חיקה איסור אין ~ב

 ד' העדות שבועות בפ' דתניא ~אלה
 ל~

 ~"ד אל"ף כ'
~ 

 אלקים
 את ~~ר שלא א~פ ופרש"י נ~חק אינו ה~ז ~וי"ה ~שם ה~ייו"ד
 שם הללו אות~ות שת~ שהר~~שם

 ל~~
 דאל"כ כדברינו ~וכח ~זה עכ"ל

 ואמאי בלאו עובר ~שם אחת אות דהמוחק סופר~ם דמס' מהאתקשי
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 ל~מן שם הם הללו אותיות דב' להטעםהוצרך
 ה~

 שם הוי לא א~~'
 למחוק דאסור דהא וכ"ת אחת אות אפ~לו ל~חוק אסורלעצמן
 אפילו האיסור חל אז כתוב כולו השם כל היה כשכברה~~נו
 דפ' בברייתא אבל ~נה אחד אותעל

 כתב לא שעד~~ן מי~ר~ שה~
 שם שהן הטעם הוי לא אי הלכך אותיות שת~א~א

 לעצ~
 חל לא

 ז"א מח~קתן על הא~סור~ד~~ן
 דקדוש~

 נתקד~' שהר~ ה~כו לה~כן שבהן
 ~השם אות שום כת~בת להתח~ל רשא~ אי~ו שהר~ לכותבן החלטרם
 שמקדשו~ד

 נא עד~~ן אפ~לו אות כל על הא~סור ~חול לא ואמא~ תחל~
 אחר אלא חלה הקדושה דא~ן ~ומר ע"כ אלא~מרו

~~ ~ 
 אבל מלא

 לפ"ז נ~א לעצמו שם מקצת אותו א~ן אם חלה הקדושה א~ן מקצתועל
 אסור דוקא אז שלם שם שנ~מר אחר ה~~נו א~ת אות ל~חוק דאסורהא

 מקצתו אפילו ~~ול~חוק
 ו~~נ~

 אפילו נפסל דאם
 א~

 שנ~מר
 לעצמן ~ם הנשארין באות~ות נשאר ולא אחת אות אפ~לוהשם
 כרעא ~ב~ הט~ז דמ"ש דו~מא הנשארים ~אותיות הקדושהאזלא
 לפ"ז ~לל קדושה שום עליו א~ן דנפסלה דהו~יל ב~~ה שנו~עדה"~
 אין עד~~ן דאז האל"ף ש~תוקן קודם אות~ות ה~' ל~רור תחלה ד~שנל~ד
 ואחר לשעתה אלא קידשה לא ראשונה דקדושה ~שום קדושה שוםעליהם
 ~אל"ף כסדרן כולם ו~תקנם השם את ו~קדש האל"ף את י~רורש~~ררם

 אות~ות ה~' ואח"כרא~ונה
~ 

~~~~
 את כשמעמ~ד~ן הא' שנ~כר ~חמת מדבר מפקפק~ן ש~שמכ"ת
 לחוש א~ן החלון נ~דהס"ת

 ל~
 הב~ח דכתב מהא ורא~ה

 ה~מש נ~ד הנקב נ~כר אם אפילו וז~ל ט"ו ~ק ל~ב ס~' באו"חהמ~"א והב~א~
 בנ"ד וא"כ עכ~לכשר

 נ~
 כנלע"ד החלון נ~ד שנראה במה להש~~ח אין

 כתב עוד הזבח ברכת בעל קדמו כבר כ~ש ס"ל שרש"~ מכ"תו~~ש
בעל

 בה~~
 ~כול דבס"ת לענ"ד הע~קר ו~וא נ"ל ו~וד וז"ל

 לתק~
 ולתלות

 ולא הש~טות ב~ןה~~~
 ש~~

 דפ~ול ל~~נא ב~'
 דמש~

 אבל ת~קון לו דא~ן
 א"ש בתפ~~~ן א~~ר~א~

 דל~
 בהו דפסול ל~פרע כת~בתן דהו~ ת~קון ~נ~

 רש~~ דכתב מהא קדש~ם צאן בעל עליו והקשה עכ"ל למפרעכת~בתן
 פסולה לשון למ~תנ~ דש~~ך ע"א ב'בע~ר~~ן

 כ"כ תקנה בה דמהנ~ אע"~
 הוי לכל לא בס"ת דאף ~ותר ק' ולי עכ"ל פס~לה איקרי ליה מתקןדלא

 ת~בה ~ם כ~ אחת אות לתלות אסור דשם בה"~ הוה א~ דהאהת~קון
 לתלות מותר~ל~מה

 וא"~
 לה הוי לא דלפע~~ם משום פסול נקט שפ~ר

 ~וןתקנתא
 המרדכי שהקשה מה נמ~ מ~ושב ובזה שם ~ל ב~"~ דהו~

 בה' דמ~~ר~ משום והוא א"ש דלפ"ד אות~ות משאר טפ~ ה~ נקטאמא~
 והא בה' אלא תוכו נק~בת ב~' אשכחן לא נמחק~ן שאין ובשמותשבשם

 ב~"ת ~ב~ לה נקטשירושלמ~
 דש"~ אפ~

 ה~רושלמי עם מחולק~ם ד~דן
 אםבצבאות

~~ 
 הוא דצבאות ס"ל דה~רושלמ~ נמחקים שא~ן ~מות

 ד~דן ובש"ס תוכו נק~ת בב' נמ~ מצינו ולפ~ז נמחק~ן שא~נןמ~מות
 ולפ"ז נמחק~ם שא~ן מש~ות א~נו דצבאות כ~~ד את~א ה"יד~רסינן
 ~ונת דהו~ אפשר ולענ"ד בה~ז דבעל ת~רוצא א"ש לא בשםדא~~ר~
 וז"ל עשק באר בת' מ"ש עפ"~רש"~

 ס~
 ~ש~ם השם באות~ות עש שאכלו

 שתהא כד~ האות מן ~עט י~רור ואח"כ הקלף מא~ר~ לנקב חוץטלא~
 כיון מתקן אלא ח"ו השם את כמוחק הוה ולא כ~לכתו ~ו~למוקפת

דה~
 כשר א~נו שעתא

 ו~ש~
 לפ~ז עכ"ל בהכ~רו מעמ~דו

 א"~
 דהוצרך

 ול~רור בטלא~ לתקנו אפשר הא בס"ת דאלו בתפ~ל~ן ד~י~ר~ לפרשרש~י

מ~
 כשר תוכו ניקב אמא~ וא"כ כהלכתו מוקפת שתהא כד~ האות ~ן

ה~
 אלא לתקנו אפשר

~  והתקנה ~כס"ד פסול דבהו בתפ~לין ד~יירי 
 והתקנה בלא"ה דכשר הש"ס ואשמע~נן שלכס"ד הוה רש"י לדעתהזאת
 ח~ים נאום מכ"ת ~ם ~סכ~ם באם נלע"ד הנ"ל כל ~ור~ד ולא מעלהלא

 רפאפו~.כהן
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 שיש נלע"ד אלקיכם אלקיהם במקום ~נכתב שנשאלתיהשאלה
 וראייתי ה' ממנה ולעשות כ' ש~ות התחתון קצהלגרור

 ~מו בשם דאפילו ~"ג בשם קי"ב שאלה מלובלין מוהר"מ זקיניממ"ש

כ~מוח~
 השם לתקן כדי השם מאותיות קצת

 ע~~
 ~ן ואין דמי שפיר

 ומרדכי וכו' בתשובה והרא"ש וכו' בטור הוא וכן השם מחיקתאיסור
וז"ל

 וכו' ~דביק שאם ר"י או~
 ואע"~ יכו~

 וכו' השם למוחק דאזהרה
 ואע"ג לתקן כדי לגרור מותר אכסנדרי ~במהר"מ וכו' ושרי תיקון~א

 דבאותיות נ"ל מ"מ בדבר ומסתפק להחיר חוכך בכתביודמהרא"י
 עכ"ל ~כו' לתקן כשבא ל~וררן להחמיר דאין כ"ע ~דו להשם~נטפלות
 הנטפלות באותיות שאפילו הטו"ז דעת ש~אורה ואע"פ מלובליןמהר~מ
אסור

 לגור~
 כן גם נ"ו ל~רור בנימין שבמשאת השני שדרך הטו"ז שכתב

 הטעם המ"ב מ"ש על אלא משיג שאינו יראה בדבריו המעיין יתכןלא
 שלא כיון השם קדשו שכבר אומרים אין שכאן מ~ום הנ"ו לגרור~מותר
 לא אבל וכו' השם קדשו כאן ד~ם ואומר הט"ז משיג ע"ז כהלכתונכתב
 דדרך ~ב ואע"ג לתקן שבא היכא ל~רור דמותר הדין שחולקמשמע
 זה דין לפני' היה שלא אפשר יתכן לאזה

 ד~י~
 שהמ"ב מפני לתקן ~א

 מושך ~~שם וז"ל ~כתב הט"ז טעם לפי הא וא~ל זה טעם ~יאלא
 דכל וכו' לה שמעת דברייתא דמגופא לזה ראיה צריך ואין עמוהנטפל
 שימחוק ס"ד האיך כן לא דאם כדין שלא שנכתב מסת~א הואמחיקה
 שלא ~נכתב ודאי אלאו~ו'

 כדי~
 ו~' נמחק דאינו לאחרים ס"ל ואפ~ה

 ולפי השם קד~י בט~ת נכתב שאפילוש"מ
 ס~~

 דהיכא נמי משמע זו
 ס~ד לא כן לא דאם הנטפלות אפילו ל~רור אסור השם לתקן באדאפילו
 לתקן שבא היכא לעולם דדילמא מוכרחת אינה זו ראיה אמנםש~חוק
 איירי דלמא ~ימחק תמצא ~איך קשיא ואי מחיקה זו אין עצמוהשם
 לכתוב הנטפלות אותיות למחוק שרוצה אלא השם לתקן צריךשאין

 וטעה וכתב ישראל אלדי לכתוב צריך שהיה כגון ~חרות אותיותבמ~ומם
 שהם מפני או למחוק ~רוצה נ"ו שאותיות אחרים באמרו וע"זאלדינו
 אותיות ~וב ב~ומם ~וצה או חלק ~ומם להניח ורוצהיתירים
 אסור אחריו לכתוב שצריך ישראלמתיבת

 ל~רו~
 קדשו שכבר משום הנ"ו
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 אבל למוחקם הנ~פלות אחרים אוסרים ובזההשם
 לתקן כדי ל~ל~

השם
 ע~

 כדעת לגרור ~ותר
 ~פוסקי~ ~

 בעלי קבעו הא ו~ד דלעיל
הש~

 בין לחברתה אות נדבק בין השם על שנשפך דין ד~ין י"א בסעיף
 של ה' שלשכרעה

 ש~
 לגרור או למחוק מותר ממש בגגה נוגעת

 ולי~
 מאן

דפליג
 בסב~

 לתקנם שצריך היכא הנטפלות אותיות יגרור לא למה
 כדכתב היריעה ל~נוז דעתי ואין לעיל כתבתי ~שר ~יתקן פשוטנלע~ד ו~

המ"ב
 וז~~

 דכל ו~' היריעה לסלק ראוי אין דוודאי נראה
 להורידן הקדושים ובשמות ס"ת בקדושת לזלזל אסורלתקן ~פש~ כ~

 קי"ל ~דושה בתשמישי דאפילו ~יזה לידיולהביאן מק~שת~
 ב~

 מעל~ן ~ום
 וק"ו מורידן ואיןבקודש

 ע~~ בקדו~
 יחזקאל בכנ~ת ומ~ש עכ"ל

 שם היריעהל~נוז
 הי~

 למעלה מעט מעט נוגעת היה הה' שר~ל המעשה
 אבל לגנוז כ"י בעל פסק ושפיר בספק רמ"א גם הניח מעטובנודע

 נחתיבהא בנ~~
 וב~

 לגרור א~א ואם הנטפלות באותיות לגרור שמותר סלקו
 רשו~ אזיכנ"ל

 א' יום כ"ד ה' ול~וב כתב ~אות כל ל~רור
 כ~

 סיון
תקכ"ז
~ 

 רפאפורט. כהן חיים נאם

 ~יה במקום ~ם ~נ~ב ס~ת על נ~אלתי נ"י המאה"~ בני~~~~~
 שאסור נלע"ד הי' ו~כאורה ~וי"ה שם כתב יהיה ל~וב~~יך

 מהא גרידה ע"ילתקן
 דאית~

 בו נתן ולא י~ודה סי"ב רפ~ו סי' ביו"ד
 אמאי ל~רור מותר הוה ואי למעלה הדלי"ת יתלהדלי"ת

 פס~
 לתלות

 תוכות חק הוי דלא בענין דלי"ת הה"י מן לעשות לפ~וק לי' הוה~ד'
 שאין ד' ~יף רע"ט בסי' איתא דהא ה~י יכתוב הדלי"תואחר

 הת~י' כמו~נאי ה~ריר~
 אל~

 אע"ג הוי~ה דנכתב היכא לגרור דאסור עכצ"ל
 ל~וב ~ריך שהיה אף נמי בנ"ד א"כ יהודה לכתוב שרצה בטעותדנ~ב
 הי' כן הוא"ו לגרור אין אפ"ה בטעות וכתב ~י"ה וכ~בי~יה

 נ"~
~כאור~

 היכא היינו יתלה דפסק דהא לומר אפשר אבל
 דא~~

 לתקן
 נאש~ינן ואתא הד' אחר הי עוד להעמיד לצמצם ~"א כגוןב~רירה
 בגרירה דא~שר דהיכא ולעולם מותר נמידתליא

 כ"~
 ראיה ויש דמותר

לז~
 במס' אי' הד' יתלה נקט ~רירה איסור מ~ום דלאו לומר צריך דע~כ
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~ ~ ~  היהסופרים 
 צרי~

 שהיה ~פירוש יהודה ~~וב ונת~וין השם ~ת ~תוב

טו~
 ד~בר

 שצרי~
 לכתוב

 יהודה~
 נתן ולא

 ~פי~ דלי~ ~
 וט~

 ולא
 בוהטיל

 דלי~
 ~פי~ השם ~ת ו~תב מוחקו

 דכי~
 ~~נה ש~א שם דנ~תב

א~
 ומותר שם ~דושת לו

 למחקו~
 ד~ע"ג ~רי עכ"ל

 דנ~~
 נכתב שם

 שם ל~תבו הר~וי ב~וםאפילו
 אפ~

 לו אין ב~נה שלא וכתבו הואיל
 ומותר שםקדושת

 למח~
 אפי~ו נכתב שם דנ~א דא~ג הרי עכ"ל

 שם ~בו ה~ויב~ום
 אפ~

 אלא שם לכוונת שלא ו~תבו הואיל
 הי~א ~ש ~"כ נמחק זה הרי יהודהל~ונת

~  
 מקום

 שצרי~
 לכתוב

בו
 יהו~

 יהודה לכתוב נתכוין וגם
 ~ל~

 לכתוב ששכח
 דלי~

 ~~ש
 חלא לגרורדמותר

 ע~
 אי~ר משום ~או

 גרי~
 יתלה נקט

 ה~
 אלא

 מועיל תליא תיקון דאפילו דאשמועינן ל~ילכ~ש
~~ 

 אפשר דלא

 ו~~בגרי~
 אלא יהיה לכתוב נתכוין דהסופר ידוע הוה אי בנ"ד

 לכ~דט~
 ד~אי הנ"ל סופרים מ~~ פשוט הדין הוה יו~ד במקום ו~

 ס~ דאי~א אלאלג~ו
 שמ~

 היה
 הסו~

 כסבור
 שצרי~

 לכתוב
 נ~"ד לכן לגו~ו אסור וא"כ ב~ונה השםשכתב ונמצ~ ש~

 ב~ לסמו~
 א~ש

 בסוף ~ו בסי'ה~"ז
 ס~

 ד"ה ז'
 והדר~

 הלל הבית ~ב וכו' השלישי
 נהגו ~כבר מ"סבשם

 הסופרי~
 בטעות שנכתב השם את לקדור

~ט"ז והבי~
 ל~ ס~

 הר~"ם בשם ~כסדרי ~י בשם בב"י ~ואר וכן ממ~ס
 לקדור ~סור בשם טעה ~ם כתב הלל שהבית ואףבתשובה

 ~ל~
 מסלק

כל
 הירי~

 לא שמא ס' הוה ובנ~ד הו~יל נ"ל מ"מ רלב"ח ת' בשם
 נ~ל ע~פ א~כ למחקו ~פילו מותר ד~ז שם כוונת לשם כללנכתב

 לסמו~
 הל~שמ~

 דהא ו~"ל לקדרו מותר שם בקדושת נכתב ד~פילו כמ"ד

לית~
 שנכתב השם לקדר הסופ~ם שנהגו בלשונם והט~ז ה~ב דכתבו

 ושכח יהודה לכתוב שנת~ין דהיינו במ"ס ש~י~ כמו בטעות ~לבטעות
 דלי"ת בולהטיל

 ונמ~~
 שלא נ~תב שהשם

 בקדו~
 ~פילו ה~ין בי' והוה

 נהגו והסופריםלגררו
 חומ~

 בעצמן
 של~

 לגררו
 ~ל~

 בטעות אבל לקדרו
 רק בכ~נה שםשנ~ב

 ש~~
 ~יה או יהודה תיבת במקום לכותבו

~ולם
 ל~

 היתר נהגו
 דלחומ~ קדי~

 נהגו
 ול~

 ~ינו זה לקולא
 דה~

~י~
 הט"ז

 למנ~ סמ~
 שתי הכותב דתנא סופרים מ~~ ~ופרים

 הראשון מקיים קודש שלשמות
 ו~כ~

 ושניהם מחטב וי"ג האחרון
 שהסופרים ~ד דלאו להדיא הרי קדירה לשוןפירושין

 החמיר~
 ~מן על

 בקדושה נ~ב דאפילו פירושו אלא בקדושה נכתב דלאהיכא
 שא~ כ~

התנ~
 דר"ל קודש של ~~ת שני

 שט~
 אחד במקום שמות שני ~וב

 להלכה קובע ו~ינו ~בתי הנל~ד פשוט וזה בקדושה נ~תבו שניהםאבל
 ויחוה הו~ה בעלי תרי אתי שיסכימו עדל~שה

 מכ~
 בזה דעתו ג~כ

~ 

~~~~
 ~דור מופת הגדול ~ג~ן ~ו אבי אדוני שנשאלהשאלה

 שם ~יה ב~ום שנ~א בס~ת נ"י כהןחיים ~
 אורח ל~וודאי ואמי~ הוי~

 אר~
 דשפיר י~נא לא וכי דמסייע תניא לא~ו לומר

 א~קא~
 ~לם ע"ד בלשונו שקיצר בדבריו ל~ן אדוני והרשני הואיל

 לתלמידו אדםישנה
 קצ~ דר~

 להוכיח קדשו פי דברי ותחלת
~  בכונה שלא שנ~תב שם למחוקדמותר 

 ל~או~
 היה

 נרא~
 שגמרא מאחר

 דף גיטין בש"ס ~ובאזו
~ 

 ד~ ושבת ונ"ד
 בבד~ ובב"י ק~

 ~ם אין אומרים וח~ים ב~"ל וכתב אר~ דפליגי כ~נן לפסקמבי~ו ~"~ סי'

~
 למחוק דמותר ~ס כלשון כתב ולא ה~בחר

 וב~ו~
 ~לק שמ~ס

עם
 ג~~

 ראוי דילן
 כגמ~ לפסו~

 דילן
 כ~

 מנחות במס~ התוס' שהביאו
 ~ב ל~דף

 יוסי ~ בד~
 א~

 ~~ בס~ ראיתי
 ~"ז

 ס~
 בשם ~תב ב~

 ומביא קדושה בו אין בכונה שלא שנכתב דשםהגה~יי
~ רא~  ~ף נ~אדילן 

 לג~
 דילן

~ 
 השם אין שאמר

~ 
 אין הי~ו ~ובחר

 קדושהבו
 שמא אדוני שחשש ~ א~

 ט~
 קד~שה לשם וכתב הסופר

 הוא ח~שהוד~י
 ~א אא~ו לדברי ורא~

 סעי~ ~"~ בסי~
 כתב ~ג

 ושינה קוצץ עליו ~וב שם ~יה ~ליבז~~ל
 ב~

 כתב ~י~ שבכל
 ~תוב שהיה כלי כתב ו~אן ~תב אוה~תב בלש~~

 ל~ ~~
 לשם כתב אם נודע

קדושה
 ואפ~

 וגונז קוצץ ~ק
 ו~

 ~~א הגם ב~"ל בג~א איתא

בגמ~
 ~וב היה

~ 
 ואין ~~ בשרו

 נ~~ ~י~ ול~או~ ~ארי~
 ~דיותר

 השם את לקלוף~וב
~ 

 ~~ש קלף ~ט
 ~ב ס~ ה~~

 ~~ ס~
 בשם

 הלוי~י
 ל~~ דא~

 ו~וב לקלוף מותר האז~ת ~דור ד~סר

ב~ו~
 ו~ם

~~~ 
 ~ו השיג לא

 ב~ א~
 ל~וב ד~תר

 ב~ו~
~~

 ר~יתי
 בש~~

~ ס~  
 ~דור ~אוסר ~~ש דלדבר~ ש~תב ג~ ס~ק

~~ש
 ש~~

~~ 
~~~ 

 ~~ו~ה
 ו~

 ת~ ב~ם
 בבד~ ו~ ר~~

 ~ו~~
 ~~~ ~~~ ב~~

 ו~א
~ 

 ~ם
~~~ ~  ~~ 

 ~~ב

לבסוף
 של~

 על ~ם שיש שקלפו בסופ~ם מיחה
~ 

 שכן שיסמ~ו
 מאוד ות~ני מלקלוף לקדור טוב דיותר הרשב"ץ וסיים ה~ות~ספר נ~~

~
 דברי הביא שלא מג~א בעל ה~ון

 הש"~
 דבר~ וגם תמיד ~דרכו

הבד~
 ~סכמת עליו לפקפק אין אדוני שפסק דין ו~תה רשב"ץ בשם
 ר~ז בסי~ יהודא לחם בית בספר ראיתי הנ"ל כל ~ותבי ~חרה~ב"ץ

ס~
 פ"א סי' ~ב שבות בתשובת ז~ל ח'

 הארי~
 לקדור דאין וכתב

 בכ~ ראיתי אבל ~יריעה לסלק אם כי השםאת
 האחרונים תשובת

 עוד וכתב לקדור שנוהגים ה~פרים ידישמחזיקים
 ו~

 הש~ שרוצה
 ~ובים שלה אז~רות ש~ין ס"ת שכל ד~יטין ~מרא ~י~ל~י~

 הנה לקדור דאסור ~"ו בקדירה תקנתא לי' אית הא אי~ ואם כלוםאינו לש~

 וע"ש כן שהקשה הנ"ל רשב"ץ תש~בת לתרווייהואישת~
~  

 שתירץ
הובא

 בבד~
 יפה כ~ן לא ה~ל"י תי~ גם שם

 בשם ~יא הב"י דה~
 מיותרת ~ם ו~חת שתים אזכרות בה שהיה ירי~ וז"ל הרא"ש בן~י

וקד~
 שאף הרי ז"ל הרא"ש א"א ו~כ ~לקדור לסלק היה ~ו~ב וכו'

 היהשלא
~ 

 מיותר א~ד שם
 דלסברת כתב אפ"ה נכתב כדין השני וש~

אב~
 מלקדור לסלקה ראוי יותר היה הרא"ש

~ 
 היה דבדיעבד

 לסלק דלא ה~"ש גם יס~יםש~פשר חו~~
 ואף הירי~

 של~
 אם כי שם נ~א

 מיותר ~חדשם
 ו~

 ואין כדינו ה~ני
 ל~רי~

 פשוטים בדברים
 הנ"ל בענין לי ישדברים וכ~

 א~
 ב~' עוסק ש~ני לאמ"ו ידוע

 אחרית~
 ו~ם

 ~תו~ בשרימצ~נו
 ~~מרו

 ל~
 כמוני. קטן תלמיד כ"ש ~ו' תשיי~י'

 ני' המ~ה"גבני~~~'
 ענינא בהאי להתעסק להטריחו לי ני~ ל~

בעת
 שעוס~

 בע~ינא
 ~~ אחרינ~

 כגון
 צרי~ ד~

שבשתים להודי~ אני
 ל~

 לו עלתה
 שר~ ~

 ~~ס ראיה שהבאתי ב~ ~ותי לתפוס
 ~ש~ס לפסוק ~וי הש"ס עם ה~ס שמח~ק דב~וםוכתב

 כן תו~ משמ~ת דאין חדא ל' ד~ במנחותהתוס~ כמ"~
 ומח~

 דעיונא טרדא
דידיה

 ~ ל~
 למימרא לאו התוס~ ~נות דמנחות בהאי עיונא היטב

 התוס~ כ~נת אלא דידן ש"ס נגד כ~ס הילכתא למיפסק לחושדאין
 למימר מצינין היכי שהקשו קושיאלתרץ ~

 דא"כ תולין אף ס"ל יוסי ד~

~
 ס"ל ב~ס והא כלל תולין דאין ס"ל יהודא

 ל~
 ו~ז תולין יהודא

 הוא ~"ו דלאו לתרץ התוס'~תי
~ 

 אמ"ס פליג דידן שבש"ס
 ד~

 ע~כ
 עוד~ינו

~  
 דשמ~ין אהא ב~ס פליגי דבוודאי

 ~ והו~
 דסבר

 כותב ל~מ ס"ל ובמ"ס ~ום על ולא כו' ~מ ~~ום רשב"אבשמ~תין
 על השםאת

~ 
 למימר ~יכא ו~"כ שמחק

 בה~
 ש~ס עם מ"ס פליגי נמי

דילן
 ב~

 גרסינן דידן דבש"ס ולעולם תולין דר"י ~מי' אי~ שבמ"ס
 ברייתא פליגי אי לחוש אין ומיהו התוס~ שכתב ו~ו תולין ~ףיוסי ~ד~
 כלל התוס~ ~וונת וא~ן דש~תיןאהא ד~

 אי~
 היל~תא לפסוק

 א~
 אף

 נגד דידן כש"ס לפסוק הסברא ~ד נראה היה בודאי ~תוס~ראייתו ב~

 כת~ מכותלי נראה ~מנם המ"ס לפניהם ~יה בתרא ש~ש~ס לפיה~
של~

 ליה ו~~יק כלל מחולק הש"ס שאין רואה דה~יין ~"ס עיין
 היה ה~סלשון

 צרי~
 נתן ולא יהודה וכתב ונתכווין השם את לכתוב

 השם את וכותב ~חקו דלי"תבו
 יהוד~ ~

 את עליה יחזור אומר
 בכל בש"ס והנה עכ~ל ה~בחר מן ~ אין לו אמרי ויקדשנוהקולמוס

 לא ~ומות~'
 אל~ הוצר~

 קולמוס עליו ~ביר דס"ל אר"י להקשות
 הברייתא דברי הש"ס קיצר ל~ך ממש ~ב ככותב וחשיבומקדשו
 דס"ל הא ~יא להש"ס ול~ל בקולמוס ד~יר דס"ל ר"י מדב~יוהתחיל
 כלל השם מחיקת מדין איירי דלא ~שם מחיקה היתרל~נן
 ש~נו לא ~ולם כן ואם מקו~ת שלשה ~ני דו~אבשום

 ש~יצר אלא ה~ס עם כלל מחולק הש"סשיה~
 מדברי הש~

ה~ס
~ 

 ענין ל~תו שא"צ
 ו~

 מתורץ ~ש"ס שהקשה
 ב~

 שמתרץ
 בחדא אלא ר"י קאמר לא ~כ ~י תימא אפילוהש~ס

 אזכ~
 דכול~ אבל

ס~
 ~ו~ ד~חזי לא

 וא~כ
 נמי בקדיר~

 שיי~
 מיחזי ס~ת דב~לי ה"ט

כמנו~
 הס"ת בכל קולמוס בהעברת ד~מו

 הו~
 בנקדר כן כמו מ~מר

 ~ם תחת טל~יוהושם
 הקדי~

 מנומר דהוה ה~אי על השם ונכתב
 האזכר~ת ב~ל טפי גנאי אי~ ולדעתי ~~ת ד~ל הכתב ~אר~ישתני

בקדי~
 ~~רת

 ~ו~~
 גם

 ~ ~הק~ ~
 יפה דהבל~ אתירוצא

 יפ~ ~לין אין ~רא~ש בן ~י שדברי ב~ש מר~יון
 ~מ אבל לפ"ד

 ~ל~ בא טרם ~י ~בל"י בסברת הש~~ קושי~ ת~~שי ~א הג~אלת~~ נו~
 גם נר~ה היהדב~ו

~ 
 לחלק

 בסב~
 לחלק לי ו~תבר דילי~

 בכ~
 ~א

 לק~ר~תר
~~~ 

 לתקן בכדי היינו
 הירי~

 ~תוב
~~ 

 שלא אז~ר~ת

 ~~~ ~ני~~רי~
 האז~ת דכל שם אבל ~דו~ות אז~ות
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 ראיה להביא מר דמ"ש זאתגם להודי~ א~תי אגב לקדור אסור בודאי לשמן כתובין היולא
 אני ש~שתי ~ הוי דחש~

 דכלי י"ג דסי' מהא קדו~ה לשם לכתוב הוה הסופר טעותשמא
 קדושה לשם כתב אם נודע דלא דמשמע כו' שם בו כתובשהיה

 דהתם לראיה דומה הנידון אין ~ענ"ד דבריו ~כ גונז ~קואפ"ה א"~
 כוונה ענין בשום לתלות דאין שם לכוונות שנ~ב למיתלי ~פי~~בר
 דמסתבר איפכא הוי בנ"ד אבל לכך לא אם כתבוהו מה דל~יןאחרת
 שנזדקר אלא לכתוב צריך שהיה יהיה תיבת לכוונת דנכתב לת~תטפי
 דאין דהי~י בידינו פשוט וכלל וא"ו ~כותבו היו"ד באות ט~תלפניו

 ספק. מיקרי לא שויןה~דדים

 ~אלקים בלמ~ד שנ~א נקבאודות
 בס~

 ~לא תי~וק באם נ~ע~ד
 בר רמי במנחות ~דאי' כשר למ~ד אותה קורא טפיש ולאחכים

 דר' ל~יה אתא בנוקבא דויהרג דוא"ו כרעא לי' איפסקא ו~'תמרי
 בטור הוא וכו' כשר ויהרג ליה איקרי וכו' ינוקא אייתי זיל א"לזירא
 בין וכו' נקראת שאינה עד אות תפסול שלא שכתבו רע"ד סי'וש~ע

 לא נקראת אם דמשמע בהשניקב בנק~
 מיפס~

 כדמסיק כו~ לתינוק והיינו בנקב
 קורא אין ~ו' תינוק ואםהטור

 אות~
 לדבק תקנה דיש נלע~ד למ~ד

 ה~ם קדושת לשם הטלאי ועל בדיו הנקב מקום ולמלאות מעברטלאי
 משום היינו ~סול ליה קרי לא אי דאמרו דבגמרא בעובדאדבשלמא
 בתקנה א"א וא"כ כסדרן כתובה צריכין ותפילין כדפרש"י בתפיליןדאיירי
 ואפשר תקנתא האי איכא שפיר כסדרן לכתוב צריך דלא בס~ת בנ"דאבל

ד~
 הני בכל ז~ל רש~י כונות היה

 ~הת~ עובד~
 איירי דבתפילין דכ'

 כדאמרן תקנתא להו דליתדר"ל
 ה~ ופשו~

 על לכתוב מותר השם דגם
 לקדור שאסור להפוסקים ואף וז~ל ר~ו סי~ בש"ך אי~ דהאהטלאי
 היה השם אםהשם

~ 
 על שם לכתוב ל~חלה דמותר הרי וכו~ הטלאי על

 דאל~הטלאי
 אין הא הטלאי על כתוב השם היה אם הש~ך כתב איך

 וא~כ הטלאי על שם לכתוב מותר א"ו הטלאי על שם לכתחלהלכתוב
 על לכותבו ~תר השם דכל אע~ג דלמא וא~ל תקנתא האי איכאבנ~ד
 פסו~ הטלאי על ומקצתו הקלף על דמקצתו היכי אפשר מ"מהטלאי

 כמו

שא~
 פסול תלוי מקצתו אבל השם כל דוקא לת~ת מותר השם לתלות

 דהתםז"א
 סי' הטור כמ"ש גדול גנאי אי~

 רע~
 שאין גרירה לענין

 גנאי הטלאי שעל ה~יבה שאין נימא אנן אף התליה כמו גנאיה~רי~
 התיבה שחצי התליהכמו

 ה~
 במקצתו משא~כ תלוי התיבה וחצי בשיטה

 דמ"מ הטלאיעל
~ 

 התרומות דבספר ועוד אחת בשיטה ~יא התיבה
 בכתיבה גם הוי דאלו ועוד ספרים בשאר אפילו תלוי במקצתומחמיר
 להו הוה פסול הטלאי על ומקצתו בהקלף דמקצתו הכי הדין הטלאישעל

 כך דהדין בזה נמי לאשמועיניןלהפוסקים
 ול~

 כ~בו תלוי במקצתו דוקא
 על אות ב~צת גם גדול גנאי הוי דבתליה פסול התם דדוקא א~ודפסול
 זו תקנה דיש נלע"ד לכן ר"פ סי' הטו~ז מכשיר הקלף על ומקצתוהטלאי

וב~~
 כלל ניכר יהיה לא דמיעוטא מיעוטא רק הטלאי על יהיה שלא

 אפ"ה למ~ד לקרותו יכול טיפש ולא חכים דלא תינוק אם אפילוולע"ד

~רו~
 בדיו הנקב מקום ולמ~ות הנקב מקום על טלאי ליתן יש דמלתא

 לש~ הטלאיעל
 רפאפו~. כהן חיים נאום כנלע"ד השם קדושת

~ ~~~~ ~~ד~ו~~~ו~~~~~~  ~~~~~ ~~~~ ~ ~ ~  ~~~~~ 

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

 ~~~~ו~~
 ~~~. ~~ו~

 כל בס"ת שנמצא דבר על כהו~ן ששאל בדבר להשיבבאתי~~~~
 מהם קצת שתחתיה האל~ף בגג היו"ד דבוקיןהאל~פין

 מהם וקצת להגג ב~מההיו~ד נג~
 ר~ נג~

 השמאלית הקיצי
 והנ~

 מבואר
 ~~~ סע~ ~י~~ל~בבא~ח

 תקנה דא~ן
 בג~~~

 כל יגרור אלא
~ 

 שנעשה
 עכ"ל נמחקין שאין בשמות שהם באל~ין ~שות איך וא~כבפיסול

 באותןהנה ~~
 יו"ד~

 מגעת ~ד ~קיצי
 פש~

שפ~פק ו~ ה~צי ל~~ר דמותר
~  

 ~~ל מדברי ודייק
 ~רא~

 הנוגעת דה"י כרעא גבי דכתב

מע~
 ומיני' עכ~ל צורתו נ~ד בהכי מיקרי דפ~ולה ~~ון ל~וררה דמותר

ד~יק
 מ~

 אסור שתחתיה ~ג ~"ד של ~וצי דנ~עה הי~א
 מיקרי לא וא~כהמ~א ~ד~ לגור~

 ~סו~
 מ~ דברי ~כ ב~כי

 ~ני~ן ואין
 ד~~ל בדינא ~ש~א~יה דו~

 דנ~~
 מעט שנוגע א~"~ גופה האות

 אלא הנוגע המעט את לגרור ~י דלא שם והדין עצמו האות מן הוהמ~מ
 מחיקת הוי וא~כ י"ח סע~ ל"ב סי~ בא"ח כמבואר הרגל כל לגרורצריך
השם

 ול~
 צור~ו דנפסד משום להיתרא טעם ליתן מפראג מה~ל הוצרך

 כי ~ל נוגע אינו עצמו דהאות בנ"ד אבל בהכי מיקרי דפסולהכיון
 מכ~ת ש~ביאו המג~א כדכתב מהאות ~שובה אינוהקוצי

 וז~~
 אפי~ דהא

 יו"~ מ~רי הקוציבלא
 ~"ת למימר כדבעי כלל מהשם הקיצי אין וא"כ

 דבריו ברישעצמו
 וא~

 השם מחיקת זה ואין ה~צי לגרור אלא ~ן
 ת~~ת דחק מדינא דמיירי התם דמה דה~"א מדינא הכא וק"והכא מ~~ השם את מוחק לאו דבלא"ה צורתו דנפסד דמה~ל לטעמאכאן ו~~

 תוכות חק מיקרי דאין המג"א פסק ואפ"ה גמור פסולד~וי
~ 

 שגורר
 הקוצי חשובה דלא משוםהקוצי

 מגו~
 דינא ~ענין הכא האות

 גבידאפילו הש~ דמחי~
 כר~

 הרגל כל את לגרור דבעי דה"י
 אפ~

 אלא הוה לא
 כתב שהרי איסורס~ק

 רמ~
 שאינו אל"ף וגבי ב~בר לספק

הקוצי אל~ נוג~
 ל~

 דלא כ"ש
 נח~

 הה"~ רגל גרירת אפילו דהא ~אות הקוצי
 אפילו דהא ועוד חדא הא ודוק איסור ס' אלא אינו ~צמו האותשהוא
 התם כמו שפיר ~א נמי אתי מ~מ השם למחיקת הכא נחשב הוהאי

 ~קרי פסולה ה~נ שהרי מפראג מה~ל מהר~ל ~עם דה~בכרעא
 דכשר ~מימר היינו כשר נוגעת ה~צי אם המג"א ד~ב והאבהכי
 וקאי תוכות חק הוי ולאבגרירה

 ~מ~~
 האל~ף פני נגע אם ~ם ש"ע

 בגרירה תקנה ואין פסול שתחתיהבגג
 כתב ע~ז תוכות חק דהוי משו~

תקנה ~י~ דאית ר"ל כשר בקוצי אבל כו' עצמה היו"ד שנגעה דוקאמג"א
 ~גרי~

 דל~א
 לפ~

 דכשר ~נתו
 גרי~ בל~

 מוקף בעינן דהא
 בגרי~ הקוצי את תיקן שלא דכ"ז כיון ולפ"זגויל

 בהכי מיקרי פסולה
 דינא בזה ג"כ ויש צורתו נפסד הכא נמי והוי גויל מוקף הוי לא~רי

 לגרור דרשאידמהר"ל
 אפי~

 צורתו דנפסד כיון השם למחיקת נחשב אי

 דא~ובפ~
 וק"ל. הקוצי דביקות רק הקוצי לגרור כאן

~~~~~~~
 ~ע"ד נראה שתחתיה בגג נוגעת עצמו שהיו"ד האל~~ין
 בזה ואין בפיסול ~נכתב כל את לגרור דהיינו לתקנםדמותר

 ולתיקון דהואיל והרא~ש הר"י ~אשונים כדעות ה~ם את מוחקמשום
 הביאו העדות שבועות פ~ הגבורים בשלטי וכ"כ למ~וק רשאי עושההוא

 שמוחק מה וז~ל קי"ב בתשובה מלובליןמה~מ
 קצ~

 מאותיות
 כד~ הש~

 וא~ג ~כ~ל ה~ם מחיקת איסור כאן ואין דמי ש~יר ~שםלתקן
 לסתור שרוצה במה המרדכי דברי תמוהים דעתי ולעניות ע~יהםלסמוך והרא"~ ה~י הם שכדאי ב~י כתב הא ~י כדברי שלא כתבשהמרדכי
 המרדכי וז"ל השם על שנפלה דיו דגורר מברייתא שהביא ר~י שלראייתו
 הדיו עליו כשנטפה השם נתקדש כבר דהא לראיה דומה הנידוןואין
 מן ולא מתחילתו נעשה בפיסול הכא אבל לתקנו הואומ~וה

 הש~
 הוא

 איסור אין מתחלתו נעשה בפיסול אם ד~דרבה דבריו תמוהים עכ"לזה
 אין אם לתקנו מצוה דאין בכך מה וא~כ כלל הוא שם ולאובמ~יקתו

 מי וז"ל הב"י ~ביא אכסנדרי ה~י הגדול לדעת בזה וכוונתיבמחיקה עבי~
 יוכל ודאי וכו' ה"י של שמאלית רגל לו ונדבקה השם לכתובשנת~ין
 שאם נתבאר ז~ל וכו~ דיו דנשפכה מברייתא ראיה ומביא וכו'לגרור
 שנעש~ת זו וכ~ש למוחקה שיכול דיו שפיכת ~י אות צורתנפסדה
 ליה עדיפא בפיסול מתחלה דנעשית היכי הרי עכ"ל בפיסולבתחלה
 לגרור רשאי לתיקון דמכוין היכי וא"כ כמ"ש דידיה דהתיראכחא

 בגגה שנוגעת דה~י כרעא ~י הש~נמי וכמ~~
 ממ~

 דמותר כחי~ת שנראית עד
 הרי ה~ם על שנ~פכה לדיו דינא האי ומסמיך ולתקנה הרגללגרר

 אינה דה"י כרעא באם אמנם כהמרדכי ודלא והרא~ש כ~ידמסקינין
נוגעת

~ ~  
 רמ"א מסיק ~כן אכסנדרי הר"י מסופק בזה

 די~
 לס~ק

 ול~~ד להתירא ספיקא האי פשט מפראג מה~ל והנה מותר אםבדבר

~רא~
 בתשובת מלובלין מוה~מ הגאון זקיני ממ~ש להיתר לפשוט ג"כ

 אלדינו של נ~ו לגרור מותר אם ~דיןקי~~
 שט~

 היו"ד ודלג הסופר
 שאינו מאחר דהשם הא' גבי ~ל בדבר נסתפק דמהרי"א אע~גוז"ל

 דאין כ"ע ~ודו לשם הנטפלות ב~ותיות נ"ל מ"מ אחד דקדוק רק~חוסר
 כדי מו~קן אי אפי~ו הטפלות באותיות דהא לתקן כשבא ל~וררןלהחמיר
 הרמב~ם וכ~כ לאו בו איןלקלקל

 הנטפלו~ ו~ וז~~
 אין ו~'

 למו~קן וא~ר שנתקדשו וא~פו~' נמחקי~
 ה~~

 א~נו הנ~לות אותיות אלו
 מכות אותו מכין א~ללוקה

 ע~ מרדו~
 שס"ל ואפשר

~  דאורייתאאיסור דאי~ 
 ~מחיקו~

 ד~נן איסור כ"א ~לל הנטפלות אותיות

 נרא~ול~
 לתקן ~די גוררן או ~וח~ו ד~הוא ~דו ~~ע לומר

 רמ~א שהביא אכסנדרי דה~י ספיקא איפשוט והשתא ד~י~יר הש~
 ~א ~פק ~ר~ל דה~

 דא~רי~
 ני~ ועדיין ~ואיל שמא

 נר~~ ~"י שהוא

כ~~
 ~ת

~~ 
 כג~ וז"~ בב~ הובא ~מו א~נדרי ה~~ כ~תב



~ ~

~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~

~ ~ ~  

~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ד~וק 
 ב~

 כחוט
 וכ~ השע~

 ליה ~ח אי ל~בד היכי ה"י קורין
~

 א~ר הא
~  

 נקרא וכו' לרגלו ~חק ואי ו~' דה~י כרעא תליא
 וכו'~חק

 ול~
 הכא אבל וכו' ד~י

 כ~
 שנפסלה אלא ה"י אותו קורין

 נראה ~וה וז"ל דבריו על הוסיף והש"ך עכ"ל וכו' ל~גהבנ~יעתה
 שה~לם בכך ~ה תקשה דלא דבריו על דהוסיף וצ"ל השם אתכ~וחק
 בה ולית כרעא תלוי דלא בנגי~ה נפסלה הוי עכ~ ה~י אותוקו~ן
 וכתב ~ש"ך הוסיף לכן השם ~דושתשום

 ~ראית ~שום אס~ ד~~
 נראה תיבת כתב שלא א~פ הט"ז וכן השם את כ~חק דנראההעין

 כ~וחק הוי בלשונוכתב ~~
 בכ~

 כ~ו אלא ~~ש ~ו~ק לא ~ל הד~יון
 ~שום ואסור כן דנראה הש"ך לכוונת נת~וין נ~י הט"ז וע"כ~וחק
 דאורייתא איסור דהא דרבנן איסור חשש כ"א זה אין ולפ~ז ה~ין~ראית
 לד'ן זכינו וכבר צורתו נפסד ו~קרי בנגיעתה נפסלה שהרי הכאליכא

~והר"~
 לתקן כדי ~ת~ין והוא דאורייתא ~איסור דאין דהי~א ~לובלין

 אזהשם
 אי~

 אכסנדרי דהר"י הס~ק הותר א"כ כלל איסור ח~ש שום בו
 אפי' והשתא ~עט נוגע אם אף הה"י רגל ~גרור ד~ותר ר~~אש~ביא
לפ"~

 שהיו"ד האל~פין לד~ות רוצה ד~כ"ת
 ע~

 שתחתיה בגג נוגעת
 אף אל~ף ו~קרי הואיל ~עט שנוגע הה~י דרגללדין

 אפ~ שנוג~
 ~תר

 להא ד~יא לא הא בלא"ה שנל~ד זה ~נבד כדהוכחתי לתקן כדילגוררה
 ~והר"~ אדברי לפקפק ואין לק~ן אבאר ~י"הכאשר

 ~הא ~לובלין
 השני דרך על שהשיג ז' ס"ק רע"ו סי' בני~ין ~שאת אתשו' הט~זדהק~ה
 כיון השם קדשו שכבר או~רין אין ~כאן ~ט~ם נ~ו לגרור ה~"בש~תב
 ראיה צורך לך ואין וכו' יתכן לא וז"ל הט"ז השיג ע"ז כהלכתו נכתבשלא
 אינו אלקיכם של כ"ם שא~רו לאחרים דברייתא ~גופא ש~ת ~לאלזה
 שם כדין שלא שנכתב ~סת~א הוא ~חיקה וכל נ~חק ס"ל ות"קנ~חק
 שנכתב א"ו הת~ה ~אותיות אות שאר אפילו שי~חוק ס~ד האיךדא~כ
 השם קדשו שכבר נ~חק דאינו לאחרים ס"ל ואפ"ה כדיןשלא

 ש"~
 שאפילו

 הט~ז עכ"ל וכו' היוד דילוג בטעות וה"ה ה~ם קדשו בט~תנכתב
 ~אותיות שכתב ~לובלין ~ה~ם אדברי נ~י תיקשי זאתו~קושיתו
 הואיל אלקיהם של ה~ם או אלקיכם של וכ"ם אלקינו של נ"והנטפלות
 ל~וחקן ~ותר לתיקון ד~כוין היכי א~כ ~דרבנן אלא אינו ~חיקתןואיסור
 כדברי אסור ואפ~ה לתיקון ~סת~א היא ~חיקה כל הא לי'תיקשי
 תורתו או~נת לטרדת וכאן ~ונח ב~קו~ו הט"ז של כבודו לענ"דהט~ז
 שהביא אכסנדרי ר~י אדברי נ~י תיקשי קו' דהא ~לפניו יצאהשגגה
 ל~וחקה ~ותר ~~ש בגגה נוגעת הה"י רגל אם בפשיטות להלכהר~~א
 לתיקון ~סת~א הוא ~חיקה כל הא הט"ז קו' נ~י עליו ותיקשילתקנה
 אר"י נ~י ותיקשי ~~ו בשם וכ"ש הנטפלות באותיות אפילו אסורואפ~ה
 ~א~ת אבל זו קו' והש"גוהרא"ש

 לק~~
 ל~חוק דאסור איירי דב~רייתא

 קדשו דאז תיקון שום צריך אין לפניהם דהשם היכא הנטפלותאותיות
 לאיזה ה~חיקה א"כ דהקשה~הט"ז והא אליו הנטפלות לאותיותהשם
 הא אות שאר אפילו שי~חוק ס~ד איך תיקון צורך בלא דהא באהצורך

לק"~
 בהם שנפל עצ~ן הנטפלות אותיות תיקון ~ורך ~א דה~חיקה

 אלקינו לכתוב צריך שהיה ~וןטעות
 וכת~

 האחרים אסרו ובזה אלקיכם
 א~פל~חוק

 שה~
 התיקון שאין כיון הנטפ~ות אותיות תיקון לצורך

 היו"ד דילג כגון עצ~ו בשם הוא הט~ת אם אבל עצ~ו השםל~ורך
 לפ~~ששבא~קינו

 ~~ם הוא שב~לקינו ~יו"ד והטו"ז ~לובלין ה~ה~~
 לצורך א~כהשם

 תיק~
 אותיות ל~חוק דשרי ~ודי כ~ע עצ~ו השם

 ופשיטא ~~בלין ~ה~~ דברי הם כך ~ד~נן אלא שאינןהנטפלות
להראשונים

 לק"~
 ל~חוק רשאי עצ~ו ה~ם באותיות דאפילו ס"ל דאנהו

 אלא הקשה לא דבא~ת הט"ז דברי לתרץ ואפשר השם לתיקוןכש~ת~ין
 אלא הוי ולא שם של ~עצ~ו אינו אלקינו של דהיו"ד דכתב ~"באד~רי
 הכריחני זה כל ודוק שפיר תיקשי לפ~ז הנ~פ~ת~אותיו'

 ל~~
 היתר

 דינא שהשוה ד~כ~ת~דעתא
 דנ~~~

 ~גיעת שתחתיה לגג האל"ף יו"ד
 שנו~ע~ דה~יכרעא

 כחוט תלוי דהתם ~לל ר~יא לא לענ~ד א~ל ~עט
השערה

 ונרא~
 כ~וחק דנראה לאסור יש ושפיר צ~רתו נפסדה לא כאלו

 הש~א~
 שנראה אף הכא אבל

 ל~
 כן כ~ו אל~ף א~ת שהוא העולם

 נ~~
 ה~ל~ל~

 שאנו מפני לא א~נם במחיקה ו~תר צו~ו שנפסד
 ~לע~ד לחלק י~אנו ואי ~הנעשה ~ד~י~

 לח~
~ ע~  

 בפ' דא~רינן
 שה~

~~  ~~ 
 ל~"ד א~ף ~תב

 ~לד~~ ~
אינו ~ ~רי ~וי~ מש~ ה~ ~ו"ד

~ נ~~  אעפ"י ופי~~~ 
 ש~

 ~ר
 א~

~ללו או~יו~ ש~י ש~רי השם
 ע~ לעצ~ ~

 ~~ז
 נ~~

 הה~~ דביקות בין ~פיר לחלק
כ~ט ~נד~

 השע~
 שנמשך ~וש ד~ש

 ~~ הד~~ו~
 שנעשה אחר

 הר~~
בה~

 ~~ או~יו~ ~ת~ ב~ ~י ו~ר
 ~~~ו שם

 ~ וא~
 ~פיר

 ~ה~י~ ~יי~
 א~~ ~~~ א~ כמו~

 נ~עת ~י

 ד~דב~ ~א~
 הי~ד

 בי' ל~י~ר כלל שייך ואינו שם ואינו אחת אות אלא הוי לא אכתיבגג
 הש~. אתכ~וחק

 וז"ל ע"ב סי~ בכתביו הרא"י ~~"ש התירא בהאי לפקפקיש~~~~
 לתקן טוב נראה אין נדבקין הן בש~ות ה"הין בהרבהואם

 ואף ~נה אל"פין הרבה איכא ~כ"ת שנשאל ובס"ת עכ"לאותם
 ~פדואהש~ה~ם

 ת~
 וכתב ~רא"י על

 וז~
 להח~יר יש טעם ~איזה

 יותרבהרבה
~ 

 אלקיכם לד' כן תעשון לא ~שום היא שהחשש ~אחר א'
 וכו' הרבה בש~ות או א' בשם לי~ה

~"~ 
 סיים

 ~הר~~
 וכתב ~פדואה

וז"ל
 הה~י שבהר~ה לו~ר קודש ~פה שיצא אחר להקל נוקפי לבי ו~~

 טעם ~צא לא ש~הר"פ ~אחר לפקפק יש ועוד עכ"ל לתקן טוב נראהאין
 והוא ~הרא"י לדברי טעם ~צאתי בעניי ואני ~רא"~לדבר~
 שלא נכתב לענין י"ב ס"ק ר~"ו בסי~ן כתבשהש"ך

 ל~~
 דאם

 נכתבו ש~ותהרבה
 של~

 פי על אף ל~וח~ן אסור בס"ת לש~ן
 ~ ולפי לשונו כאן עד כ~נו~ר ד~חזי ~שום תיקון לצורךשהיא

 אפשר
 שכתב הנוגעין שבש~ות הה"ין דבה~ה ד~הרא~י טע~א נ~ידהיינו
 א~נם כ~נו~ר ~חזי יהא ש~ות דבהרבה ~שום לתקנם טוב נראהדאין
 ד~חזי דינא איתא נ~י רע"ט סי' בסוף שהרי זה ~טעם להקלנראה
 ר~~א ~סיק ער"ה סי' בריש וכן ~קל ר~~א ו~סיקכ~נו~ר

 דבדי~ד שם כתב עצ~ו והש"ך כ~נו~ר ד~חזי ט~~א הוי נ~י ושםלתקן ד~ות~
 אם ~עכבאינו

~~ 
 דהא צ"ל ע"כ עכ"ל הכתב ו~יעט לאחריו או לפניו

 דאסור כוונתו ~נו~ר ~שום אסור י"ב בס"ק רע"ז בסי~ן הש"ךדכתב
 דא~רינן דהא הב"ח שכתוב כ~ו לכתחלה דה~"ל אחר בענין אפשרבאם
 ד~י שפיר לתקנו אפשר דאי היכי אבל לכ~חלה היינו הכתב י~עטלא

 ככתב יהיה שלא וכו' י~עט לא וז"ל ב' ס"ק רע~ג סי' הט"ז וכ"כעכ"ל
 להקפיד אין דבדיעבד ~ש~ע וכו' נ"י ~ון ~ש~~ת וכן וכו'~נו~ר

 שבנ~ד נל~ד לכן הט"ז עכ"ל ה~ובחר ~ן ל~צוה אלא אינו זה שכלוכו' בז~
 ~תיר שהרשב"א בפרט דיעבד דהוי ל~קן ~ותר בע"א לתקןשא"א

 והריב"שלכתחלה א~י~
 כת~

 ובברצלונא בב"י עיין ה~קיל אחר הולכין דבדרבנן
 ~דבריו ונראה הסופרים ~נהג הביא ור~"א הסופרים כןנוהגין

 ~ועיל דודאי היא בתשו' הרא"ש לשון שהרי כ~נו~ ל~חזי כלל חשששלא בעלי~
 שאינו ו~~~לאתיקון

 הרבה ל~חוק צריך הי~ כי וכו' לתקן איך יוד~
 ושמא ולאחריולפניו

 יזד~
 צריך היה וגם שם לו

 ל~~
 ע~"ל כו' הכתב

 ועוד שם לו יזד~ן ש~א חדא טע~א תרי יהיב שהרא"שהרי
ל~~ שיצטר~

 ו~ל שכתב דהרא"ש ק~א טע~א אלא הביא לא ור~"א הכתב
 בשם יפגע שלא ל~חוק לו אפשר אם לתקנו ~סופריםנהגו וכ~

 עכ"~
 וא~אי

 שיה~ נ~י הביאלא
 זו הגהה שהרי הכתב ~~עט שלא לו אפשר

הרא"ש דב~
 הי~

 ת' ~ם כד~ציין
 הרא"~

 לטעם חושש אינו דר~"א א~ו ג' כלל
 ~ני~רשהוא

 וד~
 הרא"ש תשובת לשון בהעתקתו ~ור ש~סיים ד~ה

 וא~שר שבידינו הרא~ש בתשובת אינם אלו תיבת אסור זה ודברהנ"ל
 הנ~י כדברי ליה סבירא אלא לכתחלה אפילו דאסור ס"ל לא נ~יהרא"ש
 ~גיה נלע"ד וכן ה~ובחר. ~ן ל~צוה אלא דאינו שכתב הט"זוכדברי

הס~
 רק ~ן נוגעין שאינו האלפין אותן דהיינו פקפוק שום בלי בטח
 לגרור רק א"צ בחלוהקיצה

~ 
 היו"ד שנוגעין ואותן הקיצה ~ן שנוגע

~~
 יגרר

 כ~
 זה כן כי הגג שתחת התחתונה היו"ד דהיינו והרגל הגג

 דעת~ על יס~וך ואל לכשרותה חוזרת הס"ת תהא ואז בפיסוליכתב
 אל ~וד ישלח אפשר ואם פקפוק בלי לדעתי ~כ~ת יסכים אם כילחוד
 אל או והגליל פרע~יסלא אבד~ק הגאון דודו כ~ו בהוראה ההגון א'רב

~ו~~
 בעדכם ו~עתיר האוהבו חותנו הטרוד כ"ד בהוראה. אחר

 ויאריכו ב~צות ל~~ה בתורה עוסקים כשר זרע שיראו ויחת~ושיכתבו
 רפ~פורט כהן חיים נאום טובי~. ו~ניםי~ים

~ 

 ~בכל בנסוע שבויהי הנונין בדבר סלוצק ~~ק~~~~~~
 ויהי ושל בנסוע וי~י של הנו~נין שני נכתבו וליטאשבפולין הס~~

 ~~~ ו~ ~~~~ כ~ הפוכו~כ~~ונני~
 ~שונה

 בא ועתה ~ל הפוכה אינה ובנחה של נו"ן אבל כךהפוכה כ~אוננ~~
 אד~

 אחד
והעיד

 פרא~ שבק~
 של ~הנו~ין דשם בס"ת ראה

 בנ~ ויהי שלפנ~ אלא כללהפוכין אי~ ~~ ~תיבו~
 יתירה נו"ן נכתב לפ' ~' שבין ב~וח

הפו~
 ועוד

 נכת~
 בנס~ ויהי אחר הפוכה נו"ן

 ויהי פ~ שבין בריוח
 כ~אוננים העם ויהי ~~בנסע

 והסכי~
 בכל ל~חוק קצת ~ם

 אור בספר ~וב שכן ואו~ים ~נ"לשבק"ק ה~
 ~ו~

 ~וב
 נו~נ~

 י~ירים
בין

 ~~ ~ב~י~ו~ הנו~נין ~פוך ו~א ~~ ~
 קרא ~ל בתשובת והנה



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

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

~~

 מהר~מ מהו~ וזקיני כזו ס"ת ופוסל יתירים ~בנו"נין תמונה עלתגר
 של הנו"נין אמנם היתירים נו"נין נכתבו אם ~פסול שלא כתבמלובלין
 כתובים שלא ס"ת נמצא ואם לכ"ע מהופכים להיות צריכין עצמןהתיבות
 ראיות אלי כתבו סלוצק ומק"ק עכ"ל להפכה ישמהופכות

 שנכו~
 לכתוב

 תורה אור מס~ אם הדברים יצאו מאתם אם ידעתי ו~א היתיריםנו"נין
~הראיות

 במס~ מרש"י המ~
 ר~

 שם דאיתא להא דפירש ע~ב י~ז דף
 הי~יורדי

 שבמסורה ועוד לפסוק פסוק בין סימנים וז"ל וכו' באניות
 נו"נין התם וחשיב סימן הדין בהון אית פסוקים ט' אי' בהע~ותךס'

 בין הם הנו"נין ~כ וא~כ וגו' הי~ דיורדי דתהלים ונו"נין~~ע~ותך
 יהי' בכאן כן כמו כלל נו"ן דלית פסוקים ב~ בהון ~אית היות נפ'פ'
 ס' הטורים מבעל ראיה ועוד תורה אור ם' ~ל ראיה זהו ~פ' פ'בין

 ~אחריה פרשי~ת נ' נאמר שלא כדי הנו"נין נהפכו ולמה וז"לבהעלותך
עכ"ל

 מ~
 סלוצ"ק מק~ק כתבו

 דא~ הוכח~
 שבתורה ~הנו~נין נאמר

 ולמה מקשה ומאי ~הפוכה א' סי' רק כאן אין ~~כ הפוכיםעצמה
 אלא סי' שום יהיה לא נהפך יהיה לא אם דהאנהפכו

 ע~~
 דדעתו צ~ל

 מחמת וחד יתירה נ' מחמת חד סימנין ב' איכא וא~כ ~פ' פ' ~ין~הנו"נין
 דברים הצעת כל וא~ר עכ"דההפוכה

 הא~
 העניה דעתי לחוות שאלו

 א~ר ישכון דרך איזהבזה
א~~~~~~~ ~

 עונם עמודי אמנם
 לא ל~בלי"ן מהר~מ וזקיני רש~~

 ועדיין הואיל ע~"ז זה בנדון בו ל~תגדר מקום ממשהניחו
 ~מי ~פטור אוכל לא הקלושה ד~י לחוות ונתבקשתי רופפת זוהלכה
 נלע"ד ותחלה אלקים בעיני יישר אולי אני גם ח~קי ואענה הזה הדיןמן

 ק"ג ד' הבונה פ' שבת דמס' ממתני' ראיהלהביא
 ע"~

 שתי הכותב
 וז"ל גאון האי רבינו ופירש חייב וכו' סמניות משתי בין וכו' ביןאותיות
 דכתיבי הפוכין נו"נין כגון בכתב ידיעות אותיות שאינם סמניות~תי
 משנה המגיד והביאו עכ~ל כל~כתבי בפ' כדמפורש הארון בנסע ויהיגבי
 שפי' נמצא פרש"י דחה ~הר~ב"א המ"מ וכתב שבת מה'פי"א

 עצמה בתיבה היינו הפוכה דנו"ן ממתני' מוכח ולפירושו עיקר גאוןהאי רבי~

ש~
 בנסע

 דאל"~
 אותיות אינם א~כ הפוכה נו~ן נכתב לפ~ פ~ שבין אלא

 התנא ו~רי בעלמא ~י' אלאכלל
 נק~

 משתי אותיות ~תי הכותב
 אותיות המה ש~סימנים ש"מסמניות

 דבשלמ~
 שנו~ן נימא אי

התיבה ש~
 דבנס~

 עצמה
 הפו~

 ע"כ ~הרי אותיות ~הסימ~ים דקרי א~ש

ה~
 הנו~ן א"כ אלא בנסע נקראת לא דהתיבה משום אותיות

 בפ"ע עומדת דהנו"ן נימא אם אבל נ~ אותהוי ההפוכ~
 אות לי' קרי אמאי א"~

 שלא היאהלא
 כ~ו~

 לאות ד~ח~' ומנ~ל נ~
 דלמ~

 וא"כ בעלמא סי' הוי
 אינו אפי~ו סי' על ~מי דחייב דס"ל למימר וליכא ע"ז יתחייבאמאי
אות

 ~~ותב למיתני ליה ~י ולא סמניות שתי הכות~ למיתני הו"ל כן א~
 ואם עצמה בנסע דתיבת היינו דהנו"ן אע"כ סמניות משתי אותיותשתי
 בכתב ידועות ש~ינם אותי~ת דהוי אך אותיות להו דקרי שפיר אתיכן

 שהן~פני
 מהופכי~

 לסימנים דוכתא ~האי
 וא"~

 מב' אותיות ב' דנקט
 וק"לסמניות

~ 
 דתני' כתבי כל דפ' מברייתא ראיה ל~ביא נ~~ד עוד

 ש~ין לומר ~כו' סמנ~ת הקב"ה לה ע~ה זו פרשה הארון בנסע ויהית"ר
 בפ~~ ח~וב שספר מפני אלא זה הוא ה~ם מן לא אומר רבי ~ומהזו

 אלו שבעה עמודיה חצבה יונתן ר' אמר דארשב~ג הא אזלא כמאןעצמו
 דתני' הוא רשב~ג דרבי עליה דפליג תנא מאן כרבי כמאן ס~תשבעה
 והנה וכו' ב~ומה ותכתב מכאן שתי~ר זו פרשה ~ידה אומררשב"ג
 הביאו ו~ר"מ~"ל

 כ~
 תמונה ומהם ההפו~ת בנו"נין תמונות וכמה

 מהופכות שניהם מתאוננים של הנו"ן וגם בנסע ויהי של שהנו"ןאחת
 זולתםולא

 ~~ו~
 נו"נין ~ני אם כי מהופכות אינם ששני~ם אחת תמונה

 ~פ' בנסע ויהי שבין בריוח ~ופכותיתירים
 שלפני~

 ויהי שבין ובריוח
 לפ'בנסע

 ~מינ~ שאחרי~
 ~תיא ראשונה דתמונה

 אליב~
 ותמונה דרבי

הב~
 ~תי~

 בשביל רק אינן ד~סימנין ליה סבירא ד~ב"ג דרשב"ג אליבא
 לומר בנסע ויהיפ~

 שתיע~
 ~ ~~י כן ~ם ~אן

 ל~פך מהכ~ת
 ~נו"~

דתי~
 מת~וננים

 דה~
 צריכה ~ין מת~וננים פרשת

 סי~
 צ"ל הלכך

ד~ליב~
 דרש~~ג

 ל~
 הנו"ן הוי

 אל~ ה~~
 מתאוננים פ~ שבין בריוח

 ובזה לעתיד נעקר ~יה ד~כ לה~ות בנסע ו~י לפ~ ה~י~ושייך
 דלרש~ג מ~ש"ל שהקשהמה ניח~

 ל~
 ב~"ן ס~ נ~ה

 ב~ו~
 די בנסע ויהי

היו
 של~~ בנ~~

 לרמז
 למע~ ש~ו~

 ולק"מ פרשיות ~'
 ד~נ~~ני~

ל~ב~~
 ~~נם

 ~ופכי~
 בתי~ה

~~ 
 פ' בין רק

~ 
 ~ח~ונה נו~ן ו~תי

 תיעק~ ד~כ~ורות
 וה~

 בנסע וי~י ~~ שלפני ~יוח ~י ~ר~שונה

 ~~~לו~
 תת~ל

 ול~ לי~
 ~ד ונל~ד במקומה

מחולקים מ~ דת~
 אליב~

 דמ~ד דר~~ג
 ל~ ד~י~

 ~ינם שהנו"נין דהתמונה

~תיב~
 ~לא ~מה

 פסו~ בי~
 זה ~ד לפ~

 ~~יר~ ל~
 ליה

 דוק~ ד~~

 דהא פרשיות נו"ןלפני
 מילת~ מוכח~ ל~

 וה~~ כדלעיל נו"ן אות דהוי
 מן היינו דהנ~ ליה סבירא ע"כ ~"כ פרשיות נ' לפני דמק~מהדס"ל
התיבה

 ~מ~
 זו לדעה לומר צריך זה ולפי נו"ן דהוי ~כח שפיר וא~כ

 כתמונה דובנוחה ו~ניה דבנסע חדא היינו הפו~ות נו"ניןדשני
 פי על בזוהר ר"א כדברי והוא מהרש"ל~הביא שני~

 ספר~
 ייבא דרב

 אליבא הסי' הוי לא דהא הזוהר דברי ד~רש"ל פירושו פ~על סב~
 עצמה בתיבה דהוא זו ד~ד~ה ~צא מקומה זה שאין ~ומר~~א דרשב~~
 מכ~ן נ~ר להיות צריך היכן עד לידע בכדי מהופך הנו~ן ~בנוחהגם ע~~

 הוא חשוב ספר שזה ~הראות אתיין דהסימנין לרביאמנם
 בפ"~

 ואם
 גםכן

 במתאונני~
 הוא חשוב ספר זו פר~ה גם שהרי סי' צריך

 עמודיה חצבה יונתן ר'כדאמר בפ"~
 שב~

 נרבי וא"כ ת~ה ספרי ז' אלו
 הפוכה נמי מת~וננים של נו"ן שתהא זו תמונה שפיר אתיאבפ~יטות
 ו~היות ב~"ע חשוב ספר זה שגם סי~להיות

 זו תמונה לפסוק י~ ~
 דזה הפוכים שניהם יהיה מת~וננים של ונו"ן בנסע דויהידנו"ן

 אתי~
כ~

 אלא כרשב"ג הלכה א~ו ולא מחבירו כרבי והנכה
 דוק~

 במשנה
 הם ס"ת ז' דאמ' כר' כוותי~ קאי נמי יונתן דר~ ועוד בברייתאולא

 חצבהדכתיב
 שב~ עמוד~

 ברייתא שהרי ועוד
 ערו~

 דת~י~ ~ר' קיימא
 ללקט בו יש אם שנמחק ~"ת כתבי כלבר"פ

 פ~
 ויהי פ' כגון אותיות

 ~י~ור זהו ~ותיות ~~ה ופרש"י הד~יקה מפני א~תו מ~ילין הארוןבנסע
 עומד להיות בלה או שנמחה~ס"ת

 בקדוש~
 בה ויש לעצמוספר שה~~ בנסו~ ויהי פ' ~ון

 פ~
 זו דברייתא הרי עכ"ל א~תיות

 ס~~
 וברייתא כר'

 בהדיא ~רי וש"ע וטור ורמב"ם ברי"ף להלכתא איפסקאזו
 בפני ספר נמי מתאוננים ו~~כ עצמו בפני ספר הוי בנסע דויהי~ר~ דהלכת~

עצמו
 וא~

 ומתא~ננים בנסע בתיבת ~~כות נו"נין לכתוב לפסוק יש

עצ~
 ~כתוב האומרים של ראיות כל נסתלקו והשתא כדאמרן

 ראיה אינה ב~ה רש"י מדברי ראיה דמ"ש ~פ' פ' שבין ברי~חיתירים נו~ני~
 ר~ב"ג כדברי החומש בפי~ בהעלותך בסדר דפי' אזיל לטעמיהדרש"י
 ודרך ~כ~ל מקומו זה שאין לומר ומלאחריו מלפניו סימניות לה עשהוז"ל
 ת~ד היארש"י

 ~פ~
 הפי~ לקרב שרצה ~ני דהילכתא אליבא שלא אף

היות~
 דהלכה פסקינין ואנן פעמים כמה רש"י ~פורשי כמבואר פשוט

 לעיל ~תבתי קמייתא ראיה לפי וגם כדלעיל בש"ע ~ותי~ והוקבע~רבי
 נדחה גאון האי רב פי' ע"פ סימניות מב' אותיות שתי דה~תבממתני'
 סמניות דשתי במתני~ פי' רש"י ד~רי רש"י מדברי שהביאו ראיה כןגם

 דחה ו~רשב"א ל~יטתו רש"י כן ~ם בסיקרא ואחת בדיו אחתפירושו

 ונד~פירו~
 נמי בעה"ט שהרי הב~"ט מדברי שהביאו הראיה כן גם

 הנו"נין ~פוכת שכתב קאי רשב"גבשיטת
 ה~

 לפני שמקו~ה לומר
 והןפרשיות נו"~

~ 
 מקומה זה שאין לומר הן שהסימנין שא' רשב"ג דברי

 והוקבע ~בתראי קדמאי הפוסקים כל דפסקו למהאבל
 נהל~

 ב~"ע

 בעה"ט שבדברי דמלבד נל~ד אמנם ב~"ט מדברי ראיה אין א~ככרבי
 אין ~מה בתיבה שהנו"נין נאמר אם קאמרי דמאי נ~ונים דבריהםאין
 נהפך ה~י לא אי דהא נהפכו ולמה מקשה ומאי ההפוכה ס~ רקכאן
 שום הוילא

 סי~
 תרי איכא דכאן כך ב~"ט בדברי היא דהפי~ ז~א

 ~עוד למטה בראשה נהפך שהוא א~ בה~"ןהיפוכים
 נהפ~

 באחורה
 בעה"ט ~ז"שלפנים

 תח~
 ~' לפני שמקומה לומר הפוכים נו~נין ו~ה

 ואח~כפרשיות
 לי~ קשי~

 וע"ז לפנים אחורה השיבה אשר ~יפוך על
 לפניה היפוך פי' ~פוכין היה לא ואלותי~

 ל~
 ~ם יודע ~ייתי

 לא~
 נ'

 לפניה הפוכין עשאם לכך לאחריה נ~ לפני ~ם לפניהפרשיות
 להרא~

 לומר ~ריכין אנו ~ין באמת אבל כוונתו כנל~ד שלפניה נ~דלפני
 ו~בחיי ד~ב~"ט נראה דבלא"ה כרשב~ג יתרים בנו"ן ~ואדלב~"ט

 בתיבה לה~ת צריך דההפוכה ס"לנמי
 ול~ ע~מ~

 לפ' פ' שבין ב~יוח

 סביר~וה~
 ליה

 ש~י~ ס"ל ~רי ~מה בתיבה הסי' הוי נמי דלרשב"~

הי~
 לומר נו"ן באות

 דה~
 מקו~ ~ אין ד~רשב"ג

 צריך שמקומה ~יינו
 פרשיות נ~ לפנילהיות

 ול~
 ~~ ~הס~ מה מ~ז

 ולפ"ז נו"ן ב~ות
 יתי~ דנו~ן ~לא ד~ל"כ ~מה בתיבה הוא הפוכה דנו"ן~כ

 נ~ב
בפ"ע

 בל~
 תיבה

 מנ~ ~"~
 נ' לפני שמקומה לומר נו"ן שהוא ידעינן

~יות
 ל~ דלמ~

 רושם איזה ~לא נו"ן ~ות ~י
 ~עלמ~

 בצורת ~ינה שהרי

 כי~
 ~ם

 ~תי~ה הוי ~י ~שלמ~ בהיפו~
~~ ~~~ 

 נ~ה
~~ ~  ~רינ~ן 

 ה~~
 ת~ה לשום ~טרפת ~ינה ~י אבל תיבה אותה מן

~~ 
מנ~

 ~ דהוי
 פ~יות נ~ דמספר הרמז נדע מ~ין ו~~כ

 ~ל~
 דהב~יי ע~~ל

וב~~
 ~פילו ~מה דתיבה ~נו~ן ה~ו~ת להיות ~יך נמי ס~ל

לר~ב"~
 ~~ל

 השני דל~ב~
 נו~נ~

 היינו הפוכות
 דב~

 ונו~ן
 דמהרש~ל ב~כת~נה דבונו~

 וכד~
 ל~ל כד~מרן בזוהר

 ~מנ~
 ת~נה

 ד~תי~
 והיינו וד~~וננים דבנ~וע ~יינו הפו~ות הנו~נין ~ני הי~ ד~י~ליב~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~  

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  ב~ר ~אה רש~יכדברי 
 ד~

 ~~י סבא ה~נונא
 פיר~ש~

 בתרא
ד~ה~"ל

 א~ ורשב"י הזוהר ב~רי ו~~~
 שכן לבנו

 עי~
 כאשר

 בס'ראה
 ד~

 ס~א ה~נונא
 ו~

 היא כאן דא~ר ל~י ~הרש"ל שהקשה
 ב~ הס~ ~~~ו~

 הוא חשוב שס' להודיע
 ~פ~

 עשה א~י א"כ
 ~ש~ועינן ~נו"ן הסי~ן דעשה ס"ל ד~י נל~ד ~ל בנו~ן~י~ין
 דנו"ן אורחא אגב~ילתא

 איתהד~
 דאהדר מאן ~~נא דישראל לג~ייהו

אנפיה
 ל~א~

 ~דאיתא דר~ים
 בזו~

 ולכך שכינתא דא דנו"ן בה~ותך
 ו~ש. אנפך אהדר תשבוק לא ד~ קו~ה ~שהאמר

~~
 ראיה~ביאו

 ~מסו~
 נו"נין בהדי בהעלותך של הנו"נין שחשיב

 בסדר גם כן לפ' פ' בין ה~ה ~כ דבתהלים כ~ו א"כ ~ליםשל
 דא~ו כלל בזה ראיה שום אין לענ"ד לפ' פ' בין ל~יות ~ויב~עלו~ך
 אלא מילי בכל הם ~וים סימנא האי בהו אית פסוקים בט' שכתבמשום
 כדאיתאהא

 וה~
 סימנא הדין הוי דבכולהו ~א שוינהו ולא כדאיתא

 הוי דבזה הסימנים של מקומו לענין ~וינהו לא אבל ~פו~ה נו"ןדהיינו
 בתיבההסימן

~~ 
 ה~סורה ל~ון משמעות וכן לפ' פ~ בין הוי ובזה

 יתר שפת דלכאורה הפוכה נו"ן סימנא ~דין בהו אית פסקים ט'שכתב
 בהדין אלא ה~וו דלא דר"ל אלא הפוכה ~ו"ן שכתב תיבות ב' הניהוא
 אבל הפוכה דנו~ן ~חודסי'

~~ 
 בטעמא ונלע~ד הסי~ מקום בקביעות

 וכ~' הפוכין ב~"נין מ~מע מאי וי"ל וז"ל ~הרש~א מ"ש ע~פ מלתאד~א
 דויצעקו ומשמע ענין מיעוט ~ל ~ורה נו"נין דהפסק וי"ל מיעוטיןש~ן
 רק אינווגו'

 קוד~
 יועיל לא גז~ד אחר אבל גז"ד

 צע~
 ה"נ

 הת~
 כע'ן

 למעט ~ורה ~פוכין נו"ניןזה
 מקו~

 שייך דאינו בנסוע ויהי פ'
 כאכין להיות הס~מנין אתו בתהלים בשל~א ולפ"ז עכ"ל אחר במקוםרק ש~

ורקין
 למ~

 ~דכתב לפ' פ' בין הנו"ן קביעות הוי שפיר א~כ ענ~ן
 נו"נין דהפסקמ~רש"א

 ~ו~
 ~בוי~י בנו"נין לרשב"ג וכן ~ין מיעוט על

 קביעות שייך נמי אליבי' שם שייך דאינו מקומה ~מעט ~מי דאתיבנ~ע
 לשום הנו"נין באו דלא לרבי אבל לפ~ פ' ביןהנו~נין

 מי~~
 אלא ~נין

 ועוד לפ~ פ' בין נו~ן הפיכת שייך לא ב~"ע ספר שח~וב ל~ימןדהוי
 ~בתהילים הנו"נין ובין בנסע שבויהי הנו"נין בין ד~י אליבא לחלקנלע"ד
 פ' בין נקבעו שפיר ורקין כאכין ל~עט הנו~נין דאתו בת~יליםדבשלמא
 לשום לא אבל בפ"ע ספר ~הוא לומר אלא אתי דלא בתורה אבלל~~

 בתיבה קביעתן הוי א"כמיעוט
 עצ~

 ויהי זה בל~ון אי' דבפסיקתא
 לכ"ף דומין שהן הפוכין נו"נין ולמטה מלמעלה מסומןבנסע

 זה שא~ן לו~ר למעט בא ~ה הוא מיעוטי ורק אך כמ"ש ורק אךפ~רש ולרי"~

מקו~
 הפרשה

 ~ הז~
 דלרשב'~ג הרי ע~~ל בפ"ע ספר שהוא מפני אומר

 בתוך שהוא אלא דאל~כ לפ' פ' בין שהנו~נין לומר ע"כ דרבי ת"קד~וא
ה~יבה

 ש~וא לומר ת'תי ~הי~~ א~~
 כ"~

 או
 רי"~

 ורק אך ~לפרשם
 סי' דהוי א~רינן שפ~ר וא"כ ~פ' פ' בין דהוי ע~כ אלאלמעט

 נו~ן שם אין לפ' פ' ~ן ד~עומדים משום ורק אך פירושוכ"ף ר~"~
 לא ל~ך התיבה בתוך דהוי ס"ל לרבי אבל ~"ף או רי~ש ~היותויוכל על~

 למעט ורק אך כאן אין שהרי הפ' ~קום זה שאין למ~ט דאתי למימרבעי
 ולא נו~ןדהוא

 רי"~
 בתיבה שהיא מפני לנ~ן נקראת שהרי וכ"ף

 כר' דקי~ל למאי ו~פ"ז בפ~ע חשיב ספר שהוא ל~ראות ~בא אומרו~כן עצ~
 דתורה הפסוקים השוה לא נ~י המסורה דבעל ע"כ בפ~ע ס'שהוא
 תהלי~לפסו~י

 לענ~ן לא אבל הפוכה נו"ן ש~וא ~י' תמונת לענין א~א
 הנו"נין מקום~ביעות

 משו~
 ורק כאך ל~עט אתו דבתהילים

 וא~~
עומדי~

 כ~י דקי~ל ~תו~ה ~א"כ ו~"ף רי"ש פירו~ו ו~וי לפ' פ~ בין
וא"כ

 קביעות~
 טעמא משום או וכ"ף ריש ולא נו"ן התיבה בתוך

 ל~ט בא דלא ולרבי ענין מי~וט על מורה ~ו"נין ~~סקד~הרש~א
 לפ' פ' בין נו"נין הפסק ל"ש א"כ בפ~ע ס' שהוא לומר אלא עניןשום
 של ונ' בנסע של שנו~ן נ~א שב~סורה אך וז~ל ש~תבמלובל~ן ~~~ זקיני ~ורי גם נתכוין דלזה וא~ר התיבה בתוך ~ויו~כ

 דגם הרי ~ל הפוכות הן~אוננים
 ~ה~~

 לשון ~~ש~~ת הבין

ה~סו~
 פסוקי השוה דלא

 תו~
 ~ו~ן קביעת לענין תהלים לפסו~י

 ~וכ' ועוד הנו~ניןשל
 ~~ו~

 ~א"א
 לו~

 הנו~ן שת~א דנתכו~ן

הפו~
 אליבי' ~"ל לפ' פ' ~ין עו~דת שהנו"ן דס~ל ~ן שהרי לפ' פ' בין
ד~~בינן

~ ~~ו~ ה~~ ש~~~  
בלשון נא~ בפ~~ת~ שהרי בנ~ ויהי

 בנסע ויהי ~
 לו~י שייכי~ ~שנ~~ ש~~ ול~~ ~~~~ ~סו~

 ל~ נתונ~ ו~בנ~
 הפ' לפני כלו~ר

 ~~נ~
 א~ר

 הפ~
 ו~ו

 ל~~~א~
 בנסע לו~י נ~י השני נו~ן ~א

 ו~~
 דברי הם

 ד~ ת~
~ ו~~בפסי~ת~ ב  

 ר~~ בדברי
 עשה זו פ' שא~ר

~ 
 ו~'

 ול~ ~~ ~י~~ ו~ל~~מ~~
 ~בדילה

 ו~סו~ ~~~
 ו~י

בנס~
 והנה ומלאחריו מלפניו סמניות לה עשה פיר~"י בחומש וכן הארון
 דמתאוננים נו"ן נמי ~~יבבהמסורה

 א"~
 שהרי כר~~ג ס~ל דלא ע"כ

אליבא
 דרשב"~

 הם דהנו"נין
 בי~

 בנסע לויהי שניהם שייכי~ לפ' פ'

והמסור~
 ועוד למתאוננים א' נ' ח~יב

 שהמסו~
 פסוקים ט' חשיב

 ב~תאוננים ~נו"ן להיות מוכרחולכן
 ~~ בתיב~

 שהוא אלא דאל"כ
 פסוקים ח' ~א פסוקים ט' הוי ולא בנסע לויהי שייכה א~כ ~' פ'בין
 ד~~ לא שבתורה דהנו"ן ~וכח ~ה~סורה דאדרבה בעליל נראההרי
לנו"ן

 שבתהלי~
 ה~ין וכן תורה ~אור ולא כדאיתא והא כדאיתא והא

 שכתבתי דברי ראש ~מילא ~ובנים והשתא ז"ל מהר"מ ה~און זקיני~ורי
דמשו~

 שבתוך שהנו"נין זו תמונה לה יש חבירו כ~מ דהלכה

התיב~
 לא שרבי ועוד וז"ל סלוצק דק~ הרב ע~ז והקשה ~ופכין יהי'

 השם מן לא אמר שר~י הסימנים ט~ם על ~לא הסימנים מקום עלפליג
 ל~ה ידעתי לא ועוד זההוא

 א~
 יהי' שלא בפ"ע ספר שהוא רבי לדעת

 ויהי שפ' לסי' כמתאוננים של פ' קודם ~~וא ישראל א~פי אחרהנו"ן
 עכ~ל ~פ"ע ס' הוא וכו'העם

 ול~מ~
 ס"ל דרבי דמוכח לק"מ

 בנו"נין ~כי שנא מ~י לרבי תיק~י דאל~כ התיבה בתוך דו~א הםהסי' דמקו~
 מקומה זה ~אין למעט באו לא דהנו"נין ואמר רבי דפליגשבתורה

 תהליםבפסוקי ומ"~
 ע"כ אלא הענין למעט אתי דהסמניות דפליג מאן דלי~

 הת~דשאני
 ~יעוט שפיר ~ורה נונ~ן וההפוך לפ' פ' בין המה דהנו~נ'ן

 הם דהנו"נין הזוהר כמשמ~ת לרבי ס"ל הכא אבל ~הרש~א כ~שענין
 אתי וכן ענין למיעוט בא לא וא"כ לפ' פ' בין בהפסק ולא התיבהבתוך
 דנו"ן דמשום הפסיקתא ט"פ לפמ"ש שפירנמ~

 או כרי"ש הוי הפוכ~
 קשה דלא מובן נמי לפ"ז למעט שבתורה ~רקין ~~כין ~הוי א~נן~"ף
 הוא דסתמא התם ומ"ש ענין ל~יעוט בא דלא דס"ל ה~א ~"שלרבי

 א~יין דהסי'בברייתא
 למע~

 הסי' הוי דהתם דלק"מ התם רבי פליג ולא
 א"~ כדפירש~י לפ' פ'בין

 לרי"ש סי' דהוי י"ל לכן נו"ן אות ודאי הוי לא
 כאכין סמניות להן עשה בהדי' בג' התם שאמר כמו ורקין כאכין לכ~ףאו

ורקין
 שבתור~

 התיבה מאותיות דהנו~נין הכא משא~כ
 ודא~ והוי עצ~

 הוא דהסי' לומר נוכל האין א"כ נ'אות
 לפ~

 למהוי כ"ף או כרי"ש
 ס~ל לכן מיעוט להורות ורקיןכאכין

 ל~
 כלומר זה הוא ~שם מפני דלא

 הרב קו' לק~מ ותו בפ~ע חשוב ס' ~הוא אלא ענין למעט הכא באלא
 פלוגתתיה ~וכרח ~ילא הסימנים טעם על רבי דפליג דממהבתרתי
 ~סי~ניםאמקום

~ ו~~  
 דהנו~ן נימא לא רבי לדעת אף אמאי שהק~ה

 אלפי~אחר
 ישרא~

 דא"א בפ"ע ס' הוא וכו' העם ויהי שפ' לסי' אתי
 על מורה הוי ישראל אלפי אחר ~נו"ן הוי דאלו כןלומר

 מיעו~
 ענין

 בתהלים כמו הוא דהסי' לומר טפי מסתבר ו~וי רשב"גכדברי
 כדא~רן התיבה ~אותיות דוקא הנו"ן הוי דלרבי אע~כ מהתםהכא ד~~~

ודו"ק
~ 

 תו להכי דאתינן והשתא
 א"~

 ר~יה דאין לעיל דכתבתי הא לו~ר
 במ'מר~"י

 ר~
 התם דפי' לחומש בפי~ש מ"ש לטעמי' ז"ל דר~"י משום

 ד~"י פירושא הוי דלפ"ז רשב"גכדברי
 שבגמר~

 והשתא כ~כתא דלא
 בפסוקי ושאני ז"ל רש~י דברי לאוקמא ~ינן כרבי אפילו אלא כךאצ"ל

דתהלים
 דהת~

 ~~א~כ לפ' פ' בין ב~פסק ועומדים ענין למיעוט אתו
 תו~בפסוקי

 ~נ"ל
~ 

~~
 א~רים שער בתשובת ~נה ~א ופענח מב~יי ראיה שמביאיםמה
 ספיקא שום להגיה ~נו דאין אומר גזר רדב"ז ז"ל רדב"ז לשוןמביא

 ~ד~ פיעל
 ולא

~  מסו~ 
 זכר להם כשאין ר~ב"י מדרשי פי על ולא

 היפך שנמ~או ס~ת אותן ~ל להגיה לנו יש ואד~ה בתלמודאס~כתא
 ס~ת רוב אחר בהם ללכת בגמרא~מ"ש

 מ~~
 כנ~ל שנ~א ס~ת אותן

 תגר קורא ה~~ח לקט בס' גם עכ~ל תיקון שום בלי ~יא כמותיניחנה
 ש~ין שינויים עם אותיות שעושין סופרים לאותן ו~לל ומאררמאוד
להם

 סמ~
 הגאון מ~ו אבי שאדוני ראיתי טליא הוינא ~ד ונהירנא

 ~~~הא~תי
 האור הוא מי בזה~ל וא~ר ~חד אדם עם התווכח

 ~ש~וע ~בה ולא ~ורסמים פוסקים נגד א~ריולמשוך תו~
 כל~

 האור ~סק

תו~
 איזה יד~י ולא מפורס~ים פוסקים נגד אחריו ל~שוך

דין
 ה~

 ירים לבל ~וד ~~יר הנני פנים כל על
 ~ד~

 ח~ו
 שלנו ס"ת ~ל ולשנות ~גיה ~תורהיד

 ו~
 ל~תוב

 א~ ~י ~' פ' בין היתיריםהנו~ין ל~~~ ~
 אלו ב~דינות לפנינו כתובים ~שר

 בנסוע שלנו~ן
 ו~ הפו~

 של
 ~תאונני~

 ב~ונה כי ~ידי לא ותו
 ~~ל ת~ייהו~כו~ים ~

~ ~  ~כ ~והר שדברי ~סכי~י~ ות~ייה~ 

~ו~י~
 ~~ונה בפירושו

 לשנו~ וחלי~ ~
 א~נם

 ~ני ב~
 סני~

 ~ין ~א~~ ~ב~~ ~~~~~י לד~י
 ס~ ~ס~

 נו~נין ב~ם ש~תובים
ש~ין

~ ~~ 
 ג~

 שנהגו ב~דינות ~יינו
~~ 

 נ~בו ש~ר ~חר
~ 

 ~ם



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

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

~~

 לכתחלה במדינתינואבל
 חליל~

 שלנו כס"ת לכתוב שלא ~שנות וחלילה
 קב"ה לכבוד המדבר כ"ד הצלתי נפשי ואת בראשו דמו שיעבורומי

 טוב א"ך ד' יום היום ו~ורה הקדו~ה ותורתוושכינתיה
 לחוד~

 כס~יו
 ויש"ר. הטוב ועשיתלפרט

 יצ"ו. וה~ליל לבוב חופ~ק רפאפורט כ~ן חייםנאום

 זה בעניןעוד

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

 ו~~~~
 וי~~.

 דז' כרבי דהלכה ~יה אי~א מטו~ך דאדרבהאומר~~~~
 הוי ספרי~

 נקט ולא שיטין ד' לחומש חומש בין בלישנא נקט אמאידאל"כ
 דד' ודינא הוי ספרים ז' דבאמת אלא שיטין ד' לספר ספרבין

 לספר ספר בין למינקט מצי לא לכך לחומש חומש בין אלאאינו שיטי~
 לחומש חומש בין אלא לספר ספר שבין מקום בכל שיטין ד' א"צדבאמת ד"~

 דהוי חיים אלקים דברי ואלו ואלו ע~א הוא וחומש אחר ענין הואוספר
 ספרים וז' חומשיןה'

 מתר~ת חדא דמכ~ת ~ו' שתי א~~
 ו~נ~ בחברת~

בריית~
 רבי א~ר התם שאמר רבי בדברי מתחלת לחומש חומש דבין

 לפנינו והביאו וכו'מעשה
 ותיכ~

 הדבר וקרוב וכו' לחומש חומש בין תנא
ש~ם

 אל~
 חומש דבין דלישנא לפרש אפשר איך וא~כ דבריו

 וחומ~
 יהיה

 אמנם כדפרשתי ע"כ אלא כרבידלא
 א~

 אם
 ירצ~

 הוה דבריו דלא לומר
 ו~ם כדלעיל קא~ינא שפיר מ"מ שיטין ד' לחומש חומש בין דקתני~א
 הפוסקים בכל דהרי כ~י דהלכתא תשובה ע~יה ~אין ראיה הבאתיכבר

 ובתראיקדמאי
 הרי"~

 והרמב"ם
 והר~~~

 דס~ת פסקו ו~ש"ע והטור
 מפני אותה מ~ילין אות~ות פ"ה ללקט בהשיש

 הדלי~
 וזהו ב~בת

 הארון בנסוע שויהי מפני אותיות פ"ה וז"ל בהדיא פירש~י ושם~רייתא
 הפוסקים בכל איפסק הרי אותיות פ"ה בה ויש כדלקמן לעצמו ספרהוא
 עליה פלי~ דרבי ~נ"ל עוד שהקשה ומה ספר הוי בנסועדויהי

 תמונה בעל שהרי קאמינא הכי אנא לפ' פ' בין י~יה דהנו"ניןבהא דרשב~~
 ס"ל לא ע~כ הפוכים הן עצמן התיבות מן דהנו~ניןדס"ל

 ד~י כרשב~~
 כמאן וא~כ במתאוננים הנו"ן דהפוכת שייטי מאי א"כ ס"לכרשב~ג

 ד~י' מודה נמידרבי ס"~ ואי כרבי ע"כ מהופכין דתיבות דנו"ן הוי אמיתית דהתמונההא אזל~
 שמו~

 לפ' פ' בין להיות מצי נמי בפ~ע ספר על
 למהא"כ

 בח~
 בתמונה ולא עצמה שבתיבה נו"ן דמהפכין בתמונה דוקא

 דהא לפ' פ'שבין
 תמונ~

 לכ"ע זו
 ניח~

 קים הוי זו תמונה דבעלי אע~כ
 ס"ל בפ~ע ספר על מורה דהסי' דס~ל דרבילהו

 דוק~
 מוכרח שההיפוך

 בהתיבהלהיות
 ע~

 שבהתיבות נו"נין דוקא להיות דקפיד דרבי וטעמא
 סברא ואב~א גמרא אבע~א הפוכיןעצמו

 אבע"~
 אם דהא סברא

 הסימן מורה דדלמא בפ~ע ס' שהוא מורה סימן זה אין לפ' פ' ביןיה~
 ש~יר עצמה במתאוננים הוא כשההיפוך אבל מקומה כ~ן אין זושפ~ה
 ס' שהוא סי'הוי

 בפ~
 רשב"י דברי לרבי ליה ~מירי דהוי ~מרא ואב~א

 ויעיין סבא המנונא דרב כספרא העיקר הוא דכך התם דמסיק~זוהר
 דנו~ן זו בתמונה הזהר מסקנת דברי פיר~ו דתרוייהי ובמהר"םבמהרש"ל
 כדאמרן. ומה~מ דרש"ל בתרא כפירושא דהיינו ודמתאונ~ים בנסעדויהי

 יצ"ו. וה~ליל לבוב חופ"ק רפאפורט כהן חייםנאום

~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~ 
 ה~אונים הרבנים דברי עלתשובה

~ 
 ה~~ונים רבנים א~עה מן שו~ת לידי ~~יע שלי השו~ת ~ותבי~~~

 גלו~א דק' וה~און לבוב אבד"ק ה~און ה"ה ה~דוליםמאורות
 ראו לא אשר הרדאק דק' הרב ומן בראד דק' ה~אוןומן

 ול~
 שום ידעו

 את דוחה אחד וכל חפץ שלבם מה וכות~ין ראיותי מכל ממנו רמיזאר~ז
 וכבר מהר"מ ות' מהרש"ל הגאון תשובת מן ראייתם ו~ן השנידברי
 ומה~מ מהרש"ל ה~ון דעת כי כן ל~ת שאין שלי בת~ באריכות~י~ר~י

הו~
 וכל ופסיקתא וספרי ה~מרא נ~ד

 ה~וסקי~
 וכל

 ו~ר~ם ומהרש~ל ולאחריהם לפניהם~שר ו~רשי~ מחברי~
 בע~מ~

 ~ה ד~ן אין
 ראה לא זהשראה ~

~ 
 ואין

~  
 הרש~ל ושניהם השני ~דעת אחד

ומ~~~
 ב~ם ~ותבים

 ש~
 שעשה הסימניות

 הקב~
 הנו~ין ~~ך אין

 ~רש~ל ה~און כדעת שלא עושים ~אם ביארתי ו~בר הכתבתוך
 פסול של חשש שום איןעכ~פ ו~ר~

 ס~
 גדול חשש יש הנו"נין ולהפוך

 לבטל שלא יסודם ו~םביארתי ~ש~
 המנה~

 ולפע~ד הלכה עוקר והמנהג
 סי~ וב~חרונים ובש"ע בעור עיין ~~ריך פנאי לי ו~ין נסתר יסודהוא
 בא~חתר"ץ

 סעי~
 סי' ובחו"מ י"ז

 כ~
 פ' סופרים ובמס' ב' ~יף

 המנהגים כל שעל אריאל נחלת המחבר בעל פי' עם י"ח הלכה בסוףי"ז
 קדמונים וספרים פסיקתא או פוסקים או ה~מרא עפ"י בנוי ~ינואם
א"ל

 שמנה~
 עושה זה מבולבל שהמנהג כזה מנהג וכ~ש הלכה עוקר

 ב~
וז~

 הבאתי כאשר הק' תורתינו ל~לל והוא בכה עושה
 הזוה~

 מאן
ד~ר~

 ולפי חלילה קדישא דמלכא בשמא דמשקר כמאן באורייתא חד אות
 הנ"ל ה~אוניםדברי

 א~
 אותיות היפך ע"י אותיות בחסרון חשש יש

 לסמוך לומרוא~פ"כ
 המנה~ ע~

 שאבותינו ח"ו אומר כאלו בעיני היה
 נ~ד בוראם את שהכירו במה~טאו

 מנה~
 ע~ז עובדי שהיו העולם כלל

 ה~אונים הרבנים ובודאי ב~רייתא חד אות ב~רעון ~נ~ל ~זוהרלפ"ד
 ד' נ~ד ללחום אברהם העבד ואפר עפר אנכי ומי הם הדור ~דוליהנ~ל
מלכים

 מא~
 א~ לצד נוטה הי' שדעתם רואה אני ~~א האלו ~נים מלכי

 קצרה בדרך הלך ה~דול הכהן וזריזות מהי~ת ומ~ודל חריפתםוא~ב
 בוז על מימיו שפך חיים מים ממנו היו~א ~ינור ~~ינוראוהפך

 הכתב בתוך אות ~ם ל~פך שלא עמדו ומורים ה~ורים עמיםנדי~י נדיבי~
 תהפוכות לח~וב עמדו לילך אחריו הנמ~כים את ~חיים דרך~היפך
 באפשרי הי' לא ו~ם ב~תב ל~אריך פנאי לי אין הנחיצה ומ~ודלדוקא

לעיי~
 חורפי על להשיב ראשונה בהבטה ~ראיתי מה כ"א בדבריהם הרבה

 ה~און שהביא ע~ד אחרון אחרון ועל ראשון ראשון על ל~שיב באתידברי
 סתירה במקום שבונה בחוש נראה ~און האי רב מן ראייתו לבובדק'
 דבריו דוחהכאשר

 ה~
 ממשמעות ~אדרבה בע~ו ~לו~א דק' ~~און

 ~נו"נין בפירוש משמע הארון בנסע ויהי ~בי ~און האי רב ש~תבהלשון
 דכתיבי הפוכים נו"נין כ~ון ב~"ל לכתוב ~ריך היה שאל~כ לפ' פ' ביןהן

 הנו~ן על בנסע ויהי ~בי ~ייך היאך ו~ם ובמתאונניםבבנסע
 כ~הם כתב הא ועודבכמתאוננים

 בתיב~
 אם כן באמת אותיות ~ם

 ב' חסר היה דאל"כ אותיות שהם לו~ר מוכרח ~יה התיבה בתוך~יה
 מה ועוד בעלמא סימנים שהם בפי' ~און האי רב כתב דהא אלואותיות
 מבו~ר במשנה הא סימנות מ~תי אותיות שתי התנא כתב למה~~תב
 בימינו בין אותיות שתי הכותב וז"ל המשנה בהתחלת ~מ"ש אותיותשתי
 בין בשמאלובין

 מש~
 כנ"ל סימנ~ת משתי בין שמות מב' בין א'

 שמות ו~תי א' שם ועבור ושמאל ימין עבור אותיות שתי לכתובצריך ~"~
 לכתוב לו שהיה סימניות מב' בין ~כתב ה~ם על שלו הדקדוק כלוא"כ
 אותיות לשתי שייך זה שבאמת חדא עניות דקדוק והוא סימניות ב'בין

 בתחלתשכתב
 המשנ~

 שדבר
~ 

 מבו~ר וכאשר סימן הוא אות שפי' ידוע
 פי' שאות כתב יפת וב~ורש אות בשורש שני חלק~מכלל

 בכתב הידועות~אותיות אל~ סי~
 מסמני~

 לסי' שמ~ייר ודבר הכתב לקרות האיך
 ~' כתב ולכך ב~תב הידוע אות אינו אבל בעלמא לסי' אות ~"כנקרא

 שאם י"ל ועוד לסימן שהם אותיות משני כלומרסממניות
 הי~

 כתב
 סממנות שתיבמשנה

 הי~
 לפתר יכולין

 א~
 או נקודות שני עושה אם

שרטוטין
 ב~

 ש~ינו
 עו~

 אלא סי~ ה~ריך דבר איזה לסי' פעולה שום
 אינו בודאי וזה חייב אע~"כ דבר שום מסמן ואינו סימנים שנישעשה
 כאשר קטנה ותיבה שם כשהם כ~א חייב אינו אותיות שתי~~פילו
 במשנהמבואר

 ובג~
 סימנות משתי כ' לכך י' הל' שם וברמב~ם

 כ~ין ~און ה~י רב ~פרש וע~ז לסי' שהם הדברים מן דברים שני~כותב כלו~
 שא~ו הנ~ל ה~און הרב ס' לפי ~וד ~נסע ויהי ד~בי הפוכיםנו~נין
 יוסי א"ר ב~שנה שם מבואר הא אותיות כשהם כ~א סימניות בשניחייב
ל~

 בן איזה לידע כו' ~ותבין שכן רושם משום אלא אותיות שתי חייבו

זו~
 ב~~רא שם ומפרש

~ 
 כולו וסיפא שר~א ~ב דבת ברי~ יעקב

 צריכין אין בודאי זו~ו בן איזה ולידע היאיוסי ~
 לרשו~

 באותיות דוקא
 הסימנים ~~ם הדי~ת דחי~וקי שכתב ומה י"ז ה' שם הר~"ם פי'וכן
 מפלוגתאי~א

 מוכיח שהי' גלוגא דק' ה~און ע"ז ש~יק מה ורבי דרשב"~
 מיד~ ל~ו הא מ~ם ל~' פ~ בין ~נינין להעמיד יש אם האותיותממנין
 האי רב בד~רי מבואר כ~ר בעלמא סימנין ~א אותיות אינןשבא~ת
 הנ~ל ~רב פי' וכאשרגאון

 ו~
 הם אם יודע~ן היו

~ 
 האותיות של המנין

 ו~ם לאואו
 מ~

 שמקשה
~~ 

 ס' שהוא ההלכה שאין בראד דק' ה~און

 ~ו~ב~
 ~ין

~~~ 
 ר~ח

~ 
 ש~א ב~מו הוא כתב ~~ר ~א שי~ין

דוחק
 ספרים ~ארזה ~ ~~ תיתי ~יכי ~כין נו~ניץ סי~י~ ~עשה ~ני ל~

~  
 ~ין כתבת~ ~~ר

 שו~
 ק~ן ~יא ~~ן דוחק

 ~~ל ריוח לה ניתן לא ~ה פ~כמו
~  ל~ 

 ~~ל ~ח ~~~ ~דול



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

הר~
 הכתב על יותר

~  ס'' שצריך אלא לפ' פ' בין כמו בריוח די 
 מבואר כאשר ועוד בפ~ע חשוב ס~ אלא פ'שאין

 ש~
 כתבי כל פ' בגמרא

 בנס~ ויהי פ' אותיות פ~ה ללקט בו שישספר
 ~ילין

 ~וארו~ן הדליק~ מפני או~
 ב~~

 בנסע ויהי כפ~ אותיות פ~ה ללקט בו שיש ~ר ידים
 פסק למה להבין וצריכין הרמב~ם גם פסק וכ~ז הידים אתמטמאין

 אין וכי בנסע ויהי כפ~ אותיותפ"ה דוק~
 בתור~

 שקטנים הרבה פרשיות
 ~וא משום בודאי אלא תיבות שלש של פ' יש בנסע ויהי פ' מןיותר
 ותוי"ט מברטנורא ר"ע פירשו ו~ן בפ~ע ח~ובס'

~~~ 
 זה

 במשנה שם בפי'כתב והתוי~
 ידי~

 אבות ובמסכת
 חשוב ס' שהוא כרבי שהל~

בפ~
 ואני בפלפל ל~כניס רצוני אין אלא מידי ל"ק קושייתם ~בור א~כ

או~
 למה חדא הנ~ל הגאון הרב כדעת כן לומר ~אין ~וט דבר

הביאו ל~
 ס~

 וכי ה~וכין הנו~נין מ~ום לראות ~שוטו
 ל~

 היה
ס~ת בימיה~

 מוג~
 י~לין היו לא והם מיגה מס"ת והגי' ראה הר~ב~ם

 על אלא הסי~ים ~ום על פליג לא שרבי ועודלראות
 ל~ יד~י לא ועוד זה הוא השם מן לא ~מרשר~ הסי~י~ ~~

 שהוא ~י לדעת אף
 ישראל אלפי אחר הנו"ן יהיה ~לא עצמו בפניספר

 ספר היא וכו' העם ויהי שפ' לסי' ~מתאוננים ~ל פ'קודם ~~ו~

בפ"~
 ליה למה וכו~ העם ויהי בפ' ל~יות צריך הסי' ואם לד~ו גם
 ~כל העם ויהי של הוי~ו תיכף להפך היה שלישית תיבה עד כ~כלאחר

 בבעה"ט הפוכה בנו~ן שהסימןהטעמים
 ו~

 ורקנט"~ ומהרש~א בחיי
 לתחנת המחנה בנסעם הספר סוף בין ~הוא בנסע ויהי פי' על כ~אאינו

 בין הפוכה נו"ן וכן בנס~ ויהיהס~~
 סו~

 לתחלת ישראל אלפי ~ספר
 מה וגם וכו' העם ויהיהס'

 שמ~~
 מקומה זה שאין לרשב"ג הרב

 מקומה א"ז זה לסי' זה ~מסי' לומר בנסע ויהי לפ' הנו~~ין שנישייכי~
 גם כן נאמר לא~מה

 ועוד בפ"ע ספר הוא השני לסי' זה ש~י~ ל~
 מראה בנסע ויהי שקודם ראשונה שהנו~ן כמו לרשב"ג נ~מר לאלמה
 ~ אין בנסע ויהישפ'

 אחר כאן מקומה
 ב~סע~

 מקומה אלא ~חנה מן
 ישרא~ אלפי שאחר הנו"ן מראה כן הדגליםבנסיעת

 העם וי~י קודם
 אלא ישראל אלפי אחר כאן ~ומה אין וכו~ העם ויהי שפ'כמתאוננים

אחר
 בנ~~

 ז~א פסוקים ב' קודם אלא פרשיות נו"ן קודם ~מה שאין כיוןוגו' הע~ ויהי קודם בנו~ן הס~ן ל"ל להקשות ואין המחנה מן
חדא

 כיו~
 כי בנו~ן השני סי' גם הקב~ה עשה לכן בנו~ן הראשון שהסי~

 לי~
 בנו~ן ~סי' בעושה

 הפו~
 אינו באמת בגמרא ו~ד סי~ ב~ר או

 הנ~ל ה~ג הרב של ראייתם א~כ סמניות סתם אלא הפוכה נו~ן~ואר
 שוב כלוםלאו

~ 
 שר' ובפרט מחבירו כר' שהלכה הנ~ל ה~ג הרב שכתב

 דר' הפלוגתא שאין כיון בזה נ"מ אין כתבתי שכאשר אף כר' סבריונתן
 גם אעפ~כ הנו~ן במקום כללורשב~ג

~ 
 אשי רב קאי שרשב"ג ~דא אינו

 ואיןכוותי'
 כ~ הלכ~

 מחביריו
 וג~

 יפרש ז~ל שרש~י זר דבר הוא
 ז"ל רש~י דברי ~את להעמיד ~רצים שתמיד דהלכהאליבא של~
 בונים הפוסקים וכלדהלכתא אליב~

 וסותרי~
 וגם ז~ל פירש"י לפי מקו~ם בכל

~
 ~ראיה סותר שהוא

 ש~
 נכון בנין סתירתו היה אם אף ב~~ט

~
 התחלת שום אין באמת אבל שהבאתי רא~ת חבילת בכל נ~שה
 ראשונה שסתירתוסתירות

 שב~~~
 דחיתי כבר רשב~ג כדברי ~רש

 ורשב~ג רבי של הפלוג~אשאין
 ב~

 שבעה~ט ס~ל הוא א~כ ועוד
 אליבא שלאג"כ מפר~

 ד~לכת~
 ב' על בעה"ט של שפי' שניה וסתירה

 ~יל הבאתי כאשר חדאז~א הפוכו~
 בש~

 כלל מפרשים אינם ו~~מ מהרש~ל

~גזי~
 אם ועוד כך

 ז~
 הספר מן ~סר העיקר האיך בעה"ט ~וונת היה

ו~
 אית פסוקי ~' שחשב ה~ה"ג מן תורה האור של הראיה ~דוחה

 הפוכה נו~ן סי' דיןבהון
 וי~

 וכתב כלל נו~ן בהם שאין פסוקים שני שם
 הא הנ"להרב

 כדאית~
 מ~ם לפ~ פ' בין שייך שבתהילים כדאיתא והא

שהו~
 ורקין כאכין למעט לפ' פ' בין ג"כ שייך לרשב"ג וכאן ורקין כאכין

 אבל מקומה זה~~ין
 ל~

 בא לא
 ל~~

 חשוב ספר ~וא לסי' אלא ~לל
 בא ה~ו שאם טעם בלי סברא והיא~פ~ע

 למע~
 לפ' פ' בין יהי'

 ש~ כתבתי כאשר ועוד התיבה בתוך יהי~ לס~באין וכשה~
 פליגי ורשב~ג

 שבא יותר לרבי נאמר לא תיתי מהיכי ועוד הנו~ניןבמקום
 אינו שלרשב"גמדרשב~ג למ~

~ מ  
 וגו' בנסע ויהי פ~ כ~א כלום במדבר ס~ מן

~ ולרבי ל~ום ~מקוםנ~ר מ  ~ 
 ~ד~ר ס~

~ 
 עד בנסע ו~י פ~

 ~סו~
 ~ל ה~ר

 ~ד~
 ~שם ~יא ~ר~מ בת~ובת ~ד

 ממילא וא~כ ורקיץ ~כין שהן משום ורשב~ג רבי ע"ד שניהם ~רי~ל הפסיקת~
~ר

~ 
 כוונת לפרש שרו~ה

 המסו~
 יהיו שהנו~ין

 בתו~
 ו~ד התיבה

~
 ~ד~י

 פסוקים ט~ כתב ש~סו~ משום הראי~ התח~
 ~דבר~ו ~יה אם ~ף ~דא~א פ~ו~י~ ח~ ~א ואינו בנסע ו~י לפ~ ~שני הנו~ן גם שי~ך לפ~ פ~ ביןהן וכשהנו~ני~

 שנו~~
 השני

 שיי~
 ב~ע ויהי לפ~ ג"כ

~ 

בכך
~~~ 

 ואין וגומר ~עם וי~י ל~ני עומד הוא
 שו~

 בין ~סיק ד~ר
 ש~' ~לל ~ותן והמסור' וגומר ה~ם ויהי ~~יבתהנו~ן

 פסוקי~
 שעומד

לפניה~
 ה~וכה נו"ן לפ~ פ' בין

 ומ~
 בהון אית מדכתיב מדייק שהוא

 ט' כתיב הא חדא גופא בפ' מ~~ע להון כ~יב מדלא כוונתומ~מע

פסוקי~
 הא ~סוקים הט' כל על כתב האיך פירושו לפי וא"כ ב~ון אית

 ~הון לומר ~ייך לפ' פ' בין על ועוד כלל נו"ן בהן שאין פסוקים שניי~
 לרבי ~ין הא בנסע ויהי לפ' ~ייך השני הנו~ן שגם כן לו~ר ל"לועוד

 שדרך ועוד כתבתי כאשר העם ויהי לפ' השני ~הנו"ן לפרש יכוליןלר~ב~ג ובי~

ה~סור~
 הפסוקים ת~יד ל~~וב

 שה~
 הפסוקים כל א"כ כדב~יו ואם שוין

 בתוך הפוכה ~לו בנסע ויהי ופ' לפ' פ' בין כ"א ~~םאין
 התי~

 אלא
 חלי~~בודאי

 כשמו תורה האור ודברי כן לומר
~ 

 ~ור שהוא הוא
 תורתו בכבוד כולו לעולםומאיר תו~

 ומ~
 האור שדברי הנ"ל הגאון שכתב

 הם אויר דבריתורה
 ימחו~
 הוא צבאות ד' י~ אויר דברי ה"ג ~"כ לי

ו~
 לסמוך שאין אפרים שער מתשובת ~~ל הגאון ~~ב

 ע~
 מדרש

 הוא כי ע"ז ת~ח לו נותן אני רשב"י מדרשי ע~פ ולא מסורה ע~פולא
נותן

 הוא בתשובתי כתבתי כאשר שלי הבנין כל כי למלאכתי תשו~
 אות שום להיות שלא ופוסקים גמראעפ"י

 הפוכ~
 ול~עמיד הכתב בתוך

 מרגוע נותן הוא הק~ח לקט מספר ובפרט לפ' פ' בין הפוכין נו"ניןשני
 מ~ונות ~ותיות לעשות ~איןלנפשי

~ 
 אותיות כ"ש סמך להם שאין

הפוכות
~ 

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

 זה על ~ז~ה שובתת

 בנסע ויהי של הנו~נין בדבר כסליו בחדש ה~רבחורף~~~~~~
 הנו~נין אם כמת~ונניםושל

 שבתיב~
 או להפכה י~ עצמה

 ויהי ואחר בנסע ויהי לפני דהיינו לפ' פ~ בין יתירה הפוכה נו~ןלכתוב
 יתירי~ בנו"נין פוסל ר~~ל ובת'בנסע

 מ~ר"מ זקיני מ~ו ובתשובת
 אמנם יתי~ם בנו~נין נכתבו אם בדיעבד לפסול שלא מסיקמלובלין
 להיות צריכים ~מן התיבות ~להנו~נין

 לכ~
 ס"ת נמצא ואם מהופכים

 דוקא שיש כתב תורה אור ובספר עכ~ל להפכה יש מהופכים כתוביםשלא
 ~ו"נין להפוך ולא לפ~ פ~ בין יתירים נו"נין לכתחלה אפילולכתוב

שבתיבות
 עצ~

 ואחר אור ישכון דרך איזה העניה דעתי ל~ות ונשאלתי
 הוא והנה אחד מרב דברי על ~~ות לפני הובא תשובתי~שבתי
 העידע~מו

 ש~~
 פנאי לי אין הנחיצה ומגודל ז"ל כי בדברי היטב עיין

 אם כי בדבריהם הרבה לעיין באפשרי היה לא וגם בכתב~אריך
 ת~בתי בדברי קצת קצרתי שאנכי ובאמת עכ~ל ר~שונה בהב~השראיתי ~

 מ~חד ~יר ע~י אלי נשלחה שהשאלהבאשר
~~ 

 ה~יר והיה ~~ו בראד
 ~שיך כלה לאמר עלי ואץ מאודנחוץ

 ו~ח~
 לא כן

 גד~
 על התלונה

 תשובתי~וראים
 ש~

 אמנם הדברים בהבנת והוקשו דעתי לסוף ירדו
 שנאמר הראשונות דברות על לחזור ~ני מוכרח ~~תם ~ם ~וציאכדי

 כשמלה הדברים ולברר טוב כ~בה~
 שה~

 ובודאי למבין וצלולים ברורים
 יבוש ולא חכמים כמדת האמת על יודה בהוראה לבו גס שאינו ~יכל

 כה עד ש~תי לאלאמור
~ 

~~~
 ו~וא בתשובתי הנזכר שניה ראיה ע~פ הוא הוראתי יסודעיקר

מהברייתא
 ר~

 עשה זו פרשה בנסע ו~י דתניא ~תבי כל
 לא אומר רבי ~ומה זו שאין לומר וכו' סמנ~תהקב~ה ל~

~ 
 הוא השם

~
 ~וב ~ר שהוא ~ני אלא

 בפ~
 דאמר הא אזלא כמאן

~ 
 שמואל

 עמודיה חצבה יונתן א~ר נח~יבר
 שב~

 כר' כ~ן ס~ת שבעה אלו
 אומר רשב~ג דתניא רש~~ג דרבי עליה דפליג תנאמאן

 ותכתב מכאן שת~קרזו פרש~ עתי~
 במקו~

 דרבי וברור ~לול ד~כח ונלע"ד וכו~
 לפ~ פ~ ~ין הם הפוכין דהנו~נין רשב~ג סבר ד~ר ~א ~ליגיורשב~~
~דמש~

 בלשונו
 דא~

 לה עשה
 ה~ב~

 מל~לה סמניות
 ולמ~

 לפני פי~
 הע~ ויהי ~דם ואחרי~ ~נסע דויהיהפ~

 ס~יות לה ~ה זו פרשה~מר רשב~~ ~רי ו~ד כמתאוננים
 לפר~ שי~~ דהסי~~~ מש~

 זו

 בנ~ ויה~~~
 א~כ

 תיתי ~~
~~~ 

 ~אוננים דבתיבת ~~ץ
שהיא

 פ~
 הלא א~רת

 ר~~~
 פרשה דייק

 סבר ~ ~י ~
 דהנ~~

 ה~~ו~
 התיבות ~ותיות

~  שנא ~י ל~ תי~שי דא~~ 
 דרשינן שבת~ליםדבפסוקים

 ל~
 בבריית~ כדתניא ~י~טא להורות דאתו

~דב~  
 הוא דהלכתא זו ו~רייתא ורקין כאכין סימניות להם דעשה

ד~
 דפליג ~ן ~ינו דלא בה ~דו

 על~
 שבתורה בפסוקים ה~א ומ~ש



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  למי~ רבי בעי~א 
 אתיין דהנו~נין כרשב"ג

 למ~
 כדכ' מקומה זו שאין

~רש~א
 ב~

 למ~ דאתי בנס~ ~בויהי בנו~נין לרשב"ג וכן וז"ל
מקו~

 וכו' אי' בפסיקתא וז"ל מלובלין ~הר~מ וכ"כ
 מסו~

 מלמעלה
 ורק אך כ"ש ורק אך פירוש ולרי"ש לכ"ף שדומין הפוכין נו"ניןולמטה
 אומר ר~ הפרשה של מקומה זה שאין לומר למעט בא מה היאמיעוטי
 ס' שהואמפני

 בפ~
 הנו"נין באו דלא ואומר פליג דרבי הרי עכ"ל

 בתיבה הפוכין הן דהנו"נין וס"ל הנו"נין מקום בקביעות הכאפליג דרבי ~כ אלא רבי פליג דלא תהלים בפסוקי מהתם הכא ~נאומאי למע~
 לא אבל וז"ל ~רש"א כמ~ש מיעוט שום להורות ענין אינו וא~כעצמה
 נו"נין דהפסק לומר ויש מיעוטין שהם וכו' בנו"נין משמע מאיידענא
 וה"נ וכו' ג~ד קודם רק אינו וגו~ דויצ~ו ומשמעו ענין מיעוט עלמורה
 מורה הפוכין נו~נין זה כעיןהתם

 למ~
 בנסע ויהי דפרשה מקומה

 סבר רבי וא"כ ר"ה במ' מהרש"א עכ~ל אחר במקום רק שם שייךדאינו
 יתירים נו"נין הוי לאדהנו"נין

 בהפס~
 דאין ענין מיעוט כאן לית וא"כ

 עלמורה
 מיע~

 אבל בתהלים כמו הענין שמפסיקין נו~נין הפסק אלא
 לא אמר וא"כ עצמן בתיבות הן הפוכין שנו"נין בזהר כדמ~מע ס"להכא
 ~כ אלא לפ~ פ' בין להיות להן היה דא"כ למעט שבא זה הוא השםמן

 שהיא הפוכה נו~ן איכא במתאוננים גם וא"כ היא בפ"ע שס'שמורה
 דהלכה ~מן בתיבות הפוכות הוי דנו"נין לפסוק יש כן ובהיות בפ"עס'
 דר' ועוד בבריי' ולא במשנה אלא כרשב"ג הלכה אמרו ולא מחבירוכר~
 ערוכה ברייתא שהרי ועוד וכו~ הם ס"ת ז' דאמר ס"ל כוותי~ נמייונתן
אתיא

 כ~
 ללקט י~ אם שנמחק ס"ת כתבי כל בר"פ דתניא

 פ~
 אותיות

 זהו אותיות פ"ה ופירש"י הדליקה מפני אותו מצילין בנסע ויהי פ'כגון
 בנסע ויהי פ' כגון בקדושתו עו~ד להיות בלה או שנמחק לס"תשיעור
 ס'שהוא

 ל~~
 ויש

 ב~
 כ~בי קאי זו דברייתא הרי עכ"ל אותיות פ"ה

 ~פסקו הוא הלכתא ברייתאוהאי
 הכ~

 והש~ע והטור והרמב"ם הרי"ף
 בתיבות המה הפוכין דנו"נין לפסוק יש וא~כ כרבי ד~לכ' בהדיאהרי

 היטב ודו"קעצמן
~ 

~~~~
 ואות במלה מלה ואעתיקם דברי על המשיג הרב דבריאציעה
 לומר שאין פשוט הדבר אומר ואני וז~ל וכלשונו כ~תבובאות

 לראות כפשוטו ס"ת הביאו לא למה חדא הנ"ל הגאון הרב כדעתכן
 ראה הרמב"ם מוגה ס"ת בימיהם הוי לא וכי הפוכים הנו"ניןמקום
 עד אבת~י' ואענה עכ~ל לראות יכולין היו לא והם מוגה מס~תוהגיה
 על לתמוה הו~ל טפי ור~ב"ג רבי על תמהשהוא

~ 
 ר"א ובנו ב"י שמעון

 ותיקש' בהעלותך ספר בזהר כדאי~ ההפוכין נו~נין באלו מחולקיםשהיו
 ר"א רק כך ראו שבאמת אמנם מוגה בס~ת ראו לא אמאי הנ"ל להרבלי'
 סבא המנונא דרב בס"ת ראה ורשב"י סבא ייבא רב של אס"תסמך
 נו"נין בענין בס"ת מחולקות תמונות היה קדמאי בדורות שאפילוהרי

 דרא על מתמה קא מאי וא"כההפוכים
 ד~

 הנ"ל הרב כתב עוד ורשב"ג
 טעם על אלא הסימנים מקום על פליג לא שרבי ועודוז"ל

 הסימני~
 שר'

 הוא השם מן לאאומר
~ 

 פלוגתא שעיקר היטב לעיל בארתי הנה עכ"ל
 למה ידעת' לא ועוד וז"ל ~נ"ל הרב עוד מ"ש וכן הסימנים אמקוםדר~
 שהוא ישראל אלפי אחר הנו"ן יהיה שלא בפ~ע ספר שהוא רבי לדעתאף
 עכ~ל בפ"ע ספר היא וכו~ העם ויהי שפ~ לסי' כמתאוננים של פ~קודם
 קביעות הוי דאלו לדבריו מקום אין דבריו באור לעיל ולפמ~ש הנ~להרב
 מהרש~א כמ"ש ענין מיעוט על מורה הוי לפ~ פ~ בין ב~פסקהנו~ן
 הפוכה ~הנו"ן רבי לדעת לומר א~כ תהלים מב~וקי הכאדמ~ש
 להורות אלא למעט בא לא ולכן נו~נין הפסק כאן ולית ~מהבתיבה
 לדעתו וגם וז~ל הרב כתב עוד ודוק ב~~ע ס~שהוא

 שא~
 צריך הסי'

 ~ו הי' שלישית תיבה עד כך כל לאחר למה ו~ו~ העם ו~י בפ~ל~יות
 הטעמים שכל העם ויהי של הוי"ו תיכףלהפוך

 שהסי~
 הפוכה בנו"ן

 עכ~~ל בנסע ויהי פ' על אם כי אינו ו~קנטי ומהרש~א ובבחייבב~~ט
 המחברים טעמי זולת טעמים עוד יש לא וכי הנ~ל הרב עלת~ני

 הנ~~
~

 לפניו ואציעה דיקא נו~ן הפיכת
 כ~

 במתאוננים נמי דשייכי טעמים
 ת"ח וז"ל השכינה מורה דנו"ן בה~תך בזהר ~ש שבראשוןראשון

~ביבותא
 דקב~

 מישור מארח סטאן דאינון א~ג דהא לגבייהו
 לא הכי לאו דאי לקבלייהו אפי~ו אהדר זימנא ובכל לון לשבקא בעילא קב"~

 ב~אוננים דוקא שייך וזהו וכו~ בעלמא~קימין
 דא~~

 ~מ ד~~או
 ב~ דאלו בי"ר הובא הנעלם במדרש ו~וד חדא הא לגבייהו אפי~~הדר
 של ~ודו הםנ~~ין

 הקב~
 ~קב~ה ועתיד וכו~ ~לם של עיקרו ~ם

 עתיד הנו~נין ובאלו וכו~ למקומם נו~נין השנילהשיב
 הקב~

 ~ו ~רוק
 משי~ ~יל~שראל

 ועוד ~מו ינון דכתיב
 במד~

 הנו~נין על ~עם פליאה
 לא ישראל כנגד פניהם היו ואם דין מדות שני הם כי ~~םדנהפכו

הי~
 ו~יו א' עד מהם נשאר

 בדין ~דקדקו שלא כדי הפוכי~
 של~בה ממ"ם הם שהנו"נין משה ויקהל ס' שהביא טעםוגם ~י~ו~ ~כ~

 ראיתיוכן ה~ר~
 ~זה~

 ול~ו במתאוננים גם שייך טעמי הני כל לפי כדבריו
 בנס~ בויהידוקא

 הרב כתב עוד וריח ט~ם שום בו אין ואו והפיכת
 הנו~ן הסי~ היא וכאן שיטין ד' צריכין לס' ס~ שבין ועוד וז~להנ~ל
 שהוא בנסע ויהי קודם הפוכה הנו~ן צ"ל וא"כ שיטין הד~ במקוםהפוכה
 אומר ואני הנ~ל ~רב עכ"ל וכו' הספר לתחלת וכו' הספר סוףבין

 יצ~ו בראד לק~ק ~ז השבתי וכבר כן ~אומר מי ביד הוא וטעותכי ל~
 חומש בין נקט אלא שיטין ד~ לס~ ספר בין ה~~ס קאמר שלא ליוהודו
 ספרים ז' וא"כ כרבי הלכתא דבאמת משום שיטין ד'לחומש

 ה~
 ולא

 בין שיטין ד' בעינן ספרים ז' דבכל ה~א דא"כ לספר ספר בין נקטמצי
 ספר דקריאת ~ס~רספר

 הו~
 הפסק התנא בעי לא וב~מת ה~בעה לכל

 חומש חלק בין אלא ~יטיןד'
 לחומ~

 ב~ן נקט לכך
 חומ~

 וספר לחומש
 לחמשה נחלקת שהתורה וקי"ל אחר ענין הוא וחומש אחר עניןהוא
 ספרים לשבעה וגם תורהחומשי

 צלו~ ו~
 כתבתי דמילתא ~וטעמא וברור

 מסכת לדברי בביאורל~מן
 ומ~ סופרים~

 כן נאמר לא ~מה וז~ל ~וד
 נאמר לא למה כתב עוד התיבה תוך דוקא הם שהנו"נין עכ"ח דלר~לעיל שביארתי ממה זה מובן כבר בפ"ע ס' הוא זה סי~ עד זה שמסי~ לרביגם

 הנו~ן מראה כן מקומה זה שאין מראה וכו' ראשונה ~הנו"ן כמולרשב"ג
 אחר אלא כאן מקומה ~ין כמתאוננים שפ' כו~ ישראל אלפישאחר
בנסעם

~ 
 ~לא אמרתי לא אנכי גם הלא תמיהני ~כ"ל המחנה

 דכוונתו וכ"ת הפוכה גופה מתאוננים שבתיבת שהנו~ן למימר מצינןלא שלרשב"~
 מתאוננים שפ~ מראה גופה דבתיבה למימר מצינן נמי דלרשב~גלומר
 דמשמע דרשב"ג מלי~נא הוכחות כמה כתבתי דהרי חדא מקומה כאןאין
 כשתיעקר ~הרי לזה סי' צריך מאי ועוד לפ' פ~ בין שהם שס"לדוקא
 המחנה מן בנסעם אחר מתאוננים נשאר לא ממילא א"כ זה ממקוםבנסע
 הנ"ל הרב כתבעוד

 וז"~
 מחבירו כרבי שהלכה הנ~ל הג' הרב מ"ש ~וב

 שאין כיון נ~מ אין כתבתי שכא~ר אף כרבי סבר יונתן שרביובפרט

 ד~הפלוגת~
 שרשב"ג חדא ז"א גם א~"כ הנו~נין ~מקום כ~ל ורשב"ג

 ז"ל שרש"י זר דבר הוא וגם מחבירו כר' הלכה ואין כוותי' אשי רבקאי
 שאין ~כתב מה עכ"ל דהלכתא אליבא שלאיפרש

 ה~לוגת~
 במקום כ~ל

 הנו"נין במקום דוקא הפלוגתא ד~כ לעיל בארתי כברהנו"נין
 בתרתי טעה מחבירו כר~ הלכה ו~'ן דרשב"ג כוותי' קאי אשישרב ומ"~
 ~חסר~. אשידרב חד~

~~~~
 על גם להרבאשוב

 מ~
 אף שלי רא~ונה ראיה על שהשיג

 על מלה~יב ידי אמנע לא מ"מ זו ראיה על יסודבניתי של~
 בפי' משמע בנסע וי~י גבי האי רבינו הלשון שמשמעות מ"שטענותיו כ~

 נו~נין כ~ון בזה"ל לכתוב צריך היה ~א~כ לפ~ פ~ בין הםשהנו"נין
 ובמתאוננים בבנסעדכתיבי הפוכי~

 וג~
 הנו~ן על בנסע ויהי גבי שייך איך

 מה~ש~ל שהביא שניה תמונה להרב אישתמיטתי' הרב עכ"לדכמתאוננים
 ולא הפוכות המה ד~נוחה ונו"ן דבנסע דנו"ן בזוהר ר~א כדברישהיא
 ~זכיר לא לכן זאת כתמ~נה ס~ל גאון האי רב וא~כ כמת~וננים שלנו"ן

 ~קמתאוננים
 בנס~

 לשון וכתב
 נ~י דובנוחה מ~ום הפוכין נו"נין רבי~

 אמ~ ~הרי ב~ע~יקרי
 וזהו בנסע בוי~י אותיות פ~ה דיש ב~~רא

 והא התיבה שבתוך לנו"נין כונתו גאון ~~י דרבינו לעולם וא"כובנוחה ע~
 כתבדלא

 בבנ~
 נו"ן ~ם לכלול היינו בנסע ויהי גבי ו~תב

 שהן בפי~ כתב גאון ה~י ~רבינוומ"ש דובנוח~
 סימני~

 רבינו כתב כן לא בע~מא
 לשונו מ~מעות דאדרבה סימנים נקראים ש~ם כתב אלאה~'

 שהן מפני סימנים ש~קראים רקאיתיות שה~
 שכתבתי בשמי ומ~~ הפוכי~

 לכתוב צריך הא הקשה ו~"ז סמניות מב~ אותיות שתי התנא כתבלמה
 סרוק' בוקי עכ"ל שמות וב' א~ שם ועבור ו~מאל ימין עבור אותיותב'
 זה אלא וכו' אותיות ב' התנא כתב למה בלשוני כתבתי שלא ביתלה
 דהסי~ אמרינן ואילשוני

 ה~
 סי' אלא אותיות אינם א~כ לפ' פ' בין

 להתנא והי"לבעלמא
 למינק~

 אותיות ב~ לכתוב הו~ל ולא סימניות ב' או
 מ"מ ושמאל ימין משום אותיות ב' כתב ~התנא א~ג דהא סמניותמב'
 וא~כ אותיות ב~ אמ"ש אדלעיל קאי נמי סימניות מב' בין דמסייםהא
כונת

 הת~~
 ~כ

 לו~
 שכל ו~ש סי~יות ~~ הם שהאותיות

שלי הדקדו~
~ 

 המ"ם
 שה~

 אמת עניות דקדוק והוא סמניות ב~ בין ל~תוב לו
 והוא ~ין דל שאני הואכן

 אי~
 הוא הדקדוק בעיניו חכם עשיר

 מלבד ~לי~תיבה ~
 ה~

 דאם
 נימ~

 אע~ג סמ~יות ב~ ~ל דחייב
 לא בין תיבת לפ"ז~ותיות ~אינ~

 א~
 בלשונו נקט ש~תנא

 ב~
 סימניות משתי

 אדל~ל קאיוא~כ
 כ~

 בין כל
 דנק~

 בין בי~נו בין דהיינו התנא
 דהיינו אותיות ב' הכותב אמ~ש נמ~ סי~יו~ מב~ בין וא~כ ו~ו'ב~מאלו



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

 וא"כ סמניות מב' הן ~ותיות שהשתי~כ
 קרא~

 הוי ואי אותיות לסי'
 אותיות שאינם א~~ שה~~יות התנא~ת

 א~
 בין תיבת שייך לא

ו~ם
 ה~

 בלשון ~תשובתי כתבתי וכן סי~ניות או אלא לכתוב ~ו"ל ולא

~~
 דהו~ל

 ~ ~נ~
 על דלא נמצא י~ש

 ה~
 א~נם ואם דקדוקי ל~וד

 דקדוק אם כי הו~ שלא שכתב דעתולפי
 ה~

 סתר האיך א"כ ל~וד
~~ 

~~
 למכתב הו"ל לדוכתי' הדקדוק הדר שלפ"ז ה~כלל ~דברי שהביא

 פירושו ה~י נ~י ד~וי ~~יו~ ב~בין
 בי~

 בכתב שיד~ת אותיות ב'
~~ת בי~

 דהיי~
 ~הם

 לסי~
 וא"כ ה~ם ל~ ~ ואכ~י

~ 
 ת~ן

 על לאאמנם כלו~
 וז~ל ומ"ש ~~' על ו~ם בין תיבת על ~ם אלא דקדקתי ה~

 לפרש יכולים הי~ סמניות שתי ב~שנה כתב הי' ~ם י"לועוד
 א~

 אם
 איזה לסימן שום~פעולה ~שה שאינו ב~ה שרטוטין או נקודות ~ניעושה
 הצריךדבר

 סי~
 ואינו סימנים ב' ~עשה אלא

 מס~
 אעפ~כ דבר שום

 פירושו ~מניות מלת הא כך לפרש מצינן הוי איך ת~הני עכ"ל~ייב
 שעושההוא

 לסי~
 להר~ב"ם המשניות בפי' ~יין סימן הצריך לדבר

 שכותבין כמו סי~נים והם סימן של רבים ל~ון הוא ס~ניות וז"לשכתב
 ו~"ש למיטעי ~ינן איך א~כ ע~ל וכו' א~ד על שיורה א'בא'

 כשהם אם כי סי~ניות בב' ~ייב שאינו הנ"ל ה~און הרב סברת לפיועוד וז"~
 משום אלא אותיות ב' ~ייבו לא יוסי א~ר במשנה שם ~בואר האאותיות
 כותבין שכןרושם

 וכ~
 זו~ו בן איזה לידע

 ומפר~
 יעקב ר' ב~~רא שם

 זו~ו בן איזה ולידע הוא יוסי ר' כולה וסיפא שרישא יעקב דבתברי'
 כר' הלכה דאין לבו שם ~א עכ~ל בא~ותיות דוקא לרשום א~צבודאי
 ולפ"ז ידיו בשתי בשולט למתני' דמוקי נקטינן ~אביי אלא ~נ"ליעקב
 אפילו ~ייב הוה דאל"כ באותי~ת דוקא אלא ~~ייב אינולת~ק

 הוי מיהא רושם ובשמא~ו וז~ל רש"י כ~"ש בש~אלו וכתב ל~ודבי~ין בשול~
 בשמאלו בין בימינו בין וז~ל שכתב להרמב"ם ה~שניות בפ' ועייןעכ~ל
 כתיבה נקראת אינה אדם בני שאר אבל ידיו בב' ~ש~ש שהוא ~י~ל
 ס~ד ואי עכ"ל כותב לא רושם אלא אינו ש~אל כתיבת אבל בי~יןאלא

 אדם כל בשמאל אפי' א~~ יוסי ~ נמי דרישא יעקב ~רביד~לכתא
 הרמב"ם פסק נ~י וכן הברטנורה וכ"כ הוי ~יהו רושם דהאלי~ייב
 בשמאלו הכותב וז~ל הי"ד פי"א שבת הלכות תורה ~שנה בספרובהדיא
 ~ייב בש~אלו בין בימ~נו בין וכתב בשוה ידיו בשתי והשולט וכו'פטור
 דברי על ~ה~י~ ההש~ות בכל מתום שאין הרי ~אביי דפסק הריעכ"ל

 ~וצק כראי דבריות"ל
~ 

נ~~~~~
 רא~ אין ה~מרא מלשון ראי' ~ש הרב שהביא הרא~ת

כ~"~
 רשב~ג דברי ד~ו

 אב~
 ההפ~כה כמותו דהלכה לר'

 רשב"~ בדברי נ~י ופסיקתאובס~רי ~ב"~ ~דברי ~"כ ז~ת כתב ר~"י הלא דשבת מרש"י ומ"ש ~מהבתיבה
 דמ' וברש~י הכי מדמשמע היא

 ומב~יי מבעה"ט ראי' ומ"ש שאני תה~ים בפסוקי דשם כתבתי ~רר~ה
 לומר מוסיף הנני ו~תה הראיה לבטל ~תבתי ~שונה בתשו'הנה

 שההפי~ה סוברים שהם נראה הב~יי ומדברי הבעה"ט ~דברידאדר~ה
 היא הפרשה שמקום מר~ז שהנו~נין כתבו דהא התיבה בתוך דוקאהוא
 וא"כ פרשיות נ'לפני

 תינ~
 אות הוא בודאי הוא ~"כ התיבה בתוך אם

נ'
 אע~

 מ"מ ~ופכת שהיא
 מוכ~

 נקראת אינה דאל~כ נו"ן שהוא
 דלמא נו"ן ש~וא נדע מאין לפ' פ' בין עומדת אם אבל יפההתיבה

 יימר מאן וא"כ נו"ן צורת בה ואין היא הוא הפוכה שהרי בעלמא~יור הו~
 אליבא תנאי תרי ולפ"ז פרשיות נ' לפני ש~קומההרמז

 דלדברי דרשב~~
 סבר מהםא~ד

 בתוך שהם נ~י ר~ב~~
 התיב~

 ומרמז
 נ' לפני ש~~~

 בתיבת א~ המה ההפוכות דנוני~ן כתמונה ס~ל אלא ישראל אלפיוא~ר בנס~ ויהי לפני פירושו אין ולמטה ל~לה בלישני ד~קט ומהפרשיות
 שא~ר וז~ו היא בנסע ויהי ~פ' נמי דובנ~ה ובנ~ה בתיבת ושניהבנסע
 דהיינו בנסע ויהי בפ' מלמטה וא' בנסע של הפ' בת~לת ר"ל ל~להא'

 ב~~רא ר~~י אבל דבריו בת~לת והב~יי הבעה~ט נ~כוונו ולזהבובנ~ה
 אליבא ~ל שבפ~י~אוהצ~ר

 לפ' פ' בין היא ~נו"ן דרשב"~
 לפני ש~קו~ה רשב"ג בדברי נא~ר לא שהרי כפשוטו ול~טהדל~לה ~פירו~

 סתם אלא פרשיותנו"ן
 אי~

 כאן
 וא"~ מקו~

 בין ה~י~ן להיות יכול
 שדו~ן בפ~יקתא ~דאיתא ורקין כאכין רק כנו"ן בא~ת יחשב ולא ל~'פ'

לרי~ש
 וכ"~

 הב~יי וגם
 בסו~

 ~~~~ נטה קבלה ~פ שדורש דבריו
 ~דברי לכן ~~ל ~ל א~ר הוא ההו~י ~לו~ר לפ' פ' בין הוא שהס~זו לד~

 איןראיהה~~~י
 ש~

 פעם ~וש דרך
 תופ~ ~

 דרוש לצורך
 ש~

 דיעה
ופ~ם ~

 א~~
 זו ד~ה תופס

 א~נ~
 ~א לא

 בי~ להכרי~
 הלכה לפ~ק ה~עות

רק
 בעל~ ~קד~

 תפס
 ~דר~

 וחוץ דר~נים
 ל~

 ~ש
 ~נטה ה~~יי בש~

 ~~ן הוא שהס~לדיעה
~ 

 בה~קת רק ר~יתי לא לפ'
 ~~יי ד~רי הר~

וכתב
 ה~

 שהסי' ~~ונתו ~~~ל
 הי~

 ~ל לפ' פ~ בין
 ~העת~ לפ~~

 הבנת כפי כוונתו היה אם אף בבעה"ט כן וכמו עליו לעיין עתהבידי א~ הב~יי וס' ע"ז וכלל כלל משמעות שום אין הב~יי דברימ~רש"ל
 בעלמא דרושים ש~יבר זה מ~בור ראיה להביא אין אעפ"כ הנ"ל~רב
 לפ' פ' בין נו"ן שכותב שראה יקר כלי ~' שהביא ראיה וכן לדינאולא
 שכתב כמתאוננים העם ויהי בד"ה יקר כלי בספר לסיפא שפיל לאהנה
 כמתאוננים ובמלת הפ' שבסוף הפוכה נון" סוד והיא וז"לבהדיא
 הפוכה ונו"ן הפ' שבסוף הפוכה נו"ן וז"ל דבריו בסיום ~"כ כתבו~~"ז
 גופה מתאוננים ~במלת שכתב הרי יקר ~כלי עכ"ל כמתאוננים~במ~ת
 והראיה התיבה שבתוך נו"ן להפך ש~לילה הרב יאמר ואיך הנו~ןהפוכה
 תורה אור מ~'שהביא

 שהוכי~
 כבר מסורה לפ' פ' בין הנו"ן להיות

 שלאבררתי
 מוכ~

 ואדרבא כדבריו
 הפוכות הוי שבתורה כדברי ~וכ~

 עצ~. בתיבותהנו"ן

~~~~
 להיות שצריך הראיות למספר~בוא

 נו"~
 בתוך דוקא ההפוכה

התיבה
 ראש~

 ובין ייבא דרב בספרא שבין ~וה"ק ה' הוא
 ~ם וכדפירשו מהופך הנו~ן התיבות שבתוך ~שמע המנונא דרבבספרא
 ל~ ומה בע"א לפרש שא"א נלע"ד והעני הקטן לי גם ומהר"םמהרש~ל
 לדבריהם ~הסכים ולדכוותי לדידי צריכי לא הנ~ל ה~דולים כיל~אריך
 הנו~נין על הזוהר דברי ~רש תורה האור שבעל ששמע הנ"ל הרבומ"ש
 פירושם מוציאין אין כך ש~מע רק בידו נמצא ~א הזה והספר ~פ' פ'שבין
 דשמא ספיקא ספק מפני ו~הר~מ מהרש"ל עולם עמודי הדור ~דולידשני
 האור פירש שלא שקרהוא

 תור~
 הזוהר בדברי א~ר פירוש כלל

 אשר הנ"ל ה~אונים מפירושי עדיף שפירושו יימר מאן הואשאמת ואת~~
 הגיע לא אפ~ר תורה והאור ישראל תפו~ת בכל ~יבוריהםנתפשטו
 וז"ל הרב ומ"ש תלמידיהם מתלמידי ~דל~לה

 א~
 בפירוש כתוב ~יה

בזוהר
 ל~פ~

 בתוך הנו~נין
 ה~ת~

 הפוסקים וכל ב~מרא מוזכר שאינו כיון
 א~כל~פך

 ממיל~
 ~ל ~ולק הזוהר דברי ~יה ו~"כ פסול הוא לדעתם

 וכ"ז ~הפוסקיםה~מרא
 והזוהר הקבלה ~בעלי דבר שכל וכו' ידו~

חו~קי~
 ה~מרא עם

 ופוסקי~
 ~מרא א~ר הלך

 ופוסקי~
 הנה ~כ"ל

 קא~ לעיל ~יארתי מה לפי אבל והזוהר ה~מרא בין להפריד עצמותקע הר~
רבי

 ו~
 ומ~ש לעיל כדאמרן כוות~ה והלכתא דהזוהר כוותיה יונתן
 ראה לא עקו~ות אותיות אם כי האותיות הפיכת הזכירו לא~הפוסקים
 רבינו ש~ברבסמ"ג

 ס"ת בה' זה בלשון הרמב"ם בשם שהביא ~וצי מש~
 ובאותיות ה~דולות באותיות ויזהר דנ~ו ס~ת דה' ז' בפ' משה רבינווכתב

 שצורתן ובאותיות הנקודות ובאותיותהקטנות
 ר~

 הלפופין הפפין כ~ון
 מפ~ איש הסופרים שהעתיקו כמו העקומות ואותיות ההפוכותואותיות
 הס~~~ לפני היו אשר הרמב"ם שבספרי הרי עכ"ל וכו'איש

 כתוב היה
 ל~וד העקומות ואותיות ל~וד ההפוכות אותיותבהם

 ומוכר~
 להיות

 אותיות תיבת ונ~סרו בדפוס טעות נפל שלפנינו הרמב"םשבספרי
 ה~יה ואפשר הפוכות אותיות בטור כן שה~יה בדרישה ומצאתיהפוכות

 ע"פכן
 הסמ"~

 ובס~~ג ברמב"ם הפוכות אותיות שהוזכרו לדין זכינו

 ה~ה~וע"~
 בטור לפנ~נו לפ~ש שאפילו ועוד בטור ~ם הוזכרו דרישה

 אותיות ער"ה בסי' הטור כתב שהרי ובש"ע בטור הכי משמענ~י
 שלפני אלא זה דין להטור לו יצא ו~אין משונות מהו ולכ~ורהמשונות
 ה~ירסא ~~כ היההטור

 באותיות שיזהר שכתב הרמב"ם מדברי שבסמ"~
ש~ורתן

~ 
 וא"כ מ~ונות אותיות הטור כתב רע צורתן תיבת ובמקום

 ~שב שהרי ההפוכות אותיות ~ם נ~לל משונות אותיות הטור שכתבבמה
 אותם קרא והטור רע שצורתן אותיות בין ההפוכות אתהרמב~ם

 הוזכרו דשפיר נ~א ההפוכות אותיות הם ~שונות בכלל כןאם משונ~
 וטור וסמ"ג ברמב~ם הפוסקים ב~ל ~הפוכותאותיות

 דתיבות שהנו~ן בדפוס טעות נפל ו' סעי' ער"ה סי' רמ"אובה~הת ו~לבו~
משונות

 במקו~ נכת~
 וסבר דפוס טעות ~הוא הרב הר~יש ולא כתב

שרמ~
 שעושה בזה ופירוש ונד~ק עקומות במקום משוכות ~ותיות כתב

 דקסיבוב
 ו~

 שייך וע"ז ~אות ק~ת ומעקים שמושך ~שו~ת ופי' וז"ל
 ש~ים עקו~ותלו~ר

 הא~
 הרבה האר~ך בהסיבוב

 ע~
 הנ"ל הטעות

ושפ~
 ~נרשם כאשר הטור לשון העתיק ר~"א כי ~נם קול~סין ושי~ר דיו
 הא~רונים וכן ~שונות כתב ובטור הטור לשון היא זו שה~~הבצדו

 ובפוסקים בר~ב~ם שנז~ר ד~ינווהשתא
 א~רי~

 ההפוכות אותיות
 הרב דברי נ~י בטלים~מילא

~~ 
 הפוכה נו"ן וז~ל עוד

 בתו~
 התיבה

ה~~
 פסול אות ~ום צורת נפסד שאם וכו' ~ר~"ם ~~בואר ג~ור פסול

וא~
 יאמר

 ~או~
 ~א צורתה נפסד נקרא לא הפוכה שנו"ן ~אפשר

 ~~ סב~ איז~ ~~אם דא~
 ~ץ

~  
 א~ו

 ד~
 ברור

 וא"~
 ~וזכר דאינו ~יון

 ~וםבשום
 האי~

 ~כשול בס~ק אף ע~~ינו על ~מוד אפשר
~~ 

 עכ~ל

ה~
 לה~ם ד~~נו והשתא הנ"ל

 וס~~
 פוסקים ושאר

 בה~ ש~וז~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~

 נפסד מיקרי דלהוי בזה ספק אין שוב לעשותו הפוכות באותיותליזהר
 ואין דוקא לכותבן לכתחלה ליזהר הרמב"ם מצוה האיך דא"כ האותצורת
 להו קרי אמאי דא"כ לפ' פ' שבין להפוכות נתכוין שהרמב"םלומר

 מן כשעומד משא"כ אות ליה הוה לתיבה כשמצטרפת דבשלמאאותיות
 נפסד מקרי דזה לומר ת~ה אם ו~פרט אות הוי אמאי עצמו בפניהצד
 ומיקרי התיבה בתוך דעומד אע"כ אות ליה קרי אמאי ~"כ אותצורת
 ~מו הנ"ל הרב שהביא נתן דר' מאבות ראיה ועוד גמור אותשפיר
 בתורה אמורות סימניות שני וז"ל ל"ד בפ' משתלים ידי'ומדויל

 בנס~ וי~י קטנה פ' ואיזהוקטנה בפרש~
 פ' היתה ראויה אומר רשב"ג הארון

 פלוגתיה בר רבי דהוא ת"ק דבדברי הרי ע~"ל וכו' ממקומה שתי~רזו
 נקט מילתא בהאדר~ב"ג

 בלישנ~
 בפ' ~תורה אמורות סימניות שני

 ולאחריה לפני' ולא עצמה בפרשה הוא שהסי' ב~דיא דמשמעקטנה
 והשניה דובנסע היינו ראשונה דנו"ן לרבי ס"ל גי~א דלהאי לומרוצריך
 כתב ולכן סבא ייבא דר~י ספרא עפ"י בזוהר ר"א כדברי דובנוחהה~ינו
 אליבא דבונוחה נו"ן ליה ~מה וכ"ת בנסע ויהי בפ' סימניםב'

 ד~
 הא

 בנו"ן ליה סגי וא~כ בפ~ע ספר ~הוא ~ומר הוא ד~סי' ~רב~ס~ל
 החנייה בעת ~ל ובנוחה ~ל דנו"ן בזוהר ר"א כדאמר דאתי י~ללחוד דבנ~

 דברי הת~לת פי' לכוין ואפ~ר מהרש~ל כמ"ש וכו' לארון פניהחוזרת
 אית הכא אמר ר"א וגו' בנסע ויהי שאמר עד"ז בזוהר אניעזר~'

 בשלמא פי' דוכתא בתרי אמאי לאחורא מנוזר דאיהי נ'לאסתכ~א
 בתרי אמאי א~לא בפ"ע ס' חשיב בנסע דויהי דמורה למימר איכאראשונה
 זה ועל בפ~ע ספר ~וא להורות דהא דוכתא בחד לן סגי דהאדוכתא

מת~
 מאבות הרי בזוהר התם כדאי' ר"א

 ד~
 שתהא ראיה הוה נתן

ההפוכה
 בתיב~

 בתוכה דמשמע ב~רשה ~ם ש~סי' כתב שהרי עצמה

ומ~
 לן למה עכ~ל פ' גבי כמו הוא בפ' שאמר דמה הנ"ל הרב

 כתב כאשר להרב ליה דקשיא מש~ם ואי כפשוטו לפרש נוכל אםבדוחק לפר~
 ואםוז"ל

 סימנים שני אמר האיך כמתאוננים של הנו"ן השני הסימן הי~
 ~מתאוננים לנו"ן כלל נתכוין לא דבאמת כתבתי כבר ~"ל בנסע ויהיבפ'
 ענין וז"ל שכתב הנעלם ממדרש ראיה ועוד כדאמרן דבונוחה לנו"ןאלא

 בנסע דויהיהנו"נין
 ובנח~

 הנו"ן עצמה דבתיבה משמעות עכ~ל וכו'
 דחשיב ועוד בנסע ויהי דלפני כתב ולא בנסע דוי~י דכתב חדאהפוכה
 פרשה שהרי לפ' פ' בין למימר דליכא עצמה בתיבה ודאי ושםובנ~ה
 אותיות פ"ה בה שיש היאאחת

~ 
 דע וז"ל פליאה ממדרש ראיה ועוד

 שי~בני
 כזה הפו~ה אחת נו~ן

~ 
 כמתאוננים העם דויהי ונו"ן דבנסע

 כתב שהרי הפוכין הן עצ~ן שבתיבות דהנו"נין משמע כאן דגם הריוכו'
 בנ~ ויהי לפני כתב ולאדבנסע

 וכו' דויהי ונו"ן דכתב ועוד
 מס' ראיה ועוד המסורה במשמעותכדאמרן בנס~ לויהי שניהם שייכי א~כ לפ' פ' בין היא דהנו"ן כוונתו הוהואי כמתאונני~

 ברו~
 רש"ל ש~ביא שאמר

 בעל הגדול וכ"כוז"ל
 ב"~

 הפוכה ג"כ מתאוננים של קדמאה נו~ן שאותו
 שבתיבה שהנו"ן בהדיאהרי

 עצמ~
 מו' רש"ל שהביא מה ועוד הפוכה

 ובנחה של שניה והנ' הפוכה בנסע ~ל דהיינו ראשונה נו"ן מ"כטודרוס
אינה

 הפו~
 בהדיא נמי ~רי ה~כות ~ניהם כמתאוננים של והנו"נין

 כמתאוננים של נו"נין שני כתב שהרי התיבה בתוך נו"נין~~פכין
 מתאוננים של קדמאה נו"ן כתב נמי ג' ו~תמונה עצמה התיבהשל וזה~
 שבתוך בהדיא נמיהרי הפוכ~

 רש"ל שהביא תמונת בשארי ועוד מהפכין התיב~
 אית מינייהוברובא

 הפו~
 בתיקוני ראיתי וכן התיבה שבתוך בנו"נין

 דבנסע נו"נין השני נדפסו דפוס מיני בב'סופרים
 ודכמתאונני~

 מהופכין
 מדברי ראיה הרב ומ"ש גדולות במקראות הוא וכן עצמה התיבהבתוך

מהרש~
 לנו"נין כונתו הוה ואי הפוכין נו"נין כמין הן סימניות שכתב

שבתוך
 אלו סימניות לכתוב ליה דהוה כמין לשון מאי ~תיב~

 שבת שבמס' שהסימנ' וז"ל כ' ~ה במס' וכן שבת במס~ וזהוהפוכין הנו"ני~
 נו"נין על שמפורש שכ' הרי שם כמפרש הפו~ין נ~ כעין הן ~סי~יןפי' ש~

 לא הנ"ל הרב עכ"ל ~הכתב בתוך הנו"נין ולא לסימנים אחריםהפוכין
 ו~ב שס~ם וראיה דרשב"ג אליבא אלא כתב לא שמהרש"א לבושם

 חשיב ספרולמ"ד ו~~
 בפ~

 עכ"ל ~~ן שה~א זה בספר הנונין באו וכו'
 כד~יל נו"נין כמין כתב ולא הנו~נין בלישני~ באמת כתב זה של~דהרי
וגם

 דקד~
 זה בספר וכתב

 דמשמ~
 ~ני ולא ~ו~יה בנסע ויהי בספר

 בנ~ויהי
 בתיבה הנו"נין הוה לרבי כי

 ו~ עצ~
 נו"נין כמין לעיל

 מ~ים שהרי ~ב~~ ב~ריקאי
 שא~ ב~

 ל~לה סימניות
 ול~

וא~
 ו~רשב"~ רשב"~ דברי הם

 ו~ן לפ~ פ' בין באמת הוה
~ במ~  וז~לכתב 

 וש~
 אליב~ נמי דקאי ~ום היינו נו"נין ~ין הסימנין ~י~ו

 ו~ין ~כין סי~ין ~ן ~ה ו~ב ~ת~יל ~הרידרשב~
 ב~

 כתב~ כל
~~ינין

 בנ~ ו~י ב~ ~~
 ~ה

~ 
 סי~יות

~ ל~ ו  ~~ 

 ועל וכו' מקומה זהשאין
~ 

 ~ין הן שהסי~ פירשו ושם כתב
 ש~ה דשם רשב"ג דברי תחלה שכתב מה על הפירוש שאין הריהפוכין נו~נ~

 ולמטה למעלה סי'לה
 ו~

 וברור. צלול

~"~~
 לעשות צריך ~כותב פ"ו התם דאי~ סופרים ממסכתראיה
 בנ~ ויהי של בפתיחהשי~ר

 ומלמטה מל~לה ~ארון
 לע~ת צריך הכותב הדגלים בנסיעות שמקומו אומרים ויש בפ"עספר שהו~

 בפ"ע ~ר שהוא ו~' כמתאוננים העם וי~י של בפתיחהשיעור
 נחלת וקראו מ~ס על שחיבר בחבור ליב מהר"א הרב בזה ופי' כנ"לוכו' וי~

 וכדי לפ~ פ' שבין ריוח ~די יותר כלומר שיור מלשון שי~ר וז"לאריאל
 סמך הפי' וע"ז עכ"ל כשיעור עוד וישאר המנוזרת הנו"ניןשיכתוב

 תלמידו שהיה ניכר כתבו שמכותליהנ~ל ה~
 שמ~

 נמי במ"ס משמע הפי'
 מאוד דחוק הוא המחבר של הפי' זה אמנם לפ' פ' בין הוא הפוכהשנ~
 זאת לו הגיד ומי שיור למלת שעור מלת לשנות הן נביאות שד~ריחדא
 עיקר המחבר דברי דלפי דהמ"ם מהברייתא חסר העיקרועוד

 מקום שיהי' כדי פרשיות ~אר מבין יותר ריוח לעשות כאןדהוצרך כונת~
 נו"ן דצריך גופא הוא נקט לא ועדיין הפוכהלהנו"ן

 הפו~
 דק' ועוד

 בהם שהרגיש הקו' כלל~"ד
 ג~

 פתיחה מלת פי' דאם הנ"ל ~רב ת~מידו
 ואם הך דהיינו מלמעלה וכת' חזר למה כן אם בהתחלההיינו

 למעלה דהאי מלמעלה מתאוננים ~י שנית שוב כתב למה א"כמלמטה כת~
 הכביד ואחרון הארון בנסע ויהי ~' למטה היינו מתאונניםמפ'

 שכתבת~ מטעם דחוק נמי הנ"ל דהרב ופירושו למטה מתאוננים גבישנ~ט מ~
 הברייתא ד~וונות לומר אפשרדאיך

 במ"~
 לפני כלומר ומלמטה מלמעלה

 כאן ריוח ל"ל ועוד כלל נזכרת אינה עצמה שהנו"ן ~נו"ן ולאחרהנו~ן
 ריוח נותן דהוו בזה פסול שאפשר כתב ג"כ עצמו והרבוכאן

 הוא שיעור דתיבת פ~וט דמ"ס הברייתא פי' נראה ולענ"דשא"צ במקו~
 לי~ דקשיא והא שיור לשון שהיא לומר טעמו לשנות צריך ואינוכפשוטו
 שבין לשיעור דכונתו אני אומר שבתורה פ' מכל יותר כאן הזהיראמאי
 בפ~ע ספר שהוא שסיים וזהו לספרספר

 ומ"~
 שיעור לעשות צריך סתם

 הרווחות גבי כתב ד' הל~ה פ"ב ל~יל דהא נלענ"ד שיטין ד' פי'ולא
 שבס' נמצא הכתב מן מרובין הרווחות יהי' שלא ובלבד וז"לשמניחין
 יהי' לפעמים שיטין ד' יני~ אם בנסעשויהי

 הריו~
 מן ~ובה

 שי~ר שי~ה ו~ל שיעור לעשות צריך סתם נקט לכן קטן ס'שהיא הכת~
 ההוא הכותב שיכתוב הכתב ערךלפי

 א~
 ערך לפי דקה או גסה כתב

 מרובה ולא מהכתב פחות שיהי' הריוח יעשה בנסע ויהי דס'הכתב
 ו~~ט התחיל זה שבדין וזהומהכתב

 הכות~
 וכו' צריך

 בפ~ ולמ~
 סתם כ'

 לשון נקט דשם ודין דין בכל וכן ~גמרא כלשון לספר ספר ביןמניחין
 שדברנו הדבר הוא אלא שיעור לע~ות צריך הכותב נקט וכאןמניחין
 שנקט מה נמי א"ש ולפ~ז ההוא הכותב של הכתב לפי השיעור הוידכאן

 ריו~ שיתן ד~ל ~מלמטהמלמעלה
 ~שה בנסע ויהי פ' בהשמתחיל שו~ שלפני בשורה דהיינו למעלה

 ש~
 כמו בפ~ע ס' שהוא להורות ריוח

 שיעור ל~י ריוח כאן יעשה ~ך שיטין ד' וס' ס' כל בין ריוחשמניחין
 השורה מאותה למטה ר~ל מלמטה וגם כדאמרן בנסע ויהי שבפ'הכתב
 לפ' פ' בין הצריך שיעור ריוח י~ה ~ם ~ופה בנסע ויהי פ' בהשכותב
 ס' ג"כ שהוא כמתאונים העםויהי

 בפ~
 לידע שיעור לעשות ג"כ צריך

 ריוח וא"כ לפ' פ' בין לעשות שראוי ושיעור ספרשהיא
 שמו~

 שהוא
 ~מו העם ויהי פ' בה שהתחיל שיטה שלפני בשיטה להיות צריך ס~רעל

 בה שמתחיל שיטה מאותה למעלה הוא ספר בשאר שמניחין שיטיןשהד'
 מתחילין הס' שהריהספר

 ב~יט~
 וש"ע וטור ברמב"ם כדאי' חמישית

 למעלה הריוח מניח כאןכך
 מהשיט~

 ו~ו בה מתחלת העם ויהי שפ'
 ל~ה ~ל מלמטה ומ"ש מלמעלהשכתב

 מריו~
 יעשה הנ"ל

 ג~
 רייח

 פתו~ה שהיא לידע צריך ש~רי בה מתחלת גופה שהפ' בשטהדהיינו
 דפליג פי~ דגלים בנסיעת שמקומו אומרים ויש קאמר זהועל

 אלא בפ~ע ספרשאינו ואו~
~ 

 לה טשה שהקב"ה חז"ל ~אמרו
 כאן שאין להורותהיינו סימני~

 ~ו~
 בפ~ע ס' שאינו ומא~ר

 א~
 שיעור

 הפ' של שיטה שבאותה ריוח אלאלמ~ה
 גו~

 שזו לידע
 היא העס ויהי ופ~ סתימה הוא בנסע ויהי פ' הא יקשה ואיפתוחה ו~ סתו~

פתו~
 כן ואם

 א~
 דינם שוה שי~ה מצינו

 בריו~
 בשני יהיה אם

 חדא לך אימאריוח השיט~
 דמנ~

 דבריי'
 ד~

 ו~~ ד~' כהר~"ם ב~א ס"ל
 היאבנסע

 ודל~ ~ו~
 היא ~נסע ויהי ד~ם ס"ל

 פתוח~
 ש~ינו ~ו

 מ"ס עם הר~"ם שמ~ולק הפתוחותבצורות
 אי~

 מחולקיס נמי דבהא
 אם אפילו ~~ד~ם

 ני~
 בנ~ דו~י לה סבירא נמי ד~ס

 ~וא
 ~יר דבריו ~עמיד יוכל הכיא~ילו ס~י~

~  
 פירושינו

 הנ~
 ~נה

~אוננים ב~
 א~

 ~שו~ו
~ ~ה~  ~מ~ 

 י"ד ה~ ב~~א
 ~תו~

 הוא
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 בראש התחיל ~לא
 השי~

 דמניח א~ש וא~כ פתוחה היא ומתאוננים
 כדאמרן ס~ ריוח כש~ור ריוח שיטה מאותהלמ~לה

 לפ~
 ולמ~ה הכתב

 ריוח יניח כמתאוננים ה~ם ויהי פי~ בה שיתחיל ~י~ה ~אותהדהיינו
 המ~ס ~דעת פתוחה הוי ובזה אותיות ג~ ~כתוב כדי ההתחלהלפני

וב~
 כשמניח סתומה הוה המ"ס לדעת הא תיק~י דל~אורה בנסע ויהי
 פי~ ~פי למעלה ריוח שיניח דנקט הא יתקיים איך כן ואם שיטהבאמ~ע
 מה ~פ"י לך אימא ש~פני~ שיטה היינו למעלה דנקט האשפירשתי

 לא הקדמונים בסדר שכתבו זו וסדורה וז~ל ע~ה סימן ביו~דהב~י שהבי~
 הלשון ו~וך סתומה דין או פתוחה דין לה יש אםיד~א

 מש~
 דדין

 הסדורה צורת והנה עכ~ל הרמב~ם מדברי קצת וכ~נ וכו~ לה ישסתומה
 שתחתי~ בשטה לכתוב ומתחיל שלישיתה או חציו עד ה~טה ~כתבהוא
 שהביא הקדמונים וסדור ~הרמב~ם דכמו ואמינא עליונה של החלקכנ~ד
 וסה~תר~ת

 אע"~
 באמצע ריוח להניח הוא הסתומה שצורת שסוברים

 כך סתמוה דין דינה הוי נמי הסדורה דצורת סוברים אפ~השיטה
 להניח אלא הסתומה ~ורת זכר שלא א~פהמ"ס

 באמ~
 אפ~ה ~יטה

 ויהי פ~ ~בי נמי א"ש ולפ"ז לה יש סתומה דין נמי סדורה דצורתמודה
 שהו~ דאע"~בנס~

 סתומה
 מ~

 נמי זו ~הרי סדורה צורת בה ~ושה
 צורת לכתחלה לעשות ההכרע בפ"ע ס~ ~הוא ולמ"ד לה יש סתומהדין

 באותה ש~פניה פרשה מסיים שיהיה ב~ורה סתומה לע~ות דא"אסדורה
 בנס~ ויהי בה שמתחיל עצמהשיטה

 דהא השיטה באמצע ריוח ולהניח
 סתומה בה לעשות צריך נכן ~ס~ ס~ בין ~היות הראוי ריוח לקייםליכא
 הריוח דין לקיים לפניה שבשיטה הריוח בא ועכ~יו סדורה דהיינושניה
 ודוק סתומה להיות ~ופה בנסע ויהי שבשיטת והריוח לספר ס~שבין
 מהפיכת כלל איירי לא במ"ס זה ולפי ת~ל ופרח כפתור הוא כיהיטב
 ס~ל שלא אפשר או התיבה בתוך נו"ן שהפיכת סבר ~~וא ואפשרנו~ן
 שמחולק מצינו ~הרי הנו"נין שיכתבוכלל

 בכמ~
 הפוסקים ~ם ענינים

 ר~ת בשם הב"י כמ"ש כוותיה לן קיימא ולא אחריהם נמשכים~אנו

דהירושל~
 מ~ס כנ~ד עיקר היא

~ 
~~~~

 מכל אחד מקום נשאר שלא יראה לראות עינים לו שיש מי כל

ה~~~
 נכונה ראיה לה~ת ראיותיו הנ~ל הרב ~ם שהביא

 שמפורש מקומות כמה ומלבד להיפוך דוקא מוכח מקומותומ~מה
 ואבות הזו~"ק והן התיבה בתוך דוקא הפוכה הנו~ן שתהיהבהדיא
 ופליאה שאמר וברוך יקר וכלידר~נ

 ובחומשי~
 סופרים לתיקוני הנדפסים

 זולת עזרא אבן ~םובחומש
 בחומ~

 והנה קלף על שראה מהר"מ שהביא
 אם~ף

~ 
 להכניס אנחנו רשאי~ איך לפ~ פ~ בין ~נ~ שעושין ~ו~ת

 לה~יה שלא רע~ט ~י~ רמ~א בה~הת שהובא וחרם איסור בספקעצמינו
 ואיך סתורות המה וראיותיו ברורות ראיות ע"פ כ~א ~רא ע"פס~ת
 אותיות למחוק משה ב~ורת יד ולשלוח מעשה לעשות לבו את אדםימלא

 אשרהקדושים
 כול~

 בעל להרב שהראה ומה בזוהר כדאיתא שמות הם
 ~בק~ק ג~"ד א'מ~יה

 יודע ומי להם אשר להם יהי כן כותבין פרא~

אי~
 ולא שלהם ס~ת על ח"ו לעז מוציא איני ודאי אלקים בעיני יוכשר

 שלנו ס~ת כמו לכתוב שלהם ס"ת י~יהו שהמה להורות בהוראה לביגס
 על נש~בה בפליאה תמה שהיא הרב כתב ואשר נכונים שלהם אוליכי

 שמכשירין כן יאמר הקדושים שפי ו~ר"ם~רש"ל
 מכ~

 תמונות
 משה לנו מסר כאשר אחת בתמונה אחד כל להיות א~שר איהא
רבינו

 ע~
 ממילא תמונת ושארי לכולנו תורה מסיני

 פסולי~
 וע"ז

 המסורה אבל נדרשת התורה פנים במ~ט כי חיים אלקים דברי ואלואלו ל"~
 בתשובת מ~ש ~דע ולא ראה לא ~כ~ל הוא אחד התורה ~מונתשל

עזרי~ מנח~
 ו~

 תורה של לשימושה זכינו שאלו וכו~ לנו ~רמו עונותינו לשונו
 ואלו אלו כי הוא כן האמת איך המ~ורת הקבלה ע~פ לנו ~בררהיה
 תר~ת תש~ת תשר~ת בענין הזוהר דברי הם וכך חיים אלקיםדברי

 משכיל וכל להו נחית מספיקא אבוהו דר~ לן משמע דשמעתאדמסוגיא
 ו~'יקשה

~ 
 דכ~ו בזוה"ק ה~תבאר עם אלא בה השכל ישקוט שלא

 לסמוך שירצה ומי וז"ל שם ו~יים וכו~ ס~ק בשביל ולא ~ריכי~~
 ~ם הוראתו פ~ על ~שה ליה חב~ב מ~ני~ו הי דל~יל הרבנים מכלאחד ע~

 יה~ברוך
 לידע ז~ינו לא שבעונותינו ש~ב הרי ע~ל

 הא~
 וא~כ

 לפסול ולא זו תמונה לפסול שלא כתב הנ~ל ה~אונים גם זה~עם
תמונה

 זכינו לא כי האח~
 לקב~

 התמונה שנ~סול ואפשר האמתיות

ה~~יו~
 רב ~בימי אמ~ מלת~ כבר הלא א~יות ש~ינה את ונכשיר

 ה~ה ~יין סבא ה~ונא ורב ~אייבא
 הת~נ~ מחל~

 נעלם ו~ם

~~~ ~ ב~~ וג~ ב~~ל~   ספ~~ ~~ 
 נ~או

~  ~ 
~

 ~ זאטו~י וס'
 ה~ז~~ דב~רי הרי וכו~ ~ון ~או בא~ היא

נ~או
 אור~ כתנות ~וב ~או ~מ ~ל ב~ורתו דאי~ ~~ ~~קי~

 הנ"ל ~רב דברי ולפי ח~ים דן ובן כתוב מצאו ר~מ ~ל ובתורתובאל"ף
 לנו מסר אחד תורה האקשה

 מש~
 אלו ובודאי וז~ל הנ"ל הרב כתב עוד

ראו
 הגאוני~

 ~ות אינה הפוכה שנו"ן ~און האי רבינו דברי את הנ"ל

כנ~
 ו~ם לפ~ פ~ שבין נוני~ן על הזוהר את שמפרש תורה האור דברי ו~ם
 ולתקן למחוק מסכים ה~אונים של דעתם ~ם היה בודאי שכתבנוהדברים
 דעתו לפי כי וראו הביטו הנ"ל ~רבעכ"ל

 מהרש"~
 ראו נא ומהר"מ

 היה ובפיהם והתוי"ט משנה המ~יד שהביאו ~און האי רבינודברי
 המה אלא ידעו לא המה אשר את ידע ומה ומפרשיו הרמב"םש~ורים
 שנו~ן לומר נתכוין לא מעונם ~און האי שרבינו מאירה באספקלריאראו

 אותיות שאינם וז~ל שכתב לשונו העתקתי כבר שהרי אות אינוהפוכה
 הגאון הוסיף ולמה הפוכין נו"נין כ~ון בענמא סימנין אנא בכתבידועות
 תיבות הוסיף ו~ם בכת"ב ידועו~ת אותיו~ת שאינם וכתב יתרותתיבות
 ה~ונות אותיות באמת שהם נתכוין שה~און ~דרבה אלא סימני~ןנקראות
 אדם בני בכתב כך לכותבן ר~ילין שאין כלומר ב~תב ידועות שאינםאנא
 אדם לכל ידועות אינםולכך

 אב~
 שאינן ולפי שלימים אותיות המה באמת

 מהרש"ל ה~אונים הבינו כך בעלמא סימנין הם ~קראים ~~לידועות
 הא תורה האור דברי ראו אלו ומ"ש האי רבינו ה~און דבריומהר"מ
 ~ם היה ראה אלו ושמא ששמע כ~ כאשר תורה אור ס~ ראה לא עצמוהרב
 לא ומהר"ם מהרש"ל דאטו הזוהר בדברי נכון אינו שפירושו מודההוא
 ולא תורה אור ספר בעל מנחם ר~ כמו הזוהר דברי לפרש מציהוו

 מחביריו כמותו הלכה ואטו שנים הם ע~פ כמותם ~דול היהשהוא יה~
 הוא הפוכה שהנו"ן בזוהר אחד ל~ירוש הסכימו תרווייהו~המה
 ישראל בכל חיבוריהם ~נתפשטו להם הוא חבר וכי ועוד ע~מהמהתיבה
 הנבושים בעל ה~און כתב מהר"מ ועל מהרש"ל של תלמידו הי~והסמ"ע
הנ~ה

 כ~
 מאיר ~הוא עליו ארצות ~אוני כמה ~כתבו ב~זירותיו מאיר

 שסמך ~ק תורה אור בס~ כלל ראותו בלי הנ~ל והרב בהלכה חכמיםעיני
 כאלה ~דולים הרים לעקור רצה מעוכין פסח ר~ מאיזה ~~מע מהעל
 ה~אונים רואין היה אלו כתב~ם

 הדבר~
 עצמו הוא שכתב והראיות

 כשמלה ב"ה בררתי בעניי ואני ולתקן למחוק מסכימים היהבודאי
 יד והרמת קילקול היא ותיקונו ודיו נייר השחית ובחנם דבריו בכלממש שאי~

 לבקש צריך הנ"ל והרב עין בבבת כנו~ע היא והמחיקה משהבתורת
 ש~א הנ~ל כהפס"ח לעשות ששמע יהודה מלך כחזקיה ~מו עלרחמים
 כל ועצומים בכלל ח"ו להיות שלא ועושה כמצוה המדבר כ"דככתוב

 האמת בדרך ינחני והשי~תהרו~יה
 יצ"ו וה~ליל לבוב חופ"ק רפאפורט כהן חייםנאם ~

~ 

 זה ענין עלעוד
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 הפוכות בנידון דבירו על ולהשיב תורתו שלום לדרוש באתי
 לא שהוא מאחר הדיבור אליו ליחד שלא היה שמהראויה~ם

 לע~ בדברי דברי את ל~ור ידו שלח רק כתיב אלי פניושם
 אשר וקלס

 לנוכח כתבתי לא ~אנכי לו חרה ואם ד~וותי~ ל~ברא ראויםאין
 א~י ששלחו בראד מק~ק מאתי נ~אלה שהשאלה וידוע ~לוי בסתםכ"א רוכ~

 דעתי לחוות מאד פני ובקשו ובנו הנ~ל דק' הגאון מחות~ מיוחדציר
 על סוללה ושפך חמה ונתמלא זכות לכף אותי דן לא ומכ~ת רצונםומלאתי
 לכן טעות לכלל בא כעס לכלל בא בו ונתקיים כשמלה הברוריםדברי
 עיני למראה לשלחם הכינותי אשר דברי אשלח ולא המדה עלא~ור
 על יודה זעמו שבהניח ומובטחני אתודע אליו כ~א אחרים תורהלומדי
 וידוע בהשכל ת~ל הנאמריםדב~נו

 בכ~
 חסרון למ~~ת ה~ אשר דברים

 הסמ~~ ספרי לפניו היו שלא כמו מהםידיעה
 הר~~ם ל~ון מביא ש~ם

 לעשותן לי~ר צריך וכ~ ~ומות אותיות מלבד ~פוכות אותיותבהדיא
 ספ~ובודאי

 הס~~ ל~ני שהיה הר~"ם
 ~לו יותר מו~הים היה

שבידינו
 ומכ~

 פ~ ו~רש~ל עקומות רק כ~ לא שהרמב"ם ~בור היה
 מ~ת והאר~ך ~ומות ב~ש הפו~ות על היה הר~~ם ש~ונותמדנפש~
 סופרים תיקון ~יזה י~ אם ~ופרים את ש~אל מכ~ת כ' גםבחנם
 אות שום שא~ן לו ואמרו עקומות אותיותלעשות

 ~ו~
 בשום

 ~ו~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

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

~~

 על דהכונה עקו~ות תי~ת על פי' ~~~ת לו עשה ~ךומתוך
 מ~

 שעושין
 ~זה ולמטה האות בראש דקסיבוב

 ונעל~ ~
 הטורים בעל ~ש מ~"ת

 יפל~ ~י בפסוק ~פטיםבסדר
 ~פולה פ~ וז"ל

 ש~ורא הרי עקו~
 שמושך לומר הר~"א שנת~וין ~~~ת וסבור משו~ות עקומות שכתבר~"א הגה~ ~דברי לפירושו ראיה מ~"ת ~"ש גם יפלא שב~לת הפ~~יור ~ו~

 הנ"ל הג~ה בדפוס דעל שבשתא ובאמת בזה והאריך דק ~סיבובומעקם
 ~ור לשון העתקת היא זו הג"ה ~י משוכות ולא משונות להיותוראוי
~מו

 שנרש~
 ~"א משו~ות נז~ר שלא בטור מ~"ת ויעיין הטור לשון בצידו

משונות
 ו~~

 הוא
 ג~ בלבו~

 יתירה אות נ~תב אם פסול שאין מ~"ת מ"ש
 ו~ו' הצדמן

 משא~~
 ו~'' ~שה ~תורת משנה שאינו מה הצד מן ל~תוב

 ולא ה~רא לפי לא משה מתורת דבר שום ומ~עט סותר ואינוה~רא
 ~ ידעתי לא לפ' פ' בין ו~ו' הנוני~ן ~מו ~מסורהלפי

 בזה יש פסול

ע~~~
 מ~"ת

 נעל~
 תרווייהו ע~"פ בתורה כתובין ~רכות יאמרו שלא חוששין ~םור~י ~~ דפליגי מגילה מס' בשלהי ערו~ה גמרא ממ~~ת

 פסול יש בתורה ~תובים היהש~ם ס~~
 ב~

 קל~ט סי' או~ח בלבוש ו~דאי'
וז~ל

 ב~~
 יאמרו ~לא ~די ו~ו' פניו י~פוך שמברך

 שהבר~~
 ~תובה

 ע~"ל פסולה הס"ת והוי בתורהלפניו
 פסו~ה אמאי מ~"ת ~דברי וא~

 בזה האריךומ~~ת
 בחנ~

 גם
 מ~~

 שהוי להיות יכול אותיות שלהפך מ~~ת
~אלו

 נמח~
 אפי' ע~"ל ובסע נ~תב ~אלו והוה ובנסע אינו ~אלו והוה

 ובסע נ~תב ~אלו והוה אינו ~אלו האות שזה ~מ~~ת יהביניןאי
 אי~ה בקינה בקינות ומצאנו השורש סע אלא אינה התיבה שיסודא"ש אפ~~

תפ~רתי
 יס~

 וסע המפרש ופי' מש~ני ונתתי אומר ממני ו~ע הפייטן
 שחתם ~מו הקליר אלי~זר ר' יסד וזה מתו~י ש~ינתו וסילק נסע~תו~י

בסו~
 יסד זה ש~ל ה~פרש ~מ~ש אאדה מקינה ומתחיל אלי אי~ה קינה
 למ~ש ליתא מעיקרא אבל לע~ע ז~רוני על ואינו א~ במקום ו~דהקליר
 שמאחר נ~א ב~ם מביא מ~"ת הלא האות נמחקדהוה

 דבריו עצמו מ~~ת ~' וע~ז ישרה אות הוה א~~ ישרה הנון הוההיריעה ש~שמהפ~י~
 בק~תי ל~ן האות אינה ~אלו דהוי מ~~ת ~' ובזה ע~"ל מאדנ~~ים
 וימ~ל מ~~ת יתעצל לבל~ד

 ע~~
 כתבתי אשר דברי ב~ל היטב לעיין

 ~חמת בתחלה שקצרתי ~מקום קצת ולהאריך הראשונים דברי עלולחזור
 ה~גות על שהשבתי במה וגם ~ראד הצירנחיצת

 שהשבתי ובמה עלי ש~
 אלה ב~ל עיני למראה הנה עד היה לא אשר בתשובתו מ~~ת דבריעל

 נאי~חול
 הר~ ע~~

 י~תבהו זה ובז~ות הא~ת על ולהודות היטב לעיין
 ~חו"ת ונפש החביבה ~נפשו וכ"ט ובר~ה ושלום טו~ים לחייםהשי~ת

 בסופה והב ואת ודש~ת מעולםוא~נ
 יצ~ו והגליל לבוב חופ"ק רפאפורט כהן חייםנאם ~

~ 

~~~~~~~~~~ ~~ ~~~~ 
~~~~ 
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~~~~
 אשר המבו~ה. בגודל בארו~ה. לבוא א"א הקיפוני אשר הטרדות
 תריסין בעלי בהל~ה ה~צוינים עירנו פה ציון בשעריהובקע

 בדרך והנני קרניםובעלי
 קצר~

 אדמ~ו לקדם שאלתי ושואל עומד להיות
 ~מה ש~' סת~ם סופר א' היה עירנו שפה הדבר ושורש הרמה~~ת

 שהוא אחריו ~רננים העם היה ות~יד ~פר לא~ן ותפילין תורהספרי ו~~
 לא אשר קדמונים בי~ים ליה דחש מאן ולית לרקיע עד ועולההבוקעת טומא~ לפי שר"י ש"ץ במשיח המא~ינים הרשעים ה~וגעים~~ת
 ולא מעשיהםנודע

 נש~
 שסתם בעליל שנראה ו~עת מעלליהם רוע

 שכל ל~רע וחששו ~ין כמחשבתמחשבתם
~ 

 טעינן קדושה דברי ש~'
 ההם בס"ת לקרות ואסור שיגנזו דינם ע~~פ ~~א סי~ בש"ע~מבואר
 שוחט לענין הפוסקים ~~ש~ לומר ~"א וכ~ן ~צ~ר ובין ~י~ידבין

 דידן נידון ע~"פ ל~פרע ליה חשדינין לא הפוסקים דלרוב ו~ו~שה~יר
 במינות ~יד~ חסר ~נמצא שנמדד למקוה ~משדמי

 ההו~
 שהטבע

והיצה"ר מקולק~
~ ~ת~  

 כשרים עדים פה שישנו ~חרת ו~ד זאת וכו' ~עט
 נ"ל היה ול~~ורה הנ"ל הסופר מפי ~ינות דברי ששמעו ב~ירורשהגידו

שהמ~מיר
 ב~

 הפסד איץ
 עובדא ~אי ס~ לגנ~י ד~יישינן והנ"~

 ב~ שקור~די~"~
 משום

 פג~
 וכבר הו~ל דר~שון

 ~ס~
 פתוחה

 י~זו ~ם~א"כ
 ול~

 יקר~ו
 מ~ש~ בה~

 ו~ר מי~וש בית ~~ן ~ין ספק
 ~לי~ א~תי סליקו ~~בי ~~יוני

 אם כי מד~ינו לה~~יר לנו
ב~~

 לד~ר ~ש
~ 

 ה~יטין מ~שש יצאנו לא
 ש~

 הסופר
 הנ~~

 בפני הן
 ~גט סדר אצל~היותי

 בגיט~ ה~
 ר~ים ~ני הנ~ל ה~~ר ש~'

 ה~וד~~

 ותלמידו ~ת וא~ו גזרוו~בר
 ר"~

 להוציא שלא בח"ח
 ל~

 הגט על
 ב~"ג ומ~"ש שניתנואחר

 ש~
 ~~ו

 שש~
 שנה ושלשים

 ש~
 הסופר

 ל~מה גיטיןהנ~ל
 ו~~

 ל~ין נחזקו ואם מספר לאין ~נשים
 ל~~

 ~ל
 סי' א"ע בש"ע ~מבואר הם פסולים הנ"ל הסופר ש~'הגיטין

 ללעז ~ששו אשר ח~~ים דברי גדוליםו~~ה ק~~
 ל~בוד~

 ויש ראשונים של

לחו~
 יצא ~מילא אזי הנ~ל הסופר של הס"ת שגנזו יראו אשר לרואין

 על פסולשם
~~~ 

 דהא קצת לחלק שיש ואף ~מזרת בס~ גדולים ~נשים
 שצריך קל~א בסי' ~ש ולפי לש~ו שלא ש~~ ~שום הוא בגיטיןדפסול
 לשמו ש~ותבשיאמר

 וא"~
 ומבטל מחשבה אתי דלא ז"ל רש"י לשיטת

 ע~"פהדיבור
~ 

 הוא ~ין ש~תבו שגט הל~ה פסק עפ"י ~לל מועיל אינו
 א~נו אצלינו בס~ק הדבר נשאר לפ"ז פסול דהגט מ~ותיגרע

 הרמה ~"ת הוד למולשאל~ינו לפר~
 וימח~

 נ~ונה תשובה להשיב ~בודו על
 המתאבקדברי

 בע~
 ו~ותב ודוש"ת רגלו

 בנחיצ~
 ~ה.

 הירש צביהק~
 החופ~

 יצ"ו פדאהייץ
~ 

 ~~~ ~~~~~ ו~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~
 ~~ו'

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

~~~
 בנידון והוא שאלת' על להשיב באתי ולתורתו. למר שלום דרישות
 ונסתפקו ~ינות בו שנזרקה סת"ם סופר ש~' ומזוזו' תפיליןהס~ת

 ~ני דאיתרע הוא השתא לומר א"א ד~אן יצ"ו קהלתו ולומדי רו~מבו
 מ~ט מעט מתקלקל הטבעשבמינות

 וא~~
 שנמדד למקוה מש ד~י נ"ד

 חסרונ~א
 ע~~

 נמצא ולא ~צמו ~"ת סברת היא דזה מל~ד והנה דבריו
 דין לחדש שיו~ל ~י בדורינו ואין פוסקבשום

 ~בר~
 לפסול ובפרט ~מו

 שוטים דעת ל~וין יו~ל ומי ח"צ בתשו' ~מ~ש ומזוזות ות~ הק'ס"ת
 או מעט ~עט ~תקלקליםאם

 פתאו~
 אך עליהם בא ~איד

 בלא~
 אחר

 מהא דפריך דנדה קמא ~פ ערוך תלמוד דהא אינו זה ~~"תהמחילה
 בתר אשה גבי דאזלו והילל אשמאיד~קוה

 חזק~
 התם ומסיק יע~ש

 לריעותא חדא אי~א ה~א לריעותא תרתי אי~א התםהש~ס
 ט~רה ובחזקת חזקתו על טמא העמד לרי~תא תרתיופרש"י
 הוא בדידה אשה אבל לפניך חסר שהרי ריעותא אי~אדמקוה
 לפניך דם שהרי קצת טהרה חזקת שהורע ריעותאדאי~א
 לפנינו הרי ע~~ל לה מרעינן לא לחודה ריעותא הךומשום

 ~ט דבא לומר סבר~ דאי~א הי~י אפי' להחזקה מרעינן לאריעותא דבחד~
~עט

 דאל~~
 קשה

 באש~ ה~
 כדאיתא חזית' הגס ~גס ל~ימר איכא

 ל~עט שבא בדבר אפי' אז ריעותא חדא אלא דלי~א דהי~י א"ובגמרא ש~
 איתרעה לא אפ"ה~עט

 החזק~
 דלי~א מאחר נ~י הסופר בנידון א~כ

 מעט בא דהמינות סברא אתי לא לריעותא חדאאלא
לחזקתו ומרע~ מ~

 וא~~
 הוא ה~תא בנ~ד נמי א~ינן שפיר

 תימא ו~י דאיתר~
 ~ט מעט דבא הי~י חיישינין נמי ריעותא בחדא אפי' לעולםדלמא
 ~דמסיים טובה חזקה ~נגדה דעומד משום היינו באשה חיישנן דלאוהא
 אמרת ד~י אחריתי רי~תא מש~חת לא ובטהרות הואיל וז"לרש"י

 הם טהורים בחזקת חזקתה על~עמידנה
 וא~~

 דוקא ש~א
 ~הס~ת טובה חזקה דלי~א בנ"ד אבל טהרה חזקת להם י~דהטהרות באש~

 ~מינות דסברא לומר ריעותא בחדא אפי' דחיישינן אפשר~~תב
מעט ב~

 מ~
 לשון וגם הגמרא לשון דפשיטות חדא ז~א חזקתו ומרעא

 דא"א ועוד דמלתא לרווחא אלא ה~י רש"י סיים ולא ה~י ~שמע לאר~"י
 דא"~ ~ןלומר

 בש~ס התם דאמר אהא
 ~ ד~

 ורבי' מפרי' והלל ~ב
 איכא ה~א באשה דקאמר דהא ואס~ד דקאמינא הוא טהרותקאמינא
 טהרות דהע~ד לטיבותא חזקה עוד דאי~א משום היינו ריעותאחדא

 עוד דלי~א בעלה לגבי אבל לטהרות תינח קשה לפ~ז טהרתםבחזקת
 דלי~א דהי~י אע~כ הגס הגס דראתה נימא נקל א~י לטיבותי~חזקה
 לטיבותא תרתי נמי דלי~א ~~ג לריעותאת~י

 אפ~
 א~י~ן לא

דסבר~
 ממה לזה ר~יה ועוד הטובה לחזקה מרעא ~עט ~עט דאתי

 פ~"ט ב~רדכיד~ית~
 ד~

 ש~בי ~בדפוס תשל"ו
 ה~לפסין~

 גבינות ~י
 ונמצ~ת מבהמהשנעשו

 טריפ~
 ~המה דא~רינן משום ~תיר ו~י וז"ל

 וה"נ עומדת היתר בחזקתב~ייה
 ל~ נימ~

 באותו נטרפה
~  ~~ 

דנ~א~
 ~~ן ~~ר טר~ה

 ו~
 ~ה ~י

 שנמד~
 ו~~א

 דל~ ~~
מוק~

 דחסר משום ~~~קה לה
 לפני~

 התם
 ר~תא תרי אי~~

 ~ניךד~ר חד~
 וג~ר~

 ב~~ת נמי
 קאי טו~~

 ע~~
 ד~ש~ בהדי~ הרי

 דק~~ ב~יהש~
 תרתי התם

 לר~~ת~
 כפשוטו כו~

 כ~
 דא~כ

ה~
 גבינות ~בי

 לי~
~ ישיבני ו~ל ~ובה שנ~ ~זקה ~ד  ~טו~ 



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~"~~~~~~ ~~ 
 ~~~י~ ~~~ ~~~~~~~~

 לומר ד~פשר כיון גבינות גבי קו~וף ר"י ~שם ב~דכי ד~י~~

~רי~
 דעו למפרע ~סרינן ו~ת~י

 נ~
 במרדכי ~י ה~ו"ז בדברי יש ש~~ת

~ית~
 ~יר ו~י וז~ל

 וכ~
 ר"~ משום רבו בשם להיתר ~~מ וכ"כ

 משוםקולצוף
 דל~

 בה~ גבי שייך
 חסר ~וה גבי כ~ ו~ת~י ~יף

 תיבת בטו~ז להגיה צריך וע~כ ~~לו~ת~י
 ד~~

 ותיבת
 ל"~

 והכי
 ~יון ה~ו"ז בכ~ כתוב~וי

 ד~"~
 וכו~

 ל~
 הטו"ז ור~יות למפרע ~סרינן

 ~צ~ריך דמ~י קו~וף ~י בדברימדיוק~
 למימר דשייך דהי~ימשמע למי~ דל"~ ל~עמ~

 דב~
 וכו~ ששכח בשוחט כגון מעט ~ט

 אמנם ל~סור יששפיר
~~ ~  

 ~~ לדברי סתירה
 ~ר~י ד~י~טריך

 ל~ע~~ל~ו~
 ב~~ גבי דל"ש

 מיניה לדקדק יש דלכ~ורה ו~ת~י ~ריף

 היכא ~פילו ~ז ~כי ל~מר דשייך~י~
 אל~ דליכ~

 חדא
 רי~ת~

 נמי
 מחמת~ישינן

 מע~ מ~ דב~ ~ר~
 ל~"מ

 לרוח~ למי~ ד~יכ~ חד~
 ~~~דמלת~

 ול~ו זה ~עם
 ~~ דוק~

 דזהו ועוד
 סוגי~

 ד~"צ ד~~ג

ל~
 מ"מ

 ק~~ קוש~~
 ו~ינו

 סוגי~
 בתו~ זו

 ו~רש"~
 פעמי~ כמה

וכ~ן
 הו~ קוש~~

 ל~ש~~~ ד~תי לומר ~פשר ו~וד ו~ת~י ~ריף דל"ש

דל~
 ~פי~ ג~י שקודם הגבינות ~סרינן

 היכ~
 ד~ז המכה פי דהוגלד

 חד~ לריעות~ תרתי דהו"ל מחיים מחזקת~יצ~ה
 לפניך ~רי~ דהרי

ו~ד~
 ~פ"ה מחיים מחזקתה שיצ~תה

 ל~
 קודם שנחלבו ~ותן ~סרינן

 לטעם שפיר ~ריך זה ומשוםג"י
 ל~ דבבה~

 שייך
 טרי~

 דאל"כ ו~ת~י
 דה"נ ה~~יל ~וה גבי כמו שפיר חיישינןהוי

 לריעות~. תרתי ~יכ~
 בשם כתוב היה ה~ו"ז לפני שהיו המרדכי שבספרי ~ת~ל ~פי~ועוד
 סופ~ טעות ~ין ולפ~ז ו~ת~י דטריף ~ום ל~רע להטריף קו~צוףר~י
 ~נן הרי ~כתי ~בל הטו"ז בדבריכלל

~~ 
 בסי~ כמבו~ר כן קי"ל

 כדעתדפסקינן פ"~
 ~ם ד~ף ~חזקה ד~וקמינן שמ~ון רבינ~

 ש~ני חזקה ~חר הול~יןש~ין לו~ תמצ~
 הכ~

 דהי'
 חזק~

 מכח ד~תי~
 רוב~

 דרוב
 הר~"ש הבי~ו והכי הן כשרותבהמות

 והרשב"~
 וה"ר ר"ש בשם והר~ן

 ו~מנם כר~ש פסק הסמ"ק וכן כר"ש פסקיונה
 ~ליב~

 גופיה דהר"ש

 פלוגת~~יכ~
 ~ו המכה פי דהוגלד היכי

 ע~"פ נ~~ה שבוד~י סירכ~
 השחי~ה קודםג"י

 דהרשב~~
 הגבינות ש~פילו ס"ל והר"ן

 שנעש~
 קודם

 ~סור~תג"י
 יו~ ו~ והס~

 ~סור ד~ינו ס"ל
 ~ל~

 תוך שנחלב מה
 ~בלג"י

~ 
 ש~ינה ~חזקתה הבהמה ~מידין ~י קודם שנחלב

 הר~~ש שדעת ~בוהש~ך טריפ~
 נ~

 ד~נן ה~ש דלדעת מבו~ר עכ"פ כן
 ~פילו ~ותיה~קינן

 דשיי~ בבה~
 ליה מוקמינן ו~ת~י ~ריף למימר

 חזקה ~וי משום~~קה
 ד~תי~

 מכח
 וב~ ~~ רוב~

 קושית ~יושב

~~ו~
 ~גודה בעל על

 בי~ ד~מרי~ ה"ש ש~"י שנ~~ בשוח~ דפ~
~א השת~

 ד~ת~
 הל~ות ש~חת דגם ממקוה דמ"ש

 ~~ מע~ ב~
 ולענ"ד

 דף בחולין לשיטתיי~ו דהתוס~לק"מ
 דל~ דסב~ י"~

 בה~ גבי מו~מינן
 משו~~ח~

 חזקה דהוי
 הגבינו~ ו~סר~ נתבר~ של~

 חזקה דהוי ~ע"ג

דאתי~
 מכח

 רוב~
 ו~ת~י חסר ~וה דגבי כתבו לכן לדידהו גרע ו~דרבה

 ל~מר דשייך ~~ג לה~יר בבהמה ר~ש ~דעת ד~סקינן לדידן ~בלו~~
 ~ח חזקה דהוי משום ו~ת~יחסר

 רוב~
 ~וח~ גבי ה~ה ~~כ

 להכשיר יש
 הל~ת דשכחת~ע~ג

 ב~
 ~ט

~~ 
 חזקה ליה ד~ית משום

 ד~תי~
 כח

רוב~
 ודו~. הם מומחין שחי~ה ~צל ~ין דרוב

 והשת~
 נל~ד בנ~ד

 דפסק הגבינות ~יןל~וק
 ר~~

 סי~
 פ~~

 המכה פי דבהוגלד
~סרינן ל~

 ~ ל~~
 ג~י ~דם שנחלב

~ ~ 
 בנ"ד ה~נ ג"י תוך שנחלב
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 שדמי מינות דבר מפיו העדים ששמעו ~ח"ז שכתב ס"ת ~ותן לגנוזיש
 ~בל ג"י תוך ש~שולגבינות

~ 
 מפי~ העדים ששמעו הזמן קודם שכתב

 מפיו דל~ו כיון יותר היתר להם יש ו~וזות והתפילין בהם לק~ת~תר
 ~ולם כלחיין

 שקוני~
 לסוחר ~~רים

 ה~~
 וגם ומזוזות בתפילין

 ממנושקונין ~
 הו~ ל~

 ~ותבן
 ע~

 ש~צליה' שפועלים סופרים דרגילין רוב
 הסופר יד כתי~ת ~~~כ רוב~ תרי הוי ו~"כ ומז~ות תפיליןכותבין
 מינות דברי מפיו שש~ו ~חר מ"ש ~פי~ ומזוזות תפילין להכשירודעתי

 זהמ~עם
~ 

~~
 ~ש

 מ~
 לד"ז לחוש ~~נו ש~ם

 ל~
 וגזרו וכו~ הגי~ין מחשש יצ~נו

 ותלמידיו~ת
 לה~י~ של~

 ~ל למפרע מין נחזיקו ו~ם וכו~ לעז
 דהגט מכותי גרע מין שכתבו שגט וכו~ הן פסולין שכת~הגיטין

 מיחוש בית בזה ~ין לענ~ד בקיצור~ל פ~~
 ~ דה~

 ס"ק ק~ג סי~ הב~ש

~
 ~ם לפ"ז וז"ל

 הוא כריתות דבני ומ~ר וכו~ בוד~י בטל הגט כותי ~
~ם

~ 
 ספק ~ג עומד וישר~ל

 הו~
 וכו~

 ו~פ~
 ~"ג ישר~ל ~ין ~פי~

~יכ~
 ספק

 שמ~
 ע~~ לש~ כ~

 בח"מ וכן
 ס~

 הח~שה מ~לו וז~ל כ~ ו~
 ס~ ס"ס בנ"ד הוי לפ~ז עכ"ל מגורשת ס~ והוהוכו~

 ל~ ש~
 אז היה

 ~ל~ הוי ל~ ~כתי ~ם כבר ~יה ו~ת"ל הללו~כת
 פסול ס~

 בס"ת מש~"כ והב"שהח"מ כמ"~
 ~ל~ דליכ~

 ספק חד
 שמ~

 ב~ותו היה כשר
 ~פ~ה ש~תבם בסת"ם נ~יר ~ם ~ף ו~"כפעם

 יצ~ ל~
 על פסול שם

 ש~בו שגט מכ"ת ו~ש הן כריתות בני הללו הכת שהריהגיטין
 פסול דהגט מכותיגרע מ~

~~ 
 עכו"ם מין היינו מכותי שגרע ש~מרו דמין

שהו~
 בע"ז ~דוק היינו שמין כדפרש"י מין ש~ינו ~כו~ם גרע

 ~ריתות בניל~ו ו~~
 הו~

 ודינם נינהו כריתות בני הללו כת ~בל
 כמו~

 ד~ינו

~ל~
 ס~

 בג~
 ועיין בסת~ם גם גמור היתר כתבתי כבר ~מנם שכתב

 ש~בי~ ~ קי"~ סי~בב"י
 צר~ מחכמי ששמע יונה רבינו בשם

 ועוד
 בגי~ין רש"י ~ש עפ~י לס~ת גם היתרנל~ד

 ד~
 ו~~ו ~ב

~ 
 קורין

 דס"סביה
 ~ ישר~ שמ~ הו~

 ו~ת~ל
 הו~

 כתבו
 שמ~

 לישר~ל למכור
כתבו

 ול~
 נ~י ~תבו ק~מר ד~נ נר~ה ו~ינו התוס~ וכתבו ע"ז לשם

 מפרש דלקמן לישר~ל למ~ר כתבו ~פי~ והיינויגנוז
 ~עמ~

 ש~י~ו כל
 בכתיבה ~ינובקשירה

 כ~
 סי~ ובב"י עכ~ל

 בסו~ רפ"~
 גרסינן ד~ה

 ~לא בקשירה ~יתנהו דתו שהמיר וישר~~ דמוסר פירשו ו~חרי~וז"ל
 בקשירה ~ינו כ~לו מדבריהם עש~ו~ו וכו~ מעליו עול שפרק כיוןמדרבנן
 ש~ ~ש~י ~מעוכן

 קשירה בני ~בל משמע עול שפרקו ומסור מומר
 לפ"זהוי

 ~מינ~
 הללו דכת

 קשי~ בני מד~וריית~ נ~
 שפיר ו~"כ נינהו

~יכ~
 ס"ס

 שמ~
 עדיין

 ל~
 ~כת כתיבה בשעת היה

 הל~
 היה ו~ת"ל

 ס~ ~יכ~~כתי
 שמ~

 הו"ל כ~חרים הלכה
 קשירה בני הוי דמד~וריית~

 ~הו~"כ
 סד~~ ~ל~

 ~ה לפ"ז וכ"ת
 ל~ ל~

 י~~ ~מרי
 במ~ן הללו

 בו קורין ~צלו ~~ו~ם
 מטע~

 ספק ס"ס
 הו~ ל~ שמ~

 ו~ת"ל ~תבו
כתבו ~~

 שמ~
 לישר~ל למכור ~תבו

 ד~יכ~ היכי ד~וד~~ ז~
 ~ם ס~

~~~ 
~ות~

 שפיר ~ז לישר~ל ל~ור ~ו
 ל~

 סתם ד~מרינין לספק ליה חשבינין
 ~ ובוד~י סופר היה דהכותב בנידון ~בל לע"ז מיןכתיבת

 הס~ת כל
 ובוד~י סופר היה ד~כות בנידון ~בל לע~ז מין ~תיבת סתם ~~כלישר~ל

 ס~ הוי עכ"פ ו~"כ ל~ז ~ינו כתיבתו סתם ~"כ לישר~ל הס"ת כלכ~
 הס~ עם לס"ס שפירונחשב

 שמ~
 ~ז

 ל~
 נלע"ד ו~עפי"כ ~ם עדיין היה

 ~ם נל~ד זה כל יגנזו מינות ד~רי ממנו שש~ו ש~ח"ז שנכתבשהס"ת
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 תו~ ו~מדי ~~ אתייס~י~
 ~ שגיתי ואם

 אמנם בעדי י~~ר ~~וב
 שמים ל~בוד המדבר ~"ד פסקתי יפהלפע"ד

 והת~
 על ז~ות ללמד

 ~"ד ה' יום היום הם ש~שרים ישראל חלצייו~אי
 שב~

 תק~"א
 ~הן חייםנאום ~ לפ~

 חופ~ ~א~~
 והגליל לבוב

 ~ י~~

העתק
 ה~ אג~

 ראובן ~לגי ס' ב~~ח השואל
~ 

~  ~ ~יי~ ~ו~ ~~~ ~~ ~~ו~~~ ~~~ ~~~ ~~~

~"~~~~
 בו יש אם ה~נסת בית ז~ל ג' סעיף ~~וסי'

 די~
 אדם לשום

 אדם דר אם ~וונתו נראה ~מזוזהחייב
 בבה"~

 אז ~מו
חייב הבה"~

 במ~~
 זויות קרן באיזה אדם שום בו לדור בית בב"ה יש אם אבל

 פתח לומר סברא איןאז
 בה"~

 יהיה
 ~ש~

 לבית
 די~

 פתח שי~א
 בבית שדר שזה א~"פ במזוזה חייבבה"כ

 די~
 ונ~נס יוצא

 דר~
 פתח

 דבית לומר לנו דדי ה~נסתבית
 ~בה"~

 מזוזה דקי"ל במזוזה חייב יהא
 לבה"כ ונ~נסין יוצאין שיהא בה"כ משום העשוי ~ח אבל הוא ~דר~ובת
 בית בשבילולא

 הדי~
 חייב שיהא לומר סברא אין ~לל לחוד

 ~' ו~ה"ג~נ"ל במזו~
 רמ~

 בית יש אם ~ל העזרה לענין
 ~ו~ בעז~ די~

 בעזרה אדם דר אם פירושא נמיהיינו
~~ 

 חייב העזרה אז
 בית בעזרה יש אם אבל הוא הדר חובת מזוזה דאמרינן משום נמיוטעמא ב~ו~

 הבית אז ~מו בפנידי~
 די~

 דוקא חייב
 במזו~

 פתח אבל
 ונ~נסין ה~צאין רבים בשבילהעשוי העז~

 לבה"~
 וראיה המזוזה מן פטור

 לרב אביי לי~ אמר ז~ל י~ג דף דיומא~ש"ס
 דמחוזא א~ולי הני ספ~

~~
 דעבידי הוא ד~ובי לאקרי ~זוק הני א"ל מזוז' רבנן ליה עבדו לא
 בית בה אית דהא מזוזה תיבעי גופא ד~ובי ואקריא"ל

 די~
 לשומר

 משמע ~ו' הא~ריםבית
 מש~

 חייב יהא דמחוזא סבר~דאבילי היה

במזו~
 ד~ובי לאקרי מתחלה נעשה דמחוזא אב~לי דעיקר משום

 נעשה היה לא אי אבל שם~פירש"י
 מתח~

 הוה ד~בי לאקרא
 יש~ל רובא ואם פטור נ~רים רובא העיר דאם העיר בתרדאזלינין אמרינ~

 פתח לענין ה"נ במזוזהחייב
 ~עז~

 בשביל מתחלה עשה דעיקר
 דירה בית בשבילולא ה~~

 שבעז~
 לאבולי ממש ~מיא במז~זה חייב יהא למה

 אבולי הני פ~ר הוי נ~רים של עיר מחוזא הוי דאידמחוזא
 ולא ב~וזה חייב שיהא לחוד ד~ובי לאקרא דדי ד~ובי אקראשם ש~ א~

 נעשה לא אבולי דעיקר ~יון ד~בי אקרא בשביל דמחוזא לא~ליעוד לחיי~
 מוה~ הנגיד בהרב גימפיל מרדכי הק' וק"ל. ~נ~ל ד~ובי אקראבשביל

 ז~ל. מלבובראובן

~"~~
 דבריו בסוף מע"ל

 ובדר~
 שם רמ"א כתב זה

 ג"~
 בית יש אם

 בעז~די~
 ~וונת דאלו רמ"א ש~~ב בי~ת מתיבת עינו הע~ים

ר~~
 דירה יש אם ~מי~תב הו"ל ~"ל ~פי

 בעז~
 משמע ~י שפיר דאז

 בעזרה~דירה
~~ 

 הש"ע מדברי וראיה
 בה"~ ש~"~

 בו יש אם

 דמש~די~
 שדר שפיר

 בבה"~
 ~י"ת יש אם בלשונו רמ"א ש~' ע~שיו אבלבעזרה די~ יש אם רמ"א נמי הול"ל ו~ך ~מו

 דירה בית ~לשון די~

מש~
 שיש

 בעז~
 ~תב י~חם רבינו בשם גופא ובב"י בו שדרים בית
בלשונו

 ובעז~
 ע~"ל. לש~ש או לש"ץ בית יש

~~~
 בית לאותו שער בית הוי לא העזרה דפתח מגמרא ~יה~ל
 עלינו לא נ~ונים ~"ל דברי היה אלו אף השמש בו שדרדירה

 הדברים יצאו שמאתו ירוחם ורבינו רמ"א על אם ~יתל~נתו
 דברי אמנ~

 דאדרבה נ~ונים אינם~ל
~~ 

 ~~ח
 ~ש~ דדיר~

 הפתח את מחייב

ה~~
 תיבעי גופא ד~בי ואקרי א"ל שהרי במזוזה

 ~ו~
 ~ום פירש~י

~ו~בנ~
 ה~ר ~~י ~מו

 שדר~ ~~
 דמשום ומסיק לו נכנסין הש~ר

ס~ה
 ממזו~ פ~רו~

 חייב הוי ~~נה משום דלולי הרי
 א"~

 השמש דירת
 ~רי ה~ה פ~ח את מחייבנמי

 דר~
 נ~נסין הזה פתח

~ 
 ~ש נמי

~
 ~ל

 ש~ר הבית דמחייב דמאי ו~י~~י ~~ דמש~
 ד~חלה~ום ב~ו~

 נעש~
 נעשה אי אבל ד~ובי לאקרא

 מת~~
'~ 

 הוי ל~

שיי~
 והנה ע~"ל ~' בתחלה נעשה דלא כיון כו~ לומר

 שגג~
 בידו הוא

~
 שתלה

 הג~ הפש~
 נעשה באם

 ~תח~
 כאן דאין לא~רא

 ~ח~
 או

 ~ו~ ~~~~
 ה~ו ~וא הג~~

 חזו~
 ~יהא אלא נעשה ~יר ~ר שי~א ב~ילדלא ~יר~~ דעבידי הוא ד~ובו ~קרא

 מחז~
 של הבנין את

 ה~יפ~

 ש~ מיקרי ולא מעלהשל
 וע"ז במזוזה דלחייב ~לל עיר

 פרי~
 דלחייב

 ~רי ~ובי לבי פתח דהוי ב~בילבמזוזה
 דר~

 לו נ~נסין שם
~~ 

 הוא

 הג~פש~
 או בתחלה בנ~ה ~לל תלוי הדבר ואין

 בסו~
 ~' רק

 שנ~נס~
דר~

 וא~~ ~דפרש"י שם
 ה"נ

 בדי~
 ~נלע"ד. השמש

 כהן חייםנאום
 חופ~ רפאפו~

 יצ"ו. וה~ליל לבוב
~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ 

~~~ 
~~~~ 

 ~~'~~ ~ו~
.~~ 

 של"א סי' י"דבטור~~~~~~
 פ~

 לשו~ה הניסת ~הן דבת
 ביבמות המשנה נגד התרומהמן פוסל~

 דס~
 וה~תה האונס

 השואל ע~"ל פוסלין לאוהשו~ה
~ 

~~~
 ישרא~ הרי ~יצד דתנן אהא התם דבג~א תשובתי

 ~ת על שבא
 בתרומה תא~ל~הן

 עיב~
 תאכל לא

 דעיב~ ~~~ פרי~
 לא

 שמא ליחושתא~ל
 חדשים ג' אותן ~רישין תנן לא מי עיב~

 ~הן בת על הבא י~ראל מתני' קתני אמאי ~ירש"י ו~ו' הןמעוברות ש~
 שמא לי~וש תא~ל ופיתויבאונס

 ביאה לחדא אלמא ו~ו~ תנן לא מי ~יב~
 ל"ד דף התם הא תקשי ול~אורה ע~לחיישינן

 פרי~
 דתנן אהא הגמרא

 בר א"ר א~נ הראשונה מביאה מתעברת אשה אין והא אותןמפרישין
 מאי ~פ"ז ושנו לבעלואבוהו

 פרי~
 על שבא ישראל גבי הכא הגמ'

 תא~~ אמאי ביאה בחדא ופיתויבאונס ~~
 שמא ניחש

 ממתני' עיב~
 לחדא דחיישינן ומנלן ושנו שב~ו איירי התם דהא ג"ח אותןדמפרישין
ביאה

 צרי~ וע~~
 ~ פליגי ע~ב ל"ד דבדף משום לתרץ

 אם וח~מים יהודה
 לפי ד~י טעמא ר"נ וקאמר ~דר~ה לשלא פרט או ל~לה פרטאותה
שאין

 מתעב~
 מביאה מתעברת אשה דלח~מים הרי ראשונה מביאה

ראשונה
 ניחא אמאי דאל"~

 ול~ט ~דר~ה שלא מאותה למעט טפי ל~
 הא ~ולפ"ז~לה

 דפרי~
 לא ראשונה בביאה מתעברת אשה אין והא הש"ס

פרי~
 לאוקמא בעי והש"ס ~ר"י דלא מתני' הוי דאל"~ דר"י אליבא אלא
 ה~ל דדברי אליבאמתני'

 ומת~
 ~ר"י נמי לאוקמא דמצי אבהו בר רבה

 דח~מים א~יבא ~אוקמי הש"ס בעי דה~' ובמתני' ושנו בבעלוואיירי
 ושנו בב~לו אותן דמפרישין מתני' לאוקמי צרי~ין איןדלדידהו

 הל~ך חיישינן ביאה לחדא דאפי'מהתם דנשמ~
 צרי~

 דבנשואין נתרץ הגמרא
 דח~מים אליבא נמי דה~א מתני' דתיתי היכא ~י חששו לא בזנותחששו
 דקשיא מה נמי מתורץובזה

 אמאי לכאו~
 ד~~

 בנשואין ה~א הגמרא
 חששו לא בזנותחששו

 דאש~ ותוס' רש"י ופיר~
 ~די מתה~~ת מזנה

 בזה פליגי ע"א דל"ה ד"א בס"פ הא תיקשי ל~אורה תת~רשלא
 מתהפ~ת מזנה אשה סבריוסי ~

 ו~
 נתהפ~ה לא שמא חיי~ינן ס"ל יהודא

 וא"~יפ~
 קשה

 יתו~ אי~
 ניחוש ופיתוי באונס ישראל עליה שבא ~הןבת בתרו~ תא~~ אמאי ד~י אליבא דה~א מתני'

~~ ~~ 
 דהא

 שמא ספק מידי יצאנו לא דא~תי מתהפ~ת מזנה אשה אמרינן לאיהודא ל~
 קושית קשיא לא מעיקרא א"ש~דל~י ד~יל דברינו ולפי י~ נהפ~הלא

 הוי ~דפרש~י ביאה לחדא נמי דחיישינן ה~שן הו~חת עיקר דהאהש"ס
 לעיל ~דאמרן ושנו בבעלו התם איירי ול~י ג"ח אותן דמפרישיןמ~ני'

 על שבא ישראל גביא"~
 ב"~

 חיי~ינן לא בי~ה בחדא ופיתוי בא~ס
 ל~ ולק~ד~יב~

 יהודה
 א~

 ל~ תיקשי לפ"ז
 ה~ה דהי' בשוטה יהודה

 שמא ניחוש תא~ל אמאי א"כ לו בניסת איירי שהריביאות
 עיב~

 דהא
 אע~ נמי דשוטה התוס' ~דכתבו למימר לי~אל~י

 לו שנישאת
וכו' ~הפ~~

 יהוד~ ~ דה~
 יפה נתהפ~ה לא שמא דחיישינן ס"ל

 וע"~
 לומר

 אתיא לא דמתני' ~לה~או ~תיאחת
 כ~

 אלא יהודה
 או יוסי כ~

 ביאה חד דהוי ופיתוי דאאונס נראה ו~ל ~רש"א כד~'למימר צרי~
 אבל ו~ו' ג"ח אותו דמפרישין כ~הוא להדניחוש פרי~

 אשו~
 לא

 למימר דאיכא~ם קפרי~
 דנק~ דעיב~

 ניחוש דלא ופיתוי אונס משום היינו
 שמאבהו

 ה~ה דהי' בשוטה אבל ביאה חדא אלא הוי דלא ~יון עי~~
 שאינה ~שידוע אלא תאכל ולא עיברה לשמא חיישינן ו~יביאות

מ~ב~
 שפיר מתני' אתיא ~"ז ~רש"א ע~"ל

 ל~
 דתנן ו~א יהודה

 מדברינו יצא ~וברת שהיא כשידוע תאכל ל~טהדניסת
 דא~

 הל~ה

~
 דהי' שו~ה ~י ~"כ יפה נה~~ה לא שמא דחיי~ן ~ודה

 לאביאות הרב~
 משא"~ ~רו~ תא~~

 אחת ביאה אלא דליכא ופיתוי באונס
שפיר

 ~רו~ או~~
 ~הא עיברה שמא חיישינן לא ביאה דל~~א

 ~ע~ איי~ ג~חד~רישין
 ה~ור והנה ושנו

 מ"ג סי~ בא~
 נמש~

 אחר
דברי

 ~רא~
 שם ~י ~ד~'

 כ~ ד~ס~
 דחיי~ינן י~דה

 ש~
 לא

 נ~~
 הא ש~יר נ~י א~י ולפ"זי~

 דפ~
 של"א סי~ בי"ד ה~ור

~ דני~  
 התרו~ ~~וס~

 וה~נו
 דחיישינ~ משו~

 שמא
 ו~ני~ ~~

~ 
 דאתי~



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~

 פסק שפיר ופיתוי אונס גבי אבל כדלעיל ~~"א כדכ~ב יוסי
 דאינה~~ור

 פו~~
 ל~~'ד כי היטב ודו"ק ביאה חדא דהוי מ~ם והיינו

 בת דתניא ברייתא אתי~ דברינו ולפי הטור בכוונת ~אמת ב~~יכוונתי
 דר~ אליבא ל~רב בתרומה ואוכלת טובלת ומת לישראל שנישאתכ~ן
 יום מ~ם אחר אפי~ דאוכלת כפש~איהודה

 וג~
 כפשוטה אתיא סיפא

 ~וצ~~
 ~ד פי~שו דאוכלת ל~~ה

~ 
 ברייתא דליתי היינו יום

 ה~ר על ל~ק ולפ"ז וק"ל חששו ביאה לחדא דאפילו דס~ל כחכמיםאפילו
 הרבה ביאות והי~ הואיל מהתרומה ב"כ פוסל דשוטה ופ~ק סתםאמאי

 בעלמא דמיא דתיכול לפסוק הו"ל יום מ"ם עד הא עיברה שמאדחיישינן
 פוסק דהטור אמרן דהא לק"מהוא

 יהוד~ כ~
 דעד ס"ל לא ולדידי~

 עוברה הוכר בברייתא דתניא הא דלדידי~ הוי ~עלמא מיא יוםמ"ם
מקולקלת

 למפ~
 רב דתירצה והא מיתתו יום עד לג~רי למפרע פירו~ו

 כ~מים נמי ברייתא דתיתי היינו א~עים עד מקולקלת מאיחסדא
 דגבי שפיר הטור פסק הוא בעלמא מיא יום מ~ דעד לר"י ס"ל דלאוכיון
 שמא וחיישינן הרבה ביאות יהי~שוטה

 עיב~
 ~תרומה פוסלה א"כ

 תוךאפי~ו
~ 

 משום היינו לערב ואוכלת טובלת דתניא ~ברייתא יום
 בביא~דאיירי

 מת ש"מ וכו~ ר"ח וד~רץ וז"ל רש"י כדכ~ אחת
 שהה דאי שנ~אה ביום בו דמת הוי בברייתאדק~ני ~ל~

 ז~
 לאל~ר מרובה

 נימא אנן אף וכו~א~רה
 ל~

 בשו~ה א"כ חיישינן הרבה דבביאת יהודה
 ביאה רק הי~ ולא שנשאה ביום בו דמת איירי וברייתא א~ורהלאלתר

אחת
 ודו~
~ ~ 

 פשתן חוטי צמר בגדים ברוב נמ~או הללו בעתים אשר אודות~~~~~
 ללבוש איסור אין אם פקפקו זה ומחמת הבגד תוךנארגים

 הנארג כל את להוציא ולחטט לבדוק יוכל מי כי מצמר הנ~ה בגדשום
 בה. לעמוד יכולין הצבור שאין גזירה הוה ~~ור נחוש ואם הבגדתוך

 שימצא מה כל שיוציא ואחר הדק בעיון היטב הבדיקה שאחר~~~~~
 לכולי צבועים בבגדים הלבישה מותר בתוכו הפשתןמן

 אליבא מותר שאראק הנקרא או לבנים כמו צבועים שאינםובבגדים על~
 להחמיר המדקדק נפש ובעלדהלכתא

 ע~
 בגדים מללבוש עצמו ימנע

 צב~יםשאינם
 שהיא האשה בפ~ דאת~ שיחתי ואפ~

 אמר צרכי ~~
 ומותר צובעו ~לאים בו שאבד בגד א~ח פ~א בררפרס

 דעמ~
 וכיתנא

 לא ואי ו~ירש~י נתר מנתר אימר ידיע דלא וכיון צב~א להו סליקלא
 מה~ ~"י הרמב"ם מימרא להאי ופסקו עכ~ל נפל ודאי ב~בעא~נכר

 וה~ר דאורייתא בכלאים אפילו כ"ז הלכהכלאים
 והש~

 וז"ל להיתרא חדא עוד כתב שהטור אלאב~ם ש"~ ס~ בי"ד
 בד~

 ד~ן בכלאים
 דמ"ש הב"י וכתב עכ"ל בספיקו להקל תולין אין דאורייתא בכלאיםאבל
 בהגהת ורמ"א קאי ~בעו ~יכא גםבד"א

 ש~
 בד"א להאי נמי כתב

 היתרא אלא הביא שלא הרמב"ם כדברי שהם הש"עאדברי
 ~ט"זבדרישה וכ~ דצבי~

 חו~
 להאי כתב לא דהטור וכתב ורמ~א הב"י על

 קמייתא אחלוקה לא אבל א~ חוט דניתוק דהיתרא בתרייתא אחלוקהאלא בד"~
 דאורייתא בכלאים אפי~ ~~ני דצביעה מודו דכולהו הצביעהדהיינו
 הוי דצביעה דבדיקה מיניה לעיל כתב דמלתא וטעמא בקי~ורעכ"ל
 לדברי שפי~ הב"י על בהא נמי שהשיג עליו עיין ~ל~ותאבדיקה
 דאורייתא ספק שאמרו שחז"ל מטעם תורה של בספק שהקילהרמב"ם
 שכיחא דלא מילתא דהיא משום לקולא יהיה זה דס~ א~ו ~םלחומרא
 ס' כאן דאין טעמיה אלא דהרמב"ם טעמא היינו דלאו כתבוהט"ז

 איסור לב~ל מהני ובדיקה אח"ז בדק דכבר כיון ~חומראדא~ר~יתא
 אמר הנ"ל בפ~ דאתמר הט"ז כדברי להכריע ונל~ד עכ~לדאור~יתא

 בריה אחארב
 י~~ ד~

 דכיתנא חוטא ד~מי מאן האי זוטרא דמר מ~מיה
 מ"ט דמי שפיר נתיק לא אי נתיק אי ידע ולא ונתקיה דעמראבגלימא

 ביה דגזרי הוא ו~נן ~וז טווי שוע שיהא עד ~יב שעטנזמדאורייתא
 או שוע או אימור אשי רב לה מתקיף שרי ~~יה אי ידעי דלאוכיון
 דהא וכתב אשי כרב פסק והרמב"ם זוטרא כמר והלכתא נוז אוטווי

 מפרש איזה לשון אלא הגמרא לשון זה אין זוטרא כמר והלכתאדאתמר
 היתרא האיוהנה

 דנית~
 ~ך היינו ל~לה שהוזכר הטור דכתב א~ ~וט

 זה דין הרמב"ם השמיט הכי דמשום הב"י וכתב זוטרא דמרמימרא
 שסובר אזיל דלטעמיה דצביעה היתרא אלא כתב ולא דנתקיהדהי~א
 הט~ז כדברי מוכח והשתא עכ"ל ונוז טווי ~ע ב~י לא מדאורייתאדאף
 דספק מ~ם אמרו ~ם אמרו דהם דהרמב"ם ד~מא הב"י כדברידאי
 ~ימרא הרמב"ם השמיט אמאי תיקשי א~כ שכיח דלא מלתא ~יאזה

 וספי~ו דאורייתא שעטנז דהוה ש~ובר משום ואי נ~וקדהיתר
 דלא מילתא דהוה משום לק~א אמרו זה דס~ ס"ל האלחומרא
 מהיתרא הך שנא ומאישכיח

 דצבי~
 בכלאים אפילו בי~ מתיר דהרמב"ם

דא~ריית~
 גבי הוא דהרמב"ם דטעמיה הט~ז כדברי מוכח ודאי אלא

 היתרא גבי הכא שאני וא~כ צביעה ע"י שבדק אחר ס~ שוב דאיןצבי~ה
 בהאי פסק ושפיר דאורייתא האיסור דליבטל בדיקה כאן דאיןדניתוק
 ס"ל דאיהו כיון לחומראספיקו

 דה~
 ולפ~ז ודז"ק דאורייתא שעטנז

 היתרא גבי אהרמב"ם פליג לא דהטור ~"ש הט"ז דברי נמינכונים
 בד"א קאמר דלא למימר מצינן אי דפליג לומר תיתי דמהיכידצביעה
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 דניתוק היתרא בין איכא ~דול דחילוק דניתוק בהיתראלא
 להית~

 נמי שכתב אזיל דלטעמיה בהכי לחלק נחית לא והב"י כדאמרןדצבי~
 ו~בר שכיח דלא מלתא דהוה משום דהוא צביעה ~בי דהר~"םבטעמיה
דהראב~ד

 שכתב דהטור הב"י סבר ומש"ה הדין ב~וף הרמב"ם על פלי~
 אהיתרא ~ם קאיבד"א

 משיטת דהוכחנו מאי לפי אבל ~נא דמאי דצבי~
 לדברי נשמע הרמב"ם מדברי א"כ בינייהו לחלק איכא ד~כהרמב"ם
 צבי~ ~בי נמי דמודההטור

 הראב"ד ו~ם שרי דאורייתא בכלאים דאפילו
לא

 ב~ו~ פלי~
 דאימור הט"ז כדכתב וס"ל נתר דאימר בפירושא אלא הדין

 בלשונו נמי שכתב רש"י לשון הט"ז לדברי רבא וסייעתא הוא ודאילשון
 ~רי נפל ודאי לשון נקט נמי דרש~י הרי נפל ודאי בציבעא מינכר לאואי
 דאפי' ~~מרא בעצמו הט"ז שבירר מה מלבד וברורים נכונים הט"זדברי

 ראי~ מדמייתי הכי הדיןבדאורייתא
 ד~ב' שמדוקדק ~ם ומה מטומאה

 דניתוק בדין ואח"ז כלאים בו שאבד ב~ד בלישנא הש"ס נקט דצביעהדין
 משום אלא דעמרי ב~~ימא דכיתנא חוטא דרמי מאן בלישנאנקט

 כלאים דר"ל כלאים לשון נקט להכי ד~ורייתא בכ~אים אפילואיירי דלעי~
דאורייתא.

 בנ~דנחזי~~~~~
 בב~די~

 ~ית הט~ז דלדעת ~מור היתר הוי צבועות
 מודו כ"ע דאורייתא ~כלאים אפי' דלדידי' בשם צריךדין

 נפ~ ודאי הצבוע' אחר מינכ' ד~א דמה והטור הראב"דאפי~ו
 אפינו אלא

 ורמ"א הב"ילדעת
 דס~~

 אפי' דאורייתא בכלאים פלי~י והטור דהראב"ד
 דמסקינן כהלכתא ס"ל אינהו דהא בנ"ד מותר אפ"ה דצביעהבהיתרא
 וא~כ ונוז טווי שוע דוקא בעינן דמדאורייתא זוטרא כמר והלכתאב~מרא
 לר"ת ואפי' דרבנן שעטנז דכיתנא חיטא בהו דרמי דידן ב~דיםהוי

 דרמ' דכיתנא חיטא הוי אפ"ה בפ"ע א' כל היינו ונוז טווי שועדפי' דס"~
 וכתב ~זור היינו נוז ס"ל דר"ת דרבנן שעטנז דעמראב~~ימא

 סי'לאוין הסמ~~
~"~ 

 סי' והת"ה הרא"ש וכ"כ ש~רים אינם שלנו דב~דים
 התורה מן בציצית כלאים דמצינו והא זרוע אור הר"ח ת' ב~םרצ"ד

 משום למשרי רחמנאדאיצטרך
 דבסו~

 הי' הציצית ~נחת מקום הטלית
 בשוק תכלת המוציא וז"ל ע"ב צ"ו דף בעירובין ~דאיתא שזור ~היותר~יל

 כשירין חיטין פסולותלשונות
 מ"~

 צבעינהו ד~לימא אדעתא דאמר ~שונות
 נמי שזורים בש~רים טוינ~ו צבעינהו ד~לימא אדעתא נימא נמיחיטין
 עצמו הב~ד ולא ~זור להיות ר~יל היה הב~ד דבשפ' הרי אינשיטרחי ~~ ודאי האי דכולי במפוסקן עייפינהו ד~לימא שיפתא אדעתאנימא
 ~ר"ת תיקש~ דלא למי~ר צריךוכן

 דס"~
 יהא ~פ"ע אחד כל

 טווי שו~
 דעמרא ב~לימא דכיתנא חוטא דרמי מאן זוטרא מר קאמר מאי א"כונו"ז
 ל~ת שזור היינו ונוז שזורין אינם דב~דים עכ"ל אלא דרבנן ש~נזהוי

ובסמ"~
 הרמב"ם זולת דלכ"ע הרי שזור אינו דכיתנא חוט דאותו תי'

 אתי ממ"נ ולפ"ז זוטרא כמר דרבנן שעטנז דעמרא ב~לימא ~טיהוי
 כהרמב"ם ניקוםואי צבי~ מהני שפיר א"כ דרבנן שעטנז דהוי דס"ל הני ככל ני~ם אישפיר

 דס"~
 בהא ~ם ניקום א~כ דאורייתא ש~נז דהוי

 צבי~ מהני בדאורייתא דא דס"לכרמב~ם
 ס"ל לא ורמ"א הב"י ואפילו

 דאורייתא לכלאים דרבנן כלאים בין לחלק ס"ל והטור דהראב"דאלא
 ורמ"א ב~י ~ם מודים להרמב"םאבל

 דאפי~
 ס~ל ד~ורייתא בכלאים

 לחוש ואין דצב~אהיתרא
 לד~

 הב"י והביאו המשניות בפי' ה~ש
 בפ"ע וטווי שוע בפ"ע א' שכל דהיינו ~ת כפ' ~ווי ~ע שפי' ש'סי'
 אחד בשם זה פי' הביא הברטנורא וכן אריג דהיינו רש"י כפי'ונוז

 דכיתנא חוטי בהם הנ~א צ~ר של בגדים ~"כ הוה ולפ~ז~בותינו
 ש~נז ד~ה בפי' דאמר זוטרא דמר מהא לי קשיא והוהדאורייתא
 דב~דים כדלעיל לתרץ איכא שזור ~יינו נוז דס~ל ל~ת דבשלמאדרבנן

אינ~
 דנוז דס"ל להר"ש אבל ש~ר איננו דכיתנא חוטא האי וגם שזורים

היינו
 אר~

 או וא"כ
 שו~

 לה משכחת היכא בפ"ע נמי וטווי בפ~ע היינו
 דאמר זוטרא דמרלהא

 דחוט~
 דכיתנא

 דר~
 הוה דעמרא ב~לימא

~טנז
 דר~נ~

 בש"ס הר"ש על הקשה~הרא~ש זו קושיא ~צאתי ~ואח~כ
 הר"ש דברי בתוך ה~ניות לפ' ה~~ש חידושי בו נדפ~ו אשרהחדשים

 שעל ב~רא~שו~ם
~ 

 כלל שם הביא דלא ל~נו שם ~~ומגם אבל נדה
 ה~דברי

 לדברי הקושיא שייכות ואין רש"י דברי על הקושיא ו~ידר
 לדברי כ~א~~י

 ה~ש~
 דחו כבר זה מלבד

 ד~
 ה~ש

 בכ~
 ~שיות

בתוס'
 נ~

 דף
 ס~

 דף ויבמות
 נ~ ב~ ~רא~ ~

 והתוי"ט
 ל~ש אין לכן להביאו ור~א וה~ע ~טור חששלא ג~ ו~

 ל~
 ב~~דים וא~כ

~~עי~
 שיבדוק אחר

 וינת~
 כל

~ 
 ~ למידי למיחש ליכא תו דמינתר

 שאינ~באות~~~
 או ד~דאורייתא הרמב"ם ל~ת ניחוש אי צבו~ם

 א~ג היינו אסור נוז או טווי או~וע
 א~

 דא~ייתא הוה
 הא~~המחמת

 וא~
 ~יתר

 ~כ ד~נץ בכ~ים אם כי ~בי~ ב~ ניתו~

 בדור צבועים שאינם ב~דים ללבוש א~רהוה
 ה~

 שהוחזק
 היתר שום למצוא ואין צמר ב~די תוךהפשתן שמערבי~

 א~
 שרוב מאחר לא

 כהרמב"ם דלא זוטרא כמר ס"לה~סקים
 ו~ת והראב"ד רש"י וה~

 ~רמב"ם שפוסקים נראה הש"ע שמדברי ואף והרא"ש ותו'והסמ"ג
 שום ולא הרמב~ם לשון אלא ש' סי' בריש הביאמדלא

 ד~
 עליו החולקת

 הרמב~ם על כהחולקין לפסוק רמ"א שדעת הפרישה כתב כברמ~מ
 הואיל בלבישה אפילו מותרין קשים לבדים ב' סעיף ש"א בסי'מדפסק
 ונוז וטווי ~ע דוקא דבעי' דפסק הרי מדרבנן אלא אינם רכיםואפילו

 דלא ו~א מדרבנן אלא אינן רכים לבדים לפיכךמדאורייתא
 פלי~

 רמ"א
 לא דהש"ע כיון טעמיה היינו ש' סי' ברישאש"ע

 כת~
 שהם בהדיא

 ולשון כלאים זה הרי סתם כתב אלא דאורייתאכלאים
~ 

 להיות משתמע
 ולהיות הפרישה דברי ע"כ כלום שם רמ"א כתב לא מ"ה דרבנןכלאים
 פסקי א~ר הרוב על שנמשכים רמ"א פסקי אחר נמשכיםשאנחנו
 היתר הוה דרבנן ובכ~אים דרבנן כלאים בנ"ד הוה והרא"שהתוספת
 נמי והביאו הטור כמ"ש היתרניתוק

 הש~~
 הביא שלא הש"ע דברי על

 הש"ך כתב צבי~כ"א
 ו~

 לנו יש א"כ כו' א' חוט ממנו ניתק אם

 אבדיק~לסמו~
 ושרי פשתן שהוא להבודק שיראה מה כל ולהוציא

שפי' ~~
 ניתו~

 לומר ותולין לאו או ~איסור נתקי' אי יד~ דלא היינו שבטור
 הכל מ"מ זה שייך לא ובנ~ד הט"ז כדכ' היה איסור של דניתקי'דהאי
 א' דינתק אמרינן ~כך בב~ד נת~רב א' שחוט איירי דהתם העניןלפי

 סתם דינתק לומר שייך ואיך נתערבו כמה ידעינן לא ובנ"ד בוותולין
 לבדוק מבין אי~ צריך לכן ינתק כמה יודע דמי בהם לתלותחוטין
 דלא דמדאחר לומר עוד ו~פשר פשתן ש~וא לו שיראה מה כללהוציא
 צבי~ בלי אפי~ו סמכינן דידן בב~דים פשתן חוט אבדבודאי

 אבדיקה
 דאורייתא ש~נז לדידי' דהוה להרמב"ם אפילווניתוק

 מ"~
 הא

 הואיל אמנם בי' אית שעטנזודאי
 והוחז~

 בדו~תינו ~מר ב~די רוב
 נ"ל לכך פשתן חוט בו אבד כודאי דהוה נ"ל פשתן חוטי בהםל~וא

 לאדהמדקדקים
 הולכין שאין ביו"כ ועכ"פ צ~עים ב~דים אם כי ילב~

 ~תבתי. הנלע"ד בדיקה בלי ללבוש אסור צבועיםבב~דים
 רפאפורט כהןחיים

~ 

 שלשים תוך הוא אם יודע ואינו אביו שמת ששמעבאחד~~~~~
 חייב אם שלשים לאחר אולמיתתו

 לנהו~
 לאו. או אבילות

 להתאבל חייב דאינו פסק שצ"ז סי' ביו~דוהט"ז
 בכה"~

 שם והביא
 סי' מינץשמהר~מ

~~ 
 בתשו~ ו~ם מחמיר ~ב"ח זה בדין בס~ק ~אר

 ובנ~~כ לחיוב פסקב"ל
 השי~

 ~ ד~י לחוות הט~ז על

~~~
 כל מפ' ראיה מביאמהר"מ

 ה~~
 קיים שהוא בחזקת ~ט דנותנין

והק~
 האשה ~רק הט"ז

 ד~
 את דמפקח התם דאמרינן צ"א

 ונמצאה~ל
~ 

 התוס' והקשו מתחלתו שטמא שני פסח לעשות חייב
 אית מת ש~אוהו כ~ן ותירצו לפקח כשהתחיל הי' חיהא תימ~

~ 
 למימר

 וז"ל הט"ז וכתב עכ"ל מציאתן כשעח ~ומ~ת שכל מת היהש~תחלתו
 והשתא חי בח~ת אוקי' אמרינן דלא לפניךהרי

 ה~
 דמת

 וא~
 דלא

 אי~רילפינן
 מטומא~

 ל~ות דחייב ילפינין במתנית' דהא ו~'
 חולין ~ייתי דלמא לספק ליה חשבינן ולאשני פס~

 ל~~
 וד~י כדבר אלא

 מאבילות שפטור ניליף ה~נ מטו~אה ויליף מעיקרא דמת לי'ח~בינן
 ו~ם שב~ס' ראשון בדבור נדה במס' התוס' דברי דאישמיט' עלתמיהני
בדף

~ 
 ע"א

 ד~
 דף ובכתובות ~ב ל"ה דף ובעירובין הטמאות שכל

 ~יאתן כשעת ה~~אות כל אמרינן דלא התוס' כתבו דוכתי בכל~ו
 קדשים לענין~לא

 ותרו~
 אי הט"ז דהקשה והא ע"ש מילי ~אר ולא

 מ~מאה איסור ילפינןלא
 אי~

 בפ"ש לחייבו ה~ל ב~קח חיישינן לא

דל~
 הר~"ם על קושיא הראב~ד הקשה כבר הנה בעזרה. חולין מייתי

 ~~ד~פסק
~  

 ~פ
 ה~

 וכו' ~פסח את השוחט
 וא~

 שלא
~חטתיו לש~

 וכ~
 ~א~ וכו~ נא~ן הוא אם

 אינו לאו
 נא~

 להח~יר וה~ה
 ~~ר~

 ויעשה משו~ח
 ו~ל ה~א~"ד וכתב ~כ~ל שני פ~

 א~
 כאן אין

 שאםשבח
 ה~

 נדבה ~ו להביא יכול אינו פ~ר
~ 

 של~ים תנאי
 ~ח בדף פסחיהן ~~ת שנתע~ו חמשה גבי דהא דבריופירוש ע~~
~  

~א~
 לעשות דפטורין

 פ~
 נפיק דלא חד והאיכא ופריך

 ו~~
 דלא

 חולין ~יתי קא פסח וחד חד כל ליתן לי~~ היכ~~פשר
 ל~

 ~~ו'
 וני~ני נ~ני~~ך

 ונ~~
 דא~יתי האי ~ם ~ל דידי אי

 השת~
 נ~י

 ד~יי~י האי ~~ דידי ואי~ס~
 ~ש~~

 ~~ ו~ ~~~~ ~למי~ נ~וי
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 ~~~מס~
 משום א~ר

 ~ח~
 דפסח

 בשפי~
 ו~ו ב~~ה ושל~ים

 שאם הרא~ד~~ב
 הי~

 שלמים ת~י על פסחו להביא יכול אינו פטור
 מביאונ~א

 וא~ת~ ל~~ ~~~
~~ 

 ~שיתו
~  

 ~ש
 ~~ ~ ה~~

~
 ד~ה

 ה~~
 ~נות י~ו לא או ו~ו~ בשביל ו~י ~ימא וז~ל די~ד

 ספק ~ידחה ד~טב ~~ל ~רת ספק ל~די י~ס~ל~ן
~~ 

 ואל ~שב
~~ה

 שיע~ מ~
 נ~א ~~ל פסח עשו רובו ~בר ~י ~הוגן שלא רובו

היכי
 ד~

 שלא דבשביל אמרינן פסח ~ו ש~בר רוב הוי
 ~נות י~

 עביד ושפיר ~רת ספק לידי י~נס לא~ל~תן
 פ~

 לפ~ז שלמים ע~ת
 שלא גבי ה~~ם~סק א~~

 לש~
 ~יינו פ~ש דיעשה שחטתיו

 ע~
 שלמים

 ~מו י~ניס שלא משובח הוא והרי פסח ~ו ש~ר רוב לי~אדהתם
 לפי תיקשי ולא ~ת~ספק

 ~ד~ ~~ אמאי ~ תי~
 גל ב~קח צ~א

 אי~ פ"ש מלעשות ד~ור~~ך
 ו~יון וז"ל פירש~י ב~תו ה~ טהור

 ה~ גבי ל~יל ~דאמרן אפשר דלא משום פ~ר יצא לא ספק יצאדספק
 ו~ן פסחיהון עורותשנתערבו

 פ~
 ספק אם וז~ל בגל ~פר גבי הרמב"ם

~דבר
 ושמ~

 עומד היה לא
 ו~~

 תי' לפי פ"ש מלעשות פ~ר ארוך ~ל
 רוב שם אין הא מפ~ש פ~ר אמאי תיקשיהנ"ל

 שיע~
 ~הוגן שלא

 דלק"מ אמרתי שחטתיו לשמו שלא ואמר בשחט ~מו שלמים ~ת פ~שיביא וא~~

ד~
 ~י בשם ~תוס' אתירו~א להקשות יש

 בד~
 טמא שיהי' בד"ה צ"א

 ש~ל מת היה שמתחלתו למימר לן אי' מת דמ~או וי"ל וז~ל~חלתו
 סתם הוי ה~א הא להקשות יש ע"ז ע~"ל מציאתן ~ש~ת~~מאות
 ~טומאות ד~ל ובהא ר~מ שהיא~~נה

~~ 
 והיא ר"מ פליג מציאתן

 מת אם חי אם יודע ואינו בלילה באחד נ~ע מס~תות ו~מה נדהבמס~
 ~~ת הטומאות ד~ל מטמאין וח~מים מטהר ר~מ מת מצאוהוולמחר
 קושיא דפריך מהש~ס ומצינו~ציאתן

 ע"ב דל"ה ~רבין ב~ל בפ~ ~~
 דהיינו עירוב ס~ק אוסר דר~מ~הא

 ת~~
 ספק ונטמאת בה שעירב

 והתנן ל~מרא ספיקא ר~מ וסבר הש~ס ופריך משחשי~ה ספקמב~י
 טהור ספיקו ו~ו' קלה בטומאה אבל ו~ו' בד~א ו~ו' לטבול שירדטמא

 מיני' פריך היא מתני' דסתם דמ~ם הרי ר"מ מתני~ וסתםופירש"י
 היא ~מ נמי נימא היא מתני~ סתם הגל מפקח נמי ה~א לפ~זל~מ

ושמעינ~
 דמטהר ל~מ

 שעת בתר דאזלינן ס~ל ולא בלילה בא~ בנ~
 דרמי אהא ~א ל"ו ד~ התם רבא ~דתירץ צ~ל זו ~שיא ולתרץמציאתן
 ר~מ דמחמיר להא בלילה בא~ דנגע מהאהש~ס

 בס~
 רבא ו~מר עירוב

 בא' נגע גבי ופרש~י לקולא חזקה חדא וה~א לקולא חזקה תריהתם
 חזקתו ~ל הנוגע העמד עוד הלילה ~ל הוה דחי חדא חזקא תרייש

 עדים ~תי בב' לרבא דפירש~י דהא במהרש~א ועיין היה וטהורהראשונה
 לקולא חזקה חדא רק לי~א בערוב דהכא אלא ל~רש צריך היהלא

 לתרץ אתי דרבא עדים ~תי בב' דפרש"י והא לקולא חזקה תרי איכאבא~ ובנ~

אפי~
 ולפ"ז דבריו תו~ן הם ד~ך עי~ש ו~ו~ דרבנן תחומין ~מ ס~ר אי

 דידי קושיא~ם
 מתו~

 הגל את ~מפקח דאמרינן התוס~ מתרצו דשפיר
 נמצא ע~ל בגל איירי מתני~ דהא מציאתו שעת בת~ דאזלינן ל~מ~פילו
 חדא אלא לנודאין

 חז~
 על הנוגע דהעמד חזקה אבל היה דחי לקולא

חזק~
 ובחזקה מתחלתו עליו האהיל ~ול בגל שהרי ז~א ~יה דטהור

 אפילוא~
 דלא מ~ם ונטמאת בתרומה בעירב מחמיר שהרי מו~ ר~

 בגל שני ~סח פטור ~~י קוש~י ל~ק תו והשתא חזקה חדא אלאהוה
ארוך

 דהת~
 שלמים ע~ת פ"ש יביא דאיך אפ~ר דלא ר~"י ~תב שפיר

 ~ב הא תימא ו~י ~הל~תן המתנות י~ו לאהא
 לעשו~

 מתנות
 ארוך ובגל ארוך בגל התם איירי שהרי ז~א ~רת לספק מלי~נס~~ל~ן של~

 ספק הוהלא
~~ 

 המת העמד חדא לקולא חזקי תרי התם דהוה משום
 שחיטה שעת ~ל חי שהיהבחזקת

 וזר~
 בחזקת ה~קח ~מד ו~ד

 שהרי הנמצא אדם אותו על עדיין האהיל ולא שח~ה בשעת ט~רשהיה
 ל~ות רשאין ואין ~רת לספק כלל נכנס לא שזה נמצא ארוך ~להוא

 דרצה משנה לחם לב~ל מצאתי והנה ודו~ק. כהוגן שלאהמתנות
 האלתרץ ~~

 ~ק~
 על ה~ב~ד

 הרמ~~
 לשמו שלא שאמר ד~חט בדין

 דאם ~קשחטתיו
 פ~ יעש~

 חולין מביא הא וא~י מ~בח הוא
 ג~כ הל~מ רצה זה עללעזרה

 הנ~ל התוס~ דברי ~פ שתרצתי כ~ לת~
 ~חר ~רת ל~ק מלי~נס ~הל~ן שלא מתנות ש~שודטוב

 שבד~
 דשלא

 רוב ל~כא שחטתיולש~ו
 שי~

 כהוגן שלא
~~ 

 הג~ל לדעת ~ת~ ת~ל

~~
 הא ~ש ל~שות פטור א~~ ~גל דח~ר בד~ן ~קושיא ד~~ר אלא

~
 התם

 א~
 ~ים כאן

 ~שי~
 איסור

~~ 
 ע~ן וצריך ~יא אחד

 שהניח ות~ל~ל~מ ע~~
~ 

 ~ום
~~~ 

 תי~תי י~ה ש~ד
 ~ב~ ~דא~

 ~ א~ שה~ ~~ ~וש~~ל~
 א~י מטו~ה איסור ~ל~ינן

חשבי~ן ~
~  

 ~~~ ד~מא ~ל את ~ח ~י
 ל~~ חול~

~  
 ~ד~

 ~ א~ ~~~
 ~נו

~  ~  שט~ ~~ 
 ~ד ~אהיל ~ח~ו

 לפקחשה~יל
 וא~~

 ~אן ואין חזקתו על ה~היל דהעמד חזקה לי~א
 חדאאלא

 חז~
 בש~ חי היה שמא ולקולא

 חזקה ובחדא שחיטה
 מי~תי דלמא ספק ~אן שאין נמצא אזלינן מ~יאתו שעת דבתר ~דה~מ א~י~

 ל~רה~לין
 ו~~

 לספק חשבינן אי דאפילו ועוד הי~ב
 אפ~

 אפשר
 שלא המתנות שיעשו רבים לי~א ד~אן מאחר שלמים ע~ת פ~ש ל~ותלו

 א~~~הוגן
 ה~א דהא ~רת לס' מלי~נס ~~ן שלא המתנות לעשות טוב

 לקולא ח~ה חדא אלא ~אן שאין ~לבגל
 ה~

 ~רת ~ספק שפיר
 ארוךב~ל משא~~

 דאי~
 היטב ודוק לעיל ~דאמרן לקולא ח~י ב'

 בשמו שנדפס מפורסם אחד לח~ם~~~~~ ~
 תי~

 הלחם קושית על
 דהי~א דלעיל התוס' מדברי א~ך בגל תיקשי דלאמ~נה

 לעשות טוב ~~גן שלא מתנות ~שים רביםדאין
 פ~

 לספק י~נס שלא
 לעשות אפשר דלא משום היא ~ך רש~י ד~וונת וז"ל הח~ם ותירץ~רת
 דאי~א משום ולהתנותפ~ש

~~ 
 היה לא וה~א ליה א~ני ד~הנים ושוק

 ונימניה ~שון פסח עביד דלא ~ן ניתי כדלעיל להקשותי~ול
 שלמים זה ונמצא בפ~ר ונפיק שחיטה בשעת טמא היה לא ה~קחדלמא עליי~

 פסחיהן עורות שנתערבו חמשה גבי לעיל דבשלמא נפיק לא ~הןנמצא
 וחד חד מ~ל א~ל וה~הן פ"ש נעשות חייב דבוודאיאי~א

 וא"~
 ה~הן

 משום נפיק~ודאי
 פס~

 בתורת או~ל והשאר
 שלמי~

 אלא דלי~א ה~א אבל
 חדא לו עלתה לא בשתים הנה הנ"ל הח~ם ע~"ל שלמים הוה ודלמאחד

 שלא באמר הרמב~ם פסק אמאי לדו~תא הראב"ד קושית הדראדלפ"ז
 ע"ת להתנות אפשר לא הא משובח פ"ש ומ~יא דהמחמיר ~חטתיו~שמו

שלמי~
 הוה ודלמא חד אלא לי~א נמי התם ~~רי ושוק חזה מ~ום

 ה~הן נפיק ולא~למים
 דבא~ ו~

 לשמו לא ובאמר גל במפקח אפילו
 ~י~א משום ושוק דחזה לחששא ליתא אפ~ה חד אלא דלי~א~חטת~ו
 בפ"ר הוה טמא המפקח אי ויתנה פסח נמי יביא דה~הן לה~הןתקנתא
 בפ"ר הוה טהור המפקח ואי ~למים ה~ן ושל פ"ש המפקח שליהיה
 בהאומר שמצינו כמו פסח יהי~ ~~הן ו~ל שלמים המפקח שליהיה
 דסתר והא זו תקנה רש"י ד~תב ו~ו' ש~ח הפסח עלי ~שחוט צאלעבדו
 משום זו לתקנהרש"י

 שממ~
 ~תבו ה~א דהא קושיא אינו זה באכילתו

 ב~דיא~תו'
 דבשבי~

 אלא ~רת בספק לי~נס לו אין מותר היה שמא
 לשמו שלא באומר ~הוגן שלא עושין דרביםהי~א

 שחטת~
 ~קח או

 שפיר נ~א נותר יהיה שמא משום ~רת בספק לי~נס אין חד אלאדלי~א ~
 ויתנה פסח נמי יביא דה~ן תקנתא להאיאיתא

 ולי~
 ושוק דחזה חשש

 לשיטת אבל רש~י לשיטת הוצר~תי ש~תבתי מה ו~ל היטבודו"ק
 היינומה~רת פטורי~ אל~ דתנן דהא טמא שהיה מי דר"פ במתנ' המשניות בפי'שפיר הרמב~

 טמ~
 על וקאי ואנוסין שוגגין היינו חייבים ואלו וד~ר

 ~רת חייב אינו בשני הזיד אם אפילו בראשון וד~ר ~טמא שניפסח
 לפ~ז השני את עשו לא אם חייבים בראשון ואנוסין ~גגין שאראבל

 ~מידי ל~
 את ~קח דשאני ה~ל את ממ~קח משנה הלחם שהקשה

 לא אפילו מ~רת פ~ר הטמא שהרי ~רת ב~ק ~מו מ~ניסשאין ה~
 משא"~ השניאת ע~

 שחטתיו לשמו שלא באמר
 ל~ות וחייבים שוגגין דה~

 נדון שבין החילוק שפיר ואתי ~~ חייבים עשו ובא~ל שניפסח
~ 

 לבין
 שנת~~ה~

 לה~ניס טוב דהתם פסחיהן עורות
 א~

 בשב ~רת בספק
 לשמו שלא באמר אבל ~הל~תן שלא מתנות רבים מלעשות תעשהואל

שחטתיו
 דלי~

 המתנות לעשות וטוב ~הל~תן שלא מתנות שעושין רוב
 מלהכניס ~הל~תןשלא

 א~
 ד~ל ~רת ספק יש ~אן שהרי ~רת לספק

 ודו~. השני את עשו לא אם ~רת חייבין וד~ר ~מא ~וץ וא~סיןהשוג~ין

~~~
 רב דאמר מהא ~ו דף המדיר מפ~ ראיה עוד הט"ז ש~תב
 החמור בעל דעל א"שיהודה

 להב~
 הט"ז והקשה ראיה

יביא ל~
 רא~

 והשתא חי תחלה שהיה בחזקת אותו נוקים לא אמאי לזה
הוא

 ד~
 על בד~ה שם זו ~ושיא התוס~ ~שו ~בר ע~~ל

 בע~

 ~~ר

 רא~להב~
 ~ל א~י השתא דעתין ~לקא למאי תימא ומיהו וז~ל

 ~ח~ר לאוקמי אי~א וגם ~חזק שהוא ~יון ראיה להביא הח~רבעל
 ה~א ד~קא דמסקי עד התוס' וטרי ושקל ו~~ קיים שהיהבחזקת
 ~מושהמחזיק

 מסופ~
 בתר ואזלינן דליתא ~מאן ח~תו והוה ו~~

 קמא דמראח~ה
 ור~

 ~וא דמה
 מוח~

 ~ום דליתא ~~ן חז~ו
 ~נת ~ו איןדהמ~יק

 ב~
 בחזקת החמור נוקמי שהקשו ומה

 מרא ח~ת אי~א זה~נגד שה~
 ק~

 החמור בעל על ל~ן
 ~ד הט~זשהביא רא~~ להב~

 ~~~ז וז~ל יח~אל בר רמ~ ד~אמר מ~י רא~
 יח~אל ~ר רמי דאמר שם ב~נאו~ן

~ 
 ב~ל

 לה~~ הפ~
 תח~ ש~רא~

 ב~~ו נו~ד ~~ק ב~יל לומר הוצרך אמאי ~ו~

 ל~ת~~~
 ו~ ח~ ~ח~ת לה ~קמינן

 ~~ין לא
 נ~

 שם התוס~ ב~ש

 ד~~
 ת~נא ~נא

 ~י~ ~ וז~ ~~
 ד~~נ~ן

~ 
 ב~~ת

 שלי~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

והשת~
 אוק~ נמי הכא מוחזק ש~וא א~"י מום דאתא הוא

 הח~ר
 המסקנא דלפי הרי התוס' עכ"ל ~ה היא והשתא קיי~ שהואבחזקת
 ב~ותו נולד דהספק משום ולא קיים שהוא בחזקת ליה מוקמינןבאמת
 לאו דאי משוםלחוד

 טע~
 א~פ קיים ש~א בחזקת החמור דמוקמינן

 ~ה בחזקת ~ונא ~וקמי אמרינן הוה ב~ותו נולדדהספק
 ק~

 לכן
 חי שהיה לחזקתצריכין

 תח~
 ראיה איכא הט"ז שבא שממקום ונ~א

 נקודות לבעל וראיתי ודוק. תחלה חי שהיה בחזקתדמוקמין
 ~מחליף שהביא ב' ראיה וז"ל הט"זעל ש~ הכס~

 פ~
 לדחות יש בחמור

 ראשונה אחזקתה העמד די"ל כנ~דה חזקה~יכא דהת~
 ש~

 הפרה היתה
 קנין שהוא לב~ר צריך וא~כ לה קנה במשיכתה ה~תא רק החמורלבעל קנו~

 יחזקאל בר דרמי במסקנא תיקשי דבר~ דלפי ות~ני עכ"ל וכו'~מור
 ני~ ~י~ להביא הפרה בעל על~מאי

 ראשונה אחזקתה העמד
 היכא דכי כלה תו~א ותנא קאמר מאי וא"כ ~~~ח קנויההיתה של~

 בחזקת להדמוקמין
 שהיא בחזקת החמור אוקי נמי הכא ו~' שלי~

 דאיכא שאני הכא הא מכלה ראיה מייתי ה~יך ה~ס' כ~ש~יימת
 ~~י אלא הח~ר לבעל קנויה היתה שלא בחזקת העמד כנ~דהחזקה
 היתה שלא דהעמד חזקה להאידליתא

 הפ~
 וכו' החמור לבעל ~נויה

 קמ"א דף ה~אל בפ' להדיא התוס' מחלקין וכן וז"לומ"ש
 ד~

 מני הא
 ~~ות שם ~אתי ולא היטב שם עיינתי הנה עכ"ל ע"ש היאסומכוס
~דבריו

 ו~
 שלישית ראיה הט"ז שכתב

 מנהר~
 עליו השיב שפיר

 הנ~~

~~
 שהוא בחז~ת אותו נותנין דשפיר ב~ט דשאני לחלק הט"זשכתב
 שפיר מת ודאי דהשתא בהנך משא~כ שמת ידענו דלא ~וםקיים

 על ה~שה ~מו הט~ז הנה מת ~יה דכבר~מ~נן
 דברי~

 שבכל וה~ד
 בהרבה וכן וב~בינות ב~וה כמו בכה"ג אפילו חזקה א~ינין~חזקות
 סב~ו לסתור נדה ריש ~תוס' מדברי ראיה אביא הנה עכ"לדוכתא
 ע"ב ב' דף שם~כתבו

 דאי~ ד~
 האי לאו דאי וז"ל וכו' ריעותא

 טע~
~ע"~

 הוא דהשתא
~ 

 רש"י והנה התוס' עכ"ל חיות חזקת עוד וליכא
 אהאפי'

 דקא~
 אמרינן לא חזיא דמ~ופה כיון הש"ס

 אוק~
 אחזקתא

 איתא אם ולפ"ז עכ"ל לכך היא מועדת חזיא דמ~ופה כיון וז"לפירש"י
 ל~ת הוא מועד חי כל אמרינן מיתה ד~בי הט"זלסברת

 א~י א~~
 בלילה בא' נ~ע ~בימ~רין

 ה~
 דכל ריעותא נמי ואיכא מת הוא הש~א

 ד~ביל דאשה דו~א ממש היא והרי למות מועדחי
 דמוע~

 ~ות
 אמרינן ט~ה ודאיוהשתא

 החזק~ דאית~
 דחזקת

 וה~ טה~
 ה~נ

נימא
 דאית~

 מ~ם חיות חזקת
 דהשת~

 ריעותא נמי ואיכא הוא מת
 דליתא אע~כ למות מועדדחי

 לסב~
 ממס' ראיה להביא יש ועוד הט"ז

 וקדשה בדרך אביה קדשה ע"א ע"ט ד'קידושין
~~ 

 היא והרי בעיר

 בה פלי~יבו~~
~ 

 וש~אל
 וקא~

 אימת הש"ס
 אילי~

 ששה בתוך
ב~א

 הוא השתא לפנינו בו~רת היא הרי ~ ני~
 אי ופי~"י דב~~

 איתא ואם עכ"ל לב~ור מ~רת היא ו~מים וכו' חדשים ו' בתוךנימא
 בהא הש~ס פריך ~י א"כ הט"זלסברת

 היא הרי ~ ני~
 קושיא מאי היא נערה בחזקת ו"ח כל הא ופירש~י~פנינו בו~~

 לפעמי~ ה~
מ~~

 סב~ ולפי בו~רת נ~את השתא ו~ם ו"ח תוך אפילו לב~ורהיא ~מד~ הרי ~מ נערה בחזקת שהיא אף א"כ ו"ח בתוך לב~ור
 הט~ז

 ו~ם כך ודאי דהשתא היכאאמרינן
 מ~יק~

 החזקה איתרע לכך ~מד
 ועוד ~"ז לסברת ליתא אע~כ נערות חזקת איתרע נימא ה"נא"כ

 שהקשה הט"ז של השלישית קושיא קשה אכתי דלסב~ו ביותרתמיהני
~א

 ד~~
 מועד חי דכל זו סברא ודאי ליתא התם שהרי וכו' הרוג

 מועד חי ~ל נמי דאטולמות
 השליט מלפני יצא ש~~ה ודאי וזו ליהרו~

 סב~ לפי תיקשי ועודהט"ז
 בחזקת ה~ט שנותנין ~ט ~בי דלפ"ז הט"ז

 שנתן אחר אם הא זו בחזקה ד~ותין ותני פסיק קא אמאי קייםשהוא
 נודעה~ט

 ודאי ש~
~ 

 ~וא ~י~י ~ו ידוע שאין
~ 

 אם
 הט"ז סברת לפי לפסוק ראוי בזה ה~ט נתינת אחר או מת ה~טנתינת קוד~

 החזקה איתרע דאז מ~ום בטלדה~ט
 שה~

 דהא ה~ט נתינת בשעת קיים
 כתב ובזה למות מ~ד ~י דכל סברא איכא ו~ם הוא מת ודאי~שתא
 ותו מת היה כבר דא~ינןהט"ז

 ל~
 דה~תא מאחר חיות אחזקת מוקמינן

 ~ודאי
 ~מאי וא"כ

 פסי~
 דמשמע ה~ט דנותנין ותנ~

 ה~ט ~וי דלעול~
 ה~ט נתינת אחר נודע דאי אש~ינן לא ואמאיכשר

 י~~ ~ינ~ ד~
 בחזקת דלעולם תנא לן ומדסתם חליצה וצריכה בטל ה~ט אז ~אי~
 בין חלוק דאין ש"מ קייםש~וא

~ 
 שמת נודע ובין שמת אח~כ נודע

 הט"ז. לסברת ~יתא ע"כוא"כ

~~~
 ראיה הט"זשהביא

 לסבר~
 דאין א~ינן שטר ד~בי חו~מ מטור

לו~
ש"מ ליפ~ ~מד ששטר לפי נפרע שלא חזקתו על השטר ה~ד

 שבסב~
 החזקה כח מ~~ת זאת

 וכ~
 עליו תמיהני ה~ז עכ"ל

 א~ו שפיר ע"כ למות עומד חי דכל במיתה וז"ל ב~מו כתב דבריובריש ה~
 ~רר שאין כ~זדודאי

 ש~
 אבל הוא חי עדיין אמרינן

 וכו~ כש~ו~
 מד~ואי

 כל א~י א"כ דשטר לנדון זה דבר
 ז~

 שאין
 ~ו~

 שמת
אזלינן

 ב~
 שטר ו~בי יליף משטר הא ח~ה

~~ 
 שאין

 שנפ~ ~ו~
אפ~

 שלא חזקתו על השטר העמד אומרים אין
 נפ~

 משום
 שהו~

 עו~ד

ליפ~
 ל~ת ו~מד הואיל נימא ה~נ וא~כ

 א~
 אין שעדיין

 ~ו~
ש~

 בתר נזיל לא
 ח~

 ש~וא בחזקת ה~ט נותנין אמאי וא"כ
 קיי~

אע~~
 האי מיתה ~בי דל~א

 סב~
 הנדוץ ואין ל~ת עומד חי דכל

 ~נל~ד. כללל~יה דו~

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



~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

 וז"ל כץ בנימין מו' החסיד המאוה"גמאחי
 בא~

 לשאול
 נוהגים ~העולם בהיות בעיני היא וגדולה קטנהשאלה

 הוא תי' בתי של החתונה וזמן שנה ~רה שתים בני בניהםלהשיא
 אדר בר"ח שנה עשרה ~ים לו ימלאו שלה והחתן הבע"ל ניסןבר~ח
 סעד מצאתי לא והאחרונים והש"ע וב"י ה~ר בדברי רואי ואחריהב~ל
 העולם למנהגוסמך

 הנ"~
 שנים י"ג קודם כי פוסקים א' בסגנון כולם כי

 שבשנת ותוס' כרש"י הרמב~ם דברי לישב מצדד שבד~מ ~ם כזנותהוי
 י"ב אחר דהיינוהי"ג

 שני~
 סתם בש"ע מ"מ ~פרקן סמוך הוי מלאים

 משגיח הייתי לא כו' לכך צריכה שהשעה ולולי והב"י הטור כדברידבריו
 הפוסקים נגד לעשות נוקפי לבי וא~"כ יגונה לא ההכרח אמנםבמנהג
 ~כ"ל. בעיניו חן מ~אתי כי אדע ובזה דבריולחוור מאמ"~ ובקשתי לעשות מה כדת רבינו ילמדנו בכן שותין אנו מימיהםאשר

 הרשב~א ע"ז שנשאל ראשונים ושאלת שאלת גדולה שאלהאחי~~~~~
 סי'בתשו'

 אל~
 בסי' שם ו~פול תת"ג

 אל~
 והשיב קפ~א

 בתשו' יחזקאל כנסת בס' הגאון ~ז נשאל בדו~תינו כן וכמולאיסור
סי'

 נ~
 רוצה מכ~ת ואם בעלמא לפלפולא כתבתי זה כל וז"ל שם וסיים

 אי~ ולקמן טכ"ל שנית יודיעני מ~הלעשות
 ומה דבריו אעתיק

 שאלה עכ"פ דבריו עלשהשבתי
 גדול~

 הוא
 ול~

 ששואל מכ"ת ~מ"ש
 ותו' כרש"י ~רמב"ם דברי ליישב מצדד שהד~מ מכ"ת ומ"ש ~נה.שאלה
 לו מנין ידעתי ולא וז"ל כתב ~הד"מהאמת

 דד~
 כדעת ~לא הרמב"ם

 הנשרפין פ' הגמרא לשון רק הרמב"ם ~תב לא שהרי רש~י כד~ת ולאהתו'
 כדעת הרמב"ם דדעת לומר נוכל א"כ הנ~ל פ' בגמרא וכ~ה וכי'וז"ל
 בפי"א שכתב הרמב~ם דברי להד"מ אשתמיטתי' אמנם הד"מ עכ"לרש"י
 ויודעים אותו שבודקין עד ~קטן את משיאין ואין וז"ל ה"ו אישותמ~'

ב~
 הגמ' לשון רק כתב לא שהרמב"ם הד"מ ומ"ש עכ"ל סימנים שהביא

 כתב אישות מה' פי"א אבל מהא~ב פכ"א ~רמב"ם ל~ון זהו הנ~רפיןפ'
 כד~עילבהדיא

 ו~
 אלה דבריו ~ה אלו ובודאי רמ"א מעיני נעלם היה

 ועוד ותוס'. רש"י כדעת לא הרמב"ם שדעת יודעהיה
 שרמ~

 בו חזר
 רמ"א כתב ו~ז לקטן להשיא וא~ור וז~ל הש"ע כתב מ"ג~בסי'

 ני~את כבר אםאבל וז"~
 לק~

 דמסכים מיני' דמשמע וכו' לגרשה א"צ
 המרדכי מדברי שהוא זאת אהג"ה שנרשם הגם אסור דלכתחלההש"ע ע~

 כדברי ממש הם ~דבריו כן שאינו רואה שם במרדכי והמעיין הב~יפ'
 ונרשם ביאור בתו~פ'התוספ'

 בסו~
 וא"כ מהתוס' שהוא דבריו

 היא גדולה שאלה מ"מ זאת הג"ה עללתמוה י~
~ 

~"~~~~~
 להש~ו ~ותר י"ג שנת דתוך נמי ס"ל דהרמב"ם זהבענין
 חל ותחלה הסימנין בענין אלא ותוס' ארש"י פליגולא

 דהתחיל זא"ז סותרין דבריו ~כאורה א~ר הרמב"ם דעת לבארעלינו
 אדם שישיא חכמים מ~ות וז"נ מהא~ב בפכ~אוכתב

 בני~
 סמוך ובנותיו

 אישות ~' פי~א וכ~כ לקטן אשה להשיא וא~ור ~ב ואח"ז ו~ו'לפירקן
 דבר~ הריכדל~יל

 בסי' שכתב והח"מ הב"י כתירץ וא"ל זא"ז סותרין
 שהגי~ו אחר סמוך היינו לפירקן סמוך דאחז"ל הא מפרש דהרמב~ם~~

 דהיינולפירקן
 י"~

 ורגלינו ידינו מצינו האיך לתירוצם דתיקשי וי"א שנים
 סוגיית להביןבבה"מ

 הג~
 אמר יהודה דא"ר ~ב ד~ו הנש~ין דפ'

 וגו' הרוה ספות למען אומר ה~תוב עליו קטן לבנו אשה המשיארב
 אומר הכ~וב עליו לפי~ן סמוך ומשיאן ו~ו~~יתבי

 שלום כי ויד~
 הב~י כדברי ואי שאני לפ~ן סמוך ומשני תחטא ולא ~ך ו~קדת~הלך
 ~ש~ ~י~ מאי~~~

 אחר הוא לפ~~ן ~ך ~א
 א~ ויו~ שני~ י~

 קטן ~דיין כ~וא ~שיא דאסור אלא קאמר לא נמיורב
 ~א שאני לפי~ן ~~ך ~שני~י נ~ ו~ת~~

~ 
 ~אני

~~ 
 ~ ~דברי ממש הוי לא

~
 ~ך

 לפ~~~
 ~ני ~י~ש

 הפ~
 ו~"מ ~י כדברי ולא

 וא~~
~~~

 אנו
 ל~~

 ד~ הרמ~~ דבר~
 ~ש ~ד אהדדי. תקשי

 ל~ו~

 קי"ל הא סימנין שיביא עד משיאין דאין הרמב"ם אמ~ש~הקשות
 אפינו קטן הוי שע~ת ב' הביא ~לא דכל ובפוסקים רבה האשהס"פ בש~

 שנה עשריםאחר
~ 

 א' דקדושין ~בפ"ק סריס סימני בו שנולדו לא
 אומר נשא ולא עשרים שעבר דכיון תד~יוכן רב~

 הקב~
 תפח~~מותיו

 הביא אם חילק ולא ב~תםהרמב"ם וכ~~
 שערו~

 ש~א מי הא ואמאי לאו אם
 אסור הרמב"ם לדעת וא~כ עשרים אחר אפילו קטן הוי שערותהביא
 בד"א לכתוב להרמב"ם הו"ל וא"כ שערות שיביא עד קטן דהוי לישאלו

 עשרים ~רדאם
 ול~

 הביא לא אם אבל שערות כשהביא וכו' נשא
 ל~ן להשיא דאסור להרמב"ם ס"ל דהא קטן דהוי לישא לו אסוראדרבא
 ~' בפי"א דמ"ש הרמב"ם דברי בהבנת נלע"ד לכן סימנים שהביאעד

 שהביא בו ויודעין אותו שבודקין עד הקטן את משיאין דאיןאישות
 הקטן את מש~אין אין שאמר וזהו י"ג שנת תוך הוא אם היינוסימנים
 קטן עדיין כשהואדר"ל

 של~
 שהביא בו שיודעים עד י"ג לו מלאו

 י"ג לו מלאו שלא בשנים קטן שעודנו אע"ג אותו משיאין ~אזסימנים
 להשיאו. דמצוה שאחז"ל לפי~ן דסמוך פי~ושו הרמב~ם לדעת וזהו~נה
 ברכות במסכת מדאמרינן לה אמינאמנא

 ד~
 וכו' פורח קטן ע~ב מ"ז

 שנים הן ומה וכו' שנים לכלל בא ולא סי~ים שהביא פורח קטןופירש"י
 יין המוציא פ' ~בת ובמסכת א' ויום שניםי"ג

 ד~
 ישראל בנות ע"ב פ'

 ולא לפירקן שהגיעו וז"ל התוס' ופי' וכו' הגיעו ולא לפירקןשהגיעו
 ~ירקן שהגיעו וז"ל כתב ורש"י התוס' עכ~ל לפירקן בסמוך פי'הגיעו
 עכ"ל לכך הראויות שנים לכלל באו ולא שע~ת שתי שהביאו הגיעוולא
 מצוה לפירקן סמוך דהמשיא חז"ל מ"ש נמי פירש דהרמב"ם ונלע"דרש"י
 דהיינו הראויות לשנים הגיעו ולא סימנים שהביאו היינו ~ידקא

 סותרין הרמב"ם דברי הוי לא תו והשתא י"ג שנת בתוך הואשעדיין
 שישיא חכמים מצות כתב דתחלה א~ב מה' בפכ~א מכוונים ~לאזא"ז
 שנת תוך שהם היינו לפירקין דסמוך כדאמרן היינו לפירקן סמוךבניו
 קטן היינו לקטן אשה להשיא ואסור כתב ואח"ז סימנים והביאוי"ג
 שלא אלא י"ג לשנת שנכנס אע"פ או י"ג נ~נת ~דיין הגיעשלא

 אישות מ~' פי"א הרמב"ם וכמ"ש אשה להשיא אסור כזה לקטןסימנים הבי~
 שהביא ויודעים אותו שבודקין עד הקטן את משיאין ואיןה"ו

 שצריכין מילי לשאר קטן הוא דעדיין דאע"ג משמע נמי זה מלשונו~"ל סימני~
 לענין מ"מ סימנים הביא וגם גמורות שנים י"ג דהיינו ממש גדולשיהא
 להשיאוהי~ר

 הוא שעדין אע"ג לחוד סימנים בהבאת ליה סגי אש~
 י"ג שנתתוך

 משו~
 וכשהביא ~פירקן סמוך להשיאו חכמים דמצות

 שבת במס' כדאיתא לפירקו סמוך ~ו שנים י"ג לו מלאו ולאסימנים
 עד לקטן להשיא ואסור לומר בלשונו הרמב~ם דקדק ולכן לעילשהבאתי
 ש~יא~יודעים

 שמלאו אחר סימנים שהביא לומר רוצה הוי ואי סימני~
 בלשונו למינקט הו"ל אלא קטן קראו ואמאי גדול נעשה כבר א"כ י"גלו
 להשיאו סגי לחוד דבסימנים א~כ גדול שיהא עד הקטן א~ משיאיןואין
 גדול בעינן לא רש"י שלדעת כמו מילי לשאר קטן שעודנו ואע"גאשה
 נמי כן שאני לפי~ן סמוך ~אחז"ל מטעם אשה נשואי היתר לעניןממש

 בעינן לאלהרמב"ם
 בז~

 שאני לפירקן סמוך שאחז"ל משום ממש גדול
אלא

 שה~
 כמ"ש לפ~ן סמוך מפרש

~ 
~"~~~

 דרש"י והרמב~ רש"י דמיפלגי במאי נכון וטעם מקוםלמצוא
 סמוך שנה ~צי או שנה שהוא לפירקן סמוך הכאמפרש

 ד~סימנים ס~ל והרמב~ם אס~נים קפיד ולא גמור~ת ש~ים י"גלמלואות
 לשיטתי' ~זיל ורש"י לשיטתיה אזיל דהרמב"ם ונל~ד מילתאתליא

 וא~ לקטן אשה להשיא חז"ל אסרו אמאי תיקשי לכאורה דהאשיחתי ואפ~
 דס"ב ~ע"י בפ' התוס' כקו' לקטן נשואין ~נן לי' תקינו דלאמשום
~ב

 וב~
 בניו להשיא ד~וה ~~~ל ~א שהקשו ~ב דע"ו ~~רפין

 וז"ל לפי~ןס~ך
 דק~ וקש~

 דנשותיהן~ה בהא~ וא~ נשואין רבנן לי~ תקינו לא
 פטורו~

 עכ"ל היא זנות בעילת אלמא וכו~ החליצה מן
וכמ"ש

 לעיל שז~י בת~ ה~ב~
 וא~

 הקושיא תי~ו ש~וס~

הרשב~
 ~ב לא

 טובא לי קשיא ~ז התוס~ ~~ א~
~ 

 דלא בכך



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

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

~~

 דהא מהח~יצה פטור~ת דנשותיהם שאמרו מה גם ו~ף ~שואין ~יהתקינו
 אשה לאדם לייחד הא קידושין קידושיו אין אםאף

 בל~
 מותר קידושין

 דלפי בתשו' ה~ב"ן כתב להרמב"ם ואף לגמרי והטור והרא"שלהראב"ד
 איםור ליכא אסור דלהדיוט גרס שלא מלכים בה~כות ~~~םגירסתו
 אסור דלהדיוט שם לגירסתנו ~פינוכלל

 עכ~
 ב~"מ ועיין ~או בו אין

 שאפשר אישות מה' פ"א כתב משנה והמגיד מטראני ומה~"י ובכ"מוב"ש
 אשה איש יקח כי דכתיב בקידושין לקדש הוא דמ"ע ב~ה שהואלומר
 כיון זה בלשון נקט גופי' וברמב"םעכ"ל

 שנית~
 שאם ישראל נצטוו תורה

 אשה איש יקח כי שנאמר וכו' תחלה אותה יקנה אשה לישא אישירצה
 כאן אין מ"ע א~ילו דבקטן אמינא ו~פ"ז עכ"ל עשה מצות אלוולקוחין
 דע~ג המדיר פ' בכתובות רש"י כתבדהא

 ע~
 קידושיו אין קטן וז"ל

 דקטן הרי עכ~ל כתיב איש יקח דכי הוא קיחה בר דלאוכלום
 אינה הרמב~ם ל~עת בקידושין לקדש עשה והמצות איש יקח דכימקרא נתמ~

 יקח דכי קראאלא
 אי~

 אשה לישא לקטן ~סור יהא אמאי מ~נ וא"כ
 זנות בעילת הוי ו~א קידושין קידושיו הוי א"כ איש יקח כי בכלל הויאי
 מ"ע עליו הוי ו~~ איש יקח כי בכלל אינו א"כ כלום קידושיו הוי לאואי
 ~הרמב"ם אפילו קידושין בלא נישא לו ומותר בקידושין דוקא אשהלישא
 להשיא דאםור חז~ל אמרו אמאי קשיא וא"כ בגדול להראב"ד כמולקטן
 איסור היינו לקטן אשה להשיא אסור דאחז"נ דהא צ"ל וע"כלקטן
 ספות דל~ן אקרא ואסמכוה עליו ~שתו תזנה דלא שפירש"י כמודרבנן
 םי' בא"ע הח"מ כדכתב הוא דרבנן דהאיסור דא"ל הצמאה אתהרוה
 מיהא פנויה ביאת אסורה הראב"ד לדברי ואף וז"ל סק"אכ"ו

 יאמר קדוש פה תמהני וכו' דוד של בב"ד גזרו פנויה יחוד אפילודהא מדרבנ~
 דהא הרמב"ם עם בי' פליג דהראב"ד לדינא זו היא ראיה דמאיכן

 מיוחדת שאינה דהיינו עליה לבא שאסורה פנויה היינו פנויה יחודדאסרו
 אסרו כזו בפנויה ודנדה דקדשה ~או בה ד~יכא טבלה לא וגם לבדואליו
 שטובלת רק קידושין בלא אף אישות ל~ם לו במיוחדת אבל היחודגם
 דנשואי כדאמרן א~כ יחוד מכ~"כ ביאה איסור שום בה מצינו לאלו
 לדין ~זכינ~ וכיון ודו"ק. עליו תזנה דלא גזירה משום אלא ביה ליתקטן
 להרמב'ם ס"ל דרבנן גזירה משום אלא קטן נשוא~ חז"ל אסרודלא

 תוך סימנים כשהביא לד~ו שהוא לפירקן בסמוך חכמים התירודמש"ה
 שערות הביא אם דרבנן באיסור דהקילו בכה"ג דמצינו ~ום י"גשנת
 וי~ג לנקבה י"ב תוך שערות בהבאת איפלי~י נדה דבמ~ י~ג שנתתוך
 אנא ואמינא הזמן כלפני הוי הזמן דתוך ע"א בדמ~ו שם רבא ופסקלזכר
 ולא ~ומא דהוי לי~ דפשיטא משום לא הזמן כלפני ד~וי דקאמרדהא
 לה קרי ~ב בדמ"ח דהא ועוד בגמרא אבעי' הוי דהאסימן

~ 
 יהודה

 דאמר~פק
 ספיקות מש~ין שאין וכו' הפרק תוך וכו' אומר ~י הת~

 וז"ל וכו' משתכחי דאי בד"ה התם שפירש רש"י מדברי משמע וכןוכו'
 וכו' עמו והדין תחלוץ ולא בקונטרס פי' התוס' וכתבו וכו' חלצהולא
 ~ב דל~ז ביבמות ~מצינו כמו כודאי ליה דמ~וינן אלא ספק דהוההרי
 ה"נ ליה משוי כודאי יעקב בן לר~א ספיקאכל

 ה~
 ספיקא דהוי דאע"ג

פ~~
 הרמב~ם דמדברי קנ"ה סי' בא"ע כתב והב"י הזמן כלפני דהוי ~בא
 חשיבי י"ב תוך שערות ~י ~ה באו אם מיאון לענין דאפילונראה
 שהביאה הבת בסתם ~ישות מה~ בפ"ב הרמב"ם שכתב וממאנתכשומא

~
 שומא שניהם שנה י~ג בתוך ~הביא הבן וכן שנה י~ב בתוך ~ות
 אמאי ~יקשי ולכאורהע~ל

 פ~
 כשומא דחשיבי מיאון גבי הרמב"ם

 שתהא לשומא למיחשבה קולא הוי וב~און ~פק הוי הפרק ת~ךהא
 דאזלינן ועכ"ל הוא ספק דהא תמאן דלא להחמיר וראוי למאןרשאה
 הקטנה קידושי דהא דרבנן איסור דהוי ה~יל לקולא זהבםפק

 שכתב להרמב"ם ש~ינו כמו ~בנן ~א הוילא יתו~
 דהי~

 א~ר בעל דלא
 קטנה דקידושי משום דרבנן איסור דהוי א~ ויוםי~ב

 יתו~
 ~וי לא

 ~נן איסור אלא הוי לא מיאון דל~ין משום הכי ה~נ עכ"לדרבנן א~

מש~
 לקולא אזלינן

 וממא~
 ולפ"ז י"ב שנת תוך ~רות ~הביאה אף

הרמב"ם
 לט~~

 סימנים כשהביא לקטן אשה ~שיא נמי ו~יל
 ~ביא לא שערות הביא שלא קטן ובנ~אי י"גשנת תו~

 א~
 דרבנן איסור

 דהב~א ומא~ר ~ליו תזנה שמאגז~רה
~ 

 נכנס שערות
 ב~

 ובאיסור גדול

ד~ב~
 בספק אזלינן

 ז~
 בספק דאזלינן ~ו לק~א

 ז~
 מ~ון לענין ~ולא

כנלע"ד
 ד~

 התם דס"ל ל~עמ~ אזיל נמי ורש~י הר~"ם
 ד~

 ~~י~ין
 וכו~ למיאון דאלו לחלוץ שכתב עמו דהדין התוס~ כמ"ש מיאוןלענין
 הוי קטן שנשואי אף ה"נ וא"כע"ש

~ 
 לרש"י ס"ל ~פ"ה דרבנן איסור

 דמותר לפי~ו בסמוך כאן לפרש רש"י הו~רך ולכן בספיקא מקליניןדלא
 ~מוךדפירושו

 לפיר~
 מי~ט זמן דמ~ום שנה ~צי או שנה

~ 
 תזנה

 ל~ירקו ם~ך אבל י"ג שנת התחלת קודם נקטן ~השיא ~סרי ו~יע~יו
 והרמב"ם דרש"י נמצא האי כו~י קטן הוי לאתו

 כ~
 לשיטתו א'

 דתוך רבא דפסק דהא אמ"ש נהקשות וחיןודו"ק. אזי~
 הז~

 כלפני
 י"ג שנת תוך שנכנס מ~ כגון תורה בשל נחמיר דא"כ ספק מחמתהיינו הזמ~

 סימנים שערות הוי דלמא מספק חליצה א~תו תיבעי ומת שערותוהביא
 בין ~לגינין ולא וכו' מהחליצה פטורה קטן דא~ת סתמא תנןואנן

 דאם חילקו ולא קטן בקידו' סתם אמרו אמאי וכן הביא ובין שערותהביא ל~
 רוצה אינו אם גט הימנו ~ריכה שערות והביא י"ג תוך קטןהוא

~א לקיי~
 ~הצריכה להחמיר נימא דאי קולא ~יד' דאתי חומרא דהוי קשי~ ~~
 או גט מד~ריכה דיא~ו חו~בה מ~ניה תיפוק מספק חליצה ~וגט

 כ~אחר הוי הזמן שבתוך דהשערות ל~נן להו קים מסתמאחליצה
 סימן ודאי ~ערות דהוי יסברו אם כי גט ה~יכוה ספק מחמתולא הז~

 הראשון דנחזיק ממנו גט נצריך לא מאחר קידושי ~קבל היא אםוא"כ
 ובאמת~ ודאי~~ושי

 ל~
 שומא הוי השערות דשמ' ם' קידושי אלא הוה

 ודאי הוי הזמן שתוך ששערות יםברו חליצה נצריך אם חליצה גביוכן
 בחליצתו אחיו אשת הוא גם יפטור ז"ק בלא אחיו כשימות וא"כסימנים
 דהוי ולפי שומא השערות הוי ודלמא י"ג שנת תוך ~ערות לו יהיהאם

 כלום אינם קטן דקיד~י מדותיהן חכמים השוו קולא לידי דאתיחו~א
 הוי שמא ספק הוי ה~ ק~י~ ואי שערות והביא י"ג תוך הוא אםאף

סי~
 אמרו הרי גמורים קידושין והוי

 חז"~
 ובכתובות ~ב ד"צ ביבמות

 וא~עינהו מקדש דרבנן אדעתא המקדש דכל בש"ס דוכתי ובכמה ג'דף
 אפקעינהו ספק קיד~י והוי הואיל וה"נ מיניה לקידושיןרבנן

 חורבה מני' תפוק שלא כדי כלום תיהוי דלא מיניהלקידושין רב~~
 ודו"~

 ו~י
 תזנה שלא דרבנן גזירה אלא אינו קטן דנשואי דא~ורא דלעילדברינו
 הא יתיישב עפ"יז כ~ל איסור חשש שום בה אין מדאורייתא אבלעליו

 אהא ע"ב דע"ו הנשרפין בפרק התוס' ה~ו אמאי יפלאדלכאורה
 וכו' ל~ירקן ס~וך בניו דהמשיאדאז"ל

 וז"~
 ל'ה תקינו ~א דקטן וקשה

 רב דא' אהא מיני' ~עיל התוס' הקשו לא וא~י וכו' נשואיןרבנן
 הכתוב עליו לקטןדהמשיא

 או~
 ש~א מחשש וגו' הרוה ספות למען

 תקינו דלא דכיון מטעם ליה תיפוק לה~ות להתוס' הוי שם עליותזנה
 להו הוי ~א דלעיל לק"מ דברינו ולפי בב"ז ליה הוי נשואין רבנןליה

להקשות
 דבא~

 כלום אינם קטן דקידושי דאע"ג כדאמרן בב"ז הוי לא
מ"מ

~ 
 וא"כ אישות לשם לו דמיוחדת כיון ב"ז הוי

 שפ~
 רב קאמר

 התוס' מקשים הכא אבל עליו תזנה דלא גזירה משום אלא האיסורדאין
 דמשום כדפ~"י חכמים גזירת ליכא תו לפי~ן דבסמוך ד~חז"לאהא
 נמי לפירקן בסמוך ~כ הא התוס' מקשים ע"ז עליו תזנה לאשנה
 סמוך שהגיע לזה נשואין לי' לתקן הו"ל דא~"כ חז"ל גזירות איכאאכתי
 בהגיע חילקו ולא מהחליצה פטורות דנשותיהם סתמא תנן ואנןלפירקו
 לפירקו בסמוך דאפי' ש"מ ליה תיקנו ומדלא לאו אולפירקן

 נ~
 איכא

 כיון ~לומר היא ב"ז ~למא התוס' שכ' וזהו ~ז"לגז~ת
 דעי~

 גזירת
 חרש בפ' בגמ' כדמתרץ ~מימר וליכא הוא ב"זחכמים

 ד~
 לי' תקינו

 טעם נשואין לכלל דאתיאמשום
~ 

 הגיע שלא בקטן אלא ~פיק אינו
 ופקדת נאמר דעליו ~וה הוי דב~יך שלפי לפירקו בהגיע אבללפירקו
 ולאנוך

 תח~
 דגם ~כ ליה תיקנו ומדלא נשואין ליה לתקן ~ו"ל א"כ

 דופקדת וקרא ~וה ספות ל~ן איכא לפירקובהגיע
 אחר סמוך ש~ל הב~י שפירש כמו היינו לפירקו וסמוך גדולשנעשה ~~ ~~ ~~ נו~

 לענין דבאמת תיר~ו וע"ז ~ק~ייתם התוס~ כוונת זהו י"ג לושמלאו

~
 בפ' כאן התו~' שקצרו ואף נשואין ~בנן ליה תיקנו ב~"ז תי~וי דלא
 שם הביא וכן ע"ש ע"ב דס"ב הב~~ בפ~ דברים ביארוהנשרפין

 יותר בבי~ר התוס~דברי ה~ד~
 וז~

 ~ינו דלא ~הא
 היינו נשואין ~נן לי~

 ~חלי~ה פטורוח נשותיהן מתו דאם וכלמכל
 וכ~

 ליה תיקנו ~מ
 שלא ~נין קידושיןרבנן

 תה~
 עליו ליהוי דלא כמ"ש והיינו עכ"ל בב"ז

 לכן בב"ז דת~וי לפ~ו ~~ך הגיע שלא בקטן ~זרו ~כמיםגז~ת
 נשו~ין זה לענין ליהתקינו

~ 
~~

 ממש גדול דוקא שיהי' דא"צ ס~ל נמי שהרמב"ם מדברינו לנו
 א~ ויום י"~ בןדהיינו

 ו~~
 אלא י"ג לו שמלאו אחר סימנים

 ~יאו ~תר י"~ שנת תוךאפי'
~ 

 ור~~~ ~ר~"ם ~ו~ים בזה
 ותוס~ ו~ש"י י~ג תוך הוא אם סימנים בעיניןדלהרמב~ם

 א"~
 םי~ים

~
 אזיל ולפ"ז ~ג תוך שיהא

 ~ט~
 בשיטת

 אב~
 בתר דנגרר ה~~ש

 לא ~~ור ש~רי ~ו~רש~
 ז~

 קודם ~בל הטור ו~ש סימנים
 י"~

 י~~
 יחז~ל כנסת בתשוב~ כ~ש ולא י"ג שנת ~ת~לת קודם ~ל

ו~ל~
~~ ~ 

 שיפ~וק ה~ור ראינו
 ~הר~~~

 ~א~ש אביו דעת נגד



~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~  

~ ~

~ ~ ~ ~  

~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

 ו~שעכ"ל~
 ש~

 ~ן בין ו~ילק הדי~ת להשוות
 שנוש~

 השי~ו ובין מעצמו
 ~ון שהש~ע וכ~אביו

 לא י"ג קודם בלשונו שכתב מ~ום ספק בלי ל~
 ד~לישא

 ה~~
 מ"ש אישתמיטתי~ ע~ל א~יו בל~ ~מו

 בסי~ הש~
 וז~ל~ג

 ואס~
 בלשונו נקט דשם הרי עכ"ל קטן בעודו אשה להשי~ו

ל~י~ו
 ד~~

 אסור ג"כ ל~ביו
 להשי~~

 ~ם העיון דא~ר ו~ש
 יש~ר~"ם

 לפר~
 כן

~ 
 ~~ ~י ר~ה

 הר~"ם מ~ש אחת ~י~
 פ~~

~א~
 דשם

 הב~ ל~
 ל' ~לא

 ה~מ~
 מה דהיינו ראיות ב' רו~ה ואני

שסת~
 כ~ן

 ~ו~
 ברמב~ם

 פי"~
 בהדי' שכתב לעיל שהבאתי מה~א

 ~ש~ ה~טן ~ת משי~יןואין
 שהקשה ומה להשי~ו ~סור נמי לאביו

 ~~יו בלתי~א
~"~ 

 ד~ין כחובה לכ~וב
~~~ 

 דברי ~ישתמיטתי' ל~טן
 שכ'~"י

 אה~
 ד~"ר

 הונ~
 ל"ש

 ~ל~
 מנה רש"י וז"ל וכו' ומ~ת~ם מנה

ומאתים
 לא ב~טר דאלו ב"ד תנ~י שה~

 בעל~ דחספ~ ~בי~
 עכ"ל הוא

הרי
 דקט~ דשטר~ ד~ע"~ בהדי~

 ~נאי כתובה לה אית מ"מ ~וא חספא
 וא"כב"ד

 לית~
 דה~וסרים דטעמייהו שכתב הנ~ל בתשובה ה~~ון לדברי

 לה ~ית שהרי בב"ז והוי כתובה בלא דשרוי משום הוא לישאלקטן

 ס"ז סי' והש"ע והטו' הר~"ם וכ"כ רש"י כמ"ש ב"ד מתנאיכתוב~
 בסי'ומ~ש

 מ"~
 בהג~ת

 ר~~
 כתובה לה כתב לא ד~י ~~סי הגהת בשם

 זו ה~"ה לדעת ~פי' ~א ועוד בצ~ע זו ה~"ה ~ח"מ הניח הריו~ו'.
 דברי ליישב ונלע~ד הנ"ל. כ"י בתשו' כ~ש ולא מהני לה בכתבע~~פ
 שהביא הרשב~א כדעת דס"ל ד~פש' ה~"ל ~לפסיה~ה~ת

 רמ~~
 בח"מ

 וז~ל סט"ו רל"הס~
 ~~ דאע"~

 יוכל מ"מ קרקעותיו למכור ~כל
 ומש"ה קרקעות שעבוד אלא אינו אשה כתובת ושטר עכ~לל~עבדן

אפ~~
 תיתי ~ספא הוי ולא הכתובה שטר כתיבת בקטן דמ~ני דס~ל

 מצינו עוד כתוב' בלא שרוי ~ינו אשה שנושא קטן ע~פ תיתי~י
 הרא~ דברי ע~פ כתובה בלא ~רי הוי דלאלמימר

 ד~פ
 חר~

 ~נ~א
 לה ~יח וחרש ~יקחת ד~מרינן והאוז~ל

 כתוב~
 ליה ד~ינסבא ה"מ

 עכ~ל וכו' לה אית כתובה לה וכתב ב"ד ליה ~ינסבא ~י אבל~~מו
 לפירקן סמוך ~יהא חכמים מצות שהרי ליה מנסבין הב"ד נמי בקטןא"כ

 ~ית ושפיר ב"ד ברשות הכתובהו~ותבין
 ל~

 על תמיהני עוד כתובה
 אביו שהשיאו מדנקט המשנה לשון מדקדוק דבריו ~חזיקה~און
 ~הר~"ם לכוין שיש וכתב ~ביו דוקאד~מע

~ 
 הר~"ם שהרי וז"א

 לה יש וכו' ~~ה שנשא ~~ ויום שנים תשעה בן ~פי~ קטן וז"ל~ב

~
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 ממתני' והוא כתובהעיקר
 הנ~

 ש~רמב"~ הרי
 שנשא בלשונו נקט

 ונראה כחובה לה יש ואפ~ה אביו בלי מעצמו שנשא דמ~מ'~שה
 השיאו במתני' דקתני ה~און דקדוק ~מתני' דייק לאשהר~"ם

 תליא דב~בוה לאש~ינןאביו
 מלת~

 שסיים לפי ~זה והארכתי
 הנ~ל בתשובהה~און

 ו~
 מחויב מעשה לעשות רצונו אם לשונו

 ו~~ כתוב~ כד~ מטלטלין ל~תפיסהאב
 כדי ע"ע שטר האב יתן אם

 האב ימות פן כלום לאוכתובה
 ול~

 ושמעתי בנו כתובת כדי ברכה יניח
 התירו רבניםשקצת

 ול~
 שג~~ כי בעדם יכפר ~ל כמ"ש לחלק לבבם שמו

הו~
 צריכי' ~ין שנלע"ד ומאחר עכ"ל

 לז~
 ~ הודעתי לכן כמ"ש

 שנלע"ד
 חזינא בלבוש גם יב~.והבוחר

 מלת~
 ~בל וז"ל א' בסי' שכ' דתמוה

 ל~ מי~~בפחו~
 ב"ז בעילתו והוי להוליד ראוי ו~ינו ~יש ~ינו ש~דיין

 להוליד ~וי ד~ינו משום ~טו נש~בה פליאה בעיני יפל' ומאודעכ~ל
 סריס הרי בב"זהוי

 ח~
 הלבוש וכ"כ ~שה לישא ומותר מוליד שאינו

 מולידים אינם אפי' כשרים ו~ו' שמים בידי ב~ו אם וז"ל ה' סי'עצמו
 ב~מ' ה~ורש טעם עזב אמ~י ~דע ולאעכ"ל

 שהו~
 ספות למען בכלל

 עליו תזנה שלא ו~יינוהרוה
~ 

~~~~
 ר~לי ב~ר ~תאבק

 ה~ב"~
 הדן תלמידו כתלמיד בק~ע ו~דון

 בסי' ז"ל כי רבולפני
 תת~~ ~ל~

 ובסי'
 אל~

 קפ~א
 א~ה שהשי~ו ק~טןענין ע~ שאל~

 אמ~
 מה

 חש~
 לעשוח ~סור ב~מת בדבר יש

כן
 טעמי~ מכ~

 ו~דולה היא ב"ז נשו~ין רבנן ל~ו תיקון דלא ד~ל חדא
 ב"ש פ' ביבמות שנומזו

 אי~
 ומהטעם ארוסות ~לא ממ~נין

 ה~
 ~~ו

 ב"ה קאמרי לא וע"כ ור"י דרבהל~וקימת'
 בי~

 נשואות בין ~רוסות
 דכיון טעמייהוומפרש

 ד~~כ~
 הוא דב"ז למימרא אתי לא קידושין

~~ 
דאיכ~

 ב"ז כלל נשו~ין ד~י~א ~אן ~בל דרבנן נשואין ד~יכא למימר
 ~מא הזה מהחשש אסרו וכו' ממאתים לבתולה בפוחת ואפי' הואממש
 בב"זתעשה

 וכ~
 ~שתו את במשהה

 בל~
 ~ע"פ כתובה

 שהו~
 רחוק חשש

 תתיראשמא
 שתה~

 בב~ילתה תתכוין כך מתוך וכו' להוציא' ב~יניו קלה
 ואע"פב"ז

 שהי~
 בזו וכ"ש כ~ש ~מורה א~תו

 ש~ו~
 ועוד ב~ז ודאי

 ידה דתפשוט דאפשר דאוריי' ערוה ~יסור לידי לבוא הדברשקרוב
 ~ינם שני וקידושי נ~ואין ה~שון שנשו~י ויאמרו תחתיו מאחרקדושין ~~ב~

 ו~"תכלום
 בח~ ~~

 לכך ניחוש ב~קחח
 הי~ ל~

 יוד~ים ה~ל דהתם
 ולמימר למטעי ~תו הכא ~בל ד~נן נשו~ין ~לא כלום ~רש קידושי~~ין
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 שהשיאו קטן דתנן והא היא ~מורה וא~תו בשנים הוא ~דול דנשאדהא
 זכיתי ולא עכ"ל והשיאו עבר אי תנן דינא התם קיימת כתובתהאביו
 להכא ענין אין לענ~ד מחכ~ת אחר ב"ש מפ' ראי' דמ"ש דבריולהבין
 בב"ז ותהא בו תמאן דלמא דיחששו לה נסבו ולא דמימנעי אמרודהתם
למפרע

 וב~
 באמת דהוי א~ו דלא היא בב"ז למימרא אתי דלא סברי

 תקנתא ותת~טל להו אנסבי ~ולא ומימנעי היא ב~ז למימר דיטעו אלאב"ז
 הוא זה ו~ל קידושין דאיכא כיון למיטעי אתי דלא סברי וב~הדרבנן
 לטעות אפי' א~תו דנשארת הכא אבל בו דממ~נת משום התםדוקא
 דלא דכל תחלה ומ"ש ממש ב"ז הוי דלא מכ"ש ב"ז דהוי למימרליכא
 לעיל ~הבאתי ~תוס' ת~צו כבר היא ב"ז נשואין רבנן ליהתקון

 תיקנו ~~"ז תיהוידלא דלעני~
 ל~

 ממאתים מפוחת ראי' ומ"ש נשואין רבנן
 הרי הכא אבל חששו כו' בעיניו ~לה תהא שלא מח~ש דהתם אביןלא
 וליכא כתובה להיש

 ל~~
 כי דלעיל יחזקאל כנסת בעל כדברי דבריו

 שפיר מש~ו אביו אם כ"י דברי לפי ~לא זה ומלבד דבריו סתרתיכבר
 דמשמע שהשיאוהו איירי הרשב~א ובתשו'דמי

 ~אבי~
 ואפ"ה ה~יאו

 להטעם דנתכוין לומר סובל אינו הר~ב~א של~ון ועוד כן לעשותדאסור ~
 תתירא שמא רחוק ~שש שהוא א~~פ וז~ל כתב ~הרי יחזקאל כנסתדבעל
 כ"ש ~מורה אשתו ~היא ואע~פ וכו' ~יכ~ור או וכו' בעיניו קלהשתהא
 לכתוב שא~י קטנות מחמת דלא הרי עכ"ל ב~ז ודאי שהיא בזוו~"ש
 כ"כ והוא ~מורה אשתו ~אינה מחמת אלא הרשב"א נתכויןכתובה
 הא ~מורה אשתו אינה למה אומר ואני מהמשהה או מהפוחתלדעתו
 בעיניו קלה תהא לא הא תתירא ולמה כ~י~דל אשתו שתשאריודעת
 לה אית וזו בעיניו קלה שתהא א~ו ממאתים בפוחת דוקא~הרי
 התם ושאני בידה ~טרה שהרי הכא ליכא יכפור ~לא טעם ו~םמאתים
 כתובה ה~טר והוי לה כותב הרי הכא אבל כתובה ש~ר בלאדמ~הה
 ומ~ש ב"ד. מתנאי בלא~ה ~וא והחיוב פרעתי לומר יכפור שלאלראי'

 ותקבל ידה תפשוט אם ~יסור לידי לבוא הדבר שקרוב וז"להרשב~א
 דהתם ~יא לא ל~ך ניחוש בפקחת בחרש אף וא"ת וכו' מאחרקידושין
 אתי הכא אבל דרבנן נ~ואין אלא כלום חרש קידושי שאין יוד~יןה~ל

 דהא ולמי~רלמיטעי
 דנ~

 היא ~מורה ואשתו ~וא בשנים ~דול
 חכמים חששו לא דע~כ מהש"ס להוכיחנלע~ד עכ~

 לחש~
 אתי דשמא זה

 בר~פ הש"ס פריך מאי דא"כ הוא בשנים ~דול דנשא ~הא ולומרלמיטעי
 שנשאחרש

 ומ"~
 ליה חקינו וחרש נשואין ר~ן ליה ת~נו דלא קטן

 ~דול דנשא דהא למימר למטעי אתי בקטן אבל וכו' יודעים דהכלערוה איס~ לידי אתו לא דבחרש הרשב"א כדברי לתרץ איכא האנשואין ר~
 ב~ למיטעי דאתו חכמים חשו דלא אע~כ הואבשנים

 פריך דהכי וא~ל
 ~מורים קידושין קידושיו הוי ליה מתקנין דאי ליה תקינו דלא קטןומ~ש
 ותקבל ידה תפשוט אם אףוא"כ

 ~יד~~
 ולא ממש בהם יהא לא מאחר

 אם אפ"ה קידושין ליה מתקנין דהוי דאע"פ ז~א ~ט המנו צריכהתהא
 קידו~ין וקיבלה ידהפשטה

 מא~
 ~ופי~ והרשב~א מהשני ~ט צריכ'

 ~שו ולא נשואין לי' דתקינו ב~ש טעם הרשב~א כ' דהא בזהמודה
 יודעים הכל דבחרש משום היינו מאחר ותקב~קידושין ידה תפשוטשמא
 שקידושי ידעו וא"כ פירוש דרבנן נשואין אלא כלום חרש קידושישאין
 הרשב"א דסבר הרי מהשני ~ט ותקבל קידושין~ניהם

 דא~"~
 דתקינו

 ~ידושי בה יתפסו דלא קידושיו ~ימי לא מ"מ ל~ש נשואיןרבנן
 דאורייתא שהם השני קידושי ~ה ~י הוי מ"מ נשואין ~ה מתקניןדהוי א~~ נמי בקטן א"כ מאחר קידושין ותקבל ידה ת~וט אםדאורייתא
 ליה תיפוק לקטן נשואין רבנן תקינו לא אמאי ה~מ' פריך מאיוא"כ
 הרשב~א כסברת וכו' ידה חפשוט שמאדחששו

 משו~
 למיטע~ אתי דב~ן

למימר
 ד~

 למטעי אתו דשמא בהא חששו דלא אע"כ הוי ~דול דנשא
ודוק
~ 

~~~~
 כתב לא נמי דהרשב"א

 דאס~
 על שאלת ~~ב~א ~תשו' איתא סחמא דהא כלל י"~לשנת ~~י~ שלא בק~ן אלא כן לעשוח

 ~~אורה כדמשמע דהוי אפשר השואל ודעח אשה ~השיאו קטןענין
 ע"ב דצ"ו ~ה האשה ס"פבתוס'

 ב~
 וז"ל דכתבו וכו~ אשה נשא

וא~~
 איסורא דליכא או~י מ"מ ל~~ן נשואין רבנן ~יה חיקנו דלא

 ב~ז חשיבאדלא
 עכ~~

 החוס'כ~ ואפ~ איירי א~ ויום ~נים ט' בן בקטן ו~חם
 דלי~

 וא"כ אי~רא
 אפ~

 ב~שו~ נמי אי~י כזה דבקטן
 לומר השואל דר~ה~שב"א

 כד~
 אבל ~א~ורא ~ז והשיב התוס'

ב~~
 מה הרשב~א ד~~ר לומר חיחי ~יכי י~~ שנח ~וך שה~יע

 ו~יו היא דמ~וה ב~מרא בהדיאשמפורש
 נאמ~

 שלום כי וי~ת
 ~ל~

בה~
 נ~חי

 וב~
 להשיא ~וחר ד~נ~ד סליקנא

 כ"ד י"~ ~~
 אח~

 כהן~יי~
 ~ ~אפור~

~~~~
 וז"ל בש"ע וכ~כ כזנות דהוי ישא לא י~~ קודם אבל ז"ל

 בסי' וכן עכ"ל כזנות דהוי ישא לא י~~קודם אב~
 מ"~

 הטור כ'
 עכ"ל לקטן נשואין רבנן תקינו דלא כלום אינו נשא או שקידשקטן

 והש"ע הטור והנה קטן ~עודו אשה להשיאו ואסור לסיים והוסיףבש~ע ו~"~
 בן אלא התיר לא רש~י אפי' אמנם ותוס~ רש"י נ~ד כהר~~םהכריעו
 ~ ~הרי א~ ויום שניםי~ב

 סמוך התם ~מר אהא הנש~ין בפ'
 עליו תזנה לא שנה חצי או שנה דמשום האי כולי קטן היינו דלאו~ז"ל ל~ק~

 שנים י"ב לו מלאו כשלא דהיינו פר~ן לפני שנה דקודם דס~לנמצא
 בכלל הוי א'ויום

 למע~
 וכן עליו תז~ה שלא חז"ל ד~זרו הרוה ספות

 י"ד בן הוי פ~ן פרש~י וכו' דהתנוקת במתני'ביומא
 לז~

 בן דהיינו

 הסמוכה שנה הוא אחד ויום י"ב בן דהיינו י"~ שנת נמצא א' ויוםי"~
 ואילך לפרקו דמסמוך הכי משמע ובהנ~רפין הבע"י פ' בתוס' וכןלפרקו
 דהא וז"ל הב~י פ' המרדכי דבריהם פירש וכן זנות בעילח הוילא
 פטורות נ~ותיהן מתו דאם וכל מכל היינו נשואין רבנן ליה תקינודלא

 בב"ז תהא שלא לענין קידושין רבנן ליה תקינו מ"מ וכו'מהחליצה
 ובמתני' הואיל התוס' בדברי לטעות מקום י~ רבה הא~ה בס~פזולת עכ"~

 שהתוס' דרכו יורה האמת אמנם א' ויום שנים ט' בן בקטן ~יירי~ם
 בסמוך איירי הת~ והרי בהנשרפין כ~יתא איכא נמי ומצוהסיימו
 והא הב"ח וכ"כ הרוה ספות למען בכלל הוי זה לפני אבל דוקאלפרקן

דהשי~
 הי~י דאפילו להוכיח רק התוס' דכוונת לפרש ודחק הב"ש עליו

 משנת ו~י' זנות הוי ~א מקום מכל נשואין חז"ל תקנודלא
 י"~

 תקנו דלא
 ומ"מ ז~לחכמינו

 ליכ~
 דלא היכא אפילו ~~מ ~יכא מצוה ואפילו זנות

 האלה התוס~ דברי דבריו דלפי ז"א ולענ~ד זנות ליכא נשואין רבנןתקנו
 אמ"ש הי' שם ~קושייתם הנשרפין ובפרק הבע"י בפ' למ"שסותרים
 דלא נ~ואין רבנן ליה תקינו דלהכי תירצו וע~ז מצוה הוי לפרקוסמוך
 ליכא נשואין תקינו דלא היכא דאפי' התוס' דברי מפרש והאיך בב~זהוי
 הוי לי' תיקנו לא אלו דמשמע נשואין ליה דתקינו התוס' כ' האזנות
 דלא נימא אחד ויום שנים י"ב לפני אפילו דתיקנו לומר מנ"ל וא"כבב"ז
 שהר~ נ~ואין ליה דתקינו להיות מוכרח לפ~ן ס~וך דב~למא בב"זלהוי
 אהלך שלום כי וידעת על וסמכו לפרקן סמוך להשיאו היא חכמיםמצות
 אדרבה בב"ז להוי דלא דתיקנו ~ימר מנ~ל לפרקן סמוך לפני אבלו~ו'
 מ~נת זו היא הוכחה מה וא"כ הרוה ספות למען~ בכלל דהוא אמרוהא

 כנים הב"ח דברי לכן ~אני לפרקן סמוך אמרו שהרי י~~ שנת לקודםי"~
 התוס'בכוונת

 ול~
 להקל פוסק שום ע"ד עלה לא לפ~ז נמצא הב"ש כפי'

 פי~ש ליה יהיבנא אי ואפילו אחד ויום שנים י~ב קודםח~ו
 הוי הב~~

 אחרי נמ~כו והש"ע שהטור ובפרט ורש"י הרמב"ם ל~בי יחידהתוס'
 כוונת לענ"ד הרא"ש למ"ש סותר שהטור הב"ש ומ"שהרמב"ם

 ~נת ~ח~ת היינו י"~ ~ודם והח"מ הב"חכמ"ש הט~
 ~רא"ש ודברי י"~

 אי~אנמי
 לפר~

 שהשיאו אקטן דהוי מידי וז"ל דקידושין בפ~ב דמ"ש
 וכו' בזנות אצלו הוא כאלו הוי דלאאביו

 אע~~
 נשואין ליה תקנו דלא

 י"~ אתוך דקאי נמי נלע~דוכו'
 רבינו ת' בשם הב"ח הביא וכן ודו"ק

 קטן ענין על שא~ת ז"ל וכתב מאד מחמיר בתשו' והרש~~אשמשון
 מכמה כן לעשות אסור באמת בדבר יש חשש מה אמרת אביושהשיאו
 שקרוב ועוד וכו' היא ב"ז נשואין רבנן להו תקנו דלא דכל חדאטעמים
 ותקבל ידה שתפשוט דאפשר דאורייתא ~רוה איסור לידי לבאהדבר
 שנשואי ויאמרו תחתיו מאחרקידושין

 הראשו~
 אינם שני וקידושי נשואין

 תנן דינא התם קיימת כתובתה אביו שהשיאו קטן דתנן והא וכו'כלום
 הית~ מצא~י דלא וכו' נחתי בהא הרשב"א עכ~ל והשיאו עבראי

 להשיא
 דרכיו יודיע היתר לו שיש שאומר ומי י~ לשנת שנכנסקודם

 בוש המתיר ולמה אבוש ולא מלכים נ~ד הכתב על דעתי אנישהעליחי כ~
 לא כי אדם מ~ל וללמוד להודות עלי דבריו ייטיבו ואם ל~~תוירא
 למדהביישן

 הא~ כי ~אמת על להודות ולא לעקש לי וחליל~
 והשלום

 רפאפורט כהן חיים נאוםאהבתי.
~ 

~"~~~
 הנ~בה ~ב~ד לפני הראה יעקב מה~ר בה~ק מיכאלה~ר

 וישנאווי~~ק~
 ה~ז בח יוטא שאשחו יצ"ו

 ~ם ושו~ח ~מה שוכבח וברחובוח בשוקים ב~דיה וקורעח~וד משו~ע~ ~ואל~
 אותה לקשור וההכרח בו מהלכח ש~ה ~יםברקק

 בחבלי~
 ושלשלאוח

 ונבונים חכמים אנשים כמהוהעידו
 שכמ~

 כב~ כי למכתה חרופה אין



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  ו~~יעני רופאים אצלה~תה 
 ד~ ~י"~

 ה"ה
 אבד~

 אשר בבק~ה ה~"ל
 ח~מים שקדו ו~בר אשה שי~א ~ברא דהאי בהיתרא תחלה אפתחאנ~י
~לא

~~ 
 אשה מע~~ון יותר איש

 ו~
 ולפמ"ש פו~ר קיים לא האיש

בעה"מ
 עה~~

 ~בקום
 ~יו~

 ק~בל לא
 הב"~ ~~או~

 רבנים מאה שצריך

ואעפ"~
 ונ~~~ט הו~יל

 מנ~~
 בל~י לו מתיר אינני הוא תורה ישראל של

 ~תובתה סך על ש"ח ישליש והוא רבנים מאה היתרא בהאי עה"חשיבואו

ותוס~~
 מ~מיר צ~צ שבתשו' ואף הנ~ל האשה שבע~ר ב~ד ביד

 ~ואיל ~תב ~צ~צ חדא אמינא שישליש בש~ח די שלא ואפשרה~תובה ב~י~
 אם להתיר ראשינו נ~נס האיך ה~לבו ד~' ~~וונא אלא היתר נמצאולא
 על החרם נעשה שמתחלה ה~~בו מקובל הי' ~ך דלמא ישלישלא

 אופ~
ז~

 ~ו' ~תובה ~ישליש לא ~ם מבורר טעם ~שיראו א~ילו ל~תיר שלא
 הזמן ~לה ו~בר דהואיל בד~מ ו~תב רמ"א א~יו בא ~בר והנהעכ~ל
 ק' אפילו א~צדחר"ג

 רבני~
 השוה שרמ"א ועוד

 ד~~
 לכ~הוא דנשתטית

מ~
 מן וכשהוא ל~רשה הדין

 הדי~
 לא ל~רשה

 ר~~ תיק~
 ~ך על ~חלה

 ~~~רי
 דכבר

 הזמ~ ~~~
 לא שמתחלה ועוד

 תק~
 דהא נלע"ד ועוד בזה

 הא תיקשינ~אורה
 א~

 לא אם
 ב~ה"~ ר"~ תיק~

 ~י~א אסור יהא ~~מ
 לישא שלא שנה~ו~ דבמקום ט~ בסי' המבואר מטעם~ח~ת

 א~
 אשה

 עלי' אחרת לישא רשאי אינואחת
 התנה ~אלו הוי שנה~ ד~יו~

~~ 
 אלא

 ד~~י~~~~
 נ~י~ך נמי מת~נה התנה כאלו הוי מותר ~~תו וברשות

 רשאי יהי' ה~רח ח"ו ד~שיהי' דה~י אדעתא נמי ליה אינסיבאדהיא
 אחרת לישא רשאי דאינו בטעמא הנ"י בשם ~ח~מ ~מ"ש אחרתלי~א

~ל~
 אינסיבא ד~~י דאדעתא היא דמו~ח דאומדנא וז~ל ברשו~ה

 ע~"ל~ו' לי~
 א"~

 נ~~ להיפך
 א~רינ~

 דאטו ~ד~תיב~א היא דמו~ח דאומדנא
 בהרהור ו~הא פו~ר ויבטל אשה בלאישב

 עביר~
 ו~~~ז

 פשיטאנמי ~תוב~ ~עני~
 דאמרינ~

 אינסיבה דה~י דאדעתא הוא דמו~ח דאומדנא ה~י
 אחריתא לינסוב יו~ל תשתטית דאםליה

 א~
 ידו תשיג לא אם

 עליו חוב ותשאר במזו~ניםהכת~בה להשלי~
 התנו ~אלו הוי וא"~

~~ 
 תנאי ו~ל

שבממו~
 ~~ והוי דקיים פשיטא

 א' שהשליש ל~שה ~יתי ו~ן ברשות
 נ"ל ~ט שישליש הב~ח עוד ומ~ש ה~תובה עלש~ח

~~~ 
 שא"צ

 דה~
 דאמרו

~~
 צרת אשתו תהוי דלא היינו נשתמדה ~בי

 משא"~ סו~
 וטעם בנ"ד

 שהחמיר ה~לבו אפילו הא ר~מ~ה חרם משום שאמרוהשני
 ~צרי~

 ק'
 רמ~א לדעת ומ~"ש ~ט להשליש הצריך לא ואפ~ה ~תובה ו~שלישרבנים
פשיטא

 דא~
 ~תב נשתמדה ~בי דמש~ה ונראה ~ט ~שליש

 רמ~
 שצ~ך

 ~תב לא נשתטית וגבי ~ט להלז~ות
~~ 

 לה לזכות הצריך לא הצ"צ ו~ם
 אותה וישמור בפ~ע בית לה לייחד שחייב הב~ח עוד ומ"ש~ט

 ממנה~

ה~~
 ליתן וחייב

~ 
 בסי' הח"מ עליו תמה ~בר מזונות

 קי~
 וכתב

 ואין ~ו' ל"ל תרתי ידעתיולא
 תופסי~

 החבל
 ראשי~ בתרי~

 ראינו ולא ~ו'
גם

 אנ~
 ואם ~תובה להשליש אם ~י לחייבו

 אי~
 בש"ח נה~ו מש~ת ידו

 היה הזה ~יש שלפ~דובפרט
 מתח~ מוט~

 ש~בר לפניו הגידו שלא
 וע~מ משו~עתהיתה

~~ 
 נשאה לא

 וב~~
 ~ה תשלום עה"ח אתי ~שיבאו

 ח~מיםאנשים
 הרשו~

 שישליש אחר אחרת אשה לישא הנ"ל מי~אל להר"ר
 ד' יום היום עה"ח באתי לראיה בידו ולהיות ~נ"ל ה~תובה עלש"ח

~"ח
 ח~ו~

 תקחית"ל.
 רפאפורט ~הן חייםנאום

 חופ~
 יצ"ו וה~ליל לבוב

~ 

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

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

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

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

~"~~
 בערבה~יעני

 ח~
 לא יו~ט ו~ל ~ב לעת ה~ר שבועות

 פנאילי ה~
 א~

 לזה לפנות
 וג~

 הציבור צר~י עלי הוטל היו"ט אחר
 להוציא שלא לזה ~ם פניתי אהבתי ולרוב ה~תב על להעלות שא"אמה
 דאביי הויות ח~מתו ברוב פלפל אשר את היטב ושניתי ו~ריתי מת"יחלק
 דדינא ל~יקרא אמנם בו חזינאורבא

~ 
 על בנינו ~ל ~י דעתי נחה

 מבואר ~י לפ~ים צריך זה ואין שליחות מטעם הוא שז~יהיסוד
פעמים ~~

 ו~"~
 בס' להל~ה בהדיא מבואר ו~ן ~א די"א ב~תובות התוס'

תרומות
 הדש~

 שרוב נתפשטה והו~תו בפשיטות רל~ז שאלה
 א~ם תצא מאתו~~א ה~~

~ 
 לבעל הוא ז~ות ~י מר ~ש לי שוה אי~ו

 ~ יד~י לא~ו'
 ~על אשר בז~ת אי~א תו~ת

 דכ~ר כיון ז~ותמיקרי לאש~ ד~~ ו~~
 נא~~

 ~ו
~ 

 פירושו יד~י
 נא~ במ~

 ~'ו

 נאס~ מי~רי לא זה בהר~שה ולא ~קחית בבדי~ות לה שא~א מפניוא~

~~
 ל~י ~~םורה

 ~ע~
 להיתרה תחזור ~~~תתרפא

 הרא~ו~
 ~תב ומר

~~~
 ה"ה

 דקהלת~~
 נאה שיחתו ויפרש אלי דברו נא יש~~ בזה האריך

 אתי מ~וםוהנה
 דאש~ח~

 בה~ט ז~ות לדידה ~ם
 א~

 לה~ניס רציתי לא
 ד~יטין התוספת נדברי לחוש דיש דנ~ל ~תב ת"ה ~בעל מאחר בכךע~מ~

~~'~~~~ 
 ~~ים ב~יטי ד"ה

 דאפילו שהביאו הירושלמי צ~ברי שפיר~

יד~ינ~
 שלא אחר ע"י מת~רשת ~ינה שתת~רש לאשה לה הוא דז~ות

מד~תה
~"~~ 

 דידה ~~יח נ~ה זה יהיה דל~שתשתפה מר מ~ש ועוד
 ניתר הבעל י~יה במה שתשתפה עד א"כ להלז~ות

 החר~~ מ~
 לפ"מ

 ~קדמונים טעם והננע~ד יהו~ע פני וס' מ"ל נס' ה~~י"ה~נתעוררו

בהמנה~
 בתשו' והרא~ש ומ~רי"ק הרשב~א שהרי ~יא ~ך הב~ח ש~תב

 ~ולם ~דולים ושאר צ"צ ובת' ב~ח ובת' הביאו מלובלין מהר~םובת'
~ס~ימו

 שר"~
 ~זר נא עצמו

 בנידו~
 בו ו~יוצא נ~תטית

 ו~~
 רמ~א קבע

ל~~~~
 ~' בסי'

 סת~ ופס~
 ~במקום

 שאי~
 הראשונה

 גירושי~ ב~
 ~~ון

 יששנ~תטית
 ~הק~

 שליח ליד ~ט נתינת שום בלי אחרת לישא לו ל~תיר
 צ"ג סי' בתשו' ~ם א~רת לישא סתם ההיתר ~~ב א' בסי' הב~ח~ם
 בת~ו' ~ם אחרת ~י~א להתיר ~מעשההתיר

~"~ 
 אחרת לי~א סתם התיר

 בו וב~ל ה~ט נתינת הז~יר לא מהם א'ו~ום
~~~ 

 ה~ט נתינת הז~יר נא
 ~תב קנ~ט בסי' שהב~חאלא

 והיינו להתיר שנמנו ורנקבורט ח~מי בש~
~וקא

 ~ית~
 עד ה~ט בידו שיהיה להול~ה שליח ~יות א' ליד ~ט

 ו~מדומהע~~ל שתשתפ~
 ש~ ש~~

 ור~קבורט ח~מי דעת רק ~תב
 ולי~

 סבירא לא
 להקפיד~יה

 שית~
 אינה אם אבל וז"ל סיי~ שהרי

 מ~ר~
 אנא

אחרת נוש~
 מהר~"~ א~ עלי~

 ו~מ~ש מ~דה
 ~עי~

 חזר ~לא הרי ע~~ל א' סי'
 ~ט הוזכר לא ושם א' סי'ממ~ש

 וא~
 נימ~ אי

 להל~ה קי~ט בסי' ש~תב
 אני ז~ל שם ש~תב ובפרט רב מעשה שהרי עיקר ~בתשובה דבריו~רי
 בעי טע~א ועתה ו~ו' בטחאומר

 ~מצרי~י~ לאות~
 ~ט ה~רי~ו למה ~ט

 ר"~הרי
 בשו~ת דאיתא ~ה ~פי ברור ונלע"ד בנשתטית ~זר לא עצמו

 בשיעור נסתפקו שהקדמונים הביאו והב~ש הח"מ ו~ם~רש"ל
~ 

 חשוב
 אפרים ורבינו ~מחה רבינו בזה וחלקו דשוטה ~י~ את לשמוריודעת

וראבי"ה
 ועדיי~

 דרבינו דאמרינן הא והנה עומדת במקומה מחלוקת

~רשו~
 בת שאינה מפני הוא בנשתטית ~זר ~א

 ~ד~ת~ גירושי~
 והנה רמ"א

 לשמור יודעת אינה היא איזו דנשתטית בשעורא לו שמס~קמאחר

 א"~~יט~
 איך

 מצינ~
 דק~ל אמ~י ולס~וך ~ט בלא אחרת לישא להתיר

ר"~
 יודעת מקרי אשה אותה דדלמא ~ירושין בת שאינה במי ~זר לא
 בת והוי ~יטהלשמור

 גירושי~
 ~הרי

 אנ~
 לא

 בקיאי~
 לשמור דא"י בשיעורא

~יטה
 ול~~

 והשתא לשליח ~ט למסור הצרי~ו
 מ~

 אחרת לישא מצי נפשך
 ~יטה לש~ור יודעת אינה האשה ~רידאם

 א"~
 בת אינה

 ~זר לא דבזה אחרת לישאורשאי ~~ושי~
 לשמור יודעת האשה מקרי ואי ~~

~יטה
 ~י ושפיר בעצמו השתא למיעבד איהו מצי שהרי ~שר ה~ט א~~

 ו~' למלך משנה ס' מ~יה דבעל הער~ור נסתלק והשתא שליח נמימשוי
 יהו~ פני בס' שהרי יהושעפני

 ~שמור יודעת באינה ~לא קפיד לא
 מדאורייתא שהואגיטה

 עיי~
 בעל הח~מים ש~ם ואפשר עליו

 מודו דבהא אחרת לישא דבעל היתרא בהאי פ~פקו לא נמי פ"יובעל ה~~~
 ה~ה~ם

 נפשך ממה דמי דשפ~
 כדאמר~

 בהיתרא לפקפק אלא אתו ולא

דאיתת~
 לי~א דידה ד~בי זה ~ט ~י להינשא

 ממנ~~
 ואי~א

 ר~
 חששא

 יודעת אינה לה~ליח ומסירתו ~~ט ~תיבת ב~עת היתה שמא צדלחד
ל~מור

 וא"~ ~יט~
 ~מיעבד איה~ מצי דנא דמידי משום ~סול ה~ט הו'

 ב~שה שהרי ה~י מ~מע ~נ"ל דהח~מים ולישנא ו~ו'השתא
 ~לא הא~ה על היה השאלהדקושטנדינא

 תתע~~
 למדינת שהלך מחמת

 ~ת~תפה אחר תהיה ~ה~תיבה איירי שהרי ועודהים
 ע"~ א"~

 לא
 לב"ד ונודע וז~ל בדבריו ד~פורש ועוד ודו"ק איירי בעלהמהיתר

 ע~"ל ביה קרינא וחוזרת ומשלחה ו~ו' שא~י שוטה היתהשהארוסה

~~~לח~
 בת הוית ולא דאורייתא הוי וחוזרת

 ~ירושי~
 חל לא ובזה ~לל

 דמהיתרא וע"כ ר"גחרם
 דאיתת~

 איירי וארוסה דבארוס ועוד ~יירי
 ~זר לא רמ~אולדעת

~~ 
 האי לה ~ני דלא ולומר לפקפק יש ז"ל ~י איירי דאיתתאדבהיתרא מו~ לשונ~ נמ~ פ"י ובס' ~לל בארוסה

 ו~תב דדייק~יטה
~ 

 א~י שמא הספק מ~רע לא דידיה ד~בי לו ולא לה
 יודעת אינה אי דאדרבה גיטהלשמו'

 עד~~
 עליו חל דלא טפי

 הב~ש ד~ם ואפשר~לל הח~
 נת~וי~

 דאל"~ ל~ך
 ~מעורבבין דבריו

 דתח~
~~~

 קי~ט סי' ~ב"ח מ~ש
 שית~

 שתשתפה עד בידו ש~יה שליח ביד ~ט
 ו~תב סיים ואח~ז להאשה ~שליח י~סור דכשתשתפה מיניהומשמע
 ע~ל נשים שתי לו יה~ שלא ~די מיד ~~רשה חי~ שתת~אואחר

דל~או~
 דבריו

 ~ותרי~
 זא"ז

 מש~ דהשת~
 בעצמו לג~ה חיי~ שהבעל

 ולפ~ש וצלולים ז~ה נפה בי~ג ~ופ~ם מקום ב~ל הם ~ב~ש ד~ריוידוע
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~~

 ~הצ~לו להבעל השל~ח שב~ד ה~ט הוע~ל נתרפא~ת שלא דעדנ~חא
 לשמור ~ודעת ה~תה דאם כד~ע~לממנ"פ מחר"~

~~~ 
 ואם כשר ה~ט א"כ

 אז ~ודעתא~נה
 אינ~

 שנתרפאת א~ר אבל באחרת הוא ומותר ~~רו~~ן בת
 באותה ~~תה ~מא וא"כ כשר ה~ט א~ן אם באחרת מותר לא תוא~כ

 ~ט והו~ ~~טה ~שמור א"~~~ע~
 פסו~

 נש~ם ב' לו ש~ש בחשש עומד וא"כ
 בחשש אחת שעה ~שהה ש~א ר"ל ~~ד ~ר~ה ח~~ב וכתב הב"ש ד~~ק~~ן
 א~ן ד~דה ה~תר שבשב~ל דאתתא ~~תרא א~~ר~ ולא נש~םשת~

 ~ח~ת הבעל ~בל לה~נשא כשתרצה זמן אחר לה~ות ד~כול מ~ד~~רשה צר~~

של~
 נש~ם ב' לו ~ה~ה

 צר~~
 האשה דא~ן להשמ~ענו א~צ ותו ~~ד ל~רשה

 ול~כא עצמו בשב~ל ל~רשה הב~ל ח~~ב בלא"ה שהר~ ~ט בל~ להנשארשאה
 מ~~ה ד~ר~ ב~וף לפלפל אתי ~ש והנה א~סורא ל~ד~ ה~א שתבאלאשכוח~
 ללכת על~ אץ כ"ז המוב~ל אמנם ~ושע ~ו"ה ה~און ובדבר~ ~"לספר
 דעל~א במ~ל~ ~א ד~ד~ קב~עותא תורה בדבר~ הא מאוד טרוד א~שואנכ~
 ~ש~בת צבור~רכ~

 ד~~נ~~
 כעת פנא~ א~ן לכן קהל ו~ש~בת

 וא~~~ ב~
 עוד

 את ~וד~עחזון
 אוהבו ~חו' ו~נא~ מח"ה שלום ו~ת ב"ד ע"~ ע~~ אש~

 ~צ"ו. וה~ל~ל לבוב חופה~ק רפאפורט ~הן ח~~ם ודוש"ת'נאמנו

 צר~~ד~~~~~~
 וב~מ~ ל~ל~ח ~ט ב~ס~רת נה~~~ כ"ע שלאו להוד~ע

 ~נכי גם וה~~ת~ רבנ~ם מאה והת~רו כזו מעשה ה~החורפ~
 ה~ה א~תתא דהא~ בה~תרא ש~צא והראשוןהמנ~ן מ~

 ~דו~
 בחר~פות עולם

ובק~אות
 בכ~

 ה~ה ולא חכמות ושאר תכונה החכמות ובכל התורה חדרי
 ~ט למםור שםנזכר

 ר~
 ו~ש כתובה להשל~ש

 ~נ~~
 ולכאן לכאן

 שסבר~
ה~~

 ג~טה לשמור ש~כולה ג~רוש~ן בת ה~א שמא חשש מפ~~ ~ט להשליש
 חורבה מ~נ~ה ת~פוק דלא ה~כ~ כ~ ~ט נת~נת בלא לו להת~ר סבראוא~כא
בנת~נת

~~ 
 שלא לש~~ח

 תס~~~
 לעלמא להנ~א כשתתרפא ה~ט ע~ז האשה

 בענ דבר~ ולפ~ הב~ש דבר~ מש~עות לפ~ אחר ~ט אח~כ צר~~הובאמת
 מהרי~ק כתב וכבר ~ע~ל כמ"ש ~ושע ~ו' ה~ון ודבר~ סמ"ל~~~~~ה
 ~נוה~~ם על שנשאל ~נ~תמדה אשהבנדון

 להצר~~
 אחר ע~~ ~ט לה לזכות

 צר~~א~
 על לחלוק באת~ לא וז"ל והש~ב ~נ~ וא~

 ה~נה~
 שנה~ו ב~קום

 דע אמנם ופשט~ה נהרא דנהראכן
 ל~

 ~נהג~נו שא~ן
 בכ~

 עכ~ל
 ומנהג~ ~ט לה לזכות מקומות במקצת שנוה~~ן ~הרא"י בפסק~ א~'וכן

ר~~נוס
 ל~~

 א' ס~' ר~"א בה~ה"ת והובא הראשונה ~~רוש~ ~לא אחרת
 כאלו דדבר~םהר~

 ב~נה~ תלו~~
 בת' וכן מקומות

 עה"~
 שהט"ז הב~א

~ר
 דר~

 ל~א שרשא~ אשתו שנשת~דה בא' שם ופסק העל~שו~א ק"ק
 טעם נת~נת בל~ בקצרה הפסק וכתב להראש~נה ~ט לזכות וא"צאחרת
 בעלוכתב

 עה"~
 ת~קן שלא דס"ל וז"ל הט"ז לפסק טעם

 ר"~
 רק בזה

 או~סטר~~ש~נה~
 ב~ד~נת ו~ם מעהרר~ן שבמד~נת וכ~ון ~ט לה ל~תן הוא

 שום א~ןפול~ן
 מנה~

 ספק מח~ת ~מ~לא ~דוע
 ~נה~

 לא
 הוצר~

 לזכות
 ל~ת פול~ן ~לכות בכל ואפ~לו וז"ל וכתב הצ"צ ח~~ו על~ו וערער עכ"לגט

 לו~ר לזה ושורש~~קר
 ~ה~נה~

 בלא אחרת ל~שא להת~ר הוא
 ~בלה ב~דו ~ש ואם אחר ע"~ראשונה ש~~ר~

 שהמנה~
 ב~סק לבאר ה~"ל כן

 לע~~ן לבו על שם ולא כן כתב ב~רוצה כ~ אנ~ או~ר ע"כ שלוהקצר
בפוסק~ם

 עכ"~
 לעז שהוצ~א צ~צ לבעל מאר~' ל~' שאר~ או~ר הקטן ואנ~

 בפ~ו ש~ור~ם ה~ו בודא~ בפוסק~ם ע~~ן לא הוא ואם צד~ק אותועל
 ב~דו קבלה ה~ה ובודא~ דפוסק~ם ש~~ל~ן ל~הונה~ר~ן

 וא~כ כן שה~נה~
 שא~ן כ~דו~ה נ~~בנ~ד

 ~נה~
 מע~ד ואנכ~ במד~נתנו ~ט ל~סור ~דוע

 הרב ל~ הע~ד דנשתמדה ובנדון ~ט ל~ור הקפ~דו ~לא הנ~לב~עשה
 שא~ן דפה המנוחה~~~ד

 מנה~
 דנשת~דה מנדון כ~ש הוא ונ~ד ~ט לזכות

 אלא ~הא ולא ~ד"מ ר~~א שכתב ~וטה דצרת חשש ~וד א~כאדבנשת~דה
ספק

 מנה~
 כתב הר'

 עה~~
 ~פק ד~חמת

 מנה~
 ~ט לזכות צר~כ~ם א~ן

 ~נה~ א~ן שאם דעת~לכן
 טפ~ עד~ף אז~ ~ט להשל~ש זו ב~ד~נה ~בורר

 אחר אחרת ו~שא ~ט ~של~שש~א
 ש~של~~

 וט~פ כראו~ ותוס' כתובה
 שלא אנ~ חושש כ~ רבנ~ם מאההסכ~ת

 ~סמו~
 להנשא זה ~ט על

 נ~ד ראש~נו להכנ~ס לנו ו~הכשתתרפא
 ה~ערער~~

 א"א איסור בספק
 א~סור בספק עצ~~נו שנכנ~ס ו~וטבה~~ור

 חר"~
 בלא אחרת דכ~~שא

~~
 היא ש~א אלא חשש אין

 יוד~
 לש~ור

 גי~
 ח~ג ו~ל

 ולה~~
 ~בר

כ~
 זמן

 ~ר~~
 דא~סור ס"ס והוא

 ~ר"~
 ~להכנ~ס בזה שנאחוז וטוב

 א"א איסור בספק~~ינו
 כ~ס~ו~

 ~בת~ הנלע~ד זה גט ~פ ~נשא
 ~ הנ~ ~~ חיי~נאו~

~"~
שבענ~ן

 המנ~
 ~א ה~ט נת~נת

 ~נה~
 ראה וכן זו במד~נה קבוע

 ומהרב ל~ב מ' ה~אוןבת'
 דק~

 התרה ראה ~כ~ת ו~ם שעב~ון
 שאלה ~~רות פנ~ם בת~ובת ~~ און מצאת~ הנה גט ע"~ תפ"דבוועד
 א~ן בפוסק~ם כמבואר רבנ~ם ~אה צ~~ך שנשתט~ת אשה בדבר וז"לד'

 ע"י משו~רת שתה~' באם וז"ל כתב אשכנז ~רבנ~ א' ש~דולרא~ת~
 בה ~נה~ו שלא~~פחתה

 ~נה~
 לה לז~ות ~ש ובא"ל טוב ~ה הפקר

 אחרע"~ ~
 ע~

 נוח ובזה כא"א ולא כפנו~ה נ~דונ~ת שתה~' תה"ק וד~ן דת
 וכו' לער~ות אפט~פס א~ן כ~ דוקא ~ט לה לזכותל~

 והש~~
 בעל ענ~ו

 תלמוד בק~צור וז"ל מא~רותפנ~ם
 ערו~

 הוא
 ה~פ~

 נשתט~ת דתנן דבר~ו
 ~נהגו שלא ~גורשת א~נה אמרו טעם ו~ה מת~רשת שוטה ד"ת אר"~כו~
בה

 ~נה~
 שתה~ה של~ח ע~~ ~ט נה לזכות שרוצה התקנה וא~כ כו' הפקר

 זו אדרבא ~פנו~ה שתהיה לה הוא דזכות משום השל~ח בקבלתמגורשת
 בה ~נה~ו לא ב~' שא~~דה שכ"ז חובתההיא

 מנה~
 פורש אחד שכל הפקר

 נ~ד ראשו ~קל ו~~ כו' לכל מופקרת תה~ה ~ט לה זכה ואםמא"א
 ש"~

~~ו~
 אף השליח בקבלת ~~ור~ת שתה~ה ברור זה ד~ן ~א~ן ד~ן ~כל בר
 בתשו~ כתבת~ א~י ו~ם דור~נו ~אונ~ כמה וכ~כ לה הוא דזכותבמקום
 שא~ןאחרת

 לסמו~
 רבנים מאה ע~~ להתירו נראה ויותר כו' ע"ז כלל

כמנה~
 ~ש~~ם על~' ש~רח~ו עד ~~וחד בב~ת תשב וה~א המד~נה

 להתנצל~מ~ש עכ~~
 מ~~ ע~

 וז"ל ~בעל זכות ~ה~א במה א~כא תועלת מה
 אז האשה שתשתפהד~חר

~ 
 בזמן ~בעל ~ד~עת בלא אפ~לו של~ח נעשה

 וא~הו לבעל זכ~' ~ד~ןההוא
 בשעה שנכתב זה ב~ט ל~רש מצ~ ~ופ~~

 ש~שתפה אחרש~~תט~ת
 עכ"~

 בדבר~ו א~כא דתמ~הה מלתא תר~ ~כ"ת
 הבעל אותו ~עשה הבעל ~ד~עת בלת~ ~ל~ח זה נעשה ש~הא דל~לחדא
 של~ח~ז

 ~חד~
 ~ודע לא שמא א"כ להבעל מהר כ~כ ~ודע לא ~מא וכ~ת

 ש~~ ועוד האשה ~~ד ש~~~ע עד ~ט א~נו וה~ט מהר כ~כ ~השל~חנ~~
 ביום נמסר שלא ד~ט רמ~א בה~ה"ת ה' סע~' קכ~ז בס~' הד~ןמפורש
הכת~בה

 אי~
 אחר לכ~ב א~א של~ח ע"~ לש~חו אפ~~ו להכש~רו תקנה

ואע"~
 ח~ וס"ק ז' ס~ק ו' בס"ק בב"ש ע' נה~ו מ~הו בלשון ר~"א ש~תב

 ~ל~ח ע"~ ~לוח תקנה א~ן דלהר"ן ושילשדכפל
 וצר~~

 והא אחר ~ט דוקא
 כשר של~ח ע"~ ד~ט ד' בסע~ףדכתב

 א~
 ה~~נו הכת~בה ב~ום נמסר שלא

 הוא הבעל שהר~ אחר בענ~ן אפשר דא~~~ום
 והאשה פלונ~ במקו~

 שאפשר ד~"ד עובדא כמו אחר ב~ט דאפשר ה~כא אבל אחרבמ~ם הי~
 להכש~~ א~ן כשתשתפהא~ר ב~~

 ~"ש על ~להתנצל ו~"ש ש~~ח ע"י אפ~לו
 אל~ו לשוב תוכל לא שתשתפה שאחר ה~ה שכוונתו על~ודנאסרה

דנשא כ~ו~
 א~

 נאסרה הראשונה שוב הר~ בה~תר האחרת
 על~

 א~סור ~ום
 זכות דמא~ ת~~הנ~ תת~ן שלא לה הוא זכות שכן ו~אחר נש~םשת~

 ל~ב ה~א~ ותו~ל אחרת ~~שא לו ~ותר שלא הוא טובתה דהאלה הו~
 א~~ הר~וא~כ אל~

 אחרת אשה לקחת לו
 דה~

 א~נו ז~ת לה כשאין
 שמותר אנ~ שח~דשת~ טעם לפ~ ד~של~אבה~תר נוש~

~ 
 כאשר ממנ~פ ל~שא

 א~ן א~כ ~ט ע"~ רק ה~תר לו דא~ן ~כ"ת לפמ"ש אבל א"ש לפ"ז~בת~
 שמ"ש מכ"ת ומ"ש על~ו תיאסר שלא לה דעד~פא ~ט ש~נתן לה זכותזה

שבעל
 ת~~

 הר~ כשתשתפה בכאן כי דומה הנדון א~ן התוס' לדבר~ חשש
 מגרשה של~ח~ד

 מדעת~
 הרעש כל ה~א על~ו תמ~הנ~ עכ"ל ו~צונה

 הוא זכות לסברת צר~כ~ן ולזה שטותה שעת עלהוא
 ~כ~ת ודבר~ ל~

 הוה שכשתשתפ~~~א~מר
 ~ה הוא ~ות לסברת צר~כין אנן א~ן הר~ ~~~

 דנ~ן ~נו דא על א~א ה~ט לקבל שחפ~ה בעצמה ה~א אומרתדאז
 וא~כ בפנ~ו ~לא ~אדם וזכין~ לה הוא דזכות שטותה בשעת ~ט הו~ה~ט ~~

מז~
 שפ~ר ~~כ השל~ח ע~~ לה

 ~ת~ס' ~דבר~ לחו~ קא~~נ~
 ומ~~

דמס~~
 מז~ה לאשה ~וא דז~ות דה~~א מוכח ד~לן דבתלמודא בת~ה

 שלא ~~לו ה~טלה
 ~דעת~

 דבר~ו ~~נת זה א~ן
 שהר~

 ~ס~ק אח"ז
 בדבר~ו ו~פורש התוס' לדבר~ לחושש~ש

 ~ע"~
 הכ~ ~ש~ע דילן ~ש~ס

~~
 לחוש ~ש כן ופ~ר~והו ה~רושלמ~ את התוס~ ~ביאו ~אחר לחוש ~ש
 דומה שטפ~ שכתב ~כ"ת על ת~~הנ~ ועוד ע"כלזה

 לה~
 ד~דן דבתל~ודא

 מד~ה שתשתפה אחר ה~ט ~~ול שבנ"ד כתב דבר~ו לפי ~~תשהר~
 ובנדוןו~~ונה

 דהש~
 ב~~ו ~ל כתב

 ~ ד~ז~
 ~א אפ~לו הגט

 שו~ן ודה~ושל~~ ד~לן ד~~ס נ~דון וא~כ~ד~ה
 שכ~ ~ ו~

 ~ל
 דו~שטפ~

 דילן דש~ס ~א נ~ד
 ו~

 ה~ שדברי
 ~ל ל~ש לעזר
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 ל~~דיי~
 אמו~ מלתי כבר כי הוא כן בודאי היטב בו עיין

 לעיל
 אומר דאני לבינוש~יני הח~~

 דר~
 מכ~ת ולדברי ממ"נ

 צרי~
 ~~כ דוקא ל~ט

 דחייב במש~כ ~"ש הכוונה שאפשר ומ~ש אחרת לישא אסורהוי
 ~~י' שהרי אלא שפיר אתי לא חייב דלשון זה מ~ד השליח עלדקאי ל~~

 הכוונה אנילמ"ש דמסי~ הרי אחר ~ט בעינן דלהר~ן ושלש פעמיים הב"ש כתבקכ"ז
 ~ בדברי~

~~~
 משנה ספר המ~יההחכם

 למל~
 היה מ~ה ~ירושין מה~ פ"ו

 רצה ש~בעל ~שוטה~קוסטנטינא
 ליל~

 הי~ר ~יש ושאל למ"ה
 ולעדים לסופר ~בעלשיצוה

 שכשתשת~
 יכתוב

 ויחתו~
 ~ה ויתנו ~ט לה

 דאין ~ום ~ט אינו דעלמא לאשה דאמרי~ מהא ראי' להביא נראהולכאו'
 הו"ל שטותה מפני עכשיו ל~ר~ה בידו דאין כ~ן וה"נ ל~~הבידו

 ש~ודם ונחתם דנכתב התם דשאני לדחות יש כי ועםדעלמא כא~
 שתשתפה לאחר שיכתוב דמצוה בנ~דמ~א~כ שישא~~

 כו' אריא לא מהא אי וכו~
 הדור ~דולי והסכימו כו~ ~ירושין בת היתה לא הציווי דבשעתדכיון

לאיסו~
 כמ"ש שליח משוי מצי לא עביד מצי דלא מידי דכל מטעמא

 ~נים כמה נתעוררו והנה ז"ל ~ב עכ"ל כו' דנזיר בפ"בהתוס'
 קי"ט סי' בא~ע הב"ח אמ"ש הנ"ל הרב דברי מחמת לפקפקשבדורנו
 ע~יד מצי לא ה~ט כתיבת שבשעת מחמת שליח ביד להשליש~נשתטית
 בזה הקלו~ה דעתי ל~וות אני ~ם ונשאלתי שליח משוי מצילא

~ 
 דנזיר כהתוס' ס"ל לא ז"ל דהרמב"ם נראה לענ"דתשובתי~~~~

 שליח עושה אדם ואין וז~ל ~~ו מה"א בפ"ט כתב שהריהנ"ל
 דתלה הרי עכ"ל השליחות בשעת לקדשה הוא שיכול אשה ~לא לולקדש
 במלתא אלא שליח ל~ות דעתו אין דמסתמא אמרינן דאנן האדםבדעת
 הרמב~ם היה דאל~כ שליח למיעבד מצי מ~ש אי אבל השתא ~ידדמצי

 ד~ לפ~צרי~
 לאפר~שי כדי בהדיא פירש אם אפילו ~ליח ~יד מצי

 עביד אי אבל עושה אדם דאין משמע דבריו מסתימת דהשתאמאיסורא
 שאלה חו~מ חלק בת' מטראני למ~ר"י ו~יתי ל~יעבדמצי

 כ"~
 שדקדק

 ב~ריכן
 ה~מ~

 דלא במלתא ד~מר לישנא דייק והכי וז~ל די~ב דנזיר
 ולא עשוי שליח עש~ו דאם דמשמע שליח משוי לא ~תא עבידמצי

 ואם וביומא בקידו~ין כ~מרינן ~יד מצי לא דאיהו איכא מיקאמר
 הש"ס בדברי ד~דק~הרי~ט

 כ~
 שיש פו~ק שהוא הרמב"ם לדברי ק"ו

 ס"ל לא דהרמב~ם הרי ~ עשוי של~ח עשאו דאם דס"ל מיניהלדייק

~
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כתוספת
 א~

 עלינו ד~ל
 לת~

 הרמב"ם לדעת
 מ~

 ~על הרב שהקשה
~נה

 ~ל~
 מנ~ל הנ"ל ~~וס' אדברי שהקשה מהרימ"ט על בפ~ט

 שי~רשנה ל~חר אשה לו שיקדש שליח דהעושהלהתוס'
 בע~

 מהני דלא
 לשויא האדם בדעת אין דמסתמא היא הכוונה ב~מרא דאמר~ומאי

 ולא אדעתי' אסיק לא ~תא עביד מצי דלא כו~ עביד דמצי במידיאלא שלי~
 פריש פריש אי אבל שליחשויא

 עכ"~
 וז~ל המ"ל עליו והקשה מהרימ~ט

 על נפלאתיונוראות
 ה~

 ה~ומר דתניא מהאי ע"ז הקשו ב~מרא דהא ז"ל
 אפילו השתא עביד ~י דלא דמלתא לתלמודא דס"ל הרי ~ו'לא~טרופס
 דטעמא ס"ד דמעיקרא תמיהני ועוד מהני לא בפירוש שליח אותוש~שה
 במלתא שליח משוי דכי משום הואדרבא

 דקיי~
 דלא במלתא קמיה

 איכא מי דקדמאה דנזיר ממתני' ע~ז והקשו שליח משוי לא קמי'קיימא
 וכ~' עביד דמצי מ~תא אלא ותירצו וכו' אדעתי~ ~סיק קמיהבתראה
 עליה דעתיה לאו ה~תא עביד מצי דלא דמלתא ז"ל הרב כדבריואם
 דהראשון דנזיר מתני' ת~יאכתי

 בשע~
 יכול היה לא ל~לח ועלי שאמר

 א"ו השני על ה~שון דעת היה לא וא~כ נדר לא שעדיין ~י השניל~ל~
דלפי

 מסקנ~
 קיימא דלא אמלתא אפילו הוא האדם דעת ל~לם ההלכה

 אמלתא ואפי'קמיה
 ד~

 מצי דלא ~אני דשליחות אלא השתא ~יד מצי
 מצי דלא מלתא אבל ~תא עביד מצי ~ופי' דאיהו במלתא אלאעביד
 עכ"ל התוס' וכמ~ש בשלי~ת ל"מ ~תאעביד

 למל~ המשנ~
 עלינו וחל

 ביאור~ובת
 אי~

 קושיות ב' יתורצו
 א~

 דחולק הרמב~ם לדעת
 ע~

 התוס'.

~~~~~~
 הרמב"ם שיטת להבין כדי לתרץ

 בסו~~
 ד~יים ובמאי זו

המשנה
 אפת~ למל~

 בתירוץ ה~מ' מדברי המ"ל ~עתיק דהא
 תיבת וכו' עביד דמצי מלתא אלא ותירצו וז~לבתרא

 א~
 ב~מרא ליתא

 לפי אל"א מלת לכתוב ושונה הוסיף ו~רב אמרי הוא ה~מרא לשוןכי
 דאדם דעתי' דלאו דאמרי' קמא מ~רא ב~ה דהדר ה~מרא בפשטהבנתו
 אמלתא אפי' הוא ה~דם דעת המסקנא לפי אלא מצי דלאאמלת'

 אלא קמייתא מסברא הש~ס ביה הדר לא העניה לדעתי אבל ~בידמצי דל~
 נזיר הוי לא דבתראה א~~ נזיר ~בי דבשלמא דמלתא פירושאדהכי
 קאמר דהכי בש"ס כדאמר עליה דעתיה דהוי ~ביה ~רינן אפ"העדיין
 אל~ הוי לא דדעתיה למימר ליכא דהא א~לחיה נזיר דהוי משכחנאאי

אנז~
 דהא נדר שכבר

 נז~
 ברור הוי לא נמי ~בר שנדר אחר

 ל~
 דאיכא

 אי דלשון הם ~קולין נמצא וכו~ נזירין מש~חנא אי דקאמר אלאבעולם
משכ~נ~

 ממנו ידע ולא נדר שכבר נזיר כמו לידור דעתיד נזיר כך סובל
 וא"כ בעולם פנויות נשים שיש ידע דהא שאני אשה לקדש שליח ~ביאבל
 אשת על ולא הפנויה על אלא הוי לא דעתיה דמסתמא אמרינןשפיר
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 הוי והכי לכשיגרשנה~יש
 דסוגי~ ריהט~

 דתחלה
 תי~

 דעתו ד~ין הש~ס
 והקשה פנויה שאינה ~~שה ~דם~~ל

 הש~
 מנזיר

 דני~~
 ד~ו דאין נ~י

 לידור שעתיד~נזיר
 ע"~ אל~

 שעתיד ~נזיר הוי שפיר דדעתו ד~~רינן
 ~י דה"ק משוםלידור

 משכחנ~
 נמי ~שה לקדש שליח גבי ~~כ וכו'

 תירוץ מתרץ וע~ז לי קדיש דמיגרשה ~~כחת אי ליהדק~מר נימ~
 בתר~

 ~מרי
ל~

 פנויות נשים וד~י ד~יכא ~שה גבי דש~ני ר"ל וכו' שליח ~ינש משוי
 אמרינן הלכך~עולם

~ 
 שליח מ~וי

 ~ל~
 עביד ~יהו דמ~י במלתא

~יבת השת~
 דיי~~ ~ל~

 כ~מר
 ~דם של דעתו למיתלי ד~יכ~ היכ~

 ~ז השתא עביד~דמ~י למלת~
 ל~

 למלת~ דעת~ דהו~ תלינן
 עביד ~~י דלא

 שקולין דתרויהו בנזירמש~"כ השת~
~~ 

 ל~ימר ~ריך נדר שכבר דבנזיר דכמו
 ~ידק~מר

 ~שכחנ~
 ~י דק~מר לידור בהעתיד למימר ~ינן כך

 בתר~ה ~נזיר הוי דדעתו בנזיר ~מרינן שפירהלכך ~שכחנ~
 וד~~

 ועתה היטב.
 לתרץנ~ובה

 קמיית~ קושי~
 בעל ~הקשה

 ~נ~
 וז"ל למלך

 דה~
 בגמרא

 מה~י ע"ז~קשו
 דתני~

 וכו' ל~פטרופס ה~ומר
 טעמ~

 ~ישה ד~מר
יפירנו

 ה~
 דס"ל הרי מיפר ~~טרופס ל~"ה

 דמלת~ לתלמוד~
 מ~י דלא

עביד
 השת~

 ~פילו
 שעו~

 בפירוש ~ליח ~ותו
 ל~

 נל~~ד עכ~ל מהני
 מיפר דבעל למיפשט הש"ס בעי ע"ב דע"ב נדריםדבמס'

 בל~
 שמיעה

~~~
 ל~ו ד~י ל~פטרופס דה~ומר

 קר~
 מיפר ~פטרופס יפירנו ~ישה

 ל~וה~
 לכי ד~מר ה~~ס לה ודחי לי' שמיע

 שמענ~
 לה מי~ר

 נדרים מפר שהבעל י"ג דין נדרים מהלכות בפי"בפ~ק והרמב~~
 ~מע~ של~

 ו~תב
~~~מ

 הטע~
 בעל ~ת~ל שיפר מ~ו חרש ~דבעי ~רמב"ן ב~ם הר"ן וכ"כ

~יפר
 בל~

 מישמע דבר מ~ום שמיעה
 הו~

 דר' והיינו וכו'
 זיר~

 ~ל וכו'
 לרבינו משמע וכו' לבילההר~וי

 דכיו~
 וכו' מיפר בעל ~ת"ל ד~~ר

 ~דר"זומס~יך
 קי"ל דהכי משמ~

 כהר~"~ דל~
 דבעיא שכתב

 קמ~
 לא

 ולחומר~~~י~ט~
 דפשטי' הר~נ כתב ועוד

 דמתנית~
 הר"ן כתב עוד עכ"ל סמ~ינן לא ~~ינוייד~נינהו ו~ע"~ רהטי בהכי
~~~~ 

 הש"ס דפריך

וה~
 ל~ולם ו~"ת וז~ל שמע לא

 ~ימ~
 וש~ני ~מי~ דבעי לך

 הבעל שמע כ~לו ~"ל כמותו אדם של דשלוחו וכיון ד~פטרופס~מיעה ד~יכ~ הכ~
 ד~ם דליתא בתוספתתי~ו

 דבעל ~מיעה דבעי ~ית~
 ל~

 לא מפר מ~י
 והנה ע~"ל. שליח משוי~~

 לד~
 הרמב~ם

 דל~
 ס"ל

 ב~~
 דהיכי כ~תוס'

 איהו למיע~ד מ~ידל~
 ל~

 שליח משוי מ~י
 א~

 של דעתו דדיינינן ס"ל
אדם

 דל~
 שליח משוי

 דל~ במ~~
 מתורץ ~פ"ה גופי' ~י~ו למיעבד ~~י

 לשיטת נמי התוס'קו'
 נימ~ קשי~ דל~ הרמב"~

 דאפוטרופס דשמיעה
 דכיון אינו דזה בעל שמע כ~לו ליההוה

 לש~ע מ~י ל~ דב~
 דעתו ~מדינןגופיה איה~

 דל~
 דהוי לשמיעה שליח משוי

 דל~ מלת~
 איהו ~~י

 דמלתא א~רי' התוס' דלשיטת דכמו ל~יעבדגופי'
 דל~

 גופי' ~יהו מצי
ל~יעבד

 במלתא שליח ~שוי דל~ להר~ב~~ נמי היא כן שליח ~שוי ~~~ ~
 תו ~לפ"ז וז"פדא

 ל~~
 ~שנה קו' ~ידי

 ל~ל~
 שהקשה דנז~ר דה~שן

 קס"ד ל~פוטרופסדה~ומר ~~
 ד~

 מיפר בעל ~י פליגי וחכמים
 בל~

 דוד~ישמי~
 לר"~

 דס~ל מוכח
 דל~

 שמי~ בעי
 ~בל מופר ~ד~מר

~דרבנן
 ל~

 זאת נש~ע
 ד~יכ~

 ש~יעה ד~קא דבעינן דס"ל ל~ימר
 ב~ני' לר"א רבנן מהדרי~לא וה~

~ ד~  ~~ 
 ~ינו שמיעה דבעי~ ד~שום

~ופר
 ל~ ה~

 לדברי דרבנן
 ר"~

 מופר ~ינו בל~~ה לדידן קמהדרי
 מופר אי~ ~פ"ה ק"ו מד~מרת שמיעה דב~י' לך דלית לדידך~פילו ~ל~

משום
 דאיכ~

 וזו היקש
 סוגי~ הי~

 בדוכתי ב~"ס
 טוב~

 דהש"ס וע"כ
 הכי ס"ל נמידנדרים

 מדל~
 למיפ~ט ~תי

 מדר"~ ~ל~
 חכמים ~דברי ולא

וא~
 ל~~ו וז~ל כתב בנדרים שהר"ן

 מדר"~
 פשטי~ן לחוד

 ~ל~
 ~פילו

 עליה רבנן ל~פ דע"כ~דרבנן
 אל~ דר~~

 כו' מ~ום
 וכדק~

 ליה ~הדרי
 ד~ת לענ~ד עכ"ל וכ~'א~נ~ו

 הרמב"~
 ד~דרבנן

 למיפש~ ליכ~
 ו~~א~רן

ול~כי
 ל~

 הש~ס ~ייתי
 ~ל~

 דברי
 ר"~

 פי~~~ ~כי ולפמ"ש לחוד
 דקו'

 בעי דרבנן וקס"ד קאמר דרבנן ~ליבא י~שיה דר' קס"ד דנזירהמקשן
 ל~ו ד~י קאמר ו~פ"ה כד~מרןשמיעה

 קר~
 ~פוטרופס יפרנו ד~י~ה

 והא וק'~מיפר
 ל~

 שמע
 ול~

 ליה ניחא
 ד~יירי בנדרים ד~ני בשי~יי~

 ל~י ליהד~מר
 ש~~~

 כדכתב משמע הכי לאו דמתני' דפשטא
 ד~פוטרופס דשמיעה דנדרים התוס' כקו' ~מר וע~כ לעיל לשונו~ב~תי הר~~

הו"ל
 כיו~ דבע~ כשמי~

 הקו' תפול ולפ"ז כמותו דשלוחו
 ה~

 אמרת
ד~לתא~

 ~~ינן למי~ד גופי' איהו מצי דל~
 דל~

 וא~כ שליח איניש ~י
 ה~פוט~פס ~מיעת נימאהיכי

 ~מי~ תה~
 שמיעה לענין הא הבעל

וד~י
 ל~

 ל~ שהרי שליח שוייא
 ו~מ~י השמיעה לו פירש

 דל~
 אמרי' פירש

 שליח ~וי דל~~סת~~
 נסתלקה ובזה ~פי' איהו ~ב~ד ~י דל~ ב~ת~

 המנ"לקו'
 ה~~ ה~ ~~~

 בפירוש לאפוטרופס ד~מר ~יירי
 דלא הש~יעה על קאי ה~שן ~~דע~ר ד~~~

 ~מ~
 לו

 בפירו~
 שמוכרח וכ~ו

 התם דקאמר אהא התוס' ~ושיית לתרץ בנדרים הר~ב"ם לשיטתלומר

 ל~ו~~
 הוי האפוט~פס דשמיעת למי~ר דליכא ל~יל כד~מרן שמע

 משום הבעלכ~מיעת
 דבה~

 המקשה כוונת בנזיר נמי כן שליח ~~וי לא
 כי היטבודו"ק

 הו~
 ל~נ"ד לאמת וקרוב ופרח ~פתור

~ 
~~~~

 דבעל שמ~עה בעי דל~נן ס~ל דהרמב"ם דברינו לפילהקשות
~"כ

 היכ~
 הרמב"ם פסק

 דל~
 ב~ינן

 שמיע~
 לק~מ דבעל

 דל~
 ~ליב~ק~מינ~

 ד~רמב"ם
 ~ל~

 ב~י דרבנן ס"ד הוה דנזיר דהמקשה
 הוה ה~שן דקו' משוםשמיעה

 ~דרב~
 ומודה ד~מר

~ 
 באשה יוחנן

 להש~ין
 ל~

 גופי' ד~יהו דבמלתא הש"ס כדמסיק דרבא וטעמי' וכו' בת

ל~
 עביד מצי

 ל~ השת~
 וחזינין שליח ~יניש מ~וי

 לרב~
 הוה ד~יהו

 נדרים במס'הפשטן
 ולא בבעל שמיעה בעינן ~י ב"ח דר~י ~~יבעי~

ק~
 לה פשיט

 מד~ ~ל~
 וקס"ד וכו' נדרים כל ל~שתו ה~ומר גבי ~ליעזר

דמקש~
 דס"ל

 לרב~
 שפיר המקשן ~קשה ולפ"ז שמיעה בעינן דלחכמים

~רב~
 נמי וה~שה כד~מרן מדידיה

 ל~
 קו' דרך הקשה

 פסיק~
 אלא

 נקט שהריכמסופק
 ת~

 שמע
 ול~

 כדנק~ מיתיבי נקט
 בקושיא

וכמו קמיית~
 כ~

 לו השיב ~תרצן
 ~ליב~ ודל~ בלשו~

 משום והיינו ~ליעזר דר'
 ש~לידה~י

 וטרי~
 דלא עד ~כתי הוה

 ~יפשט~
 ~י דבנדרים ה~יבעי'

ב~ל
 בע~

 ~בל ~מיעה
 פיסק~

 הוה דהרמ~~ם
 ד~יפסק~ דמסקנ~ ~ליב~

~~יבעי~
 ~יבעי~ גבי מדאמר

 ~יפר בעל ~ת~ל דחרש
 בל~

 משום שמיעה
 הו~ ~י~מ~דבר

 ~דר' ומסמיך
 זיר~

 הר"ן כדכתבו קי"ל דהכי משמע
 והכ~מ הרמב~ןבשם

 בטעמ~
 דהרמב"ם

 דמסקנ~ ו~ליב~
 ס"ל זו

להרמב~ם
 ודו~ק הכי ס~ל נמי דחכמי~

~ 
~~~~~

 דהרמב"םלדברינו
 ל~

 דנזיר כ~תוס' ס"ל
 והר~"~

 דס"ל
 ה~יש ~בפ'כהתוספת

 ~קד~
 ~לישנא מצי מלת הוסיף

 ו~תבדהש"ס
 ל~

 הרא~~ שהרי לטעמי' ~זיל שליח משוי ~ינ~ מ~י
 פסק

 מפר ~ינודבעל
 ~מי~ בל~

 דס"ל מ~ום
 ~יפשט~ דל~

 וס"ל ה~יבעי'
 לכי ב~מר ד~יירי מ~נינןד~פיר

 שמ~~~
 ד~ינש לפ"ז מוכח ע"כ כן ו~ם

 הש"ס פריך דמ~י למלך משנה קו' תיק~י ד~ל~כ שליח עביד מצילא
 פירש התם ~~רי ל~פוטרופס דהאומ'מהא

 וליכ~ ב~ד~
 כד~מרן לתרץ

 אליב~ שהרי דשמיעה ~שליחותדפריך
 לכי ד~מר ~יירי דהר~"ש

וכ"ת שמענ~
 ~ליב~

 ו~כתי דשמיעה ~~ליחות פריך דה~~ה נימא נמי דהר~"ש

 סלק~ל~
 ~ד~י'

 ה~
 לכי ב~~ר ד~יירי בנדרים התר~ן דמתרץ

 שמענ~
ד~מקש~

 בנדרים המקשה כמו ס"ד הוה דנזיר
 ד~"~ ז"~

 מהתרצן מוכח

דהקו~י~
 ל~וקמי להתרצן ל"ל תיקשי דא"כ ק~י דשמיעה ~שליחות ל~ו

כ~~
 לתרץ הו"ל

 ~ליב~
 דחכמים

 ולימ~
 לכי ב~~ר ד~יירי

 שמענ~
 ~לא

ע"כ
 ד~ושי~

 דהמקשן
 הו~

 ~פיר ~וכח ו~~כ כפ~וטו
 אליב~

 דהר~"ש

דסוגי~
 דהש"ס

 דל~ אזל~
 פירש ~י ~פי' ~ליח עביד מצי

 ב~די~
 וק"ל

 מוכחועוד
 ~ליב~

 דהר~"ש
 בל~

 דמשנ' התרצן מדברי עביד ~יניש מצי

ד~
 י~שי'

 דר"~ ~ליב~
 לר"~ ה~ תיקשי ד~כתי ק~מר

 ~מיעה בעי נמי

~ע"~
 לכי ד~מר לומר

 שמענ~
 ו~"כ

 הדר~
 ה'כי הא לדוכתה מ~~ל קו'

 ~ינ~ ד~שוי ~מרי'דפריש
 ל~וי מ~י דלא דהש"ס דפירושא ~ע"כ שליח

 ~בל דפריש היכא ~פילו~ליח
 הרמב"~

 סבר דאיהו ~זיל לטעמי'
 איפשטאדהאיב~י'

 מר"~
 ~ליב~ דר"י ~תרצן ~רץ שפיר ~"כ

 ד~א
 ד~לי~י'ק~מר

 ל~
 דהש"ס דפי' למימר מצינן שפיר ו~"כ שמיעה בעי

הוא
 דמסתמ~

 ~~רי'
 ל~ דאינ~

 במלתא שליח משוי
 דל~

 גופי' א~ו ~צי
 היינו ~פוטרופס וגבילמיעבד

 דל~ טעמ~
 לא ולהכי כלל ~~יעה בעי

 ש~תבו ~זלו לט~מייהו נמי והתוס' ודו"ק. ה~פוטרופס שמיעת נמיצריך
 דט~מא דנ"בביבמות

 דמלת~
 גט כתוב דה~ו'

 דעלמ~ ל~ש~
 לכש~~נסנה

 משום היינו גט ~ינו~גרשנה
 דל~ דמלת~

 עביד מ~י
 ל~

 ~שוי ~י
 ~ם שהרי ~ליח משוי מ~י לא פירש ד~~י' התום' לה יל~י ו~התםשליח
 דין גרו~ין מה' בפ"ג דכ' ~זיל לטעמיה נמי והרמב~~ אייריבמפרש

ו'
 דט~מ~

 ל~~ה גט כ~וב דהאומר דמלתא
 דעלמ~

 ~יינו גט דאינו
 משו~

~ל~
 היתה

 גירושי~ ~~
 ~נכתב ממ~ו

 ל~~ של~ שנכת~ ו~~~~ ~ ג~
~ירושי~

 ולפ~ז עכ"ל
 ל~

 לשליח ו~ומר דב~רש מידי מוכח
 שיה~

 שליח
בדבר

 של~
 ב~ולם היה

 של~
 תמיהת לתרץ נלע"ד ובהכי שליח ל~שותו יוכל

 עלהב"י
 הר~"~

 והטור
 באה"~

 ל~שה ד~פי~ שכתבו קל"ב סי'
 דעלמ~

הו~
 דשלב"ל מקנה ~דם למ"ד גט

 ל~ דה~
 ל'' ולמה זה כמ"ד קי"ל

 כוותיה קי"ל דלא כיון דשלב~ל ~נה ~דם מ~ד זה בדין דסבר מ~ילכתוב
 ד~ הב"י וכ'~כ"ל

 דין כתב ירוחם
 ול~ ז~

 ~ני התוס' דברי הזכיר
 דלאשהם

 כהלכת~
 ולדרכינו ב~"ע ז~ת תמי' הב~י והניח

 ניח~
 דהרא"ש

 הטעם שכתב הר~ב~ם מדברי ל~פוקי ל~ש~ינן~תי
 שלא ~נכתב דהוה משום גטא~ו דעלמ~ דבא~

 ל~
 ~דם למ~ד אפי~ ולפ"ז גירושין

 דשלב"ל ~קנה ~דם דל~ד הרא"ש ואש~עי~ גט הוה לא דשלב~ל~נה
 גטהוה

 ו~"~
 התוס' כדברי ~לא הר~ב"ם כדברי אינו דהטעם נדע
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~ ~ ~  שליח ~~ו בשעה לג~ה בידו דאין כיון הנ~לדיב~ת 
 עביד ~י גופי' דאיהו ב~לתא אלא שליח ~וי אינש ~י דלאלדינא נ"~ וא~~

 הרא"ש ש~~ב ~~ו ל~ך שליח אותו שעושה בהדיא ב~רש ואפילוהשתא

ב~ד~
 לא ירוחם ד~ינו הב~י ומ~ש לעיל ~אתיו ~קדש האיש בפ'

 ד~ ~~ נמי אתי לדברינו התוס' דבריהזכיר
 לטע~יה נ~י ירוחם

 בדין ש~תב~יל
~~~ 

 האשה לקדש ~יח
 סת~

 הנשים בכל דאסור

ו~~
 בת לא לה אין דאם הוא דהטעם

 ו~~
 שליח עושה אדם דאין ~שום

 בעצ~ו הוא שהיה הנשים עלאלא
 באותו לקדשן י~ו~

 ז~
 דלא ~תב ולא

 עצמו ~נ"ל ד~' ה~גיה ~~~ש לעשותו~צי
 ש~

 ~~ו בזה ס"ל י~חם
 ~ היל~ך אישות ~ה' בפ~ט עיין ~ראני~ה~י

 אזיל לטע~יה ~רוחם
 ד~תב הא דעל~א לאשה גט כתוב דא~ר דין גבי ה~א נ~י ~ז~ירולא

 גט הוה דעל~א לאשה אפילו ו~ו' ~קנה אדם דל~~ד והרא~שהתוס'
 לא דלדידיה~ום

 אינש ~י דשפיר ס~ל איהו דהא לדינא מידי ~ינ~ נ"~
 ~י דלא ב~אי אפילו ~ליח~שוי

 איה~
 ~ינש דס~ל אלא השתא ל~יעבד

 והשתא ודו~ק. לה~י שליח ~שוי ~~י ~רש אי א~ל שליח לה~י ~~וילא
 עולין ~ין ~נ~ל ס' המגיה החכםדברי

 א~
 אבל והרא~ש התוס' לדעת

 דהר~ב~ם ~ותי' כי ב~ין עליהן רבו וסייעתו~ר~~ם
~ 

 ~חם ~ינו
 ~תב ל~ה בסי' ~ריוהש~ע

 מ~
 הר~"ם ~לשון

 ור~
 עניו כתב לא

 הי~א אפי' עביד ~צי דלא לאש~עי'~לום
 דפי~

 ~ראנ~ מה~י וגם
 ולא ~ו' אינש ~שוי לא הש"ס דקאמר אהא הקשה ~ישור אורח בעלוגם
 ע"ב כ"ג דף דקידושין ~הא דהק~ה בנזיר התוס' אדברי אלאקשיא
 דא~ר הא ואלאדפריך

 הו~ ~
 דרח~נא שלוחי ~הני הני ד~י ברי'

 לא דאנן ~ידי אי~א ~י דידן שלוחידא~"ד
 ~ינ~

 ~צ~ ואינהו ~בדינן
 ~י לא דאיהו ע~דא ~א ולאעבדי

 ~קב~
 ונא ~וי ~י ושליח גיטא

 שייך לא ישראלהיא
 בתו~

 לפ"ז והקשה בגיטין שייך עבד ~לל ק~נות

 ~~ א~רינ~ל~
 עביד א~ו ~י דלא ב~אי שליח ~שוי דלא

 תיק~י דא~~
 דסברי והרא~ש התוס' אדברי ~לא ל"ק זו וקו' בצ~ע והניח ~עבדלך

 לפ"ז שליח שעושהו מפרש אי אפי' עביד ~י דלא ~וא דהש~סדפירושא
 לא גופי' איהו הא שליח ~~י ה~בד ~י דא~אי ~עבד שפירתיקשי
 הוא הש"ס דפי' וסייעתו הר~~ם פי' לפי אבל עביד~י

 ד~
 ה~תם

א~רי'
 ד~

 עביד ~צי ו~פרש בעי אי אבל בה~י שליח ~ינש ~שוי
 א~~

ל~~~
 ערוך מתל~וד ד~ו~ח הרי ~ליח ~ו~ו ~רש ה~בד שהרי מ~ד

 הר~"ם ולדעת וסייעתו הר~ב~ם ~דברי אלא והרא~ש ~התוס'דלא
 ~ו~ ואי בקוסטנטינא שהיה ב~ה היתריש

 דעל~א ~אשה ראיה
 ודוק בעצ~ו ל~נ~ל ~~גיה אותה דחה~בר

~ 
~~~~

 בגיטין יהושע פני ס' ה~חברהרב
 ~ ד~

 לפקפק ע"ב
 ולו~ר לפקפק יש ~ש ולפי ו~להב~ח א~~

 דל~
 גיטא ה~י לה ~הני

 לא הכתיבה דבשעת ~יון ל~שתתרפא אף~לל
 ה~

 אי לנתינה ראוי ה~ט
 ~תגרשת אינה ד~~אורייתא ~ה באותה גיטה לש~ור י~ולהאינה

וא~
 ~דא~רי' ~לל גט ~ן

 ה~~
 וב~טה יוחנן לר' בקורדיקוס בש~עתין

ל~~
 טע~אוז~ל ז~ לפני ל~ש נת~וין ולפ~~ש וז"ל דבריו בריש הרב ומ~ש עכ~ל

 ד~
 בשעת לנתינה ראוי שי~א ונתן ו~תב ד~תיב ~ום יוחנן

 טעם שנתן אלה בדברים ~~ש אין ע~~לכתיבה
 דנפש~ ~סב~

 ~~א~ר
 ~גבו~ ~פי כ~שה ודורש יושב~~ל

 דו~תב זה דרש נ~א שלא
 ונת~

~~"~ 
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 ובסוף ואחרון ~שון פוסק בשום ולא בש"סלא
 דבר~

 טעם סותר
 עי~ש וכו' הירושל~י על נ~י להקשות יש זה טעם ~פי ו~בבעצ~ו ~

 ע~~ל צ~ע ועדיין ידענא לא ד~לתא וטע~א וז~ל הנ~ל הרבוסיים
ואשת~תי'

 לה~
 אתו והסכי~ו ק~א~ סימן הב~ח ~~ש

 הח~
 וגם

 ואפי' ~דרבנן אלא פסל לא נ~י דר~י דס~ל ~הר~ב~ם דהל~תאהב~ש
 ~~שבשוטה

 דל~ ס"~
 אלא א"צ ~דאורייתא אבל ~דרבנן א~א פסול

 ואז ל~תוב ~שצריך א~ירה בשעת ~~ישיהא
~~ 

 בשעת אם אפילו הגט
 שוטה היה ונתינה~תיבה

 אפ~
 הב"ח ו~תב ~שר

 ש~~~
 הר~ב~א

 ו~ןבחידושיו
 ~פור~

 שנים רוב בו שחטו גבי הנ"ל בסי' ש~ואל בבית
~ו'

 בס~
 שצוה אחר נשתטה אם דס~ל ~שום שפיר ולהר~ב~ם וז~ל י~א

 ע~"ל ו~ו' הגט ונותנין ~ותבין ~דאורייתאלכתוב
 ו~

 הנ"ל הרב כ~ש
 לנתינה ראוי שיהא דבעינן ונתן וכתב ד~תיב משום ע~מו ~דעתטעם
 ~טור דברי לפי ~~ילו וז"א ~דאורייתא הוה דלפ~ז ע~~ל ~תיבהבשעת
 מיניהד~~ע

 ד~
 יו~נן

 פו~
 לא ~קום ~~ל מדאורייתא

 ~ע~~
 דהרב

 ~א ה~י ס~להנ~ל
 ~זיל הוא דהטור דטע~י' ואפשר ~לב בדוי טע~

 ~צי לא עביד גופי' איהו ~צי דלא דמידי בהא כהרא~ש דס~ללטע~יה
 ~י ~וה שפוי היה הציווי דבשעת דאע~ג נהטור וס"ל ל~יעבדשליח

 בעצ~ול~יעבד
 שבשעת נ~י בעינן ~~

 העש~
 ~א הנתינה דהיינו

 ע~"פ תיתי ~הי ~יתי הטור דעת כנלע"ד ~יעבד ~י גופיה איהו~~י
האי

 ~~ ד~
 ונתן ו~תב למידרש ליתא

 שתה~
 ראוי ~תיבה בשעת

 הנתינה שבעת נשת~ית גבי בנ"ד ולפ~זלנתי~ה
 תהי~

 אי~פת לא נשתפה
 הב~ח אדברי לפקפק אין ושוב לנתינה ראוי לאו ~תיבה דבשעת ~הלן

 ל~י קורדייקוס באחזו כמו ~דרבנן לה ני~וש ו~"ת גט להשלישב~נהג
 דרבנן גזירה ~ינו דלא ז~א ל~"עובשוטה

 א~
 באשה ולא שוטה בהוא

 דלא וב~אי גזרו. דגזרו וב~אינשתטית
 ל~ גז~

 ו~נ~ל ג~רו
 זה ולד~ות ~מינו איסורלהחזיק

 ל~
בפ' אמ~ שהרי וראיה

 ח~
 שלא ~תגרשת אינה ד~טה הטעם ובגטין שנשא

 דאורייתא שוטה אטו דגזרו אמרו ולא ~פקר מנהג בהינהגו
 גזרו דלא ודאי אלא גיטה לש~ור יודעת דאינהדהיינו

 בדיד~
 מ~ם

דמתג~ת
 בע~~

 בנ"ד אף להדדי חכ~ים גזירות לד~ות ואין
 בשוטה גזרו דאפשר ועוד ~דדילדמות ~י~

 ד~
 שטותו בעת הגט ינ~ן

 ש~א דחיישי'~שום
 ה~

 נשתטה ולהעדים להסופר צווי בשעת גם
 השטות בו ~ולד לא אם לידע לן אפשר לא שהרי שטותו עדיין אזני~ר ו~

 ואפשר ~דעת~ה לאו דאינשי~ עליה ר~יא דלא ד~לתא~קדם
השתא מד~~

 ברי~ שהי~
 תית~ ד~הי~י ~~דם בדקוהו לא שהרי וטעינן ~דם

 נשתטית באשה אבל בריא אדםלבדוק
~ 

 נ~תוב דלא לגזור לנו
 דאיסור הר~ב"ם ולפ"ד שתתפקח עד לידה ינתן ולא שטותהבעת השת~

נ~י~~
 להרב ~~שה ~ה נ~י קשיא לא ~ד~נן אלא אינו ~ותו ~עת

 וא~ר לאשתו גט ש~סר בריא ד~פילו הנ"ל הרב שהביא הירושל~יעל

~
 ה~א ~דרבנן זה ד~ל פסול קורדייקוס ואחזו ל~חר עד תתגרשי לא
 השיגובחנם

 פשוט גט ס' ועל הרשב"א שהביא התוס' על נ~י ה~
 ב~עת רק שפוי להיות א"צ ד~דאורייתא הר~ב~ם בשיטת קאיד~ו~ו
 ודוקא~ירה

 הב"ח של א~נהג לפקפק דאין ביררנו הרי ~
גם להשלי~

 בנשתט~
 ~חמת נ~י ל~קפק ואין הנ~ל הרב דברי ~ח~ת

 טע~~
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~ ~ ~  אלא מנ~ל ם' המגיהדבעל 
 לד~

 ולא התום'
 לד~

 הרמב"ם
~ 

~~~~
 מה' פ"ג מ"ש והוא לפקפק יש אחר במקום הרמב"ם ממ~ש
 וכו' לפלונית גט כתוב ~םופר אמר וז"ל ד"וגירושין

 גט כשנכתב ממנו גירושין בת היתה שלא מפני גט אינו ~'אגרשנה כשא~אנ~
 שלא שנכתבונמצא ~

 ל~~
 הרי בנשתטית דהיינו בנ"ד גם ולפ~ז גירו~ין

 אמנם גירושין לשם שלא נכתב וא"כ גירושין בת שאינה בשעת נכתב~גט
 א~ גבי דבשלמא לראי' דומה הנדון דאיןנלע"ד

 ~ב שפיר דעלמא
 גופה הכתיבה לענין שהרי גירושין לשם שלא נכתב הגט דהוה~רמב"ם

לא
 הי~

 לה לכתוב ממנו גירושין בת
 בעלה שא~נו ממי ג~

 וא"~
 שפיר

 שלא הכתיבה~וה
 ל~

 כאן אין הכתיבה דל~נין בנשתטית אבל גירושין
 ינ~י לר' דהיינו גירושין בת אינה הנתינה לענ'ן אלא מדאורייתא~םול

 מדכתיב ישמ~ל דר' ולתנא כו' יד לה שיש מי בידה ונתןמדכתיב

 שמשלח~ מיושל~
 שלא מחמת אלא הפ~ול דאין הרי חוזרת ואינה

אפ~
 פםול כאן אין הכתיבה מחמת אבל ושנחה או ונתן בה לקיים

~~~
 מחמת אלא אינו גירושין בת אינה דנקראת הא

 הנתינ~
 מחמת אבל

 דהגט בנשתטית אמרינן לא וא"כ גירושין בת אינה נקראת לא~כתיבה
 דאל"כ הכי מחלק הרמב~ם דע~כ לדברי וראיה גירושין לשם שלאנכתב
 דכיון משום גט אינו דעלמא דבאשה דהרמב"ם לטעמיה תימאאלא
 גירושין ל~ם שלא נכתב נמצא זה גט כ~כתב ממנו גירושין בתדאינה
 במתני' תיקשי א"כ גירושין לשם שלא נכתב הוה בנשתטית~~נ

 ר~
 כל

 לכשתשתפה זאת לאשתי גט כתוב ללבלר אמר כן על יתר ליתניהגט
 ודידה דידיה גירושין לשם דהוה דא~ג רבותא בי' דהוה בוא~~נה
 בש~ת יד לה היה שלא מפני גירושין לשם שלא הוהאפ~ה

 כתיב~
 א~כ

 תהיה נתינה דבשעת~כיון
 ל~

 להיות א"צ יד
 ל~

 בשעת יד
 ומקרי כתי~

 בר רמי דבעי להאי ד~א דנשתטית נל~ד עוד וק"ל. גירושין לשםנכתב
 דמיא כארוםתו בי' דאגידא כיון מהו ליבמתו ע"ב נ~ב ד' ביבמותחמא
 שכנםה קודם דכשכתבו ביבמתו נפשוט ואי ביה אגידא נמי ונשתטיתוכו'

 נתנוו~שכנםה
 ל~

 בנשתטית א~כ בו שתתגרש שפיר
 נ~

 קודם כשכתבו
 ונותניםשנ~פית

~ 
 לא דנשתטית תימא ולא דמי שפיר שנשתפית אחר

 יכול מ"מ לגרשה עתה בידו דאין דאע"ג םברא איכא דיב~ה ליבמהדמיא
 הרא"ש כדכ' דמיא כארוםתו הלכך לג~ה יכול ואז בע"כ עליהלבוא
 בנזיר זו םברא נמי כתבו והתום' בי~מות כ~ן ~וסברא

 שאיןבאשה ד~ י"~ ד~
 ל~

 לטעמייהו ו~רא"ש דהתום' ז~א בנשתטית משא"כ בת
 דבא~ה~ם"ל

 הו~ דעל~
 אדם דאין משום מטעם

 ~קנ~
 בא שלא דבר

 עליה לבא דיכול דהואיל למימר איכא דביבמה שפיר אתי לפ"ז~~לם
 הוה לא~ע"כ

 ~ל~ב~
 דלאו רש"י מדברי וכנראה הרמב"ם לשיטת אבל

~
 ולישנא עליה לבוא דיכול במאי מעליותא שום אין א"כ מלתא תליא
 לא נמידהש~ם

 משתמ~
 כי~ן בלישנא נקט ה~"ם ש~רי הרא"ש ~םברת

 לבא דיכול ו~ברא לחוד ביה אגידא ולשון דמיא כארוםתו ביהדא~ידא
 פשטא ומשמעות ור~~י הרמב"ם ל~ת נמצא לזה זה ענין ו~ין לחודעליה
 ולפ"ז ביה אגידא שהרי דיבמה דומיא נשתטית הוה דהש"םדלשנא
 םפק מטעם כשר ~גט הוה ד~ש~טית אנאאמינא

 םפי~
 הא א' םפק

 יבמה גבי ב"ח לרמי ליהדאיבעיא
 דלמ~

 כארוםתו הוה ביה דאגידא כיון
 לשמור יכולה ~אינה כשיעור שטותה הוה לא דלמא ~נים~

 שהרי גי~

כ~
 בקיאים אין ~דור

 ב~
 ה~"ל כ' שהרי ידי~ חםרון ם' זה ואין

 נםתפקו הקדמונים שגם והב"שוהח~מ
 בז~

 שמא ם' מת~פכת זו ום"ם
 זו~וטה

 הו~
 לשמור שא"י ואת"ל גיטה לשמור יכולה שטותה בעת אפי'

 היטב ודוק כא~םתו הוה ~יה ואגידא הואיל שמאגיטה
~ 
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 ~יירי בגיותן איירי תתחתן דלא דלאו פסק ~א"ב רפי~ב
 הטור ~יו והקשה האומות~כל

 ושפיר דקרא טעמא דדריש כר~ש דזהוחדא ~ש~~ שתי ט~ז םי~ אה~~
 ילי~

 לרבות יםיר דכי מ~רא
 וא~כ כרבנן קי"ל אנן א~ל המםיריםכל

 ק~
 ב~ב~ה אלא איירי לא

 הקשה ועודאומות
~ 

 דקאי הבע~י בפ' רבא מםיק ~ומות בז' אפילו
 פסק דהרמב"ם ומתרץ הטור לדברי כן שפירש בב"י ~יין דוקאבנתגי~ו
 פםק אמאי שלמה במגיני ה~שה ולפ~זכר"ש

 כ~ש דלא דזהו עשירה בין ~ניה בין ממשכנין אין אל~ה~בי דמל~ ברפ~~ הרמב~

 ~ בצ~והני~
~"~~~~

 פריך לא אמאי ק~ הוי דל~רמ~"ם כרבנן פסק הרמב"ם
 קושית ע"ב ם~ח ד' ו~קידושין ע"א דכ"ג ביב~תהש"ם

 אדברי דוקא כן והקשה רשב"י בשם רבנן אדברי כתיב אומות בז'ההוא
 ו~ד נכרי רבינא קםבר נימא הש"ם הקשה אמאי תיקשי כן וכמורבינא
הבא

~ 
 ולא ממזר ~ולד ב"י

 הק~
 ~ אדברי כן

 והרגישו יוחנן
 ~י לחדש רבינא בא מאי לי' קשיא ~וי ועוד מפרשים ושארהמזרחי ב~

 את ליישב וכדי ~~י אדברי התום' שהקשו כמו יו~נן ר'מדברי
 ~ת~ם' שהביאו מפירושיו ראשון שהוא פיר"ת הרמב~ם לו בחרהקו~יות ~

 דם"ח בקידו~ין התום' שהביאו בפירושו אחרון והוא ע"א די"ז~יבמות
 שאין פיר~ו יםיר דכי והוא~ב

 הזר~
 אחר אנא בנך אחר מתייחם

הנכרי~
 בפי~ב בפירוש הרמב~ם כתב שהרי בנה אלא בנך ~וי דאין

 בועל ~פי' זה ~ון וז"ל ז' דיןמ~א"ב
 ארמית~

 בעיניך קל יהי אל כו'
 ש~בן כמותו העריות בכל שאין הפםד בויש א~

 הערו~ ~
 לכל הוא בנו

 שנא' בנו אינו הגויה מן והבן ממזר שהוא אע"פ נחשב ישראל ובכללדבר
 ~דברי~ ~י עכ"ל וכו' אחרי ~נך את יםירכי

 לא םובנים אינם אלו
 הנ~ל פי' אם כי השני פיר"ת ולאפירש"י

 שה~
 יםור כי קאי לפירושו

 הנונד אבן דבנך ~~א הםיב והרמב"ם מישראלית הנולד בן על בנךאת
 אנכדו כנל קאי לא בנך לר"ת דאלו ~שני כפיר"ת נמי אתי ולאמ~כרית
 ישראל של אבנואלא

 מ~
 לו הנולד נכדו על ~~שו ~ה~"ם

 ~ג~
~~ 

 ש~רמב"םוע"כ
 מפ~

 יםי~ דכי ~ראשון כפיר"ת קרא
 הםרת פירושו

 ועוד הנכרית אחר שתתייחםהזרע
 מפור~

 בדברי היטב באר יותר
 הבא שזרע וז"ל ד' דין וחליצה יבום ה' בפ"אהרמב"ם

~ 
 כו' השפחה

 אומר הוא וב~ו~ם כו' אומר הוא הרי כו' עכו"ם העכו"ם מןוהבא
 המ"מ וכתב ע~"ל ב~ל מלי~שב אותו מםיר מאחרי בנך את יםירכי
 ו~ו' יםיר כי מדכתיב שהוא הנכרית בן טעם שם וגם האומר פ'וז"ל
ויש

 מפ~
 ואין אחרת בדרך אותו

 ז~
 עכ ~דין ב~יקר ו~ריד מע~ה

 ונא הראשון ~פי~ת עיקר תפם שהרמב"ם בהדיא~רי '~
 ח~

 ~התרגום
 לפיר"ת שדחו ~תו' דהא יתי' יטעי ארי יםיר לכידמתרגם

 נמי ~
 פי' לדחות להוה~פיק ל~

~ 
 ~וד ~הק~ות ~הוכרחו לחוד התרגום בפי'

 הוי והרמב"ם המםירים כל לרבות יםיר מכי דד~ינן מ~א זה פי'~על
ניחא

 ל~
 בםגנון המםירים כל לרבות דדרשינן מ~א התום' קו' לתרץ

 כפי' א~א דרשב"י משמיה כר"י קרא מפרש לא דרבינא הרמב"םדםבר ~
 אומות בז' ההוא דרבינא אליבא דוקא ~ש"ם פריך והלכךהתרגום
 לקרא דפי' ~~"י בשם דר"י דאליבאכתיב

 כפיר~
 לאקשויי ליכא הנ~ל

 אומות בז' דוקא קרא למוקמי תיתי דמהיכי כתיב אומות בז'ההוא
 דכ"ג ביבמות התום'כדהקשו

 ע~
 נמי דכתיב תחנם דנא ואע"ג וז~ל

 התום' כדמת~ו למימר וליכא האומות בכל ד~"ז בפ~ק מוקמינןהתם
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 ~וק~ינן לא הכא ו~לה~ם ~~~ ~~~~~~~~

 ב~ ל~
 ~ש~ע יסיר דכי אלא א~~ת

 ~א עכ"ל ~פי ד~סיריםאו~ת ~
 ד~

 ~~ן
 ל~א ~רש דרש~"י ~~~

 ~ין ~זרע ~~רת דאיירי י~ירדכ~
 ~ייח~ הז~

 ~לא אחריו
 ד~י אליבא וא~כ א~~ות ל~ר ~ו~ת ז' בין חילוק אין ולפ~ז~נ~ית א~

 ~צי ל~ ~~י~~
 ב~ הה~ ל~יפ~

 ל~ינא אבל כתיב או~ת
ד~רש

 לק~
 י~יר דכי

 כד~~~
 התרגום

 שפי~ פרי~
 ~וא

 ב~
 ~~ת

~ת~
 ד~ס~י או~ות לז' או~ות שאר בין ל~ק איכא ש~יר דאליב~ ~שום

 הן עע"ז דלאו או~ות ~אר ביותר בע"ז דאדו~ים ~שום~פי
 אבות~ן~הג ~~~

 ד~ג יב~ת כדפירש"י בידיה~
~  

 הש"ס דקו' הרי
 שפיר נ~י ~תיא וא"כ לרבינא אלא אינה כתיב או~ות בז~ ה~ואדפריך
 אבל ה~סירין כל ל~ות יס~ כי ~ש"ס ד~שניהא

 ל~
 ד~רש יוחנן

 ~~כ ה~סירין כל לרבות יסיר ~י דרש~נן לא בא~ת לע~ל כ~~רינןקרא
 פריך דלא שפיר נ~י אתי והשתא הזרע בהסרת דאיירי קרא ~רש~פיר
 קושיתהש"ס

 ני~
 נ~י דקסבר

 ועב~
 אדברי ~~זר הולד ישראל ~ת על

~
 דהא יוחנן

~ 
 ~חנן

~ 
 בישראל ד~יל~יה ב~י על ~א בנכרי ~ום פירש

 התוס~ ~כדכתבו בנך ~הוי ק~ר ישראל שבעלה הנכריות ~ןה~א
 שפיר ~~ה ל~~א אבל דלעיל ~יר"ת אליבא ~ב דס"חבקידו~ין
 דברי בין ~רש דר"ת ~שון פי~ת עם הר~ב"ם ~חולק בהאוהנה
 פירש לא והר~ב~ם הזרע בהסרת איירי יסיר דכי ~ינא דברי וביןר~י
 אליבא ~לאכן

 ד~
 קרא ד~ש לה~ב~ם י~ל ד~ינא אליבא ~בל יוחנן

 א~ לפ~גי אתי ו~ינא התרגוםכד~רגם
 שכתב הסגנון וע"ד יוחנן

 שפי' כ~ו ~ופיה ~חנן ר' בדברי להוסיף ולא אתי לפלוגי ד~ינא~~רחי
 קושית נסת~קו ~~ילא ו~פ~ז~תוס~

 של~ ~~גיני ה~~
 לא ~ר~ב"ם

 כלל לבו עלעלה
 לפס~

 תתח~ן לא לרבנן אפילו אלא ~בנן אלא כ~ש
 הי~ב ודוק ~או~ת אכלקאי

~ 

~וה~~~~~~
 ~לו בשו"ת כתב לובלין

 שא~
 דאשה ק~"ז

 אינה~ד ~נבע~
 ע~ נא~ר~

 נרב~ת נ~~ת שאינה כ~ו ישראל בעלה

 די~י~ דכ~לבה~
 ד~פ ב~ני~ דתנן הא הש~ס

 כל ~י א~~

 ~נין~~יו~
 חו~

 ~ת~ר ~ז איש ~א~ ו~~י ~ק~ן ~ן
~  

 בג~רא

ד~
 ושכב

 או~
 זנות~דאין בה~ ל~~י איש ושאינו ק~ן ולא רח~א א~ר א~ש ~ש
 בבה~

 כן כ~ו
 ~~~ע~

 ואפי' ~יש ~י לא נ~י דהאי שד ג"כ

ל~
 ~ום

 ~ינה נ~י זו~
 נאס~

 איסור בו דאין דכיון ~שום
~"כ דא~

 ~כ~
 ביאת הנבעלת אלא ז~ה ~קרי לא דהא זונה ~שום לאסור

 ~קרא איסור אשכחן לא וב~דאיסור
 דבש~~

 בה~ גבי
 דיש

 דין ~
 ~ות דיש ס"ד הו~ס~~ה

 ~יצ~ר~~ל~יל~ לכ~ ל~~
 וגו' דאתנן ~קרא

~ב~
 שד

 לו~ ~~~
 ~בע~י בפ~ דס"ל ~בא אפילו וא"כ זנות דיש

ד~
 זנות

 לבה~
 ע~ל בשד ~ודה

~~~ 
 ~פשר נ~ל ~עניי ואני זלה~.

 ~רעשד
~ ~  

 שנ~ים ~י אחד לבשר והיו ~א דנ"ח בסנהדרין דאיתא
 ב~~ יצ~ א~~שר

 יצאו וז"ל ופי~"י א' בשר נ~ין שאין וחיה
 ח~

וב~~
 גבי הספינה את ה~וכר וב~פ עכ"ל האדם ~ן ~ל~ין שאין

 ה~ם ~' ~י~ת בר~ור~ין
 פירשב"ם ~~כא בי ש~~

 וז"~
 ~לכא וא"ד

~י~ר
 שה~

 הבא ~דם שד אותו ~יה ~~נו ה~כות י~ול ~א ירא
על

 השי~
 אע"ג ולפ"ז ע~ל

 אי~~~~ דבבה~
 דאינה ~ום היינו

 אבל ~אדםיולדת
 שיד~

 ~ום נאסרה ~פיר ~אדם ד~לדות
 ע~ כ~ו~הוי דבה~ זו~

 התם כ~~ר
 ~שא"~

 באדם ~וליד ~ד
 ל~

 עץ כ~כת
ושייך

 ~פ~ ב~
 איסור

 זונ~
 על ~פילו אני או~ר ~~ן ~יתר לכהונ~.

 יש~~בע~
 דכתב ~ום ואי ~סרת

~~~ ~ 
 דשד

~~~ 
 ~איש

 דבה~ד~
 ~יש אי~~א

 ~~ו~ ~
 איש ~רי לא נ~י דה~י שד

 ~~ריחו י~שע גבי ~~נו ~רי איש ד~רי או~ ואני~ד
 ~נא~

~~
 ~גדו ~~ד איש

 והג~
 פריך

 וד~
 ~וה שד

 ש~~
 ~וי ~~ג

 בו נ~בשד
 ~ אי~
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 ולפי ח~י~ה שום בלתי העתק לפני ונשלחוהבעל הא~ בפני בלא עדות ~יו שגבו ~יש אשת אודותעל~~~~~~
 ה~~

ש~
 הגיד ~שני כיעור דבר רק הרא~ן הגיד

 בתו~
 שהיא וידוי

 לא ה~עשים ושניאותה ~י~
 בז~ ה~

 אחד
~ 

~~
 ~ותרת שהאשה לענ"דאני

 לבע~
 אפילו נא~ר ותחלה

 ונא~נים כשרים עדים וב~ני ~אשה הבעל בפנינגבה ה~
 הביאה בתוספתא דאי' הוא כלום לאו ~וה א' בז~ן ולאוהואיל ~"~
 הי~נו צריכה ע~ו שנתייחדה שנים ראוה שאחזו ~יבפ' הרי~~

 ג~
 א' שני

 ה~בים ~ין וא'שחרית
~ 

 עלה וכתב ~~~ין אין וא~ו ~שה היה
 בפז"ב קי"ל ~~ן ~גבי ~ע"גה~ן

 ~ל~~
 ~לואה אחר

 אישותלגבי ~~רפ~
 דשיי~

 עכ"ל להו בעינן אחת בבת בד"נ
 וכ"~

 בתוס'
 כשנותנין וכו' קשה וז"ל דכתבו ש~ואל בד"ה ע"א ו' דףד~כות פ~
 א"א דשרינן נפשות דדיני דו~א והאיוכו' ג~

 לעל~
 שיש

 ב~
 ב"ד ~יתת

 ה"ה וא~כ פסול ~יוחדת עדות ~ד~נ לד"נ נשים די~י ד~שבו ~יע~ל
 בנ"דנ~י

 ו~
 ב~"ע ב"י

 ובח"~
 דכי ~ש~ע דכתובות בפ"ב דידן דבג~'

 ה~ם ד~וקי אי~ור ~ענין נ~י ~~רפי ~~ון לעדות ד~~רפיהיכי
 רשב"גדפליגי

 ור~
 ו~נן דריב"ק בפלוגתא

 וה~
 פליגי ור"א רשב"ג

 להאכילו ה~דים ב' ~~רפיןאי
 תרו~

 פיהם על
 תרו~ ואכי~

 איסורא
 ב"י ר~ינו ~בוד ה~חילה אחר עכ~ל ~~רפין דלריב~ק וא~ר~היא
 ה~שב~ השלי~ ~פני יצאהשגגה

 דידי' בגירסא ~רדא ד~ב
 דכ"ו בכתובות התם ~~ר וז"ל התם רש~~ דכתב האאשת~י~תיה

 דתניא תנאי ~ני בפלוגתא ~לגי קא לע~ת ב~~רפין אשי א~ראלא ע~
 בזאח"ז אפי' ~ו~ר ריב"ק ~' שניהם שי~ו ~ד ~צ~רפת עדותאין
 ~~' שניהם שי~ידו עד בב"ד ~תקיי~ת עדותןואין

~ 
 או~ר נתן

דבריו שו~עי~
~ ~ 

 ופירש"י דבריו שו~ין ל~חר חבירו וכשיבוא היום
 ~תקיי~~ע~תן ואי~

 ופל~תא כא' שניהם ~ו ~פילו בב"ד ~תקבל
 ר~~ק ולאו הואאחריתא

 ~א~
 לה

 ור~
 ורשב"ג

 בפלוגת~
 ו~נן דר"נ

פליגי
 וה~

 ~~ר ע"א דאתא אייר~ דהתם ~שום כן דפירש"י
 ידע~

 בי'
 הואד~ן

 דלא ~אחר ~צ~רפין אי פלוגתא הוי וא~~
 ה~י~

 שניהם בב"ד
'~

 ו~
 כא' שנ~ם ~ו אם כלל איירי

 א"~
 ע"כ

 בפלוגת~
 ~בנן דר~נ

 וא"כ ו~א רשב"גפליגי
 לפ~

 אפילו דידי' בפלוגתא דריב~ק ~נ~ל
 ב~יסור דל~א פליגיבאיסור

~~ 
 עד~ת דוקא דצריכה לה ~~ינן ד~ד"נ

 בזה. ב"י רבינו של ~שנתו עליו שתקפה וז"פ ~יוחדת~אינה
 ו~

 שהביא
 ~' ~איההב"י

 ה~ול~
 וז"ל כ"ד סי' ששון ~ר"א בת' עליו ע~ד ~ר

 ד~ד~
 שכתב וכ~ו גי~ין ~נין לזנות ~~ור

 ה~ב~
 דלא וכתב ז~ל

 ~ינ~ילפינן
 ~שום

 דאי~
 ל~יפרך

~ 
 ב~ו בעינן דלא ~~ם לגי~ין

דרישה
 ת~~ וחקי~

 לפ~~ש ועוד עכ~ל דו"ח דבעינן בזנות
 ~~אהביאו ~רד"~

 ש~~
 דהשולח דסוגיא בש"ס שם פירושו כפי שם

 ר~"ק ד~ילו איפכא ~תם~וכח אד~
 ~דיני ~ו~

 גי~י~
 והתר~ן וקדושין

 ~יק~ הב"י ~ות וא"כ ע"ש ~חק דרךדחה
 גי~ין גבי אפילו ליתא

ו~ע~
 בחו"~ הב~י ~"ש

 לי~ ~ספקא דירושל~י כ~ן וז"ל ל' סי'
ובת~ו~

 דידן
 ~ש~

 דכל
 דאי~

 אע"ג ~~ש ד"נ
 דנ"~

 לד"נ
 נק~ינן הכי~~~ין אפ~

 לפ"~ עכ"~
 ~ידי ~וכח לא דתל~דא שבררנו

 לבעלה אשה אסרינן לא ליה ~ספקינןוב~של~י
 ו~ ~ספיק~

 גם
 ~~"ששפי' לפ"~

 בפש~
 הירושל~י לשון

~ 
 וס"ל כלל לי' ~ספקא

 לפשו~
בנס~

 ל~ ד~בעי~ הוא וכו' לה ~קינא ~~רפין דאין כו~
 ~סי' ע~ש

י"ז
~ 

 י"ז סי' ששון בן ~ר"א בת' ~ד
~~ 

 עידי ב~ ב~"ש ~~כ~ על
 וכתב ~~רפין אפ~ה האי חזי לא האי דחזי דכיעור דאע"גכיעור

ד~
 י~~~י ~סתפק ע~פ הב"י ~י~~ ~י ~~ילו ובא~ת ~י~של~י

 ~דבר~והניח
 בצ~

 וה~דכי ~"ל ~~"ש ~ב כ~ד סי' ~ת' ע"ש
~~

 כן רק ~ירושל~י ~וכרח ~ינו ~ד~נו כתב
~~ 

 לא א"כ
 שבקינ~

~
 דכתב

 הרי~
 ~~ן ~"ש

 דפשי~
 כה~ר~י ונק~ינן ~הו

 ד~
~ר~

 ~ה
 ו~~

 ב~"~ הב"י ~ד
 סי'

 ו~ ~
 ש~תב ~ירושל~י

 הר~
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 אין הע~ים בין וע"א שחרית א' שנתייחדה בראה ~אחזו ~י~הרא"ש
~~ט~ין

 אפ~
 ~ו ו~שה דהבעל דכיון משום דטעמא לפרש

 ~י~
 שם

 אבל ~ות לשם אלא קידושין לשם נתכוונו ולא ~"אאלא
 ~פשר כתב ואח"כ עכ"ל נ"ל היה ~ך דמצט~ין אה~נ הכי למימר~ל"ש ~רי~ בש~

 ה~~הירושלמי
 לענ"ד דבריו תמו~ים לאו או כך נימא אי בזה מסופק

 דמצט~ין ה"נ אין דברים דבשאר נימא דאי~אוד
 גבי ~מר היכי~ א~

 שנתייחדהראה
 ע~

 כו' שחרית
 כ~

 שם שאין ראו והאשה שהבעל
 קי~שין לשם נתכוונו לא~~א ~~

 ד~
 מיוחדת עדות אם ע"א ראו אם בכך

 קידושין לשם שפיר נתכוונו מ~מ כ~רבקידושין
 דסב~

 לפני נתייחד ~ה
~

 כך ואחר בפניו גם להתיחד נ~~ור אחד עד לנו כשיזדמן ~ח"כ

כ~חז~
 גט ונצריכה לקי~ש~ן שפיר ניחוש ~ית הערבים בין ונ~ייחדו

 דעדותא~כ
 מיוחד~

 על ותמיהני ודו"ק לקידושין פסול
 הב~

 שנמשך
 זאת כתב י"א סי' והב"ש אפשר דרך הב"י שכתב מה ב"י סברתאחר
ל~רא

 ברו~
 מחמת ~טעם שכתב הר"ן על הב"ש תמה קל"ג ובסי'

דאישו~
 ב"י ~ש הוא דהטעם לפ~וט א~ו וכתב לנפשות דומה

 דברי ג"כ שדחה המ"ב על תמיהני וביותר לעיל כמ"ש נסתר הואאפשר בדר~
 הוא מצ~פין דאין התוספתא דטעם אני ואומר וז"ל נ"א סי' בת'ה~ן
 עדים בב' אלא נקנין הקידושין דאין קנין עדי הן קידושין דעידימשום
 שניהם אפילו משנים פחות שבערוה דבר ~ין מגז"ש דבר דברדילפינן
 כ~ם לאו בקידו~ין ע"א ואפילו הוא כלום לאו עדים בלא שקד~ומודים

~~
 לא הם קנין עדי קידושין דעדי וכיון ~אומר פ' בקידושין כדאמרינן

 קנין היה הע~ים בין ולא קנין היה בשחרית דלא קנין להיותמצטרפי
 עדי דלאו הלואה עדי אבל דמצט~י דוכתא בשום אשכחנא לאוכה"ג
 עכ"ל בזאח"ז ~טרפי להכי כו' הםקנין

 ו~
 על בעיני יפלא מאוד

פ~
 היה ~~ים בין ולא קנין בו היה ב~חרית לא דמ"ש כן יאמר קדוש
 הלאקנין

 כ~
 בקי~שין התוס'

 דס~
 וז"ל כו' איברי לא בד"ה ~ע"ב

 ~ת אומרמכאן
 דא~

 בפני קנין פח"ה דאמר והא קנין לעשות עדים
 ~ני דודאי משנים פחות ~ני דלא משום לאו כת~ובו לומר וא"צ~שנים
אף

 ב~
 בלא מהני דקנין ש"מ אלא ו~ו' הזהב מפ' וכ"מ כו' אלא שנים

 גופא דקנין הרי עכ~ל וכו'עדים
 דעדי בכך מה וא~כ עדים שני א~

 מסוף וה~תא הקנין עדי הןקידושין
 תד~ דבר~

 אינם דבריו ראש שגם
 בשני אלא נקנין הקידושין ~ין וז~ל ש~ב מכ"ת המחילה אחרנכונים
 וכו' דבר דבר די~י'עדים

 דה~
 ר"א התם פריך

 ל~
 ד~ך מאי כהנא

 אף דמי עדים כמאה בע"ד הודאת להלן ~ אי מממון דבר דברדילפית
 בע"ד הודאת~אן

 כ~
 התם א"ל דמי עדים

~ 
 ה~א לאחרינא חייבי קא

 בהודאת סגי הוי לאחרינא חייבי דקא ד~ולי הרי לאחרינא חייביקא
 הקנין הא עדים בב' אלא נקנין הקדושין דאין קאמר היכי וא"כב~ד
 שפ~הוי

 ב~
 לא אמאי וא"כ הקר~ים ל~סור אלא אינן והעדים עדים

 ובהלואה מממון דבר דבר גמרינן דהא אחריני בשביל מיוחדת עדות~יהני
 אע"כ כ~ר מ~חדתעדות

 הא~
 ~ר מ"ב בעל לפ"ז ומ~ש ה~ן כטעם

~
.~~ 

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

'~~~~ ~~~~~ 
 ~~~~ו~ ~~~

~~~ו~
 ~~~~ל

 ~ל~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~
'~~~ 

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

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

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

~~~~ ~'~~"~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~'~ 

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

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

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

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

~~~~ ~~~~~ 

~~~~~~
~~~~ 

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

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

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

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

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

~~ 
~~~~~~ 

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

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

~~~~ 
~~ 

~~~ 
~~~~~ 

~~'~~ 
~'~ ~~~ 

~~~~ 
~~~

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

~~~ ~~~~~ 
~~ 

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

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

~~~ ~~~~ ~~~~~ 
 ו~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~"~ ~~~~

~~~~~~~~~ ~~~ ~~ ~~ ~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~'~ 
 ~~~ ~~~ ~~~ ~~ו~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~~

 ~~~~~ו
~~~~~~ ~~~~ 

~~'~ ~~~~ 
~~~

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

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

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

~~~~ ~~~ ~~~~~ 
 ~~~ ~~~~ ~~"~ ~~ו~~~ ~~~ ~~~~ ~~ו~~~~~~

 ~ו
~~~~ ~~~ 

~~~~ ~~~~~ 
 ~~~~ ~~~~ ~~~~ו~~~~~~~

 ~~~'~ו
 ~~~~~ ~~ו~

 ~~~~ל
 ~~~~ ל~~~~~ ~~~

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

 ~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~ו~
 ל~~~~ ~~~~ ~~ ~'~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~
 ~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ו~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~ ~~~~ ~~~ו~~ ~~~~~~~
 ~~~ו~ ~ו~~ ~~~~ ו~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~ו~~ ~~ו~~~~

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

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

 ~~~ ו~~~ וז"~~~ו~
~~ ~~~ ~~~ ~~~ 

'~~ 
 ~~~~ ~~~ו~ ~~~~ו~ ~"~

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

 ~~ו
 ~~~ ~ו~ ~~ו~

 ~ריו ה~יין וכ~ נפשא קטלחמא
 י~

 ~ד ~ריו ~ת~ין
 דשם כלל ענין שאינו עכ"תהמחילה ~~

 ~צטר~
 העד של העדים

 לפוס~
מעדו~

 שגנב בו והעידו
 ו~

 עוד נפשות דיני בו ששייך לדבר ענין אינו
 ע"ב ו' דף דמכות ספ"ק ~ו' ראיה להביא~ל~"ד

 בד~
 בד"נ

 וז"~
הק~

 נפקא ~בים דהא מאורליינ"ש אב~ם רבינו
~ דפ~י~  לכם יהי' א' משפט דכתיב מיניה גמרינן וד~מ בנים על א~תיומ~ו 

א"~
 ונראה מיוחדת דעדות מלתא להך מנפ~ות ממונות נילף ~"נ

האי ד~~
 ק~

 לאו
 למ~ן מועיל דע"א קאי בד"~

 מיה~ לשבו~
 איתא

 ילפינן שפיר לבעלה אשה דלאסור לן נפקא התוס' ~י~ץ דלפיהרי עכ"~

מק~
 אחד דמשפט

 ו~
 הכא דהא בד"נ פסולה מ~חדת דעדות

 דוגמא כלו~~. מ~ילאינו ע"~
 להוכ~

 ע"ח ו' דף התוס' שכ' מה זו
 בגט נמי שייך נפשות עדות גבי לעיל דפרשנו וטעם וז"ל אומרשמואל ד~

 אמר בד"ה למ"ש וכוונת'עכ"ל
 ע~ש ~סי ~

 וה"~
 ~דוק ממש ה~א

~ 
~~~~

 מיוחדת עדות שהיא מ~מת מותרת האשה דלפ"ז לעניננו
 וגם בש"ע המרדכי דברי קבע שרמ"א מחמת נוקפו שלבומי וא~

 מ"מ לזה חשו אחרונים ת~בתקצת
 אש~

 זו
 מות~

 מחמת לפ"ז אף
 ~היתר אכתוב ששון מהר"א הגדול לדעת כוונתי שבזה מאחרס"ס
 בנ"ד להתיר יש עכ"ז וז"ל ~חבלשונו

 מכ~
 בעינן אי האחד ספיקות

 ~סמ~ג דמדברי מיוחדת תהיה ~~א עדות בד~מא~ילו
 נרא~

 לפסוק שיש
כ~~ן

 דריב~
 אי ס' אכתי בעינן דלא ואת"ל וכו' ההגהות ומדברי

 אישו~דיני
 וכו' מתהפך ~ס"ס וזה נפשות דיני ~וה

 וכ"~
 שיש וק"ו

לצרף
 ב~

 סגי או ממש טומאה עידי ב~ינן אי ~' אח~ת ספיקות כמה
 שיש בנ"ד ובפרט עכ"ל כי~רבעדי

~ 
 אף שלישי ס' עוד והוה בנים

 פסק דלא בקלא ולאסור רמ~א על ~חלוק ח"מ בעל לדעת ניחוש~ם
 הוה מיהא ספק ~כ"פ ~כב~ירוף

 דל~
 ~ח"מ קו' אמנם רמ"א כפסק

 ~לל היא ~ו'לאו
 דהרא"~

 כ~י"ף להורות דראוי כתב ל"ב כלל בתשו'
 ב~כ כלל להו~יא דאין וסייעתם והרשב"אוהרמב"ם

 א~
 טומאה בעדי

 דראוי כתב ד~רא"ש אף וז"ל כתב י"ב סי' בת' דרמ"א אלאדוקא
 השאלתות מדברי להקל שאין כתב שהר"מ ~חר מ"מ ~וותייהולהורות
ולזה

 נוט~
 דרמ"א ~רי ~~ל אין הטור

 ציר~
 הבו א"כ לחומרא

 רמ"א וא"כ בנים לה ~ין דוקא לא~ור הטור אחומרת עלהלוסיף דנ~
 הרא~ש דברי וגם וז"ל הח"מ ומ"ש בתשו' כמ"ש אזיל לטעמיהבהג"ה
 ~~ש הא מ"מ כן סובר הוה ה~"ש אלו דאף חדא כך לפרשםיש
 אית בתשובה ~מ"ש בנים לה באין דוקא ה~י~ ו~טור כן כתב לא~ת'
 הס~ כ~~ למי~לן

 הרא"ש כמ"ש הכריע דהטור ק"ח סי' בח~מ
 הפי' דאין לומר שנו~ל גם ואף הראשונים מדבריו בו שחזרבאחרונה
 ה~~ דברי דגם כתב דאיהו ח"מ בעלכדברי

 יש ו~נה כן לפרש יש
 סותרים דבריו די~א לפרש לומר תיתי ~מהיכי איפכאלפרשם

 הח~מ קו' מסולקת נ~אבתשו' למ~~
 רמ~ ודב~

 להלכה נטועים כמסמרות
 או~ אני מכן ויתר בנים לה באין אלא לאסורדא~ן

 העד בדברי שאין
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 ואין כ~ם הכי~ר עלה~יד ~~~ ~~~~~~~~
 ~א~

 ד~ה ד~י דליתי' וכ~אן כלל כי~ר עד

~~
 טי~א ולא רגלי' בין ושכב ~תו תבעה ~~א

 אות~
 עדות בזה אין

 כ~ש~~ר
 הר~ב~

 שעשתה עדים שהי' וז~ל אישות ~' בפכ"ד
 ובנ"ד עכ~ל עבירה שם שהיתה ~אין שהדברים ביותר ~~ערדבר
 הפה הוא שאסר הפה א"כ ~עשה לכלל ~א שלא או~ר ~~ושהעד
 ו~השהתיר

 שא~~
 גם שם שנעשה לו~ר שנו~ל ב~קום דוקא היינו חז~ל

 ~נעלים או הכילה ~ן ל~לה רוק כ~ו כזה כיעור שנעשה ~אחרה~ירה
 שנא~ר לא אבל ה~ירה ~~ש שם שהיתה או~רים שאנו הוא הטעם~'

 לשון ~ד~ש~ע ואחרונים ~הראשונים אחד דעת שום זה איןכי עבי~ לידי נ~י שבא ל~ום נ~י לחוש יש הזה ~יעור ועשתה~ואיל
 ו~תיהנ"ל הר~~

 ככ~
 עה"ג בתשובות האלה הדברים

~~ 
 שראה ו~"ש

 הנ"ל בת~ שכתב כיעור ~שום בזה אין ג"כ ~כנסיים ~שרשא'
 וז~

 אין
 ~יון כיעור שלע~ת

 ש~
 ו~ש~ות האשה ~ן ~כוער דבר ראה

 כיעור של דבר האשה ~ן גם לראות ~צריכין ~ש~ע בת' ~ה~זדברי

 שא~ו~
 של ש~ז פולטת היתה ש~א איש זרע שראה

 בע~
 אשה דהא

 א~ אףפולטת
 אותו דברי ~כל דבר שום אין וא~כ י~ים ג'

 לא שהעד ~~נהיגים עדות לגבות שטרחו ~ה גם ~כוער דברלכלל שיבו~ הע~
 קט~ו בסי~ הוא ש"ע דהא בזה טרחו ב~ם לפניו שהודית ~ל~יד
בהגהת

 ר~~
 ואח"כ שזינתה ע"א בפני הודית וז"ל ~~הרי"ק והוא ס"ז

 אם אף לבעלה ~ותרת עליו ה~עיד העד ו~כחשת הוא ששקראו~רת
~א~ין

 הב~
 נתנה עיני' ~ודית בתחלה דא~רינן עלי~ ה~יד לעד

 ל~ני הודית היא ואם וז"ל כתב שלפ"ז ואף עכ"ל בה חוזרת ועכשיובאחר
 פירשו הא עכ"ל בעלה על לאוסרה א' עם ~טרף הנחשד שנט~אהא'

הח"~
 נתנה עיניה ש~א חייש~ן לא שאז לד~ר רגלים ביש דאיירי והב~ש

 ע~פ שיצא והקול עדיות אותן בלתי שיש היינו לדבר רגלים ופי'באחר
 עדיותאותן

 אי~ בלא~
 א~ל ה~וכיחות או~דנות היינו לדבר רגלים

 א"כ לדבר רגלים נדנוד שום אלו עדים ע"פ שיצא הקול זולת שאיןבנ"ד

א~
 ע"א לפני הודית אלו

~~ 
 להתיר כדאי ~נ"ל ~כל לבעלה ~ותרת

 הכתב על העלו אשר טע~ים שאר ~בד פקפוק שום בלי ~עלההאשה
 ה~נים הגדוליםה~אורות

 החתו~י~
 והטיבו איתתא דהאי היתרא על

 אתי שיש ואף ב~ודתם העלו כבר אשר את לכפול לי ו~ה די~רו אשראת
 הדברים ב~ת בדבריהםלפ~ל

 דהלכתא אליבא ש~עתתא אסוקי ~~~
 יפה כוונויפה

 ד~
 בדברי באוצרותי ע~די כ~וס ואשר לה זכו יפה

 ד' יזכינו ~אשר ע~ם אדבר פא"פ אי~ה ~ל"נ עלי הנ~לה~נים
 ~סבירות בפנים פניםלהתראות

 עכ~
 היתר לבעלה ~ותרת ~האשה

 ג~ור~
~"~

 שכתב ~~~ת הנחשד לעדות לצרף אפי כ~ם לאו ~שה דהודאת

הח~
 ~י הדרנא לדבר רגלים בדאיכא דוקא דהיינו והב"ש

 הח"מ לבעל היתה ששגגה וראיתי ~~ו ~רא"י בכתבי שעיינתי~~אחר
 כ"ת ~חילתאחר

~ 
~ 

~~
 ~והנ~ל

 ל~י~ צרי~~
 שהו~בה עכשיו אבל כשרים העדים הוו אלו

עדות
 שה~

 הדברים לכל צריכנא ולא בשש צריך דין לית פסולין
 הנדה על דהחשוד בדבר ~תדנזין ד~ת ה~אוה~ג הרבו~ש

 אינ~
 חשוד

 ליה אשת~יטתי' ~~אעל
 ג~~

 לה~תא ד~סקינן דפז"ב ערוכה
 לכל לעדות פסלינן נ~י לחו~רא~~ולא ~~

 התו~
 שם ועיין ~לה

כ"ז
 ובח~~

 אפילו נבילות דאוכל כאביי נ~י פסקינן ל"ד סי'
 לכל~סול ~כעי~

 התו~
 ולא לש~ים רע אלא~ דאינו לחו~רא ~ילא דהוי ~ולה

 ע~תן להכשיר ו~ש ו~שלבריות
 ~ח~

 כלום זה אין ת~ובה
 דהתשוב~

~רי~
 דוקא ש~שין להיות

~~ 
 בתחלה וכפרו ~ודו ~~~ן לאו ~ם

ו~~
 ~ה כל שיעשו ~קא בעינן

 שצריכי~
 ואז אלו עבירות על לתשובה

 בשעת והםיוכשרו
 הג~

 לה~ ה~וי התשובה כל עדיין עשו לא העדות
 ~ש~ו~

 ו~~ש ל"ד סי' ס"ז
 ס~ הס~

 י"ד
 ו~

 שכתב גם
 ל~דסי~ הס~"~

 דחיישינן בשם ~רד~י נ"~ ס~
 ~ער~

 ל~י~ש איכא כ~ן אף
 ח~להער~

 עדות ש~גבה שנית לבדם להם ~ושה תהא שלא
 א~לושראה וא~ ~א~ העד שגנב הגניבה לאור ~ציא הוא עליו שהעידו~~~ל ש~

 ב~ו~
 ~~ב ב~ת ש~יו סי~נים עם ~ב אדום ש~ו ה~ת

~
 הגיד השני העד על ~שר אלי ~תבו ~ם ~יים

~ 
 חשוד שהוא ישראל

~ל
 א~

 ד~ר לי ו~תבו
~ 

 בין ~שה ששנאה ~וד ~ו~ם
~ 

 ישראל
 ל~יחש ואי~א הנ"ל ~עדיםובין

 דוג~ ~ער~
 בתשו~ ~א ~ב לדבר

וז~
 דא~א ו~ד

 ל~~
 ~סול שונא

 לע~~
 ~ל~א ואע"ג

 ~נ~
 ד~ ואו~ר~ד~לקי~

 ~~ כך על יש~ל נ~שדו
 ~ם ~ר בחש~דים

 ע~ חיישי~ ודא~ש~אים
 ~ח~ת וא~ל

 ~~ השנ~
 לא עליו ל~ם

ה~
 ~יאים

~ 
 ~לא אפקי ~ויבים גבי ~תב ד~~ ~שה ~ל

 ~י~~~י ד~
 אויבים

 ~י~
 ~~ען

 לנ~~ ב~
 ~ל לאותו ח~שין ~ין

~  

 ש~אה"נ
 ~ח~

 וז"ל כתב עה"ג בת' גם ק~ר~י. אערו~י שנאה
 ~י זו האשה עם שקלקל ראיה זה אין וטבילות בתעני~ת א"אשסיגף ואע"~

 אם אף נימא לדבריו תיקשי לכאורה והנה עכ"ל לו הוי ~ה יודע~י
 אחרים דברים על תשובהעושה

~~ 
 איך תשובה בעל שהוא ~יון ני~א

 כ~בל דהוי בעלה על ויאסרנה זו האשה על שקר שיגיד אותונחשוד
 לחלק שרצה ו~ה וז~ל אח~ז עה"ג בעל כ~~ש לו~ר א~"כ בידוושרץ

 דרך שהודה כיון ~כרס~ברת
 ותשוב~ חרט~

 או~ר שודאי להא~ינו יש
 לבדו שהוא תא~ר ~תה אלא לפע~ד כלל ~י נהירא לאא~ת

 ל~י~ר איכא ~אי אלא א~ת או~ר שודאי תריכבי נא~
 ע"~

 דבר יקום שנים
 א~רה בבעליו והועד ה~נ תורהא~ה

 תור~
 שלא עדות לענין עכ~ל

 אחר דבר על תשובה עשה ש~א ~"ש לענין גם ~תורץ ובזהבפניו

שאעפ~
 ע~פ להא~ינו שאין כיון ע~ז לו ~א~ינין אין כנ"ל לו יא~ינו

 ע~~ו מסגף שהוא דאפשר עצ~ו ~סגף שהוא שאף בנ"ד ~~י לכןהדין
 האשה לא~ור שנאתו ~ח~ת ש~שקר וזה בגו~ו שחטא עונול~רק

 אין הצדיקים גבי התוס' כ~"ש ~ה ליזהר כ"כ חוששאינו לבע~
 הקב~

 ~ביא
 האיסור ~~ו הצדיק לאכול דוקא דהיינו ~יתקלה

 אב~
 ע"י ~האכיל

 שאינו לאחרים בטעותהוראתו
 עו~

 כ~ו תקלה בגופו האיסור
 ~זה~

 בא
 ~א ראי~ ועודע~י.

 דא~
 בשר כזית דחותך כותי שחי~ גבי דחולין ~~ק

 בשחיטה דהוחזקו אע~ג פירש~י ~ו~ ~חיטתו ל~כול ~ותר אוכלו לוונותן

לעצ~
 לא עור לפני להו דלית נבילות י~ראל יאכילו אם ~קפידין אין

 עם תנ~ף לא בגופו ש~ר ~ה לי~ ח~יר אפשר כאן אף ~שול~תתן
 עצ~ו ~~ף וע"זה~ופקרת

 ו~
 לאשתו איש בין להפריד בעיניו קיל

 ~כשול תתן נא אלפ"ע שחשוד ד~ף ל"ד סי~ן ט"ז ס"ק בס~"עועיין

~~~
 רק ליה ח~יר ג~ז דאף ל~י~ר איכא ועוד שקר להעיד חשיד לא
 ל~ם שיהיה הדבקים בין פירוד יגרום ~לא עכשיו ~עדותו חזרשאינו

~ת~
 עליה לעז ו~וציא שונאו שהוא ישראל ~ר' להתנקם שרצונו

~ 

 וז"ל נע~רוב וק' לובט~וב אבד"ק אברהם ה"ה~הר"ב~~~~~~
 ב~ד בפני שהודית איש אשת והיא א'אשה

 ח"~
 שזינתה

 עליה בא י~ינה שבהיותה שוגגת היתה שהיא שא~רה רק גיסהעם
 ב~יתת בעו"ה שנענשנו היה שה~עשה פחד ~ח~ת היתה זאתוהודאה
 בא~לי ראזדיל ~ק' להרב לנסוע הקהלה אנשי ב~וסכם ועלה ~לבנים
 להם ~ה ח~יה בית בפני הגידה זאת את הנ~ל וכש~עה חטא איזהיש

 אלי הדבר וכבא הזאת הרעה יצאה ~~י אתוודה אני בחנם~נסוע
 הזה הדבר הא~ת אותה ו~לתי ב"ד בפני הנ"ל האשה שתבאצויתי
 שהי' ה~עשה לי נא ספרי וא~רתי א~ת וא~רה ~~ך ש~עתיאשר

 ל~יטתה ~~ש ס~וך ישנה בה~ותי היה כך שהיהה~שה וא~
 גיסתי ש~

 בהיותי בלילה גיסי אלי ובא פעם באותו יולדת היתה וגיסתיהתיבה ע~
 שהוא יודע אתה איך ישנה היית ~ם ~ה וא~רתי הארץ כל כדרךישנה
 ננערה ביאה שבא~ע וא~ה עליךבא

 ויד~
 הבעל כי גיסה הוא שזה

לא
 ה~

 א~כ וא~רתי כלל זה בבית ישן
 ל~

 וא~רה ~ושיע ביש ~עקת לא

שדח~
 לך היה טוב הלא וא~רתי עליה גבר והוא ידים בשתי אותו

 דוחה ש~אל להיות ~היתר לה נעשה שהאיסור והודית חזרהל~עוק
 בתחילת ש~עת שלא אפשר האיך אעפ"כ לה וא~רתי ~רבתווי~ין
 ~ולבל~~ שהי~ה רק ביאה בתחלת אף שש~ה והודית חזרה אצלךביאתו
 נעשה ~ה בעצ~ה ידעה ולא שינה~ח~ת

 ע~
 נתיישבה ביאה בא~צע רק

 אפנה ~י אל א~רתי ועתה לדבריה ~א~ין ו~על כו' אותו ודחפהד~ה
 יורנוו~ו'

~ 
 אם ב~ון וסופה באונס כתחילתה הזאת הא~ה תידון אם

 ול~א לטורח יהי נא אל בקשתי ו~אוד כ~ובתה ~ם דינה ו~הלאו
 הנ"ל הרב עכ"ל נ~ונה תשובה להשיבני אדונילפני

~ 
~~~

 נ~א דףבכתובות
~  בתחילתה ורבא דש~ואל אבוה פליגי 

 ב~ון וסופהבאונס
 וקי~

 ~ל דא~ר כוותי' דתניא ~~ום ~בא
 או~ת היא אפילו בר~ון וסוף ~אונסשתחלה

 הני~
 שאל~לא לו

 ב~כ~ד הר~ב~ם פסק וכן אלבשה יצר ~ט ~ותרת שוכרתו היא להנ~ק
 אשה ר~~א לפום ולפ~ז ה~ט אישות~ה'

~ 
 ל~תפק יש א~נם ~ותרת.

 ~ לפי באונס תחלתה ~רי זהאם
 בהלכות הר~ב"ם ש~תב

 כל וז~ל ה"ב פ~א~תולה נע~
 הנבע~

 בח~ת זו הרי בשדה
 אנו~

 ודנין
 הר~ בעיר הנבעלה וכל נבעלה שלרצונה עדים שיעידו עד אונס דיןבה
 ~גון אנוסה שהיתה עדים שיעידו עד ~~ה שלא ~ני ~פותה בח~תזו

 ~~ ~ששל~
 כתבהאלה ~ר~"~ דברי וע"פ ע~"ל אותך א~רוג תצעוק אם וא~ר
 ~ שו~ ~רי~

 היא בעיר שהנ~ת בהדיא לך הרי וז~ל



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

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

~~~

 נמצא עכ"ל צעקתי לא ול~ך הייתי ישינה למימר מצי ולא מפותהבחזקת
 באונס מיקרי לא ביא~ה תחלת אפילו עליה דנין שאנו האשה בנדוןלפ"ז
 היא בעיר ~נבעלת הייתי ישינה למימר מצי דלא מהרי~ק כתבשהרי
 נמי השואל לדעת קמ"ו סי~ צבי ~כם ה~און ובת~ו~ מפותהבחזקת
 ח"צ ה~און אך ~רי"ק כד~ת הרמב"ם דבריהויין

 והביא עליו משי~
 מוכח ו~ם וז"ל הרמב"ם ~דברי דלא דמוכח דנדרים מ~מרא ראיהלו

 והנהו כהן באשת המפרשים להו דמוקמי ~דרים ד~להי עובדימהני
 לומר נאמנת אינה ~וב בעיר זניתי שאומרת ד~ל ס~ד ואי הוו בעירודאי
 והא ישראל בא~ת אף עובדי הנך לאוקמי מצי הוו א"כ היהבאונס
 אסירא י~ראל אשת אף דבעיר מ~ום היינו מהימני הוי אי אסירידהוי
 טעמא ש~רי השליט מלפני י~אה ו~~~העכ"ל.

 דהרמב"~
 שבעיר דסבר

 דלא ~ מ~ום הוא מפותה בחזקתהיא
 צע~

 איירי דנדרים ובעובדא
~סבו~

 היתה
 שז~

 התם וא"כ צעקה דלא טעמא בה שייך ולא בעלה
 ~פותה בחזקת הוהלא

 א~
 זו תשובה אחר שניה בתשו' והנה ב~יר

 ~יתה וכך וז"ל דבריו לתקן ודחק אלה לדבריו סני~רין לעשותרצה
 שמא אומרים ואין אסורה מ"מ רואה שאין דאף כ~ת לפ~ד וכו'ראייתי
 וניעורה ישינה ~שהיתה ~ליה שבא או וכו~ פי~ סתם או נשמע ולאצעקה
 פיה על אף בעיר דכל לכ~ת דס~ל ~~מ ו~ו~אח~כ

 שומעין ואין נאס~
 אמתלא או וכו~ נשמע ולא צועקת ש~יתה א~לא לי מה א"כלאמתלא
 משאר ו~רועה רעועה זו א~תלא אדרבא בעלה שהוא היתהשסבורה
 למימר שייך אמתלאות דבכל מסתברא איפכא ולענ~ד עכ"לאמתלאות

 בעיר שהוא דכל הרמב~ם שק~ה החזקה נ~ד להו שומעין דאיןבהו
 דין בהו דניןאין

 אנו~
 כלל בה שייך דלא זו אבל

 טע~
 דתלה דהרמב"ם

 צעקה לא בכלל ואינה בעלה שהוא היתה סבורה וזו בעצמההדבר
 אם כי אונסלדין וא~

 שו~~
 שיודעים באותן משא"כ זנות ~הוא כלל ידעה דלא

 למימר ~פיר בהו שייך באונס ל~ן היה שהזנות שאומרים רק זנותש~יא
 שו~עיןדאין

 מ~ו~ לה~
 מ~י"ק ד~ת דלפי למלתא הדרן דעיר החזקה

 שבת~והשואל
 ח~

 בעיר דהוי משום הזאת הא~ה לאסור יש לכאורה
 הפה הוא שאסר הפה בה נימא וכ"ת ברצון תחלתה ~ם נידוניתוא"כ
 דא על ~ם כלל הודית ולא שתקה בעית דאי מי~ו לה יש שהרישה~יר
 שלהמי~ו איתר~ כן ואם השאלה בל~ון כא~ור הודית פחד מחמת שהריתברא

~ 
~~~

 ~הרי והוא לבעלה להתירה להאשה ת~פה למצוא נראהלענ"ד
 נאמנת אשה דאין קט"ו סי~ כדאיתא אחרונה כמשנהקי"ל

 איס~ר צד לנו אין וא"כ באחר נתנה עיניה דשמא בר~ון נבעלתילומר
 נפשך ~ה מותרת וא"כ דבריה על וסומך לה מאמין שבעלה ~ניאלא
 באחר נתנה ~יניה ד~מא נאמנת אינה א"כ דבריה על סומך אינואם
 מה על ~ם סומכת דעתו להיות מוכרח א"כ דברי' על ~מךואי

 וז"ל ע"א ~בי ו~ סעיף הנ"ל סי' דאי~ כמו באונס היה תחלתהשאומרת
 מאמין שהוא ידוע אא"כ העד לדברי מאמין שהוא לומר יוכל שלאוי"א
 בדבר רק דברים בשאר לו ~א~ין אינו אם אבל א~רים בדברים ~םלו

~ 
משו~

 בשביל עליו נאסרה לא בלא"ה קצת לו דנח~דת
~ 

 דדין וקי"ל
 עליהן סומכת דעתו שתהא ש~ריך לענין שוין האשה הודאת ודיןע~א
 בהאשה כך דבריו ~כל עליו סומכת ד~תו להיות צריך שבע"א כמווא"כ
 וא"כ דברים בשאר ~ם עלי~ סומ~ת דעתו להיותצריך

 א~
 שאינו יאמר

 לה~אמין
 שתחלת~

 אינו באו~ס היה
 יכו~

 על סומכת שדעתו נמי לומר
 לדעת ~ם ולפ"ז באחר נתנה עיני' ו~מא כלל שנב~לה שאו~רתדברי'
 שבת~ ה~ואל וד~ת~הרי"ק

 ח~
 דדעת דס"ל דהא בנ"ד היתר יש

 אמרו לא עצמה ע"פ אפילו בעיר דמפותה חזקה דהוי הואהרמב"ם

א~
 הרמב~ם בודאי בעלה על לאוסרה לענין אבל ~~ם וב~שת קנס ~נין
 ואומרת עצמה ע"פ נאסרה שלאמודה

 שתח~
 ע"פ שהרי באונס היתה

עצמה
~ 

 משו~ ואי באחר נתנה עיניה שמא לחוש
 ~ומכת ב~לה שדעת

 א"כ דבר~על
 מוכר~

 כדאמרן באונס שהיה שאו~~ת מה על לסמוך
 אי~ות בה~ ולא בתולה נערה בה' אלא זו חזקה הר~"ם כתב לאולכן
 תועלת ~ה יודע אינו זו ~זקה מ~ש לפ"ז שפיר אתייץ ה~~ד דבריו~ם
 תועלת לך אין בעלה על לאוסרה ~ם הזאת החזקה הוי ואלו וכו' ~היש
 לומר נאמנת ואין זו חזקה משום בעלה על נאסרה ~בעיר מזה~דול

 ומעשה כדא~ן אע"כ הייתיישי~
 דמהרי~

 אלא נשאל הוי לא נ~י
 שכתב ח"צ ה~און על תמיהני ומה י~~ א~ מאיש שתבעה ופ~ם בושתעל

~
.~~ 

~''~ 
'~~~ 

~~~~~ ~"~ 
'~ 

~"~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~'~ 
~~'~~~~'~ ~~~~ ~~~ ~~'~ ~~~~~ ~~~ ~ 

 ה~און ~תב ואח"כ נאסרת עצמה ע"פ אפילו דבעיר שס"ללהשואל
 וזה ח"צ ~"ל הם כך ריהטא לפום מ~רי"ק דברי ש~מעות אףוז"ל ח~~

 דלבעלה כדאמרן ולענ"ד לבעלה מאיסור כלל איירי לא שמהרי"קאינו

ע~
 דאי~ ממה זו לאשה היתר צד יש ועוד ודו"ק. ~מנ"פ מותרת ע~מה

 קע"חסי~
 וז"~

 חרם דאיכא הזה דבזמן וי"א
 ר"~

 בע"כ אשה ל~רש שלא
אין

 הבע~
 באחרת נתן עינו שמא דחיישינן מא~ינה שהוא לומר נאמן

 הלבוש מעיד בזה חולקים שיש אף מאמין שאינו אף שמאמינהואומר
 להתיר נ~"ד ולכן זו הרא~ונה כד~ה ס"לשהרמ"א

 א~
 לבעלה זו

 כ"ד י"ש לצאת אפילווא"צ
 תקכ"ז שבט ד' א~ יו~

~ 

 ~~~ו~~~י~~~~~
 ~~~~~ ~~~~~ ~~~ וי~~~י ~' ~י~ ~~~י ~~~'

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

 ~~~~ ~ו~~~~~
 ~~ו

 ~ ~~~ ~~~ו~ ~~ ~ו~ ~~ ~~~~
 ל~י א~ר המקרה בנדון דעתי להורות מאתי ושאל~יה~ק~~~~~~

 הנה תהיה לא ~מו ואתתי~ ~ברא טהור בלתי ~"תהוראת
 מ"~ראיתי

 ידי הרימותי וז"ל רמ~א עיני~ו למאור מ"ה סי~ בת~ ר~"ל
 ~צדד ~חפ~~יו~ומר

 זכו~
 מה אבל וכו' מר מפעלי כושר ל~ד

 אעש~
 שקטן אף אנכי כן רש~ל עכ~ל וכו~ למר אחוה ודעתי ירא אניהאלקי~
 אלך בעקבותיו אמנם זללה"ה ר~"ל קדמון ~און ענק נ~ד אנכיכננס
 אשר כפי וא~יב מחניפנא לא כמי"ב רבא ל~ברא ואפי~ ה~ אתואירא
 משמי~~הורוני

 תחלת ראשון ראשון על כ"ת דברי סדר על אשיב והנה
 אשה בש"ע הנה וז"ל כ"תדברי

 שאמ~
 וכתב נאמנת אינה אני טמאה

 עכ"ל נאמנת לדבר ר~לים יש אם אבל לדבר ר~לים ~אין דוקארמ~א
 אמרינן אז אמתלא ונותנת בה חזרה כשלא אלא אינו דזה אמינא זהעל

 בה חזרה אם אבל באחר נתנה עיניה אמרינן לא שוב ר~ל"דדכשיש
 אמ~לאונותנת

 שי~ אע"~
 ר~ל"ד ה~ה לא דאלו לבעלה מותרת ר~ל"ד

 אמתלא ונתינת חז~ה בלא אפילואז
 אינ~

 דעיניה סברא משום נאמנת
 באחר נתנה דעיני~ סברא ליכא דשוב ר~ל~ד בדאיכא אלא באחרנתנה
 ל~ה אמתלא צריכהאז

 שאמ~
 דנ~א אמתלא ובנותנת אני טמאה תחילה

 הרג~ד משום דא~ו הר~ל"ד מועיל מה תחילה שהודית ההודאהאזלא
 על ~שה תאסורל~וד

 נאסרת אין הלא תחילה עצמה הודאת לו~י בעל~
 כפסק בנים לה אין אם ודוקא פסיק ד~א קלא עם ~יעור בעידיאלא
 בר~ל"ד עכ~פ בנים לה יש אם אפילו מחמיר שהב"ח אף י~ בסי~רמ"א
 דסותרה א~ת~א בנותנת נמצא לאםור דעתו על דיעלה מאן לי~אלחוד

 שרוצה ו~ה איסור שום כאן ואין ל~וד ר~ל"ד רק נשאר ולאלהודאתה
 אמתלא ~הני לא ר~ל"ד דאיכא דהיכא ד~תובות התו~ מדברי ל~וכיחכ"ת
 ואפשר רמית קא א~ברא ~ברא נכונה ההוכחה הוה אי אפילואמינא
 אתירוצא פ~י~ דאמתלא דין רמ"א הביא דמיניה מרדכי ה~התדבעל
 ס~ל או קמא כתרו~א וס"ל מ~"ת שהביא י"ל ועוד דהתוס~בתרא

 נדרי~שלהי כהר~~
 דבלא~ה למימרא לאו טעמי ל~ני דאיצטרכו ו~א וז"ל ~כתב

 בקינוי אלא בעלה על נאסרת הא~ה שאין דליתא איתתאאסירא
 ראוי היה טעמי הני לאו דאי אלא ברור דבר ב~ידי אווסתירה

 התוס~ קושיית ולפ"ז עכ"ל ש~י~ ידי לצאת לעצמו ל~וש נפש בעל לכלבזה בכיוצ~
 דבאומרת נראה מ~ש ע"פ הוא קושייתם דהא לק~מ מעיקראבכתובות
 פירושא ולפי עכ~ל מיתסרא הוית א~אי הכי לאו דאי איירי אניט~אה
 לעצמו לחוש נפש לבעל ראוי דהוה א~א מיתסרא לא באמתדה~ן

 וא~ן התוס~ לקושיית וליתא לך אני טמאה באומרת כלל איירי לאוא"כ ל~י"~
 וא~כ הר"ן כפי~ ס~ל מרד~י דה~הת ואפשר ועי"ל דהאי לתרוצאצריכין
 ולית בתרי~ ~רירן אנן מרדכי דה~הת דין לה~כה קבע דהרמ"א~אחר
 מהתוס~ ~~ ~י אפס דהתוס~ י"ל ועוד מהאי שמוכרח למאי למיחשלן
 הנ~ל דרמ~א הדין ל~ור מידי מוכחלא

 וה~
 דלמה למכ"ת ליה דקשיא

 הוה אירכוסי אסורא עביד דאי ~ברא דהתירא טעמא ל~ימרליה
 הוא קושיא לאו הא ש~יקותה ~ל אמתלא דנתנה ליה תי~קמירכס
 כששאלוה ו~ל התוס~ כתבודהא

 שת~
 א~ה שעה ולאחר

 דאי לסברא ד~וצרך ~א ולפ"ז עכ"ל שתיקתה על ~עם ונתנה~מאה דאי~
 ~וראעבד

 מיר~~ ה~
 בעת מיד ההוראה ~נו די~אה ~שום היינו~

 עדייןשתיקתה
 טר~

 צריך הוה שפיר ואז שתי~תה על הא~תלא ~~ו
 א~ורא עביד דאי~~א

 ל~ ו~ מיר~~ הו~
 לאוק~י להתוס~ ~ו

~לל
 בנת~

 לא~ר א~לא
 ש~

 ל~ך שהוצר~ו ~ום היינו
 ~ר~

 קושייתם
 לך אני ט~ה באו~רת דאיירי ד~יוןשהקשו

 א"~
 להפס~ד רוצה

 ~ א~אי א~כוכו~ כ~וב~
 ~הא

 נא~~
 א~~ בע~ דאי ב~ו

 ~ל ~י מאיס



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

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

 אתיז~
 לתר~

 להפסיד רצ~ה דלא למימר דאיכא משום ~יגו ~אי דליתא
 זהו ~לענ~ד ודוק שתקה ולכן אח~כ שתתן האמתלא על דסמ~ה~וב~ה

פשו~
 לפסק ראיה יש התוס' דברי בפשט דברינו ועפ~י התוס' בכוונת

 הח~מ כמ~ש דלא אמתלא מהני ממון לענין דא~ילו קט~ו ~סי~רמ~א
והב~ש

 דאפש~
 ולפ~ד איסור לענין רק ממון לענין אמתלא מועיל דאין

 יצוייר לא וז"ל מכ~ת ומ~ש ממון לענין נמי דמהני דהכא מהתוס'~מוכח
 שדבר הב"ד שיבינו אמתלא דפירוש דכיון לדבריה אמתלא ברגל~דלומר

~
 ראות לפי היינו ורגל~ד זינתה שלא בעיניהם הדבר שנכון שקר היה
 שזינתה הב"דעיני

 א~~
 המחילה אחר עכ"ל א' בנושא הפכים שני הוה

 הפי' הלא זינתה ~לא הב~ד בעיני שנכון הוא האמתלא פי' דאטו דקלא
 הודית זו אמתלא שבשביל להאמין הב~ד בעיני שנכוןהוא

 תחיל~
 או

 על טעם ונותנת הנ~ל התוס~ כמ~ששתקה
 שתי~ות~

 ~עיני נראה וזה
 טעם שלולי אתה האמת ~בזההב~ד

~ 
 הוית אלא מודה הוית לא

מכחי~
 להב~ד אמנם הדבר

 עצמ~
 להיות יכול

 נרא~
 רגל"ד דיש ב~יניהם

 דידה אמתלא מ~מ אבל מכחישה הוית אלו אףשזינתה
 מועי~

 לענין
 כריסה רואים העם דכל מ~~ת ומ"ש מעיקרא הכחישה כאלושתחשב
 הבעל בפני וחרם איום עפ"י שהוגבה הראש~ן בגבע~ד הנה שיניהבין

 שאמר ואפשר ע~א שהוא חיים הר' של עדותו אלא שם ליכאוהא~ה
 דלמא וכו' למי~ר לן ואית וז"ל ע"ט סי' צ~צ בת' שמצינו כמובדדמי
 בדדמיה~י

 הו~
 החדש בגבע"ד שנאמר ומה עכ~ל כן ש~ינו ואפשר וכו'

 שראו שלמים אנשים לפנינו הגידו גם בזה"ל לאחוויץ בק~ק~וגבה
 שהיה מעוברת שהיה בבירור והכירו הדבר שנודע קודם ~ימיםאותה
 שלא חדא לאסור כדאי בזה אין לע"ד הנה עכ"ל שיניה ביןכריסה
 ~בעל לפניהוגבה

 והאש~
 מת' לדברי וראיה ~מותם נתפרשו שלא ו~וד

 לטעות אין וז~ל ל"ג סי'ר~"ל
 בפניהם שנא לקבל בנ"ד ד~רי ולומ~

 ההוא לנדון ומריבות קטטות ענין לדמות וחסחלילה
 ו~

 אמ"ש גם קאי
 הדינים לבעלי עידותן יגלו לא הדיינים וגם וז"ל מהרא"י בדברי זהלפני
 בעלה על אשה לאסור דין לזה לדמות דאין רש"ל דכתב הא קאי נמיע~ז
 להעיד יכולים היה ולא ו~ו' אלמותו שמפני לומר ואין וז"ל שם כתבעוד
 כ' עוד עכ~ל ובהחבא בהסתראלא

 ש~
 אשה לאסורי משא~כ וז~ל

 דרישה שצריך וז"ל שם כ~ ~ד וכו~ נפשות לדיני דדמו ולפוסלהב~לה ~
 לפסול שאין האגודה וכ~כ וסיים שם והאריך נפשות כדיניוחקירה
 א"ע בש"ע מבואר וגם רש~ל עכ"ל דו~ח בלא ישראל איש שוםולפגום
 בפני ~לא בפני~ שלא עדות לקבל אין בעלה על אשה דלאסור י"א~~י'
 ה~דות נתקבל דאם ממונות בדיני דס~ל ~אן דאפילו הב~ש ו~תבבעלה
 בעדות ממש אין ולכן מהני לא דרו~ח בלא וגם מהני לא כאן מ~ממהני
 אותם יר~ו אם ואפילו הא~שים~לו

 הא~י~
 הבעל בפני ולהעיד לחזור

 מעשה על י"א סי' בת~בה רש"ל כתב וכן נאמנים אין שובוהאשה
 אינו ~וב כדין שלא בתחילה שהוגבה עדות כל אומר אני ועוד וז"לכזה
 מדיבורייהו למהדרי מיסתפי א~כ העידו שכבר דמאחר ~לל לעדותראוי
 דלא ופסולים בעדותיה נוגעים א~כ וכו' שיקרא כסהדא ליחזידלא
 בעדות שנוגעין צד בכל אלא בממון חלק לו שיש בעדות נוגע דוקאבעינן
 בדעת אלא תלויים אין אלו ודברים וכו' הרמב~ם כתב כאשר ~וליןהם
 לראות ויעמיק בכ~מ שיבין בינתו וכע~םהדיין

 שי~
 הנאה צד העד לזה

 עדות שאותה מורגש הרי עכ"ל יעיד לא ע"ז ונפלאה רחוקה בדרךאפילו
 מהיום ואפילופסולה

 והלא~
 לפ~ז מהרש"ל עכ~ל ל~יד ראויים אינו

אין
 תוע~

 ר' עדות על ומ"ש החדש בגבע~ד הנזכרים האנשים בעדות
 אוליאנשיל

 בלי~
 יולדות מעליא ולד נשים רוב אחז~ל הלא והפילה יצאה

 למיעוטא חיישי~ ולא מפילותומיעוט
 ומ"~

 הלא ~א הוא אנשיל שר'
גם

~ 
 אלא דן שלא גמור עד הוה שלא ומהגם ע~א אלא הוה לא חיים

 לפי וז~ל בצ~צ דאי~ מה ע~ד קאמר ובדדמי טעה ושמא עיניו ראותלפי
 ומת~מץ שזינתה אומר צבאות ד' קנאת מחמת ולכך שזינתה סבורשהוא
 שאינוואפשר

~ 
 עכ~ל

 וא~ הצ"~
 ה"צ קנאת מחמת דלמא נימא אנן

א~ר
~ 

 ר~ח דברי בגבע~ד כמ~ש מעוברת שהוא לו שנדמה בדדמי ~יים
 כך לו נדמה ~יניה ראותשלפי

 ו~
 בו אין ג~כ דוכנא הריש~ שהעיד

 שלא שה~ד חדאתו~ת
 בפניה~

 ורש~~ לבוש שוכב שהיה שאמר ועוד
 ששוכבים המנאפים כדרך שיראו עד דאמר ~א העדים כיצד בפי~פי~

 ~ת ~ב~א ו~ן ~רבקירוב
 בש~ ~~

 משום לפוסלה מ~ת ו~~ש ר~ל
 דל~פ ~לא תרווייהודאיכא

 כי~ור עידי ו~~
 ות~

 להלכה הב~ח דברי
~דאיכא

 תרווייה~
 ~ ~~ ה~ אפ~ אסרינן

 ~דא ליה א~ינא בנים
 דוקא ~~ק רמ~א~הא

 בני~ ~ באי~
 קלא כאן דאין ו~ד

 ד~
 ש~א משום לאוסרה א~ן ו~ם ו~ל י~ ס~ ר~א בת~דאיתא ~ ~י

~~ל ~~
 די~~ת בפ~ב כדא~ ~נ~

 ד~
 ~ששין

 ~ל~
 ו~ב אוי~ים ב~ום

 בנ~ישם
 היכ~ ד~

 חו~שין אין לנטענת בין לנטען בין אויבים דאיכא
 העדים מאלו רק היה לא דהקול היכא חוששין דלא עוד וכתב קוללאותו
 אינו העדים דהעדותומא~ר

 כלו~
 גם

 הקו~
 העוזר כשל ע"ד כלום אינו

 האויבים אין דא~ילו ב"ח בת' איתא ועוד ט"ז בסי' עכ~ל העזורונפל
 הקולמוצי~~ם

 כ~
 םי' רמ"א בת' איתא ו~ן חוש~ין בעיר אויבים ~יש

 ש"מ לקלא אפקוהו אויבים אימור לשון בש"ס מדאי' ראיה ומביאי"ב
 נמ~א דייקא אימור תיבת וכו' אויבים אימור אמרינן בספקדאפילו
 ונתוודע נשמע שהקול וגם לקלא חיישינן לא בעיר אויבים דאיכאדבנ"ד
 הקול שהוציאו העדיםמ~י

 כדמש~
 עידי אלא ליכא וא"כ הגבע~ד לשון

 דאסר מבואר ח~צ דבת' מכ~ת ומ~ש לאוסרה ~ד ~ם וליכא לחודכיעור
 שהוא איירי ושם הנחשד בצירוף עצמה הוד~ת משום אסרה התםבכה"ג
 משם ואין כלל אמתלא בנתינת מהודאתה חזרהלא

 שו~
 ראיה

 שלישים ושילש שכפל ומה א~תלא. ונתנה בה דחזרה מטעמא באנו אנןכי לנ~~
 א"צ רגל~ד וענין רגל"ד כאן ~יש הדבר להעמידורביעים

 ב~ני להי~
הא~

 אחד קוטב על וסובב הולך זה שכל לאוסרה תועלת אין זה כל
 השבתי וכבר אמתלא מהני לא רגל"ד דאיכא ד~יכא לומר רוצהשמכ"ת

~הוג~
 מעידים כשעדים ראיה בלא בידיעה האריך שבצ~צ ומה כן דאינו

 ~ה~שברו~
 י~ש לצאת בבא אלא מדינא זה מחמת אסרה ~א הצ"צ הלא

 ג~וא~
 העד בלב שתקוע לי' מהימן דהעד היכא אלא אמר ~א זאת

 בכל תרי כבי ליה נאמן העד ושיהא~זינתה
 העניני~

 נאמן שיהא ו~א
 בעיניו שיהא צריך אלא המכוערים דברים מחמת מלתא בהאי רקלו

 אם אלא אותה מוציאין אין הכי ואפילו מיל~ בכל מעולם נאמןבחזקת
 לא ובנ"ד לצי~שהוא

 מיני~
 לא וא~כ העדים מכחיש שהוא מקצתו ולא

 בידיה והיה ולד ~לקחה מעידה שהמילדת וז"ל ומ~ש ~י'מהימן
 וי~

להאמינ~
 זאת מצאנו לא הנה עכ"ל כהן ולד איזה נאמנת חי' מצינו ד~א

ב~ום
 מקו~

 לכתוב ורצה ב~למוסו טעות לו שנזדקרה בעיני וכ~דומה
 חי' הלא ז~ת יאמר כמי"ב ת~ח על הפליאה גדלה מהבכור

 אי~
 נאמנת

 ומיד ב~ר והוא ראשונה יצא זה לומר נאמנת בידה הולד בעודאלא
 ומה בהדיא ובלבוש בטור כמ~ש נאמנת אינה שוב ידה מתחת~יצא

 יחידה שאשה ראה ומי שמע מי אחרת אשה או חי' לי דמה לנ~ד~זה עני~
 ביש~ש שהביא ממהרי"ק ומ~ש בעלה על אשה ל~~ר נאמנתתהא
 נתתי ואני כ"ז הביא והש"ך ל"ה בס~ס רמ~א בהגה"ת הובא זה כלהלא
 שום ~ין ומכולם ש~ג סי' בת~ה וגם ביש"ש וגם עצמו במהרי"קעיני
 אלמנה שלבשה בגדים או בה~כ מקומות עניני מכ~ת מדמה ומה לנ~דעזר
 עלייהו להוסיף דלא הבו נקטינן ~ובתקנות הדין מן ולא ~ת מתקנתשהם
 בעלה על אשה לאסור נא~נת יחידה אשה ש~א לזה לדמות ס~ד~איך
 פחות אין ~ערוה דבר רבאשאמר

 ובפ~ משני~
 ו~ה~ם בנים לה שיש

 מכ~ת שה~שה ומה והבעל האשה ובפני ב~ד בפני אמרה לא~שהאשה
 גנאי דאין ~וענת הוה עץ דמוכת איתא דאם וי~ל וז~ל דכתובות~אתוס'

~כ~
 דלמא וז~ל מכ~ת הק~ה ע"ז עכ~ל בכך להסתפק אין טענה ומדלא

 נאמנת דאינה לך אני ~מאה מאמרת גרע ולא להתגרש רוצה~היא
 מס~ס לבעלה ותשתרי כן נימא ה"נ באחר~ נתנה עיניהדאמרינן

 דנאמנת ~א הראשונה למ~נה נדרים בשלהי התם אמרו דהאלק~מ עכ"~
 נמי ה"ה ~וא"כ בגמרא כדאיתא נפשה לבזויי עבידי דלא משום~~יינו
 דעיני' תלינן א~רונהלמשנה

 נתנ~
 עביד~ ~א טעמא מהאי באחר

 ביזה לא דאי~י פ"פ גבי אבל באחר עיניה דנתנה לאו אי נפשהלב~יי
נפשה

 מעול~
 עיניה לומר תיתי ומהיכי מצאתי פ"פ טעין דקא איהו רק

 ~~גיא התוס' כמ~ש הן צדיקות בחזקת ישראל בנות כל הלא באחרנתנה
 לתרץ יש ועוד צדקת. בחזקת האם דמעמידים רובא בתר דאזלי'דמנ"ל
 טמאה באמרה מיתסרה דמדינא כיון למידק ואיכא וז~ל הר~ן מ~שע~פ
 עיניה משום התירוה האיך לךאני

 נותנ~
 איסו~ וכי באחר

 ~היכן שבה
 וכו'~לך

 ואחרי~
 ודאי דמדינא קתני דינא לאו ראשונה דמשנה תירצו

 א~י טמאה לומר נאמנת האשהאין
 ל~

 מש~ם אלא מבעלה עצמה להפקיע
 דקושטא לאו דאי להמנוה ראשונה במ~נה תקינו לה כסיפא מ~אדהא

קא~~
 בתראי ר~נן חזו ומכי הכי למימר נפשה ~לזלה הוית לא

 לא זה לפי נמצא ע~ל. אדינא אוקמי~ באחר עיניה נותנה ש~אלמיחש דאיכ~
 אלא באחר עיני~ דנותנת סבראאמרינן

 ~היכ~~
 נא~רת אינה דמדינא

 לא עץ דבמוכת~ ספיקא חדא ~לא ~לי~א כיון מדינא דנאסרת בפ~פשא~כ ~
 סברא משום א~כ טענה מדלאמספק~נן

 דעינ~
 באחר נתנה

 הלך להיכן שבה האיסור ~ילמישתרא ל~~
 ודו~

 שאומדנא מכ~ת ומ~ש
 והאחרונים הקדמונים תשובת בשום מצאנו לא באומדנות והאר~ךדמוכח
 מצדדים כולם ואד~א אדרבא אומדנות ע~פ בעלה על אשהשאסרו
להתיר

 ו~
 בשא~~ כי אף ~סור

 ~וכחים היותר אומדנות הי' שלהם



~ ~ ~ ~ ~
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 י"א בסי~ הב"י שהביאו מהר"מ שבכולם וראשון דנ"דמאומדנות
 אותם משיראו אחז"ל הלא מהר"מ וז"ל ח"ב מאירות פנים בת~ וכןהצ"צ וכ~

 אותם שמעו אפי~ וכו~ שמענו לא מנאפים אותם משישמעו אבלמנאפים
 בהא כ"ש שחוק דרך יחד מ~ת~עים היו שמאמנשמים

 שי~
 שלא לתלות

 מיעוך אלא שםהיה
 עכ"ל בניחותייהו ~יה ה~געון ומן וש~עון ~די~

 הי~ שא~ מעשה הביא ~~ל סי~ ח~ב פ"מ ובת~מהר"מ
 עצמו מייחד

 אנשים וכמה שעות ~~ ערך עמה ושהה באפילה חדר תוך בחדרא"א ע~
 ל~רשה עלינו שאין פסק ואעפ"כ תשמיש הוויות קול הח~ון אחורישמעו
 אחד איש עם נכנסה א~ שאשה מעשה הביא ק"ד סי~ ראשון בחלקוכן
 וראה במנעל הדלת וה~יפולחדר

 ע~
 שהיה וראו בפתח שהיה חור דרך

 זינתה פלונית בעיר קול ויצא משרתת ראתה וכן המנאפים כדרך~וכבים
 בעל~ בפני שלא עדות ו~בו יחדלון לא קולותוקולי

 לאוסרה דאין ופסק
 עדים שני כאן דאין ועוד בעלה ב~ני שלא העדות שנתקבל מטעםחדא
 ע"פ אסרינין לא ~סתירה קינוי ובלאכשרים

 ע~~
 בדרכי מצא שכן וכתב

 אם אפ"ה העד לדברי מודה ע~~ו והבועל ע"א היה דאם ~כתבנועם
 עד אפי~ בנ~ד והנה עכ~ל. עליו נאסרת הא~ה אין מאמין הבעלאין
 שראה כאן איןא~

 דר~
 מאמין הבעל אין ו~ם ב~ר קירוב שהוא המנאפים

 ונותן שה~יד מה מתחילה ה~יד כעס שמחמת אומר שהרי ~עדלדברי
 רב סך עם א~ה לו שיתנו פיתויים לו שאמרו זה על אחרת אמתלא~ם
 שנאה לו שהיהו~ם

 על~
 כן ~ם והיא בנ~ו את מכה ~היתה מחמת

 לא ~וים בידי נחבשה תהא ~לא פחד שמחמת נכונה א~לאנותנת
 שידוע כ"ת ומ"ש לברוח שתוכל ~דיהכחישה

 אצליכ~
 מכ~~ת היתה שאם

 וכי נ~~בה פלי~ה עליה ~פחד נפל ומדוע עליה מצפצף שום היהלא
 שלא לכם ידוע אם דאטו בעלה על אשה אוסרים כזאת סבראבשביל
 הדיעות כל וכי בלבה פחד נכנס ~לא מוכח הכי משום לפחד לההיה
 מפחד ~אינו אדם לך יששווין

 כלו~
 לך ויש

 אד~
 פחדן שהוא

 מפחדת ש~יתה אתה והאמת אדם בנימ~אר ביו~
~ 

~~~
 בפרט האשה את לא~ור צד ~ום מוצא דאיני סלקי ובהא נחתי
 נאמנת שאינה נאסרת האשה אין דמדינא הנ~ל הר~ןשלדברי

 הואיל אמרו דרבנן ~לא הרא~ונה למשנה אפילו לך אני טמאהלו~ר
 למימר נפשה מזלזלה הוית לא ק~~רה דקושטא לאו אי לה כסיפאומלתא
 ומשו~הכי

 ~אן אין נמצא דלהימנוה ראשונה במשנה רבנן תקי~ו זה
 תה~י לא ואמאי אמתלא נתנה לא אלו אפילו דאורייתא איסור~ש

 שהוא בנדה אפילו מהני דאמתלא מצינו הלא דרבנן. לאיסורא~תלא
 הוא כן הצ"צ שבדברי זכות לכף דן אנכי מ~"ת ואת בכרתדאו~יתא
 הטהור רוחו הציקתהו ה"צ קנ~תשמחמת

 ותק~
 טהורה שאיננה בלבו

 נעשה מה אנןאבל
 א~

 לאוסרה. ~ה נוכל לא כן נותן אין הדין לענ~ד
 דוש"ת' ואוה~נ מחו~ האמת ולאהבת לש"ש המדברכ~ד

 יצ"ו. וה~ליל לבוב ~ופ"ק רפאפורט כהןחיי~

~~~~~
 שני ושלחו לעחויץ בק"ק שנתהווה במ~ה אלי ~שלחושאלה
 להיתר מאתי הדבר ויצא להורות בלבי יתברך השם נתן אשר אתוהשבתי העני~ דעתי לחוות בבקשה והמתירין ה~וסרין אלוהצדדין

 יצ~' בראד דק"ק ה"ה להרב הנ"ל דק~ק הרב ה"ה האוסר שלחוהנה
 הרב דברי לידי וה~יע לדבריו סני~רון לעשות י~אלנו דודו בן אמרכי

 בראדדק~ק
 ו~~

 פניתי צד ~ל מופנה אני אין אמנם ואם בז~"ל נאמר
 ו~אתי י~עתי לא חז~ל מ"ש וידוע ע~ל מיעוט ותפשתי חדא שעהעל
 ול~ י~ שלא עצמו על ~עיד והוא תאמןאל

 מצא לא בא~ת לכן בו עמל
 דבריו ותחילת קונטרס סדר על הד~רים אציע ועתה ~כתב מה בכלטוב

 ה~ם בזה להוציא ~כופין ב"ד עם ~סכים הנני וז~ל ב~ד את~הושיע
דאמרינן

 ב~~
 וסתירה קנוי עסקי על ~לא בעלה על נאסרת אשה אין

 לנ"ד וחו~ר קל ד~י עדים כשני פתוח דפתח ד~ט כתובות ב~ס~~בואר
 ק"ו דהאי חדא ב~בריו איכא דת~יהי ~לתא תרי הנהוכו~

 א~
 לה

~ירכא
 דמ~

 טורח אדם דאין חזקה בהדי~ ליה דאית לפ"פ
 בסעוד~

 ~א~ו~פסי~
 דבזה~ז ק~ח בסי~ אי~ הא ועוד חדא הא בנ~ד

 ל~רש שלא ד~גחרם ש~
 בע~

 ואפילו באחרת נתן עיניו ש~א חיישינן
 לך אני ט~אה~~צמה אמר~

 ו~ז~
 לדברי~ א~תלא ונתנה ~ה

 הראשוני~
 ו~תב

 ~ל ~ר~א"י מורי ~תב וז~לה~ש
 שסב~

 מייתי מאי לפ~ז עכ"ל נ"ל זו
ראיה

 מה~מ~
 דעת לפי ואפילו ב~כ ל~רש שלא חרם אז היה ~~א

 מודים ~"מ נאמן בזה"ז דאף וס"להחולקים
 ג~

 לו היה דאם הם
 קט~

ע~
 אינו

 נא~
 לו שהיה אומר והבעל ~ן אמר שנאה ~חמת דוד~י

~נאה
 עלי~

 ספק ס"ס עכ"פ איכא והנה בניו את ~כה שהיתה מחמת
 א~ת אומר שמאא~

 שמח~
 הלכתא דלמא שני ספק כן אמר שנאה

 כתב ועוד באחרת נתן עיניו שמא אמרינן הזה דבזמן ראשונהכדיעה
 ~ז"ל הנ"להרב

~~ 
 אומרת ~בי ק~"ו סי~ בש"ע

 הוא אם לך אני טמא~
 כופין ואין להוציאה חייב לפרש הוצרך וכו~ עליה סומכת ודעתומאמינה
 ~ופין אין כתב ולא עליו אסורה סתם שכתב דהיכא ~זה מבואראותו
 וכתב רו~לא כי תנא דאטו הוכחה זו אין עכ"ל להוציאה אותוכופין
 הח"מ שכתב דמילתא טעמא בתר דזיל ~מור זיל ואידך דוכתא בחדהדין
ס~ק

 ק"~
 מוציאין ב"ד ואין משנים פחות שבערוה דבר דאין וז~ל

 ו~ן י"ח דין אישות מה~ פי"ד הרמב~ם מדברי משמע וכן עכ"לבעדים ר~
 שמים דין צ"ל שפתים לזות דהך ט"ז בעל שה~יה מה כפי בטורהוא
 ובסי~ וז~ל הט~זוסיים

 ק~~
 ע~פ א~א אמרינן לא להוציא כופין להיות אבל ~ן לעשות צריך~א~ת שיוד~ כיון ~מו מדין אלא מיירי לא

עדים
 ~מ"~

 דרמ"א דינא בהאי ב"ד דן יפה וז~ל הרב כתב עוד בח~מ
 לדבר ר~לים י~ דאם לעיל ב~~"השכתב

 נאמני~
 מד~א אותו וכופין

 דברי~ על סומכת ודעתו מאמינה הוא אם ~בי דינא האי ותנאעירב
 שניהם דדין כיון לדבר ר~לים היה אם או לה~י~ לרמ"א ליההוה

 הרב עכ"ל להוציא אותו וכופין ~אמנת לדבר דבר~לים מזה ~וכחאלא שוי~
 אמתלא ונתנה בה חזרה דאם הדין הוה לדבר הר~לים דבדין משום~יינו דיני~ שני הנ~ו ערבינ~ו לא דרמ"א הא אלא עמדי כן לא בראדדק"ק
 לה~ב ש~~בתי הראשונה בתשובתי כד~כתבתי נאמנת הראשוניםלדברי~
 מה~י לא דבריה על וס~מך מאמינה הוא אם בדין אבל לאחוויץדק"ק
 דבריה ~ל סומכת שדעתו ~בעל אמר כבר ד~אאמתלא

 אמאי דא~"כ הוא כך רמ"א שדעת ותדעו הדברים אותןומאמין הראשוני~
 הרמ"אקבע נ~

 ה~~~
 אחר נאמנת לדבר~ אמת~א ונתנה בה ~זרה דאם זו

 בין הע~ין והפסיק דבריה על סומכת ודעתו מאמינה הוא דאםהדין
 דאם באמצען בה~"ה הדיניםשני

 חז~
 א~א נאמנת אמתלא ונתנה בה

 והשתא ו~זרה אמתלא מהני לא סומכת ודעתו מאמינה דאם דבדיןודאי
 מאמינה הוא דאם דין עם לדבר דר~לים דין לערב הרמ"א ~צילא

 אמתלא מהני לא סומכת ד~ד~ו שוה דיניהם שאין ~שום דעתווסומכת
 מ~אתי כותבי ואחר הראשונה בת~ כמ"ש אמתלא מהני לדברובר~לים
 עכו"ם וקי"ל דנשבית כיון יו~ד ס"ק ז~ סי~ שמואל בבית~~דיא

 נתנה ואם קט"ו בסי~ כמ"ש לדבר ~ר~לים ~רע ולא דנ~לת לודאיקרוב פרוצו~
 נאמנת וכו~ לדברי'אמתלא

 עכ"~
 מהני לדבר דבר~לים בהדיא הרי

 דבריה על סומכת ודעתו דמאמינה בדין ומה ק"ו הוה ו~שתאאמתלא
 לדבר ר~לים ~בי להוציא כופין ~ין הכי ואפילו אמתלא בי~ מהנידלא
 טעמא וחד ל~וציא כופן דאין כ~ש לא אמתלא בי~ דמהני מיניהדקיל
 ~ואר ז"ל כתב ועוד בעדים רק מוציאין ב~ד דאין הח"מ כמ"ש בהואית
 עם שזינתה שאו~רת כיון וז~ל קט"ו סי~ב~~ש

 ז~
 דאיכא עמו ~נתיחדה

 ~ם ~"ל נא~נת לדברר~לים
 ~~~ בז~

 בלא איירי דזה
 וראיהאמתלא ונתנ~ ~ר~

 שסיי~
 ז~ בסי~ ועיין וכתב הב~ש

 ו~~
 דאם בהדיא מבואר

 ה~לישי טעם לשונו וזה כתב עוד כנ~ל נא~נת אמתלאנתנה
 קול כאן היה דאם וי"א ברמ~א דאי~ ~הא י~א סי~ בח"מדמבואר
 לו אין אם ~בעלה אותה מוציאין כיעור עידי עם שנתבאר כדרךממש
 בנים לו יש אפי~ו מוציאין א~כ וכו~ זה על בח~מ ותמה ~מנהבנים

 שתי ראשונה ~השבתי בתשובה א~ורה מלתי כבר הנ~ל. הרב~~ל ממ~~
 הלכה לפסק שבקינן רמ"א על הח~מ תמה אם דאטו בדברתשובות
 בכל כמותו לפסוק לעינים לנו הוא אשרדרמ~א

 מקו~
 ~ם ומה

 שכתב ו~ה כרמ"א ~"כפוסק שהלבו~
 הח~~

 ~~~~ת הוא וכן
 הד"~

 ל~נ"ד
 הרא~ש דברי ובזה וז"ל הד~מ כתב דהא איפכא הוה הד"ממש~ות
 ורבינווה~רדכי

 כול~
 ועוד כר~"א בהדיא כתב והטור מיושרין

 שם כדכתבתי דל~פ קלאכאן דאי~
 לכפול לי ו~

 הדברי~
 מת~ ראיה כתב עוד

 ~כת~ צביח~ם
 וכו~ הנואף ~ד בצירוף שזינתה ~הודה אשה לאסור

 דק~ להרב שה~בתי בת~ א~ורה מלתי כבר לדבר לר~לים ל~אוחשב
 שהאשה ה~שה היה ששם והשבתי הנ"ל ח"צ ת~ הוא ~ם שהביאלעחווץ
 היכא אפ~ ~הני וא~לא אמתלא ונתנה חזרה ובנ"ד ~דאתה ~זרהלא

 כתב עוד בהדיא בב~ש וכ~ה עכשיו ו~ם אז ~מ"ש לדבר ר~ליםדאי~א
 כאשר לדבר ורגלים לך אני ~~אה באומרת בעולם אמתלא שום ~איןוז~ל
 ~יה ה~יא ויפה ב"דכתב

 ~תו~
 התוס~ דתירצו ע~ב דס"ג כתובות

 דנדרים ~שהבהאי
 דע~

 ד~ביד דא~א שריא אתתא רבא דא~ר הנואף
 י~ל ועוד ~יר~ס ~וה ארכוסיאסורא

 בתחי~ ~~ו~
 או~ה כשש~לו

שת~
 שאינה אמרה שעה ולא~ר

 טמא~
 ע~"ל לשתי~ה ~~ם ונותנת

 ו~תבהתוס~
 ד~יד דא~א ~או דאי ~ואר הרי ה~

 איר~וסי אסו~



~ ~

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

~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  היתה מיר~סהוה 
 משו~ והיינ~ אסו~

 הוה ד~יחוד
 ר~י~

 ולא לדבר
 אמתלאמ~ני

 ב~
 כ~ן ~יים ~ה~ והגאון

 אבדק~
 רוצה וה~ליל לבוב

 קודם הורה דר~א ~הא לה מוקי דהתוס~לתרץ
 ~חז~

 דאינה ואמרה בה

 ר~~מא~
 מת~י~ דהתום~

 ~תו~תה להפסיד רצתה דלא מי~ו לה דאין

שםמכ~
 זאת נא בינו וז"ל הנ"ל הרב וכתב עכ~ל אח"כ שתתן אמתלא על

 א~ וכי אומר מהו~כם
 לחזור ברירה לה היה לא עלי מאיס ~וענת הוא

 איך~ם
 יצ~

 ונאמנת מ~תיקתה תחזור לא דלמא להיתרא הוראה מרבא
~מי~ו

 וא~
 ~יא

 אסור~
 לה יתיר אז אמתלא ותתן ת~זור ואם לבעלה

 מפורםם מפי לאומרם ראויין דברים אלו שאין נאמנה יד~ הי~יבוהמעיין
 ד~יר מ~מי לימרו האי ~י כל אומר ואני בר~ד. דק~ק הרב עכ~לכמותו
 דרבא אמינאקא

~~ 
 לחזור דעתה ד~מא מי~ו זה דאין וס"ל הורה

 אמתלא שתתן וסומ~חמשתיקתה
 מ~מרא אלה לדברי ורא~ לשתיקת~

ד~י~ין
 דפ"~

 וז"ל ופרש~י קאמר אמת~א מקום זביד רב דקאמר ~"ב
 אלא אמתלא איןאפי~

 מקו~
 אמתלא שם ללמוד שנוכל לדבר יש ופתח

 םבר דרבא הכא ה~נ רש~י עכ~ל לדבר י~ פלונית אמתלא ש~א~וש~ין
דעל

 שתיקת~
 אמתלא למצוא תוכל בקל

 ו~ע~
 אם מ~א"כ לשתיקתה

 וא"כ מי~ו זה אין רבא ס~ר לכן עלי מאיס ~וענתהיתה
 התי~

 מ~עם
 דלאחר התוס~ דכתבו והא מירכס הוה אסורא עבידדאי

 ש~
 א~ה

 דלא למימר לאו אמתלא ונותנתוכו~
 התי~

 שנותנת אחר אלא
 הבין ורבא אמתלא לה דהיה הי~ ד~מעשה לומר רצונם דה~ום'אלא אמתל~

מ~
 ~תב נמי ל"ק ותו לומר שתוכל

 ה~
 א~ וכי וז"ל דבריו בריש

 היה
 ברירה לה היה דלא אפ~ר לחזור ברירה לה היה לא עלי מאיס~וע~ת

 כזה ועל אמתלא מצ~ה לא מאיס ~ענת ועל אמתלא מצאהדל~תיקה
 שתיקתה י~האמרו

 וא"~ מדבור~
 אומרים אין דלעו~ם מי~ו זה אין

 ~וב ~~~נהמי~ו
 והנ~ ~רו~ ל~ענ~

 בלש~ני והמעיין לשוני שינה הרב
 ~ כוונתי היה שכך ויבין ירא~ הראשונ~בתשובתי

~"~~~
 דלמ~ תיק~י~רב

 ששתק~ לאוקמי ~תוס~ להו
 אי אפילו הא

 דהא האמתלא מחמת מותרת לך אני ~מאה מדברתהיתה
 לדבר שהיה הר~לים את םילק מירכם הוה דאירכוםי סברא דבריול~י

 הרב ומ"ש אמתלא מהני בודאי ר~ל"ד ובאין שאינו כמו הי~ודמ~מת
הנ"ל

 ממ"ש אמתלא מהני לא ר~ל~ד דבדאיכא ה~"מ מדברי להוכי~
 לך דאין וכו~ איסור לענין אלא אמתלא מהני דלא ~~ב ם"ק ק~~וסי~

 ~א~ר עיניה נתנה שמא א~רונה במ~נה שאמרו מזה ~דולהאמתלא
 מוכיח מזה הח"מ עכ~ל רא~ונה כמשנה קי"לאעפ"כ

 ה~
 ~ראד דק"ק

 תיק~י דאל"כ אמתלא מהני לא איםור ~ענין אף ר~ל"ד דאי~אדהיכא
 שאמרו ~דולה אמתלא איכא הא ר~ל"ד דאיכא דהיכא לעיל פםקאמאי
 מהני לא זו א~תלא ואם באחר עיניה שנתנה אחרונה במשנה~כמים
 שאומרת א~לא ת~ני איך חכמים שאמרו ~דולה אמתלאשהוא

 נעלם הנ~ל הרב~כ"ל מעצמ~
 מה~

 וז"ל ע"ב י~ ~דף י~ב ס~ רמ~א ת~ הנ~ל

 הוא מוכרח וכו~ ר~ל"ד איכא בין ב~דיא ~ילקו לא ד~תוס~אע"~
 וכו' נדרים בםוף שלימה משנה על יחלקו איך דאל"כבדבריהם

 מעשה וההוא ר~~ד בדליכא להמ~נה לה מוקי דהרמ~אהרי עכ"~
 משום לאו ר~ל"ד בדאיכא דאםרינן הא נמצא ר~ל"ד לאיכא ~שיבהנואף דער~

 אמתלא דהא אמתלא שום בזה דליכא משום אלא בזה אמתלאדמהני
~אחז"ל

 דשמ~
 ר~ל~ד דליכא היכא אלא אמרו לא ב~~ר נתנה ~יניה

 דאז רמ"א~מ"ש
 הו~

 לאמתלא חשיבא ~א~ר נתנה דעיניה סברא
 נתנה עיניה ד~מא דסברא אמתלא ~ום הוה לא ר~ל"ד דאיכאהיכא אב~

 ק~ה לא ותו ר~ל"ד דליכא היכא אלא ~מתלא לחכמים ח~יבא לאבא~ר
 אמתלא אי~א הא נאמנת ר~ל"ד דאי~א דהי~א לעיל פםק אמאי הרבקו~

 שאמרו~דולה
 ~כמי~

 בליכא אלא אמתלא שזו אמרו לא ד~כמים אינו זה
 באחר נתנה עי~יה לומר אמתלא זאת הוה לא ר~ל"ד בדאי~א אבלר~ל"ד
אבל

 א~
 דהאשה היכא וא"כ ר~ל"ד בדאיכא אפילו מ~ני אמתלא יש

 היכא אפילו מ~ני אמתלאנותנת
 דאי~~

 ~נה ר~ל~ד
 א~

 רמ"א ת~ בלא
 זאת אח יבין ש~יר דדייקמאן

 וה~
 ~מו על העיד כאשר שפיר דק לא

 ~דא שעה על אלא זה אל פנה ולא מופנה~אינו
 ולכ~

 זה שלדעחו כתב
 אמחלא שייך לא ר~ל"ד דאיכא דהיכא לח~מ ד~שי~א מבוררחראיה
 שאינה זו בראיה גמור ~עות ו~עה עכ"ל איסור ל~יןאפילו

 שכתב ~ופא מרדכי בה~הת ~ינחי אבל ה~~מ לדעח וכ"ז צלולהולא ברו~
 בהדיא דא~חלא דינא~אי

 לענ~
 נמצא רמ~א נמ~ך וא~ריו ה~חו~ה

 הה~~מ דעח~פי
 ורמ~

 אי~ר ל~ין ק~ו א~כ מ~ן לענין א~לא דמ~ני
 ~~מ לדעתדהא

 ד~הני א~~
 ~ני~

 ~מון לענין מהני לא איסור
 ל~י~ ד~נ~ דס~ללמאן א~~

 ~~ו ממון
 לענ~

 לפ"ז א"כ איסור
 מו~~

 דא~ילו
 דאיכא~י~א

 שנ~ח~ת ה~מתלא מהני ~~~~
 הא~~

 דהא
 ~ומר~

 דר~ל~ד

 אמ~לא אמרו לא שהם מפני ~~מים שאמרו האמתלא שמב~לת אלאאינו
 לא א~אי הא~ה של אמתלא בדאיכא אבל ר~ל"ד בדליכא אלאשל~ם
 ממון לענין ~ועיל שהרי ר~ל~ד דאיכא היכא אפילותועיל

איסור לעני~ כ"~
 ומ"~

 א~ר כהודאה דהוה הח~מ ~מ"ש ראיה עוד הנ"ל הרב
 להשיב צריך שאין עליו ע~ין~לואה

 ע~
 הוראה בעלי מדרך זה ואין זה

 להם שאין ודמיונות הקדמות ו~פ"י צנומות סברות מתוך דיןלפםוק
 לאומרם אפילושחר

 באיז~
 ה~ה~ ממני שנעלם ומ"ש דרוש

 רמ~א
 בפניו ומ~ידין חוז~ין בע~ד בפני שלא עדות קבלו שאם כ"ח סי'בח"מ
 יודע ללמוד המתחיל שתלמיד מה יודע שאיני שכמותי על לומרהיתכן

אמ~~
 כתב ~ר~~ל דברתי ~~א

 זאת לדמות ~אין משום ~כתבתי מ~
 כתב הנ"ל ~"א בת~ ו~ם י"א סי' ב~"ע וכ"ה ממונות דדיניל~דות
 ש~א ה~ידו ש~ם ב~דיא כתב רש"ל והנה ענינים בכמה רש"ל כמ"ש~~כ
 ובעל~ האש~~פני

 מדיבורייהו למהדר דמסתפי ל~עיד ראוין אין ~וב
 להעיד ~וין אינן והלאה מהיום ואפילו וכו' שיקרא כס~די ליחזידלא
 יימר ומאןעכ~ל

 שהרי בעלה על א~ה איסור בדיני ע~י~ פלי~ דר~~~
 רמ~א~ם

 חיל~
 י"ב בתשובה ענינים בכמה ממונות דיני בין ~~ו בדינים

 באותוו~ם
 ה~~~

 ולענין וכו~ רוצין הב"ד כשאין דדוקא ונ"ל ~יים ע~מו
 כשרוצים אבלוכו~

 לענו~
 דמחלק הרי י"א סי' בא"ע ~נתבאר וכמו כו'

 בזה וכיוצא כתב רבקש ר"מ ובה~הת ערוה א~ור לדיני ממונות דיניבין
 רש~לכתב

 בתשוב~
 רמ"א בין מחלוקת לע~ות דאין הרי ל"~ סי~

 שהיתה להאשה להאמין שיש ומ"ש ~נ~ם דעת להשוות שאפשרמה ורש"~
 לה וקרא א~להמילדת

 ש~
 ~י~ שאחז~ל מחמת שנאמנת לומר ורוצה חי~

 דרבנן זו~י להני הוה מה ידעתי לאנ~מ~ת
 ~על~

 כן לומר דעתם על
 בידוע אלא אמרו לא וב~מ~א אני חי~ ל'מר נאמנת ת~יה אשה כלדא~ו
 היתהשהיא

 ש~
 שום שאין ~אחר היה וכך שכך לומר נאמנת ואז החי'

 כלל המילדת לשם היתה לא שזו לומר בדברהכח~ה
 אב~

 ידוע ~אין בנ~ד

לזולת~
 רק ~ילדת ~היתה

 הו~
 לבדה

 אמ~
 והאשה המילדת שהיתה

 לה יבוא מאין כ~ל ~רה היתה ולא מעולם ילדתי לא ואמרהמ~חישה
 זאת וראויה ב~לה על א~ה לאםור יחידה אשה משאר יותרהנאמנות

 ~ו~ ח~א ~וביה חז"ל כמ"ש העמוד ~ללמותחה
~ 

~"~~
 ממתני' ר~ל"ד דאיכא היכא מהני ~מתלא ~אין ראיה עוד
 ל~זור נאמן אמתלא דע"י איתא דאם וכתב כתובותדריש

 ית~ייס אח"כ דלמא לב"ד שישכים בתקנתן חכמים הועילו מהמדבריו
 מותרת ותהי~ רבות וכהנה ב~"פ ~ועה שהיה לומר ויכול אמתלאויתן
 תיוהותכמה

 איכ~
 מה דכל בתקנתם הועילו מה קאמר דמה חדא הכא

דאפש~
 התקנה מועלת נמצא אמתלא לו ת~יה בודאי דא~ו תיקנו לתקן

 ועוד אמתלא לו יהיה ~לאלמי
 מ~~

 שהיה בפ"פ אמתלא שיתן
 ~ו~

בז~
 לו יודיע מאן כי כזאת לומר יכול איך

 ה~תח נםתם אח"כ וכי ש~~
 בהשכמתו תיכף לו יאסרו והב~ד פתוח היה רא~ונה שבבעילה אמרהלא
 פתוח אינו שפתחה לו נודע ומאין לה להזדקק רשאי אינו ושובלב~ד
 התקנה מועלת אכתי בפ"פ ~עותא ליה יהבינן אי אפילוועוד

 בד~~ כדמשני דמים ~ענתד~עין היכ~
 ~ענת דק~ען לא ע"ב

 דמי~
 על ומ"ש

מ"~
 ד~א ב~מ~ דאמרו מ~עם היינו וכו' נתנה עיני~ לומר ד~לינן דהא
 פ~פ ~בי הלא וכו~ אני ותמה וז"ל הנ"ל הרב ו~תב נפשה לבזוייעבידי
 בהיא איתא בא~~~י ~דרבא עכ~ל בא~ר"י הוא ~כן בשותקת מיירינמי

 ישראל באשת וזהו בשותקת או הייתי בתולה ואומרתמכחישו
בא~ת ואנ~

 כה~
 א~~פ דהא ועוד במכחישתו דמיירי אני ואומר קיימינן

 לא ~היא נפשה מבזה מיקרי לאששותקת
 ~עין הוא אם כי התחיל~

 ס"~ דף כתובות בתו~ ומבואר וז"ל ומ~ש מצאתיפ~פ
 דאף לעיל שהובא

 שהרי שפיר עיין לא עכ"ל בא~ר נתנה עיני~ שמא ~מרינןב~ותקת
 לן דאית שריא מירכס לא כי וז"ל כתבוהתום~

 באחר נתנה עיני~ למי~
 לן דאית דהא בהדיא כת~ו דהתום~ הרי ~תוס' עכ"ל מירכם דלאכיון
 ע~יד דאי והוא בדבר ~עם דאי~א משום היינו באחר נחנה עיני'ל~ימר
 עיני~ או~ים אין למילחא ~עמא דליכא היכא משמע מיר~ס הוהאםורא
 הא לי קשיא ואי כדאמרן הן כשרוח בחזקת ישראל דבנוח באחרנתנה
 והובא ובמרדכי דנדרים ובחום~ בה~~מ מדאיתא לי~שיא

 בה~ה~
 רמ"א

 בא~ר נתנה עיני~ שמא נאמנח דאינה אחרונה משנה דלפי ק~חםי~
 נתן עיניו שמא עליו אסורה א~נו זנחה אשתו באומר נמיהכי

 חקנחאחר בא~~
 ר~מ~

 ל~רש יכול שאינו
 בע~~

 איתא ~ם
 אין לך אני~~ה דאמ~ דבא~

 אומרי~
 משום אלא בא~ר נחנה דעיניה

 ~דמ~ מ~י א~כ נ~ה לבזוייעבידא דל~ ~ע~
 ~בי דהא ~אשה לדין האיש דין

 אלא נפשי~ מבזה קא לא איהו שהרי האשה ד~בי ~עמא ליכאהאיש
~בזה

 א~ח~
 ~זה"ז דאף דס~ל ה~ול~ים פ~~י דבהא ונל~~ד שזינ~ה
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 משום באחרת נתן עיניו באיש אומרים דאין דס"ל משום עליואסורה
 נפשיה מבזי דלא משום אלא באשה זאת אומרים דאין נפשיה מבזהדלא
 האי ~בי רבא שאמר מטעם~ו

 דהו~ נוא~
 עביד אי מירכס

 עיניו ~זה~ז אמרינן נמי האיש דגבי והסו~רים באחר נתנה עיני'~מרינן מש~ איסו~
 באחר נתנה עיניה שמא חיישינן טעם ~ום בלא דאף ס~ל באחרתנתן
 ו~ם דפ"פ בשיטה בכתובות התו~'וא"כ

 בדס"~
 אחז~ל דלא ס~ל ע"ב

 הרב קושית מידי קשה ולא בדבר טעם יש אא"כ באחר נתנהעיניה
 ~ו' אחרונה משנה דלפי אומרים יש התוס~ כתבו ובנדריםמלעחוויץ
 אני טמאה האשה אמרה אםדבזה~ז

 ל~
 שהיא שמאמינה הבעל ואומר

 דמנדין די"א כתבו ו~ז דאסורא חתיכה עלי' שויתי' דהא עליואסורה
 מה עלאותו

 ש~ר~
 לבטל

 חרדר"~
 הוא ~הרי בע"כ אשה ל~רש שלא ש~זר

צרי~
 זאת והביא עכ"ל עליה ש~אסרה מאחר ל~רשה

 מהרי~
 ק"י שורש

 באחר ע~יה נתנה ~מא סתם אמרו דחז"ל הסוברים לדעת זהוס~ב
 ~איןאע"פ

 שו~
 די~א לי~נא דמ~מע שם מהרי"ק כתב ולכן בדבר טעם

 וא~ב דלעיל ד~תובות התוס' דעת היינו ולענ~ד חולקין דיש אותושמנדין
 לדעת אבל וז"ל סק"ט קע"ח בסי' ~ב~ש ש~ק~ה מה ליישב אמינאזה

 אינו העד לדברי דמאמין לומר נאמן דאין ~מ"א הרב שהביאהפוסקים
 להא דמאמין האיש שאומר מה מדמין אי ~ם דהא פירו~א דהכיולענ"ד עכ"ל' ~ג תקנת עקירת כאן דליכא מאחר אותו דמנדין מנ"ליודע
 ל~רש אין בזה"ז הואיל לך אני טמאה שאומרת אשה גבי אחרונהדמשנה
 לו מתירין אלא לשמש אותו כופין אין מיימוני וה~~ת ה~וס'ולדעת ומשמש' אותו כופין המרדכי דלדעת דיעות שני בזה יש אפילובע"כ
 שמאמין או שמאמינה לומר נאמן אינו ~זה שבזמן מאחר עמהל~מש
 עליו אסורה שהיא ואומר לשמש רוצה אינו הוא אם אמנם העדלדברי
 שמאמינה הבעל ואומר וז"ל מהרי"ק כדכתב לשמש לכופו יכוליןאין
 די"א כתב ~ז דאיסורא חתיכא עלי' שויתי' דהא עליו אסורהשהיא
 תקנת לבטל ~~רם אותודמנדין

~~ 
 מאחר ל~רשה הוא ~ריך שהרי וכו'

שנאסר~
 כתב זה אחר ~ם עליו.

 מהרי~~
 להשמט הבעל יכול כי ~ם וז~ל

 להיות רו~ה ואיני שמאמי~ה הוא שאמת נתכוין שמים שלשםולומר
 לא ותו עכ~ל ה~און תקנת לבטל ~רם כי על אותו מנדיןאפ~ה עמ~
 ~הקשה מהמידי ק~~

 הב~
 עקירת ~אן דליכא מאחר אותו דמנדין מנ"ל

תקנת
 ר"~

 אפ"ה עמה להיות הוא ומותר נאמן דאינו דאע~פ אינו זה

~רי~
 איכא וא"כ מהרי"ק כדכתב חד"א ~נפשי' דשווי' מאחר ~~רשה הוא

 כדאמרן חדא מותרת דהאשה ל~ניננו נ~ור ר"~. תקנת ע~ירתכאן
 דאיכא היכא אפילו ה~מרא בזמן אפילו מהני בעלה ושל שלהדא~לאות

 של דאמתלא הרב ומ"ש וכדהוכח~ו ז' סי' בהדיא בב"ש כדאיתאר~ל~ד
 נאמר הא דיבר מה ידע ולא דעתו ~נטרפה שאמר מה יחשב לאבעלה
 טובים שידוכים לו שדיברו שאמר מאוד טובים אמתלאות העדותב~ביית
 ועוד באחרת נתן עיניו שמא מיימוני וה~הת התוס' שאמרו ממשוהיינו
 הרב מ"ש ~ם בניו את מכה שהיא על כבושה שנאה לו שהיהאמר

 מאחר ר~ל"ד בדאיכא להו~יא דכופין מלעחוויץ הרב ב~ד עם~מסכים
 דהיכי משמע להוציא כופין דאין הש"ע כתב סומכות דעתו אםשבדין
 דין דהא אינו זה להוציא כופין אזי בהדיא כן נאמרדלא

 הש"~
 הוא

 דין הקדים והרמב~ם אישות ~הלכות כ"ד פרק הרמב"ם דברי~עתקת
 וכו' מק~בותיה אחד לו שאמרו או שזינתה אשתו שראהדמי

 להוציאה חייב זה הרי וכו' אשתו שזינתה עליהם דעתו וסומכתמאמינם שהו~
 לבוא לו~סור

 עלי~
 זה ואחר עכ"ל

 בדי~
 אשתו לו אמרה כתב י~ח

~
.~~ 
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 ~רצונה תחתיושזינתה
 ~י~

 בדברי' ~יחין
 בא~ר נתנה ע~נ~ שמ~

 ואין להוציאה חייב זה הרי דברי' על סומכת וד~ו מאמינה הואואם ~~
 ב~ונה בפניהם זאת אשתו שזינתהויעידו עד~~ שני ~יבואו עד אלו מדברים בדבר ל~רש האיש את כופיןב"ד

 ואח"~
 להוצ~א אותו כופין

 כופין ב"ד אין אלו מדברים דבר שבכל בהדיא כתב דהרמב"ם הר~ע~"ל

ל~~
 טומאה בעדי לא אם

 הש~ והרי מ~
 רק דבריו העתיק

 כמ"ש כופין אין שב~ד ~ודים כולם האחרונים וכל הש"ע אבלהסדר ששינ~
 ראש~נה משנה המשניות בפי~ הרמב~ם וכתב הח"מ לשוןלעיל

 לו והבח~רה וכו' ברצון אמרה ואםוז"ל דנדר~~
~~ 

 ~רצה
 ל~~

 ואם
 למשנה שאפילו הרי עכ"ל עדים שם שאין מאחרתחתיו ~תהי~ ר~

 רא~נ~
 איץ

 ופ~וט וז~ל שכתב מל~חוויץ הרב של דברים נמי ובטלים להוציאכופין
 על שם בפרש~י ~שונה במשנה הדין שהיה וכמו להוציא שכופיןהדבר
 שלכרחו

 ב~
 עיניה ~נתנה משום חזרו דהא

 בא~
 חזר בר~ל"ד משא~כ

 ע~~נ פשוט וזה להו~יא אותו וכופין דנאמנת מדינא לקדמותוהדבר
 שכתב ראשונה למשנה אפילו כופין אין להרמב"ם שהרי בידו הואוטעות

 תחתיו תהיה ירצה ואם לושהבחירה
 וא~

 בעל של ע"כ שם ~תב ש~~י

אי~
 אין וא~פ"כ להוציאה שחייב לומר רוצה אלא ב"ד שכופין לומר ר~ונו

 שאין ש~תב סומכת ודעתו מאמינה אם להרמב"ם שהדין כמו כופיןב"ד
 למשנה רש"י כוונת הוא כך לה~יאה חייב עצמו הוא ואעפ"כ כ~פין~~ד

 לעשות דמנ"ל ז"ל רש"י ~כתב כרחו על היינו להוציאה וכשחייבראשונה
פלו~תא

 בי~
 והרמב"~ רש"י

 אחר בזה נמ~כים הפוסקים ~~ל ובפרט
 בטעמא הח"מ כמ"ש ~ופין ב~ד איןהרמב"ם

 דהש~
 שום אשתמיט ולא

 על בזה חולק ש~~י לכתוב~וסק
 הרמב"~

 הוא הרמב"ם שדין ובפרט
 דינא ע"פ וכ"ז מ~נים ~חות שב~רוה דבר ד~ין כרבא דקי~למ~מרא
 ה~המ"ר דלדעת חר~מ"ה דאיכא ~זה בז~ן ~כשיו ופ~יטא~~מרא
 א~תו כופין המרדכי ולדעת שמאמינה אומר אם אותו מנדיןוהתוס~
 ולא האשה הודאת לנ"ד מזיק אינו פו~קים הני לפי עמה לשמשאפילו
 ר~מ"ה אחר שהוא הבעלהודאת

 וא~
 דס"ל החולקים לפי

 דא~
 בזמה~ז

 כופין אין אפ~ה שמאמינה ~ומרנא~ן
 ל~ר~

 וה~וסקים הרמב~ם כפסק
 מדבורם חוזרים אינם והיא הוא אם ו~"ז כדלעיל ד~מרא לדינאאפילו
 אנכי ת~ל ו~ן מותרין המה אמתלאות נותנין ושניהם כשחוזריםאבל
 להביא שכתב בראד דק"ק והרב ל~לה ~תרת שהאשה עומד במו~יעל
 מ~~ריכים והוא קאמר שפיר בוש ולא שהודה ~ה רבינו ממשהראיה
 וצריך הרבה טעיות ~טעהלהודות

 כפ~
 ש~טיח על

~~רים כלפ~ דברי~
 כהלכ~

 לכתוב האשה את ~הרשיעו על ו~יטא שמים ל~ם
 כש~ ואולי זונהעליה

 המדבר כ"ד מארי~ ליה שארי היא בנשים
 י~~ו ו~~ליל לבוב חופה"ק רפאפורט חיי~ נאום ~.שמים לש~
~ 

 ואחר מינ~ת והיתה שנת~ר~ה אשהעל~~~~~~
 ז~

 מקרה ~ה אירע
 ומחמת בדדי' מכה לה~~יה

 המ~
 להניק אפשר היה לא

 האשה ו~ה אחרת למניקה התינוק את ליתן והוכרחה התינוקאת
 שלא כדי דינה מאי להנשאתובעת

 תפ~
 מינקת חז~ל שאסרו באיסור

 חדש כ"ד עדחבירו
~ ~~~~~

שאי~
 אע"פ בפ' פירש"י דהא חבירו מ~נקת באיסור זו אשה
 אסור ~מלתו מותר מת והלכתא ב~מרא התם דאמראהא
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 לינשא שרו~ה מחמת שגמלתו אסור גמלתופ~ש~י
 עכ~

 רש~י דקדק הרי
 גמלתו אם הא אסור דוקא אז ~ינשא שרצונה מחמת ~~תו אםדדוקא
 א~ר דברבשביל

 ב~
 חכ~ם גזרו לא

 ~א~
 דמ~מת בנ~ד

~~ 
 הו~ר~ה

 א~~~י~ן
 ~תינוק

 למני~
 ולא

 כדי עש~
 להינ~

 ~תרת
 לינ~

 ואין
 ד~ר ~א~קשות

 ופירש~י וכו' ת~רוהו לא ו~תון פפי ~ א~ הת~
 במני~ה רבנן פלוג לא~~נ

 ש~
 שאינו בין מניקתו ~יא בין בעלה

 ולפ~ עכ~~ניק~
 ~~ם פלוג לא מחמת לאסור בנ~ד למימר לן היה

~
 דהא

 גמלתו וקאמר דדייק דלעיל דרש"י אדיוקא נמי תיקשי לפ~
 לינשא שרוצה מחמת שגמלתו היכי דוקא הי~נו~סור

 דמש~
 הא מיני'

 ~לוג לא נ~א מותרת אמאי וקשה מותרת אחר דבר מחמת ~מלתואם

~ל~
 סבר פפי דרב ~ע~ג נלע~ד

 למי~
 ו~ה פפא ורב פלוג לא דאמרינן

 פלוג לא למימר סברא קאי לא המסקנא לפי אפ~ה אדעתין לאוהשיבו
 לסברא דאיתא ס"ד ואי א~ור גמלתו מותר מת ו~לכתא מ~ינןדהא
 קאי לא דגמרא דל~קנא א~ו פלוג לא נימא מותר מת אמאי פלוגלא

 ב~ו הדרו דלא ג~ותא ריש בי שאני לעיל דאמר כמ~ אלא פלוג דאסברא
 א~ל הבן וחוזר המניקה בה הדרי דלמא אחרינא ~אינשא אבלופיר~י

הא~
 אסור גמלתו ~יל דפי~ רש~י יליף דמהכא ואפשר עכ~ל ומסת~ן

 לינשא שרוצה מחמתשגמלתו
 דלכאור~

 ~ולא ~י לרש~י מנ~ל קשה
 אחר דבר משום גמלתו אבל אסור להינשא כדי שגמלתו היכידדוקא
 דיוקא לי' הוכיח דרש~י אלא פלוג לא אמרינן דלמאמותרת

 ~אי דיד~
 ~ין התוס' נמי כ~ש פלוג לא אמרינן דלא ש"מ מותר מת ה~"סד~יק
~פר~

 אטו וגמלתו נתנה לא אטו להניק בנה ונתנה מת לא אטו מת דגזרו
 תהרגנו שמא במת דגזרי' י~ל אלא ר~ג לבי ר"נ שרי היכי דא~כ גמלתולא

 צריך ועדיין תגמלנו שמא וגמלתו בה תחזור שמא להניקונתנה
 נ~ דהתוס~ הריעכ~ל לינ~

 גמלתו גבי אסרו ולא פלוג לא אמרינן דלא ס~ל
 לרש~י ס"ל ולפ~ז גופא מלתא דבהאי גזירה מ~ום אלא להניקונתנה
 דלמא למיגזר שפיר שייך בזה לינשא כדי בכוונה ש~תו ה~ידדוקא
 בה תחזיר שמא להניק בנתנה ו~ן לינק צריךעדיין

 מחמת למינקת ליתנו או לגמלו הוכרחהבלא"ה ~~ ~ב~ ~מנ~
~~ 

 ובזה עלה גזרו לא

מתו~
 דמייתי הני בכל דהא וק"ק וז~ל שהקשה ~רש~א ~ושית

 מיני' בהו למיגזר דליכא הא אטו ב~ו דגזרינן היינו ח~ירובמ~וברת דגזרינ~
 לק"מ דברינו ולפי עכ~ל הא אטו ~א במינקת ~מי נגזר לא אמאיוא~כ
 מוכח מותר מת ו~ל~תא דגמרא המסק~א לפי דהא ~תוספתאדברי

 הא~ה ה~רים כתבי אחר במעוברת כמו פלוג לא אמרינן לאדבמינקת
 הג~ן בת'מצאתי

 מו~
 וז"ל ש~ב שלמה מגיני המחבר בעל יושע

 נחלקו וכבר צד בכל אסרינן ולכן גזירה משום הטעם ~תב כרשב~אקי~ל דל~
 משום הטעם דאין וכתבו ~ז והרא~שהתוס~

 ג~~
 תחזור שמא אלא

 בכל אסרינן לא טעמי ~י ליכא אי אבל מהר תגמלהו ~ו המינקת~ה
 הגאון עכ"ל חדשים ג' תוך להינשא הרוצה לאשה לה מדמינן ולאצד

 ת~ל הגדול לדעת שכיונתי ב~י שמחה ונתתיזלה~
~ 

~~~~
 והטור הרא~ש ~מ~שלפקפק

 ו~ש~~
 שפסק בעינן חלבה דבפסק

 לה שהיה דידן דב~בדא אני אומר הבעל בחייחלבה
~~ 

 בדדי'

א~
 דמי דלא בעלה בחיי דוקא להיות

 לפס~ כל~
 דפסק דפיר~שא חלבה

 שלפע~ם הטבע דרך שפסקהיינו
 ~א~

 וכן
 בבה~

 לה ~יות פוסקת
 שמא לחוש יש ~פיר ובזה לגמרי פסק ולפעמים הרבה שהיה כמוחלב
 גורמת לינשא~די

 שתפס~ לעצ~
 או ~שתיה שממעטת כגון חלב לה

 הדד~ם על שמניחה או החלב פוסק שמ~ו סם איזהששותה
 איז~

 דבר
 להא דמיא וזה ~חלב ה~טלים הדברים ושאר מריםכמו

 דגמלת~
 שגזרו

ש~
 גורמת שמא וה~נ לגמלו ממהרת

 ל~~
 אינו הלכך החלב פסוק

 שמים בידי מקרה ~ו מכה לה הוי אי אבל הבעל בחיי לא אםמועיל
 הבעל בחיי שתהיה בע~נן לא דדים ו~צ~ק דדים לצ~ק ממש דמי~והוי

כדא~תא
 ~רא~

 שרוצה דגמ~ו הי~י דדו~א רש~י ד~דק ולכן וש~ע ~טור
 ~~ע דהיכי מיניה דמדויקל~ינשא

 מק~ ~
 לגמלו ~~כ~ת

 ו~~דלינשא מות~
 ומצאתי הו~י ~~

 או~
 ל~ סי' פדואה ~ר~ם בתשו~ לי

 דהאדכתב
 ד~

 דלא אש~ינן מינ~ת לו וש~רה ~לבה פסק הרא~ש
 שמים דבידי מאליה ~לבה פסק דו~אתי~א

 נע~
 ~גזור ~ייך איץ ~ז

 ~לבה דפסק ~יכיאבל
 מ~~

 או ~~תו ~שיעותא
 שכ~

 ה~א ~~~ת

 ~~דלג~~
 ב~~ ~רא~ איירי ו~~ז

 ~מים בידי או אדם בידי ~~ה

~
 ~גרום ~אפ~ר

 אדם בידי נ~
 ב~

 ב~ה ב~יי ב~נן דוקא
 ל~שא ~די ~~ה למיגזראיכא דאל~~

 אב~
 ב~~ ב~~י

 ~א ~ינשא ~שתה לא
~ ד~י הי~י אבל בעלה שימות י~לא  

 שנ~ית
 ה~~ ~מי~ ב~~

~ת~
 בזה למניקה

 א~
 מחיי דוקא שתהא

 ב~
 מידי ~מ~ר לי~א דהא

 ל~ות גרמהש~יא
 שמי~ בידי ~רי להינשא כדי לעצ~

 מכה נעשה
 שדים לצימוק ממש דמי'וזה

~ 
~~~

 ע"פ היתרנלע~ד
 בהגאון משה מו"ה ~גאון בת~ שמצאתי ~

 הגאון בת' ג"כ שהובא בעובדא ל~א סי' זיסקינדמוהר"ם
 לילדיה מזיק שחלבה אמרו שרופאים מחמת למניקה בנה ~נתנהבאשה ח~

 מתושכבר
 וז~~

 האיסור הא הנ~ל מוה~ם הגאון
 ה~

 תחזור שמא
 לחשש מקום אין וא~כ ל~ניק רשאית אינה שהיא בנ~ד וא~כהמינקת

 מה או המינקת תחזור אם התינוק יפסיד מה כי המינקת תחזורשמא ~
 מחמת להניק לתת שהוכרחה נמי נ~ד וא"כ עכ"ל אותה נאסור אםירויח
 מה א~כ להניק במה לה אין ששוב ועכשיו באיסור ע~תה ולאהמכה
 א'צ ~תה נאסור אם ירויח ~ה או המניקה תחזור אם התינוקיפסיד

ב~
 בחיי שיהיה

 ב~
 האשה שמותרת אני אומר טעמי הני מכל ודוק

 תקטואו"ל אדר י"ב א' יום היום ד~ה חודש כ"ד קודם אף לאישלהינשא

נאו~
 יצ~ו והגליל לבוב חופ"ק ~אפורט כהן חיים

~ 

 נ~אל הש~ך אבי הגאון בתשו' ~ד דכ~ג ~נשים ג~ורותשבס'~~'
 הניקה ולא בת ילדה ואחר מעוברת בעודה בעלה שמת אשה~על

 הניקה לא והיא להניק הילד נתנה אמו מר~ם בצאתו ומיד תכף רקלילד
 אמר האשה ואבי כד"ח תוך לינשא ~תרת שתהא כן עשתה והיאכלל
 זקן להם הורה וש~בר להתיר להם פשוט~כבר

 האלו~
 יהודא מו"ה

 א~ באיש הורדנא בק~ק בישראל ואם ב~יר ואב~ד ישיבה ~ראששהיה
 שלא ~נ"ל המורה ופסק ~וברת אשתו והניחשמת

 תני~
 ושתנשא הילד

 וכןלאי~
 ה~

 תוך שנשאת
 ש~

 בשופי בעלה תחת וישבה וכו' לאיש
 הנ~ל הגאון ו~תבמוחה ואי~

 ~ וז"~
 ~וב

 הור~
 מדברי וטעמו הנ"ל ~זקן להם

 הגאון והנה בב"י ש~ובא הרשב~א ומדברי בב~י שהובאהריב~ש
 הנ"ל הגאון של ראיותיו רוב סתר ~למהמגיני ב~

~ 
 מטעם לאסור דעתו

שהחשש
 דל~

 להניק האם התחילה לא אי גם שייך המינקת בה הדרה
 הורה איגרא נתן מוהר~ר שהגאון מביא שמואל אמונתובספר

מע~ה וע~
 להלכ~

 ראה וגם כד~ח תוך ~נשא ו~תיר עליו החולקים נגד
 ת~בההעתק

 ארוכ~
 בכמר משה מוה~ר הכולל השלם מהחכם ים מני

 גבורים ובשלטי להניק התחילה שלא באלמנה ~תיר פרווינצאילאברהם
 דין עלכתב

 ז~
 אמנע לא ואמרתי להתיר מקילין ראיתי כי וצ~ע

 ה~ילים גם הלא ~מ מחמירים הפוסקים שרוב אף בזה מלעייןאנכי ג~
 ס"ל שהרמב~ם ראיה לענ~ד ו~אתי המה קניא קטלילאו

 ~וברת אדם ישא דלא בטעמא כתבו ו~ס~ג שהרמב"םהמתירין כדע~
 ותמהו חבירו בן על מ~יד שאינו תשמיש בשעת הולד יזיק שמאחבירו
עליו

 הרי~
 ו~ח~מ והכ~מ ו~רי"ל

 ומהר~
 ושאר ומהרש"ל שטיין

 כתב מדוע אמתי טעם ~מצוא ונלאואחרונים
 טע~

 ולא דדיחסא
 הראב"ד על יותר ת~ה ולי קיימא למניקה דמעוברת הגמראכמסקנת כת~

 להרגיש ~יש דבר משום עיניו להעלים דרכו אין שהרי בזה עליו השיג~לא
 ונלע"דבדבריו

~ ע~  
 הנ"ל מו~~נ להגאון פדוואה מהר~ם שהשיב

 יאמר אוליוז~ל
 מע~

 שהתחילה ואחר וכו' עומדת במקומה ח~ל תקנת
 אבל מינקת בתקנת תינח וכו~להניק

~ 
 וכו' ~וברת תקנת על תאמר

 מעוברת כל כי בו בוניו עמלוו~וא
 כ~

 וא~כ וכו~ להניק תתחיל לא
 למניקה לאו ודאי זו והלא וכו' קיימא דלמניקה משום מעוברתאסרו ל~

 חכמים הוע~ו מה וא~כ ~תרת שתהיה כדי להניק תתחיל דלאקיימא
 להנ~ק תתחיל לא ~וברת כשהיא תינשא לא אם אף הלאבתקנתם
 מע~רת ח~~ם ~יאסרו ~וד ~וא זר ובלא"ה ליה וק~לאותינשא
 שלא לתקן שבידה מא~ר אח~כ של הנקהמשום

 ירב~
 ~ניקה איס~ ~י'

עכ~ל
 מהרמ~

 והסמ~ג הרמב"ם על המתמיהים תמיהת מיושב ובזה
 התחילה בלא ס~ל והסמ~ג~ר~~ם

 ~הני~
 מינקת בכלל כלל דאינה

 אח~כ של הנקה ~ם ~וברת חכמים ~יאסרו הוא דזר ס~ל לכןחבירו
 מניקה איסור ~יה י~ץ שלא לעשות שבידהמאחר

 וע~~
 לעי~ר תפסו

 דאיסורדט~א
 מעוב~

 הר~~ם דדעת ~~ח לפ~ז די~סא משום הוי
 כולהו ~ראב"דוהס~ג

 ס~
 בלא ה~ילין כדעת

 התחי~
 ו~ד ~ניק

 ~יהנל~"ד
 ~גמ~

 הת~ילה דבלא
 להנ~

 ~פ' ~וא להנשא ~~רת
 ~ב ס~ דףא~פ

 וה~כ~ ~י~
 גמ~תו מותר מת

 נקט ~אל~סי אסו~
 ~תו או ל~יקה בנה נתנה ואפילובלשונו

 אסו~
 עד לינשא

 ~םאבל כד~
~ 

 למניקה בנה נתנה אפילו כתב ה~ב~ם ו~ן ע~ל ~תר
 שג~תואו

 ~ ~ד~ בתו~
 בנה מת תנשא

 לינ~ ~ת~
 ~ששין ואין
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 למניקה דנתנה והרמב"ם להאלפ~י מנ"ל ק' ולכאורה ת~ר~נושמא
 ~מר צריך כרחך ועל אסורה ~מלתו אלא נאמר לא ב~~א האאסורה
 ליהדסבירא

 להרי~~
 צריך ולא ~מלתו כמו הוי למניקה דנתנה והרמב"ם

 נתנה למימרהש"ס
 למני~

 ~ינה רבותא בזה דלית
 מוכ~

 למניקה דנתנה
 להניק בהתחילהאיירי

 דב~
 אבל רבותא בה דלית למימר איכא שפיר

 לה~מרא ליה הוי א~כ איסור הוי להניק התחילה בלא דאפי~ו נימאאי
 וה~י אסור להניק התחילה ולא מיד למניקה דנתנה רבותאלאשמ~ינן
 מהרישא נידוק וא"ל מותר לה~יק התחילה דלא א"ו דאסור כ"ש~מלתו
 ~מ ~תר להניק התחילה דלא אשמעינן ולא מותר מת מדקתניאיפכא
 למימר ד~יכאדאסור

~ 
 בר כמו נימא דלא לאשמעינן ליה איצטרכא

 אבל ליה קטלא דלמא אסור נמי מת דאפי' אשירב
 מהסיפ~

 שפיר
 דנתנה א"ו אסור למניקה נתנה נקט ולא אסור ~מלתו מדקתנילמידק איכ~

 והיינו מותרלמניקה
 ב~

 דלא והרמב"ם הרי~ף והכריעו ~ניק התחילה
 דנתנה מהסיפאלמידק

 למני~
 להניק התחילה בלא דוקא אלא מותר

 הם דשוין למימר דאיכא משום ~סיפא נידוק לא להניק בהתחילהאבל
 ו~וד מנייהו חד הש"ס נקט להניק שהתחילה אחר למניקה ונתנה~מלתו
 הוי דסבתא דעובדא למימר ואיכא סבתא לההיא אסר דר"נמשום

 למניקה נתנה דאפילו והרמב"ם הרי"ף פסקו לכן להניקשהתחילה
 אף להחמיר והרמב"ם הרי"ף בעו ולא נחמן ~י נ~ד ל~קל דלאאסורה
 ולמיחש להניק התחילהבלא

 דל~
 הוי נחמן דרב עובדא

להניק התחי~ בל~
 דסמ~

 ~מלתו והלכתא דנקט הש"ס דמסקנת דסיפא דיוקא על
 לכוין ואפשר מותר למניקה נתנה הא מזה דמדויקאסור

 ~זה~
 רש"י בדברי

 ר"~ דבי וז"לשכתב
 לכאורה מניקות דמלת מניקות בהן שהיה אלמנות

 בי' שאני לתרץ ל"ל לרש"י קשה דהוי אלאמיותר
 ר"~

 בהו הדרי דלא
 ר"~ ד~בילישני

 מניקות בהן שהיה פרש"י לכך להניק התחילו לא
 אלא אינו דהאי~ר רש"י מש~עות נמי ולקמן להניק התחילודכבר ר"~

 לא וה"נ וכו' ב~זירותיו בזה שפרש"י להניקבהתחילה
 רבנן פלו~

 ה~~נים שהקשו ומה ודו"ק להניק שהתחילה מיניה דמשמע בעלהשמת במניק~

ב~
 בנה בנתנה ד~זרינן הטעם התוס' ממ"ש הש"ך ואבי ~למה מ~יני
 תחזור דלמא דחיישינןלמניקה

 ב~
 להניק התחילה בלא ~ם דלפ"ז המינקת

 לא והרמב"ם דהרי"ף להמתירין דס~ל נלע"ד בה תחזור שמא ל~~רי~
 שהרי לזה וראיה המניקה ת~זור שמא דחיישינן דהתוס' טעמאס~ל
 הא הזכירולא

 דר"~
 והרמב"ם ה~י"ף זכרו דלא הא משנה המ~יד וכתב

הא
 דר"~

 להא הט~ם נ~ה ולע"ד וכו' הלכה שאינה ~ורים שהם או
 משום הלכה שאינהדס"ל

~ 
 לדבי דאפילו הרשב"א בשם המ"מ שכתב

ר"~
 שהניקתו כל אסור

 הא~
 עד

 ס"ל ולכן הולד סכנת מפני שמכי~

להרמב"~
 דאין

~ 
 מה הלכה

 ש~~
 בה הדרא דלמא הוא דהטעם

 הוא הטעם עיקר אלא לכך לחוש דאיןהמינקת
 משו~

 במכירה הולד סכנת
 וכדאמר ובט~אבריחא

 ב~מ~
 ב~תובות

 ד~
 תצייתינהו לא ע"א ס'

 לדבר ~יעור אין פי~"י שמכ~ה כ~ז ~מואל אמר הכי כו' כללילהני
 הרמב"ם שכתב אי~ת מה' בפכ"א המ"מ וכ~כ תלוי הדבר בבדיקהאלא
 מפני מאמו אותו ~רישין אין סומא ~וא ואפילו מכירה אם אבלהט~ז
 שהוא נאמר ימים בכמה רבינו ביאר ולא ז~ל המ"מ עז~כ הולדסכנת
 קצוב שיעור שאין שמכירה כ"ז דאמר כשמואל פוסק שהוא לפימכירה
 אנו אם תלוי הדבר בבדיקה אלא בהכרה שוין הולדות כל שאיןלדבר
 וכו' סומא שאפילו נתבאר ושם ו~ו' שמכירהרואין

 שמכיר~
 ובטעם בריח

 להניק התחילה ובין להניק כלל התחילה לא בין לחלק א"ש ולפ"זעכ~ל

דבהתחיל~
 ובטעם בריח הכירה דש~א הולד לסכנת לחוש י~ להניק

 בבדיק~ תלוי התלמוד שבזמן כלשהרי
 אנן

 אי~
 כדמצינו בבדיקה בקיאין

 ריח ולא טעם לא כאן אין להניק כלל התחילה בלא אבל דו~תיבכ~
 כלל חיישינן דלא והרמב"ם להרי"ף ס"ל המינקת תחזור ולשמאלאסור
 להתיר פוסקים כמה שר~ו כמו ת~נה למצוא אפשר היה זה דל~ששמשום

 הלכה זו דאין א~ו תחזור ~לאכ~תשבע
 ול~

 הרי"ף השמיטו
 והרמב"~

 דר"~ה~
 הש"ך ואבי שלמה מ~יני קושית לתרץ כנלע"ד

~ 
 על שהקשו

 להניק התחילה בלאהמתי~ם
~ 

~~~~
 להמתין צריכה להניק התחילה שלא אע"פ נראה הריב"ש ז"ל
 מכירה הולד בשאין אף מיירי דהאי למימר לן איתד~כ

~  הת~מק~י 
 ~ לדבי להו ~י ר"נ והא

 ~~ דבי שאני ומת~ין
 דלא

 כשאינה והיינו בהוהדרי
 ~ג לדבי אפ~ ודאי במכירה דאי מכי~

 בש~ין א"ו וכו~ הס~נה ~נילהניק כו~י~
 בשאר ודכוותה להו שרי מכי~

 בשאין דאף וכיוץ מכירה בשאין אפילו אסוראינשי
 מכי~

 אסור
לי ~

 התחי~
 בין הרי לא או להניק

~ 
 הולד סכנת נסתלקה זה ובין

 חוששין שאנואלא ו~
 לחז~

 ותמהני בקיצור ע~ל ~ולד ויסתכן המינקת

 באינו דאיירי מהא המינקת חזרת משום היא שהחשש להוכיח שצריךעל
 האמכירה

 בלא~
 דמתרץ מהא הכי מוכח

 ה~מ~
 ביה שאני

 ר"~
 דלא

 וכו~ המניקה בה הדרה דלמא אחרינא באינשי אבל ופירש~י ב~והדרו
 רוצה דהריב"ש לומר וע"כ ההוכחה ול~ל בהדיא מפורש דהטעםהרי

 דדלמא דטעםלהו~יח
 הד~

 תימא ולא לאסור מספיק לחוד המינקת ~ה
 היכי דהיינו טעמי תרתי דאיכא היכי אלא אחרינא באינשי אסרודלא

 בה תחזור דשמא חששא נמי ואיכא הולד ס~נת משום ~יכאדמכירה
 אלא הולד סכנת משום דליכא מכירה דאינה היכא א~להמינקת

 דאסרו הא איירי דע"כ הריב"ש הוכיח לכן אסרו לא המינקתחזרת משו~
 באינה אפילו היינו אחרינאבאינשי

 מכי~
 הוכחתו על להשיב י~ ולפ"ז

 טעםדלעולם
 דח~~

 והא מחמתו לאסור בו אין לחוד המינקת חזרת
 הולד סכנת נמי בהו דאיכא משום היינו אחרינא באינשי ר"נדאסר
 באינה איירי האוכ"ת

 מכי~
 ~מר אפשר

 דאס~
 משום להו

 ה~
 דמסיק

 בריחא מכירה הוה ובאמת מ~ירה שאינה וסברי זו בבדיקה בקיאידלא אינ~י הוי דלמא ר"נ וסבר תלוי הדבר דבבדיקה כשמואל הלכהה~מרא
 אינם דדלמא חדא אחרינא ~ינשי טעמא תרי דהוי נ~א בט~מאאו

 ר"~ בדבי משא"כ המינקת בה תחזור שמא ועוד במכירהבקיאין
 לא

 התחילה בלא להתיר יש ולפ"ז המינקת בה דתחזור טעמאהוה
דליכא להני~

 הטע~
 טעם ~א שהרי בטעם או בריח במכירה בקיאין ~ין דשמא

 המינקת בה תחזור דש~א ט~ם אלא נשאר ולא כלל עדיין הריחולא

וטע~
 לאסור מספיק אין לחוד זה

 ודו~
 היינו שאם עוד הריב"ש ומ"ש

 זכות ללמד פדוואה מ~~מ השיב ע"ז למינקת לעולם תתנהו להמתירין
 מ~ל' יאמר אולי וז"ל וכתב אי~רא מהר"נ ה~אוןעל

 א~
 אשה כל אם

 לידתה אחר בעלה כשמת עומדת במקומה חז"ל תקנת להניק תתחיללא
 דליכא היכא אפילו וכו' ועי"ל וז"ל ~וד ומ"ש ל~ניק ~התחילהואחר
 התוס' הלא וכו' למיחש דאיכא היכא אטו ~זרינן הולד לסכנתלמיחש
כתבו

 בד~
 אטו להניק בנה ונתנה וכו' ד~זרינן לפרש אין וז~ל וא~נ

 ר"~ לבי ר"נ שרי היכי דא"כ ו~ו' להניק נתנהלא
 דכתב והא עכ"ל

 כבר ההוא ~יתר הביאו לא והרמב"ם והאלפסי לד~נ דליתהריב~ש
 משום זאת השמיטו והרמב"ם הרי"ף דלע"ד אמורהמלתי

 ממה לזה ראיה עוד ומ"ש המינקת בה תחזור שמא דחיי~ינןטעמא ס~ ד~
 בקטנה ר"מ ד~זר לההוא למינקת בנה נתנה של זה דין ב~'שהשוו

וחברותיה
 של~

 דליכא ~יכי ~זרינן ה"נ למיחש דאיכא היכי אטו להבחנה למיחשדליכא היכ~ בההיא ד~זרינן היכי כי אלמא וכו' ~"ח תוך לינשא
 על מהרש"א הקשה וכן עכ"ל ולד סכנת דאיכא היכי אטו ולדסכנת
 וז"ל דלעילהתוס'

 וק~
 במעוב~ דמייתי הנהו בכל דהא

 היינו חבירו
 בהוד~זרינן

 אט~
 אמאי וא"כ מיני' ב~ו למי~זר ד~יכא הא

~ 
 נמי נ~זור

 אטו האבמינקח
 ה~

 איסור איכא דבהבחנ' בהבחנה דשאני ונל~ד ~~"ל
 דשמואל משמיה דאר"נ משום מעוברת דהיא לן קים לא באםדא~רייתא

דא'
 ק~

 ראשון ~ל זרעו בין להבחין אחריך ולזרעך לך להיות
 החמירו לכן~ני ש~ לז~

 מ~ם מעוברת ד~יא לן דקים היכא נמי חכמי~
ו~זרו דיח~

 א~
 למיחש דאיכא היכא משום להבחנה למיחש דליכא היכא

 בדאורייתא ~יקר לו ויש הואיל~בחנה
 משא"~

 חבירו מינקת ~~סור
דאין

 ל~
 כ"כ החמירו דלא אפשר מה"ת עיקר

 בה תחזור שמא למניקה בנתנה ד~זרו אלא התוס' כדכתב נתנהלא אט~ ל~~~ נת~ ל~זו~
 אלמא בלישניה ~"י נקט שהרי התוס' כפ' לפרש יש נמי רש"יולשון
~ע"~

 לא ו~ו' שני לשל ראשון של זרעו בין להבחין כאן דאין
 וכו' פלו~

 לשון עכ"ל מ~יקתו שאינה בין מניקתו שהיא בין במניקה פלי~ לאוה"נ
 דלא דהא לפרש יש נמיזה

 המינקת בה תחזור שמא מ~ם היינו רבנן פלו~
 אטו ד~זרינןולא

 ל~
 אע"פ פ' והאש~י התוס' כדכתבו ~מניקה נתנה

 וז"ל התוס' דברי ביותרביאר
 דכ~"~

 לדבי ר"נ שרי היכי ~"כ ~זרו לא
ר"~

 בה תחזור שמא אלא ~זרינן לא אלא למינקת נתנה לא אטו ל~זור
 ~"ל למניקה נתנה לא בין ~ניקה נתנה בין מינכר דודאי ו~'המינקת

 אומר ~נילכן
 הוא המינכר דבר נמי ד~

 בל~
 וליכא כלל להניק התחילה

 עדיין לו היה לא דהתינוק מינכר ~א ~לד סכנת ~ני מידי בי~למי~זר
לא

 ט~~
 איכא שפיר א' פעם אף להניק כשהתחילה דבשלמא ריח ולא

 מכירה כבר אם לשער בבדי~הלמטעי
 בטע~

 או וריח
 מש~~ ל~

 אם
 ליכא וא"כ ~זרינן לא המינכר ובדבר המינ~ר דבר הוי כלל טעםלא

 א~
חשש~

 וט~ם המינקת בהו ת~זור דשמא
~ 

 מחמתו לאסור בו אין ל~ד
 ל~ילכדאמרן

 בסתי~
 ~יה ~ד ומ"ש ודו"ק. דהריב~ש ~כחה

ובפ' וז~
 ה~~

 לא~ דשרי מאן ~~כא
 של צ' ב~ום

 הבח~~
 אטו גזר ולא

 מניקה של ~דש בכ~ד ~~רנ~אין
 ד~~

 אטו
 אל~ נ~~

 אית ~י

 ~מני~ ב~וב~ למיג~~
 ב~~ח ד~זרינן ממאי

 דהב~~
 פליאה ~כ~ל



~ ~
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 ~ו קים התם אלא הטעם הוי קולא או חומרא בשביל וכי בעיני~שגבה ~~~ ~~~~~~~~

 די דלא במניקהלרבנן
 לתינו~

 מי~ם ח~ץ ~לימות מ~ד פחות בז~ן לינוק
 בושנולד

 מיו~ וחו~
 קים ובהבחנה ~ו שנתארסה

 להכיר יום בצ' דדי ל~
 אף מע~ברת היאאם

 בל~
 יום

 ~תתאר~
 להחמיר י~ חומרא מחמת אבל

 ב~~ייתא עיקר לו שיש בהבחנהיותר
 ~דאמ~

 ראיה יש ולע"ד לעיל
 מעוברת ובאירס אותו מנדין יום צ' תוך אירס בהבחנה מדאמרולהיפך
 ~ותו מנדין אין מ~יקהאו

 ואי~
 מניחין ~אין אלא להוציא אותו כופין

 ש"מ לכנוסאותו
 ד~ב~נ~

 החולץ ~פ בהר~~ש מ~אתי אח~ז יותר חמורה
 וז"ל ד~הל~ה

 הור~
 ה~ר

 יוס~
 החמירו בהבחנה שמא וכו' ~ע"ג וכו'

 דקברו מת שאני מותר דמת בגמרא דמסקינן ומ~י עוד ומ"ש ~כ"ל~פי
 עכ~ל עליו~וכיח

 ג~
 ש~א דזה להניק התחילה בלא ~ומר א~'

 ט~~
 טעם

 ב~בילו דלגזור מ~די למיטעי וליכא עדיין הריחולא
~ 

~~
 דקשה יחזקאל בכנסת ~כתב

 לפמ~~
 התיר דלא הרא~ש

~~ 
 הזקן

 אלמנה ועוד וז"ל ר~ת הק~ה מאי א~כ קיים שב~לה בגרושהרק
 אםגופא

 באלמנה מק~ה מאי משעבדה לא כו' ניזונית ~יני אמ~
 מינץ מ~~י מ"ש ממנו נעלם עכ~ד בביצה ליה דמסמס מאן ליתבאלמנה ה~

 כתב שהרא~ש א~"ג וז"ל ה' סי'בת'
 מתקנ~

 אותה שזכרו ראיתי לא זו
 ~רא"ש ואולי הטור ~לא אשר"י הסימני ולא ~מרדכי ~ולא התוס'לא
 מ~אנץ בתוס' ומצאתי עצמו ה~ש בדברי התקנה בתוך אותהמצא

 קיים ובעלה הואיל להניק עליו שאין וכו' דנתגרשה ~~שאומר וז~
 ר~~ דבדברי לק~מ לפ~ז עכ~ל להניק חייבת קיים אינוהא משמ~
 לפני ש~יה

 הואיל בלשון שסיימו מ~אנץ הת~וס' שהבי~ו כנוסח ~תוב היה לאר"ת
 לכן קייםובעלה

 הק~~
 וראי' שפיר ר"ת

 לז~
 הביא לא אע~פ ~בפ'

 ר~ת מ~ש~רא~ש
 גופ~ אלמנ~

 דהביא משום ו~ו'
 ש~

 ב~ם
 ר"~

 דדוקא
 ר"ש בשם הביא דלא ה~לץ ובפ' קיים שבעלהב~רו~ה

 כמ~~ א~
 התוס'

סתם
 דר~~

 התיר
 בגרו~~

 וכו' גופה אלמנה ר"ת סתירת נמי הביא ~ם
 היטבודו~ק

~ 
~~

 מ"ש
 ה~

 דמסיק הש~ס סברת דלפי מראזדיל
 אש~

 בושה
 פ~ט היתר בעל של שאין מיוחד ממון לה יש אם לפ"ז לתבועלב"ד ~לילך~

 וחלב בביצים לי' תמ~ס המינקת בה ~חזור אם שאף כד"ח תוךל~נשא
 אם וכן וז"ל כתב ~למה מגיני בעל ~ת' הנה ~כ"ל לב"ד לילך א~צשהרי
 ביד מעות תשליש אם א"כ בה הדרא דלמא דחיי~י~ן ל~נ~~ה בנהנתנה
 פ' משמע דהא להתיר היה וחלב בביצים למסמס נשואין קודםשליש
 לא איהחולץ

 בוש~
 ~י הו~ לב~ד לבא

 א~
 ע~ל היא זרה סברא

~ 

 יתומים וששה מעוברת אלמנותו והניח מת ראובן זהבלשון~~~~~~
קטנים

 וכ~
 מיתת אחר שילדה הילד את שמניקתה שנה

~על~
 שהוכר חדשים וכמשלש אחד משרת מן ל~נונים האלמנה נת~ברה

עוברה
 ונע~

 ~לבה
 גמל~

 בנה ~ת
 וקש~

 עם התנאים ~קישור א"ע
 קלונה יתגלה שלא הנ~אין ל~ר והסכימו ממנו שצדקה שהודהבועלה

ב~י~
 ומינקת מעוברת אדם ישא לא כי התרה בידם עלתה לא אבל

 בנה את שגמלה חדשים ג' עברו וכברחבירו
 וקש~

 ~יסה והרי א~ע
בין

 ~נ~
 ולפ"ד

 הק~בי~
 תאבד או רעה לתרבות שת~אח~ש י~ לידתה קודם לינשא יתירוה לא אם שלה

 עצמ~
 בקשו בכן בושה מחמת לדעת

 למ~ואהקרובים
 הת~~

 ותקנת משפחתה פ~ם ומשום נפשות ב' להציל
 ה~ואל. עכ"ל היתומיםשש

~~~
 ה"ה זה בכענין מ~מירים רבים להשיב ה' חנני אשרהת~בה
 י~ג בסי' שרמ"א ואף צ~ץ ובת' מהרי"ו ובת' מהרי~לבתשובות

הכרי~
 וז"ל הצ~ץ כתב כבר במופקרת להקל

~ 
 כתב

 רמ"~
 אלא וכו'

במופקרת
 שקלק~

 פעמים כבר
 ה~~

 מופקרת אינה כשהיא אבל וכו~
~לא

 שנכש~
 מינץ ד~~י לנדון דינה לדמות אין ודאי וכו' אחת פעם

 עכ~ל להתירואין
 ולפ~

 ~היא זו לאשה היתר אין לכאורה
 למניקהוקיימה מעוב~

 ו~
 ~יע דעדיין גם

 על~
 ה~שון ולד ~נקת א~סורא

 חדשים. כ"ד תוך ~מלתואשר

 ח~ש לס' ~הסכמתו שכתב ~~ק ה~און ~ד~רי יתד~תיתמכתי~~~

שא~
 דינים ל~דש כח יש הללו ~דורות

~  סב~ 
 ובלבד

 ל~~ם ~~ושיכוין
 ד~ להוצי~

 ~לו
 לאמי~

 ~גד לדבר ומ~אני ע~ל

 ול~מלכי~
 אבוש.

~~~~~
 ע"גבסי~

~~ 
 וז~ל

 ד~י~~
 שי~ד~ ~פנוי~ ~מיגזר

 טפי לזנונים
 נ~ים~ר

 דמלת~ ו~ע~
 חלבה ותי~ר תתטבר דלמא

 בפנוי~ ט~י שיוך טעמא~י~
 ד~~רים כ~רים ~שים זונה

 לתבו~ ~פ~~

 ו~ו' ~י~ר~יםאת
~~ 

 זונה
 שאי~

 ~אפי~ וכו' אדם שום לתבוע בידה
 ~מו ~זינתה כ~ם למימר איכא וכו' מודה הבעלאם

 אחרים עם נמי זנת~
 ע~ ~זנ~ מ~ יבום מה' פ"ג מיימוני כתבוכן

 ~עובר זה ואמרה וכו' אשה
ממנו

 ~ו~
 כשם י~ם לענין ספק הר"ז וכתב וכו' לו מודה ~יא ואפי'

~זינת~
 כך זה עם

 זנת~
 אחרים עם

 ע~"~
 דאינו ~א דהכי וכיון ו~~'

 ממנו להפרישה שלא עליה להקל אין ח~יצה בלא לעלמא ~ותהפוטר
 תקל~ לידידאתי

 ויתירוה ודאי בנו ~הוא במלתא רבנן קמו דיאמרו
 דקאמר גירו~ין אספק אחין ד' בפ' איתא וכה"ג חליצה בלאלעלמא

א~
 אתה

 ~אומ~
 דגיטא במלתא רבנן קמו דיאמרו מתיבמות ~ו~ות

 מהרי"ו עכ"ל חורבא מיניה נ~יק מקילינן אי הכא וכו' הואמעיא
~ 

~~~~~
 איך אוכל לא דעת בעיני נש~בה

 לב~ ש~ ל~
 הא מהרי"ו

דמסיק
 הת~

 עליו הבית דנ~ל מהא אביי דפריך אהא בגמרא
 בגיטא רבנן קמו אמרי ו~ו' גירו~ין נמי אי ומשני וכו' א~יו בתועל

 אבל ופרש"י במפולת רבנן בהו קמו מי מפולת וכו' הוא מעליאדגיטא
 נביאים הדיינים ~לו במפולת רב~ן בי' קמו למימר אתי מי ו~ו'מפולת
 שהי~ וידעיהם

 היה ~פיקא משום וכו' ידעי ומידע וכו' רא~ונה מתה
עכ"ל

 וא"~
 מהרי"ו מדמה קא מאי נמי בנ"ד

 פ~וי~
 לגירושין שזינתה

 כאוכלא דמיאדלא
 לדנ~

 למימר דאתי חיי~י' ~פיר התם דבשלמא
 בפנויה אבל הוא מעל~א וגיטא לה קרוב דהוה בגיטא רבנן בי'קמו

 ממנו הוא ~~עובר וידעו הם נביאים הדיינים אלו למימר אתי מישזנת~
 עצמו כל והרי דמפולת דומיא ממשוהוי

 ש~
 מפני אלא בא לא מהרי"ו

 זה עם שזינתה כשם לומר יב~ם לענין ~רמב~םשהחמיר
 עם נמי זנת~

אחרים
 ולכ~

 לידי אתי חליצה בלא אותה פוטר דאינו וכיון מהרי"ו כתב
 קמו דיאמרותקלה

 שהו~ רבנ~
 וז~ל בהדיא כתב הרמב~ם והרי ודאי בנו

 אי~ והרי ודאי בנו שזהו הדבר ~וודעומאין
 לו

 חזק~
 לע~לם אלא

 במלתא רבנן קמו בי' דל"ל למפולת ממש דמי א"כ ~רמב~ם עכ"להוא ספ~
 חו~ה מיניה דנפיק ~רי"ו קאמר מאי כןואם

~ 
~~~~

 האומר שנינו ואדרבה בגמ' ~ינו דד"ז משנה המגיד כתב~א
 נאמן בניזה

 לעני~
 גבי החמיר דנפשיה מסברא והרמב"ם יבום

 והמ"מ ממפותתו לא אבל מאשתו בבנו אלא דנאמן אמרו דלא וסובריבום
 דשדינן די"ד תרומות מה' בפ~ח שפסק הרמב"ם פסקי אהדדיהקשה
 מוצא ~אינו וכתב מהימנא לא ~מאי נמי יבום גבי א"כ דידיה בתרהולד

ט~
 לחלק נכון

 ב~
 מאי ולפ"ז ~כ"ל התרומה לדין זה דין

 אם ואפילו תנשא דלא למיגזר מהרי"ו עלינו חרד אשרהגדולה החרד~
 דהא חליצה בלא יפטרוה דשמא מטעםל~פרישה נישא~

 א~ א~
 בלא יפטרוה

 פסק דשמא בר~ר איסור לאוחליצה
 דתרו~

 דידי~ בתר דשד~ן עיקר
 חליצה בלא פטורה באמת נמי הכאוא"כ

~ 
~"~~~

 דגמ' סוגיא מפרש דהרמב"ם המ"מ קושית מתרץ ~נ~ו בסי'
 הזה בזמן תר~מה דמ"ד אליבא ע~ב דס"ט לכ"ג ~למנהדס"פ

 לדינא ממתני' ראיה רבא ה~יא והלכך דאורייתאהוי
 דתרומה דתרומות בפ"א פסק הרמב"ם אבל דאורייתא איסור נמידהוה ~יב~ דארו~

 כרבא הרמב~ם פסק בתרומה לכן דרבנן הוהב~"ז
 לקו~

 שהוא
 איסור לענין א~למדרבנן

 יב~
 ~~~ה לחומרא פסק דאורייתא לשוק

 אלא ממזר ספק ~וי דלא ~בא א"ב מ~' בפט"ו פסק שעברהבא~סה
 להקל יש התירא ולהאי אי~ר~ ד~אי כיון וטעמו מעלמאבדדיימא
 שבתי' וסיים הוא דאורייתא דאיםור אע"ג לחודיה מיניהבדדיימא

 נכון. על הכליבא ~
 ו~וד כבודו מחילת שאחר ואומר רגליו בעפר מתאבקהנני~~~~

 גרסתו וטרדות חורפיה אגבתורתו
 ל~

 הצורך כל זה בענין עיין
 דארוסה במ"שחדא

 שעיב~
 גמרא אשתמיטתיה הוא דאורייתא איסור

 בפ'~רוכה
 ~שר~

 מותר מ~ר ספק ד"ת רבא דאמר ע~א דע"ג יוחסין
 יבא דלא ~וא ודאי ממזר ד' ב~ל ממזר יבא לא שנאמר בקהללבא
 ספקהא

 יב~
 ביוחסין מעלה עשו חכמים אבל

 וכ~
 להלכה הרמב"ם

 מארוסה ליה ~שיא מאי הב"ח קושי' וא"כ כ"א דין א"ב ~~פט~ו
 יבום דדין ל~א מעיקרא יבום לדין~עיברה

 דאוריית~
 ממזר וספק

ד~נן
~ 

~~~
 דידיה בתי~צאש~ג

 שכת~
 ~יל דהרמ~~ם

 היתר~ ~~י איסורא ד~ימשום שטיב~ בארו~
 ו~גה

 הו~
 תי~שי ד~ל~כ

ב~ש
 ~די~ הרמ~

 מע~א דיימא שת~א התם בעי לא א~י ~ שלפני

~~
 ~ם נמי ואיכ~ ב~רוס~ ~יירי נמי התם

 ה~~
 דל~~א

ו~ה~י אי~ור~
 ~ ~ ~ל~ ~ת~

 ~וא ~ם
~ ~  דב~ 

 ה~ב~ם
שתהא י~~ בדי~

 דיימ~
 ש~ב ~עם הוא ~מא

 המ~
 ~יה שבא דא~ירי משום

~אר~ס
 מ~~

 ד~יירי ז' בדין
 ד~

 יד~י
 שב~

 ספק ~~י לכן ה~רוס עליה



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~

 דלהאי במאי מלתא ~ליא לא אבל מעלמא דיימא בלא אפילוממזר
 התירא ולה~~אי~ורא

~ 
שג~~~~~

 השלי~ מלפני יצא
 שרוצה המ~מ נקושית תירוצו בעיקר

 שאיירי מפני והיינו להקל בתרומה ~רמב"ם דפסק דהאלומר
 דלפי~ז דרבנן בזה~זבתרומה

 אי~
 מתני' יתרץ

 דס~
 דתנן לכ"ג אלמנה

 הב"ח והרי בתרומה תאכל וילדה ישראל בת על שבאכהן
~~ 

 ב~מו
 הוי דגמראדסוגיא

 אליב~
 אמאי וא"~ דאוריית~ הוי ב~"ז תרומה

 מדין ומ"ש בתרומהתאכל
 יבו~

 ~א משום להחמיר הרמב~ם שפסק
דאורייתא
~ 

~"~~
 שהיו דאיירי אביי כדאוקמי' למתני' מוקמי'דהרמב"ם

 דרבא ראיתו נדחית לפי~ז דהא ז"א אסורים ~ביתחבושים שניה~
 מאי דאל~ בהכי מתני' לאוקמי לדוחק ס~ל רבא וע~כ אביי להכדדחי
 ואפ"ה ממתני' מייתי~ראיה

 ס~~
 דאוריי~~ בתרומה דאוכלת ~רבא

והרמב~~
 כרבא הלכתא קג"ם מיע~נ דבר דהש"ס כ~ללא כרבא פוסק
 לדוכתיה קושיא הדרא וא"כ אביילגבי

 מ"~
 יבום. מדין

~~~
דקיימינן

 בהה~
 אינשי דדכירי דתמיהו למילתא אדכירנא מ~תא

 הב"ח ~הביאבמה
 שהקשה דיבמות פ"ב המרדכי בש~

 פו~ר מ"מ בן לו שיש מי דתנן מהא חלי~ה צריכה דב~~ג שפסקדלעיל להרמב~
 וקאמר היבום מן אביו אשת~ת

 הת~
 דלא אלמא ממזר לאתויי מ"מ

 ותי' אחר עם זנתה לשמאחיישי~
 דה~

 ב~ית חבושים שהי' מיירי מתני'
 לכ~ג אלמנה ס"פ למתני' ~~יי וכדמוקיא~ורים

 ~ עכ~
גדו~~~~~~

 הא ק' תירו~ו על תירוצו ועל קו~ייתו על תמה אני
 ~דא הא כרבא והלכתא ~בו~ים ב~היו לאוקמי ס"ל לארבא

 היו ~נ~ם למימר הש~ס רוצה ע"ב די~א בחולין ~הריו~וד
 וא"כ לערי~ת אפו~רופס אין אפ~הומסיק חבושי~

 אי~
 מתני' לאוקמי מצינן

 הש"ס דמסקנת כ~ן חב~שים בש~יו איירי ~מזר ~אתויי מ~מדבן
אפו~רופס ד~י~

~ 
~~~~~~~

 באשה איירי דמתני' ~ ליתאמעיקרא
 שהל~

 למדינת בעלה
 בא ואח"כ בן ממנו וילדה לאחר וניסת ~מת והעידוהים

 ~וד לו יש השני ובעל ודאי ממזר השני ~על הבן והרי ה~ון~עלה
 שהיה קדו~ין אינם זו של קידושין שהרי ערוה ~רת ~אינו כשרהאשה
 שצריכה וזה קידו~ין בה תפסי ולא~"א

 ג~
 מדרבנן אלא הוי לא

 ב~יסור לו שניסת אותהשמתה כגו~
 והב~

 זולת אחר זרע בלא מת השני
הממזר

~~ 
 אמו זנתה דשמא ~ל"ל מיבום אביו אשת את הממזר פו~ר

~~
 אמרי' שזינתה מי גבי דבשלמא ז~א ודאי בנו אינו הממזר נמ~א אחר
 עמו שזינתה כשם~מא

 כ~
 הממזר זה של אמו אבל אחרים עם נמי זנתה

 נחשדהלא
 ~ול~

 שה~ידו בהיתר ניסת ~רי הנשים ככל ום~ה לזנות
 כוונתי ולענ"ד דהרמב"ם ~יבא מתני' איירי ובהכי מת ~בעלהלה

כוונת
 הרמב"~

 בזה
~ 

 ~רגיש קנ~ו בסי~~~~~~~~~
 דא~תמ~יה לעיל שכתבתי ב~

 דקידושין גמראלהב"ח
 שממ~

 מותר ספק
~  

 בקהל
 ורוצהמדאורייתא

 להפ~
 בס"ק שם וז~ל לדבריו סנגורין ולעשותו בזכותו

~~
 פסולין הכל דהא ליה דקשה ואפשר

~ 
 כשר ממזר דספק דהאנאמנת הי~ למה כשר הארוס רק

 מדאוריית~
 ברוב היינו

 כ~רי~
 מח~ה או

 אלא וז"ל וכתב הב"ש ביה הדר ואח"ז וכו~ פסולין ברוב ולא מחצהעל
 דאכתי משום להכשיר נאמ~ת פ~לים ברוב דאף כתבתי ~דבסי~

 שמאהוא ספ~
 הל~

 עיין דמי מחצה על כמח~ה וקבוע להבועל היא
 על~~~~~~ עכ"ל~ ש~

 שסלק~
 במה נתכוין דהב"ח לומר דהב~ש א~דעתיה

ש~ק~
 שנתעברה בארוסה פסק למה הרמב~ם על

 חיישי~ ולא הארוס אחרה~לד ד~דינ~
 זנת~ ש~

 דהא הב~ש לסברת אחר עם
 לא הב"ח נתכוין לזה דאי מדאורייתא כשר אי~ פסוליןרוב

 על ~אתלונתו הרמב~~ ~
 הגמ~

 ~ שבס~ כמו
 ס"ק

 ל~~
 קושיא הב"ש הקשה

 נאמנת פסולין ~ב איכא א~ אפילו בש~ס ומבואר וז"ל הגמרא עלזו
 וכו' פסולין ברוב ל~כשיר נאמנת למה קשה ול~א~ה ה~לד להכשיר~יא
 ברוב דוקא מבואר שם ע~ג דף ב~וגי~ו~יין

 א~ כשרי~
 מחצה על מ~~~ה

 עכ"ל הולד כשר מדאורייתאאז
 לכ~

 להק~ת ~הב~ח היה
~ 

 הגמרא
 הגמרא מעל ~פי הרמב"ם על לי~ קשיאוא~י

~ 
~~~

 בשתיםל~נ"ד
 להב"~ ~ל~ ל~

 על בקושיתו לא
 הש~

 ולא
 פסולין רוב איכא אם ~ילו וי~ל וז~ל לתרץ שרוצה דמהבתי~ו

~
 ~~יי~ ~~~~~ ~~~~~י ~~ ~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~ ~.

 ~"ו ~~י'

 ~ ו~"~ ~~~"~~~~

 אזלא היא די"ל משום דיבורה בלא הוא ממזר ספק אכתימ"מ
 נלע"ד עכ~ל דמי ע"מ וכמחצה קבועו~וי ~הבוע~

 ד~
 דהתם בזה כוון יפה

 ע~ג די"גבכתובות
 בד~

 ליה מסייע
 ~ריב"~

 כתבו
 הוי דרוב ותירצו רוב והכא פסולין כל בשבויה דהתם ליה תיפוקאכתי ר~ הק~ וז"~

כ~
 הב~ש לדברי איתא ואם

 דאפי~
 ~שום ע"מ ~מחצה הוי ברוב

הי~ די"~
 דרוב דאמרי אימר ככל ~~י דרוב ר"ת קאמר מאי א~כ להבועל ~זלא

 פריש מרובא דפריש כל וא"כ דידה לגבי אזיל דהבועל ידעינן אם ככלהוי
 והוי ~בו~ל אזלא היא דלמא אמרי' ידעינן דלא הכא אבל ככל הויורוב
קבו~

 הוי ע~מ ומחצה
 ואי~

 אומר
 ככ~ רו~ ר~

 לדברי ~יתא אע~כ
 דמסתמא דאמרי' ה~ור כדברי והאמתהב"ש

 הל~
 אצ~ה הבועל

~ 
~~~

 לא חריפתיה אגב דע"ג דקדושין בסוגי' הכי הש"סדקאמר
 קאמר דהתם יפהדקדק

 דר~
 ניחוש אם דאפילו כנומר את"ל

 להבועל היא ~~לא שמא ולומרלהחמיר
 אפ~

 מד~ורייתא מותר
 ואיתרע קבוע והוי היא אזלא ~מא למימר זו סברא נאמרה לאלקולא אב~

 ודו"ק פסונין דרוברובא
~ 

~~~~~~
 וז"ל ב~~ד ~ם התו~' עפמ"ש לתרץ נלע"ד

 וצ"~
 דמדברת

דלי~א
 אל~

 למימר אי~א רוב
 סמו~

 מיעוטא
 ~חומרא איסור דספק מ~ק שתיאסר הוא ודין ופלגי פלגי אלאולי~א ~ר~י לחזק~

 סמוך מ~עם דמ~הרין יוחסין י~ בפרק העיסה ב~ד שנמצא לתינוקול"ד
 ל~ר ~ומאה ספק אמרו דאם ~חזקהמיעו~א

 יאמ~
 איסור ספק

 התוס' דכתבו ד~א צ"ל וע"כ עכ~ל ה~ם כיסוי פ' כדאמרי'להתיר
 שתיאסר הוא דין ופלגא פלגא אלא הוי דלאדמ~ום

~~ 
 אליבא אלא כתבו

 דר"י ור~ל יהושעדר'
 דפרי~

 ~חזקה מי~ו~א סמוך לומר ניחא ולא לר"ג
 בתרא בר"פ ס"ל גופיה ר"י~דהא

 דבי~ו~
 דאמרי'

 סמו~
 וכו מיעו~א

 מספק ש~יאסר הוא דין ופנגא דבפלגא דס"ל משוםהיינו ~
 אב~

 לר"ג
 לבא מותר ספק דמדאורייתא דרבא להא ס"ל ע~כ ר"ג דהא הכיל"ל
 ס"ק ד' סי' הב"ש נמי הביאם והר~נ המ"מ כתב ~הרי~קהל

 ל"~
 דהא

 דיבורה ע"פדנאמנת
 להכשי~

 משום היינו
 דבל~

 מדאוריית~ נמי דיבורה
כשר

 מ~~
 דבפלגי דר~ג א~יבא ל"ל ~"כ מדרבנן ~כשירו אפי' נאמנת

 ובדרבנן מדאורייתא מותר דספק ס~ל איהו הא מספק ~יאסרופלגי
 מספק תיאסר אמאי וא"כנאמנת

 ו~
 באותו איירי הד~ כיסוי דבפ'

 הכא משא"כ למידע ~יכא ו~ם דאורייתא איסור דהו~וא"ב
 ד~

 אלא הוי
 דרבנןאיסור

 וג~
 ~ן אמרי' שפיר ~"כ הוא שכשר אומרת היא

 ספק מדאורייתא הא מ"מ ופלגי פלגי אלא הוי דלא ואף לחזקהמיעו~א סמ~~
מותר

 ו~
 ובזה דרבנן איסור ~א הוי

 ס~~
 וע"כ דנאמנת לר~ג

 כתבולא דהת~
 אנ~

 למימר לי' ניח' דלא יהושע ר' דברי לפרש
 סמו~

 מי~ו~א
 הא ס"ל נא דר"י או וע"כ מספק אסור ופלגא בפלגא דאף ס"לדר~י

דר~
 ד~ל או מה~ת מותר דספק בקידושין

 דא~
 אינה היא בדרבנן

 דה~עם פסולין ברוב מותר אמאי הב"ש קושית ל"ק תו וא"כנאמנת
 ואנן רוב וליכא לחזקה מיעו~א סמוך דאמריהוא

 קי"~
 כ~"ג ה~כתא

 שאולואבא
 מההו~

 ~עמא
~ 

~~~
 דכתב

 הב"~
 וז"ל

 ועיי~
 ע~ג דף בסוגי'

 ש~
 ברוב דוקא מבואר

 אוכשרים
 מח~

 אחר הולד כשר מדאורייתא אז ע"מ
 ע"מ מחצה או כשרים ברוב דוקא התם קא~ר דא~ו מבואר כן לאמכ"ת המחיל~

 דהאמת אלא כשר נמי פסולים ב~ב ~"הדלעולם
 ה~

 דאיכא אומר
 רו~

 א~ וא~~כ~רי~
 ע"מ מח~ה הוי אפ~ה לגבייהו ~לא דהיא ניחוש

 כשר הוי נמי פסולין רוב נמי ~וי אי ה"ה אבל פסו~יןיותר ול~
מיעו~א סמו~ מטע~

 לח~~
 דל"צ אלא

 ל~
 איירי לא באמת דהא

 אל~
 רוב בלא

 יבמות בתו' מהם וא' הרבה מצינו זו וכסוגיאפסונין
 דקי"~

 ע~ב
 הוה לא דכתבווחזקה בד~

 צרי~
 אומר ~ת אלא וכו'

~ 
~~~

 לומר כוונתם דלכאורה במדברת בלשונם התוס' ממ~ש תי~שי
 דוק~

 דא~במדב~
 למימר וא~ש חזקה לה

 ס~~
 אבל לחזקה מיעו~א

 אנ~ ה~ תיקשי ולפי"ז חזקה לו אין הולדבמעוברת
 דולד ב~~שר

 עסקינ~
והול~

 חזקה לו אין
~  

 שהתו' ~וא קו~
 כת~

 שפיר דתיתי כדי במדברת

אליב~
 בבתה פוסל ד~ג דסבר אליעזר לר~ א~י~ הכל דדברי

 משו~
 דל~ל

 דכשרותחזקה
 לכ~

 דכש~ת חזקה איכא דלה משום מדברת בלשונם נק~ו
 למ~רוא~ש

 סמו~
 אליב~ נמי לח~ה ~~עו~א

 לפ~ אבל ד~א
דקיי~

 להלכתא לן
~~ 

 דאמר יוחנן
~~ 

 בבתה נמ~ ~ש~ר
 א~

 ~כ
לומר

 ~~ ד~
 אית ~תה

~ 
 ד~~רו~ חזק~ ~י

 והו~
 או

 מ~
 דס~ל

 די~דח~~
 ה~ן בשם ה~"מ ~מ~ש לבתה נמי ~עלת

 כ"~ ב~~
 וז"ל

יש
~ 

 ~"ל ~ש~ת ב~זקת הבן ~ם ~שרות חז~ת
~ 

 התו~~ שכתב מ~ם
 בד~ ע~בדי"~

 ה~בתנו
~ 

 ו~נה ~דקת דאשה חזקה המ~וברת
 והו~

דב~
 ד~"ד

 ~ קא~ ע~
 ~ך

 הת~ קא~ ~~~ ת~מ~
 אלי~א

 ~ו~ ד~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

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

וה~~
 ר"~ בדברי קיימינן בתוס'

 עיי"ש
 מ~י לפי ו~"~

 לו~ר שפיר נמי ~תי~~י ~ר"~ דהל~ת~
 בה~שי~

 סמוך דולד
 מיעוט~

 לחזקה
 נכון ~יהיטב וד~~

 הו~
 מ~וד
~ 

 ל~רש~~~~~~~
 וז"ל ~כתב

 בד~
 כו' במדברת ול"ל ~ו' לי~ מס~יע

ס~~
 ע~"ל ~ו' מיעוט'

 דפסיק~ מלת~
 ~בל במדברת נקטו

 בבתה דמכשר ל~ןמ~ברת
 לי~~

 ע~"ל וק"ל דכשרות חזקה
~ 

~~~~~
 רבינו מדברי דברי נר~ין

 מהרש"~
 ~ דברי דבריו דלפי

 יוחנן
הם

 טעמ~ ~ל~ ה~~
 ~ל דבתה ס~לנמי יוחנ~ ל~ ~י בבתה ~נ מכשיר ~~י

 חז~
 ק~מר ושפיר ד~ש~ת

 אע"~ ר~
 ~ד~מרינן

 ס~ל דל~ג ס"ל ד~י~ו
 חז~

 ~ו ו~נה בוד~ת ד~שה
 דסביר~

 ~יה
 לבתה חזקה נמי הוי ד~מהדחזקה

 ודו~
 היטב.

~"~~~
 הב"ש נמי ש~ניח מה~ורץ

 בצ"~
 וז~ל הנ~ל ס~ק ב~ותו

 קשהמ~ו
 הי~ ל~

 ממזר לומר נ~~נת ו~ינה לה~שיר ~~ת

דה~
 משום לה~שיר שנ~מנת ~שם

 דבל~
 דבורה

 הו~
 ו~שר ממזר ספק

מד~וריית~
 ~ן לה~~ירו נ~מנת ל~ן

 דבו~ בל~ הו~
 מ~ר ספק

ו~ד~וריית~
 י~ול

 ליש~
 ל~מזר

 דה~
 ספק בקהל

 ~"~ יב~
 ~ינה למה

 ליש~ וד~י לממזר לע~תונ~מ~ת
 מ~רת

 מ"~
 לפוסלו ~ש לה~שירו

עכ"ל
~ 

~"~~~~
 מתורץ

 דה~
 ל~י

 חזקה לבתה נמי ~י~~ כוות~ דהל~ת~
 ~ו~ד~מרינן

 ~ע~
 חזקה מטעם ~ו ו~נה בודקת ד~שה חזקה

 לבתה נמי מועלתד~מה
~"~ 

 דמועיל לה~שירו דש~ני הב"ש קושי' לק~מ
 ד~שרות החזקהלו

 מש~~~
 בתשובת מצ~תי ~~"ז הי~ב ודוק ל~סלו

 חזקה ונם ומזנה בודקת ד~שה חזקה ד~מרי' בפשיטות ד~'הר~"ש
 ~ ושמחתי לבנה נמי ~ני ד~םד~שרות

~~~~~
 ל~ניננו

 לתיר~~ דלית~
 ולית המ"מ קושי' לתרץ שרוצה דהב"ח

 דיפ~ינה ננרבר
~ 

~"~~~~
 ד~ו~ו~ ~~ עפ"י והוא לתרומה יבום בין ל~לק ~~ן טעם
ד~"~

 ע"ב
~ 

 ~ומרים וב' מת ~ומרים
 ל~

 ~ו~ מת
 נינהו ותרי תרימ~די ו~רי~

 והב~
 בניסת ששת ~"ר ק~י תלוי ב~שם עליה

 ~שם ש~ין ופירש"י מעדיהל~'
 נוקפו שלבו למי ~ל~ ב~

~  
 ~ומר

 ליברי
 ופרי~

 הגמ'
 הי~

 ברי ב~ומרת ו~ני קיי~ ~וי ב~שם ~ופה
 ופירש"ילי

 וז~
 היה קיים היה ~לו לי ברי

 ב~
 ~"ש ולפ~ז

 דין דש~נידהר~"ם פסק~
 הת~~

 יב~ מדין
 ה~יסור ~~ן דבתרומה לשוק

נונע
 ~ל~

 לבדה לה~שה
 והי~

 לי ברי ~ומרת
 של~

 ~ל~ נבעלתי
 לזה

ה~הן
 ל~ ~מ~י ו~"~

 ב~ תנש~ ~י~ יב~ נבי ~בל בתרומה ת~~ל
 ~ב~שהי~

 ~ ה~ לי ברי ~ומרת
 ~יש

 שרו~
 ~ם יודע ~ינו ליש~נה

~
 של ה~בר

 ~חרים עם נמי זנת~ ש~ ~
 יש~ ~~

 לשוק יבמה ספק

דה~
 ברי י~מ~ דתרווייהו ב~ינן

 והי~ הו~
 ~דיה ל~' ניסת נבי ~ו

 ~י ודו"קדלעיל
 הו~ נ~ו~

 מ~ד
~ 

~~~
 בנד"ד הר~"ם לדעת היתר ~לה מדברינו

 ~ דה~
 שממנו שמודה

 ברי ~ומרנת~רה
~ 

 והי~ שלי שה~בר
 גם

 לי ברי ~מ~ הי~
 מות~ו~"~

 לו
 ~ם יודע ~ינו שהרי טוב ברי ~ינו שלו דברי ו~~

ל~
 ~חרים עם נמי זנתה

 דה~ ז"~
 הברי ~ין נמי מעדיה ל~' בניסת

 הי~ שהרי טוב ה~~השל
 ~ם יודעת ~ינה

 הו~
 וד~י חי

 ~ל~
 מ~ח

~ומדנ~
 היה קיים היה ~לו ש~מרת

 ו~פ"~ ב~
 וצ~ לברי ליה חשבי'

דל~
 בעינן

 ל~ יה~ של~ ~ל~
 נוקפה

~"~ 
 ~ם ה"נ

 ~~ו~ ~
 ~תה

מו~
 עפ"י לי' שברי ו~ומר

 ~ומדנ~
 שעובר שלו

~ 
 ממנו

 ול~
 מ~חר

 ~וו~ין
 נו~

 בזה
 חשבינ~ ~

 ומותר טוב לברי ליה
 ליש~

 ו~ין ~ותה

 ש~ ~ו~חו~~
 חבירו מ~ברת

 ו~ומדנ~
 שהיה ש~ומר ~גון ~ינו שלו

 שמ~י~ ה~ש~י בתשובת ~ינו ~מו~צלה
 דחשבי' ירושה לענין ~רי"ו

 לבנוליה
 מח~

 לזנות ~יל שהיה
 ע~

 תדיר
 מש~~~

 יבום בדין
 ~ם ש~"ילאיש שני~

 זינ~ ל~
 עם ~מו ~ר עם

 שהוד~ ~
 שהעובר

 מעדיה ~' דזולת התם ~מו הר~"ם אסרשפיר ממ~
 ~סו~

 היטב ודו~ק ל~~ע
 למיחשו~י~א

 ד~רי~ ~שש~
 ש~~נ' נתיר ד~ם

~ 
 ~עובר ש~ומר

ממנו
 תיפו~

 מיני'
 חו~

 ~יתירו~
 ~~ ל~

 קמו ש~רו ~ום חליצ~
 ב~ת~~נן

 ש~~
 דלי~א מ~א ד~ו ודאי בנו

 על~ למיק~
 ~ד~'

 ומ~י~ בל~ו~הרמב~
 ~דבר יוודע

 ש~
 ~~~כ וד~י ~נו

דמ~ולת דו~~ ממ~ ~~
 ~דא~~

 דברינו בתחלת
 ולי~

 ניחוש למימר
 רבנן ~~ דיאמר~

 ~י~ ~~ב~~ת~
 ~ז~ת

~  
 לוד~י ~דבר ~חשבו זה ו~~ם תמיד

 ד~~ ז~ ח~~ ב~~~~~
 ~נות ~~יל

 ל~ ע~
 הד~ר י~בו

~~~
 ח~י~ ~~

 ירושה ~ין ~רי לזה ~ר~יה
 ה~י~ו ה~ש~י ~

 ש~ינו~~רי~ו
~ ~~~ ~~ אא~ ~  

 תדיר
 וה~ב"~

'~ 
 ~ע"~ ו~~

~~
 ~ין בנו

 ~~ ~ו~ ~ני~ ~~ ~ ~~ ~~
 ~ו שז~נתה

 ו~

 ד~ע"ג הרי הדבר יוודעומ~ין
 שהו~

 ~נות רניל
 ~~~~ ע~

 לענין
 ~יירי הר~"ם שהרי וד~י בנו שזה יוודע מ~ין ~מרינןחליצה
 ~י ~ל ~ף ~תב שהרי שר~ילבמי

 ~הו~
 ירושה ולענין ירושה לענין בנו

 רניל היה ~~~כ בנו~ינו
 ~פ~

 חלי~ה לענין וד~~ בנו הוה לא
 לשוק ~שתו ~ת לפטור וד~י בנו שזה רניל ~הוא מחמת י~מרו~יך ו~"~

וש~ני
 ה~

 שמותרת לעיל ד~רן
 עצמ~ ל~ להנש~

 ~יסור מ~ום
 לעצמו שלולפי מעו~~~

 ל~
 בעינן

~~ 
 ~פי' ברי שי~מר

 ב~ומדנ~
 ניסת גבי ~מו

 ~רניל במי ~יירי שהרמב~ם ~~תבתי על תשיב~י ו~ל ודו"ק מעדיהל~'

 ~עפ"י ש~ת~מח~
 ~ו~

 בנו ~י~ו ירושה ול~נין ירושה לענין בנו
 רגילהיה ~~~~

 ~צ~
 ר~יה מ~י דל~~ורה הר~"ש ~ד~תב

 הי~
 לדב~~ זו

 דהא ה~"ש מדבריהר~"ם
 הר~"~

 ו~תב לירושה חלי~ה ~וה ב~מת
 דבריו ש~מוהין הר~"םעל

~ 
 בקדושים שנם ת~~ן ומצ~תי ינעתי~~~

 ל~
 העי~~ן ~חרי כי נ~מין

 ~ש~ ~~~ דברי היטבהדק
 זו

 ל~
 ודברי כר~וי נתבררו

 ~דר~נותהר~"ם
 ו~~

 הר~ב~ד שתק
 ו~ב~

 הר~"ש דברי סדר על

ברי~
 דבריו

 וז"~ ~
 לסמו~ י~ ~ם צ"ע עוד

 שהיה עליו ש~ר דבריו על
 מן שמו~ל ר' ~למנת ולפטור ירושה לעניןבנו

 ו~הי~ החליצ~
נוחלין י~ דפ'

 ד~
 עלה וק~מר נ~מן בני זה ה~ומר דתנן קל"ד

 בנמר~
 ~מ~י

 ~ין ו~ו' היבום מן ~שתו ~ת ולפ~ור ליורשו שמו~ל ~"ר~~י
 להבי~

ר~~
 לנדון

 שיה~ ז~
 ב~דם מיירי דהתם נ~מן ה~ב

 שב~
 הים ממדינת

 עלו~מר
 ~ב~ ~

 עמו
 לרבנן ירושה לענין נ~מן מ~שתי לי ~נולד בני ~

 ליה יהיב בעי ד~י במינו ע~שיו לו שישמנ~סים
 מתנ~

 ~פי~ יהודה ולר'
 שנפלובנ~סים

 ~שהו~
 ולע~~ן י~ירנו י~יר ד~תיב ה~תוב מנזירת גוסס

 במנו ~פי' זה בנדון ~בל בגט לפוטרה ובידו הו~יליבום
 ל~

 ~ימן
 נופיהד~יהו

 ל~
 בוד~י ידע

 נ~ דש~
 עליה ב~~ ~חר

 ~ל~
 בדד~י דאמר

 ד~יהו ~די ~נן ה~נ~ו~ו'
 ל~

 בוד~י ידע
 ~הו~

 בנו
~ש נ~ש~ דמי~ ול~

 ד~מרינ~
 בזנות אבל הבעל ~חר ב~ילות רוב

 ~יכ~
 שהוא ~מו למימר

~~
 בזנות עליה

~~ 
 עליה ב~ו ~חרים

 ~ל~
 ~מר בדדמי

 שהו~
 בנו

~י ~פ~
~"~ 

 בוד~י לידע לו
 הל~~

 ב~ום ליה דהוה מנו ~~ן ~ין
 עדי~

 ד~נן
 ע~"ל ה~מת יודע ש~נו~די

~ 
 בין לחלק ש~'

 ההו~
 דיש

 נוח~'~
לעובד~

 שפיר דידיה
 ~נה המניד נמי ו~~~

 בטעמ~
 דפסק

 וז"ל חליצה דצרי~ה ממנו ה~בר ו~מר שזנה~מי הרמב~~
 דה~

 ה~ומר ד~נינו

 ~ן ~ינו מ~ותתו ~בל מ~שתו בנו היינו יבום לענין נ~מן בני~
 ב~דם מיירי התם וז"ל הר~"שמ"ש ~ב~

 שב~
 ו~ר הים ממדינת

~ 
'~ 

~ב~
 מ~שתו לו נולד שזה עמו

 נ~מ~
 לרבנן ירו~ה לענין

 מנ~סי~
 שיש

 במינו ע~~ו~ו
 יהו~ ול~

 שנפלו בנ~סים ~פי'
 ~שהו~

 מנזירת נוסס
 בשתים ו~'ה~תו'

 ל~
 לו עלתה

 חד~
 שנפלו בנ~סים ~פי' נמי דלרבנן

~שהו~
 י~ירנו י~יר ד~תיב ה~' מנזירת נ~מן נוסס

 מנ~ משו~ ו~
 ועוד

 ~פי' נמי הדין הוה יהודהדלר'
 ב~ ~

 ממדי~י
 ~ל~

 ~' על ~מר
 ב~חר מוחזקין והיוב~ור שהו~

 שהו~
 שה~ב לזה שנים פי נותנין ~פ~ה ב~ור

~ומר
 שהו~

 הנ"ל ב~' ~ו~ר וזה י~יר מדכתיב ב~ור
 ד~

 ~ב ק~"ז

~ד~ית~
 לומר ~דם נ~מן יהודה ~~ר מ~~ן ל~חרים י~י~ו י~יר התם

 ~ינו ~ומרים וח~ים ו~ו' ב~ור בני~~
 נ~~

 ו~נון ו~ו'
 ב~ שמוחזקי~

~ו~
 ב~ור

 ~ר~
 מוקי

 הי~ר~ בצרי~
 ~נון

 שב~
 ב~~ן מחדש

 ~"ל ~ימן ~ב וד~י התם הפשוט ומי ה~~ור מי להם ב~'~וח~ין ו~~

 הנמר~~פרי~
 למ~י

 ~~ ~~ ל~ הל~~
 ליה למיתבי~ בעי ~לו ~חר

 ל~ מיבמתנה
 ליה יהיב

 צרי~~ ל~
 לו שנפלו בנכסים ו~ו'

 ~שהו~
 גוסס

 למ~י וז~לופירשב~ם
 הל~~

 ~דרבנן
 ק~

 פריך
 יהוד~ ל~ דבשלמ~

 קר~ ~~ינ~טוב~
 חזקה ב~ום ~פי' ל~ב ליה ד~ימני'

 דסד~~
 ניזיל

 חזקה~תר
 דליכ~

 במתנה ליה יהיב בעי ~י מיגו למימר
 ד~

 קיי"ל

 עדים במקום לשקר לי~~
 ל~

 ~מרינן
 ~ל~

 למ~י ~בנן
 הל~ת~

'~ 

~חמנ~
 י~יר

 הי~ר~ ~רי~
 ש~ב

 הו~ סבר~ ה~ קר~ צרי~ ~~ נ~מ~
 הו~~~~

 זה ועל מגו ע"י
 ה~ צרי~~ ל~ ~~

 ד~~מעינן
 ל~בדמהימנינן קר~

~~ 
 לו שנפלו בנ~סים

 ~ש~ו~
 דבזה נוסס

 לי~~
 מנו

~איצטריך
 ~ר~

 בנ~סים ~פי' נ~מץ נמי דל~נן ~רי בקיצור ~~~ל די~יר

שנפ~
 לו

 ~ש~ו~
 ד~ז ~וסס

 ~י~~
 ~~ו

 נ~~ ו~פ~
 ה~תוב גזירת מצד

~~
 ולרבי די~יר

 ~ו~
 י~ין

 מ~~
 די~יר

 ה~ ~נ~~
 ~פי'

 ננד ~ומר~אב הי~~
 הח~

 ב~~ר שמוחז~ים ~~ן
 שהו~

 ה~י ~פילו הב~ור
נ~~

 מחכ"ת ~חר ~רי ~~וב ~זירת
 ~ בת~י ט~

 ו~~ ~~~
 יש אמנם

 ~בי~
 ~מנה פ' מיבמות ר~יה

 דת~ן לכ~~~
 ~אי~~ל

~~ 
 ~ת

 ~תרו~ ת~~~ ~~~
 ~~יא שם וה~~ך ו~'

ה~וני~
 ו~יק

~~~~ 
 בנדון

~ 
 שדינן

 בתרי~
 וה~א וז"ל ו~תב ו~ו'

 למי~ר~י~א
 ~~~ ~מ~

 דאוקמינן
~  

 כשרות בחזקת
 ~י~ ל~~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

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

~~

~ולדה
 לי~א לולד ~הונה חזקת ~שרות בחזקת דאוקמינן דנהי ~שר~

 הוא ואם בתרומה תא~ל ילדה קאמרהומתני'
 ז~

 המזבח ~ג מקריב
 מודה שהיא ~יון טעמא היינו אלא בשבת ומבעיר~שוחט

 שב~
 עליה

 בנדון ו~"ש דידיה בתר ליה שדינן עליה בא אחר אםוס~
~ 

 שהיתה
 החליצה מן אשתו ולפטור ליורשו בנו שהוא לי שנראה וכו~ בביתו~מיד
 אישתמיטתיה ע~"ל היבום~מן

 ה~
 אית~י' ע"ב י~ג דף ד~תובות

 ר~
~~

 אשה בעדות במד~א יוחנן
 בגו~

 עדות אבל
 א~

 הולד ד"ה בבתה
 ופסול שתוקי לאו מאי~תוקי

~ 
 ~לומר וז"ל פירש"י ו~שר שתוקי

 היה ~הן שאם במקצת הוא~תוקי
 הבוע~

 ז~ר יהיה והעובר
 היא נקבה שאם ~יוחסין הוא ~שר א~ל ~דלקמן ~הונה מדיןאותו משתקי~

 ~לא ~ודה יעבוד שלא ~הונ' ~דין פרש"י ~קמן ו~ו' ל~הונ'תנשא
 מ~שיר בה דמ~שיר דלר"ג דס"ל יוחנן דר' אליבא וזהו ~מהיא~ל
 בבתה~מי

 ואפ~
 תרומה או~ל ואינו עב~ה עובד אינו ז~ר ~ולד אם

וא~~
 ~יון

 דהל~ת~
 ~ד~י"ל דר~ג אליבא ~ר~י

 ע~~
 מתני'

 דס~
 אלמ~ה

 לא נמיל~ה~ג
 קאמ~

 אינו הבן אבל לבדה היא אלא בתרומה תא~ל

או~~
 ממזר אפי~ו שהרי או~לת ש~יא תתמה ואל עבודה עובד ואינו
 שאינו ~ל הש~ס דקאמר הנ"ל בר"פ ~דאמרי' בתרומה אמו אתמא~יל
 ו~ן ומ~~יל או~ל דא~נו ממזר והרי הש"ס ופריך מא~יל אי~~י~ל

 ~אשה דדלמא עצמו הוא ~מ~ש הרא"ש של ראייתו נדחהולפ"ז הל~ת~
 כשרות~חזקת אוקמינ~

 שריא ל~הן ~א נבעלה שלא ברי דאומרת איהי וא"~
 בחזקת א~תה מוקמינן אם תימא ולא ודו~ק ~הונה מדין אותומשתקין ~ור~ עפ"י אלא ~הן שהוא ידוע דאינו הולד אבל בתרומה~מי~ל
 לענין ~ן אם~~רות

 ירו~
 הרא"ש ~י דידיה בתר הולד נשדי נמי וחליצה

 דנאמנת ~~ג להל~תא דקיי"ל מהא ראיה להביא דאין זה נפני ~תבעצמו
 חזקה ד~~א התם~דשאני

 בודק~ דא~
 אוקי דאמרינן משום א"נ ומזנה

 ~שרים נמי אחרים ~אן אבל נ~עלה לכשר ואימר ד~שרות ב~זקתהאתתא
 בחזקתו ממון העמד בי~שה ואדרבא ~שרות מחזקת הוציאוה ולא~צלה
 חזינן~רי

 דאי~
 מחזקתו ממונא אפוקי ובין יוחסין בין חילוק

 בחזקת מוקמינן דהאשה דאע"ג ~תם ראיה אין נמי יבום לעניןוממילא ע~~~
 את פוטר שהוא לומר דידי' בתר שדינן לא מ"מ נבעלה דל~שר~~שרות

~חליצ~
 ספק בחזקת הולד ~רי ל~ת הבא הנושא ישא דאיך

 היטב ודוק ~הונה לדין דידיה בתר לולד שדינן דלא ~מו ממנוהוא א~
 אלא ראיה מזה ~ין בעצמו ~' שהרי לזה מודה עצמווהרא~ש

 למימר איהו דסובר משום ל~"ג ~מנה דס"פ ממתני~ ראיה~הביא שר~
 ~~לת דהאשה~דה~איל

 בתרו~
 וז"א ~ודה עובד נמי הולד א~כ

~ 
~~~

 בין אשה עם שזנה מי וז"ל בספרו ~' ~ה ורבינו וז"ל ~תב
 מודה היא ואפי' מ~ו עובר זה ואמר ונתעברה איש אשת~ין פנו~

לו
~ 

 לענין בנו שהוא פי על
 כשם יבום לענין ספק זה הרי ירו~

 שזה הדבר יוודע ומאין אחר עם זנתה ~ך עמושזנתה
 לו אין והרי ב~

 תמוהין ודבריו מתיבמת ולא חולצת בו דנין ולהחמיר הוא ס' אלאחזקה
 למה ס' שקורהומאחר

 ~ות~
 ~ורשו שהוא

 ומוצ~
 יורשים מח~ת הממון

 דהא חדא ממוני' ~ל ליה יהיב בעי דא~ קאמר מגו משום ואי~וודאין
 ליה מהימנת מיגו משום אי ועוד ~גו ה~א שיי~א דלא לעיל~ברירנא
 ואי בגט לה פטר בעי דאי במגו חליצה לענין נמי נהמני' ירושה~ענין
 יורשו שהוא~ קאמר האב נאמנות~שום

~~ 
 מגו משום ולא יהודה

 האומר י"נ פ' ~דתנן נאמן יהא נמי ~ליצהלענין א"~
 וקאמר נאמן בני ~

 ולא ~יבום אשתו את ולפטור ליורשו א"ש א~י הל~תא למאיבגמ'
 דתני אריא מאי יבמות ~ריש ~דאיתא להתיבם אשתו את לאסור~תני

 חלצה מיחלץ אבל להתייבם ~~א אוסרות תנא אי אוסרות ליתניפוטרות
 לגמרי דמשמע פוטרות תנא~הכי

~ 
 החל~ה

 ו~
 דברי לפי ואף היבום

 כי שתחליץ קאמר לא ו~ו' לו מיוחדת שהיתה זה~נדון
 א~

 כתב לא הוא
 ~נוי~ באקראי בזנותאלא

 דומיא
 דא~

 דברי לענ~ד הרא"ש ~~"ל
 להל~תא קיי"ל דהא ברורים~רמב"ם

~~ 
 אתי די~יר דקרא יהודה

 נאמן ~חזקה נ~ד דא~ילולאשמעינן
 ~ ה~

 הוה דלא
 נא~

~~גו ~ ~י
 ~ ח~ ב~ו~

 הרש~"ם ~דפי' עדים ב~ום מגו דהוה אמרינן
 לעיל~הבאתי

 אפ~
 מצד

 גזי~
 הכתוב

 נא~
 במקום אפי' האב

 הר~ קאמ~ מאיוא~~ ח~
 דאב נאמנות ~שום אי

 קא~
 יורשו שהוא

~נין א~
 ~א נמי חליצ~

~~ 
 י~ה דשאני

 דגזי~
 ~כיר היא ~וב

~~ירנו
 משא~~

 לענין
 ד~ חלי~

 ~ליצ~ ~גבי ~ינו
 גלי דלא הי~א גל~ דג~י~י~א ירו~ גבי ~מו קרא

 ל~
 ~י~א מ~ו ומשום ~לי

 ב~ום~ו ~~ ~וט~
 חז~

 דא~ סהד~ דאנן ~~ו הרא"ש כד~ב
 ודאי לי~ ~לו

 והא בדדמי או~ר אלא בנו~וא
~ דתנ~ ~  ו~אמר נאמן בני ~ 

 קת~י ~א לפטור ~דקתני ~י~~ אשתו ~~~ור ו~ו' הל~תא~מאי
~א~ור

~~ 
 דאין כ' ~מו הרא"ש הלא תמיהני לגמרי ד~וטרה

 ~בי~

ראי~
 שיי~ וא"~ מאשתי בני זה שאמר איירי דהתם מההיא

 ב~ה
~  לה פטר ~י ואי~הואיל 

 בג~
 ל~ן

 נא~
 לומר נמי

 ~אומר ~ל בני ~
 מגזירת הוא ירושה לענין דנאמן ~הא מגו לי~א מזנות בני~זה

 ~ד אפי' י~ירנו י~ירד~תיב ה~תו~
 וא~~ ~ז~

 שא"א ~חזקה דהוי אע"ג
 ירושה לענין הוא הכתוב גזירת אפ"ה בדדמי וא~מר בנו שזה בודאילידע ~

~משא"~
 לנו דאין י~ם לענין

 לפוט~
 לא ומגו מגו מחמת אלא

 שיי~
 אלא

 הר~"ם דאף ש~' מה ועוד היטב ודוק בזנות ו~א מאשתובבנו
 ל~

 קאמר

אל~
 ד~י עניות ~י שתחליף קאמר לא במיו~דת אבל דאקראי בזנות

 ואמר ~' אשה עם שזנה מי הרמב"ם ~' שהרי ~ן הרמב"ם ~וונתאין
 ומצאנו ו~ו' ממנו העוברזה

 להריב"~
 וז~ל ש~' מ"א סי' בתשובה

 י"ל ~י ו~ו' ממנו שהולד מודה ראובן אין אם עליה בא שראובן~נודע אע~
 בין חילוק שיש הרי וכו' זה עם שזנתה~שם

 ב~
 ~ליה

 ובי~
 שהולד ~דה

 ~גון היינו ממנו שהולד שמודה דבריו פי' ~"ג ובתשובת~מנו
 א~

 אחר
 עמה והתנהג תמיד אצלהרגיל

 ~א~
 והרמב"ם בזה ו~יוצא אשתו עם

 ואמר וכתבדקדק
~ 

 דאפינו לאשמעי' דאתי משמע הרי ממנו העובר
 ~וונתו דאי חליצה צרי~הבמיוחדת

~~~ 
 דלא ב~וונתו הרא"ש

 א"~ באקראי בזנות א~אשתחלוץ ב~ינ~
 ליה הוה לא

 להרמב~~
 מי אלא למימר

 ולמה באקראי זנות דמשמע אשה עםשזנה
 הוסי~

 ואמר לומר
~ 

 העובר
ממנו

 א~~
 ~מר יודע דאז במיו~דת דאפילו לאשמעי' הרמב"ם ד~וונת

 הנ~ל עה~ג בתשובת ~מ"ש ממנוהעובר
 אפ~

 חליצה צרי~ה
 ~הקשה עה"ג בתשובתשם ~ועיי~ ודו~

~ 
 הפנויה על הבא ד~הן ג' סי' רמ"א

 פסק קנ"ו ובסי' לו מיוחדת בשאינה אפילו ומשמע~הן הב~
 דדוק~

 במיוחדת
 גדול בדוחק ותי~לו

~  
 ~לפענ~ד

 ג~
 קנ"ו בסי' ~מו ~"א רמז ג' בסי'

 דוקא דר"ל בנו שהוא ומודה הפנויה על הבא ~ן ו~תב דקדק~רי
 הריב'~ש בשם עצמו עה"ג ~מ"ש מיוחדת והיינו בנו ש~וא~שמודה
 נמצא אשתו עם ~איש עמה ברגיל היינו בנו שהוא דמודה דבריוופירש
 ברור וזה מיוחדת היינו בנו ש~א ומודה בלשונו רמ"אכש~ב

 דבירושה לחליצה ירושה בין להרמב"ם ליה דשאני לעיל ~מ"ש תיקשיו~י ופשוט~
 לפ"ז יבום לענין מזה ללמוד ואין גלי דגלי והי~י י~ירנו י~יר רחמנאגלי
 יהו~ ~ קא~אמאי

 לומר אדם ~נאמן ו~שם
 נאמן ~ך ב~ור בני ~

אד~
 מה י~יר מד~' הוא וסברא וז"ל ופי~ב"ם ו~ו' ~ושה בן זה לומר

 נמי ונימא גלי קרא דגלי הי~א אמרי' דלא נמצא אחר לדבר לי מה בכורלי
 קאי נמי די~יר אליה רבינו פי' הביאו דהתוס' ק~יא לא ה~י יבוםלענין
 דהיינו שנואה בן ~וא לומר דנאמן י~יר השנואה בן ~לומר השנואהאבן

 ג~שה ~הן שנשא ~ו' בנשואיהשנואה
 ו~~~

 ע"א דמ"ז ביבמות התוספת
 י~יר השנואה ~ן מד~תב לן דנפקא ר~א ~פי' משמע דבירושלמיו~תב
 דהא ~יר~למי ו~דאיתא אלי' ~ר' פוסק הרמב"םולפ"ז

 ד~~
 לומר

 מזה ל~וד ואין י~יר השנואה בן קרא דגלי נמי היינו גרושה בןזה
 יבוםלענין

~ 
 שמ~ון רבי~ אדברי לי דקשיא מאי הספר על להעלות אמרתי ~~~~

 שהקשה בת' ה~"ש שהביאז"ל
 מעוב~

 ארו~ דהאי
 וארוסתו

 י~ושע לר' אפילו ~שר והולד מודה דהא חדא דקאמר ~~ב די"ג~ד~~בות
 ל~"ג אלמנהבפ'

 בלישנ~
 והבעל מעלמא דדיימא א~ג אביי קאמר קמא

מו~
 בפ~ לישני לב~ בב"י ואסור שתוקי א' ושמואל מ~ר הולד רב אמ'

 הולד אין האם בדיקת דע~י דמשמע קאמר דבדוקי לישנא ואף יוחסיןי'
 האי דכתובות דפ"ק ד~יא ר"ש ותירץ דר~י ~יבא ולא ~"ג אלא~שר

 בעילות רוב שדינן הל~ך תמיד אצלה רגיל שהיה ~ל מיניה~דקאמר
 כי עליה בא שלא הארוס שאומר מיירי ל~~ג אלמנה דפ' וההיאבתרי'
א~

 מדאפ~ה ~ינן הל~ך אחת פעם
 ארו~ לגבי נפ~

 אפקרה
 ממתני' רבא מייתי רא~ מאי לפ"ז לי וקשיא ע~"ל. עלמא~לגבי נפ~
 רגיל שהיה איירימתני' דלמ~

 אצ~
 ותני מדפסיק ו~"ת בתרי' ~דינן הל~ך

 לאביי מיהא תיקשי אקראי בין רגיל בין ליה משמע ב"י על בא ~הןהיה
 הא~רים בבית חבושים בשהיו אי~י ד~ני' רבא דברי למידחידדחיק
 שה~ איירי דמתני' למידחי הוי טפי מצוי שאינו דבר~~א

 אצלה ר~יל
 דהא בתרי' בע~לות ר~בושדינן

 ~אוקמת~
 חב~ים הי~ ששניהם דאיירי

 ה~ ~תני פסיק קא הא תיקשינמי
 לא דאביי אלא ב~י על בא ~הן

 לא ~אי א~~ ותני פסוק דקאלהא ח~
 אוק~

 אצלה ברגיל
 ב~יולאוקמי ~ש~ ודח~

 בבי~ ~~שי~
 לאביי ~ו שני דלא ודאי ~לא האסורים

 רגיל לשאינו רגיל בין~א
 הגאוץבני~~ץ ~

 ~ה~ החרי~
 ~מ ליב

 דפה~
 ד~אמר ~א ~וב

 אין האסורים בבית ~בושים ~יו איירי דמתנ~אבי~
~וונ~

 תלינן זה דמשום לומר
 ה~ובר שבודאי לו~

~~ 
 ~א

 א~
 לומר

~
 ~יק ש~י

~~ 
 ב~לין

 אפ~ די~
 אין

 אפ~רופ~
 א~א ~ע~ות

ה~
 ~יו ~יון אביי ~אמר

 חבושי~
 בבה~א

 א~ א~
 דבא

~  נ~ 
 אחר



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~"~~~~~~ ~~ 
 מ"מ לעריות ~פטרופס ~יןמשום ~~~ ~~~~~~~~

 ה~
 בתר~ שדינן בעיל~ת רוב עכ~פ

 וה~ ב~~~ ע~ ח~ו~ דהוידה~~
 ~פטרופס ~ין בח~לין ה~מ' דמסיק

 בתר דאזלינן לה~כיח הש~ס דבעי מ~י על ק~י דהתם ש~יר~תי
 ~ב~

ו~~
 בתר ד~זלינן מוכח ד~כ שפיר ק~מר

 רו~~
 ל~ ד~י

 בתר ~זלינן

רוב~
 מועיל ~~ין ~"כ

~ 
 דהוו

 דה~ בבה"~ חבושי~
 ~פ~טרופס ~ין

 דידיה בתר ~דינן בעי~ות דרוב משוםו~י
 ה~

 ~מרת
 דל~

 בתר ~זלינן

רוב~
 ~בל שפיר אתי התם ~~כ

 ה~~
 דבח~ושין למימר ~"ש

 ב~ה"~
 שדינן

 בתרי' בעילותרוב
 דה~

 בתר ~זלינן ב~מת
 רוב~

 דק~מר לומר ע~כ ו~"כ
 בעילית ר~ב שדינן זה דמשום לומר רוצה חבו~ים בשהיו מתנ~~ביי
 והיי~ו ~צלה רגיל שהיה מתני~ ד~ירי ~מר ~~לו והויבתריה

 לישנ~דנקי~ ר~ ה~
 דהש"ס

 ד~~
 לה

 וב~ דוכת~ בכ~
 מה נמי מיושב

 על ~ילשתמהתי
~ 

 שהקשה לקושייתו המרדכי שתירץ
 ~~יסק~

דהרמב"~
 מתני' דהך ותירץ וכו~ מ~ר ל~תויי בן לו שיש דמי ממתני'

 ח~~~ין שניהם שהיו~יירי
 בבה"~

 ע"ז ותמהתי
 מ~

 בח~לין ד~י'
 ~~ש לעיל ~לפמ"ש ~כו~~פ~טרפוס ~י~

 לפי דה~
 המסקנ~

 בתר ד~זלינן
תו רוב~

~~ 
 ה~ ק~י

 ~פוטרופוס ד~ין
 דה~

 בתריה בעי~ת רוב שדינן מ~מ
 ~למנה דס~פ למתני' ~ביי ו~דמוקי ~וז"ל ו~תב המרדכי שסי~םו~ו

לכ"~
 שפת דל~אורה עכ~ל

 ~~~ ית~
 דהוכיח ~~ש לפמ"ש ~בל

 סבר~
 זו

 בעיל~ת רוב דשדינן ~מרינןדבר~יל
 ד~ל~כ ~ביי מדברי בתר~

 מוקי ~י~
 בחבושים~ביי

~~ 
 ~ין

 ~פ~טרופ~
 בעילות רוב דעכ"פ ל~מר ~ע~כ וכו'

 ~ ~ני ג~ לבי ישמח בני חכ~ פי דברי ~לה ודו~ק בתריה~~ינן
 ~~שר היטב נכונים הרמב~ם דדברי לקמיית~~~~~~~~~

~ש~ר שמהרי~~
 פוסקי~

 שמ~תרת ~דים
 ול~ בכה"~

 במזנה ~סרו

 להנש~~ל~
 ~חר ל~יש

 דעובד~
~יר שייכ~ וב~ בהכי ~יירי ע~כ דידהו

 טעמ~
 ~בל ~דם שום לתבוע בידה ~~ין ש~תבו דידהו

 להנש~
 לזה

 ~ה~ובר להשמודה
 שיי~ ל~ של~

 ה"ט
 דה~

 מבו~ר
 סו~

 סי'
 ~ם ממנו וי~דה הפנויה~ל הב~ ע~

 הי~
 שה~לד מודה

 ממנ~
 חייב

 נמצ~ לז~נ~
 יש

 ו~ת~ל אותו לתבועבידה
 לב~ שבו~~

 מ~מ מהרי"ו כמ"ש לב"ד
עצ~ו הו~

 ל~
 הרי למות בנו יניח

 דב~בד~
 רוצה ב~ם ~יירי ע"כ דידהו

להנש~
 בניסת ~בל ל~חר

 ל~
 וה~~ הי~ ~וי ש~דה

 ה~י ברי
כמו הדי~

 בתרו~
 דע~כ נלע"ד ועוד יבום בדין דמחמיר להרמב"ם ~פילו

~רמב"ם
 ל~

 לכת~ב הו"ל ד~ל~כ מזנה בפנ~יה ל~סור ס"ל
 ~~ח לה~ין ~מי צריכה~~נה להשמי~ ול~

~~ 
 לידתה

 דבשלמ~
 וש~ר הטור על

 ~"ל~~~קים
 דטעמ~

 ~סורה דמעוברת
 להנש~

 משום
 דקיימ~

 למניקה

ו~~~
 ל~מר ~פשר ברעב ליה ו~לה ח~ה ותתעכר תתעבר

 דל~
 כתבו

 דבמזנה משום מק~ו ~סורה דמזנה שנדע ד~מכו ד~ה~ן
 טפי ~יכ~

 ~ברה דק~לה~ש
 בר~

 לשום לתבוע בידה ~ין ~רי מהרי"ו ~מ"ש
 קשה הרמב~ם על ~בל~דם

~~ 
 ~יהו

 ל~
 דלמניקה במעו~רת כתב

קיימ~
 וכו'

 ~ל~
 כתב

 במעוברת הטעם כ"ה דין ~ירושין מה~ בפי"~

 יזי~שמ~
 ~מ~י ~~כ תשמיש בשעת ה~לד

~ 
 ~~רה נמי דמזנה ~שמעינן

 דמותר~ נימ~דל~
 להנשא

 לב~
 שישמור

 של~ ~~~
 עוד תזנה

 בין חילוק ~ין וז"להלבוש כמ"~
 ~הי~

 בין ~למנה
 שהי~

 בין ~רושה
 שהי~

 מזנה

ול~
 ~מרינן לא במזנה וכן וכ~~ ~מרינן

 וכ~
 נתיר~ה

 להנש~
 שישמ~ר לבעל

 ~~~ות~
 עכ~ל עוד תזנה

~~ 
 לי' היה

 להרמב"~
 מזנה דין להשמיענו

 ליכ~דה~
 למימר

 דסמ~
 כדלעיל ~רי~ו ~סברת

 ס~~ ל~ ~יה~ דה~
טעמ~

 דלמניקה
 דדיחס~ טעמ~ ~ל~ קיימ~

 זה ~לטעם
 ליכ~

 ק"ו
ו~דרבה במז~

 ~יכ~
 דב~נה למימר

 הלבוש כמ"ש הבעל שי~מרנה כדי נתירו~
 ב~מת דהרמב~ם ל~מר ~ע"כ דמזנה ה~יסור להשמיענו להרמב~םוהו"ל
 דבמזנהס"ל

 ל~
 ומ~תרת ~זרו

 הבעל שישמרנה כדי ל~נש~
 של~

 תזנה
 מהר"י כדעתעוד

 של~ וא~ מינ"~
 זינתה

 ~ל~
 ~חת פעם

 ~ד~ ודל~
 ש~ת~הצ~

 להקל ש~ין
 ~ל~

 פעמים כמה שקלקלה ב~~ה
 שזינתהבמה ~פיל~ ~ל~

~ 
 לחוש יש שנתעברה בפעם

 תוסי~ של~
 כפי' לזנות

 כן הלב~שש~תב הה"~
 סביר~

 נלע"ד ועכ"פ ב~מת להרמב"ם ליה
 ~דםל~ותו דלהנש~

 ששניה~
 מותרת להרמב~ם בוד~~ ממנו שנתעברה מודים

~~
 הרמב"ם דעת ~ לב~ ~ני ~ריך ותחלה לידתה ~ודם

 והסמ"~
 ~~ר

כל
 הב~י~

 ד~יס~ר הטעם במ"ש עליהם ~ד~לה תמיה תמהו ~חריהם
מעוברת

 ~ב~מר~ די~ס~ מ~ו~
 ומסיק זה טעם ~ידחי

 למניקה דמע~ברתמש~ם דמלת~ בטעמ~
 קיימ~

 סו~ית ו~ציע לתרץ ונלע"ד
 ה~מר~

 בפ'

החול~
 דמ"ב

~~ 
 דמע~ברת לן דקים היכ~~

 משום ו~ני חבירו מע~ברת~דם יש~ ל~ תני~ ~למ~ תינש~
 ופרי~ דיחס~

 ומשנ~ נמי דידי' הכי ~י
 נפשו ~שומר פירש"י עלוי' חייסדידי'

 של~
 ילחצ~ו

 ופרי~
 חייס ה~נ

 ומסיק~ילוי'
 ~ל~

 למניקה מעוברת סתם
 דלמ~ קיימ~

 ומיעכר ~יעברה
 ליה וקטלהחלבה

 מ~י תיקשי ולכ~ו~
 פרי~

 חייס ה~נ ה~~ס
 ~רמב~ם כמ"ש מדידי' חבירו בןש~~י דלמ~

 ב~~
 חבירו בן על מקפיד ד~ינו

 ביה הדר ~מ~י התרצן על ק'וכן
 ניח~ ~ל~ דדיחס~ מטעמ~

 לתרץ ליה
 הרמב~םכדחילקו

 בבנו כמו עליו מקפיד ד~ינו חבירו בן דש~ני והסמ"~
 דל~ תימ~וכי

 חי'ס דידיה כדק~מר קסבר מ~י ~"כ בהכי לחלק ס"ל
 דידי' דמשמעעילוי'

 ד~ק~
 עילוי' חייס

 ~ל~
 הדר ~מאי ו~"כ דחבריה

ב~
 במ~י לדקדק יש וע~ד

 דפרי~
 לשון דמ~י חייס ה~נ הש"ס

 ל' ~~ו חייס נמ' דחברי' למימר ~~~לדנקט הכ~
 הכ~

 כוונת ד~ין נלע"ד לכן
 חייס נמי ד~דחברי' למימרהמקשן

 דמלת~ פ~וש~ הכי ~ל~
 דלעיל

מיניה
 פרי~

 בנה שיירש כדי עצמה מחפה ~שה ומשני ב~ילוכה ונבדקה
 נפשו לשמור ויכול חייס ד~דידיה דמסיק ולפ~מ בעלהבנכסי

 של~
 י~לצנו

לפ"ז
 דל~ מסתבר~ ~יפכ~

 שישמ~ר מע~ברת ~י' שידע כדי עצמה תחפה
נפשו

 ~ם מש~"כ יחלצנ~ של~
 ל~

 ידע
 ש~י~

ויה~~נו במת~וי~ של~ ילחצנ~ מעוברת
 ול~

דק~מר המקש~ דברי הם ש~לה ~נ~"ד ~לה בנכסי שיירש יחי'
 ה~~

 ר~ל נמי
 הכ~

 ג~ח להמתין דצריכה ד~מרינן ב~מעתין
 שתחפה דחיישינן מש~ם דבהלוכה ~ד~הסמ~ינן ול~

 נימ~נמי שייר~ ~די עצ~
 כשי~דע דחייס משום כלומר דחייס

 ~דרב~ הי~ שמעובר~
ל~

 נפשו לשמור שידע כדי ~מה תח~ה
 ד~ין רש~י שכתב ~ו יהרו~ של~

מת~וין
 להרו~

 ~ל הנפש
 ~ע~~

 כמו מקפיד ד~ינ~ ~פשר חבירו דבבן
 כ~ידע ר~ל במתכ~ין ה~ר~ו ~ין מ~מבבנו

 שהו~
 מעוברת

 צרי~
 לשמור

 כהור~ יה~ של~נפש~
 ~ז ~מה כשתחפה מש~~כ ב~~ונה

 כלל נפשו שומר ש~ינובכוונה של~ יהר~נ~
 דה~

 שהי~ ~~י
 וע"ז מעוברת

 מתר~
 הש"ס

~ל~
 למניקה מעוברת סתם

 קיימ~
 דק~מר ממ~י ביה דהדר כלומר

 מחפהשה~שה
~~ 

 בנה שיירש בשביל
 ~ל~

 שלמניקה בשביל

קיימ~
 מליש~נה ~ימנעו

 דל~
 נ~ש ~בידת ידו על להי~ת ירצה

 מיעב~דדלמ~
 ~בל ~מה מחפה לכן ליה וקטלה חלבה ומיעכר

 ל~

~
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 שומר ואינו מעוברת שהיא דעת בבלי כשיהרגנו ירש דמי שירשבשביל
 ביה הדר לא ול~~ז ה~~ס סוגית לפרש ~נלע~דנפשו

 מ~עמ~
 דדיחסא

 דפריך הא דבשלמא חבירו אבן יקפיד לא שמא נפשות לספק חששודחז"ל
 מ~ם ~יינו נפשו שישמור כדי ~~מו תחפה דלא דמסתבראה~~ס
 ולא חבירו אבן גם יחוס או~י עיבורה לגלות תברור דהא~ה היאדסברא
 לא שמא חששו חכמים משא"כ דעת בבלי יהרגנו בודאי דאזלחפות
 לשמור דיכול אסרו לא בדידיה הלכך בבנו כמו כך כל אדחבריהיקפיד
 נפשות לספק חששו חבירו ובבןנפ~ו

 שמ~
 ואסרוה כך כל יקפיד לא

 גם דחייס מאן נמי איכאולפ~ז
 אדחבר~

 דישמור רוב הוי בנ~ד א~כ
 שדינן דאםנ~~ו

 בת~
 בתר נ~די אם ואף נפ~ו ישמור ודאי דידיה

 ~ומר רוב והוי בדחבריה גם נפ~ו דשומר מאן נמי איכא האדעלמא
 להנ~א מותרת הרמב"ם דלדעת הרי חז~ל גזרו לא ובזה נפשודישמור
 האיסור דטעם הפוסקים ולדעת הרתה שממנו מודים ששניהם לזהעכ~פ

 ~אחז"ל גופא טעמא ~אי הויבמ~וברת
 כדאמרן מותרת נמי במניק~

 לתבוע ממי לה דאין משום היינו במזנה האוסרים לדברי דאףלעיל
 שהוא ע~א בסי' דמבואר נתעברה דמניה מודה דהוא היכי אבלמזונות
 דמחמ~ר נ"ה סי~ צ"צ בת' וגם להחמיר ~אין הפוסקים מודים לזונוחייב
 הצ~צ כתב ק~ד ובסי~ ממנו ~ולד שאין אחר לאיש להנשא אלא איירילא

 דהשתא לפ~ד משום מעוברת בעודה עליו לאוסרה אין אבל וז~לבהדיא
 נמי נפשה אפקרה האי לגבי נפשה מדאפקרה ~יישינן מ"מ להשמודה
 הויא וא~כ אחרינאלגבי

 מעוב~
 פסק דכבר ~יישינן לא להא

 ~ה שמודה כיון להכי חיישינן דלא פנויה אלמנה על שבא כהן גביוכו' הרא"~
 לא מעוברת דלענין וז~ל סק~ו י"ג בסי' ~ב~ש וכ"כ עכ"ל עליה~בא

 שמאחיישינן
 זנת~

 אם אחר עם
 שניה~

 נתעברה דממנו מודים
 שמא חיי~ינן לא דרבנן באיסור ד' בסי' איתא וכבר כו' הרא"שבת' כמ"~

 ~ל תירוצו אחר בהם נמשך אלו דבריו כי ואף עכ"ל ג"כ אחר עםזנתה

הב"~
 שתירוצו לעיל ביררתי ואני לעיל שזכרתי הרמב"ם על המ~מ לקו'

אין
 ~ול~

 שמא חיישינן לא דבדרבנן לאומרם הם ראוים לדינא מ"מ יפה
 הב"~ נמי כן כתב כא~ר אחר עםזנתה

 בס~ק הב"ש נמי וכ~כ ד' בסי'
 אין תו נתעברה וממנו עמו ~זנתה מודים ו~יא הוא ואם וז"לכ"ג

 כלו שלא מחמת לאוסרה ואין עכ~ל אחר עם זנתה ~מאחוששין
 תינוק ~~ידתכד~ח עדי'~

 ה~ג~~~
 הסכימו דכבר

 הגדולי~
 שבות ובת' ח~צ בת'

יעקב
 באש~

 לה א~א זה ומחמת ארסית שחלבה הסכימו שרופאים
 נמי ובנ~ד כד"ח תוך תינשא דלא החכמים גזירת בכלל שאינהלהניק
 מכלל יצאתה הרי תניקהו אם סכנה ויש חלבה ונעכר שנתעברהמאחר
 להנשא זו אשה להתיר מסכים הנני לכן ההיא אשה גבי כמו חז"לגזירת
 לו אשר שמודה אישלאותו

 הי~
 באת' ולראיה שתלד קודם אף הרה

 כהן חייםנאום לפ~~ ~~~~"~ חשוון לחדש כ"ד ד' יוםע~~ח
 ~אפורט~חו~~

 והגליל לבוב
 י"צו~

 ~נה ~ם חבירו מינקת של חדש בכ"ד רא~וניםשאלת~~~~~~
 חדש או חדשים כ"ד למנין העיבור חדש לחשובמעוברת אח~

 למנין עולה אינוהעיבור
 וצריכ~

 ה~נה אם חדשים כ"ה להמתין
 מ~ברת~

 מיימוני בהגהות כי חדש כ"ד למנין עולה העיבור שחדש~~~~~~
 כתב דביבמות מרדכי בהגהות וכן למנין שעולהפוסק

 ~סר וא' מלא א' דהיינו הל~נה חדשי חדשים דכ"ד פירשושגדולים
 דלפי לתשובה שאלה דקדושין מרדכי בהגהות וכן ימים תש~ח~הם

 של ~דש כ"ד א~א מחשבין שאין נראה דעירוכין בתרא דפ'המסקנא
 ו~ן להקל הכריע ובב"י עכ~ללבנה

 קב~
 י"ג סי' אה"ע ~ש"ע ל~לכה

 כ"ד וכן וז~ל כתב מ"ו ס"ק נ"ז סי~ ביו~ד הפ"חוכן
 חד~

 בפ' שהוז~רו
 אך ע~ל חדשים כ"ד ל~ן עולה העי~ור חדש ~ו' מינקת ל~ין~ע~פ
 לחדש אפילו יחוש דל~חלה וי~א וז"ל כתב בהג"ה י"ג סי~ בא"ער~א
 ~ם להחמיר מחליט שאינו משמע רמ~א ד~ון הט"ז כתב ו~זהעיבור
 זולת להחמיר מכריע א~נוהב~ש

 הב~
 לידו שבא למעשה שפסק כתב

 לדבר טעם שום כתב ולא רמ"אכחומרת
~ 

~~~~
 של וה~~ר היסוד שהרי להח~יר מיחוש שום כאןאין

 סי' הד~ן בתרומת מ~ש הואר~א חומר~
 ~ש עפ"י רי~

 מ~ברת ~~נה ואם בעינן מלאים חדשים דכ"ד ~ר"מ בשםבמרדכי
 נתעברההיא

 לתינו~
 שלו שמחות בהלכות מ"ש עצמו דבריסותרים א~ ~~~ דדברי ~ג~לים אחד הקשה וע~ז

 דמדנ~~
 על ~דשים י~ב

 שנה נקט ולא ואמואביו
 א~

 וכתב ~דשים בי"ב נמי די שנה נתע~רה

 מניקתו היא כמה שאחזו מי בפ' דתנן מהא י~נות בתשובות ~מ~אהת~ה
 דילי~ ות"ק יהודא דרבי שם ופרש"י חדשים י"ח אומר ר"י שניםשתי
 בפ~ בברייתא דפליגי ~לוגתא בההוא משנה באותו פליגי ר"מדהיינו
 ור' חדש כ~ד לא~ר עד להנשא אסורה מניקה סבר דר~מא~פ

סבר יהוד~
 לאח~

 ב~רייתא תנא מדנקט התשובה באותו דייק מהכא חדש י"ח
 חדא ופלוגתא הואיל ~נים שתי שאחזו מי דפרק דמתני' ותנא חדשכ"ד
 אתא שנים שתי דנקט הא להו נקט לחומרא הלשונות ב~ אלמאהוא

 חד~לאפוקי
 שנים שת~ אלא חד~ים כ"ד למנין ~יה חשבינן דלא ~עיבור

מיו~
 לפי לפרושי מצינו הוי שני~ דשתי חד~ים כ~ד נמי ונקט בעינן ליום

 כדאשכחן ר~ה כ~יגיע להשלימו העולם שנותמנין
 ב~מ~

 די~ל דוכתי
 ע~כ ~נה חשוב ר"ה אחר בשנה אחדדיום

 בעל ודברי התשוב~
 ~תניקי ע~מ סתם אמר דאם א~י רב קאמר שאחזו במי שהרי תמוהיםזו תשוב~

 כמפר~ בניאת
 ב' מניקתו היא כמה דתנן ממתני~ ופריך דמי אחד יום

שני~
 לפירש~י דלא שנים ב' לאחר לאפוקי שני~ משתי א' יום ה"ק ומתרץ
 הנקה זה ~אין דלא שנים ב' לו שעברו לאחר הניקתו שאםלאפוקי

 ~' דנקט והא להו נקט לחומרא הלשונות דשתי למימר מצינן איךלפ~ז עכ~~
 חשבינן דלא העיבור חדש לאפוקי אתאשנים

 לי~
 הא חדשים כ"ד למנין

 לע~~ן קולא הויאדרבא
 הדי~ גו~

 אי אפילו דהיינו מתני' בי' דאיירי
 העיבור בחדש דהיינו חדש כ~ד אחר אחד יוםהניקה

 הוי אפ~~
 קאמר ואיך הנקה ימי מקרי דעדיין מ~ום גט הוי והגט התנאינתקיים
בעל

 תשוב~
 זו

 דנק~
 ~ני~ דשתי לישנא

 בזה ד~וי משום וכ"ת לחומרא
 ~לא לעניןחומרא

 תנש~
 זו חומרא שייכא מאי ה~י~ור חדש אחר עד

 דנשיאת זו ח~מרא לא~מועינן ליה הוי אע"פ דבפרק ~אחזו דמיבמתני'
אשה

 דש~
 אלא התנא איירי לא שאחזו במי אבל מקומו

 מדי~
 בגט תנאי

 אלא הנקה י~י הם כמה הכא מייתי ולא בני את ~תניקי ע"מ אמראם
 התנאי נתקיים ולא שהניקה מה מהני לא הנקה ימי דאחרל~שמעי'

 שהניקה יום אותו אם דאפילו לאשמועינן אתי ~ולא א"כ גט הויולא
 נמי ~עיבור דחדש כיון הנקה ימי תוך מקרי עדיין חדש כ"ד אחרהוי
 זו תשובה דבעל וכ~ת זו תשובה בעל דעת לפי שנים שתיבכלל

 מ"מ אשי כרב ד~וסקים והרמב"ם כהרי"ף ולא כרבא דפסקכהרא"ש ס"~
 ופלו~תא הואיל לשונות שתי התנא נקט אמאי אשי דרב אליבא מתרץאיך
 ו~וד הואחדא

 ד~רב~
 לחומרא ש~ים שתי דנקט קאמר מאי תקש~ נמי

 גט אינו חד~ים כ"ד אלא מניקה אינו דאי קולא לידי דאתא חומראהא
 קידו~ין וקבלה ידה פשעה אם נמצא העיבור חדש ~תינק דבעינןלפ"ד
מאחר

 א~
 גט ממנו

 וז~
 ועוד גט תצריך דלא א"א באיסור קולא

קולא איכ~
 א~

 נימא אי אחיו אותה ליבם הבעל ימות ואח"כ התינוק ימות

דא~
 אחיו גרושת דהוי ליבם רשאי ואינו גט הגט הוי העיבור חדש להניק

 במילי הוא דהחומרא אלא עוד ולא קולא לידי דאתי חומרא דהויהרי
 דאשת דאורייתא באיסורי הוא והקולא חבירו מניקת דאיסורדרבנן
 נקט הלשונות שתי דנקט ~א למימר ~ענ"ד מסתבר וטפי וכרתאיש

 דלא לאשמעינן שנים נקט שאחזו דבמי לחומרא זה דרך עלתרווייהו
 שהביא התשובה בעל ודעת שבמרדכי מהר"םכדעת

 בת~
 חד~ים דכ~ד

 דרע"א הריון של חד~ים וט' דהבחנה חדשים בג' כמו כולם ~למיםהיינו
 היינויום

 הת~ה כדכתב ~~ים שני התנא נקט זו מדיעה לאפוקי שלימי~
 ~נים כסתם חסר וא' מלא א' החדשים דנחשבים משמע שנים שתידמלשון
 שפיר הוי לזה דבריו ע~כ יותר ולא ליום מיום להו מנינן דוכתאדבכל

 לח דאכתי אע~ג ז~ן אותו אחר הניקה דאי א~י דרב אליבאלחומרא
 נתקיים ולא הנקה ~ימי נח~ב לא תו מ~מ ~לימים חדשים כ"דמלאו
 קבלה דאי חומרא נמי בי' דהוי א"ש נמי ול~בא גט הוי ולאהתנאי
 בעלה ואח~כ בנה מת אי וכן גט צריכה מאחרקידושין

 אסו~
 להתייבם

 כ~ד מל~ו דלאאע~ג
 חדשי~

 לחומרא חדש ~ד נקט אע~~י וב~~ מלאים
 העולם לשנות דמונין נימא דלא דלעיל התשובה בעלכדכתב

~ 
~~~~

 נקט אמאי דלעיל הגדולים דדייקי מאי לפי אלא כתבתי לא~"ז
 אין ~~ד אבל הוא חדא ו~לוגתא הואיל לשונות שתיהתנא

 דקדוק שום~אן
 דה~

 שנ~ שתי שאחזו במי דנקט
 משום היינו

 שנים שתי אבא את ש~שמשיע~מ דנק~
 ב' בני את שתניקי מנת על נמי נק~

 דמלתא דאורחא שנים אלא חדשים למיתני שייך לא אביו שימש דגבישני~
 אדם בניד~נין

~ 
 חדשים על ולא לשנים ~ימוש

 ~י לישנא האינ~י נק~ מחת~ בחד~ א~~
 הנ~

 שנים בסיפא דנקט ואיידי
 נ~ נ~~

 ברי~א
 מקום היא ~תם חדש~ד נק~ בא~"י א~ל שנים שתי ד~י~תו שתניקי ע"מ סתם דאמרהיכי

 גו~
 באר לפרש וצריך דהנקה הדין

 להח~ר שאין הרי חדש ~"ד פירשו ו~מואל רב לכן חדש כ~דופירש הי~
 ~ שבת~ תשוב~ בעלי דברימחמת
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 תמוהים ודבריו ~במרד~י מהר~ם מדברי מיחוש לנו נש~רא~תי
 ~~ד דב~~ןש~תב

 חדשי~
 דזה העיבור חדש ו~ם מלאים

 חדשים דנקט ב~עפ"י דוד~י זאת לו ו~~ין~מ~ן דל~
 ול~

 שנים
 ~י~~

 ל~ימר
 ~בל מל~יםדפירושו

 ל~
 שאחזו ובמי חדשים מ~"ד ~תר

 דנק~
 שנים שתי

 פירושו למימר נמימצינן
 דצרי~

 ~בל העיבור חדש להמתין נמי
 ל~

 לפ' נו~ל
 ~מ"ש ז~ת סובל ~ינו שנים ב' דלשון ימים י~ב למל~ות נ~יד~עינן

 מיוםדמונין הת"~
 ליו~

 עכ"ל יותר ולא
 ~י~ ו~~~

 ר~שין בתרי החבל נ~חוז
 ה~יבור מחדש יותר להחמיר ~ין ש~חזו דמי מתני' ל~יקר נ~חזד~י
 לעיקר נ~חז ו~יל~ד

 מ~ד~ח יותר ע~"פ להחמיר ~ין ד~עפ"י בריית~
 העיבור חדש ולאמל~ים

 ו~י~
 חומרות. בשתי החמיר

~~
 מ~הקשה

 ד~ית~
 דקידושין מרד~י בה~הות

 והוב~
 ~ה~ע בב~י

 חבירו מינקת של שנים ב' ~ם ש~לה וז~ל י~~סי'
~~ 

 ~' היתה
מב'

 שני~
 עיבור

 ת~~ ~~
 י"ב ה"ל ~ו שהן ~מו שנים ב' ה"ל ~ם דינה

ח~
 ותו

 ל~
 דמפקי דל~ותן נ"ל ת~ובה

 מל~
 פעמים ב' שהם ב~י~' ת~~ל

 ~~ד ש~ם ימיםשס"ה
 וביכ"~ חד~

 ה~~ד ל~נות צריך ~~~ רדין
 ה~מ~חדשי חד~

 ~~ד והם
 חד~

 ד~פ~ו ה~פרשים ל~ותן ~בל רדין ובי~"א
 נ' דהיינו עולם עד שם וישב ד~תיב שמו~ל הנביא מן ~ניםב'

 ישב שנה ונ' ~אמו ינק ~נים וב' שנים נ~ב חי ושמואל לוי של~ולמו שנ~
 טולמו ה'בבית

 ש~
 לוים

~~~ 
 מעוב~ת ~ם שהן ~מו הוי שנים ב' לפי~ז

 מ~ין ת~שי לפ~ז ע~~ל שלימות~ו
 יצ~

 תרווייהו דבעינן למהר"ם
 חדשים ו~םהעיבור חד~

 ס"ל ד~י ~ל~י~
 ~"כ תב~ל מלא דמפקי כ~ות~

 מ~~ו~ל דמפקי ~אותן ס"ל ואי העיבור חדשמנ"ל
 ~"~ הנבי~

 מנ~ל
~' בחד~י~ הוי שנים סתם דהא מלאים חדשים בחשבון הוי השנ~םד~ני

 ו~~ מל~
 ~מו יחשבו לא שינק שנים שני ש~ותן תיתי ומהי~י חסר

 ~סדרן. נחשבו בודאי השנים ו~ל שמו~ל חיי י~י של שניםהנ"ב ~~

~~~
 בענ~ן בקי~י ~"ע דל~ו אלה מרד~י ה~הת דברי לפר~ ~~רתיזה

 והו~~
 ד~ש

 בי~~~
 ~"א ימים י' פע~ים ב' פירושו רדי"ן

 ע~פ הש~ה מן חלקים ר"ד~עות
 מ~

 ה~עה את העיבור חכ~י שח~קו

לת~ר~
 ת~ע"ו שעות ח' י~ים ~נ~ד הם הלבנה של חדש י~ב כי חלקים

 י"ב ~~ט חדש ~~ל חש~ן לפיחל~ים
 ש~ות וב' ~~~ם ~"ט פירוש ~שצ~~

תשצ~~
 הוא הח~ה ושנת חלקים

 שס~
 ש~ת שש דהיינו ו~יע ימים

נמצ~
 שנת תוספות

 הח~
 חלקים ר"ד שעות ~~א ימים י' הלבנה שנת על

 ותשכח~וק
 י~ים י' פעמים ב~ הוי שנים בשתי ו~~~

~~~ 
 ~ד ש~ת

 זהוחלקים
~ 

 ש~תב
 בי~~~

 ימים י' פע~ים ב' ~ל רדין
~~~ 

 ש~ת
 ב' רדי"ן~~ל רבים ~לשון ומ~ש חלקים~ד

 פעמי~
 ר~ד

נמצ~ים והדברי~
 בסמ~~

 ה~ד~ים מחברים לש~ר ובע~ר~נות ~לבוש וב~ור
 שס"ה פעמים ב' ב~ימ' תבשל ו~"ש הע~רמחשבוני

 וב~~
 על נ~ף ב'

~
 ימים ב' עוד שצר~ך ~מז ~בזה נלע"ד שס~ה ~עמים

 נוס~
 ~"ד על

 והיינוחדשים
~ 

 חוץ בו שנולד מיום חו~~ הם חדש ש~"ד ב~מ' ש~~רו
 בו שנת~רםהמיום

 ו~
 מה ע~פ נלע~ד תבשל לא על זה ענין שסמ~ו

ש~ת~
 לו~ר שנה לשנה ~מו בחלב ס~ך וז"ל ראה ~סדר ה~ורים בעל
 חבירושמינ~ת

 תנש~ ל~
 שנים ב' א~ו בחלב הולד ויהיה שנים ב' תוך

 דאחר ו~לע~"ל
 פ~

 תעשר ~שר פרשה ~תיב זה
 ~ ~~ ש~

~~~~
 כוונת ואולי להולמן נ~ר בר צרי~ין המרדכי שדברילענינו
 לתינוק ~וברת מ~וברת שנה ואם במ~ש ב~רד~י~~ם

 ק~~ר להנשא הא~ה ~יסור ל~ניןל~ו
 אל~

 חזרת לענין
 התינו~

 לינק
 שקץ ~יונק דהוי דקי~ל שפירש~חר

 בה~
 השנה דאם ~~ם קאמר

 חדש ~~ד אחר פירש ~ם ~ף ~חזירו דמותר לתינוק ~עוברת~עוברת

~ל~
 דחדש חדש ~~ה ~חר פירש ~~כ

 העיבו~
 לענין אבל התינוק נש~ר

 ~ם אף ~ד~ח אחר ~יד ד~ותרת מהר~ם ~דה להנשא האשה~יסור
 זה וחילוק מעוברתה~נה

 יצ~
 למה~ם

 ~ה~
 שאחזו במי התנא דנקט

 שנים ד~תילי~נ~
 דאעפ~י ובבריית~

 נק~
 ש~יא התשו~ה ב~ל קושיתל~~ם קש~ והוי חדש ד~ד לישנא

 נקט אמ~י הת~
 התנ~

 לשונות ב'

הואי~
 ופלו~תתן

 הו~ חד~
 ניח~ והוי

 למה~ם
 לת~

 מותרת חדש ~~ד האו~ר לדברי אעפ~י בפ'ד~~ר רשב~~ דברי עפ"י
 לינש~

 ~חר
~~~ 

 ~ש
 נע~ר הח~ב ש~יןלפי

 עדיי~
 ניח~ ~וי ועפ~ז

 ליה
 ~לשונות ~ינוי ל~~

 ~דין ד~י~רי דב~ע~~י שאחזו ~י וב~'~~ע~י
 ה~~

 שפיר להנשא

נ~
 ד~ין ~ום ה~ור חדש נ~י לה~ין ד~~צ לא~~ינץ חדש ~ד

~ח~
 נע~ר

 עד~~
 בין ~ד~ייר~ ש~חזו ב~י אבל

 ל~~
 ~ש~ר ~שי לרב ובין

~ הנק~י~  
 ~נק~ י~י הם

 ~ח~ ~וי זה ול~~ן
 ~עבר ~~יבור

 ליה ~ד~ית ו~~ ~~נקה ~י~י ~נתכוין שתנ~י ע~~ א~ ~ו~לתינ~
 נת~וין ל~ר ליה ~דאית ~שיול~

 שתינ~
 ל~ר העיבור חדש נ~~

 ~ינ~
 יו~אפי~

 ובלבד ~חד
 הנ~ בו~ שת~נ~

 הנקה ימי ב~לל ~עיבור וחדש

 לישנ~ דה~י ~ני~ דשתי לישנא ~קט שפירו~"כ
 העיבור חדש נמי כולל

 התשובה בעל נמי~ד~תב
 שהבי~

 מלבד משמע שנים שתי דבלשון בת"ה

חד~
 ל~וין נלע"ד ~ן ~נקה מי~י הוי העיבור וחדש חדש ~ד העיבור

 ~~ד יותר חדש להמתין ד~"צ ~ה~ם דעת נמי הוי ולפ"ז מה~םדברי
 דנדה כירושלמי פ~ק בעינן מל~ים דחדשים ומ"ש מעוברת בשנה~ף

ד~ית~
 יום שלשים של ומשמע שלימים חדשים ~"ד יונק דתינוק התם

 ס~ מרד~י בה~הותאמנם
 ומיהו וז"ל זו ר~י' סותר החולץ

 דנקטלמימר ~י~~
 ה~~

 לית ולפ"ז ~ו~ ~חרון של ורובו ר~שון של רובו ל~פוקי
 דפלי~מ~ן

 מ~ד~ח יותר להמתין מינקת ל~שה להחמיר
~~ 

 בשנה
מעוברת

 ו~~
 ~עם שום

 לחומר~
 ~שום ו~~שר וז"ל הב"ש ומ~ש זו

 יותר מחמירין נפשותס~נת חש~
 נהיר~ ל~

 תינוק נשתנה דמה ליה
 וד~ מעוברות ~ין השנים שרוב תינוקות לשאר שנותיו מ~תי ב~'עיבור ש~יר~

 מותרות ו~מותיהן ~ד~ח שהם פשוטות שנים שתי לינק התינוקותל~ל

נינש~
 ו~מ~י בהם נפשות ~~נת חשש שום ו~ין

 יצטר~
 יותר לינק זה

 שום ~ין ~ענ"דל~ן
 לינ~~ מיחו~

 עו~ה העיבור בשנת ~פי' כד"ח אחר

החד~
 ו~ד~י ~ד"ח למנין

 הו~
 ו~ם להקל ב~~ע שקבע הב~י

 והפ~ח ~ן משמע רמ"א שמלשון הט"ז מס~ים ~~שר להחמירהחליט ל~ ר~~
 להקל צד ~יזה יש ש~ם ~תב ~והט"ז בפירושמתיר

 יצטר~
 ש~ין אני וא~מר

צרי~ין
 צירו~

 שמואל ~מר נחמן רב דאמר ממה יותר
 בהב~

 יבמתו על
 בלא לעמוד לו אסור בנים ~מה ל~דם שיש~עפ"י

 ~ש~
 שנ~מר

 הנ~י ומפרש ~בדו ה~דםהיות טו~ ל~
 הוב~

 מפני ~הוא באה~ע ~' סי' בב"י

החט~
 עו~ד אם לי מה ולפי"ז

 בל~
 הרי אחד חדש או רב ז~ן ~שה

ב~לל הו~
 ל~

 החטא ~ני לבדו היות טוב
 ו~"~

 להקדים זה טעם לצרף יש

ליש~
 מפני כ"ד אחר מיד

 בה~ החט~
 נחתי

 ובה~
 לפענ~ד סלקי

 חד~ים ~"ד ~חר ~ה~~אל~סור ~'~
 העיבו~ וחד~

 במנין חדשים ל~"ד עולה

~~ס~
 בפ~יטות והפ"ח והב"י ~ש"ע

 זה בהיתר עמ~ם חלקי וי~י~
ותו

 לפ~ק ביוש"ר זיו לחדש ~"ה הששי יום היום~"ד ~ מידי ל~
 יצ"ו וה~ליל לבוב חופ~ק רפ~פורט ~הן חייםנ~ום ~
~ 

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

~~~
 ~~ו

 ~~ו~ו ~~~ ~~~
~~~~ ~~~ ~~~~ 

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

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

 ~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~~~ ~ו~ ~~~
 בל~י ונתתי המנחה תפלת עת בה~יע ~~~ול יום קדשו דברי~~~~~~

שמ~
 הטוב שלומו שפעת להתבאר ידו מעשה ראו~י עלי

 והנה תורתוושלום
~~ 

 ~מי~ב ת~ח ואהבת התורה ~הבת למען קדשו בדברי לעייןפניתי אעפ"~ ~תרוני ~שר טר~תי ~ודל ~~פורסם
 על נשען רו~"ת ~י מר קדם דשאילנא למלתא היתר ~ין לענ"דול~ורה
 רו~ת ו~תב רש"לדברי

 שמהרש"~
 מהרש"ל ה~רעת לדעת הס~ים ז~ל

דל~
 של~ ת~יהני ~תוס'

 במ"ש עיניו רו~"ת נתן
 מהרש"~

 דצ~ד ביבמות
 מי~טי' ~י מ~יםוראוז"ל

 רחמנ~
 ו~רת מל~ו ~לו~ר

 ל~
 ~ו' מיעטיה

 ד~~רבא הרי ו~ו' מהרש"ל אבל ~ו' התוס' דברי לקיים יש~~~ן
 יבמות דבריש התוס' לדברי בזהתירץ הו~

 ~שמ~
 התוס' לדברי ש~~ים

 ~יפ~א מדבריו מו~ח לא נמי ע~~פ דמס~ים בהדיא ~ו~ח דלאוני~ו
 יב~ות בריש נמיוכן

 מהרש~~ מדברי נרא~ ל~
 שום

 דרש"י ו~י ה~ר~
וסמ~~

 הא ה~י ס~ל ור~"ן ורשב"א
 אי~~

 והתו~' הר~~~ם ~נ~דם
 ~שה אדם שקידש ~יון וז"ל כתב מהא~ב בפ"ב שהר~ב~םוהר~ב"ד
 ~שתו בחיי ~ירש בין ~ו' לעולם עליו ערוה מהן אחת ו~ל ~ו' עליונ~~ו
 ~ו' ~מה ~ו' הן ו~לו ~ו' מיתה ל~חרבין

 ו~~
 ~ניהן ~שתו בחיי עליהן בא

 ב~רת ~לו הרי ~שתו מיתת לאחר עליהן באנש~ין
~~~~ 

 ~~ת בהם
 אמה שחשיב הרי ע~"לב"ד

 שהי~
 המ~יד ו~תב ב~רת שהוא ח~ותו

 וז~ל~שנה
 ו~ע~~

 ~בר ו~ע התם ד~~ינן
 ש~יפה ל~בי בעל~~ איסור~

דהו~
 ~דם בידי

 בעל~ ~י~ו~ ל~~ ק~
 ב~ד מיתת שם ~~ין ~לו~ר

עכ~ל
 ו~

 הר~~ם ~נ~ד ~ל
 ובה"~

 ס"ל הר~~~ד ~ם ובו~י ותוס'

~~ת~
ק ~  

 ל~
 להר~~ם

 ש"~
 ~ח~ורה וב~רוה ע~ו ד~~~ם

 ה~ח~ירים בתר ל~יזל לן ~יתוד~י
 ש~~ בפר~

 לפלו~י ד~ין ~' ה~~קים
~ל

 ב~~~
 ד~ר~ו ש~ל

 ~קלי להו~יח ~י~~ דל~~ו~ ו~~~ קבל~ דב~
ו~~~

 ~ש~ס
 ר~

 ~ין ~תו ~יתת ~ר דחמותו יב~ת
 ו~~ת~דקאמר ~ר~ ב~

 נ~~ ~~ר~ חו~ תנ~
 ו~ש

 ד~~ ה~
 שריפה

 מיתת ל~חר דח~תו מו~ח ~~א ~ו~ ח~תו ליתנ~ ה~~~י ~~ו~
 ~ינ~ ~שת~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~

 ב~רת ~וי דאיב~ר~
 לי~ני קאמר מאי א"~

 חמו~~
 שריפה דעיקר ברישא

 ליה לישני ~~יבאב~מו~ו
 דמש~

 דבחמו~ו הואיל ברישא חמו~ו ~ני לא
 וע~כ שריפה לי~א האי כי ובחמותו אשתו מיתת דאחר חמותו נמינ~לל
 בשריפה דפסיקא מלתא דהוי מאי ברישא ל~תני~י

 מ~"~
 בחמו~ו

 בשריפה דלאו חמו~ו נמי אי~א דהא בשריפה היא דפסיקה מלתאדלאו

 הש"ס דקאמר א"ה האי מאיוא"~
 אע~~

 אשתו מיתת דאחר דבחמותו
 חמותו נמי נ~לל דמתני' דבחמותו למימר לי~א תו ו~~כ לי~א נמי~רת

 אשתודלאח"מ
 דה~

 אשתו דאח~מ חמותו והרי נקט עריות התנא
ערוה אינ~

 ~ל~
 תולעת אנ~י מי אמנם ודו"ק ב~רת דאינה ~מ"ד ניקום אם

 ראשלהרים
 והש~א גדולים הרים בין ראשי ~ה~ניס שלי ~ו~חו~

 ד~אח"מ ב~ותו דרו~~ת יסודוד~יתרע
 א"~

 ד~"ת הבנין אזיל ממילא
 שרוצה ומה עין ~מראית נחוש לא אשתו מיתת נאחר חמיודב~שת

 ~דאי זה אין הש~ך מ"שלצרף ~"~
 לפסו~

 ~אפסיד ר"ת דעביד עובדא ~נגד
 שאוסר מי ~היש מ~מירים והצ"צ שמהרי~ל ובפרט רב דמעשהסעודתא
 יום ל' תוך אשתו אחות לישא לו הקילו אם ק~ו רו~"ת ומ"ש~בש"ע
 איסור שהחשש נ~ד נגד ק"ו התלמוד דין נגדשהוא

 הו~
 מראית משום

 דאבילות דרבנן מיקרי מ"מ התלמוד דין שהוא אף דהתם ז"א ע~~לעין
 מחשש אלא אינה חמיו דא~ת גב על אף ה~א אבל הואדרבנן

 מראי~
~י~

 מיתה דאחר להסוברים דאורייתא חמותו שהוא דידי' לתא ע~~פ
 וא"צ דאורייתא דעיקר הי~א ד~ני טובא מצינו ו~ה"ג ערוה הוינמי

 בגמרא שאמרו בפרט מאתי לאיסור הדבר יצא הזאת ולעת למרלפרוט
 בהני הרי ~ו' נינהו לגזירה גזירה לאו ~ולהו אטו רבא ~' ע"בדכ"א
 ולא עובדא~ ר~ת ד~בד מה ובפרט טובא לגזירות גזירות נמי גזרו~י~תי

 בחייה בין ~זה לחלק אחרון שוםאשתמיט
 בי~

 בידינו אין מיתה לאחר
 ~ל~א לאו הש"ך בשם ומ~ש מחמיר הלל בית בס' גם ראש~הקל

 כ'~ ב' ס~יף מ"ו סי' חו"מ בש"עש~רי הי~
 ג"~

 בתחלה ומביא דיעות ב'
 סתםסברא

 ואח~~
 ב~ם אחרת סברא

 י~
 הש~ע סתם ואפ"ה אומרים

 לא דהש"ך אפשר אמנם מקוים שאינו בשטר נא~נות גבי אומרים~היש
 מ~ו בסי' אבל סתם נז~ר ראשונה ד~עה הי~י אלא דילי~ ~ללא~תב
 הראשונה דעה גםנזכר

 אבל הש"ך לשון לפי וז"נ או~ים י~ ב~~
 ~"ש לא מחוקק ב~לקת שהובא ~זרי' מנחםת' לשו~

 ~~ת~
 ~מחבר ~י דע וז"ל

 ~ו' בש~ע דר~ו זה~ו'
 להבי~

 ~ו' מ~ס~מת היותר הדעה תח~ה
מ~מ א~

 סי~
 משמע דבריו

 ואתה וז"ל ש~תב הש"ך ~דברי ג"~
 המעיי~

 ~ו'
 שני מביא ב"י דהרב הי~א תביןממנו

 סברו~
 מביא שניה והסברא בש~ע

 דדוקא משמע י~א בשם מביא שניה שהסברא מד~תב ע~"ל ~ו' י~אב~ם
 סתם הביאה אלא י"א בשם ~ראשונה ~א אבל י"א בשם מביאהשניה

 וק"ל ~הראשונה פו~ק~~ז
~ 

~~~~
 דהא התוס~ שהביאו מהירושלמי להו~יח ישל~אורה

 אש~ו מיתת לאחר אפילו היינו עין מראית משום חמיואשת דאסו~
 ~אמר מאי אשתו בחיי אלא א~ורה לאדאי

 ~ו~ וא~
 היא

 א"ו מיכל מיתת אחר א~א רצפה נשא לא דלמא ~ו' רצפה נשא דודהא ~י~~~
 ~~ת קאמר וע"ז א~תו מיתת לאחר אפילו לאוסרה בעידהירושלמי

 אשתו מיתת א~ר אפילו לאיסורא היאתורה
 וא"~

 ~פה דוד נשא איך
 ואפשר~ו'

 שלז~
 ~ללא האי דאי~א הי~י וז"ל במ"ש מהרי"ל נת~וין

 ראיה רו~"ת שהביא ומה חמיו מיתת אחר היינו מיתה לאחר אפי'~חשו ג"~
 הרד"קממ"ש

 שעג~
 השלישי פיר~ש לפי אלא יצדק לא~ שאול אשת היתה

 ומה הרד"קשפי'
 ד~לה דסנהדרין מש"ס שהוא ~ראשון לפי' י~ש~

 היתה שעגלה הרד"ק שפי' השני לפי' וגם מי~להוא
 אש~

 דוד
 ~~ין היינו דאסר~ה רו~~ת ומ~ש ו~ו' דוד באשת אלא ידועה הי~השלא ממשפח~

 דדודמעשה
 דהיינ~

 ז~א ~אול אשת דוד שנשא אחר ~יימ~ היתה דמי~ל
 נ~ים היינו אדוניך דנ~י וס"ל יהודה אר' דפליגי ~רבנן הל~ה פסקש~רי

 ~סנהדרין ו~דפירש"י ומי~ל מירב ניהו ומאי המלך מבית לוהראויים

 ע"ב~י~~
 לא ~אול של נשיו אבל וז"ל

 ו~~
 מל~ים מה' בפ~ב ~רמב"ם פסק

 הירושלמי התוס' ~תבו איך ~תה אלא נקשה ו~י יהודה. ~ר'ולא
דוד דנש~

 א~
 אע"ג דייק שפיר דהירושלמי קשיא לא הא איה בת רצפה

הל~ה דאי~
~ 

 מדבריו מ"מ יהודא
 נשמ~

 אשת דא~ור
 חמ~

 לאו
 ~ו~

 היא
 סבר איך היא ~ורהד~י

~ 
 של נשיו היינו אדוניך דנשי דפירושו י~דה

שאול
 א~"~

 דאיסור
 אש~

 משום אלא אינה חמיו
 שנאסר ~ין מראי~

 אלא אסרוה דלא למימר אבל דוד שאחריבדו~ות
 ~מע~

 שהי~ה דדוד
 אחר ~יימ~מיכל

 שנ~
 דוד

 אש~
 א~ ~י~ לא הא שאול

 ל~י דהא
 מ~ולם ~רבנן~ ~נקטינן~~י

 ל~
 שאול אשת דוד נשא

 שיי~ ואי~
 ל~ימר

 לא ובאמת דדוד ~מעשה אלא אס~הדלא
~~ 

 דהל~~א אליבא מ~ה היה
 ~רבנןדנ~ינן

 וע"~
 אי"ה ועוד וק"ל דהל~תא אלי~א ~~יא דאסרוה הא

 מל~א בהא פקיחא בעינא עיוניאשים
 לע~ ~ב~

 הי~ר שום לדע~י אין
 ~איז~ מ~"~ בדברי ~נאמר ותמהניכלל

 הו~אה מעשה לידו בא ~בר ~ב
 ~ להודיעני בקש~י ומאוד לישא ו~תיר~זו

 לבו מלאו אשר הרב הוא
 ליתן עתיד בודאי ל~ך ~ראויים רבנן גדולי הס~מת בלתי לבדו~התיר
 ואש~ל צריך אני ללמוד ~י הוא מי להודיעני ולא מעלה ~ל בב~ד הדיןאת

 רוב ו~ני נשברים בורות מי למים והיה נימוק לא ~ם ונימוקוטעמו
 מנחם י"ד ה' יום היום ישראל חכמי על ושלום צריך אני ~קצרטרדות
 לבוב חופה"ק רפא~ורט ~הן חיים ו~"נ~ מחו' מנ~י תקה~לאב

יצ"ו והגלי~
~ 

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

 ~ ~~י
~~~~

 נפשי שאהבה את ראיתי ומצאתי בתורתו עיני ד' האירהזה
 ברורהראיה

 ~אי~
 הרמב"ם לדעת דאף והוא לענ~ד ת~ובה עני'

 ב~רת נמי הוי אשתו מיתת ל~חר דחמותו דס"ל והתוס'ובה~ג
 מראית מפני ~גזור חששו לא אשתו מיתת לאחר חמיובח~ת אעפ~~

 עי~
 דבפרק

נושאי~
 דצ"ח האנוסה על

 ע~
 ואי~א בחמותו מותר אשתו מתה אמרינן

 חדא בגמרא מפרש אח"ז ~ו' בחמותו אסורדתני
~~ 

 וחדא ישמעאל
 דאסר מאן~ר"ע

~~ 
 מיתה לאחר חמותו דאמר ישמע~ל

 דא' ~ר"ע דשרי ומאן רבנן ביה גזרו גר וגביקיימא באיסור~
 חמות~

 קלש לאח~מ
 רבנן ביה גזרו ~א גר וגבי איסוראניה

 ע~~
 לה קלש התוס' וכ' הגמרא

 ה~תוב מיעטיה דלא ~רת אי~א א~תי משני מאי דמ~מ תימה~יסורא

אל~
 איסוריה דקליש ~יון דמ~מ וי"ל דצ"ד לעיל ~דאמרינן מ~ריפה

 שריא מחיים דאף ~יון נאח"מ בגרים לגזור ח~מים~צו ל~
 מ~

 הדין
 לאחר חמותו דהוי דאף בהדיא להתוספת דס"להרי ע~~

 מית~
 בכרת אשתו

אפ"~
 וקלוש הואינ

 ~יסור~
 בדבר גזירה מחמתה לגזור אין שריפה לענין

 שריא ~חיים אף הדיןשמן
 וא"~

 אף הדין מן חמיו אשת הא נמי בנ~ד
 משום חמיו אשת אסר דהירושלמי א~א אשתו בחיי ד~יינו ~ריאמחיים
~ר~ית

 עי~
 אין ~~י~ ~זירה דהוי

 גוזרי~
 דקליש ד~אח"מ חמותו מחמת

איסור~
 אשתו לאח~מ אף אסור חמיו א~ת שי~א

 דה~
 אף ~~דין מן

מ~יי~
 שריא

 ממ~
 ודו~ק גר גבי ~מו

 וא"~
 א~ת הוי דר"ת דעובדא ~כ

 או נשים שתי שנושאין במקום או שגירשה או ~היינו ~~תו בח~י~~מיו

קוד~
 ד~~ג החרם

 ו~"~
 ~ תיקשי ~א והנה

 ~דבב~י מש"ס ש~ו~חתי ב~ך
~נא

 גזר~
 לאחר דאפי' מו~ח מהירוש' הא אשתו בחיי א~ ~י א~ח איסור

מית~
 ~אמר ~י א~ו בחיי אלא גזרו לא ד~י ~זרו אשתו

 אשתו מי~ל ~יתת אחר אלא נשא לא דלמא כו' דוד נשא הא~יא ~ו~ וא"~
 ~אדוניך נ~י רבים ל~וןמדקאמר ו~~

 גם ~כ קאי וא"~ ~רא"~ ~דהב~~
 בהדיא בפסוק ~מבואר מי~ל בחיי נשאה ~"כ ועגלה~א~לה

 וא"~
 ש~יר

 הו~חתו עיקר ~לפ~ז ז~א חמיו אשת איסור הוא תורה דל~ומדויק
 מרצפה ~א איה בת רצפה את נשא דוד ~רי בלישנא נקט ואמאי~ע~לה~
 הו~חתו ועיקר מי~ל מיתת אחר נשאה~ שמא ל~ידחי ~י ד~וי ראיהאין

 ונשי~ד~תוב
 וע"~

 מהירושלמי דמו~ח ולפ"ז ~דאמרן אעגלה נמי ק~י

דאפי~
 א~כ א"ח אסורה אשתו מיתת אחר

 מ~
 מו~ח דבבלי ~בש~ס ב~ך

 אי~א אמנם גרירן הירושלמי ב~ר ר"ת מ~ה ~פ אנן דהאאיפ~א
לתרץ

 ע~
 וידמה וז"ל הרלב"ג מ~ש

 הנשי~ ~י ג~~
 בירושלים לקח אשר

והפילגשי~
 שמה הרי ע~"ל שאול לבית קצתם היה אח"ז שאמר ~מו

 פילג~ים עוד דוד ויקח עליהן שנאמר הנשים אלו היינו אדוניך נ~י~נאמר
 וזהונשים

 הי~
 הוא וגו' דוד ויקח דפסוק בחיים ~ודינה מי~ל בהיות

בקפיטל
~ 

 שהרי לתרץ אי~א ועוד ו' בקפיטל ~וא מי~ל ו~צא ופסוק
כתב

 שנאמר ~~ רצפה את נשא דוד ש~רי וז"ל ~ירו~מי מדברי הרא"~
 ו~ו'וא~נה

 ~אח"ז הראשון הילד מת ואח"ז ו~ו' בח~ך אדוניך נשי וא~
 שהביא קודם מעשה היה זה ~אן שנ~תבה אף הפ' זאת והנה ~למהנולד

דו~
 ~תי~ ה~ בקפיטל ל~יל שה~י לבי~ו ~הארון את

 ה~ינו ~י דוד וידע
 עוד דוד ויקח ~מל~~ו נשא ו~י למלךד'

 הנה הרלב"ג ופירש וגו~ ~לגשי~
 בהם שיהיו ~די נשים ~דלקח

 א~
 למלוך ראוי' יהיו

 היה שזה הרי ע"~

~י~
 ציון ~~בש ~חר

 ו~~
 ~למה לו שנולדו הב~ים בין נאמר

 ה~~ ו~~
 ~ירושלי~ ~ל~~ ~נ~י~שאח~

 הי~ה
~~שי א~ וא~נה ~אמר הרי שב~ ב~

 א~ הביא~ ~ד~ ~י~ א~י~
 אומ~ו אחר שהר~ הארון

 וא~~
 את

 נולד ~דוניךנשי
 של~ וליד~ של~

 בירושלים ~ולדו הבנים בין ש~שב
היה

 הארו~ ~א~ קוד~ ~ש~
 ~א~ן א~ ובהביאו

 ה~
 ~ז

~ ו  מי~ל מי~~ קודם שאול נשי נשא שדוד הרי החלון בעד נשקפהו~~ל 



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  ~היתר כד~י ול~נ~דוק~ל 
 ה~

 ל~ח~מ ~"ח להתיר עליו לס~ך לבד
 ג~~ום בליאשתו

 דמלת~ ולרווח~
 יש

 לצר~
 עוד

 ה~
 שם ~תו~~ דכתב

 לי~ דקרי שמו על נקר~ה חמותו נמי אי וז~ל כו~ ~~~ח מותרבד~ה
 וכן התוס~ עכ~ל דפלני~חמתי~

 הו~
 התשו~ בסוף פ~ה סי~ מהרי~ל בת~

וז~~
 כד~שכחן בחמיו ליה דתלי חתנו

 בעלמ~
 כמשה המלך חותן כו~

 וכןויתרו
 ל~ל~

 ~ו בחותנו חתן מתכבד
 ~יפכ~

 ונקר~ים
~ 

 זה שם על
 חמיו ~שת ד~זרו הא ולפ~ז מהרי"ל ~~ל כו~ חיתונים בש~רמש~~כ
 חמיו ע"ש דנקרא ~וםהיינו

 וה~
 תינח

 כשל~
 ~חר חותן עדיין לו היה

 רב זמן ~שתו מתה שכבר בנ"ד~בל
 ונש~

 ~חרת ~שה
 ~נקר~

 חמיו ע~ש
 שוב מלהיות הר~שון חמיו שם ממנו ונשתקעהשני

 נקר~
 ו~~כ שמו על

 ל~ וד~יבזה
 להתיר נל~ד ועפ~ז כנלע~ד הר~שון חמיו ~שת על ~זרו

 המורי~ ~דו~י תרי עוד ~מי שיסכימוב~~פן
 עוד דהיינו המפורםמים

~~
 בצירו~

 בדבר עמכם ~נכי ~זי ~~ עוד עם רוכ"ת ובה~כמת רו~~ת

המשפ~
 להתיר ~נ"ל

 תקה~ל מנחם ט~ו יום הדש"ת.ומחו~ ~"~ ומנ~י מא"ה מנ~נ~. בלי תנינ~ ו~לו~ להנש~
 י~~ו וה~ליל לבוב חופה~ק רפ~פורט כהןחיים ~

~ 

 ה ז ן ~ נ ע ב ד וע

~~~~~~~~
 חמיו ~שת להתיר יש

 לי~~
 בזה נחלקו שהפוסקים מ~חר

 חמיו ב~שת ~דם דמותר דידן כש"ס פסקוקצתם
 דףביבמות וכד~ית~

 ק"~
 ~הבי~ ~ירושלמי פסקו וקצת

 והנה התוס~ שם
 המחמירים ~חרי נמשכוה~חרונים

 בל~
 היא הש"ע ומשמעות טעם

 ~בי~ שהרילהתיר
 כלשון סתם תחלה

 ה~מר~
 מותר והרמב~ם

ב~שת ~ד~
 בת~ו~ שנתן הכלל וידוע ש~וסר מי ויש כתב ו~ח~כ וכו~ חמי~

 ~~ סי~ בח~מ ו~ם ביו"ד רמ~ב סי~ בש~ך הובא עזרי~מנחם
 מבי~דהב~י דהיכ~

 דעות ~ני בש~ע
 והסבר~

 השניה
 הדבר ~ין י~~ בש~ מבי~

 לפסוק דעתו רק הסברות בין ~צלוכמ~ופק
 כסבר~

 הר~שונה
 והי~~

הבי~
 הור~ה ~עלי ~וד לחלק רק

 ~~~ הב~ ה~ר~
 להתיר כאן דעתו

 ~ת~ ל~ורמ~~
 ~ו להתיר ~~כ דעתו משמע מידי עליו

 עכ~~
 ~צ~ו נש~ר

 וכלבס~
 היכ~

 ד~יכא
 ~ם הדעות בחילוקי ספיק~

 הו~
 דרבנן איסור

 המיקל ~חר~זלינן
 כד~ית~

 בה~הת
 רמ"~

 ~~ד סי~ בח~מ
 יו~דבש~ע ~~~ וה~~~

 בש~~
 והב~ה ~~ש ה~חרונים אך ר~ב סי~ הור~ה בהנה~ת

 סי~ ~ר~ל תשובת ~חרנמשכו
 פ"~

 ותשו~
 צ~

 ~ סי~
 ל~יסור שכתב

 ב~ דעתי לחוותונש~לתי
 והנה

 שאס~ר ~ם כ~ט סעי~ הש~ הבי~
 בו י~ ה~ב שעל מפני ~וכו~ ה~תר ל~סור ~סור כך ה~יסור אתלהתיר
צד

 להק~
 ~יד ד~תי חומרא והוה שנ~סר מחמת ~חר במקום

 יב~ ל~ הנר~~ שלפיואעפ"~ קול~
 צד מזה

 קול~
 שית~ל~ל שאפשר ~~ר ~עפ~כ

 ויבאהדבר
 קול~

 ל~ ~מרתי לכן עכ"ל דברים מ~ה ~חר ~ד
 ~יזל

לחומר~
 בחו~ך ~ולך

~~~ 
 לדעת ~ני ~שר ~ת אבין בין

~ 
 יעשה

 להני ~ם לפע~ד כי זו בהור~הבישראל
 רבות~

 ב~שת להחמיר דס~ל
 אפילו או חדר~~ה שהי~ קודם כ~ון ~שתו בחיי ~לא ~~ו לאחמיו
 ~שתובחיי

 בז~
 ~שתו מתה כבר ~ם ~בל אשתו ~ת ~ירש והוא החרם

 חמיו ב~שת ו~ותר דקתני ברייתא שהרי החמירו לא~זה
 בחיי איירי ע~~

 דפריך תדעאשתו
 ש~ הגמר~

 לך מותרת אני תימ~ נמי חמיו ~~ת ~~ה
 ~~ח"מ ליה מותרת מי ~שתו אחות ~שתו ~חות דהוה לך ~סורהובתי
 פרי~ומ~י

 ~ל~ ה~מר~
 לומר ע"כ

 דה~
 חמיו ב~שת מותר בברייתא דקתני

 מדפריך מו~ח ועוד ~שתו בחייהיינו
~~ 

 בע~ב שם
 ~ה~

 ~זרו בזכר ערוה שבנקיבה כל במערבא אמרי מ~רבא שילא בריהודה ~ את~ דכי
 ~~תועל

 משו~
 ~א ואמר שני~

 וכלל~
 ~שת ערוה חמ~ו היא

 אשתו מיתת לאחר אלא מותרת אינה חמיו ד~שתו~ס"ד חמ~
 ~ב~

 אשתו בחיי
 שפיר א~כאסורה

 קיימ~
 וכו~ ערוה שבנקיבה דכל כללא הך

 אל~
 ע"כ

 ו~~ז ~שתו ~חיי אפילו היינו חמיו ד~שת ד~יתראמוכח
 ~ני ~~

 ה~ וא~~ ~ש~ בחיי ~י~רי חמיו באשת ~דם מותרבברייתא
 ~תו~~ דכ~

 אשת~ בחיי דוקאדהיינו בכ~~ נ~י אי~~ עין ~~ית מפני ~סורה חמיו ~שת הירו~למיבשם
 לסעודתו ~ת ד~~סיד דפרו~ינצא ~ה ול~~ז

 דה~~אי
 ~פ~ר נמ~ חמיו אשת ל~שא ~~ח ~חו

 דה~
 בח~~ ~שה

 ~ו~ ל~ו~ רא~תי ולאאשתו
 שה~~ור

 לאחר נ~י ~~ ד~מירי~
 ~~ת~

אשת~
 וז~ל ~תב ~רי~ל ז~לת

~~~ 
 ~שת שאסור הי~נו

 ~שו~ ~מ~
 ~~ל

 ערו~בנ~
 גזרו ב~~ר

 ע~
 אשתו

 וחמיו שנ~ ~ו~
 א~

 ~יה
 הי~ אש~

~~
 אש~ו על ~זרו ~כ חמותו

 לא ~ללא דה~י ~~~
 ~וק~

 דורות ~מ

 לה~י דאיכא היכא עין למראות חשוה~חרונים
 כלל~

 ~פילו חשו
 בעניי ואני עכ~ל ~י~ בת מרצפה דמייתיכדמוכח לאח~~

 ל~
 הוכחתו להבין ~וכל

 ל~~מ ~פילודחשו
 להוכיח כוונתו ד~י ~יה בת מרצפה דמייתי מה~

 ל~ ד~י~ך
 למה~ע חשו

 מרצפה מייתי ר~יה מ~י ~~כ ~שתו בח~י ~ל~
 ~יהבת

 דלמ~
 ~שתו מיתת ~חר דוד נש~ה

 ~ל~
 בעי דהירושלמי ע~כ

 משום ~י ~שתו מיתת ~חר ~~ילול~וסרה
 מכ~ ~רי~ ל~ ה~

 ~עמים

 פ~רוש דלפ~חד~
 רד~

 היתה דע~לה לע~לה יתרעם והששי פ~וק על
 ~~ול בת מי~ל זה לפי ש~ול~שת

 הית~
 קיימת עדיין

לע~לה כשנש~
 זה ~חר שהרי ~~~ל ~~ת נמי שהי~

 הית~ טוב~
 נשקפה

 ~וםר אינו הירושלמי דלעולם ו~~כ החלון~עד
 ~פ"ה ~שתו בחיי ~ל~

 ~יך ד~"כ ל~יסור תורה ד~ין שפירמוכח
 נש~

 ל~לה דוד
רצפה דנק~ ו~~

 ול~
 הר~~ש הרי ע~לה נקט

 דוד שהרי הירושלמי ל~ הבי~
 נש~

 כו~
 רבים לשון נשי מדנקט הרי בחיקך ~דוניך נשי ~ת ו~ו~ ו~תנהשנ~מר
 ע~לה על נמיק~י

 חד~ ה~
 להירושלמי מנ~ל תקשה ~כתי דלפ~ד ועוד

דל~ו
 הי~ תו~

 ~שתו בחיי ל~סור
 דשמ~

 דוד
 נש~

 ~שתו מיתת ~חר
 תורה ו~~ת ד~מרוהירושלמי

 הי~
 נמי ק~י ~כ

 ~נו~~
 ~שתו בחיי

 ב~מר~שהרי
 דהירוש~מ~ התוס~ כתבו וע~ז ~שתו בחיי ~~י~ ~יר דידן

 ~שתו דבחיי ב~יסור~ נמי ~יירי דעכ~פ הרי עין מר~ית מפני~וסר
 תורה ל~ו ~שתו דבחיי מוכח מ~י ק~ו~"כ

 דנש~ מה~ הי~
 דוד

ו~ו~ רצפ~
 ד~מ~

 דוד
 נ~~

 מיתה ~חר
~~~ 

 ~יירי ל~ דהיר~שלמי מוכח ע"כ
 דדוד הפסוקים משמעות ליה פשיט והוה ~שתו דבחיי מ~יסור~~ל~

נש~
 תורה דל~ו ר~יה מייתי שפיר כן ו~ם ~שתו בחיי

 מה~ הו~
 דדוד

 ר~יה מ~י ועוד ~~תו מיתת ~חר ל~סור ר~יה שום כ~ן ~ין כןו~ם
 מהרי~למייתי

 מה~
 מר~פ~ הירושלמי דמי~י

 ~יה בת
 לה~

 דדורות
 לחיב~ר קודם הירושלמי חיבור שהרי מיתה ל~חר ~פילו חשואחרונים
 מוכח דמהירושלמי מהרי~ל כדברי נהי ו~"כ שנים מ~ה בבליתלמוד
 מיתה ל~חר ~~ילוד~סור

 ~ל~
 הירושלמי מכח ל~ו והר~~ש התוס~

ק~
 ~מ~ ד~ בה~ ~סרי

 פי~ דר~ת לומר כוונתם ו~ין ~סרוהו ~ח~כ
 דכתב מהו דא~כ הירושלמיע~פ

 ו~ע~~
 אסר למה ~~כ שרי דשמעתין

~ת
 הל~

 דידן כתלמודא לפסוק לנו יש
 דפלי~ היכ~

 והאיך הירושלמי עם
 ~סרוה כך ~חר שמא הת~תכתב

 ה~
 קדים ירושלמי תלמוד

ע~כ ~ל~
 דל~

 אל~ להירושלמי ~ת חש
 התוספת דכתבו הא

 שמ~
 אח~כ

 מ~י ולפ~ז אסרוה דידן תלמודא ש~חר שדורות למי~ר היינו~~רוה
 ~שתו מיתת ל~חר נמי ד~סרוהו מהרי~ל מייתיר~יה

 ר~ת ~הר~ ~יה בת מר~פה ראיההירושלמי מדמיית~
 ~תי הירו~למי מדברי ל~

 מיתה. ל~חר ~פילו ה~חרונים דורות ד~סרו למהרי"ל ר~יה איןו~~כ
 להוכיח נר~ה לענ"דו~דרבה

 דל~ ~פכ~
 דף מיבמות מיתה ל~חר ~זרו

 תני ע~בצ"ח
 חד~

 בחמותו מותר ~ר של ~שתו מתה
 ~סור דתני ואיכ~

 שם ומפרש וכו~בחמותו
 חד~

 ישמע~ל כר~
 חד~

 כר~י ד~סר מ~ן כר~ע
 ל~ח~מ ~מותוד~מר

 קליש מיתה ל~חר חמותוד~מר כר~~ דשרי ומ~ן רבנן ~זרו ~ר ו~בי קיימ~ ב~יסור~
 ~סור~

 ~ר ו~בי
 ל~

 וכתב רבנן ~זרו
 ~סורא קלישהתוספת

 תימ~
 תקשה ~כתי מ~מ

 ~יכ~ ה~
 וי~ל כרת

 ~סורי~ דקלישכיון
 ל~

 ד~ף כיון מיתה ל~חר ב~רים ל~זור חכמים רצו
בחיים

 ~ ~רי~
 הרי עכ"ל הדין

 ד~~
 בכרת הוה מיתה ל~חר דחמותו

 וקליש הו~יל~פ"ה
 ~יסור~

 בדבר ~זירה מחמתה ל~זור ~ין משריפה
 שמ~

 ~~הדי~
 הדין מן חמיו ד~שת בנ~ד כ"ש ו~~כ שרי בחיים

~~ 
 בחיים

~רי~
 דבזה כ~ש העין מר~ית מ~ום מחמת רק להירושלמי ~פילו

 ל~
 ~זרו

 בדורות~פילו
 ~חרוני~

 מחמת
 דל~

 מקלש
 שיה~ ~סור~

 ~שת
 חמי~

 ל~חר
 ~סורהמיתה

 דה~
 הדין מן

~~ 
 מחיים

 הוכחה ~ין הא תימא וכי ~רי~
 ~פיר ~תיזו

 דסביר~ עקיב~ לרב~ ~ל~
 קליש ל~מ חמותו לי~

 ~יסור~
 אבל

 ל~ח"מ ד~זרו ד~פשר ה~נ ~"כ ~ר ~בי ~ליביה ~זרולר~י
 ו~נ~

 דמהדרינן

למצו~
 ד~זלי ~שתו בחיי המחמירים להפוסקים ~פילו ל~ח"מ היתר

 פוסק ו~יהו ר~תבשטת
 כ~

 דר~ת נו~~ין בפ' הר~"ש כמ~ש ישמע~ל
 ~ימ~ כר"יפ~

 ליכ~ דר"י ~ליבא אפילו חמיו דב~שת לך
 ל~ח"מ למ~זר

וטעמ~
 בר דר~~ כיצד בפ~ כד~מר ד~תא

 האם ~חי ~שת לאתויי שיל~

~
 ופריך שני~ משום ~שתו על ~זרו בזכר ערוה שבנקיבה דבכל ה~ם
~ש

 ה~ם מן ~~ה אשת פירש~~ ו~ו~ קידוש~ן בחד הא ומשני וכ~ ה~
 זמן ~ל רחוקה חמי~ ~שת ועדיין נתקרב ~שתו בקידושי קידושיןבחד

~ל~
 קדשה

 ~מי~
 ל~שת ד~ר ~זירה בין לחלק דיש ה~ה לפ~ז

 חמי~
 ד~בר

 אשתו ש~ידש קידושיןבחד
 נ~~

 חמותו
~~~ 

 קידושין תרי דהוה ב~~ח

~
 שכן ותדע ~זרינן דלא מודה ר~י אפילו

 נושאין בפ~ ש~י הו~
 ~ר~ח שפוסק הר~~שמדבר~ נר~~

 שפוס~
 מן ד~סור ב~ר וכ~פ כ~י

 וא~א וז~ל הטור וכ~ש כ~י דאתי ברייתאכאותו הדי~
 ל~

 וכתב הכריע
 ~ש~~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

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

~~~

וז"ל
 ו~"~

 אמאי תקשי ו~"~ ~ר"י פ' הרא"ש דהרי להחמיר הטור דעת
 הא מה"ע משום אלא אסר ו~א הדין עפ"י לאסור בא~ח נמי פ~לא

 שאסור דגר בברייתא דתני ~מו הדין עפ"י לאסור ראוי דר"יאליבא
 אשה לאח"מ חמותו דסובר ~ר"י לה ומוקי א~תו לאח"מבחמותו
 אלא קיימאבאסורא

 בב' אלא נתקרבה דלא א"ח דשאני ע"~
 קידו~י~

משא"~
 ודוק ~דאמרן קידו~ין בחד דנתקרב גר

 וא"~
 א~יבא אף בא"ח

 דחשו להא טעמא יהיב מהרי"ל הא מ~ן ויתר לאח~מ גזרינן לאדר"י
 על גזרו בז~ר ~רוה שבנקיבה ~ל משום מה"ע מ~ום אחרוניםדורות
 ה~י דלי~א בא"ח בש"ס ~מסקינן ומאחר לאח"מ ואפי' ~ניה מ~וםא~תו
 קידושין בב' אלא נתקרבה ולא הואיל ו~ו' שבנ~יבה ~ל~~לא

 א"~
 לפ"ז

 בב' אלא נתקרבה ולא הואיל לאח"מ מה~ע מ~ום בזה למגזרליכא
 וק"ל ~ו' שבנקיבה ד~ל ~ללא בזה אמרינן ולאקידושין

~ 
~~~~~

 א~תו בחיי אפילו להתיר דעתו ~ה~~ע הוא להתירא היסוד
 דעת הביא ולא דמותר פ' ביו"ד רמ"ט סי' בגרים~הרי

 וה~תאהאוסר
~ 

 הש"ע ח~ש לא אפ"ה קידו~ין בחד דנתקרבה התם
 דהש"~ ~"ש ~א קידושין בתרי דנתקרבה בא"ח ה~א האוסרלדעת

 ס~ל
 המתירין~דעת

 וע"~
 לבעל ~בוד לחלוק אלא ~אוסר דעת הביא לא

 ה~א וגם גר גבי פלוגתא ~ם ~תב לא רמ"א וגם לעיל ~מ~ש~סברא
 ~רבה ~ביא ~ה~~י וב~רט ~~~ע ~דעת מ~~מת דעתו ממילאבא~ח
 בנ"ד ומ~~ש אשתו בחיי ו~"ז בספרד המנהג ו~ן שהתירו הראשוניםמן

 מאן ליתלאח"מ
 דח~

 לדברי
 מהרי"~

 שיס~ימו באופן להתיר דעתי ל~ן
 נאום חתמתי ולראיה הוראה בעלי רבנים ב'עוד

 רפאפורט ~הן חיי~
 יצ"ו והגליל לבובחופ"ק

~ 

 אחר מגדול ~ה בעניןעוד

~~~~~
 להתלמוד אשתו מיתת לאחר חמיו א~ת ~יקח מותר אםהשאלה
 הירו~למי בשם דיבמות בפ"ב הביאו התוס' רק מותר הואשלנו

 ור"ת ~ין מראית משוםדאסור
 אס~

 אב~ד הגאון ו~רב בדיעבד אף
 מיתתה לאחר אבל א~תו בחיי אלא מיירי לא זה ד~ל ~יה הביא~לנו
 גר דמותר רס"ט סי' ובי"ד ותו~ת הגמרא ד~סק מגרים מותרהוא

 ~אן וה"נ ר"ע לדברי איסורא דקלוש משום א~תו מיתת לאחרבחמותו
 סבר דהירושלמי הגאון הרב דברי לסיוע ראיה לי ויש חמיו א~תגבי
 משו~ ~ר~י ולא~~ע

 בד"ה צ"ט דף בתוס' דהובא
 ספ~

 אחיו א~ת
 בן אשת לישא אדם מותר אומרת זאת בירושלמי אמרינן אחיו בןואשת
 דוקא דא' ~ריב~ק ולא יבמין מצות ביטול לידי לבוא ~י~ול אע"פאחיו
 הא לי וקשיא יבמין מצות ד~בטל ~חיו בת ונא ליקח מצוה אחותובת
 ב' י~ אחיו בת ולגבי ימות שמא חששא חדא יש אחיו בן אשת גבי~אן

חש~ות
 חד~

 אשתו תמות ~מא ב' אבי' לפני ותפול הוא ימות ~מא

ואח"~
 דחמותו ~ר"ע סבר דהירו~למי א"ו לפניו חמותו ותפול אביה

 בעלמא לאו אלא ~רת לי~א דיעה ולחד בשריפה לאו א~תו מיתתלאחר
 יבמין. מצות ביטול ולי~א חולצת לאוין חייביוגבי

 מפירש"י ראיה לי וי~
 בנים בלא ומת אחיו ונשאה בעלה שמת חמותו דיבמות רא~ונהבמשנה
 אשתו ומתה ~מעון בת שנ~א ראובן פי'ולא

 ואח"~
 ונפלה אחיו מת

 לאחר אף ~אסורה פיר~"י ~לתו וגבי אשתו מיתת לאחר לפניוחמותו
 לאח"~ והוי ~ר"ע סבר רש~י א"ו בנומיתת

 ומותרת אוין חייבי רק א~תו
 האנוסה על נושאין פ' ~גמרא ראיה יש ועודבחליצה

 אסור האשה מן הנטען~רמינהו הגמר~ דפרי~
 הגמרא והקשה ~רבנן ומשני בא~

 חמותו ~היא אמה ל~תחלה נושאין מדרבנן איסורא דאי~א הי~יו~ל
 יזנה ~מא מידי למגזר דליכא ופירש"י ל~תחלה נושאין תני לאח"מומשני
 על אונס והוי הרא~ונהעם

 ~ וא~~ ה~שוא~
 בחייה גזירה דיש התם

 לתלמוד חמיו אשת גבי כאן מ~"ש ל~תחלה נושאין מיתתה ~אחראמרינן
 אשת ליקח דמותר עין מראית משום להירושלמי אלא מותר הוא~לנו
 אשתו בחיי איירי דאסרו והר"ת והירושלמי אשתו לאח"מ ל~תחלהח~יו

 ~ש~וג~
 הנ~י בשם הביא י~ג סעי' ט~ו סי' ~א~ע

 א~
 אם בחייה

 בשם ב~ש שהביא ~מו סבר דהנ~י לומר וי~ול יוציא לא אמה את~נס
 וה"נ מתירין פוסקים ד~מה מ~ום תצא לא ~נסה אם חמיו אשת גביצ~צ

 ~נסה דאם ~נ~י סבר ל~ך אמה את ליקח ל~תחלה מותר חדאלמתני'
 מדברי ראיה ו~וד ~צאלא

 ~ו~
 ב~ נמי וקא~ ~~שלמי בשם ~הביאו

 שגדלוחורגין
 בבי~

 אומר ~ח עין מראית משום אסורה
 ג~~ קאי דר"ח לומר ואפשר ל~ון ח~ימידלא באת~ י~ו~

 הא לי וקשיא ח~יו אאשת

 ~בת ב~ס'אמרינן
 ד~

 ס"ד
 ע~

 ח~מים שאסרו מקום ~ל
 משו~

 מראית
 ממס' ~ם הק~ו דהתוס' משום וצ"ל אסור ~דרים בחדרי אפילועין
 לתוך שוחטין איןחולין

 הגומ~
 שלא בר"ה

 י~
 בחצר אבל הצדוקין את

 ג~ וא~~ אתי חצירו לנקר ~יאמרו ח~ד לי~א דהתם וי~למותר
 ב~אן

 י"ל חורגין גבי אשתו בחיי איירי והי~שלמי א~תו דמתהיאמרו
 יסבון ואעפי"כ עין למראת חיי~ינן דלא מלחמה משוח פרק ~מ"דסבר דר"~

 להון חכימי דלאבאתר
~~ 

 ~ ש~לי קט לפי נראה

 ~~~ו~
 ~~~ו~ ~~ו~~ ~~ ~ו~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~ ~~~וו~ ~~~

 ~ ~~ו~~~~~~

 א~~~~~
 לא אם אשתו מיתת לאחר חמיו אשת את לי~א מותר
 לחד באמת והוא להתיר מפקפקים קשי~אי גאוני ~מהוראינו

 גם ואף ש~וסר מי יש בשם הובא ~ניה דעה ואף ט~ז בסי' בש"עד~ה
 דהוא א~תו כשגירש או חרגמ"ה קודם דהיינו אשתו בחיי דמיירי י~לזאת

דע~
 ב'במות דילן בש"ס בתוס' והובא מהירושלמי הוא בש"ע

 ד~
 כ~א

 אדם ומותר בגמרא דאמרינןאמאי
 בא~

 חמיו
 התו~ ו~

 ובירושלמי
 דוד הרי ~אוסרה היא תורה וא~ת העין מראית מפני חמיו בא~תאוסר
 שעשה בא~ד בפרובינציא ה'' ומע~ה עוד שם ו~תב איה בת רצפהנשא

 ר"ת ואפסדי מזוג ויינו ~בוח טבחו ו~יו חמיו א~ת לישאסעודה
 ~סמ~ג ~אין ולאשר אשתו בחיי ~~נ~א רוצה שהי' י~ל זה גם~סעודתי'
 ר~~ל בביאור מ~ש להעתיק ראינו בידינועצמו

~~ 
 ג"כ שמביא סמ"ג

 וא"ת ק"ג במ~וה הנ"ל הירושלמיל~ון
 תור~

 וז"ל ו~תב לאוסרה היא
 שאשת דמצינו מאחר די"ל אסור יהא ד~דאורייתא לומר ~ן נפקאמהי~א

דוד~
 דודתו ~רויה

 א"~
 אסורה ותהא חמותו קרויה חמיו דא~ת נמי ה"ה

 ש~ול א~ת שהיתה איה בת רצפה את נ~א דוד ש~רי וק"למדאורייתא
 אמרינן והא מקשין ויש עוד ו~תבו~ו'

 במ"~ לק~
 נושאין ואין קט"ו סי'

אלמנותו
 מל~ ~~

 ואתנה ד~תיב והא
 ל~

 לא וגו' בחיקך אדוניך נ~י את
 דוד ~ן ~אמר מה כי מידי דל"ק ונ"ל ומי~ל מירב על אלא רצפה עלקאי
 רצפהנשא

 ד~תי~
 ~הן ב~' כן ~סובר דר"י אליבא היינו נ~י את ואתנה

גדול
 ו~~

 שפיר מביא מ~מ ~וותיי~ו הל~ה וסתמא עליו פליגי שח~מים
 ח~מים שהרי מר"יראיה

~ 
 של אלמנותו איסור משום אלא עלי' פליגי

מל~
 ~~ז סמ"ג ~ל רש~ל ע~"ל מה~ת דמותר מודו ~"ע בהא אבל

 אשתו מיתת לאחר חמיו ~שת שיאסור פוסק ל~ום ראי~י ולאלעניננו הצור~
 זולתבהדיא

 ~רי~~
 ד~ל משום חמיו באשת שאסור היינו וז"ל ~תב

 ה~' א~ה הי' אלו וחמיו שניה משום א~תו על גזרו בז~ר ערוה~בנקיבה
 חמותו~רוה

 ע~~
 לא ~ללא דהאי אע"ג אשתו על גזרו

 מתו~~
 מ"מ ~לל

 אפי~ו חשו ~ללא האי דאי~א היכא עין ~מראית חשו האחרוניםדורות
 ע~"ל איה בת מרצפה מדמייתי ~דמו~ח אשתו מיתתלאחר

 מהרי"~
 הן

אמ~
 האוסר הוא שזה

 אב~
 חדא המלות פי' בו להבין ~ק~ה נע~ה מה

 מרצ~ מדמייתי ~דמו~ח ~~תבבמה
 דאי להו~יח ש~וונתו א"ל איה בת

 מרצפה מייתי ראיה מאי א"כ אשתו בחיי אלא ~מה"ע חשולא
 פי' יהיה אם ודאי א~תו מיתת אחר דוד נשאהדלמא אי~ ב~

~~ 
 ירצה וודאי

 דדוד מ~ום ואי לאוסרה היא תורה באמת דלמא מייתי ראיה מאילומר
 לאח"מ דלמא איה בת רצפהנשא

 אין דזה לומר אפ~ר ~י ודאי ~ נשא~
 דנקראת משום ודאי הוא לאוסרה היא דתורה דאס"ד סובלהדעת
 רש~ל ו~מ"שחמותו

 א"~
 בחיי ובין אשתו לאח"מ חמותו בין מה לפ~ז

 דקליש אף קיימא באיסורא ה~לאשתו
 איסו~

 ואפשר וק"ל משריפה
 ד~וונתולומר

~~ 
 עוד גם הלא איה בת מרצפה הירושלמי מדמייתי לומר

 נמי ~נשא בפכ"ז עצמו בירוש~מי ~דמפירש דוד נשא ~אול שלנ~ים
לעגל~

 אשת
 ~או~

 אביגיל במקום עגלה שגרס מראה ביפה ~אתי ו~ן

ו~יו~
 איה בת מ~פה דמביא מ~ש חמיו ~אול של נשים ~וד שנ~א

 דבאותה אחרונה היתהודאי ד~י~
 ז~

 עדיין לדוד הממל~ה ~ל אבנר שפנה
 רצפההיתה

 פלג~
 ושמה פילגש ולשאול ~רא ~~ורש ו~ן שאול

 רצ~
 בת

 מיכל אש~ו מיתת לאחר שנשאה ~וונתו וודאי ~צפה מ~ב~א אלאאיה
 באמת ~שנשאםוהראשונים

 קיימ~ עדיי~
 להביא ~מ~וין רק אשתו היתה

 אשתו לאח~מ דאפילו החומרא להראותמרצפה
 התו~ ~

 ד~תר הוא
אבל

 דורו~
 אף גזרו ~אחרונים

 ב~
 ~וונתו תורף וזהו עין מראית ~שום

 מ~ום לאח~מ אפילו א~חלאסור
 מרא~

 ~לל לי נייח זה אין אבל ~ין

דהאי~
 או הראשונה אשתו מיתת א~ר נשא דרצפה לומר נו~ל

 א~רת ונשא דוד בחיי אשהשום שמת~
 דא~

 בפ' א~רינן הא יקשה
 ~ו~ ~~~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  כמהור~ה 
 קש~

 ליחד לדוד לי~ ה~ירו שהרי גירושין
 ול~

 ל~רש התירו

ומבי~
 דאמר

~~ 
 דרצפה כיון וכו' ר~שונה אשתו ה~~רש כל

 הית~
 לו

 א~כ שניהאשתו
 הו~

 לי'
 ל~ר~

 ~ת
 כדי רצפ~

 ל~~
 דהיא ~בישג את

~יתה
 נאה אחרת מצא אפילו ל~רש דמותר מודים כ"ע ובז"ש שני זיוו~
 וכד~ו~חהימנה

 בס~
 ע"ש דל~פ ה~רש

 לר~
 יש לדרכנו ~חוץ ו~ל

 אינה חמיו דאשת ~הוכיח מנ~ל אהירושלמיל~ק~ות
 רצפה ~ת דוד~דנשא מה"~ אסור~

~~ 
 לא

 הית~
 חמיו כמפותת והוי' ל~אול פל~ש רק

 לווא"כ
 יה~

 מו~רת חמיו פיל~ש אעפי~כ מה~ת אסורה ~מיו דא~ת
 ת~ בשם שאלה ש~יא בב~י בהדיא וכ~ה ~ אביו כמפותת רק י~אדלא

הר~"~
 לו ~הי' ראובן על

 פיל~~
 בקידו~ין עמו ש~יתה לומר עוררין ו~יו

 באולא
 שו~

 על נושאין כדתנן וכו' אחי~ לבן מותרת שהוא עדות
 ב~ידושין פיל~שים סובר ה~ושלמי דיהא לומר ואפשר וכו' המפותהועל האנוס~

 וא~כ וק~ל חומש בפי~ ר~~י כדעת כ~ובהבלא
 אי~

 ~נ~א לומר אפ~ר
 ~וםדוד

 א~
 הראשונה אשתו מיתת אחר

 כנ"ל~
 דליתא א~~~ מ"ש ועוד

 ~זרו אחרונים דורות מ"מ ~ללאלהאי
 וחש~

 דאיכא הי~י עין למראית
~אי

 ~לל~
 וע~כ וכו' חשו

 ליכ~
 ממש שבזמנינו אחרו~ים דורות למימר

 מרצפ~ דמייתי כדמו~ח מ~ירו~למי ~ייתי ראיה מ~י~"כ
 הלא א~ה בת

 דהירושלמי מהרי"ל כדברי נהי וא"כ שנים מאה לבב~י קדי~הי~ושלמי
 קאמרי הירו~למי מכח לאו התוס' הלא לאח~מ אפילו דאסורמו~ח

 האחרונים דורות לומר ~רצונו אפשר ~אלא אסרוה אח~כ שמאדכתבו בה~
 ערוה שבנקבה כל כללא האי ~~זרואותן

 דאיכא היכא ~זרו נמי הני וכ~
 שקראוהו בתוס' מצינו ו~ן קידושין בב' ד~תקרבו היכא אפילומ~~ע
 דורות כלל האי ~גזרול~אי

 אחר~ני~
 לדחוק כלל ל~צ דא~כ ליתא ~~כ ז~ו

 בחד נתקרבה ובין קידו~ין בב' נתקרבה בין לחלק בש~ס זולםברא
קידושין

 ~אמ~ ו~למ~
 אחי א~ת מ~ש דק~יא מ~ום ואי כלל חלוק לאו

 מן~אם
 הא~

 ה~ הני כל מן
 דודתך נקראת דהוא לחלק יש נמי בל"ז

 שמה שני דמידאורייתא
~ 

 מן האב ~חי א~ת
 ~א~

 מה~ע לך אין ו~"כ
 כמו קיל קידושין בחד דנתקרבה דהיכי דנימא נמי נהי ו~~כ ~זה~דול

 הני כל מן האב מן האם אחי אשת שאני אעפ~כ קידושין בב~נתקרבה
דבברייתא

 ו~תלמוד~
 זה טעם נימא קשה הי' דידן

 דהי~
 דודתך נקראת

 ~מינא דאי ש"מ קידושין בב' נתקרבה בין לחלק בש"ס מדדחיק וד~יואלא

טעמ~
 משום

 דנקר~
 ~~כ

 דהי~ דודת~
 דאורייתא

 ה"~
 אשת ~"כ די~סר

 ~~י בא~ת כמו דאורייתא דהוא חמותו ב~מה נקראת היא ד~ם~מיו
 מןה~ם

 לכ~ הא~
 בש"ס דחקו

 לח~
 ובין קידושין בשני נתקרבה בין

 חמיו ~שת תיתסר דלא היכי כי הנ"ל טעם ולא קידו~ין בחדנתקרבה
 מה~ע דאיכא במקום אפילו אופן ב~ום ~זרו ~א קידושין בב'דב~תקרבה

 אר~ותינו לתמוה י~ וביותר ק~ת מהרי"ל דברי נדחוובזה
 ל~סור ירושל~י בשם שמביאין התוס'בעלי הצר~תי~

 משו~
 עוד שם וכתבו מה"ע

 יש ~ירושו וא~כ להו ~רי דבשמעתין~ע"ג
 לפסו~

 בכל הלא דידן כש"ס

 דר~ן חדש דין ~י~מקו~
 ~בי~

 ושם משם ~חידוש אם ~רץ דרך מס'
 ב~דיאמבואר

 א~~
 ש~סורה חכמים אמרו ~בל ~ו~רת חמיו

 ובתה בבא בחד שם מד~ביא ~~תו לאח"מ להתיר ראיה קצת משםמה~ע משו~
 חכמים אמרו ~בל מותרת חתנו ו~שת חמיו אשת ~ם ו~ל לומותרת
 ל~ ~סורה חור~ו בת לו ~תרת ובתה מה"ע משום ~סורה חמיו~~ת
ואשתו

 מות~
 שם ע~ל לו

 ד~י~ וכיו~ ~~
 בבא ב~ד בתה שם

דבברייתא ~~"~
 ל~

 או~ת חמיו ואשת למיתני ~ה
~ 

 משום וכו' א~י
 דהו~

 דל~מלת~
 ~חר ~~יש לה שיש בת ~יירי דב~מת י~ל ~ע"כ פסיקה

 שלמחמיו ול~
 אלא רבותא ומאי ז~

 ה~
 ~זרו ד~~~ח ~~~ג קמ"ל

 ~י~ סבר~ דנ~ע~~ע ~שו~
 ~טעם א~כ חמותו

 ז~
 דתאסר ה~א

 ~חותדהוי' בת~ ~~~
 אש~

 קמ"ל חור~ין כ~' ד~יין במה"ע
 דל~

 במס' כדמסקינן
 ~שתו ~חות ~פילו אשתו ל~ח~מ ד~י אשתו ~חיי ע"כ וא~כסוטה

דאוריית~
 במה"ע ~"ש ~י'

 מאי ו~~~
 ~ות~

 א"ו ~תרת ו~תה דקתני

~
.~~~ 
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 אשתו לאח"מ נמי תימא דלא דקמ"ל והיינו ~יירי ~שתובחיי
 תה~

 ~"ח
 ב~יי איירי ~וונא בחד דכולהו לך לומר ב~א ב~ד כולהו מייתי לכךאסורה
 ~פילו דוקאאשתו

 א~
 אימא לאח"מ אבל

 ד~ות~ ל~
 והנלע~ד וק~ל

כתבנו
~ 

~~~~
 ראיה

 נ~
 מותר ~ר של אשתו מתה חדא תני ע~ב דצ"ח מיב~ות

 ומפרש וכו' ~חמותו אסור דתני ואיכאבח~תו
 חד~

 וחדא כר"י
 גר ו~בי קיימא באיסורא לאח"מ חמותו דא' כ~י דאסר מאןכר"ע
 ביה~זרו

 ר~נ~
 ו~בי איסורא קליש לאח"מ חמותו דאמר כר~ע דשרי ומאן

 וכתבו ~זרו לא~ר
 לר"י תימא ~חיו באשת מותר בד"ה התוס~ ~~

 באחות~ ~זרינן לעיל הא ~ר כשהוא שרינןדאמאי
 ד~תי מ~ום מאמו

 ~זרינן לא קידו~ין ע"י שהוא כיון וכ'לא~לופי
 וה~

 קידו~ין דע"י חמותו
 עצמו קידושי דע~י חמותו דשאני חדא חלוקים ~' ~ם וכתבו דאסורוקתני
 שכיחא לא אחיו בי~ אחיו דאשת ועוד א~יו קידושי ע~י א~יו ~שתאבל
אבל

 א~
 דפלניא ~תי~ נקראת חמותה א"נ אהדדי שכיחא ובתה

 דאוסר לר"י אפילווא~כ
 דוקא היינו לאח"מ ח~ותו ~ר ~בי ש~

 חמות~

א~
 באשת כלל שייכי לא חילוקים ה~' אלו דכל מודה ~י אפילו בנ"ד
 לדעת אחיו אשת ~ר ~בי כמו ~מיו בקידושי נאסרה ~"כ דהיאחמיו
 בעלה בת א~ל שכיחה לא ו~םהתוס'

 ו~~
 חמתיה כלל נקראת אינה

 משום אכתי אעפ"כ ו~"ת לזה מרחיק והשכל דהחושדפלני'
 לאח~מתיאסר מ~"~

 אע~~
 קו~יא הדרא א~כ הנ"ל חילוקים לג~ דליתא

 הנ~ל חילוקים ל~' דליתא א~~ ~ר ~בי תי~סר אחיו אשת ~בילדוכתה
 דעכ"פ מה"ע משוםיאסור

 מ~~
 ~בי כמו מה~ע דליכא דאל"כ איכא

 מה~ע דאיכא חמותו שאני דלמא ת~ספת מקשי' מאי א~כח~תו
 וד~י הכי תוס' ~דמקשו ~"ו אחיו בא~תמ~א"כ

~ 
 ~"ו פלוג

 ~ילוקי~ ל~~ דליכא היכי~תוס~ דדע~
 ~כתב הנ~ל

~~ 
 לא מ~~ע משום

 כנ"לתיאסר
 וא~

 ק~שיא שמכח
 והוכח~

 להתיר לנו היה ~ו
 א~

 בחיי
 הנ~ל חלוק'ם ל~' דליתא כי~ןאשתו

~~ 
 מותרת ~~ח ת~א אשתו בחיי

 לית~ מ~יי~דא~
 בתלמוד רבותינו ~דמו ~כבר נעשה מה ~ך חילוקים ל~'

 דלא הבו אבל עין מראית משום לאסורי~שלמי
 לוסי~

 ~~כ ולאסור עלה
 בעינינו אנחנו ~בל מצ~ו אחר טעם ירושלמי שתלמוד ואפשרלאח~מ

ל~
 ד~א ודי ר~ינו

 להוסי~
 כתבנו והנלע"ד

~ 

 עתקה
 ה~ב~~

 ~~~ו~י~ ~~ ~~ ~~~י ~~~~ ~~~ . ~ו~י~ ~~ו~י~ ~~ ~י~י~~~
. 

 ~ו~~ ~ ~~~~~~ ~~~~~~י~י
 ~~ . ~~י~י~ ~י~ ו~~י~ ~~~

 ~~ו~י~י~~
 ~ ~~ו~י~ ~~ ~~ ~~י~ . ~י~~~י ~~~~ ~~~ו~ ~~~~ . ~~י~ ~י~ ~~~~ ~~~ ~~ ~ו~~

 דטו~ שיטי~~~
 חיות ארמלות ארמלתא

~~~ 
 שיראווני מק"ק חנה

 הסמוך נ~ריוב מק~ק חיים בהר"ר הע~יל יהושע ~~ר"ר~שת
 שנים מארבעה יותר זה ממנה הנ~ל בעלה יצא ~שר יצ"ו ברעז~ןלק"ק
 ה~שה מעיניונעלם

 וכהיו~
 אחיו לפני ~א

 התו~
 מיכל יחי~ל משה מ'

 ~ ליו~מר
 מ~~ ו~~ א~ נער שבא מ~נה יותר

 מק"ק ~~כ שהוא
 שדה בק~ק בנ~ר נטבע העשיל יהושע ~זה ולאמו ~יכל למ' ו~מרנ~ריוב
 בימותל~ן

 החור~
 פ~י מעל ה~לידה תחתיו שנשבר לפ"ק תצ"א בשנת

המים
 ו~ו~

 עד אליו ~תנכר שמקודם וסיפר הכירו
 שהוד~

 ל~ין בינו לו
ע~~

 ~נער שביקש רק ו~כירו היודעו האיש שהוא
 של~ מש~

 לפרסם
 הו~ ~י~ותו

 ~ ואי זה
 א~ר כי הוא

 שלכ~
 ~ירין שאין ל~~ם הלך

 ~צל משרת שהיה בזויה מל~כה ועסק~ותו
 ה~וכסני~

 לבן שדה דק"ק

סו~
 ~נ~ל ~שה שב~ל בוד~י שיודע הנ~ל משה הנער ~ה~יד דבר כל
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 אמ~ ובפני הנ~ל אחיו בפני רק הכל היה זה בנהר הנ~בעהוא
 ו~א

 להאמינו לבם יפו~ הי' הם ו~ם כלל אשתו את ~תירו ולא א~תובפני
 אותו והכחיש א' איש בא לפ"ק תק~א ~א ד~אי פסח קודםאח"ז
 ~תו וראה פעמים כמה לבן שדה בק~ק שהיה ואמרבפניו

 שהו~
 חי

 מק~ק אשה לו ושיש עירו ושם ~מו ~~כ וה~יד המוכסנים אצלוהוא
 ~"כ היה שהוא מ~ה ה~יד שבתחלה משה להנער ~~כ וא~מרשורא~וני
 היית אתה הלא האיש ואמר הפעם באותו לבן שדה בק"ק ברחייםמשרת
 בק~ק משרת שהיה שאמת הנ"ל משה והודה בהאסלוב בק"קמשרת

 יחיאל מ' ונסע יריד על לבן שדה לק~ק בא הפעם באותו אבלבאהסלוב
 לפני שבא וכהיום האלה הדברים אחר לח~ר לכאן הנ~ל אחיומיכל
 הי~ב וחקרתי ודרשתי לחקור לבי את נתתי אלה דברי בכל הנ~ל מיכלמ'

 המוכסנים אצל א' משרת שהיה זאת נעשתה הדבר נכוןוהנה
 פה ונ~בע וילד אשה לו ו~יש ברעזאן מק~ק ש~וא ואמר הירשילא"ע וקר~

 המי~ פני מעל ה~ליד תח~יו שנשבר הנ"ל ~במעשה הנ~לבזמן
 ומיד

 מי נודע אין שכאן רק לספק ~ין מיתתו ~וף ואודות וקברוהוסלק~הו
 מ' אחיו אמנם קצת בשינוי זה ואף עירו ושם שמו רק ידוע שאיןהוא
 מה ~ם היר~יל ~"כ אותו קוראין ~יה במקומו ששם ה~יד ~נ~ל~יכל
 ולא ברעזאן מק~ק שהואשאמר

 מק"~
 כ~שואלין ~~כ שהוא ~מר נארי~ב

 ~הוא אומר את מהיכןאותו
 מק~

 לקרות עולם הדרך ~ן ~י ברעז~ן
 דקרא כלי~נא דעיר פרדאווהא מן שהוא אף ה~דולה העיר אחרא~ע
 לא ואי~ך זמן שמאותו וחקרתי שאלתי ~ם וק~ל חברון את לכלבויתן
 יש רק הירשל ששמו המוכסנים אצל משרת עודהיה

 מכ~ אצל~
 שנים

בע~
 שמזה ואפשר י~"ו קהלתינו מתושבי ~~וא צבי ר' ~~מו נאמן א'
 לאיש ה~עותבא

 הנ"~
 זה כי המוכסנים אצל והוא חי אותו ~ראה ~אמר

 והם שנ~בע כזה שנותיו ומראה שנותיו בערך ~"כ צביר'
 שא~

 האיש את
 בודאי זה הוא כי ליה בדדמי א~ר ולכן ובקומה במראה סימניוע~פ
 אנ~ים כי יכירו הנ"ל מיכל מ' א~יו ~ת ~רואה שכל מעידין הרבה~ם

 פנים בק~סתר דומין הןאחים
 ז~

 ואומרים הנ"ל מיכל מ' עם שנ~בע
 האלי' שקורין ~היה בזקנו ו~ם יותר קומה בעל ~היה ב~ופוסימנים
 כל אתשצאק"י

 הדברי~
 אני למ~מרת ורשמתי וחקקתי חקרתי האלה

 מיכל יחיאל משה מ' ביד ונתתי יצ"ו דקהלתינווב"ד
 הנ~~

 לסמוך לא
 צריכה זה דבר כי ל~תירהע"ז

 דברינו להציע רק ולפנים ולפני לפני~
 יו~ה אשר התורה ועפ~י עולם ~ד~לי רבנן מלכי מלכים שלחן לפניאלה
ו~פ

 המ~פ~
 הכ~ד ישראל על ושלום תעשה ככה לה יאמרו א~ר

 לפ~ק~ תק"א תמוז ד' א' יוםהיום

~או~
 ~ק'

 אברה~
 יצ~ו' לבן שדה חופ"ק זלה~ה י~קב מ' ה~ה ב~רב

 חיים הק'ונאום
 במו~

 מזאלקווא. יצ~ו ז~ק מרדכי
 מבר~ד. כ"ץ אל~נן במ' שמעריל שמרי' הק'~נאום

~~~~~
 ~עשיל ר' אשת מזוראווני נוחמה לא סוערה עניה~למודה
 חייםבהר~ר

 ~נאריו~
 בוכה מתרפקת דלתותי על דפקה

 נעורי~ ימי עלומבכה
 לאשר כא~~נה היתה בדד יו~בת שנים כמה זה

 ואיפה איו נודע ולא אישה מעיניה ונעלם נדוד הר~יק הנ~ל~ע~ה
 שמעה חלו~ה ענות קול וכ~ת מעמה ב~פנותו נ~מע לא ק~לא"ע רוע~
 עינינו למראה כ~שר בכה ~ומר וזה בכה אומר זהב~נה ותר~

 על~דברת וח~ הגב"~
 לב~

 אלכה
 נ~

 ואנכי ותרף מז~ר אמ~א אולי ה~ורים אל
 אבנים כח אשר מי לב חקרי ב~דולים ~~בודו אף א~רתי מדעתנבער
 אלי' וי~ים אזנו יא~םכ~ו

 ~ר~
 שורת קלקל פנים ולא

 הדי~
 א~נם ואם

 א~רתי אך א~א חומר וביחוד ~יר ~לי וכתר דארעא ק~ינא רבאנכי

ענותנ~~
 שלמעלה צ~ורות מעורר להיות כמוני בק~נים יפתח תרבני

 תרב"ה אף דתשרי רעוא יהא עתירתי בינה לאיש המלמד יתברךומאתו

ד~
 חונן מאל

 הדע~
 נ~ד לדבר

 ~לכי~
 אנחנו ~וזהריס וא~ר ~~וש ולא

 כבלי להתיר תרופה למ~וא מגעת שידנו מקום עד ~צדודיל~דד
 ד~ בדבר ה~לויה ~~בה נפשי שאהבה את מצאתי פתוח פתחולפתוח עי~ו~

זו
 הלכ~

 ספיקות מפאת ונדה נעה
 ~ר~

 אשר ~רץ גאוני רבותינו
 ~צב~ותי כוננו היחיד ושביל הרבים ~ביל דאורייתא ~בילי להונהירין
~ילין

~ 
 דחנה ~ינה ל~שמע איכא רברבא הלכתא ~מה מילין ~בי
הע~בה

 ספי~~ כ~
 זו ~ל~ודה של בעדות ~סתפק שיש

~ 
~~~~

 או~ר א' המוכחשתעדות
~ 

 צ~ול זה דין מת לא אומר~ ואחד
ו~ור

 ו~תר~י קמ~י בשי~
 ה~מר~

 הפוסקי~ ו~דולי
 ש~ם

עדיין
 ל~

 התירוה
 להנש~

 ~וקי
 ח~

 חד לגבי
~~~ 

 ~יימא ~~א בחזקת
הלא

 ה~
 דכתובות ופ~ב קי~ז דף יב~ות שלהי בכתובים

 ~~ ד~
 ~~ להרמ~ם~פי~~ומ~ו~

 ה~ה יש ~י ~~ י~ סי' ול~ו~ה~ע ג~רושין

 ולש~ר כר~ורים כמה לכרכר לנו מה וכו' מת אומר ע"א דין בנדוןלרצות
 מת שא~מר דזה ובתר~י קדמאי פוסקים ~~~ו שכבר מה קו~מוסקן
 והוא פיו על להנשא הב"ד התירו בשכבר אלא לשנים נחשבאינו

 אלינו נשלח ~~ר מהעדות ראשין בתרין החבל לאחוז אמרנו ואםרבתי תיוה~
 על שעמדו לבן שדהמק"ק

 החקי~
 ספק אין מיתתו ~וף אודות וז~ל

 ~מו רק נודע שלא הוא מי נודע לא שכאןרק
 וש~

 בשינוי זה ואף עירו
 ושם הירשל בשם נקרא ש~~ןקצת

 הערוס~
 שלו

 בק~
 וגם העשיל נ~ריוב

 שמו שינוי האמת עכ"ל מנאריוב היה והוא ברעזאן ~ק~ק ~הואשאומר
 ~מוזכר העד העיד להירשלמהעשיל

 ב~ב~~
 דיני בבית נ~בה אשר

 אחיו ו~ם הירשיל בשם לקר~ו דנאריוב אנשים כמה בפומיהשמר~לא
 להירשיל העשיל בין במב~א הפרש שאין דלישנא מריה~א והוא זההעיד
 ז~ ~בשינוי~~א

 ומותבו מברעזאן שהוא שאמר
 הי~

 רחוק נאריוב בק~ק
 הולך בעלמא ~בר דרך שכן נותנת שהסברא אף בר~~ן מק"קפרסה
 נתפרסם לא אשר מ~ער והיא ק~נה בעיר תותבאה ~מקוםמרחקים
 סמוך ~דולה ועירשמה

 ל~
 ולאן מאן פיו את ישא~ו כאשר המפורס~ת

 בכל המפורסמת ה~דולה מעיר נא יאמראתה
 ז~

 רב~. צריכה

~~
 במחו~ מח~י ~ב~ב"ע החכם

 הגולין פרק ד~רסינן מ~א
 עיר~חברון דפרי~

 הי~ מקל~
 ~מ~נ~ חבר~ן את ל~לב ויתן והכתיב

 כפרים פרדווהא פיר~~י ו~ו' העיר שדה ואת דכתיב פרדווהאאביי
 ראיה והיא ע~כ ~~~ב נתנו שמה ~ל ונ~ראת לה הסמוכיםוחציר~ת
 תחו~ה שהיא העיר שדה ואת כמאמר העיר מ~רש ~יינו ד~םחלושה
 היא מברעזאן נאריוב ~מרחק בנ"ד לאאבל

 פרס~
 פ' וכ~הו

 שהעיר כ~םבמשנה ה~ולי~
 קול~

 תחומה כך
 ערי נאמר שבמ~רא אף הרי קו~~

מקל~
 לא אם יותר ולא בא~ה א~פים שהיא דווקא תחומה העיר בכלל
 שבת~ום שבת מה' פכ"ז ז~ל הרמב"ם ומכללן ה~אונים ~~י~תדנימא
 הוא דאורייתא~בת

 ~ני~
 תח~מה קרא דמדאורייתא כיון וא"כ מיל עשר

 יפלא לא מיל י"ב עד העידשם
 מלקר~

 בשם
 העי~

 מיל י"ב עד ~~דולה
 העיר דת~ום ז"ל והרמב"ם ה~אונים לשי~ת ~ובא לן דקשיא אלאמרחק
 תחו~ין למ~ד אף שבת תחום שהוא זה כתחום העיר בשם יקרא מילי~ב

 ~עיר ש~ם ודאי לחלק שאין פשי~א וא~כדאורייתא
 מקל~

 מפי שלמדו
 דתחומההשמועה

 קול~
 יקרא

 תחומ~
 דאורייתא תחום שהיא מיל י~ב

 האא~כ
 דפרי~

 שהעיר דכשם אמשנה מ~ם
 קו~~

 תחומה כך
 ~א קשיא ~א ומ~ני בתחומה ולא בה וי~בורמינהי קול~

 לקלו~
 ל~ור ו~א

 מ~רש לא שדה מ~רש ולא ~רש שדה ~שין דאין לי' תיפוק לדורופריך
 ולדעת וכו'~יר

 במקרא מפורש העיר מ~ר~י שהרי קושיא מאי ה~אונ~
 ושפיר יותר ולא באמה אלפיםשהוא

 מיע~
 בתחומה ולא בה וי~ב הכתוב

 כרך מ~ילה ריש וכמוהו דהמ~רש ב~מה מאלפים יתר שהוא ~תחוםעל
 כפר היינו נראה שאינו אע~פ ס~וך ככרך נידון ~ה הסמוךו~ל

 ומדינה עיר נא' שבמקרא אף ככרך נידון לכרך ו~~מוך כעיר נידוןלעיר הסמו~

ל~
 ~נא אינו ~~מ אלא ו~רך עיר ב~ם לה הסמוך נקרא ל~יות יפלא
תוך

~ ת  
 ~דמסיק אמה אלפים ש~וא עיר של

 ש~
 ל~ברי~ ~מחמתן

מיל
 ~עיי~

 תרפ~ח סי~ן ל~וא~ח הב"י במרן
 אמנ~

 יותר ראיה דמות
 קרובה עיר ש~ף יראהנ~ונה

 והי~
 ~דולה לעיר וסמוכה מצער

 עיר שם על שמם להעלות ק~נה בעיר א~ר האנשים ימנעו לאויותר כפר~
 בבל ~ליל כאנשי הלכה אמרו~~ואל יהוד~ כאנשי הלכה אמר רב אתמר דנ"ד נערה פ' מד~~סינןה~דולה

 וכ~
 פרדוואה פרש"י~ ו~ו' פרדוואה

 הס~וכי~כ~כי~
 לה

 ההי~
 ל~מיה אתא לנהרדעא נסיבא דהוית ~חוזא

 נה~ו פרדווהא וכל בבל להו אמר היא מחוזא דבת לקלא ~ע ~חמן~דרב
 נסיבא לנהרדעא ו~א לי' אמרו~רב

 א~~
 פרדווהא ו~ל ~הרדעא ~כי אי

 שהוצרך יראה ~רואה עכ"ל דבבל פרדווהא מ~זא פירש"י ~שמואלנה~ו
 ולא דבבל פרדווהא הוא דמחוזא כן לפרשרש~י

 מבב~
 הקושיא מ~ד עצמו

 למימר הו~ל לא ו~' נה~ו פרדווהא וכל בבל בלישני' ר~נ האריךדלמאי

אל~
 נה~ו בבל

 ל~~ כר~
 דבבל מפרדווהא הוא דמחוזא פירש"י

 והא לי' כדא~' קשההשתא ו~~~
 לנהרדע~

 וכל נ~רדעא הכי אי וא~ל נסיבא

פר~ו~~
 ל~י כשמואל נה~ו

 הארי~
 למימר הו~ל לא בלישניה כ~ן

 הכא~י אל~
 נהו~ נהרדע~

 ו~כ כ~ואל
 נ~יב~ ל~ שהי~

 ~לא
 ה~ריך לכךדנהרדעא מפרדווה~

 נהרדע~ בלישנ~
 פרדווהא וכל

 קשי~ וה~ת~ וכ~
~י~

 לו אמרו
 וה~

 לנה~עא
 נסיב~

 ש"מ אלא
 דל~

 מלקרא יפלא
 שהם ~י~ ה~דולהעיר בש~

 ~ר~~~
 ד~יר

 הגדול~
 ו~ן

~~~ 
 ד~רדע~ דפ~ווה~ל~ימ~

 תחומה תוך ~"כ היה
 דה~

 ~ד שם מסיק
היכץ

 נהרד~
 ~בא ד~י ~ד

 בז~ ודי דנהרד~
 ~שכיל ל~ל

~ 
~~~

 י~וד לבנות זה~ל
 דה~י שריות~

 ~תת~
 ~א שקלי ~ך

 ו~ינם ב~ויר הפור~ים נ~ים בהיתר~לא ~ינ~
 אל~

 להבעיא ל~דודי
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~ ~ ~  אתתא דהאי בשריותא אצדודי לצדד נפשי א~ חלקיועוד 
 דא~

 שעדות
 הוא~ו~חשת

 וג~~
 שיגבה

 שאי~ הפת~~ ~ ~~ בש~
 ל~~

 אחרי חש~א זה שאין א~רתי הוא ~י בירור ~דוע שא~ן נרגא ~השדי ~~ ב~~
 שיגבהש~~ב"ד

 בשד~
 שהיה זה הירשל שנט~ע ש~~ן נא~ר שם ל~ן

~ש~
 הירשל וש~ו ה~וכ~נין בית ~שרת ~וד היה לא ה~וכסנין בית

 אחר ~~קוםוהוא
 וא"~

 עדים ~~ני איתכחיש חי ש~וא שאו~ר זה עד

ש~ו~
 א~ו בשלוס ופרס ה~וכסנין בית ~שרת עודנו ש~וא או~ר
 ~עדים איתכחיש ו~ם ~נטבע שא~ר הר~שון ~עד את~חש הרישבנאריוב
 שנטבע ש~יום שהעידושבב~ד

~ 
 ש~ו ~שרת ~וכסנין בית נ~צא לא

 עד ~הכא דל ו~"כהי~~ל
 ז~

 הרא~ון ~ד לדברי ו~דרינן ~א~כחש
 נטבע ושהוא אביו ושם ~ירו ושם ב~ו ה~ירו שהוא בירוריםשדבריו
 בדין שיש חש~ות כ~ה עדותו ובדברי וקברוהו ה~ים ~ן ~ידוהעלוהו

 הידו~~
 דין לית בכן ~ורה לכל

 ~רי~
 הק~ושה לע~ד בשש

 הית~
 ברירא

 ~בר לכל להתנסבה ~ותרת חנה דהאשה ~נהורא ברירא ושרירא~יי~א
 הכהן ע~י ~יסכים בלבד או~ר ~זרתי אישות ~חו~ר אך ת~בייןדי

 ו~~ליל לבוב אבדק~ק כהן חיים ~ו"ה ה~פורסם ~און ה~ה~אחיו ה~דו~
 הכ"ד הוא נחשב ב~ה כי בעל~א ~ילי כפטו~י דברינוובזולתו

 וצדק בא~ת ו~דבר חכ~ים תל~ידי ר~לי בעפר ~~תאבק חבריאד~ן זעיר~

 יו~היו~
 א~רהם ~שה ~ק' תק~ד אדר י"ז ~'

 אי~
 אשכנזי טר~וש

 ראהטיןהחופק~ק
~ 

 ~~~ ~~~~ ~~~ו~~~~
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 ו~~~
 ~ו

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

~~~ 
 ~~~י~

 ~~ו ~~י ~~ו~~ ו~~~

 ~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~ו~~ ~~ ~~ ~~~ ~~ו~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ו~~י~ ~~~ו~ ~~~ ~~ו~ ~~~~~~
נעש~~~~~

 ופלפלא בשריותא לעיין העגונה בדבר שואל
 חרי~ת~

 אשר
 להתיר לתרופה ו~ליהו ל~א~ל פרי עשה וגם והצליחהשכיל

 שבז~ן שנתברר ד~אחר ב~"ש יפה זקן הורה עדיפא דהתיראבכח

 לא ה~וכ~נין בבית ~שרת ש~יה זהשנטבע
 ה~

 עוד
 ~שר~

 כו~ ב~ית
 ~תרי איתכחיש ~י ש~וא האו~ר העד ~"כ ~~"א ושהוא כךש~~ו
 א~נם הכירו שהוא הראשון עד לדבריו~דרינן

~"~ 
 ב~ם ~ה~ירו רוכ"ת

 לכך הוצרך א~אי חדא דת~יהה ~ילתא בתרי רוכ~ת ~ל ת~יהניעירו
 אביו דשם דינאדהאי

 וש~
 יודע ~אי~ו בעד אלא א~רו לא עירו

של ו~כי~
 ז~

 זה עד אבל י~ח סעיף י"ז סי' וש~ע בטור כ~בואר עליו ש~~יד
 הנטבע של ו~כירו יודעו עצ~ו שהואשא~ר

 שהי~
 ~ה זו אשה בעל

 ה~און זקני ~ורי וכ"כ עירו ושם אביו לשםהו~ר~נו
 ~הור~

 ~לובלין

בתשוב~
 הזכיר לא כו' ולו~ר לחלוק דין לבעל שיש אלא וז"ל ו~ שאלה

 כו' עירו שם ולא ~~ואלא
~~~ 

 ~כיר והיה ~ו' שהיה דבנ~ד אני או~ר
הוי

 פיר~ כא~~
 שייטא ~אי וא"כ יע"ש כו' ~יניה ועדיף ~ירו~ ושם ש~ו

 תקון ת~הני עוד ל~אן ט~רו שםד~זכרת
 החכ~

 בעצ~ו ~נסתפק ~ה
 הטהור לבו והיו דבריובתחלת

 נוט~
 עצ~ו ~חזיק שהנטבע ~ח~ת לאיסור

 ברעזאןלתושב
 וז~

 נאריוב תושב הנטבע שהי' שהעיד ה~ד עדות ~כ~יש
 ל~רחקים הולך ~בר דרך שכן נוח~ת ~הסברא ש~ף בעצ~ו רוכ"תוכתב
 שכתבו אראיות לס~וך והנה ד~ר עכ~ל רבה ~רי~ה זה בכל כי כןיא~ר
 ה~ורח כהיתר אלא שאי~ו ע~~ו ~"ת כתב לבן ~דה דק"ק והרברוכ"ת
 ~זה לכאורה ראיה דאין כ~י"ב רבא ~ברא מ~ה קא~ר ו~פירבאויר

 דאנ~חד~
 שהוא נפשי' להחזיק אדם בני דדרך ברורה ראיה ב~ינן

 וראיה ~ולדתו לעיר הס~וכה~דולה ~ע~
 הו~ דרוכ~

 הס~וכים העירות ~ן
~דרך

 לכנו~
 דנין אנו דא על ולא להם ש~~וכה ~דולה עיר בשם ש~ם

 ה~א ~~ילא א~כ ה~דולה בשם ~כונה ל~יות קטנה העיר דרך אםוכ"ת
 קטנה בעירדהתו~ב

 או~~
 ז~א ה~דולה כ~ם ב~ם הנקרא ~עיר שהוא

 נקראת אינה נאריוב דק~ק בא~ת חזינן אנןדהא
 ב~~

 ו~ה ברעזאן

ראי~
 התל~וד שבז~ן זו ~יא

 נקראי~
 ~הנטבע ~נא~ר עד נ~רדעא בשם

 על ~בר~זאן ~צ~וקרא
 ש~

 אינה נאריוב ו~א נאריוב ~ק"ק שהיה

נקרא~
 בשם כלל

 בר~א~
 הש~ך ~~~ש לדברינו ורא~'

 סק"א סי~ ~חו"~
וז~ל

 דאע~~
 א~ כן קורין היו ה~"ס דבז~ן

 כן קורין אין ~~תא
 ולפי ה~קום לפי ב"א לשוןאחר הולכי~

 הז~
 ר~ינו ה~און בת' א~נם ~ יע"ש

בע~
 ב"ח

 ~פור~ ק"~ ~אל~
 ~~ו שהחזיק א' גבי ל~עשה דפסק ל~דיא

~
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שהוא
 מק~

 ~ך ואחר ונהרג הורדנא
 ~~יד~

 עמה דר היה שב~ה אשתו
 דהרב ועוד וז"ל ו~תב פרסאות איזה ~ורדנא לק"קסמוך

 מו~
 יע~ב

 ור"מאב"ד
 דק~

 שנום הא~ה בפ' הרמב"ן ממ"ש ראיה הביא לובלין
 וכ~ בנהרדעא דאשתכח ~יטא ב~וא התם דמייתי ר~ג דיצחקאעובדא
 נהרדעא תבדוקדמ~ש

 כול~
 היינו

 לו~
 היכא עד ע~ת הרבה תבדוק

 שהיה העיר ע"ש נק~ים דהסביבות דאלמא דנ~רדעא קבא~סגי
 שהוא הורדנא ע"ש אברהם עצמו קרא ה"נ אקלים באותומטרפולין
 סביבות אלא עצמה בהורדנא דר היה שלא אע"פ אקלים באותומטרפולין
 למע~ה להורות קשישאי ~אוני מפי הדבר שיצא ואחר עכ"ל כו'הורדנא
 כלל נוקפי לבי אין ושוב וכמ~ורות כד~ונות דבריהם זו ראיהע"פ

ועת~
 הרב ~דברי שהקשה שמה בח~ה פלפולו בדברי קצת אשתעשע

 שהוא העיר שדה ו~ת כמאמר העיר מ~רש היינו ד~ם וז"ל לבןדשדה
 את~לם לא מב~רי שארי הוא הנ"ל והרב הואיל דמר עכ"לתחומה
 דהא לתחום חוץ היינו ע"כ דאדרבא דבריולהחזיק

~ 
 לא לכלב שנתנו

 חברון את לכלב ויתן והכתיב הוא מקלט עיר וחברון כדפריך מקלט~יה
 קולט שהעיר כשם תנן ואנן מ~לט הוי לא לכלב שנתנו דמה ש"מו~ו'
 וע"כ מקלט הוי עיר ~ל תחומה שהוא מה נמצא קולט תחומהכך

 והוי ח~רון איקרי ואפ"ה עיר של לתחומה חוץ אלא הוי לא ל~לב~נתנו ~
 מלובן לבן דשדה הרבר~יות

 ראיה לאמר כתוב קדשו ובדברי כ~ל~
 שהוכיח עד דמר להוכחה סוף ואין דמר חריפא מפלפולאמוכרחת

 ~לולי דנהרדעא קבא דמטא עד נהרדעא הי~ן עד ~מסקנאשאמרו ל~
מסקנת

 ה~מ~
 הוי נמי דנהרדעא פרדווהא דלמא למר תיק~י אכתי

 דהו"ל בדבריו קיצור למר תיקשי כן ואם בעצמו מר כדכתב תחומהתוך
 דמסיק ממאי העיר בשם נקראים לעיר דסמו~ים ראיה לאתוי'בקי~ור
 עמו הנני דשריותא ב~ופא אמנם כו' קבא דמטא עד נהרד~א ~יכןעד
 ובלבד עמו דלינא דורא דליתאי

 שיסכי~
 סי' רמ~א ~פסק א' עוד עמנו

י"ז
 סעי~

 עליו חולק בתשו' שהח~מ ואף וכ~רים ~' להיות דצריכים ל"ט
 הלא סגי דביחידוס"ל

 הב"~
 ראיתי ו~ן רמ"א פסק והחזיק אחרון הוא

נוה~
 נה~תי וכן משלשה בפחות ע~ונה מימיו התיר שלא זל~"ה אאמ"ו

 להורא~ ~ה~עתי מיום הצעיר אני~ם
 אזי א' מורה עוד וכ~יסכים

 א~ת האשהמותרת
~ 

 בן ~עשיל
~ 

 ~בר לכל מנאריוב חיים
 ד"~

 ל~מוע
 תק"ד תמוז י"א א' יום היום ~ע~ונות תקנות על ששקדו חכמיםדברי
 ~ן חיים נאוםל~"ק.

 רפאפור~
 יצ"ו וה~ליל לבוב חופה"ק

~ 

 הרב כבוד אלי~~~
 ~לו~א אבד"ק ס~"ל יצחק מו"ה ~~און המאה~~

 בעלה ושם בילא ושמה ע~ונה בנדון העניה דעתי לחוותיצ"ו
 באריכות אשכנז בלשון ה~בע"ד ~ם עיני למראה והיהמאיר

להיתר והצור~
 ה~ש~

 שהאיש לב"ד חוץ ה~יד ישראל מעניי שעני שם נאמר
 הנ"למאיר

 נהר~
 א~תלא ונתן בב"ד להעיד ~לילך רצה ~א בפניו ונקבר

 שאינולדבריו
 ר~~

 מחמת שהוא בב~ד להעיד לילך
 ששמ~

 שהוא מנשים

~
 להעיד הב"ד ~ני לילך רוצה אינו לכן דבריו להאמין ואין ~נבים חברי
 חופה ביום שהיה אחד מלמד לפני הנ"ל העני ~~~יד עוד נאמרושם
 את כשנשא הנ"ל ~ירשל

 האש~
 בילא

 הנ~
 העני ושאל

 הנ~
 מאיר את

 איךהנ~ל
 את~

 שוחד הנ"ל מאיר ונתן שבמדינתנו אשתך על אשה נושא
 הדבר י~לה ~לאלהעני

 שי~
 לו

 אש~
 האחרת ולשנה והחריש השוחד וקבל

 הנ"ל בילא אשתו ~ם מאיר בה שדר העיר לאותו העני ובאחזר
 ~ריכיץ העדות דברי תוכן ע"כ ושתק שו~ד לו ונתן וחזר הדברל~לות ורצ~

 הועתקלענין
 ~ ללה~

~~~
 כי להנשא מ~רת הנ~ל בילא שהאשה ב~ש צריך דין ליתלענ"ד
 לדידי וא"צ הטעם יודעים ודין דת יודעי וכל הוא משנהדבר
 ה~און הרב ולכבוד הכבוד מפני להשיב אלא באתי ולאולדכוותי

 ~"ש רא~ון רא~ון על דבריו סדר על ואדבר קדשו ~ברי אשתעשענרו הנ"~
 שהנשים ~ני בב"ד ~ל~עיד לילך ר~ה שלא מ~ח לפקפק לכאורהשיש
 לומר ור~ה ~נבים מחברי שהוא לו להאמין שאיןאמרו

 הא דמי דלכאו~
 ואח~ אודי אודיי ושתיק לי~ דקר~ פסול ~ל דאחז~ל להאמלתא

 מסיק זה
 נ"ל ~"ל וכתב הנ"ל לדין דמי דלא הנ"להרב

 פשו~
 בפסול שייך דלא

 שתיקה דמהני ~לומרדעבירה
 ש~

 דשתיקה משום הוא שתיקה דמהני דהא
 ובזה דמיאכהודאה

 הודא~
 אדם שאין מהני לא ~ופא

 ~שי~
 רשע עצמו

 בדבר קיהה זה ומחמת דנפשי' ~סברא זאת כתב הרב הנה הרב.עכ"ל
 מנחם מו"ה בנמוקי מפורש זה דין ~י צריכים שאינם לפ~פוליםונכנס

מירזבו~
 וז"ל ~' דין בושת בדיני ווייל מה~י תשובות בשלהי הנדפסים

 או החרם על עברת או ~זלתני אמראם
~ 

 אין שותק והלה השבועה
 ~דולה פיו הודאות תהא דלא ליה אודי אודויי מדשתיק ולומרלפוסלו
 עברתי או ~זלתיך בפיו אומר דאפילומדיבורו

 ע~
 נאמן אינו ה~בועה

 להחזיר חייב ~זלתיך לו וכשאמר רשע עצ~ו משים אדם דאין עצמולפסול
 פיו דהודאת המ~וןלו

 כמא~
 נפסל ואינו ד~י ~דים

 ע"~
 ד~ל~ינן עצמו

 עכ"לדבוריה
~ 

~~~
 הנ"ל הרב עודשפקפק

 וז~
 שה~דים מאחר

 ה~
 אפשר

 דכשר עבד ~בי בפוסקים ומבואר ב~נבי חשודים שרובםמרודים מעניי~
 בעדות זה חשש ויש ~שר שהוא בידוע דוקא דהוא הב~ח לפ~דלעדות
 הנ"להעני

 בפר~
 ~וחד שלקח שה~יד במה כשרות חזקת ליה דאתרע

 לעם קדוש עם ישראל ~ני לדמות הנ"ל הרב דעת על שעלה תמיהניעכ~ל
 להא דמיא מלתא הא ולענ"ד שחרור ~לא לבא ופסול לחמור~דומה
 עד כשר בחזקת ת"ח כל א~ר נמצאת וז~ל י~ז סעיף ל~ד ~י'דאיתא
 הוצרך שפיר א"כ פסול בחזקת עבד דכל עבד דבשלמא הכא נמי כןוכו~ י~רי~ בדר~י שהולך שיחזק עד פסול שהוא בחזקת ע~ה וכלשיפסל
 דכל עני אבל כשר ש~וא ידוע ויהא הישר בדרך שהולך שיחזקהב"ח
 ~ ועני שי~סל עד איתרע לא כשרות בחזקתי~ראל

 שלקח שה~יד בשביל
 משום נפסל אין וגם דיבוריה ופל~ינן מ~ר אדם שאין ~יפסל לאשוחד
 סעיף ל"ד סי~ כדאיתא ~נבים מחברי שהוא שאמרו הנשיםדברי

בה~~ה כ"~
 ז~

 הנ~ל הרב ומ"ש בעלמא וחשד קול על נפסל אדם אין
 נ"לוהיה וז~~

 לכאור~
 לעבד עבירה בעל ישראל בין לחלק דיש טעם ליתן

 מדין ~ם עונשין דאין הלכות ~ו~י ~פר דברי דלפי דבריו ותמציתוכו'
 אינו וא"כ אותו לוקין אין מא~ה לה דלה מ~"ש דאתי עבד א"כ~~ש
 המצאת זהו וכו~ מלקות בו שיש ~בירה מצינו לא ~ דבעבד לעדותפס~ל
הרב

 ~נ~
 וכתב

 הי~ ודו~
 לא שהרי הדברים נ~ונים ואין

 מחמת ~א נפסל הואהמלקות מחמ~
 שעונש~ עביר~

 שאין אע"פ מלקות
 עלי~לוקין

 הרשע הכות ~ין אם מדכתיב רשע נקרא כזו עבירה דמחמת
 א~כ רשע עם ידך ת~ת אל כדכתיב לעדות פ~ול רשעו~נקרא

 ~~ הל~~ ~ופי ~פר דברי ע"פ הרב כדברי הי~ אלוה~בד ג~
 אותו לוקין

~~מ
 ר~ נק~

 ~חמת
 אות~

 פסול ורשע עליו ישראל את שלוקין עבירה
 ואפ"ה אותו ~לקין דאין בו התרו שלא איש~ל דהוי מידילעדות
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~ ~ ~  ל"ד סי~ כמבו~ר לעדותמיפסל 
 סעי~

 ~ינו שהרי בו התרושלא א~ ~כו~ שעבר וכו' מי כל כ"ד
 לו~

 יפה העבד כח יהא למה א"כ וכו' פסול
מישראל

 של~
 ספר ועל פסול ו~פ"ה לוקה אינו נמי דאיהו בו התרו

 גם עונשין דאין לומר כזה בדוחק שנכנס על יפלא עצמו הל~ותגופי
 ~זהירין דאין שכתב התוס' אדב~י ליה דקשיא מאי משו~ ואי ג~שמדין

 הד~~
 הנאה אאיסור התוס' דכוונת לק"מ ~"ש אתיא בחלב בשר ה~א

 דלוקין ל~ביי ס"ל באכילה א~ל מערלה מק"ו אתי שפיר דזהדבב"ח
 ~לא ~יקרא הקשו לא והתוספת הנאתו כדרךשלא אאכילת~ ~ב~בב"ח דלוקים דס"ל כד~סיק הנאתו כדרך שלא ~פילובבב"ח

 אהנא~
 דבב"ח

 כלאי גבי אביי ש~מר כמו מודים הכל דבב"ח הנאה גבי נמידלימא
 דאין תירצו וע"ז אהנאה ~ף הנאתו כדרך שלא דלוקין מודים הכלהכרם

 במהרש"א כדברי מצאתי זה אחר הדין מןמזהירין
~ 

~"~~
 דאי' מהא פקפק דאין הנ"להרב

 בח~
 העד דאם הר"נ בשם

 טעם הרב וכתב וכו' נאמן הגד~י שקר ואומר לב"ד חוץשהגיד
 דאיןלזה

 ~פק~~
 שהרב ~י כמדומה הר"נ על חולק ב"י דבת' מחמת בזה

 לא דהא אריא לא~ הא משום ואי ב"י ת' בשם בק"ע למ"ש נתכויןהנ"ל
 כ' וכבר הר"נ תש' ~תםהובא

 מהרי~
 כ"ה סי' בחו"מ להלכה והוקבע

 וכו' גאון ת~ו' נמצא דאם בהג"ה ב'סעיף
 ונמצ~

 עליו חולקים אחרים
 להו שמיע הוי ו~י וכו' ידעו ש~א שאפ~ר האחרונים כדברי נפסוק~ין
 ה"נ וא"כ ע~"ל בהו הדריהוי

 אפ~~
 הוי ואי הר"נ ת' הב~י ראה דלא

 בין לחלק דיש וז"ל כהר~נ דלא להכריע ומ"ש ~יה הדר הוי ליהשמ~ע
 וכו' לב"ד חוץ עדות ל~אר אשה~דות

 דבעדו~
 שמעיד ד~י מאחר אשה

 גדול רשעת לך אין ש~ר הגיד אם א"כ הא~ה את מתירין לב~דחוץ

 ~יגרו~מז~
 ~דם אין הא נאמן יהי~ איך וא"כ ל~למא ~"א לה~יר

 הא הכי ~מימר ל~כא ~ד~ת בש~ר דאטו דבריו ~ל תמ~הני ~כ~למע~ר
 ע~ותב~אר

 היכ~
 איכא נמי בב~ד דהע~דו

 ר~~
 ע"פ ל~וציא שגורמין

 ~מוןעדותן
 של~

 לחזור יכולין אין שוב וא"כ כדין
 מדבריה~

 מטעם
 ומגיד חוזר ~ין ~וב שהגיד דכיון קרא ~"ל ו~"כ אמע"ר דאין הנ~להרב ש~

 ~רב מטעם ליהתיפ~ק
 הנ"~

 הי~א דאפי' קרא דאיצטריך לומר אע"כ
 עצמו משיםדאינו

 שאי' כמו הראשונים לדבריו אמתלא שנותן כגון רש~
 אפ'' לו שומ~ין אין ו~ו' הייתי מוטעה ~מרו כיצד בהדיא כ~טבסי'
 דנותן הי~י איירי דהר"נ הכי נמי ~שה בעדות ~~כ כו' לדבריו טעםנתן

 ודבריו הואיל בו לחזור יכול ~ז רשע עצמו משים ואינו לדבריואמתלא
 לכאור' נרא' הי' ולי וק"ל ומגיד חוזר הוי לא לב"ד חוץ ~יההרא~ונים
 שמת תחלה שהגיד מיירי דהב"י אלא כלל פליגי לא והב"ידהר"נ

 חש~ב אינו לאוסרה ורוצה בו כשחוזר ואח"כ כשנים חשיב ואזלהתירה וב~
 מקום כל עולא ואמר כחדאלא

 שה~מינ~
 תורה

 ע"~
 ואין כשנים הו"ל

א'
 נא~

 כמו הוי הראשונים דבריו לגבי האחרונים דדבריו ~"כ לגבי'
 היה שתחלה היה דהר"נ והמעשה בו לחזור יכול אינו ולכך תרי לגביחד

אוסרה
 לעלמ~

 א"כ היבם שמת ~ר ואח~כ ליבם זקוקה שהוא ~אמר
 הי~ נמימתחלה

 ומשום בו לחזור יכול ושפיר חד נגד כחד והו"ל כחד רק
 ומגיד~וזר

 משו~ ליכ~
 נ"ל היה כך לב"ד חוץ ראשונה הגדה דהיה

 התשובה בגוף ~יינת~ ואח"זלכ~ורה
 שהבי~

 ראיה הר"נ
מתוספתא לדברי~

 דתני~
 בין שהעידו העדים התם

 נט~~
 כו' נטהר בין

 עד אם כו' להתיר ביןל~סור בי~
 נחק~ של~

 ~ודין א~ו בב"ד עדותן
היינו

 נ~מני~
 כאן שכללו הרי נ~~נין ~ין וכו' עדותן משנחקרה ~ם

 שהרי ב"ד בפני נעשים ~יהא צריכים שאינן ~ותן אפי' עדיותמיני כ~
 בבית שהעידו שאע"פ ~מרינן הכי ואפילו להתיר בין לאסור ביןשנינו
 כלדין

 נחקר~ של~
 העדים שאין לפי אנו מבודין לומר יכולין עדיין עדותן

 עליה ש~ין ר~יה וזו בב"ד ~דותן ~ר שעת עדמעידים
 ~מע ~זאת מראיתוהרי ~כ"~ תשוב~

 שא~
 כדברי כוונתו

 אל~
 אמר ~ם אפילו

 מדבריו לחזור יכול ~פ"ה להתירהתחלה
~ 

 פלוגת~ ד~יכ~~~~~~
 מהח ~~נ להכריע נלע"ד להב"י ה~נ בין

 בסוטה התוס'דהקשו
 ד~

 וביבמות ע"ב ל"א
 ד~

 ע"ב קי"ז
 דב~וטה ~ב דכ"בוב~תובות

 מש~
 העדים שני באו אפילו איירי דעולא

 אפ~ א~בבת
 שהאמינה כל אמרינן

 תו~
 והו"ל כשנים הו"ל ע"א

 ~זאח"ז אלא עולא איירי דלא ~~מע וכת~ות וביב~ות תרי לגבי חד~ב'
 אמרדהא

 ~תי~~
 וב~ובות ביב~ת התו~פת ותירצו ~הנשא

 התם ה"מ וכו' ~י אומרו~ד וז"~
 מהי~ ע~ דמדאוריית~

 הכא חבל וכו~
 דלא אשהדגבי

 ~י~
 עכ~ל ~אח"ז אלא ~ב~ חשיב לא מד~נן אלא

 א~נאו~"ז
 דכ~

 זא"ז ה~חישים עדים שני לענין התוס~ ש~לקים
 ~עדו~ שאני א~הדעדות

 אחד שעד
 לחלק יש נמי הכי ~~ נא~

~ין
 ש~

 ש~גיד
 חו~

 ה~איל בב~ד העיד כאלו נח~ב יהא לא לב~ד
 שה~ידשהנ~מנ~ת

 ~ו~
 אינו ל~~ד

 א~
 ~מ~יד עדות ושאר מד~נן

 לו~ר לזה זה לדמות אין לכן ד~ור~י~א הוהבב"ד
 דכ~

 דבשאר
 ~"ד שה~יד אחר ומגיד חוזראינו עדו~

 ה~
 בעדו'

~~ 
 חוץ שהגיד אף

 לאלב~ד
 יה~

 קכ"ז סי' ביו"ד הש"ך מסברת ר~יה נלע"ד ~~וד לחזור יכול מ~רבנןאלא הוי דלא לב~ד שחוץ אשה עדות אבל ומגיד חוזר אינו לכןדאורייתא דהוי בב"ד שהעיד עדו' שאר דשאני דז"א ומגיד ~~זר
 דנפשיה מסברא ומתרץ הנ"ל התוספת קושיות שם דה~יא י~גס"ק
 התוספת דברי ראה שלא ניכר מכתבו מכותלי כי הנ"ל התוס'תירוץ
 לא דשם בסוטה ~םכי

 הביא~
 דלעיל ר"י תירוץ התוספת

 הש"ך אמנם וכת~בות דיבמות תוס'להש"ך ואיש~יטתי~
 הוסי~

 הנ"ל תירוץ על
 בב~ד ~דותו נתקבל כ~לו הו"ל ע~א התורה דהאמינה דכיון וז"לשהו ~

 אלא נאמן מת שאומר הע"א דאין וכו' הך דשאני וז"ל אח"ז עודוכתב
מדרבנן

 דוק~
 ע"פ שלא ב~"א נישאת קי"ל דהא ב~ד בפני כשאו~ר

 לב"ד חוץ שהגיד מה אשה בעדות יחשב איך ולפ"ז עכ~ל וכו' תצאב~ד
 לענין בב"ד ש~עידכמה

 של~
 ב"ד ע~פ שלא בע"א נישאת דהא לחזור יכול

 בב~ד העיד אם כמו לב"ד שחוץ עדותו דאין הרי~צא
~ 

~~~~
 לח~ור א~צ הסתם מן אבל הראשון העד בו ~~זר אם דוקא כ"ז
 דרך ~א הח"מ זאת כתב לא דודאי הב~ש כת~ ושפיר זהאחר

 עד אחר לש~וח ש~"צ רמ"א כ' שהרי כלל ה~יוב מצד ולא טובהטצה
הראשון

 א~
 שום בלי אדם לכל מותרת הנ"ל האשה לכן בעיר שהוא

 רפאפורט כהן חייםכ"דפקפוק.
~ 

 מקום יש אם דעתי לחוות יצ"ו בראד ~"ק דשו~א ביומא פה~~~~~~
~התיר

 האש~
 א~ר

 גב"~ ביד~
 מו"ה מהרב

 של~
 אבד"ק

הו~~טין
 וב"~

 בן ש~~ד איך
 ב~ל~

 של
 אש~

 שאביו לפ"ת ~סיח הנ~ל
 יצ"ו מעזיבוז בק"ק מת הנ~ל~שה ב~

~ 
~~~~

 יומא טרדות
 דשוק~

 לצאת פנאי אין
 ולב~

 חריפא בפלפולא
 ספרי בידי מצויים שאין גם ומה ראשונים ופוסקי'בש"ס

 אומן ו~ין לזה ה~ריכיםקדש
 ב~~

 כמחויב ~~ע מ~~תי אעפ~כ כלים
 להיות נפש בפחי ה~גונה לדחות שלאבדבר

 שהרב~
 על חכמים שקדו

 דהח"מ פשוט היתר לה שיש ונלע"ד ת~גנה ~לא ישר~ל בנותתקנות
 ~ריך אם בקטן דמ~ל"ת שהדין הביא כ"ה ס"ק י"ז סי'בא"ע

 ל~ו ~ולאלתר להיו~
 הו~

 לאחר אפי' מ~שיר וראבי' וראבי' ראב"ן מחלוקת
 פלוגתא דאיכא היכא מחמירים ~ם בדין תליא מיהו וז"ל הב"ש וכ'זמן

ובסעי~
 והט"ז מטראני ר"מ ות' מהר"ם ות' מ~ב בשם הב"ש הב~א ט"ו

דבפלוגת~
 לקולא אזלינן

 ~לא~
 אתתא דה~י בשש צריך דין לית הפוסקים

שריא
 די~

 לפסוק
 לקול~

 דצריכים אלא זמן לאחר אפי' דמכשיר כראבי'
אנו

 ד~זלינן הפו~קים לדברי לחו~
 בפלוגת~

 כראב"ן הלכה וא"כ לחומרא
 לא ספק מידי עכ~פ לאלתר דוקאד~עי

 נפק~
 כראבי' הלכה דשמא

 ספק עוד ~אן ~שוהנה
 שמ~

 הב~י של הראשון פי' ע"פ כהטור הלכה
 הקטן א"צ מת ~ומר דגבי ~לפירושו הפרישהשהסכים

 כל~
 מסל"ת להיות

 הרבה פוסקים ה~כימו ו~ר ותשכח דוק המתהפך ס"ס הוהוא"כ
 דרבוותא בפלוגתא ס"ס ע"פ עגו~ה ~שה להתיר ~ובדאוע~דו

 בין פלוגתא כאן ד~ין נראה ולענ"ד דמלתא לרווחא זה וכל עליו עי'בק"ע כנמנ~
 סעיף ז' סי' בחו~מ כדמצינו לקטן קטן בין ~חלק דיש כלל והטורהרמב"ם

 והוא ובש~ע ב~ור~'
 די"~ מ~ירושל~

 ואפי' לדין כשר ומעלה י"ג דמבן
 הסמ"ע וכתב והש~ך והסמ"ע הב"ח פסקו וכן שערות ב' הביאלא

 להיות קרא דקפיד התם שאני שערות ב' בעינן עדים דלענין~ע"ג
נקרא

 ו~ה ובקי~ותו ~חריפותו ~לא תלוי ש~ינו בדיין מש~"כ כו' אי~
 ~ם הטורכתב

 ~ו~
 וכו' תורה בחדרי ובקי מפולפל

 ול~
 ~רינן הא

 ענינו לפי חד כל ק~ות פסול יש בשניהם ד~מ כו' להעיד הפסולכל
 דהכל רש"ל ב~ם והש"ך הט"ז שהבי~ו ~' סי' בי"ד ~צינו וכןע~ל

לפו~
 שמע אם הר~"ם דכתב הא ולפ"ז הנער של וידיעתו חורפי'

 דעת בו שאין קטן היינו מעיד אינו ק~ןמפי
 והו~

 מענינו הלמד דבר
 התחיל ברישאשהרי

 ו~
 עבד ~ון ~' דעת ~ן ~י שש~ע בד"א

 שאינו אקטן אלא הקפיד שלא הרי כו' קטן או שוטה ~י שמע אםאבל ו~~
 בן קטן אבל דעתבן

 יפסל אמאי דע~
 דל~

 לקטן מ~מינן ד~א משום
 ק"כ בסי~~ שאמרוכמו

 סעי~
 קטן מאמינין אין כלים ט~ילת לענ~ן י"ד

 לא דע~כ כלים טבילתעל
~ 

 הוא השם
~ 

 לעבד מאמינין אמאי דא"כ
ושפחה

 אע~~
 בו שאין ~טן והיינו ~וא דשוטה דומיא ד~טן דמשום

 אבלדעת
 ק~

 בו שיש
 זה יהא אמאי ד~

 מלהיו~ גר~
 דבעינן ו~א דיין

 דהיינו דנקטו תינוקת ~כ~ל ~ו דעת בו שאין בקטן ~יינומ~ל~ת
 שא~ו וראיה ביותרקטנים

 בג~
 ליה שכיב בעלמא ~מצא ודלמא

 ואס~
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 משחקין שהתינוקת כדרך ופירש~י שמי' ~לליה
 אלמ~

 שאמרו דמסל"ת
 בו שיש קטן אבל לשוטה דדמיין דעת ב~ם שאין בקטנים דוקאהיינו
ד~ת

 ~ר~ ל~
 שפחה או מעבד

 והשת~
 של הב' כפירוש נימא אי אפילו

 דמ"~הב"י
 אפי' דהיינו לעיל דכתב מה אכל קאי מסל"ת דבעינן הטור

אמ"~
 לדעת מסכמת הטור דעת וא"כ פלוני איש מת שאמרו שמעו
 אלא לעיל ~ם בלשונו כ' לא שהטור לפי לנ"ד היתר יש אפ"ההרמב"ם
 מסל"ת דוקא בעי ולהכי התינוקת מןשמעו

 ו~
 לכך כוונתו הרמב"ם

 שנה לי"~ סמוך היה שי~ד השואל מפי ני ~הו~ד בנ"ד וא"ככ~~עיל
 ~סל"ת הוי לא שאפילו נלע"ד שערות ב' הביא אם וספק מלאו ~~ארק
 ש~א רק ~"כ ~הסל"ת ~מכ"ש נכונה עדות ~דות~ה~ה

 הי~
 לאלתר

 ולהרבה~
 פוסקי~

 נלע"ד לכן כדלעיל בפלו~תא לקולא אזלינן
 בזה קפידא דאין נלע"ד האשה שם נזכר לא ~ב~ב"ד ואף להנ~אמותרת שהא~

 שה~ב"ד נאמנת תהא לא ולמה להנשא בעלה מת לומר נאמנת~הרי

נכת~
 וחד רבנן תרי אתי ~י~ימו למעש' קודם בתנאי ובכן ~מה על
 להנ~א האשה מתיר אני ~ם אזי חשובה בקהלה ~ב"ד יהיהמינייהו
 תק"ד סיון ב' ד' יום היום עה"ח באתי ~ראיה תצביין די ~ברלכל

 ~ ~ דשוקא ביומא יצ"ו בראדפק~ק

~~~~~
 שום לה מצאתי לא הרא~ון ה~בע"ד לפי ה~~ונה ע~דה~אלה

 ~הנשא מותרת שהוא נלע"ד השניות א~רות ~פי אך להיתר~ד
 שספרו מסל"ת ערלים מפי ~מעו עדות הביאו שעוד נאמר ששםבאשר
 באותו וכמעט הנ"ל מכפר הנ"ל האיש שנסע יום שבאותו איך ~זהזה
 נסעו~עה

 הערלי~
 היער בתוך ומתאנח ~ונח קול שמעו הי~ר דרך

 שהוא אותו והכר~ו נשמתו י~ה כבר ההוא ~מקום אל קרבו כיויהי
 הנ"ל בכפר שהיה האורחהאיש

 א~
 שם ~יש תיכף להודיע ח~שנו לא

 יהודי שהוא ~פני הנהר~יהודי
 עכ"~

 ובפרט וז"ל נאמר א' ובאגרת
 כל ו~ם אינשי מושלי דלא הכירו האוכף ו~ם וכו' הסוס נמצא~כי

 והיה הכירו שנאהב~דים
 מדוב~

 ב~ופו
 הפוסקי~ ול~

 לא
 ובפרט הב~דים ~ללשאלת חיישינ~

 שהי~
 ו~ם אינשי מושלי דלא ציצית ב~ד עליו

 מותרת הזאת שהע~ונה נלע"ד אלה כל ע~פ עכ~ל אומדנותשאר
~ 

~"~~
 אם מסל"ת ב~וי ישינה מ~לוקת זו ובאמת וז"ל מכ"ת

 נא~
 בט"ע

 דס"ל נתן ורבינו שמחה לרבי~ו אף לענ"ד עכ"ל סימניםבלא
 מסל~ת ב~וי מועיל~דאין

 בט"~
 ואומדנות הוכחות דאיכא היכא מ"מ

 המה ~ם קאמרד~ושטא
 מודי~

 שמ~י~ו כמו מסל"ת מועיל בט"ע דאפי'
 הודאתבדין

 הרוצ~
 דאפי'

 א~
 לא

 ה~
 מסל"ת

 ממ~
 מהרי"ק פסקו אפ"ה

 ס"ח סי' מ"ב~ ובת' ק"ל וסי' ק"י סי' בת' ~לובלין מהר"מ זקניואחריו
 נלע"ד כך מהני קאמר דקושטא הוכחות יש דאם צ"צ ו~ת' א"שובת'

 דשדיתי ואף ואומדנות הוכחות ב~ירוף מהני בט"ע שהכירודבמסל"ת
 הוכחות ביסודנר~א

 מהר~
 מלובלין

 והצ~~
 דמהני הוכיחו ד~מה

 מס~~ת שאינו למהאומדנות
 ממ~

 להולמו דקשה י~מות דשל~י מסו~יא

ו~
 להא מידי ביאר לא זאב בנימין בת' ~כ' שהביאור הצ~צ

 ד~
 התוס'

 בסו~יא מלובלין מהר"מ שביאור כ' ~ם מע"א ~רע דלא ראיה~מביאים
 רק מהר~מ בת' עיין ש~א ~יכר ~כתבו מכותל והנה לו מובן איןזו

 ק"נ בסי~ עיניו שם ולא ~לשונו מהר"מ קיצר באמת דשם ק"יבסי'
 ד~ר ושניהם הצ"צ ביאור דברי הן והן כוונתו ~יטב מהר"מ מבאר~~ם
 וה~מ' דמתני' הסו~יא לבאר נלע"ד בעניי ואני הסו~יא בבי~ר אמרוא'

 דברי ביאור בצ"צ תחלה מר ויעיין מרווח היותר בביאור התוס'ודברי
 הן בקו~~ם הןהתוס'

 ב~רוצ~
 קושיית לתרץ יש ל~ורה דהא ונ~ד

 דכיון וי~ל איצטרך ~ה שפחה וז"ל בתוי"ט ש~צאתי מה ע"פהתוס'
 והיא במצוה שאינה ל~ריעותא תרתידאיכא

 נקיב~
 הקילו דלא ~"א

 בזה כיוצא נימא ~ן אף השתא עכ~ל וכו' עדותה להכשירבה
 ידע~ רבנן ~ם דודאי והוא התוס'ק~ית לתר~

 מסל"ת ומשום היתה דנכרית
 אלא במתני' שנינו לא מסל"ת הוא הכי דרבנן דכוונתם אלאהאמינוה

~.~~ 
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 ל~ריעותא תרתי בה דהוי לנכרית נמי להאמין ומנלן איש שהואבנכרי
 מסל"ת בדין לאיש אשה דשוה אע"כ נקבה ~היא ועוד נכרית דהיאחדא
 ודין בישראל ע"א דין~ שהרי לאיש אשה דשוה נימא נמי ע"א בדיןוא"כ
 השוו ב~וי מסל~ת אם וא"כ שוין ב~וימסל"ת

 א~
 נמי בישראל לאיש

 כפונדקית כהנת תהא לא רבנן שאמרו וזהו לאיש אשה לה~וותראוי
 ר"ע להם והשיב ע"א דהיינו לאיש שוה תהא לא וכהנת לאישששויוה
 מסל"ת מהני אשה שבנכרית מפני לא פירוש נאמנת ה~נדקתלכשתהא

 דעל וכפרש"י מקלו להם הוציאה הפונדקית אלא נכרי באישכמו
 רש"י של ראשון פירוש ו~"פ מסל"ת שהיתה מפני ולא סמכוהסימנים
 סמכו לחוד מסל"ת מפני לא פירושו דהכי ~ע תשובת שפיר נמיאתי
 דהיתרא צדדי שני וע"פ ותרמילו מקלו נמי שהביאה מפני אלאע~יה
בצירוף

 התירו~
 ביאור שפיר נמי אתי ולפ"ז המתני' ביאור זהו להנשא

 ~ריעותא מאי קאמר והכי דמתני' טעמא לפרש אתי דהש"סה~מ'
 וכמ"ש האמינוה מ~"ת שמ~ום ידעו רבנן ~ם הנא פירושד~ונדקית
 ~ריעותא מאי ה~מ' קושית לענ"ד הוא כך התוס' לקו' בביאורוהצ"צ
 דהאוכו'

 מסל~
 היתה נכרית וקאמר לתרץ כהנא רב ואתא היתה

 ואם האמינוה ואפ"ה ל~ריעותא תרתי בה דהוי ~וי' נקיבהכלומר
 הש"ס ואזיל כדאמרן ~כא ראיה שפיר רבנןמייתי כ~

 ומפר~
 תק~י דלא

 וע"ז דשאלוה משום מסל~ת היתה לאהא
 מת~

 והתוס~ וכו' דבכייא כיון
 לאיש שוה דאשה מה~ו~דקית ראיה רבנן מייתי מאי להו קשיא קאהכי
 ממש מ~ל"ת בעינן לא נכרי ובאיש הוית מסל"ת הפונדקיתהא

 ואפי' להתיר נתכוין לא אם דס~י לקיש ריש וכן שמואל א'אר"י דה~
 ראיה אין וא"כ ממש מסל"ת שיהא וא"צ נכרי ע"פ משיאיןלהעיד נתכוי~

 דהא לאיש שוה דאשה מהפונדקית~
 האי~

 לה~יד במתכוין אף נאמן
 לה האמ~נו ולא להעיד מתכוונת היתה אלו נאמנת הוית ~אוהפונדקית

 היתה דלא וי"ל התוס' מתרצים לכן ממש מסל"ת דהיתר משוםאלא
 דמה התוס' וז"ש להעיד נתכוונה אלא ממשמסל"ת

 שהוציא~
 מקלו

 ~וה ~פיר וא"כ לעדות כן לעשות יכולה היתהותרמילו
 לא~~

 ושפיר
 ואחר וכו' מזה ~דול מסל"ת לך דאין ס~ל ור"ע דידהו ראיה רבנןמייתי
 היתה שלא דרבנן אליבא מ"ש ~דבריהם ראיה התוס' מביאיםזה

 דלא ראיה ש~יאים התוס' שכ' וזהו מהירושלמי ממשמסל"ת
 אותה ה~וו שבפונדקית כמו כלומר מע"א ~רע לא דאשה ~למע"א ~ר~

 ואפ"ה ממש ~סל~ת היתה לא ~מי הפונדקית שהרי נכרילאי~
 להעיד דמתכוין כ~ון ממש מסל"ת באינו נכרי לאיש ~מאמיניםכמו האמינ~

 כל ישראל כע"א נאמנת ~~ראלית אשה ה"נ להתיר נתכווין שלאובלבד
 הוכחות מ~כח לא לפ"ז נמצא זו סו~יא בביאור ופרח כפתור ~לע"דזה

 דה~וי ואו~דנא הוכחה דאיכא דהיכא והצ"צ ומהרי"ק מלובליןמה~מ
 אמתאומר

 א"~
 ~עם זו לאשה היתר יש אפ"ה ממש מסל"ת להיות

 ומה~מ כמהרי"ק הלכה ספק ספיקאספק
 והצ~

 ל~ו או מ~תא בהא

ואת"~
 הלכה דאין

 וצריכי~ כמות~ ב~
 מ~"ת ה~וי שיהא

 הלכה שמא ספקאיכא אכת~ ממ~
 כאות~

 וס"ל ור"נ שמחה כר' דלא פוסקים
 בט"ע אפי' מהנידמס~"ת

 כמ"~
 ת' ~שם ע"ו בס"ק הב"ש

 מהרש"ך ות' בי~ראל הו~ה פשוט שכן וכתב מינץ מהר"מ ות'פדואה מהר"~
 ב"ל בת~ דכ"כוכ'

~ 
~~~

 אלו בדינים ~לו~תא דאיכא דהיכא המזרחי ממ"ש היתר נלע"ד
 הלא לחומרא דאזלינן ~תב ט"ו בסעיף שרמ"א ואף ~לקולאאזלינן

 לקו~א כוותיה פוסק היה המזרחי דברי רמ"א ראה שאלו המ"בכתב
 הביאו הב"ש ו~ם והב"ש הט"ז וכ~כ עמו ונימוקו וטעמו הוא בתראיכי
 וז"ל החדשות ~ר"מ בת' מצא ~כן הט"זוכ'

 ו~
 כדברי פסק הלוי יואל

~מקיל
 בעדו~

 עכ"ל אשה
 ו~

 בת' הובא רב בי מהר"י בשם ראה
 רמ~א שגם ראיתי שוב וכתב מי כדברי הלכה בס' להקלטראני ר"~
 וכו' להקל זה בדרךהלך עצ~

 ע"~
 ~ם

 בע~
 על ה~יג הט"ז ס' המ~יה

 בעי~ון לקולא דאזלינן ממתני' ראי' איכא ולענ"ד ב~. המ~ב עלשהשיג הח"~
 איש ואמר ההר ~ש על שעמד בא' מעשה ב~רא האשה פ' דתנן~אשה
 והשיאו אדם שם מצאו ולא הלכו מת וכו~~לוני

 א~
 ודלמא ופריך אשתו

~'~~~
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~ ~ ~ צרה 
 ~שעת ~י דבי תני ומשני הו~

 הס~נ~
 ונותנין כותבין

 אע~
 שאין

 ~שעת וה"נ ו~ו' מסוכן שאדם הס~נה ~שעת ופי~"ימ~ירין
 ד~די הרי ע~"ל עגונה ותשב אחר תמצא לא לזה תא~ין לא שאםדמי הס~נ~

 תשבשלא
 עגונ~

 חוששין ו~ין מ~ילין
~~ 

 דהוה לולי ל~יחש ראוי דהוה

מקו~
 עיגון

 וא"~
 ז~ לגוי נאמין לא אם נמי בנ"ד

 תשב
 ~נלע"ד הס~~ה~שעת ו~ו~ עגונ~

 אג~
 שנלע"ד מה מ~"ת לפני להציע אמרתי זה

 הט"ז על שהקשה מה הב"ש קושיתלתרץ
 בס"~

 ראי' הביא שהריב"ש ~ח
 לומר א"צדמסל~ת

 דברי~
 הש"ס מדהקשה אחרים

 דלמ~
 צרה

 הו~
 ולמה

 מות~ גוי ה~ה דאפי' מזה נשמע הוה גוי ודלמא הקשהלא
 משום

 מסל~דהוי
 אפי'

 ל~
 ~ט"ז כ' ו~ז דברים שאר אמר

 דל~
 שמא חיישינן

 חיישינן לא ל~ן בי"ד ~מ"ש בחנם לישראל מ~שיל א~נו גוי כי הוהגוי
 שגוי ~~פ ~י ~לק~מ וז"ל הב~ש והק~ה שד או הוה צרה דלמאאלא
 מסל~ת הוה לא דברים קישור ~מר שלא ~ל אמרינן אי מ"מ מכ~ילאינו
 מסל"ת דרך שאינו ~ל מ"מ ישראל מכשיל ~ינו אע~ג א"כ מהנ~ולא
 א"~ ~הנילא

 קשה שפיר
 שמ~

 אומר שאינו אע"ג ש"מ אלא הוה גוי
 דייק דהט"ז אומר בעניי ואני הב"ש ע~"ל מסל"ת ~וה דבריםקישור
 שם מצאו ולא הל~ו תנן דהאוגמיר

 אד~
 ותו

 לי~~
 ~וי דלמא להקשות

הוה
 דא~~

 למה
 ל~

 שפי~ אתי הוה צרה או שד אי דבשלמא מצאוהו
 וז"ל שפירש"י ~מו להכשיל דדר~ם משום מצאוהודלא

 דלמ~
 ו~ו' צרה

 ו~ל ע~"ל לה והל~ה לקלקלהובאה
 שהל~~

 הצרה שהיא י~ירוה שלא לא
 יאמינוולא

 ל~
 אמ~י גוי הוה אי אבל

 ה~~
 א~ן גוי דהא לו

 ~ט"ז ~וונת ~נלע~ד הוה גוי ודלמא הש"ס הקשה לא ל~ןלישראל מ~שי~
 ק~מרושפיר

~ 
~~~

 שמחה רבינו דגם דנלע"ד דברי בתחלת מ~ש אסיי~. ~התחלתי
 ש~ביא נתןורבינו

 הת~~
 ט"ע ~י במ~"ת ~חמירים א"ז בשם

 ~י אף מס~"ת מ~ני ~מת שהדבר והו~חות אומדנות בדאי~אמודים
 משאת בת' זאת ~ותבי אחרי שמצאתי הגדול לדעת בזה ת"ל ~וונתיט"ע
 על סומ~ים אנחנו איך וא"ת וז"ל בהדיא מ"ד שאלהבני~ין

 ~יון הישמעאליםשל העדו~
 של~

 רק ו~ו~ סימן נתנו
 ~עלמ~ ט~

 ב~"ז ~' והרי
 מ~מ ו~ו' נתן ורבינו שמחה רבינובשם

 נרא~
 שפיר עליהן סמ~ינן דבנ"ד

 ואע"ג ~לים סימני ~מו והוי הן דאלו מו~ח ו~ו' העגלות ~או~יון
 דלי~א הי~י דו~א היינו ~לים ~סימני לשאלהדחיישינן

 ט~
 סימני רק

 ט"ע דאי~א הי~י אבל~לים
 ע~

 בזה שחושש למ~ד לי~א ~לים סימני
 דאי~א בנ"ד לפ"ז נמצאע~"ל

 צירו~
 וציצית כלים ס~ני

 ואו~~
 להא

 לפ"ת הגויםדהסיחו
 א~ א"~

 ~פ שהי'
 די ט~

 ב~~
 שהסל"ת

 והביא דא"ז ~ההיא קי"ל דלא עוד שם וסיים ה~לים סימני בצירוףט"ע ע~
 עוד יע"ש מיי~ני מת'ראי'

 ו~ ~
 להתיר נוהגין רבותי ר~יתי ו~ן

 הגאונים עמו ו~~~שהס~ימו יותר עוד לדקדק שלא ט"ע ע~י מסל"תבגוי
 הענדל ומהר~מ חי אישמוהרר"מ

 וניש~~
 לפקפק ואין פיהם טל האשה

במ~
 ~ברור בדבר שמעיד ד~ל פשוט דזה עירו ושם שמו הגוי ~זכיר שלא
 שמו הוז~ר שלא פי על אף אותה משיאין באחר ~פק אפשר~אי

 ו~ןבהר~נ ~~
 ~ת~

 מלתא תליא עירו ושם בשמו דלאו וז"ל ק~ט ~~ המ"ב

~ל~
 אביו משם טפי עדיף וזה אחר באיש לספוקי דל~כ' הדבר בבירור

וש~
 עירו

 א"~ ע~~~
 שהיה ה~יש שהוא שה~ירו הגוים שאמרו בנ"ד

 ומצורף עירו ושם שמו ~מו הוה אחר באיש ל~וקי ש~"א ההואב~פר

ל~
 וציצית הבג~ים ~ל ~אלת חיישינן דלא ~ומרים פוסקים ~~מה

ואו~~
 וגם

 ~ומדנ~
 מותרת זו שאשה בטח אומר אני ל~ן ד~סוס

 זה לדבר הר~ויים ~ורים שני עוד עמי שיס~ימוובלבד להנש~
 חשון יצ~ו והגליל לבוב חופק"ק רפ~פורט ~~ן חיים~ד ~
 ~ תקכ~

 עגונה ~שה בנדון דעתילחוות~~~~~
 ~נו~ ~י~

 בת ~~א מ'
 מוה~ז המנוח הרבגי~י

 ב~ל~ שנס~ וו~ל~
 ו~ח~כ נ~רי עם

 מאיש עגלה ~צמו שש~ר השיב היהודי ~י~ וש~~הו לבדו הנ~רישב
 זה ו~חר~חר

 גו~ ~~ בדר~ נמ~~
 מבגדים שרו~ים חתי~ת וגם שרוף

 וה~יש שרופים ~וזיםו~ם
 ה~~~ ב~

 נתפס ו~~~ז ~גוזים הו~יך ~נ"ל
הנ~רי

 ו~ב~
 ~~ד ו~~לוהו ~~~'

~ שהע~  
 הנ~ל הי~די על

ונהרג
 היר~ה ובשביל מת~ירא הנכרי ו~י~

 ועצי~ ה~~וזי~ ~~
 ו~צית

 ~די אורבהם
 שישרו~

 מ~ם ומ~ר היהוד~ של ~חורות ש~ר ו~ח הי~ודי
 ו~~ ~מ~יק ח~ ו~~ פשתץ חתי~תחמשה

~ 
 ישנם פשתץ וח~י

 ושלחבבי~ו ~דיי~
 מ~~צ~ האדו~

 ל~ית
 ה~ ה~

 וה~י~ו ~~ריו ~~ו
 על~א ~אשה ה~דון והחזירלמ~צר

 ~נ~~
 ו~אשה

 הגיד~
 ~כירה

 עדיין שיש האדון לפני הערל הגיד ולמחר פשתן על רשום בעלהח~ימת
 הפשתן ממ~ירת מ~ותתח"י

 לער~
 דהיינו בבגדיו מצ~ו גם ישנים ח'

 הנ"ל ~ל גרוע סי' ראשו בשערות גם מובהקים שאינם סי'בהחתי~ות
 קצר~ כי בקיצור העדים דברי תו~ןהוא

 דברי~' ~ל מהכ~ל היריעה
 יתבאר עוד שהגידו ומהכלשונם

 מתו~
 ~תשוב'
 ממעזריטש לאזיל ר' אשת הנ"ל האשה מותרת ~לפענ"ד~~~~~~ ~

 שהרי ו~וא בעה"י שיחתי אפרש ~אשרל~נשא
 מ~ב ו~ת' ק"ל ב~י' וגם ק~י סי' בת' מלובלין מהר~מ זקניואחריו מהרי"~

 שמואל אמונת ובת' ס~חסי'
 ~סי'~

 מ"ב סי~ צ"צ ובת' ב~י ת~ובת ~פ
 ד~שטא ואומדנות~וכחות י~ אם ממש מסל"ת הוי לא אפי' מהני הרוצח ~הודאת ~ולםהס~ימו

 קא~
 רוצה וב~"ש

 ל~~
 מתוך ~ם ~פילו

 מהוד~ת גרע דנ~ד וא"ל הודה היסו' ~תוך שמא ~~י' ולא ~ודה~עינוי
 דהוא דמלתא בטעמא ה~"ל הפוסקים ~תבו ~רוצח דבהודאתהרוצח
 אמת דאומר הו~חה דהוהמשום

 דאל"~
 ולפ"ז למיתה עצמו מתחייב ~מה

 ~לא הוא ~רגו לא דבריו לפי שהרי למיתה ע~מו מתחייב דאינובנ"ד
 עליו העגלה בנפילתשהומת

 וא"~
 הנ~ל הו~חה לי~א

 דקושט~
 קאמר

 אף להתיר הוא ונימוקם טעמם עיקר הנ"ל הפו~ים דהאז~א
מסל"ת שאי~

 ממ~
 ליה חשבינן דאז קאמר דקו~טא ואומדנות הו~ות מ~ום

~מסל~ת
 לי ומה למיתה עצמו דמתחייב זו הו~חה לי מ~ וא~~ ממ~

 ~מו ממש והוה טובא ואומדנות הו~חות אי~א ובנ~ד אחרתהו~חה
בעובדא

 דמ"~
 שנמצא ~גוי שהודה מה א"ש וז"ל דא"ש וב~ובדא

 נלע"ד ו~ו' בט"ע ה~ירה ו~אשה ~דבריו מצאו ~יפוש ו~יסחורה עדיי~
 דקושטא דחזינא ~י~א מלובלין מה~מ ובת' מ~ב בת' למ"ששדומה
 ובנ"ד א"ש בת' ע~"ל מסל~ת בעינן לא דבר לשום מ~וין ולאקאמר
 הואנמי

 כ~ ~מ~
 בביתו יש ש~דיין אמר שהג~י

 סחור~
 פשתן

 חתימת ה~ירה והאשה כ~בריו מצ~ו ח~וש ו~יוראמביק
 מסל~ת בעינן לא קאמרדקושטא חזינ~ בעל~

~~ 
 לא ש~גוי מו~ח שיהא רק

 ~מ"ש לה~יד ולא ל~ירנת~וין
 ~רי~

 מביא יחזקאל ~נסת בת' אמנם
 שלא ראב"ח ות' ריב"ל ת'בשם

 לסמו~
 ~רי"ק דת' ~תב ו~ראב"ח ע~ז

 בשום נמצא ולאתמוה
 פו~

 ע~"ל לסניף רק ואפשר
 והנ~

 מהר"מ
 כתב ק"י בסי' ת~ובתו בסיום ע~מומלובלין

 וז~
 מדינא נ~ל הנ~ל כל

 הייתי לא מ~ה לעניןאבל
 סומ~

 בלי מעשה לעשות לבדי ע~מי על
 שמ~יו לא וגם ~זו מ~ה לידי בא לא באמת ~י הוראות מוריה~~מת
 ולא רבות~בימי

 נמצ~
 פ~ק בשום

 כ"~
 בת~

 ~רי~
 ~ארו מ~ר"י ו~ת'

 התיר לא שמ~רי"קואפשר
 ~ל~

 באותה שהיה מטעם
 והב"ש ע~~ל להתירצדדים ~"~ ~בד~

 ס"~
 ת' ב~ם הביא מ"ט

 ג"~ רש"~
 להח~יר

 נראה ו~צ"צ מלובלין מה~מ הו~חות יסוד לענ"ד גם הרוצחבהודאת
 ד~ו~חה הו~חתם ש~ל~דוחק

 דקוש~~
 מסל"ת ~מו הוי

 מ~
 מסוגי' הוה

 לא זאב בנימין בת' ש~' שהביאור הצ~צ ו~' ~ולמו דקשה יבמותדשלהי
 ראיה רבנן שמבי~ין ~תוס' ד~תב ל~א מידיביאר

 דל~
 גרע

~~ 
 ו~'

 מכותלי והנה לו מובן אינו זו בס~יא שביאורו מ~בלין ~ר"מ את'גם
מ~תבו

 נרא~
 מ~~מ בלשונו קיצר באמת דשם ק"י בסי' אלא ראה שלא

 דברי ממש הן והן ~וונתו ~יטב מב~ר ~שם ק"ל בסי' עיין ~לאמלובלין
 לענ"ד אמנם בסוגיא ביאור אחד דבר אמרו וצ"צ מה~מ ושניהםהצ"צ
 דמתני' הסוגיא לבאר~ש

 והגמ~
 והוא מ~וח בביאור התו~ת ודברי

 ~שית וז"ל הביאור ב~ר~בת בצ"צ ~מבואר הנ"ל בסוגיא ל~ודקשיא
 חזקההתוס'

 הו~
 ~יה רבנן מייתי מאי

~ 
 מו~ח שהרי ~ו' הפונדקית

 שנ~רית י~ו המה שגם עצמם רבנןמדברי
 גריעותא מ~י דאל~~ הית~

 שנכרית יודעין היו רבנן שגם א~ודפונדקית
 האמינו~ אי~ ו~~~ ~ית~

הל~
 מסיק

 דל~ בגמר~
 ~לא בגוי מש~חת

 מסל~
 האמינוה ולמה

לפונדקי~
 דמסל"ת א~כ נכרית

 ו~"~ הית~
 רבנן מייתי מאי ~שה

 פונדקית ~~ני מ~פונדקיתר~יה
 דל~

 עדות בתורת ה~מינוה
 ל~~יד שנת~וונה ישראלית ~~ה אבלבמסל~ת ~ל~

 דתה~ מ~
 ז~ו נאמנת

ביאור
 ~וש~

 התוס'
 הי~ וחז~

 שמת~ים ו~ה וז~ל עוד ו~תב צ~צ ע~~ל
 דלא וי"ל וז"להתוספת

 ה~
 ראיה ש~בי~ים אלא ו~ו~ מסל"ת ממש

 גרעדלא
 מ~~

 גרע ממש מסל"ת הגוי ~שאין דוד~י מובן ~ינו
 א~ית ~וונה ת"ל ומצאתי ~עתי ו~נ"ד הצ"צ ע~"ל ו~ו'הוא מ~~
זו בסוגי~

 דה~
 יש ~~~ורה

 לתר~
 דנ~רית ידעו ~נן גם דוד~י התוס~ קושית

 האמינוה מ~~ת ומשוםהיתה
 ~ל~

 הכי ד~נן ד~וונתם
 ה~ הו~

~ל~
 האמינו ולמה נכרי ב~יש ~לא ב~תני' שנינו לא

 ל~ש~ נ~
 נ~רית

~~
 תרתי ביה הוי

 ל~ר~~~
 חדא

 דהי~
 ועוד נ~רית

 דהי~
 ו~~תי ~שה

סבר~
 כיוצא

 בתי~ ב~
 שפחה וז~ל ש~תב

 איצטר~ למ~
 ד~יון וי"ל

ד~~~~
 ת~י

 לגריעות~
 במצות ש~י~ה

 והי~
 נקיבה

 דל~ ה~~
 הקילו



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~

 בדין לאיש אשה דשוה אע"כ התוי"ט ע~~ל וכו' עדותה להכשירבה
 עד דין הלא לאיש א~ה שוה תהא לא אמאי ע~א בדין וא~כמסל"ת
 ה~וה בגוי מסל"ת בדין אם וא"כ שוין בגוי מסל"ת ודין בישראלא~ד
 אשה להשוות ראוי נמי בישראל לאישאשה

 לאי~
 שאמרו רבנן דברי ואלה

 לאיש שוה תהא לא וכהנת לאיש רבנן ששויוה כפונדקית כהנת תהאולא
 מפני לא פי' וכו~ ~ונדקית לכשתהא להם השיב ור"ע ~"אדהיינו
 הוציאה הפונדקית אלא נכרי באיש כמו מסל"ת מהני אשהשבנכרית
 שני ד~פי' שני לפי~ בין ראשון לפי' בין וכפירש"י ותרמילו מקלולהם
 ולפירו~א מסל"ת שהיה מפני ולא סמכו הסימנים דעל כפשוטוא"ש
 מפני אלא עליה סמכו ל~וד מסל"ת מפני לא פירושא הכי דרש"יקמא

 להנ~א ה~~וה בצירוף דהיתרא צדדים שני ו~"פ ותר~~ו מקלושהביאה
 בד"ה בגמרא נמי שפירש לטעמיה דרש"י והיינו הסי~ה שלפ~ת~דא
 לומר הת~ילה ששא~וה דקודם לפ"ת והיינו רש"י וז"ל כו' בכייאהוי
 דהוציאה והא ל~וד דב~ייא בהא הוה דלפ"ת סובר ~רש"י הריעכ"ל
 ל~וד מסל"ת משום אבל כך ע~י להיתר צד עוד הוה ותרמילומקלו
 בפי' דמתני' רש"י בל~ נמי ומדוקדק לאיש נכרית אשה שוה לא~אמת
 והביאה הסי~ה לפ~ת אלא סמכו עליה לא שהרי וז"ל שכתבהראשון
 צי~ף דמשום שמעינן ~לא בוא"ו ו~ביאה וכ~ב דייק וכו' מקלולהם
 וקאמר דמתני' טעמא לפרש אתי והש"ס האמ~וה דהיתרא צדדיםשני
 מסל"ת דמשום יודעים היו רבנן גם הלא פי~ דפונדקית גריעותאמאי

 הגמ' קושית דזה אומר ואני התוס' לקו' בביאורו הצ"צ וכ"שהא~ינוה
 נכרית כהנא רב מתרץ וע"ז היתה מסל"ת הלא דפונדקית גריע~אמאי
 לגרי~ותא תר~י דהוי וגויה ~קיבה פי'היתה

 ואעפ"~
 לכן האמינוה

 תקשי דלא הש"ס מפרש וא~~ז כדאמרן דיד~ו ראיה ש~יר רבנןמייתי
 והתוס' וכו' דבכיא כיון ומתרץ חברינו אי' דשאלוה מסל"ת הוה לאהא

 מסל"ת הפונדקית הא לאיש דאש~~שו~ מהפונדקית רבנן מייתי מאיהקשו
 וכן שמואל אמר ר~י אמר והא ממש מ~ל"ת בעינן לא נכרי ובאיש~ה
 ואפילו ~להתיר נתכוין לא אם דסגי לקישריש

 א~
 משיאין להעיד נתכוין

 דאשה ראיה אין הפונדקית מן וא"כ ממש מסל"ת שיהא וא"צ גויע"פ
 נאמן דאיש לאיש~וה

 א~
 נאמנת היתה לא והפונדקית להעיד ~מתכוין

 אלא לה האמ'נו ולא להע~ד נת~וונהאם
 משו~

 ממש מסל"ת דהי~ה

ו~~
 נתכוונה אלא ממש מסל"ת היתה דלא וי"ל התוספות מתרצים

 לעדות כן לעשות יכולה היתה ותרמ~ו מקלו שהוציאה דמהלהעיד
 ~ר ור"ע מהפונדקית ראייתם שפיר רבנן ~ייתו ~לאיש אשה שוהוא"כ
 לדבריהם ראיה התוס' מביאים ואח"ז וכו~ ~ה גרע מסל~ת לךדאין
 שכתבו וזהו מהירושלמי ממש מסל"ת היתה ~לא דרבנן אליבאשכתב
 כמו מע"א גרע לא דאשה ~ל מע~א גרע דלא ראיה שמביאיןהתוס'

 היתה לא נמי הפונדקית שהרי נכרי לאיש אותה השוהשבפונדקית
 אינו ואפילו נכרי לאיש שמא~ינים כמו האמינוה ואפ"ה ממשמסל"ת
 נמי הכי להתיר מ~ין הי~ שלא רק להעיד ~תכוין אלא ממשמסל"ת
 והתוס' הש"ס ד~רי לב~ר כנלע"ד ישראל בע"א נאמנת ישראליתאשה
 לאלפ"ז

 מוכ~
 ומה~מ מהרי"ק הוכ~ת

 וצ~
 דאיכא דהיכא

 צריכין עדיין לכן ממש ~סל~ת להיות א"צ קאמר קושטא דהגויואומדנא הוכ~~
 א~ר היתר ול~קורלבקש

~ 
~"~~~~

 בת' שראיתי הר"ן מדברי להתיר ראיהלהביא
 ב"~

 וז~ל
 בקשר אלא בעצמו דבר אותו אומר אינו מסל~ת שהואמי

 לא~ריו או לפניוענין
 ו~

 דברים כמספר אומר אינו כן אומר שאינו
 להודי~ כרוצה~לא

 ואינו לבדו דבר אותו
 נא~

 הר~ן ~מד ולענ"ד עכ"ל
 מהא לפניו ענין קשר כמו מס~"ת ה~ה דלא~ריו ענין דקשר זוסברא

 להם שהוציאה מה היינו היתה ~סל~ת דפי' מפרש שהר~נדהפונדקית
ואמרה

~ 
 דבקשר אע"כ מת שאמרה א~ר איירי זה והרי כו' ~קלו

 ~וי לא דבזה לה~נ ס"ל דבכייא והא מסל"ת הוי נמי לאחריוענין
 ~יתה מסל"ת ועיקר א~ר צער בשביל בכתה שמא ה~"צ כמ"שמסל"ת
 דגמרא פשטא כדמשמע וכו' מקלו זה שאמרהבמה

 דקא~
 מ~ל"ת

 למ~ר לאו דבכיא כיון בגמרא דקאמר והא וכו' מ~לו זההיתה
 דוהא ~ושית לתרץ אתי דהגמרא אלא כדפרש"י לפ~תהסי~ה דב~
 קאמרי~~רינו א~

 נמצ~ ~
 ת~לת שהיה וכיון שאלה עפ"י ת~לה דהגידה

 בסוף אפילו מסל"ת מהני לא תו שאלה פי עלדבריה
 מת~ ~~

 כיון
 לומר היה שרצונה הדברים ~ראין בכיאדקא

 א~
 נמצא שאלה בלא

 לענין כמו ~וי שלא~ריו לענין אפילו מקושר דאם ה~ן סברתמה~א ~כ~
 ~נין קשר נמי ~וי נמי בנ"ד ולפ"זשלפניו

 ש~~~
 ש~ר מה דה~ינו

 ~ליו נפלהשהע~לה
 ו~~

 שהיה שאמר מה דהיינו שלא~ריו ל~ין נקשר
מתירא

 ולק~
 אש מהם והצית הע~ים ואת האגו~ים אתו

 ~גו~ לשרו~

 פשתן ו~ךוכך
 לק~

 מסל~ת ענין הוי כ~ז בביתו נשאר וכך וכך ומכרם
 לא אי היא הר"ן דכוונת ואע"ג א~"כ שהעיד מה זה ענין אלשמקושר
 שקרא~ו העד הגיד שהרי שאלה עפ"~ הוי בנ"ד אבל ~אלה ידי ~להוי

 ~כייא דקא הוכ~ה שבפונדקית כמו נלע"ד אעפ"כ ושאלוהומהתפיסה
 שבנ"ד ההוכ~ה נמי כן דהשאלה גריעותאמבטל

 ס~ורו~ ש~
 הכירה שלו

 שמואל אמונת ~~ו' בשם ~תבתי וכבר דשאלה גריעותא מב~להאשה
 שהוא אלא גדולה הוכ~ה הוי ס~ורותיו בט"ע ~אשה שהכירהדמה
 עצמו וסומך ~סל~ת להיות כלל א"צ שוב הוכ~ה ש~"יר"ל

 ע~
 מה~מ

 גריעותא תבטל דהוכ~ה אלא ראיה להביא רוצה ~יני ואניו~"ב
 זה א~ר לפ"ת שסי~ה מה ותהנידהשאלה

~ 
~~~

 מטעם להתירנלע~ד
 דהב~~

 מסיק ע' סי' בתשו'
 מסל"ת דוקא דבעינן כ~י דפוסקגופי' דהרמב"~

 אפ~
 להרמב"ם ס"ל

 שנית וכו' שמת מס~"ת הוא י~ודיאיזה ע~ ונודע מפורסם שיהא ובענין במידי לספוקי ליכא אי מסל"תדפי'
 ב~נ~

 ושיהא למידע
 מראין ושיהי' מדבריו ל~בין צריך ~לישית בדדמי קאמר דלא הגוימדברי מוכ~

 הל~ו ספיקות משלש וכשיצאנו להתיר מתכוין שאינודבריו
 נא~

במסל~
 צריך לא וגם מעולם מכירו הי~ ולא היהודי שם הזכיר לא אפי'

 נהרג או מת אומר אלא מלא~ריו או מלפניו בקשר אחרים דבריםשיאמר

ו~~~
 הנדמה א~ר שי~תו שאין מראין שהדברים דמא~ר וקברתיו צ~ל אין
 ~בנ~ד ~דא הנ"ל הספיקות מג' יצאנו נמי בנ"ד לפ"זעכ"ל

 מסי~ יהודי איזה עלו~פור~ם נוד~
 שרפו שהרי בדדמי קאמר דלא שנית

ו~ו~
 כמ"ש קברתיו כמו

 הב"~
 קבורה היינו דשריפה וז"ל נ"ז שאלה

 כי להעיד ולא להתיר לא נתכוין שלא ~לישית לבדדמי למי~~בדליכא
אם

 ~הוכר~
 אמר ~וה להעיד מתכוין הי' דאלו בידים הוא הרגו לומר

 ת~לה אמר והוא שמתמעיקרא
 ש~

 א~רת עגלה לעצמו שכר לאזיל
 אליו שכלתה א~ר רקלדרכו ונס~

 הרע~
 שלא מראין הדברים הרי שמת הגיד

 סי' המ"ב כתב בזה כיוצא להעידנתכוין
 ס"~

 פשיטא בנ"ד ועוד וז"ל
 אפשר איך כי זו ב~ודאתו להעיד ולא להתיר לא הגוי נת~ין דלאלי

 אליו כלתה כי בראותו להעיד או להתיר ומתכוין משקר שהואלומר

הרע~
 ~הוא האמת אם ובפרט וכו' הרגו דלא איתא אי ואדרבא ו~ו'
 ע~"ל תמצאוהו שם הנ~תיו זה וב~ום וכו' לומר לו היה~י

~ 
~~~

 מ' הגאון פסק ע"פ להתיר~ע"ד
 קאפי~

 בת' שהובא כץ
 שעמי דוד שכמר והוא א~רת אומדנא להצטרף יש וז"ל ע"בש~לה ב"~

נתעלם
 מ~

 לעיר והיינו ~יתו ילך למה כי נשרף בודאי א"כ העין
 א~~

ויני~
 נמי בנ"ד וא"כ ~כ"ל בניו את וייתם ~יות באלמנות אשתו את
אי~א

 אומדנ~
 מה על גדולה ותימה וז"ל עליו השיג שהב"ח ואף זו

 אפשר היה שלא ~ד האשה להתיר שלו בפסק הגאוןשהזכיר
 לו אשרכל שיני~

 עו~
 וגם רבים ונכסים

 שיני~
 חי~ת באלמנות א~תו את

 מ~עם אשה להתיר זו סברא מצא דאנה בניו אתוייתם
 יודע ומי ז~

 אדם של בלבומה
 שמ~

 עכ"ל ובניו אשתו עם שנאה לו היה
 הנ~ הב~~

אנ~
 ~גאון רבא לכהנא אס~יע זעירא כהנא

 מו~
 דמ"ש כץ ק~פיל

 שכתב קל"ט סי' מהרא"י ~פסקי מצאתיו אני זו סברא מ~א~נה הב~~
 בדברי~ אמת שיש ומכירים רואים אנו דהתם וז~ל דפונד~ית~עובדא
 היה לא ~י היהשאלו

 מני~
 המ~ב סברת שייך דלא במקום עאכ"ו כאן

 ומ"ש כץ. מהר"ק קאמר דשפיר כ"ש לא וכו' ~הקפידולו~ר
 הב"~

 וז~ל
 ובני' אשתו על ש~אה לו היה שמא ואיש איש כל בלב יהיה מה יודעומי
 סברת דאין ערוכה ~גמרא ראיה להביא נלע"דעכ"ל

 ה~"~
 בזה נכונה

 כ"ב דף ד~תובות ב~~בוהוא
 דפריך וכו' מת אומרים שנים גבי ע~

 ברי ~"ל ופירש"י ברי באומרת ומשני קאי תלוי באשם גופא היאהש"ס
 אומרת האשה דאם פשי~א בנ"ד ומעתה בא היה קיים היה שאלוו~~
 היה לא קיים היה ~אלו ~יברי

 אמרינן דלא ~יות באלמ~ות ~ותי מני~
 האיש בלב יודע~י

 ד~
 דיכולה א~ינן ואפ"ה וקיים ~י דהלך התם

 הלך אם כלל ידעינן דלא כאן בא היה קיים היה דאם לי ברילומר

 חי היה אלו לי ברי לומר די~ולה שכן כל לא שמת ~פיומסת~
 א~תי ~י~ היהלא

 והול~
 ק"ו ובנ~ד

 ב~
 היה דלא ק~ו של

 כמב~ר ~זה ערל א~רים ביד שלואת מני~
 ~ ~ בעדו~

 במכירתו לאזיל
הרא~יק

 שא~
 א~ת וב~דות רע עגלן לי יש כי מעות ~ר לי תנו

 בה~ר~ לי והיה ~אמרמ~~אר
 מבואר ו~ן ה~לן מ~מת בי~ר שבת להיות

 אותוש~שליך
 ~ ו~וכר~

 מורה זה ~ל ברגליו העגלה א~ר לרוץ לאזיל
גודל

 רש~
 ואיך הערל

 יעל~
 הד~ת על

 שיני~
 אשר כל

 בי~ ~
 ~ה. צורר

 יש~ם
 לצר~

 ס~רת
 מ~

 גם וז~ל
 אי~

 של דרכו
 אד~

 סוסיו בי~ד ל~ור
 כאן אף וכו' בי~ד דברים ושאר וכליו ו~גדיו ומטל~לין וס~ורהו~ליו
 ~~רל של הי~ והעגלה שהסוסיםהגם

 עכ~
 היה איך

 מני~
 ס~ורתו כל



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  מ~ק הגאון שצירף ~מו לצרף נ"ל זה ~ל הערל ביד ומטלטליוובגדיו 
 נלע~ד עוד זלה"ה~ץ

 להב~
 ערו~ה מגמרא ~ץ מהר"ק לסברת ראיה

 האשהד~פ
 ש~ו~

 איתליה ה~ולא דבשלהי ~ברא האי ע~א קט"ו דף
 בי~נורא

 ~ננ~
 חרו~א גברא חזי אתי גבראי חזו ~בראי חזו דביתהו א"ל

 עשינו היינו ל~מר אבין בר חייא רב סבר דשדיא דידא ופסתאדשדיא
 הת~ דמי מי רבי אמר ו~ו' ביתעלינו

 גברא חזו קאמר נא
 ח"~

 ועוד
 ופסתא דשדי חרו~אגברא

 דיד~
 דשדיא חרוכא גברא ור~ב"א דשדיא

 דשדיא דידא ופסתא נורא ואכליתי' לאצולי אתי אחרינא אינשאימא
 לעלמא וערק אזל ~סופא ומחמת מומא ~י' ואיתליד אית~י' נוראאימר
 א~אי דרבא אליבא להקשות יש ותו וז"ל נ~ה בשאלה הב"חודקדק
 ולא ~ו' לקולאאזיל

 חש~
 ו~ו' דרח~"א ~א

 דא~
 דפ~א ס~ל דרבא

 ו~~' גננא בבעל למיתלי טפי לי~ וני~א היא חרו~א ~ברא מהאידידא
 אימא לחומרא לחוש ס"לורחב"א

 אינ~
 ~יתא הא ו~ו~ אחרינהו

 ומחמת מומא בי' אתיליד ~ברא דהאי ~מימר דרחב~א דוחקאמאי דא"~
 דאינשא ~ולה דידא ופסתא חרו~א ~ברא אימר הול"ל ואזל ערק~ס~פא
 מומא בי' ולית ואזיל ערק ~ננא דבר ~ברא והאי ו~ו'אחרינא

 ע~"~
 הב"ח

 ~ךומתוך
 רוצ~

 אמרה חי שהיה בעוד גברא ~ו דאמרה דהא ל~ש
 הב"ח שהביא א~ודה מלשון ~נראה דלאוז~ו כ~

~~ 
 ~תב עצמו הב"ח

 חרו~א לי' דאשת~ח דלבתר משמע דל~אורהבתחלה
 ו~י~

 קאמרה
 עודגבראי ח~

 ה~ש~
 ד~ברא ועוד קאמר מאי קשה נמי לרבא ותו וז"ל הב~ח

 פסתא לאד~ורי לי' איצטריך דלא דשדיא דידא ופסתא דשדיחרו~א
 דהוי ~יוןדידא

 ס"~
 ראיה ולי~א הוה חרו~א ~ברא מהאי דידא דפסתא

 א~ו ו~~' דידא פסתא מהך להיתרא~לל
 דבע~~

 נמצא ~א חרו~א ד~ברא
 חסרון~ו

 איתלי גברא דתרי ובע~כ אחרינא דאינש פסתא האי וא"~
בהו

 נו~
 תל~ אמאי או~ל לא ודעת ע~"ל.

 דוקא אלו קושיות
 א~

 נימא
 א~ טפי קשיא ~רבא הא חרו~א מ~ברא נחסר הוה דידאדפסתא

 נימא
 היה חרו~אדגברא

 נורא בהו דאיתלי גברא תרי דהוי ~~ דא"~ של~
 איכא גב~א בתרי דהא דידא פסתא נאד~ורי לרבא ל"ל קשיאופשיטא
 יותרלהחמיר

 ~מ"~
 וז"ל לקמן עצמו הב"ח

 ע"~
 ע~ה רחב"א פליג לא

 ו~ו' יד פס נמי שמצאו לפי אלאדרבא
 ו~ו' ה~א הוה גברא תרי דע"~

 לחודא חרו~א גברא אלא אש~חן הוה לא אי אבל ו~ו' לחומראחיי~ינן
 ה~~ח ע~"ל אחרינא לאינש חיי~ינן הוילא

 א"~
 לסתור ראיה רבא הביא

שהרי
 הו~

 הב"ח שדקדק ~מו ~ן ו~מו להחמיר ראיה מביא ואיך מקיל
 הול"ל ערק ~סופא ומחמת מומא בי' דאיתיליד למימר לרחב~אל~ל

 לעלמא. אזיל גננא דבי וההוא אחרינא אינש חרו~א ד~בראאימא סת~
 דוקא תלי לא זהדקדוק ~~

 א~
 חרו~א גברא של הוה דידא דפסתא נ~א

דאף
 הוה גברא תרי א~

 הת~
 דוחקא מאי קשה מ"מ נורא בהו דאותלי'

 ו~מת מומא ביה דאתיליד דוקא לאוקמאדרחב"א
 ~סו~

 לימא ערק
 מהר"ק סברת מ~אן להו~יח נלע"ד ל~ן לעלמ' אזיל דההוא אימאכ~וטו
 דאין~ץ

 אד~
 להצטרף די~ולין דהיינו חיות באלמנות אשתו את מניח

 לשאר זאתאומדנא
 צדדי~

 שיש
 בה~

 להקל
 וא~

 רחב~א הו~רח ~ן
 אומדנא מצרפינן הוה ד~סיפא חששא דלולי ערק ~סופא מחמתאימא למי~

 דאיןזאת
 אד~

 ~ם והיא חרו~א ~ברא דחזינן להא ו~ו' אשתו את מניח
היא

 אמ~
 לסמוך ש~דאי וסבר להיתרא ע"ז סמך ורבא גבר~י חזו

 ~ברא דחזינן מאחר וחוזר לחוד ~בראי חזו אמיר~ה ~לאפי'
 רחב~א א~ר לכן אשתו את מניח אדם דאין אומדנא לזה נצרףעכ"פ וא"~ חרו~~

 ביה דאיתיליד מומא דאימא זו אומדנא ~אןד~ין
 ואזי~

 ~סי~א מחמת
 והא הבית את ע~ינו עשי~ו היינו למימר סבר רחב"א הא תקשיו~א

 הא לעלמא דאזיל אמרינן אפ"ה אזיל ~סופא דמחמת חש~אלי~א הת~
 דאין אמרינן לא דהאחדא ל~

 אד~
 לצרף אלא אשתו את מניח

 לצדדי~
 דיש

 להתירבלא"ה
 והת~

 דאמרינן ועוד בלא"ה להתיר צד מידי לי~א
 ו~ו' ניסא א~רחיש דלדידך הי~י כי להדאמרינן הת~

 א"~
 ~י נמי אמרינן

 שהיא נדמה לדידי' ~ך מת ~הוא נדמה דלדידההי~י
 מת~

 לבדו ולו
 דאין ~ומדנא דהוי למימר ל"ש תו וא"כ ניסאאתרחיש

 אד~
 את מניח

 שהיא ~בר איהו דהא באלמנותאשתו
 וא"~ ~ת~

 אזיל ולכן מניחה אין
לעלמא

 ולתר~
 לסתור ראיה רבא ד~מר הא

 ב~
 דידא. פסתא דהז~יר

 לתרץ אתי דרבאנלע"ד
 ני~ דל~

 שמא
 נד~

 הוא ~כא ~ג~רא לה

 ~~דנ~ ~ ~ו~~ ~ו~בעל~
 ~יחה ~~ דלא

 ב~למנ~
 ~מו חיות

 ד~תובות ב~"בדאמרינן
 אימא כאן אף לי בר~ באו~

 ד~
 סומ~ת זה

ונדמה
~~ 

 ל~ן בעלה בן שהוא
 ק~~

 ~א
 דפ~ת~

 דידא
 דאד~

 אחר

 ג"~נ~
 בהו אית~י גברי תרי ע"כ א~כ

 ו~~ נור~
 לא תו

דבעלה ד~מ~ אפ~
 אפשר ב~ה דתאמר ~ני~ה ה~ ל~

 דיד~
 ומאחר הוא דבעלה

 אזיל מומא בי~דא~יל~ד
 כסופ~ מח~

 הא בודאי ולכן
 ח~ דא~

 חרו~א דגברא ט"ע בה~רת לה שברור אלא ~מרת בדדמי לאוגבראי
 ו~' אחרינא אינש אימא חרו~א ~ברא רחב"א קאמר ו~"ז בעלההוא
 ו~יא היטב בט"ע נה~ירו א"א נחרך שהוא ד~יוןדס"ל

 בדדמי או~
מאחר

 אחרי~ שאנשי~
 מצרפינן דלא והא לבדה היא זולתה הכירוהו לא

ל~
 אזיל ~סופא מחמת דלמא מניחה ~יה דלא אומדנא

~ 
~~~

 עפ~מ להתיר צד נלע"ד
 שהבי~

 בתשו' הב~ח
 בש~

 רבינו
 ירוח~

בש~
 החמיר דרחב"א הרמ~ה

 ~וף דהוי משו~
 ו~~ של~

 יד פס
 הוו ~ברא דתרי הו~חהואי~א

 הת~
 הוו דתרי הו~חה ד~י~א הי~א אבל

 אותו אלא אחרינא לאינש חיישינןלא
 ש~ שהי~

 נשרף הוא
 ו~"~

 הב"ח
 ש~ ודאי הי' דהבעה"ב וז"ל ע"ב סי'ב~ו'

 ספק הוא ואחר
 ואי~

 ספק
 ודאי מידי מוציא מעלמא בא אחר א~שדשמא

 בע~
 שהי'

 ש~
 ע~~ל

 וז~ל לעיל העתק~י הב"ח ~' נ~הבת~ו' ג~
 ע~~

 פלי~ לא
 עלה רחב"א

 ~א חדא חרו~א ~ברא אלא הוה ~א אי אבל ה~ו דתרי ~ו' אלאדרבא
 ~רוף א' ~וף רק מצאו שנא בנ"ד ולפ"ז ~חומראחיישינן

 א"~
 אפילו

 מעלמא בא השרוף זה דש~א חיישינן לאלרחב"א
 ו~

 לעלמא הלך לאזיל
 ספק~הו

 א~
 הי' ודאי לאזיל ור~ מעלמא אחר בא

 ספק ואין הגוי ע~
 ~ ודאי מי~ימוציא

 שהיה לאזיל
 ~ ה~וי ע~

~~~
 דהי~א המזרחי ש~תב מ~מת היתרנלע"ד

 דאי~
 בדינין פלו~תא

 לקולא אזלינןאלו
 וא~

 החמיר שרמ~א
 בדיני~

 בסעיף ש~תב אלו
 המ"ב ~תב ה~א ~חומרא אזלינן מס~"ת בספק ו~ן לחומרא דאזלינןט~ו
 ~וותיה פוסק היה המ~חי דברי רמ"א ראהשאלו

 נקו~
 הוא בתראי ~י

 עמו ונימוקווטעמו
~~ 

 ~תב הט~ז
 הב~ ו~~

 ספק יש דאם הביאו
 שא~~ ע~י או מס~~ת ה~ויאמר א~

 לק~~א לילך ~נו יש מו~יחות אומדנות ויש
 ~בט~ז הב~ש העתקת ע~"ל ל~תחלה אפילו מסל"ת שהיהואמרינן

~תב ~צמ~
 ~ז~~

 פסק הלוי י~אנ ~ר' ~ז"ל החדשות מ~~מ בתשו' מצאתי ~~ן
 ~ב בימהר"י ב~~ מטראני ר~מ בת' ראיתי ו~ן ע~"ל אשה בעדות המקינ מי~דברי

 ~מבי~
 פלו~תא בכל ~לל הוא זה ~דבר ע"ש להקל זה בדרך הלך עצמורמ"א ש~~ ראיתי ~וב מי כדברי הל~ה ב~פק ~הקל

 ו~ו' ~חומרא אזלינן מ~~ת אבל אשהב~י~ון
 ~אח~~

 כהעתקת סיים
 הרוצח ה~דת ע"פ שמותר המתירין רבו בנ~ד ולפ~זהב"ש

 אע~~
 הוי דלא

 ~י~א מחמירין והב"ש דהראב"ח אלא ~אלה ע~י ~"א ממשמסל"ת
 ועוד לקולא אזלינן פלו~תאדאי~א

 דהו~
 הט~ז ו~תב מסל~ת ספק

 אומדנות לך ואין מסל~ת בס~ק אפי~ו לקולא אזלינן אומדנותדבדאי~א
 להקל לנו ויש מבנ~ד יותר~דולות

~~ 
 ס' המ~יה בעל

 על השי~ הט~
 ונלע"ד בזה המ"ב על ~השי~הח"מ

 ל~ב~
 ראיה

 ל~
 לקו~א דניזיל

 בא' ~עשה ק~~ב דף בתרא האשה פ' במתני' דאי' ממאי אשהבעי~ון
 מ~או ולא הל~ו מת ו~ו' פ' איש ואמר ההר ראש עלשעמד

 ב~מרא ופריך אשתו אתוהשיאו אד~ ש~
 ר"י דבי תני ומשני הוי צר~ דל~

 בשעת פירש"י מ~ירין שאין אע"פ ונותנין ~ותבין ~ס~נהב~~ת
 הס~נ~

שאד~
 ~א לזה תאמין לא שאם דמיא הס~נה ~שעת וה~נ ו~ו' מסו~ן

 ואין מתירין עגונה תשב שלא ד~די הרי ע~~ל ע~ונה ותשב אחרתמצא
 דהוה לולי למיחש ראוי דהוה מאי אפי'חוששין

 מקו~
 בנדון נמי ~ן ע~ון

 אומדנות דאי~א הי~א ממש מסל"ת אינו אפילו להקל ישמסל"ת
 הט"ז ~מ"שוהו~חות

 וא~~
 הס~נה כשעת נמי בנ"ד

 שא~
 נאמין לא

 י~ כדפירש"י עגונה ותשב היתר ת~צא לא זהלגוי
 ~קל

 ה~
 דאי~א מצד

פלוגתא
 ו~ר"~ שמהרי~

 דבעי' יוחנן ~ר' ~י"ל דאנן דהא ~' ומ"ב
 אלא פלי~ לא יוחנן ר' דאף נראה מ"מ גמורמסל"ת

 בסת~
 ד~א עדות

 אבל קאמר קושטא איידעינן
 הי~

 ר"י מודה קאמר דקושטא דידעינן
 לה מש~חת לר"י דקאמר והא תחלה ב~אלו~ו אפילו עדותדעדותו

במסל~
 היינו

 משו~
 דשאל הי~י ~ל מסתמא ~וא ה~ב דעל

 מתוך מו~ח אי אבל ו~ו' להעיד מת~וין דלמא חיישינן השאלה ע"פאז הישרא~
 וא"ת ו~ו' בשאלה מידי לן נפקא לא קאמר דקושטא ה~ויעדות

 א"~
 הא

 דשאלו~ו מאחר ~לומר קאמרי חברינו אי' והא פונדקית גבידפריך
 שובתחלה

~ 
 שמן מחמת נמי הא מסל"ת הוי

 הסת~
 שא~ה דע"י אמרינן

 קאמר דקושטא דמו~ח ב~ומדנא לן דמו~ח הי~י אבל מ~~ת הוהלא
 שאלה ע"י הוה אי אפילואז

 ה~
 ~ל עדות עדותו

 ז~
 ~רי"ק ~תב

ומה~~
 ומ"ב

 שהאחרוני~ וא~
 ~י~י בכ"י ~ביא ~ראב"ח ~ריב~ל

 הרבה מתשו~ הט"ז העיד הלאבזה
 ג~לי~

 ~פלוגתא לק~א דאזלינן

במקו~
 דבס' הט"ז שכתב מה ~ד הן עיגון

 מסל"~
 ל~ולא נמי אזלינן

 דאי~הי~י
 אומדנות

 ה~~
 ש~מרו ממה ראיה נמי הוה שלענ"ד

 ~שעת הויעיגון ד~ו~
 הס~

 ~יישינן דלא
 צר~ דל~

 ע~ל
~ 

~~~
 לתלות יש ו~ל ~ב בשאלה הב"ח ~ש ע~פ לענ~דהיתר

 לקו~
 לשרוף ~~ל ט~מש דוד אבל תחלה שאמר היהודי ש~ולו~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~

בא~
 על~ו ששהה וכגון הוא שהוא ברור ~דבר יודע אלא בדדמי כך ל"א

 אחר יהודי מפ~ ~שמע א"נ שי~ר~ףעד
 ש~מ~

 שנשרף וראוהו דוד כ"מ על
 זה העיד לפ~כךומת

 בסת~
 ~מוטל

 לש~~
 אבל בסתם מדקאמר ~ו' ~אש

דוד
 טעמ~

 בדבר דהע~ד משמע לשרוף מוטל
 בר~

 בזה ~ית בסתם
 ומביאספיקא

 רא~~
 דאם הסכנה כשעת דהוה דא' לע~ל שהבאת~ ממה

 תאמ~ןלא
 ל~

 שאמר מ"א שכששמענו ש"מ עגונה ותשב אחר תמצא לא
 ש~הוד~ כיון שר~תא מזה ~מד לחומרא ח~~שינן לא פלוני שמתבסתם
 מוטל ~~ש דוד אבלהשיב

 לשר~
 אותו לשאול ה~הוד~ הוא מי נודע ולא

 ד~~ו תפסינן אלא לחומרא לח~ש לנו א~ן א"כ ~ודע אתההא~ך
 ההר בראש שעמד ההוא כמו וה"ל בב~רור לו שנודע ברור בדבר~הע~ד בסת~

 וכו' צרה שמא דבר לשום ח~~שינן דלא אדם ~ם מ~או ולא ו~לכווכו'
 שהעיד בסתם דבריו תפסינן אלא ח~שות שאר או בדדמי קאמר שמאאו

 מטעם נמ~ והיינו ספיקא ביה דל~ת ברורבדבר
 ז~

 תאמ~ן לא דאם
 אלה כל ע~ונה ות~ב אחר תמ~אלא ל~

 בנ"ד ולפ"ז בק~צור הב~ח דברי ה~
 מא~ ה' של שבעדותנמ~

 שבועות אחר בזה"ל נאמר ~מל~אל בה'
 מ' ~~~טאנין א~~ן מ~ר ב~יא ~יז~קיח"ל

 לאז~~
 ונסע וכ~' ~ודל במו"ה

 וכו'~סאמבור
 והי~

 להב~א שרו~ה ואמר שק~ם לו
 מדראב~ט~

 א~וזים
 ~~"ז~ו'

 גקומ~ן א~ך ב~ן מוו~סאק~ ב~וב~
 לק"~

 מיר מען האט ב~זקביץ
 א~ז עס אזגיזא~ט

 נהר~
 ~~פירט האט ~ר וואס יהוד~ א~ן ~~ווארן

א~וזי~
 סאמבורר גם

 א~ רמבק~
 זולקובקש לק"ק ~~קומין ב~ן זה

 א~ז ~ס אז כנ"ל ~עזא~ט ~~כ מ~ר ~ען~~ט
 נהר~

 האט וואש ~~ווארען
ג~פ~רט

 א~וז~~
 בעובדא כמו ~וה לענ"ד ע~"ל

 דבב"~
 מאחר הו"ל

 שאמרו הנ"ל מאיר ר'ששמע
 סת~

 א~ז עס
 נהר~

 מסתמא אחד ~~וואר~ן
 שנודע אמ~ו ברור שבדברתפס~נן

 לה~
 בב~רור

 שנ~ר~
 חיי~ינן ולא

 ולאנבדדמי
 ל~ו~

 ספ~קא ב~ה דלית ברור בדבר א~א אח~ות ~ש~ות
 וכן טעמש דוד שמו ~זכ~רו דב"ח דבעובדא ד~אנ~ וכ"ת כךא~רו
 דעמדבמתנ~'

 ברא~
 אלא ר"מ שמע לא בנ"ד אבל מת פ~ונ~ א' ~~ר

 נהר~ א'יהוד~
 דאעפ"כ נ~לע~ד ע~רו ~ם ~ב~ו ושם שמו הזכ~רו ולא

 הרמב~ם מת' רא~ה והב~א ~"ט וס~' ס~ח ס~' מ~ב בת' וכ"כמו~~ל
 לא אחת~~ו~ה

 ~כ~ר~
 ~במות סוף מרדכי בה~הת וכן ~ו~ ב~מו לא

 ~~~ ~הוד~ הר~ א'ש~ו~
 לאח~ה יהודית מ' ש~לחה ליטר~ן ~' מוליך

 ~כןוכ~'
 בתוספתא שאמרו שאע~פ בת' ש~ב הר"ן מ~ברי נרא~

 ברור בדבר שמע~ד כל ודא~ וכו~ עירו ושם שמו שמכירין עדמע~דין אי~

שא~
 עכ"ל שמו הזכ~ר שלא אע"פ אשתו את מ~~א~ן באחר לספק

 בבירור אלא מלתא תליא ע~רו ושם בשמו דלאו וז"ל ק"ט ס~' המ"בוכ"כ
 עירו ושם אב~ו משם ט~~ עדיף וזה אחר בא~ש לספוקי דל~כאהדבר
 שהול~ך מה זה דמי הלא בנ~ד אף וא"כ בזה שםוהאר~ך

 א~וז~~
 לאותו

 ל~טרין ~'ש~ול~ך
 ~ב~

 ~מ~~ דמ~ ו~ם מרדכ~ בה~הת
 שא~ן דכל הר"ן

ל~סתפ~
 ב~~ל נראה הגב~ד ~~ נמ~ ובנ"ד עירו ושם ~~ א~צ ~א~ר

 לאזיל הואשהוא
 ומ~

 שלא גם
 נעל~

 שום ההם ובמ~מות עת באותו
 שהוא ה~~ד שה~ו~ ~ם ומה לאז~ל ר' ז~~תאדם

 נהר~
 ברור דבר לך אין

 מזהיותר
 וא"~

 היתר הדר והשתא ע~רו ושם ~מו
 הב"~

 שכיון לדוכתיה
 בסתם~~~ע

 בב~ור ידעו מסתמא ~~ודי שנהר~
 ומת בודאי ~נהר~

כנלע"ד
~ 

~~~
היתר

~~ 
 ע"פ

 הר~ב~ מ~
 הוא אם בפירוש ל~ו~ ~אלו שלא שכל

 אם מסתפקים שהם דבר~~ם מתוך מבין ש~גוי א~פ ~ת או~י
 הוא ודאי מת שהוא ה~וי אמר וא~"כ מת או חי~וא

 דה~
 שפיר

 שאלו~ו שלא זמן כל כך הב~ן ~הגו~ נביא~ת בדברי נאמר ~לאמםל"ת
בפירוש

 ו~~
 דשאני וכתב דידי' בדין ק"ט בסי' לראיה מב~או המ~ב

 לאו אי וא"כ ~ולה דהוה~פונדק~'
 דבכת~

 מורה שפיר הוה
 השאל~

 על
 ~אלה ~ין בריא בא~ש משא"כהמ~תה

 מו~
 בנ"ד ולפ"ז המיתה על

 ~אחר ה~ודי איה ש~אלוהו אע"פנמי
 ש~

 לא מת ~ם שאלוהו
בזה הו~

 די~
 מכו~ם עדיף זה דהיתר כנלע~ד ממש מס~ת ~א שאלה

~ 
~~~

 הלכה ~א א~ ספק ס~ס מטעם היתרנלע~ד
 ~מהר~"~

 ומ~ר"ם
 ~באומדנ~תו~ב

 נא~ והו~~ו~
 ואת~ל שאלוהו אי אפילו הגוי

 דהשתא וסייעתו כה~ן הלכה שמא ספק עוד איכא כמותם הלכהאין
 חיישינן לא דרבנן סי~דקי"ל

 ~~א~
 בבגדים מו~הקים סי~ מהני ו~"כ

 הוהובנ~ד
 םי~

 בגדים לו אין דאם מהרי"ט דכ~ב בבגדיו מובהק
 דמיעוטא מיעוטא וזהו מובהק םי~ הוי שלו במלבוש~ם לדרך ויוצאאחרים
 ~חור צבע יהיה והקלינעט ג~א ~בע שיהא בבגדים אדםשילך

 שיהא מאלף בא' נ~א לא גם ש~ור צבע ג"כ היה ~רביל שקורין ידבית וג~

 ג~ ו~~
 שלאק ואונטר קוטייא של קא~ד~ע חתי~~ת שנמ~או

 נ~א גם אדום צבע~ייואנט ~
 צי"~ ~תיכ~

 בלא צ~ע
 ת~ו~

 זאפולטש עם

 נדון לא אםואף
 ז~

 מובהקים כסי'
 עכ~

 ובת~ הוה א~עים ס~'
 לא לבדו א~ד ש~ל אע"פ ביחד סי~נ~ם דכמהכתב מהרי~

 הו~
 ס~מן

 בהצטר~
כול~

 בפשיטות ~מ"ב דב~י מב~א ובט"ז ביותר מובהק ס~מן הוה יחד
 שלשה ש~ש כאןולפ"ז

 ס~מנ~~
 ושל~~י בקאלדר"ע ושני באפנטש"~ הא~

בצי~~
 בל~א שקורין ירוק וצבע בזאפ~לט~ש ~תפור

 היתר הוה לשאלה ח~~~ינן לא א~ והשתא בב~דים מובהק סימןלה~ות מצטרפ~~ ~~ של~
~~ח

 הסימני~
 ~לכה שמא הראשון ספק א"כ לשאלה ח~יש~נן ואת~ל

 ומהר~כ~רי~
 ע"~ אפילו ~ל"ת דהוה ומ"ב

 שא~
 דמו~ח מא~ר

בהוכחו~
 דאין להפוסק~ם ואפילו המתהפכת ס"ס וזהו הרבה ואומדנות

 ה~כא ס"ס מ~וםמת~רין
 דאיכ~

 הוה לא כאן דאורייתא איסור ח~~ת
 ~ה~די נאבד אם וז"ל בתשו' כתב דהמבי"ט דאור~~תא איסור~זקת
 נמ~א ואח"כ וכו~ ~לךבדרך

 ש~ הרו~
 דאור~~תא א~א איסור כאן אין

ו~~
 למ~מר א~כא ד~תם שא~~ס במ~ם מנאבד ~ותר וטוב תצא לא נ~סת
 אפשר כו~ איסור מחזקת ש~וצאת מ~~ר וא"כ מר~וק המיםפ~טוהו
 דאור~~תא א~סור ~קת כאן דאין הרי ע~~ל מדרבנן אף ~ה~תרלצדד
 התוס~ ~תבו שהרי איסור חזקת כאן דאין ~חר מטעם נלע"דועוד

 מרע ומנסבה די~קא דאשה דחזקה ביבמות ו~ם ע"ב כ"ב דףבכתובות
 דכל אליבא ס"ס ~~א ~ני לפ"ז נמצא א"א ~~סורל~זקת

 הדיעות~
~~~

 נלע"ד טעמ~הנ~
 שהאש~

 שה~א וואלף זאב מו~ה הרב בת עלקא
אשת

~ 
 זה וכל ל~יש להנ~א מותרת ה~"ל לאז~ל

 א~
 ~ס~ימו

 רבני~ ש~י עוד ד~דהבה~תרא
 בתורה מפור~מ~ם

 ובא~
 גם ~זי לאו

 אל~דבר~
 ה~ום י~ראל בנות לתקנות כ"ד בטל~ם.

 עשרה הש~~ יו~
 ~מ~~

לחד~
 ואמ"ת ח~"ד ~נת א~ר

 ~~~ו ו~~ליל ~בוב חו~"ק רפאפורט כהן חי~םנ~ם ~
~ 

 ~י~ מפ~ עדות ~הו~~ה ~הודית מ~ת הע~ונהע~ד~~~~~
 א~ד

 בב~ד ~~ר~ל לדת ~ב ואח"כ מומרש~~ה
 ד~

 ב~ום לונדן
 תקכא~ל טבתט"ו

 ו~~
 רוח בא בז~"ל ~אמר

 סער~
 והפ~ל

 ל~
 ישעיה

 וה~ה וכו' הספ~נהמן
 ש~ לער~ מונ~

 למעלה ופניו כמת נד~ם ש~ות
 אחד ביום וא~"כ ד' ב~ום היה וזה וכו' עוד ראהו לא והלאה אז~מן

 כרוך וא~זור בעת~הטביעה לבוש ~הי' הנ"ל ישע~' ר' ~ל ז~פ~~אהכירו
 בק' הנ"ל איש אותו מפ~ עדות הו~בה ועוד לשם א~ד ~וי הביאהעליו

המבור~
 אלול ז~ ב~ום

 ו~~ תקכא"~
 נאמר

 בז~~~
 ו~ו' מ~"ל שנ~ בתוך

 פעמ~ם כמה ~יזהען א~ךהאב
 ~ דע~

 ~~~רו~ן האט א~ן וכו' ל~~~ן ~שע~'
 זיך האט ער אין פעמים כמה ~שעי' ר'אויף

 ני~
 מיר צו ~ירופין אן

 ר' ~~זע~ן איך האב א~נזל דעם אן ~יק~מען איז שיף שטיק דאסוויא
 ל~גיןישע~'

 אוי~
 אר~פ מיך איך האב וכו' אזוא וכו' גישטרעקט

 א~~ס~ל נאך האט ער ~זעהן א~ך האב מ~נטר~ן צו ראטווין צוג~לאזט
 אבר ~יהט~~ות

 או~
 מ~ין

 ארו~
 לאחר וכו' ~יוועז~ן נשמתו יצ~את א~ז

 ~~~אנ~~ן ווייטער שיף ד~א איז ~~קימ~ן איז ים דאס וו~א ~עותש~ה
 ז' פ~נ~~ב בק' הו~בה עוד עכ"ל ~יזעהן ניט ישע~' ר' שו~ן א~ךהאב
 סיפור דרך לונדן בק~ ה~~ד הנ~ל שא~ש תקכב~לשבט

 דברי~
 בזה"נ

 הא~
~י~

 דער
~ 

 ד~ר א~ן שלאפק~יט פאר האלטין דער ג~קאנט ניט ~ש~~'
 רב~ע וכמו אריין ים אין גיפא~~ן אראפ ער ~יזנאך

 ש~
 האב א~"ז

 ופניו ברעט איין או~ף גילע~ין ער איז ~~זעהן אי~םאיך
 ~ותו שאלו א' אדם ועוד שהוא ~~ עד הע~ד שוב גיוועז~ן מתאיז א~~ למע~

אי~
 בלשון והגיד הנ~ל

~ 
 איז וכו' גיוואר~ן שלאף איז ישעי' ר' א~ן

 ג~זעהן ~אב א~"ז וכו' ~יפא~~ןאראפ
~ 

 לו~ין ברעט איין או~ף ישעי'
 אוף ~ל~ן א~ז גוועזין מת איז ערא~ן

 דע~
 ע~ל רוקין

 ל~או~
 לא

 עגו~ה וכל וז~ל י' ס"ק כתב ~"מ בעל כי יען לזה להזדקקרצית~
 מ~ ~מ~ מר~~ק ~ני של~ ב"ד ת~"ייושבת שאי~

 להיתר סניף מלהיות אפ~לו
ואם

 נ~ב~ ~ז~ גד~~
 לכ"ש כמוני קטן בזה ראשו מלה~נ~ס ה~לים אל

 ישראל תפארת גאון שיסמוכו מי על להם שיש~פרט
 א~

 ת~~ע אליו
 לגודל אך ~זאתההוראה

 בא~~ ההפצ~
 מרא שהגאון

 הי~~ כי~י~ ניח~ דא~~
 ~ אני גם דעתי לחוות ~מרתי מכשורא ~שיבא דל~מ~י'

 נראה ה~ה הי~ר המבורג שב~ק שב~בע~ד העד בדבר~~~~
 בב"ד ב~' שהגיד מה ~ך נשמה יציאת שהי' בפירושש~מר ב~ל~

 ל~ונו~ועחק
 ~~ נד~~ ~ונ~ ש~י~ ללה~

 לכאורה
 סות~

 דבריו
 כמת ש~וןהאח~ים

 מ~~
 כמו ל~אורה

~ 
 א~ם ~ש מת ולא

 לפ~ נמיאיכא
 דבריו

 שנת~ו~
 ~ל ~מת שאמר ומה ~מש שמת ~מר

 ~ת כל~מו
 וה~

 ~~ט ~~ ב~ו~מ
 ב~"~

 וז"ל כ~ב
 א~

 סו~ר אינו
 ~י~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~"~~~ ~~ 
 ~ון הראשוניםדבריו ~~~ ~~~~~~~~

 שה~רי~
 עניני משני א~ ביאור וסובלים סתומים

מש~ו~
 שלא העד דב~י ל~וין י~ולין שאינו ~ל רחוק ~חד קרוב אחד

 אפי~ פי~ וז~ל הס~ע ו~תב דבריו ל~וין לו יש מו~שת עד~תו~הא
 ע~"ל הרחו~ה משמעותבביאור

 א"~
 דבריו ל~וין לנו יש נמי בנ~ד

הראשוני~
 מת שהיה ~ני מת ~~ל ~נח שהי~ ד~ל משמעות בביאור

 מממונא איסורא ניליף איך וא"ל מו~חשת עדותו תהא שלא ~דיממש
 תשובו~שתי

 ק~"ב ד~ יבמות שלהי ד~יתא מהא חדא בדבר
 ע~

 פלו~תא
 צרי~ים נשים עדיאם

 דרי~
 הוא דפלו~תייהו התם ואמרינן וחקירה

 דקיי"ל ומאחר נפשות לדיני או ממונות לדיני דומה נשים היתראם
 ע"כ א"כ ~~א סעיף י"~ סי~ אהע"ז ב~"ע ~דאי~ דו"ח דא"צלהיל~תא
 ~ה מדמינן ממונותלדי~י

 וא"~
 היכא ד~י מד"מ ה~א למילף אי~א שפיר

 הרחוקה מש~ות בביאור אפי~ מו~חשת עדות תהי~ שלא מתרצינןדהתם
 שהרי וז"ל בתשובה ח"צ ה~און מדברי ראיה ועוד חדא הא ה~אה"נ
 ובממון רובא ~ר ~לינן דבאי~ורא לאו מאיסור עדיף ממוןחזקת
 מיד לא~וקי בממונא רובא בתר אזלינן דלאו~ו~

 המוחז~
 ע~"ל

 ה~בע"ד ב~ל שהרי שאל"ס מים דהיינו דרבנן איסור רק הוי דלאבנ"ד א"~
 המים ש~סוהוהמ~מעות

 וא"~
 המים ש~סוהו בשעה חי היה אם אף

 באיסור ומה ק"ו ו~תא דרבנן שהוא מ~ל"ס אי~ור אלא הוי לאמ"מ
 בתשו~ אמרלאו

 הנ"~
 שהוא ל~"ש דרבנן איסור ממון מחזקת קל שהוא

קיל
 מחז~

 ומה ק"ו הוי והשתא ממון
 בד~

 שלא העד דברי מ~צין
 ממון לאפוקי אפילו ו~ו הר~וק בביאור אפילו מו~חשת עדותויהי~

 ובין ממונא ל~חזוקי בין חילק ולא ~"ע ותני פסק שהרימחזקתו
 א"~ איירי ~ווני דב~ל ש"מ מחזקתו. ממונא~אפקועי

 אי~ורא בדיני ~"ש
 עדותו תהא שלא רחוקה דרך בביאור אפילו העד דברי ל~וין דישדרבנן

 ובחולין דזבחים דב~מרא ראיה להביא נלע"ד עודמו~חשת
 ד~

 ל"ט
 מהל~ פ"ד הרמב"ם ופסק תחילתו על סופו הו~יח אמרינן אי לי~~פקא
 דה~~ות ובפ"ב ומתנהזכי~

 שחי~
 הוה דספיקא

 וה~
 דהוי בנ"ד

 ~דאמרן דרבנןהאי~ור
 א"~

 הו~יח לומר לנו ויש דרבנן ספיקא הו"ל
 שהעיד מה סופו ו~ו~יח לקולא דרבנן דספיקא תחילתו עלסופו

בהמבר~
 היה ד~ונתו בלונדן שהעיד תחלתו ~ל

 לו~
 ~ד ממש שמת

 שסיפר שמה שמשמעות פונטשיב בק~ שנ~בה ה~בע"ד מתוך היתרנל~ד
 הרב ~פני שהעיד טרם ~יה זה ממש שמת לונדן בק~ אנשים שנילפני
דשם

 ומבוא~
 בח"מ

 ובב~
 ס"ק ח~ ב~עי~

~"~ 
 או~ים עדים שני דאם

 האחד י~ל אין אחדבשם
 ~~חי~

 עדים ב~
 ו~ת~

 הנ"מ
 הי~~

 שמ~חיש
 ~ך לפניהם שאמר דמודה היכא אבל ~ך להם אמר שלא ואומראותם
 לפניהם ה~יד ששקר שאומררק

 נא~
 דה~דה ~יון הב"ש דסיים ~מו

 ה~יד ששקר אמר לא הא אד~א אמינא לב"ד חוץ היההראשונה
 ב~"ד גם ומהלפניהם

 שבהמבור~
 קס"ט סי~ בק"ע הא ועוד ~ך אמר

 היינו לחזור י~ולין בב"ד עדותן נח~ה שלא עד דאמרינן הא וז"לאיתא
 לחזור וי~ול היא ~ום לאו לב"ד חוץ ה~דתו הל~ך ו~ו~ עדות בשארדוקא
 בעדות אבלבו

~~ 
 בפני הראשון העד שה~יד מיד עד מפי בעד דדי

 ומעיד עד שבא ~ל הל~ך בב"ד עדות ~נחקרה הוי השניהעד
 שנחקר קודם בו ~ר הראשון שהעד א~פ פלוני שמת פלוני מפיששמע בב"~

 המעיד העד דברי על וסומ~ין לו חוששין אין בב"ד מהם אחד שוםעדות
מפיו

 ע~"~
 לפ"ז

 א~ א~
 היה ש~ו~ו נימא

 ב~
 ב"ד לפני שהע~ד

 מת ולא ~מת מונח שהיהדלונדן
 מ~

 דברי על וסו~~ן לו חוששין אין
 הרב ד~ונת וא"ל ממש שמת מפיו ששמעו פנטשיב בק~ שהעידוהעדים
 חזר שהראשון קודם בב"ד ~בר העיד שהעד הי~י דוק~ הוא בק~עשהובא

 קודם ~יו ש~מעו אותן ה~ידו לא ובנ"ד~ו
 שחז~

 ב~ד בפני והעיד בו
 דאין ז"א אחרבענין

 טע~
 בתר דזיל ~כך לחלק

 טעמ~
 תחלה ~תב שהרי

הטע~
 דבעדות ~ואיל

 עד ~י ב~ד די א~
 א"~

 ~ך העידו ~אלו הו"ל
 בפניהם שה~יד פינטשיב בק"ק ע~שיו שהעידו ~יון ולפ"ז ב~דבפני

 שאמר מה וא"כ ב"ד לפני ~ן העיד אזכאלו הו"~
 דק"ק ~רב בפני אח"~

 ועוד ~לום אינו בע"אלונדן
 יצר~

 ס"ל ~א הגיבורים שלטי דעת לזה
 מת לאשה אמר ~א ד~ם וס"ל וה~נ~הרמב"ן

 בעל~
 אם א~ילו

העד ב~
 וא~

 יותר שקרוב נלע"ד ועוד מהימנא א~י מת דלא
 לפ~

 דבריו
שב~בע"ד

 שבלונ~
 הי~ ש~נתו

 ש~
 ש~תב לשון באותו שהרי ממש

 משה כמר ~ן ~נ~ל ~נער וז"ל לעיל נמי~תב ~א~
~~ 

 נ~ם
 וזרקו אחדגוי והל~ ~~

 לתו~
 מת הנער ~ה הים

 ממ~
 לא ~יות בו ~~ ד~ו הי~

 אותו זורקהי~
 לי~

 ~וים ד~תם
 א~נ~

 ~ך על חשודים
 וע"~

 ~ת שהי~

ו~פ~
 לשון ~תב

~ נדה~  א"~ 
 ~ונ~ו ~אן גם

 נדהם היה ישע~ ש~

~
 ~ל

~ 
 ~ו~ אני ועוד ~~.

 ~א
 דגז~

 היינו ~אל"ס במים ח~ל

באד~
 ~~ר וחזק ב~א

~ ~ו~  
 באיש אבל אחר ב~ום

 שהי~

 ~מת~וכב
 ז~

 שבבואו ית~ן איך חיות ~ט אם ~י בו היה ולא רב
 לא האי ~י ש~יחא דלא ובמלתא לעלות ש~~ל עד יתחזק ה~דוללים
 ממש דומה זה והרי רבנן~רו

 ל~
 ~ל ו~ן וז"ל ל~ סעי~ בש"ע דאי~

 אלו הרי קרוב בזמן ~יד ימות א~א שיחי~ שא"א מדברים בזה~יוצא
 בו הי~ שעדיין לומר ב~לשונו נת~וין אם אף נמצא ע~"ל עליומעידין
 ושוב קצתחיות

 ל~
 שא"א דברים ב~לל והוה ה~דול הים ~סהו הרי ראהו

 שאלה יעקב בית בת~ לי ~ון ומצאתי קרוב בזמן מיד ימות אלא~יחי~
ט~

 שמבוא~
 ~יהאט חיות נאך האט יהודי דער אונד בזה"ל ב~ב~ד שם

 און למות נוטה איז יהודי דער דז ~יז~ן איך האב נאך דערו~ו~
 ניט איםקאן אי~

 מצי~
 זיא זיין ~ילאזין אוועק מיר פין אים ~ב אזו זיין

 מדברי הנ"ל הנטבע אשת להתיר ראיה הרב והביא ע~"ל ~יפאליןאראפ
 והניחו הים ממדינת ~ט דהמביא שהקשו ~"ה דף ב~יטין ש~תבתוס~
 דא~ינן המפקיד דפ~ מהא קיים שהוא בחזקת ~ה נותן חו~ה אוזקן
 ובהמפקיד למיתה טפי חיישינן דבשבוי~ ו~תב ו~ו' ~תא ש~יבאד~מא
 אפי~ ולפ"ז ו~ו~ למיתה חיישינן דשבי~ צערא שמ~מת יותר דבריהםביארו
 ד~מו למיתה חוששין מ"מ ~וסס ולא חולה שהיה היה ה~וי ש~וונתאת"ל

 חוששין דשבי~ צערא דמחמת ~תבושהתוס~
 למי~

 שהיה מחמת ה~נ
 חולה שהיה שהעיד ו~ו~ למיתה חוששין המיםבתוך

 ונוט~
 בצירוף למות

 נטבעים דרוב חדא רובא תרי ואי~א ו~ו~ למ~תה חוששין דמיםצערא
 למיתה חוששין המים צער להם ניתוסף ~אשר חולים דרוב ועודלמיתה

 בזה נמי ~ן ואםע~"ד
 התם ~י מ~

~ 
~~~

 בסעי~ רמ"א~ ו~תב שלו ואזור זיפיצ"א שהכירו היתר לצרףנלע"ד
 בב~דים נטבע ראוהו אם מהני בב~דיו מובהק בסימן דאפילול"ב

 בלבוש ו~תבאלו
~~ 

 לשאלה חיישינן לא בה ~נטבע ז~פיצ"א נמצא
הדרישה ו~"~

 ו~א~
 זופיצא ה~ירו נמי

 ש~
 הטביעה ב~עת לבוש שהיה ישעי~ ר~

 יבמות בתוס' ~מבואר בב~די~ מובהק ~סימן ~מו מהניוט~ע
 ד~

 קט"ו
ע"ב

 סו~
 בדף ~ם ט~ע ע"פ ~ני נמי אי וז"ל סימנים וקאמרה ד~ה

 ט"ע לי~ אית ~ה דאפילו קשור מצא בד"הע"א ק"~
 ואע"~

 שהט"ז
 השי~

 על
 ו~תב והדרישהה~בוש

 שש~~
 ~שלא רמ"א דברי שהבין במה בזה הלבוש

 מצאו ששנינו מה דודאי ~לל נ~ון אינו וזה לחוד הב~ד רק ~וף שוםנמצא
 היי~ו ל~אלה דחיישינן מלבושים ~יינו ~ליו סימני על מעידין ~יןמת

 ~דברי להו~יח נראה ולענ"ד ע~~ל ו~ו~ מלבושים באותן מתלבששמצאוהו
הדרישה

 וה~בו~
 מלובש נמצא בין שאלה חשש לענין חילוק שום דאין

בהב~דים
 ב~די~ נ~א~ בי~

 בעית ואי הש"ס דק~ר מהא ~וף בלא לחוד
 חילוק דיש ואס"ד וסומ~י בחיוורי ~ליואימא

 לעני~
 ~דלעיל שא~ה חשש

אמאי
 מת~ ל~

 איירי ~ליו סימני על מעידין דאין דתנן דהא הש~ס
 בלא לחוד ~ליובנמצא

~~ 
 אי אבל ~שאלה שפיר חיישינן דאז

 מדברי ~ן להו~יח נלע"ד ~ד ~~י לחלק דאין א~ו עליו מעידיןבהן מלוב~
 מצאו תנן ה~ט ~ל בפ~ וא~ת וז"ל א~מא בעית ~י בד"ה דשםהתוס~
 ול"ל ה~ט מ~יר אם פירוש ~שר מ~ירו ~ם בדלוסקמא אובחפיסה

 ודלוסקמא החפיסה דמ~יר ~יון נמי מ~ירו אינו אם אפילו ה~טשי~~
 חיישינן לא דהא ב~ךדי

 ~א~
 מאי הט"ז ~דברי לחלק דיש ואס"ד

 חיישינן דלא הא דלמא להתוס~ להוקשיא
 לשא~

 בב~דים דוקא ~יינו
~יון

 שהו~
 אבל בהן מלו~ש

 חפ~~
 שאינו ב~דים ~מו שהן ודלוסקמא

 ולפ"ז בה~י לחלק דאין אע"כ לשאלה חי~ינן שפיר בזה בהןמלובש
 בהם מהני בב~דים נטבע דבראוהו רמ"א דפסק לפ"מנמי ה"~
 סי~

 אין

חילו~
 בלא שנמצאו בין בהן מלובש אם בין

 ~ו~
 בט"ע שה~ירו ובנ~ד

 לעיל ~דאמרן סימנים ~מודהוה
 ו~~

 שהר~ ה~י משמע אלו תוס~ מדברי
 בין משמע מ~יר לשון ודלוסקמא החפיסה ד~יר ~יון בלשונם~תבו
 בסימנים ביןבט"ע

 א"~
 לה~ריע ~דאי אינ~ אמנם ואם עליו מעידין שפיר

 ~ב"ש הט"ז ובין וה~וש ה~ישהבין
 ה~

 דהי~א להל~ה ט"ז מסיק
 והח"מ ~מזרחי כדברי לקולא אזלינן נשים בהיתר פלו~תאדאי~א

 בשם מהר"מ ובת~ מ"בבת~ ו~"~
~ 

 ~תב ועוד מטראני מהר"מ ובת~ יואל
 ~ט"ז פסק ל"ט ס"ק ~"ז בסעי~ ~ם זה בדבר הלך ~מו שרמ"אהט"ז
 דאורייתא איסור הוא ושם ימים ג~ אחר הוא אם דספק בפלו~תאלקולא

מ~ש"~
 נלע"ד ~וד במשאל"ס. דנטבע ד~נן ~י~ור רק ~וי בנ"ד

 הב~דים ומ~ירין ב~אל"ס דבנטבע התוס~ מדבריהו~חה
 בט~

 או
 לשאלה חיישינן לאבסי~

 ש~ת~
 חיישינן דלא וז"ל ע"ב ק"ך דף התוס~

 מלת~ ו~בר לשאלה חיי~ינן לא ~מ~ן א~ל איסור בדבר אלאלשאלה
 ת~ בשםאמורה

~~ 
 ~מון מחזקת קיל לאו איסור דאפילו

 א~
 ~ם

 חיישינן לאבממון
 ל~א~

 ~~נא באפוקי נמי איירי ~ם
 ו~"~

 ד~איסור
 לא דרבנן שהואמשאל"ס

 ניח~
 נל~ד עוד לשאלה

 טע~
 ~נטבע הגון

במשאל~
 ניחוש לא

 ל~~
 ~פ

~ 
 הב"ש שהביא

~ ב~~  קושי~ 



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~"~~~~~~ ~~ 
 ל"ח דרבנן דסי' דלישנא והנ"י ו~ר"ן התוס' כתבוהא ~~~ ~~~~~~~~

 לשא~ל~
 וא"כ

 דאנן וי"ל וז"ל ותי' דר~נן סימנים קי"ל אנן הא לשאלה חיישינןאמאי
 לשאלה דחיישינן הא' לתי' בש~ס אוקומתות דשני לחומראחיישינן
 הראשון תי' ~י לן דמספקא ועכצ"ל ע~"ל דרבנן דסימנים ~שניולתירוץ
 דהוה חומרי כתרי ~דינן מי תיקשי דאל~כ עיקר השני תי' אועיקר
 שהוא במשאל"ס ולפ"ז ספיקא דהוה משום אע~כ הולך בחו~ךככסיל

 לשאלה ניחוש דלא וראוי ~לקולא דרבנן ספק דרבנןרק
~ 

~~~~
 שהמומרים רמ"א כתב ו' ובסעי' מומר היה שהעד מחמתלפקפק
 עדותו על לסמוך אין גמורה בתשובה לא אך בתשובהשחזרו

 מומר רמ"א ~ביא כ~ב סעי' ל~ד סי' חו"מ ב~"ע הנה במסל~ת.~ק
 הסמ~ע וכ' עדיין עשאה שלא אע"פ מיד כשר תשובה עליו וקיבל בו~חזר
 בת"הוז~ל

 מפר~
 להם ~יש הגוים בין מעורב היה ~המומר כיון ט~מו

 עליו החמירו לא תשובה ~ולקבל מכולן להבדיל בא וזה ~אוותכל
 הדינים סותרין ו~כאורה עכ~ל ~~ימה תשובה עשה שודאיומוקמינן
 כתב הדינים דשני תמוה והואזא"ז

 רמ"~
 שהביא מה האחד ת~ה ב~ם

 ר~ך סי' מהרא~י בכתבי הוא ו' סעי' י"ז סי'בא~ע
 והדי~

 בחו"מ שהובא
 מה~י הוא ת"ה ובעל קצ"ח סי' בת~ה ג"כ הוא כ"ב סעי' ~~דסי'

 סתירי הא ~דינין שני כתב איך ארמ~א תמוה גם ~דידי' דידי'וקשיא
 איסור עדות ולענין הכשירו ממון עדות דלענין למימר וליכאאהדדי
 באם ~י תמוה וז~ל ד' ס~ק י~ז סי' בא"ע הט~ז כתב דהא ז"אהחמירו
 עבד כשר אמאי א~כ בכשרות וסופו תחלתו אשה בעדות כאן~ריך
 מפי ולא מפיהם לענין וכן לעדות הם פסולים דאלו זו לעדותוש~חה
 בעדות ה~נ וכו' הקילו עיגון דמשום אע~כ וכו' כ~ר דבאשהכתבם
 אחר~ונס

 ת~ו~ שיעש~
 הרי עכ"ל ושפחה מעבד גרע לא הוא עכ"פ

 מעדות קל אשה עדות לעניןדאדרבא
 דינ~

 דכתב דהא נ~~"ד לכן ממונות.
 שעדיין בו שרואין כגון גמורה בת~ובה חזרו שלא לנו בידוע היינובא"ע
 על לסמוך אין בזה בלבד מע"ז א~א בתשובה חזר ולא באיסוריןמקיל
 כמשמעות רעותא שום בו ידענו שלא איירי בחו"מ דכתב והאעדותו
 שכתבלשונו

 ל~
 הרי ~לימה תשובה ~שה שודאי ומוקמינן עליו החמ~רו

 ובא~ע כשרות בחזקת ליה מוקמינן הסתם מן דמשמע ומוקמינןשכתב
 כתב שהרי גמורה בתשובה חזרו שלא בוד~י ~יודעין לשונומשמעות
 לנו היא שודאי דמ~מע גמורה בתשובה לא אך בתשו' שחזרובלשונו
 שכתב ל"א סעיף ל"ח מ~י' לזה ראי' ועוד ~. גמורה בתשובה חזרשלא
 הוא דאם נ"ה ס"קהב~ש

 או~
 בתשובה שהרהר

 נא~
 מזה מוכח עכ~ל

 לנו ידוע אםדדוקא
 ש~

 אבל עליו לסמוך אין אז שלימה בתשובה חזר

באי~
 שלימה בתשו' שב שלא לומר תלינן לא לנו ידוע

 דאל"~
 אומר הוא אם

 כל אשה בעדות נאמן לדתינו ~חזר מומר סתם לפ~ז נמצא ~אמןאמאי
 אלא החמיר לא נמי והט"ז שפיר בת~ובה חזר שלא לנו ידוע שאיןזמן

 שתחלתו בה וכיוצא רציחה על לעבור ר~ע שהיה זמן באותו ~ר~הבעדות
 תשובה עושה אח"כ אם אפילו מהני לא דבזה~ בכשרות הי'לא

 לעדות הוא נאמן ישראל לדת שחזר אחר הוה נמי שתחלתו בנ"דאבל שלי~
 בנ"ד שהרי ועוד פקפוק שום כאן ואין וברור צלול וזה הסתם מןאשה
 לונדן לק"ק שבבואו פינטשיב שבק"ק הגבע~ד לפי מסל~ת נמ~~וי

 שהי~ מעשה וסיפר נשתברה הספינה איך מספר היה בחליו ק'שבת ביו~
הספינה

 הגיע~
 ובתוך וכך ~ך עשו אנש~ם וכמה והטה לנמל

 היה גוי ואפילו מזה יותר מסל~ת לנו ואין י~עי' מר' גםסיפר הדברי~
 כי קברתיו שיאמר במסל"ת מצריך שהרמב~ם מחמת לפקפק ואיןבכך. נא~

 נהגו ד~א כתב ת"ה ובעל זה בדין יחיד שהרמב~ם אי' רנ"א סי'בק~ע
 להקל ~נהגו מהרי~ט וכ~כ הדורות בכל להקל דנהגו בא~ז וכ~ככוותיה
ואף

 הרמב"~ לד~
 של פירושו לעיקר תפס ובא"ז פירושים הרבה יש

 לומר מסל"ת בגוי מצריך דלא הרמב"ם לדברי שפירשהמ"מ
 קברתי~

א~
 המת שם שהזכיר בנ"ד נמצא המת שם מזכיר שאינו היכי דוקא

 לכ"ע ~ירוושם
 א~

 קברתיו לומר
~ 

~~~~
 פילטץ עירו שם הוזכר פינטשוב שבק"ק שבגב~ע מהלפקפק
 ~בק"קו~ג"ע

 ה~ור~
 שהגיד מה קראקא בק"ק שהוגבה דהיינו

 הוזכר המ~ורגבק"ק
 ש~

 שלפעמים בתשובת מבואר כי קראקא עירו

~
 ~ותה אדם בבוא למרחקים נשמע שמה שאין קטנה מעיר שהוא

 סמוכה שהקטנה גדולה ב~יר עצמו תולה ~טנה~ר
 אתי שאין ולפי ל~

 ~מרו ו~ד זה דבר ראיתי תשובה באיזה זוכר איני שלי קודש~~י

~
.~~~ 

 ו' ~~~' ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~ ~~~~
~~~~ ~~~~ ~~ ~~~ ~~~~ 

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

 ש~לי
 ~ראקא היא ואשתו פילטץ ק"ק מילדי הוא ~מו ~עיה

 קראקא בשם פעם עמוהזכיר וע~~
 ופע~

 ב~ם
 אשת יהודית מ'שהא~ה נל~ ~ ~~ ~י~~ ~

 ישע~ ~
 העיגון מכבלי הותרה בגבע~ד הנז'

 שיסכימו ובלבד לאיש להנשאומותרת
 בהית~

 מומחים רבנים שני עוד
 ה~ון זה בדבר אדון הוא אשר המיוחדוביחוד

 המפורס~
 יצחק מו"ה

 משפט לו כי יצ"ו והגליל קראקא אבד~ק נ"י הלוינשיא
 הורא~

 ואז זו
 שהוכפל יום היום עה"ח באתי ולראיה הנ"ל האשה להיתר מצורףדעתי
 דהתירא כ~חבטוב

 לחוד~
 בהתוועדות פילטץ פה~ק תקכב"ל שנת מנחם
 דד"אק'

 ח~יםנאום ~ יצ~
 כ~

 יצ"ו והגליל לבוב חוק"ק רפאפורט
~ 

~~~~
אחד

~ 
 בית דבת' מעשה לה~י נ"ד בדמיון פקפק הלומדים

 ש~ כי הנ~ליעקב
 דף על מונח היה ובנ"ד ממש למים נפל

 הוה דידיה התירא עיקר ד~א קאמינא דשפיר אומר ואנימה~~ינה
 הוה לא דף על שמונח מי דאטו נמי בנ"ד וא~כ רובי תרי דהוימ~ום
 מא~ף א' וממש ניצולים שאינם כאלהמהרוב

 שניצו~
 כך ע~י ~גדול מים

 ע"י להנצל דא"א ועוד רובי תרי נמיוהוה
 ד~

 בו לאחוז יוכל א~~כ
 כמו עצמו לאחוז יכול היה לא ושוב כמת מוטל היה וזה ידיובחוזק
 הלטען דר גיקאנט ניט ישעיה ר' דר זיך האט וז"ל בהגבע~ד~מבואר

 שהביא ממה לזה וראיה שטפוהו בודאי המים חוזק וא"כ קייט שלאףפר
 שאפי~ וכו' קשורות רגליו היו שאם וז~ל שכ~ז סי' ~מבי"ט בשם הנ"לת'
 נוטה שהיה כיון בנ~ד ה"נ ~"כ וכו' להנצל יוכל לא דף לו יזדמןאם
 עכ"ל הדף ע"י להנצל כח לו יהיה לא דף לו נזדמן אם אפילולמות
 איך חיות מעט רק בו היה ולא כמת מונח שהיה כיון נמי בנ~דוא"כ
 וז"ל הנ"ל בת~ו' מצאתי ועוד כנלע~ד הדף ע~י להנ~ליוכל

 דכיו~
 דאיכא

 לסמוך ישפלוגתא
 שבמקום המ~חי ת' על ונסמוך המקי~ין דברי ע~

 מסקנת וכן ה~ירים על לסמוך יש עגונה בדיני חולקים~הפוסקים
 יש כי ה~"ל יעקב בית ת' מנדון נ~ד קיל טפי ולפ"ז ע~~ל~אחרונים

בנ~ד
 צירו~

 היכר
 הבגדי~

 בהיכר היתר הוה והלבוש הדרישה ש~פ~ד
 בתר בפלוגתא דאזלינן כיוןזופיצא

 המקי~
 להקל יש

 ~ומד והנני בז~
 מבריסק מרדכי מ' שה~און ~פרט פק~וק שום בלי הא~ה להתירבדברי
 ועשו הנ"ל ב"י דת' עובדא בהאי ג"כהתיר

 ~לכ~
 האשה והשיאו למ~שה

 הנ"ל כהן חיים כ"ד בנ"ד. כ"שהנ"ל
~ 

 כהן אב~ם מו"ה הרב תשובתהעתק
 ז"~

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

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

 ~~~~~י~~ ~~~~ ~~~~י~ ~~י~י~ ~ו~~~~ ~~יי~י~ ~~ ~~~~~~~~
 יו~י ~~י~~~י~

 ~ ~ו~~ ~~י~

~~
 רוח קשת האשה אודות טל קדמיכון דשאילנא השאלהדבר

 ה' בת מרים השכולה גלמודההאומללה
 ~למ~

 מכבלי להתירה
 ~העידה ס"נ יהודה ר' א~ת רחל מרים מהאשה עדות גבית ע~פעיגון
 וז"ל מרחוואל בק"ק בד"צלפני

 הג~
 מרחשון כ"ב כו' תלתא במותב

 ס"נ יודא ר' א~ת רחל מ' האשה ~קדמנא ואתאתקזיין
 ואמר~

 בזה~ל
 מיר פר ~אט אין ווייב זיין מיט גיוואהנט מיר בייא האט ישראלכ'

 זיא בריסק בק~ק מוטר איין האט ער אזגיזאגט
 הייס~

 דיא פ~יל
 עטלכי גיוואנט מיר בייא האט ער ביאלו בק"ק ברידר איין איןטענדלרין
 מיט אין מאן מיין מי~ גיהובין אוף מיך איך האב נאך דר איןצייטין
 מיין מיט איןחתני

 טאכט~
 ישראל כ' אין קינד קליין איין מיט אין

 מיטהנ~ל
 זיי~

 ווייב
 אי~

 זיך הט אזו ברשיד לק"ק גיפארין זענין מיר
 גיר~אן

 מיט ~אפרין אוועק ~ר פון זענין אין חתני מיט ישראל כ'
 דר אויף ווייברזייער

~~ 
 גיווארפין אוועק מאן מיין מיט מיך ~בין אין

בק~
 ~ענין אין ב~יד

 גיפאר~
 גאלדשווקי לכפר

 ~אבי~ אי~
 גיוואלט

 זיך זיא האבין אזו ק~ט~ווקי ל~פרפארין
 ג~~ע~

 איין אין נעכטיגען
 דר ~ין גיווארין נהרג בעו~ה זייא ז~יןדאלינ~

 דאלינ~
 גיוועזין איז דאם

 ד~ביו~
 בלי~

 ו~ ביום
 ~יקו~ אי~ עש~

 שלא~יץ איין
 לק~

 ב~שעד
 דראין

 גאלדשווקי ~פר צווישען צייל~
 צוויש~ אי~

 קע~שווקי ~פר
 צווייא גוואריןנהרג ~ני~

 פא~ פא~ יונ~
 האב אזו קינד ~ליין ~יין ~ין

 צו גהובין אןאיך
 וויינ~

 האבין אין
 גווא~

 ~ויא סווארין לק~ק פארין



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~זיי~
 אזו גווארן נקבר ז~ין

 הא~
 הרב

 דק~
 זיצין ~הייסן מיר בערשעד

 ו' ביום ~ווארין נקבר זענין זייע אין~"י
 עש~

 גיקומן בין איך אין הנ~ל
 קינדר מיינע אן סימנים גיזא~ט איך האב הקבורה אחר ~' ~יוםא~ין
 קאטלער ~יין ~יוועזין איז ער גי~יי~ זיין אןאין

~~ 
 סימנים האב איך

 אןגיזא~ט
~ 

 גיהאט האט ~ר פרח איין ~יוועזין איז ער סי~ איין ישראל
 האר ~יהאט ער האט הינטען ~ר נישט קאפ ~לאטיןאיין

 וו~
 איין

 האט ער ~םבייהאר
 אוי~

 חלאשנש שקורין שוקיים בתי ~יהא~ זיך
דיא ווי~

 וואלכי~~
 אזו ~וים

 הא~
 פערד קינדרש מייני ~י~עבין אפ מיר מען

 יופא וויבש ~ין אין י~~ל כ' של היטיל~ם
~ 

 פעלץ זיין אין קיטייא
 ה~ידה הנ"ל כל ~עלד. קבורה פר הנ"ל בק"ק ~יבלי~ין איז פערד זייןאין

 פ~"ק הנ"ל יום היום ע~"ח באנו ולרא~ ח"מ ב"ד בפנינו הנ~להאשה
 בה~ב מרדכי ונא' יצ~ו. מאיר מו~ה בא"א ליב יהודא ~ק'מרחוואל.
המ~יד

 מו"~
 יצ"ו פייביש מ~ולם במ~' ליב ארי' ונא' ~פס~. הירש ~בי

 ונערתי שאלוני לאשר ונדרשתי לבקשתם נעתרתי והנה ה~ב"ע לשוןע"כ
 אחר תיכף אי~א דהאי בשריותא לעייןחצני

 ~ הח~
~~~~

 ישראל כ' שאשת כיון המראה על נשתוממתי ההשקפהבתחלת
נהר~ה

 ~מ~
 הלמת~ ולמי למה זו התרה

 לבי אל בה~לותי והנה
 כי י~ט קודם שם דרך בעברי בקהלתכ~ לי הו~ד אשר מלתאאדכרתן

 ~ואפשר שנים ע~ר ~מו זה ~~שונה אשתו על אשה נשא הנ"ל ישראלכ'
 ל~' דנא מקדמת ~נ~~ר שכתבו ב~כתבם זה רמזו דינו ובית הרבכי

י~ר~ל
 כו'~

 עמו נהר~ה ~שניה אשתו ה~ראה כפי והנה
 ובז~

 ספק יפול
 ברח שהרי הראשונה א~תו עם בקטטה ~יה הנ"ל ישראל ~' שהרי~דול
 שנים כמה השניה עם ושהה חר~מ"ה באיסור אחרת ונשאממנה

 הנ"ל האשה שהעידהה~ם א~~
 כנ"~

 בסו~יא ומבואר בקטטה א' ~ד היא ~רי
 ו~נה לחומרא דאורייתא תיקו וכל איפשטא דלא איבעיא ~לוםדהא~ה

א~
 ה"ה הפוסקים בין ~דולה מבוכה יש בקטטה דע"א זה שבדין אמת
 ~הא~ה בד"א המתחיל מ~רמ"א ה~הת ~ם סמ"ח י"ז בסי'הש"ע
 ע~א בא ואפילו עד כו' לבינה בינו שלום כ~יש בעלי מת לומרנאמנת
 וה~הת הש"ע עכ"ל ש~רתו היא ~מא תנ~א לא בעלה שמת להוהעיד
 או בסתמא במ"ש רמ"א ה~הת על לדקדק יש ול~אורה ע"שהרמ"א
 בי~ו לקטטה ממש שדומה דבריו שמ~עות כו' דתשהמיר

 לבינ~
 ואמרה

 על חולק שום אין כא~~ וע~ש ~ו'גירשתני
~ 

 בה~הת שם המעיין והלא
 שלטי וז"ל ~"ז חולק שיש בעליל יראה מ~יאו הרמ"א אשרהאלפסי
 כמבואר עד כו' והמיר והלך ע~ונה בעלה הניח שאם כ~ב ומזהה~בורים
 לדקדק יש ~~ם הנ"ל ה~בורים בש~י אלפסי ה~הת עכ~ל הראיותבקו'
 ע~מה היא אם קטטה שבדין רמ"א בה~הת לעניננו נו~ע שאינומה

 מת אמרה אפילו רמ"א ה~י' נאמנת אינה בעלי מתאמרה
ובדין וקברת~

 ע~
 ויותר וקב~יו מת ~מר אפילו נמי ומיירי כלום ה~י' לא

~~
 בדין לה~י' לו

 ~ ~"א~
~~~~~~

 וז"ל ~י~שין מה' פי"~ ה~~~~ מד~רי הוא בדין~זה לציון
האשה

 שאמ~
 אותו ~כרה ~א שמא עד כו' ~רשתני ~עלה

 הרמב~ם עכ"לכ~~ל
 וע"~

 דברי באריכות הביא ~כ"מ ו~רב היטב
 נת~שו אשר ומהריב"למהרא~ם

 להרא"~
 פסק למה הא' קושיות ~'

 שהוא דמשקרא טעמא דאמר כר"חהרמב"ם
 כמ~ לקו~

 ולא תוס'
 ב' לקטטה איהו באר~יל לחומרא ואיהו בדדמי טעמא דס"ל שימי~רב
 ~' א~ו באר~לה דדוקא חלק לא למה כר~ח שפסקכיון

 מ"~
 הרמב"ם

שמא
 שכ~

 הר~לים מאין אותו
 ול~

 ד~מ' טעמא שביק
 דה~

 ~ופא
 דמאי התוס' מדברי היפך מ~רש שהרמב"ם ז~ל ~רא"ם ותי'דייקא
 ~ום טעמא למ"ד לקטטה איהו דאר~יל א~ב ב~מ'דקאמר

 למימר כו' איהו במר~יל אפילו נאמנתאינה ד~קר~
 כו' ממנו להשמט כדי ש~

 ~~ח פסק ולזה באר~ילה דוקא היינו בדדמי דאמר לר"שמ~"כ
 ועל ע"ש ו~ש ר"ח פלי~י דלא הרא~ם תי' הב' קו' ועל ע"שלחומרא
 והריטב"א הרשב~א הוסיפו שכרה שמא למיחש דמנ~ל הנ"לקושיא
 ז~ל והרא~ם הוחזקו מי ישראל כל הוחזקה היא אם דאףלהקשות
 במלחמה דע"א ע~מו הרמב"ם מ~רי ~ז להקשות עודהעמיק

 ב~~ ~"~דבעי וביבמ~
 ואיפשטה

 ופס~
 דע~א דטעמא ~ום דנאמן הרמב~ם

נא~
 וא~ ~לויי דעביד' מלת' דהוי ~ו'

 להיות ר~וי נמי בקט~ה בע"א
 שה~א דחזינן בק~ה ד~ע~א הרא~ם מדברי והיוצא ט~א מהאינאמן

~חזקת
 לש~

 העד ~כירות לחו~א חיישינן בעלה מתחת ~מט כדי

 במ~~א~
 ואולם לג~יי דע~ידא

 דע~
 הרמב"ם דברי ~רש מהריב~ל

 ~ש קטטה איהו באר~יל פלי~י בתרתי ו~ש ו~ח ~תוס'כדברי
 ~סק ל~לאור"ח לחומר~

 לחומ~ ~~
 י~ש ו~ו~

 עי~ ד~או~ מ~ ה~~
החומר~

 דעת ~י ובפרט ~רנית ~וחזקה ~~ר ~שום בקט~ה ב~א

 זה דין ה~דולים לדברי ד~ר~ ~כלו בעין יראה המעיין אמנם ע"שהטור
 דמשקרא משום דאמר דר"ח אליבא הוא תנשא לא שמת והעיד ע"אשבא
 לכאורה ולזה שקרנית הוחזקה דכבר משום הטעם ואין ותשכחדוק

 בש~ע הרבהסכים
 ד~

 משום הטעם סיים
 דהוחז~

 מוכח וכן שקרנית

מדבר~
 בעלה שהמיר או בסתם אלפסי ה~הת בשם שהביא רמ~א ה~הת

 הביא ולא יע"ש אותו שכרה שמא כו' ע"א בא של הדין קאי ועלהו~ו'
 בזה ~חולקד~ת

 כוונת צ"ל ע"כ לעיל שדקדקתי כמו אלפסי דה~~
 כדעת ס"ל המחבר דהרב כיון בזההר~א

 הרמב"~
 דקאמר מאי שמפרש

 טעמא דאמר דר"ח אליבא דהוא קטטה איהו ד~ר~יל א"בבגמרא
 אפילו דמשקרא דלטעמא כיון וממילאדמשקרא

 בקטט~
 דאר~יל דהו כל

 והמיר ע~ונה הניחה אם א"כ נאמנת אינהאיהו
 א~

 אינה איהו דאר~יל
 ד~ת כי החולק דעת הביא לא ולכן שכרתו ~מא חיישינן ובע~אנאמנת

החול~
 ונאמנת דמשקרת לטעמא חיי~ינן לא דבאר~יל התוס' לדעת הוא

 איהו דאר~יל דהו כל דבקטטה הנ"ל ~כל ומוכח קי"ט סי' בב"שוע~ש
 וה"ה למ~קרת מוחזקת שאינו אף ממנו להשמט שרוצה ~יי~ינןנמי
 והרב וורדים ~ינת בעל הרב ~בו וכבר אותו שכרה שמא נימא נמיבנ"ד
 על עבר אם ד~"ה המיר דוקא דלאו אחרונים ~דולי ו~אר משהמשאת
שאר

 עבירו~
 דעבר בנ"ד וכ~ש ממנו להשמט רו~ה דה~ה י"ל

 שיפטור עד עמה לדור אסור ~הרי ממנו להשמט סבורה וממילאחר~מ"ה
את

 ~~נ~
 בודאי עלי' אחרת שלקח אותו שנאה היא והרי פטורין ב~ט

 ~קר להעיד ש~רה שמא לחוש ויש ממנו להשמט ~רוצה נותנתהסברא
 דישובפרט

 לחו~
 לע~נה לע~מא אזיל אותה ומשנאתו כסו~א דמחמת

 ~י' אבוהב ~הר"ש ה~דול הרב החמירו~~ה
 ע"~

 להתיר ~לא
 בסי' המנהיר הרב ובפרט ע~שדעת באומד~

 קל"~
 י~א סי' כ"א בית והרד"ך

 בי' דאחמירו עדות של בתחלתו להחמיר ד~מ' מסו~יא באריכותדכתבו

רבנ~
 ~וא ש~קילו ומה ~רבה

~ 
 אחר בסופו

 ש~חקר~
 וכ~כ ע"ש הע~ות

 של בתחלתו ל~קל עי~ון משום לתלות אין וז~ל יבמות בסוףהמרד~י
 אש~ ע"י להתיר ר"ל מקילין בעדים דדוקא~דות

 כו' עד מפי עד או
 החמירו ומי רבנן בו שהחמירו אשה עדות ~אנ~ בכור יש ב~'כדאמרינן

 שמש בעל הרב מ"ש ועיין ע"ש בסופה הקילו כי ומשני וכו' תנןוהא
 שיטתו ~פי ~ם והוכיח נאמן דע"א ד~רמב~ם טעמא ~' בסי'~ד~ה

 שמא למיחש איכא דהו כלדבקטטה
 שכר~

 ע"ש ~קר להעיד להעד
 האש~ דהרי חש~א הך ל"ש דבנ"ד נראה העיוןאחרי ואול~

 כלל העידה לא
 רק האנשים של הרי~תן על ב"דלפני

 שה~יד~
 והסימנים בהם סימנים

 שלום האשה בפ' ~אמרו למה דומה הדבר ו~רי שה~ידה כמוהיו
 ה~מרא דמשני ת"ח דשניבמעשה

 ותסב~
 סימנין ודקאמרו כו'

 היותר לספק באנו לפ"ז אמנם זה. בנדון ה"נ וא"כ כו' סמכינן~לייהו דלא~

~~ו~
 סי' בש~ע פסקינן הרי הסימנים מכח רק להתיר לנו דאין דכ~ון

 ביותר מובהקים אסימנים כ"א ב~ופו אסימני' סמכינן דלא סכ~די"ז
 אפילו הוה לא קרח דראשווידוע

 סי~
 סימן עוד דנתנה וא~ל בינוני

 מו~יל אין בוד~י בייהאר כמו שערות קצת לו היה ר~~ו~באחורי
 שיקרא ודי ה~וסקים בכל כמבואר מובהק לסימן זה מח~תלהעלותו
 בנימין משאת בעל הרב כ~ון פוסקים כמה דעת לפי ואף בינוניסי'

 אלא כאן אין הרי מובהק לסי' מצ~פין אמצעים סימנים דב'דפ~קו
 לסמוך שאין בש~ע פסקינן הרי שוקיים בבתי סי' שאמרה ומה אחדסי'
 שלא ו~ם לשאלה דחיישינן כלים סימני~ל

 לצר~
 ~ימני עם ~ופו סימני

כלים
~ 

~~~~
 ממס~ר להוציא ע~ונות תקנות על שקדו אשר אתבונןמזקנים
 ע"כ דהתירא וכח ההתרה באופני צדדים ותפשו התקוהאס~י

 דא דאתתא ב~יני פ~וט הדבר בנ"ד ובפרט אעלה במסילה אנכיגם
 דפריך הא על אוקימתות שם י~ דק"כ רבה דהאשה בסו~י' דהנהשריא
 דאורייתא דסימ~ים מ~ני קמייתא באוקימתא כו' דרבנן דסי'למימרא
 דאורייתא סי' למ"ד ופריך ו~ו' מובהק סימן הוה שומא איופלי~י

 דקתניממתניתין
 א~

 ומשני כו' ובכלי' ב~ופו סימן שיש פי על
 שם יעיין כו' וסומקי בחיורי כלים ~' ו~וץבארוך

 הי~
 והנה

 זובסוגי'
 נחל~

 דלמס~נא ס"ל והר"ן התוס' ה~ה הע~לם אבות בו
 דרבנן דסי' באוקימתא ו~ן לשאלה ל~ח וסומקי בחיורי בכליםדמשני
 כץ והרמב"ם הרי~ף דעת ~ם מהרי~ט דברי ול~י לשאלה חיישינןלא

 ה~אמנ~
 הוא דסמכא ~או וכ' נ~י בשם זה בסי~ הביא המחבר

 ~~ו ו~ן דרבנן סימנין למ~ד אף לשאלה דחיישינןומסיק
 ה~און זקני ה~ה האחרונים גדולי ואולם ~דולים כמה נמשכיםואחריו בש~ להל~

 ~ו~יח ז"ל אריה~ור
 דל~

 ליתני לשאלה חיישינן דאי לשאלה חיי~ינן
 דחיישינן ~ני לא ד~ורייתא דהוא ט~ע דאפילו ~י~ותא

 ל~א~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

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

~~

 בת' ו~' באריכותע~ש
 חינו~

 מפורסמים ~דולים ד' בשם יהודה בית
ובתוכם

 הי~
 והסכימו עליו רבו חביריו ואולם שמואל בית הרב ~ם

 הוליד ומזה ז~ל אריה ~ור בעללדברי
~~ 

 שאינו סי' יש ~אם א' ~דול
 על לדקדק יש דלכאורה משום דמהני בכליו מובהק וסי' ב~ופומובהק

 שאינ~ דסי' דפסקו הש~ע על ובפרטהפוסקים
 ~ני דלא ב~ופו מובהק

 שאינו סימן אפילו דאורייתא דאי דרבנן סי' דס~ל ~"לוע~כ
 פסקו איך כן ואם ד~מרא ~סו~יא כדמוכח להתיר ישמובהק
 דאורייתא סימן למ"ש דזה ~אלה דחיי~ינן ל"מ בב~דים מובהקדסימן
 וחיוור~ בסומקי דמיירי הב' לתירוץ דאורייתא סימן דאמר למאןדאפילו
 דרב~ן או דאורייתא סי' אי לי' מספקא דספוקי וצ"ל חיישינן לאג"כ
 או לשאלה דחיישינן קמא שי~~יא אי אוקימתא איזה לי' מסתפקאו~ם
 ופםקו וסומקי בחיורי בתרא~ינ~יא

 הכ~
 לפ~ז לחומרא והכא ל~ומרא

א~
 נמצא

 בנו~
 בכליו מובהק וסי' ב~ופו מובהק ~אינו סי' דיש א'

 מותרת ה~א הרי דאורייתא סימנין ס~ל אי ממנ"פ להתיר מה~יבודאי
 ס'' ע"י להתיר יש דרב~ן ~ימנין ס"ל ואי ב~ופו מובהק ~אינובםי'
 זקני ~ל הדין למקור הן נר~א ביה דשדי ואיכא ודוק בכליומוב~ק
 ל~אלה חיישינן נמי משני מציעא דבבא בסו~יא דהרי ז"ל אריה ~ורה~און
 לשאלה דחיישינן ואס"ד וכו' דמצא הא אלא ואח"ז וסומקי בחיוריואב~א
 ניידי לא וסומקי בחיורי דמשני אף הריכו'

 מה~
 לש~לה דחיישינן סברא

 מבואר וכן הסו~יא דמשמעות אף ה~"ל הממנ"פ אידחיוממילא
 בפוסקי~

דה~
 דוקא הוא כו' קשור דמצא קו~יא

 לה~
 וא"כ דאוריי~א דסי' לישנא

 התוס' כמ~ש י"ל זה דכ"ע אליבא הוא ל~אלה דחיי~ינן דסברא מ~כחלא
 לאקשויי ליכא דרבנן סי'דלמ"ד

 מה~
 די~ל קשור דמצאו

 דה~
 קשור דמ~או

 ולמ"ד בת~ס' יע"ש במי~ו מהימן מ"מ לשאלה דחיי~ינן ואףאבדו
 ניחא דלא ביבמות התוס' כתב דאורייתאסימנין

 לה~
 דאיירי לישנא

~אות~
 זו ~ושיא וקצת לישנא ~האי מקשה לכך וא"כ מצאו שאבדו

 דבכלים ראיה הביאו וע~ד ~"כ בתשובתו הב"חהקשה
 ל~~

 מובהק סי'
 המהרש"א דכתב מהאכלל

 ב~יטי~
 דחא' המפורשים כל ואולם דכ"ו

 ~דולים ~"כ והרי ע"ש הש~ל ומן החוש מן הנ"ל המהרש"אלדברי

מפור~מי~
 לא הב~דים דכל דלשאלה למימר דבעי דאיכא הראשונים מן

 כה~~ ב"י עייןחיישי~ן
 דל"ח התוס' לדעת ופשיטא בק"ע ומהרח"ש

לשאל~
 בב~דים ד~ם צ"ל ע"כ כלל

 שיי~
 ~ם ובאמת יע"ש מוב~ק ~י'

 ד~מראמסו~י~
 ~ופ~

 ד~מרא ~ינוי' לפי דהרי במ"כ ~רש"א דברי נדחו
 בכלים מובהקים סימ~ים דיש צ~ל ~"כ אינשי מושלי לא וארנקידכיס
 זקני לדברי לסייע יקירא אלבישייהו מלתא לאלומי עוד אוסיףוהנה
 בסי' איירי נמי דבכלים דאסיק דכיון לשאלה חיישינן דלא ~ו"אה~און
 מהני לא ב~ופו אפילו מ~בהקין שאינם סימנים דהריכלל כלי~ למיתני ל"ל לשאלה חיישינן אי וסומקא בחיוורי מובהקיןשאינם

 מכ"~
 בכלים

דחיישינן
 לשא~

 לשאלה דחיישינן שפיר משני הראשון לתירוץ דבשלמא
 ~רועים ~י' בין לחלק דיש אדעתיה אסיק לאדאכתי

 סי' יחזקאל כ~סתבת' ~ועי~~ למובהקי~
 י"~~

 ~ופא דהיא כלים ל~ל קשיא ~לא
 קמ~~

דבכלי~
 דלא אף סימנין מהני לא

 שיי~
 מובהקים או ~רועים סימנים בהו

א~
 נמי דבכלים המסקנא לפי

 שיי~
 א"כ מובהקים ו~אינם מובהקים

 דחיישינן ק~ל ~ופא דהוא למימראיכא
 ל~אל~

 י"ל דלעולם כיון
 דהאמת אע"כ וסו~י בחיוורי מיירי מעידין דאין והא לשאלהחיישינן דל~

 הואכן
 ומ~

 האב"א אחר וארנקי דכיס הקושיא ה~מרא מסדר שהקשה
 ~~אי קשה בלא~ה דהרי י~ל וסומקי בחיורידכלים

 פרי~
 דמצאו מהא

 דק"ח ביבמות תוס' כמ"ש מצאו עצמו שהוא מיירי דלמא ~ו'~שור
 רבא אמרד"ה

 א~
 חילוק דיש ידעינן לא דעדיין קמייתא שינויא לפי

בכלי~
 כבר וא"כ לשאלה דחיישינן ועכצ~ל לשא~מ מובהקים סי' בין

 אשמעינן דברייתא י"ל ולזה לש~לה דחיישינןמוכח
 הי~

 לחשש דליתא
 שאותו איירי כו' קשור דמ~או דהא י~ל ושפיר ב~י' ~ט ~דרינןשאלה
 משום המ~ורשים ~קדקו כמו ~ם בברייתא דנ~ט והא מצאושאבדו
 למיטטידא"א

 דסמו~
 אבל לשאלה דחיישינן משום מעידין דאין אמתני'

 ממתני' הו~חה אין עכ"פ א"כ וסומקי בחיורי כלים דמשניאחר
 ולזה וסומקי בחיורי היינו מעידין דאין דהא די"ל לשאלהדחיישינן
 דמיירי דא"ל ~' קשור דמ~או ~אי קמייתא לאוקי~תא שפירפריך
 מתורץ ולפ"ז כנ"ל ~~עי אפשר דהא לסתו' הו"ל לא בעצמו הואדמצאו
 והקושיא וחיורי בסו~י דמשני אחר כו' קשור דמצאו ~א דפריךהא
 ~אלה חיישינן לא דרבנן סי' דלמ~ד מוכח ולפ"ז קמייתא לשינויאהוא
 דלמא להחמיר דישואף

 הל~
 נשאר דאורייתא סימני~ ~מ"ד

הנ"ל הממנ~
 ~ ודו~

~~~
 לברר הראשונות על חוזר הנני

 הא~ד איתתא ד~~ התיר~

 דהרי ליכא דבנ"ד נראה לעיל ~תב כמו בקטטה אחד ד~דבספק
 ונכדה ובבתה בחתנה ~י' כל ~םאמרה

 דהרי משקרת דאינה ודאי ובז~
 וידו~ ~לויזה

 ה~ב"ע כפי ו~ם עליהם התאבלה בודאי ו~ם ~זרו לא שבנים
 מהערל ששמעהשתיכף

 ש~ר~
 וכו' שם

 זו~
 וילד ואשה איש

 אין בניה עלבוכה התחיל~
 משה פני ב~ל הרב והרי מזה ~דול מוכיחות ידי~ ל~

 היתה דערלית לתא משום התירו ביהוסף עדות בעלוהרב
 בו~

 על
 ~וי דבכיה וכתב ~צלה שנתאכסןא'

 סימ~
 רב לחם בת' וכן מובהק

 בכיא דחזינהו כיון יבמות דסוף מסו~יאוהוכיחו
 א~

 מסל"ת ~י~ה דלא
 שהעידה מה כ"א בעדותה נשאר לא א~כ ק"ו והדברים כמסל~תעשאה

שהל~
 מלתא וזה עמהם ישראל כ'

 אחד ~יהיה יבצר לא בודאי דעל~~
 בנסעם ו~ם בערשד בק"ק בהפרדם ו~ם בכנופי' יציאתם שעתיודע
 ו~ם י~ראל כ' את מכירין היו ~לא אפשר ששם ואף ~אלד~ווקעמכפר
 הוא סווארין לק"ק טלטולא ו~ם כנ"ל מובהק סי' הבכי' הלא לבניולא

 כמו דמו~חאומדנא
 ש~ארי~

 גם והרי חיי בני ובס' הלוי הר"ש בזה
בעל

 האש~
 דהרי בניו עמו שנסעו ל~עיד יכול מ"מ סומא שהוא אף ר~ל

 ה~~ בודאי אצלו דר שהי' ישראל כ' ו~ם מובהק סי' הואהקול
 מכירו

 ~סק וכברבקול
 בצ"~

 ו~סכימו
 אדם בני דבסיעת ד~רו ~דולי כ~ עמ~

 ב~דייהו נת~וו ואחרינא אזלו דהני חיישינן לא למקום ממקוםההולכים
 והיותר באור~. יע"ש מובהקין שאינם אף כאל~ סי' ל~ם שיהי'ופ~יטא
 א' נאבד שאם קל"ד סי' המבי"ט ממ"שראיה

 שהל~ בדר~
 פלוני ממקום

 נמצא ואח"כ אלמ~נילמקום
 ~רו~

 באותו
 דר~

 הנאבד שהוא תלינן בודאי
 בכמה זה והוכיח כלל סי' בלא אפילו מדרבנן ~פילו להתיר ל~דדוהרבה
 ~נאבד שדה דפ~חים מ~מרא ראיה עוד להביא ויש ע"שראיות

 ב~
 קבר

 והנדון ~ם דוק כו' טהור לתוכו הנכנס קבר בה נמצא טמא לתוכו~נכ~ס
 שפי' בראובן ~לאנטי במהר"מ ויעוין מחבירו כר' הלכה וקי"ל לנ"דדומה

 ונמצא לכפריםמספינה
 מושל~ הרו~

 ~התיר הכפרים של ה~איות בא~
 בוד~~ ~~ם ד~מרא מסו~יא מוכח וכ"ז מ~ם שפירש ה~דת ע"פ רקאשתו
 הבגדים סימני ~אשההכירה

 ש~
 בט"ע בניה

 וא"~
 ברור ~דבר

 הראב"ח ה~דול הרב כתב כבר שה~ידה שוקים בתי של סי' ו~ם בניההיו ~הנ~רגי~
 אין דאם ע"ה~י'

 ליל~ המקו~ מנה~
 ממיעיטא א' רק כזה במלבוש

 מדברי והרי מובהק סי' הוהדמיעוטא
 הג"~

 שאין
 הולכין אדם בני רו~

 ~ם מוואלכין הערלים של החניכא ב~ם אותו קורין ע"ככן
 וי~א אחרים ב~דים לו אין דאםמהרי"ט לפמ~~

 לדר~
 ס"מ הוה ~לו במלבו~ים

והנ~
 מוכיח אומדנא דיש דהיכא קל"ט סי' בכתביו ת"ה בעל פסק כבר

על
 המית~

 הרמ"א ~ביאו דאורייתא מאיסור יצאה
 ב~~~

 וע~כ סט"ו
 והמנין מקום סי' הזכרתי ~ולא המיתה על מוכיחות אומדנות יותראין

שה~ידה
 ~אש~

 שער בת~ עיין מ~ערל שמע' שזה
 אפרי~~

 שכתבתי. ממה
 מכח להת'ר יש הפוסקים דכל דאליבא בזהו~נפקותא

 ספ~
 ספ'קא

 בט"ז עיי' ס"ס מכח להתיר שלא מהפוסקים יש דאורייתא באיסור~דאלו
 ק"י ~י'יו~ד

 ובש"~
 מקום אין וכאן בנה"כ

 להארי~
 ב~דון ~ם כי

 להתיר הפוסקים רבו איסור דאיכא ד~כאאף ע~~נ~
 בס"ס~

 והוא
 חיי~ינן דלא וסייעתו כ~ר"ן ~לכהאם ספ~ ז~

 וא~ לשא~
 כ~ב~י דהלכה

 ל~אלהדחיישינן
 דלמ~

 הב~דים כל עם לדרך דביוצא כמהרימ"ט הלכה
 לשאלה דחייש למאןדאפילו

 בכה"~
 מפדואה במהר"מ ועיין חייש ~א

ועוד
 ספיקו~

 כלים דסימני דס~ל רבוותא כ~נך הלכתא ד~מא הרבה

 שאינם ה~וף סימני~~
 מובהקי~

 ס~ק ו~ם משה ~בתי ועיין מ~טרפין
 לא בקטטה דע"א הל~הדלמא

 הו~
 כדעת ~יר~ת~י ~~אמרה ~א אם

 להקל דיש כ' כ~ד ס~' ~~ כלל וורדים ~ינת בעל הרב והנההראשונים
 דעדיות מפ"ק ראיה והביא רב'ם נ~ד יחיד סברת בנמצא אףבע~ונה
 ואפשר ~~"ל ~כי ס"ל הפוסקים דרוב כאן ומכ"שיע~ש

~~ 
 שהאשה

 של הב~דים ~"כ הכירההנ"ל
~ 

 וקוצר הטרדות ולרוב בט"ע ישראל
 ד~לכה ו~דע~' בקצר~. כתבתי ע"כ ~דול ב~פזון ו~תבתי ק~רתיהפנאי
 שיסכים ובתנאי דתצביין ~בר ל~ל לאתנסבא שרי~ דא דאתתאולמעשה
 ה~ותב דברי ני' צדק כ~ן חיי~ מו"ה הדור מופת ה~און~מי

 הכ~ןאברהם בחפזו~
~ 

 ע"ז ז"ל מז"התשובת

~"~
 ה~יא דלא הא לי~שב~"ת

 רמ~~
 החולק ~ת

 בד~
 דנשתמד

 כדעת ס"ל דהמחבר כיון רמ"א כוו~ת צ"ל ע~כ כ"תוז~ל

 אליבא ~וא ~יהו דא~~ל א~ב ב~~א דקאמר מאי שמפ~הרמב"~



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~"~~~~~~ ~ 
 דמשקרא דל~מא ~יון וממילא דמשקרא ~עמא דאמרד~ח ~~~ ~~~~~~~~

 ע~ונה הניחה אם א"כ נאמנת אינה איהו דאר~יל דהו כלבקטטה ~פי~
 דעת כי ה~ולק דעת הביא לא ולכן נאמנת אינה אי~ו דארגיל אףוהמיר
 דבאר~יל התוס' לדעת הואהחולק

 איה~
 דמ~קרא לטעמא חיי~י' לא

 הב"ש דברי הן והן עכ"לונאמנת
 מ~

 חדא נכונים אינם דבריו ולע"ד
 כיון דקאמרמאי

 דלטעמ~
 נאמנת אינה איהו באר~יל אפילו ד~קרא

 ר"ח דקאמר דהא מכ"ת כ' וטעמו נאמנת אינה ~~כ בהמירא"כ
 חיישינן נמי ~סתם מן אלא שקרנית בהוחזקה דוקא ר"ל אינודמ~קרא
 הלכתא וזהודמשקרא

 ב~
 חיישינן נמי איהו אר~יל דאפילו לומר טעמא

 דבשלמא לי' סני' לא היא אם דתשקר לומר תיתי דמהיכידמשקרא
 הרמב"ם דעת שפירש הרא"םדברי

 ~היפ~
 שפיר אתיין התוס' דברי

 והוח איהו באר~יל אפילו חיישינן דמשקרא דלטעמא לדבריו טעםדנתן

מ~~
 א"כ שקרנית הוחזקה דכבר

 א~
 חיישינן מ"מ ליה סני' לא דהיא

 דקאמר דהא מכ"ת דברי לפי אבל שקרנית דהוחזקה מ~וםדמשקרא
 תינח א"כ ~קרנית הוחזקה בלא אפילו היינו דמשקרא דחיישינןר"ח

 איהו באר~יל אבל לי' דסנ~ מ~ום דמשקרא חיישי~ן שפיר איהובא~~ילה
אין

 ט~~
 ~ומר

 דמשק~
 הב"ש מ"ש ועוד טעמא. בלא הל~א והוה ~

ו~~
 שהביא דיעות ד~ני מ~ת

 ב~"~
 והתוס' דהרמב"ם בפלו~תא תליא

 כהרמב"ם ס"ל נמי החולק דדעת למימר איכא דהא שפיר ~תי לאנמי
 ס"לדר"ח

 ד~~
 דמשקרא חיישינן קטטה איהו באר~יל

 אמנ~
 היכא דוקא

 כדמפרש שקרניתדהוחזקה
 הש~~

 באיזה
 קטט~

 אבל מיירי קא
 לא דליכאבנשתמד לעול~

 טעמ~
 א~ו דהא ליה סני' לא ו~ם שקרנית דהוחזקה

 קטטה אר~ילהלא
~~ 

 ד~ת מצי נמצא דמ~קרא חיישינן לא
 מכ"ת דכ' הא ולפ"ז כהר~"ם אפילו דאמרי אנאלמימר החול~

~~~ 
 שלא

 ~הוא החולק דעתהביא
 משו~

 שהרי א"ש לא כהרמב"ם ס"ל שהמחבר
 יתכן דאיך ועוד כהרמב"ם. סבר מצי נמיהחולק

 דדע~
 ס~ל ה~ולק

 קטטה אי~ו בארגיל לקולא ר"ח הוה התוס' לדעת דהא התוס'כפי'
 תשקר לא וא~י התוס' הקשו שהרי שקרנית דהוחזקה היכאאפילו
 שתשקר עושה היתה לא דזה וי"ל וכו' ~רשתני שא' משקרת הי'והלא
 אפ"ה שקרנית בהוחזקה אפילו ד~תוס' הרי עכ"ל וכו' בעלי מתלומר
 נאמנת קטטה איהו דאר~ילהיכא

 וא~~
 החולקת דיעה כתב אמאי

 כק~ה הוה לא דבנשתמד ~בורים~בשלטי
 משו~

 כי קטטה דין דאין
א~

 ~תמד אם אבל הכחישוה ועדים ~רשתני ~אמרה בקטטה דוקא
 דאין ל~ל עכ"ל ~משקרת אותה מחזיקין ואין נאמנת זו הרי וכו' בהומרד
 לא כהתוס' ס"ל אי וכו' קטטהדין

 הו~
 אפילו קטטה דין בנשתמד

 נאמנת היא קטטה הר~יל והוא ~ואיל אפ"ה והוכחשה ~רשתניבאמרה
 כ~מרן. כהרמב"ם אלא כהתוס' ס"ל לא נמי זו דיעה ע"כ א"כודוק

 עיניו ה~לים שמכ"תותמיהני
 ממ"~

 דכתב דהא הביאו והב"ש הט"ז
 באם אלא קאי לא שנשתמד אורמ~א

 הא~
 בעלי מת אומרת לחוד

 כתב והנה בקטטה כמו בנשתמד דנין אין אז ע"א דמעיד היכאאבל
 שביא~הט~ז

 ד~ר
~ 

 לראות זכינו דלא אחרי והנה עכ"ד בתשו' היטב
 אנן נחזה אמרתי ונימוקו ט~מו לידע עינינו למראה הט~זתשובות
 מה עללדעת

 י~ ~
 טעם ונלע"ד ע"א. ובין האשה אמירת בין לחלק

 ע"פ והואלשבח
 הדי~

 שהביא
 בש"~

 כדלעיל כקטטה הוה לא דבנ~תמד

וכ"~
 דמי דלא ו~ל י"ט סי' זאב בנימין בת'

 קט~
 דנדון

~ 
 ד~מ' לקטט

 ~שביל נאמן אינו דע"א טעמא הואד~תם
 שהחזק~

 וחיישינן שקר~ית
 לה חוש~ין פני' ~העיזה דכיון ה~ד אותו שכרה~מא

 ~ב~
 כו' הכא

 דעת ותפס הכי פסק לא דרמ"א הא וצ"ל ~כ"ל שקרנית הוחזקהולא
 וי"ל וז~ל הב"ש דכ' הא' ט~ם משום היינו כקטטה הוה דנשתמדריא"ז
 חשש ל~ומראמשום

 כד~
 עכ~ל י"א

 בלא חומרא ת~א ~לא כדי אמנ~
 דר"ח בפלו~תא תליא דזה דמלתא טעמא נלע"דט~ם

 ור"~
 דלא דלר"ח

חייש
 ~משקרא אלא בדדמי לאמי~

 א"~
 שקרנית בהוחזקה דוקא

 למיחש ליכא ~ז שקרנית הוח~ה לא והיא בנ~מד אבל להכיחיישינן
 א~כ בדדמי לאמירת דחייש ל~ש אבללמידי

 א~
 איכא נשתמד ~בי

 דלמ"ד קטטה א~ו אר~יל ~בי ~תוס' כמ"ש בדדמי ~ומרתלמיחש
 וא"כ עכ"ל ~דדמי אמרה מועט בדבר קטטה דיש כיון בדדמידאמר
 ~ח ד~לכתא ס"ל המיקל פליגי בהכי בנשתמד די~ות ~~יהני

 ~~כ ~דדמי לא~ה ~יישינןלא וא"~
~ 

 ד~א ~נשתמד להקל
 א~

 ה~שש
 שקרנית ~ו~זקה היכא ~ם כי~קטטה

 ומשו~
 ובנשתמד דמשקרא טעמא

 טעמא להאיליתא
 ד~

 לא
 הוחז~

 התוס' סברת ס"ל והמחמיר שקרנית
דל~ד

 אפילו בדדמי דאמ~
 בקט~

 ~~ר
~ מו~  ל~ומרא לחושיש ~~ בדד~ 

 ד~
 ולפ"ז

 ~נשת~
 וש~יר להחמיר יש

 ח~
 ~~א

 והשת~ א~ די"~ל~ו~
 הט"ז דכתב הא שפיר ~תי

 ר~~ דחומר~

 היכא לא אבל בעלי מת אמרה דהאשה היכא אלא ~י לאבנשתמד
 אלא הוה לא החומרא דהא עדדהעיד

 משו~
 ~דדמי לאמירת דחיי~ינן

 שראתה סכנה מקום דכל וז"ל ~דפירש"י דהאשה ~בי אלא שייך לאוזה
 לא ליה וסני' ד~ואיל אנשא ולא מת לא שמא לומר דעתה נותנתאינה
 העד דהא זה שייך לא המעיד עד ~בי אבל רש~י עכ"ל האי כולידייקא
 הט~ז לפסק טעם כנלע~ד ודו"ק בדדמי ד~מר בי~ דנימא ליה סנילא
 לדעת כונתיואולי

 מ~ ה~דו~
 היפך נתברר והשתא שלו. בתשובה שביאר

 כהתוס' ס"ל בנשתמד המחמיר דעת ואדרבה מכ"ת ודברי הב"~דברי
 וברורים. צלולים והדברים כהרמב"ם ס"לוהמקיל

 נמ~
 הט"ז פסק לפי

לא
 הו~

 דבנ"ד ~כ"ת שכתב ריעותא ליכא ותו דנשתמד חומרא בעד
 אותו לשכרה וניחוש בנשתמד כמוהוה

 ומ~
 בעל אחד מחבר בשם מכ"ת

 הנה העד את שכרה שמא חיישינן דהו כל בקטטה דל~יטתו צדקהשמש
 כן אינו שביררנו ול~"מ מהו יודע ומי בידינו נמצא לא הזההחיבור
 וע"פ הט"ז פירוש ע"פ רמ~א ש~ביא לדיעה 'לא דהרמב"ם אליבאלא

 לענ"ד. דלעיל לשבחהטעם

 אני~~~~~
 ז"ל הרמב"ם על שהקשו הקושיות כל לתרץ ה~הה ידי
ואתחיל

 במ~
 לשמא דחוששין דין הוציא מאין עליו שתמהו

 המע~ה נ~מר שלא מ"ש דבריו אבין ולא ~ליו יעיין זה דין מקוםמוצא ליד~ משמים לעיניה דאנהירינהו א~ע שהתפאר להט"ז וראיתישכרה
 יסמוך דהעד משום ה~ד~"פ

 של~
 עד תנ~א

 שתדיי~
 הוא שלענ"ד

 ב~ביל שקר להעיד אותו שוכרה שהיא יודע העד שהרי כלל ~ומרושא"א דב~
 ~תדייק כאן לומר שייך ואיך~תנ~'

 להוד~
 סומך הוא איך וא~כ האמת

 ולא אמת ש~מר אע"כ ~תדייקע"ז
 שכ~

 נ~מר המעש' כאן שהרי אותו
 ופליא' וק"ל שקר להעיד נשכר אינו פיו על נ~מר דהמעש' והי~' פיועל

 הו~יא באמת ~הרמב"ם ד~פשר לומר נראה ול~נ~ד דבריו על בעינינ~~ב'
 דהט"ז מטעמיה לא אמנם זו ~~מ' ~כר' ל~מא דחיישינןדין

~המעשה שכת~
 ל~

 ~היא מחמת דיבורו ע"פ נ~מר
 דייק~

 כדאמרן דז"א
 א~ר טעם לומרצריך אל~

 ב~
 עד מפי עד כשר אשה בעדות שהרי והוא

 ~ני ~ד לפני שי~יד אחד לעד שכרה שמא הוא~חשש וא~~
 נמצ~

 הראשון העד
 אינו הוא שהרי המעשה נ~מר לא ובדיבורו הואיל שקר לומר להנשכר
 דמי שפיר וזה בב~ד שיעיד ה~ני עד ע~י נ~מר והמעשה בב"ד להמעיד
 אינו בב"ד המ~יד ו~ד וכו' ויחתום לפלוני אמרו לשנים לאמרממש
 מקום דזהו אפשר נמצא לפ~יו שה~יד הרא~ון העד את ששכרהיודע
 דהרמב"ם דיןמוצא

 דהרמב"~ ואע"~
 פסק

 סת~
 בא

 ע~
 חיי~ינן וכו'

 לשונו משמעות אלא עד מפי ~עיד עד דאותו כ' ולא אותו ש~רהשמא
 עצמו ידיעת עפ"י מעיד עדדאותו

 ש~
 לשמא חשש ואפ"ה בעלה

~~~
 ~ת~ בע"א מתירין חכ~ים הוי ואי רבנן פלוג דלא ל"ק הא אותו

 א' עד כמו נאמן עד מפי עד אשה בעדות ש~רי עד מפי בעד להתירנמי
 עד מפי ובעד ~ואיל וא"כ עצמו ~יהמעיד

 הו~
 אותו דשכרה חשש

 המעי' בע"א נמי אסרו המעש~ נ~מ' לא דיבורו דע"פ משוםלהראשון
 ממתני' הוא הרמב~ם דין מוצא דמקו' נלע~ד והיותר וק"ל ~צמומפי
ד~יטין

 דס"~
 כיתי שתי צריכה ~יטי לי התקבל שאמרה האש' דתנן ע"ב

 אפי' קיבל בפנינו ~אומרים וב' אמרה בפנינו שאומרים שניםעדים

ה~
 וכו' אפי' מאי וא"ת תוס' והקשו האחרונים והם הראשונים

 שכרתן ~מא למיחש לן הוה ~ט ו~בי וכו' לשקר דומה א' דבכתמ~ום וי~
 היכא אפי' הרי ~כ"ל וכו'הא~ה

 דדו~
 שמא דניחוש ה"א לשקר

 דניחוש באמת ~קרנית הו~קה דה~ש' דאיירי דבנ"ד מכ"ששכרתם
 שכרהלשמא

 ואע"~
 משום היינו שכרתם לשמא חיי~ינן לא באמת דהתם

 לשמא חיישינן דלא לא~מעינן התנא הוצרך ואפ"ה לשקר דומה רקדאינו
 ~יישי~ן שקרנית הוחזקה וכבר הואיל ~ש שקר דהוא בנ~ד אבלשכרתם
 אם וכ"ת ~כרה. לשמאבאמת

 ~קרנ~ הוחז~ ~~
 הוחזקו מי ישר~ל כל

 ~דולי שני על נוראות נפלאתי בעניי ואני והריטב"א הרשב~א קושיתוזהו
 דאטו לקושיא זה דבר מינייהו שקבלו ~חרים הב~ים וכל האלההדור
 המסל"ת ונכרי נאמנים ושפחה עבד אפי' הלא בעי י~ראל אשהעדות
 ת~ור או כשר יש~ל ~~ינו עד תשכור שמא למי~זר שייך ושפירנאמן
 ה~און בת' כמ"ש תומו לפי שיסיחנכרי

 ח"~
 אבל וז"ל קמ~א סי'

 ~ק~ שקורי גוי דסתם כיוןוכו' מסתבר~
 חיישינן

 ש~
 שוכ~ו היא

 לפי שיסי~
 עכ"לתומו

 הגאו~
 קושייתם נ~לקה נמצא ~"צ

 דהרשב~
 והרי~"א

 ~ק~ות הו~ל מיני' בדרבה וז"ל ~רא"ם קו~יית נמי יתורץולפ~ז
 שאי~

~
 שאמרו הטעם

 ב~
 דע~א טעמא אי לן דמספקא שאמרו

 מהימ~
 ו~ינס~ דדי~~ו~

 ובקטטה
 ל~

 אמרו ולא ד~יקא
 משו~

 שמא
 הרא"ם שהרי לק"מ לדברינועכ"ל שכ~

 דהרמ~~ כת~ ~~
 ~א מפרש

 איהו דאר~יל א"בדקאמר
 מ~ ה~~ לקטט~

 ד~ד ו~בר התוס' שפי'
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 נמי השתא וכו' נת~רשה ואמרה ~~רה ~כיון סובר דמ~קראמ~ום
 לחו~י~

 אין א"כ בעלה מת ואמרה מ~קרה דלמא
 הפר~

 אר~יל בין בזה
 ~~קרה ~אע"פ סובר בדדמי דא' מ~ום ולמ"ד וכו'איהו

 אין מ~משנת~רשה ואמ~
 לחו~

 משום וכו~ בעלה ~מת לומר מ~קרה דלמא בה
 תצא בעלה יבא~אם

 מ~
 היכא א"כ בדדמי חיישינן אלא וכו' ומזה

 ליכא ק~~ה איהודאר~יל
 מדבריו היוצא בקיצור עכ"ד בדדמי למיח~

 ר"ח פ~י~ידלהרמב~ם
 ור"~

 דר~ח התוס' בסברת
 ס"~

 התוס' כקו'
 בעלי מת ~קר ~מי תאמר כן ~ר~תני ~קר דאמרהדכמו

 ור~~
 כתירוצ' ס"ל

דהתוס~
 דאע~

 בעלה דמת ~קר תאמר לא א~~כ ד~ר~תני ~קר ~אמר'

וב~
 אמאי הרמב"ם על נמי ~הק~ו מה לתרץ אני צריך ותחלה יתורץ

 ~עמ'~פס
 ~ע~

 מלתא מ~ום נאמן
 דע"~

 איפ~~א לא האיבעי' הא וכו'
 צ"~ דף ביבמות ~כ' כהתוס' ס"ל דהרמב~ם ~ק"מדנענ"ד

 בד"ה ע~ב
 ביבמהע"א

 וז"~
 מ~ום דא~ה אדיוקא דסמ~י~ן הא אי ליה דמיב~י'

דע~~~
 דלא הכא כי זו~א אדיוקא ~סמוך י~ ו~ה~י ה~עם עיקר וזה
 הוא נאמן דע"א ~עמא עיקר דלמא או וכו' האי ~ו~ידייקה

 תיבעי כי בד"ה ע"א ובדצ"ד רבא. דיוקא בעינן וא~כדדייקה מ~ו~
 התוס' כ'הדיבור בסו~

 בע~ וז"~
 מ~ום ~עמא עיקר אי בעי הכי נמי בק~~

 מלתא מ~ום ~עמא עיקר אודדייקא
 דעל"~

 נמי דהרמב"ם ואמינא עכ"ל
 נ~א ס"לה~י

 ~זכ~ אע"~
 מצריך אפ~ה דעל"ג דמלתא ~עמא הרמ~~ם

 וז"ל ~סיים ~ירושין ה' ~בסוף מל~ונו ~זה וראיה דדייקה ~עמאנמי
 ~ונות י~ראל בנות י~ארו ~לא כדי וכו' זה בדבר חכמים הקי~ולפיכך
 ס~דואי

 סמו~ דהרמב~~
 דמלתא א~עמא רק

 לעל"~
 למימר ל"ל לחוד

 דבר דהא ע~ונות ב"י י~ארושלא
 ז~

 נאמר לא ע~ונות ב~י י~ארו דלא
 שבסו~ה חומר מ~ום ומינס~ה דייקא דא~ה טעמא ~אידך אלאב~מ'
ופריך

~~ 
 בה אקילו ע~ונה מ~ום ה~מ' מ~רץ וע"ז ליקיל ו~א ליחמיר

 אמרו נא דב~מ' הרירבנן
 ע~ונ~ דמ~ו~

 לא דק~יא מ~ום אלא וכו'
 וא"כ וכו' חומר משום דייקא דא~ה א~עמא קו~יא וזהו וכו'ניחמר
 צריך הוה לא דדייקא ~עמא כלל ס~נ לא ~רמב"םאי

 ~הוסי~
 בדבריו

 ודוק דדייקא ~עמא ס"ל דהרמב"ם לומר אע~כ ע~ונות ב"י י~ארו~~א
 דע"א דהאיבעיא לומר ע"כ הרמב"ם לשי~ת ולפ"ז ו~רור צלולוזהו

 ליכא דר~ח אליבא דאלו ~ימי דר' אליבא אלא ליה מיבעיא לאבק~~ה
 עיקר ~י כהתום' הוה דהאיבעיא ס~ל דהרמב~ם דאמרן דהאלמיבעי

ה~ע~
 אע"~ נמי ובק~~ה זו~א בדיוקא ס~י וא"כ דע~"ג מ~ום

 דלא
 דייקא לא דבק~~ה דס~ל לר"ח ולפ"ז קצת דיי~א מ"מ ~פירדייקה
 דידה דיוקא דהא זו~א דיוקא אפי'כלל

 ל~
 ~ומר מ~ום אלא הוה

 לא וה~ישבסופה
 איכפ~

 כקושיית לר"ח ס"ל ~הרי ~בסופה ב~ומר לה
 ולא בעלי מת ~קר תאמר כן ~ר~תני שקר ~אמרה ד~מוהתוס'

 הדרכים כל בה דאית הואיל בעלי דמת ~קר דשאני דתוספת לתירוצאלי' סביר~
 תשקר לא ~בסופה חומרדהיינו

 אל~
 כמו בזה ~ם ת~קר דמ~מ ס~ל

 אינה ~מ~קרת זו לר~ח ~א"כ ~ר~תני באמירתה ~~רנית~הוחזקה
 וא"כ זו~א דיו~א אפי' כלל דיי~א לא כן ואם ~בסופה לחומרחוש~ת
 דאבעי' לומר אע~כ בק~~ה דע~א האיבעיא כלל שייכא לא דר~חאליבי'
 אליבאליה

 ד~~
 דאע~~ דהת~ס' כתירוצא ס"ל דאיהו

 ש~נית דהוחזקה
 ~יראה ת~קר לא א~"ה ~ר~תנילענין

 מ~ו~
 דייקא וא~כ שבסופה חומר

 דיוקאמיהא
 ~ו~~

 מ~ום ה~~ם עיקר אי ליה מבעיא קא שפיר וא"כ
 א"ד רבה דיוקא דייקה לא ובק~~ה רבה דיוקא בעינן א"כדדייקה
 מ~ום ~~עםעיקר

 על"~
 זו~א בדיו~א ס~י א"כ

 ודיוק~
 מיהו זו~א

 תו ולפ~זדייקא
 ל"~

 הרא"ם ~ו'
 למ~

 ב~מ' אמרו לא
 מ~ו~

 שכרה שמא
 לעיל דאמרןדהא

 דחש~
 דאיכא מ~ום אלא חיי~~נן לא ~כרה ~מא

 כתירוצם ס"ל דהא דמשקרה ~~מא ס~ל לא שימי ורב דמשקראריעותא
 מת לומר מ~מ ב~~ר הוחזקה ~~תני אמירת דל~בי דא~~דהתוס~
 הוא דהאיבעיא הוכחנו וכבר ש~סופה חומר משום ת~קר לאבעלי
 ד~מא ~עמ' בה אמרו לא לכן שימי דרבאלי~א

 ~כ~
 אבל ודוק

 שפיר כר"ח דפסק~רמב"ם
 תפ~

 דר~ח אליבא דהא ~כרה ד~מא ~עמא
 שפיר חיישינן דשקרא ריעותא דאיכא והיכא מת לומר דת~קרחיישינן
 דשמא ~עמא למימר להרמב"ם ל~ל וכ"ת ~כרהלשמא

 שכ~
 הא אותו

 אמרנו וכבר לעיל כדאמרן כלל דייקה לא דר"ח ואלי~א כר"חפסק
 זו~א דיוקא עכ"פ דתדייק מצריךדהר~ב"ם

 אע"~
 דע"א דסבר

 ~ע~א בלאו וא~כ ו~~ דעל~ג דמלתאמ~ום נאמ~
 הא תנשא לא נמי ד~כ~

 אר~יל או היא א~ילה בין מפליג דלא להא ~עמא יהיב דהרמב"םל"ק
 ולמההוא

~ 
 נימא

 כסב~
 הוא באר~יל מודה ד~ח התוס'

~"~ 
 לא

 אלא הכי ~אמר לא ~מא ~לל דייקא לא דלר~ח דאמרן ב~~א~גי

באר~י~
 ה~וס~ ו~~תבו ל~ דסנ~ היא

 ~ע~ הרמב"~ יה~ לכ~

 ל~~רה חיי~ינן ~יקרא ריעותא דאיכא היכא דהא ~ל ~כרהד~מא
 ב~י~רא דהוחזקה מאחר מ~מ הוא אר~יל אפי' דהא לחלק ליכא תווא"כ
 אין וז"ל דהרמב"ם ב~עמא הרא"ם וכדכתב לשכרהחיי~י~ן

 הפר~
 בין

 ורוצה אותו שנאה שהיא דעתה ~~ילתה שמאחר וכו' איהואר~יל

להשמ~
 עכ~ל וכו' נת~ר~ה כ~אמרה ממנו

 ומ~~
 הרמב"ם יהיב

 איהו ~ארגיל נמי דה"ה לאשמעינןד~~רה ~עמ~
 ודו~

 והא הי~ב.
 אמרן דהא נ~ע"ד תצא ~א ניסת דאםהרמב"ם דפס~

 לעי~
 קושיית לתרץ

 מי יש~ל כל ~קרנית הוחזקה היא אם דהק~ו והרי~ב"אהר~ב"א
 לתרץ ואמרן וכו'הוחזקו

 דהח~~
 עבד הפסול ~ד תשכור ד~מא הוא

 לא כ~ר עד בא נמי ואי ~פחהאו
 פלו~

 אלא למי~זר שייך לא וזה רבנן
 לה~יר חורבא מיני' תיפוק כ~ר עד ע"פ ~הנשא נתירה דאם~כתחלה
 ~סול ע"פ~מי

 א~ ~ב~
 דבזה תצא אמאי בדיעבד ~~ר עד ע~פ ניסת

 וק"~. הוחזקו מי ישראל כל שקרנית הוחזקה היא אם ~פיראמרינן
 מעל הקושיות כל לסלקכנל"עד

 ~ הרמב"~
~~~~

 אם אלא קאי לא בנ~תמד רמ~א דחומרת דה~"ז להיתרא
 לחודההא~ה

 אמ~
 לא עד דאיכא היכא אבל בעלי מת

 שכרה ל~מא ב~"ד חיי~י~ן לא לפ"ז נמצא ק~~ה כמונ~תמד דני~
~ 

 ק~~ה כמו ממש נדון נ~תמד הוה אי אפי' בנ"ד היתר י~~~~~
 אומר בעד א~י' בי' ד~חמירד~ר~תני

 דל~ מ~
 הנ~ל הט"ז כדעת

 הרמב~ם דברי ~פי' לפ"מ הרא"ם כתב ~ופא ד~ר~תני בק~~ה האאפ~ה
 דאיןוה~ור

 חש~
 דבזה בעלי ~ת הא~ה דאמרה היכא אלא בק~טה בע"א

 אומר נחודי' העד רק בע~י מת אמרה לא האשה אם אבל ע"א ~~ילא
שמת

 נאמ~
 וכ"כ בק~~ה א~י'

 סו~ הב"~
 ב~~מ ועיין וז~ל קמ"ג ס"ק

 לא הרמב"ם ל~י~ת א~י' ת~ו~ההביא
 חיי~ינ~

 אא~כ אותו ~כרה שמא
 כנסת בת' ראיתי לזה מסכים אינו שהב"ח ואף עכ"ל אותו הביאההיא

 ורבני אפרים שער ות~ו' נועם דרכי ות' הרי~ף ת' ב~ם ~הביאיחזקאל
 ב~ל הרב ו~ם בזה הרא"ם כדעת פסקו כולם תשובות ו~ארירו~לים
 נא ~הע~ונה בנ"ד וא"כ למע~ה כן ~פסוק ~זה הסכים יעקבמנחת
 כאן אין מ~ילא לחודה ~מעידה הא~ה רק בעלי מתאמרה

~~~ 
 ~מא

 אבל כלל.~כרה
 מ"~

 דאם לראי' דומה הנדון אין ת"ח מב' ראי' מכ"ת

 לחו~י~
 מה ל~כרה

 מועילי~
 דדלמא דברי' לפי שם ~אמרה הסימנים

 הידועים סימ~ים מרחוואל שבק"ק הב"ד לפני אמרה וכי ~קרהכל
 ומאן סווארין בק"ק סימנים ~נתנה אלא לפניהם אמרה לא הלאלהם
 ~הואיימר

 אמ~
 ת~ח דב' במעשה דב~מא אותה ~שכרו חיישינן אם

 כמלחמה הוו דמים בדדמי לאמירת אלא מספקינן לא ד~ם ~פיראתי
 להנשים דהוו אמרינן ~פירו~"ז

 וא"~ סימני~
 ~בל אמרו בדדמי ~או

 בה למיחש ואיכא דה~"ס ק~~ה כמו מכ"ת לד~ת דהוהנ~ד
 עדיפי וכי סימנים בו לה ~הי' אומרת שהו~א מועיל מה א"כ~כרה ל~מ~

הסימ~י~
 אמרה מאלו

 ~נהר~
 לפניה

 ממ~
 שכרה ~~מא חיי~ינן דאפ~ה

 מחמת היתרא מכ"ת מ~ש וכן סימ' ע"פמ~~ש
 ~כשמ~

 התח'לה
 אמרה שהיא אלא ~בכתה ידעינן לא אנן ~אוכו' בוכ~

 כ~
 אנו מפי' ולא

 באנו אםחיים
 למיח~

 שכרה ל~מא
 לפמ"~

 דשמא חשש איכא דב~"ד
~כרה.

 לפמ~~ אמנ~
 כלל כאן אין ה~"ז דעת וע"פ הרא~ם דעת ע"פ

~~ש
 דשמ~

 ש~ה
~ 

~~
 לא ~ופה רחל האשה שהרי הסימנים ~ל לדון א~ו ~ריכין דמ"מ
 והנה הסימנים. מחמת אלאהעידה

 מ"~
 ~~"א לדברי לסייע מכ"ת

 חיי~ינןדלא
 ~שא~~

 ~א"מ סי~ ~הרי כלל ~לים למתני ל"ל לשאלה חיישי~ן אי א"כ~א"מ בסימני~ ~יירי נמי דב~לים דאסיק דכיון הוא ויסודו
 מכ"ת. יסוד זהו ~אלה דחיישינן בכלים ~ש מהני לא ב~~ואפילו
 א~ אפי' דהא ראי' זה אין~ע"ד

 הוה לא
 חיי~ינ~

 ידקדק אפ"ה לשאלה
 אדם דכל כלים למתני ל"לנמי

 ישפו~
 ד~יפו דסימני'

 עדי~
 דכלים מס~'

 בלאואפי'
 ד~א~ חש~

 ואם
 יתעק~

 עדיף דלא לומר אדם
 מכדי עכ~

שקולים
 ה~

 גופו מסי' כלים ~י' עדיפי מי דא~ו תרויהו למתני ול"ל
 אפשר אלא ~ו למתנידאצ~רך

 דאפילו לא~~ינן דאתי לו~
 שי~

סי~נ~~
 ובכליו ב~ופו בתרויהו

 אפ~
 ~סי' להיות מצ~~י לא

 דאשמעינן י~ל ועוד ~ן. באמת הפוסק~ם כאותן נימא דלאולאפוקי מובה~
 דסי~ בנ~בע ~~ון ה~וף מסי' עדיפ~ דכלים סי' דלפ~מים היכארבותא

ה~ו~
 הע~ה אחר כששהה משתנים

~ 
 עדיפ~ כלי~ סי~ ואז המים

 דהוכיח דה~א רא~ לדחות יש וע~ז מהני. לא נמי כלים דסי~ואשמעינן
 דאפילו ~~י רבותא ליתני חיישינן דאי לשאלה חיישינןדלא

 עדי~י ~ענ~
 ~ני לא ~וריי~א~הוא

 ~ ע~ ~~ דחי~ינ~
 ל~יב יש

 או במלחמה כגון בדדמי דאמרי ~שהדאיכא דהי~
 במ~

 לאו ~~ע דאז

~לו~
 הוא

 ~"ח ~~ במע~ה כמו ~ני וסימני~
 ד~ ~~ בתו~ ~עי~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~  ~

~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~  

~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ וקאמר 
 סימנים~

 אע"פ תני ולהכי
 שי~

 דחיישינן מהני ~א ~כליו סי'
 ומ~הלשא~ה

 נד~
 ב~~ נמי ממילא

 לשאלה דחיישינן מאחר מהני דלא
 לט~ע נשמע דמיניהו סי' למיתני ~זית ~י ~שה ולא טעמא בתרדזיל
 ט~~יתנ~

 ונ~ דבדדמי חשש דליכא היכא
 לשאלה חיישינן דבסי' מיני'

 לא דלעיל דברינו לפי דהא ל~ק הא ~ורייתא דט"ע ~~א ~דברימכ"ש
 הם דאז דנטבע היכא לאשמעינן אלא כלל דכלים סימנים במתני'ניתני
 מסי'עדיפי

 ה~ו~
 מסי' במכ~ש דכלים סי' נשמע הא דאל"כ ~דלעיל

 בנטבע איירי דקתני כלים דסימני כיוןוא"כ ה~ו~
 במי~

 בסימנים רבותא הוה
 ודוק בדדמי אמרי דבמים מבט~עטפי

 ~ הי~
 כ~~~~~

 מכ~ת שכתב מה
 כ~ בז~

 כמה הת~י אנכי ו~ם כנים דברי

פעמי~
 שאם המבי"ט מ"ש דהיינו מכ"ת דכ' התירא צדדי ~~פ

 נמצא ואח"כ וכו' ש~לך בדרך א'נאבד
 ~רו~

 א"א איסור כאן א~ן שם
 לא ניסת שאם עוד וכ'דאוריי'

 תצ~
 שאל"ס במים מנאבד יותר טוב והוא

 למימר איכאדהתם
 המי~

 מ~קת שיצא מאחר וא~כ מרחוק פלטו~ו
 המבי"ט עכ"ל מדרב~ן אף להיתר לצדד א~שר וכו' דאורייתא~יסור
 קצ"אבסי'

 בחל~
 התוס' כדעת ס"ל הפוסקי' ~דולי שכמה מ~מת ~ם א'

 הש"ך וכ"כ לשאלה חיישינן לא דרבנן סי' דקי"ל דלפי והנ~יוהר"נ

בחו"~
 כ"ו ס~ק ס"ה סי'

~~ 
 דאפי' כתבו פוסקים שכמה מחמת

 לשאלה לחושלהמחמירין
 אפ~

 לשאלה
 דכ~

 וכאן חיישינן לא מלבושיו
 מחמת ~ם ישראל כ' של הפ~לץ וגם הכובע ו~ם שוקיים הבתיהכירו
 ו~ם מצטרפין יחד ובכליו דב~ופו דסי' פוסקים ושאר מהרי~וד~ת
 מה~ל סברתמחמת

 מפרא~
 וסי' ב~וף ~מצעיים דסי' ה~"ש ~הבי'

 סי' הוה בנ~ד ו~ם ע"ש ממנ"פ מהניבכלי~
 שב~ו~

 ואף אמצעי סי'
 בייא כמו לו הי' ראשו שאחורי שאמרה מה מ"מ סי' אינושה~רחה
 נל~~ד שוקיים הבתי של והסי' מכ"ת ~ס כמ"ש בינוני סי' הוההאר

דהו~
 מכ~ת ~ם שהביא הראב"ח שכ' מטעם ב~דים של מובהק סי'

דאין
 מנה~

 להמשיגים ואף דמיעוטא מיעוטא רק כאלו שוקיים בבתי לילך
 לענ"ד וז"ל יחזקאל בכנסת שכ' בנ~ד היתר עוד יש הנ"ל ~ר"ל סברתעל
 הרי עכ"ל בוקסין שקורין שוקיים בתי וכו' ~ואל אדם ~אין נאמרטפי

 חיי~ינן לאדבב~ש
 לשא~

 אם דדוקא הנ"ל בת' ~כ' תברא דא על אך

ההרו~
 יש הב~די' באותן מלובש

 לסמו~
 עליהם

 אב~
 מלובש אינו אם

 שמא למיחש איכא אזיבהן
 ז~

 לו אשר כל והניח ואזיל הלך
ואחר

 נ~ר~
 ~"ש כ' בזה וכיוצא עכ"ל

 ס~ ס~
 איירי וכ"ז וז"ל

 י"ל כי מ~ני לא לו סמוך נמ~א אם אבל וכו' לבוש אשר בבגדו~שנ~~א
 בדברי בב~דים מלובש שהי' נזכר לא ובנ"ד עכ"ל ומקדם מאז מונחוכו'
 רחל האשהעדות

~ 
 סתם נאמר

 שהכי~
 הב~דים שהי' ואפשר הב~דים

 ע"פ~ונחים
 השד~

 הי' ולא מושלכי'
 ההרו~

 כל אזלו נמצא ב~ם. מלובש
 ש~כהספיקות

 רוכ~
 דוקא זהו לשאלה ~חיי~ינן לא דלמא א' ספק דמ~ש

 בהן מלובש היה~ם
 מ"~ ~~

 דאפי' כ~רי"ט הל~ה שמא ב' ספק
 ביוצא לשאלהדחייש מא~

 לדר~
 ה~~דים כל עם

~ 
 נסתר לשאלה חיישינן

 מכ"ת מ"ש וכן בהב~די' מלובש מצאוהו אם ידעינן דלא מהאנמי
 שא~מ ה~וף סי' עם מצטרפי כלים דסי' כהפוסקים הלכה דלמא ~'ס~ק
 דהיינו סימני' הם אם מצטרפין כלים דסי' מלתא חדא ד~ולה נמינסתר
אם

 מלוב~ ~הרו~
 בהן

 אב~
 לא וא"כ סימני' אינם בהם מ~בש כשאינו

 כפשר מכ"ת מ"ש ~ם מובהקין אינם והם לחוד ה~וף סי' כ~אנשאר
שהא~ה

 הכי~
 בע"ע הב~דים

 בכ~ ~
 וא"כ בהם מלובש הוי לא ס"ס

 ~מא למיחשאיכא
~ 

 ~ם נה~. ואחר לו אשר כל והניח ואזיל הלך
 מכ"תמ~ש

 ספ~
 כשאמרה לא אם הוה לא ב~טטה ~א דלמא ר~יעי

 בכך מה הכי הלכתא ודאי נמי אי הא בעיני יפלא עכ"ל~רשתני
 יודעת אינה היא הלאנאמנת שהי~

 יודעה אם כי שנהר~
 סימני' אותן ש~י~

 הסי'ואם
 אינ~

 סי'
 מ~

 אכתי לכן קט~ה כאן אין וא~י~ עדותה מועיל
 זו לעגונה היתר~ין

~ 
~~~~

 ת' בעל ה~אונים דברי
 כנ~

 הגאון ממנו והשואל יח~קאל
 דאין היכא שחששו יעקב שבותת' ב~

 ההרו~
 בהבגדים מלובש

ש~
 עיון צריכים נהרג ואחר לו אשר כל והניח אזיל זה

 דלכאו~
 קשה

 ~~י
 זה

 ותרמ~ו ~לו להם הוציאה הפונ~ית ~~ת דש~י ~~
ש~ה וס~

 ועל ו~ירש~~ ב~
 ה~~~

 ~כו
 ~ח~ אית~ וא~

 ~גאונים
 ב~דים ס~ ~ו זהו ~רי סי' אותן על ~מכו ~מימר ~ינן איךהנ~ל
~ין

 ~~ש~
 ~ א~~ דלמא ניחוש וא~כ ~ם

 את הפונדקית אצל והניח
אשר

~ 
 דהא

 ~מס~ ~~ ~
 ותר~לו מקלו א~ ~ם

 שנו~
 לומר

 אזיל הוהאלו
 ~ית~ ~

 ~ם נותנה
 ש~

 יבא
 ויתב~

 מ~ה
 המ~המש~ת א~

 נת~ ש~ ו~~מ~
 ~ם זאת

 א~
 ~ם הוציאה

 ~וא~ות
~ 

 וא"כ
 ה~

 ~וש ~ו
 אזי~ ש~

 כל והניח
 א~~ א~

אלא
 ע"~

 מ"ש ע"פ היתר יש לענ"ד ו~נה לכך. חו~שין דאין
 ההרו~ים מן אחד הכירו שבאם וז"ל נ"ד סי' כ~י בת'הובא ה~ד~~
 משיאי~

א~
 סי' שה~ידה האשה העידה שבנ~ד ב~בע"ד ו~נה עכ"ל השני אשת
בב~י'

 וג~
 לא בזה והנה יורות במלאכת אומן שהיה שלו אומנות בכ~י

 פ' ביבמות בפירש~י כמו לשא~החיישינן
 האש~

 דק~כ בתרא
 אמרן הא כליו בין שנמצא או קתני הא קשיא ואי וז"למנחשי בד~ ע~

 להשאיל ודרך ב~דיו היינו דמתני' כליו קשיא לא~שאלה דחיישינ~
 מלבושי~

 וכליו
 היינוד~יטין

 בי~
 בנ~ד ולפ"ז עכ"ל ~השאיל דרך שאין ביתו תשמישו כלי

 סימנים הוה וא~כ להשאילן דרך שאין שלו אומנות כלי בסי'שהכירה
 סי' וכשנמ~א עליהם לסמוךשיש

 ז~
 אשתו ישראל ~ם א"כ חתנו א~ל

 ~יזא~ט האב איך בזה~ל כשה~ידה ועודמותרת
 סימני~

 קינדר מייני אן

אי~
 ב~ופם ~ם סימנים ה~ידה ~בבני' הלשון משמעות א~כ ~יציי~ זיין אן
 חיישינן דלא אומנות שבכלי לסי' מצטרפין מובהקים סי' היו שלאואף
 רק ל~אלהבהו

 חש~
 אזיל דלמא וכ~י ש"י ב~ל ~אונים

 הו~
 כאן והניח

 על לי ~שיא ועוד כדאמרן בדבריהם נר~א שדיתי לענ"ד לו אשראת
 חיישינן ואי ק~כ דף ביבמות ה~מרא דפר~ך ממאידבריהם
לשאל~

 טבעת ומשני מהדרינן היכי ובטבעות ובארנקי בכיס ק~ור
 אם וסומקא בחיורי כליו אימא בעית ואי מושלי ולא וכו'לזיופא חיי~
 איירי דבמתני' לישני דחיקי לתירו~י להש"ס למה הנ"ל ה~אוניםלדברי אית~

 שאיןבכליו
 מלוב~

 בכיס ק~ור קתני והתם בו קשורים אינם ו~ם בהם
 דנמא חיישינן ב~ני' ~מ~אוכו'

 אזי~
 דליתא אע"כ כאן ב~דיו והניח

 בעינן ו~א מלתאל~אי
 שיה~

 כשנמ~א אלא בהן מלובש
 הרו~

 וב~דיו
 חיי~ינן לא מונחיםאצלו

 שז~
 הלך

 והני~
 ב~דיו כאן

 ו~הרו~
 כאן ~נמצא

 חשש ס"ל דלא משמע מהט~ז ו~ם לכך ל~יחש הוא דרחוק ערטילאיהיה
 הנ"לה~או~ים

 מצאו דאפילו מלשונו דמ~מע במאי הלבו~ש על שהשי~

ב~די~
 בלא

 ~ו~
 ו~שי~ עלי' סמכינן סי' ב~ם ויש

 ה~אונים כדברי ואי בזה
 ו~ם ב~דים מ~או אם דאפילו טפי ~ותא לאשמעינן להט~ז הו~להנ"ל
 ה~וף שאין רק~וף

 מלוב~
 דהט"ז א~ו עלייהו ~מכינן לא אפ~ה בהם
 זה חשש ס"ללא

~ 
~~~

 פירש"י לפי ותנוק זו~ות שני ש~הר~ו המנין מחמת היתר נלע~ד
 דקולר כהרמב~ם פסק שהש"ע ואף חבורה היינו אדם בנידקולר

 ונראה רש"י דעת הביא הח"מ הלא ב~לר אסורים שהםפירושו
 ל~ ובב~~כיו~י~ שפוס~

 ה~ריע
 ומ~

 כהרמב"ם שפוסק הט~ז בשם שהביא
 כוותיה דפסק משמע לא שלפנינו בט"זהנה

 אל~
 דבריו לפרש שבא

 ע"~
ובק~

 סי'
 רע"~

 בסי' וכן רש"י כדעת הרא"ש בשם כ~ב
 קפ"~

 כתב
 וכן וז~לב~דיא

 א~
 שהל~ו אדם בני מ~ין אומר

 אנו ואין פלוני למקו~
 אחר מניןיודעים

 כז~
 למקום שהלך

~ 
 משיאין מכאן שיצאו אותן אלא

 הביא ~מ"ב בשם ו~ם עכ"לנ~ותי~ן
 הב"~

 דהוה נלע"ד ועכ"פ כן שפסק
 הלכה אין אם הספק לזה ונצרף כהרמב"ם או כרש"י לפסוק יש אםספק

 מצטרפין מ"מ סי' הוה ~א לבדו שכ~א אע"פ סימנים דשניכמ~רי~ק

 הו~ו~
 שהמ"ב ובפרט ~מהרי"ק ~לכה שמא המתה~~ת ס"ס

 דהיינו ב~ופו סי' שני הוו ובנ"ד הט"ז וכ"כ בפשיטותהכי פס~
 אכתי המחמירים כדעת ואת"ל ה~ר בייא ~מו שהיו והשערותשבר~~ו הקר~

איכא
 ספ~

 שמא ספק להיפך וכן סי' הוה דמנין כר~"י הלכתא שמא

~ו~
 ד~~ין כרש"י הלכה

 ה~~
 סי'

 ואת"~
 ספק ח~תי כהרמב"ם ~~כה

 ובנ"ד מובהק סי' חשיב ב~ופו םי' דשני והמ"ב כמהרי"ק הלכהשמא

הו~
 על סמכתי אנכי ~ם המבי"ט ע"פ מכ"ת ~ם כמ~ש דרבנן איסור

 ב~זה ד~~ן לאיסור למיחשב פעמים כהזה
~ 

~~~
 כתב דהא סי' הוה המקום לענ"ד

 הב~
 וז~ל הט"ז ~ם

 כיוןואם
 מ~ ~קו~

 דומיא סי' הוה
 דנ~

 פלוני אות בצד
 שנהר~ו ~מרו ממש המקום מכוונים שפיר הוה לענ"ד ובנ"דעכ"ל
 דאלינא שקורין בעמק שנהר~ו לומר נמי וכוונו זה לכפר זה כפרבין
 ~ם ומה עליו ~~ך הע"ז וכדאי מזה יותר ממש מקום מכוון לנוואין
 לחומ~ שדחיתיאחר

 הס"ס כל חזרו ~נס~י ובעל יעקב שבות בעל
 טעמים מכל לכן לחומרייהו. דחיתי שפיר העני' ולדעתי למכונםדרוכ"ת

א~
 ה' ~ת מרים ~אשה נלע"ד

 מות~ ש~
 ~יס~ים וב~ד ~נשא

עוד
 מו~

 את~. מומחה אחד צדק
 ~ן חייםכ"ד

 רפאפו~
 חו~"ק

 ל~ו~
 יצ~ו ~גליל

~ 
 ~ה אשר על יסודו בנה נ~י נטע מו~נ ~מאה~~ה~~~~

לת~
 הקושית

 ~וב~
 בת'

~~ ~ 
 והת~יל הרמב~ם

 הר~~םשהחליט ב~
~~ 

 ה~~ת
 ב~

 לא ד~~ג מ~א משום
 ו~ב זה ד~ר התפשטות ~ב"ם יצאמאין משק~

~~ 
 דה~"ם דמא~ר

~סק
~  ~~ 

 סו~ה
 אסו~

 ~פ דשריו~א ~מ
 ע~

 ~תא ~ום הוה



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

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

~~~

 האי משום הוה דע"א דשריותא נמי החליט כן אם משקרי לאד~ל"נ
 כרב פסק א~אי ~יא ~ופיה דהא תניא בדלא דתלי ע~יו ~תמהניטעמא
 הלכה אי אזלא דהש"ס דהאיבעי' כתב עצמו הואהא

 כ~
 צרת דא~ר

 מלתא דע"א טעמא והוה אסורהסוטה
 דעל"~

 האמת או משקרי לא
 ד~טעמא דהש"סכסתמא

 דרי~
 הרב עכ"ל דרב למעוטי ודסיפא

 ת~לת הלא כרב ~רמב"ם החליט ואמ~י ~רב ה~כה אי איפשט נאוא"כ הנ"~
 דעתו ולפי זה דבר התפשטות להר~ב~ם יצא מאין לומר כך היהדבריו

 דהש"ס כסתמא או ~רב הנ~תא אם ~מימר בזה הוההאיבעיא
 אולמ~מאי א"~

 ננד הרמב"ם פסק הנ"ל הרב ~פ~ד הא ועוד מהא דהא
 עלי' דלאו מיתה והרי בד~~ה הש"ס דפריך מאי ונ~ד דהש"ססתמא
 הרח~ש ו~ם ה~וס' והנה ומנסבה דייקא ~שה מר דא~ר סמכינןקא
 ע"א בדקט"זכתבו

 בד~
 נראה מכאן וז"ל המנונא מדרב ו~יהמני'

 דסתמא דהיכא ~יניה דהש~ס סתמא מדפריך המנונא כרבדהלכה
 ובתראי קד~אי הפוסקים בכל הכלל וזה הכי הלכתא מיני' פריךדהש"ס
 מאחרוא"כ

 דסת~
 דה~"ס

 בדכ"~
 הלכתא דייקא דאשה מהא פריך

 הר~ב"ם פסק ואיך אסורה אינה סוטה דצרת ~דין הוה ולפ"זהכי
 ~ר"ח פסק א~אי הרמב"ם על היה הראשונים קושיות הא ועודדאסורה

 צרת ~בי הר~ב"ם פסק ואיך לחו~רא ו~ש לקולא דר"ח משום כר"עולא
 ~~י~ה ~~י~ה ד~~"ס סתמא ולפי חלי~ה ~רי~ה ~אינה לקולאסוטה
וה~יקר

 דמעיק~
 דאם יסודו ע"ז שבנה הנ"ל הרב סברת פרי~ה דדינא

 כשבא א"כ ומנסבה דייקא דאשה משום ~וה מ~י~ן דע~א דטעמאנימא
 הרב והביא דא~רייתא וסוטה ~ידה הוהבעלה

 הנ"~
 זה לדבר ראיה

 רבה האשה בפ~ רש"י מדברי מוכח ו~ן וז~ל רש"ימלשון
 בד~

 מזה תצא

ומז~
 הוא ~נוסה לאו דהך ~זינתה א"א כ~אר

 ואע"~
 דהימנוהו

לע"א רבנ~
 באש~

 דידעה עד דייקא נופא דהיא משום מאי טעמא עגונה משום
 קנס~ דייקי דלא והא ומנסבהבקושטא

 אלה רש"י מדברי עכ~ל לה
 דקנסו רש"י סיי~ שהרי כדבריו דלאמוכח

 ל~
 קנ~א הוא דרבנן משמע

 ~פיר דייקי דלא דאע"נ דמלתא טעמא ~ומר וצריך דאורייתא סוטהולא
מ"מ

 הואי~
 מוכח ו~ן מיקרי דאורייתא סוטה לאו ב"ד בר~ות ואינסבה

 תסברא לא ואת לרבה חסדא רב לי' דקאמר ע~ב דפ"טמהש"ס
 היא אשתו אמאי מרא~ון ממזר מ~ני ב~למא ומזה מזה ממזרהולד והתנ~

 הנ"ל הרב כדברי ואס"ד במ~זרת ליה שרינן וקא הוא מעליאוישראל
 דאשה משום מהימן דע~א טעמאדלפי

 דייק~
 הא~ה הוה ומ~סבא

 קאמר מאי א~כ דאורייתא סוטה הוה הבעל וכשבא ע"א ע"פשנשאת
 לרבה ס"ל דל~א תסברא לא ואת לרבהחסדא

 כסת~
 דהנמרא

 נאמן דע"אדטע~א
 משו~

 ~זידה הוה אפ"ה ו~נסבה דייקא דאשה
 ולא ~מזר הולד הוהושפיר

 ס"~
 דאמר כאביי

 הכ~
 על הבא מודים

 ביאה לו שאין ~ל דאמר ס~ל ישבב ~ר' ~לא ממזר הולד דאיןהסוטה
 בקידו~ין ~עיין כר"ע מתני' ואתיא דר~ע ואליבא ~מזר הולדבישראל
ס~ח

 אע"~ ע"ב~
 דייקא דאשה משום נאמן דע"א טעמא להאי אפילו

 יוצאת ואינה ב~ד ע"פ דנ~את הואיל ~זידה הוה לא אפ"הו~נסבא
 ו~חוורתא לה. וקנסי במתני' רש~י ~דכתב דרבנן קנסא מצד~הראשון
 הנ"ל כהן חיים נאם ל~עלה.כמ"ש

~ 

~"~~~
 ~ריידיננ ~"ק בעקיר קל~ן ר' בן יוסף ר' אשת ~האשה
 בהרי"ל ~ענדל הר"ר ~פי שהו~בה העדות ע"פ להנשא~ותרת

 וז"ל קצ"ה סי~ ר"א ~בי~ט בת~ ~ש ע"פ וני~וקי הנ"ל מק"קאיסר
 אחר למקום פלוני ממקום שהלך בד~ך יהודי נאבדאם

 ואח"~
 באותו

 נ~~א~דרך
 ההרו~

 איתא דאם הנאבד הוא שזה תלינן ~דאורייתא
 מקו~ו נודע הי~ ניצלשהנאבד

 וע"~
 יותר טוב והוא תצא לא נשאת אם

 וא"כ ~~רחוק ה~ים שפ~הו למימר אי~א דהתם שאל"ס ב~יםמ~אבד
 ~"ת רובא בתר אזלינן דאורייתא איסור ~חזקת שיצא~אחר

 ~סת~א ~נ' אלו רק נת~ל~ו שלא ~אחר ~דרבנן אף להיתר לצדדאפשר וא"~
 הוה לא בנ"ד ~ם ולפ"ז ה~בי~ט ע~~ל אלו הם הרו~ים שמ~אואותן
 שאינם סי~ני~ אפילו בזה דס~י לו~ר ~יתי ולכאורה דרבנן איסוררק

 הוה ~ני לא ~ו~הקין שאינן דסי~ים טע~א דהא~ובהקין
 ד~נן סימניםדקי"ל ~שו~

 וא"~
 הוא ד~רייתא בא"א

 דל"~
 סי~נים

 ואחד דו~תי בכ~ ה~י ~דא~רינן דרבנן סי' נמי ~ה~י דרבנן בא~אאבל ~א"~
 ישר~ל בת קטנה ~בי~ם

 בת~~ או~~
 ואוק~ינא

 ב~רו~
 ד~נן

דהואיל
 דהתרו~

 ועוד קטנה ד~בי דרבנן נשואין נ~י ~ני דרבנן
 א~רו שהרי ~~ד ד~יא לא העיון אחר א~םטובא. ~ה~~

 ב~~~
 עביד ~י

 ואע~ג תקנתא רבנן עביד לא באיסורא אבל בממונא תקנתארבנן
 דבר לעקור רבנן מ~ו לא ~איסורא אבלשפרש"י

~ 
 רש~י עכ"ל התורה

 התוס~ ~דברי להוכיח נלע"ד א~נם דרבנן סי~ מהני דרבנן באיסורו~פ"ז

ביבמו~
 ~ם דכתבו דרבנן אסי~ סמכינן לא דרבנן באיסור דאפילו

 איירי דאורייתא לאו סימנים ואי וז"ל הדיבור באמצע סימניםוקאמרו בד~
 מובהקים בסי'~כא

 דהו~
 סמכינן דרבנן דבאיסור איתא ואם דאורייתא

 ~וה עובדא האי הא בס"מ ~כא לאוק~י להו ל~ה דרבנןאסימנים
 אלא איץ ואז נפשו שת~א כדי עליו בששהו לאוקמי להו והוהבמשאל"ס
 באיסורא דאפילו מו~ח א"ו דרבנן סי' נמי ~הני ובדרבנן דרבנןאיסור
 לחוד ב~מונא אם כי מובהקים שאינם סי' רב~ן תקינו לא ~מידרבנן

 ב~ופו כאן שאין בנ"ד וא"כ הפקר ~"ד דהפקר משום הטעםוכדפירש"י
 מובהק סי~לכאורה

 אע"~
 ר~"א שמלשון

 בא~
 כ"ד סעיף י"ז סי'

 הוה באיבריו בא' דשינוימש~ע
 ס"~

 כתב הא
~~~ 

 נ"ו סי~ מלובלין
 והפו~ות עקומותדר~ליו

~ 
 הוה

 ס"~
 רד"ך בת~ו' ד~"ש שם וביאר

 עליו או בצדו ורושם האצבעדעקמומית
 ס"~

 אפי~ו ~ליו וס~~ינן הוא
 ~~ם ו~ם עק~~ית שיש ב~ה"ג דוקא היינו דאורייתאאאיסור

 הוה לא לחוד רושם א~ לחוד עק~ו~ית אבל פלוני אות בצד יש נקבכמו ~~
 עוד וכתבס"מ

 מהר"~
 וז"ל

 צ"~ וא"~
 אבל קי"ח בסי' הטור דכתב הא

 בא' שינוי ~ום או יותר או מאיבריו א' חסר שהיה כנון ס~מ אמר~ם
 כו~ א~ר ב~וף מצוי שאינו שינוי ד~ל עכצ"ל עליו סומכיםמאיבריו
 שנ~א או בלשונו י"ז בסי~ רמ"א דכתבו הא וא"כ מלובלין מהר"מ~כ"ל
 הטור~ לדברי שפי' מ~ובלין דמהר"מ בשינוי נמי היינו מאיבריו בא'~ינוי
~~~

 ס"מ שפיר ~וה בנ"ד דאפ"ה נ~~ד
 ב~

 שהאצבע ה~ד שאמר
 איז ימין מידהקטן

 שטא~
 ופרט דהואיל ~יוועזין ~רומט פר

 יחזקאל כנסת בת~ ~צאתי וכן פלוני אות ב~ד יש נקב ~מו הוה ימיןיד
 ~תב ~רד~ך ה~ה כו~ כפוף שהיה הש~אלית שבידו קטן אצבע עודוז"ל
 אך מהני ידוע במקום אומרים ~ם שומאאף

 אחרוני~
 ע~יו חולקים

 ו~ן חולקים בשומא דדוקא י"לא~נם
 הב~~

 אמר דאם ט"ז בשם ~ביא
 סי' לך אין ידוע במקוםצלקת

 נדו~
 חוט בת~ ועיין בלבוש וכ"כ מזה

 אצבע יוסף בית ובת'השני
 עקו~

 שכ~ ו~ף מובהק סי' הוה חולי מכח
 הנ"ל תשו~ ~ל על ~לל להתיר סומך אינני אמנם אם וז"ל הנ"להנאון
 אין לדעתיכי

 ס"~
 הנ"ל הנאון עכ"ל ~ו' יתיר או חסר שנברא כ"א

 הנ"ל דיעות ~ל עצמו ~און אותו כתב מ"ו ב~אלה אמנם נ"נשאלה
 דחסר נלע~ד עוד וז"ל כתב ה~ל הדיעות ~~ביא ואחר להתירלצירוף
צ~ורן

 במקו~
 דאי' חוני מכח עקום אצבע ~~ו והוה מצלקת עדיף ידוע

 להנאון הוה עקום דבאצבע הרי עכ"ל כו'בב"י
 ואח~ ס"~

 ~תב
 היו לא לפניו ~י היינו כו' ולקולא לחומרא צד ל~ל פנים ~~ראההח"מ ע~

 כונם מנין ורוב בנין רוב ועתה בימינו כאשר ו~ו"ת ספריםנדפסים
 להתיר דוקאכ~דא

 ~כ"~
 ב~ירוף הדברים ~תב שהנאון ואף ה~~ל הגאון

 בנ"ד נם הנה בנדים וסי~ ט"ע דהיינו התיריםשאר
 שי~

 בבנ~יו
 דלפי ~תבו והתוס~ והנ~וק"י דהר"ן וידוע לשאלה דחיישינן לוליביותר ס~~

 הש"ך ~ם לשאלה ~לל חיי~ינן לאה~סקנא
 ס~ סי~ בחו"~

 דלהר~ה ~תב
 חייש~נן דס~ל פוסקים לאו~ן ואפילו לשאלה חיישינן לאפוסקים

 ל~ ס~ ח"ב מהרי"ט ~ת~כתב ל~א~
 שאינו שנים או א' חפץ דוקא דהיינו

 בבית אחרים כלים להם שיש או ~לים אותם בלא להיות ויו~ל להםצריך

אב~
 הוא ~י~אר לא~רים הוא ~אילן הי' לא במלבושיו מביתו שיצא ~י
 בזה נם ~ולקים שהרבה ואף עכ"ל~רטילאי

 מהר"~
 וב"ח ~לובלין

בתשובותיהם
 י~ ~~

 בתשובה ווייל ~~י ~ש ע"פ בנ"ד היתר עוד
 וא~~ ~ט~ין יחד ובכליו ב~ופו דסי~נים פוסקיםושאר

 ד~ם
 דעותאיכא ב~

 החו~קי~
 היתר ~וד יש

 דהבי~ ה~
 מהר"ל בשם הב"ש

 וז"ל~ראנ
 א~

 בכליס ~ובהקים וסי' ב~וף א~צעיים סי~נים נ~צאו
 אפי~ו סי~ ~ני דאורייתא סי~ אי ~~"נ~ני

 דרבנן סי~ ואי שא"~
 בתרא לתירוצאדהיינו

 א~~
 שב~ליו הסי~ ומהני לשאלה חיישינן לא תו

 בתשובות לה~און ~צאתי והנהע~"ל
 פני~

 ~אירות
 ש~

 נ'
 ע"י אלא זו ~שה להתיר ~ו אין ועתה וז"ל ~נ"ד בעובדא ~משלהתיר שס~

ס"~
 כו~ ~ש~אלית שבידו השנ~ת ~אצבע רושם לו שיש ~ו' העד והנה

וא~
 ~בהק סי~ הוה לא דרושם הפוסקים לדעת

 הוה ה~וםדצ~צם הי~ ~ודי ~~
 ס"~

 ~ל ~ל לו שיש ~י~ ~גידה שהעיד מה ~ם
 ו~ן עב ~~פורן ה~דול באצבעש~ל

~ 
 שברגלו שבר שני~ר כו~ שהעיד

ועוד
 ~~ ~צטר~

 שבעובדא ואף ~~"ל הבנדים ~ה~ירו ~ו~ א~דנות
 הקטן אצב~ דעקי~ א~ סי~ הוה ~נ"ד גם בגופו ~י~נים ~~ הוהדידי~

 ב~ ובפר~ עקו~~ הי~ אצבעותיו ~אר שה~יד ~נ~וס~
 ~הג~ד

ב~פ ~נ~
 ~~ונ~ הי~ ש~~קו~

 ה~ הצדד~~ שבשני א~ב~ותיו ~שני ~וד
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~ ~ ~  המנורה פני מול אל כמו האמצ~י לצד ב~קימתןנוטין 
 יותר לדעתי וזה~

 איסור אם כי הוה לא ~נ~ד ובפרט פלוני אות ב~ד מנקבס~מ
 דברינו ב~חלת הבאתיכאשר דרב~~

 וה~או~
 התיר מאירות פנים המחבר בעל

 א~א דהוהבעובדא
 דאוריית~

 בת' יעקב מנחת בעל ה~און גם יע"~.
כ'

 א~ וז~~
 מאיסור יצאו ודאי כו' יהודי שנאבד בנ"ד ה~ה

כו~ דאוריית~
 ~~~ ו~יר~

 שדעתו ~אף ה~מאלית ~בידו אצבע לעקימת מלבושיו סי'
 עיי~ש בעלה שנאבד מיום ת~ימה שנה כלות עד אם כי להתירהשלא
 ומחצה מ~נה יותר הוא כבר בנ"ד ~םהלא

 לכ~
 להנ~א מותרת לענ"ד

 להוראה ראוים ישראל חכמי תרי א~י שיס~ימו בתנאי תצביין די ~בר~כל
כזו.

 ד~~
 היום

 יו~
 חיים תקדלית~ל תמוז ואו ג'

 כה~
 חופה"ק רפא~ורט

 יצ~ו וה~ליללבוב
~ 

 למי יד~י ולא בכתובים מצאתי זו~תשובה
 ~ מקדושים~

~~~
 מאיר ~מו אחדאיש

 ב~
 כ~ג אדר בחודש מא~תו שהלך יעקב

 כפר דרך בבואו ברלינכי אל ללכת תקכב"ל שנת אשתקדבו
 בערך לו שהי' שווערין מעות ~חליף בו שדר ממקום פרסאות שניברי~א
 הי' אשר הרוסין מן מלחמה אנשי עם מביתו עמו שלקח ר"ט מאותשני

 עמהם ור~יל ממכירו היה אשר אחד ופונדקית פונדקי אצל אז שםחונים

 ל~וש~
 מלחמה אנ~י י~ד עם ה~ליף ופונדקית הפונדקי הסיחו אשר וכפי

 ולא עוד שב לא ומאז ברלינכי בדרך הולך וראוהו מ~ם נפרדואח"ז
 מלבד ממנונשמע

 שבאו~
 וועדי"ל ניא מעיר ממיודעיו א' בו פ~ע יום

 לוואמר
 ~ביו~

 ואחר אביו אצל בברלינכי לשבות ד~תו הסמוך השבת
 ה' יום היה וזה לביתו ישוב~בת

 כ~~
 האיש ~עלם ומאז ה~~ל אדר

 לא ה~"נמאיר
 נוד~

 אביו ~ל ~ו הי' מה
 ל~

 ביתו אל ו~ם בא
 ל~

 חזר
 שאחר בחודשאך

 ז~
 מן מלחמה מבעלי אחד אצל יעקב רבי אביו ~כיר

 החותמות נתק~קלו לא שעדיין ומיטאל וכסף חותמות ~ולמירוסין

 וה~עניה~
 נתפס זה ועל בברלין בנו שקנאם בט~ע לו ניכרים היו

 אחרים בע"מ מב' שקנאם אמר והוא שלהם הראש מן ההואמלחמה הבע~
 ונתפסו הנ~ל ברי~א ב~פרא~ר

 אות~
 בזיקים אסורים ~והובאו השנים

 זה ואחר ~צ~א ~ראל
 בחוד~

 אח' ביער מראסט תוך מצאו ~יון
 הרו~ ~ברלי~כיברי~א שבי~

 בט"ע לו שנדמה אמר אביו רק צורתו ניכר דלא
 הה~~ ראשש~ערות

 כנפות וטלית ב~ופו ט"ע ו~ם מאיר בנו כשערות
 ב' ~ליו תפורות צוארו א~ל הנשארת שע~יו מ~תונת חתיכה ו~םוציצית
 כא~ר מינקלה מאיר ר"ת מ~מאותיות

 ה~יד~
 היה ~כך זה קודם אשתו

 והכר פרומים ב~דיו נמצאו עוד היא שתפרה ממה ~לו בכתונתרשום
קטן

 ש~ת~
 מן ו~תיכה בדם ומלוכלך משונות תפירות

 רחוק לא שלו משטרומפף שהוא ל~ם~~יכר השטרו~~
 מ~ו~

 וכליו
 ע~

 צורות
 ובדרך לבנו ~ותו ומסר מלאכתו ש~מה לאביו ~ניכר ב~עוהדפ~סים
 ח"י אשר ת~לה ג"כ מצאוהזה

 חתו~
 שניכרו א~רות וכמה בתוכו

 מכפר נכרי בא ואח"ז היהששלו מתו~~
 הנ"~

 ~מע איך בברלינכי ל~ת והסיח
בבירור

 שהרוסי~
 המטבעות מצאו כאשר מאיר עם המעות ~חליפו

 שלמה שמו א' איש העיד וזה אחריו ורדפו עליו כעסו~רו~ות
~ 

~~~
 ה~יד

~ 
 הרוסין מן ~א~רשטין של מ~רת שבא הנ"ל שלמה
 שני שה~י~ו המעמד ב~ותו שהיה לפ~ת הסיחבבערינשטאט

 הדבר אודות על אותם ודרשו וחקרו המשפט אל הנ~ל ה~~וסיםהרוסין
ההוא

 ושמ~
 ~אשר וטיט ברפש והש~יכוהו אותו ~המיתו ~~ודו

נמצא באמ~
 ש~

 העתק ~"כ זו אשה של דינה מה
 לשו~

 נפתח וכבר ~שאלה
הדבר

 אבתרייהו אענה הק' ואני ב~דולי~
~ ~~~~~~

מתחי~
 צד הזאת השאלה במשפט אשר ההיתר בצדדי לדון

ההי~
 ~ניכר אמר ~אביו הוא הראשון

~ 
 ששערות בט"ע

 של זה עדות ד~ני לומר לו והיה ב~ופו ט~ע ו~ם בנו ~שערותראשו
 כ~ר דחמי'אביו

~ 
 ד~מי~ שלום האשה פרקה~יבורים ב~ט~ כמ~ש פסולה חמ~ה דדוקא ע~נה לע~ת

 נא~
 וכ~כ

 ~רי~ בשו~
 ל~א בסי'

 בארו~~ו~ת
~~ 

 ובשו~ת ~~ט ס~
 סצ~ ח~

 דין בזה הי~ אם וכ~ז
 ~נה אנן ונחזי~~ע

 ט~
 ~כל זאת מודעת ~שו ~רות של

 האר~
 דלא

 מ~ידין אין היא שלמה ומשנה~ני
~~ 

 ~ו~ ~נים ~~וף ~ל
לו י~ אפי~

 ס~מני~
 ובכליו. ב~ו~ו

 ~~ וא~
 כל של

 ה~ו~
 כמו ~נים הכרת בלא

 שלדעת נודע כברב~ד
 הראשוני~

 התו~ ש~תב ~ת ~דעת מלבד מהני לא
 דאין דהא בשמו~ם

 ~יד~
 על אלא

~~ 
 ה~ינו

 באי~
 שם

 אל~
 ~בל הראש

אם
 כ~

 שם א~ן אפילו ש~ם ~~ו
 ו~דח~ פ~ו~

 ~כירו י~לין וחוטם
ב~~ע

 ~~ ה~~ונ~
 החי~וק הזכירו

 ו~ ~~
 ~~ו ~~~נים ה~ה

 סי' א~~ ובש~עעליו
 י"~

 ~חל~ו וכתב זאת ר"ת ד~ת הז~יר כ"ה סעי'
 והריטב~א הרשב~א ~והם האחרוניםעליו

 והרא~ה~
 והח"מ

 והב~~
 כתבו

 והוכחות אומדנות לשאר ד~תו ומצטרפים ל~מרי ר~ת דברי נדחודלא
 הע~ונה תחי' בצלו אשר היתר וצד מעט מר~וע בזה לנו יש ל~אורהימעתה
 אמנםהזאת

~~ 
 בזה

 איכ~
 שנינו שלמה מש~ה ~רי בנ"ד קיוהא

 ~נמצא מאחר בנ~ד ימים ~~ עד אלאמ~ידין אי~
 ההרו~

 ~הכתונת ב~ופן
 ודאי נראה הצואר ~ביב הכתונת מן חתיכה רק נשאר ולא נת~כלהשנו

 מונח מ~"ישיותר
 ההרו~

 שם שמצאוהו המראסט בזה
 וכמ~

 בשו~ת ~~כ
 מעט ~רי לנו עוד אמנם ז~ל. כהן נפתלי מו~ה בשם צ"ו בסי' השניחוט
 ~פניו חבול ~~א ה"מ ~~י עד אלא מעידין דאין דהא ~כ' ר~תמדברי
 אינו אםאבל

 חבו~
 ט~ ע~י ~ים כמה אחר אפי' עליו מעידין בפניו

 של
 וזכרו וצורתו~ופו

~ 
 מדברי והוא כ"ח סעיף שם והש"ע י~ז בסי' הטור

 כשאין דוקא דהיינו ואור~ת וז"ל מעידין אין ד~ה דק~כ דיבמותתוס'

ש~
 ניכר וחוטם פד~ת כאן אין א~ילו שלם ~ופו כל אבל ~פר~וף אלא
 הכי דקאמר הוא בסי' דוקא דשמא ועוד ה~וף סימני ע"י היטבהוא
 ט"ע ~~יאבל

 אחר ואפילו ~ופו כל שיש כיון ה~וף סימ~י ע"י היט~ ניכ~
 כמה אחר אפילו ניכר שהוא ידוע ודבר כ~כ מ~תנה אינו כי י~יםכמה
 עכ"לי~ים

 והרא"~
 מעידין דאין הא הישר בספר ר"ת כ~ב וז"ל כתב ז"ל

 היינו פ"פ עלאלא
 ~ כשא~

 אז ~ראש א~א
 אי~

 בט"ע להכירו יכול
 החוטם עם שלם ~~רצוף כל שיהיהלא א~

 אב~
 אפילו שלם ~ופו כל אם

 ואפילו ב~ופו לו ש~יו סימנים ע"י בט"ע להכירו י~ול ו~וטםפדחת אי~
 מסל"ת מעכו~ם ו' בסי' שלו ב~ו"ת הב"י וכתב עכ"ל ימים כמהאחר

שי~
 ט"ס שכתבו השני ה~וף סימני ו~ע~י והרא~ש התוס' בדברי ט"ס

 כמה לאחר ואפילו ~ופו כל שיש כיון ~י~ב ניכר לחוד ט"ע ע~יורק
 בדברי וכןימים

 ~ר~~~
 יכול וחוטם פדחת אין א~ילו וצ"ל ט"ס יש

 לשיטת דשמעתין וכללא וז"ל שם וס~ים הג~ף סימ~י ע~י או בט~ע~~ירו
ר~ת

 ~א~
 אלא מצאו לא

 הרא~
 וחוטם ופד~ת פרצוף בו שיהיה צריך

 א~ו מכל א' חסר אם הא בט"עויכירוהו
 אי~

 ~ופו כל ~מ~א ואם מתירין

של~
 פדחת לו שאין אע~פ דבר ממנו חסר ~לא כלו~ר רא~ו עם

וחוטם ופרצו~
 בין חילוק יש מיהו א~ו את מתירין בט~ע אותו מכירין א~

 שלם ד~ופו ~ונא בכל דלר"ת מהרי~ק בדברי שהוזכרו עליולהחולקים ר~
אע"פ

 שאי~
 פרצוף לו

 פני~
 ופדו~ח

 ~עידי~
 ולדברי ~~י אחר אפילו עליו

 אפי~ו עליו מעידין אז ופו~ח פ"פ ויש ~לם ~ופו כשכל עליוהחולקים
 הב"י עכ"ל ~"י עד אלא מעידין אין מאלו א' חסר אם הא ~~יאחר

 מ~ארבת~ובה
 מז~

 אע~פ ~לם ~ופו כל אם ר"ת ~~דעת
 שאי~

 ~דחת לו
וחוטם

 מתירי~
 וא~כ ר~ת לשיטת מראים הדברים וכך בט~ע אשתו את

 למ~תי~
 חבול אינו ~אם רק כתב לא והרי לר~ת בש~ע זה זכר לא

 דבריו ומפשט וצורתו ~ופו של ט~ע ע~י ימים כמה אחר עליו מעידיןבפניו
משמע

 דב~~
 ט"~ תרת~

 ו~ם ~ופו ו~ל ~רתו של
 אי~ א~

 דהיינו פו"ח לו
 בפ~יוחבול

 אי~
 דין מן ובר ג~י. עד אלא עליו מעידין

 עי~
 תוס' ד~רי

 ת~מוד~ריכים
 והאחרוני~

 בפשט הרבה נח~ו
 דבריה~

 ~רי"ק ה~ה
 ~מהרח"ש~ריב"ל

 והרב~
 ~ופו כל אבל בתחלה תוס' מ~ש הנה זולתם

 ניכר כו' אפילושלם
 הו~

 עבידתייהו מא' סימנים ה~וף סימני ע~י היטב
 קיים ~ופו כל אין אפילו ביותר מ~בהקים הם~ם

 מתירי~
 ~בהק סי~ על

 לן אהני מאי מובהקים אין ואם הפוסקי' רוב אצל רווחת הלכהו~ך
~הרב

 בק"~ מהרח"~
 עשו י"ז בסי~ והב~ח ע"ד ד~"ה

 פ~
 ואמרו דבר

 נמשכו אחריהם הבאים וכל ר"ת לשיטת ט"ע בהדי שא"מ סי'דצריך
 דזו להולמו קשה והדבר זו סבראאחר

 מני~
 ו~ם לנו

 בעני~
 ~~נו

 ופוסקים השו"ת בין ודיעות ה~ירושים רבו התוס~ שכתבובפניו חבו~
 אוסר וזה מתיר זה סותר וזה בונה זה שואלים לאלו אלוהאחרינים
 על דיתמי יתמי ואנן ים מני ורחבים ארוכיםודבר~ם

~ 
 ואל נ~ען

 ~ניננו ונחזור ואכ~מ. בזה הארכתי ~לי ובקונטרסים נפנה מקדושיםמי
 לדברי אף שלנודב~דון

 ר~~
 נשמע מקודם שכבר והוא לפנים צריך הדבר

שנהר~
 שהר~ו הודה והרוצח

 השא~ ב~ו~ כנז~
 נאמן ~א אין ושוב

 די~מות מהא לה אמינא ומנא לי~ בדדמי דאמר דחיישי' בט"ע עליי~עיד
 דע~א טעמא א~ד כו~ ד~א טעמא מהו במלחמה ע~א להו א~עי~קט"ו
 ות~וייהו ~ופי~~י ד~א לא והכא ו~נסבא דייקא ~ופה דהיאמ~ום
 כאשר הדברים כן בדדמיא~י

 ו~רשב~ אומר~ את~
 ~ב בחי~

 ד~א טעמאא~ד וז~~
 ו~

 הכא ~ין עצ~ו ~עד פליג לא אמאי לי תמי~
 אבל ולימאלעלמא

 ה~
 ~~לומר בדדמי דלמא

 סו~
 דעתו על

שמסתמא וחוש~
 א~ במלח~ נהר~

 חז~ דלא
 ~יר~

 ת~י בה דאי~ דחדא ו~ל
קאמר

 וה~
 ~מא

 דע~
 דמיית ממש דידע ועד כלל משקר דלא משום

ל~
 וא~ילו אמר

 אמר ~א נמי בדדמ~
 א~

 אלא דמשקר זמנין ~כא
 משו~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  
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~ ~

 ע"כ בדדמי סמכו תרויהו דלמא למי~ש דאיכא כ"ש והכא דייקאדהיא
 ומסיק דמי כ~חמה מים והא וכו' ת~ח מב' למיפשט הש"סובעי
 וכתבו ~ימנים וקאמרי בפניהם והעלום שטבעו נשים שראודמיירי
התוס'

 והרא~~
 למים שנפלו שראו דכיון בזה מהני לא לחוד דט"ע

 היטב מכירו שאי~ו ואף שנטבע הוא ~זה לו נדמה מיעוטבדבר
 או~

 שזה
 חיישינן ובע"א איפשטא לא האב~י' ולשיטתם בדדמי והיי~ו ש~טבעהוא
 כ"כ ~דים בב' מ~א"כ ע~א ודוקא בדדמידא~ר

 הרא"~
 ד~א והאחרונים

 דעה י~א בשם כ' כ"ח סעיף י"ז סי' ו~ש~ע בדדמי עדים בב'חיישי'

ז~
 לא דע~א והו'

 מהי~
 דאין הב"ש וכ' בט"ע להעיד הטביעה ב~ראה

 שהו~ד ובין בעל~ו ראה ביןחילוק
 ל~

 אשכ~זי ר"ב בת~ו' הוא כן קודם
וכ~

 בשו"ת
 עה"~

 ~דלא דוקא ול~ו הכי ס"ל הרא"ש דאף וכ' ע~א סי'

כצ~
 סי'

 מ~~
 נזכר ~לא ~ב~~ע היות עם וה~ה הטבי~ה. ראה הרא"ש כ'

 אחת ודא דדא מכרעת הד~ת ~כ"ז במ~אל"ס נטבע בענין זהחילוק
 בשו"ת וכ"כ לי' בדדמי חיי~י~ן דב~"א מאחר יצאו א' ו~מקוםהיא

ע~~~
 שפלוני פסק ד~א קלא ויש מקודם ידע אם אבל וז"ל ~נז' סי'

נהר~
 הנ"ל זלמן שר' הנ~ל ליהודי לו אמרו שמקודם וביותר בנ"ד כמו

 בנימין משאת בשו~ת וכ"כ עכ"ל בדדמי לחוש יש ודאי בי~ר מונחהיה
 ~סמוך שאין ~וסי'

 ע~
 בשמע הרא"ש

 ה~ביע~
 כתב ו~ם ההרי~ה או

 ~"כ מודה הרא"ש~~ם
 ב~

 בידי אי~ו כי מ"ב ב~ם הוא ~כ~כ
 המת ב~וף ~לאביו ט~ע שהוא ה~אש~ן ~זה ההי~ר צד ~ו ה~ךומעתה כעת~

 בפני רוצח הודאת ש~יא ש~י ההיתר צד אל ונ~ן מזה נ~תיקואנחנו
 דרי~ה ע"יהמ~פט

 שח~ר~ וחקיר~
 היות עם הנה המ~פט בפ~י א~תם

 עכו"~ בדיני ב~ו"ת הב"י~כ"כ
 הודה ~אם מהרי"ק ב~ם ו' ~י' מס~"ת

 להתיר ~תכוין דלא דנאמן הרוצח ~הוא אותו ~~י~ו בטרם המש~טבפני
 מתחייב הוי לא היא דקושטא לאו ואי בזה ראשו מתחייב ד~ריו~העיד
 סי' מלובלין ומ~ר~ם ס"ח ~י' והמ"ב הב~י ~סכים וכן למלכותר~~ו
 אמנםק"י

 מהריב"~
 שמא למיחש דאיכא משום ~"ז חולק נ~ח ס~' ~~א

 ירא שהיה מחים מות בחר יסורים אימתמחמת
 של~

 לידי אותו יביאו
 עכ"ז רא~ו מחייב שהרי ולהתיר לה~יד כונה חשש כאן דאין ו~היעינוי
י"ל

 דמח~
 כ~ו סי' מהרש~ך הס~ימו ולזה כן אומר היםורים יראת

בח"א
 ו~רשד"~

 סי' חאה~ע
 קס~

 והרא~"ח
 וכ~כ ע~ה סי' חאה"~

ב~ו"ת
 מחר~"~

 וכבר ~~ונה בפסק מפראג מהר"ל מדברי וכו' ל~ה סי'
 דאי~א דהי~א ב~"עכתב

 פ~ו~ת~
 אלו בדי~ים

 הולכי~
 ואע"פ לחומרא

שיש
 חולקי~

 כבר א~ר א~ר יבא ~י בזה ~ם
 שהודו מל"ת האבר~טין של ממשרת ~שמע העדות זה ~~ם ~"כומבואר בח~~ וכ"~ בש"~ נ~ב~

 ממש בו אין אותו שהר~ו ב~"מ ב'~ותן
 כ~~

 מפי מל~ת דנכרי ד~הי
 נאמן בעלמא מל"ת~כרי

 ה~"~ כמ~
 ולסברא ט"ז ס~יף שם

 ה~זכרתרא~ונה
 בהג~~

 העיד לא אפילו
 בפירו~

 ~סל"ת שהראשון
 ב~ורש מהרי"ק דברי ~והם ~אמן~מי

 קס"א~
 ביאר שם מהרי"ק הנה

הטע~
 ~"כ נקרא לו וה~יד אחר ל~וי ה~וי שואל אם שאע"פ מפני ~הוא

 הב' ~ה~וי כיון ו~וד ישראל בפ~י שלא ששאלו כיון~ל~ת
~ 

 דבריו ביאר
לא

 תלינ~
 בנדון משא"כ הראשון ה~וי אמר שאלה שמחמת לומר להחמיר

 יסיח לא עצמו הרו~ח שודאיכזה
 דברי~

 לפ"ת הם ב~פ~ו אשר כאלו
 וחקירה דרי~המבלי

~ 
 ואנח~ו בדבריו שנתפס מודה בע~כ אשר ה~ופט

 אומר הע~וי ~מיראת~וששים
~ 

 ועוד הב' ה~וי סיפור לו אהני ומאי
 לפ~י שה~יד ה~דה לאותו נתכוין ה~ני ~וי שאותו הדברים נראיןהרי

 אותו הביא מי כי שנז' הודאה לשון ו~דמשמעהמשפט
 להודו~

 דבר על
 פסק ~נקרא קטן בכרך מ~אתי וכן ~ואר וזה המשפט מקום מב~יכזה
~ל

 עגונ~
 כמ"ש שכתב ע"ב ~~ו בדף פאלק מהר"י לה~און מיוח~ת

 והוא ממש בזה כיו~אבנידון
 ששמ~

 מסל~ת ~כרי ישראל
 ש~מ~

 שהודה
 שהי' והדב~ם כליו סי' מצד מזור לבקש ונלך מזה נעתק ומעתהרוצח

אצלו
~ 

~~~~
 בט"ע אביו והכ~רם ~לו שהיו בשאלה הנזכר החותמותמצד

 היתר צד שום שאין ודא~ ט"ע מצד הנה בברלין בנושקנאם
 היו דחדשיםמאחר

 והל~
 העין שב~תן שלא דבכלים בישראל רווחת

 ט~~ ~הני ~א חדשים ~~יםדהיי~ו
 אבידה להחזיר מרבנן לצורבא אפילו

 החותמות מנין אביו שה~יד שאומרים מה אך רס"ב סי' בטוש"עוכנזכר
 שמ~נו לא עדיין אבידה לענ~ן ~י' דהוי נהי משקלםבצירוף

 לש~לה חיישינן דלא איתא ~י אפילו ועוד ביותר. מובהק סי'ומשקל מנ~ שיהי~
 ולפקדון ו~פילה למכירה לחוש יש עדיין כלים גולמי ש~ם ~~רבהא
 רווחת ד~לכהוא~ג

 נא~ ד~~
 על לומר אדם

~ 
 חב~ו ביד שהוא

 בידו הפקידו או נפלו וממנו שלו~הוא
 ודוק~

 להשאיל העשויים בדברים
 הכי ~מר~ו~ש~יר

 ב~ו~
 בפקדון אלא ~מקבל

 אע~
 ל~פקיד שדרכו

 קי"ו דף ביבמות ~הדיא התוס' וכמ"שאצלו
 ד~

 הי~ו נקנות אותיות
 בשלו מוחזק שהאחד ח~המטעם

 ואי~
 מידו לה~~א נאמן זה

 בודאי חיישינן ~לא"ה מיהו שם התוס' מלשון ג"כ וכדמשמעבעלמא בטענ~
 דף בב"מ דאיתא מהא לזה ברורהוראיה

 עבדינן היכי דיתמי זוזי הני ~
 דבר אבל כו' נהלי' לי' ויהבינן פריכא דהבא לי' דאית ~ברא בדקינןכו'

 יבו~ו שמא דחיישינן ה~וס' וכ' נינהו פקדון דלמא לאמסוים
 בפי"א והרמב"ם יתומים מיד ויוציאו אלו סי' לו שיש חפץ ~ידו~הפקיד עדי~

 ~אינו ~דיין ויראה הממשכן זה ימות שמא הוא שהחשש כ' נחלותמהל'
 ~חיי~י~ ~"פ הרי ~י' בו התובע שיתן אחר היתומים ~ד ויוציאנואמוד
 ~ששו במ~ון ואם היתומים מעות להפסיד ~לא לענין אפילולפקדון

כ"~
 בר"פ אמרו וכבר א"א איסור כי אף באיסור

 י~
 דבתחלת בכור

 רוב וכמעט בשו"ת והב"י יבמות סוף המרדכי וכ"כ החמירו~דות

האחרו~י~
 וזה

 ראי~
 מהר~ל לה~און סתירה וזה תשובה עליה שאין

 ועוד חיישינן לפקדון אפילו והרי לשאלה דל"ח דלמסקנא ~~תבמ~ראג
 רבא אמר קי"ו דף דיבמות מהא ראיה ותו באריכות. בסמוך ע"זאדבר
 כתיב דהוי שטרי תרי דהני ר"ג יצחק לב' חיי~ינן ד~א לה אמינאמ~א
 בר חבי ו~א אבוה בר רבה ב~ו וא~בי חבי בר וננא~ ~נאי בר חביבהו
 אפילו ממון דלענין כיון ותוס' ופירש"י ב~הרדעי איכא טובא~נאי

 ~ענין ~יי~י~ן ~אהוחז~ו
 איסור~

 ~מאי ואביי ~יי~ינן לא הו~זקו ~או כי
 מפקיד לא כשמי' דשמי' כיון לפקדון אי ~יר מזהר לנפילה איניחוש
 חייש ד~א דהא תוס' וכ' ב~ירה ~קנית אותיות למסירה אי~י'
 ~נפיל~אביי

 מיב~ש שיפול היינו
 ז~

 ~פ~~ה והיא כן ששמו אחר וימצא
 בפ' אביי סובר רבים וימצאו מא' שיפול דרבים נפילה אבלדיחיד

 ד~פילה חיישינן לכולהו שלנו בנדון ודאי לאביי והנה דחיישינן קע"בדף ~~

דרבי~
 שאבד ר"ל היא

 ז~
 נא בפקדון וכן העולם אנשי מכל אחר ומצ~ו

 הש~"ח לו ~כר דהיינו למסירה ~מי ה"ה כשמי' דשמי' לומר~ייך
 אע~ג רבא ואולם במסירה נקנית אותי~ת דס~ל מ~ום ורק ב~ת~ה~תנו א~

דאי~ו
 חוש~

 ~ם תוס' וכמ"ש ופקדון לנפ~לה
 ~מ~ מאי ד~

 דייק עכ"ז
 לי' הוי יצחק לתרי דחיישי' איתאדאי

 למיח~
 דלמא

 מ~
 והשתא לי'

 לענין והנה בו~וזר
 מסי~

 לחיש ראוי הי' מת~ה ~ו מכירה דהיינו
 ומזה הוחזקו בדלא יצחק לתרי באיסורא חיישינן א~ו בממון~הוחזקו
 בהוחזקו ואולם באיסורא חיישינן לא הוחזקו דב~א ראיה רבאמייתי
 ס~~ו~אי

 היה שהרי דמי הוחזקו כמו זה נדון והנה ב~יסורא ד~יישי~ן
 ובאיסורא במתנה או במכירה שירצ~ מי לכל החותמות למסורי~ול

 בק"ע ראיתי וכן ותוס' רש"~ וכמ"ש לרבא אף~יישינן
 בש~

 מה~א
~זר~י

 שחו~~
 לכאורה ~ראה היה כבר ופקדון ~~פילה ואו~ם למכירה

 דלא כרבא דקי~ל חיישינןדלא
 חיי~

 בפ' כנזכר דרבים אפ~לו ~~פילה
 וכ"כ שם~"פ

 הרא"~
 עם אבל דרבים לנפילה אפילו חיי~~נן ד~א שם

 ל~פילה ה"ה באיסורא למסירה חייש דרבא ד~מו חדא ליתא~דיוק
 שאין בממון דוקא דזה ועודו~קדון

 לבט~
 בו המוחזק שביד השטר זה

 מ~ואר וזה אצלו הפ~ידו או נפל אחר שמיד ~ומר בעלמא חש~אמחמת
 ותימא וז"ל נקנית אותיות בד~ה ~כ' התוס'מדברי

~"~ 
 בדברים

 ידועים אפי~ו כי שלו שהוא לומר נאמן שהמוחזק ול~שכיר ~השאילע~וין שאי~
 והמנוהו נאמן ה~חזק שכתב הרי לפקדון לחוש אין לזה זה~מאמינים
 וכ"כ חזקה~טעם

 סו~
 יכו~ הקלף דוד~י ופי~ בזה~ל הדיבור

 ש~א לעכב
 שמא להסתפק ש~וכל כ"ז להוציא יוכל לא החוב אבל חזקתויפסיד
 ואדרבא חזקה כ~ן ~אין חיישי~ן ודאי באיסור וא~כ ע~כ אצלוהפקיד
 דהוא חבי בר ננאי מ~ני ראי' רבא דמייתי והא א"א בחזקת העמדא~ל
 שנת~אר וכמו סי' בהם לעשות הי' שוים ששמותיהם ~יון תוס'כמ"ש
 מסו~יאלמעלה

 ערו~
 נחוש לא ואיך לפקדון חיישינן דיתמי בזוזי דאפילו

 ששמו נפל מאחר ~מא חוששין ממנו ואבד ~ט המביא ו~רי ~נפילהזה
 והיכא חיישינן דרבים לנפ~ה ו~כ"פ כ"ז דף ב~יטין וכדתנןכ~מו

 נפל מאחר שמא חיישי' לכ"ע והוחזקו מצויות~~יירות
 שש~

 כשם
 וכ"כ ~נפילה כאן למיחש דאיכאומכ"ש ~

 הרשב~
 שם בחידושיו

 ששמם הרבה לאנ~ם חוששים אנו כשמו ששמו אחר שיש רואיםשאנו דמא~
 דלנפיל~ הרי עכ~ל חייש דרבים ולנפילהכשמם

 וכן באיסורים. חי~י'
 ורשב~א ה~ן מדברימוכח

 שהבי~ וריטב~
 דסי~ בסו~יא בשטמ"ק

 אהא הקשו והרשב"א~הר"ן
 דא~

 אבדות ב~ל ד~"כ לשאלה חיישי'
שבעולם

~ ניחו~  
 ויודע לאחר מכרו סי~ הנותן

 סימנ~
 ו~ן

 ש~
 שאלו

 ~ו שמ~ר שהמוכר ות~~ו ס~מניו יודע והשואל להם והחזיר~עלים
 נאבד ששאל כלי שאותו י~ מניןה~אל

 פ~ני ~י ויא~
 הו~

 ו~ן
 אם ~מ~ר הטעם והואסימניו

~  
 יוד~ מנין

 ולפ~ך ~נאבד
אבידות בכ~

 דע~
 דחייש ל~~ן וא~ילו לחוש אין

~ לשא~  
 בשם

 ה~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~~ ~ ~  

~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

וה~ב~~
 עוד

 ש~
 ניחוש שב~לם ~בידות בכל להקשות הר~"ן בשם

ל~כ~ה
 ולו~

 ואיכא ס~ יודע הוא ולפיכך לאחר ~כרו סי~ הנותן שזה
 להוציא רשאי אתה ואין ~~דת בחזקתו היתה דשלו דכיוןל~י~ר
 בעל~א חשש ~שום~רשותו

 דאלת~
 נפילה בעידי אלא ~חזיר לא לע~ם

 דהיינו בש~ו כתבועוד
 ד~ טע~

 ~נין שא"כ ול~וכר לשואל חיישינן
הוא

 יוד~
 שנאבד

~ 
 שהשאיל חיישינן ל~שאיל ורק ה~וכר וכן ה~שאיל

 ואבדו ל~חרכליו
 והשו~~

 וא~כ לו ושלם ברשותו שאינו לו נשבע
 ~בידה כל וא~ת הריטב"א בשם שם עוד הר~ב"ם בשם ע"כ שנאבדיודע ה~אי~

 אחריתי ~לתא ~תנה או ד~כירה ונ"ל ל~תנה או ל~כירה ניחוששבע~ם
 ועוד כליו את ל~כור ~וי ~ שאין כיון ~חזקתי' ~~ונא ~פקינןו~א
ד~נא

 יד~
 כול~ ~דברי הרי כדלעיל וכו' החפץ את הלוקח שאבד ה~כר

נש~
 ל~כירה דחיי~ינן

 ול~ת~
 חזקה ~ום או חיישינן לא דבאבידה ורק

 דאיכא בע~ונה וא~כ ידע ד~נא ~שום~ו
 חזק~

 ~א ל~י~ר וליכא א"א
 דחיישינן וכ~ו שאלה כ~ו לכולהו ח~ישינןידע

 ל~כיר~
 חיישינן ול~תנה

 דיב~ות ~וס~ כנראה היא א' דהכל ופקדוןלנפילה
 ~~א סי' בשו~ת להב"ח~~~~~~ ~

 שהב~
 לפקדון חיישינן דלא ראיה

 בין ופקדון לנפילה חיישינן דלא ~זכרתי ד~~ות~סו~יא
 השטרות נ~או כאן דא~רינן ~שום הטעם וכתב לרבא ביןלאב~י

 ~תחלתןהיו כא~
 ו~~

 דיצחק בעובדא
 בקורטבא נ~צא כאן א~רינן נ~י ר~~

יצחק
 ר"~

 אע"~ הנ"י וכתב היה וכאן
 לי' לית אשי רב ה~דיר ~פ'

 ל~בי הא הכי א~רינן דלא הוא ~~ונא ד~בי י"ל היה כאן נ~אדכאן טע~
 ע~ונה ~שום א~רינןאשה

 ו~
 להביא ביקש

 ראי~
 לפקדון חיישינן דלא

 שהרי ~~ווהתי~א
 בת~~

 ל"ח דב~~ונא דכיון שכתב רש"י דברי הביא
 דבאיסורא הרי חייש~ן לא נ~י הוחזקו לא כי באיסורא בהוחזקואפילו
 יותר ב~~ונה להקל הנ"י דברי ותפס חזר ואיך דר~א ו~ין טפיחמיר
 אדרבא בתחלתה אשה דבעדות איתא בכור יש ב~פ הרי ועוד~~~ון
 ועודהח~ירו

~~ 
 לשאלה חיישינן א~י

 ני~
 היה כאן נ~צא כאן

 לא לשאלה חיישינן דלא לן דקיי~א ספ"ב דכתב הלך ~יטתו דנ"י~נהי
 דחיי~ינן עזר באבן פירש כבר ~ופא הב"ח ~יהו ~~לה ~ידי~שיא
לשאלה

 א~
 א~רינן דלא הרי כן

 כא~
 איברא היה כאן נ~צא

~  
 כל

 פנים בשו"ת ראיתי שוב לפקדון שחיישינן לו~ר כך אחר צדד הב"חגם ~
~ירות

 ח~~
 לח~ד לשאלה ודוקא לפקדון דל"ח ראיה שהביא ל"ב סי'

 ד~יישינןהוא
~  

 ביב~ת דא~ר
 ובב"~

 ~ינשי ~ושלי ~א וארנקי כיס
 חיישיואי

 לפקד~
 ~ ידעתי ולא אחר ביד הפקיד דל~א ~חוש

 ~י' זו
 ~ו ולהביאם בתוכם ל~ור ע~הם הנפקד נשת~ש האיך~ הפקידדאילו
 שאבד עדבדרך

 ולדל~~
 כ~ו חיישינן דלא ודאי כדין שלא ונשת~ש ~ר

 ו~ם הב"י בשם בס~וך~יתבאר
~ 

 ~וים שאינם ~דברים ~יה שהביא
 ~ו דה~וחזק ה~קבל בס"פ דא~רינן ולהשכירלה~איל

 נא~~
 חיישינן ואי

 ~חר דהתם כלל ראיה זה אין אחר ביד הפקיד ~~א ניחושלפקדון
שזה

 ~ח~
 ל~ציאו י~ול אחר אין חששא ~ח~ת בשלו

 לו~
 שהפקיד

 ה~יה עליו ~חברו ה~וציא בדין ~דול וכ~ל~צלו
 וכ~ש~~

 התוס' בשם
 הוה שלי לו~ר נא~ן שה~וחזק בצידו הט~ם~כ'

 פ"~ ובע~
 שלא נראה

ר~
 אע"פ לראיה התוס' קושית שהביא האלו התוס' דברי

 נע~וד אדרבה כאן ~בלבצדם ~תשובת~
 ה~~~

 ~~ון הוצאות ~ן ואין א"א בחזקת
 רוב דאפילו זה ~איסור ~הני ~א ח~ה הוי אי וא~ילו~חזקתו

 באיסור ~ני לא~חזקה דעדי~
 א~

 חיישינן כלל שכיח דלא ל~י~ט ו~פילו
 להוכיח ~~רדכי שזכרו~אותו

 בסו~
 ואפילו רובא בתר אזלי' דלא יב~ות

ל~י~וט
 דל~

 ביב~ות נורא דאיתלי עובדא האי כי חיישינן כלל שכיח
 וה~הקט"ו

~  
 אותם ~ואעתיק י' סי' בשו"ת הב"י וכ"כ

והנני בס~וך~
 ~וסי~

 ראיות על להפליא
 הפ"~

 עשויים שאינם ב~רים הנ"ל
 יענה ~ה דל~רתו ב~ונה דל"ח ולהשכירלהשאיל

 דיב~ות ~וכהל~~א והש~ הר~ב~
 ו~"~

 חיישינן כלים דא~ר
 ו~~וכ~ לשא~

 וכיס
 טע~ים ל~וא הש~ס דחיק וטבעתוארנקי

 ל~
 ~~לה בהו חיישי~ לא

 כתב הר~"םהרי
 בפ~~

 טוען ~'
 דוקא דהיינו ~ב ס~ חו~~ והש~

 בשר של הגדולות היורות כגון ולהשכיר ~~שאיל עש~יתם ~~~לתכלים
 אותה ששוכרים ב~ב הטחים נחשת וכלי ~שתאות בבתי ב~םש~שלים

ל~ל~
 כלים ב~ר ~~נם בזה וכיוצא ~תקשט

 ~י~ ~ל~
 לה~יא יכולים

~ד
 ~~ח~

 ~ו
~~ 

 שאלם ~~~י ~~~ר
~ ~~ 

 וא~כ בעדים לא

א~~
 ח~י~~נן

 ו~~קי וכי~ ~ד~~ לש~~
~  

 ~ני דו~א דהיינו וד~י

 להוצי~~~
 ~ד

 בה~ ה~ח~
 ~~דו~. ח~ינן דודא~ ב~ד ~א~כ

 א~ שה~~ ~~~ ~~ ~~ד~ ל~ ~רו~ ~~ו~~
 אחת

 ע~
 ~די

 בין א~ ~וד~ שה~ ~~~~
 נ~ו~

 ~~ך שהיה לא~ויק
 ששלחה~~רי~ עש~

~ 
 ~וד~ת

 ו~~ ~אל~ ב~ו~ לא~~
 הרי ששלחה

 שחשש וע"כ ליטרא הי' ~ח התירוהלא
 ש~

 ואותו אחר אצל הפקידם
אחר

 ~~ל~ בדיני ו' סי' ב"י בשו~ והב"י נהר~
 ה~רד~י על הקשה

 ונראהבד"ה
 דל~

 איניש ~יד לא היה אחרים דשל כיון הרי לזה חשש
 פקדוני שיהיה רצוני אין ה~ט כל בפ' כדתנן אחרים ביד פקדוןש~וסר
 ~ובא~ת ע"כ זה ~עם ~תיר לו והיה אחרביד

 לק"~
 דחייש ד~אחר

 דרבא אחר ו~צאן ~זה נפלה ש~א לנפילה ל~יחש איכא הלא ה"נ~פקדון
 חיישדלא

 ד~ בב"~
 לנפילה ~~ך לויתי אני בו שכתוב בשט"ח קע~ב

 ה~
ד~

 ו~ן ~קדון חייש
~~~ 

 שם דיב~ות ~וס'
 ד~וי א~רת ~אי ד~

רבא
 ה"ה לפקדון חיישינן דלא הוא דב~~ון וע~כ לפקדון נפיל~

 לנפיל~
דוק~

 הסל~ דהנ~י כיון ליתא הא ~יהו ל"ח ב~~ון
 אצלו פקד~ן דהיה

~~נינן
 לי'~

 שלולא ל~דנו דרכינו וע"פ
 ט~

 חוששין כו' רצוני דאין
 ~סכים והב"י ה~רדכי סובר שכן ו~אחר ל~ב"י אפיל~ ~פקדוןע~"פ
 שכ~ו ~בואר והדבר כזה אחרון בדור דבר~ם יפר ~י ב~שיטותלזה

 אחת ודא דדא ~בידה ר"ל לנפילה ~ששין כן לפקדוןשחו~שין
 ה~

כד~ש~
 כו' לפקדון אי זהיר ~יזהר לנפילה אי ניחו~ ל~י שם ב~~רא

~~~
 ~וא דנפילה

 ח~
 שניהם ועכ~פ בתחלה ~דהזכירו ~פקדון ~ותר

שוין
 כ~

 התוס' ~לשון ~נראה
 ש~

 דחייש וכ"ת וכו' א~רת אי בד"ה
 וכ"כ כו' ופקדוןלנפילה

 בח"~
 בש"ע דכתב א~י ~~ב ס"ק י"ז סי~ן

 ולאו ז"ל ~וא כתב לשאלהדחיישינן
 דו~

 שאלה
 ה~

 ואבידה ל~כירה
 פני י~לה ~י א"ע בחלק חיין אנו ו~פיו הוא דבתראי ו~חרח~י~ינן
 ראיה ~בלי דבריו ~להפר יביא ~י רסנו ובכפללבו~ו

 ברו~
 ו~לבד

 ~אין שזכרתיהראיו~
 לדחות~

 אי להקשות ואין ~~ם ~ד ~דאי והם
 א"כ לאבידהחיישינן

 ב~
 ביב~ות ד~שה

 וב"~
 בכיס קשור ~~או שם

 ~~י לא וארנקי כיס ו~ני כשר א~אי קשור ~או חיישינן ואי~כו'
 ~~נו ה~ט ונטל ~צאו ואחר השליח אבדו דל~א ניחוש איתא ואיאינשי
 דלא ודאי ה~י דכולו ~"כ ואבדו יב"ש ~ם ש~~ו בתוכו אחר ~טוקשר
 ד~יטין ~תוס' ~וכח וזהחיי~ינן

 ד~
 ~או ד"ה ~א כ~ח

 ב~~רא דפריך ~ה דעיקר ו~בואר פשוט והוא שם פ~י בחידושיוכ~"ש בחפי~
 וכ~"ש ושכח לאחר השאי~ו ש~ליח היינו ~~אלה ניחוש וכו' כיסעל
 בב"~רש"י

 פי' בשט~ק וכתב בו קשרו והוא ~חר כיסו השאיל ש~א
 ה~ט כל בפ' הרא"ש פי' וכן ע~כ ושכח לאחר ~יסו השאילש~א

 וכן בחפיסהד~צאו ~
~~~ 

 ~טור
 וש~

 ~י~ ב"י בשו"ת וכ"כ קל"ב סי'
ז'

 ד~
 שתי ונתיישבו ~אוד לן רווח כן וא~ם בס~וך. ונדבר וה~ה

קו~
 והוא והב"ש הב"י בהם שנתחבטו גדולות

~ 
 הנחתו לפישם בשו~ הב~י שהקשה

 דהרי"~
 ~ובהק דסי' להו סבירא והרא~ש והר~"ם

 ~ואר וזה לשאלה דחיישינן ~ני לא בכלים אבל ב~ופו ~ניביותר
 היה הפחו' ולכל בכלים ~ובהק סי' ד~ני כ' ולא דבריהם~דסת~ו
 וכד~ש~ ~ני ~ינשי ~ושלי דלא דבכלים לכתובלהם

 ד~ני ב~~רא
 בפ' כתב הרא"ש אדרבה ~~ט טפי הח~ירו אשה דבעדות וא"לב~ט
 אשה בעדות הקילו שיותר ~~נו ואבד ~ט ה~יא ~בי ה~טכל

~ב~~
 אחר כתי' ~"ל דהפוסקים שם ~ב"י ותי'

 ש~
 ביב~ת התוס'

 דק~ד~יקר~
 וכו' בכיס קשור ד~צאו ~ברייתא לאתויי בעי

 דסד~
 הוי

 סי' ~י ו~חזירו ~~או דאחרהס"ד
~ 

 ל~יפשט בעי ולכך בכיס שקשור

סד~
 ד~יירי סבר סד"ר דכ~ע רבא א~ ~~י

 ש~~א~
 בעצ~ו הוא

 ~~"ע~כיס ו~כ~
 ונא~

 ~שה בעדות וא"כ ~דו לא א~ר ~עי אי ב~י~ו
 הב"ש וכתב לש~לה ח~ישינן אינשי ~שלי דלא בכלים אפ~לו ~י~ודליכא
 אותם להשאיל שכיח ש~ין אע"פ כי הוא שהטעם ס"ט ס"ק י~זםי~

~"~ 
~לפע~י~

 עדיין הב"י תי~ שלפי ובא~ת ~ותם ~~ל
~ 

 ~טור ל~ש
 ה~ט בו שהניח ב~לי ~או אם ז"ל כתב הטור הנה בש"ע ע~~וו~ב"י
ויש

 ל~
 או סי' בו

 ט~
 ויודע

 של~
 בכיס קשור ש~או או לאחר הש~ילה

 כו' ב~רנקיאו
 ~ש~

 ו~רנקי דבכיס
~~ 

 שיודע
 של~

 ~שום השאילם
 וכ"כ לשאלה בהנך חיישינןדלא

 בש~ להדי~
 ש~ינו ~לו כלים ש~קת

~אילם
 והב"~

 לו הוקשה כאשר הנ~ל בסי~
~ 

 ~~ט פריך דבש~ס
 אשה ~עדות כלים בסי'ד~חזירין ~

 ש"~
 ד~ין

 ביניה~ לחל~
 ~~אי ו~~כ

 דב~ט בש"עפ'
~ 

 םתר הזאת ~ו' ו~ח~ת אלו ב~לים לשאלה חיישינן
 דלא לעיקר והעלההדין

 חיישינ~
 ~לו בכלים לש~לה

 א~
 עדות ~בי

ולדבריו ~~
 חז~

 הקושיא
 ל~ו~

 ל~ה
 ל~

 זכרו
 הרא~

 וכל והטור

 ~~ דכלי~הפוס~~
 עליהם ע~ונה ~~ין ~ינשי ~ושלו

 הנזכרות ה~ושיות ~ת אענהטרם~~~~ ~
 תיובת~ ~ותבינ~

 ~נ~י כ~י

ד~~
 בזה האוחזין וכל והב"ש ~"י

 והו~ ה~
 דני~א ד~~~י

 ~ו~שיןסד"ר
 א~ דכ~ ~א~

 וכ~"ש ~וש~י דלא בהכי
~  בח~~ 

ב~ו~
 ~ים וה~חרונים הנ~ר

 דלתירו~ בשו~
 חו~שין דסד~ר

 ~ש~~
 באו~א~י~

 ~~יל לפע~ים ~~ ~~שי ~וש~י דלא ~~עת ו~רנקי



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~

 באבידה סי' אי בב"מ לי' דמספקא הש"ס והרי הב"י וכמ"שאותם
 מהא הש"ס ופשיט בסי' אשה ~ט לאהדורי ונ"מ דרבנן אודאורייתא
 סד"א ~"מ אוכף בסי' חמור להחזיר באבידה קרא דכתב ~מורדדריש
 לא עדיין הוא דחוי' מאי סד~ר ולעולם אוכף בעידי אימא הש"סודחי
 ועכשיו לאחר אוכפו את אוכף הבעל השאיל דשמא ב~ללו החמור לונחזיר
 לא אוכפא הכי בתר הש"ס דמשני ושינוי' כדין שלא זה של חמורנוטל
 מיני' תפשוט סוף סוף וא"כ דסד"ר מאחר מידי מהני לא אינשימו~לי
 דקרא לומר ודוחק באוכף לשאלה חוששין אין התורה ש~ן מ~חרדסד"א
 חמורו אבד שזה ג"כ עדים ב~יכאמיירי

 ז~ ~
 שידו~ האוכף

 שהוא
 שאבד עד החמור מץ אוכף נפרד שלא עדים שיש מאחר פשיטא דזה~לו
 הכי פלוני בהמה קרני שמכירים מעידים עדים וכאלו אחרו~צאו

 שאכתוב הרמב"ן מדברי וכנראה הקרנים בהכרת לו שמחזיריםקרא ~רי~

בסמו~
 תליא בהא דהא דסד"א וה~ה באוכף לשאלה חיישינן לא וע"כ

 חלוק אין לשאלה דחוששין דלמה הוא ומ~ואר דפשוט הנ~ל הב"שוכמ"ש
 עידיבין

 או~
 חיישינן ואי הש"ס דמקשו והא אוכף לסי'

 לשא~~
 חמור

 הביאו הרמב"ן וכמ"ש אוכף אעידי דק' ה"ה מהדרינן היכי אוכףבסי'
 היכי אוכף בסי' חמור לשאלה חיישינן אי הרמב"ן וז"לבשטמ"ק

פי' מהדרינ~
 סד"א ס"ל דהשתא אלא אוכף לעידי וה~

 ומ~
 כ~ב עוד סי'. אקש~

 חמור ~אלה חיישינן ואי ב~מרא ד~רס מאן דאיכא הרא~ש ב~םשם
 ב~לים לשאלה חיישינן לא מדאורייתא דע"כ וכיון כו' היכי אוכףבעידי
 דמדאוריי' הרא"ש בשם כנ"ל טפי דקיל אשה ובעדות ב~ט ה"הבאבידה
 וב"מ דיבמות סו~יא כולי' כדמשמע שוההכל

 ואי~
 סד"ר פסקינן

 דדריש חמור דא"כ וארנקי וכיס אוכף ~מו הכלים בכל לשאלהוחוששין
 דאין פשיטא להו מוקיבמאי

 ~ב~
 לחלק

 בי~
 ולומר וארנקי ל~יס אוכף

 ודאי דזה שאילי לא לעולםדאוכף
 דלית~

 ר"ח בהם פי' הטעם שהרי
 האוכף בעל בהמת שתהי' פעמים כי אינשי מושלי לא אוכף~"ל

 וכשמחזירו מתפתח האו~ף זה ע~יה וכשנותנים שמנה השואלובהמת ר~
 ל~ון וסקבא ח~ורה עושה פי' מסקבה משאיל בהמתעל

 חבו~
 כמו

 בערוך ~כ~ה ס' דף קידושין דשתאסקבא
 ער~

 סקב
 וכ~

 בשטמ"ק
בשם

 ר"ת~
 כשלו שוה לבהמה אותו משאיל פ~מים ב~וכף דאדרבה ~רי

 דנא הכלים בכל ה~ה לשאלה חיי~י~ן לא ועכ"ז וארנקי מכיסיותר
 שזכרתי האלו הקושיות שלשת להכחיד אשוב ומעתה אי~שי.~שלי
 ~ללמעלה

 דר~
 הראשונים הפוסקים כ' דלא דהא אומר ואני וברור י~ר

 חיי~ינן דלאדבכלים
 לשאל~

 מ~ום לא אשה בעדות עליהם מעידין
 וב~ט אבידה במו~א חיישינן דלא כמו חיישינן לא דודאי לשאלהדחיישי'
 ~ל~נה ולמכירה לאבידה חיישינן לשאלה חיי~ינן דלא נהי~יברא
 דאמר ושאלה לפקדוןוחיישינן

 ב~מ~
 דוקא לאו לשאלה חיישינן כל~ו

 הב"ח בשם למעלה וכמ"ש אלו כל ה"השאלה
 וכמ"~

 וביארתי בח~מ
 ומדברי ה~רא מ~וף פקפוק בהם שאין לעיל ויסודותיהםאמתתם
 כנזכר והריטב"א והרמב"ן והרא"ש~מרדכי

 באו~ וא~~
 דבמוצא

 שמא ל"ח דלאבידה הני לכל חיישינן לא דב~ט וארנקי ובכיסאבידה
 עם החמור אבד ואח"כ חמורו על ונתנו מצאו וזה האוכף זהאבד

 האי כו~י חדא החמור ונוטל האוכף על עדים ~ביא האוכף ובעלהאו~ף
 ועוד יהושע פני ה~און בשם כמש"ל ואבדו וחזר מ~או וזה אבדו שזהל"ח

 איך ועוד לחמרא דמסקב אחרת בהמה על זו ~~ה מס~י לאדאוכף
 זהנ~תמש

 באביד~
 לפקדון נמי חיישי לא זה ~טעם שמצא

 וכענ~
'~ 

 ממונא מפקינן דלא ול~נה למכירה חיישינן לא וכן פקדון ~בי ב~ימשם
 זה וכל ריטב"א בשם ~~כ ו~נזכרמחזקתיה

 שיי~
 דאבידה בחשש נמי

 כנ"ל וכו' א~ד שזה יודע ומנין מחזקתיה מ~~א מפקינן לא ~~~אדמשום
 ולא כנזכר לאבידה למיחש ליכא וארנקי בכיסלכן

 למכי~
 כנזכר ומתנה

 חיישינן לא נמי ולפקדון זיופא משום וטבעת אינשי בהו דמנחשיועוד
 לאבידה וחיישינן בפנינו החששות כל הרי אשה בעדות ואולםכדאמרן
 ~ענה שום ולא מ~ון ח~ת לא כנ~דם ואין ופקדון ומתנהו~ירה
 שעל בכלים סי' שום דמהני הראשונים הפוסקים ז~ו ~א ~הכיואמטו
 ומיושב מדחה בלי ברורה שטה וזאת ביה איתנייהו החששות דכלהמת
 שאע~פ הש~ע על ולא הטור על לא ולק~מה~ל

 שב~~
 דלא בכלים ל~ח

 הנז~ר~ת החששות לכל רק ~~ד~ לשאלה לא חיישינן אשה בעדותמושלי
 ~ מידי לא ותו שם ~~חו~~כ

~~~~
מבואר

 מעת~
 ולא ~ני לא החותמות שסי'

 שו~
 ענין

 שחוש~ין ברורות ב~יות שנתבאר ~יון ~לוש~או ~
 לפקדון כמוהחששות ~~

 ומ~~
 ופשי~א וכו'

 מ~
 ~ו ב~מוך ש~או

 דכ~

פ~
 ב~~ש

 ס~~ ס~
 גוונא בהאי לדע~ ד~ני ו~ו' כיס דאפילו

 וכבר מהני לא ~ו ~ךדמצאו
 ~קי~

 קצת
~  

 בשו~ת
 ס~ השני חו~

 לחוד לשאלה לאו דלדידן אומר אני ועוד וז"ל שכתב מהר"נ בשםצ"ו
 ו~~ ~ויין ליסטים עליו שעמד אפשר ה"נ כיו~א לכל ה"ה אלאניחוש
 ובאמת אבלעד

 אינ~
 חד לישתוק דלא הפוסקים דעת כן ~ראה

 ול~תב~
נ~~

 ובאמת ע"כ חששא
 ד~

 ליה דחש מאן לי~א ודאי הוא שח~ש החשש
 ברשיעי אינשי א~וקי הלא ב~זלן נחשדי' למה יהודי שהוא דניכרדמאחר
 דררא רק דאינו אחר ליד שבידו פקדון לשימסור ואפילו מחזקינןלא

 שבע~דאיס~
 אחר ביד פקדוני שיהיה ~וני אין שיאמר אפשר הפקדון

 ל~זלן לחוש ומכ~ש ע"ד שעבר דל"ח לב~י פשוטהי'
 לס~ך ~ר לנו אין שלנו בנדון ~ומר ואני ~~ון ענין עלחוזר~~~~~ ~

 דל~לם שעליו ציצית ממלבוש אפילו ~ופו עם שנמצאואדברים
 למ~ש איתא אם ואפילוחיישינן

 בשו~
 סי' ח~ב מהרי"ט

 ל~
 ד~יצית

 איניש עביד דלא ונימא אינשי מו~לי דלא וארנקי מכיס עדיףשעליו
 ציצית מצות דקיימתי' לי תיתי ~נ כדא~ר צ~ית בלא ~ות ד'ד~ס~י
 שלא והיינו קי"חבשבת

 הל~
 ובש"ע שם וכפיר~~י ציצית בלא אמות ד'

 קטן טלית ללבוש זהיר אדם כל להיות נ~ון וטוב ז"ל כ"ד סי'או"ח
 עליון כנפות וטלית השאלה בלשון כנזכר היה עליון טלית זה הנההיום כ~

ובלא~
 חסידות אמדות אנן זה ומלבד קטן ~ית עוד ~מו ש~יה י"ל

 ידעתי ולא עמדי מהרי"ט ~ו"ת אין ו~עת ע~ונה להתיר ונסמוךניקום
 עלאותותיו

~ 
 דחיישינן ללישנא דאפילו מהרי~ט בשם כתב ~ם

 לשא~
~

 כליו שהשאיל איתרמי
 לאחרי~

 אחד חפץ דדוקא ערום נשאר והיא
 שאינו שניםאו

 ~רי~
 הב"ח ואולם כלים אותם בלא להיות ויכול להם

 הא ס"ל דלא זכרתיכבר
 ובכה~~

 וז"ל עליו כתב
~ 

 לידי~ו בא שני י"ד
 כיוצאמעשה

 ב~
 ללי~נא דאפילו באמרו להתיר אחד חכם רוצה והיה

 ערום נשאר והוא לאחרים ~יו כל שהשאיל איתרמי לא ל~א~הדחיישינן
 עליו חולקיןואנו

 דללישנ~
 דחיישינן

 לשא~
 לו יש אם חילוק דאין משמע

 חיישינן אחד מלבוש אלא לו שאין אפילו או אחד ומ~איל ב~דיםב'
 אחד נ~ע עוד שהביא ~~י שהחליפם או אחרים קנה והואלשאלה
 בש~ס בפי' ~זכר שלא מה החילוף והוא שז~רתי החששות אלונ~פח
 לו אעשהואני

 בסמו~
 כי היא פשוטה ח~שא קנין ואמנם בפ"ע מדור

 בעל דברי א~י להתיר יבוא ומי לקנין חיישינן למכירה דחיי~ינן~יכי

כנה"~
 באיסור ובפרט שב~אונים ואחרון המחנות לכל המאסף שהוא

 ~החמור
~ 

~~~~~
 כל נתרעשו כבר ~ופא שאלה אך לשאלה חיישינן באם זהכל

 ממה ~וא הדין מוצא הנה אבאר אשר כפי עליה~אחרונים
 אין ובכליו ב~ופו סי' שיש דאע"פ ממשנה סד"ר למפ~ט הש~סדבעי
 ואי ופריך לשאלה חיישינן כליו וגוץ דארוך ~ופו ומשני עליו~עיד~ן
 מושלי ~א אוכפא אמרי מהדרינן היכי אוכף בסי' חמור לשאלהח~ישינן
 ~"כ ה~~ס ותי' וארנקי מכיס וה"פ וסומקי בחיור כליו ואב"אאינשי
 קושית אחר הנזכר ואב~א ~ורס והתו"ח בב"מ כן אינשי מו~לידלא
 פירות מ~א ביבמות הקשו והתוס' ביבמות שהוא ~מו וארנקימכיס
 דל"ח הרי כלי בסי' דמ~ירבכלי

 לשאל~
 דל"ח הוא ד~דרבנן ותי'

 חיישינן דלא א"ש דלמסקנא ומיהו וע~שנשאלה
 לשא~

 באיסור אפילו

ובד~
 לא ולעולם וז"ל כתבו כליו ואב~א

 חיישי~~
 בסי' והב"י לשאלה

 הוא מובהק שאינו בסימן דדוקא ~יבמות דכתב הנ~י דעת הביאי"ז
 מי י~ דמציעא בפ~ב ז"ל שכתב הר"ן ב~ם וכ"כ כלים ע"י ~רינןד~א

 ל~ח דלמסקנאשאומר
 כ~

 בחיוור כליו משני דכי לשואל ~שאיל ואפילו
 דחיישינן מ~ירוקא ~דרוסומק

 לשא~
 ומ"ש עכ~ל ~ח לשאלה סד"ר ל~ד וא~ילו לכ"ע עליו מעידיןבכליו מובהקי~ ב~~ ולפ~ז ל~~י

 היינו לשואל מ~אילאפילו
 שהוק~ ~ו~

 בשטמ"ק שהביא בחידושיו לו
 שזה ניחוש דעלמא אבידות בכל לשאלה ~יי~ינןדאי

 סי~ הנות~
 שאל

 ~כלי
 ~ דודאי והשיב בסימן וידע

 דל~ואל
~ 

 חיישינן
 שיק~

 חפץ
 שאבד יודע דמניןהמשאיל

 ~אחר חיישינן למשאיל ורק שלו הכלי ~
 ותובע לו החזירו שלא ~חר יודע הוא שלו כ~י אבדשהשואל

~  
 שבכלי

בסי~
 הכלי

 ו~
 ובשו~ת ~~ב וכו' אפילו

 סי' השני חו~
~~ 

 נתקשה
 אחר לענין הדברים והשיא כ~ץ ה~~נבפי'

 שלש~ ו~
 חששות

 דבר~ על כתב הב~י והנה ולית~ ל"ח נמי לשאלה ואפילו ~חרחוקות
 דס~א לאו אלו והדברים ז~ל והנ~יה~ן

 אינ~
 שהרי~ף ~יון

~~~ 
והרמב"~

 וה~י~ור
 חולקים הוראה ~~די שה~

 ~ה סי'ב~י ובש~ ע~ ~~~
 ונרא~

 והנ~י התוס' דעת שהזכיר אחר
 הנ~ ~~~

 ~תב
 אבלז"ל

 הרי~
 ~תמא מתני' ~תבו וה~~ש

 ~י~ ש~ דאע~
 ~ו

 על ש~ידין הזכיר ולאובכליו
 ס~

 מובהק
 שב~ל~

 ~וא וכ~כ ע"כ

 ~~י~בש~
 ד~י~ינן כ~ד

 שו~ הב~ ו~ לשא~
 חולק

 ה~א~ ו~~ל~
~~~~~~ 

 ~דעת זה ~פר נ~נס
 הל~

 ב~ך הוא
 פס~ הנ~ ק~~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ על 
 מ~ וכלפ~ ע~ונ~

 הב"י שכתב
 שהרי~

 ~ולקים והרמב~ם והרא~ש
 לנו ומנין ~י לא אמרע"ז

 ו~ ז~
 ביארו ולא כצורתה המ~נה שכתבו

~א~
 סי' יש

 מו~ה~
 סימן ~דענו שלא מפני היינו ~ליו מ~ידין ~כליו

מובהק
~ 

 קי"ח בסי' הטור ו~ביאה בתשו' הרא~ש שכתב ואף הוא
 ~"ל לשאלה דחיישינן ~וקיים הבתי בו ~כירוב~'

 שבדר~
 אמר את~ל

 מדלא בפסקיו בו ~ר בשו"ת להרא"ש ס"ל ש~ך ני~א ~י ואפילוכן
 סי' בחו~מ הש"ך וכ~כ בפסקיוהזכירו

 ס~ כ~
 להב"י מנין ות~ה ~ז

שכ~
 סבירי

 ~רי"~
 ~"כ הסכים צ~ סי' השני חוט ובשו"ת והרמב"ם

 שמשון מו"ה הרב ב~ס והוא בפסקיו הזכירו מדלא בו חזר~הרא"ש
 ליי~ב אענה טרם ואני עיקר בתשו' ~דבריו עמו פלפל ~"ץומ~~"ן
 עליו ישראל כל עיני אשר הב"י מרןדברי

 את~ה~
 ~דו~ה בתמי'

 ~ה~אוןנע~ם אי~
 מפרא~ ~ר~~

 הרא~~ דב~י ועוזריו
 הרב והם בפסקיו

 בשם קל~ב סי' ב"י חינוך בשו~ת~~רר"י
 ~רי~

 סי' השני חוט ובשו"ת
 הרא"ש בפסקי כן נמ~א ~לא ענו וכולם הנ"ל כ~ץ מהרר"נ ו~םצ"ה
 מ~א וז"ל א~רת דמצא משנה על דמציעא ב~~ק להדיא כתבוהרי

בח~יס~
 דמשמע ואע"ג השטר לו יחזיר בכלי סימן ונתן בדלוסקמא או

ב~"ב
 דיבמו~

 א"א מתירין דאין איסורא לענין ה"מ לשא~ה דחיישי~ן
 ~אחר כ~יו ה~איל ד~מא המת ב~די סי'ע"י

 אב~
 לשאלה ל~ח ממון לענין

 חיישינן איואפי~ו
 לשא~

 מ~מ מדאורייתא
 יכולי~

 ממון לענין לתקן
 ותדע דאורייתא לאו סי' את~ל סי' ~י ל~חזיר שתק~ו כמו נחוש~~א
 אלא בכלי פירות דמצא מתני' ביבמות אייתי~ד~א

 פרי~
 וכו' חמור

משו~
 לומר פה פתחון יש העוד ומעתה עכ~ל. מקרא דדרשינן

 ה~א~ונים כ' לא דלהכי מהר"ל ה~און מ"ש ~ם לשאלה דל~חי~ור ~הרא~~
 ידעינן דלא ומשום בכ~יםס~מ

~ 
 דס~ס פתרי ליה לית ס"מ ניהו

 אלא מעידין אין דהא ט~ע דהיינו כלים אה~ת דמעידין כתב נאאמאי
על

 פ~
 שזכרתי ר"ת מלבד ~פוסקים לכל דוקא ט"ע נמי היינו שכתב

 ~' בפ"ז שהרי הרמב"ם ~דברי משמע ו~ןלמעלה
 נחלו~

 אבל ז"ל כתב
 להוריד אפי~ו דכליו מבואר ב~ופו וכ~ב דמדקדק מובהקין סי' לוהיה

 ~ר~יש מצאתי אח"ז ~ני לא לנחלההיורשים
 ב~

 ב~י חינוך ב~ו"ת
ב~~

 ודחה מפראג מהר"ל בשיטת העומד ~ל~ב בסי' יעקב מו' ~~ה
 בזה"ל זאתראיה

 א~
 כלפי תשובה זו מה ידעתי ולא ממון לענ~ן י"ל

 אדרב~לאיי
 מיחוש איכא לא טפי מ~ון לענין

 לשא~
 התוס' וכמ"ש

 לש~לה הרמב"ם חשש דאיך גיסא לאידך קושיא קשיא ואיוהרא~ש
 להכריז חייב בכלי פירות דמצא המשנה פסק אבידה ~' בפי"ו פ'הלא בממו~

 דל"ח צ"ל וע"כ ביבמות התוס' וכקושית הכלי בסי' דמ~ירוהיינו

ל~אל~
 מיהו ב~מון הפחות ~כל

~~ 
 חוזר אני ליישבו וכדי לק"מ זה

 בג~רא ~הקשו שמחמת ~מה הוי יסודו עיקר והנה מה~ל דעת ~יקרעל
 סי' לו שיש אע"פ מדתנן סד"א ני~אאי

 בגו~
 כליו משני ו~"ז ובכליו

 בחיור כליו וכדשנינו כנ"ל נידוק דלא היכי כי והיינו ל~אלהחיישינן

וסו~
 ל~ח סד"א ני~א אי' אפי

 סד"ר נימא אי וכן זה לנו דמ~ין לשאל~
 דחיישינןד~וכחה

 לשא~
 חששא ממתנית~ן לו דייק דלא ומאחר כלל ליתא

 ל"ח ולעולם ~ו' ב~יוור כליו אב"א ביב~ות שכ~ב ~תוס' לנו מניןזו
ל~א~ה

 דמשמ~
 ואז דסד~א איתא אם היינו לשאלה ל~ח בלבד זה דלתי'

 קמא לש~ויי ~נויי תריא~א
 מוקי~

 ~ש משום לה
 ולשנויי שאל~

 וסומק ב~יוורבתרא
 א~ ואול~

 וא"כ ממשנה לקו' התחלה אין סד"ר
 אמצ~י ו~י' בב~דיו ~ובהק סי' נמצא דכאשר לו י~א ו~ה לנו מ~יןשא~ה
 ~מ"נ דמתיריןב~ופו

 ובאמ~
 נימא אי דאפילו דאדרבה הוא ~תא דלאו

דל"ח
 ~שא~

 ב"~ אתרמי ד~תרמויי ול"ח ~ד~א ~ימא אי ה~ינו
 דחייש~'

 שכתבו תוספת והשתא והב"ש כץ מהרר~נ כ~"של~אלה
 בתר~ דלתי~

ל~
 חיישינן דרבנן דאי דאורייתא ס~מנים נימא אי היינו ל~~לה חיי~ינן

 הר"ן מדברי מבואר נראהוזה
 שהוצר~

 דל~ח אומרים ~יש לומר
 דרבנן סי' איאפילו לשאל~

 ו~ול~
 סד"ר נימא דאי להו דםבירא אפשר התוספת

 ~~אל~~~י~י~ן
 קאמינא וד~י א~ל מדחינא קא דחי' לאו

 דאלת~
 א"כ

 ס~ל דהכי וע"כ דאורייתא ~או סי' דס"ל כרבנן ל~תני' דמוקי~אביי
 וא~כ דסוכה ערוכה מגמרא שהוכחתי וכמו מ~נה ו~תםכרבנן

 אפילו הרי ה"נ וכ"ת ~~אלהדל~ח ה~~
 לנפיל~

 כדאיתא אביי חייש דרבים
 לויתי א~י ~כתב ב~טר ~"פב~פ

 ממ~
 משא~ה רחוק יותר ח~ש והוא

וכמ~~
 אותיות ~"ה קי"ו ביבמות תוס'

 דאע~~
 דחיי~ינן

 ל"~ לשא~

לפקד~
 שזכרתי בתוס' וכדמשמע נ~ו הדדי כי ו~דון ונפילה

 דיחיד לנפי~ה דדוקא למאי ד"ה ע"א קי"ו ביבמות כ' ע~מםו~תוס' בסמו~
~יפול

 ב~~ מיוס~
 והא אביי חייש לא יב~ש ~~כ ששמו אחר וימ~א זה

 דרבים ~אלהנמי
 ובמ~ן כ"כ שכיח דלא ל~פילה חייש דלא נהי וה~~

 רחוקה פלו~תא לעשות דמנ"ל חייש מיהא בשא~ה וכו' חזקהדאיכא
 דניחוש לק"מ דמנפילה ונהי פירות ד~~א ממשנה לאביי קשהומ~תה
 עם אבד ושוב הפירות בין והניח מ~או וזה הזה ~כלי אחר אבד~מא

 נשתמש לא דמסתמא ועוד כנ"ל ל"ח האי דכוליהפירות
 ז~

 באבידה
 ק~ה מ~אלה מיהו~מ~א

 ע"~ ו~רי~
 וה"ה דרבנן סי' דס"ל דאביי לומר

 מתקנת ~נ~ל ובא~ידה ולנפילה ל~אלהדחיי~ינן
 חכמי~

 ~סי' מ~זירין

ה~
 בההיא משא"כ תקנו באבידה ודוקא לשאלה נ~~ש דלא שתקנו

 המוחזק מן זה בשטר להוציא בעי ד~תם משום ו~טעם פ~וטד~ט
 אפילודחיי~ינן

 ואול~ לנפי~
 דנימא למאי ~לרבא

 סד~
 תקנו לא אז

דבר
 באביד~

 ול"ח תורה מדין בסי' ומחזירין
 דכ~

 ל"ח וכן אתרמי

לשאל~
 דאור~יתא. סי' ד~ימא למה

 וכ~
 הרמב"ם דברי ליישב אפשר היה

 לנחלה בהורדה מ~א"כ לשאלה דל"ח ס"ל במ~יאה דדוקא ל~יל~זכרתי
 דסד"רוני~א

 ו~~
 למעלה ~וכחתי שכבר אפס כנזכר. לשאלה חיישינן

 חיישינן דלא דס"ל ל~דיא ש~~א~ו עוד ולא דסד~א להרמב"םדס~ל
 בכלל השמלה ז~ל כתב אבידה ~~' דבפי"ד מהא ~ה אמינא ומנאלשאלה
אבידת

 אחי~
 להחזירו בחמור הכתוב פרט ולמה והחמור השור וכן היתה

 הקושיא ו~נה עכ"ל יחזיר לו הטפל בדבר שהסימן אע"פ מרדעתבסימ~י
המ~ורסמת

~~ 
 שהרי ה~מרא מ~ון ~מו שנה

 בג~
 חמור א~רו

 כ~"ש לחוד ואוכף לחוד ומרדעת ש~י' דכר מאן ומרדעת אוכףבסי'
 בהן יוצא החמור שיהיה לענין ~רדעת בין הדין חלוק ~בת מה'בפ"כ
 בשבת כנז' הח~ור ~חמם עשויה שהרי עץ של אינו המרד~ת הריועוד
 ה~ם כל אותו ומניחים פירש"י במרדעת יוצא חמורנ"ב

 ע~
 הח~ור

 רש~ים ~הן הח~~ים רשעים כולם ~מלים רוכבי די"ד ובנדהלחממו
 ופירש"י דמכף הא א"ד וכו' צדיקיםמהן

 דאוכ~
 ח~ר של אוכף לשון

 לו ישאם
 האוכ~

 קשה שהעץ מתחמם אינו האבר
 וא~

 אוכף לו אין
 אבל הח~ור בבשר~תח~ם

 דר~
 ~לא לרכוב ג~ים

 אוכ~
 אלא

 וה~הקריעה לשו~ שיי~ ב~רד~ ~אחרי~ ד~ ברש"י ע"א נ"ב ובב~ק ~כ"לומתחמם ב~~
 מ~ש~ ~ש~

 ו~י ~אלה ניחוש כו' או~ף בסימני חמור
 שהוא מא~ר חבורה בו שעו~ה והיינו לחמרא דמס~ב אוכף ~אילידלא
 בשם וכמש"ל עץשל

 ~רו~
 ~דרינן א~אי מרד~ת בסי' וא~כ ור"ח
 ~ ~ לשאלהניחוש

~~~~~
 תירוצים ב' דאיכא דמאחר לק"מ הדיוק עם

 ב~מ~
 הא' לתי'

 אבידה לענין ולפ"ז ל~ח הב' ולתירוץ ל~להחיישינן
 תפ~ו והמוצא בברי שלו ש~וא טוען שזה שמאחרל~אלה ל"~
 בש~

 של

~
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 סוף דסוף אבידה למוצא חזקה כ~ן דאין לשאלה ל"ח דלהכי הואאחר
 דאיכא וכיון הריטב"א בשם וכמ~~ל מחזקתו מידי מפקינן ולא ~ליאינו
 חיישינן איסור לענין ואולם בתרא כ~נויא פסק בגמרא ש~יייןב'

 ~רה ב~ל ז' דף בע"א אמרו וכבר ה~שוןכתירוץ לשא~
 הל~

 המחמיר אחר
 דעות כתבו תורה בשל ד"ה בע"זו~תוס'

 הפוסקי~
 שבגמ' דאמרי דאיכא

 ~ביא שם הרא"שוכן
 הרב~

 דיעות
 ב~ ועכ~

 תמיד מ~אנו תורה

~הרמב"~
 נחלות מה' בפ"ד וכמ~ש א~א באיסור ובפרט להחמיר פוסק

 ורש~י ור"ת ריב"א וכן ~רא~ון כלשון בכ"מ פסקו הגאונים כי~ז~רתי
 בממון פסקו הגאונים ומק~ת תורה בשל המחמיר א~ר דהולכיןפסקו
 ~' סי' ד~"א בפ"ק הרא"ש כתב זה כל להחמיר תורה ובשלכא"ד

 לאבאיסור ול~~
 לשא~

 ~~ חיי~ינן בלבד
 ומכ~ש ~עיל ~כרתי החששות לכל

 א~א. חזקת שישבמקום
 ל~ ולכ~

 בכליו סימן שום דמהני ה~סקים כתבו
 ופק~ן דנפילה ~שות כאן יש עכ"ז אינשי מושלי דלא באותןואפ~'

 ובזה לעילהנזכר ו~~
 ג"~

 ראית לה נפלה
 מהר~

 לא דע"כ שאמר מפראג
ח'ישינן

 לשאל~
 בכלים דין לכתוב לרא~ונים היה דאל~כ דבר בשום

 היו~ים ~וריד לענין ואולם ב~גונה. אינשי מושלידלא
 לנח~

 ודאי
דבר~

 של בחזקתן הנכסים שכל דמאחר מהני לא בכלים דסימן ברורים
 דבג~א קמא וכשנויא חששות וליתר לשאלה למיחש איכא הנאבדזה

 בכלו~פילו
 הכלי~

 סי' אפילו וכנזכר ופקדון למכירה או לנפילה חיישינן
 דחיי~ינן הרשב"א בשם מקובצת בשטה וכ~כ סד"ר אי וכ"שדאורייתא

 דסימנין בשמעתאלשאלה
 ~חושש הרמב"ם מדברי נתבאר ~בר ה~אלה נדון עיקר עלחוזרו~~~ ~

 הרא"ש מדברי ונראה כנ~ל להדיא כ~ב הרא"ש וכןלשאלה
 דחיישי~ן ליה סבירא הפחות ולכל לשאלה ח~ישינן מדאורייתאדאפילו
 מדרב~ן.לשאלה

 ואול~
 על למעלה שזכרתי עג~ות בפסק מ~ש

 ~י ש~
 חזר שהש"ס וא~ר מפראג מהר"ל דברי קיום על להתיצב בבואו~לק
 דחמור ותירץ וכו' אוכף בסי' חמור לו שהוקשה מפני דשאלה מתי~ץבו

 סברא היא ~המסקב
 ~לו~

 וקלושה
 למסמ~

 ששאלה כיון עלה
 ~ע"א ק"ו כי לשאלה דחיישינן הוא מדרבנן דא~לדאורייתא חש~
 תמה אני מדאורייתא שקל בדבר ק"ו עגונה משום חכמים ~קילוהתורה שהחמיר~

 מיי' והגהות יבמות ~ף המרדכי ~ברי הלא זה יאמר קדוש פהמאוד
 סי' ח"ג ומהריב"ל מסל"ת גוי דיני ז' סי' בשו"ת והב"י מ~"גפי"ג
 בתחלת דאדרבה נאמר ו~ם לפנינו ע~וכיםפ~ט

 עדו~
 החמירו עגונה של

 תלמוד ~ולהו ואבוהון דאורייתא איסורים מכליותר
 ~רו~

 ר"פ
 דבא~א ע~נה לענין ולא נ~ה לענין הכרה הוה דפדחת שם דאמרבכור י~

 ומהאי מדרבנןהחמירו
 טע~

 הצליבה על צלוב ~ו מגוייד ~והו חנן
 בירושל~י וא~רו נפשו שתצא עד עליו מעידין ~ין בו אוכלתוהחיה
 אומר אני ~לוב והיה נ~וה מלובנת בחרב אומר אני מגויידראוהו

מ~רונתא
 עב~

 השמים מן אמר אני בו אוכ~ת וחיה ופדאוהו עליו
 לכבשן נפל כדניאל לו נעשה נס אומר אני אריות לבור נפל עליורח~ו
 ושאר ה~רדכי זכרם א~לו כל מו"ע כחנניא כו' אומר אניהאש

 ש~רתי רא"~ דברי ממנו נעלם וגם הנז' הגאון של קו' והיכןהנ"ל פוסקי~
 נח~ות מה' ~פ"ז וה~ב"ם ~אלה חיישינן דמדרבנן בפי' שכתבלעיל

שהקילו
 לנחל~

 הרא"ש כתב בזה וכיו~א ומ~ייד ב~לוב בעגונה והחמירו
 עובדא ב~וא בתשו'עצמו

 ד~
 כ~ סיני בר אשר

 חכמים ~קילו קולות
 ועכ"ז אשהבעדות

 כת~
 וכבר הפחות ל~ל מדרבנן לשאלה דחוששין

 כת~
מהריב~

 הרבה נמצאו זה נגד קולות כמה שמצינו ש~ע"פ הנזכר בסי'
 שהחמירוחומרות

 הלכ~
 אבתריה אזלינן חז"ל שז~רו לעובדא דדמיא ~אי

 חיין אנו מפיהם כי לחומרא בין לקולאבין
 ומ~

 נן אית דמיא דלא
 דבגופה עד וכו' א~א אחזקת ואוקמינן דאורייתא בספיקא להחמירלמיזל
 בסי' הרא~"י בשם הב"י וכ"כ ~כ"ד להחמיר לן אית טפי עדות~ל
 החכמים שרצו ב~ום כי קולות לבדות בידינו שאין מ~אל"ס בדיןי"ז

 ולא שהחמירו מקומות ו~ש ו~ו~ עד מפ~ עד כגון הדברים פירשול~תיר

 אומדנא בתר אזלו ולא וכו' מגויד וב~ו~ו במשאל"ס כגון לעיגון~שו
דשכיח

 ו~
 דפעמים

 הקי~
 י~ בפ' מפורש עגונה משום

 דהקילו בכור
 אני עכ"ז דח~ל ראשונים מדברי נתבאר שכבר ואף ע"~. ~ו'~סופה

צרי~
 הגאון רא~ת נגד לה~יב

~ ~  
 והוא בקיצור דבריו ואזכיר מ~ראג

 שיש אדתנן ח~ל דאי לשאלה דל"ח דסיד"ר ס~ל אי ד~~כ~אמר
 דאורייתא ~או סי' דהא מהני לא ט"ע אפילו טפי רבותא ליתניבכליו סי~

 דאורייתא וט"ע עלה סמכינן דלאופשיטא
 ואפ~

 עלה סמכינן לא
 סמ~ינן דלא לאשמעינן סימנים רישא דתנא איידי וא~ל ל~אלהדחיישינן
 דסימנים טעמא חד הוי אי דודאי סי' בסיפא נמי ק~ני בגופואסי'
 רבותא למיתני בעי דלא המ~ל ח"ל ובשניהםובט"ע

 משו~
 אבל איידי

 לא טעמא והך דת~ל אחרינא טעמא משום ט"ע ה"הלומר
 שיי~

 בסי'
 דבלא"ה כיון ~ר"לכלל

 סיד"ר~
 דאין ידעינן דמנא איידי כה"ג לומר אין

לסמו~
 דפשיטא דאע"ג וא"ל בט"ע אותם ~יר אפילו אכלים

 דמאי בהדייהו דגופא סי' דאיכא כיון הכא דסמ~ינן~"א דח"~
 רבות~

 איכא
 משמע בלא"הדהא

 אע~
 ~ך אע"כ סמכינן לא בגופו סי' עשרה שיש

 הוא ל~א~ה דחיישינן דקאמר והא ל~אלה ל"ח דסיד"רסברא
 ל~~

 ס~רא
 תירוצא למתפס לנו יש ל~אלה ל~ח בתרא לת'רוצא דאורייתאדסי'
 זהובתרא.

 תור~
 ובה ב~ו"ת האחרונים כל נתרעשו בה אשר ראייתו

 פסק להרגיזח~בו
 הש"ע~מקו~

 לעיל ~כרתיה וכבר
 אי~

 ~סברא זאת
 אפילו חייש ועכ"ז סד"ר דס"ל למתני' דמוקי אביי ~~רי מע'קראנדחית
 ובעיקר זאת. לקושיתו אביי יענה ו~ה ל~אלה כ"ש ב~מון ואפילולנפילה
 מע~דין דאין במתניתין דחנן דכיון קשה יותר דלדידי' אומר אניראיתו
 בשו"ת בב"ח הקשה וכן מעידין שאין פשיטא שבכליו אסי' שב~פואסי'
 ופ~יטא פ"וסי'

 דק~
 הלא וסומק בחיור כליו דמוקי ל~ה יותר

 ~עידין דאיןפשיטא
 ע~יה~

 לענין ואפילו גרועים סי' ~מה מאחר
 מציאות אלו בפ' הזה ~דין ~תנא שהשמיע~ו מצינו ולא מהני לאאבידה
 ולא סימן זה ~אין אבידה חזרתלע~ין

 הוצר~
 מחמת להזכירו לומר

 מגופו ק~ה ו~ן ~אלו סימן ידי על עגונה להתיר תיתי ומהיפשיטותו
 ~ה דמוקי הא לתירוץדאפילו

 בארו~
 קמשמ~ ~אי וגוץ

 תיתי ד~י לן
 מאה ואפילו מ~ון לגבי אפילו כ~ל סימן זה אין והריד~ני

 אבידה עליהם דמחזירין מהפוסקים מי ~יאמר מ~אנו לא כאלוגרועים סימני~
 היינו פ"פ על אלא מעידין אין דתנן האועוד

 הכר~
 לרוב בט~ע

 שזכרתי בתשובה ר"ת ד~ת ~לאפוקיהפוסקים
 ל~לה~

 בגופו סי' ומאי
ו~ליו

 שיי~
 יא~רו אם בפפו~ח הם אפילו ~עידין אין סי' על דהרי לזה

 חוטם לושהיה
 ארו~

 ~ומא אפי' סד"ר אי או ק~ר או
 וכל רישא סיפא ולא סיפא רישא ולאמעידין אי~ בפ~י~

 ז~
 ~ה יותר בו~אי

 וע"כ הנזכר הגאון של~דקדוקו
 ~רי~

 להודות
 של ט"ע על רק מעידין דאיןהמש~ה פירו~ שכ~ ולו~~

 פ~
 אפילו פפו"ח כשאין ואולם כו'

 בשו~ת הב"י זכר זאת וכסברא הפלוני ~זהו בט"ע מכירו שע~יוו~ליו גופ~ בסי' שמתבונן שאחר וכליו גופו סימני ~~ד בט~ע אותומכירין
 סימנים ~"י להתיר במ~ש הרא"ש דברי לייש~ ולענין בזה ז'סי'

היינו ח~ובי~
 שמתו~

 הסי'
~~ 

 ופשיטא בט"ע והכירוהו ~ורתו על
 שכ~

 י"ל
 סד"א אי ל~"ס ליה דמספקא דהשתא לק"מ לפ"ז ואולם המ~נהפי'
 דאע"פ ~מתניתין ופשטא ד~בנןאו

 שי~
 ~פילו סד"א ואלו כו' סימן לו

 מ~ידים גרידא בסי' דלעולם הש"ס ודחי עליו ~עידין גרידאבסימן
 ג~ורים סי' בהם הי' אפי' וכליו גוץ דא~ך בסי' דמיירי ורק בגופוכשהם
חיישינן

 לשאל~
 מעידין אין נמי סימן ע"י ט"ע בהם לו הי' ואפילו

 שעי"ז נמי ו~יינו וסומק בחיור כליו מוקי בתראולש~ויא דח"~
 חוומעתה בט~ מכי~

 לק"~
 כאן ב~אין היא מעידין ד~ין רבותא דעיקר דמאחר

 סימנ~ ע"י ~כירו אם לי מה וכליו גופו סי' ע"י מכירו אפילופפו"ח
 מכיר ס"ס ה~ת ~~ר ועי~ז סימן בלא בט"ע הכלים שמכיר אוהכלי
 ~לים מסי' כלים של בט"ע רבותא שום ~אן ואין תיתי ~י תיתיהמת
 כלל מיירי דלא סד~ר ני~א איאפי~ו

 ~~חי~
 דסי~ים

 וז~
 ו~~ואר
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 ועי"ל ~סי'. מצד היוצא הכ~ה לדין רק הסי' לדין נ~ת לאוה~נא ~~~ ~~~~~~~~

 ב~ופו זה במת סי' לו שיש אע"פ דה~ק ו~מר שי~ול~י אפי~
 מ~

 שיודע
 ~אלו שמכיר כליו מחמת זה במת ~~ לו שיש או ב~ופו שומא שישד~מ
 ~לוני שלכ~יו

 וא~
 כלים. בסימני כלל איירי ~א ~מת הפלוני סי' זהו

 סי' דהיינו וגוץ בארוך ~ופו סי' מוקמי' ראשון דלתי' היכי כי י"לגם
 דכלים ולומר לדעת מקום יש נמי וה~י אמצעיים בסי~ וכליו ל~מרי~רוע~ם
 לסמוך דאין ידעינן דמנא ד~ופו דומיא איירי גרועים בס~נמי

 בכלים יש דודאי ממש וכ~שייתם דאורייתא דסי' מאחר א~~ייםב~י' אפי~
סי'

 שאינ~
 בב"מ וכדתנן מובהקים

 ד~
 אמר ולא אבידה את אמר כ"ח

 דלתי' וע~"ל מובהקים ~אינם ~רועים סי' שאמר בגמרא ומוקיסימני'
 ~י ~י' תני למאי כלים מדתני' שמעי' דשפיר או זו לק~שיא ~חראשון
 לא~מעי'לאו

 דאפ~~
 א"צ דתנא או ~ני לא ~מצעים ב~~ים

 השתא וא"כ א~עי בסי' ובכליו ~רוע בס~ בגופו מיירי ושפירדבריו לפ~
 סי' היינו עלי' מעידין דאין דתנן דסי' נאמר סד"ר דנימא למאינמי

 ביותר מו~הקים ~סי' היינו דתנן כלי' ו~י'אמצעים
 ומשו~

 דחיישינן
 להקשות ואין עליהם מ~דים ב~ופו היה ואלולשאלה

 פשיטא מאי א~
 ~בהקים בסימנים דלמא אוכף בסי' ומחמור ו~ו' ~מלה בב"מב~~רא
 תי' הר"ן והנה ב~מ בשטמ"ק וריטב"א הר"ן זה על עמדו כ~ראי~י
 והריטב~א כעדים הוא דהרי דפשיטא קרא צריך לא ביו~ר מובהקדסי'
 אוכף עידי משנינן דמלתא דלרוחא אלא כן לתרץ יכול ד~יה דאה"נתי'

 של הב' ה~י' ומיהו משמע בינונים סי' ~י' דסתם ו~ודגרועים
 סימן להו וקרי ו~וץ בארוך דמוקי הראשון לתירוץ קאי לאהריטב"א
 ועכ"פ ~רועים סי' שאלואעפ"י

 חל~
 מה~ל ה~און של דקדוקו לו הלך

 השנית הראיה ו~ם בשמים וראשו עוז מגדול עליו יסד אשרמפראג
 ישובה כ~תי כבר חיישינן לא כלים בא~ה הפוסקים זכרו שלא מהוהיא
 לאיתנה הש~ע הוראת וחזרה דינא הדר ומעתה מידי לא ותולעיל

 ההוראה פשטה שכך י"ז סי' באה~ע הב"ח ~תב ו~בר לשאלהדחיישינן
 בזה האריך פ"ו סי' ו~שו"ת המלכיותבכל

 וסיי~
 הלין מכל ב~"ל שם

 ל~קל הלז ול~סכים יתום בדור לשנות לנו חלילהטעמא
 ולו~

 דלא
 סמכינן זו דלא הו~ה המלכיות כל עליהם קבלו שכבר לשאלהחיי~ינן
 ~ דכל~ מובהקיםאס~

 ודאי ~"ז אומדנות לשאר ל~רפם ואפי~ ~ע
מש~

 נתנו דלא
 חכמי~

 כלים ~ל על נמ~א דאפילו ~יעורין דבריהם
חיישינן

 לשא~
 ~חר השאילן שלו וכלים אחרים ~לים לי' איתרמי דלמא

 חיישינן ה~ה אלא ל"ד דח"ל ב~~א דקאמרי דמאי עיקר נראהועוד
דלמא

 החלי~
 כלים

 בכלי~
 בארנו וכבר שם האריך ועוד עכ~ל חבירו של

 החששים לכל דחיישינן ברורותבר~יות
 למכי~

 הסכים וכן ולאבידה
 בס"ד. זה על ברורות ראיות נטעתי וכבר כנה"גבעל

 היתר שאין נתבאר ~ר הציצית ב~ד ~ד הנה ה~לה לנדוןחוזר~~~~
 ונאמר מכתונת ה~תר צד נ~ה היה עדיין אך לשאלהדחיישינן

 ששלח אחת ועוד שעליו הכתונת רק לו היה לא אשתו שלפ"דמאחר
 בעלה ~ו א~כ ~~מ ידה תפירות מלאכת אשתו ~ה~ירה ועתהלאביו
 שעליו הכתונת ישאל דאיך ל"ח בכה~ג לשאלה חיישינן דאפילוודאי
 שדבר זכרתי ~ר הנה ועריה ערוםוי~ר

~ 
 ואיכא שנויה במחלוקת

 ל"ח יחד בגדיו דכל~ד
 לשא~

 ח"ל לא אחד ב~ד אלא לו אין אם וכן
והוא

 מהר~~
 ובעל ז"ל

 כנה~~
 שום ~לי דאף נראה וכבר עליו חלק

 לפ~וק דישראיה
 ו~ד ~א ד~תראי ~הכנה"~

 דלחו~
 ~ין וא~י

 עכ"ז לעורו כתנתו הוא שהרי לנפילה ולא ו~נה למכירה לא בזהלחוש
 שמאחיישינן

 החלי~
 בשם וכנ~ל אחרת קנה או

 כנה"~
 ראיתי והנה

בשו~
 דחילוף סי' על ~מד פ~ו סי' ~"ח

 ~בי~
 מ~א דל"ח ראיה

 חביות ~א אסי ~י אמר דב~מדפ"ב
 ש~

 מותרת עכו~ם ש~בה בעיר יין

~~ו~
 ~~ מ~יאה

 ב~
 ונתן ישראל

 דלמא ו~ח בשתי~ מותרת סי~ ב~
 ~נה ~י~ גוי בידהי~ה

 יי~
 תלינן אלא נסך ייץ לתוכה ונתן כשר

ש~
 היין הוא

 שה~
 בה

 בתחי~
 ראיה זו מאי ידעתי ולא הוחלף ולא

 ע~~ נכרי ביד היתה ולא הוא ישר~ל של דחביותד~חר
 לחוש צריכין

שמ~
 אבדה ושוב נסך יין לתוכה ונתן ממנה היין ~עירה נכרי ~אה

הנכרי
 ~~ ו~~~ ~

 ועוד וכ~ש
 א~

 ~~וש ~~נו
 דל"ח ~~י נהי ~י ל~

 ניחושלחילוף
 החביו~ שה~~

 שב~וכה היין ונסך נכרי ביד
 יינם ב~ם הקילו ד~כ ~וד הנ~יאבדה ואח~

 דה~
 פסקו ה~ס~ים כל

 ~דין
 כנזכר

 ב~~
 קכ~ ~~ י~ד

 ~בחו~מ
 ~"~ סי~

 סי' דב~י'

 ד~~ר א~~ ב~י~מ~ה~
 אבי~ ו~~

 סי' ~נן ~~קנו ל~וד
 ראיה דמיי~י ו~ד אבידה עליו ~חזירין סי' ע"י בש~~ ~~רהיין ואי~

מיי~
 דל~ח

 ~חי~ו~
 מ~ר ~י~ ניי~י

 שנ~ע~
 ~ דא~ ~~

 ד~סור

~ ~בחולי~  
 ~~ שהי~ ופי~י

 אחת
~~ 

 מונח היה וא~~לו ר~ו

 הטור וכ~פ בנבילה נתחלף דשמא שול~נועל
 וש"~

 וגם ס"ג סי~ ביו"ד
 אין בין לחלק שם צדד עצמוהב~ח

 ש~
 אלא לאבידה מציאה בין רב זמן

 ל"ח דוקא דאז ימיםמעט
 לחילו~

 שם שיש ובין
 ז~

 בנ"ד והנה דח"ל
 ש~ם אפשר חדשים מ~' יותר שמצאוהו עד ~ביתו ~ליכתו בין~~י'

 ח"ללדעתו
~ 

~~~~~
 שעל ה~ותי~ת אשתו שהכירה ב~רה אין דחילוףחששא
 בארתי שכבר היתר דיהכתונת

 למע~
 לזה שקודם שמאחר

 שזה כל בפיהיה
 דאמרי חיישינן פסיק דלא וקלא האומדנות לפי נהר~

 שסבורה לפיבדדמי
 יש שכן מלאכתה ~הו לה נדמה בודאי שנהר~

 ע~א דאפילו המת הכרת של בט"ע ~~וש~ין כמו כלי של בט"עלחוש
 ב~יטין התו~' וכ"כ נאמןאינו

 ד~
 שאעפ"י ~ט לענין מעולם ד"ה ע"ב כ"ז

 משקר שהבעל לחוששאין
 במ~

 ~נמ~א הגט ~ו ~ט"ע ~מכיר ואומר
 שהוא סובר הוא שמא חיישינן אבל באמת מכירו אי~ו אבל שלושהוא
 נראה ואין יודע או אחר יב"ש שיש יודע שאינו ולפי~לו

~ 
 שגם לחוש

 עכ"ד מכיר ~אינו אעפ"י מכיר שהוא או~ר לפיכך ה~ט אבדהוא
 ריוח ש~יןב~ט וא~

 לבע~
 את ~~תי שאמר בעל ו~ם דספרא פשיטי רק

 מחמת ה~ט את בהכרתו הוא טועה שמא חיישינן עכ"ז ~אמןאשתי
 ~חוש לו נראה שאינו קלדמיון

 ש~
 ה~ט זה ושיהיה אחר י~"ש שם עוד

מ~~
 נראה ואינה ימים כל בעי~ון שעומדת הזאת באשה ופשיטא פשיטא

 שנאמר חשש לשום יעלו עצמו הרוצח יהוד~ות האומדנות שכל שתחשובלי
 אפילו יהרי חישבעלה

 המו~ ~
 ע~ונה דיני ~טיב יודעים שאינם ב"א

סוברים
 ש~

 הפליט
 מ~מ בדדמי ל~ח עדים דבב' ונהי סי' בלי נהר~

 ממה כלל סי' אין וא"כ ~מבואר א' בעדות וכן בדדמי חיישינןבאשתו
 שלא ~ופא שהא ועוד לו קרוב שנמצא ~~ותמות דפוסי אביוש~כיר
 הנה אשתו ה~דת מפי רק ידענו לא ~על'ו הכתונת רק בדרך לוהיה
 גם נאמנת ~ינה בדדמי דאמרה ד~יי~~נןכיון

 ל~
 כמו דמשקרת די~ל

 דאפילו במלחמהבמת
 אמ~

 י"ז סי' בש"ע כמ"ש נאמנת אינה קב~יו

ס~י~
 שכתב השני ~טעם ולפי מ"ח

 ש~ הב~
 מטעם שהוא

 שח~
 בלבה

 ה~זים הכתונת שעל ממי"ן שב' ופשיטא קברתיו ו~ומרת ~קרת~מת
 ושם שמו ב~ט כתוב אם אפילו שהרי כלל סי' אין שמו ועל שמהעל
אביו

 ו~~
 שמא חוששין עירו ושם ~תו

 י~
 הש~ת כל לו ~יש אחר

 ממי~ן שני ~ת אשתו ושם ששמו יש שהרבה ר"ת ממי~ן בב'ומכ"ש
 כתונת אביו ביד ~וד שיש מהואולם

 אח~
 בתבניתן ממש אותיות באותן

אין
 בז~

 נ~ה ל~ו אלו אותיות שני מדמים שאנו בשביל וכי כלום
 פסק דרבנן שהוא ~ט~ת בקיום אפילו והרי ע~ונה להתירמ~ה

 דוקא רק הא~רת מן מקיימין דאין מ"ו סי' ח~מ~ע בה~~
 ורק הא~רת בכתיבת מדקדק אדם שאין לפי הטעם הסמ"עוכתב החתי~ ~

 התפירה ממלאכת לקיים הר~לים ומאין מדקדק אדםבחתימה
 שהדברהכתונת לסי~

 ידו~
 שירשום ומי בזה כלל מדקדקין שאין

 ס~י ~ רוש~
 מדברינו להמבואר ופשיטא בתבניתן לא בלבד אותיות בהכרתרק

 בעל כן ~ם שהעלה וכמו ולחילוף ולמכירה ולפקדון לשאלהשחוששין

כנה"~
 סמא היתר שום בזה אין לאבידה שחוששין כתב ~"מ בעל וכן
 על ל~ען ואין עליו לסמוך הראוי היתר צד שום אין לפענ~דדמי~א
 הוראה זאת עלתה ואלו החולקים רוב מפני ~~ג ~ר~לדברי

 מקום היה כבר בימיו הו~~ו עפ~ימעשה ונע~
 לו~

 מאחר ואולם רב מעשה
 זאת עלתאשלא

 הורא~
 ~סור דורו מחכמי למוסכם עלה אך בימיו

 סי~ בשו"ת הב"ח כ~ש ימיה כל עגונה ישבה ~הואואשה
 וז~ פ~

בסו~
 חורפי בימי איברא וכו' להתיר ~ואל ששאל מה אבל ~~ובה

ש~נו
 שאי~

 התיר מפראג ~~ל ~גאון ~~ין ב~ק כזה ~ה

וס~
 אבל לשאלה דל~ח לפסוק דעתו על

 מ~
 ה~און

 של~ מו~
 חסיד

 אב"דשהיה
 דק~

 א~ר פוזנ~ן
 ופ~

 ~ל עגונה ישבה והאשה דח"ל
 ולדעת מ~י לדעת והסכמתי דח"ל ~נ~"ד כ' תלמידו ואנכיימיה

 וכבר עכ"ד ~ראיותיהם אחריהם נמשכים שאנחנוהאחרונים
 וא~רוניםהק~ונים אח~

 ~חששות לכל נמי דה~
 למכי~

 כ"ז כנ~ר וכו'
 מוכרעת והדעתבמקומם

 והש~
 ~~"ד אחר. ב~ום ~תלמד עיני יאיר

ז~ירא
 ד~

 ~ירא
 ו~

בנדון~~~~~
 ע~ו~

 שמו שבעלה
~ 

 ~ענדר שנ~ע סופר יעקב
~יתו

 ~א~יטשו~
 עם

 ע~
 יצא וא~כ עגלן

ומצאו שנהר~ קו~
~~ 

 ~ש
 ~~ עצ~~ וכ~

 פני~ פ~ף
 מובהק ~אינו סי~ בו ונ~א

 ~~ ח~~ שיני~ שנישה~
 סימ~ים

 ~~ ב~ד~
 ~~~ר כ~ר דברים



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

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

~~~

וא~~י
 הוא~

 והאחרונים הראשונים וכל
 ח~

 ולצדד לחפש ~~י לתקנות
 עדות דבתחלת בבכורות דאחז~ל ה~ם דהיתרא בכחא האפשרותבכל
 ~הקלאין

 ~יתר צד לה~ציא לחתור י~ ~~~
 אני ג~

 אל~
 בעקבותיהם

 ~שגיאות. יצילני נפלאות והע~ה ~~עת כהה שידי עדלבדוק

~~~~
 בדרך יהודי נאבד אם וז"ל ה~ביט בתשו' ל~"ש אנו צריכיןכל

 נ~א דרך באותו ואח"כ אחר ל~קום פלוני ~~קום~לך

הרו~
 היה ניצול שהנאבד איתא דאם הנאבד ~וא שזה תלינן ~דאורייתא

 ב~שאל"ס מנאבד יותר טוב והוא תצא לא ניסת אם וע~כ ~קו~ונודע
 ~חזקת שיצא ~חר וא"כ ל~רחוק פלטוהו ~ה~ים ל~י~ר איכאדהתם
 להיתר לצדד א~ר וכו' דאורייתאאיסור

 א~
 ש~א ~אחר ~דרבנן

 ה~יט עכ~ל אלו הם הרו~ים ש~צאו אותן ~סת~א ה~' אלו רק נתעל~ו~
 ~אבד בנ"ד ה"הא"כ

~ 
 עם סופר יעקב

 הע~ל~
 ~ענדר שהלך זה בדרך

 בודאי ~דאורייתא תלינן הרו~ים שני נ~צאו דרך ובאותולבאבריטשוב
שהם

 ה~
 ~חזקת יצא נ~~א ו~ע~לן יעקב ר' ~ענדר ~יצאו הנאבדים

 נתעל~ו שלא ~חר ~דרבנן אף להיתר לצדד יש נ~י וכן דאורייתאאיסור
 אלורק

 ~ני~
 ה~בי"ט כ~"ש אלו הם הרו~ים ~~או אותן ~סת~א

 ד~חר והנ"י והר"ן התוס' לדעת הב~דים סי' ~ח~ת היתר צד ישועוד
 חיישינן לא דרבנן סי'דקי"ל

 ל~א~
 והש"ך כוותייהו ס~ל פוסקים וכ~ה

בח~~
 סי~ן

 ס~
 וכן בצ"ע דהניח רק כוותייהו נ~י כתב כ~ו ס"ק

 הביאו ~שאלה חיישינן דלא הוכיח אריהה~ור
 הב"~

 ס"ט ס~ק י"ז סי'
 ~ני לא בכלי ט"ע א~כ לשאלה חיישינן א~רת ואי סד"ר תי' ~פיוז"ל
~"כ

 ל~ קש~
 שי~ אעפ"י ב~תני' תנא

 ~ני לא בכליו סי'
ליה תיפו~

 ט"~
 ול~ ~ני לא דאורייתא שהוא

 שהם ~י' ב~ניתין תנא

דרבנ~
 ה~"א דברי ע"כ לשאלה חיישינן לא ד~נן סי' תי' לפי ודאי אלא
 סי' ת~א ב~ני' די"ל וז"ל דבריו דוחהוהב"ש

 שא"~
 ~ני לא ביותר

 דין ובכליו ב~ופו סי' דיןלפ"ז
 אח~

 ד~ני ~ושלי דלא כלים והיינו להם~
 ט"עבהו

~"~ 
 איירי דאי דבריו על לי וק' עכ"ל ~ני לא א~צעים סי'

 התנא אתי ~אי א"כ שב~ופו סי' עם להם א' דדין ~ושלי דלאבכלים
ל~~עינן

 ול~
 להו ל~יתני ליה

 כל~
 הב"ש ~ש ל~י ק' וביותר

 ו~ל~יניה ל~י~
 וצ~

 דסי' תירוץ לפי כ~ש ג"כ
 דרבנ~

 ~ובהק סי' ובעי'
 ~יהת ליכא אלו בכלים אפילו אזביותר

 סי~
 אעפ~י כי ביותר ~ובהק

 אותן להשאיל שכיחדאין
~~~ 

 פשיטא לפ"ז עכ"ל אותם ~שאיל לפע~ים
ק'

 ל~
 הא ~ושלי דלא אפילו בכלים סי' ~הני דלא ל~יתני לי'

 ~סי' ב~כ"ש ואתיא אותם ~איללפע~ים ~"~
 שא"~

 בכלים דהא שב~ופו
 הואיל ועוד ביותר ~ובהקין אינם דהסי' חדא לריעותא תרתיאיכא

 ריעותא חדא אלא בהם שאין בגופו ~שא"כ אותם ~שאיללפע~ים
 אכתי ועוד ביותר ~ובהק אינושהסי~ן

 קש~
 התנא אש~ינן לא א~אי

 ~ום דאורייתא דהוא ט"ע אפילו בהו ~ני דלא ד~ושלי כליםדין
 דשאלהחשש

 ד~
 לא עדיין

 נ~~
 הב~ש דברי לפי דשאלה דחשש דינא

 ~ובהקין אינם דהסי~נים ~ע~א אלא איירי לא התנא לפ"דשהרי
 והוא אחר בענין הג"א קושיית לתרץ נ~ה ~"ד א~נם ודו~ק.ביותר
 שב~ופו מסי' כ"ש הוא שהרי כלים ~לל ל~תני ל"ל ליישב צריךדהא
 תנא לא דאיוא~שר

 כלי~
 ה"א

 דטע~
 היינו גופו סי' על ~עידין דאין

 אחר נ~הא לפע~ים דאז ב~ים הנטבע על ד~ידין היכא~שום
 על אפילו ~עיד דלא אחז~ל ול~ן תפח ו~תפח ~~יםההעלאה

 פלוג לא ~וםביבשה ה~
 ב~ ונ~~

 דלט~ם
~ 

 סי' עפ"י ניסת אם

 ב~~~ו~
 דנטבע ~זירה ~ום אלא האיסור אין דהא תצא לא בי~שה

 ~ידין דאין התנא ת~י להכיב~ים
 ע~

 ל~י~י ליכא דתו כלים סי'
דהטע~

 תו ולפ~ז ~ני לא נ~י בכלים ד~א דתפח נטבע ~שום הוא

ל~
 ט~ ליתני הג"א קושיית

 ט~ תני הוה דאי ~ני דלא
 הא ה"א

 ט~~ ~הנידלא
 ~ום היינו

 דשא~ חש~
 אבל

~~ 
 ~ובהקין שאינם סי'

 ~ום אלא האיסור הוה לא ביבשה ד~ת ה~וף בסי' וא~כ~עידין

~זי~
 ה~א וא~כ ב~ים דנטבע

 דב~
 שאינו סי~ עפ"י ניסת ~ם ביבשה

 דסי' הטעם נ~י כלים גב~ ל~תני התנא הוצרך לכן ת~א לא~ובהק

שא~~
 ד~~ ~ני לא

 שייך לא
 ל~~

 ד~ום
 גזי~

 אסרוהו דנטבע
 הוא ד~יסור נדעושפיר

~ 
 בר ודו"ק תצא ניסת אפילו וא"כ הדין

 חיישינן דסד~ר ללישנא דאפילו ה~ס~ ~דבר~ להו~יח ~נ~ד יש דין~ן
 התוס~ ד~בו והאלשאלה

 ק~ בד~
 ~~נא ו~יהו ~"ל ~ב

~  חיישינןדלא 
 ~א~

 וכדכ~ וסו~~ בחיוורי דכליו לתירוצא והיינו וכו~
 חיישינן לא ו~ולם ~ו~ בחיוורי א~א וז~ל שאח"זבדיבור

 ל~אל~
 ע~ל

 דס~ ~י~צא~בל
 דר~נ~

 דחיישינן הת~~ ~דו
 ~א~

 ~ה ו~וכחה
 התוס~ ~~שנל~ד

 בד~
 ע"ב ~ט~ו

 איירי דאורייתאלאו ~~ ואי ~~ל סי~ וקא~רי בד~
 ה~

 דאורייתא ~וא ~ובהקים בסי~נים
~~~ 

לפ"ז
 לכאו~

 דללישנא א~ינן אי קשה
 סד~

 חייש~ן לא
 אחר דכשש~ה ~שום דהוא לאלתר וחזנהו דא~י לאוק~י ~ש"סל"ל ~~ לשא~

 בבגדים ה~ דהסי' דא~רי לוק~י התוס' כדכ' תפח ~פחההעלאה
 בסי~ני~ איירידהא

 אליבא קיי~ינן דהא חיישינן לא ולשאלה ~ובהקים
 לשאלה דחיישינן אע"כ לאלתר דחזו בעינן א~י וא"כ דרבנן דסי'דלישנא
 אפי~ו ב~~דיםוא~כ

 ס"~
 ל~י~ר הוצרך ולהכי ~הני לא

 דחזנ~
 לאלתר

 ב~ופו ~ובהקים סי~ניםוהוו
 א~נ~ ודו~

 דחיישינן לדעות אפילו
 לדעתלשאלה

 כ~
 דחי~י הני ~ודים ~בושיו בכל סי~ ביש ~~לים

 ~~ש ה~ה סי~ נ~א ובנ"ד ~לבושיו דכל ל~אלה חיישינן דלאלשא~ה
 להקל צד יש וא"כ ~לבושיובכל

~ 
~~~

 איירי זה וכל וז"ל ס"ט ס"ק בב~ש דאי' תברא דא ~ל~ם
 אשרבב~דיו כשנ~~

 לבו~
 י"ל ~י ~ני לא לו ס~וך נ~צא אם אבל בהם

 ו~דם ~ז ~ונחוכו'
 ג~

 יחזקאל כנסת בת'
 כ~

 דוקא אם
 אבל עליהם לס~וך יש הבגדים באותן~לובש ~רו~

 א~
 אזי ~הן ~לובש אינו

 ואחר לו אשר כל והניח ואזיל הלך זה ש~א ל~יחשאיכא
 נה~

 עכ"ל
 הפונדקית יב~ות דשלהי ערוך ~תל~וד דבריהם לדחות ישולענ"ד
 ס~ו הסי' ועל ופירש~י בידו שהיה וס"ת ותר~ילו ~קלו להםהוציאה

וא~
 דס~כו ל~י~ר ~צינן איך הנ"ל והכ"י הב"ש לדברי איתא

 ע~
 הסי'

 בהם ~לובש שאין ב~דים סי' כ~ו זהו~~רי
 וא"~

 ניחוש
 דל~

 זה אזיל

וה~~~
 דוקא לבוש בעינן דלא א"ו לו אשר כל אצלה

 בהב~די~
 דהתם וא"ל

 יבא ש~א אלה כל להם נותנת היתה לא דא~כ אצלה ~הניח ל~יחשליכא
 כל את להם נתנה דאטו ז"א ~~נהויתבע

 א~
 ה~ש~ה ~ש~ות ~א

 ~וציאה לשון אלא א~רו לא שהרי בעל~א בראי' להם שהראיתוה~~רא
להם

 ד~ש~
 אע~כ כנ"ל לחוש להו הוה וא~כ ~ת שהוא לאות להראות

 חוששיןדאין
 ל~

 וכ"י הב~ש דברי לדחות ראיה להביא נלע"ד ועוד כלל
 חיישינן ואי דפריך דק"כ דיב~ות ~~~ראהנ"ל

 לשא~
 וכו' בכיס קשור

 הב"ש לדברי איתא ואם וכו~ לזיופא חייש טבעת ו~שני ~דרינןהיכי
 דבשל~א ליתא ~יקרא קושיא הא דחיקא לתירוצי להש"ס ל"ל הנ"לוכ"י
 וגם בהם ~לובש שאין בכליו איירי ב~תני' אבל בכים ק~ור תניהתם
 נ~צא בו קשוריםאין

 דל~ חיישינ~
 אע"כ כאן ב~דיו והניח לעל~א ~יל

 הרוג כשנ~א אלא בהם ~לובש שיהא בעינן ולא חששא להאידליתא
 חיי~ינן לא אצלו ~ונחיםוב~דיו

 שז~
 וההרוג בגדיו כאן והניח הלך

 ~ט"ז ~ם לכך ל~יחש דרחוק ערטילאי היהשנ~צא
 ~ש~

 חש דלא
 הלבוש על השיג הט~ז כי ~לתא~~א

 ד~ש~ ב~
 ~או דאפילו ~לשונו

 בהם ויש ~וף בלא ל~דב~דים
 ~סי~

 והשי~ עלה ס~כינן
 כדברי ואי הט"ז

 הב~דים נ~או דאפ~ו טפי רבותא לאש~ינן להט"ז הו"ל והכ"יהב"ש
 ה~וףעם

~ 
 בהם לבוש שאין

 אע"~ ל~~ אפ~
 ~ כוות~ ס"ל לא דהט"ז

~~~
 היתר צד נל~ד

 ע~
 שהי~ או~נות כלי שהוא דפוסים אצלו ש~או

 לא ובזה תפילין ב~םעושה
 שיי~

 ביב~ות רש"י כתב דהא שאלה
 ע"ב דק"כ בתרא האשהפ'

 או קתני הא קשיא ואי וז"ל ~נחשי בד~
 ב~דיו היינו ד~תני' כ~יו ל"ק לשאלה דחיישינן א~רן והא כליו ביןשנ~צא
 דרך שאין תש~ישו כלי בין היינו ד~יטין וכליו ~לבושים להשאילודרך

 להשאילן דרך אין שלו או~נות כלי שהי' בנ"ד ולפ~ז ר~"י עכ"ללהשאילן
וגם

 די~
 דל"ח דאחז~ל לטב~ת שנ~או התפילין של הדפוסים לד~ות

בי'
 לשאל~

 בב"~ פירש"י דהא
 ל~ ~י~ כו~ ד~ייף ע"ב דק~ז

 איש
 חותם זה יעשה ש~א טבעתו ~~איל אינו לפיכך בטבעתו ניכרחותס
 אנן ואף ~ו' חות~וכנ~ד

 ני~
 ל~חר דילי' דפוס ~שאיל סופר שאין

 בדפוסים ~דול חילוק שיש כדפוסיו לעשות פרנסתו יקפחושלא
 ~זה נאהיותר ש~

 כנלע"ד. אינשי קפדי וב~
 וא~

 ~הרא"י בפסקי שכתב
 לד~ות לנושאין

 שו~
 ~רי כלי איזה ~נפשינו דבר

 דר~
 ו~' להשאילו

 דברים נ~י שי~~~
 ~רב~

 ~דרך שאין
 העול~

 להשאילן
 אפ~

 אין
 זו בכלי נחיש דלא ל~י~ר הר~ותבדורותינו

 לשא~
 ע~~ל

 א~נ~
 א~ינא

 אלא בזה להח~ירדאין
 בא~

 דאין בנ~ד אבל דאוריי~א
~~ 

 ~~ור
 דו~יא דאורייתאא"א

 דעובד~
 דת' דהי~רא

 בריש ש~אתי ה~י"~
 ה~י~ דברי על וס~כודברי

 האלה
 ה~אוני~

 ~ו~ ת~ ב~~ח
 ~קב

 נל~ד עוד נ"ד. בסי' יח~אל כנסת ת' ה~חברובעל
~~ 

 דלא ~~~ר
 שאל דל~י לשאלה כאןניחוש

~ 
 ~~א ד~י~ש ~א אם ד~סים הנהרג

 סו~ר היה זה~ם
 ו~

 ~~יחש ר~וק ח~ש
 דאת~

 ~ופר ~יה ש~ד
 היהו~~רג

 ג~
 ~~ו~ר

 שנ~ וע~
 ~ל ה~ה

~ ~~~~ ו~  
 ערל ~ם

של
~ 

 ה~כ~סי~ם השני לערל השאיל
 וב~~

 באיסור
~ת~ ~צ~ ה~ ~~

 שא~
 ק~ו

 בא~ א~~~ ס~
 דא~י~א

 ~וא הסידור והכירו הנאבד של סידור ~וישהביא א~ ~~ ~ו~ ל~~
~ 

 להנאבד ~~י~ו
~וכתב

~~ 
 הנאבד ~שת היתר יש ד~~ז

 ד~~ ~ו~
 ל~חש

 ~א~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  שמצאו בפירוש אמר לא שהגוי ואע~ג ~~איל רשאי השואל ~ין~רי 
 כ~ש לא ע"ש באיסורא אפילו חיישינן לא דלנפילה שם הוכיח ~ה~וגאצל
 בנ~ד היתר צד יש עוד שאלה. בו שייךאין ~ שכלי לומר בדורנו גם ~ר~ת ד~נן איסור אלא כאן שאיןבנ"ד

 שכ~ מ~
 ס"ל פוסקים

 טלית ~ל טליתות ~ני ציציות שנמצ~ו בנ"ד ובפרט מושלי לאדציצית
 ממש מובהקים סימנים היו עצמו שבט~ית גם ומה קטן ט~ית ושל~דול
 בל"א ירוק צב~ בסטענג~י שהיה א' ~רי פלוני אות בצד נקבכ~ו
 והוח בדיו מלוכלך שהי' וגם יחד תפורים והיו כסף של ~רעסטילו~~י'
 אחד הכירו ~באם רשד~ם בת' מ~ש ע"פ היתר צד יש עוד סופר.~יה
מן

 ההרוגי~
 משיאין

 א~
 ל~ון ~שמעות ובנ~ד השני אשת

 העד~~
 שהערל

העגלן
 הי~

 ב~די ~ם וא"כ שלו שהוא ~כירו שלו במכנסיים מלובש
 ~ם לשונם במשמ~ות נפקפק אם ואפילו ש~ו שהם לסמוך ישהיהודי

 כתבנו כבר הלא בהם מ~ובשהי~
 שא"~

 שכתב ועוד בהם. מלובש
 מהא מכנסיים שואל אדם שאין לומר מסתבר שטפי נ"ד שאלה בת'~י בע~

 דבר והוא הערל של המכנסיים הכירו וכאן ~י~ית שואל דאיןדאמרינן
 היהודי אשת ~ם הנ~ל הרשד"ם לדברי וא~כ לשאלה בהו חיישינןדנא

 רמ"א הביאו פדואה מהר"מ למ~ש נ~ד לדמות דיש ועוד להנ~א.מותרת
 מובהק סי' שיש אדם נ~א ואח~כ בב~דים א' נטבע דאם~~לכה
 בבגדי' נטבעו אדם בני ששני דרחוק ~ניבב~דיו

 א~
 חיישינן לא ~לכן

 א~כ בזהנ~אלה
 א~

 ובמכנסיים היהודי בב~די ~"מ ויש הואיל נימא אנן
~ל

 הער~
 ~יהודי שהשאילו דאתרמ~ לומר הוא רחוק א~כ

 והער~
 שניהם

 אחרים וערל ליהודיב~דיהם
 וא~

 בהמכנסיים סי' בהם היה לא שאפשר
 א' צ~ח בח~לין כדאי' מס"מ טפי מהני וט~ע אותן ~כירו העידו~א
 ט"ע אמינא וכו' דשמעינא השתא וכו' עדיפא סימנא ה~א מרישרבא

עדיפא
~ 

~~~
 באיסור שאפילו סופר יעקב ר' א~ת להתיר אמינא טעמא הלין
 ס~ס דאיכא היכא להתיר הפוסקים רבו דאורייתאא"א

 באיסור ואפילו לעיל המבי"ט בשם כמ"ש דרבנן איסור אלא הוה דלאנ~ד מכ"~
דאורייתא

 על ה~"ח השי~
 הט"~

 דאי~א היכא אפילו ס"ס ע"פ דמתירין
 והש"ך ~התהפך א~צ דס"ס שני~ם הסכימו והפ~ח והש~ך איסורחזקת
 ובנ"ד דאורייתא איסור חזקת נ~ד ~~פ מהני ספיקא דבתלתאכתב

א~
 דאורייתא איסור

 ו~~
 לא דלמא חדא טובא ספיקא איכא

 חיישינ~
לשאל~

 אפ"ה חוששין למ"ד אפילו שמא שני ס'
 ב~

 חיישינן לא ב~דיו
ספק

~ 
 לשאלה ל"ח מכנסיים שמא ד' ספק חיי~~ן לא בציצית שמא

 ל"ח ת~מי~ו דבכלי ~רש"י הלכה שמא ה'ספק
 לשאל~

 כלי הוי וכאן
 וכ"י יעקב שבות בעל למעשה שמסכימים ועוד דפוסים ~לואומנות
 כהגאוניםדהלכה

 דבהרב~
 בב' סי' נ~א וכאן לשאלה ל~ח חפצים

 הסוס ועוד ופוזדרע ותי~ה ותפילין ומ~ילה וספאדיק ויארמילקיטליתים
 ~ניי~ חסרוןגם

 ~רו~ סימן ש~וא אע"פ
 הואיל ולכן הוה סניף אעפ"כ

 באופן להתיר העניה דעתי כאן א~כ ~~יקי הנ~ וכל הוא דרבנןואיסור
 מומחים רבנים ~' אתי~יסכימו

 בהורא~
 דעתי גם אזי לאו ובאם

 יצ"ו. וה~ליל לבוב חופה~ק רפאפורט כהן חייס נאוםבטלה.

היו~
 ביושר~ל שבט כ~ה

~ 

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

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

 הגבע"ד בנדון דעתי לחוות ~וה בדבר עוררנ~ אשר גי~"ק~~~~~~
 בא ~יר לא אלו ובימים וסאקלוב דאלינע בק~ק~וגבה

 ~ל לראות פניתי דמר לכבודו והנה הפאשט על נתעכב כילידי
 ~ות טר~ת לי שהיה~אף הדברי~

 כא~
 לדבר אמנם דציבורא במילי הא ~מיא במילי~א טרדותי לו שידוע העיד בעצמו רו"מ

~~ 
 תורתו ~~וד

 מר ש~ופק ע"ד נמרץ. בקיצוראשיב
 א~

 בצירוף גופו סי~ לצרף יש
 ~רי"ק דעת י~ח בסעי' ~הלכה קבע רמ"א שהרי הוא פשוט לענ"דשמו

 יש ואומדנות ה~חות שישד~מקום
~~~ 

 ש~כיר בעינן דלא אמ~ד
 עירו~שם

 אפילו איירי ו~
~ 

 דבהזכיר רמ~א פסק דהא אביו שם הזכיר
 ~יון וא~כ ~ירו שם ~זכיר ~~צ ואומדנות ~וכ~ת בלאו ושם~אביושמו
 ~~שיש

 הגו~
 רוב שהרי ~וכחות עדיף לענ"ד

 שש~י פו~י~ האחרוני~
 לסמוך מ~טר~ין ~א~עייםםימני

 ~יה~
 ס"מ על כמו

 סי' ושני ב~ת~
 באיש~~צאו

 הא' ~מצעיי~ סי~ ה~ ע~~~ ~
 ש~~

 בכת~ו ר~ם
 ~חוטמו~ורו~ם

 ו~~
 הם

~ 
 ש~צ~~~ן ואומדנות ~וחכות גריעי

 משיג שהט"ז ואף עירו שם וא"צ שמו~זכרת
 ע~

 דבמזכיר הרא"ש
 אביוו~ם ~~

 ש~ א~
 ~וכחות דמצטרפין משיג אינו בזה עכ"פ ~ירו

 להזכרת אף מועיל ה~וכחות דצירוף פסק והרמ"א ~שמוו~ומדנות
 אביו ושם שמו בהזכרת כהרא"ש ~סק רמ~א שהרי אביו שם בלי לבד~מו

דא~
 ע"כ ~"כ ~ירו ~ם

 מ"~
 ~ם א~צ דבהוכחות אח"כ

 איירי עיר~
בל~

 הז~יר
 אל~

 אומדנות שיש ובמקום וז~ל בהדיא כתב ובלבוש לבדו שמו
 הזכיר ~~א א~~פ ע~יו שמ~ידים הוא שזה~~וכחות

 ש~
 ~ם ולא אביו

 מאומדנות ~ענ"ד עדיפי סי' ו~ני האומדנות על ולסמוך ~הקל ישעירו
 הך הביא לא ב~בוש וכן וז~ל כתב שהט"ז דתמי' מ~תא א~כיר זהא~ב
 מקילין י~ ~~אי איתא פראג דפום שלפנינו ובלבוש עכ"ל מקיניןדיש

 יפקפק ואם מקילין היש שנשמט אחר דפום היה הט"ז שנפניו~פשר
אדם

 לו~
 עיין אמצעים מסימנים עדיפי ואומדנות הוכ~ת דלמא

 בנ~ד וכ"ש וז"ל נ"ז שא~ה סוף מלוב~ין מה~מ ה~און זקיניבת~ובות

שי~
 וכו' ההוכחה שזה עוד ~לצרף

 ו~~
 ב~ופו סימנים קצת הוזכרו

~אינם אע~
 סימני~

 ע~י וכו' מ~רי~ק התיר זה ודו~מת וכו' מובהקים
 מדמה היה ש~ר~ם הרי עכ~ל וכו' ~ירו שם הזכיר לא אפילוההו~ות

 לו שהיה ~רועיםסי'
 זק~

 להוכחות ~טופליק ופנים ~ע"ל
 מכ"~

 ב~~ד
 לכל הםשהסימנים

 הפח~
 נצרף שיש כתב שבמהר~מ ואע~פ אמ~עיים

 הוכחה הא הה~כחהעוד
 ~הזכי~

 של להוכחות כ~ל דמיא לא במהר"ם
מ~רי"ק

 יע"~
 עיקר וא"כ

 סמיכ~
 היה מהר"מ של

 ה~רועי~ הסימני~ ע~
 אות~ודי~

 לדמותן יש דבנ"ד דבסי' פשיטא ~"כ ד~רי~ק להא
 סי' הוה אפשר שבחוטמו שהסי' דאפשר נ~ע"ד ועוד דמהרי~ק~הוכחות

מוב~
 שקוע חוטמו שאם וז"ל כ' רכ~ד סי' מהרא~י בפסקי דאי'

 סי' מקרי דקרא חרוםכמו הרב~
 מובה~

 ~היה וז"ל נאמר ב~בע~ד ובנ"ד ~~"ל
 ~יזעהן האב איך וז"ל נאמר ואח~כ מעט מל~לה נכפף חוטמו~המת
 פין ~יפאלין איין אביסיל איז נאז זייןדש

 אובי~
 ~יוועזין

 וא~
 שפסקי

 בינוני סי' עכ"פ מעט נכפף נאמר ובנ"ד הרבה שקוע כתבמהר~~י
 לענ~ד בינוני סי' עכ"פ הוה הנופל חולי לו שהיה מה ~םהוה

~ 
~~~~~

 שאול כמר לו וה~יד וכו' השני ב~בע~ד וז"ל מרשכתב
 ו~ו' מת ליב חברך בפירוש שאול כ' הזכיר לא אבלמת חבר~

 הוא ואותו וכו' חבר עוד ברוך לכ' היה ואולי מסופק אניומעתה
 מז~רונו יצא זאת מר ~כשכתב לי כמדומה עכ~ל דאלינע בק"ק~מת
 בביתו תמיד היה המת ~ל ~אושפיזא שאול ה' של ב~בע~ד שנאמרמה
 שמת השותף ~ם ביחד נתאכסן ~~כ ברוך שהר~ר נאמר ו~ם ~אול ה'~ל
 ברוך ר' הייסט חבר זיין ~זה"ל נא' שאול ה' של ובעדות ~אול ה' אצלשם
 כ~נתא~ן לפ"ז גישטאנין איין ביתי בתוך מיר בייא אים מיט איז ערוכו'
 מו~ אחרי ~אול ה' אצל ברוךה'

 שאול ה' לו והגיד דאלינע בק"ק המת
 מסתמא מתחברך

 ע~

 כשהעיד וא~כ לו הגיד ביחד עמו שהיה זה חבר
 שמו דאלינע בק' שמת שזה ברוך ה'אח"כ

 ל~
 שהיה חבר אותו על העיד

 ה' אצל ביחד~מו
 שאו~

 וזה
 דוג~ ממ~

 יבמות דשלהי
 מע~

 בישראל
 מהלכין שהיווגוי

 בדר~
 ואמר הגוי ובא

 חב~
 בדרך עמי שהיה יהודי על

 שה~ה לידע יש המע~ים מאלו בת' הרא"ש וכתב אשתו את וה~יאו~מת
 אלא שמו ידע ולא היהודי את הגוי הכיר לא ~רי אשה בעדותהקילו
 נתלוה היהודי שאותו שידעו עדים והיו ומת ~מו נתלוה שיהודי~אמר
 ~גוי לחקור ~זקיקו לא אשתו התירו שמת אומר וה~וי ה~וי זה~ם
אם

 ~הוא~
 ושוב לדרכו הנך יהודי אותו שמא כי עמו שנתלוה יהודי אותו

 ~ותו בודאי תלינן עמו נתלוה שיהודי כיון אלא ומת אחר עמונתלוה
 עמו נתלוה שמא חיישי' דלא הרי עכ"ל שמת~וא

 אי~
 בת' הביא וכן אחר

 עמו נתלוה ~שמא חיישי~ן דלא הנ~ל הרא~ש מת' ראיה מ"ד סי'מ~ב
 נמי שהרמב~ם עוד וכ' כהרא"ש דהלכתא כתב לב בן בת' שגם וכ'~חר
 דכתב והא כהרא"שס~ל

 אי~
 ה~"ז לדעת ואף דוקא לאו מכאן שי~א

 וכתב המ"ב על ש~י~ ~"חבס"ק
 שהרמב"~

 שיאמר דבעינן קאמר דוקא
 ושהלכה מכאןיצא

 כהרמב~~
 אמר אם הנ"ל בדין כמו הוה בנ~ד אפ"ה

 ~אן שיצא וכו' שידוע איש פירושא וזה ~"ל הט~ז כתב דהא מכאן~~א
 נמי בנ"ד לפ~ז עכ~ל מת הואעמי

 ~יו~
 סתם ברוך לר' שאול ר' שאמר

 עם ~יה חבר לאותו מסתמאחברך
~ 

 לד~ת יש גם נתכוין ביחד ~רוך
 דכתב להאנ"ד

 הב~
 וכו' פלוני ל~ום ~תלך לו כשאומרים נ~ז ס~ק

 כא~ה~
 במה ש~ולין ש~מ עיר ~ותו פלוני בפ~וש א~ו

 מ~תמא חברך סתם דבאמירתו לתלות יש בנ~ד אף נתכוונו שלכךנותנת שהסב~
 שני הוח~ו לא ~י ו~ד ביחד עמו אצלו שהיה חבר לאותונתכוין
שותפים

 ל~
 מיכאל בן יצחק שני הוח~ו דלא דומיא והוה ברוך

 עליה שנשאל אידלה שהאשה נלע"ד לכןי~ח שב~~
 מות~

 יסכים אם להנשא

~כ~
 אחד ו~וד

~ 
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~"~
 ה~דול בב"ד שנ~בההעדות

 ד~
 בה~ר יונה הר~ר מן

 ובח"ח בת"ע שהעיד זבאריז לק"ק הסמוך נאוויק כפרמ~זיק יע~

 ~יער הלכו יחזקאל בר יעקב ומשרתו שהוא עדותו ות~כןבאליו~~
 שה~ידו ע"פ מהכפר פרסה רבעקלאדני

 ערלי~
 שם שמונח

 הרו~
 ובבואם

 מצאו~~ם
 הרו~

 את שני~ם וה~ירו בשק מכוסה ערום
 ההרו~

 בפ~פ
~לו

 ש~~
 ו~ן ~נבים חבורת עם עוסק שהוא ~ם עליו שהיה מלבוב הילל

 נא~ ה~ ההרו~~ו~
 ו~ם ההרי~ה ~ן ~ופו על וחבורות פצעים ר~ו ו~ם

 והוליכו אצלו מתאכסן שהיה רב מזמן ה~"ל הילל את הכיר שהואה~יד
את

 ההרו~
 איציק ר' בן זיסקינד ר' שם אות~ו והכיר לקברו זבאריז לק"ק

שתדל~
 עש"ק הש~י יום למחר ונקבר הנ"ל הילל זה וה~יד ~"כ מ~בוב

 אחרסמ~ך
~ 

 המה וה~ידו הילל של ה~ברותא את ה~"ל המשרת ראה

בז~"~
 ע"כ שבועות ~עה לערך ~י~אכט היללן דעם שוין האבין מיר

 שבט ט"ז ה~~בה הק' ללשון אשכ~ז ~' ו~ועתק יונה ~ר~ר שלעדות
תקכהא"ל
~ 

~~~
 עדות~פ

 אש~ ה~"~
 לפקפק ואין להנשא מותרת הנ"ל הילל

 וקי"ל שבועות ~ב~ה לערך שהר~והו אמרו ~החברותאמחמת
 ~'~~חר

 מעידי~ אי~
 מפני

 שפרצו~
 נפשך ממה ~ותרת כי משת~ה פניו

אי
 נאמי~

 נהר~ הרי א"כ שהר~והו אמת שאומרים להחברותא
 ואם

אומרי~
 שהכירוהו מה ע"פ מותרת א"כ שקר

 ~ל~~
 ומצינו הנ"ל אנ~~ם

 זוסברא
 ב~"~

 ואפי' י~יי~~ הק~ל יצא אם לע~ין פ"ד ס"ק בב"ש הובא
 נהר~ מתי יודעין אין אםל~חמירין

 פרצוף דאם שם הב"ש כתב הא
 ומצרפים להתיר י~ וכו' שלםפנים

 בכה"~
 הוא ~ם ספק כשיש ר~ת דעת

 היה פרצופו ובנ"ד עכ"ל ~ה מודים המ~ירין אפילו ואפשר ~'תוך
 תנ~א הר~תיו אמר דאם דקי"ל מה ע"פ נלע~ד עוד כשהכירוהו.שלם

 שהוא לו ~אמינים ואין ההרי~ה על לו ומאמינים דיבוריהדפל~ינן
 שאומרים ד~ה דיבוריה פל~ינן נמי בנ"ד לפ"ז רשע עצמו מ~יםדא~א הר~~

החברותא
 ~נהר~

 שבעה לערך היה שההרי~ה שאומרים ומה אמת הוא
 ע~פ נלע"ד ~וד פנים. בפרצוף הכירוהו דהא להם ~אמינים איןשבועות

מ"~
 ע"ח ס"ק הב"ש ~יאם מ~ב ובת' הרמב"ן

 וז~
 ה~שמים בימות מת

 מעידים הקורבימי
 עלי~

 אחר אפילו
 כ~

 ~צינת טפי ועדיף וכו' ימים
 אמת החברותא אמרו אם אף ולפ"ז עכ"ל~ים

 שבעה לפני ש~הר~
שבועות

 א~~"~
 וימי ה~שמים ימות היה שכבר בכסליו המעשה היה כבר

 עליי שיצא הילל שהוא א~ר ו~ם עירו ושם ש~ו ה~י~ העד ו~נההקור
 דבמקום כ' ורמ"א ד~וכח אומדנא נמי הוה דזה מהחבורה ~הואשם
 עירו שם הזכיר לא אי אפילו להקל יש הוא שזה והוכחות אומד~ותשיש

 הילל אשת לע"ד ל~ן דמוכח אומדנא יש ו~ם עירו ~ם שהזכירומכ~ש
 דהיכא רמ"א דפסק ומשום להנשא מותרת יצ"ו קהלתינו ~ה יצחקבה'

 דיי~ים ש~'אתי שיסכי~ עד מתיר איני כשרים ~' ע"פ אלא תנשא לא ע"א ע"פד~~את
 מומחי~

 תקכ~"ל. שבט כ' ב' יום היום כ"ד
 יצ"ו וה~ליל לבוב חופה"ק רפאפורט כ~ן חייםנאם

~ 

דמר~~~~~
 תלי ק~לתי' רעיא זיינא בי' תלי

 תמ~
 להיות

 ~ני~
 לארי'

 הרב והדרו הדור מופת המפורסם ~~און א~"ו עיל~ידבי
 הילל אשת אתתא דהאי בשריותא הנ"להפוסק

 ב~
 יישר ואמינא יצחק

 בכח ~רי'~~ך
 עדי~ דהיתר~

 כ"ד
 ה"~

 יצ"ו בער ~והר"ר בא"א יעקב
 הנ~ל. ה~און של ה~דול בב"ד מדין עלמיושבי

~~
 ולא דידי ל~~רא לא צריכין אינן רבינו דבריאמנם

 ~סבר~
 ד~די

 ע~יותנתו ל~ודל א~"כ מ~ש בו שאין ~סייע כהנא מסייעלהיות
 והנה קדשו בדברי ל~יין עצמי פניתי כערכי אנוש להיתר מצרץלהיות
 כחא כחי בכל אמן אחריו עונה והנני וצדק ~מת אד~י על הטבעוכולם

 ישראל מו"ה ה~דול הרב בא"א שמחה הק' כ"ד אתתא דהאידהיתרא
 מלבובז~ל

~ 

~~~~
 א~ת אשהאלי

 וש~
 ~אל'~~ר מק"ק יקותי~ל ה' בת סאסי'

 ~בע"ד ו~יאה העיגון ~כבלי להת~ה בדינהלעיין
 ו~

 נא~ר
שהעיד

~ 
 שכשהעלו סטרעטין ~ק~ וואלף בה"ז שמ~ל

 ~הרו~
 מן

 ל~ ~~~
 ~ר~ל יו~ר ארוך היה הי~ין שר~לו וראה ה~י~הו

 ~ענ~דהש~אל
 ז~ ה~

 סי'
 מוב~~

 א~ ידו~ אין א~ם
 בעל

 הא~

הנ"~
 פייביש ה' ו~דות הנ"ל שמואל בעדות תועלת אין זה סי' בו היה

 תועלת י~לע"ד
 א~

 שלא
 הכי~

 ו~ואר והזקן והפה החוטם ~חמת רק
 פדחתו שתהאדבעי'

 ופרצו~
 דהא ר"ת בשם אי' הא מ"מ קי~ים נמי

 שנשתן כנדבעינן
 קיימי~

 לבד ~ראש אלא שם בשאין היינו
 ~~ אב~

 כל
 שם אין אפילו שלם~ופו

 פ~
 ל~ירו יכולים וחוטם ופדחת

 בט~
 ואף

 ד~~טרפין והב"ש ה~~מ כתב הא ע~יו ~לקו האחרונים שכנ הש~ע~כתב
 איכא דהח כליו סי' לצרף יש ובנ~ד והוכחות אומדנות נשאר ר"תדעת
 כ~י~ סי' דמצטרפיןדעה

 אומדנ~ת ~שאר
 א~

 חולק שמהרא~י
 ע~

 ~עה
 שמוא~ במשפטי כתב~ו

 על לסמוך כדאי הדחק דבשעת
 ד~~ או~~

 ~עוד
 וכה~~ ט~~~ישמ~ר~מ

 כתבו
 שא~

 ל~לה ל"ח בב~דו ~יצית יש
 וג~

 בת'
 סמכו בדורותינו~נ~פסו

 ~צר~
 ועוד אומד~ות לשאר זו דעה

 דעו~ שי~
דבכ~

 ו~ם בגדיו כל שהכיר הנ"ל פייביש ר' ובעדות לשאנה נ"ח הב~דים

הכוב~
 עוד

 נ"~
 דמה

 ~הב~די~
 שהיה ובפרט אבל ב~די היו

 בה~
 קרי~ה

 העולם דרך ואין שמאללצד
 יתלב~ ~אד~

 וב~רט אבל בב~די עצמו
 אבל ~"כ ~יה ששאלם זה ד~ם דניחוש נא אםבק~יעה

 הי~ ו~~
 אבל

~~
 מדאי יותר רחוק דבר וזהו שמאל בצד ~וא שקריעתן ~ם או אב
 לזהדו~מא

 ~צינ~
 את~י דלא ל~ד סעיף בח"מ חיישינן לא רחוק שלדבר

 ~"ח רחוק דבדבר הרי וכו' רחוק שהוא אלו בב~דים יטבעו אדם בנישב'
 ~"ד סי' ח"צ בת' ועייןלשאלה

 ד~
 דיחיד שאלה מקרי דזה ע"ד ק"ו

ו~ז~
 ק"ק אנ~י ~הרי ועוד דלעיל ר"ת ~דעת לצרף יש זה כל ע"ש ל"ח
 ~נאמר מה וע"ד מ~אלי~ור דוד ר' שזהו ואמרו בט"ע הכירוהופאמרין
 תוך הוא אם ספק הוה וא~כ בקרדום רא~ו את ~פצעו שניכרבה~בע"ד

 שלם פ"פ שאם כ' פ"ד ס"ק הב"ש אוסרין יש זה ובספק שהר~והו~"י
 דמ~טרפין להתיר יש נחבלולא

 בכה~~
 כ~יש ר"ת דעת

 ספ~
 הוא אם

 המחמירין אפילו ואפשר ~"י~וך
 מודי~

 וזהו עכ"ל בזה
 ~ ~הרו~

 נח~נ
 ו~ם הדרישה כי לחוש אין מכה מרזי דמיא ומחמת ראשו נפצע רקבפ~יו
 אמרינן דלא פסקוהט"ז

 ו~ן בפניו דוקא כשהמכה אלא ~כה מרזי ~י~
 זה ~כל בפניו ולא ברא~ו המכההוה

 נ"~
 בתנאי ~ותרת שהא~ה

 ד"ה להוראה שה~יעו רבנים שני אתישי~ימו
 יו~

 אלול כ"ד ע~"ק
 רפאפורט כהן חייםתקכואו"ל.

~ 

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

~~
 ~~~ו

~~ 
 ~~ו ~~~ו

 ~~ו~
 ו~~~ו

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

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

 פי דברי ב~דו ותשובתו ~~ונה היתר בדבר קדשו פי דברי~~~~~~
 ה~און ה"החכם

 אבד~
 כי או"ח ארחי והנה יצ"ו פינסק

 נכונים בעי~י כי הנז' הרב דברי דחה מדוע אדע ~א מ~~לותיו נעואפלס
 שאין שכתב ת"ה בעל על רוכ~ת שת~ה מה כי ~פתל בהם איןדבריו
 א~ כי מנפ~ה ד~ר שוםלדמות

 כת~ וארנקי וכיס בטב~ת
 והלא רוכ"ת

 ~בביתו ~~~י~ו כלי בין ופיר~"י כליו בין שמצאו או ח~ב ברייתאבאותה
 וז~ל כו' ~נחשי בד"ה דבריו רש"י פירש ע"ב דק"כ יבמות במ'הנה
 לה~אילם דרך שאין בתיבתו ביתו תש~ישי כלי בין היינו ד~יטיןוכליו
 ד'~ק שבביתו שבביתו תשמישו כלי בברייתא נמי ר~"י נקט ול~כיעכ~ל
ר"ל

 ה~ם הת~ס' דברי ~מי הם וכך ל~שאילם דרך שאין כלי~
 כליו בין שמצא או בברייתא שאמר דמה דבריו בשלהי ~ביאםעצמו ור'כ"~

~יינו
 כלי~

 ~נו שאין ל~ימר בעי ב~תביו והת"ה לה~אילן דרכן שאין
 להשאילו דרך אין מיקרי כלי איזה ~נפ~ינו דבר שוםלדמות

 ~יקרי ~לי ~יזה שי~יד בדורנו הוא ומי כלים סת~א נקטדהברייתא ~~~~

אי~
 בקיאי הוו התל~וד שבזמן דברים בכ~ה ~מצינו ~~ו להשאילו דרך
 ב~ה דדוקא מהרא"י ~' ולהכי בקיאין נמי ~נן לומר ב~חינוואין

 וטבעת וארנקי כיס דהיינו בברייתאשמפורש
 בא~

 אנח~ו ~ם רשאים
להחזיקם

 בתו~
 אחרינא במידי לא אבל ~~אילם דרך ~ין

 נ~י שי~ א~
דברי~

 להשאילם העולם ~דרך שאין הרבה
 אפ~

 הרשות בדורינו אין
 דדל~א נ~אלה זו בכ~י ני~וש דלאנ~י~ר

 טעינ~
 ~סק בתשו' דהב"יכד~צינו להשא~~ כני אותו ודרך

 אפי~
 ו~רנקי וטבעת בכיס

 חיישי~
 לש~לה

 כדהביאבדורינו
 הב~~

 ~נו דאין ~כ~ש א"כ בהו ~סופק ~ח"מ ו~ם
 להשאילו דרך אין דזה ~ים ~אר עללו~ר

 ואל~~
 ד~ר ~~~י ~תב

~ 
 ~דברים וראויין ל~תוב הואראו~

 ל~
 ~ם שא~רן.

~~ 
 ועוד וז"נ ~ר

 וש~ וב~י בטור שנ~ר~ה
 ~גדיו מיירי שב~ליו ~י~נים ~ני דלא

 דף כן ~י~"י ביב~ות וגם ו~~ בב~ בפירש"י ~וכח דכך תש~ישו~י ול~



~ ~ ~
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 ~שמישו כלי ~ירש"י כו' ו~ח"ז ע"אק"כ ~~~ ~~~~~~~~

 ו~~
 ~כ~ל כן פיר~"י ביבמות

 ר~~~ במ"ש מכ"ת עיין דלא הוכחותיו לכל מכ"ת ~ריך היה לאמ~"ת
 ~ב הנ"ל דףב~~מות

 מ~ורש בעצמו רש~י שכתב לעיל ~זכרתי בד"~
~כ~רי  

 להשאיל ודרך ב~דיו היינו דמתני' כליו קשיא לא וז~ל
 תש~י~ כ~י בין ~יינו ד~יט~ן וכליומ~בושים

 אמנם עכ~ל וכו' ביתו
 כדבריואם ג~

 מ~~ כ~
 תשמישו כלי ~ל הוו ב~דים דזולת לומר ~נו חלילה

 ~ין בתורת אדםשל
 דר~

 כוונתם תרווייהו ותוס' רש"י כ~א נהשאילם
 ~~ין כלים בין היינו כליו בין שמ~או ~ו בברייתא דאמר דהא~מימר
דרך

 להשאיל~
 בגדים אבל להשאילם דמדרך כלים הרבה נמי איכא אבל

בודאי
 דר~

 ~ם להשאילם
 מ~

 ובי' מיני' מוכח וגם וז"ל מכ"ת ד~תב
 יתורץ האיך וק~ה וכו' ל~קשות ~~א דהא הסי' ~ני תשמישודבכלי
 דרך~אין תשמ~ש~ ~ני ~רבה דיש וכו' אע"כ וכו~ כליו בין שמצאו או ענהקו~יא

 ל~~איל~
 תמיהני ע~~ל

~ 
 ~אריך ~ר ~טרח

 כ~
 נכתוב

 דברי ממש והמה ~~ו סברת הוה כאלו ותירוץ קושיא בדרך א~הדבריו
 רש"י כתב דהא כהווייתן ותוס'רש"י

 וז~~
 שהוצרך מיניה דל~יל כתבו מ~תלי כדנראה אלו ר~"י דברידמר מ'~י~ אישתמי~ אי ואפילו כדל~יל וכו' קשיא לא וכו' ~ליו בין~נמצא ~~ קתנ' הא קש~א ואי

 ~~'~' דברי עכ"פ תשמי~ו כלי ל~אר ב~דיו בין ~חלק דר~~י~~וכחו~
 ~~ר עכ"ל בתיספת אי' וכן בלשון שהביאם דמר מיניה נעלמולא

 ממש התוס' כ' ובגיטין בקיצור ~כ"ת דברי כל כ' התוס'ובאמת
 למ"ש וכוונתם בביתו פירוש כליו בין שמצאו או וז"ל שכתבו רש~יכדברי
 ו~ם שיהיה איך יהיה ל~~אילם דרך שאין בתיבתו היינו דבביתורש"י
 שכתב עצמו דמרמלשונו

 בסי~
 וז"ל דבריו

 די~
 שאין תשמישו כלי הרבה

 במאי כיון ויפה דמר ~כ"ל לשאלהדר~ן
 דדיי~

 ל' לכתוב
 ח"ו כי הרב~

 לתנא לי' למה דא"כ להשאילן דרך אין ב~דים זולת ~לים דכללמימר

נ~כת~
 של כליו כל ב~ד'ם זולת דהא וטב~ת וארנקי כיס בפ"ע בבבא

 דרך שאין בח~תאדם
 להשאיל~

 כלי אפילו כלים הרבה נמי דאיכא א"ו
תשמישו

 ~דר~
 דרך שאין מאותן נמי וכו' דכיס התנא וקמ"ל לה~ילן

 מנפשינו ל~ות לנו דאין מהרא"י כתבי פסק לדוכת' הדרה וא~כלהשאילן
 ~שאילם דרך שאין כלים מאותן דהוה וכו' כיס זולת כלי שום עללמימר
 מ~מ מובהק סי' דהוה מכ"ת לדעת נסכים אם אף הסכין חקיקתוא~כ
 חיישינןהא

 ל~אל~
 ד~ין לשאלה ביה דחיי~ינן שבב~דיו מובהק בסי' כמו

 אין בחזקת וכו' וטבעת כיס זולת כ~י ~ום להחזיק בדורינו ~~איןאנו
 להשאילודרך

~ 
~~~

 שרצה
 מכ~

 הרב דברי ~ל וכתב לט~עת ~ין חקיקת ~דמות
 ~זיוף עיקר הלא דבריו הבנתי ~א וז"להנזכר

~ 
 ~רואה מה

 שרואה לי ומה וכו' זה נ~ד אחר חתימה זה וי~שה הטבעת עלהחתימה
 ~לה~ימה

 הטבע~
 דאם רוכ"ת על תמה ואני דמר עכ~ל ~סכין על או

 צרור הנשלח דבר באותו שיראה נמי נימא ד~רכדבריו
 ו~ם שמו~ וחתו~

 נ~דו וי~שהאביו
 חות~

 ~יראה רש"י כוון לזה דלא א"ו אחר
 שמ~

 ושם
 ויעשהאביו

 חות~
 שליחותו יזייף הטבעת לו ישאל אם דר~ל אלא אחר

 ויעשה החו~ם וישבר וחתום צרור שנשלח במה ידו שישלחכלומר
בהטבעת

 חות~
 ~ו~ם שי~ה לומר דרש"י ור~ונו הנשנח דבר על אחר

אחר
~ 

 לו שיעשה לומר רצונו ואין הנשלח דבר על נטף
 ~ושפנק~

 אחרת
 שמו כשיראה אחרת גושפנקא שיעשה לו~ר רצונו דאם ב~יני פ~וטזהו
 בטב~ת אביוושם

 הז~
 הטבע~ בלתי דהא

 אביו ושם שמו~ יראה הלא
 שלבחתימה

 נט~
 ~רור הנשלח דבר על ~ניתן

 וחתו~
 ולו~ר לדחוק ואין

 כדלעיל הטבעת ל"ל וכ~~~ אחרת ~ושפנקא שיעשה הוא דה~ירושלעולם
 אלא וחתום לרור דבר שום ~~לח אין ע~ה ל~ת דלמא לה~יב י~ע~ז

 לו מוכן להיות אחרת ~וש~נקא לו יעשה שלא טבעתו לשאולדמס~פי
 השלי~ות שישלח דבעת דאפשר בו ~ייף שליחות איזה כשישלח א~רל~ת
 ימצאלא

 או~
 ש~ל ה~תב מתוך ~ושפנקא לו לתקן

 הנט~
 בו שנחתום

 ושם ~ו ממנו לראות הטב~ת ל"ל דאכתי דוחק זה ~ם אמנםהשלי~ת
 ~ולה איך ישמ~אביו

 לתו~
 או ב~רות חותם איך י~ה או

 ישאלאו באג~
 אד~ לאי~

 הטבעת ול"ל ~ושפנקא לו וי~שה אביו ושם שמו מה
 רש"י של דר~נוא"ו

 כמ~
 שי~שה ד~ל ~לם לומר ת~ה אכתי אם ואף

 י~ול ~א וכ~ת אחריתי ~ו~~נקאלו
 להווד~

 בשביל ב~בעת ~אות דנ~רך למימראי~א ~טב~ בלתי ~יו ושם שמו
 כדאמ~ בחות~ שני~

 חז"ל
 ציורים להםשהיו

 ד~
 כוורא צייר

 ו~
 הועמד אם או

 בהטב~
 שמו

 ~ו הטב~ת חותם ~ל ל~ות רגילין שאנו ~מו ~ול ~~דר אביוושם
 אחר זו שיטות דרךהועמד

 ז~
 לפעמי~ מצוי בד~רותינו וגם

 החקיקה
 אם אמנם~~ז

 ~י~
 דבשביל

 הוצר~ ~
 ממנו ~ות הטב~ת

 לפ~אחרי~ ~ו~נ~
 ~ו~ק~ י~~ דאיך ~ן גבי ה~ם שייך לא תו

 נ~ד

 דהא בסכין שיראהמה
 ע~

 אפשר טבעתו ו~ל פשוטה ב~טה נחקק הסכין
 שיהי~ איך רש~י בדברי הפירוש ויהיה בעי~ול~הוא

 ס~ס
 לא סכיןדחקיקת דו~~~

 א~~
 ודו"ק
~ 

~~
 בפסח אצ~ו שהי' המ~~ד שהי' מה לידע דצריך הנזכר הרב מ~ש
 י~דע הי' האיך שנפטר האישזה

 שז~
 ע~י או שנפטר אותו הי'

 עמו א'שהלך
~ 

 הרב ~כ~ל כו' סימנים ע"י ואי שנפטר למקום המלמד
 בלבי ע~ה רוכ~ת דברי בקראי מכת~ו קריתי שלא ועד כתב יפה~נזכר
 שנדקדק אחר דמר וז"ל דבריו על מכ~ת ומ"ש הם כנים כי הנ"לדברי
 איז אזו הנפטר כו' זה הוא מי ~יוועזין חוקר ~אבין וז~ל העדבלשון
 הידיעה הי' מ~ת~א כו' ~יוועזין איז הנפטר אז ידיעה אייןגיקומין

ע~
 מאי דמר ~~"ל עד מפי ~ד ~האמין חז"ל הקילו ובע~ונה עדים
 דהידיעה יימר דמאן ~איסורא לי מבעי' קא ~א להיתרא למר לי'דפ~יטא
 ~עלמא קול דאי~~י דבלישנא ב~למא קול ע"פ הי' דלמא עד ע"פהי'
 סי' בק"ע מר ויעיין הוא כלום לאו ~עלמא וקלא ידי~ה נמיקורין

 מיהודי~ שמעתי העד אמר אם דוקא היינו ~ד מפידעד רל~
 אמר אם אבל

 ~א~ר מה ושמא עכ~ל ~רה קול זהו שמעתי ממי יודע ואינושמעתי
 אמר ~ע"א המעשה היה ידיעה איין ~יקומין איז בזה"ל העדבדברי
 דלאו שמע ממי ו~~ישמ~תי

 כ"~
 להאמין חז"ל הקילו ובעי~ונא וז"ל מ~"ת שסיים ומה דאתתא התרהל~בי ידי~ מקרי לא דזה לידע ~מירי דינא

 שא~י ע"ב מ"ו דף בכורות במ' ~אחז"ל מה ידוע הנה עד מפי ~דהכל
 להיות הוחזקו והתנן אחמירו ומי ופריך רב~ן בה דאחמירו אשהעדות

 אקילו כי ומשני עבד ~פי שפחה מפי אשה מפי ~ד מפי עדמשיאים
 יפה שכוונו לאחר בסופה פירש"י רבנן אקילו לא בתחילתה בסופהרבנן
 אבל ושפחה בעבד אפילו להחזיקן עדותן בסוף חכמים הקילושזהו
 יפה שיכירוהו עד הקילו לא המת ראיית דהיינו העדות תחלתבתחלה
 ואם יפה לכוון צריך המלמד א~ל ~הי' הנפטר שזהו התחלה ד~לעכ~ל
 הנאמר ולשון יפה כ~וון דו~א מפלוני ששמע שיאמר צריך ע~אאמרו
 אין ~יקומן איז המעידבעדות

 הידי~ה הוה איך להוודע ~ריך ידיע~
 ~מ~ ממי וא"י ~שמע א' אמרדשמא

 הוא כלום ולאו
~ 

 וז"ל הנזכר הרב השיב טרם מ~ש הראשונים מכ"ת בדברי~איתי~~
 פסק כבר וקברתיו ~עד אמר ולא ונקבר בגב"ד שנזכר זה ~םדמר
 דמר. עכ"ל קברתיו כמו הוה דנקבר לפשיטות שמואל אמונתבעהמ"ח
 ~ בעיני נ~~בהפליאה

 אלא בעינן לא וקברתיו הא לכאן וקברתיו ענין
 ובמיםבמלחמה

 וה~
 דבעי הרמב"ם ואפילו מטתו ~ל מת הוה

 כתבו בזה ואף המל"ת ב~וי דוקא היינו מטתו על במת אפילווקברתיו
 דהוה בנ"ד אבל רנ"א סי' בק"ע הובא זה בדין הוא די~ידהאחרונים

 על ~ם ותמיהני דוקבר~יו לדין ~נין אינו מטתו ~ל ומת ישראל~דות
 וק~רתיו ד~עי' מכ"ת שסבר לפ"מ ~ם בזה. הר~יש שלא הנזכרהרב
 אמונת מס' ל~מו ~רחק להביא ל"ל תמיהני מטתו על במתאפילו
 נ' סעי' י"ז סי' הוא ~רוך שולחן האשמואל

 בה~~
 אפי~ כו' וי~א וז"ל

 שמת וראיתיו בט"ע היטב והכרתיו אח"כ וראיתיו נהרג או מתאמר
 ~אלו דהוהנאמן

 א~
 ראיה לך אין שנקבר אומר אם והנה קברתיו

 קברתיו כמו והוה מזה יותרשמת
 דה~

 ש~קבר זה שבודאי הכירוהו בנ"ד
 דוקא לאו כו' ו~ן וז"ל בה~"ה י~ז סי' מש"ע ראיה ועוד מתהוא

 בדדמי אמר ולא מת שודאי ש~~~ותו דבר שאומר כל אלאקברתיו
 סלקי ובהא ~חתי בהא שנקבר אמר מאם יותר שמת דבר לנו ואיןמהני
 הי~ שהידיעה מטיקטין מ~ה ר' יגיד לא אם דא בהיתרא ממשדאין
 האי כי וכל ה~כר הרב כפסק באשכנז ב"ד שי~בה אוכדינא

 משמי'לימרו שמ~ת~
~ 

 בעיניו ח"ו יר~ שאל דמר מינ~ ~מטו אלה כל אחר והנה
 הא~ כי לדבריו מתנ~דים שדבריעל

 לכ~ז ידינני ו~שר דרכו יורה
 לכבוד ו~דק באמת המדבר נאמנו אהובו כ"ד כ"ז מ~מיםידינוהו

 ה~ל יום היום תורה שלאכסניה
 חופה"ק ~אפ~ט ~ן חייםנאם ~
 ~ יצ~ סלו~

 ו~~. ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~. ~~~~~~~~~~
~~~ ~~~~ 

~ ~~ ~~~ ~~ו~~~~ ~  ~~~~ 
~~~ 

~  ~~~ ~~ ~~~~~~ 
 ~~~ ~~ו~~ו~~

 ~~~ ~~ ו~~~ י~~ ~~ו
.~~~~~ 

הדברים~~~
 הראשוני~

 רו~~ דברי ~ל ~שבתי אשר
 דברי ל~~מיד

 ~"י י~ל~ל אולי ל~יין לבי את נתתי יצ~ו פינסק דק"קה~און
זכות

 לה~ונ~
 ל~יא ~"י

~ 
 ~ה ~~ה לי וחשב~י ~נשא הי~ר

 לכל וראו' וז"ל נ"א סי~ בת~ ז"ל ~רא"ש כתב~~שר
 מו~

 ~ל לחזור



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~

 בידי הצליח ד' וחפץ וכו' לילך רוצה שאדם בדרך והנה להתיר ~דדיםכל
 ע"פ והוא הקלושה~ענ"ד

 מ~
 ה~יד ו~ם זה ב~שון בסופו ב~ב~ד שנזכר

 אז אים פין ~יוועזין ב"ד ~ובה האבין מיר אז בעת בת"ע הנ"להמלמד
 זיך ער האט הנ"ל פסח בח"ה ~יוועזין לתורה עולה א~ז הנ~להנפטר
~י~אזט

 רופי~ אוי~
 שהנפטר אמר עצמו שהעד הרי עכ~ל משולם בן משה

 ועלה א~לוהיה
 לתור~

 הנ"ל ה~און לחשש ל"ח ותו אביו ו~ם בשמו
 לאדשמא

 יד~
 שא~מ סי' ע"י אלא א~לו שהיה אותו הוא שנפטר העד

 רווחת דהלכה ל~ח להא ~מירי דינא כ~ע לאו כי ממש בהם שישוסביר
 מ"ש ע"פ ה' סעיף י~ז סי' ובש~ע ב~תביו ומהרא"י והר"ןבהרמב"ם
בפירושו

 הב"~
 דלעד דאע"פ מ"ב סי' צ"צ ב~' פסק וכן המ~מ בשם

 א~הראשון
 הוא היאך אותו שואלין לפנינו הוא

 יוד~
 מפי בעד אפ~ה

 סתם הראשון עד מפי ששמע שהעדעד
 א~

 יודע היה ה~ך להוודע
ה~אשון

 ותולי~
 והנה הדין ע"פ דמהני בדרך בבירור ידע ~הראשון לומר

 כשהעיד נמיבנ~ד
~ 

 סתם ~עיד ה~מד ~~שון עד מפי מטיקטין משה
 הוא שנפטר שזה בבירור ידע שהמלמד תולין אנו לתורה עלהשהנפטר
 ולפ"ז מ' סימן בק"ע המובא לב בן בת' מ~מע וכן לתורה שעלההאיש
תו

 ל~
 צד שום יש

 לחו~
 לאיס~רא

 כמ~~
 שמו ~ל שהעיד ב~ה דדי רוכ"ת

ו~~
 בבירור אינו עירו ששם אף אביו

 כמ"~
 הב"ש הביא הלא מ"מ מכ~ת

 לא אפי~ו אביו ו~ם שמו אמר אם סמכינן דלהלכה מהרשד"םבשם
 ב~ם נמי הביא עצמו המחבר מפי ב~~~ה ובח~מ העיר שם~זכיר
 שנתכסו שנים הוחזקו שלא דכל מיניה דמשמע בפסקיומהרא"י

~ 
 העין

 ע"שמתירין
 וש~

 רש"ך ת' בשם שנ~ז סי' בק"ע הובא וכן ~חוד אביו
 מעשה מורי עשה וכן אביו ושם שמו או עירו ושם שמו ס~י בחדוז"ל
 והוכחות אומדנות שיש במקום דדוקא א' לדעה רמ"א למ"ש ואףעכ"ל
 הו~חות איכא נמי בנ"ד מ"מ להקל יששזהו

 הרב~
 ~יון במה שזהו

 א' א~ה לו ~~י' הסי'לכל
 ומת~

 והי' אח~ת נשא זה ואחר ~ת והניחה
 אומדנות המה כלם דברים פרטי ושאר ה~ני חותנו עם קטטהלו

 וז"ל י"ז ס"ק י"ז בסי' הב"ש שכתב הואיל ~ך העניה לדעתיוהוכחות
 שמע ממי ~"כ לו שואלין ששמע אמר אםונראה

 כמ"~
 וכו' בסמוך

 להחמיר יש מ"מ וכו' לברר אפשרדהא
 ~ז~

 להחמיר נלע"ד הי' לכן עכ"ל
 מטיקטין משה ר' פי את ל~אול דהיינו לברר דאפשר במה ב~"דנמי
 הפחות לכל הי' לתורה עולה שהיה הוא שהנפטר המלמד שה~יד מהאם
 משה ר' יודע דשמא הוא שהוא בבירור שידע עכ"פ לתלות שנוכלעדות
הנ"ל

 בבירו~
 הוא אם הדבר בי~ר יד~ לא ~מ~מד דהיינ~ ה~~ון ש~ד

 מחמת או שא~מ הסימן מחמת אלאהוא
 הידי~

 דהיי~ו בלעדו שם שהיה
 רצה שרו~"ת ראיה והוא ידיעה איין ~יקומין איז ב~בע"ד ~נזכרמה

 ואפשר עדים ~פ היה הידיטה דמסתמא לומר זה לשון עללסמוך
 אלא הוא שהוא אמר לא נמי לתורה עלה שהנפטר שאמר נמידהמלמד
 ואפשר הנ"ל הידיעהמ~מת

 שהידיע~
 יאמר אם ל~ן בעלמא קול היה

 או הנ"ל הידיעה מחמת העיד שהמלמד בבירור יודע שאינומשה
 אלא ~א"מ ~י'מחמת

 סת~
 לתורה שעלה הוא שהנפטר ה~למד העיד

 איזה מחמת לדבריו טעם נתינתבלי
 דב~

 אית שפיר אזי הידיעה לו בא
 לתורה ועלה א~לו שהיה הוא שנפטר ~זה בבירור יד~ ש~מלמד למיתלילן

 ~ב"ד בידה שיהיה אחר תצביין די לכל להנשא מותרת אתתאובכן
 בן הוא מטיקטין משה ור' להתברר שאפ~ר בדבר להחמיר ראוי ~יכך ע~

 ~ה ע"פ דהרמב"ם טעמו עיקר ו~ל להתברר ~אפשר דבר והוהמדינתנו
 שא"א מחמת הראשון עד בחקירת דהקילו הוא המ"מ דבריוש~י'

להתב~
 לק"ק ליסע קלה הוצאה להוציא להחמיר דיש נ"ל בזה אבל

 אתתא העניה לדעתי אזי ~נ~ל י~יד ואם משה מר' ב"ד ~~בותטיקטין
 מובהקים רבנים תרי עוד לדברי שי~ימו בתנאי אבל להתנסבא שריאדא
 שב~~ולו בב"ד הוא שהשאלה יצ"ו פינסק דק"ק ה~און מיוחדוא'

 כהן חיים דוש~ת וא"נ מחו~ כ"ד העניה דעתי ~ם מבטל הנניאזי ובא"~
 טבת ה' ג' יום היום יצ"ו. סלוצק חופה"ק~אפורט

 תצו"ל~

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

 ~~יו
 ו~~ ~~~~ו~ ~ ~~~~~ ~~~~

 ~~ו~
~~ו~

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

 ~~ו.

 ונפתולי רו~ דב~ ה~יעני ואח"ז היתרא בכח אמורה ~לתי~~~
 אשר בדבר אתי נפתל~ל~ים

 בשח~
 אלא היה ~א שכוונתי עידי

 הא~~~~~
 לשום ולא

 פי~ו~ ~חש~
 ח"ו

 וה~
 עתה ~ם

 ההכ~

 ~~ ~קשתי היתה ו~בר בפי ד' ישים אשר אתלהשיב
 ~ראשון בא~רת

 לעיין פניתי ~לא ב~יניו ידמה אולי כ~חריש א~יה ו~ם ~כ"ז מר~ידינני
 מפורש אם רוכ"ת מ"ש לכ"ז ~דינני פניו אחלה ~ל טרם לכןבדבריו
 אבל וז"ל באות אות ממש ל~ונו למר אעתיק וכו' בדורינו אין ת"הבת'
שאר

 כלי~
 מסתמא תלמודא מפרש דלא

 אי~
 מלבינו סברא לבדות לנו

 כאלו דהוה לנו אין שכתב הרי עכ"ל לשאלה חיישינן לא בהו דאףולומר
 תלמודא פרש דלא כלים כתב ו~ם בדורי~ו איןכתוב

~ 
 לנו אין הם

 כאלו הם אלו ~ם ~ו~ר מ~בינו הבד~י' מסבראלפרש
 והנ~

 כתב רו~"ת
 להרהר מר חזר כ"ד ותוך אחריו להרהר אין כך בדבריו מפורששאם
ולדייק

 ~טו~
 דברי ~ני כוותי' דלא לפסוק ודעתו ~ליו ד~ולקים וש"ע

 חדא ב~יני נפלאות ~לשה והנה כ"ה סי' ר~~א ~ב'אם א~רמהרי"ק
 אדרבא הת"ה על והש"ע הטור בדברי פלו~תא שום כלל משמעדלא
 כליו בין שמצאו או כתבו שהרי לדבריו סייעתא מדבריהם נראה~ענ~ד
בביתו

 ואפש~
 אין שבודאי כלים בין בתיבתו דמצאו לפירש"י שכוונו

 להשאילו דרך א~ן מיקרי א~ה ההכרעה לנו למסור לא אבללהשאילן דר~
 שהב~שו~ף

 פיר~
 בביתו אפילו דר"ל התוס~ מ"ש דרך על ביתו דנקט

 כוונת כן לא לענ~ד וכו' רב'םד~כיחים
 הו"~ דא"~ הש"~

 אפילו למנקט
 ~לע"ד כליו בין בביתו שמ~או אלא נקט ולא בפירושו הב"ש כמ"שבביתו
 וה"ה בתיבתו כפירש"י ו~ל בביתו נקט ודוקא לפיר~"י אלא כווןד~א
 סתם לאפוקי ואתא לה~אילן דרך אין פקפוק בלי שהוא בזהכיו~א

 לומר בדעתינושתלוי כלי~
 ש~~

 דוקא והיינו להשא'לן דרך שאין מאותן זהו

 דלמא מהרא~י על חולק דהש"ע להוכיח מנ"ל ו~~פ מהרא~יכ~~~
 החמיר ~ת' ו~ם וכו' בכיס מסופק שהח"מ דמה מר ומ~ש כמ"ש.כוונתו
היינו

 דו~~
 דה~ה פ~וט היה ~המקש' שאפילו כלים ~אר ~בל כו' באלו

 מודים הח"מ ו~ם הנ"ל בת' ד~ם למימר איכא כו' לה~ילן דרךאין
 בזה רוכ"ת עם ~חולק אני וכי לי תמי' בדורותינו אף סי' דהוהבזה
 מהרק

 ~~כ"~
 ~חולק אני בזה ה~ורה עיני ראות לפי מסייס

 ע~
 מכ"ת

 שיש מודים דכלםדודאי
 כלי~

 ובאלו להשאילן דרך שאין בהו שפ~וט
 לא אבל לשאלה חיישינן לא בדורותינואף

 בכ~
 למימר לנו רשות כלים

הכי
 ע~

 לסמוך לנו שאין מהרא"י מדברי נו יצא וזה מר ~כתב סברות
 רש"י כמ"ש בתיבה שנמצא לא אם בתלמוד מפורש שאין סברותעל

 מ' ה~און ~ם והרי בביתו במ"ש לזה כוון הש"ע ~םולדעתי
 ושם שמו בו חקוק שהיה שזה וביותר וז"ל מר ומ"ש כן. פםקבספרו יחזקא~

 שעלה בפרט הנ"ל בשמות מוחזק הי' הנפטר וזהאביו
 לתו~

 כו' כך
 שהנפטר הידיעה ש~א דנין ~נו דא על הלא לית~י'

 הו~
 שהוחזק האיש

 ~מורה ידיעה לאו אלובשמות
 ולק~

 בזה מר לי ש~שיב מה אי~ה א~יב
 ~~ אין הוא אינו שמא הספק לפיעכ~פ

 ואם לשא~ה ניחוש דלא ראיה
 ב'רור דהידיעה ב~יניו הוא ופשוט ספיקות על חושש שאינו דמר~וונתו
 לחוד אביו ושם דבשמו כלל הסכין סי' לצורך לא תו א~כ הוא~מור

 ועודמותרת.
 מ"~

 ~ר
 ע~

 ה~ר
 ו~~"~

 שהמה
 אחרוני~

 מהרא"י נ~ד
 ועוד להטור ~חרון הוא שמהרא"י ~ינוזה

 מ"~
 רמ"א והבי~ו מהרי"ק

 לא ~בל ~חולקים בפירוש מצינו אם היינו חולקים דהאחרוניםדהיכא
 הוכחות עללסמוך

 ש~דבריה~
 על לחלוק

 להם ~קדם במי מפור~ מ"~
 לחכ~כי

 זה
 נרא~

 כמו ל~יפך נ"ל ולאידך כך האחרון ~דברי מו~ח
 הש~ מדברי לדייק~נלע"ד

 אעתיק ועוד ~דבריו רוכ"ת משמעות היפך
 כי ~אן לעורר ראיתי וז"ל בקונטרס ונדפס יונה חיים מ' ה~און מ"שלמר
מ~~

 וכו' ספר על כתובים הרא~ונים שדברי כ"מ ז~ל מהרמא"י ~רב
 בס' שתמ~א כמו חולקים ויש הוא מהרי"קמדברי

 כנה~
 ~וט' ויש

 ~י יבינו ולא ידעו ולא וכו' בארובה כסומא זה כלל על סומ~יםתורה
בחשכ~

 פעמי~ כי ית~ל~ו
 ירדו לא ~כבודם חוץ שהאחרונים רבות

 ~הם שנעלמו פעמים וכן דבריהם שראו אע"פ ראשונים של דעתםלסוף
 ספק לך נולד אם היעוצה ה~ה אבל מפורסים ספרים על ש~תוביםאף

 תאמר אל מחלוקת~חמת
 ז~

 אתה נפש בעל אם אלא אחרון וזה ראשון
 לך וטוב אשריך תא~ל כי כפיך ~~יע ~ליך ~ני קורא ל~י~ בידך~ויש
 ושאל צא י~ ~חך איןואם

 ב~תב או ב~פ לב חקרי ל~דולי~
 דברי על ל~~ך ד~ין ~רי הנ"ל ~~און עכ"ליורוך וה~

 מהרי~
 ב~~הת

 כדאיכי רמ~
 ה~או~

 עליו ל~מוך הנ"ל
~ 

~"~~
 ~ש על~ר

 שנ~ ~ דש~
 ~יקומין אין ב~ב~ד

 אי~
 ידיעה

 המ~שה~י'
 שא~

 ~ר ~תב ~~תי ממי וא~י שמטתי אמר
 קל~ ב~~~שעיין

 בסימנים ~~ עיני ~ם וקמ"ח
 שה~ א~

 ~ראה יש
 ~ מסי~~ום

 מדעתי חוזר איני עתה וגם אז לי ~י~ אמנם לחבירו
 דבסי~ רל"~ דבסי~ להא וק~~ח דקל"ט הא ענין~שאין

 וקמ~ קל~
 אייר~

 ש~תישאמר
 ול~

 א~ר
 ש~ מ~

 ד~יינו
 ד~

 שאלו
 ש~ ממי אות~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~"~~~~~~~~ 
וגם ~~~ ~~~~~~~~

 הו~
 הרב בת' ומסתפק לדרכו והלך שמע ממי פירש לא

~ 
 יעקב

שמ~
 קול שמע

סתם דב~מ~תי הרמב"ם מדברי פשט בת' והב"י הב~
 וטעמא ה' סעי~ דה~"ע ההיא ו~יינו פיו עלמשיאין

 דמ~ת~
 דאנו

תו~י~  ~ותו ~ואלין ~י' אלולומר
 הו~

 אמר
 כדמפר~

 דהרמב"ם טעמא המ"מ
 דמשום בב"ש בקיצורוהובא

 דא~
 אותו שאלו דאלו לומר תולין ~נו לשאלו

 בסי' ~בל ~מרהוה
 ~~מש וזהו ממי שא"י בפירוש שאמר דאיירי רל"~

 ~ר ומ~ש יע"ש ה~רהקול
~ 

 ונגד המשנה נגד ~הם דברי
 הש~

 וסיים
 וז"לבדבריו

 א~
 דמר עכ"ל כו' הברה לקול רוכ"ת שדימה שנאמר לא

 שאפשר בלשוני דברתי מלא הלא הברה לקול שדמיתי שכתב על ליתמי'
 ע"פ הי'ש~ידיעה

~  
 ההיא והיינו שמעתי ממי וא"י שמעתי שאמר

דסי'
 רל"~

 ממש שהוא
 הבר~ קו~

 משמע ידיעה דלשון מ"ש גם דמיון. ולא
 ~רות ע"פ להורות יפה כח בנו ואין כלל משמע לאמבוררת

 בת"הכמ"ש מלבנ~
 ש~ל~ חש~ ל~ני~

 גם ד~יל.
~~ 

 איך ~ה בצירוף מר
 וכו' אשה לו שהי' שם~סיפר

 וז~
 פינסק דק"ק ה~און ו~ם מובהק סי'

 בוד~י לי תמי' ~זההודה
 שכ~

 יד~~ ~י' אלו הוא
 סי~ר הנפטר שזה לנו

 הנ"ל ה~און ו~ס דנין אנו דא על הא אבל כןשמה
 א~

 ברורה ידיעה זהו

מ~
 וכו' אשה לו שהי' כן וסיפר שם שהי' האיש ~זהו ידיעה ~הי'

~ 
~"~~

 וקברתיו. בעינן מטתו על במת דאף מ"ח סי' מק"ע ראיה מר
 וחס הרמה ע"כ המחילה אחר לרוכ"ת הוא ~דולהש~~ה

 לא דקברתיו זה דין הוא ממש ~כותחא דביעותא בזה לטעותוחלילה
 בדדמי לומר ~ייך דשם משום ובמפולת ובמלחמה במים א~לאנאמר
 והא קברתיו לומרוהצריכו

 ומלחמה ממים נמי איירי מ"ח סי' דבק"~
 תימא דלא השיב זהועל

 היכ~
 מבע~א יותר קיל עד מפי עד דהוה

 משום והיינו ו~ברתיו לומר א"צ במלחמה ואפילו עצמו מפישמעיד
 דנין דאין ה' סעי' בש~ע הובא דהרמב"ם בטעמו ~מ"מ כמ"שדה"א
 בעד דאפינו לב בן ת' בעל הרב אשמעינן ולזה יע~ש אפשר מאיאפ~ר
 לטיבותא תרתי דהוה ~א אם במלחמה קברתיו בעינן עדמפי

 דבעכו"ם בלשונו ~סיים וראיה מל"ת עכו"ם היה הא' שהעד ו~םעמפ"ע חד~
 והנ~ בדדמי שייך לאמל"ת

 במלחמה אלא נאמר לא בדדמי דענין ידוע
 עד מפי בעד להקל דכתב ראב"ח בת' ר"פ ס~ בק"ע מר ויעייןומים.
 דאיכא במקו' אפילו המדה עלוהפריזו

 תיוה~
 צריך דעד במקומות כ~ון

 דמלחמה בקברתיו אפילו אלא דהרמב"ם קברתיו בלבד לא וקברתיולומר
 דעה מאותה ו~פוקי עכ"ל ~להתיר זו ~רא יד השי~ה בזו ~םודמים
 דאפילו לא~עי' מ"ח ~י' בק~ע ~ובא ב~ל ת~'אתא

 ו~מו מטתו ~ל ממת ~יירי לומר חלילה אבל כו' קברתיו בלא להתיראין מ"~ בעמפ~
 קולא שום אין דבזה רפ"א בסי' נמישפסק

 מח~
 ו~ם עמפ~ע ~הוא

 אבל סיים נמי רצ"~ בסי' ~ם ויעוין יע"ש. במלחמה ממת איירישם

מקצ~
 להא ו~וון דקברתיו ~חשש להקל עכו"ם בעמפ"ע סומכים ~דולים

 ולאפוקי איירי ממלחמה נמי והיינו כו' יצאה תורה שכתב ר"פדסי'
 שסיים ה' סעי' מהש"ע ראיה שהביא ומה מ"ח. בסי' ~יירימאלו

 לאפוקי היינו ס' בו ואין ודאי שמת ~ש~והו אלא שמת אדם עלמעידין שאי~
 נמי הביא לא מדוע ותמיהני קאי דע"ז למיתה שרובן בדברים העידאם
 ודאי כשמת כשראוהו אלא כו' מעידין אין כ"ט שבסעי' הש"ע דברינמי
 אמנם ספק בוואין

~~ 
 ~דברים העיד אם לאפוקי אלא אתא לא שם

 כו'. כיצד כדמסיים למיתהשרובן
 ומ~~

 לא נ' סי' בש~ע דכ' דהא מר
 אי~ה להר~ב"ם דאשתו אשה למעוטי אתי אלא מטתו על מת למעוטיבא

 להכי קברתיו אמרה אפי'נאמנת
 קמ~

 במלחמה אפי' קברתיו נאמן דע"א
 יעשה ו~ה ה~"שוכדברי

 שבסעי' הש"ע לדברי רוכ~
 ל"~

 נמי דנקט
 נאמן קברתיו אמר אם וכו' ב~ולת או במלחמה מת ~יתיו אמרע~א
 תודהתם

 ליכ~
 מדינא סליק נ' ב~עי' דבשלמא מכ~ת כפירוש לפרש

 בסעי' אבל מכ"ת כדברי לפרש יש ושפיר האשהדעדות
 דייק בודאי ל"~

 למה ~"ת כדברי אי ותו קברתיו דבעינן ומים ומפולת מלחמהבשביל
 לאשמעי' מתחיל דשם ~' סעי' הסי' בתחילת קברתיו דבעי' הזכירלא
דינא

 נ~~ ד~~
 דהמעיין ו~ד וקברתיו. שיאמר ו~א הל"ל אשה בעדות

 ~פירוש אי' דבטור הכי למימר כלל שייך לאבטור
 דע"~

 אינו במלחמה
נאמן

 וא~
 נימא ואי נאמן וקברתיו אומר

 דב~
 מט~ו ~ל

 נ~
 בעינן

וקברתיו
 ברי~א קא~ר ~אי א"~

 ד~~
 ~פילו הא נאמן אי~ במלחמה

במ~
 קברתיו ~מר בדלא ~יירי ברישא דהא א"נ מט~ו על

 ו~ל. קברתיו ~מר דאםחידש ב~יפ~ דה~
 ו~

 ~פ חדש דבר שמ~יא
 נחוש אם ל~ ח~' דריב~ל ברי~דיוסף ה~~

 בעינן א~~י ל~
 ~ק~

 ב~א
 ני~וש נ~י עדים בתריוקבר~יו

 ~מ~
 ו~נן קברתיו וניבעי הוא ~ינ~יד

ק~ל
 ד~ת~

 לא
~~ 

 ~~ש קברנוהו
 ~ ~~ בהג~

 ד~ין א~ו
ל~לתא ~~~

 דל~
 ובדותא ~מקרה ~תרמ~ ~ם ~ף שכיחא

 הי~
 ו~"ש ד~.

 מה א~ינא הוא כן לא ואומר לחמו ממרחק ש~ביא ~כתבתי על~השיב
 ראי' יש זה מסעי' ראיה דאין נהי הלב בסברות ולהתפתל להתעקשלי

 שמשמ~ת דבר שאומר כל אלא קברתיו דוקא לאו וז~ל בה~"ה י"זמסעי'
 יותר שמת ~משמעותו דבר לך ואין מהני בדדמי אמר ולא מת~ודאי
 דאין כתבתי כבר ימים ~' מבקרים היו דה~~שונים ומ"ש ונקבר.מן

 לז~חושש~
 הוה ואלו בזמננו

 חש~ בז~
 יוכל הא וקברתיו יועיל מה

 ו~עשה חוששין לא ~בזמננו דלקבורה אלא הקבורה אחרלהיות
 לאלה יחוש ומי הי' הטבע מדרך לאובודאי דהמבור~

~ 

 ~ו~~~~~~~
 ~~ו~~ו ~~~~. ו~~~ו~ו ו~~ו ~~~~ו

 ו~ ~~~~
.~~~ 

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

 ~~~~~ ~ו~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ו~ו~~ ~~~ ו~~~
.~~~ 

~~~~~
 מרת הע~ונה במשפט המדברים קד~ו פי דברי פנ' עברמול
 יפה כי וראיתי תורתו דברי ושניתי וקריתי הנצבתבילא

יפה ד~
 הו~

 מותרת הנ~ל שהא~ה
 להנ~

 אמנם יבמה לה שיחלוץ לאחר
 ולישא הנ"ל האשה את וזכיתי דנתי טעם ~איזה ל~ודיעו צריך דאכ~ון
 שלי קדש ספרי שעדיין ~לים בלא אומן אין כי ~"ת בדברי קצתול~ן
אינם

 השיב די ~יינתי לפני אשר במקצת אך ה~ורך כל לעיין ~תי פ~
 ראשון דבריו סדר על ובאתי מעט בה~קפה לידי דמטו מהלרוכ"ת
 ומכירים בפניו חבול בלא שפסק הטור דברי צירף כ"ת הוד רוםראשון.
 תוך הוא ~ם יודעים אנו שאין למה ימים ~' אחר עליו דמעידיןצורתו
 ~כתבו שמאחר שכתב שמו~ל בית דברי על וסמך~~י

 אדברי האחרוני~
 ל~אר דבריו מצטרפין ולכן ל~מרי דבריו נדחו לא מחוור אינו ל~וןר"ת

 כנ~דו שהח~מ אריא לא הא מ~ום אי א~י אומר ע~~ל להקלס~רות
 ר~~ דברי שנדחו והרשב"א הריב"ש בשםשהביא

 אבל עכ~ל רבא ב~ודא
 הדברים ומובאים ס"ס דהוה אלא צירוף לסברת לבא צריכין אנואין

 וז"ל ריבות דברי תשובות פסקי בקיצור ר~"ז סי'בק"ע
 הרו~

 הנמצא
 הלכה שמא האחת ס~ס מטעם אשתו להתיר יש בט"ע והכירוהושלם
 הלכה דאין ואת"ל שלם כש~ופו ימים כמה אחר אפילו ד~עידיןכר~ת
 ~~י תוך שהוא להקל תלינן דמספיקא דס~ל כאותו הלכה שמאכמותו
 ובת' ק"י סי' בי"ד שהט~ז ואף מותרת הא~ה ע~כ מתהפך כזהוס"ס
 ות'מ~ב

 ב"~
 להתיר דאין כתבו

 בס"~
 דאורייתא איסור חזקת נ~ד

 הש"ך ועוד ס"ס דמה~י ופסק דבריהם על השיב דהפ"ח חדאאמינא
 וכאן דאורייתא איסור חזקת נ~ד מהני עכ~פ ספיקי דתלתאמסיק
 דללישנא והר"נ כנ"י הלכה ~מא ספק ועוד דלעיל ספיקי תרי יותרהוה
 ~ם כמ~ש ציצית ~ם בגד ש~יה ובפרט ל~~לה ~לל חיישינן לאבת~א
 מזה ומלאים לשאלה דחייש מאן אפילו חייש לא כזה דבב~דרוכ~ת
 הצלקת מקום שפרט שמה נכונה רוכ"ת דבר בזה ~ם האחרוניםתשובות
 היתר י~ עוד מוב~ק םי'הוה

 מ"~
 ואפי~ו רמ~א דכתב אהא הט"ז

 ~רועים סי' דוקא דהיינו ~ט"ז כתב ע~ז מצטרפין אינם שא"מ סי'ק'

אב~
 ומהרי"ו מ"ב בת' ~ם מובהק סי' שנים למיהוי מצטרפין בינונים

 אף ~וף סי' עם ב~דים סי' דמצטרפיןכתבו
 לי וזה מובהקין שאינ~

כעשרי~
 דינא דה~י מרא שהואת"ה אב~ להשי~ חריפתא פל~ולא אחת ע~ו~ה ~תשו' ~כתבתי ש~ה

 ~בה~ה~
 שא~מ סימנים ק' דא~ילו רמ"א

 המתי~ת דברי חזקתי בעז~ה ואני המתי"ת אספר שם שהשי~מצטרפין
 לע~ע להעתיקם הפנאי אתי ואין ותוספת מגמ' בראיות רבבחיזוק
 הת~ה על להשי~ כדאי ~איניואף

 עכ~~
 נמי הוה הנ"ל ס"ס צירוף

 המתי"ת כס' הלכה שמא מלתאהא
~ 

 על הרשד"ם קושיית מ~ש דרוכ"ת הספיקות על להשיבבאתי~~~
 שניהם ות"ל תירו~ים שני ופרישה דרישה בעל תירץ ע~זהטור

 אחר רוכ"ת שתי' מה אבל בתשו' הב"י ~ם תי' הא' ותי' לד~וכוונתי
 העתיק לא רוכ"ת כי דבריו בסיום הב"י מ~ש קמאי סיים לאמחכ"ת
 אין ונתרפא בחייו בפניו חבול היה דאם לומר אפשר וז"ל מ~שאלא
 א~ר אותו ~כירים אין בחייו שנתרפא אף וכו' ~"י ~אחר עליומעידין
 סיים הב"י א~ל רוכ~ת שהעתיק מה עכ"ל ל~יתתו ~"י תוך רק~יתה
 ב~ייו ~ותו הכיר העד אםוז"ל

 שנ~~ קוד~
 יהיב דהב~י הרי עכ~ל

 בחייו דנת~א דאף למלתיהט~מא
 מ~~

 קודם ~ותו ~יר העד אם
 ונתרפא שנחבל ו~חרשנחבל

 ל~ שו~
 ל~חר ~ותו מ~יר אינו ~ז ר~הו

 ל~יתתו ~"י תוך ~ם כימי~ה
 ול~

 ~ניו צורת שנשתנה כיון ~ח"כ
 והוא~החבלות

 ל~
 ראהו

 ~ח~
 ~ם ~~ז

 ~יכ~
 ~ם שר~הו עד

~~~ 



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

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

~~~

 ונתרפ~~נחב~
 ו~"כ ימ~ם ~' ~חר ~ף על~ו להע~ד מצ~ ~~~ר

 ~י~
 ~פ~ר

 מצ~והו א~"כ מעיד~ן ש~ין הטור שמ"ש רוכ~ת כדבר~ל~~מר
 תו~

 ~"י
 סי~ם וע"ז בח~~ו שנתרפ~ת בפניו מכה כש~שהיינו

 בד~~
 ~בל ב~בשה

 ד~"כ ו~ו'~~י~
 מה~

 ב~בשה היה ~ם ו~פילו וז"ל וכתב הטור שסי~ם זה
 ~~נו~ם

 חב~
 ~א דו~א בעינן ד~מ~י על~ו מעיד~ן בפניו

 בפנ~ו כללחבול ~ה~
 ה~

 ~פ~לו
 הו~ ~~

 חבול
~~ 

 שנחבל ~חר ~ם העד ר~הו

ונתרפ~
 הטור כוונת זה ד~~ן ~ע"כ י~ים כ~ה ~חר ~פ~לו על~ו מע~ד

 רוכ"ת ומ"שכלל.
 שנפל~

 מ~וד בעינ~ו
 ע~

 מ"ש הדר~~ה
~~ 

 ~מרינן

מ~~
 מרזו

 ~ל~ מכ~
 פנ~ו בפרצוף כשהמכה

 וב~~ר~
 ~ס~ק

 דמי~
 ~רזו

~כה
 ולמעלה ~~רכובה מן ד~מר~ ~ה~

 תנש~
 כ~ון

 ~רי~ ד~
 ל~ודועי

 שהב"שלמר
 ל~

 בדבריו לטעות ~ום ונתן הדר~שה לשון שפ~ר העת~ק
 הב"~כי

 ~שה~כה ~בל זה בלשון ~עת~ק
 הו~

 ב~ופו
 ול~

 ולא בפניו
 ~פה זה לשון ולפי מכה מרזו מיא~מרינן

 ת~
 ב~מ' ד~מרו ממה מכ"ת

 ר~לו נחתכה~בי
 ד~י~

 זה בלשון כתוב בדר~ש' ~בל מכה ~~ו
 ד~י~

ל~
 ~רזו

 מקו~ ~ל~
 מכה

 ול~
 ~כה לו כש~ש

 של~
 צורתו ~ין ש~ז בפניו

 שכתב רש"י לשון וכדדי~ק מכה ~ותו ~ח~ת במיםמשתנה
 מ~~

 ~רזו
 ו~ין הדריש' דברי שפיר ~ת~~ן ולפ"ז הדרישה עכ"ל המכה מקוםמכה
 ה~מ' דברי נ~ד נפתלב~ם

 דה~
 ב~~'

 ל~
 ר~לו נחתכה ~ב~ ~מרו

 פנ~ו הכרת לענ~ן מכהמרזו ~~~
 ~ל~

 דמ~ו~~ד למ~מר
~~ 

 כשהו~ חי
 במ~ם

 דעת לה~ות ~כול פנ~ם הכרת לענין ~בל הכ~ב מ~ד~ל~ן דהמ~םמשום
 ~פ~' ~ש~ע הש"ע לשון ד~סתימת הח"מ ממ"ש ול~פוק~ ~מתהדר~שה
 ח~~ינן ה~וף מן ש~ה~ה מקום בא~זה מכההיה

 דלמ~
 ו~שתנ~ נתפח

 הפרצוףצורת
 להכ~ר~ ו~~~

 מ~א ~~ין ~מה ו~ני וז"ל מכ"ת ומ"ש עכ"ל
 משמע כו' שהרי לש~לה דחיישינן דס"ל ז"ללהרי"ף

 לישנ~ דלה~
 דס~'

דרבנן
 צר~כנ~ ול~ נ~ח~

 ולענ"ד ד~ר. עכ~ל כו' לש~לה דח~~ש~נן לומר

 שה~ה זה לפנ~ ממ~ש להב"~ד~צ~
 ~ה~

 הרי~ף דפסק
 ~ס~מנים דסמכינן שלום ה~שה דפ' ת"ח דב'ממעשה בתר~ כלישנ~
דפלי~י ד~מרינ~ ד~~

 בשומ~
 מובהק דבסי' משמע וכו'

 מ~ה~
 לכ"ע ~שה ~~~~~ן

 הוו לכ"ע מובהקין דסי'ות~רץ
 ד~וריית~

 ע"פ ה~שה ומשי~ין
 ול~

 נחלקו
 ל~~ני תר~~ני

 ~ל~
 ובהני קצת במובהק~ן

 הו~
 והר~"ש הר~~ף דפסקו

 בתר~כל~שנ~
 ל~~רי ~בהקין בס~' ~בל דרבנן דסי~

 ל~
 שום בהם נחלקו

 דהוו~דם
 וה~ר~~ ד~ורי~ת~

 דבריו כל ל~ת~ק לי ~ כי י~ש עוד
ו~ס~ק

 דה~
 דבר~הם דסתמו

 ול~
 מש~~~ן ביותר דבס"מ בפ~~ש כתבו

היינו
 ס~~ דהרי"~

 הר~"ש וכן עצמו
~ 

 שכתבו
 עובד~

 ת"ח דב'

 סמ~והרמב"~
 ~ש על ע~מו

 בפ"~
 י"ל וכן ב~ט ~ירוש~ן מה'

 שסמ~
 על

 ולפ"ז הב"~ דברי ע"כ ~חר~ו ~ודה בהשל~כו ~ירו~~ן מה' בפי"~מ"ש
 לש~לה דחייש~' מדבריהם ליה מוכחשפ~ר

 דה~
 מובהק~ן סימנים ~י

 הווב~ותר
 ד~וריית~

 ~"כ
 הדר~

 ה~מ' קו~~~ת לדוכתה
 לש~לה דח~~ש~' כליו ה~~' כתי' לומר וע"כ ובכליו ב~ופו ס~~שיש ~ע~ קתנ~ ה~

 ו~ע"~
ד~~כ~

 ו~~בעית תירוץ עוד
 ~~מ~

 מפיס מ~ן מ~מ וסומקי בחיורי כל~ו
 וע"כ מו~שר מהם~יזה

 צרי~
 לחוש

 ולחו~ לחומר~
 ~"ש ו~"כ לש~לה

ה~
 לש~לה. הב"י דחי~ש

 ומ"~
 רוכ"ת

 מ~~~
 להב"י

 דה~
 הטור דכתב

 מובהק~ן ~י~ם ~ם על~הם סומכין ~ין ובכליו ב~ופו ס~' שיש~ע"פ
 זה סומכ~ם דבמובהק~ןדמשמע

 ~ל~ ק~~ ל~
 כו~ דכלים ס~' ~בל ~~ופו

 די~~ ~ני ~ומר עכ"פ זה דבר להב"~מניין
 ~ס~' לו

 קי"~
 רוכ"ת ומ"ש

 הם פסקיו כי הכרע ~ין קי"חדמסי~
 דבדברי וד~י ~מינ~ ~חרוני~

 הסמ"ע נמי וכ"כ הכי לו~ר ~פשר ל~ודהר~"ש
 בח~

 ~בל ק"ח סי~

הכ~
 קי"ח בסי' הר~"ש תשו~ת דברי קבע שהטור

 הבי~ ול~
 חולק שום

 ~ודע היה הטור בוד~י ~"כ למעשה להלכה לקובעם דכוונתםהרי
שהר~~ש

 ל~
 וע~ז תשובותיו מדברי בו ח~ר

 סמ~
 ו~ם שהרא~ש הב"~

 הכי ס"ל~טור
 דקשי~ וה~

 למר
 ה~

 כתבתי כבר דרבנן דסי' פסקו
~ל~ב~

 נמי וכ"ה הנ"ל תירוץ ו~רמב"ם ד~ר~"ף
 ~ל~~

 והטור דהר~"ש
 דרבנן סי~ שס"ל~~ע"פ

 מ"~
 דמ"מ ממה ד~וכח לש~לה חיישינן

 ה~מ'קושיית קש~~
 ה~

 ובכל~ו ב~ופו סי~ שיש ~ע"פ קתני
 דה~

 בסי~ ~ודו כ"ע
 לשל~ה דחיישינן התירוץ ע~כ ו~"כ דאוריית~ דהוו ביותרמובהקין

 ~ וק~לכדלעיל

 שהבי~~~~
 לדעת ראיה רוכ"ת

 הרשב"~
 דסובר הר~"ם ~דברי ד~וכח

 ואלו שנשתתק ~י וכן ~דסיים כתב או~ו שנתקייםדדוק~
 בב~

ק~~
 ~יירי בש~ר ~וב ד~צ~ו דהרמב~ם

 נ~קיי~ בל~
 שנ~תק ~~ ~"כ

 ~י יודעים בנשתתק שהרי בק"ו ממנונלמוד
 כת~

 ~ורה וכן ולשון וחתם
 ע~"ל כו~ הראשון ~דין נ~וד ה~נישדין

 דרוכ~
 ראיה ~או ~נא

 הוא ~ש נשתתק א~כ קשיא ואי הר~"ם ~יירי במקוים לאודלעולם
 וכןו~אי

~ 
 התוס~ כתבו דהא ~ינו

 בכתוב~
 בשם

~  
 העדות שנוה~ין

לשלוח
 עדות~

 לבד ידם בכתב
 והו~

 עדות
 דאמר~נ~ וה~

 מפי ולא ~פיהם
 היינוכתבם

 דוק~
 ה~דה בר דלאו ב~לו

 הו~
 לה~דה שר~וי ~דם ~בל

 עליו פלי~י והר~"ם ורש"י כו' לבילה ה~וי דכל כו' ~דו כתבמוע~ל
 מי ~פי~ ידו בכתב ~יד דאיןוס"ל

 שהו~
 ד~לו בנשתתק ~ן שפיר הרמב"ם ~ש~עינן ולפ"ז כ~ח סי' בח"מהבי~ם והס~~ והב"י ה~דה בר

ל~
 ה"א בנשתתק ~ש~עין

 דל~
 בעדות כתוב ב~או הר~ב"ם ~יל

 א~
אל~

 ב~דם
 שהו~

 כתוב ש~צ~ו ואף כו~ לב~לה הר~וי דכל ~~דה בר
 בתר~זל~נן

 רוב~
 ~~רחקים כתב בא ~ם ח~מ בעל כ~"ש ה~דה ב~י דהוו

 שנשתתק במי ~בל עכ"ל לעדות הכשר~' ישר~ל ברוב תלינןכו'
 ול~

 הוה
 אשה בעדות ד~פי~ הר~"ם ~ודה ~פשר כלל ה~דהבר

~ 
 ~שום ~ילינן

 מפ~הםדבעינן
 ~ל~

 כלל ה~דה בר ~~נו וזה כתבם ~פ~
 צרי~ ולכ~

 הר~ב"ם
 הוה בנשתתק ד~פ~לול~~מוע~נן

 כ~
 ודוק ~שה בעדות הדין

 דאי~רי בנשתתק וכן הרמב"ם ~ש ר~י'כלל ש~י~ נ~~
 דוק~

 בחנם ~בל במקו~ם
 שם לה~חמירים ד~פילו בזה לפ~פל רוכ"ת הצד~קטרח

 שצרי~
 קיום

 ד~"צ ~וד~ם הכל דבנ~ד לנ"ד כלל ענ~ן~~נו דוק~
 דה~ קיו~

 הקיום
 ~תי ~~

~ל~
 מחשש

 דלמ~
 ז~וף

 הו~
 זה ולפי

 בד~נ~ ב~למ~
 דמצ~ו דהרמב"ם

 שפ~רכתוב
 ~יכ~

 דשמא לז~וף למיחש
 זי~~

 שרו~ה ~חד
 ל~~

 ה~שה ~ת
 ~שה בעדות ה~עיד דעדכד~מר~נן

 ל~
 ~ח~ש ~חת דל~א ~ו יש~נה

 לה מע~דות ש~~נןנ~~ם
 ה~~

 הש~ה מפני לקלקלה כדי זי~פה
 ~ב~

 בנ~ד

הל~
 הנ~בת ~~שה

 ל~
 מ~נ~י הב~~ה ~ם כי לפני~ו ~הב~~' הכתב ~צ~ה

 ו~"כנאווריע
 ליכ~

 ~ותה ~ם ~~ ל~יחשד
 עצ~ שהי~

 זייפה
 ו~

 אינו
 ומינסב' שד~יקה מפני בעלי מת לומר נ~מנת ~שהשהרי

 נ~מ~ ו~י~
שהו~

 ~בי ה~~ון ובתשובת ז~יפה
 הש"~

 שהיה המעשה הח"מ ותשובת
 וז"ל ההיא בש~לה נ~מר שהרי דהרמב"ם כתוב מצאו כמו~וה

 ב~
 ~לי

 כן ו~ם כו~ ~לינו כותב~ם ~חת ~עיר וו~לין ~דינתכתב
 ל~

 שם נודע
 שבא ו~פשר כתבומ~ן

 גו~ ע"י ~ו כתבו מ~ ~ודע ש~ינו מי ~י ל~ד~

ו~~~
 בנ"ד ~בל ק~ום הצריכו

 הי~ הל~
 שבפני ~מר ~~חי' לי ~~רה

 נחתם ובפנ~נכתב
 הכת~

 ~נו ו~ין עדות
 ק~ו~

 ~זה ~דול
 וה~~

 והוא
 בחנם ולכןנ~מנ~ם

 הצר~~
 שהחותמים מחמת חתימתן שיקו~~ס רוכ"ת

 ד~בר החלל ~לקרוב~ם
 הו~

 נכתב בפני ~חיו מאמר ע~ מקוים
 האשה ~ותרת יבמה לה שיחלוץ ~חרובכן ונחת~

 ביל~
 ושלום ל~~ש ל~נשא

על
 רוכ~

 ~דולה בטרדה הכותב ומנ~י מ~ה"מ
 ~וה~

 נא~ן
 דש~

 חיים
כהן

 חו~~ ר~פור~
 יצ~ו וה~ליל לבוב

~ 

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

 ~~ ~ ~ו~~~
 ~~ו

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

 ~~ו
~~~~ ~~~ 

~~~ 
~~ 

 ~~~ ~ו~~~~~ו~
 ~~~~~ו

~ ~  ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~ ~~ ~~ו~~~ 
~~~

~~ ~~~~ ~~~~~~ ~ 
 בה~ר ~די מחזה ~לק~ם מר~ת ~ר~ה~~

 בשחק~~ הו~
 ~ות~ותיו

 ה~ות~ות פני ~ר ~ל ה~ירו ומצטרפות בולטות ~~כי~ות~ות~ות
 הלכתא ליבון ~ב~ן זהירת לשון בלשונו תצווני ידי פעל ועל פני עלש~לוני
 כעיקר טעם טעמובלי

 ד~וריית~
 לרב כל ביכורי ור~~ית

זקוק~ן שבחו"~ ~לכי~~
 דנור~

 וב~ורין
 ד~~

 ~הירי זוהר כמוני רותם נ~ד אורו צמצם
 טהרתן היא זו שבירתן חרס ככלי ומיליו מ~ל"~ לתבר"~ מחמתןחמה

 ליש~ תרבני ד~דוניוענותנותו
 דבריו פתח רבותיו ~ני כתלמיד וליתן

 צריכין ~נו ~ין ~בל מר ז"לי~~ר
 לב~

 ו~ו' צירוף לס~רת
 פ~"מ הוד דברי כל ה~מת וכו' הזה בנדון יש ספקות כמהמחמת דמלת~ וסיו~

 הקולות דעות בצ~רוףכלולים
 ל~

 מ~וד ומה יחדלון
 אתפל~

 רום על
 שכתבתי דברי ידחו י~~ נרו דעתו מע"להוד

 צירו~
 ד~עידין ~ת דעת

 ~ם ~מים ג' אחראפילו
 נמצ~

 היות ~לם
 הרשב~

 דברי דחו והריב~ש
ר~ת

 רב~ ב~וד~
 כמ~ן ודעתו

 דלית~
 לצרף אפי'

 ו~א"~
 עצ~ו

 לספק ~ת דעתוהחזיק ציר~
 דש~~

 ~~י ~חר אפי~ ד~ידין ~ת הלכה
כשנמ~

 דח~ת לי~ד תפס רפא~מ זה ו~~ד שלם גופו
 הרשב~

 והריב"ש
 וה~ור והרא"ש והתוס~ ~~יד הרב ~דירים פוסקיםנ~ד

 ~ת ל~יטת ה~כי~ו שכולם ירוחם ורבינו שע~א בתשו'מרוטנבורג ו~~~
 ~תב ~וו~דולה

~"~~ 
 בתש~ה ~ל

 ~~ ס~ פ~~
 ~ר וז"ל

 ~יגתו ג~י תוך שר~~ו ו~רלהקל ~ר~ו~ ~~ה בארץ אשר קדושים הקד~נ~ם ~רבותינו בישראל זוהוראה פשט~
~ ו  

 סברות על
~  

 ~יעתו
 ה~ וכדאיעכ~ל

 ב~ת ~יה~ לס~וך הגדולים
 כתב תו ~קל בעל~אר"ת ד~ ~י~ ק~ הד~

 ר~א"~
 ו~ל

 ~חכ~ א~ ו~~ שתי~ ~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~~ ~ ~  

~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  אלא ה~תיק לא רוכ~ת כי דבריו בסיום הב~י ~ש ק~י סייםלא 
 וכו' עליו ~ידין אין ונתרפא בחייו בפניו ~ול ~יה דאם לומרא~שר מ"~

 כיון ג"י עד אלא מיתה לאחר אותו ~ירין אין ~~ייו ~נת~אאף
 אותו הכיר העד אם וז~ל סיים הב"י אבל כ"ת העתיק ~כ צורתושנשתנה
 ~יב ~ב"י הרי שנחבל קודםבחייו

 טע~
 בחייו שנתרפא דאף למלתי'

 אםמ"מ
~~ 

 שוב ונת~א שנחבל ואחר שנחבל ~ודם אותו הכיר
 אי~א אי לפ"ז וכו' למיתתו ימים ~' תוך אם כי אותו מכיר אינו אזרא~ו ל~

 זה ומתוך ~~י אחר אפי' להעיד ~י שפיר ונת~א שנחבל אחרשראהו

 מ~ד~
 דלפירושו ה~ר דברי בסתי~ת תירו~י לו אשר בינה בקנה

 א~י' הא בפניו כלל חבול יהא שלא בעי~ן ד~מאיקשה
 א~

 ~ול הוא

א~
 אחר העד ראהו

 שנחב~
 אחר אפי' עליו מעיד ונתרפא

 כ~
 ימים

~ע"~
 יתיבנא דליבאי ובת~נא הטהור עכ"ל כלל הטור כוונת זה דאין

 ונתרפא שנחבל ~חר העד ראה שאפי' הב"י דברי מפרש היותי דמרדעתו
 ~"י לאחר מעידאינו

 ~לי~
 דפחת~ ולא דכוותיה לא זה דבר לומר לי

 מעיד דאדוני קושי' ~ום ואי בזה יטעה לא יו~א דחד רב בי ברואפי'
 ~~ד דרום עוז מכתב בה~יע וארץ שמים עליאני

 לישב נתחבטתי פא"~
 יעןקושייתו

 ה~ש~
 הב"י תשו' אחר מהדר והייתי כברזל קשה אדם

 אמצאאולי
 איז~

 אתי נמצא לא הב"י שתשו' זו מקושי' להצילו סברא
 ת~~ו' ממרחק לידי דאתי ומצאתי ואדרכי' בחלא פרסא שקטתי ולאנחתי ול~

 עכו"ם בדיני מחדששנדפסו
 מסל~

 קושית בישוב וז"ל ע"ב נ~ד דף
 ד~בול ליתא מעיקרא דקושיא ועי~ל וז~ל הטור דברי ב~תירותמ~רשד"ם
 ~עד מת ואח~כ ונתרפא בחייו בפניו שנחבל ~ון מיקריבפניו

 ~"י עד אלא עליו ~ע~דין אין הטור קאמר והכי שנחבל קודםמכירו ה~
א~

 במים אבל ביבשה בד"א ~מת קודם שנתרפא אע"פ בפניו חבול הוא
 בי' ולית שנתרפא ~יון בפניו חבול שהוא אע"פ ימים כמה שההאפי'
 לדעתו שכוונתי עייפה נפש על קרים כמים עצמותי וידושנו עכ"למ~ה

 ומ~ה שפירשתי כמו הטור דברי ~פירש תירץ הב~י מרן ו~םבתירוצו
 ומצאתי י~עתי זה ובכל הב"י על ~ם כ~א לבד עלי רפא"מ תלונותאין
 ביבשה היה ואפי' הטור כתב דשפיר פא~מ רום קושיות על מספיק~~וב
 ט"ע ע"י ~"י אחר אפי' עליו מעידין בפניו חבול ה~ה לאאם

 צורת~
 ולא

 זה מר כקושיות שנתרפא אחר העד ו~והו בפניו חבול היה אפי'כ~ב
 ד~~ר הוא קושיאלאו

 רבות~
 בפניו חבול היה לא אם דאפ~ קמ"ל

 לוואין
 אל~

 פשיטא ~"י אחר אפי~ו דמעיד צורתו ט"ע
 א~

 ונתרפא נחבל

ו~ח"~
 צלקת הבחלה רו~ם נ~אר ודאי אז ונתרפא דנ~בל העד ראה

 עד כ"כ ~נחבלכיון
 שנשתנ~

 ראוהו לא אם טעמא דמהאי עד צורתו
 ~נתרפא אף כ~כ נחבל אם ג"י אחר עליו מעיד אינו שנתרפא א~רהעד
נש~ר

 רוש~
 יודן שלא ואף ע~ז ~"כ ~יד ~החוש ו~לקת

 הרוש~
 לסי'

 צלקת ברושם הט"ז ~זו~פסק ~דולה והרי אמצעי לסי' יודן מ"מ~ובהק
 ~'' אפס יהיה לא אם ~ף ו~"כ מובהק סי' הוי ~מקום מכווןוהעד

 אפילו אלא ~~י אחר אפילו דמעיד פשיטא ~צורתו ט"ע לו י~אמ~עי
 אלא לו ואין כלל בפניו חבולאינו

 ט~~
 ~"י אחר מעיד א~"כ צורתו

 מספיק ישוב הוא ה~לושהולענ"ד
~ 

~~~
 שלא ה~דותי הלא מקושייתי הדרישה שיטת ליישב פא~מ רוס כתב

 א~ כי ~דרישה ספר לפני~י~
 הרב ~ה~ק

 בע~
 העתקת ו~י ~"ש

 מסורים כ~יני ~רורים מר דבריפא"מ
~ 

~~
 מקור הב~י מצא מאין אקושייתי ישוב פא~מ רום כתב

 ~אלה דחיישינן דס"לז"ל להרי"~
 וכת~

 להב~י שיצא פא"מ הוד רום
 דהא לשאלה דחיי~ינן מדבריהם מוכח שפיר ולפ"ז וכו' זה לפניממ~ש
 הא ה~מרא קו' לדוכתא הקו~יא הדרא א"כ דאורייתא ~יותר ס"מאי

 כ~ו ה~מרא תי' לומר וע~כ ובכליו ב~ופו סימנים שיש א~פקתני
דחיישינן

 לשאל~
 קשה ד~טתו ידענא לא דמר שותא דמר ה~היר עכ"ל

 עצומהקו'
 דפרי~

 הא דאורייתא סי' רבא דאמר לישנא ולהך ב~מרא
 זו קושיא הקשה למה וכו' ובכליו ב~ופו סי' שיש אע"פ~תני

 לה~
 לישנא

 סי' רבאדא~ר
 דאוריית~

 רבא דאמר ללישנא ~ם קשה זו קושיא הלא
 סי~ שיש אע~פ קתני אמאי דאורייתא מוב~קים סי' הלא דרבנןסי'
 ו~כליו~גופו

 לה~ א~
 לא דרבנן דסי' לישנא

 ה~
 הוה דבקל לי' קשיא

 אבל שא"מ בסי~ מיירי דמתנ~' ~רץמ~י
 לה~

 דאורייתא דסי' לישנא
 של~ ס~ שום ואין מועילין הסי~ ~כל ~~שהל~ד

 ~קשה ע"כ יועיל
 ס~נים איכא מ"מ דאורייתא ס~ אי דאף התרצן לו ~תי' ו~~~ קתניהא

~רועי~
 שאינם ביותר

 מועילי~
 ארוך כמו

 ו~~
 ברור ~ה וסומקי וחיורי

 דהא ו~דע ~ע"ד משכיללכל
 בשומא והכא עמוד ריש שם פירש ~~י ג~

 אפי' ~מ~~נן כהאי אסי' דרבנן דסי' וא~ג מפלגי קא ~הק~~
 אתרי ~מ~ני' כו~ המ~ה ~קשה לא ולמה עכ"ל דאורייתא~יסור

 ס~ח ס"ק י~ז סי' ~"ש בעל להרב וראיתי שפיר~נו כמו ע"כלישנא
 ביותר ס~מ בעינן ואז דרבנן סי' אוקימתא לפי י"ל ומיהו וז"לשכתב
 חשש יש ואם ביותר ס"מ בעינן כי לשאלה חיישינן ממילאאז

 ס~ ליכאאז שאל~
 מוב~

 יצאה ~רב מבטן לא זו שסברא ובאמת עכ"ל ביותר
 וארנקי כיס דאפילו טעמא מהאי שפסק ז' סי' ב~י בתשו' מצאתי'כי
 כיון אינשי מושלידלא

 ש~
 דאף מובהקים הסימנים אין שאלה חשש

~אי~
 מחבק ואני עכ"ל אותן משאילין לפ~ים מ~מ להשאילן שכיח
 נאמר ולא הדבר נשתקע אני ואומר ז"ל הב"י עינינו מאור ר~ליאש~ות
 דב~מרא ~מרא אבע"א סברא ואבע"א ~מרא אימאאיבעית

 פרי~
 אהאי

 וארנקי בכיס קשור ה~ט דמצא מ~נה לשאלה דחיישינן בכליותירוצא
 לאחר הש~ילו ש~א מכיר דאפילו רש~י פי' מהדרינן והיכי וכו'וטבעת
 קשה דרבנן סי' למ"ד ז"ל הב~י מרןולדברי

 מה~
 קשור דמצא ברייתא

 ~ובהק ~סי' וע"כ קל"ב סי' בא~ע הטור ופסקה מהדרינן היכי וכו'בכיס
 דמ"מ כיון ס"מ כאן אין והרי שמה הב"ש וכ"כ ~בארנקיבכיס

 ~אלהחשש אי~
 שו~

 ב~ט ואפשר ותי' זו קושיא הקשה ב~ש בעל שגם ראיתי
 ואני עכ~ל לשאלה חיישינן לא שהשאיל ~מר ולא בפנינו דבר~בעל

 שגם ואפשר ~דרינן היכי בכיס קשור מצא המק~ה מקשי מאידא~כ ת~
 הוא הכלל שהרי סברא ואבע"א שם. להמעיין לזה היה הרבכוונת

בס~~
 שהם אדם בני ~~כ שנמצא אף אבר ביתר או אבר בחסר כמו
 דאתרמי ש~יחי דלא מ~ום אלא כזה אבר יתירים אוחסרים

הוי לכ~ כ~
 סי~

 כמוהו א"כ בתשובה בנימין משאת בעל הרב ~מ~ש מובהק
 א~הני

 בכלי מובהק סימן להשאיל דרכו שאין ובדבר ~שאלה חיישינן לא
 ויתר בחסר כמו הוא שכיחא דלא מלתא משאיל ~לפעמים אף~ועיל
 דברים ~ע~ד ~"כאבר

 אל~
 דחויים

 שכלי קט ולפי מעיקרא ~דיחוי ה~
 בתמיהתיאני

 ע~
 שהטור להב~י מנין ת~~תי על רפמ"א כתב עוד עמדי.

ס"~
 קי"ח סי' תשובתו הטור שהביא הואיל ~ר וכתב לשאלה דחיישינן

 וז"ל וכתב המאוחרין פסקיו אחר ~ולכין דלעולם שכתבתי דברי'וסתר
 שהטורהכא

 קב~
 להלכה לקבעם דכוונתו הרי י' ~ימן הרא"ש תשובות

 עכ"ל מתשובתו חזר לא ~רא~ש יודע היה הטור ובודאיו~מעשה
 י~ז בסי' זו תשובה הטור מביא הי' דאילו הכרע מזה אין אומרואני הזהי~

 ש~כי
 ~א קי"ח סי' משהביאן אבל ל~לכה שקבע לומר צודק הי' מקימו

להלכה
 למע~

 התשו' הטור כתב ~לא שם הב"י כמ"ש זו תשובה הביא
 מצאתי החיפוש אחר א~נם שם. שהביא אחרות תשובות א~ב אלאשם

 או סי' לו ויש ~~ט בו ~י' בכלי ומצאו שנאבד ב~ט קל~ב בסי'ל~טור
 הם הטור ודברי עכ~ל כשר וכו' לאחר השאילו שלא ויודע בכליט~ע
 התוס'דברי

 פר~
 דמצאו אברייתא כ"ז דף ~~ט כל

 בחפי~
 י~זיר ה"ז

 בתוס'והקשו
 וני~ו~

 דיבמות בתרא ~' כדאמרינן לשאלה
 וי~~

 דקים
 שלא בנפשי'לי'

 ~א~ל~
 שיטות ברור יסוד הוא זה עכ~ל אדם ל~ום

 מקשי מאי התוס' תי' לפי לי' דקשי' אלא לשאלה דחיישינן ז~להטור
 בדקים דלמא מהדרינן היכי וכו' ב~יס קשור דיבמות בתרא פ'המקשה
 מדבר' הכרע דאין סליקנא ובהא אדם ל~ום השאילה שלא בנפשי'לי'

 ל~יו~הרי"ף
 ס~מ מועיל דצירוף לע"ד וברור לשאלה דחיישינן סובר
 הראשון במכתבנו כמ"ש דברים לשארדכלי

~ 
כת~~~

 מדברי דמוכח הרשב"א לדעת ראיה רו~~ת ומ"ש פא"מ ר~ם
 שנשתתק מי וכן מדכ' כתב אותו שנתקיים דדוקא דסו~רהרמב~ם

 וכן שפיר ז"ל הרמב~ם אשמעי~ן ולפ~ז כו' ראיה דלאו אמינאוכו'
 כתב במצא הרמב"ם מקיל דלא ה~א בנשתתק אשמעינן לא דאיבנ~תתק
 אלא אשהבעדות

 באד~
 וכו' ה~דה בר שהוא

 צרי~ לכ~
 הרמב~ם

 הו~ דאפילולאשמעינן
 כ~ הדי~

 הי' אלו רפא"מ מאמר יצדק דמר עכ"ל
 הדרך זו לא אמנם בק"ו ונלמוד נ~תתק מדין הרמב~ם דישתוקקושיי~י
 מפי ולא שמפיהם ~ל הרמב"ם דשיטת אחרי אלא ~לל כו~נתי זהשאין
 הדין כאלו וכן מאי הוא וקושייתי פלוג בלא הוא הכתוב ~זירתכתבם
 ה~ותב שידוע יותר פשוט נשתתק הלא יותר פשוט קמאדבבא

 לזה צריכין אנו אין דלנ"ד רפא"מ ומ~ש מיירי.דבנתקיים א~
 שהאש~

 עצמה

הביא~
 היותי אכ~יד ולא א~יד ~בל דרפא~מ עמו אתו האמת ה~תב.

 נאוואריע שאנשי הי~ ובדעתי האשה פי שאלתי לא עת באותו לדרכינחוץ
 ואף יאבירוב לק"ק מעצמןשלחו

~~ 
 מיד ~תיבי האיר שלא לי הרע זה

לשלוח
 הנ~

 תצא ב' ביום אם כי העתק שום אלי בא ולא רפא"מ תשובת
 ני והרבה אחד אל אחד האותי~ת מלקט והייתי מטושטש כתבהעבר
 לי' דאית ומ~ברא צבאות ה' לקנאת הנוגעים הדברים בדבריםל~ות
 ב~ל מנחיצת ועתה ~דת להעמיד בידו רב ממשל עוז אשר בעינאקא

הדר~
 למועד חזון ועוד אחריש

 אערי~
 כתובה מ~לה פא~מ הוד לרום

 לנוכח ד~א"מ הבדולח עיני כאשר הש~י ליראת הנו~עים ואחורפנים



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

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

~~~

 ארון מול קידה ואחוי א~א ובזה ~דה ידו ת"ל כאשר כידון י~ורריביטו

 נ~י. ראהטין החופה"ק א~ר~ם משה דוד הק' כנפשו. אוהבו דבריהעד~

~"~~~
 ונטבע במ~אל"ס ~נטבע דהעידו ~ום להנ~א מותרתהאשה

 אינה אשתובמ~אל"ס
 אסור~

 מדרבנן אלא
 מובהק ~אינו בסי' לה ס~י מדרבנן אלאאינה איסו~ וא~

 אע"~
 מ~ני לא דסשא"מ

 דסי' להלכתא נקטינן ואנן דאורייתא א"א בספק אלא זה דאיןאמינא
 ומפיק סד"ר אתי דרבנן בא"א אבל ס"מ דוקא בעינן ולהכידרבנן
 העיד הראשון עד והנה דרבנן~י~ורא

 שי~
 בו לו

 סי~
 קרח לו שהי'

 ואינו אמצעי סי' שפיר זה הוה ולענ"ד שצאק"י ~אל"י שקוריןבלחייו
 כך כל ~יח לא הזה ~י' כי ו~וץ וארוך וסומק חיור כמומה~רועים

 חשבו והנה אדםבבני
 בכ~

 בר~ל לא' ~י' צלקת אמצעי לסי' תשובות
 סימן ומכ"ש כלב~נשיכת

 דנ"~
 ומצורף

 לז~
 בטלית אש שריפת ש~י' סי'

 מ~ פי ועל ימין לכנפי סמוך מסויים במקום שלוקטן
 בעה"י שאברר

 לא הא וכ"ת ל~ו ס~י מדרבנן אלא ~אינו דידן בנידון ביותרמובהקין שאינ~ ואע"~ סימני~ תרי ~ו הוה דשאלה ח~ש הכא ד~יכאלקמן
 ~רמ"א נפשו ~תצא כדי ע~יו שהו טביעה ~ב~עת אלו עדות מפיהועד
 עליו שהו לא דאם הפוסקים כדעת לה~כתא קבע ל"ד סעיף י"זבסי~
 ת~א במ~אל"ס אפילו נפשו שת~אכדי

 א~
 נשאת

 אמינ~
 מ"ש בכלל דזהו

 ומלאו ~ד מפי בעד ל~קלחז"ל
 מ~

 הראב"ח בת' וביחוד התשובות כל
 י~אה תורה וז"לכתב

 מכ~
 על והפריזו עד מפי בעד להקל ~וראה מורי

 לומר צריך דעד במקומות כ~ון תיוהא דאיכא במ~ום אפינוהמדה
 אף והנה עכ"ל ~בעדות ~חר בחסרון ~"כ לדון יש וממנה כו'קברתיו
 שעמדו בעדות הוזכר ~לא ד~יינו דנ"ד ~בעדות דחסרון נימאאנן
 ששהו ידע הראשון ~בודאי ולומר להקל י~ נפשו ~תצא כדי עד~יו
 אם הזכירו דלא זה שבעדות חסרון הוא קיל ובודאי ~ת"נ כדיעליו
 בלבד לא וז"ל כתב ה~"ל ראב"ח בת' ד~ם דקברתיו מחסרון כו'~הו

 דמלחמה ~רתיו אפי' אלא קמאי עלי~ ד~ווחו הרמב"ם ~לקברתיו
 קברתיו והנה עכ"ל להתיר זו סברא יד ~שי~ה בזו ~םודמים

 דמלח~
 כד' עד שהי' עד מפי בעד בו מ~ילין ואפ"ה דבעינן דפלי~ מאןלי~
 דאיכא~ת"נ

 כ~
 וכדאי' בעינן דלא ד~ות

~~ 
 ~ב כ' ב"מ בתוס'

 רובא בתר אזלינןשמדאורייתא
 הנטבעי~

 לא ~מתים במשאל"ס
 מיד ראה ~ם ~דות בחסרון ~הקי~ו מ~ינו לזה ודומה בעמפ"עד~ילינן כ"~

 או ~ים מןשפלטו
 אם או בפנים נחבל או חסר או ~לם ~ופו הי' א~

 לספר העד דרך ~אין דברים ~הם ~אמרינן משום וטעמא ~"י תוךהי'
 דרך אין נמי ~ת"נ ~די עד ~הה חסרון א"כ לב בן ר"י בת' כתבכן
 דידן ~ב~ב"ע הרא~ון ועד לספרה~ד

 הו~
 ממש

 עמפ"~
 בזה"ל שאמר

 קצת נראה וכן ~יווארין טרונקן דער איז שמעון מו"ה אז ~~ערטהאב
 כדי עד שהה ~לא לנו ברי דא~ ל"~ סעיף בסוף ~כתב הב"ימדברי
 דמשמע עכ"ל נפשו~תצא

~ 
 עד. מפי בעד ומ~"ש ש~הה תלינן הספק

 לבי~נם
 מהס~

 דרבנן א"א ומפיק דרבנן סי' אתי דנימא דא בהיתרא
 אוכלת ישראל בת קטנה דאמרו הא כ~ון ~וונא האי כי דאמרינןודאי

בתרו~
 אהנו דרבנן דהתרומה דהואיל דרבנן בתרומה ואוקימנא

 אמר שהרי נ"ד להני דמיא לא ואפ"ה טובא בדוכתי ועוד דרבנןנשואין
 רבנן עביד לא באיסורא אבל בממונא תקנתא רבנן עבוד כיבנמרא
 מן דבר לעקור ר~נן מצו לא באי~ורא אבל ~פירש"י ואףתקנתא

 נהוכיח נלע"ד אמנם דרבנן. סי' מ~ני דרבנן באיסור אפשר ולפ"ז~~ל התור~
 דרב~ן אסימן סמכינן ~א דרבנן באיסור דאף ביבמות התוס'מדברי
 דאורייתא לאו סימנים ואי וז"ל בא"ד סימנין וקאמרי בד"ה שםדכת~ו
 דאורייתא דהוא מובהקין בסי' הכאאיירי

 וא~
 דרבנן דבאיסור איתא

 ~בהקין בסימנים הכא לאוקמי להו למה דר~נן אסי' אפילוס~ינן
 כדי ~שהו לאוקמי ל~ו והוה שאל~ס במים הוה מעשה ~ואהא
 נפשושתצא

 ואי~
 א"ו דרבנן סי~ נמי ~ני ובדרבנן ד~נן איסור אלא

 בממונא אם כי שא"מ סי~ רבנן תקנו לא דרב~ן באיסוראדאפילו
 דברים עמדי כמוס כי אף והנה הפקר ב~ד דהפקר הטעםכ~ירש"י

לייש~
 דתלי האי ~י היתרא על אסמוך לא מ~מ מהא תיקשי דלא
 לענ"ד עליו ולסמוך כדאי שי~א אחרינא ~יתרא ואפ~הבפלפולא

~ 
~~~

 לי וזה ס~ס ע"פ דאורייתא א~א אפילו להתיר המתיר~ן רבו
 ס"ס ~פ ל~ה ~תרחי שנה ~"וכמו

 ~ונ~
 והס~ימו אחת

 הוראה מורי תריא~י
 בהורא~ מ~ור~מי~

 פסקינו ע~פ יושבת והאשה
 ובת' ק"~ סי~ בי~ד שה~ז אף ו~נה בעלהתחת

 מ~
 ~ב הב~ל ו~ם

 כאן ד~ין חדא אמינא דאורייתא איסור ח~ת נ~ד בס"ס להתירדאין

חז~
 רובא בתר אזנינן מדאורייתא ד~רי דאורייתא איסור

 דאפינו ועודבמ~אל"ס הנטבעי~
 היכ~

 השיב דאורייתא איסור חזקת דאיכא
 ~נ~ עכ~ ספיקי דתלתא מסיק והש"ך ס"ס מהני דא~"ה ופסקהפ~ח
 שא"צ עוכלי מאה מחו והפ"ח דה~~ך וידוע דאורייתא איסור חזקתנ~ד
 דאורייתא איסור חזקת כאן ~אין אף בנ"ד והנה ~~תהפךס"ס

 שמא א' ספק לטובה. מתהפכים וכולם ספיקי תלתא כאן ~י~אברר אפ"~
 סי~ים ולא לאלתר ב~ינן דלא הטבי~ה ראה בלא כהמתיריןהלכה
 בט"עוס~י

 והנ~
 שפיר הכירוהו סהדי תלתא בנ"ד

 וא~ בט"~
 הוה אם

 דידהו בט"ע ס~י בשעתי' ~אהראיה
 ואע"~

 וקי"ל מהטביעה דידעו
 תשובות בכמה כדאי' הטביעה ראה כ~לו הוה הטביעהידע

 מ"מ ורש"ל דרישה בשםובב"ש ובק~
 אי~

 ~מח~ינן ד~א כלום בכך
 ב~

 ~ה

הטבי~
 הטביעה ידע או דבראה לומר שייך דבי~ בע"א היינו ראה ללא

 פוסקים מ~ל כדמוסכם בדדמי שייך לא ותלת בתרי אבל בדדמיאומר
 ~~בי~ ראו בין ~וים המה וא"כ ובתראיקדמאי

 הוא כן ראו ~א או
 ופשי~א הרא"ש דברי בפי~ בצלאל ומוהר"ר הטורלדעת

 לד~
 ~רי~"ל

 הרא"~בדברי
 ראה שלא דבע"א דס"ל למאי אפילו לי' דמספקא

 בתרי אפשר אפ"ה לאלתרבעינן הטבי~
~ 

 ת'ב~ם בק"~ מצאתי זה ~אחר לאלתר בעינן
 ט~ע כ~א סי~ין ולא לאלתר בעינן לא דבתרי המבי"~

והנה לחוד~
 ד~

 כתבו ר~ת וב~ם ר"ת אחרי נמשכין בזה והטור הרא"ש
 יהודאי ~ינו ע~פ פסק ~ר~ת ובפרישה לב ובן המזרחי בת'מפורש
 הוא דבאם~און

 של~
 כמה מהמים ~ועלה אחר ביבשה ששהה אף

 רק לחוד ט"ע ע"פ מתיריןימים
 שהרא"~

 אם בע"א החמיר
 כתבו ת' וכמה אחריו נמשך והטורהטביעה רא~

 מפור~
 שרוב

 הפוסקי~
 אפילו ר"ת על לסמוך כדאי ע"כ עליו ח~קו ובחנם ~ת דברימקיימי~
 בתשובה מחוקק חלקת ובעל הואיל אעפ"כ עכ~ל הדחק ב~עתשנא
 הכרעתו לראות זכינו ~לא אף לאלתר דניבעי בזה המ~מ~רין לכתחו~ש
 זאת נ~וב אס כי לבד אהא נסמוך לא מ"מ נסתיימה לא הת~ובהכי

 ד~ני בעדותן די וא"כ כהמתירין הלכה שמא אחד ספק והוה~ספק
 תימצי ואם בשעתי' חזיוהו דלא נימא אם אף ~ט"ע שהכירו~ותל~א
לומר

 הלכ~
 פוסקים כאותן הלכה שמא ספק נימא הדר כהמחמירין

 יחזק~ל מ' ~~און בת' ~ם וראיתי לס"מ מצט~ין שא"מ סי' דשנידסברי
דק"ק

 ~מבור~
 צלקת סימני ~ני וחשב ס"ס בין לספק ~"כ זה שחשב

 לסימנים תרוייהו ממכה ואידך כלב מנ~יכתחדא
 אמצעי~

 טפי ו~נ"ד
 ~ום שנית כדלעיל שבלחייו קרח חדא אמצעים לסי' לחשובמסתבר
 הכא ד~יכא בס"ד דנברר ~מאי ימין ~ב~ד ~כנפי סמוך בט"קה~רוף
 ב~וף כמו דהב~ד סי' הוה כן ואם ~אלה~מיחש

 ממ~
 ספיקא ה~י והנה

 מורי תרי את~ ~סכימו לעיל שזכרתי ~~ונה בתשובת נמי לספקחשבת~
 הביא דהא ודאי להיתר קרוב ~פילו הוא ולד~יהוראה

 אין שא"מ סי' ק' ואפילו רמ"א דכתב אמאי לפשוט~~"ז בש~ הב"~
 מצטרפי~

 ע"ז
 שנים למהוי מצטרפין בינונים אבל ~רו~ים סי' דוקא דהיינו לפשוטכ'

ס"~
 ~מתי"ת ספר ~ל ~~~י~ ת~ דברי היא רמ"א ~~הת ~וף ~ם
 ו~ה לה~טרף~כתב

 חתו~
 נכונים דברים חריפא פ~פלא באו~רותיו

 ס' בעל דברי וחזקתי ת"ה דברי בע~"י סתרתיאשר
 ~מתי~

 ר~יתי ולא
 ווייל ו~ר~י מ"ב בת' ~ם ~קורא וטורח טרדותי ~ני כאן~האריך
 סי' דמ~טרפיןכתבו

 ב~די~
 ~כ"פ כדא~ אלה וכל ~א"מ אף ~וף סי' עם

 וס"ס לס"מ דמצ~רפין הלכה דלמא לספקל~~וב
~ 

 מתהפ~ת
 הלכה דאין ואת"ל בט~ע דדי הלכהדלמא חד~

 כמות~
 דמצ~~ין ~נכה דלמא

 ו~יפך מובהק לסי' ~א"מ סי'תרי
~"~ 

 סימנים תרי מצטרפין ד~א
 ט"ע בלא אפילו ומותרת ס"מו~וה

 וא~
 בשעתי~ חזיוהו דלא

 מצטרפין דאיןהלכה ואת"~
 דל~

 די בש~י' חזיוהו דלא ואף כ~מקילין הלכה
 הטביעה ראה ללא דמיא ושנים הואילב~"ע

 וא"~
 ~עוד כדל~ל. לאלתר

 כרד"ך הלכה אם ~ק עוד איכא הלכה כך לא ד~תר~ייהו את~לאף
 בנ~ד נימא אם והנה ס"מ ~וה מקומו פשט אם שא~מ בסי' דאףד~בר
 ~וף ~ס~' הוה הבגדדסי'

 כדב~ינ~
 למימר

 לקמ~
 לשאלה ח~ינן דלא

א"כ
 ה~

 דוקא ימין בכנפי שהוא דאמרו ב~א הסימן מ~ום פ~ט

ולד~
 רד~ך

 מ~. מו~ק ס~ ה~
 דה~ן דידוע לשאלה ~יישינן ~א בודאי דבנ~ד שיח~יאפ~~~~~

 ו~ם ~אלה כלל חיישינן לא המ~קנא דלפי כתבו והתו~~ונ~י

 ס~ ~ ~ח~~~"~
 ~~ב

~ ד  
 והנה לשאלה חי~ינן לא פוס~ים

אף
 ל~

 ~ח~יר~ן דאין
 לשא~ לח~~

 ~ח דב~ם פדואה ~~מ כתב
 ~נה אלו ~ב~דים י~ב~ו אדם בני ששני שיתרמו הוא דרחוקלשאלה
 ר~א ד~יא במא~ ~תפק ח~מבעל

 ~~ ס~י~ ~~ ~י~ ש~ ~~~~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~"~~~~~~ ~~ 
 ~ני בב~דיו בס~מ דאפילו וי"א הזה בל' פדואה מהר"מת' ~~~ ~~~~~~~~

 כא~
 מדכתב

 בכדי ולא אחריו מצודה תיכף ~השליכו הש"ע שכתב ~דון ~לכאן
 דכה"ג בזה אלא רמ"א ~סק אינו דאפשר מסתפק ולכן מהמיםשיצא
 ~בל שייך לאודאי

 א~
 הלכה דאין א~שר ~מים מן שיצא בכדי היה

כ~ר"~
 חיישי דלא כאותן הלכה ספק ס"ס יש בנ"ד וא"כ מפדואה

 אפילולשאלה
 בהרו~ ביב~

 כמותם הלכה אין ואת"ל
 הל~ דל~

כ~~
 להיפוך וכן ביבשה לשאלה דחייש למאן אפילו ~מים פדואה

 ביבשה דאף ואת"ל ביבשה אלא חייש אינו לשאלה דחייש מאן שמאספק

חי~
 ליכא ולפ"ז לשאלה כלל חיישינן דלא אלא ~~תו הלכה אין דלמא

 כלל~~א
 חש~

 וא"כ ה~ף סי' כמו קטן הט~ית סי~ כאן ו~וה ד~אלה
 ד~א ובמקום המתהפ~ים ספיקי תלתא לןאית

 אתח~
 איסורא

 ~מור היתר נ"ל ו~פ"זדאורייתא
 לאש~

 דבגד לסניף ~ה לצרף יש עוד זו
 ~~און חשבה מ"מ בת' ע~ז שהשי~ו אף אינשי מושלי ~אציצית

 לסניףהמבורג דק~
~ 

 והב"ח שנתפח עד במים ~~תהי בהא ריעותא איכא אכתי~~~~
כ'

 דמ~
 זמן כל היינו מרובה לזמן אפי~ חשש ליכא במים

 במה שינוי זה מיקרי אולי ולפ"ז עכ"ל ובצורתו ב~ופו ~ינוי בורואין שאי~
 מחוקק חלקת בעל אמנםשנתפח

 ל~לם היינו מרובה דזמן פי~ כת~
 דכך עליו מעידין להכירו שא"א עד ו~ב צורתו מתקלקלת שאין זמןכל

טבע
 המי~

 עד הפנים ~ה שצומתין
 לרקו~ ~מתח~

 א"א אז וליפול
 וצורתו ב~ופו שינוי במ"ש כוון דלא נ"ל הב"ח לדעת ואפילו~כירו
 שמי ~מוחש להכחיש אפשר איך וז"ל בת' הרשד"ם כתב דהאלניפוח
 פיו דרך הנכנסין המים מצד יתפח שלא ימים ה~ או ד~ ~ים~עומד
 ד' אחר עליו להעיד א~ר איך וא~כ הנקביןודרך

~ 
 אלא ימים ה'

 ~מד הפנים צורת אבל המים מכח נתפח שה~וף דהיינו בעינישנראה
 המי~ כי משתנהואינו

 צורתו מעמידין
 עכ~

 דנתפח דאף דכתב הרי
 תוארו מעמידין ~מיםמ"מ

 ש~
 ~ון בוד~י הב"ח גם וא"כ נשתנה

 במראה היינו בצורתו שינוי~מ"ש
 שא~

 הניפוח מחמת לא אבל להכירו
 מהמים שהעלוהו לאלתר חזיוהו לא ~ם בגמ' דאמרינן דאע"גוז"ל הרא"~ לדברי בטעם ~כתב הדרישה מדברי כן ~ם ראיה ~ביאונ"ל
 בהכר~ לי ברי אמר אם מ"מ צורתו ומשתנית תפחמת~ח

 פלוני שהוא
 ~רע ~מים שהועלה לאחר דאשתהי דמאן וי~ע עכ"ל לומאמינים
 ופסקו בשעתיה ד~יוהו דוקא א~ו בזה ד~א במים דאשתהימ~ן
 גבי' אמרו במים ובשהה עליו מעידין אין שניה ד~שעה הפוסקיםכל
 דאם אמרו מהמים שהעלוהו לאחר ב~ה אם מה והשתא מרובה זמןל~

 דנימא ~ש לא כדלעיל כו' לי בריאמר
 ז~ בש~ ~

 עד במים מרובה
 אפילו שנים הם דכך א~נו וכבר נאמן לי ~י ~מר אם דאפ"ה~תפח
 מתוס' ראיה נ"ל ועוד מהטבי~ה ידע שלא אחד כמו מהטביעה~ידעו
 ק~ט דף שלום הא~הפרק

 דאיירי התם שתירצו סימנים ~ני בד~
 צורת קצת~שנחתכה

 פנ~~
 דנתפח נימא ואי עכ"ל כו~ כוורי דאכלן

 לאוקמי ה"ל כוורי באכלן לאוקמי ל"ל א"כ ברי ~אומר להכירוא"א
 ברי באמירת בט"ע מכירין פניהם שנתפח דאע"ג א~ו פניהםשתפחו
 ברור נ"לוזה

 בפר~
 דט"ע ~שון ספק בלא אפילו ס"ס ~ן שיש אחר

 לזהומצורף
~ 

 שאשה נלענ"ד לכן דרבנן א"א בחזקת אשה הוה ~לענ"ד
 הו~ה ~רי תרי אתי שיסכימו בתנאי ~בר לכל להנשא מותרתזו

 תצדלית' ~"כ מחרת א' יום היום ~"ח באתי לראיה מומחיםבישראל
נא~

 כ~ן חיים
 רפאפו~

 יצ"ו סלוצק חופה"ק
~ 

~~~~~
~~

 זאמשץ
 ~~ ה~ ~ר~

 ~רהם
 כ"~

 שהיה
 דבר על כשר וגט אברהם בית ס~ בע~"מ~~א אבד~
 הבתולה אבי ובא ה~ר נ~מר וכמעט ע~מם לשדך רוצים היוומשרתת ~~

 ש~ה~~ד
 עמ~

 חרה והי~ב שידוך
 א~

 ובחה~מ הנ"ל המשרת הבחור
 ע~ו ודברה בה גס ~ו ש~יה הבתולה עם ויצא ע~ים ב~ לקחהעבר

 אותה ו~ידשב~הב~ם
~~~~ 

 העדי~ בפני ~ב
 והיא

 לק~
 ה~~עת

 ~ך~דו
~  כי ~ות ~~רי ~~~ ~י~ 

~~ ~  ~ ב~ידו~~ 
ל~

 ולא בהינומא ~ניה ~תה
 כדינא ~ט צריכה בודא~ ~~ ח~ ה~

 ~ואל ~ני זאתאך
~ ~ ~~ 

 שיתן אותו
~ 

 ~ט
~ ~~ א~  ~  שהיה ~ם לוש~~א 

~  אותו ~כין הב~י דב~ ו~י ~~ו~ 
~ ~דות 

 א~
 ~שוק ~ידשה

 דו~ אי~
 ~ה

 ~ו~ ו~
 ה~ר ~~ט על

 דעתו ~ד~נ~ ~אבידי ~~
 ה~

 ~~אה
~  

 ~ל
 או~

 ~אות
~ 

 בצד~~~~~~~
 שכתב בשוק שקדשה משמע דמר מלשונו וז"ל אש~ם

 עם ויצא עדים ב' לקחמר
 הבתול~

 אותה וקידש כו'
 אם זה אחר מ"ש להבין אוכל לא ולפ"ז בחוץשקידשה דמש~

 קיד~
 אינו בשוק

דומ~
 עכ~ל לזה

 למ~
 בשוק וכשקדשה בשוק קידשה הא דומה אינו

 דאיתא חדא טעמי מתרי ב~ט לגרשה אותו דכ~פ'ןנלענ"ד
 אפילו ר~ינא אמר בשוקא דירקא בכי~א דקדיש ~ברא ההוא ~בדמ"ה בקידושי~

 אבל כבוד דרך ה~מ האב נתרצה שמא חוששיןלמ"ד
 ד~

 אמר לא בזיון
 רבליה

 א~
 וכו~ דשוקא בזיון אי דירקא בזיון אי ד~~ ~יון וכו'

 הוה מי~ייהו בחדא פרש"י הוא בזיון דרך ואידי אידי ליהאמר
 הוה דשוקא הריע"כ בזיו~

 ד~
 ~אב נתרצה שמא חיישינן לא זה ובשביל ב~~ן

 בו~י נמי עצמה ~שהא~כ
 ~~דו~~ נת~י~ ל~

 ~מכה
~~ 

 על
 כסוי הי'שלא

 הינו~
 ס"ד שאלה מלובלין מה~מ ה~און זקיני בתשובת אלה לדברינווסמך עכ~י~ שאומרת כמו בחופה הקידושין היה ולא

 א~ה שום לקדש הללו במדינות עתה נהוג זה שא~ן מאחר וז~לשכתב
 אם~י

 ב~
 ולא ובדיחותא שחוק דרך הכל היה וכו' לחופה כניסתה

 התם דמה בנ"ד ק"ו והשתא עכ"ל קדושין כוונת שום כאן~יה
 בבית הקדושיןשהיה

 ~אפ~
 שאין דמאחר מ~ר"מ כתב

 המנ~~
 לקדש

 בשוק שהיה בנ"ד קדושין כוונת היה דלא אמרינן לחופה בכניסתהאלא
 בזיון דרך~היא

 ובז~
 חוששין דאין רבינא אמר

 ש~
 לא האב נתרצה

כ"~
 שאין שסברה הוא כן כ~ריו אם כי קדושין כוונת היה דלא דנימא

ממ~
 קדושין באותן ממש דאין ולפ"ז חופה ע~י היה שלא כאלה בקדושין

 הרי לקדשה שנית שוב לומר ואין הללו בקד~ין לו שתנשא נימאאיך
 הוה לא לפ"ז והנה בע"כ קדושין ויהי' בו ממ~נת היאעכשיו

 ב~קדו~ין ממש אין כי כלל~ט צריכ~
 מיימון בתשובות דאיתא מה לפי אמנ~

 וז~ל נשים ספרסוף
 ואע"~

 ומעולם לשחוק אלא היה לא בלבי דאמרה
 למימר דאיכא ואע"ג דברים ואינן ני~ו שבלב דברים לו נתרציתלא
 ~ום קידושין גבי ~הת~צץ אלא נתכוונה דלא סהדידאנן

 אומדץ וליכא בודאי כך בלבה היה לא לומר דעתן אומדן על נסמוךלא דא~ חומ~
 לה ניחא דהו בכל אתתא נמי למימר דא~א כ~ן דמוכחדעתן

לפ"ז עכ~
 א~

 פשיטא הללו קידושי' ע~י לו להנשא אמנם ~ט בלא לפוטרה
 חומרא משוםדנימא

 דא~
 לומר דעתן אומד על נסמוך לא

 הוא~
 ובכל

 ~ נתרצי~ לה ניחאדהו
 קדושין דהיינו בזיון דרך אף

 שבש~
 דאמר

 דהיא לומר נסמוך ואיך נתרצה שמא חוששין דאין אב גבי רבינאביה
 הא בודאינ~צית

 עכ~
 אב דעת כמו נמי עצמה דעת שמא הוא ספק

 בו חפיצה אינה דעכשיו דמשום אמרנו וכבר מתרצית לא בזיוןדדרך
 הטור כתב שהרי ~ט לה ליתן אותו כופין וע"כ ש~ית לו להתקדשא"א
 ובכל מקום שבכל ב"ד כל על ~וה להוציא שחייב במי קל~דסי~

 ז~
 ל~~ו

 קידושין דהוה א"א אותה לישא שהרי להוציאה חייב והכא עכ"לל~רש
 ו~ה הואיל דשמא כדאמרן קידושין אינם הראשונים וקדו~יןב~"כ
 ועוד חדא הא אותו כופין להוציא דצריך והיכא נתרצית לא בזיוןדרך

 ~ סעי~ קנ"ד דסי' מהא להוציא אותו דכופין טעםנלענ"ד
 הנושא כל

אש~
 ~וציא אותו כופין דרבנן באיסור אפילו בעבירה

 וז~
 קידשה

 הרמב"ם פסק שהרי דרבנן דאיסורבעבירה
 כ~

 על מנ~יד דרב יוסף
 בשוקאדמקדש

 כנהרד~ ו~
 ו~ן

~ 
 הסכימו ~פיסקים שרוב כתב ירוחם

 ~נהרד~י דפסק הרא"ש בשם כתב שה~ור ואף כנהרדעי הלכתאדלית
 דאינו כ~ו בסי~ הב"י כתבהא

 כנהרדעי דס"ל הרא~ש בדברי מוכר~
 דכתבדהא

 הרא"~
 לא וליה דסמכו אפשר האידנא סמכי נהרדעי ועל

 כתב שהריס"ל
 ד~

 יוסף
 ור~

 ה~ם עכ"ל דנהרדעי להו לית יהודה
 דהשמיט מ~י כנהרדעי ס"ל דהרא"ש לו הוכיח דהטור נראהדלענ"ד
 דחייש למאן ואפילו וז"ל התוס~ דכתבו~א

 לעי~
 דאפי' דבריהם ~פירוש

 דס"ל יוסףלרב
 דר~

 מנ~יד
 ~ ב~ולהו~

 בבית עכשיו שדרין
 דיש בבית שכירות בלא שדרים הנאה טובת בשבילהיינו ~חמות~

 הוכ~
 שאינם

 אלא חמותם בשבילדרים
 בשבי~

 וידוע ~"ל להם שעושין טובות שאר
דרוב

~~ 
 התוס~ דברי הם הרא"ש

 ול~
 דאפילו אלו דבריהם השמיט

 בבית דדרין הני עבדי שפיר כנהרדעי דלא דס"ללמאן
 חמות~

 יצא מזה
 דהרא"שלהטור

 ס"~
 התוס~ לסברת הוצרך לא וא~כ כנהרדעי להלכתא

 דאפילולמימר
 ול~"ד ה~ור בכוונת כנלע"ד שפיר ~בדי ד~י~ ל~

~עמא
 ד~ דהרא~

 לפי ~יה קשי~ ד~ה ~ם הת~~ סברת אייתי
 ~ך ~יס~~ם

 ~גמ~
 חתנא האי והא לא חליף אין דדייר

 בזה דאפילו ל~ותא דייר דנקט והא נמי חליף דלמא קושיא מאיוכו' דחלי~
דיש

 הו~~
 אלא דר שאינו

 הטו~ ב~~
 שכירות בלא שדר

 אפ~
 ~~ר

אל~
 התוס~ לסברת ד~יתא מוכח הכי מדפריך

 וע~
 דלא

 ~מ~
 החתנים

 צ~כים אנן אמנם אנהרדעי~לא
 ~ומ~ לחו~

 רוב דהא
 ה~ו~קי~



~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~

סברי
 דל~

 מימי ראיתי ולא אלא כתב לא כ~ו בסי' ורמ~א כנהרדעי
 שדוכין בלא ~קידש מישהכו

 ו~~
 ש"מ בשוק שקידש אמי כזאת כתב

 אין נמי בשוק דבקידש נימא אי ואפילו כהב"י ס"ל ב~וקדבקידש
 בי~ד הב"י כמ"ש מלקין לא ומספיקא ספק דה~ה מ~ום היינואותו ~קי~

~
 לקולא אזלינן לאו אי רב מנגיד אי הוא דספיקא דכיון וז"ל של"ד סי'
 דמטעם ואפשר ספק אלא יהא דלא הוה מיהא דרבנן איסוראעכ"פ
 מרויחין ד~א בב~ח דדיירי החתנים סמכוזה

 ממו~
 שאין

 נותני~
 שכירות

 לחומרא דניזל ודאי איסור לענין אבל כהאי לי קים י~ל ממונותובדין
 ~רבנןדאסור

 לקד~
 דרבנן דאיסור בעבירה קידושין ~וה וא"כ ב~וק

 להוציא אותו כופין דרבנן באיסור אפילו בעבירה דנושאוהיכא
 אין קידש אבל להוציא כופין בעבירה נשא דדיקא לומר ואין~

 שהרי אינו זה להוציאכופין
 בסי~

 המקדש גבי י~ג
 תו~

 ת~ים
יום

 צרי~
 וז~ל י~ז ס~ק ~~ש וכתב ~יגרש

 וב~
 אין זה

 חי~
 ~ם בין

 רמ~א כתב י~ב בסעי' חבירו מעוברת נשא גבי וכן נשא אם ביןקידש
 וכן להוציא כופין בקידש דאףוי~א

 עי~
 לכוף נל~ד טעמי מהני עכ"ל

 יהיו שלא זממו יפק לא למען הוא ראוי ובלא"ה בגט שיגרשנהאותו
 כמ~ש מלתא למגדר העמוד על למותחו נמי ו~וי כהפקר ישראלבנות
 ~העם רואים אם ב' סי'בח"מ

 ה~"~ וכת~ פרוצי~
 פרוץ יחיד ואפי'

 קל~ח סי' זקיני מלובלין וב~ר~מוכו'
 הארי~

 דהיכי דבריו ותוכן בזה
 מזה~יגיע

 שו~
 אלא כבר בה פרוץ היה שלא היכי אפי~ו ל~ים פרצה

 באותה פרוצים שיהיו יגרום יעניש~ו שלא ~ע~י אלא לבדו יחידאותו
 עכ~ל וכו' גדר לעשות קנסינן וכו~~ירה

 יצ~ו והגליל לבוב חופ~ק רפאפורט כהן חייםכ~ד ~
~ 

~~~~~~
 אר~י אבהו א~ר ומשני מנ"ל ובביאה וז~ל בגמרא ע~ב ט' דף

 והדר דמקדש ה~א מהתם אי עד וכו' בעל בעולתדא~ק
 אקדיש דדלמא קשיא מובעלה דמפיק דלר' וראיתי עכ~ל קמ~לבעיל
 איהו דהא בעינן בעילוהדר

 מ~רי~
 שם וכדאיתא אחרינא לדרשה בעל

 לתרץונ~ל
~  

 לה מתקיף הכי בתר שם דאיתא מה
~ 

 א"כ ב"מ אבא
 ומוציא וגומר הואיל בשטר שקדשה כגון לה משכחת עד כו' בעילוהדר דאקדי~ אי לה משכחת היכי בסקילה רחמנא דאמר המאורסהנערה
 דאמרינן לאקשויי איכא ולכאורה עכ"ל וכו' ומכניס~ומר

 לעי~
 ה' דף

 נמי ואקיש ופריך וכו' והיתה ויצאה א"ק ו~ני בשטר שאף ומנין~א
 יציאה אף בכסף הוי' מה להויהיציאה

 בכס~
 רבא וכו' אביי ומשני

 ואימא בכסף מתגרשת ואין מתגרשת בכתיבה לה וכתב א"קאמר

 מתגר~בכתיב~
 ויצאה כתיב הא בכתיבה מתקדשת ואין

 והית~
ו~

 והתוספות וכו~ מסתברא ראית
 בד~

 וכו~ בכסף ~ויה מה
 וכו' למימר ליכא ביאהולענין

 שלהתר~
 מגרשה הוא ממנה

 עכ"לוכו'
 למימר ~יכא בעיל והדר אקדיש דבעינן דס~ד מאי לפי וא~~

 לחודיה כסף נמי קדו~ין גבי דהא דאתא הוא כסף ~מיעוטא להדוכתב
 ובביאה לחוד בכסף דיוצאה לומר תיתי ומהי~י עמו בביאה אלא קניאלא
 וכסברת וכו' ממנה להתרחק דהא דיו~אה למימר ליכא ודאי כסףב~די

 נערה קשיא וא~כ דאתא הוא שטר למעוטי ~ה דוכתב וע~כהתוספת
 שקידשה כגון תו לתרוצי דליכא לה משכחת היכי דבסקילהה~ורסה
 וכדהוכחתיב~טר

 א~
 נ"ו דף יבמות במס' דאיתא לה משכחת אכתי

 ואמרינן וכו' קיחה קיחה אתיא ו~ני וכו~ מנ~ל לבעלה אשה~ב
 חנה בר בר רבה ~א כי ו~ו' נשיקה זו הער~ה שמואל אמר הכיבתר
 רב אתא כי וכו~ ~רה ה~נסת זו חרופה בשפחה ביאה גמר יוחנןא~ר
 ביאה ביאה גמר עטרה הכנסת זו העראה יוחנן א~ר יהודא בר~מואל
 מכאן~ש

 ואיל~
 אינו

 א~
 ~סנהדרין ואיתא עכ~ל וכו' ופטור נשיקה

 העראה ל~ד הניחא ~בדע~ג
 ז~

 ה~ה שם ז~ל ופירש~י וכו~ נשיקה
 ד~רי ~וא דפגימה לאוקמי איכא אבר נשיקת היינו כבעילהדהוי
 למ~ד אלא דח~ים קנס לאחיובי י~או לא בתולין ו~דייןבעולה

 הכנסת זו כבעילה התורה בכל הכתובשעשה ה~ר~
~~ 

 אין וכו'
 כא~

 ה~ראת
 בתולים הוצאת בלאפגם

 וכ~
 אם וא~כ

 נא~
 הי~נו דה~ה

 נערה לה משכחתשפיר נשי~
 בסקי~ ה~ור~

 ~ידש ~יינו
 אות~

 ב~ה
 כ~ מיקרי בתולה ~~תי וא~כ בה והערה תחלהבכסף

 דא~נן
 נמי והתם דחייבקנס לעני~

 בעינ~
 ש~ וכדאי~ בתולה דוקא

 אם אבל
 כבר א~כ ~רה הכנסת היינודהעראה נא~

 פג~
 בתולה ה~ה לא ותו

 כגון ה~ס דמשני והא שפירו~שיא
 שקד~

 כיון למימר איכא ב~טר
 לה ו~תב ~~כדלאביי

 דלמיעוט~ ~א~ ~י מיתוקמא אחריתי לדר~~
~סף

~ 
 ואם ו~~ הוא חד מיהא דטי~עא לדידיה איצ~רך

 א~ ~~
 לפי

 בעיל והדר אקדיש דבעינן דס"דמאי
 אפ~

 שטר ממעטינן לא
 אחריתי דלדרשאלה ~~ת~

 איצטרי~
 לא ע~כ דמקשה הוא דאביי וכיון

 ~ברייתא לעיל אמרינן ולכך שפיר ב~י ר~נ ליה מת~ץ ו~ו'ורבנן ~לי~
 דף לעיל והוא ביאהילפינן דמובע~

~ 
 מ~א~ב בפ~א הר~~ם וכדפסק ~רההכנסת הי~~ דהעראה לן אית דאנן כיון ע~ב

 הל~
 י'

 ת~ וא~~
 ליכא

 וק~ל וכד~כח בעיל והדר אקדיש דבעינןלמילף
~ 

'~~~~~
~~~~ 

~~~~ 
~~~~ 

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

 יש וגם הנ~אין אחר שנים משלש יותר אשתו שמתהבא'~~~~~~
 הבעל אם שליש ביד עדיין הנדוניא אמנם קיימא זרעלו

 לאו או הנדוניאיורש
 י~א בס~ק נ~ג סי' הב~ש מלפני יצא ששגגה אבררתחלה~~~~~~ ~

 אופנים לשלשה זה דין מחלק מהרי~ל בתשובת ז~לש~תב
י~~ש

 וצרי~
 דברי להעתיק אני

 ~רי~~
 ו~ו' פי' ד~ת אע~ג וז"ל

 ~והוא מיימוני בת' וכתב האב מידמוציאין אי~
 ר"י~ ד~

 דביד
 הנאמ~

 לא
 מילי הני גבויח~וב

 נא~
 נתן דלא עובדא דהאי

 לנא~
 לאחר וכו' אלא

 וכו'שנה
 השנ~ ותו~

 בתר בהדיא כמ~ש בהם זכי' שום להחתן הי' לא
 ביד מונח הי' נ"ד אבל שנה באותו יד ותפיסת זכות שום לו שאיןהכי
 אוחזין דחשיב מציעא בבא ריש בתוס' כדאיתא הזוג בחזקתנאמן

 רבינו למ"ש דמי לא נמי ולהכי ~ליש בידומוחזקין
 ברו~

 הזוג לחזקת נתברר ולא סתמא שליש דהוה ב~ה~ג נמי דאיירידל~~ד דיחלוק~ במרדכי
 ואם בהם ולהרויח הזוג לטובת הוברר דידן שליש האי אבלולטובתם
 וכו' כלום האבות על להם ואין ~וג פסידא או פורנא הותירו אופיחתו
 שניהם בחזקת יחזיק הזוג נדו~ית שהי' מיוביד

 הלכ~
 האי דמי לא

 ע~כ הוא אלימא גיבוי אלא דבמרדכי ושליש שבמיימוני לנאמןעובדא
 דהוה בכה~ג דמיירי בלשונו מהרי~ל דמ~ש הב~ש והבין מהרי~ללשון

שלי~
 ד~ל סתמא

 ד~
 דחילק והבין בסתם אלא קצוב לזמן אצלו השלישו

 לזמן דהו~לש א' אופן אופנים לשלשה זה דיןמהרי~ל
 אופ~

 שהושלש ב'
 ודעת ~י דעת עפ~ז להשוות וסבר ~רויח שהושלש ג' אופןבסתם
 לזמן בהו~לש איירי דר"י אלא~מרדכי

 הלכ~ הז~ בתו~ ומת~
 מהדרינן

 שום בינייהו ולית יחלוקו ולכך סתם ~ו~לש איירי והמרדכי לאבכולו
 כן אינו ע~כ ~מ~ילה ואחרפ~וגתא.

 דמ~~
 בכה"ג דמיירי בלשונו מהרי~ל

 כמו ולטובתם הזוג לחזקת ~וברר שלא סתמא ר"ל סתמא שלישדהוה
 דידן שליש האי א~ל ב~די'שסיים

 הובר~
 ו~ו' בהן ו~הרויח הזוג ~טובת

 שלא~מ~א
 מהרי"~ חי~

 שלא א' אופן או~נים לשני אלא
 הושל~

 בבירור
 הרא~ון ובאופן הזוג לטובת שהושלש ש~וברר שני ואופן הזוגלטובת
 נתבררש~א

 שהוש~~
 המרדכי ובין ר"י בין פלוגתא יש בזה הזוג ~ובת

 וקי~ל ~ואיל סברדר~י
 כ~

 מיד להוציא הבעל י~ול אין בנ~ואין דאף
 הושלש אם נאמן ביד כשהוא ה~ההאב

~~ 
 ו~ה

 דאפקי' כיון סבר והמרדכי וז"ל בתה~ד כמ"ש סבר והמרדכי האבברשות הו~ הז~ בתו~
 תפיסת לבעל ויש מינ~ דעתי' אסח תו השליש ליד מרשותי' הממוןהאב
 שהשליש ברשותי' לי' קם מ~מ שנה ~לות עד לו ינתן ~לא אע~ג בממוןיד

 מ~חו בממוןמוחזק
 כ~

 האב מ~ח
 ולכ~

 דלא מ~ום ו~ו' חולקין
 ליד מידו האב דאפיך במה הבעל ג~ה חשיבאי בריר~

 שלי~
 ד~י דה~ל~תא בהדיא הרי התה~ד עכ~ל לאואו ~נ~ דעתי~ ואסח
 ב~ו~

 אפי'
 בהוש~

לז~
 ומתה ק~וב

 תו~
 הוברר דלא הי~א די~ו~ו להמרד~י ס~ל ~זמן

 לטובת שהושלש היכא אבל להרויחשהושלש
 הזו~

 כולי בזה
 על~

 ~דים
 מתהדאפילו

 ז~ תו~
 אחר מהרי~ל ~דכתב להבעל הכל אפ~ה הקצוב

 וז~ל ה~~להדברים
 שמעו~ שט~ ו~

 הי' שלא
 הנא~

 בלי ליתן ~י
 וכו~ בממונם וירויחו אבותיהם על הזוג יציאות שיהא ~די היינורשותו

ג~
 יתירות ~וצאות ורגילין רכים הילדים כי

 תחתנדונייתם נותני~ אי~ דמה~
 ידיה~

 מוחזק אבל מו~מ בטיב וידעו יגדלו אשר עד
 כיון שלזה וא~שר עכ~ל האב ביד עודם אפילוהיה

 הב~
 בסוף

 ס~
 וז~הנ~

 כתב ובהג~מ
 א~ אפ~~

 ויתן ישא ~חמיו נתרצו
 ב~

 נדוניא
 הבעל זכהלטובתו

 וע~
 בעליל נראה

~~ 
 הח~מ ש~תב

 ס~
 ~ל י~ד

 ת' נח~ו ה~ני והחצי המרד~י ל~ת אף לאב ~דרינן ודאידהח~י'
 ומאחר והמרד~י~י

 ~~~~ ~א~
 יח~ו ~נ~ם

 ~~~ ו~טו~
 ח~ים ג~והאב ~י~~

 עכ~
 היינו

 ~ בא~
 אבל להרויח הזוג לטובת הו~לש

דהוש~
 ל~בת

 ה~~
 ולית כ~בוי ~וב

 מ~
 דפליג

~  ~מסיי~ וכ~ 
בס~

 ל~ן ~י אינו השליש אם דא~ילו זה ~לפני
 לה~~

 ~א
 יד~

הצדדי~
 וכ~ש

 ~ר~~
 ו~ל ~~מ מד~יים ראיה ו~ד

 דאי~ ו~~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~  

~"~~~~~~ ~~ ~~ ~~ 
 שניהםמוחזקין ~~~ ~~~~~~~~

~ י~ו~  דאיירי ~ש~ע נמי 
 שהו~~

 ~טובת ~לא

 התו~ בשם הביא ~רי"ל ~ריהזו~
 ד~~

 ~חזקין ~יב הוה שליש ~ביד
 שבדורותינו בשלישות ברור הדין וה~תא~דוק

 שהמנה~
 שכותבין

~ 
 שם

הזו~
 ~יד הבעל ~וציא להרויח בעיסקא כ~בין ו~ם השלישות ~ר

 כלום להאבואין השלי~
~"~ 

 תקכט"ל. שבט ד' ה~ יום היום
 י~"ו וה~ליל לבוב חופה"ק רפאפורט ~ן חייםנאום

~ 

 ק~~~~~~~~
 ~ס' עיוני העברתי תק~~ל אייר כ"ד ה' יום ~ייאלי

 המפורסם ה~און שחיברשו"ת
 ~ו~~

 ח"א א"ש ק"ק אב"ד
 דאם ~ו~ר רצה א' ~~ואל ק~~ד בת'וראיתי

 אד~
 בניסן בט"ו עומד

 פשוט שהוא וכתב שניה לשנה נחשב הוא הבאה לשנה בניסן ט"ו~יגיע
 מביעותאיותר

 בכותח~
 ליה ~חי הנ"ל המחבר וה~און

~~ 
 עוכלי מאה

 אמנם בו להת~דר ~ום הניח לא ~מש עליו להשיב והרבה דבריווסתר
 ו~וא הנ"ל השואל כדברי שלא ראיה להביא ק~ת לי ~ם ש~אר ליתיתי
 בלא שנה ~שכחת ל~נן התם דקאמר ~ב ד"ו ~ה במס' רש"י~דברי
 ופירש"' וכו' ז' פ~~ים ו' פעמים ה~ פע~ים ~רת ~ש כדתניר~לים
 בה' עצרת ואירע ~לאין שניהם כ~ון ר~לים בלא שנה לה ומ~כחתו~ל
 חסרים שניהם היו הבאה ולשנה בסיון בו' למחרת והקדישה~יון
 משהקדישה בסיון ו~ ביום מלאה והשנה בסיון בז' ~רתואירע

 לו~ ל~"י ל"ל הנ"ל השואל כדברי ואי עכ"ל עליו טצרת עברלא ועדיי~
 דלשנה

 שניהם ~יוהבאה
 חסרי~

 ואירע
 ע~~

 לשנה אי אפילו הא בסיון בז'
 אפ"ה בסיון בו~ ~רת ואירע חסר וא' מלא א~ כסדרן היוהבאה
 ~לאה השואל דברי לפי דהא ר~ים בלא שנה להמ~כחת

 השנ~
 ביום

 נחשב הו' ויום בסיוןה'
 לש~

 השנה מלאה ה~ ביום נמצא שניה
 עליו עצרת עבר לא ועדיין~הקדישה

 אע"~
 יום דאותו לר~"י דס"ל

 ~שנה נחשבש~קדי~ה
 שעב~

 ~באה דלשנה לאוק~י רש"י ו~וכרח

 זה לפני רש"י מ"ש ולפ~ז דוקא בז' ~רתאי~
 דא~

 בניסן בט"ו ~כרה
 ה~און כ~"ש בכלל ועד עד ר"ל בניסן ט~ו שי~יע עד נחלט אינווכו~

 לו~ ~"י דכוונת הוא ~וכרח דברינו לפי א~נם הנ"להמ~ר
 ועד עד

 זא"א סותרים רש"י דברי הויין דאל"כב~לל
 ו~לא~

 דבלשון קי~ל הא
 דל"ח קידושין במס' ~הרש"א על ות~ני ודוק בכלל ועד עדח~מים
 יום באותו וז"ל ש~תב הנ"ל השואל כדברישכתב

 ~תחי~
 אחרת שנה

 בא~ר דבז' באדר בו' שנה ק"כ לו כלו באדר בז' שנולד במשה~דמיון
 הנ"ל. רש~י כדברי דלא וזהו עכ"ל ~~א ~נת~חיל

 ~ו ~~~ ~~~ ~~~~~~
~~ ~~ ~ 

 אל~נה שנשא באלמן למעשה לפסוק לפניו נזדמן אם כ"ת~א~~~~~~~
 תוךומתה

 שנ~
 קי"ח בסי' כי לאו או שום תקנת נוהגין אם

 שהיכא ~רי"ו מת~ובת והוא ~~א בה~תאיתא
 ~~ דהזו~

 נותנין
 ואח~ז שום חקנת נוהגין איןהנדן

 כת~
 דיש דהיכא עצ~ו דעת ר~א

~ה~
 ~ם נוה~ין

 ב~
 הח"מ ~תב וע"ז ת"ש

 ו~~
 שע~שיו הב"ש

 ל~וב~~וט ~נה~
 ג~

 יורשת בת שהיא יתומה של ~תנאים
 ש~ח~

 עידור
 ואל~ה באל~ן ~ם כת~"ש בפשוט לפסוק יש לדעתי וא~כ ~ק"ש~מוד
 בת שנאד~י

 ותם ~שום ליכא בתרויהו דהא ואלמנה ~אלמן יו~~
 דיש הנ"ל האחרונים כתבו ואפ"ה כח~םלריק

 לנהו~
 ב~ת כן

 כתב רק אל~נה בלשונו ר~א כתב לאולהכי יורש~
 היכ~

 נו~נין עצ~ן דהם
 אל~ה ב~שונו נקט דב~רי~ו והא הא לכלול דרוצה ~שום והיינוה~ן

 היינו בנ~ש~דהובא
 ~שו~

 ה~שה דשם
 שה~

 לחלק אין אבל היה ~ך
 הזד~ן לא אם לרוכ"ת שואל אני רק ט~ם דאין לאל~נה יורשת בתבין

 ו~ם ל~עשה פסקו ואיךל~ניהם
 טת~

 דעתו רוכ"ת יחוה
 ה~לו~

 אם

ל~
 איך למ~ה לו הזדמן

 נ~~
 ~י~ב באר ב~כתב לי וי~לח ~תה לו

 ~הן חיים א"נכ"ד
 ~ ~א~ו~

~~
 ש~תב ~~ו הגאון לדעת נוטה הקלושה ד~תי

 אל~
 הוי ו~~נה

 י~שת בתכ~ו
 ~י~ו~ ב~~ ו~~

 עכשיו
 ה~נה~

 לכתוב
~~ 

~~ו~
 ו~יה ~~

 ל~
 הובא

 ב~א~
 ~י~ ~~~~~ י~~ ס~ ~ני~ן

 להפקיע ~~ם בק~ס ~ח יש וכי ~ב עליו ~תב ליורש ~חזירד~ו

~ו~
 אלא הנותן

 ~~ וו~~בו~ בני ~~ ~ ~י ה~ הק"~
 ה~קנה

 בק"ס ~תקשר שבעל שום כתקנת שיע~וד בהתנאים לכתוב ~~~ולכך
 היה דעתו דידן בנדון ה"נ וא"כ ע"ש ~תקנהלקבל

 בהתנאי~
 לקבל

התקנה
 א~

 לו זהב בעפרות המתאבקכ~ד ~ החצי להחזיר יורשת ב~ת כמו ואלמנה באלמן
הק' ~

 יע~
 יצ"ו דובער באא~~ו

~ 

 ה ן ו ש ל ק ת עה
~ 
 ל א ו

~~~~
ב~ל

 ~א~
 בה ש~אה מח~ח עליו אסורה שהיא אשתו ~ל

 יהודית דח על עוברת שהיא ~ם ואף דברערות
 ומח~

 זה
 ולתת ל~רשהרוצה

~ 
 בזמן וה~ה כתובחה

 ה~
 חרם דאיכא

~~ 
 דאין

 א~~~רשין
 ~רצונה אלא האשה

 א~
 לאשר ~זונותיה את לעכב הב~ל י'כל

 מזונותיה את ל~כב דיכול נראה לע"ד והנה ~כחישתושהיא
 דא~

 אם
 פסק כתובתה לה ולתת ל~רשה ורוצה טענה שום בלי במורד אותונדון
 ל' סי' מזרחי ~אבתשו'

 א~
 מ~ונותי~ פטור שהוא ~יטה לקבל תר~ה לא

 בזמןאף
 הז~

 דאיכא
 ר"~ חר~

 ה~ם הב"ח פ' וכן
 שהח"~

 ראיתו סותר
 והאריך ששון מהר"א בתשו' זו קו' הקשה כבר כתובות מריששהביא
 פרח בתשו' ו~ם ~רחי כ~א לי קים לו~ר יכול דהבעל ופסקלפלפל
 ו~ם ממזונות פטור דהבעל ופ~ק לפלפל והאר~ך זו קו' ~ביא אהרן~טה

 ~ה ~ל מסיק יעקב שבותבתשובת
 א~ש~

 שקשה
 להוצי~

 ה~וחזק מיד
 דינא האי בקצרה ומורדת ~ורד בדיני כ' הב"ש ו~ם פשרה דרך שםופ'

~~זונות
 בש~

 י"ל ודאי בנ"ד נ~צא דינא האי ~חליט ואינו וי"א י"א
 ~מזונות פטור דהבעל בת~י ~אוני כהני ליקים

 וא~
 לדינא

דח"~
 תשובת בשם דכתב

 ליתן דמחויב ~ורד ~בי ה~~
~ 

 ~ונות

א~
 דבא האי אבל טענה שום בלי במורד היינו כתובתה לה לתת דרו~ה
 עליו דנאסרהבטענה

 א~
 ה~ם פטור דהבעל לזה מודה הרא"ש

 בתשו~ כתב הרי באחרת עינו נתן דל~א חיים אנו ~פיו לא וי"ל~כח~תו שהי~
 באה ד~יא היכי באחר נתנה עיניה דלמא חיישינן היכי צ"ו שאלהר~"א
 שהיא לב"ד בא דהבעל היכי אבל ~יטה ורוצה עלי ~יס ואומרתלב"ד
 שואלים והב"ד עליומורדת

 אות~
 ש~יס ואמרה משי~ה והיא למה

 חיישינן לא האי כוליטליה
 ש~

 כדי עליו ו~ורדת באחר נתנה עיניה
 למה לב"ד תובעתו דהיא מ~ה היה ~נ~ד והנהשישאלוהו

 הו~
 מורד

 חי~י' לא ודאי ובזה בעיניו מאיסה היא לכן עליו דאסורה ומשיבעליה
 יוכל אם ~יטה לקבל לכופה אף נראה והי' באחרת עיניו נתןדל~א
 כוחה יהא ולא ל~רשה אותו דכופין באשה ר~"א שפ~ כמולכופה

 חרם הי~ לא כימכוחו עדי~
 ר"~

 לאיש אשה להשוות
 ו~כ"~

 פטור שהוא
~מזונותיה

 ז"~ הרא~~ ו~~
 ~יס בטלה על שאמרה באשה בתשו' ~תב

 ל~רשה אותו דכופין כתובה בלא לצאת ורוצה ו~טענהעלי
 ו~~

 ~שהוא

טו~
 דכופין ובטענה עלי ~יסה אשתו על

 אות~
 דליכא כיון גיטה לקבל

 יהודית ע"ד עוברת שהיא בקהלתינו שידוע ובפרט ~~א איסורחשש
 הובא מעולה טענה והיא בפניו אביוו~ללת

 בש~
 דפוס א"ע

 כ~ ו~וד ~~ונותיה דפטור ו~כ"ש גיטה לקבל אותה ד~ופיןא~טרדם

הש~
 ~ הרי שזנתה אשתו שראה ~י ס"ו קט~ו סי'

 ואסור להוציאה חייב
 שייך דלא בודאי הרי עלי~לבא

 ח~~
 דהא בזה

 א~
 יהודית ע"ד בעוברת

 ואין הרמ"א כ' אותה וקיים לקיים רוצה אם ד~תםלחוד
 בזה ואיןע"י ל~ יכו~

 חר"~ שו~
 איירי והתם

 א~
 הב"י דכתב בדבר עדים באין

 בלא תצא אלו ~כל אחת בכל יהודית ע"ד בעוברת ס"ד הנ"לבסי'
כ~~בתה

 בדבר עדים אין ואם תחלה בה שהתרו בדבר עדים י~ א~
 כו' ~דברי' ש~ואתשבע

 לקיי~ רצ~ וא~
 אותו כופין אין אח~כ אותה

 עליו מצוה מ"מ~~רשה
 שיוציאנ~

 ~י לעכב יכולה ואין ר~"א וכתב
 ~ום בזה ואין ב~כ ל~ר~הוי~ול

 חר~~
 ~ראני ~והר"ם בתשו' וכתב

 בדבר עדים אין אפילו שיוציאנה עליומצוה
~ 

 שעוברת בעצ~ו יודע שהוא
 ~לתא כו' לקיים רצה ואם וז"ל כתב הח"מ ו~ם להוציאה ~והע"ד
 אין על ~ם דקאי ~דיא ~ש~ע בדבר עדים יש ואפי' היא נפשי~באפי
 ו~ו~ בדברעדים

 מ~~
 בזה דאין כ' יפה וז~ל ~"ש ~~תב ל~רשה ~וה

משום
 ח~~

 כיון
 ש~ו~

 לבא ד~ותר ~יכי אף ל~דיא הרי עכ"ל ל~רשה
 ~שום בזה אין מצוה רק להוציאה חיוב ואיןעלי~

 חר~~
 היכי מכ"ש

 דאין ~כ~ש ל~~ה וחייב ~לי~ לבאדא~ור
 בז~

 ~ום
 ח~~

 לכופה ויכול
לקבל

 ~יט~
 לתשו' אף י"ל זו סברא ולפי ~מזונות פטור שהוא ומכ"ש

הב~ת
 יע~

 שהיא כיון ד~תב
 נשבע~

 ~~ר הוא נ~צא
 יכו~ ול~

 אותה
 עליו ~ל ~ודאיל~רשה

 חר~~
 ה~ת ~קאי אלא

 ר~~
 הנ~ל

 ע~
 עדים יש



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

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

~~~

 לא למה נשבעת היא אם נמצא לקיימה דמותר התם היינו עכ"לבדבר
 עניויחול

 חר"~
 בראה אבל

 ~זינת~
 לו אסור מ~מ נשבעת דהיא אף

 ד~ווי' אליה~בא
 א~פשי~

 הק"ו נשאר ל~רשה וחייב דאיסורא חתיכא
 משום בזה אין ~צוה רק דאינו התםמה

 ח~~
 לבא דאסור הכא מכ"ש

 דאין מכ"ש ל~רשה וחייבאליה
 ב~

 משום
 ח~~

 ~יטה לקבל לכופה וי~ול
 כרעא שחד ר~לים כאב ומחמת כנלע"ד ממזונות פטור שהואו~כ"ש
 מה~מ' בראיות ולהאריך הלכה של לעומקא לירד צל~לה דעתי אין~ערסא
 מו"צ ~"ב עמנו ויסכים וידון שיורה עד יסודותי תמכתי ולא~התוס~
 ~און האי רבלעדתו

 תפא~
 רבן אריאל ~ולת ראש ~ראל

 ש~
 בני כל

 חיים ~ים באר מבארו ו~שקה דולה הבושם ערו~ת המפורסםה~ולה
 וה~ליל נבוב דק~ק ומ~צ אב"ד כהנא חיים ~ו"ה כבוד פ"ה ע"ה~נ"י
 נח ה"ק ונאום יצ"ו סקאלי' ק"ק החו' ס~"ל ש~ואל ה"ק נאםיצ"ו.

~~~~
 כתובתה לה וליתן אשתו את ל~רש שרוצה אחד באדם שנשאלתי
 ועו~ה כסות בשאר הבעל ~חויב אם ~ט לקבל רוצה אינהוהיא

 יהודית דת על עוברת ~היא בקהלתם שידוע נא~ר ~ם השואלובלשון
 דין ולית ועונה כסות ~שאר הבעל דפטור נ"ל בפניו אבי~ומקללת
 להאריך אין לקצר שא~רו וב~ום בששצריך

 וא~~
 הש~ל הרב ~מ"ש

דיכול
 הבע~

 לו~ר
 דרוצה היכא ~מזונות דפטור פוסקים כהני לי קי~

 דאפילו כתובתהליתן
 להפוסקי~

 דפטור ~ודים בנ"ד אותו המחייבים
 לא וא"כ בפניו אביו ~מקללת בקהלתם שידוע בלשונו נאמרשהרי
 כוונת אי~יבעיא

 ה~
 בפניו אביו ש~ללת כשרים עדים עפ"י שידוע

 אלא קט"ו בסי~ כדאי' כתובה בלא יוצאת אפילו שהרי דפטור~שיטא
 קול עפ"י שידוע בקהלתם שי~וע שכתב ב~ה השואל כוונת אםאפילו
 כתב שהרי ~~ונותיה הוא פטור אפ"הבעל~א

 הח~~
 שאין וכל וז"ל

 ומחויב וכו' לו יש ~ורד דין בעיניו ~אוסה למה מבוררת טענהלו
 ~ש~ע עכ"ל וכו' שארלה לית~

 דכשי~
 בעיניו ~איסה ל~ה ~וררת טענה לו

 כ~ו ~בוררת כטענה שבעיר הקול דהוה ~ידי וא~כ כסות משארפטור
 ~ורדת~בי

 א~
 והח"מ הב"ח בזה שפירשו וכו~ לדברי' אמתלא נתנה

 אמתלא ~יקרי הוא שכך העיר לחכמי נראהשאם
 שאינה אעפ"י מבור~

 ~חכמי ד~י~י' וחד הרב שכתב ובנ"ד אחד עד ע"י אפילו לברריכולה
העיר

 בלשונ~
 שנראה א~תלא זה הרי בפניו אביו ש~קללת הוא שידוע

 ל~ה ~בוררת בטענה בא והו"ל הוא שכך העירלחכ~י
 ~אי~

 בעיניו
 הואו~טור

 ממזונ~
 ש~קללת קט"ו בסי' היטב כ~בואר ~כסות

 ~והבפניו אב~
 ל~רש~

 בזה ואין
 ח~~

 ר~"א דה~הת דינא קם ח~ג וכשאין
 ~זונות לה ליתן דא"צ הפו~קים דכל אליבא הר~ב"ם בשם ע"זשבסי'
 הרב על ותמיהניוכסות

 השוא~
 רמ"א ~תשובת ראיה להביא שנדחק

 ~ורד הוא ל~ה לב~ד תובעתו דהיא ~עשה הי' ובנ"ד ~"ל וכתב צ~זסי'
 ל"ח ודאי ובזה בעיניו היא מאוסה ול~ן עליו דאסורה ו~שיבעלי'

 תבע שהוא המע~ה הוה דאלו ~דבריו ד~ש~ע עכ"ל באחרת עיניונתן דל~~
 להא כלל ד~י דלא וז~א באחרת נתן עיניו ד~~א חוש~ין היינואותה
דמורדת

 דבשל~
 עיניה דל~א ניחוש אם ~יני' חורבה נפיק לא התם

 באחרנתנה
 לכ~

 נא~נת ואינה לזה חייש~נן
 בטענת~

 עלי ד~איס
 לג~האותו דנכו~

 אב~
 נתן עיניו דל~א נאמר איך הכא

 באח~
 מיני' דתיפוק

 אסורה שהיא לו נאמין לא ואיך עליו אסורה דבריו לפי דהאחורבה
 ~חששעליו

 דש~
 דאינו קט"ו בסי' א~רינן לא דע"כ באחרת נתן עיניו

נא~
 ליתן צריך דלא לענין אלא

~ 
 אסורה ודאי איסור לענין אבל כתובה

 לומר בזה שייך ואיך דאסורא חתיכא עליו שויא שהרי~ליו
 ש~

 עיניו
 כאן צריכין ואין אותה התובע הוא אם אפילו באחרתנתן

 ל~בר~
 ר~"א

 שאין פשיטא עליו אסורה אם והשתא כללשבתשו~
 ב~

 ליתן וא"צ ח~ג
 אינו אם ~א~נם גיטה לקבל ~חויבת והיא וכסות ~ונותלה

 בפניו אביו ש~קללת רק עליושאסורה טו~
 צרי~

 אין אם כתובה לה ליתן
 ברור הוא ~נ"ל כל וכ~ות ~~ונות הוא פטור ~כ~פ אבל בדברעדים
 ה~ יום היום עה~ח ובאתי ל~עשה להורותוצל~ל

~  
 תקכא~ל חשון

 ~ יצ~~ וה~ליל לבוב חופה"ק רפאפורט כהן חייםנאום
 ~~' ~~~"ז ~יי'~~~

 ~~~~~ ~ו"~ ו~~י~ ~~"~
'~~ 

 ו~ו~~ ~~~

~~~~~
~~ 

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

 ~ ~~ ~~~ ~~~~ו ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~ו~ יו~~~ ~~~ ~יי~~~~ו~~~~~

~~~~~
 והיורש האל~נה משפט בדבר חכ~ים דברי פני עבר מול
 הדברים לפני יביאו ~י עד קדשם בדברי מלעיין מתוןוהייתי

 ~דברים העתק לידי הובא ועתה ראשונה ~א~י יצאואשר
 ב~ה ~תידותם שת~כו ראיתי והנה מדבריהם יצא אשר את לעייןופניתי ההמ~

 בשם כנה"ג בעלשכתב
 ש"~

 ד~~ ו~~וי ב"ד ~ה הוה כתובה דשטר
 ~"~ ~דברי ידעתי ~םידעתי

 פט"ו הרמב~ם ~מנו יגדל ואולם אלה
 ב~~ת מ~ון דמוקמינן כתובה ~בי להדיא ~פסק ט' דין אישותמה'
 וכתבבעלים

 וז"~ המ"~
 העו~ד שטר בכתובה או~ים ואין

 כגבוי ל~בו~
 עכ"לד~י

 וא~
 ייש ו~ו' ~ונחת התורה ~דולים בין להכריע כדאי שאיני

 הר~ב"ם עם שהדין כראוי ~וצקים ראיות~תי
~ 

~~~~~
 הנשבעים ~ל ס"פ שבועות ב~ס~ דאיתא~~ה

 ד~
 מ"ח

דפרי~
 אהא הש"ס

 דא~
 ~ת

 אין ~וה ב~יי ל~
 ~י הא ~"ס ו~תרץ וכו' הבן כח דיפה ~הא לבניו שבועה~וריש אד~

 גבי ודכוותה וז"ל ופרש"י דמי כ~בוי ל~בות העו~ד שטר דאמרי היאב"ש
 ~ון בשבועה אלא יפרע שלא דתקון ואע"~ נ~י ~לוה בחיי לוהמת
 הואג~ור

 להורי~
 יורש~~ דמתה ~הא ה~"ס פריך זה ולפני עכ"ל לבניו

 ו~רץ ו~ו' ראשונה דנשא מהא פריך וכן ~נים כ~ה עד כתובתהמזכירין
 אותה ~שביעים יורשין אבל דתנן ~א פריך והדר ו~תה שנשבעה~ב"ע
 איתא ואי ב~רושה ויורשי' באל~נה אותה קתני לצדדין ומתרץ יורשי'ואת
 ל~ל א"כ ד~י כ~בוי כתובה דשטר הכנה~ג דכ~להא

 ~הש"~
 לתרץ

 הבן כח דיפה הא ~בי לק~ן ד~תרץ כ~ו לתרץ הו"ל דחיקאבשינויי
 דדברי אליבא הכא לתירוצי ~י כך דב"שאליבא

 הכ~
 כתובה בשטר דהא

 דליתא אע~כ הכנה"ג דכ' דין לפי ~בוי דהוה ~ודו ב"ה ואפי~איירי
 לאו כתובה ~טר ד~ם א~יתים הרמב"ם דברי אלא דכנה~גלדינא

 כגבוי~
~~~~

 ~יהא ליתבא ואביי דקאמר דל"ח החולץ פ' דיבמות מסו~יא
 כ~ובה וליתבה פריך והדר חינא ~שום ~אני אשה כתובתדל~א

 לדינ~ אי' ואי ו~ו' מתה דהתם חינא ~ום ל"ל והתם ופיר~"יד~ני'
 הא פריך ~יד~נה~~

 אע~~
 דליכא

 טע~
 א~א אכתי חינא דמשום

 אסיק לא דאביי ואע"~ ד~י וכגבוי ב"ד מעשה הוה דכתובהטעמא
 ~"~ דמי כגבוי לב"ש דהוה ש"ח ~ביאדעתיה

 ב"ד ~עשה דהוה בכתובה
 שטר ל~י ול"ל דכנה"ג לטע~א דליתא אע"כ כ~בוי דהוה דאסיקאפ~ר
 ~שו~ כ~בייכתובה

 לא נמי חינא ד~שום ז"א חינא
 אית~

 אלא
 בכתובות האשה דבפ' וכ~קנאדב"ש אליב~

 ד~
 כב"ה דקי"ל ל~אי אבל פ"א

 ~ כ~בוי לאו נ~י כתובה ושטר דחינא טע~אליתא
~~~~~~

 סוטה ב~ס' וב"ה דב"ש פלו~תייהו עיקר הא
 ד~

 כ"ה
 או כגבוי שטר אי דק~פל~י הש~ס קא~ר זה ועלבכתובה הו~

 ~ ד~י כ~בוי לאו כתובה שטר א~כ כב"ה וקי~ל כ~בוילאו
~~~~~~

 או~ר ר"ע וכו' אשה והניח ~מת ~י פ"ג דף דכתובות ~~תני'
 בדין ~רח~יםאין

 א~
 שבועה צריכים שכלן ליורשים ינתנו

 ופירש~יכו~
 ~כ~

 שלא ז~ן
 נשב~

 רשות להם אין
 ב~~

 א~ו ואין
 וברשותן הי~ים בהם זכו ה~ת ~~ת הלכך כלום עליו להם ישאם יודעי~
 ~היורשים ~וציא הויא בכתובתה דהאשה הריעכ"ל ה~

 ה~ ול~
 כתו~~ שטר

 לב"ח משת~בדי דלא דית~י ממטלטלים איירי דהתם וא"ל ד~יכ~בוי
 ול~

לכתוב~
 ~ בדברי כן הקשה רש"י דהא ז"א א~ה

 שאני הכא ותי~ טרפון
 לא דר~ע וכ"ת וכו' ~נחי ברשותייהודלאו

 לחל~ ס"~
 ל"ל דא"כ בהכי

 ל~י~'לר"ע
 ~ע~

 אלא כר"ט בהא ס"ל נ~~ דר"ע ודאיאלא ~שתעבד~ לא ד~לטלין ליה תיפוק לישבע צריכין דכולן
 דאע"~

 ~נ~~ ברשותייהו דלאו
ס"ל

 ~ו~ לר~
 היורשים ברשות

 ~ו~
 שבועה צריכים דאלו

 צריכיםהיורשים וא~~
 ~ שבו~

~~~~~~
 יב~ות מ~ס'

 ד~
 ~ב ס"ד

 ודל~ הש~~ דפרי~
 איהו

 איתא ~אי כתובה ת~ול ולא ופי~"יז~יא דל~
 דש~

 כתובה
 וא~כ זכיא דלא דאיהי ראיה להביא ועליו ה~וציא ~א~ו הוה ד~יכגבוי
 נל~ד הראיו~ אלו ~כל כ~בוי דלאו אע"כ כתוב' תטול לאא~אי

 דה~
כהר~ב"~

 ~דברי נראה וכן
 שס~~ התו~

 כהר~~ם
~"א ד~ בכתובו~ ד~

 וז"ל וש~עי~ ב~
 כ~ ד~~ ד~בוי ~ה לית ד~ביי א~~

 ב~תובה
 משום דכ~בוי~ודה

 חי~
 ~~ה דש~ה בתר א~נ ו~~

 ~ב~
 ע~ל

 ~~י תרי יהבו דהתוס~הרי
 וא~

 ב~~~א ~~ש הוה
 דכ~~

 הוה לא
 ~יה ~ד ~ינ~שתקי

 ד~תו~
 ~~ל

 ~ר~ב~~
~א ~בו~ לאו כתובה דשטר

~ ~ ד~ ~~ ב~ ד~  בד~ 
 ש~ר

 ב~~
 וז"ל הד~בור

 השובר ~~~ב ~יום ~~ובתה זבנה דל~אוני~וש וא~
 ו~

 ו~יו~יאו
~  

והלקוחו~
 ש~רא

~~ 
 ~ה ז~נם

 ~ב~ ~א~ ~ד~ ~~י ~~דו~ וא~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~  

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

לל~חו~
 שלו שהנכסים ~חזק שהוא לפי שקד~ם רא~ תביאו

 ו~לקוחו~
 לט~~ר~~~

 ס"ד ואי ע~ל האשה בשביל
 כד~

 כתובה דשטר כנה"ג
 בחזקת ~נ~סים ~ן אם דמיכגבוי

 ועל קיימי האש~
 הב~

 ראיה ~הביא
 ~ דאמרי ע"ב ק"י דף המ~ל ~פ~כדאמר

 כיון ~~רא האי ואביי יוחנן
 כמאן קיימאדלגו~ינא

 ובנ"ד ראיה ~~יא היתומים ועל דמי דגבי~
 דשטר נימא אינמי

 ש~ברו ראי~ להביא על~בעל דמי כגבוי כתו~
 דמי כגבוי לאו כתובה דש~ר ס"ל דהתוס~ א~כ מידי התוס' מקשוולא קד~

 ד~יא ומה שפירומקשים
 א~

 נלע"נ"ד כב"ש אלא כב"ה פסק דלא יוחנן
 וא~כ והנ"י והאשר~י התוס' כדכ~ א~תיקי בשעשאו דאיירידלק"מ
 למה צריכים ואין דמי ~בוי הכימשום

 ב~ שת~~
 סוטה במס~ התוס'

 להאריך ואכ"מ בגווי~ לי קשיא דהתם דהתוס' ובתירוצא ע"ב כ"הדף

 ~ב~
~~~~

 לא אי אפי'
 נס~~

 עכ"פ רא~ת הני אכל
 הו~

 דדינא ספיקא
 באה האלמנה והויא ככנה~ג או כהרמב"ם הלכתא הוהאי
 דדין כ"ת שכ~ מה זה מלבד לי ~ם למימר איהו ומצי ~יורשל~וציא
דסת~

 ספיקא הוה חתימה
 דד~~

 י~ע מנהג אין דבמקומינו משום
בזה

 ה~~
 במדי~ת~נו המנהג נתפשט וכבר וז~ל ~לחן מסגרת בעל העיד

 או~ אני ועוד עכ"ל כשר חתימה דסתםכסמ"ע
 מונח שהיה שמאחר

 ש~ישת"י
 ג~

 למילתי' טעמא יהיב הט"ז שהרי ~ו שגובין מודה הט"ז
 עליו לכתוב לזייף יכולדהא

 וא~ שיר~ ~
 חייב שמא מאמינו ~לוה אם

 זה וטעם עי~ז ו~סידול~חרים
 לאשיי~

 אבל ה~וה ביד הוא אם אלא
אם

 ~ש~
 לו ולא חוטא אדם דאין להכי למיחש ליכא אחר אדם ביד

 אבי הגאון הוכ~תוכן
 הש"~

 לא נמי
 שיי~

 דהא שליש ת"י הושלש אם
 כו~ משכח דלמא הש"ס מדקאמרהוכחתו

 ו~
 דאפי~ ליה תיפוק וכו~ עליו

 א~י כ~ דלא היכא א"ו וכו' נמי כ'בלא
 דל~

 ~גלתא בסוף שחתם ~א
 כ' בלא ביה מגבינין דלא הוא הש~ס טעם דעתו דלפי הרי עכ"לוכ~~
 דאמרי~ משום מידיעליו

 דל~
 לא וזה וכו' ~א

 היכ~ שיי~
 ביד דמונח

 כל שליש ת~י דמונח דהיכא ונל~ד מצא שלא מעיד שהשלישש~יש
 בו דגובין להסמ~ע מודיםהאח~נים

~ 
~"~~

 אין לדעתי ישן שטר שהוא מכ"ת
 שיי~

 לאשתו איש בין ישן דין
 צריכין דאין קרק~ת בחזקת דמחאה אדינא דהוה~ידי

 סי' כדאי~ בעלה בכנסי המחזקת לאשתואיש ~מחא~
 קמ~

 דאין משום
ז~"ז מקפידי~

 ה~
 לאריכות טעם הדיין י~א לא שאם כנה~ג כ~ שהרי ישן בנדון

 ~ה יותר טעם ל~וא אנו ואין וכו'הזמן
 דא~

 אשתו את נוגש בעל
~ 

~~~~
 סי~ הש~ע פסק ידוע הלא נאמנות כתיבת בלי שהוא מכ"ת
~ב

 ד~
 שרגילין

 לכת~
 אותו דנין נכתב לא אם אפי~ ~טרות

כאלו
 ואנ~ נכת~

 נכתב כאלו והוה נאמנות ממרמנות בכל לכתוב רגילין
 ~ב כאלו ~וה ~א~ות נכתב לא אפי~ דבממ~ם אמת דין שהדיןתדע
 דסתם בדין ה~ש כ~שהרי

 חתי~
 ~ום בו גובין דאין

 דנא~
 הלוה

 לויתי טוען אם שאפי' ~ד לי ויראה וכו~ ~את ואתה נפל ממנ~לומר
~~

 כך
 וכ~

 כתיב לא דהא לי' תיפוק לויתי דלא במגו נאמן ופרעתי
 ביה ~יב ~אלו הוה נא~ות ביה כתיב דלא דמחמת אע"כ נאמנותבו

 הסמ"ע לדעת ופשיטא ד~~בנא מטעמאנאמנות
~ 

 הע"ש על שהשיג
על

~  
 כו' לי נראה ו~ד

 ש~
 כו' לו שהאמין אנ~יה מעיד הרי וז"ל

~מע
~  

 עיי~ש ~פורש נא~ות ככתיבת הוה ס"ח לו שמאמין
~ 

~"~~
 קולמוס מסירת ש~וא ~ת

~  
 על עדים שנ~ איכא הלא בכך

 אמורה מלתי שכ~ר הדבר על אני חוזר ועתה הקול~סמסירת
 דידן נדוןשאין

 דעלמ~ חתי~ כסת~
 ע"ס שמונח אומר שה~ליש מחמת

 ~בי נאמן שהשליש ~ורש הסך ~ו נכתב כאלו הוא והרי ~ו' מאותב~
 ע"ז ~מעות ~ליו כותב הוה בעי אי שהריתרי

 ונא~ הס~
 אף הוא

 כמ"שלמפרע
 הש~~

 כל ואחרי פרעתי לטעון י~לה אינה וא"כ נ"ו סי'
 לה שינוכה אמת דין הדין לענ"ד ~ה כן כאז~ת

 להס~
 מאות ~שני

ב~תוב~
 ~"ה ~"ד מידי לא ותו פקדנו ~לא ~ועת היורש ש~בע אחר

נא~
 באמת המדבר

 ובמשפ~
 הט~ד ת~ד תורתם ושלום שלומם ודורש

 ~~פורט ~ןחיי~
 ~ה~

 יצ~ו והגליל לבוב
~ 

 ~' ~~~~ז ~~ ~~~~~~
~ 

 ו~~
~"~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ 

~~~ ~~ 
~~~ 

~~~ ~ ~  

 ה~ון
 דפ~

 ~~~ות
~ ק~ ~  

 בפנ"י
 שם~

 אמ"ש
 סופ~ הרי~~י

 עכשיו לה יה~ינן ה~יך ותשבע כ~~~ה לגבות

 שתש~~ ס~~
 גוביינ~ ~~די תבא לא שמא אח~כ

 תמות דשמא
~"~ 

~
 בלא בעלמא פסיקא אפי~ הב"ד לה פוסקין אין לש~ואל דהא לתרץ
 ~ואל קאמר דלא למימר דליכאגביה

 אל~
 אבל ~ה ~גבין ב"ד דאין

 פוסקין בעלמאפסיקא
 אמאי דא"~ ל~

 אי~טר~
 הא לאוקמי ~"ס

 בששמעו איירי נמי דהכא פסקו ~פסקו מה ופסקו ב"ד קדמודתניא
 ל~ימר דהיינו לדוחק צרי~ין ולפ"ז ש~תבו

 ד~~
 צאי ואמר ~א ואם

 ~מת בו ש~מעו מה ~קר ~הי' ונמצא שמועה לאחר היינווכו'
 לבד פסיקה היינו ופסקו הב"ד קד~ו דתניא דהא ולמימר לשנוייהו~ל עדיפ~

 אש~ינן דברייתא ותנא הב"ד מגבין דאין אלא קאמר לא שמואלדהא
 אפרע לא לומר יוכל ולא שלותה מה לשלם מחויב הב"דדכ~פס~ו

 עצמה דוחקת היתה לה מליים הי~לא ~א~
 א~

 ד"ה התוס' כדכ' ס~קה ~א
 אין דקאמר דשמואל ע"כ הכי משני ומדלא וכו~ צאי ואמר באואם

 א~שר וטעמיהפוסק'ן
 לת~

 ועוד וז"ל התוס' על הרא"ש שהקשה מה
 תקנתא משום וכי ממנו מוציאין למה ברי וטוען מוחזק שהואמאחר
 קשיא קא דה~י די"ל עכ"ל מחזקתו ממון נוציא להלות שתמצאדידה

 לא דא"כלהתוס~
 תמצ~

 לה שילוה מי לעולם
 שא~

 שנתן הבעל ~בע
 אפי' מזונו~ פוסקין דאין דשמואל מ"ט קשה וא~כ שהלוה מה יפסידלה

 מחויב יהא ב"ד פסיקת שע"י משום למימר וליכא גוביינא בלאפסיקא
 הא שתלוה מהלשלם

 ל~
 תמצא

 ~ שילו~ מי לעול~
 הבעל ישבע ~ם

 יתרמי ואם פרש"י לפי ב"ד פסיקת ע"י ~לוה אע"ג שהלוה מהיפסיד
 ~ום דוכתא בשום מתקנין לא שכיחא דלא מלתא בשביל לה שילוהא'

 פוסקין אין דסבר דשמואל מ"ט ~י~י דרש~י לטעמ~ וא"כתקנתא
 רש~י דדעת הנ"ל הרב קו~ לתרץ יש והש~א ודו"ק לחוד פסיק'אפי'
 על בב"ד ה~תא לה דיהבינן למימרלאו

 סמ~
 כוונת אלא לשבע שסופה

 ד~שמע למימררש"י
 ש~

 ד~י ניחוש ולא לחוד פסיקא דפוסקין
 דכשיגיע לה תלוההפסיקא

 ז~
 ואח"כ תחלה תשבע ~אמת הפרעון

 יפרעו אז ותשבע הכתובה שתגבה בעת לה שהלוה למי היורשיםיפרעו
וכל

 ז~
 ~ונות לה יהבינן לא לדידה גם דהא יפרעו לא תשבע שלא

 ע"י לעצמה ללות שתוכל כדי מזונות לה שפוסקין רק שתשבעעד
 כו~ צאי לה אמר לשמא ואי רש~י דכ' והאהפסיקא

 א~
 יכול היה לא

לו~
 אפי' פוסקין אין ס"ל דש~אל אמרי~ ואנן מתרצה היא אא"כ ~ן
 מטעם לחודפסיקא

~  
 ואלו לפרוע יוכרח לה ילוו

 ל~
 פוסקין הי'

 לה הלוה לא אילו כלומר צאי לה לומר רשאי היהלה
 הית~

 דוחקת

 כו' הלוו לא אילו לה דלימרי יורשים ~בי נימא ה"נ וא"כ כו~~צ~
 דהא ז"א כן לטעון היורשים שיוכלו כדי הב"ד לה יפסקו לאוא"כ
 וז"ל התוס~ דברי ~יאור הרחיב ז"להרא~ש

~ 
 ~מה ומצמצמת דוחקת

 בלא"ה יורשים בנידון והנה עכ"ל ב"ד לפני לבא שתתביישקודם
 שהרי ז"ל רש"י כדכ' הכתובה גביית בשביל ב"ד לפני לבאמוכרחת
 דאילו לסברא ליתא שוב א"כ כתובה לגבותסופה

 ל~
 היתה לה ~לוו

 ודו~ עצ~~צמצ~
 תשבע ולא וז~ל חנן בדברי במתני~ ופי~"י והא

 על הב"ד דמגבין ~מע מזונות גיבוי ~שעתבתחלה
לבסוף שת~~ ~מ~

~ 
 דבמתני~ ל"ק

 דהל~ה דהלכתא אליבא חנן דברי רש~י פיר~
 חייש~' דלא ס"ל דרב מיד להגבותה אפילו מזונות לא"א דפוסקיןכרב
 אפי' ~ונות לה יהבינן וא"כ צאי לשמא ולא לצררי כלל ~ונותגבי
בלא

 ~ו~
 למימר אלא רש"י כוונת אין דשמואל אליבא הכא אבל כלל

 פסיקא ~וסקין שמת בודבש~ו
 בעל~

 על
 סמ~

 ~פיר לבסוף ש~בע
 לפרוע היורשיםיתחייבו

~ 
 מה נסתר זו ~יטה אמנם ודו"ק שתלוה

 ההוא דלתירוצא רש"י על התוס~ לקו~שתי~ו
 צרי~

 למימר
 פסקתי אמר דואם הברייתאמפרש דשמוא~

 נא~
 עתה ולפמ"ש כפי~~י

 ~א התוס~ קו~ עליו תיקשי דא~כ כפירש"י ס"ל לא דשמו~ללמימר צרי~
 התוס~ כפי~ ~רש דשמואל עכ"ל אלא לה שילוה מי ימצא לאלעולם
 ~מפ"פ הגאון קו' או התוס~ קו~ או רש"י על א~ קו' בממ"נ נשארהו~תא

 לי~
 שמעי' כו' מותרות יש בפ' ~רסי' ותו וז"ל הרא"ש אמ"ש להקשות

 אשה דכל ~אנמי
 ש~ל~

 ~עלה
 למד~

 והתוס' לפרוע הב~ל שחייב כו'

~
 אם דוקא

 לו~
 שפסקו אחר

~ 
 דמת~י' ופשטה כו~ מזונות ב~ד

לא
 פס"ד בלא דלותה ד~יירי לכה"ג דאלמנה ההיא ועוד הכי משמ~
 משום תחתיו יושבת שהיא כ"ז מזונות ~"ד לה פוסקין איןדמסתמא
 ~~ קאי והוצאדבעמוד

 בעוד מזונותיה ל~קי כלל נזקקין ~"ד אין א~ו
 כו~ תחת~ושיוש~ת

 ~לכ~
 נראה

 ב~ א~ ~ת~
 ~ל לפרוע ח~יב פס~ד

 דבריו על ליו~יא
 לא הב~ד לה פסקו דבלא ~וס~ כדברי דלעול~

הי~
 הבע~

 שלותה לכה~ג באלמנה ליה דאיבעי~ והא לפרוע חייב
 הא וכ"ת לה ~סקו שהב~דאיירי ~אכ~

 א~
 שיושבת בעוד לה נזקקין ב~ד

תחתיו
 דל~

 ליה מיבעיא
 הי~

 ל~פ כ~ע ד~ז ש~ת בו ~שמעו
 ~ונותלה דפוסקי~

 א~
 לאלמנה

 ל~"~
 וע"פ

 ~ש~~
 ~~ד לה פסקו

 ואח"~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

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

~~~

 אית אי ומיבעי' בעלהבא
~ 

 ודו~ק לאו או לפרוע ומחוייב מזוני

וג~
 ~ריכי דאמאי תמו~ נמי מותרות יש דפ~ אתוס'

 לפר~
 אם האיבעי~

 דהא הרא~ש כדעת נימא אי אפי' ~א לאו או מזונות לפסוק לב"דיש
 אם אף תחתיו ביושבת נה פוסקין ב"ד דאין היא דפ~יטאמלתא

 הל~
 א~~למד~

 איכא
 לפר~

 ודו"ק התוס~ לדעת וא"ש כדאמרן האיבעי'
 דוקא ~"פ הרב שהקשה קו~ בשמעתין התוס~ אדברי לי קשיא כן~מו
 התוס~ שלדברי ו~ הרא~~לדברי

 לק~~
 לדברי הקו~ נמי תפול ולענ"ד

 לה יהבינן מיאנה לא הא דמיאנה טעמא הנ"ל הרב דז"להתוס~
 שלא מודה הוא אם לה דיהבינן ודאי הא קו~ מאי לתמוה ישלכאורה
 מעשה צאי א"ל ולא צרריהתפיסה

 ידי~
 ע~ש וקבלה

 תוס~ לפ~ מי~
לעיל

 דלעול~
 דאל"כ הב"ד לה כשפסקו אלא ואכ~ה בלותה מיחייב לא

 שא~ מ~י צאי עכשיו גם ~~ל להיאמר
 היתה לה מלוין היו לא

 ~~~מצמ~מ~
 לותה במאמנת דקתני ~א דמסתמא ~פ'ר הכא ד''ק

 אין דא~ר לש~ואל תיק~י וא~כ הב"ד לה שפסקו היינוואכלה
 ~סברתמשא~כ פוס~י~

 הרא~~
 לה יהבינן הכי לאו הא למידק מנ"ל ק~ א~כ

 ו~~ע במתני~ בסמוך כפירש"י לשלם חייב מיאנה דבלאדדייקינן ~י~ ובהכי א~ירי מעצמה בלותה דלמא לה פוסקין שהב"דוהיינו
 בממאנת דקתני הא דמסתמא שפיר דייק התוס' דלד~רי אומרואני עכ~~

לות~
 דאמר לשמואל תיק~י וא"כ ~ב"ד לה שפסקו היינו ואכלה

 מצי ד~ואל ז"אפוסקין אי~
 מת~

 הני לכל דמתרץ כמו ברייתא להאי
 הב~ד לה פסקו שפיר וא~כ שמת בו כששמעו ~"נ דלעילברייתות
 חייב ~אנה ~לא וא"כ בעלה בא ואח"כ לותה הפסיקאועפ~~

 כדהקשה וקבלה מ"י צאי א"ל ולא צררי התפיסה שלא ~מודהואיירי לשל~
 ושגגההרב

 הי~
 להרב

 שכת~
 שפיר דייק התוס~ ד~פי~

 ~ ודו~

 ע"י ו~ונה מדעתה אחת אשה שקבלה פטורין גט דברעל~~~~~
 עיני ל~ה היה כאשר כתובתה וקבלה מבעלהשליח

 הנ"ל האשה אמרה הגט כתיבת קודם והנה לבעלה שנתנההפטורים
 שתים או שבוע ואחר הלוי בת בהגט נכתב פיה ועל לוי איש בתשהיא
 אי~ שהיאנודע

 גט לקחת חפצה לא ועתה ישראל בת כ"א לוי בת
 לעשות מה כדת ונשאלתיאחר

~ 
~~~

 שנית שוב לגר~ה שיכול הוא פשוט ל~ורה לענ~דהתשובה
 הש"ע בהגה"ת בהדיא כמבואר כרחהבעל

 קי"ט ~~ בא"~
 עכ"~. בע"כ לגרשה אח~כ יכול בגט פסול ונמצא מדעתה גרשה~ז~ל
 הרא~ון בפיסול ידעה שלא ידענו אם דוקא וז~ל כה"ג בשם הובאאמנם
 מדברי כן ודייק בע"כ שני גט ליתן יכול אינו בפיסולו ידעה אםאבל

מה~
 ~א אם נדע לא אנחנו בנ"ד ולפ~ז עכ~ל מינץ

 יד~
 גט ~פסול

 בת שהיא לומר ענתה שקר מאי לענין דאל"כ דידעה ומסתברהראשון
 ל~רשה רשאי אינו הנ"ל כנה~ג דברי לפי וא"כלוי

 שני~
 ונראה בע"כ.

 ר"ג אבל וז"ל הש"ע כתב שהרי בע"כ לגרשה היתר למצואל~נ"ד
 כמו דת על שעברה לא אם מדעתה ~לא אשה לגרש שלאה~רים
 העוברת ~"ל הטור כתב ק~"ו בסי~ והנה עכ"ל קט~ו סימן ל~לשנתבאר

 הנודרת וכו~ דתעל
 ואי~

 ו~תב מתים בנים נדרים דבעון כו~ ~יימת
 על עובר שהוא עדים הביאה שאם וכו~ הר"מ בת~ וכתב וז~להב~י
 בנים נדרים בעון משום יוצ~אנה דהאיך כו~ ל~וציאה יכול אינוהחרם
 ב~ בעי לא גברא דההוא כיוןמתים

 הרי החרם על עובר ~הוא מאחר
 ואינה נודרת כמו הוה חרם על עוברת היא אם דה"ה ~המבואר
 ד~חטא משום בע~כ ל~וציאה די~ולמקיימת

 ו~נה מתים בנים נמי ~ר~
 העומדים כל על מחרימין הגט קבלת שאחרידוע

 ש~
 שגזר הגדול בחרם

 דינו ובי המסדר חרם וגם גדולים רבנים ושאר מ~ה רבינו ותל~דור"ת
 ע~"פ יגיד פסול איזה שיודע ~ישכל

 תי~

 עונו ונ~א יגיד לא ואם שם נתקבל~הגט ~י~ חוץ צאתם טרם
 חר~

 בנ"ד ולפ"ז הנ"ל הגדול
 פסול משום הגט קבלת אחר הגידה לא~אשה

~ 
 ש~ים או שבוע אחר

 הפסולנודע
 א"~

 לא אם נפשך ממה
 יד~

 ~וה א"כ מה~סול ה~ה
 ה~שון~ט

 מדע~
 שפיר ויכול ידעה שלא פסול בו שנמצא רק

 ל~~~

 ואם הנ~ל ש"ע ב~גהת כדאיתא בע"כ שניתשוב
 ~~סו~ יד~

 ולא
הגידה

 תכ~
 ~טא שהוא החרם על עברה א"כ מהבית צאתה טרם

 מחמת בע~כ לגרשה שיכול ודינה חטא מאותומתים שבני~
 שעוב~

 דת על

ודו~
~ ~ 

 ~שון עתקה
 השוא~

~~~~
~ו~ו

 ו~~~
 ~~~ו

~~~~ ~~~~~ 
 ~ו

~~~~~ 
 ו~~ו

~~~~ 
~~~

 ~~~ו
~~ ~~~~ ~~~ ~~ ~~ 

 ~ו~~ ~~
 ~~ו

~~ ~~~~ 
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 ו~~~

 ~~~~ ו~ו~~~~ו~~~
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~~~ ~~~ ~~ 
 ~~~~ו

 ~~ ~~~~ ~ו~~
~~~ 

~~~~~~~ 
 ~~ו

 ~ ~~~ ו~~ו~~~ ~~~~~ ו~ו~~~ ~ו~~~

~ ~
 מ~ עלי דעדוטרדא

 להאריך יכולתי לא אעגלה כרעא חדא
 כפני ותוארים בחרוזים ~וארו למלאות הדיבורולהרחיב

 בשאילת לשאלו רב דבי בקצרה נפשאי ונקיטנא רבנן מלכא מאןהמלך
 שהיתה א~ת באשה טהור מקרה ונראה סמוך שאי~ במעשה לרבתלמיד
 ~לומה בחזקת והיתה אחר לאיש ונשאת וגירשה לאיש ונ~אתמשוגעת
 שנהלערך

 תמי~
 פעמים שוטה פ~ים לשטותה חזרה וא~"ז

 אחת ב~יפה נ~ש עם דר אדם שאין נפשו במר צועק הוא והנה ~טזה ~לו~
 ~אוגם

 הורונ~ אשר את הספר עם לבא היה ומהראוי פו"ר ע~יין קיי~

מ~
 בעתים הן ~מים

 ~ חלו~
 ה"ה המלך אחר יבוא מי אך דינה

 אם לא אם ~"ט סימן באה~ז ש"ע בהגהת מהרמ"א עינינומאור
 א~ם הקדמונים ה~דולים מן כאחד ושקול מר ניהו הוא א~ו"רר~ן
 שע"כ טעות מקח לו היה האיש שזה אדמו"ר דמר אזנו את אגלהכן
 שתשאר שסברו באופן היה הראשון מבעל~ט

 בחלימו~
 שהוא ובפרט

 שכן ככרו~יאצועק
 הדברי~

 ה~עו ואח"כ אזנו את גילה לא שמתחלה
 ונחיצת טרדתי ומחמת הראשון גט לפסול שלא אתו האמתו~כ

 ובלא~ק~רתי הדר~
 שקול ~זעירא אומרים

 תיבותי~
 מ~ כי כו~

 אשר אדע
 שאלת~ דלתות ושלש ש~ים בכתבו להודיע זאת אך רבנן רב הוא מרידע ~

 לי והגיד הוה היכי דעובדא גופאאותו
 ש~ח~

 אלא כלל ידע לא
 באם בכתב לי תנו ואמר עליו ואי~ו בו וחזר לו נתודע החופהקודם
 לך ניתנה ולמחר הדבר כך ואמרו בחנם שיפטרה לשטותהשתחזור
 והואבכתב

 ע~
 וסמך

 עליה~
 וגם ~ידך הוא הרי לו אמרו מחר ו~ום

 בחלי~תה שתשאר בגט היה הבנין עיקר ע"כ לפ"ז אף פוסקים כמהלפי
 כדת לי להודיע החכמה אדמו"רועם

~ 
 במודים אצא ובזה לעשות

 תלמידיו תלמיד הימים כל נרצה עבד א"נ ומנאי מא"ה רב ושלוםדרבנן
 רגליו להדום הנדרסתאסקופה

 יהו~
 אווערבויך
~ 

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

 ~ו~

 מוכ~ז ~יגי"ק~~~~~~
 ~ יו~

 לא הציבור טרדות ולרוב העבר
 דבריו היום אור קודם היום עד ק~ו בדברי לעיין פנאילי הי~

 האמת ו~"כ ~"ל מעכ"ת במ~ש לפי כדבש מתוק אור האירוהנעימים
 וע~כ וז~ל רו~ת וכתב חזר ואח~ז הראשון גט לפסול שלאאתו

 ב~לימותה שת~אר היההבנין עיק~
 עכ~

 הן
 הומת~

 ושכל ~רתו כדבש בפי
 ~ ליראיטוב

 הבעל ~הרי הדין במשקל מוכרע זה אין ואמנם כמי"ב
 מחמת נאמר א"כ לקלקולא תחזור ~א ~ש מחמת גיר~הה~שון
 זה שבשביל בחלי~תה שתשאר בחזקת אותה החזיקו שהב~ד זוסברא

החזיק~
 דהא אצלו טעות מקח הוא ונמצא כך שתשאר השני בעל גם

 דד~ת~זינן
 בע~

 דא"כ הב~ד כדעת הוה לא הראשון
 ל~

 וא"כ גי~ה
 ~םש~א

 דע~
 כדעת ~וה ~~ני בעל

 ב~~
 ונתפייס ~דע וא~~כ הרא~ון

 בחלימותה ~תשאר בחזקת בהיתר ראיה מייתינן איךועוד
 מ~

 דהב~ד
 אעפ"כ בחלימותה ~תשאר בחזקת שהי~ה אעפ"י דהא לה~ט~דקקו

~~~ 
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~ ~ ~  דלא אלא מועיל אינו בחלימותה שתשאר חזקה שהרי ~ו~ן ~ולא 
 אבל עובדא~הדר

 ל~חי~
 להחזיק אנו דמו~רחים משום ואי אסור

הדבר
 שהי~

 אינו זה ~~ט לפ~ול שלא כדי בחלימותה שתשאר ~~זקת
דהא

 אע"~
 תנשא שלא לומר היינו מ~ורשת אינו בדיעבד דאפילו דאמרו

 דלא מודים ה~ל בודאי נישאת ~ם~בל
 ת~

 דרבנן מידי ~כל ~אמרו כמו

כ~
 י"א ו~סי' תצא לא נשאת ואם תנשא לא דלכתחילה שאל~ס במים
 צריכין אין בנ"ד א~כ דוכתיובכמה

 להחזי~
 בחזקה ה~ט בשעת שהיתה

שתשאר
 ב~לימות~

 בדיעבד פסול אינו ה~ט דב~א"ה
 כ~

 נשאת שכ~ר
 ג~שהרי

 ב~כ מת~רשת שוטה מדאורייתא אבל דרבנן איסור הוה הכא

ומ"~
 כ"ת רו~מ

 שהו~
 עליו ואיימו לו נתוודע החופה שקודם אומר

 לשטותה שתחזור באם בכתב לי תנוואמר
 יפטר~

 והבטיחוהו בחנם
על

 וסמ~ ~~
 הו' הא בשביל וכי כ"ת רו"מ על תמיהני עכ"ל עליהם

 ואח~כ ק~קו~ה שעת עד לק~ה נתר~ה ~רי ~ות קדושיהקידו~ן
 מועילים דבריו ואין ~ט צריכה וא"כלפוטרה

 א~
 ~פ"ד כתובה לענין

~וה
 מק~

 טעות קידושי הוה לא אבל הכתובה לה ליתן וא"צ טעות
~ 

~~~~
 ~א הוא דיסודו תוהו הם דבריו וכל שמואל מקום בס' עיינתי
 בת שאינה בקטנהדקיי"ל

 תא~
 למיחש ליכא

~ 
 ~רירה משום

 שייך דלא למ~ר נשתטית לה לדמות הנ~ל המ~בר~ו~ה
כדכתב ~רי~ נמי ~

 בד~
 קודם פ"ח

 ד~
 כ"ץ מהר"א ובנדון וז"ל כו~ כותבי ואחר

 דלא בנשתטית דאיירי כיון להת~רש דמותרת כו~ דין ~ית ה~"לוסיי~תו
 לא ובנ"ד וז~ל דבריו פ~ ולקמן עכ"ל ~רירה ~"כ ~~~ייך

 שיי~
 ~רירה

 בחדר לס~ור שהוצר~ה ~ד שאת ביתר ~נשת~עת כיון כו~בהאשה
 ובעלה ב~ליםולכ~לה

 משמ~
 ~ה אכתוב וכאשר ~רירה ל~ש א"כ

 וז"ל בב"ח שהובא אעובדא כ~ ול~מן ע"שלקמן
 א"~

 באשה כאן ה"ה
 לס~ור שהוצרכו עד שאת ב~תר שנשתטיתהנ"ל

 או~
 בחדר

 תו~
 חדר

ואח~
 שתבא דא"א ד~רירה טעמא בה ל"ש א"כ אותה משמרין ואביה

 לבו ~לאו אשר הוא מי כי ואפר מעפר יסודו ולענ"ד עכ"ל ה~קרלידי
 מ~ול~דות

 חילו~
 כתב זה בשביל הרבה לנשת~עה מעט נשת~עה בין

 ~תיר שהסכימו הספרדים כוונת היה שזה ~טח לי אומר ולביוז"ל
 לתקוע לנו דאין במ"ש תמוהין שדבריו הב"ח על כתב ואח"ז כו'לגרש
 בארתי וכבר מינייהו כחד לפסוק דאפשר דמשמע הלכה בדברעצמינו
 דפלי~ מאןדליכא

 ומאן זאתיביץ ~ בי בר וכל הוא מ"ש הבין לא הב"ח אטו במחילה
 צרי~

 שהב"ח אלא בתוס~ קורא לכל פתוח הלא לביאורו
 סימןבת'

 ל"~
 הספרדים הסכימו וכבר וז"ל זה לפי כתב

 לפוט~
 ב~ט

 ~י' ש~א ממה טוב יותר וזהכו'
 א~

 שזה וטעמם וז~ל הב"ח וכתב
 טוביותר

 מ~
 דס"ל טעמם שע"כ הב"ח סבור והיה כו' ראיתי לא

 את לש~ר יכולה שאינה ~ום כמ"דלהלכה
 ~יט~

 דחייש~נן כמ~ד ולא

ל~רי~
 עתים דהוה דדהו בעובדא וא"כ

 חלו~
 כתב לכן ל~רש מותר

 ~רירה משום דמ"ד בפלו~תא הל~ה לדבר עצמינו לת~וע לנו ~איןה~"ח
 שאינה משוםומ"ד

 יכול~
 לשמור

 ~יט~
 משום דלמ~ד

 ~רי~
 עתים

חלו~
 תלה והוא בו להמעיין הב"ח בכוונת פשוט והוא ע~~ל אסור

 תמיד נמשכים שהם לפי הספרדים הטעם ~יה ולדעתי ~יקי בוקיבו
 הוה חלומה עתים שאינה ב~טה אפילו ול~~~ם הרמב~ם פסקיאחר
 שבעת~ם ה~רדים סוברים וא"כ בדי~ד~ט

 חלו~
 אפ~ חלומתה בעת

 כדיעבד דהוהלכתחלה
 מח~

 ובחרו אחת בכפיפה עמה שידור שא"א
 ~יה וישא ע~ונה שיניחה ממה יותרבזה

 א~
 נחזור בל~נם כנאמר

 דאטו ~לל ~ומרו שא"א ו~ם מ~ו ~חילוק ש~דה הנ"ל ~~רלד~רי
שוטה

 ל~ו~~ שצרי~
 הוא לעולם בחדר

 דלפעמי~ ~~
 מעל~ יקל הש~עון

 המחבר הר~יש דבריו וב~וף הפקר בה ינה~ו ואז לסו~רה ~טרך שלאעד
ב~מו

 ב~
 היא תאוה ~ת דלאו משום לגרשה קטנה שהתיר יוכיחו הנ"לבקידושין ר~ ו~רי וז~ל ~בריו ראיה ומביא דבריו לתרץ ורו~ה

ולא
~ 

 ~רירה בה שי~ך יהיה תאוה בת ו~היה כשתגדיל דלמא למ~זר
 א~ ל~זי~ ~זי~ גוזרין דאיןא~כ

 ולא עכ~ל ל~זירה ~ז~רה הוה בנ~ד

 בקט~ איירי ד~ ~מחי~~
 המחבר קאמר מאי וא~כ דעת בת

 בה שייך יהיה תאוה בת ותהיה~שת~דיל דלמ~
~~~ 

 ב~וטה שייך ד~~ירה
 א~ע ומ~רת היא דעת בת ~ת~דילוזאת

 ר~
 לטעם ~ריכין ב~נותה

 ~יא תאוה בת~או
 ~ פשו~ ~

~"~~
 ד~ו

 ל~ז~ גז~
 זאת דחושב

 ל~ז~
 עד ~ת ~תפה דלמא

 תס~רשלא
 א~

~ ו~ ה~ ו~~ ~י~ ~~רי ~שיב ~ המחבר 
 הנ~

 ש~תב ~רי"ו על
 ~~ דמא~

 כו' ~~ינו בדברי לחלק
 א~ ~ת~ דאת~ הי~י דאמר~ן דוכתימ~מה

 ~שיא ריח בזה
 ד~רי~

~
 חילוקים ~~י ~תיר מנ~ל

~~ 
 ~~א אמרו

 ~ו פלי~ ~
 שא~

 ~~~ב~
~~ 

 אתמר דאתמר ה~י ~מ~ ~~י ~~~~
 מנ~~

 על השי~ צ~ בדף עוד חכמים חלקו לא הכא דלמא להקל לחלקבנ"ד
 הלבוש הנה בצ~רי הוא ~הנקודה בפסקיו מהרא"י לשון בהבנתר~א
 ואין הרמ"א כמו ~"ככתב

~ 
 הביא ע"ב הנ"ל בדף עוד רוח דברי ~לא

 בלעדו ממהרא~י שם השואל שהרי וז"ל הוא ~מ"ש שהנ~דהראיה
 ותיכף עכ~ל ידיעתו בלי מעשה עשה ולא ידו את ירוםלא

 סמו~
 לזה

בד~
 והדר עובדא עבדינן ובדרבנן הוא דרבנן מילי שהרי וז"ל כתב ועוד
 שאלינן והדר עבדינן אם שהרי עצמו דברי ש~ותר הרי עכ~ל כו~~אלינן
 עשה לא דהשואלמנ~ל

 מע~
 הנ~ל המחבר מ"ש ~ם ~רא"י ידיעת בלי

 כל יראה הנה וז"ל וכ~ בקידושין התו~~ דברי למהרי"וד~~תמיטתי~

הרו~
 ל~רש הקטנה שהתיר ר"ת דדברי מצא שלא י~ע שלא דבשביל

 ולא תאוה בת דלאומ~ום
 ~יי~

 ~ה ומשולשין מפורשין ~רירה בה
 ~ה הנ"ל שהמחבר הרואה אנכי הנה עכ"ל הנ~לבתוס~

 ול~
 ידע

 שהלשון ל~ר אלא היה לא מהרי~ו~כוונת
 שכ~

 דלאו שלהם בספרים
 דמהרי"ו ונ"ל שבידי הספרים בכל מ~אתי לא ט~א האי הוא תשמישבת
 בת לשון בהם נאמר לא שלו ש"ס דפוסי ~יינו שבידו שבספריםר"ל

 ~~וה בת לשון אלאתשמיש
 כמ"~

 לישני הני בין והנ~מ שלנו ב~מ~
 דאית אחרת לאשה ~קטנה ללמוד אין הוא תאוה בת דלאודללישנא

 דמהר~א בעובדא האשה כמו ~רירה ~זירת בת שאינה סבה איזהבה
 עד חולנית שהיתה לע"ד שכמדומה שבמהרי"וכ"ץ

~~ 
 היתה

 אבי כ"ץ מהר"מ ה~און הבין וכןת~מיש ב~
 הש"~

 המחבר שהביאו
 היכא אפילו וז~להנ"ל

 דהי~
 קטנה שאני ~מימר דאיכא משום וכו~ חולה

 ~דלות~ ימידעד
 תאוה בת ת~יה לא לעולם

 ובבו~
 מ~רת ~דלות לימי

 תוכל לא לעולם וא"כא"ע
 ל~~

 שתשתנה אפשר חולנית אבל ~רי~ ל~ש
 ותהי~חול~

 בת
 תשמי~

 משמע תשמיש דבת ~רסא לפי אבל
 אי~

 שיהיה
 תשמיש בתשאינה

 ~ ולכ~
 תיוהות שם ועוד לדמות המתירים

 עת אין הטירדותומ~ני הרב~
 לפור~

 שום אין לכן
 ל~~ דר~

 שהרמ~א עדיין
 והב~ח ומהרי"ו ס"ה םימן ב~ובהומהר~"ל

 צ"~ סי~
 מחמירים ~ולם

ודעת
 ל~

 מעולם הקטן אנכי ~ם הרא~ן מבעל ש~ירשה הוא מאן אוכל
 נה~תילא

 ול~
 ע"י עלי~ אחרת לישא להתיר אם כי ~את נוה~ים ~יתי

 אמנם הנ"ל סימן בתשו~ הב"ח וכמ~ש רבנים מאההסכמת
 שמתיר טראני מהר"י ת~ בשם ~יא אה"עעל בבאה~

 ל~~
 ואין חלומה עתים

לסמו~
 ת' אחר להדר דעתי ואי~ה ונימו~ו טעמו ידיעת בלתי עליו

 עדיין אנכי ~ם לו און אמצא אולי הנ"למה~י
 אי~

והמוביל ב~ עיוני אשים
 כ~

 ~ והי~ עוד לעכב רצה לא
 אוהבו מאוד הט~ד מאתי ~לום

 יצ"ו וה~ליל לבוב חופה"ק רפאפורט כהן חיים ודש"תנאמנו
~ 

 זה בענין ודע
 שנית הנ"ל השואל ל~וןהעתק

~~~~
 ונת~רשה חלומה ופעמים שוטה פעמים שנשתטית ~חת באשה
 בעלה תחת היתה בחלימותה לאחר ונשאת הר~וןמבעלה

בחלימותה
 לער~

 ו~ם לה שהי~ צער א~זה מחמת לשטותה וחזרה שנה
 עשה לא ו~ם ל~עמים מצערה היהבעלה

~ 
 זו בשנה של~ות ~אות

 ואפשר בחלימותה היא כעת ו~ם הרופאים לה שאמרוכמו
 כמו ברפואות ותעסוק צער עוד לה יהיהכשלא ~ שת~

 שאמ~
 ה~פאים לה

 היתה זמנים כמהשהר~
 כ~

 אומדן לפי נראה ו~ם ה~ט ואחר ה~ט קודם
 כל שוטית ~אינההדעת

 כ~
 נמצא ~א זו לא א"ע לשמור יכולה ~אינה

 א~בה
 מ~

 אלא בח~י~ה המ~יין דברים
 א~

 שכתב הרמב~ם לדברי

כ~~
 ומד~ר מהדברים בא' ~ובש

~  
 ~ו~ן דב~ם בשאר ~ואל

 שהיתה הי~ וכאן נמצא וכאן שוטהנקרא
~ 

 ~שום עשתה לא אמנם
 ומה בשטותה עשתה אשר את זוכרת היא חלימותה בעת ו~םפריצות
~ם

~  
 אחת

 הל~
 שבשד~ אושפיזא לבית קשת מטחוי לערך בלילה

 הלכת למה חלימותה בעת אותה ושאלתי בעלה~חי
 ~ד~

 בלילה
 ו~י~

ל~
 אותה והכה מצערה שהיה בעלה מפני והש~ה יראת

 זאת וגם זאתלמיתה ~~ ומס~
 שבע~

 ממנה נדוד שירחיק ~זם
 ~ם ~יא פרא אדם ~וא שלו מה~יזום דבר יפול שלא מ~יומתוך ני~~ ומחשב~

 שיח~ר ובל~ד ה~ט לקבל~ו~ית
~ 

 ש~תה בעת וגם לו נתנה אשר את
 מחוט לבעלה נתנה אשר ואת חלימותה בעת נעשה אשר כל אתזוכרת
 נעל ש~ךועד

 ושא~
 ומשיבה ~~ואלת ד~ים

~ 
 מ~ת ש~א

 כ~
דברי~

 ~כ בדברים מ~ית ו~ם בתוכם ש~~ם
 תוכ~

 השאלה.

~~~
 ~~ ב~ לי נולד

 ספיקות
 ה~~

 בעתי'
 שו~

 החליט כבר
 אחר יבא ו~י לאי~ורר~א ה~

 המל~
 וכל כו' ~כא מאן

 הבאי~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

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

~~

 בתשו' הב~ח כמ~ש פיו יפצה מי איןאחריו
 ~סי'~

 רב אדומ"ו לא אם
 ב~יני וש~לבגוברין

 כמ~
 ראשונים מלכים נגד לד~ר יאה ולו נאה לו

 ולפענ~דואחרונים
 השפ~

 אינה ~"ת אפי~ וסייעתי' רש"י דלשי~ נראה
 ר"פ יבמות במס' דאי'מתגרשת

 ד~ החר~
 תורה דבר יצחק א~ר ע~ב

שו~
 יודעת ואי~ה גיטה את לשמור ב'ודעת עד כו' מתגרשת אינה

 לה באין דוקא דהיינו ~ת אומר כו' זו י~א~ ד"ה תוס' א~.לשמור
 ואע~ג עד מתגרשת אינה אביה ע"י דאפילו שפיר~"י כמו ולא כו'אב
 דפליגי משמע דבירושלמי ה"פ ע"כ כו' דפליג מאן דליכא משמעד~כ'
 דפליגי י~ל וא"כ פליגי דלא מ~מע דילן ובגמרא אהדדי אתדר"י ינאי~
 ל~ בי~ אירוש~מי דידן גמראנמי

 מתגר~ת דאינה דידן לגמרא וס"ל אב

א~
 פליגי דע"כ מוכח ועוד הנ"ל כירושלמי ולא אביה ידי על

 גרירה משום קאמר ובירושלמי בידה אונתן ינאי ר' ו~~ק ~ירו~נמידידן גמר~
 אינה דע"כ ס"ל רש"י אמנם ע~ש כו' כ~כ תימא זה דאין ר~תותירץ

מתגרשת
 א~

 בעתים נמי מ~ני לא אמאי קשה ואכתי אביה ע"י
 שוט~

ובעתי~
 סהדי אנן אב לה ביש שהרי מגורשת אינה ~זה דגם וצ~ל ח~ומה

 כיון א~א לבעלה תחזור שלא הגט קבלת ב~עת לשומרה יכול~אביה
 בעתים כ"ש לה תלי בכיפה דאטו פעם בכל אח"כ לשומרה יכולשאינו
שוטה

 א~
 ח~ימותה דבשעת

 יכו~
 בשעת שאח~כ כיון גיטה את לשמור

 אירושלמי ופליגי מה"ת מגורשת אינה גיטה את ל~מור א"ישטותה
 הא ע"כ ר"ת לפי' לפמ"ש נמצא הירושלמי נגד דידן כגמראופסק

 ~התגרש יכולה דקטנהר"ת דהו~
 א~

 שוטה שאינה בקטנה היינו לכתחלה
 קטנהאבל

 שו~
 להתגרש יכולה אינה תאוה בת תהוי שתגדל כיון

לכתחל~
 ח~מה ועתים שוטה עתים כמו

 א~
 גיטה קבלת שבשעת

 ליכא חלומהבשעת
 חש~

 לה חייש בשטותה הוא שאח"כ כיון גרירה

וא~
 פי' מהר"מ

 בקט~
 ה~עם שכתב א~א שוטה שאינה

 משו~
 שי~יאה

 הטעם והוא ע~ש כו' דר אדם דאין ישאנה מי שוטה לאפוקילאחר
 ל~ ידעתי ולא החרש בפ' ~רא~ש~כתב

 ר"ת שכתב הטעם כתב לא
 בקידושיןבע~מו

 ד~
 שר"ת משמע בקדושין אמנם ע"ש תאוה מ~ום מ"ד

ס~ל
 דא~

 חייש גדולה בשוטה דדוקא לגרירה חייש לא שוטה בקטנה
 מ"שוצ"ע

 מעתי~
 חלומה

 דחיי~
 לגרירה

 דלבסו~
 זו קו' מצאתי אח~ז

 מקוםבס'
 שמוא~

 ב~' מצאתי ~וב ע"ש והנאני פ"ב סי' בתשובה
בפ' יש"~

 בעתי~ החר~
 שוטה וכן בדיעבד מגורשת חלומה ועתים ~וטה

 אינה מדאורייתא וסייעתו לרש"י נמצא אביה ע~י נ~רה אוקטנה
 ~יה בי סוכן כן אמנם שוטה בעתיםמגורשת

 מק~
 לגרשה ויוכל טעות

 קודם עמו ~תנות האשה קרובי רוח על עלתה לא דע~כ לכתח~האף
 כמבואר לאיש לישא רשאי ואינה שלה גט תהיה לא היה דא"כהנישוא~ן
בסי'

 הנ~~
 אחריו הבאים וכל ברמ"א

 דא~
 אם מגורשת אינה בדיעבד

 חזרה הגט דלאחר אמרת ואי בחלומתה כך שתשאר נראה שהיהלא
 ~טעון יכול ~ן וכיון בנ~ד כאן נמ~א היה לא זאת ~ם באיזהלשטותה
 אחותנו השומר לגרירה לחוש מחויב ואין לו היה טעותשמקח

 ואף תחתיו בנשתטית אלא איירי לא ובפוסקיםובגמרא הו~
 ג~

 שהתוס'
 ר~פכתבו

 החר~
 נישואין רבנן בה תקינו כבר דנישאת היכא מיהו ז"ל

 ועתים שוטה בעתים וגירש בעבר דמגורשת דגמרא לדינאהיינו
 לדידן וכןלכ"ע חלומ~

 בבתו~
 עד יטמא לה לאיש ~יתה לא אשר

 יו~
 מותה

 וקיבל ו~בר עמו שהתנו י~ל שפיר מות' יום עד בה לטפל ועומדמצווה
 וקיבלו קיימו כבר הזה בזמןאבל

 תו~
 ~מסדר ודאי ז"ל הרמ"א משה

 דהרי מחדא המסדר הרב פליט לא אכתי וא"ל ע~ה משה וכדתכדין
 ונלע"ד לכתחלה כן לעשות לבו מלאו ואיך בדיעבד אלא התיר לאהרמ~א
השפלה

 פשו~
 דרמ~א

 ע"~
 התיר

 א~
 דקדוק לדקדק יש דאל"כ לכתחלה

 הזהב לשון ~~ש~נו היטבהדק
 ל~

 לתלמידיו ~לשנות הו~ל כ~כ האריך
 חלומה ועתים שוטה בעתים אבלבקצרה

 והית~
 כך שתשאר נראית

 חלומה ועתים שוטה בעתים אבל ה~פ א"ו בדיעבד ~ורשתבחלימתה
 הגט אחר עכש~ו שהיאר"ל

 חז~
 להיות

 עתי~
 ~יתר כבר ~וגרשה ~וטה

 ~ובדא מהדרינן לא בחלימו~ה שתשאר נראית שהיתה משום וכדת~דין

א~
 כן נמי ~יירי ע"כ מהרא"י וגם שוטה עתים להיות עכשיו שחזרה

 מדברי וגם הגט ניתן לא ~עדיין משמע שלו התשובה ל~ון מתוך~הרי
השואל

 מש~
 לא שעדיין

 עש~
 ~יתן ~אי אם ששאל אלא מעשה

 כו' ~דבר יצא אם ~רא"י ו~שיב רב בי בר לכלכמובן הג~
 דא~

 לא עדיין
 דהשואל ה~פ אע"כ הגטניתן

 על~
 שמא לחוש ~ם ראשו על מורא

 כך הוא הדין ~ו~ בעיניך נראה אם השיב זה על לשטותה עודת~ור
 שתחזור אף יצא בחלימו~ה שתעמוד שנראית מ~ום בהיתר הדבר יצאאם

 מצאת~ ו~ח"ז ודו"ק מדויק כן נמי הד"מ ל~ן וגם שוטה ~עתיםאח~כ
 שמואל מקום~ס'

 דקדוקי~
 ~בינותי לא ותירו~ו אלו

 ע~"~
 ~י תיתי

 הראשון ~~ט ע"כתיתי
 נע~

 ואיך וכדת כדין
 שיי~

 ואף בה מסופקין ~ם לומר ל~גט ~שטן פהפתחו א~ שקרובי לו~ר
~~ 

 תו זה ~ל על
 סמיכנא אדרבנן אנא לומר ~י אכת~ עמו התנו שמאאמר

 שאמרו סמיכנא א~פאים וגם מתוקן שאינו דבר מת"י מוציא חברשאין אח~~
 הכפורים וביום בנדה באיסור אף מצינו שהרי בחלימותהשת~אר
 מד~נן רק שזה ~וטה ~עתים ו~ש"כ לחולה להאכיל ארופאיםשסומכים

 א~ת~ בינ~~ תנאי שהיה שמעתי זאת כל כותבי א~ר ב~"ד גםומה
 איש זאת וגם לקבל שאוכל הייתי ס~ר לומריכול

 מהי~
 אף לי אמר

 לפני שטותהבעת
 בע~

 שאינה שטותה בעת נראה עתה וגם ראשון
 לשמור ויכולה כ~כ~וטה

 ו~~ א~
 חלי~תה בעת לי הגידה היא

 ויודעת א"ע ל~מור יכולה היא שטותהשבשעת
 מכ~

 את לש~ור אף וכל
 בחו~תה ימים מכמה היא כעת וגםוס~ה

 ונרא~
 שתשאר

 כ~
 רק

 שאביה לה שהגידו צטר מחמת היה זאת פעם באיזה לשטותהשחזרה מ~
 לה שהיה ~ער ושארמת

 וג~ מבעל~
 לעשות ה~פאים שאמרו רפואות

 עשה לא ואב תמוז בימילה
~ 

 יש זאת וגם היא גם הגידה וכן בעלה
 היתר יהיה שלא באם מגזם תמיד שהב~ללחוש

 ~גר~
 ממנה נדוד ירחיק

ויעגן
 אות~

 טע~י הני ומכל לכל כידוע ועביד דגזם בחזקה גברא והוא
 ל~רפם יש ~ם ~ואלאני

 וכ~
 ולא ~לכה לא כתבתי זה

~ ~  
 רק

כתלמיד
 השוא~

 תל הדור ומופת גאון האי רב מר ניהו הוא רבותיו את
ש~כל

 פוני~
 יהודא ~"ד אשמור מלך פי ואני תורה מפיו וי~קשו אליו

אוירבויך~

 ~~~~ו ~~~~~~~~~
 ~ו~~ ~~~~~

 ~~~ו
 ~~~ ~~~ ~ו~~ ~~

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

 ~~ו
~~~~ ~ 

~"~~~
 רוכ"ת דמ~ש והוא ק~י~ן דשאילנא אהא להשיב באתי

 עתים מה"ת אפילו רש"ידלשיטת
 שוט~

 חלומה עתים
 למר אשתמטתי'מתגרשת אינ~

 נשתטית וז"ל החרש ר"פ במתני' ר~"י דב~
 בגמרא יו~יאלא

 מפר~
 בה ינ~גו ~לא

 מנה~
 הוא דרבנן ותקנתא הפקר

 זו קושיאומחמת
 הגמ' משני לא אמאי ד~

 בעתי~
 ועתים ~וטה

מחמת חלומ~
~ 

 גיטה לשמור נמי יודעת אינה ~טותה בעת אם אלא מוכח לא
 הגמרא משני לא אמאי דאל"כ חלימותה בעת אפילו מתגר~ת אינהאז
 לשמור ~יודעת ב~וטה מידי מוכח לא אבלכו'

 גיט~
 שתהא

 אסור~
להתג~

 לדחות יש דמר קושיתו כי גם ומה שטותה בעת אפילו ~"ת
 דבר י~חק רב דאמר דהא הגמרא מ~ני לא אמאי פריךדמאי

 דהא חלו~ה בעתים איירי מתגרשתשוטה תור~
~ 

 בעת שמגרש איירי יצחק
 בעת איירי ואי בע"כ אפקחת דהוי מידי קאמר טעמא דהאשטותה
 סתם נקט ד~א ועוד שטותה בעת דאיירי אלא לרצונה הוה ~אחלומתה
 דאפ~' מהכ' מוכח איך וא"כ שוטה כ~יא נמי ומשמע מתגרשתשוטה
 חלימותהבעת

 אינ~
 מתגרשת ח~ימותה בעת לעולם דדלמא מת~רשת

 אהירושלמי דידן הש"ס פ~יג~~א
 וה~

 דפריך
 אד~

 משום היינו י~חק
 בעת איירי יצחקדר'

 ~טות~
 משני לא א~י שהקשו התוס' וקושית

 שפיר ו~י שטותה ב~ת מתגרשת איהי דמ"מ שפיר אתי אב להביש
 האלאוקמא

 ד~
 לקו~ דמי ~א דמר קושייתו וא"כ ב~~י יצחק

 התוס'
 כו' חלומה ד~ים למ"ד דליכאהרי

 אסו~ ת~י~
 מדאורייתא להתגרש

 את ~מור דיודעת היכאובפרט
 ~יט~

 דלא ו~~ז א"י א"ע ל~מור כ"א

 אל~הו~
 כדאיתא רבנן גזרו לא פ~ו ביטול דב~קום לומר נלע"ד דר~נן

 נדהב~~כת
 ד~

 מכל מ"ש לשמאי ה~ל לי' דקאמר ע"ב ג'
 ~תור~

 דעבדינן
סייג

 א"~ א"~
 מפו"ר ומשני והלל הש"ס ופריך מפו~ר ישראל כל בטלת

 תרווייהו ו~לל דשמאי הרי וכולי אמינא דקא הוא לטהרות קאמינאמי
 ביטול דב~ום~ל

 ~ פו~
 שכתב בנ"ד וא"כ ~נן גזרו

 רוכ~
 שלא

 חז"ל הע~ידו לא נלע~ד בזה ~ו"ר עדייןקיים
 דבריה~

 זה אין וכ~ת
 אחרת שישא לקיים ליה א~ר דהא פו~רביטול

 עלי~
 ע"פ

 ב~תובות ~אמרו דחז"ל טע~א בתשובה כתב דהריב~ש ~א ר~ניםמאה ה~כ~
 ע"א ע"זדף

 וש~
 ל~וציא אותו דכ~פין ילדה ולא שנים עשר עמה

 ~צלה אחרת ליקח לו דאפשר לאפוקה חייב לא דמדאורייתא וז"לופר~"י
 ופי' וכו' קא~ר מדרבנןאבל

 דטעמ~ הריב~
 ד~ל מ~ום הוא דרבנן

 בשביל חז"ל ח~ו ~א"כ עכ"ל אחריתי ל~ יהבי לא ביה דא~ידאכמה
 להוציא לכופו אחריתי ל~ יה~ידלא

 א~~
 הם

 אמ~
 א~ו ~ם

גזרו ה~
 ש~~

 ינהגו שמא ב~ביל לגרש
 ב~

 אמרו והם הפקר ~~ג
 ד~ל פו~רביטול ב~ו~

 ז~
 אחריתא ל~~ ~ב~ לא ב~ה ד~גידא

 ~עתי~ ובפ~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~"~~~~~~ ~~ 
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חלו~
 דאינו

 אל~
 חלימתה בעת ~גרשה הוא דהא ל~זרה ~זרה כמו

 אלאוליכא
 ח~ש~

 ~~ו לשטותה נמי ~חזור ואם ~~~ה תחזור שמא

אל~
 בה ינה~ו שמא ~זרה

 מנ~~
 ו~שביל הפקר

 חשש~
 אין כזו רחוקה

לדחו~
 אמרו דאם

 בז~
 בשב~ל להו~יא ~פין הש"ס

 יהבי דל~ חשש~
 כלאחריתי

 ז~
 ד~~ידא

 ב~
 בזמנינו ~~ש

 דאי~~
 חרם

 ד~
 ~ה לישא

 מ"מ ~נים מאה לו שי~ירו ואף אש~ועל
 ל~

 משום ~חריתי לי' יהבי
דאגידא

 ב~
 הא

~ חד~  
 שנל~ד

 בה~תר~
 נלע"ד עוד גברא ~אי

 דהא~בהיתרא
 אחרינ~ טעמ~ גבר~

 דהא ראיה להביא דנלע"ד
 אף לגרשה ~וטה ובעתים חלומה ~תים אוסריםדמחמ~רים

 אלא כוונתם איןחלימתה ב~
 היכ~

 לה דאית
~ 

 לחלימותה קבוע
וא"כ ולשטו~

 ש~~ א~
 שתחזור ידע חלימותה בעת

 לשטות~
 ~יני אם אבל

 ~תם מן ל~ש איןכך
 ש~

 הביאו ~ב דהרשב"א לשטותה תחזור
 עתים שוטה בעתים ודוקא וז~ל~"י

 חלו~
 ב~קר~י אם אבל

 ואין הואיל נתרפאת ושוב ונשטית ונתרפ~יתנ~תטית בעל~
~ 

 לחוש ~ין וסת

ש~
 תחזיר

 ~ש~ת~
 עתים מקרי לא וכה"ג זימני תרי מחמת

 עכ~ל שוטהעתים חלו~
 ~רשב~~

 הרי
 ד~רי~

 דהיינו וסת לה שיהיה הרשב"א
שלש

 פעמי~
 ס~' והח"מ

 ס~ קכ~
 ד~יל ו~ל כתב ~'

 בא~ פס~
שהי~

 עתים
 ~בל כך שתשאר כך נראה היה א~"כ מגורשת ~י~ ~לו~

 שתחזיר וידע חלימתה בעת ו~רשה ולשטותה לחל~תה קבוע עת להביש
 בשם ~רי"ו בתשו' כמ"ש פוסקים קצת לדעת ~ורשת אינהלש~תה
 ונלע"ד ~ח~מ ע~ל כו' מהרש"ל ובת'הרשב"א

 דדוק~
 לה שיש במי

 קבועעת
 שקב~

 שהיא אף אח"ז א"כ הרשב"א כ~ש דוקא ~"פ
 ובזה לשטותה שתחזור בודאי יד~ינן כ~לו הוהבחלימותה

 אס~
 ~רש

 קבוע עת ~םאבל
~ 

 או חודש בחלי~ה להש~ת משל ע~ד
 ~~ת מדתה שינתהואח"ז תקופ~

 חלו~
 יותר

 מז~
 הקבוע

~ 
 לא תו א~כ

 שתח~רח~~ינן
 ל~ות~

 ~ד וז~ל בתשו' שכתב רש~ל מדברי עוד וראיה
 ~יא אפילו אומראנ~

 חלו~
 מסכימים קרוביה וכל ל~ט ומתרצה ממש

לכך
 ~פ~

 ~ין
 ב"ד ~ות בלי לג~~

 שיד~
 שיכולים הדברים בא~ת

לשמור
 אות~

 בה ינהגו שלא
 מנה~

 ש~י' ועת רצונם בלתי ~בל ה~ר
 בדיעבד אפילו בעיני היתר אין ממש חלומהשהיא

 ליש~
 אחרת

 מ~ חלו~ ~רי דאיזה לש~ורים דבריו נתןולכאורה עכ"~
 דהתיר

 רצונהע"פ לגרש~
 עתים ~ם מקרי ואי~

 חלו~
 בדיעבד ~פילו ואוסר

 ~יא ד~ל א"ש דלעילולדברינו
 חלו~

 רגילה שהיא ממה יותר רב ~מן
להיות

 חלו~
 חיישינן לא ותו הואיל וא"כ

~ 
 תחזור לשמא הספק

 ידעו ש~ב~ד עוד שהחמיר רק ר~ונה ע"פ ל~רשה ~תר אזלשטותה
 ש~פ במי דהא הפקר ממנהג יש~והשקרוביה

 אסו~ הד~
 להת~רש

 מועיל~ין
 ב~

 לה ביש אומר בירושלמי דהא לשומרה י~לים ~רוביה
 אסור ~רירה משום ל~ד אח או בן ~ו~ב

 אל~
 דנדונה בהאי

 רש"ל דמדברי ~רי לשומרה יכולים שקרוביה החומרא מצד כתבממש בחלי~
 מש~נמי

 ~"א מדברי גדולה ר~יה ועוד דלעיל כדברינו
 דה~

 לכאורה
 אם דדוקא קי"ט בסימן שכתב מאדתמוה

 גרש~
 כו' חלי~ה בעת

~דרינן ל~
 עובד~

 מש~ ל~~ו~ וב~רא"י
 שעדיין

~ 
 ורוכ~ת גט נ~ן

 שמובן כמו רמ~א ~בין ~א מדוע וא~כ רב בי בר לכל מו~ן שכןכתב
 שם וגם ~ד"מ עיינתי כן מדויק הד"מ שמלשון מ~ת ו~ש רב בי ברלכל
 שאל ואח~ז ~י~ ~בר שהחכם בהדיא~תב

 גדו~ תמ~ ולכאו~
 על

 הגט ניתן כבר ד~םרמ"א
~ 

 השואל שאל זה
 ~ר~~י שהש~ ז~ ו~

 ~יון עד שי~~ו הראשוניםב~ריו
 ולדברי~

 ד~יל
 ניח~

 שהשואל
 הגט נתן~בר

 וע~~
 ~יו

 מח~
 בדיעבד ~~ילו ~מחמירים פוסקים

~חר
 ~נית~

 שלא הגט
 יש~

 ו~שיב דל~ל רש~ל כד~ר~ ~חרת ~שה הבעל
 סיון עד שימתינו~ר~~י

 ש~
 היה

 ז~
 שירבו

 הימי~
 שרגילה מימים

 עתים~~ות
 ~לו~

 מכלל ~א ו~ז
 ~לו~ עתי~

 שוטה ~ים
 מ~ חלו~מקרי ות~~

 בנ~אי להמתין ~ו ש~~א השו~ל וש~ל ~חרת ישא ואז
 ס~ן ~ד~אחרת

 ו~~
 לו

~~ 
 תחזור שלא דע~ך באומדן לך נראה היה

~~ו~
 ~ז

~~ 
 שלא

 ש~~
 בכדי ~יין

 שת~~
 אם ו~תה משי~ר

~~
 ב~יתר הדבר

 י~~
 ש~תב ודקדוק

~  
 הו"ל

 ל~
 ל~וב

 ~בל~לשון ב~
 ב~י~

 מגו~ת ב~ל~תה שתש~ר נר~ית והיתה כו~ שוטה
בד~בד

~  ~  ונימ~~ ט~~ ל~ ~~~נ~ 
 לת~רת

 כתב רש~ל~~~' והו~ ז~~ מ~
 ד~~

 א~ ~ אין ~דיעבד ~~י~ם
 ~י~ אם

 ~בלשגגה ע~
~~ 

 וגירש עבר
~ ~~ ~ס~  ה~י~ ~ 

 בת~תם חכמים
 ~תב ~י~ ~~לו ו~~זעכ~ד

 ר~~
 ~~ונו

 ~ו~ ה~~ ד~
 לט~ת

 ד~~
 ~א~ ב~י גי~ ~ב~~~

 ה~ט ~מסדר ~~וץ ב"ד
 ל~

 ידע
 ~ו~

 ~ים

 השתא ~עידו ~ם ~די~ ~ו~~ אפ~~ו~
 ~ית~ ש~י~ ~~~

 ~~~ד~
 ~תש~ר ~~ית

 ב~לי~~
 ו~ב ~זך ~לשונו ~~ו ד~דק ~ך

אב~
 שתשאר נראה שהיה מפני חלימותה בעת ו~רשה כו' שוטה בעתים

 אם לאפוקי כך בשביל שעשו ב~ד ע~פ הוה וא"ככך
 ל~

 עשו
 א~

 ע~פ
 ל~ם הגיד שלאבעל

 שהי~
 כן דאם אסור בדיעבד אפילו אז כו' עתים

 שפיר דייקו ~ן אם ~רשה כך ~ני דאם ועוד כו~ חכמים הועילומה
 הו~ל בחלימותה שתש~ר נראית שהיתה העידו אח"כ ~םאבל

 רמיאדלא מלת~
 על~

 יצאה בחל~ה רב זמן שהיא בנ"ד ולפ~ז כו' דאינש
 עתים שוטה עתיםמכלל

 חלומה ומקרי חלו~
 מ~

 ומותר
 לגרש~

 על
 ר~ונה~י

 והוא אחר בענין עוד לפרש יש דלע~ל רש"ל דברי הנ~
 ע~

~
 ק~א סי~ הש"ע דכ~ב

 סעי~
 הוה חלים כשהוא ~ירש אם באיש ג~

 ל~מרי שפוי שא~נו אע"פ~ט
 והי"~

 וז~ל ה~ב"א מת~
 אע"~

 שפוי דאינו
ל~מרי

 כסת~
 לא ~' כפקח הוא הרי חלים כשהוא דק~מרי ~לתא

 אל~ כשנשתת~בבדי~
 קורע ואינו בענינו מד~ר שהוא חלים שהוא

 וא~ו בבה"ק לן וא~ובגדיו
 יוצ~

 לו שנותנין מה מאבד ו~ינו בלילה
 חל~ סימני עדיין תשש ~הוא ואעפ~י כו' שוטה סימנישהם

 ני~רים
 שלאב~ופו

 נ~רפ~
 בשעת אפ"ה מחליו ~מתחזק כאדם א~א לגמרי

 ו~ב"ש הח"מ וכתב עכ"ל לש~ו כפקח הוא הריחלי~ו
 אע"~

 ד~שה
 ~ותה מ~רשין אין ח~מה עתים שוטה עתיםשהיא

 ש~
 משום הטעם

 חלים עתים שהוא דאיש דומיא זנות משום באשה דגזרו הרי עכ"לזנות
 וא~כ ל~רש ומותר~ו'

 ה~
 שאף היינו חלומה בעתים באשה דגזרו

 אינהבח~ימתה
 אבל במ~ש רש~ל נתכוין לזה אפשר וא"כ ל~מרי שפו~

 היינו שוטה עתים דסתם ~ל ממש חלומה ~יא שפויה ועת ר~ונהבלתי
 אין נמי חלימותהשבעת

 שפוי~
 אבל ממש

 חלו~
 ש~ויה היינו שכ' ממש

 בנ"דל~ז
 ~יט~

 ש~יה עתה הוא מר לפ~ש ~הרי ~מור היתר שיש
 רוכ"ת שהתחיל מה ע"פ שלישי היתר נ~"ד עוד ל~רשה ומותרל~מרי
 ולא ל~רשה שיכול סבר אי~ו ד~א ~עות קדושי דהוהלמימר

 ואילו~איסור יד~
 מקדשה היה לא ל~רשה יכול שלא מהאיסור י~ ה~

 טעות קדושי הוה ~פיר וא"ככלל
 וע~

 אותה ל~רש מס~ים הנני אלה כל
 היום ~~ח באתי לראיה הדברים לכל כ~ת יסכים אם הטובמר~ונה
 תק"ז ~ייר י"א הששייום

 לפ~
 לבוב חו~~ק רפאפורט כהן חיים נאם
 י~~ווה~ליל

~ 

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

 ~~ו
 ~~ ~ו~ ~~ ~~~

 השאלה בנדון דעתי לחוות בי זייניו ותלי ~ב ~לי~י ידיו מעשה~~~~~~
 העידו ששנים מר כתב דבריו בסוף הנה לפניו באאשר

 אותו שמכיריםבפניו
 בט~

 דה~ט בשש צריך דין לית ולפ~ז ~מור בבירור
 לה~ירמועיל

 ה~ש~
 ~א ~פ אפי' זו דהכרה ק"כ בסי' כדאי' להינשא

 ע~פואפילו
 א~

 להשיב אך אותו שמכ~ים העידו ששנים מכ~ש ו~רוב
 יפה ל"ז בסי~ והוקבע קדושין ממס' מכ"ת שכ' ~יתר ~"ד באתיכבודו
 שר~ה ומהכוון

 מכ~
 לחלוק לבע~ד שיש ואף ו~ל דבריו לסתור

 דבשל~
בבריי~

 לא
 כ"~ ~~~ הוחז~

 הוחזקה כבר בנ"ד אבל וכו' דיבורה ע~פ

~"~
 מוצי~ה ומי וכו'

 מחזק~~
 ~ה לא מכ~ת המחילה אחר עכ"ל

 דהוח~ה דאע"גכלום
 הו~ א~

 אדם דאין מטעם מחזקתה מוציאה

 ול~חוט~
 לו

 ו~
 ההוא בין לחלק שר~ה

 דל~ ד~בריית~
 הוחזקה

 א~
~~  ~ ד~~ 

 ~ינו
 דבשלמ~

 הוה דיבורה ע"פ ההיתר הוה ~ילו
סברת

 מכ~
 ש~ר

 דמש~ לו~
 התם

 הי~
 ~ום נא~ת

א~~ הו~~ ד~
 רק

~  עצ~ 
 להתיר ~"כ נאמנת

 עצ~ ע~
 בנ~ד משא~כ

 ~פ לסמוך ~ין שוב א~א דבורה בלאשהוח~ה
 כתובות במס~דתנן כ~ ל~תי~ דבו~

 ד~
 כ"ב

 ע"~
 ש~מרה ה~שה

 וגרושה הייתי א~
 ש~סר שהפה נא~ת~ני

 הו~
 עדים ~ש ואם ~תיר הפה

 ~"~ שהי~~
והי~

 שבנ"ד ב~מת אבל נ~מנת ~ינה ~ני ~רושה ~ומרת
 נ~

 ~היתר
 כמוהוא

 בברי~~
 הבעל ~פ

~~ 
 ~דם ~ין

 חוט~
 וכו~

 לי ~ ~~
~ם

 הוחז~
 כבר

~"~ 
 ~ו

 ~~ ע~ שהוחזק~
 ~יה לא הה~תר הלא

 ~ם כי חיין~נו
~~ 

 א~כ
 ל~

 ה~ה
~  ~ום ~פשי~ 

 ~~ שניהיתר מ~ ו~
 דאשה

 שהרי ברור הי~ר אין נמ~ ב~ ומנסב~ די~ק~
הו~

 אבעי~
 ~י ~י~שט~ דל~

 נ~~ דע~ טעמ~
 ד~שה משום

 ו~ו~ דייק~
~ו

 ובר~~ משקר~ ~~ לגלויי ד~יד~ ~ת~ ~ו~ טע~
 החליט

ה~~
 א~מ~ ~מוך ד~ין נמ~א ל~ר כו~ ד~~דא מלתא ~ום

ל~ד דדייק~
 לי~~ ל~ל~י דעביד~ וטע~

 דהתם ב~ד
 דה~ דמלת~ פירוש~

 יב~ ~י הבעל ד~ם ~גלוייעבי~~
 י~נו מי בנ"ד ~בל

 ומ~
 ~ם

~~ 



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

 ~~ ס~~~~~"~
~~~~~~~~ ~~~ 

~~~

 דל~א להיפך לחוש יש א~חלא ~א~רואף
~ 

 אלא הודה לא שהודה
 והודה ~~ונו על בהול והיה ~עוחיו ~~נו שניקח ליה אנסו דזוזי~ח~ח
 ~יא ובפרט שקרעל

 הבטי~
 שוב א"כ החרה לה כשיהיה ~חנה לו

 אין בו לו~ראין
 אד~

 ~ח~ח היחר גם הנאה לו יש שהרי לו ו~א חוטא
 הסי~נים דנודע איירי ד~ח סי~נים דבשל~א כלוס אינו ל~נ"דהס~~נים
 שיא~ר עכשיו לו הגידה היא דל~א בחי אבל בו נ~צאו וכן בחייו בושהיו
 אפ~ר שבגופו סי~נים וגם בגופה יש אלוסי~נים

 לקלקלה כדי ח~ו~
 בגופו לה יש אם אוחושאלה

 סי~ אי~
 ו~וף לה שיגיד אוחו ושכרה

 דברים אחי יש ועוד אוחו ש~כ~רים העדים ע~פ ~וחרח האשההענין
 ואי"ה להאריך פנאי ואין לשלום ליסע לפני נכון שהדרך רק זהבענין
 נטויה ידיעוד

 לכח~
 לשלום בביאחי ~יכוח ל~~ח

~~ 
 אשלח

 ~והרר~ הנג~ד~ הרב~יליד
 וכעח לידו ~לחנו והוא סטריא ~ק"ק הירש

 והגם אייר י"ט ב' יום עד הגיעני לא דרוכ"ח ואגרח טובא~ידנא
 כאשר אחר לאיקלים דעחי ~לחווח ~צ~י ל~וע היהש~ראוי

 לגליל אלו בענינים דבריהם לשלוח עצ~ם ~נעו קשישאי שרבניבחשובוח נ~
 הנגיד לא~בח ~יחי אך ש~םשאינו

 ~והצ~
 כ' ג' יום היום ~נ"ל.

 חיים הדרש"ח ו~~ני ה~ער~ ~אלקי וברכה שלום ויקבל חק~כאייר
~ץ
~ 

 פרע~ישלא אבד"ק הגאון ח~ו' עחקה
 ז"~

~~~~
 ב~ר לאיש נישאח קהלחינו ~ילדי יעקב ה"ר בח בילא~'

 ~אחה הלך ואח"כ ז~ן באיזה ש~ה ודרו רישא לק~קהס~וך
 האשה אוחו הכירה ואח"כ יאנוב בק"ק אחרח אשה ונ~א קטט~חוך
 בכפרהנ"ל

 טעשרקווי~
 לא שקולו רק בו ענחה פניו הכרח עין בטביעח

 לביחה לחזור בדעחה והיה בידה ספק היה זה ו~ח~ח בעלה כקולהיה
 הגידהואח"כ

 סי~
 חחח ~כה רושם בגופו

 הח~
 ~צאו וכן ברגל וגם

 בב"ד הנ~ל האשה הגידה כן אוחו שרפאו ~כה ~ח~ח כנ"לרוש~ים
 שילך הנ"ל בכפר אוחו וכפו טשארטקובדק"ק

 לק~
 הנ"ל טשרטקוב

 שהוא חחלה כיחש הנ"לובק"ק
 בע~

 בעלה שהוא והודה אוחו וחפסו
 שנכחב הגידו ה~יה אשחו וקרובי א~רהם אביו שם שניהםוהגידו
 אביו שם ששינה א~חלא הוא ונחן ש~ם אביו שם השניה אשחובכחובח
 אברהם אביו בשם אוחה גירש וכן להכירו שלא כדיבכחובה

 שהי' הפסק כפי ~אחו הסוס ליקח הנ"ל האשה עם ~יו אנשיםנסעו ואח"~
 א~ר וגם אשחו היחה לא הנ"ל שהאשה וכיחש פיו ופער הנ"ל~ב"ד
 נסחפקו הנ"ל הכ~ה ו~ח~ח שלום הוא אביוששם

 בק~
 טשארטקוב

 הנ"ל. ~עשה וחחום כתוב לידה ונחנו הנ"ל גט ע"י להנשא להחירהאם
 כי באריכוח הכחב בגוף יעי' בהחירה לעיין לכשי~ה לחכם בקיצורו~'
לא

 כח~
 הכחב חורף רק

 הא~ והנ~
 אביה לביח ~ולדחה ל~קום חזרה

 ו~ופה ~זור י~צא אולי בדינה לעיי' ו~בקשת ושואלחלקה~ינו
 זה ~גונה להחירהל~חה

 כ~
 שקדו והרבה ~נים רכה והיא שנים

 ב' אלא חלוי הדבר אין בלבי וא~רחי ישראל בנוח חקנוח עלחכ~ים
 שלי פנאי ולקחחי לקהלחנו חזרה כ~ח וגם קהילחנו ~ילדי שהיאבאשר

לעיין
 בז~

 יורינו וד'
~ 

 הא~ח בדרך להדריכני הש~ים
~ 

~~~~~
 ב~סכח דא~רי' להא זה דין לד~וח לע"ד נראה היהריהטא
 שא~רה האשה ה~ונא רב דא~ר וז"ל ~"ב פ~ט דףגיטין

 בפני פני~ ~י~ אשה אין חזקה נא~נח גרשחנילבעלה
 בע~

 ואידך
 אבל בפניו ה~ונא דרב אח~רכי

 ש~
 וכן עכ"ל ו~עיזה ~יזה בפניו

 נא~נח אשחו שהוחזקה דאעפ"י ד"ד גירושין ~~~ בפי"ב הר~ב"םפ'
 א~ גבי י"ג דין אישוח ~ה' בפ"ד וכן~"ש

 ~אחר קידושין שקבלה
 י"ז סי' אה"ע הב"י פסק וכן ע~ש הנ~ל דין ג"כ הזכיר בעלהבפני

 וב~כח ע"ב ק"ב דף כחובות ב~' ה~ונא דרב להא אי' וכן~ש ס"~
 קי"ו דףיב~ות

 ע~
 ע~ש

 וא~~
 בפניו לו~ר ~יזה אי~ דג"כ י"ל בנ~ד

 אם בעלה~הוא
 ל~ין ה~ף ד~ות לו אין בא~ת אבל בעלה אי~ ה~

 בעלה ~וא יד~~ גרשחני ~א~רה ~שה גבי דבשלמאזה
 וא~

 לא אם
 אינה בעלה הוא אם ~~נ ~~ח היתהיד~ו

 ~עי~
 הוא אין ואם

 ~וחזקח א~ה דהרי לעל~א ~וחרח ~כ היא~~ה
 לא~

 לאחר איש
 שה~א או~ת שהיא בנ"דאבל

 בע~
 לאו הוא דל~א הכחישה והוא

ב~לה
 וא~

 ~אן ~ין
 ה~

 אחר דנגד
 וכן ~י~

~ 
 ~ג~א להוכיח

ד~~
 ס~ ד~ קידושי~

 ~א קדשחני או~רח היא ז"ל ע"א
 או~

 לא

קידשחי~
 והיא בקרובוחי' ~חר הוא

 אסו~
 ב~~ביו

~"~ 
 ולכאורה

 אשה אין חזקה א~רינן אםק'
 בעל~ בפני ~עי~

 א"כ
 ל~

 הוא יהיה
 בקרובוח~' אוחו לאסור נא~נח חהיה לא ל~ה בקרובוחיה~וחר

 שאו~ר ~י שיש א"ח בשם הב~י וז"ל הנ"לחז~ה ~ח~~
 ד~

 ה~ונא דרב
 דאחי בח~ה אלא אשחו ש~יא ברורהעדוח באי~

 חז~
 בחרייחא

 שהיא ברורה בעדוח ידעי' אי אבל דרבנן ו~טל דרבנן דאחיק~ייחא ו~בט~
 דבריו ואין וז"ל הב"י עליו וכחב א"ח ~"ל ה~~נא לדרב ליחאאשחו
 דהאי לינראין

 חז~
 ~קלין דהא דאורייחא אלא הוא דרבנן לאו

 טכ"ל החזקוחעל ושורפ~
 וא~

 ~חיר זו חזקה ~ל ס~כי' אם
 ל~ א~

 לא
 ~אן אין אחר דנגד ודאי אלא הנ"ל חזקה ~"י בקרובוחיה הבעלנאסר
 אינו שהוא או~ר הבעל והרי כללחזקה

 ו~כחי~ ב~~
 שלא

 וא"כ לקרובי' דאיסורא חחיכא שווי~ דנ~ה רק להעיז וי~להאוחה ~יד~
 גרשחני גבי דבשל~א ו~יזה אישה ולאו אחר הוא דל~א ג"כבנ"ד
 בעלה שהוא עדים שאין אף ~~ננא~נח

 דא~
 הוא

 בע~
 ~וחרח היא

 ~עיזה שאינה חזקה~כח
 וא~

 בעלה אינו הוא
 בלא~

 ~וחרח היא
 דאינה אפשר הוא שיחן בגט עצ~ה להחיר דבאחה ~א אבלל~ל~א
 סי~ בח"~ באה~~ ועיין הנ~ל ~עםנא~ח

 דנגד החם דאי' הנ"ל
 דבפני ~רש וגם גט גבי ~עיזהאחר

 בע~
 לדברי' ~ודה אם חילוק אין

 ~~ש לאאי
 ס~

 ב'
 ולכאו~

 והוא שקדשחני דין ~~ש הוא דידן דין
 ח"ד נפשה ד~ווי' קדשחיך לאאו~ר

 אב~
 בעלה על לאסור נא~נח אינה

~~
 וכו' ~עיזה אחר דנגד ~שום ל~~א להחירה נא~נח אין כאן

 דישדי"ל ~
 הסי' ע"י ~א~ גט ע"י להחיר~

 רוש~ שא~ר~
 וכוונה ה~כוח

 הוה ה~קום ~וונה דאם ~לקח גבי פסק והט"זה~ום
 כ~

 בצד נקב
 פלוניאוח

 ו~
 אא"ז בשם ~ז ס"ק סכ~ד י"ז סי' באה"ע הב"ש הביא

 דרושם ~"ב ובשו"ח ~ובהק סי~ן הוי דרושם לבוש בספרו יפה~ר"ם
 א~ח הפי' ד~י כחב והט"ז ~ובהק סי'ל"ה

 וה~
 רושם

 ס"~ ל~
 אבנ

א~
 הוה ה~קום צ~צם

 סי~
 דידן בנידון וא"כ הב"ש עכ"ל ~ובהק

 הו"ל ה~קום~כוונה
 ס"~

 א~~י סי' והוי ס"~ הוי דלא ני~א אם ואף
 ~אה דאפילו כחב סכ"ד הנ"ל סי~ן באה"ע ר~א דבהגה"חהגם

 ~וב~ים ~אינםסי~נים
 אינ~

 בשם הב"ש הביא הרי ע"ש כו' כלום
שו~ח

~~ 
 אין גרועים סי~נים דדוקא הרא"ם שו"ח בשם שהביא

 ~טרפין בינונים סי~נים אבל~~טרפין
 ע~

 שני דא~רה בנ"ד וא"כ
 הוי רושם אם אפילו ~קו~וח בשנירו~~ים

 סי~
 ~טרפין בינוני

 ה~ום כש~כויןדהיינו
~ 

~~
 בעלה כקול ולא אחר כנער ~קולו שא~רה ~ח~ח לפקפקדיש

 סי~נא א~ינא הוא ~רישא רבא א~ר ז"ל ע"ב צ~ דף חוליןוב~ס'
 בט"ע ~דרי~ ולא בסי~נא אבידתא ~דרינן דהא ע~א ~ב~עוחעדיף
 עדי~א ט"ע א~ינא ש~עחא להני ד~~עחינהוהשחא

 דאלח~
 סו~א

 באשחו ~וחרהאיך
 וב~

 דקלא בט"ע אלא בלילה בנ~וחיהן ~וחרין האיך
~~נ

 בט"~
 איסור דשרי ש~~חחא להני בד~ה שם וברש"י עכ"ל

ואח"כ בט~
 בד~

 ו~אבידה בקול להכירה דעחו שכוון דקלא בט"ע ז"ל בט"ע
 כו' ~ר דא~ר ~שקר דל~א חיישינן ה~~ון ח~וד ~שום דהחם ילפינןלא

 גיטין ב~ס' ועייןעכ"ל
 ד~

 וא"כ דקלא דט"ע הא ג"כ דהביא ע"א כ"ג
 ~~לפי

 דא~רה בנ"ד א"כ ~סי' ~דיף דקלא דט"ע בחולין דקא~ר
 אף בעלה ~ול הוי לאדקלא דט"~

 ס~ דא~~
 לפי הלא

 הג~~
 ד~~

 די"ל רק ~נ~ל ~סי~ן ~דיף דקלא ט"ע הנ"לחולין
 דל~

 ה~ל ~ש~ה
באדם

 וא"~
 ט~ ~ני לדחוח אין

 ה~י' דקלא
 ~גיד~

 נשחנה דדל~א

וכ~
 קול ד~שחנה להוכיח יש

 אד~
 ד~ס' ~ג~רא

 ב"~
 ~~שה ל"ט דף

 חוזא~ ~בי אחא לי' אחא ב"א ~רי הג~א וז"ל איסק ברד~רי
 א~ר

 לי פלוגליה
 א~~

 שפיר ליה א~ר חסדא דרב לק~י' אחא לך ידענא לא לי'
 אחיו אח יוסף ויכר שנא~ר לךקא~ר

 וה~
 בלא שיצא ~ל~ד הכירוהו לא

 ובא זקןחחי~ח
 ה~ול דאין נא~ר ואם ע~ל ~ש כו~ זקן ~חחי~

 ל~ דהוי ק' א"כ~שחנה
 להכירו

 בט~
 דקלא

 וא"~
 ~~ה ראיה אין

 דדל~' וא"ל הסי' ~כח ~~ירה ויש נשתנה דדל~א בעלה כקול קולהשאין
 ה~ורה ~שחנה ~קןמכח

 ל~ו~
 ט"ע היה וא"כ אחרח

 לט~ דצו~
 דקלא

אעפ"כ
 להתי~ ~

 דאם
 דה~~ נ~

 לה~נות יכול
 א"כ ~חנה איןוהקול ~אחרח~ לצו~

~  דק~ 
 ~וב יוחר

 ול~ דצו~ ~~
 א~ר

 חסד~~
 נשתנה אם י"ל וגם ~~~ר ד~ר

 הצו~
 הקול ולא

 דני~
 דאין

קול
 ~שחנ~

 ~דא ורב
~~ 

 קא~ר שפיר
 א"~

 חזינא
 דצור~ דט~

 הוא
 ~וביותר

~~ 
 דקלא

 א~~
 ב~ד

 נ~
 יש

 בט"ע הגידה דהרי להתי~
 דלאו דקלא וב~ע בעלה ~ואד~רה

 ~~ ב~
 ~דיף דצורה

~ 
 ז"א

די~ל
 דצו~ ד~

 בר ד~רי רק שווין ודקלא
 ~וח~ ה~ אי~

 ב~ים
 דהאשה ~אן אבל ~י~ו ~וציא י~לין היוולא

 ~וחזק~
 ~ין א~ש ~שת

 לד~ת ואין ~ח~קתה אותה~~יא
~ 

 דאיתא ל~א
 ב~

 דף ~~ת



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~"~~~~~~ ~~ 
 ע~א~ב ~~~ ~~~~~~~~

 וז"~
 אני ו~רושה הייתי איש אשת שא~ה ה~ה ה~שנה

נא~נת
 שה~

 הוא ~אסר
 ה~

 ~~נ נא~נת דהתם ע~"ל ע"ש שהתיר
אם

 ~ו~ ~~
 היא להוודע שאפשר

 יר~
 ויהי' נת~רשה שלא שיתוודע

 א~ ~בי הנזכרים הדר~ים ו~ל ~~רהו~ד
 וא~רי' בעלי ~ת ~א~ה

ש~
 היא ואם מת~לה עניה ~קילו ב~ופה שה~מירו ~ו~א ~~וך
ם  דש~יחא בנ~ד אבל ~ו' שאסר הפה ליה הוה להוודע י~לין שאין~
 שהיא שידעו ל~קום לחזור דעתה ש~יה וגם ה~~זירין ורוכלין~יירתא

~
 איש

 וה~
 עצ~ה להתיר באה

 ב~~
 ~ה

 ל~
 ה~ם נא~ת תהיה

 לד~תדיש
 סיפ~

 ~ם ד~תני'
 דקא~

 נ~ביתי א~ה
 ו~הו~

 נא~נת ~ני
שהפה

 ~ת~ ~~
 בסתר זינתה דדיל~א הנ"ל ה~~נ ~ייך לא

~ 
 די"ל

 אבל כו' הפה הו"ל להוודע א~שר ~אי ר~וק ב~~ם ~יי~ התםדדל~א
בנ"ד

 אפשר~
 ~בי דקא~ר דסיפא ~יפא זה לד~ות יש אבל ~' להוודע

 נא~נת אינה אני ~הורה ~ו~ת והיא שנשבית עדים יש דאםשב~ה
 ואם ה~נהע~~ל

 ני~
 רבותא הו"ל ~נ"ל נא~נת אינה קרוב דב~ום

 קרובדב~קום
 אינ~

 ~~רה ~בי דרישא דבסיפא די"ל רק נא~נת
 קא~ר ~וליאני א"~

~"~ 
 ~רושה או~ת והיא א"א שהיתה עדים יש ואם ז"ל

 ~"ל נא~ת אינהאני
 וא"~

 דבסיפא אייד~ י"ל
 דרי~

 יש אם א~ר
 קא~ ~ו~ ק~ב ה~קום אם לו~ר ~ין דהתםעדים

 דסיפא בסיפא
 ישאם ג"~

 ~די~
 ל~יל דא~רי~ הא לד~ות יש אבל

 דל~
 א~רת ל~ורה נשתנה

 ~~ע דקלא ~~ע הויד~"~
~~~ 

 דשפיר ~סדא רב א~ר דהרי ד~ו~ה
 ~"ע על וס~ךקא~ר

 דצו~
 אלא ו~"ל

 ד~"~
 להשת~ת עביד דקלא

 אחיו איסק בר ~רי ה~יר לאול~ך
 ב~~

 יש ו~ם דקלא
 להו~י~

 דקלא
 קול הקול יצ~ק א~ר י~ב את יצ~ק ~שב~ך ד~ינו להשתנותעביד
 שעי~ת עשו ~ידי ידיו היה ~~ ה~ירו ולא ו~תיב עשו ידי והידיםיעקב

ויבר~הו
 דס~~ א"~ ע"~

 ע~~ו יצ~ק
 ע~

 שעירות דידיו הסי'
 דה~

 סי'
 וס~ך הנ"ל סי~ן ע"י בר~ו ~רי אדם בני בשאר ~ן היה ~לא~ובהק
 ד~~ ~ו~~ הרי דקלא ~"ע ~ל יותר~מו

 וק' ~סי~ן ~~ע דקלא
 ה~~ראעל

 דקא~
 הנ"ל ~ולין דמס' ה~~א בשם כנ"ל עדיף ד~~ע

 לא די~~ק לתרץי~ולין וה~~
 ס~

 וסבר להשתנות~ דעביד דקלא ~"ע על עצ~ו

דל~~
 קול נשתנה

 וא~~ ע~
 אם מ~~נ להתירה יש בנ"ד

 סי~
 עדיפא

 להשתנות עביד ה~ול ~אם ~נ"ל סי~ן ה~ידההרי
~~ 

 דצורה ~"ע
 ~ן יותר ~וב הוא אותו~ה~ירה

 שא~~ ~
 בעלה ~קול היה לא שהקול

 שהביא אף יעקב את יברך אם ~ן דקדק לא די~~ק לו~ר דאפשרה~ם
 יעקב ש~ו קרא ה~י פסוק על תנחו~א ~ר ב~ם תולדות בפרשתרש"י
~ל

 ל~
 ושניתי ~דול לפני ק~ן שבר~תי בי י~ ~ן ~ה א~ר י~~ק ~רד

 עשו הת~יל הי~וססדר
~~~ 

 ע~שיו ~ו' ו~רד ~י~ר הייתי ב~ך א~ ~ו'
 נח~ב זה דהיה חזינן א"כ עכ"ל שם עיין י~יה ברוך ~ם ברכתילב~ר
 ~דול לפני ק~ן שיברך ~דול לדברלי~~ק

 אעפ"~
 דקדק שלא י"ל

~"~ 
 ו~ם

לא
 ~~דר~

 ל~ה ~לכה מה~דרש לל~וד עיקר הוא
 אע~~~

 ם~ך יש
 י~~ק~דברי

 להו~~
 נשתנה דהקול ~הנ~ל

 ו~~~
 דף ב"ב וב~ס' דב"מ

 קא~ר ע"בקס"ז
 ג"~ ב~~ר~

 וז"ל נשתנה דהקול
 ה~~~

 ההוא שם
 אתתא ההוא לקמי' אתא אבא בר יר~יה רב עלה ~תים דהויתברא
 לאו ליהא~ה

 אנ~
 לו וא~ו איהי לאו להו א~רי נ~י אנא א~ר הואי

~יקש
 ה~

 בהדיא א~רי' הרי ע~"ל קלא לה וב~ר לה דקשה
 וא"ת~שתנה דקו~

 האי~ א"~
 הוא דהשי~וי נ~ל קולה ~שנשתנה ~ותר ~ו~א

~~ע~  
 אבל קולה ~~יר ~א ליום ו~~ם ליום ~יום

 בנ~
 שנפרד

 נפרד אם אפשר ובא~ת בהש~וי ה~ירה לא רב ז~ן ה~ובן לפי~תה
 ~אשתוסו~א

 ז~
 ונשתנה רב

 ~ו~ר~ קול~
 לשאול

 לא~רי~
 ~וא אם

 דין פוסק בשום ~אתי דלא והא שנ~תנה ב~לה א~"כ שיכיר עדאשתו

 אפ~~
 עושה ד~~ילא דס~~ו

 אד~
 א~ו קול שנשתנה כשרואה כן

 שי~יר עד לא~רים שואל אותה לראות י~ול אינוו~וא
 קו~

 להביא יש ו~ן
 ז"ל ע"ב י"~ דף פ~ב ~וף עירו~ין ~~ס~ת נשתנה אדם דקולרא~ה
 לעזרה נ~נס ה~~ןאין

 ל~בו~
 ראב~~ ~שיר או~ים ~לוים בשעה אלא

או~
 היו בארץ אלא ל~~ן עולין ואין ל~ין ~ולין אין

 עו~די~
 וצעירי

 ה~שנה ע~ל נקראים היוהלוים
 וב~~~

 והני קלייהו ~~ן דהני ~יון ~ם
 ~ל צ~רי ~ו קרי ~~~י לא והני ~~~~ הני קלייהועב

 ~זינן א"~
 נודע לא והרי ~דם קולדנשתנה

 באי~
 נשתנה שנים

 וא~~
 אין בנ"ד

ראיה
 ש~~ ~

 ~~ל הקול שאין
 ב~

 קולו נשתנה דדל~א
 וא"~

 יש
 ה~~ ~ילהתי~

 ~א וא~רינן
 בע~

 ~י
 הסי~

 יש ~ד ~ה
 הנ~ל ד~ולין ב~~א ~יים תורת בס' ש~שה~ה לת~

~ 
 ~שתא דקא~ר ו~ד

דש~ינהו
~~ 

 ~דדי ~י דל~א ~י~ דעדיפא ~נ"ל עדיפא דט"ע א~ינא
נינהו

~~ 
 י~לא ב~ני גם ~"ל

~ 
 דא~ר

 דאלת~
 היאך ~ו' סו~א

 ה~~~~לוי
 בהא

 הנ~ ד~
 הו~ה ש~א

~ 
 אף ~~י~ לי~ ~ה

 בתוס' דאי' ~ה ~~י ה~~ל הת"ח קו' וז"ל שמעתא הנך ~~~עקודם
 דה~א א~וראי ו~ל בס"ה ~ו' ~דרי' ולא בד"ה ז~ל הנ"ל דחוליןב~~רא
 ידעי הוה ~י ~~ול להם הי' מה ה~י ~ו דאי ~~ור ~~ע ~ו הוה~א

 ~~~ל ~לל מסופקים הוו לאב~דאי
 השתא רבא דברי פי' ה~י א"~

 הדדי ~י וסי' ד~~ע ~ו~ח ש~עתא ובהני ש~עתא להנידש~תינ~ו
~י~הו

 ע~"~
 הת"ח ~קושית דני~א

 ~ו~~
 ד~"ע

 ~ו~
 דהרי מסי' עדיפא

 הנ"ל התוס' ~הו~חת ג~ר ~אינו ~"ע היההתם
 ו~ו~~

 שוין דה~ה
~סי'

 מוכ~ א~
 עדיפא ודאי ~~ור ~"ע דהרי ~סי' עדיפא ~~ור ד~~ע

 ~ן הוא ~סו~א ההוכ~ה ד~ם י"ל זה ובדרך וק"ל ~~ור שאינומ~"ע
 ~~"ע ~רוע הוא דקול ד~"ע י"לד~נה

 דאל"~ דראי~
 להו~יח ליה ל~ה

מ~~
 סתם אדם ~~ל סתם להו~יח הו"ל בלי~ה אדם ~ל או ד~ו~א

 אלא בלילה ובין ביוםבין
 ד~"~

 לא דקלא ו~~ע ~מור ~"ע הוה דראיה
 ~ןה~ה

 ומ~"~
 דקלא

~~~~ 
 קו' לפי אף ~סי~ דהוי ע~~פ

 הת"~
 הנ~ל

 עדיפא הוא דראיהו~"ע
~~~ 

 דק~א
 ד~~ מו~~ א"~

 ~~ור
 וש~יר~סי' עדיפ~

 ~ו~~
 ו~די וק"ל ~סי' עדיפא ~~ור ד~"ע דקלא ~~"ע ~ם

 לא ~ת~לה דל~ה הנ"ל קו'לתרץ
 הו~י~

 בלילה אדם ~~ל ~סו~א
 ~ ~פ~י י~לעדיפא ד~~

 לדקדק שיש
 שא~ ב~

 עדיפא סי' סבר דהי' רבא
 ל~ד ש~עתיןו~הני

 ד~~
 נ"~ ~~י עדיפא

 ונראה שווין או עדיפא אם
~~פ

 דא~ ~
 ב~' רבא

 ב~
 דף

~~~ 
 ע"א

 וז"~
 סי' את~ל רבא א~ר

 ל~י~ר דאי~א ~שום דאורייתא דסי' ל~ פשי~א הא את"לדאורייתא
 ~ו' העדים לבעל ינתן ו~דים סי' יני~ וסי' סי'~דשנין

 ע"~
 ע~~ל

 רבותא סד"א את"ל בעדים ~דשנין ~םרש"י וז~
 נק~

 א~ינן דאפילו
 העדים לבעל ינתן ועדים סי~ ואזיל ~ד~פ' עדיפא עדים אפ"הדאורייתא

 ע~"ל אליהו שיבא עד יני~ סי' ונותנים שנים באו וסי'סי'
 א~רדלה~י י~ וא"~

~~ 
 וא~ד שנים באו דאם סי' או עדיפא

 או~
 ש~~יר

 קשה דע~ז רק ינתן לזה עדיף ~הם שהוא ~י סי' נותן וא~דב~"ע
 לאל~ה א~~

 ב~ס' רבא א~
 ד~"~ ב~~

 ~הם לאיזה וסי'
 י~ ית~

 דרבא

אזי~
 וב~ס' עדיף ד~"ע ~"ל ~ולין ב~ס' דא~ר ל~ע~י'

 ב"~
 הוא

 ~ה~ן ~ו~~
 ~ולין דב~ס' ~ו' העדים לבעל ינתן דא~

 ד~
 ה~~רא וז"ל הנ"ל

 תדע ~שרשיא דרב בריה י~חק רב א~ר הנ"ל ה~~רא לשון א~ר תי~ףשם

דאי~
 נפ~א ק~ל סי~נא והאי סי~נא דהאי פ~ניא וא~י תרי בי אתי

 ע~~ל ~ו' ליה ~לינן ב~ווי' לן אית ~"ע א~רי ואילו ליה ק~לינןלא
 האוהנה

 העדים יודעים ב~אי לה~ין יש ועדים סי' ב~מ ב~ס' דא~
 ק' בסי' אם ~י של הואש~אבדה

 ל~
 השני ~ם הרי העדים לבעל יתנו

 אול~י' ו~אי סי'נותן
 דעדי~

 סי' עפ~י שאו~רים
~ 

 סי' ש~תן א~ד
 קודם דנותן ה~~א פי'דבודאי

 אבידת וגבי שרא~
 סי' באה~ ה~~

 ~יראה קודם התובע שא~ר דסי' הב"י פסק ס"דק~~ב
 ה~~

 הוא
 ה~ט ~או אחר העדים שאו~ריםסי' ~~

 שיני~ הל"~ וא"~
 וסי' בסי' ~~ו

 העדים לבעל דינתן וקא~ר ב~~ע ש~~ירין ~ידין שהעדיםאלא
 ~ולין ב~ס' דא~ר לשי~תו אזיל ו~א דא~ר ~סי~ עדיף דעדים~"ע אל~

ד~~
 הוה דקלא ~"ע דל~א ~סופק היה ~ישא ל~ך ~נ"ל ~סי' עדיפא

 סי~א ה"א ~רישא דא~ר והא הת"ח ~~ו~ לסי' שוה וה~ה ~ובהקסי'
 ~ו~~ והריעדיפא

 ~~ור ~ינו ~"ע על דא~ר י"ל ע~"פ דשוין ~סו~א
 להו~י~ אין ~~עתתאומהני

 על רק
 ת~~

 סו~א ~ן רק
 להו~י~ ~

 על
 אדם~ל

 דאל"~
 שאין ~ו~א ~איך

 ת"~
 באשתו ~ותר

 ע~~ א~~
 יש

 ת"ח ~בי ש~עתתין ~הני סי' ~~ו ~וב הוא ~~ור ש~ינו ד~~על~ו~יח

ו~~
 ת"~ ~בי ~~ור ו~~ע ~סו~א אדם כל ~בי ~ני ~~ור

 ~סי' ~דיפא
 א~~ ש~עתין ~ני דילפינן ~ני ת"~ ~בי ~~ור שאינו ד~"עד~דילפינן
~~

 אדם כל ~בי רק ~סי' עדיפא ~~ר
 אי~

 ~~ור ש~ינו ד~"ע לל~וד
 אדם ב~ל ~סי' עדיף יהיה ~~ור ש~~ע ו~ם סי' ~~ו ~וביהיה

 א"~
 בנ"ד

~~נ
 א~

 דקלא ~"ע הוה
~~ 

 ~~ור
 א"~

 להתירה ואין ~סי' עדיף יהי'
 דקו~ א~~דהרי

 בעלה כקול היה לא
 וא~

 עדיפא ~~ע סי~ שא~רה
 הוה לאואם

~~ 
 היתה והיא ~נ"ל שווין שיהיה רק הו~חה אין ~~ר

 ~"ע דהרי הסי' ~~~ת ~ה~~ה להו~יאה יכולין והאיך א"אבחזקת
 ש~ין וה~ה ~~~ישודקלא

~ 
 ~שתנה דקלא הנ"ל ~~עם להתירה דיש

 ו~קינן ~ואיל~נ"ל
 ב~~~

 י"ל הנ~ל ~ולין ד~ס~
~ 

 דרבא לדקדק שיש
~~יח

 ~ו~
 אדם ~~ל עוד להביא ול"ל

 בלי~
 י"ל ד~סו~א וי"ל

 בלילה שווין ואשתו היא אדם ~ל רק אותו ~ירה שהיא אש~ו עלדסו~ך
 ~ ~ו~י~ י~ול דהיההגם

 סו~ים דהיינו שווין דשניהם הי~א
 ~ובדיותר ~

 להו~י~
 ~לא יותר הר~יל ~ן

~ 
 וגם וק"ל ש~י~א דלא ~לתא

 ~~~ יש~ בס~ ~רש"ל ~ו' עלי~ל
 ~~יל בשם הנ~ל ~סו~יא ~ולין

 ק' הנ~ל סו~יא ד~י דבריו הביא ~ליעזר והד~שקא~ד
 דסו~

 ~רש
 קידושין ל~רש אין בא~ת דהרי ~~ר ואפשר עי~ש ~אשתו ~ותרהאיך
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~ ~

 יבמות במס' כדאי' קדושין לו תקנו דחכ~~ם רק~"ת
 ר~

 החרש
 ע"בקי"ב ד~

 ועיי~
 דתקנו בד"ה בתוס' שם

 לי~
 דבחרש ואפשר כו'

 דלא ~שום כלל קדושין תקנולא סומ~
 יהי~~

 שד~ר הגם באשתו ~ותר
~ 

 אינו
 לא סומא דחרש ~קום בשוםנזכר

 יהי~
 אמרו דהרי י"ל וגם קדושין לו

שם
 דחר~

 מכניס
 בר~יז~

 יכול ~~יך סומא וחרש
 להכני~

 אפשר דזה רק
 ואדם סומא נע~ה ואח"כ שראה בעתשכנס

 כז~
 בא~תו ~תר האיך

 דבזהרק
 י"~

 נזכר לא ולכך שכיחא דלא מלתא והוא אסור באמת דלמא
 הדור ~מי על וסמכו מקוםב~ום

 שיאס~
 וגם וק"ל באשתו כזה איש

 בחזקת ישראל ו~ל בכך אותו שת~יל לאשה חשדי' דלא הנ"ל עפ"יי"נ
 י"ל אחרת והיא סומא או חרשת כן גם היא דלמא דנימא רקכשרות
 ובכל ב~י~רין ~רוב על סו~כים והרי כן שאינס רובא בתר~אזלינן

 וק"לענינים
~ 

~~~ו~
 דנסמוך מטעם ~התירה דיש הרא~וןלענין

 ע~
 שא~ה ~סי'

 לפניהם נתברר לא מ~ב"ד ~~תב משמעות דלפי רקוכו'
 שהיא רק סי'~שהגידה

 הציע~
 שהאמת אומר ומי ב"ד ~פני כן דברים

את~
 ~' ממה היתר לל~וד ונראה שראתה קודם הסימן שהגידה

 היא ו~לכה א"א שהוחז~ה ז"ל ט"ו ד' ~י"ב גירו~ין בה' וכ'הרמב"ם
 בעלי מת ואמרה ובאה בעולם וש~ום לבינה בינו שלום למד~"יובעלה
 עצמה ותאסור עצמה ~קלקלת שאינה חזקה תתיבם או ותנשאנאמנת
על

 בע~
 מזה כתובתה ותפסיד וע"ז ~רא~ן

 ו~ז~
 ולהיות

 בני~
 מ~רים

 ~י הוא שאם טענה ~טעון ולא להכחיש וא"א לכל ל~גלות הע~ויבדבר
 יש ג"כ בנ~ד וא"כ עכ"ל חי שהוא יוודע או לבא~פו

 להתי~
 מטעם

 ע"~ שלפי בא~רהנ"ל
 ושכל כאן ג"כ שייך הרמב"ם שכתב הנ"ל דחזקה

 ~יבורר כאן גם ינהגו שכתבהדברים
 ~אמר~

 קטע ש~יה האיש מדברי ~~ע ובנ"ד לבינה בינו כ~~לום דדוקאקאמר הת~ דהרי וא"ל שקר
 צ"ג ס"ק י"ז סי' הח"מ כתב ד~רי ז"אביני~ם

 ז"~
 בש"ע דכתב ~א על

 ~לו~ כש~ בעלי מת לומר נא~ת ~הא~ה בד"א ז"לשם
 לבינה בינו

 ופלוני פ~וני בפני גרשתני שאמרה ~ון לבינה בינו קטטה י~ אם אבלכו'
ובאו

 אות~
 אחרת למדינה ובעלה ~יא הלכה ואח"כ והכחי~וה העדים

 ואמ~ובא~
 ~נ"ל ס"ק הח"מ וז"ל ~~ע עכ"ל נא~נת אינה בעלי מת

בד~
 ודוקא כגון

 גדול~ קטט~
 ל~פקיע ה~נאה שגדלה כזו

 עצמ~
 ~ע~ה

 אע"פ בעלה שמת ותאמר תשקר אולי עתה גם חיישינן וא"כבשקר
שלא

 אב~ ~
 נא~נת כזו קטטה ~יה שלא בנ"ד א~כ ע~"ל ~"ש ~ו'

 ~נ~'ל הרמב"ם לדברי דאף די~ל רק הנ"ל הרמב"ם~דברי
 אינ~

 נאמנת
 אותה ~כחי~ין כשאיןרק

 אב~
 נא~ת דאינה אפשר מכחישה שהבעל בנ"ד

 זינתה אשתו להו איבעיא ז"ל ס"ו דף קדושין ב~ס' אמרינן ד~ריז"א
 כו' נ~מן אינו אמר רבא נאמן אביי אמר מ~ו ושותקבע"א

 ע~
 אמר

 א~ר דתנן לה אמינא מנארבא
~ 

 ו~דדו כו' במ~ורה מעשה שמעון
 מט~ר ור"ע ~מא טרפון ר' היה עלי' שנעשו ט~רות~ כל חסירהונמצא
 שעבודתו ב"מ ~וא ונודע מזבח ע"ג ו~קריב לעומד משל ר~עאמר

פסול~
 התחיל כו'

 ר~
 ואל ביחיד פסולו וב"מ ביחיד פסולה ~קוה לדון

 דקא אי דמי היכא בי~יד שפסולו ב"מ האי כו'יוכיח
 מכחי~

 מי ליה
 אמר ואביי עי"ש דשתק אלאמ~ימן

 לעול~
 מכחיש דקא

 לי~
 ודקא~ת

 דאמר מהימןא~אי
 לי~

 אינך אם ~חוי שלח ופירש"י עכ"ל ואחוי שלח
ב"~

 דבר דכל ל~וכיח יש ומכאן שם ובתוס' עכ"ל ונראה בגדיך ~~~ט
 מכחישו ע~א ואפי' עליו נאמן א' עד ~תבררשיכול

 עכ"~
 בד"ה ~ם

 בס"ה~לח
 וא"~

 שלח לו שתאמר להתברר ~יכול דבר דכל נמי בנ"ד
 וא"כ הסי' לךואחוי

 ~הכחש~
 שהיא הגם כלום לאו

 אמר~
 ש~רושמים

 ל~א זה ~דמות יש קרדום מחתיכות שהמה אמר ~וא ממכות~מה

דפס~
 אומר ועד ~ת אומר עד ז"ל ס"ט י"ז סי' בא~"ע ב~"ע המחבר

 ש~~ אעפ"ינהרג
 ~כחישין

 זא~
 ה"ז קיים שאינו ~ודים וזו"ז הואיל

 ~כ"לת~א
 וא~

 ג"כ בנ"ד
 אע"~

 שהיא
 א~~

 שהוא
 רוש~

 ו~וא מכה
 כמה ~סי' ראינו ~עכ"פ כיון קרדום חתיכת ~ח~תא~ר

 שא~ר~
 לא

~ו~
 לפקפק יש ועדיין הכחשה

~ ~היתר~  
 סי' בא~~ע ~ש"ע דאי'

 ו~~יד ע"א בא ז"ל סל"ד~נ"ל
 ש~

 ואח"כ ע"פ לינשא והתירוה בעלה
 לא וא~ר והכחישו ע"אבא

 שע~א ותינשא ~יתירה תצא לא זו הרי ~
 עדי~ ~ני אשהבעדות

 ז"ל כו' ב~קום א' של דבריו ואין עדות בשאר
~~חבר

 וכת~
 הר~א ע~ו

 בהגה~
 לא שפ~ים לזות ~שום ~יהו ז~ל

 ע~לתי~שא
 ר~

 ~מחבר וז"ל
 אב~

 קודם ~שני בא אם
 הרי ש~תי~~

 ס' ש~וא מפני ת~א נשאת ואם תנשא לאזו
 כ~

 עכ"ל ~ש
 וא"~

 בנ"ד
~ם

 דהג~
 ~טורין וכתב

 מה~
 אפשר טשא~קוב דק"ק

 ה~~
 התירוה

 ~ו ~וא וא~ר שחזר בעלה דברי אח"כ מהני ~אלה~שא
 ב~

 דהרי
 אחר ~ני ~א ~א כדברי הוה דדבריו ני~א אם~ף

 ~תיר~
 גם

 י~~

שהוא
 נוג~

 בדבר
 שרו~~

 צריך היה כד~ריה ואם השניה אשתו עם לדור
לג~

 הנ~ל בק"ק נפסק כ~ר השניה
 לכ~

 נתרצית שכבר ~גם כיחש
 גט ליקחהראשונה

 וג~
 ~חילה שכיחש דבריו תחילת ~"מ בגט פטרה

 אפשר שנת~יתקודם
 הי~

 מטעם
 ~נ~

 והי'
 נוג~

 בדבר
 ראוי וה~

להתי~
 לפקפק יש מ"מ

 מח~
 ש~ים לזות ד~שום הנ"ל רמ~א פסק

 עליו כתב כבר א~ל כו' תינשאלא
 הב~

 ס"ז בס"ק
 בד~

 לזות ~שום
 ~יהו ת~א שלא טובה עצה רק איסור זה דאין משמע הרא"ש ~שוןז"ל

 הכי בג~רא איתמר דלא ~טעם בכ"מ וכתב זו טצה השמיטהרמב~ם
 דרבא לאוקימתא אבל דאביי לאוקימתאאלא

 ל~
 הרי עכ"ל הכי ל~~ר

 אין הב"ש~פ"ד
 כא~

 דברי ולפי ~רא~ש פי' לפי שפתים לזות אפילו
 אפילוהרמב"ם

~~ 
 ~ ולפי כאן אין טובה

 א~ שדברי ~כ'
 הנ~ל

 נא~נת שהיא הר~ב"ם טעם לפי בעלי מת שאמרה אשה לדברידו~
 באשה גם שייכי התם ד~תב הטעמי' ושארי לגלויי דעבידאמ~ום

 בעלי מת שא~רה ~יא או ~ת אומרת אשה ז"ל סל"ח הנ"ל סי'בש"ע הנ"~
 תצא ני~ת ואם תינשא לא זו הרי מת לא ואמר ~~ר עד באואח"כ
 ואח"כ ע"פ ל~נשא והתירוה מת שא~רה היא או אחרת אשה שאםוי"א
 ~תירוה בנ"ד וא"כ עכ"ל ~התירה תצא לא מת לא ואמר כ~ר עדבא
~~~"י

 א~
 עד בא ~יה אם

 כ~
 תצא לא והכחישה

 ~התיר~
 וכשירה

 שהוא הבעל גם הגיד שמתחלה וגם שאח"כ הבעל ה~חשת ע"י~כ"ש

בע~
 האשה על וגם עדים כשני ד~"ל אפשר שני~ם ע"י והתירוה

עצמ~
 יש

 לסמו~
 אם דאף הנ"ל הי"א דברי לפ~ז

 לא עצ~ו ע"י ~תירו~
 בשם בס"א הנ"ל בסי' כותב בנו ח"מ ס' המגי' דהבעל רקתצא

 דרכו זה דה~חבר צ"ו סי'מ"ע שו~
 בש~

 דקובע
 ~ורא~

 תחלה ל~ביא
 ~ה בס"ק הח"מ וגם דת~אהדין הרא~נ~ ד~ לפי והכא עכ"ל ע"ש כו' ו~יכא ~וסכמת היותרהדעת

 בד"~
 ז"ל וי~א

 הנ~
 ו~רשב~א ~רמב"ן

 ע~מה ב~יא להר~"ם~ודים
 שאמ~

 ~תצא מת
 ~תיר~

 ע"א ע"פ
 בין חילוק דאין הוא דבריו בתחלת הנ"י מ~מעות רק ה~כחישה~שר
 אחרתאשה

 לאש~
 נ"י דברי על סו~כין אין ד~לכתא ופשיטא עצמה

 ב~יא ~סכימים ~כולם והרשב"א והרמב"ן הר~"ם נגדלקולא
 כתב ולא הח"מ דברי הביא הב"ש וכן עכ"ל ע"ש כו' מהתירה~ת~א עצ~

ע~יה~
 מהודאה לחזור יכול דאינו די"ל רק דבורה עפ"ילהתירה ~י~ ל~ אות~ המכחי~ אי~ בדברי ממש ~יה אם וא~כ כלום

 שהוד~
 בב"ד

שהוא
 איש~

 ובפרט
 ש~~

 גדול מעשה
 כז~

 איתא והרי גט לה ונתן
ב~ע

 יו"~
 סי'

 קפ"~
 ו~ט~ז

 אמרה וז"ל כ"ב ס"ק א' בסי' הביא~
 ואח~כ אני טמאהלבעלה

 אינ~ אני טהו~ אמ~
 נא~נת

 וא~
 נתנה

 לי~י המיוחדים בגדים לובשת ראוה אם אבל כו' לדבריהא~תלא
 א~רהואח"כ ניד~~

 טהור~
 אינה לדבריה אמתלא שנתנה ~עפ"י אני

 עדיף וכ' שמקשה הטור קו' ה~יא והט"זעכ"ל נאמנ~
 החזק~

 שהוחזקה
 הר~ב"א ותירץ א~תלא נתינת ~~ני אני טמאה בפי'מ~ומרת נד~
 לעשות אבל אני ט~אה ואמרה מי~רי כו'בושת ד~ו~

 ~ע~
 נאמ~ת אינה ~ו'

 וכן לבד לבעלה או ב~ים תחלה אמרה בין מחלק מפראג מהר~לובשם
 כתי' הט"זמחלק

 מפרא~ מהר"~
 וא"כ ע"ש

 כ"~
 מ~שה שע~ה בנ"ד

 ואינו ב~~ם דברוגם
 נות~

 אמתלא
 למ~

 אישה ש~וא והודה תחלה דבר
 ~כיחשומה

 תחל~
 ~אפשר כתב ~בר

 שהי~
 לאו ~~וא להגיד בדבר נוגע

אישה
 א"~

 וא~ל אישה לאו שהוא ולומר לחזור יכול איך
 שהי~

 נוגע

בשע~
 על לגרש יכול ואין ש~יה אשתו לגרש ~רצה משום אישה ש~וא

כרחה
 מ~ו~

 חר"ג
 מ~

 לגרש פ~ק שיהיה כדי ראשונה א~תו שזו אמר
~ניה

 ~אש~
 מדבורו חזר ולא ~ראשונה גירש דהרי ז"א נפסק באמת

 ~קב~~. ~גט ע"י ~תירה נראה ~י~ הנ"ל דברים לפיוא"כ

~~
 ~~ם דברי דל~י אביו שם שינה ד~וא גט בענין לפקפק יש דעדיין
 ב"ד ~פני ~גידו ~שניה אשתו וקרובי אברהם אביו שםהי'
 אשתו~בכתובת

 השני~
 כתבו והדיינים שלום אביו שם לכתוב ציוה

 ב~שנה ע"ב ~ד דף השולח פרק גיטין וב~ס' אברהם אביושם בהג~
בראשונה ז~~

 הי~
 שמו ~נה

 וש~
 איש כותב שי~א הזקן ר"ג התקין כו'

 לו שיש ~ם וכל~לוני
 ~מש~~ עכ"~

 שמואל א~ר ר"י אמר ז"ל שם ובג~רא
 ~דינת בני לי'שלחו

 הי~
 יוסף ~מו ~כאן ~ם הבאים אדם בני לר"ג

 ר"ג ע~ד נשותיהם מגרשין האיך יוסף לו וקוראים יוחנן יוחנן לווקוראי'
 עולם תיקון מפני כו' לו שיש שום וכל פלוני איש כותבין שיהאוהתקין
 ע~ל ע"ש שמא בתרי דאתחזק ו~וא אשי רבאמר

 שינ~ דקתני הא הנ~ל~שנה ~ ~רא~ וז~
 אלא ~~ו ~אינו אחר ~ם ~כתב לא שמו

 בג~יל ואחד ביהודא אחד ש~ת ~ני לו ~יה בג~ראכדמפרש
 שכ~

 דרך
 הגולין אדםבני

 מח~ ~מקו~~
 או ממון

 ~ח~
 ש~ם ~~שנין מרדין

 ~ן בא' מגרש ~וא ואם אחריהם וירדפו חניתן ~קום אחר ~חקרופן



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

השמו~
 שם באותו י~רש שאם שינוי קורא זהו

 ש~
 שהוא ב~ם ~ו

 ושם ע"ש ~ו~עומד
 בה~ה~

 ואם ז~ל המרד~י בשם
 הוחל~

 והוחזק שמו
 ~~~ל השני בשם אלא ל~רש אין ~ניבשם

 וא"~
 אביו את שהחזיק בנ"ד

 אחרבשם
 בק~

 ה~~~ דברי ~י ע~"פ שניהם ~תוב צריך הי' יאנאוו
 ~ם שינה וה"ל השני ~ם ל~תוב צריך היה ~נ"ל הרא"ש בה~ה~תשהובא
 ~ם נ~תב לא אם דאף ב~טאביו

 א~~
 פסול ~ינה אם מ"מ ~שר ~לל

 ז"ל ~"ו ק~"ט ס~ אה"ע בש~ע דאיתא~מו
 יוס~

 ששינה שמעון בן
ו~תב

 יוס~
 ~"ל תצא לא נישאת אם שאומר מי ויש פסול שמואל בן

וא~~
 שהחזיק נ~י בנ"ד

 בק~
 ~דבר~ו יהיה ולו שלום אביו שם י~אוו

 לה~ירו שלא כן~ע~ה
 אעפ"~

 הוה
 ממ~

 שני על הנ"ל הרא"ש ~פי'
 אחד שמות ~שני דה"ל ~נ"ל ~ו' דרך ש~ן הנ"ל ד~יטין דמשנהשמות
 בתרא בתר אזלי' הנ"ל מרד~י ולדברי ב~ליל ואחדביהודה

ל~תוב הו~~ וא"~
 שלו~ ש~

 וה"ל ~נ~ל אביו שם ש~ה והו"ל בתרא שהוא
 ~יוס~

ב~
 נראה היה ול~אורה ש"ע בשם כנ"ל שפסול שמואל בן ו~תב ~מעון

 המפורסם דהגאון הנ"ל שמות בשני ה~ט ~תיבת במקום דהוחזקבנ"ד
 יהושי~מוה~ר

 בשם קושיא הביא דמיין פרנקפורט בק~ק אב"ד שהיה
 בחיד~יו ז"ל הרשב"א והקשה ~"ל~רשב~א

 ל~י~
 ר"ג דתקנת ר"ח

היה
 ש~ותבי~

 ~פי' השמות שני
 דאתחזק והוא אשי רב אשמעי' מאי א"~

 שמות ב' ~~תוב א~א שמי בתרי איתחזק דלא ~יון היא דפ~יטאדמלתא
~ו'

~  
 ע~"ל

 וא~~
 איתחזק הו"ל השמות ב' שיוודע דמיד משמע

 עדיין אבל ו~תבו שמות הב' נתוודע דלמא הרשב"א מקשה מאידאל"~
לא

 נתח~
 אלא

 דתי~~
 נתחזק הוה

 וא"~
 ולא שמות ב~ הו"ל נ"ד

 אחדאלא ~ת~
 וא~

 הוה דלא דנימא
 איתחז~

 דנתוודע משום שמות בב' בנ"ד

תי~~
 ביהודא אחד שם אמרי' ו~י בתרא בתר ואזל~ א~יו שם ששינה

ו~~
 דברי לפרש אנו מו~רחין לע"ד השני ~ם עקר דלא היינו ב~ליל א'
 ד~תב לשונו משמע ו~ן הנ"להמרד~י

 החלי~
 דמש~ע שמו

 ~תבו שלא ~שו י~ה לא וא"כ ו~רוהראשון בש~ דהחלי~
 ש~

 שלום אביו
 וא"~

 ~"ל
 שם ד~ם וא"ל בתרא שהוא שלום שםלכתוב

 אברה~
 ~ד~תבינן שפיר הוא

 בן ד~ותבין ושתוקי ~ר~בי
 א~רה~

 מה~ם ה~און אא"ז ו~תב אבינו
 סי' ואר~מן הבוץ לבוש בס'יפה

 ק~~
 נוה~ין אבל ~ר ~בי ס"ט

 ל~~~
ב~

 להתייחס י~ולין או~ות ~ל שהרי אבינו אברהם של בנו ו~ל אב~ם
 קוראו ש~ךאליו

 ~שהוסי~ הקב~
 לו

~ 
 ~וי~ המון אב

 ע~~ל נתתיך

וא~~
 נראה אב ל~ל הוא דהרי שינה הוה דלא ~ו~ר אפשר

 א~
 דהביא

 הרא"ש ~ובת בשםהב"ח
 ע~

 בד"ה הנ"ל ש"ע דברי
 יוס~

 שמואל בן
ז"ל

 ~בנים בנים בני בזה אומרים אין שמואל נקרא אביו דאבי אע~~
 ~ן נקרא לבד דור לאותו לא ~וים המון אב אברהם דנקרא דהאנראה
 ו~ם אב אבי ולא אב נקרא ודור דור ב~לאלא

 הב~ הב"~
 בשם

 רש~
דבחש~

 ~~ר ה~ט עדיין ניתן לא אפי' עי~ון
 א~

 וא~כ אביו אבי שם נ~תב
 ד~שר בנ"דאפשר

 א~
 הנידון אין לע"ד אבל אברהם שם שנ~ת'

 דו~
 לראי'

דב~ל~
 לטעות ואין כלל אביהם שם להם היה לא ושתוקי ואסופי ~ר

 ל~ ~אן ואיןבאחר
 ויש באחר לטעות יש שלום בשם שהחזיק זה אבל

 ~ עפ"י אחר מטעם להתירה נראה אבל לעז~אן
 שהביא

 הב~
 בסי'

 הנ"ל בס~ וז"ל אביו שם ל~ות י~ל אדם דאיןהנ"ל
 ס~

 כתב ~ד"ה ב'
 ל~לות י~ול עצמו של שם דבשלמא משום הטעם קל"ח סי' ~רא"יבפ~קי
 ע~"ל ע"ש ~ו' אחר שם לעלות יכול אין לאביו אבל אחר שםלעצמו
 לשנות י~ול דאין ~לום אינו אביו שם ~ינה בנ"דא"כ

 ש~
 אביו

 שם ~תב~פיר וא~~
 אברה~

 פי' דרש"י בזה תלוי שזה ונראה מקדם לו ~יה
במ~נה

 ~נ"~
 תיקון מפני ~ו' ~~ התקין דקתני

 העו~
 רש"י ו~ל ע~"ל

 בנים על לעז יו~יאו שלא ה~לם תיקוןמפני
~ 

 ~ירשה לא לומר השני
 שאיןבעלה

~ 
 ע~"ל שמו

 א"~
 ~"א פ' ובדף לעז משום שהוא משמע

 שמו שינה ז"לאמרי'
 וש~

 תצא ~ו'
~  

 בה האלו הדר~ים ו~ל ומזה
 שינה בד~ה שם ובתוס'ע~"ל

 ז"~ ש~
 שני בפ' ~דאמר ממש שינה לא

 שי~ התוס~ ד~י~ והיינו ע~~ל ע"שכו'
 ב' לו

 ~מו ~~ות בב~ ש~~
 ~מו שהוא התוס'ש~ת~ו

 שאמרינ~
 שם שינה לענין ו~ם ~פ"ב

 עי~
 ~תב

 שמו שינה דר"ל הנ"ל ה~וס~ ~י' נימא ואם ~ן ה~לב~~ד
 ומשו~

 פסול

א"~
 ~ביו דשם ~רא"י פ~קי ~שם ~תבינן ו~בר אביו ~ם דשינה בנ"ד

 לשנות יכולאין
 אם אבל השם שינה ~~ום ה~ט לפסול אין א~

 משום דהוא שני בפ~ רש"י~פ~ נימ~
 ל~

 דעתי דלפי לעז ~ש כאן גם ~"ד
 עולםרוב

~~~~ 
 וי~יאו אביו שם ~ינה יו~ן א~ן

 דה~ ל~
 ~ש"ה

 ל~ד א~ל שלום אביו שם שיסברו הוא הי~ן י~~ שלאשינה
לכ~וב תי~ ש~~

 ל~תח~
 ~ביל לע~ן אין אבל

~ 
 ה~און ~תב ו~ן

~~ 
 ~ס~ י~ע

 במ~ יה~~~ני
 ~"ז וא~כ ז"ל ~יטין

 נ~
 לא ה~קנה דקודם דנ~י

 ~ש אלא ל~מרי~סול ה~
 ל~

 ו~ל ל~תחלה ~ג שתיקן אחר מ"מ
~~ 

 ~ום

 ממזר ~ולד ו~עשות לפ~ול בדיעבד נמי החמירולעז
 משו~

 ~ל שעבר
תקת

 הולד המשנה כל להו ולית דר"מ אליבא דפלי~י דרבנן ונהי ר"~
 לע"ד נראה ל~ך מודו ~~ם ~שינוי דמיחזי האי ~י בשינוי מ"מממזר
~כ"ל

 דקודם ד~תב הנ"ל הג~ון דברי לפי א"~
 תקנ~

 פסול היה לא
 ~ביל ד~י כן ~סברא מ~מ ~ן החליט דלא מ~מע דהלשון א~~נ~מרי
 ~תב ו~ם ימיה ~ל אשה תע~ן לעזח~ש

 אח"~
 שתיקן אחר

 ר~~
 ל~תחלה

 ~קא דל~תחלהדמשמע
~~ 

 ד~ס ה~ם ה~ט זה משום פוסלין אין אבל
~ש ~

 לפ~
 דמודו ד~תב רק כנ"ל ~ן הסברא מ"מ דנהי הלשון על דקאי

 לר"מרבנן
 ב~

 השם ~ש~וי דמיחזי משום ממזר הולד המשנה כל דנימא
 ו~ם הנ"ל ה~און דברי ~"י ~נ"ל לעז בשביל ה~ט לפסול איןבנ"ד

 ~יטין במס' דאמרינן ~שום ~משנה ~ל משום~פסול אי~
 ד~

 ז"ל ע"ב ה'
 בפני אמר ולא ונתנה הים ממדינת ~ט המביא יו~נן דר' ~וותי~תניא
 הולד אין אומרים וח~מים דר"מ ממזר והולד יוציא נחתם ובפנינ~תב
 ~ים בפני ויאמר לה ויתננה ויחזור הי~נה יטלנה י~ה ~יצדמ~ר
 אין ממזר והולד יוציא ובפ"נ בפ"נ א~ר דלא משום ור"מ ובפ"נבפ"נ
 דאמר לטעמיהר"מ

~ 
 המשנה ~ל ר~מ היה אומר דעולא משמי' המנונא

 הרמב"ם והנה ע~"ל ממזר והולד יוציא ב~יטין ח~מים שטבעוממטבע
 אה~ע בש"ע וגם ~ה ויתננו דיחזור ~רבנן פסק די~ד ~ירושין מה'בפ"ז
 פסק ס"ז קמ"בסימן

~~ 
 ~ו' המשנה ~ל אמרי' דלא ~רבנן פסקינן וא"כ

א"~
 בנ"ד

 א~
 ~תקנת ~תב ולא דשינה דנימא

 ר"~
 לפסול אין

 א~
 שה~און

 ~ינה זה"ל ~תב~נ"ל
~~ 

 מודו רב~ן ו~ם
 ~נ"~

 עצמו ~שהחזיק היינו
 א~ל שמו לשנות דבידו אחר בשם אחרבמקום

~~ 
 לעיל ~' ~בר אביו

 שהביא מ~רא"י פסקיבשם
 הב~~

 ביד דאין
 אד~

 וא"כ אביו שם לשנות
 לעז ~ום רק ~אןאין

 וא~
 לומר אפשר ו~ם ~נ"ל זה משום ה~ט לפסול

דתקנת
 ר"~

 ~לל היה לא
 ש~ ע~

 אביו
 וא"~

 ~לל הוה ~א
 ב~ל~

 המשנה ~ל
 להתירה יש טעמים הני מ~ל~ו'

~ 
~~

 כתב על החתומים הדיינים חתימת מ~ירין דלא לפקפק עדייןדיש
 שחתמוהנ"ל

 בק~
 זה דין שדמיתי לפי ~הנה טשארדקאב

 ולא ל~לויי דעבידא מילתא דהוא משום נאמנת בעלי מת אשהשאמרה לדי~
 ה"ט בתחלתה הקלת בסופה שהחמרת חומר משום אינשי ביהמשקרי
 אה"ע ובש"ע בנ"ד ~םשיי~ים

 סי~
 בשטר ~תוב מצאו ז"ל סי"א י"ז

 או פלוני בן פלונימת
 נהר~

 ו~רמב"ם מקויים אינו אפילו אשתו תי~א
 ע~"ל ישראל ~תב שהוא שידעוצריך

 וא"~
 בנ"ד

~"~ 
 צרי~יץ היו לא

 עי~ון במקום רק קיום דצריך מחמיר דהח"מ רק הנ"ל ב"ד ח"ילקיים
אין

 צרי~
 יותר להקל יש בנ"ד לע"ד אבל ~ם שהביא בתשו' ע"ש

 התשובה בתוך הביא הח"מ דהרי לקיים צריך אין עי~ון ~עתשלא דאפי~
 וה~און לפסול או לצרה לחושהוא

 מו"~
 שם ~תב הש"ך אבי ~"ץ מאיר

 ידעינן דהתם שאחזו דמי להא ד~י דלא ז"ל להח~מ ש~תב התשובהבתוך
 שישראל יודעין שאנו אעפ~י ~זה שטר אבל ~פנינו החרש ~~' ~תבומי

 אחת או קטן או פסול דלמאכתבו
 מח~~

 ע~"ל ע"ש ~תבו נשים
 ~תב ל~וון י~ולין נשים וה' קטן ואין ח~מים בלשון מפורש שה~תבבנ"ד וא"~

~ז~
 רק

~ 
 ה~און של בק"ע ו~ם פסולין לאו דעלמא ורובא לפסול לחוש

 דהל~ה הס~ימו הפוסקים רוב ז"ל ~תב סט"ו ח"מבעל
~~ 

 ירמיה
 שאינו אעפ"י בשטר ~חובדמ~או

 מקוי~
 ע~"ל הכתב עפ"י משיאין

 הח~הרי
 לדמות ש~~ מה ולפי עי~ון ~ת הז~יר ולא מתיר בעצמו

 ~רמב~ם שהביא לדין ממנו ב~ט ~התירה אישה שזה שאומרת זהד~ן
 חזקה משום אותה דמתירין ~נ~ל שהוחזקה אשה ~יר~ין מה~בפי"ב
 ~ן נימא דאם ע"ז ~פקפק דיש ה~ם ~נ"ל בנ"ד ~ם שייך~ו'

 א"~
 למה

אמר
 בא~

 שאומרת
 לבע~

 ~נ"ל מעיזה דאינה מטעם דנאמנת ~רשתני

בלא~
 י~ל כנ"ל ~ש ~ו' דחזקה הנ"ל רמב"ם מטעם נאמנת היתה

~הי~א
 דה~

 כ~ ~~בר מ~חישה הוא ~נ"ד ~ם ה~ם שאני ~~חישה
 לפי אבל ~נ"ל ~לום לאו הה~~ה דה~אלעיל

 הנ"~
 סי~ אה"ע ובש"ע אותה ש~ירש לומר האשה נאמנת הנ"ל דלפיאהדדי הש~~ דברי י"ל

 שיש אשה ז"ל סי"בקנ"ב
 בי~

 עד בו להנשא י~ולה אינה ב"ד מעשה
 ע~"ל ~"ד ~"ישי~ירו

 וא~
 נאמנות לענין ל~ירושין ~יתה ~דמה אם

 המחבר של דר~ו הנ"ל מ~ע תשובת לפי אשרראש~ה לד~ י~ בסי' הש"ע לדברי קיום צריך אין ~יתה ~בי למה ק~האשה
 ~ב~

 הלכה
 בלא כנ"ל שי~י~ שצריך ~ב קנ"ב בסי' ~ירושין ו~בי ראשונה~דעה
 וז"ל ~נ~ל לדמות שלא נראה היה הר~ן מדבר~ והנה חולקשום

 דיב~ות בתרא בפ~ שם ה~"ן ו~תב שאחזו ~י פ~ ~יטיןבמס~ ה~~
 ~"ד אי~א פלו~תאבה וחזינ~

 ד~יון ~קיי~ו מ~ויין עדים דאין אע"~
שט~ת דקיו~

 דרבנ~
 ~ד~ורש

 בר~
 גיטין

 בעדו~
 אשה

~ 
 ~~ ~נן ~י~ון

~  ~דואי~א 
 דוק~

 ד~וי~ הי~י
 אין לקיי~ו מצויין עדים אין אבל

 ~שיא~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

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

~~~

 בפ"נ דבעי ל~ט דמי ולא ז"ל הרמב"ן כתב הנ"ל הראשון ~מ~ד ועלעכ"ל
 ומלתא ומינסבא טפי דייקא א~ה דהכאובפ~נ

 דעל"~
 והדין

 משיאין מקוים אין ואפילו כתבו מפי אחד בעד אפילו הילכך טפיעדיפא סבר~
 מל~בי דייקא אשה טפי אמרינן מת דל~בי כתב דהרמב"ן הריע"כ

 דאמר~ן מת ~בי ~יש כל דהרי ביניהם לחלק אין לע"ד אבל~ירושין
 מה' דפי"ב הרמב"ם בשם ש~תבתי כמו ומינסבא דייקא שאשהמכוחם
 בפ"נ דבעי הרמב"ן קו' משום ואי ב~ירוש~ן ~ם שייכים כנ"ל~ירו~ין
 אין זה לטעם וא"כ כו' וחד לשמה בקיאין שאין מפני א~מר חדובפ"נ
 משום התם למ~ד ואף קיום משום הטעם אין התם דהרי כללקושיא
 בדבריו סיים הרמב"ם דהרי כלל קו' כאן אין לקיימו מצויין עדיםאין
 או ל~א סופו חי הוא שאם כו' לכל לה~לות ~וי שהוא מת ~ביהנ"ל
 או ל~א סופו תרווייהו כתב ה~ב"ם הרי א"כ כנ"ל חי שהואיוודע
 ~וודע סופו אין ~ט ו~בייוודע

 ולכאור~
 תרוויהו שכתב כוונתו דזה

 הרמב~ן קו' ק' היה לבא שסופו מ~ום דאי אלא שיוודע ו~ם לבאסופו
כנ"ל

~ 
 שווים ו~ירושין מיתה הי' הרמב"ם ובעיני ~נ"ל ובפ~נ בפ"נ

 מ~ד לפי הרמב"ן קו' לתרץ יש וא"כ כנ"ל הרמב"ן ~הבין כמוולא
 כמ"ד דפסקינן לפי ואף כלל ~ו' כאן אין לשמה בקיאין אין משוםהטעם
 דאין~ום

 עדי~
 ו~ירושין דמיתה י"ל דא"כ כנ~ל לתרץ יש כנ"ל כו'

 אהדדי הש~ע וקו' וק"ל הנ"ל דרכים משום נאמנת אשה שתהיה~ווין
 אין מת ד~בי י"ל כנ"ל שווין ו~ירושין דמיתה נימאאי

 צרי~
 לקיים

 דייקא דאשהדסמכינן
 משו~

 דלא ב~ום הוא ואם להגלות דעבידא
 כמו הב"י ודעת עי~ון ~ום הו"ל לה~לותעבידא

 פס~
 בזה הח"מ

 עי~וןדבמקום
~ 

 דהיה משום היינו עי~ון במקום ~תב דלא אף להקל
 קנ~ב בסי' ב~ט אבל כנ"ל ממ~נמתיר

 הנ~
 במקום שלא א~ר דמיירי

 לה~לות אפשר שאי רחוק ממ~ום הכתב הביא שהוא אפשר דהיינועי~ון
 עבידא הוי דלא נאמנת אינהוא"כ

 ~~לו~
 עי~ון מקום הוה לא אעפ"כ

 שעת הוה ולא כאן ל~רשה ויכול כאן דהבעל מיירידאפשר
 העי~ו~

 וק"ל
 במת האשה לדברי ב~ירושין האשה דברי לדמות שיש שכתב מהולפי
 משום הוא מת ~בי קיום צריך דאין י"ז בסי' בש"ע הב"י ודבריבעלה
 אבל עי~ון שעת דהוה או ל~לויי דעבידא מלתא דהוה אוממ"נ

 ~"כ ל~רשה ויכול ~אן דבעלה דמיירי עי~ון שעת הוה לא קמ"בבסימן ב~~
 ~י~רש~ מי כאן דאין עיגון חשש הוא הנ"ל דברים בכל נמיבנ"ד

 רק
 תוכל שלא ובאם תקיים לקיים ~תוכל באם הדיינים ח"י קיוםלענין
 להנשא ומותרת עיגון חשש הוי ה"ל טשארטקוב בק~ק ב"ד ח~לקיים
 אזי וכשיסכימו בהוראה המפורסמים רבנים שני ~מי שיסכימובאו~ן
 מאין יש והבורא דתצביין ~~ר לכל להנשא להתירה חיים אנומפיהם
 יום החותם כ"ד ~ויין. בהלכה ולהיות בעין עין בציון לראותיז~ו
 בהרב מיכל יחיאל תקכ~ד דר י"דה'

 המאה~~
 זלה"ה שמואל כמהור"ר

 יצ"ו וה~ליל פרעמשלאחופ~ק
~ 

א'
 צע~

 אות הועתק השאלה ותורף העי~ון מכבלי להתירה
 המפורסם ה~דול ה~און ~יסי בכת"יבאות

 מו~
 אב"ד מיכל

 בחריפ~ת התלמוד בים צלל נ~י ה~און ~יסי והנה וה~ליל פרעמ~לאדק"ק
 בדבריו שסיים לפי אך להת~דר מקום הניח שלא וכמעטובקיאות
 ~שה אלי צעקה ~נים שני עמו שיסכימו באופן להנשא~מותרת

להזדק~
 ואחרונים הראשונים שכל ולפי דילה בשריותא לעיין ~"כ
 א"ע מנעתי לא הע~ונות ל~ים דהיתרא כחא לחפש שמ~וה~~כימו

 לזהמלהזדקק
~ 

~~~~
 ד' דקדושין מ~מרא איתתא דהאי בהיתרא אתימ~ום

 ובא קדשתיה למי וא"י בתי את קדשתי ~מתני' דאיתאע"ב ס"~
 נאמן נחמן וא"ר קדשתיה אני ואמראחד

 לי~
 לכנוס נאמן ואין ~ט

 ואינו לו ולא חוטא אדם אין ~ט ליתןנאמן
 נא~

 יצרו אימא לכנוס
 אף אמר אסי רבתו~ו

 נא~
 לכנוס

 ומוד~
 נתקד~תי באומרת אסי רב

 נתקד~תי למי יודעתו~יני
 וב~

 שאין קדשתיה ואמר אחד
 נא~

 לכנוס
 ו~ואר הפוסקים פסקו וכן נאמן ~ט ליתן אבל לכנוס דא~נ הריע~כ

בש~
 כ"ד סעיף ל"ז סי'

 דנא~
 לה ליתן

 ל~ל~ להתי~ ~~
 ~וה ונ"ד

 דינא האיממש
 אפי~

 הויא ולא סימנים בו נותנת ~וה לא היא אילו
 אותומכירה

 בט"~
 בעלה הוא מי יוד~ת הויא ולא פניו בהכרת

 שהוא ואומר זהובא שקיד~
 בע~

 הוא קידשה והוא
 נא~

 ~ט לי~ן
 להתי~

לעלמ~
 נתקדשתי אומרת דהיא לדין נ"ד בין לחלק ואין

 שב~~~
 דהתם

לא
 ~וחז~

 בח~ת דהיא בנ"ד מ~א"כ ~יה אם כי ~"א
 א~

 ו~מיר

איסור~
 דאין ~~מרא דאמר טעמא בתר דזיל הנו~נת היא אדרבא ט~י

 להכשיל חוטא אדם דאין פשיטא טפי דחמיר בנ"ד וא~כ לו ולאחוטא
 לו ולא טפי חמורבאיסור

~~ 
 ואמר כיחש שמתחלה מחמת לפקפק אין

 עיקר הם האחרונים דדבריו ~~מרא ראיה להביא דיש אשתו זאתשאין
דאמר

 הת~
 ע"א ס"ד בדף

 נימ~
 דלא ~~תני'

 כ~
 בשעת דתניא נתן

 נתן ר' כו' בנים לו אין אמר מיתה בשעת בנים לו יש אמרקדושין
 הדר קא מיתה דבשעת כיון התם ~אני רבא אמר לאסור נאמןאף או~

 תלוי עון יהא שלא קאמר קושטא ופירש"י קאמר ק~טא אלמאביה
 דלצעורה נאמן אינו לי יש ה~תא אמר ~י ו~' מתני' אבלבו

 ק~
 מכוין

 לסברא דמיא לו ולא חוטא אדם דאין סברא דאיכא בנ"ד לפ~זעכ"ל
 בו תלוי עוץ יהא שלא קושטא קאמר מיתה דבשעת דאמרדרבא

 משו~ הכי אמרינןדהתם דאע"~
 מיתה שעת מחמת דהוה

 משא"~
 מ"מ בנ"ד

 קאמר דקושטא א~ינן נמי וכו' חוטא אדם דאין סברא ואיכאהואיל
 להתיר באשהרי

 א"~
 בהם חוטא שאינו הראשונים דבריו אבל לעלמא

 דאמר ~תם כמו קמכוין לצעורה בהו אמרי~ן לאוסרה באים הם~אדרבא
 לאוסרה דבא דהיכא שמעינן קמכוין דלצעורה א"נ לי יש אמר כירבא
 ממנה שפירש בנ"ד ובפרט קמכוין לצעורה אמרינן בו תלוי עוןואין

 דאפשר ועוד מכוין הוה דלצעורה הוא סברא קטטמחמת
 שה~~

 ירא

~ל~
 יכ~והו

 ~שני~ ~~~~ ל~ר~
 והוא כדינא

 בה חפץ הי~
~ 

~~~~
 אותו שתפסו אחר היה בעלה שהוא שהודאתו מחמת לפקפק
 סברא הכא דליכא ולומר לחלוק לבע"ד מקוםויש

 דאא"~
 ולא

 דאיתא ז"א מ~תפיסה חפ~י שיהא כדי דחטא למימר דאיכאלו
 הפחידוהו דאם דס"ל ור"ח האי רב לדעת ~פילו קפ~ו סי'במהרי"ק

 סי' בח"מ הש"ע דעת ~וזה אונסהוה
 ר~ה~

 לאונס חשו לא אפ"ה
 כ~ון בממונו או ב~ופו היזקא דברי במידי ד~יזם היכא אלאב~יזום
 דכבי~א דפרדיסא כעובדא בממונו או למחויי או למקטליה ליהד~זים
 יעשהו אם כי ד~ף דבר לעשות שמ~ם היכא אבל וכו' מש~נתאשטר
 וכו' בכך חברו יזיקלא

 וא~~
 היזק בו שאין ב~יזום אונס אין אם לענ~ד

 אין אם לעלמא א"א ~התיר חוטא אדם שאין מכ"ש בממון אוב~וף
לו

 חש~
 בהיזק הפ~ידוהו שלא ובנ"ד ממון או ~וף היזק

 גו~
 ~ון או

רק
 ~דול חוטא דאין ה~מרא סברת נשארה בזה בודאי תפי~

 כ~
להכשי~

 וכל בישראל ממזרים ולהרבות א"א באיסור ישראל בני
~ 

 לדעת
 וראבי' מהר"ם דעת שהוא ~ה סימן רמ"א לדעת ופש~טאהב"י

 פשיטא לפ"ז עביד ולא ד~זים אינש דעביד אונס הוה לא וממון ~וףפחד דאפיל~
 וא"כ אותו שתפסו מחמת חוטא אדם דאין סבראד~אי

 נא~
 הוא

 לעלמאלהתירה
~ 

ב~~~~
 דלולי אמינא פניו בהכרת אותו שהכירה אמרה שהאשה
 ה~און ש~יסי ומה נא~ת אינה לענ"ד בו שנתנה~סימנים

 דפסק בעלה מת שאמרה דאשה לנאמנות לדמותרצה
 ~מב"~

 דנא~ת
 חזקה~ום

 שאי~
 וא"א לה~לות העשוי בדבר כו' ~מה מקלקלת

 ~"כ בנ"ד וא~כ ה~און ~יסי וז"ל עכ~ל לבא סופו ~י הוא שאםלהכחיש
 הרמב"ם שכ' ~נ"ל דחזקה שלפענ"ד באשר הנ"ל מטעם להתירהיש
 שאמרה כשיבורר כאן ~~כ ינה~ו הוא שכתב הדברים ושכל כאן ~"כשייך
 הא ה~"ם דברי דל"ל חדא מתמי' אנכי דתמיה מלתא תרי עכ"לשקר
 וז"ל ופרש~י ~' בסופה עליה שהחמרת חומר מתוך הוא~מרא

 האלו הדברים כל עליה נותן אתה בעלה ~א שאם בסופהעליה שה~מ~
 חוששת שהיא מ~י לינ~א להתירה בתח~תה ע~י' ה~לת~במשנתינו

 ד~רי הם ואלה ע~ל שפיר דבדקא עד מינסבא ולא תתקלקלשמא
 אמרו אמאי ~יסי כדברי דאם תמיהני שנית קצת לשון בשינויהרמב"ם
 יש ו~ם ע~א דכ"ב ד~תובותב~תני'

 עדי~
 ~ומרת והיא א"א שהיתה

 נימא נא~ת א~ה אמאי ~יסי ולפ~ד נאמנת אינה אני~רושה
 מקלקלתשאינה ~ז~

 אלא בעלה מת אמרה ~בי הרמב"ם כדברי וכו~ עצ~
 וכו' אמר רבא ע~ב שם כדא~רי~ן ממיתה ~ירו~יןדשאני

 ~ ור~~
 יוחנן

 מנחם ר' שלדבריו
 ב~

 מיתה טעמא מאי במיתה ראה ולא בנירושין יוסי
 יבא אם ופירש"י מכחישתו יכולהאינה

 בע~
 יכולה אינה

 דברי לאו אי הלכךאתה ~ ~~
~ 

 ~ירושין עכ"ל מינסבא ולא מירתתה שמת
 לא ויאמר יבא אם פירש"י מכחשתויכולה

 ~ירשתי~
 ~יא

 ~רשתנ~ תאמ~

ה~כ~
 ולא וכו' ומנסבא אהכח~ה סמכה לה שרית אי

 מי~ת~
 למידק

 לד~ות אין א"כשפיר
 ~אמרה אני גר~ אמ~

 ואע"~ בעלי ~
 דכתב

 דפריך א~א הש"ס וכד~סיק הללו עדים ע~פ ומנס~א וז~לרש~י
 נאמנ~ ~רשתני לבעלה שאמרה האשה ~נונא והא"ר האי כוליחציפה ו~

חז~
 אשה אין

 ~יז~
 דליכא היכי מילי הני ~משני וכו' פניה

 עדי~
מסייעי ד~

~ 
 מעיזה וכו' אבל

 ומעי~
 משמע ו~פ~ז

 ל~או~~
 ~~ דדוקא



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~"~~~~~~ ~~ 
 ראה ~נחם דר'דין ~~~ ~~~~~~~~

~ 
 די~לה ~~ם לגירושין ~יח~ בין לחלק יוחנן

~~ח~תו
 ד~עי~

 בנ~ד אבל עדים לה ~סייעי דקא ~שום
 דליכ~

 עדים
 לה ~סייעידקא

 ה~
 דין לו

 ד~
 דאינה ~~ה ה~נונא

 ~עי~
 ~פיר וא"כ

 ל~ית~ גירושין לכאו'ד~יא
 ~עיון אחר א~נם ~כחישתו יכו~ה דאינה

 ~~וסקים קבעו וכן דלעיל ~תני' תיקשי דא"כ ~כי ל~י~ר נלע"דלא
 וא~אי אני גרושה לו~ר נא~נת אינה א"א שהוא ידוע דאםל~לכה
 לה ~ס~יעי דקא עדים ~~כאהא

 ו~ו~
 ודו~ק ה~נונא דרב ~חזקה לה

 יוסי בר' ~נחם דר' בדין כ~ו עדים בדאיכא דוקא דאיירי ~תני'לאוק~י
 נא~נת דאינה וכתבו סת~ו ~פוסקים ו~ן ~תני' ותני פסיק ~אד~א

ד~~~~
 אפילו

 היכ~
 בלא דאפילו צ"ל אלא לה ~סייעי דקא עדים דליכא

 ל~יתה ד~י דלא אחרינא טע~א אי~א ~ה ד~~סיי~יעד~ם
 ~שו~

 דיכולה
 דאיתא~~~~ת~

 ס~י' י"ז סי' ב~"~
~ 

 ב~ני שלא לאחר נישאת דאם
 אינ~ גרשתני בפניו לו או~רת בעלה ~כ~בא א~~פב~לה

 דכיון נא~ת
 ~~~זה נ~~את~כ~ר

 ו~עי~
 יכולה דשפיר הרי זו~ה ~צ~ה תעשה שלא

 דלאחר ~שום לה ~סייעי דקא עדים דליכא ~יכא אפילו~כ~~תו
 עדים דליכא ~יכא מ~~י הני הש"ס דקא~ר והא ו~עיזה ~~יז~~~י~את
 עדים בדאיכא דאיירי הוא ש~א~ת ~אחר ~כי קא~ר ~~לתא ~רו~אוכו'

 ~~~א ואיכא להד~~ס~י~י
 רב~

 דליכ~ היכי אפי~ו בא~ת אבל
 עדים

נ~~
 א~נ~

 נא~נת
 ~ו~

 ודו"ק זונה ~צ~ה תעשה ש~א תעיז דכשתינשא
 הוא שאם ל~כחיש אפשר ואי שכתב ~ר~ב~ם ~~ון ~דוקדק ד~תיונ~י
 בלשונו ~כוון לבא סופו~י

 א"י בע~ה יבא אם ~כתב ר~"י לדברי ~~~
 לס~וך יש א~נם ודו"ק ל~~חיש דא~ר ב~ירושין ~שא~כ אתה ~תלו~ר
ל~נ"ד

 א~"~
 נא~ן דאי~ו

 ב~~ לפו~ר~
 כדא~רן

 ו~~
 כ~~ש הסי' ~~~ת

 ~ח~ת לפק~ק אין ו~ם ה~און~~~~
 הקו~

 ~קום אתי ~ם ~ נרו ~יסי כ~~ש
ל~ביא

 ראי~
 דאין

 ח~~
 יב~ות שלהי דאיתא ~הא ה~ול ~נשתנה ~~~ת

 ע~אדק~~ב
 ד~רי~

 פריך ~~י תיקשי דלכאורה הויא ~רה ודל~א ה~~רא
 נשתנה דש~א ראיה הקול ~א~ן אע"כ קולו ~כירים היהדל~א

 ~ ה~ו~
ו~~

 שלום אביו ששם וא~ר שחזר ~ח~ת להסתפק ~יש
 וב~~

 נכתב
 בשביל לפ~ול דאין ל~נ"דאברהם

 ~כ~ כ~
 דכיון חדא ~ע~ים

 א~כ שכתבנו ~~ע~ים בעלה שהוא לודאי זאת ~חזיקיםש~~~נו
 ~~א~רהנא~נת ~אש~

 ~ש~
 היה אביו

 ~~ והרי אבר~~
 ששם א~רה היא

אביו
 אברה~

 אביו דשם ק~כ בסי~ אי' דהא בהשאלה כ~בואר
 בסדר וכ~ה ע~~וע"פ ~ותבי~

 ה~~
 ~"פ לי ו~ה

 ע~~
 ע~~ו ע"פ או

 כיו~
 דל"צ

 כ~רים ~דות~זה
 ו~

 תחלה ~ודה הוא ש~ם ~ם
 ~ש~

 אברהם אביו

~~~~
 ~~ע"ד

 לס~ו~
 סי' ~~רשוני עבודת אתשו'

 נ~
 דאם

 שינ~
 שם

~~י
 ו~~ ב~~~ב~ ק~יד~ ~י~ ~~~~ר~

 בת' ~~מיו
 צ~~

 ~שום הוה ~~~ו~~~ו ~שי~ ~~~ סי'
 דניתן בנ~ד אבל ייע"ש ש~י~ ע~י נשל~ דה~~

הג~
 וקי~ל לידה ~ידו

 כ~ר ~תי ע~~
 ו~ם~מ~

 כנסת בתשו' ~ה~~יר
 ~~כ היה ע' ~י'י~ז~אל

 הוה שהביאו ~~זרחי בת' וכן ~ליח ע"י ה~~
 ~"י ת' ב~ה~~ח ה~און ~יים וכן שליח ע"ינ~~

 וז"~
 דנ~ד כיון ועוד

 הבעל ששלח ~יה ה~ר~וני ע~ודת ~אלתו~ם
 ה~~

 שייך לא
 ע"~

 כרתי
 הוה אם אף בדיעבד קפידא שאין ~ודו דכולהו אפשר בנ"ד נ~צאוכו'
 כיון א~יו בשם~ינוי

 ש~~~
 ע"~ בפני ~ידו ניתן

 ס"ס הוה לענ"ד ועוד
 ש~א ספק איכא אכתי ~ינוי ד~וה ואת"ל ~ינוי כאן אין דל~אחדא
 דס"ל קל"ח בסי' ~הרא"י ~ל וכתבים ב~סקים שהביא כה~קיליןהלכה
דכיון

 שא~~
 ~אב ~ם ~~תוב

 ב~~
 א~ נ~י ה"ה

 ~ינה
 ש~

 כשר ~ביו
 ע"ז חלקש~רא"י וא~

~"~ 
 וז"ל הת~ובה בסוף סיים הא

 אב~
 דעתכם אם

 ~ח~~ין שאנן ואף עכ~ל עיקר כל ו~~רער ת~ר קורא אינני להתירנו~ה
 מתהפכת והיא ס~ס שי~א לספק זה ל~רף ראוי עכ"פ ~הרא"יכד~
 להתיר אתו ל~רף נלע~ד זה~כל

 האש~
 ~ריכה לענ~ד א~נם ל~נשא

 פסק כפיקיום
 סו~ הש~

 ו~ה קנ"ב סי~ן
 ל"ק הגאון גיסי שהקש~

 לבוב חופה"ק רפאפורט כהן חיים ~טרוד ~ד ~~~. לפי~ידי
 י~~ו.והגליל

 או~רים אין וז~ל ג~ ס~י' ל"ג סי' הר"ן ב~ו' ~~אתיכותבי~~~
 בדבר ~ספיק עדותשיש

 שבע~
 זה בשם ספק שנולד אלא מת

 נדוד שירחיק א~ר שהוא בפניכם הועד שכבר וכו' לחושאין
 וישנ~

 ש~ו
 ~צד ~ספיק שהעדוח וכל וכו' שכן ו~יון וכו' עגונה אשתו ~תהיהכדי
 אלאע~~ו

 ~ שי~~
 רי~ותא

 מס~
 א~ר

 שנר~~
 וכו' ~וא ~אינו ~~ו

 ה~שוי לסי~ן זאת ו~ד~ה עכ"ל בדבר ספק שום מח~תו ~~יליןאין

 להחירם נשים בדיני ~קום ב~ראה ועיין ע"ש ראיות ו~ביאלהשתנות
 אלא בו לספקו שאין עליו סי~נים נותן איש על כ~ה~עיד וז"לכתב

 ~~ו~~שנה
 אמר שיצא שקודם וכגון השם שינוי על א~תלא י~ א~

 בזה וכיוצא ע~ונה להשאירה כדי ש~ו לשנותשרצונו
 הו~

 סי~ן ש~ו
 ד~נ"ד נלע"ד ועפ"ז עכ"ל ~ותרת ואשתו בו ל~וש ואין להשתנותה~שוי
 ~זהו ~ספיק ~דות ~יש כיוןנ~י

 בעל~
 שאין עליו סי~ן ~נתנה ~ח~ת

 ~שם שינוי על א~תלא ויש ~~ו ששינה או~ר שהבעל אלא בולספק
 בו לחוש אין א~כ לה~ירו שלא בכתובה אביו שם ~ינה שא~רב~ה

כנל~ד
~ 

~~~
 דאיןנלע~ד

~ 
 ש~~אתי ~ה ע"פ האחרונים בדבריו נא~נות

 ו~ערער הבעל אתי א~'' וז~ל ע"ב ד~"ד ~~~ סי~ן הנ"לבת'
 אדרבה לדבר ר~לים ד~יכא בי' ~ש~~ינןלא

 חזק~
 בחרם ~על שלא

 רשע נפשיה ל~ויי הי~נו כל ו~או וכו'ובשבועה
 א~צ שזה לי וכ~דו~~

 נתינת שלא~ר ברור ש~דבר ת~~ובה ולא ~א~הלא
 ה~~

 של בדבריו אין
בעל

 כ~ו~
 ~ם אני או~ר ולפ~ז דברי' ~~כ

 בנ"~
 בחרם ~על שלא ~זקה

 ~~ה רבינו ותל~ידור~ת
 ~נותני~

 נתינת קודם
 ה~~

 שיודע ~י ש~ל

פםו~
 צאתו ~רם לה~יד ~ח~יב

 ~ו~
 האחרונים דבריו ~ו נא~ין ואיך לבית

שב~ם
~~~~ 

 ~ע נפשיה לשוי' הי~נו כל דלאו כתב והר~ן ~~~ ~צ~ו
 חרם עבר ~~רי בחרם ~על שלא חזקה אבד שזה ~ח~ת לפקפקואין

דר~~~ה
 שנש~

 ולא הז~ן כלה ש~בר ר~~~ה ~רם ד~אני א~~ו על אשה
 ועוד ~עשה בשעת שנותנים תל~ידו ~שה ו~' ר~ת ~רם כ~ו כ~כ~~~ר

 ליש~ ~ר~ ~~ב~~~~~~
 ~~יד לא תוקפו יצרו דא~רינן אחרת א~ה

~~ל~ל
 א~~

 תוקפו י~רו לו~ר ~אין ~~ה ו~ם איש אשת באי~ור ולהכ~יל
 ~ דעתי עניות לפי ~~אהכן

 עתקה
 ~שו~

 השואל

~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ 
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 ~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ו~ ~~~~
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~~~
 אחת. ריבה ע~קי ~ל שאלה והפ~ת. ~~~רכל ~דונ~~את

 עד ויורד הנו~ב זהב~קרה
 ת~ו~

 וכבנות כתנין אלי ~לת~ת.
 נעוריה ב~ל ו~שולחת. ~~ורשת ואינה כ~~ור~ת נהייתה כי צור~ת.י~נה

הל~
 לדרכו

 ש~יר~
 בנפשה ~ל~אה ולא ונ~ת. זרח ש~ה

 ל~~~
 ~~ר לכל

 שרות חכ~תלק~ת.
 תענינ~

 בשובה תושעי עוד י~ת. אל ולבך תרתע אל
ונחת.

 תל~ ~ל~ א~
 אלקי~ חקי את לדרוש

 זוית בקרן אשר והתורות
 ~איתני~ו~~ת.

 אר~
 ~~זרח תורתם שפעת

 ש~
 אולי זורחת. ~בואו עד

 ~זור ~צלחת. בשעהי~צאו
 ל~כת~

 ~שה רוקח בש~ן וירככה ~אנושה
 נצחת. תשובה א~רי' תשיב היא אף ~ר~וח~. ב'~ראל הלכה ~~ימרק~ת.
 תם אם כי ריקם ביתי הנה ~שובחת. ~ב בע~לת ל~רחוק ליסעהאוכל
 ~עוג לי יש אם ד' חי ~הא~תחת.הכסף

 ו~ע~
 בכד ק~ח

 ו~ע~
 ש~ן

 ~"פ אני אנוסה ~ונחת.ו~נוחי חיי~~ י~ולי ע"ז פורחת. כעופות ל~ונן כיונה אבר לי יתן ו~יב~פחת.
 הדיבו~

 ~בעל בדודה לישב ו~וכרחת.

שא~
 טגו~ה וספחת.

 ושו~~
 ובאר שאול בי~ון ארד עד הנדחת. כעיר

 דא ו~~וןשחת.
 צרי~

 ~ברייתא. בחיי דעסיק ~אריותא. לחד לאודועי
 אולי ר~תא. טורי בין רישיה להכניס ע~ובתא. דהדא ~פשהלה~יות
 אשר ה~ל~ודה לזאתיאיר

 ~חש~ ~יודע~
 ~ית נפשה ~~סגר ~וציא

 היושבתכלא
 ח~

 אבחר הדרך את שיורני דלתותיו על לשקוד ובאתי
 נאוי~יאני

~~~ 
 בנדון מכדו ~ים

 הג~
 קדשו ודבר ~~ר ~ארץ ה~ובא

 ישגרהנה
~ 

~~~~
 זה ~וה ~כידעובדא

 כ~
 עבר שנים

 פ~
 כאשר בליעל איש

 וש~ו איה ~~ו~ו נודע ולא ולקבץ לעיר ~עירללכת ניס~
 דבריו ויהי זל~ןה~כונה של~

 ע~
 שישאנה הזאת העיר ~יושבי ~חת אשה

~
.~~ 
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 וכ~ר בדבר ויאותוונתרצו
 ה~

 והנה קידושין להם ~אסדר לפני באו
 ואמר נדע כי ע~ך שם ומה אתה מקום מאיזה האיש את שאלתי~אל
 באופן פלונ~ ממקוםלי

 ~ל~
 חושש אותו ושאלתי וחזרת~ אתרי' אי' נודע

 אלה כל על כי ישראל מבנות באחת או ב~ומך אתה נשוי ~~אאני
 ו~ר זך כי תחלה לברר אתה~ריך

 את~
 תשא כך ואחר

 הא~
 הזאת

ד~~
 איש ואין הדבר לברר אוכל איככה כי ענות בקול ויענה בלא~ה סגי
 קדושין להם סדרתי ולא דבריו ~ל ה~~חתי ולא כאן מ~וי עירימבני
 כך ובתוך ה~וא בעת לפני ~יה א~ר לדרכי נוסע הייתי מה זמןואחר
~לו

 בהסכמ~
 ~ניהם

 האי~
 כ~~ל~ ויהי אותה ונ~א והא~ה

 חד~ים
 בהב~ד

 האי~
 לעיר מעיר לילך מקדם כמנה~ו ממנה והלך הנ~ל הבליעל

 אתו ונתלוה~ ה~ר לארץ ~בא~ד
 א~~

 ו~מו אחד
 יוס~

 את ל~וסף ו~ספר
 לו ישא~ר

 א~~
 בק~ק

 קאלו~
 ~ם הסיב ~ך לחזור ודעתו ממנה והלך

 ויפרדו אברם ~מואת
 אי~

 מאחיו
 האי~ ו~ס~

 שבא עד בע~~ו הבל~על
 ונ~א אברהם שמו את ~ם ו~ם ~רעסטור ו~מה במדינה שם אחתלע~ר

ש~
 הנ"ל בעיר אחד לפונדק ד' זימן והנה אשתו על אחרת א~ה במד~נה

 יוסףאת
 הנ~~

 עם
 האי~

 ויאמר הנ"ל הבליעל
 יו~~ ~~

 ל~ אמרת הלא
 נ~ו~שאת~

 קאלו~ בק~~
 א~ה ליקח הזאת הרעה את ע~ית מה ועל

 מה פניו על אותו והוכיח הרב לפנ~ ~ם אותו והב~א א~תך על~חרת
ראה

 ע~
 פטורין ~ט לה י~~ח בה חפץ אינו אם י~ראל בת לע~ן ככה

 ה' ~"י ~ט לה ~לח ה~תדלותוברוב
 ~וס~

 כאשר ו~הי ~הכירו הנ~ל
 ב~

יו~~
 בי' וחזינא בידו כר~תות ו~ט הנה

 כמ~
 למימר כדבעינן תיוהות

 אם כ~ר אם תכליתו אל נבא א~ר עד ~נה ~יעוכב ~ו והפצרתיקמן
 ~כול ולאפםול

 ~וס~
 לזאת לדרכו נחוץ היה כי זה על ולהמתין ל~תאפק

 א~ר עד לידו ה~ט וימסור בחריקאו אחר ~ל~ח ~יעמוד~ויתי
 תלוי והדבר השני ה~ליח ביד מונח ה~ט וכהיום הדא דאתתאב~ר~ותא נעיי~

 הדרך את ~יורני דמר מפומ~' הלכה זו ד' דבר ~~מוע אנכ~ ו~מאועומד
 כמה י~ הלז ב~ט והנה בהנלך

 ~מ~ומ~~
 המ~רש ~ם ב~ט ~כתב חדא

 זלמן המכונה ~למה הוא במקומינו לו יקרא א~ר ו~ם י~קב בןאברהם
 ~תוב ~וכן ~עקבבן

 בכתוב~
 לא~ה נתן א~ר

 זו~
 כלל כאן הו~חזק ולא

 ע"ז חקרת~ כאשר רק ידענו לא ואברהם זלמן ב~ם רק אברהםב~ם
בא

 אי~
 פעם עוסקים ה~~נו כא~ר זכורני ואמר ק~לתינו מתו~בי אחד

 והאי~ אנ~ המ~ות בע~יתאחת
 ועוד וענ~ אברם אותו קורין ה~ו המ~רש

 כל אך לפנ~. אמר בזה"ל אל~. ובא אברם ב~ם אותו קראתיפעם
 משמו רק ידעו לא בקהלת~נואותו המכירי~

 זל~
 את ו~אלתי כלל אברם משם ו~א

 ~הוחזק יודע אם~של~ח
~~ 

 ~לש~ם אברהם ב~ם
 יו~

 ~נה ~זה וה~~ד
 מ~ם כלל ~דעו ולא לעיר מע~ר עמו הלך כא~ר אברהם ~םהכ~רו

זל~
 ~זה בבירור יודע אם אותו ~אלת~ עוד

 המ~~
 הא~ה ב~ל הוא

 ~בעת יודע אני זה ע"פ רק א~תו את ולא אותו לא מכ~ר א~ני ואמרהלז
 ~~~ לפני סיפר אתו הלכתיאשר

 בעת לה ושלח קאלוש בק"ק א~ה לו
 ההוא. בעת לפני שאמר מפ~ו רק א~ה לו ~יש יודע ואינ~ מתנהההוא
 בא שתים שבועות~אח~ז

 א~
 ושאלתי ה~ר מארץ קהלתינו מתושבי אחד

 אםאותו
 ~מ~

 ~ראל בעיר בעברי בזה"ל ואמר הזה מדבר במדינה ~ם
 חייט~ם שני במדינה ~ם ~עברו ~~מעו הזאת העיר ~ו~בי ליספרו
מק"ק

 קאלו~
 וה' זלמן שלמה ה' ב~מותם הנקוב~ם

 מש~
 החייט~ם והכירו

 אחדא~ש
 ו~מ~

 בק' נ~וי הוא א~ר אברם
 קאלו~

 אחרת אשה ~ם ולקח
 ש~לח אמר הרב אל אותו קראו ~שר ו~הי קראל מע~ר הרב לפנ~ובאו

ל~
 לק' ~ט

 קאל~
 הי' ~כאשר קרעסטור מ~~ר

 באמת~
 הרב אותו ושאלו

 והשיב ב~ט כתבו והיאך זלמן ב~ם קרוי אתה הלא והחייטיםהנ~ל
 לו ~וא אברם ~ם כ~ אברםשכתבו

 הער~~ ש~
 אותו שיכופו הרב ו~וה

 לק~קלילך
 קאלו~

 הבל~ל האיש ברח ביני וב~ני אחר ~ט שם וש~תן
 ~ראל בעיר שמעתיכך

 כ~
 ה~ט להבאת ~נה אחר לפנ~ אמר הל~ון

 הנ"ל משה ה' אחד ה~ר ממדינת לביתם ~חזרו הנ"ל לח~יט~םשאלתי
 ה' וא' הנ"ל הא~ה ~ל דודתהבן

 זל~
 בצאתינו ה~שון בזה ו~מרו

 מאתנ~ הזאת האשה בק~ה מלאכתנו לעשות ה~ר לארץ לילךמבית~נו
 עלשנחק~ר

 בע~
 הלכנו אשר ה~ו~ות בכל חקרנו ואנחנו במד~ה שם

 אנחנו אשר במלאכתו איש איש סעווליש בעיר בהיותנו ויהיואיננו
 הא~ש בא א' הבית בעל אצלעו~ים

 זל~
 וא~תו הוא הבית אל המ~רש

 עליכם שלום אמרנו אותו ו~ראינו וילד שמה לקחאשר
 זל~

 ~שיב
 אותו קללנו ואז אב~ם שמי הלא זלמן שמי קראתם למהלהם

 לבקש מאתנו בקשה ואשתך ב~ומנו אשה לך יש אתה הלאנמרצת קל~
 הרעה אליו כלתה כי בראותו והיהאותך

 הו~
 לדברינו

 וא~
 ששלח

 פטורין גטלה
 קאל~ לק~

 אברם ששמו ואמר ק~~טור מעיר
 ו~

זל~
 ששם באשר אב~ם ש~תבו וא~ר ב~ט ~בו איך אותו וישאלו

 הרב הנ"ל בעיר ה~ו ההוא ובעת אברם ~לוהעריסה
 ד~

 קראל
 אדומים ארבעה הרב ורצה אחר ~ט לה לשלוח לכופו ורצו הרב אלאתו והל~

 ונשוא הלוך אברם ו~סע והמליט ברח כך ובתוך ל~תן רצה ולא ה~טבעד
 ~לא ~נכתב מה לאצטרופי חזי ~וד פעלו ה' ~שלם במע~ו נפ~ול~וא
 אליעזר המת~רשת אבי ששם חדא בדיעבד פוסלים ~א~נם אף~הו~ן
 איש הכיר לא כי שלו הכ~נו~ משם רק ~דעו לא דלשם והב~דליפמן
 ב~ם רק חותנו את~בליעל

~ 
 של ~מו ~דעו ולא הבריות בפי ~הור~ל

ל~ון
 הקד~

 האלו השמות של שכינוי טוב ~ום או אור~ או אל~עזר אם

ליפמ~
 לכתוב להם וה~ה ל~רח יום עשר חמ~ה כתבו עוד

 בחמ~~
 בבי"ת

 עולם לבר~את וחמ~ה וע~רים כתבו~וד
 וה~

 בלא וחמש לכתוב להם
 בדבר ובא ~וצא לך מה אל~ יאמר כי ~מש רוא~ כל בע~ני יפ~א כיה~א
 דעת בלא ~ם החמורה ערוה במקום~לכה

 האמנת~ יפלא בע~ני ~~
 נבער ל~ אדם בינת ולא מאוד ענ~תי אני אדבר~~

 ~ניח אנ' ובזוי מד~~
 תורה הרהיבוני המה יש~בוני סעיפ~ אכן לב חקר~ ל~דולים~דברים

הו~
 והוכרחתי קהלת~נו פה הדבר ~קרה זאת לא זאת ~ריך אני וללמוד

 חכ~ת הדרת הוד לפני ~~חי אשפוך ~תה לזאת אדומ"ו פנ~ מאתל~אול
 ה~פיקות ולבאר בקרקע לפניו לדון ו~רשני פה פתחון לי ~יתןתורתו
 ה~ט בזההנופלות

~ ~~~ 
 ~צא זה ~אמר

 נסמוך א~ נםתפקת~ רא~ונ~
 והר~~~ ר~~י סב~תעל

 הא ~~ב דל"ד ~יטין ~פ~רשו והר~ן והטור
 במק~ם יודעין ~אין אתחזק לא אבל דאתחזק והוא אש~ רבדאמר
 לו ~י~~כתיבה

~~ 
 כ~ר ה~ט הנתינה במ~ום אחר

 נסמוך א~
 ע~

 הר~ב~א נ~ד דרבנן במידידבר~ה~
 דרב להא שפיר~ו והמרדכ~ והסמ~~

 ~~ין ב~מרא דינא האי א~תמר לא דלדידהו א~ר בדרךא~י
 ח~לו~

 ב'ן
 ~וד~ים. לא או מה"נ מ~ם במה~כיודע~ם

~~~ 
 ואת"ל

 ד~~
 לסמוך לנו

 ~כ~ הב~ח לסברת איתא אם לספוקי איכא דרבנן במיד~ ~מק~ליןאדברי

דהרא"~
 כ~~טת ~"כ ס"ל

 הסמ~~
 ~אר ~פ~~ו כמו או ו~ירו~ו

 ~מן למימר וכדבעינןה~פר~ים
 ואת"~ ~~~ ~

 וכמו הב~ח לדברי ד~יתא
 הרא~~ לדברי כ~ר הוא וא"כ הט"ז חתנו עליו~תפס

 אכתי וםיי~תו
 במ~ לספוקיאיכא

 אותו קורין היו ~בק~לתינו ~יודע ואמר ע"א ~בא
 אינו זה אם בה~אלה שמבואר כמואברם

 מ~ר~
 הט"ז דהא ה~ט כח

 במקום ו~ם הרא"ש דכתב להאפירש
 ~נת~נ~

 הא ~"כ ~~ם ~ודעין אין
 דלא הט"ז פ~' כך פסול ה~ט מה"כ משם במה~נ ~ודעיםאם

 הב"~ כמ"~

והלבו~
 נקט דלרבותא

 הרא~~
 הב"י כמ"ש נאמר או כו' במה~נ ו~ם

והלבו~
 נקט ~לרבותא

 הרא"~
 במה"נ ו~ם

 א~~
 עדותו ~ידי מ~רע לא

 העד זה~ל
~ ~~~ 

 ואת~ל
 דה~דת למימר איכא אכתי הט"ז לדברי דאית~

העד
 שא~ הז~

 ~א במ~"נ אברם אותו קורין שהיו
 דע~כ מידי מ~ר~

ל~
 במה"נ כשיודעין אלא הט"ז קאמר

~~~ 
 לו

 ש~
 אחר

 במה"~
 אם אבל

 ב~ם ~ו ~קרא אחד ~יודע רק במה"כ אחר שם לו ~~ש ~ודעיןאין
 דכשר אפשר במה"כ זה בשם נ~רא אם ~ודע ואינוו~ני ~

~ ~~~ 
 ואת~ל

 ה~ט וא~כ דנ"ד ב~וונא איירי לאדהט~ז
 כ~~

 אחד ~מות ב' לו י~ אם
 ~ברור היכי הי~נו במה"כ ~"נ ~ם ~ודעין ואין במ~~נ ואחדבמה~כ
 בעל הוא המ~רש ~זה בודאי ומכיר~ןלנו

 ~א~~
 לנו ~דוע ו~ם הלז

~הוחזק
 שלש~~

 ~ם א~זה פלו~ת~יהו רק ב~ט שנכתב בשם במה"כ יום
 לד~ת אפ~לו טובא לספוקי איכא הלז ב~ט אבל ב~טכותב~ן

 למיקם ~ריכין אנו ו~ם במה"כ הוחזק אם לחקור ~ר~כין אנחנו אםחדא ה~יל~~
 האשה בעל ~וא זה אם דמילתא~לה

 ה~~
 הב~ד על שנסמוך דילמא או

 ובלבד כדתנן והאשה האיש והכירו כהו~ן עשו ~בודא~ ה~ט~כתבו
 שניהם אתשיכ~רו

~ ~~~ 
 וכדבע~נן ע"ז לחקור צריכים שאנחנו ואת~ל

 ~א אם לספוק~ איכא לקמןלמימר
 נא~

 לא או בנ"ד
 א~ לע~וני עוד צר~ך ~נ"ד נאמן~ע"א ואת"~ ~~~ ~

 שאמר השליח הכרת
 כתיבת קודם שנה ~ערך לפניו שאמר המ~רש מפי זו של בעלהשהוא ~~וד~

 בק"ק אשה לו שישה~ט
 ~~~ ~ מהני לא אי ~ני אי קאלו~

 ואת~ל
 החייטים עדות אם לעיוני ~ריך הכרה השליח הכרת הוהדלא

 המ~~~י שש~
 מועיל אם ה~ט ששלח

 א~
 לקמן למימר וכדבעינן לא

~ 
 ~~~א~

 ~רסינן דהנה הראשון הספק ונבאר רא~ון ראשוןעל
 ע"ב דל"דב~יטין

 הי~ בר~ו~
 שמו משנה

 ~ולי וש~
~תקין

 ר~~
 וכל כותב שיהא

 בתרי דאתחזק ו~וא אשי רב אמר כולי ~ו~
שמא

 תני~
 הא דאתחזק הא עד כו' נשים שתי לו היה ~י דרב כוותיה

 עכ~ל ש~מ אתחזקדלא
 הגמר~

 שמעתא דהך בפירושא מצאתי והנה
 פירשו וה~ן והטור והרא~ש ר~י שיטותשני

 ה~
 ~וחזק פי' דאת~ק

 בני אבל שמות ב~ לו שיש הוא שידוע שמות הב~ באלו המקו~ותבב'
~ום

~ 
 ~ירין אין

 בש~
 לו שיש

 ב~ו~
 ל~וב צריך הלכך ה~ר

 לו שיש ב~~כ יודעין שאין פי' א~חזק לא אבלשניהם
 ש~

 אחר
~ ~  



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  אח"כ ~ו ידוע ואפילו שום וכל לכתוב צריךאין 
 ש~

 הגט אחר שם לו
 השולח פ' ב~ידושיו והר~ב"א ק' ~וה והסמ"ג שטתם ~וא זוכשר

 פי' דאתחזק והוא אחר בדרך פירשו וה~רדכי ר"ח אלף סי'~תשובותיו
 ש~ות בב'~וחזק

 מה"נ ובני מ~"נ בשם מכירין אין מה"כ ~ני משוני~
 הוחזק לא שב~ה"כ פי' אתחזק לא אבל הכתיבה ~קום בשם מכיריןאין
 ~מותבב'

 ~שוני~
 ~' שהם יודעים הכל אלא

 הש~ו~
 ואז

 אי~
 לחיש

ל~ע~
 אין ה~מות מ~' בא' מכירים אין ~ב~ק"א א~"פ ~ו~ות שאר של
 שהבעל ב~קום אלא ללעזחוששין

 ש~
 מאחר אבל מה~נ של לעז או

 ומה~נשב~"כ
 שוי~

 דלרש"י נ~א ~ו~ות שאר של ללעז חוששין אין
 רק בגט כתבו ולא ~"נ של משם במה"כ יודעין אין אםוסיי~תו

 הם דהא בתל~וד כלל זה חילוק ~ורש אין וס~עתו ולהסמ~ג כשר~"כ ש~
 מה"נ ~ם ב~ה"כ ידעו לא אפי' ~~ילא אחר בדרך איתחזק דלאפירשו

ו~
 שם ב~ט

 מה~~
 דין לבדות לנו ד~ין הגט פסול

 מלבנ~
 לא אם

 דרש"י הט~ם כתב הטו"ז והנהבתלמוד ~ור~
 וסייעת~

 ב~א דכשר דס"ל
 בשם כשר הגט היה ~ג תקנת דקודם ~שום הוא במה"כ מה"נשם נוד~

 לעז רק ~חוד~ה"כ
 בעל~

 ~מור לדין הדבר היה התקנה ואחר היה
 שהיה כ~ו הוה וא"כ לתקן ביקש לא מה"נ שם נודע ובלא מדינאופסול
 תקנת~ודם

~~ 
 והנה ~ט"ז דברי תורף הוא זה ~ד~א מפסיל ולא

 לא הט"ז שכתבהלשון
 בי~

 ~ת הוא לתקן
 דחו~

דבלא ~ אשי לרב ומנ"ל
 נוד~

 בלא לתקן ר"ג יכול היה דלא נלע"ד אך לתקן ביקש לא
 הש~ות שני דכותבין היה ~ג דתקנת דס"ל ~ת לשטת ~עיאלא נוד~

 על דמתקרי וכותביןבפירוש
 לתקן יכול היה לא ודאי השני ש~

 בפירוש ~יכתבונודע בל~
 לא דהא השני ~~

 נוד~
 היה לא וגם

 יכו~
 לתקן

 שום כל בושי~לול
 דדל~

 לא שום בוכל השני שם דכוללין דס"ל בה"ג לדברי אפילו אלאהתוס' וכמ~ ר~ לדברי ופסול אחר שם לו אין

מצינ~
 שייך דלא ז"א שום וכל שיכתבו נודע בלא הי' ר"ג דתקנת למימר

כלל
 שום בוכל ~"כ שם שי~וב ~תקנה ~יה אי דבשל~א ה~י למי~

 דתקנת לו~ר אפשרהיה
~~ 

 ד~יקר השתא אבל הגיטין כל על היה
 ~תב אם אפכא אבל מה"כ שם ויכלול מה"נ ~ם שיכתוב הי'התקנה
 תו דפסול וה~רדכי והס~"ג הרא"ש כתבו מה"נ שם וכלל ~~כ~ם
 ~אי אחר שם לו יש דאם נודע לא על היה ר~ג דתקנת ל~ימרליכא
 בפירוש ~ה"נ שם לכתוב צריך הא ~ום וכל~הני

 ~וא~
 בה"ג לדברי יקשה

 זה לענין מוריד ולא ~עלה לא הא שום וכל ~גיטין בכל כותביןאמאי
 שלא אחר שם לו יש אם או כנוין שאר לכל דמהניז"א

 דלא למימר צריכנא ולא ~ודע בלא לתקן ~ג יכול היהדלא א~ במה~נ~
 בי~

 ל~ן
רק

 וסייעתי~ דרש"י הט~
 ולפ"ז לתקן י~ול היה דלא ~שום הוא

לסמ~ג קש~
 וסייעת~

 בלא אף היה דהתקנה דס~ל
 נוד~

 פסקו הם הא
 הש~ו~ שני לכתוב דצריך~ר~ת

 וברשב"א נ' מ~וה בסמ"ג ועיין בפירוש
 ובתשובותיו השולח פ'בחידושיו

 אל~ סי~
 לומר שייך היאך וא"כ רי~ג

 לא מה"נ ושם ה~ות שני למכתב צריך הא נודע בלא היהדה~קנה
 וכמ"ש קשה נמי בה"ג כד~י ~וברים היה ו~ילונודע

 לעי~
 אח~ז

 ר"ת דברי הביא אשר אחר השולח פ' זו קושיא הקשה שהרשב"א~אתי
 ר~ כדברי ואי דאתחזק והוא אשי רב אמר הא קשיא ואיוז"ל

 בא מה
 אחד בשם אלא הוחזק לא שאם לומר ~י רב ~וצרך וכי ללמד אשירב
 אחר שם לו נוסיףשלא

 ש~
 בהי' ההוא ותירץ מעולם שם באותו נקרא

 הסמ"ג ~דברי דאת~זק דוהוא פירושו ו~יים עכ"ל וכו~ שמות שתילו
 איירי דר"א והרא"ש כפ~~י ~פרש ~יה זאת ק~יא דלולי מלשונונראה
 זו קושיא משום רק בקושייתו סובר ש~יה וכמו ~ו' נודעבלא

 היה בל~ונו עברי ~די הסמ~ג כפירושלפרש הוצר~
 לדברי ~~ה מאי לי ק~

 כתבו ו~סמ"ג הרשב"א ד~א זו קושיא קשה נמי בה"ג לדברי הא~ת
 הוצרך ~אי קשה נ~י בה"ג לדברי וא~כ ע~ר הנתינה ~קום דשםבע~~ם
 ולא מה"נ שם לכתוב צריך הא ללמדר~א

 נוד~
 דלדברי ל~י~ר איכא אך

 אתי גופא דהוא ניחאבה"ג
 ר~

 במתני' דהא לאש~עונן
~ 

 א~ה נר~ז
 זאת הוכיחו הפו~ים ~רק בפירוש יכתובשם

 דש~
 ~רייתא עיקר ~"נ

 ~ייעתאדמי~י
 ל~~

 ו~א
 ~ך ~"כ יד~ ל~

 בריי~א~
 הוה ושפיר

 בלא אף ~תקנה לא~~י~י
 נוד~

 ושיכתבו
 מה"~ ש~

 ק~~ל לזה בפירוש

 שפיר ~שי ~ת לדב~י אבל נודע ~לא כלל התקנה היה דלא א~י~
 ~א ק~ל~אי

~ 
 ~~ך

 לכתו~
 לנו אפשר ו~עתה בפירוש ~~ות ב'

לו~
 וסייע~י' דהר~"א

~ 
 וסייעתי~ ~"י על דדינא בעיקרא פליגי

 רק ד~גי בפירוש ~~נו לא דהא ק~"ט סי~ן ב~ש בס' שהביאכ~ו
~כללא

 את~
 ולדדהו אחר בדרך דאתחזק והוא ~רש דהרשב"א משום

לא
 את~

 חילוק
 ו~~ בגמ~ ~

 ~יל ו~~ש דפ~גי דייקינן
ד~נא לע~י~ ~"~

 ס~~
 והס~ג הרשב~א דהא וסיי~תי' ~~י וסיי~~י' להרשב~א

 הא נודע בלא היה ר~ג דתקנת למימר מצינן ~יך וא~כ כ~תפסקו
 למ~תב~ריך

 בפיר~
 שהקשה וכגוונא שמו נודע ולא מ~"נ שם

 עלבע~מו הרשב"~
 דש~עתין פירושא לפרש הוצרך זו קושיא מכח אשר אשי ר~

 דתקנת כלל למימר מצינן לא לדידהו אפילו באמת אבל ~סמ~גכפירוש
ר"ג

 הי~
 דש~עתין בפירושא רק ~ן שוין דינא ולענין נודע לא על

 לפרש הוצ~ו ולכך כר"ת דפסקו ~טתייהו אזלו והסמ"גהרשב"א
 ~כ"כ דהרשב"א קושייתו משום אשי ר~ דבריכפירושם

~~~ 
 בהגה"ת

 וה~א בד"ה רש~י ל~"ש שכוון ונ"ל רש~י מל~ן כן דמש~ע אלפסרב
 שום וכלדאתחזק

 בוי"ו~
 והרא"~ ורש"י

 ~~טתם אזלו והר"ן והטור
 ופי~ו בזה ר"ג תיקן דלא ללמוד אשי רב הוצרך ושפיר ~בה~גדפסקו
 העולה כפ~טן אשי ~דברי

 ~ל~ ~~
 גט לן ~תר~י ~וי ~י ~~ין

 כשר הגט היה מה"נ משם נודע ולא ~"כ ~ם רק כתבו דלא ג~נאבהך
 דברי~ ל~י מבעיאלא

 אלא כלל בהא פלוגתא דליכא לומר דאפשר הנ"ל
 כסברת נאמר אםאפילו

 רש"י על וסייעתיה הרשב~א דפליגי הב~~
 כסברת להקל נראה היהוסייעתיה

 דידו~ הרא~
 הוה לא דזה הוא

 דרבנן איסוררק
 דה~

 היה ~ג תקנת דקודם ~ירשו ה~פרשים כל
 ר"ג רקכשר הג~

 התק~
 אחר ~לך ובדרבנן הב~י וכמ~ש לעז תהוי דלא

המיק~
 כמ"ש

 הר~~
 רמ"ב סימן בי"ד דהש~ך אף כ~ה סימן בח"מ

 ופסקינן דרבנן בספק דפליגי דאשכחן החולץ ~' המרדכי בשםכתב
להח~יר

~"~ 
 הואינ ל~קל אפ~ר היה

 ו~ו~
 התקנה וקודם ר"ג תקנת רק

 לן איתרמי הוי אי להקל אפשר היה עיגון במקום הוא וגם כ~ר~יה
 והמפרשים הפוסקים באמתחת בח~י הנה כי גוונא בהךגיטא

 ר"ג תקנת דקודם שמפרש מהן אחד לשוםמ~אתי ל~
 הי~

 רק מדינא פסול

כול~
 תהוי דלא התקין ור"ג כ~ר היה ר"ג תקנת דקודם כתבו כא~ד

 ואחרלעז
 התקנ~

 שראיתי עד ~דרבנן ופסול גמור לדין הדבר היה
 פסול נמי גיטא התקנה דקודם מפרשים יש ב~ם שכתב הר"ןלדברי
 מוכח וג"כ שם יעויין נשות~ן מגרשין האיך דקאמר מלישנאודייק
 שם השינוי וש~ה שמו שינה שפירשו פ' דף התוספות מדברילכאורה
 ~וכח ממזר והולד ומזה ~ה דתצא כולי שמות ב' לו שיש כה"גדאיירי
 ל~ימר דליכא ~יטא נמי מיפסל ר"ג תקנתדבלא

 ד~
 תקנת אחר היה

 מאיר דרבי עלי' דפליגי כרבנן אפי' אתיא דמתני' התם קא~ר דהאר~ג
 ~יה ואי ~~ר הולד כו' ~מטבע ~משנה כל ~ודלית

 כ~
 תקנת קודם

 ש~"י אף כו' ~טבעות ~שאר מ~שנה יותר רבנן בזה פסלי אמאיר"ג

בסי~
 מ~טבע משנה ~שום הוא הט~ם דע~כ מתוס' איפכא דייק קכ"ט

וקוד~
 היה כשר ר"ג תקנת

 מדקא~
 לשם כתב גבי בגמרא התם

 ר"~ דברי זו כו'מלכות
 הולד אומרים חכ~ים אבל כו' ה~נה כל דאמר

 דמשמ~ ~ולי ושמה שמו במשנה חכמים ומודיםכשר
 ד~יגי דאע"ג

 ~תוספות מדברי לו ~צאתי ואון עכ"ל מודו משנה בהאי משנהב~אר

ד~
 כ'

 ד~
 לה~רשים נפקא לא ראיה ד~ות ~ידי אעפ~כ ב~ינן הא

 וא~אי ~שנה לשאר ~נה האי בין לחלק טעם דליכא משום ה~ןש~ביא
 אפשר וא"כ גיטא נ~י ~יפסל התקנה דקודם א"ו מ~ר הולד לרבנןס"ל

 לן ולית ר"ג תקנת קודם דאורייתא פסול הוי דדלמא האומרשיאמר
 ~וה לא ודאי דאורייתא דפסול לומר א"א זה ~לתא ב~א לקולאל~יזל
 ה~פרשי~ לדבריא~י'

 היינו אתחזק דלא פירשו הם ד~א ה~ן שהביא
 האיך ~דאורייתא ~ול הוי ואי ~~"כ ~"נ של שם מכיריןשאין

 לא למי~ר איכא דרבנן הוי אי בשל~א נודע בלא פסול גטמכשרינן
 מכירין באין הכשירו אמאי ~ד~ורייתא פסול אי אבל בהא רבנןתקינו
 על ולסמוך ~לתא דהא בפלוגתא לקולא למיזל לן דאית אפשרוא"כ
 לומר לנו דיש לעיל לפ~"ש ופשיטא וסייעתיה רש"יסברת

 ד~
 כלל~ פליגי

 ~~~~ב~
 ה~"ש דברי שפירש ~כ~ט סימן בב"ח ראיתי

 מ~~נ ~ם ב~ה"כ נודע לא דאפילו להרא"ש דס~ל~~"ג כפירו~
 חוששין דאין דקמ"ל הסמ"ג ~פי' ~פרש רק פסולהגט

 לל~
 שאר של

~קומות
 א~

 דלא י"ל וג"כ נרגא ביה ושדי הט~ז חתנו הביאו כבר
 דהא חדא הב~ח כפי' דה~"ש לישנאלפרושי מצינ~

 לעיל מייתי הרא"~
ראי' ~ינ~

 קשה ועוד מקומות שאר של ל~ז חוששין דאין מערב' דבני ~~~
 קא~ ~י הב"חלדברי

 אחר שם לו שיש לנו י~ע אם ואפילו הרא"ש
 ~ש~ דאיירי ~ב"ח ~י~ כשר הגט אחרב~ום

 ~ל
 ~א~~~

 לנו דאין
אלא

~ 
 ד~שמע בו ~צ~ו ש~~יק

 יוד~ א~ דוק~
 כשר הגט אח"כ לנו

 כתב עצ~ו והרא"ש פ~ל הגט האחר ~ם מן הש~א י~ינן איאבל
 אם ~שר הגט אחר במקום אחר שם לו שיש ידעינן אי דאפילולעיל

 ראיה ו~ייתיכתבו ~~
~ 

 שפירשם ~~ו הם הרא"ש שדברי ~~ו ~ירושל~י
 לא דאםבב"י

 נוד~
 לחוד ~ה"כ ב~ם כשר

~ 
 ~~~ג~

 גדול ספק א~לי נפל
 במ~

 ע~א שבא
 וא~

 שבקה~ינו שיודע



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

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

~~~

 ~ראהיה
 אברם א~ת~

 כמ~
 למימר איכא בהשאלה שמ~אר

 ה~א פם~ל הלזדה~ט
 יפה היה ~שתיקת~

 מדיב~ר~
 כתב הרא"ש דהנה

~~ם
 ב~ו~

 י~דעים אין הנתינה
 שמ~

 הכתיבה ~~~ם
 דמש~

 הא
 במה"כ ~דעין אין אם ~סייעתיה רש"י מ"ש והנה פסול ה~ט יוד~יםאם
שיש
 ל~

 ~פי~ ב~"כ כאן שאין פיר~ש~ ע"כ כשר ה~ט אחר שם
 ע~

 שי~דע
שיש

 ל~
 שפיר ע"א אפילו איכא דאי כשר ה~ט דאז במה~נ אחר שם

 ידעינןמיקרי
 ש~

 שהקשה ל~דיא הב"ח ~כ"כ אפ~מי~ סמכינן דהא
 ~םייעתיה רש"יעל

 שיש הוא שידוע אתחזק ~~י שכתב~
 אך שמ~ת ב~ ל~

 כ~תבין האיך ~ירין שאין כי~ן ~הקשה כ~~ ~כירין אין זה מק~םבני
~ עדים ע~פ מ"מ זה מכירין המקום בני שאין דאע"פ ~תי~ ~"נשם
 כ~תבין ע"א ע"פ אפי~ א~

 דנא~
 ל~ל~יי דעביד~ במלתא

 עכ~
 נ~א

 ~א"כ אתחזק מיקרי מה"נ שם שי~דע במה"כ ע"א אפי~ איכאדאי
 ה"ה הרא"שלדברי

 הידי~
 במ~~ם

 ידיעה ה~י בע"א אפיל~ הנתינ~
 שי~דע במה"נ ע"א ~איכא ה~איל הלז דה~ט נראה היה~~"כ

 האחר ~~
 דלאו הרא"ש דברי פירש~ ~הלבוש דהב"י אמת הן פם~ל ה~אשבמה"כ
 יודעין באם ~מכ"ש קאמר ~רב~תא רק י~דעין אין שבמה~נ קאמרד~קא

 ט~בא לעז דליכא דכשר דפשיטא ~"כ משםב~"נ
~ 

 ~~~~ד~
 אלא ה~"ש לדברי דפם~ל קאמר לא ע"כ הט"ז לדברי

 משמע דהכי ב~"כ אחר שם ~~ ~יש במה"נכשי~דעין
 ל~ שיש י~דעי~ אין הנתינ~ ~במק~ם ~כתב דהרא"שלישנא

 ב~~ם אחר שם
 שיש ב~"נ י~דעי~ אין אם באמת אבלהכתיב~

 ל~
 אחר שם

 ~קרא יודע ~אחדרק ב~"~
 הכתיב~ ב~~ם זה בשם שנקר~ י~דע ~אינ~ ~עני ל~

 לאב~דאי
 זה על שנתן הטעם ~מן הט~ז מלש~ן משמע ~כן מידי מ~~

~ע~
 במה"נ ע"א כשיש רק דאל"ה הנ"ל כםברא ל~מר א~~ מ~כרחין

 נקרא אשר שםשי~דע
~~ 

 שקרא במה"כ
 מה א"כ אתחזק ~מיקרי ה~ט פם~ל במה"כ זה ב~ם ~קרא אםיודע ~אינ~ השם בזה ב~"נ א~ת~

 ~ן בא~ ~~ירש אחר ל~~ם דיצא ~רייתא א~י לרב םי~עד~ייתי
 אשי דרב להא ד~יא נאמר ע"כ אתחזק בדלא לה דמ~קמינןמ~~רשת
 דברייתא ברי~א דהא כלל ל~מר א"א ~זה שמ~ת בב~ במה"נ אתחזקדלא
 היהקאמר

 את ו~ירש ~~~ ביה~דא א~ שמ~ת ב~ ~ל~ כ~לי נשים ב~ ל~
 לה מ~קמינן ~הא ~~ורשת אינה ~ביה~דא בשםשביה~דא ז~
 בא~ ~~ירש אחר ל~ם יצא קאמר ~אהא ~~ת בב~ מק~מ~תבב~ בדאתחז~
~  שמ~ת מב~ ב~"נ נ~דע דאם ~אם"ד אתחזק בדלא ~מ~קמינןמ~~רשת 

א~י~
 ~מר לא דע"כ א"ו שמות בב~ במה"נ אתחזק הא ~~אימ~~רשת לגלי~ א~ לי~דא ~ט אחר ממ~~ם שלח ~ם אמאי קשה מ~~רשת

ה~א"~
 שכך דהיינ~ במה~כ ל~ שיש משם במה"נ בי~דעים רק דפם~ל

 א~ת~ק~ראין
 י~דעים אין אבל האחר השם במה~נ יד~~ אם אבל במה"כ

 ע~ת וא"כ ~ד~לה ראיה ה~א ~לדעתי דכשר באמת ב~"כ כן ל~ש~~ראין

 ש~א שאמרז~
 אות~

 אחת פעם
 בש~

 מ~ריד ~לא ~לה לא אברם
~ 

 ~~~ה~
 כל

~ 
 שבר~ר המ~באין ~יטין ~שאר

 לנ~
 בעל ה~א שהמ~רש

 במה~כ ב~ט הנ~ב בשם י~ם שלשים ~חזק ~~ם הלזהאשה
 עיג~ן ב~~ם כשר שה~א לומר אפשרהיה

 כה"~
 שא"א

 אחר ~ט להשי~
 ~נ"ד אבל אי~ נ~דע ~לא משםשהלך

 שאנחנ~
 הלז האיש את ידענו לא

 ~כתב בשם ב~"כ י~ם ל~ הוחזק אם ו~ם ה~ט שלח אשר זה ה~אמי
 במה~כ י~ם ל~ ה~חזק אם ע"ז לחק~ר ~יכין ~נו אם נםתפקתיב~ט
 אם ע"ז לחקור אחראין אנו דאין נראה היה לכא~רה דהנה השםמזה
 הב"ד ד~דאי דסמכינן הלז האשה בעל ה~א אם ו~ם י~ם שלשיםה~חזק
 כה~~ן עשו הגט ~תבודלשם

 ~א~
 ב~ט שכתבו

 כ~
 כ~ואר שב~שים

 היו ולא שניהם את שיכיר~ ובלבד ~"פ דפ~ מתני~ ~יד~~בהשאלה~

כ~תבי~
 ~~ד~לה הכיר~ לא אם

~~ 
 ולוה מל~ה ~' פ~ד הרמ~"ם ~ב

 כ~ם לזה חייב איני ה~הטען
~~ 

 וה~דה כ~י שמו העלה אחר רמאי

~
 לדברי~ ~ששין אין ~~

 השטר על ח~תמין העדים שאין שח~ה
 ל~ש~מעין אי~ הכי טען אי דאפי~ אלמא ע~ל ~~~ הנזכרים אלו מכיריןא"כ אל~

 כ~~~נא כלל טען לא אי מכ"ש
 די~

 זה אך לזה חוששין ~אין
 דלשם ב"ד שאין בבירור טען דהא אינ~ב~דאי

 הכי~
 זה של ~תו את

 אנחנו האיך בעיני תמ~ה היה ויותר לכל ~~~ וזה כאן היאאשר
 את מכירין אנו אין הא מא~ד הרח~ק~ת אחר~ת לארצות ~יטיןלשלוח נ~ה~י~

 ו~עת וז"ל םק~י ק~כ סי' בט~ז מצאתי חפשתי אחר דלשםאשתו
 ~ב~ר ~ושלך שהיה מי ב~ני~ ~' ~תביןהס~ה

 כ~
 והטעם כותבין

 עג~נה תשב לזה תאמין לא שאםבזה
 ~ש~

 ~יאין
 גיט~

 מא~~ת
אחרות

 א~
 גזרו לא א~שר דלא ד~ם האשה מכירין אין שב~דאי

בשביל
 ע~ קנונ~

 ג~~ ד~"י א~ הן
 ה~ן זה ~~ון ו~ל כתב

~~
 לא ואם

 ~~ל אימתי עכש~
 ה~ כט~ ~ש~

 ראיתי אך

 כ~~נתו שמא חיישינן דלא ה~א כותבין הםכנה דבשעת הטעםבלב~ש

ל~~
 בא~תו ~~קל מכשיל אדם שאין מ~ן שה~א כי~ן

~ 
 שאימת

 בהא איכא ~ה ד~מא הט~ז של הי~ד נפל א"כ עכ~ל עלי~מית~
מלתא

 דבש~
 לארצ~ת גיטין לשל~ח ~ז דין להא ל~~יי ~מנ"ל הסכנה

 טעם לתת ואפשראחר~ת
 למנהגינ~

 שש~לחין מה
 גיט~

 אחרות לא~~ת
 אשתו להכיר שצריך הטעם דהנה ~הוא הלב~ש לטעםאפי'

~ 
 המ~רש

 אחר לאיש ה~ט יכת~ב ~א שח~ששין מש~ם ~א כתיבהבשעת
 שש~

כשמ~
 ~י~רש

 ב~
 אשת

 ג"פ פ~ כדא~~ ~ר~
 ד~

 ~הנה בת~ם~ יע~ין קם~ז
 ~ בפני זה אלא נש~תיהן מ~רשין אין ש~~ת ~"כ נשותיהן שמ~תאם
 שא~~~

 נתקן האשה שם שיכירו צריך א~י קשה ולכאורה שם
 אפי~ זה בפני זה אלא נש~תיהן י~רשו שלא אחת בעיר הדרין יב"ששני
 אך ש~וין נש~תיהן שמ~תאין

~ 
 נש~תי~ן שמ~ת אם דבשלמא לק"מ

 חששא מידי ל~ציא אחר בענין אפשר איש~~ין
 ז~

 יערים ד~א
 שמ~ת באין אבל זה בפני זה שיהיו לתקן ה~צרכ~ ~לכך ~ניאשת ו~~~

 שיכי~ דהיינ~ ט~ב יותר אחר בענין לתקן אפשר ~יןנש~תיהן
 ~ם

ה~ה
 ~ת~

 ~ בפני זה שיהי~ צר~כנא לא
 לפ"ז

 ~יטין שולחין אנחנ~ שפ~
 אחר~תלארצות

 א~
 משום הא~ה את מכירין שאין

 דלי~
 ~מא למיחש

 אחר אשתי~~
 כש~ ששמ~

 ~ל~י יהא הנתינה במקום דהא אינו זה
 שבמה"נ הב~ד באמת ~א"כ אשתו להכיר הכתיבה במק~ם שא"א~יד~ע

 ששמו אחד ע~ד יש אם לחקורמח~יבים
 כשמ~

 לפני~ ה~ט שי~א
 את דהא

 שינה ~לשמא ב~"כ דהיינ~ שם יוד~םהבעל
 שמ~

 ליכא
 למיח~

כמאמר~
 כל

 שה~חזק~
 שאין מ~ם ה~א החשש רק כ~~ י~ם שלשים

 אתמכירין
 שבמה"נ הב"ד ~ע"ז אשת~

 יחקר~
 איש בעיר ~~ד יש אם

 כש~~ ששמ~א~
 הלב~ש שנתן ~טעם אפי~ ~א"ש לפני~ ה~ט שיהא

 הםכנהשעת ע~
~~ 

 מעיר א~ איש ה~ט ישלח שמא דניח~ש למימר לי~א
אחרת

 ששמ~
 על בחיד~שיו הרמב"ן זה הק~ה כבר הא~ה בעל כשם

 לדבר אין לזה לחוש באת אם ~ת~~ בתרא בבאמס~
 ס~~

 והשתא עכ"ל
 דאם להכאדאתינא

 אנחנ~
 אשתו את ה~יר~ לא דלשם שהב~ד י~דעים

 האשה אם לחק~ר מח~יביןאנח~
~ 

 לחקור א"א ~בנ"ד המ~רש אשת
 האחר האיש אחרולש~~ח

 כשמ~ ששמ~
 שלח אחר שאיש אפשר דהא

 מ~כיח ~~יט~ ה~א זה ~לאה~ט
 ב~דאי אברהם כתוב ~ב~ט זלמן ששמ~

 הלז האשה בעל הוא המ~רש שזה עד~ת ע"י ~לידע לח~ר צרי~ןאנחנ~
 דאם דם"ל הט~ז לדבר~~אפי~

 הסכנה כשעת דה~ה כשר ליד~ א~
 ה~א שהמ~רש נתינה ב~~ם שיעיד~ עדים צריך זה ~~ט ב~דאיאעפ"כ
 דלשם הב"ד ישראל לארץ בא ~כ~ה~ט ~ז"ל הר"ן ~כ"כ הלז האשהבעל
 דבעינן אלמא כ~~ ~ים במדינת נקראין הי~ ש~ך עד~ת מקבליןהיה
 שייך דלא והטעם א~ת~ שמכירין נתינה במ~םעדות

 כ~
 למ~ר

 חדא הכרה בלא כשרהלז דהג~
 ד~

 ה~ט לפניהם שנותנין העדים
 ~יד~ ה~טשיקרא~ צריכ~

 שה~א
 שמ~

 בלא ~~ם ~"פ פ~ הת~ס~ ~כ~ש ~שמה
 דאל"ה שמם ~י~יר~ ה~ט לקר~ת שצריכין ה~א פשיטא הת~~ס~דברי

 'כיר~אפיל~
 לאשה יתן שמא ~האשה האיש שם ה~ט כתיבת בשעת

 יודעים אין ~העדים שמם לידע שצריכין ~דאי אלאאחרת
 ששמ~

 אב~ם
 ~דעיםאדרבא

 ששמ~
 בלא ~שר ה~ז דה~ט ס"ד אי וע~ד זלמן

 שיכי~ בתקנתן חכמים ה~עילו מה הנתינהב~ם הכ~
 ~האשה האיש ~ם

 איש שלח דלמא ליח~ש כתיבהבשעת
 שש~

 ~אשתו אברם ד"מ
 ש~

 העדיםויכיר~
 ~מ~

 ~מעון לאשת ה~ט ישלח ~~א ~שמה
~~ 

 שרה
 שינה דה~א שנאמר כשרהיהי~

 שמ~
 ~נוציא אברם בשם שם ~ה~חזק

א~ה
 ~על~

 להכיר עדים ~ריך ב~דאי דב~~~ בודאי אלא זר דבר ~זה

~~~~~~~ 
 הלז בגט להכיר צריך שבודאי הראש~ן ספק ה~תר אשר

 אם ~~י צריך האשה זאת של בעל ה~א אם נתינהבמקום
 החזקת ~ל ש~יד השליחזה

 שמ~
 ~על

 ההכ~
 אם

 ~א~
 דאי~א לאו אם

 נאמן דאיןלמימר
 ש~ א~

 נא~ין וק~ב אשה ~פי~ הסכימ~ הפוסקים
 ~"כ ~י~והב~ש

 דאפ~ל~ כת~
 השליח

 נא~
 איכא הא דבכי צ~ א~י

 דהנה נאמן דאינולמ~ר
 הרי~ ~

 פ'
 החול~

 ~טעם
 דלא~ משום וז~ל וקרובאשה אפ~ נא~ דה~

 א~ונא ולא~ מםהדי דאיסורא אמלתא
 דהא הוא דבריו מ~ות יע"ש עכ"ל בעלמא מלתא ~יל~ירק

 ~יסור מתיר אינוש~יד בש~
 ואי~

 מ~יא
 ~מ~

 הגדה בשעת בעדותו
אח"~ ר~

 ~דם ~ידין אין דהא האיסור ניתר
 ~ש~

 אם ~בל
 ב~

 ע"א
אח"כ

 ~ה~
 לא

 ד~י~
 ד~תב ~א אלא

 הר~~~
 סנהד~ן ~' פט"ז

אין וז"~
 צרי~

 עדים ~~
~  

 אלא
 א~ ~~ ב~

 יוחזק ~מו ~י~ר

~ע~
 ~יצד

~  
 לוקה ה"ז וא~ל הוא כליות חלב ~א

 א~
 ש~קר

 ב~אהאיס~ר
 ע~ל~

 בנ~ד ~כ~ו
 וא~

 ש~~ירו
 ~שהוח~

 ד~יד שמו



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

ה~
 א"א ~~תיר ורוצה אאי~ור

 א~ש~
 דמ~ון אמת הן נאמן דאינו

 בהא דנאמן הטעם דכתב בהא ~חלק משמע לא יבום ~~ פ"ד~ר~"ם
 הדבר אמתת לידע ואפשר הוא להת~לות העשוי דבר שזה וז"ל~"א
 מלתא ~י~וי החו~ץ פ~ דא~רינן הא ~רש דלא ~למא עכ~ל מפיהןש~א

 ~ה משום הרי~ף ~פי~בעלמא
 בש~

 משום אלא מלתא גלוי הגדה
 בדין ~מב"ם שמסיים ו~ד משקר ולא להתגלות העשוי דברדהוא
 שב~נו כמוהנ"ל

 בסו~
 ושם ~יר~ין ה~

 כת~
 הא

 דנא~
 מת לומר

 והתם להת~~ת העשוי דבר ד~וא משום הואב~לך
~ 

 בעדותו תועלת
 מצרפין דהתם הראב~ד שם כתב דכבר ואף הגדה בשעת א"א~התיר

הט~~
 בה~~ שבארנו כמו הרמב"ם מדסיים מ"מ ~נסבא ~יקא ד~שה

 דהכא משמע~ירושין
 הו~

 דומיא
 דהת~

 וכ"כ נ~מן מעשה בשעת דאפי~
 יו~ף שני דא~רינן אהא ג"פ פ~הנמו~~י

 ב~
 אין

 מגרש~
 נשותיהן

 ~ בפני זהאלא
 ו~ף וז"ל

~ 
 ~"ש שני בגיטין ~מרינן גב

 שני ששל~
 מ~ורשת ~ינה ונתערבו~י~~ן

 מש~
 שאני מגורשת נתערבו לא אבל

 ~~יר מכירן והוא להשליח ~יטין נתנו ~חד במעמד דשניהןהתם
 דהשליח אלמא עכ"ל כו~נשותיהן

 מהימ~
 ~ש~ אפי~

 אי~א אך מעשה.
למימר

 דכ~
 ד~א למימר איכא שפיר ה~ובאין הגיטין כל ~שאר הוא זה

 אם לעיוני צריך דנ"ד ב~ט ~ל מעשה בשעת אפי~נאמן
 ע~

 נאמן
 התוס~ד~נה

 הק~
 כו~ תרי ליבעי ולרבה דמ~י הא על גיטין בריש

 שצריך יוכיח הגט עיקר זו הוא תשובה ~אי וה~ו באיסורין נאמן~"א
 הגט שעיקר בכה"ג ~אי~ורין נא~ן ע~א דה"ק ותירצו בשניםלחותמו
 דהשתא סברא דלפום ר~ל עכ"ל מלתא ~ילוי אלא א"צ ושוב כברנע~ה
 לאו ~ניםדב~ינן

 משו~
 ~ר דבר דילפינן משום רק הוא נאמנות

 הכא ולכך מודים שניהם אפי~ משנים פ~ת שבע~ה דבר דאיןמממון
 ד~י עליו ע"א אפילו נאמן מעתה בכש~ת בשנים הגט נכתבדכבר
 שבערוה דבר בעיקר ו~ו בכשרות~ כבר שנכתב הגט על מלתא ~ילוירק

 דאתחזק הכא אבל בגמ~ ד~ש~ ~והא כבר נעש~ ~גט ע~ר דהאמסהיד
 מסהיד ולא מלתא גילוי אלא ליכא הא ש~ערוה דבר הוהאיסורא
 המפרשים זה תירצו כבר שבערוה דבראעיקר

 ~ש~
 למימר איכא ולפ"ז

 כסברת מעשה בשעת אפילו נאמן דע"א הוא המובאין הגיטין כלדבשאר
התוס~

 מ~~~
 הוי לא לפנינו כשר והוא עדים שני ע"פ כבר נעשה דהגט

 מלתא ג~לויאלא
 ~שא"~

 הלז העד בנ"ד
 רוצ~

 דהוה הזה ~ט לה~שיר
 אברהם שמו את שם דשם להעיד רוצה ~ה~ד בעלמא כח~אלכאורה
 מסהיד הא לי~ נאמין אמאי פסול הגט דבריו ובלא שגירש הואו~א
 בנ"ד שצריך לעיל שהבאתי הר~ן מלשון ראיה קצת יש גם ה~טבעיקר
 ~די~~ני

 דמשמע עדים מ~לין היו דלשם ~~ד שכתב ההכרה על
 ע"א אם ט~א מלתא בהא לי מספקא לזאת ס~די~רי

 אףדנ"ד בכה"~ מהי~
 דמשמ~

 הע~י דדבר ~שום ~טעם דנתנו הפוסקים רוב
 עיקר על מעידין בין ל~ק טעם אין ~יל שכתבתי וכמו הוא~ת~ות
 דלא משמע ~עיל שכתבתי ה~ס~ מדברי מ"מ לא אוהדבר

 ~ מהי~

 ~~~~ז~
 דע"אשנאמר

 נא~
 אם לטיוני איכא מ"מ דנ"ד בכה"ג

 לו אמר ~~ו שהוא שאמר השליחהכרת
~ 

 שנה לערך
שיש

~ 
 בק~ק אשה

 קאלו~
 האי דכולי נאמר אם

 ל~
 שנאמר מערים הוה

 זה כוונתושהיה
 ז~

 האי דכולי למימר לן דלית או חברו אשת לגרש רב
 גבי שכתב קס"ז דף ג"פ פ' רש"י מדברי משמע וכן מערים הוהלא

 שלשים~וחזק
 יו~

 לו חוששין אין
 וז"~

 פן שמו מחליף ~וה לא כך דכל

 בעת גם כוונתו שהיה דאפשר ~לל הכא שייך לא וזה עכ~ל הדבריוד~
 לנו אין מ"מ כ~י~ בלא מ~ר~ה היה לא ה~תא ד~ם אע~ג ל~רשה~יא

 ע"ז.ל~מוך

 ~~~ח~
 ל~שה קרוב הוא דהאחד לס~קי איכא החייטים בעדות
 כשרים טדים דבעינןולפמ~ש

~ 
 נצרפו אם צ~ע ה~כרה

 לעיל ו~מ"ש מידי מהני לא השליח של דעדות ~מר דאיכאלהשליח
 לפ~' שיחי א~פוך ועתה ~טרפ~ן אם ל~וני צריך עדותו דמהנ~ואת~ל
 ידינו את נרים לא בלעדו אשר ~~ו גאון ורבינו מ~ינו אדונינוכ~וד
 בא~ורא בפרט רגלינוואת

 דא~
 לא אם נפנה ~דושים מי אל ~י

~ציע
 ~למידיו ~טני אחד כ"ד ~רתו ~וד כסא ~ני הדברי~

 האי~ור ו~ר א~רותיוב~ת ~מ~נ~
 נירת~

 עד לאחריו
 ~ד~

 א~א לכוין ~דע

ומב~
 לחד מ~ייפי ועי~הי ~~ ~~קי~ כ~ן ~וצא ~ינו ~~דו

בד~.
 ה~

~ ב~ו~ ה~ צבי  
 ז~ל יוסף

~ ~  ~ 

מ"~~~~
 ~"ד דודאי וכו~ ל~קור צריכים א~ אם שנסתפק ה' באות
 אשתמיט וכו~. שבו~ים כמה ב~ט ~כתבו אף כהוגן עשודלשם

 קמ"א סי~ רמ~א ~~התמינ~
 סעי~

 היו הגט שמסדרי ש~וכח מאחר ל~
 לחו~ י~ כו~ ~ארץעמי

 שאותן שניכר בזה כיוצא וכן פ~לים מיני לכמה

שסד~
 שבגט מאחר א~כ עכ"ל הדיוטות היו ה~ט

 ז~
 שבושים כמה יש

 ~וא כמ"ש גם ומה לחושיש
~~ 

 דלשם ב"ד שאין בבירור ידעינן דאנן
 ~זאת האשה בעל הוא אם לידע צרי~ים דאנחנו פשיטא א"כ וכו~הכירו
 שא~ר ~תב וכו~ גיטין לש~ח נוהגין אנחנו האיך בעיניו ~תמוהומ"ש
 ובב"ש בח"מ גם נמצא בט"ז שמצא זו מציאה וכו~ בט"ז מצא~יפוש
 יתן שמא כו~ ש~ירו צריך דלכתחלה נראה סק"ח ק"כ סימן הח"מוז~ל
 הוא כן והאמת הכירו ולא חתמו אם א~ל אחרת לאשההגט
 האיש ~םשכן

 א~ והא~
 עליו ס~ו רק הכירו לא חתימה שבשעת

 הסכנה בשעת דהא בדעבד דכשרנראה
 אע~ כותבי~

 מכירין ~אין
 כשר דבדע~ד הסכנה משעת זה למד הח~מ דגם ~יעכ"ל

 אע~
 שאין

 בתוס~ כדאי~ כדי~ד הוה רחוקות ל~~ות והשליחותמכירין
 דבר דכלדעי~בין פ~

 ש~
 הלבוש שלטעם ומ"ש דיעבד כמו חשיב טורח בו

 דיבמות מ~מ~ דרש"י טעמא מוכח הא תמי~ני וכו~ הט~ז של היסודנפל
 ודלמא ע"ז דפריך ההר על שעמד דאחד אמע~ה קאי דקכ"ב שםשהרי
 התם ומתרץ ~וה~רה

 נ~
 כו~ הסכנה בשעת ~י דבי דתנא מהא

 הסכנה דבשעת הלבוש כטעם ואס"ד ~כנה שעת הוה לא ~תםוהא
 מיתה שאימת בזמן מכשיל אדם ש~ין כו~ חי~~ינן דלאכותבין

 ~ל~
 א~כ

 על שעמד דא~במעשה
 רא~

 דרש"~ טעמא א~כ למימר איכא מאי ההר
 לא שאם דמי ה~כנה כשעת נמי והכא ב~במות שם וז~ל שכתבעיקר
 שהיה מי ~~י וא"כ ע~ונה ~~ב אחר ת~א לא לזהתאמין

 מושל~
 לבור

 דעמד הא הש~ס מדמה מאי דאל"כ כפיר~~י הטעם הוה נמיע"כ
 ל~א ההרראש ע~

 דש~
 להט"ז מנ~ל וז"ל מ~ל שהק~ה מה א"כ הסכנה

 ראש על דעמד דין לדמויי מנ~ל ה~מרא על לפ"ז תיקשי וכו~לדמויי
 דב~עת להאההר

 ~סכנ~
 כדפירש"י הוה נמי הסכנה דשעת דהט~ם א"ו

וא~
 הוסיף דמלתא דלרווחא א~ר והלבוש מלנפול קם ~ט"ז של יסוד כן
 אבל לחוד הסכנה בשעת רק ~שייך מדנפשי~טעם

 אי~
 לפלוג כוונתו

 וחז"ל כדיעבד הוה וא"כ ע~ו~ה תשב תאמין לא שאם דר~"יאטעמא
 ~ולחין למה טעם לתת דאפשר ומ"ש לכתחילה אלא הכרה הצריכולא
 שצריך הטעם דה~ה וז"ל וכו~גיטין

 להכ~
 וכו~ המגרש אשת

~~ 
 ~שום

 הגט יכתוב שמאשחוששין
 לא~

 אשת את בו ויגרש כשמו ששמו אחר
 לעיין ~ה ~א עכ"ל ~תוס~ יעויין דקס"ז ג"פ בפ~ כדאמרינןחברו
 אשת בו שיגרש כלל חוששין דאין שפיר בתוס~ עי~ לא ע~מו והואבתוס~
 ה~ס~ פשט היטב ביאר ומה~"א התוס~ לפי~ ולא לפירשב"ם לאחברו
 ישנים תוספ~ ~י~ע~פ

 דב~רס~
 כתוב הי~ לא הרשב"ם לפני שהיה

ב~מ~
 אלא דהא~ך לאתתא וממטי ואזיל

 ה~
 דלמא לפניו הגרסא

 וגרסת לקלקלה ומתכוין דידי~ לאשתו ומ~רש אחרת אשה בשםכתבינן
 לאשת הגט שיתן התוס~ ומפרשים בגמרא לפנינו שהוא כמו היההתוס~
 ם להרשב דבין הרי לה ומגרש גרסינן ולא מבעלה כתובה להוציאהאחר
 בנדרים דא~ הא כי חברו אשת בו שי~רש חוששין אין להתוס~בין

 את ~~רש אדם דאין גט גבי אלא וכו~ רבנן ל"ק ע"כ וכו~ אמר רבאו~ ד~
 לקלקל כוונתו שמא חיישינן לא סכ~ה דבשעת הלבוש ומ"ש חברואשת

 אבל הרשב~ם ככוונת דידי~ א~תו על קאי נמיולהכ~יל
~ 

 אשת ש~לקל
 עלה לאחברו

 ע~
 אחד דעת ~ום

~ 
 זולת והמפרשים הפוסקים

 לאשת ~ט ויכתוב ו~ו~ דשמא כתב ~~ סעי' ק~כסי~ בלבו~
 חב~

 וכו~ לה ויתנו
 ו~יפסק~ ע~ב דס~ג קדושין דמ~ מברייתא ראיה יש עוד מהרש~אשמביא י~י~ תו~~ ראה לא ובודאי בעלה על ותיאסר לאחר שתינשאו~כשילה
 ובא למי וא~י א"ע קדשתי שאמרה אשה כ"ד סטיף ל~ז סי~להלכתא
 צריכים הא ועז"ק ל~מא להתירה גט ליתן ~אמן קידשתיה אני ואמרא~
 אשתו שזולידע

 הב~ כמ~
 וז~ל כן שמוכיח ~ש סק~ד ק~כ סי~

 אמאי וא"כ דקס~ז בתרא בבבא ר"ל ~ש"ס קושיות קשה אכתידאל~

 ~ להתי~נא~
 אין ~א קדשתיה אני שאמר

~ 
 אשתו שזו יודעים

 כת~ה לג~ת אחרת ~שה שיתן הוא ד~חשש התוס~ כפי~ לומרא~כ
 פנוי~ היא וגם נתקדשה למי יודעת אינה דהא החשש ~ לי~א ~הו~דין

 ~י~ל החשש דהתם נ~א נ~י הרשב"םולפירוש
 את~

 ~~ דידי~
 לא

 אבל כאןשייך
 לב~ לד~

 הא יתורץ איך
 איכ~

 ש~צה חשש
 להכשי~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

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

~~~

א~
 דז"א

 ד~
 כדא~ להכי חיישינן

 ולא חוטא אדם דאין ב~מרא הטעם
 בחזקת היא ל~ז ובםי' א"א בחזקת שהיא איירי ק"כ דבםי' לחלק ואיןלו

 לו ולא חוטא אדם דאין פשיטא דחמיר א"א דבאיםור דאדרבאפנויה
 הבנין נפל ממילא י~ודו שנתרועע וכיוןודו~ק

 ופ~
 ליתן שרצה הטעם

 וז"ל וכתב והתחיל וכו' ~יטין ש~ולחיןלמה
 ו~כאו~

 צריך אמאי קשה
 דטעם ~ותו לפי אלא אינו דזה וכו' יב"ש ב' נתקן הא~ה שםשיכירו
ההכרה

 הו~
 שבררתי מה לפי אבל חברו א~ת בו י~רש ש~א מ~ום

 הואש~~~ש
~ 

 בטלים דבריו לפ~ז התום' כדעת או הרשב"ם כדעת
 שולחין שפיר לפ"ז וז~ל זה אחר ~כתב הדברים נמי ובטליםממילא
 הנ~ל טעות על הולך םובב זה כל כי וכו'ג~ין

 ~ל~
 במהר~~א עיין

 אשת שי~רש הוא ~החשש םבור והיה והתום' הרשב"ם דברי~ירוש

~בי~
 שיכירו ~ריך לכתחילה וז"ל לעיל ~הבאתי םק~ח הח"מ ומ~ש

 התוםפות למ~ש כוונתו נמי א~ת לא~ה ה~ט יתן שמא רמאותמשום
 כתובתה מב~לה ל~בות ה~ט להשיתן

 ומ~~
 לדברי ואפילו וז"ל אח"ז

 דם"להט~ז
 דא~

 זה ב~ט אעפ"כ הסכנה כ~עת דהוה כ~ר לידע א~א
 עכ"ל הזאת הא~ה בעל הוא ~המ~רש במה~נ ~יעידו עדים ~ריךבודאי
 והט~ז לידע א~א אם מכשיר ~הט~ז לומר ח~ו כי הוא ~מורט~ות
 לכתחלה הא~ה את להכיר דא"צ אלא כתבלא

 ה~ט ~ת שולחין כ~א~
א~ל

 מ"~
 א~ת היא ~זו יוד~ים במה~נ

 המ~ר~
 במה"נ ~ם אם אבל

 והח"מ והט"ז זאת התיר מי ה~ט ~~לח זה ~ל אשתו שזו נודעלא

 ~ב~ ~~~~~וה~~~
 ~~ד

 ~~ר~
 הכירו ולא ח~מו אם אבל הח"מ ~ז"ל

 ~ם ~כן הוא כןו~אמת
 א~ הא~~

 רק הכירוהו ~א חתימה ~ב~עת
 ב~עת ~הא בדעבד כ~ר ע~יוסמכו

 הםכנ~
 אלח מתירין דאין הרי וכו'

א~
 בזה ידעו לא ה~ט כתיבת ~בשעת רק הוא כן שהאמת נודע אח~כ
 ל~עת הדמ~ן ~מחמת ~ט"ז כ~ונת נמי ~~א וכן הסכנה ל~עתדמו~ו
 הא~ה את מכירין ~אין אף אח~ת לאר~ות ל~לוח נו~~ין אנוהסכנה
 כ~ר דל~וי לומר ח"ואבל

 א~
 וח"ו ~דול שבוש ~ו יודעים אין אח"כ ~ם

 נמי מ"ש וא~כ הט"ז ~דול ב~ילן םריקי בוקי~~לות
 וז~

 בודאי אעפ"כ
 וכולי ~יעידו ~דים צריך זהב~ט

 ~כ~~
 ב~ט מ~ש א' ט~ות בתרתי טעה

 אח"ז דבריו םותר בעצ~ו והוא ה~יטין בכל ו~ו ~יכי~ צריך דוקאזה
 הר~ דברי מביאשהרי

 עדות מקבלין ה'ו ה~יטין בכל כן כתב והר"נ
 לקמן שאבאר כמו וז"א עדים דצריך ב~"ש טעה עודו~ו'

 ומ~~
 זה אחר

די~
 דלשם הב"ד שכתב עדים שני שצריך הר"ן מל~ון ראיה ק~ת

 םהדי תרי דמ~מע עדיםמקבלין הי~
 עכ~

 ל~ון כתב לא שהר~ן אינו וזה
 על קאי עדות ולשון עדות מקבלין היו ל~ן א~א עדים~מק~ל~ן

 א~כ שמעידין האנ~ים על ולאשמעידין ה~י~
 כוונתו~

 מקבלין שהיו
 מפי אפיל~

ע~
 כלל שייך לא הלז דב~ט כו' והטעם וז~ל אח"ז ומ~ש וקרוב ואשה
 והאריך וכולי הכרה בלא דכשרלמימר

 בדברי~
 דיו להשחית ~ריכין ~~ן

 ~ום להכ~יר אדם ~ום דעת על ~לה לא מעולם כיוני~ר
~~ 

 הכרה בלא
 זה גט דוקאולאו

~ 
~"~~

 לאו אם נאמן ו~' ה~ליח זה אם וכו' לעיוני צריך ו' באות
 למימר איכא הא דבכי ~"ע ~כתי וכולי הפוםקים ~כל אףוכו~

 ~ם יעויין וז"ל וכו' החולץ בפ' הרי"ף כתב דהנה נאמןדאינו
 וע~ה בדבריםוהאריך עכ~~

 עצ~
 כאילו

~ 
 קנ"ז םי' ~הב~י יוםף את ידע

 כתב ו'ם~י'
 וז"~

 ו~' וכולי הרי"ף כתב
 הריב"~

 הרי"ף לשון לפי ~נ"ל
 אשהשאין

 וקרו~
 בשעת כן כשמעידים פ~לוני ~ל ~חיו זה לומר נאמנין

 כן אמרו שאם אלאמעשה
 קוד~

 ולא מ~ן על לא מעידין שאין ~שה
 אפילו אלא הפוםקים מדברי כן נראה ואין ע"כ ע"פ הוחזק איםורעל
 םומכים מע~ה בשעת אלא כן אמרולא

 עליה~
 מיימוני בה~הת ו~ם

 מ~ברי דמשמעכ'
 הרי"~

 דאין ~כתב ו~ו'
 נרא~

 במרדכי וכ"כ ו~' לראבי'
 וכ' ו~"ל ק"כ םי' בב~י וכ~כעכ"ל

 ה~~
 ואשה איש דלהיכר וכו'

 דה~ מידי ו~' ו~שה קרוב ואפי' ע"א ~פםומכים
 להכיר איב~ת

 המ~יד ו~ם ו~יטב"א הרש~"א בשם בנ"י ו~"כ האב מן אחיו~הוא
 ~ו~ קאמר ממון ~נין ~ן איםור ל~ין דבין מ~ריהם ומשמעכ~כ

וג~
 וכו' קרוב או באשה ום~י הוה איםורא די~ות ההיא

 ו~
 ירוחם

 ע"פ םו~כין ואשה איש דלהיכר הרא"ש לשון כ~ וכו~ ו~ם כ"כג~כ
 מה כל נמצא קכ"ט םי' הב~י ~"כ ~"ל ואשה קרוב ואפ~ו~"א

 ב~םקים המפ~שים דברים בעצמו ותלה צורך ללא הוא בזהשהאריך
 פשוט גט בם' כן מצאתי כותביא~ר

 ד~
 ~ת~ז ומ"ש ~א י'

 וז~
 אך

 ~ם לעיוני ~ריך דנ~ד זה ב~ט ~בל ה~יטין כל ב~ר דכ"ז למימראיכא
ע"א

 נא~
 וכו' הקשו התוס~ דהנה

 מ~א~
 לה~יר רוצה ~ז העד ~"ד

גט
~  

 לכאורה ד~ה
 ~פ~

 והעד בעלמא
 רו~

 שמו שם ~שם להעיד
 והואאב~ם

 ה~
 לו נאמין אמאי וכו~ ש~ירש

~ 
 הגט ~יקר מםהיד

 הנהעכ"ל
 ל~

 בנ"ד ~ם שהרי דהתוס~ להא נ~ד בין ה~ש שום ידעתי
 כברה~ט

 בשני~ נכ~
 ועל בכשרות

 ש~ ~כ~
 ~א ב~ט הנכתב

 נא~
כדאמר~

 נ"ד והוה ה~ט בעיקר מםהיד אינו א"כ
 ממ~

 דהתוםפת~ כנדון
~~~

 חזר ז' באות
 ל~

 ~~ונ~ו הוא שהחשש לעיל שטעה
 לג~

א~
 דאין אמורה מלת~ כבר ובזה ~ברו

~ 
 השס מן ולא נכון

 התום'. כטעם או הרשב"ם כטעם או אלא זההוא

~~~~
 קרוב הוא דהאחד לם~קי איכא החייטים בעדות גם ח'באות
 ה~כרה על להעיד כשר דקרוב אמורה ~תי כבר וכו'לאשה

 כשר הוא שהשני ~םומה
 אפי~

 על נאמן שע"א ביחיד
 ההכ~

 דלא
 לנו ב~ר דשפיר הרי הב"י וכמ"שכהרי"ף

 ~ו~ ש~
 ה~ת אשה בעל

 זה דין לד~ת נלע~דועוד
 שכתבתי ל~

 בם~
 ~ז

 םעי~
 דאם י"ט

 ומ~ פלוני מעיר עמנו יצא אחדאמר
 אם העיר באותה מחפשין

~ 
 יצא

 לא הלא נמי ובנ"ד א~תו תינשא הוא ~לאמשם
 יצ~

 ש~ב ~לוש מק"ק
 וכך בקא~ש אשה לו שיש אמר וזה זו אשה בעל רק ע~ונה א~תואת
 ו~םשמה

 הוא בודאי אבי~
~ 

 לן שברור והשתא
 ש~

 האשה בעל הוא
 ולא אברם בשם ההיא במדינה הוחזק ו~הואהזאת

 שם יד~
 ~כאורה הוה אחר ב~ם קאלוש בק"ק~~מו שהו~~

 הית~
 זה ~ט לקבל זו ~אשה

די~
 ~פםק ~למה מ~יני ם' ~חיבר יהו~ע פני בעל ה~און על לםמוך לנו
 מקומות בב' הוחזק ד~א כיון בנ~ד וא~כ וז"ל בט~ז ~הובא ~אלה~אותה
 והטור שהרא"ש כיון ו~' ~חוד הכתיבה מקום ~~ם םפק בליכ~ר

 לפםוק הכריע הנ~ל ~ה~און הרי עכ"ל עליהם לםמוך הם כדאימכ~ירין
 כדכתב דרבנן שהוא ו~פרט והטור והרא"ש ר~~יכדעת

 הב~~
 םימן

 הרמב"ם בין פ~~תא הוה ~מור שם ב~ינוי דאפילו ~' ס~קקכ"ט
 כתב ~לא כזה ובשינוי במהר~"א וכ"ה מד~נן הוה ול~תוס'והתום'
 עלמא לכולי במה"נ א' ו~ם ב~"כ א' שם לו דיש ~יכא אחד שםאלא
 ~רש~י לפםוק דיש פשוט כן ואם ל~ונו כאן עד מדרבנן אלא פסולאין

 יהו~ע פנ~ בם' ה~און ~הכריע כמו והטורוהרא~ש
~ 

~"~~
 ~יודע ואמר ע"א ~בא במה ~דול םפק א~לו ~נפל ~'באות

 ו~ריך ו~ו' א~רם אותו קורא היהשבקהילתכם
 ב~

 ועיקר

ה~~
 והלבו~ הב"י בפי' דמיאן ה~"ש לדברי הט~ז לפי'

 כבר הנה
 אחר משם ~יודעים שאותן וז"ל ומםיק ק"ח בתשו' צדק צמח בעל ~זעמד
 יום ל' להם שמוחזק שנים נמצאו ואם יום ל' כך להם מו~זק שיהאצריך
 ~הם אחר ~םבאותו

 יודעי~
 ידוע אין אם ולאפוקי כו' איתחזק מקרי בו

 ע"פ אלא אחר ~ם לו ~ישל~נים
 שקר~

 לא יום ~' בו הותזק ולא לע~מו
 לא מ~י בנ"ד וז"ל כתב פ"י ~ל בת~בה ~ם ~כ"ל איתחזקמיקרי
 לו ~י~ ל~ם הודיע ~הבליעל מה מוחזק זה דאיןאתחזק

 ~ו~
 שם

 ~יודעין נ~ון או זה ב~ם ~ם אותו קורין ל~ון כתבו כ~םהפוםקים דכ~
 מ~מ~וכולי

 יודעים שה~ולם
 ומוח~

 שכן מכיריו כל ויודעים בפיהם
 משם ידעו לא אותו המכירין שכל בנ"ד לפ"ז עכ"להוא

 אבר~
 א' רק

 פעם באקראי רק יום של~ים זה ב~ם אצלו הוחזק לא א' אותוואפילו
 ובא זה בשם אותו ~קרא אחת פעם ו~ד המצות ע~ית בשעת~~ת
 מתרי כלל מזיק זה איןאליו

 טע~
 שיהיו בהדיא כתב הצ"צ דהרי חדא

 אצלו הוחזק ~א שהרי ועוד ע"א הוה וכאן כך להם ~מוחזקשנים
 פ~~ םי' ~~צ בת' ~יתי אמ~ם באקראי אלאיום ~לשי~

 הא כי ב~אלה
 ~על דשלח בנ~ד אבל וז"ל וכ' והחמי' הא~ה אבי ב~ם ה~ינוי~וה דהת~

 והאיך יצחק בת פ' האשה את ל~רש שליח ועשה שליח ע"י לא~תו~ט

ישנ~
 הבעל ציוה ~לא מה נתן בת פ' הא~ה ליד ה~ט וימםור השליח

 נ~וין דלא למיחש איכא~טובא
 ~~ר~

 את שינה ולכך כלל אשתו את

 כלל ~ירושין כאן אין והרי אבי~~~
 לאש~

 אשתו שהיא נתן בת פ'
 כאן דאין דפליג מאן ליכא דבכה~ג ודאי לכךבאמת

 ג~
 זאת ל~ה כלל

 וכו~ לקלקל כוון שמא לחוש ויש ש~תב רא"ם מתשובת ~ם והביא~כ"ל
וסיים

 ז~ הצ"~
 שלא נתכוין שהבעל דחיי~ינן כמ"ש בהדיא כתב הרי

ל~ר~
 יש בנ"ד ~ם ולפ~ז עכ"ל

 לח~
 וכוון לגרשה שלא נתכוין שמא

 נ"ד ובין דצ"צ נידון בין לחלק ~ום יש אבל שמו את שינה ולכךלקלקלה
 בעל שהביא קל"ח םי' מהרא"י בפםקי הנ~כי

 צ~
 גם ~ביאם שם

 לגדול ~~~י כתב ~ב~ו שם ששינה בא' ג"כ דאיירי ~ט םי'הב~י
 להקל ~צהאחד

 וז~
 כתבת ואשר מה~"י

 ~ת~
 ~תיר דיש עמיתי

 ~א שמחזיק שם אלא לנו דאין האש~י דכתב~הוא
 ל~~

 בפנינו
 שאין אח"כ נמ~א אםאפילו

~  
 שמו הוחזק נמי דזה וכתבת כך

בפרישבו~
 כי דע דן בן אלי~ הגט נת~ת ~ודם יום משלשים יותר

 הנ~ מנ~אי ~~ והשבתי הגר ~רץ ו~~א מה~י זו ~יההבי~ו
 בשםמ~י

~ 
 שם ~בל עצמו

 ש~
 ~יו

 ק~ ו~ם~ ו~
 מםיים

 בז~
 ו~ל

דה~א
~ 

 ~רגיל האי ~לי שינוי מיקרי
 ~ו~ ~~ ו~~ כ~

 ~~א ~א



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~  

~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ די~ל 
 כ~

 שם ~נות
 שם ולא דוקא הוא היינו ו~ו~ ~ירצ~ כ~ ל~~

אביו
~~ 

 דה~"ם ד~שא נל~ד ולפ~ז
 והצ~

 דשינה הי~א ~לא אינם
 ~א~ ~בי~ם

 אותו ו~חזיק לשנות בידו דאין אביו ~ם או
 להם~ם

 חוששין ול~ן ~ינוי שפיר ~וי ב~
~  

 לגרש נתכוין לא
 ש~םשינה ~~~

~~ 
 בנ~ד

 דשי~
 שם

~~ ~ 
 שם ל~נות שי~ול

 ~~ דב~~רא"י ~~~ ל~~
 ~תיר יש

~~ 
 דאין הרא"ש ד~תב

 ל~
 שם ~לא

שהוא
 ~חזי~

 נמצא אם אפילו בפנינו ~צ~ו
~"~ 

 נ~א ~ך ש~ו שאין
 הר~"ם ת~ וגם להתיר יש ~רא"י ד~ לפי גםדבנ~ד

 ~הצ~
 אפשר

 גם בנ"דד~ודים
~ 

 ~הר~"ש לפסוק דיש ~~"י פסקי ~דברי ראיה
 שהרי ~"י ~דעתוהטור

 ל~
 ~~ין ד~י סתר

 ~ח~ אל~
 ש~~

 בין
 הא~ ~ב~ ~ם או אביו לשם ~~ושם

 דעת תפס אבל
 הרא"~

 לעיקר
 ה~ילין דברי סתרולא

 א~
 דל~א ~~ק

 ד~ הא~
 הרי הס~ג

 ל~כר~ראי~
 פני בעל הגאון

 ~ו~
 ~יש

 לס~ו~
 והטור. אהרא"ש

 פשוט גט בס~ ~צאתי זאת ~ותבי א~~~~
 ד~

 ש~תב ע"ב צ"ו
 ב~"~ א~ ש~ות בב~~ש~חזק וז~~

 ~תיבת ובשעת ~~"נ וא~
 ה~י~ ~ום של לב"ד נודע לאה~ט

 ד~יה
~ 

 ב~~נ ~חר שם
 אלא~ת~ו ול~

 ש~
 ספק ס"ס ~טעם להתיר יש ו~ו' לחוד ה~תיבה דב~ום

 ~שט שיר~ה ~~ו הל~ה ד~א או ו~ולי ה~ורשים ~~רי הל~האם
 ~צ~ו שהחזיק שם ~א לנו דאין ו~ם וה~ר ה~"שדברי

 אם ואפילו הגט~תיבת בש~
 יווד~

 לנו
 ~ח"~

 נתינת ב~ום ~חר שם לו שיש
 ה~פורשי~ ~דברי הל~ה ואת"ל ~~רהגט

 הנז~רים
 דל~

 ~~"ד הל~ה
 אינו פסולדהך

 ד~נ~ אל~
 תינשא שלא לענין

 ל~תח~~
 ניסת אם אבל

 ת~ל~
 דאין ל~תחלה ל~יאה לענין להתיר פתח שום אין ו~~ ~בל ו~ו'

 ס"ס~אן
 ע~~

 דהניח הרי
 בס~

 וה~ר ~~"ש הל~ה אם
זה ו~ח~

 הי~
 נוקפי ל~י

 ~~ו~
 אם דאף נל~ד העיון ואחרי ~טור ~ר~"ש

 מ~~ לודאי והטור הרא"ש דעת נ~ריעלא
 דהא ס"ס ~י~א

 אי~
 ~ד

 שהביאו ~ה~ספת~ או עיקר הנתינה דשם ~ש"ס הל~ה איספק
 ו~ולי ~' וט~ז וז"ל סק"ו הב"ש ~~"ש עיקר ה~תיבה ד~םהתוספות

ו~"~
 הטור

 הר~ בש~
 אם ד~פק ~שום וטעמו ו~ו~

 עי~ ~~
 בתוספת~~מ~

 דהוה ~י ו~ו~ בש"ס ~~"ש עי~ר נתינה מקום ~ו
 ~הש"ס הל~ה אםספק

 ~~ ~התוספ~ ~
 בשם הב"י שהביא גם

 שאם ירוחםרבינו
 עו~

 שם עיקר
~"~ 

 ~גו~ת
 ו~

 ~ן
 ד~

 ~"ן
 בדיעבדשכשר

 ו~"~
 והב"ח הדריש~

 בש~
 ש~תב בתשובה והט"ז רש"ל

 בזה נ~י ס"ל שהטור פ"ילהגאון
 ד~~

 בדיע~ד
 ~ט~

 א~י~ דבתוס~תא
בא~ת

 צרי~
 ~תיב~ מ~ם שם ~שות ל~תחלה

 עי~
 דל~ת~ה אלא

 דע~"פ הרי ~~ל דידן ~רייתאעבדינן
~ 

 לספק זאת ~צטרף
 דשם ~התוספתאהל~ה ש~

~"~ 
 ואת"ל עיקר

 ~ל~
 ~ד ~י~א ~ברייתא

ספק
 ב"ד ידעו לא אם ל~~רייתא ד~פילו ~רש~י דהל~

 ד~~
 לו שיש

 אילו ~פשר ו~ד לפקפק ואין לחוד ~תיב~ בשם ~שר ב~נ אחרשם
היה

 רו~
 ספר ה~ח~ר

 ג~
 פ"י ס~ בעל ה~רעת

 וג~
 מ~~י הראיה

 ~ם ל~ן ע~הם ~סכים היה הוא גם הנ"למה~"י
 יס~~

 שני ~ו
 נ~נ~ אני ב~וראה ה~רג~לי

 גט ל~סור ~התיר ~ם
 להא~ ה~

 ~יגון ~~בלילהתי~
~ 

~~~~
 ~ל~דיעו ידי א~נעלא

~ 
 שיש

 א~ באות ~שוהוא לפל~ל~ ש~~ ב~ לפל~
 א~ וז~

 ~ע"ד
 י~~ ה~ ד~

 ~ן ~ג
 וכולי נודעבלא

 והארי~
 ד~ריו ו~~ן בדבריו

 ה~
 היה שלא

 מ~חר נודעבלא לת~ י~ו~
 ש~י~

 נודע לא והוא מה"נ שם ל~תוב
 ~ם דבריוהם א~ ב~ה"~

 של~
 בדקדוק

 דה~
 רש"י ביה ד~יי~ נודע ולא נודע

 שמות ~~ לו שיש הידי~ היי~ והטורוהרא"ש
~  

 ~ידי~ איירי
~ ו~~~ ש~~  ~שי~ 

 ~~ל ליה
 ~י~

 נודע בלא לתקן י~ול
נודע ל~ ~~

 ש~ ב~~
 ~~נ

 תפ~ ~ קושי~
 בנודע נמי

 י~~ אי~
 ~רי לתקן

~
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 ~~ו
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 ~~~ו

 ~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~"~ ~~"~ ~~~~~ ~~~~~ ~ו~~י~ ~~
 ~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~ ו~"~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~ ~~~~ ~~~~~
 ~~~~~~ ~~~ו~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ו~

 ~~~ו
 ~~ ~~~~ ~~~~ ~ו~~ ~ד~~

 ~~~~~~~ ~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~ ~"~ ~"~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~ו~י~

 דנודע היינו דנודעפירו~ו
~ 

 אבל ש~ות ב' לו שיש
 ~~ירי~ א~ ~~

~
 ש~ו

 אי~ וא"~ ב~~
 הא ~רץ

 ~י~
 באמת א~ל ~"נ שם ל~תוב

לק"~
 באות בעצ~ו ~"ל ~ביא הב"ח ~תירוץ די"ל

~ 
 ש~ין דאע"פ

 זה ~~ירין ה~וםב~י
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 או עדים ע"פ
 ע"~

 ~ותבין
 ע~~

 ~י~ ו~ן
 דבר ~מגלים עדים ע"פ והוא וז"ל ~ט"זבת'
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 ~סק בהיותי ~אני ~בד

 שה~גרש הטור פשט נ"ל ~יה הטורב~י~וד
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 שם ב~ה"נ לו שיש

ז~
 ה~קום שבני הוא וה~ר הרא"ש לשון דהא

 הז~
 בשם ~~ירין אין

 אחר ~~קום לו~יש
 ~~סת~

 ~ר' שם ש~ו ~ה ה~~ש את שואלים

 ~ שא"י רק ~ת ב~ לו שיש ~ם ידו~ז~
 ש~ו

 וע"~
 ~ותו שואלים

 ש~~~
 שם

 ו~"~
 ע"פ ~~נ ~ותבין

~~ ~~ 
 הפשט ת~יד ~ל~דתי

 ה~~ש ו~ו~ ~וד ~ב מ"ב דף ~"י בס~ ~דברי ~~תי ~הבטור
 ~קו~ות ~ב' בב"ש שהוחזק ש~תבווהטור

 א~
 ~~ירין אין זה ~קום בני
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 וה"ה ~~י~ן אין ~יקרי זה
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 אע"פ עיקר
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 בשם אותו ~~י~ן אין

 ואם וכו~ ~
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~ 
 ~ל ש~ות ב~

~~ 
 נודע לא
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שנכת~
 תהויין די בו

 ח~
 די ל~וב ש~ריך הה"א ובין התי~ו בין יו~ד

 ואח"כ דת שהמיר מבעלה שליח ~"י לאשה שנשלח ~טעל~~~~

ח~
 ~~ט נתן פעם ובאו~ו יהודית לדת

 ה~
 חזר ואח"כ

 וה~ט דתו ו~ירל~רו
 ~~ ה~

 בו
 כ~

 יש ו~ם ואו~יות תי~ת
 ולפ"ד~תוכו נ~

 ה~~
 הגט את ~שלח ~מרתי ה~שה הפ~רת ל~ודל ~ך פסול

 לפ~ד ו~ם ~~ו לכבודו~~~ה
 ב~ ~~ הי~

 ו~ם קדושין קבלת

~~
 שה~פר

 הנ~
 ק~ה היתה עדיין מ~נה פ~ש

 והי~
 בעצמה

 השואל~ עכ~ל עי"ז התרה לה שי~יה ואפשר אביה ולא הקדושיןקיבל~

~~~
שהבעל

 הו~
 מומר

 והו~
 ו~ודיע ה~ט להכשיר יש עגון ~ום

 ד~יתא ונימוקיטעמי
 שנמחק ~ט י~ט סעיף קכ"ה סי' ב~"~

 ~ינו התורף מן ואם כשר ה"ז ה~ט מטופס אם וכו~ תיבה ~ו ~ותבו
 מקויים ~ינו אפילו כ~ר וכו' עי~ון במקום מיהו וז"ל הב"ש וכתב~ט
 ~פילו מותר בתורף ד~פילו מ~רש ובח"מ מסירה עידי ד~יתא~~~ן

~ל~
 ~קיום

 כשהו~
 ע~ון במקום

 דה~
 כ~ בסעיף ו~"ש מסירה עדי יש

 נטשטש אונמחק
 א~

 הפסול ~ין הרי ועוד ה~ט כשר ע~ון מקום שהוא בנ"ד הרי ע~וןבמקום של~ איירי ע"כ ~ט ~ינו וא~ל וכו' לקרות יכול
 מה שהרי בטופס אלא המחקים ~ין דנ~ד זה ו~~ט בתורף אלאדנמחק
 קכ"ז סי~ כדאיתא פוסל אינו בתורף שהוא אף ~שת תיבת~נמחק
 וז"ל י"בסעי~

 חמשת די~~ ~~
 ול~

 כתב
~~ 

 שנמחק ומה כשר אלפים
 מתיבת ודלי"ת מתאתיבת

 דית~~
 ובהדיא התורף מן אינו

 סי~ רמ"אבהגהת אית~
 קכ"~

 די~ ד~~ ב~ סעיף
 מלת

 מת~
 המחק וכן כשר

 סי~ ו~יתא ~רותן ש~פשר ובפרט מהתורף אינו ~"כ ו~קיתב~~~
 לקרות יכול וה~שה ~על של והשמות כשר ל~ות יכול ד~ם ~~סעיף ק~~

 תופס זהו שבוקין וא~רת תי~~ין ספר בתיבותוה~ק
 והמ~

 בתיבות
 לכלמותרת

 ~~ו~ חד~
 ועוד י~לים ולקרות קיי~ת ש~ן

 ה~
 ~ב

רמ~
 ~~ סעיף קכ"ו סי'

 דדוק~
 ~בל ה~ורך בתורף

~ 
 שמוסיפים

~תור~
 דברים כפל רק ואינן צריכין אין וכו~ ~דם לכל מותרת ~ת הרי
שנוה~ין

 ל~תח~
 רמ"א שבת' כ~ שבב"ש ואף עכ"ל

 מבי~
 ~חד ש~דול

 לנו ~ין ~נו מ"מ חולק~יה
 א~

 דברי
 רמ~~

 ובפרט להלכה שקבע
 ו~ם הרמב~ן בשם ל~ו ס"ק ק~"ו סי~ הב~ש שכתב ואף עגוןב~קום
הרמב"ם

 שהו~
 זה ~ין לפ"ד דאפילו נלע"ד ע~ש תורף

 אל~
 לא אם

 ו~וא ונמחק נ~ב אם אבל~תב
 ~ו~

 הב~ש כמ~ש כשר ע~ון
 טופס בוד~י זהו בנפשיכי שבתיבת והמחק כשר בת~ף דאפילולעיל ~ח~

 ומ"ש ~נ"ד ע~ן ב~ום כשר הוא המחק מחמתהרי
 השו~

 בו שיש

נ~
 הא

 ~ית~
 לכן ~ר ~ברה נעשה שאפילו כ~ סעי~ קכ"ה בסי~

 ~ט ליתן מותר כנ~ד עי~ון ש~וםנלע~ד
~ 

 מסירה בעדי לה~שה

~~ו~
 מס~ בעדי לידה מוסר ~שליח

 קטנה האשה שלפ"ד ומ"ש
 נא~נת אינה קדושין כש~בלההיתה

 דו~ ו~
 במתני~ ששנינו למה

 שב~ם~תו~ות
 ה~

 שהיתה עדים
~"~ 

 אני ~רושה לומר נ~מנת ~ינה
ה~

 בנ"ד
 בא~~ ש~וח~

 נאמנת אינה
 בקטנות~ לו~

 בע~מה קבלה
 ~ביה ע~י ולאהקדושין

 מנחם י"ב ~~ יום היוםכ"ד ~
 יצ"ו וה~ליל לבוב חו~"ק רפ~פורט ~ן חייםנ~ם ~ ת~כטי~

~ 

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

 ~ש~ הג~~~~
 יש ~זה ~~ט ~ופניו על דבר ~ו

 כ~
 חדא תיוהות

 ~רג~ת~מ~
 ה~ר בשם ו~ם ~כפר בשם דהיינו ~ם גם

 תיוהות שני ~ד ~אתיו~ני
 חד~

 ו~ט ~א שכתב
~ 

 ועוד ב~ר נכתב

 מפורש וזהתיהוייין
 בש~

 נ~"ד אמנם יו"דין. בחמשה ~היות ש~ריך
 ח~ו ימות שלא הסכנה שעת שהוא ו~ם ה~ט ניתן שכבר מחמתלהכשיר
 פוליש בלשון שנכתב ה~ר שם אודות נלע"ד להכשיר והטעםפתאום
 כדין שלא שנכתבאף

 בש~ המב~
 ו~ח"כ ישראל שם תחלה ל~וב שיש

 לחוד העכו~ם שם רק כתב לא והוא דמת~רי עליו ולכתוב ~ע~ו"םשם
 מ~קס העתק עיני למראה היה כאשר זוכרוויטש הוא ישראלושם

דק~
 בדיעבד כשר א~פ~כ גלינא

 כדאית~
 בת~

 מהרי~
 סי~

 ק~
 שהשיב

מו~
 אבי~דור

 למוהר~
 שכתב לחוד מהם ~י~ שבדיעבד אלי~

 ~ו~ר הנהר וע"ד ד'. סי~ בתשו~ ~ב"ח ~םו~ב~ו כ~
 שכותבין כמו ל~תוב היה שצריך אף וא"כ בדי~ד כ~רבו שי~ ש~~ בש~

~ 
 פ~טב

 הח"מ כתב תיהוייין די שבתיבת יו"ד שחיסר ו~ודות כשר בדיעבדאעפ"כ
 זאת לכתוב ~ריך שהיה הח"מ ~ל ותמיהני בדיעבד שכשרנמי

 ס~ף בש"עמפורש שהו~
 כ"~

 ש~ינו מחמת דכשר
 מ~~ אל~

 ו~ודות
 מו"~ הרבני המסדר רצהמתא שכת~

 עירובין מתוס~ ראיה להביא ~בלי
 ל~ אחוויד~ה דכ~

 הנך
 מתוו~

 וכתבו בדבר פקפקו ע~מן התוס~ אמנם
 ולפענ"ד ייע"ש וכו' ראיה ~ין ולפ"ז וכו' פי~ בקונטרס ומיהווז"ל
 מגינה במס~ מדתנן כפרים על מתא לכתוב ~י~ ר~יה ~הביאנראה
 עיר שאינו דכל לפ"ז נמ~א כפר זה הרי מכאן פחות וכו~ עיראיזה
 ~ הרי~דולה~

 ב~ט ~כותבין ב~שונם שכותבים התוס~ רבא ו~דא ~ר
 שהיה קטנה ע~ר בין ~דולה עיר ביןמתא

 מנה~
 קטנה בעיר ~ם לכתוב

 קטנה ועירמ~א
 הי~

 לכתוב נ~י ~כפר מזה נשמע כפר
 מת~

 ואפריון
 ~חר כשר ה~ט ועפ"ז ~מעתא תסתיים ומיני דמיניה אבלי למהו~נמטיי~
 הרב שפקפק ומה בדי~דשניתן

 המ~ה"~
 ~ליעזר ~~ם נ"י מרדכי מו"ה

אפשר
 שהו~

 מחמת
 ש~ע~

 דעה ויש ליזר נקרא
 לכתו~

 אליעזר
 המכונ~

 מ~קינן אמנםלי~
 להלכת~

 שלום זה והיה אליעזר רק לכתוב ד~"צ
 רפ~פורט כהןחיים הטרוד. זקינו אביו ומנאימ~"נ

 תקכטית~ל טבת י~ב ה~ יוםהיום ~
~ 

 ביום תי~ בתי נשואי על פה ~יותי י~~ סלו~ק ק"קפה~~~~~~
 כ"~~~

 למ"ד ~~"ף ~לי~ ע~מו שחתם ~א~ ת~א~ל שבט
 ~שמות שהובא מ~חר ב~ט שמו לכתוב איך עליו ורשימה~ו~ד

 מהדוראשל ~יטי~
 בתר~

 ~לי~ דכות~ין בס~מ כתב וז"ל בזה ~ו~תא הב~ש של
 חסרון על רשימה לעשות דרך ~ין כי חסר דכותבין כתב ובס"שבוא"ו
 ~ח"ז ~ם אותיותב~

 הבי~
 י~ אם מהרי"ט בשם

 או מלא שמו ~ם ספק
 חתם ו~א שמו איך קבלה לו אין אם ~יטין שני ליתן ישחסר

 ע~~
 ו~ל

 חסר אלי~ אותו קורין~~ולם
 ול~

 ~ף שכתב כס~מ
 בכה"~

 חד כותבין
 עכ"ל בו~~ו~ט

 בעי ל~ נמי מהרי"ט דהא בוא"ו ~ט חד לכתובשר~וי~~~~~~ ~
 אילו ולפ"ז ע~מו את חתם דלא היכא אלא ~יטין שניל~~ריך

~וה
 ~~יט~

 עצמו דחותם דהיכי כס"מ קמייתא בפלו~תא לפסוק לן
 יו"ד ל~"דאל~ף

 ורשי~
 דכות~ין עליו

 מ~~
 בוי"ו

~~ 
 ידוע ~וה בנ~ד

חתימתו
 וב~

 חתימתו בתר ד~זלינן מהרי"ט נ~י ודזה
 אל~

 דמספקא
לן

 ~למ~
 לעשות דרך ד~ין כמ"ש הדין לפסוק יש קמייתא בפלו~תא

רשי~
 הוה ו~"כ ~ותיות ב~ חסרון על

 בעובד~
 ידוע כ~ינו דידן

 הואילחתימתו
 ומספק~

 בפלו~תא לן
 כס"ש ~ו כס~מ הלכה אי קמיית~

 ובזה ע~מו את חתם כלאוהוה
 פ~

 ~~נם ~יטין ב~ ד~~יך ~רי~ט
הא

 איכ~
 ב~"~ ~ף דס"ל ס"מ

 לכתוב יש וא"כ בוא~ו ~ט חד כותבין
 ספק ס~ס מטעם בוא"ו ~טחד

 הל~
 כס"מ

 כ~רי"~ ודל~
 ו~ת"ל

הל~
 ל~ ~בי ~רי"ט

 כלל ~"ע חתם
 דלמ~

 הל~ה
 דחותם ד~יכאכס~מ קמיית~ בפלו~ת~

 ~ל~~
 שכותבים ורשימה יו"ד ל~ד

 בו~
 וא~כ

 ו~ם בו~~ו דכותבים מ~רי~ט מודהבנ~ד
 י~פ~

 ד~ילו במ"ש ~דם
 פשוט~וה

 לפס~
 כס~מ

 דהיכ~
 ~~"ז בו~~ו דכותבים ברשימה דחותם

 ל~~ל~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~~ ~~ ~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~~
~~~~~~~~~~ ~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~~ ~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ 

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

~~~~~ 
~~~~ 

~~ו ו~~~~~~ ו~~נ~
~~ 

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

 ~~~~~ ~~ ל~ ~~~ ~~~~
~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~"~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ 

~~ 
 ~ר~~

~~~~
'~~~ 

 ~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~ ~ז~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~ ~"~ ~~~
~~~~~~~~~~ ~~~~~ 

 ~ר
 ~~ז~ ~ל~~~ ~~~~~~

 ~~~ ~~ ~~~ר~ ~~~ ~~ר

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

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

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

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

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

~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ 
 ~~~ו

 ~~~ ~~~~~ ז"~ ~ז"~ ~~~~~~
~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~"~~~ ~~~~ 

~"~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ '~~~
~~~~~ 

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

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

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

'~~ 
~~~~ ~ 



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

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

~~~

 דמלתא לרווחא אביא בוי"ו שהוא חתימתו כידוע הוהבנ"ד
 מוהר"ר לפני גט כתב ז~ל לעמל שהר"ר מ"כ וז"ל הטור ספר בסוףהד"מ שהבי~ ~

 אליהו כשש~ו אף אליה לס"ת נקרא ~היה ואע~פ אליהו וכתב ~"לשכנא
 שהיה כו' מפני בגט אליה שכתב מפראג מהר"א בשם שמעתי ואניעכ"ל
 שמא א~ד ס' וברור צלול ס"ס הוה והשתא הד~מ עכ"ל כך לס"תעולה

 כהר~הל~
 מ"מ חסר לס"ת כש~ולה דאפילו שכנא ומהו' ~עמל

 ועלית דחתימה חסר אלי' א"ע כשחותם וה"ה מלא~תבין
 ס~

 ~וין
 כש~ולה חסר שצ~ל מפראג כ~ה~א דהלכה ואת~להם

 לס~
 איכא כך

 שחותם היכא דס"ל כס"מ הלכה דלמא ~יספק
 ברשי~

 כאלו הוה
 שמא ספק עוד גם הס"ס להפך ונוכל בוא"וחתם

 הל~
 דלא דהיכא

 חותם איךידעינן
 ~פ~

 הוה ולענ~ד ספיקות שלש והוה בוי"ו כותבין
 שפשוטו בפרט בוא"ו אליהו ולכתוב מיחוש שום בלי וברור צלולהפסק
 הש"עשל

 מש~
 בוא"ו לכתוב

 וא"~
 הא גיטין ב~ לכתוב לן איכפת מאי

 דחק במקום אלא גיטין ב' לתת שאין האחרונים והביאו הד"מכתב
עכ"ל
~ 

~~~~
 הניתןהגט

 בק~
 מיכנ יחיאל בר' א~י' ר' מיד יצ~ו ט~~יפאל

 יחיאל בן אלי' בו ונכתב משה יוסף ר' בת יטא אשתוליד
 הגט שניתןואחר

 הוצי~
 אהרן אלי' עצ~ו שחותם קול הנ"ל אלי' ר'

 הלוי יעקב ~ו~ה כבוד המפורסם המופלג המאה"ג הרב בדבריוראיתי
 וגם א~רן בשם אותו ~יקרא מי שאין יצ~ו הנ"ל דק~קאב~ד

 כתובה התוספת עיני למראה היה גם לחוד אלי' בשם לתורהשעולה נתב~
 אני' ר' שבין דיינים פסק גם הנ"ל הז~ג ~ל ו~ח~ז אחר~ניםותנאים
הנ"ל

 ובי~
 נזכר לא ובכולם דינו בעל

~ 
 הרב מפי יצא והנה אלי' שם

 היתרהנ"ל
 לה~~

 גט צריכה ו~ין הנ"ל גט ע"פ לאיש להנשא הנ~ל
אחר

 ויפ~
 אלא פליגי לא ע"כ כי בשש צריך דין ולית הנ~ל הרב הורה

 נ~תב בנ"ד אבל רמ"א מכשיר בהא ואפי' לחוד הטפל שם נכתבאם
 העיקרשם

 ובז~
 הרב שקדמוני במה להאריך לי ומה דפליג מאן לית

 הנ"ל הרב נטה ואשר ובפוסקים בש"ס בזה הנאמר את והביאהנ"ל
 בשתי הדין למנקט להתנא ל"ל ~ש"ס מדק~וק לחומרא ראיהלהביא
 לה~יר הוכחה אין ושוב אחר בענין הנ"ל דקדוק מתרץ ואח~כ וכו'נשים
 זה לכל צריכנא לא אמנם חן. חכם פי דברי אחד שם רק דכתבהיכא
 בת' ויעויין שאל ראשונים ושאלת קשישאי ~וני בזה דשו כבר~י

 בשתי למיתי שהוצרך התנא ~ונת אמיתת ימצא שם צ"ח שורשמהרי"ק
 מובהק אינו מהן א~ דשם דאע"ג לאשמועינן דאתי מהרי"ק וז"לנשים
 הנתינה שם מקדים ואפ"ה המובהק שם תחלה לכתוב דצריך הואוהדין
 שם הגיטין משני בא~ מקדים אא~כ אפשר דאי אע"ג עמו ~שניושם
 מובהקשאינו

 אפ~ לה~ובה~
 ברור וזה הנתינה שם בתר ל~לם ~ינן

 עכ"ל מבין לכלוישר
 מהרי~~

~~~~
 מרדכי שבהגהת ד~ת ~ובדא להחמיר הנ"ל הרבפקפק
 וכתב רמ"א בת~והובא

 לח~
 דשם לנ"ד עובדא האי בין

 רק מסור לכל דלא בשמות משא"כ הדיוטים אפי' יודעיםהריעותא
 ~שמיי~ ד~קיאי~רבנן

 נידונין אין בזה א"כ עליהם ~ומכים והעולם
 לכאורה הנה הנ"ל הרב דברי ע"כ גיטין בטיב דידעי א~ כי עםההמון
 מצאתי אמנם הדעת על מתקבל כי אף בע~א סברא על לסמוךק~ה
 אידי לרב א~יי דהשיב בגיטין דפ"ט והוא הרב לסברת מהגמראסמך
 אמרי מימר קלא מבטלינן בהא קלא מבטלינן לא למ"ד אפילו אביןבר
 ה~ לדברי סמך הרי וכו' רבנן בהועיינ~

 מבטלינן לרבנן דמסור דבמלתא
 נראה לענ~ד אמנם יסוד לו יש הנ"ל הרב של חילוק וא~כקלא

 רמ"א קושיית לתרץ צריכין ותחלה לנ"ד ד~ת ~בדא בין אחרבענין לחל~
 חריפותו כגודל תירוצים ~' ~ירץ שר~"א ואף ר"ת על שהקשה~ה

ובקיאותו
 מ~

 הלא אני גם חלקי אענה
 התו~

 דברי ות~ת וכו' מונחת
 הםרמ"א

 וז~
 כי

 בא~
 לטהר יודע שהי' ~גדולתו ר~ת על לתמוה יש

 עמד לא ואיך התורה מןשרץ
 בפ~

 נותן והי' בעלמא לעז במקום להקל
 לשד~ת גט על לעז יוציא פנים ועז פרוץ שכל לרמאים ויד מקוםבזה
בו

 אי~
 יניח לא לעולם וא"כ וכו' להוציא שכופין אותן ~ב~ט קלקול

 אונס אין דכתובות פ"ק אמרו וכבר אבינו לאברהם מגורשתבת
 לחוש שיש ~ש והצנועות הפרוצות~פני בגיטי~

 בכ~~
 שמא צנועות לתקנת בזו

 הו~א ה~על ש~א לנפשה תיראאחת
 אי~

 גט ותצריך הגט על ~ז
 ולאאחר

 תינש~
 עכ~ל וכו' ל~לם

 ולהס~
 והתמ~ה התלונה

 הג~~
הזא~

 אפילו ~ול לחוש דיש במ"ש ~ת דכוונת וצלול ברור~ נל~"ד
 ידו~

 ימצאשלא
 אמ~

 שיש קול שהוציא דידי~ דעובדא בכ~וונא ד~קא היינו
 בגופוריעותא

 ש~ ~
 ב~ום רי"ש שנכ~ב

 דלי~
 ו~גט

 ע~
 א~וד היה

 דכן ועוד בו כתוב איך ניחזידאל"כ
 מש~

 ~שונו
 שכת~

 קול שהוציא
 קיי~ הגט הוה ואיל~ ברי"ש כתובשהיה

 שכדת ~ל שהוציא לכתוב הו"ל
 אע"כ שהיה תיבת שכתב זה ומה ברי"שכ~וב

 שהג~
 והוציא היה אבוד

 תו ולפ"ז כך בו כתוב ~היהקול
 ל~

 ישראל בנות תקנת חז"ל תקנו הלא
 לנפשה תירא שלא לתקנתן לחוש כאן גם לר"ת והיההצנו~ות

 ש~
 ~יא

 דהא ז"א ~זהבעל
~  

 לקול אלא חייש לא
 ל~

 ב~תיבת
~  אפשר הא דאל~כ אבוד הגט אא"כ שייך לאוזה ~~ 

 למיח~
 נכתב אם בי'

 לאו אםכדין
 אע~

 אבוד יהיה באם
 ו~

 שיאבד שכיחא דלא מלתא
 ומיעוטאהגט

 ד~יעו~
 כלל וזהו הוא

 ב~
 ~קנות גזירות דכל הש"ס

 שכיחא דלא ב~~א אבל דשכיחא ב~לתא אלא גזרו ולא תיקנו לאחז"ל
 תירא שלא צנועות לתקנת לחוש לר"ת לו היה מה וא"כלא

 וא"כ ~מו הגט דכתיבת בלעז אלא אמר לא דר"ת אמרן דהאלעז יוצ~ שמ~
 ענה ששקר ונראה גיטה תו~יא ~יא קול הבעל יוציא אם לירא~ה ~

 הגט תאבד שמאוכ"ת
 בשב~

 תקנתא מתקנין לא שכיחא דלא מלתא
 ל~ות אפשר הא לעז ~יוציא ניחוש מה להוציא שכופין באלו נמיו~ן
ב~ט

~ 
 א~ת ימצא שלא ידוע אפילו לחוש יש ר"ת שכתב וזהו בו שכתוב

 כדת תיבת היה שלא הגט למסדר או להאשה ידוע אפילו~'~וש
 לא בודאי וא"כברי"ש כתו~

 ימצ~
 ומוציא הואיל אפ"ה קול ~וציא מה אמת

 ועל הבריות בעיני לעז ויהיה כך כתוב היה הגט שבגוףק~ל
 כ~

 נא~ר
 עקשות ממך~סר

~ 
 בכת~ות אסי רב כדא' ממך ~חק שפתים ו~זות

 מ~ נמי ל"קוהשתא
 גיטין ריש ~תוספת ממ"ש ר"ת על רמ"א שהקשה

 ו~ר~הוז~ל
 לפר~

 הגט מ"מ אבל ללעז שיאמינוהו היינ~ ~י' דפסול
 כ~

עכ"~
 ~ועילו מה והשתא וז"ל רמ~א והקשה

 חכמי~
 אתי לא תרי לי' מצרכי דאי קאמר מ~י או נחתם בפניה~ליח שיא~ בתקנתן

 ~עש~ לפי בעלמא ~עז איכא א~תי דהאומערער ב~
 דר"ת

 ל~ז הוא דהקול היכא אלא חשש לא ר"ת שהרי ל~"מ דברינו ולפירמ"א ~~ דלעי~
 אבוד היה הגט דר"ת במעשה משא"כ כדין שנכתב בי'למחזי ואפ~ קיי~ הגט ~רי מזה איירי לא ובמתני' דוקא הגט כתיבתעל

 ודו~
 ~ן

 ערער בגמרא דאיתא ~מאי רמ"א דהקשה הא נמיל~ק
 כ~~

 אלא וכו'
 ~ל לעז הבעל יוציא דמ"מ פריך לא אמאי רמ"א והקשה דב~לער~ר
 בגו~ו הל~ז דהוה היכא אלא חשש לא דר"ת לק"מ ולדידי וכו'הגט
 הגט ו~ד גטשל

 כדלעי~
 דפ' מהא שהקשה מה וכן ודו~.

 המגר~
 ד'

פ~
 הגט דאין היכא אלא דחיישינן ר"ת אמר ~א כי לק"מ פ"ח ומד'
 טעמא וכ~ת כהלכה שלא בו נכתב וכך שכך ~קול ~ו~יא והואלפנינו
 דמשום ~"א כדעת ס"ל נמי דר"ת לך אימא חיישינן בהא דדוקאמאי

 משגיחין אין להוציאן בעליהן את שכופין אותן או צנועותתקנות
 בת הנחת לא דא"כ קול יוציא שהבעללעז בשו~

 מגור~
 בגוונא זולת לא~א

ד~ש~
 כדין שנא כתוב שהיה קול הוציא והוא אבוד היה שהגט דר"ת

 פסקבזה
~  

 קושיות כל מסולקים ובזה נשואין דקודם לקלא לחוש
 הבעל שהוציא לקול כלל למיחש ליכא בנ"ד לדין וכשזכינו מ"ארבינו
 עוד עצמושחותם

 ב~~
 דבשביל לדוכתה רמ"א סברת ~דרא דבזה אהרן

 דר"ת בעובדא דבשלמא להקול לחוש אין ל~וציא ושכופין ~נוע~תתקנת
 חז"ל תקנת שייך לא בזה ~כיחא ~לא מלתא דה~ה הגט דאבדדאיירי
 חז"ל ~נת שייך שפיר בנ"דאבל

 ד~ו~
 קיים דהגט ד~ף דשכיחא מלתא

 היטב ודוק בו נכתב שלא שם ~ד לי יש יא~ר א'כל
~ 

ו~~
 ולקלקולא שמו את ש~~לים כוותו מחמת הנ"ל הרבשפקפק
 גםנתכוין

 ב~
 נכונה הרב דבר

 ע~
 ל~וסיף נלע"ד עוד הדין

 שמחרימין מחמת זו סברא לבטל נ~וןטעם
 בחר~

 ותלמידו ד~ת הגדול
 ~יזה שיודע מי שכלר~מ

 פסו~
 חוץ צאתו טרם להגיד מחויב בהגט

 ואיךלבית
 נאמי~

 אין וקי"ל החרם ~ל עבר דא"כ ל~קולא שנתכוין לו
אד~

 נאמן ואין רשע עצמו משים
~ 

 על שעבר עצמו
 החר~

 מח~ינן אלא
 אחרת רוח והשתא לקלקולא אז נתכוין לא כי פסול מ~ום ידע שלאליה
 שעובר ואף הגט לפ~ול שרוצה~ו

 ~ עת~
 גט על לעז שמוציא חרם

 אמרינןכשר
 הש~

 גבי כמו דוכתי ~הרבה דקי"ל כמו דאיתרע הוא
 מחמת פסול בהם שנ~א עדים וגבי~חט

 עבי~
 ובהא נחתי ובהא

 מותרת והאשה אחר גט שא~צ דעתי גם~קי
 רפאפורט כהן חיים ה~רודכ"ד ~

 חופה~
 ~גליל לבוב

 ~~ו~
~~~

 מ"ג סי~ ה~ן בת~ מ~תי שניםכמה
 ד~

 מ~ד
~  

 זו סברא
 ר~ים דליכא היכאוז~ל

 וכ~
 מערער הבעל אפ~ו

~ 
 משגחינן

 חזקה ~ד~א ~~"ד ליכא והכאב~
 ש~

 ולא כו~ ובשב~ה בחרם מעל
 עכ~ רש~ נפשי~ ~שוויי הימנוכל

 ~וד וכתב
 ~ לי וכ~דו~ ~~



א~
 ו~א שאלה לא

 תשו~
 בדבריו אין ה~ט נתינת שלאחר ברור ~דבר

 ~ ~ עכ~ל וכו~ ~לום בעלשל
~

.~ 
 ~ ~~ ~~~~~ ~~ ~~'~'~ ~~'~ ~~ו~~ ~''~

~ ~ ~ ~ד~
~~ 

 ~ענא בשם נ~ת והיא צינא ~שה שם בו שנכתב
 ליו~ידו

 ש~
 אותן קורין זה בשם שנקראו משפחה בני

צינא
 וש~

 זקנתה
 צינ~ ה~

 ב~ט פסול א~כא אי ונשא~י
~ 

 ש~וי מ~ום
 ~ו. אוהשם

 קי"ט בס~ס רמ~א כתב דהא השם שינוי ~סול בזהדאין~~~~~

וז~
 המדינות לשון ~כח שמשתנה כינוי כל

 וכ~
 בקריאת וכן

 ה~כין ו~ו' ~~פרכט ~~פרעכט שקורין מד~ות במק~ת כ~וןהתיבות
 בו שנותנין~ במדינה אדם בני ל~ןאחר

 ה~~
 איך בזה ~הקפיד ואין

 מדינתו לשון לפי כתב אחד כל כי כתובין ו~כינוים ~שמותנמ~או
 ידוע אין אם אמנם להורות לי נראה כן כתבתי כאשר והעיקרוכו'
 לש~ת אין המדינותלשון

 מ~
 בדעבד ומ"מ הקד~נים בדברי שנמ~א

 כשר הדברים ~לו באחת שינהאם
 עכ~ כנ~

 שבמדינה ידוע והנה
 בנקוד כמו ~מבטא אותו שקורין מי על לכתוב אדם בני לש~ןזו

 ~רות ובמדינות ביו"ד שנכתב הירש כמו ביו"ד נ~תבאעפ"כ ס~ו~
 ב~טא אותו קורין זו ובמדינה ~חיריק כמו ג"כ במבטאאותו קורי~
 שפסק כמו ביו"ד נכתב הירץ שם וכן ב~ולכמו היר~

 בםד~
 לכתוב גיטין

 ובמבטא בעיי"ן ל~ום ש~יל שאומר לא ~ם הירץ ~סתםב~ט
 ביו"ד הוא שהכתיבה אע"פבס~ול קורי~

 אפ~
 הקריאה

 הו~
 בעיי"ן כמו

 בנ~ד ~ם ~"כבס~ול
 אע~

 ~ענא בעיי"ן ~ו בס~ול אותה שקוראים
 ביו"ד לכתוב ראויאפ"ה

 ~ינ~
 ~ינא בשם נקראים מש~חתה שכל ובפרט

 אם וכן וכו' בענדיט או בינדע וז"ל הנשים מש~ת ב~ באות כ~בוהב"ש

 כשר ג"כ ~פחות מ~ני הם ~ל א' ממקום כאלו גיטין שניבא~
 עכ"ל בעיי"ן קורין זו ומשפחה ביו"ד קורין זו מ~פחה ~מאדא~רינן
 שלה העריסה שם שמסתמא לתלות יש נמי בנ~ד וא"כ שמותמספר
 ~ן ואשר~ינא

 או~
 הוא בס~ול

 ~ח~
 כך זו במדינה שהלשון

 הא זאת כל ואחר צינא משפ~ה כשמות נקרא הע~סה שםש~~א
 ה~אא~ילו

 ש~
 אם דהיינו בקדמונים ~נמצא ~מה לשנות שאין ה~דין

 אם דבדעבד ר~א כתב ואפ"ה רמ"א כמ~ש המדינות לשון ידוע~ין
 ~נ"ד כשרשינה

 שקורין ששם ה~ינה לשון דיד~
 כ~

 בס~ול
 כמוביו~ד כות~י~

 היר~
 ~ירץ

~ 
 על נמי קאי ~"א ודברי בדעבד שכשר כ"ש

 ~ומ~טכ~~ת
 בעיי"~

 ~ינא כמו ממש ~וה ~ומפרכט שקורין
 וצע~

וכ~
 לכתחלה דאפילו נלע"ד ו~נ"ד המדינה לשון ידוע אין אם אפי'

 ביו"ד ~ינא ל~וב ראויהיה
 אע"~

 כמו שנקראת
 ב~~~

 והירץ הירש כמו

ובפר~
 כי עי~ון מקום הוא ו~ם ה~ט ~יתן ד~ד הוה שנ"ד ~ד~ד

 ~ב~ד היה ~יני~מ~ה
 שהמ~~

 ~יזם ו~ם ה~דולים החרמות כל על עבר
 בזה לפקפק ואין ה~שון ה~ט ~שר לכן שני ~ט יתן ולא דת~ימיר

 ~ וכ~כ~

 ע"כ ימתול מ"ו ~בי אדוני אהובי~~~.
 ד~ו להודיעני ה~

~~
 בנדון

 ה~~
 ~ כי יה~א דמתקרי ~ר~ שנכתב

 שכתב
 שמ~ ב~ני נקרא ואם ~"ל כ~ד ס"ק קכ"ט ס~הב~ש

 להיפך הוא אז
דצ~ך

 ל~~
 משמע וכן שינוי הוה מתקרי ~~ וא~ מתקרי בלא ~ניהם

 כשר ~"ש מדוקדק אינו רמ"א ולשון אסתר פ~לין ב~בדא רמ"אבת~

מש~
 כן כו~ין ~ין ~~ת~ה

 ולי~
 אם אלא

 נק~
 בשניהם

 ב~~ ועיינתי עכ"ל דוקא שנ~םלכתוב ~רי~
~~ 

 לענ"ד בסופו פ"ד סי'
לא

 נרא~
 ~תב דהא כן

 א~ וז~
 סעדי' כמו ישעי~ הוא שמו שעיקר ~ן

ומיו~
 ואילך מ~תו

~  
 הוה א"כ ישעי~

 כ~
 ~מש ~מות ש~י ~ו שיש

 ש~תבו הם דאף נ~ה ועוד וכו~ ~רידכו~ין
 אסת~

 מודים פעסלין
 כו' מתקרי טפיש~דיף

 א~
 ~מקום

 ~רי טפי עדיף לספוקי ~יכ~
 שמ~ שני ~ו יש דאם נראהעיי~ש

 ו~וא מתקרי לכתוב דיש ~ילתו מיום
 ש~בכמו

 רמ~
 בלא ~ון רא~ן ~תב אם ~ד~ד כשר כאץ

אבל ~ת~
 ל~ת~

 ~ריך
 ב~ש ~~ד וכן מתקרי לכת~

 ד~
 י"א ~י' ~~ה

 כתב י~~~ף
~~ 

 לו ~~ן
~ 

 ש~ות
 ~ש~

 בשתיהם ונ~א מי~ו
 אז ~ו~~~ד

~ 
 ל~וב

~  
 ~רי

 לא י~ אות ~ט ס~ דב~ ~~

 ~~ שכת~ ~~~
 א~ל

 נתנ~ א~
 לו

~ ~~ 
 ב~~ו

~~ 
 ~וב

 ב~

 קורין אם אף משמע תחילה אותו שקורין שם אותו לכתוב וישמתקרי
 לכתוב אין מילתו בשעת לו שנתנו ~שמות משני לבדו בא~דאותו
 ~ו אות בד"מ אדוני ויעיין לכאורה כן משמע לא ~ת~ו'מת~רי

 ה~ המ~"~בני עכ"~
 נרו
~ 

 ה~אה~בני~~~~
 ~~ כי כוונת יפה נרו

 כדברי דלא נראה לענ"ד
 שינוי הוה ~תקרי כתב דאם שכתבהב"ש

 ולשו~
 אינו רמ"א

 כשר מ"שמדוקדק
 דמש~

 נקרא אם אלא וליתא כן כותבין אין לכתחלה
 שניהם לכתוב ~~ךבשנים

 דו~
 שבת' מר שכתב מטעם חדא עכ"ל

 כל~ון ~תב י~א ס~ בנ~ש וגם מתקרי כותבין דלכתחלה מסיקרמ~א
 ו~ דמתקרי בעינן לכת~לה דמשמע שמעון ראובן ~תב אם ~שררמ"א
דק~~

 בשעת שמות ב' לו ניתן דאם י"ב בסעי' הנ"ש ממ"ש למר ליה
 ונקראמילתו

 בשתיה~
 איירי י"ב בסי~ מתקרי בלא לכתוב יש אזי כא'

 שהכיר הנ"ש הביא כן ומפני כא' ב~תיהן ~ך הבריות בין ~םשנקרא
 מתקרי לכתוב דלא כ' ולכך כא' שמות בשני הבריות בין נקרא שהיהאחד
 בסי'אבל

 דכתב והא הבריות בין כא' בשניהם נקרא שא~ו איירי י~
 ~ל אינו ביחד השמות בשני נקרא אםאבל

 שנק~
 אלא הבריות בין כך

 במקוס נקרא אם ~~וקי אחד במקום מי~תו בשעת ביחד שנקראר"ל
 ראובןא'

 ובמקו~
 לדברינו וראיה עיי~ש צבי נ~ת הרב ~מ"ש ~~עון שני

 נקרא שהוא ממה עיקר טפי ~וא הבריות בין שנקראדמה
 לתו~

 או
 כתב דא~ והא וז~ל שכתב השולח פ' הרא~ש מדברי נ~ל בשטר~ותם
 כו' הדעת נקי~ היו וכך ~שרחני~תו

 עושי~
 לכתחלה דאפילו משמע

 כ~וא אלא זה בשם אותו קורין הכל כו' בחניכה התם דמיירי י"לכו'
קורא

 בתו~
 בש~ר חותם או

 קורי~
 עכ~ל ~ו' ~~וב~ק בשם אותו

~ 
~~

 כתב לא דהא חדא אמינא י~ט אות ד"מ ~מ"ש מר ~מסתפק
 בשם זאת כתב אלא ~ן להכריעהד"מ

 ס~~
 דעה היפך ~ם והביא

 א~ דמתקרי ~כתוב דיש מהרי"ו תשובת ב~םזו
 בשניהם שעולה

 ד~ נמי ~רש דאי~אועוד לס~
 שם ~ותו לכתוב ויש ומ"ש הנ"ש כדעת זו

 הבריות בין אבל א' ב~ם רק לתורה אותו שקורין ר"ל בו אותו~קורין

נק~
 דמתקרי ב~א כותבים ולכך ב~יהם

 ותח~
 שקורין השם כותבין

 בודאי רמ"א דעת ועכ"פ ~וין ~ולם דעת הוה ~פ"ז לתורה בואותו
 דאל"~ דמתקרי לכתוב הנ"ש ודעת ~י"ו כדעתל~ריע

 סותר הוה
 לדבריו שבתשובהדבריו

 שבש~
 דלשון הב"ש דכתב והא

 רמ~
 בש~ע

 הא עליו תמיהני מדוקדקאינו
 שיש מי שכתב זה כלשון כתב הב"י ~~

 ואם שמעון דמתקרי ראובן משל דרך פ' דמתקרי פ~ כותבין שמות ב'לו
 פסלינן דלא ~י ~תב שמעון ~ובן ~תב אלא דמתקרי ~תבלא

 ל~
אב~

 שנראה לפי פסול ש~וא כתב מ~רי"ק
 ~תו~

 אותו שקורין ה~ט
 כו' שמעון אלא נקרא אינו הנתינה במקום כי ~ן ואינו שמעוןראובן
 מיירי דמהר"י ~י~י דלא לומרואפשר

 כ~ק~
 במקום הש~ות ב~י

אחד
 ו~

 מכשיר
 ומהרי~

 אחד בשם הנתינה במקום כשנקרא מיירי
 אחר בשם ה~ת~הובמקום

 ע~~
 ~שיר לשון ~"כ כתב ~ב"י הרי הב"י

 פ~לינן דלא ~י כתב לעילוכן
 ל~

 כותבין דלכתחלה מודה ע~"פ
 ב~ום אפילודמת~י

~~ 
 ד~ריו דאין דב~י תירו~א ~ל הד"מ ~פמ~ש

 ~~מת דלאו ~יכא אבל כו' חולי ~חמת נשתנה בין מחלק אלאנראין
 לדברי מודה מ~י אףחולי

 ~רי"~
 במקום אף הד~מ לפ"ד וא~כ

 וא~ ~ה~י ~רי"ק תרוייהו פ~ליםאחד
 דכתב דהא ~"ל ע"כ

 לתורה עולה או תמיד ב~יהם כשנקרא בדעבד דכשר בש~ער~א
 ואח"כ מילתו בשעת השמות ~ני ~ו כשנתנו היינו דפוסלין והאבשניהם
 רקקוראים

 ב~ח~
 כמו ה~י בשם קורין וק~ת כך אותו קורין שק~ת או

~רים
 דש"~ וש~

 דאם וז"ל הלבוש שכתב ומטעם
 ~ל~

 הלבוש כ~כ המ~רשים הם ששניםיא~ו דמתקרי יכתוב
 ב~עי~

 ב'
 ~~עי~

 ותמהתי י"ד
 לו ~אתי שלאעליו

 חב~
 בטעם

~ 
 אתי~ בהש~תו ~ד~מ לפמ"ש אבל

 ע~~~~י
 ודוק דלבוש טעמא ל~ר

 עכ~ ולפ~
 לפ~ול דאין פשי~א

היכ~
 דמתקרי ~תב

~~ 
 עולה אם

 לת~
 ~ו"ק ה~מות ב~י וחותם

~ 
~~

 ~כ~ דמתקרי דכותב דהיכא ~וספת ראיה להביא נל~ד
 לא

 ביחד ~ות דבשני ני~ אי ~פי~ו ש~ויהוה
 אפ~דמתקרי לכת~ א~

 ~תוס~ כתבו דהא דמתקרי כתב אי מי~וש אין
~ 

 ~ד
 שום וכל ב~הע"ב

~~ 
 ואין

~ נר~  
 ~ידי אתי דז~ין

 תק~
 כו'

 נראהלכך
 ~יקן ~ו~ ל~

~  
 ~ך דמתקרי ~וני אני בגט לכתוב

 ד~יכא תימא ו~י ע~לו~~
 ד~~י~

 ביחד ~שמות בשני אותו
 ~~~ ד~~י כ~~ין א~פסול ~ו~

 ~יך
 נק~

 דת~ץ ותני ד~סיק ~ת~א
~  



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

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

~~~

 יחד אותן כשקורין תקלה לידי דאתי זימנין דהא דמתקרי פ'לכתוב

בשניה~
 שאינו אחר אדם ~ל ~~ט זה נראה דמתקרי ב~ט וכשכ~ב

 יחד השמות בשנינקרא
 א~

 יחד בשניהם אותו שקוראים במי דאף
 הריב"ש כתב ו~הדיא כ~~"ד מיחוש ~ום וליכא דמתקרי לכתובשייך
םי'

~"~ 
 ב~ט כתובים שמות ~' דאם ד~"ם ושרה מרים ~בי אפילו

 שכותב בין הפרשאין
~ 

 דמתקרי ~ה דאפילו ראשון זה או ראשון
 כו' לכתחלה אפילו ~שרמרים

 עכ~
 ~ד~ת עוד ולא

 ~רשב~
 הביאו

 כתב לא אפילו הםי' תחלתה~~י
 א~

 כשר שמות משני ב~ט אחד שם
אפילו

 ל~חל~
 יפםל אמאי וא"כ בד~בד כשר עכ"פ ל~תום' ואפילו

 ד~רע למימר וליכא דמתקרי כתבאם
 אחר יאמרו דלא דמתקרי במ"~

 בין ל~ק דנ~תב למימר דאיכא ז~א בלבד א' בשס רק דמתקריהוא
 וע~ד הלבוש כמ"ש המ~רשים הם שנים יאמרו שלאהשמות

 קורין אם להיפך דבשלמא לבד השני בשם אחר במקום דמת~ריל~יתלי דאי~~
 הנת~ה במקום יאמרו שפיר אז לחוד אחד בשם הכתיבה ב~קוםאותו
 שפיר נמי דהתום' בנדון או ~חר בשם נקרא שם שהרי המ~רש זהשאין
 דידוע משום אחר אדם של ה~טנראה

 דאד~
 וב~ט חניכה שום לו אין זה

 כו' שום וכלנכתב
 דמשמ~

 דמתקרי שנכתב בנ"ד אבל וחניכה שום לו שיש
 ודוק כך באמת אותו קוראים ~הם ידענו שלא דאחרים למימר איכאכך
 דמתקרי בלא יכתוב ואם דמתקרי דוקא לכתוב נלע"ד טעמים הלין~כל
 דמת~י לכתוב ויש שכתב הד"מ שהביא ~הרי~ו לד~ת למיחשאיכא
אע~פ

 שעו~
 שלא הלבוש שכתב מטעם שהוא ואפשר לם"ת בשניהם

 כהן חיים נ~"ד. המ~רשים הם שניםיאמרו
 ~ רפאפו~

 דאיהו השליט ~לפני יצאו כש~~ה כ"ד בם"ק קכ"ט םי'הב"ש~~~
 הש~ דברי תחלה שפירש אזיללטעמיה

 שני לו שיש מי מ"ש
 שם לו יש נתינה ובמקום א' שם ~תיבה ב~קום לו דיש דר"לשמות
 שמות ב' לו אין אחד דבמקום כיון הפוםלים פוםלים דמ"ה וכתבאחר

 ~ איןויאמרו
 זה טעם וע~פ וכו' ש~ות ב' ~ו יש דה~~רש המ~רש

די~
 דאם להי~ך נמי

 נ~
 בשני

 ש~ו~
 מתקרי בלא דוקא ל~תוב דצריך

 שאין יאמרו מתקרי יכתוב דאם שפיר אתי הנ"ל דב"ש טעמי'דלפי
המ~רש ~

 דהמ~ר~
 ובאמת ד~קרי נכתב שהרי ב"ש לו אין ב~ט הכתוב זה

 אדםאותו
 נק~

 שמ~ בשני
 טעם באמת אבל דלעיל טעמו ~י הוא כן

 במקום אחד שם לו שיש ב~י ~ל איירי ולא הוה ~י לאוהפו~ין
 אחד ושםכתיבה

 ב~~
 וטעמא אחד במקום ש~ות ~ני לו שיש ר~ל אלא

דהפוםלי~
 המגרשים הם ששנים יאמרו ~א דמתקרי כתב לא אם הוא

 אםולפ"ז
 נק~

 אין ביחד השמות בשני
 טע~

 ד~קרי כתב אם לפוסלו
 ב' םעיף בלב~שועיין

 ו~י~
 י"ד

 וב~י~
 הדין דכתב ד~א מפורש ~'

 לא שמותדשני
 א~

 כמ"ש ודלא א' במקום שמות הב' לו שיש אלא
 ידע שלא ~חמת לפרש לו ~רם זה ופירוש בש~ע כאן פירו~והב"ש
 וםבור ה~~רשים הם ב' י~מרו שלא משום שהוא הפוםלין שלהטעם
 ולכך ~קומות בב' הם שמות ב' שאותן דאייריהיה

 פם~
 אחד שבמקום

 הדין לו יצא ו~ה שמות ב' לו ~יש משמע ~ב~ט א~ד שם אלא לואין
 א~לשלו

 לפמ~~
 הוא כשר מתקרי דבלא ~"א דברי שפיר אתיין הלבוש

 כמ"ש דמתקרי ~תוב צריך לכתחלה אבלבדיעבד
 נ~

 כלשון ממש הלבוש
 דכ~ררמ"א

 דמש~
 לכתחלה ולא בדיעבד

~ 

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

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

~~~~~
 שהוא דמר ק' כתבו מכותלי נראה הק' בקהלתו ~טנתינת
 ורבנן הואיל טובא מבעיא קא ולי החכם בעיני דפשיטא~לתא

 מנעוקשישאי
 עצ~

 ~ט שם ~לםדר
 ו~

 ~ ~פני הטעם לנו נודע
 היו

 א"כאו~ים
 א~

 טעם אי~ לה~ ~~ אולי ~יתר נראה ~תנו שלפי
 ~אתנו נעלם הטעם שאותו מה~יםור

 בח"~ ורמ"~
 הביא כ"ה סי'

להל~
 ~~ש

 מהרי~
 על הקדמון דברי ~ה לא שאם

 א~ הספ~
 לפםוק

 הדרו הוו להו שמיע הוה ואי וכו~ ידעו ~א שאפשר האחרוניםכדברי
בהו

 וא"~
 יודעים הוינן אלו אפשר דקדמאי טעמייהו ידעינן דלא אנן

 םידר י"ח שאלה ~ירות פנים ד~ם~ר והא להו מודים הוינןטע~ייהו
 בפרוסטיץ~ט

 ש~
 ~ט לםדר ~ם נוה~ים היו

 שא~
 ~ו דנודע התם

 ~ט לםדר ~קדמונים עצמן מנעו שב~בי~והטעם
 וה~

 היו שנא מפני
 להתיר לפניו בה~כמה ע~ה וע"כ נהרותשם

 בש~
 דדין הואיל הדחק

 אלא אינונ~רות
 מנה~

 הדין ע"פ ולא
 ואפ"~

 לחוד דעתו על העמיד לא~
 ~ה~און ברודא אברהם מהו' ה~און הדור ~דולי שני אתו שהםכימועד
 בנ"ד אבל ~בריאלמ~ו'

 ש~
 שם מלםדר מנעו מה מפני הטעם נודע

 פםול בזה ששינוי העיר בשם םפק להם שהיה אפשר א"כ~ט
~ 

 הדין
 אפי' ועוד כו' עירו שם שינה במתני'המפורש

 א~
 ט~ם מ~יזה פםקו

 אין שאםר חכם בכלל דהוה אפשר לאיםור הדין ע~פ מוםכםשאינו
 ~תי~ רשאיחבירו

 מחמת והוא הדחק בשעת לםדר היתר נלע~ד העיוןאחרי~~~
 רמ"א ~תב עמידה מקום שם אלא ב~ט כותבין אין~כשיו

 פוםלין ויש מ~שירין יש העמידה מקום שינה אם ם"ב קכ"חםי'
 שם שכותבין ב~קום אלא א~ה דה~ולא וא"ל עכ"ל להקל ישהדחק וב~קו~

 ~~ם רק כותבין אין אם אבל כלל ~ע~ידה לכתוב א"צ שאז הדירהמקום
 דאין זה לפני בש"ע קבע ~בר שהרי ז"א פםול בו השינוי אזהעמידה
 ממקום איירי נ~י הרמ"א הםתם מן וא"כ הדירה מקום שםכותבין
 להקל יש הדחק דבשעת ~יק ואפ"ה העמידה מקום רק כותביןשאין
 הרמ"א היה דאל"כ ~עמידה ~~וםב~ינוי

 צרי~
 דאין דלדידן לפרש

כ~תבין
 הדי~ מקו~

 מקום בשינוי להקל אין
 ~ע~יד~

 ~ום הו"ל ולא
 ~ לפניד~א

 מקום לכתוב דאין הש~ע מםיק כבר
 ~די~

 מן ~~כ
 שהביא פשוט ~ט בם' ~ראיתי מנהגינו לפי איירי נ~י הרמ"אהסתם
 ה~"םדברי

 וז"~
 ~ודים והטור דהרא"ש

 דא~
 ולא עמידתו ~ום ~ינה

 עכ"ל פםול שהוא עמידתו בשם נקרא שאז אחרת דירה מקום לוהיה
 לא אם אפי' כשר הדחק דבשעת ~דה הרא"ם ד~םלענ"ד

 ה~
 לו

 מקו~
די~

 טע~א בתר דנזיל ועוד זאב בנימין בת' ממ"ש וראיה אחרת
 ר"ת בשם קכ"ח ם"ם הטורשכתב

 וז~
 וכ~ואין וכו' חששא דאיכא

 אפי' הע~ידה ~קום ב~ינוי ולפ"ז וכו' ~ירש הוא לא אומר במקוםשינוי
 אחרת דירה ~קום היה לאאם

 אפ~
 הוא לא דיאמרו חששא לי~א

 אז במק~ם שינוי ויש זה במקום דר ~הוא כותבין אם דבשלמא~ירש
 כותבין אין שאנו לפי אבל ~ירש הוא לא שיאמרו למיחש איכאשפיר
 א"כ היום ש~ומד מקום כותבין רק דירתו ~קום שזהו ב~טבפירוש
 אםאפילו

 בא~
 יא~ו לא ~מ דירתו ~ום היה עצ~ו ~ום אותו

 הואשלא
 ~יר~

 הי' שמא אחר שם לה יש דירתו שמקום אף יא~רו אלא
 ה~ט בשעתעומד

 במקו~
 ר~א ודעת ב~ט שנכתב כמו הוא ששמו

 אחרת דירה מקום לו היה לא שבאם ל~וק היה לאבודאי
~ 

 יהא
 לו היה לא דא~כ הדחק בשעת אף עמידה ~קום בשינהפםול

 וז"ל ~תב ~"פ בם' שראיתי לפי בזה והארכתי לעיל כמ"ש לפרשאלא ~ו~
 העמידה ~ום שינה ואם הרא"ם של זה לחילוק לחוש דיש ליויראה
 ושעת עי~ון ב~קום אפילו ~הכשיר ~קל אין אחרת דירה לו היהולא

 שמתיר ב"ז בת' ~ש הבאתי לכן עכ~ל~דחק
 בש~

 הדחק
 בשעת אחרת דירה לו היה שלא ב~קום אף להקל נמי הר~"אשמש~ות ו~~

הדח~
 ~מידה מקום שינוי שמשום שכתבתי לדברי און ~צאתי ~ס
 קכ"ט םי' הב"ש ממ"ש ~ירש הוא לא שיאמרו למיחשליכא

 ם~
 י"ז

 מחמת דשם ע~ידה מקום לשינוי ד~י ולא בו פוםל שינוי ~יהווז"ל
 דאין ל~ימר אתו לאהשינוי

~ 
 יאמרו וכו' כאן אבל וכו' המ~רש

לא דז~
 ~יר~

 ~ום שינוי שמחמת כדברינו הרי עכ"ל
 הע~יד~

 חששא לי~א
 לא~יאמרו

~ 
 ב~ין הדחק בשעת היתר ב~ז בת' מצאתי עוד ~ירש

 היכא ~וא ~ול דלא י"ל טעה מםדר ההוא ואם וז"ל הנ"לשי~וי
 נמי והכא כו' המוקד~ין משטרי ראיה ו~יא ~יו טועין ל~ימרדאיכא

דתלינ~
 ~ט לההוא פםלינן לא המ~דר בטעות

 ד~ ואע"~
 דמי

~~ 
 למ~ון

 וכו' ~דחק ב~ת לםמוך ויש מקילינן דאתתא עי~ונא משוםמ~מ
 הו"וין אורך ד~דקדוקים דכתב מרדכי ~~הות ראיות עודוהביא עכ"~

 האותיותותיקון
 א~~

 אם אבל וכו' הבעל כתב אם אלא
 א~

 הבענ
 כשר ~רער אינו והבעל והטדים הסופר וטעו ~ם הגט לכ~ובל~ופר
וכ"כ

 וטעה שלם ~ט לכתוב לםופר רשות בעל יהיב אי ג~~ן ה~י ר~
 אנן אף א~כ עכ"ל ~יטא בהאי מנסיבא וכו' במקצת~ון או כולהוב~ני
 ~םופר ציוה הבעל אם העיר שם בכתיבת טעות הוה אי א~ילונימא
 ט~ות בשביל ה~ט פםלינן לא ע~ור וליכא ~שר ~טלכתוב

 בכתיב~
 שם

 אע~פ ~דר מו~ר הדחק דבשעת מד~רי~ו יצא ~דחק בשעת~עיר

 ~ע~ידה ~ום שם רק כות~ין דאין לדידן הע~ר שם בכתיבת לםפוקי~י~

ו~
 ה~נים אם דאפילו שכתב ~~ת לפקפק שיש

 הק~ד~י~
 ~חמירו

 ~וםכם שאינו~טעם
 ע~

 ~בירו אין שאםר חכם ב~ל דהוה אפשר הדין
 נלענ"ד ע"ז להתיר~רש~י

 לו~
 לא ש~א א' ס~ק ~"ס ~וה

 נזד~



~ ~
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~ ~ ~  הדחק שעת בזמניהם מזדמן הוה ואלו הדחק שעת ה~דמיםלהרבנים 
הוו

 ג~
 ואפ"ה ~דחק ~עת לפניהם שנזדמן ו~~ל גט מסדרים הם
 ס' בעל כדעתהח~ירו

~~ 
 יפה מכוונים אנחנו שמא ס' עוד איכא

 נל~ד עוד שפיר מתה~ת זו וס~ס כלל שינוי שום וליכא העירשם

דא~
 העיר בשם ספק איזה מפני ~ט מלסדר עצמם ~עו שהקדמונים

 דנשתקע דין הו"ל ~כותבו איך העיר בשם ס' שום לנו אין ד~כשיומאחר
 שם דבנשתקע מר~ליות מהר~י מ~ש מביא צ' סי' ב"ח ובת' הראשוןשם
העיר

 א~
 רב אמר ב"מ ס"פ כדאיתא ו~~' ~כשיו ~ל שם ~לא לכתוב

א~י
 א~

 נימא אנן
 בורסו~ בב~

 ~ם שינה לענין ופירש~י נשים לגיטי נ"מ
 ע~"ל ~~שיו ~ל שם לכתוב וצריךעירו

 וכ"~
 י' ס"ק קכ"ח סי' ~ב"ש

 ~ השני ~ם רק ל~תוב א"צ הראשון שם ממנה שנשתקע עירוז~ל
~~~~

 מפני שם ~ט מל~דר הקדמונים הרב~ים ~נמנעואפשר
 שאי~

להעי~
 פ"מ בעל כמ"ש נהרות

 שב~בי~
 לסדר נוה~ין היו לא זה

 ~שיטא זה לפי הא בפרוסטיץ~ט
 שי~

 לא שהרי הדחק בשעת לסדר
 מ"ש כ"א בזה ~פידאנמצא

 הד"~
 והב~ו

 הב~~
 נ~תרבב וז~ל

 סיים וע~ז כו' נה~ות ב' ב~טלכתוב המנה~
 וז~

 נהרות ב' דליכא במקום מיהו
 להרבנים נזדמן לא בודאי וא"כ עכ"ל לחוש אין וכו' לעי~ון למיחשואיכא

ה~ודמי~
 נהרות שם שאין מחמת ~~ם הי' המניעה אם הדחק ש~ת

וא~
 סי' כ"י ~בת'

 ס"~
 שאין במקום שמסדרין בנ~ש דאי' ומה וז"ל כ'

 פ~ק דברי לשנות ח~ו פולין במדינת ~בל וכו' היינו אחד נהר רק~ם
 וכו' והעובר משה כתורת הוראותיו לקיים כו' עלינו קבלנו אשררמ"א
 ע"ע ש~בלנו מה הנה עכ~ל לנזיפהוראוי

 לקיי~
 רמ~א ~ל הוראותיו

 שקבע מה אלא אינםלענ"ד
 ב~"~

 לה~ה
 למע~

 קבע לא בד~מ אבל
 שב~"ע להב~~ ~ם מצינו והנה ל~שהדבריו

 חוז~
 ב~י בספרו ממ~ש בו

 מפני ~ינות וע~מ בארות ע~מ כותבין בראד ~ב~"ק שמעתי~~
 נהרלהם שאי~

 ~מ~ינות בארות לכתוב לה~דים שם נוה~ין ~ם תמיה~י אמנ~
 שעיקר אע"פ ממעינות ~ם היא העיר דכשסיפוקי ב"ח בת'דאי~

 העולם מדרך והם ממעינות שתשמישן כיון מ"מ וכו' מבארותסיפוקייהו
 אדם בידי דנעשה בארות משא"כ יו~ר אותן כות~ין בראשית ימימששת
 ~~חת ממעיינות ונובעים יוצאים רובם בארות מי דכלועוד

 בארות מי ~"כ הם מעינות מי בכלוא"כ הקרק~
 משא~

 ועפ"ז עכ"ל להיפך
 ב~~~ ~אתי ~ח~ז ~רות למי מעינות ~י לה~דיםנלע"ד

 ג"כ ש~דים
 בנו~ח לבארותמעינות

 ה~~
 שלו
~ 

~~~~~
 מו"ה ה~און בת' מצאתי ולהבא מכאן בקהלתו ~טלסדר
 ~יטין כל ~תה ע~כ וז"ל פ"מ לבעל שכתב ברודאאברהם

 מכאן לכתוב שמותר הרי ~"ל הראשון ~ט ~מו י~תבו שםשיכתבו
 הדחק שעת יזדמן שבאם לומר היה שכונתו לומר שאפשר ה~םולהבא
 מסיים הפ"מ ~~נם ה~אשון ~ט כמו יכתבוהו אז ~ט לסדר מותרויהא
 ע~כ ~ה ~ט מהיום לסדר שראוי נ"ל לכתחלה ואפילו וז"ל פ"ב סי'בת'

 ~ט שניתן שאחר שפסק הרי עכ"ל הבאים דורות לשנות שלא וכו'ר~מתי
 שם מסדרין שוב הדחק ש~ת שהיה מחמת גט לסדר נהגו ~לא~מקום
 מכ"ת עם מסכים הנני ~ן הדחק בשעת שלא אפ~לו ולהבא מכאןגט

 בהיתר שסידר מאחר הדחק בשעת שלא אפילו בקהלתו ~ט לסדרשמותר
 דש~ת. ~וה"נ ש~ב כ"ד הדחקבשעת

 רפאפורט כהןחיים
 חופה~

 ~"ו וה~ליל לבוב
~ 

 אם הוא והספק ~אווע הנקראת אשה שם ב~ט לכתובאיך~~~~~
 דביתהו חובה ~שום או חוה משם יוצא זהשם

 ד~
 אבוהו

 לעז שם שהואאו
 בפ~

 חוה משם יוצא אם ממ~נ חאוה לכתוב נלע"ד
 סי' ~"ב מת~ ו~יה חאוה למיכתבשפיר

 קי~
 מלכה ששמה באשה

 אחת יו~ד חסר ~עמים בתורה שנזכרבחיריק
~~ 

 בת ושנית נ~ר
~לפחד

 וא~
 שם ~ין ~פריש כדי מילכה ביו"ד מלא לכתוב ~סק ~~כ

 וכתב הילל ומשם ירח~אל משם ראיה והביא בפתח מלכה שם וביןזה
 ה~ט בסדר ו~ם עליך החולקים לדברי תחוש ואל בנואל

~ 
 ~ר"י

 שהיא תיבה כ' אם בדבר נפקותא דאין ש~תי וז"לכ~ב מינ~
 כסליו מלאים וכתבן חסרים שהם הלל ~~ו~~ון מלא~ חסי~

 הי~
 אין

~~ 
 ~ום

 אמנםעכ~ל
 מז~

 ראיה ~יץ
~ 

 אבל די~ד על
 ~המ~

 לכתוב ראיה

 ~י~ במקו~~ח~
 ~~ר ~יה~ כדי להפריש

 ה~~ מתו~
 שם

 בנ"ד ונמצא ~~ל~מתג~ת
 נ~

 חוה שנקראים נשים שיש מאחר
 נ~אתוזו בפת~

 ~מ~
 ~~ן

 ~תו~
 בא~

 אם הוא כך מיל~ה גבי כ~ו
 ש~

 חוה ~י~
 וא~

 ~ם
 ש~

 ~ז שם
 ~א~ ל~~ נ~~ א~~~ בפ~

 ד~סק מה ע"פ ו~ואבוי"ו
 בה~~~

 ~ינוי כל וז~ל מת"ה ו~וא רמ"א

~ה~
 התי"ו כי טי~ת ~ות~ן טי~ת או תי"ו לכתוב וצריך לעז בלשון

 רפוי לקרותיכו~ין
 וכ~

 שיש בנ~ד נמי אמינא לפ"ז ~"ל בזה כיוצא
 ~כן בדגש הבי~ת לקרות יכולין חאבה בבי"ת נכתב דאלו בוי"ו~כתוב

צרי~
 וכ"ת חאוה בוי"ו לכתוב

 ה~
 אם

 הו~
 ~כתוב צריך לעז

 בדעבד דהא ז~אה~י~ה בסו~ אל~
 א~

 במקום ה' כתב
 א~"~

 הוה וכ~ן ~שר
 נכתוב דאיךכדעבד

 באל~
 או חוה מ~ם יו~א אלא לעז ~ם אינו דלמא

~וב~
 לכתוב י~ לכן

 בה~
 דאז

 א~
 הוא

 ש~
 בס' ראיתי ~וב כשר ל~ז

 וז~ל ~כתב קל~ח ~"ק ~כ~ט ~י'~~פ
 נסתפ~ וא~

 ~מסדר
 א~

 אותו
 ~~ם נ~זר~ם

 לה~
 או בה"א ~~ותבו וצריך

 דלמ~
 של שם ~איזה נ~זר

 ~כותבו ו~ריך ול~זתר~ום
 באל"~

 דטפי לי יראה
 עדי~

 בה~א ל~ותבו

 ד~~מ~ו~
 יש בה~א שכתבו לעז של

 ~דדי~
 להכ~יר רבים

 ט~
 ~~ם

 שכתב~ה"ק
 בא~~~

 טפי לעז בלשון ד~ם ס"ל דמהריב"ל ותו
 לכתוב דראוי ועי~ל עכ"ל בה"אלמיכתב עדי~

 בסו~
 ה' התיבה

 מטע~
 דניזיל

 רוב דהא רובאבתר
 ה~

 או ~וה מ~ם או יו~א א~א לעז שם ~אינו
מ~ם

 חוב~
 ~כתוב דצריך לומר נ~ע~ד בזה ו~ם לה"ק שם שהוא

 ~הפריש כדי יתירה ביו~ד מילכה לכתוב דצריך המ"ב דכמ"שובואו באל~~
בין

~ 
 המת~ר~ת שם ה~ט מתוך ניכר שיהא כדי ב~ח מלכה ובין

 אע"~ה"~
 חאבה ד~ם

 יו~~
 חובה ~~ם

 אפ~~
 אותה וקורין ~ואיל

 צריך בחולם ו~אבקמץ
 אל~ להוסי~

 המת~~ת ~ם ה~ט מתוך ניכר שיהא

שהור~~
 ~ק~ץ לקרותה כל בפי

 ואי~
 לפקפק

 אי~ ~ומ~
 ~מא בוא~ו נכתוב

 יו~אהוא
 משו~

 דיותר אמרן ~בר הא בבי"ת ~~תוב ~יש וא~כ חובה
 במב~א ה~ם וישתנה ד~ו~ה לקרותה יוכל דבי~ת משום בואו לכתוב~וב
 שם בוד~י דוקא מלתא הא ~עז בשם אלא זה דבר נאמר לא האוכ"ת
~ה~ק

 אב~
 שהוא לומר ומיעוט חובה משם שאינו ~ומר רוב שהוא בנ~ד

מ~ם
 חוב~

 כ~ו וא~ין בב' ~כתוב ונל~"ד כ~לע~ד בואו לכתוב יש לכן

וויכ~
 שמביא

 הח"~
 אף בואו לכתוב לחוש דאין נלע"ד עוד

 סי' בת~ה כמ"ש חובהמשם שיצ~
 רל~

 לכותבו במיכל לדקדק ואין וז~ל
 ליתא ~א יחיאל בחי"ת הוא משום שבא ה~ם שעיקר משום~חי~ת

 ו~ו' סבראהך
~ 

 ~ ~~~~ו~ ~~י~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ו~ י~~~ ~ו~~ ~~~~~~~~~~
 להשיב בפי ~ם הי"ת אשר ולזאת שאלונילאשר~~~~~~

 ע~
 ראשון

 כה עד ניתן שלא טעם לו דנראה ~כ"ת דברי תחלתוכו'
 משום היינו נעשוויז בק"ק נשיםגיטי

 המנה~
 לסדר קובעים שאין

 ה~~
ב~ו~

 נהרות ~אין
 ה~ ~המנה~

 כתב בד"מ רק פוסק בשום נמצא לא
 חשש ליכא דתו נהרות ב' ב~ט לכתוב המנהג נשתרבב הב~ש~~יאו
 ואיכא ~הרות ב' דליכא במקום מיהו כו' אחרת עיר עודדמתרמי
 דל~כא דהיכא דיוקא מ~מע ומזה לחוש אין בדעבד או לעי~וןלמיחש
מ~ם

 עיגו~
 במקום לכתחלה כותבין אין

 דלי~
 ב'

 נהרות~
 תמיהני

רוכ"ת ה~
 בסו~

 למה לחוש ולא נהרות ה~' כל לכתוב שיש מ~יק דבריו
 ו~ין נעשוויז בין מפסיקין שה~ומות יהודא מו~ה הרבשפקפק

 עד ~ט ניתן שלא הטעם להיות אפ~ר דאי בעצמו רוכ~ת העידא"כ הנה~ו~
כה

 מחמ~
 שנתחדש הנהר מלבד נהרות שני היה שהרי נהרות היה ~א

ע~
 האומן
~ 

~~~~
 העיר בשם דמספקו מ~ום הטעם לומר דאין ר~"ת דבריהיה

 קאזמר דמתקריא פירשטאט על ~גט לסדר להם היהדאפשר
 בק~ק שנוה~יןכמו

 קרא~
 ~העתיק ופסק ה~ט סדר לשון מכ"ת וה~תיק

 הדבר טעם דבריעיקר
~ 

 בקאזמר הטעם עיקר כל הנה שמסיק
 מקומות לשני נחלק שהמקום מפני היינו וז"ל ~ם שמסיק ~ושבקראקא
 וקאזמרקראקא

 ואנח~
 ~אזמר בפרט הנק~א ב~ום דרים פה אלה

ל~~
 ~עיקר ה~ם דעיקר הרי עכ~ל קאזמר וב~ובה בגט כותבין

קהלה
 הקדוש~

 כן עיקר ישראל דשם בשמות כמו והוה בקאזמר היא
 ב~ום עיקר יש~~ל קבי~ות מקום דהוה ה~ום ~כתיבת נמיהוא

 הוא~בהכ"נ
 ש~

 היינו אם פירשטט שהוא שבנעשוויז קא~יר אבל
 בת~ שפסק כמו דנעשוויז ~יר שם לכתוב צריכים ~ינו ~ט שםמסדרין
 סי~ זאבבנ~ין

 ק~
 תוך ~ר שנכתב ד~ט

 תחו~
 א~~א עיר של

ונ~תב
 בג~

 ~איה ומביא כשר דה~ט הכפר שם ולא העיר שם
 בתוך שהיתה ~ר שכל בשבת להיות שחל ר~ה~ל ~קי~

 ת~ו~
 של

 ירוש~י~
אנ~

 ~ירש~ הרי בשבת ~ו~ין עיר אותה
 שם בה לכתוב צ~ך

 הכר~
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 ~~~ל בת~ובה מצרף כיאף
 סב~

 להי~רא
 ד~~

 מ~ום ההוא
 עי~ו~

~הי~
 ~ם

 ~ל~
 להיו~ להמ~רש אפ~ר היה

 עכ"פ אר~"א בעיר
 ~ם בגט למכתב דא"אמיני' ~מ~י~~

 הפירש~~~
 לכ~וב צריך הי' ב~"ד וא~כ לחוד

 בק~זמר ~ם ~עשוויז~ם
 יה~ ול~

 קאזמר ~ם ~ם לכ~וב ~ריך שהיה
~ם

~~ 
 מ~ום אפ~ר אי ~ע~וויז ~ם בל~י עכ~פ נ~~וויז

 הראי~
 שהביא

 הנ~לבת'
 דר~ מ~מ~

 וא"כ
 ת~

 תקשי לא
 רוכ"~ מ~~

 לםדר ל~ם היה

~~~
 צרי~~ הי~ ~מי ד~ם בקאזמר

 ~ע~וויז לכ~וב
 והמ~

 ~ס~פקו

בכ~יב~
 דנסתפקו ולעולם ~~שו~יז

 ב~~
 משום ~לא העיר

 ~~~רו~
 בא

~הם
 ומ~ הספ~

 ~רו~ה
 רוכ"~

 ב~ א~ דאפי' לומר
 הםפק להם

 מ~' ר~יה והביא רוכ~ת כמ"ש לכ~וב הכרי~ לנו י~ ~"מ ה~יר~ם מ~מ~

~~~
 לד~~י

 אי~
 ה~דון

 דו~
 הכתיב~ ד~י~וי ה~~ ד~אני לראיה

 ש~יקן
 ה~~י ~~ ~מילכ~~ב

 ל~
 ל~ז ~~צ~~ הוה

 הרא~~~י~ ע~
 מה~' להרב דהא

 ב~~ד ~בל כ~ר~בי~ד~ר
 כלל כתב~ ל~ ש~~

 ~ל~
 מ~או

 מ~ו~
 לדע~ם

ל~בו~
 ~~כה

~~~ 
 ~~כ~י~ ~י~~ם

 ~סו~ר ומה
 מכ~~

 מ' ~רב דברי ~ת

 ~ו~ הד~ ד~מר~ מה~~~~ד~
 ומכ~~ מכ~~ ~סיי~ וכו' ר~א

 הכא
~רבים

 מ~ירי~
 לכ~וב

 י~רא~ ~~
 ~~ן ו~י ~מי~ני דמר ע~~ל לחוד

 ב~ביל הי~ ד~ר~~~~י~ שספי~~יד~~~~
 ה~~י ~~

 יד~י~~ ל~ ~~~
 כלל

מ~יזה
 ~ה~ ב~ ~ע~

 ה~ב דברי ~דקו וא~כ הסיד~ר מ~יעת
 מה ל~יםור ~עם א~זה בעי~יהם ~ראההיה ד~מ~ ה~~~

 ~~י~
 ו~~י' מ~י~ים ~~ו

 ~~~~ו מ~~~יםאם
 ונו~י~

 ~הי~ר
 במ~

 ~~~ו
 ה~

 הוה ~אי~ור
 ~פי~

 ~~~~~כ~
 ~כ~'

 ~~י~ ובפ~~
 א~ו

 יודעי~
 ~עמם

 וידו~
 מ~ש

~בי~ו מהרי~~
 ~מ"~

 סי' ~ו~מ
 כ~~

 ~אם
~~ 

 ספר על זכרונו עלה
~~~ 

 לפסוק
 ~~~רו~י~כדב~י

 ~~פ~ר
 להו ~מי~ הוו ו~י וכו' ~יד~ ל~

 הדרי הו~
בהו

 ד~י~ ~כ~~
 ~~~נו על לה~מיד

 במ~
 ד~דמאי ~עמייהו ידעי' דלא

דא~~~
 ~לו

 יוד~י~ הווי~~
 ~עמייהו

 הוי~~
 ומה ~הו מודים

 מכ~~ ~בי~
 ממ~~~ר~י~

 ו~~~ך ה~~ז
 מסור~ ~בי הר~~~ ב~~

 דכל ~הור ~~ף

 י~ולי~ ~~י~זמ~
 האיםור לברר

 ר~~י~
 ה~וכלים של קב~תם ~ל לםמוך

לד~~י
 הנדו~ ~י~

 דומה
 ~ראי~

 ~הי~ר קב~ה דוקא צריך ה~ם דב~למא
 לו~ר אפ~ר~~~כ

 מש~ ~יצ~ דמקו~ דה~
 היינו ~כלי לא

 ~בל להי~ר ~בלהלהם ~~י~ מ~ו~
 ג~

 ל~י~ור
 לה~ אי~

 ל~מר א~א ב~~ד ~בל ~בלה

~~~
 ~דרו ד~א

 ~י~י~
 ה~ה עד

 לה~ ~~י~ מ~ו~ הו~
 להתיר ~עם

~ן דה~
 צריכ~~ ~י~ הס~~

 שום
 ~ע~

 לסדר לה~יר
~~ 

 דא~ו
~~ 

 עיר יבנה

~ד~~
 ~~~רך

 לב~~
 לסדר הי~ר

~~ ~~ 
 א~ו

 דה~
 דהו~זקו

~~~ 
 לםדר

~ם
~~ 

 קבלה להם ~היה מפ~י היינו
 ו~ע~

 וא~כ לאיסור
 ועודרא~יה מ~~ ~י~

 מעליותא ~מי ~יכ~ דה~~
 לה~ די~

 על לסמוך
 ליכא ב~~ד ~בלד~א~כלים ~בלת~

 שו~
 אביו ב~' ו~ם יהודא מ~"ה ~רבדברי לדחו~ ב~י~י ק~ה וא~כ למ~ליו~א צד

 ה~~ו~
 ל~~ד רא~ה אין ~רו

~בשלמ~
 ה~ם

 ל~
 היו

 ~~~~י~
 ~סדר

 ה~~
 ~~~~ה ומפני ~הרות ב~ביל

 מצד ש~י~ו לפי ~~רות ב~ביל ~שש ~ין לכך צריכה~י~ה
 הדי~

 מ~ד ~לא

המ~ה~
 ~מעולם מפ~י רק

 ל~
 םדרו

 ל~ ~~ ~~
 כתיבת הי'

 ש~
 העיר

פ~~~
 ראיה לו להמציא ~רו ה~~ון ~ביו והוכרח

 מהש~ל~
 ו~וצרך

ל~םכמת
 שזכר~ ה~או~י~

 בנ~ד ~בל לברכה
 ש~י~

 אנו
 מה מפ~י יודעי~

 םפק מפ~י ל~י~ור ה~זיקו ואפשר סדרולא
 ש~

 ~וא זה ~שי~וי ~עיר
 מצדפםול

 הדי~
 הוה דעות ולקצת

 ~ש~ בז~
 ~יך ממזרות פםול

 יש והעי~ון הד~ק מחמת אבל וז~ל י~ודא מו~ה הרב מ~ש ~םלהכריע ~יקו~
 ~דול ועי~ון דחק פעם בשום בהם ~מצא לא ~בימי~ם לומר~~ו

 בימיהם היה אם אבל החמירולפיכך כז~
 דח~

 היו ~דול ועי~ון
 בזה ~ם עכ"ל כ~ן לםדרמתירין ב~מ~

 אי~
 ספק עכ~פ כי עליו להשען ממש

 שמאהוא
 אזדמ~

 הרב כתב וכבר לאיםור ~~זיקו ואעפ~כ עי~ון ל~ו ~ם
 עצמוה~"ל

 בתחל~
 ואף םברא כאיזה פ~קו מסתמא ועוד וז"ל דבריו

 סברא~אותה
 אי~~

 וכ~' שאסר חכם ~וה מ"מ הדין ע~פ מוםכמת
עכ"ל
~ 

~~~~
 לסדר להתיר נראהלע~"ד

~~ 
 ~ת מחמת עליו ~~~אלתי זה

 ס~י' קכ~ח בסי' רמ"א דכתב חדא טעמי מתרי ועי~וןהד~ק
 אםב'

 שי~~
 הדחק ובמקום פוסלין ויש כו' מכשירין יש העמידה מקום

 א~ד ספק דהיינו ס"ס הוה אצלי~ו וא~כ עכ~ל להקליש
 שמ~

 א~ח~ו
 כתיבת יפהמכוו~ים

 ש~
 איכא אכתי יפה מכוו~ין ~~ו שאין ואת"ל העיר

 לא שמאםפק
 אזד~

 שעת פעם בשום נ~~וויז בק"ק שהיו קשי~אי לר~~י
 הוה ואילו ועי~וןדחק

 ל~
 רמ"א כפסק פוסקים הוו הד~ק שעת

 כות~ין אין בדורותינו דהא להקל יש הדחק דבשעתד~יל
 ר~

 מקום
ה~מידה

 ~ וא~
 הד~ק ב~ת אסרו לא דשמא שאסר ~כם דין הוה

 ספק מתה~כת זווס"ס
 ש~

 לא
 ל~ אזד~

 אזדמן ואת~ל הדחק שעת
להו

 ואפ~
 פוסלין היש כד~ת שסברו דהיי~ו לאיסור פסקו

 שמבי~

 כלל אין שמא ספק איכא אכתי בב"י ה~רומה ם' ד~ת ו~וארמ"א
 מכוו~ים א~~~ו ד~מא העיר ב~ם ~י~וי~ום

 יפ~
 חדא הא הע~ר ~ם

 ~ה םי' ב~ו"מ דהא לה~יר ~עם ~לע"דועוד
 פ~

 שמפורש דמה
 מ~יר חכם אם פסק רמ"ב םי' ובי~ד מש~ה דבר מיקריבפוםקים

 הרמ~א הכר~ת ולדעתי לה~יר יוכל מ~~ה בדבר ו~עה אםר~חבירו מ~

הו~
 ~ועה מיקרי כוותיה פםק דלא ומאן ~פוםקים בדברי ~מפורש דבר
 עלינו ונתקבלו י~ראל תפוצות בכל נ~פש~ו רמ"א דפם~י מ~נהבדבר
 שי~ה אם להקל יש הד~ק דב~עת רמ"א שפסק ~אחרוא~כ

 ש~
 ~ום

העמיד~
 ~ימא אם ~פילו ~~כ

 דאזדמ~
 הדחק שעת ק~ישאי לרבני

 מטעם להתיר אנו יכולין מ~מו~~מירו
 ד~ו~

 מש~ה דבר רמ"א פםק ל~ו
 ב~' מ~א~י ~ודלענ~ד

 זא~ ב~ימי~
 ~היה

 ~~ ב~י~וי ~~
 העמידה מקום

דהיי~ו
 ~המ~

 ה~הר ו~ם קר~~יא העיר ~ם ~כ~וב ~~~ו
 ארט"~

 וב~ט
 כ~~ב ה~הא~ד

 ה~ומ~~
 אר~"א ב~יר היום

 ב~שוב~ ופס~
 ~נ~ל

 ~םדב~י~וי
 מ~~~

 הע~ידה
 ב~~ ~~א~ א~

 ~~א זה
 מ~

 ואעפ~כ ומזה

~ס~
 ~~~ל ב~~~ה

 ~~~ מ~מ~ ~~ול~
 ~ד~ק

 בסוף וסיי~ ועי~ו~
 ~תי~~~~ימו התשוב~

 רבני~
 מ~ום ~ה~יר

 ה~~~ ונת~ר~~ עי~ו~
 ב~~תו

~~ 
~~~~~~~ 

 ב~ל
 עכ~~

 ~~כ
 ל~~יר ~י פשי~~

 עי~~~ ח~~ במ~ו~
 לסדר

~~~~~~ 
 דמ~ק~י ~~~וויז ~כ~וב נל~~ד ה~ם כ~יבת ובדבר נ~~ו~יז

 ~ם כינ~~~וו~ז
 המ~ו~

 ולא כך מ~קריא ב~~ו~ם
 כ~~~

 כ~בי~ ~ני~~~ י~ ~י מכ~ת
 ~~ד

 דפ~ ~הדוכ~~
 ו~~י י~ה

 מ~
 זי~ל דק"ק ~דוכוס

וב~~י~~
 נישוויז כזה ~~יר ~ם נ~~ב

 ויוכ~
 לרא~ת

 ב~ת~ ~~ מכ~~
ה~~א~

 על
 ~~ הרב~ו~

 יר~ה ~לכם מהדוכ~ס
~ 

 הר~ ~ד~~ ~ס~מ~ ד~~י~נ~~ו~~~~~~
 מו~ה

 ו~~ י~וד~
 מט~מי'

דה~ע~
 ~כ~ב

 דהמ~ומ~~ הו~
 דאינו מ~ום מפםי~ים

 הי~
 ב~'~~~~י~

 המ~ומו~ מ~
 לכ~~ב מוכר~ים ~יו

~~ 
 ז"א להם המיו~ד

 זאב בני~ין ת' בשם ~~ינ ~זכר~י מ~~פי
 דפ~~

 ר~ה ד~~י~~ מהא
~~ל

 ב~ב~
 הכרך ~ם ל~~~ב ד~ריך

~מ~ם בפיר~~א~ ומכ~~ סביבותי~ בכ~
 ל~

 ~' ~ב~ל
 ל~ ה~~~

 סמך
 ע~

 הו~~ה
 דלעי~

 ל~כ~~ר ל~וד
 ב~פר~~~~ב ה~~

 ב~~
 הכ~ך

 ב~י~ו~ ~ל~
 ~~ם

 ~~ ~הי~ ~'~ו~ ~~~
 ~~כ

~פ~ר
 ד~~~ ~~לי~ ~~

 ~ם נמ~ ~~~וב ~ריך ו~~~ר ~~וד הכ~ך ~ם ~כתוב
~~יו~ד

 ~~~יר~ט~~
 ו~~כ

 סבר~ ~ד~~
 הרב

 ~פס~ ש~~ ~דו~~ה~ ה~~~
ב~~

 ה~רך
 ובי~

 ה~הרו~.
 רוכ~~ ו~~~

 הרב דברי ל~תור מה~~י ראיה

ה~~~
 וד~תו

 ה~ם~ ~דמו~
 מ~ום

 ל~~ם~
 אי~א ~~בא נ~ר

 ~~ל~
 בי~י~הו

ואי~
 בזה ~~אריך פנ~י

 וב~ר~
 ~~~זיק ~מו~ב ~נ~ל הרב ~~מר ~~פיר

 ~סר~~בספ~
 ~ינ~י בספק מ~~נם

 סו~
 דבר

 ~~~יר ד~תי ~~מ~
 ולא ב~~~ר~וקא ~סד~

 ב~~ ו~ו~~ ב~~זמ~
 המו~ר

 ~~~ משו~ עלי~ ~~~~~
 וב~ופ~~~~ו~

 ~~י ~יסכ~מ~
 הורא~ ~ו~י ~רי ע~~

 ו~כ~~ב
 ~~~ל~ ב~~ק~

ו~~
 ~ל

 ~~~ו וכ~וב ~א~ה ב~ ~~~~~ ~~רי ה~~
 ני~~ ז~ ~~~

 מפ~י
 ואי~ ~י~ו~~~~

 לםדר ממ~ו נלמוד
~~ 

 ~~א
 ~~דע~ ~~~ הד~~ ב~ע~

 ~ס~ם ~הסכימ~ה~~רו~י~
 א~~

 הוה ל~תהפך
 נ~תי~ אפ~~

 נםדר
 ~לא~פילו ~~

 הד~~ בש~~
 ~מא ~דא ס~ם מ~עם

 ל~
 ~~עו

 ~~מ~
 רב~~

 לסדרק~י~אי
 אל~ ה~~

 מ~ד
 ~הי~ ~~הרו~

 ל~ם ס~ק
מפםיק הפי~שטא~ א~

 בי~
 הכרך

 ~בי~
 עכשיו ול~"ז לאו או ~~~ר

 ש~ת~~~
 ~נ~ר

 לסדר מו~ראו~א ~~ורי~
 ואת"~

 אכתי ה~יר ~ם ~י~וי םפק מ~ד עצמם שמ~עו
 אנו שמא םפקאיכא

 מכווני~
 נסמ~ך ירא~י אך העיר שם יפה

 ע~
 היתר

 מהרב להוודע ואפשרזה
 ע~מו מ~ע ~עם מאיזה א~ר מו~' המאה"~

ואפשר
 שהו~

 ~רבנים של ~עמם נמי יודע
 למ~"ת וראוי שקדמוה~

 מ~ע לא ~הוא ~יכתוב וב~ם ~ליולכתוב
 עצמ~

 מחמת אלא
 ידוע ואיןהרא~ו~ים מנה~

 ו~וד הוא יםכים אם אזי הרא~ו~ים ~ל ~עמם ל~
 ~רב אחיו ד~יי~ו א~דרב

 יהוד~ מו"~
 דודו או

 מיראבדק"ק המהא~~ דרוכ"~
 ו~~

 רוכ"ת
 ב~עת ~לא אף להתיר זו ס~ס על לםמוך שי~

~ד~~
 ה~ט על רוכ~ת יכתוב אזי ובא"ל ~התיר ~מהם נמ~ה ~נני אזי

ו~~
 ~לא ל~~י~ זה מ~ט ילמדו ~לא לזכרון בפנקם

 בש~~
 ~לע~ד הדחק

 יצ"ו סלוצק ~ופה~ק רפאפורט כהן חיים נאוםכתב~י'
~ 

~"~~
 לכת~לה הד~ק בשעת שלא ~~ט לסדר מ~יעה עוד ~י~~חמתי
 מפסיק הפיר~טאט א~ר הנהרות לכתוב שלא ~חזיקאם
 הכרך וביןבי~ייהו

 ב~~
 להטיר אין דא"כ

~ 
 ~תב והד~מ א~ד נהר

 ~י~ הב"ש~ביאו
 קכ"~

 ס~ק
 י"~

 נש~רבב וז~ל
 המנה~

 ב~ום מיהו וכו'

דליכ~
 עכ"ל לחוש אין בד~בד או לעי~ו~~ למיחש ואיכא ~ה~ת ב'

 לסדר אין עי~ון ~שש דליכאדהיכא ~מ~
 במקו~ לכת~~

 ~רות ב' דליכא
 מו~ה הגאון ש~בר םפר אתיוהנה

 המב~~ אבד~~ י~זקא~
 ~תב

בתשו~ה
 ס~

 דאיתא ומה ~~ל
 בנ~~

 ~מקום גט שמסדרין שבעה



~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~

~ ~ ~ ~  

~  

~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  ~ו זו רחו~ת ~קהלות אש~נז במדינות היינו אחד נהר רק שםשאין 
 ואין ~ט לסדר לגאון ~ורסם אשר גדול אצל דוקא הולכיםו~ם

 נהרות ב~ למ~ם דוקא שיסעו נאמר אם גט לסדר אדם שום לבעל עו~
 ב~דינת אך אחד בנהר גם התירו ע"כ מאד רחוק הדרךיהי'

 פה דברי לשנותח"ו פולי~
 קדו~

 תבל ארץ יושבי כל ע"ע קבלנו אשר רמ"א
 הור~תיו לקיים בפוליןומלואה

 כתו~
 וראוי כו~ כע~בר והעובר מ~ה

לנזי~
 משום ידעתי לא כי נתכוין רמ"א דברי לאי~ ידעתי ולא עכ"ל

 ד"~ דברי א~ כי בזה ר~אדברי
 הוראותיו לקיים קבלתינו ~נה ~נ"ל

~ל
 ר~

 אלא אינו לדעתי
~ 

 קבע שזה הש"ע בהגהת שקבע
 עלינו נתקבל לא אבלול~עשה להל~

 דבר~
 להלכה קבעום שלא שבד"מ

 ש~עינן ~דיוקא אלא בהדיא לא ~םוגם למע~
~ 

 שהפריז מה ידעתי לא ל~ן
 שראה למדן מפי לי נתוודע אח"ז ~כ בזה המדה על הנ"ל~גאון
 בארו~ מי על דית~א שם וכותבין בראד בק"ק גטכתיבת

 מי ועל
 נגד לדברי לסייעתא וזה נהר שם שאין מאחר~עיינות

 הגאו~
 מו"ה

 להיות דעתי על להעמיד רוצה ואיני נ"ייחזקאל
 נגד~

 אשמעה כי עד בזה
 יכתוב אם ל~ודיעני ובקשתי ~ב~קים רבנים ~י בזה ידברו~ה

 הנ"ל חיים תנינא ושלום ד~ר. דעתו ו~ם ש~וא מי~זה
~ 

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

~"~
 אחר אל"ף ~כתוב שא~צ הראשון באיגרתמכ"ת

 הזיי"~
 כוון יפה

 לכתוב יש בקמץ הוי"ו כשקורין דדוקא כתבו ולק בשם~רי
 ~ר ולק לכתוב יש בפתח שקורין ~לו במדינות אבל הוי"ו אחראל"ף
 לכתוב יש בפתח שקורין ז~אשטש העיר בשם ה"ה לפ"ז עכ"לאל"ף
 לפקפק ואין אל"ףחסר

 מ~~
 אין וז"ל ע"ב ס"ט דף בכתובות רש"י

 צ"ל וכו~ סמו~ים ה~ או אל~ף אא"כ אות בשום פתח לומרלך
 אנשים בשמות לא אבל הפסוק בלשון אלא אינם רש"י דדבריסוברים דהאח~ני~

 או עיירות בש~ת~ו
 משו~

 דוחק הוא ד~ירש"י שם כתבו דהתוס~
 מ"ש ואדות שותין אנו מי~יהם ~שר האחרונים בתר לילך צריכין~אנן
 הראשונים גיטין על לעז הוצאת יהיה אחר בענין יסדר שאם~כ"ת

 מחכ"ת אחר ברודא מוהר"א הגאון דברי הם ושם פ"מ מס~ונסתי~
 אינוזה

 ונ~ל~
 שאלה בתה"ד מ"ש מ~נו

 רל~
 צריכין הללו דברים וז"ל

לימוד
 אמרינן לא וא~~י לעז מוציא א~ה נ~א לומר שייך אימתי ~

 אחד ובא להתיר הוא דפשיטא ד~לתא דהיכא וז"ל ו~סיק וכו~הכי
 כה~גלהח~יר

 אמר~~
 לעז מוציא אתה דא"כ תעביד לא

 אב~
 היכא

 כדת לעשות יו~ר ~וטב להח~ר ראוי הדין שמן וצדדין ספיקאדאיכא
 יהא שלא שלפנינו לגיטין ונחוש~כתורה

 בה~
 ל~עז ~דניחוש ספק

 לחלק צריכים וא"כ לשונו וזה מסיק ~ח"כ וכו~~א~נים גיטי~
 אלא להחמיר וסברות צדדים איכא נמי דהתם א~"ג וכו~ דל~ילדגיטין בההו~

 לגמרי פסולים היו הראשונים הגיטין א"כ להחמיר אתינן אידהתם
 ההוא אבל וכו~ חכמים שטבעו מטבע בהןונשתנה

 ד~
 וכו~ דנן יו~א

 כה"ג כל בפשיטות פסולין היו לא וכו~ להחמיר שסוברים לפ"מאפילו
 צ~ שאלה בתשובה הב"ח גם עכ~ל ~ראשונים גיטין ללעז חיישינןלא
 טיקטין ~ר"ל ~יהם שכתב עשה יפה בודאי וז"לכתב

 ו~~טין~
 ואין

 רק כתבו שלא ~ר"ל הראשונים גיטין על ~ז הוצאתבזה
 טיקטין~

 שהרי
 וד~רי ע~ל ~ר חבירו בלא שיכתוב מהן דאיזה פסק אביגדוררבינו
 דס~ בנידון ~ן לפ"ז הרי ק"ו שורש מה~"ק הביא אביגדורר~

 בנדוןהן פ~
 דמכ"~

 שהרי ~ראשונים גיטין על לעז הוצאת משום בהם אין
 ~גט שכתב למה לעז אין השמות שני עכשיו שיכתבובמה

 הראשו~
 ב~ם

 אמנם והב~ח הת~ה כמ"ש בכך נפסל לא הראשון הגט שהריאחד
 מאחר לבד ישראל ~ם רק לכתוב אין ד~כ~ת בנידוןלענ"ד

 שע~
 הדין

 אלא יותר לכתובאין
 ~מחמירי~

 העכו"ם בשם דמתקריא נמי לכתוב
וכיון

 דבש~
 שהרי כלל ל~ותבו שלא מוטב לכותבו איך ~פק איכא דידהו

 האנשים כבשמות ~ת הוה נמי ~עיר ד~~מות ה~ריע הנ"ל סי~מהרי~ק
 רק כלל לכתובדאין

 ש~
 נמי לכתוב מחמירים ש~אחרונים ואף ישראל

 דשם הי~א היינו העכו"םשם
 העכו"~

 דידן בנדון אבל ~ק בו אין
 שינוי דהא בספק עצמינו ~כניס לנו מה ספק דאיכאמאחר

 ~לל ~ב ~א~הי~א ג~
 וא"~

 ~אשטש ישראל שם רק ל~תוב בע~י פשוט
בלא

 אל"~
 ~י~ ~דכתבתי הזיי~ן אחר

 וכן
 א~~

 בת~ובות
 רשד~~

 ח"א
 ומסיק ורי"ש הבי"ת בין א~ף בלא בגט ~נכתב ~רונא בשם ס~חסי~
 ב~ ~~ ~ייתי ~לאוז~ל

 שחסר
 אל"~

 כנסת בס~ הובא הש~ך וב~~

 תשובה וז~ל לרי"ש בי~ת בין אל~ף בלא דברונא השאלה עלי~ז~אל
כשר

 לגר~
 ב~ח בת~ וגם פה כותבין אין בארות ובנדון עכ"ל לכתחלה

 ~ארות סיפוקייהו שעיקר אע~פ בארות ו~א נהרות רק ל~וב שאיןכתב
 ~ששת העולם וסדר מדרך שהם ה~עיינות ממי שתשמישן כיון מ"מוכו~
 בראשיתימי

 כותבי~
 ועוד אדם בידי דנע~ה בארות משא~כ יותר אותו

 בכלל וא"כ הקרקע שתחת ממעיינות ונובעים יוצאים רו~ם בארותדכל
 בארו~ ~י ~"כ ~ם ~ינותמי

 אם ובנידון הב"ח עכ~ל להיפך משא"כ
 נכתב ~אשר ישנה לא באל"ף או בעיין ~לנאוויצע ~נהרלכתוב

 בג~
ה~שו~

 כשר הנהר בשם שינוי דהא
 וכא~

 או בעיי"ן לכתוב אם ס~
 כשר פשיטא ש~וי וספקבאל"ף

 לשנו~ ול~
 כנ~"ד הראשון ~גט

~ 

 ע"ז ה~שנה מרכבת בעל הג~ון שובתת

 ~~~~~ ו~~~~~~~~~~~~
 ~~~~ו

 ~~~~~ ו~~~~~~
 ~ו~~ו~'

 ~ו~ו~
~~~~

 ו~~ו
 ~~~~ ~~~ ~~ו~~

 ~~~ו ~~~~ו
~~~ ~~~ 

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

 ~~ו~ ~~~~~~~
 ו~ו~~ו

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

 ו~~ו~ו
 ~~~~ ~ו~~~~ ~~~ ~~~ ~~ו~

 ו~ו~ ~~~
~~~~~~ ~~~~ ~ 

~~
 הרב לה"ה כ"ת הוד שלח אשר הרמתה תשובתו עיני למראההיה

הגאב"ד
 דפ~

 ~ורה כמוהו מי אורה עינינו ונת~לאו ~אשץ ק"ק
 כסא לפני שהצ~ו ההצעה לפי לתומו מושך כ"ת שהוד ראיתיואולם
 שכתב חן חכם פי דברי ת~לת כ"ת הוד ב~ברי לטייל אמרתי לכןכבודו
 קשישאי שרבנן במה עמו נמנה להיות בעיני קשהוז"ל

 ל~
 לסדר ~גו

 הצדי"ק במבטא נסתפקו הראשונים שודאי הדבר אמת וכו~ בקהלתוגט
 בזה וכיוצא ע"ז ע~ד וכבר לקמן כמ~ש זמאשץשבשם

 הגאו~
 מהראנ~ח

 אם ואולם שלנו לענין ש~ריך מה לקמן לשונו קצת אעתיקבתשובותיו
 אין עולמית קיים ספק יהיה לראשונים שנסתפק שמה לזה לחושבאנו
 הפוסקים שהאריכו כ~ו שאן בית התיר רבי ומצאנו הסברא מצדזה
 סופרים מפי וכו~ הדבר שורש על עו~דים האחרונים דלפעמיםבזה

 נתרבו אשר קד~וניםוספרים
 ת~

 אומרים היינו ואילו ~מנינו
 ~שכחת לא א"כ בזמננו עיר בשום גטלחדש דאי~

 ס~
 תיכף אא"כ גיטין

 ומ"ש וז~ל רפמכ"ת ומ"ש יתכן לא וזה ~שור או י~ים תוך ~עירבהוסד
 ו~ו~ ולק בשם שהרי אחר אל"ף לכתוב שא"צ הראשון באגרתמכ"ת

שקורי~
 וכאלה לפנים וא"צ ברור זה וכו~ אל"ף חסר לכתוב יש בפתח

רבות
 ב~

 הזיי~ן אחר אל"ף בלא זלטא שכתב בב"ש ט"ס ~ויש זלטא
 אחר א~ל"ף בלא זלטאוצ"ל

 הל~ד~
 אל"ף א"צ גננא שם בזה וכיוצא

 הבי~ת אחר אל"ף אין בשא המכונה שבע בת בשם וכן ~נו~נין ב~בין
 שהוא אע"ג נו"נין הב~ בין א~ף שאין פוזנן בשםוהמופת

ב~"ף בלש~~
 ה~ו~

 קמץ במקום אלף לכתוב דדרכנו ו~טעם הפתח על
 בפתח יקרא ו~אליו האל"ף לה~מיט מוטב לכן לקמן כמ"שחטף

 כ"ת יקר זיו שפקפק ו~ה קמץ שהוא למ~י דאתי אל"ף~שנכתוב
 ~וגם ע"ב ס"ט ד~ כתובות~רש"י

 בשו~
 העיר יחזקאל כנסת

 מבנין ינחם קורין כשאנו דאדרבא ה~דקדקים ע"ז ~מדויכבר בזה~
 ~בבנין דידוע בזה והתירוץ אל"ף מושך דפשיטא בקמ"ץ הנו"ן~רי נפ~

פקד
 הד~

 הפעל פ"א של הפתח נשתנה ריש או אל"ף אות הפ~ל ~~ין
 ~ח"ע באותיות אמנם הדגש לתשלום ינאץ יברך כמולקמ"ץ

 ~ז יבער ינחם ינהג כמו הפתח נשאר דגש ~בלין ואין גרונית~ם אע~
 כזה גדול פתח דאין רש~י קאמר ושפיר קמץ דין ~זה לפתחיש

 מבנין אלא נפעל מבנין לא כתיב ינחם ~ני הש"ס ואולםאל"ף בל~
 ו~ו הנו"ן בדגש נבלע והתי"ו ויתנחם אדם דבןדו~יא התפ~~

 רש"י ~סיי~
 ברורים והדברים התפעל מבנין שהוא להורות המתנחםכאבל

 אינו קטנה תנועה שהוא קטן פתח אבללמדקדקים
 מו~

 זולת אל"ף
 גיטין על לעז הוצאת לומר שייך לא דבכה"ג ראיה ~"ת ~וד~"ש

 ב"ח ובשו~ת בתה"ד כמבוארהראשונים
 דברי~

 לגדול ראויים אלו
 גיטין שני הדחק בש~ת ניתנו ג"כ שבתחלה ~ם מה כי"בליהודים
 נכתב בגט זא"ז~סותרים

 זאמשט~ כ~
 וגם נהר שום נזכר ולא

 כמ"ש בדעבד~שר ז~
 לקמ~

 זמאשטש פי על נכתב השנית ובפ~ם
 שבערכאותיהם הייתי כסבור הפעם ~אז מפי שימה היתה והיא כ"תהוד כד~

 ש~ל כ~ו שי~ן בטי"ת תמיד שנקרא זיי"ן צדי~ק בא~תיותכותבין
 נכתב ~הוא לי נתוודע ואח"כ בשי"ן נקרא זיי"ן ס~"ךשכותבין



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

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

~~~

 לבדובצדיק
 וע"~

 דגושה לצדיק קרוב מבטא שהוא קטן קו הצדי"ק
 ספקן בודאי היתהוז~ת

 ש~
 ואולם בסמוך כ~ש הראשונים

 רק לכתוב אין דמכ"ת דבנדון לענ"ד אמנם וז"ל כבודו זיועוד שסיי~ ~
 מאחר בלבדישראל ~

~  
 לכתוב שמחמירין אלא יותר לכתוב אין הדין

 מוטב לכותבו איך ספק איכא דידהו דב~ם וכיות ~יות בשםדמתקריא
 לכתוב בעיני ~שוט וא"כ מחסרון ~רע ~י~וי דהא וכו~ כלל לכותבושלא
 ~ספקא למר ליה דפסיקא ומה ~הב לשונו ע"כ זמאשטש ישראל שםרק
 פאלייע נאווי בעיר לבן שדה אם ~י ישראל שם לנו אין דודאי טובאלי
 ~רי ל~ון לנו שאין שטאט נייא אי מייאסטא נאווי בעיר ~דש עיראו
 הוא טיקטין דשם להב"ח ליה דפסיקא והא הקדו~ה ~וננו אםכי

 ~~ולים ש~נחנו הואיל אלא זה אין טיקאטשין ~יות ושםישראל
 לשון בפינו ונשאר א~כנז מ~ורשי של בניהם מבני אנו פולנייאבארץ

 וכו~ מובדלים שנהיה כדיאבותינו
 ומש~

 קדימה אשכנז ~לשון יש
 שאנחנו הואיל ~ריים אינם כאחד הלשונות ששתי אע"פ פולישלשון ~

 דמתקרייא דכותבין טפל ~ם בל"פ טיקאטשין הו"ל טיקטין בל"אמדברים
 בודאיאיברא

 אי~
 שם דהא תדע ההמון בפי המשובש לשון אחר הולכין

 בחירק הירש דוקא כותבין ואפ"ה הערש בפינו מור~ל הירש המכונה~בי
 דכותבין קי"ל היר~קא הירץ בשם משא"כ דפסול נראה ה~רש כתבואם
 בעי"ן כותבין הער~יקא ה~רץ בעין ע~מו חותם ו~ם מסתמאביו"ד

 דבשלמא ברור בי~יהםוהחילוק
 היר~

 שהוא
 ש~

 מבורר בל"א ידוע חיה
 ~כותביןבל~נם

 בחיר~
 שמות משא"כ הל~א אחרי בזה הול~ין מ~"ה

 בחירק היהודי שאומר מה כפי מש"ה בל~ונם ~איננם היר~קאהירץ
 בזה הדבר ויסוד החתימה א~רי הולכין מש"ה כותבין כך בס~ולאו

כפמ"~
 ה"ט ~ירו~ין מה~ פ"ד ~מיי~

~~ 
 צריך ה~ט בו שיכתב ל~ון

 סיים וכן וכו~ ס~ק בהם שאין הדברים יהיה אלא וכו~ הסופר~יזהר
 התיר לא אבל וכו~ לשון ~כל להזהר ~ריך זה דרך ועל הי"ד המיי~~ם
 ל~ון בתר שנלךהמיי~

 מ~וב~
 מ~אנו מזו ו~דולה המון א~ל המור~ל

 ~כתב טי"ת אות לנשים ~יטין ב~מות שבעהבנחלת
 וז"~

 טיסלאווא

ואע"~
 שמקצרין רק טיסלאווע הוא השם עיקר סלאווא אותה שקורין

 פוזנא ק"ק בישראל ואם בעיר קדמון דסו~ר טעמא והיינו ע~כבלשון
 כל בפי נקראתשכך

 י~רא~
 עד

 שהמ~וררי~
 נא"ה פ"ז לפנים כתבו

 הלשון וקיצור בשיבוש שהוא שידע כיון ואעפ"כ בפי~ם שימהלמלי~ה
 בערכאות שכ~תבין כמו פוזנן כותבין אלא כלל הזה ה~ם נזכרלא

 קמץ במקום וי"ו ובאה אש~נזבלשון
 חט~

 שה~מץ הואיל בלשונם אשר

~~ט~
 בסמוך כל אומרים אנו במוכרת ~ל מן ~כאשר החולם תולדות

 נמי ומש"ה וע~ה דב~ה דומיא ~דול בקמץ ואינו חטף בקמץ~הוא
 הקמץ במקום בוי"ו לבוב כותבין המפוארהבקהלתו

 הש~ייה הנו"ן ~קריאת לסימן שהוא השנייה נו"ן על קו יש שבל"פולפי ~בל"פ~ חט~
 ~ודלא פוזנני דמתקריא כותבין מש~ה יו"ד עם מעורבת נו~ןכדמות
 העכו"ם שדרך מפני שכתב יוזפס ר~ ר"מ מלשון לכאורה המובןכפי

 לקרותה האחרונה הנו~ןלדחוק
 בחי~

 דאם ותו אינו באמת דזה וכו~
 ובחנם בחירק הנו"ן שקורין מפני ב~~רה הול"ל כוונתו היתהזאת
 כוונתו א~ו הדחק זה הל~ץ ~להאריך

 כמ~~
 כאלו הנו"ן שדוחקין

 הנו"ן תחת ר~ו~ים שואין שני כאלו הקריאה ואמתת ביו"דמעורבת

ו~יו"ד~
 באל"ף זמאשטץ לכתוב כ"ת הוד שהכריע למה סתירה ~ה ואין

 קמץב~ום
 א~~ חט~

 קמץ במקום וי"ו באה לבוב פוזנן דבשמות
 בא טיקאטשין ב~ם שהרי קפידא בזה אין דודאיחטף

 אל"~
 במקום

 קמץ במקום בוי"ו יוסל בשמות וכןקמץ
 ו~ חט~

 קאפל
 היה אל~ף בזיי"ן זמאשטץ בשם ודאי הא רבות וכאלה הא~קאהושקא וכ~ באל"~

צריך
 לכתו~

 קמ"ץ במקום וי"ו
 כ~ חט~

 להבדיל כדי זא~שטץ
 שהכריע מה לפי משא"כ ל~מץפתח בי~

 כפא~
 לכתוב שא"צ

 אל"~
 אחר

 זמ~ץ כותבין שפירהזיי~ן
 ~אל"~

 ה~ם א~ר
 ו~

 ברור
 פ~א כותבין שאין דמאחר לן נתבררהנפה שקלט~ וממ~

 ~אע"~
 בכל הוא שכן

 בפי וש~ור וברורהפנקסאות
~ 

 עיקר זה שאין או~רים אנו מ"מ
 שם הזאת לעיר שיש בנ"ד אנן נאמר איך בערכאות כמו פוזנןוכותבין
 ברור.~רי

 ובא~
 דמה פנים יש לזה ו~ם זאמשטש ~תבים יש

שמוסיפים
 א~~

 ~אריך כמו קפידא אין הפתח לסימן הזיי"ן אחר
הראנ"ח

 שמי וב~רא באלפין זכאי שמאי בשם ~אנו וכן באלי בש~
 של ~~ם משובש שבמבטא והואיל ~ב~י בנאי משקל על והםזכי

זא~שטש
 בחי~

 יש ~קדושה שב~שוננו מה כפי יו"ד וא"צ קטן
 ~וא ~ני יו"ד ~ושך שאיןקטן חי~

 תנו~
 ~טנה

 ~והכל~
 ~ל בידינו נתון

 שדוחקין שינדל דשם דומיא מ~יל שהיאמלה
 וש~ השי~

 ~נדל
שדוח~ין

 ~יל ~מב~א שהעמדת ~ו~ר ~וני המ"~
 חס~~ מ~

 יו"ד

 בשם משא~כ הלמ"דקודם
 זעלי~

 במבטא שהוא
 מלר~

 יו"ד צריך
 וכהנהה~ימל קוד~

 ~ות~
 פנים יש ל~ה ו~ם זאמושטש כותבין ויש

 כותב~ן ויש מלאפום במקום או חטף קמץ במקום והוי"ו פתחבמקום שהא~
 ה~ליל סופרי של ישנות ובפנקסאות בצדי"קזאמשץ

 המובהקי~
 נכתב

 לבסוף צדי~ק בטי"תזאמשטץ
~ 

 ואיש לבדו בטי~ת זאמושט כותבין ויש
 תי~רא בי~ רמי דלא כתיבה ליכא יעשה בעיניוהישר

 ~ בנדו~
 שכל

 נוסח עליו לבנות יסוד ~ו נאמר אטו לעצמו דרךבוחר ~
 וש~וא ה~רי שם הנקרא ~זהוולה~ליט פטור~ ~~

 עדי~
 עדת שכל פוזנא משם

 ב~ה מדבריםי~ראל
 א~

 בי~ דמש~ח ולית ~~דים ודברים
 בתר נלך אם בנ~ד מעתה בל"פ ולא בל"א ולא אמת שאינו ידועשהוא כיו~

 לבד בטי"ת זמאטש כותבים הא~כנזים אשכנזלשון
 ובאמ~

 לילך לנו אין
 בל"א שםאחרי

 שאע"~
 הזאת העיר אשכנז מ~ורשי בנים מבני ~נו

חדשה
 שנבנת~

 בהיותנו שנה ל~מנים קרוב
 פ~ ~ולי~

 בפינו ש~ור תמיד
 שנקראת קו ~עליה בצדיק ~וא וכלשונם בכתבם זמא~ץ ל"פשם

 אות לנו שאין ואע"ג טשעשנוב דטיקאטשין דומיא זיי"ן בצדי"קולא בד~~
 הראנ"ח כמ"ש לבד ב~די"ק לכתוב בדין מ"מ ממש הזה מבטא ~למורה
 אותיות לנו יש לדבר יכול שהפה המבטאות ~כל היות ~ם וז"ל פ"זשאלה
 ~נו שאין הלועז ב~שון ומו~אות מבטאות ~~ת י~ מ"מ עלי~םמורות
 ~מקום מניחים לכותבם באים כשאנו עליהם מורה אותבאותיות
 ~ם כמו למבטא קרוב ~לה שהמבטא אחרת אות הזההמבטא

 למבטא ק~ת דומה אחר מבטא והוא יותר ה~ימ"ל מדגישיןוכו~ ~אמיל~
 ל~די"ק קרוב מבטא אלא ל~מרי ולא לגימ"ל ~רוב מבטאו אי~אר בל~וכן זיי"~

ע"~
 וכן הראנ~ח ~דעת ו~~כים פ~וט ה~ט בזה האריך וכן באורך

מבואר
 בכמ~

 דזיי אומר כאלו דומה ה~ימ"ל שהברת ~יוייא בשם שו"ת
 התירו אם ק"ו ש~דברים אני ורואה מעורבים יו"ד זיי"ן ד~י"ת~ל

 כותבין שאין הפוסקים לד~ת למעלה נקודה ~ובלא ~ימ"ל אותלכתוב
נקודות

 ב~יטין~
~ דז"י או צדיק או לזיין קרוב מבטא במ~ום  

 ~יש
 נקודה ~בל~ונם לצד"י קרוב מבטא במקום ~די"ק~כתוב

 למעל~
 ועם

 כאלו מבטאות להעלות שא"אהיות
~~ 

 מובן מופת אביא הכתב
 העתק בב"ש דאיתאמה לז~

 מדמ~
 ונהרות עיירות קצת בשמות אליעזר

 הזיי"נין שני ~אין ידוע והדבר באזאק ~הר וכו~ מזבו"ז ~םונזכר
 מ~טא אלא ממש זיי~ן הנהר שבשם הזיי~ן ולאמזבוז שב~~

 קרו~
 דומיא לשי"ן

 זעלחוב או זבנאדעיר
 ה~

 קרוב מבטא שהוא זמא~ץ לכתוב יש בנ"ד
 ה~י"ן והברת נברא ולא היה שלא מה שי"ן טי"ת אותיות ולאלצדי"ק
 בק"ק חותך מופת ~ז לי ויש הפה ל~ד זה ו~די"ק ה~ינייםב~ד

 זו ~די"ק ~בטא שהברת לובמלא ~ק"ק ה~מוךמאצילו~
 ממ~

 ~דמות
 ואין זאמא~ץ שלה~די"ק

 שו~
 כ"ת הוד ו~רי מאטשיוב שיכתוב אחד

 בקמץ המשובש מבטא ואין המ"ם אחר בא~ף זמא~"ץ לכתוב~כריע
 עיקר אחר הולכים ~אנואלא

 הש~
 בנדון וה"ה

 השם עיקר ודאי ז~
 בשם והותר די היה ספק בלי אחרים ~יטין נכתבו לא ואלו~~די"ק
 אפשר הראשונים גיטין על לעז להו~יא ~לא כדי אמנם לבדוזמאשץ

לצר~
 זמאשץ שם להיות צריך ולדעתי דמתקריא בדרך זאמושטש שם
קודם

 בז~
 ~רמה כ~ת הו~ד דעת אם אמנם העיקר שהוא ובמעלה

 פ~מ ב~ו"ת כמבואר הרמה דעתו ~ני ד~י אבטל הטפללהקדים
 פסול חשש ח"ו יש ל~מרי זמאשט שם לה~מיט איברא אובן בודןבשמות
 שער בשו"ת יעויין נפשנו כאות עברי שם לקבוע בידינו הרשותואין

אפרים
 שאל~

 בל~ון בקי הוא אשר וכו~ חכים ומ~ן שכתב קי"ח
 בזה לפסק ראוי אין מעתה הרא"ש בתשובת ויעיין ואשכנזיםספרדים
 וכו~ בלשון בקי ש~יה והשניוכו~

 וכ~~
 דקדוק

 לה~
 יסוד שהוא

 מור~. ~מוהו מי בי~ איתני~ו כ~ו הרמה כ"ת והוד הלשונותכל

~~~~~
 כ"ת הוד מ"ש

 ה~
 באר~ת מי לכתוב שאין הב"ח בשם

 ע"ש הרמ"א דברי ~י~ הלל הבית וכ~כ הוא נכוןבודאי
 שכך העיד ט~ו ס"ק ק~ח סי~ובב"ש

 המנה~ הו~
 לדבר טעם ונתן

~ 
~~~~~~

 לתקן לנו למה בדעבד בעין שכשר היות עם קליניוויצא שם
 הכרעת נ~דדבר

 הש~
 ועיירות אנשים שמות שכל והרמ"א

מסיימין
 בא~~

 ו~ם
 ארלא ~עיקר השיב קכ"ח סי~ הח"~

 לכתוב ~יש~לים שדרך ~פי~ ישראל שםשהוא באל"~
 באל"~

 ס"ס כמבואר

 וא~~קכ"ט~
 פ"מ שבשו~ת

~~~ ~  
 ש~ ראיתי

 ב~ות נוסחאות
 יש ואטו יפה שכן הש"ע ~ק א~א לנו ואיןהדפוס

 ב~
 ~צאת ~שום

 וניתן כשר שהראשון כיוןלעז
 הד~ ב~

 ו~א
 ע~

 פירות
ל~קן י~ ולדורו~

 אחרי ש~חנו דנא ~~י ג~רי אחרי עצהי~
 פנקס~

 ~יש ישנים
 בצד~ ~מש~ ~דלני~ ש~חתו~י~

 ויש לבד
 בטי"תזאמא~שטץ ~~ כתבי~

 צדי~
 רב ויש

 ח~ שחות~
 ב~י"ת ת~יד

 לב~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  וישזאמאשט 
 ר~

 בר"ת תמיד א"ע שחותם
 כ~

 רב ויש זאמש~'
 יראה ופרשיו ישר~ל חכם אבי אבי ~ה שי"ן בטי"ת זא~~שא"ע שחות~

ויב~
 יש אם

 על~ לבנ~ ~ו~ ~די ב~
 ששם דייק

 הע~
 שי"ן ב~י~ת

ו~ודאי
 בתח~

 הוד לפני ~יעו
~  

 ~ם מה מבורר העברי ששם
 מ~ ל~הוי ידו~

 שניתנו ה~יטין שני שכל
 ב~

 הדחק
~ 

 ~רי עשו
 בנ~ד ואין שלה הח~ץ מת והשניה ני~ת ולא אחת אשה מתהש~ר
 הוצאתשום

~ 
 ת~בות ועל לכתחלה לדורות תיקון ש~יה נדון הוא אך

 אקוה ~ם בידו דברי מסרתי כי ברוך ~' הנגיד הקצין בן נ~ימרדכי מו~ המופל~ התורני ליד הרמה כ"ת הוד וימסור אצפה ~תהוד
בימים

~ 
 של ריבות דברי בנדון יקרתו אדר עם פא~פ להתראות כביר

 ה~אבד"ק חתן חיים מו' הרבני~י
 המבור~

 קודש ב~יצתו ובהיותו ז"ל
 הספיקלא

 הז~
 לי צר והיה קאנ~רקטין ~ת שהיה עמו להתראות

 ארוכים וחיים ~ום בשים ואצא קידה אחוה ובזה שם לשבותהמקום
 וא"נ מחו~ ונפשכנפשו

 הדש~
 של~ הק~ כ"ד

 המשנה מ~בת בה"ס

ה~
 יצ"ו אורדנצייא ד~ליל הכולל הרב

~ 

 השואל לשון עתקה

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

~~~~~ 
 ו~~~~ ~~~~ ~~ ~~ו~~~ יו~~ ~~~~ ~ו~ו

 ~ו~~.
~~~ו

 ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~יי~~ ~~י ~~ ~ו~~ ו~~י ~~~ ~~ו~~
 ~ו~ ~~~~ ~~י~ ~~ ~~י~ ~~~

 ~~ו~.
 ~~ ~~י~~~. ~ו~~ ~~~ו~ ~~ו~

.~~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~~ ~~~ ~  ~~~י 
 ~~~ו ~י ~~~~~~~

 ~ י~~
~~~~

 עוד בנים ובני בנים יראה השנים בברכת ושאלה כרבהל~~י'
 ורעננים דשנים בשיבהינובון

 למשאל באתי והיום יצאתי היו~

במע~
 משווי~ ערטילאי אחד איש לכאן שבא היה ~ך שהיה

 ומליצות
 לו ומר קאמינקע לק"ק שליח ע"י ~יתות ~ט לו לסדר ~תוב אליבידו
 פעיתה אשתו צרת לצרתו קץ ואין חייו ואת כוחו את אשתו דילדלהמאד
 עשיתי מצוה ולשם לו שמר שנים מח"י יותר לסבול אפשרי בלתיהיא

 בדברלהזדקק
 ממ~ בחנ~

 ושם חולי מחמת ~מו ששינו משה ושמו
 ש~תי ~אשר שמו חנה דאינשי בפומי ומר~לי אלחנן הואהעריסה
 דבר ועל חנה כותבים שהכל א~רות כמהוראיתי

~ 
 בי עם דנין היינו

 כפי חנה דמתקרי אלחנן ב~ט יכתוב האיך בדבר ומפקפקיםדינא
 ל~וב צריך כך ~ל בפי ד~קרי האיך הפוסקים כל וסתימותהפשיטות

 כי חנן דמתקרי אל~נן לכתוב אוב~ט
 ל~

 חנה שמו פוסק ב~ם נמצא
 בפי דמתקרי היכי חנן לכתוב או~ל והאיך כך מצינו התנאים שםרק
 ויהיה חנה~ל

 מ~
 ב~דתאי חנא ב~מרא ~מצינו ואף ב~ט אחר שם

 ולמה בה"א לכתוב אמרנו בה"א ב~דתאי חנה ב~מרא מצינו ולרובבאל"ף
 בה"א או באל"ף אם קפידא דאין נימא חנא איזה שמשובש למימרלו

 דיותר בה"א או באל~ף אם ידענא דלא בנ"ד וכ"ש בקודשדמעלין
 היה דלכתחלה א"א ו~ם בה"א דכתב רוב בתר אזלינן ו~ם בה"אל~תוב י~

 ואח"כ חנן אותו קורא והיה מקצרה~ולם
~"~ 

 חנה וקרא עוד קיצר
 היה לא ~"פעל

 עריס~ ש~
 נשתק~ והוי חנן

 השם
 חנ~

 לכתוב יש וא"כ
 לק"ק חנה דמתקרי אלחנן דמתקרי משה כך ה~ט ושל~נו חנהכאן

 ע"כ חנה השם מחמת כתבו ~פי הנ~ל הרב לקבל רצה ולאקאמינקע
 ~~ב אדמ"ו יעש ולמעני חיין אנו ו~יו לכתוב האיך ורבנו ~ורנויורנו
 אן ועד האשה עם אחרת רוח עקב ~י יחשב ~דולה ולמ~ה תשובהלי

 נפש נפשי'תו~יון
 האביו~

 של תשובתו על ואצפה וליזל ליצ~ער אן ועד
 לכתוב הדין איךאדמ"ו

~ 
~~

 בודאי חנן ששמו איש א~ה יש אם הנ"ל דק"ק הרבשהק~ה
 היינו ~יחא דלא מ~א הפוסקים נק~ו ומדוע מ~וטאהוא

 הכהן עיני למראה הקו~' יהיה כאשר חנא ה~ם הא נק~ו ו~א חנןאלחנן
 מבעי' דלא הפוסקים נקטו דלרבותא ~ל קוש~א אינה ~לי קטולפי
 ~ל יד~ דאין משום שניהם ל~ב ~ריכין דבודאי חנה קוריןאם

 מאלחנן השם~יצור שהו~
~~ 

 בפ~ ~ ~ודאי
 שני ל~תוב צ~יכין לכן

ה~ות
 אל~

 קיצור שהוא לכל וידוע שנראה חנן אותו קורין אם אפילו
 צרי~ים אין השם ובקי~ור ~לחנן~ם

 ב~ ל~~
 ק~"ל השם קיצור

 ל~וב דצריכין~פו~ים
~~ 

 שם שהוא דמצ~ו כיון חנן או~ו קורין אם

בפ~
 י"ל ו~ד שם קיצור להח~יבו ואין

 ה~ שבי~יה~
 אותו ר~יל

 דכך~ן הש~
 ה~

 נק~ו לכך בנו~ן חנן ~כץ ~רא~ם
 הפו~י~

 אבל לשון ~תו

 שלא ומה חנה השם לכתוב אנו צריכים חנה אותו וקורין ש~כיחלדידן
 קודש בביתו היה לא שאדמ"ו היה שידוע זו בשעה רק הנה עדכתבתי
 ~ופר וש~ר בכתב תשובה אלי שי~תוב מאדמ~ו ~ולה בקשתיו~היום
 השליח ~וצאת כדמ"ו לי ויאמין מכיסי מהימן איש ע"י לידואשלח
 שאדע כדי מכיסי ~~כהוא

 הל~
 וא"נ מחו' ~"ד מאדמ"ו למעשה

 תאו~ם יהודא ארי' הצעיר ובנוהי מלכא לחיי ומצליהדש~
יאריטשוב אבדק~

~ 

~~~
 ~~~ ~~ו~ ~~~~ ~י~ ~~~~~~

 ~~ו
~~~ 

 ו~ו~ו ~~י~
~~~ 

~~
 ~~ו~ ~~ו~

 ~~~~ ~~ ~ו~~~ ~~~ ~~ ~~~
 ~~י'

 פנאי לי היה ולא בקולמוסו יוצא הלבלר ~אין ~שעה~יה~ק~~~~~~
 עיונ' שמתי השבת צאת ולעת עיוני ופשיטא עליו ע'נילשים

~על~
 שם אשר הדברים ל~תוב ניתנו לא עדיין אמנם כא' ה~תבים

 בפי ~
 ועתה לרעהו איש בין לשפוט מהבוקר עלי נצב העם כל יען השיבדי

 בעת הניתן ששם מ~~ת דברי ~לפי והוא הלכה זו ~' דבר להשיבפניתי
המילה

 הו~
 צריך כן כי דנתם יפה חנה לי' קרו עלמא ו~ולי אלחנן

 שמות מספר לזה וראיה חנה דמתקרי אלחנן~כתוב
 ~~יטין~

 ~אשה שכתב
 דפ~יטא מלתא שרה ~ראוה לא ו~ולם ס~רליין הלידה ב~עת~נקראת
 מן נקראת אם וז"ל עוד ו~תב שרה ולא שער~יין ב~ט ~יכתבו~וא

 עכ"ל שמה שינוי דהוה פשיטא שרה י~תבו למה ~רלייןהעריסה
 שערליין ~ם התם דמה חנן שם לכ~ב דאין ~נ"ד ק"ולפ"ז

 יוצ~
 משם

שר~
 שמה שינה הוה שרה בשם נקראת לא מעולם דאם אמרי' ואפ"ה

א~
 דשם בנ~ד שרה י~תוב

 חנ~
 שם אלא חנן מ~ם יוצא אינו

 נקרא שלא דהאחר כ"ש לא חנה בר בר רבה ב~מרא כדאיתאהוא בפ~
מעולם

 בש~
 שמו שינה דהוה חנן שם נכתוב דלא חנה בשם אלא חנן

 ששמה באשה בירושלים היה דמעשה פ~וט ~ט בס' ממ"ש ראיהועוד
 בפ~הי'

 זקנתה שם על ~י' חנולה העריסה ששם אמר ואביה חנולה כל

שהית~
 חנה י~תבו אם ונסתפקו חנולה אותה מכנים והיו חנה נקראת

 כיון דלמא או חנה הי' שמה עיקר דזקנתה כיון חנולהדמתקרי
דהמת~רשת

 מעול~
 חנולה אלא יכתבו ולא חנולה אלא נקראת לא

 מעולם דהמת~רשת כיון בלבד חנולה לכתוב דה~~ון ז~ל המחברומסיק בלב~
 בשם נקראתלא

 חנ~
 שהיו התם ד~ה בנ"ד ק"ו ולפי"ז ע~"ל

 לכתוב שלא כתב ואפ~ה חנה שהיה זקנתה ע~ש נקראת חנולה~ם יוד~י~
 רק חנן בשם נקרא לא שמעולם ~אן ק"ו ~ך נקראת שלא כיון חנהשם
 בודאי ~י חנן לכתוב תיתי מהיכי בפ"ע אחר שם והוא לבד חנהבשם
 ולא חנן רמ"א נקט אמאי קאמינקא דק"ק הרב ומ~ש שמו שינההוא
 ~י תנא אטוחנה

 רוכ~
 דברי על כתב ~"פ בעל הא הני כל לחשוב

 ל~ן אחר הולכין וכו' שמשתנה שינוי כל וז"ל ל"ד סעי' בה~~הרמ"א
 ומ"ש בזה כיוצא הרבה ~ודומביא

 ה~
 מיעוטא הוא חנן דשם

 מי עליו תמיהני וכו' שכיחא דלא ~לתא רמ"א נקט ומדועדמיעוטא
 רובא הוה חנה ואלחנן מיעוטא הוה חנן דאלחנן לוהגיד

 לי כמדו~
 חנן כל בפי נקראים שהיו אנשים שני היו ~וב פה ו~ם בהיפךשהוא
 לתורה עלו ו~םוחתמו

 בש~
 ומ"ש אלחנן

 שהב"~
 ~"כ נקטו והנ"ש

 ועוד האחרונים כדרך הרמ"א דברי בתר נ~ררו המה כי חנןאלחנן
 במה סייםדרמ"א

 דפת~
 שם נקט לכן ~ו' שם ק~ור כל מיהו שכתב

 קיצור אינו חנה שם ~שא"כ לאחנן של קיצור שהואחנן
~ 

 אות אלא
 שר~ה ומה אלחנן שבשם נו"ן במקום בסופו ה' שהטיל בתוכואחר
 כי ג~ין לדיני ענין אינו הדקדוק מח~ת לו לסייע הנ"להרב

 כדכתב ב"א לשון אחר הולכין וב~יטין לחוד אדם בני ולשון לחודתורה לשו~
 ~ון אחר הולכין וכו' שמשתנה שינוי כל ~"ל ל"ד סעי' בה~"הרמ"א
 ו~' כ~בים והכ~וים שמות נמצאו איך בזה להקפיד ואין ו~'~"א
 משם קיצור היא חנה ששם דבריו בסיום הנ"ל הרב ~ב ועודעכ"ל
 לכותבו וא"צחנן

~ 
 דק

 קיצור אף שהרי ב~
~ 

 שם הוא אם
 ~ר ~ה ב~~ד ש~יתא בפ"ע שם ~הוא כתבתי וכבר ~ותבוצריך בפ~

 חנהבר
 ל~

 אם כ"ז אמנם ~נתם ~ה
 היה המילה ששם לכם ידו~

 בספר מסיק אז אלח~ן המילה בשעת נקרא אם ספק היה אם כיאלחנן

 שה~~~~
 שם מבואר אמנם כן סערליין ~ה חקיןיצחק ~בי כתב ה~א כי אלחנן כמו הראשון שם נכתב אם פסול

 המ~~ דנא~
 לומר

לו שי~
 דנקר~ ~~

 דנקראת לומר נאמנת המת~רשת ו~ן יצחק מילה בשעת
חנה

 ש~
 על ותמיהני ראי' לזה ווייל ו~~י ~מ~ר~ק ומביא

 מכ~



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

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

~~~

 איך לי כתבשלא
 חות~

 יסוד שזהו לתורה עולה או המ~רש ע~מו
 חדא הוא נכון זה ~ם באל~ף ולא בה"א חנה שכתבתם ו~דב~יטין
 שאינו דכל הכלל זה דחה שהב~י ועוד מכ"ת שכתבמטעמי~

~ 
 לה"ק

כותבין
 באל"~

 ורבא רבה שם מדאשכחן זה כל לדחות יש אבל וז"ל וכתב

ששניה~
 ואח~ בבלי ל~ון

 שם אלמא בה"א כתוב וא~ד באל"ף כתוב
שאינו

 לה"~
 אם בין

 כות~
 אם בין א~

 עכ"ל דמי שפיר ה~ ~~
 בה~א ולפעמים באל~ף לפעמים חנה שם בתלמוד מצינו זה משוםואפשר
 שנות לו יוסף ה~ לסיים ההכרח טרדותי ~ודל ומפני בכך פסידאדאין

חיים
 כנפש~

 כהן חיים וא"נ מחו~ ונפש החביבה
~ 

 האשה שם ב~ט שנכתב~ד~~~~~~
 ~שמ~

 היה והטעות חייא חיה
 וסבור חייא שם קמא מהדורא ב~ש בס~ שראהלה~דר

 כי איש ~ם על הי~ המחבר כוונת ובאמת אשה שם שזהו המסדרהיה
 ואסרו בערבוביא נשים ושמות אנשים שמות נכתבו קמאבמהדורא

 ~ב~ה אחר ~ט שתקבל עד הנ"ל ~ט ~פ לאיש להנשא האשהאת
 ~ט אינו וכו~ שמה או שמו שינה ~~ סעיף קכ"ט סימן בש"ע מבוארכי

 האשה וה~ה בטל דמדאורייתא וב~"ת הר~"ם בשם הב"שוכתב
הנ"ל

 עמד~
 מה להורות ונ~אלתי השני לב~ל הרה היא והנה וני~את

 הולד דין ומהדינה
~ 

~"~~~
 ו~ם כשרהולד

 הי~
 דף בנדרים דאמרינן הש~י לבעל מותרת

 אנא אמר ידים הויין לא מוכיחות שאין ידים ס~ל דרבאו~
 אלא מוכיחות ידים בעי~ דלא רבנן ל~ק כאן עד לרבנן אפילודאמרי
 שהענין הר~ן ופירש כו~ בעלמא אבל חבירו אשת מ~רש ~דם דאין ~ט~בי

 מ~רשה שהוא ~מו מצדמוכיח
~~~ 

 חבירו אשת את מ~רש אדם דאין
 אע~פ נמי בנ"ד וא~כ עכ~ל מהני מוכיח אינו שהלשון אע"פולפי~ך
 אעפ~כ איש כשם ~נכתב מפני אשה שם שהוא מוכיח אינושהלשון
 אדם אין שהרי מוכיח ש~ענין לפימהני

 מ~~
 אלא זכר

 אש~
 אין וא"כ

 כרבנן ולא יהודא כר~ להלכתא קיי"ל הא וא"ל ~מה שינה בכללזה
 ובתי~ט המשניות בפי~ והרמב"ם והטור והמרדכי והר"ן הרא~שכדכתבו
 לסברא ליתא וא"כ כרבנן פסק דהרמב"ם ~כתב ב~יטין כהר"ןדלא
 ~ירו אשת את מ~רש אדם דאין דמאחר דרבנן אליבא רבאדאמר
 דא~יבא ב~יטין ה~ן כדכתב מוכיח אינו שהלשון אע"פמהני

 ד~
 יהודא

 מ~רש אדם דאין לסבראליתא
 א~

 בנדון היתר יש דמ"מ נלע~ד ~בירו
 כר~ הלכתא דפסקו הטעם שהריזה

 יהוד~
 אבעי~ דהוה משום הוא

 מי וז~ל ופירש"י לא או ודן בעי~ אי ע"ב פ"ה דף ב~יטין איפשטאדלא
 הלכה כלומרבעינן

 כ~
 קכ~ו סי~ הב"י וכתב עכ~ל כרבנן או יהודא

 דכיון ודן דבעינן דס~ל אלמא וכו~ זו בעיא כתבו והרא~ש והרי"ףוז"ל
 ~לכה אי לן מספקא ~~כ איפשיטא לאדב~יין

 כ~
 ומספיקא יהודה

 כ~ דף ב~יטין התוס~ כתבו שמה דשינה בדין והנה ודן למכתבבעינן
הביאם

 הב"~
 ס"ס בנ"ד הוה ~לפ"ז מדרבנן אלא ~סול דאינו קכ"ט סי~

 אשת מ~רש אדם דאין סברא קאי וא"כ כרב~ן הלכה דלמא אחדספק
 ואת"ל כדא~רן זכר מ~רש אדם דאין וכ"שחבירו

 כ~ הלכ~
 יהודה

 דלמא שני ספק אי~א אכתי חבירו ~שת מ~רש אדם דאין לסבראוליתא
 שמה בשינה דאפילו כהתוס~הלכה

 ממ~
 ה~ט אין

 בט~
 פסול אלא

 מבעלה אותה מוציאין אין ונתעברה ונישאת עמדה אם וא"כמדרבנן
 כ~רמב"ם הלכה ואת"ל כהתוס~ הלכה שמא מתהפכת זווס~ס

 כרבנן הלכה דלמא אכתי מדאורייתא בטל ה~ט דהוה ממששמה בשינ~
 ומ"ש השם ~נוי כאן אין וא"כ חבירו אשת מ~רש אדם דאיןסברא וקיימ~

 בבאו י"א דסי~ מהא נלמד לענ"ד תצא לא נתעברה אם דרבנןדבפסול
 לא זו הרי מכוער בדבר בעלה והוציאה הנטען עם שנסתרהעדים

 דהוצרכתי והא תצא ~לא ממנו בנים לה והיה ו~אה עבר ואםלנטען תנש~
 מנאי ובעינן ודן דבעינן בגיטין ה~ן דהביא למ"ד היינו הנ"ללס"ס
 הלכה אידלפ"ז

 כ~
 אשת מ~רש אדם דאין לסברא ליתא תו יהודא

 קידושין בריש ה~ן מ"ש לפי אבל הנ"ל ס~ס מכח את~א לכןחבירו
 קי~ל לא במנאי יהודא כרבי בודן דקי~ל דנהי מנאי בעינן לאדלהרי"ף

כ~
 בלתי חבירו אשת מ~רש אדם דאין סברא קיימא הדר לפ"ז יהודא

 מח~ שינוי בכ~ל זה דאין נ~"ד זה ~ל כלל ספקשום
 ז~ר ששם

 וב~ט בה"א בסוף לכתוב ראוי אשה ששם מחמת לפסול ואין כךנקרא
 רמ"א בה~הת קכ"ט ס~ס בש~ע א~א שהרי לבסוף בא~ף נ~תבזה
 להיפוך ו~ן ה~וש וכתב כשר אל"ף ב~ום ה"א וכתב שינהאם

~תב א~
 ~ל~

 להיפך דאף עיקר נראה שכן הב"ש וכתב ~ר ה"א במקום

כ~
 ובאות או~יא בשם האנשים בשמות וכן רשד"ם בתשובת וכ"כ

 אין גם כשר מתחלפים וא~ף ה"א דמצינו הואיל כתב מתתי~ בשם~~
 ביו"ד רק כותבין אין חי~ ושם חייא יתירה יו"ד שכתב מפני~פסול
 ~חמת גם לענ"דאחת

~ 
 בתרא יו"ד חסר ל~ותבו דיש ל~סעיף הש~ כ~ בנימין שם גבי שהרי פסול אי~ו

 ובד"~
 ד~ותבין דיעות כמה הביא

 מלא לכתוב י~ דלכתחלה ~ל~ה שמות בס~ ו~תבמלא
 ד~

 אפי~ קי~ל
 היה כאילו הוא דב~בטא כיון כשר מלא וכתבו ח~ר להי~ת שראוימה
 עכ"ל וכו~מלא

 א"~
 בין ~רש ניכר אין במבטא הא נמי בנ"ד ה"ה

 נ~תב ~היות ראו~ אם אף וא"כ יו"דין בשני או אחת ביו"ד ~י~שם
ביו"ד

 א~
 האשה להוציא שאין נלע~ד לכן כשר ~~דין בשני וכתב

 ופשיטאמבעלה
 שהול~

 כשר
 יצ"ו וה~ליל לבוב חו~~ק רפאפורט כהן חייםנאם ~

~ 

~~~~~~~~~~~~~ ~  ~ו~~~ 
 ~ו~ו

~~~~ ~~~ ~~~~ 
 ~ ~~ ~~ ~י~~ ~~~ ~~ ~~~~

~~
 א~ונת מרחוק ~~ת עדיף דהיתרא כח החזקה ידו אתה~נו

או~
 כמדתו מדו ~בורתו וכאיש בי~ יתירה רוח די קביל כל מופלא

 חקראין
 לתבונת~

 קוצר מחמת אך
 המשי~

 ~שה
 המ~

 ~דא ממנו נפלאו

במ"~
 מ~ו אדו~י

 וז~~
 שה~א מ~כיח אינו שהלשון א~פ נמי בנ~ד וא"כ

ש~
 ~נכתב מפני אשה

 כש~
 שאין מ~כיח שהענין לפי מהני אעפ"כ איש

אד~
 א~ן ~א~כ א~ה אלא זכר מ~רש

 ז~
 שינה בכלל

 ש~
 לא עכ~ל

 מאן אכתי ~שם ~ינוי דהוא זה בנושא לדון באנו דאם זאתהבנתי
 משותף כולו העולם בכל נמצא זה ~ם שאיןלן לימ~

 לאי~
 שב~מרא אף ולא~ה

 ידועים ~מות ושאר וזיסל שמחה ~ם וכמו אשה על זה ~ם נזכרלא
 עוד דאפ~ר ונלע"ד ולאשה לאיש ומשותפים אלו במדינות~ר~ילים
 מוכיחות ידים ה~י דרבא אליבא דלרבנן מנאי לכתיבת דמי דלאל~מר
 לחכמים דס~ל התקנה בעיקר קיימין דהתם מ~וםהיינו

 דא"~
 לכתוב

 כאן אין וא"כמ~אי
 ~ פסו~

 מתוכו מזויף משום ולא מטבע שינוי מצד
אלא

 די~
 לא דרבא ואליבא מוכיח ~אינו במה אחר דבר איסור כאן

 מוכיחות ידים דלהוי עכ"פ מהני הסברא דזה קאמר ע~ז ידי~הוה
 דהוי השתא דקיימינן מאי ~פי הכא אבל אשתו את ~מ~רש הואדהבעל
 להוציאו מוכיחות ידים אלימא לא מתוכו מזויף ~"כ הוי וא"כ השם~ינוי
 דפסול כ~ל השם נכתב לא כאילו יהיה הפחות ולכל ~מ~ר פסולמידי
 השם דשינוי התוס~ דלפמ"ש מ~ו במ"ש וה~נית כ~ דף התוס~כמ"ש
 והביא תצא לא נשאת אם א"כ דרבנן~סולא

 ~כל י"א ~סי~ ראי~
 השם ~ינוי לבר דרבנן פסולי בשאר דוקא דזו כלל בזה קדשודברי להבי~ זכיתי לא אבל ק"נ בסי~ בהדיא הוא וכן תצא ~א דרבנןפס~לי

 ל~נן אפילו ושמה ~ו דשינה בבא האי דמוקמי~ מוכרע ה~אוממקומו
 והא בה דרכים הי~~ כל לרבנן אפילו ש"מ ותנינהו ערבינהומדלא
 ק"נ בסי~ ~"ע דכיילכללא

 דב~
 משום ת~א לא דרבנן פסולי

 דפסול הר~"םכשי~ דס"~
 דאוריית~

 לא מדרבנן דפסול למ"ד ה"נ ואיץ
 ~ל ת~ני אך מורה כמוהו מי בודאי ס~ס מ~ו שבנה במהוהשלישי תצ~

~
 איסורא דאתחזק דהיכי ק"י סי~ בי~ד הט"ז מ~ש במ~ט הביא שלא
 יצ"ו בער מוה~ר בא"א י~ב הק~למשמעתו ה~ מנאי ~השכל דעה מאתו יחננו ובקשתי ס"ס אמרינן לאדא"א

~ 

~~~~~
 שליח ע"י ~ט לשם שהובא דאלינע בק"ק שאירעהמ~ה
 בחד בשני שני האשה ליד ה~יח מיד המסדר והיה~הולכה

 ~מו לא והדייניםבעל
 זא~

 לבם על
 שהו~

 לי שה~ידו מה ע~פ היה ונימוקי טעמי ועיקר אחר ~ט ל~בל~שה שצרי~ ~תי ויצא בשני שני
 יזדקק שלא והדיינים ~המסדרשהתרו

~ 
 במחאה הש~יחו ולא הקרוב

 לקנאת רוחי הצ~תני כי ה~ט להכשיר זכות איזה לחפש נחיתנא ולאזאת
 ~דר ית~רץ לבל מלתא ~דרה"צ

 כ~
 שאינו מי להתעסק ישראל בית

 א"א באיסור ~~~ל לפעמים חורבה ח~ו תיפוק ולא ~~טין בטיביודע
 ולא כ~ל בהמסדר ש~רו שה~ידו הדבר ששקר לי ה~ידו עכשיווהנה
 להםנודע

~ 
 בדבר לעיין לבי את ונתתי בו ה~ט שניתן היום ~ותו

 אוליולהתיי~
~ 

 ל~ייס קשה השואל ש~"ד באשר אחר ~ט תצטרך
 הי' והנה ~. ב~ך לא אם שני גט לה ליתן הבעלאת

 מה ~יני למרא~
 הרב בזהשכתב

 המאה~~
 אבדק"ק

 נא~ ו~~ ראזדי~
 צריכין שא~ן

מה ל~
 שכת~

 ~~ט להכשיר ~א~ות ~למידו אליו
 ~ב~ הנ~

 ~י~ הוא
מ~

 ~נ דברי קמ~ב ס~ הב"י ~ביא
 ו~~ ~~

 ~ט ~מביא לק~ב



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  ~ בפני ליתנו~ריך 
 ו~'

 וי~
 אבל כלל היא ב"ד ~ו אשה דדוקא

 ~~~ין~ק~בים
~ 

 ~ק~לו
 ~~שי~

 וכתב ב"י ~~ל כאן
 ~~ ודי בדבר חולק שאין יעו"ש ז"ל ראזדילדק"ק ה~ ה~

 שם שהיה מכ"ש
 אדם בניכמה

 וא~
 עכ"ל ל~ירופו

~ 
 הנ"ל הרב על הפליאה ~דלה

 אומרים ~יש ודעת חולקים כו~ם אד~א בדבר ~לק שאין שכתבמה

הו~
 ~מו הוה דק~ב דעתו כתב עצמו הר"נ ~א ל~בייהו יחיד דעת

א~
 ~~ב ה' דף גי~ן התו~פת ו~כ

 גר~ס הכי בד~
 וז~ל וכו~ ר~

 ~טור וכ~כ קרוב לה דמייתי זימנין למימר מצי דהוהוה"ה
 והש~

וה~ו~
 תל~דו דברילפני ~י~~ גם הנ"ל הרב בדברי ממש דאין נ~א ~~ין ~~דר גם

 ~מא אזיל השליח דאם הנ~ש ~ש ~"י שכת~
 ורוצ~ ההרשא~ ע"יכשר

 הגט לה~יר בנ~ד גם ~מוד
 ו~

 ~רי אינו
 ועיי"ש עי~ון ב~ום אלא ק~ר לאהנ"ש

~~ 
 הנ"ש ש~יא ~ראיה

 קמ"ב סי' רמ"אמה~~"ת
 ~י~

 נמי ט'
~ 

 ~~ום אלא איירי
יעיי"ש ~~~

~ 
~~~

 ע"פ ה~ט להכשירנל~ד
 ס~

 הרשב~א בין פלו~תא יש דהא
 להשליח יש דאם דס"לוהמרדכי

 הרשא~
 העדים הם מי ~ה שכ'

 השליח אין וא"כ בחות~יו נתקיים ~יקרי ~ הרי ב~טה~ומים
 נחת~ ובפני נכתבבפני צ"~

 ס"ל והריב"ש
 דאעפ~

 ובפ"נ ~פ"נ צ~ל
~הר~ה אע~

 סי' בריש הדיעות שני רמ"א והביא ה~ט ~ידי הם ~י נכת~
 דהא פלו~תא איכא נמי דיינין להשלשה קרוב צירוף בדין ~ם ו~נהקמ"ב
 קרוב ~בי אבל אשה דר"ח אליבא קאמר דדוקא ש~ביא אומריםהיש
 יותר הביאור בהר~בת הוא ששם עצמו ~הר"נ היטב יעויין כאןהקי~ו
 כהרשב~א הלכה דלמא אחד ספק ס~ס יש ולפ~ז בב"י שהועתקממה
 כלל א"צ ה~~ט עידי הם מי בה ~נכתב הרשאהדכ~יש

 לו~
 ובפ"נ בפ"נ

ואת"ל
 הלכ~

 הם מי בהרשאה שנ~תב הי~א דאפי' כהריב"ש
אפ"ה העדי~

~~ 
 שמא ספק עוד איכא ובפ"נ בפ"נ

 הל~
 שהביא אומרין כהיש

הר~~
 איתא והנה מתהפכת זו וס"ס ל~' לצרפו בק~ב הקילו ~ן
 פוסקים מ~אר יהודה לחם בית בעל העתיקם א~ר הספיקותבקונטרס
 ו' סעיף ב~ש"ך נתבארושלא

 דאע"~
 בפלו~תא ספיקות שני דאיכא

 עי~ר נ~ל וכן וכ' ס"ס הוה אפ"ה אחר בענין הוא פלו~תא וכלד~וותא

ואע"~
 כתב ז' בסעיף זה ד~חר

 וז"~
 דמקרי הא

 ספ~
 דרבוותא פלו~תא

 מיקרי וכו' האוסרין ד~ו היכא אבל בדבר הכרע וליכא וכו' היכאהיינו
 אבל דאורייתא באיסור אלא נאמר לא הא עכ~ל ספק ולא איסורודאי

 דאין היכא כי ~כרע דאיכא היכא אפ~ו ס"ס לחשוב יש דרבנןבאיסור
 שוים ושניהםהכרע

~ 
 באיסור ל~לא אזלינן א~ בספק אפילו

 סוף שלו בכללים ~~ט גט בס~ מצאתי גם הוא דרבנן א~ורונ"ד דרבנ~
 הדחק בשעת סומכים דיתמי יתמי אנחנו ~ם דרבנן ובא~ורא וז"לו' כל~

 בשעת עליו ~מוך פלוני ~וסק הוא כדאי ואמרינן ~' רבים נגדכיחיד

הד~
 דנחשוב כ~ש וא"כ עכ"ל דרבנן במידי הוי דפלוגתייהו ~יון

 ד~נן במילי לספק היחידדעת עכ~
 לצר~

 וברור צלול כנלע"ד לס"ס
~ 

~~
 לו~רנלע"ד

 ד~
 חשוב ב~ון לא אם יתפייס לא שהבעל

 והובא הרשב"א ממ"ש וראיה ד~ד כמו ~וה הדחק שעתנמי ה~
 ואח"כ לפלוני שתנשא וכו' בתו על שפסק דמי דין ~בי נ' סי'בא"ע
 הביא ~ז אונס מקרי דזה מהקנס פטור דהפוסק רוצה הבתאין

 אפי' וז~ל ה~ב"אלשון הב"~
 תאמ~

 ואפי~ במ~ת לפייסה יכול שהוא
שאם התנ~

 תס~
 נימא נמי ~בנ"ד ליתן בעי דדנרי תרקבי אטו שיפייסנה

 בדעבד נאמרו לא הדינין וכל דיע~ד כמו הוה וא"כ וכו' ת~בידאטו
 הדי~ה ~דאי בזה אמרינן וא~כ הדחק ~עת כמו הוהו~ם

 שהבי~
 הר"נ

 דרבנן במילי הדחק ~ש~ת עלי'לסמוך
 ~מ~

 לפ"ז נמצא פשוט ~ט בעל
 הנפק סקאלי' ~"ק שיביאו אומר א~י זה כל ~עם אחר ~ט דא~צנלע"ד
 היתר יש ובזה שב~ט ה~דים חתימות~ל

 ה~ליח אמר לא אם שהרי לכ~
 לה וליתנו ולחזור ממנה ליטלו תקנה אין ואז הבעל ומת ובפ"נבפ~נ
 בנ"ד כ"ש לא בחותמיו להתקיים תקנה יש אפ"ה ובפ~נ בפ"נולומר

 ~י' קמ"ב סי'ויעויין
 ח~

 ~א~ורט כהן חייםנאום תמוז~ י"ב ה' יום היום כ~ד
 חופה~

 והגליל ~וב
 יצ~ו~

מפודקאמין~~~~~
 ב~ תקכ~ בחו~

 שנשלח ~שון
~ 

 ונ~ב
 בתבו

 יש~~
 ה~ן

 נתג~ אח~
 לידת ~ום הדבר

 וה~ר ~ן אבי' היה~לא הא~~
~~ ~~ 

 הבוגד שבעלה או
~  

 זאת

~~~ו~  
 הרב

 ~וא~
 כתב ~ד

 וז~
 דא את~א

 ע~גון~ מכבלי ~ו~~

~"~~~
 ע~א פ' דף הזורק שלהי בתוספת דאיתא ממה כשרדה~ט
~"ל

 ור~
 נמי פסק

 שאי~
 דבר בו כשנשתנה נפסל שטר

 דלאו ליוחסין משטרות ~לין דאין ד~תובות בפ"ב מדאיתאלכותבו שא~
 בו שכתוב מה על ולא שבשטר אמנה אלא מס~די קא מ~תאאכולה
 נכתב דאפילו ~רי עכ"ל כשר השטר כהן אינו אפילו אלמא כהן~וא
 שטרות בשאר אלא קאמר לא ד~ת וא"ל כשר כהן ~אינו אדם עלכהן
 העדים מ~מת אלא הפסול אין שט~ת בשאר דבשלמא אשה בגט לאאבל

 דא"צ דמאחר בהכי מיפסלי לא דהעדים ~ת כתב וע"ז אשקראדחתימי
 אמנה אלא מסהדי קא מלתא אכולה דלאו עלה עדים קיימי לאלכותבו
 בגט אבלשבשטר

 א~
 דאם שם הרא"ש ~ש אחר טעם ~וד דאיכא

 אומרים מקום שינוי ד~רואין הדירה ~וםשינה
~ 

 אלא זה ~ירש
 ש~ירש הואאחר

 עכ~
 שאינו מי על כהן ~תיבת דשינוי אני ~מר

 מקום לשינוי אלא די~ מקום לשינוי דמילא כה~
 ר"י הכשי~ דב~ לידת~

ו~
 דלכאורה לידתו ~ום דמה הרא~ש הסכים וכן למעשה

 ה~
 בכלל

 ש~שינוי
 המשנה חכמי שטבעו מטבע שהוא עירו

 ואפ~
 שהשינוי כתבו

 כדכתב ידוע אינו האדם לידת דמקום משום בו פוסלאינו
 שאינו כהןכתי~ת הרא"~

 מטב~
 לא ב~מא מנהג אם ~י כלל חכמים ש~עו

 ג~רש לא דיאמרו חששא למימר בי' שייך ולא בו ~סל השינוי דאיןכ"ש
 אינה דכהונה אחר אלאזה

 ידו~
 האדם לידת מקום כמו אדם לכל

 שטבעו מטבע שאינו ובין חז~ל ~טבעו מטבע שבין שכת~תי זהוחילוק
 שי~ ובין אביו שם שינה בין שחילק מהרא"י בכתבי בהדיאמפורש
מקו~

 אינו הלידה מקום דשם קצ"ז בסי' שם וז"ל הלידה
 מע~

 ולא
 שם אבל ה~יטין ~בעות שטב~ו התלמוד ח~מי מטבע לפי כלוםמוריד
 המשנ~ חכמי ה~ריכואב

 למקום דמי נמי כהן כתיבת לפ"ז עכ"ל
 פוסל ראבי' של א~יו יואל שרבינו השולח פ' במרדכי איתא האוא"ל ה~י~

 מקום דשינההיכא
 הליד~

 דבשינה אפשר א"כ
 וכת~

 שאינו מי על כהן
 פוסל אינו לידה מקום דשינה ס"ל הפוסקים רוב הא פסול נמיכהן
 וכו~ פסל לא שינה שאם ואע"פ וז"ל ס~ב קכ"ח סי' בש~ע הב"יוכ"פ
 וז"ל שכ' רמ"א לשון משמעותוכן

 וא~
 מכשירין י~ העמידה מקום שינה

 וכו' הלידה במקוםכמו
 ו~

 לא פוסלין ~יש מיני' ומשמע פוסלין
 פ~ל לא שבודאי דעתו הלידה במקום אבל העמידה אמ~ום אלאקאי
 במ~ום כמו כתבשהרי

 הליד~
 לי' פשיטא לידה מקום דשינה דמשמע

 ~לידה מקום שינה על ~ם קאי פסלין דהיש את"ל ואפ~' פוסלשאינו
 להקל י~ הדחק ובמקום רמ"א סייםהא

 ובנ"~
 שהרי הדחק שעת דהוה

 ה~ דאי נמצא עי~ון ~בלי צו~ת שהאשהכתב
 ב~ום שינוי בנ"ד

 להקל יש כהן שאינו אף ~ן שנכתב במה א"כ לה~ל הדין הוהלידה
 מקום שינה לדין שדומהמאחר

 נל~ד עוד ודו~. כדאמרן הלי~
 דאם ~רות לשאר בזה שוה אשה ~טלהוכיח

 נכת~
 אינו ~וא כהן בו

 דאין ~ב דכ"ד כתובות ב~' א~"ד קשה דאלת"ה ~שר אפ"הכהן
 ממנו ~לין אשה דב~ט אש~ינן לא א~י ליוחסין משט~תמעלין
 ב~ט דהאליו~ין

 א~
 כהן שהוא העדים ~ד~ו דודאי טעם איכא

דבלא~
 דגט ע"כ אלא כהן אינו והוא כהן בו כשנכתב פסול ה~ט

 והטעם כשר ה~ט כהן ונכתב כהן אינו דאפילו שטרות לשאר בזהשוה א~
 מקום שם שינה ~בי כמוהוא

 לי~
 חששא וליכא אדם לכל ידוע דאינו

 ומאחר לידה במקום הרא"ש כדכתב אחר אלא זה גירש לאדיאמרו
 דאין יותר מוכח ומהרמב"ם ליוחסין ממנו מעלין אין כ~ר~ה~ט

 שטרות לשאר אשה ~טבין לח~
 בז~

 משטרות מעלין דאין מהא"ב בפ"כ דפסק
 ד~ק ו~מו מהני לא אפ~ה כהן פלוני כתבו העדים אם אפילוליוחסין
 ~~ט ס"ד ואי לחו~רא דאזיל משום הוא ע~כ מעלין דאיןכמ"ד

 הרמב~ם פסק דמסתימת הוא קולא לידי דאתי חומרא א~כשאני א~
 נמי דהוה שטרות סתם כתב דהא ליוחסין מעלין אין אשה מ~טד~ם נש~

 נשמע ע~כ וא"כ מעלין דמגט לא~עינן חילק מדלא בכלל אשה~ט
 וא"כ כהן שהוא דהיינו מלתא אכולא ~סהדי לא אשה ב~ט ד~םמיניה
לפ"ז

 אי~
 לידע העדים צריכים

~~ 
 צריכין ובאמת כהן הוא

 כהן כשאינו כהן נכתב יהא דאם מטעם כהן שהוא בבירורלידע העדי~
 אם כשר הגט דבאמת מוכח א~כ ~ירש אחר אדם שיאמרופסול ~ג~
 ~ה מ~ם גירש ~חר שיאמרו ל~ש דאין כהן אינו והואכהן נכ~
 ~~ור דפסקו ~א ~יה נל~ד עוד ~יטב ודו"ק לידה ~וםלשינה דו~

ו~ש~
 או החכם פלונ~ ~תב דאם

 ה~
 הגט ה~י בר אינו א~ילו

 בפירוש שמו שהזכירכיון כ~
 א~

 כהן כתב דאם נימא אנן
 אע~

 שאי~~
 ~זכיר כיון כשר ה~טכהן

 ש~
 דכתב ~ך ~דיפא נ~ד ול~~ד ~פירוש

 ~מימר איכא דהתם חכם אינו והוא~חכם
 שאין שיא~ למיח~ דאי~



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

~ ~ ~~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~

 זה שאין דיא~~ חששא ליכא בנ"ד אבל חכם אינו זה שהרי גירשזה
 כמו כהן הוא שלו שהכינוי כהן שכתבו ל~יתלי דאפשר משוםה~~רש
 כהן ~יבת אחר הכינוי לכתוב יש כינוי לו יש המ~רש דאםש~צינו
 ~ומר דיש ~ינו הרי כהן אינו והוא כהן הוא דהכינוי יאמרו שלאכדי

 המ~רש זה ~ין שיאמרו ניחוש אמאי נמי בנ~ד לפי"ז כהן הואשהכינוי
 בכינוי למיתלי טפי ד~סתבר כהן כינוי לו נתנו ~מא לתלות ישדהא

 שא~רו כמו בפירוש ש~ו הוזכר דהא משום ה~~רש זה שאיןמלמימר
 החכ~ פלוני כתב אם ~בי זהטעם

 דה~ט הכי בר אינו והוא
 כ~

 ~שום
 דהזכיר טעם ~שום נימא נמי הכא בפי~ש שמושהזכיר

 לא בפי~ ש~
 דדוקא לדחות יש א~ם לכינוי שכתבו יתלו אלא ~מ~רש זה שאיןיאמרו
 אז המ~ונה דכתב~יכא

 י"~
 יש אמנם כאן משא~כ כהן הוא דהכינוי

 דהחזיק הא דלמא וז~ל ע"ד ~"א דף ק"ח סי' צ"צ ~תשובת ראיהעוד
 וכו' עצמואת

 בש~
 מזרע כהן ש~וא ל~מרא לאו כהן ~רהם

 בתרא פ' וכן וכו' כהנא רב כמו כהן שש~ואלא אה~
 דב~

 ~תקיף דקנ~ו
 לא נמי בנ"ד לפי"ז כהן נקרא אחד ~היה הרי כהן רבלה

 יא~ר~
 שאין

 ~~ם היינו זאת דחה שהצ"צ ואף כהן שנקרא יתלו אלא המ~רשזה
 יכול בנ"ד אבל ~ש לכהן עצמו מחזיק שהיה נודע היה דידיהדבנדון
 המ~~שת באבי הוא והשינוי הואיל בנ"ד להקל צד יש עוד כמ"ש~יות
 השם שינה דאפי~ו דעות איכאדבזה

 כ~
 כהן ~כתוב שינה אם ~כ"ש

 מהראנ"ח תשובת ב~ם ומצאתי מודים דכ"ע אפשר ובזה האשהבאבי
 דלא אפשר מעכב המ~רש אבי ששם וכו' מהרא~י לדברי דא~ילווז"ל
 על אלאקאמר

 המ~ר~ אבי ש~
 פוסקים לשאר מודה המת~רשת באבי אבל

 לחלקויש
 במ~

 דאת"נ מהראנ"ח לשון שם עוד עכ"ל. וק"ל ~ילוק
 כיון לפוסלו דיש כהן נכתב ולא כהן המ~רש היהאם

 דהמנה~
 לכתוב

 המת~רשת באבי שם החס~ן היה אם אבל המ~רש בשם דוקא היינוכהן
 ס"ל הפוסקים דרוב כיון ~הקליש

 ד~
 ואפילו ב~ט מעכב אינו האב

 בשם דוקא דהיינו למימר איכא מעכב האב דשם דס"ל מהרא"ילדעת
 בין לחלק ואין עכ"ל טפי להקל יש המת~רשת באבי אבל המ~רשאבי
 לעיל אמרנו כבר ~א כהן שאינו מי על כהן נכתב ובין כהן נכתב~א

 כדפסק כלום כתב ללא שינה שיוה ושם לידה מקום לשינה דמי כהןדכתב
 נכתב אם עצ~ו בהמ~רש אפילו ~ר והרא"ש שלתוספת ובפרטר"י
 ובפרט המ~ורשת באבי עליהם לסמוך כדאי עכ"פ כהן ~אינו מי עלכהן

 בפסקיו מהרא"י דכתב מהא להיתר ראיה עוד ובדעבד עי~וןב~ום
 נקט הפסול שורש דהרא"ש וז"ל הרא"ש תשובת שהביא אחר קפ"דסי'
 דמי דלא לאשמעינן הטעות מ~ום פסול אביו שם שינה טעמאדמאי
 משום טעות ליכא דהתם משום ר~י דמכשיר הלידה ~וםלשינה

 למטעי אתי לכתוב ~ריך כאן אבללכתוב דא~~
~"~ 

 דאתי חיישינן דלא הרי
 הוא אחר אלא המ~רש זה שאין שיאמרו כלומרלמטעי

 ש~י~
 בדבר אלא

 לא דאם ופסק הט~ז הכריע כהן כתיבת והנה דוקא לכו~ושצריך
 פסול כתבו לא אם דשם אביו שם לשינה דמי לא א"כ כשר ה~טכתבו
 למטעי אתי לכותבו הצריך דבדבר משום שינה אם פסול נמי הוהוא"כ
 דבר דהוא משום ל~עי אתי לא כהן וכתב ~נה אם אבל שינהאם

 כשר כתבו לא אם דהא ל~ותבושא"צ
~ 

~~~~
 לפקפק יש

 מח~
 בתשובה הצ~צ וכתב שליח ע"י נשלח שה~ט

סי'
 פ"~

 שליח ~י לאשתו ~ט הבעל דשלח בנ"ד וז"ל
 ה~ט וימסור השליח ישנה והאיך יצחק בת פלונית האשה את ל~רששליח וע~

ליד
 האש~

 נתן בת פלונית
~ 

 דלא למיחש איכא וטובא הבעל צוה שלא
נתכוון

 ל~ר~
 ראיה והביא עכ"ל אבי' שם את שינה ולכך כלל אש~ו את

 בתשובה וכתב המ~ורשת אבי שם ששינו רא"ם מת~ובת לכךדחוששין
 הבעל ע"פ אלא א~ו אבי שם כתב לא שהסופר בנ"ד כ"ש וז"לההיא
 דהבעל דחיישינן כמ"ש בהדיא כתב הרי לקלקל כוון שמא לחוש וישכו'

 עכ"ל ל~רשה שלאנתכוון
 הצ~

 שהביא צ"צ בעל על שתמיהני ה~ם
 שהסופר המעשה היה רא~ם דבתשובת רא"ם ~ת' דידי' לנדוןראיה
 ~מא ל~יחש הוה שפיר וא"כ הבעל מפי אלא אשתו אבי שם כתבלא
 וז"ל השאלה בל~ון ~תב דהצ"צ בנדון אבל לקלקלכוון

 השלי~
 אומר

שה~~~
 ה~~ אבי שם יודע היה לא

 ~~דינה אחד איש שם והיה
 ~ל וכו' עליו סו~ין והיו יצחק היה אביה ששם ~~יד הואוכו' ~

 חיים אנו ~פיה לא דהא לגרשה שלא הבעל דנתכוין נ~ש א~אילפ"ז
 האי~ ~יאלא

 הואיל א~נם האחר
 ונפי~

 רבא ד~ברא ~ו~יה
 ה~עשה היה בנ~ד שאפשר וביותר ~זה לפ~פק יש וכו' הארי את~שיבין וא~

כ~
 ל~יחש איכא א"כ הבעל ~י ~ן כתב ~סופר הרא~ם ~ת'

 ~שם ס"ו בס~ שהיא הנ~ל רא"ם מתשובת דאדרבא ונל~ד לקלקל.כוון ש~
 האשה אבי שם שינוי או ה~יר שם דבשינוי ~ב ושם בנ~ד להתירראיה

אין
 שו~

 ערער בין חילוק
 הבע~

 לא או הבעל כתבו ובין לא או
 אל~

 בכל
 וכיוצא הווין האריך לא או ודן כתב לא אם לדין ד~י דלא פסול~וונא
 רבוותא ~קילין באלו ו~ו' לישני תרי דמשמע משום דהנהו דפיסוליבהן
 דהנהו דפיסולי ה~~ורשת אבי שם או העיר שם ~שינויאבל

 ה~
 משום

 או~ר שהרואהלעז
 וכו' חילוק שום אין המת~ר~ת וזו המ~רש ~ אי~

 ו~ת ר"י דפסקו כהן שאינו על כהן דכתבו בנ"ד ולפ"ז דבריו ~ככנ"ל
 וזו המ~רש זה שאין ולומר ל~י~י אתי לא דבזה ~שום דכשרוהרא~ש
 כדלעילה~תגרשת

 א"~
 כמו הדין זה הוה

 הדיני~
 הואוין האריך דלא

 והט"ז הב"ח פ~ו כ"ב סעי' קכ"ו בסי' הואוין האריךובלא
 ותנשא כשר אז הבעל ערער ו~א הבעל מפי הסופר כתב לאדאם והב"~

 אחר מ~ום בא ה~ט דאם הרא"ש ~דברי דנשמע הב"ש וכתבלכתחלה
 כ~ מי ידועואינו

 עי~ון במקום א~כ אלא ל~חלה לה ינתן לא אז

והשת~
 ידו~ דאין בנ"ד

 דאפשר לאו או הבעל ~פי כהן הסופר כתב אם
 כן כתב והסופר ידע ~אשהבעל

 ע~
 דתשובת במעשה כמו אחר אדם

 לטיבותא תרתי דהוה וערער בא לא הבעל ו~םצ"צ
 הו~ וב~

 הדין
 דב~ום הב"ש כדכתב עי~ון מקום שהוא באשר לכתחלה להדינתן
 לכתחלה ינתןעי~ון

 א~
 ו~ם כתב מי וא"י אחר ממ~ום בא ה~ט

 רבוותא הנך דא~רי דהא הפוסקים מדברי ו~שמע וז"ל מ~אתי פשוט~ט ב~
 ב"ד בפני הדבר שיתברר דבעינן למי~רא ~או כשר הבעל ערער לאשאם
 לפנינו בא דאינו כיון דמםתמא אלא ערער ולא ה~ט הבענדראה
 חיישינן לאלערער

 ש~
 לפנינו בא דלא בנ"ד נמ~א עכ"ל ויערער יבא

 אחר ע"פ או הבעל ~פ כהן נכתב אם א"י ו~ם ערער לאהוה
 כנלע"ד לכתחלה אפילו ה~ט דינתן הדין ~ה עי~ון ~וםשהוא ו~~
~ 

~~~~
 ואיכא וז~ל הוא ~תב ראיתי פשוט ~ט ספר לידי דאתאאחר
 הכהן פב"פ אני ו~תב ישראל ה~~רש דאם שנא מאילמידק

 כדמוכח שמו שינה דחשיבפשיטא
 ממ~

 הפוסקים שנחלקו
 אבל כ~ן כתב ולא כהן כ~וא אלא פלי~י לא וע"כ כהן כתב ולאכהן כשה~~ר~

 פשיטא כהן שהוא עליו וכתב ישראל הואאם
 דכ~

 שינה דחשיב ~ודו
 או רב עליו ~כתב הארץ עם ד~בי שנא ~י ו~"כ פ~ול וה~טשמו
חכם

 ל~
 על ותמיהני עכ"ל ~נוי חשיב

~ 
 הוא דאם ליה דפשיטא

 מה דנפ~יה מסברא פסול והגט שמו שינה דחשיב כהן עליו~כתב ישרא~
 דה~ט בזה ס"ל והרא"ש דהתוס' מצינו ואדרבא פוסק בשוםמ~ינו דל~

 ס' המחבר כ~שכשר
~~ 

 עצמו
 וז~

 לא איך מרן על לי ותמיה
 דשינה דס"נ הזורק בפ' והרא"ש התוס' דברי מתוך מווינא מה~ידברי ד~

 משטרות ~ל~ן דאין מדא' וכו' ראיה והביאו כשר ה~ט לידה~ום
 מוכח בהדיא הרי וכו'ליוחסין

 מדבריה~
 ולא הכהן ב~ט כתב דאפי~ו

 הרי בסופו ~ד צ"ח בדף הנ"ל המחבר עכ"ל מכשירין הם כהןהיה
 והרא"ש דהתוס' כתב ~מודהוא

 ס"~
 ~ל כהן כתב אם כשר דה~ט

 הוא כ~ב ואיך כהן שאינו~י
 מסב~

 לכ"ע בזה פסול דהגט דנפשי'
 כהן אינו באם נחלקו ולא ~ן כתבו ולא כהן הוא באם ~דנחלקוודייק
 התוס' דברי נ~ד שהוא מה דפסול מודו כ"ע דבזה ~וכח אלא כהןוכתבו
 כהתוס' נפסוק ~א זה דין לל~דנו פוסק שום אישתמיט ולאוהרא"ש
 בדין נחלקו שלא מה ואפשר בזהוהרא~ש

~ 
 ~שום היינו

 דבז~
 כ"ע

 ~~שירין והרא"ש שהתוס' כ~ו כשר דה~ט~ודו
 ב~

 המחבר ~תב ואף
 והרא"ש התוס' ד~כשרי דהא י"ל ותו וז~ל ע"א שאח"ז בדףהנ"ל
 ב~יטין אמנם וכו' בשטרות דוקא היינו כהן שאינו ל~י כהןכשכתב
 יאמר דה~אה ל~יטא למיפסלי' איכא וכו' דלעז טעמאדאיכא

זה שאי~
 האי~

 בשינה משא"כ כהן ואינו כהן כתבו או דירתו מקום דשינו כיון
 יש~ת הוכחות לעיל כתבתי כבר הא עכ"ל ~ז דליכא הל~ה~ום
 ד~יא לידה למקום אלא דירה ~ום לשינה דמי לא כהן דכתיבתלענ"ד
 בשטרות ~לא הכשירו לא והרא"ש דה~ס' החליט לא ~"כ הנ"לוה~חבר
 דמתוך דכיון יראה ול~ד וז"ל כתב אח"ז ~ם לומר יש דרך כתבדהא
 ~ש~ע ה~ידה ~ום שינה ~בי וזולתם הזורק בפ' והרא"ש התוס'דברי
 וכו' כהן שאינו מי על כהן כתבו אם אפילו מכשיריןדהם

 ל~~רדאיכא ואע"~
 דל~

 שטרות בשאר אלא כהן שאינו ל~י כהן כשכ' הכשירו
 שהיה ~לשונו ~ש~ע הרי ~כ"ל ו~ו' לעז ~שום לפוסלו יש בגיטיןאבל

 הדבר ~ליט ולאכ~סתפק
 והרא~ דהתו~

 ו~~ד בגט פוסלין
 החכם פלונידכתב ד~

~ 
 ~דין הר~ה ל~ד הכי בר שאינו

~ 
 דהתוס'

והרא"ש
 הכשי~

 ב~ם
 כת~

 ביניהם לחלק שיש ואף כהן שאינו א~י ~ן
 הוה ~כם כתיבתדבדין

 ~נה~
 בשם הטור ב~ון כדאיתא סופרים ק~ת

 ~רא דפלגו ספרא והניהר~ה
 וכ~

 דאין כהן ב~תיבת ~א~כ
 ל~וש ישוא~כ ~ה~

 ~~~ לל~
 ~י ~רי ל~ז לחוש דאין א~ורה ~תי הא

 ~כתב~דא
 הזו~ ~ הרא~~

 לחוש דא~ן הלידה ~ום ~~ ~י
~  



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~"~~~~~~ ~~ 
 ל~ל ידוע אינה נמי ~הונה ל~ל ידוע ~ינו האדם לידת ד~וםמשום ~~~ ~~~~~~~~

ועוד
 ממ~

 ו~"ל קפ"ד סי' ~סקי' ~רא"י שהביא בתשובה הרא~ש
 לשונו לעיל ~דהבאתי הטעות ~ום ו~ו' נקט הפסול שורשדה~"ש
 ב~ינה אלא המגרש זה שאין שיאמרו ללעז לחוש דאין ~"לדנתבאר
 ל~בו שצריךדבר

 משא~~
 לידה

 שא~
 דנמי ~הן ובכתיבת ל~ותבו

 הט"ז ~דפסקל~תבו א"~
 א"~

 שא~צ דבדבר משום שינוי בו פוסל אין
 מקום הוא אם דלענ"ד סלקי וב~א נחתי בהא ללעז לחוש איןל~ותבו
 משום אמנם ל~חלה וינתן ~שר הגטעיגון

 ~ו~
 ו~ני דא"א

 ~ב~
ג~

 פסול ~הגט ליה פשיטא הוה
 ב~

 על ~עמיד ואירא זחלתי ל~ן
 אם אמנם לבדי העניהדעתי

 בהוראה ~ומחים ~נים ~ני א~י יסכי~
 יכול אזי ~לתו רוםמלבד

 מ~~
 מעשה לעשות

 ובא~
 מבטל אני גם

 ~"דדברי.
 יצ~ו והגליל לבוב חופה"ק רפא~רט ~הן חיי~

~ 

~~~
 בת לאשתו יוסף בה~ר מרד~י מוה~ר שנתןהגט

 צבי ה~
הירש

 מק~
 נאהריוב

 ואח"~
 ~ירת ~תב ~וציא

 מוד~
 ש~ר

 אנוס ~ד~י ה~ר שהיה מבואר הנ"ל ~מ וב~תב אנ~ים שלשהבפנ~

 גוי~ע~
 באונסו ה~י~ ש~דים מ~ד לרבים ~ורסם היה והאונס

 בביטול זו מודעא מסירת אבטל אם ~ף הנ"ל מ"מ בכתבונאמר
 ומודעא~דעא

 דמוד~
 מו~רח אני ה~ל את מודעות עידי ~ל סוף עד

 ~רחי בעלל~ות
 ש~

 ל~ם הידוע אונס מחמת ב~וני
 ואח"~

 אבטל
 במ"ש קצת מגומגם הזה שלשון ואף ע~ל זו ~דעא מסירת ע"י ה~לאת
 הכתב ~שה מתוך ני~רת מחשבתו ע~"פ מו~ות עידי כל סוףעד
 דהיינו מודעות העידי י~ול גם אם ואף מוד~ת ~ל ~ף עד~~ל

 בג"נ שמבטלין~דרך
~ 

~~~
 שא~תוב הדב~ם לולילענ"ד

 לק~
 ש~תב אף בטל הזה הגט הוה

הב~~
 דבריו אחר הול~ין לעולם ~לל דרך וז"ל ג' ס"ק ~ל~ד סי'

 ~ר אם ואפילו ~ו'האחרונים
 מוד~

 דבריו ~מ ע"ז גם
 או~ ואני ו~ו' ~תב הרשב"א מיהועיקר האחרוני~

 גם שיפסול ספק ~ל לצאת
 מסר אם אפילו ל~ן ~ו'העדים

 מוד~
 ה~דים פיסול ועל הביטול על

 דהא להאריך לו שהיה במקום קיצר ע~"ל עיקר האחרונים דבריומ"מ
 הטור ד~תב אהא ~ה סי' בח~מ שהקשה הב~י קושיית ~זתיקשי
 הרמב"ם ודברי האי רבינו דברי ש~באחר

 ו~
 וז"ל ~פס

 הר~ ו~~~
ד~

 לו שהודה או ~ו' העדים שיעידו עד בזביני מודעא ביטול מהני
 מסרשלא

 ~ד~
 ~ז ע~"ל כו' ~~ה ~ע"ד ד~דאת ל~ן קודם

 אנוס ש~וא ד~יון לי תמיהא וז"להב"י הק~
~ 

 אי~א הא זו הודאה מועלת
 ~ו' לשחוור ~ו' ליה ממטי הוה ליה דאודי לאו אילמימר

 ו~
 שתירץ

 נראה ולפענ~ד וז"ל בב"חע"ז
 דה~

 העדים שיעידו
 שהו~

 הנגזל
 לי~א דהשתא הגזלן בפני שלאבפניהם

 הודה הי~ה דמפני למי~
 הי~ה ד~ני למימר לי~א לב"ד דבא ד~יון בב"ד בשהודה נראהויותר
 מו~א מ~ר ~יה לגזלן יגידו לא דב"ד ודאי דהא בפניו שלאהודה
~ל

 ז~
 תקיפה ~דו

 ל~ וא"~
 מסר שלא להודות לו

 מוד~
 לשונות ושאר

 ~ן דהא שבגיטין מודעות בביטולשאמרו
 ע~

 ה~ר יוודע ~רחך
 הגט ה~דר רשא~ אין כן יאמר לא אם דהא גט ליתן ~ותולה~נס
 הגטלסדר

 וע~
 הגט מסדר אינו מדוע להמאנס להגיד מו~רח

 הי~ה דמפני העניןהדר וא"~
 או~

 אלא ~ן הקשה לא שהב"י ואף זאת ~ל
לדעת

 ש~~ רמ~
 ר~א אבל והרמב"ם וה~~ף האי ~~ינו

 ~ ~ני עולם עד המודעות ~ל ד~שבטל~הרא"ש ה~ר~
 סי' שבעה בנחלת

 ב~ירת טעמא הוא מידי לי וקשיא וז"ל ~תב הרא"ש דברי ~חרמ"ג

~ד~
 דלא ד~י' ~גילה דעתו בתר דאזלי' ~ו' ד~ני

 ~י ~ו' תחלה שגלה דעתו בתר וליזל ה~י נימא נמי ~ש~טלגם וא"~ ו~ני ג~
 ל~~

~
 ~ל שביטל ל~תוב אנסוהו ~ך למ~ור שאנסוהו ~שם מו~רח הוא
 והיינו ע~"להמודעות

 מ~
 ומסיק הנ~ש והאריך הב~י קושיית

 באונס י~ לאדאם לחל~
 א~ ~

 שמסר העדים
 מוד~

 ובפני ~פניהם
 באונסא אבל בטילה המודעא אז ~ו' מודעא ~ל בי~ול ~תב ~ו'אחרים
 ~סר העדים אלו ולא כ"ע ~'שידעי

 ~פני~
 ~ד הודעא

~ 
 האונס

 מודים ~~~ש הת~' ~פילו ומ~~ם גלויהוא
 דהמוד~

 קיימת
והביטול

 וחיל~ ב~
 מדברי משמע ו~ן ע~"ל ~רש~ל בדברי ~אתי זה

 אליבא הם הריב~ש ד~רי שנ~ה הנ"ש ו~תב~~~ש
 ד~~

 אפילו
 דברי ושגם~ ה~ן ~בר~ ~ן הנ"ש הו~יח ~ד ~ש ~~~ש~וס'
 לשיטת אפילו הםה~ן

 ה~ו~
 ~לל דרך הב"ש מ~ש ו~"ז וה~"ש

 שחתומים העדים מלבד רבים דידעי הי~א ד~א הוא ~ללא ~ווכו'
 המודעאעל

 שהי~
 המודעא אזי אנוס

 קיי~
 ~בנ"ד בטל והביטול

 מי וראיתי בטל ~ט שיהא ראוי היה ל~ים מפו~ם היהשהאונס
 למימרשטעה

 דב~
 דההוא אמרינן במ~ירה ודוקא ~מ~ירה קיל

 אפילו בגט אבל ~ו' ל~בן דאנסי'אונסא
 ידו~

 למיהב דאנסי' דהאונס
 דאנסי' הואגיטא

 נ~
 בביטול

 המוד~
 מעושה גט ~דין ~שר הגט אפ"ה

 הם ואלו~ישראל
 דב~

 סי' בח"מ הב"ח
 ר~

 טעות אבל הנ"ש הביאם
 ד~ופין הי~א דין ע"פ אותו ~ופין שב~ד היינו ביש~ל מעושה גטדזהו
 מגבי בגט ח~ר ~נס ישראל דאנסי' באונס אבל ותש~ח דוקלגרש
 בא~ הב"י כמ"שזבינא

 בשם קל"ד סי'
~ 

 עד אנסוהו אם יונה
 שביט~

המוד~
 יש גט ולענין ו~ו' ומתנה בגט הדין ו~ן קיים מ~רו שמסר

 ויהיב תלוהו דהא ומתנה בגט הדין ו~ן לומר דעת על עלה היאךהם תי~ ודברי וז~ל הנ"י עליו ו~תב יונה רבינו ע~~ל ולהחמיר בדברלחוש
 אני ~ו וגדולה ממ~י~. ח~ר דגט הרי ע~~ל הוא ~לום לאו גירשאו

 ידעי ~ים אם בין הנ~ש דחילק להא צרי~ים אנו אין דבגטאומר
 ובין העדים מלבדמהאונס

 א~
 אפילו אלא ~אונס ידעי לחוד העדים

 דהא מועיל הביטול אין אזי אנוס שהיה הוא שהאמת רק רבים ידעילא

~
 בטור מבואר ובמתנה ופוםקים בגמרא ~מ"ש להם אחד דין ~מתנה

 הרא"ש דא~לו רמ"א ובהגהת ר~ה סי'ח"מ
 ס~

 אנוס ד~שהוא
 בג~נ ש~טלין ~דרך שביטל אע"ג ~לוםהביטול אי~

 ה~ וא"~
 ~ה בג~~

 בביטול מבטל ד~ש~א קל~ד סי' ב~"ע ר~א ד~ב והאהכי
 ~דנקט אונס דלי~א הי~א התם דאיירי ~שום היינו ד~ני ו~ו'דנפקי מודע~

בש~
 שאמר האונס אם ואפילו ~ונסו את מ~ירין שאין א~פ וז"ל

 אומר אם דסגי וי"א ר~א הגיה וע"ז ~' שיבטל צריך ל~ן ~ו'שקר הי~
 אבל ו~ו'~~טל

 ה~ אי~
 וני~ר נודע

 אונ~
 ~מ"ש דינו הוה

 ואד~א ממתנה גט שנא ד~י מועיל אינודהביטול ב~~
 איסו~

 דא"א
 היינו ~אן ~~ר הב"ש על לק"מ נמי והשתא לן~מירא

 ה~י גט גבי ~אן רמ"א ~תב לא דבאמת והא ~לל אונס דלי~אאיירי ד~א~ משו~ נ~
 סי' בחו"מ מתנה גבי שכתבדינא

~  
 אמ"ש דסמך משום היינו

 ~דין שלא אנסוהו אם מודעא מסר לא אם אבל וז~ל ה' בסעיףגופי' בש~
 מודעא מסר לא אפילו פסול ~דין שלא שהוא דבאונס בהדיא הריפסול
 וז"ל בהדיא ה' סעיף בלבוש ~דפירש מודעא ביטל אם אפילווהיינו
 מודעא ומסר ~דין ~א אנסוהו אםו~ן

 ואח"~
 לבטל אנסוהו

 עדהמודעות א~
 שא~

 ודאי ~נסוהו ~דין שלא שמתחלה ~יון אני ~צה
 לא הביטולגם

 ג~
 מסר ולא ~דין שלא אנסוהו אם ל~ן בדעתי'

 עכ~ל פסול גט זה הרי אני רוצה ~מר ואפילו האו~ס מתוך נתנואלא מוד~
 פסול הגט הוה בנ"דהרי

~ 
~ ~

 הנ~ל מרד~י ~ו' מחמת להתיר מ~ם ~נ"ד ~אתי
 נטרונאי רב בשם ~יצד בפ' הביא והרי"ף אחרת אשהנשא ~ב~

 דאמרינן ב"ח הולד שפחתו על דבבאגאון
 חז~

 בעילתו עושה אדם אין
 ו~תמאב~ז

 שח~
 ~~ים וה~"ש

 נ~
 חולק שהר~"ם ואף לזה

 שבעל בחזקת הזונה ד~ל ונימוקו טעמו ~~ש זה בדין דוקא היינובזה
 ~ו אי אבל זנותלשם

 טע~
 ~שרות בחזקת מישראל אדם ~ל ~ונה

 בשם הביא הד"מ והנה מחזקינן לא ב~יעי אינשיואחזוקי
 היה שהמסדר גטשפסלו ~~~

 נו~
 וז~ל ו~תב א~תו על אשה

 ונקר~
 ~ריין

 הרי אשה לעדות פסול ה~יות על החשוד ז"ב בפ' וא~ינןו~ע
 אשה נושאשמדמה

~ 
 העריות על לחשוד אשתו

 וא"~
 בנ"ד

 שנ~
 אשה

אח~
 ממש דהוה ~ריות שהיא ~י~ לעבור חשוד אדם אין א~רינן

כ~
 המ~מ ביטל מסתמא ואמרינן זנות בעילת בעילתו עושה אדם דאין
 ואל אונס בלי שלם בלב גמורבביטול

 יק~
 ממ"ש

 ~י' ~ח סי' בא~
 בהג~ל~

 דמשמע ~ניהם גט צרי~ה אחר קידשה ואם
 ספק הוה דהתם ז"א בב"ז עושה אדם דאין ודאית חזקהזו דאי~ לכאו~
 ש~

 סבר
 תנאו סמך ועל התנאישנתקיים

 ב~
 מטעם בזנות ביאתו תהיה ולא

 ובב"ש. בח"מ ע"ש בב"ז עושה אדם אין חזקהד~"ל
 אמנ~

 היתר אין
 הרמב~ם לדעת אלא מספיקזה

 דמח~ דס~
 אדם דאין זו חזקה

 קידושין וחלין לתנאי' אחלי אחולי אמרינןבב"ז עו~
 ה~שוני~

 ~ם לפ~ז
 אמרינןבנ"ד

 מח~
 ~תא איגלאי אחרת דנשא דמאחר זו חזקה

 לה~"ש ~בל ~וא בעת הגט וחל ה~מ ביטל ~ט נ~ינת~בשעת ל~~
 ש~דש ~~~ן בב~ז עושה ~דם דאין חזקה ד~מתדס"ל

 אות~
 בעת

~יאה
 א"~

 בב"ז עושה אדם דאין בח~ה תו~ת אין ~נ"ד
 ~חרת שנשא ב~ה~השתא דא~

 ביט~
 ~מסירת

 מוד~
 הגט בשעת דהא

 ~שר גט ~והלא
 וא~

 על שמ"מ גט קל"ד בסס~י קי"ל הא
 נתינת~

ו~"~
 לחזור א"צ ~בר לך שנתתי בגט תתגרשי לה ואמר ~~ונו ביטל



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

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

~~~

 אבל בשלימות האשה ביד עדיין ה~ט אם איירי דזה ז"א ממנהולי~ו
 בשעת שביטל מה מועיל מאי המסדר ביד קרוע כבר שה~טבנ"ד

 גם לכאורה א~נםהא~ת שנ~
 לד~

 התם דב~מא ל~פק יש הר~"ם
 לכן קודם ולא לתנאי~ אחלי~ ובעל שנשאה דבשעה ~ב על דאףאמרינן
 והוה בטל התנאי הכיאפילו

 למפ~
 אבל ~ קדושין קידושיו

 ה~
 אף

~~
 ה~מ מבטל האחרת שנשא

 עכ~
 ה~ט בשעת

 המוד~
 הוה

קיימת
 וא~

 דאפי~ ~יסא ~אידך נראה הישוב אחר אמנם כלום. ה~ט אין
 דנהי בנ"ד להתיר יש הרא"שלדעת

 ס~ ד~
 לתנאי~ דאחלי להרא"ש

 דהחזקה דס"ל נשמע ע~פ דמקדשה הוא דהשתא אמרינן אלאלמפרע
היא

 טו~
 וא"כ בזנות ~שה אדם דאין

 הח~ מח~
 דהוא צ"ל ע"כ

 דבשלמא ~ם בלב ~מור ביטול ה~ט מעשה בשעת דביטל בנפשיה~יודע
 דמקדש הוא השתא למימר דאיכא למפרע דאחיל מוכח לאהתם

בביאתו
 ואעפ"~

 דיודע נימא לא דאי בנ"ד אבל הח~ה איתרע לא
 נכחיש א"כ מעשה בשעת ~מור ביטול דביטל~נפשי~

 החז~
 ישראל דכל

 כ~ותבחזקת
 ~ ודו~

~~~
 הבעל שתק הוה אילו שהרי והוא ברור היותר להיתר טעםנלע"ד
 ביטול ב~קת ה~ט בשעת שביטל מודעא הביטול מחזקינןהוה

 האחרונים דבריו בתר אזלינן דהוה לכן קודם מודעא שמסר אף~מור
 המ~משביטל

 וא~
 לאוסרה חיישין הוה לא הים במדינת הבעל היה אילו

 דהוה משום אונסו מחמת הביטול הוה שמא למימר א"א איסורמספק
 שנשא מאחר ~ם ומה להודיע עליו מוטל הוה הכי הוה אילואמרינן

א~
 בחולין התוס~ כמ~ש כשרות בחזקת הבעל את מוקמינן הוה א~כ

 אתיא רובא בתר דאזלינן מנלן~בי
 ממ~

 שמא שהקשו וכו~ אביו
 דשמא ה~ק מבטלת זו ח~ה וא~כ ע~ל צדקת ~חזקת האםמוקמינן

 דהשתא אלא כשרות בחזקת הגט מוקמינן והוה חפיצה בנפש ביטללא
 מר~ו~ו היה לא שהביטול ו~עיד לה~ט מרע שהבעל מה ריעותאנולד
~~וב

 כ~
 מפיו ולא עדותו מחמת אלא איסור צד לנו דאין וא"כ באונס

 שהרי רשע ~מו מ~ם אדם דאין משום נאמן אינו שהרי חיים~נו
 הנושא ורשע עבריין דנקרא כתבמהרי~ו

 א~
 שסידר ~ט ופסל א~תו על

 למימר ליכא וכאן מ~ר אדם דאין א"נ שאומר במה רשע~כשנקרא
 משום דיבורי~ פל~ינן עמי זנתה אשתך ~בי דוקא שהרי דיבורי~~ל~ינן

 ~ד הכא אבל עמי תיבת אמר שלא ~ד לי~ מאמינין זנתה שאמרשאחר
 טוב ברצון בטלתי לאכשאומר

 ת~~
 אשה שנשא במה רשע ~מו ~שה

וזה
 מוס~

 ובת~ובת ~ה פני ובת~ ח"צ בת~
 עה"~

 הגדולה ובכנסת
 וכתבו הסכימוכולם

 הל~
 ~שים אדם אין בישראל רווחת

 עצ~
 רשע

 אין ושוב וברור צלול ~נ~ד זה וטעם דיבורי~ פל~ינן למימרו~יכא
 הנלע"ד כלל האשהבהיתר לפקפ~

 רפ~ורט ~ןחיים ~בתי~
 ח~~

 יצ"ו והגליל לבוב
~ 

~ ~~ ~~~~ וי~~~' י~~ ~ו' ~~ ~~~~ ~~~ ~~~י~ ~~~~ ~~ ~~~~ ~י~~~~~ ~  ~ ~ ~~~ ~ו~~~   
~~ 

 ~ ו~~~ ~~ ~~ ~~ ~יר ~~~~ ~~~ ~~~~י

~"~~~
 ה~ט בנדון הנעימים אמרותיו כפול ~~יעני להודיעובאתי
 יסורין ל"ע לי והי~ אתי הי~ לא בריאתי שאיתן בעתהידוע

 ~ם ומה תורה ביטולשל
 עת~

 את ואודה ~ראוי לאיתני שבתי לא עדיין
 יש שלענ"ד במה אחשה לא והנה מכ"ת בדברי עיני ושמתי זאת עלד~

 שהטור מכ"ת ~ש ~רץ בקי~ר דבריו עללהשיב
 סי~

 כתב קמ~ח
דהלכה

 והב"י ~ש"ע לפסוק תמיד נ~ררין אנחנו הלא דמתני' יוסי ~
כתב

~ 
 ~י~ אחר

 הרא~
 כחכמים והלכה וכתב הרי"ף ~ירסת והטור

 פ~ול~
 סי~ בש"ע

 קמ~
 שום דאין דמשמע ~ט דהוה בסתם ב~ סעי~

 ונראה עליו השי~ לא ורמ"אספק
 שמסכי~

 לפסק
 הש~

 שפסק
 הרבה פוסקים שיש המרדכי דברי אחר בד"מ נמי כמ~שוהרמב~ם כהרי"~

 נאבד או נשרף אם דאפילו וס~לדחולקים
 ופלוגת~ כ~

 בנאבד היינו זו
 מודים דהכל אפשר ברשותה שאינו רק קיים ה~ט אם אבל נשרףאו

 לנאבד ברשותה אין שהשוה במה יחיד שהוא אפשר ומהר~מ ~טדהוה
 ועוד וז"ל מהר"מ דכתב הא ~מיט ~מרדכי לדבר ראיה וקצתונשרף
 משמע וכו~ אחרים ברשות מונח ה~ט אם וכו~ ~ת דלדברי אניאומר
 מסכיםדאינו

 ב~
 קמ"ה סי~ הב"ש נמי מ~ש וא"כ מ~מ לדעת

 לא דהמרדכי משום נמי טעמו קיים ה~ט שיהא המרדכי בשם~~ ס~
 לפסוק בדעתו החליט שלא נראה עצמו מהר~מ ומדבריכמהר~מ ס~
 כ~

~
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~ ~ ~  ועוד שכתבל~שה 
 דמש~ אני או~

 לו נ~ה דנפש~ ד~ברא
 ~~.כדעת ~

 ו~
 ש~יא

 מכ~
 ~ראנ"ח בשם מאלי~ ~~ב ספר ~שם

דזה
 הטור דברי נ~ד המה דבריו מנקרע טפי ~ר~

 והש~
 סי' והלבוש

ק~ו
 סעי~

 ע"ת מ~רש בין ו~ה ~"ל ~'
 ל~

 שקבע
 ז~

 ע"ת שה~~רש

 ~םי~
 ~ירושי~

 וכו' לפיכך וכו~ מיד
 נת~ר~

 קיים ה~ט היה אם למפרע
 וכו~ ~רשותה שאינוא~פ

 אב~
 ה~ירו~ין התולה

 בז~
 לפיכך ~ו'

כשה~יע
 הז~

 בטור איתא וכן הלבוש עכ"ל ברשותה ~~ט להיות צריך
 שםוש~ע

 ואע~~
 אליבא למ~ע ~ט הוה אז דבריא מתנאי מיירי דהתם

 לדעת ~כ~מ ב~ט משא"כדכ"ע
 ר"~

 עד לאחר דעתו ש~א לן ד~פקא

 מ"מ ~'תה שלפניש~
 עכ~

 מדבריהם לנו יצא
 דנק~

 מאינה ~רע
~רשותה

 ~ דבנק~
 הוה ברשותה ובאין תנאי ~ל ב~ט אפילו גט הוה

 וא"כ ברשו~ה שיהא בעינן בזמן ה~ירושין התולה ב~ט רק ~ת ב~ט~ט
 להי~ת דא"צ ס"ל מיימוני שבת' מה~מ ~לת ~ראש~ים ד~לאפשר

 דברי פירוש היה אילו ואף כפ~וטן הב"ש דברי כמשמעותבר~ותה
הב~

 אח"ז הביא שהרי להלכה כן הב"ש החליט לא הלא מכ"ת כרצון
 אם אפילו ~כשיר ה~מדעת

 נקר~
 דכשבא מהש~ס להוכיח דיש ועוד

 אחר ביד אח~כ שהוא אף לידה אחת פעםה~ט
 מ"~

 ~א ~ט הוה
 איכא הש"ס ד~מר י~דא ורב ~ונא דרב בפלו~תא ע"א ע"ד דףדאי'

 ברשו~ה שאינו או קאמר לא ואמאי שאבד או ה~ט ~נתקרעב'נייהו
 ד~ת אלי~א כמו בבריא הדין הוה יהודא לרב דהאאח"כ

 בש~~
 דכ~ו

 כך ה~ט לאחר היה דדעתו ~~ינן ~ש"מל~ת
 הו~

 בכל יהודא לרב
 ה~ט שאין ד~ה אע"כ שתתן עד ~~ט חל דלאתנאי

 ~רשות~
 דמי לא

לנק~
 ואל

 יד~
 ונקט וכו~ רו~לא כי תנא אטו לומר

 נק~
 ~בד

 אהא נמי דקדק ב~מו מיי~וני שבתשובות ~ר"מ דהא ברשותהאינו ו~~
 ~מ דביןדקא~ר

 נ~ע נמי קאמר לא אמאי א"ב ~לוי ~שם יוסי ל~
 ו~ז א"ב בר~ותה אין אוואבד

 תי~
 נ"~ ומאי בינייהו מאי לי~ מיבעי' וא~א וכו~~בינתיים ימי~ קתני דברייתא י"ל וז"ל שפיר

 בימים
 הונא רב ~ב אבל עכ"ל ~ק או תלוי' בעילתה אישבינתיים

 ו~
 יהודא

 ~א~י
 שבא כמו ~ט הוה דכשתתן ודאי אלא א"ב ברשותה אין קאמר

 אתקין דפ~ה ב~יטין דאיתא מה ע"פ נכון טעם ליתן ולענ"ד לידהפ"א
 דאמר ~יום או מעכשיו האי ~כ וא"כ וכו' דנן מיומא וכו'רב

 דנן ~יומא נכתב ואח"כ ב~ט זמן נ~תב שהרי ~~ט שנכתב ליוםכוונתו
 עלדקאי

 יו~
 ~רע דשכיב דמעכשיו ~ת דקא~ר והא ב~ט שנכתב

~וונתו
 לש~

 דאפשר מה כל ה~ט לאחר דדעתו המיתה דקודם
ז~ו

 הת~אים לדברי טע~
~ 

 י~ודא
 ו~

 עד~ין הוה לא דבימיהם יוסי
 הוה ושפיר זו תקנה תיקן רב שהרי דנן מיומא ב~ט ל~ובה~~נה
 כאומר ~עשהה~ירסא

 ורב ~ונא רב בי~י אבל בעולם שאני מש~
 תחלה שנכתב היום על ~אי דנן מיומא לכתוב רב אתקין דכבריהודא
 כן ואםב~ט

 למי~ לי~
 הוה דא"כ ה~ט לאחר היה הש"מ דכוונת

 בינייהו איכא למימר הש"ס ~י הוה לא וא"כ ופסול מוקדם גטליה
 שחי~ו כ~ו א"ב ל~מר מצי שפיר ונאבד נקרע אבל בר~תהדאין
 להיות צריך דה~ט ב' סעי~ ק~ו בסי~ האחרונים וכל והש~עהטור
 אבלקיים

 א~
 גומרים ואין מעכשיו ~תחילין שה~ירושין ברשותה להיות

 ל~ת אפילו ולפ"ז יעיי"ש ובב~ח בלבוש הוא כך התנאי שיתקייםעד
וסיי~ו

 ~~~ ל~יו~ א"~
 רב כתקנת לכתוב נוה~ין דא~ לפי ברשותה
 ולעולם דנןמיומא

~ 

~"~~
 מהר"פ ~ת' קולון מוה~י של ה~ט מסדר ראיהמכ"ת

 היה שהתנאי איירי דשם ראיה אי~ שלם ה~ט שישאר~כתב דל~
 ה~ט שיהא בעינן שפיר ובזה חנוכה כל ועד מכ~ן פניך נ~ד י~ור לאאם
 לה וקבע הואיל התנאי ז~ן כלות עד שלםבידה

 ז~
 ובקבע

 ז~
 שאני

 ד~מנה~ ז~ סעיף ~~ד םימן דא~א מה ~פ חדא טעמי~רי
 ~תנות

 של ה~ט בסדר שם ~ם שנאמר וכמו פייס ~לא לומר נאמנתשתהא
 פניך נ~ד ~ר שלא לומר עליו נאמנת ותהא וז"ל הנ"למהרי"ק

 דאל"כ הא~ה ביד שלם ה~ט שיהא ~"כ צריך זה דב~ביל אפשרוא~כ עכ~
 בנפילה כד~ינו שלה ~נאמנוח~יתרע

 דאיתר~ דשטרו~
 אם הנאמנות

 נ~ד עבר שמא חייש~ הנאמנות ובלתי המלוה ~ת"י יו~א ~טראין
 ~פ איכא טעם ועודפני~

 ~נ"ל ס~ דאי~ ~
 ס~י~

 ובלבוש ~~
 דאםד~ סעי~

 א~
 אם

~ 
 אבא

~ 
 וחל מע~שיו דא' א~ג ~ט יהא ~"ח

ה~ט
 ל~~

 אם אפ~ה ~~ט נתינת ~עת
~ 

 ויש ~"ח בתוך
 דכיון א~~ ~"ח סוף עד ל~ק תנשאלא יב~ ל~

 לא ודאי ש~
 אפ~ י~

~~ינ~
 א~~ יעיי~ וכ~'

 וקבע הואיל נמי הכא
 ז~

 א~ג
 א~~ ד~דינ~

 מתר~ לחדא מהרי"ק דכוונת לומר וע"כ ~זרי' אפ"ה שלם ברשותהלהיות
 אינה ד~ת הסברא דהא לדבריו טעם שום אין דא~כ הנ"לטעמי

 לומר כרחנו ועל וז"ל וכתב מכ"ת שדחק ומה ה~ט ל~חר דדעתובש"מ אל~
 ~~ו הטור מדברי נסתר זה הלא ש"מ ד~ט לתא משום הואשהטעם
 קמ"ובסי'

 ~י~
 אם ברשות' להיות שא"צ בריא ב~ט ש~תב ב'

 יעיי"~ תנאיעל ני~~
 אביו כהרא"ש ר"ת בשיטת אזיל הטור והלא

 אבל זמן וקבע הואיל כדא~ן אלא שלם ה~ט שיהא בעי לאדמהרי"ק אע~
 אפילו ברשותה ה~ט שיהא בעינן לא ~י אם מעכשיו סתםבאומר
 דנן מיום דידן ב~יטין שכותבין מה לפי וסייעתו ר"ת~יטת

 כולםוסייעתו ור"~
~ 

 ויעיין התנאים דבימי א~יטין ~לא אמרו
 בב~~

 סי~
 מ"ש ד' ס"קקמ"ד

 ש~
 שלא דבריו כתב מאלי' מכתב שבעל נראה ~ד

 היה שלא דכל במהר"מ מפורש זה דבר בא ~בר וז"ל שכתבבדקדוק
ה~ט

 בש~
 אלא בא~ם או ברה"ר היה לא אפילו האשה ב'ד מיתה

 מאילו בא~ם כשהוא ~רע לפ"ד הנה עכ~ל ~ט הוה לא אחריםברשות
 ובאמת אחרים ברשותהוה

 מהר"~
 ~נח אי ~עי' לא ז~ל איפכא כ'

 הרי עכ"ל לא בא~ם מונח אפי~ אלא מ~ורשת דאינה אחריםברשות
 לדעת אחרים מרשות עדיףדא~ם

 מהר"~
 מאלי' ~כתב בעל כתב עוד

 הפ~ידתודאפילו
 האש~

 אליבא בזה הכשיר והרשד"מ וכו' אחר ביד
 ד~ם כ' והוא וכו'ד~ע

 ז~
 יועיל לא

~ 

~~~
 וז"ל ופירש כאומר נעשה ד~רס ר~ח אשיטת לכאורה דהאנלע"ד

ו~
 שאני מעת או קאמר ממש מהיום אי ליה מספקא יוסי

 בתוס' ר"י וכ"כ עכ"ל מ~ורשת ואינה ~~ורשת הויא הלכך קאמרבעולם
 לי וקשיא תנאד"ה

 אי~
 בזה לי' מספקא יוסי דר' לומר אפשר

 הש"סקאמר ה~
 בד~

 כ~ון ופירש"י פה בעל אפי' ס~ל יוסי דר' ע"ב ע~ב
 ~ט~בי

 שנכת~
 מתי אם ~יטך זה אומר לה וכ~מוסרו כהלכתו

~ 
 אמר~

 מהיום אמר דלא הי~א אפי' דשטרא מזמן בי' ~דר נהלי' מסרי'דכי
 היכא דאפי~ נאמר איך וא"כ התוס' וכ"כ מו~יח שטר של דזמנומשום
 לכתוב התקין דרב מדא~ר מוכח יוסי לר' לי' מספקא מהיוםדאמר
 אפילו אמר יוסי דר' ש"מ יוסי ~דר' לאפוקי וכו~ דנןמיומא

 פ"ח הכ"מ דכתב אהא נמי לי קשיא ומהכא התםוכדפיר~"י ש"~ ב~~
 דאפשר~ירושין ~לכו~

 ד~ב הש"ס מדאמר דז"א וכו~ ב~יטין מודה יוסי ד~

כנ"~
 ע"פ ליי~ב ונל~ד

 מ~
 ~ירושין שבה' המ~מ לדברי בה~"ה דאי'

שאחר
 העיו~

 א~ ענין אל התוספ~א ו~רסת ה~מרא ~רסת לקרב נוכל
 ואינה מ~ורשת ב~~רא ד~רסינן דהא כנל~ד דבריו ולהבין ודוקוכתב

 דה~ה ~ל אינומ~ורשת
 ספ~

 דבר לכל מ~ורשת דהוה ר"ל אלא מ~ורשת
 לומר היינו מ~ורשת ואינה חכמים דקאמרי ו~א בתוספתא דאיתאכמו

 כאינה הויא מזונידלענין
 כ~ מ~ורש~

 מזוני לה להוי אמאי וכ"ת זירא
 וחכ"א ד~רס בר"ן כדאיתא י"ל דבר לכל היא מ~ורשתהא

 ה~מרא ופריך דברלכל מ~ורש~
 חכמי~

 דר~ בינייהו איכא ומשנינן ר"מ היינו
 דעל~א מ~ורשת כספק היא הרי בחייו ~בי~ דא~ידא כיון דלר"מזירא
 ~כ במזונותיה ~ייב הבעל אין לה~ברר עומד שהדבר כיוןולרבנן
 משום מזוני לה דאית לחכמים ס~ל ה~מרא ~רסת דלפי אניואומר
 דחכמים דהא הבין והמקשה דבר לכל מ~ורשת דהיא א~~ ~ב''דא~ידא
 ר"ל מ~ורשת ואינה מ~ורשתאומרים

 דהו~
 פריך ולהכי מ~ורשת ספק

 היינוח~~ים
 יוס~ ~' אליבא תנאי ותרי זירא דר' א"ב ומתרץ יוסי ~

 ס"ל א~ דתנאוכדפירש"י
 דהוה ס"ל יוסי ד~

 ספ~
 ואין

~ 
 ותנא מזוני

 ס"לדחכמים
 היא מ~ורשת אלא כלל ספק ~ן דאין סבר יוסי ד~

 לר"מ הר"ן כדכתב דהויא ור"ל ~זו~י ~נין מ~ורשת אינה רק דברלכל
 ה~ ~נאי תרי דהני ונ~"ד ~חייו ~בי' וא~ידא הואיל מ~ורשתכאינה
~

 ע"פ אפי~ ~וכיח שטר של זמנו סבר יוסי דר' ד~"ל נשיאה יהודא
כדאיתא

~ בד~  
 סייעתו כל המה תנאי ואידך

 ד~
 לו הודו

 בד~
 ~ו

 ס"ל לא דב~פ וס"ל~~ב
 ~ו הודו ולא ד"ה שם תוס' ועי' ה~י יוסי ל~

 דקשי~ ~י מתורץ זהולפי
 ר"ח אשיטת לי

 ור~
 משום וסייעתם

ד~מ~
 מספקא יוםי דר' ס"ל וא"כ נשיאה אדר~י דפלי~י כ~נאי ס"ל

 יש אנן א~נם ודוק ד~רא מזמן בי' דהדר ~פ אמר דלמא ~ט ~בילי'
 דהוא כרבא לפסוקלן

 בת~
 לי~ דפשיטא

 ב~פ אפילו יוסי ~~ דהלכ~
 לאחרובפרט

 תקנ~
 לכתוב רבא או רב

~ 
 ~תוס' ועיין דנן יומא

 ~א לגרסת בין ~יקן רב ל~רסא ~בין רב אמר הכי ד"ה ~אע"ב ד~
 אלאתיקן

 לשופ~
 לק~ן כדפירש"י דשטרא

 בד~
 ד~~ נמצא ~ב פה

ה~יקון
 מיו~ לכת~

 דס"ל ל~ת אפ~לו לחוש אין שוב דנן
 יוסי ד~

 לא אם לי'~ם~א
 הי~

 עד יחול שלא שב~פ ב~בריו כוונתו
 ש~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

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

~~

 אפ"ה מותוש~פני
 חש~

 שוב התיקון לפי דנכתב
 אי~

 סותר דיבורו
 כדפירש"י מפ~וגתא נפשינו להוציא מועיל התיקון דהא בגטלמ"ש

 ~ ~ פהדף

~~~~~~~~~~ 
 ~~ו~~. ~ו~ו

~~~ 
 ~~ו

 ~ו~ ~~~~
 ~ו~~.

~~~ ~~ 
~~

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

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

~~~~~
 הראש הרבני נ"ד ה"ה רבא גברא טהור מקרה לפני ד'והקרה
 אמרתי יצ~ו קהלתו דרך שנוסע ~י' ב~ר מו"ה כבודונגיד

 לא הנה ועד רוכ"ת מאת שהגיעני כהוגן שאלה עללהשיב
 נזד~

 מי ע"י
 דמכ"ת קד~ו שדברי יען לשלוח ר~יתי לא דואר בי על כי דברילשלוח

 ראשון ~שון על אשיב והנה לידי הגי~ טרם מרובה זמןנתעכב
~ 

~~~~
 לא שמא דקתני משמ~ הכי דברייתא לישנא דהא ז"לדבריו
 לה שהיה בכה"ג לאורויי דאתי דמשמע ממנה להבנותזכה

ב~י~
 משום דאי ~נא אמינא עכ"ל זכה לא שהוא כיון אפ~ה אחר ~יש

 בנים לה היה אם דאף להבנות זכה לא שמא צ~ל הוה לא אכתיהא
 ששהתה~יון

 י"~
 דס"ה התוס' כמ"ש נתקלקלה שמא א~רי~ן ילדה ולא

 אח"כ שמא אחרת מאשה בנים ~ו שיש ואע"פ וז"ל לבינה שבינובד"ה
 להוציא צריך וא~כ ~כ"ל ילדה ולא י"ש דשהה מלתא דמוכח וכו'נתקלקל
 הא אע"כ וכו' זכה לא שמא למימר ל"ל ואכתי בנים לה היה אםאף

 ביה אית אחרינא טעמא להב~ות זכה לא שמאדנקט
 כא~

 נבאר
 דפריך מהגמרא ראיה ועוד וז"ל רוכ"ת כתב שניתבעזה"י.

 ודל~
 איהי

 הוה לא דמהא א~"ל היא עק~ה ודלמא הל"ל קשה דלכאורה ~יאלא
 דמר עכ"ל וכו' נינהו עקרות דלאו נשים רוב בתר דאזלינן מידיקשה
 זכיא לא איהי ודלמא דפריך אהא רש"י כתב הא דרוכ"ת לתירוצאקשה
 ~מקשן דקושיית הרי רש"י עכ"ל כתובה תטול ולא כו' איהי ודלמאוז"ל
 ובממון ~תובה דנוטלת אהאהוה

 קי~
 הרוב אחר הולכין דאין כמ"ד

 עקרה ודלמא להק~ות ה"ל לדוכתה מכ"ת קושיית הדראוא"כ
 תטולולא הי~

 כתוב~
 בתר דאזלינן לומר הרוב אחר בממון הולכין אין דהא
 נינהו עקרות לאו נשיםרוב

~ 
~"~~~~~

 היא רוכ"ת קושיתלתרץ
 ע~

 שקשה מה ~תרץ שנלע"ד מה
 ט' דין אישות מה' פט"ו הרמב"ם בדברי~כאורה

דכל שפ~
 שאי~

 האשה
 הכתובה מפסדת כ~ץ יורה שאינו לי ברי אומר~

 בחזקת ממוןדאוקמה
 בעלי~

 אומרים ואין מ~נה המגיד ע"ז וכתב
 ולפ"ז עכ"ל החולץ פ' כדאי' דמי כגבוי לגבות העומד שטרבכתובה
 ~הבנות זכה לא שמא כתובה ויתן יוציא דקתני דידן ~רייתאתיק~י
 ומחמת בעלים בחזקת ממון אוקמא נימא כתובה יתן אמאיותיקשי
 נשא דקתני הא איירי דלהרמב"ם קנ"ד בסי' הב"ש נדחק זוקושיא
 אף י"כ שאינו ברי באומרת נמי היינו כתובה ויתן יוציא כו' ושההאשה
 בקושיא נשאר כך ומתוך עכ~ד ממנה ~יא ברי טוען אינו שהבעלע"ג
 למימר צריכה להרמב"ם דהא כתובה ויתן יוציא סתם שכתב הש"עעל
 שהקשה עד בעיני יפלא מאד ומה ~"ב בס"ק יעו"ש י"כ שאינוברי

 להקשות הו"ל הש"ע ~לקוש~יתו
 ע~

 כתב ז' בדין שהרי עצמו הרמב"ם
 סותרים הרמב~ם דברי הויין הב"ש ולפ"ד הש"ע דברי ממשהרמב~ם
 אשה נשא וז"ל הלבוש מ"ש ע~פ והנלע~דזא~ז

 וש~
 וכו' יוציא כו'

 מצוה והוא ממנה הוא החסרון שמא לומר לנו י~ כו' ~שהה~כיון

~
.~~~~ 

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

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

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

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

~~ 
~~~~ 

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

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

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

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

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

~~~~
~~~ 

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

~~~ 
~~~ 

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

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

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

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

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

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

 ~~~~ ~~~~~~ ~~ו~
~'~ ~~ 

 ~~~~ ~~ר~~ ~~~~~
 ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~ו~~~~

 ~ו

~~~
'~~~ 

 ו~''~ ~~~
'~~ 

~~~ 
~~ 

 ו~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~'~~ ~~~~~
~~~~~'~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ 

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

 ~~'ר
~'~~~ 

 ~~~~ ~~~~~'~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ו~~~~~~'~
'~'~~ 

~~~~ ~~~~ ~~~~ 
 ~~~~ ו~''~ ~~~ ~~~~~~

~'~ ~~ 
~~~~ 

~~ 
~~~~~ 

~~~ 
~~~ ~ 

 לה ליתן צ~ך ומ"מ כו~ להוציא ~וא חייב פו"רעל
 כתובת~

 החסרון דשמ'
 לה למיתב אי בד"ה ע"ב ט~ דף בכתובות והתוס' עכ"ל ממנוהוא

 וז"ל כתבוכתובה
 וק~

 ספק הוה והא כתובה מפסידה א~י
 כ"ב בסי~ להלכה הב~ש מסיק וכןוכו' ספיק~

 וכ~
 בח"ש למהרש"ל מ~אתי

 כתובה שתטול ס~ס איכא דהכא לק"מ תו ולפ"ז בס"ס ממוןדמוציאין
 ואת"ל ממנו הוא החסרון דשמא הלבוש כמ"ש אחדספק

 הך הוה מ"מ אחרת מאשה בנים לו ~יה ואפילו ממנה להבנות זכהלא שמ~ ממנ~
 אח"כ ~מא התוס' בשם לעיל כדכתבתי ממנו החסרון ~מא~פק

 בששניהם דאיירי שפיר ~תיא ויתן~כתובה דיוציא ברייתא וא"כנתקלקל
 והאשההבעל

 טועני~
 עשה ויפה ז' בדין ז"ל הרמב"ם ~וונת וכן שמא

הש~
 ומ"ש כתובה יתן סתם זה בדין שכתב

 הרמב"~
 איירי ט' בדין

 לומר הב"ש שרצה כמו ממנה ~חסרון ברי הבעלבאומר
 דפסק י' שבדין הרמב"ם מדברי ליה דקשיא~ מ~י הב"ש ~ה דדחהוהא י~ בס~

 אין דהתם אף י"כ שאינו ברי לטעון דוקא דצריכה התםנמי
 היינו דממנה בריטוען הב~

 טע~
 ודלמא הגמרא פריך דהא דהרמב"ם

 אמרן דהא כך ה~שן קושיית הרמב"ם ופירש זכיא דלאאיהי
 שמא ספק ס"ס מטעם ~יינו כתובה יתן דקתני דברייתאדטעמא ל~~

 פריך ע"ז ממנה להבנות זכה לא שמא ממנה וא~"ל ממנו הואהחסרון
 היא ~יהיוד~מא

 ד~
 וא"כ זכיא

 ספק ס~ס גיסא לאידך נמי אי~
 ת~ול לא וא~כ זכיא דלא איהי דלמא ממנו ואת"ל ממנה החסרוןשמא
 והנה כו' מיענשה לא מיפקדה דלא כיון איהי המתרץ תירץ וע"זכתובה
 לו דיש דכיון קצת י~ל ומיהו וז~ל לבינה ~בינו בד"ה כתבוהתוס'

ב~י~
 לעיל כד~מרינן זכתה דלא איהי דאדרבא למימר לן ~ית אלא כו'
 טענה מחמת בבאה דאיירי ד~ואיל דבריהם לפרש וצריך התוס'עכ"ל
 דשפיר זכתה דלא איהי למימר איכא ו~פיר לזקנתה לבנים~צריכה
 דלא דכיון מיענשה לא מיפקדא דלא כיון פרש"י דלעיל בכךמיענשה
 שצריכה לה דאיכפת זו אבל ~ בזה לה ענש ולא ~ה איכפת ~אמיפקדה
 דהאשה איירי י' בדין הרמב"ם והנה בכך מיענשה בזקנותהלבנים
 שמא נמי אמרינן ואז לזקנותה לבנים שצריכה מפ~י שיגרשהתובעת
 דינא הדר וא"כ ממון להוציא ס"ס הוה לא תו וא"כ ~י~ לאאיהי
 דמינה ברי אומר שהוא דאיירי בדין וכן י"כ שאינו ברי שתטעון~צריכה
 ואז כחץ יורה שאינו ברי היא גם שתאמר נמי צריכין מש~ההוה

 להשומעין
 כדכת~

 ברי טוען הוא אפילו וז"ל דמלתא בטעמא המ"מ
וכו'

 כיו~
 היא ~הרי כתובה לה יש י"כ אינו שהוא ברי טוענת ~היא

 עכ"ל לא א~ ראויה היא אם לי מה י"כ אינו ~וא וכל בדבריונאמנת
 התוס' קושית ממילא מיושב ובזה ופרח כפתור הוא כי היטבודוק
 ע~ו י"ש ב~התה אי איירי דבמאי תימא שהקשו לבינה שבינובד"ה
 זכה ~נא לפי כתו~ה ויתן יוציא נמי י"כ אפילו י"כ דאין טעמא לילמה

~הב~ות
 זכה לא שמא אמרינן לא דהא לק~מ הרמב"ם ולשטת כו' ממנה~

 ששניהם היכי דוקא וזהו שני ספק בצירוף אלא כתובה שתיטוללהבנות
 שכתב הב"ש ולפ~ד ודוק. ממנה אומר הוא הכא אבל שמאטוענים

 ז~ה נא שמא היינו ממנה להבנות זכה לא שמא בש"ס ~שדלהרמב"ם
 דוחק שהוא מלבד עכ"ל בזכות תליא וי"כ~~"כ

 גדו~
 נכונים דבריו א~ן

 י"כ שאינו ברי דאומרת דכיון י' דין הרמב"ם אמ"ש תיקשידלפ"ז
 הכא דהא י"כ שיהא זכיא לא איהי דלמא תטול אמאי כתובהתטול
 לבנים שצריכה טוענת שהיא איירי דהא בכך מיענשה דלא למימרליכא

 וז"ל הנ"ל בדבור ~כתבו דבריו נידחים מה~וס' גם ודוק.לזקנותה
 נימא דאכתי י"כ מועיל מאי כדבריו ואי עכ"ל די"כ טעם צריכהולכך
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 דיהא ז~י' דלאאיהו ~~~ ~~~~~~~~

 א~ו י"~
 די~

 דמדברי אלא תליא בז~ותא לאו

התו~
 ~מ~ש אבל דהרמב~ם אליבא ש~תב דבריו לדחות לי~א

תח~  ולפ~ז שפיר. דבריונדחים
 הב~ש ש~תב בדין צ~

 ב~~
 וז~ל ~~ג

 ומש~
אפי~

מאחר ~ו' לגרשה אותו ~ו~ין ~~מ י~~ שאינו אמרה דהיא הי~י
 לפ~מ אבל דהרמב~ם אליבא ~וא מ~ש ע~פ מ~ני' להו~יח רצהדהוא
 ~פין דאין ל~אורה נראה הי~ ולענ~ד ~ור ונפל ~זר ~של ~ריושדחיתי
 ~בדהא

 ר~
 י' סעי'

 ונא~
 מוליד שאינו בעצמו שיודע לומר האיש

 לחלק מנ~ל בי"כ נאמנת היא דגם מסיק דהש~ס ו~יון ~ו' כ~פיןוא~ן
 ורביה פריה לענין ולא ~תובה לענין אלא נאמנת שאינהולומר

 וצ"~
ומתו~

 דברינו
 מתו~

 בתימא שהניחו התוס' קושית
 בד~

 למי נשאת
 ארוב סמ~ינן לא איסורא לענין דהשתא תימא מיהו וז~ל בנים לושאין
 אמרי' וב~למא ~ו' רובא אהאי ~~~ינן ממון ו~נין~ו'

 אי~~
 ו~'

 מצד אלא בה נגעו רובא מצד דלאו לק~מ ולדברינוע~~ל
 ס~~

 וק~ל.
 פריך לא למה שהקשה ~~ת קושית ~ק~מ תוולפ~ז

~~ 
 עקרה ודלמא

 דנגד היא ~רה דלמא להק~ת לו דמההיא
~ 

 ספיקא תרי אי~א
 ~יך לה~י ~ו' זכה לא שמא ועוד הוא ~ר שמא חדא גיסאלאידך

ודלמ~
 ואין וק"ל ספיקא תרי גיסא להאי נמי ואי~א ז~יא לא איהי
 מאשה בנים לו יש דאפילו ס~ס אהך לעיל אמ~שלהקשות

 נתקלקל שמא ספק~וה מ~~ אח~
 אח~~

 ~תבו לא התוס' הא תיקשי ל~אורה
 שאינו דאמרה הי~י אלא זוסברא

 י"~
 לטעם נחתי לא התוס' דהא ז~א

 דאל~~ ש~בתיס~ס
 מקשים הוה לא

 תי~
 הוצר~ו ל~ן ~דלעיל

 מ~"ת מ"ש והשתא ודו~ק א~ש ביארנו ~אשר הרמב"ם לש~תאבל לי"~

בתחל~
 להבנות ז~ה לא שמא דנקטה דברייתא בלישנא ודייק דבריו

 דיתן למלתא טעמא משום נקטהלשיטתי'
 ~תוב~

 הש"ס דפריך והראיה
 דמתני' תנא נקט לא ולה~י כתובה תטול ולא ופירש~י ו~ו' איהיודל~א
 לחוד מפו"ר אלא מ~תובה איירי לא דבמתני' משום ז~ה לא שמאהאי

וק~ל
~ 

~~~~
 הירושלמי הנה הרשב~א שהביאו ו~תב מירושלמי ראיה רו~~ת
 בבדק ובב~י במ~ממובא

 מהירושלמי ראיה דאין אך הבי~
 התוס'~~תבו

 ביבמו~
 יוציא המתחיל ראשון בדבור ע~א ס"ד דף

 יוציא דקתני הני ב~ל ~ופין דאין הירושלמי בשם הרא~ש ו~ם~תובה וית~
 יהודא דרב ע~ז ד' דידן בגמרא ~דגרסינן גרס לא ב~תובותדהירושלמי
 דשמואלאליבא

 ס~
 דשמואל משמי' תחליפא ורב כופין דאין י~ש דשהה

 לפסולות אלא מעשים אין שמואל אמר ~תם גרס אלא דכופיןס~ל
 שהרי הרשב~א הו~חת ~לל מו~ח לא באמת הירושלמי ל~רסתוהנה
 להוציאה ~ופין אין י~ש עמו דשהתה הרשב~אהו~חת

 אא"~
 ילדה לא

 בגמרא דאמרו מהא הוא~לל
 בד~

 עמי' דיירנא אמרה דאפילו הנ~ל
 הרשב~א וקאמר לה שבקינן לאב~די

 מה~
 במוחזקת דאיירי מוכח

 עמו תשב לא ולמה עקרה מ~לל יצאתה ילדה דאילו תלד שלאב~רה
 הא והנה בקיצור ע~~ל לו תזקקאדרבא

 דא~
 תחליפא ארב דפריך מאי לתרץ היינו לא שבקינן לא בסהדי עמ~דיירנא אמ~ דאי הא ~תם

משמ~
 הירושלמי לגרסת אבל כופין י~ש שהה דגבי דאמר דשמ~ל

 י~ שהה גבי ד~ופין למ~דדליכא
 ~ה דידן ב~רייתא דקאמר והא
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 חייבוך חכמים לו דאומרים פי~ח והרא~ש התוס' ~תבו ~ברי"ש
 בשוטים ל~פותו לא אבללהוציא

 א"~
 בעינן לא

 למי~
 דאי הא ~לל

 דיירנא~מרה
 דאיהו הרשב~א דעת לסתור לי~א מהירוש~י וא~~

 סהדי בלא אפילו בהדיה דיירנא אמרה אם לה דשבקינן באמתל~יטתיה
 תירוצא למימר בעינן ולא קו~יא שום לי~א מעיקרא להירושלמידהא

 אבל דידןדש~ס
 הרשב~

 וק~ל דידן מש~ס מו~ח
 ה~ במ~ש הירושלמי דברי דפירוש אומר הייתידמסתפינא~~~~~ ~

 ומתו בניםלו
 ר~

 דמלתא וטעמא אחרת מאשה בנים לו דהיה
 דלא ז~יא דלא איהי אמרינן דלא באשה דא~ינן דמאי דומי'דהוה

 שהיה במשך הבעל גבי ~ך מיפקדא דלא במאימיענשה
 קיימי~

 בניו
 ~ל דהא להבנות ז~ה דלא סברא למימר לי~א האחרת מאשתואשר
 לא אפו~ר מפקד דלאזמן

 מיע~
 שמתו עד מיפקד ~~וה לא ואיהו ב~ך

 מן הל~ך ~ם~בנים
 הד~

 דאז ש~ו משעה ד~ונה הוא
 שמא ואמרינןב~ך מיענ~ שפי~

 ל~
 בהיה אלא הירושלמי איירי לא ולפ~ז להבנות זכה

 בניםלו
 אח~ מא~

 אם לעולם אבל
 ילד~

 דשהתה בדין ~לל אינה היא
 וק~ל ו~ו' יוציא י~שעמו

~ 
~"~~

רו~~ת
 וז~~

 נשאת גבי והרא~ש התוס' מדברי שלי וסמי~ות
 אפילו י~ש דהמתין ~יון הא והרא~ש התוס' ד~תבו ו~ו'לג'

 מזה גם ע~~ל מ~ה להבנות ז~ה לא דהא לגרשה צריך בנים בתהיא
 ~יאמר אליהו יבא אם סבר יוחנן ר' אמרינן החולץ דבפ' ראיהאין
 תיגלי נמי השתא~~ו'

 מל~
 למפרע מלתא תיגלי אמר לקיש וריש ל~רע

 ספק זה אין דה~א וז~ל מלתא תיגלי בד~ה התוס' ו~תבו אמרינןלא
 אם אמר מ"א בד' נמי ~ן עתידות לידע שא~א ע~שיו להתבררראוי
 כו' ויאמר אליהויבא

~ 
 דל~יל התוס' מדברי ליכא ולפ"ז בי' משגיח

 שפיר התוספת דבנדון בעליל נראה דהחילוק הרשב~א דברילמידחי
 לגרשה צריך דהא גרש~יך לא דה~י אדעתא לה אמר מצי דלאקאמרי
 שספק בי' משגחינן לא בנים בת שהיא ויאמר אליהו יבא אםאפילו

 אבל דלעיל התוס' כמ"ש ~עתידות לידע שא~א ע~שיו להתברר ראוי~אין ~
 דלא להיות י~ול עקרה בחזקת ואיננה ילדה ש~בר דהרשב"אבנדון
 לטעות מקום ל~אורה שיש ואף י~ש ~מה שהה אפי' לגרשה רבנןתקינו

במ~
 בדף רש"י

 מ~
 אבנ ו~ו' אפשר דלא משום התם וז~ל

 מהרש~א פירש ~בר ע~~ל בהיתר הדבר ויצא משהינן לשהויידאפשר ה~
 לא דרש~יז"ל

~~ 
 אלא

 לסב~
 ת~וצא לפי השתא אבל ~ו~ ה~שה

 דגם הרי ע~~ל ניחא דא~א טע~א האי בלאו ו~ו' אליהו יבא אםדהא
 ז~ל ~ר~~א דעת לסתור ראיה אין והרא~שמהתוס'

~ 
~"~~

 בנים לה בהיה אלא ל~ט אתי לא ~מו דהרשב~ארו~~ת
 מבעל דילדה הי~י אפילו נמי דממעט משמע ו~ו' בסהדי בהדי'דיירנא אמ~ דאי ~א הרשב~א שהביא דמהרא~י אני אומר הזהמבעל

 סוף מאחר או מזה ילדה לי דמה ב~ה~ג גם תפול קושייתו דהאאחר
 עמו תשב לא ולמה ~רה מ~לל יצאתהסוף

 ילדה שלא דאיירי אע"~
 מקום שיש רו~~ת ומ~ש בעקרה מוחזקת שהיא קאמר ~"ז ~ללדוקא
 לא ב~ך קאמר דוקא דע~ה בדבריולטעות

 יטע~
 תנן דהא אדם שום

 אמרינן ולא ופירש~י לשני מ~תרתבמתני'
 ע~

 היא
 דמש~

 אילו
 ה~
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 וא"~ לשני ~ותרת הוה לא היא ד~קרהחיישינן
 ב~ך ל~עי אפשר איך

 ל~י~ר שנו~ל באשה דאיירי ל~י~ר הרשב"א דכוונת~לא
 ש~

 ~קרה
 והראיה וז~ל רו~"ת ו~ש ~. לגדר נ~נסה לא ילדה אם לאפוקיהיא
 ש~~ ודא~ אנא א~ינא ע~"ל תו~יח ~ו~ ~ונה הפילה ~~ני~שהביא

 ל~~ט אלא ~ו~ח לאזו
 אות~

 עם שילדה
 בע~

 דבילדה ~ו~ח לא אבל זה
 א~ה דאי ~א דאתיא ו~ראיה להוציא ~ופין אחר~ב~ל

 דיירנ~
 ~ו~ח

 עק~ דאי ~וד וז"ל רו~"ת ו~"ש לשניהם. א~דדדין
 האיך קא~ר דוקא

 ה~חילה אחר ע~"ל ל~רה ~תובה אין הא ~תובה ויתן יוציאקתני

~~
 לשם נשאה ~~לה אם ב~תני~ דתנן הא ~יני~ אשת~יט תורתו
 ~~לה נ~ה ~אילו הוה ובנ~ד ~תובה לה ישאיילונית

 ~ש~
 דהא ~ך

 רוצה~וא
 לקיי~

 לה אין דתנן והא להוציא אותו ~ו~ין אנן אלא
 ~דברי בהדיא ~תב הר"ן והנה טעות ~ח ~קחי טוען הוא אםהיינו ~תוב~

 סי~ הב~ש הביאו~לה
 ~ ס~ קט~

 וז"ל
 א~

 בה ה~יר
 אח~~

 ע~ה ודר
 איילונית לשם ~ת~לה נשאה ~אילוהוה

~"~~ ~ 
~~~~

 יל~ה דאפילו נל~ד ל~~שה אבל לפילפולא ~תבתי הנ"ל~ל
 להוציא אותו ~ופין י"ש זה ב~ל ~ם ושהתה אחר~על
 פסק ו~ן אחרת ישא או יגרשנה או אלא יבטל דלא ב~תני~~דפירש"י
הר~ב~ם

 וז~
 הראויה אשה ישא או יוציא זה הרי ~ו~ ושהה א~ה נשא

 א~תו ~ופין רצה לא ואםלילד
 ד~~~

 אחרת לישא רצה דאם ~לשונו
 ~ש~~ ו~ן לגרשא"צ

 ו~ו~ בועלה איני א~ר ואם וז"ל דבריו ~סיום
 ונ~ש~ו ע~"ל לילד הראויה אשה ישא או יוציא אלא לו שו~עיןאין

 האחרוניםאחריו
 והלבו~ הש~ ה~

 הוה לא דלדידהו
 הרשב"א להו~חת ליתא ו~"ז אחרת לישא רוצה אינואם אל~ ה~פ~

 א~רו א~אי א"~ ו~ו~ אחר ~בעל ~בר שילדה באשה אף ~ייריהתנא דל~ול~
 רוצה אם בא~ת הא לו תזקק אדרבא לה שבקינן לא דיירנא א~ושאם
 אינו אם אלא ל~ופו א~רו ו~א ~~ו זו ~וציאין אין אחרת א~הליקח
 גם לשבקינן שלא דראוי ~ודה הרשב"א גם ובהא אחרת לקחתרוצה

 עוד זו ותשב זו על אשה יקח הל~ך וז"ל הרשב"א ~תב ~ריבהדיה ז~
 ~ א אלא ע~ו זו גם דתשב הרשב"א הקשה שלא הרי ע~"לת~תיו
יק~

 אם אפילו היינו יוציא שא~רו ש~ה סובר שהוא ~פני עליה אחרת
 ד~ בכתובות רש"י לשון ב~ש~~ות עוד ~דבריו ו~צינו אחרת לישאירצה
 אשה לו ליקח דאפ~ר לאפוקה ~חייב לא ד~דאורייתא וז"לע~ז

 ע~"ל אחריתי נסיב לא גביה להאי דאיתא ~~ה ד~ל ~דרבנן~בל אצל~

 דס"ד יב~ות ~וס~ נ~יו~ד~ש~
 בד~

 ד~תבו לדבר ראיה ש~ין אע"פ
 אשתו לגרש זקוק שיהא לל~וד אין ד~שם אינה ג~ורה ראיהוז"ל

 הו~חת אתיא ולפ"ז עיי"ש לגרש דוקא דזקוק ל~י~ התנאדבעי ד~ש~
 דשו~עין אנן והנה שפירהרשב"א

 הש~ לפסקי ב~"~
 בה~ר~ת

 דאם זו סברא ובצירוף~ראשונים
 ני~

 פלוגתא אין ז~ל הר~ב"ם ~דעת
 או אחרת ישא או ~דפרש~י ד~ל לבטל רשאי אין דתנן ד~תני~ תנאב~ן
 ~~לוקת יהיה הרשב"א ~דעת ני~א אי אבל דברייתא תנא וביןיגרש
בין

 ת~
 דברייתא דלתנא דברייתא ת~א ובין ד~תניתין

 ל~י ~ן אם א~רת לישא ~צה אם אף לגרש דוקא ~ופיןהרשב"א לד~
 דהריב~ש ו~~ר הרשב"א להו~~ת ~ום אין ~הר~ב"ם הש~ע~סק
 ~על דהיינו ~~נו ב~ים לה היה דאפילו בהדיאפסק

~ 
 להוציא ~ופין

 אינה דאם בהדיא בהריב"ש ~ורש שאין ואף נקטינן ה~י זקנה היאאם
 ~בעל בנים לה היה ולאזקנה

~ 
 היה אם אפילו להוציא ~ופין דאפ"ה

 א~ר ~בעל בניםלה
~"~ 

 ~א~ר א~ינא
 ד~ו~~

 דס"ל ~ריב"ש
 אם אבל א~רת ליקח רוצה אינו אם אלא אינה דה~פי~ בהא~הר~ב"ם

~וצה
 לי~~

 ס"ל ולפ"ז לגרש א"צ א~רת
 ~סת~

 בהא נ~י
 לא א~ר ~בעל בנים לה הי~דאם ~רשב~

 נ~~
 להריב"ש דהא להוציא אותו

 והא הרשב"א להו~חתליתא
 ~הר~ב"ם שס~ל הריב"ש ~דברי לי ד~ש~

הו~
 בת שאינה להוציא ~ופין אין הארצות שבאלו אפשר וז~ל ~~ש

 באלו שהרי א~ריתא יהבי~לי~ לא ביה דאגידא ~~ה ד~ל ~טעםבנים
 בזה ~קפידין איןהא~ות

~~~ 
 הרי ע~"ל נשים ג~ או ב~ ~ושא ואדם

 ד~ל ~שום להוציא ד~ו~ין ד~םדס"ל
~~ 

 אם ולפ"ז ו~ו~ בי~ דאגידא
 לגרש אותו ~ופין אין לקחתו רוצה אשה אי~א וגם אשה לי~חרצונו
 ד~ל ש~תב ה~דיר דפ~ ז"ל רש~י לשון ~ריב"ש שינה ול~ך ז"ל~דעת~

~~
 והריב~ רש~י ע~"ל א~ריתא נסיב לא גבי~ להאי דאיתא

 ~תב
ד~ל

~~ 
 אם אפי~ לרש"י דאילו ו~וונתו אחריתא לי' יהבי לא בי~ דאגידא

 ל~~תו רוצה היא וגם אשה ליקח עתהר~צה
~~ 

 לגרש צריך
 אבל ל~נסיב הוא יתרשל דלא הוא ה~עם דהא רבנן פלוג ולא גדרוגדר ד~~~י~

 גזירה דהוהלהריב"ש
 דיג~

 ד~ל ~עם
~~ 

 ל'~ יהבי לא בי~ ~אגידא
 לי' דיהביוהשתא

 א"~
 אפילו ד~ופין לה~~ה נל~ד הנ~ל ~כל וק"ל ל~ש

 עם ~ששהתה א~ר ~בעל בנים לה דהיההי~א
 ז~

 ש~ן ו~יון י~ש
 ו~נ~ בזה"ז אף ב~"~. לגרש הרשות ד~ופין דהי~י הב"שלפסק הדר~

 עוד ~ס~ים עד הדין ל~סוק רו~ה איני טובאשטרידנא
 ~בהק ~~ ~

 לעשות לרו~~ת רשות ואזאתנו
~  ~ 

~"~
 עלרוכ"ת

 דלא היכא ובין ילדה ש~בר הי~א בין שחילקתי ~~
 ~תב בנים בת שהיא וידעינןילדה

~~~ 
 ידע דלא

~ 
 ד~יוץ

הוא
~ 

 יבא אם אפילו דהא
 א~

 דהיא ויא~ר
 ע~

 בנים בת
א~ר ~א~

 אפ~
 ל~ש ול~ד ~בר ילדה אפילו ה"ה ~~ילא לגרשה צריך

בפ~ התו~
 ע~"~ ה~ול~

 קשיא ~אי אנא יד~תי ולא
 ל~

 ~~~ת ד~ש בדבריו
 או~ אני ~בר ילדה אפילו הדין הוא~~ילא

 בילדה הדין הוא דלאו
 דב~ודה דאיירי דהתוס~ בנדון אבל ~~שיו לנו נתברר ~בר דבילדה~בר
 ע~שיו להתברר ראוי ספק הוה לא השלישית~ת

~~ 
 שילדה אחר

 בנים בת שהיא ל~רע רואין אנוהרביעי ~
~~~ 

 השלישי ת~ת בעודה
 שא~א לגרשה ~חויבהיה

 ה~תידות ליד~
~~~ 

 בפ~ התוס~
 החול~

 שהר~
בפ~ ~~ בי~ ~שגי~י~ן הוה לא לילד ש~ידה ואו~ר אליהו ק~ן הוהאפילו

 החול~
 ע~שיו להתברר ספק זה אין ז"ל

 שא~
 ה~תידות לידע

 פ~ ל~"ש ד~י דלא ~"ת ~תב למה ידעתיולא ע~~
 ה~ול~

 א~"פ נ~י התם הלא
 הולד היה לא החליצה שבשעת ל~רע נתגלה ~הפילהאחרי

 ב~
 קיי~א

ואפ"~
 ה~~יצה בשעת נתברר דלא דהואיל התו~~ ~תבו

 וא~
 לידע

ה~תידות
~  

 הרביעי שת~ת שא~ר אע"פ נ~י ה~א חליצה הוה לא
 בנים בת דהוה ל~פרע נתגלהילדה

 אפ~
 בשעת נתברר דלא הואיל

 הוה ~ה ה~תידות לידע וא"א בנים בת שהיא השלישי תחתשהיתה
 והאיך לגרשה~חויב

 נד~
 לזה

~ 
 ה~ישי תחת שהיתה בשעת שנתברר

 בת שהיאשראינו
 בני~

 יוד~י לפני הדבר והצ~תי וק"ל הולידה ש~בר
~דע

 ו~ל~
 באוזן הדברים י~נסו לא ~דוע או~ל לא וד~ת אתי הסכי~ו

 אלא ~תובה לה דיש בה בה~יר א~רו דלא רו~"ת ו~"ש רו~"תהח~ם
 הבי~ו ה~ן ל~"ש ד~~ת ד~וונתו לו~ר ו~~כ ע~"ל טבירה דאיןהי~א
 בה ה~יר אם ז~ ס"ק קט"ז סי~הב~ש

 אח"~
 דוקא היינו ~ו~ ע~ה ודר

 לו ישאם
 בני~

 א~רת ~אשה
 דאל"~

 דאין לה ~ש~~ת הי~א יד~תי לא
~ירה

 אע~
 בנים לו שיש הי~א אלא ~ן א~רו דלא ~וונתו דרו~"ת

 בסוף התוס~ הביאו ביב~ות~הנה
 ד~

 ~א ס"ה בדף ~תובה בלא תצא
 אבל איירי בה הכ~ר דבלא גאון יודא דרב בהל~ות ר"י ~צא ו~ןוז"ל
 עבירה ויש בנים לו דבאין הרי ע~"ל ~תובה לה יש בהה~יר

 הטעם שהרי לפניו היא גדולה שגגה זה ו~לבד ~תובה לה דישא~רו אפ~
 לא ~גילתודהיא

 קיי~~
 דא~ר דרבי ט~~א אם ~י דהל~תא אליבא

 וא~ תו~ דבריהללו
 ו~ה חיזוק וצרי~ין סופרים דברי והללו ~יזוק

בר~"~
 וז~ל דאישות ~"ד ~פ

 הנוש~
 בנים ~ו היה ולא ~איילונית את

 כו~ ו~וציא אותו ש~ופין אע"פ ~~נה ולרבות לפרות אחרת אשהולא
 הכ~ר בין שניה ה~ושא ו~ן ~ו~ בה ה~יר לא אבל ו~ו~ ~תובה להויש
 לה אין בה ה~יר לא ביןבה

 עי~
 ועיי~ש ~~"ש הרי ו~ו~ ~תובה

 ~תבוא~"ז
 ~ ב~ל~~

 וז"ל
 ול~

 ו~ו~ בה שה~יר בין בשני' ~ילקו לא
 עכ"ל ~~וק בה עשו סופרים ~דברי שהיא~פני

~ 

~~~
 ביב~ות~רש~א

 דפ"~
 לא' דבניסת שהקשו לקושייתם גם וז"ל

 א~זקה ד~וק~א ~~~ ~~ייב הא ליה שבקינן הי~י~ידים
 דבתרי א~ין ד~ בפ~ א~ינן דלא היא קושיא דלאו ל~י~ר ~י~אע~"ל
 א~ז~ אוק~ותרי

 שאו~ר הזה העד לגבי אבל לי~ ד~ספקא ל~אן אלא
 לא ליברי

 אוק~
 אחזקה

 ולק~
 ~א לן ד~ע~ בסו~יא

 ביב~
 אהא

 א~ג התוס~ ~תבו אהני ס~וך אהני דס~~ת חזית ~אי התםדקא~י~ן
 ואי~א דרבנן ספיקא ותרידתרי

 לאוק~
 א~י ליבם איסור ב~זקת

 תצא ל~י~ר הו~ל לא לי ברי או~רת והיא לי ברי או~ר דיבםהי~י
 ~עידים לא~ א~יסת~"ד

 ד~
 דה~א דבריהם סותרין אלו ודברים ע~"ל

 לדברינו ~טיןוהם
 וק~

 ~ל
 אל~

 ~~"א לשון
 וקש~
 ~' דבריו על לי

 דברי~ם סותרין ביב~ה דע"א דאיב~י~ דבסוגיא התוס~ דדבריקא~
דה~א

 דל~
 שאשה ד~ה דתירצו דה~א ה~סקנא לפ~ התם ~ת~ו

ו~ינסבא דיי~
 ~ר~

 ו~ינ~א דדייקא ל~י~ר לי~א דהתם וא~ל ל~~ה ליה
 למי~ דבעי ל~א~ קיי~י ~תוס~דהא

 דזי~נין דייקא לא דביב~ה
 ~ו~ אהני דס~~ת ~ית ~י דקא~ר א~י הוה דבריהם ~~לת דהא~יה ד~~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~"~~~~~~ ~~~ 
 בתרי איירי והתם מהימן לא ביבמה דע~א למימר דב~ינן ~ לפיוזהו ~~~ ~~~~~~~~

 וא~ותרי
 לא דע"א עכצ"ל

 מהי~
 דייקא לא דביבמה משום

 דאע"ג קשה אכתי דייקת כד אבל מהרש"א ד~רי שפיר אתייןל~אורה וא~
 לא ביבמה ד~א למימר דבעינן מה לפידקיימי'

 מהי~
 דאיה' משום

 לתר~ ומכחשי אחרינא תרי דאתי~ן דמאחר למימר א~א מ"מ דייקאלא
 ה~און כדכ~ חומר ומשום דייקא הדברים חילוף ואמריקמיי~

 ח~
 דחזקה

 שהיא ושעה שעה אכל אלא קאי נשואין אהתחלת דוקא לאו דייקאדאשה
 התוס' שכ~ כמו וא"כ עכ"ל הכי א~רי' השני בעלה עם בנשואיןעומדת
בכתובות

 ד~
 וז"ל וכו~ אנן בד"ה ע"ב כ"ו

 ואע"~
 מת אומרים דבשנים

 בנ"ד ני~א אנן ~ף עכ"ל כו' זא"ז דמ~ח~ין כיון ה~א דייקאלא
 לא מכחישין בשנים אפ"ה לי' דמרחמה משום דייקא לא בע"אדנימא דאע"~

 מ~ום מלמידק~בקה
 דמרח~

 ע"א ד"ה ביבמות התוס' וכמ"ש לי'

ביב~
 אדיוקא לסמוך יש ל~לויי עבידי דהוה אהא דסמכינן אמרינן דאי

 ד~וה אף למימר איכא בנ"ד אף ליה דמרחמה היכא דהיינוזוטא
 שפיר דייקא מכחישין בתרי מ"מ לי' דמרחמה משום בע~א זוטאדיוקא

 היטב ודוק מהרש"א קושיית שפיר אתי' לאוא"כ
~ 

~"~~~
 ד' ר"פ ~ביבמות ז"ל

 אחין~
 הוא כי קמא כשינויא פסק

 הלחם ו~קשה אשי דרבאליבא
 משנ~

 יב~ם מה' ~פ"ה

וחליצה~
 התחיל ולא דהתחיל כשינויא סבר מצי לא קמא דשינויא נהי

 דברי על ת~תי ע"כ וכו' דלעיל שינויא כתרי סבר מצי אשי רבאבל
הרא"~

 שינויא דהא אשי כרב דאתי קמא כשינויא שפ~ק ז"ל
 עכ"ל וצ"ע אשי כרב אתינמי בתר~

~ 
~"~~~~~

 שהביאו הראב"ד אדברי תיקשי ל~אורה דהא ~ושייתולתרץ
 אמר לא נמי קמייתא דבת~תי שכתב והטורהרא"ש

 נפטרו לכולהו אחד חולץ אי בדעבד אבל לכתחלה אלא וכו' לאחתחולץ ~

א~
 צרות נפטרו לא לאחיות חלץ שמואל אמר אמאי כן

 דמ~
 אפילו

 מ'פטר בין ~ל~ינן לא שינויא להאי דהא נפטרו לאבדעבד
 מיפטר בין לחלק ס"ל נמי קמא דשינויא ~"ל וע"כ צרהלמיפטר נפ~
 צרות נפטרו לא לאחיות חלץ שמואל קאמר בהדיא דהא נפשהלמיפטר צ~

 נפטרו גופייהו האחיות אבל נפטרו לא הצרות דדוקא ~ניהדמשמע
 דהחילוק אלא מעליא חליצה בעינן לא נפשה דלמיפטר ש"מבחליצתן
 צרה מיפטר בין מחלקינן לא קמא דלשינויא הכי הוה שינויא תרי הניבין

למיפטר
 נפ~

 שפיר מדעבד דאיירי לאחיות חלץ ד~בי דעבד לענין אלא
 שלש ~בי אבל נפטרו נפשייהו אינהו אבל נפטרו לא דהצרות~אמרינן
 אחין שני לפני ש~פלו יבמותאחיות

 יב~
 איירי קמיי~ דבתרתי

 קמייתא בתרתי אבל וז"ל שכתב בלשונו הראב"ד שדייק כמומלכתחלא
 לאהדורי ואפשר יבמין שני ואיכא הואיל ר"ל יבמין שני דאיכאכיון
 מפל~ינן לא הלכך מלכתחלה דאיירי הרי וכו' חולץ זה כשרה חליצה~בתר
 דאפשר דכל וז"ל הראב"ד כדכתב נפשה למיפטר צרה מיפטר~ין

 ולכן עכ"ל נפשה למפטר ואפי' מהדרינן כשירה חליצה בתרלאהדורי
 דהא ר"ל עכ"ל עבד דעבד מאי נמי לכולהו חד וחלץ עבר ואי וז"לסיים
 בתרא ולשינויא ~רועה בחליצה אפילו מיפ~ו נפשייהו למיפטרבדעבד
 ~בי אפילו צרה למיפטר נפשה מיפטר ביןמפלגינן

 לכתח~
 דהא

 האבתרא לשינוי~
 דא~

 אלא קאי לחודה אאמצעית לאו ל~לן חולץ אחד ש~אל
 הואיל ואפ"ה לכתחלה הוה ד~בייהו קאי נמי קמייתא אתרתיאפילו

 חולץ וא' לכתחלה אפילו ~רועה בחליצה ס~י הוה נפשי~ודל~פטר
 למלתא ~י ~מא הא אמנם דש"ס שינויא תרי שבין החילוק זהולכולן
 אחות דצרות בדין דמחולקים ו~נ"ד לישני תרי ~ני ק~ל~יבמאי
 בדין דמחולקים משנה הלחם דכתב לאו או לייבם מותרת איזקוקה

 אליבא משנה והמ~ידהטור ~
 דהרמב"~

 דמותרת הרמב"ם סובר דלהמ~יד

לייב~
 ה~ב"ם סובר ו~טור

 דאסו~
 ד~יל שינויא דתרי ונל~ד לייבם

 מותרת א~ה צרתה ~וקה דאחות ס"ל קמא דשינויא בהאפליגי
 צרות נפטרו דלא דא~ינץ לאחיות חלץ גבי וא"כלייבמה

 מיני~ דמש~
 ~ן בחלי~ת נפטרו עצ~ן ~אחיותאבל

 אע"~
 דאיכא

 חליצ~
~~

 ~צרות דחליצת משום דוקא ~יינו הצרות חליצת ~~נו מחלי~תן
 לאונמי

 חלי~
 דהא הוא לגמרי ~~רה

 מותרת אי~
 ולאו הואילאמ~נן א"~ לייב~

 היא ~מרי ~שי~
 הו~ שמעו~ אע~

 מ~ליצת
 בחליצה אף לנפשייהו האחיות מיפטרו מקום מכלהאחיות

 הגרו~
 אבל

 ע~ ל~~י ~ירה ~ליצה דאיכא~י~א
 ~ליצה

 ~~ו~
 ל~פ~ר ~פילו אז

 בדיעבד וא~לונפשה
 נפ~~ ~

 של~ ~בי ולפ~ז
 א~יות

 יבמו~
 שנפלו

 מא~עית איירי ע"כ לכולן חולץ א' שמואל דקאמר יבמין אחים שנילפני
 אחת בבת בנפלו איירי אי אפילו תיקשי קאי קמייתא אתרתי ~םדאי
 בזה בנפלו אי~ידאי

 ~ א~
 א"כ

 הו~
 כשירה חלי~ה ~ני אח חליצת

 הוה לא ואזל~מרי
 נפט~

 אע"כ בדעבד אפילו ה~רועה הראשון בחליצת
 אלא ל~מרי כשירה הוה לא השני חליצת ~ם ולפ"ז בב~א בנפלודאיירי
 אחד חלץ אי דבדיעבד אמרי' שפיר ובזה הראשון ~לי~ת מעולהדהוה
 להקל דמנ"ל הראשון מחליצת ~ולהשהיא השני חליצת להשניה לחלוץ מהדרינן לכתחלה אבל לעלמא שרייןלכול~ו

 א~
 דמימרא דהא בלכתחלה

 נפטרו דבדיעבד אלא מוכח לא כו' לאחיות חלץ ~בי דש~אלשני'
 חו~ץ דלשון לכולן חולץ אחד קאמר מאי אכתי תיקשי וא"כ ~מןהאחיות
 קמא ~ינויא שיטת זהו קמייתא אתרתי קאי דלא אע~כ משמעלכתחלה
 ~בי ~ ולפי לייבמה נמי שריא זקוקתו אחות ד~רת ס"ל בתראושינויא
 דהא ל~מרי כשירה חלי~ה נ~ד פסולה חליצה הוה לאחיותחלץ

 מותרת שהרי ~~מרי כשירה הוהה~רות חליצ~
 א~

 דהאחיות חזינן וא"כ ליבום
 משום ל~מרי כ~ירה חלי~ה בהדייהו דהוה הי~א אפילו מותרין~ופייהו
 יבמות אחיות ד~' דשמואל מימרא ~בי נמי ו~"ז הוה נפשהדלמפטר
 חליצה דהוה דאע"ג בזאח"ז בנפלו אפילו איירי יבמין אחין ב' לפנישנפלו
 אפ~ ל~מרי כשירה חלי~ה בהדי~רועה

 הוה הוא נפשה ולמפטר הואיל
 חליצה השניה הוה דלא אחת בבת דנפלו הי~י והשתא בדיעבדכשירה
 אפילו א"כ ל~מריכשירה

 לכתח~
 לה ס~י

 ה~רו~ בחליצ~
 למפטר

נפש~
 אתרתי ~ם לכולן חולץ אחד שמואל דקאמר הא קאי מצי הלכך
 אף מותרת זקוקה אחות דצרת ס~ל ע"כ בתרא דשינויא הריקמייתא
ליבו~

 אשי ורב
 ע"~

 ע"פ הש"ס קו~יית עלי' תיק~י דא"כ הכי ס"ל לא
 בד~ה התוס'פי~

 לא דש~אל וי"ל וז"ל שכתבו תתייבם 'בומי א~
 א~נ יבום למנקט לי' הוה ברייתא אבל כו~ היא דמתני' משום יבוםנקט

 א"ש קאמר וכו' התחיל דשמואל דללישנא ~רי עכ~ל תרווייהוליש~עי'
 נקט דלא התוס'תי'

 יבום~
 אשי לרב אבל וכו' אדם מותר היא דמתניתין

 ליה סבירא אשי דרב ע"כ אלא יבום נקט לא אמאי לשמואלתיקשי
 כערוה צרה לשווי' זיקה אלימא לא דקאמר והא מותרת אינהדליבום
 שריא לא ליבום מקום מכל אבל לחליצההיינו

 וא"~
 בתרא דשינויא ע"כ

 קמא ~שינויא דוקא דפסק הרא"ש פסק שפיר ואתי אשי כרב קאילא
 קושיית ~ליו תקשה דלא ~יר נמי אתי ובזה ודו~ק. אשי כרבדאתי

 אבל וז"ל אמ"שמהרש"א
 ב~

 מהרש"א והקשה בב"א נפול אי הראשונות
 בדבריו ~רש"א וה~יה בב"א כו' דשמ~ל מלתא לפרש הכריחומי
 שלפנינו ה~רסא וא"ש לה~יה א"צ דברינו ולפי בב"א נפול אפילוד~"ל
 נפול אי הראשונות בב' אבל הרא"ש נקט דדווקא הרא"שבדברי

 אז ~ועה חליצה נמי השני דאח חליצה היה דאז בב"א בנפלו ד~אור"ל בב"~
 לכתחלה דדוקאאמרינן

~ 
 בזא"ח בנפול אבל לא' חולץ וזה לא' חולץ

 אפילו א"כ לייבמה דכול ל~מרי כשרה חליצה השני דאח חליצה הוהדאז
 מהרש"א מ"ש ל"ק ותו השני אח בחליצת אלא נפטרה לא נמיבדעבד
 דהוכרח שפיר דברינו דלפי בב"א דנפול דשמואל מלתא לפרש הכריחומי

 ~לישנא בין קמא ללישנא בין בב~א בנפול דשמואל מלתא דאיירילפרש
 חולץ אחד מאי בד"ה התוס' דכתבו הא שיטתי ולפי היטב ודוקבתרא
 קאמר~ ל~~י כשירה לאו כו' כשירה חליצה ~וה צרות וחליצת וז"ללכולן
 אחות דצרת ס"ל קמא שינו~א ולפמ"ש קמא בשינויא קאי התוס'דהא

 אסו~זקו~
 היטב ודוק דאחיות חליצה ל~בי ~שירה ר"ל אלא לייבם

 ודוק עיי"ש ל~מרי כ~ירה ר"ל דהתוס' שכתב משנה כלחםודלא
~ 

 יעקב בה~ר ליפמן כמ~ר"ר ע"ד~~~~~~
 עצמו והחזיק פנוי ש~~

 חלה הנשואין ואחר אשה נשא ואח~כ אחים לו שאיןתמיד
 אח לו יש אם הבריות שאלוהו למיתתו וסמוך בה מת אשר חליואת

 לו א~ושתזקק
 והש~

 לו שמלאו אמנם אח לו שיש
 ז~

 שנה עשרים
 שראוהו~יום

 בחיי~
 ואינו עוד ראהו לא והלאה ההוא ומיום חיותו

 פיתוהו לאו או בחיים הוא אםיודע
 לפ~

 שלא בגט אשתו את
 ונתרצה היבם זיקתמספק תתעג~

 לדב~
 בגט העדים חתימת אחר ו~ד

 ועתה ישראל לכל חייו הנ"להאיש שב~
 ~א~

 מתרפקת נפש מרת הנ"ל
 דילהשריותא ע~

 וצעי~
 יש והרבה היא ימים

 לחו~
 אותה לעגן שלא

 ~מו ~יא קרובה הזאת העיר ~י אלי משפטה את העיר אנשיו~קריבו
 יע~ני ו~ הקצ~ דעתי מ~וות למנוע לי ו~א מאתי ~סאותשני

 ה~~הל~וון
 ~ לבר~ ו~שמ~



~ ~ ~ ~ ~
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~~~~~~
 דף בתראבבבא

 קל~
 אחי ליה דלית לן מו~זק דהוה ההוא

 לי~ דלית ~תה בשעת האמר ועוד אחי ליה דלית לן דמוחזק חדאלה ליחו~ למאי יוסף רב אמר אחי לי~ דלית מיתה בשעתואמר
 בלא בעלמא חזקה לן מוחזק דהוה ההוא ופירשב"םאחי

 עדי~
 ויודעים

 לאוסרה ~נו הי~ אחים דל"ל לן דמוחזק לאו ואי בנים לו שאין בודאיהיו
ל~וק

 מספ~
 לטעמי~ ואזיל ע~"ל בנים לו אין דודאי ~יון

 דבד~
 הקדום

 התם הש"ס ד~ני אהא פי~ע"ב
 ד~

 א~"ג ה~א באח לן ~וחזק
 בבני ולא באחי לא גברא האי לן מוחזק דלא התם הרשב"ם ו~ל באחלן דמוח~

 שמא הוא ספיקא דספק ליבום זקוקה ~אינה בחזקת אתתא הךוקיימא
 לויש

 בני~
 ע~"ל לשוק ומותרת לו אין אחים ~ם שמא לו אין ואת"ל

 אלא לשוק הי~ר בחזקת אתתא קיי~א דלא הר~"ם דעת לפנינוהרי
הי~א

 ד~
 הוחזק

 בע~
 א~ אבל משמי~ דאמרן ס"ס דאי~א ב~נים

מוחזק
 בל~

 לאו אי אחים לי~ אית אי אחד ספק אלא דלי~א בנים
 דמוחזק לא אם לשוק אסורה באחים הוחזקדלא אע~~

~ 
 ויש אחים דל"ל

 קנ"ז סי~ באה"ע והש~ע הטור על לשיטתולתמוה
 סעי~

 דסתמו ו'
 אחי~ לי יש ואמר באחים הוחזק שלא דמיופסקו

 דמשמע נאמן אינו
 לא ובין בנים ~לא לן ~ו~ק ~ין נאמן אינו דלעולם דבריהםמסתימת
 הנ"ל הרשב"ם ~פסק דלאהוחזק

 דא"~
 ~פרו~י הטור צריך היה

 גברא האי הו~ק שלא בזמן נאמן הבעל דאין בד"א ולאשמעי~מאיסורא
 בנים בלא הוחזק אי אבל ה~ל ס"ס מטעם לשוק מותרת דאזבבנים
 אזיל לטעמי~ דהטור בעיני ונראה נאמן דהבעל ופשיטא מספקאסורה
 לקמן ~וממ"ש יוחאי בן שמעון ~ר~ ~"א סי~ ביו"דדפסק

 מפני יתבא~
 דין דוקא נקיטנאמה

 דתרו~ ~
 ה~י נמי בהו דפסק דינים שאר ולא

 פיר~א להו אית דל~ולהו משום וד~וותי~ שליא ~הפילה במב~רת~גון
 דידהו דהיתרא ~וקמינ~ודנו~ל

 הו~
 מיעוטא בהו דהוה משום

 ויתבארדמיעוטא
 אי"ה~

 אלמנה דפ"ו
 והניחה שמת ~הן אשת ~בי ל~~~

 ד~ל מטעם עוברשל לחלק~ חיישינן ולא בתרומה העבדים דיא~לו ז~רים בנים וגםמעוברת
 היולד~

 ז~רים מחצה יולדת
 ומח~~

 ומיעוט נקיבות
 ז~רים להו והוה דנקיבות למ~ה דמפילות מיעוטא סמוךמפילות
מיעוטא

 וה"~
 ליבום אשתו את הזוקק אח לו י~ שמא לחוש אין

 דמפילות ומיעוטא נקיבות ומח~ה ז~רים מ~ה רק ז~רים אינםהנולדים דרו~
 מיעוטאסמוך

 דנפלי~
 אך ו~ו~ דנקיבות למחצה

 קש~
 אביי מדברי ע"ז

 ולא באחי לן מוחזק דלא מתני~ דאמר ס"ד דף האומר פרקבקידושין
 דרשב"ם ס"ס הוה דאז בבני מוחזק דלא הי~י דדוקא משמע ~ו~בבני
 שאינה בחזקת אתתא הך קיימא אזהנ"ל

 ~ו~
 ולא לי~ם

מהני
 לאפו~

 אינה אז ס"ס דלי~א בנים בלא מוחזק אי אבל מחזקתה
 הי~בחזקת

 ~רי זו לראיה ש~וונתו רשב"ם מדברי ~דמשמע לשוק
 לא ~"ס הוז~ר לא בתראבבבא

 מוח~
 מוחזק דלא התם אלא בבנים

 התם בפירושו הרשב"ם והוסיף ~ו~~אחי
 ד~

 ~חזק ולא באח ~חזק
 דהוהבבנים

 ס"~
 נש~בה פליאה ניישב ותחלה ליישב ונראה ~רשב"י ולא יוסי ~ר~דפסיק ~~ ה~י אביי מדאמר הא ~רשב~י הטור פסק ולמה

 פסק לא ומדוע ~רש~"י פסק דבי"ד זא"ז סותרים הטור פסקיאשר
 באה"עהטור

 סי~
 הים במדינת חמות לה היתה גבי ט~ סעיף קנ"ז

 חוששת דאינה מליאה יצאתהדאפי~
~~ 

 קי"ט דף בתרא דהאשה יהושע
 ע"ב ~~ דף בב~ורות ~דאמר ל~"ג אלמנה דבפ~ ~רשב"ידסבר

 דטמע~
ד~

 למחצה דמפילות מיעוטא סמוך דאמרינן משום יהושע
 נמי לה הוה דאז ריקנית ביצאה דדוקא יהושע דר~ ~ת~ק פסקוהטור דנקיב~

 מיעוטא ליבום הזוקקים ז~רים להו והוה לשוקא ה"ל ורובא לשוקאחזקה
 מזיקת פטורהדמי~וטא

 י~מי~
 ביצאה אבל

 מליא~
 דאזלה

~ 
 חזקה

 פסק לחוד רובא ~"א הוה ולא מעוברת חמותה ראינו דהרידשו~א
 דחוששתהטור

 ול~או~
 קושיא בישוב והנראה זא~. הטור דברי סותרין

 אזיל הרשב"א בשיטת דהטורזו
 דתי~

 בדברי שהקשה ~זו בקושי~
 שנראה והרמב"ם ~י~ף אדברי הקשה דהרמב"ן אהאהרמב~ן
 דתירץ הנ"ל דף בתרא האשה בר"פ דרבא שתירוצאמדבריהם

 לחזקה סמוך דמפילות מיעוטא ואייתי ~ו~ לשוק ורובא ליבוםחזקה ריש~
 ופלגא פל~א לי~והוה

~ 
 סיפא תתיבם ולא תנשא

 חז~
 ור~בא לשוק

 חי~ש לא ד~יעוטא ולמיעוטא דמיעוטא מיעוטא ז~רים לי~ והוהלשוק
 אלי~א תיר~א דה~י מדבריהם נראהר"מ

 מוקי ד~
~ 

 והא למתני~
 אלי~א דפירוקא ~ום ~ו ~מ חייש לאדמסיק

 ד~
 הוא לחוד

 א~
לו~

 נמי ~מ אפ~לו אלא בה דמודו ~וא בלחוד דרבנן ל~ימרא ד~ו
 הוא ד~~י~א בפ~ש ~ב ~און האיורבי~ו

 בש~
 ~א א~ר אלא

 ר~~ל~ל~
 מצית הי~י ז"ל הרמב~ן והקשה ~וא

~~~ 
 דא~כ ~~נן

 נהי חוששת א~~ מליאהביצאתה
 דאז~

 ר~א אי~א ~מ דשוקא ח~ה

 חיישי לא למיעוטא ורבנן לנקיבות מפילות דסמוךדשוקא
 מ~רת וראינוה מליאה דיצאתה ד~יון לי~א נמי רובא דה~אהרמב~ן ~תי~

 ע~"ל חיישינן לא ולמיתה ~מיתה ליה דהוה תפיל שמא אומרים איןשוב
 הדברים ימצא הזה ספר בידו שאין ומי ~רשב"א הל~ות בחידושיוהובא
 מהא שם ז~ל הרשב~א והקשה בתרא האשה בר"פ בנימוק"יבקיצור
 אלמנה פרקדאמרינן

 דמר למי~וטא בחוששין ורשב"י ר"י דפליגי ל~"~
 ~וה ~דו דתרווייהו מיהא שמ~ינן חוששין אין סבר ומר חוששיןסבר
 ד~י~ת מיעוטא סמוך מטעם מיעוטא לירש הראויין ז~ריםל~ו

 ליתא ד~ילות דמיעוטא התם נמי נימא לא ואמאי דנקיבותלמחצה
 ול~יטת מעוברת ראינוהד~א

 הרמב~
 דהגאון אליבייהו

 ~דל~'ל תפיל שמא אמרינן לא תו ~וברת דר~ינוה ~יוןו~רמב~ם והרי"~
 חיישינן לא הפילה לשמא חיישינן תפיל דלשמא ז~ל הרשב"אותירץ

 ימות שמא חיישינן לא מת שמא ע~ב ~~ח דף ה~ט ~ל בפ~ו~דאסיקנא
 לא בפנינו עוברה שהו~קה ו~יון הוא מת שמא חמות וגבי הואתנאי
 דמפילות מיעוטא שפיר ח~בינן בתרומה דא~לי הע~דים ~בי אבלחיי~ינן
 חלק נפל להיות שסופו לעובר ואין תפיל שמא אמרינן דשםמשום
 הי~א אפילו חיישינן תפיל ולשמאבעבדים

 דהוחזק~
 בפנינו ~וברה

 ~~ותדשמא
 הו~

 למיתה דחיישי תנאי הם ורשב"י~ ור"י
 ע~~

 ז"~. דבריו
 אלי~ייהו הרשב~א דבשיטת אהדדי סתרי לא נמי הט~ר פסקיועת~
 דמי~ מפילות דח~ש הטור אזיל והרמב~ן והרמב"ם והרי"ףדהגאון

לחש~
 של~א סי~ בי~ד פסק ולהכי חיישינן תפיל ל~מא וא"כ דמיתה

 למחצה דמפילות מיעוטא דמצרפינן דיא~לו בתרומה העבדים אכילתגבי
 י~את~ גבי בא~"ע אבלדנקיבות

 שמא לחוש דצריך מעוברת חמותה
 דאין ולומר דנ~יבות למחצה לאצטרופי בעית אי הפילהכבר

 הוה ולא דמפילות למיעוטא ליתא ~ן ואם חיישינן לא הפילה ~ברולשמא יב~ ל~
 מחצה ופלגא פ~~א אםכי

 ומח~~ דז~רי~
 ~ט~ר פסק ולה~י דנקיבות

 דמוחזק ~ב על אף באחי מוחזק דלא בההוא בנ"ד אבל דחוש~תשפיר
 בנים לו יש דשמא ספיקא ולי~א בניםבלא

 אפ~
 בחזקת אתתא קיימא

 לשוקהיתר
 מ~~~

 ליבום זו~ים דאינם עוברים ~ב בתר דאזלינן
 איתי~ שפיר דב~"ד דנקיבות למח~ה ד~פילות מיעו~א שפירדמצרפינן
 חמותה הוחזקה לא דהא הפילה ~בר שמא לומר דמפילותלמיעוטא
 ד~פ דמתני~ רישא ~מו והוהמעוברת

 האש~
 חמותה די~אה בתרא

 והא לשוק חזקה לה הוה לא אי אפי~ לרבנן ~שוק דמותרתריקנית
 ר"מ דאפילו לומר היינו ~שוק ורובא לשוק חזקה דהוה רבאדאמר
 ~דברי בהאמודה

 הרי~~
 הנ"ל והגאון והרמב"ם

 וא~~
 פסקי יחדיו צדקו

 הדינים שני לכ"ג אלמנה בפ~ כתב הרא"ש וגם ו~ל והש"עהטור
 זהת~ופים

 ל~
 ~"מ חמות לה דהיתה ודין בתרומה או~לים דעבדים

 ולא רובא בתר דאזלינן בתרוויהו פסק אחד~דמטעם
 מטע~

 היתה דגב~

ל~
 לרובא לצרף חזקה נמי הוה חמות

 וק"~
 אמינא ~ן ובהיות ו~יי"ש

 י~יה שלא דוקא דבעינן ~הרשב~ם הטור פסק דלא אמאידלק~~
 לו אין ספק ס"ס דלהוי בנים בלאמוחזק

 בנ~
 ואת"ל בנים לו יש ספק

 דא~ן דאמינא דלעיל דאבי~ מהא לו אין אחים גם ~א ~נים לואין
 ה~ט ~ל דבפ~ הנ"ל רבוותא לפסק סתירה זוראיה

 או~לת אשתו למד"ה שהלך ד~ןמתני~ ה~~ רמי ~~
 בת~מ~

 בחזקת
 גיטך זה דהאומראמתני~ קיי~ שהו~

 ש~
 ~א~ול דאסורה למיתתי קודם אחת

 הא למיתה חייש דלא ~מ הא אביי ותירץבתרומה
~ 

 דחייש יהודא
 הרי הוא תנאי ימות לשמא חיישינן לא מת ל~מא אמר רבאלמיתה
 ד~יי~ ד~אן ס~לדאביי

 לתירוצא אביי מוד~ דאי מת לשמא אפילו חייש
 א"~ חיישי לא ~"ע מת דלשמאדרבא

 שהלך דכהן מתני~ מוקי למה
 חייש דלא ~ר"מלמ"ה

 ל~ית~
 לא מת לשמא דהא ד~"ע אליבא לוקמא

 וס"ל ארבא פליג דאביי א~ו ימות ל~מא דח~ישי תנאי הני אפילוחיי~י
 מת לשמא חיישינן ואי ~ת לשמא נמי חייש ימות ל~מא דחיישדמאן
 הפילה ~בר שמא דחיישינןפשיטא

 ק~~ לאביי וא"~
 הרשב"א קושיית

 דבריעל
 הרמב~

 דריש מתני~ לאוקמי מצית איך
 האש~

 כרבנן בתרא

דא"~
 מיהא רובא לשוק חזקה דלי~א נהי תיחו~ אמאי מליאה יצאתה

 דנקיבות למח~ה דמ~י~ת מי~טא דסמוך לשוקאיתא
 ו~~

 ~ובא
 לשמא חיישינן ~א תו בפנינו ~ברת שהוחזקה ד~יון ליתאדמ~ילות
 דדמיאתפיל

 לשמ~
 ~דים א~ילת ~בי הא ימות

 בת~~
 חשבינן

 למר ובין למר בין ד~י~תלמי~טא
 א~

 דפליגי
 לי~ש ה~וייןדז~ים למיעוט~ בחוש~

 הת~ ד~ני ו~
 לומר ד~~ות דמיעוטא

 ~וא וה~את~יל ש~
 לו~

 ~בר שמא
 הפי~

 לא לאביי דהא
 בי~ פ~~

 שמא

 דמתניתין א~ ימ~ לש~~
 הא~ דר~

 די~אתה דס~ל
חו~שת ~א~

~~ 
 ס~ל

 ד~~
 ~~~טא

 ואת~ ק~~ ~~ דז~רי~
 ~ני~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

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

 והא ~כ"ג ~למנה דפ~ יוסיכ~
 דבריש~

 ~ינה ריקנית חמותה דביצ~תה
 ~שום היינוחוששת

 קיי~ בני זכרים להו והוה ~וק חזקה נמי ד~ית~
 דמיעוט~~יעוט~

 תו ו~~כ
 ~דרבוות~ לק~~

 דסברי דלעיל
 דל~

 בעינן
 דהרשב~ם~ס

 מה~
 ~ני~ בלישנ~ ~ביי דנקט

 דל~
 ב~חי לן הוחזק

ול~
 בעינן דתרוייהו בבני לן הוחזק

 דוק~
 סבר ~ביי דוד~י ס"ס דלהוי

 דחיי~ דמ~ן ד~ר לשיטתוהכי
 ~כ~ני~ ו~~ ~ לש~~ נ~י חייש למיתה

 דחייש יוסי כ~
 ל~יעוט~

 הוה ~~"כ
 מיעוט~

 ד~עוטא
 בה~יו~"כ

 דל~
 ב~חי הוחזק

 דל~
 ~וה

 דמי~ט~ מיעוט~
 יבום לחזקת

 ~יעוט~~ל~
 חיישינן ע~כ

 ל~יעוט~
 ~בל ס"ס דלהוי ~ביי בעי ולכך

לרב~
 בין ד~חלק

 לש~~ ~ שמ~
 יוח~י בן כ~ש ~תנ~ ~תיא ~"כ ימות

דל~
 ~פי~ חייש

 ל~ ו~~ ל~יעוט~
 ס~ס בעינן

 הו~ דל~ היכ~
 ב~חים

 ל~ולהכי
 הש"ס נקט

 בתר~ בבב~
 תרווייהו

 דל~
 ב~חי הוחזק

 ול~
 בבני

 בלישני~ ~ביי דנקטכ~ו
 בקידושי~

 לטעמי~ ד~ביי
 ובבב~

 בתרא
 ~ביי וקי"ל לה נקטד~~ס ~~~

 ורב~
 הלכה

 כ~~
 ודו"ק ~~ם ~יע"ל חוץ

~ 
~~

 שפיר נ~י דלהוי ה~ב"ם דעת נ~י ~לב~ר ידי ~ניח
 ~"ל דהתוס~ ~זיל התוס~ ובשיטתדרבא ~ליב~

בה~שה דרב~ דאוקי~~
 בתר~

 כ~~ מתני~ ל~וק~י היינו
 ~~ש כד~~ע

 וכן זה שלפני בדבור~וכן סי~ בד~
 מש~

 בקידושין ~דבריהם
 ד~

 סמוך בד"ה פ~

~יעוט~~
 דת"ק הקשה ועוד וז"ל

 ד~
 ~לי~ה יצ~תה ד~~ר יהושע

 וחיישי~חוששת
 למיעוט~

 ד~כ הרי כו~
 ל~

 ס~ל
 סבר~

 הר~~ן
 דר"ידת~ק דטעמ~

 הו~
 בפנינו עוברה דהוחזקה דכיון ~ט~ם

 פלגא והוהד~ילות מיעוט~ לית~
 ופלג~

 וט~~ייהו
 דל~

 נ~ל הר~ב"ן סברת ס~ל
 ק~ב דף בב"ב וכן לכ"ג ~ל~נה בפ~ דהקשו לט~מייהוד~זלו

 בןד"ה ע"~
 ~~רינן ~ל~נה דבפ~ וז~ל ~~ יו~

 ד~י~
 נפל להיות ש~פו לע~בר

 ו~תם בעבדיםחלק
 תני~

 גר
 ש~

 ש~עו ו~~"כ בנכסיו י~ר~ל והחזיק
 והחזיקו העובר הפילה ו~ח~כ והחזירו ~עוברתש~שתו

 ~חרי~
 ה~חזיק

 בר~שונה זכהבשני~
 ל~

 ו~~~י זכה
 ל~

 ר~שונה המ~יקים זכו
 ה~ס' ותירצו בירושה חלק לו ~ין נפל להיות שסופו בעובר~~רינן ה~

 תלינן ~דיםדגבי
 ש~~

 בבטן העובר ~ת התרומה ~כילתן בשעת כבר
 דלדידהו הרי בי~ור לתוספת קצת ל~ון בשינוי עכ"ד ז~י~ לי~ולית

 נ~י עבדים גבי~~רינן
 ש~~

 חשבינן ו~פ"ה הפילה כבר
ד~פילות ~יעוט~

 לצר~
 ו~"כ דנקיבות ל~חצה

 קושי~ הד~
 ~~~י לדוכתה

 ~לי~ה י~~תה גבי יהו~ דר~ ת~קסבר ל~
 דניזי~

 ~מרינן דהרי רובא בתר

נ~
 ~"ו הפילה כבר ש~א

 דת~
 חייש ד~י

 למיעוט~
 דפ~ יוסי כרבי

 דחיישינן התוס~ פסקו ~יך קשה לכ~ורה והנה~ל~~ה
 ש~~

 הפילה כבר

 ~ע רבא דברי~~
 ל~

 לש~~ חיישי
 ~ת

 ~ל~
 להתוספת להו דשני צ~ל

בין
 דש~~ חשש~

 לחשש ~ת
 דש~~

 בפנינו חי דהתם הפילה
 והכ~

הו~~
 חילוק בב"ב בנ~וק~י ~ועיין ד~י ג~ור כחי ול~ו בפנינו ~ברה

 ד~פילו הריזה
 ~ב~

 לש~ת
 ~תו~

 ד~ח דהרשב"ם ס"ס בעינן
 התוס~~ושית

 דג~ מבריית~
 ד~פילו ~וכח

 לשמ~ לרב~
 כבר

חיי~ינן הפיל~
 דל~

 לש~~ ד~י
 ו~"כ ~ת

 קושי~ ~דר~
 לדוכתה

 ל~
 חוששת

 דחיישינן ~~ו ~לי~ה ח~ותהביצי~ת
 ל~יעוט~

 בעינן ו~"כ
 דוק~

 ס"ס
 דבעינן דפ~ק נ~י הרשב"ם ק~י זוובשיטה

 דוק~
 ס"ס

 דפ~ ~תני~ ~סתם ~הרשב"םתיקשי ול~ ודו~
 בה~

 ~בכרת ~ב ~ז דף ה~~ה
שהפילה

 שלי~
 קדושת בה ד~ין לכלבים לה~כילה ~ותר

 בכו~
 ואמרינן

 בתר ד~זלינן ד~נ~טע~~
 רו~~

 ~חצה ~דהיינו בבכורה קדוש דאינו
דנקיבות

 דנד~ ומ~עוט~
 בבכורה הקדוש ז~ים להו ~וה

 ס~הרי ~יעוט~
 מתניתין

 כ~
 וכ~ יוח~י ~ן ~ון

 יהושע
 ד~

 דסבר ה~שה
 חוששת ~ינה נ~י ~לי~הדי~~תה

 נ~
 כסברת הרשב~ם דסבר לתרץ

 כ~ דף בבכורות~תו~~
 ד~

 חלב
 פו~

 אמרינן הוה ו~י וז"ל ~~"ד
 ~יעוטא חשיבדלא

 חז~ ד~יכ~
 בהדה

 שהי~ ~
 בחזקת

 של~
 ילדה

ד~דרב~
 ש~ינו בחזקת הולד הע~ד

 קדו~
 במעי חולין שהיה בבכורה

 ע~ל שפיר ~תי הוה ~ז~~ו
 ולפ~

 שהפילה ב~~כרת
 הכי נ~ ~~

 להד~ית
 לשל~

 קדוש ש~ינו חזקה
 ב~עי חולין היה שהרי בבכו~

א~
 הוה ו~~כ

~ 
 קדוש ש~ינו חזקה

 ורוב~ בב~~
 קדוש ש~ינו

בבכור~
 הצט~ות ע"י דהיינו

 נד~
 זכרים להו והוה נקיבות למחצה

 בבכורההק~
 דמי~ט~ מיעוט~

 מותר להכי
 להשלי~

 ו~~כ לכלבים
 ~ל~~ ד~ יוסי כ~ נמי ~ני~~תיא

 וכת"ק
 יהו~ ד~

 ה~שה בר~פ
בתרא

 ~ליב~
 ~יטת ד~א~ אה~~ תי~י וכי וק~ל דהרשב"ם

 ~ו~
דת~

 ~ני~ ו~ן ~ל~ה דפ~ יוסי כ~ ~תי~ ה~ש~ ד~~ ד~נ~
 ~סק איך א~כ ל~יעוטא דחיישי ו~~ ~סי ~ א~י~ד~~~

 ה~ כות~להלכת~
 ק~ל

 ד~
 ~מ

 דבשלמ~
 התוס~

~ 
 ~סק ~כי פסקו

הל~
 דהא

 ~~~ ב~~ כת~
 ~מ מתנ~ ~~~א ב~ה

 הי~
 דחייש

ל~יעוט~
 ~נן ~יהו וז"ל

 ל~
 ד~תי~ ~ע~ג כר"מ קי"ל

 סתמ~
 ד~תני~

 דר"מכוותיה
 ~~ ~מי~וט~ דחיי~ בה~

 וכן עכ"ל כוותיה קיי"ל
 פתרי לה לית דמתני~ וכיון וז"ל כתבב~ידושיו הרשב~

 ול~ דר"~ ~ליב~ ~ל~
 אידחי~ ממיל~ כר"~קי~~

 ~תני~ לה
 ונפק~

 לה
 ~לכת~

 ~בל עכ~ל
 דפוסק~~שב"ם

 כת~
 ד~ני~

 ל~י~ט~ דחי~ ד~~ וכ~וקימת~
 דבריו

 ~יישב ונ~ע~דנפל~ים.
 פיסק~

 ע~פ דהרשב~ם
~ 

 דהתוס~
 ה~

 נמי
 ~ששין ~ין ד~ה ע"ב ס"ז דף ~ל~נה בפ~ גופי~ יוסי~ר~

דהכא ו~~ ~"~
 מש~

 ~ן וכו~ חליצה מ~ות ובפ~ ל~יעוטא יוסי ר~ דחייש
 הק~

 דב~ו~הו דוכתי~כ~
 ל~

 חייש
 ל~יעוט~

 לחלק ויש התוס~ וסיי~ו
 ע"ב כ~ דף בבכו~ת התוס~ ~"ש ~פ לחלק ונ"ל דבריהם~ירשו ול~
 פוטר חלבד"ה בר~

 וז"~
 דהכי ~ת ~דקדק כך ו~וך

 הלכת~
 דחיישינן

נמ~~ו~ח
 ד~יכ~ היכ~

 קי"ל לא ו~פי~ בהדה חזקה
 כ~~

 ~בקידושין
 פ~דף

~~~ 
 ד~הר

 בההו~
 ס~ך ~עם ~טפחים תינוקת דרוב

~יעוט~
 ~~יר לח~ה

 ~יה~
 ~ש~ע דחולין דבפ"ק ו~~ג חיישינן

 להח~יר ~פילו כר"מ הלכהדאין
 היכ~ ~~

 חיי~נן ~סיי~ו דחזק~
עכ"ל

 הכי ס"ל יוסי ד~ ~נ~ ו~~ינ~
 דל~ דה~

 חייש
 יוסי ~

 בעל~
ל~יעוט~

 היכא היינו
 ד~יכ~

 ה~יעוט נגד רוב
ל~יעוט ד~יי~ ~ידי וליכ~

 והכ~
 ל~יעוט~ יוסי ר~ דחייש

 דהיינו לירש הר~ויים דזכרים
 קיי~~ בני נקיבות דחלק ~שום קיימאבני

דנצרף ני~~ ~~~י וכ"ת ~סייעתו
 נימ~

נצרף קיי~~ בני נקיבות בהדי קיי~~ בני דזכרים ~~וטא דנצרף
 מיעוט~

 ל~יעוט~ קיי~~ ב~י דנקיבות
 ד~ילות

 כ~
 ד~~רינן

 ד~ח~יר יוסי רבי דסוברלרשב"י
 דוק~

 חיישינן
 ~בל המסייעודבר ד~יכ~ היכ~ למיעוט~

 למיעו~
 ד~פילות

 ל~
 חלק שיסייע ~פילו חיישינן

 דלהקלהנקיבות
 ל~

 חיישי'
 ל~יעוט~

 ~פילו
 ד~י~~ היכ~

 המסייעו דבר

ו~
 דתינוק כרבנן יוסי

 שנ~~~
 מ~ש ר"ת כסברת והיינו העיסה בצד

 ס"לור~ב"י
 דל~

 חיישינן
 דזכרי~ ל~יעוט~

 כלל
 ~פ~

 לדבר לצרפו
 ו~ע"פ~מסייעו

 שהו~
 להחמיר

 מטע~
 הו~יל דס"ל

 ו~יכ~
 לה~י לס~כו

 גיס~ ולה~יגיס~
 ~~רינן

 דכ~
 בפ"ע עו~ד וחלק חלק

 ו~~
 ס"ס הוה

~עובר
 הו~

 ה~כרים ~ן ו~ת"ל הנקיבות ~ן ~ו הזכרים ~חלק
 בפ"ע עו~ד לחוד ~ילות דמיעוט דס~ל ס"ס זה ~ין יוסי ולר~~נפלי~ ~ח~ שמ~

 ביה לספו~י ליכ~ולהכי
 דל~

 להקל דסייעתו כלל לי~ חיישינן
 הו~

 אבל
 סייעתו ב"ק ~זכריםמיעוט

 הו~ להח~~
 ש~~ר וזהו ל~פו לה וחיישי~

 ל~יעוט~ חיי~ יוסיר~
 הנקיבות חלק עם לצרפו דחייש דהיינו

 ל~ ורשב"ידילי~ מחו~ר~
 חייש

 למיעוט~
 שפיר והוה להח~יר ו~פילו לצרפו דהיינו

 שכתב ז~ל רש"י כוונת נבין דברינו ו~יס~ס
 ול~

 של לחלקו חיישינן
עובר

 דשמ~
 נקיבה

 הי~
 זכר ו~ת"ל

 ש~~ הו~
 ~חצה היולדות שכל תפיל

 ס~וך ~ילות ויש נקיבות ו~חצהזכרים
 ~עוט~

 יש פשוטו ולפי וכו~
 לרש"י הו~ל דלא ריכשי ~תרי רש~י ד~רכבי~ ברש"י עיון ~קוםכ~ן

למי~ר ~ל~
 ול~

 של לחלקו חיי~ינן
 עו~

 ל~~ר לרש"י ול~ל וכו~ היולדות שכל

בתח~
 ספק ~רך

 ש~~
 זכר ו~ת"ל היה נקיבה

 ש~~
 תפיל

 בדברד~פקינן ד~ש~
 ש~~

 ~ו תפיל
 ל~

 נמי ו~ספקינן הו~יל ~ך תפיל
 ~~ ~ ~ין וב~~ת ס~ס דהוה ~ילינן הכי ~וםנקיבה ש~~

 ס~קות
 ~שתים ~~ ובוד~י לירש הר~וי זכר העובר ~ין דוד~י וד~ית~ד ~ל~
 נקיבה~ו הו~

 הו~
 בתר ד~זלינן נפל ~ו

 ל~ ול~יעוט~ ~ב~
 ח~שינן

~ל ~~
 היכ~

 בתר ד~זלינן
 רוב~

 ליה חשבינן לודאי
 ד~וריית~ דרוב~

 לכן

נר~~
 כדברינו

 דל~
 ~זלינן

 בעל~~
 בתר

 ~~~ רוב~
 צירוף ע"י שלם ברוב

והכ~
 רוב כ~ן ~ין

 ע~ ~ל~
 צירו~

 ד~צרפת חזית ומ~י ונקיבות ~פילות
 ו~"כ ב~ק נקיבות לחלק ב~ק זכרים חלק לי~רפוהנך

 ליכ~ ב~~
 לצרף

 ול~ גיס~ ~~יל~
 גיס~ לה~י

 בפ~ע ~~ כל ו~~ים
 וה~

 ד~~ר
ל~ו רוב~

 דוק~
 ק~~ר

 ~ל~
 ס"ס שפיר דהוה לו~ר דרוצה

 ד~וי לנקיבות ~לות נ~יל~יס~ך ד~יכ~ ~~~
 רוב~

 כ~ו
 למס~ך רוצה יוסי ש~

 רש"י שכוון וזהו להדדי קיימ~ דבני~יעוט~
 שמ~

 זכר ו~ת"ל נקיבה

שמ~
 ~ך רשב~י של ההיתר עיקר ד~ו תפיל

 תיתי ~יכי תי~~ ~ל~
 כללל~~י

 במיעוט~
 ד~ילות

 דה~
 בטיל

 בר~~
 נקיבות ומחצה זכרים ~חצה יולדות היולדות שכל ק~מרלהכי קיימ~ בני דיולדות

 קיימ~ ד~ני רוב הוהד~י כלו~
 המיעוט ~ה ~ז הצטרפות בלתי שלם רוב

 ו~חצה זכרים מחצה היולדות ~כל ~~חר אבל דליתי~ כ~~ןד~פילות
נקיבות

~~ 
 קיימ~ דבני הרוב

 לנקיבות ~"ק זכרים ~ירוף ~י ~יינו
ב~ק

 ~~נ~
 ס~וך לך

 מיעוט~
 הזכרים ותבטל דנקיבות ל~חצה ד~י~ת

הר~וים
 ~ל~ במיעוט~ לי~

 ע"כ
 דל~

 תצרף
 ול~ ~יס~ ל~י ל~

 ~~י
~יס~

 לש~~ ~~וקי ~י~~ שפיר ו~~כ
 והשתא ת~יל

~  רש"י 
 ס~~

מיעוט~
 ל~ו ~~ו~

 ל~~~
 ב~~ת דנסמ~י~

 ~ל~
 ד~ל

 ~יכ~ ד~~
 למימר

 ד~~ות ל~ה זכרים מחצה ~~ך דב~ת כמו ~~סא ~~יס~ך



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

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

~~

 ד~ד ואע"ג בפ"ע עומד כ"א ותהוי חלק לש~ם תסמוך לאו~תא
 לא להחמירגיסא

 חי~
 לאידך נמי למסמכי~ דא~א היכא רשב"י לה

 דרישא ההוא כי גיסא לחד אלא למיסמכא דליכא היכא לא אםגיסא
 דיבום לחזקה לצרפו חיישי~ אז וצרתה בעלה שהלך דהא~הדמתני~
 רש"י בכוונת ברור נ"ל זה האת"ל. וא"ש ודוק להחמיר והואהואיל
 דר"פ במתני~ דפרש"י ~מי וא"שז"ל

 ~ ב~רי האש~
 דס"ל יהושע

 שמא למימר דאיכא וז"ל חוששת אינה נמי מליאה חמותהדיצאתה

הפי~
 תמוה ו~אורה עכ"ל היתה נקיבה שמא הפילה לא ואת~ל

 אחר טעם לכתוב ~נהדרש"י
 מ~

 דף בבכורות שאמרו
~ 

 ע"ב
 דנקיבות למחצה ד~ילות מיעוטא סמוך דאמרי~ן משום דר"ידטעמא

 וק"ל ניחאולפמ"ש
 בדו~ק שתירצו מה התוס~ קושיות שפיר מיתרצא דברינו~~~~ ~

 הקשה ועוד וז"ל סיפא ד"ה ~ב קי"טהאשה בר~
 דת~

 דר"י
 דליכא אע~ג למיעוט וחיישינן חוששת מליא~ יצאתהדאמר

 ~ז~
 בהדה

 מיע~ט בהדי חזקה בעי למ~ה וצרתה בעלה שהלך הא~ה גביוברישא
 לחוד למיעוט חיישינן לא נמי דבסיפא קושיא כאן אין ולדידיעכ"ל
 ~~ו למיעוטא דחיישינן דהיינו דנקיבות מחצה בהדה לצרפי~אלא
 להחמיר המסייעולדבר

 לא דאי דבכורות וכר"ת אלמנה דפ~ יוסי ~

ניחו~
 ס"ס ותהוי בפ"ע עומד חלק כל תהוי להחמיר לצרפו אף

 ודוקכנ"ל
~ 

~~~~~
 כר"מ לאו למיעוטא דחייש הרשב"ם דפוסק דהא א"ש
 דתינ~ק כת"ק הרשב"ם דפוסק אלא למיעוטא לגמרדחייש

 דהיינו חמות לה דהיתה רי~א תיקשי ולא להקל המיעוט מצטרפיןדלא
 רובא נעשה איך ל~קא רובא נמי דהוה דאמרי~ ריקנית דיצאההיכא
 האלשוקא

 אמר'נ~
 דנקיבות למחצה דמפילות המיעוט מצטרפין דלא

 איכא דהתם מיעוטא נגד כ~ל רובא בעינן לא התם אינו זהלהקל
 יש אא"כ דוכתי בכל ע"י להתיר כדאי לחודא וחזקה נשו~אחזקה
 אלא כנגדה ליכא והכא ופלגא פלגא להיות כמותה החשוב דברכנגדה
 חשוב דלהוי לסייעי~ מידי וליכא ~"ע דעומד ב"ק דזכריםהמיעוט
 דהא ופלגא פלגא דלהוי החזקהכמו

 אפי~ למיעוטא חייש לא יוסי ~
 מיעוטא נגד הוה והחזקה מידי לסייעי~ דליכא היכא רובא נגדלהחמיר
 כרובא עדיף לא חזקה דאמרינן דהא נגדו צירוף ע"י שלא שלם רובכמו
 היכי אבל ממנה עדיף הרוב אז כנגדה רובא שיש היכאהיינו

 פ~א הוה דלא פ~יטא מי~וט אלא כמותה החשוב דבר אפי~כנגדה דליכ~
 דזכרים המיעוט נמי מבכרת גבי וכן להתיר לחוד בח~ה ודיופלגא
ב"ק

 בבכו~
 אמו ב~י חולין דהוה החזקה נגד דליתי~ כמ~ן הוה

ו~
 סמוך שם שאמרו

 מיעוט~
 דאמר הכא וכן וכו~

 רב~
 לשוק חזקה

 ר"מ דאף נמי כר"מ מתני לאוקמא דבעי משום היינו לשוקורובא
 מבכרת גבי סמוך למימר איצטרך ~כי דמיעוט~ מיעוט' דהו~ משוםבהא מוד~

 אבל רובא ~מי דאיכא למימר נמי איצטרךו~כא
 ~יצטרך לא יוסי ל~

 נמי דהוה שאמר במה כוונתו עיקר דכל ומאחר כלל רובאהכא
 תו לר"מהוה רוב~

 ל~
 להקל המ~וט מצטרפין לא הא רובא נע~ה איך

 כ~ל צירוף בלא אפי~ לדידי' ד~א מצטרפין שפיר דלר"מ ע"י רובלעשות
 קידושין רש"י עיין להקל אפי~ להצטרף דחשיב מכש"כ למיעוטאחי~ינן
 ע"ש הרשב~א כדכתב בהא מודה ~מ דאפי~ למימר בעי ורבא פ~דף

 היטב ודוק והרמב"ם והרי~ףהגאון
~ 

~~
 דר~י לת"ק מוקמי רבוותא אינך אבל ז~ל הרשב"ם דעת ליישב נ"ל

 ב"ק דזכרים המיעוט מצטרפין דלא דס"ל ~רשב~י דמבכרתולמתני~
 גיס~ להאי ולא גיסא להאילא

 בתרומה עבדים אכילת גבי שפיר והוה
 זכר את"ל ובמבכרת תפיל שמא זכר ואת"ל נקיבה שמא זכר שמאס~ס
~מא

 נד~
 וא"כ ס"ס האי נמי ~תב ~ב דע~ז דחולין ברש"י עיין

 דליכא היכאאפי'
 חז~

 דלא לשוק היתר בחזקת קיימ' אפ"ה לשוקא
 ביצי~ת דחוששת ~הא ה~"ל ס~ס מטעם הזוקקי~ למיעוטחיישינן
 כבר דלשמא כדחילקו היינו מליאהחמותה

 ה~י~
 מדהוחזק~ חיישינן לא

 שמא חיישי~ דלא לפנינו חי אדם להוחזק ~מש דדמי לפנינומעוברת
 דלא דס"ל משום חוששת דאינה וס~ל הכא נמי דפליג יהושע ור~מת
 דהתם ממש לחידמי

 ל~
 הפילה שמא ח~שין והכא מת שמא חיישינן

 ~כ ~א תיקשי וכי דרשב"י ס~ס הכא נמיו~
~ 

 יהושע
 נ~~ב~י דהיינ~

 כבר לשמא חוששין מת לשמא חוששין דאין דאע"ג ס~ל
 ל~~ו חיישי~ ולא בתרומה ~בדים אוכלין אמאי דאל"כהפילה

 אית נפל שסופו עו~ר ~כ הא תפיל שמא דאמרינן דא~לעובר ש~
 המחזיקים זכו לא אמאי דגר ברייתא תקשי דאל~כ ~ירושהזכי~ ל~

 לא העובר ~אבר~~נה
 זכ~

 ~עי' לא רבוותא להנהו ~"מ הא

 אפילו זכ~ עובר לשום דאין להדיא דפסקו והרמב"ן והרמב"םלהרי"ף
 דרפויא משום דגר לברייתא דתירץ דרבא וס~ל מאלי~ הבאהבירוש~
 ובב"ב בידייהומרפיא

 ד~
 דא~ אדאביי פליג ~ב קמ"ב

 ירושה
 בראשונה שהחזיקו אותן זכו דלא דהא לרבא דס"ל פי~ שאנימאליה הב~

 ~ו היה דהעובר משום ולאו בידייהו רפיא הוה דה~זקה משוםהיינו
 זכי~ לעובר דאיןזכי~

 כל~
 ~יליה ה~אה ~ירושה אפי~

 ו~
שפסק ~~ית~

 כ~~~
 ד~ובר זכי~ מצדלאו ד~~ דלק"מ פשיטא לדידהו לכ~ג אלמנה בפ~ בחידושיו
 ל~

 מברייתא ל~מ וא~כ בראשונה המחזיקים קנו
 מאליה ~באה דירושה הראב"ד עם דהסכים להרא"ש אפי' אלאדגר
 לרב הכי דדחי אלא אדאביי פליג לא דרבא וס"ל לעובר זכיה בהאית
 לכ~ג אלמנה פ~ בהרא"ש באריכות ע"שששת

 אפ~~
 נראה

 נפל ~יות סופו אם אבל לסוף נולד אם אלא זכיה לו דאיןמיהת ד~ד~
 והא בירוש~ זכיהלו אי~

 דכת~
 ~וה לאביי מודה דרבא הרא"ש

 ל~
 התם

 מדרב לאפוקי תירוצו אמר דרבא א~א הנ"ל דגר ההוא לעוברזכי~

~
 כ~ש להרא"ש דס"ל אפשר זכיה לי~ ולית נפל סופו הוה והתם
 קני עובר למ"ד דאפי' שמעינן ומהא וז~ל לב"ב בחידושיוהרמב"ן
 הפילה אם אבל שעתא ~הוא דקני מלתא איגלי לעולם דלכשיבא~"מ
 והא מעולם קנה שלא ~לתאאיגלי

 דא~שינ~
 אשתו הפילה מואח"כ

 מברייתא דבריו~פ'~
 דגר~

 הוציח שלא אלא קאמר ממש נפל לאו התם
 ולא מת נוסחי בעיקר דגרסינן והיינו חדשיו לו כלו אבל חיפדחת
 לתוספת קצת בשינוי עכ"ל גמור נפל שאינו לפי נפל שם הזכירו ולאמת

 ~י~ דאית דאמרינן דגר מהא התוס' קושית לק"מ והשתאביאור
 אית להכי הוא גמור נפל לאו דהתם נפל להיות שסופו לעו~רבירו~ה חל~

 עבדים וגבי חלק לי~ לית גמור נפל להיות שסופו עובר אבל ח~קלי~
 אבל גמור נפל להיות סופו עובר אותו יהא שמא מיעוט אותוחשבינן
 ד~יא הוה דזה בבטן העובר כבר מת לשמא כלל חיישינן דלאלעולם

 וק"נ חי~י~ן לא מת ולשמא ממשלמיתה
~ 

~~~~~
 דגבי התוס~ כשיטת ולא רבוותא ~נהו כשיטת סבר נ~י דר~"י

אכי~
 דהא אמו בבטן נפל ~וא כבר לשמא ניחוש עבדים

 יהושע ר~ בדברי במתני~ האשה בר"פ כתברש"י
 ע"כ ד~י הפיל~ ~~

 נמי הפילה דלשמאסבר
 חיישינ~

 סיפא דרבא באוקימתא ע"ב ובגמ~
 נתעב~ נמי דאי לשוק רובא פירש"י לשוק ורובא לשוקחזקה

 חמותה
 דיצאתה משום נפל רש"י כתב כאן שגם הרי נפל או היתה נקבהשמא
 הוחזקה לא דעדיין נפל כבר שמא ביה למיחש ושייךריקנית

 לא ואמאי תפיל שמא רש"י כתב לכ"ג אלמנה ובפ~לפנינו עובר~
 רש"י נק~

 מ~ום כן לכתוב דקדק דרש~י א"ו התוס~ כמ"ש נפל כבר הואשמא
 דהוחזקהדהיכא

 עוב~
 וס~ל נפל כבר הוא שמא א~ינן ~א לפנינו

 ~מא כתב ולהכי בירושה חלק נפל להיות שסופו לעובר דאיןלרש"י
 וק"ל כתוספת ולאתפיל

~ 
~~~~

 רבוותא הנך ~יטת אחר שנ~כו ע"כ וה~"ע הטור
 ול~

 אחרי
 גבי של"א סי~ בי"ד פסקו שהרי והתוס~ הרשב"ם~יטת

 ולא כרשב~י בתרומה עבדי~אכילת
 ב~ק לזכרים חיישינן ולא יוסי כ~

 במדה"י וחמות~ במבכרת כמו לתרץ וליכא רובא ~הדי חזקה ליכאושם
 אדם הוחזק דלא היכיוא"כ

 בא~י~
 אע"ג

 דמוח~
 ול~כא בנים לו שאין

 אחים לי~ אית אי ספיקאאלא
 אפ~

 וקיימא הנ"ל דרשב~י ס"ס הוה

אתת~
 אחריו והש"ע הטור אזיל לטעמי~ ולהכי לשוק היתר בחז~ת

 אינו אחים לי אין וא' באחים הוחזק דלא קנ"ז בסי~ ופסקושסת~ו

נא~
 ו~לבוש דוקא בבני הוחזק דלא היכא נמי דבעינן התנו ולא

 בנים לו ואין באחים הוחזק שלא מי וכתב ~תר דבריו פירשוארגמן הבו~
 נקט לא למה דא~כ הכי דינא בנים לו דאין מוחזק דאפילומלשונו שמ~ ~רי עכ"ל נאמן אינו ויבום בחליצה לחייבה אחים לי ישואמר
 לכתוב והאריך בבנים ולא באחים מוחזק היה שלא מי מחתאבחדא
 דלית אע"כ בנ~ם לו אין דבודאי דמשמע בנים לו ואין לשוןב~ינוי

 כהרשב"םהלכתא
~ 

~~~
 הלבוש דברי להבין שזכיתי מה הכתב על מלהעלות ידי אמנע
 מכוונים ש~יה לכאורה להולמם קשים א~ר ט~ סעיף הנ"לסי~

 אשה וז~ל ובתראי קדמאי והפו~ים רש"י ודברי ~ש~ס~פ
 הם וח~תה וחמי~ אח ולא בן לאלבעלה שאי~

 במ~
 מותרת ~לה ומת

 שמא חיי~ינן ולאלשוק
 נתעב~

 לו ~וקה והיא זכר וילדה חמותה
 לא שמא ספק ס~סד~וי

 נתעב~
 ואת~ל ~מותה

 סוגית ~י בדבריו ~זינן אשר התיוהים כל לפרוט צ~ך ואין ע~לבת ילד~ שמ~ נתעב~

 שה~שה קושיא נתרץ ותחלה דבריו להבין זכיתי שיטתי ו~יהש~
 דאוק~ דמתני~ ארישא ז"להרשב"א

 ח~ה דאיכא רבא
 ליבו~

 ורובא



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

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

לשו~
 ד~פילות ~עוטא אייתי

 סמו~
 אמאי ופלגא פלגא והוה לח~ה

 הוהוא~כ מי~וט~ תרי להו והוה מתעברים דלא ~יעוטא עוד דהוה ני~אלא
 ~די~

 ~ובא
 הח~ בצירו~

 לתרץ שרוצה בנ"י וראיתי
 א~ וכל שלם מיעוט הוה ה~יעוטים שני דבין הריטב"א בשםזו קו~י~
 ד~פילות ~יעוטא שחשבו ממה נסתר וזה שלם מיעוט אפי~ ~והלא ב~~

 מיעוט צירוף ליכא דשם מל~אה יצאתה גב~ שלםלמיעוט
 דל~

 ~תעברות
 ~יעבראדהא

 וא~
 ונ"ל ~יעוט ניתוסף דבר~~ לדו~ה קושיא הדרא

לת~
 יצאתה דגבי הר~ב"ן ב~ם מ"ש דה~ינו עצ~ו הרשב"א ד~רי ע"פ
 ~יישי~ לא~ליאה

 כ~ ש~
 שרא~נוה כיון הפילה

 שאומרים דמה ו~"ל ~ת ש~א ול~ח לחיהעובר הוחז~ ~ובר~
 ביצאת~

 ריקנית
 ש~~

הפיל~
 ~ברה הוחזקה דלא ~שום היינו ע"כ ~חי העובר מחזקינן ולא
 לא ~מא והיינולפנינו

 נתעבר~
 אנו דמסופקים א~"כ חי בח~ת העובר הריא"כ דנתעב~ לודאי ~חזיקין היה דאילו

 ש~
 נתעברה ~א

 ד~ילות מיעוט כלל לומר ליכא ~תעברות שאין נשים ~יעוט דבלאהרי
 ותו חי בחזקתדנוק~י

 לק~~
 ופלגא פלגא דהוה א~רינן א~אי בר~שא

הא
 ב~~ו~

 ~עתה לחזקה ~טרף כאשר פלגא הוה לחוד ד~פילות

ניתוס~
 הוספה שום ~אן דאין אינו זה ~ת~ברות שאינן ~יעוט ~וד
 ד~פילות ~יעוט כלל קאים הוה לא ~תעברות שאינם ~יעוט~אילולי
 וק"ל ופלגא פלגא אפי~ הוהונא

 א~
 דאינם מיעוטא לי~א קשה ד~כתי

 ע"פ אלא להעמידו דא"א דמפילות ~יעוטא נקט ואמאי~תעברות
 ד~א רישא דהקשה ז"ל הרמב"ן כסברת וצ"ל מתעברות דאינןמיעוטא
 מצרפי לא פ~ דף ב~ידושין העיסה בצד ~נ~א תינוק גבי דהתםכרבנן
 לחזקת ~טפחין שאינם דתינוקות ~יעוטארבנן

 טהר~
 וה~א דעיסה

 דיבום לחזקה ד~ילות מיעוטא דנצטרףאמרינן
 ותיר~

 ד~יעוטא
 דרוב נפרד הוא עצ~ו הרוב ש~ן הרוב מגרע שהואד~פילות

 אבל ~חזקה שפיר ~~טרף כזה ~יעוט ~פילות ו~ן~תעברות נשי~
 אינם ~טפחין שאינןדתינוקות ~יעו~

 מ~
 ~ש~י~ו~ו נשאר מטפחין דהרוב הרוב

 לא ולהכי לחזקה לצרף חשוב אינו כזה ~י~וט נגדו עו~דוה~יעוט
 מפילות כמו הרוב ~גרע ~אינו לפי ~תעברות דאין ~יעוט בגמראחשיב
 הלבוש דבר~ נמי נבין והשתא הנ"ל ה~"א קו~ מתורץ ולפ"זעכ"ל
 מי~ט למנקט ~וא בהכרח אז לא~טרופי אתי דה~יעוט הי~י תינחדהא

מפילו~
 ו~א

 מיעו~
 ~צטרף אינו ההוא דמ~וט ~תעברות שאין

 דאין היכא ~בל ד~יסה לחזקה תינוקת מיעוט מצטרף שאיןדמצינו כ~
 ס"ס ע"י להיות אלא בא ו~ינו במקו~ו עומד ונשאר המיעוטמ~טרפין
 שוים חלקים ג~ דאיכא דהיכא דרשב~י אליבא לעיל ד~מרן הא כידהיינו
 כ"א אלא שלישי חלק ~י ~התבטל לחבירו מצטרף חלק ~ום איןאז

 לא שמא ספק לומר עדיף טפי אזי בס~ס נידון והוה בפ"עעומד
 הפילה שמא ספק זה אין דהרי הפילה ש~א ספק ~לומר כללנתעברה
 לא דש~א העובר אתחזק דלא מ~ם צ"ל אלא בחזקתו העוברדניקום

נתעב~
 הרי נתעברה לא שמא הספק דעיקר וכיון

 לו~ צרי~
 ש~א

 ~~"ש והש"ע כהטור לפסוק רוצה הלבוש והנה נתעברהלא
 נקט ו~הכי ס"ס מ~ם ההיתר ~יקר דהוה להשמי~נו ורוצהכרשב"י דפוסקי~

 הפילה שמא ספק ל~ימר דליכא נתעברה לא שמא ~ק שפירהלבוש
 שנתעברה לודאי דנחזיק הרי נתעברה לא שמא ספק נימא דלאדכיון
 ~ת ש~א חיישינן ולא חי בחזקת העובר כןואם

 אע"~
 מספקא נמי דזה

 נפל לספק צריכא לא תו זה לספק שבאנו וכיון נת~ברה לא ש~אלן
 ל~ תיקשי וכיוק"ל

 ~וזכר לא
 בג~

 ~א זכרו ולא מפילות מיעוט אלא
 רש"י א~ש תמוה וביותר ~ילות ~יעוט נקט נמי ו~"י נתעברהלא
 דאי לשוקא ורו~א כו~ סיפא וכו~ חזקה רישא בד"ה ע"ב קי~טבדף
 ש~ ח~~ נת~~נמ~

 ספק רש"י נקט דלמה נפל או ~יתה נק~ה
 אנו מסו~ים דמש~ע נתעברה נ~י דאי ~תב שהרי נת~רהלא

 נפל או נקיבה ילדה ש~א נתעברה ואת~ל נתעברהלא ~~
 ול~

 לנו
 לחשו~

 ~ ~~נ~
 ס"ס רש"י חשיב דוכתא ב~ל ~א

~ 
 ~אנו

 דהא בס"ד הכל ניחא ול~מ"ש הוא נפל ש~א זכר ואת"ל נקיבהש~א ~סופקי~
 ~וא לפי דמפילות ~יעוט נקטינן אנו ל~ידי המיעוט דלהצטרףאמרנו
 עצמו~הרוב

 ה~כ~
 חמות לה היתה סיפא אימא בע"א דקא~ר בש"ס

 אמאי~~
 הל~

 מפילות מי~ט וכו~ רוב א~ר
 כ~ סמו~

 הוכרח
 דהא ~ילות~י~ט לינק~

 ~ום צריך ולא ~יעוטים ~ט~י ל~
 ס~

ו~י~~
 המיעוט עדיף

 ד~ילו~
 וא~ג מתעברות שאין מ~עוט

 בקידושין תינוקת מיעוט כגון ע~מו ~רוב שאינו מיעוט נמי~טרף דל~~

 עדי~א~
 למי~ט ~י

 ד~~ ~
 ד~ילות מי~טא דנק~נן וצרתה ב~לה דהלך ברישאד~א באוקימת~ נ~י וכן דכ"ע אליבא

 דהאי ~ו~
נמי

 לחזק~ לצי~~
 והא ס"ס ~ום שם וליכא

 דב~
 וב~~ורות לכ"ג אלמנה

בטע~א
 ד~

 ד~פילות ה~~עוט נ~י נקטינן יהושע
 אע~

 דהתם
 ולא ב~עוברת איירי התם הא הוא ס"ס~שום ט~

 ~י~
 דאין ~יעוטא

~תעברות
 ואי~

 אליבא הפילה ספק אלא שם
 ד~

 יהושע
 וספ~

 שמא
תפיל

 אלי~
 לא נמי ~ר דגבי ~רשב"י דסבר דת~ק

 נמי ואי נתעברה לא ש~א הכא רש"י דכתב והא ילוד גבי כ~ו~ת שמ~ למי~ שי'~
נתעב~

 נקט ולא ~פילות ~יעוט צירוף ~"י הוה דרובא נ~י וסיים
 ~שם לעיל אמרנו דהרי דרש"י טע~א היינו מתעברות ~אין צירוףע"י

 ול~עוטא דסיים דהא כרשב"י יהושע דר~ ת"ק ד~וק~ירבוותא
 לאד~יעוטא

 חיי~
 ~~~ נקט ולהכי נמי כ~מ דאתי~ לו~ר היינו ~מ

 צ"ל דרשב"י אליבא ד~מ אליבא ו~דא לרשב"י חדא טע~יתרי
 ס"ס ~שום הוה טע~ו עיקר כל שהרי הלבוש כדכתב נתעברה לאספק כא~

 ואידך נתעברה לא ~~א ספק נקטינן דריקנית ס"ס דגבי א~רנווכבר
טע~א

 דזכרים הטעם הוה דאליבי~ דר"~
 ה"~ ב~

 מיעוטא
 דהוה~שום ד~יעוט~

 חזק~
 ואליבא ורובא

 דר"~
 דאיהו צירוף ע"י רובא הוה

 למינקט טפי ניחא דלצירוף א~רנו וכבר לעולם ~יע~טים ד~~טרפיןסבר
 בסעיף הלבוש כתב א~~י לת~וה ואין היטב. ודוק ד~פילות~יעוטא

 לא גבי ו~ בס~י~ לעיל כתב ולא הס"סט~
 הוח~

 לשיטתי~ דהא באחים
 הטור וב~וונתבכוונתו

 והש"~
 דמחזיקין דהא טע~א נ~י התם הוה

 ~דין נחית לא דהתם עצ~ה זו ס"ס מח~ת לשוק היתר בחזקתהאשה
 הבעל דנא~ן מדין אלא שם איירי ולא לאו ~ו חזקה להאשה אית אםזה

 דחזקתה הדין וגוף ~חזקתהלהוציאה
 ס~~

 ולאו דחמות מדין דנדע
~לתא

 לע~
 הוא זה ודין וב"ב בקידושין ~תני~ זה דדין להדדי דינים

 דהפוסקים ~בילין לי~ דנהירין ~אן ~כל ~שוט וזה אחר ממוצא~יב~ות
 רש"י ~דברי ~גם שכתב בחידושיו הרשב"א כוונת נ"ל וזהוסוגייתם.
 נראה דאדרבה יפלא ולכאורה ור~ב"ם ורי"ף הגאון בשיטת דקאינראה
 התוס~ בשיטת דקאי ר~"י~דברי

 אב~
 ~חר

 הדברי~
 נראה ~ביררנו

 נתעברה נ~י אי מדכתב כר~ב"י לאוק~י דר~ה דהכא רש"ימדברי
 הוא כבר ש~א כתב ולא תפיל ש~א אלמנה בפ~ ר~~י מדכתב וגם~נ"ל

 וק"לנפל
~ 

 בהוכחה עוד להוכיח ~קוםי~~~~~
 ז"ל שרש"י רב~

 ל~
 ס"ל

כהרשב"ם
 דאי~

 דיליה ס"ס ~כח בבנים הוחזק בלא אלא היתר
 אחד אתא ואפילו נא~ן בנים לי יש וז"ל רש"י כתב האו~רדבפ~

 ו~הרש~א הב~ח ~דבריו ודייקו כמיני~ כל לאו אנא דמיתנא אחוהואמר אח"~
 א~ר דלאדהיכא

 אנא אחוה דאמר לההוא להא~ין ~ן הוה בנים לי ~~
 לההוא נאמינו אמאי וז"ל נוחלין יש ובפ~ הנ"ל בפ~ ~רש"אוהקשה
 דהא מחזקתה לאפוקהאח

 לבעל~
 אחים לי יש באומר נא~ין לא גופיה

דלא
 כ~

 עכ~ל הסיפא כדמוקי מחזקתה לאפקה ~מיני~
 ו~

 שנראה
לענ"ד

 בתירו~
 דף ~חין א~עה בפ~ דמסקינן ~ה ע"פ הוא קושייתו

 ספק אם גירושין בספק דאף ב~ירושין וכן בקידושין תנא ע"בל"א
 עו~דת לשוק היתר בחזקת דאשה אע"ג חולצת לה קרוב ספק לוקרוב
 ו~א חומרא ~צד הוה דהחליצה דהיכי פשוט וזהו לחומרא חולצתאפ"ה
 בגופי עיגון ב~קום הקילו דחכמים ~יגון ב~קום מעכבת אינה הדין~ן

 קושיית לק"מ והשתא עיגון במקום דבריהם ~עמידו שלא כ"ש לאתורה
 הבעל אין ומש"ה עומדת לשוק היתר בחזקת האשה הכא דהאמהרש"א
 אינו ד~למא ע"א וכןנאמן

 נא~
 כאן. הטור כדפסק מחזקתה לאפוקה

 קכ"ז סי~ בי"דו~~ואר
 בש"~

 שכתב
 א~

 בהג"ה ר~"א דכתב
 סעי~

~
 לא אתחזק שלא דבר כל

 להית~
 א~ עד לאיסור ולא

 נא~
 אפילו ~ליו

 וז"ללאוסרו
 הש"~

 דלהתירו ודאי ~תירו אפילו איתא ומרדכי באשר"י
 ~רב ולשון מספק אסור העדתו בלא אפילו דהא טפי רבותאאיכא

 לאוסרו דנאמן לה משכחת לא דבעל~א אע"גפרשהו כ~
 הכ~

 משכחת
לה

 דנא~
 לאוסרו אפי~ו

 וא~~
 דבלא~ה

 א~ו~
 מ"מ ~ספק

 דמ"ש ~דבריו משמע עכ"ל ס~ס לענין ונ"מ איסור ודאיבעדותו חש~
 דוקא היינו ~יסור ולא להיתר לא איחזק שלאברמ"א

~ 
 שאסור

מספק
 דו~ ב~

 ע~א
 נא~

 אבל ודאי איסור לשווי~
~ 

 אסור שאינו
 דהיתרא אחזקתו לאוקמי~ לן דאית מה כגון זולתומספק

 ב~
 אינו

 נמיוהכי נא~
 דא~

 הוית דזול~ו מאחר לשוק ה~ה לאסור נאמן ע"א
 להצריכה הוא נא~ן דמיתנא אחוה דאתא ~יכא אבל ל~וק היתרבח~ת
 לשוק היתר בחזקת עומדת נמי גירו~ין ספק גבי דהאחליצה

 ואפ~
 דתחלו~ חכמי~החמי~

 ותו לחומרא

~  

 הא
 ~ע~

 לא גופיה
 מי הכא דליכא בעלדשאני נאמ~~

 שיחלו~
 חומרא ובשביל

 דאתא היכא אבל דתתעגןאמרו ~ לחלו~ דחכמי~
 אחו~

 חז"ל לחומרת איתא דמיתנא

דתחלו~
 יש הבעל אמר דכי רש"י כתב ולהכי איכא עיגון לאו דהא

~ 



~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~  

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

~~

 כל לאו אנא דמיתנא חחוה ואמר אח"כ א' אתא דאפילו מהניבנים
 וק~ל בחליצה לחייבה אפילו ~מיני' כל דלאו דהיינוכמיני'

~ 
~ ~

 וא~ א~ אתא אפילו דפסק בעי ~מא הטור דעתלפ"ז
 אחוה

 דהא א~נ אחיו שזה עליו והעיד ע"א בא ואפי' אנאדמיתנא
 לאוהשתא

 עי~ו~
 לספק ממש דמי דהא בחליצה החמיר לא ולמה איכא

 או~ וא~ לו קרוב אומר אחד ב~ד דאיירי בש"ס דאוקמי~יר~ין
 קרוב

 ספיקא לה וקרילה
 דרבנ~

 לה קרוב אומר הא~ ועד הואיל ואמרינן
 לשוק דמותרת חזקתה נ~דהוה

 הלכ~
 אחד ועד הואיל נמי והכא תחלוץ

 להחמיר טפי מסתבר אפילו הוה והכא תח~וץ דלשוק ח~תה נ~דהוה
 ~ייע עד שוםדאין

 להחז~
 לו. קרוב האומר עד דמסיי~ התם כמו

 דף בכתובות התוס' מ~ש ע"פ לתרץו~ל
 כ"~

 וז''ל בא"א תרווייהו ד"ה
 לו קרוב אי לן ומספקא כו' לה שזרק יודעין שאנו כ~וןוי"ל
 דכיון לה קרוב א' וחד לו קרוב א' חד סהדי תרי ו~ני לה קרובאי

 ולפ"ז עכ~ל לכתחלה להיתרא אחזקה לאוקמה לן לית לה זרקדודאי
 ~ירושין ספק ~בי דבשלמא בנ"ד שפיר נמיאתי

 מחמרי~
 דהוה

ספיקא עכ"~
 דרבנ~

 לה זרק דודאי דכיון משום וטעמא בש"ם לה ~רי כדקא
 ולולי איסור ספק נעשה וא"כ התוספת כדכתבו חזקתה לה איתרע~~ט
עד

 האו~
 קרוב ~אומר העד נאמן הוה לחזקתה דמסייע לו קרוב

 כדברי ודאי ~איסור אפי~ו לעשותנ~מרי ל~
 הש"~

 השני דעד ועכשיו הנ"ל
 אין אח לו יש האומר העד ~בי אבל דרבנן ספיקא עכ"פ הוהמכחישו
בדבריו

 אע~~ כלו~
 לן איתרע דבמה ~החזקה שיסייע אחר עד דלי~א

 דרבנן ספיקא אפילו הוה לא בהא וא"כ דהעד עדותו טרםהחזקה
 אדברי תי~~י שלא כדי ~ריכ~ן אנו זהולחילוק

 הש"~
 דמשמע ד~עיל

 נאמן אינו ע"א דהיתרא אחזקתו דבר לאוקמי דאיכא דהיכאמיני'
 לה קרוב אומר בעד בש"ס דמסקינן מהא איסור ספק אפילולשווי'
 וטעמא וק"ל התוס' סברת ע"פ ~דברינו א~"כ דרבנן לספיקא להדמשוי
 לי יש הבעל אמר דלא הי~א בחלי~ה מחמרינן אפ"ה דלדעתודרש"י
בנים

 אע"~
 אפילו זו חומרא דראה נראה דרבנן ספיקא אפילו דליכא

 דנקטו ב~ישנא נקטו ולא אחים לי יש בלשון חכמים דנקטו מהאב~כי
בפ'

~ 
 דלשוק בהיתר לאו והתם נאמן אינו אחי זה האומר נוחלין

 ד~וחזק התם לה ~דמוקמינן כן והו~יח הר~ב"ם התם כדפירשאיירי
 דאינו לומר אפשר אי וא"כבאחים

 נא~
 אסורה שתק אפילו דאדרבא

 והכא התם איירי לשוק בהיתר דלאו ודאי אלא באחים דמוחזקכיון
 נמי תנא לא ולמה אח לי יש למיתני התנא שינה לשוק בהיתרדמיירי
 שיחלוץ מי כאן ואין אחים לי יש באמר דדוקא א"ו א"נ אחי זההכא
 היכא אבל נאמן אינו דוקא אז עיגון מקוםדהוה

 דא~
 והטור וק~ל רש"י בדעת כנ"ל חליצה להצריכה נאמן עי~ון מקום~אן דאי~ אחי זה

 וא"כ לשוק היתר ~ענין נמי איירי אחי זה התם דתנן דהא ~אמתס"ל
 והיינו חליצה צריכה אינה אפ"ה אח דאיכא היכא דאפילו להדיאמוכח
 דהרשב"~ השניכפירוש

 ז~ל
 וכ~

 דאיירי המשניות בפי' ז"ל הרמב"ם פי'
לענין

 יבו~
 אפילו נאמן דאינו וחליצה

 להצריכ~
 אחי זה באומר חליצה

עיי~
 בס"ד בד~תם ברור נ"ל וזה עליו

~ 
~~~~~

 בהא כהרשב"ם ס~ל לא שרש"י ההוכחהיתבאר
 בעי הוה ~ירושין דספק דבסו~יא דיליה ס"ס דוקאדבעי' דפס~

 דליכא היכא אלא לחומרא חולצת אמרינן דלא לומר בתחלההש"ס

למי~
 ~מימר דאיכא היכא אבל ~ייבמת חולצת אומר אתה לאם

א~
 קולא לידי דאתי דחומרא תחלוץ לא ~ייבמת חולצת אומר אתה

 ספיקא דאיכא היכא בין לחלק בעי ואח~כ הש"ס לה ודחיהוא
 דאיכא היכא אפילו חולצת דשפירדאורייתא

 למי~
 אומר אתה אם

 דאיכא היכא אלא תחלוץ דלא דרבנן ספיקא אלא דליכא היכא וביןכו'
 תתיבםלמימר

 וא~
 דרבנן בספיקא דאפילו מסיק ו~ח"כ כלום בכך

 דהיכא הכא נשמע שתתייבם למיחש דאיכא היכא אפילו לחומראחולצת
 במקום אפילו דתחלוץ בהדיא ~נינאדלא

 דאי~
 למיחש

 דתתיב~
 אנן

 במקום דהיינו קולא לידי דאתי היכא חלי~ה להצריכה לאחמורי ~ינןלא
 אתה אם למיחשדאיכא

 או~
 חולצת

 אא~~ מתייבמ~
 דמי דהוה היכא

 בנ~ד אבל דרבנן ספיקא בי' דהוה כ~ון הכי ביה דתנינן למאיממש
 ביה לית ד~נן ספקדאפילו

 כדאמ~
 אלא ד~נן ספיקא הוה דלא

 ~יו על אלא חזקה איתרע לא דידן ובנדון ה~ד ~לת הח~הדאיתרע היכ~
 ואין תתייבם למימר איכא אא"כ חליצה להצרי~ה להחמיר לן ליתא"כ
 בתחלה הש"ס בעי הא כלוםבכך

 לחל~
 ל~יקא ד~נן ספיקא בין אפילו

 לנו דאיןדאורייתא
 לו~

 כן
 א~

 דתחלוץ דוקא דאורייתא בס~יקא
 לא ד~נן ב~יקא אבל שתתייבם למיחש דאיכא היכיאפילו

אא~כ תחלו~
 לי~~

 מכ~ש ~תייבם ב~ ל~חש
 דהב~

 דלא
 להוסי~

 אמה

 א~ילו דליכא היכא נמי ולומר הכי דרבנן ספיקא ~בי בהדיאדתנינא
 למיחש דאיכא קולא לידי דאתי היכא דתחלוץ דרבנןספיקא

 נקט ולא אחים לי יש התנא מדנקט דדייק רש"י לדעתואפילו ש~תייב~
 אחי ~

 ~מימר לן אית מ"מ לחומרא חליצה בעי אח דאיכאדהיכא
 דל~

 ~ריך
 אפילו הכא דהא שתתייבם ל~חש דליכא היכא אלא חליצההתנא
 אפילו דתחלוץ בהדיא בי~ תנינא ולא ליכא דרבנןספיקא

 הי~
 דאיכא

למיח~
 אלא חלי~ה התנא בעי דלא למימר לן אית מסתמא ~תתייבם

 תיתי ד~יכי היא סברא דהא קולא לידי דאתי חומרא הוה דלאהיכי
לומר

 דמצרי~
 מיניה תיפוק שמא בספק עצמינו ולה~ניס לחלוץ התנא

 חו~א הוה דהח~יצה במקום עומדת דלשוק ב~ום דתתייבםחורבא
 אפילו כאן דאיןיתירה

 ס~
 דלא א"ו דרבנן

 הצרי~
 היכא אלא חליצה

 דאמר ~ני' דע"כ מוכח והשתא חורבא מינ~ תיפוקדלא
 אחים לי ~

אינו
 נ~~

 דהרשב"ם ס"ס בה דלית בנים בלא דמוחזק היכי אפילו איירי
 דהרשב"ם ס"ס בלתי דאפילו מחזקתה להוציאה ~אמן ~בעל איןואפ"ה
 כדאמרן לשוק היתר בחזקתקיימא

 דאלת~
 דלא הרשב"ם כדעת אלא

 דוקא דהיינו דיד~' ס~ס דאיכא היכי אלא לשוק היתר בחזקתקיימא
 בי' לספוקי נמי ואיכא בבנים מוחזק דלאהיכא

 ש~
 א"כ בנים ~ו יש

 לא אנא אחוה ואמר אחד אתא דאפילו נאמן בנים לי יש ~אמרמאי
 לחלוץ וא"צמהימן

 דמש~
 חליצה צריכה הוה בנים לי יש אמר לא הא

 דאיכא דהיכי אמרינןהא
 למיח~

 בחליצה להחמיר אין תתייבם שמא
 דאיירי אמרינן דהא חורבה מ~ני' ותיפוק שתתייבם למיחש איכאוהכא

 ומייבם בנים לו יש באמת שמא וא"כ בנים לו יש שמא בי'דמספקינן
 ~חאשת

 שי~
 באין דמוחזק דהיכא נמי איירי דמתני' א~כ ב~ים לו

 בנים~ו
 וא"~

 דלולי קאמר שפיר
 דנא~

 הבעל
 ב~

 ~אמר
 בנים לי ~

 חולצת אומר אתה אם למימר דליכא אחוה אתא אי דתחלוץ ~פירה"א
 ואין דתתייבםמתייבמת

 בכ~
 דממה כלום

 ~פש~
 הדבר אמת אם

 מוחזק ~ברא האי דהא מייבם קא שפיר הואדאחוה
 בל~

 ואי בנים
 וא"כ בחזקתה ל~וק יוצאת היא והרי הוא זר וא"כ באחיו ענהשקר
 ~ריכה בלא"ה הא מיניה דדייקינן שנאמן בנים לי יש הת~א דאמרהא
 ולא מתני' איירי נמי דמיני' בנים בלא לו שמוחזק במי היינוחליצה

 אביי מדאמר דייק לא ד~"י ~"ל לפ"ז והנה היטב ודו"קכהרשב"ם
 כדעת היה דכוונתו בבני מוחזק ולא באחי לן מוחזק דלאתרוויהו
הר~ב"ם

 דמתניתי~
 בבני מוחזק ~א דנקט מה אלא בהכי דוקא איירי

הוה
 ממ~

 כאילו
 נק~

 הוחזק ד~א כיון היא מלתא דחדא בני בלא מוחזק
 שכתבנו מטעם לשוק היתר בחז~ת וקיימאבאחים

 לעי~
 דייקינן לא תו

 נראה וכן מידי נ"מ דלא בבני הוחזק לא או בני בלא מוחזק איבבני
 שכתב מלתא בהא בלישנא קפיד דלא הרמב"ם~דברי

 ~פ"~
 יבום מה'

 לבעלה ~~יש עדים שיש קול ויצא באחים מוחזק היה לא וז"ל ~'דין
 והנה עכ"ל ח~שת אחים לי אין הוא אמר אפילואחים

 ז~
 הוא

דה~וא הדי~
 עובד~

 אחי ליה דלית לן מוחזק דהוה דההוא נוחלין יש דפ'
 דקדק לא שהרמב"ם בעין נראה והנה כו' מיתה בשעת נמיואמר

 הש"ס לשון ושינהלישנא בה~
 דנא~

 אחי לי' דלית לן מוחזק דהוה בה
 דהו"ל וביותר באחים מוחזק הוה לא בלישניה נ~טוהרמב"ם

 א~~ אחי ליה דלית לן מוחזק דאפילו רבותאלאשמעי' להרמב~~
 לקלא חיישינן

 רבותא הרמב"ם דאשמעי~ןכמו
 במ~

 הוא אמר אפילו
 א~

 אחים לי
 אחי ליה דלית לן מוחזק דאפילו זו רבותא נמי לאשמעינןהו~ל

 דבריו כדהבאתי כך בשביל התם ההיתר עיקר הוהדלהרש~ם
 לאו ואי שכתב דברינובהתחלת

 דמוחז~
 א"ו מספק לאוסרה היה כו~ לן

 דהוה ההוא ב~מרא שאמרו אע~פדלהרמב"ם
 מוח~

 משום היינו
 כאילו והוה בזה לדינא נ"מ אין אבל היה כך שהיהדהמעשה

 נא~
 לא

 לדינא נ"מ ~ם בזה דאין לנו להורות בלשונו שינה ולהכי באחיםהוחזק

ו~
 דההוא דינא וכתבו ח' סעיף קנ"ז סי~ והש"ע הטור אחריו נמשכו
 ד~לם הרי דהרמב"ם בלישנאעובדא

~ 
 וכן בזה הקפידו

 מש~
 לשון

 דלא בתרא האשה בר"פהנמוק~י
 מוח~

 אחים בלא כ~חזק הוה באחי
 יבם לה שאין כיון לשוק ~יא היא זו אשה דחזקת משום וז~לש~תב

ידו~
 באין שהוחזק במי דאפילו הרי עכ~ל לנו

~ 
 יבם לה אין אם בנים

 מוחזק שלא ~יינו לנוידוע

~ 

 ולא לשוק היתר בחזקת קיימא באחים
 שרוב בס~ד ביררנו הריכהרשב~ם

 הקד~ני~
 לא

 ס~
 חומרת

 חו~א להשמיענו מהם אחד שום אשתמיט לא והר~~א והש~עו~~ור הרשב~~
 ל~ל לשונו שה~קתי ה~ושים בעל וביותרזו

 ד~~
 ב~דיא מלשונו

 אחד בשום דבריו נ~או לא וכן כה~ב~םדלא
שהוכחנו ~~~ ~אחרונ~

 מ~
 הטור שפ~ו

~ ו  
 ד~א ש~א סי' בי~ד

ואנו ~~"~
 נ~ר~י~

 תמיד בתרייהו
 לכ~

 להתיר נראה
 ~א~

 ב~ ~מי ה~בת



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

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

~
 בק~ק ~וגבו העדים

 דוואר~
 ואינו באחים האיש הוחזק דלא יצ"ו

נא~
 מחזקתה לאפוקה ~ח לו דיש מיתה קודם שאמר במה הבעל

 לשוקד~יתרא
~  שמוח~ 

 בנים בלא לן
~ 

~~~
 ה~ב~ם לדעת אפילו ~ו לאשה היתריש

~  ~ 
 עדות שהוגבה

 זאמיט דמדינתבשאוויל
 אחרת ומפי ואשתו אביו מפי דש~

 לאביו בן שום היה שלאשהעידה
 ו~~

 דע"פ היתה בנים בת לאו אשתו
 וב~ה"~ אחי לי~ דלית לן מוחזק ~מ~קרי נ"לזה

 הרשב"ם נמי מתיר
ואע"פ

 ש~~
 נידון

~ 
 ~מורה לעדות

 בלא ~חזק שפיר ב~ך מיקרי ע~"~
 עדים שיש ולא ~ו~ לן דמוחזק וז~ל האומר ~~ רש"י ~ד~תבאחים
 אלאבדבר

~~ 
 בעלמא ש~יעה דע"פ הרי ע~~ל עליו ש~ו ~ך ב~למא

מיקרי
 ~וח~

 ~בדא ב~ופה ~~ו הרשב"ם כתב ו~ן
 א~

 תוצאות ממנו
 ~ו~. עדים בלא בעלמא חזקה ~ו~ לן מוחזק דהוה ההוא וז"לדינו

 ישדא אמנ~
 לפקפ~

 לי יש הבעל שאמר קודם החזקה לן מוחזק הוה דאם
 ד~על ~מיניה ~ל ולא ל~ק ה~תר בחזקת עמדה ד~בר ניחא הוהאח

 שהו~בה עדיות הגביות ע"פ הוה דהחזקה ה~א אבל מחזקתהלאפוקה
 ~ ממני ל~דולים מוסר אני זה ודבר מהני לא דזה ואפשר מותואחרי
~~~

 ז~ל הרשב"ם לדעת ניחוש אי א~ילו ~מור היתר בעינינראה
 היתר אי~א מ~מ באחים הוחזק דלא מחמת היתר הוהדלא

 הל~תא ואפסוק אחים לו דאין פעמים ~מה מתחלה דאמרמחמת
 הוחזק בלאחולק באי~

 באחי~
 אחים לי אין ואמר

 ואח"~
 חזר מיתה בשעת

 זה בהיתר נפקפק אם ואף ~לום בדבריו דאין אחים לי ישואמר
 יהא דלא דיבורי~ דנתרץדנימא מטע~

 ניד~
 ונימא מיתה בשעת ~בריו ~חזר

 דאמרד~א
 תחל~

 הוא איפה יוד~ שאינו לומר היינו ~לל אח לו שאין
 לומר לפעמים דאינשי ולישנא כלל חי שאינו ~מי בעיניו והיהרועה
 ליבום אשתו ת~ק לא אם ששאלוהו מיתה בש~ת אבלבדדמי

 ו~ת אחים לי א~ן קידושין בשעת אמר חז"ל שאמרו ומהבדבריו דקד~

מי~
 אחים לי יש אמר

 דהו~
 פירש אם היינו נאמן ואינו מדיבורו חוזר

 לו נולדו שלא ~~ון בעולם ~לל אחים לו שאין לומר הראשוניםדבריו
 העדיות צירוף ע~פ להתיר יש מ~מ בודאי ו~ו לו שהיו אומעולם
 היה שלא מינדל ושמה אשה ~עידה ב~וויל זאמיט במדינתשהוגבה

 היתה לא השניה ואשתו ליפמן ~מר זולת בן שום הראשונה אשתו עםלו
 האשה דברי לתרץ נ~ה ו~אשר ~נשים אורח להיות לה שחדל בניםבת
 ~מר ~מנוח דברי את י~ח~ו שלאההיא

 ליפ~
 צ"ל אח לו שיש שאמר

שהאש~
 עשר שמנה או עשר תשעה מזמן בן שום לה היה שלא העידה

שנה
 ל~

 ~אח את ראה שלא אמר ליפמן ו~מר שהעידה
~ 

 עשרים
 וצדקושנה

 דבריה~
 דאפשר יחדיו

 ש~
 שנה ~לות א~ר ההוא האח

 מאשתו בן לו נולד שמא לח~ש ואין הנ"ל ליפמן כמר שראוהוליום
השניה

 א~
 לטבע חוץ דזהו ~זקנה מחמת ~נש~ם אורח לה להיות ~חדל

 רובא בתר ואזלינןהעולם
~ 

~~~
 בה~ר מאיר הר~ של שבעדותו ה~א אי~א רבהתיוהא
 שהו~בהאברהם

 דווא~ בק~
 שהגיד נאמר

 האב איךבז~~ל ליפ~ ~ה~
 קי~

 שה~יד הרי חור~י א~י אין מוטר איין רק פאטר
 בזה~ל נאמר הנ"ל האשה של ובעדות אביו מות אחרי חי~ היתהשאמו
 אנדרע דיא וגם גיהאט ניט מיין קינדר קין ער האט איר מיטאין
 ואי אמו ~ת אחרי חי דאביו דמש~ותה ~ו~ווייב

 בעי~
 דבריהם לתרץ

שהמע~
 ונשא אמו את גירש שאביו היה

 א~
 קודם אביו ומת אחרת

 מרד~י בהר"ר יוסף ~הר~ר של עדות מד~רי הדבר נסתר א~מיתת

~
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 בשאוויל ה~~בה ~דות ב~ביתהנזכר
 וז"~

 האב ~יהאט חתונה האב איך
 מיר גיענטפרט ביידע זייא האבין ו~ו~ שווער מיין גפרעגטאיך

 יתום דעם מטר נישט ניט קינדר ~ייןמיין האבי~
 ליפ~ ~~

 שקראוהו הרי
 יוסף ה~ר של חמיו היה ליפמן ~~ המנוח של חורגו ~אביו ו~"ליתום
הנ"ל

 שנש~
 ~ל אמו את

~~ 
 הוא ~ם ואביו אביו ש~ירשה אחר לי~מן

 שלא אחרת אשהנשא
 הי~

 אמו קודם אביו מת זמן ואחר בנים בת
 האבין מיר בז~"ל שניהם אמרו ואשתו שחמיו יוסף הר"ר ש~עידוזהו
 של שחמיו אע"פ ליפמן יתום דעם אז ניט קינדר קייןמיין

 ה~
 יוסף

 ~~ של אביולאו
 אפ~ ליפ~

 קיין ~ר האבין מיר בלשון לי~ אמרו
קינדר

 ני~
 ~מר של שאבי~ בהיפך היה שהמעשה תאמר אם שהרי

 האבין מיר בלשון אמרה איך אשתו על תיקשי יוסף ~הר"ר של חמיוהיה ליפ~
 לאו היא ע"כ שהרי ניט קי~דר קייןמער

 ~אביו~
 יתום אותו ק~או שהרי

 הקפידה דלאא"ו
 ב~

 בה~הת מ"ב סס"י ~ח"מ ו~מבואר ז"ל ~מאמרם
 אם אף הל~ךרמ"א

 נא~
 ולא אביו היה לא ובעלה ~יימת היתה ~מו

 הנ~ל מינדל האשה עדות גם מ~וונים היה ולפ"ז לישנא בהאיקפיד

שאמר~
 לא יוסף ~ה~ר של חתונתו שבעת

 ה~
 ~~ של לאביו

 ליפ~
 בן

 ואף ממנויותר
 ע~

 שילוחיה אחר לקח אשר ~אחרת אשה
 ש~

 של אמו

ליפ~
 בנים בת היתה ~א בנים לו היה לא

~~ 
 שלא לתרץ אפשר היה

 מלובלין מהר~מ ו~תב זא"ז מ~חישין מאיר ~מ~ ועדות האשה עדותיהיה
 קל"~ סי~בתשובה

 אפילו זא"ז המ~חישין עדים שני דברי לתרץ שנו~ל
 בדבריהם לתרץ אפילו צרי~ין שא~ן בנ"ד ו~"ש שם יעויין אשהבעדות
 לתלות אם ~י פשוטם ~~י דבריהם ממש~ות ה~וונה ל~נות דברשום

המעש~
 היינו ואם ~לל זא"ז מ~חישין ~אין באופן שהיה

 רוצי~
 לבא

 שקראוהו העדות ב~בית שאמר מה לומר אפשר היה דבריהםלתרץ

יתו~
 בלשון שה~ידו ואשתו א~ש אדברי קאי לא

 ה~
 לחתנם

 לקרותו בלשונו שינה ~וסף ~ר"ר אלא ~נ~ליו~ף ~הר~
 יתו~

 הוה ב~~בר
יתום

 ~ אח"~
~~~

 אותם נדון אם דאפילונ"ל
 ~מ~חישי~

 הדבר הוה ע~"פ זא"ז
 דאם הראשון היתר לזה ונ~ף המו~חש מהם הוא מיספק

 הל~ה אין דודאי נ~ריע דלא נהי ו~שתא האשה מותרת ~הר~ב"םההל~ה אי~
 מ~ל מוס~ם וזה ~מותו הל~ה אין שמא ספק הוה מ~מ~ר~ב~ם
 דפלו~תתהפוסקים

 הפוסקי~
 ס"ס לצירוף לספק נחשב

 וא~~
 הוה

 איןספק ס~
 הל~~

 ~מותו הל~ה ואת"ל האשה ומותרת ~הרשב"ם
 אמת האשהעדות ש~

 וא~~
 לפנ' שראה מותו לפני אמת אמר שהמנוח אף

 תוך ~מת נתברר האשה עדות לפי הרי א~~ו את שנהע~רים
 עשרי~

שנ~
 זה הא האיש עדות נ~ד ל~לום אשה עדות ~אין וא"ל ~נ"ל.

 חי~ נ~~~ת ~אמו המנוח מן ~דבריו ~שמע שמעיד עד מפי עד~וה האי~
 וה~שה שהיה המעשה ידע ולא ראה לא עצמו והוא אביו מותאחרי
 שמוס~ם לאומרו~א"צ דב~ הוה זאת ו~ם שוין עד מפי ועד אשה ועדות ע~מה מפיהעידה

 ב~וסקי~
 ~במה בהיתר מועיל אשה שעדות

 עשר שבעה בת שהאשה מזה רב עיגון לנו ואין עי~ון במקוםלשוק
 טעמי הני מ~ל ל~ן עני~ והיא ו~ואל קרוב ושום ואם אב לה ואיןשנים
 איני אמנם ~בר ל~ל להתנסבא האשה מותרת והקצרה העניה דעתילפי~

מתיר~
 ובינה דעה לאדם והחונן הוראה בעלי שנ~ אתי שיסכימו עד

 בעפר המתאבק אנ~י התורה ל~בוד המדבר דברי נ~ונה בדרךינחני
 מוהר"ר ה~און ~~אמ"ו חיים דבריהם את בצמא ושותה הח~מיםר~לי

 רפאפורט זלה"ה ~~ץשמחה
 חופה~

 ~ ~ י~~ו זיטל
היו~

 לפ~ק תפ"ט תמוז ~~ ה~ יום
~ 
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 המפורסםהחריף

~ 
 מזיט~ ה~וי ליב ארי'

 ~תירוץ יצ"ו
 בבעלה מחזקינן דלא אשה לשוק דאוסר ~רשב"ם עלשהקשיתי קושי~

 לודא~ן
 אחי~

 דא~רי' מהא יבם לה אית שמא מספק
 דוכתי בכ~

 והוו נקיבות דיולדות למחצה המפילות ד~שים מיעוטאדסמכינן
 א~א~ וא"כ חיישינן לא ול~יעוטא ~יעוטא קיימא בני זכריםיולדות ל~

 ו~ הלוי מוהר"א וז"ל רובא בתר ניזל יבם ~ה דאיתניחוש
 שנ~ה

 טע~ייהו ד~פרש ~י לפום ~רשב"ם דס"ל הוא הרשב"ם בכוונתלי
 ור"מ רבנן ~לוקת גבי יוחסין עשרה בפ' ד~מ ~ליה דפליגידרבנן
 מפני ~~אין וחכמים ~~ר ר"מ בידו ובצק ה~יסה בצד שנמצאבתינוק
 ומיעוט ~טפחין תינוקות רוב קסבר ד~מ מ"ט ~טפח תינוק שלשדרכו
 עו~דת טהרה בחזקת ועיסה מטפחיןאין

 וסמו~
 ואיתרע לחזקה ~יעוטא

 ואיתרע דעיסה לח~ה מטפחין דאין מיעוטא סמוך פירש~י רובאלי'
 דחייש ליה דשמעינן לגמרי רובא בטיל לא דלר"מ דמטפחיןרובא

 בהדי' לאיצטרופי מידי אשכח וכי עומד במקומו ה~כךלמיעוטא
 רובא דמי דליתא ~מאן מיעוטא ורבנןמיצטרף

 וחז~
 פירש~~ עדיף רובא

 דלא לטעמייהו ורבנן רובא לגבי לי' דבטיל דמי דליתא כמאןמיעוטא
 כי ואפילו ~ג~רי מיעוטא דבטיל דס~ל לרבנן חזינן ל~עוטאחיישי
 ~יעוטא גבי ה"נ שכן וכיון מיצטרף לא בהדי' ~איצטרופי מידימשכח

 ~ילות ומיעוט נקיבות או זכרים או יולדות נשים דרוב כיוןדמפי~ות
 לאצטרופי חזי לא ותו יולדות ברוב נגמרי ~מפילות מיעוטא ליהבטיל
 חזקת ליכא העיסה ב~ד ~נמצא דתינוק לרבנן וא"כ נקיבות מח~הבהדי
 נקיבות ~~ח~ה דמפילות מיעוט דסמוך רובא מטעם ל~וקהיתר

 ברוב נתבטל דכבר דמי דליתא כמאןדמיעוטא
 יולדו~

 ~קאמר והש"ס
 דר"מ אליבא היינו ~קיבות למחצה ד~ילות מיעוטא דסמוך~תם
 יצאתה גבי בתרא האשה בריש דס"ל יה~שע ר' ע"כ הלא וא"לו~יי"ש
 ס~וך דהיינו רובא בתר דאזיל מטעם וע~כ חוששת דאינומליאה
 ס"ל ואפ"ה למיעוטא חייש ולא נקיבות למח~ה דמפילותמיעוטא
 לא דמפילותד~יעוט

 דס"ל א~ינא נקי~ות בהדי ומיצטרף ל~מרי בטי~

להרשב"~
 בדבר מחלוקת דתלתא

 דר"~
 אפילו למיעוטא דחיישינן ס"ל

 המיעוט דאין דס"ל אלא רובא בתר אזלינן דודאי ס"ל ור"י רובאלגבי
 דתינוק ורבנן מיצטרף בהדי' לאצטרופי מידי א~כח אי אלא לגמריבטל

 עכ"ל ד~י כלל דליתא כמאן דמיעוטא ס"ל העיסה ב~דשנמצא
~ 

~~~~~
 דאמרי' כמו דבריו דלפי נרגא בי' למישדי דאיכא בעיני
 לחזקה ~טפחין דלא דתינוקות מיעוטא מיצטרף דלאלרבנן

דעיסה
 כמ~

 משום דנקיבות למחצה ד~ילות מיעוטא מיצטרף לא כן
 בהדי' לאצטרופי חזי לא ותו יולדות ברוב דמפילות מיעוטאדמבטלינן
 ברוב ד~פילות מיעוטא ד~בטלת חזית מאי א~רי' ולא דנקיבותמחצה
 דהיינו להדדי דאיצטרופי מיעוטים מתרי נמי נעשה ההוא דרוביולדות
 ברוב ברישא דז~רים מיעוטא נבטל איפ~א תימא ולא ונקיבותזכרים
 חזי לא ותו ומפילות נקיבות דהיינו ליבום זוקקים דאינםעוברים
 נגד רוב דלהוי דנקיבות מיעוטא בהדי לאצטרופי דזכריםמיעוטא
 ברישא לאיצטרו~י טפי ד~סתבר לומר הוא צריך ו~כ דמפילותמיעוטא
 דמפי~ות מיעוטא בהו ולבטל קיימא בני דתרוייהו ונקיבותז~רים

 נגד דנקיבות מיעוטא בהדי דמפילות ~יעוטא תחלה~לאיצטרופי
 צריך וטע~י' קיימא בני דזכריםמיעוטא

 דאיכא דהיכא מפני לו~
 דלא ~חו~א אזלינן תחלה גיסא ולהאי תחלה גיסא ~האילאיצטרף
 יהיה בו לומר שימצא אחר טעם מאיזה או ליבום הזוקקיםליבטלו

 אי~
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 אמינאשיהיה
 דמדוי~

 ידי'
 משתל~

 ~ לדברי יעשה דמה
 דס"ל יהושע

 הא ואמאי ונקיבות מפילות ברוב בטילי קיימא בני דזכרי'דמיעוט'
 לאיצטרופ~ ~ידי אשכח אי אלא לגמרי בטל המיעוט דאין יהושע לר'ס"ל
 תחלה לאיצטרופי טפי מסתבר ולדידי' מצ~ףבהדי'

 זכרי~
 ונקיבות

 חוששת אינה אמאי וא~כ קיימא בנידתרוייהו
 ל~

 אלא ודוק יהושע
 א~ו א' דבר דתינוק ורבנן דר"י צ"לע"כ

 הת~ א~נ~
 דלא ני~א

 מטפחין דלא מיעוטאמיצטרף
 לחז~

 דעיסה
 משו~

 דה~י~ט
 ונקי~ת ~פילות להדדי מיצטרפו דתחלה דמפילות מיעוטא בי'דליבטל של~ ר~ אי~ קי~~א בני דרוב הכא אבל צירוף ע"י שלא שלםברוב נתבט~

 ~א להדדי קיי~א בני תחלה דלי~טרף ~חו~רא ניזול לא א~יוכ"ת
 ~וה א~ איסור ספק אלא ודאי איסור א~נו אכתי ה~י נצטרף אםאף

 אזיל ולהכי ספיקא ספק ליה הוה וא"כ נקיבה או זכרהעובר
~ 

 י~ושע
לקולא

 וד~
 היטב
~ 

 דף בתרא~בבא~~~~'
 קל"ה~

 ואור"י כו' רבא לכהנא חזיא ד"ה
 מטעם דהא אס~א נמי הדיוט לכהן דהא רבא גרסדשפיר

 ו~תב וכו' בנים לו שהיה ~ומר ~היה ולא מתיר הי' גירשתיה~אמר
 לו שיש בטענה אותה פוטר הוה דאי נראה מפירושו וז"ל~הרש"א

בני~
 התוס' מדברי אבל ~כ~ן מותרת ~ייא

 לעי~
 כיון אלא כן נראה אין

 להאמינו אין בנים ל~ ישדבטענת
~ 

 מיגו כאן אין לגרשה דבידו ~שום
 מיבם לפ~טרהרק

 להתי~ אב~
 בס~ וכתב עכ~ל. מיגו כאן אין לכהן

 ~פוטרה מיגו חשיב מ"מ וז"ל לגרשה ובידו הואיל בד"ה העוזראבן
 הוא כשימות לי' איכפת דמאי ~יג~ האי רי~ לא ~ש"ה פי' עכ~למיבם
 לאחר או לכהן נשאת אשתואם

 עכ"~
 שהבין כמהרש"א דלא וכו' הר"ן

 אינו וזה אסורה דלכהן אלו התוס'מדברי
 עכ"~

 ט~ות ~ר"נ בשם מ"ש

דה~~
 יוסף נמוקי הוא בתרא בבא על

 הנ~
 ה~ר לבעל אשתמיטתי'

הנ"ל
 מ"~

 דהא בש~תין משמע דהא וז"ל ס"ד דף בקידושין מהרש"א
 היינו בגיטא לה פטר ~צי הא מיבם למיפטרה אי למי~רדאיצטריך
 למיחש דאיכא קידושין בשעתדוקא

 דא~
 כדי בנים לי יש לה

 בנים לי יש אמר כי מיתה בשעת אבל היבום ~ן תדאג ולאלו שתתר~
 פטור דמצי אז למימר שייךדלא אע~~

 ל~
 וכו' בגיט'

~~ 
 ~~קר לו מה

 למימרליכא דהכ~
~ 

 לא ואילו לו נשואה כבר דהא לו שתתרצה כדי דאמר
 לו ולא חוטא אדם דאין בכדי משקר ~י' לא בנים לי'הוה

 עכ"~
 ולפ"ז

 מהרש~א שהבין כ~ו דשמעתין התוס' בפי~ שפיר מ~רש"א דבריאתיין
 כשא~ר אלא בגיטא לה פטר ד~צי ~מיגו ל~י~ כ~ל איצטרך לאשהרי
 קידו~ין בשעת בנים לייש

 משו~
 למיחשדי' איכא דאז

 ~די דא~
 אכתי וא~כ בגיטא לה פטר בעי דאי למיגו צריך לכן לושתתרצה
 ולכן לכהן שתפסול מפני בו ת~אן שלא כדי ~קר ש~א ל~יחשדי'איכא
 וזהו לכהן תפסול שלא ~שום בודאי לו שתתרצה בנים לו שישאמר
 היה ~גרשה היה שאם חשובה לא מיגו דהאי אע"ג התוס'~כתבו
 ~ן~וסלה

 הכהו~
 ירא היה בגט לפוטרה יכול שהיה אע"ג דל~א ר"ל

 פסול ~ני לו תתרצה לאשמא
 כהונ~

 בנים לי יש לומר משקר ולכן
 מיגו חשיב ~"מ התוס~ תי'וע"ז

 לפוטר~
 לא דבא~ת ~יבם

 אבל מיבם לפוטרה אלאה~יגו חשבינ~
 להתי~

 ודו"ק ~יגו כאן אין באמת לכהן
 כשי~ות לי' איכפת ד~אי ~שום רי~ לא דהמגו הטעם כתב דהנ"יוהא
הוא

 א~
 דהנ"י נלע"ד לאחר או לכהן נשאת אשתו

 ס~~
 תורת כבעל

 בני זה א~ו ~ני ~ואל דא' אהא ש~תב~יים
 נא~

 א~י פי' וז"ל
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~ ~ ~  באחים מוחזק דלא ~יכא דבשלמא באחים לן דמוחזק היכי נאמןיהא 
 ד~והנאמן

 ס~
 דשלא מהרש~א סברת ס~ל לא ת~ח דבעל הרי עכ~ל

 בעי דאי מיגו למימר ~ריך לא לו נשואה כבר שהיא קידושיןבש~ת
 בגיטא לה~טר

 משו~
 ולא חוטא אדם דאין

~ 
 יהא אמאי ~מרמאי א~~ הכי ס~ל הוה דאילו

 נא~
 דמוחזק היכי

 דל~
 נאמן הוא

 לאו~י אלים הלא דאא~ח דחזקה אעכ"ל ו~~ חוטא דא~א בכדי לשקרלו ~ משו~
 שלא אפילו ולפ~ז באחים דמוחזק~זקה

 בש~
 למימר צריך קידושין

 לומר הנ"י ~יר מ~~ וא~כ בגיטא לה פטר ב~י דאי~יגו
 ~ע~

 דידי'
 א~ לי~ איכפתדמא'

 תו הקידושין אחר דהא לאחר או לכהן תנשא
 תתר~ה לא שהיא משום דמ~קר טעמאליכא

 מ~ו~
 שהרי כהונה פסול

 ~יכפ~ דמאי ~עמא שפיר איכא הבעל וגבי לו נשואה כברהיא
 ליה

 סב~ לפיאבל
 בשעת באמר רק אי~טריך לא דה~ו מהרש~א

 אבנ אסורה לכהן אבל מיבם ~וטרה רק מ~ני לא דהמיגו ~"לע"כ הקידושי~
 דהכא אהדדי סתרי התוס~ דדברי מ~רש"א אמ"ש תיקשי~פ"ז

 בנים לי יש בטענה אותה פוטר הוה דאי נראה רבא לכהנאחזיא בד~
 ~וטרה רק חשיב דאין כתב דהא כן נראה אין ו~עיל לכהן מותרתהויא
 לכהן א~למיבם

 עז~ אסור~
 דבשלמא בקידושין שכתב ~מו דברי לפי

 בעי דאי המיגו כלל ליה למה דאל~כ קידושין בשעת איירי דע~כ~יל
 לגר~ מציהו~

 כדאמרן מגו כ~ן אין לכהן ד~תירה א"ש א~כ
 תו לו נשואה הי~ שכבר כיון ואז שכיב קא דהוה דאיירי הכאאבל לעי~

 לו מה אמרי~ דבלא~ה בגט לפוטרה מצי בעי דאי מגו למימר צריךלא
 בכדילשקר

 דא~
 התוס' מדברי דמשמע הא א~ש וא"כ לו ולא חוטא

 כדאמרן לכהן ~ותרת הוה בנים לי יש בטענה אותה פוטר הוהדאי
~ 

~~~~~~
 דהתוס~ ~שני אתירוץ מהרש"א הקשה בקידושין דהא

 במה נאמן יהא לא באחי לן מוחזק דאי י~ל נמי אי~כתבו
 בני~ לי יש מיתתו בש~תשאמר

 פטר למימר שייך לא מיתה דבשעת

ל~
 להאי ק~ק מהרש~א הקשה ו~ז עכ"ל כח לו אין ד~מא בגיטא
תירו~א

 ה~
 דלא אע~ג וכו~ מיתה בשעת אבל וכו~ בשמעתין משמע

 כבר דהא וכו~ לשקר לו מה מ~מ בגיטא לה פטר ד~י אז~ייך
 ו~אלו נשוא~

 הו~
 מ~ש ע~פ קושייתו לתרץ ויש עכ~ל וכו~ דאא"ח ב~די משקר

 לי מה אתי אי אבע~~ דהוה ביבמות אמרינן הא וז~ל שהקשההר~ן
 ו~רעלשקר

 לחזק~
 דאי במגו היינו לח~ה מרע אינו דמגו דהא ומתרץ

 ולפ~ז החזקה מרע לעשות שבידו מה במגו אבל אחר~ טענה טעין הו~בעי
 קושיית ל~קתו

 מהרש~
 למגו א"צ מיתה ב~ת הא פריך דמאי

 ובידודהואיל
 כבר דהא לשקר לו מה למימר איכא נמי דב~~ לגרש~

 ול~מ"ש לו ולא חוטא אדם דאין בכדי משקר הוה ולא לונשואה
 לחזקה מרע אינו דאא~ח משום לשקר לו דמהלק~מ ה~

 שמוח~
 לי~ דאית

 ולפ~ז לחזקה ~ע שפיר ~~שה ובידו דהואיל ל~ר לו מה משא~כאחי
 יש והשתא ודו~. מיתה בשעת שייך לא דזה התוס~~~ש

 לת~
 מה

 דבד~ א~דדי סתרי התו~~ דדברי מהרש~א אמ~ש~הקשיתי
 חזיא

 רבאלכהנא
 מותרת הוה בנים לי יש בט~ה פוטרה הוה דאי ~ש~

~כהן
 וב~

 אלא מגו כאן דאין משמע לג~ה ובידו הואיל
 כן שאמר איירי ע~כ ~יל דהא אהדדי סתרי דלא והקשיתימיבום לפוט~
 בש~

~ידושי~
 שלא ירא שהיה דא~ינן לכהן ל~תירה מגו ליכא שפיר וא"כ

 בשעת כן שאמר דאייר~ מ~~ל תיקשי וע~ז לכהונה פסולה להיותתתר~ה
 לומר ~לל צר~כים אין קידושין בשעת איירי לא דאי ~~ל וע~כקידושין
 למימר איכא דבלא"ה בג~טא לה דפטרהמגו

~ 
 לו

 ל~~
 דא~א בכדי

 דבידו היכא דוקא אלא חזקה מרע לא כזה מגו הא ועז~ק וכו~חוטא
 שניה קושיא הדרא לפ"ז לחזקה ~ע מיגו דכל לומר א~כלעשות
לדו~תא

~ 
 שכתבו דהתוס~ שני תירוץ על בקידושין מהרש~א שהקשה

 ע~ז כח לו אין דשמא בגיטא לה דפטור מגו שייך לא ~יתהדבשעת
 למימר איכא בלא~ה דהא מגו לאותו א~צ מיתה בשעת האתיקשי

 א~כ חזקה ~ע לא כזה לשקר לו דמה וכ~ת לו ולא דאא"ח לשקרלו ~
 נ~א אהדדי סתרי התוס' דדברי בב~ב ~רש~א שהקשה קוש~תשאר

 קושיות משתיאחת
 א~

 מ~נ בקושי~ נשאר
 ודו~

 היטב
~ 

 לתר~~~~~~~
 דהא מהרש~א קושיית

 אמ~ש תיקשי לכאו~
דע~א הר~~~

 נא~
 לב~ה ~יש לאשה ל~יד

 ~תי~ ~
 לשוק

 ש~אל~~מר מה~
~  

 ~ו
 בני ~

 נא~
 לא א~י לגרשה ובידו ~ואיל

 וע~כ וק~ב ~א ככל ~אמןני~א
 לת~

 הרשב~א סברת ~פ
~ין דחי~

 ~~ ~ב~ ~
~ דש~ני  

 בבעל ~שא~כ ומנסבא די~קא היא אף

 ש~אל דאמר דהא הרמ~ם סבר ~~~ז ד~יקא ולא לג~רי ע~~ד~מ~
 בני ~ א~ ~מפני

 נא~
 ~~ל משום

~  
 ~ו ו~~ז די~אולא ~~ דס~ת ~~א

~  
 דליכא אע~ג מ~~ו דב~ת ~~~א קושית

 אמרינן מ"מ לגרשה מצי דא"ב מיגולמימר
 מ~

 אא~ח ד~א לשקר לו
 לג~י עלי~ דס~כת משום נאמן אינו מ"מ משקר דא~נו דנהי לוולא

ו~
 הרא"ש שדקדק מה ליישב נלע"ד ועפ~ז ודו"ק. דייקה

 ר~ל פשיטא תחלה שאמר דמה ~ר~ל כדפרישית משמע תנינא נמיד~א לישנ~ וז~
 פריך ~אומר דפ~ מתני'דמכח

 פשיטא~
 משמע תנינא אמר מדלא

 וכו~ תנינאנמי ה~
 עכ"~

 ליור~י דקאמר אהא לעיל קשה נשאר דבריו ולפי
 ולפי~ תנינא ליורשו הל"לפ~יטא

 רשב"~
 הדקדוק נשאר

 ש~
 ~רא~ש

 ~ י~ל עוד תנינא נמי הא דקאמר ומהו תנינאהל"ל
 הת~ח שדקדקו

 למה אשתו את לפטור אלא אי~טרך דלא דמסיק לפ~מ העוזרוהאבן
 ליורשו שמואלאמר

 ולפטו~
 דברינו פי ועל אשתו את לפ~ר רק ה~~ל

 דהבעל להרמב"ם צ~ל ע~כ דהאהנ"ל
 מע~ ~~

 עלי~ דסו~ת ~י
 בשעת תינח אמ~א ו~ז דייקאולא

 ~ני דייקא דלא ~פיר אתי מית~
 עליו סמכת לא קידושין בשעת אבל לגמרי עליושסומכת

 דסב~
 דלמא

 שתת~האומר
 ל~

 לפטור למימר שמואל בעי דלא דפשיטא יובן ~~ז
 אשתואת

 קש~ הו~
 דע~א ת~ינא

 ~א~
 בעל שנא ומאי אשה לעדות

 בעלה שמת לעדות בנים לבעלה שיש עדות הרמב"ם כדמדמהמע~א
 דעלמא ד~א ממתני~ דאי פי~ ולפטור ליורשו ~מואל אמר ~כן יבמהאו

נא~
 דבעל ה"א

 ג~~
 לגמרי עליו דסומכת משום ד~מא מע~א

 הוה ואי נאמן בעל דאפילו דידן דמתני~ תנא האי אשמעי~ לכןדייקא ול~
 אם אלא נאמן אינו דהבעל ה~א אשתו את ~טור סתם שמואלאמר
אמר

 כ~
 דחוששת משום לגמרי עליו סומ~ת לא היא ד~ז קידושין בשעת

לנפ~
 שתתרצה ב~ביל שמא

 או~
 אם אבל ומנסבה דייקה וא~כ כן

 ~ןאומר
 ב~~

 ואינו דייקת לא מ~תתו
 נא~

 לכן דעלמא כע~א רק

א~
 בשביל בני זה אמר אם אפילו כלומר ולפוטרה ליורשו ~מואל

 מ~תתו בשעת דהיינוש'ר~נו
 אפ~~

 וכדקאמר חשתו את נמי פוטר
 תנינא נמי הא הש"ס קאמר וע~ז לגרשה ובידו הואיל לקמןטעמי~
 מפ~י דייקא דלא להא חיישינן דלא ר~ל נאמן נמי מיתתודבשעת
 דהוה דההוא הא יתיישב דברינו ומתוך היטב. ודו"ק עליושסומכת

 לי~ אמרו שכיבקא
 אתת~

 והתוס~ והרשב~ם רבא לכהנא חזיא א"ל למאן
 ע~פ והוא העניה דעתי מלחות אמנע ולא בינתם רוחב לפיפירשו

 יש בפ~ והא דמי כעדים מגו דהאי אמרי~ היכא וא~ת בקידושיןהר~ן מ~~
 בני זה גבינוחלין

 נא~
 ואתי לגרשה ובידו הואיל טעמא מפרשינן

 דאינו ומסיק נאמן אשתי את גרשתי שאמר דבעל מיני~~מיפ~ט
 אותו מאמינים אין ולהבא מכאן אפילו לה חיישינן~לא נא~

 ומת~
 ~ן

שאין
 אומרי~

 לפוטרה בידו הרי הכא אבל טענה לחצי מגו
~ 

 היבום
 לפי תיקשי ולכאורה עכ"ד השתא דקאמר במאי טפי לה מ~וחולא
 הקידושין דאחר ~רש~א ולפ~ד האלה ה~ןדברי

 א"~
 דהואיל למיגו

 משום לגרשהובידו
 דבלא~

 חו~א אדם דאין ~קר לו מה ל~י~ איכא
 בבירא בגיטא ל~ פטר מ~י בעי דאי ~גו האי נפל ~פ~ז לוולא

 הקידושין אחר דהא מידי נ~מלא דממ~
 ו~שעת מ~ש~א כסברת מגו ~אי א~

 דהא טענה לחצי מיגו הוההקידושין
 א~

 אבל מיבום אלא מגו כאן
 ו~ריך התוס~ כדכ~ מיגו כאן דאין להתירה איןלכהונה

 לת~
 ~~~ו דהאי

 בני~ לי יש קידושין בשעת ואמר גרושה דנשא היכאמהני
 הוי לא ובזה

 לפרש נ~~ד ועפ~ז לכהונה היא פסולה בלא~ה שהרי ט~ה לח~ימגו
 בשעת דאמר הוה הכי שכיב דקא דההוא דעובדא הש"סד~רי

 שמא שחששו משום למאן איתתי~ מיתתו בשעת אותו ושאלו בנים לייש קידושי~
 ש~א ח~שו ואח"כ לו שתתר~ה כדי בנים לו י~ אמר קידושיןבשעת
 שאמר מחמת לשוק אותה יתירו שלא וכדי לשוק לאוסרה רו~ההוא

בש~
 בגט פוטרה הי' בעי דאי מגו מחמת ונאמן בנים לי יש ק~דושין

 ~ויה היתה קידושין בשעת ר"ל רבא לכהנא חזיא אמרלכן
 היה ~ילו ט~נה לח~י מגו והוה לכהונה להתירה מי~ כאן איןוא~כ לכהונ~

 הוכרח לכן לו תת~ה שלא מתירא ~י~ לכהן פסולה היתה בגטפוטרה
 בני~ לי ישלומר

 ו~ז לכהונה כשירה שתהא
 א~

 ניחוש למאי רבא

ל~
 אמר דהא

~ 
 נמצא להבא נאמן אשתי את גירשתי שאמר בעל יוחנן

 טענ~ לח~י דאפי~ו~שמע
 לשוק הוא מותרת וא~כ מגו אומרים

 ~ ודו~

~~~~~~
 אס~ה ביאה שבא איש כל וז~ל ח~ הלכה סוטה מה~פ~ב
 אחרמימיו

 המאררי~ המ~ א~ שהגד~
 א~ו את בודקין

 א~ס~ו על באואפילו
 בבי~

 ~ופ~~ מדברי שאסור חמיו
 ה~ים אין

 ~נה תשא ~יא ו~שה מ~ן האיש ונקה שנאמר אשתו אתבודקין
 האי וז~ל הראב~ד ו~ב ~ל עונה נושאת אשה מעון ~ו~ה~איש בז~



~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~  

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

~~~

 ~ופירש עכ"ל יבם ו~ומרת ארוסה דריש משמעתא כהלכתאדלא
 דכתיבי טעמא ~ב כ"ד דף ארוסה ר"פ מדאמרינן טעמו וז"לדבריו ה~~

 בר חמא רב אתא כי והא שתיא ארוסה ה"א הכי לאו האקרא
 בעל שכיבת שקד~ה אישך מבלעדי בידיה מתניתא ~~ימדרומא חנינ~

 חמיו בבית ארוס עלי~ שבא כ~ון לה משכחת חמא בר רמי אמרלבועל
 מהכאמש~ע

 דאע~~
 לאו אי שתיא הואי חמיו בבית ארוס עליה דבא

 אינו חמיו בבית ארוסתו על דבא איתא ואם שתיא דלא קראדמיעט
 האיש דאין משום ליה תיפוק ארוסה למעט קרא ל~ל מעוןמנוקה
 דכתב הא והנה עכ"ל ~וןמנוקה

 הכ"~
 ארוסה למעט קרא ל"ל בלשונו

 ~דברי ארוסתו על הבא ארוס דהא למלתא כתב בדקדוק דשלאנלע~ד
 כוונתו אלא קרא לשתוק הא משום למימר ~צינן והיכי הואסופרים
 ארו~ ל~תני לתנאדל~ל

 ארוסה ~צינו דלא ליה תיפוק ~ותה אינה
 שבא וארוסה לבעל בועל ~כיבת קדמה ארוסה דסתםדתשתה
 הרמב"ם לדברי אותה בודקין המים אין אביה בב~ת הארוס~ליה

ולכאו~
 נ"ל היה

 לתר~
 ע~א דכ"ד התם דאמר מה ע"פ

 ד~
 יונתן

 אישך מתחת יבם שומרת יליף שותות לא יבם ו~ומרת ארוסהדס"ל
 דתחת ס"ל שתיא יבם שומרת דס"ל יאשי~ ור~ אישה מתחתוארוסה

 פסק הרמב"ם והנה לאיש ואשה לאשה איש ~הקיש ליה מיבעיאי~
 ו~ומרתדארוסה

 יב~
 דשלהי כברייתא נמי ופסק שותות לא

 פרק~
 דכ~ז

 ואיש ~איש אשהדמקשינן
 לאש~

 בד~ה ~ב כ"ד דף בתוספת משמע וכן
 אינה דסומא ברייתא אההיא יונתן ~י דפלי~ אמרינן ד~א יונתןור~

 דאיש היקשא הא תיקשי וא~כ הלכה דכן דמ~מעשותה
 לאש~

 ע"כ
 ארוס~ אתי לא וא~כ נפיק אי~ה~חת

 אישך ו~תחת אישה מתחת
 אע~כ שותה דאינו מנ"ל ארוסה וא"כ יבם שומרתנפיק

 לו~
 דארוסה

 דלא מטעם שותהאינה
 קד~

 ארוס עליה בא ואי לבועל בעל שכיבת
 כפסק מעון מנוקה האיש דאין מטעם שתיא לא נמי אביהבבית

 ~ותה אינה דארוסה לאשמעינן דמתני~ תנא אתי ~ופא ו~יאהרמב"ם
 כוונת אין אבלוק"ל

 הרמב"~
 ושומרת דארוסה יליף הרמב~ם דהא לזה

 למה כוונתו אין וא"כ אישה דתחת מקרא תרוייהו שותות לא~בם
 ~שכתבתי

~~~
 אמר ע"ב כ~ז דף דבקידושין עד~ז הרמב"ם כוונת ליישבנלע"ד
 אמן א~ן האשה ואמרה שנאמר מה"ת שבועה ל~ל~ול מניןעולא

 עלותנן
 מ~

 אמן אומרת היא
 א~

 ונשואה ארוסה ~טיתי שלא אמן כו~
 משקי וקא ארוסה כשהיא לה דקני אילימא דמי היכי ארוסה האיכו~
 מאי כו~ שותות לא יבם ושומרת ארוסה והתנן ארוסה כ~~יאלה

 רחמנא אמר אישך תחתטע~א
 ולי~

 ארוסה כשהיא לה דקני אלא
 כ~היאונסתרה

 ארו~
 לה בדק מי נשואה כשהיא לה משקה וקא

 מים ~ון מנוקה שהאיש בזמן רחמנא א~ר מעון האיש ונקהמיא
 אשתו את בודקין המים אין מעון מנוקה איש אין אשתו אתבודקין
 הוה קשיא ואי ותוס~ רש"י והקשו ~ל~ול ~יאלא

~ 
 בדקני לאוקמא

 בי~ דקרינא ל~ופה כשנכנסה לה ומשקה ואיסתתר ארוסה כשהיאלה
 עלי~ בא שלא וכ~ון אישךתחת

 דה~
 לאוקמה בעי הא מעון מנוקה לי~

 שכיבת שקד~ה אישך מבלעדי עלה ואותביני~ נ"ח דף יבמות ~מס~הכי
 אביה בבית ארוס עלי~ כשבא לה ד~וקי איכא וביבמות כו~ לב~עלבעל
 ו~ה הקונטרס כפי~ הוא דחיקא דשינויא שינויא הא ~"ל לאועולא
 לה דקני אילימא דקאמר שינויא אההיא סמיך ע"כ נמי בשמעתיןדהא
 פרט רחמנא אמר אישך תחת ארוסה כשהוא לה ומשקי ארוסהכשהיא

~~רו~
 בועל שכיבת שקדמה ~לא אישך מבלעדי הול~ל קרא ~אי ול~ל

 אר~~ על~ דבא שינויא אההיא ~מיך ש"מ אלאלבעל
 וכדי התוס~ עכ~ל לדוכתה קו~יאהדרא א~~ אבי~ בבית

 לת~
 קושית רש"י לשיטת

 נלע"דהתוס~
 ע~

 בקידושין דאי~ מה
 ד~
 ביאה להו איבעי~ ע~א י~

 בביאה המ~דש פירש"י עושה אירוסין או עושהנשואין
~ 

 הך הוה
 ~~מ תו ולפ"ז אירוסין כשאר או כנישואיןביאה

 דל~~
 לא עולא

 אביה ~בית ארוס ~לי~ דבא שינויא אההואסמיך
 וכ~

 למימר ל"ל
 ~י הוה מהא דאי בועל ~כיבת שקדמה ליה תיפוק אישך דתחתקרא

 וא"כ עושה אירוסין ביאה דלמא עלי~למיפרך
 שפ~

 דמשקה לה ~שכחת
 בעל ש~יבת קד~ה דהוה בביאה שקידשה וכגון ארוסהכ~יה

 ארוסה שטיתי שלא דל~א ~ל~ול ~י דאיירי ל~מר מנ"ל לי~תיקשי וא"~
 כשהיא לה משקה ולא א~סה כשהוא לה דקניאיירי

 ~זירת שותה אינה דארוסה אישך דתחת קרא לאתויי הוצרךלהכי וכדא~ א~~
הכתוב

 אע"~
 בביאה שנתקדשה ארוסה דהיינו בעל שכיבת לה דקדמה

 בה קרינן לא אירוסין כשאר אלא עושה אינו והביאה הואילאפ"ה
 אילימא הש"ס דנקט אפשר ו~ש"ה התוס~ ~ושית ול~"מ אישךתחת
 מ"ש כו~ ארוסה והתנן ארוסה כשהיא לה משקי וקא כו~ להדקני
 ~הי תיתי מ~ט למימר דל"ל הוא יתר שפת דלכאורה וכו~ אישךתחת
 הא דלמא תיקשי דלא דנשמר אלא שתיא לא ארוסה עכ"פתיתי

 ~יינו שותותלא דתנ~
 דקד~ משו~

 שטיתי ~לא אמן דתנן והא בועל שכיבת
ארוס~

 קא~ר להכי הבעל שכיבת דקד~ה בביאה דקידשה היכי היינו
 אי אישך תחת בי~ קרינא דלא וליכא רחמנא אמר אישך תחתמ~ט
 אירוסיןביאה

 עו~
 ואי

 נישואי~
 משכחת ~א כן אם עושה

 נמי אתי והשתא ארוסה כשהיא לה משקי דקא ר"ל ארוסה שטיתישלא א~
 סוטה במס~ דפריך הא על תיקשי לכאורה דהא הרמב"ם פסקשפיר
 ואי עושה אירוסין ביאה דל~א קושי~ דמאי כו~ קראי דכתיביטעמא
 קרא איצטרך ולהכי תשתה בביאה שנתקדשה דארוסה ה"א קראלאו
 תפשוט פריך ע~ז נישואין או עושה אירוסין ביאה אי איפשטאדלא אבע~ דהוה בקידושין דמסיק אהא אלא אינה ה~~רא דקושיתאצ~ל

 ביאה ואי ~~ קראי דכתיבי דטעמא עושה אירוס~ן דביאהמשמעתין
 למיפשט דליכא חמא בר רמי תירץ וע"ז קראי ל"ל א"כ עושהנישואין
 ואע"ג כו~ ארוס דבא לה ד~כחת ולמימר למידחי דאיכא מידימהכא
 דביאה מהכא תפשוט דלא כדי למידחי איכא ~מ הוא דחיקאדשינויא
 דאפילו ה"א אישות ~~ ~פ"י פסק הרמב"ם והנה עושהאירוסין
 דקידושין בפ~ק הרא"ש ~~כ הביאו נישואין עושה אינו בביאהקידשה
 רש"י כדכתב הוא דחיקא דשינויא ר~"ח סברת קיימא לאולפ"ז

 נפקא דמהתם ואפשר הרמב~ם דין קיים וא"כ ע"ב כ"ז דףבקידו~ין
 דביאה זה דין להרמב~םלי~

 אירוס~
 אהא ליה קשי~ דהוה עושה

 דתנן ~הא ש~ועה ~ל~ול דיןעולא דילי~
 א~

 ארו~ שטיתי שלא
 רש"י קושית

 קשי~ והוה דר~ב~ח כשינויא סבר לא דעולא דרש"י כתי~ לי~ ניחאוהוה
 ל"ל א"כ ס"ל לא עולא דאי התוס~ קושיותלי~

 למי~
 דתחת טעמא

 דע~כ ~נפשי~ הוכיח ומהא בועל שכיבת דקדמה לי~ דתיפוק~ישך
 בעינן ולא לעיל כדא~רן אישך תחת לי~ ואיצטריך עושה אירוסיןביאה
 ו~~ הרמב"ם וכתב וז~ל הרא"ש כדכתב דהרמב~ם דטעמאלמימר

 וא~ריו עכ~ל ~שמע כוותייהו דמת~י~ פשטא ~~רא להו דדחיואע"~
 ב~~~ דדחי ~ה נ~ד יפסוק דהר~~ם הוא ודוחק משנה המ~ידנמשך

 א"ש דברינוולפי
 ~ ודו~

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



~ ~ ~ ~

 שכנ~ד ב~~ות שנכתב~ט~ח
 וכ~ כ~ החתי~

 ~וקים

~
 נכתב ~~תיתו השני ו~ר

 ~~ ~~ ק~
 ~~ן

 כ~
וכ~

 עצ"ה הקרן גם הנ~ל והמש~ת ג~ש
 הנ~

 ב~~י נ~בו שניהם
 ~~ות~~לו~

 ~ד~ים אינם הקיום ועדי השט~ח על
 מהס~

 כלל
 שבמקום נראה עתה והנה הלוה ח~י לקיים אם ~י נתיחדו שלאהיה ~~

 מי~ט נכתב עצ"ה קרן~יבת
 מס~

 שהלוהו ה~וה וטוען שבמ~מ~ת
 כל~די

 ה~~ הס~
 ולא בה~~ת

 הש~י~
 ב~יבת

 בהמשמעות כראוי נכתב שכבר להיות ואפשר ~משמ~ת בשינוינכתב א~ ~~ הק~
וחתם

~~ 
 הלוה

 והז~
 לדקדק חשש לא כן מחמת העדים ושם

 גם ~~ה הקרן בכתיבותאח~כ ולהש~י~
 שסמ~

 ג"כ דה~ דלוה הי~ותא על
 והלוה המלוה טענת ע"כ ישנה דלא הסופר עצמוהוא

 אלף כ"א לוהלא שמ~ל~ טו~
 ושמני~

 ה~ן ב~יבת כמבואר ג"ש
~~ 

 ואשר
 הי~ ו~~עה לו היה מה יד~ לא ה~מעות בכתיבת בכת"י עצמוהוא ~

 כמבואר שלי דינא ובי' ~תי בזה נפסק והנה ט~נתו ע"כ יותר שםשכ'
 אבתרי רננו כי ויעןלמטה

 צרי~
 ~ ונימוקי טעמי להודיע אני

~~~
 פ~ דשנינו ממה הוא פשוט זה דדין נראהדלכאורה

~  
 בו כ'

 מאה זוזין עשרים אלא לו אין עשרים סלעין דאינון מאהזוזין
 ומלמטה מנה מלמעלה בו כ~ מנה אלא לו אין ס~ין תנתיןדאינון
 הכל מנה ומלמטה מאתים מ~מעלהמאתים

 הול~
 ~~' התחתון אחר

 שפעמים שפסקו וזה וז~ל בעה~ת בשם מ"ב סי~ בחו"מהב"י
 דבר ~ל טעמו בירר בזה שבלשונות הפחות אחר ופעמים ~תחתוןאחר הול~

 תלתין סלעין דאינון מאה דזוזין ד~אי אהדדי דמיין דלא מיגא"שהר"י
 וכיון ביניהם לחלק וא"א הוא אחד דדיבור ~תם שאני מנה אלא לודאין
שדבריו

 סותרי~
 א~ינן וכי התחתונה על ב~ש"ט יד אמרינן זא"ז

הל~
 אחד דכל זא"ז הסותרים דיבורים שני דהוי היכי ~תחתון אחר

 ~הדר אמרינן העליון את סותר שהתחתון וכיון בפ~ע דיבורמהם
 מעליון בי'הדר ק~

 הל~ ולפיכ~
 ע~ל התחתון אחר

 ורשב~
 הזה בלשון כ'

 בחשבון שטעה רואין ואנו לישנא תרי דאיכא והיכי ~ב~י ג"כהביאו

לכ~
 ששנינו היא וזו התחתונה על בעהש"ט יד אומרין

~ 
 זוזין בו

מא~
 נפרדים ענינים שני בשטר יש אם ומיהו וכו' עשרים ס~ין דאינון

 הוא דחזרה התחתון אחר הולכין לעולם שבשטר מקומות בשני מזהזה
 ששנינו וזהו בבירורזה

~ 
 מנה מלמעלה

 ולמט~
 הכל מאתים

 הול~
 אחר

 ראוי ב~ד לכאורה והנה הרשב"א ע~להתחתון
 א~ ליל~

 הכתוב
 שבלשונות דהפחות משום אי תחתון דהוא משום אי מ~"נ עצ~הבקרן

הוא
~ 

~~~~
 בו כ' דלדין להא ולא להא לא דמיא דלא נראה הבירוראחר

 מיהדר למימר דאיכא אמרינן שפיר דשם דמיא לא כו~מלמעלה
 מנה ולמטה מאתים למעלה דכ' דאף בי' הדרקא

 ל~
 ח~ה הוה אילו

 מנה כ"א ~תו לוהולא
 האמ~ אי~

 השטר ~וה לו
 ש~

 למעלה בו
 למימר דאיכא~אתים

 דסמי~
 דהא מנה למטה דכ' הא על ~מו

 בתורף ג"כ הואדלמטה הס~
 הש~

 לזייף יוכל ~ולא העדים מחתימת למעלה
 בנ"ד אבל מידיבו

 שהס~
 ~א השטר תורף עיקר במקום אינו המיעוט

 ושם בתחת~ו ~שני~עבר
 אי~

 ל~וב המלוה שיוסיף לזיופא למיחש
 תשלום כדי עד עודשם

 הס~
 בנ"ד כגון דהיינו בהמש~ות המבואר

 ושמנים אלף הוא עצ"הדהקרן
 ג~

 וכל ולכתוב להוסיף יוכל ע"ז
 כ~

ו~~
 זהב אדומים

 ובי~
 ומטבע ג"ש מטבע הכל

 אדומי~
 לחשבון יעלה

 לומר ויוכל בהמשמעות המבואר~ז~קים
 ~ דלכ~

 ~"ה ~רן ~ל נ~ב

ב~~
 דהיינו

 בס~
 ג"ש פ' אלף לסלקו ~~י~ שהות~ ~נאי בשביל א~

במט~
 אדו~ם במטבע והמותר ~ש

 לכ~
 נחלק

 הס~
 וזהו ~"ה דקרן

 וא"כ לדבריו מסייע שהמש~ות בפרט מעולהטענה
 אי~

 לומר אפשר
דהוה

 ב~ ~ז~
 ~יבת שאחר לפי מהמ~מעות פחות הקרן בו שנ~ב

 ~ה~~~
 עלה

 ל~ בינ~~
 ~ואה

~  
 ~ך ~פי

~~ ~~ 
 ~~ד~~

 ה~~ן
~ ב~ט~~ ~~  

 ~~וה
 יוסי~ ד~

 ל~וב
בהקרן

~~ 
 כנ~ל

 וסב~
 ~ר ~ו

~ 
 ~ח בס~ הלבוש

~~ 
 לי י~ה

א  ב~ד ~ני שבא~
 ~לקה היא השני ו~ד א~ ~ד ~~ וחתו~

 ולאל~~י
~ 

 דטענת ~י יראה כו~ כ~ם השני ~ד ~יו
 הנתב~

 טענה
 ~נו שנפלה דהאמת ~~ ה~אמ~יותא

 ו~
 ח~ה ד~י ~אה

 גדו~

 השוטה עס~ינן בשופטני דאטו בזה לחבירו מא~ין אדם ~אין זוהוא
 ~זקה ולדידי ~ן עושה אדםשבבני

 ז~
 חז~ל שאמרו החז~ת מ~ל ע~יפי

 פורע אדם שאין חזקה כגון ממון עליהםשמוציאין
 תו~

 בזה וכיוצא זמנו

הרב~
 ואף עכ"ל מ~לם עדיפי וזו חזקות

 שהסמ~
 חזקה זו דאין ~'

 הב"ח הס~ימו ~רכ"כ
 והש~~

 הע"ש לדברי הגאון ואביו
 ב~

 גם
 נמי לשבח הוא טעמו אחר טעם שנתן ואף הע"ש לדין ~סכיםהטו"ז
 וז~ל שכ'ל~"ד

 נ~
 בזה ~בה שאינו

 כ~
 ולכתוב זיוף לעשות יכול דהא

 הלוה אם ואף שירצה ~מוע~יו
~ ~  

 לא
~ 

 ~ם חייב שמא כמ~'
 עי~ז ומפסידו לשלם לו ואין בממרמו"תל~חריס

 י~ל ~י~ וא~~
 בפסול ב"ד לפני שבא כיון כאן מועיל אינו מ"מ לב"ד בואו קודם~תקנו
 הכי נימא נמי ~נ"ד לפ"זעכ"ל

 אי~
 ~תו לוה ולא חזרה דהוי אפשר

 ~יכ"א
 ס~

 ~"ה שבקרן
 אי~

 השט"ח להיות וזה זה נתרצו
 כ~

 דלשניהם
 ריעותא יש ולהמלוה כנ"ל יזייף דלמא ריעותא ~ש להלוה ריעותאיש
 שטר דהוא וכל מכל יפסלוהו ב"ד לפני השט"ח יבואדאם

 ~ בי~ חזרה הוי דלא א"ו ההלואה כדי אחר שטר לכתוב והו"ללהזדייף שי~ו~
~~~~~

 התחתונה על בעהש"ט יד מטעם הפחות אחר בזה דהול~ין
 התחתונה על בעהש~ט יד אמור לא ע~כ ד~א דל~ד ג"כנראה

 בודא~ טעותא דאיכא ~יכיאלא
 א~

 הט~ת הוא היכן ~דעין אנו שאין
 הוא שהטעות לומר תולין אנו אז ברוב אם הואהבמעט

 בס~
 הרב

וסך
 המ~

 אי אבל ~חתונה על בעהש"ט שיד מחמת אמיתי ~א
 טעות כאן שאין ולומר אחר בדבר הלשונות שתי סתירות לתלותאפשר
 דלא מלתא ~ת דודאי ~עו מ~מד לתלות שאפשר במה ~תר תלינןכלל

 שיתחייב הואשכיחא
 אד~

 ולשון בטעות שלוה ממה יותר נפשו
 ואם לישנא תרי דאיכא והיכי וז~ל שכתב ע"ז מורההרשב~א

 וגם דמוכח טעות דהוה ~ל רואין ואם שכ' הרי וכו~ בחשבוןשטעו רואי~
 התחתון אחר ~הולכין דאמרינן והא וז"ל שכ' הוא כן ע"ש הלבושלשון
 שהם מאה בו כתוב היה אם אבל בו חזר למימר דאיכא כו'הנ"מ
 אין ~ו'מאתים

 ~יי~
 אלא ~בה ואין הוא ~ות אלא בו שחזר ~ן

 שבל~ונות הפחות ~הואמאה
 עכ"~

 דהוי מוכח שיהיה שהקפיד הרי
 מאתים ומלמטה מנה מלמעלה כ' ד~בי הדין מגוף נמי ~כח וכן~עות

 הוא ספק הא לימא ואמאי חזרה דהוי משום מאתים דגובהדאמרינן
 יד נימא וא"כ מאתים למטה שנכתב מה ט~ות או חזרה הוי אםלנו

 דהמוציא התחתונה עלב~ש"ט
 מחבי~

 דדילמא חזרה דהוה ה~י~ עליו
 דלחזור וא~ג שכיח לא דלטעות כלל ס' הו' דלא א"ו בהתחת~ן טעותהוה
 לה דייק והב"י הש~ע פסק דהא ראיה והא הוא דל"ש מלתאנמי

 ד~מ בשם הסמ"ע והביא הלשונות שני לקיים דאפשר דהיכימהטור
 בעהש"ט יד לעילויא אפילו מתר~ין בדוחקדאפילו

 אפ~
 מלומר ~רצין

 שאי היכי ואפ"ה דל"ש מילתא הוא דחזרה לפניך הרי הואד~זרה
אפשר

 ~תר~
 הרי הוא דטעות ול"א הוא חזרה אמרינן בדוחק אפילו

 חזרה כגון דל"ש ממה אפילו דבר מכל דל~ש מלתא הוידט~ות
 ולכ~

 ז~ל"~
 דהוה בבירור ידענו כאילו דהוה חזרה או טעות הוה אם ס'

 לתלות תו ליכא אי אלא היא טעות לומר תולין דאין מוכח הריחזרה
 יד מכח דאמרינן הפחות אחר אזלינן אז טעות דהוי ומוכחבמידי

 נפל דהטעות התחתונה עלבעהש"ט
 בס~

 הרב
 ה~ והס~

 הוא
האמיתי

 א~
 אפי~ דבר באותו תולין בודאי אחרינא במידי לתלות יש אי

 ~ובתהוא
 בעהש~

 כמו
 דאמרי~

 ט~ת שהיה לומר תלינן ולא בחזרה
 דהלוה לתלות שיש בנ"ד נימא ולפ~ז טועין דאין הרוב אחרדהולכין

 ט~ת ש~ם כאן היה ולא הסופר הי' שהוא מאחר בכוונה זאתכ'
 הוא כן אי אפילו ע"כ הא תימא ואימעולם

 מ~
 דהמלוה טעות יש

 הקרן ראה דהריטעה
~~ 

 אימא ~ז ושתק
 ל~

 כ"א טעה לא דהמלוה
 לחוש לו יש מה כי שם להשגיח המלוה דל"צ בק~"ה מ"ש ראהלא

 שם יפחות פן חוששדאינו
 ד~ הס~

 ~וא לתקן שיוכל מעות
 תשלום כדי עד שי~ה עת בכל להוסיףיכול ~~

 ס~
 וא~כ שבמש~ות

 ד~א~לתא
~  

 ~ינו ד~~ה
 משגי~

 שם
 ו~

 לא נמי
~~ 

 ~א
 שם~'

~ 
 ~ה

 ו~
 נמי הא

~ מילת~  
 כ~ים אדם בני דרוב

 לעשות חשידיולא
 כ~

 דהא הוא מלתא לאו הא
 ע~

 חשוד מנהוץ חד
 דכל רובא איתרע וא~כ כדבריהם הי~ דהלואה ברי טועניןדשניהם
 ו~ד דל~ש מ~א שפיר הוי וט~א נ~ד לענין כו~ישראל

~ 
 ~זרה

 ~א כדהוכחת~ חו~ים ~ינם ~לם דרוב הוא ד~ש מלתאנמי



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

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

 מדוחק אפילו הלשונות שנידמק~ימין
 ואפ~

 יותר ל~בי' נחשב טעות
 טעות ובפרט דבר מכל יותר רחוק הוא דטעות מוכח וא~כ דל"שמלתא
 לומרכזה

 ש~~
 ולא עצמו הוא בידו וכ' הסופר ע~ו שהוא הלוה

חש~
 שפיר

~ 
 חתימתו ששם השטר עיקר שהוא במשמעות דכ'

 הקיוםוהעידי והז~
~ 

~~~
 דפסקו ממה העליונה על בעהש"ט יד בנ"ד לפסוק ראיה נ"ל
 וז"ל וש"עהטור

 ~ש~
 בכל אלא התחתונה על בעהש"ט יד ל"א

~כה"~
 לא בו בטל שהשטר דבר אבל ל~מרי בעל השטר שאין דלעיל

 שלא מה בו להוסיף ואפשר הואיל חלק ח"י ששטר הט"ז בשםכתבתי ו~
 דין בי' נדון אי נמי בנ"ד א"כ ל~~י בטל לאחרים בזה ויזיקלוה
 יד ל"א לגמרי דפסול ובמקום כדלעיל לג~רי השטר נפסל ע"כחזרה

 ד~ן לומר התחתונה עלב~ש"ט
 ע~~

 ולטעות במש~ות ממ"ש ח~ו
 בשלמא לך אימא הוא דחזרה לומר אתה צריך אלא דל"ח הוכחתיכבר

 קודם ~כומים שני שהיה הקדמוניםבשטרות
 חתי~

 א"כ העדים
 העליוןע~כ

 מוקד~
 הוה שפיר ע~כ בכתיבה מאוחר והתחתון בכתיבה

חזר~
 איתר~ו דלמא דידן בשטרות אבל ע"כ בתחתון

 דנכת~
 הקרן

ע~~
 ס' בזה דהוה ו~ת במשמעות החזרה והוי המשמעות ~ודם

 נכתב מהםאיזה
 ~או~

 ~"ת השטר בעל יד אמרי' ס' ובמקום לחבירו
 ~"ה דקרן תימא דאי העליונה על בעהש"ט יד אמרי' דבזהז"א
 דפס~ל והיכי הט"ז דברי ~פ ל~מרי השטר פסול א"כ מאוחרנכתב
 בלישנא קצת ~מ~~י כי ודוק עה"ת בעהש~ט יד ל"א ל~מריהשטר
 דבריםבתחלת

 הא~
 הוא נכון אבל שבת דהכנסת הנחיצה ל~ודל

 המלוה שישבע בנ"ד הדין ל~וק נראה הנ"ל הדברים כל~~~~~ ~
 שבשעת אף שבמ~מעות סך כפי הלוה וישלם הוא כןשכדבריו

 להמלוה הודה שהלוה הוא ו~' דברים איזה לזה עוד צירפתיהדחק
 הב"דבפני

 שבאמצ~
 משם לילך נחוץ דבר להמלוה היה השט"ח כתיבות

 לדברי ~דולה וסיוע ראיה זו והודאה עצ"ה הקרן כתיבת בעת היהולא
 שכתבנו בפסק ~הודאה לכתוב מאתי שנשכח להיות אמנםדלעיל
 שלא אנכי ומתירא להב~"דוחת~נו

 יכחי~
 בכן זו הודאה הנ"ל הלוה

 כן לפסוק הנ"ל הודאה בלתי לי יראה אשר הנ"ל דברי אתכתבתי
 עצמו הלוה של בכת"י עצ~ה והקרן המשמעות שהי' לבד הנ"להטעם ~~

 ט~םכי
~ 

 נכתב
 בהפס~

 ש~. וחתמתי כתבתי והנלע"ד הנ"ל
 רפ~פורט כהן חייםנאום

 חופ~
 יצ"ו זיטיל

~ 

 אלפים ד~ לערך משמעון לו שמ~יע טען שראובןבנידון~~~~
 כפר ושמעון פוליש~ובים

 ואח~~
 לוי את ש~ון שלח

 ותפס פשתן עצ~ו של ממעות ~ם קנה ו~וי פשתן לקנות אחרתלמדינה
 תפיסת אם בזה דעתו מה שמעון של מהפשתן בעדים שלאראובן

 תפי~ הויראובן
 השאלה ע~כ לאו או

 כיש דהיינו תפיסה הוי ראובן דתפיסת בשש צריך דיןלית~~~~~~ ~
 נ~ח בסי' ~א שהביאחולקים

 ו~
 זקיני בתשו' מוכח

 וכן בדבריו י~ למעיין הסמ~ע דעת וכן קי"ד סי' מלובליןמהר~מ
 הש"ךדעת

 ~ והכנה~~
 בס' פסק וכן המע"ה פלו~תא דהוי כיון

~  עכ"פ תפיסתו כדי לו חייב ששמעון ראובן דישבע לע"ד נראה לכןכי"ח 
 לוויחזיק

 ~ד ברא~ת לה~יך צריכנא לא פשוט שהוא ולפי התפי~
 לפ"ק. תקכ"ב תמוז ט"ז ד~ יוםהיום

 רפאפורט כהן חייםנ~ם
 חו~ה~

 יצ"ו והגליל לבוב
~ 

~~~~~~
 ראוי היה ד~ת עפ"י המטבע שהוזל מחמת ~בותתשלומי
 מחויב ב~ומנים לשלם הלוה שנתחייב שט"ח דבכללפסוק

 שיוצאה ממט~ע וישלם הכל להפסידהלוה
 בש~

 הוא ~הטעם הפרעון
 צ"ז דף ~ים בה~וזל התוס~ מ~שעפ~י

 ד~
 וז"ל חבירו את מלוה

 מעות הלוהו לבין פרק~יא לו מכר בין חילוק דאין לפרש נ~ההתוס~
 סתמא כך לו שפירש וכ~ן ~ות לו לשלם ע"מ עמו שהתנהו~יירי
 אין שנפסל דאותו היוצא מטבע לו יתן יפסל שאם פירש לכךד~לתא
ש~

 ~בע
 ול~ כ~

 ~~ת הלוהו אם ~פירושים
 סת~

 לו שה~ה ~ות
 וב~יקרא ~וזל חשוב שנפסל דמטבע שנפסל אפילו לויפרע

 ~ שוי~

 שויםולבסוף
~~ 

 דה~א זוזא כי משלם דהוזל היכי הלואה ל~בי כו'
 ע"ד בסי~ ~מ"א ~ק וכן ~תוס' הרא"ש פסק וכן התוס' עכ~לכו'
 ~בע לו נותן כלום התנה לא אבל מעות ליתן שהתנה זה וכלוז"ל

 ב~מרא ומ"ש וז"ל התוס' אחר נ~ך שהרמ~ע הרמ"ע פי' וכןשהלוהו
 התנה ה~ה אלא מטבע לו ליתן שהתנה ~ל אינו המטבע עלשהלוהו
 דהתנה דהיכי כהתוס' הלכתא דאיפסק הרי עכ"ל ~ות לו ליתןעמו
ע לו לשלם מחויב ~ת לוליתן ~  אם פ~ן בשעת היוצא 

 הוז~
 והא

 לו ליתן חייב ב~צאה היוצאים ~ות לו ליתן התנה ואם רמ"אדכתב
 היוצאים לו ליתן בהתנה ד~קא ~ל אינו ענ~ן בכל היו~איםמעות
 ~ם מעות ליתץ אלא התנה לא באם אבלבהוצאה

 א~
 ליתן

 זא"ז ~ותרים דברים הוי ד~"כהיוצאים ~ו~
 ~ ד~

 שהתנה וכ"ז תחלה
 ליתן התנה ואם מ"ש אלא התוס' אחר ונמשך ~ות לוליתן

~ 
 היוצאים

 אפילו ~ל ענין בכל היוצאים מ~ת לו ליתן חייבבהוצאה
 בשט~ח כתב אם לפ~ז נ~א שם להוציאם יכול שהוא למד~ה דרך לויש א~

 מי אבל ~ות לו ליתן התנה דין היינו במטבע או מזומנים ~ולשלם
 וראוי כלום התנה דלא דין הו"ל מ~ון לו שיש אעפ"י שט"ח לושאין
 אולם ד~ת עפ"י לפסוק ראוי היה כן ~לוהו מטבע לו שיתןלפסוק
 בס' ~~ביאמפני

 ע~
 היתה שנפסל מטבע דין הלוי מה~ש כתב וז"ל

 ע~ל הסוחרים בין לפשר בזמננו ~ה ו~ם שעברו הרבניםהסכמת
 על להע~ד שלא נלע~ד זהמ~ת

 ד~
 ההפסד שיהיה לפשר ~א

 ת~א בשנת שבילדותי זכורני כי הלוה על וחצי המלוה על חצילחצאין
 תע"באו

 הוז~

 שיהיה לפסוק המדינה בכל ונה~ו טאליר המטבע
 אם אבל במ~מנים לשלם סתם נכתב באם כ"ז אמנם ל~צאיןההפסד
 בשש ~ריך דין לית פרעון בשעת שיוצא ממטבע שישלם בשט"ח~~ש
 התנה ואם רמ"א כמ"ש פרעון בשעת היוצא מטבע לשלם ~לוהשחייב
 ענין בכל היוצאים מעות לו ליתן חייב בהוצאה היוצאים מעות לוליתן
והוא

 מ~
 להודיע צריך וא~ב קיים ~בממון תנאי ~ל דקי"ל

 לפי איפכא מש~ע שב~דכי הר"מ שדברי כ"ז ס"ק ~ד סי'הש"ך שמ"~
 במרדכי והנה חנוכה ערב נותן היה אם ראשון כסף לו שיתן~גירסא

 א"ש לפ"ז נותן אם ה~ירסאשלפנינו
 כוונ~

 ודו~ק ~רש"ל
~ 

~"~~~
 לידו שבא בממון ה~ב להאדון לפרוע י~ל~שמ~ן

 אחד דשותף ב' סעיף ~ז בסי~ דאיפסק מטעםראובן מי~
 משועבד השני השותפותלצורך שלו~

 אע~
 הלואה ~שעת עמו היה שלא

 רק בעדים נתברר לא שאם כוותי' פסק שרמ"א ה~"ש לדעתואף
שה~ותף

 מוד~
 שאני בנ"ד כו' בשותפות ~ן היה אא"כ לשלם א"צ

 שמעוץ טען דאם מבואר י"ג סעי~ צ"~ בסי' שהרי מודה הרא~שו~ם

 השו~~ות מזה חוב עליי נלוישי~
~~ 

 כו' החוב כדי בידו היה
 ~בל וכו~ מראובן ~וציא נ~ן אינו בידו אין ואם כו' החובו~תנין נא~

 השותפות מחמת שעלי החוב שזה בודאי יודע שראובן שמעון טעןאם
 וישלם יודע שאינו ראובן נשבעהוא

 והסמ~
 וז"ל ע"ז הקשה ע"ז בסי'

 ל~רך לוה ששמעון יודע ראובן אפילווהלא
 השותפ~

 ד~ינו כאן פסק
 המלוה נ~ד שפטור מיירי ד~אן לתרץ אביו בשם הביא והש~ךמשועבד
 וכ' התם איירי וכן כו~ לשותפות ה~ון שבא טעין מצי השותףאבל
 ~ם בנ"ד לפ"ז אמיתי תי' שזה הצעיר נלע"ד וכן כוון שיפההש"ך
 רא~ן צריך אז החוב כדי בידו שאין השותף ~~ד והנה מודההרא~ש
 דינא דהאי ברישא ~ורש ה~ב נגד בידו כשיש אבל כו~ שא"ילישבע
 לומר הוא נאמן שמ~ן ביד שיש ~כא וא"כ וכו~ ה~ב ונותניןדנאמן
 ישבע ההיזק ועל חלקו לשלם ראובן צריך ואז מהשותפותשהחוב

 הי' אם מ~פק שש~ון שמאחר וא~ל היזק שהי~ מאמינושאינו ש~ו~
 פרע~י ברי ראובן אמר ~ילו הוי ~"כ היזק שהי~ ברי אומרוהוא ~י~

 ~בה דאינו נ"ט בסי~ אי~ דבכזה א"י אומר~ש~ון
~  

 התם דהרי
 התוס~ והנה וכו~ שמא וה~לוה ברי טוען דהלוה ~יון וז"ל קאמרטעמא

ב~
 מ~ו דף שנ~ח ~ר ר~פ

 ו~
 ובב"מ קי"ח

 כ~ צ"~ ~
 דא~

 ~ד
 אמר לא עדיףברי

 ~רוע דהברי היכי ~בל ו~~ ~ב דהברי היכי אל~
 ~מש הוי ובנ"דוכו~

~~ 
 האמת א~י ש~תפושיודע ~נ~ כן לומר בוש ~אינו ~~ע ~הבר~ שנגח ב~ר

 ו~~
 הוא

~  ~נ~ 
 ד~

 ה~ל
משא~כ ~מ~~

 ד~ל ~ום ג~ע והש~א טוב דהברי נ~ט דס~ בניד~
 או פרועאם ל~ד~

 כ~ו והוי ל~
 וש~ ש~

 בתוס~ ואיתא
א~ינן ו~ בש~ דא~

~ ה  ~ 



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~

~ ~ ~  

~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

 יפה ב"ד ע~פ עושה שלפ"ד מו~"ז~י
 דק~

 יצ"ו זאלקוי
 ~נ~ת אחת אשה בדבר ה~יה דעתי לחוות פי אתלשאול

 ~שה בח~~ שט"ח עליה ~ציא והיורש ~תובתה~גבותה
~~~ 

 ב~י
 שני בסך הנ"ל ח"י נתנה שה~ה מ~יד שהשליש רק משמ~ת~תיבת
 ~ינה טוענת והאשה לבעלה ד~עלת נדוניא בסילוק ~ובים~ות

יוד~
 והחתימה לאו אם ~ך על חתימתה לח~ם הקולמוס מסרה אם
 ה~ד ח"י לקיים ~י~ולים העד חתימת מ~ירין אבל שמת בע"אמקוים
 השליש מיד ~ט"ח יצא מו~~ז לפ"ד וגם השני עד הוא השלישוגם

ל~
 ~"ד

 נא~ וא~~
 בשש צריך דין דלית נלע"ד ~ן תרי כבי ~א

 ~ת שני הסך מכתובתה לה~ינו~ה
 זהובי~

 דשליש חדא הנ"ל
 ועוד תרי~בי נאמ~

 דאפי~
 האשה הו"ל מאות ~ני שהוא הסך על ע"א ~י

 ליש~ וא"י נגדו לישבעמחויבת
 א"~ א"י טוענת דהא

 משואי"ל הו~ל
 ואםומשלמת

~ 
 נגד ואדברה להשיב ועלי יוד~ני להשיב אדם לאיזה

 ~יום ~"דמל~ים
 ~~ק תק~ ~סלו ט~ז ד~ יו~

 רפאפורט חייםנאם ~
 ~פ~

 לבוב
 והגלי~

 יצ~ו
~ 

 תשובתהעתק
 יצ"ו לבוב אבדק"ק סג~ל ליב מו~ההגאון

~~~~
 שטר להם הי~ ושמעוןראו~ן

 שות~ו~
 או~ן ב~ל ~ראוי הנ~תב

 יהי~ הריוח רק ~מעון ברשות יה~ הסחורה ו~להמועיל
לחצאין

 ואח"~
 בפרהסיא השותפות ל~מעון ראובן ~חל

 ואח~~
 רו~ה

 על ו~שישבתי קנין א"צ דמחילה אומר ושמעון מהמחילה לחזורראובן
 דאי~ ממה ראיה או~~ם מהם דיינים רבני עם בלבוב ~ראה~סא
 בדברים הנקנית מתנה ה"ז לחבירו מחל בש"ע רמ"א סי~בחו"מ

 מחילה מחילתו הוי אפ"ה עליו מש~ון או ~טר לו היה אפילו וי"א~יתא וברמ"~

 ובסמ"~ בעל~בדב~י~
 המש~~ן א~ השטר הנותן להחזיר וצריך שם

 ב~"מ דאיתא מהא לראובן לסיוע אומרים ומהם חובו לו שמחלאחר
 אהא י"בסי~

 א~~ דמחי~
 נקט בדלא דוקא היינו בסמ~ע איתא קנין

 שט"ח עדייןהמ~חל
 לא מיד לו מחזיר שאינו ~"ז שטרא דבתפס בי~

 אפילומהני
 מחי~

 לשון הביא י~ב סי~ שם ובש"ך קנין בלא ג~רה
הס~~ע

 ו~~~
 הטור

 בש~
 י~עי~ הר"ר

 ו~~
 ~' לא רמ"א דבסי~

 ~~ ו~ב"ח~ן מור~~
 ~גבות העומד שטר דס"ל ~ב"ש דהל~ה ס"ל יש~~ ד~

 ד~~גבוי
 לא דהא תמו~ים וד~יו

 ~ל כדפסקו ה~י קיי"~
 פ~~ד~ו~ח הפוסקי~

~~ 
 שראו~ן ניעבד הי~י בצ"ע ש~יח ואחרי ע~"ל הנשבעין

 ~ מי עם הדין להם להורות מוטל הדבר וע~י כ~רו~יא וצווחעומד

~~
 יחזיר ~דה שהאשה בזמן שובר מצא אי~ ~~ ד~ אוחזיןדבשנים
 ופריךלבעל

 ולי~~
 תשרי עד נתנה ולא בניסן ליתן ~תבה דלמא

 ועד מניסן הנאה בטובת לכתובתה וזבינתהואזלא
 תשר~

 לשובר ומפיק
 דאמר לדש~אל אי~ ש"מ רבא אמר כדין שלח לקוחות למיטרףואתי
 שט"חהמו~ר

 לחבי~
 ליתא תימא אפילו אמר אביי מחול ומחלו וחזר

לדשמואל
 הב"~

 ~תובה ~ם אי ורבא מת~י יוצא ~תובה ~ששטר
 לשאול ~קשיתי חיישינן לא ~תובות ל~תי ואביי ~תובות לשתיחיי~ינן
 ~א אמנה שטר ~ומר ~ב אמר י"ט דף ב~תובות דאיתאמהא

א~נו ~
 נא~

 ~~ אביי ~ו~ מאן דקאמר
 מלוה דקאמר ~ולם

 לאחרים שחב ~ון בר~ה עליותבוא ודקאמ~
 ו~ד~

 בחבירו לנושה מנין נתן
 ב~~ו ולהימני~ וא"ת ובתוס~ לזה ונותנין ~ ש~ציאין בחבירו~~ירו
 ומחלו וחזר ש~ח המו~ר דהא מחיל ~עידאי

 מחו~
 לתו~~ קושיא ו~י

דה~
 דסבר וא~ר לדשמואל ליתא דלאביי ד~מ הג~א מש~ות

 למ~למצי דל~
 מש~

 אינו
 ~שאו~ נא~

 והנלע"ד אמנה
~דש~~ל ס~ ~ביי דע"~

 ר~
 ~דש~אל לי~א אפ~ת ראיה אין ~שם בב~מ שם שאמר

 לדש~ואל ~ל ד~~יידא"ת
 ~ א~~

 לרב מוקי
 דהאו~

 ש~ר
 ורו~ה לאח~ם ~~ח דמ~ר מיירי נאמןדאינו ~מ~

 לחו~
 ו~פסידם לאחרים

~אין
~ ~ 

 ~דיבו~א ד~ע לה~~תם
 שמ~

 בח~ת ~ו
 ~י~ שט~

 ~מת דא~שר לאח~ים ~חייב~א~~
 א~

 אמנה ש~ר ומ~לם
 ~י~

 שט~ ~המו~~~~
 מחיל בעי דאי ~~ו א~ה ~ומר ~אמן ל~בירו

ועי~
 ס~ י~ ~י~ ס~ו ~~ בש~ך

 ד~ד ~ד
 א~ ~רו~

 שמב~ל ~ר ~ל

 מחיל בעי דאי במגו ה~כר נאמן תנאי או ~מנה ~גוןהשטר
 הב"י ו~"~

 למחול י~ל אינו לאחרים חייב ~ו~ר אם ~חם ר~ ב~ם ס"ובסס"י
 בעי דאי ב~ו פרוע או א~ה ~ומר די~ול ~יטא מ~רו אםאבל

 ב~רךע"ש ~~
 מש~

 אביי מצי לא
 לת~

 באומר דאף שט~ח במכר דאיירי
 בנושה אמאי שפיר תוס~ והקשו מחיל ב~י דאי במגו נאמןאמנה

 נאמןאינו בחבי~
 במ~

 מחיל ~י מ~נן שט"ח דמ~י~ת ומחלקים ו~רצין
 אי~ וב~ן וק"ל למחול א"י ~~ת לו דחייב לאחריםו~שחייב

 הק~
 ע"ז

 פגיעתה באחרים שחבלה האשה בהחובל דתנן~הא
 דת~~ןומ~ים דפטו~ ר~

 ~תובת~
 לגבי מחלה דאי ד~~לה להאי הנאה בטובת

בע~
 ודאי ~~ה דלגבי ומ~י פסידא ל"ל

 מח~
 ב~די ב"ד ואטרוחי

 דאורייתא ~תובה ~שיע~ד מטרחינן~א
 ואפ~

 אמר
 די~~

 למחול
 עלה אתינן מד~נ לאו דהתם קושיא אין זו~לי

 ו~י~
 ~ם ~מא

 למלוה למיתיב ללוה ~~נא פקדיה זמנו ל~שיגיע אלא סגי לא~ר"נ
קמא

 מש~
 ~"ש גבי~ שי~ודא מהשתא דלהוי סגי לא אבל מוציאין

 ~~בהב~~בוד
 דאפ~

 גוביינא לידי לעולם אתי דלא
 ו~~

 לא

אתינ~
 אמרינן אלא ~לל מדר"נ עלו~י

 דתזב~
 ~אי ל~תובה

 מחלה בעלה לגבי ~דר דפריךו~~י דחב~
 אב~

 דחייב דהי~י ה"נ אין
 מחיל ~י לאמדר"נ

 ע~~
 רבא דאמר מהא ה~ן דעת לפי לתמוה ויש

 הואיל למחול יכולה ~תובה גבי ה~א דלמא לד~מואל אי~ ש"מבב"מ
 גוביינא לידי אתי דלא ו~פשר שיעבודה חל לאדעדיין

 משא"~
 ב~~ר

 השיעבוד ומ~ר לו ומשו~בד בא דזמ~ו~ט"ח
 דל~

 י~ול אינו
 שאני שחב~ה באשה דב"ק והאי ~ז"ל ~~ ד~~וב~ת פ"ב ~יטב"א~ם למחו~

 יש גובייא לעשות לנו וא"א מחיים לגבות ~תובה ניתנה ~לאהתם
 ~ביינא לידי דאתי מו~ר שאני דלמא זו ~~להקשות

 משא"~
 ~תובה

 ~תע~ד דבחבלה מתרץ והש"ך למ~ול יכולה מחיים לגבות ניתנהדלא
 פגיעתה דמ~מ אלא מדר"נ הבעללי~

 שתתאלמן עד לגבות שא"י ר~
 בזה שירויח ע~שי~ לו ת~ור ואי יפסיד ברישא היא תמותואם

 וגם ~לום לו תתחייב לא והיא ~לו תהא ה~תובה נמצא ה~תובה~ל שיג~

~ב~
 משועבד אינו

 מדר~ ~
 ה~תובה ליה מחויב שיהא אלא

ל~שתתאלמ~
 שיעבוד זה ~י מדר"נ ~ומר כלנ דל"ש למ~ל י~ולה ו~זה

~הי~
 פגיעתה ~ו~ך ~ך בין נתפרע לו

 ר~
 ה~ן נתחבטו ובחנם

 הני~ו ומקוםו~יטב~א
~ 

 להקשות ויש עכ"ל בו להתגדר השמים מן
~ו~

 ע~ו~
 על ד~לק הש"ך על

 החב~
 ~קח ~~אינו גופא

 א~ה החבלהבעד ה~תו~
 י~~

 מד~"נ לו שמשועבד למחול
 לוקח אי משא"~

 המ~ירה למחול י~ולה הנאה בטובתה~~בה
 מ~

 בהחובל שם דאי~
 לגבי מחלה דאי הנאה בטובת בי~ דחבלה להאי ניהלא ת~נאו~"ת
 לגבי ~ל ~ף סוף לי~ יהבי קא מידי לא נמי דהשתא קמפ~ד לאבעל
 ~ל רק הל"ל ולפ"ד מטרחינן לא ב~די ב"ד ואטרוחי מחלה ו~יבעל
 למחול לה אפשר אי היום דעד פסידא לו ויש מחלה ודאי ב~הלגבי

 חבלתו דמי יטול ~דאיולכשתתאלמן
 משא"~

 ודאי ה~תובה ~שתמ~ר
 כלוה י~ל ולאתמחול

 ול~
 אמר

 ~גמ~
 לא ב~די ב"ד א~~חי

 שמתרצין ~מו לבעלה למחול י~ולה לבד החבלה דמי אף א~מטרחינן

~ריטב~
 ולזה מחיים לגבות נ~נה ולא ה~יל ו~"ן

 ~לה ~י א~
 נמי והשתא ~~ יה~ה קא מידי לא נמי ד~תא ק~סיד לא בעל~גבי
 תמחול בעלה אצל לו לתת בידה שאיןאחרי

~ 
 מ~~בתה לה שמגיע

 בתוס~ עיינתי דנא ~תבי ואחר מטרחינן לא ב~די ב"ד אטרוחיוא"~
שם

 ואפי~
 לא דאם מפסיד קא ~דאי הא וא"ת קמפסיד לא מחלה

 אם חבלתו יגבהתמ~ור
 תתאל~

 יפסיד לבעלה ותמחול ו~שתמ~ור
 מחלה לא אפילו ~~ם לו נותנת היתה לא שע~שיו ~יון וי"לה~ל

 אינושמחלה ו~
~"~ 

 יהיה שלא כיון הפסד
~ 

 כלום
 ע~ש~

 נמי זמן ולאחר
 וירשנה תמותשמא

 בע~
 התוס~~ומשמעות קו~ הוא דזה ול~~רה ע~~ל

 חבלתו יגבה תמ~ר לא ד~י ה~~ך ~סברתת~ס~
 לכשתתאל~

 ~היינו
 ו~שתמ~ור למחול י~ולהשאין

 תש~~
 ק~ל ~ך ה~ירה למחול שי~ולה

לפרש
 דא"~

 אח"~ התו~~ מפרשי הא
 נותנת לא שע~יו ~יון

 דתירצו התוס~ של תי~ להבין קשה תו למחול די~ולה משמע מחלהלא אפ~
 לא שע~שיו~יון

 הי~
 אינו ~~ ~לום לו נותנת

~~~ 
 אם הפסד

 ה~וס~ד~וונת נא~
 ד~נח~

 הפסד על חש לא
~ 

 אינו שע~~יו ~יון
 יגרשנה ת~ת שמאולאח~ז ~~

 ק~ בע~
 ~ז הנ~ל ~ונת ד~ם

~  ~ה בטובת ה~תובה לי~ח דב"ד לז~ותא לוהוא 
~ 

 ~~ן ק~ל
~ ש  ומה ~מימר ~ו הוי נוטלאינו 

~ 
 נותנת לא שע~שיו ~יון ~ס~ ש~ת~ו

~~ 

~~~
 היא לאחרת~ון א~ דאי ~רש רש~י דהנה ~ך ~וס~ בפי~ לפרשנ~ע"ד

 הד~
 ~~תה היא וע"כ ~איל ו~לה
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~ ~ ~

מש~~
 יג~ה תמכור לא דכי מפסיד ודאי הא תוס~ פריך

 חבל~
 דמאיזה

 שבע"כ הואיל ר~ל תמחול כשתמכור אבל תמחולטעם
 ה~

 מוכרתה
 כשקונה ודאי ר"ל שעכשיו כיון וי"ל הכל יפסידנמצא

 ונו~
 דמים

 שתמחול ~סידא לו עשתה ~כרתה וב~כ ה~איל אמרי~ ת~בהיא א~
 כשזבנה ~שא"כ עכשיו שנותן מה מעותיו אבדובזה

 לנחב~
 אינו

 שעכשיו ודאי לפ"ז כלום לו נותנת היתה לא שעכשיו כיוןהפסד ~~
 פסידא לי~~ית

 ד~
 הפסד כ"כ אי~ שמחלה

 כ~~
 כלום לו ~י~ שלא

 זה ולאחר עכשיו הפסד כלום לו יהיה לא דהיינו~שיו
 נ~

 להיית יכול
 י~ל לא ובלא"ה ויר~ה תמות שמא במחילתה הפסד לו יהיה~לא
מש~

 אף הואיל בע"כ מ~ה שלקח ~איל להנחבל ~כעיס תמ~ול לא
 עשתה לאשת~חול

 ל~
 דאינה דפירשו לשיט~ם א~ו ותוס~ עכשיו הפסד

 על כלל~וששת
 דאתיא כיון וא"ת לעיל דהקשו זמן א~

 כר"~
 דדאין

 שטרא דמי לנחבל לשלם שתצ~ך למחול רשאי תהא לא א"כ דגרמידינא
 לשלומי מידי לה לית דהשתא כ~ן ותמחול תחוש לא דא~ה וי"למעליא
 הגמרא כוונת הוא וזה ע"ש כו~ יותר לשלם תצטרך כשתת~למן~ף

 ב~בת דמים שיתן לאחר דתזבין אהאדמשני
 הנ~

 לגבי כל א~י
 ~וכרתה וע"כ הואיל שנתן מה מעותיו להפסיד מחלה ודאיבעלה
 דלא ה~שן וכוונת הנאה בטובת דחבלה לה~י תזבנה וכ"תופריך
 קא ~די לא נמי דהשתא קמפסיד לא נמי מחלה דאי הואיל~מחול
 דאינה ע~"ל זמן ולאחר תמחול אי אף עכ~ו ~סידו ואינה לי~יהבית
 דלגבי מדמשניחוששת

 בע~
 עלה ואילו מחלה ודאי

~ 
 על דעתה

 ע~כ אלא ד~מי מדינא אח"כ לשלם שת~טרך מוחלת היתה לא~ח~ז
 לנחבל תזב~ן וא"כ אזלה השתא בתר לשלומי מידי לה לית דה~אכיון
 אבל לנחבל פסידא ליכא וה~תא הואיל תמ~לדלא

 בא~
 אף

 ומשני כתובתה ~יטול כשתתאלמן לאח~ז הוא שמח ~וטלאינו שעכש~
 להזיקו כוונתה שאין אף ר~ל מחלה ודאי בעלה לגבי כל סוף~וף הגמ~

 מוחלת כתובתה תמ~ר לא א~י ואף הב~ל לטובת שמחלה רקול~פסיד

~נב~
 תמכור מכשלא תמכור אם ריעותא כאן ואין לנחבל ישלם ~לא

 דזה מהרש"א קו~ מתורץ ובזה מטרחינן לא בכד~ ב"ד אט~חי~ך
 תמ~ר לא דכי לנחבל הב"ד~פסדי נ~~ דאפסידי דהול"ל במקומה שלי קו~ הש"ך על אך בכדיא~וחי

 יגב~
 למחול תו~ל ולא מדר~נ חבלתו

 דברינו ו~תוך וצ"ע תמחול ודאי בעל ולגבי למחול יכולהוכשתמכור
 כבר הא מחלה ודאי בעל לגבי דכל ואמר הגמרא דחזר האמתורץ
 לגבי זה דבראמר

 מח~ בע~
 א~וחי רק ה~~ל ונשנית חזר ולמה

 הואיל לבעל תמחול לא נחבל אצל דהא ניחא ולפמ"ש כו~ בכדיב"ד
 נחבל אצל גם מחלה סוף דסוף ואמר מתרץ ומש"ה מפסידתושאינה

ודו~ק
~ 

~~
 איתא ש~מ דאמר בזה רבא מתרץ מאי דבריו לפי ליק~ה

 ב~ום ה~שה חייבת דלמא לחוש י~ עדיין דהא מחולדמחלו לדש~א~
 ע~יאחר

 שחב~
 לא והחובל

 תב~
 ~ה דפגיעתה בכדי ב~ד לטרוח

 אינה וזה כשתתאלמן ~ר~נ לגבות הבעל אצל הכתובה לו משועבדנמצא
 תשרי ועד מניסן היה והחבלה מדר"נ לו שמ~עבד אחר למחוליכולה
 עכשיו השובר מחזירין ואיך תשרי עד נתנה לא בניסן שזמנווהשובר
 כתבה דא~ילו תקלה לידידאתי

 לב~~
 הנחבל של זמן היה ~יום ה~בר

 יהי~ עכשיו משא"כ הנחבל ~ובה והיה~קודם
 ז~

 והש"ך קודם השובר
 נל~ד לעיל בע~מוכתב

 עי~
 מדר~נ דמשתעבד היכי בכתובה דגם

 כ~ן סוף דסוף לחלק ואין למחול יכולהאינה
 ~הבע~

 מדר~נ ~ועבד
 שיעבוד להפקיע לאשה כח ואין לה כמו דאשה לבע"ח משועבד הוא~רי
 הלואה לותה דלמא הש"ך על להקשות ודאי במחילתה ש~חייבהשלו
 מ~ן שילוה זה שוטה ~וא דמי ~תה שמא חייש~ן דלא בש"ךאיתא

לאש~
 ת~ות דשמא רעה שפגיעתה

 הי~
 ואף ברישא

 לכשתתא~~
 לא

 לשאול הקשיתי ~כך עכ"ל בריוח ואין להפסד וקרוב כלוםירויח
 ~מא תשיבני ואלחבלה ש~

 חב~
 חיישינן לא

 שא~~
 לא זה קלא יש חבלה

ק~
 תשיבנ' ואל בלקוחות רק הנ"ל לומר שייך דאין פסק גופי~ דש"ך

 ~ חיישינן לא שכיחא דלא~חבלה
 דאל"כ אינו

 ל~
 איתא רש"י פירש

 אם הלכךלדשמואל
~  

 ומחלתה חזרתה חוב ש~ר דהיינו ~אייר

לב~
 מחיל דבהכי

 הול"~
 לשמא ~ישינן לא לדש~אל דאיתא ~יו רק

~בנתה
 לכתוב~

 דלא הנאה בטובת
 שכי~

 מ~ה שיקנה
 ש~

 וכמו תמחול
שכתב

 ברא~ בא~
 ר~י ~בר ש~מ אלא ~י בשם

 א~
 במילי

 לדו~א ~שיא הדרא זה לפי מחלה היא דעכשיו רק ~יישינן~כיח ד~
 שמא ליחוש ~ך~דעת

 חב~
 או

 עש~
 שאר

 נ~
 איתא וכן כנ~ל

~~ך
 ס~ סי~

 הא ז"ל ~~ד
 בשני~ דאית~

 ל~ש~אל איתא אוחזין
 דנותנת דהשתא ~פשוטו~י~ש

~ 
 שובר

 ואו~~
 אין ~וע שכ~בתה

 כדשמואל כזה גדולה מח~להלך
 ומח~ דחז~

 שם והנה מחול
 באין אף קתני דסתמא רק הל"ל ~תובות ~תי דחיישינן ודחק~בא דאמ~ בג~

 אלא הכתובה זבנתה שמא חיישינן ~לא ידה מתחת כתובהיו~א
 ~י דאל"כ ידה תחת ~דיין שכתובה דמוכח אע"כ לדשמואל~יתא ~~

 השובר להחזיר~וצרך
 ואין בפנינו עכשיו ~וחלת הא דתני לבע~

 דפשיטא לראיה שיהא ~החזירו~תני לו~
 דיחז~

 אלא כשאינו
 ל~

 בעלמא
 ~ס~ מפרשו~"ג

 ד~
 יח~~ ~ודה שהבעל בזמן דל"ל תנו אמר הא

לראי~
 ד~

 ~~שה בזמן תני ~~ה ידה תחת עדייןכשכתובה ד~י~ אע~כ ע~ש מרובה ל~ן אפי~ דמי~י א~"כ פשיט~
 מו~

 דאי יחזור
 שובר לידו יחזורלא

~ 
 ~יון מחילה מהני

 שכתו~
 מעתה ידה תחת

 יד תחת הכתובה היה ~כרתה שאילו ז~תה שמא דחיישינן אמראיך
 ~~לה לפניך הרי כתובות לשתי דחיישינן לפרש רבא ~~ך מש"ה~~וקח
 כדעת שובר לו ליתן צריכה אלא ידה תחת כשכ~בה מהני לאלבד

 בשם י"ב בסימןהסמ"ע
 ה~

 ~טר אחרי דידן בנדון הדין והוא ישעיה
 נשארשותפות

 א~
 השותפות את לקיים וצריך מ~~לתו ~ני לא ראובן

 תחת כ~בה א~ן אם אף הא תשיבנו ואל שלהם בשות~ת~מבואר
 אין נמיידה

 יכו~
 זה שובר כשנתנה לא אם ב~מא בדיבורה למחול

לא
~  דאי~ 

 אם שט"ח ה~כר העיטור בעל בשם בש"ך
 ח~

 ומחלו

מחו~
 למ"ד ואפי~

 ד~חי~
 שכתב וכמו ש~רא דתפיס היכי מהני לא

 ליה דלהדר בידו שטרא ליתא דהא הכא מודהלקמן
~ עכ~  

 תשובתו
 לתת דווקא א"צ ידה ~חת כתובה היה לא איב~ידו

~ 
 משא"כ שובר

כשכתובה
 ת~

 דברינו ומתוך שובר ע"י המחילה דוקא ~ריכה ידה
 שער הת~מות בבעל סי~א ס"ו בסימן הש~ך שהקשה מהמתורץ

 ~וע לומר נאמן שאינו לחבירו ש~ח המוכר הראב~ד תשובתהביא נ~
 שובר יצא דתני ~ן ~כח דב"מ ו~~תא מחל בעי דאיבמגו

 בז~
 כו~

 איירי טעמא מאי הלקוחות להפסיד יכולה בעלמא דבדבורא אמרתואי
 והר~ן וה~"ש הרמב"ם והא התרומות בעל עכ~לבשובר

 וש~
 פוסקים

 לומר ה~כר נאמן שט"ח דמוכר להדיא כתבו ומחבר~~טור
 הוא ששובר מ~ום שובר דנקט הש~ך ומתרץ שובר נקט אמאיולדידהו פ~~

 להחזיר ~בר דתני כן לומר אפשר שאי דחיתי וכברלראי~
 ל~

 לראי~
 ~יטא דזה לראי~ דיחזור דא~ל לעיל תוספ~ כדהקשופשיטא דז~
 שעכשיו הואיל שובר דתני~תורץ ולפ"~

 מחל~
 ומחיל~ לבעל~

 ~אינו התרומו~ בעל כוונ~ הוא דזה אפש~ שובר שתחזי~ לא אם ~נילא בעלמ~ בדבו~
 דמחילה ישעיה הר~ כדעת וסובר מחיל בעי דאי במגו פרוע לומ~~אמן
 ג~כ מהני לא בפרוע מש"ה מהני לא בעלמא בדי~ור~ופא

 כ~
 מחילה

 על שחולק ואפשר שובר ע"י או השט~ח ~החזיר ~עשה לע~תשצריך
 אבל והתרומות הראב"ד ליישב כתבתי זה כלהמחילה שוב~ ע"י להיות צריך בידו שטר דליתא היכא אף וסובר העיטורבעל

 הא וודאי ~
 שכתובתה הואיל לבד מהני לא ודאי שם ד~חילה שובר בב"מדתני
 אםבידה

~ 
 ואף ~בר ~י

 ~נכת~
 וכאן הארכתי בספרי כאן בקי~ור

 סומךאני
~~ 

 כבודו
 הרמ~

 הק~ הטרוד כ~ד ולהשיבנו היטב ~זה לעיין
 לבוב ק"ק חונה הלוי ~יב ~ודאחיים

~ 

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

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

 ~ ו~~~~ ~~~~

~~~~
 פארכ~ת ה"נ דשמעתא מרא קדם דשאילה השאלה בנ~ן מר לן

 מחיל~בענין
 ונ~~

 שטרא
 עיני לשום כתוב אלי קדשו דב~י ה~

 וא~סניא ~תורה לכבוד בכן דבר ולהשיבו הקדוש מפיו שי~א~בהדברים
~לה

 ה~
 כמ~ו וכמונו דבריי בכל עיוני ואשום רצונו מלאתי רופכ"ת

 רא~ן על ~יב אשר בדברי לעיין הרמה כבודו עלימחול
 כהנא מסייע ככ~א באתי דברי ותחלתבעזה"י ראשו~

 בד~
 רוכ"ת שהניח

 בפ~ התוספת קושי~ תקשה דלפ~ד פ"ו סי~ בח"מ הש~ך דבריבצ~
 הש~ך לדברי לסייע נלע~דהחובל

 אתווכ~ ותח~
 במה ~"ך דברי ~ם

 לי הניחו ו~ום והריטב"א והר~נ ה~ב~ן בזה נתחבטו ובחנם~כתב
~מן

 הש~י~
 ~ש"ך דברי ודאי ~ומר ואני עכ~ל בו לה~גדר

 ~מנ~ ~~ ~~וד~רי וא~ כני~
 ש~ר מה

 ש~~ ה~
 ~צא

 והראשוני~
 ~ניחו

 להתגדר זו ס~אלו
~ 

 אשר ~א~נים ד~י על ל~עלות ~מדי כן לא

~~ 
 ~ו אניס לא

 נ~ל~
 ~ש~ך סברת ~ם

 שמ~~ דא~
 הכתו~ה

 ושוב ד~נ הש~ודא פ~עלהנחבל
 הוה וקושייתם יותר היהרח~ה הר~שונ~ ד~ אמנ~ למ~~ יכו~
 מ~

 ~~ אמאי ~~פת ק~ת
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~ ~ ~  לנחבל זבנה וכ~תהש~ס 
 ק~ דל~

 מפסיד
~ 

 ד~חר מפסיד וד~י
פקע המ~

 ש~וד~
 כדברי ד~נ

 ה~~~
 המכר וקודם למחול תוכל ושוב

 להו נר~ה היה ולא ~נ שעבודא חל ד~~י למ~ליכולה ~ינ~
 כך ו~וךדהתו' בתי~צ~

 הוכי~
 ~ודם ד~פי~ להם

 ~למ~ל י~נה נמי המכי~
 הא להק~ת נ~~בטו שפירוא~כ

 ה~י~ ~~
 ~ל

 שע~ד~
 דר~נ

 למחול ~כלו~~י
~  

 לה~נ נ~~ו
 והרטב~~

 ~חלק
 בי~

 שט~ח

~ו~
 ~תינא מד~נ דל~ו

 ע~
 דהו~יל

 ול~
 מחיים לג~ת ניתנה

 ~~דא ~ה כלל~ייך ל~
~ ~התו~ ד~  

 נר~ה
~  

 ותרצו הכי ~~ר

תירוצ~
 ~דהו

 לכ~ו~ ד~~~
 נל~ד ל~~ק

 אז~ ~תו~
 לשי~י~

דלעיל
 ~ בד~

 וד~י בעל ~י
 מ~~

 ו~ל התוס~ כתבו
~~ינה ~ת~~ דאפי~

 י~~
 יעשה ~כתי ת~תיו ב~דה למ~ול

 קנוני~
 ות~ול ויג~נה

 דלתירוץ הרי י~זירנה וא~~כלו
~ 

 ~"י ~ורשת ש~ינה עוד דכל ס~ל
 ל~~י~ התו~ ~זלו ולפ"זלמ~ול

 ש~יר ו~שים
~ דליכ~  

 כדברי
ה~נ

 ו~יטב~
 ~דם ד~פילו

 המכי~
 למ~ל יכולה

 ~~ דהי~
 נית~של~

 ע~ז דתי~י מ~~ים לג~ות
~~ 

 תחת ב~דה אם תמ~ול

בע~
 משום ~חול א~ר הא

 ד~ס~
 ~שתו עם לה~ות

 ש~
 בלא

 ו~םכתובה
 כדכת~ יגרשנ~

 ~~ס'
~~ 

 ליכ~ ~כתי
 סברת למימר

ה~נ
 דל~

 חל
 ש~וד~

 משום דר~נ
 דל~

 הגיע
 ז~

 דהא הגביה
 חל ומיד הגביה זמן הגיעכ~גרשה תיכ~

 שעבו~
 ותו ד~נ

 ל~
 מחלה מצי

 לתרץ התוס'הו~~ו ל~
 תירוצ~

 ~~נ די~ו
 קשי~ דל~

 ה"נ ליה
 השמיט דאיהו~זיל לשי~תי~

 בפ~
 החובל

 ת~ו~~
 יש ועוד שכתבו דהתוס'

לומר
 הבי~ ול~

 התם
 קמ~ תירו~~ ~ל~

 ונ~ל וז~ל דלעיל דהתוס'
 שתמחול ל~ו~מי א~צ דלפ~ז כ~בה לה ויכתוב י~זור שתמ~ולדל~חר

דו~
 ש~ר ו~~כ שיגר~נה א~ר

 דה~ ק~~
 היינו למחול דיכולה

 ה~ן הגיעשלא ~~
 על~ ~תינ~ ול~

 היטב ודו~ק מדר~נ ~לל
 והשת~

נסתל~
 ~ ~י

 שהניח
~~ 

 דלדידי' ~ש~ך דברי בצ"ע
 יתו~

 ~שית
 ד~וס' בתירוצוהתוספת

 וה~
 התוס' דברי ד~ונת ~כ"ת דהוכיח

 ~חרים ~~יםהם
~~ 

 שעכשיו כ~ן בל~נם התוס' דכתבו
 ל~

 נותנת
~פי'

 מ~~ ל~
 ~~י ~"ת ודייק כו~

 לישנ~
 לא ~פ~ התוס' דנקטו

 דמש~מ~~
 מזהר~יה ~י~ דלעיל ולפ~ד מ~לה ~~ מ~ה הוה ~ילו דס~ל

 דה~
 דיש רוכ~ת כדברי ~ילו

 בהוכ~ מ~
 להתוספת דס~ל זו

בפשי~ת
 ד~

 ד~א ~הדדי התוס~ דברי קשיא ~ה ~~כ מחלה
 לעיל הת~תדכתבו

 בתירו~~
 תחתיו דבעודה בתרא

 ל~
 מ~י

 חל מידוכש~רשה מח~
 שעבוד~

 ד~נ
 דל~ ~~~

 יהיה ו~~כ מחלה מצי
 ז~~ז ס~רין התוס~~ברי

 ע~ א~
 ~תוס'

 הכ~ ל~
 בין

 ת~צ~
~מ~

 ~בין דלעיל
 בת~ תי~צ~

 דלא משום
 פסי~

 להו
 מלת~

 י~לה ~י
 לא ~םלמ~ול

 ק~ דלתירוצ~
 ד~צ~ל

 דמ~
 י~ל שפיר

 די~~
 למ~ול

מט~
 דלא ד~ום ד~ן

 הג~
 ~ם ביה לית לגבו~ זמן

 ולתירוצ'ד~נ שיעבוד~
 ב~~

 למחול ~~י
 לישנ~ הת~ ~~ מש~

 דמשתמע
 ל~ ~פ~ א~ילתרי

 דלשון מ~לה
~ 

 ד~לו סובל
 מחלה מצי ה~ בע~

 לפיוהיינו
 ~~ ת~~~

 אפי' למי~ נמי ו~בל
 ל~

 ו~יינולמ~ול ד~~ משום מ~לה
 תירוצא לפי כ~ית~

 בתר~
 התו~ת ה~ו ה~שיא ~בל

 ודו~ בתר~ ~י~צ~~ליב~
 אחרים בפנ~ כוונתם דהתוס' ~הי ו~ד

 מש~ה~טו
 יק~

 ה~~ך על
 דמ~

 עפ"י התוס' תי~ץ ~י י~ץ הש"ך
 דברי בפירו' רוכ~ת ו~ש התוס' בדברי ה~ם הבנת ל~י~~תו
התוס'

 בג~ לי קשי~
 ב~ונת ב~ש

 מ~ ~~י קושית~
 ד~~לת ~~מ

 שעלהו~יל
 ~כר~ כר~

 ~~ דאי ה~שיא וכו~ת
 ת~ר

 ~תה ~פין ש~ן~ני תמ~~ ל~
 למ~ ב~

 ע~ז
~  

 ~דבור התוס~ כת~ו הא
 ~שלפני

 ~דם ~ום
 ל~

 וד~י ~על ל~בי דכל משום יקנה
התם וה~ מ~~

 ליכ~
 דב~כ טעם

 התוס' סברי ~פ~
 ~~ ד~יכ~

 לגבי דכל
 להתוס~ ~ל לא דע~כ הרי ~~להבעל

 טעמ~
 דמוחל~ ד~~י

 משום
 ז~ת כתבו ~ס~ ~מר תרצה אם ו~פי' ~~ותדבע~כ

~  
 ~קנא

דמסי~
 לפ~ד ~~ן

 ~ו~
 ודאי ב~ל לגבי דכל

 מח~
 מוכרת ~ינה ~פי~

 ~בלבע~כ
~ ~  

 ~ברוהו
 דטעמ~

 ד~~לות
 ה~

 ד~~כ ~ום
 ~ממוכרת

 ~"ל ~י~
 ~תו~

 ~ק~~
~ הג~ דק~~ דד~  ~~יתזבנה 

 ד~ב~
 מ~לה דאי

 ל~
 ד~ח~ות דס~ל ~ום היינו קמפס~ד

 בע~כ ~~~ת כש~ינה~פי'
~  

 ~קשות ~תוספת ומנ~ל ~~י~~י

 ~ו~~
 ב~ש~י~~~

~  
 דברי ב~~ת

 ~ו~
 פר'ך דה~שן בתירוצם

 ל~ה~
 ד~ינה ~ם ת~ול

 מפס~
 ~יו לו

 ~~ז לו~סדת ~~
 ~ינ~

 ~וש~ת ~י ~ג~ת
 ל~

 לאחר ש~יה
 ז~

 הי~ל~
 לפ~ז דג~י מדיני ~לם שתצ~ך ~ני מו~לות

לדוכתא קשי~ הד~
~ 

 שה~ה
~~~ 

 ~ז~ל
 ~יו~

 נמי דכי
 ל~

 השתא תמ~ר

ל~
 ותמחול נמי כשתמכור מידי משתלם

 ה~
 וד~י

 דל~
 מיד~ מפסיד

דצריכ~
 עכ~ל דגרמי מדיני לו לשלם

 ~רש~ ~~ ל~ דה~
 ~ם

~לתירוץ
 ~שי~

 זו
 ד~ למי~ ~~

 כ~מ ד~תיא למימר ~דעתיה ~סיק
 קושי' ~~ה הרי רוכ~ת כדברי ה~ס' ~ונת ו~י וכו' ד~יקעד

ה~ן
 ~~י~ דוק~

 ~ושית תי~י כן ו~ם ~מ
 ו~~ המרש~~

 תוס~

 תי~צ~~~
 דקושיתם דידהו

 מעיקר~
 ומלבד היטב. ודוק ליתא

 ~דדוחק ~
 הו~

 ~~ן בלשונם ~תוס~ במ~ש לכוון
 ש~

 יהיה
~ 

 ~~ם
 דרצונםעכשיו

 ל~ לו~
 הפסד ~ום לו יהיה

 ע~~
 ו~גב

 ל~ ~
 ~~ע

 ~ך שלחן על מל~~ת~י
 מ~~

 ~שר ~ת ~נן מלכי
 ~נ~

 לת~ץ ~תי ד~
 ודעת טעםב~ב

 ד~י~ מה~
 דברי על

 ~רש~
 ~מ~י והוא דלעיל

 ~ה~יין
 ל~רש~

 ה~מ~ מדברי יותר התוס' דברי
 דה~

 בגמרא

ק~~
 ~~א ~פסדינהו לעיל

 זבינ~
 בידים

 ל~
 ~יה ותיקשי אפסד~הו

~מי
 ~ ה~ ~רש~~

 דגר~ ~דיני לשלם דתצטרך מידי ~סיד
 נל~ד

 בד~ה התוס' דכתבו מ~י ~~ילתרץ
 בדנפיש~

 כתובת'
 מ~ב~

 וז~ל

 מעיקר~~~~
 ~י~י נמי

 כתובת~ בנפיש~
 דב~צת וי~ל וכו~ מ~בלה

 י~ב~ כו~ תת~למן ~ם ק~מרחבלה
 וי~ע עכ~ל ~~ר מ~ום ה~ר

 בסי' ד~יפסיק~י
 ש~ מי ס~~ קי"~

 ב"ד ~רו הרבה חובות לו
 ~רוע כדי ה~הקרקע

 לב~~
 ל~~ר יכולין ב"ח ש~ר' ~ין ~מוקדם

 ד~דברי מת~ץ ובזה הלוקח מיד ~~וצי~'הקרקע ~
 הגמר~

 לק~מ דלעיל
~ו~'

 ה~רש~~
 ~~ ~יכ~ ~יד~ מ~י

 דגרמי ~דיני ~לם ת~טרך

ד~י~
 איכא דשפיר לתרץ

 ד~ילו דמו~לת במ~י ללוק~ פסיד~
~~ 

 מחלה
 להנחבל נמי ד~ית ~ע~ג לכשתת~למן ה~תובה דמ~ כל גובה ה~קח~וה
 דהא חבלתו דמי מותר דהיינו~וב

 ל~
 הנ~ת טובת מדמי נשתלם

כתובתה
 ~ל~

 מ"מ התוס' כמ~ש חבלתו דמי מקצת
 ל~

 גובה הוה
 ~ה כתובתה מדמי ~בלתו~תר

 מ~
 קי~~ ש~סי~ ~עיל דין

 דהא
 ~ין ושוב ~בלתו מקצת לפרוע כדי ב~"נ כתובתה הב~ד מכרו~~נ
 ש~ר לגבו'~ו

 חו~
 הוה ו~"כ כתובה ~ותו חבלתו ~תר דהיינו

הלוק~
 ~בה

 זבינ~
 ~ותה ד~וח~ת כ~ן ~בל הפסד בלי דידי'

לבעלה הכתוב~
~~ 

 ד~~ מדיני ~לם שתצטרך
 שוב מ~מ

 ל~
 'גבה

 לבענה נמחלה כתובה ~ותה שהרי ב~ד שמכ~הו כתובהמ~תה הלוק~
 לכתוב בעלה יחזור ~ם ~~רת מכתובה ~ו אחר מ~ום יגבהכר~ו וע~

לה
 ומ~

 לא אם ו~פילו ~בלתו מותר לגבות הנ~בל גם יוכל
 מקוםיהיה

 ~ל~ גוביינ~
 כדי

 חו~
 מהם א~ד

 הו~
 מוקדם הנ~בל

 ה~בלה משעת ליה דנשתעבדת קדים דשיע~דיה ~בלתומותר לגב~
 וללוק~

ל~
 נשתעבדה

 ~~ אל~
 שמ~לה

 ו~~
 שפיר ו~~כ ההפסד לו

 ק~~
בג~~

 ל~היא ~פסד~הו
 זבינ~

 ללוקח הפסד דיהיה וכו'
 ~תר יגבה שהנחבל יפסיד מ~מ דגרמי מדיני לו ~לם היאשתצטרך ~~~

 ול~~חב~ו
 ~ יונ~

 ~תי~ התוס~ ~דברי ~בל לג~ת ~ום
 קושית שפיר

ה~ש~~
 התו~פת דברי ~א

 ה~
 לה~א דזבנה היכא

 דחבל~
 בי~

 כיון שפיר ~שהו~~כ
 דת~טר~

 דגרמי מדיני לשלם
 ל~

 ~ידי יפסיד
דה~

 גופי' ~~ו
 היטב ודו~ק הנחבל ~י~ הלוק~ ~ו~

~ 
~~~~~

 ק~י~ מתורץ דבריו שעפ"י מכ"ת שכתב
 וגם ב"ד~~~~י בעני~ ה~~~~

 ה~
 וכו~ בעל לגבי דכל ~תא דנשנית

 להצ~ ~ני גם~מרתי
 דברי כוונת להבין השי~ת ~ני ~שר ~ת לפניו

 ~שרהתוס'
 ~רש"~ הני~

 יתיי~ב זה ומתוך ב~~ע
 ל~ ממיל~

 נשנית

ה~
 ו~' בעל לגבי דכל

~ 
~~~~~

 ספי~ת על
 דקש~ ה~רש~~

 התוס' בדברי חדא בתרתי ליה
 דזבנה היכי גם~כתבו

 ללוק~
 ד~~~ ~י~ דל~ו

 דחשיב בי'
 ~יך ב~ד ~ט~חי ~י לי~ וקשיא בכדי ב~ד~~חי

 ה~~
 ו~ד וכו'

הקש~
 הג~ בדברי לש~ל

 ו~פי~ וז~ל
 לק~

 לנ~בל בזבנה
 כיו~ גופ~

שת~~~
 מדמי ~ותר ~תלם

 ול~ ~ב~
 לא דאם בכדי ~טרוחי ~י

 ~ת~~
 ל~ל

 ל~~
 וכו~ מ~לה בעל לגבי כל כלל

~  בל~~ 
 ~ון

 ~ד בכדי ב~ד ~טרו~י הוה מידי משל~ ל~ד~~ת~
 ו~מינ~

 ~נא
 ב~ומוכבודו

 דל~ול~ ה~ ~זינ~ ~ ת~בת~ חזינ~ ק~ גבר~ מונ~
 כיון בכדי ב"ד ~טרו~י דמיקרי ~מרדשפיר

 ל~ דהשת~
 מידי ~למה

 ד~י~~~
 ~ל ~~כ ל~רש~א ליה

~~ 
 וד~~ בעל לגבי כל כלל

~מ~  כיון ~די ב~ד ~ט~חי הוי בל~~ 
 מידי ~ל~ ל~ דה~ת~

נ~ד
 לת~

 ~לה ודאי ~ל לגבי דכל סברא ד~לי
 נמי לית~

 לא דהשתא ~ום ב~ד אטר~י~ה ל~~
 ווד~~ ה~ דה~ מידי משל~

 ~~ ~שת~~ל~
 לו ~תנת

 ~תו~ ה~~
 וטובת הנאה בטובת

 ~ן~~ה
 נמ~ הו~ ד~י הו~

 ב~ק
 ~ ה~

 אדם
 טובתבדמי ~ות~ ~~

 ~ילי ו~~~ הנ~~
 דמזדבנ~

 ל~ ~~ בדינרי
 ~תא

 והי~
 דל~נימ~

 יהבת
 ~~ ל~

 מ~די
 ול~

 בכדי ב~ד ~~~~י ~ה
~~~ 



~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~

הוצרך
 נו~

 יקנה לא אדם ~ם וא"כ ~לה ~דאי בעל ~י דכל סברא
 שפ~ ואתי בד~רי דמזדבנות ~ילי הוהולא

 דהוה ד~~ר הא
 אדם שום דהא מידי ליה יה~י לא דהשתא משום בכדיב"ד אטרו~

~ 
 י~ה

 החב~ה בעד נוטל אינו ובלא"ה ד~ים נותן שאין מאחר הנחבל אםכי

~~ש~
 היטב ודו"ק כנום

~ 
~"~~~

 ~ט~חי ~אי צ~ע שכתב לק"מ נמי ~רש"א שה~ה שנית שוב
 דגבי בעי למימרא לאו דהתוספת וכו' הכא שייך בכדיב"ד

הי~
 כהבנת ~"ד א~וחי איכא נמי הנחבל ~ינו ללוקח דזבנה
 דקא~ר להא נתכו~ו דהתוס' ~לאמהרש"א

 לק~ בג~
 ~ דלפני שיחתי וא~ש בכדי ב"ד אט~חי דהוה~נחבל דזבנ~ גבי
 התוס' ~יי~ו

 אליבא הסוגי' נהעמידבדבריהם
 מא~

 תיקשי ולפ~ז דגרמי דינא דדאין
 ~י~ גבי לקמן בגמ' דאמרא~אי

 דהוה בי' דחבלה ל~וא דזבנה

 ~רא ליה חשיב א~י מה~"א ק~י' בכדי ב"ד א~וחיהת~
 מדיני כשתת~מן יותר לי' לשלם דתצטרך מרוויח הא בכדילאטרוחי
ד~רמי

 ד~
 לתרץ תוס~ ואתי דגרמי דינא דדאין מאן אליבא קיי~ינן

 כלומר וכו' בכדי ב"ד אט~חי ליה חשיב מ~מ וקאמרי קושיאהאי
 ומרוויח גרמי דדיינןאע"ג

 אפ~
 חשיב

 ל~
 בכדי לא~וחי שפיר הגמ'

דאע"~
 יותר לו ל~ם תצ~ך דכשתתאלמן

 וב~
 כיון ~~ ~~יח

 לאדהשתא
 משל~

 חשיב ~פיר ~ידי
 ל~

 ו~"ז בכדי ~טרוחי הגמ'
 ~ש~ם ~כתבו התוס' ל~ן היטבמדוקדק

 חש~ ~"~
 אטרוחי ~יה

 ד~וס' כדכתיבנא אע"כ אטרוחי הוה לשון למינקט ליה הוה בכדיב~ד
 בג~' שאמר נ~הנתכוונו

 ושי~ לק~~
 כלומר ליה ~יב ~ון שפיר

הג~א
 ודו"ק וכו' לאטרוחי ל~מן חשי~

~ 
~"~~~

 זו סברא נשנית למה הרמה כבודו שדקדק מה ממילא נתיישב
 וד~~ בעל לגבידכל

 ~ח~
 האי לאו דאי

 סב~
 למי~ר ליכא

 ה~א ליה משלמה ודאי ד~א מידי ליה ~~ה לא דהשתאסברא
 וק"לכדלעיל

~ 
~~~

 מדר~נ דמשתעבד דהיכא הש~ך דלפ"ד הש"ך אדברי מכ"ת ה~ה
 ~חזין שנים בס"פ רבא ~רץ מאי לפ~ז ל~חול א"י בכתובהגם

 למחול א~י וזה וכו' חבלה דלמא ניחוש אכתי הא לדשמואל איתאש"מ
 תשיבני ואל וז~ל ~כ"תוכתב

 לחב~
 אינו זה חיישינן לא שכיחא דלא

 למהדאל"כ
~ 

 ~מא חיישינן דלא הרא"ש שהביא כהי~מ פירש~י
 דלאזבנתה

 שכי~
 דסבר ש"מ אלא דת~חול ~שום מ~ה אדם שיקנה
רש~י

 דל~ למי~ א~
 חי~ינן שכיח

 ~שום ד~וחלת ה~בל בפ~ דפי' ל~מי~ ד~"י הרא"ששהביא כהי~ פירש"י דלא ~א לפירש"י רוכ"ת השיב דכהוגן ~מר~~~~ ~
 ~כיח דלא דהרא"ש כהי"מ לפרש ליכא ואכתי בע"כדמו~ת

אדם שיקנ~
 ממ~

 אינה דהא דתמחול משום
 ~ח~

 הא בע"כ מוכרת אא~כ
 לגבי כל בד"ה ע"ב שם התוס' ש~בו מה עפ"י ל~רש יש ועודחדא
 תמחול שלא וכו' במשכני קיומים ~שות דיכולה ק"ל וז"ל בסופובעל
 ליתא וא~כ ס"ל הכי נמי רש~יוא~כ

 לסב~
 אדם דשום

~ 
 והי"מ יקנה

 לא דרש"י י"ל ועוד האלו התוס' סברת ס~ל לאד~א~ש
 ~נה לא אדםדשום סב~ ס"~

 דס~
 תמחול דאם למח'לה י~וש ולא י~ה דשפיר

 וירוויח מעליא שטרא דמי דגרמי מדיני לשלםתצטרך
~~ 

 דסמכא ~ו
 ~ליא שטרא דמי לו לשלם שתצטרך ת~חול לא דודאי דה~נהדעתיה
 חיישית לא דאיהי התוס' כסברת ס~לולא

 ל~
 אחר שיהיה

 כגון שכיחא דלא מלתא הוה דכתובה דזבינא לרש"י ס~ל טע~יהני וכ~ ז~~
 וק"ל חי~ינן דלא לעולםחבלה

~ 
~~~

שהקשה
 להימנ' וא~ת שכתבו בכתו~ת התוס' אדברי רוכ~

 בב"~ אביי דאמר מהא ליה מחיל בעי דאיבמ~
 אפי'

 תי~תי מחיל מצי דלא לאביי באמת דס"ל אפ~ר וא~כ לדשמואלליתא תי~
 לה~ריח רציתי לא אבל ישיבה בני בו לחדד ו~ב בארי~ות דמרקושייתו

ב~
 פליג לא אביי דודאי ~לל היא קושיא לאו ב~יני כי בכדי הצדיק את
 אזלי ובה~תב ובב"ב בב"ק דו~י בכמה ~"ס ד~סכםא~א~

 לשון ל~ר אעתיק דמלתא ול~וחא דש~ואל אליבא דש~ס~וגיין כ~
 קתני אמאי לאשה הנאה ו~בת הואיל לך קשיא ואי וז~ל ה~~לדפ~ האל~

~גבי  
~ פגי~ן  

 לכתובה ~בן
 ותשל~ ב~וה~

 השתא
 ~ת~

 ~~ם
 ~אן הרי ע~ל ו~~דש~אל

 דס"~
 ~א ס"ל ~כ ~שה הנאה טובת

 מ~א ב~ נימא לידן ואתאהואיל ~ה~ ד~~ אביי ~וא לאשה ~נ~ה ד~ובת דש~תא ו~ראדש~ואל
~~ 

 ~כ דאביי ~י ~שה
 ס~~

לדש~א~
 וק~ל

 ו~
 ~ירץ

~~ 
 לא ודאי והוא ~שייתו

 דהאו~ר ~רב ~קי ~ א~אילדש~ואל ~~
~~ 

 ~~ ~~ א~נה
 ד~ר

 ~חב~ו ש~ח דב~וכר אע~כש~ח ~
~~ 

 בעי דאי ב~ו
 ~חי~

 אחר ליה

 ~ט~ח דבמוכר ד~~ש נכון זה אין הר~ה עכ~דהמחילה
 ב~~ נא~

דא~
 ו~"ך הב"י כן ~כתבו אף מחיל

 ה~
 ~ לפי ~בו

 שכתבו
 ~ם פרוע או אמנה שהוא ~ברר ואינו אמנה או פ~עדבא~ר

 כל דגר~י ~דיני לו לשלם צריך הודאתועפ"י ~
 ד~

 יעיין השטר
 ס~ק ס"ו סי~בש"ך ~כ~

 ל~
 דא~ב ~וב מגו הוה וא"כ

 מחי~
 אביי אבל

 ספ"ק הרא~ש כמ"ש דסבראפשר
 דב~~

 ~~ץ דאם טוב ~יגו זה דאין
 א~נה כשאו~ר ~שא"כ השטר דמי כל לשלם יצטרךמחילה

 דא~
 ל~ם

 שקיבל מהאלא
~~ 

 הוכ~ו התחלת ~עוד להק~. ל~תוס' ומנ"ל
 תוס~ ~ש עפ"י לתרץ יש ש"ח במוכר לה ~וקי לא א~יד~ר

 ני~ אכתי וא"ת וז"ל כו' וכגון ד~הבסוף ש~
 בע~ דאי ב~י~ ניה~~

 ~~ן התם דאמר בב"ד אתחזק דהכא וי"לקלתי'
 דאתח~

 בב~ד
 ~וקי לא ~אי קשה לא תו ולפ"ז עכ"ל א~רינן לא קלתי' בעידאי ~~~

 דהיכא דין אשמעינן השתא אבל קלתי'דא"ב ~י~ וליכא הלוקח ~יד הוא הש"ח הא פשי~א קשה דהוה ש"חב~וכר
 ד~תח~

 לא בב~ד
 בג~רא פריך דהא לאש~עי' אתי רבותא ע"כ ורב קלתיה א~בא~ינן
 ~ מיירי לא דע~כ הרי פשיטא לוה ד~אמר~י

 דלא ב~לתא אלא
 וק"לפשי~א

~ 
~~~

 ~א דקאמר ~אי והריטב"א ה~נ לפרו' ~כ"תשהקשה
 ~דעדיין הוא~ל ל~חול יכולה כתובה ~בי דדלמא לדש~ואלאיתא ש~

 לע"ד וכו' ~עבודא חללא
 לק~

 נימא שעבודח חל דלא ~~ם ~טו
 דחל ש"ח ~בי לדשמואל דליתא ה"א אי למחול דיכול דנפשי'מסברא
 למ~~ דא"י ל~ ד~השעבודא

 או ש~ודא חל שכבר דהיינו אלים שעבוד
 דהיינוקליש

 ש~דיי~
 י~חול ואיך לחברו זכותו מכר ~וף סוף חל ~א

זכותי~
 ~יזה נ~כר נשאר הש~וד חל לא שעדיין ~ני וכי דחברי'

 זכותו י~חונ ~יך לחבירו מכר בזה לו שהיו זכות כל הא ב~חזכות
 בשום לדשמואל דליתא אמרינן הוה אי אבל שלו שאינו דברדחברי'
מכירת

 ש"~
 הגבי' זמן הגיע לי מה לפ"ז שלו ש~ינו דבר מוחל דהוה

 הוא נכון כי ודו"ק מוחל הוא שלו שאינו ס"ס הגיע לא לימה
~ 

~~~
 להוכיח רוכ~תשכתב

 דמחי~
 שטרא ונקיט

~ 
 דאי מחינה הוה

 ובפנינו עכשיו ~וחלת הא שובר ~חזיר צריך מאי מחילההוה
א~"כ

 קדוש פה ~אוד תמיהני ~חילה ~ני לא ת"י והכתוב~ דהואי~
 תח~ר השובר ~חזרת הוצרך א~אי תיקשי רוכ"ת דלפ"ד כןיאמר
 מחילה תהני ואז הכתובהלו

 א~
 דאפילו חידוש לא~עינן דאתי נלע"ד

 כתבה לשמא חיי~ינן לא קדים ~שוברזמן
 לית~

 בניסן
 ול~

 עד נתנה
 וזבנת~תשרי

 מ~מ ~שובר יח~ר נקט להכי תשרי ועד מניסן לכתובתה
 שט"ח דה~כר דשמואל הא דרבא אליבא ואשמעינן להכי חיישינןדלא
 אם אף וא"כ מחול ומח~ווחזר

 מכ~
 ~ריף שפיר תשרי ועד מניסן

 דהא~בעל
 מח~

 דלא אשמעינן דאביי ואליבא עכשיו
 לשתי חיישינ~

 כתובה דשטר וכיוןכתובות
 לא אמרינן מתח~י יו~

 ~כר~
 או ~לל

 דעד~דאשמעינן
 ל~ה כדאית למר טריף ב~נו ושובר לו זכין בחתומיו

 ליה כדאיתו~מר
 מש"~

 ה"א דאל~כ השובר חזרת לאשמועינן הוצרך
 יחזיר דנקט ~א למידק דליכא דנלע"ד ותו כו' וליחוש הגמראכקו'

 דקתני דסיפא איידי דיחזיר לישנא דנקט אלא השובר להחזרתדהוצרך
 המשניות כל ולאחרי~ זו ברייתא לפני וכן יחזיר לא מודה האשהאין
 יחזיר לא ואימת בשוק ש~צא מי יחזיר אימת אלו מדיניםאיירי

 דדייק~~~~ ~
 חיישינן ~תו~ות ~~ רבא קא~ר א~י ~וכ~

 ו~~
 אמר

 ו~' קתני ~מאהא
 ~ א~

 דין להוכיח יסוד בו ליסד ~קום
 האי ל~ימר דאיכא~מנו

 סת~
 דאיירי צ"ל דודאי ~א כפירושא

 מח~ ~ת"י יוצאבכתובה
 ליתן כתבה דל~א דליחוש קושיא

 בש~ס סוגיאוהוא בניס~
 רוכ~ ו~

 ~ורץ דבריו ש~תוך
 כבר ב~"ת שהביא הראב"ד קו~ית והוא י~א ס~יף ס~ו ~י'ה~"ך שה~ ~

 ~ו~מלתי
 נהי~א דלא

 רוכ~ סב~
 דאיך הרמה ע~כ המחילה אחר

 ד~האפ~~לומר
 נק~

 מפני ~ני לא ד~תא דמחילה משום שובר
 לו תחזיר שובר נקט א~י דאכתי תח~ישכתוב~

 הכתוב~
 כדלעיל

 ד~כר הדין הוי אי ליה קשיא ד~אי הראב~ד קו' שפיר מתורץולדידי
ש~"ח

 אמאי פר~ לו~ ~~
 נק~

 הברייתא
 בעלמא בדיבורא אי ~ב~

 ~שי~ו ע~כ לל~וחות להפסידי~ה
 ולק~~

 בדיבורא דא~רינן דהא

 י~~בע~
 דנא~ן דהיינו ~לקוחות ~פסיד

 לו~
 היינו הוא פרוע

 שאו~ ד~די~ דדיבו~א~ום
 פ~ע

~~ ~  ~חי~ 
 כד~ב

 הש~~
 או

 פוסקים שארכדכתבו
 ה~תא ידעינן וכ~ז ~חיל בע~ דאי ב~~ דנא~

 ~~ואלדקיי~ל
 ד~חי~

 הלקו~ת ~פסיד ~ני
~~ 

 הא
 נ~נית ~~ואל ל~י~א~דם הב~י~

 והו~
 ~לתא הא ~אשמעינץ התנא

 ולכךדש~ואל
 ה~נ~ נק~

 לאש~ינן שובר
 ~ת~

 דש~~ל
 ת~שי ד~~



 הגמראקו~
 וליחו~

 ו~כ כו~
 לתר~

 בדי~רא אי ל"ק וא"כ ~מואל האי

יכ~~
 לאש~ינן אתי השתא דהא שובר ~יא מאי להפסיד

 שז~ו שובר ונ~ט ~סיד~ולה דבדיבור~
 קדי~

 דינא ה~י לאשמעינן
 דש~~

~~
 ~יין ובהיותי דהש"ך. לדוחקא וא"צ נכון

 ב~
 שכתב ראיתי בש~ך

 למידק דליכא למעלה שכתבתי הגדול לד~ת כוונתי מלתאשבהא ושמחת~ וכו~ יחזיר לא ~דה האשה דאין דהיכי סיפא ~ום ~י איו~ל
 ד~וצרך יחזיר~קתני ~~

 דו~
 איידי יחזיר דנקט אלא השובר להחזרת

 בזה שמחתי ~א מצער כי ואףדסי~א
~ 

 ראיות ו~~י שטרא ונקיט מחיל' בדין ראיות לח~ששטיתי~~~
 דנקיט היכא דאפילו ~~ך מתלמוד ראיה ל~ביא יש ולכאןל~אן

 ~ני נ~שט~
 מחי~

 ב~ני~ ע"א ק"ד דף ב~ובות דגרסינן
 כ~

ז~
 עד כתובתה גובה כו'

 כ~
 העיד א"ר ~י אמר וב~רא שנים

~
 ~ום רבי ל~י ב~י ישמעאל

~~ 
 שאין אלא שנו לא

 ש~
 כתובה

 ~ב~ מת"י יוצא כתובה שטר ~בל ~"י~ו~א
 שאילו ופירש"י לעולם

מח~
 כתובה שטר אפילו אומר ו~א כתובה ~טר להם מוסרת היתה

 דמהני בהדיא מהכא מוכח שנים כ~ה עד אלא גובה אינו מת~ייוצא
 דאחר ר"א קאמר מאי הכי תימא לא דאי שטרא בנקט אפילומחילה

כ"~
 מחלה אפילו הא האלו השנים כל ושתקה הואיל גובה אינו שנים
 שטר נקט' דהא מהני לאבפירוש

 כתו~
 אפי~ו מהני דמחילה א"ו בידה

 ואע~ ~ שטרא דנקטהיכי
 משום כר"י אלא כר"א דלא הלכתא דמסקינן

 דס~ל משום א~א י~מ~ל ר' פליג לא ד~"כ הכא מוכח מ"מאביו
דשתיקה

 ל~
 אילו ו~מרינן כתובה שטר דנקט היכי המחילה הוכחת

 היתהמ~לתה
 מו~

 הוה אי אבל כדפרש"י כתובה שטר לו
 המחילה ~ני בידה כתובה שטר דאפילו ר~י מודה בפירושמחילה מוח~

וכ~
 כפרש"י האמת אין ד~א

 א~
 ~טר דנקט דהיכי דר"י ~מא

 גובהכתובתה
 לעול~

 היינו
 משו~

 שטרא דנקט היכי ~ני לא דמחילה

~
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 ~נ~ אפ"ה שטרא דנקיטא דאע"ג וס"ל מלתא בהא ~יגור"א

המחי~
 מודו תר~ייהו אבל

 דשתי~
 כרש~י ודלא המחילה ~וכחת הוה

 הל~תא ~יפסקולפ"ז
 כ~

 מחילה מהני דלא להדיא מוכח הוה ישמעאל

היכ~
 דע"כ ז~א אמנם ~רא דנקט

 ששת רב דמתיב ~"י מוכ~
 שלא ~ב דבעלמבריי'

 בהז~~
 אלא ~דייק שטרא דנקט אלא וקאמר

 כדא~ן דאי אמת דפרש"י מוכח מהא ~' היא אחולי בר דלאובע"ח
 מחילה ~וה דאע"ג דס"ל הוא ישמעאל ורבי הואדפלוגתא

 דנק~ היכי מהני לא דהמחילה ~ום גובהמ~מ כששתק~
 ל~ש ל"ל א"כ שטרא

 דברייתא מדיוקאלאותבי'
 דדו~

 עדיפי הו~ל כו' אלמנה הא כו' בע"ח
 פ~ בהז~ה שלא ג~בה בע"ח בברייתא ד~ני גופא בבע"חלא~בי~

ד~תי~
 מחילה הוי לא

 ד~ש~
 אפי' מחילה ~ני ממש מ~ל אבל

 ועוד שטרא בדנקט דאיירי היה סבור ששת רב דהא שטרא נקטאי
 אלמנה הא קאמר מאי כפרש~י דלא ס"ד ואי אחי~ה אלמנה ~אדנקט

 האאחילתה
~ 

 מודה נמי יש~אל
 דשתי~

 הוכחת הוה
 מחי~

 אלא
 הא הול"ל וא"כ ~טרא דנקט היכי ~ני לא דמחילהדס"ל

 אלמנ~
 מהני

 שפיר מוכח וא"כ אמת ותורתו רש"י וד~י אלא גביא ולא~חילה
 ~חילה מהני ש~א בדנקט דאפילו דכ"עאליבא

 ~ ודו~
~~~~

 מהני דלא גיסא לאידך ~וך מתלמוד ~וכיח מקוםמצינו
 דפריך ע"א י"~ דף בב"מ והוא שטרא דנקט היכימחילה

התם
 א~

 זכין בחתומיו עדיו אביי דא~ר
~ 

 גיטי מצא דתנן הא אלא
 ~ הרי ושוברים וכו'נשים

 ונמלך היה כתובים שמא יחזיר לא
 לו זכין בחתו~יו עדיו והאמרת הוה מאי עליהם נמלך וכי ליתנםשלא עליה~

 לא לידיה מטו דלא היכי אבל ~ידיה דקמטו היכי מילי הניו~שני
 מאי דאל"כ מחילה מהני לא שטרא דנקיט דהיכי מוכח מהכאאמרינן
 ל"ט בסס~ הטור וכתב נקיט שוברין נמי מתני~ האלידיה מטי לא ד~מא משום היינו יחזיר לא דקתני דמתני' הגמראמ~ני

 וז"~
 ומיהו
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 דבר השטר ע"י לזכות השטר מ~בל שצריך בדברדווקא
 של~

 לידו בא
 הלואה שטרכגון

 אבל השטר ~י ה~ה בנכסי שזו~
 דבר ע~י כשזו~

 לו חייב שהיה ~ה לו ~מחל כגון בידושהיה
 ז~

 משעת למפרע

ה~תי~
 הרי"ף מדברי והוא ל~ולם לידו השטר יגי~ לא אם אפילו

 יחזיר לא במתני~ דקתני שוברין יתורץ איך וא"כ הרא"ש גםוהביאו
 שהיה דבר לו במחל הא לידיה מטי לא שמא ~תרץ ליכאדבשוברין
 כי לדוכתיה הגמרא קושיות הדרא וא"כ לידי ד~טו בעינן לא לוחייב
 דהיכי צ"ל ע"כ אלא לו זכין בחתומיו עדיו האמרת הוה מאינמלך
 מחילה מ~ני לא שטראדנקיט

 ו~
 בדבר כזוכה הלוה בזה הוה

 השטר דהיינו לידו בא שלא דבר השובר ~י לזכות כהבא אלאתח"י ש~ו~
 היינו י~זיר לא שוברין מצא דתנן דהא מידי ~שה לא וא"כ המלוהשביד
משום

 דחיישי~
 העדים זכו לא וא"כ המלוה ביד השט"ח עדיין שמא

 הלוה ליד מטו ולא נמלך ושמא לידו השובר דמטי עד בחתימתןלהלוה
 הלוה הוה דאז בידיה שטרא נקט דלא ~יכי איירי והטור הרי~ףודברי
 לידו להגיע ה~ובר צריך דאין ~בו ושפיר תח"י שהוא דברכזוכה

 ודוק~
~~~

 ל"ט סי~ ~ש"ך מצאתי האלה דברים לפני כתובים שהיו
 שפיר אתי לא והטור הרי"ף דלדברי דלעיל בקושיאשהרגיש

 הגמראתירוץ
 ו~

 נקט ללא שטרא נקט בין ולחלק לתרץ נחית
 דברי כן שפי~ הרא"ש על קושיא אותה מתוך ל~~יג הקושיאהחזיק א~

 עוד וכתב דחוק בפירוש הרי"ף דברי לפרש הש~ך עצ~ו ודחקהרי"ף
 פ~ב המרדכי ~"ש להרי"ף ראיה ונ"ל זה להרי"ף לו ~יןהש"ך

 הלוה ביד והחוב הואיל קנה וכו~ לחבירו חוב מחל אם וז"לדסנהדרין

ז~
 ~קיבל כיון לוקח ברשות ששנינו כאותה שבידו במה

 עלי~
 מוכר

 הש"ך קו~ ונסתלק כהרי"ף ס"ל המרדכי גם הרי ע~ל הלוקחקנה
 ברשות ששנינו מאותה ~ד נמי שהרי"ף זה להרי"ף לו מנייןשאמר
 נקט דאפילו מבואר שב~רדכי א~א וכו~לוקח

 ש~
 ולא הכי דינא

 לוקח דברשות ששנינו מאותה שהרי זה לו מנייןידעתי
 לי~

 להוכיח
 מב~מ ד~יינו שהבאתי ומגמרא שבידו במה יזכה שטרא בנקטדאפילו
 הן המרדכי דמ"ש וצ~ל וצ"ע ודו"ק כדכתבתי איפכא מוכח י"גדף

 לחבירו שט"ח ממוכר דהיינו שהביא שניה ראיה על עצמו סמךבשטר
 סי~ הח"מכדכ~

 ~ ק~
~~~

 להרי"ף ל"להקשה
 לח~

 הא בכך
 שפ~

 כפשוטו שמעתא מתוקמא
 שובר דשאני בהדיא הכי לפ~שי הו"ל כו~ ועוד לידובמט~

~ש~
 ליה הוי ולא אחר

 לישנא האי ~ למיכת~
 דמ~~

 וכו~ הוא
 דהא הש"ך קו~ כל ~תורצים דלעיל לשיטתיול~ד ע~~

 חו~
 ~א

 לת~
~

 לא אמאי הג~רא ~וד דת~וה
 מת~

 הכא אביי
 ~ בד~

 שתירץ ~ו
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 י"גבדף
 דש~

 הקשה
 אות~

 ללות כתב שמא ניחוש ע~מה קושיא
 בחתומיו עדיו ומשני~כו~ בניס~

 זכי~
 והכא לו

 ~ בד~
 דליחוש נמי ה~ה

 כו' בחתו~יו עדיו תיכף אביי תירץ ולא וכו~ בניסן ליתןכתבה ש~
 תחלהתירץ אל~

 הב"~
 עדיו תיכף תי~ לא ואמאי מתח"י יוצא כתובה ששטר

 חדא לו והשיב כתובות ~ב~ חיישינן רבא דקא~ר עד ונטרבחתומיו
 בחתומיו ~דיו תיכף הל"ל בחתו~יו עדיו ועוד חיישינן לא כתובותדלב~
 כמווכו~

~~ 
 וצריכין ני~א דלעיל ולשיטתי ל~וד בעיני ~א ות~ה

 ע"ב י"ט בדף שכ~בו התוס~ לדברי עודאנו
 ד~

 וז~ל שובר ~~א
 ש~בה או~ת אלא ~ויף או~ת אינה אפילו ~מע מודההאשה דאי~

 דמצא דומיא שנ~כה לפי תתנו אל עתה ואו~רת נתנה ולאליתן
ד~תני~ שוברי~

 דל~
 והשתא עכ"ל עליהם ונמלך היו ~ובין אומר ~אני יחזור

 יוצא כתובה בששטר בתחלה למימר לאביי ל"ל לן דקשיא מאיא"ש
 הל"למתח"י

 תחל~
 מידי דל"ק כו~ בחתומיו עדיו

 דה~
 בתי' ~כ

 ד~קינן למימר צריכין נמי וכו~ בחתומיודעדיו
 בשש~

 יוצא כתובה
 אלא ד~לת"המתח"י

 תרצ~
 ~ח"י יוצא כתובה בשאין דאיירי לומר

 ואומרת שנמלכה דהיינו מודה האשה אין קתני אמאי סיפא תיקשילפ"ז
 ~ה מאי נמלכה כי הא א~אי יחזור לא התוס~ כדפי~ תתנו אל~ה
 לידו הגיע לא ואפילו לו זכין בחתומיו עדיוהא

 דה~
 נקיטא בדלא

 כדברי לידו להגיע א"צ ובמחילה מחילה ~והשטרא
 הרי"~

 ~מר א~כ
 כו' דעב"ח דלתי~ הרי מת~"י יוצא כתובה ~ששטרדעס~ינן

 נ~
 צריך

 ~וה לא תו ל~כי דאתית והשתא מתח"י יוצא כתובה בששטרלאוקמא
 זבנ~ נמי דאי למימר כו~ בחתומיו דעדיו תחלה ~תרץ אבייצריך

 מניסן
 זבנה לא ד~כ משני עדי~~ דהא הבעל טריף שפיר תשריועד

 כל~
 דא"כ

 אחר אבל בידה בעי מאיכתובה
 כתובות לב~ חייש~ן רבא לי~ דקא~

 הכי ~רץ דהוצרך לו זכין בחתומיו עדיו ועוד אביי לי~ קאמרשפיר
 דזבנה תיחושדלא

 לכתוב~
 זבנה נ~י דאי וקאמר שניה

 שפ~
 טר~ף

 ב~שטר דעסקינן אוקמא כבר דהא ל"ק נמי וסיפא כו~ בחתומיודעדיו ב~
 היטב ודו"ק מתח"י יוצאכתובה

~ 
~"~~~

 לחלק ול"ל בהכי לחלק לו מנין מ"ש הש"ך קושיות כלנסתלקו
 להקדים לאביי ~ל דידי קושיא ק~ הוי דלהרי"ף אומראני

 והוכי~ מתח"י יוצא כתובה בשטר דעסקינן תיר~ץ~חלה
 החילוק לו

 ~ש נמי ול"ק כדאמרן הקו~ ~תורץ ובזה לידו להגיע דא"צ מחילהשבין
 שטר משאר שובר דשאני ב~דיא לפרושי ה"להש"ך

 ~וב עפ"י דבא~
 ה~ק הרי"ף והכא שטרא דנקיט ה~כי דהיינו אחר משטר שובר שאנילא
 דלא א~ג בזה ~נה ~א בידה נקיטא דלא שניה לכתובה חיישיתאי
 כלו~ר כ~~ילה דהוי עדיו חתימת משעת הבעל זכה לידו ~וברמטא
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~ ~ ~  ז~ה מ"מ לו תתנו ואל ~תה נמל~תי קמן צווחא הוהאפילו 
 ~אילו פ~ ~מחילהדהו~ משו~

 ~ח~
 נקיטא דלא משום והוא ~ה גם לו

 סי~ דקתני ~א לידו דמטא בעינן לא ואז ~תובה שטרבידה
 דצי~ינן

 נ~~ ~ילה
 ~אי נמל~ה דלא וברישא ~תובה דנקיטא מ~ום היינו

לא
 נחז~

 אלא מרצונה ~לידו עתה השובר מ~א דהא לו
 משוםדאי הרי"~ דקא~

 ~תו~
 שניה

 דל~
 אפי~ו השובר ~חזירין הוי נקיטא

 ו~~ת לידו השובר מטאדלא נמל~~
 להרי"~ ל~

 שפת דל~אורה ~את לאשמועינן
 דאתי אמרן ~בר הואיתר

 הרי"~
 תירוץ אביי דהקדים הא לתרץ

 והמעיין מתח"י יוצא ~תובה בששטרדע~י~ן
 ברי"~

 שדברי יראה ~מו
 היטב. ודוק ת"ל בדבריו מאודמ~ונין

~~~~
 הט~ דברי את בצ"ע שהניחו ~ה הנל~ד גםאודיע

 שלפ~ד
 להטור מנ"ל הש"ך ומ"ש נ~ון על יבוא נמי זא"ז סותריםהש~ך

 ~' דהא נ~~ד כן הרא~שדד~ת
~ ה  

 שם
 א~~

 ~רינן והא וז~ל
 בשני~ר דוקא היינו ~ו' ב~ומיועדיו

~  
 שקדם ~שובר ה~תוב

 לזה ~תב ו~ו' נשוי שהי~ ~י בסוף דהא ו~ו~ אחריו ש~עשהלמעשה
וכו'

 ש~ ~
 ~שאין א~ו ו~ו' קנה לו

 הקדימ~
 ו~~א ו~ו' ני~רת

 ה~' ס"ל דאי ~לואה מ~ר בין לחלק להל~ה ס"ל לא דהרא"שמוכח
 ני~רת הקדימה ~שאין ~ו' בחתומיו עדיו אמרינן דלא ל~ו~יחמנ"ל
 דהתם משום היינו קנה לו שמסר זה ב~תובות דאמר הא ד~א~ו'
 במ~ראיירי

 א~ א~
 הטור ~תב שפיר ולפ~ז ו~ו' בחתומיו עדיו במ~ר

 מנ"ל קשיא ואי ל"ט בסי' וגם ה~י הרא"ש בשםב~זים
 חילוק דאטו לי תמי' הש"ך ע~~ל הרא"ש לדעת בזה זה תלוייםאלו דברי~ דשני מאחר וז~ל הש"ך ~מ"ש למחי~ה הלואה בין לחלקלה~"ש דס"~ להט~

 למחילה הלואהשבין
 תלי~

 הא אדרבה למ~ר הלואה שבין בחילוק
 מחילה בין דהיינו בהדיא שמפורש בחילוק מ~ר דבין חילוק תלההרא"ש
ו~ו'

 וא"~
 בהרא~ש ~דיא מצינו דמה אמרינן

 דח~
 בחילוק דהיינו בו

 מה אבל בו חזר דלעיל מדבריו ~ד~ו~חנו מ~רשבין
 ד~

 מצינו
 ומפורש בודחזר ~ה~~

 ברי~~
 ~ודאי בזה הרי~ף על חולק ~ינו ולא בהדיא

ס"ל
 להרא~

 וז"ל ~וחם רבינו דברי בטעם ~מו הש"ך כמ"ש ~וותי'
 דברי להביא דהאריך ~יון הרי"ף ~דבר~ עיקר להרא"ש ס~ל מ"מהש"ך

הרי"~
 שבין מחילוק ~רא~ש בו דחזר והא ע~"ל אליבי' ~טרי ושקיל

מ~
 בה~י לחלק להו סבירא דלא להתוס' דמצא ~ום היינו לה~ואה

 שקדם ה~תוב בזמן ני~ר בין דמחלק לעיל ~באתי הר~~שדדברי
 ו~ו' שלאחריולמעשה

~  בב"מ התוס' דברי 
 ד~

 שובר ד~ה ~א ~'
ובסנהדרין

 וב~
 ו~תובות

 ומ~
 לה~אה ~~ר בין לחלק דאין מו~ח

~דלעיל
 וא~~

 בהדיא מפורש אינו ברי"ף וגם ה~י ס~ל לא שהתוס' מאחר
אלא

 דמתח~
 מד~י כן ~ו~יח הרא"ש רצה

 הרי"~
 ו~'

 מי דאל"~
~קיקו

 להרי"~
 אני ~מ~ש לתרץ נו~ל וזה להלואה~ ~חילה בין לחלק

למע~
 לזה להרי"ף דהזקיקו

 לאוקמא ל~יי ל"ל תי~י ~"~
 ~וונת דאין לפמ"שועוד ~י~ חולק מצינו לא דמחילה בחי~ק אבל מתח"י יוצא ~תובהבששטר תח~

 ~רי"~
 ~ני ואז שטרא ~קט דלא הי~י אלא

מחי~
 ו~ברא לידו השובר ~א לא אפילו

 גדו~
 ברש~י ~' דהא ~וא

בד~
 י"ט

~  
 בפניו שלא לאדם חבין אין ~בד הוא חוב דלמ~ד

דב~ות דמשמ~
~~~ 

 בפניו שלא ל~ ז~ין
 במחי~ וא"~

 א~ ודאי
 לידו ל~גיע

 ברש"י שםועיין
 ו~

 זה דחילוק גם
 בהדיא ~י"ף בדברי מפו~

 והא חולק מצינוולא
 ד~ת~

 מד~תב חולק דרש"י הש"ך
 ד~

 ע"א ~'
 מטאד~ינן

 ליד~
 דאיירי במאי קאי דרש~י לזה ליתא לפמ"ש לבסוף

 גם שטרא ובדנקט מתח"י יוצא ~תובה ששטרהתם
 הרי"~

 מודה
 דבריו אריש קאי לא ~ן פי' לא ד~~י הר~~ש ו~מ"ש~דלעיל

 דלא והא דמ~ראחילוק אל~
 מצ~

 בהדיא
 ד~

 אינו ראינו לא ברש~י זה
 ד~א"ש ואפשר~יה

 ר~
 דבר ברש~י

~ 
 בדברי טעות דנפל וא~ר

ה~~
 שז~רנו דינא ד~י מרא ~י ~ן פי' לא ו~י בי' ~תוב דהוה

שהביא
 אם בין לחלק התו~' מדברי ~א~

 הקדי~
 מתוך ני~רת

 מפורש גזילה ה' ~ף בהגמ"יי ~דאי' תוס' ~ל ר"י ~אהשטר
 ו~ברר"י ~ש~

 אמר~
 וק"ל ~לואה מ~ר בין חי~ק דאין מו~ח דמזה

~ 
~~~

 ו~ גי~ ~אי לא ~~מרא לן נפשט ~א
 גיסא ~אי

 ~יים אנו בצילם אשר ~א~ר~ים ~קים בתר למי~ראנו צרי~י~
 דאף ונ~ל מימיהםושותין

~~~ ~ 
 ~וה

 ספי~
 דדינא

~  ~דאי 
 הטו"זהם

 והח"~
 סי'

 והב~ ק~
 עליהם לסמוך שמ~ל

דאפילו שה~רי~
 דנ~

 ~ני ש~א
 ~~~~ מח~~

 נחוש אם
 לד~

 הש~ך

והסמ~
 דהוה נ~י היה ה~מ~ע ד~וונת נ~י ~נ~ד

 ספי~
 דדינא

 י~ב בס~ ~ול~
 לד~ הפיר~

 ~סי' ~ין ~ום וה~ה ~~"ם
 דאי~א לר~וזר~א

 ד~
 דלהוי ד~ולק

 דדי~א~ ספי~
 נ~וש אם

לדברי~ם
 ע~~

 דנקיט הי~י מחילה מהני דלא בודאי לפסוק
 להני נעשה דמה מס~מת ה~יה ד~יאין שט~

 רבוות~
 ובפרט

 מ"א רבינועינינו ~מא~
 ר~

 המרד~י דעת שם ש~' רמ~א בסי' לעיין י"ב בסי'
 לפסוק ד~ווע~~פ

 ב~
 ספיקא דהוה

 דדינ~
 ל~וק תמיד נ~~ין ואנן

 ה~ותב ד~רי משגיאות יצילני וד' לע"ד הנראה ~~בתי ~רמ"אהל~ה
 המפורסם הגאון באאמ"ו חיים דילה וא~סניא התורהל~בוד

 ~מ~ר~
שמ~

 ~"ץ
 זלה~

 יצ"ו ס~צק חופה"ק רפאפורט
~ 

~~
 במלוה ד~דש בסוגיא מ"ח ד' ~בקדושין דאמר הא ל~שות

ע~
 ~ל

 הסוגיא~
 במילי לתרץ והו~רח במ~ה ה~קדש ~~נאי

ובאשה ב~~~ ופליגי א~רים שביד במלוה דאיירי מתרץ לא אמאיאוחרא
 סמ~

 א~ה מימר דעתה דסמ~ה ס"ל אומרים דהיש דעתה
 ויהיב לדידי שביקלא

 לאחרינ~
 דעתה סמ~ה לא נמי אשה סבר ות~ק

 יצטרך ימחול אם דהו~ר דעתי' ~מ~ה משום שקנה ~~ר ושויןוקאמר
 ד~ה סמ~ה לא ~ה בשלמא ה~ל לולשלם

 א~
 לשלם ~ריך

 לתבוע ~~ד ל~וא שבושהמשום ה~~ ~
 מבע~

 בב~ב התוס' ~מ"ש שמחל מה
 דעתיה סמ~ה שפיר לתבוע בוש דאינו במו~ר אבל ע~ב קמ"זדף

 ~ודו~
~~~~

 גאון שרירא רב בשם והטור הרא~ש שהביאו ~ה עפ"ילתרץ
 אותן ~לא מהמו~ר גובה הלוקח אין ~מחלו שט~חדהמו~ר

 ~יון דה~א שבחא ללוקח ליה דאית זבינא לשאר ~י דלא שנתןדמים
 למימר אי~א לפ"ז נינהו ריעי זבינא מעיקרא למחולדבידו

 דהמקד~
א~

 דבאשה בשט"ח ש~~ב מה ~ל לשלם צריך ומחלו בשט"ח
 ומחיל לדידי ~ביק לא אמרה דמימר מעיקרא הוי ריעיזבינא לא~
 ה~א בתר דקאמר ועוד וז"ל בב"ב התוס' שהקשו מה מתורץובזה לא~רינ~

דסמ~~
 שיתחייב למימר ליה הוה לאחרי~א ויהיב נפשה שביק דלא דעתה

 ימחול ~םלשלם
 ולדברי~ ע~~

 דפליגי ~~ס קאמר דה~נ לק"מ הנ~ל
 דעתה סמ~הבאשה

 בדא~
 משום מעיקרא הוה ריעי זבינא לאו

 זבינא דלאו ו~יון ו~ו' לדידי שביק לא אמרה דמימר דעתהדסמ~ה
 אמר דלא והא ימחול ולא ה~ל לשלם יתחייב הואריעי

 ~פשו~
 ~מ~ש

 דהא ה~ל לשלם יתחייב ~מאי תימא דלא ה~ל לשלם שיתחייבהל"ל
 ~מר ל~ן הוה ריעי זבינאמעיקרא

 דל~
 משום באשה הוא ריעי זבינא

 למ~ קושייתי מתורץ וה~א ו~ו' דידי שביק לא ~רהד~ימר
 ליה

 ה"ל אוחרא במילילאוקמי
 לאוק~

 הש"ס דמשמעות לפ"ד אבל ~דאמרן
 באשה הוה דמש"ה ל~ר ו~ו' אמרה מימר אשה דק~מר במאיהוא
 באי~ש מש~"כ ריעי זבינא הוה לא דגבה מ~ם לשלם דצריךהדין

 גבי' דהוה מחלו וה~~ר שט"ח הלוקחאחרי~א
 זבינ~

 מעיקרא ריעי
 של במלוה דפליגי ב~יתא ~וקמא מצינן לא לפ"ז ה~ל לו לשלםוא"צ

אחרים
 ~ ודו~

~"~~~
 ונקדים ~תנאי שאמר קודם מיתיבי הש"ס פריך לא למהיתורץ
 ~תובות במס' רש"י מ"שלבאר

 ד~
 אהא ע"א פ~ו

 דמי ביה מגבי דגרמי דינא דדאין מאןאמימר דאמ~
 שטר~

 מ~בי פרש"י מעליא
 החוב ~ל המוחלומן

 שבתו~
 הא התוס' קו' לרש~י תיקשי דל~~רה

 ד~ד בקידושיןמדאמרינן
 דאינ~

 דעתה סמ~ה דלא ס"ל מקודשת

~~
 דרש~י ונל~ד ה~ל ~לם צריך אם דעתה סמ~ה לא אמאי ימח~ל

 ~גנב בפקדון אשה דבמקדש ש~תב ה~~ש על דפליג ~הרי~"אסבר
 ~ודשת אי~ שו~פונשתי~ר

 אא"~
 אם אבל הפק~ן ס~ם יודעת אינה

 אם אפילו אז הפקדון ס~וםיודעת
 נשתי~

 ~ודשת אינה שו~פ
 והריטב"א ~ולו הפ~דון בס~ום אלא לו להתקדש ~תרצית שלאדאמרינן
 בפרוטה להתקדש היא מתרצית מ"מ הפקדון ס~ום יודעת דאפילוס"ל

אא"~
 תתק~ בפי~ ~מר

 נסתר הריטב"א לדעת נמצא הפקדון ב~ל

הו~~
 דאי התוס' ~דעת מו~ח שפיר הרא"ש לד~ת דבשלמא ה~ס'

 לא אמאי ~ל ~לםצריך
 סמ~

 לשלם צריך שהרי ד~ה
~ 

 א~א
 הוה האשה ונתינת ה~קח שנתן דמים אלא לשלםדא"צ ע~

~~ 
 שנת~דשה

 ואשה פר~ה אלא לה לשלם ~~צ וא"כ ב~טה ~קדשת ו~הלו
 ס~ום היא י~דעת שהרי השט"ח דמי ב~ל אלא להתקדש מתרציתאינה
 דיודעת והי~י הש~"חדמי

 הס~ו~
 ~מו ה~ום ב~ל אלא ~ר~ית לא

 ד~~לבפקדון
~~~ 

 דלא א"ש
 סמ~

 א~ל ~ודשת ואינה ד~ה
 יוד~ דאפ~ו דס~לריטב"א לד~

 דמת~ים א~~ן כפ~ה ~כום
 ~וס' דתי~י התוס' הוכחת להוכיח א"אוא~כ בפרוט~

 דא~ ו~ע~
 לשלם

 שנתן ~האלא
 וא~

 ליתן
 להא~

 ~ר~ת היא גם הלא פ~טה אלא
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 ולכן החוב ימחול אם אף להתקדש דעתה ~סמכהבפרוטה
 ל~

 ~ידי ~יא
 משום הוה ~ודשת דאינה דהטעם ~מר ~וכרחים דע~כ התוס'קו'
 שי~טרךדאף

 לשל~
 א"ש לא התוס' כתי' דאי לב"ד לבוא היא בושה לה

 ד~ריך הוא דהדין הוכחה איכא להכי דאתית והשתא ~יטב"אלדעת
 קשיא דאלת"ה הכללשלם

 ל~
 בדש~אל דפליגי ~מי~ר להש"ס לי'

 דכ"עלימא
 ס"~

 מלתא לה כסיפא אי דפליגי הונא רב דאוקמי דלעיל תנאידפליגי ב~ דפלי~י אלא לשלם צריך ד~וחל וס"ל דשמואל
 דאם ~שום דעתה דס~כה ס"ל מקודשת ו~"ד אמרינן ~א אול~תבעי'
 דלא לה ישלםימחול

 כסיפ~
 לה

 מלת~
 סמכה דלא ס"ל ואידך למתבעי'

 בהכי פלוגתייהו הש~ס ~וקי ~~דלא לב"ד לבוא דבושה משוםדעתה
 אליבא לעיל וא~רי' הכל ~לם ~ריך דהמוחל ע~כ~וכח

 ד~
 אליעזר

 אחד דינר בחסר אלא ~לתא לה ב~סיפא פליגי דלא כתנאי ליתידלא
 כדעת מוכח הרי ל~תבעי' כסיפא דלא פליגי לא כ"ע ~"ט ב~ראבל
 התוס' כדעת דאירש"י

 דא"~
 אלא לשלם

~ 
 לשלם צריך לא נ~~א שנתן

 לה בכסיפא פלוגתייהו לאוקמא ~י הוה לפ~ז פרוטה אלאלהאשה
 היטב ודוק~'לתא

~ 
~"~~

 אם דה~ה כתנאי שאמר קודם מיתיבי הקשה דלא האיתורץ
 דיוד~ היכי דאפילו הריטב~א כדעתני~א

 הפקדון סכום
 ל~י~ר ~~ינן הוה זה לפי בפ~טה אפילו ~תקדש דעתה הכיאפילו
 והא אחריות עליה קיבל בדלא ואיירי היא ~תר~תא ברייתא~האי
 ה"א פקדון תני הוה דאי ל"ק הא וכו' בדידי' וניתני ניפ~ג לי'דקשיא
 הסכום ידעה בד~אדאיירי

 ומש~
 אפילו ~תקדש נת~ית

 הסכו~ דיד~ היכיאבל בפ~ט~
 ~הכי ~קודשת אינה פרוטה ~תייר אפילו

 דאפילו לאש~עינן ~לוה בסיפא~קט
 יד~

 בפ~טה ~תרצית הסכום
 אם ואפ"ה הפקדון סכום ביודעת איירי נמי דהרישא נ~~דדמהסיפא
 דמתר~ית מקודשת פרוטהנשתייר

 בפרוט~
 סכום דיודעת היכא אפילו

 דהברייתא לומר אפשר הריטב"א כדעת נימא אי לפ"ז נ~אהפקדון
 אינה הסכום דיודעת דהיכי דס"ל הרא"ש לדעת אבל היא~תר~תא
 ~תורץ ובזה רבא כדקא~ר הוא ~בשתא ברייתא האי ג"כ~ודשת

דקוד~
 דעת ד~וכח המקשן ס~ר כתנאי שאמר

 הרא~~
 תיקשי דאל"כ

 א~אי התוס'קושית
~ 

 ע"כ אלא לה לשלם יתחייב הא דעתה ס~ה
 ותשלומי הס~ם בכל אם כי מתר~ית אינה ה~כום דיודעתדהיכי
 היא האשה ונתינת הל~ח ~נתן מה אלא אינם ש"חה~וחל

 היא ~שבשתא ברייתא וא~כ ~תה סמכה דלא וא"ש מתקדשת~ה פ~ט~
 ~ועט דבדבר ומסקינן כתנאי דא~ר השתא אבל מינה לאותבי ~~יולא
 ההוכחה נסתרה א"כ ל~בעי' מלתא לה דכסיפא למימרא'כא

 יתחייב דהא דעתה ס~כה לא א~אי א"כ וכ"ת הריטב"א כדעתלמי~ר ואיכ~
 לו~ר אפשר ולפ"ז ~לתא לה דכסיפא ~ועט דבדבר י"ל להלשלם

 ~ינה ~תיב ול~ן היא ~תר~תאדהברייתא
~ 

~~~~
 שא~ר קודם ~יתיבי ה~שה הקשה דלא הא לתרץ ישאחר
 דא~ר הא שפי' ~ר~ב"ם אדעת תיקשי דלכאורה ו~אכתנאי

בג~~
 הלואה עכשיו שנותן היינו ~ודשת ~לוה בהנאת ה~קדש

ומרווח
~ 

 זי~נא
 אב~

 כבר שבידה ~הלואה זימ~א לה ~רווח אי
 איך לפ"ז מידי השתא לה יהיב דלא ~שום~קודשת אינ~

 יתו~
 הברייתא

 דהא היא ד~רצתא דהמקשה דס"ד מאי לפי לרב ~~ה לאות~ידבעי
 אלא ש"פ נשתייר ~לא אעפ"י ובמלוה דתני הא לפרושי ליכאע"כ

 הכא והא עכ~ל ~ה לה דמחיל הנאה בהאי מקודשת וז"לכדפרש"י
 פק~ן וגבי קתני דפקדון דומיא דהא כבר בידה היה שההלואהאיירי
 שנגנב ו~צאתו והלכה אמר שהרי ועוד בידך לי שיש בליש~אנקט

~משמע
 שה~

 בהנאת ~ודשת תהיה א~י וא~כ ה~ינ~י ב~לו~ איירי ע"כ וא"כ ~ר בידה הקדושין בשעת
 המחי~

 לה יהיב לא הא
 דוקא אלא ~קודשת דאינה שכתב לה~ן תיקשי כן וכ~ו ~ידיהשתא

 דדעתה ~~ם אינ~~~ודשת ה~לוה כל במחילת אבל ז~ןבהרווחת
 הנאת על אינה האשהשל

 כי הם שלה והמעות אזוז~ אל~ המחי~
 איך ~"כ ניתנה ~ו~אהמלוה

 יתו~
 דה~קשה דס"ד מאי לפי

 ~קודשת במאי מק~דשת שו"פ הי~ה נשתייר לא אפילודבמלוה
 לגבה לה ד~חיל ~נאה דבהאי שכתב הטעם למי~ר ~י ר~ידב~מא
 ש~' לטע~י~ דרש~ימ~דשת

 וא~ בד~
 ה~לוה לה מחיל אי דכ"ש

 מקו~ת זמן בהרווחת דדוקא ש~ב לה~ן ~שא~כ א~ש לפ"ז~ודשת
 א~כ א~זי דדעתה מקוד~ת אינה ~וה כל במחילת אבל הנאהבהאי
 ~ודש~במאי

 מהני לא ה~לוה ~ילת הא הכא
 א~

 מחילת
 דס"ד מאי ד~פי ס"ל דהר~ב"ם לתרץוצריך הז~

 דהמ~
 הוה

 דב~ ס~

 דא"צ ס"ל דהת~ק ורשב"א הת"קפליגי
 שיל~

 וירויח ~כשיו דוקא לה

~~
 אלא זמן

 אפי~
 לה מרווח אי

 ז~
 מכבר בידה שהיה לה~אה

 ~לואה מחלה אי דכ"~~מי וס"~
 כו~

 ס"ל ורשב"א רש"י כד~ת
 ס"ד דלפי ~ר"ן מתרץ כן ו~ו עכ~~ו להשיתן ד~רי~

 דהת~
 פלי~י ורשב"א

 דלא הא ~תורץ והשתא כהר"ן ס"ל ורשב"א כרש~י ס"ל דת"קבזה
 ~רץ סבר ה~שה היה ד~עיקרא כתנאי שא~ר קודם המיתיביפריך
 איירי דרב רב כדאמר מקודשת אינה ב~~ה המקדש דלעולם~נפשיה
כשאין

 המל~
 בעין ~מנה שו"פ המלוה דאי מקודשת אינה ולכן בעין

 להו~אה ד~לוה אע"ג ~קודשתהוה
 ניתנ~

 למלוה ואין
 ב~

 ~דפי~ ~ם
הריטב"א

 אפ~
 ממנה שנפטרת ההנאה מטעם ~קודשת היא

 ולא א~~ה דעתה דאיהי שכתב כהריטב"א דלא סברהמקשה דהו~
 דשפיר סבר אלא ~מנהש~פטרת ~נא~

 דעת~
 נ~א מ~נה שנ~טרת אהנאה

 דרב אלא המחילה בהנאת מקודשת היתה בעין ~~לוה ק~ת הי'אילו
 דיהיב דבעינן כהרמב~ם וס~ל כלום בעין ~ה~~ה שאיןאיירי

 נשתייר אם בברייתא אבל המחילה בהנאת ~ודשת ואז עכשיומידי ל~
 דיהיב ~ו"פמה~לוה

~ 
 ד~חיל הנאה בהאי מקודשת שפיר ~ידי עכשיו

גב~
 ואילו ~ות עתה שי~ה שצר~ך להרמב"ם ס"ל הא להקשות ~ואין

 ש~אריך אעפ"י כבר אותה~לוה
 הז~

 איירי וברייתא מ~דשת אינה
 ז"א שמכבר מהמלוה שו"פשנ~תייר

 דהרמב"~
 ~יל~ בעי לא

 עתה
 אפילו אז גופה ~~לוה לה מוחל אם אבל זמן לה מרויח באםאלא
 במלוה י"ג בדין כ' שהרי ~קודשת ~"פ נ~ת~יר אם שמכבר מלוהמן

 שו"פ נשתייר דאם מיני' משמע וכו' הוציאוהו שאםש~כבר
 השתא אבל כתנאי שאמרו קודם לנפשי' מתרץ המקשה ה~הכך מקודשת~
 התם נ~י מתרץ לא אמאי יק~ה אוחרא במילי ~תרץ והוכרחוכת~אי דא~

 בעין שישנה ב~לוה איירי תנאי והני בעין שאינה במלוה אייריד~
 אלא דידי' לאו וזוזי אזוזי אלא אהנאה דעתה דאין סבר דמרופליגי
 דבהא לומר ע"כ אלא שנפטרת אהנאה דדעתה סבר ו~רדידה

 ת"ק דפליג~ נמי דברייתא ועכצ"ל אזוזי אלא דעתה דאין דפליג~אן ליכ~
 לאו מקודשת שו"פ נשתייר דאם ~ודים דתרווייהוורשב"א

~שום טעמיי~
 דדעת~

 להו~אה ד~~וה אף ~"כ א~זי אלא ~לוה אהנאת
 נית~

~"~
 לרב שפיר ופריך האשה בו לקדש דידיה ~עות הוה

 ודו~
 ~יטב
~ 

~~~
 ב~ר ושוין דקתני הא תפרש איך לפ~זיק~ה

 ש~
 די"ל קנה

 מלוה דבמכר בא~ת דס"ל והר~ב"ם הרי"ף כדעת הואדהא~ת
 כדאיתא ו~ דף בקדושין ~ירסאות בחילופי תלוי ופ~גתתןקו~ה

 פ~קבמהרש"א
 דב"~

 וכו~ שטרא האי בד"ה מהר~"א וז"ל ט~ז דף
 ~א וב~כר התם גרס~נן לא שלנו ובםפרים עכ"ל קנה לאוב~כר

 ~לו~גבי קנ~
 ~דברי ~מע וכן להחזיר ע"מ ~ת~ה גבי אלא

 וכו~ התוס' מדברי אבל ב~כר קני ד~~ה בפשיטות שפסקוו~יי~וני הרי"~
 אז'ל לשיטתו אחד דכל ונלע"ד ~~"א עכ"ל ה~י גרסי דהוהנראה
 לחלק ישדהא

 בי~
 א"כ דאורייתא שיעבודא ני~א אם ל~כר קידושין

הקונה
 קרק~

 הקרקע לו נקנה כבר אפ"ה ניתנה להו~אה ד~~וה אע"ג
 לו וכשמוכר דאורייתא דשיעבודא מאחר ההלואה לו שהלוהבשעה
 ~לוה באותהעכ~יו

 נקנ~
 לו שנשתעבדה למפרע הקרקע לו

 מכב~
 מיום

 וידוע חשתו להיות לו נ~תעבדה היא וכי באשה משא"כההלואה
 שיעבודא ס"ל והתוס' דאורייתא שיעבודא ס"ל והרמב"םש~רי"ף

 ותו וק~ל לשיטתו אחד כל ואזיל ל"ט סי' ~ש"ך כדהביאדאורייתא לא~
 הש~ס דקאמר דשמעתין ~א הר~"ם על ~~קשים מה תיקשילא

 היינו קני במאי ניתנה להו~אה ~לוה וא"א וכו'ותסברא
 אליב~

 דמ"ד
 ~וקים חברין הונא נח~ן רב דאמר ראיה והא דאורייתא לאושיעבודא

 דאורייתא לאו ~יעבודא ס~ל דר"נ ~שוםוכו'
 כדהב~

 שם ה~"ך
 רב ש~ר ו~ו אוחרא ב~ילי לאוקמי הוא~וכרח לכ~

 ~ח~
 חב~ין הונא

 דהיכי דס"~ פ~י בס' שהביא הרמב"ן לדעת כ' אוחרא ~~ילי לה~וקים
 ~דעת הלואה שטרדנכתב

 הל~
 ד~עת כיון לו להלות המלוה מחויב

 הלוה נכסי נשתעבדו השטרכתיבת
 מ~

 שיעבודא הונא לרב דס"ל ~וכח
 אמר למה א"כ דאורי~א שי~בודא דאי דאורייתאלאו

~  
 בו בקע

~
 התוס~ כ~ש ~אונסין דחייב אע"ג קנאו

 בשמעת~
 ה~ואל פ~ ובש"ס

~
 נשתעבדו וא"כ ~~ט

 נ~ס~
 אלא להמשאיל

~  
 לו~ר

 דר~
 ס"ל

 דאורייתא לאושיעבודא
 וא~

 לא באונסין דחייב אע"ג
 נשתעב~

 נ~יו
 חבר~ן ~ונא שאמר ו~ו בקע שלא זמן כל בו לחזור המשאיל יכולומש~ה
 נ~י דס"ל ~נא רב את חבר לושמצא

 שיעבו~
 דאורי~א ~ו

 ול~
צרי~

 נמי ~וא
 לאוק~

 אוחרא ב~ילי
~ 



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~

~ ~ ~  

~  

~  

~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

 השלישו ה~לה ואבי החתן שאבי ~דות סטריאמק~ק
 אבי להזוג שהפריזו התחייבותשניהם

 החת~
 ששה ~ליש

~אות
 ~ובי~

 השליש הכלה ואבי מ~מנ~ם
 מטלטלי~

 בסך
 תש~

 מאות

~ובי~
 ואח"ז

 נע~
 ה~לה אבי ובא בורח השליש

 במ~
 ~ורח לאשת

 ~ס ש"ח בידהונתן
 התש~

 ~ ~ח~י והוציא ~ות
 המטלטלים

 ועתההנ~ל
 בדין ה~לה ואבי החתן אבי נת~~

 טען החתן אבי ~
 לולתת

 ח~
 שמה טוען הכלה ואבי ~~לה אבי ~~ציא ~מטלטלין

 להבורח בהקפה שנתן סחורתו ב~ן שמ~א ב~ח ~דין גבה ל~מוש~ה
 כלום ~ה ל~בות אחר ב~ח לשוםאין

 אבי ראובן שיפסיד ~לום ה~לה אבי ש~ון בדברי שאין~~~~~~ ~
 אתהחתן

 ש~
 והטעם שנית פעם התחייבות ליתן ויצטרך

 ז~ו מיד השליש ליד הצדדים ~י שסילקו שעה ~מאותה~וא
 הזו~

 ממה
 ה~לה ואבי החתן לאבי שיי~ות אין ושוב אביהם~השלישו

 ב~
 שהושלש

 שייך ה~לישות ~ל אם כי השליש ידיתחת
 וא"~ להזו~

 שנשאר שמה ~מו
 שיי~ים הנ"ל המטלטלים דהיינוקיים

 להזו~
 היינו שנפסד מה ~ן ~מו

 הפסידו מזומנים מאותה~~ה
 ידי יצא ~בר החתן ואבי הזו~ ג~~

 שדהו נסתפחה אמרינן ~י שנית התחייבות וליתן ל~חזיר וא"צחובתו

דהזו~
 ל~~ת י~ולים שאינם בע"ח שאר נ~ד אלא מועיל הנ"ל דין ואין
 בעין שהם ~חר אלוממטלטלים

 ובלא~
 מזה ל~בות בע"ח לשאר אין

 לאו ~י~לום
 בהלו~

 ניתנה דל~צאה מלוה ושאני המטלטלים ניתנו
 דיח~קוו~"א

 של דסחורתו דהי~י זה לדין צריך ל~ן ב~ח שאר נמי ע~
 ולאו פקדון דהוי ה~א אבל בו חלק בע"ח לשאר אין בעין הואזה

להוצא~
 שיי~ות אין החתן אבי ל~בי אבל הנ"ל לדין ~לל א"צ ניתנה

דין
~ 

 ~לל
 דהזו~

 מזומנים ~ות הששה משלהם הפסידו
 ו~

 שנשאר
 ו~ידוך הכלה לאבי ולא החתן לאבי לא שייך ואין הוא שלהםמטלטלים

 ~קיי~
~~~~

 שהרי נתן מדר' ה~לה מאבי ל~בות י~ולים בע"ח שארל~אורה
 ואבי להב~ח משועבד ה~לה ואבי לה~ע"ח משועבדהב~רח

 להבורח משו~בדה~לה
 מח~

 עליו ~נתן השט"ח
 וא"~

 הוא ~תע~ד
להב~"ח

 מד~
 את ל~ציא רק ניתן ~שט"ח שידוע מאחר אמנם נתן

 הבורח יד תחת שהשליש המטלטלין דהיינוהפקדון
 וא"~

 משום בו אין
 צ~ע ועדיין נלע"ד ~ןשי~וד

~ 

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

 ~~~ו
~~~~~ ~~~~ ~~~ 

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

 ~~~ו
~ 

~"~~
 בדבר ראשון ראשון ל~~יב והנני ~נין שאלות ב~מההגיעני

ה~~
 שהיה השטר בעל שהודה שמאחר עמ~ם הדין הבית על

 ~דה וגםתנאי
 שנפ~

 לא שנית ששוב ~מר הלוה נאמן הראשון חוב

לו~
 מאו~ה

 מהט~
 ועוד ~תבתם

 אפי~
 שהוא בו נז~ר היה לא

 שנמחל ~טר קיי"ל ואנן ~יעבודו נמחל השטר ~ה ~כי אפילומש~נתא
 בטלשי~ודו

 ל~~
 ~תב לא דהסמ"ע וא~ג נאמן ~רעתי טען ואם

 ר~ים ל~בי יחיד הויכן
 הב~

 מ~ח בסי' ה~י שפסקו והש"ך ו~ט"ז
 אין ל~ן נקטינןו~וותיי~ו

 ל~
 הב~ח בחלוקת זכות שום בידו שהק"ס

~ 
~"~~

 ש"ח שהו~יא האחד
 שחת~ בעדי~

 ו~ו שקר
~~ 

 לדונם
~תבי~ת

 ב~
 כחרס בטל שהחוב הוא הדין ~י עמדי ~ן לא

 הב~ח בשביל טענינןדאנן
~ 

 הלוה ~י דהוה
 למי~

 טען הוה ואילו
 ~~ אפ~ בטל השטר היא ומזויף ידו חתימת ~ת שאין~לוה

 את מ~ירין
 אחר ש~דר דמאחר ס"ג בסי~ כמבוארחתי~ו

 ז~~
 דטרח אמרינן

~~~~
 לא א~ילו ~שתא

 ה~ ט~
 שעפ"י נ~א לק~ניא לחוש יש ~יף

דין
 ת~

 ולא ~חרס בטל השטר
 משו~

 ~דין ש~בתם קנס
 ה~~

 ב"ד

~תבת~
 שוים ~יהא להש~תם שרוצים

 בהחלו~
 ל~ות נכון אין

 דין נגדפשרה
 ~ר~

 דין ~דין כי
 א~

 אד~ בנ~ שאין וצלול
 זה הנ"ל

 חלק שום זיוף אחר ~דר שהיה הש~ח שבידו ~ה הק~סשבידו

~ח~~
 הנ~ל
~ 

~~~~
 שנתן הב~~חט~ת

 רווחי~
 ט~תו אין ~היתר ש~א

 ~ ~~ ~ב ~י~ ב~מ"עמפורש ו~ ~לו~
~ ס~  

 ביו"ד דאי' ~א

 ואפי~שה~א~~
 א~צ ~י~ת

 ~ לי~ המל~

~"~~
 להשוות אם מעל'שנ~~פקו

 החלו~
 ~ון לפי או הב~ח לפי

מאחר
 שה~

 אם ו~ין שבשטר בע"ח בין חילוק שום אין בע"פ
 בע"פ~ולם

 הס~ע ד~' טעמא העיקר דהא הבע"ח לפי ש~ולקי~
ק"ד בסי~

 סעי~
 דשי~וד משום הבע"ח לפי דחולקין הרי~ף בשם ~"ז ס"ק ~

 הנמצא מ~ן כל על חל המנה בעלשל
~~ 

 בעל של השיעבוד עליו שחל
 של דשיעבודא טעמא האי שייך נמי שב~פ בב~ח ולפ"ז טכ"ל מאות~'

~
 הנ~א כל על זה של ~שי~ודא

~ 
~"~~

 תחלה שיקחושטענו
~ 

 ישראל בע"ח לפי בעין שהוא
 עפ"י הדבר נ~ון הפריצים לפרעון שלקחו ממה אחד ~ליפריש ואח"~

 ~ודענא רק דבר של ב~מו להאריך פנאי ואיןהדין
~  

 הדין
 ~א ~ת ה~ן לבע"ח תועלת יהיה זאת חלוקה ש~פ~י מעל'מ"ש ~א~~

 ויש ~ובים ט"ו הוא הנמא אם משל וע"ד להקטן חסרון אדרבה~י
 ובע"ח זהובים חמשה ולשני זהובים ~רה מגיע לא' בע"חשני

הפריצים
 חמש~

 י"ב ישאר הפריצים חוב יתפרע אם נ~א זהובים
 יחלק ואם חמשה להקטן הרי שבעה וה~דול חמשה הקטן ויקחזהובים
 עשרה וזה חמשה זה ויקח ביניהםת~לה

 ואח"~
 מה~שה הקטן יפריש

 הפריצים חוב לצורךשלו
 מי~~ וא"~

 הקטן. חלק ~רע

~"~~
 לא אם ב~ח סידור ~די על המותר יחזירו לא ו~סתות ~רים

 נאמנת והיא אביה לאשתו שנתןמה
~ 

 מת~שיטין א~ן מהם ~ובין דאין נקטינן אש~ו של שבתב~די~~"~
 מה~ובין

 ~קנ~
 והיא מאביה שה~ניסה מה לא אבל הבעל לה
נאמנת

 ב~ו~
 שה~ניסה
~ 

~"~~
 בע"פ שתביעתו לב~ח להחזיר א"צ שנה רביעית תוך ש~בה מי
 מאה' שלום זה והיה ה~ל על בטעמים לבוא פנאיואין

 חופה"ק ר~אפורט ~הןחיים נאמן' אוהב~ם מנאי תקיוד~ל סיון י~גד' יו~
 לבו~

 ו~~ליל
~ 

 היה אחד שאיש אודותעל~~~~~~
 חי~

 ~דינה וברח הרבה לבע"ח
 וחל~ו הלוה של ומטלטלים סחורות הב"ד ושמואחרת

 חלקים לשמנה החנות ~ם וחל~ו הלוה של חנות שם עוד והיהלבע"ח
 למ~ר ב"ד וה~רי~ו מהחנות שמינית חלק מהבע"ח אחד לכלשהגיע
 שבמוסיפין אחרון מהבע"ח א' והיה המוסיפין שפסקו עדהחנות
 הלוה מת ואח"ז מ~ירה שטר לו ונתנו החנות את הב~ד לוומ~רו
 אחרתבמדינה

 ותק~
 ~תחזיר בטענה הב"ד לפני האלמנה

 והחוב להם החנות תחזיר והיא הלוה של יתומים עבור המ~ירהדמי להלו~
 ~סחורות חל~ו על מ~יע והיה זהובים ושמנים מאה היה הלוקח~ל

 אם דעתי לחוות מאתי וביקשו זהובים וששים מאות שלשהומטלטלים
 השאלה ~אן עד לאו אם הדרא שומא דין בזה~ייך

~ 

~"~~
 שהרי הח~ת להדר הלוקח ~ריך ואין הדרא שומא דין בזהאין

 מעיקרא ~ני ודאי וכו' זבנה הש"ס דקאמר ~האפרש"י
 בי~ אית בע"ח דאילו פ~"י נחית דזוזי אד~א ולא נחית דארעאאדעתא
משו~

 ~ות אלא ~לוהי לך היה לא ליה דאמרינן והטוב ה~ר ועשית
 אבל לך הןוהרי

 א~
 דב~עת בע"ח דשאני רש"י ~וונת ~~"ל קנה קרקע

 לו נותנין והשתא מעות רק לו לשלם דעתו היה לא מעותיונת~ת
 נחית דזוזי ואדעתא ~ות אלא עליו לך היה לא אמרינן שפירמעותיו

~א~
 דאינו אחרינא איניש

 ~ת~
 דא~א אד~א אלא מעותיו מתחלה

 שלא מ~ט דבר הוא החוב דאם ה' סעי~ ק"ד בסי' מבואר הדיןוהנה
 יותר לקנות רוצה המלוה אין אם מהקר~ע ראוי חלק להמלוהה~יע
 ו~' מעותיו לזה ולפרע ל~~ן או ~ור ה~ה את ~ופין אז חובומ~די
 לומר י~ל הלוה דאיןהש"ך

 נחזי~
 אגוד או גוד היינו ו~ו' בשותפות

 ~~~ו~
 ~נ~ד

 שבחו~
 לקנות מחויב המלוה היה ולא מועט דבר הוה

 בשעת השתא נתן לא ~רי ~למא מאיניש ~ש א"כהשאר
 ~ו ~יה ~א הב~ח אלא מעות אלאלך ~י~ לא ליה ~מרינן אחז~ל דלא דא~עא אדעתא אלא ~ותיוהב"ד מ~י~

 על~
 אלא

 הלוא~ ד~
 א"כ

 ~ ~~מ~~
 ה~~ח אבל נח~ת דזוזי אדעתא ה~~ע בחובו הב"ד

 היה לא שהרי נחית דא~א אד~א ~ות השתא שנתןדנ"ד
שיתן מחו~

 ~ות~
 אחר מ~ש וא~כ לחל~ין לקנותו דארעא אדעתא שנתן רק

 איהו~~ש
~ 



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

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

~~~

 הרבבדברי~~~~~~
 ~מאה~~

 דבהדיא וז"ל שכתב חעלמא אבד"ק
 ה~רא דש~א דהטעם בה~~קידפר~"י

 ד~
 ~יית בזה

 ~מד ~לוה אפילו לפ~ז מעות אלא עליו לו היה שנא כיון והטובהי~ר
 ל~בות רוצה שאינוו~וח

 הקר~
 ושומא לו שו~ין ~ין לחלוטין אלא

 ע~ל מעות אלא עליו למלוה היה שלא והישר הטוב ועשית משוםהדרא
 הראשונים ~ות ~לא למלוה היה לא אלא ז"א מכ"ת המחילהאחר
 וא"כ ~עו~יו לו הרצה דזוזי אדעתא ד~תחלה הלואה ~תורתשהלוה
 ~ומד~פילו

 ~צוו~
 ~גיחין לא לח~טין אלא הקרקע ל~בות רוצה שאינו

 תהא יורשיו או הלוה יד ישי~ כי אדעתיה הקרקע לו ושמיןבי~
 אבלהדרא השו~

 א~
 כופין אין ה~א מרובה הק~ע ושווי ~ועט דבר החוב

 לרצות המלוהאת
 השת~ ~ות~

 לו ולפרוע למכור ~חויב הלוה אלא
 וא"כ~עותיו

 לבע"ח ~כרו לי מה לאחר מכרו לי ~
 ו~

 וצ~ל ברור
~ 

~~~~
 כהש"ך דלא וז"ל הנ"ל הרב דמ~ש אמרתי

 ס~
 ט"ו

 ו~
 נתן

 ל~ן ~"ך ל~עת הדברים נוטים ולפענ"ד להכרעתוטעם
 ו~מ~רדדייק

 דף ב~וס~ משמע ו~ן רש"י כוונ~
 ל~

 אט~חי ד"ה ~א
לב"ד

 וז"~
 אח"כ כששילם לרבא כפילא דקני לשבו~ לאטרוחי ד~"ד

 אבל ~ר~ונו משלםדהתם
 ר"~

 אפדנא ל~בות הו~רך
 עכ~

 בהדיא הרי
 לבעל וראיתי ה~"ךכד~ת

 ע"~
 שר~ה

~~ 
 מהתוס' כ~"ך דלא ל~כריע

 לא ה~ס~ וז"ל ר"ת בשם שכתבו וכו' ו~זר ד"ה ~"ב ל~דדף
~~זור שיוכ~

 אל~
 משום כפילא קני ולא יכול שאי~ו א~פ ל~זור רו~ה הוא

 ש~א לידי בא שלא אף מו~רח וז"ל ~"צ בעל וכ' עכ"ל לב"דדאטרו~י
 דעת מהכא מוכח דידי' שותא ידענא ולאעכ~ל

 דא~ ~מ"~
 מיד אם

נתר~ה
 לית~

 לו
 לה~יאו הטריחו ומתחלה הואיל ב"ד אטרו~י הו~ ~~~

 די~מאלב"ד
 ר"~

 לשלם רוצה ואינו לחזור רוצה ~וא שעדיין לומר נ~כוין
 דאטרחי' משום כפילא קני לא ולכך לשלם או~ו כופין ~ב"ד י~ולואינו
 ממנו ל~ו~יאלב"ד

 בכפי~
 א~"כ ~תר~ה אם ולעולם

 אע"~
 ~תחלה דעמד

~ ש~דברי נלע"ד ואדרבה ~~"ך ~~ת ~"ד אטרוחי מי~רי לאבדין אלו 
 מוכ~

 האי ~בי בסמוך כדאמר וז"ל ר"ת סיים ~הרי הש"ך כדעת
 לי' קאמר דהא דין ל~יית ~ה דלא מיירי והתם עכ"ל כיפידאפקיד

 ר"~ ואגבי ~ילם ולא שלים זיל נחמןרב
 מדמה הרי מיני' לאפדנא

 שרו~~ האי ר"תלי'
 להא י~ול ואינו לחזור

 דר~
 דבע~~דא היכי כי וא"כ

 היכי ב"ד אטרוחי מיקרידר"נ
 ד~

 ה"נ ב"ד לדברי אח"כ נתרצה
 עומד דעדיין ~וונתו לב"ד דאטרחי' משום כפילא לי' מיקני ולא~ת במ"~

 מביא איך ~אל"כבמרדו
 ר"~

 ~צ בעל ~א ממקום הרי מר"נ ראיה
 לדברי סיוע משם הש"ך עללחלוק

 ~ הש"~
~~~~~

 עודנא
 במ"~

 הורישה לדין דידן ~ין דמיון בנידון הנ"ל הרב
 הר~א על חולק שהט"ז היות ועם הרב וז"ל יורשיןלשני

 א"צ לענ"ד עכ"ל רמ~א כדעת לי קים לומר יכול המוחזק בודאיבזה
 דינ~ האי קאמר מנ~שי~ ~"א דאטו לי קים לדיןכאן

 דברי המה הלא
 והטור ב~שו~הרא"ש

 קב~
 הם ~~א עמהם מסכים ור~א להלכה

 דהראי~ העניה ד~י קלישת אחוה דמלתא לרווחא אמנם במנין~דולים
 על שהקשה דעד כהה יד בידי ר~יא הרא"ש דעת לסתור טו"ז~מביא

הרא~
 ~וי אורתה של שפי~ ~ל הרמב"ם על יקשה

 א~
 בהורישה

 דה~וזל מהא לי~ ותיקשי הדרא לא ~יתה אחר דהיינו דמ~לאירושה
 לאו יורש ד~ותו~אכיל

 כרשו~
 ~ל הר~"ם על קשיא וטפי דמי ~קח

 לק"מ ~רא"ש ~ם לפ"ז ודו"ק דאורייתא הוה ד~זילה ע~"ל אלאהרא"ש

דבשל~
 הדרי ד~דאוריי~א מ~זילה ~איירי ומאכיל בה~וזל

 את~~
 דבריו

 היחיד י~זלו ~ים ~הם בשביל דהאשפיר
 אב~

 ~ן הדרי דלא בשומא
 התוס~ כמ"שהדין

 ל~ ד~
 ~א

 ד"~
 ~י הדין ~ן דה~שון וז"ל זבנה

 מחזיר~ין
 ~כו~

 מהדר והישר הטוב עשיית ~שום אלא וכו~ לו ~וא
 בשם ה~"ש לשון הב"י הביא וכן~כ"ל

 הרמ~
 הישר ו~ית וז"ל

 עכ"ל דתיהדר רבנן אמרווהטוב
 מ~ילי ראיה הטו"ז מביא ~י וא~

 אמרי לא יור~ים בשני~ דבדרבנן דאפשר דרבנן ל~ילידאורייתא
 אמרו והם והטוב ה~ר משום איכא א' ביורש אמרו דהםדליהדר רבנ~

 הואיל יורשיםדב~ני
 וה~

 והישר הטוב ~ם ל~יהדר בעי לא לקוחות
 חזקה ראיה זו איןוא"כ

 לדחו~
 שפסק הרא"ש פסק בה

 ~ל~
 ל~שה

 לה~ה ק~עו ג"כ שהטור ובפרט רב ~שה וקיי"ל~תשו~
 ורמ~

 ~"כ
 אחריונ~שך

 וא~
 כתב עוד לי קים לדין כאן

 הטו~
 ~ירי שם וז"ל

ב~
 פטורין א~י שם פירוקא ~כח לא רבא דהא ביניהם ח~ו

 שחלקו ~יירי ד~ני~ אמר לא ו~מאי ~תני וה~י ~חסרא חסורילו~ר והוצר~
 לא בזה ד~ם נראה ול~ד ~כ"לוכו~

~~ 
 הרא"ש ~א לו

 ל~
 פסק

~~
 ~~רא

 ~כ~
 ~~רשין

 ~~~ ~~~ בח~ א~
 נ~ד

~~~ 
 שהניח

אביה~
 דא~כ שחלקו ~נ~ ~וקי איך וא"כ

 חייב~
 לשלם

 מח~
 שהניח

 וכו~ אחריות כ~~רש"י נכסים אחריות א~יהםל~ם
~ ק  

 משלו
 פטורים קתני ומתני~ נ~סיו דאישתעבדל~לם חייב~

 ~לשל~
 ד~תנ~ דרישא

 דהא בחלקו ל~קמא ואיכא קרקע הנ~ח ~לא אייריב~"כ
 ח~

 נ~ד ~קרקעאלא אי~
 קרק~

 ~כל א~נם ודוק
 ~א לדינא ~ידי נ~~ ~ ~

 דדין שכ~ הטו~ז נמי מודהבלוקח
 א~רינן ו~ר ~לוקח שאני ~

לוקח דל~
~ ו~ ד~~  

~ ~~ ~~ ~ 
~~~

 הרב בדבריאשת~ע
 הנ~

 וז~ל ש~תב
 שה~ ודאי ו~ו~ שב~"ס אורתה בפי~מחולקיס ו~~ ש~ש~

 ~~~ים
 דבר~ ה~ההש"ע שדב~

 ~ה~ר הרא~ש דבר~ הם הר~"א ודברי הר~ב"~
 ~םכדכתב

 פ~ בס~ הסמ~
 נותן ה~חילה אחר הנ~ל הרב א~נם

טעם
 לדע~

 יורש דבחד שכתב מדנפשיה ה~~ש
~~ 

 כיון ~בנה
 ה~~ ל~ב~ והישר ~~ב שייך ולאבחנם שיור~

 דנקט והא ~לוה ל~בי אלא
 של ק~ע נטל דהשני כיון יורשים בב~ היינו הדרי לא דבאורתההש"ס
 עשיית דחשיב כזבנה חשיבאבי~ם

 טו~
 יורש ל~בי וישר

~ שנט~  נ~ד ~ישר הטוב לעשות א"א הכי משום בקרקע חלקו והפסידשנישמה 
 נ~ד רעה ולעשותה~וה

 היו~
 לא זה וחי~וק בדוי טעם וזה עכ~ל

 בשום ולא בש"סמצינו
 פו~

 מופרך והוא ואחרון ~שון
 ~כ~

 צדדים
 קשה ע"ז בחנם ויורש הואיל גרע אחד דביורש דלפ"דחדא

~~ 
 הורישה

 הט~ב נמי ~בי~ שייך ולא בחנם יורש נמי הוא ~רי כזבנה ~והמחיים
 ו~דוהישר

~~ 
 אורתה הש"ס דנקט הא ר~"א דלדעת במ"ש לי

 ~"א דהא ז"א יורשי~ ב~' היינו~~רי ו~
 ~ר~

 והטור דהרא"ש ~תרי~
 דב~ ~דין ~חיים פי~ו אורתה דקא~ר ה~~רא דברי פירשווהמה
 זה דין ודומה דנפשיה מסברא ~א"ש המציאיורשים

האחין שאחז"~ ל~
 לקוחו~

 הניח אם אבל וז"ל ב~שו~ ה~"ש כ' דהרי ו~ד הן
 ~א וכו~ וחלקויו~ים

 הד~
 נ~א הן לקוחות שחלקו ~חין דקיי~ל

 לו שהי~ חלק ~כר אביו שדה שירשאותו
 בקרק~

 בחובו אביו ש~בה

ואח~
 ל~ ו~ה אבי~ של שהיא בקרקע לו שהיה חלקו הק~ע לו מכר

 לחלקו שנפל מי נחית דארעא אדעתא כי הדר דלא ~נהכמו
 זבנה כמו נחית דארעא אדע~א דהיורש הטעם נתן דה~"ש הריעכ"ל ה~ומ~

 ד~ה בהא ~לתא תליא ולאלאחר
 ה~~ ל~בי ר~

 דקנה משום אלא
 דא~עתא אמרינן ובקנה אביו של בשדה לו ש~יה ק~ע בחלק זוקרקע
 אדעתא דנחית דמוכח דהיכי תליא דבהא נמצא נחיתדארעא

 ~ום ולא הדרילא דאר~
~  

 א~רינן הוה ~ה דמשום ליה דהוה
 אחיו חלק ~ם ולהדרקר~ע דליהד~

 חל~
 של ~~ע

 אב~
 ענ דהא

 שניה~
 מוטל

 ודאי אלא הטו~ז ~~ש ה~רעשיית
 טע~

 ונחית ~ואיל דהרא"ש
 ~ הדרי לא תו דארעאאדעתא

~~~~
 סברא ~~י רצההרב

 וטע~
 דדוקא הוכחה ~המ~יא דנפשיה

 דאית~ וכיון לא מעות בנטל אבל קרקע השניבנטל
 היסוד

 סיים הוא הלא דבריו סותר שאני הרב בעיני י~ ואל הבניןנפל
בדבריו

 שהאמ~
 וא~נם ב~פה והב ואת אוהבים ~כל אהוב

 ~ת והוא קרקע אחיו שירש ולא וכתב זה ~דיןסיים ה~~
 וכ~

 ~טור
 החנות דה~קח סלקא ובהא נחתי בהא כן אינו שב~עותהרי

 א~
 להדר

 ולית א~רינא איניש ~מודאיהו
 צרי~ ד~

 יצ"ו וה~ליל לבוב ~פה"ק ~א~רט כהן חייםנאום ~' בשש
~ 

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

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

~~~
~ ~~~~ ~ו~~ ~~ ~~~~ ~~ ~~~~  

~~ ~ 

~~~
 שמעון חתן ראובן שבין דו"ד בנידון דעתי לחוות שאלתניאשר
 לו שיש שטח"זש~ציא

 ~ש~~
 ~ן ב~טח"ז ונ~תב חותנו

 הןבראוי
 במוח~

 חותנו וש~ון
 י~ב אביו בחיי ~

 ~ ואח~
 י~ב

 ראובן חותן ש~ןאבי
 ו~~

 חות~ בני נ~ד בט~ה בא ראובן
 ש~ן

 בשטח~ז שנ~תב ~חר חותנו אבי יעקב ~~בון ~ם ח"ז חלק לושיתנו
 הן בר~י~ן

 ~ ~ח~
~~~

 בת~ו~ הוא ~~נים שאלת זו שאלה
~~~ 

 ותשו~ ~"ט ס~
סי~ן ר~

~ 
 נוטל שהחתן פ~ו ות~וי~ו

 אבי ~נ~י ~~
 נוטל שבודא~ דינא בה~י ספיקא בי~ לית רש"ל ו~לח~ז החות~

 ה~ת~
 ~י

ירו~ ח~
 ~כל

 א~ ~
 אם ~וי ב~ל

 שי~ל~ ~
 ~שטר ~כתוב ה~ב לו

 ~~רוה~קפק
 וה~ ~ד~ ~ו~

 הדין יתן
 מס~~~ ור~

 ~די~א
~רש"ל ~

 סי~ ב~ו~ הש~~ כ~
 וכן ק~ד

 אה~ בש~~ ר~ פ~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  ~ע~' ק~חסי~ 
~ 

 וז"ל
 ו~

 ~~ ~~ח"ז שנוהג~ן
 יכו~

 ~קנות
 ר~י הן ב~תושאין ~ א~

 ~ח~ ה~
 וכן ~כ"ל

 הסכי~
 ב~שו~

~ ~  דבר לחדש ש~א אלא י"ד ס~מ~לין 
~ 

 וה~א ב~~ים נ~צא שלא

דדוק~
 ~חמיו ~זבון שום ~ן אין אם אבל מחמיו ~~ן ~יזה יש אם

 דבריו הביא והש"ך ח~ו אבי ~נכסי ~יה שום ל~ןאין
 א~

 ולע"ד
 פסקו לפסוק ~ובלים דאנו חדא ~ים מ~מה ~~י~ לפסוקדאין

~  שקב~ד
 בש"ע

 ור~
 זה בדרך לה~ות די~ל להלכה ~בע

~~ א~
 ולא ~חזק הן ~וי ~ן ברש~תו שלא

 חי~
 ~זבון איזה נשאר בין

 וכן ~א או~~~ו
 פס~

 סתם פסק ~רש~ל וגם הרמתה בת~בתו
 האי ~פ~וק לן אין ~נן נ~"ד ו~ד בכך לחלק א~ ~וםאישת~ט ו~

חי~~
 והוא אחרינא מטעמא דמהר"מ

 ד~ר"~
 ~א

 חי~
 אלא בכך

 שהרי וז"ל ~כתבמ~ם
~~ 

 בנכסי ז~יה להחתן ~ין מהר~ל םברת לפי
 או וכו~ הת~אי ~ח אלאיעקב

 ישל~
 מן אף ח"ז לו ~ית~ או חובו לו

 אין י~שה כאן שאין וב~ום ו~ו~ עזבון חמיו ה~יח לא ו~ריה~י
 אב'הם אבי ומנכסי ~ביהם חוב לפרוע~~יבי~

 ביא~~ו כב~ ה~
 'כול בע"ח שום שאיןלמ~לה

 ל~בו~
 ~ב~ '~~~ עיי~ ו~~ ~ן

 בי~רנו
 נתכוין~מעלה

 ל~
 נשמע ~כל דבר סוף וז"ל ~ני~ ~יל

 ר~וי ~~~~ יהי~ דאבא דאבוה מנכסי ~ובה בע"ח שאין אמת דין~~ן ~ד'~ו~ דלכ~
~ו

 דמ~ מטע~
 ~אתינא אבוה מכח ~ר

 עכ"~
 דפס~'נן דלדידן נמצא

 כ~"ש ק~תינא דאבא אבוה מכח למימר מצי דלא סובר ו~~"ע~הש~ע
 ק~ד םי~~ש~ך

 י"~ ס~
 הלוה ובני מדכ~ קאמר דה~חבר לדבריו ו~ל

אומרי~
 ראשון מת אב'נו

 וי~
 דלא אלמא לנו ~וריש בקבר מו~ישיו את

 אביו שירש אביהם מכח אלא קאתינא דאבא אבוה מכח ~מ~ר דמציס"ל
 סב~ דהש"~ הרי עכ"לבקבר

 מכח אמר מ~י דלא
 אב~

 קאתינא דאבא
ולפ"ז

 נסת~
 ב~"ח אין הדי~ות דלכל ~ש מלובלין ד~ר"מ היםוד

 ~ח אמר דמ~י ~טעם או ראוי מטעם יהי~ דאבא דאבוה מנכסי~ובה
 לפמ"ש ~אתינא דאבא~וה

 דהש~
 אבוה מכח אמר ~צי דלא פו~ק

 לפ"ז קאתינאדאבא
 שו~

 בע"ח אין הדיעות דלכל מה~מ דכ~ למה ליתא

 ~י~ ה~רשוני עבודת בתשובת ~"כ ו~אתי דאבא דאבוה מנכסי~ו~~
 דהוכיחע"ב

~"~ 
 כולל ראוי לשון שסתם

 דאבוה נכסי ~~
 ~ם עיין נשוי שהיה מי דפרקמ~ניתין ד~ב~

 וא~
 כן ~ם כן

 וגם קאתינא דאבא אבוה מכח אמר מ~י דלא ליה סביראה~~וני עבוד~ בע~
 ~כ~ר י~ דפ~ ~הא תיקשי דלא לתרץ ה~ובה בסוף כ~ ~ופי~מה~מ
 דפ~~משי~ת

 וז"~ מ"~
 בד'נ' ש~ה וז~ו התם אמר ~ופא מ"ש ובפ~

ממונו~
 דפריך וא~ג

 אמ~ מ~י ~ת~
 תדע קאתינא דאבא אבוה מכח

 תחתד~ת'ב
 אבותי~

 ו~ו~
~  

 ב~רכה ~אי וא~ לבסוף התם לה דחה
 דכתיבהוא

 ו~
 שכ~ א~פ"י די~א ו~נין למלתא ראיה שום שם אשכח

 לענין ש~ה אעפ"י מ"מ ~רשב~א~שם
 דינ~

 הו~יל מ"מ ו~~ הלכה כן

~וקש~
 ~~~ם ולפ~"ד עכ"ל כו~ אחרים ל~ומות מיני~ י~פינן לא היא

 פס~ ~~~
 ~ח א~ר דמ~י ~הל~תא הש"ע

 אבו~
 נשאר לא וא"כ דאבא

 לא וזה מהראוי ~ובה ב~ח דאין והוא א~ טעם אלא~~~מ
 נ~~~

לשו~
 דינא ב~אי בספיקא נשארו תרו~י~ו ורמ"א ורש~ל פ~סק

 לאיד~ לה~ר~ אפי~~ה וה~"~
 מסתפינא שכ~ ואף מהראוי גובה דבע"ח גיסא

~"~~
 ~רא לאו

 פשוט~
 י~א נמצא ~ראוי ~ובה ב~ח דאין ~וא

 ח~~ו הניח ~לאדאף ~נ~
 ~ו~

 ד~א אביו מנכסי החתן נובה ~פ"ה עזבון
 יכולי~~ין

 מכח אמרי דמ~י מטעם לדחותו
 אבו~

 ~הא ~אתינא דאבא
אמרן

 דהש~
 וע"כ הכי ס"ל לא

 ס~
 בברכה האי ואמר הש"ס כדמסיק

 מן ~ובה בע"ח דאין ראוי מטעם לד~ותו נמי יכולים ואין דכתיבהוא
 מש~~~וי

 ס"ס הוה מהראוי ~ובה בע~ח אי דדי~א ס~י~~ אלא יהא דלא
 ~ראוי גובה בע"ח דלמא אחד~םפק

 ואת"~
 הר~וי מן גובה דאינו

 בש"ע באהע"ז ורמ~א ~רש"ל דפםקו הא יהא דלא ספק איכאאכתי
 בי~ ד~ דה~יובת~

 ~פק בראוי אף להקנות יכול ~ו~ בראוי
~~ 

 ומ~רף
 ~פי~ וא"כ מה~וי ~ו~ה דבע"ח הלכתא שמא ס"ס למי~וי הר~~וןלס~
 או מחמיו עזבון איזה י~ אם בין בכך לחלק אין מל~לין מהר"מלדברי
 שפ~~ו ורמ"א ~רש"ל הלכה דלמא ~ראוי ~ובה בע"ח דאין ואת"ל~א

 דא~ב~ת~
 גוב~ בראוי ~ין בשטח"ז נ~תב

 ולא דאבא דאבוה ~נכסי אף
 ם"ס ד~"י כ~ ב~~ות ~~ס~ וידוע ~בון איזה חמיו ~ניח אםחילקו

~מו~יא~
 ~קי ~סתם לדון נ~ד לכן ~לכה ~~ש ~ק וכוותייהו ~ון

~ר~א
 ומה~

 חצי לחתן לה~~תו
 ח~

 דאבא דאבוה מנ~י אף זכר

~~
 שבתשו~ ואף ~ר"מ לחילוק ~חוש ואין כלל עזבון ~ניח לא שחמיו

 א~ ~יח קי~ד ס~~~
 לח~

 של ~נו בין
~ ~  

 דידי' ~בדא לנ~דון

ו~
 צריכים ~נו ~ין ד~ד~ ד~ובדא

 לח~ ד~~
 ~~מ ד~תב ~א

 י"ד ~י~~~לין
 ~ עיי~

 ~בריו ~ב
 א~

 דבעובדא דמלתא ~רווחא

 ~שהדיד~
 היה כך שהי~

 ש~
 ~ח הזכרים באו

 יר~~
 א~ילו וא"כ

 אפי~ ~לם אבל ע"ש הבת לדחות האח~ם מצו הוו לא ~ה~מ סברתלפי
 מ~ום לכך חי~ינן ~א קאתינא דאבא אבוה מכח ~מימר דשייך~יכי
 בברכה אבותיך דתחת הגמרא~דמסיק

 נא~~
 וראיה

 דה~~
 ~א

 דמלתא כללא וז"ל כתב התשובה בסיום דהרי דמלתא לרווחא אלאדבריו ~~
 ~ת חובה מצאתי ולא צדדים וצידי ~ד כל על חפשתי ~ו~בנ"ד

 ומהרו"ך ורמ"א ~רש"ל עולם גדולי בה דמיירי דבנידוןואעפ"י די~
 דאבא מאבוה להם שנפלו בנכסים היינו ~~~ליןומ~ם

~ 
 לפלפל

~למ~~
 בה

 ~ני~
 לזוז ואין כדרבונות דבריהם מ"מ אלא ו~כאן ל~ן

 שהסכ~~~~
 הרוב

 האידנא בהם שנ~~ין שטח"ז נוסח שלפי מה~

 זכר חצי ל~תןי~
 א~ל ~אבא ד~וה בנ~י ג~

 בנ~
 שנפ~ו בנכ~ים

 לחלק כ~ שבנ"ד מבואר לפ"ז ע~"ל ~ובה ~ד ~אתי לא דאי~א~אבוה
 לזוז ~ין אבל דמלתא~לרווחא

~~ 
 שיש הנ"ל ~~~~ונים רוב ש~כימו

 ~רש"ל והיינו דאבא דאבוה בנכסי ~ם זכר חלק חצי~~חתן
 דא~ן ~"כ דכ~~הש"ך ור~~

 ~כח ל~י~ר ד~י ~~
 אב~

 קאתינא דאבא
 לעיל~"ש

 בש~
 חנק חצי להחתן דיש סלקי ו~הא נחתי ~~א הש"ך

 דא~ו~ בנכסיז~ר
 דאבא

 אפי~
 ~לל עזבון שום ח~יו הניח דלא ~יכי

~ 
~~~~~

 הניח אם מהר"מ ל~ת דאפי~ו ל~ודיע ~"כ צריך דא
 ואל עזבון חמיו הניח שפיר ליה הוהוספרים קרקעו~

 יט~
 לומר אדם

 ~~רים מקרקעות חוץ ~כתב~לא
 ד~

 באם אלא נכתב לא
 ~יתןהיורשים רוצי~

~~~ 
 א~ל ו~רקעות ~פרים יתנו לא אז זכר ח~י

 כשאי~
רוצ~

 אלא ח"ז חלק ליתן
 ל~ו~

 חובו י~ה לא תיתי ~יכי חובו

מס~י~
 שלום ואומר וא~א בזה ודי ~קרקעות

 אביך ומנאי מאד"~
 רפא~רט כהן ח~יםהזקן

~ 

~~
 דף ב"ב ~במם~ וכו~ ~ר א~ל בד"ה התוס~~~ו

 ~ל ~ש דאומןבש~א מ~
 הסוגיא~

 אריא מאי וא"ת
 דאי~ או~

ל~
 דמסר ~יכי חז~ה

~ 
 שיש כיון נמי אחר אפילו בעדים

 עדי~
 שבא

 דמסיק למאי ראה לא ואפילו פקדון ב~~רתלידו
 ד~רי~

 לו להחזיר

 עכ"~בעדי~
 עפ"י לתרץ ~~ע"ד

 מ"~
 דאומן ובב~~י ברא"ש הובא הרי~ף

 מ~ו דין לואין
 אפי~ כל~

 לומר דיכול א~~ סהדי ובלא ראה בלא
 להד~~

 החזרתי~א~
 ל~

 ~~ בשם ב"י וכ~ נאמן אינו זבנתיה אמר אם אפ"ה
 ~יש~מ~יד

 ~אח~וני~
 ואמרו הרי"ף כדברי ~סוברים

 ל~
 זה אין

מ~
 לפ"ז א~לם ~~וין בעה"ב שיהי~ לאומנין התקינו שתקנה לפי באומן
 ס~ד דרבה למימר~יכא

 דהתקנ~
 א~א הוה לא לאומנין שתיקנו

 שבו~ דבעי במ~ו~יהמניהו ד~
 היכי אבל דנאנסו במ~ו דהיינו דאורייתא

 פטורים דהוו ~~וד~ו"ל
 ב~

 שבועת שנתקנה קודם דהיינו שבועה
היסת

 ~כה"~
 שנ' לא רבה קאמר שפיר והשתא ~מגו ליה מהימנינן

 מ~י אלא דלהד"מ מ~ו לו אין א~כ בעדים לו דמסר חזקה ~ו אין~אומן
 ~ו דמסר היכי אבל ~ישבע צריך שהרי מ~ו דין ~ומן אין ו~~הדנא~סו
 דלהד"מ מגו לי~ דאית ב~דיםשלא

 ~רי~ ו~
 לישבע

 נא~
 באומר ג"כ

 הו~לקו~
 וא"~ בידי

 אפי~ דבאחר אחר ובין אומן בין חילוק יש שפיר
 לומסר

 בעדי~
 אעפ"~ דנאנ~ו במגו בידי הוא לקוח לומר נאמן מ~מ

 ~ישבע~צריך
 ~ק~ ול~

 ה~י אי אביי
~~ 

 דבמ~ו דס"ל כמו
 דל"~

 נא~לישב~
 והשיב ד~חזרתי מגו ליה אית הא נמי בעדים אפ~ א"כ

 לו להחזיר צריך בעדים דהמפקיד משום דהחזרתי ~~ו ליה ד~יתרבה ~
 אצל המפקיד בד"ה תוס~ קו~ נמי ל"ק ולפ"זבעדים

 וא~ת וכו~ חבי~
 נאנסו טעין בעי דאי במ~ו להימני~~כתי

 דז~
 דלא ~קינו אומן דגבי

 וא"כ דנאנסו במ~וני~ימני~
 פרי~

 ~ומן דאיירי מראה ש~יר א~יי ליה

~ד~
 ולא עדים דאיכא לי~ תיפוק ראה ל"ל ו~"כ דנאנסו במ~ו מהימן

~ו~ל
 שו~

 ד~א מגו
 רב~

 ביה והדר דוקא בעדים לו להחזיר ד~ריך ם"ל
~רבה

 לאביי והוד~
 דא~~

 ור"נ בעדים להחזיר
 ב~

 ~רא דאין ס"ל י~חק
 באומן~דתיקנו

 ד~
 שבו~ דבעי ואע"ג דנאנם~ ב~~ו ~ימני~

 דם"ל
 כ~ת דאורייתא שבועה ליכא נמי נא~סוד~בי

 דס~
 בתוס' ועיין הכי

ד~
 בד"ה ל"ד

 הו~
 וק"ל ~דיב~ר בתחלת וא~ל שבועה מחויב

~ 
~~~~

 התוס~ דכ~ו אהאמהרש"א
 הו~

 ליה למיפרך אביי מצי

 אלא נאנסו א~ר בעי דאי ב~~ו ניהימני~ ~מי בעדי~א~

~ל~
 אסיק

 אד~תי~
 ~~ ~פי מיהו מהרש"א וז"ל ע~"ל כו'

 דהא לקמן
 ~רא~ נמי אביי ליה~פריך

 עבדו
 אע~~ כ~

 דאית ~נא דאיכא
 ל~

 א~~~ל~
 חבירו

 בעדי~
 בעדים לפר~ו צריך

 ם~
 ב~קדון ~ודה עצ~ו

~ום
 דאיכ~

 ~~יפרך הו~ל ~פשי~ות ק~ אכתי א~כ ד~אנסו ~~ו



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

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

~~~

 נלע"ד מה~"א עכ"ל ודו~ק ~חנסו אמר בע~ דאי במגודל~ימני~
 ~תו~ דרו~י~ אמ~י ~וד לכאורה תיקשיד~א לת~

 מאן דאפילו להוכיח
 ת~שי הכי לאו דאי ~י~ן מ~ו איכא כי בעדים להחזיר צריך ליהדאית
 דסברא ~~ן ביד ~דו דראה ברייתא ~אי לרבה אביי ליה ~~ריךמא~
 המלוה ליה דאית בשבועות תנא איכא הא בעדים לו להחזירדא~צ

 א~
 כו~ כוותיה רבה ו~בור בעדים לפרעו צריך בעדים~י~

 ד~
 אינו

שה~
 לעיל התוס~ כתבו

 בד~
 ~ון וי"ל וז"ל וכו~ לו מסר אבל

 פקדון בתורת אם מ~ר בתורת אם בפניהם פירש ולא ~ם בעדיםלו שמ~
 דלא כיון לו מסר לתקנו דמסת~א ~זקה לו אין אומן דוקא~ו~כי

 פירש מדלא אחראבל פי~
 שה~

 מכר מסתמא פקדון
~ 

 מתנה
 רבה דיסבור התוס~ קא~י מאיו~פ"ז ע~"~ הו~

 כתנ~
 ~לוה לי~ דא~ דשבועות

א~
 ~ירו

 בעדי~
 שמס' שמיירי הכא שאני הא בעדים לו להחזיר צריך

 ב~קדון אם במ~ר אם בפניהם ~ירש ולא ~ם בעדים~ו
 וא~

 לא

דמ~
 עדים בפני חבירו את במלוה מיירי התם דהא דשבו~ת להא
 להחזיר צריך שפיר וא"כ ~לואה שהוא לעדים ידוע ע"כו~הלוואה

 ס~ל דשבועות דתנא ל~ה מנ"ל סתם לו שמסר הכא אבלבעדים ~

כוותי~
 ~ו' עבדו דרחה אתנא דשבו~ות תנא פלי~ לא בהא דשמא ב~א

 ~~סר ~עדים לפני פירש ולא ~ואיל עדים בפ~י ל~חזיר דא"צ נ~יוס~ל
לפניהם

 א~
 תיקש~ ועוד לו נתן ~תקן אם במ~ר

 דכתבו אמאי לכאו~
 ז~ לפניהתוס'

 דט~מא מ~ו חשיב לא דהכא לתרץ לו דנראה
דצריך דמ"~

 בעדי~ להחז~
 כאלו דהוה בשבועה הימני' ד~א דכיון מ~ם

 כיון ור"ל וז"ל מלובלין מוה~מ ופי' וכו' בעדים א~א לי תחזור אלאמר
 שלא כדי בעדים לודה~יד

 יכ~ו~
 ~כו' בידי הפקד~~ לא ויאמר בו

 הפ~דון קיבל כאילו והוה וכו' בעדים א~א לי תחזיר אל אמרכאילו הו~
 תיק~~ ולכאורה עכ"ל בעדים אלא ה~זרתי ל~ר נאמן יהיה ש~אבתנאי
 מכר בתורת אם העדים פירש~בפני ו~א סתם לו דמסר ה~א אייריהא

א~
 יאמר ~לא כדי בעדים לו דהפקיד ה~כחה מה וא~כ פקדון בתורת

 לי תחזיר אל בהדי' לו אמר כאילו דהוה דנימא בידי ~פקדת לאלו
 איכא שפיר פקדון בתורת לו שנותן פריש אי דבשלמא בעדיםאלא
 ~ו אומר ~אילו היה דכוונתו ש"מ עדים בפני ופירש הואיללמימר
 דאיי~י לעיל התוס' מ"ש ~פי אבל בעדים אלא לי תחזיר אלבפירוש
 תחזיר אל בהדיא לו אמר כאילו יהיה למה א"כ ידי~ בלאבראיה
 וע"כ לי מכרת אלא בידי ה~דת לא ולומר ~כפור מצי אכתי דהאו~'
 מסר לתקנו מסתמא דאומן דמאחר ל~מר ~ם התוס' דכוונת לומר~ריך
 שהוא פירש דלא כיון~ו

 מ~
 תחזיר אל בהדיא אמר כאילו לי' הוה א"כ

 יהיה שלא בתנאי ק~בל כאילו ו~וה בעדים אלאלי
 נא~

 החזרתי לומר
 נאמן אין דנאנסו מ~ו לו יש אפילו והלכךוכו~

 דאיהו החזרתי לו~
 ~תי ~ת תי' דלעולם מהרש"א ~ו' מתורץ והשתא אנ~יהדאפסיד
 א"כ וכ"ת דנאנסו מ~ו ליה דאית הא אדעתיה אסיק לא דאביישפיר
 הא וכו~ עבדו דראה מהאי אביי פריך מאי ד~קמן התוס~ קו'תיקש~
 חבירו את המלוה ליה דאית ~שבועות תנא~יכא

 בעדי~
 ~הח~ר צריך

 כדאמרן הקשה דא~יי קשיא לא הא כוותיה רבה וי~ור בעדים~~
ל~יל

 ד~מ~
 לא

 פלי~
 דבשבועות אלא עבדו דראה אתנא דשבו~ות תנא

 ממלו~איירי
 ס"ל ולכך הלואה בתורת שבא לעדים ידוע הוה דאז

ד~י~
 בידיעה שלא בראיה בעדים דאיירי הכא אבל בעדים לו להחזיר

 נהחזיר דא"צ דשבועות תנא האי נמי מודה דרבה אליבא התוס'כמ~ש
 הכי לקמן התוס' ד~תבו והא ~ביי קו' זהו ס"ל כ~ן רבהוא"כ
 ממנו ל~ה פריך לא אמאי ה~שיא לתרץ תחלה כתבו דהתוס'~ירושא
 מ~ו ~שיב לא דהכא ותי~ודנאנסו

 משו~
 הוה וכו' הימני~ דלא כיון

 לא הלכך בעדים אלא תחזיר אל בהדיא פירשכאילו
 מהי~

 וע"ז במ~ו
 להחזיר ~ריך ליה דאית מאן דאפילו נראה אין אבל התוס~כתבו
 מגו איכא אי אפ"הבעדים

 מהי~
 ~ברא למימר ליכא ~"כ דהא

 בעדים להחזיר צריך דלמ"ד דהתוס'קמייתא
 ~ע~

 אמר כאילו דהוה
 שלא בראיה בעדים איירי הכא ~א בעדים אלא ת~זיר אלב~דיא
 למימר וליכאבידיעה

 כדאמ~
 לעיל

 דבאו~
 מסתמא

 ה~
 כאילו

 מאי תיקשי דא"כבהדיא פי~
 פרי~

 ~נא ~ה סבר דלמא עבדו מראה אביי
דש~ועות

 ו~
 משום דשבועות להאי הא דמיא דלא אביי ~ו~ תימא

 את דהא בידיעה שלא ב~דים איירידהכא
 מסת~ דבאו~ אמ~

 ~~ה

כאי~
 עדות שפיר והוי ~ירש

 א~~ בידי~
 דאפי~ לומר

 באו~
 מ~מ

ל~
 ~~יר אביי ~~ ואתיא כפירושא סתמא הוה

 ו~
 דאפ~ ~~ח שפיר

 ול~א דנאנ~ו מ~ו דאיכא מודה דש~ועותתנא
 לסבר~

 דהתוס~ ק~~א

~~~ ~~ ~  ~ ~~ ו~ 

~~~~
 מ~ני~ ד~דיפא ל~י תימא וכו' עדים דאיכא אי בד"ההתוס~
 ותירצו ו~~ למיפ~ךהו"ל

 דה~ וי~~
 דאיכא אי

 עדי~
 ו~~

 מצית לא דתו עד~ם דל~א לאואלא
 לאוק~

 מאי דא"כ ראה בדלא
~"ל

 פשי~
 ליכא דכי

 עד~
 ולא

 ד~י~ רא~
 שום כאן ואין

 בראה איירי ודאי אלא~אש~טינן חידו~
 ~י~ או~ ואפ~

 עכ~ל
 דיש היכי דהאי~לא ול~ו~

 לת~
 תי~א בלשוץ להקשות להו הוה לא

 ~ית דלא שכתבו התוס~ ת~ על להקשות ישדלכאורה ונל~~
 מאי דא"כראה בד~ ל~~

 ק~~
 להק~ות יש ~ז

 דל~
 בדלא איירי ~לם

~  דרמאי ~ובדאוהיינו 
 דפומבדית~

 ראיה ~ו שלא
~ ג  

 של
 שלו ~וא סי~ים בו שהיה ~לאעין טב~

 שפ~ וא~~
 חידוש ק~ל

 דף התוס~ כדכתבותימא דל~
 מ~

 דב~~~ ל~ ק~מר שפיר ~ה ~א
 אינו

 לומר דירא במגונאמן
~ 

 כאותו ~לית שראו ~דים ויש הואיל
 וכו' בידו~ו שה~

~  ר~ 
 של ג~רה ראיה שאינה אעפ~י ~מר תניא

 מסברא ולא~וקי התוס' עכ~ל ~מורה ~יה שאינה ~פ אף עניןבכל משמ~ ~בריית~ ד~ני ~אה ו~' סימנין בו שהיה אלא ~יןטביעת
 ~ה דלא ד~יכי קמ"לזו

 ראי~
 גמורה

 ש~
 ~ין טביעת

 דמהי~
 והא

 ראה רבא דקאמר אהא הרשב~ס כפי~ פירושו ראה בברייתאדת~יא
 וז"לתניא

 ~וא~
 ובעדים ~כשיו

 ז~ אב~
 לא כ~ראוהו העדים וגם ו~ו'

 אי ו~פ~ז עכ"ל ~וא זה אםהכירוה~
 נ~~

 נסתר רשב~ם כפי'
 כ~י' תניא ראה נ~ש ואם~תוס' תי~

 ~תו~
 דהכא התוס~ תי' א"כ התם

 וי"ל ותי~ו ל~י תימא ~~קשו התוס' בכוונת כך לכוין ואפשרא"ש

דכוונת~
 שם שבתוס' הרשב"א לפי' וי"ל פירשב"ם לפי תי~א לומר

 וק"ל~
~"~~~

 ~כתב כפי לדחוק א"צ
 הרשב"~

 מתיב בגמרא אמ"ש
 בעיני נראה לרבה לסיועי לאביי רבא מתיב וז"ל ל~הלסיועי רב~

 דאביי ותיובתא דרבה כוותיה תניא בבהמ"ד רבא אמר זהדבלשון
 ~א אמאי יקשה דלא לפרשוכונתו עכ"~

 קא~
 וקאמר לאב~י רבא מתיב הש"ס

 ו~כן דרבה סיי~תא ותפיס לאביי תיובתא ~בק~ וא~י לרב~לסיועי
 לפירושו ויפלא בבהמ"ד רבא אמר הזה דבל~ן בעיניו דנראה רשב"םכ'

 דרבה כוותי' תניא תרוייהו ~בהמ"ד רבא אמר איממנ"פ
 כדנקטדאביי ותיובת~

 הרשב"~
 רק ה~"ס תפס אמאי א"כ בלשונו

 ואי דאביי ותיובתא ~אמר רבא ~ברי נמי סיים ולאדרבה סייעת~
 ~ב~

 ~ופי'
 שביק אמאי גופא לרבא תיקשי דרבה סייעתא אלא בבהמ"ד אמרלא

מלומר
 א"ש דל~יל דברינו פי ועל דאביי תיובתא נמי דה~

 ראה או בט"ע גמורה ~איה ~יינו ראה אי נסתפק גופאדרבא
 ראיהאפילו

 שאי~
 בטביעת

 עי~
 ל~תבי ליכא ו~פ"ז בסימנין אלא

 ראה ב~א דאי איירי בראה ברייתא דע"כ ולומר ברייתא מהאילאביי
 ראה בלא איירי דד~א קמ~למאי

 לאש~ינן ואתי ~מור~ ראי~
 מ~ש דרבה סייעתא דהוה למימר איכא ~~ה אבל ~מורה ראיהדב~ינן

 בראיה דאיירי דברייתאלראה
 ~אינ~

 היטב ודוק גמורה
 נראה וכתב דדקדק אחרת כו~ה ~רשב"ם בדב~ילכוין~~~~~~ ~

 ~ה כוותי' תניא בבהמ"ד רבא א' זה דבל'בעיני
 דלפי' ~לדאביי ותיו~ת~

 הרש~~
 שב~וס'

 ד~
 קאמר ~פיר

 לי~
 למ~מר איכא

 ולא לחוד דרבה סייעתא ~וה אלא אמר לאדר~א
 נ~ הו~

 תיובתא
 משמע בברייתא דקתני דראה רבא אמר ד~רשב~א לפירושו ~רידאביי
 ראיה שאינה אעפ~י ראיה ענין בכלליה

 גמו~
 הוה דאביי ע"כ ולפ~ז

 דבריי~א ד~ה~בר
 מש~

 ראיה דוקא
 ~מו~

 הוה לא ולפ"ז
 קמ"ל מאי דא~כ ראה בדלא ~אוקמא ~ית דלא קושיא ד~אידא~יי תיובת~

 ואיןפשיטא
 כא~

 שום
 חידו~

 ב~א דאפי~ו חידוש אשמועינן דשפיר
 ~מורה ראיהראה

 מהימ~
 ב~ו להי~י' דלא תימא דלא

 לאביי ל~ותבי ליכא ו~כ ~מורה ראי' הוה ד~א אע"ג מ"מ וראוהואיל ~ לו~ די~
 ~יה אפי~ו היינו דבריי~א ~אה ר~א ~דעת הוה ~בה סייעתאאלא
 לא אי חידוש שום כאן אין וא"כ גמורהשאינה

 ר~
 כלל ראיה שום

 ה~ מהני לא ~פ"ה קצת שראה אייריוע"~
 דאפי~ הוה לרבה ~ייעתא

ראה
 ~ימ~

 עדים דלי~א היכי
 אב~

 ~~מ~' דאביי ~~א לא~יי תיובתא
 אבל שבתוס~ הרשב~א לפי' ~ו גמורה ראיה משמע ד~רייתאדראה
 אביי א~כ גמ~ה ~יה היינו ראה קאמר שרבא שפירש רש~"םלפ~
 ב~ת ראיה ראה משמע דראה~ל

 א~~
 ~ב~י תי~~א ~פיר הוה

 נקט לא למה קשהוא~כ
~ 

 לכן לרבה ~יועי
 קא~

 נ~ה הר~"ם
 ~שיטתי כלומרבעיני

 דלק~
 ב~ון ~א~ ~י נראה

 ה~
 ~א אמר

 ~אביי תיוב~א נמידהוה
 ~ ודו~

~"~~
 לאואלא

~ ו~ ~י~ ~י~ ~  ר~ב~ 
 ו~ומר ~'

~ ד ח~ 
 ~וא דפלו~תא

 ה~~
 ו~ד

 דהכ~
 מ~ ~א~ לי~א

 ~יון
 ד~ד~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~

~ ~  

~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  ~ א~ ואיב~ת 
 ~תיך

 כופ~ ~ו~
 עכ~ל מעיז אדם ואין הכל

 ל~ ק~~~
 בפי~ שכת~ הר~~~ ~~

 שלא שכרו ה~ו ~~ות ~'

 מתו~~די~
 לומר ~י~ול

 ~ד~
 ~רתיך ולא

 נא~
 ונתתי ~רתיך לומר

 ~כרךלך
 ויש~

 אם ה~~ה שבועת או וסיים ~יסת ב~"ב
 וכו'ב~ת הוד~

 ~לח"~ ו~
 ~~ור וז"ל

~ 
 ב~ת ד~ודה ד~יכי ~י בשם

 ~זה דאיכא ~ו דליכא וכו' ~~י~נש~
~~ 

 רבינו
 וקשה עכ~ל דהעזה מגו דאמרינץ ליה דאית משום התורהשבו~ת דישב~ כ~

 ל~~ת ~~~~
 מתוק~ אי~ ~ר~~

 איירי דאי שמעתין
 דא~

 עדים
 ש~יר ~זמנו א~י עדים ליכא ו~י עדי~ קא~ימאי נח~

 נשב~
 הא ו~~ל

אית
 ל~

 ו~ויי~ו שכרתיך לא א~ר בעי דאי לב~ה"ב מגו
 ד~י ~ירוצ~

 ~י~תאינם
 ~רמב~ם ~רי ~רמב"~

 פ~
 ~י' דהעזה ~גו דאמר~ן

 הוה ~לו~א דהא ש~' דר~י~~שון
 ~ לפי ~ליק לא נ~י הת~

 ש~ק

ה~ב"~
 דמתוך להדיא

 שי~~
 נ~מן שכרתיך לא לומר

 לך נתתי לו~
 הנ"ל ~ק ח' בדין וכןשכרך

 הרמב~~ פ~
 לאומן ~ליתו ~נותן

 ~ביא ~ליו ה~ומן יד ~חת ה~לית יצאת דאם ~ו' לי קצצת ב'~~ר ~ו~
 שבו~ת או היסת הטלית בעל י~בע ~או ואםראיה

 התו~
 הודה אם

 ~כ"לבמקצת
 והשמי~

 בברייתא דתני הא ~רמב"ם
 בזמנ~

 ונו~ל נשבע
 אינו לשי~תודבא~ת

 נ~~
 דאית מ~ום ונו~ל

 לבע~ ל~
 מגו ה~לית

א~
 ב~צת במודה

 אמנ~
 זה אין ~יון אחר הברייתא נגד הוא איך

 בשבועות לה אוקמי ונו~ל נשבע בזמנו בברייתא דתניא ד~אקושיא
 ולכן דכירי לא בק~יצה אף ליה דס~ירא יהודאכ~י

 נש~
 ~אומן
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א~
 ואנן בקציצה

~ 
 ~יי~ל

 כ~
 שפיר לכן כרבנן אלא יהודא

 הרמב~םעביד
 שהשמי~

 הא אלא ונו~ל נשבע דבז~נו הא
 איך דהעזה מגו דאמרינן ליה דסבירא מאי לפי להרמב~םקשיא
 א~אי עדים ב~יכא ואי קאמרי מאי נחזי ~עדים אי הברייתאנו~מא
 אית הא ונו~ל נשבעבזמנו

 ואפשר ודו~ק שכ~יך דלא מגו לבעה"ב לי~

לו~
 ~הר~"ם דס~נ

 כסב~
 ש~ר הי~י מגו אומרים דאין ~תוס'

 ביב~ות אמרינן ד~"ג לשקר יכול דהיה ~~ו אמתש~וען
 ~לי ~

במלח~
 במגו נאמנת אינה

 ד~
 ~~תו על

 מ~
 ~מי א~ת ~היא

וסוב~
 דלא ~~ב ה"נ א~כ אמת שאו~ת

 נא~ דכיר~אינ~
 ~ ב~ו~~ ~

~"~~~~
 שאינו ל~וי הפתוחות ח~ירות חמש ה~"ו שכנים ~' פ~ה
 משתמשות כולן~ולש

~ 
 מש~ת והחי~נה החיצונה

לעצ~
 וכן

 השנ~
 ~שתמשת

~ ~  
 החיצונה עם ו~תמשת

 ומשתמשת ~לן עם ~שת~ת הפנימית נ~צ~ת השאר עםמשתמשת ואי~
 ~על אם ~פיכך~מה

 השנ~
 אין וסתמו פתחו כנגד אצ~בה בנה

 הפנימיות כל ~בל עליו לעכב יכולההחיצונה
 שפ~ח השניה בעל וכן האצ~בה מקיפין שהרי באורך הדרך את~יהן שמע~~ ~ני על~ מעכבי~

 לו שאין ע~יו מעכבת החיצונה אין החי~ונה ובין בינו שני פתחלחצירו

להשת~
 פתח אם אבל ו~חוץ ~תחה ~לא

 ובין בינו השני הפת~



~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~

 מפתח אלא במבוי להשתמש לו שאין ~ליו מע~בות הפנימיותה~~~שי
 הפתוחות חצירות חמש הרה"מ וכ' בכולן הדין וכן ולחוץ ~אשוןח~~רו
 פסק ו~ב"א דר' מחלו~ת וכו' מפונש שא~נולמבו~

 כ~
 כרב ודלא

 מוכרח זה ~ם ו~ו' לחצירו שפתח ה~ני' בעל בהלכות וכןהונא
 עכ"ל הברייתא מוכחתוכן ש~

 ו~
 וכן וז"ל ~מ בעל

~~ 
 השני~

 ש~' פתחנחצירו שפת~
 ב~~~

 ואני מו~רח שהוא ~ר~~מ כ' וכו' החיצונה וב~ן
 רוא~איני

 עכ"ל הכרח
~ 

~~~~~
 ~ני א~ דקא~ר הונא רב מלשון דמכריח הרה"מ בכוונת
 שבק~מבוי

 וא~ עליו מעכבין מבוי בני פתחו כ~~ד ~~תום
 ~שות לו דישס~ד

 לה~תמ~
 ~נגד

 כ~
 ~ביק~ ר~ נק~ אמאי ח~~רו

 כנ~~~סתו~
 פתחו

 למינק~ הו"~
 סתמא

 שבק~
 א"ו חצירו כנגד לסתום

 כנגד למיתנ~ ~יה פסיקאדלא
 אלא להשתמש רשות לו דא~ן משום חצי~

 מפתחו ולא המפולש צד נ~ד ו~חוץבפתחו
 ו~פ~י~

 ל~ד
 הסתו~

 ולכך

נק~
 פתחו כנגד

 ו~ע~~
 דאמר ~~ב"א ד~ה מ~א אתיא ~~מסקנא

 צ"נ ~~כ מ"מ למבוי משתמשות~ולן
 דמ~

 של דעתו על ~לה
 בע~

 הח~ר
 הלא לסתום~בקש

 כר' לתפוס רוצה החצר דבעל א"ו ~השתמש לכולן י~
 נס~ום דעתו ~ל ~לה ולכך השני' כנגד להשתמש ר~~ת להחי~ונהדא~ן
 דמלתא ואורחא ~ייסינא לפנימיתואמר

 נק~
 דעתו על עלה שמ~מא

לסתו~
 רשות לו שיש במקום

 להשתמ~
 מה נראה זו ו~כוונה ודוק

 ~תחו כ~~ד במבוי ~ו ~יש אמות ד' להקיף פתחו כ~גד~~רש~י
 נק~ אמאי לי'ק~יא דהו~

 אנו ~ין דלמסקנא ואע"ג פת~ו ~גד
 תיקשי וא"~ במבוי משתמשות כולן ד~מר כרשב~א דר"ה דאתיאכ~ון לז~ צריכי~

מ~
 ~~ה

 ע~
 ~ה~יקף ~פי~~י מוכרח ולכך ~~ום החצר ב~ל דעת

שרצה
 לסתו~

 דר~ה במימרא פי' ר~"י אמנם ~ו שיש אמות ~ד' ה~ינו
 נק~ אמאי ל~~דותיקשי

 כמ"ש א"ו ו~ו"ק דווקא פתחו ~נגד ר~ה

 ס~~ הרמב"~אב~
 פתחו כ~גד אמות ד' במבוי נותנ~ן דאין כ~וס' בזה

 בכוונתו כמ"ש שכ~ סברתו מוכרחו~"כ
 ומ"~

 נ~ל הברייתא מוכרחת וכן
 חסורי שמייהו דכר מאן חצירות קושיא מחמת הברייתא דמתרץמהא

 דלעיל שהדין ~~ע וכן ומדקתני וכו' ח~ירות ה' וכן קתני והכימחסרא
 איירי מיניה לעיל הרי ותיקשי חצי~ת בה' נוהג בברייתא ש~~מיני~
 וכן מאי וכ~א למבוי פתחו להחזיר שר~הבא'

 ד~ק~
 דדייק לעיל לפמ"ש הוא נכון כי ודו"ק חצירות בה' נמי נוהגהפתח דפתיח~ דהדין א~ו

 דר~ה מ~ישנא דיני~הרמב"ם
 דנק~

 ולא הפתח כנגד
 נק~

 סתמא
 הוא ~סתום שביקש דהאחד דמפרשים התוס' על ותיקשיחצירו כ~ג~

 ר~ות יש החצר בעל לאותו והלא המבוי סתימת ~אצלהפנימיות
 נק~ ואמאי חצירו כל כנגדלהשתמש

 ולא פתחו ~נגד ר~ה
 נק~

 כנגד
 סתמאחצירו

~ 

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

 אנ' שעסוק דשמיא במילי הא ~ובא ~רידנא כי ואףגיה~ק~~~~~~

בעני~
 אעפי~כ דמתא במילי הא רבה תמיה לתרץ עמוק

 במה לרוכ"ת ~השיב א"עפניתי
 שנוג~

 דמ"ש והוא דדינא ~פ~קא
 אנו ואין כוון יפ~ עצמן מחמת אלא באו לא דהקצביםרוכ"ת

 עצמו שאנסלמה צריכי~
 למי~ מכ~

 דלפענ"ד הי"א לפי דזהו
 פשו~

 הוא
 על הק~וב המס מפני הנתפס מן חון וז"ל כ~ שהרי ~אשונה ~דיעהאף
 או וכו~ ואיש אישכל

 הנתפ~
 ה"ז וכו' ואיש איש כל שנותן התש~ה על

 גובה השר אין ובנ~ד פ~וני בגלל בפירוש ~נו שיקחו והוא לשלםחייב
 לשנה זהובים ל~ מהק~בים לקחת הוא המעמד ~הרי פלוני בגלל~ם
 או רבבין

 א"~ מע~
 אעפי"כ קצבים שלשה רק מתחלה היה לא אילו אף

 בפירוש ~הם לוקח שאינו נמ~א זהובים ל' ~הם לוקחהיה
 בגל~

 פלוני
 אף מהם מגיע להשרדאדרבה

 א~
 וגם הסך אותו כפי של~ה רק הם

 מכולם אלא להשר בפ"ע ואיש איש כל על ~וב אינו התשורהבנ"ד
 אחד שאין בנ~ד מודה הראשונה הדעה אף נ~אביחד

 נת~
 בעד

 אמנםחב~רו
 לכאו~

 מחמת שבאים אף
 עצ~

 שמחויב נראה היה
 מצד אבל ~דין מצד זהו גבה שגבה מה ד~~"ח מעכ"ת דמ"שלהחזיר
 דד~אהתקנה

 שנה~
 ~~ית שגבה מה ש~ל ישראל דיני בתי כל בה

שנה
 קוד~

 ~נ~שה
 בור~

 אמנם בשוה שוה לב~ח ל~לק ~חזיר ~ויב

~
 סידור ~ח~ת תפיסתו מהני ~בזה כ~ת כוון יפה ודאי בח~יו שהוציא

~ח
 נותני~ שה~

 ~ונות ~ו
 ~ש~י~

 ודאי וזה ~שנה ו~ות יום
 ח~יו ~וצאתיותר

 וא~
 אינה ש~ואה

 בכ~
 א~א אינם ש~ונות ~ונות

 מזונו~דמי
 כמו

 ~הי~
 נמי ~וה ב~"ח דבס~דור נלע"ד בריא

 דגב~ הרא~ש בשם י~ד ס~ק ~~ סעי' ק"ז בסי~ כ' ד~~"ך מזו~ותבכלל ~וא~
 א~ ~זוןפסק

 אשתו בת
 חלת~ דא~

 לרפאותה חייב אינו
 שאין דרפואה הא~ה במזוןדאמ~ינן וא~"~

 ל~
 ~י ~י כ~ונות הן הרי קצבה

 עליו במקבל אבל צרכה כל ליתן מ~ויב שהוא ב"ד בתנאיבאוכלת
 ~י בע"ח סידור נמי בנ"ד ולפ"ז ~כ"ל ב~~ל הרפואה איןלפר~ס
 לכן כנלע"ד בכ~ל ר~אה נמי הוה וא~כ ב"ד כתנאיהוא

 פשו~
 לענ"ד

 אביו מעז~ון שנטל מחמת כ~ום הבן על ~~ם שאין הדיןלפס~ק
 סידור בכלל שהן ותכ~יכין חליו הוצאת מכדי יותרתפס ~ א~

 כסו~
 ~דרין

 אין ~ך לפלפולא שכ' דבריו על לה~יב בס"ד אתיו~ש
 ~זמ~

 לי מספיק
 ~תה באתי~לא

~~ 
 ושאר מבקש הוא אותה כי דדי~א גופא

 שכ~ דברי~
 לבלות והלואי מגמותי כל זה כי לדבריו לפנות הנני לשאול לושיש
 ~רדת ב~לי ולא ~א~ה ב~חותזמ~י

 ~ל~
 העובר

 וב~
 א~יים

 באר~נותיו ו~לוהבחילו ב~לו~
 כהןחיים ודש"ת' נא~נו אוהבו ומנאי מאד~

 רפאפור~
 יצ"ו והגליל לבוב חופה~ק

~ 

~~~~~
 די~נים ה"ה ~~ם מ~יבי שבעה ~ה~יבו תשובה היהע~~~

 דק"קמומחים
 בריס~

 שאחד בנידון שנשא~ו על י~"ו

 ~~~תפ~~
 אשתו

 שנתיי~
 ונ~ב עדים בפני בקא"ס מותו קודם

 דו"ד לאביו אין אזי וכו' ח"ו ~יעדר באםבזה~ל ש~
~~ 

 הנ"ל של עזבון

~~
 אך ~האשה שייך וכו' לזו~תו הכל ינתן

 ור~
 נהספיק האשה שמחויבת

~~רה
 ~ומדי~

 וכו'
 מש~

 ~כתב שני העתק וב~טר וכו' פ~ירתו ~חר ~נה
 ~היי~ו שינו~ם~~ת

 ש~
 אזי נא~ר

 כ~
 וגם וכו' לזוגתו ינתן העזבון

~אמר
~~ 

 ו~ו' מעכשיו וכו~ גמורה במתנה ה~"ל האשה ת~לה
 העזבון שייךאם ונשא~

 להא~~
 ~היורש או

~ 
~~~~~~~

ב~ד
 השא~~

 מה היא קיימה שלא היורש ~ע~ת לפי וז~ל
 לעומת ה~"ל בפשר א~ע~התחייבה

 המתנ~
 כמבואר

בה~~ר
 דה~~

 המתנה וב~לה הפשר דנתב~ל ודאי הלומדים להחזיק
 א~ אף מב~~ת דאין וא"ל וכו~ הפשר קיימה שלאכיון

 קיימה לא
 תנאי היהדלא כ~~

 כפו~
 ד'ני צריך שאין כתבו ~או~ים ק~ת ~הרי ז~א וכו'

 לומר וכו~ מוחזק שהוא היורש יכול וא"כ וקידושין בגי~ין אלאתנאי
 כאות~ ניקים

 דאף כתבו עוד בממון כפול תנאי דא"צ דיעה
 ד~כתב כיון ת"כ ב~ינן לא ~נ"ד אפ"ה כפול תנאי בממ~ן גםדב~י~ן להסוברי~

 היורש יכול בזה חולקין דיש אף ת"כ ב~ינן לא מעכשיובש~ר
 זה ת"כ ב~ינן לא דבנ~ד סברא איזה כתבו עוד וכו' ליקים לו~
דבריהם תו~

~ 
~"~~~~~

 אך ב~טר ~נכתב ד~ה כלל תנאי דיני כאן אין
 א~ן וכו~ לומדים לו להספיק האשהשמחויבת ור~

 ז~
 ל~ון

 שיור אלא כללתנא~
 הו~

 בז~ ת~וי המתנה ואין לעצמו ד~ייר
 רק

 ~עזבון מן ~מחויבת ה~~ל השיור זו~ת ~עזבון על לה ניתנההמתנה
 וחל הלומדיםלהספיק

~~ 
 להספיק ממנה להוציא הב"ד

 הלומדי~
 אם

לא
 תקיי~

 ולא לעצמו שייר ~ומדים סיפוק צורך שכדי מפני מע~מה היא

נת~
 לה

 בכל~
 המתנה

 אב~
 בזה אין

 שו~
 ~זה און ומצאתי כ~ל תנאי דין

 ק"ז סי' באהע"ז ה~ור ~ביאו הרא"שבת~ו'
 וז"~

 א~י ~ציוה ראובן
 ~יש מה ~כו' מ~ם לפרוע משועבדים שידיה אמנם לא~תי נ~י כלנותן
 לפרו~~לי

 וכו~ בה~"ד לצורך
 והיורשי~

 נכסיו כל כותב דהוה אומרים
וכו'

 ~מ~
 כבר כי שיור אינו בהמ"ד לצורך ששייר

 הי~
 לבהמ"ד חייב

 אמרה והאשה מחדש ~לום מ~ייר ואינובראשונה
 סו~

 שייר ~רי סוף
 אלא התם נסתפק ~א כאן ד~ד הרי ו~ו~מנכסיו

 מ~ו~
 נתחייב ד~בר

 לא כבר ~תחייב היה לא אם אבללבהמ"ד
 הו~

 הד~ר דנידון ספק שום
 בוודאי הלומדים סיפוק ~בר חייב היה לא בנ~ד וא~כ שיורבתורת
 ~נכתב שכמו הרא"ש שאלת כמו דהוה ~עצמו ששייר שיור זאת~וה

 שמח~~בת עד בנ"ד נכתב כך וכו~ ~ם לפרוע משועבדים ~~~וא~~ם ש~
 ותיבתוכו'

~ 
 תיבת ~מקום הוא

 אמנ~
 בשאלות ~נאמר

 כלל ה~נה תלה שלא תנאי ולא המתנה מןשיור דהו~ הרא"~
 דדייניםדס~ד~~~~~ ~ ב~

 הנ"~ מומחי~
 הוו ~א תנאי דין בזה דהוה

צריכין
 ב~

 דכתבו ~א
 דהנכסי~ דמשו~ פעמי~

 בח~ת הן
 יכ~להיורש

 לו~
 וכו' לי קים

 דבלא~
 א~ש

 ב~י~ דהמת~
 אם אף

 התוס~ ד~תבו משום האשה ~ן ~וציא היורשהוה
 ד~ ב~תוב~

 ט~
 ממוןד~וציאין

 בס~
 ~י' בב~ש ~ובא

 נ~
 בן ~שו~ גם כן ~כתבו

לב
 ו~ש~

 איכא וכאן ל~שה ה~ה
 ~לכה ש~א אחד ס~ ~~

 דאי~



~ ~

~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  בעינן בממון דגם כהסוברים דהלכתא ואת~ל בממון כ~ול תנאיצ~יך 
 שמא ס~ איכא אכ~ית~כ

 ~ל~
 דבמעכשיו ~סוברים

 א~
 והס~ס ת~כ

 וק~ל~פכת
~ 

~~~
 וע~כ זו ס~ס ליכא מעכשיו בו נכתב שלא ההעתק נוסח לפי
 החכמי~ לדברי לבואצריכין

 וכו~ לי קים לומר דיכול הנ~ל
 ~ תנאי דין ~אן איןדל~נ~ד אמו~ מנתי וכבר תנאי דיני בזה נדין אם אלא נכון ~ איןא~ל
~~~

 דבמתנה דקיי~ל ~א המתנה לב~ל הנ~ל החכמים~בו
 לנשמתו הכל שעשה וכו~ אומדנא איכא ו~אן דברים הוייןשבלב דברי~

~ דסי~ מהא ע~ז לי וקשה המתנה בטלה זאת קיימה וכשלאוכו~  
סעי~

 דינה פשרה ג~
 כמ~

 כמתנה הוי לא וא~כ פשרה לשון נאמר וכ~ן
 כמכירהאלא

 וב~
 דברים שבלב דברים הויין לא

~ 
~~~

 עם ~ות בק~ס דהקנה משום הנ~ל המתנה לביטול ~םכתבו
הקרקעות

 ומ~טלי~
 ומ~ות

 אי~
 היורש ויכול ב~ליפין ניקנין

 קנה לא מעות קנה דלא כיון ליה דסבירא כדיעה לי קיםלומר
 ~דא בדבריהם רואה אני דתמיהי מלתא תרי ומטל~לין הקר~ותנמי
 בזה חולקים דיעות שני שהרי רבים במקום יחיד דעת זו דיעההא

 דקנה דיעה ועוד ומטלטלין ק~עות דקנה שמחה ר~דדעת
 הכ~

 וא"כ
 להל~א הסמ~ע מסיק הא ועוד רבים נגד כיחיד לי קים לומר יכולאיך

 אלא רמ"א הביא לא י~ט שבסי~ משום ~מחה~רבינו
 ד~

 שמחה רבינו
לחוד
~ 

~~~
 טמירתא מתנה ד~וה מחמת הנ~ל המתנה לביטול טעםכתבו
ו~ם

 ב~
 מ~ם חדא טעמא מתרי המתנה לבטל דאין נלע~ד

 דדינה פשרה בלשון דנכתב~דאמרן
 כמ~

 אלא טמירתא דין נאמר ולא
 וב~~שיו מ~כשיו בו שנאמר ההעתק נוסח ~י ו~וד במכר ולאבמתנה
 סתר שייךלא

 ומ~
 ש~ו

 לתר~
 שלא בסתמא איירי דהתם וז~ל דבר~ם

 כמשמעות מעכשיו ~הני לזה בשוקא כתבו אמר שלא רק לגלותמיחה
 מה בפירוש דמיחה כאן אבל בשוקא כתבו אמר כאי~ו הוה הש"עלשון
 למימר דאיכא לענ~ד נוצחת תשובה זה אין דבריהם ע~כ מעכשיויועיל

 לשוןדמ~מעות
 ~ש~

 אם מ~ו וז"ל תחלה כתב שהרי איפכא הוה
 שאמר דמה מיניה דמשמע סתר בה שייך לא מעכ~יו וכו~החזיקו
 בטל נמי ו~בותתחבאו

 ב~
 לא מעכשיו בנכתב שהרי מע~שיו שאמר

שיי~
 תתחבאו שאמר דבריו מבטל ~כשיו שאמר לשון וא~כ סתר לשון

 כתבוהו אמר כאילו ~י מעכשיו לי~ אמר שאם רמ~א שסייםומה
 זו לא דרך כ~כ דמילתא לרווחאבשוקא

 א~
 דיבורו ~מבטל זו לא זו

 דמעכשיו משום בשוקא כתבו בפירוש אמר כאילו ~הוה אלאתתחבאו שא~
 ב~רהסיא כתבו אמר כאילוהוה

~ 
~~~

 דהוה מטעם להאשה זכות שום זה בשטר איןלענ"ד
 שיעדר ח~ו באם בזה~ל שם נאמר שהרי קניא דלאאסמ~א

 הרמב~ם דעת ~וא הש~ע לדעת והנה וכו~ אזי ז~ק בלא ליבמו~"א
 ~ ש~רי אסמכתא דהוהפשיטא

 וכו~ כך יהיה אם האומר שכל וז~ל
 גמר לא וכו~ יהי~ אם האומר ~ל ~ה לא הדבר שהי~אע~פ

 והק~
 וא~כ

 א~ בלשון שנכתב~ד
 ז~ק בלא יעדר

 א~ א"~
 שנעדר כן הדבר שהי~

 דעתו היה שעדיין והקנה גמר לא שהרי האשה קנתה לא ז~קבלא

סומכ~
 הוא ~דר לא שמא

 תח~
 ז~ק לו יהיה שמא ~יעדר ואת~ל

 הי~א ל~עת אפילואלא
 ש~

 ולא ל~מרי ב~ו אינו אם אבל וז~ל רמ~א
ביד

 אחרי~
 או ינצח אם יודע שאינו בו וכיוצא בקוביא המשחק כגון

 ומקנה ~מר התנה ו~פ~הלא
 מס~

 נראה היה דלפ~ז עכ~ל
 אחרים ביד ולא בידו שאין דבר דהוה יעדר אם דכתב ~נ~ד כןדכ~ו ל~אור~

 הדין מוצא ב~ום העיון אחר אבל ~קוביא במשחק כמו הדין בי~הוה
 א"נ פ~ בתוס' והוא יעדר אם לאו~ר בקוביא משחק אהדדי דמייןלא

ד~
 דאגב אס~תא ~וי לא מש~ה ~וביא דבמשחק ~ת שתי~ ע~ד
 ז~ב בפ~ מדמי היכי דא~כ ~~וס~ הק~ו וע~ז ו~נ~ גמר למיקנידבעי
 מסקנת ~נה טעמא האי שייך ~א דהתם נזיר ~ם א~ד דאין~הוא

התו~
 ~חק ד~מ הוה

 ~~בי~
 דאדעתי~ משום אסמ~תא הוה לא

 או זה שירוויחו עבדידהכי
~ 

 בקוביא דמשחק דקיי~ל מאי לפי נמ~א

~
 ~~~~~ו ~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~.

 ~~~ ~~~ ~~~ו~ ~~~~~ '~~~~~~
 ו~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~ ~~~

~~~~
'~~~~~~ 

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

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

 ~~י ~~~~~
 ~~~~ ~~ ~~~~~ ~ל~~ ~~~ ~~'~ ~~ ~~~~~ ו~~

~~~~~ 
~~~ 

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

ל~
 דמאחר וז~ל בהדיא הרמ~א כדכ~ הנ"ל מטעם אסמכתא הוה
 למיקני דבעי ואגב להפסיד יוכל אחד וכל זה כנגד זה מתניןדשניהם
 הב~ח וכ~כ ומקניגמר

 לת~
 לפיכך ה~ור דכ~ אהא תיקשי דלא

 מהא ~ס~כתא הוה ת~נה פלוני דבר לי תע~ה אם הלוקח עםמוכר כשמ~~
 ואדעתא וכו~ בקוביא למשחק דל~ד וז~ל הב~ח ע~ז ותי~ בקוביאדמשחק
 או זה שירוויחו קעבדידהכי

~ 
 ~ב~ח הרי ~כו~ ו~ני גמר ודאי התם

 דהטעם להלכתא תפיסנמי
 הו~

 דהכי דאדעתא משום בקוביא במ~ק
 היינו נזיר ~ם א~ דאין הא ולפ~ז זה או זה או שירוויחו עבדיקא

 דדמי נ~ד והשתא הנ~ל התוס~ת כדכתבו טעמא האי שייך לאדהתם
 ה~י שייך לא יעדר אם באמרו גם דהרי נזיר מהן א~ דאין להאיממש
טעמא

 דבמש~
 אס~תא יעדר אם א~ירת הוה א~כ בקוביא

 דאין האכמו גמו~
 אח~

 נזיר ~ם
 א~

 אחרים ביד ולא בידו שאין דבר דהוה
 א~ד דכל ב~וביא דמשחק טעמא דשייך הי~י אא"כ ומקני גמר לאמ~מ
 ~בידקא

 שירוי~
 דהוה אחר טעם ועוד גמורה אסמכתא הוה בנ~ד אבל

 זוזי אלפי אשלם אעבוד ולא אוביר אם כמו גזום ד~ו משוםאסמכתא
 אסמכתא הוה ~~א ~ל להי~א דאפילוהרי

 וא~
 הוה לא אילו

 דהא והש"ע ה~ב~ם כדעת לי קים לומר ~יורש יכול הש~ע לדעתאלא אסמכת~
 נ~ל וכן רמ~א כ~ דלא דהיכי דקיי~ל הדיעות ביץ הכ~ע לארמ~א
 לפסוק בא לא עיקר וכן או לדון וכנ~ל אולהורות

 כד~
 אלא הי"א

 דדינא ספיקא כאן שישלהודיע
~ 

~~~~~
 נכתב שלא שבהעתק הנוסח לפי פשיטא אס~תא דהוי~יון

 אפילו אלא כלום האשה קנתה לא ודאי מעכש~ובהשטר

א~
 קנתה לא אפ~ה מעכשיו בו שנכתב האמת

 הא~
 כ דהא כלום

 נמי בעינן אלא אסמכתא ~סלק מהני לא לחוד ד~כ~יו וי"ארמ"א
 ומעכשיו חשוב בב~ד ממנושי~נו

 ובסעי~
 מיקרי דלא מבואר שאח"ז

 כתוב הוה לא זה ושטר אסמכתא בדיני דבקיאי שלשה אלא ח~ובב"ד
 והרא"ש התוס~ כדעת לי קים לומר ~יורש ויוכל עדים שנים ע~פ אםכי

 קנתה לא וא"כ חשוב ב~ד דוקאדבעינן
 הא~

 הם הנכסים כי כלום
 ~יורשבחזקת

 וז~
 א~צ

 ~ לפני~
~~~~

 בלשון שנכתב כיון~טעות
 שירווי~ו עבדי שניהם כאילו הוי פש~

 דהא כלום הרויח לא הוא דהא אינו זה בקוביא במשחקכמו
 בריסק דק"ק הצדק ב"ד בכ"י שראיתי כפי בכתובתה מכפלים יותרנשאר
 הכא בעי דמ~י גמר למיקני דבעי ~גב לומר שייך איך וא"כיצ~ו

 אם ~~מיקני
 כתובת~

 מאשר הכל הלומדים ו~ספקת מעזבונו פחות
 והתוס~ הכתובה זולת במטלטלין הן ב~ר~ות הן היורש עם הדין לכןלו

 כדין. שתשבע אחר להיסולק
 ו~

 המטלטלין בנדון הנ~ל הב~ד שנסתפק
 טמי~א מתנה דהוה מכח שבאו דבריהם לפי אפילו טעמם ידעתילא
 ~ש~רי

 מוציאין במטלטלין החזיק דאפ~ו הרא~ש בשם ז~ ס~ק הס~ע
 בדבר ט~עה הכי דאין דלא ומאן וברור ~לול נלע~ד הנ~ל כל~מנו
 בק~ק קדוש וועד פ~ק תק"כ אלול ר~ח ד~ יום היום כ"דמשנה

 והגליל לבוב חובק"ק רפאפורט כהן חיים נאום יצ"ו.קאסנטין
~ 

 י~"ו זאל~ווי ~~ק~~~~~~
 בחור~

 מסוים מעות שלח ראובן תקי~ל
 לו לקנות לוי ליד ה~ות למסור לברעסלא שמעוןביד

 למסור שמחויב משמעון כתב ראובן לקח וע~ז לביתו ולשלוחס~ורה
ה~ות

 הנ~~
 רצה לא ללוי המ~ת למסור ש~ון וכש~ה כנ~ל ללוי

 ששלח אגרת לי שלח שראו~ן באשר באומרו הנ~ל המעותלקבל
 המ~ת הן הן ~שליח לו ואמר חסירים לי נותן ואתה מושקליםאדומים ע~

 באחריות עוד ~יות רו~ה אני אין וראה ~ובן לך~~לח
 ע~

 ה~ות
 ביד המעות הפקיד הנ"ל השליח דברי ולפי השליח ביד המ~ותונשאר
 אחר וכשבא בברעסלאא~

 אי~
 כיחש הנפקד מן לקחת ימים

 ~חתי באמת אני השליח לש~ון ראובן טוען ו~שתא כלום לו מסרשלא בפקדו~
 שליחותי עשית ולא מושקלים אדומיםעמך

 וא~
 לפי

 דברי~
 שה~~ת

 ביד ~לי את למסור לך הי~ לא אותם החלפת ולא שליהם
 א~

 ~י~' את

~~~~~~ ~~~~ 
'~ 
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 לקנות או עמך להביא לך היה מידך ליקח לוי ר~ה שלא ה~ם כו'לי
 ע~יתי אני ~וען ושמעון א~ר ביד פקדוני למסור בי לפשוע ולא~חורה
 ו~~י לקח~ם רצה ולא מידך שקבלתי אלו המעות ללוי ונתתישל'חותך
 ושוב כ~"ל ב~ויהתריתי

 שומר עוד אני ואין בברעסלא שמירתי כ~ת~
 וראו~ן בפשי~ה אפילו לחייבע~יו

 בלוי התרית שאתה בזה לי ~ משי~
 לך היה ולא לוי של ולא שלי שומר אתה ~לא באחריות תתחייבשלא

 שאנו באשר מי עם הדין רבינו וילמדנו כ~"ל אחר ביד פקדונילמסור
 לכאן פנים נותן זהמ~ולקים

 וז~
 ובש"ה ובש"ך בסמ"ע בפירושים לכאן

והנה
 הכ~

 לפ~יו ~לוי
 בדין עינינו להאיר מרוכ"ת לבקש ובאנו וידו~

ז~
 ו~תשובתו מאתנו מי כדברי עמו ונימוקו ~~מו

 הר~
 ע~~ל אצפה

~ 

~~~~~
 ש~א בלוי שהתרה ש~התראה דבריו לפי דאפילו ~שלםחייב

 לחייב עליו שומר עוד מ~~יות פטרו באחריות עודיתחייב
א~י'

 בפשיע~
 מפשיעה ד~רע בידים מזיק הוה איהו אפ"ה

 ב~
 שמסר

~אי~
 דעת והוא רמ"א בה~הת ש"א ב~י' כדאי' אחר

 הרא"~
 שומר

 דפ~ורים ואינך והקדשות ש~רות ~ר"ל האלו בדברים לשומרשמסר
 אפילועליהם

 בפשיעה~
 חי~ב

 ד~ר~
 והביא מפ~יעה

 ש~
 בשם הש~ך

 כו' ~רא~ש כתב וז"לד"מ
 ~ע"~

 מפשיעה אפילו פ~ורים אלו דדברים
 חייב ~שומר ~מסר ~ומראפ"ה

 דהו~
 ע~"ל לנהר השליכו כאילו

 ~עותא ~י' יהבינן דאפילו בנ"דה"נ א"~
 ד~

 דמיא הוה ב~וי שהתרה
 ק"כ דסי'להא

 סעי~
 אמ~ דאם ב'

 בא
 ו~ו~

 מסרב והמלוה מעותיך
 דאם הסמ"ע וכ' פ~ורכו'

 אפי' ~"ח אפילו תו להיות רו~ה אי~י א"~
 לאחר ומסר הואיל מ"מ עכ"ל פ~ורמפשיעה

~~ 
 דהוה מפשיעה

 שכר דשומר דמלתא ב~עמא שכתב הכ"מ דעת וכן בנהר השליכוכאילו
~מסר

 ~משל~ לש"~
 שמירה דהוה היכי אפילו

 בבעלי~
 נמי כדאיתא

 ~' ע"ז ר~"א סי'בש"ע
 הכ"~

 ה~עם
 וז"~

 דיותר משום ~~מו
 ור"ל עכ~ל מבפשע לאחר כשמסרו הוהבידים מזי~

 אע"~
 דשמירה

 בידים מזיק דהוה חייב ל~ומר ~מסר בשומר מ"מ בפ~יעה אפילופ~ור בבעלי~
 דהרא"ש אליבא הד"מ ~דעת שס"ל הרי מפשיעהד~רע

 ואע"~
 שכתב

 אד"מ השי~ והש"ך מהרי"ק דעת והוא חולקים ויש בה~"הרמ"א
 ~רע דלא ס"ל הרא''ש ~םולפ"ד

 מפ~י~
 מ"מ הוה לא פשיעה ואפילו

 מודים בנ"ד והש~ך מהרי"ק ~דעתאפילו
 ד~ר~

 מזיק והוה מפשיעה
 ~בי באונס דנאבד היכי אלא קאמר לא בש"ך ~יטב דהמעייןבידים
 תחילתו דהוה נימא דלא ואשמעינן הראשון פ~ור דאז השנישומר

 שמסר במה~פשי~ה
 וא~ לאח~

 קאמר ע"ז חייב באונס סופו אפילו כן
 סעיף רצ"א מסי~ ראיה הביא שהרי פשיעה ~וה ד~א דאמרינןהש~ך
 שהשו~ מיירי ו~תםכ"ו

 שנאנס לישבע שיכול או עדים מביא הראשון
 שהשני מודה הראשון שומר שהוא שהשליח בנ"ד א~ל עליו עיין ~ניאצל
 פושע השני הוה מאילו הוא ~רע בודאי וא"ככופר

 השני ובפש~
 שמעון ביד משכון משכן ראובן ל~ סעיף ~ ב~י~ ~דא~ ~ייבהראשון
 שמעון חייב כו' ונאבד לוי פשע ואם רמ"א ומסיים כו~ לוי בידומשכנו
 מאילו ש~רע שכפר בנ"ד ופשיטא ראובן של בע"ד שהוא לראובןלשלם
 וז"ל רמ"א בה~הת י"א סעיף קכ"א בסי~ כדאי' בפשיעה אצלונאבד
 והוא הוא פלוני א~ל אמר ואם ו~ו' משכון לו למשכן שלוחו ששלחמי

 הש"ך של שראייתו ועוד עכ"ל בעדים למ~נו דהו"ל לשלם חיי~כופר
 רצ"א בסי' איירי מזה שהרי אצלו להפקיד שר~יל מי היכי אלא מוכחלא

 ~מפקיד ~כל ובניו לאשתו שמסר בשומר דאפילו ועוד ודו"ק כ"וסעיף
 דאם כ"ד סעיף רצ"א בסי' איתא ואפ~ה מפקיד הוא וב~יו אשתוע"ד
 י"א ~לם להםאין

 דבעה~
 לשלם דפ~ור דס"ל להי"א אפילו לשלם חייב

 הפקיד אם אבל מ~קיד ~וא ובניו אשתו ד~"ד משום אלא פו~רואינו
 כדכ' ל~לם דחייב מידו כ"ע אחרביד

 הסמ~
 ~בי ל' סעיף ~ב סימן

 פשע ואם רמ"א דמסיים לוי ביד משכנו ושמעון לשמעון שמשכןראובן
 לוי ביד פקדו~ותיו להפקיד רגיל שהוא א~פ כו' שמעון חייב כו'לוי
 ובתו דבנו דס"ל כו' הרמב"ם לדעת דאפילו ונראה הסמ~ע כ'ע"ז

 ל~מרי אחר איש דהוא ללוי דמסרו בזה מודים ~ו' ~ייבין הם~פושעים
ואע"~

 דדרך
 ראוב~

 ואפי' ע~"ל לעשותו ~ו"ל ~א זה מ"מ בידו ל~פקיד
 דמ~י~להש"ך

 ~~ דפלי~י עליו
 דוקא ה~נו מ"מ באחר

 ב~
 שר~יל

 ולא ידע לא שהמפקיד לאיש שמסר ב~~ד אבל פקדונותיו אצלולהפקיד
 הו~ בודאי ~ולם בוהכיר

 כמפסיד
 בידי~

 כמ"ש ~הר השליכו וכאילו
 כדלעיל בעדים הפקיד ולא הואיל דחייב ~ופר שהשומר ומכ~שהד"מ
 סי' הש"ך דכתב ~א לפקפקואין

 סעי~ ע"~
 ס~ק ~"ו

 מ~~
 ולא וז"ל

 פשע בין ח~לוק מהידע~א
 בידי~

 ש~י~ המעיין עכ"ל ~א או
 דכוונ~ו

 המלוה יהא דלא לענין אלא לזה זה בין חילוק דאין ~ומר א~אאינו
 לכש~~דו ~שבועה יתה~ך בידים שפשע בש~יל דא~ו ב~בועתונ~מן
 דבריו ~ו נראין ~א והש~ך כ~זלן דהו"ל הב~ח תי' מביאוע"ז

 הש"ך דעת על עלה לא מעולם אבל שבידו משכון שמכר זה עבורכ~זלן שיחש~
 ב~ דפלי~ מאן דלית בפשיעה מנאבד ~רע יהיה לא בידיםדמזיק

 לענין
חיוב

 כמ"~
 מסימן לזה ראיה ועוד מפושע בידים המזיק דגרע ~עיל

 של בו הזהר לו ואמר זהב דינר לשמור לו נתן דאם ד' סעי'רצ"א
 הפסידו אם אבל כו' כסף בשל אלא חייב ~ינו ונאבד בי' ופשעהוא כס~

בידים
 משנ~

 חייב אפ"ה מפשיעה דפ~ור היכי שאפילו הרי זהב של לו
במזיק

 ב'די~
 דאפילו כ"ז ס"ק ע"ב סי' הסמ"ע דכ~ מ~א לפקפק ואין

 דמחשבו וסייעתולהרמב"ם
 פשיע~

 כו~ שטרות לענין בידים ל~יק
 אפי~ו דפ~ור כאןמודים

 בפשיע~
 כיון

 בפירו~ דהתנ~
 מק~ל שאינו

 הי~י פ~ור נמי בידים ד~יק אפשר ל~רמב"ם ולפ"ז עכ"ל אח~יותעליו
דהתנה

 שאי~
 ~ילכתא איפסק ש"א בסי' דהא לק"מ אחריות ע~יו מקבל

 ~קרקע~ת דפ~ור קיי"ל דהכי רמ~א שכתב שב~"ע קמייתאכדי~ה
 ודו"ק ע"ש בידים כמזיק אינו דפשיעה~~ום

~ 
~~~~
 תוע~ת היה אילו אפילו דמילתא ~רווחא אלא כתבתי לא זה כל ~

במ~
 בא~ת אבל באחריות עוד להיות רו~ה ~אינו ללוי ~התרה

 שיהי~ לוי בהתראת ~פשי' ~~רלא
 ש"ה בסי' כדאיתא שמירתו כלתה

 אפילו פ~ור ~אחריותו את~ייב שלא ע"מ סתם אמר ~' סעיףבה~"ה
 בשעת מעיקרא רק שהתנה היכי דווקא הסמ"ע ו~תבמפ~יעה

~שמ'רה קבל~
 התנה ד~א היכי אב~

 כ~ו~
 אמר שלא בנ"ד כמו המ~לח ~ם

 ~שמירה שקיבל דאחר כ' וב~"ך מידי מה~י לא א~כ בברעס~א ~~אכן
 דלסתלקו מה~י לא ע"מאפילו

~ 
 ועוד ז' סעי' ע~ב בסי' הוא וכן מזה

 והביא בא אם כו' חבירו אצל המפקיד ~' סעיף רצ"~ בסי' איתאדהא

 מפני זו במדינה זה אוסרין ~אין שמירתו מאחריות ~פ~ר הפקדון~~~
פ~דונו

 ז~ ש~
 ~שבת מפני אצלם ~אמן אדם ביד מ~קידים וב"ד כו'

אבידה
 לבעלי~

 עמו להוליכו זה והו~רך כו' להני~ו יכול הי' לא ואם
 בנ~ד ולפ"ז ע~"ל פ~ור מידו ו~א~ס לשומר שמסר ~ומר מכח אוכו'
 ביד יפקידו ש~ם לב"ד הפקדון ~~סר שלא ~פני ~מירתו כ~תה לאנמי

 ~~א~אד~
 למימר ו~יכא ~מירתו מאחריות נפ~ר הוה דאז אצלם

דבברעסל~
 א"כ ב"ד שם ~אין מקום הוה

 עכ~
 לו ~יה ~וב יותר

 והוא רמ"א כ' שהרי ~ומר שמסר שומר מלהיות עמולהו~יכו
 היה לא מיקרי לא דזה~המרדכי

 יכו~
 שמסר שומר שיהי' מחמת להניחו

 כן ומחמתלשומר
 וק"ל בדרך מידו נא~ס א~ פ~ו~

~ 

 משכון בידו היה ו~ם חבירו על ~יסקא ש~ר ~ו שהיהבא'~~~~~
 ונ~נב לב~חון משכון שמונח עיס~א ה~~ר עלונכתב

 מידה~~כון
 המלו~

 בעיסקא זוזי דלקח כיון לומר סברא דיש ~שואל וז"ל
 עמו כבעליו~וה

 בשמי~
 עכ"ל המלוה על אחריות ואין

~ 
 מ~עם ~דא לדינא השואל כוון י~ ~~מא דמתרינרא~~~~"~

 לכתובדנהי~ין
 בכ~

 הש~~
 הלוה הוה ולפ"ז קיבל עמלו שכר

 רצ"א בסימן ואיתא ~מלוה אצלשכיר
 סעי~

 שאל אם כו' ה~קיד כ"ח
 הא וכו' מכלום פ~ור ~שומר הרי שכרם או כו' הבעלים אתהשומר
 ואשמור לי שמור לח~ירו האומר ו' סעיף ש"ה בסי' דאיתא ועוד~דא
 עיסקא דהאי קיי"ל והנה בבעלים ~מירה ה"זלך

 פל~~ הו~
 מלוה

 הוה דפקדון ~ל~א בהאי וא"כ פקדוןופל~א
 הלו~

 כמו וא"כ שומר
 שומר הוהדהמלוה

~~ 
 פל~א המעות על שומר הוה ה~וה כך המשכון

 בבע~ים שמ~רה דהוה לך ואשמור לי דשמור דין הוה וא"כפקדון
 לפ"זלתמוה ואי~

 ~"~ ע~
 דכ' אמאי ~~א ס"ק ע"ב סי' הש"ך

 ~סמ~
 ס''ק

 ~שכן י~ראל דאםי"ד
 לי~רא~

 כזו ~דו~ה דב~נ~ה כותי ~ל משכון
 עלי' דהוה ~ודים דהכל מסת~ר ריבית~~ו~ל

 ש~~
 הש"ך וכתב

 ישראל של מש~ון לבין כותי מש~ון~ין לחל~
 ~ע~

 כ~ון שני י~ראל עם היתר
 או~ני~ עפ"י ה~תר שאר או~יסקא

 ל~סתפק יש דבזה ביו"ד שנתבאר
 דאף ש"ש חשוב ~ריוח הנאתאם

 ע~~
 אין מ"מ ריוח לו שי~י~ דאפ~ר

 דרב פרו~ה כמו המש~ון שמירת מחמת לו בא~ריוח
 יוס~

 מחמת שהוא
 הש"ך ד~רי ע"כ וכו' העיסקא של מעות מחמת א~א המש~וןשמירת
 ל~~ורהוהנה

 תמ~
 דאינו למימר להש"ך ליה למה דלעיל דברינו לפי

 בבעל~ם ~~ירה ~וה מחמת פ~ור נמי ש"ש ~וה דא~ילו לי~ ~יפוק~"ש
 הא דמ~ום אמינא ה~יסקאמחמת

 ל~
 אריא

 דאעפ"~
 י~ול

 להיו~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~~ ~  

~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  בעי דפסיקא מילתא דאיהו אלא ד~עיל לדברינו מודהדהש"ך 
 לאשמעינ~

 ו~רס פרש~י זו קו~יא משום ו~ענ"ד עכ"ל לפ~ור ס~י אדעתיהלאסוקא
 אפ"ה מ"מ דהוה היכ~ דאפילו ל~דיא מבואר הרי ודוק כמבואר~רא"ש עפ"י אינן אם אפילו דהיינו דכותי למשכון דמי לא די~ראל מש~ןד~~ל
 ודו"ק למידע הו"ל דלא היכא דמ~כיר ~ידא~וה בי' שייך דלא דל~יל בלשונו ~מ"ש ה~תר שאר עפ"י אלא עיסקאהיתר

 בב~ליםשמירה ~
 וא~

 בו יהיה דלא לה מ~כחת נמי עי~א בהיתר
~~~~

 שהשכיר ראובן על דנשאל הנ"ל קצ"ח סי' מהרש"ך מתשו'ראיה

~מי~
 ממקום כולם שיפנו המלך מאמר בא ואח"כ וכו' לש~~וןחנות לו נתן שלא עד המלוה ליד בא שהמשכון כגון דהיינו בבעלים

 כל תובע ראובן ו~תה וכו' אחר במקום חניות ~הם ליקח וילכוזה הבעלים כששאל בד"א אי' רצ"א סי' ובסוף בעיסקא המעותעדיין
 כן ~י בשנימותמשמעון~כירתו שומר עליו ונעשה ~חפץ נ~ל אם אבל כו~ החפץ שנטל בעת שכרןאו

~ 
 בין מלאה בין השכירות בש~ר

תח~
 ~ם אותו הקימו ובע"כ זאת היתה מידו לא כי ~ו~ן ושמעון~יקנית ~מלאכתם עמו הבעלים שהיה אעפ~י כו~ ~בעלים ~~ר ואח"כ

בש~
 ~ ~ עכ"ל חייב שנאבד

 שמ~ן על תביעה שום לראובן שאין הוא דפשי~א מ~תא וז"ל~והשיב

~
.~~~ 

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

~~~ ~~~ ~~' ~ 
 הנה כי פשי~תו מרוב לכתוב צורך היה~ולא

 א~
 שמעון עליו שקיבל

 תהיה אם רק כוונתו היתה ~א ריקנית בין ~~אה בין ה~נות~~כירת

~~~~~~ 
 ~מנם בסיבתורי~~ית

 כה"~
 ש~זירת ועוד נתחייב לא ב~כ ~הוציאוהו

 ~שמ~ון המושכרת ~חנות על בפר~ות ~יתה לאמ~ך
 על אם כי לב~

~~~~
 וכו~ שדה המקבל דתנן מדינה למכת מלתא האי דמ~ א"כ החניות~ל במכירת מחי' בהם ~החזיק מקומות כ~ה מ~שררה ששכר~~'
 מנכה הוא מ"מאי אחד המקומות אותן השכיר אדם ואותו דברים ושארמשקין

 מחכיר~
 מהרש"ך ש~ם הרי דבריו ע"כ

 פ~
 דאף

 אד~ בני לכמהא~ד
 ואחר

 ז~
 דמשכיר פסידא הוי ~מיבמ"מ ~א השררה ~ז~ת יצא השנה משך בתוך

 ועתה ~מכור השררה מאו~ר משקין שיקחו אם כי שלהם משקיןימכרו ~ וק"~
~~~~

 ד~א
 ~סמ~~

 וז"ל קאמר ושפיר פיסקא אהאי מ~י~ שכ"א סי'
 לדין לפנינועמדו

 האי~
 דבר הוא ללמוד ~לא המושל ~~זר מאחר כי נדבר טעםדאין ~מקומות לאותן המ~יר שהוא ~שררה ששכר

 ~מידע הו"ל ולא ~כיח שאינו בשלימות שכירות כל תובע המשכיר מאתו ששכרו האנשים~~אר
 ~ובכה~~

 דמלמד פסידא דהוה קיי"ל
 ~מר צועקיםו~שוכרים

~~ 
~ודפועל מחיית עבור ~כירות מאתנו יקח ולמה מה

 כמבוא~
 מ"מ לאין מ"מ בין חיל~ו ולא וב~וס~ים ב~מרא

 שלנו מ~קין להחזיק רשאין היינו לא אםהמשקין
~ 

 בדבר שווין והשוכר המ~כיר ~וא ~מ~מ כיון לומר מסתבר ואדרבא

~~~~
 אם שי"~ בםי' כמבואר ה~וכרים עם דהדין פס"דמאתנו

 ל~
 ובעל עכ"ל המע"ה ~כללינו ונחזור ~רם א~ דשום דמזלו לומרואין

 ועוד כהםמ~ע ל~ קים ל~~ן ~מוחזק שיכולכ' הסמ"ע וכ~ וכו' הבהמה דב~ל פסידא ~הת~דל הנהר רגילהי' ע"~
 ש~~

 מוכח לא מהש"ך
 לדינא הכרעה ~וםמידי או ולהתנות למידע הו"ל ~שניהם דכל דינא ד~אי כללא וז"ל י"בס"ק

~"~ 
 שכ~א סי' ה~"ך ~הביא דבה~"א ועוד

 לאש~ניהם
 הו~~

 ~מידע
 ב~נ~~

 ~וא
 פסיד~

 דהוא דהמשכיר
 ב~

 דין~~~יח
 ב~"~ ז~

 המ~בל מפ'
~"~ 

 לענ"ד ונתכוין
~"~ 

 לתמיהת
 השוכר מיד ש~ולהוציא

 ועלי~
~סמ~ע על וידו דהמע"ה להתנות מו~ל

 דלעי~
 היטב ודוק

 הו~ל לא והמשכיר ידע ~השוכר דבר שיהיה ו~ריכיםהתחתונה ~
 למיד~

 להתנות הו"ל השוכר על ודאידב~
 וא~

 וצריך הפ~יד התנה לא
 פועל דיד ובעה"ב דפוע~ים ע~יינים בכל האומנין פ' ב~מרא הואוכן ~~~~~ לשל~

 של"ד סי' לקמן והמחבר ה~ור וכמ"ש התחתונה על הוא להוציאשבא
 משפ~~~~~~

 סי'
 שנ"~

 ו~~ח וסמ~ע רמ~א על ה' ס"ק ~ש~ך הקשה
 עכ"ל בזה כיוצא כל וכן~ש

 הסמ"~
 ה~וקח ~ריך מפורסם שאינו ב~נב אף דל~רמב~םשכת~ו לא דשניהם בנ~ד ~"ז נמ~א

 ביאוש ~קנהו אף לקיחתו דמי על שווי' בדמי היתרון לבעלים ~החזיר ממ"ש לפקפק ואין דמ~כיר פסידא הוה למידע הו"ל ולא להת~ותהו"ל
 וכ"כ ע~א מ"ד ד' ~בתים חזקת פ' דבש"ס מהא וכו' רשות~~ינוי נו מנכה ~א מדינה מכת אם דאמרינן והא וז"ל שכ"א ~סי'ר~א

 וכ"מ וכו' בזה כיוצא בכל הדין הוא~מחכירתו
 שמנכ~

 להעיד יכול הנ~זל אין ללוי שדה הגז~ן מכר דאם ל"ז סי'הפוסקים חילוק אין לו
 זו ~לית אין שהרי ~ליה מעיד ~לית ה~זלן מכר אם אבל וכו'~עליה שלא המושל ~גזר מלמד ~ל מוהר"מ פסק ו~ן להבא או שעברבמה
 איתא ואם רשות ושינוי ביאוש הלוקח קנאה ~כבר ~עולם לנ~זל~וזרת דמכאן וס"ל וי"ח ב~~"ב ~ל ההפסד וכל מדינה מכת דה~הילמוד
 ודוחק מזה ~דול בעדות נוגע לך אין המותר ~ו ל~חזיר צריךש~כ"פ ולכאורה עכ"ל עיקר נ"ל הרא~ונה והסברא וכו' קאי חזרה בדיןול~בא
 והפרישה ~"ל עכ~יו ששוה כפי רק קנה ש~א שידוע מיירי דהתםל~מר מדינה מכת שיש דבמקום הואיל ולומר לחלוק דין לבעל מקום ישמ~כא
 המו~ל ו~זירת הואיל נימא~ נמי בנ"ד א"כ בעה"ב על ההפסדהוה

 הי~
 כ' ל"זסי'

 אחד משכיל והר~יש עכשיו ששוה כפי בדקנה איירי דהש~
 לדוכתא קושיא והדרא ביורש ולוקמא ה~~ס הקשה ~הרי כן לומרדא~א על ההפסד ו~וה מדינה מכת הוה א"כ עצמם של המשקין ימכרו~לא

 ביד לאוקמא בעדות נו~ע ה~הדהא ~עיון ואחר פועל נקרא והמשכיר בעה"ב נקראים שהמההשוכרים
 מיד הדמים שיוציא כדי היו~

 דהלבוש חדא כך לפסוק וחלילה ~עמים מכמה ~יקר זה דיןאין
~~ 

 ~רשוח ושינוי יאוש להרמב"ם ~רי~יורש
 י~ ~ד~ ~א~ קונ~~ ~ינ~

 ה~זילהאת הוא דבעה~ב פ~ידא דהוה ~פסק דמוהר~מ דינא ד~אי פירושא~
 ~ו~

 השוק תקנת ליכא יורש ו~בי ~חזיר מחויב דמים אבל
משום

 ש~
 זה ואין וז"ל

 דו~
 אלא בדמים קנה לא ~רי דמים ~חזיר דאינו~נימא החמור אין דהתם ש"י דסי' חמור ~וכר

 בירוש~
 לידו בא

בעולם
 אב~

 ~חוכר כמו בפנינו והמל~ד ~נער ~וה ~כא
 שהשד~

ודו"ק
וה~וכר ~

 ה~
 ה~דה כ~ו הוא הנער כי ~פנינו

 הנחר~
 כמו הוא והמ~מד

 ~תר~~~~~~"~
 נתרץ ותחלה מידי תיקשי לא דמעיקרא הש"ך קו~

החוכר
 החו~

 וכו~ הפירות הוא והלימוד ו~זורע
 ~כ"~

 משנה המגידתמיהת ד~עם הרי
 הרמב~ ~

 גניבה מה' בפ"ה
 ~במרדכיהמה~מ ש~

 דהו~ דפס~
 ושינוי ביאוש קנה שמכר אחר נתיאשו בין הגנב מכר ואח"כ נתיאשובין דקורא משום הוא דבעה"ב פסידא

 וכו~ הדמים ל~ם נותן אלא להבעלים ע~מה ה~ניבה מחזיר ואינורשות אכללא ~לי~ לא מהר~מ ~ם לפ"ז נמ~א ~ו~ר ולהמלמד משכירלבעה"ב
 ס"ל זביד דרב באו~י~א דהא תימה וז"ל ~מ~~דוכ~ שנא ולא ד~כיר פסידא הוה ~מידע הו~ל לא דתרוויי~ו דהיכיד~דן

 ל~
 דשינוי יוחנן

לי~
 ע~~ל ~ו~ פפא דרב כיון סובר הוא ו~מא ק~ה לא יאוש ~ודםרשות בתר אזלינן דלעולם מ"מ הוה לא ובין מדינה מכת דהוה ~יכ~ בין
כללא

 דלעי~
 מ"מ דמי~י במלמד מו~~מ ~~ דהא

 ואפ~
 ולא ~י"ג בסי' ב"י~ב~או דהוה כ'

 ל~ז ~סי~ מצינו דהא בזה ~י הונ~
 דבעה"בפסידא בפלו~ת~

 משו~
 ד~וא

 הו~
 חדא הא החוכר והמלמד המחכיר

~ 
 דפסק שלו שאינו ונמ~א באחריות שלא לו מכר ~בי זביד ורב פפאדרב

~~~~
דתלמוד

 ערו~
 שגם הב"י וכתב פפא רב ל~בי זביד כרב~רא"ש דקבל ~ברא ההוא ~ב ק"ו דף המקבל בפ' הוא

 הר~"~
 כרב פ~ק

 תמ~הת והדר' כ~ז נק~ינן ור"ז ~פ דפליגי היכי הרי ~יי"שזביד איסתכר סבא מלכא דנהר א~ודא תומי בה למזרעהארעא
 רשות דשינוי יוחנן ~ר~ ס"ל זביד דרב באוקי~א דהא לדוכתא~מ~יד עביד לא סבא מלכא נהר ליה אמר דרבא לקמיה אתי ~א מלכאנ~ר

 מדינה ומ~ת ~ורס ובאש~י ליה נכי זיל הוא מדינה ~כתדמס~כר
קוד~

 ואמאי קני לא יאוש
 פ~

 ~"י לתרץ והנ~ד דקני הרמב"ם
 ו~נ~ד בוא"והוא

 נרא~
 שפי~ פירש"י עפ~י כן ד~ורס

 ~ת וז"ל
מ"~

 דיאוש דאע~ג וז"ל ~ראב"ד בשם הנ"ל סי~ ב"י הביאו ~~ב"א

~דינ~
 דמי~ קניו~~ר דלא הו"ל לא נמי אד~יה ולאסוקי עברה לבדו עליו לא הוא

 משו~ ~הדודי בעי מיהא
 דיאוש לידי~ אתי דבאיסורא

 ע~ל למיס~כר ~ידהוה
 ~מ~~

 ~בא~ורא דהיכי ע~ב ס"ז ד' בב"ק התוס~ וכ"כ ע~ל קנה לאכדי לפסוק מספיק מה~ע~ים א~ד דכל

דינ~
 לו

 ת~יה~ מ~ו~ וב~
 קצ~ח ס~ ח~ב בת~ מה~"ך

 וז~~
 להחזיר צריך לידי~א~י ו~ואיל

 דמי~
 אנא ואמינא

 ד~מב~~
 ~ראב"ד ס"ל

 ~בדא הך לידןואתא
 דהמק~

 אומר
 דאי~

 דבהא בחדא עליה ו~לי~~חדא האונס דאותו דכ~ון למי~ק
 ס~

 ליד~ ~י דבאי~רא דהיכי ~ו~יה
 מלכא נהר ד~~~כרדא~ע

 ה~
 ~י~ דאפילו ~ראב"ד דס~ל ב~א ~יה ופלי~ לאהדורי בעידמ~ם ליה איבעי~ ולא ~כיח דלא אונסא
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דאייא~
 הואיל לידי' אתי באיסורא מיקרי אפ"ה ר~ות שינוי קודם

 אלא לידי' אתי באיסורא מי~י דלא ס"ל והרמב"ם קני לא כדי~דיאוש
 א~ינן שפיר וא"כ יאוש לפני הרשות שינוי דהוההיכי

 דהוה~
 באיסורא

 לידי'אתא
 כיו~

 הבעלים דנתיאשו היכי אבל הבעלים נתיאשו לא דאכתי
 ~הרי הלוקח לידי אתי באיסורא לאו תו א"כ ה~נב מכר יאח"כתחלה
 א"ש ולפ"ז הבע~ים נתייאשוכבר

 שהרמב"~
 כרב פסק

 זבי~
 ואציע

 ומאכיל ה~וזל פ'הש~ס לש~~
 ד~

 ומ~ר ~נב אתמר ע"א קט"ו
 ואח"~

 הוכר
 אמר רבה~נב

 הדי~
 עם

 הראשו~
 ור'

 יוחנ~
 משמי'

 ~ין אמר ינאי ד~
ע~

 אמר זביד רב וכו' ה~ני
 כ~ו~

 ולא לוקח ברשות הבעלים שנתיאשו
 שינוי קני רשות שינוי ואח"כ יאוש סבר מר פלי~י ובהא ~נב בידנתיאשו
 ואח~כר~ות

 יאו~
 להרמב"ם וס"ל ה~מרא עכ~ל שנא לא ומ~ס קני לא

 דאמרדהא
 הדי~ יוחנ~ ~

 דליהדר היינו השני ~ם
 דמ~

 דס"ל לבעלים
 ובעי לידי' אתי באיסורא א"כ הרשות שינוי לפני היאוש הוה ולאהואיל
~מיהדר

 דמי~
 ~ופה ה~ניבה לעולם אבל

 א"~
 הוה אי אפילו להחזיר

 למיהדר בעי לא לידי' אתי באיסורא אי אפילו ~הרי קדים הר~ותשינוי
 הא ולפ"ז עצמה ה~ניבה לא אבל דמיםא~א

 הדי~ יוחנ~ דא"~
 השני עם

 רב דאמר דהאדומיא
 ע~ הדי~

 איירי ד~"כ הרא~ון
 מדי~

 ~מים תשלומי
 בידו אינה עצמה ~~ניבה~הרי

 דהרא~ו~
 הלוקח ברשות היא כבר כי

~לפ"ז
 פס~ א"~

 כר' הרמב"ם
 יוחנ~

 תמיהת ומסולקת זביד דרב אליבא
 ודו"ק ~רמב"ם מדבריהמ~יד

~ 
~"~~~~

 מבואר ~הרי שהבאתי המשכיל וקו' הש"ך קו' נמי מתורץ
 דמים אבל ד~ניבה ~ופה אלא קני דלא דס"ל דהרמב"םטעמי'

 לידיה אתי ~באיסורא משום דהוא לאהדוריבעי
 כיו~

 דלוקח ~~די' דאתי
 דהוה היכי לפ"ז נמצא יאושלפני

 ל~מרי קנה ה~שות שינוי לפני יאו~

ואי~
 מכר ~בי דאמרו דהא לק"מ ותו ה~ניבה דמי אפילו להחזיר ~ריך

טלי~
 ~ו ללוקח להעיד מ~י דהנ~זל יורש ~בי ~ו

 להיור~
 חשיב ולא

 וק"ל הרשות שינוי לפני היאוש דהוה ~~~היינו ~ו~~
~ 

~~~~~
לא

 צריכי~
 בסי' שכ' הב"י כדברי למימר

 שכ' הטור אדברי ל"~

ש~
 אבל וז"ל

 א~
 לנ~זל ליה ושמעינן וכו' ה~זול הטלית מכר

 ושמעי' רבי' ומ"ש וז"ל ב"י וכ' וכו' להעיד י~ול שנמכר קודםדאייאש
 דדוקא כ~רא"ש דסבר לטעמיה אזדא שנמכר קודם דאייאש לנ~זללי'
 ואח"כ רשות שינוי אבל קני ר~ות שינוי ואח"כיאוש

 יאו~
 אבל ~ני לא

לדעת
 הרמב"~

 ה~נ וכו' קנ~ יאוש ואח"כ רשות ~ינוי דאפילו דס"ל
 מודה הרמב"ם אפילו הכא אלא כי לא אומר ואני הב"י עכ"לל"ש

 דאל"כ רשות שינוי לפני יאושדבעינן
 לא~~רי בעי דמים דקני אע"~

 ודו~ק בעדות נו~ע הנ~זל הוה הדרוא"כ
 ביד הבעלים שנתייא~ו הב"ע זביד רב דא' ע"א ס"ח דףמרובהו~~' ~

 דמשמע ר~ות ושינוי יאוש ד~ו"ל ב~נב נתייאשו ולאלוקח
 כדכ' קני נמי יאוש שלפני רשות בשינוי דאפילו הרמב"ם כדברי~יני'

~מ~מ
 פ~

 הגניבה בקניות אלא איי~י לא נמי התם גניבה ~'
 ~הדורי בעי דמים מ"מ אבל ב~ל ~ני ~נב מתחייב קניה ~ותהד~"י עצ~

הלוקח
 משו~

 וק"ל ש"ר אחר אלא היאוש הוה דלא
~ 

~~~
 דהיאוש דהי~י דס"ל בהרמב"ם ~דיא מצינו לא אמאי לךתיקשי
 אימא הדמים אפילו להחזיר דא"צ ל~מרי קנה רשות לשינויקדם
 ~ ~ ~י דס"ל לה~ב"ם בהדיא מצינו ד~פירלך

הר"~~"~
 ~במס' שם

 ב~
 ו~בח דגנב ~מתני' ע~א דף

 ביוה"כ~
 אמאי

 והא איכא מיהא מלקות ליכא דקטלאנהי
 קיי~

 לוקה דאין
 עיין וכו' אחר ע"י בטובח דר"י מ~מ~ אמרי ומשלם לוקה איןומת

 ד"ה התוס' בדברי מ"ש בסו~יאבמה~~א
 וכו' אחר ע"י בטוב~

~  עלשמ~שה 
 הר~~

 בס' גם
 תו~

 ה~ן על הרבה קו' מקשה חיים
הרא"ש ו~

~"~ 
 באריכות ~"ש הראש על מק~ה ביש"ש מהרש"ל ~ם

 ~ס~'ובסמ"ע
 ש~~

 רוצה
 לתר~

 הרא"ש דבר~
 ע"~

 מהרש"ל דקו' חדא ואינו
 שחי~ נמי דיה~כ מ~אות"ח

 אינה ~דיין ע~ש הוא ראויה שאינה
מתור~ת

 וכ~
 שא~נה שחיטה דיה"כ ~"נ ~סי' הב~ח דעת

 ראו~~
 היא

 הסנדלר ~ילדעת
 ~ועיי~

 ד~~ ברש"י
 דשייך ~יכ~ כו' לך אמרתי ב~~ג

~די~
 ו~ו' מיתה

 ודו"ק~
 לחלק שכתב זה ד~ם ועוד

 בי~
 ט~פה נמ~את

 ~חיטהלאחר
 ובי~

 טריפה היתה
 קוד~

 דהך בסיפא דא"כ אינו שחיטה
 ב~וונא דר~שא בבא ~ם דקח~יבמתנ~'

 דת"~
 ו~וד שחיטה ב~~ת ~ריפה דה~תה ה~כי והיינו טר~פה נמי ליתניא"כ דו~~ מתשלומי פוטר נמי

 ב~דו ונתנבלה ה~וחט בסיפא ~םדקתני
 הנוח~

 הו"ל ו~ו'
 ודא~ אלא יותר רבותא כו' ונטרפהה~וחט לאשמ~ע~נ~

 דאי~
 דנמצאת ולישנא חי~וק

 רבותא~ריפה
 ~ש~ועינ~

 ר"ש בד~רי
 וכ~

 משמע
 בחו~י~

 ע"ב פ~א ד'
 בשח~~ה התם נמי ~~לי~י כו' טריפה ונמצאת השוחטבמתני'

 שח~טה שמה איראוי' ~אינ~
 ות~

 דשמה ~~ז ~~ו~ט דאפילו ס~ל דהתם
 דבר לומר ודוחק כדפרישית וד~י אלא טריפה נמצאת וקתני~~חיטה
 פלו~תא בר היינו לאו דר"שפלו~~א

 דהת~
 ~~~שית דעה מלב ולבדות

 ~ליה ופליג בחדא דהתם דת"ק כו~תיה דסברלומר
 ~ בחד~

~~~
 דמחלק ומה ה~"ש כדברי שלא נ"ל

 יה"~ בי~
 ה'כי ~יירי ל~בת

 מלקות או מיתה חי~בדה~ליח
 שהת~ כ~ו~

 וקיבל בו
 מ"א דף בחול~ן כדאי' מומר ~וה למיתה ע~מו דהתיר כיון בשבתלפיכך התרא~

 לאו ומומרע"א
 ב~

 סנהדר~ן בתוס' כדא~' הוא ברית
 ד~

 ~~ה ~"ב
 ~י~רי ד~תוס' א' ס"ק קפ"ט סי' ב~~"א דפ~' למא~ ואף הואי~~ל
 להכעיסבמומר

 ועיי~ ע"~
 ס"ד תכ~ה סי' חו"מ בב"ח

 ~של'~
 ~~בח

 להכעיס הוה נמיב~בת
 כ~ו~

 שעשה ~ב~חה ~בי שייך דלא
 לתיאבו~

 רק
 לומר שייך ~כילהדגבי

 לתיאבו~
 בע"ז דאיתא ~עם

 ד~
 כ"ו

 ובהוריו~

~
.~~~~ 
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~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  גבי י'ד'
 פ~~ א~

 לא ~כא קבעי דאיסורא טע~א דלמי~ם
 ו~ליחו~זא~ שיי~

 בחול לעשות יכול דהמשלח
 ד~א~

 ~ם לשחוט שליח
~עיין

 ברמב~~
 דעשאו היכי דפי' למלך במשנה יע"ש גניבה מה' פ"ב

~ליח
 א~ ב~יר~

 היטב ע~ש שם טעמו ~י פטור ~מי הכ~ורים ביום
 סי' יו"ד בב~ח כדאיתא להכעיס הוה לתיאבון לומר ~ייך דלא~~יון
 ~תיר הכא וכ"ש להכעיס הוה לתיאבון אוכל שא~נו דכל ה' סעי'ב'

 כדאית~ משליחות ואימעט הוא ברית בן לאו ודאי וא"כ למיתהעצמו
 כולו דוט~חו משום בשבת דטבח היכי ~טור לפיכך ע"ב ע"א דף~ב~"מ
~ב~~נן

 ותי~
 מיד בסי' לשחוט שהתחיל

 נע~
 מומר

 ~ כמ~
 הרמב"ם

 וכו' ויוה"כ בשבת ~שוחט במ~נה בחולין המ~ניות~פי'
 ע"~

 ~ובא
 י"א סי' יו"ד~ב"ח

 סעי~
 דלא משום היינו ~כי קיי"ל דלא ואף ב'

~נע~
 שחיטתו ש~מר עד מומר נעשה לא ולפיכך אחד בפעם מומר

 מומר נעשה למיתה ~מו דהתיר כיון והכא ד' סעי' ד' סי' הב~ח~כמ"ש

~בפ~
 בחולין ~דאי'

 ד~
 דבשעת בהדיא דפי' ד' סי' בב~י ועיין הנ"ל

~חי~
 וטב~ו ואנן שליח נעשה אין תו מומר וכשנ~ה מומר נע~ה

~עינן
 דהו~ ומט~

 דמומר לפטור ~ין נבילה ושחיטתו שבת לחלל מומר
 הוא ופרהסיא נבילה שחיטתו דהוה הוא דוקא ~~סיא שבת~חלל
 בתוס' נמי יתיישב ועפ~ז מישראל עשרהדוקא

 ד~
 ושור ע"ז בשלמא

 ומאי ע"כ ק~וין לצעורי אמרינן דבי~ראל ~ם דמקשו ו~'~נסקל
 כדאי' מכוין לצעורי דל"ל מיירי ~תראה וקיבל בו בהתרו דינמאקו~~א
 דאי התר~ה קיבל בלא מיירי דע~כ ניחא ו~פמ"ש ע"א מ"א דף~~ולין
קיבל

 התרא~
 נעשה

 תיכ~
 נעיל כמ"ש בעי' כו~ו וטבחו ואנן מ~מר

 מחייב עובדה הוא זביחה בגמר רבא דמוקי למאי ואף דמחייבומ"ט
 מיירי דודאי דר"מ מ"ט קשה בשבת בטבח מ"מ לע"ז בטבח שפירר~מ
 לע"ז דטבח דומיא התראה וקבל בו בהתרו~מי

 וא~
 שחיטתו הוה

 לכל מומר הוה אחד לדבר מומר ס"ל דר"מ ומעקר נוחר כמונבילה

 כו~~~תו~
 מדברי כדמוכח לצינעא פרהסיא בין ~פלו~י לי~א ואליבי'

 ~שוחט ד~ה ע~א י~א ד' חוליןהתוס'
 ב~ב~

 מטעם א"נ ודו~ק ע"ש וכו'
 נעשה ולא למיתה עצמו בה~יר מיירי דלא א~ו לעיל ~מ~ש ברית בןשאין

 שפיר התוס' ומקשו שם ~חו~ין התוס' כמ~ש בפ~אמומר
~ 

~~~
 הכי מוכח ~א ד~מרא סוגיא דכולה ~ר~ן על מהרש"א~הקשה
 ומי נמי פריך הכי ובתר דר"מ אליבא מתני' דמוקי למאיכוונתו

 תורת בס' הקשה וכן כר"מ לה מוקי~מצית
 דאליבא ~תרץ נ"ל ע"ש חיי~

 כי דמשני דחיקא שינויא להאי צריך לא דאורי~א שבת מעשהדמ~ד
 ב~יתא להאי דמוקי לר"י ע"כ וא"כ אשארא רבנן פטרי~א

 יוה"כ וא"כ הסנדלר יוחנן כר' וס~ל ר"ש היינו דחכמים צ"ל א~ע~י בטוב~
 לפ"ז לעיל כמ"ש היא ראויה שאינה ~שחיטהנמי

 ~ש~
 דקתני אמתני'

 מוקי אי בשלמא יה"כ גבי ר"ש נמי פ~ר לא אמאי אלו בשני ~וטרר"ש
 ב~ח דמודה מ~לל כדמסיק ~יד דרב כתירוצא ניחאכר~מ

לרפואה ומ~
 לוקה דאין משום ~ליג בלא"ה ביוה~כ בטבח שם ופ~"י כ~

 מוקי הוה ואיומשל~
~ 

 דמוקי מה נמצא ~דוכתא קושיא הדרא כר"מ
 למ"ד היינו ~~מלה

 מע~
 דפריך קושיא הך קאי וע"ז דאורייתא ~בת

 במס' דפי' לשיטתו אזיל והרי~ף וכו' כ~מ לה ~וקמת מציומי
 אשארא רבנן פטרי קא כי שינויא כהאי צ"ל ע~כ ואל~בי' דרבנןכמ"ד שב~

 הוא ראויה ש~יטה דשבתוכמו
 כ"~

 פליג דלא מה ניחא והשתא יוה~כ

 אחר ע"י בטובח שפיר נה ומוקיאי~~~
 ודו~

 אחר למבין קצרתי כי
 למעלה הנרמזים במקומות ~~"ס היטבהעיון

~ 

 ~~"דב~ה
 חי~ו~

 בחורף סלוצק בק"ק ברבים ~~גדתי
 ת~~

 לפ"ק
 ב~קבמס'

 ד~
 ג'
~ 

~~~ם'
 ד"~

 וכו' השתא תיקשי וא"ת ~קשו וכו' סד"א אי~טריך

הק~
 מנ~ן ~~א ~כליא בלא דהשתא וז"ל מלובלין מהר~מ

 דומיא לשנויי ליכא דהשתא בתרוויי~ו~דחייב
 דרג~

 וביער ~בי כתיב דלא
 שפיר לן אתי ה~וס' פי' בלא אבל אתרווייהו קאי וביער השתאדהא
 אתי דלא נאמר שלא כדי ה~לל יבער כא~שר לתנא לי' איצטריךד~הכי
 בדומיא רגל מיני' ילפינן והדר לחודא לשן ~א ממילא לאז~אוביער

וכ~
 מקום כאן אין וא"כ קרנא מכליא ~לא לחייב ד~ל דומיא שן י~ינן

 מכ~יא ללא קרנא מכליא בין לחלק שייך דלא ~~וס' וצ"ל ~תוס'לקו'
 לשן ושלח דאתיא אמרינן כי אפילו ולכך שן ~בי כ"א רגל ~ביקרנא
 דומיא שן דילפינן לומר נמי שייך ורגל לשן ממילא לאזלא וב~ר ו~ןורגל
 מהדרגל

 רג~
 קרנא מ~ליא לא ול~ש קרנא מכליא ל"ש

 א~
 מכליא ל"ש שן

 ו~~לוכו'
 ע~"~

 ז~ל מה~מ
 והא ד~ה בתוס' האחת קושיות שלש לי קשייןדבריו~~~ ~

 ופי' וכו' כדלקמן שלוחי דשלח דוקא דה"א וי"ל ~תוס'דתירצו דמכל~~
 וז"ל בעצמו הנ"למהר"מ

 ול~
 ארגל ואידי אידי סד"א איצטריך דקאמר

 ה~א לחוד ובער ~תב הוה אי ~~כ צ"ל שלוחי דשלח הא ממילא דאזלאהא
 דלשיטות דלעיל מהר~מ כדברי ואי עכ"ל ~נא דמכליא היכידוקא
 בר~ל שייך לאהת~'

 כל~
 איך קרנא מכליא ללא קרנא מכליא בין לחלק

נאמן
 במ~

 ה~א לחוד וביער כתיב הוה דאי ארגל ואידי אידי דס~ד
 ליכא ר~ל ~בי ~א קר~א דמכליא היכי~דוקא

 לחל~
 מכליא ללא מכליא בין

 ודו"ק אר~ל דקאי קיימינןואנן
~ 

~~
 מהר"מ כתב ~א לי קשיא

 לעי~
 וז~ל דמכליא והא בד~ה

 בענין זו קושיא לתרץ התוס' דהוצרכודהא ונרא~
 ז~

 להם הספיק ולא
 הוה ושילח כ~ון קרא חד אלא כתיב לא דאי שפי' רש"י שלתירוץ
 וכו' ~רנא דמכליא ל~יכי לי'מוקמינן

 מצינו היכי יק~ דלפרש"י משו~
 קרנא דמכליא ~יכי לאוקמא נמי ~ייך ושילח אלא כתיב לא דאילמימר
 פריך כיא~כ

 וה~ת~
 ומשני מנלן קרנא מכליא דלא שן א~ל דאוקימנא

 לאוקמא נמי שייך לחוד דושילח ~פרש"י והשתא וכו' דרגלדומיא
 דהא קרנא במכליא דוקא איירי דלא מנלן ~ופא רגל א"כ קרנאאמכליא
 ~יכ~ דוקא לאוקמא א~א לחוד ושילח אלא וב~ער גבי' כתיב דלאאע~ג
 להו ניחא לא ד~ה מהרש"א וכ"כ מהר~מ עכ"ל קרנאדמכליא
 דלשיטות דלעיל ~ר"מ כדברי ואי עליו עיין כפרש"י לתרץל~תוס'
 ללא מכליא בין לחלק ברגל שייך לאה~וס'

 מכל~
 כי אפילו ולכך

 לרגל נמי וביער דא~יא~מרינן
 ~פ~

 דו~יא שן די~ינן לומר שייך
דרגל

~ 
 מכליא לא ל~ש מכליא ל"ש רגל

 א~
 ~"ז א"כ שן

 ק~
 אמאי
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 ~י רש"י שתירץ בתי' להם הספיק ולא כתירוצם לתרץ התוס'ה~צרכו
 וכ"ת ~נא דמכליא להיכי לי' מוקמינן הוה ושילח אלא כתיב הוהלא
 דוקא איירי דלא מנ"ל גופא רגל תיקשי דר~ל דומיא שן משני כיא"כ

 בין לחלק ברגל שייך ~א ~וס~ דלשיטת אמרינן הא קרנאבמכליא
 שפיר הדמיון אתי וא"כ מכליא ~לא קרנאמכליא

 ד~
 מה דר~ל דומיא

 אף מכליא דבין חילוק בי' למימר שייך לא דהא שנא לאר~ל
~ 

 ל"ש נמי
 דהתוס' אליבא מהר"מכדכ'

 בד~
 ודו"ק איצטריך

~ 
~~

 איפכא נימא וא"ת התוס~ דמקשים דר~ל דומיא בד"ה לי קשיא

דצ"~
 דנקיש פי~שם

 ר~~
 דמכליא היכי דוקא שן מה דשן דומיא

 אלא מחייב דלא נימא נמי ר~ל אף וביער גבי' כתיב דהא מחייבקרנא
 ל"ש ר~ל ~בי הא דלעיל מהר"מ ~דברי ואי קרנא דמכליאהיכי

 מכליא ~לא מכליאבין לחל~
 ~ ודו~

~"~~
 קושיו~ ש~י בלתידהייני

 אפשר ~ה האחרונים
 ל~

 קושיא
 חד לכתוב רש"י דהק~ה אהא להקשות איכא דהאהראשונה

 הוה דאי לי' קשיא מאי דכליא היכי וכ"ש קרנא מכליא דלאלהיכי
 דהי מטעם לר~ל נמי דאתיא ה"א לחוד קרנא מ~~יא דלא קרא~יב
 חמור צד בהו אית דתרווייהו בשמעתין ~קמן כדאמר מפ~תמינייהו
 ב~ן אם כי ~חייב ד~א בעי ורחמנא ~נ~הם ויבואו הם ~קוליםומכדי
 מיני' משמע לא דביער דלישנא ובי~ר למיכתב איצטרך ~~כי בר~לולא
 וא"כ מפקינן לא ודאי דשן מפקת מינייהו הי נימא ~א תו וא~כ שןאלא

 וק"ל קושיאמאי
~ 

 די~~~
 פריך וא"כ בם אשלח בהמות דושן אקרא סמיך ~רש~י ~ת~ץ
 לח~ד ושילח כתיב הוה דאי וכ~ת ~רא חד אלא לכתוב לא~פיר

~"א
 דארג~

 מפקת מינייהו ד~י מטעם ליחייב נמי
 לא~

 לא דשן קושיא

מפקינ~
 רש"י קו' תיפול לא דלפ"ז אך בם אש~ח בהמות ושן מדכתיב

 לא להקשות ליכא דהתם ~~ל ואידי אידי דסד~א דקאמר אמאילק~ן
 חד אלאלכתוב

 ק~
 כדכ' ש~וחי דשלח היכי וכ"ש ממילא דאזלא ל~יכי

 דהי מטעם שן נמי ד~יתי ה~א לחוד קרא האי דאי אינו דזהמהר"מ
 כמו מפ~ת מינייהו דהי סברא ל~ור ליכא והתם מפקתמינייהו

 ודו"ק בהמות דושן מקרא הכאדאמרינן
 מייתינן הוה לחוד וביער כתיב הוה אי קאמרינן דמאיתיקשי~~~ ~

 קא' דנא להורות ושילח נמי בעי ולהכי מפקת מינייהו הי מ~םשן
 נמי שן הא לך תיקשי דושילח מלישנא מפקינן לא תו דר~ל אר~ל אםכי
 ודו"ק בם אשלח בהמות ושן דכתיב מטעם דו~ילח מ~א מפקינןלא

 חיים תורת בס' ~מ~ש צריכין הכי תיקשי דלא לתרץ~~~ ~
 אמ"~

התוספ~
 כתיב לא אי דה~ק התוס' דתירצו איצטרך בד"ה

 התוס' דמ"ש ותי~ וכו' לעיל פריך מאי א"כ הת"ח והקשה וכו~ושילח
 ~אי

 הכי אלא לר~ל קרא ~ום לכתוב דלא למימר לאו ושילח כתיב
 מלשון ר~ל מפקינן הוה לא אי ר"ל ושילח כתיב לא אי התוס'קאמרי
 ר~ל מפקינן הוה אלא שן נ~י מיני' דמשתמעושלח

 מלש~
 דלא אחר

 אזלא ולפ"ז עכ"ל יבער מכאשר ~י' מפקינן הוה אז שן מיני'משתמע הו~
 רחמנא דכ' טעמא הכי דהש"ס וטריאשק~א

 כא~
 במ~י וכו' יבער

~וק~
 לי'

 לק~
 בלשון כתיב הוה דלא קרא והיינו ~תיב ר~ל אי דובער

ושלח
 כד~

 אר~ל ואידי אידי ה~א יבער כאשר לאו דאי ומ~רץ הת"ח
 הא א"ש ולפ"ז ושלח בלשון ~תיב הוה דלא קרא וההיא וביערדהיינו
דאמרן

 לעי~
 וביער דאי לחוד וביער אלא לכתוב לא להקשות הכא דליכא

 נמי דקאי ה"אלחוד
 א~

 נמי כתיב ו~כי מפקת מינייהו דהי מט~מא
 מחייבא לא דרחמנא לא~מעינן ושלח בלשון כתיב ד~א ~ראה~י

 הי~ב ודוק לחודר~ל אל~
~ומה ~

 דק~~
 ב~דורא עיין לישב שיש ומה זה על קשה

 ~ ליניחא~~~~~ ~ בתרא~
 ב~ירוצא לרש"י לי' ניחא לא אמאי לדקדק שיש

 עוד ~לוחי ד~לח דוקא ה~א ושילח כתיב הוה דאידהתוס'
י"ל

 וא~ת בהדיא ש~בו ~~וס' כלשון ל~וב גילה ולא רש"י כי~ ל~
 כיסה בתירוצא ו~ם חד ל~וב וכ~ כי~ ורש"י ושי~ח רחמנאל~תוב
 דהוה דהתוס' כלישנא למינקט עדיף וטפי קרא מהאי אי ~לשונווכתב
 רחמנא לכתוב לא דהתוס'אתי~צא ל~"י קשה דהוה באידך מתור~ת דחדא נלע"ד אלא קצרהלישנא

 בא~
 ושלח דכתיב דהשתא וש~ח

 דאפילו לאש~ינן קרא עוד ובעינן שלוחי דשלח דוקא למי~ראיכא
 וא"כ דשליחותא בלישנא ולא אחרינא קרא חד ל~וב ממילאאזלא
 ~אי אי ר~~י תי~ ולהכי קרא חדיספיק

 ק~
 להי~י אתי ~א~ ה"א

 וק"ל קרנאד~ליא
~ 

~"~~
 ~ ~~וס~ ~

 א~רינא קרא ~תוב רש"י קאמר ~~יר על~ם תהא
 ~א מסתפו לא דהתוס' לך אימא קרא חד אלא ניבעיולא

 קרא חד ~תיב הוה דאי דלעיל לתירוצא דהדרן הוא קושיאדלאו
 ~י לא דשן מפקת מינייהו דהי מטעם לר~ל נמידניתי ה~
 מפ~

 מד~תיב דישילחמ~ישנא ל~
 ו~

 השתא אבל בם אשלח בהמות
 דלאבסברא דקיימינ~

 לכתו~
 א"כ א~רינא קרא חד אלא דושילח ~ישנא

 א~
למי~

 ודו"ק לר~ל נמי דניתי דה~א
 סובר ד~~י לך אמינא רש"י לשיטת ני~ד מאי השתאתאמר~~~ ~

כמ"ש
 מהרש~

 התוס' דכתבו אמאי
 בד~

 וז"ל בה~ת ושן
 הוה בהכי דאורחא כיון מנשי~ו נהנה שאינו נחש אפילודהא צ~
 עכ"ל וכו' בס~פ התוס' כמ"שדר~ל תול~

 ו~"~
 נמי ~יכא דוב~ר ב~רא

 כ~ר דכתיב משום ה~נו לשן וביער דאוקמינן מאי דהא ~ל~למיתי
 ה~לליבער

 ו~ל~
 מכוסה ופעמים מ~ולה שפעמים פרש"~ ~ן דהוה ~ופא

 אכילה הנאת לו שיש בשן דוקא דאיירי ידענא לאואכתי
 דדיל~

 איירי

~
 לאוקמא ~ינן וא~כ דר~ל ~לדה דהו~~ מנשי~ו נהנה ש~ו

 כמו לר~לוביער
 ל~

 ואל
 תת~

 הוה לא המסקנא דלפי הא
 נש~

נח~
 להכי דוביער קרא דנוקמי למימר ~~נן ואנן דר~ל תולדה אלא
 כן כמו כתבו התוס' נמידהא

 בד~
 למימר דבעי קרנא מכליא דלא הא

 ב~א דאיירידקרא
 מכלי~

 לי' דקרי פי~~ לטינפה אתא קרנא
 לאו דאי למימר הש"ס דבעי דלמאי רש"י נמי סבר ~לפ"ז תולדהל~~ן נ~

 על מכליא ללא ואידך למכליא וחדא אשן ואידי דא~די ה"א ר~ל~לחי
 מטעם ר~ל נמי ניתי דלא משום לאו תרוויי' למיכתב דאיצטריך האכרחיך
 תרווייהו דכתיבי נמי השתא הא ~ום דאי איצטריך מפקת מינייהודהי
 נמי איכא וביער דהא מפקת מינייהו דהי מטעם ר~ל נמי ניתיאכתי

 ~פקת מינייהו דהי לסברא דליתא א"ו לעיל כדאמרן לר~ל~אוקמא
 מבר~ל אכי~ה דהנאת ב~ן למוקמי טפי דמסתבר דס"לדאפשר

 דכתבו מטעמא מצוי דהיזקו ח~ר צד נמי איכאדלר~ל אע"~
 בד~

 דלא הא
 והא באכילה איירי דקרא דפשטי~ כיון וז"ל הדיבור בסוף קרנאמכליא

דלק~
 דהתם משום היינו מפקת מיניהו דהי ~סברא מסיק

 ושן נמי וכתיב ו~ו' ר~ל מ~לחי דהיינו תרווייהו כתיבי דה~תא~מאי קיימינ~
בהמות

 וא~
 מ~לחי דכתיב חדא טעמא מתרי ר~ל ~מיתי איכא

 דהוה בנשיכתו נהנה שאינו אשן ו~ו' בהמות ושן נמי מד~~מעואידך ר~~
 ~תוס~ כדכ' טעמא מחד אלא אתיא לא להזיקו הנאה דיש ושן רגלנמי
וז"ל

 ~י וכו' להנאתן ואוכלים שדורסין רעות בחיות נמי איירי מ~
 דלחייבי~ טפי מסתבר להיזקו הנאה דיש דהיי~ו דשן חמור דצדאע"ג
 חמורמצד

 דר~~
 לאוקמא איכא דושילח דמשמעותהואיל מ"~ איירי באכילה דקרא דפשטי' מטעם מצוי דהיזקו

 בר~~
 מחד ובשן טעמ~ מתרי

 דס"ד למאי ~עיל אבל ~ניהם ויבואו ~ם דשקולים אמרינןטעמא
 ואיד~ דאידימעיקרא

 א~~
 וא"כ ר~ל דמשלחי קרא לאו אי קיימינן הוה

 קרא חד אלא כתיב הוה לא אי בין מלשן טפי לר~ל ראיה~יכא
 טפי מסתבר וא"כ וביער ו~ם ושי~ח כתיבי הוה אי בין~דלעיל אחרי~~
ב~ן לאוקמ~

 מבר~~
 ~י ~סברא ו~יתא איירי באכילה דקרא דפ~טא מטעם

 היטב ודו~ק מפקתמינייהו
~ 

~~~
 דלדידהו מהרש~א סברת ~קמן ס"ל דלא לטעמיי~ו אזלוהתוס'
 ואפשר דר~ל תולדה הוה לא מנשיכתו נהנה שאינו בשןאפילו

 בס' למ"שדכונתם
 קיקי~

 אחרינא טעמא שום להו הוה או דיונה
 ולפ~ז בדוחק ~יישב ויש עצמו מה~~א כדכ' מהרש~אקו~ לי~~
 ני~

 להו
 ניתי ה"א קרא חד דאי אחרינא קרא חד לכתוב רש"י קו' ~יקש'ד~א
 מפקת מינייהו הי לדידהו דע"כ מפ~ת מינייהו דהי מטעמא ר~לנמי
 הוא טובאסברא

 ד~
 לדידהו דהא לקמן הכי מסקינן

 לק~
 ליכא נמי

 אבל ר~ל מ~חי מדכ~ב מרגל טעמ' חד~לא
 ו~ ~~

 לא בה~ות
 רגל הוה לא נמי נהנה שאי~ ~ן נשיכת אפי' דהא ר~ל לדידהואתיא
 נמי וליכא מפקת מיניהו דהי הוא קיימא סברא ע"כ וא"כ~דידהו
 ו~ם ושילח תרוייהו ד~יבי נמי השתא מאי אלא להק~ותלהתוס~
 איכא נמי ~~ער מפקת מינייהו דהי מטעמא ר~ל ניתי א~יוביער
 לפי' דהא ז"א אר~ללאוקמא

 התו~
 ובי~ר לאוקמא ליכא

 לר~~
 דהא

 ר~ל הוה לא נמי מנשיכתו נהנה שאינו שןלדידהו
 ~ ודו~

~ ~
 ני~ ~"י שי~ת שבררנו

 לדחוק ב~נן דלא לשיטתי נמי לן

 לק~ולפ~
 ושאר מלובלין מה~מ אליב~ כדמפרש בדבריו

 ~ד אלא כתיב לא דאי דפרש"י דל~י שכתבומפרשים
 ק~

 מוק~נן הוה
 ~י~יליה

 ד~כל~
 אי א~ל ואידי אידי גבי לק~ן נמי וכן קרנא

 עכ"ל שלוחי ~לח ליה מו~~נן הוה קרא חד אלאכתיב ~
 דו~~ ו~

 ~ד~ל
 דקרא ~ןלמימר

 ד~
 מתוקם ~ה ד~לי~ות בלישנא משת~י

 דו~
 ל~י~י

 אין ~~י ~יטת לד~ינו אבל שמ~ דכר ד~ן שלו~ידשל~
קו~ ~ת~~ שו~

 לק~
 דהא

 לפמ~~
 לא ל~יל

~ ~ק~ ~~  
 אלא הם ~ולים ור~ל



~ ~

~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  ~ת ולולא ~חד אלא אתי לא ושן קראי ~רי ~י ד~ל~דמש~עותא 
 לא שקולי' ואפי~ו ~רגל ~שן לאוק~א טפימסתבר

 ה~
 ~אי ולפ"ז

קושיא
~~~ 

 וביער דהיינו ~~ילא לאזלא דאתי קרא אלא ~כתוב לא
 הו~דאי

 שן אלא מיניה ~יתי לא לחוד וביער כתיב
 כדאמר~

 ועכ"פ
 ~רגל ואידי אידי דה~א כדא~רינן רגל אלא ~עי לא ורחמנא~רווייהו
 ~עילב~למא

 כת~ב הוה דא~ רש"י לשיטת לתרץ אפשר דאי א"~
קרא ח~

 הו~
 תרווייהו נית~ א~רינן

 משו~
 ולא בשן לאוקמא דמסת~ר

 הוה דבאמת הכא אבל ארגל נמי לאוקמי ~~עיןהיינו
 ארג~

 הוה שפיר
 ודו"ק ~פי ד~ס~בר אשןהטעות

~ 
~~~

 סוגיא נ~י הוה דלרש"י ~"ל ~כ האתיקש~
~התוס~ כ~~ דת~מוד~

 במ"~
 הוה דשמעתין דסוגיא ה~וס'

~  
 סוגיא

 ו~יינו ושילח ~תיב לא אי דה"קנ~ך דאיז~
 כדפיר~

 דב~יהם
 הת~~

 אי דר"ל
 קשה לא"ה דאי וכו' שן ~מי דמשתמע דושלח מקרא ~ל מפקי~ן הוהלא
 אידי ה"א הג~ל יבער כאשר לאו דאי הש~ס קא~ר מאי ה~וס'קו'
 דו~~ח מלישנא הא דקשיא אר~לואידי

 מש~
 בה~ות ושן דכתיב ~ן ~מ~

 רגל ~קינן הוה לא אי למימר דתלמודא דסוגיא ~דאי אלא בםאשלח
 דו~לח~מקרא

 וא~ל שן נ~~ דמשמ~
 לעול~

 דלא והא כפשוטה הסוגיא
 היי~ו אשן נמי מוק~ינןהוה

 ~ו~
 ברגל ~~וקמי מסתבר דטפי

 כדלעיל בהמות ומושן רגל ~מ~לח~ דהיינו ~אי מתרי דידיה~~~~תא דאתי~

וש~
 לשיטת לעיל אמרן דהא בהמות מושן אלא דידי' משמעותה אתיא לא
 חמור ~ד טפי מסתבר בהמות ושן הואיל מ"מ הם דשקוליםר~"י

 להיזקו הנאהדיש שב~
~~~ 

 ע"כ אלא באכי~ה אי~רי דקרא דפ~טא
 ודו~קכ~רישית

~ 
~~~~~

 האתיק~י
 ע~~

 מהר"מ כסברת ~"ל
 מלובל~

 מה תיקשי דאל"כ
 ~י' תיקן לא הת~ח שתי' ומה התוס' אדברי בת"חשהקשה

 סד~א קאמר דמאי התר~ן דברי את תיקן לא אבל המקשה קו'אלא
 דבריו ביאור לפי הא ש~וחי דשלח הא ממילא דאזיל הא ארגל וא~די~ידי
 ~ייך ש~וחי ושלח מאי וא"כ אחר~נא לי~נא אלא ו~לח כתיב ה~וה~א

 קרא מ~תעי דלא דא~"ג ~ר~מ כדברי ~"ל ע"כ אלא בי'למי~ר
 ע~כ הרי שלוחי בשלח קרא ~מוקמי טפי מסתבר ~"מ דשליחותבליש~א

 מהר"מ כדברילומר
~ 

~~
נמי

~ 
 סוגיא דרך על התוס' קו' הכי מתרץ דרש~י דאפשר קשיא

 דושלח דמשמעו~א לאו דאי התנא קאמר דהכי נשךדאיזהו

~שת~
 בהמות ושן בד"ה ~תוס' כתי' דא~רי' לאו אי ור"ל שן נ~י מיני'

 הוה אלא להנאתן ואוכלין ~דורסין רעות בח~ות נמי אייריד~רא
 שן מפקינן הוה מושלח שן משתמע לא וא"כ שם התוס' כק~'נקטינן
 לאו דאי הגמרא תי' א~ש והשתא הגלל יבער כאשר מדכתיב~ובער
 וקרא א~ל יאידי ~ידי ~וקמינן הוה יבערכא~ר

 דשלח להיכי דושל~
 וק~ל ממילא לאזלא דוביער וקראשלוחי

~ 

~~
 רש~י לשיטת הוא

 אב~
 דהא הכי לפרש ליכא התוס' בדברי

 כסברת צ"ל ע"כ ולפ~ז ושלח נאמר לא אילו בלש~נםלהדיא כתב~
 אי אפילו שלוחי בשלח למוקמי טפידמסתבר מהר~~

~ 
 שליח~ת ב~ון נכתב

וק~ל
~ 

~"~~~
 דהוה הא נמימתורץ

 קשי~
 התוס' מת~ים מה לעיל לן

 חד לכתוב שלוחי דשלח דוקא דה~א וי"ל ~נא ד~~ליאו~א בד~
 הוה דאי דתריצנא ~י לפי ואפילו דשליחות לי~נא בלא אחרי~אקרא
 מפקת מינייהו דהי מטעם רגל נ~י מייתינן הוה אח~נא קראכתיב
 רגל ולא שן אלא מיני' ~שתמע דלא לישנא קרא לכתוב קשיא~מ

~לפמ"~
 בלישנא קרא משתעי דלא אע"ג התוס' לשיטת דהא ניחא
 דוקא שלוחי בשלח נוקמא מ"מדשליחות~

 ד~
 לשיטתייה~ טפי מ~בר

~דאמר~
 קרא לכתוב קשיא שפיר הכי למימר בעינן דלא לרש~י אבל

 ~דו"ק לעיל כדא~רןא~רינא
~ 

~~~~
 בד"ה התוס' מתרצים מה לעיל לן קשיא דהוה הא נ~ימתורץ
 ~ד לכתוב ~לוחי דשלח דוקא דה"א וי~ל קרנא ד~כליאו~א

 הוה דאי דתריצנא ~אי לפי ואפילו ד~ליחות לישנא בלא א~רינאקרא
 אחרינא קרא~תיב

 הו~
 מפקת מינייהו דהי מטעם רגל נמי ~ייתינן

~~
 קרא ל~וב קשיא

 ליש~
 שן אלא ~יני~ ~ש~מע דלא

 ו~
 רגל

~ ~ ני~ו  
 ~~ת

 ה~~
 בלישנא ~א ~~י דלא ~~ג

ד~לי~ות
~~ 

 ~~חי ~שלח נ~מא
 ד~ דוק~

 ~~תי~ו ~י ~תבר
 קרא ל~תוב קשיא שפיר ה~י ~י~ ב~ינן דלא ~ש~י אבלכדא~ן

אחרינא
 כדא~

 ל~ל
 ~ ודו~

~~~~
 תו להכי ד~תינן

~ 
 ב~ינץ

 ב~ ~~~ ~~ נ~ ל~~
 בד~~ו~

 ד~~יא והא
 ~ר~

 דה~א וי~ל
 דוק~

 דשלח

 מהר~מ וכתבשל~חי
 ~ז~~

 ואידי אידי סד"א אי~טריך דקאמר ו~שמע
 וביער כתיב ה~ה אי ג"כ ~"ל שלוחי דשלח הא ממי~א דאזלא האארגל
 ה~א~ח~ד

 דוק~
 למימר ~ריכין לא דברינו ו~פי עכ"ל קרנא דמ~ליא היכי

 נוקמ~ וביער י~תוב אם דאפילו ו~יער לכתוב תי~~י ~א דבלא~ה~כי
 התוס~ לשיטת ~וכח ~~שתא רש"י ל~יטת מהר"מ כמ"ש ~לוח~ל~לח
 הוה דה~וגיא שיטתייהו לפי דהא הכי ~מימר הוא מוכרחתדסברא

~~~
 לא הת"ח ביאור ו~~~ בא"נ

 כלל נ~תב יהי~
 ל~~

 ואפ"ה ~~יחות

מתר~
 הא ב~מרא

 לאזלח יתירא קרא דבעינן מיני' דמשמע שלוחי ~של~
 ואיפכא שלוחי בשלח לאו~א טפי מסתבר יתירא קרא ~א~ ואיממי~א
 ליישב אפשר דלרש"י מ~~רחת הסברא הוה נא ~לר~~י~וה

 ודו"קכדלעיל ה~וגי~
~ 

~~~
 דאי ~~ס' לשי~ת מהר~מ קו' ל~יל ~תירצנו מה ל~י ~בין~ך
 ~~ת מינייהו דהי מטעם שן ~מי מייתינן ה~ה וב'ער כתיבהוה

 קשי' דהוה הראשונים ק~~ מתור~ת כך ~בין ~ךבין
 ל~

 מהר"מ אמ"ש
 במ"ש~לובלין

 בד~
 ברגל לח~ק שייך ד~א לה~וס' דצ"ל אי~ריך

 ואיד~ אידי ד~"ד במה ~אמר איך דא"כ קרנא מכליא ~לא קרנאמכליא בי~
 הא קרנא דמכליא היכי דו~א ה"א לחוד וביער כתיב הוה דאיארגל
 שייך לא רגלגבי

 לח~
 דלא הקו' מתור~ת כבר דהא קשיא לא תו ~ו'

 דאי מהר~מ כמ"ש למימר בעינן לא ובאמת לחוד וביער אלאלכתוב
 ובי~ר כ~יב~~ה

 ~חו~
 דוקא קרנא ל~ליא ~יה מוק~ינן הוה

 ודו~ק דלעיל פירוקא בתרי מידי קשיאלא דבלא~
~ 

~~~
 אמ~~~יק~י

 ליכא דלהתוס~ לעיל
 לפ~

 ~י דא"נ ס~גיא ע~ד
 מ~ום ר~"~ ~שי~תשפר~~ו

 דכתב~
 ושילח נאמר לא איל~ בהדיא

 ~ךתיקשי
 טע~'יה~ מאי בא~

 להו ניחא דלא דהת~ס'
 לפר~

 ע"ד
 סוגי~

~א"~
 ות~ס~ רש~י דהא לך ~ברר דלעיל דברינו ע~"י רש"י כ~~טת
 אבן די ~דבכין כמו ר"ח פי' פיר~ו דהתוס' גלל תיבת בפי'~מחולקים

ג~~
 ~אבן דומה ה~ן

 שי~
 דה~ק ולמימר ר~~י ~שיטת לתרץ ליכא ולפ"ז

 דהתוס' ת~רו~א כסברת דאמרינן לאו אי דא~נ סוגיא ע"ד~תנא
 הוה לא וא"כ כקושייתם אלא בהמותושן בד"~

 משתמ~
 ה~ה מושלח שן

 השתא נמי אלא דקשיא הגלל יב~ר כא~ר מדכתיב מ~ביערשן מפקינ~
 דנהנה להיזקו הנאה דיש משן דאיירי מנ"ל א~י יבערכאשר דכתי~
 השן דהיינו שיש לשון מפ~ר~ת גלל מ~תדהא באכיל~

 מנ~~ ואכתי לשי~ דד~מ~
 דאכילה ה~אה בה שאין דנשיכה ~ן דלמא בא~ילה דנהנה משןדאיירי
 לר~"י~בל

 ני~
 גלל דתיבת דפירושא אחרינא בלישנא פי' דרש~י

 בה~ה וגללי אד~ גללי כמו גלל ונעשית למאכל מבערת שהשן רעיזה דגל~
 באכילה דנהנה משן דמיירי הג~ל יבער מכאשר מבו~ר ~פיר לפ~זוא"כ

ודו"ק
~ 

 נמי ושילח נאמר ~א דאילו ה~וס' דפירשו ~~תא מ~יא~~~~"~
 יימר דמאן יבער מכאשר ~ן מפקינן דהוה ~מר מאיתיקשי

 באכילה דנהנה שן היינודגלל
~ 

 ל~ימר איכא השתא דבשלמא ל"ק
 מסתבר דטפי היא דהסבראלהתוס'

 לאוק~
 באכילה דנהנה בשן

 ~מימר דבעינן ל~י אבל דנשיכה בשןמלאוקמא
 דה~

 נקטינן הוה אלו
 משן אלא איירי לא בם אשלח בהמות דשן התוס' קו'כסברת

דאינו דנשי~
 נה~~

 מסתבר דטפי נקטינן הוה זו ה~א לפי הרי מנשיכתו
 נהנה ~אינ~ בשן קראלאו~מא

 מלאוק~
 נ~י השתא א~כ שנהנה ב~ן

 בהמות דושן ~רא יבער דכאשר אולמא מאי הגלל יבער מכאשרדילפינן
 שאינו שן דלמא ~נ~~ה ~ן היינו דגלל יימרדמאן

 ~הנ~
 לרש"י אבל

 ודו"ק ~דלעיל אחרינא ללישנא דהיינו יבער דכאשר קרא אליםשפיר
~ 

~ו~
 אברר

 ל~
 לפרש להתוס~ להו ני~א הוה דלא מאי טעמא

 ע"דדא"נ כסוג~
 דאיכא א~רינן שפיר לרש"י דבשל~א ~"י שי~

 בהמות דשן דידהו בקושיא ~תוס' כסברת למימרה"א
 א~ל~

 איירי לא
 נהנה שאינו שן הוה רש"י דלשיטת משום ~נה שאינו דנשיכה משן~לא
 לאוקמא מ~בר ~ה שפיר וא"כ כדלעיל מה~"א כסברת דרגל~ולדה
 לחוד לרגל מ~וקם דושלח קרא דהוה נהנה שאינו בשןטפי

 דאפי~ התו~' לשי~ אבל וגו~ רגל משלחי דכתיב משום בר~ל איירינמי ובלא~
 ~וה לא נ~י ~~נהשאינו ~שן~

 תול~
 לא תו א~כ דקרן תולדה אלא דרגל

 ~י~סתבר ~ו~
 לאוק~

 דשן ד~ו שנהנה ~שן נהנה שאינו בשן
 אחריתא ~לתא~וה שנהנ~

~ 
 א~יתא מלתא הוה נהנה שאינו שן נ~י

~~דה ו~
 דרג~

 וק~ל ~אי האי ~י ~סתבר א~י וא~כ
 ~ורתו נ~~ות ה~נו ~ת כל את השי"תהודי~ני~~~~ ~

שנתקשו ב~~
 כ~

 גפ~ מפרשי
 ש~י

 ~ק~
 דו~יל~ ~~"י

 לחוד

~~
 ד~~ד וב~י ובי~ בי~ ~תיב ~דלא קרנא מכליא דלא הי~י אפילו

~עיקר~
 הוה לא קרא חד כתיב הוה דאי פרש~י

 ~י~י א~ ~ש~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~

 דפרש~י ד~א מדברינו נתברר דהנה לתרץ דנלע"ד קרנאד~ליא
 ביה כתיב דלא ~ום וכו' מכליא ל~ש רגל מה שאמרו אמהבמסקנא
 בתרא ללישנא אבל גלל דמלת ד~רושא קמא ללי~א דוקא הי~ווביער
 ~~~ כ~~ נמי לר~י ד~לאפ~ר

 לא התו~'~דברגל לשיטת מ~~לין
 בין לחלק כללשייך

 מכלי~
 קרנא

 לל~
 דללישנא קרנא מכליא

 ק~
 ליכא

 לעיל מ"ש עפ"י דא"נ כסוגיא איצטרך בד"ה ~הקשו הת~ס' קו'לתרץ
 ללישנא אלא שיטתא הך קיימא דלא לעיל ~דכתיבנא רש"ילשיטת
 דהתוס' כתירו~א לתרץ נמי וליכא דרש"יאחרינא

 בסוגי~
 דא~נ

~~כ ~א~~
 לומ~

 שליחות בלשון מ~תעי לא דקרא דאע"ג דלעיל מהר"מ כסברת

~~
 אלא ה~וס' קו' קמא לל~נא לתרץ לנו אין וא~כל~ק סבר~ האי ס"ל ורש"י ש~חי דשלח להי~י ~וקמא טפי מסתבר

~~ 
 מהר"מ

 אתרוייהו וביער קאי הוה יבער כאשר לאו דאי הת~ס' קו' ~למ~ובלין
 דתיקשי כו' ~ליא ל"ש רגל מה למימר מצינן הוה לא וא"כ וארגלאשן
 למימר וליכא מנלן גופארגל

 משו~
 דהא וביער בי' כתיב דלא

 וב~
 הוה

 ~כ קמא דללישנא נמ~א אתרווייהו~אי
 לפר~

 רגל מה בגמ' דאמר דהא
 דהא לפרש דליכא~ כדפרש"י וביער גבי' כתיב דלא מ~ום היינו וכו'ל~ש
 רגל מה~אמר

 ל~~
 לחלק ל"ש רגל דגבי משום היינו וכו'

 ב~
 וכו' מכליא

 מדלא ל~ש ע"כ אלא התוס' קו' ותיקשי מהר"מ ק~' ~יקשי לא~דא"כ
 בתרא ללישנא אבל דל"ק אליבא לפרש רש"י מוכרח הרי וביער בי'~תיב
 משום היינו וכו' רגל מה דאמר דגמרא דטעמא נמי לרש"י דס~ל~פשר

 שייך לאדברגל
 ~ח~

 ודו"ק
~ 

~"~~~
 תו בתראללישנא

 דמסתבר מעיקרא דס"ד רש"י אמ~ ל~
טפי

 לאוק~
 דאמר והא הוא כן דהאמת קרנא במכליא

 דכתיב משום ולא לחלק שייך לא דברגל משום היי~ כו' רגל מה~גמרא
 וביערבי'

~ 
~~~~~~~

 לך אברר ותחלה מידי נמי~ תיקשי דלא לך אבררקמא
 ללא קרנא מכליא בין לחלק שיש דמה בפיר~שאדפרש"י דה~

 היי~ התוס' כפירוש דלא קרנאמכליא
 דו~

 אבל ד~~י בתרא ללישנא
 אכילה היינו ~רנא דמכליא דהתוס' כפירושא נמי ס"ל קמאללישנא
 דהתוס' שיחתי ואפרש להנאתה פירות טינפה היינו ~ר~א מכליאולא
 ליה קרי מ~מ וז"ל לנפשייהוהקשו

 לק~
 תולדה ~נאתה פירות לטניפת

 הוה לא דאי הרי עכ"ל ~נא דמכליא באכילה איירי דקרא דפשטאכיון
 דפשטי' סבראנקטינן

 דק~
 כפי' ~ש מצינו הוה לא באכילה איירי

 דהוה להנאתה פירות טניפת היינו ~א מכליא דלא דקרא~תוס'

~
 לי' קרי אמאי

 לק~
 ~ש"י דס~ל צ"ל ע~כ דלל"ק ~מרן וכבר תולדה

 לאו דאי בג~א דאמר הא א"ש לא דאל"כ באכילה איירי דקראדפשטי'
 דאמאי אשן ואידי אידי ה"א ~למשלחי

~ 
 נ~ ניתי

 מינייהו דהי רגל
 שן אימעט לא גלל ממלת דהאמפקת

 מינייהו הי ~~ינן דלא צ"ל ע"כ אלא קמא ללישנא כדלעיל~רגל והיינ~ אכילה הנאת מבלי דנש~
 אייר' ד~א ד~שטי' ~ום דאכילה בשן למוקמי טפי דמסתבר~שום ~ק~

 קמא דללישנא הרי כדלעיל~אכילה
 לו~ ע"~

 ~יירי דקרא דפשטי'
 פירות טניפת היינ~ קרנא מכליא דלא לפרושי מצינן וא"כ~אכילה
 לא דמי~י מאי אחר בענין ל~ש ~ש~י ד~צרך ~א כדלעיללהנאתה
 דפשטי' למימר בעינן לא דל"ב דאליבא בתרא ללישנא היינומכליא
 לאו דאי למימר הש"ס דבעי הא א"ש דבלא~ה באכילה איירי~~א
 רגלמשלחי

 ה~
 נ~ ל~יתי דליכא אשן ואידי אידי

 דמלת ~ום רגל
 מורהגלל

 דו~
 למימר מוכרח דלא וכיון כדלעיל אכילה דהנאת אשן

 ליכא תו איירי באכילה דקראדפשטי'
 ל~~

 מכליא דלא התוס' כפי'
 ל~ו קרי אמאי תיקשי דא"כ לה~ה פירות טני~ת היינו~רנא

 לק~
~ולד~

 מכליא דבין מה אחר ל~י' ~~י הוצרך להכי ~מן התוס' כקו'
 וק~ל בתרא ללישנא ~כליאללא

~ 
~~~~~

 תיקשי לאתו
 לל~

 טפי דמסתבר ~רש"י דבס"ד אמאי
לאוקמא

 במ~ל~
 ~רא א~ינן ~י'~דמסברא ו~מסקנא קרנא

 ~קרא דס~ד דלמאי מכליא לא ול"ש מכליא ל~ש הכתוב דיבר~לא
 היינו ו~כליא להנאתה פי~ת טינפה היינו דשן מכליא ולא בשן~ירי
 אמרן וכבראכילה

 דלל~
 ~"י קאמר שפיר וא"כ בא~ילה דקרא פשטי'

 ל~ו~מי מסתברדטפי
 במכל~

 דהיינו ~ליא בלא מל~וקי אכילה דהיינו
 ברגל דאיירי ובמסקנא אי~רי באכילה דקרא פשטי' דהא ~ירותטינפה
 טפי מסתבר לאדהתם

 לאוק~
 וק"ל שנא דמאי מכליא מבלא במכליא

~ 
~"~~

 ו~ירוצה ראשונה קושיא בלתי דהיינו
 הו~

 אפשר
 לת~

 קושיא
 דידהו לת~וצא התוס' הוצרכו אמאי ~יא דמאישניה

 דאי ד~~י תירוצא לתרץלהו ה~
 כתי~ ה~~ ל~

 מוקמינן הוה ו~שילח א~א

 קרנא דמכליא ~יכילי'
 ~שני כי א~ וכ~

 דו~~ ~
 הא מנלן~ופי' ~~ ~י~~י ד~ל

 ל~
 לא דברגל

 לח~ שיי~
 ~~ר הוה דבל"ז כד~יל

 ב~י דהתוס' הכילתרץ
 לת~

 ~ ~י נמי תיקשי דלא
 לק~ן ~אמר

 נ~ דתיקשי א~ל ואידי~ידי דה~
 התם

~ 
 והתם וביער אלא לכתוב

 שלוחי דש~ח להיכי לי' מוקמינן ~ה לחוד וביער כתיב הוה דאי לתרץ~ לי~
 ~פי ד~תבר למימר מצית איך דתיקשי מלובלין ~~~מ~דכ'

 משתעי לא אי אפילו שלוחי בש~חלאוקמי
~  

 דא"כ דשליחות בלישנא
 דומיא למימר וליכא מנלן מ~ילא דאזלא רגל אשן דאוקי ה~תאתיקשי
 בי' ~תיב לא ~הא ~דפרש"י ול"ל מנ"ל גופי' שן דתי~ידשן

 ושי~
 ~~א

 ב~שון קרא מישתעי לא דאפילואמרת
 שליחו~

 ~אוקמח ~~בר ~פ"ה
 שלוחי ~לח להיכי~פי

 דוקא~
 ו~~

 מנ~

 אלא ~ילא ~ז~א
 בלשון קרא דמשתעי לאו אי ש~ו~י ד~לח להיכי מוקמינן לא~דמסברא ע"~

 קושיא תשאר וא"כשליחות
 לק~

 ~כי לחוד ובי~ר לכתוב דק~א הא
 להתוס' ~פיקלא

 בתיר~~
 ניחא דבהכי דידהו ~תירוצא ~ותירצו דרש"י

ל~
 תיק~י דכי נמי

 ל~~
 הוה ~י תשני לחוד ובי~ר אלא לכתוב לא

 דתי' כמו קרנא דמכליא להיכי ~יה מוקמינן ~וה לחוד ובי~ר~תיב
 דש~ח להיכי ליה מוקמינן הוה ~ד ו~לח כתיב הוה אי לעינ~תוס'

שלוחי
 אבל ו~ירוצה הראשונה קו' בלתי השניה קו' לתרץ אפ~רהוה~~~ ~ ודו~

 מעיקרא הוה לא ~וס' ד~שיטת הראשונה קו' שתירצנואחר
 אלא לכתוב ד~א כלל קו'שום

 ובי~
 קושיא הדרא השתא וא~כ כדלעיל

 וקשיא דר~"י תירוצא לתוס' הספיק ~א אמאי לדוכתאשניה
 ודו"ק שניה או ראשונה קו'או ממנ~

~ 
~"~~

 השליש~ קו' בל~ידהיינו
 ~ו' תיקשי ד~א ל~ץ מצינן הוה

 אלח אתי לא דהתוס' והוא ראשונה קו' תי' לפי אף~ניה
 דבאמת רש"י דשיטת אליבא והיינו דרש"י א~ירוצא דק~ה ~א~תרץ
 לחלק רגל גבי שייך דלא התוס' שיטתלפי

 בי~
 אין מכליא ללא מכליא

 כקושיין דרש"י בתירוצא דסגי דידהו לתירו~א התוס' הוצרכו ד~אה"נ
 רש"י מדהוצרך וראיה לחלק ל"ש ~ברגל סברא ס"ל דנא דרש"י~~לא
 דרש"י אליבא א~כ וביער בי' כתיב מדלא וכו' מכליא ל"ש דברגללפרש
 ק~'תיקשי

 מהרש~~
 לאוקמא טפי דמסתבר למימר מצינן איך ומהר"ם

 וביער בי' כתיב מדלא דפר~"י המסקנא לפי קרנא~הא במכליאקרא
 בסברא ~תוס' תיר~ו להכי מכליא לא נמי משמע לחוד דמושילחמשמע
 האמת דלעולם שיחתי ואפרש מידי תיקשי דלאדיד~ו

 הי~
 כדפרש"'

 כתיב מדלא מכליא לא על נמי ושילח לאוק~י טפי דמסתברבמ~נא
 במסקנא ב~דיא כדפרש"י וביער כמו קרנא מכליא דמשמע לשוןבהדיא
 מסתבר דטפי הה"א לפי רש~י דכ' והא וביער בי' כתיב לא דהאוז"ל

 ~ומר אפשר הה"א דנפי משום היינו קרנא ד~ליא להיכילאוקמא
 רחמנא כתבה דלא והא קרנא אמכליא אם כי קרא קא~ ד~אלעולם
 לישנאלהדיא

 דמש~
 היינו כדלעיל קרנא מ~ליא

 מ~ו~
 דא~ט~יך

 הכי מיחייב שלוחי דשלח היכי דדוקא לאשמעינן ושי~ח~מכתב
 ש~וחי שלח דוקא דלאו לשן רגל דאיתקש המסקנא לפי אבל הה"אל~י ה~

 למיכתב ~יצ~ך לא תו א"כ מחייב נמי ממילא דאזלא היכי אפילואלא
 מכליא ללא נמי אתי ד~כ ש~יר דייק א"כושילח

 קרנ~
 כתיב לא דהא

 כלו~ר שלוחי דשלח היכי דוקא דה"א וי"ל התוס' שכתבו וזהו וביערבי'
 הה"אדלפי

 ה~
 וביער כתיב דלא והא אמכליא קרא קאי דלא לעולם

 מחייב דוקא שלוחי דשלח דהיכי לאשמעינןהיינו
~ 

~"~~~
 ~ראשונות קו' שתי בלתידהיינו

 ה~
 השלישית ~' לתרץ

 דהא והוא איפכא ונימא יא"ת דרגל דומיא בד"ה~הקשיתי
 הוהלכאורה

 מצי~
 לרגל ~ן לקולא דנקיש למימר התוס' דכונת לומר

 מת~~ב לא איפ~א דלשון אך הכי שן אף שלוחי דשלח היכי דוקא רגלמה
 משמע א~כא ולשון לרגל שן מקשינן לקולא בין לחו~א בין דלפ~זלפ~ז

דנק~
 לומר ~פשר והוה לשן רגל

 בכ~ו~
 קרא למוקמי דמננן התוס'

 ו~א ל~גל~ו~לח
 דובי~

 ~א וכן לשן אתיא דושלח איפכא נימא לשן
 אשלח בהמות ושןאומר

~ 
 ל~ן דהיינו לרגל את~א דו~יער וקרא

דנשי~
 שהוא הגלל יבער כאשר אומר הוא וכן אכילה הנאת בה שאין

 אפשר התוס'~פי'
~ 

 כדלעיל אכילה הנאת בה ~אין
 אב~

 דושן קרא
 להנא~ן ואוכלין שד~סין בחיות אייריבהמות

 בד~ התו~ כד~
 ושן

 ד~יער קרא דהיינו לשן רגל דנקיש איפכא לשון מתיי~ב שפירול~"ז
 ונימא אשן דקאי לושלח נקיש ארגלדקאי

 מ~
 דש~ח היכי דוקא שן

שלוחי
 א~

 ולעולם שלוחי דשלח היכי דוקא רגל
 ד~

 הי~י אלא מחייב לא
דמכליא

 ק~~
 קרא חד אלא ביה כתיב לא דהא

 ונוקמ~
 ד~תבר במ~י



~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~

 ~ינן הוה ה~י ~~ל
 לת~

 בלתי
~ 

 לפי אבל ראשונות
~~~~ ת~וצ~

 ~ בלתי דהיינו
 שאקשה

~~ 
 ~פשר הוה

 לתר~
 ~ל

 הקושיו~
 ל~דתרי~נ~

 צ~ל הרא~ונה
~~ 

 ~"ל
 ~~~ סב~ ~תו~

 והוא ~ן
~ית ~

 ב~
 הוה א~ילה הנאת

 תול~
 ~דלעיל דרגל

 א~
 לאוק~א ~~א תו

 יותר נ~א ולא מצאתי~~
 ו~~

 ה~~"ב
 שר~

 ~"ה
קרא נ~ ~ ~

 ~ ו~~ לר~ דוב~
 על ו~ל

~ ו~ ד~די~ ש  ~~קת~ 
~ ~  

 ~א
 ~ ~נ~

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

~  ~ ב~ר~ י~ ת"ר ~~ י~ ~~
 שאין

 ~ ב~~
 ו~דין

 ~ח~ ופ~ ~~או~
 רבא סבר

 ב~ ~~
 דאדון

~~
 מ~ניתא ~יני' שקלי' ~ד~~ ש~~ ל~ ד~תב~ ניהו ~י ~יי ליה

 ח~~ ל~וי~י~
 פ~ם משום דאב ~~~ ~ביי ~~ר אלא

 פגם ~שום ~פחה לבני נכפינהו נמי ע~ר~עבד א~ משפ~
 מ~~

 א~יל הדר
 נפשי'ו~בין

 ה~
 אזיל הדר

 ו~ב~
 ~ינה קתני הא לה

 נמכ~
 ונשנית

 היא ~שומ~י
~ ~~ 

 אומר
 בתו את ~~ר אדם אין ~ך כו~ ~ש~

לשפח~
 ומקשה שפחות אחר

 ה~~~
 הר~"ם על

 וז~
 רבי~ שפי' ומאחר

בסו~
 פ'

 ז~
 ו~נה ד~~ר יו"ד דין

 ~ת~
 מפדין דאין ל~~ק הו"ל

אותה
 בע"~

 עבדים ~' ב~"ד ~' והר~ב"ם
 די~

 האב את ~ופין וז"ל ב'
לפדותה

 א~
 ע~"ל מש~חה פגם משום שמ~רה

~ 
~~~~~~

 א~ר בד"ה ~תוס' בפי' הגמרא מפרש דהר~~םתי~תי
 ב~~אביי

 ~אב
 ד~כו~

 ~פחה לבני
 בע"~ לפדו~

 דאב

וא"~
 ושונה מו~ר דס"ל לרבנן אפילו ~פין ~צמו דלאב לומר נו~ל
 מזבין דהדר ל~י~ש לי~א ד'די'דבכפי'

 תועל~ דמ~ ~
 מא~ר במ~ירתו

דנ~ו~
 ול~ן ~ן שתי' לח"מ בס' מצאתי ואח"ז התוס' ~קו' לפדותה אותו

 לתור ~י אתנתתי
 ד~

 גם הרמב"ם ~יטת נ~ון שיהיה בזה אחר
 ~מב~ם ~דברי ~ר הוה הזה דלתי~ל~ירש~י

 די~
 בש~ס בפי' ~וז~ר

 דין לאשמעי' ונחית ~פחה דבני ~פי' דיןדהיינו
 של~

 א~א בפי' הוז~ר
מכללא

 נש~
 דלאב

 ~ופ~
 אפילו

 לת~
 נל~ד ל~ן ושונה מו~ר דס"ל

לת~
 עד"ז

 ~~אור~
 דא"כ ~ב את ד~ופין שפי' ~~י דעת ת~וה

 ניחא לא ואמ~י ה~וס' ~קו' לה ו~זבין אזיל ~"נ ~ג~א פריךמאי
 ה~שפחה בני את דכופין ה~ס' ~י' לפרשל~"י

 ואפ~
 שפ~ר הוה

 דלא דאבב~כ
 ני~

 א"ה לשון תמוה גם אותה ל~ס לי'
 נ~בטוו~בר הש~ דנ~

 מהרש~ ב~
 ~~ות ובס'

 נדח~ יוס~
 וליישב בפי'

 נלע"ד אלה~ל
~~ 

 דא~ר
 בד~ ש~

 אינו לישראל הנמ~ר ~רי ~ד ט"ו
 ~רוביםנגאל

 ולא לזה יגאלנו ודרשי' לנ~רי נ~~ר ~בי ~אלנו ד~~י~
 ו~י קשיא אי וז~ל ריטב"א חידושי עם שנדפס רי~ד בתוס' והק'לאחר
א~

 לפדות הקרוב ~צה
~  

 ו~חררו
 ל~

 לעבד זוזי דיהיב י~ול אינו

~~
 היה לש~וד ~דהו היה אם ובודאי ~מו ויפדה

 מ~~
 ~ל

 קרובים גאולת סובררבי
 ~חר~

 רי~ד תוס' דסברת אנא ואמינא ו~ו'
 ונשנית נמ~ת אינה העבריה אמה ל~ד אלא להע~ידה ~שראי
 ~ו~ר ל~דדא~

 ~~ הרי ושו~
 לשעבוד פודהו דאם ד~' לסברתו ~יתא

 לשחר~ר אינו האב דפ~ון תו~יח דא~ה גאולתו דמי לקבל האדוןא"צ
 חוזרש~י

 ו~פ~ ו~ו~~
 אותה פודה

 ב~~
 לשחרור האב גאולת ו~וה ונ~~תנ~ת ~י~ ל~ד אבל דאדון
 א~~

 לה~יד ~ינן ~פיר
כסברת

 תו~
 דהי~א רי"ד

 דגא~
 לש~וד

 האד~ א~
 ~סף לקבל

 גאולת~
אמנ~

 ב~ד אלא ד~א נ~ה
 א~

 ~ף לקבל
 גאול~

 אבל ~רוביו
 אפילובא~ה

 ~רובי~
 ל~ל ~ריך

 ~ס~
 התם מסיק ~א ~רעונה

 וס"ל ~לגי קא דב~ברא ע~בט"ו בד~
 ל~

 גאולת ד~~ר
 ומזבין אזיל ויומא יומא ~ל לשח~ר א~ת דאי ה~י ד~~בר~~ד ~בי~

 א"כ ו~נית נ~~רת אינה דהא ה~י ל~י~ר דלי~א באמה ולפ"זנפשי~
 לקרובים לש~ר~~לתה

 ו~
 ~ובים אותה פודין לעולם

 ו~דה מתנה זוזי דיהיב רי"ד תוס' ~סברתדאדון בע~~
 א~

 והשתא
לשון מתור~

 דנק~ א~
 ~"ס

 דבשל~
 לו~ר דסבר לרבא

 ~ע"~
 דאדון

 נ~פינ~ נ~~~ ל~
 גאולת ס~ל דבריי~א דתנא דסבר לאדון

לש~וד קרובי~
 ד~ ~ו~

 ליהדר
~~~ 

 נפ~יה
~~ 

 לש~וד ואי ויומא ~ו~א

 ~~ה~
 האדוץ את ~ין

 ב~
 ~טעם

 ת~
 אבל דלעיל רי~ד

 הא~
~ד~ו~

 ~יר אותה
 דאד~ ב~~

 לגאולת ו~ל
 הוא שהרי קר~י~

 לש~~

 בהדלית
 ד~~ ~~

 ~ה ~בין יו~א
 ד~~

 אינה
 נ~~~

 ונשנ~ת
 ~יר פריךלאביי אב~

 א~ ול~
 לשון

 יתו~ וב~ א~
 הא נמי

 ו~בין אזיל ~דר ה~נ הגמרא דפריך האת~וה דל~או~
~ 

 לא ו~י
 יד~

 ה~שה
 ונשנית נ~~ת אינה ~ני האכד~רץ

 דה~
 ~~ קתני ב~דיא

 בברייתא
 ניחאו~דברינו

 ~~~ דאביי לנפשיה ~י~ ד~~ש~
 סבר

 שנה לא זו ששנה ומילברייתא דתב~
~ 

 דהוה ונשנית נמ~רת דאינה
 קשי~

ל~
 היינו דב~כ ~דרבא ~רש לאביי לי' ניחא לא אמאי לה~ה

~  ני~ו דמאי ד~א אליבא לפרש אביי דוחקא ו~ידאדון 
~~ 

 דאדון
 אד~י' שטראדכתבי'

 כדפרישית מבעברי ב~רי' טפי אי~א ~אי דא"~
 משום לאדון כייפי' לא דב~די דרבא אליבא ~דלעיל ל~ימר מ~י~א

 בעברי' אבל ויומא יומא ~ל ליזדבן דלא לשעבוד אותו גואליןדקרוביו
 ~ל תזדבין דלא טע~א ~ה דלית ~שחרור אותה ~ואליםהקרוב'ם

~יומא יומ~
 ד~

 ~נשנית נמ~רת אינה
 אע"~

 אותה ד~דין לאביי דס"ל
 ונשנית נ~~רתוס~ל בע"~

 וא~
 או תברא למימר בדבר טעם לאבי~ דהיה

 ~~יראד~וה
 התוס~ ~פי' לרש"י ~יחא דלא ~א נמי מובן ו~שתא ~~י לי~

 ניחא דלא היינו ~ל דקאמר דאב וב~כ לפדותה המ~חה לבני~כופין
 פרנ~ה שתהאלאב

 על~
 קרובים ד~אולת קיי~י' השתא ד~א דז~א

נש~בוד
 פרנס~ ו~"~

 והשתא ~ק~וב הגואל ~ל
 מתור~

 דלא נ~י
 ~ג~א מתרץ מאי תיק~י ל~אורה ד~א רש"י על התוס' קו'תי~~י
 לשעבוד קרובים דגאולת קיימי' דהא נפשיה ו~בין אזיל~דר

 ~משפחה לבני ~ייפי' ~א דמש~ה ה~י ~מי~ר התרצן ד~ותלומר ~ע~~
 ו~ו' אזילדהדר משו~

 ע"~ ומש~
 לש~וד הקרובים גאולת להיות צריך

 דהי~א דל~יל רי"ד ~ס' ~סברת גרעונו ~סף לקבל ~חויב אינו~אדון וא~
 לשעבוד הוהדהגאולה

 א~
 ל~חפיש' האדון

 למאי וא~~
 נ~~

 לבני
 הש~ס פריך ולפ"ז פדיונו דמי מקבל לא ~אדון אם לפדותוהמשפחה
 אזיל הדר ה~נ~~י

 ומזב~
 לשעבוד האב גאולת הוה וא~כ ~ל לה

והי~
 פדיונה דמי לקבל האדון צריך אמאי לש~וד האב דגאולת

מהאב
 ו~תו~

 והפדה א~ה
 אע~~

 ד~י~א רי"ד לסברת דליתא
 ל~~ודדהגאולה

 א~
 הא הג~א ותי' אביי לדברי פדיונ~ ד~י לקבל

אינ~
 אינה ס"ל דברייתא דתנא מודה נמי דאביי ~ל ונשנית נמ~רת

נמ~~
 בברייתא קתני ה~י דהא ונשנית

 ו~~
 לאביי לי' ניחא לא א~אי

למי~
 ~ד~א

 דבע~~
 היינו

 ב~~
 טעמא דאדון

 אחרי~
 ~דבע~ בי' אית

 לשעבוד קרובים גאולת ~מ"ד אתיא דהברייתא דס"ל לקמןלמימר

 ה~תוב גזירת מצדהיי~
 ד~~

 ע"ב ~"ו דף עיין לאחריו נדרש
 א~ דאיןאע"ג וא~~

 ונשנית נ~~רת ~בריה
 אפ~

 הוה לקרובים ~אולתה
 לשעבוד~~י

 בע~ ~~
 ~~תוב דגזירת

 הו~
 ~ל ל~זיל דלא ~טעמא ולא

יומא
 ומז~י~ ויו~

 נפשי'
 ע"~ וא"~

 פסק א"ש ו~שתא ~דרבא ~ל
 אליבא ~וי ה~א דגמ' וטרי' ~קלא~רמב"ם

 דמ"~
 דגאולת

 דגאו~ת ~~י דפ' לטעמי' אזיל הרמב"ם אבללשע~וד קרובי~
 קרובי~

 ~ח~ר

 ~~וא"~
 דקאמר הא ~רי"ד ~פי' נ~י לפרש

 בד~
 י~לנו ט~ו

 ל~
 ולח

~נמ~
 לפדות ~וה ~מו לישראל הנ~~ר לפדות מצוה דאינו לישראל

 אינו אבל לנ~רי~נ~~ר
~~ 

 לקבל צריך האדון דאין הכתוב
 ופודה לעבד מתנה ~יהיב אלא יהא לא לש~ור פודהו דאיגאולתו ~ס~
 א"~

 ~~ ~~ב~ נ~י ~' ולה~י ~רי"ד~ד~~
 ~פי' ו~ו' לזה יגאלנו דפי'

בפ~
 ולפ"ז עבדים מה'

 ~א לאוק~י א~
 דכו~~

 ל~ד דוקא האב את
 אלא ונשנית נ~~רתאינה

 אפי~
 ד~ד אלי~א

~~~ 
 אי~א ושונה

 דלפי ~ב את ד~ופיןלא~י
~  הר~ב~ 

 הג~רא קו' תיקשי לא

~ ~
 היטב ודוק

~ 
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 ע"א ס"ו דף
 ת~~

 בת~רא מבני נתעלמה זו הל~ה
 פסח אם ~דעו ולא שכחו ~בת ~ה~ות ~"ד חלאחת פ~
 ~לום אמרו לא אושבת דו~

~~ 
 פסח אם ש~ודע אדם

 א~ דו~
 או השבת

 מבבל ~לה יש ~חד אדם ל~ן אמרולא
 והל~

 שני ששמש שמו הבבלי
 לא או השבת את דוחה פסח אם ו~ודע ואבט~יון שמעיה הדור~דול~
שלחו

 וק~~
 אתה ~לום לו אמרו לו

 יוד~
 או הש~ת את דוחה ~ח אם

 אמרלא
 אחד פסח ו~~ ל~~

~~ 
 השבת את שדוחה בשנה ל~ו

 וה~~
הרב~

 בש~ה לנו ~ש פסח~ם ממאתים ~ותר
 שדוח~

 ~ו אמרו השבת את

~~י~
 להן אמר ~ך

~~ 
 מועדו ונאמר ~ח מועדו

 בת~
 מועדו מה

האמור
 דו~ ~ת~

 את דוחה בפסח האמור מועדו אף השבת את
 ~ל דורש והיה על~הן ~ש~א ומינוהו בראש הוש~בוהו מיד ו~ו'~שבת

~~ו~
 בהל~ות ~ולו

 הפס~
 ~רם מי להם אמר בדבר~ם מקנטרן התח~ל

~כ~
 ~אעלה

 מבב~
 ש~ח ~ו אמרו ו~ו' ע~~~ם נש~א ואה~ה

 ול~
 הביא

 ~ישראל להם הנח אלא וש~חת~ ~מעת~ זו הלכה ~"ל מהו מע"שסכין
 נביא~ם ~נ~ הן ~ביאים א~ןאם

 ה~
 בצמרו ~וחבו טלה שפסחו מ~ למחר

 מר אמר ו~ו' הל~ה ונז~ר מעשה ראה ~נ'ו בין תו~ו ~ד~ ש~חומ~
 בקדש~ם עבודה עב~ד קא והא ו~ו' ט~ה ~פסחו מ~למחר

 חול~ן מביאה אלא ב~לתו אדם מעל לא מימ~ו הלל על על~ואמרו דת~~ כהל~
 אין והתנן ל~ה מקדיש מצ~ ה~~א בשבת פסח ו~ו' ומקדישהלעזרה

~קד~ש~~
 זמן להם קבוע שאין בחובית מיל~ הנ~ וכו'

 אב~
 דאמר ו~ו'

 בשבת פסחו את אדם מ~דיש יוחנןר'
 ע"~

 קמאי ב~ צוחו ו~בר הגמרא
 מה נתרץ ובראש דעת לאדם החונן ה' שחננ~ מה חלקי אע~ה א~~ואף
 דוקא בתירא ~בן ה~עלמה שתלה ב~ה לדקדקדיש

 ואח"~
 ששאלו אמר

 ~"ל ש~ית ה~ל אם ~~ נ~צא ולא אדם ישאם
 ~מ~

 פסח אם ש~חו שאמרו
 ~פסח ש~חו לומר ל'ה דהו~ א"ל ~~בת אתדוחה

 דו~
 השבת את

 ב~ה למ~מר שייך הו~ שפ~ר מע~קרא ~ד~עה להם ה~ה לא אםדבשלמא
 שש~חו רק ידעו שמע~קרא אלו אבל לא ולא הן לא ~דעושלא

 שפסח ש~חו והול"ל דוחה שפסח האמית~ דין את ~ש~חו סובלש~חה ו~~~
 ע~פ ונראהדוחה

 מ~
 רב בעי ע"א ע"א דף יבמות במ' דאיתא

 קטן ~קבאבר חמ~
 ער~

 בזמנה שלא ערלות תרומה של בשמן לסו~ו מהו
 בשעת ז~ר~ו מ~לת אלא לי אין ת"ש זירא א"ר מע~בא לא אומע~בא
 בזה זה של האמור את ליתן מנין א~ילה ב~עת ועבדיו~שי'

 ת"~
 אז ~ז

 ול~תנהו אכילה בשעת דא~תנהו לה מש~חת עבדיו בשלמא שוהל~זירה
 א~~לה בשעת דאיתנהו ז~ריו אלא וביני ב~נ~ דזב~נהו ~~ון עש~הבשעת
 וש"מ ובי~~ ביני דאתיליד לאו לה מש~חת ה~~א עש~ה ב~עתוליתנה~
 ערלות הויא ~זמנה שלאע~לות

 ע"~
 ערלות ד~למא אומר ואני ה~מ'

 שמונה דאת~ליד לה ומש~חת מע~בא לא בזמנה~לא
 ימ~~

 פסח קודם
 ~שחט וא"כ השבת את דוחה א~נו ופסח שבת הוא בי"ד שחלושמי~~
 מע~בא לא בזמנה שלא וער~ות ללידתו שביע~ שהוא ע"שב~ום

 לא ד~עש~המש~חת ושפי~
 עי~ב~

 יהיה איך תקשי ~ולא מע~בא והא~ילה
 דהא קושי' לא הא לזמנו חוץ נא~ל ~ה~ה הא בע"שנ~חט

~תבו דהתוספו~
 בפסח~~

 שא~נה הפסח עם שמביא הח~~~ה בשבת י"ד ~שחל

דוח~
 שנפסל אמרי~ן ולא מע~ש מביאה במועדו בה ~תיב דלא שבת

 ל~לות שנ~ אוקי ~אמרינן ~מא היינו שבת מוצאי עדבלינה
 ע"א נ~ח דף נש~ר בס~ר הובא ע~~ל ימ~םש~י במקו~

 והתוס'~ ד~
 והתוס'

 ב~במות~תבו
 ~ ד~

 ע"א
 סו~

 חולק שהירושלמ~ הערל ~מתחיל דבור
 ערלות הוה לא בזמנה שלא דערלות לי' פשי~א דהתם שלנו ~~סעל

 נתעלמה כ~ן והנה ע~"ל איפשטא ולא בעיא ובש~ס בתרומהוא~יל
 דהא מערבא מבני~הל~ה

 אח"~
 ו~ו' מבבל שע~ה ~ש א' אדם אמרו

 מע~~א לא של"ב דערלות ~נ"ל תו' לפ"ד ס"ל מערבאובני
 דתע~ב מש~חת ~אך דוחה ~א~ ה~בת את דוחה א~נו דפסחצ"ל ע"~ וא"~

הא~~~
 סברת דהא ה~~' ולא

 הג~
 העשיה בין דאתילד למימר לי~א

 אצ"ל דוחה דפסח א"אלמ~מר לי~~ ד~ד~ סברא ו~ם ~"מ ~~"ב דערלות לפשיטא ס"ל הם דהאלא~~לה
 דפס~

 ל~ל נמצא השבת את דוחה א~נו
 למימר שייך ולא שבת דוחה אינו דפסח פשיטות להו הוה מערבאבני

 שדוחה האמיתי ד~ן ~פי ידעו שלא אף ההל~ה ~ם דנת~~מה~~~ו
 נשאר בתירא לבנ~ אבל בדין מסופקים הי' לא ~ותם לפ~ מ"מ~בת
 במקום ב"ב שסובר מה לפי ~י לאו ולא הן לא ידעי ולא ב~קהדין

 נס~ראחר
 דוחה אינו דפסח מ~בא דבני ההוכ~

 ולא אמר ועליהם בתירא בבנ~ ההעלמהדוקא ~ל~ ל~ שב~
 א~ יד~

 פסח
 אלע~ר א"ר ע~ב י~א דף בזבחים דאיתא לאו אםו~ו' דו~

 א~
 ~ו~א

 י~א דכוליה שחרית עשר בארבעה ששחטו ב~ח בתירא ~ן ה~'מ~ש~ר
 פירש~י ערבי~ ש~~ בין ~ולא אמר הערבים ב~ן וה~תיב ו~' הואזימנא
 בין דהיינו החמה שקיעת עד השחר מעלות ערב~ם ש~~ ביןוז"ל

 בתירא לבן נמצא ע~~ל דאורתא ערב ותחילת דאתמולערב ~~
 ז~

 שח~~ת
 ד~ילה בפ~ב ערו~ה מתני' וידוע השחר מעלותה~ח

 ע~ ~ ד~
 אין

 החמה הנץ עדמלין
 ו~~

 הל~ה לפסק
 בש~

 נ~א רס"ב סי' יו"ד
בת~רא ל~~

 מ~~~~
 שה~' לפ~ תת~בא לא דה~ש~' לה

 קוד~
 החמה נץ

 ל~וה~
 שפ~ר ~ע~ב והא~~לה ~~בא ולא בזמנה שלא ערלות

 א~נו דפ~ח מידי מו~ח לא וא"כ הא~~לה ביום נשחט דהפסחולעי~ם
 יובן ולדר~~נו ודו"ק שבתדוחה

 ג~~
 הנ"ל במאמר עוד שי"ל מה

~  ~אמר מה ו~ם מבבל עלהשאמר 
 ששמ~

 או אותם שמ~ו אםבזה נ"~ דמאי ואבטל~ון שמע~ה דוקא
 אחר~~

 אם ויודע מ"ש ~ס
 פס~

 ~ו אם ו~ו'

 ~ד~ א~דמ~~
 שפסח ו~ודע הל"ל ~יו ~ן ~~מע מחמת ~~דע שהלל

דוחה
 ולמ~

 שהנל ~ודע ה~ה איך מפ~ו שמע לא וא~ לאו אם א'
 ו~בטליון ש~יה ששמש ממה דהו~יח הזה בס~נון צ"ל א~א הדיןזה יוד~

 ~ב~ו ~ר דהא ~או ואם דוחה אם ד~סח הד'ן יודע~בוד~י
 ד~י~א ~שום שבת דוחה אינו דפסח מו~ח ל"מ של"ב בערלותנאמר דא~

ל~יי~
 דאת~ל~ד ה~מרא סברת ~י אז דאז לימוד

 ב~~
 ~א~ילה העשיה

~~וה
 ערלו~

 מע~ש דנשחט דידי ~סברא אצ"ל ול"מ של"ב
 ול~

 לא
 הע~יהנתע~בה

 וצ"~
 דערלות ס"ל הי' ואם שבת דוחה אי~ו דפסח

 ל~וק מנ"ל דקשה משום דוקא דוחה דפסח מו~ח ~ע~בא~ל"ב
 דפסח לן דפש~טא ממה הוא דפשיטותא וצ"ל מע~בא ש~בדערלות
 והא~~לה תתע~ב ~א דה~שי' תמצא הא~ך תקשי דוחה וא~ שבתדוחה
 העש~ה בין דאת~ל~ד אצ"ל ד~ד~ סברא ~פ למשכח לי~א דהאתת~~ב
לא~לה

 וא~~
 שבת דוחה דפסח מו~ח מע~בא ~~"ב דערלות נפשוט

ו~
 אי~ו דפסח מו~ח דל"מ פסק~נן

 דוח~
 נפסוק אם להו~יח ו~ד~ שבת

 ע"ב ס"ז דף ~במות במס~תא דלמדין ממה להו~~ח נראה לא אושת~כב
 יליד ב~תו ~~~די ד~ת~ב ממה בתרומה מא~יל אי~ודעובר

 מאכי~
 שא~נו

 אמר ע"א ס"ו ובדף א"מיליד
 ש~

 ב~מרא
~~ 

 שאינו ~ל ~~יל האו~ל
 מע~בא דאי מע~בא לא של"ב דערלות מ~~ח ולפ~ז מאכיל אינו~ו~ל
 ד~יחוש דיא~ל נפס~ק לא מסברא הא מא~~ל אינו ד~ובר קרא ל"לקשה
 ז~רש~א

 הו~
 של"ב דערלות א"ו מא~יל א~~ו או~ל שאי~ו ו~ל ~רל והוה

 דיא~ל ה~א ושפ~ר או~ל ~יה והו~~"מ
~"~ 

 אך למעטו קרא ו~ריך
 שנ~סת י~ראל בת ז~ל ע"א ס"ז דף הנ"ל מס~תדבמתניתין

 לכה~
 ומת

 פ~רש"י עובר של חלקו מפנ~ בתרומה עבדיה יא~לו לא מעוברתו~נ~חה
~ע~פ

 ש~~
 צאן ~ד~ יא~לו לא בתרומה או~לת והיא ה~מנו בנים לה

 בהן חלק לעובר ו~ש יורשים ~ל שהם לפי בתרו~ה~רזל
 ו~י~

 ~ח לעובר
 ~ר דקא משום אי הוא זר זרה במע~ עובר ד~בר משום אילהאכילן
 על ~~ו שהעדת מאחר לו אמרו ~~סי ר' דברי מא~יל א~נו ~~ודשא~נו
 והס~ק ש~ת~ לא וזו ש~עת~ זו א"ל מהו ל~הן ~הן בת ל~הן ~שראלבת
 הוא ל~הן ~שראל בת של שהטעם א~רינן ~~הוא

 משו~
 ב~עי עובר

מא~~ל א~~~ ~לוד שא~נו משום ואי יא~לו הוא זר דלא ~הן בבת א"כ ו~ו'זרה
 א~ וא"~

 התוס' ו~תבו יא~לו לאו כ~ן ~בבת
 דד~ינן אע"~ וז~~

 דאיכא עבד~ם לענין מבעיא מ~מ מא~יל דילוד ד~ההא~
 את שמא~~ל דר~ינן דמיני' ו~ו' ביתו יליד~ קרא בה ד~ת~ב ~מולענין דוק~ למי~

 לא כספו קנין מטעם ~אוכלים עבדים אבל ~~יל ילוד דרשינןאמו
 ש~לו לפי~ז נמצא ע~~ל לא ~לוד שא~נו מא~~ל ~לוד קראקא~ר

 יוסי ל~
א~

 בזה לי ונ"מ אמו על רק או עבדים על ~ם קאי ד~לוד שהדרש הע~ד
 שפ~ר אתי אמו על רק קא~ דלא ~אמראם

 דערלות שהו~חתי ההו~~

~~~
 יא~ל דלא עובר למ~ט קרא דאיצטריך ממ~י ~מ

 אב~
 ~אמר אם

דהדר~
 על ~ם ~י ע~ר ~~~

 עבד~~
 ההו~חה נס~ר ~היה

 רבי אמר בסופו ~"א ס"ז דףדב~מרא ה~"~
 שמעו~

 ~אכלו ז~רים יוחא~ בן
נקיבות

 ~ל~
 ז~רי~ פ~רש"י יא~לו

 עובר של לחלקו חייש~נן ולא ~א~לו
 ואין היא ~ק~בהד~מא

 ל~
 שמא הוא ז~ר ו~ת"ל הבן במקום חלק

 ס~וך ~מפילות ויש נק~בות ומחצה ~רים מחצה ה~ולדותשכל תפי~
דמפ~לות מיעו~~

 למחצ~
 להו ~וו דנקיבות

 ז~ר~
 מ~ו~א לירש הראוין

 נק~בות חי~ש~נןלא ולמיעוט~
 ל~

 חלק לה י~ נקיבה ה~ובר אם דאף יא~~ו
 ב~~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  ילודהואינה 
 ל~

 מא~לת
 ובתו~

 ע"ב
 ד~

 יש דה~א ואור"י חוששין אין
 ד~לוד ~דרש נאמר אם ולפ~ז ע~ל נפל הוא כבר שמאלהס~ק
 של"ב דערלות ~וכיח ליכא עבדים לענין גם ~תי ~וברל~ו~~

~  
דדילמ~

 מע~א
 ו~~~

 א"כ
 ל~~

 לא הסברא מצד הא ~ר למעוטי קרא

נ~~
 דיאכל

 דל~ דניחו~
 ~וי ז~ר הוא

~  
 ואינו

 אוכ~
 שאינו וכל

 מאכיל אינואוכל
~ 

 רובא והוה רובא בתר דאזלינן אינו
דמ~ה ד~אכילי~

 יולד~
 הנפלים ממעוט הוא דלמא הזכרים ומ~חצה ~יבות

 ~~ל ~וא ~ברו~א
 כפי~

 בהעבדים ~ל חלק ליה לית וא~כ הנ~ל

 קיי~ בני ז~רים הויוא~
 להאכיל כח לו ~א ולא ח~ק בהם לו שיהא

 לא ולמ~~א מיעוטא שבו ~לות ~ום או~ל אינו ~מו ~הואמחמת
 דיל~ד קרא איצטריך ל~ך שיאכל דנפסיק ~סברא מ~ד וה"אחיישינן
 מצד אם כי מאכיל אינו שבו ערלות מצד דלאו נמ~א~כיל

 ילודואינו ~~ שהו~
 א~ וא~

 הוא אם
 ~מח~

 משום הוא מאכיל לאו הנקיבות
 נ~מר אי אבל ילודאינו

 ד~דר~
 שפיר מוכח אמו ~ל רק קאי דילוד

 לא הסברא מצד הא הנ"ל קרא ל~ל מ~א דאי ל~מ של"ב~רלות
 ד~ילות מ~וטא דילמא תימא ומאי הוא זכר דדלמא אמו אתיאכיל
 כסברת נפל הוא וכברהוא

~  
 לא שאמו מכ~ש ~וא נפל אי הא הנ"ל

 דהא אותה שיאכיל מי לה דאיןתא~ל
 עובר ~שביל רק לאכול באת א~

 ואיןזה
~ 

 או בן לה הי' דאי אחרים בנים
 ב~

 מאי ילוד ~פיר אחר
 חלק ליה אית דהעובר אמרינן עבדים גבי בשלמא עובר ~אי להמזיק
 ני~א אי לפי~ז נמצא וק"ל ליתא ~מו ו~ביב~ם

 על שהעיד יוסי ד~
 נימא ואי שבת דוחהדפסח מוכ~ מע~~ ואי ל"מ של"ב דערלים ההוכחה נסתר א"כ ~דים~ל ~~ קאי דילוד דהדרש צ~ל וא"כ כהן בת על ~ם עדותו קאי י~ראלבת

 דעדות~
 של

 ישראל בת על רק קאי יוסי ~
 ל"מ של"ב דערלות ההוכחה ~שאר אמו על רק ~אי י~וד של דדרשמשום

 ע"א ס"ז דף יבמות ובמ' שבת דוחה א~ו דפסח מוכח וא~כבמקומה
 דר"' אמר דלעיל רק ואבטליון שמעיה מפי יוסי ר' שהעיד עדותזו

 הלל על אמרו ול~ך שמעתי לא וזו שמעתי זו לחכמיםהשיב
 גם קאי אי אמרו איך מהם שמע בודאי וא"כ ואבטליוןשמעיה ששימ~
 יודע וא~כ אמו על רק איעבדים ע~

 הו~
 ודוק א"ל שבת דוחה פסח אם

 מאכיל אינו אוכל שאינו דכל דכתבתי סברתי על תיקשי שלא ו~דיהי~ב
 ב~מרא אמר ע' דבדף כך לתקן ונ"ל ב~~א קיימא לא זו ס~ראהא
 ~ה אין וזרע ~~רממזר

 אי~
 זרע אלא לי

 זר~
 אין וזרע ת~ל מנין זרעה

 אין~מ
 ~לי~

 ~שר זרע אלא
~  

 ת"ל מניץ פסול
 ו~

 אפיקתא והא לה אין

 ~עה~ ~זר~ זר~לז~
 ה~ הרי בנים בני קרא איצטריך לא

 ~' כבנים

 קראאיצטריך
 לז~

 דילמא פסול זרע ללמוד מנ"ל להקשות ~יש פסול
 דאיצטריך תריץ כבנים הם הרי בנים בני דאמר והא זרעה לזרע קראאתי
 אוכל אינו~ ישראל בנה ובן מא~יל אינו אוכל שאינו כל דס"ד מש~םקרא
 מאכיל או~ל שאינו שאע"פ מישראל בנה בן לרבויי ~רא איצ~ריךלכך
 ללמד~ו אתי קרא לומר ד~ין כך לתרץ ~ריך שיאכל ממזר לרבוי~ומנ"ל
 דילוד דרש רחמנא מדכתב זה נשמע דהא מאכיל אוכל שאינוד~פ
 ד~א ערל ו~וי ~וא ז~ר דדלמא עובר נמעט מסברא הא ~ברלמ~וטי
 מאכיל אינו אוכל שאינו וכל אוכל אינו וערל מע~בא של"ב~רל

 ~מעינן עובר ל~טיומדאיצטריך
 דא~

 ל~ל וא~כ מאכיל אוכל שאינו
 ~עקרא

 אי~
 לה

 מ~ לאתויי אע~
 דקתני ממתניתין מו~ח נמצא

 וקשה ~אכילמ~ר
 מנ~

 אתי קרא דלמא מ~זר לאתויי דמתניתין לתנא
 אצ~ל וכנ~ל מאכיל אוכל ~אינו דאףלל~דנו

 נש~ ד~
 מדאיצטריך

 דמתניתין לתנא ליה דפשיטא אצ~ל ל~מ ש~ב ערלות דילמא וק~העובר למ~
 דוחה דפסח דס"ל ~מעכבא מנ~ל ~"לד~~א

 ש~
 נסתר וא"כ

 ~~ל ה~יה ולא תתעכב דהאכ~לה לא~כח דלעילדידי סבר~
 סב~

 הגמרא
 ומוכח לאכילה ~יה ביןדא~תיליד

 לי~
 דמ"מ אך מעכבא של"ב דערלות

קשה
~~ 

 שאי~ו מי אף לל~דנו אתי קרא דלמא דמאכיל ~מזר ללמוד

אוכ~
 דאמרן והא מא~יל

 נשמ~
 קרא דלמא ~בר ל~ט קרא מדא~טריך

 ש~יה את ~שימש דהלל אמר ול~ך כנ"ל עבדים בשביל~~~ריך
 קאי דה~ש ס~ל אם ויודעואבטל~ן

 ע~
 וכנ~ל אמו על רק או עבדים

 ~וד~
~~~~

 ~ בע~~י ג"כנבאר
 שאמר

 בשנה לנו יש א' פסח וכי לה~

שדו~
 שדוחים לנו יש ~חים ~אתים יותר והלא השבת את

~כו~
~~ 

 מנין
 ל~

 בתמיד במ~דו נאמר א~ל
 ~ונאמ~

 וכו~ בפסח במועדו
די~ל

~  
 לו אמר לא

 תי~
 הס~נון ונ"ל במו~דו

 כ~
 לו הוכיח דהלל ~וא

מ~
 דוחה פסח אם ב~ב דמסופק

 ו~ א"~
 ~ע~א ~י כשאר לו ~שט

דפ~~
 ד~ובר אלא שבת דוחה אינו

 אי~
 שי~א ב~~י שאב~ר ~ברא

 ממנה~וכח
 דפס~

 אמר ולכך שבת דוחין התמידין אם שבת דוחה

 ו~ם שדוחין~ ממאתים יותר ~נו יש סברתך לפי הלא ~נ"לוה~א
 דוחה תמיד אם צ"ל סברתו לפי אם ~י דמועדו מ~"ש ו~אולפ~ח ראי~~
 הו~חת שפיר סברתי לפי ר"ל לך מנין ב"ב לו השיב ולכך דוחהפסח ג~

אמנ~
 ה~יב ש~ת דוחה דפסח לך ו~ין סברתי סובר א~ך הלא לך מנין

~ו
 הל~

 פסחים לשון ~"כ י~יישב דברי ומתוך לה יליף מבמועדו אנא
 בזמנו פסח ת"ר ע"ב ח~ דף בזבחים דאיתא לתמידין כינהא~ר

 לשמו שלא פסול לשמו השנה ימות ובשאר פ~ול לשמו ש~אכשר ולש~
~  דשחי~תו ~"פ של~ם יקרב לשמו שלא בשאיה"ש דפסח ב~מראומסיק 

 קרבן לשאר או עולה לשם~יה
 מ~

 דוכתי בשאר נקרא זהו שלמים יקרב
 מותרבש"ס

 ה~~
 וכהנ"ל שלמים קרב

 בד~
 ופריך בסופו ע~א ט'

 ותירץ עולה ליהוי עולה לשם שחטיהואימא ב~~
~ 

 ול"נ שתירץ
 תודה להוי תודה לשם שחטיה ואימא פריך ע"א ט' דבדףכך לת~
 ד~סח ~ידי איכאמי ומת~

 ~ופ~
 הוא וכן לחם בעי ומותרו לחם בעי לא

 ~ב מ"חבדף
 בסו~

 בגמ~ ופריך העיקר מן חמור טפל מצינו לא ה~וד

בד~
 ואילו וכו' ונסכים סמיכה טעון אינו דהוא פסח והא ע~א מ"ט
 הוא שלמים הפסח מותר ותירץ טעון דידיהמותר

 ו~
 התוס'

 קרא בעי ה~סח דמותרפסח בד~
 ל~

 ~י נמצא ונסכים סמיכה ~יטענו
 יהא דלא ה"א קראלאו

 טפ~
 מהעיקר חמור

 בשו~
 ~ושב ובזה חומרא

 מידי איכא ~י דאמר הא ~ל ע~א ט' בדף ב~מרא דפריך מאי~כ
 לח~ בעי לא ~~פיהדפסח

 לחם ב~י ומותרו
 פרי~

 השתח הכי ואי ע"ז
 נסכים בעי ומותרו נס~ים בעי לא ~ופיה ד~ח מידי איכא מינמי
 דהא מידי קשה ~א הנ"ל התוס~ו~י'

 ד~ם יתירא קרא בעי לנסכי~
 מקרא כדי~ינן שלמים דקרב אעפ"י ~"א ית~א קרא לאו ואיכ~ב
 וקשיא נסכים יטענו לא אעפ~כ שלמים דקרבאחר

 ל~
 של~ים הא כן

 ובזה כנ"ל מידי א~א מי מ~ום אצ"לקרבי
 מיוש~

 הנ~ל הגמרא קושית
 דמותר לימוד ל"ל קשיא ל~אורה דהא כך יתי~ב ה~מרא ~ישית~ו
 קרב~סח

 החיצונה הסברא דהא יקרב דלא לומר תיתי מהיכי שלמי~
 לומר אפשר דלא לתרץ א' בכל צריך קרבנות דבשאר וראיה דיקרב~יא

 קריבים הוי שיקרבו בהם לומר אפשר היה דאלו ש"משיקרבו
 דהא משום אצ"ל לרבויין קרא ל~ל שיקרבו דאפשר ~למים ~ביוא"כ מסבר~

 ופסח ונסכים סמיכה טעונין דשלמים העיקר מן חמור טפלי~א
~ 

ט~~
 דגזירת לומר ~א צריך ולכך הסברא מצד לומר אפשר ~י וא"כ
 העיקר מן חמורים שיהיו אף שיקרבו שלמים גבי הואהכתוב

 איך ~מרא קאמר שפיר א~כ תודה שיקרב קרא כתב דלא תודהגבי וא~
 הא תודה שיקרב~פשר

 לח~ ב~י תוד~
 בעי לא ופסח

 ~דו~
 דא"א נמצא

 מצינו דלא ממנו כוחו שיפה קרבן יקרב שהפסחלומר
 טפ~

 מן חמור
 דנאמר מה לפי עולה יקרב דהפסח לומר אפשר איך וא"כהעיקר
 או תמיד תהיה אם שבת לדחות יכולה ועולה שבת דוחה אינודפסח
 הוא דיחיד פסח הא עולה פסח להיות אפשר איך תקשה ~ואלמוסף
 אפשר ציבור משל דוקא קריבהועולה

 לו~
 ישראל דכל דקי"ל מאי ~פ

 או ציבור ממעות שיהיה ~סח ~ם מיקרי ולפי"ז אחד בפסחיוצאין
 לצורך הלשכה מתרומת הציבור קנוהו אם יחיד של פסחדאף עד"~
 לומר דא"א לתרץ לי נראהכך תמיד~

 דמו~~
 ~~כ להפך ויש עולה יקרב ה~ח

 ~סח דמותר אחד יסבור דאםהסברא
 יק~

 ד~חה דפ~ח מוכח עולה
 ~ב י~א ובדף מעיקרו ה~תר כח יפה נמצא דוחה אינו דאישבת

 כאילו כשר לשמו שלא עשר בארבעה שחרית ש~חטו הפ~חבמתניתין

נש~
 אמר וע~ז פסול אומר בתירא ~ן עשר בשלשה

 ב~~
 א~ר א~א

 מכשיראושעיא
 ה~

 לשמו שחרית ~ר בארבעה ששחטו בפסח ב~ב
 בי"ד ששחטו בפסח ב"ב ~יה פוסל יוחנן א"ר ~א י~ב ובדףוכו~
 בה מגדף ראוי ומ~תו הואיל לשמו שלא בין ~מו ביןשחרית

 אבהי ~
 כ~ר פסחא"כ

 לב~
 משכחת הי~א

 דחוי ה~ידנא דא~~י' אי לי~
 מאתמול דאפרשיה ואי הואמעיקרא

 ונדח~ נרא~
 אמר אלא הוא

 אפרישו התםדהא לי~ משכחת היכא מצרים בפסח ליה וקשיא חצות לאחר תהאאבהו ~
~ 

 במתניתין איתא דהא ~דם ימים
 בפסחי~

 דף
 פסח ע"אצ~ו

 מצר~
 פסח לשם שאומר מקחו ופי~~י ~שור מקחו

 ~ בא~ דפי~~י ~והא דאפרשיהנמצא
 הא לרש"י דקשה משום הוא

 פירש~י לכך ימים ד~ לבקרו ~ריך דהא מבעשור ~חו נמי דורות~ח
 שיאמר פ~מ דגבימ~חו

~ 
 ~ירש"י דורות פסח ג~י א~ל פסח לשם

 לבקרדי~ל לקמ~
 כ~

 זמן ובהגי~ טלאים
 שחי~

 שי~ה איזה לוקח
 ומקד~~

א~
 דב~חים כך לתרץ

 ד~
 שלמים ~~ו לא מ~ד לחד ס"ל ע~א ~~~ז

 לא בימיהם דהא ~רים מפסח תיקשי לא ולפי"ז עולות ~א נחבני
 לשום ראוי היה לא הא דיחוי הוי דממאי דיחוי הוי ולא שלמיםנקרב
קרבן

 ו~
 שלמים דמו~ר אמרינן הא עולה לשם

~ 
 ק~י

 וב~~ עול~



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

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  
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~ ~

פריך
 ~ד~

 לשמו בשלא אדמיפל~י ה~י אי אושיעא ר' דברי על ע~ב י"א
 ת"ק מודה לשמו בשלא אבל ה"א ב~שמו אפל~ו אי ומשני ב~שמולפל~ו
 לטעות י~ול נמי השתא התוס' והקשו קמ"ל ראוי ומק~תו הואיללב"ב
 ב~בר"י

 וי"ל ראוי דמקצתו משום ~~י שחרית לשמו בי~ד שיפסול
 ואמ~נא ע~"ל זה אלא פסח מ~שיר לא תנא דשום משום חוששאינו ד~
 דלא משום דב"ב ~חו לא~מועינן חש דלא מתניתין למסדרתינח ~נ~
 בשחרית ד~שר דבריי פי~ לא למה התמיה נשאר עצמו ב~ב טל אבל~יתיה פסקינ~

 אינו ~דודאילשמו
 י~ו~

 לומר דנו~ל דל~מו הדין רק לימא לא להקשות
 הו~רח יהושע ור' והואיל יהושע רבי על דקאי ל~מו ד~לא ~דיןדנ~ט
 הואיל ד~מו לימא דלא בגמרא כדאיתא לשמו ~שלא דוקא דינולנקט

 עליו פ~י~ ל~ך ראויומקצתו
~~~ 

 האיך קשה אמנם ל~מו בשלא ב"ב
לא

 פיר~
 ד~שר מפורש דלשמו דין

 בשחרית~
 ממאי זה נשמע לא דהא

דפוסל
 בשנ~

 דאי~א לשמו
 ולעולם ראוי ו~צתו הואיל ~ר"י דבריי לפ~

 נמצא ל~חרית פסול לשמו~ם
 ל~

 דבאמת אושעיא
 ס~~

 דלשמו נב~ב
 ~ך לתרץ וצריך יוחנן ~ר' לפרש נטעה ד~א ד~שר לפרש ליה הוי~שר

 עולה קרב הפסח דמותר לב"ב ליהדסבירא
 וא"~

 דבריו לפרש א~צ
 דפסול לטעות נו~ל דאיך ~שמו שחריתד~שר

 ~שר פסח תיקשי דא"~
 מא"ל פ~מ תיקשי ח~ות ~אחר דאקדשינהו וכ~ת לה מ~~חת~איך
 ~למים ~~בו לא נח בני האוכ"ת

 מ~~
 ל~~ב ראוי ~א

 דה~ עו~~
 לב~ב

מותר
 הפס~

 אוש~א רבי ~פי' ס"ל דב"ב נאמר אם נמ~א עולה קרב
צ"ל

 ~~~ דס~~
 קרב מפ' שס"ל דמי ~תבנו ו~בר עולה קרב הפסח מותר

 וז~ו עי~רו מן ~חו יפה טפל מ~ינו ~לא ~בת דוחה ד~סח ס"ל~ולה

שא"~
 פסח ד~ותר ס"ל נמצא מ~רבא ~בני לך פשטת דלא לדבריך הלל

קרבו
 א~~ עול~

 השבת את דוחים ממאתים יותר
 ומ~ש"~

 ~ופיה פסח
 בשם התמ~דין ר"ל פ~ח המותרי ש~ינהומה

 פסחי~
 דאמרינן ממה הוא

 ד~בר"~
 ו~ו' חייבי ע"א ~'

 ~יו~ ו~פס~
 עובר ר~~ים ~' עליו שעברו

 הוא בר~לים מקרב בר ופסח ע"א ה' בדף ה~מרא ופריך תאחרבבל
 פסח בשם פסח מותר שם ~ם ד~ינה הרי פסח מותר פסח מאיומשני
 דס~ל דלמאן או~ר שאני מה על אותי והקשו ודו~ק והפסח תנידהא
 יקרב איך דאלת"ה שבת דוחה דפסח מו~ח עולה קרב פסחמותר

 שלא זמנו קודם ~שחטו פסח הוא פסח מותר הלא עז"ק שבתשדוחה עו~
 עו~ה לשם דהיינול~מו

 א"~
 קיימינן דהא שבת שידחה באמת מ~ינו לא

 ל~תחילה ~~חט דמי בדעבד שחטובאם
 של~

 מ~ינו ואיך לשמו שלא בזמנו
 לשמו שלא שחטוהו אם דאף חדא והשבתי ל~תחילה שבת שדוחהעדיין
 שבת לדחות ~ריך הא בשבת עו~ה י~רב איך מ"מבדעבד

 ל~תחל~
 בשאר

 שבת דוחה ~ופיה דפסח א"ועבודותיו
 וא"~

 דוחה מותרו אף
 יש פסח מותר מיני ש~' בסופו ע~א ט' דף בזבחים אמרינן דהאשנית שב~~

 שאם ופירש ע"א ה' דף בר~ה רש~י והביאו זמנו שעברה מהםואחד
 קרב ~זה ~ח מו~ר נמצא זמנו אחר ונמ~א תחתיו אחר וקרבעבר

 שידחה מצינו עולה שיקרב דיסבור מ"ד ולפי האמת לפי שלמיםלכתחלה
 בשביל מותר שנעשה ההוא פסח מותר ~בי דדו~א שבתל~תחלה
~שחטוהו

 א"~
 בחייו מותר נעשה זה פסח מותר אבל שחטוהו ~בר

 אחר דבר לשם ל~תחלה ~שחטוי~ה~רח
 וא"~

 שבת דידחה מצינו שפיר
ל~תחלה

 וע~~
 דוחה פסח ~ם

~ 
~~~~

 אחר מע~ש ס~ין הביא ולא ש~ח ששאלו מ"ש ב~זה"ינבאר
 בדבריםשק~טרן

 ו~"~
 וא~יה מבבל שאעלה ל~ם ~רם מי

 ו~"ת הפסח בהל~ות ~ולו היום ~ל כשדרש ל~ן מקודם ולא ו~ו'עלי~ם נשי~
שכוו~תם

 לבייש~ ~ית~
 להשיב ידע שלא ידעו הוו מנא ~קינטרן מאחר

 מי ~מחר מר אמר ב~מרא שם דאמר ונ~ל זאת ~ם ידע דלמא זהעל
 ~ביאה אלא ו~ו' ~הלל ב~דשים עבודה ~יד קא ~הא ו~ו' טלהש~סחו
 והתנן ליה מקדיש מ~י הי~י בשבת פסח ומקדישה לעזרהחולין

 ו~ו' שקבוע בחובות אבל זמן ~הם שא~ק בחובות הנ"מ ו~ו'מקדישין אי~
 ד~דישין נאמר אם נ~א ע~~ל בשבת פםחו את אדם מ~דישדאמרינן
 ת~נה אית בשבתפסח

 ל~~~
 מקדישין דאין נימא ואי ס~ין הביא ולא

 שש~ו דאחר ~ך הסגנון יהיה ולפי"ז ~נ"ל באופן לש~ח תק~ה איןאז
~אמר

 ~רם מי לה~
 ל~~

 סובר שהוא להם הו~יחו ו~ו' מבבל שאעלה
 הביא ולא ש~ח דוקא לפי"ז לו שאלו ול~ך בשבת מקדישיןדאין

 ומקדם ליה אית תקנהמאי ס~י~
 אפר~

 גרם מי שאמר במה הלל ~ל שי~תו
ל~ם

 שאעל~
 ג~ מי פשוט אמר ולא נשיא ואהיה מבבל

 שאהיה ל~ם
 דוחה דפסח לימוד לנו יש דעי"ז בדבריו לרמז דבא ונ"ל ~לי~םנשיא
 מערבא בני שהמה להםשבת

 ~~ אי~
 דוחה ד~שה דידוע ההוא לימוד

 עשה פסח הא שבת דוחה פסח אי ~ו איב~יא מאי וא~~ל~~
 ע"פ ו~~ל ידחה לא ומ~טל"ת ו~ב~

~ 
 ע~א ~ח דף בקידושין התוס~ ד~תבו

 עש~ ליתי בירושנמיהק~ה
 וידחה דמצה

 ל~
 שם ותירץ דחדש

עשה דאי~
 דקוד~

 הירושלמי תירוץ ולפ"ד הדבור שלאחר ל~ת את דוחה הדבור
 דפסח לימוד איןהזה

 יד~
 היא ד~סח ~בת

~~ 
 הדבור דלפני עשה

 ותמיד לפסח מה וז~ל ע"ב ה' דף ביבמות איתא בבלי בת~מודאבל
 דס"ל הרי הדבור לפניש~ן

 מ~ה עדיף אדרבא הדבור דלפני דעש~
 הדבורדלאחר

 דהיי~ו עשה ~ל דאפילו במסקנא דקי~ל מה לפי א"~
 ל"ת דוחה הדבור~לאחר

 א"~
 הדבור לפני שהיא דפסח ~שה ק"ו

 דהלל לעצמם ב~ב ~ביאו ~ך לו שרמז ה~ל ולפ"ד ~וק"ל שבתדדוחה
 לומר באמת מנ~ל ~ל ~ל ק~ה ל~אורה ד~א בשבת מקדישין דאיןסובר
 ל~ל ליה דקשיא משום אצ"ל עדיף דקה~ד דעשה בבליכתלמוד

דעשה לימו~
 דוח~

 מה ביבמות שם ~דפריך אצ"ל ותמיד מפסח לילף ל~ת
 ~ליותא הוא הדיבור דלפני מו~ח הרי הדיבור לפני ש~ן ותמידלפסח

דאל"~
 ידחה דטשה קרא ל~ל וקשה מפו~ת נילף דלא פר~א לנו אין

ל~
 עז~ק אך

 דלמ~
 משום מפו"ת למילף דלי~א משום קרא איצטריך

 צורך בהם יש ש~ן ותמיד ~לפסח מה שם דפריך השניהפיר~א
 וז~ל ע"א פ~ב דף במנחות דאיתא משום פיר~א זה דאין לומר דישאך מזב~

 ~פסחמה
 מ~רי~

 ופירש"י מזבח ל~בי ואימורים דמים מתן בו שאין
 ~אדה~י

 נ~נ~
 על ~"א מהדם שם

 המ~קו~
 אין ולפ"ז המזוזות ~תי ועל

ז~
 היה שלא פסח מצינו דהא ~זבח ~ורך בו ~ש ש~ן ~~סח מה ~ירכא

 ואף מזבח ~ורךבו
 בע~ור ניקח פסח אותו דהא שבת דוחה ~ן פי ~~

 פי~ ע~א ~"ו דף בפסחים שפירש~י מה ז~רתי ו~בר בשבת שחללחדש
 א~א בשבת מקדישין ואין פסח ~שם זה ואומר שמ~די~ו בעשורמק~ו
 מזבח צורך בו ~אין אף שבת דוחה דפסחוד~י

 וא"~
 נסתרת

 לומר ו~ריךהנ"ל הפיר~~
 הפיר~~

 הדיבור לפני ש~ן לפסח דמה הראשונה
 הדיבור בלפני מעליותאיש וא~~

 וא~~
 דפסח ק"ו הלל למד שפיר

 דוח~
ש~

 דס"ל מו~ח דלפ"ז אך הל~ת הדבור דלאחר עשין דדוחים ממה
 הביא ~לא ש~ח דוקא השתא לו שאלו ול~ך מקדישין דאיןלהלל

 ס~י~
 דשמיא בסייעתא סליק ודו~ק. מאימע"~

~ 

~~~~~
 אמר פ"בדפסחים

~ 
 אחד יא~ל לא שנאמר ~"מ אבהו

 ופריך ו~ו~ הנאה איסור ואחד אכילהאיסור
 והרי הש~~

 נח לבני החי מן אבר אדם יושיט שלא מנין והתניא ו~ו' החי מןאבר
 דאיתא מהא אחד ~און והקשה ו~ו~ מ~~ל תתן לא עור לפנישנאמר
 בני על א~י ~מנין ואין מעיים בני על ישראל מזמנים חוליןבמס~ת
מעיי~

 על הש"ס מקשי מאי לפ~ז מלתא תליא בשחיטה דלאו ו~ו'
 טעמאאב~ו ~

 יושיט דלא הברייתא איירי דילמא ו~ו' עור לפני ד~ת~
 לא~י ליתן לישראל ואסור אסור לא"י מותר דלישראל ממפר~סתו~ו~
 הנ~ל ה~און קוש~ת ~אן עד מותר הוי ה~י לאו הא עור לפני~שום
 דסנהדרין בש~ס דאיתא טעם בטוב ה~און אא"זותירץ

 נב~
 וטרפה

 ד~ך סלקא שרי לישראל הא יא~לו דלא הוא~ ~הנים ה~הנים יא~לולא
 דעתך סלקא איך להקשות ויש ו~ו' ל~בייהו מליקה ואישתריהואיל
 נבילות מותר דל~הניםלמימר

 א"~
 ~לתא תליא בשחיטה לאו לדידהו

ואסור
 והקיבה לחיים זרוע להם דנותנים ומצינו ~נ~ל מעיים ~ני לה~
 ראשית להם שנותנים ~מו דיהיה לומר י~ אך מעיים בני הואוהקיבה
 ד~ל אמרינן אי אך למ~ור הקיבה להם נותנים נמי ה~י למ~ורה~ז

מקו~
 הנאה איסור ואחד א~ילה איסור אחד יא~ל לא שנאמר

 קושיא והדרא בהנאה ואסור ה~י מן אבר דהיי למ~ור יכ~ללא א"~
 נבילות מותר ~~~י~ ס"דאיך לדו~ת~

 מע~ם בני ~ם ~ר א~~
 קיבה להם דנותנין חזינןואנן ~נ~

 ~ וע~~
 האי ~י סבר ודאי אבהו

 ומקשה ו~ו~ דלישראל מידי אי~א דמי מטעם לב"נ מותרתדמפר~סת

ה~"~
 שפיר

 ~ ודו~

~~~~~
 מאיר ורבי יהודה רבי ~~י ל"זדף

~ 
 מ~~ין סבר מאיר

ב~~
 דבר

 ו~
 מינין בד~ אלא נוהג סי~וך אין סבר יהודה

 ו~~ הדס ~לי ו~ו~ זי~ עלי והביאו ההרה צאו אומר ~עזרא ו~ןו~ו~
 מוקי הוי ~י זית עלי בד~ה ~תוס~ וכתבו לדפנות הני סברו~י

 של ק~לן נשמע ו~ברלדפנות ~
 סופרי~

 ~וס' דברי על ~~רוכיא דצווחו
 אא~ז ותירץ ~גמרא דברי ממש שהםהנ"ל

 הק~ו נמי שייך דפנות ~~ הא לדפנות הני דמוקי ר"ילדברי קש~ ל~או~ דה~ הנ~
 דמי~~
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 ס~ך~~נ~
~ ~~ 

 ~אינו
 נוה~

 ו~~ כבימים בלי~ת
~  

 דאת~ י~ל אך
 דופן דא~ינן למ~מ דהלכתא הק~ו למתבר מסינ~ למשההלכתא

דחשבינן ~ו~
 א~

 פסול הסכך וחשבינן הכותל נעקם ~אלו פסול סכך יש
 הוא דופן דגם א~רינן ואילכותל

~~ 
 דופן למימר מצינו האיך ~ינין

 ~סול לסכך דחשבינן~ומה
 כא~

 הא~ דופן הוא
~~ 

 ~י~ת נצרך הדופן

~~
 יש אך ~ינין

 לו~
 דהא

 פסו~
 ו~ינו טומאה המקבל דבר לסכך

 ה~קבל בדבר שסיכך דהיינו ~ו~ה דופןל~י~
 טו~א~

 נ~ם וא~רינן
 דאיתא אךהדופן

 בד~
 טו~ה ה~קבל בדבר לסכך דאסור מנ~ל י~ב

א~ר
 ר~

 דלא ופי~~י ו~~ ז~ת עלי וה~יאו ההרה צאו קרא א~ר ~דא
 לפ~ז טו~אה ~קבל שאין דבר אלאחשיב

 ~ד~
 הל~א דאתי לדוכתין

למתבר
 הק~

 בדבר דסיכך כגון לומר ואין כנ"ל ~ו~ה דופן מצינו דלא
 הא דופן הוא כאלו הפסול לסכך ד~ש~ינן וא~ינן טו~אהה~~בל

 מוקייהודה ~
~ 

 לדפנות קרא להאי
 א~

 דבר ~ינן דפנות אף
 התוס~ כוונת וזהו מינין מד~ דפנות בעינן דלא ודאי אלא טו~אה~בל שאי~

 דפנות גם לילף להוד~ה
 ~ק~

 דאתי י~ל אך כנ~ל
 הלכת~

 ל~בר
 כתבו ולזה טומאה המקבל בדבר בס~כך הלכתא דמצינו י"ל א~להק"ו
 טומאה ~קבל שאין דבר בעינן ~דפנות גם וי"ל לדפנות מוקי הוי~י

 ~ודו~

~~~~~~~~ ~~ 

ד~~~~
 ע"ב ס~ה

 שינו' נעשה איל ונעשה טלה גנב אילעי ~ א~
 עד ~ש וכו~ וקנאובידו

~~ 
 מתניתין הסוגיא

 ב~
 ~ש הוא

 ה~"לו~נה
 ביש~

 קני איל ונעשה טלה גנב דכתב הרא~ש על הקשה
 ש~בשינוי

 שינוי הוי ולא שור קרוי יו~ו בן שור אמר רבא הא והק~ה
 אא"ז ותירץ בדוחק. ותירץ הנ~ל קושיא שמביא שנ"ג סי~ בש"ך עייןשם

 אינו שינוי מאי ואלא קאמר מאי מקשה ה~~ל דהנה~גאון
 קשה השתא כי~לם קונ~

 וא~
 הוא שלו משלם אמאי קונה שינוי ~י

טו~ח
 של~

 ~וכר הוא
 ונרא~ ~~

 דאיכא חמירא כל ולבאר הקושיות לתרץ

 גנבי דכרי ממך גנבי תורא אמרינן דלא להוכיח יש דהנההכא
דאיתא מ~

 בד~
 ~ת~~ וכתבו שגנב כעין משלם והש~ינה כחושה הנ"ל

 אבל שגנב ~עין דמשלם הוא בידים השמינהדוקא
 נתפט~

 ~ליה
 אמרינן דאי ~~ך גנבי תורא אטו א~רינן לא ע"כ ~פ"ז כדהשתאמשלם
 נתפט~ ל~תני~כי

 ~מך גנבי ש~ינה דאטו כדמעיקרא ד~שלם מאליה
 וכו~ תורא אטו א~רינן דלא א~ו מ~ך גנביכחושה

 ומש~
 קתני

 ש~ינה אטו א~רינן דלא כדהשתא משלם מאליה נתפטמה אבלהשמינה
 קתני לא אמאי וא~ל וכו~ תורא אטו אמרינן לעולם י"ל אך ~מך~נבי

נתפט~
 והו~ דהשמינה הכא קתני לא א~אי לדקדק יש דהנה מאליה

 ~כח~שה דיכול החוזר שינוי דהוי ~שום לומר ומוכרח מ~השינוי
 דאשמועינן י"ללפ~ז

 דשינ~
 נתפט~ה תני הוי ואי קונה אינו החוזר

 הש~י~ה קתני להכי דמ~ילא שי~וי דהוי ~י ~א ד~ש"ה ה~אמאליה
 תורא אטו אמרינן דלא מוכח אכתי אך וכו~ תורא אטו דאמרינןולעולם
 אינו החוזר דשינוי דאש~ועינן וא~ל נתפט~ה לי~ני ק~ה אמרינןדאי
 נתפטמה תני הוי ואיקונה

 ה~
 דממילא שינוי דהוה ~שום דהטעם

 הח~זר ~ינוי ~שום דהטעם א~ו איל ונ~ה טלה גנב ליתני דא"כז~א
 נתפט~~ ליתניוקשה

 נתפ~מה הוי ואי גנבי תורא אטו אמרינן דלא א"ו
 הוה ואי כנ"ל ~מך גנבי ש~ינה אטו אמרינן דלא כדהשתא משלםהוה

 איל ונ~ה טלה דגנבאמרינן
 לומר נוכל השם ~ינוי ה~

 הסב~
 אטו

 נתפט~ ליתני וא~ל ~מך גנביתורא
 דשינוי לאשמועינן דאיצטריך די"ל

 נת~~ דליתני וא~ל קונה אינוהחוזר
 דהטעם ידעינן ושפיר מאליה

 טלה גנב ליתני דמ~ילא שינוי דהוה ~שום דאי החוזר שינוימשום

ונע~
 הש~ שינוי הוה איל

 נתפט~ תני להכי ~שלם פטור והוה
 דלא

 הש~ שינויהוי
 ולעולם

 ד~~
 הש~ינה תני להכי דממילא שינוי משום

 הש~ שינוי הוה איל ונעשה דטלה א~רינן אי מזה~יוצא
 לומר נוכל

 ואי וכו~ תוראאטו
 אמרינ~

 אטו אמרינן לא ~כ השם שינוי הוי דלא
 כ~גן עולה הסוגיא כל לפ~ז וכו~תורא

 שינו~ נעשה אמר אילעי ד~
 ~ ואיתיבי~ ~שם בשינוי פירוש וקניבידו

 ואלא ומשני מ~תניתין חנינא
 ר~מנא וא~ר תורא אטו וא"ל כהשתא לשלם קני לא השם ~ינוימאי
 . ודו"ק נתפטמה ליתני דכח~ה הברייתא תיקשי דא"כ פירושוכו~
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 כמבואר בראד פה"ק נתהוה אשר בה~אלה המבו~ר ~עניןפי

 ע~ות גביות מענין והמסובב הענין מהותבא~יכות
 ו~

 היות
 ל~חיב סובל הענין שאין עד בכותחא כביעותא פשוט הדברשלענ"ד
 הענין מצולת ב~מקי צד לכל פנים ולהראות הביאור ב~רחבתהדברים
 ואענה א"א חלק להוציא ע~ז להיתר נוטים וטעמים צדדים כליען
 לבעלה מותרת הזאת ~~אשה חלקיאת

 מכמ~
 א~רם אומר ואם פנים

~חול
 ירבי~

 ראשונה יצא וזה
~ 

~~~~
 בהיות נלע"דהראשון

 שהעדי~
 ורבינו וחקירה בדרישה ~יו לא

 ~מבואר דו"ח בעי א~שה דעדות י~א סי' בש~ע סתםהב~י
 המבואר דו"ח היינו הנ~לבש~ע

 במשנ~
 כל כמ"ש וכו' יום באיזה

 ח' דף דסנהדרין בפ"ק התוס' וכ~כ לה מדמי נפשות דלדיניהפוסקים
 דלאסור ר~ת מדברימוכח

 א~
 דלא דו~ח בעי לבעלה

 אד~מ פ' כדאיתא בעינן ממש דו~ח וחבלות ובגזילות וחבלותמגזילות ג~
 ובגזילות לוין בפני דלת תנעול שלא אלא כו~ ד"נ וא~ ד"מ אחדד"ת

 בד"נ כמו בעינן ממש דדו"ח דינא הדר דלת נעילת שייך דלאוחבלות
 ~רשב"א דהנה במ~נה ה~ורשים היינו דדו~ח לזה מוכרחת רא~הונ"ל
 ג' דקי~ל מהא אשה ~עדות דו"ח בעי דלא וס~ל מהחולקיםז"ל

 בו שאין מהם וא' וכו~ כ~ר הולד נשאת ואםפסולין גיטי~
 ז~

 בו דאין וכיון

ז~
 הו"ל

 ע~ל דו~ח בעי דלא אלא להזימה יכול אתה שאי עדו~
 שאנו דדו"ח מוכח מכאןבב"י הוב~

 ~וקי~
 דאי במשנה האמורים היינו בו

 היינו דדו"ח חכמים קצתכדברי
 ~ו~

 הוכיח לא דלפ~ז יום דאיזה בחקירות הנ"ל הפוסקים כדבריולא לאמית~ הדין להוציא החקירה
 ה~ך ו~כ איירי דזמן בחקירות גיטין בג' דהתם מידיהרשב~א

 הוא הפוסקים שבד~רי ד~~ח שם מבו~ר בארי~ות ~ז ס"ק ל~גסי~ בחו~
 שם למעיין כמבואר יוםבאיזה

 ו~
 מבואר

 בכנה"~
 כמה בשם ל' סי'

 הפוסקים גדולי וכל יום באיזה הוא הנ"ל דדו"חפוסקים
 עליהם נשען ב"י עמודיא~ר האחרוני~

 נפשות כדיני דו~ח בעי נשים דעידי הסכי~
 בשלהי וז~ל הרא"ש תשו~ בשם היש"ש וכ~כ בטילה עדותן לאוואם
 ~~ דפליגי האיבמות

 בעידי היינו כו~ נפשות לדיני לה מדמי מר ו~ע
 מודים הכל ~עלה אשה לאסור אבל למישקל כתובה דאיכא כיוןמיתה
 שהוכיחו הנ"ל דסנהדרין התוס~ מד~רי להדיא מוכח וכן דו"חדבעי
 דפלוגתא כלל הזכירו ולא דו~ח בעי ~בעלה אשה דעדות ר"תמדברי
 מטעם לדנא כעוכלא להדדי דמי דלא אלא יבמות בשלהי הואדתנאי
 לה אין העדות דלפ"ד לבעלה א~ה דלאסור י"ז סי' הב"ש וכ"כהנ"ל
 ל~לכה ל~ג סי' בתשו' רש~ל פ' וכן עיי"ש נפשות כדיני הו"לכתובה
 דו"חדבעי

 ו~
 פ'

 הרמ~
 שלא אשה דעדות ש~י בתשו~ וכן בתשו~

 דדוקא ואומרים אמת לד~י המת~שים מלב ול~וציא ~טילהבדו~ח

לכתח~
 דג' מהא הנ"ל הרשב~א מהוכחת מוכח וכן דליתא בעי'

 דאם כיון וכנ"ל מידי מוכח לא דאל~ה איירי דבדיעבד מוכח~סולין גיטי~
 ואף וק"ל קאמרנשאת

 טעמא דהא פוסקיםושאר הב"~ דלדברי צ~ע הרש~~א דברי שלכאו~
 דעדו~

 דליכא מטעם דו"ח בעי לבעלה אשה
~תובה

 והת~
 ~"ל לדברי דאף ודאי קאי לגירושין פסולין ~יטין בג'

 ואכ"מ דו~ח בעילא
~ 

~~~
 השני

 דהל~
 סי~ ובסמ"ע בד"מ הובא הרשב"א בתשו' מבואר

 תו אשתך עם זניתי אני דאמר דכיוןל~ד
~  

 דיבו~~ פ~י~
 סי' הגרשוני ~ודת בתש~בת פ~ וכן רשע נעשה כבר הדיבורד~התחלת

כ~ד
 למ~ ל~~

 וז~ל
 רוח~ דהל~

 פ~י~ ול~ל אאמ~ר בישראל

 סי' משה פני ובתשובת באריכות עיי"ש ~'דיבורי'
 פ~

 מאוד הרחיב
 כתובות בתוס' משמע וכן פ~ד ל"א זניתי אני דאמר כיון להלכהל~סוק
 ש~א כיון ובנ~ד להעיד ~בא במה העדות עיקר בתר דאזלי' כ'~דף

 ע~ וחטאתי הנ"ל המופקרת עם חטאתי ואמרלהתוודות
 כו~ האשה

 ~דא ראיה אין דהגרתי ומה~וא פ~ד ל~א ותו זניתי אני אמרהרי
 בזנות משא"כ היה שי~ג לומרדנוכל

 דאי~
 האריך וכן לדעת אלא קישוי

 באריכות ל~ד סי' ב~ו"מ בכנה~גבזה
~ 

 הוכרחתי פשוט שהדבר היות
 ~~ת לבטל אמורים רק הנ~ל הרשב~א דדברי המתעקשים מלבלהוציא
 עמי זנתה אשתך ולומר שנית להעיד מזנה ביד הרשות אך העידאשר
 שהדברים הגםכו'

 ה~
 להיות הדעת מן מוקצין

 לרמאי~ אחרא~
 וליתן

 רש"ל בתשו' שמבואר מזה ויותר להיפך שיאמר ~יניו ביןאצבע
 שנגבה עדות דכל אני ואומר וז"ל ע"בט' ד~

 ש~
 איזה בו והיה כדין

 וזולת באריכות לפנינו יבא כאשר וכו' שנית עדותו מקבלים לא~שוב ביטו~
 דברי~ם שסתמו ואחרונים ראשונים הפוסקים שכל היתכן~נ"ל

 הי~ מיירי הנ"ל ב~יןפ"ד דל~~
 ~~ ~דבר ישתקע ברח או מת שה~נה

 לשעבר היינו אאמע"ר דאמרי~ דהא בכנה~ג הוא חדש ראה מצ~תיועוד
 דקבלת שם משמע וגם פ~ד ל"א אז תשובה לעשות ורוצה להבא~בל

 לפנינו יתבאר ~אשר לעדות להכשירו מהני לאתשובה
~ 

 אשה ~~י' ד~א הב"י דפ~ י~א בסי' מפורש הדיןהשלישי~~~~
 ~וה ממקום והדברים דוקא טומאה ב~ידי אלא~בעלה

 שלא אף עליו לס~ך הוא כדאי אשר ז~ל ~ת הגדול מרבינויורדין
 הדחקבשעת

 א~
 הביא ז~ל דרמ~א

 בלש~
 דבעידי השאלתות דברי י~א

 פסיק דלא וקלא בנים לה באין דוקא היינו מבעלה אשה מפ~י'כיעור
 הוא מהעדים א~ וגם בנים לה יש וגם לעז ~ל שום היה לאוכאן

 מפי קבלתי זה ודבר יצ~ו הק~ה מנהיגי מרוזני בהגב"ע כמבואר~כ ~
 ~ו~ וכן סתם ולא י~א בשם הרמ~א שמביא דבכ~מ נ"י הגאון~אמ"ו
 מסור הדבר כ~א כמותו דוקא לפסוק דעתו אין נוהגין וכן או~ורות
 הב~י מדעת להוציא הד~ת שני והביא צדק ~מאזני להכריעל~מים
 שפ~ נ~י ~~א פ~ים כמה ר~יתי וכן ההוא הפוסק לדברי חששלא

 הל~~
 ומעתה שלו שו~ת בספר נ~י אאמ"ו וכ~כ למעשה

 הדב~
~מחלוק~

 ~תיר עצמו סמך ז~ל רש"ל מרבי~ גדול לנו מי אנן ונחזי שנוי
 סי~ מ~ה פני בתשו~ וכ"כ טומאה בעידי כ"א מב~ה אשה מפקי'~לא
 כיעור דעידי דכיון~"ט

 ל~
 במאי להקל סמכי~ דר~נן איסור כ"א ב~ו

 במכוון ואצ"לדאפשר
 ה~

 שיש
 ל~

 יראה בל ~ל ~ם ולא בנים
 הדב~ם לכיעור יח~ב אם ידעתי לא זה וזולת איסור צד שוםימצא וב~

 הדעת מן ~קצין היה אשר ~גיד~כוערים
 ~ד~

 בדק וכי זה מה
 סולד ~א אם האבוקה~לאור

~ 
 דוחה ~ו האור

~ 
 ענה ופיו האור

 שכלבו
 הענ~

 היה
~ 

 דבה להוציא
 ~ בשק~ ולהחז~

 מצטרפין כיעור דעידי בש"ע סתם דרמ~א ~ואהרביעי~~~~
 זה ש~וציא ~~דכי יצא זה וד~ר ~ו~ האי דחזאדכיעור אע~

 בחו~מ בב~י כמבואר~הירושלמי
 ובאה~

 ד~ר ועל
 גדולי עמ~ ~

~ פני בס~ כתובה היא ה~א ז"ל~אחרונים  מאריך ששון ר~א ובתשו~ 
ב~חבת

 ~ביאו~
 ~ס~ ו~כ מצטרפי דלא

 בעדות ל~תיר ע"ט סי~ צ~
 כל שה~ימו וכמו לג~י לה מדמי נפ~ת דלדיני~מיוחדת

~ב~ש מ~ ~פוקי מי~חדת עדות לענין ~נ לה מדמי לד"נ דו~חדלענין ה~ו~י~
 שמח~

 לפ"ד ביניהם
 הנ~~ רמ~

 ~לכה ~ן ~~ ~יי~ש
~  דדינא א~יקרא ובאמת ~סולה ~יוחדתדעדות 

~ 
 ~~ ~י ~י~



~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~  

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

 ובין דו"ח ~ין לאפלו~ילהמרדכי
 צ~~

 ~א ואי הע~ת
 ב~וס~ מבואר דהלא~איה אי~ ~ירו~~

 דסנהד~
 ~לא דכל ~ת דדעת הנ~ל

~ריא
 לל~ ד~וששי~

 ו~זה כסף מאה לענין היינו
 הוצ~

 ~ת
 מ~~ ~ו"~ בעי אשהדעדות הדי~

 כתובה לענין דשמעתין ~"י לשיטת
 ש~ ו~סקי~יירי

 או בירושלמי פלוגתא ~~א ז"ל דהרשב"א התוס~
 או ז~ל רש"יכשיטת

 ~שיט~
 ז~ל ~ת

 ~ ולפ~
 ולפ~ז תליא בהא

 דלא בירושל~י ~"ד ~י~ היינו ~ירו~מי ה~רדכי ד~יא ~אל~~מר אי~
 ~ה מד~י נפשו~ דלדיני דו"ח ד~עי ~א~מר לדברי משא"כ דו~ח~עי

 בינייהו לאיפלו~י ו~נ"ל פ~ולה מיוחדת דעדותה"נ
~ 

 ואחרונ~ם ראשונים הפוסקים בכל מבואר דהדבר החמישי~~~~
 ואפילו בעי~ בפניו עדותדקבלת

 בד"~
 ה~דולים נתחבטו כמה

 בנ"ד~"ו
 כול~

 והעדות ~הני לא בדיעבד דאפילו א~ לדעת ~סכימים
 לו~ר אדם שום לב על יעלה ואל והאשה הבעל ~פני שלא נגבההנ"ל
 מ~ואר הלא הנ"ל ~~דים שניתלקבל

~ 
 ז"ל ~"ל לרבינו הישר ס~

ד~
 וכו~ אני ואו~ר וז~ל ע"ב ט~

~ 
~~~~

 דלפ"ד כיוןהששי
 חבירו בקלון יודע ~העדים א~ הי~ ה~ב~

ב~עשה
 רש~

 והסירו הידוע ה~ופקרת עם ש~ו ופשע
 ~סו~

~בוש~
 פניהם ~על

 א~
 של בפיסולו יודע א~ כל

 חבי~
 והו~ל

 ר~~
 א~ר~והתו~

 תשת אל
 ר~

 עדותן יצטרף ואיך עד
 וא~

 סי~ ד~"ש
 או~ר דהשני דאף וז"ל כ~קט"ו

 דזינת~
 עם

 הראש~
 הראשון נפסל לא

 נר~א בי~ ~די ~בר ע~א עפ~י נפסל ~א~נו השני של עדות~~ת
 ~דברי~ אלי~ יד~ת~ובת

 ~ש"ך וראיה ונכוחים טובים
 חו"~

 ואף
 ~אכ~~ אך זה בעניןלהאריך שי~

 ע"א אם הש"ך דלדעת הדבר ויסוד
 ~~ם ~~ בעדות יעידו לא אז חבירוהכחיש

 שהו~ח~
 וק~ל וכו~ ~ע~א

 ראיהוק~ת
 ל~

 בש~ הב"י ~דהשמיט
 הא הרשב~א שה~~יא דין

 ס"ל לא דלה~חבר כיון ה~~ל אליהו יד ת~ו~ דלפ"ד עמי זנתהדאשתך
 אליו לצרף שלא נוכל ~לא כיון דינא מהאי נפקותא ליכא תו ע~תצ~וף

 אחרת עדותעוד
~ 

~~~~
 ב~מרא מ~אר דהדבר השביעי

 ובש~ ובפוסקי~
 סי'

 ל"~
דעדי~

 פסולים העריות על הח~ודים
 לעדו~

 לעיולי בין אשה
 התו~~ וכ"כ בעלמא וחשד ~ול דאפילו ל~דיא ו~בואר לאפוקיו~ין
 סי~ אהע"ז ב~"ע הוא וכן ולעז ~ול רק מ~ש ~דים בעי~ דלא~דיא
 העריות על החשוד~"ב

 אע~
 שחשוד רק הע~ה על שבא עדים שאין

 לעדות פסולבעלמא
 א~

 ~ל מפיסולו ידע א~ שכל ה~ב"ע וכפי עכ"ל
 בידך פל~א נקוט מעתה ה~ופ~רת עם העבירה בשעת~בירו

 יש ובנ"ד העריות על ח~וד~השני ע~
 כ~

 היודעים אנשים ~שרה יותר
 הן דבר לאותו חשוד להיות עריות מחמת הן הנ~ל העדות~פסול

 בעני~
 בברעסטיצק~ הן זכר משכב בענין הן בה~ב"ע המבואר וכפי~~ניב~
 ~ן ובא~ בא"א~וב~ובנא

 העדי~
 מ~נו ונתעברה הפנויה על שבא שהעיד

 ב~~די
 וכמבואר הן נדות ה~ויות דכל דידוע א~ה לעדות לפוסלו

~~נ~
 ת~ובות בכ~ה זה

 וא~
 ולהוציא כרת אי~ור על ח~וד ~וא

 וטעות א"א על חשוד אינו הנדה על דהחשוד ואומרים בדבר~~זדנזין מד~
 לעדות ~ול העריות על דח~וד טע~א דלדעתייהו בידם~הוא

 אש~
 ~וא

מטע~
 ומ~תה ~ידו ולא דנו לא הדבר על ו~חשוד דבר לאותו ח~וד

 ולא ובפוס~ים ב~מרא כדאי~ הח~ור על ח~~ד איני ~קל על~~וד
 עלה אתינן דבר לאותו ח~וד מ~ום טעמא דאי הדברים להבנתירדו
 מ"טתיקשי

 פ~ולי~
 קיי~ל הא א~ה לעדות

 כרשב"~
 על נא~ן דחשוד

 עדות וא"כ ~חרים~ל
 א~

 אשה לעדות יפסול מ"ט אח~ם דשל
 אלא פסול חשוד מטעםדלאו אע~

 דתהוי ליה דניחא עלה אתי~ נו~~ מטע~
 חשוד א~ילו ולפ"ז לי~ ~שכיחא~נויה

 ע~
 אשה לעדות פסול לחוד פנויה

 כיון ~~להלאפוקי
 דנו~~

 על דח~וד הנדה על דחשוד וק"ו הוא בדבר
 ועוד כו~ לבועל א~ דונטמאה עשה אולאו

 ה~
 בתשו~ ל~יא ~בואר

 ~הפני
 דאפי~

 ~וא הרמב"ם דלדעת ונישוק חי~וק על ~~וד
 מבוארים הדב~ם ומעתה אשה עדות לכל פסול ~ואמדאורייתא
 אתי' נו~עד~עם

 הש"~ וכ~ על~
 על בחשוד הפ~ול דטעם ל~דיא

ה~ריו~
 זה לכל צ~כין אנו אין ~עדות דברי ו~י נו~ע מטעם הוא

~  אין ראש ~עד~ל 
 בה~

 ~ום
 לעדות פ~ולין שהמה בושש צריך דין ולי~

א~
 לעדות ואצ"ל

 א~
 ואל

~~ 
 שמא בתר דניזל ~ולם אדם לב על

 הש~ ~אנשיש~צ~
 קראו

 אדמות ~לי בשמו~
 תשובה ב~לי ~ש~

יודע והל~
 א~

 ל~ל
~~ 

 שהדבר ~אחד
 ידו~

 הווידוי ~נין שכל ומפורסם

~~
 גדולה בכ~י~ הי~

 ~ וזו~ י~י~ ומאי~
 בא א~ה בדברים וכי

 מב~אר והלאא~י
~~~ 

 ל~ד סי~
~~ 

 הפ~ולין דכל נ~ה ~א
~ירה מח~

 כשר~~
 ו~שוב~ ~~ ~~~י~ ב~שובה ~ש~ו

 ב~ין המשקל
~ 

 בעל ~שם שמו נזכר לא עדיין העדות ה~דת דבשעת והעיקרידוע
 ש~בואר וכ~ותשובה

 בכ~
 וההי~ר ~ליותא ~ובה דבעי~ ~שובות

האחרון
 ה~

 להתיר ח~~ים כל בעיני הכביד
 האש~

 כ~ והנל~ד הנ"ל
 ו~~ים בש"ס העיון ~צולת לעו~ק ל~ד ~ספיק הזמן אין כילהיות
 בז~ די הזאתולעת

 לפ"ק. תקדלי"ת תשרי כ"ד א~ יום היום הכ"ד
 ~ נ~י יושע יעקב ~ו~ה ה~און באמ"ו דוב ישכר הק~נא~ם

 ~ה~און~שובה
 ז"ל היילפרין יצ~ק של~ה~ו"ה

 ו~ו~~~ ~~ו~~~ ~ר~ ו~~~~ ~~ ~~~~~~~~~
 ~וור

 ~~ו~ ~~~~
~~ו~~

 ~~ו
 ~ו~~ ~~~~~ ~~ ~~~

~~~ 
~~~ ~~~ ~ 

 ~ם הכבוד ~פני ו~שיבין כענין שואל שואלנעשה~~~
 חבילי ~לא והקיפוני ד~תא ב~ילי והן ד~~יא ב~ילי הןטובא שטרידנ~

 ואשיבנו צוארי מ~ל ~ולי והפרקתי עלי חביבין ~דבריו א~רתי רקטרדן
 כמשיב והנניבקיצור

~~ 
 אשר ציר ע~י לן בדק אשר ע"ד ראשון ראשון

לשל~
 בקהלתכם השרוי~ את~א בהאי מלתא ~ילוי ~ום בו יש וציר

 האשה קיבלה ולא שליח ע"י ~ט ~בעלה לה שנ~סר ~עבר~ ~נה זהאשר
 ג~ עתעד

 שבועו~
 הנ~ינה ~יום יום צ~א להמתין לה יש ~ם ~עבר

 להשליח הראשון ב~שקל א~רתי כש~יתי תיכף~ו~
 אפשרי ב~תי ~ז~

 ~האחרוני~ אי~ אולי א~רתי ~ק~התיר
 אהי' אז להתיר בדרי~ה חקרו

 הרי"ף ~רא~ו~ים ש~דולי א~נם האף ~~אתי ולא וחזר~י ~ה~ירכסניף
 הרא~ש הלא כתיבה ~שעת ב~יטין דא~ר כש~ואל ~הל~תא פי~והר~ב"ם
 באיסורי כרב דהלכתא ~טע~א ~ליהם ~ת~יהים אחרוניםו~אר

 לתרץ רציתיא~נם הא~
 ת~יהת~

 בסו~יא א~ת דהן ~לל יקשה שלא
 והאיפכא הש"ס ו~קשה ור~ל ~י פליגי לפירות ~ו~יאיןב~אי~תי דלעי~

 דמפני הא קמייתא איפוך אי פלו~~א יש ובזה איפוך ומשני להו~~עי~
~~

 א~ר ור"ל פירי ~שום א~ר ר~י ז~ן תיקנו
 ~~ו~

 או אחותו בת
 ברא~ש ועיין לפירי ~וציאין ד~אי~ת בדיני ור"ל ר"י פלו~תתדאפ~י~

 נא~וא~
 א~ן

 בא~
 קיי~א שמואל בשיטת ר~י וא"כ ק~ייתא אפ~י~

דמשעת
 ~תיב~

 והר~ב"ם ~י"ף פי~ ושפיר כר"י הל~ ור"י דר"ל קי"ל ואנן
 שפ~ר לן ועולהז"ל

 במ~
 משום למ"ד הניחא כ"ו בדף הש~ס דקאמר

 למ"ד אלאפירי
 ~~ו~

 ~ני~א הש~ס כדרך קאמר ולא מא"ל אחותו בת
 לאו אלא מא"ל ~ר"י אלא~ר"ל

 ~שו~
 אפשר כן וק"ל ז~ו דאפכי~ דאפ~ר

 לתרץני
 דבריה~

 ~ו"ז ~~רב ו~כ~ש למעשה ולא ל~ל~ה הלי~וד ד~ך
 פו~ י"~ ~סי~בה~הות

 יודעין העם כל דאז נותן והדעת נתינה ~שעת
 הסוברים דלהפו~ים זאת ~ם ואף הן נשים שתי יאמרו ~הכתיבהאבל
 ~שר מאוחרד~ט

 פוסקי~ אפ~
 ~"ל דאל~כ נתינה משעת דמונין

 הואיל ולחלק לומר באנו ו~ם וק"ל שכ~ כ~ו אע"כ חדש דיןלאשמעי~
 יו~בתו~יתה

 ~למוד~
 ~בעלה

 צרי~ א~
 ר"מ גז~ת לה בטלה לא הבחנה

ואנן
 קיי"~

 אפי~ ב~זירותיו ~ר"מ הלכתא
 עק~

 וקטנה וזקינה
 ~~אוןבתשובת ו~יי~

 ח"~
 ליהדותה חזרה ואח~כ ~ט בעלה לה שזיכה ב~ומרת

 זמן והי~ ה~ט קיבלהואז
~ 

 צ~א להמתין ד~ריכה ופי~ השלי~ ביד ה~ט
 לה~תין ד~ריכה דידן בנדון מכ~ש צ"ו בתשובה ע~ש ה~ט קבלת מיוםיום
 בתשובה בארוכה מ~ש מהע~יק אמנע לא הקודש חיבת ומח~תוק"ל
 התוס ממ"ש לה אוכל לא ~דולה ת~י~ תמיהני לדעתי שם וז~לא~

בב"ב
 ד~

 ~א~ן אינו למפרע א~תי את ~~תי באו~ לר"י דס~ל קל"ד
 אהני מאי פשיטא התוס'וכ~

 חז~~
 בשלמא בגיטין זמן שתיקנו בתקנתם

 אמר'~ אם אבל א"נ ל~א דאף אשמעי~ דיבורי~ פל~י' דל~א אמרי'אי
פל~י~

 ונא~
 ופי~ כו~ פשיטא זה א~נ דל~פרע ר~י דא~מעי~ רק להבא

 ב~יטין סובר בעצ~ודר"י
 ב~ ~שו~

 דאינו ר"י קאמר מאי א"כ א~ותו
 דיפסיד יאמר לא ב~דאי פ~י מ~ום דאמר דר~ל פ~יטא למ~ענאמן

 בני לשני מתנה שטר בחו~ם לר"י ~~ל הלא ~~לה תימא ולי~פירות
 לא ה~תנה ממ~לי לא~ קרובין היו השטר על ה~תו~ים והעדיםאדם
 עיין כולה ~טלה מקצ~ה ~טלה דעדות ר"י דסובר הר~וק א~ילוקנה
 פ~~ד ל"א ~פי בתרי אף ~י דסובר בר~ן ועיי~ש דמכות ס~"קברי~ף
וא~~כ

 כא~ כ~
 ואפשר ט~ ד~ דסנהדרין בתו~ת ועיין ~ופא ~ד דהוה

 ~דה רבא ~םדבזה
 דל~~

 ואפי~ פל~י~ דל"א ~י ~ובר ע"כ וא"כ פל~י~
 לן ואפ~ר דר"י אליבא התוס~ קמפלפלי מאי וא~כ א"נלהבא

 ~ב~ ה~וס~ד~ם לו~
 דאיפך

 ו~ל ~י פלו~~~
 בט~

 דתיקנו
 ז~

 וסובר
 משום~ל

 ב~
 וא~ פירי משום סובר ו~י א~ו

 למפ~~ לדידי~ ~ל
 בע~כדב~

 האבעי~
~ 

 דד~א פיר~ם דכ~ ~ לפי ה~וס~ לדברי דז~א



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~

 מקש~~ר"י
 אחותו בת משום דאמר

 וק"~
 על תמיהני ו~ם

 ~"י מתנה בשטר דסבריו~מב~ם הרי"~
 דא~

 דיבורי~ פ~י~ ל"א ~ופי בתרי
 וצ~ דפל~י~ ונרבע ברובע ~~בא פי~ובסנהדרין

 בהא דמלתא ~ללא
 הנתינה מ~ם יום ~"א לה~ין צרי~ה הלזו והאשה נחתי~ ובהאסלקי~

 תבוא ואז לה~ין מו~רחו~משודך
 על~

 ~יאמר הטוב ~אל טוב בר~ת
 לקיים אותה באהבתו אחדים כימים בעיניו יהיה ובודאי טובנדבק
 ה~ד ב~ירות ולא אלה בדברי לעיין ובקשתי חז"לדברי

 תק~ח מרחשון ~"ז ה~ יוםהיום לש~ ~ו~
 פה~ לפ~

 יצ"ו קראסטשיב
 היילפרין יצחק ~נמההק~

~ 

 ה מ ו ז ה וב שת
~ 
 ן ו א

 בנד~ס ועיין ~ת~בים מאירבעל

~~~~~~
 אלי~ ~מ' בת ~יטלמ~ת

 מק~
 בכבלי היו~ת קראסטשיב

 נפשה במר ו~אה שנים עשרה כשש רב~ת שניס זההעי~ון
 ו~ה תרופה יש או~י ולבקש צערהלהודיע

 אחר ב"ד בפני דברי~ ה~
 כ' בן ~מואנ ~מהו' המנוח אי~י דבר ת~חד ונא ~אמת ~ת~ידהאיום
 קראסטש~ב לק"ק בא אומען מק"ק ואמו אביו שהי~ מאוקריינאיושיע
 באוקריינא ~הי~ ~רעש בזמן תמ~זבחודש

 ואח"~
 נשא אלול בחודש

 אחדים ימים או החתונה אחר שבועות ב~ ו~ערך לאשה לו ל~יותאותי
 אחיו בא החתונה קודם איך לי סיפר עמו היותי זמן ובתוך מאתינסע

לק~
 אחדים ימים שם והי~ קראסטשיב

 ז~
 בחליו אותו ושימש מועט

 ואח"~ א~ יום~ק
 משס לו הלך

 ~חק~
 כי והאם ~ב על אומען בק~ק

 ימים ט~ או ח~ ערך רק קראסטשיב בק"ק ~הה ו~א שם ~נהר~ו שמע~ם
 לכתו עד בואומיום

 מש~
 מאשתו בן לו ~י~ ז"ל אישי לי סי~ר ~ם

 הילד אם מ~פחת א~ל הילד שהניח דברי~ ומפרשת שמתה~ראשונה
 ו~ם ~רא~ונה אשתו היתה מהיכן ~לום יודעתושאינה

 אח"~
 כשבא

אישה
 החור~ בסו~

 בחליו ה~יד וחלה לביתו
~~~ 

 קטן ילד בנו שהניח

ו~א~
 ~יטל האשה אומרת ו~ם ממנו ~ודע ואינו ~מרחק היותו על עליו

הנ"~
 מ~ירים היו לא אחרת ממדינה ז"ל אישה שהיה שמחמת

 בק"ק הנ"ל אחיו אתולא אות~
 קראס~י~

 הדבר אמתת מן יודע שום ואין
 שהאיש הדברים י~או מפיו רק במדינה פה נולדו לא ~י אחיםשהם
 ו~~ידו ~חיו הוא לשםהבא

~ 
 אחת אשה

 מק~
 ובתה קראסטשיב

 קטנהשהיתה
 ב~

 שזה הנ"ל שמואל ~~ ~י הם גם ששמעו ההיא
 ~"כ אין ארוך מזמן ~בר שהוא ושמחמת אחיו הוא לשם הבאהאיש

 ~ן שה~יד הנ"ל שמואל ~~ מפי רק הוא ו~"ז מ~ש בוריו עלבז~רונם
 על ~רבה חז~ל שקדוולאשר

 ת~ו~
 גדול עי~ון במקום בפרט ע~ונות

 האי~ שהלך מיום אשר~זה
 מאב להוודע לדר~ו הנ~ל

 וא~
 לא עקבותיו

 לא ומשם מפה זכרו ואבדנודעו
 נש~

 שהיתה בפי~ מענה וגם דבר
 איזה לו יש הוא אולי ולדרוש לחקור בעלה דודא~ל

 וה~~~ד ממנו ידי~

~הו~
 ודורש חוקר

 וא~
 תרופה תמצא לא ח"ו ואם ~נה ואין קול

 לאדם החונן ובעזה"י ~ולם ח~ו תתע~ן הנ"ל ע"פ~~שיו
 נשענ~~י ד~

 לעלמא להתירה דיש ואומרואען
 ותור~

 נדבר בתחלה ה~רים
 בזה פה להרחיב יש בן לי יש שאמר במה הבעל מהימן לאאולי מז~~
 הי~א בין לחלק שיש~ שפי~הטור לדע~

 דמוח~
 לומ~' הבעל מהימן דאז באחים

 לו~יש
 בני~

 לומר נאמן הבעל שאין אחים לו שיש עדים יש ובין
 בניםלו שי~

 ו~~
 ש~ בב"י ה~א רי~ו

 ד~תימ~ז ע~ז שם ~~ הב"י ואמנם
לשון

 הרמב~
 ~"~ ש~~

 האומר
 אחים לו שיש עדים~יש א~~ משמע נאמן ה~ז יל"ב או בני ז~
 מהי~

 יל"ב לומר
 ע~~~

 דעת בש"ע ~~ ועפ"ז
 הב"' לשיטת הפ~קים ל~ל מוסכם ד~ז ~אין ~רי י"א בשם ירי~ו~טור
 נ~ד לשקר לי מה דמהני דלהפוסקים כ~ הב"חו~ם

 חז~
 דהיינו

 אחים לי אין ואמר אחים לו שיש במוחזקשסובר ה~~
 דנא~

 ופי~
 האו~ בפ~דאביי ~שינוי~

 ועקרו עדים ואתי דמי ~עדים דמל"ל ~רבי והלכה
לחזקה

 א~
 באומר לפ"ז

 לי~ דאית עדים ~דמי אי אפילו נאמן בני ~
 ~י~ ולאאחים

 מוח~
 בנים לי~ ד~ית

 אפ"~
 ליבום חזקה אלא כאן אין

 ועקר~ מל"לואתי
 לחז~

 בתשובה ח"ב ~"ך ומ"ש ונאמן
 סי~

 ו~
 נאמן אינו בנים לי יש אמר ~ם אחים לו שיש ~ידים עדים ישדאם

 רש"י ו~מ"של~תירה
 ז~~

 שאין לפע"ד יראה לדידי ע~~ל ~אומר בפ~
מרש"י

 פ~
 ראיה שום האומר

 לח~
 ובין ~חים לו שיש עדים יש בין

 דמוקמינן ב~ו~יא דהתם יל"ב האומר דין לענין אחים לו שישמוחזק
~ ו~ ~ דפל~יברייתא  בהיכ~ 

 דמוחזק

~ 
 באחי

 ~~~ ו~
 ~בני לן

 וז"ל שםפרש~י
 דמוח~

 בדבר ~דים שיש ולא באחי ~ברא האי לן
 א~

~ז~
 לא אחים עידי דנ~ד הרש~ך הו~יא ומינה ע~~ל בעלמא

שי~ ~י~
 אפילו לפע"ד משם ו~~ן בנים לו

 ד~לם משום רא~ ר~
 ~~ אי~

דא~
 אחים עדי נ~ד

 מהי~
 ~בי ת~י איכא דהתם ~ום אלא בבנים

 אחים לי אין או יל"ב קידושין בשעת שאמר דהיינו ברייתאב~ך
 בר~יתא הך ~מינן ולה~י בנים לי ואין אחים לי יש ואמר ~יתתובשעת וח~

בדמוחזק

~ 
 א~ ~י ולהכי בבנים ולא באחים

 בשעת
 קידושי~

 בנים ~י יש
 לשקרלו ~ דאמר~ ~יה ~י~ינץ הוה מיתה בשעת בי~ דהדר לאו איואל~א

 משא"~
 לי יש דאמר דהי~א נהי אחים לו שיש עדים היה אם

 א~ל לי~ מהמנ~בנים
 באו~

 אפשר היה לא אחים לי א~ן
 ל~ מוקי מש~ סהדילא~חושי להא~י~

 ולא אחי ל~ דאי~ במוח~
 י~ב דהאומר ~ני~ מוקמי~ דלה~י התוס~שם ו~~ בעדי~

~~ 
 בדלא

 מוח~
 לא

 דבאמת אף בבני ולא~אחי
 דמוח~ א~

 באחים
 מהי~

 דקתנ~ משום
 אינו אחים לי ישסיפא

 נא~
 שנויא לחד שם ~מבואר

 ה~
 אחים לי דאין ~יפא משום בעדים ולא בדמוחזקברייתא לאו~~ צריך
 וא~

 לשנויא
 בדלא לאו~י צריך ~מתני~ התוס~ שלבתרא

~~ 
 אחר מטעם

 מיתתו שעת ביןשמחלקין
 ובי~

 אפ~ ברי כ~וא
 לברייתא ד~קים א"ש

~דמוח~
 ~יון בעדים ולא

 עי~ דבא~
 דברייתא רומיא

 דאינו במשנה דמפורש אחים לו דיש בבאהיינו א~נית~
 נא~

 לאסור נאמן ולר~נ
 בין אחים לי בישבין

 בא~
 בני~ לי

 במשנה מפורש אין אל"ב שדין אלא
 שהמתרץ אף דאחים מבבא היא ~קו~ בירורועיקר

 מת~
 גוונא בכל

 בנים לי דאין מבבא ו~ן בפי~ המבואר אחים לי דיש מבבא תיקשידלא
 במוח~ ~~ מוקי לה~י לעינים נראהוהסתירה בפ~ דקשיא בבא הך מלתרץ המתרץ שבק לא ע~"פ מ~ללאד~שיא

 הדר כי ~להכי בא~י לן
 אחי~ ~י שיש ואומר מותו לפניבי'

 חזקה בהדי האחרונים דברי מצרפין
 לי~ מוקמי~ בנים ~י יש תחלה ~שאמר ו~ן קדושין דמקמיהראשונה
~חז~

 ~יון איסור בחזקת שהיתה
 דמוח~

 ו~ולם בבנים ולא באחים

מ~~
 הרש"ך

 ש~
 י~נ פ~ ברשב"ם משמע ש~ן

 לפי נכון ו~וא ב"י ו~"~
~הרשב~ם

~~ 
 די"נ מתני~ דמוקמי~ אהא

 דהאו~
 עדים שיש דלא הרשב"ם שם פי~ באחי לן בדמו~זק דמיירי נאמןאינו אחי זה נאמן בני ~ה

 לא אח~ם לו שיש עדים י~ אם ~א דמשמע בעלמא חזקהאלא
 ליביש ~י~

 בני~
 מוקי ד~~~י ~ל דהתם

~ 
 עדים ביש דאי לחוד במוחזק

 ~א מ~ט אחי זה באומר סיפא ~י~תיקשי
 מהי~

 דסיפא צ~ל דבלא"ה כיון
 דאף לשוק והיתר באיסור מיירי לא אחידזה

 בחז~
 לי~ דאית לחוד

 לא מ"ט תיקשי~חי
 מהי~

 דס~פא חולקים וסיפא דרישא דצ"ל א"ו
מיירי

 ב~
 שם כמבואר הוחזק

 ברשב~
 דדבר שכ~ הב"~ לדברי ואמנם

ז~
 אמרי~ אי תל~א

 מל"~
 לומר ~ימן דמי כעדים

 נ~ד אף בנים ~י י~
 אחים לו שישעדים

 ~א"~
 ל~מר איכא דמי ~עדים לאו דמ~"ל ל~נ

דא~
 די"נ למתנ~ דמוקמי~ והא ה~י ס~ל הרשב"ם

 במו~~
 ולא

 דמהדרי~ הי~א ~י ~~נ דלא די~נ מתני~ לימא תי~י דלא הי~א ~יהיינו בעדי~
בקדושין

 לאוק~
 ד~י כיון בי"נ מהדרי~ ה~נ ~~נ דהאומר מתני'

 מה~ת ~כ"ע~אוקמי
~ 

 בפ~ הרשב"ם ~ם הז~יר ו~ן בפלו~תא לאוקמי
 דליתוקם הי~י ~י ~ו~ ~חזק דלא דהאומר מתני~ מוקמי~דלה~י

 וממילא שם לה~יין ~~וארכר"נ א~
 א~

ני~א ובה~י לאוקמי בעי די"נ ~ני~
~ 

 לב ~בן
 ת~

 ר~ו בשם שכ~ רי"ו בשם ש~~ מגו דדיני בח"א
דין

 דמוח~
 הוא דוקא באחים

 ד~י~
 בבנים

 לא אחים בע~ד~ אב~
 שראה י~ל ולדברינו רשב"ם דברי ראה ולא בבניםמהימן

 היט~
 אלא

 בפל~תא תליא זה דדיןדס"ל
 ד~

 ~יה ואין הב~ח ~~ש ור"נ
דאף מרשב~

 הדי~ ל~
 מפורש ב~י אבל ~ן

 ~~ דא~
 הב"ח דברי ואמנם ~ן הדין

צ~ע
 ב~

 אחים ל~ דאית עדים דאי~א הי~א דאף דסובר ד~יון
 עדים יש ~אילו ממש הוהלא ~~

 שא~
 א~א בנים לו

 ~חזק~
 שאין

~ 
 בנים

 ועקר מ~ל ואתי לי~ום ~חזקהו~וה
 לחז~

 בהא דפלי~י תיתי ~הי א"כ
בין

~ 
 ~יון ל~נ

 דא~
 אתי מדיבורי~ הדר לא אי מודה ~נ

 מל"~
 וע~ר

לחזק~
 קמייתא ~קה ונעקר חוזר מדיבורי~ דהדר הי~א פלי~ ו~י

 לאחים עדים דיש דהי~א ~די ד~"עי"ל וא"~
 ~י~

 הי~א בנים לו דיש
 א~ג אחים לו שיש ~ים דביש ס"ל דהטור י~ל אולם בי~ הדרדלא
 ממש ~עדים הוה לא בניםדלענין

 אפ~
 מלתא ~הך

 גרידא ~ח~ה דאילוגרידא מח~ ~י~
 א~

 ו~ע מ~ל א~י לא ה~א אבל לחזקה ומרעמל"ל את~ ב~ ~דר דלא דהי~א מודה ~נ
~ ~  

 ל~ד אלא
דמ~"ל

 מוקי ולא באחילן במוח~ די~ מתנ~ הש~ס מד~קי כן לו והוכיח דמי ~די~
~ 

 ~י~ ~מע ~חים ~די בדאי~א
 ~ב~

 דדוקא

בחז~
 צ~ל א~כ מיירי לחוד

~ ד  
 ~נ

 ~י~
 ~ום

 לאו~ מל~
חז~

 הך ~י אלי~א
~ ו תי~י ~~ ~~ ~ דא~ נא~ א~ ~א~ 

 הו~
 ו~~ נ~ ו~ו~ בעדי~ א~ לא~~ לי~

 נ~מר ~ם
 ה~י ~ד~יו מפרש~ הב~חש~טת ~~

 קנ~ו בס~ ב~
 ו~ בד~ י~ ~
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~ ~ ~  ו~~ לח~ה ו~א ד~י ~~ים מל"ל אמר~' דלא וכו~ ~דים י~ אםאבל 
 פי' וכו~ נאמן דאינו כו~ והרא"ש והרמב"ם דהר~ף אליבא ~וא זהודין
ו~~ז

 ~שנוי~ ~~ א~
 אמר כי דא~כ באחי במוחזק מיירי דברייתא

ב~ת
 ~י~ קדו~י~

 לא הא הוה מאי אחים לי
 מהי~

 דמיירי לומר וע"כ
בדל~

 ~לל בחזרה פליגי ולא באחי מוחזק
 א~

 דעת לקמן כמ"ש
על החו~קי~

 וא~~ ה~~
 ~רז"ה משא"כ דמי ~עדים דמ~ל דס"ל מ"ד שום אין

ש~לק
 דנא~

 ~ינויא דס"ל משום חזקה נ~ד אף פי~ לעולם להתיר
 דהלכה נמי וס"ל דאביי ~ינויא דס~ל כ~ן וא"כד~~יי

 כ~
 חזרה לענין

דמל~~
 א"~ דמי ~דים

 ~ימן אפ"ה אחים עדי דבדאיכא הוא סברא
 שום הב"ח דברי ~ל הפי' מזה א~ן דאכתי בנים לוש~ש

 הכר~
 שנל~ד

 דס"ל~דבריו
 ד~

 בדין ~לי~י ור"נ
 מוח~

 מלתא ובהך אל~א ואמר באחי
 הב"ח שמתמה מה שפיר נמי לן אתיהוה

 ש~
 הב"י על

 ב~"~
 דהר~"ם

 בפי' ס"ל הרמב"ם דהא בנים לו שיש מהימן ~חים דבעדי ס"~נמי
 אינו א~"א שאמר באחיםדמו~זק

 נא~
 דלא אחים בעדי ה~ה א"כ

 די~מהי~
 לתמוה ~אורה מקום י~ ו~ז הב"ח דברי עכ"ל בנים ~ו

 דהרמב"ם אליבא הה"מ לשיטת כ"כ הב"י דלמא תמיהתו~ל
 דס"~

דמח~
 דמוחזק ~יכא בין הרמב~ם

 באחי~
 דלא

 מה~~
 ולא אל~א למימר

 וכ' ~ם ואדרבה יל"ב לומר מהימן דלא ב~ים לו שא~ן במוחזק ~ן~'

דהאו~
 מלתא ת~יא בדידיה דבנים כיון דס"ל ש"מ נאמן יל"ב

 נגדאף מהי~
~~ 

 דהרמב"ם ~אמר שפיר דלעולם ה~"~ על ~"מ וא"כ דאין
ס"ל

 דא~
 הוא סברא אחים דעדי משום יל~ב לומר מהימן אחים בעדי

דהוה
 כחזק~

 ולא בנים דבלא
 כעדי~

 דבלא
 נ~ד ~"ה ב~ים לו דאין חזקה נ~ד יל"ב לומרדמהימן להרמב"~ ו~הכי בני~

 עדי~
 אחים לו דיש

 דהרמב"םאף
 חו~

 אל"א שאמר באחים במוחזק היינו דאביי אשנויא
 למימר איכא דאכתי כיון הנ"ל מדברינו אולם מודה בנים לעניןאבל
 עדי דנ~ד למימר ~יכא ~כתי דאל"ב חזקה נ~ד יל"ב לו~ר דמהימןדאף
אחי~

 כ~נאמר ~ם כי יל"ב לומר מהימן לא
 בח~ה פלי~י ו~~ ד~

ומטע~
 דמי ~עדים דמל"ל

~~~ 
 מהוכחה כאביי ס"ל דלא הרמב"ם

דמוח~
 וכי דמי כעדים מל"ל סבר דר' ס~ל ולא אל"א ~אמר באחים

 ר'פ~י~י
 ור"~

 ודי"נ דהאומר מתני~ וע~כ דפ~י~י הוא באחים מוחזק דלא
 יל"ב כשאומר אחים עדי נ~ד דמהימן לומר מה"ת וא"כ כר~נדלא

 בעד~ אבל משמע באחין בדמוחזק די~נ מתני~ ה~מרא מדמוקיואדרבא

אחי~
 ~ופי' הב~ח כי דעתי ש~ה לא בכ"ז אך יל"ב ~שאומר מהימן לא
 קנ"זבסי'

 חז~
 בד"ה בס"ו שם וכתב

 ה~
 היה וז~ל וכו' באחין מוחזק

 באחי~מוחז~
 אחיו ~הוא מוחזק שהוא מי על שאמר או א~"א ואמר

 כ~ אחיאי~ו
 הרז~

 להתירה נאמן שהוא
 והרמב"~

 וא"א והרי"ף
 בשעת אמר בברייתא שם הטור עכ"ל נאמן ~אינוכ' הרא~~

 קדוש~
 ומוקי וכו'

 ואפ~ באחי לן בדמוחזק ~ביילה
 ס~ל

 ל~
 לאסור ולא להתיר דלאמן

 ל~ז~וס"~
 דהלכה כיון

 כ~
 באחין במוחזק דאף נקטי' א"כ ~חבירו

 הרי עכ"ל האלפסי ד~ת ~וא דזה להרז"ה וס"ל דנאמן א~אואמר
 סובר שהואמפורש

 ד~ הר~~ ~דע~
 ור~נ

 מהימן מ"ה אי פלי~י מיפל~
 בספר שהרי ל~ולמו ק' וזה חזרה בלא אף מה~מן לא ולר"נ חזקהנ~ד

 מדיבורי' בי' הדר קא דלא דהיכא מפ~שהמאור
 מהי~ לכ~

 אף
 ולפ"ז דפלי~י הוא מותו קודם בי~ בדהדר ודוקא באחי ~ןבדמוחזק
 דהאומר ~יטתו~י

 יל~~
 יל"ב להאומר ממש ~וה אחים עדי כשיש

 דהרה"מ אליבא להרמב"ם וא"כ ל"ב שאיןכשהוחזק
 בנים לו דאין חז~ה נ~ד אף בנים לו יש לומר ד~ימןדבריו שמפר~

 הב"ח ~תמה ואפ"ה אחים עדי נ~ד מהימןה~נ
~ 

 הב"י
ש~"~

 דהר~~ם כיון ~ך ~יא תמיהתו דעיקר וצ"ל ~רמב"ם לדעת

ע~
 וכ~ דאב~י וכשנויא כהרז"ה ס"ל לא

 באחין דמוחזק מדפ' מחב~רו
 ~ימן לא א~אשא~ר

 מה~~ ל~ ול~~
 וחולק כה~נ דס"ל ול"ל

על
 ב~ ה~~

 שפוסק
 כ~

 הוה דאבוה ורבי' רבי~ ד~נ מ~ום מ~ירו
~~ש

 הפוסקי~
 אליבא

 ד~רמ~
 דאף ~"ל א"כ קנ"ו בסי~ הט~ר ש~ביא

 דברייתא בבא ב~י קאמר דסתמא ~יון חזקה ~ד מהימן לאבבנים
אף

 נא~
 כלומר לאסור ~אמן אף דה"פ ב~לחמות ~פי' כמו לאסור

 אלא דבר בה ל~דש יכול שאין ~יתר כמו האיסור ~ויןדתרווייהו

בחז~
 שהוא

 ~וד~
 א~כ תי~ם דבורו

~~ 
 נ~ד יל"ב לומר דנאמן נ~א

 דא~ח~~
 דס~ל ו~ל

 ~ דפליגי להרמב~
 מו~ק בלא ו~נ

 כל~
 לאס~ נא~וא~"~

 כמ"ש ל~לויי דעבידי במקום לדבריו וחוששין
~~ח~ת

~ ופו~  
 להר~"ם ~"ל א~כ מחבירו

 ד~י~
 נגד

~ל ח~
 א~

 שייך לא מלתא ת~יא ב~~ד~ דבנים ד~שום ד~ל ~~ל בבנים
 ~~ל~

 ~ל חז~ה
 א~~ ב~

 דא~ר כ~ון
~  ד~ 

 בזה מודו
 ד~~

 ~ דפ~י~י~~
 ו~נ

 בפלוגת~ עו~
 ל~נ דס"ל ד~א כיון חדשה

 דא~

~אמ~
 באומר אבל ~איגלויי בדעב~דא כנ"ל לדבריו שחוששין היינו ~אסור

~הית~
 לומר תיתי מהי כ~ל בי' הדר קא ולא חזקה נ~ד ואי~ו

 דל~
ל~

 כ~נ דלא ~כ דהאומר דמתני' דאף כשנאמר אף וא~כ מ~ימן
 ככ~ לאוקמי דאפשר מאיאפ~ה

 מתני' לאו~י מהדר ו~הכי מו~מינן
 בסיפא התם ד~מר והא כר"נ אףדי"נ

 לאו היינו נאמן אינו אחי ~
 איסו~לע~ין

 ~הוא אף קמא לפי' הרשב"ם שם וכמ"ש ~שוק והיתר

ד~ו~
 דכ"ע אליבא הוי דהך ~תב מה ~פי אכ~י מאוד

 וא"~
 נאמר אם

דא~
 משום יל~ב לומר ומהימן לב~ים כחזקה אלא ~וה לא אחים בעדי
 באחים במוחזק מי~י די~נ דמתני' בב"ב קאמר מ"ט א"כ תניא~ב~~~י'
דמש~~

 לי~ דקשי' והיינו אחים בעדי לא אבל בעלמא חזקה דוקא
 ו~א"כ שיטתו נפיל~~"ח

 ~~ז~
 ר' פליגי דלשיטתו שפיר לי' אתי'

 ~ן דלמה לחוד באחין במוחזק דוקא ~י"נ מ~קמי' ~להכי ו~"לור"נ
 ~ ככ"~ לאוקמי דאפשר כיון בפלו~תאלאוקמי

~~~~
 מזה שאין יראהלדידי

 תפי~
 הרמב"ם על

 כל~
 קאמר וש~יר

 מהימן ~וונא דבכל י"ל יל"ב בדין כלל ~חלק לא דלדידי'הב"י
אף

 עדי~ בי~
 מיירי די"נ ב~מרא נמי קאמר לא ~אי תי~~י ונא

 קא~ אי דבשלמא ל~מב~ם דס"ל י"ל דיל~א עדיםדבדאיכא
 נ~ד

 ~ד בשום אפשר דח~ה לחזקה עדים בין ~חלק יש להכחישהממש חז~

ל~כחי~
 ולא ~ד בשום א"א ~די ~אכחושי אבל

 מהי~
 משא"כ

 א~
ה~ז~

 דאחים חזקה בין כלל לחלק אין בבנים ואמירתו באחים היא
 דאף כיון מחזקה יותר בעדים רבותא ~ד ~ום ואין אחים עדיובין

 לחזקה לה מכחיש דלא כמה וכל קיימא יבום בחזקת דאחיםבחזקה

הו~
 כמו לאיסור חזקה

 בעדי~
 ואפשר

 לפ~
 לן דמוחזק דקאמר הא

באחי~
 ~מורה חזקה היינו

 ול~
 כפי ממש חזקה אלא בעלמא קול

 מז~~הארכתי
 ~תשובה אחר ב~ום

 וה~
 ע"ז ראיה לי ויש ~דים

 ודלא הרשב"א~דברי
 כ~ר~

 יתמה לזה מודו דכ"ע שכ' הב~ש ~~און

~~
 מ"ש

 בש~~
 רק בזה עוד להאריך היה והרבה י"א ב~ם זה ד~ן

 אמירת נ~ד אחים דעדי הב"ח ~כ' הסברא ו~ם בקצרה~נקיטנא
 דמהימן ה"ה ~ופה ח~ה לאכחושי דמהימן ולמ"ד מחזקה עדיפי~לא יל~~

 ישרה סבראבהך
 ונכונ~

 ע"ז שהקשה ומה לחיך ומטעמת ~יא
 הך לענין קנ~ו בסי' הרז~ה דעת הט~ר מייתי לא אמאי דא~כהב~ש ה~או~

 אח~~ עדי נ~ד אפילו דלדידי'דינא
 אליבא דהטור כיון י~ל מהימן

 ההוראה עמודי כל מסכימים וכן קאי הרא"ש אביו כשיטתדה~כתא
 ~םכי

 והרמב"~ הרי"~
 על חולקים

 דנ~ד קנ"ו בסי' פ' ולהכי ה~~
 הד~ן ~קום בעי~ר ה~ז"ה דברי דמייתי ~~סתיי' מ~ימן לא אחים~די
 ל~ביאו ~ששולא

 ב~א~
 מזה וגדו~ה מסברא דאתיין מקומות

 שכ' קנ"ו בסי'~ט~ר מ~ינ~
 ב~~

 בן לבעלה שניתן לומר נאמן ~~"א הר~"ם
 קשיא וכי בזה פלו~תא הביא קנ"ח וב~י' בזה פלו~תא הביא ולא~~ד~ה
 ~יפך הוא דהתם משום היי~ו הטור על דרישה בעל להרבליה

 חול~ש~רא"~
 ~ל

 הרמב"~
 הטור של דר~ו שאין מתמה קא לכך

 אמנם אביודעת לדל~
 לסבר~

 דב~ד' סתם הטור מדכ' צ"ל ש~' הב"ח של זו

אח~~
 נמי דאל~ב חזקה דנ~ד דס~ל מכלל יל"ב לומר מהימן לא

 הביא שלא דמה י"~ סעי' קנ"ו סי' הב"ח במ"ש ~"ע א"כ ביל~ב~הימן ל~
 להטור דס"ל לי נראה זה דיןה~ור

 דבבני~
 דאפשר משום ~ימן

לו די~
 ב~

 להב~ח דס"ל ו~"ל כמ~ואר לס~רתו סותר וזה וכו' ליה ידעי~ ולא

לח~
 תליא דבדידי' מטעם יל"ב לומר ~ימן דאל"ב חז~ה נ~ד דדוקא

 חזקה הך משא"כ רעועה חזקה הוא דא~ב חזקה הך א"כמלתא
 הוא אחים ~די מחמתדא~~ור

 ח~
 יל"ב לומר מהימן ולא אלימתא

 אבנ אל"א לומר מהימן דיל"א חזקה נ~ד דאפילו הרז~ה לדעתאלא
 באחים הרז"ה על החולקיםלדעת

 א~
 אחים בעדי אפ"ה ב~נים דמודו

 ול~~ז אבנים מהימןלא
 יפ~

~ הב"~ לדברי הרמב"ם על הב"ח ד~דק  היכי כי שיטתו דלפי אחים עדי נ~דדמהימן 
 דפוס~

 שאינו הרמב"ם
 להכחישיכול

 חז~
 ה"ה דאחים

 חז~
 ק~יא ולא אחים עדי מחמת

 ואדרבא מאד דחו~ה זו סברא לדרכינו אולם לעיל שהקשינומה
 ה"~ ~ופייהו דבנים חזקה לאכחושי דמ~ימן היכי ד~י להרמב"םדס"ל י~

 ~ומרמהימן
 י~

 אחים עדי מחמת דבנים חזקה נ~ד
 הד~ שא~

 נותנת
 דומים אחים ~די שאין וכמו בנים לעדי דומ~ם א~ים עדי שי~יהכלל
 דאית סהדי דאתי הי~י בניםלעדי

 ל~
 אתי תחלה אי אבל ל~~י נמי בתרא לסהדי ~מנינן אחים ליהדאית סהדי אתי מתחלה אי דאז ב~ים

 הראשונים את ~חישין האחרונים שהעדים בעי~ בנים ליה דלית~די
 ותרי ~יהו"ל

 ובספ~
 אחים ~די בין ח~וק יש ה"נ קיימא איסור

 בנים ליה דלית בפירוש ה~ידו ~~ילו אחים עדי מחשבי~ דלא בניםו~די
 יהא~לא

 לו~ נא~
 ~שייך בקונ~רס יותר הארכתי אמנם ואם יל"ב



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

 ל' שיש ממש עדים נ~ד אפילו דהנה לנ"ד הפרקים בין ~~ס~קלזה~
 ~ראי~י הנה בזה מודו ד~"ע ~' שהב"ש ו~ף ~ש"ע דעות ב' ישאח~ם

 א~ים ~די נ~ד אפילו יל"ב לומר דמהימן ס"ל~הרשב"א
 ו~

 לרווחא
 שדרו שידוע במקום דהיינו ממש א~ים עדי ~אן היה אם אפילודמ~תא

~~
 אחד אב בני אח~ם שהם בעדים וידוע ואמו אביו

 ~שא~
 בנדון

 שהם שני~ם וא~רו אחד איש ל~אן שבא ל~ל ידוע שהיה אפי~~ זו~אלה
 לא אחים~ני

 הו~
 ~זקה אלא

 ~ריד~
 ~~ריה ארץ ב~אן היה הם ש~י

 על שיעיד מי ב~אןואין
~ 

 אף והרי פיהם ~ל שלא ידועים אחים שהם
 ל~~ב"ן ~דס"ל אחים ~ו שיש במד"ה עדים שיש בב"ד שנת~זקלקול
 האומר בפ' במלח~ות להרמב"ן ~"ל אפ"ה שם בנ"י והובא י"נבפ'
 איתחזק לא ובנ"ד בעלמא לח~ה א~א נחשב זהדאין

 ה~~
 בב~ד

 של קול אלא זה אין בב"ד נתחזק היהאם וא~
 חז~

 על להוסיף דלא והבו
 ב~ה נאמן היה שהבעל הדבר דב~ר מדברינו ~תבאר ~הנה זוחומרא
שאמר
 וברורה ~~ורה חזקה אינו דהחזקה ~אן ו~"ש ~ה ~~ד בן לי י~

 מה עפ"י רק~ל
 שא~

 אפשר הוא ~ם והוא אח לו שיש לאשתו הבעל
 ולא הוא אחי~אמר

 נוד~
 על ואף בענ~א חזקה רק ~מור בבירור הדבר

 על להעיד ~רים עדים שאין מאחר ול~ן ~~ים ~דים ~ין זוחזקה
 מבוררת חזקה ~אן אין~חזקה

 ~ל~
 ~~י מ"ש על ~ם בזה נשען והנני

 ~הא~ה אפ~ר מיבמין שאין ~זה שבזמן בתשובהמינץ
~"~ 

 נאמנת
 דלא ~י~ן ל~וק מותרת שהיאלהע~ד

 שיי~
 ליה דסני' דזמנין חשש

 לאיסור מבוררת ח~ה ~אן שאין בנ"ד מ"מ ספק בל~ון ה~און שםש~' וא~
 ואפשר ממש חזקה עדיעפ~י

 לו~~
 שלשים שהוחזקו בעי' ממש דחזקה

 זו חזקה על ~שרים עדים שיש ו~ם אחים בתורת יחד זו בחזקהיום
 ~סמוך דיש לפע"ד ברור ודאי ~שרים עדים ~אין~~אן

~"~ 
 סברת על

 הנ"ל מינץ~~י
 ~האש~

 מהימנא ~יבמין שאין בזה"ז ב~מה נאמ~ת
 אחרי וב~ן ~זו רעועה ח~הנ~ד

 אש~
 האר~תי שלא אף ~נ"ל ביארתי

 רק הרבה ~קורא אטריח ולא ב~ונטרס שהאר~תי אמתבראיות
 אלי' ~' בת ~יטיל מ~ האשה להתיר ב~ה"י בטח ~ותב שאניהדברים תור~

 ~מח~יבת ל~וקל~נ~א
 לב~

 הרב נפשי ידיד מחו' ~בוד לפני
 הוא מליצק אב"ד ב~~און נ"י חיים מו"ה ~ק"ש דאתרא מראהמפורסם המאוה"~

 אם דיני בית לפני שה~ידה מה ~אן ה~תובים ההיא האשה דברייבחין
 תקנות על ישקוד הוא ש~ם אני ובטוח ח"ו שקר שפת איזה שם ידועאין

ע~ונו~
 ויבוא

~"~ 
 ~דול עי~ון במקום במתניו אשר הסופר בקסת עה"ח

~ז~
 הע~ומים כל לבב י~מח ה'

 ויבר~
 בשלום עמו את

 ובר~
 וחיים

 החוב"ק מאיר הק' תקמ"ד הדברים ה' יום היום ~~"דארו~ים
 והמדינות ~וב ב~ליל מצ"פ וה~לילאוסטרהא

~ 

מה~און
 מו"~

 מאירות פנים בה~א~ן יצחק

 אח~בא~~~~~~
 אנשים ~בורות לו שאין בטענה מבעלה שנת~ר~ה

 ובפ~ות נאמנת שהיא י"א קנ"ד בסי' ~מבואר להוציא~~ופין

~~ב~
 הל~ה נתפשט

 למע~
 ה~און זקני דודי בחיבור

 בש"~
 ~בורות בס'

 ש~יא אדירים במים שצלל הל~ה נז~רתי בידי ~רו שאין אףא~~ים
 נשאת ו~היוםנאמנת

 ~אי~
 אחר

 וה~ני~
 ק"ס נתן שאבי' לנדן לו

באיה~ב
 ע~

 היה מ~ות לבעלה שהיה זמן ו~ל ~מור בקנין ~לו הבית
~לום

 ושלו~
 מעותיו ש~לתה ולאחר ביניהם

 ו~~
 א~ר ~ל מהתיבה ~קחה

 ומ~~ל~
 עד ביניהם ומריבות קטטות נפלה זה מחמת בידיעתו שלא

~הו~ר~
 על לאביו ~יסע

 חוד~
 ימים

 ואח"~
 ל~אן בא

 ורצונ~
 עמה ~דור

 וחמותו ח~יו ~ע~י וטועןב~לוה
 ה~

 המחלוקת ~ורמין
 ביניה~

 ~אמר
שתדור

 עמ~
 אצל

 האנשי~
 שכל מפני הרעה יצא מי ב~ל לראות אחרים

 ואמה והאשה וחמותו חמיו ע~י ~אהמחלוקת
 ואב~~

 נצבים עמדו
 ~עון שר~ילה מה וטענה הב"דלפני

 חוז~
 ~פרה נבלות ל~בר ונוערת

 שער אדרת פני' על בושה של מסוה בלי~וררת
 וקו~

 פיה ערוה באשה
 ואעפ~י ~~חישה ובעלה במדברת פני' העיזה בעלה ובפני פו~רתבקל~ן
 נא~נות אינם חצופות נשים שיש הזה בזמן וי"א נחרצת דינהש~בר
 ~~ו להוציא יו~ל ואם ~~ורדת לדונה אם תל~וד צריך הדברמ"מ
 בד~א ב"י בשם ~ש~ע והנה שלו קנין השטר אבד ש~בר ~ני~~יתו
 ~"נ נא~ת אינה כתובתה תובעת אם אבל ~תובתה תו~עת~שאינה
 ואף הבית לו ליתן רצה לא עדיין שאביה~יון

 הי~
 ב~נה ~יב אמרי'

 שהיא~ראשונה
 ל~~~

 ל~רש ב~ך
 בעלילו~

 אמרי' ~ז ובס~ דברים
 בפני ~ני' מעיזהאשה דא~~

 ב~
 ~~ ~רש~ני לו~ר

 ד~סייע דלי~א הי~א

ל~
 דמ~ייע היכא אבל

~ 
 ו~עיזה ~יזה

 ו~
 ו~ם

~ ה~  
 ~יניהם

 ולפ"ז בפניו אפילו ג~תני ~ומר נאמנת אינה ~תובתה ש~ובעת~~
 וליתן ל~ה אותו ~ופין זו שבט~ה שידעה ~נסיון ~בעל ה~דאין ~~

 עומדים ואמ' ~אבי' ו~ט~תובה
 ע~

 ~קט~ת גור~ים והם
 נאמנות שאינן חצופות נשים ביותר דש~יחן האידנא ו~ם~המריבות

 ~ו' בשם י"ט בס~ק הב"שפ' ו~
 רשב~

 נא~ת אינה ~~ניא על אפילו
 ~שהוא ממנול~ציא

 וא~~ מ~חיש~
~ הדין  שתדור ~ותה ~כוף 

~בית ע~
 א~

 מורדת ~דין עליה לה~ריז יש לאו ובאם
~ 

~~~
 אניזאת

 מסו~
 ~~יו להו~יא יו~ל אם לרב תל~ד ~שאלת ו~ו~ל

מביתו
 ע~

 דלא ~' ~ז בסי' דהא לאו או באיה"ב מ~ירה שטר
 שליח ע"י תפיסהמהני

 השליח ת~ס~אילו הו~ אבי' אף ופ~ק הב"ח על השי~ וב~"~
 אא"~

 אבי~ אצל ומונח חתנו ליד ~א לא כש~דיין
~כו'

 ומד~
 דין

 ז~
 בתו מתה אם צ~~ דסי~ להא

 ד~~
 כי הנדוניא ליתן

 ו~' בתו ~שתהנה אלא הנדן ליתן הבטיחלא
 ובסו~

 כ' מורדת דיני

~א~
 ש~ח ~ן אם אף ~ר אביה ~ד עדיין הנד~יא

 ע~
 הנדן

 ~נהו~ ממרנ"י לושנתן אא~
 שאין

 ז~
 כאן ול~"ז כ~בוי היה אז ה~~וה שם

 הקנין מכר אם ואף ~מלוה שם ~נז~ר ד~י' לחתנו שמכר ש~זכרהואיל
 לו~ר נו~ללאחר

~ 
 דתפס ומאן בהא לי וקים ~ינ~ דאתי ~ברא עדיף

 שט~ח שאני דלמא או מיני' מפקי'לא
 משו~

 שיש מ"ח סי' בחו"מ ד~'
 י~יעת בלתי ממ~ם שט"ח ~קנות ~אין מה~אונים ארצ~תתיקון

 ו~'החתום ב~
 שצרי~ הש"~

 למימר ואי~א ויטול ~שט"ח קנה ב~מה לישבע
 אף ה~י~ום

 שמ~
 ה~וחזק ביד נדן המ~ת נשאר מ"מ ~אחר השט"ח

 צריך שהקונהמפני
 לימל~

 ותקנתא אנפשיה דאפסיד ואי~ו ביה
 שטר בידו שיש בנ"ד אבל~די' לתקנת~

 עם באיה"ב ק"ס מ~י~
~ 

 ~ח יפוי
 לקנות שלא ~לל נתקן לא וע"ז נ~ו ~אוות ולמ~~ון למ~ורשרשות

 לשט"ח לדמ~ת יש וטפי הבעלים ידיעת בלתי בק"סקנין שו~
 ~ות ב"י ש~

 ד~א שיר~ה מי לכללמסור
 צרי~

 תקנת ~פני בעלים ידיעת ~~ל
 ו~ו' למסור נתונה רשות ה~תובים שט"ח מזה זה קונים~ה~וחרים השו~

 אח להוציא יוכלולפ"ז
 חמי~

 עד ראשו את ~א~מון ול~וף ~ביתו
 ישראל דייני על ושלום ביתו ושלום ביקרו חפץ אני זה הואכי שיא~
~ 

~~ו~~~
 שו"ת ס' לידי דאתי שמצאתי

 ~נ~
 ס"ט בשא~ה יחזקאל

 ז"~
 ש~תוב ראיתיאמנ~

 יהוד~
 מ~עם בא~ף לי~ המ~ונה

 הדבר וזה א~ע חתם איך תליא בה~א א~ באל"ף אם יהודאדל~תוב
 ~"א דיבר לא ~יליתא

 ש~
 על נקרא אם שהספק יהודה

 משא"~ביהודאי ~וברי~ ש~
 אריה ~ור שם על שהוא ליב המ~ונה יה~דא

 שחתם בחתימתו תליא ולא בה"א ל~תוב שצרי~ין נסתפק לא ב"יאף יהוד~
בטעות

 מטע~
 לחתום ר~~ים א~נם השם קדושת

 בא ש~א א~ י~וד~
 ו~ה צי"ק שקורין שריטה דלי~ת אח~י ~שין ש~תם ס~ מ~חלהם
 היתר בשפת ע"ש ע~"ל באל"ף ~כתוב ה~ם להםבא

 א~
 למחזיר

 בא אנידבריו א~
~ 

 אב"ד ~~ץ יעקב מוהר"ר ה~דול ה~אוןהרב ~חותנ~ את ראיתי אבל הרים בין ראשי את ל~~ניס אנ~ימי~~~
 הט~ז פסק דהא נ~ונהת~ובה ~שי~ פ~ דק~

 א~
 בה"א ונ~תוב באל"ף ~דליא חותם

 בצפנ~ וחד אחיקם בן ~דלי~ רק בקרא מצינו ולא ופסול השם שינוי~וי

ובאל"~
 נמצא לא

 ~ל~
 חתם אם הט~ז פ' ואפ"ה בפ~וק

 באל"ף יהודא דנמצא יהודא בשם ו~"ש שפסולב~~א ו~תו~ באל~~
 ~א~

 לא דהב"ש
 מצינו דלא משום ~דליה בשם ~וותיהפ'

 ש~
 מס~ים מ"מ ~אל"ף זה

 ~מו באל"ף ל~תוב יש דל~תח~העמו
 ~~תו~

 שבעה נ~לת בת~ובת ו~ן
 ע~"ל יבחר והבוחר ומתתי' יה~דא שם~ל

 על להשיב באתי ועת~
 הבא ~רמיזא~דין דבר~

 באחרונ~
 ש~' מה

 משא~~
 ו~ו~ ליב המכונה יהודא

ז~
 ~יתא

 ~א~~
 ~ו"ל

 לחת~~
 אבי מורי רב דבי בספרי המובא ז~ל ~בריאל מו"ה מ"ו~~א~ן מחותנ~ שכ~ ~~ ליב ארי' הקודש בל~ון

 בשאל~~~י ה~או~
 ו~ל י~ט

 שלעול~
 חולה בלא אף השני ~ם בתר אזלי'

 דהנ~
~ת~ו~

 לך בפ'
 ל~

 אודות על אש~ול נחל שמו קראו
 הא~~ו~

 כרתו אשר
 עובדי' עסק על מפרשמשם

 דקלי~
 חמרא ו~וה ישראל בני ~תמן

 ~קרקע בעצמו ש~א נחל מלת על לפרש דחקו מי ויקשה ~נחלאמיני' נ~י~

 נחל הי~והשד~
 אע"~

 אם ל~ת~ם שהוקשה
 ה~

 נ~א ~ודם
ועתה נח~

 הוסי~
 אם אש~ול שם

 ה~ ~
 ל~ות להם

 ו~ו עיקר השני ש~
 נחלאש~ול

 וע"~
 ~~~ו הא~~ול ~ש אש~ול נקרא דהיה ~רש

 ~נחל~ם ונטי~
 ה~ וא"~

 הקדי~ ו~~ ה~י שם נחל
 אותו

 ש~
 נחל

 אש~~
א"~

 ולפ"ז עכ~ל הש~י ~ם להקדים ~אוי ~שינויים ב~ל
 ה~ א~

~וונת~
 פיר~א דדינא ~יקרא יהודא ארי' שם ~ל ליב ל~ות

 ליב ה~ונה ~ודא אר~ ~תוב ~ו~ל ~ב ~~נה יהודאל~י~תב ל~
~קדים ~~

 וב~~ ה~י ~~
 ב~ר

~ ~  
 בתר~ם

~~ ~ 
 ~~~ק

 ו~~
יו~~

 פניו על
 ~וב~וץ ~א א~~ קאי~ ת~

~  ~ פ~ 



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

 ~~~~ם~~~
~~~~~~~~ ~~~ 

~
 יהודא מדבית מלכין פס~ן לא בירושל~י ~~ודא

 ו~ונ~ בא~"~
 ארי~ ש~דה~

 ב~
 בה"א הקודש לשון

 לב~
 כאריא ה~רגום ובכל

ו~א
 ~סו~ ~אל"~

 בכל ~~י וכן
 החו~

 בתלמוד ובפרט ~דויק

~של~
 דפוס

 י~
 ש~~ה ובנחלת ~אל~ף יהודא פ~מים ה~ה ~ושן

~או~
 ~~א י'

 ב~~
 באל"ף ~ודא ~~יות י~ודא מוהר"ר של גט

~~
 ד~למא ~יטין בטיל

 וג~
 אדונ~ מ~בוד שו"ת חדשות ~נים אלי בא

 בשאל~ נ~י הגאוןאבי
 ברבות וז"ל ~~ז

 הזמני~
 ראי~ לנו ואין מתחלפין

 בראשונים הנ~ריםמש~ות
 זמנ~ לפי ש~

 דאינו הי~א~ ~דיא הרי וכו'
~~ר

 שלא יתד והוא חתי~ו ~תר אזלי~ ש~
 א"~ ~~"~ תמ~

 ~יון
ש~ינו

 ש~ד~
 ~קרא דנא

 י~ק~
 בשום טוד ~ינו לא אר~ גור ליהודא

 ~דמות ~י' י~קב כוונת ש~יקר משום יהודא ארי' ב~ם ~ליו ~תוב~א
~ח

 כ~~ מ~ל~
 ~רי'

 ו~~
 ארי~ צורת ~ייר היה דגלו

 ~סי~
 בר~ה

 י~ב~בירך
 ו~אי~

 יהודא אריה גור שם ~ל ליב ש~רא הדטת טל י~לה
 לכך כ~ונתושאם

 א"~
 הס~ר מן חסר עיקר

 ל~
 כ'

 י~וד~
 ב~שון

 שמצאתי כמו יהודא אריה לחתום לו היה ליב אש~נז ב~שון אריהושם הקוד~
 ~ובים אנשים שכמה לחוד אריה שם שמו לקרות או הנ"ל~רושל~י
~נקראים

 בש~
 ~~ל ~וונו שלא ~שמש וברור פשוט הדבר א~א ל~ד זה

 כמו ה~יה שם ~ל ליב יהודא ש~ו קראו ו~כ יהודאלאריה
 ש~רי~

 הירש יאקב ה~ר ובארץ ~ריןב~דינו~
 דו~

 ~י ~ולם תיקון מפני ליב
 ~~ולשאין

 לגד~
 ובגין היטר חיות שם ~ל בנו שם יקרא בניו את

 י~ים לאורך דנ~ית היכי ~י הקודש שם א~ל ~חי~שם חת~
 בט~ות שחתמו ~ודש~' ~

 מט~~
 שיש מ~ח שבא או ~ם קדושת

רוצים
 ~~ו~

 אלו שדברים תמיהני ~~"ל הדלי"ת אחורי ~ימה
 כתב ~ל דהא קודש מפייצא

 משיט~
 ב~בת ~ליו מחייב שאין שלנו

 באו"ח~מבואר
 וא~

 בתוך נקודה והטיל וט~ה יהודה ל~תוב נתכו~ן אם

ה~
 קדושת שום חל אין

 הש~
 כמבואר ~אותיות ת~נת ~' ש~א ~ון

 ועל~לבוש
~ 

 אל"ף ולא ה~א ל~תוב או באחרונה ה~א כתב לא ולמה
ודי

 לספ~
 הדלי"ת אחורי שריטה ל~שות בצי~י

 האי ~שו~ א~"~
 מיני' ניפוק דלא הדלי"ת אחורי ~ריטה לעשות אסור גופאטעמא
 ו~שבא השם קדושת משום ~ט~מא תי~א שלאחורבה

 ל~תוב ~וונתו היה ובאמת לבסוף בה"א י~תבו~ב~ט ב~תוב~ ל~תו~
 ~יט~

 במקום

אל~
 ~שם קדושת שמשום ליתא ט~~א דהאי ~"כ ו~ד

 ~ותבי~
 אל"ף

 דא"~לבסו~
 שמות בס' דאיתא ~מו לשנות צריך יהודא השם בתחלת

 דיש~יטין
 חותמ~

 ואם י~ה שם שהוא בה"א ל~תוב שלא ~די יאודה
 ~ותבין 'הודה אותוקורין

 יהוד~ דמ~רי יאוד~
 או יאודה ~~ ~ם

 יהודא ~חתם אףיאוש'~
 ול~"ז טכ~ל הדחק בש~ת ~~שירין ~ש יהושי~

 בתחלת לשנות צריך השם כבוד ~ום לשנות ~רוצהד~~
 ה~י~

 שלא
 ~תב כמו האותיות תמונת ונראה ~רוב משיט"א בכתב שאף י~~~תוב

~~~"~ 
 אבל

 א~
 לא שהתיקון לבסוף לתקן צריך לא תו יהודא ~~ ~בר

 ~כ' ~בר אם בתוס~ טוד אותיות שלשה בתחלה ש~' מה טל כלל~יל
~~א

 בתח~
 יש באל"ף אחר גט לכתוב טורח ויש התיבה

 ~יון להכשי~
 גם ומה במ~א ~ורגש שינוי ולי~א בה~א לחתום רגילשהוא

 טכ~ל וסוף תחלה בה~א הוש~י~ שם דכותבים ספרים~~ת דאש~ח~
 א"~

 ק"ו
 במקום ה~א נתחלף אם ק~ו של בנוובן

 אל~
 ב~ום אל~ף או

 ה~~
לב~~

 ונסתרות הנחות אותיות ~תיבה
 ~ה~

 ~שר
 ג~

 אדוני בש~"ת
 באשה פ"ח סי~ ~"ו~בי

 שש~
 דל~תחלה ונ"ל ז"ל לביא

~ 
 ~ם ל~תוב

 ש~ ~~לבי~
 ה~~ק

 י~ ביחזקא~
 לביא אמך מה

 בחי~ ד~ א~
 תחת

 לשון הוא~יו~ד
 ז~

 למקרא אם יש ~מ
 וא~

 הי~ תחת בק~"ץ קרינן
 ששמו אבי~ מיתת לאחר נולדה שמא או~ים ~יש ו~לא נקיבהוהוא
לוי

 ולכ~
 דקורין ד~ל~א רובא בתר דאזלי~ לביא נק~ת

 הא~ ש~
והא~

 וה~ לנקי~ וצבי~ לז~ר צב~ ~י~ אחר
 ~כ~ל כאן

 ולפ~
 יש

~ו~חה
 ~דו~

 ש~ דארי~
 חיות לאחר ליב

 ומ~~ ה~
 לכנות רצו לא זה

 ~~רבה ~~ו א~השם
 אנשי~

 ~~~ק ~ב ~וד שקורין
 ~ לי~

ש~
 בא ~~א או

 לה~
 דלי"ת אחורי ט~ין ש~תם ס~ק ~ח

שרי~
 שקורין

 צי~
 ~~ו יהוד בגט ל~תוב אם מסתפק אני ~~ז

~
 ב~ בדניאל

~ 
 והא יהוד די גלותא בני

 ד~~
 צוקי"ן ראשי ~ל

 ~ ~ ~~~ ב~ ~דא~~ ~ל~א ס~א~ום
 ד~א ~א

~ 
 ~ייר

~~~ 
 ~דא

~  ~~~ ד~ 
 ~ל

~~ 
 נשים

 ~י~
 ~~ינהו

~~~
 א~ילו

 דחתי~ ~~
 קורי~ א~ ~אן ו~~ש ~דאורייתא טדים

 וא~ ב~~ א~~ כ~ נרא~ ~~~
 ~ר~ן

 ~~ נ~~ בס~~ ה~
 ב~ו~~~

 יו~ ~דלי~ אחורי ב~~ק ~ום ש~חזק ~י וא~כ
 נראה

~וב
~  ~ו~ 

 ד~ל
~~ ~ 

 יהוד ~~ שם
 ~~ ~כו~ב~ כ~

 ~ל

~
 היו~ד ו~וראין ד~ו~י ~~ן

 הא~~ ~~~י~
 א~ני ~~~ ~~

~ וא~ ~נ~~  ~~ ~~~ 
 ~י~ד

 ני~ ~~ ו~
 דל~~וב

 ש~ ~~

 כמוי~וד
 ~מק~ וי~ ש~ת~

 ~חתם ~מוחזק למי ללמוד יש ומינה ~ק~ץ
 ו~ד בגט. ~ן לחתום שמותר ולאחרי~ לפני~ נדרש וה"א שיו"דארי~ודא
 של מב~ד גדולים חתמו ו~ן ו' חסר טזיאל י~ח דף ~יטין שמות~ס~

 וכןהרשב"א
 הרב בתשובת אלכסנדריא רבני בחחי~

 בצלא~
 סי~

 ~~ב ה' ~~ף~~ן ק~
 א~

 או לידה בש~ת י~קב ~ראו כמו בנימין ל~תוב
 חסרל~תוב

 ו~ס~~
 לחתום רגיל היה וכן

 ירושלי~ ~
 הגאון דורינו גדול

 בנימין י~ראל~ו"ה
 ז~~

 ~~"ל
 וא~

 חתימת אחר בספרים בינותי אני
 אריה בשם נז~ר ~גאונים בהסכ~ת ~אריה ~ב בס~ר~~אונים

~וב ו~
 ~~ ~ז~

 חתום ~"צ ובת~ו' נ"נ ב~ורר"י ליב אריה י~ודה החותם
 זה חתם למה לימוד צרי~ין ת"ח של חולין ושיחת במהר"ם ליב יהודה~רי'
~י"ל

 וז~
 א~כ ליב אריה יהודה חתם

~ ~  
 ה~דה ~ם

 ה~
 ליב אריה

 מחמתוא~"כ
 חו~

 שני שם ~קדים הוצרך ~ל~ך י~ודה ~~ו נת~ף
 בראש י~~~ויהודה

 ו~
 יהודה. אריה הלידה ~ם נקרא ה''

 וה~
 טד"ת

 שיי~ות ~לל ~ין מיותר הוא ליב ~תיבת האריה בגויתדברי"ם
 והח"י ח"י שם על אלא יהודא אריהגור ל~וו~

 ית~
 בית ~לל שאין לבו אל

מ~חו~
 משום

 ול~ הש~
 באל~ף יהודא דחתם ומאן לסוף בה~א יחתום

 ~ות~י ואחר ~דיהן נ~נו ארץ גאוני ~נים כ~ה כמו חתים קא~פ~ר
 המסדר ו~~ סלו~ק מק"ק גט נידיאתי

 ש~~ ל~א~
 נ~תב פע~ים וכמה

 פוסקים פולין מדינות ב~ל וגם הט"ז ~ד~ת באל"ף יהודא~גיטין
~וותי'

 וא~
 בשש צריך דין ולית לשנות אין ~אל"ף לחתום מוחזק א'

 אליהו יבא אם ביבמות דא~רי'~מו
 בסנדל חולצין שאין ויא~

 ל~~~מ~ין אי~
 נ~גו ~כבר

 ו~~
 רוב

 שלו~
 התורה ל~בוד המדבר כ"ד תת~נגו

 נ~שוויז ~~ופה~ק נ"~ מ~ר"ם ב~~~ון י~חק ~~'ולומד~~
~ 

שאלה
 מח~~

 אחד
 מיראמפאליא עיר שםבני~ון

 ~~ו~ ~~~ו~ ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~ ~~ ~~~ו~~י~~~י ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~י~ ~~~~~~ ~ו~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~ו~~~
 ~~ ~~ ~ו~~~ ~~~ ~~~~~ ~י~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ו~ם~

 ~~~י
~~~~י

 ~~י~ ~~~
 ~~~י~ו ~~~י~~ ~~ ~~~ ~~י

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

~~~~~
 יד~תיהו ולא אכנו

 בש~ ~
 בו ~מחזיקים הוא ~יים ~ץ מאז

ותומכיו
 מא~~~

 פי פ~רתי א~ר ~בודו ב~יני יר~ ואל יחר אל
 ~לא ב~רבי נמס ולבי נפשי במר ואשיח חוקמבלי

 דאבה אזני ל~ש~
 ליד ה~און מ~בוד מו~תב וה~ינון התלונה בש~ינפשי

 ה~
 ה~אה"ג

 ה~יר שם בשינוי כדת שלא פטורין גט שסדרתי סטאניסלאבדק"ק
 ח"ו נ~שלתי ולא נסיתי לא ו~ודי ב~פי אשם לא אשר ~ל חנםיאשי~ני והנ~

 ~לי נשא הגאון והרב ~שוטים בדברים חלילה בקלקולא הוראתי~~יות
 ש~ר דוברי מ~ידי ~"פ~ין

 ו~~
 ו~ופס ~ובר הטיקר וט~ה ה~גיד שמט

הטפל
 ופוג~

 ב~יקרא נהיר ולא צהיר לא ~י לשמאל מימין טופלו בו
 אדבר הגאון כבוד ואל גיטין בטיב יודע ואינודדינא

 ואתווד~
 הכל

 ~מ' אנשי בפי ו~ן מריא~פאליא ה~ירני כתבי ~"פ ה~יר שם ב~י'~ל
 וכן בתוכם יושב אניא~ר

 והרחוקים הקרובים מקומות שאר אנשי מקצ~
 ו~"י הנ"ל שם ~נין ישראל בני ~~ו בני אנשי ~קצת אך ~םנ~ד
 ~~ירנ~ ~פי השם ו~יקר לגנאי לכנות בנו"ן וקוראין המ~ם נסתרכינוי
 הדין ~יוהנה

~"~ 
 קוראין היו שאם אף ואחרונים ראשונים פוסקים

 ~ום כפי כותבין היו בנו"ן אחריםבמקומות
 הכתיב~

 אין ושם
 אחרשם ~

 ר~
 ~ובא ~ש אחרים ~~ומות שגם ומכ"ש הטירני כ~י

 ~א בפלפולא נכנס הייתי דמסתפינא ולולא ב~םקו~ים
~~ 

 תשובות
 לדברי ואף ~"ם בחילוף בנו"ן הנ~ב שם ~~שיר~~יאין

 שני ש~ם ולולי גרשם שנכתב גרשון ~ם וראייתם ~וחק ט~פמ~לין ה~חמירי~
שמות

 ושינויה~ במק~
 הוא וגרשום גירושין לשון ~וא גרשון ב~טא

 ~ותיות ל~ניני ~ריכא דלא ~לתא אך כשר ג~כ ~י' שם גרלשון
 כ~שר ~~ם הוא ~יר שם ~קר ~י~~~לפות

 שכ~ ו~~ ~
 אנשים

 אינו~~נין
~~ 

 יש ~ן ~ריד ~ינו
 סביבו~~

 ~~ר
 שש~

 באהראטשין
 ~רו ו~אז כא~א~שין אותה ~ין ~~וובני

 גאוני רבני כ~
 ~בודו נא יח~ור באהרא~שין בשם ה~ל~יטין א~

 הר~
 וישאל

 שש~ א~ ~יר ל~ום שלי ~דין ~ד~ותרו~ים ו~ ויד~
 ~ווארץ

 טו~א~
 בלשוננו

 לה יש לשונםולפי
 ש~

 הני~ן אין אחר
 ש~ לרא~ דו~

 ~' איש אין
~שראל

 ק~
 ~~ת ו~ן ה~~ם ~ם כפי

~ 
 ~יש ~יר

~ 
 ישראל ~ם

ושם
 ~~ ~כ~~

 ~כל
 ~רא~

 ~ראין אין
 בש~ ~

 ~ראל
 ל~ וחו~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~

~ ~ ~

~ ~  

~  

~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~

 ~ש~~יינתי
 תשובות וע~פ ~וסקים פי על שמות כשני שהוא העיר

 יש פשוטה והוכחה א' בשם לכתוב יש מינץ מהר"מ ת~ובת ~ואו~יקר
 כל מש~ות וכן א' בשם ו~תבין ימין בן בנימין שמפרש רש"י ע"פל'

 אותיות וגם שורות בב' ל~תוב שאין ובפרט נשתים לחלק דאין~~וסקים
 לב~ נחלק יהיה זה מכח כי התיבות בתוך נכתוב אין מנצפ~ךכ~ולות
 ~פי והנה להאריך ואין בסוכה בתי"ט ארוך פלפול רא~' וכןתיבות
 כ~ ראיתי וכן א' בשם לכתוב הכל מ~מ~ת ה~שו'כל

 מכמה גיטין
 שתי ג~כ הוא באהראטשין ע~ר וכן א' בשם נכתב כן ש~םעירות
 יאשימני אל ורבנו מ~~ו ו~ה א' בשם ונ~תב~יבות

 ע~ חנ~
 מגיד'

 ולפי כלל בדינא ורע טוב ידעו לא אשר שקר דוברי פי יס~ שק~דוברי
 מ~~~ בהני בנז~ה ~עור ונכון ראוי הפוסקיםדבר'

 לש~ם בשנון
 גיטין על נעז ומוציאים חוצות לשון~שוט

 וחליל~
 במ~ם לפה יד לשום

 ע"י כתבי אחר לי נתגלה גם משה בתורת יד לשלוח השם חילולשיש
 היטב באר גדול ונאמן מופלאאיש

 מפו~
 שחתם מפורש וידע שראה

א~
 ו~אל בראדדטאטשין ~וסח ~תוב והי' בראדשין בק"ק הגט על
 דק"ק הגאון ה~נוח הרב פיאת

 הנ"~
 שראה והשיב זה נוסח לו מנין

בק~
 בא~יס העלי~ש

~~~ 
 נוסח נטולה היא ומשם כך היא כתובה

 מנוסחזה
 ש~ה~

 ובודאי שלהם האקטיס כפי בגיטין לכתוב יש ו~ן
 הנ"ל הגאוןהיה

 מפורס~
 איניש בר לכל ידוע וזאת ס~א ובר

 איןאדם ששו~
 ~ו~

 בשם או~ה
~ 

 ~מו שסמך רק
 ע~

 ומכ~ש האקטיס

בעי~
 הכותב כ"ד באקטיס כך כתובה היא וגם כך לה קוראין שרוב

 לילה ואישון ~וץ בקנה בחיפזון הכותב דוי ערש ~ל ומוטל וה~רהנאנח

ואומ~
 הגדול ~און לאדמ~ו ש~ום

 ומצפ~
 לתשובתו

 הר~
 תלונה ל~יר

 בנימין מוהר"ר בא"א ~יב אריה הצעיר נדרסת אסקופהמתלמ~דו
 ואגפי' מריאמפאליא חו"קזצ"ל וואל~

~ 

 מצאתי זושאלה
 מקדושים למי יד~תיולא

.~~~
 אד~

 ~~ר יותר אשתו ~ם ששהה
 שני~

 מ~דת שפ~ה אחר
 והאשה מתו לו ילדה אשרוהבנים

 בא~
 הטבע ובדרך בימים

 אזיל להיות צדיק אותו ומ~ער שנותיה רוב מחמת תלד ~א~וב
 ערירי ולהיותולד בל~

 ו~
 לקבל ממאנת והאשה פו"ר ק~ים לא כי גם

 זו ושאלה ע"כ רצונה בלתה לגרשה יכול אם ~איש שאל ו~לכריתות ~
~א~ה

 בגדולי~
 ~ חלקי אענה אני אף אמרתי ש~שיבו מה והשיבו

~~~~
 אשה נשא במתני' ע"א ס"ד דף יבמות ~מס'~ זה דין מקור

וש~
 ובגמ' כו' ~יבטל ~אי אינו ילדה ולא שנים ~שר עמה

~~
 כו~ ממנה להבנות ~ה לא שמא כתובה ויתן יוציא כו' אשה ~שא
 כתובה לה למיתב אי ללמדינו זו ברייתא בא מאי למ~ק~יכא

 היינו אע"כ במתני' לה תני לא באמת למה למידק איכא ~מתני~ להתני ד~
טעמא

 משו~
 כתובות במס' אלא כאן שייך לא דכתוב' דינא

 א~
 קשיא

אברייתא
 ל~

 במתני' פי~ דרש"י וע"ק כאן דכתובה דינא סידרה
 הברירה קתני לא בברייתא ואמאי עלי~ אחרת ישא או יגרשנה או~בטל ~

א~
 צ~ל

 ד~ית~
 יבטל לא מדקתני המשנה פי~ לפרש בא

 דא"א אי~רמי ואי אחרת י~ח או יוציאה או ממנו יהי~ לא~מניעה מש~
 ~ון אחרתל~א

~ שנש~  
 דמי סך לו אין וגם עליה אחרת ישא

 ליתן צריך לו יש אם הא בדבר אשמה שום הבעל על אין אזכ~ובה
 להוציאה רוצה הוא אם אבל מ"ע מבטל הוא רוצה אינו ואםכתובתה
 והיא כתובתה ג"כולי~ן

 ב~ א~
 מבטל אינו בכה"ג מת~ית אינה

 הריב~ש~מ"ש
 ה~י~

 כמו לא~תו
 ~דר~

 לא והיא ~תפייס הנשים כל
 דבא הברייתא קמ"ל וזה אונס הוא הוהנתפייסה

 דקתני המתנ~ לפ~
 ב~ובה גם היא אם משא"כ ~ובה ויתן ד~ציא פי~ יבטללא

 כיון אשמה שום עליו אין אזימת~ית אינ~
 דהמני~

 היכי לפי"ז ממנו אינו
 אד~י~ת~יק

 לכו~
 כתובה לה ליתן ורוצה ~מים ידי יוצא הוא אם אותה

 המצוה ~טל אינו הואא~כ
 וא~

 פו"ר על נצטוית אינה היא
 אד~ין תסיק~יכא א~

 א~~ ~ו~
 וראיה יצאו ש~ים ידי דשניהן כיון

~ברינו
 מאברה~

 את אב~ם ילד כאשר דהא ~דין ~ור ~מוד ד~יני~
 ~י~ ועד שנים ושש ש~ונים בן הי~י~ל

 צ~ ~
 ~בשר לא שנה

דש~
 תוליד

 ~ד לו היה לא נמי ו~~ מ~~
 ז~

 נמצא ~יש~~ל חוץ
היה

 ש~ אב~~
 עם

 ו~ ש~
 ~לדו שלא ~י~ ~שר ~נים יותר

 ~ בשל~~לאב~~
 אב~ם

 ל~
ר ~  

 ל~ דש~
 ~יתה

 להת~~ רוצ~
 צ~ על~ ~ו~י~וג~

 לו~ר דאפשר ידי~ה ב~י יכול היה לא

 נשבע היהדאברהם
 לשר~

 ~מו
 שנשב~

 ל~ן יעקב
 לה~י~ של~

 נ~ים

~~
 בנותיו

 ע~ אב~
 עדיין דאב~ם כיוץ קשיא ~רה

 ל~
 כ~א לו היה

 ~' ו~יבה זכר דלכ"ע פו~ר מצות ~דיין ק'ים ולאא' ~
 א~~

 דב~ינו
 ~יון ויציב ~מתהנ~ל

 דהמני~
 ולא אברהם מן היתה לא

~~ 
 על

 לו שתתן חיוב ~לי' איןהמצוה
 להוסי~ רשו~

 או צרה עלי~
 לגרש ולא נשים ב~ ליקח שלא חכמים ד~~נת דבזמ~נו כיוןנ~י"ז ~~
מ~ילא ~~

 א~
 א~כ מת~ית ~ינה והיא כתובתה ~ה ~יתן רוצה ~וא

 מבטלאי~ו ~~
 א"~

 מה"ת
 לכו~

 באם הי~ לה ח~מים דתקנת ולומר
 ~ברהם היה דא~כ ילדה ולא שני' ~ר שהה דיהי' בכה~ג~יתרצו
 שבועתו~ה~יר

 ב~
 לו והיה

 להוסי~
 צ~ל אע"כ שרה ר~ן בלתי ~רה

דאין
 ~ו~

 אדם על
 לקיי~

 מצות כל
 עש~

 ~י לבטל שאסור רק
 ~א~רץ התלוין מצות שיקיים היכי ~י בא~י לדור אדם כל שיתחייבמ~ינו היכ~

י~א
 נטלו ~נשה שבט ו~י ~ד דראובן ראי~

 ח~~
 בח"ל

 ו~
 עפ~ה הי'

 ואם משהביד
 ז~

 וכמ"ש במצות הדרן הוא השואל בעל האיש
 מש~ו~י חז~

 רוצה שהיה ~לא צריך הי' מפרי~ לאכול לא~י ~נס ביקש ~הי'
 שנפשו מי בש"ע מפורש דין דהא ז"א אבל בארץ ~נוהגת ~ותנקיים

חשק~
 פטור הוא בתורה

 ממצו~
 פטור במצוה דהעוסק זו

~ 
 המצוה

 שאמ~ עזאי דבן וכמ~ה ע"כ עליו מתגבר יצרו יהא ~לא~הוא
 ~תלמידי~

 ~י ~ם אמר מקיים נאה ואין דורש נאה אתה
בתו~ חש~

 פי~ וש~תי ~~ אחרי~ ~~י שיתקיים אפ~ר
 נ~

 בן בדברי
 ~בוד ה~ורסם ה~יד הגאון ה"ה דודי בן בשם~זאי

ם~נ יוס~ מו"~
 אבד~~

 לפי ז"ל חסיד ליב מו~ה הגאון החסיד חתן פרעמסלא
 ילדו כאי~ו הכתוב עליו מעלה תורה ~בירו בן המלמד כל חז"נ~אמרו
 אחרים ע"י שיתקיים ע~י בןוז"ש

 ב~
 ויהיה אחרים עם שאלמד

 בלשונו שדייק ~מה דבריו על להוסיף ונ~ל ודפח"ח הו~דתים כאילו~וב
 והוא בתורה ~שקהנפש'

~  
 מצלת דתורה דע"ז בפ"ב חז~ל מ"ש

 וז"ש ע"כ דזנות~~ור
 ב~

 תימא דלא
 שיו~~ ~מ~

 ~ו"ר מ~ות לקיים
 יצא לא ה~ור מידי א~תי י~א ~ירה מידי אחרי~ע"י

 ל~
 נפשי אמר

~~
 וק"ל נשים תאות לחשק ח"ו אבא שלא ~יעמוד והוא בתורה

 לו ואפשר ת"ח שהוא משמע השואל לשון דלפי כיון לעניננונ~זור
 א"כ אשה לו יש דהא יצא נמי הרהור ו~ידי אחרים~י לקיי~

 מאיז~
 טעם

 אציג כאשר הקדמונים גדולים הרים בין רא~ינונ~ניס
 וא~ לקמ~

 גם
 וראו באו דסנהדרין ב~"ב חז"ל דאמרוזאת

~~ 
 אדם של גירושין קשה

 ואפשר לגרש לו התירו ולא ~ייחד לדוד התירושהרי
 א~

 אינו שהוא מ'
 להתקיים וא"את"ח

 במ~
 שילמוד

~ 
 אחרים

 י~
 לגדל אחרת ~קנה ~וד

 איירי ואי ילדו כאילו ~תוב ~ניו נמי דמעלה ביתו ~תוך ויתימהיתום
 ריק ~הואבמי

 מתור~
 למיתב צריך ע"כ הא ריקם נמי וביתו

~ו הכתוב~
 בבריי~ כדקתני יגרשנ~

 ובדמ' ~תובה ויתן יוציא כו' עשר שהה
 ואפשר יתומה או ~ום לפרנס יכול~כתובה

 דז~
 הברייתא כוונת הוא

 דלא ד~ירושו משום יבטל לא כו~ י"ש דשהה המתני' אחר ד~ידר~נ~ל
 במה היא דברינו ומ~נת כנ"ל ממנו ~מנ~ה יהא שלא הואיבטל
 דמתני~ וללישנא בטעמא מילתא הוה זה ~פי הכתובה לה ליתן~~ריך
 לכופה הב"ד על אין ממנה ~מניעה אם משמע יבטל לאדקתנ'

 קאמר ולא כתובה ו'תן יוצ'א כו' י~ש שהה בברייתא מדקתני נ"לועוד וק~~
ת~א

 בע~ דמש~
 היה שלא בענין היה דאם הנ"ל כדברינו אע"כ

 כגון כו~ י"ש שהה בלא בע"כ לגרשהאפשר
 בנשב~

 לה
 וכנ~

 לכופה דאין
 רוצה שהיא לאאם

 ב~
 ויתן שיוציאה

 ל~
 ~מן וכדאמרי' הכתובה

 ס"ד אי וא"ל כתובתה לה ליתן ומחוייב אותו ~ופין ~~ה מחמת~באה
 כדברינו היא הברייתא שלדפי~

 הנ~
 א~כ

 ל~
 דש~א הטעם להברייתא

 ליתן צריך היה לא ~מא האי לאו ~אי י"ל ממנה ~הבנות זכהלא
 לא אם דהיינו~~תובה

 ~ נש~~
 משום ב~כ לגרש י~ל דאז

 דאפ~
~~

 דאז אחרת מאשה בנים לו ו~יה ש~ה
 יוב~

 שמ~ה הדבר

 יתן אמאי וא~כ ~יבה~י~
~ 

 הכתובה
 ל~

 מ~ום הטעם אמר
 והוא פו~ר על ~ווה אינה דהיא וכיון כו~ זכה ~אדשמא

 ~ו~
 ומחוייב

 ~~תובהליתן
 א~

 מס~ק
 א~

 אחרת מאשה ב~ים לו היה דאח~כ
 ~כה שלא לפי ממנו הסיבה היה~מא א~~

 וא~
 אח~כ שהיא

 נ~
 אין

~ 
 ולד

 נוכל ~י אחר~איש
~  

 דל~א
 אח~

 ל~תב צריך ו~כ~ כחשה
 אםכת~תה

 הי~
 דידי~ דעלי' ~יון אחר בא~ן מתרצית אינה

 אבל ד~ורייתא אי~ור ~~ משום מ~ק אף ~ה למיתב צריך פו~רמ~ות ר~
 מתרצית אינה היאבאם

 א~
 ידי וי~א אנוס ~וא אזי כתובתה בסך

 לו דא~א ~אם כנ"לש~ים
 ב~~ ~ר~

 כנ~ל
~ 

~~~~~
 ~"ל ד~נ~ בסוגיא במשני~ת הרמב~ם פ~ ~אר עלינו חל

~ ~~ ~~ י~ ~וז~  ו~היה ~ו~ שנים ~ 
 ~ותר אינו מ~דכך ~~

~ 
 ~שאר

 ע~
 ו~ן ויוציא

 או~~ ~י~ ~~ ~~~



~ ~
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 כו~ ~חץ יורה שאינו ממנו
 והקש~

 תקשה לכאורה וז"ל א' גאון
 איהי הא יוציא אמר~ אמאי א"כ ~כ ש~י~ו באמרה ~יירי ~~יתאאי

נא~ת
 ~ני~

 נאמנת ממון ~וציא אם ק"ו ו~תא ~כ דאינו כתובה

~~
 מצות ל~~ין נאמנת ~~א

 ~ם הא יו~יא ואמאי פו~
 ~ש~

 אחרת
 יולידלא

 ה~
 אינו

 הגאון והאריך י~
 בפלפו~~

 מממונא היא ~"ש דפו"ר
 הוז~ר לא אמאי להרמב"ם ד~יא משום ח~קי אנכי אףוא~י

 כתובות במ~' אלא מקו~ו ~ן דאין משום ואי במתני'~כתובה די~
 אלא בברייתא דהוזכרמ"ש א~

 י~
 ~שהיא איירי לא ד~ני'

 טענה מחמת ובאת כחץ יורה אינו שהוא ובאומרתשיגרש~ה תוב~
 במתני' וקתני ~ו~ר מביטול שם דאיירי דלעיל אמתנ~ קאיהמשנה אל~

 י~טל לא י~ש~~הה
 אל~

 ובברייתא עליה אחרת ישא או י~רשנה או
 ו~כי י"כ שאינו באומרת טענה מחמת ש~אה תובעתו שהיא~יירי

 דלא בבריי~אקתני ~
 יבט~

 לענ'ן נאמנת היא דהא לבטל רשאי דבאמת
 ל~נין ק"וממון

 ~ו~
 היא אם א~רי הברייתא אך הנ"ל ה~און ו~קו~

 ~א בברייתא קתני לא ולהכי כתובתה לה וליתן להוציאה צר~ךתובעתו
 בע"~~דמשמ~

 פ~ דבתחלה מתפרש הכי הנ"ל הרמב"ם דהרב ולישנא
מ~

 כו' כך וכשהיה כו' יבטל לא במתני' דתנא
~  

 היתה לא דה~שה
 מחמתבאה

 ט~נ~
 אינו מיד ~ו' שנים עשר דשהה כך היה שהענין אלא

 כתב זה ואחר עמה לה~ארמותר
 הרמ~

 ויוציא מברייתא דש~י' מה
~יתן

 ~תוב~
 ובאמת ממנו היא שהסיבה או~רת היא אם

 בכה~~
 יכול

 מחמת באה שהיא ~יון אך י~ אינו שהוא אומרת ~ה~א כ'ון~בטל

טענ~
 על הנ"ל ה~און הקשה עוד כתובה. ויתן שיוציאה אותו כופין

 מלפרוע לפוטרו ואין ז"ל שם דמסיק הנ"ל המשניות בפי~ הרמב"~דברי
 עכ"ל י"כ ~וא בהודאה אלא~~תו~ה

~ ~  
 ~אמרה היכי דוקא

 לה יש ברי ~ענת אינה היא ~ם אם אבל י~כ שהואיודעת שהי~
 ממנו היא ד~סיבה אומרת ~יא אם ~תובה יתן אמרוברישא כתוב~
 כתובה לה אין יודעתבאינה משמ~

 ע~
 בפלפולא הנ"ל ה~און ~"כ והאריך

 ל"ל תרתי דוקא לאו דחד כיון לי וקשיא דוקא לאו דרי~א לומרובא
ולפי

 מ"~
 כשהיא איירי כתובה ויתן יו~יא ברישא דקאמר דהא לעיל

 בר' טוענת שהיא איירי בודאי א"כ כתובתה ויתן שיוציאהתובעתו
 במה אבל ~דיף וברי ושמא ברי ו~וי ליה קים לא והוא לה קיםדהיא
 הרמ~"םשסיים

 ואי~
 תובעת דהיא קאי לא זה וכו' מכתובה ~וטרו

 כו' שנים עשר דשהה זה בענין רק הוא אם בתחלה שאמר במהאלא
 אלא תובעתו אין היאאבל

 אסו~ דהי~
 דהוא מ~ום עוד עמו להשהות

 לבטל ~איאינו
 וש~

 כתובה לה שיתן הו~ר לא
 ואה~

 הרמב~ם קאמר
 משא"כ שהודית באם אלא בע~כ מ~~ה כשהוא ~תובתה לפוטרוואין
 למימר דאיכא כיון כתובתה לה ~יתרע במאי מודית אינהכשהיא

דהמני~
 ואי~א ממנה למימר נמי ואיכא ממנו היא

 נ~
 ד~יבה למימר

 לפ"ז ממנה להבנות יכול לא שהוא~וא
~ 

 נוקי ממנה שמא הס'
 דה~א וכיון ממנה להבנות זכה לא שמא ס' הך ונשאר ממנו שמא~~ לה~

 ו~מ~ש כתובתה ת~סיד אמאי א"כ מ~ווה א~נה והיא פו"ר עלמצווה
 ~~לו~הכי

 ~י~
 א"כ י~~ שהוא מודה

 הד~
 דלאו מ~רעת

 מ~~
 דלא

 י"כ היה לא דא"כ כו~זכה
 ~ וכמ~

~~~~
 פי~ לפי לבאר עלינוחל

 הרמב"~
 תמי' הנ~ל המשניות בפ'

 עשר ש~ה ת"ר הנ"ל דיבמות בסו~י'~~א
 שני~

 עד ~~'
 ד~א איהי ודלא כו' מתני' מכדי כללי להני ליתנהו ~האמר

 כיון משמשות הספיקות דמה די~יקינה נ~ר ו~ר נ~ר לית לכאורה~~כ ז~י~
 זושקושיא

 ודלמ~
 היא כו~

 מימר~
 שנים עשר שהה דקאמר דברייתא

 ו~מ"ש ~תובה יתן ואמאי כו~ ודלמא הגמרא ופריך ~תובה ויתן~וציא
 מקו~יא ~גמרא הפ~יק וא~יר~"י

 ז~
 מימרא ובכמה וטריא שקלי ~כמה

דתנאי~
 המשניות פי' דברי ~לא ~שלמא

 נוכל ~~י הנ"~ ~הרמב"~
 הברייתא ~י~ דהא כ~' ודלמא ל~קשות יכול היה לא ד~תחלהה~י לתר~

 ויחן יוציאדק~מר
 אינו שהוא אומרת שהיא הרמ~~ם כפי' איירי כתוב~

 נותן להכי לקמן ~דאמרי' שמא והוא ברי הי~ הוי ו~זה'~כ
~ 

 כתובה
 היא ושמא זכה לא הוא ד~מאכיון

~ 
 והוי שקולין סברות הוי ז~י~

 י~כ אינו שהוא בזה אך אינן ~א~לושנ~הן
 הו~

 ~יה לא לזה ושמא ברי
 ל~קשותי~ול

 ~ בתחל~
 א~ל זכיא לא איהי דלמא ה~רייתא

 דלמא למידק א~א כו~ מ~די ~ללי להני לי~נהו רבהדקאמר השת~
 ל~ול~

 איתא

להנ~
 כחובה ויתן יוציא דקתני הברייתא על קאי תנאי ~נך דהא ~ללי
 ר~שונים בדורות אלא ~ש ~מרוואהא

 בדור~ אב~
 דיש כיון אחרונים

ר~ת~
 כתובה לה ליתן צריך י"כ א~נו ש~א ~ומרת שהיא ל~נינו

 ~ ~~ו~~~א~
 ~דאית

 ל~
 שני~ ע~ במתנ~ ~י ד~~דר והא

 ~יינו
~~ום

 ד~
 ~עמ~ כתו~ ~ ~ית~ ~~נ~ ~תני

 ~ום
 ~יי~ דל~

 ~שר צריך להכי לפנינו רי~ותא וליכא י"כ אינו ש~ואבאו~ת
 יותר אבל שנים עשר לשהות הטבע מדרך מי~וט דיש לומרדאפ~ר שני~

 אע"כ המיעוט א~ילו הטבע בדרך אין שניםמעשר
 צ~

 רבה ~דאמר
 אייר' לא דברייתא צ"ל ע~כ במתני' ר' מדסידר כ~~י להנךליתנהו
 שפיר פ~ך לפ"ז י"כ אינו שהואבאומרת

 ~דלמ~
 וק"ל זכיא דלא איהי

 אינו שהוא אומרת בהיא איירי דהברייתא דמפרש הרמב"ם לפי'אבל
 ה~מרא מפרש הרמב"ם דהרב ונלפע"ד הנ"ל תמ~ נשארי"כ

 זכי' דלאאיהי ודל~
 דל~

 כו' וד~מא המקשן קו' מפרש הכי אלא כפירש"י
 שלש קאמרדאמאי

 שני~
 ורבה פקידות ג' נ~ד

 א~
 ~לנא להני ליתא

 דאמר תנא כהך לפרש ליכא דרבה הוכחה בלא הא ק' כו' מכדיו~וכי~
 ~ני~~'

 לא איהי דלמא למיחש דאיכא כיון פקידות ~' נ~ד
 חמשה להמתין צריך לפ"ז זכה לא הוא דלמא למיחש~~'כא כ~ זכ~
 שני~

 דב~ה
 לא דהיא דאזי רק נפקד באמת דהוא ד~פשר לומר נוכל~לי~ית

 ח~שה עד להמתין צריךלפ"ז ז~
 שני~

 נפקד לא מינייהו חד דבממ"נ
 ~חסר~ ~ הראוי במקום הוא כו' ודלמא המקשן קו~ זה פי' ולפי~~ים של~

 אחד מחכםשאגה
 ~סת לה ~יש אחתאשה~~~~.

 קבו~
 וסתה בשעת בין ורואית

 הן מחט של חודו כמו דקים כתמים כ~ו וסתה בשעתש~א בי~
 בשעת ~לא הן בדיקהב~~ת

 בדיק~
 שיש ואומרת

~~ 
 כאב לפעמים

 מומ~ ~וי ~רופא ה~וףבא~ורי
 בא ב~ליות לה שיש כאב שמן אומר

 עשה ~ם זה~ם
 ל~

 ואח"כ ימים עשרה כמו מלראות ו~סקה רפואה

~זר~
 לקל~ולה

 ~~ת~
 ושואלת ~למודה יושבת בזה הנעצבת האשה

 דמיםודו~ת
~ 

 ואם כו' תשמיש מחמת דם הרואה ת"ר ס"ו דף דנדהב~מרא~~~~'
 במכתה תולה מקום באותו מכה להיש

 וא~
 ווסת לה יש

תול~
 מכתה דם ואם בווסתה

 מ~ונ~
 ונאמנת תילה אינה ראייתה מדם

 רשב"~ רבי דברי יוצא דם שממנה ב~ור לי יש מ~ה לומראשה
 אומר

 המקור מן הבא דם על העידו ורבותינו טמא המקור מן הבא מכהדם
 ו~אורה ~כ א"ב טמא מקומו מקור עולא אמר בינייהו מאיטה~ר
 דרשב"~ כיון לתמוהיש

 ב~י על לתמוה יש וביותר רבי אדברי רשב"~ דברי ותלוי קשורהאיך לרשב"~ אף טהורה ולבעלה דר' עלי' פלי~ לא
 אמה קפ"זסי'

 ש~
 מקום באותו לי יש מכה לומר ונאמנת ז"ל הטור

 בבריית~ הב"י ~תבכו'
 פלוגתא

 ורבנ~ ד~
 הפוסקים ו~קו

 לבעלה דהא קי"א בת' לובלין ומהר~ם ~ב"ח ~ליו ותמה עכ"להכי דא~ כ~
טהורה

 לרשב"~ א~
 ואני בדוחק שתי' י~זקאל כנסת בספר ועיין ע"ש

 ודעת טעם ~טוב לתרץ בו להת~דר לי הניחו מ~ם ~קטן יעקב~ולעת
 אינה אפילו מסתברא ז~ל הנ"ל בסי' ב"י דברי לפניך אציעו~קודם
 מן ויורד שותת ~~דםמר~שת

 שותת ד~מנה לומר נאמנת ו~א כו~ המכ~

~יור~
 במכתה תולה מקום באותו מכה לה יש אם שאמר כ~פי אלא
 בב~רור לדעת צריכה ~אי~ה~אמר

 שי~
 שיש נאמנת היא אלא מכה לה

לה
 ~כ~

 ~~ות אבל ע~"ל ויורד ~ותת דם ~~~ה אומר שאני כו'
 תולה אז דם מו~יאה שהמכה כשיודעת דדוקא ~~~~ ב~ם כ'מי'מוני
 דם מוציאה מ~תה אי יודעת אינה אם ~בלבה

 אינ~
 דתניא בה תולה

 מן יוצא שדם כשיודעת ד~קא משמע הדם יוצא ~ממנהכו'
ת~לה ה~

 ב~
 וכבר ~כ~ל

 בתש~~ ~
 שממנה ב~~רא היה הרש~~א ~~ירסת

הד~
 ש~י~~ זה שהדם אומר שאני ל~רש ~וכרח לפ~ז ~ידיעה בה"א יוצא

 ~ינ~ אב~ יו~~ממנ~
 שבשום שתדע ~ריכה

 פע~
 מו~יאה

 ד~
 אבל

 יוצא ~דם~ו~ס ס"~
 ממנ~

 ב~ום ממנה יו~א ~דם ליד~ שהוכרחה פ~ ע"כ
 הב"~ דברי לפניך אציע ועודפ~ם

 ואיכא כו' ונאמנת ז~ל הנ"ל בסי'

למיד~
 סתם ליתני במקור לי יש מכה לומר ונאמנת תני צורך לאיזה

ונ~מנת
 אש~

 דאי~ו לאש~י' דאתא ונ~ה יו~א שממנה לי י~ מכה ~ומר
 במכתהתולה

 אא"~
 לה יש שם יו~א שהדם דממקום יודעת

 מ~
 ולפיכך

 במקור מ~ה לה י~א~
 ~הד~

 ב~ור לי יש מכה שתאמר צריך משם יוצא
 ע~ש רמ"א ~דברי ט"ז ס~ק הש"ך ומביאו ע~~לכו~

 וי~
 הא לתמוה

 שתד~ דבע~ ~ס~ה סובר~מ"א
 דם מוציאה שמכתה

 ~~ וא~
 סובר

 ~"ל ק~ א"כ דם מו~יאה שמכתה לומר ש~אמנת הברייתאפי~
 שצריך~~ח סבר~

 שתד~
 לה יש ~מכה

 ~~ד~ ב~ו~
 ~ה ~וצא

 ודו~
 ו~י"ז

 ~היבואר
 ל~ל~ שמה~~

 האריך ה~ל בתשו~
 אומ~ ~~ דא~ ~וכי~
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 דוקא אומר ואני עכ"ל ע"ש נאמנת במקור ~י ישמכה
 א~

 אומרת

מ~
 במ~'ם לי יש מכה אומרת אם משא"כ נאמנת אז במקור לי יש

אח~
 בהג"ה כ' רמ"א דהנה טעם בטוב אבאר ~א~ר במ~תה תו~ה אינה

וכנ
 ז~

 ואז וסת לה שיש באשה
 יכול~

 במכתה וסתה בשעת שלא לתלות
 דהמרדכי כיון הש"ך ופי' דס מו~יאה שמכתה יודעת שאינהא~פ"י
 תשמיש מ~מת ברו~ה אותה מ~זיקין א'ן דם שמו~יאהיודעת שאינ~ אעפ~י מכה דאיכא דהיכא דסברא כ"ש וסת לה יש באםמיקל
דאל"כ

 תה~
 הו~חתי ואני כו' לעולם אסורה

 סב~
 מברייתא זו

 ~עי~קת~י מדל~
 וא~ גבי ברישא

 דם המו~יאה במ~תה תולה מכה ~ה יש
 ל~ בי~ איירי רישאאע"כ

 ~רי~ אין דאז קבוע וסת
 ש~תה שתדע

 שבדין ואף בב"ח ~~ו דברים מ~אתי ואח~כ דםמו~יאה
~ 

 מחולק
 וסת לה ויש מכה לה ביש דוקא המרדכי דעת דלהב"ח ה~"ך ~םהב"ח
 בוסתה תולה מכה לה באין אף המרדכי דעת ו~ש"ך בוסת' תולהאז
 עוד וק"ל רמ"א לד~ת שפיר אתא הנ"ל הוכחהמ~מ

~ 
 ב~"ה רמ"א

 ה~דדין מן או המקור מן בא אם ספק והוא וסת ~ה יש א~וכן
 אם ס' ס"ס מכח דם מו~יאה מכתה אם יודעת שאינה אעפ~יבמכה תלינ~

 מן שמא המקור מן ואת"ל ה~דדין מן או המקורמן
 המ~~

 אם אבל
 יודעת אא"כ במכתה תולה אינו ה~ור מן שבאידוע

 ש~ת~
 מוציאה

דם
 אי~א הא זה הוא ס"ס מאי הש~ך והקשה ע~~ל וסת ~ה אין א~
 מקשה שם גם קי"א סי' סוף כמ~ש הוא נדה דם דלמא תיכףלמימר
 מן בא אם דבין לא או הוא נדה דם דלמא ספיקא חדא האהש"ך
 שם גבי בכתובות תוס' כמ"ש הוא ספיקא חד המכה מן אוה~דדין
 רא~ונה קו' וברור נכון בתי' אלו קושיות ב' לתרץ ונ~ל כו' הוא חדאונס
 דרוסה גבי נ"ז בסי' כ' גופא הש"ך דהא ז"א הוא מתהפך שאינודס~ס
 אתה כ~ן גם א~~ ע"ש לא או ארי על אם לדון מוכרח א~הדמתח~ה
 לא או המקור נפתח אם לדון~ריך

 ע"~ ~וא"~
 לדון ~ריך אתה תחלה

 בס' זה תי' מ~אתי וכן ה~דדין מן או המקור מן בא~י
~~ 

 וקו' יעקב
 דם אם הוא ס' חד דהאשניה

 נד~
 מ"ש ע"פ לתרץ יש לא ~ו הוא

 יותר מתיר א' שהס' היכא ~כור גבי מהר"א בשם ס"ס בדיניהש"ך
 ו~פ~ז עכ~ל ע~ש ס"ס הוי הש~י מן יותר מתיר ראשון או הראשוןמן
 אםכאן

 דמן נאמר ואם לטהרות אף טהור הדם בא ה~דדין דמן נא~
 הבא דדם טמא הדם ~רות דלענין אף באהמקור

~ 
 אף המקור

 מן שמא לבע~ה ~טהר ס' איכא מ"מ לטהרות טמא המכה מן~בא
 מתים טמאי כולנו אנן הא להקשות ואין היטב ודוק בא שב~ורהמ~ה
 ע"פ לתרץ יש טהרותולי~א

 מ~~
 שלא דגן אכל וז"ל תר"ג סי' המג"א

 ע~"ל כ~'הו~~ר
 וכל~

 ולפ"ז היטב ודוק ומטמא מ~שיר הנדה דם הוא
 במקור לי יש מכה לומר אשה ונאמנת היא כך הגמראהמשך

 וסת ~ה באין פעם בשום דם מו~יאה שמכתה שתדע ~לומר יוצאדם שממנ~
 במכה ~ינן ולא נאמנת אינה דם ~ו~יאה שמכתה יודעת אינה אםאבל
 המקור מן ואת"ל הצדדין מן או ה~ור מן ס"ס הוהולא

 הבא מ~ה דדם ל~' וס"ל רמ"א על הש"ך כקו' הוא ספיקא דחדז~א ~מכ~ ~ ש~
 טהור המקור~ן

 וא"~
 אב~ השני ס' מן יותר מתיר ראשון ס' אין

 רשב"ג
 ~ט~ות אפילו מתיר ראשון ס' וא~כ טמא המקור מן הבא מכה דם~ומר

~הו~
 מו~יאה שמכתה יודעת אינה אפילו ולפי"ז ס"ס

 ד~
 פעם בשום

 ותלי' ס"סהוה
 אע~ במ~

 פלוגתא תליא לפ"ז וסת לה שאין
 הפוסקים ופסקו הב"י דברי א"ש ולפ"ז היטב ודוק ר'בדברי ד~ב~~

 דהב"י כ~
 דם ~~יאה ~מכתה שתדע ~ריכה וסת לה דבאין ס~ה כדעתסובר
 לטהרות מתיר הראשון ספק ואין ה~"ך ~קו' ס"ס הוה דלא פעםבשום
 ודו~ק טהור ה~ור מן הבא מכהדדם

 היט~
 הב"ח קו' ומתורץ

 שהקשיתי קושיתי מתורץ ולפ"ז לובליןו~ר"ם
 ע~

 שתדע מנ"ל הב"ח

שמ~
 דוקא א"ש הנ"ל דברי ולפי דוקא במקור ~ה יש

 א~
 יודעת

 אם אבל כנ"ל הוא חד ספק שם דלא ס"ס הוה במקור מכהלה שי~
 י~

 לה
~כה

 במקו~
 דשם ספיקא ספק הוה לא אחר

 ספ~
 ו~וכח הוא חד

 ברורים הדברים כי היטב ודוק מלובלין מהר"םכדעת
~ 

~~~~
 לירדבאתי

 לעומק~
 דיש כיון הנ~ל דאתתא בשריותא הלכה של

 שתדע צריכה אינה מכה כאב ומרגשת וסתלה
 שמכת~

מו~יא~
 לעולם לבעלה אסורה תהא דאל~כ במכה תלי' פעם בשום דם

 וגם ברמ"ת הש~ךכמ"ש
 אינ~

 כיון במקור לה יש שמכה שתדע ~רי~ה
 במק~ר לה ~יש במכה ותולה ברישא קתני מדלא זה ומוכח וסת להדיש
 היינו מקום באותו מכה לה יש ואם ברישא דנקט ~והא ודו~קדוקא
 השואל לדעת לובלין מהר~ם עיי' בפרוזדוראפילו

 כ~ וד~
 ש~יין

 ~קא ~ור בעי' וםת לה ביש דאף~וא ש~
 לד~

 אלא ליתא וזה ~ב~ח
 קאמר לאהב"ח

 א~
 לה באין דברייתא בסיפא

 וסת~
 וא~כ

 אש~
 זו

מותרת
 ~ע~

 ~~ש אבל
 הח"~

 כמכה אינו דכאב בתשובה
 וא~

 לדעת

 א"כ דם שרואה בשעה כאב מ~גשת ~~~א ב~~' ~~~א ~~'ה~~ז
זו אש~

 שאינ~
 לפרקים רק תמיד כאב מרגשת

 אסור~
 אבל וסת לה שיש אף

 כ' כבר דהנה להחמיר אניח~כך
 מ~

 בד~ת הש"ך עם הב"ח שמחולק
 בא~~ה~~~כי

 וסת לה שיש
 תו~

 וסתה בשעת ושלא בוסתה
 מכה לה באין אף הש~ך ולדעת מכה לה ביש דוקא הב"ח לד~תב~דדין תו~

 ומראה טמא מכה לה דבאין הב"ח כדעת לומר ~יש אומרוא~י
 פני~

 ~ם
 דבאין הש"ך כד~ת לומריש

~ 
 טהורה ג"כ מכה

 פני~ ומר~
 ד~ה

 ~ו' להקשותיש
 ~ו~

 דאמרי' י~ח דף דשבועות אגמרא
 לאו ~י ~ן עליו וחייבין טמאין א~יום שלו עד על דם נמצאתנינא כניס~ ש~

 ב~לא לא וא~ניסה לוסתהבסמוך
 לוסת~ סמו~

 בתוס~ יע"ש ואפרישה
 המרדכי ד~תולפי

 כיו~
 דיש

~~ 
 ק~ן עליו וחייבין טמאין אמאי וסת

 ח"צ בתשובת זו קו' מ~אתי ואח~כ ודו"ק ב~דדין ~מית~י איכא~א
בש~

 עליו ו~' י~קב מנחת
 ח~~

 סיני הר אצל שמיטה ענין מאי וז"ל
 שבא במרגשת איירידבשבועות

~ 
 בא~ה איירי והמרדכי המקור

 גאון מן מדרבנן כתבים דשמי~ת אומר ואני עכ"למרגשת
 ח~

 ~ו~יא
 עד תורה דבר טמאה האשה אין שם דאמר אהא האשה פרקדנדה

שתרג'~
 עלה ופריך

~~ 
 זמן אחר קרבן עליו וחייבין טמאין דאתיום

 ד~א אנא מק~ן פטורין זמן אחר אמאי דארגשה אי ה"ד מק~ן~~ורין

 ואפ"~ארג~
 לעולם ומשני קרבן חייבין אתיום

 ד~~
 ואימא

 בשעת ש~א אמאי לדוכתא המ~י קו' הדרא ו~~ז הוה שמשה~גשת

וסת~
 קרבן חייבין

 ניחו~
 אימא דא~ש' והא בא ה~דדין מן דלמא

 היטב ודוק היה שמש ~רג~תבא~'
 וי~

 ~ב"ח סברת לפי ~תרץ
 לה ביש א~א בצדדין דתלי' המרדכיקאמר ד~~

 מכ~
 דשבועות דסוגי' י~ל א~כ

 יש דהנה לתרץ צריך הש"ך ולד~ת מכה ~ו באין דאתיום ל~~'מוקי
 דיש כיון ב~דדים תלי' וסת לה דביש ~אמר אמאי אמרד~י~הקשות
~~

 ו~א בזמנו א~א בא ~ורח אין חזקה ו~ת
 קוד~

 למ"ד בשלמא לכן
 ~א אפילו וא~כ דאורייתאוסתות

 בד~
 דחזקה טמאה וסתה בזמן

 אבל ב~דדין ותלי' בא לא ודאי לכן דקודם י"ל ה~נ בא בזמ~ואורח
 דרב~ן וסתותלמ"ד

 וא"~
 ~ליא חזקה לאו

 הי~
 בדקה לא אם לטמאה

 בא אורח דאי~ור בצדדין וסתה בזמן שלא ~תלות אין ה"נ וסתהבזמן
קודם

 וי~ ~~~
 ארגשה בלא איירי דהמרדכי לתרץ

 שהל~~
 כשמואל

 דהלכתא להוכ'ח שהאריך י~~ב שב בס' ~ע' מדרבנן ~מאהא~גשה דבל~

כשמוא~~
 ולפ~ז

 א~
 בלא מ"מ דרבנן דוסתות

 ארגש~
 דחזקת דאף

 חזקה ואתיא דרבנן חזקה הוה מ"מ המקורמן דמ~~
 אור~

 בזמנו אלא בא אין
 לחזקת ועקר דרבנןדוסתות

 ד~ב~עות סוגיא אבל דרבנן המקור מן דמי~
 דאורי'תא דהוה בארג~האיירי

~~ 
 אין חזקה אתיא

 אור~
 ~~א בא

 ולא דאורייתא דהוא המ~ור מן דמים ויגרע דרבנן דוסתותבזמנו
בהר~שת תלינ~

 ש~~
 דב~א ~~ו~~~ו ולפ"ז ברורים הדברים כי היטב ודוק

ארגשה
 הו~

 י~ דרבנן
 אשה להתיר

 הנ"~
 שאמר גוי רופא מסל"ת ~"פ

 אחוריםדמן
 ש~ נ~ שי~

 כ'~ן הנ~ל דקים ~תמים באו מכה
 זה בא מאין הרופא את ששאלואף ארג~~ ד~~

 הד~
 מ"מ בא הכל'ות שמן ואומר

 שאינו ~יון מסל"תהוה
 יוד~

 ביו~ד הט~ז ~~' וכמו שבו וה'תר איסור
 ~~~סי'

 הרמ~ת ב~שה נאמן גוי רופא דאין ק~"ט בסי' דאיתא והא
 או ה~א שמש הרג~ת אי ומסו~קים בהרגשה אייריהתם

 ל~
 דכיון

 אין לכך דאורייתא ס~יקא והוהדא~שה
 הרופ~

 היכא אבל נאמן גוי
דלא

 ארג~~
 גוי רופא דרבנן דהוה

 ~א~
 לרופא ישאלו אם טוב ומה

ישרא~
 ובשב לובלין ר"מ בתשובת ע' נאמן דלכ"ע מומחה

 יעק~
 ודו~ק

 מן ראיה ~יאין אין אבל המתיר כ"ד בעזה"י ברורים הדברים~י
 לזה שיסכימו עדהמתיר

 גדולי~
 בארץ אשר

 יעקב תולעת פי דברי ה~
 איש ולאה~טן

 מבוט~אט~
 בהרב

 מו~ המנו~
 ז~~ל זיסקינד אלכסנ~ר

~ 

 ספר בע~מ"ח מ~רבשאלה
 מ~~~

 לחם

~~~
 ~~יו ~~ ~~~~~

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

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

 ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ו~ ~~~
 ~ו~~ו

 ~ו~
 ~~~ו

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

 ~וי~~~
 הגדול להנשר נו~תי להריםאנכי~~

 בע~
 אהובנו נ~ו ~י ~נפים

 ב~ו~ נ~ענתי אך מ"ואדוננו
 גדולתו

 ש~
 ~יא ותורה ענותנותו

 ~לכהוללמוד
 ז"ל ר~א הרב הנה צריך אני למ~

 סי~ בחו~~ ~~
 וי~א וז"לפ~ז

 דה~
 ויש ונו~ל בנשבע

~ 
 בלא נו~ל המס~יעו ~א



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

 הב"ח הרב ו~ו ~רזנ קשה גדונ אדם ורא~י~ו~
 חולק ס~דס~ בתשוב~ ז"~

~  ו~~ 
 לנשבע פוטר ע~א שאין לא~יתו א~ת ~דין

 בידנו ואיןונו~ל
 ה~פט א~ת ~~ני ב~ן ~לם ע~די שני בין לה~רי~

~
 א~ו לפני אדון והנני ~שה הל~ה

 ~קרק~
 ~הו

~ 
 שנ~פקתי

ד~
 הנז~ר בתשובה שם ז~ל ~ח

 נר~
~ דפי~ ~א  

 פוטר ש~א
~ש~עה

~  
 שהרי באש~י להדיא ~ד~~ח ל~וחזק ב~י~ אלא ~ינו

~
 ועוד

 ~~ א~ ק~
 שאינו ~ח או ה~חזק ~ח ~רובה

 ~וח~
 אבנ

 אינו ~וחזק ~י~ב~סייע
 ~שבו~ ~וט~

 והנה ע~"ל
 ~כאו~

 הי'
 ~ל הב~ח ~ל~~~ת

 איפ~א ~וכח הר~"ש של ~שונה ~~~ ה~
~ ~דברי גם שם דז~ל פוטרו להתובע ב~ייעדא~ילו  

 לל~וד יש
פו~ו ד~

 קם אבל קם דאינו הוא חטאת ול~ל ~ן ל~ל ~דדרש~ ~שבו~

 ~ש~לשבו~
 ק~ ~יעט~ דלא

 ~טור ובין לחיוב בין
 א"~

 זו ~ראיה

 ~יד לה~יא ובין ~~ור ~בין ל~יוב בין לחלק שאין נ~י~ש~
~ ה  דקם קא~ר סת~אדקרא 

 א~ לשבו~
 נ~ד עיון ב~עט

 ד~"~
 ד~שנה

 הנשבעין ~ל שנינו~לי~ה
 שבתו~

 שפיר לפ"ז ~של~ין ולא נשבעין
 קם א~ל ~דא~ר ז~ל ה~~שדקדק

 ~ש~ לשבו~
 אבל לפוטרו אפילו

 דאפילו ~~אן~הוכיח
 להתוב~

 ל~י~ר דאיכא קרא ~יעטי' ~דלא פוטרו
 איצטרךדלא

 ~ל~
 אש~חן דלא דכיון ל~~~

 בתו~
 נשבע שיהא

 ונוט~
א"~

 שם ~יתי ושוב פוטרו ע"א שאין ל~עטי' איצטרך לא
 ש~ת~

 ~ב~ח
 דחשיד דקא~רי' ל"ב דף העדות שבועות בפ~ להדיא איתא וה~יז"ל
~אן

 אילי~~
 הוינא לי א~הידת אתית אי ~וה ליה דא~ר לוה דחשיד

 ע~"ל ה~וחזק ~יד ל~ו~יא ~טר ה~ייע ~ד דאין אל~א ו~קיל~שתבע
 ל~אורההנה

 הי~
 דנתחייב הי~א ע"כ דהא ז"ל הב~ח על להקשות ~ום

 ~שבועה פוטר אינו ה~ייעו ~"א לה~שוד ויש ש~ועהה~~וד
 אם ~גון שבועה קרבן שחייב בע~א ~ודים ה~ל הש"ס קא~ר לאא~י דאל~~

 החשוד דא"ל ש~נגדו ונשבע עדות לו יודע שאינו להח~וד ע"אנ~ע
 לא א~ידת אתיתאי

 הו~
 אע"~ ~~ני שקיל

 ה~סייעו ע"א שאין
 להנתבע פוטרו אין ~"א אם איפ~א ק"ו א~ינא לפ"ז פוטרולהחשוד
 החשוד ~יד לה~יא ~תובע יפטור שלא ~"שהחשוד

 א"~
 אין

 ושקיל ~שתבע הוינא ה~א ~~ר דשפיר ונוטלין נ~ין לשארראיה ~~א~

א~
 דבשל~א הוא פריכא דק~ו נלע"ד

 לפט~
 ע"א ~י לא החשוד את

 ה~ לאשתבועי ~חשוד ~~י דלא ד~יוןלפוטרו
 שאיל"~ ~וך

 שוב
 ~א~~ ~~ון ~פוטרו ה~ד~י ל~

 ~ויב שאינו ד~יון ~~וד התובע
 פ"ק הרא~ש ~' בו ו~יו~א לפוטרו ה~ד ~י ו~שבועה לישבעאלא

ד~יעא
 וע"~

 ~ן צ~ל
 דאל~~

 יש אד~ה
 ראי~ להב~

 דק~' ~ד~ת~נא ודאי אלא ק~ו האי אי~א ונוטלין נשבעין בכלדהא הב"~ לדברי ~~אן
 ולא ראיה ~~אן אין א~כ הוא~רי~א

 ז~ל ~"חעל צ~~ א~ן ז~ל הב~ח לד~רי סתי~
~~ 

 ~י ~' ס"ק ~~ב ~י' בש~ך וה~א י"א ~לל הרא~ש
 ב~לשכופר

 וע~
 ד~ד ול"ל ונוטל נשבע ש~נגדו חשוד ~וא ~~חישו

 דנתחייב ד~יון ה~ייעו העד דהוה~פט~ו
 ~א שוב העד ~י שבו~

 לדברי הנז~ר דשבו~ת ~וגיא ראיה אין לפ"ז ע~"ל לפוטרו העד~וכל
 דנתחייב ד~יון~ב"ח

 שוב העד ~י שבו~
 ל~

 העד יו~ל
 לפוט~

 א~כ
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