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 רוב יהי~ שהציקארי~ אך ול~ת~רב
 ע~מו מק~ניות תבשיל ב~וכל בללמ~זי ול~
 וכמ~ בל~ ל~ כמ~ ~הוי מותר ס:דליכא ~~~י~
 ד~ם

 אם א~ילו ד~ותר מק~ניות בתב~ילנ~ל
 ~ש~יםלפ~ות נ~~

 ודל~
 א~ד שה~שיר ~~ו

 ו~~י~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~"~~
~~~~  פלילי עון הוא כי מבוררים שאינם מקטניותלעשו'

 הרב עמדי והסכים בעין חמץ לידי שיבאחו"ש
 כמ"ר וכו' הגדולהגאון

 אב"ד ~~י~~ ~~~~
דק"ק

 ~~~~~ים~

~~~
 הגדול הרב קושית לתרץ באתי אורחא
 דפה להלומדים שהקשה אורחעובר

 במ"א הובא ס"א) תנ"ט (סי' א"ח פסחבהלכות
 שהרמב:'ן קכ::ד) (~י' הרשב"אמתשובת

 ש~
המצו~

 בתים מט::ו יותר הרבה רחוק לפורני
 י::ד כלל הרא':ש מתשו' המחבר ~ביאובס::ב
 אם בידים ונתחמם בבצק שנתעסקוואחר
 העיר לא אמאי יחמיץ מיד עסק בלאיניחוהו
 הנ::ל מהרמב::ן המחבר פסק ולסתור בפההמ"א
 מט:'ו יותר התעסקות כל לאחר המצותששלח
 נמצא זו שקושיא אמרתי שמעתי וכאשרבתים
 דמשמע וצ"ע לשוני כך בצ"ע ונשאר בס::זבד"מ

 כתבו שהרי סברה האי להו לית ורי::ודהרא"ש
 בשיעור משערינן לא בידם שנתחמםש~חר
 (םי: הרשב::א בתשו: משמע ת"ה ובדברימיל

רכ::~

 הי: הרמב"ם שכ:
 שו~

 שהי' לתנור מצות
 היה ולבסוף בתים מעשר יותר מביתורחוק

 וישהו מלא יהי: התנור שמא חושש שהיה~י~נ~
 מיל משיעור יותר~~~ות

~~
 ~ ב~מ~

 הח~י כי ק~ה
 שיעור הגאונים ~~ם עוברין אלובפ' האגוד~ הבי~

 ~בית אבל בו התנור שאין בבית דוקאמיל
 פ~ות הוא וא~ילו ביותר חם הוא בושהתנור
 מגמרא משמע וכן עכ::ל מח~ץ הואממיל
עברה

 בלא וע:'כ דאסור ומ~יק ~אי ~לש~
 א"כ אסור בלא~ה דאל~כ מיל ~~~ורשהה
 שיעור שהה דלא כיון אםור מה מפניקשה
מיל

 א~
 ונ~רכת דל~ה היכא מיירי ע"כ

 מיירי המחבר ניחא ובזה בו שהתנורבבית המצ~
 הרמב~ן אבל יחמיץ מיד אז בו שה~נורבמקום
 ל~ונו כ~י בו התנור שאין ב~קוםמיירי

שלת שכת~
 ~מ~ו~

 היה לא שהתנור משמע ל~ורני
 ש~יןב~י~

 הי' התנור שהיא ה~ורני כי המצו~
 ~דעתו ושיער מהביתרחוק

 ש~
 שיעור ישהה

 יהי' התנור שמא שירא בתר אךמיל
לא ע"כ כן מלע~ות מנע מיל מ~יעור יותרוישהה מל~

 הו~ר~
 המח~ר כי המחבר על ל~עיר המ~א

 פםק כי הוכחתי ומזה בו שהחנור במקוםמיירי

~~
 אגודה בשם שהביא הח"~

 לח~
 בין

 ל~י גם נכון הואמיל בשיעור תנור בו שאין בית ובין תנור בושיש בי~
 האחרוני~

 המחבר
 תנור בו שיש בבית המ~ות ~ורכים שאנוע::כ וה~~~~

 מיל שיעור שי~הה קודם ו~אפות לזרז~ריכי~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

 גי~ן
 ~ק ~י~ן ~י~ ~~~~ ~ו~~ ~~~~ ~~~':~

~~~ ~~~ ~~~~ 
 ~~~ ~~~~~~ו~

 ~~י
 ~~~~ו~ ~~ו~~ ו~~~ ~~ס~ ~ו~~ ~~ו~ו~

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

 ~~~ו
 ו~~~

 ~~יו
~~ 

 ~~~ח לאחר ~קמח ~מותר למעשה~~~~~
 ~~סח עליו שעבר ~מץ בכללולא

 פריך זונה אתנן גבי ע::א במסכת דאיתאהוא
 והא ב~שיטותהגמרא

~ 
 כל לן וקיימא משכה

 לא משך שלא זמן כל ~וע~ם דשכירותהלכתא דהכי מכלל ב~~י~ות הגמרא ד~ריךהיכא
 של~ב ~~' בח':מ ל~~ק הרמ~א הביא וכןקנה

~~ד~
 ליתן ליה ואמר ~ועל ~שכר בעה"ב

 ~תן יכול בשכרוח~ץ
~ 

 ולא ה~איל דמי' אח"כ
 ור"נ אשר~י בשם והביא קנאו לא הח~ץמ~ך
 שלא דידן בנידן ע~כ דע~א ב~רא~רק

 והב~~~ב בעה~ב ברשות ~וא הקמח ה~ועלעדיין ~~ש~
 יכול ועוד ~ק~וק בלי מותר ע"כ ח~צומכר

 ~ני~לצר~
 החמץ ה~ועל ~ב~ל כיון אחד

 ובדר~נן~~בנן הו~
 דל~ היכ~

 כמו הערמה שייך

 הרב על לסמ~ך יכול ת~שיליןבעירובי
 הן החמץ ~מוכרבעת ~~ור~

 מ~
 למכור שהרשו

 וה~
 מי

 בעירובי וכמו מכי~ה בכלל יהי' למכור עדיןששכח
 החכם על לסמוך י~ול ש~~ח היכא~בשילין
 כי זה כן כמו ב~שיעה ולא עירב דלאהיכא
 שעבר ח~ץ שמעון ר' ~קנם מה לומריוכל
 ב~שיעה עליו שע~ר הי~א ה~~חעליו

 ש~ירשו וכמו הכא כיבשוגג ול~
 בת~רו~ות רק זו ב~ברה להתיר ~כול שאין~גם ~~~ ~ב~~ גאוני~

 ~ודא~ ולא וב~ו~קחמץ
 חמ~

 בכל זו כקמח
 ס~ס לעשות יוכלזאח

 בקמ~
 לתתו לא ~מא זו

 שלתתו ואת"ל ח~ץ גרע~ן בהם הי' ולאהחי~ים
 כנגדם ~~ ~י' שמא ~מץ גרעין בהם היהאו

וקמח
~ 

 לחדודי רק ~בא~י לא ~ה כל הוא בלח
 ל~~יר ודיבעלמא

 ב~בר~
 ~י רא~ונה

 ~יאד~~י~ו~א מי~~~
~ 



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

 ~~ ~ס~ו~ י~
 ~~~~~ ~~ ~~ ~ג~י ~~ו~י

'~~ 
 ~~~י~ ~~ו~~

 ~~~ ~~~~ ~ו~~ ~~ ג~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~י~ ~~~ ~~~~~~~~
 ~~סו~ ו~~י~ י~~~ ~~~ ~~~ ~י~ ~~~י~~~

 ~~י'
 ~~~ ~י~ ~~י~ן ~~ זו~~ ~יסו~~

 ~~י~ו ~~~י~~~
~~~~ו ~ו~ ~~~~~ ~~ ~~~י ~~~~י ~~ ~~י~ ~~~ ~~~ ~~יםו~~

 ז~ י~~~ ~~
 ~~~~ו~ ~י~י~ ג~ג~ וי~~ ~~ו~ ~ג~י ~~ין

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

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

 ג~~~
 ~~~~י

~~יס
 ~~ ~ז~ו~ ~~י ~י~י~ ~י~~ו~ ~~~

~~~י~
 ~ז ~יון

 על~~~~~
 ~~~ו~ ~~~

 יש
 לסמו~

 בו~אי
 י~כי

 ראי: ל~ביא
 גמור~

 ~~מם~ת
ש~ת

 (ד~
 ד:)

 מת~י~
 או~רים וכי א~י רב לה

 התוס' ~~ק ו~ן ~בי~ך ~יזכ~ כ~י ~טא לאדםלו
 ו~טא ע~וד אמרינן לא ~בירו ד~שע ב~~וםשם
 שאל~ אך ~ם עייןו~~'

 בס~ק עומד עדיין שני:
 אפש~ שא~י הציבור א~ ל~ילשמא

 אך ~מו~ר
 ל~ביאיש

 רא~
 שמותר

 ממסכ~
 וא~ר ס~~דרין

רב
 ר~ אמ~ י~וד~

 שנאמר ע"ג ל~בוד ד~ד ב~ש
 בא דודוי~י

 רא~ ואין ~רא~ ע~
 אלא

וכו' ע~~
 ו~נ~

 ו~ו: קרוע ~ארכי ~ו~י לקר~תו
 יא~רו לדודלו אמ~

 מ~~
 יעבוד כמו~ך

 י~בוד מו~ב בני יה~גני שכמו~י מלך~ו א~~ ע~~
 ~ו~ב ר~~י ~י~ש ב~~ה~יא ש~ש י~~ללואל ע~~

 לבדי אנישא~לל
 ו~~

 כל או~ו י~ל~ו
 כי או~ו ~ה~אה מ~ד א~~ מ~עם ~~ירשעד ה~ול~

 מ~נוהסיבה
 מ~~

 י~ת בן ~~וא
 ו~~וכ~ ~וא~

~~ר~~
 ~ורר בן

 ו~ור~
 ~~~ל ~דב~י ו~צינו

 ~~ ~~~~ ~~~ו~ ~ו~~ ~ו~ ~~~~~~
 ~~גי~ ~~ ~~~ן י~~~ ~~ ו~ו~~~~י~

 ~~~ו וד' מ~~יל דר~יו לכל דודויהי
 ~ול~~

~~לכ~
 כמותו

 בכ~
 ו~~א מ~ום

 למ~~~ ~~~
~~~ו~~

 ל~בור
 עביר~

 ל~~יל כ~י ב~~~~ו ג~ולה
הציבו~

 לפירש ואפילו
 ע~ ה~י~~

 י~~ב ע~ן
~לומ~

 ל~בוד לב~ש לדוד ~~~ילה דוד על זכות

ע~~
 בלב

 ונ~~
 הי: לבו ב~רב כונ~ו רק

 א~ר ~~תבוז~ו ל~~~י~
 ישת~ו~

 ב~ר לא ולכך וכו:
 א~~תב~בי~ה

 מע~~ ב~ שי~
 ~~ת

לומ~ יו~~ ~~
 דא~ר אזיל ל~י~~ו ~ב ה~א ~י רב ד~ת

בכל
 מ~ו~

 ~פני ~~מ~ם שא~~ו
 מראי~

 ב~ה ב~רק דתנאי ~לו~תאאיכא א~יל~ כ~ב ~יי~ל וא~ן אסור ~~ריםבחד~י ~~י~~ ~ין
 (דף ~ש~

מ"מ ~~~~
 ~י~ מע~ה והאי כן ~לכ~

 וא~ילו אסור ~למאלכו~ה וב~~~ ~~~י~
 ד~ד ~~צ~ ~~~~~

לפנו~
 ל~ד מ~~:ג ~צת

 ~~ת אח~~
 או~~ ובז~

תי~~
 ~ג~ורא

 בע~~
 י::ב~ ~~~

 אלא
 נ~אהאי~י ~~ א~מ~

 כ~~~~~ו~
 ל~~ג

 מו~~
 איני ג~ז

 דוד ~~אלו~ר י~~~
~~~ 

 ל~~סם
 שא~ ~דב~

 י~~~ו
או~ו

 בודאי ~~~~~ יהי~ ~~
 כלשי~או ~~ש~~ הוכ~~

י~ב תנ~~ ו~ו~ ~~~~~ו~ ~~~~ ~~~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 לה
 קי~

 מפ~י ויטלנה י~חה לא ~"ג בפני
 דאיםור נמצא וכו: לה כמ~ת~והשנראה

 ~כנה במקום לבד י~בורואל יהר~ ~ין מראית מ~~י דאסור במקוםאפילו ~"~
 אי~

 משום
 ~ל הר"ן ~שם הרמ"א כדהביא י~בורואל יהר~

 (ב~ימן הנ"לה~מרא
 ק::נ~

 ראי' ו~וד ד~ה ביורה
 נ~שם מסרו ל~ה ו~זריא מישאל מ~נניא~~ור~ת

 מ~אית מ~ניאם
 ~י~

 אלא יהרג לא
 דרצ~

 דוד
 יחללו לא אך ~~~מול~בור

~~ 
 כי הציבור כל

 מ~~ג א~ילו גדול ש~שחילול
 כדאית~

 ביומא
 אין מחה"ש לבד מכפר יוה':כ עבירותכל ~~
 מכ~~ת מיתה אס כי תשובה ולא~כפר יו~~

מוכח
 א~ילו ~~ירה ל~בור אדם שר~אי מז~
 רבה מ~~ירה הציבור את ל~~ילגדולה

~~~~~
~~~~~

 ~~ ו~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~ו~~~~~~~~
 ~~~י~~ ~~~~ ~~י~גי~ ~~~

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

 י~ו~

~~~~~~
 כמהל~י

 פוסקי~
 נבלה היא

ולכמה
 ~וס~י~

 טרי~ה היא

ד~י~~
 ~~מ~א

 (ד~

 יהודה רב ~~ר ~::א) ט:
 ב~י~נים ~יבדוק צריך ה~בח ~~ואלא~~ר
 ~ן אלי~זר ~~ ה~מרא ומםיק ~~יטה~א~ר

~~טיגנו~
 אומר ינאי ב"ר אלי~ר ר' מ~ום

 נבלה תנא במתניתין באכילה וא~ורה~~י~ה
 ש~וטה ב~~קת דלא משום במשאומטמאה

מ~ז~ינ~
 בה~~ה דאמר הונא כדרב לה

 אי~ור~~זקת בחיי~
 ~ומד~

 והרב וכו:
 אל~~

 פסק
 במ~א~~~מ~ה

 כנביל~
 הרמב~ם ו~ם

 ~יבת ~ח~יר רק רבו~~י~ת הו~~
 מ~מא~

 במשא
רק

 נ~ל~ ~ת~
 ו~~ל

 ס~~
 ~~וסקים בין

 א~

 ~ ~~וגן~~
 במשא דמ~מ~ה ג~כ הרמב::םסבר

 והתב"~
ה~ל~

 ~טמאה אינה ד~"מ הרמ~~ם ל~~ת
 דהיא פםק כ"ה) םי~~ן ~בי~ד הש"כ וגסבמשא
 שמואל בית ותשובתנבלה

 אחרו~
 יו"ד חלק

 נבלה םפק שהיא הש"כ שד~ת כתב ט~~)~סימן
 ומה~מרא בנו א~ לש~וט א~ורוא"כ

 מוכ~
דמטמא~

 אי~ור דברייתא ~נא מדיליף במשא
אכילה

 ה~זק~ מכ~
 ממילא נש~טה דלא

 ולא באכילה דל~סרה ' נבלהכדין מטמא~
 הרשב"א כסברת או דםתרי תרתיהוי ל~מא~
 טומאה ל~נין ד~םב~דושיו שהבי~

 הנ~
 חזקת קצת

 מטמאה שמתה חיה וכל לפניך דמתה כיוןאי~ור
 טומאתה מידי ~~וציאה בא אתהומ~~ק

 ל~
 ~~יות ולפי ' ר~"א ~~און הביא וכןתו~יאנ~
 ל~כשיר ~ציתיד~~י

 פש~ ד~נ~
 דא~ורה ה~מרא
בא~ר



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~"~~~~~~  שהודה דכיון הסי~ניס בדק שלא לי שברי~אמר

 ~ל~~
 אינו ~הוא ע~מו על העיד הרי ב~ק

 ת~שה ~אל"כ מומחים שח~טה אצל מצויםהרוב ~~
 ש~שאלהקושיא

 להרא~
 והביא

 בתשובת~
 (כלל

 ~י~ן~'
 י"ד~

 מ~ש
 ~רו~

 שחיטה אצל מ~וין

~ומחי~
 מותר

 בדלית~
 ה~ימנים בדק ובדלא קמן

ונחתך
 הרא~

 אסור
 ובז~

 יוכל
 לתר~

 ~ברי

הרמ~~
 ~נבלה פסק כאן הד~י יקשה דלא

 שאינו ~מי כתב ~' ובפרק לעיל ~מבוארכמו
יו~ע

 הלכו~
 שחיטה

 ששח~
 ~סור עצמו לבין בינו

 נ~ילה ~פק קרו~ה וה"ז משחיטתולאכול
~ל~ל

 החלי~
 דכאן מו~ח אלא ודאית דנ~ילה

 הרוב מן אינו שהוא מע~מו ~מו~ה כיוןגרע
 החליטו ברי דאמר אפילווגם

 רו~
 הפוסקים

 באכיל' מ~ר~נן אלא א~ורה אינה הבה~ה~~וף
 דבאמת כיון וטעמם והר~ב"א התוס'ובראשם
 ~רו~ רו~~וי

 הסימנים רוב ~ו~טים השוח~ים
ורבנן

 הו~
 קנם ~צד ~הח~ירו

~ 
 מי~וט ~~מכו

 אינה ~הבה~ה וכיון ופלגא ~ל~א והו~לחזקה
א~ורה

 ~ל~
 והכא ברי ~~~ו~ר א~ילו מדר~נן

 ~"ס דהויב~ניני~ו
 בדרבנ~

 ש~א ס~ק ל~ולא
 ש~ט ש~א ~דק ~א ואת"ל~~ק

 כ~וג~
 וב~~ט

 מומחהשהוא
 וכ~

 מיד ~בדוק ר~ילים ה~וח~ים
 שהגיד ימיו כל שע~ה כמו א~זקתו ~ברא~וקי
 הגם בחיו הראשון פעם לו אירע זהכי

ש~ה~כ
 הרגי~

 ~רבנן ס~ק ~לבו שבדה ה~~ז על
 דרבנן ס~יקא נ~צאו פ~מים כ~ה ~ילקולא
 והט"ז~חומרא

 ~ם"~ ~~י~~
 ס"ק

 כ"ז~
 הש~כ וגם

 ~~ק ~ק"י ב~ימן~~צמו
 ם~~~

 כנ~~כ כן הביא

ו~ו~
 רובא

 ~הכ~
 תלי

 ב~ע~~
 במס~ת ואיתא

 וכו~ הנכרי ~~ן בהמה הלוקח נ"ט) (~ףב~ורות
 תלי דלא רובא בתר אזלינן הי~א אמררבינא
ב~~שה

 אב~
 ד~~י רו~א

 במ~ש~
 לא

 א~לינ~

 כתיקונו המעשה עשו שלא אפשר כיבתריה
 במעש~ ~תלי רובאוהכא

 לא הרמ~::ם אך
 הביא לא הרא~ש וגם בפסקיו רבינאדברי ה~י~

 ~הולכין מוכח ו~::כ ר~א של התירוץרק
 דא~:~כ ~מע~ה דתלי רו~א בתראפילו

 שחוטה תרנגולת מ~א בדין א' מקומותמכמה מוק~~
 וכאן מצי~א בב~א מ~ומות ב~'~שוק

 ~נתן מי דחולין שני פרק ~תוספתאואיתא בחולי~
 יו~ע ואין ל~חוט השוק מן לא'תרנגולת

 ~מת חבר ו~ם הרוב~ אחר הולכיןטיבו מ~
 ו~ית יומן ~ני פירות מלאה מגורהוהניח

ב~~קת שהו~
 חמ~

 ע~י בא ~הכשר שכולם אף
 אמנם מעשה נעשה שלאואפ~ר מע~~

 קי~
 להו

לר~נן
 שרו~

 או
 חז~~

 שעושין
 כ~

 כגון
 א~ל~~וין רו~

 שחי~~
 יוד~ים שאנו ומכש~כ מומחים

 ה~ימנים בודקים כולם ו~ם מומחהשהוא
 ידו מתחת מוציא ~אינו חבר על וחזקה~חיטה אח~

 שאינודבר
 מתו~~

 הם ח~רים הכל חמץ ו~בדי~ת
 בעינינו ראינו כאילו ע~ז סמכינן חמץ ~דיקתא~ל

 וכמש:~כ כתי~ון זהשעשה
 ~~רל"~

 על
 הגמ~~

ב~~חי~
 ~ד~

 וכו: לחבירו בית המ~~יר י~ד)

 בדוק בחזקת~~יי::ל
 וה~

 רוב מ~ח היא חזקה
 היא אפילו בזמנו ~בודקים~~א

~~~~ 
 ~~~וי

 מ~~~~~ני ~~~:~~ ~~~~~~ דח~~ן אים~רא איתחזק וגםבמע~ה
 דבדיקת

 חמ~
 דרבנן

 ו~~
 ~ט::ז

 מ~יק הב~ר מלחה אם ש~~~ופקת באשהכתב
 בתר דא~לינן מ~וםל~ו~א

 רו~
 ~מולחין

 ~ג~

 איסור~ד~יתחז~
 ב~ע~~ תלוי והרוב דדם

וה~י~ו~
 ~לא מ~ילא

 כיו~
 ב~ך ~~ו~גלה

 הקושיאה~"ז וע~
 מבכורו~

 הב::א הניח
 ב~::~

 וגם
 ~וב לא כי ~ליו ה~~יז דלעיל~נה:~כ

 והנה לקולא דרבנן ס~ק מלבו~בדות ~~ר~
 קשהלא בא~~

 כל~
 ~~~כין ~י ל~יל שמוכח כ~ו

 א~~
רו~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~

 לשיטתו הולך ה~~ז וגם ~מעשה התלוי~ו~

~בםימ~
 נאמ~ות ~בי אי~ורא איתחזק דלא קכ':ז)

 אלא החתיכה כל על האי~ור אין אםדעד
 לא ובמליחה מההיתר האי~ור מ~ורר הי'~לא

 שאיני אלא החתיכה בכל ד~ם איסוראאיתח~ק
 השעה:~מ וגם בםפי~א מקילין ע"כמבורר
 בענין וב' א' בכלל מקואות בהלכותהביא
 בדרבנן איםורא~יתחזק

 כגו~
 שנתערב בחד חד

 מיקרי לא ההיתר מתוך ~איםור ניכר ~י'~אם
 שנאבד כגון דר~נן ס~ק לאסור איםוראאתחזק
 והצדק הט~ז עם הא~ת ע"כ איזה וא::י מהןא'
 בתוס' ו~ם ~רובא מצד והן הס~ק מצד הן~מו

 בד~אי גזרו ד~ן כתבד~בת
 משו~

 דהוי
 ~תב ולא נכשלים ורביםד~~יח מי~~

 משו~
 ~הוי

 וגם ב~עשה דתלירובא
 ב~מר~

 ~יכא הנ''ל
 ~םימ~ים בדק שלא בהדיאדאמר

 אםרו ולמה קנסמצד אסר~
 קנ~ מצ~

 הלא
 ~תלי ~ובא דהוה מ~ום ~דין ~צדלאםור טו~

 בתר דאזלינן מוכח ע~כבמע~ה
 ע::כ~מעשה ~ת~ רוב~

 לפעד::~
 הבהמה את ל~כשיר

 אחזקתיה גברא ~איולעמוד
 שבד~

 ~י
 תומ~י ובו~קין הם מומחים ~חיטה אצלמצוים רו~

 פעמים וכמה טבע נעשההרגל
 בודקים תומ::יכששוחטים ~ואי~

~ 

 ~~~י~י~ ~~~~~ ~~~י~ ~י~~~~~~~~

~~
 ד~ריו שכנים ~זמן מגאו~יהסכמות ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~

 לנקות~שידע
 השעט~

 בהשק~ה אמרתי מהטלתים
 יש הראשונים על לעז ~~וציא שלאראשונה
 כלל לחוש שאין ~~~מה~א~ה

 לז~
 דא~תא

 והרא"ש הר~ש והביאו ~כלאים ב~"טבתוס~תא
 ~שתן שהביא בזמןשם

 וטר~
 זה וט~ן עמהן

 העו~ה אבלבזה
 חלו~

 גמלים מצמר
 כול~

 או
 של אחד חוט ~ו וארג ארנבים או צמרכולו

 בצ~צמ~
 וחוט זה

 אח~
 של

 ב~~ ~ש~~
 זה

 ונ~ער~ ניכ~ ~יני טרוף~פ~תן אסו~
 בלח לח ~~ו

 מתבטל ואיני ~~מו ב~ני שעו~ד ב~וטמשא::כ
 אך שלם חוט חו::ש נמצא לא ~:'כובטל~ים
 כש~ו~ים ~~תן נתערב לפעמים ~טויה~עת
 בחבל ו~שור מ~~ו~רים ~~א~ריק"ע~צמר

 וכשטור~ים~~תן ~~
 נתער~

 וכן ה~שתן
 בכל מצא לא שלם שחוט הנ"להאיש ה~י~
~~~ 

 ~ך
 מזה ~איש כש~מע ~חוטנתערב

 להאמ~שנתכונ~י ~מ~תו~~ ~~~
 הגאון שהרב לי וסי~ר

 מד::א זצ:'ל טעביל~' ~~~ו~
 דמינם~

 לו נתן לא
 ט~ת~

לבדו~
 טעם ~ו אמר לא אך

 וג~
 ~ני

 ל~
 נ~ת~

 ~ו נ~~~ הנסיון לראות ר~יתי ~קלב~וק
 ~ראיתי בטלי~ימקומות ב~יז~

 ש~ו~
 ~~ב~~ ~~~~ ~נים



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~':~~
~~~~

~~~~~~
'~

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

 ~~~ ~~~~~י~~
 ~ן

 ו~~~ ~~~~י~ ~ו~~ין ~~~ ~~~~ ~~~~ ו~~ו~~ ~~ו~
 ~י ~י~ ~~~~~~ ~~~~~~

 ~ן ~ו~~י~ ~י~~ ~~י~~
 ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ו~~

ביו~:~
 בשר ~~י והט~ז ה~~:כ

 שנת~ל~
 ה~י~~ ~ן

~ בו לו ש~י' או ~ימן בו לו ~י: א::כאלא

~~  וכאן זה ~הוא ודאי מכירו והוא עיןטביעת
 והסימ~ים מאומה ידע לא ה~וצא כזהבמעשה
 שהם אפילו והניקורמהחתיכה

 מעידי~
 ~~יא

 ~~כשרה ניכרת שהיא מעיד ה~~ב וגםכשרה
 ~ל~חו שאחר ל~יות שיכ~ל אסרתי זא~ בכלהיא
 אירע אולי למכור להתנות ~~טבתייםמבית
 ותתיכת הניקור לאתר ~ריפהאח::כ

 הרגלי~
 מיעוט הוא טריפותאפי~~

 דא~
 ה~יך כן לא

שוחטין
 בי::~

 ל~י~וטא דתיישינן מנ~ל וא':ת
 תתיכה תולין במםכת צ~ד) ~דף בתום'כדאיתא
 דישראל היכא אבל וז~ל ידוע מידעדנ~רי

 במקום ישראל תייש ~נוקרת בשר ת~יכתלנכרי של~
 דל~ך די~א ~ידה שניטל אע~פ מכריזיןשאין
 ד~רי~ה ניקור לאתר שנודע ל~י לנכרישלחה
 א~~כ ש~יט~~ה איר~ ~ולי אסרת~ ע~כעכ::ל
 ~אי~ במקו~כי

 א~ד כמורה דלא ~ה מכריזין
 בז~~~~ע~

~~~~~~~
 מוב~ק ~י~~ן כי להכשיר רצי~י
הוא

 כדאית~
 קי~ת ~ימן בי::ד

 ה:~~עי~

 מטור ~ביא ה~ח~ר
 אם רש::י בש~

 א::י ע~י~ת
 יר~

 ב~א
 ~תוכה ~יא א~ תו~~

 ~י~ראל~דרך
 חו~כ~

 כ~רה הגיד ת~יטת א~ר

וכ~
 שניכר תתיכה כל

 ב~
 כגון הישראל ניקור

 בו וכיוצא התזה ~אצל ו~וט דידא ~וטבנ~ילת
 הט::ז הביאומזה

 שתרנגו~
 ניקור בה שניכר

 שיש עושין שישראל כמו ~וארה שלהגידין
 התתך םימן ~שור ברגלי כן נ~י והכי זהעל לס~~ו~

 ו~יותר והניקור החתך בשר ובחת~כהלמטה
 מבית יצא לא הזה השבוע שכל אמרהק~ב

 זאת בכל טריפה שום (ה~אוינ~~)המטבחים
 שנאבד האיש~בעה::ב ~שאול בא אם~רתי
 ~כשרת~ זה בםימן והכיר בעצמו הוא ו~צא~מנו
~~

 ולא מצא אתר שאיש כזה במע~ה לא אבל
 אותהר~ה

 ~תתיל~
 (בסי' כ~איתא היטב

 ס~ג~

~~~~ 
~~~ 

~~~~~~~~~~ 

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

~~~ ~ ~~ 



~ ~ ~ ~ ~ ~  ~~~ ~י~ן~

~::~~
~ ~ ~ ~

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

 ~~~ ~~י ~~~~ ~~י~ ~~~~~ ~~~"~ ~~~~
~~~~~ 

 ו~~~י~י~ ~~~~~ ~ו~~~ ו~~~~~~~~~~
 ו~~ז

 (םי' ביו~ד דאיתא הבשר להכשיר~~~~~
 נ~מ~~ וא~~ ברמ:~א)~כ~ז

 בד~ר
 באי~ור א~ילו ~~::כ ופירש תי~~~יו לו~ראיס~ר

 היכא והיינו ~י~~תיו לו~רדאו~יי~א
 מ~ד ~די~א לא דאל::כ שלה ש~יא אולת~~ו דביד~

 הואיל נאמן דאיניא~ד
 ואת~ז~

 ~כ~ל איסורא
 בידה אין ~כשיו כ~ן~א~ילו

 ל~קנ~
 דכבר

 ד~י~ין בתוס' ד~י~א נ~מנת מ~מ~תב~ל
~~) 

ב:

~~~~ 

 ~~ד ~ד ד~ה
 ~ד~ ו~~י~ובי~

 נ~ט
 אפילו מ~מע ות~ומיןד"ה ~~א~

 אי~
 ~ידו ~כ~יו

 דלא~ת~נו
 כ~א:~~

 דווקא שכתב
~~~~ 

 בידו
 המרדכי ו~~י~ול~ק~ו

 רי~
 תת~~ד) (~י: ~ולין

 הגר::א ~~ק וכן ~::ש ~ו א~רתו~י~ה
 ו~~

 ~אי:
 הני~א ~ך דמהימנא~~חי~ה

 דאינ~
 מו~~שת

 למימר איכא ~~י מ~בירתה דמו~~שת ~יכא~בל
 דמיא לכאורה~ך

 לה~
 במ~כת דתנן

 לא אומרת וא~ה אכל אומרת אשה ג')~פרק כריתו~
 משמ~ תלוי א~ם ~ביאאכל

 ב~כ~שה א~ד ד~ד
 א~ד ד~ד אמרינן ולא םפק מיקרי א~דמ~ד

 וכן : כלום לא~הכ~שה
 משמ~

 ממתניתין
~::~ סו~

 ~ שם ~יין ר~':א תו~' הביא וכן ~~~רות

וכיו~
 וד~י מו~יא ס~ק ואין ה~~ק בגדר דנ~נס

 לא ודאי ~ו דבשר~יון
 ~ית~

 שכתבו כמו מלו~ה
 ~פ~~ים~תו~'

 ~ד~
 ~בר ג~י ר~:י בשם ~:)

 ~בל דהוי כיון לאדם ~~~י פירות והניח~~ת

 ספק ~ין מדרבנןודאי
 דשמ~

 מיד~ מוציא ~ש~ן
ודאי

 א~
 איסור ~~קת דמי לא אך מ~שרין דרוב

 ~וה הפירות כל ~בל ~תיכת דגבי ל~~~הד~בל

ב~~ק~
 ~לא בשר ג~י מ~א::כ איסור

 וכן נ~~ל~

הבי~
 ביו~ד ס"~) (בסימן אברהם ~יד

כתב וכ~"~
 הט::~

 (~סימן
 קכ~ז~

 אית~~ק איק~י דלא
 נאמנו~ גביאיסורא

 האי~ור אין אם ד~ד
 מ~היתר ~אי~ור מבורר שאיני אלא ה~תיכהכל
 איסורא את~~ק איקרא ~לא כיוןו~::נ

 בד~
ב~תיכ~

 ~~~ק ואפילו בס~יקא מקילין ~בשר
הוא

 ב~:~~ ובט:~~ ב~~ש~
 ~~ימן

 ת::ט~
ד~~ק מ~מ~

 גר~ מעש~
 י::ל

 ד~דרבנ~
 ד~ם מהני

 הספק נפל הבישול ולא~ר ~דרבנןש~~לו
 כ~ב ~"ז) (~י~~ןדה~~י א~~

 ורמב"ם רש~י ~ש~
 ~~י~ול א~ילודס::ל

 י~
 מכל התורה מן אי~ור

 ~~ו לא א~רונים ד~ל ~מן ~אמ~ום
 כיון ל~~

דהו~
 ~רוך תל~וד

 ~כמש"~
 ~דף ב~נ~ות

 כ:'~

~"א~
 ו~וד

 ~ו~~ ~לי~ ד~~ק~
 ~לי~תו

ה~מרא ואפיל~
 מםי~

 ~י~ין ב~~כת
 ~ד~

 ס::ד

 ~חו~~ אך לא לקולא אבל ~~מרא מילי~ני ~"ב~
 לרב וא~ילו מפרש מילי הני בד"ה~ם

 ~~י תורה דבשל מ~רבין בכל בפרק~אמר שש~
~ז~ה

 במקום מ~י הני שלי~ות~ ~וש~ ~לי~
 יבא שלי~ותו י~~ה לאשאם

 ~ביר~ ~~ המשל~
 ~ל י~מ~ךא~

 ~שלי~
 יתן לא אם כאן אבל

 לאאו ג~
 י~ד~

 יבא שלא
 ה~~~

 לידי
ב~ביל ~ביר~

 מו~~ כ~
 ש~ת רב

 ~אי~
 ש~ית ~~~ה

 ~וש~~~~~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ו~ה
 ~~חות~

 ~דאוריי' א~י~ א~א לקולא~~כ"ל
~~~א

 ~המש~
 תזקה אמרינן עבי~ה לדבר יבא

 בהאי ומ~ש"כ ש~תו~ו ~ו~ה~לית
 מעש~

~דרבנ~
 וטוענת כאן נמצא ~שלית ו~ם הוא

 א~לה היתה ה~א וגםב~י
 ע~

 בת~קת היום
 הסתם מן הבשר למלות שצותה והראיה~שרות
 א~~ק~~ה גברא אוקי בכשירה אצלה~ותזקת
 באכילה ומו~רת והכלים ~בשר הכשרת~~~כ

 לה~פ~~ר~
 ולא ולאתרים

~ לב~~  דאיסורא תתיכה אנפשהד~וי: מ~~~ 
 ש~ כ~

 הש~כ
 מ::א) ~::ק א: (סימןבי~ד

 הג~
 ~סיק

 על ~עיד אחד דעד ~יכאל~לכה ~~
~  דאותה ~כתישו והוא כהוגןשלא ש~ת~ 
~~~ 

 ע~מה
 אדם ~לא~ורה

 ה~~
 הנה

~~ 
 ~שחיטה

ע~מ~
 בדאו~ייתא ספק ו~נה

~  
 ~א

 שנתבאר כמובדרב~ן ~ו~
~  ~ 

 ~~ו::~ ~~ו~~~ ~~י~~ ~~~ון ~י~~ ~י~~ ~~~~ ~~~ ~י~~~~~~~~
~  

 י

~~~~~~
 לאסור א~רתי

 הלכותאו"ת ~ש"~ כמבוא~
 יו~~

 ב~ה וכיוצא ~תבשיל ~ו לבנו אם ~')~יף תקי':~ (סימן
 והכא בטיל לא עביד ו~עמא דל~~ותאמיד~

~~
 וטעמא תזותא איכא ~יסה

 ואע~~
 דב~~ד

 לא מינו דבאי~י כתב ק~ג)~סי~ן
 לן איכפ~

בדבר
 שי~

 ולתזותא לטעמא ~היא כאן מתיר~ן לו
 ~דביצה ב~::ח החו~' ו~ש~כ במינו כמיןהוה

 ~~א~ל~
 אלא לו~ה אינה דהעי~ה ~כיון

 מי~~~
 א~כ ה~ב~ן ב~ביל נתקנה ו~קדירה

 ~~~ל אתד ~ין כאילו הוה בזה ~~~~~יר~
~~~ב

 אורח~
 מה ~רש א~רתי

 וט~~א דל~זו~א ז') ס~ק ~קי"ג ~י~ן~~א~ח המ::~ ~כת~
 בטיל לא~ביד

 כת~
 ד~ם מ~מע ~ל~ון בזה

~~
 ~יכר

 א~ ~מר~~
 ב~~ם

 ב~~
 וכן

 מ~~~

 דדוקא ק~~ב) סימן(ביו~ד
~ כ  בטל איני אז במ~אהדניכר ~רנגו~ 
 עכ~

 ק~ה ~רה
 כש~~ה ביו~ד ה~ם הלא המ:~אעל

 ~ני~ר משום הטעםאין ~רנגו~
 ~ במר~

 אי~ור של ממשות דהוה~~ום ~~ע~
 ב~~

 ~לא~ו~י
מרמ~א

~~ 
 ד~::ל בי~ד

 ~ דט~
 מיקרי

 א~דשי~:~
 להביא לע~ד נראה

~  
 דטעמא

 (ס~: א"ת ~ר דאיתא אחר ממקום בטללבד
 שכתב ר~ת בשם~קי::ג)

 דוק~
 בעין ~א

 וכ~כ ~ס' ב~ל טעמואבל
 בהג~

 םי' ~~~ד
 ~דבר ~א ס"~)ק::ב

~ ~ ~י~ מ  
 בטל ~ני

 ב~ין ~איסור אם ~וקאהיינו
 בתערו~ות האיסורממ~ות ~די~ ~ ~
~ א~  

 בטל
 וכל המ::א קשהאך

~ ה  מ~עמא הדין אלאמזכירים אינ~ 
~~ ~  

 אבל
 ~~ם אינם דינו ~ה לבדמל~זותא

 ~ימן (~יו~ד~~':כ ר~
~ ~~ ק:~ב~ ~  שכת~ 



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  ~ה לבנו א~~~הו
 מאכ~

 לתקן בקדירה ~תנו או
 שמלאוה כגוןה~דירה

 בתר~~ול~
 ב~ילה אינה

 ופירש הרמ~אעכ::ל
 הש'~

 כו' לבנו אם מיהו
 ב~יל לא עביד דל~זותא~יון

 כדאית~
 בא"ח

 יתר ועלוכו'
 הדברי~

 בקדירה ~תנו או שברמ~א
 ~כל מהרא~י שכתב כמו ה~עם ~ירש~תקן
שנותנין

 ז~
 מין מיקרי זה את זה לתקן בזה

במינו
 כגו~

 במינו מין ~תשובה בעיסה ומלח מים

כיו~
 שהבאתי וכמו עכ~ל העיםה מתקנים ש~ם
 כן גם לתוד דת~ותא מה~~כ מ~מעלעיל
 להש~כ ראי' להביא יש אך בטיללא

 ק~א ~(דף קמא ~בבא להודאיבעיא
 ע"א~

 אי
 ו~סקו איפשי~א ולא היא מילתא~זותא

 ~ימן (סוף ת::מ בש::ע כמ':ש הואדם~יקא הפוסקי~
~ס:~~

 דאורייתא בין רבא מתלק ~"ב) ושם
 וכש"כ מי~תא ~זותא דבדאוריי~א מש~ע~~רבנן

 ~ב~דה יותנןלר'
~ 

 ~"ב) ס''ב
 ע~כ מקולי שם בתו~' ועיין ~'~כב~בנן דא~ די'~

 ה~תבר אך ב~יל לא ג~כ לבד דתזותאפ~ק ה~~~

ב~:~
 ד~זותא ~מ~כירין ה~ו~קים וכל והמ~א

 ~וב~יםוטעמא
 דל~

 באיסור ה~ם להתם דמיא
 בגמרא שם שאמרו וכמוהנאה

 הנרא~ הנא~
ל~יני~

 ~בי לא אבל מתזותא דמ~ה~י וכו'
 מתזותא העין מתהני דלא~בשיל

 מוכת ו~עמא ~זותא דברים ~ניהזכירו ע~~ לב~
מכל לכאור~

 ה~
 זאת בכל שרי דלא ראיות

 מונת והי' נילושה שהעיסה ~~עםמ~ני הכשר~
 ~':ב ~ימן ביו::ד ~איתא מתקלקלמעל~ע ~~

 דבר שייך דלא ~אומר מי ישד') סעי~
 ~י~

 מתירין לו

היכ~
 בפ~ב מ~מרדכי הובא מתקל~ל שהמאכל

 ר"ת בשם דפליגא הרא~ש ובשםדפ~תים
 ~י~ה בריש הרשב"אכתב ו~~

 ו~ר'~

 ~~~~ ~גי~~~~~

~~~~
 ~~יף ש~':ת (סימן דעה ביורה

 וא~ר ~צוה ממון לו ~אין מיא~ילו ג:~
 ~סק כן לו שומעין אין ~קברוהואל

 ~ש"כו~ירש ה~תב~
 משו~

 ~~~ל דתיי בזיונא דאי~א
ו~ש~

 הא ~נ~ל
 לכ~ור~

 ולא ב~מרא בעיא היא
 ע"ב) ~~ו ~דף סנ~דרין במ~כת דאי~אאי~~י~א

~י~~י~
 ל~ו

 מ~ו~ ~~ור~
 או ~וא ב~יונא

 ~~ו~

 לא ~אמר~ מ~נה נ~~א למאי הואכ~רה
 א~ר~ א~ ג~רא לההוא~~יקברוה בעי~

 מ~ום
 ~וא~ ~פרה ~שום א~רת ואי כמיניה כל לאהוא בזיונ~

 ולא מאי כ~רה ~עינא לא אמרהא
 מקום ~כל לן דקיימאוכ~ו איפש~~

 ד~~
 ~יקו

 וכ"כ ~~ומרא ~אי~ורא ~יק~ ו~ל~קולא ~~~ונ~
דס~ק הרמב~~

 לחו~~~ אי~ור~
 סוף הרמב"ם וכ':כ

 (פר~
י':א~

 הנ~ל המת~ר פסק וכן וז~יה ~~נה ~הל~ות

~א~
 ~~י

 קבור~
 סתם

 ול~
 רק ~עם בה א~ר

 ~~מ~
מ~ו~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~~ו~
 ולענ~ד ספק

 י~
 לברר

 ולפ~ו~
 האיבעיא

 לה~דה צריך אך הוא כפרה מ~ום~~בורה
 ע~ו אדמתו וכפר ל"ב בהאזינו ~כתיבקצת

הג~
 שתרגום

 אונ~ל~
 ארעיה על ויכ~ר מתרגם

ועל
 עמי~

 אך
 דאית~

 אמר ק~י) ~דף בכתובות

ר~
 הקבור כל ~נן

 באר~
 קבור כאילו י~ראל

ת~
 לי ת~~ה אדמה מ~בח הכא כ~יב ה~~בח

 מוכח עמו אד~~ו וכפר ה~םוכתיב
בארץ דקבור~

 ישרא~
 חוץ על אלא כ~רה מ~ום ודאי

 ~דייןלארץ
 מספ~~

 (דף ובפ~יקתא לן
 ב:~

 ובזכות
 הכבוד ל~ל זו~ין ישראל היו~ה

 הז~
 ב~כות

ישיבת
 אר~

 ~~ושין מה בלבד דלא משמע י~ראל
 ק~ורה משום אלא ב~ייהם בארץ התלויות~~ות
 יהיה שבודאיג~כ

 כ~ר~
 עונותיהם כל על להם

~דדר~
 באבות מוצא אתה ו~ן לעיל ענן רב
~עולם

 אבר~~
 קבורת על שנ~~~~ו ויעקב יצ~ק

 ~יים וחביריו נבט בן ירבעם א~ילו י~ראלארץ
~

 מדינה להנצל להס גרם ומי ה~~ית לימות
 ארץ קבורת ה~שיח לימות ~יים ולהיות גהינם~ל

 אלמאישראל
 משו~ בא~י דקבור~

 הוא כ~רה
 ר' על תיקשה לאוהא

 יו~נ~
 מ~ום דאמר

 בסנ~דרין יו~יבן ר::~
 מ~ו~ ~ד~

 מן לקבורה רמז
 מכאן תקברנו ק~ר כי ת::ל מנייןהתורה

 ר~~
לקבור~

 ~ן
 התור~

 הפסוק הביא לא ולמה
 על ~~דיא מובן דלא אלא ~~ו ~דמתווכ~ר

 שתר~ם כמו לת~גם שיכולהקבורה
 ועל א~עיה ~ל~~ר אונקול~

 ו~לי~ ~מי~
 ~נן רב על

 מ~ום ~נן כרב לן ~~ירא ~נןאך
מ~ייעה ד~~יקת~

 כותי~
 דיכול או

 לפר~
 כי

 ג~
 יוחנן ר:

 ק~ורה כי ע~ן כרב ליהסבירה
 ב~וץ אבל ענן כרב י~ראל בארץ דוקא אךהוא כ~ר~ מ~ו~

 כי ~~~וק ה~יא ע"כ הוא בזיונה משוםלא~ץ
 מקום בכל איירי דהפ~וק תקברנוקבר

 יוחנן כר' וקיימ~ל בזיונא מ~ום וטעמאב~::ל אפי~
 דאי~א ע~ן רב על ~ליג דלאומכש"כ

 כל יו~~ן ר' אמרמשלי בא~ד~

 ה~~~
 י~~אל בארץ

א~ילו
 א~~ ש~~

 ו~ת
 מובט~ בתו~~

 בן ~~~א
 אלא עמו אדמתו וכ~ר דכתיב הבאעולם

 מ~ום דאי הוא ב~יונה משוםטע~א דמפר~
 אם כי מ~ינולא הל~ כ~~~

 אר~ ע~
 יכול ע~כ י~ראל

 דמשום ה~~עיאלמי~~~א
 בזיונ~

 ו~ונת
~~~~ 

דמפ~~
 ב~יונא מ~ום

~~~ 
 ~ ונכון

~~~~

 ד~בו~ה היל~~א לנו ~~~ב~ר ~~ה
 ברייתא כל למידע~ריכין

 קדי~אד~רעא חבי~ות~
 כ~~~

 קדי~א ל~~עא ו~ילא תו~~ין
 זכותאוכמא

 ורפוא~~
 לגו~יא

 מ~~~י~ ו~~~י~
ול~

 דארעא כי~א ~~~שק הונא רב לחנם
 לא דמותא ~~~~יא אפילו בה שליטלא ו~ולע~
 דבריי~א נ~~יאליקר ~לי~

 אלא ש~
 מל~~

 ~~~א
 ד~~יד עד קדי~א ל~רעא לזכיא יכול לאוגברא
 (~ף ~~~ובות כדאי~אל~~~ה

 ע::ו~

 י~~ר ולציון

 ב~ יול~ ואי~אי~
 והוא

 א~ר ~ליון יכוננ~
 ו~~ד בה הנולד א~ד דריב::ל בריה בר~ישא

 לראות~המצ~~



~ ~ ~ ~ ~

~::~~
~ ~ ~ ~~~

~ ~ ~ ~ ~  ~~~ין~
 ו~~ו~ ~~ו~ ~~~ו~~ ~~ו~

 ~~ ג~~~ ו~~ו~ ~~ו~ ~~~~
 ~~~י~

 ו~~~ו~ ~~~~~ ~~י~ ~~~ו~ ~י~ ~~~ ~~~י~ ~~~~ן ם~~
 ו~~~~~~~~~

~~ ~~~ ~~~~~ 
~~~~~ו ~~~ ו~~~ ג~ו~~ גיגי~ ~~ו~ ~~ו~ ~~ו~ ~~ ~~~~

 ~י~ון ~~ו~~
 ~~ו~י~ ו~~~~~ ~~~~ ~י~ ~~יו~ ~~~ ~~ו~ ו~~ו~

 ~~ ~~ ~~גו~ ~~~ ~~ו~ ~~י~ ו~~~י~~~~
 (~~ו~~) ~~ין ~~~ ~~יגו~ ו~~וך

 ו~::י ~גי~י~ ~~י~~~~~~~
~~~~~ 

~: ~י~ו~ ~~יגי~ ~~~י~ ~~ ~~ו~ ~י~ ~~~~

~~~ 
 ו~ו~~ין

 ~~~ן ו~~יגו~ ~י~י~ ~~ו~~
 ~~~~ ~~ו~ ~~ ~~ו~~

 ~ו~ו ~~ן

 ו~~~י~ו ~~יגי~ ~~גי~ ~~~~~~
 ~~~ו~

 ~~ו~~י~ ו~~י~ ~ג~י~ ~~ ~~ ~~~ ~גי~~~יו ~~~ ~~~~~~ ~גי~י~ ו~~ ~~~~ ~~י
 ~~ו~~ ג~~י~ ~~~י~ ~~ו~ו

 ו~ו~~ין י~~~ ~~~ ~~ ו~ו~~~~~~
 ~~~י ~~ ו~~~~ ~~ו~~

 לס~וך יש לכאור~~~~~~
 לה~~י~

 אותה
 ביו:~ד ~מבוארכ~י

 (~י~~
 ~~א

 כלי ~לוקחס~י~ז')
 כ~ון ~דול~

 גדול~ ח~יו~
 או

 המט~רו ~~ב ~דולהו~קבו~רובה
 ו~יר~

 הר~~א
 והרא~ש ~יר הנוד כש~ו~~ת ~~ב דב~י~ןוי:~א

 ו~ןב~~ובה
 י~

 ו~ח~כ ה~~::א ע~::ל ל~~מיר
 וע~~ו בארץ ו~~~ו דבריו ~ת המ~ברמסיים
 כ~ן עד כ~ר ~::זמקוה

 המחב~ ל~ו~
 ~~ון ו~וא

 ~ה~ו~~תא ד') דין דמקואות (ב~:הרמב~ם
ק~טילין

 המ~ל~
 אליע~ר וא"ר בכ~כים מים

 ו~ובר לטה~ם ברומי ~וריתי זו הלכה יוסיבר'
 ~בירולו ~הו~ו כיון יוסי בר: א~יעזר ~~' דהלכהז~ל

 ומ~~~~
 דני~ב כיון התוס~תאא~ניא בתוכו ל~~~ל דלענין ז::ל ליה

 זי~ כמו~~
 ~זהו

 כמבואר לגמרי טומא~ מידי לכ:~ח ה~טהר~יעור
 ג~~לכות (~י~ט~~ב~יו

 ~לי~~
 ודייק ~~ ~יין

 ~ל~ו~~ר~~ב~~
 דנ~ט ~~~ו~~~א

 קס~ולי~
 שהיא

 מים ~מ~זיקכ"ג
 וכן בתוכו ל~בול כדי מ~ובי~

 ב~י~ן הב~י~יר~
 הנ~~

 המחבר הביא ~:~כ ~טור
 וגם הלכהל~~ק

 הש::~
 ~כ::~ (~~י~

 כת~
 ה::ז

כ~ר
~~ 

 ש~ביא הב::י ל~י~ת ואז~ל בתוכו ל~~ביל
 מ~ש~כ ראיה ל~~יא יש ועוד ~רמ~::םב~ם

 סי~ן כ:~ז(~~::ק
 ר~א~

 וז~
 בשם הב~י כתב ל~ו~ו

המרדכי
 דא~ת הרו~ח וב~ם יואל רבי ב~~

 חריץ דרך ~~מ~יכוההמים
 ~קר~~

 גיגית אל
 ~~ה ~מ: יותר מ~~~תגדולה

 ו~~~
 ~~יגית

ב~ר~~
 כו: בתוכו לט~ול אסור

~::~~ 
 ~~ןה~יגית ~מי

 ~אובי~
 אל מחוברים

 עכ~ל הא~~
 ~~::כ וכ~בהב::י

 ו~~ו~
 הוא

 בשול יש דא~
 כש~ו~רת נקבה~י~ית

 הנו~
 עכ~ל דכ~ר

 דאזיל אי אך כך ל~~וק מנ::ל יד~תיולא הש'~
 ל~יטת ל~יל שהבא~י כמולשי~תו

 ~~מ~~~
 או

 ~כתב זה ב~י דברי על ~~ביא ~ד~מל~יטת
ב~~

 הג~רדכי
 ל~~א אך הש~כ ~~~יא ~~~ון בז~

גדול



~ ~ ~ ~ ~

~"~~~~~~  מבואר ~לא ~ד~מ בשם ה~יא לא ~ה~דול
 לטבול שכשר מ~ש~כ מובן כתב כאשר~ד~ריו
 לעומק ירדתי ב~ה אך דידן בנידן הגי~יתבתוך
 שאינו בט"ז ~יין הש::כ כדברי שלא לברר~לכה

מכשי~
 שם עיין ח:) (~ס~יף בתוכו לטבול

 (פרק דמקואות במתניתין דאיתא דבריוראשית
'~

 משנ~
 סאה מ' בו שיש מקוה מהן ~עלה ז')

 שמימיו מ~ין מהן למעלה ו~טבילין טובליןשבו
 למקוה שוה שאובין מים עליו ורבו~ועטים
 ש~וא בכל בו לה~ביל ולמ~ין בא~בורןלטהר
~כ"ל

 ~מש~~
 שהשאובין המ~נה מזה מובן

 טובלין דהיו והא למ~ין מחוברים להיות~ריכים
 היו ולא הוא דכלי ש~ה ש~~ה ביםבמקדש
 בפ~חים התו~' דהביא אך למ~יןמחוברים

 ש~י: השורים ר~לי שהיו הירושלמי בשםק"ט) ~ד~
 ומ~וברים רמון כמו~א נקובין ~לי~ו~ומד
 התוס' ~כ"ל ש~חתיהן~~~ין

 וה~
 קשה לא

 ה~~ם נמצא ה~ורים ר~לי כל לנקובהו~רך ל~~
 (~: מקואות בהלכות בב"יבב"ה

 ר~:א~
 שיהיה כדי

 יבואו שלא ~יר צד מכל נקוב כשהוא לכל~ראה
 ומיהו ~מ~יק ~ד וכו' כלי בתוךלטבול

 ואפילו הכל ~דברי בו מטבילין רימוןכמוצא בנקו~
 משום מקום בכל זה להתיר שאין אלאלכתחילה
 ומהתו~' ומהירושלמי ~~משנה ~ובן ~כ~לגזירה
 ~~חוברים ה~אובים להיות שצריכיםומהב~ה
 ל~בול אסור ד~ל::כלמ~ין

 ~תי~
 ניקב אפי' כלי

 מחובר מ~ין ~ל ~ומד לא אם רימוןכמוצא
 הכלי שיהיה ~שקה ~~י ולא ~ביו ~לדוקא
 ראי: להביא יש וגם המ~ין מצדעו~ד

 ~~א~נים לדברישה~אתי מהדברי~
 דכול~

 פסול שאוב
 שסוברים ודעימיה כ~רמב~ם דלא~דאורייתא
 לא ו~א ~~רו ~בנן אלא כשר הכלדמדאורייתא
~יק~~

 הוה ה~א ו~עימיה הר~ב"ם על
 גזיר~

 המקוה ד~ו~לין שאובים מים לו~ין ד~'~זירה
 כולו והלא שאוב כולו משום ~אה מ' בהשאין
 דאי היא ~זירה חדא דכולה מדרבנן הואשאוב
 אטו ~~ירה שאוב דכולו הא קיי~א לא האלא
 דב~ינן בת::כ כדאיתא מדאורייתא שהואכלי
 שהוא דמ~ין דומיאמקוה

 בקרק~
 ל~ביא יש ו~וד

 מ~נה ב: (פרק במקואות מדתנןראי'
~:~ 

 מקוה
 לוג של שאובין מים של ~ומות שלש בושיש

 עד מים סאין ארבעיס לתוכו שנפלו ידועאם לו~
 כשר השלי~ית ל~ומא ה~י~ושלא

 וא~
 לאו

 ~מוך כמקוה שהוא מפני מכשיר ור"שפ~ול
 מדלא התוי"ט ו~ירש המ~נה ~כ~לל~קוה
 אםקתני

 ידו~
 פ~ול כו: נפלו שלא

 דכולו האומרים לסברת ראי' מכאןכשר ~א~ וא~
 מקוה רוב ש~~~ה ~ודם מש"ה מדאורייתאפ~ול שאו~

ב~כשר
 פ~לינ~

 ותירץ ~רא"ש כ::כ מ~~ק
 לדבריהמ~נה ומייש~

 ~רמב"~
 ו~וד דחוק ~וא אך

 י: ~פרק במ~ואות מדת~ן דידן לנידוןראיה
 משנ~

ה~
 מטבילין אין שבים והתיבה השידה

 נקובין היואא~כ בה~
 כשפופר~

 ~תוםי"ט וכתב הנוד
 ברפ~ה כמש~כ הים בתוך שמוקפיןומיירי
 הביא ושם הרא~:שב~ם

 א~~
 דל~ק כתב הרא~ש

 שיצאו מים בין מפסיק דכלי כיוןמידי
 ~' בו שיש ~קוה או למעין המחובר כליאבל~ ~ו~ מחוברים מיקרי לא המ~ין ו~ין~וקת חו~

 את~ דלמא ~זירה ב~וכן להטביל איןסאה
 שיש בכלילה~ביל

 ב~
 חיבור בלא סאה ~'

 ומים בשוקת להטביל אסורהלכך
 עכ"לממנו הנמשכי~

 ה~וםי"~
 כך ואחר הרא"ש בשם

 ~בפ::ו דתנן דהא הב"י בשם~ביא
 משנ~

 ה')
 אא::כ בהם ~~בילין אין שבים והתיבההשידה
 שהים התם שאני הנוד כשפו~רת נקוביםהיו

 ~פת על עו~דים ~יו אם ~~למקיפן
 ~י~

ו~~וב~י~



~ ~ ~ ~ ~

~~"~~~~~~~  הרי עכ:~ל לא הנוד כש~ו~רת ליםו~חוברים

לפני~
 הנוד כשפופרת נקוב הי' הכלי אפילו

 אבל הים בתוך לעמוד צריכה מ::מב~וליה
 נקוב היה אם ~פילו הים א~ל עומדתאם

 לטבול אםור ה~י אפילו ב~וליה הנוד~שפופרת
 די~ט ב~~ב מדתנן לה~~ות ואיןבתוכו

 אבן בכלי מים שמשיקיןושוין י"ז~ (ד~
 לטהר~

 ואין
 דבי~ט משמע הטמאים מימיו אגב כלי~טבילין
 מטבילין בחול הא כלי תיקון מ~ום דלאהוא

 שמטבילים טמאים מים אגב טבילה לכליועלתה
 שבתוך שהמים התם והאבו

 הכ~
 הם ~ו~~ים

 ואם בתוכו נכנסים ו~נהר המקוה מימישאין
עדין

 ~ור~
 לו עלתה ~איך עליהם שאובים

 ~יש הנהר או המקוה שמי~י ודאי אלאטבילה
 ~בו והשיקם הכלי בפי הנוד כשפופרת~יניהם
עלתה

 אות~
 ועוד מ~איבתה

 ח~יג~ במסכ~
 והני שמסיק עד הסוגיא כל שם עייןכ::ב) ~ד~

מי~
 דםלקא מגו טמא בכלי אבל טהור בכלי

~ביל~
 נמי להו םלקא דמנא גו~יה לכוליה

 כלים דמטבילין א~א וכו: ביה דאיתלכלים
 כ~פופרת בשוליה ניקב לא אם אפילו כלים~תוך

הנו~
 ב~י~ ~גי אלא

 א~ ה~ק~ וע"י למע~ה
עיי~

 מי~ו ד~ה על שם בחגי~ה רש::י ב~ירש
 ע::י תוכו ליט~ר כלי של לגו~ו ~בילהדםלקא
~ים

 ~נ~נםי~
 טהרתו כן דכטומא~ו פיו דרך

 לכלים טבילה נמי~לקא
 שבתוכ~

 ע"כ
 ש~

 ליכא

למגז~
 ל~~ול שבאים

 ב~
 כלי בתוך ג~כ אדם

 למעלה השקה ע~יכזה
 ~ר~

 הנוד כ~~ופרת פיו
 וכלים כלים ~הטביל ~ואה אדם כל שםה~א

~טומאת~
 לטבול אסור אדם אבל טהרתן כך

 בתוך למטבל דאתי ~שקה ע"י כזה כליבתוך
 שהביא כריט~~א ודלא השקה ע::י שלא~לי

 ראי' בב~:יהב"ה
 ~סו~י~

 ~~מרא
 נקב ע:~י כזה כלי ב~וך לטבולדרשאים לה~~ הנ"~

הנוד כשפופר~
 ~מ~יק עד השקה ע~י בפי~

 טוב אך כ~ברתו ~א ~~ום ~כל מקלינןלא א~ בםו~
 בשולי' ניקב א~י~ו זה ולפי ל~יל כדפרש~יונכון
 דמי דלא גזירה מ~ום בתוכה לטבול א~ור~~כ
 דהמ~בר לומר נוכל וגםלכלים

 מם~י~
 ז'

 דצריך ליה סבירה ג"כ הנ"ל מהרמב"םשהביא
 כש~ו~~ח ב~וליה ניקב וי~יה במים מוקףלהיות
 ויהיוהנוד

 מ~וברי~
 הכל~ שבתוך המים

 לא מםתמאכי למעי~
 ~~י~

 מתניתין הני א~ל
 ~ל ~הב~א בב~~ עיין לעיל דהבאתיה~~רא וה~ו~יו~

 חביות גדולכ~ון כלי הלוקח הרמב::םדברי
 ק~~ילין מתו~פתא לקוח הואוכו' גדו~

 היינו דקםטילין מ~רש ז~ל והואבכרכים מי~ המקל~
כרכי~ שדר~

 גדול ~ביות המים מוצא במקום ל~ניח
 יפרדו ומשם לכרך הבאים ה~ים כלמתכנ~ים ו~~

לקל~
 יכולים ~"י עכ~ל הכרך מ~ינות לכל
 המים מו~א ~ל עומד שהי'ל~רש

 ומוק~
 דגרם ~"כ ס::לש~רמב"ם מי~

 דס"ל מ~מע ~ים בתוך והתיבה השידהבמתניתין מקואו~ בהלכו~
 ~קי~ין שהמים הים ב~וךדוקא

 הי~ ב~וך גורםין שאינםכנו~חאות ~ל~ או~
 וע~כ

 שהעמיד ג"כ מיירי ביו~דהמחבר
 הנוד כשפופ~ת נקב והיה מים מוצאבמקום החבי~

 שהביא הב"~ ד~י על הביא בב"י הד~מוגם
 ובשם המרדכיב~ם

 הרוק~
 בתוך לטבול שא~ור

 המים אמת אצל העומדתגי~ית
 פירש לעיל דבריו שהבאתי הגיגית אלמשוכה המי~ ואמ~

 מםתמא וה~א"ש הרמב~ם כדב~י זההד~מ
 ~בעינן כהרא~ש שיטתאבחדא ם"~

 הנ~ל הד~מ על ב~יני גדול ~לאו~ם ~י~ מוק~~
 שהבי~

לבסו~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

ל~סו~
 דבריו

 כמוצא הגי~ית ני~ב שא~
 מים ור~יה בתוכו לטבול ~מותר פשוטרימון
~ל

 ~למ~
 לעיל שהב~תי כמו הלא עכ::ל

 שלמ: של שים הירושלמי בשם ד~ס~ים~התוספ:
 עומדים היו השורים שרגלי למעין מ~ובר~יה
 המעיןעל

 ואי~
 לט~ול להתיר רוצה

 ראיות הני מכל מוכח בארץ השקוע~י~ית בתו~
 שאסור לעילשהבאתי

 בתו~ ל~בו~
 כזו מקוה

 גזירות וכמה ראיות הני כל דעת לפי דידן~נידון
 דאורייתא אי~ור לידי יבואו שלא ~כאאיכא
 פירש ~ים ~קוה ובור מעין אך ב~~כ~דתניא
 שעי~רו מעין~ה

 בקר~~
 נו~עים שהמים

ב~~קע
~~ 

 בקרקע שעי~רו בור
 המוב~ר מן בקרק~ בבנין לבנות רקהיתר אי~ ע~~

 כי ~~נין ע~י רק בנסרים ~~ אךבאבנים
 בור ונ~רא דמיא ~~יכתא כארעא נ~שבבנין
 הרשב~א שם על ה~~ל בענין הד:~מ ש~~יאכ~ו

 נע~~~~
 כשר אבנים מבנין המים כינום בבית

עכ::ל
 ו~~

 כשר ו~ם ז:) ~בסעיף בר~~א הביא
 על אפילולעשות

~~ 
 ה~ל מ~~ב ב~נין רק

 עד ~מיכ~אכארעא
 למעל~

 ו~ם בור ו~קרא
 ~ל ~ביאהגר~א

 ז:~ (סעי~

 גאונים הרבה ~יו"ד
 לטבול דאסור~"ל

 בתו~
 רעק~א וגם עכ"ל כלים

 יו~ד עלבה~הותיו
 ~~םעי~

 הלשון בזה הביא ז:)
 דמה~י נ~י לוו~שה

 של~
 כיון מ~מ ~אובים יהיו

 ~טובל עדיף לא טומאה המ~בל כלי הואדעדיין
 עלתה דלא עץ כלי א~ורי~~ג

 טביל~
 לד~ת

 ~ל:~א) קצ~~ ~בםימן כוותיה ד~~קינןהראב"ד

וצע"~
 המ~בר על הק~ה כן עכ::ל

 ~בס~י~
 ז:)

 ורציתי שם~יין
 ל~ר~

 שה~יא ב:~י לדברי ד~ריו

~יר~
 (בסי~ן הרמב~ם לדעת

 קצ~~~
 דתנן דהא

 יטביל~לא
 ע"~

 דע::ג לו~~ר ~וא דוקא ס~סל

 קי~ול בית להם ~~יןכלים
 ~י~

 מ~~י~ין
 כליםאטו גזי~~

 שי~
 ל~~~יל שיבואו קי~ול ~ית ל~ם

 אבל לכלים כלים בין י~ל~ו דלאבתוכם
 כליםא~ורי ע~~

 ~י~
 לא ~י~ול בית להם

 ~זרינ~
דכיו~

 שיש הכלים דדרך
 לה~

 ~יבול ~ית
 ל~ני~ם ש~ינולרואים יד~ מ~דע ~יהם על כפויים ואלו ל~עלהופיהם להעמיד~

 כ~
 היו ~אם מ~ני

 לט~ול אסור היהכדרכו מונ~י~
 בה~

 ו~תני~ין וכו:
 העבירו רישא ד~תני זו כ~יטהדייקא

 ע~~
 כלים

או
 ע:~~

 י~ביל ~לא ובל~ד תני ו~~יפא ~פ~ל
 לומר לכלים ו~בקינהו ס~סלע::ג

 כל~~ דע~~
שי~

 להם
 בי~

 ל~~ביל מותרת קי~ול
 מ~ה ~ו~ח הב::י ע~:~ל תוכן אטוב~בן ~ז~י~ ל~

~ז~ינן דל~
 ע~:~

 א~ו ~~בול בית בכלי א~ורי
 ד' (~רק במ~ואות מד~נן מ~ו~~ת ראיהועוד תו~~

משנ~
 זק~ה ב:)

 אי~ה כך ובין כך בין לידו~
 עכ::ל המקוה אתפוסלת

 פיר~ ה~~נ~
 דלא כיון

~יימ~
 ~דרך ה~בלא

 א~ ~בלת~
 ל~ביא יכול

 יו"ט ~תו~' מדברי רע~א ל~בריראי~
 י~ביל שלא ו~~בד ד~נן ~אעל ~כ~~

 אלא מהדר לא ו~~בותאכ~ב ס~ם~ ע"~
 לודאין דא~~~ ס~~~

 תי~
 אפ:~ה

 ג~רינ~
 ל~לי דד~י מ~ום

 דכלי~) פ~:ב ג: (במשנ: כדתנן למדרס וראויהואיל
 מכ~::כ מובןעכ~ל

 ע::~
 א~ור בודאי כ~ים

 ו~~ כלי תוך אטו דגזרל~בול
 ו~רב הרא::ש

 בה~כות כן ~תניתיןלמדו
 מ~ו~ו~

 ו~תניתין

 ר~וי לא הרי הטבלא דזקפה כיון לידו~דזקפ~

למדר~
 המקוה פו~לת אינה ע~כ מספסל ו~רע

ע:~~
 רעק"א דברי ~ד~ו

 ב~ע:~~ ~~~י~
 ל~י כי

 והרב ו~ר:~ן והרשב~א הראב::ד הר~~ש~י~ת
 לטבול דאסור ~::ל כולהווהתוסי~ט

 א~ורי ע:~~
 טבילה ע~תה ~א בדיעבד אףכלים

כה:~ש פ~~ וכ~
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~ ~

~~~כ
 ביו~~

 ם::ק ר~א (םימן

 ו~ ל~ז~

 ~~ק
 ~בסימן בתשובותיורע~:~א

 ל::~~

 לענין
 מ~

 ד~~הנמשכי~
 ~~ כלי

 קבעו מה~י למק~ה
 וגם בתוכו לטבול לענין לא אבל חקקוולבסיף
 (ס~ן ~נינא ח~ק דעה יורה על נוב~יבתשובת

~מ::ב~

 אסורים נדה א~~ וק~ו מתכות כלי
 לה על~ה לא בדי~בד וא~י~ו ב~וכול~בול
~~ילה

 וג~
 ~נה~ו~ ~מצא רי::ב) ~סי: הח~ם

 המק~ה לנקות כשבאו מקמיה דהוההגאונים

הי~
 למ~ה סמוכה

 ז~
 רקניות ~חרת מ~וה

 עד הכשירה ב~קוה מים שו~כיםוהיו
 השני בנויה היתה הלא ה~קה ע"י השניההמקוה ~נ~מלא~

~~~
 בקרקע

 ו~~
 יו~ד על יוםף הברכי

ר"א (בסי~~
 סעי~

 בזה כ~ב ז')
 הל~ו~

 דמילתא כללא
 א~ילו בכלים להטביל ל~עשה רואהאיני

 והמי~ל הים ב~וך הם אם אלא הנודכש~ו~רת נקובי~
 הדין את ליתןע~יד

 ~ר~::~

 י~א ע"כ בהגהותיו
 שאסור ~סקממני

 ~~בו~
 כ~ו מ~וה ~וך

דידן כ~ד~
 ~נ~~~

 ל~ני

 ~~י~ן~~~~~~
 ~~ז~ ~~ ~~ו~

 ~~וך
 ג~~~ ~~~~ ~~~ ~~ו~ ~~ ~ז~~

 ~~ו~~~~ו~
 ~~ו

 ~~~ ~גו~
 ~~~~ו~ ~ ~~~~ ו~~~~י

 ~~ייגו
 ~~ו~

 ~~~ ~~ו~י~
 ~~ ו~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ין ו~~ו~ו

 ~~ן
 ו~~~~ ~וג~~ו~~~~

 ~ו~~~~~~
 ~ג~ו~ ~~~ ~~ ~~ ~~~~~ ~י~~~~

 ~ו"~ ~~~ו~~~
 ~~"ם

 ~גז~
 י~ו~י

 ג~~~~ו~
 ו~ו'

~"~~ 
 ~~י~ו~ ~~~~ ~ג~~ י~~~ ~יי~ ~'

~~~
 מט~ם לה~יר כת::ר רצה ב~שו~תו לשונו
 כשירה ה~~ק וניקב ה~~ק דרך באאולי

ועו~
 העוף נ~חכך שמא

 ע~~ וניק~ באר~
 אם הנה ' הבריא ו~ח"כ ' ה~רעין בא ~םודרך ~~ קו~

 צריך והיה שלימים והיו ל~נינו והז~ק הושטהיה
 שאםלאמר

 נק~
 אבל לה~יר מקום הי' הבריא

 ל~נינו ~אינם~כ~יו
 אי~

 ~חולין איתא ~ נקיל

~~~
 ב~י~וכא דאישתכח מחטא ~בי ע~ב) מ"ח
 ו~ר~ה א~י דר' לקמיה ~דרוה וכו'דריאה

 א~ר~

 והאליה
 מכש~ רבנ~

 שהכ~ירו הן א"ל
 מאיז~ אנן הכשירו טעם~אי~ה ~יודעי~

 נכשיר טעם
דילמא

~ 
 הוה

 ק~~ ריא~
 וכו' ~נקבה

 ~ה שאםכאן וא"~
 העו~

 בושט שלם
 ' שא~ וב~~~

אב~
 ~ו~~כו ~~~ר מאתר

~ 
 הוה אי די~~א

הוה קמ~
 בא שמא בטעם והנה ' מינק~

 מ~ח (חולין רש~י שיטת ידועלדין י~ ~בחו~
 ע"ב~

 דרך הוא הנבלעים דרך רובדודאי ~~
 ~ הוש~

 ד~ה בר~::י ע"ש ' ~אורי~תאורובא
נקובה ~~ דילמ~

 שרו~
 הושט דרך הנכנסים

בושט ו~ ~כ~י~
 נכ~

 ~ נקבה וד~י
 ה~עם ~מנם

~~ 



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

 דרך~~א
~~~~ 

 ~~ום ~יה ~אתה
 ו~~ה ל~פק הו~ט~רך ~נ~נ~ ל~מ~

 ג~ב~
 וכ~ר

~~ 
 ~ל

 בכל ~יה ב~~ק אםזה
 כ~ן ~~ל ~ כ~~ מ~ו~

שגם
 בז~~

 ~ילו~ י~
 ו~~ב מ~ום

 ב~ג~
 דינו

~כ כו~~
 נפ~

 אולי ל~ה ~ם~ך ומה ~ בבירא ~י~א

י~~
 זפק ש~ין ה~~י דרך

 ~~י~ה כן גם שזהלדברי~ם ו~~ ל~ור~ב~
 מ~~

 ~~אי ולא
 ז~ ה~~ ~~רי~ה

 י~ א~ רק מ~ני
 ~וד ל~נינו

~~ק
 ~ב~~~ה ~~י~א ~ו ~ ת~~ו~~ ס~~ כ~ו~

 א~ל~מטרי~'
 כ~~

 י~א ~מא ס~~ך ~ל ל~ת~ר
 ~ם ~מ~י ד~ך~גרעין

 דר~ י~~
 כד~י~אטרי~ה ז~ הרי המ~י

 ב~ו::~
 ~~יג~~

 ב~נו ואסברמ~א י~~~ ס~י~ ל~~
 לדי~

 ~ס~ק
ובא ה~ו~ נ~~כ~ שמ~

 מ~ו~
 דרוב ר~~י שי~ת ~~~~י כבר הרי

 ~יאהנבל~~ם
 ד~~

 ~ו~ט
 ו~וב~

 דאו~ייתא
 ד~~ה לי~~ר יש ~ם~~~ר ו~~~~

 ~רו~
 מ~~~ת

וב~חי~ה ~כ~
 נ~~

 ה~~יא ואח~כ
 וה~~~

 ~ר~ם
ניכר ו~י~

~~~ 
 ה~~כ~י

 ~~~ ~~~ו~
 והב~~י

 (חולין~איתא מ~~
~~"~ 

 וכו: ~י~~ו~א ד::ה ~~~~י

ו~~~פ
 שא~~

 ~ו~י~ ל~לו~ ה~נ~ דרך
 ו~י~א

 ~"כ אינ~~ה ו~א ~מן~יאה
 ו~לו~תאי נ~~ סי~~ו~~

 רי~ו~~
 דלא

 ~~ינ~
 לא

 מ~~יק~נ~
 ו~ם

 מכה מ~~ת קרום ~לה ~מא דחיי~י~ןאי~א
 אי~

~לינן
 דר~ ~~~נ~

 ~~נה
 דהו~

 מיל~א
 ד~~

~~י~~
 לת~ות ~ו"ל

 ד~כ~~
 דרך

 הו~~
 ד~וה

ר~~א
 ~אי~ ומ~

 ~נו
 רו~י~

 הנ~ב ~~ה
 הו~

 ~~נ~

~~ל~
 ~~ום ~ליו

 ה~ול~ וקרו~
 מ~מת

 םות~ו~ינו ~כ~
 מכ~ ~~~~ ~רו~ א~:~~ ו~~י~~

~י~
 מ~~פים ~נו

 ~אן ~~יה לומר ~~יכ~ם ד~נו דכיון מ~וםה~א ד~~~~ ~ו~~~ ~א~~~ ~ ל~~~
נ~ב

 וה~ל~
 ו~ח~כ ~~ה

 על~
 ~לי:

 א~~ ~רו~
 נ~ת~~ה~י

 הגו~
 ו~~~ת ~

 אלימ~ ה~ו~
 טובא

 ~בל ד~ה ~וס: ~::ה) ~~~ובותכדאיתא
וכו~ היכ~

 ד~~~~
 ה~ו~

 ~~י~א
 וא~

 ~י~א
 ד~יכ~

 ~ר~י

ל~י~ות~
 ב~ני ו~י~ ~~ל חיי~ינן ~א

שכ: ~~ יהו~~
 ד~ז~~

 ה~ו~

 א~ימא
 מרוב~
 ~~~~א ו~י~ ~

 ל~~ ד~ה ~םכ~ו~ות
 דג~ יהו~~

 ~ג~~~
~וה ל~ומא~

 ~הו~
 דה~מידנו ~~~ום

 ~~~ ב~~~~
 לו ~ולד

 ~~~ ~~ג~
 ~ה דגגד

 ~~מא~ ~~~~ י~
 ~ה~דם

 ~~~~תהי:
 ~~~ת מ~מ ' ט~~

ו~~כ ~די~ ~~ו~
 מ~~~

 ~~~ו
 ~ומ~י~

 ~~~ת ~ל
 ~ ~~~~ ~~י~

 ולד~~ ~~~~~~~
 י~ו~~ ~~~י

 נגד ~ם
 ~וב~

~~~
 נ~יל

 כ~~
 ~~ו~ וה~ל~ נ~ב דהי~ לו~ר

ו~ילמ~
 ~וה אי

 הו~~
 רו~ין ~יו ~~ן ו~ז~ק

~~י~
 ידידו ~נל~~ד ~ בא

 הדו~~
 ~לו~ו

 ~~י~
 ~~~~~ י~~~~יי~

~~ו
 ~~ ~~ו~~

 ~~~~ ~~~ו~ ~~~ ~~~י
 ~כ~~~~~

 מ~~~א ר~י' הביא
 חולי~

 (מ:~ח

~~:ב~

 ב~תיכא ד~שתכח ממחטא
 דריא~

 ריאה ~וה אי ~יל~או~ו~
 ~מ~

 ~ו~ן כו~ מינ~בה
 היא~זה

 דנ~ב~~
 ראיתו ל~אורה ~רי~ה הושט

 לפ~~ד אבל נ~~בה~~י'
 אינ~

 ראי~
 מ~~

 ~ם
 ~פי ~~~נ בודא~~טרי~ה

 ~~י~~
 ~~~~ ר~~י

 ו~~רה נ~בה ו~~א ~ריאה מה~נההלך
 מן בא ש~א א~::לוא~ילו ל~חורי~

 התו~
 נקבה כבר ודאית טריפה ~~כבכותל ~נת~~כ~
 א~ילו הכאאבל הרי~~

 ל~י~~
 הנכ~~ים שרוב ר~::י

 ~::מ נ~נסים ~ו~טדרך

 אי~
 ול~את לנקוב דרכו

 דרך שם ~יין ~ט~ז לד~ת כ~ולת~ל
 ~~ו~ו~
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~ ~  והנה ~הת~כך~~כ
 ואינו מ~א ~א ט~י שכי~

~יכ~~
 דרכו יותר כי ה~~ול ~~~ק אפילו ~נד~ד
להת~~ך

 ו~~~~
 ~א

 ה~ו~ מ~

 ו~א
 נקב~

 ו~ת~ל

נ~~~
 נק~ה לא ש~א

 ~~פ~ ר~
 וראי' ל~ד

 ת"ר ~ולין מהגמראלד~רי
 ~ני~~~~ ~~~

ב~ו~י
~::~ 

 ~~ד ~צד
 ~~י~ה ~דדין ~~ני כ~יר~

 ~לי:נ~~~א
 ש~י~~ ~לא~~ ~ידו~ ד~ ~ור~

~וכת~
 והוא ה~~~~ר

 של~
 מל~ו

 ול~
 ה~י~ו

 ~~ר אי~ו ~~ד ~צד ד~סהר~~~א ול~י~~
 בל~

 ~דיקה
 ה~יא~ילו

~~~ 
 הר~"א

 מ~~ (בסי~~
 ~~~י~

~:~

 כיש
 מקי~י~

 ה~~ד ~~~וס ~לייהו לסמוך

מרוב~
 ולא ש~א~ד ~~~לו

 מ~~~ ~~~
 ~י' ~ס

~ליו
 ~ור~

 ולכ~ור~ ' דם
 ~~ו מ~א

~מ~~לין ל~~י~~י~
 מ~ו~

 ד~~ל ה~~ב~~א ~א~י~ו
 דהלכ~

 ו~~ר~ינ~ ה~דיק~ל~
 לה

 נמ~~ ~~~~~
 ~~~ובת

~~~ב::א
~~~~~~ 

 ה~~~~ ~~י~~ הי~א כ~ג)
ת~וב~

 ~~ד~ו ו~ודם ה~ד~ים מ~ני ונ~ו~ה בו
~~ר

~~~י הבריי~~ ~~~ ה~~ל~ א~ הו~~ ~~ קור~
 ~~י~~ ~ד~י~

 ~~י~א~ רצ:~ל
 ~~דין ~ב:

 ~~~~וםאבל
 ~בד~

 ~לא
 י~~

 ~י~ה
 ~י~

 ~~יך
 ~ורט א~רלב~וק

 ~~~~~ הד~
 דו~~י א~ילו

 ~די~הצריך
 מ~ילין דנ~בד~ והי~~ הדי~ מ~

~ה:~~
 הנ~ל ~~~~ימן ~~י~ ו~וד

 ~נ~צאת~~ט י~~~ ~~ע~~
 ~~ור~~~

 נ~ל~~ וכול~
 בעו~י

 כ~צ~ ונ~~ר~~רו
 ~~ב~

 מ~ד
 וג~ הכי~
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 ~~ת~
 ק~ל

 זוסברא
 ו~נ~

 לי~ ~~~ ר'
 ה~יא ה~"ת ~~"ל

 בצ"~ הני~דת~ל~~
 ~נא~ן נראה דרבנן אלא שאינו ~יוןו~~יים ~~ נא~ן ~סל~::ת או

 ~~~ת~~"ל
 אל~

 ~~~י לא תרתי ס~~~ו ~~~ר
 ~~ד~ים ~~ם ~~~ל שיהי~~~ד

 וה~~
 שי~בור

~ל
 ~ירו~

 (~ס~י~
 א~ור ם~ה) ה~זר באבן י::ד

 ~~~סלוג~ר
 ב~~~

 לא הוא ו~ם ~לנו
 חודש ואחר ~ה~ד"א ~~~ודם שי~~ל כיוןאותו הור~

 ~~ד~א כי לי וא~ר ה~פר בן א~ ראיתיי~יס
 ~ך או~והיתר

 ל~
 הוס~ת~ ואני ~~~ו יד~תי

 ~ל ~וז~ר נחדבן
 ו~~"~ ה~י~ו~

 או~~ים יש
 ותר~גולים ב~~~תל~~כור

 כ~
 הביא

 ~א~~ ~ר~~~
 ו~ו: ~ורל~~י

 ו~ו~
 ד~ו~ח ~ו~דנא

 של~
 ביקש

 יזיק ~לא ~~יד קא דנ~~י: אד~~א ~כ~ן~ותו
 ה~ד כדא~ר ~דו~יואת

 ~~י~ ~~~~
 ~א~ר ואם

 יד~~נא
 א~ר ~זה ד~~ו~ר

 ש~~~ ה~~
 ~~רו

 ל~ה ששאל ~"אלו
 ~י~

 אותו שוח~ין
 והשי~

 לו
 ~ו~~ל~י

 ל~חטו שאסור
~~ 

 ~ום ~ו שי~ול
 נ~ס ולא ~קודם חדשים כ~ה לוא~רו וז~
 ~ח~

~ו~
 ~ם

 ~יו~
 ל~תירו

 ~כ~~ כ~~
 ה~ח~ר

 ~~ס~י~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

 שי"~) סי'ב'
 וכפיר~

 דבכורות המשנה ~ל ר~~י

~ד~

 מ~ש~ ~ל ל~ה)
 וש~רו ~קן רחלים ~ל ב~כר

 של ~יבו מה ואמר א~ד קסדור וראהומ~לדל
 ש~ני~והוזה

 להזקי~
 הוא בכור לו אמרו כ"כ

 א~כ נשחטואינו
 הי~

 מום בו
 נט~

 ~ירש ~יגם
 ובא א~נו וצרם~זמח

 מ~ש~
 והתירו ~כ~ים ל~ני

 שהרי~יר~':י
 אי~

 ל~תירו ה~ה ש~קס~ר לו~ר
 שי~~ה מום ש~"י יוד~ אינו ש~רינתכוין

 ב~
 לא כ~ן וגם מ~צמו ~ום בו נ~ל אא::כישחט

יד~
 ~~~~ ~~ס~יף ה~"כ וגם ~~דבריהם האכר
בסימן

 ז~
 נאמן שמס~~ת ~~יא

 בדרבנ~
 ~ ל~ו~א

 ~~~"~ ~~~~ ~~ ~~ן~~~~~~~~~~
 ~~"~ ~~~ן

 ~ג~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~)

 ~ו~~~ ~~~~~~~
~~~~ 

 ~ו
 ~~~~ ~~~ו~~

 ~~~~ן ~~
~~ ~~~ 

~~~~~~~~ ~~~ ~~~ 
 ~ו ~ו~ו

 ~~~ן~~~וי ~~~ ~~"~
 ~~~~ ~~ו~ ~~~י~

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

~~ 
 ~~~י~ ~~

 ~~~י~~
 ~~~~ ~~~~ ו~~

 ~~~ ~~~~~~י~ן
 ~~י~~ ~~~ ~~~~י~ ~~~~ ~~י~ ~~)

(~~~~ ~~~~~~~ ~~ ~"~ 

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

 ~~י~~ ~~~ ~~~ ~~~~י~~
 ~ין

 ~ו~~~~
 ~~~ו~

"~ 
~ ~ 

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

ל~ע~ד
 ל~בי~ י~

 לדברי ראיה
 ש~~ה ב~םה~~א

 ~מ~כ~
 תמורה

~ד~

 ~: ל~יי~ו חי~א רבי ~ני ~ב) י"ח

 יהוש~
 אם לויבן

 כ~~
 ולד מקריב הוא

 ראשו~
 קרב

ול~
 קרב איני שני

 ו~יר~
 כשב רש"י

 משמ~
 ולד

של~
 ת~ורה מהלכות ~"ד הרמב~ם ~~ק וכן

 של~ים דולד ~~תניתין כחכ~יםדהלכה
 יק~

מ~מ~
 ב~ר~~ וכן שלמים ולד ~ל מורה ד~שב

 יו~ר כא~ר גו: יביא כבש ואם כתב~~את
 חל~

 דולד~ חטאת ד~בי אלמא ~שלמים מ~בח~כשב
 קרב דול~ה שלמים ו~בי כבש כתיבאי~ה

 כחכמי~
 ~ראה ~':כ כשבכתיב

 אח~~ ד~וציאי~ לדינ~
 ה~ני~ נש~נ~~



~ ~ ~ ~ ~

~~:~~

~ ~ ~ ~ ~ ~

 ~י~ן
 ~~ ~~~ ~~~ו~

 ~~י
 ~~ יו~י::~

 ~~~י

 ו~~ו ~~י~ ו~~~~~ ~~ו~י~ ~~~~~ו~~

~~~~~~ ~~ 
 יו~י::ן ~~י

~~~~~~
 (דף דםוטה מגמרא להוכיח רצי~י
 בשבעים ם"ת כתב משהל"ב)

~שון
 ום~

 אפילו לםוד דמותר מזה מ~מע בםיד
 ~םיד שיגרור דלאחר כיון נמחקין ~אינםבשמות
 צ~קה מעיל בתשובת הביא וכן ניכררשומו
 שיכול נמחקים שאינן בשמות אפילו ~"מבשם

 אךל~יי~
 ~מ::~

 ויש ~אםור והעלה ראייתו דחה
 בש"ם מקורים מכמה לאסור ראי'להביא

 בםו~הלמ"ד הני~~
 ד~~

 ~אותיות על למעלה בםיד
איכא

 לםו~ דרשאי להוכי~
 אלא

 למ~~
 בםיד ~סד

 כ~מקוד~
 וגם האותיות שכתב קו~ם אבנים

 ב~ם' וגם ' דאםור מוכח כן הגמרא~םקנת
 וגונז קו~ץ כלי של יד ~בי על כתבשבת

 מ~יקת לגרום אסור קדושה לשם נכתבשלא אפ~ל~
 למחוק אםור ל~~) ~~ף בשבועות וכ~תניאה~ם
 נמחקים שאינם שמות משבעה אחת אותא~י~ו

 נותנין נפםל או שבלה ס"ת כ':~) ~~ףוב~~גילה
 ~נ~ל) ~~ף בסוטה וגם וכו' חרם בכליאותו
 וכן ~ אבנים גנזום כך ~אחר~ביא

 פם~
 ~מחבר

 תנינא הנוב"י וגם רע::ו) ~סי'ביו"ד
~ 

 םי~ז א~ח
 יי"ש בתוכו לע~ות אםור שבכ~ר בי~כ~נבענין

 שני של בשם ~י: והשאלה ~כתליםש~שחיר
 ש~שם המקור להבין ~ריךאך יודי~~

 ש~
 הוא יודי''ן שתי

נ~~ב
 מ~~ו~

 ~~ו~ך ~~א נ~~ק ש~יני הק~ושי:

~~י~~::~
 ~י'

 ~~ ~~ו~
 ו~~ ~~י~ ~~~~~~~~

 ת~א וא"ת נמחקים שאינןהשמות ~ו~~ אי~ םו~~ם במםכת ~לא~~ול
 ~לום ~~ם על םוטה במסכת~תום' כ~י~~ ושיי~

 בקרא מצינו שלום דשם משום להתםדמי ~~ ה~
 ושייר תנאלומר ושיי~

 אב~
 ~~ שתי של השם

 רמז שוםמצאנו ל~
 רמ~~

 מוק~ה ו~יותר
 והשם ם~י) רע"ו ~בס:הרמ"א ~~

 מותר גביהן על ואחת יו~י"ןשני בםי~ורי~ ~כותבי~
 למח~

 אם
 ~ביא והש~ךלצורך ~ו~

 כ~~
 כתב הגר"א אפילו יודי"ןג' ~צינ~ ~יכן ~דול לצורך
 הו~ ~

 כמו
 למחוק ~ין ע~כ הוי~~שם ~~

 כ"~
 גדול ~צורך

 ש~~כ ש~ו~ות ב~ס: הר~"ש שהביא ש~מהשם כ~~
 ~~ קדשו ד~~י לה~ין יכולתי לא למחוק רשאיאינו
 ~לפי יודי~ן שתי כתבו למה ר~ת שהו:~בריו

 הגר~א דברי להבין קש' וג"כ יו~~ןג' הר~
 ה~

 ~נ~ ר~ת
 במסיב~ ישבתי ופעם הוי: משםיודי~ן

 בפה
 ~' ~גדול ~גאון וגם ג~וליםלו~~ים ע~
 נ~ת~

 ~ב~
 ~י: מוואלאזין ז~~ל ברליןיהו~ה

 ~~יפ~~ במם~
 פלפל~י ~זאת ~שאל~ עניןלהם

~~ 
 עם

 ~'~גדול ~ג~~
 יצח~

 אלחנן
 ~~ה שהוא שאםור לדב~יוהםכים ~אוונ~ דק~ ~ב~~ זצ~

 כיון ~~~כ שכתבכמו ~~~ ~התי~
 של~

 ~כתב
 ~ק~ש~

 שהבאתי הםו~יות כלהבאתי ~
~~ 

 ~~ ו~~ח
והודה

 לו~די~ לפנ~ שאםו~
 ~ך ~קאוונע

 ום~ר מהלומדים~חד ~~~
 ~~אל~

 ~~~ נ~אל ~ה
~ויל~

 והורו
 ל~~~

 על ~ייר
~~~~~ ~~~~ 



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~"~~~~~~

~~~~~~ 
 ולא ~דדיו מכל ~נייר ~פת ~ל ~ל~י

~~
 גו~א והוא הנייר ~ל אח:~כ ולםוד ~ו~יות

 הגאון לפני הרא~ות כל והבאתי ~ני~ה~ק~א
הג~ול

 ~ב':~
 ב~י~ו והוכ~ר וואלאזין ~ק~ק

אך ג~~
 מוקש~ נ~א~

 דב~י
 הר~"~

 שלש ~הביא
 שהוא ~כתב והגר~א~וד~~~ן

 ר"~
 אך הוי~ משם

~וך
 ~מאי~

 ~~מים בשני ~י~י ש~ילה לארץ

~~
 ~מאמר ~שה ויקהל בםפר ~רא~ון

~~~ 
~~צילו~

 מ~וה בפירו~ו קמא ב~ר~א
 מ~~

~יר~
 ~ל כן

 ש~
 הו~'

 הו~ ~~ו~~
 אותיות בד~

 בכל י~ד לך הרי ~שר~~ילוי~
 ש~

 כ~ון ושם

 ובש~ ם~ ובש~ ~~~~~~
 ד' יד ה~וד זה ~ה

~ד
 ~ג~ול~

 ~ד
 ~ח~~~

 יד
 ~כ"~ הרמ~

 בז~
 יוכל

 ~פירש והגר"א יודי~ן שלש ש~~ב ~רמ~~א~~ין
ש~וא

 ר~~
 פירש

 כ~ג~
 ביו"ד שמתחילין שמות ג'

~~ן
 כנג~ י~ של~

 יד ה~~קה יד הג~ול ~ד
 הרוממ~

 ~"פ להבין יוכל ~נ~~~ט~~
 ילקו~

 באות ח~ש
 ~ביא~'

 מגל~ בש~
 ~מוקות

 אופ~
 ~ס~~

 ~~יד

 וא~~ מ~ל~יו~
 יו~~ ~וי~ שבשם

 ו~י' ~נא~ר ~~וא

 הא ~א"ו ו~א יודי:~ן בשתי וגו~ ~~י' ה~וא~י~~

~~
 ~וד~"ן ש~י של~ו ב~ידורים כ~וב

 ל~מ~
 שאנו

 ש~ר~~~~ר~~
 בשתי ל~~יד ד~

 וה~אי~ יו~י"~
~~יקו~

 שוא ~ ~ יודין שתי של ~שם
 מרמ~

 על

~ו~~
 הוי' ~~ם ~ראשו~ה

 ~הו~
 ב~וא נקוד

~~~מ~

 של ~~ני יו~ד ~ל ~רמז
~~ 

 ש~הי' הו~'

 וא~~ במקו~~~~י~
 בק~ץ נ~וד כ~ת שהוא

~~~~
 ה~א

 נכו~
 שהוא

 ר~~
 ~ני כצגד

~~~ת~~ יודי~~
 ~~"כ דבר~ ~דק ~א~כ ~

 ~כת~
 שאםור

 להל~ה פם~תי וכן ג~ול לצורך א~ כ~~~~וק
 מ~ור ל~יל פירשתי ~אשר למתוק~~םור

~ב~י~ן ~רמ"~
 ~"א~ כ~

 ~ו~ וה~י~~~
 בפ~י ~~וה

~~מ~
 אבל

 ה~~י~~
 כ~רה

~~ 
~~ 

 ~ד
 כ~ב ה~"י ~כיסה ול~

 ה~מרא ה~יא ולאמהג~רא ז~ ~ו~~ ~~ דב~~~
~ והד~ ח  ~ל ~~ונ~ו מרמז ר~~~:דהרא~ש ~~ 
 ב~~ ~~

~~ 

~ד~
 שאמר ב~כר פ"ח)

~ ~~ ~ברה~  
 וגם

 יורה ~ל~רש"א
~~~ 

 ~ביא
 דאית~ ונ~~ ~

 (ד~בבר~ית~
(~"~ 

 שח~
 כי~ה ולא

~  
 א~ר

לכ~ו~
~ א~ה~ לב~י ו~מר מד~תיב  

 ב"י
 דברכות בירו~למיוגם

 ~~ ובתוס~~~
 שם

 ~ל ל~~~ו בר~ה ~~יךהשו~ט
 ~דם כי~ו~ ~ל ל~~~ו ~רכהצריך ~כס~ ~~~~
 ~~~ת ו~וםיף היר~של~ישדייק דמ~ ~~ ~~~
 ~~ ו~~כ~

 לי'
 ד~ריולקצר

 ~שו~~
 צר~ך

 הכיסויועל ~חי~~ ~ לבר~
 ב~כ~

 ~ל ל~~מו
 ו~ ~~ ב~ני מ~וה הוא ד~י~וידס~ל ~~מ~ ה~ כי~

 תל~~
 ~ם אף ~הה~חי~ה

 הזי~
 ולא

 מ~וה אךכשרה ~חיט~ ~~
~~ 

 ~י ה~ובחר
~~ 

 הוא

י~~~
 אבל וכיםה ו~פך דכ~יב

~~ ~ 
 כיםה

מ~יזה
 יכ~ל ~ ~~~

 ~~ לכם~ אח~
 ולא

ה~~
 ליתן דצריך ברכה כ~וזל

 ז~ ~~ר~
 כד~~ק

 בבבאהתום:
 דהפ~~ ~מ~

 מייר~
~  דרוצ~ 

השו~~
 ב~~מו

 ל~ם~~
 ~חר ולקח

 ~~~ ו~
 לא

 והבריי~א רוצה דאיני~~א
~ הבי~ ה  

 דמו~ל ב"י ל~ל אזהרהלב"י וא~~
 ~ ה~~

 בני כל
 ~י יאמר ולא לכ~ותי~ראל

~ ש~~ ~ ל~ ~לי מוטל א~ני רוצה אינ~ואם יכ~~   
 ואמר

 ~המ~ו~לב"י
 ב~ כל ~ל מו~ל

~  ל~ד כי~ה לא ~ם~לי: וחיי~ 
 ב~ו~~~

 ~ן
 א~~ר דלא מ~ום הדם כי~ויבהם נוה~

 הוכ~ר זאתבכל ח~י~~ ~~
 ה~~י~~

 ב~ה ~ ~~~ ~אין
~ 



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

 כ~ט
 ~מונ~

 ו~י~נם טרי~ות ~יני
 כאן יש ש: ~: נ' ק: נ' ח' נ:ד:

מבו~~
 ו~ט~ וב~"~ בב"י רבה

 רו~ים יהו~~ן
 דברי~~רץ

 והטו~ הרמב"~
 שמנו

 ר~
 אלו

~~מונה
 שמנ~

 בחולין ~~יתא ' ~ולא
 ~ד~

 מ~ג
 ~רי~ו~ מיני ~מונה ~ולא א~ר~~א)

 נא~רו
 כאן ~מנה ~~ונה אלו ו~ם ~סיני למשהלו

~ש~~
 וקא~ר

 ~קו~א לא~וקי ~~~
 דר~~

 בר~פ~א
 ~רי~~ א~~ בכוליא לק~הדא~ר

 ו~ליג ר~"י ופי:
 שאי~ה ~~י ~ליו~ולא

 בכל~
 ה~וס~ וגם אלו

 ר: ד~ם הביא כ~רות ואלו בד~~ה ~:'א)~:ד ~~

 ~ולא ~מו ~לי: פלי~אורשב"ל יוחנ~
 ~~ וק~~

 ~רמב"ם
 ~~קו שהםוה~ור

 כרכי~
 ט: למימר ה~ל ו~~כ

 ו~ירוצ~ יש ~ריפות~יני
 בדברי~ם ~יין

 א~נהוא~~~י
 דעולא פ~פול ~רך חלקי אני ג~

לא
 פלי~

 כמו ארכיש
 ש~~י~

 רש~י הרא~וניס
 והב"יו~ום~

 ~ ו~ר~ב"~
 ה~א ק~ה דלכאורה

א~ן
 ~סקינ~

 ~~כיש
 ~בד~

 ב~~ר~א כדאמרי נ"ה)
 ל~~ום לקו~א דמטאיוהוא

 חרי~
 ~קום ו~יכא

~~י~
 נ~וניא ר~י אמר מ~ני ד~ותי לחיורא
 לי ואמרו ~מ~רבא ~ר~~אי ~כולהו~איל~ינהו
הלכ~א

 כר~י~
 ~ר

 ~פ~
 ואינו

 מפור~
 הטעם

 ~לנו~~::ס
~ 

 יוחנן ~ר' א~לו~~א דס~כו אלא
ור~ב"ל

 ~ד~
 ~לו אומר יוחנן ר~ א~מר נ::ד)

~רי~ו~
 אלו אמר ור~~~ל דוקא

 כ~רו~
 דוקא

 ק~~~~יגא~מאי
 מתנ~ בדר~

 מ~נא רב ~א~ר
 ד~טמא ~וקאהאי

 ~ש~
 מ~וכתי~

 טרי~~
 יו~נן ר'

 ~לואמר
 ~ריפו~

 ~נא דוקא
 ו~נ~ טריפו~

 ~ה
 לדר~ וח~י~ '~כ~ל

 ' ~~~ל בזה ד~תיא מתנא
 ~~~~א~~~י

 ד~~~י~
 ~נ~ ~ ל~~ו~י

 ~לו
 ~~י~ו~

 הואהני
 ~טריפ~

 ~רב ~א
 אלו אמרורשב::ל כ~ר~ מ~נ~

 דוק~ כשרו~
 ~נא

 ל~רב ו~זיה ~כלל זהו~נא טריפו~
 מ~נ~

 דלא
 א~י~

ב~~
 ל~םו~י ולא ~מיא לנקובי לאו מ"ט הכלל
 אלו תנא ~מיא לא נמי ולנטולידמיא

 הואהני ~ כ~רו~
 דכ~רו~

 טרי~ה מ~נה ~רב הא
 ובניהג~רא ~כ~

 מ~ר~~
 דא~ו ~ר~ב~ל ~ברי ~:כ

 דוק~כש~ו~
 ~לא פפא בר ל~רכיש וח~יה

בזה אתי~
 הכל~

 נקבו או ~כליות ניטלו דהא
 ג~

 ~ן
כשרו~

 אלו ~~א
 ~כשרות ~וא ~ני כשרו~

 טר~פהדר~יש ~~
 ה~בר~ וג~

 שהיא נו~נת
ודאית טרי~

 כיו~
 לחרי~ ש~~י~

 ~~גידין
והוא ש~ מ~ורי~

 ~~~~י~
 בריא הדרא לא הכוליא

 ~נמצא מהגי~ים הדס כלשי~~ל~לו ו~ו~~
 בב~מ~

 ~חיל~ כי למו~וסופ~
 ה~ם ~יכור מי~ה

שכל במקו~
 חיו~

 ~גי~ים ~ל ~ומדת הבה~~ה
 כיון א~~ במקום נקבו ~ומני~לו וגר~
 שבגידים הדם נ~קלקל ולא~ריאים ~~גידי~

 ~כ~ר מוגלא והרי 'בריא הדר~ וסו~~
 בריא~

 ו~סול
כדאי~א ~ בכולי~

 מ"ח~ ~בד~
 מוגלא מליא

 ואוקי~נא כ~רהזכים ~י~ ' טריפ~
 בכולי~

 ~ברה משום
 ג"כורכיש ~ ה~

 סב~
 ש~ביא כמו כר~ב~ל

(דף ~תוס~ו~
 נ"~

 ו~~יה ~"א)
 מ~נ~ לדר~

 ~יין
 שנכלל ו~ראי: ~ר~~ל ~~ר עולאוג~כ ש~
 ~ש~ כ~

ש~~~~~
 ובוקא

 נכ~~ ~ה~ אח~ ~אט~~
 ~נ~ו~

 ~אילו יוח~ן כר: סבר ואם רש"י ש~יר'כמו
 מן דאט~א בוקא הוה~וקא ~רי~ו~

 הכשרו~
 וכיון

 דאלוש~ובר
 כ~רו~

 ~~כ ליה אית דו~א
ו~ה ~ר~י~

 ל~ו~א ל~~ו~י ד~א~~
~~"ל ~~~ ~ ~רכי~

 ל~
 מ~י דלא אלא ליה סבירא דלא

מ~ריש~ ילי~



~ ~ ~ ~ ~

~"~~~~~~
 טרי~ות ~~ו~הרישא

 לקות~
 אלא ~רכיש

~~סי~~
 כשרות דא~ו

 כש~~
 ~ה ~ם ק~ה

~~~
 ~~רה ~א~ו

 כ~ זנכ~
 ~~ר~ות

 ב~~ונ~
 ~ב~~וגי~

 ~א~ו או~ו ~~ד הכו~יא ~~תה
 ~~~י ~~יוקא~~רות

 של~
 ~~~י

 ' ~~ריפו~ ל~

 הטרי~ו~~כ~
 ~ט~ה ~~~ו ~~ן ~בו ~ן

 ~~~~~~ו~~
 ל~ולם ~ולא ~ס~ר ~כ~~ות ו~טלו

~ל~~
 כ~ל ~כ ~ק~רה ~~~ך ~ת~~ו ~א~ם
~~רי~ות

 ס~ו~ בש~~~
 יוכלו שלא שיד~ו כ~י

~~~ו~
 ~ם ~ו~א

~ 
 ~יתא ו~זה כשרות ~~א~ו

 ~~ס' שה~~ו~ה
 ~~~ב~

 לי' דלית לעולא ~"~)
~הא

 ~ ~~כי~
 ~רכי~ו ול~~ ~~רי~ות ~~ח ~~ו

 וגם~~~א
 ~ר~~

 ו~ור
 כיונ~

 א~ ~~דבר

 ~א ~ולא~~::כ
 ~לי~

 ~נה ~~כ ~רכיש ~ל
ב~רי~ות כא~

 ר~
 הכוליא ולקתה סוגים ~~ונה

 בכלל שהיא של~ד כהב~י ו~א , כשירות~אלו ילי~
 אלי~א והטור הר~~"ם צד~ו ~"כ~ולה

אליבא דכ"~
 ~ת~

 ר~י דבי
 ואלי~

 ורכיש ו~ולא דר~ב~ל
 לא ו~א ~~רבא ד~~יואליבא

 תק~~
 צריך ל~ה

 ~~כתאל~~וק
 כרכי~

 יו~ן ~רבי לא~וקי~ריך אל~ ' הכל כדברי הלא
 ~ס~~

 דוקא טרי~ות אלו
 ~ד~~ א~ילו כשירה דאט~א בוקא ~סק~לכן

 ו~~ש"כ ד~~יתיןל~רי~ות
~~ 

 ד~י דלא
 ותזיה התוס' ~~ביא וכ~ו לדבריוכשר בוד~
מתנה לדר~

 ד~לי~
 ארכיש יותנן ר'



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

'~ 
~"~ ~::~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~ ~ ~ ~  

~~~~ ~~~~~ 

:~~~ 

~ ~ ~ ~ ~~~ ~~ 
 ~~~~ך

 ~~~וק ~~ ~~~ון ~~~ ~~ין ~~ג~~י~~ו~~י ~~~ ~~~~ ~י~ ~~::~ ~~~ ~~~י~ ~~"~ ~~
 ~~~~~ ~~~~ו~

 ~~ ~~~ ~~~י~ ~~~"~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~ין ~~~"~~~~~~י~
 ~~~~ ~"י ~~~~~~~י~

~~~~~

 להכ~יר ל~~~ח להביא גמורה ראיה
 דהנה ~ה בדין ש~~ופק כ~~~כולא
 הב::~ ל~י~ת אזלי ~~~ק ה~~מיריןה~ו~קים
 (דף חולין מגמ' המקורדהביא

 מ"~~
 ופ~וקת '

ה~~גרת
 ~ני~

 מצטר~ין הרבה נ~בים דא~י~ו
~מלא

 מ~ד~
 לב"ש והיינו

 ומד~::~
 לב"ה נשמע

 מצטרפין הרבה נק~ים שמאי לבית הי~אדכי
 מקדח כמלא ~היינו ~ידהו~לשיעורא

 הכ~
 נמי

 לשיעורא מצ~ר~ים הרבה נקבים הלללבית
דיד~ו

 ומה כסלעי דהיי~
 ~התנ~

 שיהא רבינו
 ~ חסרוןבנ~בים

 בגמרא מדמדמי ~יינו
 כאיסר דהיינו דידהו לשיעורא דגרגרתנק~ים צירו~

 לב"ש דהיינו דידהו שיעורא דגולגולתלנקבים
 אמרינן ובגר~רת ' לב~ה וכסלע מקדחכמלא
 לכאיסר מצטר~ין חסרון בהם שישדנקבי~
 בגולגולת א~כ לרובא מצטר~ין ~סרון ~הםושאין
 נקבים דוקא דידהו לשיעו~א מצטר~ין כי~מי

ש~~
 א"כ וא"ת ד~צטר~ין הוא חסרון בהם

 ח~~ון בהם ~אין דנקבים בגו~גו~ת נ~י~י~א

~~~
 ~ ~י~~ ~ו~י ~"י
מ~~~~ין

 לרוב~
 דומיא

 דגר~ר~
 שלא דכיון י':ל

 לומר לנו יש מקום בשום זה ~סולהוזכר
להו דקי~

 לרבנ~
 לענין ל~רגרת גולגולת לה~ות שאין

 כםלע דנ~חתה המקור כי ~ירש הב~י עכ~ל~ה
 מדאי~אהוא

 ~בד~
 ~חמן רב ד~~ר נ~ד)

 הי~א ר~~י ו~ירש מ~לע כיתרכסלע
 כ~לערבנן דשיער~

 כגו~
 דשדרה ~לוגתא ~בי

 וגולגו~~
כד~נ~

 רב וא~ר וכו'
 יהוד~

 א~ר
 שמוא~

 ~ריש
 ר"ת בשם התו~: והביא ל~רי~ה וכן~רקין
 ועל אגולגולת קאי לא יהודה דרב מ"ב)(בדף
 דקאי מפרש ר"ת נ~~ן דרבהא

דא~ר אה~
 בם~ו~

 גלודה גבי
 וא~

 ~ה נשתייר

כםל~
 אנקדרה דקאי מ~רשים ויש ' כ~ירה

 כרש~י ~סק הטור אךכםלע~
 דעת שכן כתב ו~~שב"א ' והר~ןוהרשב~א והרמב"~

 וגם העיטור כבעל דלא ~~קינן וכן 'הרמב"ן
 הביאהגר~א

 בש~
 ראי' הרשב~א

 ~ד~
 נ"ז)

 המ~ולם בן אר"י כו' ובגולגולתדתניא
 ע~~

 אלמא
 לעניןדגם

 מ~ני~ טרי~ו~
 ~"כ ע"כ ע"ש

 ~הם~אין א~יל~ לגרגרת לג~רי שוה דל~א מס~קמחמיר
 ח~רו~

 לרובה מצ~ר~ין
 א~

 מיקל הב~י

משו~



~ ~ ~ ~ ~

~"~~~~~~
~שו~

 דלא
 נ~צ~

 כםול מפורש
 ז~

 בגמרא
 ~א~ת אך ל~יל~דהב~תי

 י~
 ראי' להביא

 ~בהמה טרי~ות לוי דתני נ~ו) (מדף~פורשת
כ~~ן

 ב~ו~

 יתר
 ~ליה~

 הע~ם נ~בר עוף
אע~~י

 של~
 בג~רא ומ~רש ~ות של ~רום ניקב

~הו~
 ו~ירש רך וקרומו הו~יל מים של בעוף

 קרום ק~י ~א תו העצם נ~בר כי הלכךרש~י
 נ~בה ד~א ~ף המים ב~וף פ~קינן אנןו~ם
~עצס

 אל~
 טריפה ~הוא כל

 וב~ו~

 צריך היבשה
 אנן אך מות של קרום ניקב א~~~יקה

 ב~דיקה בקיאין דלא~שום מ~רפ~נ~
 מז~ משמ~

 אם ד~ף
 בו שיש להיות צריך ה~צם~שבר

~נ~יבת דתיישי~~ ~סרו~
 קרו~

 ג~כ ט~פה ~בהמה ג"כ מ~ת~א

ו~רי~
 הקרום כי דיבשה מעוף גדול תס~ון

~בה~~
 צריך כ~~ה ידענו לא אבל יותר ת~ק

 האמורא~ם למדו ~ התסרוןלהיות
 מ~ומ~~

 אהל

 ש~דם כמו א~~ג~
 יכו~ שאי~

 תסר אם לתיות

~~ל~
 א~ ~ לב~ה

 הת~תין שעורו אדם לגבי
 ותזקק~ה

 יות~
 תםרון צריך הכי משום מבהמה

 הת~תון ובבהמה העליון עור הנקיבת עם~~ם
 כמו העליון עור עם ~צם ת~רון וא~צרך

~~יר~
 ה~ו~~

 מ~ב~ ~ד~

 ' יהודה רב ואמר ד~ה
~כד~ר~~

 ~לא מה ני~א
 תג~

 דאילו במתניתין
 וגם טריפה כ~לע הגול~ולת נפתתהטרי~ות

 נ~~תה כשירות ד~לו ~מתנ~ין התנאסתם למ~
~גולגולת

 ו~~
 ~ל קרום ניקב

 מו~
 ~ריש ולא

 כל ~למדו כמו מכסלע פ~ות נ~חתהב~דיא
 ~עוף ללמוד יוכל דנ~~תה ~הדין אלאהמ~ר~ים
 נ~בר ה~וף עליו יתר לויוכדתני

 א~פ"י הע~~

של~
 ~ל קרום ניקב

 מו~
 כל אלא ת~ר ולא

~הוא
 טרי~~

 אבל
 בבהמ~

 כמו ג~ול שיעור ~~יך
 לא והאבאדס

 תקש~
 ליתניה

 בבה~~
 עו~ ז~יל~

 ~ל ח~ותו הואיל ~ימא דלא אלאמינה
 אימא א~ד ~סיג~ן כשר ד~אנ~יש ל~ ~ו~

 ~לא לבד העצםבנש~ר ד~~~~~
 ק~ו~ ג~יב~

 כ~י
 מיםשל עי~

 לכ~
 הו~רך

 התנ~
 ב~דיא לה~יא

הלשון ~~ו~
 תילד~ הכת~

 ~א~ה על
 וכד~יר~

 רש~י
בשיניה

 ~וק~
 וצ~יך ק~ום לנקיבת וחיישינן

 ואם ~~~וס~~ם הדין מןבדיקה
 כ~~ות דאלו ב~~ני~ין להביאצריך ל~~ ~~ש~

הגולגולת נ~~ת~
 הל~

 ~מילף יכ~ל
 בדי~~ ~ריך דיב~ה בעוף כמואמינא ד~ו~ אל~

 ~~ן
 כן כמוהדין

 בבהמ~
 ~~~ות דאלו ~מתני~~ן הביא התנא~:'כ כ~~~ ~~~~~ ד~א ה~~א

 צריך ולאלגמ~י ~כ~י~~
 בדיק~

 דלא כ~ה כל
 ולאכסלע נ~~~~

 ~יי~י~~
 קרום לנ~יבת

 ול~~
 לא

 בהדיא ל~רשהתנא ~ו~~~
 פ~ו~

 ~~~~~~נן דלא ~~כ~לע
הכא

 דאי~ הדי~ ר~
 ~דיק~ צ~יך

 יל~~~ן ו~שיעור
 ול~י אדם~~ומאת

 ז~
 דאמר ~א ניחא

 אלובריש ~ג~ר~
 טריפו~

 רב ו~~ר
 ~~יאכו~הו ~טרי~~ ו~ן י~וד~

 א~ולגול~ ג~
 ו~א כר::ת דלא

 ה~~ראפריך דל~
 אתנ~

 ' ג~~גולת אי~א והא ד~ר::י
 הדיןדעיקר

 דגול~ול~
 נ~לל

 בט~י~ו~
 קאי ד~~תניתין דבה~ה אטריפותות~בר"י דעו~
 השנויין מ~רי~ות פריך לא~~כי ו~~ו~

 ב~ו~

 והאיכא
 האוםרים דעת ל~י מ~י' ונ~~רו לאורנפלה
 ג~כ הנ~צאים דעוף טריפותבדיני כ~~ איירי דלא אלא לוי מד~ני ~בהמהג~כ

 (דדףהג~רא ו~~ בב~~~
 מ~~

 ל~יל ה~~י שהביא ע:'א)
 למימר ~~י ~~גרגרת יליף ה~ולגולתדח~רון

 ה~יןיליף דל~
 ילי~ אל~ ד~~~ו~

 לגל~יא
 ל~ו~~~

 כ~ו
 שיש דנקבים דאדם גו~גו~ת ג~י~מ~ינו

 ב~~

~~רו~
 ~~~ר~ין

 למל~
 ו~ן ב~רגרת כן מ~~ת

~צינו
 ל~~יל~

 ~ג"כ ד~~~ה ~ו~~ו~ת גבי
~צ~ר~ין ב~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  נק~ים ~ענין אך לכסלע~צ~ר~ין
 שאי~

 ~הם
 לרובה דמ~~ר~ין יל~ינן גרגרת ל~נין א~ילוחסרון
 משום מצ~ר~ין אין דבהמה ~~לגולת גביאבל

ד~~
 בעלמא כפסוקא חשבי~ן ג~גרת דג~י ד~י

 היכא ב~מה גבי אבל וטרי~ה מחסירהדלא
 חסרון בלא בלבדדנ~ת~ה

 א~
 צריך לא בדיקה

 הגו~ולת נ~חתה כשרות דאלו במתניתיןכדתנן
 כ~ל~ חסרוןבלא

 דלא בדיקה בלא כשרה
 ~~רון בה ~אין משום קרום לנקיבתחיי~ינן
 משום הגולגולת ד~רי~ת ה~עם ד~יקראל~א
 ח~רון בהם שאין בנקבים ~"כ דו~אחסרון

 ~צ~ר~יןאין
 לרוב~

 ~כ~ר
 גווני בכל להקל י~ חסרון בהם ~איןדבנ~בים שכת~ כה~~~

 ~ ל~"ד נראהכן

~~~~~

 ל"א
 ניק~

 ה~יא זב~ז מות של ~רום
 שני בית בקצרה~::מ

 שע~
 ש~ישי

 המורים מ~דולי ויש כשר ~ב~ז ניקבכתב
 שניהם נקבו אם לדינא מ~מ~מםיק ~אוסרי~

 ש~א זה ~ניהן ניקבו ואםבא"ק ו~ת~ בב~ ~יין יחש~ דלוד~י יראה זהכנגד ש~~ ז~
 כ~~

 כיון זה
 וכ~ירה הקורקבן כדין שדינו אפשר נייתידמי~ח

~ 

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

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

~~~

'~ 

~~~~ 

:~ 

~ 

~ ~ ~

 ואם יתרום לא ~ומע ואינו המד~ר
 ~ו שדברו חרש תרו~ה תרו~~ותרם

 מדבר ולא ~ומע ~א שא~ני ~ מקום בכל~~מים

עכ''~
 כ~נו~ד כי ודע ה~מב':ם ו~ירש המ~נה

 אחר ~חרשותב~דם
 נש~תק או ' ששמ~

ש~י' אח~
 ~ד~~

 והק~ה עכ::ל לתרום לו מותר
 דלא הטעם דהרי תמוה והוא עליורעק~א
 ואדרבא ~ גווני בכל וא:~כ לברך לו דא"איתרום
 דאם ~ אח':כ החרשות לו ~נולד מיירימ~ני~ין

בנול~
 בדיע~ד וא~ילו ' מדבר ~יני ממילא ~רש

 תום' בהגהותיו ע~::ל ו~~ע תרומה תרומ~ואין
 עלר~"א

 מ~~
 כ~ל קשה לא לכאורה ' הנ"ל

דהרמב::~
 דאחר היכא איירי

 י~רו~
 ומברך ג~כ

 ל~את מכוין החרש ו~ם התרש את להו~יאוחושב
 לכתתילה א~ילו תורם ~זבברכתו

 ד~ומ~
 כעונה

 אז את"כ התר~ות לו ~ש~ולד ~ירש ~~י~~ם

 אבל ' מברך ש~אחר מה ~ומעבודאי
 ~סק הכי ומ~ום מברך אחר בשאיןמיירי מתניתי~

 א: ~םי' ביו~ד~מחבר

 ז:~ ~עי~
 הוא אם~ד~ר ואי~ השומ~

 שוח~ מומח~
 א~ילו

 ה~~א בשם הש"כ ו~ירש מברך אחראם ל~תתיל~
 ~"כ שותט שהאחר ודוקא וד"מב~י ומ~~
 ה~

 ל~ו
 לברך יכול אינוהכי

 וכ~
 דקא~ר ~לשון מ~~ע

 מברך ואתר קתני ולא מברך א~ראם
 ~מקור שם ע~ין הכי בלאו מברך~האחר מ~מ~
 ~וכה ד~~'~~רא:~ש ה~ת~

 (ד~
 בשם ~':ב)

 כן למד הרא"ש דגם מובן הנ"לממשנה הרמ~~
 ~ירש וכן ~ירשתי כא~ר הרמב"םבדברי ~יר~
 דעה יורהעל ה~~~

 ~בסעי~
 ד~~ט הנ::ל)

 שסו~רים והג~א כא"ז ודלא אחרבש~ין המשנ~
 ו~כ לברך כלל אחר שם בשאין המ~נהל~רש ~דו~~

 ~כול אתר דאין ל~תתילה ~ו~ריןהם
בש~י~ו ל~~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  אם וא~ילובשבילו
 ישחו~

 האחר ~~כ
 יכו~א~ מ~ו~~

 חבירו ברכת על ולסמוך ~חוט
 דהרמב"ם בארתי כאשר ~משנה פשט~א~ת
 אינו ה~תם מן חרש כשנולדמחלק

 איני ~~כ והוא להוציאו ומברך תורםכ~האחר מבי~
 לא ומברך תורם אחר אפילו ע~כ לכויןיודע
 ~ה ויודע ברמיזה אותו בחנו אם ~~למ~ני
 ומברך ג~כ תורם כשהאחר מהני אז~ברכה
 אחר ~חרשות בא~ם כשנולד אבל החרשלהו~יא
 לו מותר מדבר שהי: אחר נשתתק א~~שמע

 ~ריך~ ו~ינו ג"כ ותורם מברך א~ר ~ךלתרום
 על גדול ותימא כנ::ל אותו~~בחין~

 ~של~א תרומותבהלכות המח~~
 סעי~

 פסק ל"ב)
 דל~

~~רו~
 דהיכ~~ פסק שחיטה בהלכות הכא הלא

 לכ~חילה שוחט הוא ו~ברך ~וחטדאחר
 והל~

 אח~ממקו~
 הוא

 הנ~ל מ~~יתין נוב~
שום ואין~

 לחלק~~ סבר~
 וכ~

 ל~ ~אה
רעק"א קושי~ ~ר~

 כ~~ לעיל הרמב~ם~ ~ר~ פירשתי כאש~
 הנ':ל הרא"ש ~ירשכן

~ 

'~~~~
~~~~ ~~ 

~~~~ 

:~ 

~ ~ ~ ~  ~"~ 

~~~~~

 מו~יא ומעשרות תרומה מק~ת
 ~א אבל ~ליו תרומהממנו

 אומר מאיר ר: אחרל~קום
 א~

 הוא מוציא
 המשנה עכ~ל ומעשרות תרו~ה אחרלמקום
 תלינן כרי אותו דלג~י ' שם הרבופירש
 מתוקן שכבר מה ולא בידו שיעלה הואדהטבל
 תלינן אחרים ד~בי אחר' למקום לאאבל
 מן ולא עליהן מוציא הוא המ~וקן מן~ילמא
 אחר למקום אף שרי מאיר ור: שבו~טבל
~כ~ל

 הר~
 מוהר"י בשו"ת דמצא ר~א ו~קשה

 איך ממנו ד~ם בזה דנתק~ה ~~י ~~אמטראנ~
 להו~יא~~צי

 תרומ~
 בילה אין קיי~ל הא עליו

 ~מן ~ייןא~א
 בלב~

 והוסי~
 ~קשות רע~א

 בילה ישל~"ד א~
 ק~~

 ב' עוד מ~ריש אם התינח
 דיינינן~~ן

 ~ מכ~
 סאין ב' בהנך דיש ב~ה

~י
 חו~~

 אבל ~ טבל וח~י
 כיו~

 רק ~מפריש
 על הפריש לא וא~כ טבל םאה ח~~ הוהסאה
 ~ת~ארת~ ~יין ~א~ ~צי רק ~אין~בל~~~ים

המפריש קתני ~א לתרץ ולפע~ד קושיתו שתירץירושלים
 לפרושי ודעתו לפרש דהתחיל ~שמ~

 כדכתיב מתרומה המקום ו~יין בינוני כאדםעוד
 ~ס: תרומות ~לכות בי~"ד המחבר פ~קהכי ומשו~ ~ נכרים ששיריה ראשית בעינן ~נךראשית
 לתוכו הכרי תרומת האומר כ::~) סעיף~ל"א

 שם קרא בדרומו או בצפונואמר ~~
 וחיי~

 וכו'
 עכ"ל כלום אמר לא המקום ציין לאואם

 בעירובין איתא וכןהמחבר
 ~ד~

 ל"ז
 ע"ב~

 וגם~
 בדרומואו ב~~ונ~ שני ו~עשר מ''~) ז: ~פרקבדמא~

 הוה בעלמא באמיר~
 לפרוש דהתתיל הכאו~כ~~כ כמפרי~

 כולה על ~צדמזה עו~ לפרו~ ודעת~
 ע~כ ~

 כשב~
 לגמור

 שיעלה הוא הטבל בו~אי בינונ~ כמ~תהשיעור ולתר~~
 ד~וי מתוקן שכבר מה ולאבידו

 ~~דעתו ~ לפרש שהתחיל כיון ע~מובפנ~ ~ומ~ כ~~~
 המקום וציין ב~נוני כאדם סאהעוד ~רו~

 ט~ל אי~ורומד כאיל~ ~~
 עצמ~ בפ~

 ~א אבל
 למקו~

~ח~



~ ~ ~ ~ ~

~::~~
~  א~ מקום ד~ל 'א~ר

 ~ה~ריש י~ול אינו
 ~נ~אר כיון ~רו~תן ~קצת שהוציא מאילו~לי~ן
 א~ר מקום ~ל ~ק ' יותר לתרום שלאבד~תו
 טבל כמעורב הוימיד

 ע~
 כיון ~ולין

 שב~~
 ציון

 קושית יתורץ זה ו~~י כ~ר שציין מההמקום
 דתנן ~ ~מא~ ז' ~רק ה' משנה ~ל יו~טהתוס'
 תאנים לוהיה

 ש~
 בית~ בתוך ~בל

 והוא
 תאנים ~ני אומר ' ומתיירא בשדה אוהמדרש בבי~

 ~הרי לה~ריש ~~ידשאני
 תרומ~ ה~

 מ~שר ו~שר

ראשו~
 יו~ט תוס' והקשה ~ שני מ~שר ותש~ה

 הא תו אי~טריך למאיק~ק
 שמ~ינ~

 ממשנה לה
 ד~נן~קודמת

 יי~ הלוק~
 אומר הכותים ~~~ן

 ומתיירא מיירי שבת ב~רב ~ם וגם וכו'לו~ין ש~
 ולא ~ליו היום יקדש~מא

 יוכ~
 ~ ל~שר

 ואינו

מתר~
 י"ל אך ' כלום

 ~הוצר~
 ~~ש~~~נן

 הנב~ל ד~ר שהוא בייןמיירי שמ~~
 ~בת א~רלפרוש ~~ בוד~

 יק~
 א~~ ' מהטבל

 מת~תין
 שלא ~בר והוא ~א~ם לו היהדהכא

 הוהדתימא ~~ ~~ל~
 ~~ש~ ק~~ ~ש~ ד~ינ~ אמי~

א~"~
 ה~קום ציין שלא

 והו~
 ~לא ~~ר

 שהואוכיון נב~~
 בי~

 ואי~ו הש~ות
 יכו~

 ל~ין
 ~~למא ~אמירהא~ילו ~~קו~

 דהו~
 ~א~~ ~ו~רש כאילו

~ק~
 א~לו ~זרו לא ~"כ השמשות ~ין

 ו~םט~ל בו~~
 במתני~י~

 כיון
 שהת~י~
 ~רש ~

 ~שלא ~בר הוא א~ילוה~קום ו~י~~
 ~~~י~ ~הו~ ~ל~

 ~צמו ב~ני~ומ~
 ~יו~

 לו ~אין
 א~ר מקום~ל ~~ ~ר~ ~~ק~

 כיו~
 לו דיש

 תק~
~~~~~ 

 ~ לה~~י~רשא~ ~~~
~~ 

 ~י~~ן ~~~~~ ~~ ~י~ ~~~ ~~ ~י~ ~~~~~~~~~
 ~~~ ~~~ ~ו~ ~~ו~~

 ~~ ~י~~ ~~ י~ ~ ~~~~ ~~~י~ ~~ו ~~~~~ ~~~~ י~~~~
 ~ק ~~~י~ ~~ ~~~ו~י~ו~

~~ ~~~ ~~~ 

~~~~~
 ת~ילין הלכות ~יים

 ~סימ~
 ס~י' כ~ז

 אין יד ובשל רמ~א כתבי::א)
 המרדכי בשם מכוסים או ~לוים ~~ אםלהק~~ד

~כת~
 אב~הם המגן

 ~ס~י~
 ~ם אם כ~א) קטן

 ~יון בה לן לית ב~דיו נקר~ו ~ירש~לוים
 ש~~

 ~ניםכל
 ~ו~חי~

 ~ר א~ל בגד~ו ת~ת
 לאות לך ~שום הבגדים~ל ל~י~

 ~~ לא~י~ ו~~
~ובס~י~

 אדם ~מ~ר כתב כ~ז) סימן ה'
 אם לנזילות~לול ~~

 ת~י~ לה~ ~~ט~
 של

 יש כלל י~~ם לא בשרו~ל ~~
 לה~י~

 ~ו
 ~ל ראש שלת~לה

 ה~~~~
 ~~מוך ~ק

 ~~ואי~ מ~נ~ויכסם ~~~
 ~ירש

 ~~ו~י~ מ~ ~~~
 ~אינ~~~~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~~י~~
 יו~י~~

 א~ו~ ~הו~
 ~ברהם ה~~ן וכתב

~~י~
 ~יין ה~ו~ע ~ל ראש של ~~ילה ו:) ק~ן

 ~ו~ יו~~~ב~
 של נק~ו

 דוק~ ר~~
 ~בל

~~ 
 מ~ה ~ו

 בי~
 ~הנית ~~ור

~ום ~בג~ ~~

~ 
 ל~~~

 ל~~רים ו~א
 ~ו~

 ~~~~ת ולא
~~ה~~

~~~ 
 להניתו ~מו~ר ~~ה

~~ 
 ש~~~טו~~~

 ~ל~ו ~גי לא ~ם ~מ~ה ~~י

 ~ג~ ל~ו~ ~ה~~
 ~תר

~~ 
 ~ב~ו

 ~~~נ~ם~ו ~~~ וה~
 ~~ ת~י~~

 ~לא משום ה~~ונת

 ללבוש ~~י~~~
~~ 

 גביו ~ל אחר
 אבר~~~~ן ~~~

 המגן ~ל ק~ת לי וק~ה
 ~ברה~

~~
 ~ה~ם

 ה~יו~~~
 ~ד ~ם ~הו ~~ת

 ללבו~
~~

 ~ת~ילה
 י~ ~~

 ~הם שיש ~דו~ים ~~ים אבל

~~י~
 ~~ורים מה ~~~י

 ~~י~~ן לה~י~
~~~~ י~ ~~

 ~ף (ב~ורות ~~מרא
 ג'~

 ~הן ~~~לו

~~~
 ת~ילה מ~נית ~טור

 ~ת~ר~ י~ ~~
 הכל

~~~~
 ~~יט~ ' וי~ר~ל~~ ~ויי~ כהני~ ~ת~י~ן

~~~~
 ~יה ~י~~ריך

 ~ואי~ ~~~
 ו~ש~תם וכתיב

~~~
 ~ל

 והי~ י~
 ~יניך בין ~וט~ות

~מ~ה ~~ית~ כ~
 ~ית~ ~~

 במ~וה
 ~ר~~

 הו~יל ~הנים ו~ני
~~י~~ו

 ~מ~
 ד~תיב ~יד

 ע~ י~~
 ש~א בשרו

 תו~~ ~ב~~~~
 ובין בינו

 ~ימ~ בש~
 ~מ~וה

 ~י~~א~
 ל~

 ~תייבו
 ~~~ קמ~

~~~~ אה~~י מ~כבו
 ~אש של מ~~בת אינה י~ ~~ ~~~

 ו~~
~~~ ~~~ 

 ו~~י י~ ~ל
 די~ שנ~

 ~כתיב

~~
 ~ל

 ר~~ ~~
 ~מ~נ~ת ושמת ~תיב נמי

~
 ~נ~ ' ~ו

 בין ~~ה ~ה ש~ו
 שש~~~~ ~י~

 ת~לין ~~ת
~~~~ 

 מזה
 ~ן~~ו ה~מר~

 הי~ ל~ ~הג~~
 י~ ~ל ת~י~ה מנית

~
 של ~~ילו ~~~ ~~~

 נמי רא~
 ל~

 היו

 ~נ~~ר~~
 מן ~טור ב~~וה ~~וסק

 ~~~ ~~~~~~~י~א ה~~ו~
 א~יד~ שומר ~תמר מצי~א

 ~~י ח~ם כשומר ~~רר~ה
 יו~~ ר~

 א~ר
 ~רב ה~כה ו~~קינן דמי שכרכשומר

 י~~
 ~ך

 ה~~וה מן ~~ור היכא : בנד~ים ~ר~ןאיתא
~יכא

 ~ל~
 א~שר

 למ~ב~
 ~~ל שניהם

 ~יכ~
~~פש~

 למ~~ד
 שני~~

 ~~ו
~~ 

 ~~ן וגם
~~ש~

 לשום ה~דול ~הן
 ~י~

 וגם
 ר~~ ש~

~דת~~
 היה ש~רו

 נר~~
 בין

 ~י~
 ששם ~~~נ~ת

 ת~י~ןמונת
 ו~~

 מזה מו~ת
 הגמר~

 ~הלכה
 ד~~שר דה~כא כןפ~וקה

 ~מ~ב~
 מתוי~ים שניהם

ל~שות
 וה~רן ' ~טורי~ ו~י~

 ה~ושי~ ~תר~
~~~

 ~ה ת~שה
~~ 

 הניחו
 ~לת~י~ה הגדו~י~ ה~הני~

 י~
 לכ~ות מ~י~ם להם ה~ה הלא

הת~יל~
 ~ברי ~כשיו ~ד~ו ~ה ~ך

 כ~י ה~כות ת~י~י~~רק ה~מב::~
 המקד~

 ג' הלכה
 תכ~ת ~ולו המ~יל~~ונו וז~

 ותוטיו ~
 ו~יו~שר שני~ ~~ולי~

 ~רו~
 ' ~ריגתו בת~ילת

 ואי~
 בית לו

~ד
~~~ 

 ~~ים ל~~י ~~לק
 ~סו~

 ה~רון
~~ 

~~ט~
 ~ל כדרך

 המ~ילי~
 ~תובר ו~ינו

 בלבד הגרון כלכנגד א~~
 ~כ"~

 והשגת
 ~ברי ~ל ה~~ון בזה~~ר הראב"~

 י~ ~י~לו ואי~ ש~ת~ הרמ~~
 ~מר

 ~~רה~
 מנין ~ו

 ~כ~~ ~
 ~ר~ב~ד

ול~י
 מ~

 ~טורים ~~ה~ו הרמב"ם ני~א שהב~~י
 ~ם ~היו ~י ~ל ~ף יד של מת~לה כן~ם

 מוכת ~כ~ותמ~י~ים
 ~י~ של~

 ~ית למ~יל
וד~א י~

 ~~שג~
 ~~ברי ~כ~יו ~ד~ו ומה הראב':ד

 ש~א ~ברהםהמ~ן
 הי~

 יד השל ל~ית מק~יד
 ~תו~' ~כתב ~ב ~ל ~ף ה~טיה ג~י~ל

 ב~כו~~

 ג'~~ד~
 ~~ום

 ~~תי~
 והיה

~ 
 ל~ות

~בר י~ ש~~
~~~ 

 ~ין ~~ו
 ~~ ~~ ב~~

 ~ינו
 ול~ י~ של הת~י~ה ולהניתלהלכה מק~י~

 ~~ר ל~~ות
משום

 והי~
~ 

 לאות
 ול~

 לאות לא~רים
 לכ~ור~

~~~~~~
 ~~~~ ~~:~~~~~~ ~~~~~ ~~~~י~~~~~~~~ ~~~

~~~~~~~~~ ~ 
 ~ב~י

~~~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~~ 
~ : ~ ~  

 ~~~ו
 י~~~

~~~~~ 

~~~~~~ 

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

~:~~ 

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



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~

 כהנים ~~ורים מדהיו ניתח ~רמב::ם~~ר~
 יד ~ל מ~~ילה~דו~ם

 שמ~
 דדוקא מיניה

 יהיה ~לא ומשום לכ~ות~~ויי~ים
 ~ציצ~

 הי:

 שנא ~~אי ~ד של ת~ילין ~הניח~שאים
 מרטי~

 ת~ל~ ~הני~~מו~
 ~ל

 י~
 אברהם ה~ן כד~~ק

אך
 ל~יכוב~

 הדרש דוקא
 מ~~~ו~

~~~ 
 ~ך

 ו~א~אות
 ל~חרי~

 לאות
 להנית דאםור מזה ~ובן ידשל ~~~יל~ ~~~~ שיה~

 ת~ילי~
 י~ ~ל

א~
 י~ול ~י~ו

 ~~~~ ל~סו~
 ~ ~~י ~~~ינן ~א~א

~~~~
 ~~"ז ~~~~~ ~~~י ג~ן

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

~:~~~~ ~ ~  ~~~~ ~~י~~ ~~~י~~ ~~י~~ ~~י~~ ~~י~~ ~~~~ו~~ 
 ו~~ ~~ו~ ~~~ ~~י~~~ו~

 ~~ן
 ~~~ג~ ~~ן ~~ ~~י~~ ו~~ ~~~~~ ~י~~ ~~

~~~~~
 ~בי~

 ~בר יו~ף
 ~שו~

 ~ד~רי

הר~ב"~
 מ~יאות להם ~ן כ~~~ן

 ~וגיי~~~י
 אתמר ~ח~ירו ~~וא דמ~י ~מרא

~שמ~
 ~הדיא

 דטרי~ה הוא ~~~י~
 א~~

 לבשר
 וכבר ל~ונו כאן ~ד כשר~ריאה

 ~~י~
 הר~ב"א

~~
 ק~~ט) ~~מן ב~ובה ~תב ~~ל והריב"ש

 דברי~יישב
~ ~רמב"~  יישב לבםוף הב~ 

 מיישב הנ~ל םימן ~עה ~יורה ה~:~ז וגםדבריו
 ~רמב~ ליי~ אמרתי בע~יי ~י~~ם

 ~~כ ~םק
 ו~ם ה~מ~ון ~קב~אם

 הבש~
 הנ~ב ~נגד

 ~מו האתרונ~ם כד~רי~רי~ה
~~ 

 דו~ן סתימת
 הב~ר ש~ן ~רי~ה הדו~ן ~קבה ~אם~אונה
 שהמחט~גין

 מונ~~
 רש"י כ~ירש

 (ד~
 ~~ב) מ"ח

 ~הברז~ מ~~~י~ ~~רו~~~
 ~בי~~~יו ה~~ר או~ל

 ש~~ששוה~
 האיך ~אמר ואם ומחםרו

~שנ~צא ~כ~רי~~
 המ~~

 ~קודם ~לא ~~ר~הריאה
 אצלהב~ר ~~

 ה~ימ~ו~
 וש~א

~ך ~~ ~~ימ~ו~ ~ק~
 ~ר~ ~"~

 כששו~ה רש"י
~~ 

 דוקא
~א ~ ~~~

 ~הת~
 רק

 תי~
 ל~שר ~ברה

 ~~ין ו~ן מיד הםמ~ון שא~להבשר לה~ר~ו~ יו~~
 וה~"מ מרש'~שור ה~~וא~

~~ 
 תקשה ואם כן

 ~~~ר~~ ~יוןה~אונים קוש~~
 מקודם

 ~י~ שו~
 לה

 ב~~ק~דאי~א ~~~
 בהמ~

 המקשה
 ~~~ ~ד~

~קב וא~יל~
 שאי~

 ת~רון לו
~"~ 

 אך טרי~ה
 ~בסי' יקותיאל תורתמ~פר ~~~ הי~~

 היתר להןיש ה~ר~~~ ~כ~ מ~ד~
 ו~זרי~

 ~~~ן י~י ~ל ל~כשי~ן
 ש~ה~רום ~

 מ~~~
 ~~ה

 ~ינ~
 ~רוס

 ~א אבל~~~ור ~ס~~
 כ~יב~~

 ו~רי~ין הבשר
 ~יד~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  הס~~ונו~ ~~יב~~
 ~ובן נ~רפאה לאהנקב שנ~פכה הרי~ה ~שלמא

 המח~ ששה~
 ~~אי שם

 ~י~ א~~~קיתון
 ~נראה טרי~ה חיורא שור~יקא בה

ט~יפ~
 ~לא ר~~י מפורש לעיל שהבא~י כמו

~~~ו~
 ~ל

 ~~מפונו~
 ~עתך ס~קא לחבירו שניקבאפילו ~~פון ניקב אם אלא

 א~ינ~
~~

 ~קב בלא ש~~ה ~הרי~ה
 ~~ מ~~

 לא כאילו והוי ~מי כחד ~רווייהו יהיה
 ~לא~רי~ה ק~~~~ ניק~

 ה~~ לב~
 שיה~ דסו~

 אלא ~שר ולא ~טריפה ~ן ~מוק
 כשניק~

 ~~ב~ר ל~שר
 יש~ס~~ן

 ~ו~
עו~נ~ מהסמ~ון לח~ץ יוצא ~~רוח ~~ם

 לא
 נרק~

 אז
 ~ות~

 א~ל הסמ~ון ~ב
 יכול אינו זה~~~י

 לרח~
 ו~יא הרי~ה

 ~וכב~
 כנ~ד הבשר ~~רקב~ם ~ל

 ~ודאי א~ הנק~
 ~רי~~

~~
 הבשר וגם הםמ~ון שניקב~~~יא ~ח~ירו~~~ משניק~וגר~ לחבירו ~ילו בלשונו הרמ~ם כיון ו~זה

 ~~~~~~ ~~~~~ שכנ~
~ ~ ~ ~ : ~  ~~~~~ 

~~~~ ~~~~ 

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

~~~~ 

~ ~  

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

 יהי' והלאה מהיוםכן
 מג~

 ~~ ~~קנ~ וע~ ב~די
 וב~ע~~י ' יעז~ני

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

~~
 וב~תי~ ~ ינחני

 וירו~ם ' יראני וירוש~ים ציון ובנח~ת , ידריכני מצותיו
 עמוישראל ק~

 ע~
 עב~יו יד

 הנביאי~
 כנואמו

 כ~ אמ~
 רצון יהי



~ ~

~  

~

~ ~  ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~

 יוד~ים והתכמים ' אי~ר ~תומר העם
 הללו ב~ני~ים היתרים איזה ישכי

 תשש~ויש
 שמ~

 לקצץ ויבאו ' ב~יקר יזלזלו
 תז~ל דברי שיהיו 'ב~~י~ות

 הבריות ב~י ~ית~
 את ב~~ון ל~רםם אםורא~י

 ~ ההית~

~~~~~~~
 ואין קבו~ים א~וריס הם אשר
 היתר צדלהם

 רק או~ן בשו~
 כי מ~תדת והםכנה מאז היתר בהם ~הגוה~ם
 ולא ' מורים לקול ק~בת אזן יתנו לא~~ם
 א~ור א~י ~ בתוכתתם ~תכמים~ו~ילו

 ג~
 כן

 ואל שוגגים שיהיו מו~ב ' האיםור חומרל~סם
 ~יו~ ~~י ר' הגאון ה~יא ~וכן מזידיםי~יו

 זצ~ל~

 ויש ' איסור ב~ני~י היתר ה~ם ש~הגו~~~~
 יתידית ד~ה יש רק למתות כתלתכמים

~י~כת
 מנה~

 ה~ם
 ה~רובים שדי~ות אף ~

 למנהגהת~~ד
 הי~~ מורין אין ~~י ' ש~ת~~~

 להם מותין ואין '~ה~~
 ג~

 אותם מניתין רק
 כה עד שה~נה~ו כ~ו שית~ה~ו 'ב~ת~ם

~יש ~יו~
 ד~~

 את סו~~ת
 מנ~ג~

 או~י
 נקב~

 ה~נ~ג

ע~~
 המרדכי שכתב כמו ' זאת די~ה

 ~ש~
 ~ור

 ר"~זרו~
 דדוקא ' ~~ו~לים

 קבו~ מנה~
 ~~ ~ל

 סו~רים במסכת ~ד~~ר~ן ב~ינן המקום~כמי
 והיינו ' ה~~הג ש~~יה~ ~ד נקב~ת הלכהאין

~נ~~
 דוקא תכם ~~פ

~~~
 הי~דות הדיעות ~אותן לדעת ~ריך

 להתזיק ס~יף אותןשעו~ים הנדתו~
 כן גם מהםלה~זר ' ה~ורה ביד נתונה הר~ות ה~ה 'שנת~שט המנה~

 ב~~
 ~גון במקום ה~ורך

 והפסד צ~רובמקום
 מ~רס~ים שאין א~"~ כי ~

 ~את בכל ' ה~ם להמוןאותם
 במ~

 שנו~ע

למור~
 בעסקו או ' בםפר דבריו ולהכותב

 אי~ ' לאמתו הדין לברר ומתנוב~ש~ו
 איםור

עליו
 להבי~

 ה~ו~מ בהמ~ך
 וה~ל~ו~

 כל
 ~~ם נאמרו~ר הסברו~

 מאיז~ בעול~
 או קד~ון

 ה~~ 'אחרון
 דרך וראה

 המבי::~
 מרן בת~ובת

 על לסמוך שרצה ~ ה~זר אבן ~לק ~וסףה~ית
 יבמות ב~רדכי מובא ~ מוואר~ין הר"אד~ת
 ד~~בע אמרינן כאןד~ד

 במי~
 סוף ל~~ שאין

 ~וקא ' אסורהא~תו
 בנט~~

 א~ל ~תם
 ~רן כי אמנם ואם ' להנשא מות~ת א~בס~ינה בנ~ב~

 ב~ה~ג דאף ו~~ק ' ~ליותולק
 ~די~ב~

~הת~יר ~ תצא



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  להם שאין מים משאר כאן~~~~~ר
 ~קיי"~ סו~

~ב~י~ב~
 ~כא~ ~ תצא לא

 מותרת היתה
 מ~

 בכ~ ' ~~~ב~~
 יהי~ דמרן ראי~ו לא זאת

 ~והג
~ם

 במים ~~א שמתיר ~י כדין ~ המב~~

~~י~
 ל~ם

 סו~
 ~ה~ין

 ~~מור~
 ~ד~י ת~יב

 לו ש~י~ כיון~~~~~
 ~מ~~~

 בדי~ה לתלות

 הרשות ~~~ ~~י~י~
 בי~~

 ~וראתו ל~~וך
 ב~י~~

 בין לתלק ג~ול דותק הוא שבאמת א~~ ~~~~

 בספינ~~~ב~
 לא או

~~~~
 הט~ם שבטל

 ויד~~
 דאם

 מתקנים היו לא קי~יםהראשו~ים ~י~

 וגזיר~~~~~
 לא בזה , ז~ת

 שיי~
 שבמנין ~בר

~רי~
 א~רי ממילא ו~תבטל , להתירו אתר מנין
 ~קירה צריכים ~וב בזה מקילים העםש~א~ה
וביטול

 ~ל במגין לקבל א~שרות יש א~ במ~~
 אינם אפילו ה~ור~כמ~

 גדולי~
 כ~מתקנים

 למ~ן תורה לדברי וגדר ~~שמרת כ~ין ~ו~~~

~~
 י~~ו

~~~ 
 ש~ברו במה ימי~ם כל באיסור

~כ~
 את ~ת

 תק~
 הקדמו~ים ג~ירות או

~כל ו~מ~
 ש~~

 קוב~ים אתם אותי בכלל
 וכ~

 הביא
 ~יו~ ~~י ר'הגאון

 זצ

~~
 ~פשרות אין

 ל~מ~
 מניתין א~ למנין

 ~א וגם ~~~ם שבטל אתר בס~מו~דבר
 שבמנין דבר בכלל זה ואין~~שט

 צרי~
 מ~ין

את~
 ההלכה ונשאר הט~ם ~בטל כיון להתירו

~לא
 מורי~

 מותין ואין ל~יתר
 ב~וברי~

 כן גם

~~~~~

 ~תפש~ו ~בר אשר ה~בריס
 בתוקף אצל~ו נ~ו~יםו~ודם באו~~
כמו ו~ו~

 יו~
 א~לת איסור ~ו ~ליות של ש~י

קטניות
 בפס~

 א~ר ~~~ם שב~ל א~פ
 וגזרו תקנובשבילם

 וא~
 ~~מרת ~~כ שיש

ל~קור ל~יי~
 ~~יר~

 של ~~הג ~את בכל
 ישרא~

נ~ק~
 לדין

 תור~
 אצלם אפשרות ואין

 שמת~שטים אתרוההרי~ה ~בי~~
 באו~~

 ~י~ם
 מ~ש ~כ ו~י'וגדר כ~~~

 בז~
 ב~'

 באריכות~~א מא~ב~ ~וב~
 ל~ני~

 אי~ור
 ק~ניו~

 ג~ו~~~
 ש~~א~ מה דברי ~ל שאל~י א'
 ~א~ד~ מפי אח~הלכ~

 הר~ לי ~א~ר

אי~
 מן למדין

 ~ האג~ו~
 ב~שק~ה

 בירו~ל~י מבואר הואלכאורה ~רא~ונ~
 מ~

 מס~ת
 דת~י~~ ראשון ~רקוםוף ~א~

 ~לל תז"ל לנו ~תנו
 הוראות ב~~י~יג~ול

 אין ~ ל~ו~ וז~
 ו~~ ~ ה~~~ותמן ל~ ל~די~

 ~אגדות מן
 ול~

 התום~תות מן

א~~
 שמואל ואמר התלמוד מן

 מודים הכל~הוריה ~~ למדי~ אי~
 ~אי~

 המ~שה מן למדים
~~ל

 א~ ~ ~ירושל~
 ~שאר ~ד ~פק

 מבבל~ הן הא~דות כל סובר~ירושלמי א~
 ~~ כן יפםקו ~פוסקים וכל וממדרשים~יר~~מ~ ו~~

 ~סקינן ~לא הן יתי~ מאמר ~ירו~למ~~בר~
 ~~ד~ ירו~למי שתלמוד שיד~~ו כיון ~ך 'כותי'
 ~ז ה~~ורר כאשר לבבליקזדם

 ~הלכה פה~"ת~ירובין ~ו~ ~י~~
 כ~ב~

 ~ירוש~מ~ ~גד
 ~~ברמ~~י

~רו~~מי תל~ו~ בבלי ש"ס ת~~מי ~~~י ~י~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

 הירושלמי דברי יהיו ~~פילו ~זה מובןי~ושלמי
 על א~א דברו לא זאת בכל מרוביןדב~י

 ~לא בבל~ מתלמוד שידברו ~ברא דאין~ל~ם התלמו~
 ~וד~םדר

 בימיה~
 ~ומדים הי' ה~"ס חותמי וגם

 סוברים היו ואילו~~רוש~מי
 הפש~

 מהירושלמי
 ~מרו האגדות כל ~ל האגדות מן למדין אין~י

~~
 שלנ~ ~בלי הת~וד ~ל

 בגמרא הביאו לא
 ~פר וי~שו או~פים היורק

 לב~
 שלא ע~כ אלא

 ~בתלמוד הא~דות~ל
 הת~וד כל כי ~אמר~

~ל~ו
 כ~

 נ~םפו ~לכה דבר
 גור~ כעמי~

 והסכימו
 להםדור י~ד~ולם

 בש~~
 ~"כ ה~~ה דברי ~~לו

 פסוקות הלכות~מה
 ל~

 שלום את ור~ה נא
 שלנו ש~למוד האגדות מן שלמדין מה~~~ות

~ג~
 אלא למדין אין שאמר ב~רושלמי ל~קדק יש

 ~תלמו~~~
 הא~דות ובין הלכות בין מח~ק ולא

משמ~
 ב~מוד

 ~י~
 ללמוד יכולים אלא מחלקים

~~
 האגדות ~בר~ מן

 וה~ע~
 הלכות כי

~~אגדו~
 מהתנאים היו ~~וספ~ות

 סברתם כל למדווהם הראשוני~
 ול~

 כמותם לפסוק רצו

~~
 ~שו

 ~למו~
 והלכה ה~ה ~ל ובררו ירושלמי

עד
 הביאו ולא ש~ו ש"ם חותמי שבא~

 שבתלמוד מהאגדות יפסוק ש~א דבר שוםאחת פע~
~לנו

 ~שמ~
 מדבר~ ~ם לפסוק ~יכולים שראו

~אגדות
 ו~

 פוסקים אנו הלכות ~מה וראה נא

~~~
 ~מדר~ים

 אל~
 שדברי לומר יכולים

 הן יחי~ דבריאולי הירוש~

 המ~ברים כל ~חיחה עושין ל~ה~~~~~
 במדרש רק מצינו לאוהלא

~י~ת
 ומדר~

 ~ו~ות ~תיחות רות ו~דרש אסתר

 ו~ר מה~א פרשתא ל~הוא פתחא לה ~תחד~ר
 הירושלמי דברי ~י ~הלא מה~אפתח

 חוץ ' האגדות ~ן למדין איןל~יל שהב~
 ממ~

 שנ~באר
 התלמוד ~ן ראיה להביאיוכל ~א~~~~ מן של~דין הלכות כמה מצינו כיל~יל

במ~~לה ~~א~ת~ ש~
 ~ד~

'~ 
~  

 ודף
 ~בריך ~ל אמר הי~ים בדברי פזי בן ר~שפתח ~~ ~~ו~ ~א~ ~~~

אח~
 מגילה הם

 ~ד~
 י~~

 ע~ב~
, 

 ו~
םו~ה מ~י~

~) 
 ב'

 ע"א~
 רש~ל פתח כד

~ ~  אמרסו~ה 
 אי~

 לו מזוגין
 ~ל~ לאד~

 ~מ~' ר~~חי' בפרשת פתיחות ~תי נזכרוועוד מ~~~ ~י
 לא הנזכרות אלו זולת ~:ב) י'~דף מכו~
 ~ק היו שהפתיחות מפני בתלמודל~תיחות ~ ~~~

לשעתן ~ו~~
 לצור~

 אלו ~כניםהנחיצה ר~ ל~ ה~~ו~ ו~עלי הדרוש
 י~ק ~ען ~ לז~ר מעטים במקומות רק~מם ו~~~~ ב~למו~ ~פתיחו~

 ~הקדמונים ~ר~~ ~~~ כן כי יבא כי אחרוןלדור
 וכ~

 ה~תר
בפתיחה ~י~~~ להמח~~י~

 לער~
 ~מתוקים בדבריהם

 ~~ר ~~רים לראות לבבם וירחיבו השער~רך ~ו~
 הן בס~ריוחקקו

 מתשוב~~
 והן

 מ~רו~

~~~~~
 ה~ע~

 הג~ן ~~ורר מה על
 ~~ל ~ר~ליות~הר~ז

 אורח ח~ק וא"ו (סי~ן א~ריםבית בת~וב~
 חיים~

 ש~ל

כה~
 ~ו א~תו או אשחו ~ בבי~ו נדה לו שיש
 חדש ה~רי וסיים בירושלמ~ שורשזה ל~ב~ ו~ ' הדוכן על ~עלות לו אםור ~~ב

מ~רסמין ~א~~
~~ 

 שיהיו מו~ב זה
 מזי~יןיהיו ו~~ שו~~י~

א~ר~ ~כ~



~ ~ ~ ~ ~

~"~~~~~~
 ~ה דבר נמצא לא כי ואמרזצ::ל ~יו~ ~~י ר' הגאון נתעורר כ~ר~~~~~
 נאבד אשר דקדשים ~ירושלמי אוליבירושלמי
 דברי ~ל ~ון ט~ם זאת בכל וא~רתיאצלנו

 אין ~~ל חכמינו בדברי מצינו כי~ירושלמי
 ~ור~ה~כינ~

 ~צבות ~אין ~צ~ות מתוך לא
 יותר~~~ל

 נד~ משאשת~
 כגו~ו ש~יא אחו~ו או

 כגו~ו שהם ביתו ~ניאו
 ו~רויי~

 בביתו
 התל~ודזמן וב~~

 שרויי~ הי~ הנד~~
 ולא גל~וד

 בגד~מתלבשת הית~
 ~ו~~

 ~~כ
 ~צבו~

 יותר גדול
מזה

 אין ~"כ לב ~~ט~ב בש~חהלהיות צריכי~ ל~~ מבר~י~ וה~ נמצ~ ל~
 לברך ראויי~

ברכת
 כהני~


