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 : לברכה זכרונולהרשביא
 בשערש ומרע שמ גרי בישראל * רוזשדה אבי הגדול רגשר בנה אשרהבית

 .המצוינים
 . זללה'ה אררת בן שלמה רבינו היבהה

 . שקייו יסשו א(ץרפש נם ראשונש רסוסקים נדלי כל אשר הבעז כבורונדל

 זללהיץ הלוי אה" 81ביט ד4לחבב דץזע במלאכה דיגיים הבנאים המה סבימ מינ'ם מיש
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 נצב * בדק ע4' טחזק בעה חכם נבר יעוי יבא . להבית בדף את להרא"ה הבא

 : יבנה בטהיהמק

 שנית פעם ניפם חביבאיה ינןל לפ"ק שמח שמ בושמיאה ראשונה נרפס הוה הנככד הספרווזנה
 בבר"

 ליק ר!מכב שנת
 הסי ספו וכבר יפ"ק שעא ב,.דש של"שיתפעם

 שטעיני ' לשאוכ י הטתאוימ התורה הכם' טגדול' הרבה כ'ר סצף וא'נ,

 כאן שמ נדולטעותקמת
 *שית[ ניחמ הי 5א אשי זכסעפ תיטת יצרשופי ד*םרה. אשר כיס ,% . המ השאות נכל ע6 עשר מוטש,םבתיןן

 ז9 הרשביא יף מנמ ג'כ "שר הקצר חבטן ,זור,ז הקר הספר כעת ה,ספת. . הוה והקדוש הגרול הב.ת תפארת יקי**כ:ות

 לביתא גית כל לר(שנר ק:ב י אוהו ספהת' לפ'ק( תקל'אקשת
 3 לשער וטשקר לנית =ית טח ינעק ק

 הפחאיש רו3 ננר וצ,טנ'א סבוון מויפב וךה פאשאצק סרי" שרט מרישד'םכתג

 יאיפק"
 הררא

-  

 26 ממר נאלעפנףום רחוב במארשא טמפהם סוד מי יאלרק

ביוזעפאף
 שמ דע ל4;ה רישבשי

 ירהטליםמהדורת

 השים הישראלי התימוד מכון ע"י מחדשצייים
ירושיים,



ש

 שפורות הוכויותכל



 5 ב ביעששה ת38ח באש הבלבתדדברי הבלבהרחמר

אשש%מ4885י8ב
 ן ""יייעי=" 44ה ;י י"מ111ה11ין''וי:ל'י-

-יאיא ס5,ש4ו גהג!י0 ס,ס כוה כ;נג7 ש0י )של" י נל שק0%,רהנה
 . ברלק . וינייאה זפוס. )9יט ס',ס ע7 ע0ס, "5ו כס%"וק ג)עם"

 ג06י . ,מס)י4ק6 7גר,ס כיגכ כ,,6ה ג,ס ו;פ0מןח.ן(-.
 גקשש עטהד מיס הש . סה סוגנ7 )סם0ו ג% מופ01 0;יס נפמס : 0קיים 00דש כ)ומדס ס';.

 6'" הפ0 . גר)ין( . מ'%'6ה ,7פ,ס' כייט כ,ן.;ו0 7ש גו.ת 1') רלשב'א יג.;1 7נר. מנ.6'ס כמור.ס ג7,)',"0ר
 סיי,פש סעמ.ס פנמס 57 ע, זך )ייקש,

 ס!שרס כצג סיש סס סנ,,1ו ל ס'5ן 17 4ישי ק'ג גמימו. הקצר ההה:'ב שפמ 5גפת וגפיפ 7ף. ע, דף נזפס ,6 נ'כ ויק גז0וס ג6יר כזוסה גפ.גנ

 פו גוק ה% ע4 ען לא וצ,שב'א יגיפ 5! הטש ' 0שמס הכית הורת 0הש )פש . להאחך !ס0מ, הקצר הכוע וירת יק0ר )' ר.פ6'! גס . ,06 מע)העי0'
 . האעדק *" הטעף.ק כיל'י ג%מ'ו אהרן . 4יק לחבכים ועך ננן:יוע 0;ת : ארר י"ו ר' ג.וס כגעסזמ . 6סןקיס

 להרשבא הבית תורתהקרמת
 גספטם מנפיססע)פמ גמס יע0, ר א0. סיש ונה!,נג מנ6ש זלא ס%0יס סעם "ח ז6י0י . גו%ומ "זו0 נן 6נוכס גו' ס!מכחיוי%

 סג, מ פעיס גע!י ,גן ג4י 6ך ממ0מ עגס קפ;ס %ועע."5ר . נגתיסשפ ס' ספר מע! 1)ורוס 0,7 ק, )סקש );50 0ערג160ס
 פ6ש ג' . וט"%י סצצ י0כוך%6) שספס !מן0%ומש מסי'ע.ן כמוך .ו)גשר )גס )%ר 50מר ,מכ) המיש. דרך;ן )5מוי"0 . ס' יגר)5טע"0 )י

 יר6ל . יץ פע5ס ג,ט ג' . וכממיע גממווו גיממץ וה,6 ;עור. ג! עור כגט0 - הכ'ת סשסרת 06 )סמ,ר כ,ממס ,פר7" ס'מיס מעמ! נסגמיש.
 4:6) פנ6 גן'ס. ו6פר,פ "קום ממ!ש ", . סע'ס "פ" ימפ'1 ,6!561תמווכ נ0ווש ט,,מס. 5%גח . !!קס כ0יכ ""1 . );עוומס ש5ס. ו'קקמ 6זן") *;4י %פךו . גי,גש זנר )ופר י, ש רסג'ס מ5נ'6ו0 'קפימ פק?ש ש,6יק ושמיו . )נ'0ס סגי0 ג5יס !ע0ז . ו,עף )י0ש . תהע10 גר.ס ;0(סוקגמס
 )'מע ס;צ0ז ו%) מג'ר' ג. 'גם!, 6% יגיק ג;, !6ממ 61סגש ס,גסגיגי 00פפף . הקר"ת געז' ס'ו5ג'ס קפודס ס'כע'ס 1"0 ע) . וגגפי'סג'עי'ס
 כוכשג נ6ורש0ת ,;!;ם פורג,, 1'ויט מ4ע ושעיט פקש5 עורט ש!""גען . )ר.ליס משס כספי'ס ג' . מטמס )סס )מט" מ'ס יקש . מ6ו'ס ,מקיומס
 מ4ק גי נ6,רוצ0ת היגס פווג.ו מיט יפקג 6)סי גש ") ס' סר 6! הע,ס)ט 75גר' סנמר" מספרי ש.;'ס. %קפ גגפויס ','ס ק!ר,ס. ג,מ,ס קע,6%

 : ס' %ור ה,גם )ט שקג ג"ו 0.רוק)ש-. ק' וינר ק?ם0," . שנתס 'ך ט ו'161 0רר )כס !0ה"ו . 60וק.5ש0ס וס11% . סר"פתשסנמו6

 : שס1, נכגפק כ5יפ'ן פט ט "נ6ר .ךצששו,הנ'ת . %י)ות שש ,מג'ס סס ל6פר . וכ"ור 6שור נע;ק . 0,מן )פנ'סס%עיי

 : ו06,ק 1%)ע :גפר גו 6ג"ר .השלישי הנית . סיוכיס גסנ, "וגס ז' )ראל"ס גד ססמס כס,ט0 "ור. .0ג,ן זרך ,ס6,
. 

 : וסנ5רן סתשהטת "שי ט %6ל .הרב.ש הבית סוץ סא סתצס ססר .מיפ )6 ג7ג10 . ור,מעסס ס0!סש ":!וש.ס.ספטקפיס
 ; ה,ת טסן ע;ק ט 6ג6י . הין בועהחם'שי רגית ק5ס % מ6הס . ו"רהוה ק%,ת )סס יגטג . וט' יי)כ יומם טוסג'ק

 "ש *מלס יןס 9ס ט'0 ם בב: . השץשה כ"הי9 נ" ה %:נבשב %:םנינם0לם ;נןננ

 ען נ6ןש=)שף'ס יישב':ן:;םינם:גיש : י6מינה-::1צנ)וצםבע יס "4 ם:ש:7ך י:ץ .סענימ י6י יי יי :ב,ין"ממסמ6י :ג בש 4"י0יי :ן:.קצ::2
 מעב::~

 שןיים: יייי"8ה ייש ס"ת' - ים'מי' ע" . ייאשע הבין
 4 פששס; 0הט)0 ספי6 זססוע פס אגנ1 מי%5ש. הראהטן. הששר וקךש !ס' הש"וי . ספסםס 06 הקייית פתק. . שפס כסיוקו וע6 .ס,טש
 6ס61,. מש0ס 6ם םפ"ו%)ס0קס שוגפי ספ;ק 5ש,קו . ס;ש %גפ,י ס' )5מ 4וקטס פם. וס)גקמטז,%0מ5יג .)יה0מ"מר4

 ג*9ןס )י6ש ש4קשססציי ט6 6ס 4נמ ספחפ ייש%%6פ0ש7ץ )סל כה , לשער,ם ,נ,ק .חמ)קג1לס כתים לשנעה סש סע*פיומ1קש
 שש 4 פ%ס. 4ס הששפ אס5הט4סשש שן*%אים י 6ס4ו י4הךטמי % 6ש 6עגש 9 . חבית ישוח וי9סיגל 4שקסשאש

 ספם(סקסששפ: 49 : וצהתהטת סש ססצ קר"ש ק ה% קא0'%4אק
הששר



שהשבש הניתתיתיישז*
ש מממ"טסנ)ס סס.0וש6סרס וםמן סל0ה וסכז ט'" % 0נץ א ק ש %%י שהע גפס . השגיהשער  ומ% . 5ג)קה ס"סור י,מסגק 4. 16 כ1ס ס.שי העי1גחס )06ור : %י שג,ט אנ,ן סטשש גממעחצלם גים שש5 06 ס6י0ו וע 

 "1סופ ס'"
 ז"וו404 ספן, ג?ש המסוי י.%י לו' ספץ ד'י ע) 5;צשי גייסושמס : ,סגט,' ה"שעס גרג0 סו'ן וה עס ו"ג4! כדם גסף . ייוטהמהשער סיגיי "ו ת,רס מיבמ 6סי הו6 06 תתיו 6,1 "'0יי 5) סעמו "ג"רגך : שים וק ג"'א . הרבקמהשיר ,מל . ומ!"ס 4%ג,,' 16 . ר1סג דק"שי' 6ס ס'הר סהתעוחין65ר : ,סת9סטחפ ג6' . השו~וש'ודשקר
 "סישמי6 : שערום לחמשה "1קו ,מ)ק"י סששק שע גג*י ר%ביהבעז

 כוי
 ק6מיו רו0 6געת ק'שי "4צ )ן %מל גע'מ. ינינטמס

 . ד6ונייה6 5רס %לס כגדי גיס פ6פרי סס על לציד גזי פ" ;תס מיםגש סייייס דגליס גמעפה הטשעה י"מ?יס יגיש ע"ן . יחקשי
 5ס11 קס ג;, הערונוש "1סר "שן ,5 6)" 6מו גיועי סנס.רן ".ן,נן 5ת" ש55ץ %.ן ט6מיו !ש  יפיה9ץ "מד גס;ץ "1מ.ן שיס ךו זל5ס1'מ 6מי נפישר  6,פרע ס6סורט ג, ט6ץ !פי סקער1נ,מ 5יעויי "ג"ר גך61מר עם 61;4ן . וע"שר . הנרםה ; הלרה ההמז. .שזלם

 ק 1ק . )"ו 6ס ":הס גר' ס);ה "ס ו"ג"ר ק,זס. % גמש גמ'ןי,-יחך ס" 1') )פ'סל5'י כנונסת. ד'ןססוקת עייי ו"ג)%עסזי;, . ~ס ע) וכירר0ו
 )מקוו מ9ס מג, וניז פוק)ס "שיר, גי,ן וה מ6מר. ס6'ן ו"ע'ש . ג"מרות : גהנרמם ס" היי 5מיקה נמריס ט!" סשמעסג) ינתעיגם עג ג'וס יט)7ה גג,)ה מייין )1 סיס 7גר ג%ת %קהזגר'ס סנירץ מן 1השחס . בש7ד מי  כסומק סהנומה ד;' עס ";4) שקיפסל
 ק"מר, סרפה ספק ן, געס%כ"ר ,ינ" א עס י4%! . ,גשף גנר.מס ה5מ.סה סנסר  גג.6י . יזשציהשער

 אענס הדרס 6י ,סו  מ5ה'ון קמ6 יפימ!"
 5שטו7 מ1 ס7סס ספק 1גן . ג"מווח 5נמע7נה קרקס 0קק ממא 16הפטנגע : ,סטס פת61 ק?סנכמס )נ90 היץ הן . )6ו "ס חתיריס )1 סק גזנר 6ותס ויק "ם סר.ץ "מרע6 % מסוקחס סיוגו זץ א עס עת 61;!1) . היושןס11ליץ

 ג% ""ע מסונ ילר ,גן . גפ!'ס מ"ס גע,' 65'ן !פ' נפ)  "'טכ*הר,מ  יטמייפ י6ק גקן יסיס'1 ,סוף ססגר.מה סינר.ס גגי",ר . הש4שיהשער
 ג5מ )המגגז ר"ו'כ "ה, ענ6ר . כ",רמץ ג5נ. גה !יה;גז הל6יס נמה'גס גגהמס המ7ו)ז)'ן והנ5ר כ"גר ז'ן וס עס ו"נ)) .מת'יהן

 סו" "ס "ורמ 6'וה ו,ג6רה"ורמת מ;מ'ס נ,סק ה;קר"'ס והן גנ'סן. הו!, 1פ141 נידסן שקקרו וגר תי' .ונ;יף
ג.ע. ר6,י "ש "ן" "ו ג,' "ס" 16 '5י")

 גמ% ג5ל גמשגת ע)יה כג".ן %שור,ן מ% "7ס סום גש' !החגג7גע,מכ י ה;"ה מנמ ומוה ק,יס הקרציק 6והכ סהנע%כ געה ,ן.ן . מם',"ק"
 כע,גר מ!ג זץ י: סס עהו6ג,1) גע)ם "קס 6סורס גר.ה וק . ה6,רמ,ס גפו. !סהנגז ל6וי גס ס;'6,66,1 . 'ז1 "1 ר6סו פס%,6 כעוגר וק המסונות. "ת ה5ומק 7,ן י: עס%ה)%

 5ה11."
 "יד "ג6י  יסטים מ6,ת גחסע גע)ה ה.ר,פ)מיו;7גרי : ננ,כ וג,,ת סר.פס גיוק 11.ן . .17

 קקר"
 פ6שם כר'ס

 6ש' "1 גהן וגח,6 ממ!ס קויס גני מ(,תס כ"סויס גר.ה 17ק, "ס גס)ה : סערשה מן "1 ר,ננעכ מן 5ט!ד וענ, סרשהומ)ג
 ונ, גוו את נ16ה, אן מחוכי, 7,ן גנ,6ור . הרב.ע.השער

 . גס ונ'611 שעופה גהרנט!ה גמקרה 6שור 5קג!כ "!" חה:רח פכע:הכוש 5מווה סהס ס,"
 נפשפ גרי0 ס1.6ס 6סילי "1 1ופ!ט ג!,ד ;נמכ גרי,ה 1*  הנוו;ר, "סלג"7 : שיו ;קתהמו 0," ו6פרוח גגהמהימיס

 ט"יט 6)" מקומו ש,זע קנ,ע ".סוו ,נן . ג,ם ,;יו," הגיס ;,6' ס)גחעה וכ7גי.ס ח:פ)י) גוצגיס טמ,פה נ," 5רקר מי גג"ול . החם.ש'השער
 יוך 6נח, גנת גק,יס %ק 6חריס .ס עוז . דמי מ%ק ק) גממ,ה הקנועפ;, זץ וה עס ";!1, שז . סקועס גגן כס.ן מי6,ת מ",ס טיעס ו,יז ס7.ןמן %י !פ%ס ראוריס סכ,הר מן "ו המ,עס ס"שיר מן "ס !קמ תכן ,ה מ"י .,יע פמיעה סשן 65.י, ס. יגכ",,ר . ממו, וה"ס1ר,סהמ,תליס
 ט6ע 6,6 הכ:ס נ,6' ס;יס )ג,6י "ס ער)ה )ער)ה 6ס ומג.ריהס ג"7ן ,רמו;. : ))יר, 1פרפ,ת 1ג)1ההמהר

 % לג עעי 4ה ג:ניצ טן :ק : ש.  גךי גהס עסק4 לשנעה "וש ,9%, . "שק 1%ג!ץ "וסגן גב . השיימהבית

  טסש טס 5'" "עי" גהיהר ורנ5 כ"'ס,רפעס 1ג1.ס ינ'ס וקרג' וזנ'ס ,עוף מ'ה גי,מ" ס,מ:י גג'6ור י הראשעןהש9-
 !גקי

 6מל גח כ%גיס 06
 5והגע) "יסור "ג6ר נך 61חר . )16 06 קפ'!6 גסס'מח כחניע"ת 7נ'ס 0'מו, וס קס ו6;)1) . )16 "ס העמ6'ס עס ;ן,מי סמ" )הס ישפ"ס נת,ר "ס י';רה ה"'סור  ,מה'גח  טפים טם יז 6ם י;1 . ל16 6ם  יםיס 5ישר נ;7י ט7 מ)ומ.ס סהוריס 7נ,ס 7ץ. וה עס ו6;4) .,מנגיס

 9פ4ל 5)6 ע7 גהוט מכי פי.6'סוי נער הה.תר נן נש 06 יגקניק מסה,מר עס ו"כ!ו) . 16).ין נופן גק "" )התי . מק)הן ס'מל ע) )סמוך "סג."ור בוי
 יט . !"1 6ס 161סר 11'עור כ6'ס,ר מ,וי "ס ה6'סור גע7 גה'תר פפ'ס5ס : סת" ע1ד נעח יץ סעוף ס'מ;' קס 61ג)1) ; ס%ה גהמה מ)ג 1'ן נהמהס'מ;'
 ברו4 בפל ו'פ , ;גמ, ותיעה גהמפ'ס סכע) ו'פ . גנ"ס 61מ1 ס9'סט!ר'ך ה,ו,ע טהס טמ'סכ 6"ר )נהן יא'תוז גסהה מהוות גג'"1ר . השנ'השער

  פי.נ פי ויביר וייגפילסיימ
 וקם גרוג גס) ס"'ט שפ ס.פ !פ. בנינ ניל ילפ ,י יי ויליר ייגפ. גינפ ייהנץ ילפי . מיינ 6ש ייי ליהי

 %ש יס . ג, ,גי1)6 גפסמ )ממן גס5.ס !ג;,ס 6,5 גהן סהממ,יס %יכורתג, סב!ות המה)ות ט6ו ,6עפ"י סע,ר, ,ס ,פ6' ).תן מ,עת א ומ", :ימהוות
 נו% 9ף 5ל בייי יון  י6יסהון יפ6ר גיפ;ז פני וקמקנוס סופני ייל ייר  סל : גא גו,)"1. טש ומק6 פעס גטתן גנ'7ץ 5", ,פ, הוסה נ.ן גנון גפ,שקו גקערוגתו16טר קגי,מה מן !הר,ס ס,יז 5ג) מחטמיכ סוימ, 6,5 "ע'" מג"מה !6;1)5מ,הר
ן ריש "ס י6גי1ר .  ם9ס,ריס פספוהנפלס . דס  ימיס'  יחלנ מו'ר סב5ר ,ניר תליהם ריו, בני6ור . הסלתזיהש9י %  סנץ מסייע  שיפין ספו מיייורץ  ייגרים  6%1ר . במן כ.י1י  6.סירש,ם  ספיייןבופו?מז לוג  כגסר גיקי ו"מר  "0 ,י  פסייללול ק 4יס. ייל1 ש 4פן  

 16פ פגני  פפ6.סז  רגיהיייייפשפכבר6 ייסמין נ5ר6 ר'ן ,ן פי  עוך י6לייל . סן פומתץ יפת'פי י5יויז ריב כי'פ 'יי
 נברלי

 46 תערשקן "וסיין "ס מהן
 ,פ5% גזי 5"1סר ו'ס ק!יפה גל' 6)6 ",סר %.ט ".קור יס "ג6י ,;ן .!16 הומח.ס סקו,ע'ס ויס ,ג61וי' יג5י6 מ1ר61 וה עס קו7 61ג)% .והגגז
  5פיוף %6 ירן- פ6ימ ויס . נ7יס גג7י 65וסל 1.ט . הק,'פק לן י,וי5ה,6 גמיוין !גזוק %ריך !ק, ממוכר.ן גש7ן המה)יעים ר.סירות ו;ן . 1ג7נ.סנגר.מס
 סעט טק  "'ס,ר ג) ק,ה כמ!ק 4ץ . גע!י" יזמה "," צז פ6עו 1'5 .ניו! וסש,יס ;המרש גהן ס,מ1" סומט מן ",הן ו!וקר נעמיגר ,הו)יעטזלק

 : סשיר נס,ו יופי  י6ליג5מ ו"מ7 6מ7 ק) "ג"ר . טץ ה.תר 5) גמקעה : נהן היו)6וסעזשס
 גפ49 "שור 6סח, ז,ן גו 6%י ה"ער,טת סא גג"ן . רלםניהשקד : שג% חרגינ גט6יק . הרב.שהשער
 ס6ול וח) ס,הר % קיל,ה יש )שק 5קע גע ~ס כוגר ספל5 ק  06 6%1ר כ1סור נסס וג'י61 ה*ויס מי'י' 1ג1.ס  ,שגש זניסזס * )_קויס 06 ש ,קילס "ס פיס וה ג6י 'הפ ו6עו6מ7 זץ א פס 61ג4) . י0 ק,רפ 5ומ%גה ג',ה גג,"ויוץ . ההמשףהשער

ר,ע;רי
 ש הקלת סעצ ט) ס"מת סק7יס ססימס גין . 1 % קזע ,"ש מהן)"מת מפוס גסן שס סמ5קק ח עס ו6ג)ג . ג"גפש המניך ושצר גת6(:

 ש"ב1ש לגי גדי  5ישל 6מת נקירס 5'ס ג, ססוס יפ "ס ו"ג"ר ."יסי : והו'הןנ)1י
 ג01הש ספרפ '5 "ס  ו6ג"י  לבפל. גייישד  ב,וולי פ6יןלי*יןפישריבין רוייו 9ר"ל ל6ץ  ססלביוירי 1מ!נ %ר' פ) נלוס דץ גג",י . השיףהשער
 טפי  5חיישם גץ כפון יט 06 6ג"י וגן זגייסס. 5) )"יסהי! שיס 6קי.ג'ן ג,פק ס;ק"'ס ,הס 5)כס ס;גט,ן ,י:יס ט,הס וגגפת עריס 5) מר'סוזץ

 6יפל 6%י 1ק . ,א ,ט  !א ש בויידס 4יי יהריבופנ,ן 4יוס סקדרלפ : נ4סי1 רהיפכפים
 . )16 06 )ס!נ 1)ספ)ן %ש,ר גצז )סרס ,וץ 6ם 11תגע) הסיקר )שךמשל שיה גיי א 9%ס ס%י "גויס ין נגויס גטי. גגי*ו . השכ.ע.חשער

 4ל מס'פס לפך פלפלמ בילס פישם  הפופ ";'" 0.6ן משגת )ג6ר קוק ג",סויי % . יוב  וום "נ" 7עי 51"ר הטפרץ ,ק.ר4( .1ס!ד
 גי י:רס. וגלןי וערלז ייניףסכר.ןדפום

~4 
 4"6ל . המ!ס 5ס פ:פ,ה ס6סולס 9." 5ע 4מל ;שט "ו ס";ס הממגה הסקר : גרממ'ו ע,. הטס .נשר"ס מן כי שא)ס ט ו%יר סרינ ן"ר נל 6ם שמר לפקום %וש ניון וחלפהיסר 6הר ייםר ייהם על1ל ט4

 16 1נ4צס !,ס פ1ס)ס גו 1ס גזבר ספופ יט 6ס סר,ג.%ב6ו גהל 69ר5ה6,סיר : שער'םארבעה צ מצסב6צ,ש? "ייבקלמב"ו,קש,בן 6והס ח)קש ' הנ5ין השרונת "שי גג",י . הרביעיהבח
 סייושד פי ילב6ר 6פר. %ד 6םדור.יוב יןם4? "ו "חס ספהפם וכיןש6כלפ . גחיריגוסו ס?הי י5  ב6סר ובר ייםוי י% גגייור  ישי*2רן.השער

 ;שפ "! ה5טן )ש שעי 06 "קי )כ,תר סק4(1 1,פ! ,מור סה,תר גהך ס:כ,, "יעו "1 הס'תר גתיך ס06,י נ11 מממה גסוהעלג, י,ק66ס
 . )16 6ס "סור גו4 ;% כהערוכ,ת פ",ש 0א ש% סטקן "וש )ג),;י6ס יס ~ה ג6י גגי"1י לק חפס גו,וץ גה ,יס 1ירקי ה"סיר 6ת 0מגי גנקגפטמו
 5נפ) נועס ".0יו,ג"ר ש,7ה מיי מ,עס גח,ס "פ.' "1 ס7%ה ה.ז סתס'ה 06 ס6ס1ר ,ס!.עת חשטן6ט

 )הי
 !טט יישי עיך ה% ימור וחכ5, מרגס ס,מל

 ס,ם כפש ו6ג!1) . השל מ"י 06 תץ מ," ;"מר 16 גק, ר6ט,ן ר"פת ;"מר"ס ריקג נמוך וסה,הר טכ6'בי גקזיס שהנט,ו גת סשס יפ % %%ו6מ'ג
 נשפ 6ס מפת פפש מו "1) 16 סן;ר "% התוחר זגי סמ"מ7 "ו סתפקי7 זיט י,עג 61,! ממיס י5הס גח י: טגטין 5הן ע. ~טן . "וקס ס;סס ,הו,קגמס

 נו0שח נסמ 6ו "מי גמוהם "ס סקצט מסיס וכמם ,מ)יין "ו "ש,ל ,0ער,כפ . מס ,ה5,י %ץ "ב6מד ,גק המ,ס "5לסס גץ "ג6ר ק' ו"וד . "וקסעגסק



 6ג"ישבו חביתףצרתיקימת
 שך יק 1קשדפי גקיושמ% "פי' 5,ש 5י.קמ זק ךעת?": ו:יי.0ן6לןהצז:2צצ

 "פ י,מהר א גחנצן0ס'6פפפפסת.יו)פס הקח גושרת0,ספק ע,ש נור פ% 6יו"5ד ל ן6%ר מ~עי06%ק.קסקומושל6

 ג'עי דמ נג'6,ר . הש24ףהשער
 5פוס 6וט וס ו6י שך ין ספ,0 ט 'פ "ן א 6י גגיפור הוולישי. השער 6'שר !פרג 5אל 6ס %ג6ר ס6'סורץ.

גדי)גע)
 הקער ס,6 02 גפיז גשננגק גק %צגק4 06)6!. %56קי

 א1) ג)6שום ו6ק" ק ש5וק קסולנ "י 6ל גגי6י . דרביי

 עס שה'5ז ק יעי 65ר ול מהס גמפת5 * פהפק נפ9 16 156 ג5הס ס6שויץ ס%ש ט "ג% . וגי5ק סנ,ש "יסיי גט6וי . ררבי9השער

צ )צ2 שסר ,6ג6לצ 54יו) סערי טשפג:0סהרי16 ש   פרק עת6ס "ט ימ5% "ן 5ג"% הק =%'ס 6ו ש'נ נעש 06 
ק שס %ג'ן 5עי,גשש ד:י נג"י . החם'שי הששי מיש 6,ס,ל מ5מפ ע5ו%0סר גן ג)י "ס" ו6ג"ר צ 06מ"מן ק  % 

 1 וטק עסש7ת לג)% %קגיי גקך5:יו5 5גק%קשן טממאס 6י' )ששפגו 4אשפט.גאפתק שליסשי אגיןגעו

 : סנפק גמס%סרעוגפסש6 סק גגי6יזע.ג)י . הוהף רשהך 6י0י %6 %ע ו6פ"% כגנשס סנפר ק)ו 6ס 5וס סמ 61ג"י06)*.

 א5י1פר ה,י"שעיחש"י"
 שיס56וטס ץיס גגי*ו:שלת . צףשה נ" השתי. הבית

א 6סטצ ששנקי%פו,1)יקגפיס ס% %  %% 4,שט%ך 

9 ס"סצ ו6ג% . געפ גיג0 גי,ג פסו6גע) גי%16שממ'י6ת ה  ... ם שס 5ש אי.ע.6,י 

מ)ס,טי"96
 נגיקיוה: שנג'כ164"9'ע) *דהש 6ופיס%סהש !5,: מהיו6ס 06 גן ופפס סגר "ס ו6סוי חמס ג'יו סו6יפנס, מס)? 6ס וס עס אג,% - פמט),רס טס! 5ע6 גג)י גגלי . השיהשי השער סי ון6שתגג,ק 4)ג5) 6,פו ססו6 ג) נ6סר 6ו מוקמת 6ו יער %מא

 הרכיי. השער 6וש ש9י ה% :י ", יק גו 6ג6ו "ק יה דרציעוהנא
 נ'ס%ןס ,גגי"יהת6סם

 שום ?י % צןס
 : ופעםגיוס *מו .ופי נס%ס 6סי' 6וש י6שר י?וחך פשס 5י נג"ןר : הראשקהשער

 %מש ר6פהיס !מ,ס סנמש ש? 6ג% תי . קיס)וס,)ח רע 6ס ע% 5ס )עע גסיו קו!פ, ו06לו שך תן 5) רט הק ,רשרס חשמיסו"ן

 הלופ הצס ייס ו? ע"י - השי ב" . השבי9 דו:ניןז יין עשס וכמס מסן 6יסור )קג! יק ועפם פ6קתי גג",ל ' השניהשש-

 סגת גסני גפמש16 ג%,ין ססן ופס ספל? 16 שן "ן 5, 5גיו( !ססגיי ע%ו סספגיי גיע)ן שד יין סגו 6,1,7ג4)
ש סח סגש גג,6י סששי צ

ש 2,א ש % צ%
 : אסן פשרש ח%ות יר,טעט7ש 4 )5טר סש'נ פפגוו גנו, סעס )6מר )6נךו הד מועפ 61ס',1!אק שךק

 * הים כל קויתי אוהך שעי אלהי אתה כי ולםרני באםהךהררצנו
 * שפר אמי המק הצל לנעלתא

: בוזשבת ל-מתקדש לךשבנדי לובששךה
: המתףועקששש נםש%יילש : '4זבעזו"ז ~עף ושימעמ חפשש7עויז נ%שוישר

:טמבתוחהששם אמ% כאצי
:צחמף9קשרשת*2*י*
:מהעח אשיורישד*91מ*

:מהמכעשוהמאח סשקק 4מףשיו*ום 2 :תרכחט
:אזעאמן9ל תמאט2שכצת
: 2חחלצרמש-אושו צוי

:%יכתהששלוציבטמתחקצ
 ע":תמחתסףשתמדם בשרםמ

 : עחח"ז אאהמישם עשהמבכ
:וףשא4מוש*שא4אח""ייי.

2 לשד שתץתהת% . שדחשעמהש*עדה  2 שלמקאאח9פחשש9ש"ש*ים



הקרמת
 הבאמשמרת הבירזנרק

 : דרכך לפני הישר שוררי לטען בצרקתך נחנייי
 כל' 'שק כו' יוסף כו' נ:כנטת' כו' 'וסף כו' ס3וי 6שןאמר

 סדורופ מכתי גסגו ככר ' ,') ס)וי ס1כ טס כר'ורמיס
 ונס )ו ומר "טר כפי 6'ט 6ש מיג1ריס )עטהח קלמ1:יס'מיס
 י5מ0ן סוכריס )סול'6 )סס 'ר6ס 6סר כפי ע)יסס )סט'כ נמומסס
 )ילי כ6 וס:ס יסע)ס 0תס 6)סיס גדכרי פניס נוס6 י16יס"יו
 ,כתוג ור5'חי כלע0י ט,6  יכריס וגו ס7ור מ0כמ' 6מל ,מכסמגור
 הסמכס סרו6יס הוט סדכר,ס וי0!כנו ם'0גררו כל' לע' ו,ח1וח6וסס
 חגו0 פי עט יסיס 6גכמ גו 6מר ,0ע)ס 6נוסי ו")כי )ע)מויגור
 6סר סמכור . מתורתו נפ)5ו0 ויר6ר כ)רק0ו וי:מנ' יסייע;י6כות
 חכ1ר סס קי6ס' י1 ") ןקביז ןזךררן קו5ס1 )יו'סנש

 6סר ככ) 'ו)לק7ק5מריו )0י נע"ס כופ0י טש שי הביז ב:ן34ץ 1%חסוגוס'
 קן1"

 גןק: סס

 : ורון תורה נרוד נ:עי וש'םהאף חרון המר הוסן לפצעיחאנ
 : שהרין כצואר לך ר' 'קר לךרי קרכנך יחפץ ופנך שראם
 : מרון כבני נחשבו חנסיםננדו סעלות ננמה נודע הנבירהוא

 : צוארון על ענק ומדותיודרכו ושם הטוב שמו קנהמאהרן
 : אהרן אר אמור דת עטרונ ולסי יקר פשרת למי אוהך ישאלוכי

4,ש9=מ444

 ודי שרה עלאדמפו אהבה רשףביתהוכו
 - עסרי תה א9 סשסרת כי תקיא אל א"םםריבי

 בישיבה. ויושב את. נכקלחש סטכהי ויין ערכתיבשלתי
 . פצבה לבעזה אירא עור לי ומה 5ררה ושוסדש מדהוכניתי י ורבבה לאלף האכלתי חמודות ויקכחצבהי הצבתיומגדל

 ימו %ו %ו %יגו י %י סתכיס הכותכאמר
 גס ))ו סיו חהוס . 5כה(ינו ג:ו ספרוו6טר

 . )ממס 06 ו"כ)נו מימשס טתעו מ1יס חיי;ו כיי)ס . יהוס גס)י)ס
 ממ:ו '7מ %) יטר5) יעסס מס )יע0 ו)י)01 'ת'ס ט:0ס ;לוסכי
 סעס 06 וע0 ))מי ססריס )נו ומכרו סתכס1)ו0 %מ0 )יסי)ומ
 )6)סיס כ' . "יס יכ:' "ט,ו 1)6 )6'ם 'קמ )6 . סטעריסככ)
 ))כס 10רהמיו 061 ס6)סיס מק' 06 )ס1דיט . )6רס )6שטעו
 קנת שסט כ' . סטיס נ0ק)ק)ס וע0ס %ימ01ע ו:!ך ס'כ16ר
 כ'ס 6) כ' . ו0ס1רס טכר "דס מג:' עקג, . עכרס )'סו)6;ם'ס

 כק;05ס 16 וכם;06ס . ס0ווס 06 קרדוס 'עטו מ)0תסמ)ממ0ס
 ג' . )6מריתס 'ט;ו 1)6 . וו)תס 'סי,ס 6ת0 וכר' )סן'ממסגו
 עוסס . ו:מס :מנ,ס סו06 וסת)6כס - 0תור0ס 0סיס סו6"1 - 6סס ס6ת0 6ס - ךגריסס ויכמ:ו . 6חריסס תיע מגינ''עמ7ו
 ט)מר מי 05י)ו )עטש " כי ש . מיוס ו:קסו גחס וררו6)ס
 סו6ס וסררך . :6ס 6':ס חו :6ס וס "ןמר כ' ' 'מטכ מגס ספרוע, כטסר 'טר ותקק סקיתו מ' מנר ומס לכר מס )ו5הו י)ך כי .6ות

 )6 6טר 06 ויפ0ס . ספח'ס ס:וסקיס :כומיס דגריס . טפ0יס גלנר )למ01 '1ג) )6 1מי . גפ)6ס ו)6 ס0למי7יס מ5מל וחוקס)5
 ע)יו ויססירו מכס יגין ס6מ0 61סר חכס )פ:י סוכריס 'עתרו כ' ג)מ ומס . '0גן ו,ס "פטר וס )6מר כן 7גר'יע1
 1'סקו . מ)וחיס י6כי)וס 1)6 ' כ0ס1מיס 1קופווס כ6םש01 ס0ורס 5וסג' יסגמו מכמו ו)ו י ס'פס 6) סרעס :ון תרס כיכטסס
 06 כמורס ס61 גי סער'ו 6) )%'ס 6מ0 ומגר . ומגיריו )6מ0 0ייי:ס סעער01 וס"מ:ם . טסומיס ע1))י ' :ס1מיסגנ0171
 - מ!קיו ירכו ו"ס כו ג) ימסר )6 . ק1)קו )1ו )1 סמ'יס טןדוך

 . רגרו ע) 61סקול מח,ר מ6)ס 6חן רגרי 6מר ס::' כן ע,
 כנהרי 6גי ו",סי . כש,ריו ו!5סר . )תגיריו ס61 ססרר ס7כר,ס כ) יגמ:ו וגו כסעריס ס;כס)יס סע1,ר ס51 כי ט,ר ור'ך 5יןס"מ0 כי ו6ף סדרי1 ו06 טעמו 06 כט:01ו 6מריו 5מריס יתס1ך )8 )ססמי) "ים ו6ס :"וו י)ין ס"מ0 ען ו,פ1) ספ) טמי "ן161הר
 חייס מק1ר 5מת ת1רח )גו גתן 5טר סו6 כרוך סעו,ר כע,ר )עטו0 סמ)י ו,ס . סכרי ס' ימן )5מת 1)כו'1 . לטוגי ממעו6ו'ני);'
 מ1נר ימיס וס . ויטך 06ס סמ'ס )תטן כמחס וגחר0 . 1גו' ססוג ה"0 סמייס 05 ס'1ס )סניך נ00' ר6כ כוכ0'כ . כמייס )גמ1רוי1ה1
 סיתס וסמ63;ס ' ומיס מנפון 'ס עכרו 7כרע :פטו ונ ומן 1ככר . ןקברלן רקוררן מחגרו קר15 6פר סו6 וס0ר כ6'סורספר
 ע)יו )ספום )חכו 1.ערכ סכי0 ט) ו;סג )קממו חמם ו!6 גר1מו מם) 1)5 05ר טמ7 וטמס7י,ס

 כ)י
 1)6 . 1מן

 וגדו) סי עס יסיס %רון וסו6 ר6ס1ן סו" "סר )סק כ) 0סנע כרך כ) פכרט !ו ,6סר הבעז כושמרת סוס ס0פר סס קר"0י כןע, . תגי0 6ק)יע נכסמ ק11 ת1:ן 1ק'ן מ0מ סג'0 מסמר0 06 )סמ1ר % וס;נ' , עמן 5טר גרט0ו )ג חיס ג) גפ:י 7גריו י17% כיחסם
 : סד"סון :ון י61מדון סש סרת גגוייסיס

שששא
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אא אאשי8ח
 אצחא4%ש%ישיעא
חשמאשח88%%ש4
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 "' גזק 7)6 "' 7מ' סיג' ט' ט4מע1 וג, "קם' נזר" כגר'ק ג'יר6) מקיי 67,ק' "פ' יג זע) )ך ומזע 06 !ג7ק'ון גיז, )סגק ו5'0'ס עטט )גת נעופ"ל4
.5יקיס'
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 הניתברק דעב%ך2ןעןרן2 הכיתמשמרת 10 חקצרבעע
 7)מ" ימסחפי מסוס ,יטמ" . ל' שהט ,נשוטימהה

 ת[קס טל סותכק למ36,ן נת,תר ס6פ'4 וטסהגי6 גהגע11י ננ,3 ויהפס המי!" ממ:ו ,יט"ן י!ך
 גע'" 6ץ . ט)ן נ) 67ןתה6 טמ'סס גג' גן ןפ( 'שיאי בא[מי~א!-י

 )גין 3יוו סוהע סה,עס הלכ,ה י,וע "ם לו, ירוע "'ן "פילוסכן ס6מר "כפ,. !סמ,כס ,מ,ג,.ן 3יוקק סגעיס 6,)ן )ה.וה ומרנ)'ס :צ ד ?:לל% ,גי,ן "'חתר דסהת6 סן ת,תחין סה.סה 6!ל טי,ייןדר,3 סומ;'ן 'מ'ד'ס 6!6
 ס51 הסוד ו: רת,תר נ;,ן 1"ע, , ט"כ ), ,ו,הן סנץ גג,וקט,ע, ה6י דגו!' ;"מן 6יוו ,י טמ; ג7וקה סג, 6,)1 וסיס גטמ.יה מיממה הריתו את טנ.ח:;1
 נק' 6'11 1"פי!1 ס4 !ה36,ן!11 פ,1:י 7"מי היג6 6ג, פרמ )6 נ11;6 הא'ס~י.א;.ן אחואונל

 ה6מי לשן %"י%תה,6'ל 2 ה%:2% ליק:2:ב: מי ,טן'ל,ין:2:4! לי(1:יא ט:'יגק' '.יא
 מיר הןסה יאהזשםוהי

 3מגןי
 ט!יו ס1)~;ין !6ין 6הוי,!"ום בחזמתו פכיו פעם'ד'ו לעולם אלא בזה וכ,ךצא כוגיי 5. קמ1% )הג'6

. חנ3%מטה6ס"מת שוחם בטה בשער ולקמן שנפגם שיורע עך די,מ6 6מי)6 17מ"'."'מהר.י6הוה ש*ן ל. .זאר,להנע,ם
 אפ.לואחי'ס~יגההיה תיתהץ סח'טה 6עט4'ץ הרבה בהמות ששוחם בישךאל ,ןתך בה נאךק- זמת,ן נהסו" וג"ק מגין מ ל: 4' -

 1ממ"'ןר"ה,זה17מ"
 ג% ק%?%עיי%ן"!וך הואיל לדקרק עורייש . שנמיאתופנומה :4"מ::ה%:ע "ן יי" :ש %" ;י:%,ם ד,ק" לסתיר ט,ס הן.,סתניון כמבת חמרא ורב הונא דרב לרשיוייוהא טמסת ר'

 תךייייס לןי"ג"'י'ס,י'יןי"ט הם מומחיו שחימה אצל מצוייז דרוב וז:י(ל ן)מו7 חמ,ס ה[,רך .1,פיגן מק')יק שריא גסהלב'הי~א'ס
 סנ".ן:::עמםיי%-נ1ףיי%.ן: לנ:2ע ,ן"יי מוהס'ויהן זו חזקה על נסמוך אם לקמן לסיכתב כדבעינן ומ~ממ'ןי67!!ס מס,ס גה"' סמג'נין בץ 'ש ה?יש "הי"?

 גמוממין מ~פסין ג7וקה
 וס" גן "ע, הה!כס "' %5 יזמסתבראט לאז פאם לתאבון בעבךיין אפיי

 )2 )ךזש:שי "" = זו חזקה על סומכין לתאבון בםזטר שאפייי 24 :מךקנ:צך::ע::::ננ%י
 וקהשהןכןיסדיענו,איכ";תס סתסא הם מומחין שחימה אצל המצויין דכל 7וקק ;,ף ט,6 מ6' עחמס מה ::ש2:ף?םב::,

2 צ' אב" וכן אעף רב אירכר לא דר% ועור . אמרו יגהנ 7'פ' ינל( י"ס ה;ימ 4.6 "מ,: %י2ננ'ג'גי.ח,צניין,י  :ם" ע: 
 סג'ק סו::נל מ)ג.2

 היקר"
 ,ס"ט מותהס ה,6 'חע6סם"'[ יוצא או נביו על עזמך 'שראל אלא ו:כו1עי 6מר 6,סור6 ו6ג,,

 ה;ו,ג מן ~ה ביגיה~א %:%'נ2ישש2ן בלחור ירבינא י לי ונותן סכ'ז כייק אי ינכנס מפורט ~:ן "מוע ט1'ן "ומו 1"שיי לית5נל
 "יהא 1"ס :ן ט,תת,ן ס",טס "!ן כולהו ואמרינן שוחטין םזטחץ הכך דאמך [קזא 1מגרין הע[פו0 ס6.ן 7מט1ס גק,!,י

 3ייקס ,י'ו ק.תן י6'ה'הוה'כ" אצל מצויץ דרוב משום אמרי לא כךב,בא יהג סס ע11י : גן "מר גמק,,,ן ףש . .י?2ננס[.שזאל
 ,מסהגך" שחם .הקל. ג[הסיז'ן

 ס,קע,
 1"ט.סס"ק יוהטין %,ממ.ןהכ! ישראל ז1ל כתב ז"ל רסב"ם שהרב אלא כן גו' סן מוממין סמ'סה ",, מ!,ין ואע1 נשיהשחיטחו :כי:סנ ע,י%':!ת" אמרו השוחמין בכל אלמא הן מוטחין שן,,טה נמומי

 סי: :, ןז: %12 הרי טשחה שהיה העב,יזת מנ לעב,רה ב(זסך )ני ין" מ;[7 וה 7מומי ;נון 61';(1 י"ייהג%ןס:'טיליל
 ט' )ש"ג[ן [%י)1 ממך ןנד":2מןתהנול[ו'או

"]7] 
 מ"ן-י ר .פה,סימי:ייתיימיאת סמע 141 יסת,ע ל6 3, עיעין דדותא מדבריו ונראה * לכהמלה שזחם זה

 . י,";.ן
 סהיט' ס!כ,ח י,וע "ם ג'יק'ו","' שאוכל דכל לזה נומה שהףעת וכאמת טזמחה כ,ה תנ

 .1-. .-.שיהטיכהח'יה?::
 ו"ט'ג תסה.סה, )"גו) 5סור ל1ןאטןושעמורחישלחוששםאאינומוטחה מ3'ןוי'ס,טיט --

 ט"'נ, 1'גך אחז,ו יביוק ;ש.צל.
 סק" "הי6 ," מ,קתה" "ה6' מומר נשאינו אבל . ואוכל שוחט הוא זלו;אוה מקוס )ר"הר ")6 ונוי

 סת הר' ורא' אלא כלל כן נראה אינו העבירות ב(ן המגור ר6י,ה ל מינ" 6ייו :4ב%4.':,::4 %ג גי 'ג 2.ם אהת 2ה לעב ף עבי שהיא פ אע דבי לאי,,1 נן וקן. "יסר "ותוהמה'ר ,.יי6ה א?. 5איאפוך
 ס"'סתו 6מר,ס י6יש א "ס,' שגם ואיפשר . הוא טומחה חזפה ששוחט וכל "מ'סה 6,! מ,וין ו~ג הס,מ;'ן )ג) י:ג. :::ה::"ת ,"סטח"-"ך,ט %ע%:2 טטס הכשרים "ציאלימ ישאי שחימה לגיי היא עי,י"%:ן:ג:יה-: "1 "י:2ם:ן% 6הרם י"י קסי" הסח"

בט1פי
 לע',,

 שהיטה ~6ט(נ מיממס גןנרע "טי י3 "7כרשבתוח י וא פמו ס"ש גיה הלכות שיורע בו שיודעיו לוסר נתכוו לא [קך1ב 7)6 [עו7 "מיו סהמ" כן מוממ'ן א,ישיחלל
 עי!יו .

 ג,הו ו"מו'1ן . טומפ'ן מוממ'ן כג) 67מר הו" 3)מו7 ור3ע6 ' גג,ה' "נ" ונן ו3" ויןני3)ו"
 ג7ג';"

 גיכו 6)מ6 ין מומה'ן גה'פס 5!! מ1ו-ן י[3 5מי. !6
 טגמפן 6ן" מכפ'ק גיכס ",1 ר6,,ק )7הומ !1 היה גמהגי ככ0ג ה;וי ג7יך גמר 63מק 6ס ה,ה והגוג3 . !"י6נון 3מומר 3ין ויו,6 נוגוס 3ג[הי ג.ן ק"מרי1ן3כהמן
 5ג) ק)ון ג7ן'קיה זווק6 )כה'י ט,ג [כמג.1ן גן ל[ממין סמ,;ה ",) מ,ו.ין יוג 7"מר'1ן 7ג6 גהג גס ;זן- : 7רנ, .ורה ~ה16וקנוג7

 ג7'רן: )י'ן קמן 1",ה,ה ה'ני
  [ה7" קימין ,ן מ; ס 7ה;) "מקלה'ן נני7" 7ק" גן "'מ קה)גק ;ק' "גל . מכ'7וק מ7מ ו') קנ"[נ'ס 7ג7' "[מר ["ט מזג7'נס. )([( ["'ן 1,) קג,[1'סגזעה

 מ1-הו

7וג'1"
 הרו6ס ו;, הי,ס יוה גין טיס ווה וס ו)6 סמי )כס "6ין גזגי'ס [הייין . ין מוממ'ן סמ'קס 6[! מ!ו'.ן 7רוג מטוס !ה [7מ.1ן סוהס'ן מומה.ן גננל 161קמה

 1"פ.' ון כנ116,ס 37ר. ג;נ7 ס(ס הגוה3 מזג7י מ6.ן,ן 'וכי גה!;כ ק1'ס 1ג67ה 7ק7ק ג3י 31היגור . נייכהן )י,ג [סמייגן 3גקיגגן !כרומ י6,הי 1!" .'ני7ס
 הר1כ ע! נסומג'ס 3וה ג"א !1ו ['ס נס סנקג גמה רייייר  מל  יהיר סו0ן מטוס המ)הן כג[הג זג7י סגגגק' "!" . רררירמ ירי%יר  יל%ן כ, היךןהג'

 נ,) !י'גס 6'נה ני'יס "מר גכנ'ן 1ג7,ק0 6,,ה [11 6,וה  ייי ",מר 161. כנוה3 וגמ3 ; ;ה.יס ז)6מר יסג'ן ג7'קמ גנון קמן גז",קוהו 73'קה 1,י'ג'ןג7'ע73
 ג7ק ג' 6!מ6 טה'0ה !"מי ,73וק טמ';ס קוזס ג7ק 3ן6 כ,ה ז5מי'1ן !ו [!,גן סג,ן )'73וק 1)נהה:ס 3הק1ק6 )ה'"גון גמומק 61מר'1ן מג" )זנר גי,1עי6'ה

 גו[ר'ס: 7נו'כ [",1 6יר'ו כג'ן ,נ7[ק !7'ך 6'11 !ו ו1ין מהה!ה כג'ן 7גסגזק !מט!ס גהג נן גפ,מ1 כממ3ר זה ו"ף ;מ'סה )6מר ;,, גע' ,6ק[יס
 ו" 167ן 11 גי6,ה ס;ה [גמה . גי71'ס 37ר,ס וכגי.ס גור[ה [עונה ג!! )ע,מ, מ[0ט "'11 כ1ה עוהג . הכוהבאמר

 ו1וקן כגין גג[7ק !כקעגג מ,ינ1,
 'ט "ס ;)[מה ג1מ51ה ו"ס.!ו וו הוקה כ, כומנין  51ג7 [5פ,)1 גה,קהה כג'ן 7כעמי7,ן מסוס )גהה!ה ו"פי4 סג,ןלמריו 1יג17ק ט,סמ1ס ;7)ו

 6)" ק!מוה 3ה 0סגי ~;נון 13 )ה)וה7גר
 ק, !קמ[7 ויגו)'ס ,;,,ו סכג,ן טג)

 ג7,קת ס! כטמ6 וויו י6ס,ר מן ט,ן גמכ,,מ.ן 1ימה י)6 ג7י 11 ה,קה פ, סומנין 6'[ כ37י
 7"ס;ל כינ6 ג! "פ.ה ;;ר והוקמן 7זוגן [מי,כ זסגה6 '67 7מ:מ;6 ה.ג6 כרי"ה גטוק3ה [גן ג;וכ מ1,קג.ן גטכן וסמ['ין מקיה 11פ) 1"נ ג6 ט"ס 7";פ,'היי6ה
 )1 ~והן כנ'ן 7;גג1ק נה[3 גן תה3[ר ,קכו,ס ה6[ון "ק )טגר ג7י כפמ מגסה סהגוהג ")6 ר6.ה כממגר ה3י" הר,6ס מג7יקהי ונס !מ13קס ממייג.ון)מג7קה

 ;"73כ ו"ס פימ[ק0ה 6וחס ומקמ'7'ן "מריו ג7'קה !י'ך6'ן
 : )ע[)ס 5היין גו7ק'ן ג,ה'ג כ7 מה,ר'ן כי1ו )6 )1 מוסס'ן ה"1ו ;6,ו )1 מויסין 6'1 )גס[ל ג7ק1~ס 1!"

 מהן' קג7 6, ומ-1 ;נקג פהגם
"(1!'67 

 ה'" כי' קנומה כ;'ן ~מ,6 ~ג7ק מול (מן 61מר 0מ,קס 6מר גיק
 11מ1"ת גסטן 7יטומס נ:מעה6 נזמונה ,מקוע "כויה

 ומפטר ה,יס כוס גנוהג . פ'ג מע,מו !.)נס ננ[יה :גננין נסיה טמ,ע0, י. ס פנותס ו1מ,6ה מור ו"מ1ג 'פה וומ,6ה סמ'קה 6מר ג7ק ו6סג,ומס
 . כרנה ג;,.ס 7נייס גמ)ומ,חיו רו6ה61,י

 מ7"
 נגי נירמ ,0ום  נה1)1גו 1גמו 4מר 6הי "ו 6מ7 6מ7 61כ ;6מ7 [ה ומן 6הו ".1כ1 )ט "רס !1 הק יגו,1 61פ.!41,

 6מי וה1 ". )פרט וסימן 6מר 6מל 6מר מ6, [6מוו ומן "מי 7ס כ"ו1מ!6
 ו"י,ס,

 ק7" 61סר ט)מן פו7ך קוה ותג והג 6מר 6מי
 ; פומייסו ,'ה ;"'נ כוגמ ק) !"ג[)

 ע,י[ ,מקמך  ייסנ "קקטס[;[7
 ס%,4ע גיוי גמפן יס ,יס ייל  י%ייס במ.רמ ירו' ""טג"יג91 גוה יעס . מט,מו )יקגס עט[יס "הקסן )הקיי

 א ש)ת "ת 'זןעס ;גכ טוס ג)6 )ר;'11 9טקס ו7"י סס'ס 7ג) )פוש שומס טה'ס [61' מ'7' מומ6 ספק ט6ץ ס'116 6סורה גן6' פנומס ,מן 6"ר חע,06ו5סהתר
סספק
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 כח"
 ואמרינן להו סכירא הכץ רכולרו אזלא הכין

1 
 א' קיייראה

 דול4 אי זי ז ק
 ק

 מבר,14 כ.ן שהמן 3די מצ"ז חנ,3א י" נרס'נן סצ'אות אלו יבי * תזן.ע

 יומחע סיות שיש מרבריהסלואע"פ לזוז ואין יינ(עלל ככי"ונינ ::מן ניהב דןג יך עיייע?בי:ג
 'י. ,ן'ייייוןי"ן5י:-"בי, יז: 1

 ''"יוהי:';זמ'
 קימ,.(."1 ן:ג":ךיז:ן."ג יון,י(ן 'י(-ו,

 'ווהכהמחיטאת
 נואזסכפ'לאור

 י בנמ' על" וןיירונןמשחשתונחי
 אם ששחט אחר

 ירע
 וערלאסוגמי-ו מתחלה

 למאיאכוררכ

יז 1ם זתלן יק יב
כא



 הביתבדק הבית תןשה ר%:לן5!שנ!רוז12 הקצרגית
 סלפ ג,וק ס"ייס שוס גוק )6 ,6ס ט!ס ,6טרען פ יי'מו מגט ומעגרק !יס מסממי,ן יסס ס;',ו מט"גמ )6 ו;' 3!",ל )'סמיממ"ן שהיא הו'ה,סגלנל

 קו"ע5:%ם שין').ו% 4;,ל.,"%ייךי,1פ,"פ1%ן!11פן4.""ן"1לי.1'י
צ  ח מקמ"סוג צי6 יצריכין בדעבד הייב עי שמימכיז ביין נפןט5ין:;פןפ,::וטן4
4'"'"י.,411,
""; 

 :(יייי,"ש - "מן שין::;1::ג::נ ו,1;ב5,!!
טו, ן"מ בי  

 םךצס:םןיןפפט,ויג:ימ'ע:'% הרין ומן עוסרת אימהי בחזקת בחייה תהמה יי ייינ מ,י'

 11%1 1ויש:11ן[ם1:%םוש ב יי"י מ:'ע(", יע ךע5"'ן"ש"ןב:.ן; פ ,::עלגפ ן:ןע:שון מ.ן%"11",51 'ן '"ף"י%י:ב יל"יו עק":ו% ג 'יתי,%'ו'- ש%,[ 'יש4,],י-י'י
 אל בייקיז ין-" "" ק: " :צ"אי

 ינצ ק,י5 ןז"י6'תס ולא שהמזי שלא לי ברי יטר אם

 5:י,עיי:דל,ין, עסל% צך"גי%% ע ,-[..,,,.,לן.ן ,,,)ן,,.י,י,, "ןיי,,,.לין1,.1,
 ן אהזי בבויקיז ע ון מס,וסס ס7גר ,סי מוממ'ן טסן ),מו "11 סהה.ן ס","%5

 יפוק ,טייייטהיף ל בר גדאסר אעידעלימי י","פסק665ם רון16.ג ל16  כן ט.מה.ן  סמסס ש4ופ רכל מכא, ומל דמעףליה, " כדלעזיה "גי אק 5שוס סיג;)ס ק"ז( עעי "ל 1"פ" טסו%ס" 6!י מ!,ת! תג 4 ו,%וג' ע הב "יאמר'ע[ סניא
 %1גי ונספם סור6 61 גהוקם דאסרינן אדעתיה,וה"ט ולאו עכיד יודעשחיט מן י.ס מפי 7גייו ;, );שג סו%נת, הכותכאטר
 !,ייג:יגיי6.גקטוטמימ,טמחיט1 שאינו מבח כל שמואל אטך הורה יב4!טי ;תגג, 1""ר - :)ס)ומ ע) גגוגו "ולעלק )רץאמ
 6תרעו יונ5 6יג5 ,ג6יוו 1מיקס משחימתו לאכול אסה- שחיטה הלכווויורע 1,ספים לגע. כ"י 5,מר 5;, ,סעיס קי)י.ן 5)ס37מן
 "ם מג6 צמייד%17 סניא איע כףוייי, שאלי פסע יי'טי "::י,יייל5]י:וג: שן:ם: מי%מ"]ול'א
 6ק6י יפסמן , חס " יין ימן שלא לי ברי אמר אם אהזו בורקין הול"לוהכיו ממט. ימק 1%1 גגיו וגססת.! וגפי, סרג 7גרי ססגמיססנם

 11'6 % ' ,ן5 טת?:א ל4םל מותך ההלדת' ילא דיסתי ילאשן'.יזי ;ון וע. סנ6,!ס 7;ק סן סס,גס גמזוס'1 ,סוס סרמ"

 ס61 )יסן "סגיס ע קמוסרין נטו על עומדק דבאהרשסמתנרא %פ;'ו מי4'7ץ 6ץ "יע גלו הונ, מסט ל לטןטג יי,%"א .לךי, ין : ני:(:י לך "%':" יוייעךפ., י '1"1"1,:'"ל"'!',נייין'.,
 ננתוי

 ,עטפ6
 !5 יג.ק53עו!

ק
' . 

 גנ6גר אבמ יריהם את 2מן יורע'ז יא'זם ג,רי,)ם וקס,5מיו סועס מ"ין מוז סמנ,)0איח,ת גי;ו6)61ש' סוגוסשוסססו6 שאנו וכסו לכתחלה להם מוסריןשא,ן סכלגטרין  י%יפיילריניוילן ם"= 7יו %פ צ%ט 5י6מךט וקמן שומה לחרש דומה נו וא ימחלה* , ס6ב .,ק
 יס"וע נוקק מקו6) 6וס יץ ש4ונו טכח דכל דההיא על" מקשיק קא מאי א"כ וא"ת * מתוקמן מעשיהם רוברגרולים פוי"',הם

 דמובא הננהו טלהו פששא שחימה הלכותיורע
 קמ"י

 *ן ץ% ם5,ט לא מטתנ' ראלו שמואל
 :)טי!יס לי ברי ואטר רשחש טאן אבל השחימה את פום4ן ודרסה רשהייה אלאשמעינן
ט,ו דאסוך ואמר שסואל ואתא ע4ו סמכינן דילמא ררסתי ולא שהיתישלא
 אדעתיה ולאו עביר ירע דלא וכל כלוטר . ירע ולא וררש רשהי ז'מנין גסר דלא כיון קמ"ל אעזחזק הא דתשאמהו שפי ושחמ פעמים שלשה או שנש לפנינו ששחט צריכא לא סהררינן רקא רהחנו היא לא . משחימהו לאכוללעולם
 הלטת 'ורע שאינו מבח כל שמואל אטר יהורה א"ר דחולין בפ"ק נרסע! כלל' מחוור ואינו סת'רין ו"ט ,כנ'ל
טלהו קסי מאי ואקשען . ועיכןר הגרמה חלרה ררסה שהיה שחשה הלטת' הן ואלו . סשחשתו לאטל אסהישחימה



 הקצר ט" 18ז הביתמשמרת ןןבעןרזךרךצ הב"קבוק

 מט;. )מר . ס!6 ),טן "טגו,ח "וט נ"ן ~ין ניזס ,ט,תעין ס:'ן נ,וקין "סס טני ישלי כתבעוד
 )סו:'י מק,מ,ח גיונס טטני

 נ.ח שיא א;1'. השו"ט

שק%,ןןןןןי:,(,.,
 יון"ו (:,.. %י,, לן"יה%,"!:ןו

 יוי :ןןי.ליןףילןזא 'נ'ס" ןןג"צןן'4'ן מ:סבן" ק:ך :י:מ 2 :מ :: גז: מ:יו% ייי%ו:%עק ש"ין',,,'" ;1~י%ייג'י,"

 ס'ייס:!ף 5:%ן!ג היקכ :ייע שייני ב%: ג ש%אי אנוישהשך"ש"שעיי
 ש,ה הואשו%ס "יי! ע, "63 מוק טס;,,ו "ס ה יהלן פעס'ם ושלשה שנים לפנינו ששחט אלאצריכא

 סג" עמ"י רשהה וימנץ גסד רלא כען קם'ל איתחוק הא רחשא טרו שפוושחמ
 %%: :%4, כיטי: גיעק 1! """ ע!

 : נך2י:ךה י""%י 6יסוי' 3.! ססייי ס;" סיעס שחופ חזקתו שחומ וסצאו והלך ל' ושחומ צא לשלוחו שאמר אובשוק טש%-י שום;',י יהט ");סן גי:%ן:2% שחומה תרננולת שמצא ריי דחולין בפ"ק יזניא : ידע ולאודרם

 גג,, "קוס 3ג, סס,'ס ,סף'י "קישס גנ' "יי ריה"ג של כנו חנניה לר' יהודה ר' דברי נרא'ן רבי ואמר . מת'ךר.יז'3 סו6 זגרו"ס )ה6 מט,ס ס",!,ס 6ח ס"יוי תס;. של בנו חנניה וו-' אומר יהורה ר' שחומין ומצאן והלך ותרנגוליוגריו ס2מ 6ף ::,%ך::ה!מ שאברו הרי ותניא ' הן מומחין שחשה אצל מצויין דרוב משום4מר
 ""סי!"

 סמ)1..ן זג) ו!ן;ה6 !סע"6 )טו:ו וס ט6"ו גמס סונס סע ר' ע"ו נחלק ולא שבשוק באשפה המילוה לא היתה כשרה ואלושבשוק. ,6 " ,:ן%ן,ט:2 ::::ן באשפה נבלות להטיל אדם בני שדרך לפי שבשוק באשפהכשמצא!
 סת, יע 5.י :ם:נ,%61:י::ן:ןג 2יב'ם נבלות להטיל ארם כנ' דרך שאין שבבית באשפה כשסצאן אלאחנניה
 ",סי6, ""ז ".ן ס,,גך ג;"'סס ")6 גיס חקנס ,6ץ %י חנניה ר' דברי זנרשן . ביתז עליו תסריח שלא כדי שבביתבאשפה
 ג;, ו6,ן ע.ל ס"יסס 7,נוק 'ייע ,;ו "ס י,6 )ס"ןס י'קק באשפה אלא עליו נחלק לא יהורה ר' שאף בכית בשמצאן יהורהלר'

 :ג:סן: %ען." ס6ך:: מ: : בשמצאן אף אלא נחלגך כלבד שבבית באשפה לאו ומיהו .שבבעז
 ;נתג ג"ו ס". מן 361ר ;3)ס ""יס זוי ,סיז . "י"ס בץ שחומ גרי אשכח חנינא ר' מצ'אות אלו כפרק מדאטר נחלקובשוק
 סש, זגיי ",6 6)ו "'ן סחי "ן "גו מס!' 3ס "יס 6ומו ,"הס דתנינן בתוספתא מפהיש וכן יהורה ר' עליו חלוק בשוק אףאלמא ץ "% י::: %:ן: :ך:ך:ח)ן:ט ריה"ג של כנו חנינא כר' שחשה סשום לו ורוזק-והו לצ'פוריטבריא
 גסמט'סנ3)')';,'י"'";')ע'ס7;ןק""'ס"'י'מ'ו"ס באשפה כנמצא לרי בשוס שחומה וטצאה תרגעלת לו נגנבההתם
 %:ןגןס:י:%נ:י2::2ש)ום! אלא עליו נחלק לא ריי שאף הכא דאמרינן בב'ת.והא כנמצא חנינאלר'

 )6 מ, "י"!ק 6"י'ם סי6ו "! גסטנמהו ס)6 נן "שס,ס כשמצאן יהורה לר' חנניה ר' רברי נראין קאמר הכי שבביתבאשפה
 ";)'י! והא . באשפה טצאן אא"כ בכית עליו נחלק לא 'הודה ר' שאףבבית
 מראקשינן חעיא כר' דהלכתא ונראה . היא חנניא ר' שחומה חזקתו בשוק שחוטה תרנגו"ה שמצא הרי לעילדתניא
 מההיא שמע'נן ועור . רב ומעשה חנניה כר' שחשה משום לו הת'רו מציאות אלו בפרק טראמרי' ועור לעילס'נה

 דבאשפה נאטר אנו אף שכן ומו, 'הודה ר' לנב' טת'ה דהלכתא חנניא כר' בה דפסקו דכיון מצ'אות אלודבפרק
 יהורה כר' שפמק שח.טה מהלכות רביע' בפרק יל טימק בר' משה ר' לרב סצאת' אבל חנגיה. כר' כשרהשבבית
 או נדי לו אבד שם כתב שכן בשוק בשמצאן ואפילו יהורח כר' שם שפסק עליו תסה שאני ויותר שבביתבאשפה
 וכן נתנבלה שמא אסורה בשוק מצאו הן טומחין שחיטה אצל סצויין שרוב מוחר בבית שחומה ומצאהחרננולת

 וט"מ חנמה כר' שחימה משום התירו והתם רב דמעשה הת'מה מן וזה . ע"כ אסורה שבבית באשפה נטצאהאם
 חתיכה בזה במוצא אומרין אין הסימנין שחוטי שמצאן אע"פ אסור שם טצוים נכרים שרוב או נכרי בשוקיבנמצא
 הת'רו לא דהא לך תדע בעימ מחוור שונו הוה הטעם מן טת'ד העיטור בעל שהרב חאע"פ . יד'ע מירעדישראל

 ש"מ ריה"ג של בנו חנניא כר' שחימה סשום לו מרהתירו בהריא התם כדאסרינן ישראל ברוב אלא חנינאלר'
 ישראל דברוב מינה מוכח קא מאי שחימה טשום דא' הוא ארובא דסטכינן משום התם אלסא הוה ישראלברוב
 י יריע מירע כסיסמן רישריי רחיתוכה שחשה סיסן טשום לו הת'רו ואפ"ה הוה נכרים ברוכ ד'למאהוה

 איתנהו דמתניחין שוחמין הכל ובכלל . כאנשים עצסן בפני למקחלה ושוחמין לעצמן סכין בורקין ועכד'ואשה
אפירו



 הביעןזרריז הביתאמות14
 1)" ,הן .ס 6הי 1")7יך רטי, וז3ל, נמ. מן "גי "יסור גמוק0 נימסס 3מה ,ן ;יו7ע ט7 ע,מ7ה 0.6ויגהוקה גמי," גימס טמ.י" 1') רט1י ניגי. טסעה רו"ה "1י "!" המ. מן 6נל "ו י3)ט '"ג) ט)6 ניי מ!סמ,ע היומס ימוע 4ט שה) "וי ט ג)ומו מ""ג!,1ן

 טננ עוו . ה," הגו0ג מ7גי. ס.ן6ק גמ,
 6מי, "7.0וק 7ניי הנ"11.ס ג. וה"מח . גן 6'11 הס);ה )ס, "נ) חס'7ומ מ07 "," הנ,0.11 7גי' ס"'ן "מי טסג.6 גי6'וק ט6מר, הז.ן3ט,קי

 ון"
 מן ע'ן גמע!ימין והיה ט!6 ,מ,ס 1ן,ך ,"1 "ו מוממס 5ם והע 1)6 )ט11,1 סהטומק סג) כ, 1ממוייג.ן מס,י,0 ,"101 ר6וי'ן יטר"! ט:) מ0'זו60)6 ס~" סהטג ה1ד ק,

 ס6י,ו "ע;1י . 3ירורו כ) )פמ,י יגוי,0 ט"11 נ,וןה6,סור
 ועברים נשים תני מחש1וולא חוץ מרקתני אותן רואין אחרים בשאץ א%י עעשע: :%צ7:ג:;ךנ:עצ

".נ
 1ר1"

 כשרה שחיטתן ששחטו הפסולין כל קרשים כשחיפת ותנן ' 1:הך'יהו 1"ג 1;)ס ו"פיפ וגי6,ו1ה ;ה7י, ,תוקה
 אחרים בלא וכשרה ובממאת ועברים בנשים בזרים כשרהשן:שןקימה ומייןסה!גה : ,ההיר הויג ען ס,מג'ן מ1,ק3ק~סמ,,רס
 דיעבר דטשמע כשרה שהשח,טה דקתמ והא . טשטע אותן ייאין ::;ךקב:%ןן;";3::גן:סםנ;יצ4
 בריעבר לה תני בהדיהו רקתני טסאים דמשום בזבחים אמך'נן יקא ין מוממין טמ,סס "ן! מ!ויין י,ג 6מרו "ומ;יןהמומת,ן
 כדאיתא בבשי .גע שמא יחחש'ק משים לא לכתחלה דממא'1 ל ;ך ןיי"ג.ק

 ואפ'לו עבד ואפילו באשורין נאמן אחד דער נותן .והרין התם ו1,. היגלגימטס3רוממן מ7גרי קתןו,הה':"7",ת.ה
 ט,יי3ו,,ס6תר7מן טהפסנ30מה

 ה7'1ה'הט,6ת!"
 אנן דאמרי כנון התם ומסיק . וקמנים ועברים נשיס יאפילו צו,%:% ןמ:ך%3נ :ך::%ך מ,ש:ךמ:: חסע בדיהת על נאטניו הכל פ1ה בפםחים דתניא והא אשה.

 ם'רחא הוי חמץ דבדיקת ה1ם דהתם היא לא מהימנ'. לא "אבדאינ6: הא רמשמע כדרבנן רכנן והימנינהו דרננ! המץ דכדיך ומשומ בדק'נ'ה ומוקק מ,טוק וגהזג מומה'ן )סויכה מ)ו'ין זוג)ה'הל"
 וטימר הם עצלים ועברים ונשים וסרקין חורין בדיקת צריכה שהייייץ'יא 'ס01מ,ן נינו'1 ה.ה 7"פ.' 670 711, מ:מס הונהסעס

מ'כוס"
 6)" ג"ן 6ין )הוקה

 מי;וס6
 7מ,ע,ק"

 דההיא עלה בירושלם. וכרגרמינן , עליהו פמכינן לא דרבנן חטץ נ-דיקיןו מיעופ6 המק!ק)ץ ומ,,,י י:ן ו;יון ג:שמי'סן,ן:נ:עש לאו ואי יפה ברקו לא שטא לחוש ויש . ליכא ובסדקין בחורין חמץאמרי מ,ויין 7רוג
זמיעוכ"

 ו)מיעוס6
 7מ';וס"

 כאן אין פי' . שהן כל בודקות עצלנ'ות שהן מתוך נשים כאןלע( וגן מ"יר ר' 6;י)ו הי,ט !6
 אלא תורה. בשל ואפילו אחד כעד באיסורק הן נאמג71ז שהנשיםנשיו( נה,טק ורנ;ן מ",ו 7ר' ;)ינ60 "מוי הז ג, סוקהה
 דמתוך נשים כאן אית שפיר ופריק . ועבדים נשים נקט דקטנים1:גררא ס;מ6 תסמ6'ן 1"גמ'ס מסהו מ"'ו זו' הע,סה 3,זט:ת61
מהימי בם !:הי:צ 111מ:ן'י"י:%:ב:%ן,ר:( לא דאור"תא חמץ בד'קת הוה ואלו שהן כל בודקות  עצלניתןש,קו מ'טוע6 וסתוך ע,מ07 כהרס נמוקמ 11 ע'סה מ6.ויוני

 'ררו עצלות קבין עשרה וכראמרינן לעכד'ם גם טספיק זה ומעם .
 )טיוי י!" "מי,זוק6

 י0י"ס , "" י4" ןז:גס שפחה ואפילו עבר אפ'לו תנו והא עור וא1ת . עכד'ם נמלו רושעהלעולם מוקה ה'6 11 )" ז6מר 'והון וגו'
 .י

 אלא להחמיר ברבר חכטים אמרו שלא שבת תחום כאן עד לומרנאמנין יס.ימי, י6 6מי :" 6 ה6
 הוו לא דאורייתא תחומין הוו ואלו והבלעה וריבוע בקירורליקדק שיך::'::י:ם::ןצ:י:::2ס'צך כהטוי! צריכא תחוטיז שמד'דת לפי מעמא הינו נמי התם היאלא גט'סס מה,גותמם'נו' 11נו1"ו מופ,,ן"ס,סו!.סו,פיזכי0 מהימני לא בראורייתא כל ראלמא דרבנן שהתחומין וופי כלומרלהקל הג"ו גה,ך ;'0ה זק1ן ר1נ6 גונ7 ,מ,עיכ" הקיז".ג"
 ומעה בקי שאעו מי מורר שראו או ומעו מרדו הן אף דדילמאב!ה'מני ה,ק0 )ססרס 61'נ6 י"טינ סרוג 6הר דסו)גץ הקרומס"ת
 ו,ו0ה. סי.י.ן:;)ס'ה5ש

 סומכין שאנו 'ום בכל ומעשים ומהיטני בראורייתא אפילו בעלמאהץ  ריס% מ'ע,ס6 "ה' ו6תי'ון
 !מ,קסו0מוך

 והו,"
 "מי,6 נטיו6 ,פ)נ6.". ק,נ6

 7ההי"
 וניקור דאורייתא שהן פ' על ואף . ומליחה וחלבים ג'ד בניקורעד'הן ר'

 סי6מ"7
 טמעה" 7הה," ופטע"

 הלכות שידעין אעיפ וחש1ו . יפה יפה ובומים אחריה, לחטםשצירנןצטנצ:נ]ן%יי:יין: וחים'ן וג'דין חלבים שיש יורעות שהן אלא ית'רתא מירחא צריךבשר מטמט הג; )ג6,וה
 על מומכין ואין לקלקל הן ובוערין מתקנין א'נן שיובומעש'ר1ם לפינב'הן הקה פוק" ווומ מ,:יקימ""גו:י::1:צצ% על עומריו  אחריפ ואפילי לכתחלה  לשחוט להו מוסרה א'1שותיסוה מ6'ר ר' ממ,וי0" 6!" 061,קו6 עעמ6 ה", ו"7ה,קמן
 ו"0' גיוג" ;6,1,7

 מ';וס"
 שמא ישהו שמא לקלקי מוערין שהן דמתוך לכתחלה אחך'מו-א"ת !מוקה וסמוך 7מק'!,0

 . ה!מ עע6 "או"
 רועני לא שמאקלקלו בג% עלה ואמר' בשחשתן 'קלקלו שמאת.מחש1ו י"י 6 י ייג6 ימ 0 "ש7. עי6יב דתנן . תשחית כל טשום דאיכא וא"נ אחרימי דאןתן אדעת"הויךך3(11לאו ק,מו.ון מ"'ר נ' גו!ס למ"

 ו"7ה,6 ה.6 מ".ר ר' 7מהמק,ןהמגמ'ס
 תה)ג0"

 בתחלה חוליז להז מוסריו איו אוטרת זאת רבא אמר 'קלקלו שמאאלא .
 גגויו0 צ%')ג הקיומה "ה ,;רוף ו";.,1 הרוג ע! ;סומגין גג,0 יע,סס "~תה ע! )3, );וס ,ה )ג,30 פ ה,ה מ"מ "י" ,וג,ן )עלכ "מך:ג" סנרס6וקגמריק
 3טר" "כ4ט סע' %6 !1)סהנג1 סיס %ן';1".

 ונר6פר;י 6ייג" יסמגץ )"י 5.
 ס6 מו6 ומל,ן קמ" גסרק

 6ה,, 5טי רנ "מר . רג" 3מר ול רג1ן י5ת,ר מ,!ה"
 1"מר ע,מהמסחועה

 רממ1"
 ו!יה~ס ו6גו) סמופ

 7י)מ"
 ר!פ6 כסנ, רג )יס וימי יועיג י,ג6 3,נד ,תיעיס6 ה~סס 6יג6 דסנ6 .6ע,ג  סהיס ק6 1קג גמקוס

 סן 5רימס מסרס )ס רתיי"י נמי ס.ל6 גר ירגס . ית. ר)יח,ס גמן.  ,ת.ט.כ" מת,סס טך.1 רר,ג" סכר ק6 ספמ6 ס". 6;פס.ס רפי יל6 5ס. רג תית "סגרו"ססר סיכ"
 6,ג5 החס ~ה6 ";טר 7";(ר זס.נ" סעמ" ס"' ל'סלית

 מ,כוק"
 ר3 )יה 7ח. ;י וע,7 מפסמ ,ה 7מ"0י מ"ן ~גן והה0ר "מוקה וסמוך 7סיסוה

 גהן"
 0.מ" )" ז"י "ססרז,ססר י":"  "טי ,י3

 6כ,ל ד)" מי סגי  )מ,טיסן ד0,ק מ"'ר לר' 0נ.
 ר1קי מן.ר ר' ל.ס למס 3(רי

 וריג ,"תל ר"טהגס !מ"י יכיד : יפל61 פלג6 ליס יסוס לתוקס מיט,כ6 יסי,ך תוקס1סן.".ג, גסרי 6נ!יון ס'יי "י סן' סיין ל" ד,' ל,מן
 ת),י,י

 6!" ר,ג ד,ק" ל16 ס"מר,
 1". סג)

  מיטויי סמיך )"
 סכין ססיס ". עי 5י מירי ס:.י ג1פ!ה סמקיש )דרך ת1רש,ן "י ךירם'י "י יס,סין ית,פמ'ן ת'טיי 6.גן ס6 ס6מר כמ1ייין כל לימי רוו!ו "פ.לו לה~לו תיתח,וי6'י
 ייכפ, סא לתיממין כרוהס גריח  ס6יל ג~ס 1ג.6% יורסרכס

 ו)"
 מתמת ".)1 מופמס ינס6.ו, ,סס,) סת~גח גג. ;ל סמקר.ג )כיי 1"סי)י 3יח.סס ס3ס הסינס ילן י.)סו

 סמ,סה, תימוק ומר.ס 6יהו יר6ו 6י כי6וי  ססמי י'6תר 46סי ,ג6 י6י)ו תיפחסס"'1ו
 0סר ג)"  פהיך מ,סס.ן ס6וו מחתה 6!" פ.סי)י  6ז "ל" וגו5תר'1ן כסרי

 ויבי יסירס רר' ט!יוחן פ.ס. רסיס )מ6ן מ,ממע לסמ,;ס סת).-ן 6ר,נ סיפג.ן ילמס מיהר.ן לתס סמ,ס.ן יהרט,)ין 1ד'יי גמי1ן 5י י5.ג תן)ו ג"מח יגס!ספן
 קתוך"תי'11 37ע!מ" ה,מ" 6פ,)ו "!" . )פסו) תקר'ם לסס ס'סרס  ית,כיי הוקס 6.נ6 דס, יתיי ומ61 יג6  ,סמ,י )6 )סל,מ, ג"ומר יכן 3סכ,ן סנ!ילי 'יס. רר' נר.סמויו6

 מ'עוע"
 ומ,קס 3ז,ג6 "," 5מרען )6 !מ,קה

 7ע!מ"
 מס)ק.ן גה ס.0עסקו ג, 7מ0ע0ק'ן ויו3 )ק!קה המ";סק.ן '7י כ) המ0ה,קח מוקה "נ!

 יוסס ינ'ן 6סס0ריפס טלש וט,רס'ס וי"רוטש ךסר1יס "י0ם ג'ן ילמ!ק )פרס יג6 'ומס'ס כסיס  גסרק "ס 1') יס"' גהג וה )ע;'ן ~קרוג . מקת גפ7יוג ")" ;16 )7ון )11 ס"ין מוקהה נ7מס גימ;1 ט, מ1,;,יס "3י'ס מ)יה סומ,"ו ונ'ון פהרהה יוקח 7ומי' 3גי0 סמק טס0 ~וקס נה הטנקין רו3 "הר, טנגי0זע'סה 1מי קעמ6 והי.1ו 7מ. 7,יהיה גמ6ן ומ,;~ס" יוג" נ0י 1,) ),מר !11 ים גימס ט, המיעופ ין 16 היוג מן "0 .7ע11 ו," "מר מה;סק 3ה ,ט,העסק . וז5.6וקו
 לרג:ן מוקס כטד ר%" גט4!5 וס6 סוועם ססרי גליס עיסס סי ת91הס י.ן ונעי ר,1"י ;ייז לפיטו 5'כי לסוט חס פווס'ס י)5 סש)ין יעיסן גיו אפנ6ומעיק

שספז



 הקצר מת 15ןק הבטזמשמרת ןקביןןזןררצ הביתברק

 א'/"ן .ט :נ ג!זס טט;.יי מס וינוות" ט'ג מקטס סוע ו5,ן :;טט'%1'בךת ס,חט נסחיטה י6ש5הןד', :"2,י5סןיייט כתבעוד

 .יררא ש ךיון:ס: כמ51 "מריין 7,'. מק :'ייגנק'6גמ,יהמ עשיב::ך::צ:ג:'נ:". גם: צ::ןס1]22:"י6!ס;1"512י4?מילןי5:י.,יעה"ךי

 א'%ז רוא'ז באתרים "פי" '"י יפרשיי ":ו":'ייי!ס,י'זןי"6"ק"ש',יע
 ,ש:ק:פטי

 ".ו.%:י.י,,,,ין, 1:ע 4 "3, ;בין.-ין,ךו,ןיןלןי( ",:.:ייוייןיי,"י,ו",,י(שש 'נם ::4';:%ז:ןב' 'ירןניייסצ:"מט מ:11!,,
 שייששו;:וע""יתנ";י,,:יייי

 %י י'י-)ו-ו עךיס '- .יי:י דוינ פ" ב ורבינו גביו על עומד שגדול והוא הונא רב ואמרלשחוט ],מש עווון"
 סמש אותר.

 נךלק,י ו:טפ5::::
ע 'הננ5 לו ש4."י'

ו, שלא ואע"פ אסר ויפה רעתול ככלל הכנימ ז'ל סון
 סוג י חהי ג בנ)ך'ב;נצוי:6ג שנתכלבלה שכל שומה בכלל *רנל א8שר בסשנתנונזכר

 אש ,:ךנג :נ%':נ ה"ננן ינ" 7ג',:מי י7 5 שיכול כל שתוי שכור וה"ר שתוי דס' ריכי תועבה תפלתו רוןפללסואם םי שיו'1ש1'מי:יקיש5ף.ט4::
 ם(1:::":"ו"גן:;'""עה :ן: ::ך נגח ו:ו:ר(ענ בנ%:, :(14ג:ם4ן יקובנ,מיו4

 '"י: חויי~י~1;י . ':1 :י""'ן'"";.וינ;!: % י,י י,1 ,י(1,ין:יךן.-ןיוין3יי.";ו,.יי,י:;ויי.יי
 הכל תניא יטנ*ם

 שוחטג
 מך::ימן:;:דן מס,ינןב"ק הכותב אמך ישראל ואפילו כותי ואפילו ערל ואפילו

אהד
 מ'לה איממת

 ולאי2 סכם דתניא כולה. התורה
 ,ומר ו,ס ,6ס סג'17 מש סן6 ס"ט להוצלרבר

 הגומ;"1

 ','מ"-פש.:,51נ")%51 "י"ש בי:יגץ:ו"סל1
א:%ט:סנמ:ן:ך;ב: 25גז'"נק" ;":ם '"1,ן::וכ"ם ןן";"י. נ:נמ

":, 
 9)6 וי"ס גג'ו ט, קומ7 ג7ו,ןע :לגיי~ה'יי.י;7גס":י(סןי'גי6.;י,ג"ן.ק

 מסמ'קחו ס6וליכ 1ס7 מהה,ס ר"רן 05 פפמס צ ס"ס לג 6מר יממן גוג זנץ נ57מי.',:ונק'ק טן%2מ'היקמ") ':'ע זח.מ"ולמ:

ש4'"נ:ונ:דנשון:גזן7,,'
סיוך9



 הביתברק הבקתרת הבטקמשמהת 16 הקצר3'ת

מי 2ן551% ,' ""ת'ו "ן",יי י.ןגק'י: מ:: ;:'ביי"%ןן נפ'111שש ,51;5 ,..של,,,י(ן4, ן "ן'יייךלי(: ש11".ש-'.;1)?ן..1'..1"ן','י

 שש2אא
55118118צ
 %5ביגי",י.והטטן ש1"ן1י.ן'מ..(,שש1%68ש
ש 1 1 8 1 1

 ב5לקם ]::ין":2'ןע"ןן'יי( 1ן5י1,"קי,"'-י:,'
11%'*ש"11,,,,ע'י

 ן. נ"ן- 14ע5נ:(

 ינאחרים סכק ןבייקת יי מימיז לכחחיה שאפןיי מיכיי יניאה התיי יניי:וש ב~יימב:ןין'"1קמצ;%ג::ויסנתקס5;י ךי:י:י"

 יע1, ד5'םקששעישש,1 יי"ןבי,'ין,.'-י.
 ב:נ%ה יי.,"':]יו "ו1י,י
 'י" ע"" י ה',' ו"' ג""ךג?ט::וג:ממ4,:מךיי

- 
" , 

 כלבר גרגרת חצי ששחט כנק נבלה אוחו עהמה שאימ כרברעו"נ

נקכ



גפ÷ה ╨'ú ?1 5ה לáגú ץךáה ú¢זפ¢ סךáה ú¢לקך á╞÷ 

ל%÷14סדלכץזפ""  ¢זץ áחי ñ,"í'גñ כ",ז דךגחñ ñגñך ד:2פ% ╨í ככץלכדΣ:íכד'ס,%," ך::

כ  ñ"67 ההí÷וáו ו"¢╞ םסו ו"¢ ה¢íו ה'í÷ כ╨חז"¢╞ דץפגá á,פכ6ñ6 ל(í ז╨
ñ3ñ"ñ"(גג'í כ "ג 

'1*ך,גפ ג גז:.."כ'ג'לג ÷12 ג4 דם ג¢÷81ק גקúíהוךםקí4áדד'גגץ %לכף 1~ %╨לםד קג  íí1"1 1 ג";ף%קזםט.;ג":"ג"ג כ ,,, 
 ,,,,.,.ג:,1..,ם,

íיג╨ל:÷דף  ד╨םí2 ף1פ כáגגáגד:ד,%ד"%╨á ה: לג÷%:"פד:,
כ,╨,ז,╨ץ1  4111;1 :זץ:(גס,ז,,,גג-:;כ'25 םג,גףג,,גהג

 ; "7ך╨ .,ד"
כ 0ññ 7╞ ד';ñ ו ם ג¢י╨ זו ז¢ל╨קáם  '¢זל כ'.גñהךזזגסה,6זכך,ח,ג ה╨÷:1

ק,,ק5;""  ,,,'-_טם.1'! ף'ז" íפ, ,í:כד;'ג""גג%ז.ק
ג"!ñץ  7 ,ג íגדץז ÷

 óזñ ה;"ל"÷",5
 טךך'ל"ג%16ק41 גחקםקד╨ק ם ס

:á'.טטכג'ככפ  גכ,,,כ .כ,, .ככ. -),ג.ג 1;1 ז::: ט, :.ג:::כí ק%,%גס 5ל:ט: :,,',
7ñזד"גז-ג""  "ú6 í6םז0÷הג3 'ה'ג"6 גךוז וá¢ םיה ל,טזñ ויגה הםם÷ח╨╞ כ*פ זץ:%:;ק גם

í  ז'╨ ., ,לדפ,קכ6
 הקץך ñ"7 "401ס !

 ז
áו÷ '╨ףך הקץ╨ק הñ¢ ז וה╞ ולץלú╞ץ áזהקך ךקז 

 זםגףוף

í,ק:פ╨7:  ל÷╨ הá כךגñ ¢חו . זגה íג╨ק כגזחזו כ:יáñ ╞הו כגךחזקז ¢חוז כהל "" 7"ג דך:╨' "ז

ל  !ג1 .ג כ,,':,.ז:ז:ג .:,כג כף כ'כ'.ג.כג,..
 ;~ג

 ',ג(.ז,זג(í "-"זכ'ג.
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 גיס ע ט6 ~ג'הס גנטר ער ג" דמסרם 61יכ6 ג6גלס מימרמ ג'ת גגי;ה גגי מע7,5ץ 1,6 ג0' ו', 5יו05ו% גסע. מטולמ " %ש ש,יו י"מששש
לשם

 שן-
1 יט ע:)יס דרונ ד6פריק מסדרינן 6עייקי ג'מ וגני;הו6סכי6 ;סומס סג, 6ממ סן,ן ,מ"מ סונ7ס ;ו6וטמ; גגמר ג6ומל 15;ייקי לא אלו טנל  רסכר )קיס ,ריס ס,י מ"י )ע"ג וסחט'ן ה' 61טרי' לט"גוסחטץ נס . סמגור )ט,ן ט"ג 5סורס 11 סו' פ"גימס "יי 5ייק%
שמ 6,ני.קי יגיח וסס'6 וסרפי מיהרח )ע.6 רטס !ור,ק מטר.ס 7נק!וגק6 1)1מר )ססג'ס מעמ'1'ן 6'ן סגפרק 5ותס ק, סמן )6ס5"גר ג, עשה 1רשי0מי0:לא

 ים,,.~יי
 1 %1:.ו,,ין'";ס:;ג::.ו"':.וךכ:?:

 ר6ה: משם יעיי "כף'ותףיי 'חשב לא אותו המקריב שנא' 1,גוקריביקכי,1 7מס י)71וק,סערג ,פוס 6פסרמ"מ 11ה ' שית11 לןעיאלא
 ט:,הו ט ט א' סבר ת'ק מיי כיבנו את הסקמבישי ו:1:'י:י"ינס!:יגג אל, מ:ל "ןלש5

 פיס6 גגמר6 ר6יס טמ:ן1' מחשבת סתם לא לא ואי אין דחעךבשטעינן סתס 7ק6מר קוגו; י61וגקס סיי ויו :.ןמתה

 %ן"ג5 ט י-יבט 16.%קט'רחונסלע"5;ריימס ג אע סבר איע'ך וי נן אמי לא ג לע נעי ו,יתי 6תהק' נח 6גגעפ5.5 "גי 'ל;ינלשס
 )ס ימסמק מהש ינחי 46 לע"ג עו"ג סחשבת סתם דחש'ב שמעינןדלא ס% חטג. טס '

 !'יו "ג:ןג'ן'ף:פש דשמעיניא אע"כ למיסר עסי ר' ואתאאמהיק ג5משס 6!6 7מס 4ויקסמש0 יצחן 2לש0
 נ:)%2:ח611סט הנהו התם ואמרינן . יוסי כרי היכהשמיאל סי"י "י יים ,יי. יי ייי5 ח6י"י"2ייינמ סימר % 6יס,ר )6 גס סווו 6% אמר יהורה רב דאמר יוס' כר' לןישא 7ן.;0 סגר )ק,5 7!ר'ס מג1ס ו%ג';ק10מרק"יססטגח
 6תי, ע)י, נעלן ו6ת";ממי: "כחי ואמרי אתו לצכך3.א דיכרי דאיעלס(ייעי )ע'6 7מס מר,ק סממיג 61ע,פ מקסר6 % גני )%15
" י'עיבה טאצ 67'ת,,י,"ץ )ר", מ.), דס;. ג.ןר נמ,רססןיק%  6הי6 לט"ג ומס 4ר,ק :פנ ימשכה ,טיה ב נ 
 ט.קטיר "ו סוס ס,6 סייו,ק ר' אמר הכי ליה שלח מאי גוונא האי כ'יו;סף ממ5ג 6)6 )ס מוקמ' ג1ג7ס סו6 וגי"0 גנ"ל ג%מר161

 וטת ע! גסוהט 60סמ'3.ע"ג יומא מיהו 'ומי מר' הירה 1,~בוו!י% נרור 12:, ווס גגמר6 גכ7'6 ה67'ק6 )ס"6 למ0 מווקג5טמ5מ,י,0

7גונחי5,"
 ס'קעיו 6, ""רק, פ;ת ען6, ,כה , מ,, וס 1י7טים שמא7 א43 י'י'יי ססו6שקנוקו7"יג')קומת;ס;ס:
 : גר,ר ווס ס,6 כ4ס )66מי'ס ש.זרקו דעת על ישראל מכחי שחטובשלאס,1

ט11 הא לע"א חלבם ושיקטירו א לע" דמא טי"1יהנהו

 ע"מ שחטו שלא ואע"פ באכילה אסורה זו הר' ללא החלב שיקטירו או לע"א הרם המ"ע'ם שיזרקו מנה ו!לעאץטו
 זו ודיי והקטרה זריקה שהס אלו עבורות בשת' לעכורה מעבורה טחשב השוחט בחולין דאפילו הםעדזרקו
 הבהמה את השוחט ראיתטר ללא החלב להקטיר או לע"א הרם הוא לזרוק השוחט חשב כאלו וכאכילהליאסר
 ורני . ספנים והוץ דנטרינן לעבודה מעבודה סחשבין אסורה אומר יוחק ר' לע"א חלבה ולהקמיר לע"א דטהלש-וק
 כשלא כרחיך על וההיא . מפנים חוץ גמרינן דלא לעבורה מעבורה סחשבץ אין פותרת אוסר לקיש כןשמשן
 מוטר ליה דהוה ל'ה רתישק אסורה לקיש בן שמעון לר' אפילו רא"כ לע"א חלבה הוא ולהקמיר לזרוק דואחשב
 יוהנן כרכי וקיי"ל קאמר העו"ג לזריק בשחשב כרחיך על אלא דאסורה בפ"ק אסקנא הא לע"נ מומר הוחשתלע"ג
 טהוורת זו ראיה אץ ומהו לע"ג עצטו הוא להקטיר או לע"ג עצמו הוא לזרוק "טראל בשחשב ואצ"ל זוסורהראסר
 ומ"ם . עוברה הוא זביחה בנסר באומר אוניקי בית נבינת נבי סעטירין אץ בפ' גופה לקיש ריש פירשה דהאבשני
 עליה נסלך שחשה ואחר סתם שחט ואפילו . אמורה זו הרי לע"א דסה העו"ג שיזרוק ע"מ ששוחט שכל אכותהדין

 לעע חלכה ולהקטיר לע"ג דמה את לזיוק הבהטה את השוחט רתניא אסה-ה לעיא רמה לזרוק או חלבהלהקטיר
 ספרשען וקא היתר. ולא איםור לא בו הורו ולא בקיסרי מעשה היה זה עליה נמלך ואח'כ שחמה מתים זבחי א4חף

 תחלהו על סופו חוכיח לע"ג רמה 4יק או חלבה הקטה- דעכשיו דכיון תחלתו על סוי דהוכוו משום ו'רהםמעמא
 ריים לשם השוחט שם שנינו עור הוקר כה הורו לא בקיסרי שחץ י הלכתא והכין לכך עליה דחטב שחשהשבשעה.
 אחר לשם אחר ושוחמין בסכין אוחזין שנים , פסולה שחשתן מדברוח לשם נהרות לשם ים'ס לשם גבעותלשם
 בשני מיבעיא רלא נקקיה רלרבותא םסתברא רנקמ אחר ומכין פסולה שחימתו בשר דבר לשם ואחר אלומכל
 פסולה' כו מעורב כשר ישראל דכח אחד בסכין אפילו אלא בו סעורב כשר ישראל כח בכחו אין זה וגששוחםסכינין
 מתש כזבחי בהנאה אסורה לא אבל לאכילה פסולה כלומר * לא מתים זבחי אין פסולה בנמרא עלהואקשינן
 שלשול לשם הגרול השר מיכאל לשם וטזלות כוכבים ולבנה חסה לשם גבעות לשם ריים לשם השוחטורסינהי
 להר דאסר מתנ" * דהר לנרא דאטר הא להר ראמר הא קשיא לא אבח ופריק . מתש זבחי אלו הרי שבסקמן

 דסיכאל רוסיא דריקני נמי דיקא בהנאה אמורה והילכך דהר לנדא דאמר ובריועא כהנאה וטותרת ,5סולהוהילכך
 מווזרין הם ההרים את העוברין הש"ג בע"א אמריק דהא הוא ע"א לאו דווי משום לאו וטעסא . הו:רילהשר

 עובריהן וא9"ה . אלהיהם ההרים לא רייש על אלהיהם דכתהכ טהץרין הן פ" . בם"ףועובריהן
 בסיי

 דאלמא
 בסיי אםאי עובדה-מ לא ראי ע"א הם אף במיעופדעובדיהם

 ע'א נעשין הריים אף סכאן אלא ע"א עברו לא והא
 מעמא ז"ל הרטכ"ם פ" אלא בסייף ועוכרו מותר דהר אהר דהוה סירי בסנהדרין נטי ואטרינן נאמרין שו('נןאלא
 שהוא כיון הילכך ולהכא' בעלטא לרפואה במתכוין אלא ע'א ולכוונת אותו לעבור כרי הר לשם  שוחט כשאינודהכא
 לנו די והילכך לע"א כשוחמ לגטרי נראה אינו כע"א נאסר בעצסו ההר ה" לא לע"א נתכוין אלו ואף לע"א נתכויןלא

 נעשין הם לא לכוונת לשמן מטש שחמ דא'לו כיון דהר לגרא בשוחמ אכל באכילה ולאסור מדרבנן שחשתולפסול
 פ"? טת'פושה כזבחי גהנאה ואפילו מררבנן אסורה בעלמא לרפואה אלא לע'א שלא לשמן דשחמ נמי העתאע'א

וגרסינן
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 ןע4ל"1יםשש ע.:7ם: ן,1,1 נ טאששש טשש ע111:1עם5ש% ב'ייש':,,1"-'2שמםמ
 גנמי6 סקסו ,עפססרי גוו0"ס, חסק נ,::גשין אלא אסר דמצי ד'דיה כףבעיא דלא נר4ה גי:16"עי.,לע: ק" *מיושי

 גיגי' ו)קסוק שס)סמ,ןע).ע יע יריב'צה ס'ע,סוונ0ףי% יס,די; גר'פ'6

 א1צינייששצ ןן1,1,1,::,נק":; 1115א
 יםאן14ם

 אמרה " ונד *
 'טסע'ניח?'נףב ילא

 ',ן 67מי סנ"נגיג""י'
 י

 "וי 7ס
 ח%

 'סיי'" יי"
 יף דעייא ייסייסםצהןלייוינ"י6'י,טני!עניתי

 יין"ה אדעילא נ4 ' '
 מוגמ,"טיי")גג6"מגן

 ג ת7"לקי"ס

 גה'י6 ג1 יי"סייס ;ק"ק

 5!1,1ה,עש,1ן114 ימי,יג":':',,ן:,: ךן יו; יין.-,.י4 י,.,י,, ,ן,,,לו,י-;,,ן.,:,ן,,
 יעששע":,י:י:: ,נ"וםןין",ן22 ווג'4;י,,י1'י,יייל"1נ"מ

שססי6:יייות'יק
 1,עי;יחי:4,ך,י 4 ,ןן,ייו%,",,..;,.ן,,

 1;ל%"'ין..'.
 רר'הא רהא יוחנןה4'

 ק
 גי' א6 "פש"יס"ס"ק ע) --ן'דסןויגיי ק"-..- ג" של'נו דת כתנאי

 111'1.,ך,11י, 'ןן,,,.,.(ן':ן, גג: % ננןנ:'ש :ען 4ן,ן:: 1ןן
כת"

 מ4ו)טוו"ב %5יבי ב: צש "טראל של ייט שאוסר בנכרי אלא טת'ה-% ק'"ל דלא אפשר .ומיהו

 י"יטס דגר ",בר י"דס ,מו7ו נהו כ,מ,'ר' 6 י מסמ, יא" י6י01 ,יימע יעזלן ע י "ייי " מן י גס יעמע ,ן "יג יייקע ייייסגי'
 )מטק6 געת67:ם":1דפ! ';מק6, ר' נפ' וממ, 7טרנ גכ" ;'7ןימין"6/'קיו ,חנכ ע'ג ,ע"" )גו ,6ת ;נז ק6 ,מגריס %כורי ט 6:, מו' פן.1"6יט

י6ף
 געויק ם

 ,קס,'ס,סאמל . '
 ס'מועו,נ'ו,6 גיו' נ7ע גמקסק "ג) גנסמס

 ג,מע.ס
 ,ס,קון%טןז4': ע, סקסס ,", קיט", .ו"עפ"

 ממו6 ,1 "מקנ זמ,גןצל;מ%)י%ון'ו
 7טק'

ג ", ,ל י.סועמ1'הנןנ17",ס " .קי3. ממו6 7ת' 41ס 'ס'ג )6 ממר6 )'ס .ה,ג 4 67י

 גס" 7כמיך "סי וג )יס טרי 7וגון יין :73סי,םצ
 סגושמס נמע סכמג,ו 1', סומג'ן ג7גר' ,ססך ממס ,מ' "' ו"ן רפ"' 7גו' גק' וגון 6סוין

ש"
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 ,פהעם ססילס טחיטמו סרש );ט ו6מו גסר וגל !קמ 6הל וסוהעע גס%ס "ס"4 ס4 ס6ש יגו 6,ט 6וס 6ץ %רק %' . % %אס הףדן 1:%תשש
 שינ! ריונ.ן ק,מהא

 יס6 גסנ5ס ו6ס,רס ס,י5 ועי מסש וגהי די.ר )נ61 6ער ד6י ~5?ס 6!6 0"'סס ס,'6 )" % גגי.מס ", קוסי6 ו65' . ,5' גסמי
 6ף91 ד6)מ6 )ס)ס תייג גמו.ד ,סמזסך 4:מוטע סעטט6דמק "מרי' שי ,גנ5י6 נסג וע,ו . וס ;וסג זגר' )ס' ס,ן 5ס5וע' ח;וי %י ש11 יהש=ל
 ,גנ. ועדס ששקישפ

 77וק"
 גס )'ס ו)יס וסיג6 גר1 ;,חס,ח )ום גי6ימ ז,ק6 ;)סועטקק ו% עטין ק" נקסש )נעיי 56ויק ס;' ,6, ג6 מו5י ג'ס7"!

 יהורה ור' בתירה גן יהורה ר' יהא ביה יכיייא נ2ב :גי:'%:"גנ פש1י-ן.י.. %) גסנ5ס מיססר6 ן6סוספומ 6ס,כס ג6גי)ס 6ג) גקו6ס מקסל6 . אשו'ם ו%ו הי"נה

ג5;"
 )יס "וס 4שעס מ" %עי5 אלא להםשנחלקן טצינו לא וחכמימ בבא ק 4טש"56%על ,6,%,סהן :מ: :ייכהס 6טמיי%ן6צ

 יי,ק5 ,נגטו6נטי6מיעןגויהר ורכ נחמן ר' והא לא כישראל אבל ו:עך,ג 6פ')י פ!65 )ט,' מג1וטתות "ח לשס ווש ;לה9.נה
 )ע'6 22ו:ך7ששנם

 6הנס
טןמן"סלגש אומר אדם לס"ד אשלו שאסרו יצחק וו% עפרם !,;:ש:: 6,6ן1  ,א ג.טןנ:ונו.

 %6פ6לללש 6ן%
צי,5הי.שצ דהסממא סתנ' וכיקטי מיכי'ן קא לצעור"ו י"ס,' סשע וגר הוס ,ק"6 )ג, 61.ן עג?)5גושקי,
 סוטר)ס סנרם מהי)ס 40ס6'נו ח"ב בטדך פמור בשונג והסנמך והג[דמע ג6כי!ס "סע! 16סר ס6ש 6,חס 'ו7ע.ן רגן ניה ס!ה,טשס
 מסוט ג.6ק גסט6סששס אוחז'ז דשנים םתנ" וכז םוםר בישראל ו1הא )7עת סהנ6ס עןו ט:ך) יסנ6) "ו 1,ע פמל ש%!5%

 םגתג ןע י"" יו:ןגריסוהשת
' 

 ו%ר גססיא י;)'נ 6'נ6סני הא . מומר  בישראל פסולה כשר דבר לשם ו6!קימו6 1,6 5;, 56ו )סס "5י יי,5סין מ,ג'61,מין ,%')1 2פט ס%ין,י21, ואחר אלו מכל אחד לשם אחך ן ו,צהץט ג:םכ,ז סייס ומקסיק טספגיס,"

מ6ד:)6,*קמ%'מ אחא ררב וסשמע * לא דע"אבישיאל ומ' ססנ'"ות' ינסיס7גי'סו'סמסומןששקך,עש
 גע": !ט)סגגטלש !ט יי'ת6 בו התרו אשי מרב דרבא בריה אחארב ומ%ס וסיג" וסמעס סכין וס!ס זתמון גס6 קחג 0סשף מו6 ס6' ,סנר )יס גהיה66)6 טרבשא להו סבירא הףין אשי ורב דרבאבריה ויס": הפ) סמי 6, וי56ו יפ,6 ןגיע ע!סיעוןה

 ?ט 2סשעוך עצכע התי ל'ה ואםר םהו ההתראה אתי-י " שש" יימסנ, . ,ע' )ויגמ'ש י"ק:2הייה
ייי" ורש" . מזה גרול םוםר רך אץ קאמרתלסהעהח!  ב"2ראל והסנסך והמרמע דהמממא ומתנית'ן ושוחמץ בסטן אוחק דשמם נתנ" לאוקמי מצי דהוו דה"ה פלז'ל

 שלוואפלו שאינו דכר אוסר אדם שום ראין להו רמבדא למאן אינהו כדאוקטוה בגויה שותשת לו וכשישממש
 עוד . טיכוין קא דלצעוריה שלו שאינו רבר שסר איט ד"2ראל פסק כן ז'ל הלוי זרחיה ר' וריב . בישראלנכרי
 דברים דכל משום פסולה שחקצחו הודה לשם פמח לשם תלו' אשם לשם שלמים לשם עלה לשם השוחמ ע~םשנינו
 קרעדם ואוכל שוחם וכאלו אלו מדבים לאחד ע 0בהמה עכעדו נודב או כטדר נראה ולשכך ה! ונירכק מו-ריןאלו
 אחד ושוחמין בסכץ אוחזין שנים . בעלמא הבאי לרברי אלא זה כרבר טעלה לא דהרואה סכשט- שסעון ח-'בחוץ
 סעשר לשם בכור לשם ודא' אשם לשם חמאת לשם השוחם פמולה שחימחו כשר דבר לשם ואחד אלו סכל אודלשם
 אשם או חמאת חחב שהוא סבור שהרואה אמרה סאי ונדבין נדרין אינן אלו שכל מפמ כשרה שחשתו ה2רהלשם
 דברי אלא שאינן 'דיע' מ'דע ווילכך לטלתא ליה הוה קלא דהוה איתא ואם לרו 4ות קיא המ כל כטר לו ש"צש

 כשר לשט השוחם ונידב נידר ושאינו פמול לשטו ר"טוחט עקרב המדר דבר הכלל זה , דל"מר הוא נעלמאהכאי
 לא ינאי א"ר בגס' אמרו עור * בצינעא ווא נודר דלעתים נזיר ק-בן לאקץויי ונירב רנירר הכלל דזה בגמראואמריק
 בעלי דאין קרבן שאינו יורעין מירע לא מומין בבעלי אבל בתסשים אלא פסול והנידב הנירר דבר דלשםשט
 אע דאף לי נראה וסכאן . ידיע זלא אטמ,ה סודי לוץ דשדו וימגק טונק בכעל' אפ" אסר יוחק ור' כךטןמוסין
 א"ר כשרה שחשתו חמאת לשם השוחט כשרה שחימתו והילכך קרבין אלו ראץ ירעק רם'רע כשרש גדילשיונה בני או הם קמנים תורים אם יונה ובני הורים אפילו קרבין אלו ראין כשרה שחימתו ואווזין תרנגולץ בשוחמנאמר
 שעכר בו 'דענו אם כלומי * גחמר חמאת לשם איטר ממאה טחוייב אנל חמאת טחוחב שאימ אלא שנו לו1יוחנן
 קאסר חמאת אוחו לשם ואיטר פטולה שחיטתו קיים הסקדש כית היה אלו חטאת עליה מחוייכ שהיהעבירה
 באה חטאת ואין לחמאת זו בהמה נדב וכאלו דקאטר הוא חמאת לשם אלא חמאתי לשם אטר לא והאואקשינן
 אלא שנו לא אלעור א"ר תסורה לשם , לו חוששין אץ חמאה לשם באוסר אבל חטאהי לשם כאוסר ופריק 'ניבה
 אבהו א"ר אטרינן לא והא . בה אמיר אמורי אימר ביתו בתוך אחר זבח לו יש אבל ביתו בתק- אחר זבח ללבשאין
 סתם חמאת לשם ושחמ ביהו בתוך זבח לו שהיה 14 חטאת מחוייכ ה,ה אפילו והילכך י זכחי תמורת לשםבאומר

 סחוחב שהוא 'דוע שיהא לריעותא תרתי בדאיכא אלא פמולה שהימתו ואין כי2רה שתימהו סתם תטרה לשםאו
 מותר ראשים וכטה . זבחי תסורת לשם ואסר כיתו בתוך אחר זבח לן שיהא או חמאתי לשם דבשאמרחמאת
 בבהמה שנים ורוב בעוף אחר רוב השוהט בפרק שנינו אחת כבת הרבה אפילו או אחר אחד לכתחלה באהתלשחומ
 השא 4ה תנא והא נעוף אחר רוב נגמרא ואקשיק * כשרה שחיטחו כאהת ראשש שני השוחט כשרהשהימתו
 רב ואמר בקדשים והי בחולין הי להו ואיכעיא * בקרשש וחדא בחולין חדא הושעיה רב ופריק . כטוהו אחר ש7'רובו
 אחד זכח זוכחט שמם יהו שלא תזכת חזבחוהו לרצונכם יוסף רכ רתני לא דלכתחלה מעסא הייט בקרעיםבוימא אמרת אי . לא לכתחלה אין ד"1בד השוחט שחימתוכשרה כאחת ראשש שני השוחמ סדקתני ברךשים ס?אאשי

 בחולק אסרת א' אלא כתיב תוכחהו כהנא רנ ואמר תלטורא סאי ואמריק זבהים שני זובח אחר 'הא שלאתזבחהו
 אלמא נמי לבתחלהאפילו

 בחו"
 בטנה. שלא שוחט ולענין * לכתחלה ואפי אחת בבת ראשש כמה שהקם אחף אדם

 זובח שאתה מה הוכלת וזכחת שנ' פסולה שחימהו כדרכה  ששחמה ואע"פ ה2חמה רסכין פלה השחמ נש"שנינו
 בש רלא חנא מאן לשחימה סיכוין דלא ואע"ג כשרה הוא הפלה הא דנפלה מעמא בגם' עלה ואמרינן * אח:לאתה

כהמק



 הקצר יח 21"84 הביתמשמרת ןעכיןןוערררצ רג'תברק

 6ט, 6ג3גט5'ום טו 111ן' %6  11 עוין מס ל5ע"י, הי ל1ג) 6מס יגמ "5תס ט0 ו6ג)5 ,,ג"ס סנ6מר "סו)סגדרג0
 גייי ד!י

 ישם ביוו יים ויא.

יריקיי
 טיסיס .מ שי 6ה( מנמ יסימ 1%0ס לפע0 ג%ייס" טג0 ת8 ו%6י יסרס 0יי יפיל( 60 ריפל0 סי6% טנ0

 מצמ.י ווס1י
  :ם ישמ

2 : ג% 5וס נ5 )ע5 יס% סו5 סטוס 5מע6 מרו סו' ן)6 ,"רס ס,טס מ'1 ,5קי כ% )הת'גס ו)6 !סהיעסטגוץ  "יא "4 ש"ק 
 הנזי ינר גנ0 מסתולץ 111 מ)גס טע0 %5ק 04 סט הכותב אמר ד0()ם וסיג6 יגתג ט6 ט)ין 5%'טס מס גע,ק ד!6 ייתק

 ה'ה ששל,

 נון,ו' ין:,,.י:'יל4':,,1'ג
 נ "" ני נ1, "ן"'י, יק קןי" 'י"

 מכשק- טץן ר' כררכה ה2חמה והלכה במתל ססיחע גסוק ו6טריק סיג'וג' ביי" ",,'ן.י:'ו,(
 ?: :127 גמ י"ו :ן ,ק"הס ,5סןי ';יק,

 ג2י: ::יטיה :ג:61ן::ך2,נ: לה אמר וריא לה חני הוא פ1מלץ יחכנים ד% ,:6טריקק רגגר טןגטיס
 סמנין גש:' גין גסמ, ט6מו מס ,ו"ו" ס6מו פס ש רבה אמרה והא ואלו2יק * נתן כר' הלכה )ס ומכני6 ,עג)כ סגסר עןגס)ס

 אותטרוא'ן סתופ"ל'ננחנס'רעפרטגןיי6
 בפ"ק דתק

 )מ'6ן" חרש ואפילו פ"
 '"4ס

 ווןס6: ,ג%כץ0
ם אה  

 גשי:ליסיבי חשניחשןגר טנה בעי חגאדלא ס4ק יאסריק * יקט!עןמה סס % שי:ד %י%6
 'שנ י 'שעי ' 5ק וס מ,נ . גתנ ט" כמה השלה הא דאמר דרבא לפירושא אשלוכלומר )מש נמי ווס טגי)מ גנ')ט1ס ני רש ' ע' ופרקינןצריכה וףא נוק ר' ואמררבהבחילין מ:ו מ'%7%ס ן':6!ס!

 : סמו רל י"ע ג" ק,:ם%,ט:ם: 55פ מתנינן תרי צריט כשרה ,בטנה ושלאת" נ"' מיט ט6תט%יטמ

 % סטנלו 4"7 סרגס גססוקס תקיק ט 1' רקא סשום התם הנא דא' נתן כר'לטסתם %)גסיע0 1סו6דקג)סעסני6
"שע'5י0לס בשר לחת'כת כלומר בעלמא לחתיכהנ(יכוין ג!613ם" נ,וס גס נע' ו)56ט'נ

 עע שומא כעלסא לחתיכה אפ" כוכוין לא רגא אכל סמנק לחתיכת סתכונק שאינןואע8" טמל6 מיח תיס סק6 ה6י
 אשא דעת בן סכח אתי דלא התם אבל דעת בן טכח דאתי סשום הכא הנאצריכא.ואי %ס גח )יג6 וסי6 ט6טק
 טתעמק רחמנא מרגלי נתן דרב ומעמא צק, כה הלכתא הכי ובק הכי דב( צר,כאלא גר,ר יגו ל) טסי6 611ל)

 רחולין מכלל בקר בן לשם ר24חיטה שתהיה ער רגגך בן את ועעץמ דכתיב דפםולבקרשש
 בכונה שלא ואפלו הוא השלה בין במתל לנוומה זרקה בק והילכך מונה. בעו ולא שרו השמהשער

 לאו הא בחלרה שלא ששחמ ברואה דוקא וססתכרא כשרה שוומתו סכוצ שנפלהאלא מון סס גטג : ט"סבמה
 בחזקת בחייה בהמה דאמר הונא וכררב ה%חמה החלירה ריל5א חיישינן רמיחש לאהכי גג! רה,3י! קמ6גפרק

 כדרכה ששחמה אעשי הכא דקתני וה"נו נשחמה במה לך עויה-ע ער שמרת איסורט"עיו
 ושחמי תחליפא בר ענה לרבי מרי בריק רבא אחת בבת ריאש את רחט גבי השוחמ בפרק מדאמרען לךהזדע
 ההיכי השקשינן דפרח בהדיעופא

 עבה-
 גדפי דמיפרמי רחזינן ופרקינן חלרה עביי דלסא ליצש הכי

 טרר"ה %תן והדין . אסורה חלדה עבי דלא בכירור דירעינן עד ושחט סכק שמשל(ך כל אלסאמאבראי
 כהפילה רימה נזקין לגבי רהא לאו אם הוא כהפילה ריניה אי מי,ו או סירו רנפלה היכא למירק חאיכא .כדאשץ
 והילכך . חייב נזקק לענק ונפלה מעולם הכירבה ולא בחיקו לוי סונחת אבן היתה דוגל בשילהיכשדוכראמרינן

 נזקין לענין דילסא או . הרוח כשהפילה היינו הסכין נפלה מתנ' ודקתני * ביה כךינן רעת כן טכח את' נמיהכא
 וססתברא * סשסע הטן נם' הוא והפילה סכק זרק נתן ר' וכראסר דוקא הוא עדפילנה ער שחיטה לענין אבלשאמ
 גכי השוחט בפ' התם אמרינן דהא ועור . ביה גךינן דעת בן מכח אתי והכא דהכא נזקין כלעמן שחימה רלעניןלי
 שנפלה כל אלמא הגשר מן שנפלה לה משכחת נתן לר' פפא רב אמר דמי היכי שנאנמה נדה ומבלתהא' שנאנסהנרה
 נבי ורכתץה . לחולין כוונה כע' דלא 5נתן לרבי מבלה לה עלתה עצמה היא הפילה שלא אעפ'י מעצסה הנשרק

 אכל להלכה כנ'ל רמיא* רוא כהשלה טידו שנפלה וכל הוא רפילה שלא ואעפ"י מחיקו או טירו שנפלה נסישחשה
 תורה בשל שאמרו שומעק ולהם האחר כלשון שאסרו ז'ל רחוספות בע4 ל-בותינו שראיתי לפי י למעשהלא

 דרחיא בטדנא כאן קשיא לא ופרקינן פסולה והתניא עלה ואקשינן * כשרה שחימתו במוכני השוחט תניאלהחסיר
 טכח כולה רפחרא בסרנא אנל גברא טכח שחימה וצ'א דלא משום פשלה בררחיא כלומר . רפחרא בסרנאכאן
 בסדנא והא הא ואב'א * ררחיא אפו רפחרא רגזרינן ומעמא קתני רהשוחט ישחוט לא לכתחלה ומטהו . הויווגברא
 עליה ואשקיל לחבריה דכפת'ה טאן האי פפא רב ראטר פפא כררב שני בכח הא ראשון בכח הא קשיא ולאדרחיא
 מרי פסיקי מפסק שמ בכח אבל ראשח בנח וה'ם ביה דאהני הוא ריריה ג'רי מעסא מאי סחייב ומית דמאברקא
 אפיוי ברפחרא בתרא לישנא ולהא' י מגלנל קא גברא מכח כולה דפחראאבל

 נברא טכח דכולא שרי נמי לכתחלה
 אפ" גברא מכח דאח' כל וססתסא כלל בדפחרא סתניתא א"רי לא בתרא לישנא להא' דהא גזרינן ולא את'קא

 שרי מישרא ורא' דאור%תא דהא שרי לכתחלה דאפילו בפחרא הלכתא לענק לי סמתכרא והילכך שרהלכתהלה
 קטא כלישנא אי היא בדרבק ספיקא והילכך דרחיא אמו גזרה היא טדרבנן ודא' לכהחלה אסרו כ' קמאוללישנא

 השוחט דהא שמ כח אמו נזרה ראשק בכח ואש' לא לכתחלה ובררחיא ' להקל ספיקו בררבנן וכל כתרא כלישנאא'
 : פסולה שחימתו ד"עבר אפילו שני ובכח . כשרה שחימתו שחט ואםכךומ

 השניהששי
 קצ'ר כגל . חונקק שהן ספני חהצ%רן ורגגירה והשינים קשףר מטנל חרן שוחמץ בכל דרללץ בפ"ק תק ש"מיבמה

,ש
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 הקצר מת 8ציבנ הב"ז משמרת הבייזןזיך'רז הבאבדק

 יק1י.%ייש31ש קייעאלאג!:עוגס:'1 מ"ג נ,ע6 ",יס" ג6' 7ס5ה6 )נ"יג וג" "),ס 7,ס ",' ג"ו," 1!" 3סס'ייך נמסיגסנח ונכסיר ג6'נרה ,סס4 גסוג6"ג'ן
 י"ןן

 ימש %111, 1:::":י2י:י]מטצ1י
 11א ]4יוו1 ו'י"ןו"ג ויילימ(:יי,1,;יןש:י,,,"ויצנש

 1:1:;15ל1י::2 ק:י1ש 1,ךן:צ,:: . וקורעת פונעת כשחוזרת מ"מ כתקנה כה חת 6י 3מטנסג" ר%ן סיר,סמק,ס

 .ן'1~1,מע111%
 1"(11 ,1 "ייין':מ'ן'' 1ז1וש ני:":'ין:::

 סתמא יהא סתש ג4 ,צ"סי")יך
 בסכין ,

 ,,שא"
 "ון5י סי"ס """ גי"י" שיעור אלא בה

 ":יא'ניז .ג::ן שןה ייג4ן

 י4,, יל, 17, 71ל ,ש,ו "עת ,יוי'ן,,זיי.",.גיויליו
 9י -

ש ,,יזןיי,י=?"נ,ז,לל ן"" י"י" ל,ש"שיו"  י -- 
 :;:שח2מ :נ2 ם :,ב:% :עע ,מ רינא רב ליה אמר בסמוך טדאמריק לך ותרע כשרה שחיטתו רג'אולא

 ,שיש . שן: ":ע ג" ס'" " גי!'ו ?עי עיס"ל שהוליך כאן והביא שהוליך כאן ל"ק כשרה ססוכסכת רבא אסרורא

 אג שנא לא דסכינא,דאלמא א רקמ שם הזכיר ולא רג'א.ולא
 ,(.%נ',י

 ש0א ששךיתןיעפ:יןשהשץ :5 ישענ:סנע

 ' :י(, '1!1"ך'ן י'ש '111,1' וןין:,ין: ן: ת)(הןן:ןןןיוג':

ק נ:י צזם 2% ב:ג,2ג2% ברישא בדקיימא לו תירץ מה וא"כ ח1-תה ררך בוע היינו בזעסורשא  אמחישה ;'ג :ופשיסש' ר"וקיס ס"גור זגו, )ו שע, סוג ליה ראקשינן היינו תימא וכי נה פגע כשהביא הכי אפילו רהאדסכינא :יי 

 גשי התג: שי" "'א : קי,ג'ס סג) "6ע" רמ"ם הכין משטע לא הא ' בזעא אתיא כי טחלשא אזלא כי סוףסוף
 קושיא רהיא טשמע מוף דסוף דלישנא ועור מתרץ קא מאימעיקרא
 לראש ק-וב כלוטר קאמר מטש ברישא לאו דקאטר רסכינא ברישא ק"סא רהא נ"ל כן עלמרודשת
 לה שיש אונרת מרפמלת וה"ק . סכין של יד בית כלפי נומה הפגיסה ושעוקץ קאטר ראשה כלפ' אלאהסכין
 ענין בכל רמשכסכת טשמע אלמא חרא סורשא אלא לה דלית משום טסוכסכת טכשרה וקא טורשותשת'
 עור מחלשא דסכינא חורפא בשטולק- דהא כשרה אסאי כן ואם הראש כלש ונומה בסוף קייסא ואפלונשרה
 או ובשר עור עליהם אין אם שכן וכל בפג'עתה קורעת דסכינא ומורשא ובשר עור עליהם בשיש ואפילוובשר

 "והטורשא הראש כנגר בעוטדת אלא מסש בראש דוקא ולאו המכין בראש דקיימא ופריק פנוש קנה חציבששוחט
 רסתם בזע אתא כי סויז סתז ופריך * בסימנין תפגע לא לעולם הביא ולא בשהוליך והילכך . הסוף כלפינוטה
 בדקיימא הרין והוא . כדאטרן דסכינא כרישא בדק"מא ולעולם הביא ולא בשהולץ- ופריק ומביא טולק-שוחם
 טביא כך ואחר תחלה טוליך שוחט כשאדם דמילתא דאורחא טשום אלא הול'ך ולא ובשהביא דמכינאבסופה

 והילכך * דסכינא ברישא ברקמסא אטר כן לפום הביא ולא בשהוליך והביא בשהולך טכלתק בכולהוכראסרינן
 ברישא דק"סא והוא בה לפרושי צריך לא הביא ולא שהוליך כאן והביא שהוליך כאן ר"ט'א לא בדרבא אטרינןכ'

 ברישא בדקתטא רמי והיכי בממנין הפג'טה פנעה בשלא פירש כאלו הביא ולא בשהול'ך שאטר דכלדסכינא
 כל בסופו בין באמצעו בין הסכ'ן לראש קרוכ שעומדת בין והילכך הכיא ולא הוליך אי לן אהני סא' לא דאידסכינא

 טנין חמרא רב אטר * הוליך ולא ובשהכיא בהפך וה"ה . כשרה הביא ולא והוליך הסכין לסוף פונהשהטורשה

:::ש::י
 :למא-. :4נק כ'יז פשימא מן(בהב:2:::י2יאכלתם

 אכלה בשרא אמרי בסורא . רוחתא ואתלת ואמופרא אבשרא בד'קה צר'כא פפא רב אמר הסכין את בורק'ןכיצד
 דרבא בריה אחא ורב רבינא * קנה משום טופרא וצריכא ושט סשום בשרא צריכא והילכך . לה בד'קגשרא
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 נראהיכן0'6 2""י!%7נ
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 ;' '";"ס4 ע' מינ'" לאו ומיריז'ל
 קסנין ט! כ55ח,ק 5ן נוסך וני "6י שעען )6 מ;ת 5ט9 ואוגרת לד קרינן אוגרת רהא שהוא כלדוקא !פ1רן ":יר0 גדי 6101 )טגגס,6 ס;סי

סחכסג
 טק1 ס!סעמיס 5נ"ן !ומר ג6 טצ 5ק 2 גא'ט 2 השערה חומ ואפ'לו דבך שים שאונרתג-שג(ה י!ס,רן ג0ג י)" סי5ך

 לט"סא,. ייא 3חש י"חמחי(י;ויקח ))מינו % מס 6ו גס.מו'ן הגע וגע ו,6 6.ט ;6ש 6יש מ"'1 והףט כשרה דבר שום אוגרת בשאינה אבל 40סס '4י יס מ"טין0)קס
 ת"

 סי"יייועש יי5י י"יי, 5סי6 יייט;מ ס6ס0י6 יי במגי הייתם ההם
 ג'7ו: יו פ,קס ע6 !סו5 וג05נ,וי פנימות עשוי האחר וצרו מטן האחך  שצדן גסנ עור "יסטו. ג!הוו6סויס

41ך,גא%ג"
 ן"ג::מי:על%תך':1'גו,גן1,2צ :תי,י; עוי , כשרה שחימחו החלק בצר שחם מם פימית צ2

 2::סבדבאירר :22::::י2 "נפצ"% : ונו' '6ותר אטו האחד צרו גזרה ישחומ לא לכתחלה אבל ,!גסוף ה,וס !י ססיט6 רג65טר
 יגי'סייי06 ל ק"י ס"" ג5ן הכוהבש0ג אמר

 5,ט ס6'ן 61"ר 5"ע ;מ ;א, הא י%ין '1,7 גסן %" יד סגל בין הםגל שיני הוחלקו ואם .גשאויי
 0;"ו 5ב%'ו 5;, ג'0 6"י ס,מ0 '5י!' 'טמעו ק!ס דוחלקו גזרינן ולא שהוחלק צר באתזו אפילו שוחמין קמר מנלבין
 שוחמ ולענין * כשרה שיניה הוחלקו ואם דתנן הוחלקו לאאמו

 סנין וקאמר וית'ב דר' קסיה חיא רבי ויתיב חייא דרבי אחוריה רב יתיב , חולין דשחשת בפ'ק גרסינןבמחובר
 רב ליה אטר פניו צהבו . בנו את לשחומ הטאכלת את ויקח ירו את אברהם וישלח שנאטר בתלוש שהיאלשחשה

 בפרק שם ושנינו . קמ"ל דאברהם וריעתיה קאסר קרא רבי והא . אאופתא דקא' וא"ו א"ל לך קאטר מא' חייאלר'
 גכל והתניא לא לכתחלה אין ד'עבר השוחם בגטרא עלה ואקשינן . כשרה ובקנהשוומתו בצור השוחםראשון
 ובתלוש היא רבי דמתניתין וממקנא בטחובר כאן כתלוש כאן ופרקינן קנפ של בקרוטית בין בצור ביןשוחטין
 בטחונר אבל כשדה שחשתו שחמ ואם סעקרו מחובר אמו גזרה יע4קוט לא לכתחלה והילכך ובמלו חברוולבסוף
 וה"נו המאכלת את אברהם טויקח הוא דאוריהתא לרבי סלקרו דסחובר פסולה שחימתו בדיעבד אפילוטעיגךו
 תימרא וטנא ושייינן סעיקרו* סחובר והיינו סתיר חייא ורבי פוסל רב' לקרקע בסחובר השוחמ בכרייתאדקתני
 שחשתו לקךקע במחובר כשרה שחיטתו בסטני השוחט דתניא חברו ולבסוף לתלוש טעיקרו מחובר בין לןדשאני
 כה ושחמ מאליו עולה קנה שהיה או הטתל סן יוצא צור ההה כשרה שחימתו בה ושחם בטתל סכק נעץנשרה
 מעקרו דסחובר עו'מ חברו ולבסוף לתלוש סעקרו סחובר כין לן רשני ש"ם לאו אלא אהדרי לטיין פסולה.שחימתו
 וברייתא חברו ולבסוף תלוש החנו כשרה דשחשתו דרישא לקיקע ובמחובר . פסולה שחיטתו מאליו העולהכקנה
 וצואר לטעלה עיהסכק בק לסעלה בהסה וצואר לטפה שהסכק בין בטחובר כין בתלוש בק שוחטין בכלדקתני
 מפני תמה ואני * כלל מחובר אשור ליה ד"ת חייא כרבי אוקיסנא שוחמין לכתחלה דאפילו דטשמע לסטהבהמה
 מע'קרו במחובר פוסל רבי דקתני וברייתא נינהו רבי ומתנית'ן ברייתא כולהו למא סדרבי כרתתא אותה דחומה

 שוחם'ן בכל דקתמ בר"תא ואידך ובמלה חברו ולבסוף בתלוש לא לכתחלה אין ד'עבד השוחט דקתמוסתמתק
 בשלא אפילו רבי טכוד לא דלכתחלה נ"ל הכין אמרו וסדלא רם' גטור וכ,לוש במלו בשלא לכתחלהאפילו
 כשרה וויטתו בה ושחם בכותל סכין נעץ קתני דהא בלכתחלה בטלו ללא במלו בין ספלגא לא נמי וברייתאבמלו
 במלו לא אפילו כרב' דשל'ל דלד'דן ום'נה * ח"א כרב' אלא לאוקסה אפשר לא והילכך * ליה מבמלי לאוסכין

 לבית המשתחוה רב דאטר רסי כתלוש עיא לענין חברו ולבסקק תלוש לי יפשימא , רבא 5אמר * "צחומ לאלכתחלה
אסרו
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 טחובר והאי . כשרה שחימתו לקרקע בטחובר ת'ש מרישא ליה אתיא ולפיכך כסכין מבטלו שאינו בנופו טח:יחשאעו
 ופרושי נינהו חרא ומציעתא ורישא אה"נ והשיב . ממש טציעתא ודינו טבמלו שאימ בנופו המוכיח טטין א'ה"ד
 וא"צ . במלו כשלא כרחין על רישא במן בכותל סיפא אא"ב כלומר בכותל סכק נעץ ת'ש דה"ק "ל וא"נ מפרוןקא

 במלו בשלא לפרושי הו"4 לא ראי בבטלו ואפילו כתלוש טציעתא א"כ סערה בכותל לה דמוקטא לריייה אל'אלפרש
 ולא סתם מחובר ותני בסכין דלאו הכא והא מרישא ה"ש לפרש וא"צ , אינשי 4ה טבמלי דלא סכק שא,ץודדד
 פרושי אי לי קשה ועריין . מפרש קא ופרושי בסכין גופא דהיא דילטא ורהי ' כשרה שחיטתו במלו אפילו או'מאפירש
 ולא דסמכא ולאו היא בעלמא דיחויא דהא לכאורה לי נראה היה ומכאן * לי למה וכשרה ב' מפרע,קא

דייקינן
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 רמיא ולא זירא כרבי דהלכה שאומר מי ויש קישי שמתא בחרא דהא זיא לרר' דליתא שמעינן ממילא יימרלרב
 דולף זירא רר' רהא ועור . וקורעתן השחימה כצירי ונאחזת למכין חוץ סתפשמא דפגימה דסורשא "נורלררב
 אפשר ארעתא דיהיב וכל רוצת רווח מירווח השחשה דבית לצדרין ליגע דלא אדעתיה ויהיב היא דנ,לובמץברירע
 ועור . אדעתיה זלאו ננע ד'לטא הצד מן פמסה ראיכא ידע ולא רוועתא אהלת בדק כדלא אכל ננע דלאליה
 אמה ולא אשחט אני אטר ואפילו ישחומ לא לכתחלה הא קאטר ושחמ סכע ליבן דהא קאמר בר"עבר דוקא זיה"ררבי
 קי"ל לא והילכך השחימה בעע הרחבת על דסמכינן קאסר אפילולכתחלה "מר דרב זהירותהוההיא על מומכיןאין

 ראפ"אמר משטו אסרו שאמרנהעוד הזו המענה מן רוחתא דתלה לההיא דומה ואינו המתיין סן ז'לכוותיה'ווראב"ר
 דחששא סבור הוה ייסר ורב . המה שטא דחוששץ עליו סוסכין אין אצררין ברק שלא כל בצרדין ננעתי עא,א ליברי

 לא הלכך רווח סוווח השחימה דבית עע רלא איפשר ג%מו ואפילו הצררין ונפגמו חורו נפנם שלא היאהחוקה
 לרבריו ראיה מכיא והיה זירא כר' פסק ז'ל הרב וסורי . טותיה ק""ל ולא אחורה אלא לבורקה וא"צ כלל להחייעדנן
 השיבו שלא וסה ז'רא ר' ראמר הול'ל דאל"כ אצלם היא פמוקה דהלכה טכלל זירא א"ר לא כו חסר רכמדאמר

 ביניהם לחלק שיש הוא נרור דדבר זה על להשיב חשו שלא לפי שאמרנו וכמו ז'רא לררבי דומה ראינולו
 רסוגחן ז'רא כרבי הלכה ראין הראשונים כדברי 4 ומסתברא , ליה אהדר דלא עבד ושפיר בעלטאוכראטרען
 אק אלמא מדיח אסר וטר קולף אמר סר נכרים של במט, בשוחמ ורבכ"ח רב םדאיפלינו טותיה (.לאלכאורה
 נכרים של שהיא ירע ולא כששחמ התם וא"ת . סריח ולסה קולף ושה כן דאם רווח סירווח השחיטה נ,טעאומרים
 אמר וסר בחסין להנעילה צריך אמר טר לכחחלה בה לשחוט בשבא מרפה במכין נמי איפליגו הא ונגע נזהרולא

 אלא הת'ר ולא 'וחומ לא לכתחלה נסי זירא דלרב' לדחות שאפשר אלא , דפרסא בבליתא מקנחה או סווקסדיחה
 ולא לקליפה לא צריך אינו בצררין לינע שלא ונזהר שחמ הא ישחוט דלא הוא לכחחלה מרפה 'בסכיןבריעבד
 טעשה בה עושין אין בריעבד ואפילו המחסיר אחר הלך תורה בשל מקום טכל נכרים של בסכין הדין וכן .להדחה
 בה לשחוט סותר בשר בה לחהוך ואסור בה לשחומ טותר ע"א של סכין אבוה בד רבה אמר נחמן רב אטרלהקל*
 החי סן אבר מירי ריצ'אה שהרי רית בה שמתקן ואעפ" . וחלב ולגזה ולדות לגדל עוטרת בחייה רבהמה הואמקלקל
 תרן מה לע"א בחוץ בשבת שוחמ דברים אלו פרק בסוף שנ' בפסח וכדאסרינן שבת לגבי מתקן ליה קרינן האי כיוכל
 טחשבתו שנעשית וכל חורה אסרה טחשבת טלאכת דבשבת משום הוא התם . היי טן אבר סיד' להת"אהתקן

 על יותר קלקול בסעשיו שיש וכל רחמנא אטר החרם טן סאוטה בידך 'רבק ע"א'לא לגבי אבל חייב קותנאיקון
 אפור נסי בדיעבד אפלו אלא קאמר בלבד לכתחלה אסה- ולאו , הוא מתקן בשר בה לחתוך וזוסור . כותרההנאה
 בהולכת ום'מ , לחתוה אסור נטי אטר לשחומ מותר שאטר טפמ אבל . המלח לים הנאה שיולץ- עד טסנהליהמת
 והולכת הסלח לים הנאה יוליך הפת את בו אפה הצלמים כל בפ' ראמר אלעזר כרבי ק""ל רהא מגי המלח לע(הנאה
 רבה אמר המחתכה שכר כרי והתנו לכן קורם שהיה סמה מחותך כשהוא הבשר 'ותר ששוה טה היינו כאןהנאה
 בסט! דוקא סותר שהוא שאמרו ומה לקורבנא' דקחמי באממי בשר בה לחתוך ומחהר במשכנת אסור שהשוחמפעםים
 בקרקע דצה אפילו או שהגעילה או באה- שליבנה כנון ובשהכשירה בישנה נסי אי דאימה-א שמנונית בה ש,שיןחרשה
 די 'ומה בת היא אפילו והילכך צונן השחימה במע דקח"ל גכה על שטנונית 'שאר שלא ער שה שה שהגע'להאו
 שמממת ש"ט סכין חזקהעל שפה אפלא אבל סמן של בלעו טפלימ הטועט השחימה בית חום ואין לש בכךלה
 השחיטה בית כרפמ הוא נבלע בעיז שהוא וכיון 'וט בן בשאינו נפגם שווא בו אוסרש אין בעץ שהוא וכל פמועל
 ושחמ עבר ראם אפשר והלכך כרותח אותו טחז'קין אנו שאץ ואעפ"י השחימה בית חום עם רמכינא דוחקאאנב
 לישמ ותר' מדיח אמר חנה בר רבה קולף אמר רב נכרים של במכק השוחם דאתסר בשא השחימה טתקליפת
 סאן גטור צונן אינו סקום ומכל רותח שאינו כלומר צונן השחימה בית עלסא דכולי אסרינן בחרא וכוו'שנאאיכא
 בית כחום מועט וחום רמכינא דהקקא אגב ורוקא . נלע דסכינא דוחקא אגב קולף דאמר ומאן שפיר ס-'חדאכך

 דריכתא וטסתברא . דסנינא דוחקא דאיכא היכא יאשלו בש לא קליפה עלסא לכולי גטהי בצוק אבלהשחשה
 ועור . המחמ'ר אחר הי תורה דבשל ועור , הוא ררבב"ח דרנוהכרכ

 נומי
 ששחט 'סכין בע"ה, בססוך ביאור בו

 רפרסא בלעעא איכא ואי בצונן אפלו והלכתא בצונן אמר וחד בחסץ אמר חר ורבינא אחא רב בה פל'גי מרפרנח
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 וליתיה שחימ כי הכי תימא לא רא' בדוקיו אינןסכיניןב רילטא הוי מא' אחץופרואין
 ואכיל ה.תירא שביק דלא אמרנן הא לתיאכון הוא נבלות דאוכל משום ואי פגומה לסכין חתשינן אמא'לסכץ
 תיקשי ועלה דמבל ההיא שק וכיון לתקוני מרח לא ואיהו ברוקין איקסכינין דסתם כראמרן טעמא אלאאיסורא
 פנים וראי רצנא לרב דעור היא טבילה גדרם בטין כנתעסשו הונא לרבהעור דחתיכת לי וניחא ' הונא לרבאשלו
 עור פנש ורא' עצם חסרא אטררב לא דהא כעצפותדע לפנום טצו' שאיב אלא פגים מיפנם חמרא לרכואפ'לו
 במץ נתעמק אם יוחע דאימ התס ומה פרזי קא טכ'ש הכא והילכך קאטר פנים לא מפק פמם ספק אלא פגוםלא

 רהיינו שחימה קורם ד4וגם במין נתעסק רוראי הכא פבילה לו עלתה לא אטרת לאו אם טכילה קודםר"וצץ
 ל8 הכא אבל חזקתו על ממא העסה לכךטר ואיכא ריעותא ביה ואתיליר הואיל התם שאמ ופריק שכן לאוכלעור



 הבאתורת
 אחריו פכי! לבדוק צריך דאץ אמרינן הא דאנן עליי נאמן שחיטת הש הר' אלא הבהסה בגף רקוחאאפליוי
 סכין בדק לא התם וכראמרינן לפמו מכץ בדר~ו כשלא אלא קודם נברק וכבר ראיתרעא' הוא וסכין לפנד לגסריסיטנין
 שנדק כל אלמא אחריו סכק בודק  שחט ואם ישחום לא סיטנק שחשת לאחר ואיטר חזקתו על וקםירנושחשון
 עלוז שאין ראיה וץ . אחריו לבדוק צריך אימ לו בתן לו לא.הקשה סה ספמ טקשים ויש ' המפרקת וני1צםנפנם
 . חיותא תלשר יוסף רכ וטרף עוברא הוה . תשובה על  שנעשו טהרות כל חסר ונמצא שנטדד מריה ותנןמהא
 חסדא כרנ לא בקמ"תא' ואפילו רונא כרב נמאן שהריק מסאות היחיד ברשות בין הרנים ברשות בק לטפרעגבי
 סיכוי הסרא כרכ רא' הגא כרב ואביא . ו4ףלך וטשניה מבל שהרי 4והרעאי לא גברא איתרעאי פקוה ל'טאואכיר
 דקםייזא דטפרקת דבעצם ססאי דטפרקת תלינןנעצם מתלא . שא'א אקזרעאי גברא ודאי התם דה'ק טתרצים ו"ש .לפניך
 רב א'ל . איפמם דכתריוזא המפרקת נעצס דלמא אמנים מבילה בשעת עליו רצצץ יכר שיהא שצ חסר המכוהלה'ות
 בק בריקותא מצרז כהנא רב אשי לרכ דרכא כריה אחא נלל מכל לא כאלי ודאי ועא הרי אלא טכלה לוות;לו
 כלומר בקפיוזא ולסשסל רינא כרב כמאן וחדא חדא ש אעזרעאי לא בהטה אבל חזקתו עך ממא העמדודללכן.
 ולאכשורי מסרא כרב לא י רלעיל וכההיא בקסייתא אפיו דלא לסימר איכא אכתי בעור דסכין נפנם כשחסילראף
 לעיל דשנינן שנויא וכההיא ואילך משניה כלנמר בתרייתא פנימה בלא מסט שיש ובמה כלל ב0יסנין פנימהפנעה
 ראשונה רלאחר ונתריטזא ואילך וסשניה חסדא כרב לא אלים לא הילכך שארין שני סלא בסכין שיש וכעןנשחמו'
 קטייתא קרוהז ראשונה שתים דבשוחט וסשום . קאמר שהש כשרותח מתוקת בהסה לאפוכך דסכיןרישתופ
 בההיא אבל לישני האי כי נקט כתרייתא קרויה ושניה חסדא ורב ולנא דרב ביני סחוור ואינו לפניך.שהומו;
 לט"מר נקמיאא אפילו לפרושי איצמריך מרב' ררוי דליל ארוכה בסמן השים רול4ל איתא ואם נתלקו סכיניןב0תם
 אי ואקשען טשנינן טפי דאיכא טשום ואילך סשנהז נמי .ראלימא רמקוה ריעותא דשאני ורגכון . פעמההמצאז
 ולטיפסל הונא כרב אי דבשלסא חכם בדיקת נכר תיבש הכי למתזל' סיי ולעא לפגע- חסר שגמצא כיון טבילה"צרחף
 ושלאחר היא שחימה שלאחר בריקה זו בדיקה קם"תא אלסא לא דסכץ ריעותא אבל סדמעיקראי מפי ה'טתאבוז

 ולאכשורי חסרא כרב אי אלא חכם צריה אינה שחימה ועצם פנים לא ספק פנים ספק רשר כיון בהמהלאורה1י
 צריכה תהא הש ואה שחשה שלפני בדיקה היינו בהריץזא אפילו חסדא דרב דאמרונן לטסקנא נסי ואי . %1םחהאי
 של כבודו סשוס אלא חכם בדיקת אמיו לא ארקינן י חכם משום מעמא היימ נכף ריום אמרה עצמות שברבשלא
 רקי'ל אע'ג והילכך ' ססש ראשונה בבדיקה לכך ורי חכם רעצם נפנם וט ננע רמפרקת בעצם דילמא מעטאדתלי

 סצריף הוה כרגא רב עצטהז בה שבר בשלא דינא כרב בסכין כשאין אפילו וחילכך מעהי פג'ם מפי גמידמכה~ז
 לפסול שלא כדי קמי מובה ועזה יזרא חרא כל בין בדיקה ה'ילכתא ואסקנא - הכי חסדא רב אמר צואר ;:מלאאלא
 ומצרז טלן שחימת שזר פניטה הסכין נ0צאת אם טלן את ורולכתאנותיה עצטות בה שבר בשלא דונא דרבכותהק
 ואז י תשחת בל טשום מצרץ- אלא לח'וב לא דקאמר דדוקא 4ימרש ויש ' עצכות בה  בששבר 1"פדאדרב

 סכין שנטצאת ס4ותה חוץ כולן את להתיר כדגא רב דוק שארין עגי שישר כרי נה שיש ארוכה בסכקבשוח"
 . ואתת אחת כל נק לברוק צריך שהשתה אחר פגומה קמבה כסכין אפיוי 4צמרי0 ו"ט . למעלה  שכתכתיוכמ
 נאבר אם וטיוצ . הראשונה ואשלו פסוחת כורן לא דאי בטגין השוחם אטר סרלא שכתגת וכסו עיקר ניייוכן

 הישת שיא  איפ הרבה בהמחז שהימת לאחר אפילו רםכין ושבר פעכעז ונמצאת בםכין השוחמ סתם וקאסרינןאחכה
 כרעת ניל וסש סותרת כולן ואחת אחת כל טן כדיקה יו אבל דוקא רעלסא .)צטות  בששבר רקאטרינן ש1סותבה
 שאע וכמו אוון בודקין לפניע שהסכ'ן כל ז'ל הראשונים סצוי ואיט רף רספרקת רעצם לא דמפרקז געצם נ11אם

 אח(ה סחזיקין שאמ ואע"פ לכתחלה הרשזה את בודקין עצם בכלן רעלמא בעצטת דאפ" וי'א . מיר יותרלפטם
 זאב בא ואפיז? רובא סשום או חזקה משום או בכשרה דדרך להקל לאהלען ורגאה יולכה בדרך כתמרדפפה((
 י לה הוששין אץ טנוקבת כשהיא והחוירה הריאה את וומל בה בששבר דקאטר ודועו לפמם סצוי אימ הזבאהוולכר,
 כהנא בדרב דאמרען לישנא האי בתר דאזלינן אומר מש נפלה אם והשק ומשברן עצמות על שסכה כעינשי ,עצמין
 היא חומרא לישנא דהאי בוזר"תא ולאבשורי עביך דכרקז טדע לא אם אבל שטא 4ן אבנש נבי על חויה  1:רסכין

 רשז אפילו לישנא ולהאי - הטחמיר אחר הלך תורה ובשל עצטות בה בששכר אשלו ואוז . לא חוחז עלשנפעין
 אבל דמפרקז בעצם דתלען אחת בשוחמ אלא מכשר לא דוא הונא הרב עומרת איפר בןאקמ בודיה כהםהנימא

 הטפרקת בעצם דילמא ו"יישינן ווא טודה היבה בשוחמ סכין ובדק דרואיל הכא רשאני "ל . בהדש עתיהקאי
 שבר כאמ מזקתה סכז לח נפקא ואילך ומראשונה איפנים עי סכין העסי אטרינן סשר לפניך שחומה ובהטהתחלה
 חיישען מחש ס'מ להקר כרח קיייל דלא ואע'ג עצשת בה וניט . היחה ששת שבירת ידי על זו ופגיסהרתגףזו

 וכרב וחדא חדא כל כין בריקה להצריך גפתיה להחמי סינה שמעינ! עציות בה בששבר כר"ח הילכתאד4רפכקא
 ראיתי וכן וחדא. חדא כל ב( נסי בויקה דמצריך כדגא דהשתא שחיטה לאחר בדקו שלא ער הסכת בשנאבדדכ"ט

 התהיו ז'ר הרג וסורי הרמב'ן אגל . ז'ל הראביר של סשפ שפת בה שבר אם להקל הולה אתה לפנן פעם'בנמצ,אז
 בעצם שנגע בשנודע אבל דספרקת בשם פע כשלא הבהסה כשרות חוקת עם חזקהו על סכז דריעמדוטשוכ,
 עצ10ת בה ששבר אלפ לבפף פע0ה נמצאת אם המפרקת שום בו טלר ולא לפנינו בשאינה לפנל  שחומהםזיוו
 רמפרקת בעצם שגנע סאותה אפורות טלן ש"מת לאחר לי יש ושד , חזקתה על לרקמידה לט שיש שכן כל לאריעהק
 דטפרקת בעצס בגגיעתו שסא מושר חוששץ ואלך בודק לתיאטן נבלות אונל בטטר טדאמריק ראיהלהבי4;
 כדרב דא0רינן דהא ששסר טי ויש . שקר נראה וכן נפגם נפנם ש0א ועא(ם 0ן ל0כין דצשש אהה ואם לו ו:ה(ןסכק
 בעלסש דחיה בושךטזא ולאכשווי חסדא כרב ולא כהנא אעו שהוא אודיו סכין בדו9ז כרחנו על סצריף אתהנם
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 השלישי, השער סקבלו שאינו ירעין מירע טים בו ש.ש בתרייתא אפף חמדא לרב אבל אמ-ה כר'המא כהנא 11"הש
 %ע עשי 1"'" ן כסים דוקא בנטרא ושקיטנא ' לזריקה דכרב עקז דרב ב%בדא דאסרינן וכלישנא  שרייהמישרא
 ::: ךן שיח-ךןך דנראה אטר צלולת במים אבל עטרץ רספרקת בעצם דתלינן כיון חמרא "-ב דאילו אטרההתא
 'ין :ן=ייה% נו בש"צ והלכך עלו לכנואה נשחט בשם דילסא איפנים רקטיטזא דספרקת דבעצםטם"

 .ואה שיא עייח הכלים גבי על בספעה ושה,ט . פוהר עפר אקץמר לישנא דהאי וכיק . איפנ'ס דבתריקזאדםפרקת
 של"8.ק במ:גין:, ישחוט לא אפשה בספינה ריא אם כלומר הוא טובה 'עצה משהם כהנא ורנ לן ק.ימא כדירההבמעמא
 מ:נס:י:ן. הספינה יטנף שלא כרי אנל הכים כקוך . לעיל וכדכתכינן וחדא חדא כל ב.ן בדיקה סצריךדדוה

 א ני , 'יה י2!יה שאם אמרו ובנמרא הכלים נני על ישחוט ששבר או הסכין עאבד הרבה בהטת א2ילו בשחשטחהילכך א%

 גן%מם ט,"י ודם ושוחט למפינה חין ירו טצא ירצה נגע ואפילו כשרות בולן טלן שחיטת לאחר עצמותבה
 :: ::;י 4; שוחטין אין . הספינה דפנ' על ויורד שותת דרך לפנום עשוי דס4רקת עצס שאז לפי דספרקתבשם
 נן:ל::ג4א.,,:ן כרי הדם שם כמאסף  שנראה לפי לנוסא הלוי זרחיה ר' הרב דגת וכן , מעור יותר והבאהחלכה
 שששי עושה אכל ' הטאעץ ררד שכן שמו לאכול דם2רקת נעצם ודאי בשננע י.להחםיר להוש 1יש .דל

 לצ~י"י שא.
 :-::עמל::צ שם הרס שיכנם כדי ביתו בתוך מסא כשר וההא בסכץ יהא כמה . נפש עחי רבותיוכדברי
 %ן::ג:::::::ג אה יחקה שלא כן יעשה לא ובשוק את ורועיז שוחם היה השחתט בפרק שגש ' טלשרוט
 1מח ישי תייי עושה אבל בגטרא עלה ואקשינן הטאינימ היה . כשרה צואר מלא בסכין יש אם אחת בבתהראש

 :: שו4מם ש שוחטט אין אמרת ביתו'והא בתן. עטא טארץ שני טלא בסגט (ש אם כאהת ראשין שני ורמיזשאט
 44:קכשש:":נ שוחין אץ ה'ק רבא ופריק ' כלל למ0א מיץ שאר טכא פ" פטלה שחימחו לאו ואם כ'טרהשוומתו
 תעפ י1,מא סויחחץ לגומא חוץ סדרק סקום שקה ששה והביא שהוליד סטו אנל דוליד ולא הביא או הביאיא הש נ.צי הצוו ינקות כיצד חצרו לנקר ההרתה יקר כל בעסא בשהוליר בריא . הצהשרין לשני חוץ טאר סלא וכןלצואר
 .יע'ס שרגל הנ:א ובשוק חצרו לנקר אלא עושה שאינו יוףע שאס קרנים לו ש4ון ובאטטל מנשה רב אסר בגטראר"ם יחל י,יידא :יחתגי שהרואח . לגוסא ויורד שוחת ודם  ושוחט וגרסינן . כשרה שחיטהו באיזמל וא2ילו שווא כלאפלו
 גשק "ני הייי. 1נשת השוק לנקר חושש אדס שאע כן יעשה לא הולכתו דרך שמא חהטשין קמן שהוו1 מתוך קרנים לו"ט

 נקרנים הם'סנש 'סתבכווהבשעו
 רסר"

 :ג ע:ש:י%ך1 כיון טמש רבוטא להוך  ש"ש שאעו אעיפ א"ל . ינקבו או
 % קך :נ:שךתק:ו כסאסף יראה לממא ויורר שותת שהדם כחטא א'ל מאי , סחטא אשי לרב א,ויא ררב בריה אחארב

 יגוק ,צי'ו ".קןיש,ם כוות'ה תניא . הסאינין כחוק לגוסא דם - טעט רחב שפיה כלומר מאי דאושכפי מחטא בזעאסיבזע
 1,אהממי% :ן:::-ך. טקום ואין בספינה טהלד היה דרבא סחטא אפולו לש מאי שהיא כל אשלו תנעא ליהאמר

 ש,ין ר5%מ'ם ךן8-נ'ם לספינה ויץ ידו מוצש לשווט בספינה קא פרהטי לה אקתני בהרי אעמל י אימל לא'דששכפי
 %ט 5מ" ""יד הספינה דפני על ויורד שותת ודם ושחקם כחכא ס'ד דאי מ0תברא הינ . אטסל שהוא כל טאיטפרש
ה

 השתא :פי
 לו ןניווועהה* לעט רעץ טקום ע-ושה חצח קוגים לן ליגזור סיא ל" שא

 גד' ישתט 5נר:ע כן יעשה לא ובשוק לעכא יווד שותת דאושיתי דטחטא וכסתביא . קם'ל ם קרנ לו ש-טאנצ

 לחי אשי דרב%4"יה

 בדו-

 שים ע4שה הואנשד כן עשה ואם תלכו לא ובח:קותקהם משום תלי דוה סעזלא אלא אסר
 בנםביימ כרקאמרינן ומםתברא אחריו  בדיקה צדיך כחט4 לש כא' במסתפק ואטר רסתניק שהי בכללנולתיה
 ::נו:ן%[ן:ך:ש הוא כאיני שכא אחויו לבדוק שצריך הטתק מפרש קא ופרושי  איטל לא ליה ררחי  ניוןרישכפי
 ה.5 יחל ף,ודשהח שחשת שסא מספק פסולה שהימתו אף ודחינן כפתברא הע דאמרינן ואע'נ . קבלה דקבוליאפשר

 טלהו אינך דתניגן וכיון ויא כאיני אלא לגטרי דדחינןליהאיזםלא"בטריכאליה.לאולםיםרא
 אסוות טלרי אף הא בהדי בבתנהע'ן סשום דאי דדחינן הוא טמחברא נמי דהכי דקאסרמאי
 השוחט טינה לעיל דתני כיון תמה שאמ אלא . כס2ק כין סזם ' ל'ה איצכר'כא דאיזמל דאפשר אירא לאהא
 דמתניתק במפא והנ' פסולה קה'מתו רוים לשם אתכלאבל להופראודוקא נקמינן היא םיתאאיסורהדהא
 הא ותני פכולה שחשהו עילה לשם השהוט יש לוקרניסדוקאהא שאיז ואטטל , לא דאושכפסחטא
 תנ. לא היכ' פטלה דשחשתו איהא אם באפצע אוסרש דיש בריטת ז'ל אלפס' הרב וכתב . לא קרניםמ

 ולפיכד פס:לה שחימחו ים'ם לחוך השוחט נמי גר% אבל דק שצוארו בעוף אלא הללו דברש נאטרושלא
 אץ הוא שאף 3שרה זו דשח'טתו לו0ר אפשר הרב וכ'כ . שהוא בנל לכהחלה לשריט לו איןבבהטה

 פחזקה אההו פוציאין דאין בטאינ' אוהו סחזקין שאלו פד'ןגסרא נראיןכן הדכרים זרחיההלויז'לואיןר'
 ל' נראה וזה בריקה אחר אלא טיר הראשעה כשרותו לדבו'הם לחוש רשי ום'ם . זה מרבר בנטרא שתקו לאכן

 פ" ו'ל שהוא כן נראה ז'ל רש.י סדברי ואף . עיקי : כשרה שחשתו לכ'ע בדי'עבד אבללכתחלה
 כרי אלא להכשיו :י הנדיק: :ין ::: י:ז השלישיהששי

 אותו נוסליז אין מאיני ונמצא שיבדק דעדלפסלובאיזהמקוסשוחט.שנינובפ'השהקטאיןשוחטיןלאלתוך
 בין שוח:ין לעולם תניא כן שחיטתוואףינףםולאלחוךנהרותש"כדישלאיראהכשוחטלשם

 נראש נין הע בראש בין בללה נקגיום כדישלאיראה כלים לתוך ולא - נריות ושלשרושלים
ד%פינה: דכיק מים של אק לוצך דוא שוחט "ורקושבל הרםכםקנל

"4
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 ',; בבן"1"עיקי. ~נ%ש%אעש
 'ם, .י,י .ייסיי"

1 

 ,,ן11ש,1 ב:ןג:.:,"יי.'"י,,ךיןךנןן.'."י.,: %נ!,ךנ5'ל1 11)1
 לו צרה טיש

 )מש גט ו"0 ג*ש ח5"נ
,2י 567י

 ן'ס) 6תיי % פיסי:6 בין ביום כין וודמין לעול4 יתניא ז ס(נה
 6י5

 6ס,ך י;יס מ'7' על איה, נס.1 קיעילס.
 סטי

 הייג ס;י )6ו ס6 תעיס מ-רגס מלהחליר שישטור כדי כננרו כשאבוקהורוקא 7ממ"ג
 )ס,5ט ,ס1י )ע'" גר";:ן )ה בלילה השוחמ דתנן ולאוארעתיה יחלירשמא )מ7 ;"מני טגו' %ימש י"יז וזכהזבאמר 1נקיג מג ד:טמיטן,יי י4 'שחוט לא לכתחלה כננרו ארוהה בשא,ן אנל מ"רי 5טוקיט גון.61"ה ,6ת ג6ות, ישש21"הף'שהדי

 -ש
 טיטר נ.1סס ס;נר 6גר " 11: כשין שח'טתי ששחטשהסימא ה67'ת6 סי6 רוזס ~ת מט ו:מ6קשא

 ,פסו) ססס)ו ו;,ן י6'נ, . ע"י ג1 . בלילה וביו ביום בין שוחטין לעולםורנ(ינ,קי רגווס "נרו נר,מק 7סיתס מססי6 ע)יס )1ק7ק ם'(ו5ממס
 :"ור;גךט11צצ לעולם דקתני ברחתא ואמר ר.פופ,רקה ומססומפ)סס 6סוס "5ז סימן גס ססמס ג.,ן)פטע.6

 1.) מ;: וג'11 מיר' הוגעס כשאין וטתניהין ננגרו בשאטקה שוחטין ג:ס גסמססי7ן . שו ג7גוי ס5גמיס)1שתזגוינ17י

 ממס ,ע'6 ס )' ור6ס ,.ו, ,ם6נ)
צףץ

 גסה.טס ה:'6 יטמ" ,;'ין אעפ"' וביה-כ בשבת השוחמ ה,עס ,ענן 67'ך וקו7 ג%, 16 5סמ6ח גח?6 יסתסגן י"חזגרי
 ס% מנ0ינ"ת שג"ג לט.רק ואיכא כשרה שחשתו בנפשושטתי,ב ,""י ,יי "יני,ס" 067 3" ." :ירצמי"יי

 ;מס ר6ייס ס6ייה ;"'מס י"טי קטא בריש השנויה בברייתא שנינווהלא ;6'1ס 9מי5ס 67מר )מ,ן 1ג)ס :5יעס1 חס6 ,6 )טזו%-מ

 ו6סצ נמ י"ה נימ. חחףנ המי1יביב את 7,קיצ'א מכם,ילאגכםחחוליי " פ!ומק6ל~6'יג6"י5מו1 5"ג ג5,ו ג9כתס,ו56:יס
9%יצ ג:" כועב עוך ( ג;ו; סח,טח, מקכל'[ אמרו מכאן לכהמה הדומ'ן אדם1:ני טמיעס סומ6 )ג1,י מון נס",ס. וס6 זמממך ,6 נגע,מ6  אעגיקך ט"מ בהן שיחזרו כדי ישרחל ספישעיובית " ""עע" 

 ו6ן.י, ע,מ, סי6 '51%פ" עעג ומחלל "ן ומנסך המוסר סן חקברושובה ,5יע6ק.'גגסמס )ע"6 גן16נ5,9ס אס ן%??קטעי'מ

4לנל צ2:ש,"."6י%מ
נ;נצומ:,שא%י

 צ12_4 א:"נ:ג יי'א
 רשות נותן ישראל שאטרו מפני רשות טבמל אעו בשוק שבתוסשמרחטאש
 גמור כנכרי הוא הרי בשוק שבדוו טשטר שאינו כל אלסא . מקטו את שישכיר עד ובנכרי  רשותומבמל
 שחשתו לאסור גטור כמומר נעשה שאינו פרשו ובתוסצת . בצינעה בשוחט דמשיונו לוטר ויש נכלהושחשהו
 ניאשונהאלא

 ואיי
 ואילך ומשניה כשרה הראשונה והילכך שחיטתו גמר לאחר אלא מוסר נעשה ראעו לוטר

שחימוי
 ואסרינן חייב אומרים וחכטים פמור אומר שמעון ר' לע"ג חשוחם בנו ואת אותו בפרק מרתנן והראיה פמולה.

 לשלחנו ראשון אבל לשלחנו ושני לע"ג ראשון ששחם אלא לרבנן דח"ב שנו לא לקיש בן שמעון א'ר בנ%עלה
 פעמים אלא אותה 'ודעין רבן ביע של ת'נוקתע אפילו זו יוחנן ר' א"ל מיניה בדרבה ליה קם מ"ט פמור לע"אהיני
 ביה אתרו ולא בנו ואת באותו ביה ראתרו כנון בנו ואת אותו משום חתב לעיא ושני לשלחנו ראשון שחםשאפ"
 חייב היאך איתא דאם לע"ג ששחם ראשונה שחשה באותה שחשתו לפמול נטור סוסך נעשה אינו אלמא ע'אמשום
 לכך צריכין אנו אין רלמשנתנו נראה ולי . שחשה ואעה היא נכרי ושחשת לע"א שחמ חקלא כמ ואת אותומשום
 דדינו דאמרינן כשרה ושחשתו מז'ר אטו שתג דקנש היא יהורה ה-' כשונג בשוחט בגטרא טצ" אוקשנא ק'כדהא
 רנפורש זם מה קתני הכפורים ד'ום רומיא רשבת י לו בין לאחרים בין אסורה ביוסא אכל שבת וימצאידוקא
 ולערב ביוטא לאחרש בין לו ביג אסורה שבת אף לו ואפלו לכל םהערת ולערב ביומא לאחרש כץ לו ביןאכצרה
 לסיסר חבריא ונמבן ליומה באכלה ואטרה רב אמר דוגא ר' אטר ריזם וכראמרען לאחרש בץ יו בץ לכלמותרוו

 דר-ם 'י שבל לא בםדר שבל בשו% בשבת *הםבשל דחגיא הש יםבשל רר'י ואוקיםנא ידןרה ר" הי ואסרינן ' ריא זה הי%זר'
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 2%אש '""""4נ'ם": מק 2נן:סיגו*צ,נעפ
 ולערב לכל ביום'ה לה ואסרינן סי,סמחיסשדיי'4יי%"ייתס2.עיס"'ן 51" ייך,,שן",'יי 'גהגבי:עה4גשאפ

 ק
ש 9גימהנסוצסיייס5 ג '  

 - -',- ",' ש'מ"ן"" נןגימו:ך;:15"ם"

 י'ס . מ,יסוסשיי"6'יר
 ן

 ל ס
 פימ גומגס ג1ס,נם -מס ג"ג"' הכטעבאמר ז'ל רבינו אבל . וה "-.1-

 י, 'ין .','יי"1.','ייפ',
"יי :ני,1"יי'

 נןצ יםזקגןןין 'ק ן4נ%2 !:נךנהז ל44"צ כי:יאכ, מע"צ הןרמיםה עסיןיח 3ג,משםסוצ%גש"ן1

פשמשששמש שון"פ51ששי~ש4רבא
 'ק טם יי:ן.""" גי""'שש "י :יןייי בר;? יכדאמר'נז בשבת כית'הךנתא יגויג"ייש 12!ג

גיכםיהי,ר'נט"ןי"
 :;:;:;",,ישיקיל :י,%ןי:: %:'ששינם 1צ11קל

 רעת'ס סאי ליה יאמר אכלצנ נ וי:יר.ג'%"4ס,"'יוןל,4סי':ע'ךו
 לטם רראוי במבשל אלא סאיר ר' שרי לא ע"כ כר"ם

 'י"יית ה"יי"יש"יהה*יע היקןמ
4'ק4'ףע'"ןיו;'ד%לן"%1עשי%.ןש%עג;זןנשששץשם%שש
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אא" ר" נהי5"יןיי בנ'פא  "ן':"ן:גמ ש'!ייח'וןושן?_:יי
ןך,~1ןיט:1 %כז לילב'ם שמיכן יכן (ב:ת,לכלבשששך~,1"מ,מימי:1ן'טן:::':6'5

 החטהטי בשער בו יוחלה דכל לוסר יכעו,זמצא אפיצ ימ"ס :ם :: '::י(טמ-ןסט:::ציגנרצ:,2ניע%י7'"'
 ופ סח גהג סוס בכיסף סותרתכור לערכ כיומיה לבריא אכירה ב,וג( נן גפ:יהו "1  61'; מיק"ג ,)גסו" %1ור מ,קי,1ס,כ

וס:ר,פ
 קעיח5 יומטס6 :פר'מפ::)טת : קי% יףיל ין

 יגרס יאה סא יי "שלי החם"טייקשו ).מן ,כון.ס י'ע 'ס6 ן6 ס[166 געק6'ן
 ;סוי מסינ ש גוירס ל")יס לכסוח צריך עוף או ח'ה השוחט . הדמ כטדי ;%'ס 7עקקן ומ"ן ו,.מעס ,מעי.ס עקו מק, ס[6 ד6ד5והס
 ייגסי ימ'ס. מסוס שט חגט עוף או חיה ציד יצור כי שני הרם.אדן סי' תומ,)סחס גדר' עק' 7ק6 ,65' - )'ס ומסס'קה6

 משסיכ וי)טק::ט-:קיד'םייי"וי7%ןס
  שוה ררמם כו יש כוי בכוריס בססטק

טצגנספ5 לתי"
 עהק ר' ד"ג' תוע ;ריסינעי ואם פוכ ביום אותו שוחטץ ואין כה'ה ככךי );סות י"ף 6ש ;וס 77ס  ו)ועד גו סט;גה מ)ס  6'ןייי

ח" -ט % % נשץ  "
 י '

 י-, .ו-ק

 ח" מסמקש 1קנה:
 לו: מענגח גי"[כסולרקף'

 אשך בבף'עזא חזניא . סזומן ון:שאיני נ:ג(זונון ו6מ"כ 3סמס 5מן 67מר ,ו~קן 3ר' מזעש סכוסיףו165מס

%  5'ת, ג7' סגי,מי, וקו15ס ,6'מ65י%4
 שהק י יעימק ניצידק ציי אשי אלא 4 ן א עי %4 ה 'ו שץ[ ציך 5ט!'ו )נר,י

 צי שור אשר ה"ל סה אלא סכךם מכל ציד הצור אשר ת"ל טנין ליזרנגולין נס סקמע וגן )סע)ס ועפו )סוס עקר הוהן טרר ס5,גדס
 1 ט*י עסה 5'ע7ש

 בשוחט ולא . הזך ,,שגה ע[ א'ח בשי "% שלא א ך יעויה לנויה ,'ס 51ט)ססכג,ן11נר'ר מע"

 לכ%ת חינ חברו וראה כמהו ולא שחמ לבמות ח"ב השוהט י ש,קרד טיו :"סיק 4צ  נוחרו עהטה הוא כ'צד לכסות צריך לרם וצרד השוהמ רוזניין סג6 ע, ל 7לן סגן )סשס 1)6 "57 )1 ס,ס )נ:קסנין
 מצרה ישראל לבני ואוסר שנ' לכסות שחיהב חכרו וראה כסה ולא שחט שאם סנץ יכסנו ששפך נו וכמה ושפךדת'ר
 ונתנלה כסהו בנמ' עלה ואסריק . לכסות חייכ ררוח כסתו סלכסות פטור ונ,גלה כסהו שמנו . ישראל במ ':ל עלזו

 כתקב הכא מיעומא כתיב לא התם א'ל , פעםים סאה אפילו השב סר ראסר אבירה מהשבת מ'ש ,(לכסותפטור
 פ%ר נחגלה לא אכל ונתגלה שחור אלא ש% לא יוחק א"ר רכב"ה אמר לכסות. יעיב הרוה כסחו . וכמהומיעו%ן
 . טצחע אצל דיחו' אין אוסרת זאת פפא רכ אסר . אידחי ואירחי ריאיל הוי סאי ונהנלה חור ס ואטריק .סלכסות
 שוקן צרזי השחקט רב אמר זיא ר' אמר הדם כסוי בפרק רנרסינן לסעלה ועפר למטה עפר נותן כמוי ו(צותכיצר

עפר
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 4ים ב:גכע:נכמ שאי1ןגן:שיו,"יי
 ף%ן; :ןנ:נ"ו::י:%. 77ןג טי"ז"גשגו%." 7' ט עפר נתן לא שחמ . לםעלה ועפר עפרלםמה !ש2 יש:ן' י כתבעיך

 ";, !:::י:(לי י"ייי": "יי'"' " "יי 'יי 5צה:ו; 1111,'י
 'י','ן:ן."

 'ל'ל."..

" י "' י " תימ,ט5 -  1%4 עפי%,"%יו 
 ע55 41% יע" מ-ניגמ.נמן גב'::עצצ ביייק אהיי שחטיז א" ישחימן:ם4י לטי ,שגגזעהש ן%י

 ג6וג) געמייג גמין.,'"%וממ:פ עפר שיתן צרק- השוחט רכ אסר ז'רא יהא"ר :?:,ךטת': ,ע,,ס נוס,נ,1 .":1 11144ל" יגון(ש י5יעייי%"]%141ם

 ג,ן.י'-5
 "ויך

 811ש "ם)1 5: נ '11"'.,ן נזיג:':ן;;:1:1'יל,.(,"::.11, 'ךןג"מן.':% ז"וט,יג 6!6 מג"" י ;" נ,..' "ן חמי,ה םןלחכזמגי0 ץ כשרקדם יצ ולא וע וחיה חה ב השוחט השוחט כפ'דתנן
 ב ע צ שן 2 5'מן:7%2:%ג הוה לא נוונא ראי נעוגבכ' רקר בשאין דאלו ומכסה ברקר שחופרג'ו"ט
 עי%ט::צ צייו 62,:ק,,%%יי%גקס דליתיה רכא קאמר אפ"ה ליה ורחי דכסוי עשה אתי ולא איכאנמי

 "ןי )מיג)ג6ומ," גע' "' )1'7.ס 60 ג6גניס זס ח%ע דשחש כגון דמ' והיכ' שבת דוחה וראה אין דכסוי בברייתאסדתניא

 ' %,:'י.,'1"( %(ןין",ן':'"ין' נ:,םני (י::,גז :1,ןשו:,י;מב,:::
 גפ,מ% גצ ק%דשם את שהשוחמ ואעפ"י מלכסות פטור והטעקר והנוחר כירוונתנבלה

ש"גחת

 ר'מאיר של רכריו ראהר' יוחנן א"ר כראכא חחא א"ר רום כסויכפרק
 ' מ,י ")גע"ק " י" ה 7גל,

 * יס "יסג זע:::בגעל2 ע, שמן פם )6 חכמים בלעדן ושנאה הרם בכסוי שחימה שמה לא ראויה שאינהשחשה
 מגמיס )ש. י"גיש.ס ס67מומסמיי,גיגיי ג7עת ,רג'ו בו );""" סעי קחת סג;ש 61"')1 גיג ג"י וא'ש ל) מגג.1 מ1ן גאחו מא אדון אניאכל

 :: ע:יי%,גו 5טך:%ה:לצישן: בג5צבגצ:::%
 ,.ין,לליין,4ן

 ג, 'שו)שה יי': 1מ::!4ה 'ע4נצ:'פ? סו,טט4סגי:ן(:ימיו בבג ש:נם :ייץ"י%יו נ , ?ג :עי"י :נ:ץנ ךגן ,ם%ש ש" יי,י. (םישיין.)',, 'י" ,.ן,1 .,,,,,י "
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 אח %.ם%ישאשששחח8ח8ח 8ש צ4חחאאאם8א
ש ששי,חשאחחשש8ם"שמם1שש1"11חח 5  

 ה6לגע'ס 6ת ס,פג'ן "ת גמעו סיס ינמ.ס מו7'ס געק;,' ,ממ' ",פן'ך מ"' 7"'נ וקו7 ;נ,ק?מיוסחחששי"שש
 מג;'5 ה"רגע'ס "ת ,ספוג נ% סל'קק "';ה ;"';קן פס';"



 ,,,,,), ,,, ,), ,,, ןשיי,!,%(ןי11א%ם8ש8יאש""8888ש8שחשן ן' ן'ששןן""ןשהןהפפמפי:[,שןןם8שאןצ,מש"עאאא,ןוא'



 רבית בדק הנטז שרת הבטזג(שטןז40 הקצרב"

 :::::עע!ג ש :ח שמשד נהמגץש:נו
 הס'י

 15 גסמימ לס%ט סנ6 סמ' !'ל מסס רג;, מ,רי 16טר ס'6 עוך סגסג "!ן "ש

 סיס סו6 פ!חע חגיח טיס ל6 גסןס")1 )ט!ךגיןל6סיס"ס,6 : גה!וס סגה!געער יך עיוש
 גנ:ןענו:ט[דיישש%ש לגרך ,ריך ,6יט יגט,ר וס סרי ינטיר גס," לו ס"מר ")6 טמר סג0וג גמס ס'גיס ש ""מ מג9 6% .יס הכותבאמר ה!יי ~גן יניגהונח)ס

צ ה'"ן.י%,,(' החףייכורם * ,זכרנ. יקבלי,ם ג", )6 גני"60 ס;טט~מגויסס%
 סשיסק מ"5,1

 י":% נ:4 פ44נךת 11ש1"ינ אש 5שיע טןא
 ס;קל5 ט6עי, ג'סבן'ק,מנגייייגיחנהסה

 14ז עליו יכפה ולא נכתשה שלא כמגופה ולא בלבנה ולא גס כחול י"יויס.

 אין צמחש סגדל שאין בו מכסין צמחים המגדל דבר ארשב'נ כלל הכלי גין יטמ סכססיק מפי שם עוד41מגגנינ
 היוצר שאין כל 'וחנן א.ר ארבלח רק חל ה"ר בנם' ואמריננ . בו ב!נמק יע'קל )קמ'סס 1ם % ס?תי שא.ש.נוניס
מג. . לא אפרוכי דמפריך אע'ג כלל לכתשו צרקי אם אבל לכתשו צריך : ,ססמ"גו לשי שייזייושממ,

 לי אין בעפר ת'ל כלי עליו יכפה או באבנים יכסהו יכול וכסהוך?"ך נוע,ח מ7"מ הכותב אמר סה נן ואהו
 בעפראלא 2 !6ב סמ6) ע) חחו שין ע) 4מגן?:כ4עי

 סניי
 :""!."י:,,ג,:,;יין יי:.יןוייךיייי,.!(1 11ילן"1שש חרמקז ושחקת אבנש ישחירוז דק יחול רק יכל לרבהץ

 לו5 :י
 .י; י. .י!ן.! ::ן:::י;,י. "" ,:י,."י..ג,"":. .ן"י;,ין יי'ו.,י','.יוי.4י"י,י י4,'פ'י,'י,ןנפ

 זכל נעשיז הש אף לו אמרו 4ם וממיל *יח וזירה שוחק הצלמים% )" ~! 6ח וס סטגג!0 7"'ן ט,ו"סן6הרן
 היא מתטת ככלי וראי וההיא י החרם מן מאוםה בירך ירבק לא וכיזיכ "0 !גוךגס;פ, "גון )" 6ס 106ס וס ט"ענטן סג)1!ג"י1.ס

 ס,"נגיישסתי :מ1נשיס7יג.יי::ג:נו"."
 רב (ררש ץ:ן:::וגרסינן ע ק ןע מ :יק

 רבא אמר ומצמהה בו שזורעין בדבר אלא טכסין אין חסדא רב בר נ!וטן "סע'י 1') גומ"גן לגרי ע) עס7 ס.6 קו6ס "ג6ןנס
 וגי!מטם י:רנ !ג0גן ג"טר יגויס ס;6תרוגישק

 ניהלטק אמרהה אנא בירכתא טא' ,צחק בי נחטן יב ל א בויכאו,א גר,
 לכשת עפר לו ואין בטדבר סהלך היה רתניא נ'הליה אמרתה וכ(טתנ'תא סגהג 5מס ,"1:7 סשק ו)ט;ין ~לע ו',ימן

 ד על לתטוה ו"ט ז,ל וכפר.ח ז'ל אלפס' הרבבהלכתז 6מי0 סס ס גיי %ייי .ישי"ג"ש?,ק,עייפ.ןס"2-
 שםגדל דבר כל רשב"ג בה דכייל טתניתיו בהלכות שהביוו ז'ל1-1-ב ו"): סרג )ס!ן טיגע

 דכל רכייל הוא כללא אלא אדרבנן פליג לא ורשב"ג בו סכם,ןצמחש י! גי,),ק יןגו0 גע! סוג טס מנ טף וא;ין ססעוך
ויום- :  גטל  לנרו יד וש' ;7!ן ו"יט .ו')

 . בו טכמין אין מגדל אפילו נחמן לרב ואלו בו טכט'ן  שטצט,ה
עס ע  יש ;ךן:%:-ו;5%114, ן ו: געי":ן%ן': 
 דהלכתא נחמן רב ל'ה ואהרר וטצמיח בו זורעין ולא צמחים מגרל בש בעי לא דת'ק בורכא הא ליה קאטרומש"ה
 ושחיקת צטחין מגדל זהב דינרי ושחקת וטצמיח בו זורעץ היינו דסתניתין צטחין וסגדל כוות'ה תנש רהאכוותיה
 עפר ראיק-י אפר אשכחן מליתו שורף בשלסא רקאמר הא' מאי לי דקעדא אלא * מתכות כלי בשאר טתכות%י
 לרברי אשמריכא למא' וטצמיח בו זורעין ואם * לו זהב ועפרות זירא רבי אסר לן טנא זהב ד'נריאלא

 עפר איקיו לא הא חרשש ונסה-ת פשתן של נעורת כגון בנרחתא דקתני רלעיל המ וכל עפרטראיקרי
 וכל בו סכסין עפר נררא שלא פי על אף ומצמיח בו שזורעין דבר דכל תאמר ואם . בהן מכסין הכ'ואפילו
 פי על אף עפר ראיגךי כיון זהב רינרי ושחיגף בו טכסין מצכיח וא'ני בי שזורשו פי על אף עפר שנלראדבר
 , גם חול אלא עפר בו אין שאסרו סרבר ושמא כו מכסק אץ אמא' המרבר עפר א'כ בו סכסץ ס3מיחשאינו

 שזורעין בדבר אלא מכסין אין חםדא רב בר נחמן רנ דרש מות דאחר' כשאלחתע כתב )'ל גאון משבחא אהאורב
 חככום אמרו אלא חכם'ם מממ קבלו שלא חסדא רב בר נחנק כרב הלכתא לית יצחק בר נחמן רב אמר ומצסיחבו

סל
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 וש5 5ס ג' ה 5ז י5'ס וגא סטס גי5))יס סט,ר ר6.יס ס5':ס סהשס סחט ס5ס גסהיטס ח4יסגרגס

 רומ"
 מקצ" הויי 4ס. מקש5

 מנרתן

 לנר3' ו:חנמ האח-,;" ו5,)1 ו"! 5(ס ר' גרנ 7גיי ;) ;ס7 ס,5 1י5ס "ג6ן ס"ףו;~ז ילפיכך לטס"הס טוגר !ס 51"6 גמ,1: :הה.! ;נר גן ,6סט!גס,ה

 גט! ומי חק)יס 1)סיגך ס,6 מ1,ס ססגסר גס,י 5"רהק)":
 יין'::1::את,ם . יגרת 6ח ר15 ,6 6ס: ססומ;יס 16ן "ק )סנך 6,5 5וו.5ו"י 1!"

 הס:ם' לד,חת. ,נןואי )ניך מ"1ס ,,מוי 5ס1ס גסנ 5ס 6ו .י, סרג קג!ס 5ס ו15,ע"ס ד)5 סני5 )6 סס5ט סטסעס 51טפ"י )גמ,מ ג!טדמקטס
 שיא יאשונש,יו,:'ס 1") סרג ,ס,ן ס1ס וס ג;,ק)יסמנסי,קמ61מילגר'מססג'ר

 נ:ר1'!מ
 ו:ך:הש:? 11 1:מ::%: ניע'",)גגי"ן: פם'לים בוונסירת מכסין ואפר עפר שנקראכל " נ ק *י '

 מ". ו5תסו' סדסטי, בהן סבסין מצמיח ואין בו זורעין שא'ן אע9" ו") ד:6ין )מיטר6 )סרוסס6)5
 שא':ה בונן לניך מג! סו"

 ש':~י.וגי' צף:הול.. ;וגי ע,'סן 6י"גיו """5"י וטכסה שוחסין זהב ר,נר' ואפ,לן ועוף ח,הדם ס'!סג'6!6,ט)ין י6 6':61ג!
 :::ע:ד א:::ךי ח":ייענ: במרבר הטהלך ת"ר . לו זהכ ועפרות שנ'בו שוי ססגסף )ס' נעו5%

 "!גסו" פ?,ר ר"ויס ס5עסס5שס שהוא ונראה וז"ל עליו ז,ל הרמב"ן וכותב .וכו' 5ד 5.: רס,מ ,:סהיטסגסה,טס
' 

 "י"שיו: "נת נש.ב );ס"סס ;'גי ,5'" גס ג"ס'),גני בורכא הא יצחי בר נחמ, רב אמר )ורפ1"ל 5קסח'טססגסויחסוכרסוחס6ס

 ט"ס טק'ם סטיי )נ,6ע
 ס'"

 י גטן 5קטס סג' מטוס ס""" כשאמר זה ולפי במרבר סהל היהדיזנ'א
 סקי,ה5 לשאר נו מכמיו ע~מ1דלצמחיז דכר כ"רעוב"נ ט,טס גן:י ונרגס ט,טסגסוי

 סססס5; "ע;" ,;סן"

 . . ' :יג )ס'ו ג ע תנס' 6.7 כט5,6 רמררא סרבו' מתרבין שאין נצרכא מב,י י ,סעט.ס 6ח: ,ענק ס'סי"סיע,

 זהב ושחיקת אפר כגון כן נקרא שהוא וכל גטור עפר הא עפר דסתם דומיא בהו ובעינא ת 3ק,,מ6 י;!י5 קןיייןס,ייי
 כל שאמר זה בלל מרשב"ג חכסים ממגו קבלולא, . עייו ,נןטס";ון . זהב לשחיקת מתכות שאר שחיקת בין שמחלקין 1ה"נ1 מצטיח שאינן אעפ"י כן נ(כס.ן שייסןע'נר מנרן נ,ן סיטמל

 . הטרבר בעפר ליכסי"ה ומצמיח בו זורעין בעיא לא אי וא'ת . ומצמ'ח בו זורעין דהיינו צמחים שטגדלדבר
 שכתב נוסחאות ויש . זהב 'שחוק ולא דק לעפר הח% ישחוק קשה אבל כלל עפר נקרא ואינו הגס בהולי'ל

 : ז'ל דבריו ע"כ ישהוק במה לו בשאין וי"ל . מליתו שורף ובטרבר זהב רינרי שוחק במפינה מהלך היהבהן
 עליהן סברך כלן הסצות שכל . השחיטה על אקכ"ו אט'ה בא.' שחימה קורם שיברר צריר השוחט הברכותענין

עובר
 לעש"ת~

 רקיי"ל לרבנן לומר וא"צ לכלן אחת ברבה ועוף חיה או עופות מאה או חיות מאה שחט ואפירו
 כראטרינן לטלן אחת ברכה העוף את ישחוט ואח"כ יכסה חיה שחט דאטר נסי 'הורה לר' אפילו אלא .כוותחהו
 עור ורעתו ח,ה שחט ואפילו אחת ברכה אלא מברך שא'נו ברבה לענין 'הורה ל היה טורה חנינא %רבגטרא
 טפסקת א'נה כמוי דברכת הכסוי ועל השחיטה על עור ולברך לחזור צריך אינו בינתיים וכסה עוף או ח'הלשחוט
 ראשון כסוי בין מפמקת אינה השחיטה נמ' וכן חנינא דר' בהא בהדיא כראיתא שנחה לשחיטה ראשונה שחיטהבין

 השוחט . ועיקר ז"ל תם רבינו של משמו אסרו וכן י ירא בחרא ומכסה ירא בחרא למישחוט אפשר רהא שנילנסוי
 עור טלשחוט מרעתוונמר

 ונמי
 ליה דהוה משהו באיסור ז"ל משלם ר' הרב וכ"כ . לברך צריך ושחמ וחזר

 . אגא נמלך אנא ואמר וכסא ככא אכל בריך ואמימר בסעורתא יתבי רהוו אשי ורב זוטרא ומר ראמיטרכעובדא
 טורה חנינא ר' דאמר הא עלה דסעורתא הא בגמרא מייתי קא ותרע.רהא אלו לרברים הן אחר וסעורתא שח,טהוענין
 שחיטה בעניני אם לשחיטה שחיטה בין ושח דהפסיק 'והיכא . אחת כרכה אלא מברך שאינו ברכה לעמן יהורהר'
 "בעל הרב כתב אחרים בדברים שח אם אכל * לתורא גביל או ברוך כטול ליה דהוה ולברך לחזור צריך אינושח

 ואישתש מינ"הו חר ושחט זנאתא עשר לסשחמ דבע' והיכא וז"ל השחיטה על ולברך ולחזור לכפות שצרךהלכות
 קורם לכסות שח"ב ומה ומכסה ושוחט ומברך טכסה ז"ל הראמד ומכ י אחרניאתא הנך ולשחומ לברך והדרליכסייה
 את ישחומ ואח"כ יככה חיה שחט ראמר יהורה טררבי לה דגמרי אפשר ואטר הר"ם לרבריהם מעם נתן שנישחיטת
 צר,ך הן חלוקות שמצות כ'ון דאלמא העוף את 1כסה כך ואחר חיה ויכפה העוף את ישחוט היה שחט אמר ולארעוף
 לרבנן טינה נמרינן כרבנן אלא בהא 'הודה כר' הלכה שאס ואעפ"י י בשנ"ה 'תידל ואח'כ ראשונה מצוהלגסור
 ז"ל אלפסי הרב רעת כן גם היא שזו אומרים ויש ויכסה. ויברך וישיוט 'ברך ואח"כ יכמה שהפסיק כיון נמידהכא
 מברך שאמרו מה דטעם ז'ל גאון משום תפלין בענין השנה בראש שכתכ סמה ולברך לח%ר צריך בינתיים ששחדכל
 טצות וכשת' זה את וה מעכמן אינן ג'כ אלו עופות זוושני את זו מעככות שאין מצות שתי שהן ספני כששחשתים
 רמי הלא ולברך לחזור צריך אין שח דאפי' אומר ו'ל יונה רבי הרב ומורי השנ'. על ומברך הוזר ששח כיון הילכךהם

 עבירה שח ואם בשיחה ולהתעסק לפסוק רשאי א'ן שוב שהתחיל וכיון עליו הן מחוייבות סצתע שתי דתפליןלתפלין
 מיר' ולברוכי למהדר טחייב לא שחימ לא בע' לא ואי שחיט בע' ראי הכא אכל המלחמה טעורכ' עליה וחוזרהיא'בירו
 לרברי שחשש אלא ז"ל הרמב"ם וכ"כ . ובוצע חוור א'נו סעורה באטצע שח ראם וברכותיה מעורה אקביעוחרהוה
 להרכות כדי לרבר רשאי דאינו ז'ל התוס' בעלי רבותינו כתבו ומיהו . שכתבת' יטו כהפך שכתב 'ל ז הלכות בעלהרב

 .'ן נא0י אלו ב% ובסוטה לו בא בפ' ביומא כדאסרינן לרבות רשאי אינו אחת בברכה עצסו לפטור שיכול דכלבברטת
 ס'ת ונייהי בגמרא ופריך פה. על קורא הפקודים ובחומש ובעשור בעשור ואך מות אחרי כו וקורא ס'ת ונוטלדתנן
 . שא"צ ברכה ליה קרי אחת בברכה עצמו לפמור דיכול כיון אלטא צריכה שאינה. ברכה משום ר"ל ביה.ומשניוניקרי
 כולן הטצות כל דאמרינן ואע'ג מברך והדר דמכסה ול ה"ג בעל הרב וכתב . הרם כסוי על אוב"ו טברך במויברכח
 פמור שחימהשאינהראויה שחמ שאם בשחימה התלויה ברכה שזו מפני שאני הכא לעשייתן עובר עליהןמברך

 ולפיכך הוא טצוה שהכשר כסוי אחר תקנוה ולפיכך לעשייתה עוכר לה אפשר וא' בסצוה התחיל כבר וא"כסלכסות
 : )'ל לרסב"ן סצאתי וכן . טכסה דלא סגיא לא ששחם שמשעה ואעפק בלכסות תקנוה ולא בעל ג'כתקנוה

גרסיק
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 הנשחטט בהכשר השניהבית רגשחמים בהכשר השניהביתבהז:הלני
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 ,%י111 :1מסיג,ען;1;1לעג2י1יש5:"י
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 :י,

 סחט

נע5ע 5; 41וע"קו"=ק-
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א 1ם ','יייי,,י', י',,יןליי,1ש  
 ,6ט *%)סי. 6מ, % יימיגטמ,6

 ותנינן 1 חכורן מ ס'סנין שנעררו פיי 1
 "ן 'יג ימ כ; ו 6 יש" 6 ק,ט

 ףש"ט:":שנ:יןוףכי.

 ך1[ 155,""".:: נ"זב:נ:נטן,י%1:ל.

ןלן,.,'":'ל,%:::-
 א4:"ה1א %צ :יהחייסיויייי:"

 ל%ימ'י%ממס , ך .- " םןבידנרסוינןם",וטןשוי6ייגם",,"ו5
 ק ומ שש.
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 " נ:א1ישפכג" ם
 סי'גושן מצ ג"מיען צ צצ: ב:מלו זבךנ ויהנו אלי? יא'ל ציעי::ר2צקנמש%ש"ןינ:י:בייי

 %פי,ך'ש 5 ""שיי:ין"ג:יו,:,,: נן""י,ע:ו151

 "ייג,,י שש"ג,י:י,זן.,ן,ךו
 " סןןי וין-יייי""יןןיי,',:ןן יי."יין,ן י"4

 י1ם1 נ1:2ל:ן4: י ' 1"':'%,1י
 ה"671' "1'יגק %'ה"דף'5"ג"

 מ % % מ6 םרינו שעוסדת נומי להטיל בעומרת  ר

 ?;ם 1%ם ה6 כי ג ס פלינא  לא חנינא בר  ךריןים' . ימה :עייןי;3ז."ן:פ"7~"ן"י""'הי"גי;נמר"",הן"עבניי;,:ון טל1שינ ""י::ננןן:,,י::::""-'1,1:ו,י:,:ן
 פ5י1ן צ:י:.מי" י:ט 11!1~יך:'יי:
 נ,י,ין.:;יי,י,לי. ייון 111יי.י:'שי,,"1 2 ט %יעב:גןג כמהנ" ארכרו רלא ואע"נ במתניתין דתנינן י:צן14ק11ימ:

 = - א=,ן"8888
שם,::'"'"י םי%ג5","י;'ע"שפ1

ם ' " 'וי'
 יהן לרי נגע% ר' גז "לי ג1% ססלס ,משסוס ;ש שסיס ו,) רגיץ ,ס וע ס"ע 4על ה%*  גקירוי נן הג גן םהמדאס6ג,ה הכו1מצאטר
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 1אק : י10לה שה'מהו 1סיי;ג ג"רן ס0!ס נע, 10י61 1וג. )"1וס ג0מיסס מגער י1"ק 1ר' 1ס"6 עו ט' 1ננסמס ק6מר קע5 וסימן גמר6 לרגמיע
 סימי, . יייי ?:נ גר '1ס. גר' ג!;ס ס;י ז:ריס )65) ו06עי ";151 :ור ו;כ . 0;'! נ6תר 06 לס6ל סנמר5 ס'טת' 11 ס6(ן :טן 51'ט : ע'כגס'ק1
 ""גו"4גיי:יו:ת ט6ר עס נרסק1 !ק. 1', רט', "1 50)קתו גי6ר וג"ג1גמ61.1. 0ס1)ם סט1ר 6ח"ל0הת ד6ס'!, 5גיס1ג1ן ס0ק. * 611'ח)וס
 שה'חה א1 הנהסד נוגר,1 !ס00.ו וו16.!סממיר- 1)6מעגג גס",טסנהןו6.מ'ס שג?אי הסמנך ?סי 'ס 1', רס'י גר0ס 1);י 1נחג ש"ו6 1סתי,ו גרסתס 0, ף,ג010ק.ס סג5 5ג, ג!, ג0ה'עס ו)יתיס ס61 וסתס )יס טיגט'6ק6
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 בג צעלט גני;י0 "נה)ז" :ן צ 1 ע עובדא בה עבד'נן לא שכן יכ.ון * צנה יב ו ר,0'ר,ס 11ס חיוס )ע:תטעגני
 שה'טצ ההה,ה הממ 1ג1' גמ.ט01 ס50גי יתנ סי5ייו לא דהא טחוור ואינו . דסחסיר יוחנן כר'אלא :עקר

ן
נש'יה : הן' סו"ש התשובה שתהא כדי נימיהו סאי להןא,בע,א שר

 אלא נראע הדברים אין וראי אלא . בימהו איכא לר5ילבעומרת
 ז'ל רש'י ירברי לחוש שראוי כן כתב ז"ל המאור בעל רוב וגם ז'ל רש'י לרברי לחוש יש ום"מ . ריאשוןכלשון
 * לגמה וגסה לרקה דקה דהיינו אלו מדות שתי בכלל דהכל אמרו ז"ל אלפאסי הרב וכן ז"ל הגאונים עוף ולעניןבזה*

 וקיל יוחנן ורבי בשסואל יוסי דר' ואתא * לעוף ועוף לפרש לו היה כן שאלמלא לעוף דקה דבהמהיומר
 שסואל להו רריו ועור יוחנן כרני הלכה יוחנן ורבי דרב ק"'ל הא לעוף ועיף ראסר אררב רפלינא דאע'נכוותייהו
 דחלק רכיון ומביר ברבר מחמיר ז'ל רש" אבל . ררב לנבי רבים חנינא בר' יוסי ורבי שטתא בחדא ק"מ' יוחנןורבי
 'וחנן ור' דשמואל ואע"ג לעוף ועקע לנסה וגסה לדקה ורקה כן רעוף ראף ש"ט לגסה דקה בין חנינא בר' 'וסיר'

 השוחט רבא אטר . ז'ל לרבריו לחוש וראוי . כוותייהו ועכדינן לאיסורא חנינא בר' ור"י רב להו הוופלינא
 אפילו וישחט השחיטה סן ירו ינביה שלא והוא . כשרה שחיטתו כולו כלהיום והביא הוליך אפילובמכץרעה
 היום כל והביא הוליך דאפילו דאטר מדידיה ליה ותיפשוט טקשינן . שייטרפו מהו שהיות רבא דבעיבסק-ונין
 פירש"י . תיקו מהו סשנין במ"גוט שהה נתן בר הונא רב בעי . שהה בדלא התם ופרקינן . כשרה שחיטתוכולו
 הטיעוט את ושחט חזר מרוכה ולזמן . בבהסה שנים ורוב בעוף אחד רוב ובששחט בבהמה בין בעוף ביןז'ל

 ששחט קודם אמו וגוזרין חוששין שחימה בדרך בפסול הכדעוט אפילו עושה שהוא דבל ולחוטרא בתיקרועלתה
 הרוב שחשת לאחר דאין כלל טחוור ואינו . סיממן כס"עום דהחליד בבעיא משמו שכתבנו וכדרך הסימניןרוב
 . כשרה שחיפתו ונסרה סרובה לזכק ששהה אעפ'י כעוף אחד רוב או אחד שחט כתוספתא תמא ובר,ז"א .כלום

 נלוטר אחרת שחיטה אכד' דקא' פירש בטז'ל והר"ם * בס'ד יותר נכתנ נוטנין במעוט הסכין את החלידובבשא
 שהה לסימר דהו"ל חרא כלל נטן אינו זה ונם . סימנק מיעוט כרי ששהה אפילו או גמורה וצחיטה כרימקבעיא
 ולפיכך דרבה סימרא בתר ולא לאיתו" להו הוו חנינא בר' 'וסי ר' דברי רבתר ועור . הרסיון בכף סשניןכמיעוט
 השוחט רבא ראטר סא' וכלפי . קסא דסימן בתרא ובסיעוט קאי ובבהסה קאי רבה דברי דעל הנכטהפק-וש
 דוקא ררבה הא דלמא נתן בר הונא רב בעי * כשרה ,שחימתו כולו היום כל והביא הוליך אפילו רעהבסכין

 אלא אינו אחרון במיעוט ושהה הראשון סשן רוב בששחט אבל הוא בשחימה ימתעסק הסימנין ברובבטתעסק
 ריי שנים כל לשחום צריך דלכתחלה כיון דילסא או בשחשה מעככ הם'עוט ואין הואיל בעלטא ככשרכמחתך
 בשמועה המחוור הפ" וזה . ולחומרא בת'קו ועל1עה . וכשרה רבה דברי בכלל הוא והרי כשחיטה כמתעסקהוא
 דרסה דהיינו שחיטה הלטת בשאר עסקכלל לה שאין לפי ושה"ה בחלרה אלא הזאת השאלה באה לא ולפיכך .זו

 אחת בבת הסיסנין את שחתך פ" פסולה אחת בבת הראש את 'התיז השוחט בפ' שנינו ניצר דרסה ועקור:הנרסה
 החיות קעיקר לפי ריאש התזת קרויה הסימנין דחתיכת המפרקת חתך שלא ואעפ"י הובאה ובלא הולכהבלא

 כלומר הותז שכבר הראש את לרבות טנין וכרתניא . בריקולא כטונח הראש את רואין שנחתכו וכיוןבסימנין
 . לשונם שחוט חץ רא"ק שמואל אטר ברריסה שחשתה דאין כלוסר ה"ם טנא בנמרא וא'תמר נשחט,שנבר
 וכי ואומר סאי לשונם שחומ חץ ואומר שחומ זהב וכה"א ומשך אלא ושחמ אין ושחט 'שסעאל רבי דב'ותנא
 ככת ריאש את והת'ז שוחט היה שם שנינו עור . שחוט חץ ת"ש כחוט שנטווה שנאטר שחוט זהכ האיתיסא
 . כשרה שחיטתו צואר מלא בסכין יש אם טשיכה דרך שוחט ה,ה פ" . כשרה צואר מלא במכין יש אםאחת
 כאחר ראשין שני והתיז שוחט היה רריסה בלא אחת כהובאה או בהולכה לשחוט לו אפשד כך כל גרול שהסכיןדכיון
 מלא וכן אחת בבהסה לצואר זוץ צואר מלא בסכק יש אם בנם' ופרישנא כשרה לצואר וחוץ צואר בסכקמלא ישאם
 למירק ואיכא כשרה שחיטתו באיזטל ואפלו שהוא כל אפילו והביא הולק- אבל הוליך ולא הביא או הבשולא כשהולק- בר"א . פסולה שחיטתו הזה טכשיעור פחחת הא . לטאה הד'ן וכן בהשת בשתי צוארין לשמ חוץצואר
 . בלבר הראשונה או שתיהן את נפסול אם בלבר צוארק שני כמלא אלא כסמן ואין בהטות שת4בשוחט

 אכל . לצוארה חוץ צואר מלא בשחימתה יש הרי השנ"ה אבל לברה הראשונה אלא פסולה שאין פירשוובתומפות
 על ריאשונה ששחיטת וכיון נשחטו אחת כשחימה רשתיהן אסורות דשתיהן פ' ז"ל נחטן בר' משה רביהרב
 שנימ . הסכין שיעורי בעיקר יותר כהבתי שוחם במה ובשער . עיקר וכן כן השנ"ה אפ" נשחטת בדרסהכרחע
 ירסיה ר' ואוקסה כשרה ווחימחו מלטטה ואחד סלמעלה אחד אפילו ושוחטק בסכין אוחז'ן שנים השוחםבפרק
 דאשלו ולומר באלכסון עהצוחטין כנון קתני סלספה ואחד מלטעלה אחד אפילו ארם בני ושני אחר בסכקבגמרא

הכי
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 'שבכ ר' ופסקו השני תחת המכין את שהחל'ד או שמתה ער לה והנ(רין 711ע מג6ן :ס )7עס ע,מ1 "5ג5
 כל 'הושע ר' משום ישבב א"ר כלל מרפה אומר עקיבא ר' נבלהאומר : 1"ן מ5ס ר' קוג 7גוי סן ;מן;מ

 לה נרם אחר ורבר כראוי שנשחטה וכל נבלה בשחיטתה שנפסלהט7
 תחת פסולה לסימן סימן בין הסכין החליד רב אמר יהודה רב אמר בנטרא ואסרינן . עקיבא ר' לו והודה מרפהליפסל
 תחת המכין את שהחליד או תנינא דהא פסולה למשן סיטן בין דקאטר כסאי פ" קמ"ל מא' ואקשען . כשרההעור
 דלא למעלה מלסמה ה"מ אטינא הוה טטחניתין א' ופרקינן טרפה אוטר עקיבא ור' נבלה אוסר ישבכ ר' ופסקוהשני
 'הורה רב רקאסר והא קט"ל דמי שפיר אימא דשחינוה כררכה עביר דקא למטה מלמעלה אכל דשחימה כררכהעביר
 ראמרי רב לכי להו איבעיא . יודע אימ רעור תחת אמרי רב ב' התם דגרם'ק רב ב' בה פל'ג' כשרה רעורתחת
 דאשורא תיקו ליה דהוה כתב ז'ל אלפאסי והרב תיקו טהו ססובך צטר תחת טהו מטלית תחת יודע איני העורתחת

 תחת ררב משכוה ואמר שהע!ר יהורה רב רברי טניחים היאך תסה ואני ספרים מחברי כל כתכו וכן *ולחוטרא
 שאמר מה וכלפי יורע שמ אמרי דרכ משסיה רכ בי ושמא יורע איני דאסרי רכ דכי הששא ותפשינן כשרההעור
 דכיק ועוד י אסרה יורע באיני אלא אטר כשרה דלא אינהו אמרי דכשרה ליה דפש'טא דרב טשמיה יהורהרב

 והילכך . ולחוטרא להו סבירא דכרידיה ש"מ מהו סמובך וצסר סטלטע תחת להו טיבעיא רקא אליביה ומרורשקלי
 בזפתא או בקרא הצואר סביב בטרוכק דוקא טטלית וש' י פסולה מ%בך ויטר מטלית תחת בין העור תחתבק

 כעל כתב הזה וכלשון כשרה טליתו תחת ושחט ע4ה טליתו נפלה אבל הימב ומהדק בצואר שקשור או בזהוכיוצא
 ועייל דחיותא אפקותא עילוי רוקעתא ההיא ורביקה בסנררוס או בקנדרוג או בקירא דמירכק רוקעתא גרולותהלטת
 ופרש"י . תיקו מהו סיטנין במיעומ סכין החליר פפא רב בע' התם תו ונרסינן . עיגך וכן רוקעתא ההיא תותיסכינא
 ש בשהייה הס'עום לחתוך אסור בהסה לה ואכשרא רובא דאישתחים ראע"ג בתרא דסימן בתרא בטיעוטז'ל

 בסיעוט שהה שהחה גנ' לן ראיבעיא בבע'א פ" וכן שחיטה בפסול כשוחמ ה-אה שלא בררמה או בהגרטא אובחלרה
 פירקא בההוא דאטרינן סהא עצמו על ז.ל הוא והקשה 1 בסקוסו לטעלה וכם"ש בתרא דסימן בחרא בטיעוםס'מנין

 והתניא כרוב הוא הרי ראמר לרנ ואקשינן כרוב אינו או כרוב מחצה על מחצה אי כהנא וררב ררבבפלוגתא
 נפשך דמסה בעוף לא בבהטה סברת מ. ופרקינן , כשרה שחימתו וגטרה אחרת שחיטה כרי בה ושהה קנה חצישחט
 דגרגרת ברוכא שהה לא הא כרוב אינו מחצה על טחצה ואי רנרגרת רובא לה שחימ הא כרוב טחצה על מחצהאי

 דההיא ז'ל הוא תעירץ . בהכין סיפסלא לא וגסרו סרובה לזסן רחזר אע"ג כרוב םחצה על סחצה ראמר למאןראלמא
 לכך צריכין אנו אין כרוב אינו דאמר למאן הא כרוכ מחצה על מחצה ליה רמבירא סאן משני דקא היאשנויא
 בתוספתא תנינן דכהדיא ועור פליני לא בהא כהנא ורב רב דהא לרירן שסעינן סיניה רם'מ מחוור ואינו כוותיהוק'"ל
 זצ'ל רבינו של דרכו דלש ועוד . כשרה שחיטתו ונטרה מרובה לזטן ששהה אעפ" בעוף אחד רוב או אחד בהשחט
 'הודה בר' יוס* דר' 3רבנן פסולה שחימתו שליש והנרים שליש שני שחט ואפילו כן בהנרמה גם לפרש הואהוצרך
 יהורה בר' 'ומי כר' הלכה תרווייהו ראסרי ושמואל רב רהא שבכולן קשה וע כולן פני על רחום מלא שייר אםראטרי
 ושמם כעוף אהר השוחמ דתק רהשוחט כשרקין כחתיה תנא לן סתס דהא ועור . רובו פמ על החוט סלאראמר
 רבחרא כסתם והלכה רהשוחט בפק-קא וסתם בפ'ק מחלוקת ליה והוה כמוהו אחר של ורובו כשרה שחשתובבהמה
 הוא הונא רכ ואילו דסנהררין קמא פרק בשילהי כראיתא הונא רב ה"% דהכא רב רבי ועור למשנה סרר 'שמסכתא
 משום אלא התם על'ה פיג לא יהורה ורב כשרה שליש והנרים שליש ושחט שליש הנרים ררכ סשמיה כפ"קראמר
 נפסול שחימה שנגטרה כיון אטריק ולא כשרה שליש והנריש שליש שני שחמ לכ"ע אלסא בשחיטה רובא עביררלא
 קאמר דסימןקמא בתרא רבם'עוט ז"ל ר"ת שפי' מה כשרה"והנכון בהכשרה רובא ראישתחימ היכא כל אלאפמלה
 מימןלסימן נין החל'ר 4ה הוה שחיטה דבר דמירי כיון אמרינן טי ליה סיבעיא קא והכי ליה מיבעיא קא דוקאובבהסה
 בתחת דמכשיר יהורה דרב אליבא פפא ורב וכשרה העור כתחת ליה הוה בשחשה טעכב דלא כיון רילמא אוופסולה
 הוי וספיקא כעור "ם'עוט האי הוי מי קאסר הכי ליה ס'בעיא קא רב רלרבי לוטר ולכשתמצא . ליה מיבעיאהעור
 של ראשון בפרק שניע כיצר . הומה : ולחומרא בתיקו ומלק בסיסנין רהויא כיון היא וראית חלרה רילסאאו

 החום טלא אומר 'וסי ר' בשרה שחיטתו טלה פני על החוט מלא בה וש"ר הטבעת םתוך השוחט חוליןשחימת
 הואל הקנה כל את טקיצת שאין אעפ" טבעות בשאר השוחט אומר יהורה בר' יוס' ר' בכרייתא ותניא רובה פניעל

ומכךפות



 הקצי 3" 41 3נך הבית משמות השחשה3נהכשר הנעזברק

 51ן,1 ינ 4י,,,.ין%": ,י,'י:%%ך::ך:1:::גגו'":,,ילין,'ן

3,סטדל"
4 י קע,ל גמס טד הויליחיטס

 (ש ן1;ל",ילל ש::1:.ב%]]"::יי:::,: ה,ש(ך'י'..'י,י"יל.'י גסך.ג מס ג'6ימי

 ך',,ן', :.., 1'ייןך:, :,"י ן;,; :ג ש %.:י,י:ךו:נ :ןו; ,"ו;;,,'יןשנ;:.,
 כשר הצואר כ," יוו,נן ען סס,!ס ס!'ם ,סהטסויסלים 'יי,.י

 ו
 ,לנרק ,ג"לקנס לתץ צ יצ ס!:נ 'מטבעת לשחיטה
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 ר6טליק טס6 ע"הי דק6 1ו6'ס . 5מ'6 גסר6 ג4ט)5יסודס יג וגן,"י גט 6ו7. "ה6 זרנ ו55"ט )גיהר6 7רג "ט"י0 'ספס רג אלה ששת,צו)ת"
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 0ו)"!" קי.ש שוי שהםוו"זה

 6ס0יס" גן 67ס גך ה70ל
 ס1ים סנר'ס ו5ער 6ם( רג 5מר סו61 ורג ייס)6 ט!ס14"מיון רג )יס "ס7ר ומ7!5 )ון,ש5

 ו0" טרכ5 ס16ד5י ;קטיון ס:י ד")ט5 ססי)ס ס!יס ג:י,ס"ט ,ק5י 6י7ך קחרס זק5 גס6 מי67 !רג !יס 57ו17 "קטר מייי ס~;6 של.ויוייה?והגו.ס

 ונ~פיו)פ "י:י.יי:47: :1:גנ:גג"1.ך ן "י;י--'":1' ב."י"י111י
 :::יב::ין ש1111י%'י1(',ג1

 ~,ען,1, 1'"
וו6י הפנימי כרם היא זו לושט ססוך [_כףס נןפח ג57'ג6 6," ס;טריןן 11ז"ס"ע6,7גנל

 טניח דלסעלה הלכה וכן שעורת'ה דנפיש כתורא רב קאטר כי ואב"א _"מו"1115 נר ,י'5)עי !" תוק"'ק 7ממ "ח1'"'ה6
 פרצי פרצי יקאי פירוש ושט סקום'שישעיר עד ולמטה יך יזפיסת נ:די טס0ק ג"ס ,י,, טנוס טחנק מ'מ קיגי סי"51י"

 שיתפום כרי רכוותא משום ז"ל אלפאסי ריב ו8ירש לכך,סח (יגק""ס"
 רצרפתים לרכות'נו ובתומצת אצבעותיו' בתרתי אינ"2 כדנקימ כזכ ז'ל הלכות בעל והרב . אצבעותיובשתי
 שהו כל אפילו . אצבעות'ו בשתי לקרוץ עווכל כדי ופירשו הן קבלה דברי דדבריו דבריו על ססכוז"ל
 בבהסה השיעור רזה כתב בסז'ל והר"מ י אצבע רחב וזהו הצואר צירי משני אצבעותיו בשתי שקקפום  שסעתיואני
 דריה תורא רייא רוזס וכרמיק . השיעורין לכל לתוש שעכל מה כל לדוערהק לכתהלה ראוי ספק כל יר'ויצאת בעיכן- הזה השיעה- והופם אצבעות וארבע כשלש פ4 ז'ל ורשזי * קטנו לפי והנל גדלו לפי הכל בעוף אבלוחיה
 דרב חומרא עליה רמ'נא רבא להו אמר עצסו בושם וגםרה רישפ בתרבץ שחיטה בית דאיתחילא עקכיא רכלבני

 סקום לאו ראמר כשסואל הוא שחשה סקום רב והאסר בסשהו דמריף דרב חוטרי 4ה וטרשנא דשמואלוחוסרא
 שחיטה מקום רלאו עבדא כרב רכולה ואסקנא * במשהו דאמר כרכ כרונו אסר הא כשמואל א' הואשחשה
 דרב משמיה יהורה רב דכיי למאי הוא שחשה סקום רב והאמר דקאמר והא יהזקאל בר רטי וכראםרהוא
 הונא רב שליש והנר'ם שליש ושחם שליש הגרש "?זקאל בר דרמי כאסהרתיה אלא ליה סבירא לא והואקאמר
 שחמ . וליכא בשחיטה רובא בעינא מרפה רב אטר 'הודה רב נפקא קא בשחשה חיותא נפיק כי כשרה רבאסר
 יהורה רב שסע טרפה דהו אמר הונא לרב שחלוה אתו כשרה רב אטר יהורה רב שליש ושחט שליש והגריםולים
 שמיע לא ואנא דרב מיניה ליה שטיע דהוא חדא קפיר קא שפק- ר"ה אסר מריף מכשרנא מכשר טריפנא אטראיקפד
 דאיכא כיון נפקא כהנרטה חיוהא נפקא וכי בהנרמה אמצע' דשל"2 דאע"נ כלוסר בשחיטה רובא איכא הא ועורל'

 אפסרתה דא'כ בך תהדר לא חמרא רב ליה חמר רובא שחוט לסשה רחסנא אנמהה דהמ כשרה כשחשהרובא
 בשחשה ברובא ולא נפקא קא בשחיטה חיותא נפקא רכי משום אלא בשחיטה רובא ליכא דהא מ"ט חתםלקמייתא
 פנום קנה דחצי ורומיא בשחיטה חיותא רתיפוק היכי כ' בשחימה נמר אותו 'הא רובא גמי אל*רכי טילתאתלשז
 כשרה שליש שני ושחט שיש הנרים רלטלהו שמעינן מהא סקום סכל נפקא קא בהגרמה חיותא נפקא כ' נמיהכא
 שליש  שחמ יהורה לרב דהשתא לך ותדע . היותא נפקא קא בשחיטה חיותא נפקא וכי בשחיטה רובא איכארהא
 בעוטיניה למורא רבנחמן איקלע . שכן כל לא שליש שני ושחט של"ם הגרים כשרה שליש ושחט שלישורגרים
 טניוסא כר אלעור רא"ר מניומא בר אלעזר דר' ה"נו לאו להו אמר מהו שליש ושחמ שליש והגרים שליששחט
 שחקשה בעינן רתימא מהו לטיטרא מאי שחימה מעם אי שחשה במקום ורילמא . כשרה כמסרק העשויהשחימה
 דההיא אע"ג אלעזר לרבי דמיא דלא ורחינן מניוטא בר ברביאלעזר מעמיה תלי נחמן *וטררב קט"ל וליכאמפורעת
 לא הכי אשלו אלעזר דרבי היינו לאו להו ראמר לישנא כדמוכח בהלכה בירם העעה דסקובלח משמע אלעזרדרבי
 רלא טסתברא הלכה פסק לענין והי4כך . סברא רח"ה להא דשמעה לבתר דדילסא ס'רי נחמן ררב סהאשמעינן
 נחלקו הרי שליש והגרים שליש ושחט שליש בהנרים דאילו של"2 ורגרים שליש שני בשחט אלא עובראעבדען
 רובא אלמא שליש ושחמ שליש והגרים שליש בשהט נחסן רב שרי מרהוה כרוק על דהא נחסן ורב יהורה רבעליה

 פסיל טיפסל הטבעת מתוך בשוחט יהורה ברב' יוסי ור' דרכנן כפלונתא אסי ררב סשטיה הונא דרב קמאולישנא י לקם'יתא אפסדתה דא"כ בך תהדר לא הונא לרג ששת רב ליה וכדאמר תלאן בהא רהא 'הורה כרב בשבשחימה
 בטבעת בעינן שחיטה כולה סבוי דרבנן שליש והגרם שליש שני בששחט טחלוקת אסי רב אמר "ונא רכדאמר
 חיותא נפקא דכי פסולה הכל דברי שליש שני ושחט ישליש הגרים אבל ככולו רובו סבר יהורה בר' יוסי ור'גדולה
 רבמקום משום כשרה דשחימתו ונטרו פגום קנה חצי רסצא שחיטה במקום רובא כלומר וליכא בשחימה רובאבעינן
 פסולה נפקא קא שחימה דטקום ברובא חיותא נפקא וכי בשחימה רובא דליכא כל לישנא להאי אלסא * הואשחיטה
 ששת ה-ב ררב משסיה הונא "ררב אע"נ והילכך היא בהגרמה ררובא שליש והנרים של"2 ושחט שליש בהגריםוכ"ש
 לישנא האי כי רמבעת מתוך דהשוחט דמתניתין 4שנא דלכאורה ועור . ולחוטרא היא דאוריטזא מפיקא האטכורי
 לאיסורא לישנא האי כי דגמרא סוג'א מרנקיט גטורה ראיה נ"ל ועור * מכרעא אסי דרב משמיה הונא דרבקסא

 ואזיל ורגרים מראשו דנקט ראשו שפוי לאהזויי ואסיקנא מאי לאיתויי במליקה פשל בשחשה פטול התםדאכויק
 ש'ם ל'שנא האי סדנקיט אלסא פסולה שיש שני ושחם שליש הגרש דאסר רב אםר הונא וכרכ תתאי דמטיער

רהכץ
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 הביתברק ראשון שער שני בניויצ הבטץסשמרת 50 הקצר5"ז
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2פ אם תפיםה אחר ה~לך קדבל כצורתן נחטן רב דברי פסמו שחיטה ,קלכות עקו7ין גסימ;ין 6פ,)ו י5שס גשך "11 ערייין גסימגין)ימק
 בלא ואפ" לעולם כ.טרה בסיטנין תפם לא ואם לעולם טרפה בסשניןתפש ,7,ט

 1)" קוקרן א 6ג) ססש;ין גוף טשה וון ,ימגןגמהו
 'וחנן ולר' יחנן ארר' ולא קאי אדרב נחטן ררב להו רסבירא ונראה .הקפה

 אמר טרפות אלו בפ' גרסינן - נינהו דרבים טותיינו וקת'ל יחנן ר'לגבי נך4עי,ט שמ" גגס: 2ס ,לי,ג"יל,'"י:2,ך נחמן ורב רב להו הוו הילכך . כשרה ףוטין ואם מקיפ'ן כסיטגין תפשאפ" 67"ר ~נדרכ. 1"ינן גסגת מותנן ק6 ס,6 גן4רעמיו
 נשל תונא ותנא כשר טלחי כולו שניטל הושמ תרבץ שטואל אטר נחסןרןב גע';ן סמ.עס 7רו געוך "' רוג סשיס מן "יקמ.ה
 פפא ולרב סימנין עיקור איכא והא פפא רב לה מתקיף כישר ו,תהתוןלחי גסמ,סס "מ7 רוג ),נ6 גסנרמס 61' גגסמס מ'סגר,ג

 הא איעקורי דאתעכךא הא קשיא לא פפא לרב טתנ"זץ סתנית'ןקשש 6מי נ י ם" 2: ג?:::,םי
 הלחי 0ן הושמ כשנעקר הוי סימנין עיקור פי' * ין פימנ מעליי איגוטידאינום מן )קוף ס"'קס ", "מר" ו"י ",גסיה ססור ,ס"סקרט"ו
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 יסיטנין נ'עקרו ויא הלחי טן נשאר ח'טרן טקום כננד אבל הס'טניןסקים ג ס"'סס :שינסס'מ",;ד, ב "ז7: '"1י)עק'יס
 דאיגום ויד , לחי כל ר0ש0ע קתני כשר התחתון לתי נשל מהניתין דהא חרא 0חתר ואינו . טותרת זו דוי נעקרוולא
 שהסיטן דמשמע הלח' מן כולו נשל שהושט שאי1פ'י דאטר לשטואל אלא . משטע ססש ס'1ליהם שנגסם סשנין0עלוי
 אלא כולו תימא לא ופרקינן ' סיטנין עיקר א'כא דהא קשיא לעצט עקור ועוסר ש'1ייו הבשר וטן הלחי טן לנטרינעקר
 בסשרי אלא מחובר שאימ אעפ" עקור אינו ריחי בשר אל מחובר שטקצהו עיקר וכל . רובואיטא

 מרסץ ובספרי .
 דאיקפל הא א'נקובי דאינקיב הא ופרקינן . מרפה רובו נפסק אם כלוסר גרובו הושט חרבץ שטואל והאמר זאתאחרי
 אלא שלם שכולו הושט לתרבץ בעצטו ריעותא וקבל שנפסק הושם תרבץ ענין דמה בעיני טחוורת זו גרסא ואץ , יקטליא

 דאוא חרא מחוור אינו עדיין אינקובי ראינקיב התם שהשיבו היא שזו תאטר ואפילו מחברתו מטקוםשניטלרובו
 הא איפסוך דאיפסק הא והול'ל נקב זה שאץ אינקובי דאינקיב הא הול'ל דלא ושד , לה קארי טאי לה ודקאוילאקשויי
 אלא כולו תיטא לא ופרקינן קשיא לשמואל אלא מרם ז"ל שריא ונראה ' כן נורס אינו ז'ל שרש.י כראה . איקפוליראיקפל
 קאסר 0לחי רובו שנשל תימא אפי כן ואם כלומר מרפה ברו2ו שנדלרלו סי0נין שמואל אטר והא ואקשינן . רובואשא
 דאיפריק התם אידי דרב בריה שחטא רב ופריק . טרפה רובן שנדלרלו אלא כולן נעקרו לא דאפלו שמואל אטרהא

 ואפילו נכח שנעקרו 10כיח ודאי זה כגון טעט וכאז 0עט כאן שנעקרו דכין בכח ונעקרו בשנפרקו דועם כלומראיפרוקי
 כדנראה ' לבריאותו חחר ואינו כומ נעקר כאלו הוא והרי יפה היבור אינו הלחי אל טסמ המחובר הסקוטאותו
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 יי. ",נ"ן :ל:יו:ל':,ןע"י.פ :עיעיי:ך% ,%%:בוע,2 "ס'ם עם טעורין ורסימנין והבשר טנין הס נ!על נ-ילי טלס,ס 6)1 ו3ליס
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 ;') "ס ן ו6 טש' . .. בו נתנולא ממנו משהו ועדיין רובו בשנימ5האוקיטנא

 . סי6יה,ך ג5טי סמר !סס 6'ן 5סל יגיס חסגו,וס גהס מחוברין שמיעומן אעפ"י הלחי סביבות וכאן כאן שנעקרו והוא רובןנדלרלו

 : 6ס,.וסס(י. עסיקג סני'קט ט'קי 'ו פ טדולרלת חיבור זה חיבור הרי וכאן כאן שניטל עד בכה שנפרקוכ1ן
 זטמ,5! ,"ומל, ילנ מ,מרי ט!ש ו".נ6 לנ6 ,6מר ס)מ" אלא י אשרוקי בראיפריק שישא רכ ופירשה טרפה ברובן שנידלרלוסשנץ

 סט '6יךתס:ס ני י%"! ,נ""י' המט לה טשכחת היכי שחימה בהלכות שסנו סימנין עקור תטה אנישעדיין
 סר, ג""ו6) יו!ס 6סויס "!יסיס סנ' וסמס סן'ט "נליס אחר במקום שהו כל אשלו ומחובר אחר במקום לגמרי כולן בשנעקרודהא

ן י,"ן י"ן,'"י,שי"יי":ךי:11ע-:י:י
צ ' גי )'1' סמן"'ס דובשר סן לגמרי שנעקרו שאמרודעיקור ליה סשכחת היכיואו
 !6 ג,ס.ס סמ,5) 6ג) י"וק6, גל לימ, גס.6 ייס ז6ק ייי עלה אתררף קאטר מלחי כולו שנימל דשטואל ס"ד הוה כי דהא לךותדע

 ו6.. ;גזס גלג גו)ס 6)6 מומלי הו, %ס לי מייו סשנין שמואל דאמר הא עקורין בסימנין תשחוט לא לסשה רחמנאאגמריה

 פ )מי" שי6 7ס'ש7מ "מ6 ני הושמ נריבת בברסה טרפות אלו תני לה קרי ןרפה אסורהסהיא
 יסי ,"מ:וו ":ו',9

 : שז6,יג נבלה בשחיטתה שנפסלה דכל נינהו ממש מרפות ולאו הגרגרתופפקת

ט' בגמרא עלה ואקשינן עקיבא ר' לו והורה השוחט בפ' ישבב י כדאמרהיא
 מהן "ם קתני אסורות א5ו רבא ות'רץ הגרגרת ופסוקת הושט נקובת בבהמה טרפית אלו תנן אנן והא עקיבא ר' לו הודהטי

 כמרפה ולא התא נבלה שחטה שאם מינה ונפקא קאטר מטש מרפות לאו ששנינו מרפות פירוש טרפווז סהן ישנבלות
 מישרא טדאהיייתא עקורין בםיטנין שחט אם ההורה מן לעוף שחיטה אין דאטר ולטאן עקור';. בסימנין שחוטה דאיןשחוטה
 . הצדרין טן השוחט נטרא שוחטין הכל בפרק כדאיתא בבהםה מלתא וכולה בהמה משום גזרה טדרבנן דאסור אלאשרי
 בשף אחד מ'מן בשנעקר עקורין בסיטנץ שחימה דאין וסשום אסורה ארא היא טמש מרפה רלאו כיון א"כ תאמרואם
 השני בם'טן נשחט הא שחשה משום ואלו כדאמרן מרפה אימ הסימן עקירת משום ראלו כשר יהא הוא אף השני אתהטחט
 הגרגרת נשטמה בעוף פירוש . כשרה שחשחו הגרנרת ונשמטה הושט את שהט תמא הא נטי הכי תימא וכי נעקרשא'ט
 ראויין הסיטנין שני שיהו בעינן אחד בסים עוף של דרגשירו אע"ג לומר יש . פסולה שחימתו הושט את שחטואה'כ
 כטן מקום מכל ושט דהינו שבסיטנין בם'וחד אלא ר1וף שחשת אין דאטר אהבה בר ארא לרב ואפילולשחימה
 רחסנא אגטריה דהט  לשחימה ראהין שניהן שיהא בעיא שמם דבעיא העוף בעולת דהח1 הוא כעוף אכשורי ברדבעלטא
 נדל' נט' אי בארעא 5כרעיה ליכבשינהו תרנגולא דשחיט מאן האי אביי אמר טפנץ פרק טטבת גרסינן - כנ"ללמשה

 לסיסנין להו ועקר בארעא לטופריה טנח דילטא - הקרקע טן רגליו יגבקה כלומר טירללתו
 השניהשער
 השחיטה דב.טרבשיעור

 רוכ ועל כעוף אחד רוכ ועל הקנה ועל הושמ על משה שנצטוה מלטד ואכלת צו'ת'ך כאשר אומר רתניא
 ירירה ר' כסוהו אחר של ורובו כשרה שחימתו בבהמה ושנים בעוף אחר השוחט בפ' ותנן , בבהמהשמפ

 שטרו



 שני שער שניביז69
 רבא ענד רהא ומפרקת שדרה ראיכא משום דוקא כנמרא עלה ואקשיק , הוורידץ את שישהוט עדשסר
 בי רדות אווזא דההוא האי כי נמי שחשה גבי עובדא לכתחלה בבהמה שנ'ם לא לכתחלה אין ריעבדהשוחם
 נעביר היכי רנא אמר רמא קושה מטססס כ. אתא רכא אאחר אב"א ופרקיק . וליזיל נישהוט כסה לאאמאי
 שחומ קא נקב במקום ד'למא מבדקיה והרר נשהטיה בע* לכהחלה ,ווימר בבהמה שמם ארוב ואבשבעוף
 בד'קה לו אין ושמ רבה אמר הא נישחטיה והרר ניברקיה אתי לא דילמא ומררבנן שנים כל בבהמה בץ כעוףבין

 ארום חיצון דעור משום כלומר סכפנים אלא מכחוץ ליה סגי נבהמה אפלו מדאוריעזא אבל רובא.לסישחט
 אנו שאין בנקכ ולא כדרוסה לא בריקה לו אין ורללכך אפילו שמם כל גסר לא ואם בקדשים ואשלו שמםברוב
 בריה יוסף רב ליה אמר . הכא כי ירוע מקום לו יורעין וכראיתא לסירק מררבנן שמצוה אלא ליכא סררבנןפמול
 וניכדקיה לושט מרפכיה וריר ונשחטיה לקנה ניכרקיה שמם ורוב כעוף אחר רוב בנטרא השוחט בפרקדוזם

 וכ"ש .בבהמה
 בהוו"
 אי' אלמא . יוהק כר' נטריפות כף הכים רכא אמר דוזם כראסרינן באהד נט' ובעוף .

 שאמ-נו זה ורוב * הלכתא והכין קנה או ושט בשחשה החיה נפש וכל והשף הבהטה תורת וזאת קפרא ברתני
 ריבה בסקומות שיהא כין כסימן אחך בסקום שיהא בין לרג'ם בהמה בין לעוף רגהוב הטלו במיםדווטשת
 סיסן של והיקפו חללו רוכ שההא ובלבד רמיסן כהיקו כלא לפטרו לרמם הוקש שכבר א.א סיסמן בשמלוויבו

 בפרק דגרמינן ספורעת שחיטה כאן שאין ואעפ" שחומ בכיסן הכשרו כשר הא לבהסה הוקש שככרכלושא'א
 כשנימ השוחט שמואל אמר יהורה רב אסר השוהט הבהטהשנבראת גילא עוכר דרש התם ואטרינן ,אחד
 אמר דשסואל קמיה אמרתא כי כשרה טלימות ושלשה הרקק מן שנכרא עוף סיסנין בב' הכשרה היבשהטן

 אסר לקיש בן שמעון ר' ואף מפורעת שחיטה בעינן לי בלא הכשרן המש מן שנבראו דגים אחד בסשןהכשרו
 איתותכ רהא כוותיה הלכתא ולית מפורעת שהיטה בעי השוהט בפ' נרסיק . ש")ורו כמה שאמרנו זה רוב י~ום
 ושוהטין בסכין אוחזין שמם דל,זני ממהמ' אלעזר ר' אגמריה דכי כרוכ מחצה על סהצה אסר רבאיתטר
 ואמאי כשרה שחיטתן למעלה ואחד למטה אחד ואפילו כהנא ורב רונא תש"ר לא אגסריה הכי למשהרחטגא
 סכימן כשמ דסשנתינו כלומר ' ספיעת שחיטה ל'כא והא רהסנא אגמריה רני כרוכ אינו סחצה על טחצהאסר
 סשנתימ ואסר 'רסיה ר' דדחי ואע"ג היא אדם במ ושמ ררב עלה ואקשמן . רובו שחום אגסריה הטלמשה
 אקשי רהא היא בעלסא רחייה אדם בני ושני אחר בסכין שחיטתו כבהמה וחצי ואחד בעות אחר חצי רקתניסמתנ"
 יטרפו שמא חוששין אין עלה דתני הא הכי א' רבא ליה פסולה אמא' כרוב סחצה על טחצה אטרת ואיפסולה
 אדם בני ושני סכינין בכ' בשלמא אמרת אי זה על זה * רובא לסשחט את' לא רילמא מדרבנן ופריק היאכשרה
 לא האי אהרוי סמכי רילסא ניחוש רתיסא רמהו איצטרן- עליו ורימץ פגום קנה חצי סצא ת"ש הו עליהואקשיק

 אי אלא אתילסשחטרובא לא והאי רובא למישחם את' מחצה אמרת וא' כשר ואמאי כשר וגמרו שהואכל
 סיבעי זה על זה ידרסו שמא ארם בני ושני א' בסכין אסרת שחיטה לגבי דכ"ע ואסיקנא היא טרפה כרוב סחצהעל

 דחייה וה על זה יררסו שמא תמ דדח' אנין ורכי . ליה דאיכא עד נשרה ואינה כרוב אינו מחצה עלמהצה
 את שחט סרתניא עלייהו גופיהאקשי ראיהי היא בעלמא 'תר ונמצא המשוער רוב פירש . לעינים הנראהרוב
 הקנה למעלהואת ושט לסעלהאו הקנה לטטהואת הושם ולא השערה כסלא אפילו הסשויר על הנשחטהחלק
 מפורעת שהיטה ~כא והא ואסאי כשרה שחיטתו לפטה דסינכר רובא בכרכוה שאסרו כאותה קאטר המכררוב
 כקולמום העשויה כשחימה לה ומפרק סותיב דאיהו ואע"ג רוב אמרו והכא דמינכר רובה אמרו דהתםבעינן
 ואדרב רב אטר יהודה אררב ואנן אינון בעלמ' שעח המ כרוב מחצה על סחצה שאמרו וכלש לעימםהנראה
 ועוררהאעכרבהר'יצהקעובדא . ססכ'נן אלעזרואדרב אותו רואין אלא לעינים נראה שאינו פי עלשאף

 ושלשה בשנים ראישתחיט תורא ההוא התם דנרמינן רוב לא כאן אסרו . רוב הוא כאלו הלכבסראית
 אסר טימה שופרי פשופריה שקל יצחק רב על מקוסות הסשוער סטש רוב אלא הוא כאלו ללבהנראה
 בני ושני סכימן כשני משנתנו רבינו לסדובו ז'רא ר' ליה ולהבדיל כהנים בתורת תנע! והכין . לעימםוהנראה
 מקצת ששחט כגון טקומות ושלשה בשנים ופ" . אדם לוטר צריך הטהור ובין הטמא ובין החול ובין הקרשבין
 ושחם וחזר הקרקע את הרואין פמם כלש הסיטן הלל לך טמאה בין אלא הן מפורשין והלא לחסור פרה.בין

 את ריואין פנט כלפי מקצת ישחט חו- ועור הצר טן וכסה חציו לנשחט קנה של רובו נשחט בין לךלטהורה
 אעפ"י סיסן של היקפו ורוב חלל רוב רנשחט רכיון הצואר בעוף אחד חצי תנן . שערה כסלא לרובו חצע ביןהוא
 סשרעת שהיטה וליכא בזה וה דבוין אינן שהחתכין שמ בברייתא ותמא פסול שחיטתו בבהסה וחציואחר
 בסיכק שוה בהץף רהתכין כל שיהו איןחוששין 2כשרה"וכן . בבהסה לוטר צריכין ואין פסולה בעוף סיסניןחצא'
 למטה והאחר הראש כלפי למעלה האחר היה אפילו אלא מ קנה שנא ולא ושט שנא לא בעוף שאסרנו זהואחר
 ח"ל כהעלוהך בסרר משבחא אחא רב וכ"כ . החזה כלש דאסר אהבה בר אדא ורב . הא' או הא' או הנןדאחד
 יריה ונידחי דוכהא בחרא סימנין טקצת דשהט היכא אעזותב הא ושט ניהו ומאי שבמיממן הס'וחדאחד

 כער בין באירךגיסא סימנין אחריתיושחטהנך ברוכתא חותך העוף חטאת מולקין כיצר מליקה גב'כדתניא
 את ששחט כגון ז"לשש' ור"ח כשרה זהביןשלאכנגדזה או לושט שמניע ער כשר רוב בלא ומפרקתשדרה
 סחוור אינו ברפמ או למטה רעשט ואת לסעלה הקנה רובו או אחד סימן חוחך לקנה או לושט המעלקנה
 להו משכחת לא שלשה להו סשכחת סקומות בשני דא"כ התם ול"ת . האי או האי או אלמא עטו בשרורוב

וסט
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 השני השער השהימה הכשר בשיעור דהטניהשער השחיפה הכשר בשיעור השניהשער

 גי' יו ק""5 חיז'1 נייו שם עוד רויש ס";הוט ט י5מי יי1" יי' , 5% חהשבענע
 [-1'ןןהט":::ן"':ע "י"מ[י "ז 67"ו 'ס[7"

נ4'ג"ו%66
 גנסטס')

 י:"יייה ישחיט צרר 7קוק ג""גר הכותכאמר י%"')
 :גש'ו:::ך:מ :~י,י:י: 7"ת,ק,ג.ע.תסי6 הושט את שחם יכיתנ'א אסת העניז ים"מ 'מן 1%מ'4נביי
 4'::; ~וה:%בנהסה "פרק"" חג',ת"[ג7 ")"",ש למעלה ושט או למעלה הקנה ואת לממה 6ממי ג,)' גוס דקוקיגטהגר
 יש! '::", 2:ן נס"ס "ש'" ס"ס ';) ג'"נ" פ4 ז"ל ורש"י . כשרה שחימתו למטה וקנה 7ס61 ג;ר676סמיק ש')1וס6
 %:;יושהפשוי( %:;יצג:%,מנה טעט כאן שחתך סקוסהז ושלשה בשנים סר":י.טיס 5טף'טג
 ננהסה וה?י אהו שום תקג)קן ;;7;ק ג37ויסג;1ץ כלומר טעט סמנו ולמטה טעם ממנו ולטע7א ,,י "חו פטע ומקיגיגוי

 ייג ששח"י עי עייה ;:מ(י: ,%" גמ דאם כן לוסר וא"א הסיטן מן אחד בצר ונ.ולן גר' וגוימ6 וכון ,6'11 ט"ג"רי
 מ,;"י ו"ה ק:ג" סצטרפין טלן אין רוב החתכין סן באחד א'ן ן ו"מהג,ןויט:ו'51סרי'

 נ:ייהמרק,ן7: ';,
 ש"':י :ג :ץ מ'ן :"3יי:;ם ולא :ללו רוב לא ס'מן גרי,טתחימ :: נג"י5 מ נישגדיס,6

 !ח![ק 11 נ[רס "' י[7ט 1"י:י גח13ו1 "~;ו"'ן 73גו.ס"ממגר והוא לה מות'ב היא אבין בררב כראמרינן כשרה גמ' כקולטוםהעשויה

 : 'ן'ק'ס : "!1 ;;שז ל" ג"מי 7נמ "י6ג""י שחשה וכן במררון העשוי והיא . כקולמוס העשויה בשחיטה להספרק

 דחולין בפ"ק רנרסינן * כשרה שחיטה בסקום וכולה כמסרקהעשויה
 אלעזר דר' היינו לאו להו אטר סהו של.ש ושחמ שליש והגרים שליש שחט סיניה בעו לסורא נחמן רבאיקלע
 למימרא סאי שחימה סקום ואי . שחימה בסקום דילסא ורחינן , כשרה כממרק העשויה שחיטה סיניוסיבר

 כשרה ונטרו 'טהוא כל עליו והוסיף פגום קנה חצי מצא . קם'ל וליכא מפורעת שחימה כעינן דתימא טהוופרקינן
 רב מיניה בעא חול'ן דשחיטת בפ"ק כראמרינן בנקכ יפגע מעט שחט ול"ש לרוב וה,לימו נקכ בטקום שחמלש
 אזל פסולה ליה אמר מהו נקב במקום ופגע שחט כשרה ליה אמר מהו נקב במקום שחט יהורה סרבכהנא
 שחט 'שראל ונמר נכרי ששחט כסי נעשה נקכ במקום שחט שנא וטאי ליה אמר 'וחנן דר' לקמיה אבא ר'אמרה
 זה בענין חלק כאלו עליו לגלג כלוסר . נכרי נכרי עליה קרי נכרי ונסר ישראל ששחם כטי נעשה נקב כמקוםופגע

 עליה קרי שפיר רבא אסר לראיה דוטה הנדון דאין טעם ובלא נכרי לנמר נכרי התחיל בין זה לרבר משלבהביאו
 נפקא דנכרי בירא חיותא נפקא כ' שחימ ולא כוליה לטשחמ לישראל ליה מדהוה נכרי גבי התם דבשלמא נכרינכרי
 בארוכה יותר זה כתבתי וככר . נקב בו פגע ל' סה נקב בסקום שתט ל' מה שחטה סישחט הכא אלא אסיראהילכך
 אין אפ"ה רוכ שוחמין הסתם טן השוחמין שרוב אעפ"י בו נכשרת שהשחשה שאטרנו זה רוב . שוחט מיבשער
 יהורה רב אטר חולין דשהימת בפ"ק רנרסינן . ובהכשר הסיסנץ רוב שנשחטו בבירור שידע ער זה על בכךסומכין
 אלעזר ר' טשום אנטיננוס בן אלעזר א"ר סא' ברק לא ואם שחשה אחר כסיסנין שיברוק צריך המבח שטואלאטר
 רב ראמר הונא בדרב מיפלגי קא בטא' בסשא וסטמאה נבלה תנא במתנוזא באכילה ואסורה מרפה 'נא'בר'
 לך שיורע ער עומרת היתר בחזקת נשחמה נשחטה במה לך שיורע ער עומדת איסור בחזקת בחייה בהמההונא
 הצררין כל על סכין דהחז'ר כיון אוסרים ואין שנשחטו כעין ולראות הסיסנין לבדוק הטכח צריך והילכך . נטרפהבמה
 אילך נשממץ שהסימנין דפעמקם נשחטו כולןחזקה

 ואיי
 רשאי אתה אי הספק וסן נשחטו ולא שנשחמו הוא וסבור

 אחר של ורוכו כשרה שחימתו בבהמה ושנים בעוף א' השוחט תנן וורירין ולענין * אשור בחזקת שהוא מהלהת'ר
 ער אומר 'הורה ר' פסולה בעוף סיסנין חצא' שני בברייתא ותניא . הווריד'ן את שישחוט עד אומר יהורה ר'כמוהו
 'הודה ר' בתומפתא תנן ובהריא הוורירין את שישחוט ער פסולה יהורה דלר' שמעינן טהכא . הוורירין אתשישחומ
 התם דגרס" כאחר כולו וצולהו הואיל כעוף אלא ' 'הורה ר' אמר ולא . הוורירין את שישחוט ער פסול לעולםאוטר
 אבר וטנתחה הואיל כבהטה אבל . כאחת כולו וצולהו הואיל בעוף אלא יהודה ר' אמר לכל לא חסדא רכאסר
 ולא ררסה משום לא בהן ואין שחימה טעונין ואינן הוא רם סשום בוורירין יהורה דר' רמעמא , צריך לאאבר
 ואמר- אלעזר א"ר הכי סכא ההוא ליה אמר מהו בהן ודרם בהן שהה יהורה לר' וורירין ירמיה ר' דבעי שהייהמשום
 בשעת ולטה . וכשרין שחימה בשעת מנקנן 'הורה לר' וורירין יוחנן א"ר הכ' אלעזר לר' מבא ההוא אמר רגילה

 דם חאש עריין טפרכס שהוא כל והילכך . קריר שחיטה לאחר ונפיק דם חאים שחיטה דבשעת משוםשחימה
 שהימה בשעת חתכן דלא והיכא . יהורה כר' בוורירין הזהרו בברכות דאמרינן יהורה כרכי "וקחיל . וריווטנקבן

 אבל אבר אבר שיחתכנו ער סבשלו שאינו ל~מר צריך ואין כאחד אותו צולין אין הדם 'תריר שלא ער לה ססוךאו
 בעוף אמרו ולא . הוורירין נקיבת צריך אין אבר אבר שטנתחה דכיון מבהמה גרע דלא מותר אבר אבר סנתחואם
 אבר אבר לחתכו נשרעתו ואפילו הוורירין את לשחומ שלא רשאי אינו כאחד כולו לצלותו שדרכו מפניאלא

 הוורידץ שנשחטו בבירור ביורע אלא כאחת כולה לצלותה אסור נכו ובהמה ' כאחר כולו ויצלנו שי שמאדחושעךן
 וכטו באכילה אסורץ אלו הרי חם שהרם בשעה הוורירין חתך ולא כאחת בולן בהמה בין עוף בין צלהואם

 אבר בחתיכת ואש' לעולם פוסל ולא * הוורידין את שישחוט ער לעולם פוסל יהורה ר' בבר"תא וכרקתנישכתבנו
 והא פסול ולסה אסור למה וצלה עבר אפילו לשאול לי ויש . שאמרנו כסו בישל או וצלה בשעכר אלא קאסראכר
 דאיב מידב בשפורא תלייה דמי שפיר "ררה ואפ" ומלחיה חתכיה דאממיק אומצא האי הנשה מר כ%אמריק

את:ביה וש-
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א ,ן4ייי("ישצי לשן ן ג'"הנ,", מש-4מש  "ייק ; 1:נ:פי" מיו: ג::1:למפ 
ג:"

 מיבלנוינ'חא 1:וייר"ב,
 נ בהי'היעי שימה יא העיף :שי

' 
 3%ה ית')ס סס,סס "טהע שבנוף חומין אבל

 הס(וק"את
 %פם ש י :ג(,ן:11ן:ננבנ::גנ':"ו,1:;:' ץן%נ 6 6סור )"סיר( ת)י"ס 3ו6 טאי מ"מ לשאול לי יש עוד * אסור והילכך לגמרי רטא נורא שאיב ן-לא יש אס .
 ששנש שן[::ן%שי1'"5:1ן"ן%ן,מ:':;מ1ו
 "'גר ט)י%,עץת:טי חיו" כ% בפרק נמ' וראמרינן דיקא הוור'י'ו את בשחתמ דהתם לוסי יא'פשי שהשתי שי:צלו או"י%'11"% "" ין "יי וי ב:: י":"'נ י":: 1,לנן(ןן,:,"י.ון"'"18מש
 נסכסם,יסס6% סי "פיקתס דם מכל'ע 3פשה שהצא ידם כהטה של סןיקקה השיכר הכשי :ב::ג,נ::

 ס%טג,ג'ץ זס1ס,ש:נ שבף בשלא הא דסשטע אמור באומצא מינה לטיכל יאיבע' באיביים:ן::::%.י:י!

 524:ל'הו?:
 סטש, ברחתך נמי ר"יא ריורידץ את כה לשחום צרץ- דאין ואע"ג שרי מפיקתה

 ג6 )1),סו ו"ס,ל שויוא

 אמי%נצ יטי:6ות:שט)ת:2 דחוק ווה . האש גבי על שצלאו או 'פה שה שלחו אא'כ באוסצא אסור ::לת:::::י
שי קאמר לגמרי פומל לא ע"כ דהא לך שבוותדע רם של הומין ניקור ובלא ע.. יוובנקשהשהכ %י ,%1!ן!";% ] ץו::י.,"(":יב,%י. %:ייג י;:ייןיי'ןי"וןו,::'ןי,1"'זו':,,ן",'ן
 לאחרצלייה ואפ" דם חומי בנירירי תל4תא דאיכא אומר אנ' ואף איברים בחתיכת תקנתא איכא דהאשה,טתו

 הוא הרי הבשר שבלע ומה פולמו כך כנולעו מוליאתא גבי קח"ל הא בשרא ובלע חוטין פלמי קא הא אטרתדטאי
 שהחוטין דכיון החוטין עם הבשר מן ששול צריך צלייה אחר חומ'ן נוטל דכשהוא מסתברא טיהא ואלא . באורפולט
 הבשר חמישת כח ואין נבשר דם קצת פולמין חומין עריין האור מן ששלק אחר לגמרי דטן מידי 'וצאין אינןבעצמן
 ושול חוטין ל ושטו צריך הילכך טפעפע איע ורם המ להוך הס ליה והוה האור מן שנסתלק אחר שבלע מהלפלומ
 לאחר קורעו קרעו לא דמו את ומוציא קורעו הלב הבשר כל בפ' דתמא הא סברא להא' איתא ואם . סקומןאת

 ונוטל רמו את ומוצ'א קורעו * פולמו כך רכבולעו משום רמעמא שני בפמח צולין כיצר בפ' ט"ר ואיכא .בישולו
 לא ס'נ"הו דנפק דמאי טשערינן וברידהו שבו דם חומ' בכל משערין בקדרה בשלו ואם . קאמר הרם טקוםאת
 כולו וצולהו הואיל הכא דמרקאמר שכתב סי יש הוורירין את בששחמ ואפילו בקדרה שלם עוף ולבשל .ירעינן
 רהא י ותרע . שבגוף חוטין כל שיחתוך ער לא לקדרה אבל וורירין בשחשת ליה דמג' הוא לצלי רוקאכאחר
 נפרק וכראטריק שכנוה חוטץ חת'כת כלא ליה סנ' לא רגי ואשלו בעוף וורידין כשחיטת בבהמה אינריםחת'כת
 רוקא לאו תרי והני ומא סשום ורלועה דירה רמא טשום ותרי תרבא משום תלתא הן חומין חטשה הנשהגיר
 חוטין חתיכת בלא להו סגיא לא הכ' ואפילו לוהיירין מיקרבי רהני משום נקמינהו ולרבוהא קאטר הני אפילואלא
 אלסא קאטר טנינא התם רהא בעיני מחוור ואינו ז"ל דוד בר אכרהם ר' לרב משהו באיסיר כתוב וכן .עצמן
 להן טעניקין ארבעה גב' בקרושין וכראמרינן . רוקא לאו דהתם דמנינא לומר אפשר וא' . הני אלא צריךלא
 טינחהו גטרא שתיק לא ושייר רתנא היכא דכל חרא הטקרא את עוקבת הלכה מקוטות בשלשה גב' בסומהוכן

 טשום ותרי תרבא משום תלתא דקאמר שאני דהכא ותו . והכ' הכי איכא והא ליכא ותו מקשי קאואקשדי
 הוי הכ' תיטא לא רא' ותו . דוקא נמ' דטא דמשום תרי דוקא תרבא טשום דתלתא היכ' כ' ראלמאדטא
 דוקא תרי דהתם ל' ססתברא אלא מרתרבא מובא מפי דמא חומ' דהא לטועמ ומרובה למרובה טועמ טניןתל'

 דרה שפני לא תרי דהנהו ומשום . שחטן לא בק הוורירין את שחט בץ קאטר פסיקתא וטילתא איכאוטעטא
 אבל בבהסה בין בעוף בין בנופן סחתך שהוא עד איברים בהת'כת סגיא לא והילכך שבגוף חומין כשארוורירין
 אבר אבר שחתה או שח'טה בשעת הוורייץ את שסחתך כל בבהמה ולא בעוף לא צריך לא שבגוף חוטיןשאר
 ואי . לקררה הרין והוא נר4נ דמילתא אהיחא אלא רוקא לאו כאחר וצולהו הואיל הכא ודקאטר . שחיטהלאחר
 וכן . כדאמק הא כי בכל שאיב מישאב נורא אמרינן ולא הוורירין חתיכת יהורה ר' בעי לצלי דאפילו קמ"לנס'

מעו
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 הח~ו:שיה. שה,כתי שנמר קורם בו וכיוצא באש שנכוה או טן לאחד ראינו ולא טקום בכל שלם עוף לבשלנהנו

 :::מ 4מי פ המרפיות שאר אכרוב ואח"כ רובו את תורה ישראל של ומנהגן סזה בהפך שנהגוהנדולים
 :נבמ י%יתיום : בלה בנופן חסרון שיש בירך רופפת שהיא הלכה כל כירושלסי וגרם'נן .היא
 5:י::י:'ג מר ררש טרפות אלו בפ' נרסינן . כן ונהת נורג צטר סה וראה צא מיבה סה יורעואינך
 :גיס2ג"בקי%ח ורואה ת"ה ושמש ושנה שקרה כד כל של מפרריעה השובר ולענין . כו' הם נביאיםשאינן
11:ךח;%ן"%1 כי כפיך יגיע ע"הא לעצמו מרפה אטר  הבשר כל בפ' גרמינן . נפשה  שתצא רךרםברגה
 :ק"יייש'"ין"ל, שאינו כלומר י וטוב אשריך תאכל קודם כהמה של מפרקתה השובר חתא ר' סשוםשמואל

 טףפהפ"יןהי"ן אלא שלאחרים יותר לעצטו ס'קל אתריבשומבליעשתצאנפשהמכביראתהכשרוגוזל

 יגנ:ה2:ןן:ב:::'" מי ממדת וזה באיסהי שלו את שונא את ונוזל הבשר אה מכביד לן ואיכעיא בא.בריםדם
 יך"גי:ג(ג.:'ך" מעם לאכול ונהנה בשלו שטסתפק בע' אי לרידיה הא באיברש דם דמכליע משוםהרבים
 .חיי%:ץ; גיא:ל שאינו למה מתאוה ואינו כפיו מיניע רם יטכל'ע כיק דילסא או רמי שפיר באומצאלכוכל
 שפטה.  בשמ*שומ : בו שמצאמרישת ז'ל. אלפסי הרב בהלכות הא וכן הםפמם נרםת ה,אי מ .ע;חע::ך מחמת שלו את ששונא מי זה שיוםכלל תקו. באומצא מיניה למול אסור נמי לר,ריהבאיברש
 דתגס ען%: את השוחמ . רוטוחמבפרק שנינו לקררה הא ליה ממפכ4ו באוסצא דדוקץ שמעעןומינה
 ייסיסנשעת ::נד ער אוטר ר"גהטמוכנת ממקומו רם רנעקר ראע"ג דסי  שפ"- ליה דטלחכק

 יי הה:1 יא 'י""י דיה אומר ר.א וברגל ביר שתפרכם נרע ולא הסלח ירי על הוא יוצא אחר כסקוםונבלע
 %ן.יהגי"גי:ש בלילה השוחמ אף אר"ש זינקה אם כהתיכה הדם דנצרר נכ על דאף דאסמיקסכישרא
:צ14אג":%1:ג סלאש כותלש ומצא השכים ולמחר ובלא לצלי וה"ה רמי שפיר לקררה אפילוומליחה
 י,ף ח11 אניי:י,דחי:י וחכסש ר"א כמרת שזינקה כשרה דם אבל . הנשה גיר בפרק וכראיתא סליחה ובלאחתיכה

 02 י טיי1 שת עד לצלי ואפילולעולם וסלקא מיניהימיכל
 ש::י:יר%,:1ט רקה בהמה . גמה בהמה ואחת הספרים כגרסת הכריע ז'ל והרמב"ן . בסל"ההואפילו
גיי1תגי%ך'ההא שאינה פמולה החז'רה ולא ירה שפשמה קשה עבירה שזו הבריות את רם וטאכיל קאמרמדלא

 ק:ך איאש4"" בשהיתה בד'א בלבר נפש הוצאת אלא ומשום * דכו שפיר לצלי או לקררה וראי אלאמ כשה.א
 ש;;;-'.והנ1יי:נ:" הס'טנין מכל אהר בה אין אפילו בריאה ובאומצא בתיקו וסלקא 4שכיחא לא ראוטצא חיישינןלא
 .':(:ג:מ ךו':ד' ארעת'ן תיסוק ואמא' רשריא ממא' חומי ביה בראית ראי הוא רם חוט' ביה ברליתאומצא ב1ני?גחמיג טסוכנת בגמ' עלה ונרסינן . כשרה הללו הא' כרחין בעל ל' תטיה דס'לתא ועיקרא . אסורסיהו
 גננ"גשהא:1ן' תאכלו החיהאשר זאת רכתיכ ראסיא את שחמ לא הבהמה את שוחמ סחם דר,4! אמורדם

 "ונ:1:י4'ע:עיי לא חיה שאינה אכול חיה הבהמה מכל אטר לכל לא חסרא רב אסר לעיל כדאסרינןהוורירץ
 :1:2%::ן וחלכ סרכתיכ רשריא ואמיקנא . ת'כול אבל כאחר כולו וצולהו הואיל בעוף אלא יהודהר'

 יגי1לשב לא ואכל מלאכה לכל יעשה מרפה שלא וכל , צריך לא אבר אבר וטנתחה הואילבבהטה
 נשיי סשמןאה היאשאין זו לי למה חלב חלב תאכלוהו וכיון אסור דם חומי בו עדש בשר הוורירין אתשחם
ה:ךנ:? אחרת לך ויש מבשרה חלוס חלבה דהא אסור אמאי הוא דמ חומ' ביה ברלית אום3אדראי
 טיביגק:נתיחו ה' אהה ואומר רכתיכ טהכא ואב'א לצאת ממקוטו מתנורר האיברים דם השחשהדבשעת ש :ןו.:ם טסוכנת. זו זו וא' מבשרה חלוק שחלבה וי"ל * מותר זה הרי פירש שלא וכל הוא האיבריםדם
 חוך %" פ' ישף נבלה ממומאה לא נפשי הנה אלהים חוזר הרם ספרקתה וכששובר השחימה ביתדרה

 'שאווונ:י*::1: . עתה וער מנ;;ור' אכלתי לא ומרפה ונבלע זה סמקום שפירש דם ל'ה ור%ה בבשרונכלע

 %לשו".:נ אי מעולם כום כוס בשר אכלתי שלא ולישנא רכא לחוץ כפהיש בזה שכיוצא וכל זהבסקום
 : תי" ישואי היינו שריא מסוכנת בשלמא אמרת : משמע הכי באיברש דםרמבל"!

 הי :מאס נינ" הגאונשז'ל ר?ות'הדןחזקאיובשםמה ר14לישיהשער השל"טי השער אסירא אמרת אי אלא ריחזקאלריבחעיה
אמ-ו השחיימתירתן: ואין בהן נמר1ן והעוף שהכהמהברברים

וסם,מ2 , אסור נכר' בשל דרי""וגק;ל
 כשרם.שלאאשהאלא ממידת זו שגם כתב ז"לוהרמב"ן חסרון מרפהע שאין האמורין רץ אכתובוך:ןץלה

: דמיא היכי התם וגרסען יהחמירות הטטכנת אח כשוחם והעוף הבר%הבנוף

 כר הונא רב עומרת ואינה אתעה שמעמירין כלמסוכנת ואח"כ , ווחימה קורם ראשו או ירו שהוציו!ועובר
 בר רסי פקלות אוכלת אפילו אטר דרב משמיהשלסא כעובר לשחומ שהתחיל לאחר הנאסרין ריןאכתוב
 אמר פרכום ואיזהו , קורות אוכלת אפילו אמריחזקאל וניקבו הקנה את ושחמ לסימן סיסן בין .דושהוציא
 רבריס ואלו עושה המתה שאין דברים העושה כלשמואל ששחמ סשהו אותו וניקב הושמ את אוששחמ טעיסבני

שהטתה



 הביתבךק של"טי שער שני ביז הבייזמשמרת 56 הקצרג'ת
 .,5ק גו ,""ן וג 6"ו גממס 5וגיס ג7ין שם עוף ש שטמש4

 גר ג"טן רג %ר טס,ננ0 גריןסרגוסגגסטס עורכיזב סונ"
 1)סק!1" !ה)1ק 5ג;סו מ, הכותב אמר:ד:,ייי:':יג22 נט6 נ"טן לג 6טר סחיטס ג0ה)ה ס6ירי סרכ,ס ',חק : נו' ;גון ו"י;, וג,' סח,עס גהח,ה ס6"ו, ש,ש 1ףאד5ישה

 - ן ר0ט )ס "טיו6 ס"ר )1 "6ין נ"ס
 כסגיס 1)סהר ג),)ס סס,הע "ף סתע.1 ר

 פירט "!יעור רגי נ5ו0 סו.;קס גסרס וס ט,"יס ג,0,יס וט,6 וס סש ו!ו5ר סו6 גט!65 !'ט;6 ד5!"'ס וסחסח גויינ.טא
 סרגוס ס,י ,ויגקס גט10י' י"טר 51)16 גגה ,י;קס ססהס ו"ן סרנס ה.ה א'נה דהסיו,א"זי

א:2 י;0יע: י:י0 ס:ן)%ש: לי מיפרשא לדידי עק רב אמר ששה שהכ,ווה כ,וט כ) ;1מרז 1"%'ןינר דגר,ס" וה'אהסטננח  1'י 'ן י 
 דית6מחש ופשמתה כפופה 'דו היתה שטואל דמר יניה וגהש ומהעק . 6מת ט"

 ג00י~
 סה'טס

 :ור :ונו2ו%ס::ן'?
 ו,.ין

 גג' סנחגו
 6) י' יימי6! "יס"ן טני::::מע:נ % גן:;ן:%,2ע דברים וכפפתה פשומה עושה שהמתה דביים

 "ג'מיגג"
3גמי6':י דקה בהסה תנינא קמ"ל מאי עושה המתה שאין

 ליט6ו '
 '?:2 ט0)'

 סג": גי0)' )יט6 ,טרססחיטס החז'רה הא פסולה החזירה ולא ידהשפשמה 7ק";י 7ס" "5י;6 סןס 7סמי6) ואין ובושעישה

ני0,יןטי%י%גך% כגון ה"מ נא אמ ' 'ין וז. 7יגי ג6 ,ע, ר'ג'0 גוקי.' 6," וקה ברי.מה1
 ~יויק מס,ס )יס מסטע וי"סני וכפפתה וחזרה ופשמתה כפופה ירהשהחה ס6 )יגס )יס !יק !ט11ס ,ס 6מי1 'ולא בי,יהאטה
)';"אבלפשוטהוכפפתהלאקמ"ל,וקיףלכשסואל ס"ה'סס ג'ה נ,ח,י כמו"! 7""ר 5ינים א.1הריא-ה

 יס טי6יס וט0!ייקג'0
 סקו סגית גות)י 11מ" והילכך * אדשמואל דפליג סאן אשכחן לא דהא ךג'0 נו. -ץ ס" 6" %" ג:יג(%"%ש:
 וגס6ומי סנר ווגסטי6יסוס זה הרי וכפפתה פשומה היה היתהאפילו 6ק טחע נמץ שם עוד הו:,ה5וטס!ו:צגה

%::גססיט6טסץ4'"22ס:יגךן פ'רכום ,צהק בר 3חמן רב אסך .פ,,.כוכן ,6,5גסקוגרוג~'. גגסיס~א.1
 ,סיג,ס ;יסס %" )"טק כשרה רם סלאים כותלים ומ3א השכים ולמחר השוחמ אף שמעון א,ר דהנן להאמינא מי;יירי גחו6 נ,0יס ס)כ0'י)ימ מנא נחמן רב אסר שחיטה בתחלתששאמרו

 1 ש:ן ימי%0א:2יגש:' בסוף אמרת ואי שנינו השחיטה בית כותלי שמואל ואסר אליעזר ר' כמרתשזינקה
 גי60.6 גר )כ)6.ם פיטסג . שחיטה במוף שאסרו פרכום אטר רבה * זינקה שחימה בתחלת רילסא ניחועושחימה
 06 כתש:ון:%,"טעור קא שפיר והא למירק ואוא , רלא שחיטה אסצע אפילו לאפוקי ממש שחשה בסוףפי'
 גס 1ט61סנסטס ' דילמא ניחוש לא דאי הוא שחימה בתחלת כרחין רעל ממתנ' יצחק בר נחמן רברייק

 טגר . שמנו השחימה טת טתל' דקאמר דשסואל ליה "ת דרבה יל . זינקה שחימהבתח,ת

 %יגו"
% %  מותר 0י 

 וי2י 4י' :4':וווצן נתקרב שחשה ובסוף הבית באטצע ששחפ לה וסשכחת הבית טתלי כותלים סא'אלא
 ע"ג ע1טי יסהיטת ייי"יעו ואסר * כרבה וקיל'ל * זיריה שחימה בסוף ככותלים כשז'נקה כרחץ דעל כחעליםאצל
 הץ%:ע22,וויו%ג6:10 החז'רה פמולה החז'רה ולא ירה  שפשמה דקה בהמה סתנוזא הא ט הלכתארבא
 וסני מ 6חר ,ג0נ "סירסמייס כשרה פשטה ולא שכפפה בין כפפה ולא שפשטה בין כרנל אכל ביד נד"א *כשרה
ט'!' כפפה ולא פשמה בין פשטה ולא שכפפה נץ ברנל בק ביד בין בגסה אבל בדקהבד"א
 אלא רפרף לא אפילו דנרסינן נוסחאות ויש פיטס זה הרי בזנבו וכשכש בעי% אלא רפרף לא אש' ועוףכשרה
 יוסי דר' סשטיה ראמר יוסי בר אלעזר ור' מתמ' כפתם לבהמה אפי' פירכוס הוי נמי זנכ ובשכוש הלכה וכ! .בגפו
 לסימרא לאו בזנבו אלא כשכש לא אשלו ונעוף בנרייתא ורקתמ . מתני' כסתם קיי"ל ואנ; אמהנ" פליג פירכום זהאין

 . קס"ל פירמס הוי דלא סבור הייתי הוא קל דבר בעוף זנב  דכשכוש דכיון ליה איצטריכא עוף אלא לאדבהמה
 במתרזת ואוקיסנא פירכום זה הרי בזנכה וכשכשה רע' והמילה נועה דאסר כרב טרכוס הוי במתרזת נמי רעיורנדלה
 ססכת של ראשון בפרק נרסיק . הלכה וכן לא קיה בדעמי אבל קליה בדעבה גועה נמי וכן * לא שותתתאבל
 ניחר העובר חי תשעה בן אפילו בה ומצא הבהטה את "השוחט . לפירכום דקה כבהמה היא הרי גמה חיהע"א

 שחימת קודם לחוץ מאיבריו אחר או ירו את העובר הוצ'א שחימה בלא הניתרץ בשער שיתבאר כטו אמובשחימת
 מרפה ובשר אלא לומר צריך הכתוב היה לא תאכלו לא מרפה בשרה וכשר שנ' כמרפה אסור בחוץ שיצא מההאם
 בפנים שנשאר מה אבל . היא אמו עובר ומחיצות אסור שהוא למחיצתו חוץ היוצא בשר על לימר אלא תאכלולא

 ששנינו לפי יוחנן ור' ושמואל רב כו נחלקו האם נשחסה כך ואחר והחזירו רנלו או ידו את רעוכר הוציא ,סותר
 עצמו אכר רב אמר יהודה רב אמר כנמ' עלה ואמרינן סוחר והחזירה ירו, אמ רעוכר והוציא לילד הסקשהבהטה
 ואקערנן אסור עצמו אבר תרוייהו דאםרי ושמואל רב יהודה רב ואטר . תאכלו לא מרפה בשרה ובשר שנא'אסור
 איריא מאי אעובר א' חוקשינן . אעובר לא ורחינן אאבר לאו מא' מותר והחזירה 'דו את העובר הוצ'א מדתנועלה
 עצמו ואבר סותר חתך מקום ירו עובר דכשהחזי חתך למקום אלא צריכא לא ואמרינן . נמי החז'ר לא אפילוהחזיר
 היתר זהו דתניא בשל, דזרוע בשמעתא הנשה ג'ר בפרק וכראטרינן אסור חתך ומקום אבר החזיר לא אבלאסור
 עולא . שרי הכא אמור בעלמא חתך מקום סר ראמר , חתך למקום אלא נצרכה לא רכינא ופ" , איטר מכללהנא
 שסצינו לפי ת'ל סה תאכלו לא מרפה בשרה וכשר סרתניא 'וחנן רר' עליה ואתזכינן . מותר עימו אבר יוחנןא"ר

 כמרפה רבה אמר לטרא מאי מרפה ת'ל כן זה אף יכול מותרין והחזירו לסחיצתן חוץ שיצאו ובכורים שניבמעשר
 * ת'ובחא עחנן א"ר דעולא תיובתא אטר למחיצתו חוץ שיצא כיון בשר אף הוזר לה אין שוב שנמרפה מון מרפהמה

 עצש באבר יוחנן ור' ושמואל ררכ פלוגתא סוקמי בסורא . אמור עצמו אבר ראמרי ושמואל כרב קיי"להילכך
 לירה אין או לאיברש לירה ביש ופלונתייהו אסה- עצמו באבר מורה יוחנן ר' דאף אמרי פומבריתאי אבלוכראסריגן
 לאיברים לירה אין אמר יוחנן ור' לאיברש לירה יש רב אמר המ מתט טסברית%ו התם רנרנךקל~ךכרים
 מיעומ רלמשר ואמרינן יוחנן ה-' רב בין איכא מא' כלומר שכפנים אבר מיעומ למיסר בינייהו איכא בינייהוסאי

אבר
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 גהןס',56'1ינקס11%סמי"ג1גןמסטסחי

 רוגוניחרגס"יג"
 לא '5שמ א?.לו )יז" 61.ן ג6גל'ט )יז" ני5 גגמ' מנ",ק, כממ)ושס 1ג) ~ססו.רו ר31 מממת יס61 יוג ס6' ו6פי1ו ק6מר סיס6 ר.נ וס ד6ירום 4 י:ש:וי:% ה"י" "1 סס,.ר, ון6 "' "גר סו1י" ג.ן רו 6ס ססער ,סוני" סי61 גיין מ1ן, גסמ.סס וו"ר חי ט' מן 4ע מ1 לומי צ-ר וא.1 כ"מגל ו,נס,נ )סק5:ס גזי סו6 הכויעב"נק5"ו16ס אנוך

 . "ונש ~ה הף גספה דגו.ס "מר גו!ן ו6"רי )6גייס )סהימס "וי דסו6 גי,ן6גר

 יע יכ'"יטיי
 ,,,,,,.,,,."., ג:ז: .י:י." ךטמפת 2! ,ן :מןשס (%ג י1 של רובו כלו'שוא בינ"הו איכא שבפנים אבר גגמעוגר

דמטק"
 ידו את העובר הוצ'א . הדור דהרור כיון ד'לטא או רובא 4ה נפק הא אמרען מי טהו ש ט צ י :בם לרובו שהש4סו ער והחז'רה ירו והוציא וחזר והחז'רה 'רו עונר הוציא לאיברים לירה )ש סת6 מס 611, ק
 רובא ליה נפע הא אמרינן טי טהו לרובו שהשליטו ער וחתכה ידו והוציא וחזר ווווזכה 6מ1 ס"'סח 6"ר מ1מוגס"שס
 ט1מי2נ

 רבר הכלל זה י ט' שבמעיה העוכר טן חותך ת"ש בעינן אחת בבת חבא דילטא או 1 מב6 6ש'
 ::י:;זנ4:גגןג: י.:עי":ה ן .יי- ן..י.י.י. לאיתוי לא נוונא האי כי לאיתויי לאו סאי יאיתויי שתר נופה ושאינו אסה-ה גופה שהוא סח'טמ ס61 היי סגונשטס
 וכן והחזוה ייו והוציא וחזר יהחזירה רו א דהוצ כא ה יממתברא אחת בבת מלונולך רמעו6 ג'ס סכסר סימנ'ןשו"ינמ
 גנמר"יי6'מ"

 ר6ו' ס6'ן מס
 אשר שיצא מה בחוץ לעולם רובו אשתכח דלא כיוז לרובו שהשליסו עך נ11נא החיכ,

 ידהואךסיקך ג% '. ג"גו%י "ן%יממ::י6מו
 תטצאלומרכקדהדור זאם :ן תל נש ה:שנ

 אפילו כלומר ליה שדינן רעובר רובא בחר דכראי אכר מיעומ לן ומיבעיא אברבמיעופע,ו
 שיצא טה עם להצטרף שלא כלוסר ליה שדינן אבר רוב בתר רילמא או שבפנים טה לאסור שבחו,ן טה עםלהצטרף
 דלא פעףמא ואטרינן , למחשתו חוץ שיצא לפי אסור וראי שוא טה אבל שבפנים מה ולאסור רוב לעשותבחוין
 ההוא ליה טיבעיא וקא אבר ברוב חצע שיצא כנון לו סיבעיא קא כ' אלא אבר רוב בתר ואזלינן העובר רובשבקינן
 ויאמור רובא ליה והוה בחוץ יצא שכפמם אבר מ'עומ כאלו לושעחשב כלומר אבר יוב בחר לסישד'ה טהו דעא'מיעוט
 דנפק הכא אבל אבר רוב אלא נפק דלא הוא דהתם לאברים לירה אין ראסר למאן אפ" ליה מיבעיא וקא שבפניםטה

 טחתך לילר הטקשה מככרת ת"ש ואטרינן . לידה 'ש אסרינן הא בכי לרידיה אמ" רילמא אבר ברוב עובר שלמחצה
 ככולו דרובו אשטועיק לא השתא עד סמש רובו אילימא רובו מא' יקנר הריוה רובו יצא לכלבים ומשליך אבראבר
 עובר רוב שבקינן ו-לא וקמ"ל אבר בסיעוט רומ שיצא כנון לעולם לא ורחינן * אבר ברוב חצ'ו שיצא כנון לאואלא
 אבר ברוב עובר של רובו ששא בין אבר בס-גומ עובר רוב שיצא בין הילכך . אשעהטא ולא אבר רוב בתרואזלינן
 אלא מתר ואיע קחיטה בם'נו שאין לפי מת נק ח' בין שסונה בבן שאטרמ אלו דברים . אסור נפמם שנשארסה

 זה הרי והילכך האם בשחיטת מתר א'נו רובו טמנו שיצא כל חי תשעה בן אבל טת תשעה בבן א"נ האםבשחיטת
 בן אם והלכך כילור זה הרי ראשו סהוציא רתנן כילור זה הר' ראשו העובר הוציא , עצמו בשחימת וניתרכילור
 בשחיטת מתר שהרי לכשישחם סותר ח' תשעה בן אבל אסור מת תשעה ק נמ' א' מת בץ חי בק דואשסונה
 וטצא הבהטה את השוחט וכן העולם לאויר שיצא לאחר בין העולם לאויר שיצא קורם בין פרה בטש קלומ .עצסו
 רגלו או ירו שהוציא פקועה בן חלב רין יתבאר וכן שחיטה בלא הניתרין בשער בס"ר דיניהון קזבארו יונה דטותבה

 בפ' גרס" הטרפה מן שנולד וענל טרפה ביצת ד'נ' עם המריפחק בסוף הנשחטין טן השלישי בוער אטו ש"'טתקודם
 אלא לקיש בן שטעון ר' אסר לא רבה אמר כשרה הריאה ניקכה ואח1כ הקנה את שחם לקיש בן שמעק א"רהשחקט
 שאר ניקבו אבל דמיאן. בדיקולא רייאה ראנחי כטאן רובו או הקנה ששחם וכיון בקנה תלויין ר'4וה וחיי הואילבריאה
 טאחר דרא ר' יה טתיות חיות. לחצי טרפות חש הושט את שישחט עד הבהטה הוכשרה לא דעד"ן לא סע"םבני

 ואמרינן . חיות לחצץ מרשת שאק ז'רא ר' רקסכר מע"ן בבנ' לי מה בר'אה לי מה ורוזרתה מרשת ס'טני בהש%לדו
והרר
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 אבל , טותרת לישראל בק לנכרי גץ היכך כאכילה ניקבו יייא י' יבעי מטאי יבא ב" "י ב4 ""2ש
 בשר דוצרה התירה שלא לפי והרוטכ העור בפרק בר"תא חיות לחצי טרשת שאין דקאסר סיהא ::בנש:יבנ:2 רהא ברישא כיאיתא לא נכרי ידי ועל משרה כבהמה זירא ר' ביה והדר הכין ופירושא ז"ל "גךיב:יבי נטי חשי ישראל ירי על נשחטה ואפ" טטאה נבהטה נרש"י כך * סהו למיסן סיטן בין ג:ניסעיץ ח.הה אגל .סשכגת
 שהיטה לאחר בפורש אלא נפשה  שתצא ים ססנה הפורש בפיק מדבש ב'ה דהדי ייעינז יממאי גהו גו.שהשוה

 הריזה וניקבה רוךיה אע שחט יענץ . שחשה אעה טמאה סיסן טצטרף טי סהו ישט שישיט ורם ב:: 2"2:י
 לקיש בן שמעון כר' קיי"ל זירא בדר' ששרשנו ה8" לפי סודי לטהדה כמסו שמ למם' ראשק 22:ץו2

 ריש דאמר אע"ג רילא בדי דפחאמאןיג
 סשמיה ההיא בסוף אלא לשחשהאינה השוחט נ% לק"ט ייש מעים בני נקבו שהרי להכשיר בא גשח,יה ט,תו"יי

 הושט את ליטוחט וה"ה לא מעייןבני שאר ואבל הן י א"כ נבלה 3!ידי נ.ח של החם.ש,בשער
 ניקבה אבל בושט תחיין סיץ בני שחיות מעיין בניוניקבו לא להכשיר בא לא דשני כיון ד,למא האם12ן':זשהעה

 2"ש="ה2:ה
 אחר הלך תורה בשל טחטיר ררבה כיון חיווז לחצ'טרפות אחא רכ ואמר דהכא מיהא ביה והדר י:?ני:::2:: שאין ולוטר בנריאהמהלי עליהדרכהיחיות. אלמאסניראליה

 בהלכות לקיש דריש הא כתב לא 1"ל אלפם' והרב .הםחמיר אלא ביה הדר לא לעולם לרבינא רב בר מסה.צתי ששו נלש
 ר"ל שאפילו לדבריו מעם ונהן ז"ל דוד בר' אברהם ר'הרב דלא דאטר דרבה אליבא דדלזמ ובעיא ,:ן הק'.ן יץ:". טשם כתוב ראיזי וכן בהלכה אותה תופס שאינוונראה . חיות לחצ' מר1ת דאין מבר נ,,סבר ל,  שא.ן . אס,יתיח

 הושט נקובת מרפות דאלו טהנ" טדאוקי ביה דהדרא'פשר ותיי הואיל בריאה אלא לקיש ריש אמר מ(::נסך"ש:ץנ
 ששהט יכי יהר במקיס שלא כששהט הנרגיתיפסקת ילפי ינעא היא בקנה יזלוייז ריחהשם].הןיייב

 את שחט לקיש ריש והאסר הכי לקיש ריש אמר וט'עלה שאין כשרה טעים בני ניקכו בין רויאה ?ןיאז:%:ג2ך

 וסהדר אהדדי קשיין לקיש דריש תרת' הני אלטא שחימתה אחא רב אטר . חמהמיר אחר הלך תורה :?נבצג::: ייה תהני ולא רטי בדיילא דסנח כסאן ' דבשל מפי דטחם'ר כרץ קיי"ל חשעך 1 וה
  דאחרי,א, סעייהו הי  ירוגן ולא מיניו-ו רהררבתיאהוא קיש  בן  שמעון מריב ש"מ יהב  בי  נש:ינגשאצ:4

 ג::ו:%:ג:ן: :כ?כ:.? 2( :ה ה1 ןז::ג -11:ע
 בעי מרקא ססאי חית לחצי טרפות דאין כוהאואסרזירא בני המימנע שנשחטו דנל לק,ש לר*ש ל,ה .צא צשיא נו.,והתג
 הדר לא לעולם אחא מע,ם:נ בגינקבו הקי דמיאן בדקולא דטנחן האן ש::נ ייץ:ן1ך
 כשיה הר"וה רבניקבה איתא ראם עוטהה  במקומהקושייתו וישראל נפשה שתצא קודם ט'ר הבהס' טן גח'העיוש2::2

מן

 מעיין בני כניקכו אף לקיש כריש לר דסנירא לדידךליה מן כאבר סולתא תליא ובם'תן להו סל :1 1מ:  רקאטר ריא ררפץ ילרבריי טע""1 לה מכר לייויה רגגחירה גכרין לרי אישתרר סלליתא י:: יצנ"
ג נא'יי בליידיצש

 לליובהמה

ס -ה-
ששא

 לרבריך כלומף קאמר ררבה לדברט זירא ר' ביה הדרלא וסולחו שחשתה טבית בשרכז'ת חהעך
 אבר  מעיין בני שעקבו נקב כל רלזיר בריאה סעירשאתה ואהר נכרי ואחר נפשה  שתצא עד לה ומטתק 'פהיפה

שדאר
 נצתרי

  ואין  סבירא.ריה. מדפה רויאה גיקכה  אם א[י'ור'ויא ובששח1ה כשרה בבהטהוווקא . גו
 אלא קאסר דרבה לרבריו 1ליל לא כן שאם בעיני סחירזה הבשר טן ולהאכילו נכרי עליהן לזטן רמותר הואישראל
 דפליג ועלהה.הוא הוא דשמעתא דסרא לקיש דר"טלדבריו שחימה בת דבהמה דכטן גפשה שתצא קודם טטנההפורש
 לריש אבל ליה סבירא היות לחצי מרשת יש דלרידיה זיראר' גיתרת ןוא הרי הוא בשהיט' אכשורי בר דמהטה ישראלדוא
 ליהצי מרפות דאין ליה אית ע,כ בריאה דמכשר כיוןלקיש הקנה את בשחט דהא לך ותדע לגטר' מתה כאלו ידןעל
 אתה ןמח קאסר דרכה לדבריו לפרש איפשר וטיהו .חית עאו בדיקולא דסנחא כמאן ריאה דדמיא דאמרינן עואף

 לא דלרדיה דוקא הריאה בשניקכה לקיש ריש דכריספרש הריאה פירשה ראלו קאטרינן לגמרי דמיאן בדיקולאככונח
 לא ולרידי סעיים בני ניקבו שנא ולא הריאה ניקבהשנא ררשה דיין 41ת רן לית הושט שישחום קורם הבהמהמן

 תלויין ריאה דחיי טעיין בבני ולא בריאה לא הכי ליסבירא ט'מרפא דלא דאטרינן הוא נקיכתה דלגבי אלאאסורה
 עקי דתתי,הו בקנה אף תלו"ן סעיין בני בושטוחייאף כל נ/זחטו ואילו מיטרפא לא ותו דסיא הריאהדכטתה
 דקאמר טמאי כלוסר סדבעי ביה יהרר ירגרן ויש .סהררי שהצא קודם לגמרי ופרשו טעיין בגי שחתך איפהסיסנין
 רג ודחי התם דגעי סההש ביה דהדר שסעינן לרכה הכא להתירה רחטנא שויה גסורה דכסתה סשום כשריןנפשה



א 59 להבית מרשות הלכאחורת  חיי 
 לבית הלב על חללק זירא דר' וכיון . האחרת ולגירםא זו לנירסאאחד "" חע'יין ינ 9" נקב . סוח של קרום ניקב ו הדיה מן ורפי קאםד דרבה לרברי והכא םההש ב"ץ הדר רלאאחא

 חל~
 ג:4;441 , שניקבה הריו1ה .

 'ן:יי::,ג:מעי:ן נקט . המרה ניקבה . הקבה ניקבה הרב השמשה וע"כ עבדינן כוות'ה ומחטיר לקישרק
 "ך2מ '" "גי ט'ע!ם הטםם . שניקנ רפנימי דנרם . הדקץ רכין חרא לקיש כריש דריכה מסתברא ומש . ז'לאלפאסי
 תנ 2ו7.5יגששג2 לחוץ, שניקכ הכוטת ובעז . לחרן שניקב האי כרבה 4ה דסבירא ולומר זירא ר' ניה והדרדאמרינן

פפי

 עד-

 לבריחף :2ךיאשי . שנקב הלג קנה . שנקב הושט תינץ לעים דדהיק אהא מדרכ רוא דנמרא דלישנא
 " ש %שיי י'% '" , שניקב הריאה קנה . שניקב הכבד ל4ה ש'ם לק"ם דריש מיסריה רבא סדפרש הדר בקק הדרלא
 ךיש:::נשחטחעשש וגנ , וטט הקרקבן ניקב ובעוף בעביו בר אחח רב סדקאמר ועור , רבים בטקום כיתיר ריכהואין

 21י כנטול יתר דכל ליתר הדין והוא , נימל שכן וא"ת ! לקה סבירא כוותיה ש"ם דטיאן בד'קולאדכטונהין
 יג,:שג :ג9ת התומפות בע4 רבותימ כתבו וכן . דמ* לה תל אם4ף א"כ שנים רוב או שנים שנשחמו התםשאני
 ט! ר"ייה תי! כ! : הכליות מטלו ששנינו כטו ; הרקין נימלו נפשה שתצא עד לה וטסתק שחיטתה מבית בשרכדת :ךק2"י?נג:י הלב נשל שנינו שלא חהו בטז'ל והרש חהזך דקתנ' בריתא ימהזו ' נטי לכ'ע אפילו לק"םברר"ם
 שנ.שנ: סה נ. י:ה אסרינן רקא התו בלבר בטחול ומיהו לרוש אדריש פליגא לא בו טתרין ישראל ואחד נכריואחד
 :72 :"74מ5:: . טרפה הטחול דניקב אע"ג כשר ניטל שאני התס דס'לתא דקושטא אלא . מנה לותביה כןדאם
 "מ ני שתיי לי! הנקב שאין לפי נדגם בו נתן ז"ל והרטב"ם אכשורי רבר ישראל לי ושחש שחימה בת שתאדכען

 7ם יק2 :ט 2ג . בלנד בסוטכיה אלא מקום בכל בו פוסל שנכשרה כשם עגים רוב או שמם בה ושחט הואבשחימה
 ך'ייגיואןישלא ך2ם ראוזפרש שאני דר%זם אסרו ובהומפות סשמע יעקב בר אחא רב סש לנכרי נכשרה כךלישראל
 סה גי יייקנ"י הכוס וכטזטסס 11 מעיין בני או הריאה דניקבה והיכאלק"ם

 :ג1ה!21ן :ע שניקב שאפיו  פניסי אבר בכל וכן לחוץ חוא אלא עור ולא רטרפה למשר צריכא לא בהאהםיש
 ההתכ.5 גל ב.ן לייגן אלא ניקבו לא אפילו רבי לאו הא חולי שלא הצדוין באש נשרצ % נקרעו כאלו מרפה נאששנטו הים2 2ן:ג כחמת בשניקב אלא אמרו לא לצד מצד או שנשחמו הושט צדדי ונקרעו וושט של סיעוטודשה'ט
 :מן . ד2ך 2ג טדפה בזה וכיוצא בסכין או בקו,ן טבחו,ן ליבן ז'רא אם'ר דחולין בפ"ק מדאסרינן והראיה ,נשחמו
 ::ע:ן מ:.4:ג איכ שבלש את'ל בא טהוק רקהן לך ותדע עליה ואקשינן לליבונה קודם חייורה כשרה בה ושחםסכק
 ל5י םת נ,1 ח' "' מ! . טרפה זו והרי ויצא הדקין נקב כבר אלמא ריח נורווח השחיטה בית ופרקינן . צירין 4יכאוהא

 :מלק:::ך4:7 עך בקו,ן האקיהל ט~חהן שנכגם ואת"ל שגשחמו בצרדין סכין דעע סשום אם'רא הכי 6עאי
 בגיייט דגבד נמצא אפ'לו ולפיכך לחלל שתנקב ראמר כטאן דק"'ל סמן סבדקת ראיה הור .גשרפו

 :שחשז ת'חי

 רווח טירוחו השחימה דבית סשום קאמר םעםא הארתותא
ץ ק

 מאייבךשדי:2 האיברים בכל וכן ,
 הבהש בחלל טחט נטצאת ואפ" הפניסיים טיריח השחשה דבית משום לאו א' לכ'ע אלסא זיראכדרב

 2הץ"
 : מת :י:'

 השושצ ' האם בשה,טח שנפלו עוף או בהמה ח,וא 3נקב נדק מדירה בהסה אם נפשה שתצא קודם הבהטה סןהצוש טנ?נ?ן:2 טופה שין יש עור . המעם וכן הדין כ! בשר על א"נ סעין עלבני נכרי !6סןרווחשחשתופםולה,

 :ךקן: ::יג:: כותב ודויני . סעיה בגי ונחמרו לאור הוא שחשה רבן ישראל ידי על ונשחטת היא שחימהדבת
 ואפי" ה טמא כברגוה אבלכותר

 ג%4: גג :2 טלל שתא טפני דמרפית בצף זה ענין בבהמה וא'נ ישראל עץ
ש2י"ם ט  אכתיב עיד (י!הי'יךייעו היבה נפשה שתח קיים הך2" 

 ,"באר 5:טההני7: נבלה וב'צת טרפה שת נ ורץ . מרפה חלב בסרר פסק ז.ל שהוא ט,בנו כט'ל שהרש ואע"פבהמה .515 ' ג2ג במי
 ילב,י יג , הנבלה טן או המרפה ט שנולד עגל ודין לרברע טעם הרעתי לא אטר ולנכרי שרי דל"צראלשופמים

 5י"ה ג!
 אם! נשחסה שיא עי לסכור טותר אם ריו שם אכהוב עור : השרוהרוטב בפרק השיתא כי משרש ברייתאשבאותה

 4ש%2,בבז נקוגת , אסל4ו וסדפות גבלות לנכרי  למרפה טנין לקיש ריש אסר מיפות איי בפיקגרסינו
השעם לושמ לו יש שרא שני רבה אמר הושט הכלל וה דתנן חיה דאינה לן ומנא חט7 שא'נה.

 להו איבעיא . כשר זה בלא זה ניקב לבן ופניסי או-ום חזין אשר החיה זאת רכת'ב לן טנא * מרפה חיה כטוה  שאקכל
 בא ראבלה בלן אשי רב ואםר סוצ זה שלאבנגי א ניקבו , חיטל לא ח(7 שאעה אבול חק7 הבהטה סןחאכלו
 אהוזי דמתרכר זיטנין ליה ונמרה לוז וריא ביה וטלא מארת חדש עשר שנים חיה שאילו מיפה למפקוניס
 הכי אשי לרב יופף בר אחא רב איל . ואסור כנקב והוי מרפיות סיני שמוטה עולא ואטר טרפה שאינהביתע
 כווהך, פפא דרב טשמק7 ק יאמר א זוטר רמר אמד"משמקק וחסרה ונטולה ופסוקה נקובה הן אלו בסיני לסשה תנאמרו
 חיצק דאמר לי למה עלה אסרינן . לבן ארומופמסי ררצון מומ לסעומי ואטרינן , ושבורה ונשלה ודרוסהקרועה
 שנתחלפו דכק כלומר . מרפה חליף ראי לבן ופנימי אדום בכולש לקתה פפא בר רכ"ם דאטר פפא בר דרניםלטשמר
 . לינקב הו ועתידין שנתקלקלו ר%א קלריל מחמת בודאי הלכה פפא בר דרכ"ם לעולא ליה דליז ואונ טרפהאהת
 האחד נתחלף אבל  שניהם בשנתחלפו ררוקא וססתברא טזי עשר תשעה כזר נקובה . לסכתבקסן וכדבשנןולא

 לא שרוי כשרה לבנים או אדומים שניהם שנעשו כגק סהן לסטה הקנה ניקנ ההשט נקובת הן וא4 בנקוגה "בטרפיות
2תקלקל



 הנית שלישי שער שמ בית ןזךרת 60 הקצר%ת
 יהורה ור' בממטר, לחולרה בורקין יוהנן א"ר . ראשה רואה אתה ואפילו האחד אלא נתק"להשחט,8תהנ"מ"

 עולא כן הרבר ואם בנקב מתעכב המחט או המממר היה נימ*ן שניהם דושם גדוסק ישני חלוף ו:2 1גטפג נרוב שם ואם המוח גבי על טחט או מסמר מעבירין לשונו שכחבזה ז"ל רש"י י י נראה:ב:"2:ג,2:
 בריקה כלא להתיר הבריא שמא חוששין אין רר"סר לךץ ! וא שם 2 '" ץ שר2ו מסקום ייי ?:::4

ולרברזהוראויש'ג 4% נששחם2רגט
 ק ז

 בריק לו תהא שלא קאמר
 ברקינן ראששר והיכא לה שחושעדן דרומה כספק אלא ועלה הושט נקכ ואם * לרבריהם לחוש 2ג2:?דן.נ0ש:נה

 סעשה עלינו שקשה אלא בדיקה נצריכה נסי והכא לה . לינקכ הוא ששזיר סצי אש קרום טג%ן47ך:

 רגרמינן 412%
 ניברקיהנעבייא ממם כיר 1 התסחק:?י

 וראי סבפנים אלא מבחוץ בדיקה * אין ושמ ונ"2חטיה שסא חוששין אין בושט גךץ לה ישב ג2;ג::יךך%
 %י6רס

 מרקאמר רהא קאמר דרשה דסחשש לומר אפשר אי ניקכ שמא הוששין אץ כרומר הבריאן :2ךיגן

 י לחוץ ויצאע2""י:גת"

 והואי
 דבי זה באי נורע ד'ל" מ ש ייעיהדסא 22 אתא איתם ינרא

 ורב . כלבא אימהי שונרא ספק כלכא ספק ראסר גופיה עולא קמבר ופרקינן דרומה מספק שנא%:::.?::,%
 י"ל דה" יישלא2דייי:ךא1ק והילכך . קניא איסור שונרא ספק קניא ספק אסר נמי אשי לקהא והילכך דרוסה למפק חוששין אץ%2:::ךימ%"%

 איפשר לא והכא ררומה סספק שנא מאי פ" וכאן שם עיו והקשו . דם רירמ בה שאין אעפ,י:ג4(.-ה.-יא.ל,נועא כתב כן ז'ל יררימףו"ש"י ןה'גויש לא עצט כל יפן:פן( יחו%
 מינכר לא ושט של חשון בעור סשהו רנקב למיברקיה בעובי שנמצאת מחט מרתניא בתומפהז::::.4יע,:ן

 דרומה לספק מ'נה נפקא %2%ע~אי ג ג:ג :ן:ג(מ: ך2 בית וות?ה י:גףפג

 נקט נמי דלהכ' ז"ל פרש,י וכן . דרוסה למפק חוששין נמצא לא שחשה קורם שהיא בירוע :ג מ:"מג.2ן
 יזא סחמ דאיכא דכייו ןסי""ן.ןין,ץ%ןגבבהן ו"ט . לררוסה מינה ונפקא ר"סר ולא ררימה מפק שחעיה אחי שהיא ביייע ים עליהיימנ2:ם:ג::;

 ר - במפק לו
1 

 ואפילו
 ץ

 לו אין בררוסה כננרו הושט בעור בודק ואתת בחוץ ההוא 'תיב התם מראסרינן ז'ל רש"י :1.:ש2קינ.
 ידוע במקום בד'קה לו 'ש בזה כיצא בנקב אכל כריקה וקאסר וקזיב כהנא ררב ייה מרב3ן סן :%4וי??ה2ך
 במקום אכל מבחוין אפילו בדיקה לו יש בושמ אפ" ובוראי חי"טינן ישב אבל איתמר 3מצא 4"ףגההטת%2'

 כנגד הושט כל לבדוק צ שהיו דמא דם רירמשם נסי ישבייילכך י?:יוה.הו-ןג%:
 ומחט ססמר י מברקת ראיה ואי רוה'צון בעה- בריקה וסשק'ז ואיכי" %יי רושםשיתאיה * אין ה-וע במעם שאינו שהנקב נלמור כולם סרברי רסימעטא קורט בה נסצא לשא,ן ערט תינץ ל"ת=.קב ומ'מ * נבדק אעו ירוע שאינו ובמקום אדום כעור משהו נמצא בין טסש בישב מפלונ כ! לא דאם יט0ת .":'ן%2
 מממר ש מחט להעביר אבל דמי ירוע בטקום וכנקב הקוץ סב1 ולהתיבש להמתרך הדםאת יין שיקנישה

 אפשר  ואי כרבר שהוא לפי לא הושט ככל או הרקין גכל אוכלין דאעא אע"ג הכומות ב"ץאבל
 היא שררי אסה"ה דם צשרה שמבצבץ בהמה ולפיכך שכני אלא שמיפה בדרך לאוומשקין

 אות אותו של במעשהיהו תק אן ולפיכך רם קורם עליה אפי2סצא ועירייולפיכך כנ"להוות
 נריבתו הושמ תרבץ * כס"ר בטקומה חולין כחירושי הני דכל לעולא ליה צרעא לא נמצא אבל איתטר"טב אצ* וכתוב לזה קשה שאינו אחר פ" בו 4 יש דרבא כהנא מראטרלהורב כשרה נמצא אבל "2ב ורוקאטרפה
 ושמואל בטשד1 אטר רב תשט תרטן דאיתסר כמשהו "2 אם זה ושמ לדקדק ו"ט , אכלן קוצי ברייאתאעיזי
 סקום וכל הוא שחשה מקום בסשהו אסר רב ברובו אמר אדום החיצון שהעור ואעפ"י מבחוץ נקב מחמת בריקהט
 לאו ברובו אסר ושמואל . במשהו נקובתו בושט שחיטה טרשת אלו פ' שבריש שסועה של פשוטה שלפי לאש

 ואפ"ה הוא שחיטה מקום דלאו ואסיקנא הוא שחש' לקוס התם רגרסינן בגקב מבחוץ בדיקה לו 'ש שהושטניאה
 ולעזיה אמריה 'הורה רב כ"א דהאי במשהו נקובתו לטאי מבפנים אלא סבחוץ בד'קה לו אק ושט רבהאמר
 רכאיל כל4 להני תצטזו לא רטי יחזקאל כר רם' דהא לספק מינה נפקא לשא איתא ואם דרומה לספקנ'ם

 חכמש בו נתנו ושט רב אמר רהכי דרב סשמיה אחי יהודה אפילו כדיקה לו יש שהנקב ועור י נקובה ולספקדרומה
 חכטיט כו נתנו מדקאמר שחיטתו לטקךם כלומר שיעה- על חולרה הכתה כנמ' וכראמרינן העין במרא"זשלא

שיעור



א 61 לא הבית פרשתעהלכתעתורת  "י 
 ואפ"ה הוא שחימה מקום לאו הושמ רתרבץ מכללאדעור
 וכבר . כרב הלכה באיסה-י ושמואל ורב * במשהונגךבתו
 גרסינן , הקנה נקב . בהגרסח לטעלה יותרטזהכתכתי
 ונפק לק"צ בן שמעון ור' יחנן ר' יתיכ מרפתע א*ר'פ

 ניקב פסולה שחשתו בסיסני!ושחט אנסה מביני"-יסילתא
 קרום ניקכ . ובסשהו כריאה נדק החזה סן לממההכ4ה
 דאמרי ולוי ושמואל רב טרפות אלו בפרק גרסינןהמוח
 ואיכא . תתאה קרמא אינקיכ דלא אע"נ עיל*מקקרטא
 כמקצת הגיסא כך . חתאה קרמא דאינקיב עדראטרי
 עילאה ראינקיב ער טרפה אינה זו גקיסא ול5יהספרים
 תתאה קרמא דאמרי איכא רנרסי מפרים "צ אבלותתאה
 דהיכא איפשר זו נרסא ולפי דאינקיב ער גרמיולא

 היכי דכי עילאה 4ךנקיב דלא אע"ג תתאהדאינקיב
 נמי הכי תתאה אינקב רוע אע"ג עילאה באינקיבדאמר"
 תליא חתאה בדאינקוב מילתא כולא דאסרילאיכא
 זו נה-סא לפי ראף ואפשר עילאה אינקיב דלאואע"ג

 הרוב על סצוי שהדבר דלפי קאמר תתאה אףדאינקיכ
 למיטד ליה איצמריך לא תחלה מינקיב עילאה סינקכי4ר
 ממילא עילאה אבל תתאה אינקיכ דאמרי איכאאלא
 זה על רא'ה להביא ונראה . תתאה אינקיב איאינקיב
 תתאה דאינקיב ער דאלסא בסיא ליה רבריק חמרסדרכ
 הכתה בעוף טרפתע אלו נג1 סראטרינן ראיה קצתועור
 ידו מכנש דאטרי ולו' ושסואל רב ראשה עלחולרה
 הניחא כשרה לא ואי טרפה ועולה טכצבץ אי פיולתוך
 למאן אלא שפיר תתאה קרמא דמינקיב ער דאטרלטאן
 מרפה תתאה אינקיב דלא אע"נ עילאה אינקה: כיראטר
 ואם אינקיב לא תתאה אינק'ב עילאה דילטאניחוש
 עילאה אינקיב רלא אע"ג תתאה ראמר למאןאוזא
 לא עילאה אינקיב תתאה דילמא נמי נקוושכףסר
 דהתם היא גסורה ראיה דלאו ל' נראה ום'הו .אינקיכ
 תתאה אינקיב אי והילכך עסיקן ראשה על חולדהבהכתה
 רואה אני כן ט"מ ברישא אינקיב עילאה כרחץעל

 בעינן ותתאה עילאה דאינקיב המפרשש רובהסכטת
 דתתאה מבור שהוא נראה ז'ל אלפסי הרב טלשוןאבל
 בר שסואל ר' בה דסנח והיינו עילאה אינשב דלאאע"ג
 וזה . מוחא בה דמנח חיתא סימניך ואסר סיסנאנחמני
 תתאה קרמא מוח של קרום ניקב בהלכות שכתבלשונו
 ויש י סוחא בה רמנח חיתא וסיטנץ- כשרה עילאהמרפה
 שלא אעפ" העים נשבר אם המים ועוף ' לרבריולחוש
 דגרסינן מרפה רך וקרוסו הואיל כול מוח של קרוםניקב
 בעוף כנגדן בבהמה חכמים שמנו מרפתע כל לוי תניהתם
 של קרום ניקב שלא אעפ"י העצם נשכר העוף עליהןיתר
 רב אסר . רך וקרוטו הואיל רשים בעוף ואוקימנא ,טוח
 ס'ם של כעוף כסים ושכיחי הואיל ד'דן אווזי והנישיזבי
 ואעפ"י הרבה שנתרכר והוא המוח נתמסמם *דם'אן
 עתיר זה להפסר שהג'ע דכל מרפה כמים נשפךשאינו
 כך כל נתרכך ולא לכר נתנדנר אם אבל לינקבהקרום
 פסיל הומרך השדרה חוט נכי התם דגרסינןכשרה

 כל המרכה מסטסה זו ואי המרכה זו אי * פסולנתמסטס
 . לעסור יכול ואינו שטעטידו כל מסטסה כק'תקשנשפך

 ר' סיתיבי . כשר נתסזסז פסול נתסססם אסרי רב%

 ן ביני :נףד"י שנתטמז בהטה אומר אלעזר קשמעון
 . מיק ימ. . י:ךי * איתמר נתססמם ההוא . טרפהמוחה
 :גץי%:ן:תהמ שי בן יהושע א"ר לוי בן יהושעא"ר
 טי9:ה;:ין "2:ן שבקדרה מה וכל סוח קפרא ברמשום
 :ל5:בך2ץ %% כחומ נידון לימשך התחיל כמוחנדון

 "מ בקש '" שף א"ר לששך מתחיל סהיכן יהשדרה
 יע;ןג :מי:(ו לי מיפרשא לרירי נחסני בר'צחק
 נ:בף! י::נ ג:ב פולין שני כסץ פזי בן יהושע דר'טשמיה
א ע14 ת כלחוץ ה%להויוןגם  
 ן2ימ ::ן4נ דפ"(ין ומםתברא * הידע אעי עצמן%1ל
 :%ע(:::נ"%: ואשכח עופא בריק ירמיה ר'כלפנים
 אינך תי ": נק:יהתהשן גגיג . הקררה פי על מונחק פולין שניכמין

 %:1הדל'%
 4:ין::אהק: עד תימא רלא משום ל'מסתברא
 1::::: צג רקתמ וכאה-ך גדול חלל לביתדאינקיב
 שיש - "י שי4' לבית או גרול חלל לבית זירא ר'דבע'

 ך:ן%%%::צ לך תיבעי סא' אכיי ליה אמר קמןחלל
 ין""%:( ::קך שתנקב עד אוטר שמעון ר' תנן לאסי

 1(4( (ף4:44% תחליפא בר רבה ואטר הםיספונתעלבית
 י1ם . נש.וה ש:תנךנו ער רב אסר אכא בר 'רמיה רבאמר

 :",(%חסי%:% השתא הכ' גדול. סיספון לביתשתנקב
 ל,:ן ((::1:שןד לרוכתא קתני הסיטפונות לביתהתם
 ש:נג :1יג %ל'1 חלל לכית הכא כולהו סשפונותדשפכי

 ה:,:: . גמ: י:ללו אבל חולי סחטת כנקב אלא לחללוניקב י יב:ייי :ה%יוכ!ריכהוכברכתכנולסעלהשלאאםרו
 י:ש'::ן:: אסין חללה נקב ולא מבחוץ נקב אפ"בקוץ
 נגי:: יה ש5: ועודנו בלב נת(ב הבה בדפנילפנינו
 4 :1:ק.'מ:% שאין הלכ אל הדופן מן עוברלצינו
 :: ט%::ק(ך פשאר אחר לנקיבת זה בכעמןלחוש

 זה הנקנ,ס יה.ו ' יי כתוב סצאתי וכן . הפנימחםהאורימ

 ש4ביבכ: ניקכ י ז'ל הצרפתימ מרבותינולסקצת
 :(:%%ת4%,:?: * סותם אינו סתעמו דליבא ומרפשאהלב
 שג ~:::י' מך חלכ טרצת אלו בפרק רב דאסרואע"נ
 ככונע גביו על עומר אלאהלב

נההי5ן
 1עי נ"שהאוום

 חלב נחסן רכ אטר טרפות אלוכפרק
 דכרכשא חיטי תרנוסא סותם אינו ככובעהעשו'

 שנטצאת מחט גב' לפנינו אכתוב ועור . דליבאורמה"פשא
 קנה דין אכתוב וכן * בלב שנמצאת סחט דיןבריאה
 לש . בע"ה הכבד וקנה הריאה קנה אל כשאגיעהלב
 שהזכרתי כטו הפרר על הנקוביס כל בם'ד %תבשאני
 שחסרה או שניקכה הריאה תנו * שניקכה הריאהלסעלה

 ואוקימנא הסיספונות* לבית שתנקב ער אומר שטעוןר'
 רחסרון לא טבפנים אבל קאטר טבחוץ דנחסרהבגט'

 שחסרה או ניקבה דקתני והא . חסרון שמיה לאמבפנים
 חמרון בהם שאין בנקבים אלא אטר לא דרשלאשמועינן

אב



 הביח ברק שלישי שער שמנ2ירז המת משמרת 62 חקצרנית
 וסמס וליתס . וייסי וקהנן ד,ם גקר וס יננל סל5 וס יווע ס6י;ו י,7ע ו5י;ו 'ן7ע 6';, ם5'טו'71ע.5גיי'ס", סי[7ע "מ;, יי"ר לגש:ךפש ו6ס 9 יקיימ5 רי6ס ס1 קי,מ,מ סזני רי6ס גט)ץ כיזב עוך 5"ו )יקנ י5ס זקיי) ר"" % ש"'ס מי וש גש'ן שם זזךך לבן ירייצו[ ,אוים
 לקפט טיקרס רי"ס 6ג) "גרו ע) טג'ן ו""ד נקלקנן סי6 ריטומ6 . '11ע "ע, י ,11ע ט6יט י[וע ט5עו מ' ג' 6רססן גסגס 5מך ,גגך שנחהל4 ,ה .האלא

9א גסלג ח~ו6ח6 "י,5ס5 5,גתי הלכה לוי בן יהושע אזך אמי בר יצחמ[-ב; סה"סון סס)יוןסוסס5ת)קג סעור ל,בו'קה א'ןאו,םד"ו "ל,ן::ה4.,.:1411 :ךנןון: ן:יך; מ: י:מני :י.י,.ן;,,ן',,',."וןצ%4ז,ין,י,,1.,(  ננ,ן.%4 61'נו ; ע"ג ט' גנותי קרומות .ושני . מרפה שלה קרום ש13ק3; כל 6 ן 'קת ד ?ו ום::ונו ,יס1:6: א11מ 2 אלא , כר'שמעון הלכתא ולה: שטעק י ם"גמ: ייי נט ט 
 :622 ב, 1ססימ' :תגס כשר זה כלא זה ני~כ אם לריאה ל,ז יש 2;ן%':1::,ןןנ)םן ג אגי טיויפיין,:ק
 ק ", . תקנה לה א.,נהטה

 סהמ6 שנמי 16גפ' וס5 ם ושמואל רב מרפות אלו פרק בר,ש[_גרנן,נן)
ק6פי קרטא לה ואמרי עילאה קרמא דאמרי אמיורג; גקרקגן גן ט6'ן "ס טגע)'ון );קג דוושט הין, לחהה
9נל  דוררא כתונא ום'מניך נחמן רב אטר מניומי בר יוכף רכ אמרתתאה ט%6 י,ן 5ן : % ג: ה~~ש שנ"נ 
 שגי .1 5 6 על שנהחבו רשגסק

 שהוא כורד האדוטה הכתונא שתנקב ער כלומך . ריאה בה[-3,יתנ,קא גן )וס ,ס נף
 ססע~ו[" "ס"גו6 המפא . ס"ה:%

 ונ[קין גגיי"ס
 דאגליר ריאה האי כראטרינן ארום שהוא הריאה שעל התחתון 'קרימן

ק"
 תתאה אינקיב ולא עילאה אינקיב פשימא התם ואמרי . סוסקאכאהינא ,ע~גר ;ג;י ק:[מ [5,ן ג,ק ,ס סךנס בוושס תי,נ

 אינקיכ כשרה סוטקא כאהינא דאגליר ריאה הא' רבה דאטר מג'ן,תןזאה : "נר, ק) וס מגין )1ס.[)פ'גך יס גץ ומושה. למוץ "צאזקב
 חר ה-בינא אחא רב בה פליגי מגין. לא אן מנ,. עילאה איניב ולאועדזאה 7ק"מ5 ר"ס %' שם עור ים קויט בשנכ?אגו'א
 האיראה רביוסף ראמר 'ומף וכדרב מלן והלכהא מנין יח"אלא %תאטי "יס ""5 מג5 *", :ענ: מצ

 ש נדפא או רוקא או נילא עלה טותב' אושא טהיכא 'דעיק א'דאושאיוענ ינשיה,4"י.שדש"
 א' בפושרי לה כדקינן אלא לה דמימרשי טשומ לא קרירי קרירי דמיכוצא משום לא חמימי חסימי ןם2::צת'י:ה בגוה לה ומותבינן דטיא משיכלא מחתי אושא סהיכא ירעינן לא וא' כשרה לא וא' מרפה מבצבצהמן:ף:ן:%י:

 דכיני הוא זיקא דאושא והאי אינק'ב לא עילאה %לנעב תתאה מ"מ כשרה לא ואי מרפה טבצבצא יגי:מ:: .:ך2
 . כשרה תרוייהו אינקיבו לאו א' והילכך . כשרה עילאה אינקיב ולא תתאה אינקיב אלטא ב,ני ברמית ייבהנוייה
 בלא זה ניקנ שאם וכימו בקרקבן שאסרו וכענ'ן כשרה שהיא טסתברא זה כעך שלא זה נקמ ואם היץ מחב .הקת'ס
 אלו ב8' דגרסיק וכשרה בטבחא תליק דמבחא ,ףא דטשטשא ה,בא הריאה נ,וה ואם זהכשך ג מאמי נשנהשט

 תלינן ססתברא ואמיקנא תלינן לא או תלינן דטבחא יא רמשמשא היכא הריאה נ'קבה מרפות "יפ" ד"שו[.9
 הדוחק שסתוך החזה במצר שסעתי אני רטבחא ייא ימשמשא היכא י י י ביאפיפיש תיעז יהא (::ע:::סו:ש
 העשוי נקב כגון לתלות שיוכל יודע שהוא סקום בכל רה"ה אני וכםדוסה בצפורניו הריאה נכרעת תס, ת"נ ננעמנת,

 ז"ל נאין יהודא' רב פ" דקאמר ופהצרי . נקנ שם נטצא כך ואחר בחזה סלסעלה שתלשה או בסכיןשא:ננות
 העימור בעל הרב כתב וכן היום* בחם שנפשרין בבית ועמרו הקיץ בימי שנשאבו מים כשיעור.הפשרת חמקשהם
 ט,ווק נסיתזא קיירי ט,א זסל'גהז דג4מא טיובלא ס-דוק בקטא חרותא גם טדאמריק ורא"תן דל ר'תמשם

 קרום בה עלה ואח"כ שניקבה ר"וה נינהו* פושרי כמיא בקיטא קרירי מיא ראלטא פושרא מיא וטלינהו שחיטימשיכלי
 סוליד שהוא מפני כשר נסתם שותת שהוא מפני פסול ניקב שפכה כרות גבי רתמא בכך להכשה-ה חוזרה שאינהמרפה
 קרום יומף רב יאסר בריאה "סכה מחמת שעלה קרום למעוטי ואמיקנא מאי לטעוטי להכשט-וואסרינן החוזר פפולוזהו
 והוא ז"ל ה'ג בעל הרב כתכ כשרה רבה דאסר סומקא כאהינא דאגליר ריאה האי קרופ אינו בריאה מכה מחמתשעלה
 לגטדי דכשרה הנם' טעי,ר כן נראה היה שלא אעפ"י לרבריו לחוש וראוי נפיחה מצריכה שהוא נראה זיקא טפקאדלא
 ריאה רבא לפרשושסר אלא לסתום אטראין של דרכן אין אעיכ בטתנ" בדיקה וצריכא כשרה שטצינו ואעויטשסע

 מי בריא הדרא נט' כולה ובריא דהדרה טק?תה שנא טאי רבינא א'ל טרפה כולה האריטה כשרה סקצתהשהאדימה
 שנצרר אעפ"י בשבת בות החובל שרצ'ם משמונה שיציט"וץ שאר רם.פי' סהם שיצא ער הרמשים שכ%ים ושאר תקלא
 ואם ובריאין הן שחוזרין הדם יצא וכאלו כנקוב ליה חשבינן דלא חובל משום ח"ב אינו סבחוץ העור והאד'םהרם
 יכנקב יצא שלא אעפ"' הרם נצרר דתניא לה טרמינן שרצ'ם לשסונה וכ"ת כנקוב ל'ה חשכ אטא' הכאנס'כן

 כדאמרינן כשרה טקצתה ובין דבי~בולה שנא לא אלא . היא רכנקובה נאמור נמי טקית אפילו הכי אי ליהחשבינן
 הרסבח זאף נרק טדד' הזא גם ראה והטא . ז'ל אלפסי הרנ פמק יק ול כפרו1' נחן טדר כשרה אדוסהלקטן
 מסיק ועלה כולה רהארימה ואע"נ בריא דהררא לה טרטינן שרצים דלשאר מבר רטקשה משטע הכי דסונחן כחבז"ל

 ורבינו נתן מררב כ:רה בארוסה פסק ז"ל עצמו טרפה,והוא מקיתה ובין כולה דבין ל"ש פ" ז"ל ור"ח שנא לאדאלא
 והאדימה מארוטה יותר היא רהאד'מה להארימה אדומה בין יש דהפרש ברבר מעם ונתן * ז'ל כרח פמק כןאפרים
 להו הוה אדוטה נבי דא"כ * נכון זה ואין עדיין כה נבלע דמה שאין סתולרתה משמע ואדשה לקות מחמתמשטע
 ה-וקא. אלא 'רוקא גבי להו וכראיבעיא . דטרפה אחרת אדומה דאיכא כיון דט' היכ' דכשרה אדוטה ליהלמיבעי
 אע"פ לסטוך 'ש ז'ל אלפסי ורבימ רש"י דברי דעל כתב כן ו"ל הלו' הר"ז ואף , לה סשכחת היכי נתן סדר'דכשרה
 כרי דיכשה ואסיקנא כנקובה היא שאף מרפה מקצתה שיבשה ריאה להפריש פנים טראה אפרים רבישריב

 אויע' אוססי גילרי ג'לדי דק"טא יריאה האי רבא אטר י בצפורןשהפרך



ג╨קה ס÷áה כטכים÷ט ה÷4ט╨╨ ú¢לקל סגáה áם 56 ¢ץקה á╞÷ 

41  קוק לץפץ
ג %ג"ג' 5 ,גג╞גáגג ,גג÷ג ":1 .ג"ג"דñגג"1,1גז4  כ8 "פ%ה'פגז 1";גק

"גם;ל51~  קקך :;::ץáזט:גג'1
גגג  ,ז.,.:כ,,.ג,,.ג ÷ñ גפג555á ג╨1גג
áגז::גñ:(ד  :,גגפגך66;כפ הúגñ הםלי . גזץ ה÷ל גם הםז.,╨ה¢4¢ 2::,ככג÷÷,:כד:2ד22

 גגג' "" " כ ג= '-ג' כד""':'ז ,גג",╨!!כ '_,'םכ !1%5
í8ם4ג ף גז"" ,:כ  ו קז4ף

גס דג:ג:"ג::.כ.ג גג  כ(כפגל "╨ז ג "ה ג÷"'
,,כ:םכ.כדג. á::גץג '"םג :╨"דדםכג╨כ::'כ';:':כט::.טí" 

. ום ה הף¢לז . "ףז וםיגקל ו¢זגח ÷¢סñ ם1ץ í¢ח זףחק ;:: ╨חז╨ ד91╨ג  óגí áגלק וזה ה¢קיז גוז
הםה

 זסחו ¢áוá כáם . וםיגקñז ולגחק גגק¢ף ם"ס 4י í¢ח וםק %ח זúזו ¢áוá . קגז ¢לזו וז¢ק ":4 ה╨ה
כ( זג╞ז' גגי úקח╨ הךז ז¢ךוק וגñ ג¢קק ח╨ñז הם úץú ñץם הו¢╨ כגיג¢פק íגלה úזגהם ÷¢קזף םי úץñ כגגכ: הגו',?.  כגקזחáג . ¢ñו וá¢ הו'ñú ל÷ ' íו

 úץם הúז4יז ז¢ñוק ה╞╨á קג¢á ÷¢ף úםףלה גáד úםףלה ÷ךי úז¢ץק כגñי

áíץ╞ד'╨:  וúףזוי הקץ╨ז ה╨áם ד::
 הך╞דק הקךú áñץ÷יי ויגוז ג¢ñו╞ וúזסחá וחגף╨╞

 הסגחף¢ וúףזוי
לñזם'כך:4: %.,áו:: הץ÷╨י ויגוז הñו╞ úגם╞ הם היזúגח '╨זו╞ הוג¢הק ויג¢פ הקלח '╨זו וúםú ו╨גלגñ 'ה¢úז ñהחגף╨ ז:גג áףזוי כגúקזד╨ וúוסגחף ו áגגהז כג ÷ñם כñיגúá 

 ו╨גץá╞י
 וםוñקל גוז ¢גñח הף¢ל

כ:גץ;*ק:: á41" זלףם á╨זו הקו הúהק הáהל╞ '¢יז ÷ז╨ הוג áה ╨áז÷ם וםו וםק ץםú ñחñú דזג ה¢קי כגוק הסó 
גúסñל ה8טל ההג



 הב,עברק שלהטי שער שני ב1%4ן הביתמשמרת 64 וק"וגוז

% ג שיכלע ער לו המתינו טניייאברירלה מ 2 :2ף, ף:ש4ליי4 ע1,יינו!ייו ןנם ,, "ן.,שך, י".שיפ*  י"1ויג'תיגס% 

מ וץלם 5 " ש(י 5::::נ:'י;,ננ% :פן,,י,1י"51ש  פ םיסגי"ק:ןינ:יןי: ואלא ואטרינן מרפה כ'עתא כעק מורקא כע'ז " עישו ע:"%ליקת"יסג! יס 
 ט ט ן "מ מו%ןש(מי.ו%יבג' מ י,-:ן""צ;'י.1 "ין %בי,:,ך111ש1ס%

- 

 טטמנסי,וישנן כשותא כעין כרקאמר נא כ כעז מדא

" %.,,ל:,.ן;111י,.(,...,י,.:ו ש  ,ג!ש. ",שפ ='י "י" 'מ: 
 סי'רי סג" "6 יגהי ייי נמצא וכן במז'ל. רי'ם כחב וכן . היא נפוחה ="נביגב י"מ מ%2ג א - ץמג:;;:ו1ג:ד

 ך, ,יי,יי י,ךי,,,.,,., ::יי:י 5%:יי:יןב::: י!!י,ש 'יי;י( ';לי, .,...,י-יל
,, 

 ימין('ינ-ץ!,)ץממע)מ" % ואפילו כשרה רוים שלה העור אם רקקנהה והיא טבצ'ס שניכךקהכלומר

 .,ויין,%ןן.ך:לי.1,, גי1" ו""ש .צן "ה:' "'י51( נטי
 יע:ן(י:: ' " 'י יי :5:"י" 5

ע "" ';,%51י4.5%.(,1-  "ייין"יל'יייי. ן,י -' " "-'"ש:ין יי 
 תיי::ייו'וייי,

 "ו
"1111' 

ז י2 :יי, פ,;,נ-'  ייייי:"'ה'יך "י" 
 מפני הכבר שבתע- בסימפונות נם הזה הדרך לו ותפם כריאה סימצני ה"נו כריאה רריאה הוו קנ' שאמרותלתאטה



 הקצי ג'ת 65 ל3 הבית משטרת בדיקהןןלכררצ הביתברק

 ,א'נפ בו'אה סיאה "! ט1קגס 0ר'06 סס1'11 גי, סמפון קי!י גה!:1 פ1ג,ע, ,ג, גגג7 גין גגויקק )ס 6פסר ורי6ס גקןטסישס
 1:ל . איתה וי:ל'! ע7טקוקג "!מר טמעון ר' סמכרסגרתגסר.ון

 :!2: ז2ס' :::ן טומ'6ת ""ע "מיט"פ'" ז,ל הר ביד וזו י כריאה דככדא ",טמרוקסמט,ית"
 ,:ב ו:% :יה נםמץ2!22 67ט0נ"סר'6)מ"ע6 קורם שטתפצלץ אותן אלא א'ק שאמרו ק3' ייננמ2ש:, .:;צ נ:י:(: :שי,בטמ:.ובב דתלחא השלים 'םלפנ' כשגנה'שיוצאה בעיני סטר סר61 הוס י"נסגיגף
 ג)סו ס"כ!ט20פ;' שהרי לך ותדע ובלב ובךיאה בכבר ש'כנסו 61פי)ו גס)תס ט:סיוין 6טס"ן

 !גן.
 נ!ק'ש..ין:וצ'ם ג0ו:ן 1נ)ע! ס)6 1ט7 ."מי'ס לפני שבא הריאה בחתוח שנסצאת מחם נב' כממט ות)6ת ,6ס*גמק: ב" :שגי=י; גמקימ,ת

 וען??גג'1 נ%: :!: י:ע2ן;: ןן'2צםס והשיב מכשרי רבנן והא הקשינו ימרפה אס' רי :ססי נךצ"ש6%2
ויהקס

 וס'"
 :אן'א!בת ג" -י %ך רמ6ן 0.6" 7"ס וע,ו .)ג673 אנן הכשירו מעם זה סאי שיורעין הכשה-ו הם כסס סרי6ס גנ(ר
א, ; "::5. בה פן" :ן:!צ ך: :::ן ך7"ק"""מי לריאה .איתא אס דילמא נכשיר טעם זה מאי יני;1 %י גיןמ!סס'11ס
 :ימ'ינעש';יסי'יה ::'2:06 ט,7י"" קמן דליתא מעמא ואקשען ס'נקבא הוהקג(ן סת6 ח(סט מע)מ6 ו6ה6י

 נב,שז'-1'ק('4 הן%'1: ,60"ר ).66 ג,ס!1ס וס!ו, )סו)מם נהמן רכ אמר והא טכשרי הוה קטן איתאוקא וה,רס סרי6( גקר,סנקנס
 וזו כלוסר פרפה דאינקיב רריאה סם15נה האי 2מש6פ'ע4:נ4ן2י:ג

יג,י
 1;ה:::סוי.פן ]1;: צ47

 איא 61"ג וממן ירג ""מ'ס 6מו"מ'מו אי כסמפון ולא בריאה דאשתכחת כיוןודא' מ טרט גס )ית סרי5םסגס,ך
 ן

 כמואה שה'א

קצ ,נסואה הג.?ה :הה 6מ'מו ,60מר )משר )0!חס לבשר ויצאה סימפון ניקכה שלא לטחםאפ,ןר למ6י 6י6 וסטעת6 גמסקנ6מ
 ב%2מ;העטיי: !%ה2 :" ז 2בי; אבל לחברוא'תמר ההואנקבי'אהופרקינן י

 שג"4ע?2 סמ::7נגן:ן::'4מד::ג:מ וזה . וסוחם רך הריאה שבשר כשרה,_ריאה 6יה" ,וי י)מ,ן 1 וגסייאסעס נשי" ב:(' 'ייקה כ(יקי 1"ן" . מיע! 6!קסיירס לבשר שניקכ אעפ" לחברו ניקכ שלאזח 1: מי "11 כגס'ון עעסי:
 נשה:'חטמוא'ת' ימה. ג7!ג60 שמן וג "מוס6ס"ן מה כוהכ חנ1 הכבר במטפ31י גם .מבואך קתן %% 60 קת!ח6

 נ""ךי'" להעטיר אפשר שא' הקושיות מן ברנריעךש ,סת סריהי"
 ::ו:::ג ון:2 ';' 0נ,' יגי' "סן

יף6ס

 י6י
 בשוה :משושחדננר 0'נוק!0 11 4 ק מק!טרה 2,% הכבר. נימלה נבי כותב  שאני כסו כללדכריו ):%'ן':2

% טו,נ 6ה: י1ת,ן יגן5,מ" צטחים העלחה משמיאל ג[.נ.ה!רךבנ-ע )רי6ס פר,ס כ11ה,- קנ.ת)ח6  ינמשהירושומךן:ל 

ה כ: :;!:י6!ד:1מט:1 אוםר אנ' אף ליה אמך כשרה ל'ה אמיכ(הי ירג 6התר6 ,י6 כרי06ויינ'ס מ  !ח:בנ(:ם 
 ס6מי גמ1 ס".)1 ,טו7 .ס6מו!ס דאמר ברנר סזרנררין שהתלם'ד'ם אלאכן ,קס-ו %וע6 טינס6נתק

 ע!(ויו
 יייה נ;והה

 ננ!:ישייהברשמ: 2::ע םסי2 0'ס ג'ן6'ס0מק(0 כשרה זכים ם'ם פרפה טתלא מליא מתנהיב סייפ ט 2:ויש:?

 ::סה'י(י:הו,אה ומ' :י!6כ.ק6מו ניי1): . הלכה וכן איתמר בכוליא ההוא ליהאמר :ן~ןי,ימ"יע,י4,:סייעו
 ה,ב על 1מ1:חה :!(הה ס;ג,ע )6"ו 7!6! ).ס ק,מו%יז או מונלא דמל'א הזם ז'ל אלפסי הרבוכוזכ עמק'ס פי' 3%יייתמיניעג

 % גן" מ"הש:2ג2ס(סבמ:ן דעת וכן . מרפה אסרוח אכל זכיסטים ימיג)ענג
 :גגי4 נוי?צ 6'רגו )הנרי :נוק'נ ב:י,46ו % כראמרינן ז"ל רבריהם ומעם ז"לריסב"ם ו6ו" %שר ןה" ר.ת ה%תפ6

 :: ט'י פגך בגך2ן 2:::ץ6ען: כוה כשר יש הכליות ממלו נ% מרפותאלו מ"סא סמונ)ע6נ))יר
 "ח )גפן טוס'41 )"גייב6 . ובטליא בריאה כשר כלומר זכים משובזה 60 גרורס)וס ור6יס ג))טיפיס

 הש צהס.'"

 לא מש :מה רג 6מר0 ט,6 1,,מו עמוי0וגו אהען רכשמעסיד'ןקיתא י6 רג226

 ."י:':ב,ה גקיס ס6,0 )מ,"ר )יס ג,0הג' וכשרה בריאה פסול 'ש . טוגלאנ:כוליא גגווס )0 "%!סגיון ושניסיט6 "" בשיי. מביניה ,23 26~ש(מ2: ופשל בריאה כשר יש . הלחי תלחינפלי, מן0ג'ק עמען ,י.'ג'סי5שמ6
 יהסיק :ע1 2נ?ם ":;סי'26ק!ש2::ילס וכאן כאן כשרין שהם זכש ים'ם נקיבכוליא חתס,ק גסרס2י)6 )616'

 ;6'6קמי ודצילי פרפה עכיף אבל דצ'ל' אלא אסרןלא הו סרי6ס סתפ:ןצ6'1קיג
 ת(,ס'

 "ף"ה ימקה יש:ר )"סמשק ז6""
% ים יי" יוי"יי"מי 2ז%מא י;י%י "ץ כופ0 5מ%0) גמש' נקג"ס" אסרוח אבל אסרח דלא אלא אמרן לאנב(' )הנריס ס)6 6ס'ל,6'1  :;ה ם:ג פה:2;:2ת:22:2% אלפאס' הרכ של %סתן יאה ין .%

 גשיה ק"ם:נש,ה "יה ס'3!ס קייס 7גש' ,יס ,משייס.עו םרפה עכירי אבל שטועה באותה בנןז'לךןזר,ב! )יכ6 סרי6ס ג"יך כן,ו6י

 ןי ש= 5 סץסינן'נןםלשמנמי6'"מי וכאן.וגרמא כאן מיפה יכא;ייד1ים'כאן יס גיו ט גיסזסט:,י:
 2ן'2בצ י116 ג7יד )קיח0)מג)6מעט וכאן כ%ק נרסיק ולא דצילי אלא ,זסרןשר

 :%ס: ::ן : " ן יי4 צם של דעתו וזו כשרה. עכירי אפילו אבלובריאה טהרר קא בלחורואכולש
 סמ"ת,ת הס שא.יו נס . סוי"0נ,) נ",וט*י~.סיק,0 איפשר היאך עצסך על רתםה היא נכונה ונרסא ז'ל הםאה- בעלהרב

 נ .אי שט )ם :גמ:מ21:%ן הש עכורין סמים %פיה ומוגלא כשרה עכירי ומיא כשרה טוגלארם*א
 ' :גיה

 1 וע,ס )""!י ו"ור: ,ט"ק0מקג0באה



 המת בדק של"טי "שער "%ני ב%ירז הנתע משמרמ 68 חקצר3""

1-ל,הי:ן.,יוי
 י'ל, ",ש'לן ג" ,,.יין,,'י,'",לי,1י. ,ג', :ון :ג,',',' 52ןי:יי,%נ,':,;",י,
 וייי-י" 1~ן נין~::ן:יגנ:ן משענ:ייןש%י 1"פ,י י "י י:.- ו," "י" י:ק ." " " י"ן"%]שצעה '5?'גיק .שיי נ_יההאפ"שש

ת"ק'ס כ' רבא אטר אמר'נן יהא . עיקי ניאהיכ, ס7"וק)ס6חת ס"" 1;סן גדק,% ל טייחן:עיי "י111ש יין ן'%:":,ג :ך~עי ינייב י " י ש:,3י,-,"9

 דעימ' חז'נן ררבק לה ואמר' רגלידאי בש"ק נחסן רב כתר אזלינן ו-לה "נלתס מ17מק ,"גקע סגיתס 6(%י'טאא:וסי'ס
 עחל' הוו כי אמי ויב אם' רב טידי ולא להו אמר ולא כנךי;-נדי 1,,1 ד", ג,קוג )י)קנ ססי"ל ו;) שהן לש מ.1..איתה

2' %: %  : אמרהכותנט ט 
 . מיר' ולא להו אמר ולא מנרי טנרי ק"מ' דהוו חזנהו דטכריא בשקא יייל ן

 ס6עי 6ס""י , ן:נין:'ג::::
 צריכי לא אלמא . מ'ר' ולא להו אמר ולא פנרי טנרי ק..םי כנך, ג.נך, נ,ן ומיכו גס ;ג'6'ס נמ %'6'ס ן ים. ג:קוגל:ק,בו ק"מי מרקאמר קיימי הוו מוגלייהו בהדי דהנהו משמע ורא' ילכאה-ה

 הלחה מוציא וכשייא ואמר ז"ל הרמכ"ם בה הוס'ף עור . כללבדיקה מ1ף וס ג"מה סנקס חהקן ""יו שג": בך'34

 גסוין י:!י!,קס פ הן י?הגת טוו(ה")ה
 אטרו ולא ל'שנא דרייק שאטרנו הטעם ומן . כלל מחוור אינו זהיגם ג, ' :ו6

טיו,טח:י
 וצריכא ח"ש.נן כקיתון שנשפכה ריאה רנבי ואע,ג . מירי ולא 1הו ס"יה ס'יל 4)יו עוךשם

 אבל מנפנ.ם בשרה שנמס לפי הוא ההם המטפונות ניטלו שמא בר'קה %%",יקוין ": %" סג :מ :ך:גימנ
 . כלל הסטש%ת לנגלבת חוששין אין וכשר עור טן הנדלות נ:אבעכועות ינגמ זאס . נשוה שחאנל

 אבל דטבחא ידא מטשמשא דלא נטקום ז"ל פרש"י בבועי מקיפין אין דרבא משמיה אמימר אטרט:נ:ישב:י,ן
 האי נדולוה ובהלכות , בריאה ריעותא רא'כא אע"ג בטבחא חלינן דטבחא ידא רסמשמשא י.,כא ,טי.פה ננקיגהקש

 אפי' רבועא הדיאנא הרר בישרא לה מהדר אי אונא על או דריאה בשיפו6 רקיימא בועא1(י:;סמתקב6סאל
 . הריאה ה'א והמכה הבועא ניטלה כאלו כלומר וטרפה השו חמרה לא ואי כשרה בעלמא ב(שהו תאו:,םליי.,שמף
 בעל הרב וכתב . אחר לטעם עולה והכ:י רמי כנטול 'תר רכל משום בתומפות מצאתי אחר ולשון ג :נכ%
 דהא כשתימ רנראית זה טטעמ לאסתי אין עמ זה אצל זה ענק דמה הוא תימה ודכף יל התוספות אם :,י: %אני,אה

 המ רבא אמר . הם קבלה דכרי דבריהם שכל ליוהר טוב ט"מ . אהדדי רשפכי היכא שתים מכשרינןט"ה
 בועות שהעלה נקכ טחטת אלא פטיכותן ראין להו דקים יל פרש" בריקוחא להו לית *להררי דסמיכן בועיתרת'
 אחת סדחוק שמא דהוששין הנכון והפי . קרובין הן שיעור זה באי לישמועינן דא"כ מחוור ואיגו . סביביהללו
 תרווייהו ראמרי אלעזר ור' 'וחנן ר' התם גרמינן . דמ' כנכ%ב לינקב העוטר וכל חברהה טרוחק ותבקע חברתהל

 לערונה מערונה אפילו ואסיקנא . לא לערוגה מערוגה אבל ערוגה באותה אלא אמרן לא רבא אטר . בריאהמקשין
 לאונות ימין של טאונהז עוינה באותה שפירש מי לרקה.יש מנמה ולא לא לגסה מדקה אבל לגסה ומנסה לדקהסרקה
 מאונא ולא לאונא מאוטא לדקה מגסה אכל 'מין לשל ומשמאל שמאל לשל 'מין של מאו%ת לערונה ומערונהשלה
 אחרת לריאה מריאה לערונה טערוגה ה"פ אלא . וקטנה גרולה אלא ורקה גסה מקריא לא דהאי מחוור ואינו .לאוטא
 קורם אמר חר ורבנן דומא' בן יוסי אבא בה פליג' מוראנא * הלכה וכן . לנסה מרקה ולא לרקה גסה מבהטה לאאבל

 א,צ ובעוף בכהמה חכמים שטנו טרפות כל , פריש שחיטה אחר והלכתא פריש שחיטה אחר אמר וחר פריששחשה
 התורה מן לברוק א'צ בריאה ואפי' בוה וכעצא הלב שמקב או מוה של קרום נקכ אם ולבדוק אחריהן לחורמדאור"תא

 ועגלה ופסח עולה של מראשה וסייתינן דחולין בפ"ק לה וכרדייקען הוא דאורייתא ורובא הן כשרות בהמותדרוב
 בסירבות אבל ולברוק לחזר חייבו לא מדרבנן ואפילו ההף כראיתא וכולה ואמו אביו וסכה הטשתלח ושעירערופה
 שנחתכה או הריאה ונאברה ברק לא הא לכתחילה אחריהן לברוק הצריכו לעימם וניכר מצוי והדבר הואילשבריאה
 כשרה מנוקבת כשהיא והחז'רה בו כיוצא או זאב נטלה אפילו אלא עור ולא כשרה שחזקתה כשרה לבורקהוא"א
 במה לך שיורע ער עומחת אימור בחזקת בחייה בהטה הונא א"ר חולין דשחשת ב9"ק וגרמינן * בזאב נקיבתהדתולין
 ראע"ג קמ'ל הא ופרקינן הותרה נשחטה וניסא ואקשינן ' נטרפה במה שיורע ער עומרת היתר בחזקת נשחטהנשחטח
 חיישינן מ' מהו טנוקבין כשהן והחז'רן מעיה בני ונטל זאב בא הונא טרב אבהו ר' מיניה כרבעו ריעותא בהדאיתיליר
 דרוקא שאמרו ז"ל הצרפד,-ם סרבתזינו 'ויש נקב נקכ במקום שמא חוששין אין ל'ה אסר לא או נקב נקב בסקוםשמא

 ואץ ולנקבים לכירכות עלולה שהיא לפי לא ריאה מעייפאבלבני
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 מאתא תלויה דמרכא מברי שבלוניל ורבותינו העימור ומתפשמת . והולכת 'וצאה היא אחר ;סינת שה,א "סנל

:מ::(גיג"
 ו'ל לרמב"ן וגם . בריקה שצריכה לטרנו וטרבריהם שאם זו תלוה" מוכיח כאן אין שכןי:::?7:טן כבועא.לכ. רהויא כשיה בנפיחה שעולה כיון טאוטא או וכיון אחר במקום נסרכת היא יט'ם ולקץ נ!ימו
 בבריקה שלא ואפילו היתר בה נהגו כן,ובמקומנו מצאתי * אחר בסקום תסתרך שלא תנ'חנה ימ4 י"דג:יי'
 בלא ס'רכא שיש וכיוו לםעלה שכתכנו וכדעתנו נקב מחטת לא שאמרו כסררן ושלא נקב :ך':ין:י2:. בלא ס'רכא שיש האומר וכרעת מקוטנו כמנהג נ"ל וכ: בלא פהיכא שיש האוטר דברי לי ונראין נך ש11 דיגרסמיא'ן
 בבהמה ריעותא אתיל'דא דהתם ררוסה לספק ולא בושמ או מכאן וכשתתפרק יהתפיק שעתייהבי:בקנ: קוץ לה לישב רומה ואינו לה חוששין אנו לטה נקב מחטת אלא אסרוה עכשיו של נקב : אס אב.השווה
 בזו אבל מספק בריקה צריכה שכן וכיון המעשה נגמר וכסררן . דט' כנקוב לינקב העומר וכל ש 'ש ::מגנימזד אם טכופקים שאנו אלא האוסר טעשה נה התחיל שהרי ותנקב הריאה קרומות תקרע עכ"פ ב!כאן נשוה השיוד אלסייי
 הסירכא שבא" איפשר שהר' איסור הוכחת שום כאן אין זו שססובת כיון לחיתוך טחיתוך כלומר ! ב"':ב%ל::

 דהא לך ותרע . נקכ טחמת שלא הגאין רירין טחטת זו זו טתפרקת אינה רביעת"הו יהיעו ל'יב47::וייוי1;';

 יא נחמיה ך:::ך . :ן::(:סו':,"נמ,ן
ל בי::ךך'הי ג: גיס'נ'

, 
 :נ:ג::ן : ל

 אלא קאטרינן וראי ולא י אהדרי טבעתי בעותי ואימא מעקיכ א' מרפה הא' טינקיב א' ה'ג אלא ק,1ה. ורך שמההב,ן
 שלא ספק נקכ סחסת ספק הוא ספקא רספק ועור באיטר. מצאתי וכן . ינקב אם כלומך מרפה ו.אי א.ן "ת,נה לפתימ"

 גלבר העליון קרום שמא נקב טחטת ואת"ל י נקכ מחמת בנוסחאות כתוב כן שנמצא שהעירו::נ%ת::ייי::
 בר יומף רב אטר . נטשכת זו סירכא וסטנו שניקכ הוא דנוסתרכא היכץ כל אייכ וא.ת . ,שנות ה.חה לא ה'תהשיסה

 מטוכה רדוקא שפיי טי יש לה חוששין צטחקם הע4,ה לה נאסור לא בזה וכיוצא ולחזה לגרגרת או 7ג:ך :מג:ך חוששין אין לרופן הסמוכה ריאה נחמן רב אסר מניוטי לרופן כגון בו פוסל הנקב שאין ל3!קום סב.ןשמאהנפ.בנבו

 זה ןאחר אמר משמיה:בימי ירירה מר . כלל לסמוכה לא כשתתפרק יר(לטא ק לה דעתירה ::לגג2ידש
 שבא בר רבין רבא אטר עברינן להיהיכ' חוששין ואחרזה שהריאה כיון י"ל י תתפרק הריאח טצר דגל יישששצ:ה
 ואי לה ומפרקינן פומה רחליש מכינא מייתי ל' אסברה כורא' טצרה להתפרק וטצויה רכה י::י"י:::ך

 ריאה טחטת לא וא' וכשרה ברופן תלינן ברופן טכה איכא עור וא"ת . תתפרק דטצרה לה סשוינן .::מ?מ:עי::
 מכה איכא א' צמחים העלתה דאפ" אמר קא בזו ובין כל '"ל הר'אה מצד להתפיק ערן'יה ::ייל.א'ך,:חג; בייבזו משמאדהאררבא לי ברשבאאסכרה רבארבין והלא בבדיקה ואפילו כשרה לטה::,:::ך::ךלן לי ואטר עברינן היכא בעיא קא ועלה לה חוששין זה ואחר לפנינו לכתוב עתירין שאנו כמו וכשרה קג7:":::ג::נ זה אחד יהורה רב דמדקאמר לי ומסתכרא . ומרפה הוא . ברופן דתולין בדופן טכה בשיש א"כ דייש מת" %א1
 רהיינו מסתברא להקל תלינן לא בריאה צטחים וליכא א,כ וא'ת * סשם להתפרק יעת'ר יר יעגר::גר': כרופן מכה ליכא דכי ואלג 17"קל ברופן תליק כרופן עתר הוא המכה כטכךם ברופן מכה שיש לפ'נד גסה 1א.11י,ה

 להקל דתולין טשום לאו בדופן טכה שיש דכל מעטא ז"ל הגאומם לרעת בריקה צריכה לטוהנש',גישה'.א7'אע"תעשך
 כירכא יצאה משם מכה שיש כל רהזקה משום אלא הוא נקב טחטת לה חוששין אנו אין והלא שנט?אח14קנ.1וע.נה

 ::ץייק :"ן 'י%2י:5ץ(
 צטחים של רה:ן :ןט"בל ' "

 , ך
 שרילתה רי11ה א

 ליכא כי אבל כלל לה חוששין אין נסמכה ולא צמחים נענוען מכח שטא לחוש יש הריאה טצר :ניבגךג:::,:ח
 ולא כאן לא רגלים ראין בריאה צטתם וא.ן ברופן מכה לפיכך הריאה טצד קית נתפרק כבר:(ן::ו::::::
 בעלי ורבותינו . בריאה לתלות וטחמירין חוששין כאן כשרה מיהת יבבריקה בך'קה צרדהמ:::י%נעס1מ

 בריקותא, לה אבלבהעלתהצמחים4ת צטחים העלתה בלא המכשירין לרעת אבל בד'קהטג:יןיי:,1:ג בשלא דוקא רבא דברי ושרשו ברבר שההטירו התוספות שהצריכוה ז'ל הגאונים לרעת זה 11:ל העוף גקיקבן א,ב:וס
 קא' ראביטי ט'לתא אכולה דרבא רבריהם נראו לא אנו אין ברופן מכה שיש כל בריקה וי%ח !:נ%:שהמ:ת

 רש"י ומרברי . פליג מ.פלנ ולא לה מפרש קא ופרושי יש תלויה סירכא ולענין . לכר צריכין:גר::ך1ג:':ן
 אשג ול'ג * הוא ריאה מחמת לא וא' וכשרה הוא דופן נקב בלא סירכא דאין האוסר כדעת נ":יץ?;יהג מהמת כחפן טכה א,כא אי גורס שכךהוא נראה ז"ל ההו לחלוטין אותה ,2איסר'! 3!קוב,1,ק או חסתהש:אל

 טהסת ברופן טכה איכא א' וה"פ מרפה ז'קא טפקע דלא והרממם היתר. בה נהנו טקוטות וברוב"גהש47..מוך'י:ש
 צריכה אינה בריקה ואשלו לגמרי וכשרה הוא דופן סאברמטונןשל האוסרה שכל י"יכתבףב(שיג:"ל:ך:

 בשהעלתה ואמילו טשמע לגטרי רכשרה להכישירה ולא בצרפת זה נהגו לא יםולם 'שראל ןגןן:3::דנ
 ליכא וא' . לה הסמוכה דייאה עסה וקולמת יוצאה לחה ט הרי הנקב מן שלמה נמצאת 1אם ננלבר איא י%ע'תה:משס הטכה מטקום חזקה ברופן טכה דאיכא דכל דטילתא אותה נופחין אלא זה כמנהג לנהוג ג:=:!::ק' ומעסא . וכראטרן קא' טילתא אכולה ררבא צמחים ראוי ואין זלאנשמעזהבמערב בספרר גוות ",סיחא';ה

 דמחמת חוששין צמחיס העלתה לא אפילי בדופן וימכה בעל הרב מס ז'ל. דבריו אלו טותרת זיגדמי:קאזלי
"י



 ה"י 3" 71 לוהבעע בדיקה הלכתעהות
 פשת"א ורב י בריקה רצריכו; בדופן טכה לאעא . פוסיה דחיש מכינא דבעי והחמ בדיקה וצריבה הואריאה

 ' פיו" ס'י!

ש חן'ב4ן"::  ין:גה: שמ~י:מ,':ו, .,ן.ת :ג: םיפיייגבלפייחויבה ביופז יטיי:איטנםייטזכ:ג 
 נחמיה . לה סני מיךא בבדיקה %"ו:ן:ן2ישה :מן נץ:ןהאבייו% אחר הלך תורה דבשל כוותיה הלכתא להטתרך הוא קשה שהדופן לפי כן להיות הדבר וקרובבא

 בהלמתך
 .ל שנ4דסשמגצגהאינ.םי הלכה פסק ונטצא .

 ש%(ח ד%ין,,%עך, בדופן מכה דריכא דכל ז"ל הרב לדברי ' בששרי לה בריק יומף ררב ברהה נחטיה רבואסרינן
 ע('18ה הישוי . ים מרפה צטחים הרשח היגלתה לא אפילו להכשיר שלא בדופן מכה בדאיכא אפילו כחמירכלומר

 ,ש . סי.פד ה,תץ טכה דאיכא היכא אכל בד'קותא לה ולית הוא כהמיר נחמיה דרג ז'ל פרש" וכן בבד'קהאלא
 ::'::: "ן%חא: ברוב נהגו וכן . ובבדיקה כשרה בדופן נחמיה כרב הלכה והיכך בדופן סכה איכא אפילולבדוק
 איא הנה שה,ם ישוה יל גאון האיי רבינו ובשם י המקומות לפי הלכה פסק נמצא , הטחטיר אחר הלך תורהדבשל
 1, ול~,-"! שאס שאסן כדנפקא ה"ט הרופן בסכה תלינן דכי בדיקה צריכה לדופן הסטוכה דך'אה ז'ל  נץלו-גי"יפ'רושן
 גנ'ר% ה,ה "ם ::תש לא אחר ממקום אבל טכה סמקום ס'דכא ואפ" דתלתה לא בין הריאה צטחיס דהולתה בין נחטיהנר'
 ש5 עיה נסץ הייש נמי סרוכה אי מכה במקום כרוכה ואפ'לו רבא ש וכרפר כאביטי ובברקה כשרה ברופן טכהליכא

 נמ8ע יי ש",ן הרטב"ם גם אמורה,וכ"כ טכה בסקום שלא השין בדיקה צריכה שאינה לך אץ ולעולמ דרבקסשסיה
 ::י:24ך:מ'%:: שנסרכא כמן הטגףמות שאר ולענין ' ז"ל של לפירושו קצת עי וקשיא * בבדיקה כשרה שאינהלך

 בוי " יייו :ייוי דליבא לשטנוניתא או לגרנרת או לחזה זומרא מר להה אמר בססוך התם ראטרינן הא ז'לרבינו
 מה!וקת נ'מדם אנע והוא דה"ה ז"ל הלוי הר"ז סשם כתבנו כבר לה מתניתו אהא אןשן נהטי; דרב הא לרבינא פפי רבבר

 :ג ::ג"מיניג לרופן רסמוכה לריאה שאסרט המעם דסרעק "צני תררר וצי רנא ראמר לה טתמנן אהאאק
 . יים 'ש משו ש44 פוסל דנקב שאין הסכףמות ושאר הדופן ואם בפושרי לה בדיק נחטוה רב בדיקותא להו ליתלהדרי
 טקים ש:ל אסינו הרב של סשסו גס אטרו וכן י הן אחד בהן טהנינן אהא אנן ולווטרא אהא אהון הול"ל ז"ל רבינוכדברי
 מ'.פ'. ניקבהוהק'גה הורה לא ו"ל הרממן אבל ז'ל. אברהם ר' ז'ל רשץ של כגרסתו גרש כך ז'ל הלף והרץ יקולאלה
 ה,ת::2'וד. שי לפי בדופן אלא אטרו דלא בכך להם טוסיואיליכא שבגירסתו אלא ורבא אביטי דברי פי'וכך
 דקשח שעי חיב אנל ליחה מחטת להסתרך הוא כףטה שהדופן ספק מרפה וטאי ' ומרפה הוא רשמ מחטת בדופןסכה

 חיג . סוהם סה,ר %י שהריאה בהפר ת!לין והלכך שבריאה חבן מרפה שרא רבא טרפ.ת אלו בר"פ וכדאטרינןטרפה
 :::י.%עיק:יג קלה שהיא הדופן לחת טחמת נסרכה אלא פל'גי לא נחמ"" ורב דרבא ז'ל ה%א ופי - בשראט'נה
 סו'פח הסיה מקנד שהריאה כטו להריאה להמתרך עתן ישהז '5 ממש טרפה דלאה מפורש.ן באו נחטיה רב ודברי שתבדקער %:ן: 2 :2 המקוטחן בשאר אבל להסתרך  נןר11ןוםש1ןרברייבירפין:_יי1ן ואטר סתוטין רבא דברידבאו

 י:%4סינ4%": מ:7ו מ,טת שמא חוששין להן להסתרך נההה הוא- וטיהו בפושרין אותה ובורקין בבדקה כשרה אלאהיא
 בע41 י-ישא,מוח0יד במקומנו נהגו וכן . ומרפה היא הריאה לסקופשאין דסריכא היכא רכל הלכה פמק לעמןדלכתב

 יה:ם'ה ש8.ו הי!מ לאהד כלשנסרכה בכדיקה להתיר שלא בבריקה כשרה הכא דקאסריגן דופן כעין בו פוסלהנקב
 (ן%[ -י ' ::י " ע אמר . בהן טכה יש וא2" המקוטות טשאר ממעמא אלא כסדרן בשלא בד'קותא להו לית אמרוולא

 סמ'"ן.,;א::ב: ן"" סותסתה ודופן שנקכה ריאה נחסן רב מרפה הא' אינקיכ וא' מרפה האי אינקיכ דאי בגמ'דאתמר
 1'"ה ' ,נרהם(1ונה ' רביעתה במקום דוקא אוקיטנא . כשרה פוסל שהנקב גמקום נאחז'ן הס'רכא ראשי ששני בכלוה'ה
 ננ"א אנ ד:וה גכקום דאוני- חיתוכא טקום היכא רביעתה ום:ךם לא בין צמחים העלתה בין בדופן טכה בדאיכא והילכך .בו

 שןג;%ק4:י"ב'1גקםג , בבשרא ומביך והוא רבינא ושרשה ואי בדופן לה דתלינן בדיקה בלא כשרה צטהיםהעלתה
 לקגה . נשוה סי"" וטתדבק רר שהוא בבישרא בדסביך פליגי לא נחטיה ורב דרבא כשרה מ'הא ובבדיקהבדיקה 4 מיפה לא, יאס מני דוקא ז'ל ופ.רשש . הסירכא מביך פירוש צר'כא ה'גיתה לא בין צמהים העלתה בין בדופן מכהליכא

 ! 22עש!מ ך!:: אין בגרסא אנל יפה עולה וסרממתו השב בסיף בתשובה ששלח ז"ל ר"ת של מש10 כתב וכןכלל
 גן :ן %: בך:: דבון שאץ לפ' וטתפרק יפה סתימתו יוקש דרב בריה נחטיה כרב שהלכח טרשילא לחכטישו
 ה'חה אם . גנסו. דוא יסביך - ז'ל הרטמם גם כתב וכן ' חזק דסריכ' "וני טתרתי חוץ דריאה סירכא בכל סעשה עושיןוכן

 ה " טי ויש שהתיר טי יש ובגרטא בבשרא ואין הוא ברור ורבר בגמרא כדמפרש כמדרן שלאלהדדי

 בבשרא דפביך אומר ויש . הטתירין טן ז'ל והרמב'ם שאומר י כןבתב ז"ל ב"ם טשה ר' והרב . ז"ל ר,ת דברי אלו .לחוש
 ובשר קרום 'ש עליהן שאף הצלעות נעצם סביך לאפוק' לאו תולק נקובה הריאה שנמצאת אעש בדופן טכהדבדאיכא
 על סביך וא' הימב טתדבקת המירכא בהן תאחוז שאם סן אותה בפרק שחימה לאחר ונקיבתה ברופןסרכתה
 לאפוקי אלא דסכז אסרו ולא דסב'ך הוא בבשרא כרחו שלה אינה אם אותה נופח'ן ברופן טכה ליכא וא' 'הדופן
 והד"ן החזה בטצר עומדת שהאונא ולוטר כלל סביך דלא בדופן דתולק כשרה בנפיחה עולה ואם אסורהבנפיחה
 בגב בד"א לא לא ואי אין סניך אי אפ"ה עליה טהודק פחמת בדופן טכה ליכא ואי גרש ז"ל אלפםי והרב .להקל
 האונא ניקבה אם אבל הדופן אל ונמרך שניקב האונא דברי הביא ולא ' מרפה זיקא טפקא דלא דאע"ג הואריאה
 אלא אסרו שלא מרפה בבשרא דסביך אע"ג טבפנים ברופן גרםתוכךפירושואיאיכאטכה ולפי נחמיהכלל.רב

 ואץ שבפנים נקב אבל סותטו ודופן הדופן כלפי בשהנקב בבדיקה אלא קאטר טטש כשרה ול"ו . וכשרה לדופןתלינן
 אוילו זלא שד ולא אטח יא הנקב על שוכב הדופן מחמת בדופן טכה ליכא ואי ובבדיקה כשרה בובא-ואיכא

 ויא סבפנים פירכא שטא חוששין סרפה האונא בוי%לי חריפא וסגינא , טרפה ז'קא טפקא לא ואפילו הוא יווהר
באה



 הנית שליאו שד שנף בית תןרת עע הקצרב.ת
 וירדה הכבד ונקבה סמפון ררך שנכנסה תולע כך ובין זי רגאתש בשם ראל?י . יטיפה נאה ש:א::ה:
 ועייל נקיב נקוני קלישתא אבל גרמינן לא זה פירושו ולפי האונץ חתוך מסוף האומא נג כל ,טאם 1נש.וה ה.א "הת"י

 נקיכ נוקבי שמא ולחוש להחמ'ר שסועתנו בכל זה שלשון כך דאמרינן כשרה בשדרה דבוק ילמטה דדק.ן מק:ה -ישווה
 אבל ה"ג אלא 'שנכנם למקום מיכן לאחר ועייל דקין או ושט הגג כל שאין פצול בה יש ואם בריתא הש :: ס4-ת..:%
 כשהכשירו בייאה במחטשנמצאת וכןהדין בקלישתאלא. האתין ונג , טרפה השררה אל דבוק אוהה ששלומוה
 נראה וכן . טרפה לכר בעקופה אבל לגאו בקופה רוקא דאעא מאי דכל נשרה לשררה דסריך 1ם:: ::::::"

 סטחטשנטצאת שנא ומאי .ואקשינן ו"ל רש"י ברברי כפורש ח,תוכא להדק אית ד"וני חיתוכא יליי %ג1.1:2::%
 חלקנו ולא כלוטר כשרה אחד דטצר הטפת בית בעובי שנטצאת מחט איתמר . שסרין ויש ' דאוני . יו.פה ג~חםשא

 דאיכא כק התמ שאני ופרקינן ' לגאו לקופה לבר קופה בין חנינא ור' ארעזר ור' יוחנן ר' ברשה ?::1ב1[וטע
 ד"קן וסתוך דהקוה ומשקין אוכלין א'נר וסשקין אוכלין בן שמעון ור' פט"ט בר מני ור' . מכשרי מ:(י מי.פהמ"יי
 דאשתכח דמחטא שברא וההוא - במיפה אפילו ניקבו ר' . סמרפי לקיט בן שמשן יי איזם חסצא,אטהון:'ןשב
 .טשד

 עצמ1 בם'מפון יהא ס.ל מרופאי כרבנן ר'ה כרחע על זה פ" מון לבלוע הקנה דרך שאין אעפ"י כלוסר : וטש(".:הב לפי איך' רב בי מר ההא רב טרפה דכביה רבה בסספונא ואתאי. גקט סימפונא סברי וריח ור"א יוחנן שה(:1 וני
 מרופאי דרבנן טרופאי סרבנן ועריפא מרפה ואפ"ה מצאה תולין בקנה התלויה בריאהשנמצאת שמקנ:חלחולת

 4""גיק::; התם וכדאמרינן א'סור ולא היתר לא אמוי לא הא בכי והנך - נכנסה הריאה סטפון דדרך"ל גסקוס שלאבו'א
 איסור ולא ה.תר לא בה אסרו ולא דמערבה מרופאי רבנן הושט דרך אלא ע נכנמה לא לבלועהקנה י?י:ך'ן:בם:; קמי אמרוה דריאה רבה בסטפונה ראשתכת מהטא ריוא דרך שאין רמין י תיי ב נ נזמסני

 דרך א'מר הוה רבה דבם'מפונה כיון בה אטרי לא אטור נקבה ואות"נ ייוצאה כרס "י דקיוינקכה ס:ש: ע:יה
 דאישתכה קשיתא ההוא אטרינן והדר ואתא נקמ סיטפון הריאה בשבאה ונכנסהיתמ טבחו'ןריאה ובבדס'א?בש"בש,י.
 הא אטרינן כהנא רב בי הוינן כי אשי רב אטר בסררתא דאפשר רבנן  דסכשרי הוא לפנינושלימה :ל ":: ?(צ;מן
 הוא מירבל איסא נפיק דלא ואע"ג ואקאי נקט סשמונא ויאי אבל כשרה טבצבצא לא יא' איתהלבדיק י::י: .גן:ט::

 כרבנן והא במרה ונכנם וניקב גכנס ושט ודרך כמחט והו"ל כדרך הרשה עקב,ח ועכר מחט נקבשמא יי,-ב גבי%"4(ג כלומר . בזע סווע דזיתא אבל דריקלא וה"ם ביה. ירבל חוששין טרפה לבורקה איפשר דאיחהוכה . נשיהל"נף"1
 דויהא בין דדיקלא בק אלא הנק הלנתא ולית מרופא' דגרסיק גושמ קוץ לה נישנ חוששיןשאני:געזן::ך:,8]

 לפי הלכה פסק ונטצא . ואתאי נקט ס'מ%ן דירך כשרה בחיתוכא דאשתכח סחטא .ההיאהתם . סוחס שה~ושהלב
 בין בקלישתא אבל בארימתא וה"ם ' מרפה לבר קופה ואי הם להם אסר מכשרי רבנן והא ליהאמרו יך(; ::7:":י כשרה לגאו קופה א' בכבדא בין בריאה דבין זו ששה . ומרפה אמי דר' לקמיה אתיוהדייאה בסמןשא'עשןע(ות

 הם2רים שברוב לפירו'יו וקשה . רמכשרי כרבנן כשרה ט';ם זה סאי אנו אבל ל-ורקהרא.פשר 1 י""מ:: ה-' ובין הכי בין במררתא איאשתיח וכן . כשרה ה-י ובין בשליסה אלא הישירו ש"אכלומר(נך:'ט,ן.:ס(ן הכי ביי רבה בסמ"ונא כשרה.ובדאישתכחא הכי וב" הכי הכשירו מעם זה פאי שיהיעייהכשירו .1~7 "וי ג.קבי .1שת
 דאם לי קשיא ועור ועי,ל נקבי נקובי בקלישתא אבל נרסינן אי דד'למא לבודקה א"א שהרי רנכש ..: 7,ש.י ~~קנשייא
 ע(יגולהמהייכן

 הוהלהי א"כ "או קא.ב"ה כן ניון בריאה אפעל אקקא הלכה. וכן ' ניבה הוה ין יאיר~
 דוקא אלא כשרה שאינה כין כשרה בריאה שנמצאת עוקץ והיה פי' . למשרפה מרי רבסכי נ::ס:ייימיג' מחט סתם א:רו היאך רטכשו-י ורבנן בהדטו לפרושי רכבדא בחיהוכא ראשתכחא סחטאהריא ימ שמוג יבייי
 דנכנסה תוויין אנו היאך בקלישתא ועוד . לגאו בקופה אלו אשי רב וא"ל ' לחוץ עצאהמחט יבי "ישטה .ום.
 דרך רא'ן כיון יל רש"י של שימהו לפי אדרבה קנה דרך הוהמדץ גינאםי האי כי בבישריאשתכח חלת'תזש *נשי4;
 לבלוע שדרכו גכנסה רטט דרך לוטר לנו היה לבלוע קנה והלא טרפה הכבד ניקב יכ' כלומר טריה :ך: :י:יי:נת
 הריאה כל באחה שהרי רבשירו מעם טאיזה שיודעין הכשירו קופה ואי ואתאי נקט סשפונא למקופהג:ת:::י:: הס דריאה חקץובא גבי למעלה בעצסו ז"ל רש"י כתב שכן אי אשי רב אטר אלא . כבשר אלאאינו רפ אחהת שמעו1נת

 נכנסה הקנה דרך סרחין על ודלכך שלימה וראוה לפניהם באליטתא וה"ם . וייל נקיב 3קובילבר י::::ןה::י
 נקוכה הוה דילסא קמן איתא וצ ננשיר טעם סא'1 אס קופה לש לע קופה לש בקלישתאאבל שנגמגא:נת

 השא כתב עור עלל נכנסץ הושט דרך הנכנסים שרוב שהוא נראה ז"ל רש"י דברי מתוך .לבר
 הנכנסים שרונ זו היא חזקה כרחין על קמן לריאה דליתא לבר והעוקץ הכבד כנגד לפנש שהקופה לגאו קופהספרש
 הריאה לדרך יצאתה לא ומשם רושט דרך אלא נבלעים אינם חלל כמד כלומר ווץ כלפי ופונה כבד של יצידותוכנגד

 ברקותא לה דלוה כברא אלמא וריאה דקין נקיבת בלא והילכך . לינקב .עשויה אינה שהקופה מעמא והיינוהבהסה
  קלישתא או נבלעין הוושמ דרך חזקה הנבלעין דרוב כיון לזו דאששר כשרה כבד של כניסתו בית כנגד הקופהאם

 היאך קשה שר , ונקבה נכנמה וושט דרך חזקה נימא היא יציאתו דרך וירדה שלה ב'עוקץ וניקכה הקנה דרךשנכנסה
 . מינייהו ומפי מרופאי כרבנן ליה אית מר רהונא איפשר והעוקץ כבד של יציוותו בטע כנגד הקופה אס אבל כבדשל
 ב%רתה דריאה הא שהביא דל אלפאסי הרנ דברי ונראין כן דאלו הקנה דרר שנכנמה איפשר אי כניסתו ביתכנגד
 בקשטהא ופסק . לבר קופה בין לגאו קופה בין בה חלק לא אלא לנקוב יטלה אינה והקופה וירדה הכבד נקבההיאך
 וגראה ' ז"ל הרסב"ם פסק וכן . בזע דטיבזע לאשורא דזיווא העקץ ונתחב וחזר דקץ ונקבה נכנמה הושט דרךע"כ
יי חוין כננד היינו ולבר הבהכה הלל כנגד היימ ולגאו ' ז'ל כך בין והילכך לנקוב עשוי שלה קותה אפילובקלישתא רש'י כדברי בהפוך עגאו קופה לבר קטה טפרשש שהם אבל באהמתא לה רחוששין וה'ש . ונכנסה בכברשלה



 הקצי ב" 78 לז הבא מייפהןהלכותתות
 דכלסלב נק1ם נ' :ש'ת:ה,ס. אמר לס'מרפה מבר אשי דרב לקםיה בירינו מסור זה וכלל . הראש כננו. כלומר .לחלל

 מ1 סימפונאחי שנסצארוך
 יינה :ה ענונ"תא נטבחי להו ווקרו להו אית י 5 ואתאי

 *'ין

 : :מ ימךנמיי :ס אש' מגנה אבל מקמה מילי והני דורדא מימפונא דדרך כשרה לגאו קופה אי קאמר הכיוהכא
 1: א:עי ט" :י הלכתע בעל הרב . טרפה דאסא כמרפא אבל ונקבי ואילך אילך שנמה חוששין ואץ ואתאינקמ

 ננ"ס' :ש,,צא" בן.4 גיסא מהא' בין טגכה אבל גרים גרולות שטא חוששין לפנש נכנם החד וראשה לברבשקופה

 א:א'1, . מ:אי3ע 4:ן.ח . מרפה סתתאי אבל טגואי וה"ם גרים כן שאין מה במצר שם ער ררר יועבר גואילבסשהו
 .%ס::נ ::תנך זה טצר בין סצר'זה בין דלפנים ומשטע וקרוכ יש רחב טקךם הריאה שער דכיון בריאהבנמצאת

 . אצנע :ייצ 0י שיעורא דהאי י"ל . דאסא כמרפא כשרה דזוץא וקשקץא לבר קופה ואפ" לכלום הוששין אץהוא

 ח,,י . 0נאצבע' .יחי מרפה מיכן פחהץ אפיול אלא דוקא לאו ואעא ק~שאתא כמחמ הוא ודיראישתכחבמררתא
 ,גצ :ו . 2ך אפילו דאטרינן היכא רכל אפי' מרקאסר שנא ומאי ואקשען * נקבה כניסתה עם שסא נמילטההש
 ?::!הונ:: :::, הכשיר במו"ל רי"ם אבל רוקא לאו כשרה אחר רסצד הכומות בקץ בעובי שנטצאתטמחמא
 ד.,ו.ם ש1( ; נ'תי רש'עירא ולוסר דאסא ממרפא בפחתה לא ראי נקבה קופה אפילו ראלמא בו תחוב קופהואפ"

 הנון"וינ . קאטר דוקא אפ'לו ד ראע"ג כן שנטיאת כל והילכך . נקבה ררחר,וה ומש,יןאוכלין

 נייה"ף :'::;!:וית סבלונות שולח גבי שסת מי בפ' דגרם'נן שהיא כל לללום חוששין א'ן לכר קופה אפ'לובריאה
 אהת :ין' עין:1 ואכל מנה מאה שלח אשלו חסיו לבית בטררתא עינ בכבדא אכל טבצנצת ואינה לפנינושליסה

 לנאוכשרה"אל קבה ןח
 ך

-[ אליבכ  מה נל יסאףשאוסי אפילו פשימא 1 ל 

 י:: 2::ח14: פחות אפילו ה-ה דה,סא מהו תק דינר דרך רא' כשרה למה בככד ותחובה ינאו ליפה א'נסי
 הקוה ;ך ה'ונ'0 0נ רמילתא אורחא דינר רקתני והא סרינר אינה קופה והלא נתחכה היאך ואתאי נקטסיטפונא

 11 . דיי;,ת ב'ן גח,ן לגבל ברכות ובטסכת . קם"ל קתמ הכומות בית בעוב' שנסצאת במחמ אטרת רהאנוקבת

 .:י:: :: בגי וה"ט מילין ארבע ולנטילה ולחפלה דחקוה וטשקין דאוכלין לסיטר דאיכא ששום לאודא'
 :ך:י0נ8::ץ2ן חוזר אינו טיל אפילו לאחריו אבל לפניו לפנים שהוא דכל לוסר לי ויש . לה מרפינן הוהסיטרף
 דפמ0'ת נו0 ה:י0 הא חוזר ראינו הוא מיל עלה ודייקינן נטי הכוסתע ובבית ודוחק טושך שבא'ברים המושךכח

 נןןפיש 'בון71 סכאז :,ב 4ן, :ם פן4עג:צ יאשכח ד:ילאלת:ייז ש?ז:ני:מ
 ::ע סל ניש הא בשיעורן דוקא אפילו עלחהו דקתנ' ומ"מ . חיישען בטלהו והילכך איתפר"ם לאואליטתא
 שיא שא!מו מ. =.י.ש דאפילו אסרה ו"ל רש"' דורדא ענונ"תא סימפונא ודא' הא אטרינן רריקלא בקשעזא דהאכשרה ב געל . שח י: תרתי ולענין . בטשטע אין ס'כן פחות סיהא רדיקלא קעדתא כעובי דאלימתא לימסתברא

 קץ ג:יש ::קי תרתי אבל להו אית הכי ברייתא עיזי דאישתכחת לשונוומחטא זה כתב הלכות הרבבעלאבל :ן!11::מסג1י הני רכל משום אלא אכשרו לא חרא בגם'. איתפרש לא בליבא דמישתכחא והיכא ואתאינקט
 ' ה1קגלח,סמש ע: ז"ל הגאונים אבל י מרפה להו רלית במימפונא ס'שתכהא כי וה"ם מרפ' דלאנקיבבליבאאע"ג

 ניא יה 1;י::הז.קב וחיין יתרת לרי דאית מינ"הודאיכא' ו נקבא נקובידאתיאל

 ה::! 4הי ץג :: וטה טרפה לאו דכוותה 'תרת כלאלסא בהד' דילמא תלינן רבא בסמפתא אלא עייל דלאלתתאי
 ;ל'1 טצא 08 כדח בתוספות ואף . תרת' לי טה חדאלי היא נילתא לאו באיסורא ואחזוק ליה פלמאדשעלא

 ום :ן לא' "ס . יחץ רכריו ומעם ז"ל אפרים רבינו משםהתירו דאישתכחא אחריתי.ומחמא מרוכתא ונפקא סהתםדנפקא

 ע קש בבישך בתרתי למ.מרפה אשי רב דסברדהא . ע"כ אשורא מרפה ספק וכל היא מרפה ספקבמרפשא
 נ:"1:: :ס:ךצג טאי בחרא( )מאי בחדא דא' הוהאוני דאוכלץ כשרה ענץ דבכל מסתברא בכרם נסצאתואם

 אם רג~נית מ.ת ב,ן להו אית הכ' ברייתא עיזי הניקאמר והוא ה"ה עוף של בקורקבן נטצאת ואם הכניסוהוטשקין

 שה~א ב'וה המהם . להו אית הכי ברייתא דלאו נמיכולהו אוני חסשה רבא אסי . וטתייי 'ום בכל ומעשיםהמעם

 1ן%נ.ףי:4בי:: ולענין י בתרתי אשלו להתיר נהנווכן לה רנפח גברא כלפי ואפה לה כרנפח לריאה להאית
 א.'!-,"': יוני ש"תה כתב וכן . שניסין לאוניןשסשלסת התם רגרסינן כקץרת כרבא הלכתא ולית . מרפהחיר ~1י.4או:ן ש"'0ע ז'ל גאומם של משמן אסרו נסיאשלומי אי חם'ר א' חלקע אי י משסאלא ותרתי ט'מינאתלתא

ת ' . שכן כתב ז"ל רש"י וגם . כמז"להר"ם אחא רב יתיב הוה דמרימר לקמיה דאמיא יתרתההיא  

 ואעפ"י . ז"ל הנאונים בתשובתמצא אמר ניהלי אכשרה לך אסר סאי א"ל רנפק חז"האבבא
 סוטכין. אנו ז'ל הגאונים קבלת על אוסר עצמו ז"לשרש"י ל' מצער דקא האי טגן סרימר א"ל לגב' עייל הדרליה
 בגושתא לה אסרי מרפה לאופתא דדמיא ריאההאי ואסיקנא . בעערת כרבא הלכתא לית ליה איסאזל

 סרק כמין בה יש שאם ז"ל פרש"י דאונ' חיתוכא להדלטע דאתאי וביני בימ דההוא דאונית בדרא ק"סא לאאפילו
כמין



 הבית שלקף שי שנף בקתףרת 4? הקשי3'ת
 טייש:גבם

 טהרק לא והאי הוא דטיהרק סשום דילמא או הוא כתב:טהור כסז"ל ורי"ם ז"ל "העימור נעל ו:ל4, טייגג":ג בדוקאקאסררבחלבםהורםותםוהא' כננייאיינאכי ילא כשיה נ"מי הפחי מיאה
 לא אהרוקי באכילה דשרי נהי ליה תועי מאי אביי אמר וא?1 . אחת כאונה ח1נ1ת שיע' ננ(צאו טההבי? רגיי5שי5
 חלב ה"ק אלא . סותם שנאכל כל לאו אלסא , סהרק ביניהן היה אם רבוקות כשתים נראות סיי צך::מב."'

 כלוטר . תותב הו' דלא משום ליה אכלי אינהו ראיתרא באמצען בין בעיקרן בין הדס עלה כמין סת"ציישלש'הק:ה
 אלא אמרוהו לא הם ראף בבל לבני אפילו ששתום הוא וער מעיקרייהו מריכן ז"ל הרב טחוור : שצ :נום דין מעסא ומהא' ליה אכלי ראינהו וכיון הקרב על אשר . ומרפה אסורה זו הרי לאו ואם מותרת י:: א:ךי2ך לחלב רוסה ואינו הבשר ובין בינו מפסיק קרום שאין דכוקות שתים שהן שיוכר כרי בסופן בק פ;: ("אה:דהה
 ניקבה . נחיה ואפילו סותם אינו ראקשיתא אבל עלמא ומרפה היא חרא טבינייהו ז'קא ספקא יש'יה2ש לכולי כותם ראיתרא והילכך החלב רכל ריבויא סשום אי להו ומפרקינן סכינא סחתינן סושיהו מחן דששהט*ל,

 'צחק רכ אסר . הסרה ניקכה אף אומר יהורה בר' יוסי ר' ביניהם יש הפרש דהיכר כיון אינון תרתי י'י י8.ו י ישיה:ו טרפה הרקין ניקבו הקבה ניקבה תניא * מרפה המרה רדילמא הוא תמה ורבר . כשרה גו ואי::נקק?:ש
 ונמתרכו ש%"51::: ייחק רכ ואסר . 'וסי כר' הלכה יוחנן ר' אסר יוסף בר אינקיבו ד'למא זיקא רמפקא והאינקנגואשוךבטח5'

 וסחחוךן
 כנגדו טרה ניקבה וא' הואיל הטרפות במנק הכבר ניקב אדביקו א' הכין ז'ל סרבוותא חד בשםב:ג?:י::נ7": תני דלא והא . טרפה הסרה נקכ כננר הכבד ניקכ ואם כתוב מצאת' וכן . וכשרה רביעית"הו:גלה:;יבי:לן כשרה כותםחה וכבר שנקבה סרה עחנן אטרר' יוסף בר והיעו הוא לחהוך

 רלא מידי כל מירי כל דתנא טשום בגס' אמר" טרפה. דידהו חתוכה כל ואפילו סירכא נכי על ייאה ש,שיו 'רשי1

'עג.י"ןי:?,'ו:י
 אבר שכל למעלה הקדסנו כשרה.כבר כנגרו הסרה ניקבה ובה סינה פ'רכא ההיא לאלתר סתפרקא ::מן2ייגיי:: לא אם הרופן ונקכ . ליה תני לא לחוריה ביה סמרפא 'דיה יהיכ ראי היא סירכא 'רי דעל כיון

 הטחול. מן חוץ אונחסר,פסולה נשל אם בו פוסל שהנקב להו אית חהוכה דהא מם"נ וכשרה ב.ן לנהמהשמיאי
 שאוטר סי ויש . מרפה שחסרה או המרה ממלה ולפיכך רביעית"הו דהיינו לעיל אסרינן והאשהושי'תן2ן7לן:::ן

 עלקיבחלבימישי
 ק

 כעל הרב וכתב . מינו שאינו לסי ססין ראיה לוקחין הקבה ניקבה ואם ראיתרא קתימשני ש ?מיטבם ש'אין מחוור ו יונה ובנ' כתורים ::לדאקשתא
 בדוכתא לה מעמנן סרה בה דלית ריאה האי ז'ל הלכות מווום מהם אחד ק"ם שעליהוהחלב ::ן :: ךן%
 לא ואי בככד בטקוטה היא רבלועה כשרה סריר אי לכ"ע מסא שהאחר לפי סותם אינוואחד שה.א ל. ריאד .8ף"ה
אלא

 נ~ל"
 כנטול 'תר דכל מרפה לא וא' וכשרה היא חרא להרדי מהור דחלב סשום דרב ומעסא .סהןם 41 4ך :צ שפכי אי לה כ~עינן כחרא ודמיא להדדי דמסיכ' מררתא זה ואחר זה אחר אמר ששת ורבסאםנמבגשש:קיבשאאשן דאיכאתרתי לעולמוהיכא מרה בה טרפהרלאהוה טריר אינו טמא סותם מהור חלב רבואמר נלוסר

 סעיה בנ' יצאו ואפילו . טרפה הרקין ניקבו . רסי מסקומו "ם דקרום טהרק איגו טסא וואיכמהדק לאחיי "שיהמל
 ואמר כשרה ניקבו ולא מעיה כני עאו מר4ת אלו כפ' רסתמא נקכ ההוא ר"קם דגרס'קכרכ יטה ייה דתנן כשרה בהן הפך לא 'אבל מרפה והחז'רן בהן והפך לן וקחסא .' פיזם אינו רלפיכךמלממה יך"5( יטשיינמ

 היא דכתיכ מיפ" :נבהן ה%::י:ימ " נח~איג%4 אבל בהן הפך שלא אלא שנו לא יצחק רב שמואלבר אמררבא דרבא לקסיה אתאי מטאחלב:1י:ה7::הל2;
 5?ה. ה;נ'4(נקב מי:ובי: ייכיך עשי

 ונמצאו בשנפלה הטעם והוא ה"ה אבל . נקמ דמילתא אמרת ואת דאורייתא וא?ורארב ימך2ם7קב,3ף אורחא אלא הפך ?או רוקא ולאו מת וסיר לחיות לרבא פפא רב א"ל ישראל שלסמונן

5
 ושתיק ' טשסעיאי עייק הסה ותייה

 ע4 מעסאנכיון דהא מרפה מוךפכין סעיה ייי

:י::י:ין:"
 בני אטר ב"ג ר"ש ותניא מרפה ניקבו . מת סיד מהן אלו חלבים סשני שסותם ואיזהולה

פקט. רב אטר לחה מאי . כשרה סותמתן ולחה שניקבו מעין ס'ניה שסעינן רבא אסר התםגרם'נן ב?הן52"י::י
 ואסיקנא . דוחקא אנב דנפקא רמע'א שירקא כהנא חד חמצא ובר חמיא תרתי נחמן דרב

 חלכ וסותמתן דניקבו והיכא . שמעון כר' הלכהא ד~ת חםצא ובר דאקשתא חלב הוא א חמצ מתים לא וחדמתים
 אינו מסא חלב ביה ראית באסת' מעיא בריש כגון טסא חמצא סתים חמצא דבר ואסיקנא ' דאיתרא חלכהוא
 סותם אינו מסא סותם מהור חלב רב כראמר סותם ומעסא . האב מכח הבן כח שה ומימנך , סתיםלא

 דכרכשא חיטי תרגוסא סותס איע ככוכע העשוי חלכ סתים* לא טיסתם לדיר! ליה אכלי אינרי נחסן רכמראמר נחמן רב כראטר פותם אינו כרכשא דנבי חלב ואפילו ליה אכלי רלא בכל לבני ואפילו מתים דאקזראדחלב
 או עוף של הרקין שעל מהור וחלכ רליבא ורטרפשא ודמתם הוא רין ליה ואכלי ה""ר בו נהנו א"י בניכלוטר
 לחבריה ר4ונקיב דכנתא והררא . סותם הקרקבן שעל חלב דכל משוס ולאו . יה אכלי דלא אע"נ בבללכני

 לחבריה דאינקיב דכנתא הדרא נחמן רב ראמר בשרה שבבהמה כל ואפ"ה מהור חיה הלכ שהרי סותפשנאכל
בשרה



 "9 ית 5י לח הבית מריפותד%כוחהורת
 אימינמההשם ער החבור מסקום שאר שלא ער להרי ראזקיכ היכא שכן וכל , עליה טנז חבריהכשרה
 השמ נלפ. יש" , טרפה אצבע כרוחב הכרכשא פוף %קכו ואם . הוא ו1תם מהור חלב ו%א שהריכנתא

 י:,ץ%4י:יע21 הטחסיר כדברי נקשינ! הלכה פסק ולשין תלינן בסכין או רטבחא בידע לם'תלי ר4רכא השאהרקין
 1 א, י:נהסה ליין יהא וקלא טלטעלה ערבי דהדרי ומלנן אס שחיטה קודם אם הדבר נסתפק ואם , כזאב תלינןדהא
 שננגם שנל נרקה רבי הרב אבל טכאצבע. יחר הפישל ארך טקשין חייא בר שימי רב דאטר בהמ טקשץ שחשהלאחר

 נינב:מי::2::ו כין כלין טאי גורם ז'ל קהשרא שסעון אקפערו דרבא לקטיה ראתו בניטעיים מעיש.הנהובבני
 רשנחם סנל אהי וערבי דהדרי הוא דמ'ד ולוסר טלטעלה א"ל ואירטו בהו טשטש בריה סשרשיה רב אתי אדמוולא

 מי עיש ששי שכלן דקאטר כאצבע דכלין סבר דנייתי סק% ברו טשטישו ירי כסה א,ל הא לך טנאאבחק
 ,2%ישן'י"יגג ש" בסקז כאצבין ש- לפחות לסטה וטתערנין מרפה סעיה נני שמקב דבר שאנלה בהטה . סריקמיה
 דלא אע'נ וט"ד שאמרנו כטו הכרכשא לה הטות סם שהוא רבר אכלה אנל היקין נקטכאלו

 בייג הגוגוה משקה וטאי קאמר כלל ערב' רלא ערבי הררי בפ' דתנן . כשרה וטמוכנת כמ%כנת אלא זו שאין לפיכשרה י :ס.'('ד:תהשווי
 יק ך1:י4% לצאת יתחיל שלא כלוטר כאילבע עד כלין ושאכלה והמשננת והמעושנת הדם אחוזת טרשתאלו

 'ת יש"ס;2כיגךגו פ' אלא טמש בראשו הטעי טן שף אתעו כשרה הרעים ט'ם וששתה תרנגולין צואת ושאכלההרדופני

 ש נקיטינן אלו נירסאות של ספק טחמת הטות בסם בנטרא ואוקיטנא נפשות סכנת סשוםמ1רה
 :%::: בש:::: . 14תה אוסרין לשלם בתרווייהו לחוטרא 1טותהת מרפה טשום מותרת דבהמה הטות סם אבלרארס
 בהמש שא.ן נקג'ס לאחר הסעי טן הענף שיצא ער טספק בגטרא ונרסינן דבהטה. הטות סם הרדופני דהאנאכילה
 וגשף גפסקה נא'לו ארך יהא ושלא מלסעלה אצבע שישר דסינקיב טשום ט"מ מרפה חלתהק הלעשה שטואלאטר

 2ה :: :1:ן ויתערב ש'ךהור ור1א טנאצכע יתר הענף חלר%ת של בעלין אבל הלומת בקורש ואוקיטנא .למעעה
 ;ךנ: ש:ש: %(ן כתה יתר כתזב אני ה%ר . המעי להוך של אס בו פוסל שהנקב טקום שכל הקרטנו כבר .כשרה
 גל חחה יאם הקנה טמקוסו הוא כנמול אם ננטול יתר בענק יש אם פסול נימל שאמרו טקום שכל הקרמי וכן .מרפה

 ש::::1 ואני י אטרו עסו אחר כנטול או אטרו כשרה גכך דרכו אס אבל סרפה בכך ירכו ואין יתרמ
 בןן ממג:%ב'4נסה שאסר ומה . נטולה בראש לממה כותנו אבל שבאונות וכיתר ביגוף טעיין בני כשגי יתר זהשאין
 נאהה כווו" ::ז ינ יטנין דעוף ז"ל פרש" . כשרה געוף וכננדו דגרם'נן מרפה בכך ררכה שאין בבהטה סעחם ננישני

 2מ הייה:סם 2% טעיים בני יתרון אין פירוש, ולפי להה קים כל דאסה הונא מדרב ומרפה ררבינא לקטיה אתיהדיכי
 יפא :ננס ני גייי ר1י דהא לי וקשיא . לשלם בעוף פוסל'ן הש חדא לרורי שפכי ו% דנרמי וא"ז . דמי כנטוליתר

 קי ריא'י גש.יהי לאו כננדן בבהםה חכמים שממ מרפות כל לוי כלומר לריבללא כסי טבי דנפק גובתא ההיא .וכשרה
 י:::ס:ינן :ם: באיברים אלא אסרו דלא וניחא . בעוף ליה אמר לטימרפה אשי רב סבר . להממס הכוסהעמבית
 הגוגיתסצשופת :שך . בזה כטו כזה אחד בדם'ון לעולם ש"שנן טל1 ברייאתה שזי הני אויא דרב נריה בר מר ד%נארב

 כלום הסיה ולא יאיגח בבהסה באומת הסרון דהא לך ותדע טר סבר לכריסא כסי מבי דנפקא %בתא ה1א לוו איתהכי

 טו'%ן:ץ:%:::מ 4ותו על לה שאין לפי כשרה ובשף טרפה ל%בחא לרכותה סמד שהיה כלוםר לאכשורה אשי רנבר
 נ2ן 2מ: 2ם, כל בנה0ה שאפלו תדע ועוד . הדמען בחדא דעששא רב 4ול . דכשרה להובללא כסי טבידנפקא
 שיא ען גיי" כ1 בכלק אינוטרשה במקצתן עדםצא וסשום איתמר דאיתסר היכא טחת'נריסחיתא

 מ איי עיזי דהני משום האומת ביתר שאמרמ דלא היכא רבי לר% אהז הכי ברתאתה ע"ידדגי
 גה2 :::ך:י:ךף דנפקא וכמבתא להו 4ות הכי ברייאתא ריש שילא בן יוחנן רבי רלניד . איתסר לאאיתסד

 גשמסקייישה=י עטי רהני טשום להובלילא כסי סבימבחיארצ,שרילפנירביעלשניבניםעקהעצאץםןהבהס'
 "ט: ייי :י2מא :% הזה הרמיון ועל . להו אית הכי בריאתא מטני שיוצאין כד"א . כשרה בעקז וכנגרן מרפהכאהת
 2ברגמ :::-י שף של מעיין בני של ביחרק למ "ם . כשרה כאצבע ער וכלין אהו בסקוס יוצאק אבלסקוטות
 שאם גיס עישת"יי . להם ד"ש עופות ד'ש להו וקים הואיל אטר חד יוק" ורב נ1טי רב בה פל'ני כאצנע עד כליןטאי

 %ש::ם ::י:ך מעיים בגי שני באותן אלא הכשין וכלץ דקתגי היינו ערבי רהררי הוא דאטר לסאבשלטא
 שהש,%ל21 . יף בשל לצאת לעולס שדרכן סאיכלץכלין ערבי הררי למ"דאע"נרלא אלא כאצנעער

 שסא "יששש . מיי ואי% . פסק כן ז"ל הרטב"ם ונם רהדרי והוא דאסר טאן וה"פ . רעדיז'ל נריס כךטלסטה

 מנ::ה%::: כנגדן מאי כ!  שאס בעיני סחיר והוא אחד ססכךס שניהם שיוצאז קאמר סנררהני1מ
 .יגג: :ן:ך:סין וכי . פשימא רקאמר כיסרה בעוף ומתערנ חהר וטיר אצנע סרוחב יתר פיצול ארךה יהאשלא
 וסהען גוווה. פא.'1 טרפה בכהטה האונות חסרת אוסרין יתר הפוול שכלה והוא אטר וכאלו הראשון הטעילתוך

 !: 12ינ-4 שכל פששא כשרה בעוף וכעדן סבר ערבי הדרי דלא נב דאטראףעל ומאן , כאצבעער
 גיען'ע:געי:ן בעף בין כשרה בכך כולן שדרך הדרי דלא אע"ג אלא קאטר לשלם ערבי הררי דלאלש

 ; כרקין בסשהו שניק,ה ולת" ח לבטןהרעיאבלאסאינוכאצבעלסמהסמע.
 '--"'. 2::יע'(

 "שייה אבל הרבק בטקום שלא סלי והמ הכרכשא בסקז טם'ם סלטמה וטתערב שחתראו
בטזס



 ו" ב" שלישי שעף שמ בית הבקש 5!ש5!ריו 76 חקצרני6
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1ג11ן',ל,ן':עפיי
~11ש,י;,; ד .,י,יי: ון.:

 ט1"ייך4ילי11 ז'ל כטיאבתייא,ופרש"י כםלא מיאבי בבפטניצךהפ 1: טשקך
 לפי יקה ייבהמ: וע אל"ם?מ:" ים (קנ טוניהיג הם1זק

 טה" משט מט ש'::גי
נקגס והלכה ,  במשהו הדבק בסקום שלא יוחנן א"ר "פיסמ "1"1 י7 "ס.סמ ג7. "סקייו ם 3:ש',ן.ני

 . הרבק במקום כשלא יוחנן כרבי והלכה . הרבק בסקימ נחטז כיב ג"םע :,ץ'::"1מקמס7:% ::עייג נ:שןשל
 כרם זהו אי שניקבה הפנימת הכרם . כהא עליה דפלינ סאן ל'כא דהא 67' ס'ג6 ,מי ,סס"6 סיג6 17עיוי עו שאסרד(לי,
 רבי אסר וכ; . דיבי סניא הפניסהע כרם זו אי נתן רבי משום דאטר פ טן ,:רויג נ11:י '::נ('ם:וםעי דציפורי מבחיא ריש שילא בר נתן רבי העיד יהורה רב אמר1;פני3('1ן 1,ק6 1;'ר' 677"ר 7נ'קגס "מרס .ש .. א:ן,גדאי:':הן

מ;"
 כושט טפת ךכ אסי בא םשמהךגנ אכנא י הטציולסטה ס; ה יכ רוגוט זי"6 ןגמקיסס7גק 6מוע% מ:'ג':קנן'"י'"'פי"ועןת1'ןי:ין'י~נ :'יפ ~"נמ,

":יייגייי ו":,.1:ן,"ין ~,מי1ין !י'ן :-י%ן.'1,לן.
 בר כרבה עבדי בנהררעא התיצונה כרם היא זו במצר למעלה עומר שהוא לפ' שם פורעין שהטבחים לאחרנראה
 ליה אסר שלסעלה שסועות לכל לחוש לו ואין כלוטר . טאי שסעתא הני כל יאטימר אשי רב לל הונארכ

 אחא רב ירשה דהא 'וחנן ר' ואפילו טבחי דפרעי היכא בתוך הן שכולן כלומר . שיכן הונא בר כר כרבחכולהו
 פלינ לא נםי "אבינא וררבי . פל.גן ל'ה אמר סא' טערבה ורבני אבינא רר' ולמטה הסיר סן רהוא אויאבר
 אימא הושם דתרבץ בשטעתה טרצת אלו בר"פ דאםר לסאן אבל לכרם סמוך בושט מפח דאמר למאןאלא
 איכא ז'ל אלפסי הרב בהלכות וכתוב י פליגא לא נמ' הא אפילו הפניטית כרם היא זו לושם סמוך בכרסטפח
 ז'ל אפרים ורבינו סהם כמי הכריע לא והוא חנינא בר' יוסי כר' דפסק מאן ואעא הונא רב בר כרבה רפסקמאן
 . טאי דסערבא לאמימר אשי רב ליה מדאטר לרבריו פ" ליה סבירא כוותיה אש' רב רהא חנינא בר' עסי כר'פטק
 חנינא כר' יוסי מררבי דמיקל ואע'נ עברי כוותיה דבנהררעא חרא וינא רב כר כרבה פסק ז"ל הרב טוריאבל
 חנינא כר' 'וסי לר' ואלו שטעתחא בשב הכרם רוכ את החופה לכשר מני טרפות אלו פ דבר ועוד . רכמעשה
 דאי הונא רב בר כרבה ז'ל העיטור בעל הרב פסק וכן החיצונה רוב שנקרע או קתני דהא בהריא מתניאבטתנ"
 יוםי ר' על אותה ונקשה בא דאזכ בעיני מחוורת ראיה זו ואין . טרפות עשר שמונה לרך בצרי ברח יומיכר'
 כתנא אלא ישטעאל ר' דכי דתנא סנינא ליה דלית או אחרינא מעייל הא' מפיק א' חנינא בר' דר"י אלא חנינאבר'

 שנאמרו מרפיות מ'נ' שטנה דמני עלא דהא לעולא הכ' למיסר לן אית ע"כ רהא לך ותרע . להו טני דלאדסתניתיו
 סנינא לפום טרפיות עשר שטונה כרחין על ליה וחסרי התם כראיתא פפא בר ררכיש לקותא ססעט כמינילסשה
 בר כרבה עובדא עברי דבנהררעא כיון ומ'ם . שמעתתא סשב חרא פפא בר ררכיש לקה(א רהא התם להורטנו
 דבטערבא כיו! חנינא בר' יום' לדר' לחוש דראוי ססתברא ואנ'ה . כוותייהו וקיי"ל רכ טעשה לסיטר א,כא הונארב

 בחיתוכא שנמצאת ממחמ ראיה קצת ניל ועור הסחמיר אחר ה"ך תורה ובשל הוא רסחטיר ועור . כוותיהאטרי
 דרך אלא לבלוע קנה של 'דרכו ראין משום רידהו ומעטא כשטעתייהו היתר בה אטרו לא טרופאי ורכנןדככרא
 דיצאה אששר והא אמרוה לטה נכנסה וושט רררך לומר לכשתטצא אפ" איתא ואם ועיי" נקיב ונקובי ננלעתוושט
 . דטבחא ונידא בזאב תלינן רהא ת?ינן לקולא למיתלי ראיכא היכא דכל בכבר נכנסה ואח'כ החיצונה כרםדרך
 אמרוה התס וכראמר" הוו רטערבא מרופאי רבנן דהני ליחות שיש אלא רובא בתר ראזלינן סשום דכולהוואבא
 להו אית סערבאי רבק דכולהו כיון כום חנינא בר' כר"י רס"ל למעמייהו וסערבא רמערבא טרופאי דרבנןקס'

 ירא כזאכ בו לתלות רבר ססש לפנינו בשיש אלא להקל תלינן רלא בזה לרחות ויש . להו לסיחש צרק-כווקיה
דטכחא



ח י1 לם הבית מריפות הלכותהורת  "י 
 גמט:,טק2שתן: דאף ששט מיש עורות שני לו עיש לפי שם שנסצא סקום בכל אבל בזה וכיתארמבחא
 בו תולץ אץ ענאנו ירענו ולא המורףענין

 לרגי
 ווה שהק מקיס גדת לומר הוא ורוחק עורות שני לו יש הוא

 נשת'יו אנל . תידה שהן לפ' שאני הכוסות בית של דעורות בנבו צפה-ן נמצאת התם ראמר דרוסה ספקורואיה

 ::יש?יעה :יבגג: טיהו כהטסט דא"כ יותר.ועור ונסין עבץ לם'סר ואיכא בכותל לס'מר דאיכא כיון סהמ אחדשל
 גג קי* (% :ים נמי בושם ראפילו נבריקה ליה לימני חושעדן אין דאטר למעמיה רב כשרה א"ר ררסהארי
 איו %ח'י שמ : רש"י לרברי אפילו ליה סגי הוה בבריקה אסורה, דרוסה למפק דחיישיק לדירן אלסא דרוסהלספק
 משש.שאמתלקם,ן לו אין רושמ סשום אלא שם שפ" ול ער אטירה אדם בירי מפק שטים בירי מפק חרותאוכן

 :יך1: ::ה:כ טה א"כ אה"נ תימא וכי . סכחוץ ברקה יש עור ומ'ם ריאה גבי למעלה וכם,ש בפושרין1,זברק
 ג:ש:(.:יון :ג שאף הכוסהה לבית הססם בין "ם הש-ש בר'ח יוסי כר' מררשא דבני משסע רהא ראיהלהביא
 ::ךיי"י וכדאטר" מבחוין צרע- הוא בריקה הוא צלעותיה רוב נשתברו גטרא ר"א מרבעי להומבירא

 שס פוגוח שה,א שנסצאת סחט רב' לפני בא סעשה התם ברוב או גרוע ברוב כרובו הכרם רוב את החופהבשר %"

 ס:: ן;ין'ן19ה(י וטרפה אחד טצר הכיסתע כגית הכרסרפנימי רתק קרוע ליה ותפשוט כג% ואקשונםול
 . ה'ה שה" גסש" בה וטצא הפכה ואפ"ה % טצר אלא הפניסקע כרס זו[ ]כולו הכרם כל בר"ח יוסי דר'סשטיה ::: י ב:' :ו: נסצא שלא מעשה הוה דהכי ואסיקנא בסערבא ואמרינן החיצונה רוב שנקרע אושמקבה

 יייחה גסשס ש טיה זה רם סכה כה אץ אם ואטר דם רירמ * הכרס רוב את החופה בשר החיצונה כרס היא זואי

51רילי
 ::ךינ::: ::: צררין משני היא מתמ' אביי ואטר טנין רבעי הא כלומר לשסואל אלא מעמא הוא מירי

 אל::חי4:1:ך דתני כשרה אחד ומצר ולומר מרפה בעי דקא הוא דשמעתא סרה דהוא שמואל לדבריר"א
 ::גץ"יבג2 ::בי אלא קאסר לנטרי כשרה לאו במתמ' אמר נחטני בר יעקכ א"ר דהכי דריכ.ח ל'לושסואל
 לל מ'ן כוייה . טיה . צריכא סיהא ובריקה טרפה שאינה אלמא סילת בו שאין טקום הפניטית כרסשסואל

 ::ג אפילו שפירש ז'ל רת'ם רברי ונראין א-ר דהא מסתניתין 4ה ותפשוט כהדיא בגם'סראקשו
 נ"יסי,מגללפ.שאטונל וברייתא כשרה אחד סצד המסם חנינא בר יוסי כר' ס"ל הכי רגס' ש"ם חנינא בריוסי :קגרש.:::~

 ומ ננטל ' "י שאעפש רגופהע בית נקמ לריבותא חנינא בר' יוסי דר' ליה לית אשי רב נמ' פריקוומילא

 שיא שאיסי מ יש קדנקבו עף כשרה שום א' עור שמקכ אשי רב ראף ש"ט לשמואל אלא מעסא הוא ט'דיופריקו
 :דןסידסן:(:גל . נקט לנררה צררץ ומשני שניהם מרה רהוא לשטואל אלא לה בעי ולא ס'ל ברח יומיכר'

 ::נגי%נ:.התאסשל הא טרליקץ בטה פרק רבעדלהי ורוץיא הכוסות ובית הססם . כנ'ל תורה ולהגרילרשסעתא
 :ן:שםך'מי.ת"י:ן: שאמרו דמאי לוסר תמעה שלא קס"ל סצר המסות בית בעובי שנמצאת מחט תיר .שניקבו

 יואה נש.יה. יאי ~י שקה-ין היי% לאו כשרה אחר מצר דם קה-ט עליה נטצא , מרפה צדדק משני כשרהא'
 :גייץמ:( ג מצר אפילו רבזה רבושת בית עכשיו דם קורט עליה נסצא לא שחיטה קורם שהואבירוע
 בקי"וי*:ן :ג: מ"ן שלם אחד עור שניקב דכיון טרפה אחר רש'י בשם בתוספות כתכו . שחיטה לאחר שהואבירוע
 4ג גל=:ם,% כפשטא רסתנ" לישנא ולפיכך מרפה מחמ אמר ולא זוניה לבר ושכקי הכוסתז בית סרנקטז'ל

 אםויה,ןום טייפי """ לחו'ן ניקכו לא הא לחףן ניקבו דוקא הכומות כבית דוקא ש"ם הממחק ובעע בהטסםשנסצאת

 ממש טרפה אחר סצר אפילו בהממס הא כשרה אחרמצר
 אפיוי

 הנגי "ית דלא והא כשרה המסם
. 

 גויוה

 "ין !צ יי:אג לריבוחא לחין ניקבו ולא  בכשרות קתני נקבו אם ולסעונר קאמר חוין כלפי לחיו בסתנ"ודקתני
 ":מ :::מ: ניקבו יאפילו לאשמועינן הכי נקטה . חכה-ו על סנין שהאחר חבורן סקום כננד פניםכלפי
 . הויה נשל יי"ס.י זה לתוך זה מקכו אם כשרה לצר סצד אחד עור אלא להטמס דאץ דכוון דכךלתאומעטא

 גמ מ:ט %א "וי כתבנוהו כבר . שניקכ הושט הרבץ בושט קוץ לה כ"%כ וכרקיי'ל לחהן הבריא שמאחוששק

 נ%:ע1: :נך וקנה הלב קנה . הושט בניקב לסעלה . חויה%ין אין עורות שני לו ד"ט כיון הכומות ביתאבל
 ":י,;ית?:ע:ן :ה באלו נרסינן שנקבו הכבר וקנה הריאה דאטרינן סההש משמע ז"ל רש"י כרברי לכאורהוכוראי
 נל כצו אי הסיה לקיש בן ורש יוחנן רי "היב מרפחץ בי שמייהו  אישתנו מילי תרתי הני מרליקין במהבשילהי

 שריתק ש:י טהן" בסיסנין אנסה מביניהיי כדלתא ונפק למחמ מינה נפקא למאי כסי ב' הוב4לא ד%בלילאכסי

 הטחה ה( :ך:של החזה סן למטה הקנה ניקב פסולה בהטסם ראפילו איתא ואם המסות ביה בעובישנסצאת

 ו:%ניחה ::ן ג% התם תו ונרסינן . ובסשהו כריאה תרון כשרה א' מצר בתרוויקהו דהא נ"מ מא' כשרה אחךסצד
 ךךי(ג::יהךך: ושסואל במשוי אמר רכ הלב קנה לחוץטשמצרריןמרפה.עורגראהליקצתראיהרנקכו

 . .ש .וקוז %מ שמ אמר הלב קנה נינרו הי . ברובו אמר טדתנן חוץ כלפי אלא סמש לחוץ לא כמתנ"דכיזני

 שם :ענן 32 גב' שעל חלב רב אמר יצחק בר רבה זה לחוך זה שניקבו הכומוה ובעע הססס כשרותבאלו
 ת" ררב סשסיה אמימר ואמר רויאה דפמ לא דא' זה כננר שלא זה שניקכו דקתנ' מרפותדאלטא
 לליבא פריש חר הוו קני תלתא נחטן בהפך תני כשרות בכולרי רהא לחוין ניקבו שלאליתני
 כריאה יר'אה לכברא פריש וחד לריאה פריש וחד של קרום ניקב ולא הנלגלת נפתחה כטרפות רתניטאי
 טץמ ח"א רכ בר סר פליגי דליבא ככברא רכברא לסיתמ הו"ל נסי והכא , חללו לכית ולא הלב ניקב .מוח
 אזל פליני דל'בא כריאה רכברא ככברא דראה אשכא לרידי אבל . לחוץ ניקבו ולא שניקבו הכוסתע ובקערססס
 דשמואל לרףהה ררב סשמיה לשמעתא אמרה חיא רב חושעדן דזוץ הטסחע רבית מעמא דאי %בא לילףדא

שר



סגáה  ú.ף ¢פ÷ה ú 81¢ק וó áק ¢ץק גקגםק

úוג¢ם  8ה "ז.ה גúגג╨ : ¢לו גו גיה ¢לו וáו ום ץ¢ג úפ¢לá לזו╞ הלהיá הף¢ל óזץיז ה¢קי קם כפק

ז╨ל  4פק ¢ד╨áט╨÷גג.ה ם גá כ 4 כה וה¢ 9ה גיזúח לזו Σהף¢ךז םזחלáק וגםזיáקז ום

טיגףםז , áזץó כ╞ד╨י 
 והגק

 :╨חזה ":גוג ¢דגה םי á¢ םוזñקז ה¢זñגוז היםה á¢י כúזו íגליח הñהיá ג╞י

כגוז . áכיז םי ופזגי הס áזץó ג ג╨קגם זה╨'╨ ה¢זל'וז ום ז╨ה╨ וגםזים ¢זץגקú¢גי גú ג╨ג1; כ1ל:גד ט╨גק 

ולג╨ ╨גוק גג1 ד"ץוז ג"ףץו ז ה¢זקום  :: :ג'ק╨ 1
הל ץ¢ג םיáק íז÷ל á÷╨גק הף¢ל úגם¢ הá וקםז÷ . םáו  ל4ñ 2:: הגñ גוגלק 'ו 'יה ¢לו וáו ום
הס זהםזיז הקץ╨ ¢áיז ה¢זה כ÷ס . á÷גד כá÷¢÷ה הף¢ך . כי÷¢÷  כ"ד2ג :כדה::: úזף¢ךí áזםי כ╨ו á¢י ם"גג÷
╨÷á  íג╨ףáך íג÷ñ טיוךק íזñóוúך

╨÷ג╨ק ק' גם íגי  2.4 ד:ג חפ ך זקל1.: הוגגה
%גיז ú%¢ל ¢לו á¢ ÷חפ' ¢ñó áזג ¢"ו כ╨הזג כי÷¢÷ á÷ג╨ק  á÷,╨ םזחךה כ╨גñ¢ד ÷¢ףá זםו

 םקהגץ'4;

 ה-

ñגו  , וגץיז4 זהם ╨÷ל ñגá¢ ÷÷¢יהז íג÷
"גגק íגק ¢קי  íה גגúק╨ 2ה╨ñך 1.╨ םסהךה ה¢קי ¢ךו י¢

זá÷ג╨ק םיו ק"ú ¢לו╞ á¢ ו╨זה á÷ג╨ הס וםá הס ¢קי ויג¢ז  :% ד4171: הגלקñ וáג╞ וג ג╨ק וםו םלג╨
ו÷ה¢ז וá¢ץל¢ á¢ 'קו ךקז הםיו¢ הגá וגץףז הגם ו╞ל╨ז ה'ם  !ג::דגדג::ם כñח╨ úגםגוק םים גוףז¢ך
¢זñוז וםז הגם כג╨ל'ס זñ'ú¢ñ¢ זהם 'á÷ג╨ '¢╞הו גזהז י÷╨י  כד:2 קג:1 2:1 ז¢ךוג úגם וúיםה á¢י וזזץ
ו¢לזז ¢ñ¢ קלñג ד גקו גיה ÷ג¢ הגñó ה ל ילג  '(.ה;ט- ;;;

 ג

¢ל  . ╨"ץוז ¢ךו╞
 . áגúזוז '¢ גלזג ¢ñו¢ כם הגלקñ י¢¢ וףף טúזזי

כי÷¢¢á 11::2 ם:% áהס וםז ץסáגו ה¢קי  :: קúג"כ": ó╨זם ¢á כגáו ול,úגוז '¢ גñזג ¢á ו¢גáס הךל ו¢לזס הגלקל á¢¢ וףף ויקו לקזá ה¢קי
¢á  2כ:?:::%2 %ג╨קק ÷¢ףá הñהá הק÷לה טúזח כל הף¢ל . כ╨ו י¢י 'קו םגג÷ . ¢זץז וה╞ ╞גהñו
2  -:"ג-"דגק 4: כץסז ¢úגל,םגגץליק ם:םגיוá סלג וחו י¢╞ ¢ל ה,ñקá ñ¢╞ וףף
áף¢÷ ╨¢ñד ÷ףסה י÷ג╨ק הף¢ל . כ╨ג╨ . ñזúí םח ¢קיá áו╞ וה הלהñגםיז וזה ג¢גú: 4: ם,ג 4' םזחל 

ז 'úגק" ÷ 1 
ה"גגו¢ 'זםי דד הס כיגה *זה ¢לו 1 

 כל םזחלה כלז כúזגםד¢
 :: םד ג"ג "-זף

ñ÷זí  %ק ¢וק ז1ז¢ ñג÷ 1╞חוט ו╨ú╞ וקג¢ כל ¢áזץה הגץךáק íז÷ל חúל╨ק זñץ . הו¢╨ז ;ם וזהק óזñל ךקזה ¢ץ

¢á  םךם╞כלד1טכ: ¢úזñ הםגיוי ו╨ú גל╨ וקñ ¢זñו הםיק זץזף'ק םק ÷ףס . כ╨'ל¢╨ 'ףá זםו úזף¢ל ¢ñו
áק¢  גם  ÷ההúה הג'קי הם,יו-כ * ו'áוז á÷╨ ¢זחם טúח╨ז כñח╨ Σז÷á ╞ץ ú╨÷áק זםםחם הñז¢¢á ¢ץ íג¢וגק

╨י  כ' íץק
Σ ÷ 

 טúח╨÷ ה╨גו הáגויñ הף¢ל כגוז הם ה÷
קכ"גגוכ'הó5זó╨1כ

-זפגו  וג¢ג, קוזק % טי ה¢קיג גיהז וקג÷ כם á÷ג╨¢ á÷ג╨ ¢חו כל íג¢áגוה כúי÷ג╨ק ז¢קáñ  גוז
 זñז÷פ

áק¢  ד:ד:"ג╨כג:ז╨י2דג הגיñגáñ וגג ¢גגúק╨ ג╨לל גáג÷י ¢╨גג ÷גגיכ לו כםזי ץ╞úז וגלז╞ הñז¢¢¢ ק¢והק
 : ÷ לזח ה הס.

כה ÷ . זםוז "גג'ד:;םככקגכ%,גזד Σ זá ו¢ñזחם
זו  כ:2 ::╨:ט: קג ז╨ם ¢לזם םי╞ á÷ג╨ק ╞ץ זúגפחל ú÷זñף ú¢ד¢דה הף¢ל . ה÷זñףז ז╨גגה ה÷לף╨ק הםזי

ñ÷זקú . הליז הáז¢ ג¢הק פ כגו úזץáךה  גק╨÷ !גגñל ק' הגפ,י וה╞ ¢גגúק╨ ¢לו÷ . ¢זץז ולúל¢ הáז¢

יז¢  1.ז.ñúקדק ג(ז" זגיץ םק םזחל ג כג╨ץםז טúח╨ םזחלה הץזפ¢ ה÷¢ םק ¢קá כá¢úחך קñץףז ÷לףגק
ó÷גה ú¢ד¢דה כ"¢ץז áז¢ הםםח ק'÷ 'ך כ╨גםסו ¢á áúז¢  "ג"כו:ך úáי á¢ה גץá ¢זקץה ם'ס ק'¢
ú¢ד¢╨ה  ו╨קגםי ו¢áú ¢לו¢ á÷╨ זו ¢á ╨úז¢ הםםח . כ╨גל¢ד úíה ו╨וú ú÷זñף

 כ::ד:כגכ-('2 גך ¢גúלק
áז¢ ק ,לק╨ ה'כד ¢זהם טúה13 ¢זחם . כגוז ÷ñף הס ¢זזחñ הáז¢á . הñיז הáז¢ ╨¢ ¢לו áז¢ הגיץ '¢ñוז הם  óק╨ 
הםםח  ה5לך 1'קקú ד לגץá כסזגי¢ ג¢ú¢ ג╨קגם זה╨ג╨ ו╨קגםםז הםםח . ו╨÷גלוז ה╨גו¢ ╞ץ.הף¢ל ÷ñףגק áז¢

¢¢á  כ2 :ד╨╨דה41ג:גד ולל 4םגףו טúח╨ ה¢זñו כ╨גךג÷╨ וזההי כ╨גñ¢ד¢ úíה וזהה ú÷זñף ú¢ד¢דה גוúו╞ הגל÷ם
גñו ¢קיה דá :%:ג::. ו╨קגג וגלגחג ו¢זקו¢ וúגג¢זו╞ ,וזה áגúג ÷ג¢áז הם áז¢á הגáץ '¢ñו הם á¢ ו╨הי á¢ז  גáדם╞

 ¢ךזםי
 כגוק י¢ם ז╨ú¢לם ז╨גá ¢áז¢á הםםח .

 1"ך םזחך םק óזץ וזה םז╨ץ הá╨גץי

61 '¢ íו ¢גגק  זá םםי גáד לחזקה טזúך úץáךה
 םñזףט

╨¢,á פ áñ╞הז ם¢"í ╨÷á ץם╨Σ היםה ú¢ו╞ זהגגזזñ¢םוזךקז ג ¢á ¢זáיח ךזחה םץ ג╨ף הñגí קñ╨זף¢ל זú 3וק '¢ גזם םñ¢ ףץוז" ñ÷זí áזקí םיו úךגחק הñהיי כ¢╨╨י óזץá לגה ק¢יגוó áזץיק כגלז¢ה הñ¢ים 'י¢י גñז' óוז '¢ גñז' ום ¢ñו וםו úץילי הםז¢ד  םáו כ╨גוקá כלז╞ ום ג¢¢ק הוג¢ ץזם╞ הגם היזúח גקךקú áזץáל ום ¢לו ¢ñזםי ום ¢ñו והúק
דז¢
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 נקו4,ן ,הן גפסקומי,ןה "ק40 4"מ;י גר ע"ק רג 5"י גסוס5 כנוגיס יקנס שם עוד טרי6 גר הפ6 רג 5מר ח)גו 5ט"ר גנסס סנרנמנקבה
 נם: 'נן,ן מו ןן יוסיי גסס גי5ר ,6 ס,ס ב,',גמגס 5וסס 5ס ש" סי סן ,";.מו ' רוג ה,סס 5ס ר.ממגר ,ס" ינ,' הסר,ן גסס גיסנקגיס

 שקד ונן סי5 ממלון גסן סיס יקניס 1% %" יץטיעב 44ב44 נין נע,פ6 ,י"ט . ע"ג הסרון נקס יט סו6') ערפסר,נ6
 עשי
 עצפ גאחה .

 1'נו יוו,.,י', 11;נ.ייןו"ן.4::,וקן,.:י,,;,,,1.י"י,.,""ט

~ מ  

 י1!1~1 עו
 ר1קיא ":יא ייאש ו"5מל סקיס וונ סגינ'כס מ" חבן ואכשרה חללה ברוב בדקה חנה בר בר נין ג6ן ס6מ,רש שש,ריןול
 :ן.%י:ןק ע סט.51:1)5 שג:ס'5 . הלכה וכן ' פשיפי איסתרי ביעל,סר נן,נ,ה 1ט1,3י ,סיט;6 וכפי.ססוק,נ
 ;1 גשיק ~מהפשט.; ;קג'ס 0י0 ס'ק 71;6.0 יקג'ס ג' טצטרפק חסרון בהן שאץ נקבים , כנפה *2קבה ו46 ;פי6 כי רעגייסמטמ5
 ידחי'ו %ד!נ';, שהן *ן %'1 ינ'כ 0סס ינ"'ס יגן סצמרפין חסרון בהן שיש נקביס שם לרוובא גי ס"נ, "סר,ן גי,ס ס6יןנקגיס

 נ'ם14 ס%והן % 'ם ט1ן כלומר תחסר כמה עד ששנינו לפ' . לכא'סר ס'ס 5י?] 6וי' ן וכ,),חסרון
 ש,הגי,!ס

 שעל

 נ6ת" ג;קניס ס,גי, 6ט כאיסר עד אוטר ר"ג . פרפה ותהא הגלנלת גי ומ')ת6 ס'ט;5 חסר,ןגסס
 ש.'סייימעי' נ(גק,או ג";.

 ה?",ס ,דיא דע'קום כו רונ 0.קור גזי גק.0ן, נ0.0 ו"'גו אטר חלבו רב' אמר התם ונרסינן . חאימלק' גמ)6 );קג וקנ גין ס6יןאי6

 ק% נטייס ב':ינ'יגו ט', 'קנ י'1:1ג:קט גיס בהן שיש נקבש רב אסר טריא בר חסא יב ש %1 ט)ס ס6'ושפ
 גייפ:'ס יש 'ש.דןשל חסרון בהן ושאין לכאיסר טצטרפין חסרון נקגיס גס;י גןסרי06י'ס6)ט)6
אטייס

 5רפנ.ט.ס ידאיגאנ,ן סיניה לי סיפרשא לדידי נהסני בר יצחק רב אמר ובעופא . ל'-יבא נ(צטרפיז רוג סגיניי,ס מס סס סס
 "ך . הגהסה ט4ני!' ואם מרפה הקנה רוב חופה אם הקנח פי % וטנהקו מקפלו אלעזר דר;ני :י סרפס סי.'6 3,. ס6טרסק;ס
 . אצגשה מ.ימית םקפלו ז"ל פרש,י * כנפיא דעביד וסיטניך פפא רב ואמר - כשרה ל.ין ב1 סוס 4:הכס כופליסימ ,ד6י6)6
 4יא מתן:נ( א"ו אי' כלפי בה שהן הרצועה 1קפי שיונל עד ובצדיק הנקנים טן לטטה הותך );קג: נקג גין יס6 גמס גי%)6

 וטניחן נה ח ן נשו
 לטקן_

 שבין והשלם הנקבים בין חופה אם הקנה פי על הנקנים
 ככון שנפחת ז'ל פרש" נפחתה . חסרון בהן ויש הואי טרפה רובא ליכא גרידי שבנקבים אעפ'י הקנה רוב לנקבנקב
 טאשר זה הוא גדול ושיעור לרחבו איסר שיכנס כרי בנחיזהו דלת כעין שם זקוף ועומד תלף אלא הפחת ניטל ולארלת
 מצטרפה הגרגרת לארך רצועה טמנה ניטלה ואם . הנקב סותם והדלת חפרון כאן לפישא.ן יתא נכנס בעינןדרגא
 אפי% כלוס חסרה ולא לארכה הנרגרת נסדקה . לכאיסר טצמרפת רצועה סמנה נימלה אריב"ל רבב"ח דאמרלכאיסר

 פושטת שהיא כל נמדקת היא דלארכה דכיון כשרה שחשה במקום סלמפה וסשהו טלטעלה םש% אלא  נשת"רלא
 ההוליא למעלה אחת חוליא אלא נשתחר לא אפלו רב אמר נסרקה רהם דנרס" ומתדבקין מתקרבק ר5רקין לרעותצהורה
 נשתיר לא אפילו הכי איסא אלא רב דאסר חוליא וטה חוליא מה 6ע אטר יונתן דר' קטי אמרוה כשרה לממהאחת
 טעמא האי כי לפרושי בבלאי חברין ייעין אםר יוחנן דר' לקסי רר'יונתן להא אמרוה כשרה לטמה ומש% לסעלה סשהואלא

 רכ דכל ועוד . נינהו דרבים חדא כוותיה הלכה טות'ה יוחנן ר' דקאי כיון אדרב דפלינ ואע"נ ינתן כי קייילוהילכך
 השררה נשברה שנינו שהרי כשרה ניקב אי לאר3ו נסרק אס אבל מרפה השדרה חום נפפק . יוחנן כר' הלכה יוחנןמי'

 רבי הורה ניקב אפילו אומר יעקב ר' רבי רברי ברובו שנפסק השדרה חומ בכרחתא והניא . טרפה שלה החוםונפסק
 מוחו רוב דאמר לטאן מוחו רוכ לה ואמרי עורו רוב אטר רב רובו וכטה . יעקב כר' הלכה אק אמר הונא רב יעקככר
 והלכה סוריד ולא נו;לה לא זה מהק קיים עורו רוב אם ר4ה אטר טוחו רוב אבל עורו רוב דאמר לסאן שיו רוב שכןכל
 אםר טוחו ברוב בדיק וסא ברובעורו ברק דרב קמיה ית'ב הוה אבא בר נתן רב וגתם דגרמינן עורו רוב דאטרכמאן
 אף ניטל כאלו זו הרי המוח עפסר הרבה נתקלקל אם ום'ם מור'ד ולא טעלה לא זה טחק קיים 2דרו רוב אםליה
 נתטסמס פסול הוטרך לף בן יישע אטר ארבנ"ח . טזה גחל הפמד לך ואין אינו כאלו והרי לעמוד יכול שאינו לפישרו
 זו ואי י פטל וביךכך כך דבין הלכה וכן פסול נתטסמס לף בן יצשע כדר' גרים ז"ל ורשש פסול נתמסמם אטרי רב ביכשר

 יטל אש 'רםיה רב בעי ' לעשד יטל ואש שם';מידו םסטסה כקיהון שנשפך הטרכה ממממה היא זו ואיהמרכה
 ככד שהוא דסחסת ונימא להקל נתלה או לעטור עול ש4וט הוא חיי שטחטת ניהיש מי כלוטר מד% כבדו ספנילעמוד
 תיקו דכל כהוב סצאתי ז'ל רש"י פירוש ובטקצת . בתיקו וסלקא טסמסה ולא הטרכה לא בו ניכר שלא כיון כן לואיע

 יש . מאליו טקצתו השח נתרוקן נתמזם ז'ל ופרש"י .  כשר נתטזמז פשל נתממטסה אמרי רב בי . לחוטראדאשורא
 נתטש לוי ואטר לר"טיה דמרייה נכרא כההוא השדרה שבחוט םוח ונתנדנד הבהמה שנפלה טחטת שנהנדנהלפר,%
 שבקדרה סה וכל טוח קפרא בר אמר ר"ם גרסינן . בנקיבתו יאסר שלא השדרה חומ מתחיל ומהיכן , ררקמוחיה
 מיניה לי טיפרשא לדירי נחטני בו' יצחק ר' אמר ליטשך התחיל וסהיכן השררה כחוט נידון לימשך התחיל כמהקנדון

 יודע איני עצמן שלין כלחוץ ולחוץ הפולק סן כלפנים לפנים הפולק %ן הקררה פי על מונחין הן פולק שמ כטיןדריב"ל
 'הורה רב אטר הללו הפסדין ם'ני שאר ולכל רוט לפסיקת חוששין שאנו השדרה חוט היכן ועד . כלפנים רפוליןוטסתברא

 עד החל'ות כל וחורז ישר דרך שבשררה חליות תוך ושבר הטוח טן יוצא השררה חוט פי הפרשות בי! עד רבאטר
 זה לפצול זה פצול בין והפרש חלק ויש לממה וכננד וכאן כאן %מין שלשה טשלח הוא לירכש סמוך וכשרוא הזנבםוף
 ופי 'ודע איני שניה כשרה של"טית טרפה אחת ער שמואל ואמר פרשה נקראין אלו חוטין שלשה של ופשול פצולוכל

 ואפילו השלישית עד לפצול פצול בין שיש טה כל וכן שניה פרשה פי אפילו רפצול רחב כנגר הגדול החומ שהואפרשה
 חומ שהוא עצמה פרשה נפסקה אם וכן 'ורע איני שניה אמר דהא טמפק אסורה השלישי הפצ% שכננד הנדול החוטרחב
 ל4ו סאי כבשר חדון עצםה 1,פרשה התם דגרסינן כבשר תיון השלישית אבל סספק ורה אנ ושניה ראשונה אםהפצול
הפרשה פי אבל כב42- תדון עצטה הפו'שה בשלישטע ראפי;, שיט בשלישית ומדאוקיסנא שלישית לא ודוונא ושמהראשונה



 המתבק שלישי שעך שני ביז הבותמשמרת 80 קל5ת

 ""ןלין שע"ן4ש'ן'י-ןיי:,,'יןי2ש יוי. ""1,זךי,ו,,, %.,.%ש
 "טיעצ ואםורה: יידע "ןשה,טאפייישץןםך2כני דת"ינ2ב 12גד :ם :(ושיי4נ:סמןן:ףי

 גוקרע הפרשה עד הישר החום שנפסק כל ולכך וה ג)) קוס.6 ג6ן 6ין מ"ס רגינ, ,ע,ש קצת לגנ.סשרש
 ווח,גר דיגי ,ס;י" רוג"

 5121 %ש5""ילז 5ט8
 ג;ני, ט עצטו הישך ו;קוט וכן . בעלטא כבשיאלא סגוי6 ר'ם ס'ו6 נר ;חן יס"'וג' ציסה5ש:ויי

 נלל ,כ"יי , ייגיי סיתין ייט. אטר לקיש בן שמעון 1רבי אגפים בין עךיגאי "מר וגן ייגי ס;י6 ספ;.מיח גוס דיכה.גפסק טסטרק'ס ור,ק"מר3!כ.,מץש
 (מסייפיזקי:יצ צ " דאורייתא מפירףו ליה וףוה האגפיס מןלנ(טה י,ס, 7וג, מסמ,ס 6מרי2ינ6

יח)יע הטרפית טספק בהרבה גם . ידכריו מעםיףעתי מ"ום טשס ססק י) 6קייס ולגיע ייג גשאי שהףכוווה
ט12 צ צי2ישצן 2 לש4 .   אגפיםדבין ובפירושא . מעיני נסתיה וררכו לחוטרא ונמקצתס קיא פס.ק 

 י:.4ןךי",גי:ןן:;:) ייייי.,";י.ת2":לן נשםעט לטמהאס להסתפק "ץ לשעו זה הצרפתים רבותינו כחוספותכתוב לג ו6מי "סיסהו ס,;""מי רג ד1,יןעיסהסתצומ,ח
%'"1:"י:"וי

 צ.::ן%יןן"'שימ21ץנ':ך מטיסי י" '2.;'"1',,ן'
 " !4,""",מ'יוו,'

- 

 דנד כנכול יתר כל מעטא מא' הוי נמי טרפה ברנל אבל בי יייי חסי :2:ן מץ6 צ?גן 7י' ג%%ג%:י ויי,יש
 אס" ייש שי יי בם0: צי צם %י,?ןמוי"ןב%'1זל1,.

 ודויא אחת כחסר אחת "י כי י י פישיי .

ה"מ:;דששיהגש.'
 ;וף

 "מיי..
: 

 ג,
 אפלו כנרין שנילה ו דושחול ונימל שניהן נימלוכאלו ג;קו) '")"

 אותן רואין שהרי טרפה חיותה בסקום ושלא מרה בטקום שלא1:1.1קין ),מר 6"6 וגן גשר 16ס1 ג)ומל שוווהה ,נגהם,מוישה.

 חס נד4,::שי."ליהק
 : היתר שתו שרואין כלומר אמרינן לא כחסר אמרזן דכנטול כתב ג;ס,ת נסצ

 בד%%י:ך41ע%;יושי%וםע% "י-ל5 שאי;י וכל טרפה נטי יתר מרפה נשל שאילו וכל ארם ידי על טטנךמונקטל מקג)ו מנרימ11ס7;ס ס)סון ג"סת מקג י'ן נהנמהני
 רברי אלו כשרה הגידין מצוטת לטטה רגל קזרה היא אם וכן - כשרההכי

 יתר וכל ממקומו בלכד הוא כנכול אלא קאמר לו שטחובר מה עם כנטול טזר כל אטרו שלא נראה שולי , דלהרב
 שאפילו כ.סרה לילמ מחולין שני ולפיכך . כשרה הכי לש הא טרפה זה אף מרפה מטקוט לבדו ממלשאלואתה
 וכן , זהכ דינר מ';ובי יתר שנ'סאר כסה יש שעריין כלומר שלם השני נשאר עדחן האחד נטל ואתה בעבתןדבוקין
 אבל חיוהא ובמקום מרה בסקום כזית בו שנשאר זמן כל בו פוסל החסרון שאין כשקוברץ שההו טקום באתו כבדיןוני

 אתה אם ערבי הררי דלא אחד במקום או מקוטת כשני היוצאין מ:'ין בגי שני וכן לכייסא כסי טבי דנפקאבעבתא
 חח . דאטכא בוקא טשום רנל בקזרה וכן ' בזו זו הרבוקות טררות  בשתי וכן - נקוב הנשאר השני נמצא האחרנומל
 נפש נהקי רבותי כדברי .סלא טעשה אעשה לא מדמה שאני דבשביל למ;שה כן שסד אני שאק אלא וברור נכון לינראה
 ' טרפח הכבר ניטלה . דאינקינ דכנתא הדרא בטף לטעלה כבר כתבה' אחד מטקים היוצאין סעיק בני שניומ;נין
 נימלה בבהטה טרות באח שמנו הנכחאות וברוב - מרפה כלום מטנה נשתייר ולא הנבד נששה מרפות אלו בפ'שנינו
 טמנה נשתייר לא דהא כשרה שהוא כל ממנה נשתיי אפילו קמא למתמא סזמי תרי והי כזית ממנה ונשת"רדבבד
 נשת"ר הא כלים נשוויר דלא מ.;סא בגט אסתטא סתסא ואקשינן - כשרה שהוא כל ואפ" כלוס נקת"ר הא קתניכלומ
 ופרקינן י טרפה טןז נשת"ר לא הא כשרה טית ססנה ונשתייר הבבד מטלה תנן והא כזית הוי דלא אונ כשרהכלום
עשירים וסימניך יה מקכץ שמעון ור' ליה זריק ח"א דר' הא ני ב"ר שנגץן רבי הא קקיש ר' הא קשיא לא יקז רבאטר



 הקצי "ת פ 13א הביתטשצק מריפות ןתלכרןצ הטתברק
 5יפ' שניעהתתתה : "ו' שנ5וס ספ"גו גהג סעי ה1ע שם 2ד ו3טןם "2'מ . 6מ" וגסרם י,מתנר נ"נ סיגו-דהת*ע

צ צ צ א 1עעסן"יסצ 2גצ 4*  %ם פ:5נ צס"י'נול:2: שצייךב הטתב 
 ג) זמ""ט מס ניעו ג%, 6,סו סנו.סרו6ין גס,ריק סמחגר ס:תג ומס3ר6

 "ס"!,-
 5ש 11א5 מ פנעמא שצ151ש בוג;ג'גנן2ן הוא רשנ.סותניס "יו1 "שס ל"י,ט ס"גס'ל ס"ישי 61עי'

 נו6,מויס ג'וו-נ.6ופטסעי,ו'
 שם עוד בתר דאזיל סשום למא די דק למ וא

 ,( "ןזפ'ן.'שש.איניע ג""גי "ומויי

 "5 שא 1114ש5מ
 2י גיבן,"יא:, ג""נל ס6מו "ס גי ,""ו געו דתמא דוא דבבר"תא תמא והא אלאוהאתקת:ש

 ג, נכן טו %ס הוא דינא כזית כמ"ר הלכה 'וחנן ר' אטר כי ולפיכך כזית טטנהונשת"ר
 ייי"ה ! הינל'( ייית "'צ מ2

 :ג בדמ' : יו'ןה ג"קום גנעךו")6 ""י"6וש% 'צחק רב דאסר הא כ' קיי"ל הלכה פסק ולענין . יוחנן ריואליבא
 צ:ש י:ע ",":2 ג)' צ ונרסיק אזלא כתתיה מת"ן דטלה ועור כזית רבעינן יוחק דרימשמיה
 סו" פנע מקמיה יומף ורב רבה לפומבריתא.ערקו דאתא פולטםא ההואהתם

 הייח ג ייאאבל ::ן גי'נן"3'ין ג'ס ישק ג"3 ג3י דבע' אחר בטקום כדרכו שלם שיהא שאטרו וכזית . חיה שריאבסכים .]'יל% ,:וו;.'.'1, 1121ין :::?::4ע:ננמנ:ששבגץ' י,תס בשני"י שאסי נן ,יס) וגין גוויק גע,ע,

 גבר גש.וה שמ מס גס . וגריו עיקו כ, סס' ולהוטרא בתיקו וסלקא סהו מרורר אשי רב בעי . ח"ץ שהיאובטג1ם
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.ת.וה וג"גוי 1") סג"11'ס ת) מ'י"" ר' מיניה דבעי כשרה במרפשק מעורה עריין שהיא אלא שםכויברת
 זה דלדול א'ל מרי במרפשק וטעורה הכבר נדלרלה אמי מרזרקא

 : מו: וגי'ס 'ס ע,

 שהיא גמקום בזית לס"ד אי איכא טרה בסגץם כז?ן לם'י סרי ?יעאיני
 בטר באזן כראטרינן דמי כנמול ד'בש דבר? ונראץ , רמרפה ה"נ בעל כתב הכבד יבש ואם , הלכה וכן איכאחיה
 שהיא כל אטרו יכש וה ובאי . כשרה לח חיה שודא בטקום וכזית מרה במקקם כז'ת נשתייר אם אבל כ1לו דיבשוהוא
 רר~זמ רם מוציאה ואינה שתנקב כל לרבנן ריבשחזו בכה- לאזן רטי ולא ריאה נבי בגם' כראסיקבא .בצפורןטצרכת
 במקום אפילו הככר רהליעה בריא הררא אוירא בה שלים דלא הכא אבל בריא הדרא לא אוירא נה דשליטןק
 התירוה הג' וברנל ליבנה רגל'ם שלשה עסיא בני ועלו מעשה הקה זה שלה ככד 'התל"ן רותם גרסיק . טהוחיתה
 נפלה ואם מעין בני כנגד ותלוי דק השני טראשה חיותה טרים ושם המרה תלויה ובו עב האחד ראשה הנכי 'להם
 שכיון לפי טרפה מעיין בני כננד כבר והוריקה לאור עוף אובהטה

 שהוויגי
 מעיה במ שנחמרו בירוע מעיין בנ' כנגד

 הראש שהיא מע"ם בני כעד 'ןלא ירורישק משין לבני לחוש שאק מעיין בני כמר רורקה לא אם אבל .כמעו'ת
 שאעפ" מרפה שאינה לרון ל' ש"צ לפי . לאו אם מרפה אם מסתפק אני חיותה ומקום הסרה סכום שהואהעב

 ררומו אצל בם'מנין שאמרו וכענין האש חום אצל הוא קשה שהכבר כנטול אימ האור סחטת טראהושנשתנה
 דכל ליה פערמא סששם אלמא מהו סע"ן בני כפר כבי הורקה לף בן 'ועשע טר' ימף רב מןניה טיבעאורואיה
 מע"ן בני כנגר ליה סיבעיא קא לא כאן דעד . חיה שהיא ומקום סרה טקום כננד ואפילו כשרה טע"ן בני כננדשלא
 בני ונחמרו לאור שנפלה בירוע סעיין בני כנגד כבר שהוריקה כיון ואמר רבא וכדמפרש סעיין נני השש מחטתאלא
 מחמת שריריק דכל רטשסע ניטלה אלא יהא ולא אקשיה מרפה יומף לרב רימל ליה רארורו דאמאי ואע"נמעוק
 לרטתא רהתם לטימר איכא . מרפה מרה ובסעם חיה שהש בטקום הכבד שנטלה וכל כנימל הוא רוי ר4מצחשש

 שהוריקה רכיון ולוטר קאמר בעצטו כבר של מרפחזו דסחסת דקסבר יהושע ר' ברברי רמע' סאי ולפום ליה טקשהקא.
 כנגד שהוא טקום נימל אם כנימל דריריק לוטר תמצא אפילו ואזיל סכוטה ולפיכך נשל 'רקותו סקום כאלו הוארוי
 סחמת אלא . קאמר מפיה ככד משום דלאו רבה דפריש לבחר אבל . הוא בעלסא דכבשר נלום בכך אין משקבני
 לב בץ כבד בין שהוריק שכל מסתכר ום'ם י כנטול אינו בכבר ירקתע דסקום נאטר אמ אף דילמא מעיין במחשש
 הר1ר אלעזר דר' לקטיה אתא לף בן יהועחע ר' בי דהות חרנעלא הריא התם דגרשינן כניקב 14 כנימל ווא וייוץ-קכן

ירוקין



 הבטע של"צי שער שני ביתהורת 82 ייא
 שסותם לכבד שכן וכל לחנירו שניקכ הריה בסמפון פפלה יוקץ תנן חקא השכשרה דיי ייוקץ בלתן נשמת':
 רהא י .ותדע ח שניקבה הםרה את שסחזם וכטו סטשני אלא פסולה יריקין אסרו לא ל" אטר י=םשמ

 לבבד ו(4א כשירה כזטץ טטנה נשתייר אם הכבר נשלה תנן שהורוקו כולרי אלטא וכבר וקרקבן בלב מית%%גלן:
 נקכ הא בכי נאטר ולא הסטפמות ינקבו שלא כולו להנמל רוטיא דכבד כנקובין או כנטולץ הן הרי ' דנץבקה"ההא
 יש אם כ"ש מריפה גקב דאסר דלטאן להוד ונחתך לרוד הוא עצטו נקובת מחטת וייא דקרקבן שש.שטיט
 בפמפוז ראשסועען נהמן רב דאומריך נסי והייע חסרון בו עצטה מחטת נמי הכבד ואף - הלב וכן ט9פ ה,חיועסבם
 הריאה בקנה נטי איהו אטר דככר אע"ג שניקב הריאה שךבוקה והמרה שמה שהש כלןסך הא ישן ש, יהפיפה

 דאכד כיון אינון חדא ורא דדא 8יתא ואם כרי4וה דריאה כננר ובשהוריקה . לינקנ עתייה בה ע:םמ4"מ:
 חדא אשטועיק הא אידך לסיסר תו לי למה כרש(ה דריאה ששלמ ד4ש שכח הושכק שאמ המרה ?טהשמיאי.5:ן

 לחבריה בדאינקיב דוקא ולאשמעינן ואילהדית, זימנא מרה עקב ילרד 3קב כאלו ורירקב:וה'הו,5ינןונ5
2מ ץ !  לחבריה דאינקיב ורוא כרהוה דר"וה לסיסר ליה הוה התם רבעי והא בדרומה שאיו ושץ שמנח 

 לחבירו נקב ואפ" כשרה שנקבן הכבד סטפון ספק י3' דבען היא סע"! בני כנ2ד ייקא יימף יימן"4שכ%נונם
 טריפות אלו בפרק שנינו - מריפה שאפרמ הגתדה והש אעא והא דמי כנקכ או דכנמל דמרפהמננג4 הפשט שרה ניכל . ט'שש בית בזה ואין . שאמרנו וכטו יהק פשימא טל'ן בני כננד שלא דאלו כש5 5יחם,רשאסי

 טאיר ר' בו וחזר . פוכלין וחכטימ טכשיר כאיר ר' הגלודה נראה וכן . ח'יתא מקים אעא יהאטיה ב:ע:גילל
ש ש"" שייש  ותניא ר"ם בו חזר ארשב'א בבר"תא רתניא לחכמש והורה שנפל עוף כתב שכך ז"ל ב"ם הר'מקדברי 

 שאמר ר"ע לפני יהודההבמם ר' בן הושעיא ר' העיד כבר קורקבנו או כבדו או לכו וריר,קלאורנניחתהיוחא"ו,אנה
 כיטרה. כסלע מ נשת"ר ואס שפסווה הגלוהק ;ל ר"מ סשום הרי שהוא בנל ולו מע"ן בני שך4ריטואי : ף:4ג
 על שמואל .אמר אר"נ נ'טוייר היכן שמציל וה סלע ואמר" והאדוסין שהאד'מו ה'רוקין שנל נ:ךפהז1 .ואה ייא . אהתיהשל
 ר"א השדרה כל פני על סלע כרוחב ופר,שנא השדרה כל פני כמי הוא הרי בעוף האור מחמתשהוריקו ~נל ג,שלחו רסני.ןטן
 ספרים ויש מבורו סקוס על אמ- ינא' ר' משום אנמיגמם בן שאפילי שאטר סה .ום"ס וטרפהשנמלו רסיה ספג. לא:2ך

מ:,סנב::  דגרסיסשוםראבר'ינאי.והגירסאוורא'טומהיאגרכתהרב אכרו של'א ביגי טחמר אימכמפהי 
 ופרק פרק ראש כל ;ל כז'ו; שישאר כלוטר פרקהם אראשי סה נקיבהן כשישר ירוקהן שישרשאמרו:בועמ:ימן אמר רבב"ח יוחנן דר' רביה ינאי ר' הוא זה ינאי ור' ז"ל אלפם' בווכטו פוסל שהנקב בסקום אלאבכשהו י"ש~נשיהשי'מ:

 קחס וכולו השדרה כל טקום נמל ישמ;אל גר' ינאי ר' בעי כלוסר . במשהו ירוקתן אף בסשהי3ניבתן 4 5.הו שם::י
 נטלסקוםממרווכולוקייםנשלוכלראשיפרקיסיכולוקחם והרי כננדו לנקוכ עת'ר שדיריקשכל די',יחייקאפל
 בעיא ולא בגלורה טציל השר כל אמר בתקו.רב וסלקה טהו פוסל הגקב שאין כבד אבל כניב1-וא 5ה ה,ה 14;ייומ

 אמר ר"וחנן מציל שאינו הפרכהה בית ט'גור חט ייוע ם:ןם הוך,קה א"כ אלא בטשהו ק-וקהה אין בוה,טי
 ה;ור איןלךבכל לר'יוחנן אפ"עורביתהפרסיתםציל. בני כנגד ושלא כנגדמרה שלא אבל טרה כננרדוקא
 כבשר דינו שאותו האליה שהחת משר חוץ טצ"ל שאעו כל כנגד שהוריקה לא?ד חיותה פקום כנגד אלאמעאן
 וכרתני'השחהמאתהעולהלהץמירכז'תמעורשתהתהאליה תלושה תהא  ירוקתה טקומ כל שאסינמל חיותהטקום

  עליו חזיבין  הטנופמל ויץ ירת בו יוזלמקיטיפמיוואין לו שהיה  אלא ול הרב  נחכין של,ה  ואיפשרממימה
 הלנה פסק ולענין מגור נדת ואינו כבשר שדימ לוטר . כרת . מריפה בבהטה בסוטכיה שהוריק המחול  וכן .לפהמ
 כל טקים דבעי כשטואל דהלכה ז'ל אלפאסי הרב כתב אלא טעיין בני כנגד כבר הוריקה לא אפילו  שכןוכין

 ינאי ר' הוי ש מ על'ה פליג יוחנן וי דרב ואע'ג השדרה כנגד שרוריקה נטי אי טרה כננד סשהו אפקןשהוריקה
 עור בעו  דשלע4תן יוחנן ור' רב לגבי יבים היבבשק ושמואל זה ירקות . סריפה בסומכיה שדוריק ומויל . חיאאמקום

 לצבי תרי להו והוו טיוחד שר בש לא יהקנן ור' רב סיהקד 3לעז הנקרא והוא ככרתי ירוק לו יש מונין שני12אטרנו
 ר3 דכל ואינ רגים במנץם כיח,ד ריכה ואין תלתא נאלני או גרתי בלעז הנקרא דוא כביעתא ירוקיהמי

 הנה כר נר רבה וכן יוחנן 4ך' כר' הלכה יוחק ור' ועג(ואל דורוק שאלו כככד שפוסל הוא ננרתי שוירוקוטסתברא
 'נאי רבי האשנא הוא דרביה 'וחנן כר' הלבה יוחנן ור' שהם והקרקבן והלב הטדול אבל דשא שטמ סחסתגנ"גחא
 הרב בסקום פתלסיד הלכה ואין יחק דר רביה דהו(ו בק ככרתי ירוק כין ווא בהן הפומל יוקתן אדומיםמילם
 יוחק וו" רב אצא דהא רב בסקום ינאי כר' שהלכה וכ"ש ונחמרו ל4ור גפלה גבי  שאכתוב כטו גאלני או כבמההיוק
 כ"ש יהקנן ר' בטקום ינאי כר' הלכה אם עחנן כר' ריגה כתב . שניקב הכבד סטפון . הנקובץ בסוף מעייןבני
 כשטואל לן קייסא טיוחד סקום דבעי וכיון . רב בטקום והם הכבר קני , לשונו וזה טריפה שהיא ז'ל ביסהריס

 לפי איפשר זה ופסק . כלהשררה כנגד ובעיא טפי המחמיר  נמשרי מהם האחד ניקב אם טתבשל הדס שכהםהכורקים
 שכתבתי וכסו טבורו סקום על 4וסר ר'ינאי גורס שהוא מה איסור שנזכר טצעו שלא כלל בעיני מחיר ואיןטרשה
 ראא כאן אץ 'נאי בר' אלעזר ר' דגרסי .לספריס אכל רוב בדעת עלה ושלי מקום בשום הכבד סימפינינקיבת
 בעל הרב סטך זו ג'רסא ועל יוחנן ור' רב דברי לדחות היינו כריאה דכבדא רוו קני תלתא שאסרו סה כייל

 בית. טעור חוץ טציל העור דכל כרכ ופסק ז'ל העימר הריאה כסיטפוני נס כי בעצטו הכבד שבתוךהם'ס4נות
 שימהו לפי ז'ל אלפסי הרב דברי על תמה ואני הפרסות שניקב הריאה סמפק נבי סשטו 4גי  שכתבתי ונמו כןכתכ
 ליכא דרא כשמואל פסק טה מפני סיהקר עור דבעינן  שפסק ואפילו עליהן טגין הכבד שבתוך שאהתן כן ואעולחבירו
 בר בר ורבה ינאי ר' היה שאלו חקומרא קולא תלת טצי אלא אםרו שלא כשרה הריאה לבשר שניקב רוייןהםטפעי

הגה



 ,(,,ון,,1,,,,1.,,,,,ןן)י,.,ןן(,,,י,י,ין,, "י" י'ת 88למ22 הביתמשמרת פטך5פיוןדזלכררז הביתברק
א 1=?2 ; 1,5ךזי,'1'ו"ן1  

 ט:נגי רנרום 6יוס וס גו~נ ,יגוי . ,סנטנן סיג6 6)6 7)ימ6 ט)ם4!סקיון
 רעי",

א ן."י.,.יי,מ.,,י--:"יויי;וןן% ,:,ן,.ןייוין, עוס6'6גי וגין'לגע' ג'לאז הטבוראועל ע7 אילי11ש ן ";יוום,זג:"",'יניאן ש1ן  פ  %ם 
 לא מגהץ האדמ'.אשוג"סיאנ על משגסוכמשרע ש * !הייט5ייי

 שצם מ5ם4שי :1":ן:ל%י:עווגיס 2555 :י::ז::ם:ךאלינאויב:%ןנ5שלשץ8855ששששוש

 י"ו"י"-י''קייה"ן1לטט 1,1מי יס 1"1,",ן ן,'י1ןי"קך::11.ךינ", '1,1יי1"'ל,
 6ס,פ 6סי צשק נ%"ן : !:) סע ב:ע שיש אלא . כנ"ל יפה עולה זה פמק "נ"-סאית גמ27מן::והוממן'י-6 וינם" "1:להייי% 1:' ך1ייייעי ינו:י יוי טקע'ינו,,מין 1לי 11"קו!"

 !גש5 ,יני ז6יעג!) ע7 6ס!י 16 !ס41ק ויני 6שס) ,6 להורתן וראף ' ז'ל הראשתים לדברי לחוש ירו סמ,עת רג 6מרישדס
 6ן6ירסוסמימ סע,קן ג67ק ג1 זס"ע 7גק"ס !7 גע7 דמצריך ז'ל רימב-ם כדברי למעשה !קלכה גגסמס יו סמ!עס ערססגגסמס

 ועל הטבור ועל השררה כל פמ עלכסלע ייסו
 כנפיה נמר1 רתנן כשרה המצה וניטלת ולחומרא  אששיטא ולא בעיא קיים העהי וכל סאלו אחד נימל ואם פררוםראשי
 בודטה דאוקיטמה כרבהועוד הלכה ורבים ריחיד חדא כוות'ה הלכת' ולית פסול' הנוצה נשלה אם אומר יהורה ר'כשרה
 טרפהישממ העלין לחי מצטרפתיניטל הנוצה אומר ישמעאל ר' רתנן אחד דבר אמרו ור"שמעאל יהורה ר' התםדגרסי
 אבל התחתון נימל דדוקא למרין אנו זה דבר ומכלל רוזחתון לחי נשל בבהטה כשרות אלו טרפות אלובפרק
 י לומל לחכמ' בתשובה ול רימב"ם ויכ י לחית לה א'א ניטל ואם הקדרה פי על ככסף שהוא מפני טרפהועליון
 . בכסמר נזכר ולא בטשנתנו טרפווצ נשנית לא מה מפני שאיכ ברבר להת'ישב שיש אלא כן נרא'ןוהדברש
 בבסנ'ר נזכר שלא המרן צומת שהבליעו וכמו כאחד נטנין הנטולין שכל לפ' הנטולין כתק- הבליעוהוויצל'
 יוהנן ר' איתמר בבהמה כשרות אלו נס' מרפות אלו בפרק גרמינן . טרפה סדובחיה דשף דאטטא בוקא 'משרש
 ולא אלו ימשמע כשרות אלו והנא אחרות ולא אלו דמשמע מרפהז אלו טרתניא כלוסר דוקא טרפות אלואטר

 אלו ס'פא ותנא דוקא דרישא דאלו יוהנן א"ר ורוקא מינ"הו ה' 'דעינן ולא אדרישא פלינא דסשא וריוקא 'אחרות
 ודש לומר אלו רתני אלא שסעחתא ושב בסנ.ר איכא דהא קאמר בלבר אלו רוקא' ולאו דרישא בנרראכשרות
 דוקא כשרוה אלו אמר לקיש בן שמעון ור' ואינן כטרפה שנראחזאחרות

 סכ"
 תנ!: דלא אחרינא ראיכא

 דאטמא .בוקא . טרפה מדוכת'ה דשף דאטמא בוקא ראמר טתנא בדר' פלוגת'יהו ואוקימנא . דרישאבטרפתז
 נשל ואם באמעזא כבוכנא בו הףסד האמסא בראש התחוב ריאש הוא ירך הנקרא העצם של העליון ראשהוא
 סאי הכלל בזה דאתיא סתנה לררב תנא חזא דוקא טרפות אלר יוחנן וא"ר סתנה לדרב טרפה האסוזאמן

 ר' . כשרה מתנה ירב סבלל מרפות א* ותנא כנטול הוא הר' טסקומו דנסל רכיון לנטולי ררס.אטעמא
 בזה אתיא דלא מתנה לרר' תנא חזא דוקא כשרות אלו אוסר לקיש בןשמעון

 הכ~
 ולא דכד לנקוב' לא ס'ט

 טרפה טתנה ררב סכלל כשרות אלו ותנא נ'טל. זה אק טסקוש סעט נשל שאם דסי לפסוקי ולא דמילנטולי
צפא
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 חיסיק ערסס גע,ף גף סט,טת סריסס גע.ף ירר סט,סת גסרס סנסמועס ס",ס0 מ46 .,הר גפ!יס ?נייס  0יס  רנריו 46 לי"0 לי .ואה ליי'סה,ימוך

 [ס ג7.ן "'ט ק)יו! ס6 עגנר.מס גונ, סקמס,ן נו6ס 17ק6 שהוי להוהישש'ן
"101 
 סרי גט,ת גף סעועת ו6סר מ6ן ,טד6י 0ר'6ס ;יקנס סמ6 ין

 תן שש":עיטסיןייי?,י:'3:י~ףסמ:יו יי: נ2ג:יקט :,:; יג,%י%צנ ש:: :י::צינ:2יש ישס"יש:טיי:שף
 6סר נ)נד, גיד ססהיר וטס ס:1" ",6 6'המר 7)6 "מ6' עופס )4 ' פלמסה ו)ו;ב1.ויד
יאול,

 1 ',. '"לוי:,ל"ן: עןיל)ןנןיינ'"ו-(י("'ןמי::ןן ,11נ;ינ'לש ,וליילין'ייין' ,ן2י'.1ךןןין 7ג. ם רשף ראטמא בולף מתנה רב אטר גופא י' ך'ו;י6סז' ר,ג6'י צ% סרףת ייי 3שי
 067::ןק2ה:2: 2שט,בבג_2:ם לא מה ומפני . יוחנן כר' בהא היכתא 4ת ;ג:ן%"):;%:ש 2"גןש

 41טרגע)סס)יפיגר"סו טרסס שם הטנויות שלש כאתען ביבמות טנאוה 67א6חמופס הק" 6ק"
 גי,6 יסיס 3טיי,1 ,"י' ?ת""מ היכי דא"כ ועוד למיש כן שטעוו כר' ו,ו;לכועא 7"מר ',ח;ן וי' הן מקומוה ג;י 'רי 'ה.פ ינמקם::ס

 :עסגו,1 ולא דמ' לנטולי לא לקיש כז שמעת ר' קאמר :ס )יגי ו"שי י" ג%:הטקיוק::"(%:
"'"-י,: :ע.,:שג%%.

 5:15י:ץס:גן 1%ןעי!] .ןישוה"
":; 

 נ' יכ גגקטס 12 2ני, "ט,ף א"כ ועור היא טטש לנטו* דסי4! גופה דריא - ;',סו קית. )"1 671' ")6 ,!סו4 ימ'6 נמ. 6,ג. וס6ייך עש ":1,ן,',(,ו
 י,נהנר י.קסס ע'ו ' ר'"ס צ,ס הוא גופ'ה יא'הך אייייה י'ייה פליגא ייקנןי 04 סג.ר6 תואן 7ר' ג;ג 0גן ;ג6' נוגר. ו"'סוץ7מס
 גע)ס 6קף' ק";. סעהץ לס' כעוף ה-ך שמוטת טרפה; אלו בפרקדקאסר פרגיק ו6יזך עיפוק ")1 מסוס ממעס ק6 ג)מו77"67

 ו;'0;"
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 ז קם ש יי%ק צ דשף ראטסא בוקא היינו 1-ך ישןבייפה סעמ6 1ס6, וסרפ,ה מ46 מ"עס.)ן ג,מ71

 1."י,:!נ"4י:משצ1שש
 גיס "ט6 ,)6ס'6 %1יייייי,ן;"

 ;;ל'ו;(יס'הל"
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 הלי  שווי
 ווק5 ירסיס  יי1.ןד46 4ו)ר' ביקא מתנה כ אט א ה י%

 07" 67ע,נל,מר
 סו6 ט6י ד6טט6 ג'ק" ,)טשטי אסר ורכה טרפה מרוכתיה רשף דאמסא סופס 0'6 ממם וסו,ס )"ו מח,ס ורג

 וטמעטיק טג'ר6וליס %ן דאיעכול ער כשרה ניביז איפסק אפיוא:%:4,ן0.'עןיןי:,עהן:4בשצ%ם%ן עי 'ין סט,טת ץ' טטץע וי והלכתא . טרפה ניביה אשס,ה ואיכשרה נסו)ס 7)6, ודטו"ס ילך ס"וסת 46 סנן ג'ון ,ר'י,מוןו0');ך
 איפסק ולאאעטלם מרגיון ו6יוך סרשמ 46 מסוס בך* אפי* טתנה ר3 רא*א . אועסולו 04 ,6קסי 0ניץ ג4מת ,גר,ק ו'ה,ג 6:6 נר,רמ'ס

 טר-

 ייתן% ;ן:ג ט יוחנן דא"ר והיעו י
 א% 4 ס יק שפי1'ייין% וטק6 יה;ן ר' נעיר ,נטר6 וחיינו היא סמש 3טולי ולא . ל3טולי[-דג(טן מ"ססק'ן ק6ען סו6 סיוק יגר 11"י ססן סנ'7'ן )וממ ,וסנת

 ב1י שטעיי
 י6יי~ענ'1עע "י ק

 טרפס ניגיס ו6שנו) ס,;6מ6 ראשסוק ער נהריא גמרא וכרפסיק.ן,,נן ,ומת 77ין "י"" 7"ס ),0 7מקסס ,0"ט סע)י, גפ'ו,קס7,ן

 [ץ ססרג [; )ו וטוס 7;ת חסיח וס ,כ) 7גרץ",1 םהצתצ%ג' יוחק ר' יאסר בעף יך ישמיטה ,יאיעכיל :גתגש"י:י'ינךנ:::::י,"'י.,שייטנן::::
 0ני"

 דתק6 ומשס סוס 6טס)ימין)* פרש"י וכן . ואיעכול גיכיה בראשסוק[-וקא
 7ר' ק0;.6 )7גר'1 י"'סק,ה

 טהק לר' גן י6ס עיס,תו46 סרוכת'ה דשף דאטמא בוקא ה-ך שסוטת .ז'ל גל 'רמי0 ,ר' )י0 ד"קסי 6ג"
 בשב טתנה לררב טעחלי וכי , ניב'הואקכול י;

 מתנה דרב רהאמתנה דרב איכא והא התם קאמר היכי א"כ וא"ת ניביה. ואיעכול ראפמוק הוא בכריגשטעתתא
 רפסיק הוא בפלוגת"הו רבה דפ*נ הוא ועליה רשטעתא מרה מתגה ררב משום י"ל . הש מהלכתא לברנופה
 . גמרא בה רפסיק כטאי אלא סתנה דרב כשיטתיה ולאו מתנה בררב לה תלי קא ואיעכול בראפסוק הלכתאגטרא
 ראטמא כוקא הינו לאו תיך רשמיטת יההוא רמפרש מאן ואעא . יך דשמומת יוחנן ור' קהורה ררב נטיוהיינו
 הק-ך עצם של העליון הראש הוא דאטמא ובוקא היך עם מחובר שהוא מסחברתו השוק עצם בשנשסמאלא

 שלא כרי טעסא היינו שוק שמוטת אמרי קא ולא 'רך שמומת דקאטרי והא השוק עצם של העליון ריאששנשממ
 ללמר% ק-ך שמומת אטרו לפיכך רינל אל הסחובר התחתון הראש שוקהיינושנשטט לומרדשטוטתנטעה
 שלא איפסוק ולא איעכול כרלא אש' טרפה שאמרו יך ושטומת מתחכרים והירך שהשוק בטקום שנשסטהוא

 אשכהתיהלר' אבא א"ר שם שאמרו מה זה פ" על להם והראיה כאן שהזכה-ו כמו ואתעכול איפסיק שםהזכירו
 רב אמר הונא רב דאמר להא מר לה סנר לא ליה ואמרי ליה ואקשי הג'רין בצוטת וברק דית'ב אבא ברת-מיה
 צומת ששם ע?ם כאוהו הוא שאמרו ירך שמומת כי שימ הנירין מצוסת 4ה מראקש' אלטא כשרה בעוף יךשטוטת
 אש' שם שאמרו יך שמוטת ראלטא ואיעכול אשסק הלכה באותו שם הזכיו שלא השוק.ועור עצם והואהגירין
 שמוטת א"ר יהורה דאזר לסר אחה יהורה ררב וטכל4ה , כלל בעיני מחוור ואינו . מרפה ואיעכול איפסוקבדלא
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 . גרקה לו אע לפעד לג טיפעס גא גכ) יגו ט'6סר )רמט 1 ,ממ)ס ,יך מסמ,פס "ג6 וסג מהו6 4:ימ'ר6 ומיהיק ממו6 ורג 60 מגופ6מ%
 י7ץ'ק:סיי1ו":1צטךחן

 5"ממו(ם6ני
 ג2%: סכ וס וגי גי ייון גס)ס ווקסרין "מקטסע סנזין שתח %'":ן ג

 ואש' יג,י' רגריל גשוי ס61 ,נ,-ק גהג גך גגש ",6 סו6" סנזו)ס יעעוה 1"גן" "",יל ועה 6מו 'רן המועח ע" גפי6 שי~י6)יי%יעיס %6וג

 טרפה בעוף בבהייך 'יי י'ס )ס6גי" מל)6ידסגוי)ס
 ירך

 חרן גגרילה  )נפפססוף ג.ן טיץ)י.0ריס'6י,6

 ::יע::: ::כ 5 יע': יס0נ'7ק756עג ,פ'0ניק נקכה שטא חי'ש'נן יהא לניף מ"י זנף מ.ך"י%יי

8שששא88שש
 יס,:י:1 ט'יה:. ק י5:"עס ג'ו "סג6,: אלו וקתני לנמולי דרמיא תנא חזא לסימר ען- קטטמ 4 %ויבגעז

 %ימן ונליממ1 גיניי":; )ן25 :,;ן ',; הי בימב טלי( גגר-ו יך,ה %)ת קיקה מנגע::: אשכ ירך שסומת ומ"ש לסעיט' ייקא טיפית ק - טגו, 6. ו-- טצי
 יו:ן: טי:ה יחליד 5גו:יו: סג' יניי0ס ש 06ע' זעלובשם כל נשסט אפילווהלא

 ,11ש 1111% י,וו, .ין. י,..יין, ע:".וון.ן. ";יי: ". '.י'"נ..י."".ע1דנ,.:
 י2דג:ג.ם ט וג). י5וק טלך 5:ן ג) י4ס6 רב ראסר ליה קשיא קא מאי לא דאי היא ניביה ואיעטלכדאשסוק גךזע%%" ו1י צ1)4"7מתנ דדוקא שם שאסרו 'רך דשטוטת אכא רר' טהא ראיה ל' נראהעור

 "%) .,נד סנןק טמת אשסוק דלא התם שאני רדילסא כשרה בעוף שאטרו ירךשסומת
 גהו !טלאש"י:ושש'ו סקו5"

 אבל ולהבריא לחזור ועת'ר הגוף אל סחובר הירך ועור .ניביה
 1ע 1"מע:% סזי%ע ""%י 'יס' ו

 :נ:צ:;":: מבנגוק5ו%1 ס הנה-ין צוטת וכ'ש רב סכשר קא ואפ"ה כנשל אבר לכולי ליהחשבק צ:קנ.'ויאש1יב-י 1ק1 גמ,סו סעס .ימ'י י רהא שפיר 4ה פרץ. רב סכשר קא בראיפסיק דאף ולטרלכשנטצא
 ,יש ג"ס ינ:מא 11"ס ס:'עפ ג,מר מ11 חן יג מרפה עץ- שטמת רב אמר יהורה רב אמר מרפות אלו בפ' גרם'נן .לבדו
 סנזיס מי1ך מרפה בעוף ירך שסומת כשרה בבהטה ירשטמת

 וג691
 11 שמ"פ נ: ,:אנ ירי,ן"ן.-ן.ן..ג":קןקנ.;דנן ם גנ:'יגנ-זל.:גי יינ י6קס'9 ק.-0ס

 ::: .טנן: :ב גו צ סע)', גפיק מק5יע 6"י מרפה. ולמעלה הארטבה מן כשרה ולממה הארכובה מן רגליהשמזעם
."ם עם הטחובר העליון כרגל יש עצמות שלש הגירע צוטת שנמלוכן
 והיא הירך עם מתחבר הע4ון וראשו שוק הנקרא היא לו והשני קולית חכמים אותו וקראו ירך הנקרא והואהנוף

 שא)מרו הראש עם הנמכרת הארכובה והיא רנל הנק-א הוא  והשליקף סגץם בכל שאטרו ניכר שכנטלהארכובה
 הנקרא האסצעי ובעצם ברונקינק ובלעז ערקוסא ונקרא השוק ובין בינו שטחבר הקטן העצם הוא הזה העצםובראש
 בין בעוף בין בו ונצסתין פרק אותו פקע עד ומתפשמין השוק סבשר הנירין ויוצאין שאטרו הג'רין צוסת הואשוק

 קשקש" קשקש" עשו' שבעוף טקום רינל הוא התחתק בפרק שהם שאמרו מנ הנרולים סן כמקצת ולא 'בבהסה
 . הארכובה מן לסעלה למעלה הארכוכה סן לטטה לסמה רב אמר יהורה רב אטר כג% מראסרינן לךותדע
 כאותה אסרו ארטבה זה בא' כשרה ולממה הארטבה מן רגליה נחתכו שאטרו במשנתנו כלו' אסרו ארכובה זהובא'

 הנגךא היך הוא ניכר בנמל שכנגדו ארכובה הושעיה רב אטר עולא , התחתון העצם שהוא ריאש עםהנמכרת
 ואסרי לרבא עולא א'ל . כשרה השוק. עצם נחתך שאם ולוסר כשרה ארכובה מאותו לסמה רנליה נחתט ואםיל'ת
 וכן דמרקתני לומר דג'רץ צוסת שנשל וכז רלוהנ' היש נ'כר בגטל כננדו ראמ'נא לר'רי בשלמא 'הודה לרבלה

 צומע של זה פרצת אלא הראש עם הנססרת הארטבה מן למעלה שרךא האסצעי עצם כאתעו שאקסשסע
הנירק



 הבקז בדק שלישי שער שני ב:"רן הבאמשמרת 86 הוג"

 וסוגיא כוותיה שטואל דקאי הונא רב כר כרבה וקי"ל הנירין צוטתעת
 אלא הראשוניס עם לחלוק בא לא הונא רב בר דרבה בריה ורבה . לקטיה כרמפרשינן כוות'ה דלקטןדשמעתא
 המפריש והוא כרוקינק ערקומא ופ" בהן הכהמה לרמרף מחחילין הן עררימא מעיעלי ואמר התחלהו מקוםלהניר
 ריררוב עצם ואוחו העוקץ עם נמס- ברוקינק ואחקו , אשקנ,יל הנקרא ר~רקוכ ובין הראש עם הנסכר רינלבין

 הגירין עם עולה האהר והראש הברוקינק חופה האחר ךאשו הכהמה תול'ן בהם אשר רוזחתונים הגירין בושמחוכרין
 טרבנן והרוא ותולין נוקכים הטבחש הערקוב ובין ובעו הערקוכ מן בו המחוברין הגירין ומפריר העוקץ מןתפרר

 אלא ליה תציתו לא אכא ר' להו ואטר . יותר סחם'ר היה הוא נופא רערקוסאדאמרכיהתחלתצומתהנירין
 שמואל אמר יהרה א"ר . פירשתי כאשר לתלותה הבהטה נוקכין שהטכחים מקום והוא ערקוסא מעילויהתחתון
 סיניה לי מיפרש' לרירי ש~ה יעקכ ור' מרבנן ההוא להו אמר כמה וער צומתין שהג'רין מקום שאס,-ו הג'ריןיצומת
 בי הוינן כי שטיה יעקכ ור' מרבנן ההוא להו אמר ראטרי איכא שמתפשטים טקום ועד שצומתין סמקוס יהורהדהב
 שהנירין מקום שאמרו הג'דין ?וסת שטואל וטנו ל' שמיע רבה דמנברא מילתא מיני שמעו לן אמר יהודהרב

 בליטי אביי אמר מאי ברקה בתורא בטרי ארבעה אבח אטר וכמה ושמתפשטין מקום עך שצוסתז וממקוםצומתין
 ?וטת הוו אלימי הנירין צומת הוו לא רכיכ' הגידין צומת הוו אשוני הג'רין צוסת הוו לא בליעי דגירין צוטתהוי

 כיון אטר אשי רב בר מר הניד'ן צומת הוו לא חיורי לא הגירין צוטת הוו חערי . הנירין טמת הוו לא קמיניהג'רין
 . לבן הפך וסשניא ובח"-י שבועהא במשר אש' רב בר כמר הלכחא וליז . חיור' דלא אע"גדדגי
 הטקום כי ואסר הפנשים או חיצוניס הם אם סיטן לנו ליתן בא שמואל וז'ל 'פה ז'ל אכרהם רב רוב פ" זהגם

ששם



א 87 מר הבעע טריפותהלכהעתדרת  ה"י 
 מ:1 ::העג דאיפם'ק ער בהן נטרפה הבהמה שאין שאמרו הנירין צומת הוא זה עם זה מטמתיןששמהניד'ן

 אל ניום יתי* הלכה פסק .ולענץ סנץ ורוב בנין רוב שלשה הם כי למעלה שאסדתי הפניסים הםוהם

 שוו5 ד4' ג'?1 מרש דבכוליה אשי רב רב בר כמר קייל טחוברין שלשתן אץ ההיצונים אבל זה עפ זהמחוברין

 ::רע(:י"]מ :וג בין לקולא בין כוותיה נקיטינן גטרא. העקום העצם עם יוצאין נסים שהם השנים אם כי לזהזה
 :::וי:? 2י"1ן'ג פסקו וכן . תרתי טרגך לבר לחוסרא הערקונ אל סחובר והשלישי הברוקינק אל חופהשהוא
 שא'ן י5' ישי יה ותמרגי . בטז"ל ורי"מ אלפאסי הרב נתלית הכהמה השליקד אוחו ובין הגם'ם השמםובץ

 ה?(וין ה1צאת שנא" סשסו שכתב התרוסות בעל הרב על עם זה צטותין כולם אותם תמצא ולא הפשטהבשעת
 :::ייג :ה"ט'י . לחומרא כאמימר הלכה ז"ל שלרש"י השלישי על שוכבין הקמנים שהשנים בפנים'ם אם כ'זה

 ::1ה:נג"מ": הג'דין צומת רב אמר יהורה רב אסר שהם אחר סימן עוד זה וגם . טשניהם גםשהוא
 :ן:ןן :נ "ץש אחר ברוב ברובן מאי ברובן שאסרו תלתא זכיד דרכ משסיה אמימר שאמר מההפניטים
 ש:::יץ::ן 4ן מינייהו הר מפסיק ט הוו תלתא מכרי ולא קטיני מתרי אלים מינ"הו חר אלמא במןרוב ,חזי ווס עטא חושש'1 לי אטר רשמואל קסיה אטריתא כ' מהן אזרא אליסא איפסיק קטיני ותר' אליסא חר הווחוטי

 תש?ן ךגק ::ן ואפילו גלומר תרי איכא הא לגמרי השנים החיצונים כ' אלאבפנים'ם ענינא להא'משכחת
 . מנין רוב א'כא רהא אליטא איפסיק בהם תטצא ולא שוים שניהם העקום העצם מןהיוצאין

 ושא שמק.ן שת ליכא הא חרי ראיכא טעמא ואסרינן ומה מהם כשנים אפ" ולא השנים סן נרול שיהאאחר :1 ::ך כשהי"מ

 ז:שק :4 "שיוסן משמיה ו-אטר בנאי דר' ופליגא לא תרי צומת הוו לא בליעי צומתהנירין הוו בליטי אביישאטר
 היץס:,ץתגי'ש:א',;1 לא אפילו שאמרו הגירין צוסת דשמואל אביי בא לא כי רוסה השמועה מהצעת כי אעפ"יהג'רין
 ::וי:1ע י:ו :: . כשרה הסרכל כחוט אלא מהן נשתחר שראיח. מה לפי אני אוסר סתפשמין כסה אלאלפרש

 נל .לה" הושש,ן א'ן אחר כל רחג רובו סאי דאסרי איכא שיש לפי לפרש בא אחרים ס'טנין גם כי בהוומשסשתי

 אסר רשסואל קמיה אטרקהא כי ואחר שנקראו כאותן לבנים וא'נן דדמא כעדרק' והםאחרים
 :2י"ע,ט:ש:מ תילתא איכא הא הוו תלתא סכרי לי ראיתי עור , כסההם וףזקים קעוים אינן גם הג'ריןצוסת ::::ץ::י

 %: 1: ::ן'גה ראמר לרבנאי ליה ססחע וחר חד דכל נבנסין באין עצמן הגוין ולכנים קממם נירים שניוהנה
 מהם אחו 5א "ט שאמרו הנירין צומת רשסואל טשמיה השנים מן זולתו השנים סן אלים שהוא הג'רבאותו

 ךין:י:י:שם,י:טי( הסיבל כחוט אלא מהן נשתייר לא אפי' הלבנש הקטנ'ם הנירין ואותן עמו מהוברין שהםהקטנים
 :ך.י;1::::צ5 כרב ק""ל הלכה פסק ולענין . כשרה כעין האלים בגיר נבלעש אתזם רא'ת' אמרתיאשר
 א ש4 מיא ::ייב הלכה ושמואל רב דכל ברובן דאמר לא בליעי אביי אמר על'הם כי ואיפשר בנקכותזכרות

 ש5 שא.1 צו סק~ם יהם ררב לישני תרי ובהני . באיסורי כרב אינן האלים בניר הנבלעים אותן כי הנ'רין צוטתהוו

 :צ:ן :221י פסק וכן לקולא בתרא כלישנא נקיטינן סרברי היוצא והסימן בהן נטרפת הבהטה ואין ההשבוןטן
 א(.יצ"ק:סעניפ שס יישח הביא לא ז"ל אלפם' והרב , בסז'יל הר"מ ורכיכ' מאשוני הוא טתפשטין הג'דין צומת היכן עדאב"

 לבד האחרון הלשון אלא בהלכות שהג'דין מה כל כי חיורי ולא וטהיורי וקטיניואלימי
 בר למר בין לאמיסר בין רהא לי נראה וכן , ולקולא ומתרקרקים הבשר כעין מתרככין הן לטעלהעולין

 סריטר דאפילו ררב קסא לישנא לההוא ליתא אשי רנ החוטין שאר מתסעטין הם'סנין אלה עם מ"סומתאדמש
 או אלימא כולי דהיינו בנין רוב ראזיל ער טפי דטחמיר בתורא כטדי ארבעה ופי' . ז"ל הרב לשון ע"כ שםאשר
 מכשרי קא אכשורי סנין רוב דאזל קטיני תרי ראפסוק בר כסר הלכתא ו~ה שכתבתי הנירסא . אצבעותארבע
 רהא אשי רב בר כטר אתיא דרב בתרא לישנא אבל ז'ל הנאתים נירסת היא וחערי שכועתא במיפר אשירב

 תמיה וסיהו . וא' א' כל רוב דאיפסיק כיון סנין רוב אזרא לאביי נקיטינן זו נה-סא ולפי . ז'ל רח בפירש כןוכהיבה
 אליסא ברוב אפי רהא וא' א' כל רוב בע' אסאי קצת ל' ז'ל רש"י אבל הגייין צוסת הוו לא ז'ני אבל חיורידוקא
 אסרינן ככולו רובו דהא לסיסר הוה.לן קטיני סן זי ורוב במשר אשי רב כר כמר הלכה ולית ובשבועות כאןנרש

 ; דמכשר מאן ליכא אלימא ט'נייהו וחד תרי ובראיפסיקו גסנהררין ראמרינן הא היינו ואודיתא . ואוריתאשבועתא

 לאו ואחר אחר כל ברוב ראמרינן דהא נאמר ושסא איהו דכנפיהו אע"ג אסר אשי רב בר מר בורר זהפרק
 לומר כשרהאלא תלחא טלהו רוב דאיכא דער למימרא לדינא דוכתא רקבעי ער כתובו להו לם'סרצרק-

 דאיפס'ק ער מיטרפא לא קטינא תרי רוב רא.פסיק אלג ואמוראים תנאים בסרר נמצא שכן אמרוובתומפות
 להו ק'ם דהכ' לוסר איפשר א"נ . בהד"הו אליסא נמ' לחוטרא הנידין צוסת לענין נקיטינן זו נרסא ולפ' .הקצר
 רתרי ומ"עוטן שלם מינייהו חר אשתייר דאי לרבנן בכול' טותיה רהלכתא ועור . אשי רב בר מרכרברי
 חד דהוי והוא לנטרי תרין דא'פמקו ער כשרה אחריני . כוותיה ק""ל לא ראוריתא וההיא תרי מהני ברגטרא
 מכולהו ואחר אהר כל רוכ דאיפמקו או אליטא ס'נייהו הלכתא רלץה . ז"ל ר"ח כרברי כאן כתב ז"ל אלפסיוהרב
 ואע"נ מציל סיעוטן ראמר נמי דשמואל וכסכרין תלתא . בורר זה בפ' בהלכות הדעות שתי וכתב . כתת'הבחיורי
 בבהטה ה'מ ומיהו . הסרבל כחוט אלא אשתייר דלא קטיני ותר' אלימא חר הוו הוט' תלתא אמיטראסר

 כותכ שאני וכסו . טרפה מהן א' נפסק אפי' בעוף אבל הא קטיני איפם'ק בנין רוב אזרא הא אלימאאיפסיק
 התם נרסען . בעוף הגירין צומת ולענין . פססוך אליסא איפם'ק לקולא מתני אשי ב"ר טר . מנין רובאזרא
 אמר . טרפה טינייהו חר איפסיק א' הוו שיתסר בעופא לוסר בנין רוב איכא הא קטימ איפסיק ממן רוב איכאהא
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 הב'ת ביק שלישי שער שני בית הבתן3!שמריז %8 הקצרבט(

 ,גנמר6 ניט1 %י4 16טר י' גסרס סו"ק ניקנ 0נן יסק ובענין סממנר 1גתנ וגו' נטוס ס"ק לו "ק "ק יגשץ שם עוך א'ן שתק י%צ""

 הש'ע:שת".7:יל"

,
 יגסג ירגי גשק סומ י!"ק ,י' סימ,ן ור.%6יי' : גווה"ה1 )מעגי ממ;" סהס ס;קען 5.7

 וגרי ,ור6ק ע"; מוהייי 1טטנן ממוי' ססס ס3קינן ו51 סממגר )סי"ר 'ותר ג"ג,11 "1'ס גר5ס גממגר הכותב אמר:ג%"ן::צי.2:
נו.י
 !מט!ס ד1ק6 ,מיס, רג מעס: עוגן6 גס יעגי1 7ג'ון ס"ומר מ7וךןק. קוקק "ננ ג)מקס ""%ר מס 71)ממט איפ'י לא1 אס ו

 דמגסר נ,סיס יי0'ק סוסק מננ 1!סס,ך גן ט,מך ג5ן )מ7 סממגר מקוקחןששסע:1מ
 מנג יטעס ו'ק6סגק3נ'קג דאבח קמ' קאיסנא הוה אשי רב בךכ,ך 57מר י,"1ן מ7ר' ק",סך,ן ר5,,ה א'ן ש1תק:ה,יייא

מ ג%ן מי י:::צמ  סוקג כפן'%,מ סייסובענין חם'סר ואשכח ברק "עופא לךף'ה בואייוזיאו )6'סור %ק ח ל 
 )סממ,ר י נכ"נ:ים1:ש ::י יגתן::מן,

 סהי!,יס ריג קוקרע6, עבה שה'ה כלוטר מחבריה ישמ חי היה

 4מץ :4,ו נג'נ יפס,":'ן'ש נפסקי ואם ' י(רי ה אשכח ה נפצ . י י מחב זק :ךמ,יס 1':ס ' 'ןי,:ע;:צן4י:ץ%
 אבא1

 ה'השל.;לדי
 טי: י"',י;ס ר,נ "יקנט:יי 5תג'ן ס"ךגרגרי'יינוןפס,קין דבג'רין דכשרה לטיטר איכא טהן אחךרןב סששוה גרס ממן שם שי

 ר"ג גוגר ססורסס5ש,מ,ע ,אא"כ ייבז הפסש אחך בהן ףויכיז א'זאלו ס.קיע
 1סון סתך י5 ניס כעיןסרג: אפ" ולשמואל לרב ואחר אחד כל רובנפמק ,סעו נע ס1ס ה-ותב אמר 'י. י:ג:ז4ן'. ,י

 קפס: ",ו 6!"מסק הרמב"ן פסק וכן . מציל יאחד אחד כל3ןיעוט סימגן"וגנדסת

 נתפרש לא לטעלה היכן ער בעוף הנ'רין ?וטת וש'עוך . מהםאחך גס1וי,הן ס7גר.ס ג:הת סוע,ס ,ס5 %' גמו", כר"מיגי.
 ע, ס.עש7 מ' ה! גמגור חחנ5רו והעוסו ג,גגוק"ו

 שלא דמון דקה בהסה של הנירין כצוטת רינן הן שאב לן3!ךו,ש

 סימן נתנו דקה ובבהטה במיי ארבע גפה לבהטה אלא שיעור נתמע,י
 "ניקב טרפות אלו בפרק שנינו . מרפה הזפק ניטל . לפרש להם היה כן לא שאם רקה כבהמה נטי עוףבטראיתן
 והורו באונו ושבתו בלור שנה לעבר שהלכו יצחק ור' מ'סון בר' מעשה תע"ר . ניטל אפילו אומר ורכי  נןווייןהשק

 הורו דלמא או להיתירא בזפק וכרבי לאיסורא בטרפחת הורו קתנ' היכ' להו איבעיא בזפק. כר' להיתוראבטרפחת
 דלא מתנ" דמתם דכיון לררבי ליתה זו גירמא ולפי . ול רש"י גרס כך להו סבירא לא בזפק וכרבי להיתיראבטרפהת
 דחינן לא רבכד' ועוד לחוטרא אזלינן לא אי בזפק כוות'ה הורו אי לן סספקא נסי סיטון ור' יצחק ור'כוותיה
 סניא ומי לרטיון דרכי זפק נמיבי אסאי כלו' בזפק הורו לא דאינהו דכיון נכונה אינה זו גירסא אבל . טתניסתם
 בטרפחת הורו רילטא או דה"ג ונראה להיתירא בטרפחת הורו והול"ל כשרה שלה האם נשלה דקתנימחני

 להיתירא בזפק דכרבי פשיטא רט'ם כרבי רהלכה לומר איפשר זו גירסא ולפי . להיתרא נטי בזפק וכרבילהיתירא
 טראסר רא.ה מבטוין ויש כוותיה ועברינן טתני סתם שבקינן לא כרבי רלא סתני דסתם כיון וים . רב ומעשההורו
 ניטל אם שכן כל טרפה בנקב דאפילו טקום איכא דהא כרב' הלכתא דלית ש"מ כושט נירון האק נג יוחנןר'
 ררבי כת"ק ואפילו הלכתא דלית נאמר א% אף כן שאם בעינ' נמונה ראיתם ואין ז"ל. הגאונים בתשובת נטצאוכן
 בלסטו: מתנ" לסיטר לך אקץ מא' אלא טרפה שנקב הזפק דגנ אמר 'וחנן ור' רכשרה הורה הזפק בנקכ איהודהא
 דלית לטד'ם אנו טרבריהם מקום ומכל . קיים הנגו"גג בסניטל'לממהמן דוקא נטי לרבי וא"כ . זפק שלמגנו

 שלה האם נשלה טרפות אלו בפ' שנינו האם נימלה . מרפה נימל אבל כשר הגנ מן לטטה וניקב כרב'הלכהא
 והורו ושבחובאונו בלור שנה לעבר שהלכו יצחק ור' סימון בר' מעשה בעוף כשרות אלו ג% התם ותניא ,כשרה
 להית'רא בטרפח' הורו דילסא או להית'רא בזפק כרבי לאשורא במרפ% הורו לן ואיבעיא . בזפק כרביבטרפח'
 סתם דהא חרא הוא ותימה עבדינן לחוסרא בתקו הכא דסלקא רכיון ז'ל ר.ח וכתב . ת'קו להיתירא בזפקוכרבי
 שלה האם שנטלה טנהם בית של פרתו לכלבים שהאכיל טרפון דר' ועור כשרה האם ניטלה דתנן היאמתני'
 בבטרות כראיה. טרפון חמהיר הלכה ואטר כיה הרר קא טהרר נופיה דאיהו ועור ליה קריק משנה בדברטועה
 ורבתעינו תלר שלא כרי שלה האם את שחותכין ער טאלכסנדריא פרהוחז'רהיוצאות לך הרופאאין תורוסואמר
 טחוור ואינו היה עוף של בטרפחת שהיה וטעשה טועמ דח,ותו קאמר בעוף ז"ל רח דשטא אטרו ר1עוספותבעלי
 , מוח של קרום ניקב ולא העצם נשבר העוף עליהם יתר בעוף כנגרן בבהמה חכסים שסנו מרפות כל לוי תנידהא

 כלום זה טכל כתב ולא האם ניטלה טתנ" כתכ ז"ל אלפסי חהרכ הטרפחת ונטלה העים נשבר "טא איתאואם
 הטחול ניטל דתנן . כשרה הכליות ונמלו הטחול ניטל . עיקר נראה וכן . כשרה בבהמה בין בעוף דביןלומר
 ושאר הכליות ניקנו דין ובליקוית ובקולשיה בסוטכיה הטחול נקב רין בנקובין כתבנו וכבר . כשרה הכליותניטלו
 יהודה ר' החיצונה רוב שנקרע או שניקב הפנשעץ 'הכרם טרפות אלו ב% שנינו כיצר טרפה קרועה הכליות.ריני
 ר'"א דרוסה גבי נמי וכרקתני לפרש אלא לחלוק בא ולא דר"י הא כ' והלכתא . רובא ובקטנה טפח בגרולהאומר
 והימ חכטים דברי לפרש אלא יהודה ר' בא לא דר"א משמיה יפת בר במטן רב ואטר . בגסה וארי בדקהזאב
 הפניטית רכרס אסר דרבכ"ה הפנימית כרס גבי בנקובין כתבנו וכבר . יהורה רר' אליבא בהא בגמ' וטרינן נןדשקל
 כשפרע נראה שאינו הצלעהע כנגד העומר רנרס שאר כל היינו לדיריה התייונה וכרס טבח' רפרעי היכאהיינו
 רוב את החופה בשר הח'צונה הכרם היא ד וא' הפמם'ת כרס הכרם כל אומר ריב"ח החזה ועד הירכים סןהטכח
 רוב את ההופה ובשר החיצונה הכרס שנים הקרועין הוי ולרבריו כרבב"ח שפסק ט' דיש לטעלה כתבנו וכברהכרם

 וגרסינן הכרם רוב את החופה בשר אלא בקרועין ואין בטשהו הכרס כל חנינא בר' יוסי כר' שפוסק מיהכרם.ולרברי
 רוכא הוי  71'א מפח בה שנקרע כל איא טטש קמנה קמנה ולא מטש גדולה נדולה לא אלעזר א"ר יפת בר בני0ן א'רהתם
 שאלו מך כל גדולה דהיא ואע"ג ברובא בקסנה ששנש היא זו מפח הוי ולא רובה ושנקרע טפח בנדו6ה ששנינו היאזו

היווה



 הקיי 4ת 389מה המת משמרת מריפתע ךןלממע המתבדק
 שש עי "י נ:זזמה סגס געוף סנס ו7ווס" סזק מוף מן יש ישן " שם עוך סיס:ס סגס גע,ף סגס וור,סח סוק גטיף סק ותסמ ופןוהא

 ישהן יפמ;ן : סממנר ג7ניי יפ? . ,"מו,רו )6 5,ו ו7גיים ע7 ,גו' מן נט,סומ 5מרי1ן וגנמר5 ו"יסע,ר ס!ק,ן ,סס ס;ןגגמיו'
 מר6;, 5ג? 6,1 שמוו. הכוהב אטר !מטס 35) גע,פ,ה ןריסס )כס יס ,נמע)ס ס;ן מן נ4'ס;11)מע)ס

 7ממ"
 ת ב%שמ~ל., 6(מע 1ק1)

 במ'יי "סעי סוזמן
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 א, . ד,נו בקנה ה4סי );ח,ג ,ילמסי . קו) ")קי רו6ס 5יל וחמהס !מימר6 ,יש סדק גע,ף 6ו.!ו וריסס !סס

 ל' יח,ה . כשייה ססו5 ג! 5!מ6 מיח 7י"ס אסי רב אסר גניבא אטר ' מרפה רובשנקרע !מעס !מע,ט' מ!6 טנסגטו4 !~י.::שי.% 'יגיילע"1ך:7%:;;ה:ך:ךן::י,'וגי,",ו,.''",,ן
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 שאששי גסוף 7;1 פ(חיייסי " %7ייי[ אבא בר חתא א"ר - טפח על תעמדתמתח עמ"ט ע,ס,ה נס"ר לןמינעי6
 גו יחלוח י

 נשגאו אגל . להקל !מעיס, ")5 סנס נ(וף עססיק אמעברה רגניבא סיניה לי נויפישאלרירי לי.ם ט 06 ז;ז מו;ח!יס
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 ש6,ל ,ע,י )ו7ט )י ס'ס גזטשס סק סן עש)ס 'יא")י צאפא בלא ברוחקא בצאפא  קשוותאו:לתא !סס 'ס טמ6ע ש",מוס5י
 6(מט ו)6 י 6' 6'"י 'מס יו י 7גי מ(מע 9"ק6ין6ס .ל ו!לפמי רב הלמה פפמ ול-נ'1 יברוחב מ'ניס ו;ןגירג נוכ,מייסוול,סס
 קמ6ים עופ,ת נס6י 67סייק ס5 ות'קי 6מי טן7)טט פסק 7 ו בא7טמי יי17(יייי פםגו ו7ןנ, וווב? ,כגס סוק גע,ף ד,ק6ומיס,
מנוה"ס, דנראה ' אבא בך חישן דר' כאמהרתיהלקילא מעס גורגס 51פ" סגסיגעוף

 )זריסס מיו"זק ס6';ן גטפוח "א 5מוען )"
 ס6י . מע,ס ג7רג 61"ע1 ס;ס ג7ין 7י;ן ס;(ר טו%6 מכסלע יותר וכמה אליביה טדבק7 לכךשהזקיקו ט,פ,ס גס6ר ו6פרס ס6ומיס,
 1מ 3דכ,ה"ס1סמ6'ן

 מ,,מותמפעתגלי5"ןק6מל 6ס ?ע;6 61 7ק5מי ,מ7[מ ל מכסן,. יחך כמה ימ , .. .-י 6תרס6!"
 6,"1 ןס"יקן מעמוי, ינושפסמ,יס ש17 קי"טי" אב7 . " מכס7 י' 'י י כמי 'ק ש נם' 'וסו; !יו' !וריסס מ',היק ס6'ןגע,פ,ס

 גסן ,י ג"76ס )1מר )י,7ם מ,ימוי[ )ימי 7עס, ו6ס)7מסס פרשו שהם להחם'ר שפוסקין נראהב:תוספות גט,טס 6נ) ייס' ימיין ישוט

 האדאע טעיס. גורג !6מיו טנוין
 יט יגש מק גע"'ו5ש 5?'6סנן דדיינו מנסלע טחר כסלע נח0ן
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שז ז.ל והה0ב"ם ' רנרס רוב םטנו שחופה סהרינסית,ג

 נימל 11 הזה הבשר עובי רוב שנקרע כיון אלא הכרם מממ שיראה כדי מפולש קרע הרוב אותו שיקרע בעינן דלאכתנ
 קרוע? בן טה עבר אל טעבר ועבר שנפפק עד נקרע ואס הק-ועז 0ן עאה לפי ק לפרש שהזקיקו ל' ונראה .מרפה
 שאיכ בע'ני סחמר ואינו י חלק מי להם טקרשן לחתום יודלן שאינן עדים עבר אל מעבר שאיע קרע ומצאנו .לפשקין
 0עבר לגסרי נקרע לא אם ושד לפרש להם היה עביו ברוב וא"ת - בכך ששרף בשרו בעובי ינ8ל כטה לפרש להמהיה
 א'מ קדרה דלשון כסלע נקדרה טאי ועור . ברוהקא או בדוחקא קשוותא תלתא דעייל ביה למיטר שחך היאך עבראל
 ברוב למיכעי ליה הוה נטול ברוב או קרוע ברוב הכרס רוב את דידפה בשר גכי דבש אשי רב ועוד . נקיבה לשוןאלא
 וראי אלא אוסר נפמק בשלא אפי* דשמואל לוסר הוא ראה מה קרע הביר לא דשפואל רכ'ון פסוק בריב אוקרוע

 אמר לא שסא אשי רב שאל רבריו מ" שלא לפי ושמואל קאמר רנרס טמנו שנראה עד בשנקרע נסי דקיועטסתנרא
 אורובה טלה שנפסקה משמע פסוקה לפסוקין קרושן בין טה אש וא"ת חסרון בו שיהא לגמרי שינכל עד לבדבקרוע
 רוב את השפה בשר וכן מרפה בגדולה ואפ" במפח קצתה נקרע אפ" החיצונה כרם אכל השררה חומ והיש גרנרתוהיימ
 פיכך וי, מרפה וה בשר של טגמו סועט חלק שהוא אעפ1' הכרמ כנגד קדדא טה רוב אלא מכולו נקרע שלא ש;"גהכרם
 שחסרה הריאה הן הולו מרפה נהסרו שאם יש איכרים שני כיצר חסרה . כנ'ל בקרועין וטנאוהו בפשקין אותו סעלא
 . הנטולין דיני בתחלת הרגלים חסרת ורין הריז!ה בדיני ה4ונין חמרת דין כתבגו וכנר ' הרגלים וחסרת שלה האהק0נין
 טרפה נמל שאס בו שנאמר אבר אכל טרפה נמל אם כך מרפה חסר היה שאם בו שנאסר אבר כל ב0דל הר"מוכתב
 החסרה נמצאת כן תאסר לא שאם טותרת זו הרי אבר אותו חסרת נבראת אבל אבר אתעו נחתך א"כ אלא נאסרתאינה

 תטה ואני . מותרת שהיא נברא ולא ברייתה טתחלח חסר אם ק'1 טותרת נשל שאם שנאסר אבר וכל אחתוהנטולה
 מנאוהו שלא אעפ"י רל1ליון להי בשנפל להתיר שיא נתב ותוא העל'ון לחי נימל הננול'ן מן מנה דיא שהריבדכרז
 כלי ששם ועור מיר סתה היא והרי הריאה לתוך קר הרוח יכנם הוא ינמל ואם הקדרה פי על ככשי שרוא לפיבטשנתמ
 אסרמ לא עצמנו וכל המרה חסרת היא גם ככר בלא הנהמה נכראת ואט הנטולין מן אחד שהכבד ל' קשיא הךרהנישום
 הלכה נאמרה שכך אלא חסר שנא ולא ממל שנא דלא לי היה ונראה . המרה חסרון מחמת אלא הכבד כלבשנמלה
 הלכה נאטרה אלו הרב שאמר כט *סר נכוא שלא כדי מרפה חולרתן טתחלת חסרו בין ביד נימלו דבין טם'נילמשה
 . כיצר מרפה דרומה . נכון יותר רל וזה , בהפך וכ; כשרה ביד נימלה אבל חסרה דוקא אומר הייתי מרפהחסרה
 הדק בעף הנץ דרוסת בגסה הארי ודרוסת בדקה הזאכ דוזםת אטר ההודה ר' הזאב וררוסת טרפהע אלו בפ''שנינו
 הנץ פן ל0עלה הגס ועקש ה"ק אלא 'רוע עוף שאימ שפ" מי יש וגם ' בלעז אשפרויר היינו הנץ ' הגס בעוף הגםודרוסת
 זאב דה9נו לרקות ידוע דורס בבהטות שיההד כשם דלכא'רה בעיני מחוור ואיני . שבגסים בנס ואפ" עוף בכלדרוסוצ
 אוממה- גם ש"' כטי נראה כן ועל לגסין ירוע בעה; שהוא ונם לדקין נץ בעופות נטי הכי ארי והיינו לגסות ירועחזרם

' 

 ארס אע הגסים בשפות אבל כ'%יסטור גדול הדורם שאין אעפ"י דק עוף בכל דרוסתו גס עד הנץ סן שלטעלה וכלונץ
 גורם ובערוך . בסמוך לכתוב עתיי שאני כטו רב מדברי זה על ראיה לי נראה עוד . בו שולם השפטור מןשלטטה
 הזאב מן בבהמה רב אטר יהודה רב אמר התם גרפינן . פלקוני שפ" 0י יש עוד וכתב . ינשוף גז וש' . בז19 הגזודרוסת
 לטעוטי ילמעלה הזאב פן ינן ול0עלה.ואקש הנץ טן בשפות אלא דריסה לו אין ולטמה הזאב סן אבל דריסה לו ישולטעלה
 גסה בבהטה וה"ק דריס בגטק אפ" דזאב קט'ל הא וכ.ת * הנן בבדגה הזאב דרומת פשימא חחול לטעוט' 4ףליטא4אי

הזאב



 הביע שלישי שעי שני בטעתורת90
 . רריסה יש מצילין שיש בטקום אבל פצילין לו שאין במקום הזאב דרוסת 4ומר יהורה ר' והחנן טטמ כלמעלההזאב
 תרננולא ההוא והא דריסה אק טצילז ובשאין ואקשינן מפרש קא פרושי יהורה ור' . בגסה הארי וררוסתבדקה
 ואתחר לאעדרונא בהרה חתול ררהש כהנא רב בי ירית דדרוסת סבר דת'ק פליג יהודה דר' וכ"ת פליג מיפלגולאו
 חטשה עלה ואשתכח בסיחופא לרשא ומחייה באפה דשא בלחוד ברקק הזאב דדחסת סבר ור'יהודה בגסה אן"והאכ
 מאחרים כמצלת עצמה מצלת אטרי ופרקינן דמא קורמי בר גנימן ורא"ר כת'ק ילמיפסק יאשמועינן אתא האורב
 הוה ד;עו ההם שאני קושיא ומא" למידק ואיכא דכדא חכטים. רברי לפרש אלא יהודה ר' בא לא אלקר א"ריפת

 חהול ותני עריב מדקא  השתא דקס"ר ז"ל רבמאתא ותירש אתא חתול לטעומי רב אב"א פליגי לא סכר שתבר - ב;ופות דרשה וראי ליה דאית דפליג סאן ליכא וחשל בנשן ור' פליגי סבר רב רטית קא אגכרא גבראופרקינן
 ומכלל כנץ הדק בשף דוקא חקול דדריסת ונטייה נץ אכילוחתולנמיוהא הוהאמינא טסתניתין דאילאשטועעז
 א;8'י ט'הו ואלא ' הוא הש שף דתרנעלת דבריהם זאב קתני רדוקא קט"ל קתני דמילתא 1רחא זאבדקהני
 אין התרנגולת % ללסר זה בתירוצס ז"ל הם שהרללוגי דרב לחוטרא נקימינן לישני הרי דאיתמר וכיון חתולולא
 בתרה חתול רהש דקא סשום ראטו בעיני טחמרת קושייתם כלטעלה דורם בגסה אמ" לת,ק וזאב י פריג מיפלנסבר
 היה אלו נאמר אנו אף א"כ בה דריסה ליח דאית סיר הוה כת"ק אק בדקה אלא דורס  איט אמר ירירה רד' ואע"גטטנו
 דרא ואית . בשור דרשה לו שיהא השור אחר רדרף חחול דעת כן דורס בגסה אפילו פטנו כלמעלה דזאבקיייל

 בסכןם אף דריסה ליה ראית ש"ם ארס דהמיל חזינא סדרףו כה4ף פפק ז'ל אלפס' הרב אבל ' ז'ל הצרפתיםרבותימ
 נץ או דחמול דאסר טאן אוא דאטו היא לא טילין  שאין ורכ לפרש אלא בא לא יהודה ר' נסי דלרב בתרחישנא
 אלא י סדלין שיש בזמן אלא מריס בשוס דרשה להם אין למימרא לסעופי דאתא הוא חחול ולמעלה הזאב סןדקאטר
 דם קורס. חמשה שמצאו סמה אלא היה לא זה דבר עיקר דרשה לו אין לעולם וזאכ רברבי טרי בא ררימת לחחולשאין
 וטמיל הרבה כועס מיליל'ן שאין בטקום אף דאלטא בדשא אלפסי הרב ברברי מסתברא בודאי וכן - דקה בבהטהאלא
 בודאי גרשא הנראה כך כל ארם ממיל שהוא וכל גדול ארם פלינ טיפלג 'הודה ר' וכ"ת ואמרינן דמתמהיה דכיוןז'ל

 שטצלת כל ופריקו בהן דורפ היה בתרנטלתא המילתו אלו פשיט טיפשמ דגט' טינה שטעינן יפה בר בניסיןוהא"ר
 י כנ'ל זה דנר שקר זהו - דסיא טאחריס כמצלת עצטה ולמקכח לדרב דלתרוצה אלא יפת בר בניםק דר' הא כילוק
 לחתול דריסה יש אם סרב כהנא רב טיניה ובעא אבללבתר פליג מ'פלג ואטרינןדרבסבר פיתרידחקינןלה

 לחולדה דאף ואם'קנא שוה דריסתס ואם ולחולרה דריסה לו אין דחתול דלאשטועינן לררב אוקמתאדאשכחן
 בבהטה לא אנל בנם'ן ואפילו כלומר בעופות דרשה יש . פליג לא יהודה דר' לן יפשימא לן רמבירא למאיהדרינן
 באמרי לא אבל ומלאימ בגדיים דרימה יש ולחתול ' כלל יפת בר בניטין רא"ר טאי שבקינן לא בעלסא דיחיאומשום
 . רברבי באסרי בנמה הואב דרוסת רקתני ומתניתין רברב' סבר דרב איתא אם שכן וכיון , נמן וזה - אלסר דר'סשסיה
 כהנא רב דאמר יטלא'ם גגדיים דריסה לו יש נסי ושועל גם עיכ . דררם הוא בלחור בדקה וזאב פליג לא ה-ודהדר

 דאמרי איכא לשועל דרימה אין איסי בר שיט ררב טשמיה הנץ מן לטעלה וגדול נם דאי הוא ידיע עקו בטתנ'וקווני
 ל אין דשועל דאטתמר וכען 4ה אטר לשועל דריסה דיש ה'ק דבבהמה ולמעלה הנץ מן בעופות רב קאמר מאיקאטר
 ויש ירוטרא נקמינן דריסה לו יש דשועל ו4ותטר דריסה . בגסה וארי נדקה דורם ארי עד ולמעלה הזאב ומןהזאב
 דוקא טיהו 1 - בהדא הני בהו דגרם' כפרים ויש . דריסה לו הגם בעף אפ" א"כ טטמ כלמעלה הנץ אם בשפותאבל
 קתני הזאב דררוסק לא רברבי באטרי אנל וטלאש כגדיים הילכך . שישר לו אין הנץ מן רמעלה דהא דריסה לויש
 שלטמה כל לאפוקי ולמעלה הזאב טן בבהסה אמר נטי ורב הנץ הדקים בעופות וה"ק אוסמור היינו דגס מכאןנ'ל

 רב אסר . ברור ווה . הוא הזאכ מן לממה ושועל הזאב סן הגס בעוף אבל דריסה להן יש ~סטור עד הנץ מןולסיגלה
 דבר בשום כלוטר עיקר כל לכלב רריסה אין נקשינן יוסף נ"ל וזה . ממנו שלגדעלה וכל אוסמור אלא דריסה למןאין
 י בעלטא קוץ ס;שה אלא ששה ואינו הרק בעוף ואפ" באמרי הימ בכהטה דריסה לו שאין שאטרנו ודיעלנ%ן'
 דלא רגל לאש.קי ביר אלא דריסה אין נקשינן אביי אטר עמרם דא"ר דרשה להן יש ומלאים בנדיימ אנלרברבי
 %נה שטעינן סתם בשפות ומרקאטר . בעופותחוליה ואין . ברגלו רייסתו עטו אבל הרורסת רנלרחיה כלופי "ררוםתש וטלאש בגריש ונמייה התול דרוסת וו חסר.א'ר

~ 
 ' לחלל דטעקיב ער דלא שן לאטקי גצפורן אלא דריסה

 שתנקב עד בקוץ דאטרינן כ';יסא כקוץ אלא דאינו כלומר ררשה לו אק נץ אכל דריסה לו יש הגם בעוף אפידרצלרה
 כמן סרעת שלא לאפוקי טרעת אלא ררימה ואין י לחלל ואפ'עי דרוסה לו יש חולרה דהא לך ותדע ומלאשבגריש
 קטליה למיחופיה דלישקליה ומקטי שררסה כגון צריכה לא בגדתם דריסה לה וא'ן גם עוף בכל דריסה לה דישכחומ.ה ופרקינו . מעעיא סיתה לאחר לא אסרת כר'יש שלא השתא וטלאש בגריש דרשה ח אין גם דאפי גמי ומעה .הגכ אכן~ינן . דלא מיוזה לאחר לאפוקי מחיים אלא דרימה בעוף אפילו דריסה לו דאין נץ וכ,ש וטל4ום בגדישדריסה ואין סדעת שלא בצפורן והכו ובהמה עוף גכי על שנפלו לו דאץ עמרם רב קאמר ואפ'ה . שאטרנו וכמו הגםבעוף

 דשקליה בהרי וזההרא גסקו אלא לררשה דאינה קס"ל והא בהן וכיוצא יונה ובמ תורש הדק עוף זהו ואי -וטלאום
 סוף ועד טתחלה 4ותו בשר'אה ורור,א .  דשדי הוא לסירופיה אבל הנץ טן יוהר בנופן נסע שהן השעפ'י קטנשתרגמליז
 לאו הא עכיטיו ועד שדרס טשעת צפורמ הוציא שלא וראה ימנא אווזין צ"ל וא'; הגם כעוף הוא הרי גרוליםתרכולת
 שלא וטפני בכך דדרכן והכה ההזר הכה שטא חוששין הכי בטלאים ונטייה התול דרוסת עטרם רב טדאטרתימרא
 בגטרא פרישו הכי ואפי' וארי זאכ אלא בסדכחנו הזכירו עד ונטייה נץ חתול ררוסת מרתניא עלהה ואקשינןוגדים
 כהנא רג ני הוינן כי אשי לרב הלל רב 11ל לא ש דריסה אלא דריסה אק אטרו לא אומר ברבי דושניא כברבידוומר מטאץ תגיטת שאר 'ש אם שאלו דריפה החיות לשאר דיש עסרם רב ופרקינן . להו לית דריסה אבל לחללשתנקב

ד,מרינן
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 הדקבעיףצ6ץגייינ:"ייימסין
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 ברכו מ שאר
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 ק6מ6' יבעוף '
 'יביל "ש"ישיני קקטס)

 קה'" כמותו בעוףהגסע טי%יים י)6'חקיעןנג,וו6טס,סצי6
 ייםטן:1'אבי %5 מ"ט טב1 י)

גננס גגס 3סטטע ס,ס זויסס י;ן יט עופות ושאר כרכוותייהו מטן א . לאמימ'הו ,ש)ץ מטי גס6ש "קי'%ו ששישימ:. צס :נינצךצן ס בדרב אבל ברכוותההו ממנו לסעלהאו נונר ו%סר סיכ6 גסג)שיט

 ן1%ץ:הייס5':סו!י15,:לצ: :ם:ג"!צקן:ן באוממהי הרין וכן . מעייהו ברימריטמאין ו6! גגר,מס גטן ט6ס
 יק6 . "ט)אמע,ס'פ"י' %מעססץ, ~טע'"נ"1 . מינתהו בדזוטרי דוקא מכצושלמ(עלה סהיעו6י נקג נפקיסדלט6 י5"" וי"ג 1)מע)ס כ(6ג "ן גגקמס יספס ינ %סי או דכוותייהו מסאץ עופות ושארבדטותייהו 1ס,הטס 6"6 ' 6מו מנו5)יק

 זק"מו זמ5, סג' 2ם4'ק.')ס שלמעלה לכל וה,ה כונייהו בדרב נץיה.סתא צצשיייויי4%%%4

"1 
 ג:סס ~צ סן"ג

 6,וג יסת גי ג!י!ןין וו' סמנ5ת'ק מפ'נ "יס וי שיי מממ שלמעלה וכל לגס הרין וכן הנץג(ן 3וגר 5)פ ).ט)ס גירססס)וון

 ;,פות וט6ו מ;'ס גוונ !ן 5 6 כנצ צ 2:: ולמעלהיולעולם הנץ מן בעיצת רב אסך % ן' ו)16 י)6סמועיון 5ח5 נוס5ס"
 ק"5 ו;4ס% ס,ן מן קסן ג,ן סק סן גוול ג'ן גוגה"ס, שאר כלומר כרכוותיוהו ממאץ 'שפותשאר 5ל5 ס6י כי ס6י וקניתמקט

ן 'ק5ק
 1(4 מן ען )פעט אפ,' וריסס 4ז1 יפ6זו5ז )טט" אץ אופטור גם מפרשים שאנו זה פי'לפי עטט6' וטיקר סגפ מןיסר
א2ב  ימ(6 %:)6ן נ"מס צ:סצ צצ:6י"תי: ואעפ"י מינייהו בדרב ייסה ממאתיע"" * י- ,6 
 סי" ס61נ 5ן זאעס 4"נ !""% 95 מן לממה שהוא פלקק הנץיוא"כ מן נסיןשהן ס,נו6 סג" וססי%3ג6

 6ס !ס6) סנוומק

עו י .1 אליגס'זשרי.י )ססק מינס וסק666ל,יס!מ6'

 שנן גן ,ר6ס 1', סר"ג,ן גס"וג;י ל ,ס,גס יג115'ס מי ויש , ינשוף גס  שפי' מי יש שכתגבערוך 6!6 1קג )מסק סיק סו6זרוםס
 טעיש,הר6

 גס 6ק4 :'גז:סו 5י:1:!טגען ה יסג בכל ררימה לן "ן הנשך ומטץך פ,טשפ., : כיקר וק נקי

 : הו' טוורש סקק ג)ג6 ססק 57"ויון ס6 שם עור מן שלסעלה וכל האוסמור טן היא גסהשהרי

ע מו;נומ 7 ל,, , ,". היןיק ר:יןל,   מהמתנו,,ן",,,.,,'(,,..., י 

 : ע:ימ, ומ,יס 6ס,ג 'ס5"" נ"ג,י סנ"" ;ש קגן רב בה פליגי דרוסה ספק ולעמן . אום"ור היינו שהגס יותר לינראה

 חוששע אטר ושטואל דרוסה לםפק חוששין אין אםר רב ראתמרושמואל
 ורוב דאוריץץא ררובא סשום רסלתא ומעמא להל רתולין י כלבא איסר שונרא ספק כלבא ספק עלסאדטלי
 כלבא אי תולין במצוי קמן 4חנהו הא ושונרא כלבא קטן בראיכא דדוקא לי טמתכרא "ומיהו י הן כשרותבהטת
 ואזל אשי רב בי ררווה אווא בר מההוא ותראיה י בשונרא תלינן טצוי 'תער  שונרא ואי בכלבא תלען סצוייוהר
 נמי הכא כלבא אימור שונרא ספק כלבא ספק רבא אמר טי לאו אשי רב ואמר רמא קועיה מססמס כ' ונפק קמבי
 תולין אפ"ה להקל בו לתלות יטלין שאנו מי לפנינו בשאין דאש' איתא וא' . קניא אימר שונרא ספק קניאמפק
 רתולין מעיס אלא אמר לא הא מעסיה תלי ושונרא בכלבא רבא ראטו נמי הכא רבא אמר לא מי קאמר מאילרקל
 דתולץ ושונרא כלכא בדאיכא רבא אםר לע מי ה'ק ורא' אלא . היא היא רקאטר נםי הכא ומאי הססם טןלהקל
 ומכעא בהו להתחכך אווזא עכידא נטי דקני שונרא נמי דאיכא ואע"ג דלקמן בקני תלינן נמי הכא דלקסןבכלבא
  השוחט בפרק כדאיתא רסא קועיה ממממם כי דאחא רבא ביה דריה איוא דבר עוברא לי ניחא נמ' ובהא .רסא
 בריקה לו אין ושט אמרו דלא לם'ד ואפ" . מבתוץ ברקה לו אץ ושם נשחטה והדר מבדיקף ל"עכיד העי רבאואמר

טבוזץ



 הנ'ת בדק שלישי שער ש-ני בניר2 הבית משמרתע9 הקצ4נית

נא
 ,ןן,ן","ףך'ןי.',,ן-ן ::"ינ',ין יג':,,' י"יי,ן:"יינ ש,,-.ן,.ע,ןן.,.1"1י.,ןן:יל,,,1,.י,,:, יי:סמ שדכ::תר יכ,'ייי:יעגג מ:ןג%:::ב "ס"ג: סין"ן :ףצי':, ימנא'לג4עיי%יי::ם
 111,1;ל% ,ישן ן:נ,ונן י:י:גמנ )ע,ן% ;4לי,.4.'ויך:,יי,1

ב נליגניבה  "ג'י:'""",2 :גן5:י4ן שנטצאת בלבר מקום באותו אלא ליוק גקסל ס:וס "' יז . גוג,ק 

 ד6תען ס," 6ס" 1!16 ש,ס'י דא'מר חיישי לא שתט ואינהו שון'ק וא'הן )""ן1!" 7"!1 )ס"קזרוסס ו7חיס 'הו,ר שסאג~'יה 88118ש,ש

 -7]-:..71 " יג.בי":ל:, קטע . דעבור הוא שלמאשך1אימר ן י "ב" ו"ג."יי ר2"וו"

 מ:"שיענע הי גו:, 4 5"יי71גק,..ן1םן,לן'~די::ןו.(ון
 אטר רהא בהא כשמואל לן וקחטא . דמקרקרן הוא בעתותיה מחטת מכר ומר להו מזיק אזוק' פבר פרמקרקרן
 ררכ הא ליומימר א'טי רב א"ל דרוסה לספ?, חוששין הלסתא אטימר אמר החם רגרסינן  כווחיהאס'טר

 ס4~
 של

 אבל קאטר קמע דוקא רוגזיה נח איטר מינייהו רחר רישא "קמע ראטרינן והא , לי מכירא לא כלוטר לי שמיעלא
 אמר הא ובכי רסיא מאחרים כמצלת עצמה ום3לת מש רג'ז טידו וברחה שררס כל ראררבה לא מינחהו חראררם
 מקרקרן ואינהו שתיק דבראיהו דאטרינן הא רריסה יש מצילין שיש במקום ררשה אין שאמרו בסקום אףברבי
 שיכולות במרחב רועות והן בינייהו רעאל היכא אבל מפניו לברוח יכולין שאין צר במקום כשהן רוקאנראה
 אחריהן ררף ואימר רטקרקרן הוא בעתותיה רמחטת להו חיישינן לא מקרקרן ואינהו שתיק איהו אפילו ממנולברוח
 לה חוששק ו4ק תרנגולים של בלול נכנס וחתול יום בכל מעשים ו"ל התרומות בעל לרב טצאתי וכ! , השיגןולא
 י לא סצילין שאין במקום אבל מצילק שיש במקום אלא רורס החתול שאין לרבר מעם נתן ז'ל התרומות בעלוהרב
 כלבא מפק שונרא אמפק עאל לא מפק עאל פפק בגמרא ראמרינן דהא ועור הכין משטע לא רכגם' כלל מחוורואינו
 רורף ראינוהו לא אם ולפיכך בבית עמהן הם וגרל'ם הן התרמולין עם תרבות בני שלנו רחתולש ואיפשרקאי
 לבין שנכנם ארי רב אמר הונא רב בר ארא עיר . לעצמו יחוש נפש ובעל הוא ורחוק . לו הוששין איןומכה

 את ומיעומ רורסין אריות רוב מעמא סאי ררסו ארי שטא אומר אין טהן אחר של בגבו צפורן ונמצאתהשוורים
 אזיל דרב ואסיקנא נתחכך בכותל 4וסור בגבו לו יושכת וצפורן הואיל חו נשסטת צשרנו אין הרורס וגלדורסין
 ואינהו איהו ברשת'ק ואפיי להן חוששק הילכה . כוותיה הלכתא ולית דרוסה למפק חוששין אין ראמרלמעסיה

 ולא לכולן אפילו אלא חוששין אנו בלבר לזו ולא גבו על לו יושבת וצפורן הואיל מקרקרן ואינהו איהו דצוח נמיאי
 להם חוששין אנו למה מקרקרן ואינהו ושתק ויתיב עאל תמה ואני . לעיל וכרכתיבנא סינייהו דחד רישא לקמעדסי
 שאינה במקום שמא שררס היא שזו לומר תמצא ואפי' לזו ררם לא שמא עשרת ספיקא בספק וחדא חרא כלרהא

 שטא הן אחר בספק שכולן הטו ולא . מותר בדאויחתא אפילו ספקא ספק סוצא שאתה מקום וכל ררסה בהךנמרפת
 טרובא דפריש כל ונאטר בו שנתלה בוודאי טותרת כאן אין רהא אסורות נתפזרו אפילו שכו וכיון , דרסטלן
 בשער התערובתע בבית ריניהון מה כע"ה אכתוב באחרות שנתערבה ררוסה ורא' או דרוסה ספק ולענין .פריש
 אסור לנפשה להמחה או חיה לנכרי למוכרה הותר אם דרוסה ספק ולעמן , נמלין שאינן היט כעלי כרין-אשוד
 בגר וכראמרינן . לישראל וימכרנה יחזור שמא גזרה לנכרי למוכרו אסור טנכרי לקנות 'שראל שרג'ל דברדכל
 צפור גבי וכראטרינן 'רע לא והוא ישראל יצורנו שמא חיה לנפשה להניחה אסור וכן . ימכרנו לא כלאים בושאכד
 בפרק נט וגרסינן , לחקלה שלח תורה אטרה רלא לשלחה סצוה התורה היתה לא לא ראי דשרי המשולחתטצורע
 ושדנהו שמואל חנקינהו דשטואל לקמ'ה ושררינהו ררכ לקמיה דאתא דרוסות דספק שרקפא "ההוא מרפותאלו

 לזבונינהו אתי דילמא לנכרי וליזכנינהו . וסלקן פרחן חניקן לא כ' לנהרא לישרניהו חנקינהו אמא'בנהראיואמרינן
ל'שראל
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 הבית בדק שלושף שו שנורייףנ הביתטשטרת 94 הקצר3'ת
 ט"י וטן ל6הר ל6 "גל ל"להר . 6~קס י;ק,ג )" סמ6 גסס טינע ו"ה', מעי,ס גג;י 'גע ," סמ6 סה,) ש;!נ, גנג'קלפ,נך חק" נדיקס לס ו6סו'6 גדיקס ו!ויכס דריסס דססק סתנ עוך ", ס,ענול 61ה') ט"מר ג"ו גס,ס ס6רס סטכז ס6ין סמ!, 6) ס"רס 4נוש הסיק משיםל"

 ותוו % ססרי יליה6 .

 4ה טטח סק- "י,ט'9 י,6 יגס'מוין נהנ ס,מו יסו6 . "סיו"וסי 'ןסו:ס:ו)תסיבפן::יי
 י6ן טרס-י "'ןיטיי %1ס'ף6 פס,יחס עו

 פיןפן, ן:ימ"',"ייייוזוו:ןנ:ט פ1,1,'ן"1%1""
 ן' ש"1;ן- י ןפןי~.1,ין1,:1;ם

 עלן ו, '; י " ה" "ו
%צמי יסים אעפ"י מבפנ'ם 3יכי הדי'םה יישס ש'הא :נ::י%י%::   מבהוץ ארמ'מות מקום מוצא כשאתה אף כן אם מבחוץ נינרשאינו סזר וגעי6 ג"ר נגמס וי,סה, ואט סחמה ;יאל8

ן
 666וים,י

 שהוא טון זה ארי של דארפ תאמר א"כ אלא טבחוץ ניכר שאינואלא 6% "קו "טי "הו ינ% ג%,:",סיי
 שלא בזסן אבל רישוסו ג'כר היה כך אתר במקום ררם אלו כאןנ!אדהם דגט"ר 6מר, 7גגו 1!'תג . רנל, ,ע7 מך6ס, 'שיסין1.סר"
 אלו ואין . סבחוץ ניכר רשומו אין זה ארי ארם שמא לחוש יש כלל ניכר עי יי י"עס טייי סיי,מ6 י, י%יסם :צ ו6יי 1:סט,1
- סנ;6מי1נ(.קח6ש נדרם שלא בירהע ניכר שאינו כל טבחוץ ומסתברא . נכיאות רנרי אלא 7ר,סס )671, ג7יקס "6'ן גי7,ן )6 זי גור ,ס,ז .סרסס

--4
% )גסרוש %1%הן ",ה נגסשת יי "סה דאו יאם אסורה מעים בנ' כננר מבפנים בשר הארים כנגרוואםנ:דיקה דווסק סו,ג זרשה סתס מ7קנ'* )ר6.ס שטג טס,6נ",ו צרק- שם עדמצא טקוםוכל שם יש אם %  בכך אין דם קורמ שם נטצא אפיי ו"תחת ומאממא אטטא א%כשיה 

 דרומהונפול4 כגון בריקה דבש היכא וכל 3תב ה"נ בעל והרב!:ימ. 11ס ,"וס )6 1)מי ;מוט ,מי ג76מס ור,ססוומ!6גתק,ס

!'י',"ל'וי41ן"';'ע"'הן,,1"י,
 נדייליו'י":,41%,'1יוי

 ג::לן,;הל"ג'נ!,יגן,
 יפה יזהר הוא אכל ההם בימים קהיה אשר השופט ואל כרכתיבעליך גקג וסעע"ת ססג,יץ מן גתס ו"ס עהס . ע.גור,סס *טו ומותר רואוו; שעיניו מה אלא לר"ן שאין נראה ולי ל ' ' ישוכי,ב )ססק 7ה~טטין 6סמוע,ק "י.6 נו)קמן ג%חס )סגזי;ן
 מ :הט כ"; % 7גישג"י

 קמיררב ן' רב ית'ב : ז'ל לפעכ"ל בק'י "ל"5 "%1ס,יגתק
 וו,סס ססע11-

 כל כנגד כךיקה צריכה שאמר1 ררומה %ן!מרויתיכ )5 "פ )",חי ו,קן גדיקס יי ומס!"

 הח-

 לטז אמר ,
 עד כקוץ נחמן רכ אמר אטמ* וער דטמא מכפא רכ כה טרהש4ם %י סעס ס, זגויס "ו סימגו הכ%באמר

 אינו בקוץ פי' סעיים בני כננר בשר שיארים ער בדרוסה . לחלל שיענקב "רוגס יע!~ק נ671' סססגוקסקג)ן

 אם לחלל צפירז נקכה שלא" ב אבל לחלל שעקוב עראשר ):6:%שש ן ,ם וי )6מך12ש

 טרפה מע-ם כני כננר בשר שהאדים כל דבדרוסה היכי וכ. ונוקבן3!עיים 6גר'ס רש,ק ג7ין סמ"גר גהג סס שך ; !הגמיסטוך
1

 שטא חוששין בריקה לה ואין מרפה לח* משנקב נמי בקוץ קה בר להיאץ
 ואיט סני דבבריקה שהורה ס' ויש ירוע בסקום הנקב חשש שאין כיון לברקם וא"א במשהו הפממים האיברים מכל זז'נקב
 סימנין שיאדיטו כלוטר עצסן. סימנין משיאריטו ובסימנין מעיים בני כנגר בשר שיארים ער בדרוסה טתני ר"כסחוור
 ושט ראמר הוא טר והא אביי איל מכחו'ן לה וברק ררבה לקמ" ראת' ררוס' ספק מההיא ותרע שלהן פניכד טצרעצטן
 מישרא רטא קורטי בה אשכח לא דאי ורא' רמא.ומשמע קה-מ' תרי בה ואשכח אפכה מבפנים אלא מבהוץ בריק' לואק
 טבפמם דס קורט ביה משכח ולא בדיק כי א'תא ואם מ3פמם אלא טבחוץ בריקה לו א'ן ושמ נסי וכראמרינן לה שריההוה
 במשהו דרוסתו במשרי נקובתו וושט בעי ביכי רב פפא אי . כראמרן וראי אלא ניכר ואעו יש מבחוץ רילמא הוימאי
 ולענין קלי. מיקלא זיהרא מעמא טאי במשהו ואירי אירי פשפה הדר דבעיא בתר בכמה דרימתו בכא'סר נקובתוקנה
 לה שחש ואי מבחוץ בד'קה לו אין וושמ דהא א'פשר דאי בריקה ;,ק שאין ז"ל רש"י מדברי נראה בבהמה ררוכהספק
 שאומר סי השוחט.ויש רבפרק ררבא אווזא והיני שחש קא ארס כמקוםרילמא

 ראפ-
 בברי אששר נמי בהמה

 קדאפ-
 ניכר ארם של ארמימות דרימה במקום ששוחמ ואע"פ כנגדו בשר ומאדים שורף הארם ס'מ דריסה כמקוםשחיט
 ררבא אווזא וכר ז"4 רש"י פ" במקצת טצאתי וכן רוקא כנקב אלא שחיט קא נקכ בסקום שטא אטרו ולא התךבטקום
 מבחוין אפילו בשר רהארים לא בר ע"קה נראה והראשון דרשה מחמת ולא היה נקכ חשש "מחמת אלו רבריםלפי
 לררשסו סמוך בשברק רהסהיכר"א במקום היה מאדים ררס שאלו דרם שלא בירוע כשירה ברק לרריסה סמוךאם
 הגג מן נפלה א"ט ב% שנינו כיצר מרפה נפולה כנ"ה מראיו ושינה מבחוץ הבריא שמא חוששין ברק זמן לאחר אםאבל
 לפי אלא עוף גכי כרכהני בהמה שרצצת' או לכההל כשררמה וה"ה נקט רמילתא אה-חא אלא נפלה רוקא ולאוטרפה
 הכין תניא נמי ובתום2ת' הננ מן נפלה נקט ובבהסה כהטה רצצתה בעוף נקם הרוב דרך על ליצל עקן של דרכושאין
 'לרשוק רחייעד' סשום סילתא דהא מרפחומעסא בהמה שרצצתה או לטתל וטרפה שדרם' או המ מן נפלה בהמהגבי

איגרים



 הקצי ב'ת 96 מח המת "א 25*שותדץלכררז רגיתנרק
 הש.נה ייאה טחמו ג"65 גא5 ד,נותב אמך : הי )ע" 5קס קל 55יג ז6ס ס6 סט וס'מן 40 סוגחס 6)6 גסייס ונרש 66 6ים-יסרימק
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 יבהמ' מ1:ף נפ (:( התם בה ומריא ושקליא . הבלא ביה דלית משומ לא וטשני .חבטא :01גסנט

 גסא - קסכר רר'נ טעטיה והיינו מעשרה בפחות חבמ אק לעולס אלאןאםיקנא3ע:ק
 כעשרה ט'חבמ דכי אשתכח עשרה הא שיתא הוי כמה ררלאי אריתא ארבעה הוי כסם לארעא דתוראמכרימא
 לבור אינגרורי בדאיננוד אוקימנא בשיתא ליה מני ולא עשרה להשת כרי בו שיש בור מה דקתני וסתנ"מההבט
 אלפסי הרב אבל פסקא מכק ז'ל ורבחתא ו"ל קאירא שסעון ר' הרב כתב וכן . לבור ונתנלנל סושכב שהיהכלוטר
 יש אבל לסיתה הבל דאין סעיקרא וכרשנץ נחמן ררב רעוברי וכסתטא מפחים סעשרה בפחות חבט דיש כתבז'ל
 את זה המנגחין בזכרים בנמ' כראמרינן חבט יש טעשרה בפחות אפילו אחרים הפילוה אם לכ"ע ימ"ם . לנזשןהבל
 . איברים ריסוק טשום לה חושעדן אץ לסמה ומצאה ובא למעלה בהמה הניח הונא רב אסר רוזם גרסינן .זה

 שאומרת וכל לכותל להסחרך לה שא"א ארובה ררך נפלה ואפ" נפשה ראטירא טשום וךנא ררכ טעסאוש"שנא
 אש' רקאסר חוששין ואין , לה דנקימ הוא צימרא אימא לעמור יטלה ואינה שכואבת ואעפ"י מתרסקח אינהנפשה
 וכל לה חוששק אע השררה כל כעד זנבה כלש והלכה ראשה על לה הכה דוזם דנרסיק גהטר ד"צדרהלחום
 חביכא רב בי דהות אמרתא ההיא . ז'ל ריממם וכ"כ י צריכה אינה בדיל,ה אשלו לה חועהצי! אץ כאן שאטרומעם

 וסשררה נפלה אפ" זו נרסא ולפי . טאיגרא רנפלה כה גריס בה"ג אבל . רוקאני בספרי הצ בחרייתא כרעאמשדרא
 י שכיח לא השררה חומ שכיח רשיגרונא טשום כנטרא מפרש קא מעסא דהא מחוור ואינו . לה חיישינן לאכרעא
 איברש ריסוק סשום חוששץ אק זה את זה הסעחץ שוורם הונא רכ אטר . שכיח ודאי השדרה חוט ננצל'ואי

 אפילו אחר שהפילו דכל שטעינן מהא חייעדנן ורא' לארעא נצל ואי . להו נקט בעלמא צשרא וקיימי דמדווואע'ג
 הפרה את שנגה שור דב8' נחסן דרב בעוכדא כדא" ארכעה אלא דהוראיכא כריסיה דהא חיישיק טעשרהבפחות

 דצפרניו חיישינן לא נפשיה אסיד הא נפשיה אסיר בדלא ורוקא להן דחוששץ כאן אמרו ואפ'ה לעילדכת'בנא
 להה אסרי סינטה משופריה ושקל נחטן רב עאל נניוותא קל ואשתסע רנפל תורא ריוא רעעם דנרסען בקיקעמעץ
 סנשי רב אטר , לארץ שסניע ער בקרלת נועץ צשרניו רב אסר הכי להו אסר איברש לריסוק טר חייש לארבנן
 ט"מ איכרים ריסוק סשום חוששין אין ולטטה הצאן טגדרות אותן ומשליכין שנונבין כלוטר ננבי דפתקי דיכריהני

 כל א כואבים שוככש בשראינוה דוקא וססחברא . חיישינן וראי אהדרינהו קטיו-י דלירהמו היכ' כי להו שדואכאחנהו
 יראה סחסת בדאהדרינרי להו דחיישיק ווימ . ר5חם סן לרס טעש למה שוככים טצאנום ולא שרשילוה ר*מנובשלא
 שמלר עגל ש' . איברש רישק סשום בו אין הרחם בית נחסן רב אטר . עברי מעליהעא תשובה תשובה מחטתאבל

וכלו



 הכירצ שלישי שער שני ביוצתורת95
 הרב פסק וכן 'הורה כרב ז"ל רבוותא ופמקו . בריקה שמא לומר חוששין ואין מיר לשחמו מותר חרשיו לווכלו

 אפ,ה המחמיר אחר הלר תה-ה רבשל ואע"ג . ז'ל אלפסי לא ז"ל והרסכש . הרחם ב'ת ברחק ביציאתונחרפק
 התערובות פרק בזבחים מראסרינן יהורה כררב ק""ל הסמבחים כלליבית זה במקום סחוור פירושו ואיז כןפירש
 צריכה הלכה לעת מעת יריכה עמרה סבר לקיש רריש טגבוה הפילוהו אפילו פ" איברים רימוק משום בואין

 אטרו לא לקיש כריש כולהו התם עלה ואמרינן בריקה דאמיר משום מעסא יצחק ר' יהיב דהא טפחיםעשרה
 צריכה אינה הלכה לעת טעת צריכה אינה עמרה קסברי נרסען לארץ שסנ"! ער בקרקע צפורניו ונועץנפשיה

 התם עליה רפל'גי נינהו ירס'ה ורבי ינאי ור' בריקה לון אמר בחיליה תורא חבטין פנחס ר' ביומ'בירושלמי
 רביה ינא' דר' ועור נינהו ררבים חרא כוות"הו ההלכתא בהם שכחר כרוך אמר וערק ליה שרו שרוניהבח.יכון

 לגביה כסותו והלכה לקיש דריש רביה דהוא 'וחנן רר' ביה לית בחי4ה תורא דחבטין א'4ן דאמריוברבריהם
 בר' הונא רכ אמר . לקיש דריש לגביה שכן כל יוחנן רר' על לה רגה רב אמר יהורה א"ר . איברים רשוקמשום
 י עמרה שלא אעפ" לעמור ידה פשטה רב אמר יהורה ראשה כלפי והלכה זנבה על או זנכה כלפי והלכהראשה
 אסר חסרא רב . הלכה שלא אעפ"י להלוך רגלה עקרה איברש רשוק סשום חוששין אין השררה כל כנגראפילו
 דנרסי ספרים ויש . עמרה שלא אעפ"י לעסור ננערה מחייה ואי חיישינן דגביה אפלניה חוטרא שליםואי

 לעת סעת צריכה ואינה בדיקה צריכה עסרה והלכתא בחומרא קקשרי ביה ואית לשרכיה טחייה נס' א'אפסקיה
 'ש ז'ל רבוותא סק?ת . צריכה אינה בריקה אפ" הלכה ריסוק משום בו יש המים פני על שנחבט ועטו .חיישינן
 ירה שפשטה רכל רב אטר יהורה בר' הונא כרב שפסקו על שנחבמ עוף שמואל אמר יהורה רב דאמראיברים
 אעפ"י להלוך רגלה עקרה עסרה שלא אעפ"י לעטור ולא ד'ו קוסתו מלא המש פני על ששמ כיון המשפני

 בעל והרב ההלכות בעל הרב כתבו וכן . הלכה שלא אימא למטה סלמעלה אבל לסעלה ממטה אלאאמרן
 ררב דמשסיה רכיון דבריהם מעם ונראה ' ול העיטור דבכל כלומר . בה לן לקת ק"מי סש ואי * אשפלוהמיא
 עברינן. כיות"הו עלידי רפליג מאן אשכחן ולא לה אמרי וקדכוה התא שרא ואי , רע קומתו מלא בהם ששמעמן
 צריכה אינה עמרה והלכתא הספרים במקצת דגרמי ומאי עף גליסא נבי על נפל אם כלומר נליטא מסגי דקאאיהו
 רוקא מינה רמשמע ברקה צריכה אינה הלכה לשיות כפולה שרצליטא רכל איברים רשוק סשום בו איןס"צף
 מירי בספרים שניתוסף הוא תוספת . הלכה ורוקא עמרה הרבה סתוחה אינה קקרות גבי על מתוחה שהיאאעפ"י
 הישנא ובנוסחאות . הגמרא סעקר ואינה פוסקש בעלי משום בו יש כפולה שאינה כלומר . מתוחה . היאורכה
 ובספר ז"ל אואסי רבינו אבל י ע'קר כל נמצא לא אווק ש' . חי"ט'ק קימרי טקרבי איזלא . איבריםרוסוק

 רוקא פמקו ז"ל הירפתים רבותינו ובתומפות התרושת קשה הקשרים מקום קשר'ם קשרים שעשו'ותרישתתע
 טעם נתן ז"ל והרסב"ן . עיקר וכן . ובשהלכה כשעסרה ומתרסת. עליהם נחבמ זה אצל זה טקורבין הרוטריםואם

 רחשש מירי לן מפיק לא להלוך רגלה דעקרה ברבר והאי ניסא האי רכיתנא טוני . חיישינן לא קיטרימרחקי
 כי טיבעיא דלא כררכה שתהלך ער השדרה חוט פסיקת על נפל אם כולסר . ח"שינן איסריה . חיישינן לאגשא
 איכא ירכה על וצולעת הלכה אפילו אלא כלל הלכה לא חייערנן נפיץ ולא דיק כתנא . שם קשור שהואהסקום
 חביבא רב בי רהות אימרתא דהאי לך ותדע לה לסיחש . חיישינן לא ונפיץ דייק . בו עצ'ם שעריין הואדקטה
 חוט פסיק דהוה ואשכח בתרייתא כרעה משררא רהות פ" חיישינן נברא . חיישינן לא דקרקתא . חיישעןדקתא
 דהלכה ער ורא' אלא קצת סהלכת הות ואפ"ה השררה לא תמתחא . רצועות טהם שנעשו קורם רקל שלחריות
 ואפ'ה בשנפלה דההיא לפרש וא"א לה חיישינן כררכה ונקראים רצועות מהן עושין אלו חריות פ" .חיישינן
 בעל הרב וכרגרים לה חיישינן לא קצת מהלכת בשהיתה נהילא קימטא . רצועות שנעשו לאחר רכות והןתטתחא
 עלה סרקאמר למעלה גירסא אותה רחינו שהרי ההלכות אכק ברשך גורסין ויש חתשינן לא נהילא לאחיישינן
 ועיקר הדברים נראין וכן . שכיח לא השררה חומ חיישינן,תיבנא לא דק חול חיישינן נס חול חיישינןדרכים
 הכתובה נט-סא אותה על ז"ל התומפות בע4 ורבות'נו חימי ' חיישינן לא בזגא עביר לא חיישינן בזגאועכיר
 וכן יהורה בר' הונא כרב דלא לפמוק ססכו בספרים כל . חיישינן לא מינ"הו וכל שערי . חישינן מימיהווכל
 נפילה פפא ררכ סשטיה זומרא סר אמר . ספירש כתבו רס"ן ואי וחמצי חפצי מן בר חיישינן לא קטניותמיני
 דסיטנין ואסיקנא י החלל כל כננר בריקה צריכה שאסרו רחבים כל ברבר יש גדול כלל . חיישינן כולהובמנא
 אשי רב ראסר נפלה אצל הן רקשין ברקה צרצין אען אשי ורב אסר אמימר רבקא י ח"שען לא רשרקח"שינן
 אחר אבר בו נתרסק ואם נפילה אצל הן קשין סיסנין עליו שוכן והעוף ברבק שמושחין עץ חת'כות פ" .שרי
 שאם האיברים מן אבר אותו היה אפילו צורתו ונפסרה 5' נופל לפרוח רוצה "וכשהוא בו מתרבקות וכנפיוורגליו
 או וכליות מחול כנון כשרה שנקבו או שחסרו או 2צמלו שרי.ואסרי אשי ורכ אטשר אסר וטתרסק לארץעסהם
 הנמילה מן יותר מכאיבה שהריסוק מרפה זו הרי כבר בחר פליגי כי ראסקי ל"פ כ"ע גש תרי בו דנדכקוהיכא
 או דלריסוק וטסתברא , ז"ל הרמב"ם וכ"כ והנקיבה דבהאיך כיון דאמר ומאן רשריפרחבחרגפא מאןגפא
 לא איתא דאם חוששין א'ן לנקכ אבל חוששין לגך"!ה גפא בחד והלכתא . פרח לא נמ' כהאי פרח סי'לא
 הפנימיים האיכרש כל לבדוק דא'א בריקה לה היתה אינה עסרה רב .אסר יהורה א-ר . אסור גפי בתרישרי

 מקום וכל . ז"ל הרסב"ן דעת נראה וכן . בסשהו שנקיבתן צריכה אינה הלכה ברקה אבל-צריכה לעת מעתצריכה
 שעסרה קורם שחמה אם לה חוששץ גנפילה שאסרו צריכה זו חשחת 1 אחת אמר אעה בר ח"א רבבדיקך

ולא
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 :קן ?4:ך  :ך טוח בהן שאק בקממת אבל סוח בהן עדש רב טרטרפי בדיקה לה ואין מריפה לעת נדגת שהתהולא
 מש1ם ט יש ג:ח שש מסתכרא חוליא וחצי צלע נעקרה א8" מריפה שטרה . ררלאי לאריתא דנפל תירא לההואנחמן

 מ:ח::נ:מגן דאם'קנא דכיון חרא מריפה שאינה צלשתיה רוב נשתברו בשבורה יש מינין שלשהכיצר
 ::ש:: י ב:: נעקרו גדוולת בצלעות דדוקא בנשתברו ושבירת קיים המת שקרום אע'פ שנשברהוהנלגלת
 סש1ם גי ועוד , גדווית באאן היינו דקאטרינן נמי צלעות ושתים עשרש כיצר צלעות'ה רוב נשתברו .רונלים

 וס"
 . אגו,ם

 ?:: :ן:י"שךג:"ן לרב מקשה קא טאי הכי תימא לא דאי קמ%ת צלעהז טלבד נוח בהן שיש בכהסה ישגרולות
 טשכחת יוחק לר' אפלו הא יוחנן מדרגי גדולות צלעות ואותן מוח להם שאין לכסלש סמוך להשחם

 י?ם?2הו~
 שלוקי: חחח אע.ג מן אחת או סכאן הקמנות טן ואחת בשדרה חליות בבהםה באםץ,א.ושדיש כבוכנאשבשדרה ש" *שתן של :צ טכאן גדולות עשרה אחת שנעקרו כנק לה בחליה תקישת מכאן עשרה ואתת טכאן עשרהאחת
 :,ן 1'. :(לג . פשום וזה טמש צד טשתו הקטמת וכל הכתלים בסוף אלוהן וחל'ות בהן תקוע צלע שוםשאין
 מ'ף י:ןי'( :ך:ת צלע נעקרה רב  שאמר סה אף שכן יכיון אלו בפרק שנעו . שאבאר כסו דיניהן טאלו ואחתאחת

 א,', "יח שי גל. צלעות מאותן דוקא מרפה חוליא וחצי אלי בבריטץא ותניא , טרפה צלעותהה רוב נשתברוטרפות
 :ו.:%:%ה% חוליתא וחצי היא הקמנות מן הא קאטר עשרה אחת וא"נ טכאן ושש מכאן שש צלעותיה רובהן

 :: ?נס :7טךןי חולש חצי נעקרה כאלו אלא דאינה כשרה , שררה כלפי שנשתברו והוא זעירי אטר טכאן ואחתסכאן
 ו:נ6,הס עלידם םדם חוליא נעקרה דכשרה כפלי משילהי לבדה בהן שיש גדולות ובצלעות יההנן א"ר חנה בר בר רבהאמר

 ג סו יייווינא עטה  שאע הכסליס שבסוף סאחת אחת ולמיעלה טחצ'ין נשתברו אפי םוח בהן שאין אותן אבלטלה
 טשל

 :ה4גשהיבהם ב:ג בשררה חסרון כמה דתנן מרפה צלע דחלעת ט! שנעקרו אלא נשתברו דלא והיכא .כשירה
 ח,שוון שס נג1.6 שת. שתי אומר ב"ש באהל תטמא ולא כלוטר נעקרו אם זכאי ובן טחנן ר' בה פליגי קיישתוהחליות

 ק :( 12?4 ואסר , אהת חוליא "%סר וב'ה חוליות אוטר זנאי נן ;ולא אטר התם דגרם'נן לאו אםכקנשתברו
 וישוי: יתי נל :: ואקשי' לטרפה וכן שטואל אמר יהודה רב כלומר צדרין שני ברוב נשתברו אחר צר ברוכגעקרו
 ה" :שני % אאידך דשטואל טהא מרפות באלו הששנצד ששובקשנ'לקרוכל שהן אחר צר ברובנעקרו
 די0ה אן" "יא מל" ופרקי צלעטעיקרה שנעקר דבש דשסואל בין אמר יוהנן ר' טכאן ואחת מכאן חטש אפ'4 אואחר
 ב,-גל ארס %י :::י מ;יקרה צלע נעקרה דאמר רשמואל דההיא וכן יוחנן כר' וקיי"ל . צדיין שני ברוב נשתברו ביןנעקרו
 ט"טת שיא יי"ה:ל' חוליא בלא כלומר הוליא בלא צלע , מרפה אזלא כוותיה רסונחן ז"ל והרטב"ם ז"ל אלפסי הרבפפקו

 ש8'א גי,קה יי "'ו יו "א שכתבנו וכמו חול"! חצי אלא שלימה בשנעקרו אסר דרב ל! דפבירא לסאי טינה בגמראטרפריך

 :::מיסהסת בלא בחווייא למרפה וכן שמואל דאטר אטר והא  דאקש?ן בניסמרא לה ועניי זו כננר זו צלשתשתי
 ::ן נל ::ג לה משכחת היכי צלע בלא וחוליא . צלע דלא וא"א צרדין שני כרוב נשתברו בין נעקרו בין עחקר' :ובי

 שסא אבחס חיק הסוח וקרום הגלנלת נשברה כפלה בשלהי ש'ט ם?ה מדפרכינן אלטא . זו כננד י מ'נחהו חראקייסא

 ג:: %גי וווו% רבה אטר התם נרסינן כשד מריפה קיים זכאי כבן רב דלסא קושש סאי לא דא' זו היאהלכה
 ::ן?נ%ד% ששאל אטר סתנה רב אמר שילא רב בר ההצי אחר צלע אפילו נעקרה . זו כננד שלא % ל%טשכחת
 שההה שיש יייי, והנלגלת מריפה סעיקרה צלע נעקרה נעקרהצלעוחוליא רב דאטר טריפה בה שהיאתקיעהחוליא

 יההו % רוב את החופה ובשר ברובו שנחבסה דשסואל נמי והחנו . חוליא בחצי ואוקיסנא . מרשהעמה
 "1;חטה

 מון ?::1:אניי""ד, לא דהא טותיה וריכתא ברונו הכרס שסואל א0ר טתנה רב אמר שילא רכ בר רנהדאטר
 :לא יךיגו מ: מ'יתי דהא ועוד עליה דפליג טאן אשכחן ברובה  שנחבסה והגלנלת מריפה ס;יקרה צלענעקרה
 סואה ל=אית יליג ברוב ירמיה ר' בעי . שנדעתתא בשכ לה טיקרה צלע ופ" . ברובו הכרס רוב את החופהובשר

 :הי ::י:ןסגג . בתקו וטלקא הקשה ברוב או טבהה שאם בה תקוע שהיא החול"! חצי דהוא עיקרה עםשנעקרה
 אע(ץ יעת מעת ::ה ובין . בתרוויהו לחומרא נקימיק והילכך ושר סיקרה זו אין כלל חליא בלא צלע אלא נעריהלא

 ועךח %יקהיביוה . מרפה היפה ברוב ובי! %בהה ברוב סעןקרה נעקרה ולטיםר בלישמה לאורוכי לשםואל ליהלםה
 ב'י עליה נחלגך הגלנלת דנפחתא והיכא מגקיה אם כרחין על קאמר כלל חוליא נלא צלעאם

 אלו גטרא מרפות אלו בפרק דגרסינן נפש %חי הראשונים בשב דשטואל הא רסיהז'נן והייגו שנעקרה היאמחוליעזה
 כאיפר מגסלע כיתר כסלע נחטן רב אמר בבהמה כשרות חולש בלא צלע ואי מריפות אלו פרק בריששטעתתא
 דגלגלת אחסרון ממלע כיתר כסלע ז'ל טכאיסריופרש'י כאר שט'גתתא בשב ליה ט'וזי והיכי כמתיה הלכתא ליתקאמר

 אומר ביש ובנלנלח דתנן קאי וב'ה ב'ש בה דאיפלינו ושקימנא דשכואל עליה דאקשינן ואע'נ , אעוןדהלכתא
 סלעש טשאר גרול שהוא גרונית כסלע והא פקדח כמלא ולעולם קאטר טלה חוליא בלא צלע חוליא בלא בצלעלה

 "צשי יהורה רב ואטר ויטות החי טן שינמל כדי אוטר וב"ה היא חדא בהא ודשמוו!ל וררב חולש הצי עסהבשנעקרה
 בבכורתז ואמרינן . לטרפה וכן מרשת אלו בר'פ שמואל ליה ווה שמעתתא בשב דשטואל מחתי אטאי אצוא'ת

 שטשל אטר וימות החי טן ינמל כםה םום'ן אלו על בפרק היא לא . נאשורי טיניה דעריף דרב סשסיהלאיחויי
 נחטן רב ואתא . כסלע הגא בכ%זניתא דאמרי איכא . כסלע ובשר ונל%לת ציע דהינו הלת אמר דשטואלדמשום
 כסלע בו ש"ט דכל טצוסצם מלע זו דסלע ואשטעינן השתא אינק שטעתתא שב סכלל ו%לרו הכרם רוב אתהי%פה
 פסקו וכן . מכסלע יתר נחטרה וכאלו . מרפה טצוטצס מפי ושפיר דרגך בגררא דשטואל משטיה רצלע האמיטזי

 דאטר דהא פ,' ז'ל ור"ת . ז'ל רוטב'ם פסק וכן ז'ל הנאונים טדרב צלע ליתוק ולא ישטואל סשמיה כולרולא"זויינהו
 'אחסרק אלא ד%לגלת אחסרון קאי יא למרפה וק שמאל ז'ל שרש" אע'פ היקר נכק וזה ' טדשטאל תרתיוהנך
 וראהק בלבר דשדרה גדולחז צלית באותן דוקא הא ונראה י כנ'ל כ! פ"לא

 אלו פרק בריש מדאמרינן לרברי
מחשת



 הבטז שני שער ש%ע2יוז.ןעךרת 98 הקצרנא
 ל'י ואפילו איתמר מרפה לענין אף גולגלת רפחו:ת שמונה 'שמעאל ר' דבי לתנא מר18ת2שוהעניירה,
 נחמן רב שאמר סה ולענין . חיה אינה נמ' סיממן ברור . למשה'מסיני לו נאמרו מרפהע עשר%:וי;י'ה"5-ל

 ז"ל ופרש"י . מכאימר כיתר כאיסר מכ%ע כיתך כמ, בסג'ך איכא והא לכא וי(ו עליה ךאךינן נוייה דלנה .נרקה
 . סכא'מר כיתר וכא'סר הנלגלת חסיון ה"נו כסלע איכא והא אקשינן ולא שמעתתא ושבנדטההי:ך2ךשים
 שמעון ר' תפחת כמה עד בגרגרת דאמריק הא ה"ע לא שטואל אלמא . בנלנלת חסרון כסה יג:15צ
 קא' 1::::"ניי%'

 אחסריי
 עלה ואטרינן . האימלקי כאיסר עד אומר גטליאל כן לש כזה ורשועם דגלגלת

 : שא טויט"ימ תיקשי לא . בכלל ער ולא ער נחמן רב קמבר בגמרא הנלנלת נחסרה ואלו חיה אינה שטרפה וה הל,ך שיןנחק,,
 דהא רגלגלת בחסרון איכא בכלל ער ולא ער טאי לך חהרת קים חמוח יוום יאתח טמ.4י

 סן שינמל כדי וכמה אסרו הכ' אלא ער בה אסרו לא באלו בסתמ דכןןני וחחנן ובןיאח יויא ם מרינתש%תה
 שהרי י ככלע שסואל אמר יהורה ךב אסר ו'סתע הח' מן רבכדי אוזא ואם הנלנלא נפחת' כשרו' ונניבטחוומס

 רהא נחמן רב קסבר אלמא ופ" ז'ל רש"י נשמר כבר לפרושי לתנא הוה טרפה סלע חסרון 21 :!י ""י%גי
 ובתום?ות . בכלל ער ולא ער כאיסר ער כטתנ" דקתני ואז'ל כרטפרש כסלע עד תפחת כסה .יי ינן"5,="

 קא' דגלגלח אכסלע נחמן דרב איתא ראם על'ו רקשו רשב"נ תחמר כמה דגלגלת בחסרון אם ,ין ;::%נה"ה-
 לכךלא ליה הוה כ! אם בכלל ער ולא ער קאמו ועלה קושיא ונראה . ראימלק' כאיסר ערשטד

 "אאעט
 :אגולמליאו

 למא
 חכמ'ם ששערו דכל דיזם אסרינן הא ואנן מרפות'. הקפה

:Sול' . לנסרי ז'ל רש"י דברי דחו זה דבר ועל להחמיר מנחבמה נחסר כי ערשא ד~א טרפה נ 
 שהוא ז"ל רש"י מצ נם נשסר וכבר צשיא שאינה נראה ברובא שנחכמה רגלגלת שמואל דאסר :21% ג' עי9"ש
 מרפה לענין אלא אהל אטוטאת לפרשה רצה לא ז"ל דאין לוסר תמצא ואפלו . בורפה הף שט ימעלה22

1מנ
 ולענין . ב"ה מדברי דשסואל משמיה יהורה רב דר"ק ונחבסה לזו דומה זו במרפות אוסרים :ם .גצהמה
 הרי תאמר ואם אמרו להחם'ר ער ולא ער מרפה איכא הא מ"מ . כשרה נחסרה מיפהש1שהגם

 אהל לגבי ונימא אמרינן היכי מילתא בחרא שיעורי דכשרה בסתנ" דתנינן הגרגרת נמרקה : יא.שט הם,םששח

 נימא טינה רר"קינן טרפה ולגבי מכסלע כפחות כסלע רב חאסר הכי ואפ'~ו בכסה פירש ולא קש אי ע ש5מ
 בשסי וניורא בארעא יציבא ועור מכסלע כיתר כסלע וחוליא למעלה חו"א שנשת"ר וריא ש% נשיא'"1ש

 הוא כסלע רהיינו שיעורא רעיגך היא לא . שסיא סה ואמר פלע יוחנן דר' ואעצ י לממהבנששים"ת

 מרינא ולא סצוסצם וזה מרווח זה אכל יהורה רב דדייק טשהו מ'מ רב ראסר חוליא ומה חיליאה:דוש:ץ"ייה
 . תורה באיסור' חכמם שהחמירו הוא חוסרא אלא דנשתייר כיון אלא וכראסר בעי : ההלי %נמ1
 שהוציאוהו מי פרק בריש בעירובין בה כימא לנו ויש . לממהכשרה ומשהו למעלה טשהו שקיין1ואציייי.1
ראנף

 מהרינ' דמייפנן מעשרה לסעלה תחומין דיש בעיא נבי נועל פעסים דסתמתץ די(נא א* םוו"ק. ;מיא'
 'ש' עור שם אצלנו כתובה והיא בא רוד שבן 'ום נזיר שלא וסה . יתח פעטים לחכטש יססק :2בההג:ך

 חכל נב' טרפוו; אלו שבפרק זו בשמועתנו דוגסתה טרפות אלו פרק בריש ממנה הקשו דיייג:גי2ל
ונני-טושה!

 . כלמטה ועשרה כלמעלה דחסשה הממה מן היוצא סשום ה"נו "2טעאל ר' רבי "נא שרו2
 סכסלע כיתר כסלע ששירשו ז"ל התוס%ת בעל, 1רבהעען בהך,א לה מיתני לא דב,ח רשיעוריחסנא'ג'.,היקושוולה
 גניבה אסר התם דאטרינן החיצונה כרם קדירת לעמן הוא דשמואל סשמיה יהורה דרב ברב'שטו"

 תעסור לכשתמתח מרפה כסלע נקדרה אסי רב אטר י כסלע רסות החי מן שינמל כדי וכסה בבכורהעדאמר
 כשרה כסלע ואמי פליג אבא בר חייא ורבי מפח על לך אין חיין כטפח נפתחה ראפילו אדם בבני דחזינןואע"ג
 לאשסועינן נחסן רב ואתא י טרפה מכמלע כיתר אף לא דאי וכטרפות ככשרות חכסש שמנו סהאלא
 כיתר החנו שלם וסלע טצומצם היינו דקאטר רכסלע שנשאלו לפי הרקין וניקכו מוח של קרום ניקב נתיראנו

 וחי שנסו ואסרוריופאים
 נחמן רב רהא כלל הזה הפי להלום 'כול ואיני סכסלע י ז"ל הגאונים שיטת לי ונראין .

 אסי דרב אפלונתא אלא אטר נפשה באפי מימרא לאו אלו בפ' דאמרען ועור הן קבלה דנרי שדבריהםעיגך
 סלע כלומר כסלע ואמר סרסתים קא' אבא בר חייא ורבי . חרש עשר שנים ל~רפה סיטן וונא רב אסרטרפות
 איהו הא אסי ארב א' קא' אטא' נחטן רב וא"כ שאמרו יולרת שאינה בל לטרפה סיטן מדתניא עלהואותביק
 ואי . קאמר טרפה כסלע נקדרה דהא בהדיא אסרה נסי כשרה שהיא בירוע ורילכת משבחת אומררשכ"ג
 'קאסר איהו דאדרבה ליתא קאי אבא בר חייא ואדר' משן אומר רבי טרפה שהיא בידוע ורולכחמתנוונה
 לאשלעי ואי , טרפה מכסלע כיתר כשרה כטלע בהדיא ב סתקיימות ררבה לו אמרו יום שלשרם כללמרפה
 פלוגת"הו התם.גבי דאתא הוא אכא בר חייא אדרבי ובגולגלת רתניא כתנאי ואוימנא . שנש ושלששתים
 ארקי נקב בהש"%

 ואפי~
 כל והילכך . עיקר לי נראין ז"ל רש"י ורברי הול"ל מצמרפין הרכה נקכש בה יש

 אפילו ה%ס ובעוף . ובחיה בבהסה ואפ" מרפה שנקררה באחת ב1נכיל מעשה המשולים כן יוסי א"ר מקדחלמלא
 הואיל מרפה מוח של קרום ניקב ולא העצם נשבר קרויא של חרות רופא עליה והטיל גולגלתהפ2ויזוץון
 ראשו על חולרה הכתה ג% התם כדאיתא רך וקרומו כיון היו החמה ימות ראיה משם שמעון ר' לו אמרוויחה
 נבי למעלה זה טץםשעושהאוחהטרפה.וכברכתב% משמע אלמא י ומתה צנה כו נכנסה גשסיםא1ררו

ניקכ
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 אא *1הא5שש1""אא .,.;: רי:ג, ,י,י! יל, "-, מק. די,
 שש ננשם ש%לפ4י:ב51ה!
 נג ;'"ש('"י"ס' 'ס'ן"טסי אר ניראת ה כןסקיעםבגש"צלןתי..מי',,נן"מיגניןה-מ

 גקטטת אגלי גוי"ואת,0 "גי '4ד1 ;מ, ינ04 רב אמר חייא רב ואטר הראש עם הננ!כרת וגס'ספ ס~י סרקדטתניהין

ישטה יי ייגי סע'ס 4יייישי
 למטהוכ"

 שא"מ,תי" "ן" ג"ט'0 פ"ןם ימעלה ילמעיה הארכחנה
 -ץ4ך','יהן

 פמן, 1 ,,1"פ,ק לך:ען:ג:י !ןן":ןכ י:'ן,'-ג,',.
 הק5ה יוב ב.ן גו'ד י'ט '""י ט"") יפ4נסא ן :גיאהנ'דק ששם האמצע'עצם יטהיי'קי.'5""יי

 "פ ןפפש א,נ"צ"מןא
 11% גב:ק:ןך צ::: ט%?;1 צוטת אף כרחין על הארכובה א ממש יסע1ה 1עם נ גמ:ם

 פוש "=2*1" 45111עע ,1"4%
 הנידין צומת וערין השוק שנשבר כלומר רכובה בלא הגירין וצומת המרין צומת בלא רכובה ופריק .הג'רין
 והא ופרכינן , רכובה כלא הגירין צומת שנימל כיצר עצם באותו אחר טרפות יש וכן נחתך ולא נשבר שהריקיים
 .  ואישתיק . לה משכחת היכי הנירין צומת בלא רכבה כן ואם הכהטה מן ונמלו לגטרי שנחתט רסשטע קתנינחתכו
 ולמעלה ניכר בנסל שכננרה בארכבה ח"א דר' סשסיה דרב משמיה פפי רב וכן הושעיא דרב טשם'ה עולאואוקסוה
 פעס'ם עצטו דאסצי!י העצם סאותו ולמטה , טרפה קולית הנקרא העליון העצם שנחתך דה"נו רכבהסאותה
 צומת חתשת ספמ מרפה הראש עם הנמכרת לארטבה הסטוך התחתון בראשו נחתך כיצד כשרה ופעטיםמרפה
 הגו-ץ צומת שנשל וכן רקתני והףנו טרפה קיימת וארכבה ניטלו או הגירץ נחתכו אפילו אלא עור ולא ששםהנירין
 א'ר רב אטר יהודה דרב משמיה פפ' רב דאמר וודינו כלל בה לן לית הגד'ן צוטת בלא עצמה ארכבה אבלמרפה
 הנירין צוסת שנשל וכן הגירין וסצומת הארנובה סן לטעלה לטעלה הגיד'ן וסצומת הארכוכה סן לטמה לסמהח"א

 הגירין וטצומת הארכובה מן לממה פפא רב בהא גרסי לא ז'ל ר"ח ובפ" הושעיא א"ר כדעולא נופהוארטבה
 גופה וארכובה הארטבה סן למעלה ולטעלה הארכובה ט! לממה ה'נ אלא . הגידין ומצומת הארכובה טןולמעלה
 הארכובה סן למעלה קאמר טאי לו קשיא הראשונה מרסא דלאותה נכונה זו וגירסא י מכר בגסל שככרהכדעולא

ופצומת



 הביתברק של"לטי שער קשבי בנהי? הביתמשמרת 10 0 חשו1"
 ו6וריימ6 6רע6 ויומ,י:6 )נמרי דיממי, ו,ק6 ערסס 1)מע)ס גוס ר,ג6מח ויסו, טוטס ט".סס 6ין י"וי;6מוונט 6!6 מימטך ,ן6 דך שלהם ר"א.קיא

 שש '-יי.,,, ק"י,ןן.,,י.':ין..,, "שמ%שן%,ן(;ןןןן;י.:י..:11(ז(ךייי,(
 אמציריוס

 ק ג "קום ן ;,סע 6'טסיטס ,-'"י-יס0'סס י,יס
4 ע,ונ,הי ' י  א  

 א ה=ף=מפש ' 1'ן שש;נך: ונמי:"ישדך.,,י-'ן:ן-.'ןן(
 111 111 נ'.' ו'י:' 'ן' " ":'י" י:ין 5 1ז,11 -,,ן ': -.':י:,ן,"ן
 י"'פ מז' 6 מ, מח0"' ס :יונם י1אונ'1ינ

 נ,1,ין :מט.."ם"גין י"י:;לגיעיפל4,ו' שמ,ייפנ*ש (ומני_ו.ש וני ,)ך ין' ינמי' ניע בנסל שכערה היא נופה '.ארכבה פפס'1
 ן2. עמי ב!ומלץ ט )6 ממט גוגריוי ס'ס ,6,, ים יין-15"שי'י

 שס נדמג72ט יחיתכה ימתה מא
 ,שי גמס 5"7'1 סנ6 וש פאם,- וגשי"מי

 רכ6 וכסרם קייס סר חג "ת כשנחתכו א"כ ז'ל הוא והקשה , וחיה י(כאן מ'.ססץ ג,

 %שי.יד?שיש
 נותן הוא כר שהריןרץ ט טס%ן

 ש6.
 י9 גמי ,.-.'יו

 נגחמך דמיסר ימי6 %)6רוג' וראי ושחמה הגידץ צוטה במקום לגמרי 1.נליה ס)סס קטמים נגמר6 מסס יסגי6,רנריו

 ר.גיוין י,ממ גמק,ס גוהתךיטו'ן ואעזפ בה חיה שאינה מכה גה ש שהיי אה " "'!צ, גפ' מעי, קית חס "מי ג"יר,ןש)'ן
 ,רנ ",0ס נקטס גע,מס11

 ס,סע'"
)יג%פקסיס" אינה מ"מ לםעלה לחתכה בא אם חיה שו,יא )עו) קוס.6 "01ס וסקטס

 %יטסי6 וס,מ6
 גוס.סק"מלס רג וס6 גוס,ס וגזק6"ו

 )ס"י,
2ו:ע1?מ:?6ש שהוג ענין באותו שבה מיפתע באירי ' וקין ורג פ,רוק6

 זס6' י00:סר ג6טפסשע) חתך אם אבל ס'סמן נ:כרור ואפ,לו עכשיך גכוי6 ירן זסמ,פח כסמע60 סיסוס ג6,ו גו6מריון"ש

 ריזזה  ונכשרת מרפה סצינו ובוראי י כשרה וטמוכנת זה הוא חולי בח להם'ת מכתה התחלה ככר שמאוא"ת נייינ"'1""יויי 'ן',: שוננ1ו1:',יו'י 1[ יפק%י"ין3,"ג'"
 הדש "כ לקיסה שאפשר היכא כל דנר של וכללו ריכשרה ככשרא סכיך מרפה בבשרא סביך לא ומתחלהשניקבה
 מן למעלה חסרק שיהא ער כשרה הנירין צוטת בטקום שלא ברגל לחסר נלטור ומכאן , בכך להכשירהחזרה

 לקסיה ראתא רנקורי 3נא כההוא לוטר אנו צריכין ז'ל הרכ שלרברי כעימ מחור ואימ ניכר כנמל שכערוהארכבה
 וכעיין הגירין מצומת למעלה לחתכן ליה הוה לא דאי לקסיה אתו שנשחמו שלאחר הנע-ין בצוטת ובדקינהודרבא
 נסי בדיקה קורם בשנשחט הגיר'1 בצוטת רב ובדקה בתרייתא כרעא דאיפסיק גלוהא ריש בי רהוה מביא ברוהדיא
 לי תטיהא ועור ספק סירי ליה וטפק' נשחט שלא עד רגליה חתימ לא אמאי חכיטי שכיחי דהוו גלותא ריש וביהוה
 רבה אסר ירו את העובר הוציא גבי המקשה בהסה בר'פ כראטריגן לעולם תקנה לה אין מרפה ערוך ליסורדהא

 שאפשר וכל * היתר לו אין שוב לסחיצתו חהן שיצא כיון בשר אף היתר לה אין שוב שנמרפה נען מרפה טהכמרפה
 כדברי ואם חיה ססני לה בררי יאי גמיי כדאמרינ! כשר עמו ומוט שנשחמ אע%י אדם ידי על רעחר לירילכוא
 תקנה לה רלית ואלג לאכשורה לן הוה השתא אשלו האבר חתיכת ירי על היתר לה לריות שאפשר כיון ז'להרב
 רכל משמע "אלא . סמנין מבברור יוחר לבא קרובה ורפואה מצוי שתקנתה כען בכך טה עכשע עומרת שהיאבענץ
 מרפה שממל דכיון בסשטע רותני טרפה הגירין צומת נימל וטתניזין תקנה לה ואין לעולם טרפה הנירין צומתשנשלו
 חחר שאינו פמול אבל מעצש להכשרו החוזר פסול זהו ' בבישרא וסביך הריאה ונקכה . תקנתא ליתני לאדאי

 מסתברא הרגל'ם חתוכת ולענין . לעולם מרפה האבר בנמילת אלע סמנין בברור ולא עצמו ירי עללרגשרו
 כוה דהרר יהורה לרל אשכחן לא יהורה רכ ליה ושתק עולא דאכ,שי דאע'כ המחמיר אהר דהלך ויל רש"יכדנרי
 םיוע נזל ועור המחמד אחר הלך תורה ובשל לישני חרי להו רוו כרעולא יהורה דרב משמדה מתמ פפי ררבואע'ג

 רב העצם בנשבר ושמואל רב םדאיפליגי לכצרה ז'ל רש"ילרברי



 הקצר 3ית 101 נא הבית יששא מריפהזרהלכות הביתנרק

 דרג קת" ייבנ" 5סקען ו)עיי רג )גגי סמ,6) ג'ס רי.די גתחוי 5סקיון ור.5 'י.יס ורג קמ6 גן:וומ:%ה"גשמיונן2ה%1

 5תוו ע"לוקו כמסז'ט מל מששמ לש 5סס. ",,היי
 5.תס העלו 6"ר ,געק,ם גק,סי6 רג דנרי טעפ 5הד וגמשס ג% ע סל ס,וסרס ,ימ ככמ

 ),ס:6 !סום גן "ס רג )גגי סעי5י זסור 5מרו 6מר ונעקיס !ר3 טת,5) סנרמ 5תרו ים,דס )רג 5מרין ג!ס,ן 5"ר ,געקיס 11 ק,סי5 שונרס 1)5גטיקר
 הני רג "ער ,מ' . !מהור )יס ו:וס 6מחויתז 5ה5קרן 5לין סתעח6 ,חרתק דרג גסיטס6 ,סע,6) וסעוש גניטח6 רג )'ס קס ייןוס ורנגתר6
ס,,גח5 ע)ס 5מי )6 % ו5י נופריסו6 ר%,וס גרנ,גם ")" סגי5 )5 5ס,ר ווס וס )%1 ו% עותר חס זס קייס %ר חג 06 ס6רטגס פן )עע)ם רגום6תר



 הבח בדק של"טי שער שמ בניוע הבית משסרת פ10 הקצרבית

 ים,ק יתו סט 03 4 תאסר למה ובהמה החי מן הפייש( ישי "2! ':: "צ 2 י " פי יתי 51:2
 )רג *מס ; אבר יאמרו שפיר אתי השתא אבל ק- בושום וגחנ סמ"גר עי 7מויך נגו"יעלי"אעההיא:

 3חתס,
 י,הר

 פ; יתקיג ת" ש3שני יסיעה באיפה יטל יה שממני צ'ה :" תי :ו:צ :2מגו:נ
 ,ןיגי

 מיי:
 צץ:צגממצ לגמרי כנמול הוא הרי קיים בשר שיןרוב בצפ4ג"ג:מג :'5 נייע מקשיולאושי
ל אתשח 4ח"-%ן4י 116וין ו6ין שיו "' יג תהא והיאר אנר אותו זולתי חיה אינה ווקיא מ"וגק, ע! גז'ו פגז "ף "'ן "ן מ1ל. 

 מ(גא ם " סה ל;2םעור ועא העצם נן::::ףן 25במ ב:מ ט מפ ינץייל1
 ו1 מ"כי ר,כ"" עס סנמכוה גרג,גס ויסה בגתלתלות

 ,גגר ;ט:יס 5ייס טיס 46 עבע רוב יוחנן א"ר ד'מי יב ף,קא

 סמ'6 ךמרי גסייטס6 יסס ראעעי . היקפו רוב ובעינן עביו רוב ובעינן גסמס "מו", טל' סוס !" 3ס"בלאואסעהנשהגיו ש )יןיעגיגצ יו6 הילכך פפא רב אמר ' ךייי ייב לה ואסךי י'יי גניי י:יייס ווט1ס 7"' ב:קנ:ם:ייב
ה2ט מ  מ  בנ1ה" י72מסע י 

 %,יגכ"ןק:ג:ם ומתני' רבר4תא יונהז"ל ר, הרב סיי בשם
ש י" יהח  וה:ו,רגק טטיומי אלאאם בחרגוונארבטתמ'לאתני אייו לא : *עסל! עג :,,א 

 -. ס

 מ,ן'ן ,גסר טור 06 )הון י61 ובשך עהי אמ תנא ובףיירמש היש בשךרובקה

א ~ מ ל 4  !פייש ין גן:",,ש11ג:: י"יי יין ;;,;ן,י,
8 אשש:שם88%8ש 8  זנ,:לן.שוי;יןןז,ן',: פי,נ::ן ,-, "ן,,י.,:.ן;י,י"
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 י"י 4ת 108 נב הבית מרשתע הלכ%עתרת
 ף! ך2 :ץ (2 שליש נטל סדו נסףק מהו נקלף טהן לא ראנן תה' . מנין שר השראפ'ה שתחת בשרדנ'מל
 : :2י22 2ן(2 ז'ל רעדי פירשן אלו כל . סהו התההון פ'נה שמעינן ס'מ כבשר אינו דעור משום כוותיהק"'ל
 ::2 ::ן5ק ז'ל ור'ח העצס רוב אז החופה בבשר היה כבשר עור היה אלו העור שתחת הבשר דנטלדאשג
 יהנ%" "טרם. יביי תיש ואהדרטה י בעצטו הנשכר בעצם פ" כשר הקחתון שליש לנשל בעיין מיניה נפשוט כן אםסצילו
 '" כבשר. עורהריווא דאטרעולאאיריחען פסקי לתומרא ז'5 רבוותא וכולהו . וברור נכוןחה
 (%לש:לע( :ג דילםאדקנהםשכאויהה-כךגרס ודחען גכ על ואף סכ'שרינן לא בשר רוב דאיכאד;יר

 2מ ::2ניי% נטגךם אלא נבשר דיא הרי עור יוחנן %'גנק . עוליכדין אמר ל,א דמ;ולס אטרינןבהדאסיטר ץ2נ1ע?מ 22 א'ר דלא ופ" , בדלית דידקה ז'ל רש'י ללישנא הגינן בשר או עור או אנן ;ילא אטר קסאדללישנא
 ה ':2 ::4 כגון כלל בשר שם להיות דרכו שאץ הרכין גירין הנדו רוזם גרסינן . להקשות שפופן הרכיםגיד,ן
 :"2:2ישה*שי הנככרת לארכבה ססש הסכוך הטקוס דא"ר חדא להו ניחוש למאי אטר דרבא לקמיהדאתא
 2.,::52:ך:.; לעצם דבוק שי אלא שם שאץ הראש עם ר1ערה ועוד . כפסח עליהן נטנין להקשות שסופו נידיןעח:ן
 22ש?5:י%:2: יפה שם מףובק בבצלרתו שהעור וכיון שטשן ר' לרבא פפא רב א"ל . ישראל של טמונן ;לחסה
 במקום אבל היא טדל במקוטו העצם עס על חסה התורה אטרת ואת דאורה' ואטורא דאכר לקישבן

 יויק 4ץן 2: בשר שלישי ושני יר ואפלו לא אחר והאמר  אישתיק אמא' ואקשףנן . אישתיק ישראל שלמטונן :4:ך:ענ::י
 יי5 % ייז . טדלין אינן התחתק -שליש נשל דהייני דוקא כלומר תלח בהני לקיש כן שם;ון כרבי הלכתארבא
 יימם טקנ שהשץ כלוסר בריץם ריריה גורסין דל ורת'ם ור"ח תו החלץ פרק בריש ביבטת שאמרו השלשבאיתו
 ם ~מ: וררלכך רירין והעזר העצם בץ שנתםלא 5 5גב' . "יוחנן ר' ביה רהרר הכא שאני ופריק . מהם%נה

 %י
. 

 יבי% 2ךל:::ו  הבשר ומציל הבשר מקום מפלא רר אותו י4 שונה אני 'חיד שבלשון תקנימני אל ליה ראטר לקישריש ץ:%
 :2: :כש 22 לא הטלית שתן כ5 דינה פסק ולענק בסיף דכתר טגינין ו4לנן כגשר דאיק גוי"ל והילכךאותה..
 :: : 1:ן ::2 הרנן כי אש רב אסר י ~חוסדא איפששו לחוץ ויצא העצם נשבר ההוא . להקשות פופן שהריאלינן

 פפא רב בי תלתא שהייה דאביי לקטיה אתא טיגיה קורמעץאדא"טתקיל
 איביי

 ר1אה טמ יים,פה טמגת כמין נקדר ק

 טועיה 1"תה אס אני ההכמים לחכמים רבי שאל זה דבר רב העצם נשבר סכרי ליה אטר דרבא לקמיה אזלסכיניה :" ט14 ימשבה אטר יתודה רב דאסר מהא ופששנא סהו דחריפא ררבא לקטיה זיל טתנה נר אדא רב א,לרגלי

 היו~שיה: י'שושק וטעלה מעצם טמרמו ואמרו לרופאים שרש"יז'ל נראה . אקץיה לי טה נפל לי טה לחמותנןויצא
 1 בבי% טהי טשכא דקנה ורוא פפא רב אטר ארוכה שעא ומה נראה טיעומו אלא לחוץ יצא בשלא לוופירשה
 ."ששה 2עט*" מרף פרזלא אכל כעצם ודוקא . דיריה כיט אסתפק אסעשקי ואביי קורמיהא מיניה נפללח:ץ
 2ל 1יישא 2יי רוטבר טל בסכין הבשר נקדר פ" . זריף רבאדלא וא"ל , בריא הדר לא דילסא כ5ום טיניהדנפיק

 בי::?:ש טוו סכוסה היקפו ורוב מכעת כסין ב;ונל שנא לא רובו יצא לא הא רובו ביצא אלא המשנההקפ'דה
 היקןת אין שיב בעעל דנקרר כיון אמרינן מי הר"ם גם פירשה וכן , כשרה סיניה נפל שנא ולאאית'ה י: ייי

 הבשר את דכסרט רכשרה ופשימנא לא. או ארוכה מעלה ונפ5 עצם של רובו שיצא כנון פירש ז"ל הלוי והר"ו .בסז'ל
 זה ונטשך טתתבר דמ טהמא שווא וטתוך ד;למא בעצם של והיקפו עביו רוב ח:פה וגשר עור  שהיה עד קצתסטנו
 גרטא יקנה ודוקא . הרופאין דרך וכן ארוכה וט;לה זה אצל עצם רוב בתר אזלינן אי 5אביי ליה וממתפקא . הנשארעצם

 הקדרה סניכות כש4 נמהזיק שרהצט חאץ שאט דיריה הלכה פסק ולענין דלא. רבא יה ופשט . לא אןרהיטתא
 העצם נשבר הוא ארוכה סיטןיגיית לבשר סרבק העצס שכל ולא  עצם של יציאהו רוב  אחר  הווך ר1ל הפיוושץלכל
 המא אם נודע ולא תקשר %זור מרפה אחץה שעושה טקום סתלקט לרבא רבינא א"ל סיניה נפל שנא ולא איתיהשנא
 דס,טא זל יעקנ רבזו של טשמו ראיתי לאו אם רובו כולו אין רובו את החופה ובשר עור אוחו אס כלומרמהו

 שמא ו'ל התרומה מגל הרב וכתב רובו עא לא דטילתא סביבות כאן וסעט כאן סעמ סתלקט אלא אחדבטקום
 סוסכץ אע וע14 וגקשר חזר לא לחוץ עא שאם רביע מעם  סהו טתרךסה . לא ון כהי  אחר בטקום הווב בעי טיהשבר
 אם  מחיים  אם נורע ולא גקשר ולא נשבר . טעשה חישין סרהלר רל שהכשר אלא אחר בטקום כולו היה  אפילוכלומר
 דסתסן בה"נן'ל הרב כיוצאבזהכתכ כל על מיתה לאחר מריה תרעם מריה טכה טלשון פיי ז'ל ור"ח .וקלהם

 הוזר בחזקת נשחטה הונא רב קאמר לא דע"כ להחמיר רב אסר טתטסטס דמי היכי . ט% מתכסטם ,מתרוססא
 ובא דמבחא כיא לתלא בסה בפנינו בשיש אלא עזמרת דבפרק וא;'ג * גוררו שהרופא כל יוישע דרב גריההעא
 לת"ה בטה 5פנינו בשולן אנל מעהה בני את ונמל זאב הרי נוררו שריופא כל להו פששא מ'פשם מרפותאח
 לתלות שיש בוה וכיוצא לכותל מרפה אנל . טספק אסורה רב בי רוינן כי יהודה רב אטר התם דאסרינן כנמלהוא
 דמבהיג יא וסשמש . בזאב שתו5ין כסו וטתירץ חולין בכך וכי ש"'ר ויתבה לה ומותבינן ריאה קמן מייהו כיכהנא
 נשתברו מרפות אלו בפרק ,-תנן כשרה הבהמה ייי גשתברו ברהה דונא מדרב לה מרפינן תילחי תילח' נפלה להטדלי
 אתרונים רגליה ד.מ הראשונימ רנליה והיימ כשרה רגליה עושה שהוא בעצפו האבר רנתמכס היא התס יוצשעדרב
 נשתכרו בץ ברי וסחלקינן בהו איירינן הטקשה בהמה בפ' שאין כאן אבל הג'דץ וצופת וכרס כריאה מריפהאותה
 ד,תרת הזיש לסעלהמןהארטבה ובין למטהסןהארטבה ובשר עצם של בשיאתו אלא בבשר תלוי הטרפותעיקר
 אלא לה שאין או רנליס חטש 'מגלת התם דתנן . כשרה יד עררו שהרופא אע'פ דילסא ה'גצם בפני טנין אלא אינוזה
 חסר אלא שאע לא הונא רב ואמר מום ב;ל זה הרי שלש הוא הרי דילטא או ומנין ]מתססטס[ )סחכס( שישנוכל

 "זר כל מגסא מ,ל די נסי מרפה ברגל אבל ביר ויתר בין סתלקט בין הלכך ולחוטרא איפשיט ולא א.מכאלו.
 אגפהז נשתכרו נמי וב'5ף כשרה ביר נמל א5פא דטי ננמול נקג לרו א איבע ומרפה טמן 4וע סתכסכם ביןטהרוסס

כשרח
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הש:יב1 %  בלבר אלו ולא שלקת' הריאה וכן שלרףה כו"א בלקהעא הסמוך העיון בעצם אפילו וה"נו 

 לקוחא פוסל חסרונו או נמילתו או שנקובתו אבר כל אלא שאם ז'ל רש'י בשם ששמעתי אלא ~י ונ.מלה ליי:אווכ
 כוליא שאלו מנשל וחסור שנטל כמו שהלקוהא בו פוטל דושעדן ממש לנוף סמך אנפיה נשתברו . 55ויה :לקה"גשיה

 שנכתוב כסו פסולה ולקתה כשרה נחתכה או שנשלה הרשה %קב נכנם מיניה רורמיתא שסא:ג::ן::ןמ:
 נימל בבהמה כשרות אלו מרפות אלו בפ' שמנו . במר הדן מן כ! רואה אמ ואק * לו שססיכה בןע ::4"יקית
 ץ:ם

 רכיש אמר בנבו עלה ואמרינן , הכליות נשלו המרול אמ ואץ כשרה צלעותיה נש,[ברי שיו-י 'המהנ.םיושנעיגלס
 חר"ן ומקום חריץ בסקום לקהעא דטמי וההש בסערבא נקב שאם שאטרו לקוין דטה מעו יהנ* אמרי . מרפה אחת בטליא לקתה דרב סשטיה פפא בר רישה ש הרקץ ניקכו שמא חושיו'ן א.זת . ה1.איי

 לכל שאילית נחמן רב אמר . מתני דתה[י חיורא השא בדוחק שנכנם שאני רהתם מרפה לחלל6%:ו:הןלט
 ופרשיי . ברפפא כרנ"צ הלכה ואמרו דמערבא מרופאי רוחקץ ואען ויוח להן שיש אמ אבל ישה2::2.ננלש

ש (ון פנים כלפי בהוזק ב.ן גשי ימס יסאל  כשר מוגלא דסליא סחוור ואעו סוגלא מליא לקותא ז'ל להן 

 שררופא כל היינו לקותא' אלא גססץי וכרכתהב ריזם סקום לחוץ ויצא העים נשבר . ברכה1ש::ל'"ךןת:::
 כראמר פסול כריאה אפילו חה חי כשר על וסעמירו גוררו עור אין אם מרפה אותה ששה שא,נו אגל . הו.ץ מקוס,לו

נשלהג
 לקסן ריאה מייתי כרהוו כהנא רב בי רינן כי שימי רב אמור עצש האכר רובו את חופץ ובשר זד ריא ד~י'

 הוה לה מרלינן הוה וכי שפה- ויתכה לה ומהעכינן בכהמהובעוף לבשרהמרולרל הרץ ק:קגההגוליאנשייה.
 טתחי יש פרוש סצות אלא מדאור"תא ייא וי.שדץג::ו:ג:יטקום

 בריה "ונא מררב לה ומרשנא ת'לחי תילחי ונפלה
 גה-רו שהרופא כל נתססמם רמי היכי דאסר ה-ושע ררב אמר רג%קשה בפרק דאתמר סררבנן בן גנשנוהגד

 .גבהסה מח6"וףש:"
 פ" . ובזה בזה כשר יש איתסר . חי בשר על ומעמירו בשר רוב אם הארכבה 10 לא'ו' יב.

 לקותאי ובזה בזה פםול יש זכים מש בכוליא בץ בריאה בק אמור אבר לאו ואם סוחר וזה זה ק'ימ ינג5ה ג5ל עירקה
ד"גב'י"

 ייננ':ן"
 אבל רצילי אלא אטרן לא זכים וסים . נקב בכולשו וכשר תאכלו לא מרפה בשרה יבשר הסקשה יס:,מ,נהניכ בריאה פסול יש . סונלא נכולש ופסול בריאה כשר יש כפרק ככריעזא ושמנו . מותרת וכהסה

 עי'ייצהטמ
 אסרוה דלא אלא אטרן לא נס' ורצילי י מרפה עכירי בבהטה המרולדלין והבשר האבר להביא

 ונתסססם שלקתה שהכוליא נסצא מרפה אסרוה אבל אסורין ששחמו אע"פ ובעופהע ,בחיה ר5~י'ט %ו~י',ש
 עכורין מש שנתטלאת א"נ גוררו שריופא ער  כשרה ל אין ייחנן א,ך חנה בך בף רבה ואמך טי.6.ות שא.ןשמם

 או זכים שהן אעפ"י שהסריחו או הסריחו שלא אעפ"י והכי בלבר פרישה סצית אלא בהז%ץקג:7:י:ן
 לטקום הלקיות מאלו אחר הגיע עס סוניא שנתסלאת דשחוטה התם וכראסיקנא לן ק,יסאהוקן

 זכר ביצי ולענין . נשל עושהאינה
 ס'ם מלאה אם אבל . מרפה ובתוכה הלובן והוא חר'ץ ועד%ן ניר'הן שנתיי

 הג'ע לא אבל קצת בשרה שנטס וכן . המריחו ולא זכט רב חשילאתא ביעי הנשה ניר בפרק גרם'נן בכ'סןתלו"ן
 הנ"ע ולא שלקתה או , גוררו הרופא שיהא לכרי לקותא בריאן קא סרלא ראסר מאן שרי וחר אסר חר אס'ורב
 שהנ"ע כיון אסרת סאי כשרה חריץ למקום לקותא הני ססרחן טרלא דשרי וטאן נינהו החי סן אברהני

 חולי חריץ מ:ךם ער ויעבור ערתפשט בירוע כזה ללקותא דשלען טשום ססרחן רלא הא ואידך בהו איתחיותא
 הררא סיסנש לה כדרי אי דהא כשרה וטסוכנת זה הוא דנקיט הוא כחישותא בריאן דלא הא ואירך אויראבהו
 לסקו'חר"ן. הנקנ ואפ"הגיע כשרה הכוליא בריאהיניקבה ביע' הני אבא בר שסעק לרבי יוחנן רבי ליה אטרלהו

 בכוליא וכשר ברשה פסול יש כיילינן דהא לך ותדע תמוש ואל שנא' משום תיבול לא ואת שרייןחשילאתא
 כשר כייו4ינן הני כ% בכוליא פוסל הנקב היה ואלו נקב שנרגו במקום והילכך . יוחנן כר' וקיי"ל . אסךתורת
 וכי להו אטר אבא ררבי לקמיה אתו וקמלי בכוליא לה קורם התרבולת אוחה שהגעילה ביצה ולענין יאוכלין סוי הוו רישבא יוסף רבי דבי דהא ועוד , נקכ בטליא נהגו שלא סקוסות בשאר הא אוכלין אין לאכולשלא
 חכמים שמנו מה אלא י אט יש המרפות על לרומף ג"צולי פרפות אלו בפ' בבריוץא שנינו י הכאה סכחזסגה
 י ח% סימני לה מוררי הוו דא' גמיי דס"תי חזינא והא טלשון ז"ל רגאונש בתשובת ופירשוה מותרותביצש
 . חר"ן טקום ער בשנקכ דילמא קושיא טאי אוהא ואם זסנה גךרם דיציאתה ראע"נ וקמ"ל . יגעיל ולא עברשורו
 דריאה בכללי לסימני להו הוו לא דאי בנחתך הדץ וכז במדק מעורה שאינה כיו! הח' מן אבר סשום בהאין

 נמלה גבי דאמרינן והא . נחתך ובזה בזה פסול וכוליא ביצים רקתמ דמשא דומ,ו בעצמה הביצה באימורומיירי
 ממל אלא שנו לא דרבא משטיה עוירא רב אמר מחול וקצת בתוו%ה פירשו וכן י אותו תאכל היפה נפשסוזרת
 סמתמתין אבק כר יוסי רבי ואותיב . מרפה ניקב אבל שכבשו מסא רג פרק בתרומות התומפתא מן כןנראה

 מותר שבסעיה העובר מן חותך המקשה בפ' רקתני התםבשיםמרירותששללןעםבימםעםדגמהורדתניא
 וכלעת מחול באכילה אסור רגליות ומן המחול מן באכילה מותרות לאו ואם אמורות טעם נותן בה יש אםמסאות
 דוא ברין ופריקנא . שריא גופא בהמה הא דאטירי הוא אינן בימם דגעול' משמע באכילה מותרין ביציםג'עולי
 נמי סיפא הנא מותר רישא רתנא ואיירי אסהיה דלקקמ רש" שפ" כמו מהורות. ביצ'ם עם ששלקן מטאותביצים
 בכליות בץ במהול דביו מיהא משמע רלכאורה . מוחר אכתוב מרירות עם ששלקן טסאה[ בשיס ברין וס'הוז'ל
 בדין וה"ק . קא' בלחוד דאפחול היא לא מרפה נחתך אס נזכרו מינין ל טצד מרפה בם'ד.לליתא רוזערוכותבכית

ושש
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 ) 56י יג ה" י*י גט)ס מסה וכן לעוף הוא כללא דסתניתק:בבהמה כר"טא שמנה שמךפית לפי הניגרית 4ים9ש

 ם: ןין:ךממ ה'6,י6י והרםכ"ם . ובזה שבזה בכשרות וכן לבהסה אף הוא כללא בעוף ששנהמ':?:יש::ט:קי:
 י,ון:ףןאש %ין% יי י:ןין:ל:ל ,:י' :;גיןן~11ש

 כשרה נמי בנחמרו אף רעוף ממתנ" למרה בהסה אק ואם כן ברקה לענין אף לכקריא ש "ס' רנ ,סגי 61י 3נס)ס נללא ומתנ' מעוף בהטה למדה בטרטת אם ממל זו רך בנס' ולא בסתנ" לא חלכןדלא
 ימעו)1סטיי,מס -ן'ס, אמ וכאז וכאז מרפה וכאז וכאז כעוף טשה צהז .ם 6)6 ;יג,1 י" גסס טיה ,ש"

 )תיטר 1)'כ6 תוגר"ח י6ש ש בהן ששלמ רכל מרפה לחללן הוריקו לא ראפ" ומסתברא הוא נקב מחמת מרקקק
 1,ק6,6גל )15 מק)ס ט)0 י6, כבר הה-'קה מריב"ל דריב'ל ברה 'ומף רב כרניה בעא רחם גרסינן , שבררוסהרארום '6ירט גגס)ס "ם' יינ "6 ורטיא רמי כנקוב לינקב העומר וכל וערר נוקנ שבהן האור כח מראיהן ששנה עדהאור

 לנ:עצמו
 ז

 ריעיס ט סיתוק סוי גס;ע, שנפלה בירוע מע"ם בני נגד כבד שההייקה דכל הוא משים בני ר"עחץ מחעחטמעמא גטן'1":כ2,,מ%סג)ש אלאה בעלמא כבשר מע"ן כני שכנגד מה ממנו שנמל אלא
 טי6יס, ;טי,ני: ,ץ )7"ק 'י*' מראה שנוי בהן-שום ניכר ולא לפנינו מעיה בני דאפ" ומסתברא , מעיה בני ונחמרולאור
 י61ווי"ןן-שייע,ןןיץ( כבמ הוייו שלא . :םונהועקיש .::ק בהן"ט:נ:מ,:טן ניי::: ס )ן6ח 1ר6,י ייט,מ6 ~ע;;ק אלא נחמרו שתחת'ו כהרין דבני בקעע מחמתו הכבד ודירקה דאש כח ועבר דכלקאסר
 ורשי גרורס 6)1 ודגייס גטעי' בפנינו שאינן מעיים בני כנגד כבר הוריקה חקיל'ל שאלתו עיגך יוסף רב חםר דואךא"כ

 %י יל בעלי בותינול
ז

 ילט 'מיי ף1מסן יגי-יטס בלפנינו לפנו טעיק בני
,גק6 בנ' כמר כבר שהריקה כק ז'ל ורומכ"ם ז'ל אלפסי ריב מחיר,ג'רמת שינו ש אקמי מיש
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 אלא . דפףלו טה או הועילו טה ונחמיה שנתרסקה ראינו ואם ולוטר . וטרפה משה בנ' ונחסרו לאור שנפלה בירועמשת
 לא הסתס סן עלהה מנומת שצל'גות שכיון אלא אפרן לא אנו שנפלה טדע לא אפ" שריריקה הכבר שנטצאתדכל

 ונטצאת נכדקה הא לברקה צריוי ואץ נחמרה ולא נתרסקה מסתטא יומף דרב דהא הוא ותמה . שנפלה דבידוע~וטרים
 מפני אלא באש כיון אטח ולא מרפה. נחמרת או מרוסקת בירוע לאהי בנפלה וטתניי מאמה מיניה דבעא הוא טתמעל
 ואעה לוהמר טשיה שלו ריאה אין והיף בעוף שרברו בירוע רבה הוסיף והיאך שהשימ ~א ששאל ועלסהרוא

 צריכין וכבד וקרקבן לב אבל הסתם מן בדיקה צריכה הכי אלא שנפלה בידוע גרםינן רלא גרסאות ויששנפלה
 נחמרת או מרוסקת ונסצאת הריאה נברקה ואס כדיקה כני שנחטרו בידוע מעאם בני כנגד כבו שרוריקה כיוןגרסי
 יד - בעוף כמק בבהטה חכפש שטמ מרפות שכל מרפה תולין ידוע אינו הא קאטר לאיר שנפלה ובשראימ .טעיה

 לפי בהרייוי ריאה למנות להן איפשר שאי ל"מר לי "ם הגשנים גירמת על לסמוך רשי ום'ם וכשרה הכבדבתולרת
 מהחצ כביעתא ףרוק ככרתי ירוק צבעים שני כולל שירקות להקל שלא וכ"ש הן קבלה דברי ודברקקן שנרסותיהןז'ל
 לא אפיוי ביעתא של כירקות הריאה הוריקה נאלניואם קצתםיועלרבריהם נ"ל היר . מהמירין שהן בטה תירהבשל
 טררבי היא כשרה ככרתי הוריקה ואם טרפה לאור נפלה בתולרת תולין לאור שנפלה נודע שלא שכל אוסר אתהשאם
 חולין בתולדתה לתלות שיטלין וכל בריאה דוא וטצוי נוק נמי לשר כשנפלה אף א"כ פוסל שאונו אחר בסקרהאו

  שטושתי הסברא כפי וזה הן כשרות בהסות דרוב וטקילין הן כשרתע בהטות ורוב דאורייתא רובא דהא כןנאסר
 שכתבתי לטה בםיוע וזה ז'ל הג~ןניס דברי בהן לסייע לסיללה ירקות אלא הוא הפוסל ירקוה לא אוטר אגי 4זהיקדת
 ין קאמר הכי לט,טר שאינה שאסרן עוף של ובריאה שם בנקב דאף אטרו טי גדולה התולדת טן בכבדשאירע
 ראה הא , כביעתא ירוקה תמצא אולי אחריה לבדוק צריך הכי אפ" מחיים היה אם פוסל פנים כל שעל טעייןשבבני
 בהדי ככד הכא טני וטדקא , בדיקה צריכה בהמה "של ש קטן בדאיכא רוקא דהתם אע"ג רמבחא ובירא בזאבת~ק
 ט,ליס בני טהסת ולא עיסן מחסת דטרפותן וקרקכן לב ההם ברי דסשטשו דמבחא ידא כזאכ ביה דנתליטידי
 שמו סחמת שטרפותו פעטים הכנד דאף ל' מסתנרא טחיים איתקת אי פנים כל על דפוסל טירי דאיכאהיא

 . חיהץה מקום של כזית וכנגד מרה כננד שהורקה וכגון פסיל לא ירקות דהא דפסיל מירי דליכא הכא אבלרבהמה
 כאן טנאו ש5א ומה . בסוסכיה ובשהוריק בהמה של בכחול דפסיל טירי דלאו כיון ביה למהעלי קטן סידי ליכא אפ"חש'כ רלוי לפי הדין וכן . הכבד נשלה גבי בנמולק שכתבתי אחר חוו* טחמת או תולרת מחטת היה אםואפיאיז"מחחם וכ~

 לנוללה שכתבתי וכסו כנקב נפסל יף של טחול שאץ לפי שבלב ירקות ודאי אלא להקל. ניתלו הוא פנש כלעל
 מרתא בר שטואל רב אטר התם גרסינן : הטחול ניקב גבי דחיקא טלתא טלין בני שבשאר ואדמיטות וכבדוקורקפן
 כלומר כשרין וווריקו ושלקן שהאדימו ירוין טני אט"ר אף שכן וכיון בטצוי אלא חליק לא ולהכי אור ע" אלאחוא

 כלף . בהו דעייל היא גףמרא מעם מאי בסוף בהר דאזלינן בני כננד וכבד מעיה בני ונחטרו לאור שנפלה ראיעבשלא
 רב אמר מראיהן דשנה הוא בעלסא וכןמרא כמעיקרא הם מעיין בני כנגד תלוי כבר של אחר ראשו ז"ל רש"י פ"טעיץ
 ושלקן הוריקו שלא אדופין נאטר אנו אף עחק בר נחמן רוא טעחן בני שכנגד זה וראש . לכ למעלה אחדוראשו
 ראזלען כימר בהחתיהו איגלי טעטא טאי מרפה והוריקו והוא טרה בו שתה הוא לטעלה וראשו שבו הרקהראש
 ברוב גרסא היא בך . להחם'ר בין להקל בין בסוף בתר הראש אשלו הצלעות שכלפ' דחוון הצד וכן תליותהטקום
 גרסי הכי ובתר . ז"ל אלפםי הרב בריטת וכן הספרים שאטרו זה ררקות מעין בני כנגד שלא נקרא שנההרק

 כלוטר . בשללא אלא ניטל לא דולנך אס' רב אסר כחטת לא כביעתא ד'רוק ככרתי ירקות כבד שלמסתברא
 שום בהן נראה ולא טעיה בני ונבדקה שנפלה בשראיננה אבל , שטמ וטחטת לו הוא שבח אלא בככר הוארישתא
 שום יש שאם בשלקא אלא ניכול לא הכי אש' טראה שמי דכל ככרת' בין כביעתא בין ס'שטע וקורקבן לנ שלירקות
 דרב להא פירשה ז'ל והרסב'ם . רוםלק ירי על יתנלה שנוי . הן אדוטין דלעולם להן הוא טראה שנו' שבהןירקות

 הטה טצריך וכי טחוור ואיע מעיים בני בסתם אפילו אסי ירקרת שאין טדברי בסינו שיש הבחתי שהעויןוטסתברא
 כרחץ רעל טרפיות מימ עשר שסבה כל לבדוק אסי רב שיטצא אששר כן הטרברי בם'ע שיש שכל בו פומל כבדשל
 אש רנ סצריך שמי שום כרם נראה שלא באלו אפ" אם שבראה ניתרת שדבשירו וכענין לעתים כ! בנייתי ,אפי'
 א'א וזה בדיקה שצריך כלל נבדק שלא במי כיש לשיוק שר סני דנפקא בגובתא וכן י להו אית הכי ברייתא ועזידואיל
 לפממ שנפלה בטי דוקא אלא אסי רב אטר לא ודאי אלא , להו אקע אכי ברחתא שזי דהני טשום להובלילאכסי
 דלא אסקנא ואפ'ה - שאסרמ נמו בריקה שצריכה לשר לקסיה אתא לר נן יהושע ר' בי דהות תרנגולתאההיא
 להו לטשלק ן צרנינ לא תו טראיק נשחגה דלא דכיון ףא ו אטר פסווין ירוקין דתנן ואכשרה חוו ירוקין הקפר אלשרדר'
 בפירושי דיכתאימצאתי והכין מוקינן לא איסורא דאחזוקי תנ"ה , וכנד וקרקבן בלב אלא פסולה ירוקין אמרו לאליה
 מרסץ שיש ז'ל העימור בע5 הרב כחמר וק ז'ל דוסב"ן כתוב טצאתי . יכבד וקרקבן בלב אמרו מיגיין כניכאלו
 נחטן ובדרב מרפה טמ אט"ר שסהול בררב דגרסי בהפף משמע בהדייהו ריאה סני דלא דכיון הספרשיםלטקצת
 לא כן הגירסא ואם , אזמק סעיקרא דבתר לוטר כשרה בעלמא קומרא כשרה שההייקה אע"פ ריאה אבל אלודדוקא
 בשלקא אלא ניכול לא דאםר אסי רב דברי בה ל"םב ירעתי ולא לינפל לא לשף ריאה אין ודאסרינן , בה דע"להוא

לההטר
 אפיוי

 בע אזלינן ט'עיקרא בתר לעולס הנירסא הפוך לפי  שהרי פוסל יקףת שאץ וווומר קאטר נטי בשהורוקה
 נקינהנן השכות נוסתאהע שיש כלן להחטירים'ט בין להקל בלב אם אדרבח שנא דטאי כלל בעעי סחוור ואיני . כללבה

 וכל פמולה שלק ירי על טרפה למראה שחזר וכל לחוסרא טה בכל לינקב והעשיה הרכה ריאה כן הנהיםוקורקבן
 וחוששץ להקל מעשה בו שושין אץ רגשר למראה שחזר וינפל לעק, רשה א'ן שאטח ומה , שכן כל לאשהוא
 כתנא דקי"ל לרין טדפה םפק ולענין השנהז הגירסא כפי לה עליה סגינהז הלעתץ הואיל אסרי קא מעסא האוליחסר

דמהגי
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 גח!ג וגסר מס" 6'! ויג!ו טכה דיש מפק מירי יצאה לא מק פחית הא
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 :ש ט:ו.(ס1עו, צ לאחר מוענת אינה כלוםר , ץלרתכ:-, :1 'ןיי
שנמרפח 6ע: ט% 2 ס"א עק ך%ש"6

 4%!צג אמימר : וןבנ ה'א :בחת
 '111שסי 6ס סט,גר סו64 נט לא ואי שר"ן אחרינא ומענא הררא דאילהו סיוסגש ס%שייס ק 6קי 6פי,ו מס ע% "גהריס
 צמ גו,%ןש,י%' אלא קאמר *מיי אסיין ילאי .אס,ר! שםמ176רקגרסצקגסססס"קססגשגלעלר
 לא% אם אסורה בכעה חתבמל אם האחרות עם מרפה דמפק ביצה נתערבה ואם . לנמף אסין שהתה לאואי

 חרש עשר שמם כל בזכר והלכתא . מתיחן לו עיש רבר ברין בס'ד דואשק בשער התערוטת כביתיתבאר
 'ולדת שהיא כל להל אלא להחסי כרבר אמרו שלא חרש עשו שנש תוך כלומר יולרת שאינה כלבנקכה
 להיחר טהן ואחר לאימור טהן שנים המרפה ומן הנבלה מן %רשין מינץ שלשה . חיש עשר שנש תקיא%לו

 ושל מרפה ביצת * המרפה ק ש%ד של להיתר ואחר , אסורה מרפה חלב נכן אמורה ננלה של ש מרפה בשההן ואוי
 אסורה לאו ואם סחץרת בשוק נמכרת בה כישא "ט 'אם הנבלה בוח עחות מש של חמישי ב% שמט כשדננלה
 יולדת אינה דמרפה דקיי'ל ואע"נ , באימור שנרלה ספמ אמורה שהיא מרפה בטצת וסוד'ם אוסרק וב"ה בזשכדברי
 התם אסקנא הא נדלה בסתנ" דקתני ואע"ג באיסור שנמרה אלא קמא בעדחלא הכא שר%ת אלו בפרקכראקזא

 מרצת אלו ב% מעמא אמחנן הא תמן כרכתבינן כשר המרפה סן שטלד דענל ואע'ג נםרה אלא גרלה תיהנילא
 שהזיקק פרה הפרה את שנגח שור בפרק דנרסינן הא לך קשיא ואי . רמיא כגופא בגופא ראנידא דכיון בוהדשאמ
 דלכ"ע אמרינן והכא , הוא בעלמא פרשה ס"מ מבותה נובה אימ שהזיקה תרנמלת הא טפה מעמא מאי סולדהנובה
 רכיק רהזיקה ביוסא דסתילרא מובעיא ולא בגירץ מעורה ואינה שננמדה בבשה דההם "ל . דמיא כגופהביצה

 ליח ראמרינן מביצתה נובה אינו אחריתי יומא ער אתילרה לא אפילו אלא לה גמרה מאתמול האירנארמתילרה
 אמו נזרה אמורה שנמרפה מיר נולדה אפ" דאומורא מרפה לנבי אבל ושקול לה גמרא לא שעתא דרהיא ראיהאייתי
 שלא הוא ברהי רבר שהרי בשוק נמכרת שכמוה בזסן אפילו דאסרי דב'ה כרמ כוהא בנבלה וא'ת במרק.מעורה
 התרנטלת את השוחמ רביצה בפ'ק דתמא בחלכ בשר מלענין ס"ש ועור . הוא בעלסא ופירשא כלל באשורנדלה
 כדתנש בנירין במעורות אלא פל;ג בגמורות לא "עקב ר' עלה דפליג ואע"ג בחלב לאכלן מותר גטרות ביצים בהומצא
 אבל ה"לו ובדרבנן דרבנן בחלב עוף דבשר יל הלטת בעל ררב תיץ . אסורות בנירק הסשרות אומר 'עקבר'

 מגו% א'מורו ראין כיון ראוריתא בחלב עוף בשר ראמר למאן ראפ" תירץ ז'ל ורת"ם נה אחמיו ראהיחתאבנבלה
 מגופה ראימה-א בנבלה אבל באיסורו החם'רו לא לפיכר שרי נפשיה באשה וחד חר דכל תערובתו מחמתאלא

 אמו מרפה של גמורה ובשת מרפה בשת סשום נויה נבלה בבשה רב"ה דמעמ"רו תירצו ובתוספות . בההחם'רו
 צ הרי נבלה ושל הנכרי רובת הבשר כל בפ' והנן . כגופה הוא וריי רוא רממפה אטר מרפה חלב . באיסורגסרה
 אחרונ' דבמשנה דאששר ואע"ג מותרת קיכתה הכשרה טן עדנקה ומרפה אשרה קיבתה המרפח סן שינקה כשרהאסורה
 בר'פ .גרמינן . אשר בעצמה מרפה חלב אבל הוא בעלסא דפירשא משום התם בסמק- שנכתוב כמו מוחרתקיבתה
 5תנרל ורטקלב כנשיפה אמהי שור אבר בה רש דכין כעימר חלבו לנמוע מו ירו את העובר גביהוומאהמקשה

 האבר אוצ חלכ בו טעערב חלב אי% היי הבהמה איסךימכל
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 14צ י%קש צג 2 ן1'י;'פ1ש,;:'לנשמ"1(
 ע%4 .'1:',.ו',1111 'ן;,'יו';י.,,,ב(ןש י""יי"':"י"ן:י 1ע;,ן'חי!1'

 י6מר ש ויגי(%ס'יי6מפ)(נח6פ6י
 שיחל זה'ק

1 י 1
 כ שץ:כצ'ים

 ,,,יי,:י,"1,ן,יי,ו-,,""י,.ןי,,,
 ין.,1ו,

 ל1מ נ 5 "ל%'י,11 "ןך.,יםןןמ ",י,וןןיין::יי:
 'י,",,,ן, 11 1"15 יי",:111 ;1: ןן. ;".):ן,1ין .,,,ש.,1,יי.,%,

 שא'ןאסוו'של:סאלא ג(טא צמ%ונק,,,ן-ס.י,גי כבשר הבהמה כל יה-י "'%חמהמהזעיס%טב%בן"

 נ"2," 4: נ;"י,ן."ן2 י:",".י":1"(:גי%נ]1"ץ',,:,--,י
 ,דגו ינו הי, קיי%:ס"יס "ן ,, "יז המג'ב אטר לתרל עומד חיותו ררחם גרע ם'גרעד'למא יסמינ י.וגססמי%ז'3ץםמ'6סייירו

 6" י"6 'ן:י ר4פעיל ליג'של
תק

 צנ':ס4ט% וס1קא 'ואצר שח'מה יךי . ילחוטרא
 ליגיצ'::'נפש%ן" י:גר"

 ל

%טש  " - 
 ", סיפסס ע שיפ: מזגש

 סני
 מ:ךס:ם ייו ז;קסוגק",גסי.ןן סיםי גיונת

 יי י:;:י:י"1!:ישש ם::,!]י!,י!,ךי!:1::::;:ש)י:ייייי[י
 כ:, ,טך":לו ו""יי עקו סווגםת:ה; ויןביני": כע 'ס חזרה לאחר פיתרת קיבתה הכשרה מןש'נקה י6'ס,רי ף מ סחסי.%סח:ך

 ,כ2'ב:,י?%ן:וםןי."ס % מן עדנקה טשרה רקתני ומצ'עתא אמה-ה נבלה ושל נכר' קיבתדקתנ'
 ורן"

:י"יוי=
 "י "' ע:" "י שיג" ג י וי 'י'ויין",.י4'

 "י','''
 :ף", " ' "'י '"

 רקתני והא חזרה בלאחררסיקמים נדנחהו למיכל אתי 4השרית

 סן ש'נקה כשרהנ רא"כ בעיני סחוור ואינו . הטר מן עףנקה לכשרה וה'ההוא

 ק'י,ו ןנשי" .,"ו ""י!," ייו,יןיי ם:,,ןן ;ג::ןוון::';1'

- 

 ;ן:,, ,(ו!ו

 יותר בזה נכחוב. בחלב בשר בשער שלישי ובכעז נכון וזה נפשך ממה קרוש בין צלול בץ מוחרת קיבתהלעולם
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5.'?ןל-י,..;י
 בןך,'"ןי,,':-1,,",1(ל:י4

 111%1ן'גנוונש 1"
 ש ש(.,ןלעי נן.מ: וווכ צעז:1 11ן' שע'.1"ןי,'י,,שם!1שש
 ונהס % ש:ק ויי ממסס הכי א' התם ואקשינן אש 'ן לאו עיברמבי 2נ:ן2"גוב:ר:22 ז'ה":נך:נ י ' לי: יוי"~י,יי 11

 %,יו
ל2ט%י%צ1'ש%ן:נ2ק:2עשעב2 ~צםפש'ן"ציי.,"".'ן,".1: ג6)ו ד6מוינן 3ס6 ג0נ שד ופריקנא . בהריוט ל'פלגו בגבוהאיכ(שלגי סי)ס 7ג6,וס ימי ,6מועק מס0,6 0%י ואסר"

 יית"
 סן,ד%י,9 2וקיקס,6 טן רנולר רעגל אסרו כולהו התם

 "יי3ס י 6ייויין ג6!, יסועזעי
 'ן . כו6 5מ. יי עפה ם'ם מולרהגיבה פרההפרה וסו%ן)משק

 די;6 ע'קר דג1ד6' 1"י ית,ס אמרינן בתרא הטבש פרק בשלהי וב3ים'ןהזא יסס,6 טוחג מוו וקטס ,שיט "6נשג גמ, קססויסיוס0

 "'ד:קןס0מס
, 

 וי:י% וגעו יכי וסנסדוין כרבי יאימנא לי זכתן עוברה הקהאם ט'י)סש מס ג) )גק,ג )קו,משו רט!0,
 3סגילו )ססו0ס ו6ין ננתר סכל פ"ק ובערכין . הוא אמו ירה עוברדקסכר ו".ה,0ג יו5;ן % "וקגימס 7גיעין מסס% 7"זונססטנ5ס

 איהו מולרה טשלם שהזיקה פרה התם דאטר גופיה רבא דהאתדע צ2םןגם2שצבנבוצ לעובר טז'ק מה אםו של רנליה שנשבר1 זאעפ"י חדש עשךכ(שנים )" 6'ג )יס מטסען ז!6 מטום סעמ" ז5"י מ67כ)גו)ש " וכרק"מא בחיותהבהמה תלו' שהרבר שאני מיפה ייעמיבשסי %"%!:":נ 1 ןגע:ןומגס
 חי תשעה בן בה ומצא השרפה את השוחם הטקשה בפרק דאמך,קוא סקי)ח קן7ס ע" יס" ," 7עס "עמר )"מר ייזו6ס')1
 שנולר אפרוח . להא' ליה אית סיטנין ארבעה מותר המתיר ליבייאף מותל 1"זס עזס ס!6:2% 6סגס7 שס%לג
 ה6מרלג6ו)י מסני" ,6ע"ג7ניע5ססוסאקםען

 ער הביצה מן ונוצר נגכל אינו שהאפרוח לפי מזתך מרפהטכיצדז ;1ג5מ
 טותרת היא והרי הוא נעלםא עפר וכשתסרח ותנאש הביצהשחסרח עגעו ו"7ס זג" %יי ,יםמ ו)ד עש הפס א'1%6

 ונוצר נגבל הוא בהתר זה שאפרוח ונמצא לגר ראויה שאינהכצלה :2ם42ם 21יש5בצה%
 7ססי6 סיר,ק6 ר.0ס ;מי רג,;6כד6ס.ק

 מרפה ביית אפרוח טזבח לגנ' האסורין כל פרק בסוף בוזטורה13.נ('נן מקסי 7," גרי'0"
טזוזר "7ס ',7ס 7י;ס ומטעמר ע.גרס ז';ס עמד ע21ו"ס
 6מן ייך טגר קעמ6 ת"י%,ר

 ג0ג ;רגקח ,נו,י ג;נימס סייע ס,!ז ונו73 עמו 1,11ס 7סי6 ;עמק נו!ז גמג טגז ;ג!;יס יו0ל ,פעמיס גקנ יץ 0ס יגעו 6ג) טסויי מסוס 6,1 חוגע עמנאיס זגו)י מ"וס 04 "ייי;ן 7.;6 מ ",מ6 ;יגע, ע,יס סו" "ס,ל ;רגע0 ו)ו ,נח, 1!)יס ס'6 "ס,ל ;גמ0 %ן זק6מל וסיש סו"
 6סם" קר,ג.ס י,חי סעמיס ו"1 ;רגש ט)7ס סי" כתו 7,11י 6.0 6מרו ו!פ1ן סעגירס מן ;סמ 7,11ס וסי6 0סרנ סעג.רס מן ס;כ;י0 טגסמס "מרסטסקורס
 סגין.ס )ע;ין גק3 מ,1 מניס. מטמ!ס 6מ6' מי;ס 7מ,י "ע"נ 04 "7ינן 6,מיס ג0ר ל6ו ).;ס1 "מרינ6 7נופ6 ג,!ן י'מ "מ וס וקעס ע"ג מי;ס )"ט0,ומיגטסס

ם העמ6 מי.עס )ו ע,תס ככ, ,6פי)ו )יס טז,ק"טס ז  ,דגר גמן,וס גי רו6ס ס6ני "," לניתיס יכיי;, מהן "'מ סג6 מו,ן ט"ו ומקשן זיגו %1"נ מ,')ס 
 חט לגי;, וסו,רך גת,וג60 '!נון זר' כקס ,6,קומ'ס ד6מייק זקמויס מססו6 מז6 6מרמ זרך )ו ותטס ו') הס יג';ו 7גרי "סימ סממנר )גו,;ק "סוג ,עחס .גח

 גנמל6 גוס ג,ו,6 )סס הט ר,ו"סו;.ס מק,ק כ0נו וגן גח;6י ק6' 7)6 קעמ6 )הו ו6ימ קן. גק'", ר1מר6 גע)י מיומ6 קק6 זעמו6 ג,ון ע6, שס "'%"ע'ג
חש

 זסקי"
 מוגז0 7טקס זר%

 7נג"
 ג, גסויק! 0מיס טוור,ס מט;. ט7'1 )" געי"ס מס,יס ו!ז "ן 7טנ17 מ"וס "י ל! 0ס יוגי;, כסעת6 ט",ר 6ש6 )" קמ5

 מי0י,י מט"יס יימייייט!י"קסייעמסמי 04יטיייייי6ייס "%ס" י" י%י%6מי% ,% יניי *אם %שי ,י ם"%ש "יצ
 6ס.ק 0;טופין גפ' 7ר,6 וע,7 . ג;רגע ;'7, "';1 "גר'ס ,7רו "גר'סזרו

 טוגר ת'ט "סול "ז0 ע7ס די;ס ומסעמר עיגרס זי;ס עמר ס," עז ס;גמק קרס נגי רגי;"

ק ש גי מ"צ"%אע' " ש.%  )6 ")מ" ס'6 "מר,;" גוס" יעקר ג'ון מ"ע גנמו6 ע,ס ,6מויק "0!7 טו )0 %י;ת %ט3ו ל 
 ד0מורס 7גססי6 עון )ך ,מדע "5וינ5 גנ,פ6 )יס כוס ,מטעקר גופ6 ג5ז )יס סוכ עקר ס)6 זכ) ")6 עקי )6 )י מס ערי 4 מס ססויי מט,ס 1"י סו6 טסו,ימט,ס

 זסעמ" ממ6' ו6מר ר% "מקיל )ו ,גתס עוגרס סי0ס ז6ס מגריי60 .ומק זל' ע4ס61יהט;ן
 מטוייר טי'רו 6ס ',מ;ן זר'

 7י)מ"
 מ0ג"1 7%ס מטוס 'ומק זר' סעמ6

 %1" 6קסיק וסיל 4ס "דיין "טס גהר גע)ע6 ס" ג)יס ה,6ן סישג ,סס יאו! 6טר וג0יג ו5סין גני סג6 7ט";י יומנן ר' 6מי זגסד6 חנקען 5ול )מ'קסח0% וו,י מס"ה 11!1 )'ס כוס "מיי 'רך י'""'6סשגר ן 1 " ו6קט.1 ': גמפיי0 ,יס סוס רן6 6ע, ,וך )"ו 22מ'גש6':ם,ם:2'ש:ם61":%'שגר צצ גל ז6מדו;ן וס" "סור טג0ח י)ז סטרסין ל גס;יזרק ז6מרען ,גססי6 מו,7ס גוגס נג'ק ז6תל ייז.ס וג6.זך סו6. 6מו זירך סנר יגי 1161 סקוטנסגת
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 ש4ש'בפעיליזז;(311'"נץ%"1"'גיוגאייי
 :קנן:: :מ'סעישמ6קןי6גגןם:יןן; דממרחת לבתר מכ'?ה מתנכל רכ'מותר ע'קי: ן".

 -י,,יי-גננל "ויייי:':::החש,,1ןשק

ש י4?ג*1 4 יעפ,צ4?ען  'ון,!סר6!, גן ו' גוגר' ,ירגר' . ף,ע,יס ",יי1ע6 ש"היתייי:ן : 4י.,ס:םמנ 

 ש ינעע אגי
 י":'" :זי א,ין(,",ק',ןיןן,,

ש ~.הי:,'י:,.,ו: יייזל "שיו י,  -,-יין ן 4תע':י 
- 
 י "י:יי י

- 
 ]-י,"]:יע יל: שין"

מען

 3י,6ןתדיתג1:כייז-

 ?שמת.._ים_ו.. יגי !ש ואמיק יבנן

שששששמששפשו נססיי"ס%ג6ס6"קןן"י",שישג ואף ז'ל התרומות נעל זב כן העי ליי ומ,ו, לן ,תסמםעל-ס6ח
 'י: 5 צ סט,יזך , ך מ"טרא רבוול דמורו משמע חרווייהו -חנןור'

 ף

 'ג ן""",,,,:'ש ",ץן:%יש ה ם י.::.'ין'.יל:י"ן:יגםונן':'.ך:יו
 ינויי1ל"פ"ל2ז7י

 ב"גש.י: ""י:'ג' ן'%'":'%ש: %י"נ"מ



 הטתמק רבקי שער "טני בנירז הביתמשמרת ש11מתהוצו

8, 
 1.י

 ש "מש

 יןשש ,1,1,ין% יייימיי,,"ןנ..יי, ח~ש,,,,)יןי;,,,,..,)א58ששמ צ "' סגטסיג 1'סוט ס'ע,ט :אכחגבי,זיי' ט,ז וסיס (מוי.,.,.ג',3ינ,ן מעןינ'יןין,וין:אעז
 5 יייייין ז:קפס טגן משום ולא _, , מש לא לוליעליה :הגי:%רןגהשגגבנוישנמר*1

 הי:5ש~הייק יג:'ד 1:.8ש 9:י" 55ןגשי ישפ8"
 ל שעתירין עכעפ.י י גיזשןךבעד7נ2%בבאכלומ ג ג,",ג'ב!הנ!ל:נ": סנג?'י", 1בב'ים

ש8שמשאש סאז",'יש3"""א :ג':ך" ןש%יו,יימ,"מ'יו. ביד,י"ן,שן' ששיו5 'יובולש:ים,,
 י" :גיי:צ211ך-' ןצינג פ:ששע

-' 

 י8



 ה"צי '" 113 נז הבטע זמן מחומרי היכותתורת
 ענל ת'ש כמותו הלכה אין או כטותו הלכה פלעיאת'ל
 פלימ אלמא מוב ביום אותו שוחטין טוב ביוםשנולר
 כלומר חרשיו לו שכלו והב"ע פליני לא לעולםורחינן
 ואמרינן שרי ולכ"ע סנפל ליה נפק חרשיו לו שכלואחר
 ודחיק המוכן סן שזה עמו ומוסו נולר שאם ושוין ת"שעור
 אסר יהודה רב דאמר ת'ש חדשיו לו שכלו נמיהנא

 שאמר% אלו יסים שמונה . ב"נ כר"ש הלכהששאל
 יסים שמונה לא נפל ספק מידי לצאת אכילה אסורלענין
 שנכנם כל אלא אמה- שמיני דליל כלוטר אטרוטסש
 השטיני ומיום נפל סכלל יצא שטיני בלילמשהו
 דכתיב החש הליבה לענק אסור דכלילה לומררכתב
 ואת אותו בפ' וכראטר" להק-בה ראוי לילה שאיןלש
 אמו תחת ים'ם שבעת והיה כתיב רטי אפמוריקי ר' .בנו
 לא בלילה הא והלאה השמ'נ' טיום וכתיב חז' בלילההא
 ר"א. ובפ' , להרצאתו ויום לקרושתו לילה כיצד האחזי

 יהושע ררב בריה הונא ורב פפא רב אטרי נמידמילה
 עגלא להו ועכיר אבין בר אירי דרב בריה לביהאיקלעו
  לאורתא איתרהיתו א' ליה ואמרי רשכעה כימסאתלתא
 בל'ל ונכנס משב'עי שייא כל אלמא %ניה אכלינןהוה
 תשחמו לא בנו ואת אותו ושה ושור שנ' א' ביוםלשחוט אסה- בנו ואת אוהו כיצר בנו ואת אדרען : מותרשמיני
 או בחיה אבל כבהמה אלא הנתוב חייב ולא אחרביום
 שור רת'ר . עוף או חיה ולא רחטנא אטר רשח לאעוף
 כסוי במצות שאינה בהמה אם ומה היא דן והלא חיהולא
 ככוי בסצות שה.א היה כנו ואת איתו נטצוה ה'אהרי
 חיה ולא שור ת"ל בנו ואת אותו במצות שתהא ריןאינו
 באם שאינן בהטה אם וטה הוא רן והלא . עוף ולאשה
 באם שהוא עוף בנו ואת אותו במצות היא הרי הכנשעל
 שה. ת'ל בנו ואת אותו בסצות שיהא דין אינו הכניםעל
 הולך היום בנו ואת באותו האמור זה יום . עופותולא
 האטור אחר יום בנו ואת אותו בפ' רתנן הלילהאחר
 היום בנו ואתבאותו

 הוי
 בנרייתא ותניא הלילה אהר

 שלמטה הענין שכל לפ' זומא בן שטעון ר' ירש זואת
 הלילה וכקרשים בקישים אלא סרבר אינוושלסעלה

הוי
 כאן נאסר אחר 'ום ת"ל כן זה אף יכול היום אחר

 האמור יום טה אחר יום בראשית במעשה ונאמר אחריום
 היום בראשיתבסעשה

 הוי
 ואת אותו אף הלילה אחר

 כסחוסרי אי% זה זסן סחומר . הלילה אחר הולך היוםבנו
 אסורין זמנן קודם ושחטן עבר שאם למעלה הכתוביןזמן

 אסורין הארץ על השורץ שרץ טשום או נפל משוםרהנהו
 אסור זסן מחוסר שאין זמן מחוסרין טשום לאאבל

 אחר ביום בנו ואת אותו ושחט שעבר ט' ולפיכךלהריומ
 בחוץ חולין בנו ואת אותו השוחט דתנן כשריןשמהן
 . תועכה כל תאכל לא דכתיב ואלג כשריןשמהו
 אקשינן הא תאכל בב4 הוא ריי לך שתעבתי כלואטריק

 הוא לך דתעבתי ליתסרו בנו ואת אותו הבשר כלב%
 דלהריוט טכלל זטן סחוסר לנכוה רחסנא מדאמרופרקינן
 בין בזכרים בין נוהנ אם בנו ואת אותו ולענין .שרי

 "ורבנן דחנניה פלוגתא בזכרים ולא בנקבות אוכנקבות

 ג::::ון: נוהנ יהא ע%ל בברייתא ומם'קררבנן
מ בנקבות כין בזכרים נין בנו ואתאותו  יינף גו 'ייה הח 
 ה:ך:קד.:ממי: אחר שנים ולא 'אחר אותו קראאסר
 שיעגא: נ, כאן חייב לזכות בדץ יש הכתובשחלק
 ן:ג,י:נ:טן:ץ באם כשחייב מה הבנים על באםוחייכ
 :נ( :::ן אף ננקטת אלא נוונ איצ הכניםעל

 שא(י
 גשים "הק1וה. יו נפשך ואם בנקבות אלא נוהג אינוכאן
 ן גשאי"י :ע הוא ריי זכו דמשסע אותו כתיב*טר
 :: . חייחמי צ אותו כתיכ וחעיה אחריו כרוך ב%שאין גןשנאמי %::מ:ג זכר יצא אחריו כרוך שב% מי ב%אוטר
 נ.?ר 11 אזהיה נ%ל נקבה דמשסע בנו וכתנכ זכרדטשטע

 :: ::ט::נ(:ע כנקכות מ! בזכרים בק צהנוולכך
 ד::נ:י~ן :ך חייא כר הונא רב אמר רהםואסרעז
 שי"' ץ:. שיטח ואזרא כחנניה הלכה ששאלאמר

 דוקנה את שחט שמ אוטר יהורה ר' דתנן לטעמיהשטואל

 :כס :ש'מטט,::ך חטור שאביהן אעפ"י הסום מןהנולרים
 % ::::דנך סוסים שאסותיהן כלומר בזה זהטוהוין
 י1:: טש::ייה ע: צר את' אמריק לא חסור שאכיףאעפ"י
 ש~הם גשאחר ווק. יאו דכלאים וטעמא סום בצר וסשתטשחסור

 ךנון:גלב:מ רחמנא תלנהו טוחלקין מיניןבשני
 ג'ו אבל ובחמור בשור תחרוש לאדכתיב

 בזה זה אסורין החמור מן הנולרים עם הסום מןהנולרים
 'הודה רב ואמר חסרתא וטן סוס'א טן הנולריםכלומר
 לזרע חוששין אין ראטר 'הורה ר' דברי צ שמואלאמר
 סאן הן אהת פיררות טיני כל אומרים חכסים אבלהאב
 סומיא בר והאי האכ לזרע חוששין ראמר חנניהחכמים
 . טינא חר וכלן וסוסיא חמרא כר והא'וחמרא

 האב לזרע חוששין דא'ן ליה פשימ מ'פשט יהורה ר'לן ואיבעיאי
 האם עם פרר להב'א נ"מ מאי ליה מספקא ספוקיאו

 אמרת רא' בקרון ע(ה לסשוך או עליה להרמעוכלומר
 אסרת ואי מותר האב לזרע חושש'; דאין ל'הטיפשטא
 ררב נריה ראר"ה ת"ש ואמרינן אסור 4ה מספקאכפוקי
 ספוקי ש"ט שאסור האם עם כפרר סורים הכליהושע
 אבא ר' ליה אסר התם תו ואטרינן י ש.ם ליהמספקא
 דרטיין בהני עיין כריספק כורניתא ל' סע"לת כ'לשמע'ה
 הקרון לטשוך פרר,ת לו כשיכיא כלוסר ועייללהרדי
 אב" כראטר ובזנבן ובאזניהן בקולן לזו זו דוטותשיהו
 פפא רב ואמר סום'א בר קליה צנעו חמרא בר קליהעבי
 ורבא אורניה זומרן חסרא בר ננובת'ה וזוטר אורניהרבן

 וסימנין האב לזרע חוששין אין אלטא סוסיא ברגמבתיה
 באיסור אלו סיטנין על אבא ר' מרסמך כלומרדאורייתא
 מובהקין אלו סיטנין קסבר ש"מ דאורייתאכלאים

 לורע חוששין דאין ש"מ להררי ררסיין וטדבעודאוריקץא
 פרדחע מ'ני כל חוששין דאסר רלסאו ליה מביראהאב
 הכא דמרקאמר רסברי סרבוותא ואיכא . הןאחת
 אבא רר' ש"מ האב לזרע חוששין אין קסבר אלמאגמרא
 מוסכין הן רא ועל חוששין דאין ליה פשיטאסיפשט

 % זץ 2ת בעל דעת וכן . רב דמעשה ילהחטירן

שוי
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 4ייוץ

 לא שה מקצת ואפ" האב לזרע חוששין ד'לטא ליכא מיהא * קאמר ולחומרא ליה טספקא ס"וקי כששוה
 ילרה ובת בת וירה התישה על הבא בצבי נטי הא אמרינן לי טעיילת כי דה"ק לה טתרצי ואינהו אלא אסוה לאשיה

 ולברה לה ושחיט בן רלדה התישה על הבא בצבי דאלו בן סומא עם אן ח..דא הם בריס"- כורניתא לרו,ג אבינשהשה
 כל ובנו רחסנא אמר דשה לע'ל חסדא כדא"ר חייב דכ"ע דאלמא למום'א או לחמרא דרם,ין -,,ן ורגע9' רעחויאך
 שמכ כצורתה אותה שפ" ז'ל הרסב"ם על ותמחני . דהו ליה, פששא מששט האם עם פרי 3,דמתתי האם את מד .%ל
 לוקה ובנו העז ושחט רגז על שבא צבי מצר ככלאים ומהג עין כודניהא טעיילת כי דלשון נראה ולי :; את :ג י::נ

 ואם בנה ואת אותה לשחוט אסור הצכוה על שכא עז אנל לפירש כלל מתיישכ אימ לרודי דדמ.ין יבק למ שקשחלו

 ובנה צביה ולא תורה אסרה ובנה פרה לוקה 4רנו 'מחט היא עיהז משפע י:יתי יכייג'אי~י יה יוןי:(ג::יגיי.

 א'סורא אכל קאמר סמלקיו דפטור פטור שרשא תיש ובנה ולא להחמיר קאסר סספק חוששק קאק:::גי:::::נו

 מנא צביה ולא רחטנא אמר דשור רכיון תמה זה גם אעא דחיקי ומאי קאמר פרד עם ופרד להקל גיא' ששדטו ישר

 אם ב% ואת באותו הלכה פסק ול;נין . לאיסורא תשרא כלל, חוששין דאין חוששין דאין פלישנא *נו יה ח;פוחי
שהשיש

 אחה
 דאסר מאן זךכא ז"ל הרבאלפסי יאכתב ב,כרשאו טהג אסר לעיל אטרינן דהא ליתה קאסר הבהמה
 מעיילת כי לשמעיה אבא ר' ליה ראסר לדחנניה דליתא דאמר סתיטתאה טקודה רי דברי ד שיאל ::מ:::ו:

 איז קסבר אלמא להדד' ורסחן עיין ברשפק כודניהא אסקנא ואפ.'ה . האב לזרע חוששין און זטנומש~םחי"קורס
 פרק בכתובות ואסר" ואוריי וסיטנין האב ל,רע חושקין ונכולי ליה סספקא ספוק' 'הודה דר':ןן::לזן:ן4

 כרבי הלכה אוכרין ושמעיה ושמעון עחק נזלות דחני שני חוששין ור"א דרבנן בפלוגתא שטעתין שא'ן לפ'מה
 האב. ל,רע חוששין אין ראטר כר"י והלכתא בפרדות יהודה דכלהו אס.קנא ואפ"ה נקטינן ,קוששין ואין אסוי זסןסהוסי
 שןהטין אין וד4ו אבע שהוא יתברר שאם דאטר מאן ואיכא ז'ל הלוי הר"ז כתב לה11כן מספקא ס%קי י:ג,י " י'
 . כחנמה הלכה שמואל אמר דהא אחד ביום בע ואת 4ותו נוהג בנו ואת אוהו רבנן תנו - קאטר לחומרא אבאדר'

 ששסע נראה ז"ל והר"ז . לרחנניה דליתיה וממתברא וסן הש מן הבא כלאים אוסר אליעזר ובכויר'בכלאים
 האב מרע .חוששק דאין סובר שהוא ז"ל אלפם' רבינו טדברי ואת אותו אץ המי סן הבא בו עהנ בנו ואת אותוהרחל
 בזכרש בנו ואת אותו מדשרי להחמיר בין להקל בין כלל ר' בו שנחלקו כוי אתהו חפרא רב אמר י בו מהנבנו

 איכא ,דברי נראין ולי וכתב אביו שהוא ודאי שנורע ואלפ בטאי ואמרינן . הצבי וסן התיש סן הבא ח: ורננןאל,עזר
 במ ואת באותו כחנניה הלכה וכשורה כהתן דאטר טאן לה ושחיט בן וילרה הצביה על הבא בתיש אילשאעסקינן

 בפרדהע ה-ירה וכר' לא מלקהע לגבי אבל איפרא לגנין תיש ובנה בצב"ה סודים חסדארנל רניגרה.ורשטר
 פרד הלכך ליה מם2קא ספוכך בגט' אם'קנא דהא לחוטרא ובמ צבי ולא רחמנא אמר ובע שה טעסא מאי פטורשהוא
 ובנוי בכלאים אלהמר ור' דרבנן ופלוגתא אסור האם עם ולברה לה ושחיט בן וילרה התיישה על הבא בצביאלא

 בנס פפא רב וכרפרהם להו כספקא ספוקי דכולהו אמיקנא טאי שחייב צבי ובנה בתהטה סודים הכל חסדא רבוהאטר
 ואת באותו דוכתא בכל אזלינן דלחשרא הני בכל נקיטינן נצרכה לא ואם'קנא דרו כל ובנו רחפנא אסר שהטעמא
 אבא ר' ודאמר ונפררות ובסתנות הדם ובכסוי בנו ושחש בן ירה ובת בת 1ילדה הצביה על הבא בת"טאלא
 בכל דנקשינן וכיון יהודה כרבי היא תמדא לשסעיה סקצת ואפ" ושה ו,רע.האב הוששין סברי דרבנן ווברהלה
 בהמה בפרק משרשיא רב דאמר הא לחוטרא דוכתא ושקלינן האב ו,רע דיששין אין סבר ור"א אטרינןשה

 דאזיל פקועה בן האב לזרע חוששין האימר לרברי הסקשה ספוקי לרבנן ובין לר"א דבין ואם'קנא טובא עלהוטרי
 הדין והוא היא הלכה תקנה לו אין הולר מעלייזא אבהמה ואפי ובשה לא או האב מרע חוששין אי להוסספקא
 הוודה טדר' לאפוקי ולאו פקועה אבן דאזיל טעליא מכר רהישה על הבא בצבי נין לה וסשכויז פליני שהסקצת
 עליה דפליני סדרבנן לאפוקי אלא משרשיא רכ אתא לסלקות התישה על הבא בצבי הצביה על הבא בתישבין

 האכ לזרע חוששין דאין ז"ל תם רבינו כתב וכן . רחננה: דאיכא כיון סברי רבנן לאסורא הצביה על הבאבתיש
 בנו ואת 4עתו בענין הילכך לכולהו להו דסספקא הוא מפוק' אמרינן שה מקצת ואפ" שה האב לזרע חוששיןלמימר
 סיהו . בנו עם האב אפילו וא%ר לחומרא אזל'נן נמי ואפי שה האב לזרע דחיששין נמי נהי סכר ור"א .ואמור
 דחנניה דרבנן ז'ל תם לרבינו לרי דסבירא גראה שבא כנון הצביה % שבא תיש ופ" אטרינן לא שהטקצת
 ראינו דקאסר והא יהודה רבי היינו בנו ואת דאוחו ולברה לה ושחש בן ילרה ובת בת וווליד ריביהעל

 טוקא א'סורא לענין אבל קאמר אמלקות בזכרים נוהנ בן וילרה הצבהה על שבא תיש דאלו לעילכיאוקיטנא
 חוששין דילמא סספיקא דאשר מודו אודיי כולהו הכלמודים רבחםרא וכדאסר םותר להולבנהלכ"עהטחט
 קסא תנא שכתב ז'ל הר"ז כדברי ולא האב לורע ולא רחסנא א0ר ובנו שה פמור תיששהוא ובנהבצבייה
 משרשיא ורב הוא אחרינא תנא דחנניה גנו ואת דאותו דהא לאשורא היתי דסנא קאמר ומותר ופטור ובמצבי
 ז'ל תם רבינו ולדברי ' דאתא הוא מיניה לאפוקי דקאמר והא עופחע ולא שה חיה ולא שור בבריהקאסניא
 חוששין האוטר לרברי  משרשיא רב דאסר הא הוא קיטא לישנא פירש ולא התישה על הבא צביהכא

 אבהטה דאזל פקועה בן חוששין אין השפר דלדברי נמיבצביהבאעל ודאמרינן , ל'עילסטךואדטאידפרישנא
 יש סתם קאמר ודלא תקנה לו יש הולר פעלייתא שה האב מרע דחוששץ נהי סברי רבנן . לטלקארה"טה
 דאסר אלהמר דרבי ליה פסיקא דלא משום שמר דאיכא הוא איפר סבר ור"א אסריק שה טכאתואפ"

 פששא טיפשמ דילמא ליה טספקא ספוקי חוששץ אק סלקות שהסעליאהווו והאי לזרעהאבדילסאאץחוששין
להה



 115 נח הבטע וכלאים בנו ואת אותובדיןתורת

 לומר וכשנסצא מעיקרא דנטרא משמע כדהוהליה
 דרב הא ליה מספקא ספוק' נסי אליעזרדר'

 דהיאך קשה וראי ומיהו . עלמא לכוליסשרשיא
 בנו ואת כאותו דהנמה קמא דתנא לוטראיפשר
 ובענין בנו ואת אתעו בענין ליה מספקאמפוקי
 דהא ט נוהנ דאינו דקאמר הוא בלבדמלקות
 'הא יכול כדתמא קאתי ומרינא רריש קאמררש
 הכתוב שחילק אחר כו' בזכרים בנו ואתאותו
 אותו כתיב לומר נפשך ואם לזכור בד'ןיש

 כרוך שבנו מי בנו אוטר הוא הר' זכרדטשסע
 אלטא . אחריו כרוך בנו שאין זכר יצאאחריו
 . מיהא בנו ואת באתעו ליה פשימא סששםוראי
 דחנניה קסא דתנא שכתב ז"ל הרסב"ן דבריונראק
 פשימא בנו ואת אותו ולענין יהודה רביהיינו
 מאותו ילפינן אי ליה אסתפקא רבעלמא אלאליה
 חוששין אין בנו ואת אוחו שלענין כשם בנוואת

 שמע חוששין ראין לוסר בנו ואת באותורחמנא סראיצמרע- ד'לסא או חוששין אין נטיבעלטא
 ואת אותו לנבי סתם וחנניה חוששין בעלטאמינה
 לזרע חושודן דאלמא סשמע זכרים דאפילובנו
 דמרג כנו ואת אותו גבי רהטנא סדגליהאב
 לורע חוששין דלעולם ס'נה שמע בזכריםאפילו
 מרביעין זכר שתבעה ופרדה ולהחמיר ולהקלהאב
 ומנהינין הן אחת פררות ס'ני דכל אחר פררעליה
 רטספקא יהודה כר' לן וק"מא פררות שתיבכל
 לנבי כלל האכ לזרע חוששין ואין בעלסאליה
 יהודה לר' ליה פששא מיפשמ דהתם בנו ואתאותו

 רננו של סברתו היתה זו ושטא סקרא'כדדריש
 בנו ואת כאתעו לרחנניה דליתה ראמר ז'לאלפש
 כלל חוששין אין דבעלמא רקסבר סשוםולא
 ז'ל הלכות בעל וריב ולהחמיר להקל האבלזרע
 חוששין ר~ךן לן פשיטא דמיפשט אכא סרר' ליהמביר
 טשמע לא אכא דרב דהא לטעלה כתכתי וכברכלל
 הלטת בעל רבנו אסר,ולרבר' דקא הוא וחוסראהכי
 טוב ביום אותו שוחטין אין כוי דתנן הא טוקמינןז'ל

 התישה הבאעל וצבי רחסנא אטרה שה מקצתואפילו
 משום בנו ואת אתעו סשום בו יש לכ"ע בןוילרה
 ילרה הבת אס אבל רהו כל ובנו רחמנא אסרדשה
 לדברי אלא )לרא( והבן אותו לשחומ אסור אינוכן

 בנו ואת אותו . האב לזרע )מספק( רחוששיןהפוסקין
 שנ' לא שחיטה בלא אבל בשהימה אלא נוהנאינו
 ונתנבלה השוחמ שנינו ולפיכך אחר ביום תשחטולא
 לפי בנו ואת אותו סשום פטור והמעקר והנוחרכידו
 טרפה ונסצאת השוחט אבל שחימה אינן אלושכל
 חייב טרפה ונטצאת השוחט שנינו ולפיכך ויאשחימה
 ואחר אותו שחמ שנא ולא . בם ואת אהעוסשום
 . חייב אותו כך ואחר כנו שחט שנא ולא במכך
 ונא ולא שמהם את אחד אדם שחמ שנא לאוכן

 אין בנו ואת אותו דתניא הבן וזה האם זהששחמ
 אוטר כשהוא סנין ואותו בנו בנו ואת אותו אלאלי
 פרה שוחם אחר כיצר הא שמם כאן הרי תשחמולא

 דהוא הפרה שחשת לאחר כלוסר אמה שוחטואחד
 דהוא פרה של כלוטר בתה שחט ואחר ואותובנו
 בין ל'ש דאלסא דויכין האחרונים שנש בנו ואתאחעו
 והא ואקשינן ח"בין לעולם ואותו בנו בין בנו ואתאחעו
 אסינא הוה תשחמ לא רחסנא כתב ראי ליהמיבעי
 אחד אדם ש,שחומ עד כלומר . לא חרת' איןחר
 כתב לא בנה חה פרה זה אבל בנו ואתאותו
 כן אם ופרקינן נכר תרי דאפילו תשחמו לארחמנא
 שמע תשחטו לא מא' ישחטו לא רחמנאליכתוב
 לבין כינם ששחמו וקמן שוטה חרש י תרתיסינה
 שחימה שחימתם  שאץ אחריהם לשחומ מותרעצסם
 ואחרש שחטו אס אבל סקולקלים טעשיהןשרוב
 כסוי בפרק דתנן אחריהם לשחוט אסור אותםרואק
 אותן רואין ואחרים ששחטו וקמן שוטה חרשהדם
 וכן מלכסות פמורק עצסן לבין בינם לכסותחייבין
 אוהן רואין ואחרים ששחמו בנו ואת אותולענין
 מתיר מאיר ר' עצסם לכין בינם אחריהן לשחומאסור
 עלה דאסר טאיר כר' לן ועימא אחריהןלשחומ
 דאהיי רהא ואסיקנא אורי לא סי כרבנן אטו ואקשינן בריה דאסר 'וסי כר' רמו את סכסין אין שחטוואם מאי כרבי רבי הורה לגולה אלעזר ר' שלחבגמרא

 זמן בכל בהמה הלוקח . אחרונה היתה סאיר כר' ? בהמה מין אם חכמם הכריעו ולא היא עצמהבפני
 הכן או האם נשחטה שטא חועחם אינו 'מכ~ם ולא14ככל סנהסה סתעברת היה דשק חיה סין אוהוא
 פרקים בארבעה רתנן נמנע ואינו ושוחמ הולך אלא מבירא עלסא וכולי כבכורות כדאסרינן סחיהבהמה
 אמה להוריעו צרק- לחברו בהטה המוכר בשנה והלכה . מחלוקתו ובר אליעזר סרר' חוץ הכילהו

 ערב הן ואלו לשחומ טכרתי בתה לשחוט סכרתי בזכרים אפילו בנו ואת באותו לחוש ישלמעשה
 של ריאשון טוב יום וערב חג של האחרון מוב יום ואת ואותו . למעלה שכתבנו כטו האוסריםכדברי
 יומי ר' וכדברי השנה ראש וערכ עצרת וערב פמח מתיש והבא הרחל ומן העו טן הכא בכלאים נוהגבנו

 ר' אמר בגליל הכפורים 'ום ערב אף הגללי ושחט בן וילדה הצביה על הבא תיש כנוןוצביה
 לו "ם אכל ריוח לו שאין בזטן איטתי יהודה דשה ליכא איסורא דאפילו ססתברא בנה ואתאותו
 בסוכר יהורה ר' ומורה להור"! צרק- אין ריוח על הבא ת"ם אבל ובנו צב' ולא רחמנא אטרובנו

 להודיע שצריך לכלה הבת ואת לחתן האם את הפוסקים לרברי בן ילרה ובת בת וילרההצביה
 בנסרא אחד.ואמריק ביום שוחמין ששניהם ירוע שהרבר אסור נס' הכא בנו ואת באותו האב לזרעדחוששין
 : נטנע ואיע ושוחט הולך הוריעו לא אם תנא שה ראמרי דר'א חכמים וכדברי לכהחלהלשחוט

השער
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 דוצצעוהששי ההם"טישער החמישיהשער
 ק גס הן61 סגי(%ס 6מ ססאט סטקסס נכפס גפרק נרסינן סגסמס "0 סט,"ע ר,מק5ס ממס מוק נוסי1ן שם יי ;ט,;נ:י:ק
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 ןגינ:יש%ק אתכל אם להם ישחמ ונקר הצאן ' מדכתיב ג:מ,1;עזכ: ";::צ :יססע םוא. 6ג)גק גסמיסט6עו )יסוסוי אלשא לן מנא ניטץו ש,ק1טה(:ני גג! מ5י פסקגל' ,,ן "5רש מימז איישלר5שא5טא 6פ1 סת'טס גסרס ,טיפקו,ס ן כ(; ; א( 4./יי * י אגען פס יוגויוג) גתג וגגי קפסגי
 אלא . בעלטא באסיפה להם יאסף הים דנ, 'סתסגס0ס5רג'0ק גן' גגשסס גסימו0 5סק,גשתיו')

פ)ט"
 0פף קויני ~ק'ספי"קיימ1ומ,יייס לפמרו גבי יכתינמרת שלי נבי היזה ה~ן: "ש' :נ~צ211ךעך:": ג'ן ח)פ נין סג) מ,מר

 וגמ,61 נ6רן טסג ר.נססגז יפרעק' לבהסה הוקש שכבר א"א %ום בןלא וכ,מ % רל,סימילרספיס וגס נ:6"ן נק ג?"כו7המ,גו
 דידהך אסשה כתיבא לא היזם )ס יסיג 67,מ" 5מיעס עעון ז6מו מ%ר 7!מ'ט,

 בם-

 סג'ס נסני ס!'!יסי6טמי. שחימה
 אין פ' בע'א שנינו . כיצר וחנבים . דאחריני סזין ס,6 ימ,"~ך מנקרך ווג00 גס וקוינן 5ס)'6גר.מס

 פטיט"גנטר"
 י6קוסיס מסוס

 ו*קיטל פ'ו מו "יטר וק3)יס באכילה אסורק נכרים של דברים ואלו מעסיד'ןנתי
 ט 6טו גש:ן'חידמ והקפלימאות והקפרשין החננים ותניא , מותרין ההפתק טן אסורין המללה טןחנכימ
 קוסום ו6ס.ר נזקו,יסו%,ר אסורין החנוני לפני במללה הנמכרץ מוחרק הטפינה וסן ההפתק ומן האוצר מןהבאות
גיי" סן אש' אסרו שלא בלל נחיא ולא שחשה מעונין אינן אלמא "ן עליהן שמזלפיןספנ' .

 בשער נכרים בבשולי בע"ה יהבאר נכרי ביד שנתבשלו חנבים ודין י היק עליק מזלפק שהן ספמ אלארסלילה
 דם אמ שומע תאכלו לא דס כי שחשה דם בר"פ בכריתות ותניא . נכרש בשולי דיני עמ האוכלין סהכשרהששי
 אוצ'א גוה מומאה בהן שאין שהים טהלכי רם אוצש כשר טין והם ור1חר איסור בהן ויש חסורה וטוטאהקיה מומאה בהן שיש ס'וחרץ ובהסה עוף סה ולבהטה לעוף ת'ל בכלל הכל דנים דם חגבים רם ביצים דם שתיםסהלמ
 הוקר שכלו וחגבים דגים רם אוצ'א בשר מין שאין ביצש דם אוציא חשרה מומאה בהן שאין חנטםדם

 ובתוספתא בעי לא נמי נהירא אפילו אלמא היתר וכלו טרקאסר , שחיטה בעי דלא היתר כולו טאי התםופרישו
 כעי רלא לרך נפקא ומהיכן וא,ת . חוששין ואינו מתים בין חיין בין וחגבש דגים אדם אוכל קהנידתרומות
 טחוור ואינו בעלסא אסשה דמשטע החםיל אסף רכתיב טשום ז'ל הרסכ"ם וכן ז"ל הלכות בעל הרב כתכשחיטה
 שחימה גבי ליתה והתם דאחריני שחשה גבי דכתיבא בעלמא טאסשה אלא גסרינן דלא השוחט בפ' אסיינןדדא

 בכלל הוא ריי שחיטה בלא בהדיא תורה אסרה רלא וכל דירהו גבי שחשה כתיבא רלא משום ול"נדאחריני
 סשום שחיטה דבעי וחיה י ובקר צאן גבי דכתיב סשום היינו לרו מנא גופ'יחו רמם ההם דשיילינן והא .היתר

 ורעוף הבהמה חורת זאת דכתיב משום היינו התורה מן שחימה לו יש לס"ד נס' ועוף הסוקדשץ לפסולידאיתקש
 הזכירן הים רגי אחר שריי שחימה מעונין אין הללו וחגבים נרולות הלכוח בשם כתב ז"ל ורשיי תיתי מנא חגב'םאבל
 נפש וכל . קמנש סינץ רהיינו העוף שרץ ולא עוף כסשסעו והעוף כסשמעה הבהמה תורת זאת דכתיבהכתוב
 שליל , היא אסם:תא כעין וזו י ע"כ חגכים אלו דארץ על רוטורצת נפש מכל דג'ם אלו מ במ ריוסשתהחיה
 באכילהי אסור הכליות וטן המחול מן באכילה טחר שבסעיה העוכר מן הותך הסקשה בהמה ב% שנינוכער
 פרמה ספרפת בהמה וכל דכתיב סנ"ל בג% עלה ואמרינן י סוהר נופה שאינו ורבר אסור גופה שהוא רבר הכללזה

 בן בה בוסצא שאמרני אלו דברים . הולד את לרבתץ בבהמה כהמה בכהמה גרה סעלה פרפות שסעושסעת
 ורבק סאיר רי מחלוקת חי תשעה בן בה סצא אכל מת תשעה בן גסי וכן שחיטה בסינו שאינו לפי חי ואפיישמונה
 קורעו סת תשעה בן או טת או ח' ששנה בן בה ומצא הבהסה את השוחט הטקשה בהמה בפ' ירתנן שזוריור"ש
 שחשת אוסרים וחכמים ר"מ דברי בנו ואת אותו סשום וחייב שחיטה מעון חי תשעה בן בה מצא רמו אתומוציא
 שנחלקו וכררך מטההתו אט שחיטת בשדה וחורש שנש וחטש ארבע בן אפ" אומר שזורי ר"ש מטהרתואסו
 נכו וכן בש"ל צהנ הנשה מר כלומר אסור וחלבו בשליל ונוהנ דתמא וחלבו נירו לענין בו נחלגך כך בשחימהבו

 בבן מחלוקת הושעיא א%ר אלעזר וא"ר מוהר וחלבו בשליל %הנ אי% אומר ההורה ר' רר"ם אסור רשלילחלבו
 פטץ חלבו לענין כו נחלסך כך שחשה לענין חי מ' בבן שנחלכך כשם כלומר לשיטתו ור"י לששתו רמ והלך חיתשעה
 ערסען י שהימה בלא םוחר ערצא כשם םוחר חלבו בץ נידו בק ל%ע םת תשעה ובק סת בק חי בין קמנה בנ(אכל
 חקז כחלב חלבו אמר לקיש בן שסעון ה" בהסה כחלב אסרחלבו יחנן ר' נפל הפלה המרןטפאיהטר בהםה בפ'התס
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 לסעומי ליה ולטה והקרב בעטור דאינו ופששא טיליי חלב לאו הא לרירך אלא לכ(עוט, ,מס'ס
 . הוא חלב דלאו אשמעינן רמרמעטיה . הוא ק-א מדמעמיה נסי רירי מעמא ליה אסר ,!ט1ע גוט, )ק.ס ,ריס חח,ןר'
ק

 והרסכ'ם אפרים רבי הרב של רעתן וזרי עורה כר' לקיש ך:% מרב מכא ;י 4ש ר:;ימ6 שז,סטי16(6
 לר' אפ" דאסר יוחנן רר' כלל ורבנן סאיר ר' בטחלוקת נוגעת אינה לקיש וריש 'וחנן ר' רמחלוקת שפ" מי ויש יז'ל

 אבל תאכלו בבהמה כל ומשום אש בשחימת הניתר דשליל בחלב אלא 'הורה ר' שרי קא לא כאן דער קאסריהורה
 קאמר סאיר לר' אפי' סותר חלבו נסי ראסר לקיש וריש בהמה כחלב אסור חלבו שחימה קורם והוצ'או תלשואם
 ' לא העולם לאויר שיצא קורם אבל שחיטה אחר ואפ" ח' העולם לאויר כשיצא אלא מאיר רבי אסר לא כאןדער

 גיד , הנשה ניד בפ' שמנו . רעתן כן התוס%ת נעלי ורבותינו . ז'ל רש"י כאן פ" וכן ז.ל אלפסי רטנו דעתוכן
 סשום פשיטא בנס' עלה ואקש" . וב%קישץ בחולין הבית בפני ושלא הבית בפני לארץ ובחוצה בארץ נוהגהנשה

 קדושים אמן בטע' קרשים וולרות בשליל נוהנ וקסבר קרשים בולרות ואוקימנא מיניה. גיר איסור ליה פקעדאקרשיה
 רר"ס אסור וחלבו ב'4%ל נוהנ רקתני ברתתא נבי והא למירק ואשא , אתו הררי בהדי קרשים ואיסור גידדאיסור
 לשיטתו סאיר ר' והלך חי תשעה בבן טחלונ4ז הושעיא א"ר אלעזר א"ר אטרינן מותר וחלבו יל בשל נוהנ אינורי"א
 אומר ר"ם חי תשעה כן כה ומצא הבהטה את בשוחם המקשה בהטה בפרק דנחלקו כלוקר לשיטהו יהורהורבי
 עליה חחל לא בשליל נוהנ ליה ראית סאיר לר' אפילו אלמא טטריתו אמו שחימת אומר יהורה רבי שחימהמעון
 התום' בעלי ורבותיני , יצירה סשעת עליה חייל מוקרשין ואשור ליה נרסי דחרשים תשעה ער גיראיסור
 לא איהו ונירו חלבו לענין יהורה ורב' ה"ם בה דפליגי אברייתא דקאי אע"נ הושעיה א"ר אלעזר דר' דהאת'רצו
 שחיטהראלמא מעון דקאמר טאיר דלרבי שחימה עסק' בשל סחלקתן ביה רשייך והייע לבד אחלבו אלאקאי
 וקרינן חלב לענין בהמה ליה דחשבינן נמי ה'ה וסצאנך מברוזי וזבחת ביה וקרינא מעליקזא בהמה ליהחשהב
 מותר וחלכו וצאן בקר ביה קרינא לא הילכך כהמה ליה חשכינן דלא סבר יהורה ורנ' ועז וכשב שור חלבביה
 דרבי מעם'ה אלא לשימתן הלכו לא נירו לגבי אבל יולר כי עז או כשב או שור כרכתיכ מרחם יציאתו שעתער

 סצית ומי מראקשיק לסירק איכא דאכתי אלא רוא ונטן * תאכלו בנר5ה כל ביה דכרינא טשום בגירויהורה
סוקסת
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ופריי
ג;מי6 ורבנן יהודה ר' מחלוקה זה דבר ה"ק

 יוחנן ר' וכראטר ראסור סורה אמו נשחטה לא אכל אסו רנשחטה היכא אלא שרי לא ר"' אפ" דהא משנ' קאומאי
 מכל מהזר אטו נשחטה ראם ואלג בהמה כחלב חלבו לחוץ והוציא חי תשעה מבן חלב תלש הסקשה נהמהבפ'

 שתים לוקה מגירו רהאוכל ולאשמועינן אמו נשחטה שלא בשליל רישא אוקי לא אמא' קשיא ועור תאכלובכהמה
 לחוץ והוציאו העובר מן גיר בתולש יהורה לר' ל'ה ראית דאע"ג ו~ל . אמו שנשחטה בשליל ומפא קאתודכהרר'
 חשבינן לא איסור על חל איסור לעני; כשנולר מ מ מטאה בהמ' של ניר גבי יהורה וכרא,ר הנשה ניר טשום עליולוקה
 על אכילה ה'תר לניר לו ויהא אמו שתשחט ראפשר רכיון סשום לירתו משעת אלא 'צירתו טשעת חל גיר לאיסורליה
 פירקין בשילהי 'וחנן ר' לרעת וכראמרינן האם מח" העולם לאויר שיצא וער שנולרה ער חל אשורו חשבינן לאידה
 אבר ואיסור ח(ב דאסור רובה יציאת ער בשנמרפה ואוקיטנא . שלש חייב הטרפה טן החי מן חלב אכל 'הנשה.רג'ד
 נרמ' רחרש.ם חלב א'סור עליו חל שנויר רקורם הטקשה בפ' עחנן לר' רשטעינן ואע"נ קאתו בהדר' מרפהואיסור
 שיולר וער כשחיטתה אכילה היתר לו ויהא האס תשחט שסא ועומר תלוי הלב ראיסור טשום כראמרן וטעסא4ה
 בפ' גרסינן . שנא לא גיר לגכי נמי הכא עליה חל לאסוריה ליה חשבינן לא האם בחיי העולם לאויר שיצא עראו
 והא שליל של חלבו אילימא דמאי חלבו ואסרינן לר"ה טותר חלבו שמואל אסר . בשליל ונוהג גם' . הנשהגיד

 הושעיא א"ר אלעזר וא"ר מותר וחלבו בשליל נוהנ אינו רי"א ר"מ דברי אמור וחלבו בשליל נוהג דתניא פליגיט'פלג
 א"ר מדר"א מרמקש'נן מהא שמעינן רניד חלבו אלא לשיטתו יהורה ור' לשיטתו ר'מ והלך ח' תשעה בבןטחלוקת
 פ' ובריש עליה דפליג מאן וליכא היא פסוקה הלכה אלעזר דר' רהא עליה פליגא דשמואל דחינן ולאהושעיא
 איכא יוצא ~וסור יהורה לר' א' ואמריק חלנו לנטע מהו לן מיבעיא ירו שהושש פקועה נן נמ נמי המקשהבהמה
 תשעה בן בשליל כר"מ דקיי"ל ז"ל אפרים רבנו כתב הלכה פסק ולענין . הושעיה א"ר כר"א והיינו ליכא חלבאיסור
 מבן חלב תלש הטקשה בפ' לעיל ראמר יוחנן סדר' לרברע ראיה והביא אסורין וחלבו וג'דו שחיטה וטעוןחי

 אלטא ליה גרם' ואוירא חדשים חיה כחלכ חלבו אטר ורשכ"ל ליה גרטי חדש"ם בהמה נחלב חלבו ח'תשעה
 כסחלוקת ור"ל יוחנן ר' טחלוקת שפ" כפירושו וזה מתלח. חוץ יוחנן כר' הלכה ור"ל יוחנן ורב' כר"' ור"ל כר"ם 'והנןר'
 בה ומצא הטרפה את השוחט גני אמר בתרא רהוא רבא דהא נכונים בזה דבריו ואין . לטעלה כמ"ש יהורה ור'ר"ט
 ס"ל כוותיה לכאורה דר"י אליביה לאוקוטה ומרמהדר להאי ליה אית סימנין ד' טהזר המתיר לדברי אף חי תשעהבן
 וחטש ארבע אפ"בן במתניתין דאמר שזורי כר"ש הלכה חנניה א"ר זעירי אטר קרקע ע"ג שהפרים פקועה בן רגכיועוד
 מקטי שזורי דר"ש דרחינן משום היינו כוותיה קיי"ל לא דאנן ואע"ג מטהרתו אסו שהיטת בשדה חורש והואשנים
 סבירא הכ' אטוראים נלהו קרקע ע"ג הפריס דלא היכא אבל העין מרזית סשום קרקע גב' על בשהפריס דאסרורבנן
 רבן בעובדא נמי אשי ורב כווהיה בשהיטה המקשה בפ' דמתניתין תנא לן וכדסתים 'הורה כר' שחיטה מעון ראיןלהו

 שהיטה לענין יהורה כר' פס:ן ז"ל העימור כעל והרב ז"ל ליה.והרמב"ם סכירא הכי לכאורה חבו בר ארא דרבפקועה
 , חי תשעה מבן חלב דתלש יוחנן דרב' טההוא לאשורא כר"מ פסקו ונירו ובחלבו המקשה בהמה דפ' מתנ"וכסתם

 א"ר דר"א והא בשחשה לשיטתן הלכו רחלבו דבפלוגתא הושעיא א"ר אלעזר כרא"ר תליא בהא הא שהרי תסהוזה
 כל ושאר . תרי לבי שטרא מזכו והיכי . לעיל כדכתבנין עלה רפליג מאן אשכחן דלא היא פסוקה הלכההושע'ה
 והא . לשיטתן דהלכו אלע,ר סדאיר . במד בין בחלב בק בשחיטה בין בכולהו 'הודה כר' הלכה פסקו ז"להפוסק'ם
 בשתלשו רהתם פלוגתא בהא' שייכא לא ליה גרמי חדשים בהטה כחלב הלבו חי תשעה מבן חלב תלש אלעזרדא"ר
 ירו הושימ ואם ליה נרמ' חדשים ורא' לר"י גיר שהרי לר ותדע טודה יהורה ר' אפי' ובהא לחוץ והוציאו האםבחיי
 בכהמה מכל ליה דסרבינן מותר האם בנשחטה ואלו עליו ולוקין אסור ואכלו חי תשעה מבן גיר ותלש בהמהכסע'
 בטעטא לאוקוטה ואתינן שתים מחייב 'הורה ר' ממאה של הנשה מניר האוכל ג"ה כפ' בברייתא וכרתניאתאכלו
 כרי בשליל דנוהג אטרינן מצית ומי ואקשינן . אתו הררי בהרי מוטאה ואיפור גיר ראשור בשליל נוהג ר"ירקסבר
 תאכלו בבהמה כל אטר דרחמנא טהורה בבהסה ה"ם ופרקיק . בשליל נוהג אינו אוסר יהורה ר' בשליל נוהנוהתנן
 רובא 'ציאת עם שנטרפה כמן הנשה רגיד שר:ון בשלהי לקמן דאמי הוא מפה 'וחק ר' דהא ועוד , נוהג בטטאהאבל

 לאויר שייא ער חייל לא חלב איסור 'וחנן לר' אלמא אתו קא הררי בהרי טרפה ואיסור אכר ואיסור חלבדאיסור
 א"כ אטו שחיטת קורם והוציאו שתלשו בחלכ אלא אסרה לא יוחנן דר' איתא אם וא"ת . חי תשעה בן ואפ.'העולם
 אפילו הוא גטור כבשר ההוא והא אשם באיל האסורים הכליות ושתי מחלב קרא מרסעטיה התס לה מייתי קאמאי
 אלא מהקרכה לטעוטה קרא איצטרץ- לא גרמי דלירה ואוירא רחרשים איתא אם רה"ק ו"ל . כראמרן 'וחנןלר'

 יהורה כד' בשחימה יהס-טה בהמה בש תנא לן מתים דהא ל' כוטיא ולד'ד' . הוא גטור חלב למעוטי קראמראיצטריך
 רר"מ הושעיה רבי אמר אלעזר רבי דאסר וכין מאיר כרב' בג'ר הנשה רגיר בפירקין לן סתיםהרר

 ור-
 וחלכ בניד
הלכו



 הקצר מת 119 מ הבית משמרת שחימה בלא נ2כ2ותרין הביתברק

 את השידט . דתיוה קזק גר'ס 6)!וו "סו' סעס ג% %,נ50 ז)'ג6 סיג, 5)5מהו" "ו6 וגיו, מלנו וס0רמ ,סה.טת, )נמוי 0!'5 ג:5 דס6גנמר'
 ה1" 3סמה ,גסךק )נמר. ניוסומי)ת5

 ה ) מ"הגין 7ח1ן ס:;ון גר' 0ו6 ,ן יסמס סגמ ,נגן מוק1: ,עניןזגימ ,ת;6 גסן'5 מ5,ר ר'
 רמון נד ,מ?א 1

 ויסית אלא דה,וד סמעון גל' ,ס)גג סג,גי' ,קו, ס1ג,' ו05 סנסמס )פ1י סן,ןע.ן5ה טקר ~סתס מעגרמו רכהיטמו חנמיס ג)סון ייריסס(גס5
 י:: 1;נלעע :'יחשהו:.::נז: ילן,,ךך,ו,..,1.,,",,.,.; ןג. שנאסי פוסה אי 1ג)ס סי0ס ,6 5ס 5ויר .ס71ס ר' זחק ג171 ס)~גה5 57.;615ע"נ )יס מז6 וסג5 גרירי סהיטס ג0ר דיו' 5י7ך 7כ)סוס%נת5

 י:ה דמיח אג. :יסד. ון5 גן )1)סרס ס'ס מסוכ ט"ס 'וחנן רבי א"כ ד%לילים בר"ם כדאיתאמפכתא יסודס ר' גס!,גס6 ווקעוטקר 1 'ןי'יל'יי

 נהמהווגל'ה ימ,ח בד מנ:'ס7סס:':ב:1 בן בחלב סתנק;'ןכר"טס"ל כסתם והנידפם,ק ספנת6 וס5:)5;פ,עי;(

 ש,ש בומ,חוימ. ד,א' ,מסוס ס""" %י קשח5 7קי, וא2ילו לשסעתיה אמרה טאיר וכרבי חי,זש,ה ג)סון סו5ס וטקיי)טי!
 שיי מאיר כרנ' לסיפסק ל'ה ריה נטי שחמשהלגבי גסךי6 ס)כס5 ו5שסיק5חכמיס

 ועאה . שתן :ךה ם ג::ע')2 מ::':צי כר' בשחימה ליה ראית יחנן לר' ליחושנ(עינן : 'ס,יסגל' :ינ ומ,ז נה מי" %2יו:ניג:: י7.1י' סממ'_

% %)5 יי"" 1%7 ז'רא ר' פליק כי הטקשה בפרק כדאמרינןיהודה  ב. ?:: -י ' 5ג) )קממ'ס 

 ו5מ"גכהסגה" ס"76ת"מ","ל ,טט;תא לה.א כלוכר שם';תא להא וקאמר דיתיב אסי.אשכחיהלרבי
 ו5ה"ג "מ)וק,ק ;ססוס ::4 :פ:ק ג :,1 מן ע0.,: , 'ישר יוחנן א"ר וכן י"טר ליה אמר להאי ליה אית פשנין ארבעהדאמרינן
 5וש "ג1ם וח.ש ט"'סס ס;ין וג7"ון סח';ס ונגי %ס ליה אוז משנין דארבעה קאמר דמותר הכיעיר דלרברי נאמרושטא

 י'מ6'י"(נניץ!ן"יו1ס"'םי%סי", יני' ""3ט רבותימ כדברי אומרים היינו ואלו . ליה פנירא לא ולריריהלהאי
 גיל 3קיק ק"ס י, ,5"י 5ג, " :ג ב: מסו:י שג, אלא קאי לא הושעיא ור' אלעזר דר' דהא למעלה שכתבנו ז"לדשרפתים
 ינ'7 מקיי1.0 קתס יס,ע, ין נססד 05יק מסש סוסס סתמי וככולרו אהדדי דטתני' סתםי סחרן דלא מפי ניחא הוה לבדאהלבו
 "5 :מ:" :ך: ץצ "סלג ס0' י6,עכ' י1טס טוחיה לן וק"טא ירידה כר' בשהיטה רסענה תנ%בפרק לן סתס לןקיינ!א
 נס"ס סגקוק כחס "5ו0ו 3ו טהוו )5 5ס סקס סשס וכדסתים בג'דו מאיר כר' וקי"ל לשיטתן הלכו דאמר אלעזר ובר' לחלבווהזה

 סקס מ75 ר' 7גן' )'ס1וה ,1 ס'ס )5 גל"'ן ~ע, סמקפס בו הלכו בששתן לאו ובה' בשליל נוהנ ותני. הנשה ג'ד בפרמבמתנ"

 י' 37י' גס ,סייס' ,'ס ס'ס 5% נמי שפיר אתיא להאי ליה אית מימנים דארבעה נסי יוחנן דר' וההיא .כדאטרן
 ,00סס ך)6 מ6'י

 מח("ת ס,"מי מגוס גסמס יפסק ,ן"ין )י' %סס גח ז'ל אלפמי רבינו דעת הא שזו ונראה ; נינהו הלכתא מעטי תר'דאלין
 . מ5.ר גר, גפה,סס 16 )מפסק ,~חין )יג, )7 ס~ס שלא והוא ממהרהו אכו שחימת דאמרי כחכם'ם קי"ל הטקשה בפרקשכהב
 גס5 כ6 ז,6 גסהמ~0 ש. "שמח מ, "הן ממ'1: קרקע נבי על הפרש ואם אסור דטו אבל טותר וחלבו ליקע גני עלהפרש

 רט0'ע )1,0'וגיגי' 7ג'7 וסעמ5 )",7 ו0)ג חיעס ו%הג הנשה! מר בפ' לוסרדמודתניא צר7 ואין אסור שחוטהוחלבומעון
 : ג"יג7 ס:קנ ,גמו ,"י קשסשת גע)' סותר וחלנו בוליל מהנ איע אומר טהודה ר' דרזט אשר וחלבוונשליל

ען7 דמו אבל סותר דחלבו רננו וטדנקט ז'ל הרב לשון ע"כ יהורה כר'וק'י"ל

 שהוא ועור אמר גירו אבל כיתר הלבו דרוקא דם"ל סשמע בברייתא איתנהו ותרווייהו מותר וגידו דחלבו קאטר ולאאסור
 . כבר שכהבנו כמו דשל'ל בניר מאיר כר' רהלכה שדעהו נראה בשליל נוהג דקתני הנשה דגיד טתנל הביאז'ל
 הד'ן והוא שחיטה מעון הי תשעה בן בה וטצא קרעה דקתני שחשה מעון חי ת'יגה בן מטנה וריציא הבהטהמתה

 בשח'מתה שנפסלה כל יהושע ר' סשום 'שבב א"ר כלל השוחט בפרק וכדתנן שחשה דאינה בידו ונחנבלהלשוחט
 . וסעקר נמהר לוטר צריך ואין  עקינא ר' לו  והורה טרפה להפסל לה גרם אחר ורבר כראוי  ששחיטתה וכלנבלה
 הבחסה את השוחם . בנו ואק %והו ס.טום פטור והמעקר והנוחר בידו ונתנבלה השיחט בנו ואת אר:ו בפרקותנן

 שחיטה בן אינו שהוא לפי נאכילה אסור לכ"ע מת תשעה בן או מת בין ור בין שמתה בן בה וטצא מרפהונמצאת
 תש;ח בן בה מצא אם אבל היא דמרפה באכילה להת'ר באו לא האם שמימני לפי באכילה םתירחו אטו שחיפתואין
 האוסר לרברי חי תשעה בן בה ומצא רמרפה את השוחם אםי א"ר המקשה בפרק דנרסיע שכו בשחימת סותרחי

 זה ואין עצסו בשחשת כאן מוחר א% בשחשת חי תשעה בן דאטר טאיר ר' לרברי כלומר אסור הטתיר לרנרימותר
 טתירתו אמו שחשת ואין כשחום זה דהרי אסור זה הרי אמו בשחיטת חי תשעה בן דטתיר ירידח ר' ולדבריכשחוט
 הכי נמי הסדא ורב - כרבא וקיי"ל . להאי ליה אית 0'טנין ארבעה טתר המתיר לרברי "" אמר רבא . השדטרפה
 אית %טנין רארבעה שטעתא להא לה וקאמר דיתיב אסי לר' אשכחיה ז'רא ר' סליק כי התס נסי וגרסינן . ליהאית
 בשחיטת ניתר אינו למה חי תשעה בן בה וטצא  הטרפה  את השוחמ וא"ת . %שר עחנן א"ר וכן חשר א"ל להאיליה
 העובר אבל באכילה אסורה שנמרפה והאם ליפסל לה גרם אחר שדבר אלא היא רארה שחימה מרפה שחיטת דהאהאם
 'ועילו שלא כמה עונ- לעובר האם ס'טני יועילו שלא לוטר נפשד ואם האם בשחיטת ניתר אינו מה מפני טרפהשאינו
 דבר בה הטדולרל האבר ואת אותה שחשה טרוה אם לחכמיס טאיר ר' להן אטר בבר'יתא שנינו הלאלעצטה
 מן חותך שנינו שהרי מנופה יוהד גופה  שאימ על טצלת הרבה לו אמרו מפה שאינו דבר השבר את תטהרשעפה
 או לכולה לעצמה מועילין האם שם'מני דכל י"ל . באכילה אפור הכליות וסן הטרול מן באכילה טותר שבמעיההעובר
 וכדאטרינן שכמקיה לעובר טהךלין אין כ% עצמה םימני יוע'לו שלא לטה אכל שבמעיה לעובר טועיליןלמקצתה
 נאבילה טהייהה שאין מאיר ר' מוהק שהשה שמה ר%ויה שאינה שחימה טאיר א"ר לכל לא אבא א"ר הדם כםויבפרק

 היהני שחימה שסה ראויה שאינה שחימה מאיר דא"ר כיון םד'א חי תשעה בן בה וטצא המרפה את בשוחטואוקיטנא
 להשאין שבמעיה ח' תשעה לבן כועילים מרפה שסיטנ' אמרו מע וגדולה . קמ"ל שהשה ליבע' ולא אטו שחשתליה

 כטשא מלממא מהור מע ואם שחשה טעק חי תשעה בן נה 01צא הטרפה את השוחט הסדא רב אטר התםדגרמינן
 כדרך באכ'לה להתירו שבטעיה ל;ובר שעילים שאין אע"פ האם שסיטני לוטר רחטנא גיה אכשר סיטנין ארבעהס"ט

שאץ



 הבית%ק חמישי שו שני בק הביןמשמרת 120 הקצרגית
 סג;מ? 6מ ;ס!מט דת1ן סק'עס גן יע)ין ס":ס כועבעוך גג;מס "ח ס5ומס ז"ט סקו;ן' גן )ע~ין נהג כ71 צ שן4 שד.א גהמה מ.וחות
 1מ1" "הש "5וס ,סייג 5מי;ס מעון מי ה5עס גן ןמ,,נס 5וסהאובתפוסותנת

 .., בה ,.כי" י:י,י, ,חיג סחיטס טטין חי הסטס גן גס
 ,6סגיהי

. 
 אף:::: ס"יעס ""ורש ,חכמ'ס מ"ר רג' גנ,דגרי ו6ה ",הויסיס י,

 ;לו
 ,ח.רס סניס חתס גן "פילו "ימר סו,רי סמט,ן רג' טע;רמ, "ת, 5ה)יף )ק"יס גו" ,נס ;ג) מנג'ס 7גויס סיגס הכותב אמר שריא 6'

 מססרהו 6ע, סהיטתגיוס י.סמגר)5ון 6יסה יי ש'שמ.1
 יצת0 קםמיס

 מי0"
 '(י וייין ויס"יןי!,"מרנן לדועיר שח'מה הוא וטעון לה נ!זעילים שאין ,טסי מקיי יכמ

 'גנת' ניגק ,ס,ש סח'"סעע.ן 4טוצ'אין האם שם'סנ' לפי מנמא אינו מת 4שאם ג55'ס; ;"יייכו גן י"עש'. ,מ.וה גוז .נו),,6
 נציעשה::ן9 הב את השיחם ת'ר מצ:קוה צא,יונ:נ4::טסן:,:ג ל'ס "גז;יס גי י"י""עי':ן בפרמ נרמ'נז . הוא רמרפה נבלה ,4אוו!ובוהיי ;עין מר"'ק 5פ:' "," 5ה,;ס ;;ון ;,':1);'
 ;קג גן וץ ק7מל'ן ו"ף ע"ג "ו"ו מ,1!7.ן4מיו

 7)" ;הטיסי, דמרב'נן ויל;"ג באכ'לה אסורה ענה דסית ןנה ומ7ק"
 ,סיס'ת;טן מ;

 כח.עס געי )" וע"דתעקר הא האבלו רהווה '"רי%,י ווה רלךיהיו!ירא 5מעו, ;וגניס מ;,, סרס: ,סשו, )מו5 5",ןגפו5
 )ימי וג" יו7ע ו"ס"ץו );יפ; 7מ. וא נ7יק;ג:ו:ת מני14:5%ק כל פדכתיב התם יה:ן דך' מעסאנ!פיעךק ;7'ן סמן ק7ע %" ,' 4 ט%'ן "ץ ;ג' וה'י"מ

 י ::(11'ין4ין ע.שיצ לקעסר. פרה בטי קייט הכ' אי יאקשינז . ייכא :ה:הוש נס ::נןצ מ.ססקלו "ין 7רס "וו"פי'.ס;ס בכהמה פרסות בעינן פרםה טפרסת ונרל!ה
פ1מוט בן בר"ש ישסעאל ר' דבי תנא האואנ!רינ1 וג"ס 7יס "1 סמ!.7 "ס 5נ'ר'ן "':ן 1סיו",ס "ותומ,5ן,ן  דליכא ואע"ג שרי פרסה דאיכא כיון כלומר תאמלו בכדע!ת פרסהלהחי וס ג'ן ימ,ון ו5; )"ו 16 ;סג.ן יקנמס 6ס .ויע5"ע,
 גם אסור שהוא יינה דמית נקמ דיקא ייחנז ףרי בתיספתץ יכתיב . פרם"ץ %ע:ו נ':ןצ%נ,:יצ:י::ב:צ:ומ:1
 לה שא'ן או ינה כרגלי  שרנליה בהמק בה מצא אבל העולם לאויר כשיצא עיקל ז;י,ו )ומגי5ן 5מקוס כוקרן ", ~ומנ 7;'עו"ורגן
 לאויר כשיצא מותר להיוה שראוי סה יוחמ ר' טיעט דלא םהקרת כלל,-גלים ניס "מר ;זגר "," ג,6 סמ';כ יון פמס נס;,ן"ל
 % יונה דמות שרגליו עובר נקט ולא יונה דסות סרנקט לך ותרע ה"ולם "," סו,יי מס),ען'ס ;" 5גקג "0,5 שש ,ל)של
 ליתסר רפרה במעי הכיקלוט אי דפריך והא . כלל רגלים ;צ עיברשאץ ," ""ר מרסוס %,1 "ת למ ס7שס "תטוס

 אליבא אנל פריך קא העולס לאויר כשיצא ליה דאסר שסעון דר' אליבא";יי
 פרשת בעינן אטרינן דהא קצת זה בדבר מנמגט ולבי . דמותר פשיטא העולם לאויר כשיצא אף דשרודרבנז
 פרסהע רכהיב דטשום ו"יפשר . וליכא בהסה דמחן בעינן והול"ל פרסה ולא פרסות לא בעינן לא דבר'הם ולפ' .וייכא
 רהא לי קשהש דא:תי אלא . וליכא בהטה דמות בעינן שאטר כמי זה והרי פרטת נקט בבהמה סימן דהםבקרא
 סאיר לרבי טאביי פתנה בר אדא רב כיניה בעא ה0פלת בפ' התם דגרכינן בע' פרסה דוקא 'והנן דרבי בנדהטשטע
 לי תיפשוט ואמריק . נאנייה לאשתרו" מינה נפקא טרו בהטה כמעי אדמ היא מעליא ולר אדם נסעי נרג!הדאמר
 פרפות ילא א'כא פרסה לא ההם ומהררינן באכילה א%רה יונה דסות בה וטצא הבהמה את השוחט יוהנן דא"רמחא
 בן ולא פרסה בן לא שאינו מין רמוה בה שמצא רכל וי"ל . אעא סיהא פרסה ליכא רפרסות נהי הכא .איכא
 אנל שרי פישת בת או פרסה נת שה'א נהטה טין דטות כה שנטצא ובל ואסור יונה כרמחק הוא הריפרסוה
 י לא או פרסה כתר אזל'נן א' לן מספקא כארם פרסה לו ש'ש ס'; שהוא אע,פ בהמה רמות שאינו מה בהבשמצא
 הבהטה את השוהט . ולחומרא איפש'טא ולא בהסה במע' ארם דמות בשם3א טתנא בר אדא ררב בעתהוהחנו
 שילרה פרה דבכורות בפ"ק דתנן העולם לאויר שיצא לאחר אש' חנט'ס וכרברי לכ"ע מותר זה הרי קלומ נהומצא
 הולר שיהא ער פעט.ם שני חמור ופמר תפרה חמור ופטר שנ' הבכורה ט; פטור סום כטין שילר והמור חטורכטין
 שילרה וטטאה באכילה מותר ממאה בהמה כמין שילרה טהורה כהטה באכלה הם ומה חמור והנולרחמור
 ה"ם סנא בנטרא עלה ואטרינן . טהור הטהור מן וה'31א ססא הטמא מן שהיוצא באכילה אסור טהורה בהטהכטן
 אתה וא' פרסה וספרים נרה טעלה שהוא לך יש הפרסה וטמפריסי הגרה סמעלה תאכלו רא זה את אךדת"ר
 הפרסה וממפריסי רגרה סטעלה וטא' . המהור טן הנולר מסא אלא אינו או הטמא מן הנולד טהור זה וה ואיאוכל
 מטהור ה%לד טמא ואק מטא הוא הוא מטא גסל ה"ל תאכלו לא הפרסה וממפרים' הגרה ממעל' הבא דברה.ק
 כאן וער רשרה סן הנולר נמל ואחר הגמלה טן ה%לר גמל אחר פעטים שני גמל נטל אוטר ר"ש טהור אלאטסא
 בר"פ וכראסרינ' שר' אמו במע' אבל אמו נשחטה שלא ער העולם לאויר בשיצא אלא שטעון ר' אסר קאלא

 דסרכיק כלוטר שר' אמו במע' אבל העולם דיצא.לאדר תכא ה"ס אסור פרה כן קלום ר"ש ראסר אע'נהסקשה
 שקץ ולא כבהטה בהטה ירושלמי ' שר' העולם לאוק- י3א ראפ" כרבנן וקיייל תאכלו בכהטה מכל רה,תיראליה

 תסן שבתטיה ותולעש שבאוכלוסין ויתושין שבערשה זיזין לבין בינה סה בעי הושעיה ר' עוף ולא תאכלובבהטה
 מעון חי ר1שעה בן בה וטצא הבהטה את 'השוחט הטקשה ב% שמנו . כוד פקתה בן . בגופו א'נו הכא הןבגושהן
 חטש בן אש' אוסר שזורי ר"ש מטהרתו אש שחשת אומרים וחכמים ר"מ דברי בנו ואת אותו משום וחחבשחיטה
 ע"נ הפרים פפא רב אטר וספרקינן ת"ק החנו שצרי ר.ש בגם' עלה ואסרינן . מטריתו אטו שחיטת בשרה וחורששנים
 אעיג סוהר שןרי ולרזש העץ מראית משום שהיטה טשן ק-גץ ע'ג ו%הפריס כל דלרבנן ולוטר בינ"הו איכאקרקע
 הוה אבין בר ארא התם רגרס'נן כרבנן קיי"ל הלכה פסק ולענין . שנים וחטש ארבע בן ואפילו ררבץ לגדהפרים
 אמר חיננא בר רבין והא ליה אסר שחטיה זיל ליה אמר אשי ררב לקמיה אתא דובא עליה נפל פקועה בןליה
 כי אנא ליה אטר . כטוחו הלכה שזור' שמעק ר' ששנה מקום כל אלא עוד ולא שוורי כר"ש הלכה חנינא א,רעולא
 בלבד סקוסות שני באלו כלוטר דטאי של טעשר ובתרומת בממוכן שזורי כר"ש הלכה יוחנן דא,ר לי כביראהא

דיכה
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 11 תשעה נן בה יס?א רס"י );,ן יו5ס 5סס ,גנו רומ ועוה ו0 ג,6 ט:הג וג)11 5מו, 6)י ס:ימ:.15 ג0:ט מת'ר 5ח: 5ם 6.טי 51:י ט'י מו 6מ)מד.ן
 ),חרי ט,ס: ס,5 נ',161טר

 .0ה פ;יע גן :קרא וי ס"ממ ו!5 ;וד !סמיוה 'גו, ס'ס י!, ט:י1 ס5מר, 1") ,;ויג"ס ,3!3י ניסטי6 ע'סס, 5י ט.קרו ",
 ננ. מיל:יהוי'סש ספ:ימייס ,5גי.ס ס5וס סגיפ 5ס )ו7ע ו!, "י ג!נ77:ו1:7ג6יס 515 )6:ר, ;)6 ו5מי 611:1 37ר וסהק: ,ס1ס ,חס3!1ט:
 5:5 זת')ן יריסן כטז חטך'פ

 סירט"
 נשה'סה מוהי "יק; 5,ר, סגפ.ר~ן 1עוד גגי גנ7.ק; 7ייס.: ו57י 57פ,ט !5ו5ס 7י:ט ;ט; ג7נר 1'ס

 גב. על הפו.ט . מם 5,קו 5ו;יין ;ר;ס ש'מ,י ן;6. ויס מח.יס ,גע';ן מיטתלגע':ן

 נצטך%גשש"ש" 7לשס 5ו0 :בק;ס;יוסמש כרבנן הלכה המקומות. 1בשאך ה'כה,כמות1 ס,5 %5סה-5';ט'יןני~ם
 ?ן מו,ות טשופ אלא 05 גסג 05 יור 06 סק'ע;נן הא כי לן קימא והילכך . עליה דאיפלינו ;ג:טס ;ל, סח.ט; כ:).סח,ט:
 געלסא י:בשו 7.ון גוגר ס'ס ט;הנ מ:*')ס טרפותו ולענין : הוא בתרא אשי דרב טרי;ח 1')י ;"ך 1ג1וע!מ5

 ב:ן :ו ::ש:ם ן::::ע'ןי'ןי.:ייי:':,1;,ץ כשחוט הרין דמן כיון זה פקועה ובן של ן)י,,י : )ר.קן 3י יסגט 1) הואש
דס~יש קמס:י ס7ור;יס י,ש ג,וט,ך בלבר העין סראית דמשום אלא הואועומרמ.נו

 ), ;:י:,סו ן2: ט::~י2: שהוא ז"ל רש"י כהנ וכן . בו פוסל טרפות דאין נראה . שחיטההצריכוהו

 ך)י
 גהג'גג) סג, ,נ5:תו;י מסע" גינ[,ו!6 ו," גי7:נע,ון שלא וטרפו רובא עליה אבידדנפל בר אדא דרכ זה פקועה בבן פ"ז'ל תז,הת ג:')ן

 כזע ~;גי ומסיס ך7ע" ס;מי 1יש לן כגי ה ין5גף מה שעיקר לפי גשחימה אשי רב לו התירו ואעפ"כ לחיוה עור 'כולהיה
 : סס:, י,-ניב:לענ"ן.נש:טישב והכא שנמרף יורע אותו הרואה שאין העץ מראית משום טרפהלסיטני ,ל'פ" "וו:ס גסגין גט)ז"ג" 15 שסי ;",יש שאיןלחוש כלל אותו אוסרין ~ךן טרפה ס'מני אבל מעל'אבבהמה ינו:יוה::,ז :2 :,6 :לז 5ן:ן :ימיך'1גן לאיחלופי ואיכא העין טראית משום אלא אינו שחיטה חכיךםשהצריכוהו
 קנעס!5 עליה דנפל לומר מראיצטריך . עיקר נראה וכן אותו מלטריןריטרך

 ג;נ"ס'
 ;פק,ה.ו 1,737' לו6 ;וז; ;;גר 1ע11

 ההוא לימא שחיטה ענין סשום ראי מינה נפקא ומאי רובא עליהדנפל .ן;י נ, ס'ס ;, ,י5. 5'ט סי.1 י5.י !;ק, 3ןכ',ג'1 לוסר הוצרר למה זה רבר להשמיענו הנסרא בעל נתכוח לא ואםרובא
שי ' "מיט "ש ;סס; ' ש;

 דלא נראה נ"כ שהיטה הלכות ולענין . שחטיה זיל ליה ואסר אעד דרב לקמיה אתא אבוח בר רבה ב' דהוא' פקועהבן
 מלמרץ לימלר והבא זה יורע ריואה שאין פגומה במכין שהטו אמר וגן מותר דרם או החל'ר ואפ" ביהשייכי
 משום קיקע גבי על שהפריס מכיון אסור שהוא ז"ל אלפסי הרב הורה חלבו ולענין .אותו

 רס'ח*
 כהמה בחלב

 פקועה בן דקלומ כתכ ז'ל והרסכ"ן בישרא עקור' שחיטה כע' קרקע ע'נ הפריס נרולות בהלכות וכןדעלמא
 בקלום מודים הכל אבי' אסר התם גרם'נן , סוהר נמי חלבו בסמק- קמן למיכתב כרבעינן שה.טה בלא מוהרשהוא
 יש אינשי לה רכו' סירכר רתיסהא מילתא כל מ"מ קרקע ע"ג דהפרש אע"ג כלומר %תר שהוא פקועהבן

 תרי כל מ"מ מותר שהוא פקועה בן קלוסה בן בקלומ מורים הכל אביי אמר דאמרי אוא כהם שכתבספרים
 הק:ה ואטו פקועה בן הוא קלוט שאותו מפרש ז'ל וריא 1'ל רש'י בפ" היא וכן . אינשג לה דכירי ס,דכרחיטהי
 דליכא פגךעה בן כקלום הא רבנן שרו פקועה בן והוא קלומה בן בקלוט דרוקא זו נרסא לפי ומשמע .קלומה
 אחר הולכין רבררבנן לקולא רכלישנאקסאעכד'נן מסתברא הלכה פסק לענין ומיהו שרו לא תימהא חראאלא
 הכל אביי אמר גרים והכי דאמרי איכא גרש לא ז"ל והר"ז ' העין מראית בהטום אלא דאינו קיל זה ראשורהמיקל
 ואם . אינשי לה דכירי מירכר דתימהא טילתא דכל קרקע ע"נ שהפרים עצסו פקועה בן ולענין ורבנן. שזור' ר"שהיינו דאביי בםקצתהנוסחאותופי'רהכלםוריםרבקסייתא נמצא וכן מותר שהוא פקועה בן קלוטח בן בריוטמורש
 שהוא בו מודימ הכל פקועה בת היתה קלוטה של ואסה מקלוטה שנולר קלוט שריא אלא פקיעה בן אינו עצסוהוא
 הכא אסור ובנו סותר הוא שזורי רלר"ש רשמר זחנן ר' טורש וסאן . אינשי לה רכירי מידכר תימהי תרי דכלמותר
 שהוא ועור שחיטה טעון שהוא קרקע ע"נ רהפרש דאסרי ל~בנן ואפ" תיסה' תרי ואיכא הואיל מותר בנו דאפ"סורה
 ובבן רשרי מורו רבנן אפי' קלוט שהוא סמש פקועה בן שרהולרבריו תימהי תרי ראיכא כיון פקועה בן אעועצסו
 . שרי נמי לכ"ע ה.מהי תרי דאיכא קלוטה ואמו קלוט הוא אם הנולרים כררך שנולר אעפ'י פקועה שלבנה
 לו אין הולר האב לזרע חוששץ האוסר לרברי מעלייתא אכהמה ראזיל פקועה בן משרשיא רב אמר התםנרסינן
 כשחוט הוא וריי בו נורנת שח.טה אין האחד והמטן אסו טצד א/ מימן אלא לו שאין כמ' ליה רהוה ז'ל שרש'יתקנה
 שהראשן מזו גרולה שהייה לך שא.ן רראשון מצטרף האחרון זה סיטן ואין א' בסימן הניחרת בהמה לך ואיןועוסר
 עליו והקשו . רחמנא כיה אכשר סימנין דארבעה לעיל רטהניא הא ליה לת סשרשיא ודב . משנולדשחומ
 כלל ביה שייכא שחשה ואין שחוטין מהצ'תן כאלו נחשבין דשניהן לה אין אחד סימן אפ" זו דבהמהבתום'
 את בשוחט אלא ליה אית סימנין ארבע אסרו דלא מורה בהא רחמנא מה אכשר סיסנץ ארבעה לס.רואפ"

 כשחומין נחשבין הרי כאן אבל מרפה האם שנמצאה כיון כלל כשחוטין נחשבין העובר סימני שאין לפיהטרפה
 שחוציא עובר דנבי לך ותדע . כבר נשחטו כאלו אותו רואין שאנו בסימנין ניתרת הכהטה תהא ה.אך וא"כ .לנמרי
 ליה לית האי טראטרינן לעולם תקנה לו א'ן היוצא דאבר משמע חלבו לגמע דסהו בעייא גבי המקשה בר"פירו

 נסי ולדירי י רחמנא ביה אכשר ס'מנין ארבעה כס'ר רלא ההיא איתא ז"ל רש" לרברי ואלו בשחיטהתקנתא
 זה אף יכול מותרין למקומן וחזרו לסחיצתן חוץ ש'צאו ובכורים שני בטעשר שטצינו ל% קתני בברחתא דהאקשיא
 שוב שנטרפה ביון טרפה סה כמרפה רב אטר נמרא טאי ואמרינן מרפה. בשרה ובשר ת"ל היוצא אבר כלוטרכן
 ומשמע לעולם היתר לו שאין ליה משוינן סטש כמרפה אלמא . היתר לה אץ שוב שייא כיון בשר אף היתר להאץ
 מעלייתא אבהטה דאזל פקועה בן לה מפרשי כפשמה הכא אלא אש בשחיטת חציו שניתר כען עצש בשח'טתאפ"
 סיסמו בחצי ניתר אינו ושוב נטורין כשחוטין נחשבין סימנין רחצי תקגה לו אין הולד האב לזרע חוששין האומרלדברי

ולענין
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 '"ן"1.1'1ען" גו;1(,'יעי.,%"ןךמג :'צג ע14". ,ה% 1ן 'ךי:':5 :'לי י.י."גךן,
ף!,ושקךןזכ[ן "י" "פ;ו שי;ס טעל?ן הנהס' לעא  %  :ןי!ןר'ן'י 
 3מי סנס טע;ריוק נמק.ס 46 2 יק :שצך צן םם1 ,"[1 %"" סתס יסי6,. "תו. שו גנמ' "מט"סון
 נ! 7"7יגס מ"1 גמפ!

 סס,"
 י:צ,צ,סנ:סיתקע שסא אם חוששין אנו אין כלוטר מכרשטקיטי י?ך':שינה גטעציס פת2:צ " ה 3שי4 גתש,ין סמטה'ן ,לן ס" יס טפני בתוכה הנשה וגיד לנכרי יך אדםשולח 7יסר6! ;משג6 "תהס

' ':ה:ג~ךיג ע'ד 5%12, 'ל,1ן,, ן  11,""1 "י::ים,ו 
 "ס 7סגופינ,ס

 6יה"
 4כעפך'ע:נקי: בטכחי מכי'"ז :שאיז ינכי':'ז1.ולי'לשסעתן! ג7י,ט )י "מר ;!ס ת,ין 7קו;ס

 מינ "נג,ןמ%קהין צצמם בבתןג הנכיים ימנבמנביית קג'י,סובב%נ רמין:יס:נם'גגיויהתצ,

 .ין.ני'וייי.ז. ש עע '"",'"ו,ן-,יל','ן
 תויין..!דע,4סון שהרבר ולפי ן. ןיטשלך:וללנכרי:3;::ע2':כנ",ילג'מתע,שגה"'

 . סת'סייה

 '11,ן נ,, ען 11;1'ן"ן:""'יין"י,'"ןייךןי".:וג.יי ושני ',:ין,,ל,'"1ן'.,.':י(.,':"י,
 _. %י'פן יחוםטנכרי"אוחון 'שי

 1['עו3תע)6י26
 ןי:ש 5ן )ססג.ת 6)" הזן הסני;נ סמר יעל מהן יןף :גןצן; "1, י5'מ6י%ס,"ן,,צן'"צטיעצלצ:צ

 !מתר)ען 'הריס גית.ס סיקה3ס שמא יכר'זו שאמ חששו נ(קוטהןונ(קצון סגת!כ !גמ! ונ6יסורג3גת7;ס גגורס מח;יק,ן7"וקי%
 ג,יס "נ" "גןג"נוי

 גה7"
 1ע1עויק י63":ת רילסא סבר רחם ונראמרינן וכני ילאתי :ש גמ!;ר (,ו,,;ו

 יויע פ'וע ו3גרי יהח,1 )ם ושלא לעולם להכריז שלא והנהעו ובנילא

 ק.הרין4איןאלא
 "ך6י.ננסת,ן שצטרפה חהטשין םרתואי! !טסכללילו1חין

 פא" ו".נ"4:.ייינ':ןי:.!.ץ'.ןןי:,,יןיי:י:זםן%מ,ן; 'ן-', ',, יי '"י."'"ג!."',:י." ::ין':י(ווני
 צ*מיגהמן':גי% שטא גזרה מכריזין שאין בטלים -..-:א י עליה למססך ישראל אתי לא נכרי להסההר
 6ח' תגריס קר6) )ש דיסינ חזי אי טהן לוקחק אין סכרקין שאין שבמקום ואעפ"י כלוסר ישראל בפני לויתננה
 מנו מימר הות דמדפה איתא אם רטבר טיניה למיובן אהי חבריה ישראל לה רההבישראל
 טכריזין שאין במקום למכרו רחירו שלא סבור הזה והסחרץ טיניה ואזבק אחזור שלא כדי חברי 'שראל לי אמרהוה
 סבר ישראל חזי א' ד'לטא חיישען מתם לו כנרה דא* הרואש גות סשום הא טרפה של בטפרשאלא
 לו נותנה ואפ" כגנב עליה יתפם שמא מיסחפי הואי מרפה אי אטד דסימר מעיה למיובן ואתי היאכשרה
 כמהגה לו ו%תנה כשרה עק- ששולח סי והילק- טמ% בוש וריא פרפה שהיא יורע לסחרבטתנה
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 %!4ישן שך ק"ול."זי"ין: ךענ: ;י ,,"יי".לו']:"ן; שן,8ש'שאשץה5
 פש, שיין:; יגם;"":ןןןילט"א,.ןמ'ליג~לוך-";.ס'י,' 1"1,צ
)נמג.א

 5נוי ' י.1 י6:
 לו

! צ ה ואפילו מיניה אתתיזבן בפנילא

" -" , 'נ"ג "י" י-'השומינ; " ' - "  
 ים ,מ'סויון 7'י ס !מויון; "ץע': הין,:ןצ גקע6' דאסר וכדשמואל דעת נניבת ישים אלא ר,ג ,גגעס רנר', יגץ"יני

88888ש8ו
 )ייי,(-י,4,.יי~

88שששש 7!6 :יס י2:; 'ןקס:":%צ ןת2:"פון ",נ:: ראם רג?רו סתם מתן או במ.כר אפילי ::ייין יזע קנ. י:" יע61%ייל.. פמויס י .י.י.,ייי..יי,, טש, יי ,".י :::ז;5,-.י.,1.ן...,., ש ],י,
ץא א א  

 6פ)ש
 הכל הוא מכריזין שאין דמקום רכיון כלומר מיניה לם'זבן אתו לא הא מכריו'ז שא'ז סטר פס61 טטט

 "תויס ?ע ש 1נוניי סוסס ניו מעוס ),ט!) 1וין השגס סוסס ניד ממוס )יט!) ~יך 6ק ס)עס !הנר! ירן י,סייה ש!ש ,4 ),פאופ)ה
 י6ער !6) ),סר6ל 1יתלרוכ יח!!י סע6 !5הו סעמעיסו מפני 6הן )ננרי וסוס!ח ננפמ מ!כר,ן 6ע 6ערו דגריס סוי !עטי סוסס נז מעוס )יט!) 1ריך6ץ
 יהו!ר סע6 ירךגי !ע1יעת6 ענרי,י! גס5ק ט)ס 6סי לג !שקעס נגיס )! יעגו! סע6 !5ח.1 ס5!נס'ס מסנ' לוזי 7גייס ל מסני גסי גוי1ר )י קה )נניי5לס

 קר6) גקוי )1 גסמגרס 1ויר6)יפקרוס
 ,וקוק י"גרי מן גער )יקח וח!ר פ6 עגלחק מ"ק משס וס6 ייפר6) 'עגרוק סע6 )מיהס )יג6 קגי וגל1י

0מתל
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 נצמססנ:נ::נ: ב לגנוממט
 רלסא דעת בנניבת דשסואל ההיא תלינן העי דפלע סאן ליכא רבטפרש אטרת דאי ק'ל אכתי וכךהו אסור, השטשדה

 הנוזןדפתן ייכבשר
 ך

 העטיבא לא.ה עלן "נשנפל

 מרצץשיאון כמו גרם" ישראל בפני לו כשמכרה אשי ובירב אסור ובטפרש ישראל בפמ לו מוכרה ש בנותנהט,מ ל' ותלינן כהכץ שטואל לכךתוהי"רת בעי דלא וה"פ רחי רחשש כלל ליתיה דסתנ% באוקסתאליה

 ראה-י בו אץ גמב'ר סשום ואפילו סותר ישראל בפני אפ" ובסתם גניב'ר סשום כזה שיש אלא הש כשרהבספרש
 : וברהי עיק- וכ'נ הללה השמזות טתוך ההיהר על המנהנ להעםיר שרל שי , בנסרא וכראיתא נפודהסמי
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 עט6ס "תצפס מ"ץ

 סעלה פרסות שמע ושוסעת פרסה 0פרסת ברמה וכל שנאמר בתוהה נאמרו בהמה סימני : כוד בהמהסקמני
 שפרסותי בהסה ומצא בסרבר מהלך ה"ק אר'ה א'מ בפ' גרסען ' תאכלו אותה בבהמה נרה-
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 חחית בעיק סיבצלי יא אח-ינא מידי העי' לא טובצלהן מד1רה שהיא בידוע למעלה שינים לה אין אס בפיהמדק
 ספקא והיינו חיק"הו דמיבלע והוא . וכרוכית הדורות לכוללה שינימ לא ירל גמל ביז שיביר וף1א מסאח לאוואס
 י ב?יא טפרולית ול'נ נרם' כבית סובצלות , כרכוז דעיזא דדמי אחרינא טינא איכא ודילמא ואקשינן . ניבשולא

 בקידושץ כדאטרינן ' בראשן כלו' כיופדת מיבצלות ופ" טעלה כי הנסל ואת ישמעאל ר' דבי דתנא ס"ר לא נטללבן
 הלכוף דכתיב הוא דבוצלא לישנא אנם דהאי סשטע מאי אלא ומסא גרה טעלה לך שא'ן יורע בעולמו שלש הואגרח
 בעען כרוטק הני דשמותין ופירושא 3" כן רא.סו כאנסון אלא קאטר בלבר נטל ועא הוא דגתוכ לך פרמ לפיכך3טל
 פרכינן הכי וטשום השור כןיני גילר' נ'לדי דקייסי כלוסר חסדא רב ואמר . הוא כתיב דבכולהו וארנבת ושפן3מל
 טחורקין כרוכין כלומר בעינן חדוקות דכרוכות שור והר פרמותיה אם גמום שפיה כהמה ומצא בסדבר טהלךהיה

 כרוך כבנר סשטע דכרוכות טזה זה להת(לף יכולע שאין מטאה שה'א בידוע לאו ואם טהורה שהיא בידועסרוקות
 חדיק _ון מל טשדקות כטו יחדוקוק ק טהו שאינו אהר על דרטי אחרינא ט'נא איכא וחילסא . חזיר שיכירה-יא
 אושת שטחרקים כחדק מובם דעיובין ובן'ק . קיחיא של טפרים כי החזיר ואת ישסעאל ובי דבי דתנא מד לאלחזיר
 דחדו:ץת ש והרי - שם אותם שרחקין כ"סר לגיהנם העולם פרסה שמפריס דבר לך שאק יודע בעולמו שלים הואפרסה
 כרוטת ליה כדשנ' וס;יקיא , וסחדק,ת דכרוכות נלופר חסדא רב ואמר . הוא הכתוב פרמ לפיכך חז'ר אלאומטא
 כקרני מתקלפין לרכק דכרוכווש הטק?ה סבור ה'ה בעינן ופרסותיה גטוס שפיה בהמה וטצא בסדבר מהלךהיה

 דנרכין דאמר ה'שתא והילכך בען משא"כ קאמר השור ואם מהורה וערב שתי מהלך אם בבשרה גודקחהוכית
 הדורות ופריק ט( ליה לאקשויי הדר בינן טחורקם אחרינא טינא איכא ורילמא ערוד ששיר והוא ממאהלאו
 הרווות כרוסת דב'גינן ואסיקנא . כעינן עגולות כלוטר ב;'נן ואיתיכא אבי' אמר בחק והיכא ' דליכא גמיי לערורדדם'
 לאפוקי ההדורות טשור לאפו:ך חדוקות כרוכות . הקדו:ךת וערבי שזי הולך הבהמה בשר ששם ה;וקץ בכנפי חסדארב

 להז רוו'ת כרג1ס מעעא לאפיקי חרקיוץו רמיבלע והוא סיגו ממאת בין להכיר לסיטנין בהסה בכלל חיה . ניצד חיהס'טנ'
 פ" וה י אלא.רלאםיבלעחרקייףן הזרה-ות חחקות בריבות בהטה בכלל חא הט(שה בהטה ב"' רתגיאלנ~הירה
 .  אהרוישבוכםהנםנוםז שבמעהווועיסר.ורש"יפ"ג;נין שה שה- תאכלו  אשף הבהטה אח רמויב  לןטגא

 סלא ט'נקה ואיעקך גלותא ר"ט בטז יהוה כרכום עיוא ההוא חיה  כיצר הא ' ו%' ויחטה- וצבי איל . "ים ושהנבשים
 שרי אכהו דר' ברה שמואל רב אסר אחא רב דתרבא צנה חלבה טהורה חיה י לם'טנין מהורה בהמה בכללטהורה
 שלע במע. תשבע איש פי טפרי אנפשיה וקרי טיניה ואכיל שור חיב כל שנ' בהסה חלב אלא הורה אסרה שלאטותר
 דכיון לי ותסיול אבה1 דר' בריה שטואל כרב הלכתא מקזם בית של הג' בשער ששבאר וכמו . תאכלו לא וקוכשב
 כל הילכך גמרא קאטר היכי דשרי כרנה ב1א דקיי"ל בהטח בה וטצא במרבר סהלך היה חלב בנקורזה

 דשבלע זד1א זהדורות ירוטח נעינן 0יבצל' דלא דיכא ווהל מה1ד' דהיא י0ע'לה ;ימם לה 41ון סדוקות,שפר10תיה
 הלכתא דהכי דטשסע כרכוז דעיזא ספיקא והיינו חדקייצ וחלבה חיה מין 14 אסור וחלבה בהסה טין אם יורעואעו
 פסק טעיקרא ל4ו חרקייהו דמיכלע והוא אטר דקא הא וי"ל לו שיש כל חיה סיטני הן אלו דת'ר בקרניה בודקטותר
 . והרורות יחדוקות כרולות בעינן היק אלא הוא הג% דברי צריך אתה אין קרנים לו יש אוטר דוסא ר' ומלפיםקרנש
 חרקיור1 דסובלע בעינן כרכוז דעיוא ספיקא לי דאית ולמאן הקרנים על לחזר צריך אתה טלפש לה יש הפלפיס עללהזר
 . מהו טאי כרכוז בעי~א דטספק דטאן מעטא עקר הג"יי סיטע וק אלו וה"ק קאסר חלכה להתיר זעירא רכואסר
 טפוצלות קרמו שאין כל שכתכ זיל הרסנ'ס ברברי 4בי ותמה הרב וכהכ ומלפיס קרמס לה שיש כל סוהר שחלבהחיה
 ייחיז ה" כקרני וחווקית  השור כקוני כריכוח (יגי  הי אס  בשרה לרחיר מלפים קאטר רתרתי ז'ל טאיר בר' יצחקר'

 טרירה חיה זו הרי הצבי כקרני והדורות בהן שבלע החוק שפיה בהמה ומצא במרבר טהלך היה חסדא רבובראסר
 ספקו משום אלו הסיסנין טן ש% בנס' בארו והנה . עכל ל"כיר צריר אק והכא שיכויהויר והוא בפרםיזיה בודקגסופ
 בריה שטואל כרג ריכה לנו שעמד' ואחר כרכוז עתא של חלבה לרוזיר וקרנים . כמוהו בחעת זרן שהרי חזירא"ילו
 לסה פץזם וכדשלחו טותר חלבו כרטז דשזא אבהו דר' דאין כלל המלפים על לח~ר צריך דאין ואס" פלינ דוסארבי
 רעיזא ספיקא בפי' דל הרב נמתפק אא"כ , לכולן הוצרכמ בירוע קרנים לה שיש וכל קרנים לה עןש מסאה חיהלך
 הסשנין כל אחר להיר לחומרא הספק מן ופסק אתהו כרכ" שיש כל סשן בא פרק בנדה רתנן והא .  טלפים להשיש
 ספרא רב אמר זירא א"ר בנו ואת אחזו בפ' נרםינן ' הללו = פ" אה'ו ז'ל ורת'ם . היא דופא ר' טלפיס לה יש קרניםלה

 כלוט' מזבח לנבי יכשרים דבאלא עיז' הני הטנונא הב אמר 1 שיש דכל לבהסה בהן כיוצא שאין קאמר טשוניןדמלפים
 בהסוק עשר יצחק רב ראמר כיון טעטא מאי הם בהמה מין - לה עאש וכל הטלפים על לחזר צריך אתה אין קרניםלה

 חיחז בהריה להו חשיב דלא כיון והני לא והו הכתוב סנה טינייהו חד דבכל הקרנים על לחזר צריך אתה איטלפים
 איקא דרב בריה אחא רב לה טתקקז , הוא דעיזא שים פליג ולחוסרא אטלפים פליג דומא מ' חלבה להת'רסגי

 לרב רבא בר אחא רב ליה אטר הוא דאקו טינא ורילסא יצחק רבינו דברי ונראק . היא כ"ע סימן בא רפ'וטתנ"
 אשי לרב דרבא בריה אחא רב בר אדא רב לה ואטרי אשי בהמה לקרני חיה קרני בין להפר"ט בגמ' ומרינןטישקלינן
 דת4ו ס'גא 4ע דגרם. ספרים ו"ם . הוא דזמר מינא ודילסא הוא כללא אטו בגם' ואקשינן . כלל טפריש לאובטלפים
 אטר . נינהו רתאו מינא או גרמי דלא ספרים ויש נ'נהו . בעינן כרוכות אסיר וחלבו ומלפים קרנים לו ד"ם עזוהרי
 פסק ולענין - תרבייהו שרי אטימר אשי לרב חנן רכ ליה עז והר' . בעינן הדוקות אסור וחלבו דכרוכות שורוהרי

 ורבעא אחא רב דהא תרביורי דשרי כאמיטר ק"'ל הלכה דאין צבי ההרי בעינן מובצלות אסור וחלבודחדוקות
 שרי דאסיטר עליה דאסדלד חנן ורב להו סנירא כתתיה ד4וכא ה'כא כל הילכך בעינן הדורות מתר חילבוסובצלות

תרבועי
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 של,שי3.ת ראשון שער שליעהבית שערראשון של"טיבט:
 ט%" שם עור 61רגטס שרש יג1 גטפנר יס'מ1יגט,4יסנבשמעתא

 חשי,
 הואשון ושעי ג(ו,ס זג! ט"גו %נ %י

 ש%מ,12נסיש
 "':1ע!4 ג:שי. :ן מ: ג, ע, ג"ו גגו יגס"נו . חיה טין אומר 'ומי רב' בהמה מין הבר שון- סימן מיוי,:י והד 6)6יו:י

ל:נ: י ק :היב רבנן פריגי דבהא בנו ואת אותו ב%ואסרינן ט"ג חרס ט"6'נו ססשגר-
 '401 גר "0 לי " הוא בהטה מין תורבלא ג(דטתרגמינןסברי טמ6 סן,רם דמ גמהוי' סנןג11'

 ז!1ן "" ,:יי "י;! (נג,ו "ס,,
 שב ::ך סימני ג:י2:ד::%::גי2 :ן :ב:ן: :::י י::ג :נ::!ש :י ק; "מ1]ייבן "!י נס ג"מ"'ו ג"0 " %'"סש מין חיוח בהריה ליה דח,י~יכ כיון סכר ,ןנן,ור, !וסק יתירס 16גט !1 סש1ג)

 היא "הטה:צץ:2ע:::מ
 ,"יטתיגיץ"

 גת!יהן;גי' "סיה :ןיבנ:גמי:ייי4::: 1ס!הי . תייץיא
:ייס ' ' באתקפתא רנרסי שלנו הספרים לנרסת חסק 'סירס "1יע1'11
 דרב טשמע . בסטוך לעיל כרכתיבנא הוא דתאו סינא דרילמא רבלא עיזא על דאתקיפו 5ססר יי6 מ:)) נ2)ףקנן

 חיה טין הבר שור רהיינו דהאו דאסר עסי כרב' להו סביא נינהו דבתראי אשי ייב אחא "טרמ וס6 " י51ייסס62
 נרסי דלא 'ש ספרים טקצת ונץהו . כמת'ה הלכתא עסי כרב' ליה ומרסבירא הוא ו,רס)גד 6'נ, טת2 טוףוי'ג6

 ררבים כרבנן הלכה ופסק ליה גרסי לא ז'ל הרב רבספרי ואפשר הוא דתאו מינא ד'לסאתפרס
 הטמא טן היוצא רבכורות בפ"ק שנינו . כיצר אסה- ממאה בהמה הטחמק-.חלב אחר הלך תורה דבשל ועודנינהו
 הפרסה וטמפר'סי הגרה מטעל' האבלו לא זה את אך דת"ר מנ"ל בגש עלה ואכך'נן טהור. המהור מן יהיוצאטסא
 טן הנולר טמא אלא אינו או הטטא טן הנולר טהור זה ואיזה אוכל אתה ואי פרסה וטפרש גרה טעלה שהוא לך"צ

 תאכלו לא הפרסה וסמפרשי הנרה םטעלי הבא רבר קאטר הכי הפרסה וטמפריסי הגרה מטעלה ומא'הטריר
 פעטש שנ' גסל גמל אוסר שמעק ור' טהור. אלא טמא הטהור סן הנולד טטא ואין טמא הוא הוא טטא גסלת"ל
 וחר עצטו לאיםור חד ליה עכד' טא' גמל גטל האי ורבנן . הפרה סן הנולר גמל ואחר הגמלה טן הנולר גטלאחד

 ררבא בריה אחא רב א"ל . דרשי לא אתין ורבנן הנסל. טאת ליה נפקא ליה סנא חלכו איסור ור"ש . חלבולאיסור
 שרי מסאה דבהטה חלב אמינא הוה הכי לאו הא הנמל טאת ולר"ש גמל סנסל דרכנן טעטא אלא אשילרב
 נט. טהורה וככהמה הואיל סר"א איצטריך שלהן והקפה ורומכן צירן לאסור הטמאק דהניא שהא שנאטא'
 נבו ממאה כבהטה אפילו ושרי הוא הח' טן כאבר חלב והאי רהסנא ושרייה מח' דאת' טירי דליכא הואחרוש
 . וחלכ "ן מחיר ובלא כסף בלא שברו ולכו ואכלי שכרו לכו טהכא דשרי מנ"ל מהורה בהטה וחלב . קמ"ללישתרי
 כל טמא ואוכל הרורס עוף כל חכמם אמרו אנל נאסרו לא העוף סיסנ' טרפות אלו בפ' שנינו . כיצר העוףס'מני
 . טטא רגליו את החולק עוף כל אומר צרוק ברבי אלעזר רבי מהור נקלף וקרקבנו וזפרן יתרה אצבע לושיש
 בארוכה הכל כתבנו וככר הגרמאות בנמרא התחלפו גם הפירושין בהן רבו בגמרא עליה שנאמר ומה עמשנה

 בזה שראיתי סה וע.קר הספרים ונרסאות ז"ל ראשונים סרברי כיד' שעלה סה אלא כאן אכהוב ולאבחדושימ
 שהוא בירוע ואוכל הרורס עוף כל נאמרה כללים זו שמשנתינו והוא ונרסתו ז'ל 'וסף בר' סשה ר' הרב דבריהם
 שאינו בירוע טהור בסכין שלא ניף וקרקבנו וזפק יתרה אצבע לו שיש וכל . הטהורין בכל רוהם לר שאיןטטא
 בידוע נקלף וקרקכן וזפק 'י:רה אצבע לו יש ממא שהוא בירוע ואוכל דורם אוטר רג בברייתא וכרתניאדורם
 פטור ואכל דרס הרבש ברשות ארי נזיקין אבהע ארבע בסוף וכראסרינן חי ואוכל דורס!שרורם טהור.ופירוששהוא
 למטרף דרכיה דלאו חייב ואכל טרף דפטור הרבים ברשות דשן תולרה ליה והוה בכך שררכו מיעםפירוש
 דורם פקיושו והכא ארס שמטילין שרושו דר1:ם הגס וררוסת הנץ ררוסת רקהמ דמתני' דורס ושנוכעקולסךכל
 אלמא . ואכיל מריף אלא ואכיל דרש לא דזאכ אסרינן כיצר בפ' ובמק . הזאב וררוסת שנינו שהרי והראיה חיואוכל
 חיש ורמשים ושקצ'ם זבובין דאכילת ז"ל הוא כתב ועור . ז'ל ר'ת פירש כן דהחם כרורם ה"נו לאו דהכאדה-ם
 ע'כ . בררוסה לסשקי ז'ל רש" שפסק טה נראה שאין ררים דלסא סספקא ולא ואוכל דורס ליה חשבינןלא

 כלל מימן דלית הוא נשר לנשר דוטה שאינו לפי מהור אחר נסימן הבא עוף ח"א ר' תני . היא כך השסועהנירסת
 ליה דאק: השתא לי לטה רחמנא רכתב עורב כ! אם סתורים ונגטר . אכול אחר סיטן ליה אית הא תיכוללא

 ראק: השתא לי לטה רחטנא דכתב חגזמה פרם א"כ טעורכ סיבעיא.ועסר תרי אלא ליה דלית עורכ לא אמרתתלתא
 ד(רת השתא ל"ל רחסנא דכתב נשד א"כ . ועזניה טפרס וננמר . סיבעיא חד אלא ליה דלית אכלינן לא תריליה
 . אכול חר ליה אית הא תיכול לא כלל ליה רלית הוא נשר אלא . טיבעיא כלל ליה רלק: אכלינן לא חרלקה

 הבאק כתובין שני ועזניה פרם להו הץ ועזניה ספרס ניליף ה"א הכי לאו הא נשר רחמנא דכתב טעסאואקש"
 טטאים עופות וארבע עשרים מכר' אקשינן הרר . בעזניה ליתיה בפרם ראית'ה נסירי ופרקינן מלמרין ואיןכאחר
 הן סימנין וארבעה הן מטאין עופות וארבע עשרים יגמירי ופרקינן לחבריה דרטי מנהון חר רליכא א"אנינהו
 בהאי ורא'תיה בעזניה או בפרס 4וועה כהנך דלירעה וחר כעורכ זותנהו תלתא סהני ת:רי כעשרים הרריתל,:א
 רקאמר והא . דיקא גירסא והיא שמועה של הצעה היא כך . נשר רחסנא כתב מיניה נילץן רתימא טהו בהאילית'ה

הלתא
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דיבל
 כנ'5" ד'צ"

 ש:י ננזיה"י ס2":ק נ(א 2 "יא :1 הוא דורס שטא י"ל לפנינו הבא ששף נ"ל בהם בכדאין חנו שאיןסקוך
ח'יי"טי ראוה ס'כן ולאהר בפהורה בה טחויקין הץ רא'נמא תרנמלתא הרדהא

 לנו יש ובמ?רה לחוש יש לנו טםרו ושלא מריר בטהור אבות'נו ל% שטסרו עוף כססורת אלא נאכל עוף ואץשדורסת
 כל כי הקדסונים טוקנינו סאבות'נו בטסורת קבלנו הלוי הרז וכתנ ע"כ. בטסורת נאכל מהור ;וף לקמן כדאסרי'לסטוך

 . דורס שאינו בידוע כי בדריסקו להסתפק אין לאווז שיש כטו פומא שקורין רחבה ריגל כף לו שיש או רהבשת-מוסו

 זה בוטננו גם 4והו אוכלין א'ן אחר יבסקום בססורת אחד בטקום נאכלין עופות ש"ט לפי הטסורת בענין נס לרקדקףש
 שכיון בהם היתירן שפשמ טקומת א'תן על שסוסכין ונראה ' אחר במקום ונאכלין במקומנו נאכלין שאין ריבהיש

 .טטנ.עת 4אדת אזבלי  שאק המקוטזה נק ראיה אק סנ חשק טחדק שד5 סאנות'רן טסרת קבלו בודאי אתען 4יכליןשהם
 טסירת שיש לאלו קבל לא וזה קבל שוה וכל טאבותיהס בהיתין כסורת קכלו שלא אלא אישון על ראיה אעהאכילחן
 ראיה צת שיש ונראה ' ואסרוה דדרסה דהזיה דאיגטא דתרננול ככעשה דורם 4ותו ר4ו אא'כ שוטשן טאטתיהןלהם
 אין לאבו7 שלא :נהמ טקום אוכל,ו לאכול שנהגו סגץם ובומני שקמנא'  שריאן ובוטני יקני אטיטר אטר שאמווטטה
 כטרת שכך אמרינן רםיסר ז%נלין לאכול שנה% דבטקום אה"נ איתא ואם מלתא תל'4ז במנהג אטו ואקשינןשכלין
 בטקום שנהגו דכין לכאורה סיהא שטעינז אלא בירם טסורת שאין אחר 4רכלין אין לאגיל שלא שנהני ובטקוםנ"רם
 ליה קשיא קא דנהכו לישנא והכא ריא ראהז דל4צ הל וטיהי - לאגול שלא שנהמ לסי ואפ" אדם לכי טותר לאנולאחך
 הטסרט עץז יהורה רב אטר ' וויל ומוהר אמור טצרת יהם שאין לפי שכלק אץ וא* בטמורת אכלין שאלו סשוםד4ר
 לא דכ'ע כריסא בקיורא אמשר אמר חקנמס אלישר ר' בה שנחלקו לבנה סמנקז הש תו . הטמרע את כו לטהרכשר
 בירוקה רבי לה סתנ' זוטרא מר . דאסר אלישר כרבי והלכתא שרו ורבנן אסר ר'א כריסא בירוקה פליני כי דשרשפליני
 הלכה פסק לעני! והילכך . דשרו כרבנן והלכהא שרו ורבנ! אמר ר'א כרשא בחיורא פלעי כי דאסור פליגי לא כיעכריסא

 א'מ בפרק נרסינן . כעד אצרה מטא יף בעת . שרש כריטא חיורא אם'רא כריסא ירוקה יברא לטר נץ לאמיסרבין

 שסה היינו וחלמא , ביצתח זו אלא ליענה הם בת וכי - היעגה בת ואת דכתיב רוזורה כק מטאה לבעה טנין חזגןהאטר
 . קנה בת וכת'ב יענה כתיב אלא היא שירה טימר גת בעת ס"ד ואי י 'ענה ובמת השין השרה חית תכבדמרכתיב

 נינרי שטי תרתי ש'ט שיברן ושני תיבתע להרתי סיפרא להה דפיק הכאהמצי
 טפ1רשין דגים סיטני , ניצד דמם סיסני .

 לו שיש כל ובדנים א'ט בפרק ותנן ' תא,כלו אתזם ובנחהם בים'ס במים וקשקשת סנפיר לו אשר כל שנא' התורהטן

 . בהן  שפורח ס:פיר בו הקבועק הקשקשים הן אלו אחד וסנפיר קשקשש שני אוסר יהודה רבי . וקשקשתסנפי
 אלא לי אין בסיפרא תניוו והכי ' חרא אפילו קשקשת ליה טשמע ות'ק תרי קשקשת ליה דטשמע משום דר'יזמעמא
 אוטר יהורה רב' וקשקשת ת'ל אהת וקשקשת סנפיר אלא לו אין פנין ובים זו כצפת כ%ן ובסנפירין בקשקשיסהמרבה

 תחת ואחת ונט תחת אהת לו 'די קשקודם וכסה בדעספתא שסצאתי בטה אני תמה ז.ל הרטכן .וכהב קשקשיםשני
 טפני דילו במי%כווז ששרש וטה יזני "ו דאו לוכר לי יש הדחק וטיך . שנים אוסר ר'י גלו סנפיר החת ואחתלתיו

שבטקוטה
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 י""י ~ט מוהבית רמםבמיממתורת
וחקט"

 15" שהא גם-א הנכרי שטא חיישינןלא דאסאי כן לוסר למהורין דומן הטרוץ האבראשן ופלסורא באדא_
 ::ג ה:ן:: :ב היה אלו וטתקישתשם חיה היתה שלא ושדרה שראש כחב ז'ל הראב"ד אבל . להן היתהוקשקשת .'ה:פי :ך :מג ואקז . לישראללסוכרו כדי שם השל'ט שסנפקי בייוע טהורין וקשקשת מנפיר להס סצימ שלאאע'פ
 קשוש" שת' הצריכו לטה א"כ טטא דג צקי שם נחטן אדרב ואקשינן קאסר וטהור פלוני דג שהואניכר

 שא הקל.

 1נ:ף7ן-:: =" אחת אפ" בה שיש כל בפתחהות כלביות ראש דבעי הונא לרב דבשלמא וקשקשת דסנפירטמתנ"
 ::המגי:גו% שהקלו וךא קל ורא' אלא - היהתשתרי קשקשת איכא ובשדיה סנפיר איכא דבראש  משוםושררה
 ניבקה 5י ש:תק * אטר , היא דרבנן דספיקא משום בציר וקשיא קשקשת ליכא בראש רהא קעמא נחסן לרבאלא

 יאש~יעיע~:. יייי למבל סחלוקת דעולא משמיה יהודה סר קשקשת משום שדרה בעי וצנא דרב דא"כ לפירושולי
 א1: ג,ש: נחפן ורב הונא רב מחלוקת כלוטר בצירן קשקשת דאיכא רכיון כלל ראש בע' מאי היכירא משוםולא
 יח,ף שיי סי'י :הה אבל בצירן לטבל ה"ט ניכר ושדרה בראש דרב וכין סנפיר לו יש קשקשת לו שיש דכל טרירוראי
 ג:::וי: מך ניכר ושדרה ראש שיהא עד ב%פןד,האפור נסי הונא ררב בשדרה או גראש בחר טכשיר וקוהנחמן
 9/'עייו: ח:קץ:1י הוה טריש ז;ירא אטר , ואחד אחד לכל ונ.טלסא , לא ווצ שררה דאיכא ער אלא לסימר ה"ללא

ע::",:גגבל:' סשםר בכל לאדכורי מהדרנא לוכלשיש
 1יי::*ק7.!ת הלכתא והכין . מטבילנא לא בצין אש' לו אשר כל ובקרא באורייתא ביה דכת'בין סיסניןוס1י
 ושדרה ראש שקהא ש- בו טטבילין תורה לרגד'ל נמי א' וקשקשת סנפיר בין נמעי דלאמשום

1 
 ט5'י 5י 2"ז1'ךש-

 י:2:גיי"ת.קןתקש: אבל גופן אטו שירן דגזרינן האחד אחד לכל רגא ךב אבל סים! בא פ' ובנדה טרפהז אלי בוכדאטזא
ששלידאיןר' 1 ריני רבי דאי ג'כ הקשהעליו ז'לוהרמב"ן

לימע. כהבי י" ,
 גזם יגמגייג אחרים דניס בה שאיך וההע סהזרת טויר וכן , מהור ושהוא פלוני דג שרוא סכיר נשאינו מץנ"

 :גחהמ"ני"יי סתומה ודוקא הטףרן בראשן נינרק שאינן שאינו למי העקע משני כדקתני קתני דנים דסיסני ודאיהתו
 ש57ן ג ש"ם בשתן סכירערצא
 אס . אס--לש "ושת'ות ידה,על כ, כלביות אלא כלל אחר בענין מנתיעמשנמלא

 : :ד ::סן:: ' והשאר אחת בכלבוז אפ" טותרות היא סיטן שיה"ה ז'ל דגאתים בחבור .ראיזי שלא ,עטהקי(4ני
 קשקקים י ::עיש.ן בר חיננא רנ יתינ התם דגרמינן ' אסורות ' ול הרב לשון רכה עינה וצריכא ושררה בראשלרגים

 חף יא"ו טפ" יג'ס יתיב אהבה בר אחא ררב קמקה אידי או נופן ק להתיר מקצתן םיםני על אםולענין

%שנש  ש4 - :י4:":ג: טלן פתוחא מהן באהת כלבית תסצאת טותרין נכריס של דברים אלו מעמירין אע 

 יו ש"ש פ א"ל אסורוחמן מצסות משומטהז כלבץת שתיאו כל דנה מ שישדר
 גיך:ם קראי ותלתא מתרי א"ל הא לך טנא לאקש" כלבעתטיג'גיא שתי שריא כלביתאחתבחיהשהא

 א* לו ש" ב.וה . יתצן ול ושמואל מרב ל עסישז אחתובפהוחות בפחוחותכלדבסתוםהז כאן בסתוסותכאן
 צש פא פיה להתיר טטכץ אין דמם של %פז ולשץ רילמא אחת אלא בה לית אי היא דפתוחה דכעןשת'ם

 :הש71: גו:י ההיא התם דגרמיק . סקצתן אטו מלן רג שהוא ז'ל פרש" כלבית שם* ונפלה איהרטיאיזרומיי
 טשעף י""י ל" רב נפק לסיכרא דאתיא דצחנאתא ארבה יל ור"ח מסאין בשל גדל ואי% טהורי! דגים בציד וגד5סמא

 :ך1ו4:ךן2:%: אסר ושריא קולפץ בה חזי חיננא בר התא . הכל את מתיר טהור אחר ודג קטן מהור דג שהואפויש
 :נב סהנ,שיס בדוכתא סילתא בהאי דשרי איכא סי רבא שיהא בעינן טרופה בטרית רהא ז'ל הרמבין עליוהקשה
 יין "קה סיתית ילו ואסרי דרבא שיפורי נפקי קלפי רשביחי דגים דצ'ר דמון לי וניחא . ואחד אחד לכל ניכר ושדרהראש
 שמוח ,ו שסא ישי ירמיה א'ר . ושרו הונא דרב שיפורי 3פקי חה"ן בס% כדטשרש מדבריהם ואשורו הוא בעלפאזיעא

% רב שרא כי פפא רב לי אטר לרידי סדפתי דאכל כיון טרית אבל אחר בדג להתיו בו הקלולפיכך  

 אש רב אטר , שרא לא בבפן אבל בצירן חיננא בר הונא על גזרו ואחד אחד לכל ושדרה ראש הכיה צריךמשה
 אפילו חיננא בר רונא רב שרא ני רבפפ' לי אסר לדיף ש-הף עד בצירן לטבל אפ" אמרו ולפיכך גופן כוטוםצירן
 ולא פפי רב 5י אסר דהא אסרנא משר לא ואנא בעפן הוה מרהט זירא ר' מדאסר נם' ויייקא ניכר ושררהראש

 ושדרה ראש שיהא עד דיכת' פפא רב דאמר שרעא טישרא בצירן אבל במפן מהלוקת סבר דריה טשום בצירןסטנלנא
 חתיטת דףו ואם י הלכתא וכן אחד לנל ניכר שהתירו נמו אחת של הופילו כלוסר , שדרה .14 ראשאו

 אלף היו אפ" סהן אהת בהתיכה אלא קשקשים הז לא אפ" ולחוטרא בציי דיא דקולא טשמע - אחת בלבית טשוםבדר סתאיס"
 בה ש"ט דנ חתיכת דתניא . ידה על מארות טק ושיכות לימר נהמא כעין כלבית הזכייו הזה הפירוש ולפי ,במפן
 טץ טסאה אחד ואפ" במקצתה בין בטלה בין ס'טנץ לי דייקא ומקנינמי , הכל סתיר קטן אחד דגשאפלו
 חתיכות טלא נרנ שהבוא אשזר כנכרי ום:ךטה . נותרות לשון עיכ טת'ר קמן דג כל דמשמע דגה ט שיש ורדקתני
 הנרב את ורצזיר סינה מהן באחת ומצא רשב'ג ובדק בצידן א% צריכין ז4ל רש'י לפיוש שאפילו נראה וזף ז'להרב



 רבית ביק ראשת ען%ר ע%ל-צי ב1ית הבוש טשמרת 2צ1 היי%מ

2 טי"יו  1הוט%, 3רסינו 6ץ ייס קיי' יי 1"י1יטו2ןטגיי ג~:% שם עיי 
 מר %6ר זמפן רג לחיס מווסמיגירק ס,נ6 רנ %ר ע,)י ;) ,ג2 ,מג)' )'0 וק,;6 ימ6 ימה הכותכ אטר !,לוזב2:22: 2ז1י:,מ2 5מ217י ,יה5"

 שעמה נן;י:ןו",:ן4)::; 14ולן1,מ%
 י:יל "י,,ןיל,-,י,, יי,יגנ:עי %פב: 1118"!%ע11
 )" כוף ס! :2ר"לומ,)ש:ו:2י[ןע

 1%יס יצ 6;" טוהרץ נכרים של דברזם א* טעסיך'זאיז
 ווק6 ונ'1'ס'ס 51רש" . טרופה שא?ה טייתבאכילה ז6';6 י5וק 6סי5וץ סמג'ון פה עלהק*י-י55גו ךגיי.(י-

 טסאיג
 54נ י:ט:.לק"יקמ6 שי:ו' אומין אנו שאין נלמור כולם וג(דבריךל יע)ייס, פניק קסס,)6 %גי 5"יי 2י

 מיריט %ח נייסימי ה6 שמא חוששין ואין מליחתן סשום אויץה )6, געיס % ס,5וין ט" 6,ו וע ו'מ "9וןסל)
 ג:ס שלמיי1י"%שיצייצ,62?6::

 ןןקפגגי,4%סו1יה3'רנש ולא ואסורץ מחר הטסאין עם נמלחי

 י "ו:מעס גך:יז ניג:יייש:"'5ע;ג2פ
 יייי,,.י%,זין., 41משן"ןי1י,.,ת:ן'

 ו,ךיו".:
 :!::: !5ן לן4ענ,

 ,,0 "מי מק, ;ו0 4; %61 זן;"56ז
 קמ615מי

 אלא נכרים של מלוחין רנים סת'ר נם' העקשור ובמפר ולקולא. היא דרבנן ;5ו16
 יתכאר התערובת ובשער הקער. בו נהגו ובמייסנו . ע"כ איסור בם שנהגו %2ן,ני2 י:ש0 ,2נ %ן)6ך 5י"626
 הגדלים שרצים ולענין . טמאץ רנש עם שטלחן טהורין דגים ד'ן נ:ע"ה 6פו ,ג' 'ס0 'ק0 ג;ס גק' יג;' ,ו5י 6,6 ז",ו"' )"וינ'ס

 עדחץ כבורות זמן אחר לנרל עתירין ואע וקשקשת סנפק- להם שאץ בסש מי 2: :מ א", %6 6היהק, י6: %1 פ6י
 את ם:ך%(אשב:ן ךת"י 4"ש:ןכ:שייא,ף:יאץה:יץ ם. יל",.נעמהשי. "(מ. ן:ו':ם 6 :ציש"ון יס'ס,1'י ',, י. ק:ו"עפן"*ג:2 מרס פרשו אכל טהם פרשו שלא ובלבר נטנע אעו ושותה שוחה וכוערות 0ל י6וג.י65 )6ו ג7גש 7"1 ,ס5ו6! ס', י6י )ךוהזע

 התיר בסתום והתיר הואיל טהת"ל כם'ם אשר טכל תאכיי " י "י"" יצי . תעשה ולא בעשה עליו לעבור נשגה ולסה לו שיש את אכול אנישונ,ע ;ינל גגוסו 5'9 ג) ס!6 ג;, 6י גק נ,,0ו י6וי.ק6סשנין שיי
 כשהתד אף שככלים אלא התיר לא בטפה-ש כשרוק'ך טהנ:כ,8ירש ,סמ;6 5ע65 5ס:רנ6 7מ6 56,י 1)6 )' ני5"וגע6

 שותה ו ששוחה וסערות ויחין לרבות סנין שבכל,ם אלא -ק י"בסתים נ"ןןמ יםן ש ע:14:5%יס ן0י.0,% סיזמ%ם:מ(ש,ה

 ביסים כלל אכויכסים ליה דלית אע"נ בכלש הא תגול יא ייה יית ןי" ,"2ך:ב:מג(ג2ג אכול ל'ה ראקה הוא מסים תאכלו אותם ובנחלים בימים בטיםוקשקשוה עזו,.ס ש 9ומע,ן 61.ן 0!יון 6יה, )י"וק )ו י9 ר6ש"וד
 זה מסוכין בקרא כתיכן בטים רתרי כלו' וכלל חזר ובטים פרט ובנחליםסטוין

 אלא דן אתה א' וכ-ל ופרט כלל והוא' כטים וקשקשת סנפיר לו יש אשר כל בסש אשר סכל תאכלו זה את דכתיבלוה
 גוכע[ ונעיצ'ן חרייין כלוטר ונשצין חרש'; רבי רבי טא' נובשו %ם כל אף נובעין סש טפורש הפרט סה הפרםכעין

 כלל זה אין פעסש שני כסים תנא ישטעאל רבי דבי . להוהירא וטערות שיחין בורות להו ואימעיטולאי%רא
 סאי הכל ריבה וריבה וסיעמ ריבה וריבה חזר בטים ט-וט ובנחלים בימים ריכה כטש וריבה וטיעט ריבה אלאופ-ט
 וסערות שיחין בורות ט'עט מיעט ומאי נובעין אק אפ" ונעיצין חריצין האי בחוספות לאיסוראיפירשו ונעיצין חרעערבי

 חריצין אני ומוצ'א ככלש עצור'ן שהן להית'רא ומי1יות שיחין לרבות ראית טה מתתיזו בן 'הורה ותני ,להיתק-א
 שאין ובמים , אסור וקשקשת מנפיר לו אין אם נובעין בטים שיש כל הילכך ככליפ עצהןין שאינן סמתיראונעיצין
 כרתניא ושותה בשוחה ורוקא טותר וטערהע שיח.ן בבורות או בכלים  שנרל סה אבל אסור ונעיצין בחריצקנובעין

 שכרא צניש לישפי לא הונא רב אטר התם דגרמינן אסורין לבור חוץ או לכלי חוץ בשפרשו אבלבכריועא
 ואקעדנן . הארץ על השח-ץ השרץ סשוס עכר וקא לסנא נפ'" והרר לצבתא סטנא פריש רילטא לאורתאבצבתא

 דתניא תיטרא וטנא . רנקתיה ה"נו רוץם ופרקינן . חביתא ל% נפיל וריר ירופנא פריש דילטא נטי חביתא הכיאי
 לרופנא פריש רילם' ניחוש אטא' בטים אשר סכל תאכלו ת'ל עטנע ואינו ושותה ששוחה וסערות שיהין לרבותסנין

 נבלתם ואת לך דטפייע תניא הונא לרב חמרא רכ א'ל . רמתיה היינו נטי הכא רכהקיה היינו אלא נפיל והרררבירא

 ם אלאאין
1 

 ן ליהעך רסי .ל 1יפ"ואפיבלוי
 לר'
 ז

 רב אמר ס' כירי דמן
כרבי



 הקש 3" 188 כ(ז הבקזמשטהת מלוחש רניםבנדיני המתבדק

 מליהה שורו ג""י ")6 פ'ר,ק6 רג'נת 6טג" 6% ג",,'ן נ7י"'1ן 67ור'ש6 ,6י ס'מ,'ן דסהס גן! 6י.וו' קס.6ו 1!6 ס!יג' !6 ד"י %י0 6ניאבל

פחוק
 ןק ן-ןניןןיןןיי,נ,מן

ששצננששיא הי,נקגה,,ענשש
 'י ל פת' ג"נ ו6')י 6מי י""'יג ער נחמן רב אטר מלחתש אני שיאטר : קי ג,י'ין י!פס6.וסיוע%ין

 % ד:,ן :ן: :5 ג6'קסו סס'ופק'ס עמיןוחעס אני ראמר כטאן ד'אלא לארא יהודה רב קסי" מס'סו6והי י6ריה6!6'

 61 כ'לכוייוו 6מגרי 'פ'וי6
 רגס' ד""שנא יבידא' ~6מריס

 ל-:בר "ש%%,5 יי:יאב% ,ןךיוןןי:,ןו,י.גןגא2  שב"ינימשאיווסוןת ג""'י ;י6ס ג,,גמןפשקשן"" : יק ל ז פרש טאן
 י,,,-,.'"יי"ןי'י ז,;ך""ויי'יוי".',ו י כ ג"מ" סי:ע 4ימ'ןןת"גשן סעתא' רהאי ש' ז'ל הרטב"ן אבלםאי :':פ1.(י

 י'י'יל,'''"י י" "' " 1" יי.י" וון' '
 % ן ' ממןןבעמצ7מלן: אמ אסר ואם . הן טמאק ושסא לישראל אותן וטוכרץ טרירץשהן
 %נ ,6' 7י6 -יסמ בהזקת לי ן "2ראל ואמר ליהטישתטים ' אמבמר

 ו ' יי" ה"יא
 פע?,ץ ?% שר"י" מסוי ס!ו;י סי7נ "עבסעז):צ ביורם נבי טרפות אלו בפ' ראתסר להא נילתא הא ורטיא ' כשריןשהן

 י:,נם 25%ן ל:'ן(גץ ::י-:. גנ ה:: םדנים.:ם:ס
 י%ח.' באני לן סני טוסחה שא'נו בסי דרור%ו כתב ז'ל הראכ"ד אבל .הנכרי
 ב,ס, אבל . ושווה 6;. קי6מר 16 קוגקן"עי דאין טסע לוקחין חשור אפ" קרביהן ואלו דנים באלו וס'ם .קרביהן

 7" סנגל'סק ך ק,יי )"יכ רואץ  שאנו רךביהן ואלו ס רנאלוכג
,; 

 ו "%ייוקא!4י.(ן. "'"י' ש:"וגכנ6י.יסנן'1"ס":,ו% דרב הא על סעם,ר,ג אץ בפ' שם הקשו יעור . ורעוכרין הרניםבעינינו ל'פ4%"
 שוד"ו . ס,הי.ס אלו גמ,קת "הר.ס מן ילס ויג')'ק" נ'נהו וקשקשת סנפיר דג'ם סיטני דגים סיטנ' כך ביצ'ם כסיסמדתניא
 טשש גיש אס עלע )הו%, ממ וס,ס ס'ס ינ,ש%"ייכא סטכינן לא עוף של בביצים אבל בטטא'ןלוו שפששיםנשש4 י:י%ק.ס"י"שב ם,ם:ם~ןמיוי,,ן!",6מ:ס2 0יגך1-1-1ז כל ביצ'ם כיסני ואלו רנים עוברי סיטנים כך איטאאלא

תשקי'%7ש כדאסריק דאור"תא לאו ס'סנק אטר ולא בשנימוחו רבינאטדפריק

 הלכה ושכחולק שבכאן הסוגיות שתי ולדבריהם ראוריקעא דג'ם עוברי דטיטני סינה שטעת דאלסא בשים גביבחולין
 וברנש בהו סטכ" נמי אם'מנים לריונה דרמי דעורכא דאיכא לאו אי נטי בבשש דהא דאורייתא סיסמ דגים דגמהן
 בטרם םיטני מה דגש עובוי סיסני כך בוש כסימני קתמ הכי וברייתא כלל לטהור רדםי רמסא רליכא לרבנן לרוקים

שאם



 הביתבדק ראשון שער שלישי ב%יוז הבוזמשמרת184ניתהקצר
 מיטחט ו)"1 וי;' דפרי5;6 מ6' ,יס'ס ס61 ,ט:,ר ס,6 5יני ונ 1)7הנה סק!6,5 6ו"ס )קין !.ג!) מדנר ט'ק5ס ג;"ך6 5,;ק6,ה מייש יג.ס .שש:נן סי ג~י ס:י גנ;רי מש" נה?יוע )6 .6ם מ4חש 6יי ג6עיר ס:' ו, . סי6 1;סיר גח;י דנ ט, נ6,"ו ה0נ' מ!מחי )' ימס ח51!61;גי .חג!ש! ליג1התשקצו

21שכיתי4א

 'ןןיאק,צ'ע"
'ע'יגך""ך"'ץ
 '"ן י""י,'ק'מ;'ן נן"'" .,

 %:12קישיוא ע'תי " ס'ני !"' "'4 ;ת"ימ '7מ" ג7' 67'ן"'"
 '" י"1:ע11

 'ש זיצ: י
 26!מ

 'אם
 א" י%נן:גיכיגי קי'ןןייי ןצ'2::::2 . ט:טסאימי::הי'רן

 ש~,פש יי נ שי ממן2 אוטר אתה לוואם חשש לא ואיה מרפית באלו ס:נוש42" % :סי%ם:%4ךע ו"" י:י: גיי נט טש2נ
 לי~ש םנמיי"

 אי הכא לאקשויי והן"ל ז,רא ,_ך, ריל!יא 65';, גיח ;6מן כ!6פו'!כס!ר
 ך

 מענס ל6כ,) ,ר,)ס מח;ס יפקגל וראי אלא בביציהו ליברוק ספיקות שמתה 6ג"' ס6 מט,ס 67' ,כ!7 . )מק,ג ס1ו-ג א"'לול,ן,,ן 6עני"6י% 5'ורג.ש ";'י
 : "חר גט:ין ננמר6 חס[סיס,ן זן ואץ ז'ל רא כרבף מכךעת הדעת י!"מס י, ,מס ,6ין"6'ג"2שש"

 מסק;י ו;,י .1;'5ימו מ:ן יליי ר;של
 שכתנ ססה ז'ל רש"י דעת וכ"נ . לי ובוה ן 61ק')ו ).

 ן. גי: מ"ן"":וי(גן.;. י :'בע:מ'י: נששלי"
 טתךי"ש

"ג-,
 ידיקנלמיד גקייס .מייסס 16כ 6"

 ומרור פלונ' דג של ששמר וער רגים בקרבי בין בביצטם ביןך'אךריי[עא גק;רס כי!ס!ה גי"ס מסס)ק;!ה מ. ו.ש נאי,"שיי
 ז'ל שריא ז"לאלפסי סהל גם נראה וכן על'ו סימכין 1 אה" ש ב:ון2"ל2יס

 על לו וממך . ררבנן א' מאורייתא אי בסימנים חילקת ז שבחיליאיתה ס% ס0 ש:ך %;' 2גן616 :כיימ:ןתטע1י,י2 עגייי י "=מ"ם
 דינא דהאי הלכתא גכ' ברוכתה דאיתטרא טשום שבחולין סוגיאאיתק גונ כ7גו, גך ). נו6ס ט6ת אחי12ך1ש"שין

 אסא רהא דהתם זוא רר' מעמיה מפתבך הוא בתרא ררבינאואע"נ גע, ו". סוגו. ,גן . 1") 60,קס. חד 8"1 ותשןני
 לאו ביצים דס'טני וכ'ון בב'3יהו ליבדוק ספיקות שטונה דאית"הקאמר %ממ 6יצ מנץ )נ1.4גמ 6 ן ם ב?2

 שהבש ריב ברבר' תמה שאמ אלא . להו סרטי להיד'נכר"וזא ןס,6מע,:,ט)ס: יקן 2יי ש:ימיז :%יחך'2ין רהא עלייהו סמכינן לא דגים סימני אף עלייהו ססכינן ולאדאורייתא . מ'"י , 5':י 6י ,, י60יס 6סיןי'11ש.7קבג:ן:וב:
 ל . ל . , ח ש נ6ס,ן: '7;נע.!ן"הי וכשני כרין ראשיה בשני סטנה ללסוד כהבה ואולי . לטהכתכההלכה ינו'ו ע 5ש"!7 י שי ל :ך'יי%גנ:%:ן אינה ואם י דגים קרבי םימני כר בי3'ם דכסיטני בריההא בע"אנ:הלכות גן )גק!ג י6!י 65ין יס)6!ן רגן קיגידן ,א'ל, וג.םא'ל,
 . עליה סטכ4 לא לא ואי עליה סמכ" הוא וטהור פלוני רג של אמר אי . כר אחר וראשה חר אחר .ובראשהעליה

 מרגרסיק ברגים אפ" דאוייתא לאו רסיסנין ראיה הביא ז"ל והרמב"ן . ביצים גכי טרפחע אלו בפ' התםוכדאמרינן
 מהורין רנים לעוברי טמאין רגים עוברי בין לפרושי ידענא שמואל קוסי אמר בא בר נתן ר' עיא במס'בירושלמי
 ביש לא א'ל מסאה א"ל טהו כזח א"ל צלופחא חרא 4ה חמי י.רוכין מהורין דגים ועוכר' עגולין טסאין רניםעוברי
 ,ש ממאין דג'ם דאטר דלמאן מ'הא .משמע מהור טמא על לומר שסופר אלא טמא מהור על ראמרת עלל'
 הוא ועלייהו גמיר הוה בבריט:א דקתני ס'מנין בא בר דר'נהז דאע"ג דאורחתא לאו דג'ם עוברי סיממ שברימלהם
 דטהורץ ז"ל אלפס' לרבינו רמ"ל נראה רגים בעוברי וטיהו ' זירא דס"ל.כר' סיניה שמואל קכיל לא אפ"המטד
 התם לבר"תא לה וכדטתרצי דג'ם קרבי סימני כך בי3'ם כסימני ובחולין כאן נורס ז'ל שהוא סימנין 2ריכיןואין

 הילכך ביצים. מטיל מהה- "רנ משריץ טטא רג רע"א בשסעתין כם1ר דס"ל נראה . דגים קרבי מיסמ כך תנ'ואמרינן
 הראב"ר וכרבר' קרביהן ואלו רגים אלו באומר אלא נאטן אינו בחשור אבל חשור 'הא שלא והוא נאטןמלתתים ואנ' הוא וטהור פלוני דג של אמר א' רמם קרכי אבל מהורין אלא נהן לך ראין בריקה צריכין אץ רגיםעוכרי
 כראשה אבל . כלל עליו סוסכין אין כרין ראשיה שני או חרין ראשיה שני היו ואם . כנכרי וה,ה לטעלה שכחבנוז"ל
 טרשת אלו בפרק ככרייתא תמא . כיצר כיצ'ם סיממ , עליו סומכין וטהור פלוני רג של ואסר כר ואחד הראחר

וקחז



 הקיי 3ית 185 מח הביז רגשבמקמניתורת
 : אן::'כךו ךי הצרפתים רבותינו נתוס' כתכו הנכרי נבלות משום לא חוששין ואין סקום בכל ביציםלוקחין
 נאסן 5י)מסי,יייוא ביצ'ם בינינו מצויים אין שעכשיו לש ז'ל ומקשינן , נינהו רמ'עומי כלומר טרפות מעעםולא

 הססשם יווג וא'ן יהן עכויו רגילות אין וגם טמא עוף של דאע,ג . נינהו דרוכא כלומר . נינהו ממא ועוףורילמא

 הנכרי סן לקנות התירו ועוד . לסכרן המינין הטמאין מן סרוב'1 טהורין עופות רמע'דאסרינן
 :גכם נ:,5שגי.

 :::4: (::::, בכיצש פנ'הם שטחין אובל"שא אותן אוטר 'הורה בן איסי התמ וכראטרינן מהן גדוליםהטמאין
 מן ::-ן.::% ביצים מהס לה,חין שאין שאטרו ואעפ,י נחוש כ וי . הן איה מיני וכולן בסזרח יש עופותסאה
 יי י'צ" סיםנ. דשל מילתא רסוכח סשום כע"ן טרופות צריך ולטה הוא מהור עוף של וליסא ואקשינן הואוטהור
 גי:י"י:ן ג:ךייהי כדי וטרפן לו טכרן וישראל היו טרפה מהור עוף של אטר א' ופרק'נן , טהור פלוני עוףשל
 יי"י(ה סב"ילץ שיים אלו אבל סטנו ויקנה  ישראל 'חזגי שלא סצי לא ומהור פלוני עוף של אטר כי ליה סישתמיטסצי

 51אט,,יסש 4 רהא דם ןשש משום איתמרן ונם רן אלו ביצ'ם פיסמ ט:י ל'בחקיתניא 4ך::
 ג?.ול שס.מ;. ::א'ם . כיצד חגבים משני , דם להו לית רובא וראשה חר אחר ועגולנול'ראשה שכוררת כל בי3'םסיסני
 י0ה:גן ::ךף:ך. כל ובחגנים טרפהז אלו בפרק שנינו כרין ראשיה ושני חד'ן ראשיה שני מהורה כראחד

 ל:ב:ק
 ן
 סבפ%ם 1

 15. יוסי רי . רובו את חופין וכנפיוולין טעורבין וחלמון ן י ז
 "'תנש'ו'-1רג,ן :ש2:) בשם בתום' כתכו . חנכ ושמו אוטר , בחתוכות ופריקנא . השרץ ביצת שהיא כידוע בזהזה אביי."

 %1: נך::::ג לפרושי יוסי רר' ז"ל סאיר כר' 'צחק רבנו בחלבו! וליבדוק תו ואקשינן ניכרין ראשיה שאיןכלוסר
 הפעש ש8'[ לש תנא רמרתמ את'ק פליג ולא אתא קא וטרופות ואקעךנן . בקערה בטרופות ואוקיטנאוחלסון

 זג: :ן":ו1ך[ אין תני ולא סיטנין ארבע דטתנית'ן טרפה ביצת מוכרין א,ן והתניא מינתהו זבני מיבלתרה
 ג::ג ::1סנג( איוך ראשו אף רת"ק ש"ם ארוך ראשו מהם לוקחין אק לפיכך בקערה נטרפה א"כ אלאלנכרי
 ימי.!ות :ן ::ך'י דריש ופרט' בכלל' קראי שכן וכיון שרי לאו סיטנין ז'רא א"ר אלא . בקערה טרופותביצש

 ל5':י כעין דמרבי ישסעאל ר' דבי כדתנא להו . ספיקות שמונה אשי רב ראמר הא ראלת"הדאורחתא
 א[הם פי:י,[ "'[

 עמן:::(א:: ודריש ס'מנין ארבע ליה דאית כל הפרט העוף דסיממ בשמעתא שמנו אותן והן בעופותכלומר
 ק: . :י %מגאגני דריש דלא רב רבי ותנא חגמ שטו ל חנב דאוריית* לאו סיסנין ש"מ לאו אלא בביצ'הו ליבדוקא"כ
 שןי.ך :ה"ג יך" !ה חגב קאסר אלא ששמוחגב לכל חגב שני כרין ראעדה שני ה"ק להו קתני הלכתא לסאיחלא

 :'ה :ה::ג ::י צ;:1 ::::::1 1 שא.ן ימח ולדיריה ארוך ראשו מרבי לא גדיין אמרשלעוףפלוני ואפ" ודא'טטאהכלוסרראשיהחרין
 2ם נ:י%:ן פ1א %:'::ע::ג:ן %מנ"

 .:ם ::ן: :ן:ן רבי ותנא רב דבי תנא טיפלגי קא במאי וחלמון מבחוץ בשהחלבון אבל טבפנים וחלבוןטנחוץ
 עטהפ:'י (תנ'ועי': ארוך5ליג' נראשו ואטרינן ישטעאל ר' טמאה לה סשכהת חר ואחד כד אחר וראשומבפנים

 אותן : י"ל א' סםור היא יטהיי פייני%בג::י:ק::ךש
 ן

 5ת מ"י'נן
 ל";ר4

 נעס :'::גן:[1ן מן חוץ חגב שמן כולן תדר"י דמפרש איכא לריונה לרסי דעורבתי דאיכא היכי וכי כלו'לריונה

 גע'( 1 ים חעש לתנא עןמא לטל' שנתמעט הצריור דדסחן.לטהורין טמאין אחריני דילמאאיכא נמילסיחש

 % . ר%ס ם'טנ'. ולתרר"' ארוך שראשו טפני רב דבי הוי טא' הוא וטהור פלוני עוף של נטי אמר כי א'כוא"ת

 יל.%:וישן(מ י דסתמ' כתנא חנמוקיי"ל שטו שאין טפמ דעתיה יהיכ אי רדסיין דאע"נ נ"ל ליה מ'שתמיטסצי
 ק:ן !מ:: :ףיגי ארכע לו ויש חגב ששסו וכל וכתדר"' . ויכיר דעתיה ישראל .היב דילסא ומסתש יכירשפיר
 אווך שואשי ינ,[ סוהי והכי מותר ארוך שראשו אעפ" םימנין אבל ראורייתא לאו ביצים סיטני הילכך . הלכתאוק

 נא%.ןגס'ס;.'עגגחן. עקיבא ר' פ' בשילהי בובת טוכח נמי הא אמימניה ססכינן הוא וטהור פלונ' עוף שלבאומר

 ;"ש:סשיוה .ש::% :נ קמיה יתיב הוה כהנא רב התם דאמרי בקערה מרופה ובעה . אסשמה ססכינן לאבסתמא
 ק:הט4: ::ךזן א"ל אפומיה שושיבא מעבר והוה דרב עליה מטכינן לא הוא וטהור פלוני עוף של דאסראע"ג

 לאחו .י,-יג-וין "ליתה' קא מיכל ל'מרו דלא היכי כ' שקלה רב אסרו לא ומיהו . הות וטרפה ניהליה זבני ישיאלדדילמא

 מ זוח,מון שחלבון כל נטרפובשלא
ן

 ה"4:א חיה שהיא מפני ר'---- ו
 ~"בי')לי

4 
 :יה::ךץ:1נן5יאחו ה"נו ושושיבא שריא שושיכא אלטא סמכינן הוא וטהור פלוני עוף של ובאומר שלימהכביצה
 יווקא שאמה יינו את אין פרק בע"א כראיתא ארק- ראשו תו ופרכינן . בחתוכות צריכא לא לעיל וכראמרינןעליה

 [ ,-י אין בפ' המפרים במקצת וס"ש . סעסיק אלסא . ברהרה בטרו%ת ופרקינן וחלמון בחלבוןליברוק

 פלע' לא דכ"ע ארוה ראשו סעמירין םרית םלשון רצוצה פה-ושה וטרופה קאמר ססשמרופה
 פליני לא רכ"ע גרמ'ק דצפכא ז"ל ר"ת אוטר ראסיר שאין הסרוצצים הדנים שהיא סעם'דין אין ד%טרופה
 , מכר המררןראשן

 ז'ל הרסב"ם רעת שכך ונראה . ישן בספר מצא וכן דשרי מן סתם ביצש ליקח שנהגו ועכשי



 הבית ברק ראשון שג3ר שליק%י נא"וז הבועמשמרת 136ביתרקצר
 השנוהשער השניהשער השמהשער

 סי;נש-מ6מ מ"פט ו~ס וגמ.ג ימן מייג מי ס:,נס נ:כ!רזנות סגס~ש מגסס 'ויס חס גה.ג . "הן ס"ג י ממס במתנותע%יש"ף:,::"ם
 ירג י קימ" !ו' ו~גיי6גל גסן ע6סעס 11גיי~ט':מ""סעסע"ג;ן ול"יסו;;.נס:;ימע

 ~ענם ש1מ:יע1%5 %שי"מם, "אשש ::צ::::שבים].~שנשש
"1
 יףיש

א י:נ'% %1:ן,ק "ך "ת ךמ:: םנ"דיםב'% 'מ" ל" % סעןצן יין" ינין1 י15"הןךץ ה "5י1פ,ןפש שש שש5א  'סל"! שחמ לא אן'יי 'י?ה 25נשמ5 נטעס!3!1 :%ןןן:י:תיין:ע:ת,בםיילין.1ןיןבבומ םפשם5 של 51 'י:'י "ו'! ' ייין'י'"הן ,ך
 גוג )'ס וגי;ניר"

 גס'3 ע:ו טיקר ,גו ;וס ממס איתא והכ' . הךרו סיטניי ארבעה דך שישכר ;מו,נ"

 7ק" לן" נ5ק  ש("סי8
 7ק

 טייסיט סייסי  וימיסשס סס שאר לרבות מנץ אלו אלא ל' אין כסיפראנטי .

 נןי:.:יורי"ייש:יייפ:ןס זק נטו ]שן ,.;:נ,...,1,,ן.יי.5
 .:ק שנה: לא זו ששנה טי ותברה נינרי תנאי הייאך2דב:מיטר:שנו;"יןסו:צן6ןמ
 חופין וכנפיו וקרסוליו רגלים וארבע כנפים ארבע לו יש יעהוקצרצור ,6"ר)'ס. 7";"י,ך ו'סיוג"ק,'" רבהס" סןל8נ~י

 להם היה רפשומ זה לשון מתוך טשמע דאלטא סותר 'הא 'כול רובואת
 פסק ולענ'ן . וצ"ע ת"ק לרברי הוא מותר וראי רבותינו כרבר' ואם טותר 'הא 'כול ואז'ל מתסה ומש"ה אסורשהוא
 אעפ'י הללו בארצות הילכך ' קפריגן לא ונוץ ארור בראשו אבל בעינן חנב דשמו עיקר נראה הראשון כלשוןהלכה

 כענין גאכלק מסורת ידי על אבל חגב שמן שיהא בססורת אלא נאכלין אינן ס'טנין ארכע להן שיש מהםשנמצאין
 חופין כנפיו שאין או כון'ם עכשיו לו שאין ומ' . בטכורת שנאכל'1 פסמרר 'ש טקוטות והיבה בעופוהשאמרו
 הזה הזחל כגון זטן אחר לגדל ועתיר עכשיו לו אין וכדתנ"ו סעתה סותר זה הר' זסן אהר לגרל ועתיר רובואת
 חושן וכם'ו זסן אחר לגרל ועת'ד עכשיו לו שאין אעפ"י לרגליו סטעל כרעים לו אשר אוטר יוסי בר' אלעזר ר'מותר
 : היקפו ורוב ארכו רוב בעינן הילכך פפא רב פסיק וקא היקפו רוב לה ואמרי ארכו רוב לה אסר' רובואת

 ו,שניוש"מער
 ואררכ י מהנחע מ'ן זה באי אבאר ותחלה והקיבה והלחחם הזרוע והן שחימה לאחר לכהן הניהנין כהנהבמתנמע

 סתנותיח שהורטו קורם הבהטה טן לאכול אסור ' אם כלוטר . לאו אם טוכלות המת%ת אםאבאר
 אכאר ואח"כ י פטור וטי לעען חייב טי אבאר ואח'כ , הטתנות שיעור אבאר ואח"כ . המבל את לאכול שאסה-כדרך
 והקיכה והלחיים הזרוע בפ' קגינו . נוהגות מן זר בא' . לאו אם לארץ בחוצה מונת אם אבאר ואח"כ גותניןלכד
 בש ותנן וגו' שה אם שור אם הזבח זובחי טאת העם טאת הכהנים משפט יהיה וזה שנאטר וצאן בבקרנוהגין
 אינו הנז וראשית ובטועמ בטרובה ובצאן בבקר נוהנין שהם הגז סראשיה וקיבה ולחיש כח"וע חומר הגזראשית
 נורגץ והקיבה והלחיים רתרוע ממנו והוליר הרחל על שבא עז . בטרובה אלא נוהג ואינו ברחלים אלאנוהג
 . ובכוי בכלאש נוהנין והקיבה והלחים הזרוע ותניא . האם טזרע בין האב זרע סצר בין הוא מעליא רשה ד'הבו
 שהוא שאומר נד יש חכמים בו נחלקו זה כוי . פטור וצביה טתיש בטתמת חייב ורהל סש הבא אומר אלעזרר'

 2% ואימ וצב' טתיש הבא כלאום שהוא אוטר ויש בהטה טץ ואם חיה טין אם חכמים הכריעו ולא עצטה בפניבריה
 רכין אתא כי התם רורסען סתנות ככולהו חייב ואפ"ה וצביה מתיש הבא כם'ר יוהק ור' סתמת בחצי אלאלרבנן
לחלק- לרבות שה אם מהת,ל הכלאיסישה את ררבות שור אם ת.ל טה שור דתני סתפה בכולוך ה,יב לרבוו כוי יוחנןא"ר



 הקצר מת 7ט1 םפט הבוז משמרת כהונהננמתנות הביתברק

 מאת ד:ד:.ס סש(ט סי ט.יעס 7.:ו ססק ססו6גגור תורת ו1ס:" גסויו51סהה,ן,

 :4::א':' "ס )ס!' י":! ""ט"עג ליה ט:עי לי לסה אם האי יך"א הכיי,. אה ס,*נינ:ינוו ע'נ6י'מ
 עס נ:לל

%עוך מאח הא' אליווזר ור' . הזבחים כח,בולא ס,ס גי, !ינ6ה!,קימו16רייה" ",נו" קן"שין יל'4י::וגייצ%צפנש :י'"'י %ן 2תנ:י' לי' "קלינ1 11,6 6ג, נ15", 61וג!ות,17 אימר הייתי ושה שור כתיב שאלו כלומר ליקלק דנרי 5וי סר,"סגשס.ף  יא'ןספ'א'ן טי ש%י ס""04 "ו סיי "ו 

 ג% הכותבאמר לכררבא ליה מיבעי ליה עביר מאי הזבח זובחי ).ק1,)ס סס ו135 )6 5.טס0ה5
. 

 נרוך יס:,י טקים סגק,'סיגו,ס טובלות אינו המת%ת . הטבח עם הר.! ראמר 1:ס,נ ר5טריק וגס6 .ססורין 'ט:י יי טונסי 6יסג

 ש%ש :וייייןאסי":ן:::טוש4:צן אסור יוחק א'ר רבב"ח אטד רוקםדנרמינן 1ס5 קסי5 !6רן גריוסיסטר
 היף=" י4," טכם.ה ן . 1טפ,רס ,ס1 5יס י'י5 היוטחייה ":י,מ4:":צ !,ס 67"י סג!6 יו'%17'י;י'ס כאלו מתנותיה הורש שלא מבהמה לאכול סג1 ד;"04 תוכתג:טר6

 ייי",_
 עעס6 "6' ,"מן ,7ג ס6,3י3 י._",..

 א, ש:חות שה'ס 101:י

 6והן"ט:י.:טצ%י:1ג'ן
א

 יי "ז:יל"ה:7:ב מתנתע וררי והלחיים הזרוע פרס בש'להי
 %:יהמ,א-עס:%:4 4ד ::יש ו%פי0'ס יגמיא י י" טא פשע(ש מ 2:מ:נ ןמ: ,ב:1ננ%עט1: :1 ס11
 8ט1ר יניו ני"שיל קגע ;6 סנ6 סס0י6נ, קגעזמ טפרק הזרוע זיו א' הזרוע ב% שמט הטתנות 5סרס 5;י 6ג! . מ613ך יס51ט

 סס"ני ג30 :ותס0"6. הארכוכה מז כלומר היר כה ,.רארכובה קסק תת'ך וס ת;קנ ס,סס6,י
 3"'3,י.

 ספ" שון הס3י ח,%ו העצםשהוא היר כה ער הראש עם הנמכרת ג33) ג31ין סי6ך ס7גרקסס .:שחו";ם! דסה:,ת1":ייס,1ע,יגן1רע"6,61ס""ן י טב יאן כ, יו כן עו כונ,,4(1 ון6. ס'ס כתיה, סוססקסס,כס  י.,שאי :4 י %"ב
 6ג)טה1,ח דיייע טן "יי נדח ,"ו .

 ססת"
ית'ג סנ0וג מס ס, מ"ס סו6 סוסס"ין __.םי_.._. ין,ך ",4 והיי "",%" א,ן ורי,,, 6תרי:ן )6

 :ן ב,כנג,, נ, ש; (א וו א י,י(שפט; "/1'1 "1"י 3רכי ע)ת6 ונר11")6
)

 ,)" גדסור.גו דגרי פשוגגמ,:ורוגג!, קי'.ו0רמ5; 1""רו!6 %ח מקום והוא גרגרת של פיקה עך להיטפרק ,גן גי, טק'ט,ח תק,טיהסנו 6מ 6ג, תגו6ר יס 3:ג1'!1.6 סו" סמ0נרר.ג'16ר ט ~סי"ש לחי זהו אי . מקרשים הטורם שוק כלומרשוק 3ר6סיה 1"פסרס6ף סנוגר6ס.ה
 ,"1. ג11 1ס:,

 ץסט: ס0'טי ע' ,%"י 01:סס סשנ ס%ס 6יש ס"0גי ובית נומלה והתניא בנם' עלה דאקשינןווןטי

ן
 ממנה. לסעלה נרנרת של ופיקה היא גרולה במבעת השח.טה ובית כלומר עמההשחימה

 הא כשרה שחימתו כולה פני על החוט סלא וש"ר הטבעת מתוך השוחט שוחטין הכל בפ' דאטרי רבנן הא ל"קופרקינן
 פיקה אלטא בחיטי שייר והיינו ולמטה כובע משפוי דאכשר כרנ ואוקיטנא כשרה מוגרמת דאמר בןאנשגנוס חנניהר'

 זרוע זרוע תניא . חנינא רר' השחיטה בית עטהיופרישנא השחיטה בית ונוטל נומלה מדתניא כובע משיפוי מעמלסמה
 הזרוע נמי הכא שבירך המיומנת הירך רבא כדאמר למורא טאי הזרוע ת'ל שמאל אלא אינו או ימין זרוע אומר אתהימין

 למאי תיישיפוהקיבה שבזקן ושער ככשים שבראשי צמר להביא רהלחיים ה' כלומ- אתא למאי שבזרוע.הלחייםהמיומן
 שנ4ף תפלה ככר לחיים בירו רומח ויקח וכה"א היר כנגר זרוע אמרו חמורות הקיבהידורשי גב' שעל חלב להביאאתא
 זרוע שץ שוק אלא ל' אין היטין שוק טהכא לה טייתי ותנא . קכתה אל האשה ואת כננר קיבה . ויפלל פינחסו"עטר
 את יפשומ לא בענלים למלוג שנהגו "מקום תניא התם תתנהנרסינן ת'ל מנין חולין זרוע תרוטה ת"ל מניןסקרשין
 כהן שם אין הלחי את יפשוט לא הראש את להפשיטהזרוע

 מע"
 ופירושא ז'ל רש"י של גרסתו היא ואוכלן,זו ברמ'ם

 כראמרן. ימין לזרוע אוקימנא הא דהזרוע מהא אי תיתי רמנא מעורו מופשט בזרוע אלא חייב אינו רטראורייתאאע"ג
 ריב ונותןלו,אבל הזרוע את מפשימ לסלוג נהנו שלא במקום יפה.ום"ם עין בו לנהוג בעורו ליה למיתן מנהגא אהניאלא
 לא ולפיכך הזרוע עם נימל הזרוע עור רסראורייתא ולומר הזרוע את 'מלוג לא למלוג שנהנו מקו' גריס ז'לאלפסי
 בשעת שריא כמתע דהזרוע י'ל תיתי מנא הזרוע עור י קשיא העור.ואי את עליו יפם'ר שלא כרי הזרוע אתשלוג
 שבזקן חטער כבש.ם שבראשי צטר אלא הלחיים עור דהלחיים מהא לרבוף איצמריך לא דהא לך ותרע משמעזביחה
 כאירך בירהא'נ רומח מויקח ימין רמייתו חמורות כרורשי ואתיא ליה מרבינן רהזרוע דמה,א למימר איכא וא"נתיישים
 העם סאת הכהמם משפט יהיה וזה כתיב ליתן חייב מי . לעיל כדכתבינן מתתנו ימין שבחוליןשהוא זרוע רמתת'תנא
 על וכפר לאו.דחנא אם עם לויים אקרו אי דתנאי פללטעא לוי המתצת'אבל טן פטור ולנכרי לכהן השוחם דתנן כהזונכרייצא

 "צראל אלו הקהל עם כמשמעו כהנים עזרות אלו יכפר ככהצסעו טזבח הצל זה סועד אהל ולפנים.ואת לפני זה הקרשמקדש
 הם חהרי עס איקרי לויימ סבר כתרא ברייהא דראי דתנא פלוגת"וו ואוקימנא העברים אלו יכפר איך ותמא דיוימ אלויכפר
 ווא רסטונא טינייוע טפקען לא ומספיקא כטאן ריכה ליה טספקא ורב עם אקרו דלא סבר תנא ואידך הקהל עםבכ%
 חטף נם' מחטף אלא מינהה שקלינן דלא ממזייא לא אמר לרב ליה ואמרי אתי סתנאתא חטיף דהוה ליואה ההוא התםדגרס"
 הלכה אי לטז ממפקא ספוקי רב ופרקען פטריה. רחמנא עם איס-ו לא אי טימה נישקול נמי משקל עם אקרו אי ורבואקשינן
 דמרבי דכתבינן בתרייתא בריטעא דההיא נסי וכתנא חייכ ללוי שוחט אבל ולנכרי לכהן השוחמ אלא פמר דלא דטתנ"כתנא
 הקהי מעםלוים

 לא ושקל כהן קרם הא מונייהו שקלינן לא וטספיקא הקהל מעם להו טרבי דלא ברתתא דאיך כתנא אי .
 דרב:שאגוו טותיה דיכתא סר .סרי לי אסר רבא אטר דהא כרב קיי'ל עפ בכלל דישנן י:תנ" דסתס ואע"ג נ%ניהםפקיק
 תייב מ שסצרצ כנ%בע שנראה "טראל טבחי עם שניטתהף איג םסתתא קבע אי הסתעת טן פמוריסהן



 הבלן שני שעי של"מי בטז תדרת 138ב""1
 עס נשתחף ולא ססחתא קנע לא יאם נ(יך טה:מי::ויב:1

 רגהנים סאת ולא העם מאת התס יגרסינן נעת :הךמ:ך הץב טען ויתר . ווא בעלטא דאקראי ז:: 1:ג:ך:: פטור שבתות ושלש שתים הטבחש הנהן עשי91וץ
 מן אשח הזבח זיבחי טאת אוטר כשהוא .:ם ל:כ:אח
 כהן מבלא דרי טנחבמשמע.אישפיזכניה ,:י ' אששג11יי

 דר' לגבי אתא מ'לתא ליה דחקא דיה ייה נה ש'ש:%4חש::.י
 וטיגו מבחי בהדיא אשתתף זיל א"ל 3:בלא ר*וץ ע0 ו:הן חניג[
 טבלא ר' והא ליה אסר נהמן רב חייביה ה:ן::::::ג בהרר משתחפי ממתנאתא לדו הפבורת חני ונה, אלאה8.לו

 רבי טפיקנא ואילא אפיק ז'ל א.ל פטרןעע,;(ן:::ן!
 א"ל נחסו דר' לממיה אתא ט(ינקז 3ן,נלא נהק שס חבי נה[א'ן
 חעגא רכ אתא דכי אי הכי סר עבד פש : ע(7:מ.-8.יי

 דרומ וכלזקגי לוי בן יתשע א"ר סדרוסא יוו:ךש'27י
"ה.סע'

 ד ל "ל ל ן ן :ן פט
 אבל מסחחא קביע דלא ה,ט א"ל הכי סרי[גקס:הן:מ:

גאת
 דאפ" ז"ל ופרשזי טסחתא קבע קא הכא ין' . 'שואיג

 לאחרש שוחט שהוא מ'לתא טוכהא דלאךג::ינת משום שרושו לפי שבתות ושלש ושתים::ן;:ן:י::: קאטר לאחרים לטוכרה בהמהע נ;'טוהט ה:ה%חשהוקשן
 טיד וחייב סילתא מוכחא טסהתא קבע:גנ1:ן:יאל: וא' ומכר הזר לעצמו ששוחט טסה אלא 21י גה'ל.א'נ[נוהגת
 דוקא פירשו בתוספות אנל - רערה דנ:ך ה ימתנ יןישב::יאהחה

 יו,ץ:סיי(.י" ניי2ל
 איכא טי אמזא דאס לך ותרע , פטריה ::,:ןג%י:: דרחי:נא פמור לעןלמ לאחרים :למכור

 אלא בדאורייתא מבלא ר דטעי למימר ::ץחי:וי:ז;ג?
 נהנ, 1:[שהי,ן

 סתמת ליהן מבח כשהוא דגזרו הוא דרבנן בני
 כהן לשתף ישראל מבחי ירגילו שלא כד. :גיון::מש4
 תורה תםצאת . הטתנות את לפמיי עמהם דיאש "םדנסניח
 שלש עד והילכר . משתכחת סתנית הי~:ק::2י:נ
 ואי . לא ואיך טכאן הורה אחן יאוקטוה ה:: חעהג. נזרו לא קבע דלא לסימר דאיכא שבשת פ.קה ,עו .ה'פ(יק

 וט"מ תקנתא ליה שטיע לא מבלאי, טום::
 טסחתא דקבע היכא כל דיכה פפקלענין לא :עמלבלוג4
 אכל במתנות חייב עצסו בשליאפייי גב :נ%?עש.עך
 הםשתתהעשפמור פטורכשןןןטלשלהמ ק,וס .שתלשיעו
 פף שירשום צריך עמהםוהסשהתף טקלסיול:.ןקיעסן מןהסתנות פטור וולכרי לכהןיהנןהשוחט ל,קת הששי1ה'יי

 עטו שנשתתף להוריע סיטן בן לעשות י'חןאלא
 את בנחל יחשדוהו ולא נכרי אוכהןהשעי

 אסמחתא יתיב אי נכרי מ"מהטתנות.
 פעיא.וכ"ש משעא דנכרי לרשום א"צ הבשי את שםשסוכרין

 את הבשר לוקחי שם שנותנין טקום על פ" אכספתא טעיכאי
 שירשום צריך הנכרים עם הסשתתף התם דנרסינןהכקז
 ועם הנכרי עם לרשום יך צר הכהן עם הטשתהףוריטנהי
 בטאי הכי ופרק?ן * שהישום צריף אעו המוקרשיןפסולי
 כהן גב' דכוותה ואקשינן . אכספתא נכרי דיתיבעמקינן
 היסוני אמרינן קינן ופר שירשום צריך אטא. אכספתאריתיכ
 וסתם אטסחתא וא"א . הכי אסרינן לא בנכרי אבלהימניה
 צריך ולפיכך פעי ולא צנוע כהן אבל . פעיא משעאנכרי

 פמור ביאש שוחף הונא רב אמר התם נרסינן .שירשדם
 פמור סעים בבני שותף הזחע מן פטור ביד שוחף הלחימן
 מהן בייקד שותף אפיו אסר רב בר וחייא הקיבהטן

 שלך וכולה של' הראש טדתניא ואותביניה . טטלםפטור
 בכ.לן וח'יב הלחי מן פטור בראש טטאה אחדאפ"

 וזה דכתיב לכהן %תק לטי , תיובתא רב בר דחחאת'ובתא
 לכהנת נוו;נין נסי וכן . העם טאת הכהנש משפטקקיה

 , לכהנתא סתנאתא הבו אמר עולא אחא כי התםדגרסון
 סקום וילטוד . כהנתא ולא כהן תנא "טסעאל ר' דביואמרי
 בכלל כהנת ראין אחר טמקום נלמוד פירש הטפורשטן
 טנחת ותניא ונו' תהיה כליל כהן מנחת וכל דכתיבכהן
 דאהרן סשום נאכלת אינה כהן מנחת נאכלתכהנת
 בהן שנאסר סקום שכל לסדנו א? בפרשה כתובזובניו
 כהן תנא יעקב בן אליעזר ר' דבי במשטע כהנות א'ןסתם
 מיעוט אחר סיעוט ואין מיעומ אחר מיעוט דוי כהנתואפיוי
 סאת הכהנים משפט יהיה וזה דכתיב שום ס פ" לרבותאלא
 הוי הזרוע את לכהו ונתן וכת.ב כהנות ולא כהניםהעם
 כהנא רב כהנת לרבות אלא וא'נו טיעוט אחרטישט
 רב אשתו כשביל אכיל פפא רב אשתו בשבילאכיל
 אכיל אבין בר אידי רב אשתו בשביל אכילייסר

 הלכתא סרימר לי אטר רבא ואטר אשתובשביל
 כל אשתו בשביל אוכל ובעל לכהנת דנהתנין ובין .כשלא
 בשכול להו יהבינן סיהב דהשתא ס':להן פם'רי דאינהישכן

 חכם תלס'ד כהן שיש בזמן מ-נתהו. שקלינן מישקלנשותיהן
 דה%א ת"ח לכהן אלא נותנין אין הדין טן הארץ עסוכהן
 ואוקיטנא דין שהמתנות טלמד הכהנים טשפט יהיהחה

לחי
 שאין טנין ינתן א"ר נהמני בר שמואל וכררב בדנין

 ליושבי ל;ם ויאמר שנאטר הארץ עם לכהן תרומהניתנין
 ה' בתורת יהזקו לסען הלים לכהנים מנת לר4זירושלש
 ה' בהורת סחז'קין אין מנה להם יש ול בחורתטחזקין
 עם לבהן %תן חבר כהן שס אין אם ומץקו . סנה להםאץ

 כהן לכל נקענין ואלו בתרא ש חלה במסכת דתנןהארץ
 והלהיים והורוע חמור פטר הבן ופד'ון והבכורותהחרסים
 והבכורים הטקדש וקדשי שריפה ושסן הגז וראיטיתוהקיבה

 ב'ן חכר כהן בין כהן בכל ופי בנכורים אוסר יהודהר'
 אטרו וכן . הבשר כל בפ' ז'ל פרש"י וכן הארץ עםלכהן

 דאטר כרעתיה ר"י בבכורים אוסר 'הודה י גביבירושלמי
 שאמרו כהן לכל אלמא במובה לחבר אלא א,ותן נותניןאין
 שהטהמת כאן אטרינן וכי הארץ עם נין הבר כיןהיימ
 רלא כהן כל וסש . חבר כהן שם בשיש רוקא ה%4דין

 דגרסינן טינייהו 'דיה לאימשוכ' צריך סילתא ליהדחקא
 חטבי אסעא מתנתא חמיפני הוה סריש אביי אמרהתם
 ששול ולא ונתן דהניא לר" דשטעית'ה כיון הואטשה
 דשסעיתתה כיון לי הבו אמינ' משר חטשנא לא טיחק"עצטו
 נסי מימר בפיהם שאלו חלקם אומר מאיר ר' דתניאלהא
 דתניא להא דשמ1ת'ה כיק שקילנא לי יהבי אי אטינאלא

 לא נסי טישקל חולקז ודגרגרין ידיהן את סושכיןדשנועין
 בכהני נפשיה לאחזוקי דכשרי יוטא סטעל' ברשקילנא
 לארץ בחוצה %הגות מת%ח . עיינטז )4ה אנסי יריהולפרושי

 הייכת השותפין בהסת הגז ראשית בפרק תניא . לאאו
 ופרישנא ס"ט עלה ואמרינן פוטר אלעא ר' הסתנותטן

 אף לא דשותפין להלן סה הגז אשית טר. נתינה נתינהדיליף
 של פטר בחרוטה אף אלעא לר' ומיגה לא דשותפיןכאן

שותפין



 קי ג" 189 ע הביז הבשר ונתקור במליההתורת
 ,.,:;;י'( ללעצ מנע:נ:י!מגו :',."ן:,'עג;:ו"י'י1 שלישי בטז ואח"כ . אסור האיבר'ם שדם אכאר ואח"כ ס'ר דאי לא שותפין של אין דידך רגנך דכתיבשותפין
 7:סיך4מ:ו ה:מ ניקור דין אבאר ואח"כ . לאו אס מליחה נוהגות אין מתמת אומר אלעאי ר' השעניא איןסנהרביל

55 המלההג שחעור זה ת.י . לקררה נתינה יליף איסרך:: נן:דאי : ק'אלא
 ג"י י4:ם) י:טך. 4[ שסלח הכלי ודין טולח הכלי זה באי עמוה אף לא לארץ בחוצה אק בארץ תרומה טה מתרוסהנתינה

 2 ש :י.ילן י,יי:יךי י"יייי!'!וו: י:'ון' ןםצל":"י:,,ןן:עייש"ג."'לןןן
 .יי::2:ן נאמלד והוא שקרעו קורמ בשר עםל סתרוסה נמר נתינהתרמי"הולמת%ת
 דבוק עודנו היכא כל התם דאטרינן הקןשילוח פ' בריש לקטןוכ'כ

 בעי
 2מעי:םהיץ2 דין אבאר ואח'כ ,

 5מ:י"'-"".קרוי ה.סמנינו לקבל ו:'1 לדריהמנותוה,וטדר'אלעאי
 :2 גסממ :צ : לא דם כל בכריחות שחימה דם פרק בר"ט 2 כטתנתע קו א"כ נתינה בנתינה להו סבירא כותזיהכהחין :ם ::ך 12ך א%ר שדטן הטינין , בשר עליו שחתד אלעאי רר' דכען סשסע הכ' לכ"%רה ובודאי 'צבארץ :::גני:::ז2( ככר דין וכן . דוגי בי הגסרא בלשון נוהנ אינו הגז ראשית בהרא אלעאי א"ר דעלה משומהנז
 שרלם סהלכי דם אף אמ שומע תאכלו הקן שילוח ובריש רכא נ?4 אמאי למירק דאיכא אלאק

 נ:ייוי"יץ :ך ג'נו62י
ת  ':ןיו ב2ך:::: חטיה וטוסאה קלה מוטאה בהן ש"ט בכריתא פתח בסתנתז דאדרבה לקזא י בארץ אלאמהנ :עז:ם . ::::טיהדין ו טה לבהמה לעוף ת"ל אינו ווגז !באיראששית יבטתנת' רגז ::ך: ךץץ הגזש
 מה צ רגז ראשית אומר אלעאיר' בארץאלא

 שאין שתים סהלכי דם או%א וכדנ כל הנ
 2ג'י"חיץאי

 שנציי
 י?ן4 :נע ::1י שאץ בעש רם אוציא קלה טוטאה בהן קנש נהטן ורב אממא קניס רבא רהא ויד . בארץאלא
ט אתו אטרינן יבטתו .% הנא פ' יבשת וכטם' . היבנבל  21 :י1ןי.' 5ל1 כו שאין עוף מה אי יבהמה 
 נ712ב נשגב:טי. משום צטרו על חייבין שאין כלוטר כלאש הבשר על מינייהו וחדא ג' בשניל שלש וגזרו לבבלתנרי

 (גר:מ (מ:.: ת"ל הבנים על באס שאינו שף אף הכנים סה על הדבר שקשה אלא . נהוג לא נהע דלא היכאמינ פ ל יישעלי ולבהט דנה,ג וריכא . לא בטתנות אנל בלבד הגז כראשיתאלא
 , מ:גך דקתני כל אף התם וגרמינן . ליף ייל וע'כ . ליתן שלא טקוטתינו בכל האי בדורותפמכו

 מאי ואטריי . כוי שלואהבה נ לנהונ תק%ובנדגשרות

1צ %ן":ון1%"
יז

 כתקדטתנות
 החפי תיצימבשערמ כר' דקיי'לין י הגיר ז

 ק
 . א גך?ג%יע!איים בברייהא שנעו . כיצד האיברים רם .בע"ה אמ אף נהוג כתתיה הנ, בראשית דנהונ ולפיכךה'כאאלעאי צ55 לביתזה

 יץ 6.ץ ב"5שקיי. שי אמ הר''ם ה דט הלב דם כיון כוותיה מתרומה גטרינן נתעה נתינה הוה:ר
 וש1 .: :ך 2י: רא דם כל שנאסר טשום פ" תעשה בלא : הגז בראשית כוותיה להודשכקינן

 שע.ספוי, י"יצ" הכא יקתמ היב ים ימ::יטמיקג השלישיהשער

 . והלג ,ניו . וס מחוט' גסל ,וישרסטליהס
 61כל,י

 החבין 3זטן בו יש אם יוצאה שהנשסה בשעה נ(עלמאל,ה ו6מר 6ם וס עם
 רם רדינו ד'ליה דם ר1זמ ואקשינן התס כדאיתא כרוןעלין כהיעס 16! מ,ויין ר,ג ס6מרנו כמו סן ט,מהץ גו המ11"ן רוג גחרנזיקור
 וקחני כליות דם קהני לא סי ימעסיר ימשנען .האיבי"ס :ך עיוןי מעש%ם:צס.61יםםט'4:ב א וסכס
 סש:%?נ%י :1%ם':6"י

 יהנ'ס תני יהדר תני ה'נ קני יהדר תנ. אלא 'א"נרימים סייק מע'י מך,מי

 אמר רחם דגרםינן שחימה דס בפרק התם אקסוהרבפירש י דם משום דאוריטזא א%ר שרטז הסינץ אבארותחלה



 הכין של"שי שער של"שי ביז חורת 140 "1%"
 . ונבלע חחר ואי% ושורפו שואכו אש לחוץ ויצא מצות אשלו שתים סהלכי רם ששת רבפ

 -יג:",נ:ג"נן ":ג: נ:ע," ייןןןיייג,:מ"בגםק5ב1',1ז,,1י,ש1151יא,4%11ם
 בכר וראי דהא אמ- רקא טסתין סאי לקדירה ר' משום שסואל אמר הבשר כל בי לןנשנך:

 5שמ2;ב;ייג"ייי" נ'"נ:'פ'נש שתצא ער יסתין לאו ואם סתה כבר זה שיעור אתהבריות להוסככיראתהבשרונוזל1%"ך:ישנל י';" ל: "י יייץ ייוי "ם'יוה,:ך'י "',!=זיו'י:ךי::'ו:ייל4%ק
 קנ:נוזמן5הט '411:"יע'"::',:"1%
 א וםעלהו,אםרהיאןעיךייטלא ש:1פרקתה כשלא הא למקימ טםקים44419:ג:

 ן
 לצלי אלסא לצלי' ן

 רלנוסחאי בעיניו וישרה לצלי מצאוכן םפרריתדבגירסת לטעל בעי דאי הול'ל לא לא יאי ::ס:"יב'ו,עגני. שלו משהו באשור כתב ז'ל ריאב"ר אבל .המסחאות עור לה ותרע דמו סירי יוצא במ4חתו סך4ש'י: א, ::: במר4ת היא וכן . גרסינן לקררה וכן אזלאלצלי ב4ךברים דםסבליע אעפ" '"חי "%'יכו:נ

 לבשר הספרים 2 וג למיסלחיה כעהעי5ש
 ן

 בעי ולקדרה' צריךץ
 רב כבדא גבי התם נמי או%שטמ(יגך1ששוע

 רינאז
 ק הרחה בע' ש מלחועם : חלמי

 עועוד ;,ך
2
1 דלא נ ש"מ ואטל ץ * %.= ב"י"

 ק
 נרמת אבל יפה !פה וסריחו נפה שה טולחו אא.כ

 דאביי דמהא שפי את' לצ4 וכןדנרים רכ אמר דחולין 2 ונרם'נן . מווזר נום מל'הדט

 ראסר והיינו . האימורים הקמרת בשעת עושההיה דאי ועור . כראטרן רלא מליחה בלאנ:וי2
 ן

 עד האיסורים כסליחת כלומר כבינה בו 'תן יכול אעף דהא למלוח אסה- בשבת במליחה נ%.הי:1ני1ינל
ש

 דמלח מאן ר"י נרול כלל בפ' "::מ שי:
 אביי אמר ועלה מולחו עם ומעלרי תמלח' ז

היסשיזאסייה לצ4 סליחה לרשריך לא לצלי וכן רגריס ספררית ןרס' 2ה לאירחא להץ דבעח2צא
 מותר צלי לסלוח שרוצה ס' וה"ק קאמר להקל אלא קאמר גרע רלא סדרבנן אסור טיי" אחייתי נייל"'נ

 י שרי ניפוץ ובלא הרחה בלא לצלותו והילכך בלע לא בלא צלי ולענץ . ז'ל התוספתז נעל שירי'ו "ת התךיא טיבלע פלימ סיפלמ האור ע"י אלא:לח הצלי עם נאכל הירוע יצחק רבנו דעת וכן . שרצים שהימחןי:ל:7ל"

 יששגשונננגמ1"ש1%5פ
אן
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 ניי' איי יא:יי"י של,םישער של"טישער

מ -"-ט,-1*,אמ  """יי,והמש 
א 4,ל,,,  ,ז ני"מליה",יי אמרהכהןב::ןקךןג: בקרשיס מולח שריא כררך סני מ'כ' ח'מפמ"השה:יךך 

 ש1( %ץ"'י' ,נששי:יי:יש11מא
 היאיל אלא ם:ה ייאן::ו:ג ואבת:וייי,ייי "יי ייעיויוסי"סי3""11:ג%

 ש;:י::'6"וי"
 י,ן,י,,;1 "שן5לח :::;םןג::::.ן"::%"שיי:1 ש:ךי::יינ'ך ב:ז:

 :ן:מ%"::ס וסתם : באוסצא לבריא מותר בשבתלחולה יע, ,""יג'גי",'מז("י,ט.1ן'יו'יו,
 7וש"

 ' ~- )1ךם

 יי:" 1"

 א'י' ;'ט. יייש מ צ: ן:גיצ ם,'י'י':.ן בהמה של מפרקתה :: גם סולט" 15"יססיחס ובס,יטת

 %'%ש ,ש5,'!.,111 י:יצ:י::י: :ג ::;;ימ: ',,.;גוג!ןןוין"י.
 שם5" גי"ס עדי:צסויקר צ :יס:יןבנה:כ:נן;::כ:ןג ייי, "ש טו ש"סשייי"

 שון'1 ! ' 1""י".., %35,."' ;;,';נ יו',יי 'ו,'1.,:ן:ן(פך:;!ייי,ךי.י.(-'ןךן!
 (לן.י שש,ו 2:גש :"ויי::י:ז7%1%::'; םעש6י706 ס .ג ספרקנבם,:ג%:ךגמ:ב

 בחצי אפי' אלסא . ליה סני נמי פלגא אפילו איסא צריך הוא לרםרלאו
ען'גקי

 .,י ,,ןי '-, ,,,("י'4, ";,,הי :!'יי,ה,ן ;.יח י","ון !יך: -ה,, ו;יזן%צ יה4- ":ל" נה ד1גננם
' 

 ג.'י
 ',ר .,ךי,

 '"ם'1גנך:גצך!ןגין',6:ןצפן,נ"' דטטצי וריא שחיטה בשעת מטנין שני רוב ובשחימת המריריןבחתיכת
,1י1וי"יו;י;..ןיל:;ך.;!ן:מ,ג5::יג,;ק,

'ן את שישחוט ער אומר יהורה רבי עלהסנ' יןנ1"י1ישוי
 כלומרק

 ". :אמן י,יוג':'ול ל')ז%בס "ג"ס מ"'ס אינו
 "'ט ,.ס"%'קו סחן07 ;גצי1ךו ס'עי'! ""סיס7ס אפ'לו בחת'כה דלהכשירו ריורירין את שישחוט ער חתיכה בלאניתר

 םב:עץ1ןש%בושאס:::ץ2""4וב%"םג:
וכשוטנא
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 'ןשןן"ןי,,'י.",,'2 כ:::,"'.:::: :הןש:ב( ;;"2 ין',, י. ,"י;',', 'יי"'יןא15
% : ."יניי"" 'ש"ע  נן '" 

 יי"
 ב":ן 5ש .'''""יעון; י'- :נן :ץ ;יןך"יין

 'צו"
 5:ל

 התייי
 פבןט'ין,ןסיי'הסי,ןנ' ורבינא לחומרא אחא יב

 ק 5 "1!נקצמייעס אומצא ראי פליגי וכמאי לרי ום אז'ל "6ן: ניוסעס 1עידשםיבעץ

 ','ו';;("ן '"י'עי1אםפ5פ ג':11"'מ.'שא

 "ש%יפ1;יינג ט:;:ננ111%24א
 ,ישי:פן 1נ:: גבי%5נ,": פ5 114,ששש"ג:'ו':'"".,'
 ג;עצ;לג,ן:פ :'".ן",1,

 _ ,==נשאהמשששששש ש תג5ין:':.ך','ענן
 נ"י5י",ןיג,4זי"':14שאן'בבנצי,11פףב שששששששששאאש

 לקררה הוורירין בחת'כת מתכשרי לא לווריד'ן סטוכין שהםראעפ.י
 וכשוומת הערירין בחת'כת כולרע מיתכשרי מיהא לצל' אכל המף הוט' שאר שכן וכל לדו וטלת לדש חתך א'כאלא
 ופרש הוו חומי חמשה ואמר להו רמרמני בעיני מחוור ואימ * שפיר ליה דסטצי וווא שחיטה בשעת סיממן שנירוב

ושרי
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 )1)י סו'ן ומיקמ:וףו:ו"

 וי ם צ,יממעקי%כב הנ' אלא ייכא ט : טשים ינך
ווה"',,,מ י  י 11, "י'" יקל,י 

1  ","",יה 
 רבפרק :הם מלנש'יןיוה1נגי)ס'יום

 קטא'יא
 י:ע2.מש סע%:ן%ם :נ"נ,"ת ודלרושין

 1נא 'ג.4.,,',1."(",',,. :נג:ן"ן"יויי'יו,""("יו,ו!: י"'י: יןויין ו,:יו ::.ל'."י.ןןן 81האש81ם א2%8%מ1מצ281אא
עגעואמש

8 1ני:פ1"ן"ו"ינ:ן,ןיי,יי..1..יי  ,יי,.- 8ש 
 נון ןשן:ג נ שענמת

 11181"114"ש 5שז,11~14 % "א,.. בז51:':י:'יי. :?מ(י
 טשום ולא ככהסה אבר אבר חחהכו אא"כ אסור לצל' אפילו אלמא ' 'ך' , .בבהם

 :םןניםנ;:עגהה"ייהיננ?4נךוג:ם
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 814%11 111נ11אשם
 קעס6י:יפ-':י! י%מקס"'3 שב'ינשבל:נ"יט י6'שאבלחימ'ז פני על זנח "י "קלי השש מ4'דן:"2שמן

 יי.1' ייט" סמ"3י5הן למימר איכא . להו שלח להו דמגתר י'י.' (י: ננן"גגי:,י.0 :5ך:יייי,מ::

 י1'11י1 'ל(,':,,., ';י',: ',י'( י "ו.ו,יייי,י,,י..,ן.ו ש נ",יפש
 '] מי"ן,ן:(": יו.,ןןייי.,י,ןיךיןו.4 1111מש -..י..(,י.)1,,י,ין,,מ111188א

 הכק 6עסס'"'יסמט4ממגשימן,:
 וזי,יונ: :נינ: ייןי,יןייייי,יןן:":.י ב ,:,ן :ה נ:ם ריש וה דסי שפ' לתחת השחימה בקה ני(י אי י י א 2,6 ו

השה:הק יק לימי אני שביי 5ן6;:"'מ:'יג צ1(11
אכל

 :;:בייגג: י: "י, .ג וז:ן" 2נן "י11,יגם111
 וטעי דאססיק דבשרא ררומיא ועוד . לפרוש' להו הוו איתא יאם אמיי מ;ן(;ד:י,%:ס%:גן:נ: ף,ג:(2ג1:ב:1

 ,ן, י, "ן,י :." יקמ",: ,יוין'יייוי 111ש,ן,ןין,,.ן:,,ן,,:ן.לן
' 

 ן

 חומק ורם . 'למעלה "יכתכנו יכסי בי איז 9י"יה מצית אפיי ך ןי שלא גש מ2 1:מננ 5פמיבווג

 :גן :: ייי'י :י:ו ייי ין', %ל2"שייו"י% י1'יי"'1'1,יייעלי
' 

 ששה היא כ'י6ל'156%,םן16:"66צמ6סייייייו,7'י.:יגזי.,"
 במלח כון את לכסות ך ואינוי לקררה יכן

 נה כב ולטצ:נ,חבייני י6'ס ,6'11 גע,ס" סקי 6עסו!6 י מ םמב
 ט  בבןלדיגןןאבשדןן ,4כ ' מ' ן י ו

 סוס ,סס!וע 6!6 גוס רימויח; 61'ן !קזרס סו!הן 65ט 1ס גט,סוו ,ס,ס יוס י! %ז ,סז מוגיס ,יאסיון ין,ר פקדגי !פע גחגט 5גגי ייע י6'ן י ע'ג ימי
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י,,,
 8'4ה שע"ק%'"ין:'%פ," !לן.,,י,ן,,,יןש

 ש, ן;י"ען א"1 ששש :'4יוק:: "'מ"מ"מ כץ 4:גע%:ג':ג::מסלא1ן"שבי:יי"
 2 צ שןגנשמ. :ךנףית'י72י'ל; ב4::גן:ן1545ש5

 -י:גא"2שורהייה

 %55:צשגו8%שש85ש=
 ישש 5:ייי:"

 .4"44" ,יש1,..,
- ' '  

ן 1"מ יי  ל', 
 י'1%%!ווה %,ושמ ומיןללין! ש::ני4נלג:ן!%פ1ן, 1פי

 :,ש5 "1':,'ישי'ליןיו::וע 'ינ'"5::: ':ן י4י,ן:'ייינ"
),"ט""כן"מק נפ הפהח כ' .לחתכם צריך :נמשם הדם נמיימ' ת)חשב5:יצ"

 1)ן"11,"ל "'11 ":ן::ב"ין15ל::ן:ן"י':!"ל1ון" , 4ץ"מן..",'ו"ן' 5ש2.':נעג:גי:ל:ו:יב ;,מי'1 6 ן
וש8ש111שש:815  4ממשש 'י',לךעו1 י' ,,ל'י ייט5שפ",ןןיןוייי:י.ןיזן

ים)ימספ)ק
 סק) סדס נס ר.גיר מ6'כסמו,מ

 14ש..1-י.,.,ללוך,יי י ".,,.ן..,,,י?,צ4 סגיי )גס כמ)מ גו וייגק הנפי סימ)מ)מ כל' י"סווה וגסימס[ )גמ)'מר,( כוטן וה4" טפ" הו6 מסעס ק.' ")6 ומ,מ ס),י
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 ג,טן )יס ד6ססר )מטר6 )6ו דימ, רנ ד,ד6י ר.מ"גר וס0",ס . סיגי) וגס')1גמר'עכ') י,יקסו6וטר60ס"1 סג"ר 6" וס מהקנץ%ב

סליהי
 נ6משת ג!יס,זו6" 6פסר)ס ס6' וקס גמ)מ גןמ5יי מ) "מר, י)6 %מר זט מט מס1 י ק ר
2* 2  ג));יס6 "סזי)!טייח6 %6ר* " חוקין ,ג, ש ק0,) טי 

ן
 ג, "7ק:6ש ךן שנ.( שאחך לפ קב י"אייי''1 וגיע, ענו

 ששם י:יין,:%5ןפ,ךי ש~שט"
 נ'"וינהיי יי'יי"יקיח

 6!6 י1'ו,"גסכריח" יזןךס)אנמ"ן שהבשר גללניתא בםילחא לו-קל 9ך ףט ן ז'ל מ)ט מ"מ" ס'.י, ;"גי ייט0ס

ששם
םש אש 47*א"  ,(.ן,ן'..,.,,, .ן:יש 5פ.,1ין,י,1י.י:.נ. 

 1,~ל4,ע ע"'י"" '" הן" מן'!י"'ן'י 1"351ק,:געי'"]::'11
2 סהתר סליחתו ש"שור ואחר . צל"ה כשיעור ן%[ 2,)"קטוןיבן':ןןעמס,ן-ן?:סן[1  ג יע,קגון ט 
ם פא" נייםא ש  
 שיש :2ן4:ץךל ן:יהגש

- 

 ןנייז"ין% יןץ 3'ג %,"מן: ויי.%'ויו, רותחין בעינן ד4א סמתיבתא שררו ק :ה
ל יץ גיי 6.ע ע4, גע,",ס גגייזט ק  דלאו וכיון דרותחין םח:עינןח:יין'":2 ין,ז:כןש 

 מ(" 1 ס6בי""
 וס נג ג) ';תסס ס)6 וג)גו וס . עיכך וכן . וריחה ומליחה הדחה תקינו דחלימה שה1ורא על לסיקם יכיל אינ"טכל

 ג: 1ש2ס:ן " 6"י למלות ולענין חסש במש הבשר את לחלומ שר%רקי ז'ל מת10ז כר' משה ר' הרנ מןוהתסה
 וט,מן ס!ט)ה גיי ס"ש" ,יהג אפילו שפלמ ער במלחו כך כל שהה שנמלח הכשר שנסלח.אם בשר עם נמלח שלאבשר
 2 וס פי'טס )6"י ת טס עצמנו דכל לר ותרע עמו עכשיו שמלחו זה מבשר ובולע שחוזר לפי אסור תא רייציו
 ,טיוי ?כ הי-ס ירז גו טסס סלח ששת רב הבשר כל ב% ראכדינן אשור הכי לאו הא בלע לא למשלטרמריר
 ייק?ע,נתש6 ע'ט6?ן האי פ*ט דילמא נמי חר האי ובלע האי פליט דילסא לא מ"מ תרי ואקשינן . גרמאגרטא
 )*71טוי וימ ין5' ,4טי התם נטי וגרס" . ואסור כלע פלש דלא ריכא כל אלמא שנא לא אלא גשא האי ונלעגשא

 קסימי ועופות ופלטי קרם"הו :פוידג'ם
 ז

 דניח' ובתר
 ז
 י ע ט ת ,כ ):יע6 )'ה'ס נ'- י! '- ב

 גנר פ;ת שע) יס טעיח,ת התיר ז'ל ורת'ם . מימיהו רמם ובלעי רם עושת פלפי צ'רן וכל דמ! כל לפלומדגים

 22: יי:)',::זג %'י" שנבלע כסו נבלע ואם נבלע אינו ולעולם שריק טישרק ררם סשום ים'ם כסה לאחרא9"
 סמ6 )משר 6יכ6 6ימי ימיס, קרמ'ה-% דרפו היינו שאסורין נחמן רב דאמר ועופות ורגים שם מתעכב ואינונפלם
 ןן2 ?טן" עס י'הו 'י'6 כ! שאין מה שכלע אחר ט נפי. ואיט בתוכם הרם וטתפשט רך וכשרם כנקלה ה!ובולעין
 דם מיחת פמו על שיש לפי אסה- וציר דם פ4מת גסר לאחר מלהו עם ועומד שנמלח בשר ראפ" או0ר היה ז'לריב ומווי . ואסור בולע הלא"ה הוא בולע א? למלומ שמרוד דכל סשום אחת חתיכהואפ"
 בקליפה ום'מ קליפה צרזי ולפיכך שעליו המלח חם סחמת ובולע הוא וחוזר הפלימה בדם טלוכלך המלח וכןשפלמ
 ציר פולט עריין אם אלל צהי פלשת נמר קורם הבשר להריח להזהר צרץ- מפעפעיולפיכך ואיט שריק סישרק ררםסגי

 ואינו צק-ו לפלומ מרוד צ'ר שהואפולמ דכל טהר דמו כל ופלמ מליחה ש"1ור כדי ער במלחו ששההאעפ"י
 גםרו דבק כל לפלומ עופות גםרו שלא עד להן "ם םועמ צי וגם רך שעורן מתק- שהדגש ווא ועופות דדגשבולע

הרגים



í5קק11 84?%í 
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שגחגעיי  

""7 
 "%":ן

 יא %.,.,1",יץ""ל 'יםשלפ1ףשן זי,פי,ן- %ופ,ן1ישג1נ4

 -יק" "י'-"' י- י',;י:'םמ11לעק;,%11
 ע'"נ%י
 י,'

ן 5(%%55יי 4יימ511,51, - ן  ואסור נריב שאינו בכלי במולח פשומ נראה טלמ לרברי ומ"ם , ול :::צ%קן%סג'ע,י *איי ה'%י י' = 

גק 2 :':":::ק,,;ד(י1 :נ:ן:"ז:י"נלין י;יין.ין!ך,1י4'ן,.',י1ל(

 ,עיל:ם"4י
 :ךך2ני;:נ: י,י":פ,ילפן-:

 פמומטמע
 יי5::בץנןנג:י:בל צק;%יי,י;-י1,- ב של חתיכות שתי דהא לך ותרע בשפעעליו ,

 גזי :;י י : :יי:י::ייתיינ;י:' טו4ת%5ג11 ש כדרך לכחחלהואפילו עליו ן ' :ן ',ן )וו "ין "ג) )נל ש5 ט,6 טל גסוטרין ק"מי0סיס
 י,;ס ססו"ר גמי ע,'סס ,ס. טו"ן מסנש ':ןעל-ש1יגו עוך ו)געץ( לס אה "פ ק נה') 'י6'י,י"ו"י סמר כע)וסרג

 ש42פ בג:הג':,הנם ב%נרינש ץ' נ: בויוק ט שב ה:בישג"ג טש(:ע%טצ:
 15ע:.,3נ:ג1:ג'5נ-,4'י: :ג-ןן%.גן*יךב=א?ופצ%
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 .ן'ך";-י,י,,י1 18ויש ש זו'ו:ייי נב':; נ:י: .1 ,, 'י,יל
 סיינה , 4 ין%גך,!סי.,עתג!יךב::מלג4: פלי'ץ:דםשבלעוזבלעיע.שתונ'לשהלשוןבתנק51ן נ5י 'י"]י' ויל:פינ:':!'"ש4שומ עע111 יס.1ון;" 2"ן"'. :::; !'ך ןהש:י:י!ן:: ו'"נל%.5

 זה כיי נסס 6ין מסמת6סונים
 אסורי

 נני ס!ח-!לאני ש".! ושז מס" ס6' וג!ע נש6 י,6' לא יא ן אסור כולז דמשמע

 6ס4ר6 ייניסי6מי'י(
 ךצגש
 י

 6היי 6": ייי ז. אסיישז העיייתז עם 'טלחן
 של'4"ל"א':ה1 ייי 6"!)ד ין

 שרא'ת. יאע'"' : א, ק ::ג שלא איתא דאם ועור . הרנש הן אסורי! %הנל:%,שת:ח

 יי!; ,ךיי;'ויץע,;::%ןה "ין1יין'ילץך;
 'ל.ת,י

 1:"":(י,.,'ל! 5 '

שגב:%:'ג:גיטיתא
 ס "1 4נ; "ט חוזרין הדגש שבלעו ררם לוטר תמצא

 ג ס ס סמ!ס
 "0ן"

 הך

 סס :נייי ן% . ץח הר ריגים1ברן על כרחנו אלאקעל .לטלה
 סי!סי

 ג'ון
 שימי8'". "הסש

 עיק לי%:
 דם בו'רךן אכל וכרכ/עא מעיא דכנתא ררא

 ל1ן. 41"'ן,%,,':,,., שי:4: י!,:י:::::: ,ין:.ן .י,וי:;ך:.4, , 7לט"ץ י '3י זוי"ן 3י""6 גי'67

 1לידה!צ1,קמעי1 ק5:1ןני,:'ך,::;:ה יי::::ן:מ: ע4"
 נב:צ:":!ס'גש!בןיבי:2 פורתאוטלחה פורתא דחתכה ואע"ג בה דאית מומק' סוריקיטשום

 '"'ין""ייייי " ל:ך ללוי:יך:"י"יןל"ליין"י
 פלל1;,ך)':',:1'"'"":ךו ; וי: ך ש,ן יךן :והק ":י, ,:יז ,:,!ון';י:,ן יש .:י ך')'ין,","'"י

ןי':::ם:;ץןפצ%::11)ן11"שןן5יש
 "סוי מן'מ וימ6 "'ן (ססוק כ'ס ט6ס ט"מי קמ6 7נ קס בולעין אין ציר שפולמין וכל . הוא לע'נש הניכר ורבר בהן 'שורא'
 ,ויך ק"מו טמ ס "ם י1צי ,"גה: 1" צ ככל וסעשש . ציר פולמין מע'ן בני וער"ן  הכשר דם פלימת וגסורהרם

 1', סומנ"ן נסי' כתג וגן ק!יפסיום
"(! 

 6,6 )פןס ,י,ן סן'ס
 זקיוו" יסוס וקיין גק,,קק. ).ס 7סגי ו,ק )קוך ממס סו6 דמ6. )גמיי "סיין )מס 4 "ס!ק5קמסמ

 סס! גיור'ס ינר" 61)! יס ,סעה ג,ו סגיר מ,ר ע)י, יו!ן,ות מ)!מ"(
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 עע!:, 14'"1.:,'(1ען.(':,י","ךםל ,ן;"פלע::פ1פ ןןןן "%ן סייי דכ' מרוג,)מ סי דננ,פס גיייס )נהע סמ"נר כת3 עךך . גי קל,נו,ס ס, יגגוסס ג',יס )ע,'ן ס""גד גקג סס עוך שאינן ג?'ס כהס?א

 ,ן2% ימ"ע מט ומנהגן נמנע'ן יא'ז ?ימייח'4::ג::ךי מ' ס'""ש?"5פ:גוג:

 נמאע, י והם%:ג: 1911א(5
 יצש,שש י:4 1111,1שי ךיפיי,פנש

 5ג %נ :ק*ש דאורייתא אסור ורמו הבשר כשאר סל'חה נ2 ץ% הכוי?ב "4מי דנל. גתךך.תק:"ץ
 עוין4ם1%:"וי1ן הכ"הץ ים המחיי דם הלב ים שחשה יס נ%י:י2;1:ן צ:2:עש7::נ2":

 "ס ")6 "סיי י"ע' י"י ני,4י' שתי קרעוה כברא גבי רבשר כל בפ' ןגר%נן פפנ:5ש ביך צן רוגה נ:לה א':אלא
 קי:%ס: נ 2:1 מוחלא אכל כברא ה"מ לתחת "תכא שכ מ הקנ:::נ:ע44 :םצ:::
 1%'ממג :הג4 גג: 1'י%"5 1 :"יי'יהה'-י'ע"י%,',,ו".: %"41

 'ן:אבסיפ)טיק' ךייט ש::2י2 ייעת נ:2טיץ שמ:,א:25:גק1"ן55
 נו,תת טייח ס,ס ימיע,ימו,"ס בשר כשאר קרעו לא אפילו שמלחו כל לא גיוקמ "!'מ יסע ," )7'7ן יהשקינס, שקי'מיו

 ח.'וןסמ%ש 6נ)סן::יי.6י' דמראה רם' שפיר לקדרה ואפילו יעלסא סוחגס) ""י נ, סס,יי', "י :ך שנגסה

 43' יג:::ך:ב:::יש 1:2 :5 עי2: ג של:114145
 :י:נן -י'"

ג."4ך-
 ןן. ןיגהון:ה4ןין"1:ךי, 'ייב."ג.,,~םננ:י

 שיזן
 'כאי . טחוור ואינו החיצונה קליפתן שתתקשה ער גמורהץ שאינן ויא . 'ותר כתכתי בחלב בשרובשער

 סולחין אין כלו' סנוקב כלי ע"ג אלא טליה כשר טניחין אין שמואל אמר הבשר כל בפרק גרמינן טולחין כל'זה
 . כלום בכך אין מנוקכ שאינו בכלי שסניחו ואע"פ ציר אלא פולם אינו מליחה שיעור זטן לאחר אבל טנוקכ בכליאלא
 אפ" שמואל נראה ולפי3ך . מנוקכ שאינו בכלי נשר סולוז'ן אין רהל'ל לי קשיא טמתין ז%ן רקאטר לישנאושהו
 ציר פולט הוא והרי סרם טלוכלך הטלח ונם שפלמ דם מיחת גביו על שיש לש קאמר מליחה שיעור זמןלאחר
 שעיו הרם בשר טב4ע ט%קנ שאינו בכלי מתקבץ וכשהוא רותח לה והוה טלחו מחטת נאכל אינווצ'רו
 בכבוש אוסר אין ציר פולמ שהבשר ואע"פ . כטכושל הוא הרי וכבוש צ'ר כתוך מתכבש שהוא לפי המלחושעל
 טנוקב שאינו בכלי מלח שאם ברצלוני ז'ל ברזיל' בר' יהורה ר' הרב וכתב בלע, לא למיפלמ דמריר אייריוטכושל
 מה דוקא ומיהו , האש יר' על יוצא אינו כישול מחטת ובלוע כסבושל 4ה דהוה סשום לצלי ואפ" לעולםאסור

 מה היה ואפ.' . מפעפע הרם שאין לש מקום ובנמילת שתר השאר אבל הרם בתוך מתככש טממשנמצא
 מכנימו השוטן אין ולפעפע להכנס בכחו אין שהוא וכל הרם אלא בו אסור שאט לש שמן הציר בתק-שעוסד
 אסורה זו קליפה שהרי כעולם קליפת רין לה אין כן אוטר אתה אין שאם בפבעו שם הולך שהרם כמהאלא
 ז'ל יצחק רבנו של משסו אמרו וכן . לעולם לקליפה מקליפה וכן הסמוכה בקליפה וטתפשמת הולכתוהיא
 ז'ל ברצלונ' ברזלי כר' יהורה ר' הרב כתב ויאסר טנוקב שאינו בכלי הבשר ישהה "וכמה . התוספהע בעלהירוע
 שיהו כך כל סלוחין הנפלפין והציר הדם אין נויכן בפחות הא מליחתו שיעור שם נשתהה כן אם אלא אמורדאינו

כחט"
 הן הרי הטלח 'רי על יוצאין והציר שהרם כל אלא בשני מחוורין הרברים ואין . שבתוכן סה לככוש

 ומתכשל סתכבש שר%א הבשר שכן וכין סלה% מחמת נאכל אינו עדיע שהבשר אעפ"י סלחן טחטתנאכ4ן א'"
4שך
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 ויהפשם עי ס(עפע סנסר נ! גויק נרס':ן גסי נסס טמ)מ! ג)'ס ויעמ1 גהג טס עוך גסיק נרסען סור גסו סטלמ, גיש ו,פ)ע סס כף3עור

 ז ל ותדע לתוךש%לם,נתז6'.מססנגויס6יו,ו%)
 אטר

 5י,1גי?ו סנקר ס!משמסמח2סי:ססייסשת

 שש 1!יןה עיני:ט;ן::1"ומ
 בה שאשרזלאכול יטימזכתהקאסר%שג'ש61'פיאש

ש אמיי ט"ב סי"' "מי ץ'%ק סנ 6מיסטט 1  

" י ד%ו%י!'גי4'יו"ניי'יילי"1'"יויי ה - -  
-  מ :ל עח,% פעם'ם שני למלוח עחאסוך זימר נםצאת כך סרוסח סי,בסר נ6סרססקטרס יך'- 

 ,ץרס גס 262%חיוטו
 !ס,סוה 7ניס ננ' י5ען 1ה! "!6 גרוהמ ק).מ טסס6'ט כרברי וינ כ כת ז'ל והרסכ"ן , אחד בכ4 3ו ימתוין סח!ורע ססגסר,פן

 סחת'כת כ%רה ערשא דלא ז"ל אברהם ר,1-1.נ:

 קמ"'1ן: י"י ו'מו יג ע2!ן6ן'מן : :"

 נינ:'יי-""1"יאש
 ו'ג ').

מ"ג'ס6אנ)ע רלא כרותח בה ןערהיאשכמרלח ןן נבל צ ק ! ע1%:,עיש ש11%יך'"י"
 7,.מ6קן,קס5' ומ' מ7 ה6' ס,',ג)ע 6ס5'ש

 מעס' סש,פ סזס סי'%"ש תפל וממא מליח לטהור רמ' לא וזזיכ לעולם כר,חמ מ)ית )ג)) יסניפ גפרגס
 דאסי מייח, יצהז א" 121 נ בצ ועט'מ ,קפס פפט ג) מעס

%שיפן)ןו:!ה:2סוךן:ח):2.2ן,ג: רב שהיב עי .
 ו)סתסס ס7ס ג) ספ,ק "מר ב!,; !",ט גוותמ ממ" 6';1יס בכ"רה יבש רהעח נתז שאם כתב ז'ל אברהט ר,הה )סכס מק 61ם ט)1נ%ט

 1 1 "נג6נ4גא: טמא:!7 ג את ליטול "שצריך בשר בהשטלח י:י"י
 גייי מ:'מ גסי מסיי, )6ע! י6' ק6פי מי.'מספ'עיי ממולה י:י ?ן ן : ג:תנ כמתת פוימ נכוי ססטוסמס6

 טתג5 סקהס מ).מס מממת סח6סו מץנס )קעיכ%'6 אע'נ בלע לא לטיפלט דמרהי ראיףדאמרי

ק י"%יג"1"ןךן'י  צנ,::":'י:נ:'י(: עןממ מ " 2י : 
 קיפה אלא צרץ- אין פוב רהעח בה נתן ואם לה "צ רהעחת דין הרחה לאחר אפ" שרגהרה ז'ל אברהם ר'ררב
 כראעזא ליה סגי ובקליפה לה עכדי דמשדו כסיכה ליה הוה נגוב ורותח נטבה רקערה כיק רותחק דשמוקואע'ג
 צרד כית רוטב בלא לו שאזא רחה,ו בשר כעק רוטב לו עיש דבר הוזז רהעח אותו אם צל-אבל כוד % שמבפסח
 ע סרומבו נטף צולק כיצד בפרק שם ששנש למה דומה שהש מפני הקליפה מן יותר חזא סנש טכים אתשיטל
 סטרץ ז"ל רחוטןת בע4 רבותיט אבל י רהעחת בחרס רועם ושקימנא י מכומו את שול אליו וחש-ומרם

לומר
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 י:יזס :ישי ש".פייתקכ:
 גר,תמ 1סוסקי)ך1פ)'6 ד121גס כיון סרייב )'ג" ור,סמ6 מק,ם יפס חהיהך .קה יפס :ו)5ן ""ג ")" 7מו ע:':י7, סגסר

 ר,וט ק , )י סני מק,ס סטםליס,רזו:%'133טעס ן ,סן,ג' יט מע9 ס','" , י גי7%ק7ן:י, 'טמ 6 יש מ' פ."מי  יסיר 'עת . ג יג"כ"י ימ'לן ,?נכ'אג

 מ5: ו*י"י.13יטי1" ם ה: זניחנשירנוונ נ :ם 2טו,,שהיטן מ,הומלשען%וקה

 %יםןיי'רייי;סיגיגיי%ם צונן היתר של ברוטב נמוך 4ח בה נת, יאם מנ"'ג 7ס' גו,ט ".ט 1,ר "פ" ערווה ,א"'יים41ה
,לל'.גן

' 

 (4 ג% " %ת " ת,*.ם.י
 סומס גט'% רימר ולא הדחה בעיא צונן בסכ'( דמרקא-ר %ר"

 סכ' ק"טי 1)"

 ':ך: ' -" "ין'י.'"י%ך י '%' 1" ןי(יןמ',:ג"ז'" מ;,ך%;שעי,"י,ין'י.,"ג..י.1
 גמורנ'גמס י"5ר

 סכחג6
 לימעסיה ליה מקשה קא טאי אוכ משמע לכתחלה יעביוזוקיכול גרו50 ט7יט ג"ר גס ,0ט ט"ס

 י:12י2-יקיני4י%אפ
 סאי מקשה קא ועלה שבה הרותח לאכול אמור נט' ומשמעקעיה מ'ה6 ,ס%'ך 3פהון 7ס גו!ק,0 י,מ0'ט0 ",ן "ס ;גןוג.ון

 .;ה:ניייי .815ןיי::"יויו יען,נ,,;.ן,, פ.1% .,1,:,,.ן;,..יי,י,,,,.
 היןי"';"י:ג ןך,ןץ,ן ל:י ךן, ך. ו" 'נ נ'"'(",ין%

 בראנחינהו פלוגת'יהו ואוקיסנא . לקולא אחא כרב והלכתא ייסרא 5סו""גמ%::ני%4יס0,קגי:::::ג%ב,54שס

 יכ בה פליגי ם:: א:םי יייי נץ :ךאב תלן ::נימי סגץ:ם 4,:שס %ה י::ן,ןזןלב:ן
 לא דאפ" ימסתברא . סיי:קי ל'ךבן'בנמעייריכז ::םסך'ב נבםץחי".. ,1,ק:םפ :%ך ,1 !ט' נ,:ס4:יג:י:נ:

 ;נ:ן י(טוג :יןשל2ןן,:.;:'י;",%2וןש%ןא
 'י" ימ ן. י:י ז נ בל: : ,ב שן :ן"ום,'"ן'"ן"1י%עךי.
 מו":, סג"ק נ י:ני ס,01ו מך ::7:י5,ם :מי םשד

גס"
 "י, י'7מהק 37ע'ק

 "י ?מ מ"
 עגח"מ"'ר%קור.")7גרסן

 י'),גטי"
 סר.סנ'ס'" ס7מס'דג)יסים

 גסמך ג:5נגקת ג,יסקע שן6ן מגמ' ,יוג ככפיס נרס" וס'"

קיה
 גלו"

 ו', סרמג, גיגוי 6ק" נק' פ"יט ,ר"ס מנ"ן ק"ג
 פססגין קטי 7גייום י9. ושז ל) ה0ג גא סמהגל 7גיי ע)ג )יג'ס מיג ושי
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 יש'"שי~:ש[ 2וט5ן1ןע~ון[ללןן פ'1% %,וו ל ןן'י, א,ןימ,נ:
 'ןין1,"ן'!'ג,:( "מ'סס, ""סס! הוא ה הרם דנצי %מ4תי"יס:

 ]לש111גש שש":'ג8515ם
 שלקי אמי ליהזרב אםר לזעירי ליה אשכחיהל"סני נ""),טספ

 ,נןפוה%ק נן:סג;בהן5צשן 1%8ש %51114 שש ,ין.,ו.,.י.1,ין,יש ז.,;ן,י;.;,.י,ע",;ן : נ ,.י.גיה,ו"יןן;,:.ן.,. ,ןף,,;,,,,.יי,.,יי,ין יןש סן'ב,,,:י.,: %ס
 1יזך,ילליי 1ןם[: 5 נ5ע: "ש ןע'י-"3שם1

 . "יל סמ
 חלא חלמ' הונא רב סע.י(רף..דהא י ")

 שמלח4לא " "א'ס
6 דיצ י"יטעב סו,.'פ "'מ . ואכ'ל ב:,ז ליה חלט' יאכ'יןבןחין ןק:ויתידיא וסי )מיסר'ע")ר,

 ך:3קיוש111יל ?נגה::ן ."':י.ן:,: ין.. בו'.:","'):,ן
 ב'ה רתלו ולב ויי דהא הוה מליח ההואד,לטא

 סלוח'ן
 ען:'ו:ון11ג %% 47ק::ת % וכי הץ

 ין סיוי"בן, במל ליה אי ליה נדבעיא קאברמים םנ ;ס;.י,'יט11

 ן'י,:גיןך,-4ן"1:ן 'לט2עי%,ק5ש[שש%%5משיי
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 1 1 1!':11ך עו1נמ נמ,'יי:תןוי:'יינש%
 י::עןך:::י:!ךנ:,.: ש,יי%ןנש11

 %;א יק נ! :::"הנן',ןט'יק::;: שלי [1'"י.י,',1,,...:'י,טשםטאנאוש ם%ה,שי.:ה%1%1 למ'טר מצ' דהוה הייו יהוא לומי ישלי ייגס%שי;~ות ב",5' חעלםי* צן%:"י'י"..)י
 .1'עכ:גט יתנ,"יסקוו דסכינא דוחקא דאנב משום נ(נ %2וץ 9,:ין מ:5ףניע4ייינ/ני"י[פז5

 14ש1לץ:"1,] נייוייוי:שי41פין%י%ן.2ן;:1,,י.",.ן,;,:,,,,.;שש;מ
 ושללי ליה מלח' רמכיב : גע,הו סקוי" ,ס חי"סוקסס

ט היא פולטת ג ת ס  גקן י יג 

 קצנ! גיגימ,ת,ןי"'י,:י%מש' לא י כול בשר עם דקררה בישול אטו גזרה עצמה בפני בקדרה סליחה ע"י עיגךכל
 מי:ם גן הגגן הגיי דאי הוא שבסשפונות דם משום לאו לן סיבעש דרה מאי דהא 4 קשיא . הוהלרררה

 ש1ע'ווו :ו: ק:ן:ו "",ו';"י.י,:,ימלן'ם י"יין ,""י.:.:ג:ו:
 ! 2 ירקררה

גה
 2גיקהיינ'ן'סי"מ5ייימסרו"ם שם דרך

 ט "נ5י:":::ןבף-ןמ55ןי;5ןךש
,י'יי" ם לן עריפת ס'מיה 'רעיה הוה מ' לרי אסרי טח" סוואןתלת
 ררעוה להו אמר נעביד היב' תענירו אמא' א"ל דסא סלידהה" דכבדא מיטפמא ח!א ארהכי . עונג לשבתוקראת
 בשמעתא לכברא גך'עח א'תמר דכי ז'ל ריאב'ד וכ"כ .ללירה ואפ" שרי ובהמ כלוסר לתחת וחתוכיה וערבשתי

 דלא רבוואתא דתרינו וריטתא איתמר לקררה ש"ם אלא למיכתבה הו"ל להחת וחתוכא וערב שתי לייעה בעיאלצלי

 הדס שיזוב כרי האש פנ' כלו'על לתחת וחתוכא וערב שת' חתיכה צרעי ואפ"ה פירשה%צ4 ז'ל רש" ז'4אבל הרבעכ"ל
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 לגגו )'ס יה!י'וךיכא
 גה)"

 א! !מלאש גייס לסל!ג : !ט' זמ' טס'ר גר,המין "ו ג"א )גג7 יס ז"!י סע" סס עוך !יסנ ,טרי ומי ספיר נמ,מח'ן ש

ה 7גי,, גג! ס".ן ,"עקןס סטץ ג"ג גטז יס יש יסה פיא!י41," פ ע ים " 01,"" 6  פ%יגחס'ג:1ן; %ן' ע: 55 סגעין 

 ט' מקרא::ורא בבומעומף %!555ל גש " 2%1ש -'-נן:דק"ש':,ק',;ןןן'"יי-'יג
 רכולה משמעאלא יי:.41י ,;ן ון -,י";י ןן,ו;יךע":י.1,,ןמ:יםביי.םין.י. יןךיךמאששייייימין.ינ% מ"י :ג%6:1% רסהםו%:גחעיי;:"'ןשי 1 '

 שמעתקא
 ב'ת ס-ם טקי שי טוסזימ:?י"סה רריעה בלא אפ" לצלי אבל ווא

 עוים :ף:י:: ס :גינןהןנסג'ם,ספ:': םעסא טאי לחרןכי צריך ובשלוםא כברא דמםוי רמאן ז'ל ךלכותבעל

 5',"%'פ1:5שע(15
 י, 1ול'ם-%"", יפ!,נ"ם %נ 'י'"יי"'ען'י

 אלבר"עבד לה בה סרקר,ין אק אחרוניםובחששת
 להלי

 ג'"הוקי.6ל'ת" אךיי! גי; "י " . 'מס"מ" ,"מי )סי

 נ? :יקטםלמן ביינן':ס סם,5: 5 6 אבל נופיה לככרא ולמישרי ברוויה רשלקי לכישרא לשריה דלאווכי

 " י"" נ:מ יעעפ יו'"""-ייי"
 ",ה:"2ש'ין

 14מר נורי 4 יחמנן ר' דהק לי סיכעיא קא לא נפשה לם'מר אבייואמר

 גצהן:,ט::י7-

 1511,,%ג- 4]לל "לגטנ:גנסליזיול..: ם: צ:2
 ומשום ריבה לררי שלוקה ז'ל ופרש'י .ונאסרת

 ק
ס ק"י ו"מי "ן ג,-ךסן טסטוט.'

 גצ 'ס'ג 7ג%")מא ""ס צ 2 2ן%2 עור דכל סבר אלישר רבי ובולעת חוזרת פליטתה  שנגסרהשלאחר

 פשי2נטצ יעי7 . מ4"סן 1' ע! סי' פ פ!מ' ליה,והא חליט לא שבא לבר ליה יהיב כי דרא כלל להו חלט' לאנפשה '"',וי ,,ןייי ןלןםשנ,,;,. :מןט;: ,(,,יין ןיי.,ןש5ייןיי-,י

 נ2 :יים"7צ.ם ן2 יממיצ': :;ילהנע:מיםץנג 1:י:ו::: ב2:,נ: 2, 1ג%::ט4: 22ם:צ

צ"111מש1151 עשי"ןיי,י':'",' 'ן,1'51ון4,".ל'ם,.
גקוסיס
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 י,וד ,נ הוסשחף

 ברסיני %ע 6ן6 67וריית6 )מסרי י6וי)1גמו,י,ו,6 "6ן567ו קיס.ס,6יג"
 מ,

ר -1"ם סס"'טס 6ג'מ מל"ס גגס6 מס6 סחס ני ם  ה  ,"ייל"ע"ו ליססרי ניסמיויועטנר יז6יס7
 61מוי 6יג"

%ןנג%ק כברא לסיכל שרי דלא מ.מ,,'כוזא ף%1רי1 י5סק:6 . יי5,י67,י""6 7עימ6 אם מימםיקנ ,כמג . "סור ל" ו6י סרי)יס מ!ג 6כ, נורס )יקסר גסר6 ס')וי אן נשו שיש.1יאיו ומטגר מידי ניס יז "' 6)ודים ז"'נ סהיעס !6ג'ת 6וחיריס ;מ)6 "ן')ו  ז6זג ק6מו 67!דייק6 זס6 ד;!מ6 7ס 6;1 יג,יג ו!,"מ בג?ק דן,4 אתהסופל
 :סן5

 מ"לן ששי ננקן:1'י,נ1111 ביןון%א
 לה:ך: צ מיתי :יוב"מנס

 !"ו',"1:":'יייםן.:1,נ1"ין(ש ,,1,,"]ים,1ש עיגו: מוק:ם יט"ג:שיע4י :ןן למ פייטת,א'יייע תימייא
 "'"' "' זיע" " ;יב'":'יי טנעימןג'לני,מ-'-:ע .:שש ;'י

0  ן:ם " ,יחנז ץ~"%בשנ%מימ 1:נןיק צננם 6ו5
 . 11בצלי"

 א-

 61ג4 פי קל

 )הי
 כישרא עילו' כחלא שך'ק טישרק דרמ שרי כישרא עילו' כנדא וקנשךג:ל ג,ה ,קג4צ וגמלה,

 דאורי דם אסור בשרא ע'לו' כבראי!ננןן ר1)נ'ן,% ,אגשן)פ%סשויית
 ו)6 קו)6 )" נכסחשש.1

 מומ"
 חזחה חטוה חסא בר רמי לב' אשיאיקלע רב יא. יכתחיה איזישי ו6ם בישרא עילוי שרי בשרא תותי כחלא ביז כבדא בח הלכתא כ(ךיטךו-רש ססק,)6

 דהא סרבנן הא' יהיר כמה אטר בישרא עילו' ככרא רשפיר דחטוהלבריה דגס) "מ,ר"י גמו' )יגנ, מוי עוכין ג1יפק'ס רגומע,,גן

 ולענין . למטה בין למעלה בין לכתחלה אסור ולעולם . בהפך אויטטה 4ומנס%כן 1% :%:%ננעגג:
 מה'י "הס"ס

 ,ג, ,חג5) ס," 7ס )'7י 61 ג1ס ,מ,ק)
 קוי סיקוא אצררין דמא דאיב מירב לתחת השחשה אבית תל"הבכנשא ב:%:נם:ו,ןם!ומונינ:? ר'שא נ'ה יב8' גרסען דסו טירי בהטה של והרנלים הראשלהכשיר סס,"

 גמומ !וג,טעשי
' 

 א'כא . אסוך לא ואי שרי ל'ה דסעבר ס'רי ביה דץ אי אנחיריה1חג(וך ק,יס 7גר "סור ססו6 סומגס) ק71ס
 רמעכר טיר' ביה דץ אי אצררין ראיב השח'מה ואב'ת אנח'ך'הדאטךי ס.!6ס גג', קה6ס 71,;" 67מו',ן 7ונ' ג,כ נג'וג7מהמ

 אחר הלך תורה רבשל קטא כל'שנא וקי"ל . אסור לא ואי שרילהנ%שך:;סיג7בןי"""271ן:גמ:ג,%.%%
 וגמר" נט"י )נ7ו וס61 י") :ומ'גסי  להעדר בשטניחו היי% בכבשא דרישא בהוספתן ופיךשו .הנ,חנ(יך 67י ג"ן קסק, נן ספריס ממגרי טג) ג)1ס 1,)סר"ס,;יס

 בלא אסור לצלותו אבל לחוש אין כזה מועט דבשיעור בלביהשעי : ולי טנמיס
%עוך  ובהלכות והכשיר, דם חומ' נסור בעמ, למעלה כארוכה זה כתנת'וכבר ט!'ס ,ס'ק "י 1"סו נסטנ! מ יגריו הכותבאמר י טשטע לגטרי לצלותו בכבשא דרישא בעיני מחוור ואינו .חתיכה : וט' "סוי ג,מש מוקי" חט-ס 7~לי יג' 

 ה ס ריש רטמוי ן נדול מ' גקורס וגס)'ס מ:"'ס 6,1מוקן6
 דאשתלי 'וה'כא , תתאי .טה ו

 כיה דאית הסוח קרום משום אלא אסורא דליכא טשטע באכילה שרי רישא כולו אבל ד"מור הוא מוקראוהפכיה
 ועצסחע . רטא טשום ורטוקר' דביעי תרבא משום ותלתא רסא משום תרי הוו קרט' חסשה וכראמריק דרמיסוריקי
 ואם לחוץ יוצא שאין'הרם טותר שבראש הבשר שאר אכל בתוכו טתכשל והסוה לצאת הרם את טעככיןשכראש
 בקררה אבל וכראטרן לצל' ררוקא טשמע ורא' .ומיהו . פולמו כך דכבולעו כלום בכך אין קצת טטנויוצא
 וער ירעינן לא מימה רנפקא רטא' טשערינן טוקרא ובכוליה הקדרה לחוך ומתטצה יוצא הדם רוטב ירי דעלאסור

 ולא : קאטר טליחה בלא רהכא דמסתברא כתכ ז"ל העימור בעל והרב . אסור לקדרה ל'ה וטלח 4הרסחתך
 ואם אש טכח טלח כח עריף ום' הטוח שכתק- דם טוצ'א היאך הראש בשר שעל רמלח כלל דבריו לינתחוורו
 להשיר כרי הרמץ על בהסה של הרגלים ואת הראש את ולש.ם . הטלח יפליטנו היאך חתך בלא טפליטו אינוהאש
 נראש שאפילו שאמרנו הטעם ומן . לקררה ואפילו ז"ל התרומה בעל ריב התק- טליחה קורם אפ" והטלפיםהשער
 נטי הבהמה רגלי וכן ' רסא שאיב סישאב סקוטות שבשאר דם אבל טוח של קרום טשום אלא איסוראליכא
 הרם שיעכבו עצסו" דליכא דכיון ה%צה להסיר כרי הרמץ על תרנ%לה "תת וטותר . דטא שאיבמ'שאב

לצאת
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 5ניס שנצ חיששק )ש4ס ס,י5 ,גי 6'0ג'ס ימ6 גרמץ ע) זפ6 נג 04 וטי" סו' ס5'ן סמחגר אג פי 6חס ציימן "%משנץ

 שיגףמ הם ינ2ך?ס גסמ.עס 5ג.0 "נמוס וג. וז'יט סו6 קורי זנמין )משק יוגק6 ,זמ5 סגה,כס ,מס יסגגד סלג סיחס גגדי 16"סממחץ

ס 4ת:שקצ ש;"% ",. צ יע.ק ין.5 י,סג ע" פ!'יגקורס מפ!ס מןילה ע" נפיק ו," יימוקו" ס'י וגריו ולסי ע"ג ס6פ פכה גגה סנגיפממקים ש  ר ת זי י:,=   י5'ב::ן,ל 1*51 . 
 1 'ייי יענ"י: , :4":ייך,ןיק;;,ן,גיל:1

 י1ויפךו(7ט.4 טי1יפצ:שי גשש צשנש8 י"1,11ש"י ',,ק: ן',1,
 טמחצתיצכגלב. שאין

 ס.ר,6 וויס6י ן ג )מ6נ)טי לרוז
 ישי(

 'שנ'ובשילנגייובי "עו גקורס ו,'קק' )מ%מןמיהו בעל הרב כדברי שלא אמור שהוא ולזוב ג'ן גני,מס גץ סח'עס,מ0

פ סמקוטו שפירש דדם אסר ליה כעייקייה "יסןי*י
 ך.,%פינ-4*"ט -יי%":ב'1'ת: סה ליזהצ בעי לקררה * ק *יצ ןצ גפ':'יי'-,י,ןןן י" נ ך:לשןי' ,ןגנ("יי.ג";'צן'(','1'ם(

 6ע סג6 6נ, *)'ן גי% ס' נמס דג6 ,ג1"י סט)עי שהרם כלום בכך איו הרבה האש על הנהקו גפי) )טגין סג'מ ר6סחשי

 ידי על זה בטקום ונבלע זה מסקום שנפלט רגינו מוף גו' ,ק_גהנ0"
 צצ%%:י%'"6ימיקצי

 צצ-
 פ %ס ג6יפ %6 "מנק פ)ר ע גט)ט 6פוען,ק יש ולצכך האש עלירי ייאמשם כטכן האש *ון מ%י י61 ס% וץממ

 6צ"ינצמ צץ%נ,צ,צ המלפים כצך ה'תה יאשונה שהםל'חה צם ש .ש ייסנ*60 )ג' 6ק)ע דג6 וס6 קו!ש גד מכעמ16ננ1,ע1 כויגו מולחק ואח"כ והמלצם שער להשיר גן0ו!סווגסיפ,ר גמ,פי ונרש *)ץסלו'י פ האור על! אותן וסריחין טל'חה1"ןיז7יייט1"יי,ן%ע"4,,ייסס%
 "ש6 ו6ס וצי ג"וורק6 וסי,ק ומי ונ " 6עיג' א ירעתי ולא נדעום בבשררק נכנם ולא והשער חיס * יויס6ייפץ86פי

 'ג.ל :,"יין, :',ן ר-'ך ןן'1:1, .ח",'. .ך"'ג " י," 7, ב:"- ו"" "יהוישין,1 ')נו2'יילי,:':ןן'
 ופאגיסיד60א)טי5)סקהשס יי'יו ,6ו 9 מטוי'ן דחו אאזכ וטלאים נריים טולחץ היאך ליבריהם כ! שמר אתה-ק שנ%ש "יק צב:(,:2,:": שנבשרשאם דם םלהפלש סעכבו השש-אץ%6

 פקפ ג6ן סו6 טג0ג ומס - ינק 7י,טן כסו0 %מ,"גי ומולחץ סעם מהן חתעכין כן נם והטלפים טליחה ע- צר שאין לצל4דדולףז
 מגמע,0: וו 1 61 נקנ מטיגנ יגי סיי4ס על רסו כדרי יוצא שבעצטות םוח אפף שהרי לר4קת וחיצכא יפה4ציזה

 רריעם הבר%צה שבראש למוח רומה ואעו שבעצמות בשח מליחה מעם טועם שאדם הררגש ע4ו ויעיר מלוקהעש
 טתקי שבאיכרש רם אכל וסוזירקי ב"צי ר*ומצא רוכדא בתוכן כצם כדם שהוא אסדו המוח שבלרום רדסאס"רקי
 י האהי על רחרננוית את שטחרכין ואלו . היא הורה ישראל של וסנהנן וטתטצה נפלט ט4חה במעם 9יוששהוא
 ואכור שם וטתבשל נעץ רם שם 'שאר שלא כרי יפה יפה השחשה בית להריח שצרק- ז'ל הרב מורי משסשסעתי
 ברותחין בעור וטלאים נדחם שטולנים אלו ז'ל הנאונים בתשובת נסצא עוף של ונוצת ושלאש נריש טלינתולענק
 הזרוע בפרק דאםרינן הא דבריהם ולש . חלבורם איסור משום בו ויש סבשל ראשון רכלי סעים אסה- ראשוןבכל'
 אי י רם טשום ומלח ונירים חלכ בשנגך רייא . הזרוע את שיונ לא בעגלים לטיוג שנרנו טקום כהונה סתנותנבי
 על או רעוף על ראשון שבכלי טים להשלק- אסור שנ' בכ(י דאפ" ראמר סאן ואיכא סבשל שאינו שני בכלינסי

 וכן . הנריש או העוף לרצכו נותן ואח'כ שני כלי לתוך רותחין טערה אלא ראשון ככל' ראשון רכל' ררולוחהגריש
 ול'ש הכי דל'ש כתב ז'ל העיפהי בעל והרכ . סרותהין שהעבירן והקררה האלפם נוצ' ידה פרק בשבת ז'לפרשש
 תבל להוכן יתן לא סרותחין שהעכירן והקררה האלפס כירה ב% דתנן ראשון ככלי לש ראשון כלי רשרף שרוהכי
 הקערו, לתוך אבל הקררה לתוך או האלפס לתק- אלא אטר ראיצ ש'מ התטחוי להוך או הליצרה לתוך צתןאבל
 הקוהה לתוך התבלין  שנתן ובץ תחלה הסש שנתן נץ צפה בלתרה מפלונ איתא כיתרידאם "ילם ההגטקוי לתעיש

חחלה
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 ננאשנשאן""יטטק1"ש'יו
50 גןג' יש'%'גין-י.יך' תבלר " מג:גג:ית"קע7יג:נגי [:יש "ו ;מ%(ן5 5 "" ש 1גויבי:ירגעי: שנצ ש:גים':י צשי'צן"

 רפלינ יוםי וכר' םבשל ואינו ראשוו ככל' אינו עירוי בי"לסי.גלםא ע"כ ממעצ :יג :ע4 צ מם%

 ,יין,יו.ין,י,,י
בעמעיןיש"6,"יו"יצי יין" 2.!':ע:יזי י;(",":;,.,ייןןמ י ;,(.1,,ן,%יי.ן ,ן

 ןיייי!ע"י;:ג:ניג:":: %משי8םשש סבליע סביטל שני כלי שאין ראעפ.י אסור כך ובין כך יבק ייןייסתביא "גן6::יי:גמ נם.:::ג:ן
 של דם י לל מחוצה דם אלע שואף והלב מתאנחהם השף ש שהבהסה ג,פ %-י: :םבןנ%גלי%ן,

 . כרת עליו חייבין ואין אסור כז'ת לתוכו מתאסף ואין קמן שהוא עוף שלכיל פ יןפ!4י":ני:י"'יו.1,י..נז'יייי."וי,ן:ין1
 :מ7'חיג6: עלה :מיייז %:זג ןניסהזמ:י םג:ב%(ן ;ן7םצב,וב :ל גובג ג :ג%:ג

 .ן,;,,.י,,.י"..י,.יי
 יי

 ו,.
 -" י יי' 'ן 'י 'י ::%:;,יו::ג: יו"ן",,: ניןג 5ני

בישולווק
 ולאק . ושהר בישוזו לאחר רירעו ררעו לא דמו את ומוצ'אקורעו'

1 ז'ל פרש" וכן צולין כיצר פ' שמ בפסח כדאטרינן בלע ולא ש"ע דלב סשום בכררה בשלוויש צלאו שנא  דסתם 



 הקצי כ'ת 1 9" פנ הביתמשמרת בשרן32מליךקרן הביתברק
 הנ':ה גיד נ'קר ט:ן ךווילי: ה6', י63 6תי ":ו 3גיק:"י גיכען גס עור סר'3646יי י."ימיי'ה" :ייי!'י'"6'תינרנינן3ס

 יי-'נס גיטהט )קי 6)מי)סיני26נטו%"סיז6י
 3ן י"ו "מ' יגןקיס גגסי ג6.'

 נ" 3:וי 0'טיימ"מ:ן:::;:יס06!ק;,ס
 ךעייו

 ::י2ג,ם 2"5 קן.'ק" . רי"זז'ל דעת וכן . סשמע עךבקייה8הגי,:וי1ץ נ'י אה
 םעצ5 ,", ב% ,'ך'ן ייגן ש'על יןשי הך תלה" וש 'ס 2ק:5י

 ג'ס'1 גרימיימ.1 מסס ר'אסני,י
 בכטל

 נ" יו אשי יי י"טי 0ג7 י וונס וש 6,0 ולהכנים לריציא קוסות

 5~41יייו'י'7'.ו.,י,גי;גייןן.,~עש,ן
 שנ4גו, צאגה 1

 ךון_ן:',..'"י-1! ןב םהעל"נ ה;גמ:: :בי"',!ימג :נםןנןן "1,ע1ן :;יש מ סש סגךלש'ינל סצי:י":בן גנן,:י:מ' עם נתבשל אפ" דרילסא קושיא יסאי חונא סמת כ)י מויתין 6קספאי
 נ11% 1~ןול"יוין '::: .1ין .1,,1.1',' ":ן.']'ךל:' ""יןנוון,1:

 קאמר בקררה נתבשל אפילו ודא' וככחל נחבשלל4זני

 והי
 יין:יגסכגבקבמ ~מיי" ינןט, ט גגמ ",)ו בר

 זיל רשייאם
ק

 ס!1ט :::ן גסמ)חן ריקי ,ס י6י!ו וס "שס יגנ'ושגש מפני ואם לרבר טעם 'דעת' ולא ר"וף בכל

ן

 בטאו ה מ לבדוט2 א8ש~ נ:,ן,;,:"ייא:ך:י"
 . עוף

 ,6"י"(מ,יג"!ןצ"ן*קץמ;מ";'ןןהב'מ האש נבי על אותן ייענןן

 טז~:ן:2גמ 16"ב :ב :'" יע6ע" לי סק הג יא הא 4ב:ימשמט:גי%כ'2מן:מ,:טיך

ו 1--, ל לל(דרה'ך לםלוח לצל' דרכן דאין היא לא מעז ובניכרעיודילסא

 או בשר הקירה כסליחת למלוח דרכן אין וסעלרהוכן ומולחו והופכו טולחו קדשקם באיכרי שאסרו כררך אלאדטו

 דככולעו ססנו ויוצא זב ורים מתחלחל קשה שהואדטתעי ראיכול ל' הב מפלי טעלי איברב

 בקמח כלו' רפריר בחיורתא הריא-ק '- ו ו טלמורככוש ואיאכלי
 דורא' שרי אססיק לא ב'ן אססיק בין דסמירא הילכך שבולשוסמקנא סה טלמ ואינו הרבה ונדבק דק שהואסעפה
צ אסיר לא ואי שרי ח.ורא כזוזא זינ אי דחיורתאפלימ ד  מאן מולחתא שרההאי אסכךק לא אםיר אסמיר 

 רמי ששר לרירה שמלחו כררך שה מלחו לכררהיואם כדרכו מלח אא"כ אסור וראי לקדרה אבל סלטתה בלאואפילו
 שמשיטק וכל' בשר עליו שחחך ככר דק . דבריו נראו ולא דעתו לסוף יררנו לא שאסר ז'ל וררסב'ם לק-רהואש'
 "ככר קסזאל אסר נחסן שר הנשר בל בש דתהגרםיק בני ם הצ4חחת



 הבעע ביק שערשלישי שלתטי בא הב'ת משמרת160כיתהקצר

אא8 '5%?""יויל'ן5';%'5%ש
 שאשית'גרגאהו יצע"א יו,י:'יי:5"2י %1ותצ% :ע),ן%ןיתיוי:ך"ש שררכו כמו צלחה ::שהץןלכלל 3ןלין,ן-לץ המתגר ג4,מ0 "יגווו6,מר"קי **עו

מ' ויש
 נןסג;ג לכ-ע שר' א' נפשך מה הונא לרב ואקש'נז הסימוק ה," נמור 7ס

- 

 :2,ן:]"
 גשח.סהי:רוךעאסן,

 ק:סש נ1צעש תחת סניחי,וכל' אץ שטואל אמך נהנ(זאי נסג,ה 7"ן."6 סנ, 6ומ'מיחמר6"
 :! ט:ן 6'לי'.ימומ,ה/(:, :גע;2יב:2ר2 טנאעעיתמגגך עט :צג6גגנ:2 :2 ג2הםס

 יעיי ימן

-1,3

 בלשמן:% ייי"'"י'"י"ייי:נ י"" ני1%)ב%
 יפ"יס י55")ייפ עש111", חצנשע 1%:ןש%יי:יוג2.1, פעומנמ ק'יס '; י,ךע,:יובשראסירוי"4י-4"י"ל לי'ד

 לן:ן,יג יייןי"י"יוין:י"י,. ,ין,1%(,5ע"יי:,.י,ןי:,,,לין,:, י מיש הבשר אבל ככר אלא אסר דלא גופיהו:ר:ךלטהמטיו"חין'ההשישלא
 4ל הוא ץיגיץ הע%ב,ב"נ2ם ימ" יניהן הקיים-וזים; היי :2: 2:ל %גי:היגמם54,5
 דאסמק רכיון העין סראית סשום אלא אסר לא כשאסר גופיה ישמואל יה" " "ס ס%י ע'6 "ץ'סג:י."

 ג':וי:ענ;:ימ.י.,י'י'",ו:( 'והי%":ייייו וי,1שש%ב,11שע
 בו ממנו ש'1?א ומהרעגשרינפלט יםאק זנו, 6)6 % 6ין ,נמו' ,," )נמרי ,חנע) גיןמס

 ה עקק ע 2ג:4ב,נ גל 9נלל46מלהן 6ס ו"מי ,0מס למסזס חנ')ס"זג'
".ךן"ני11':י";ן"

 ::-ן2 וי".וי.;'ינך::ןי,;:ע.נןע:" שנ"" ';'י"::
 אחר לצר וקא' זה דמא פריש רקריש אייריילטא 1 1 ם נלי תרי ס"ת.שכנסוואילא

 של כרם 4ה והוה הוא דהיתירא חיישינן לא' מנא דבלע או מהדדי רבלע למאי הי* השן מראית סשוםואיכא



פפ%י:יש'"
 תב ב%

 ת.זשי:.ש,ש:יבו::ויןי:ה
 26 יגיש 6,6 )מ'ויייי,ןיןטין,סימןיןקמסםו

 6'י
 : יפסששה נינב: פם4ם ך:1'ם "ס"וס"1)ב מ,מ6 וי'סו'י'ו

 אינה בזה ק י.יג ו!יימ%"יז'י "ס.'סיע
 מיצצו אטר

 6נ, צ ת:י"ן כלרמכלל:בריו יני
% שי1  ס:ןהשלגקכ:את 

ז ו"שג,ש8ששאששש  ייש 1י1ש -5ג י י" "י " 
 עשק טמ11 י:לן5,:ין:י,-ין':' יג : עג
 פ""ט":נן ססן,יין%':פ5 ם היב רבא חאיש דלא העין למרא'ת שייבה פמש מ%ממךריייויניי'

 :וי"י.::י,.1 ,ייי .ן: י,ייין,ש,
 ש8 % 111לי ,ין::::::י

 ען לטיהש איכא הוא ל מו ראיברי4דכיון
שש%שששש "ך;זגנ

 1441 4'1,.:;1%,נ' :ט3"11ןן ין ,יי"ייי ;ם 8ש שש,(ש1ני"11ני:;:ייי1
:לי

 ש,שמ יהשעןן הןנ:נוןקי:%,ןץןין
 דטא 14 וא'לרסא

 ז
 ., :'::%-,.:י.,, נשם ין יי'יך'. י:' :..:ין"וו "ן,יי.,:י ין",%ישי;:,1,.יך 'ה היייה זי"" ס6מי, 7כ',1 קו'" י" " הן וטנא , לעילקפ' לגמרי טנא בעופולי ן



 הנ" גיך בדעיךזךךשךז 162 הירכ'ח
הבזן

 %ה ברפיאלי התס דגרסינן . כר'מאיר וקייי עסהשופי אעא דאכתי סשוס לא אדמסות דתכי%ויןןשט
 אטר בדח דגיש ח,ייה אממא טנקר הוה דשסואל קטיה קאים דאיכא ער לא לכתחלה ואפ'ה דם ויאי יי ימו. ם א,2ל
 איירא לי פ?ית הו,ז חזיתן לא אי מפי ביה תות ליה לתקוני דאעא השא דכל רםילחא נללי 1!רי בבל יננ' אחי ט1הבני

 יהורה כר' לך ראורי ליה אמר מיריה סכינא נפל אייתת הלכך שפקינז טתי4ינז ספק סידי ילמיפק : !א2י1:2עם
 לר' דאורייתא פיאלי בר דשקל טאי ששת רב אטר לך אורי ובנללי לטנא אסרינן לא בדרבנן טספיקא שא.י שהויידמפ,ם
 אפילו יהורה לר' דא' מאיר לר' דרבנן דעדיר ומאי פאיר לכתהלה שרינן תטרתו משתעלה דטילחא שא לה:י%2פומיש8!ן
 קרושים טמנהנ נולו אסור מד של שטנו ש"ר לא דרבנן בעל הרב יכתב י נ"ל וכן . דעי בי לאמחי ני טדיו א'.2מיומז
 חלבו שמואל אמר התם דנרסינן . טותר טדאורייתא אבל ט דמילחא נללי תלת תרי דרוקא רל הלכות ::2 :ך?2?:

 ומראורייתא דג'ד בחלבו ואוקימנא הכל לרברי 0אבלטפילאשרובהמלחשוברתכחהרם2טתזר מל סש=::י
 שומנו רתניא סדרבנן שאסור שטואל ושוה רוזם דגרסיע - התרופות בעל והרב השופן עם ומתערב : ננ1 אשו צי22

הטבח
 שמנו תערובתו ולענין אי%ר. בי נהנו קרושים וחטראל טותר בשיעור בקיאינן דלא אנן הילכך כתב ז,ל י"נקי ל

 בה "2 אם הנשה נ'ד בה שנתבשל ירר הנשה גיר בפ' לקבל כיי אסולטץ איכ בכלי ליתו טלח ::22 אץ ייש""
 כה :תבשל שלא א'גוי כליסך אסורה " דיי מעם בנות! ישהה הבשך סלה א,נ אלא חשסנזות ש" דגשימ'יו

ש4י-'%ב4-

 מעם ב%תן בנידין יש תנא האי רקסבר שלמר מפו אלא בשר כדין יפה "יח סל"ה שישי
 ולית . תערובחו לאסור פעם קצת בו יש הוא דעץ אע"ג דספק שכהכתי סה ולפי בקדרה' שסשימק ששש"שיגש

 דאטר ברוקא בן יוחנן ר' של ב% כר'י אלא %ותיה הלכתא כבדא ולענין . מותר בהעבד היא דרבנן ':נמג י :מ%

 רה:'ב של בנו ישפעאל ר' דתניא מעם בנותן בנירין אין התם דנרסינן ענין בכל אסור דוגי בבי:םשיגש1ש:::2:

 ר1זם רגרסינן טותיה. וקיי"ל מעם בנאן בגירין אין אוטר דתי ני איכא יאי שיי בישרא תיזי כבדא :ש י:22דו.ם
 שקנשש

 0א"
 זבינא בר יהודה ר' יתיב הוה חנינא דר' לקמה דאתא ההוא 61רקען טנשרא שנא סא' ואקשיק . אשר שה
 תני א"ל ניהל,ק שרייה א"ל לך אסר טאי ליה אמר אבבא : קאפי רכברא שכין רבישרא יסא2יל4:ך::לנ::;

 תצערן לא אבבא ד'ת'ב לההוא אימא זיל א"ל קסיהועייל בטה אכאר תחלה הנשה מד נקו י:ינייי2ן:ןט
9 לרי משרר אם' דר' לקסיה אתו כי . מעם בנותן בניריןאין שסר אם אבאר כך ואחר .נוהג '!ה סלששש4י"!נח , פ י  בן יהושע דר' משמיה להיתירא דטורי יצחק דר'לקם'ח אם אכאר כך ואחר י לאו אם תע%בשא

 פי' , טעם בנותן בגידין אין והלכתא - פ'ל לא וליהלף אם אנאר ואח"כ . לן אם בהנאה סותר2ן:מ:י':ט
 פעם בנוחן בהן יש שבו וקנוק%ת שוטנו אבל ניר שלבמפו "ן שכ"ין בניקור הטצויין רוב בו נאטר אגל . ילב.םלהז'!ה
 ור4וקנתז שומנו דאפי' שאוטר סי ויש . תערובתן הןו%סרק נוהנ. בסה - ל% אם בשחימה שאסרו כטו מר א'ן עושיח
 משם אינהו דהא מעס ננתינת תערובתן איסרין אקשכו נוהג דגשה ג'ד הנשה גיד ב8' שנעו 3 ט0ם0ב"['ודוגק
22שאג אי% העיקר שהוא הניד ואם בהם נגעו גיר של נופוגזרת ושלא הב"ז בפני לארץ ובוצה בארץ צ יריית*יינס

 וקנוקנית שומנו נמר ה'אך מעם בנת'נת תערובתו4ופר ונוהג ובמיקדשין בהולין הבית בפני ש: ובשו
 סוקי יהתת קהיו

 בר'פ שהקשו טסה ראיה ומביאים . רגיר גזרה משוםשבו של ובירך יטין של ביז וכחיה בנהמה

 דאקרשיה משום פששא במוקרשין נה"ג נ'ה הנשה ניר ' י ל שאין ספני כי %הנ ואען שמאלהבשי
 בגידין אין תנא האי סבר תיסא וכי - מיניה ג'ה איסורפקע וכבר - בשליל נוהג אינו אומר יהורה ר' . בשל"ד1נוהנ
 מוקרשין איסור איכא מר איסור ובטוקישין י טעםבנותן . שני בית של התמישי בששי שליל של הנשה ניד דיןכתמתי
 תנן והא טעם בנחזן כנידין אק תנא האי סבר וסי *ליכא בכר"זות וכרגרסינן רחמנא תליה הקיך רבכף בכויפה"ג
 אסורה. ע הרי טעם כנותן בה יש אם ניה בה שנתבשל ירך הירך בכף טנין כוי של כלו' שלי הנשת גיר שחשה דםבר'מ

 ד%סנו סכר פעם במהן בגידין אין לס"ד דאפ" איתא ואם של בירך נוהג דתנן והא . כף ליה אית והאי רחפנאתלייה
 קושא מאי . טעם בנתינת תערובהן אוסרין שבווק%קנות אלא מהג א'נו דאמר יהורה כר' דלא שטאל של ובירךשק

 ירך ודקתני טעם בנותן בנידין אין קסבר לעולםלימא אלא טותיח הלכתא ולית שק של מכרעת והרעתבאחת
 בשנתבשל אמורה מעם במתן בה יש אם נ"ה בהשנתנשל נוהג אינו דתנן והא . טתנ" וכסתם עלה רפליניכרבנן
 רבא אמר התם טדגרסינן וליחה . ש% וקמקנות שוטנוגה לעקן ליה אית ז'רא ר' עלה בעי כף לו שאין מפניב'לוף
 רבנן ואשר בקפילא רבנן וא%ר במעטא רבנןאטור בתר 4ר א~לינן בתריה טא' שיל ולא לבהמה איתועניל
 שבשל קדרה כגון במעטא והיתיא מינו בשאש טיןבששים בתרחייהו אזלינן ההילכך . בתקו וסע"קא אזלינןט'ניה

 ואסורא ס'נו כשאינו מין חולין בה ובשל וחזר תרומהבח בין ועניל לעוף אית ובין . הש דאורייתא דאיסוראלחומרא
 יביל דלא וטינו טין בקפילא קפילא ואיכא בחלכ בשרכגק בפ' גרסינן . אסר מסנו כסה , אסירי עגיל ולא לבהטחאית
 הנירסא וכד . בששים דגיר שמנוניתא כנון אשעמא לטיקם פניטי הם גירץ שני שטואל אסר יהודה רב אמר הנשהני

 נטצאת וכן אלפסיז'ל הרב בהלטת היא וכן ' הספרים ברוב אסור לבשר הססוך חישן %י וחייבין אסור לעצסהמשך
 עממתא הנהו החם דנרסינן ועוד , ז"ל הראב"ד בפיושי כהנא רב אטר לבשר הסטוך פניסי והתניא . עליו חייבקואק

 רבינא נשיא בגירא גלותא ריש בבי ראימלהן דבישרא רב אמר לעצם הסשך חיצק הקתניא . בהו טיקליראקל%יי
 אשי רב כר לסר וש"לוה אתו . שרי י'ב בר אחא ורב אסר אסרה לא נטי ופנימי , מבחי דפרש היכא יהורה ברהכא
 כסלקן דפלוגתוז התם מפרש וקא שרי אבא לחו אטר אסרה לא שמאל דאטר בלבר הכף שעל אלא טסנותורה
 דטבושל כרותח אי קאטר דצלי כרותה אי כרותח הוא הרי וטיוצ . הירך כף על אשר שנ' בלבד הכף שעל אלאהורה
 דבנתכשל להו סבירא טלהו אלטא . קאסר כל אחרע מחטט הנשה ניר דתמא מררכק אסיריטלהו

 יגי אסה-
 דוא ל% סבירא מעם בנותן בגיד'ן אין ודאי בתראי רבנן מסש אוסר ירודה ר' דר"ס טעיקרו שט% חותך והואמקומ

איפמקא



 "י " 8א פב הבעז האה גי ברשתות
 מהן שרי מעם ב%תן בגידין אין ליה דאית מד בה שנתבשל ירך דחנן הא הנשה גהי בר"פ אוק'דלא ףכ טש" הנשי מאן אפ" דהא היא מעם בנהזן בנירין ד"ש והא . מעם בנותן בנירן דאין בגט' בהדיא הלכתאאיפסקא

 י4:זי
 :ן"נ:1 ::וסחןי הנקוא שטעתא בריש דאיתסר והא . קיו שבו וקמקנות בשופ% אסורה טעם במוק יש אםהנשה ןל יעך

 בו שטוון ,אחר בשי מעם ב%תן בג'רין יש ליה דאיז לטאן ליה משמע לא דקתני ניד דסתם ז"ל יעקב רבינותירץ

 ו 1 . ו"התו טאן מעם ב%תן בגירן אק למ"ר אלא ההזר ולענין ועיקר. גיד של גופו אלא שבו וק%קמתשוטנו
 פמ

 ן4ש ש4ץ ":2%4 דאשכחן משום איתסר דסלתא לרווחא ךיא היתר בו לך יהא לא חמץ יאכל לא שנא' בהנאהשאמור ש ; :מנ ר'ש סעס בנהזן בגיד'ן אין ליה שסעת בפסח לחטץ מנין חזקיה אטר שעה כל בר"פ גרסינן -הנאתו
 ח% שששץ "ה הנשה במד יהורה ור' שטעון דר' פלוגתא יאכל לא כתוב הא יאכל לא רחטנא דכתב נועמאאבילה
 אצ% דאיפינו ואשכחן בהנאה ראסור רר' ופלינא ' טשמע לא הנאה אימור טשטע אכילהאיסור

 5%י:מילים וצש תלי רנירין מעם בנהקן ג"פייהו לא י4כל לא שנ' מקום כל אלעיר איר אבהו רא"ראבוי
 ע5 חפ ייהם שי"יב שטעתא דבשילהי אנן ומהע בדתניא הנאה איסור ואחד אכילה איסור אחד תאכלו לאתאכל
 ::ןשי4ן?.%1: טתנ" סתם דחינן לא דק"ו טעסא אקזמר ולנכרי בנתינה לנר כנבלה הכתוב לך ששרמ עדבטשטע
ש :ן רנקיפינן לכל4א הררען אלא ראהה בלא דרחמנא הנשה גיר רוי נפחא יצחק ר' מותיב .בטכירה  ן 
 מטעם תלג הבשו בבריוזא מתנ"וסחלוקת עדסתם מקום בכל '% שיח ותנן "גשה ג'ד את ישראל בני יאכלו לא כן עלאטר
 "ב= ש . :14:: במסקנא דהא ותדע סתניתין כסתם הלכת 4 ופרנ1נן . נצר שטקוטו טפני בתוכה שג'ה ירד לנכריאדם
 :י1 שעךשייד:ן ולא פלעי במאי אבהו ור' חוקיה אמרען - ייתרה וגייה חולבה היא גבלה בשההזרה אבהו ר'קסבר
 שחע =שי י4"גה ז'ל הרב דברי אלו . הנשה בניר אטרינן שר%4י מה כל ואכלה תתננה לגר רחמנא דכהב כיוןכלומר
 רשששה צ::5הי ולענע . הסזירץ סן ז'ל והרמב"ם , ונראק במרין יש לם,ד הנהוא ושקשינן - התיר באכילה לגרבה
 :ט4מן:% 4:1 ניקור אצל משיין רוב בניקור אוטרט אם איכא מאי טעם בנוע בגידין את לם'ד אלא מעםב%תן
 ע% ש ,נ-5 . 4נ'4ע אם שחשה אצל קאטרו כש הן טוסחין בצתן במדק אק ליה דאית ליה שפעה מאן ופרקיקלמיטר

 ייימי : 5ן י. השולח הנשה ניד בפ' בברייתא שמנו ל% רבי מסאה בהםה של הנשה גיר האוכל דתנש ר,שסדעם
 ב ןךךי%,1:יע םמנה ליטול צרז אין שליטה ירךלחברו דאםור נמי הכי יר'ש . %טר שטעון ור שתים מחייכירורה
 מחום גיי אנ*.; חינ ניכר שסקומה טפני כלומר . הנשה ניד אופר. ר'ש יהודה ר' רברי בהנאה מחזר הנשה גירדתניא

 יעי ' ק4*ה יק של טפני נירהנשה טטנה לימ%ל צרץי חחוכה דאטר כר'ש דקי4ל דכין שאמרו נפש %חי טרבותירש
 1%ייצג4ן*"מנר דל הראביר וכתב - נער טקומו שאק . לאהותרה הנשה מד עלכרחין מעם בנווק בנידיןאין
 ::ג:נן%י:% שאם ללסוד "% דמכאן סשהו באי%ר כותר דמה הדברים דגראין בתשובה כתב ז'ל הרםבקאבל

 הלו לו המלר הכשר את תןי םעלטא ארם בא רבקז דחזקיה חוקיה בםקום אלעור דר' רלטזהו חראברגאה
 מנש" ואהזו לפני להר%ת בנקור בי שהתו סי כאן ואין בטקש ייצן כר' הלכתא ולית אלעזר דר' רביח וחקור'

 בו וה%ק מותר שהוא לאו אם בניקור בקי דוא אם %רע לא במקום אלעור כרבי הלכתא דליז שכ! וכל רבהזחזקיה
 אתי לא והא לא אטאי חוצכה דאלתשק ניי ףפה הווו שבקי בםחנ" םתם הוי גיד דלענע ושד . ררביה רבה רהואו%קיה
 אפהל ירע וראי והבקי לבקי לה דמחוי עד מנה לסינל הנשה שניר אעפ"י לנכוי ירך שולח כרהנן בהנאהלהתירו
 למה תסה ואי% , ל% אם ניד ממנה גימל אם בחתוכה נ%זנ" כנהם וקייל בברייתא שטעון דרבי ומחלוקתבתוכה
 יף קדורע עד עומדת אימר גחןין בח'יה בהמה שאטרו ריכה מקוס בכל פוסק אלעזר דר' רבהז דההו יווען דר'ועוד
 לפי הטזר שום בה אץ גחייה הבהטה כי נשתשה במה התס דתניא הכי הנשה ניר בפ' כולה וממין סשנהכסתס
 איסהי בחזיז קימא ומשיה שחימה בלא בשר לכזקז שא"א דגשה ניל טטנה לשול א"צ שליטה בין חר%כה ביןובנכרי
 החזר נחזקת מלה יך אבל נשחמה בסה לך שיודע עד ורנא אכיי בוזראה כולהו ברייתא דההיא עלה וטרוושקלי
 בו%קת בחייה דבהטה שחימה לגבי  דהשתא הן טוכודן משום הנשה דניד היתירא בגם' דפרישו ד* לך קשיאואי ניקה- אצל מצרין רוכ גה אטרינן הילכך הגיד מן חוץ .  שמעון דר' פלוגתא התם אדכרו ולא להרוצא אשיורב

 הן מוסוק שחימה אצל מצוין דרוב אטרינן עומית איפור וחלבה היא נבלה וכשהותרה טעס במת! בגקרין ישדקסבר
 שחיסה דיני ובכל שחימה ובדיכות סכק בבדיקת ובקיאין לפי סעם ב%תן נגירין דאין קיי'ל הא ואנן הותרהתירה
 ' דל הרב דברי אלו כ'ש לא ירוע היתר בה שיש ירך לא חזקטה במקומ אליר כר' ריכה דאין ז'ל רוב שכתבטה
 פוששן נזרת טשום דברייתא מעמא דדילמא לרקרק ילנ לא לחזקיה הא היא לר'א וטריא שקלא דההיא כליקש"ז
 השראל בחיצכא חתוכה אוהה שרואין דכל היא וסקילין דהא בהנאה למיסרה ק לית דלדיריה כלל להצרכיק
 א%סרק ל,סלך בא אם הא יפה הש דטנוקרת למשר אתי דאיפשר תירץ ז'ל הרב אבל כתיב, ישראל בני יאכלולא

 חישיק רב%שע לך ותדע - יויע בקי ידי על שיברוק עד לו סק'ו ליה דסעזיא שרי אחרינא טמעם אלעזר לר'דאשלו
 שגיד אה%שץ לנכרי ירך אדם שולת הנשה גיי בפ' דתנן דרחם שםעתא בשילרי הגליי לרי מה נציתי כדקאםחלכ
 ב%וא עלה ואקשען ' מכר שטקומה טפני בתוכה הנשה . כיש לא ג'ד בהנאה ומותר כרת שענוש חלב טהראטרינן
 הברטו %א כלומר שסכרטין בטנךמ אילשא עסיקעו בטאי במתן במדין אק ליה דאית בהא נסי פליג דאמורור'ש
 לה מהתך רלמא לישהר לא נסי שלימה חקם כראוזםי למיפרך ראעא טשום  קץ עיה וויתמעם

 וכ%בי
 %רקצן . לה

 5ון סשסע ו%ה מעוקרא י,לטא ' יריע כרדע דנכרי חיתוכא ט'פריך לא וליידן חיה אצל מכללן רותר שכן לחלבסה
 שלשה טקשה ואפיה . יויע לא דנכרי דחיהוכא למקשה מיהת ובכהסה קאמיינן בהסה אנן ואירך רוזסכדאסרינן

 דהזוכא ואי לה 1ם4כץ לה סחתף רלסא לישרר לא נמי לבא ברגאה להו שרי סתנ" דמתם וניון . %שתרילא
 האפ%ז דוז,ןכא ישר14ל םסקי היני םרינא מ,ע לא דנכרי םשם דשריתא םעסא ק איפשיקא לא דהא כללל%דחחז

טתחת



תךרת 164 חקצרבון
 הבטז וחלב הנשה מר בניקר.

 חלב סה אוסר עקיבא ר' ונקלף קרום הקרב את המכמה קאמר. ומיקל פושע רמשום טשסע כ ע גיייפ י,י"4'""1 חלב סה אומר ישמעאל ר' הקרב את המכסה החלב את איא מני~ת שה'א לימי נכר' יד מתחת במ ":אממי
 ונקלףי ויום תותב כל אף ונקלף גךום תותכ הק-ב שעל חשש רסשום כאן נאמר אמ אף וא.כ שם נן1

 שרוא כל אלא אסור ונקלף קרום תותכ כל לאו ומיהו דרוב שאטר1 ואעפ'י יטר ומיקל פושע :פ'וית יוג'סננדסה
 אבל הבשר בתוך סכוסה ושאימ תקלף קרום תותב דילמא הן מומחין שחימה אצל מצוחז יש י ~שיש:

 א'ר הנשה גיר בפ' דגרסינן סותר הכשר בתוך סטסה ואין 'תיה מירחא ראוכא הכא שאמ שעהטה ימש8.י
 חופה שהבשר חלב שטואל אמר ק-ירה רב אמר אבא משום לאו רלעולם וי"ל . בו בקיאין הכל דתילים 48שו

 ואת רכתיב סשום התם מעטא מפרש וקא סותר אותו רתקנתא קאסר וסיקל פושע חששמ%14:17ך::
 ולא רחמנא אמר הכסלים שעל הכסלים אשרעל החלב שלימה ודאקשיק עבריק לא לרשיעי::"ן:נךקי:ן

 ירודה רב אמר אבא א"ר והא ואקשינן , הכמלים בתוך משקרא לה מחתך רילמא לישדר לא וה לסויהשמ~עה
 תשנ:י:מנ

 אביי ופריקנא . אסור סתני דתותי חערא שמואל אסר דחיתוכא למקשה 4ה משמע רהוה הוא יי::

 לאו אנא יוחנן ר' ואסר מיפרקא אשרולן בחייה בהמה תנא אסר קא ואפ"ה יריע לא רנכרי ינבהגגבן:י
 בי הינן כר נהירנא אנא מבחא בר ולאו אנא מבחא א' כרחק תל חתוכא לשדורי וינןתניו ההיץ מן שאוח[נסיה

 התם מיפרקא.ונרסינן איפרוקי בח"ה בהמה אמרי מררשא דתנא מעמא יריע לא דנכרי 1ןיד(וכא האוץ. עיS,הש,וץ
 ואק אסורין כוליא חומי מררכנן אמורין כלוסר ע4הן כלוטר דתנא ל~עטיה ואזיל מקשה קא יייגג:ששגבו חייבין ואין אסורין חרב חומ' אסי רב אסר ששת רכ אמר ולפיכר הוא ומקילין ששעין חשש משום  מיהימס:ך:'וש

 שרי וחר אמר חר ח"א ורב רב כוליא לובן עליהן חייבין לא נמי שליסה לרש"עי דחאיש לי(נא ץו וורזנסמ
 ממנו ממיין כלו' ליה סמרמומ יוחנן ר' ליה סטרמומ רבא אהרר לה סחתך דרילמא סשום לישרר נין בוגשהנטצ8'ס
 עאינו כלומר ליה גחם אמי רב הכוליא שבתק- טה אפיי ותנא . יריע טירע רנכרי דחותוכא ל'ה טהיש י משיישנ
 טות'ה אביי אטר . מנולה שהוא מה אלא מסנו סםיר אלא חאיש לששע לאו בחיתוכא דאסר ::ם גמג:ן
 אסר יהודה רב אמר אבא ר' דאמר ססתכר אסי דרב מירעיר"3 רישראל רחיתוכא שרי למע צו'נ'ן 8'נ[שוו'גום

 שעל אלמא מותר אותו חופה שהבשר חלב שמואל הן בקאין בסצות המצו"ן יי1בחמ:תגעך:.ו,ת
 ולענק . הכליות בתוך ולא רחסנא אמר הכליות שעל צא לשלוחו האוסר מן ז'ל הרב ראיה :ע5 י:ן"י:חן חלב נסי הכא הכמלים בתוך ולא רחמנא אטר הכסלים שם הביא ועוד . נ"ל כך . ברקרוקיהן יקיקע סה~בחםנשיס

 ותרומשות

 והי
 אמי כרב פסקו ז'ל והרמכ"ם ז"ל אלפמי הרב הלכה פסק אין ראטרינן תרום ומצא

 חלב דאסר מרשסואל לה ומ"תי כוות'ה אביי סדפסק אחרינא איניש דילסא דאמר" מעטא ומפרש תרוםחזקתו
 אשכחן דלא כשטואל וקח"ל סותר אותו חופה שהבשר כעלים טרעת שלא תורם ליה והוה ותרם ואזלשטע
 משבחא אחא רב פסק שכן ושמעתי . עליה דפליג מאן יכא לחרום הרוצה כל אטר אם הא ש4ח רשויטעמא
 ממרמומ רבא הכא גרסי לא ז'ל דאינהו נראה ול גאק כאן אין שהרי טתוקן בחזקת הוא הרי תרום וטצאויתרום
 מיע"ל בר כרבא הלכה ורבא אביי דאלו רבה אלא ליה דילמא ניחוש ואמאי כעלים טרעת שלא לתורםלחוש
 רבכל ברבריהם תטה יש ומיהו . טהם אינה וע ק"גם ואפריש תרומתז בהפרשת בקי דלא אחרינא אינישאתא
 ר' לגבי אסי רב ליה דהוה ועוד רבא גרסי הנוסחאות טצויק דרוב וום אלא מיבלא שריא וקא שם קראולא
 כרבא פסק ז'ל ורש"' הוא ררביה 'וחנן כר' והלכה יוחנן לאפרושי רעתייהו דיהב' דכיון הן מוסחין טצותאצל

 חלב דאמר כשסואל פסקו כולהו ומ"ם . ז"ל התרוסות ואח"כ נוהג בטה חלב איסור אנאר תחלה חלבניקור בעל והרב הלוי הר'ז פמקו וכן ליה רממרמי 'וחנן ור' : ע"כ הזה הניקור וכן ועברי ד'יקי מידקמאיסורא
 עליה רפליג טאן ליכא דהא מותר אותו חופה שהבשר במה . טותר חלכ ואיזה אסור חלב איזהאבאר

 כששאל ליה איז בכוליה רפליג 'וחנן ר' דהא לך ותרע לא ועז וכשב שור חלכ כל שנ' בכהמה נוהנ חלכנוהנ
 וכד אנא מבחא בר ולאו אנא מנחא לאו אנא וכדקאמר עולס חקה דכתב טקרא לה דכריתותילש ובפ"ק .תאכלו

 טיפרקא איפרוגך בחייה בהמה אסרי מררשא בי הוינא בעניינא רכתיכ תאכלו לא רם וכל חלב כללרורותיכם
 ס"ד איכא ראסרי הכליות שבתור חלב מ"ש א"כ וא"ת כל אף חיה בהו איירי לא ענ"נא בההוא וקדשיםדקרשים
 שכתוה חלב הר' הכליות שוו ואת דאטר 3ין דהתם איכא לא סתם נמ ליה כתיכ כי ועז וכשכ שורחלכ

 שעל אלא למשר קרא א'יטרקי לא א"כ אטור הכליות אשטועינן ועז וכשב שור הכתוב רפרמ והא בחיהלמשקי
 אכל כראטרן נאסרת ככר הכליות שבתק- דמה הכליות רלא רחולין אליה לאפוקי כשלשתן השוה דבר דבע"קרא

 איתא אם לנבוה סלקו רלא כיק הנסלים שכתוך חלב חלכ מרבי שחימה רם פרק ככריתות ומיהו .סיהסרא
 אשר למ'כתב הו"ל לא אסור סשר הכמלים שבתוך דטה סרבינן רהתם הוא עצמה בפני בריה כוי למ"ר ואפילוכוי
 שבתור דחלב ש"ם הכ' רחסנא מרכתב אלא הכסלים על כוי קסבר אי קסכר סאי ואמרינן וכלל ופרט טכללרסו

 נש שתיק לא בה"ג דכל לי קשיא וסיהו . שרי הכסלימ קקכר אלא ופרקינן מפיקא לטיסר קרא איצטריךספיקא
 סמתכרא אם' דרב כוותיה אכיי אמר כ' איתא טיניה.ואם חלבו דמו אשכחן ואמרינן , הוא עצטה בפני בריהכוי
 חלב ה"נ וכו' שמואל אטר יהורה א"ר אבא רב ראמר בכורים טמכת של שני בפרק ותנן , חלב כל ת'לסנין
 ולא למיטר לנס' הו'ל וכר רהמנא אמר הכליות שעל כהלב אסור חלבו כיצר לבהסה שוה דרכים בו ישטי

 הרי הכ4א שתי ואת רחקנא דמראטר התם דשאני היא מרפות אלו בפ' בכריטזא שנינו אסה- חלב זה אי .בהמה
חלב



 קי ג" 166 פג הביז והלב הנשה גיר בניקורתות
 :ן:: ?:ה בךן כרב' היהר בו נהנו כהנים הקיבה גבי הרב שפסק כמו נ"ל אלא . אסור הכליות שבתק-חלב
 ::4ע מו י שם ותניא . אכותיו טשם שאטר 'שמעאל דילמא ליה רטטרמי 'וחנן ור' ררבא עיקהוהא ז'לאלפסי
 יטל ,ההי"ש ע% להביא הקרב על אשר החלב כל את רבא לאאמרינן דהא עצסן על ולהחמיר חסירותטרת
 :: טעיא ריש כלוסר , הדקין נבי שעל חלב וחר שרי חד אייא ור' רב כראסרינן אסר יוחנן ור'אסר

 ::( ךי:"ן' ::ף נרירה דבעי 'הודה רב ראטר באסתא טשום טסתכרא אסי דרב כוותיה אכיי ראטר והא .אסר יש:ני
 לאו, המה~ני ג:5 עגובא ורב' . לסעלה שכתבמ וכסו איסורא לא 'וחנן ור' סררכא אכל בהדיא שרידאיהי
 "ב:מלך:2?ן . הקיבה נבי שעל חלב להביא אוסר כן אם וא'ת , וסע'נן לעלטא היתיא ולאשסע'
 הי2ך :ק:נן:: דר' עקיבא לר' ישסעאל רר' ואשכנא 'וחנן ור' רבא אש' רהא מרשמואל ראיה מייתי קאטא'

 כגנ:חי,,ב: גב' עועל חלב להביא אמר ישסעאל דפליגו רטשום יל ליה שרו סישרא ומראור"תא בהסורו
 לאו' דתל'ש . אסרש שעל חלב להביא אטר עקיבא ור' הקיבה דטראור"תא אב" אסר אסור ס'נ"הו וחד ור'ח"א רבביה

 :: ::יהש'"::ך, טותר. הקיבה גב' שעל אבל הדקין. נכי לגמרי רסותר ש'ם מותר שטואל ומראמר סדשטואלשף
 טהקך% טאב:: לא עלסא כולי דאקשתא התס ונרסינן ר%זם גרסינן . י'ל כך בו אק פרוש מצות ואפילוקץמר
 %'כך"יעיל8ן :ף איכא . דאיתרא פלימ כי ראסיר פלצי אסור הכוסות ית 1 הטסם שעל חלב שמואל אטראר"
 ש דג.ע 4א שפ:יי כי דשרי פליגי לא כ"ע דאיתרא ראמרי שמואל אמר אבא וא"ר הקרבי שעל חלכ וזהו כרתוענוש
 :: . 1:ך יי "' קטא כלישנא וקי"ל דארו2תא פליני שעל חלב וזהו כ-ת וענוש אסור דאקליבוכתאתרבא
 % 4"- ::: ::ג, לכ'ע דאקשתא אבל פליני רבאיתרא בעיא באטתא סעיא ריש שטואל אסר אר"יהכסלים
 ש::: :: ו:ךו שטעינן רבא אטר התם דאטרי . אסיר יוצאק כשהרקין ז"ל פרש'י . הדקין שעל חלב וזהונרירא
 שחר ששש'1 א'ן :ן: חסצא ובר חמצא הרהי נחמן דרב סינה וזהו אטה ארה עד שעליהן חלב לגרור צריך הקיבהטן

 :י.4י :4 בך: . סותם אינו מסא וחלב סותם מהור הנסשכת הםעש שהש כתב אחרים וםשם פ" כן ז'לור'ח ~י:י יי"ל'; דחלב כלוסר סתש לא וחד סת'ם חד , מר%ת אלו ב% ורע ר"י בו שנחלקו הרקין שעלחלב
ק ה:: נץ ה"נו קשתא ובר דאקשתא התמ וחמצא מיכריא לא דכרכשא מיחוור ולא ' ולממה הכרכשאסן  

 'י" י:ן :תמ: דחד וקאמר התם כראוקא דאיתרא סעים בבנ' דם טחזיקין אין וכדאסרינן הדקין אלאסעא
 ;:וט%עגי:":: רלא בבל לבני ואפ" סתים ס'נ"הו אאה קורין ולע4לם וכרכשא רכנחא הררא'חרגומא
 "נ"שש=ט,ג:ו:ה ליה אכלי א"י דבמ כיון ליה אכלי רב ואטר י עיקר הראשון והפ" , כרכשא אוחלוחלת
 בי'וה אינהו נחטן רב אמר רוזם וכראמרינן בכפלי אית חומין חטשה , אסורין שבעוקץ חוטיןיהורה

 וטד"ו בתטה נךסתם לא נטי טסתם אק וסתים 4ה אכל' הר' לתרי טטצלי תלתא משמאלא תרי סיסינאתלתא
 בתרא ללישנא דאלו את'א קמא דלישנא אליכא רהא לרי שליף ראי נ'מ למאי . תלת לתלת סיפצליוהרי

 ישראל ארץ רבני רכיון ליה משכחת לא סתים רלא חד ואטר . בתרייהו לחטוטי בעי לא ואי מישתלפ'אדמחם'מי
 דבפ' רסונחן ועור סתים נמי משתם בבל לבמ ליה אכל' סשום תלתא הוו חומי חטשא 'הורה רב ואיתימאאביי
 אתא כ' התם ראסרינן אתיא קסא כלישנא שנרט מקום סשום ורטליתא ורכפלי רטחל' דטא משום ותריתרבא
 אש' אלמא וכסייה אויא רב לגב' על ראיתרא אכל רבב'ח רסשום הנך נ"ם לטא' רסא משום ודלועא דיראתרבא
 יפלימ הוא וברידיה בבל במ אכ4 לא נמי דאיתרא תרבא משום והנך דט ששר להו וטלח חת'ך אידסא
 אמר התם גרסינן . דאמור פלינ' לא כ"ע ראקשתא אבל יהודה רב וא.תיסא כהנא רב ואסר , תקנתא להול'ת

 ליה והבו קטוץ אכו דר' קטיה קאימנא הוה אויא רב רמא משום ותרי תרבא סשום תלתא הוו קרמיחמשא
 מלמעלה סעמ סמנו נומלין שהיו קשץ ז'ל פרש'י ואכל ורטוקרי רביעי תרבא משום ודכוליאתא ורכפל'רמחל'
 עליו שוכב הקרב שחלב ספני ראיתרא סההוא מחלא קליפ רוה הוששה בר' 'הורה רב . דטאסשום

 חמנא ררב' קמיה קאים הוה חנינא דרבי שמעיה השאר אמר מעלא' ליה רנאים חזייה חייא בר הונא רב ברללוי ואו"
 אטר מתסס רהוה הוייה רייטל ליה והבו כהןץ ליה אסר צריכא לא ליה אמר אשכחיה אבוה אתא טש ביה הותל'ה
 רש'י כתב הלכה פסק ולענין . שרי נום את בבלאי ליה בר ימיה רב וסנו ררב משטיה דאימא אבוה אמרהכי
 במ ראנן נריריק בבל דבתר אם'רן תרווייהו דלדירן ז'ל והאמר איני בלבר הרר שעל אלא תורה אסרה לאאבא
 יצחק רר' להא כתבה ז'ל אלפמי הרב אבל אק נולה עליו חייבין ואין אסור המחול שעל קרום תנא המנונארב
 בו נהנו כהנש הקיבה גבי שעל חלב דאטר נחסני בר' אלא עליו חייבין אין אטא' הדר שעל אלשא דמיהיכי
 כית"הה וקי"ל אבות'ו משם שאטר ישמעאל כר' היתר אסור כול'א והילכך . תניא תניא אי א"ל . דכול'אלאו
 ולר' עקיבא לר' 4ה ראשכחן רניון  ול הרמכק וכ'כ אסור טסמ ושלטמה דאור"תא אסור הדר שעלאלא

 הוזר בו גהגו נמי וכתגי  רשרו אבוהיו  טשם ישמעאל חייבין ואין אסור  המחול שעל ריום הניא ,מרבריהם
 דבכל"ו ואע"ג שרי נמי לרידן ליה אכלי ססכי רבנן וכמה דשעל ופרישו . עליו וחייבק ואסור הטליא ושעלעליו
 רנרינ היכא אלא למנהנא חיישינן לא אנן איסהי כו נהנו אמה- הדר כער שלא הא עליו וחייבין אסור המחולדד

 אוזסר הנשה ניר בפ' גרסינן שרי נהגו רלא והיכא נהוג העליון הקרום הכוליא ושעל . עליו חייבין ואיןמררבנן
 ור' בכשעורה אמר יהודה ר' חלב אחריו שנסצא מבח הההתון והקרום עליו וחייבין אסור עליו שוככשהחלב

 להלקוחו כאן  פיגי פפאולא רב אמ- י  ככרת אסר יוחנן בפ' גרסיק . עליו חייכין ואק אסור הטליא לכשרדמטוך
 אחה בטכ%ם כש%רה זומרא מר אסר . להעכירו כאן שעל חלב וישלה א'ר נחטני בר וחק א'ר מךפוחאלו

כדת
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 יאן ךנחלבים :ף::י:פגיאיי ::י :ךממ :ט 1 ט"ק""","7 "1"וג ק%1ן7שא

 חרא ליה וליתקין . חלבים בו שמריח ואחד בשר בו שמניח אחר מים של כלים שנ' % שיהן צרד טין =ש.ט ט:.:מ המבח א"ר יהורה וא"ר . כרבעי השב לשפשף ישכח ושמא בבשר שנסרך החלב שסנינות להעביר פ,ל.ן : לרקלתלטן
 שמנינות וירבק כלוסר בשר ואח"כ חלט ידיח שסא גזרה ח~קם בך נריח וריך בשר בו תר,ח נ,ן :יל הואטאנר
 . יקלשהטר

 . לבשר ואחר לחלכ אחר סכינע שני להם להימז הבשר טנקרי להזהר יוריר ולפיכר . בבשר ,קןץלוג ואחי
 ונ'ל . היא תורה 'שראל של וסנהנן אחר סכץ אלא להם שאין כשר מנקרי לכל ראיתי ועכשיו 17נ%י2:7גס

 אינן ושמנו גיר אבל טסש חלכש חתשת סשום אלא שניה םכין ר%ריכו שלא זה רבר על שסמכוט::המ:הלמ:
 ופעם פעם בכל סמן בהן לקנח קשה ססרמום לפניהם להיות ונהנו בסכין סהם שירבק כך כל שממם ב::::%צל:ן
 . הסכין על הרבק החלב שטנינהץ להסקי כרי יןשיי "ץיפ"ו

ש:ה4':ק את להריח בקהו בהוך ללמר רגיל ארם להעת וצרן-
 ררבא משמיה אםימר אמר התם ונרסינן . אלו םפיקות ירי לצאת כרי וזימכ ולשפשף עה יפה הבשר שתן שווה
 דאהב נםי הייצי כי א"ה ואקשינן . בישרא וכלע תרבא ררא'ב בשרא עילוי כפל' איניש יליסחוף לא :ךם "4יזיוניטג
 כפ" וכלע תרבא י!יוש קנה,נןחיהש

 , קרסא איכא נסי סעילאי א'ה ואקשינן , מתתאי ופמיק איכא קרסא ופרקינן ,

 שהם בעוד ררוקא בתוספות  ופירשו . מיפתת ךמבחא ירי דמשסשא יאיידי וקליש א'כא ופרק'נזטך:ה:ג:טי::
טנ4טי.אמיי. דאפי' סרברע נראה . הבשר ובולע החלב וזב מתחמסים והבשר שהחלכש בשרא ובלע תרבא ט:ן:4:י::הך רראיכ ז'ל ופרערי . החזות על החלבש את וישימו כת7ב וקרא סותר שנצמננו לאחר אכל חמטשש,שהזשאו.ןנשו,ן
 בא'פי,מח'י

 רבית כרותח יהיה אם ורי גמור רותח אינו שהרי ליה סני בקליפה ושסא . אסור הבשר בריעבד
 ק"'ל רהא חמין החלבים היו ואפילו הוא צתן דבשר ועור . לרב אפ" בקליפה ליה דסגי השחשהאה

 לכתחלה אלא אינו אלה דכל כתכ וריטכ"ם קליפה כרי אלא כולע התחתון ואין גבר תתאה צונן לתוך חםכס"ר
 קצת לי וקשה , כזה גם לו די גדול בשפשהו כריעבר אבל השב מלשפשף ישכח שמא מטעם ספרשה שהואמשמע
 גרסינן ובדג'ם, בבהמה הנמצא"ם התולעיס וקוקניוהם דבשרא טורנא דלענמ . קאמד בישרא ובלע תרבא דאיבדהא
 . אתו מעלמא ס'ט אם'רי קוקני איר' ררב בריה ששת א"ר א"םבפ'

 סתק-

 דרך לישכרו אתו סעלמא אי אשי רכ לה
 רלא משום פשיטא אשי א"ר . גכ4 קא מוה מ"מ שרו קוקמ א'די דרב ברטה שישא א"ר דאטרי שוכא דיעהבית

 ועחל כוורא נאים מינם הספרים וברוב . באומיה וע"ל נאים מינם אסירי קוקני והלכתא . ריע' בית דרךסישתכחן
 להו דשרי ולר"א עהשא לרב תיקשי א'כ ז'ל ר'ת עליו והקשה , ושככבר שבריאה תולעת קוקמ ז"לכאום'היפרש"י

 דבדנש פ" ז'ל ר"ת ולפ'כך . טינה גבלי דקא ואע"ג שבכהסה דרנין ירבות תשקצו נבלתם ואת התם רתניאמהא
 בין רבשרא בין וה'לכך כאום"ה. ועיי טורא נאים מינס מ"מ רגרמי המפרש רוב וכנרסת ז"ל הגאונים פרשו .וכןכוירי
 רכירא. מורנא כלו' . איטל ואנא לי איבלא לאשיה רכינא א,ל שריין דכוורא אסירן דבשרא טורנא . אסירידכוורי
 לרבינא נפחא בר אחא דרב בריה סשרשיא רב א"ל . בדגים וכן לכשר עור כין בבהסה הנדלש תולעים מורנאוש'
 א מ"טתר בשחטה בהמה השתא הכי ליה ופריק . שבבהסה ררנין לרבות תשקצו נגלהם ואת מרתניא שנאמאי
 קא בהטעירא גבלי קא מ מ"טתרו בעלסא באמיפא רנים אבל קמטי באיסהץ%הו שחימה להו מהניא דלא כיוןהצי
 וע"ל טוארה נאים דסינם וכראסרינן אתו דמעלמא חיישיק דהתם הרגים במע' נמצאים שהם לקוקני רמי ולא .נבלי

 לא כהסה שעתא רההיא שרו מישרא פירשו שלא כל בשר בחת'כת ב'ן דנ בחתיכת בין הגרליס ותולעים .באום'ה
 לאחר כשהתל"ע אבל סחיים כשהתליע אלא דבישרא סורנא אסרו דלא גבלי קא בהיתירא גבלי קא וכי שחשהבעי

 נבי על אפ" פרשו אבל פרשו בשלא ורוקא . שנתלש לאחר שהתליע כפרי ליה דהוה שרי דבשרא אפישחימתה
 הנדלים הולשם ולענין . ולחומרא בתיקו וסלקא מהו תמרה ע"נ שכתמרה בתו,עת אעד רב וכדבעי אסורחתיכה

כטורחה



 ה"י י" 167 פד הביז וחלבים בשרבדיני.תורת
 ש:"תן:,"י"ה ד מ'ם צ'בתא גבי על בליליא שיכרא מרפות אלו בפ' נרסינן בקרגה טחוברין בעודןבפיות
 חוש עשר ש:ש יני לכסא נפיל והרר לציבתא פריש רילמא שרץ משום אסורה באיכיה  שהתליע קישהץ שמואלאמר

 מך; ק: :נ" כשכר טצו"ן שיבחועהן לש אלמא דתמחדא מס"עליה לימא ואמרען . האיו עלהשורץ
 :יל~לצס:ן:ווי"ן לא נם' והכא . הספק מן להן חששו שבאכלוסץ ויתושים שבערשין זטע לרימא הארץעל

 גישו"וף% ,:י נ: לשונו זה ז"ל הרמב"ם כתב וכן . שנא השרץ כל אירך ותניא ובגרונרת שבתמרשותולעת
 גדקה: . כשהן להתליע שדרכן ןרות סיני כלהשורץעלהארץלרבותתולעיםשכעקריזת'םושבעיקרי

 הפרי שיבדוק עד 'אכל לא סחוברז הא נופיה פירא דאיתלע ואירי אירי לאו טא'גפנים
 הפולין ולפיכך . ע"כ חולעת בו שמא"צ טתוכויאוקלעבאיביההארלאאת4עבאליה.ה-חינןלאאירי

 טפני בדיקה כלא לאכלן אסורין הרמם והעדעדם ראיתלע והא אילנא דאיתלע והא דאתל"עבאיכיהואירי
 הגדול הרחש סלבד באיביהן בתוט סצהה קתולעת זמים שבעיקף תלעת לרבות דרן(מ נסי דייקאפירא

 . מאיביהן שנתלשו לאחר בפולין שנרל קורקו הנקרא "גקב רבינו סכאן ורקרקו . ערמ נפנש שבשקר'ותולעת
 בשאינו ובשל עבר אם אבל לכתחלה דדוקא נראה וס'ט . כשמואל הלכתא דליז ז'ל אכרהם בר' יצחקורבינו
 זאכ בא שאם בבהטה שאטרו כדרך סותרין לבדוק 'טל כששאל פוסקין אחא' דר' ובשאלתות נדולח( בהל'אבל

 רהכא ועוד . הקקר בחזקת עומרת שהיא טעיה בני ונמל ראמר טרר"ה ש"מ מרצת דאלו בפקיקין לעיל פפאמרא'ר
 כיה הוה ואת'ל ביה הוה לא ד'לסא חדא סשע חר' *ובא שסואל דאמר הא י חדש '"ב מתק"ם אין עצם בו שאיןבל

 הפו4ם שבתוך זבובק ואוהן . ובסהל מניח ד'למא לבתר דכדא תטרי הג' אסורה באיביה שהתליעק"שת
 סן שפרשו וקורם במחובר גרלים אינן קורקונש שקורין והא , היא הלכתא אלמא שריין שתא ירחאתרימר
 לרורן וחזרו שרשו שטא לחוש אין וכן מוחרק הפולין דק"טות סינה ד"קינן לא דקתמ נטי דדיקא הכאראסרינן
 וכדטשסע שיצאו אחר לחוריהן שיחורו מצוי הדבר שאין תולעת ירבות השרץ כל דקהני דהא אלא שריאשהתליע
 לא הונא רב אסר רחם רגרםען מרפה: אלו פרק בשי4זי סייעתקץ הוה ולא םיו-י איל~א בשרוקליע ח(ששבעיקרי
 סטנה פריש באורתאדילסא בצבתא שכרא *צמש לישפי הא ולעולם הויא לא נט ת'ונתיה וס'הו .דשטאל
 על השורץ שרץ טשום ועבר לכסא נפיל והדר לצבתא בשלא שבתטרים ותולעת שבעדעדם זיזץ להוצאדקתמ
 לד,פנא פריש דילטא נמי חביתא גו הכי אי ואקשינן הארץ וכן בהלכות ז'ל אלפסי הרב פסק וכן , באיביההתל"ע
 ואם . רביתיה ה"נו התם ופרקינן . נמל והרר דמנא כשהחור דדוגףז נראה ז'ל רש"י וטלשון , ז"לדיטב,ם
 והדר סאבראי לרופנא פריש ד'לסא ניוצש אכתי איתא קרא דהשתא בתוכו להתהל- ריחש שיוכל כרירחב
 והדר רטת'ה טמג~ם שרש דלשמא אלא חביתא לגו שהתל"ע דקישות בההיא כתב שכך השורץ שרץליה

 ולהיות הפרי מן לצאת שמופן ואעפ"י . חיישינן לא לנוייה בקישות התולעת דמהלכת דכיון דשמואל דמעמיהבאצ'ה
 העוף שרץ טשום נאסרק ואינן שבאכלוסין מתושק פוריון מהלכת שהיא דמה הוא דארץ על שורץ סחוברתבעודה
 הארץ על השור'ן כדתניא עצש הפרי מן מצרין שה, טון דקדקו כן ועל קרקע נכ' על סהלכת כאלו הגדשותבתוך
 ואוקימנא . שבאכלוסין ויתושין שבערשים זוזין להוציא הנמצאים התולעים ראותן התוספות בעלי רבותינוממנו
 אינן באלו כיוצא כל דאלמא , באיביה התליע בשלא נרל שהתולעת אלא הפרי בתוך טהלכים שאיקכפולים
 ולענין , הארץ שרץ משום אלא העוף שרץ משום נאסרין מחיר ואעו י סותר מגופו יותר סחזיק חורו ואיןבתום
 שא שסא שאוסר מי יש בריקה בלא פולין אותן לבשל לקרקע סחובר הפרי בעור הפרי בתוך הגרל חולעדכל
 אסורה ורא' ששרשה ואחר סים 'רי על הפרי כק רותש ורא' וההוא הייקיע על כגדל הוא ריי ,צסואללרכרי
 י3ה תהלה הסים לריתיה רסרקדקים מקצת נהנו ולכך כך וכין כך בין אלא ' כיה קריק הארץ על השווקשרץ
 ששה( כרי ריותחין הסים בתוך הצלין משליכן ואח"כ כן ואל4 מתם שהתליע קישות רקאסר נמי והיינואמה-
 אסה- שהתליע כל שלא לפרש לודאה

 אין סהקה לאחר הפרי טן וכשיפרש הורו בתוך רוהש שרות ולענין .
 ראלמא מהו ומתה פרשה יוסף רכ בע' מרפחז אלו פ' אלא להם חושקדן שאץ ז'ל רש"י סרברי נראה .לאו כעךלרי רנריס ז"ל רש"י ט-סת דרך על זו . כלום בכך אם מספק להם לחוש צריך אם כאיביהן לרו(ליעשרניל'!

 אכל מ'בעיא קא כן לאחר וסתה בששרשה דוקא דכדא תסר' המ פפא רב דאמר דבהא ודא'בשרגזל"עו
 אוחה אכל . רשריא ליה טפשמא מתה בשפירשה תסרי המ ז"ל הוא ש' . שריק שתא ירהי חרשרלבחר
 נוסחאות מרףת דיש בה שוות הנומחאות כל אין הגרסא לבתר בחלוש אם בטחובר אס ידוע ואין שהתליעודכרא
 שמתה אעפ'י והלכך כתיקו, וסלקא סתה ירשה שמרסק שירוע רדולןו סשטע דאלטא שריק שתא ירחיוציסר

 ש13שך אומר יש כן על י מספק אסהיה פרשה ואח"כ . להם חוששין אץ הספק טן הא קאמר מסששרהל"עו
 העתיר כל סחורו שיפרוש כרי צוננין במים תחלה לשרותן דהת4עו הניירי למימר 4ה הוה דא"כ מחוורואיצ
 נסצאת ואם ן ככך ורע רותחין בסים ישים ואח"כ לפרוש תטרי הני קאמר סהסא דהא ועוד דנקמ תמרי שנאוטא'
 . השאר את ואוכל משליכן הקדרה כחוך שת,ם או אחת אסורק בהם סצוית רוזלעה רתטרי סשום ודאי אלאדכדא
 עשר שנקם תוך כד'קה בלא היאך2ותרין תטה אני ומ'ס שכל שתא ירחי תרימר לבחר ער בד'קה כלאלאכלן
 שאמ וכל באיב'הן הגדל בהן המצוי הרהש מפני חדש במיעומ שהוא ואע"פ , לו חוששק בו סצףשהרבר
 לאחר בהן הסצוי ריחש טפני רכים בעורן להן חוששין שכריאה לסירכות שהששו כעמן הששו המצוידלם"ימ
 חרש יב כל להתקחם ריחש יטל שהרי רהיק מי יבשותן איניש ל"צפי לא מרפות דאלו פירקן בשילהי נמיואמרינן

ו~פיכך



 ורביעי שלישי שער של-טיבק 168 הירא
 הן הרי גמורות שאינן התרננולת בסעי הנמצאים וביצים דנרסינן להן חוששין חדש "ב כל ךן8,כך הרביעיהשער
 דביצה בפ"ק בחלב.רתניא לאכלו ואסור התרנגולת כגוף שאין כל הונא רב אמר מרפות אלו ב% מ,ו ,11 חלננ*ו
 מותרות נמורות ביצים בה וטצא ר"זרנגולת את השוחמ חדש עשר שנים מתיוים אין עצם בו *פי נהלגבשר
 חמי 1%:אסו

 בגידין סעורות היו אם אוטר יעקכ ר' בחלב לאכלן דאמר הא הונא מררב ש,מ פפא רב אסר :ן
 ושאינן וחלבון חלמון להן שיש כל נמורות ופ" * אסורץ אסורה באיביה שהתליע קישהז שסואל 5:%%: מ2ה12:

 ' לך שהארחיתק שר:ך55
ז

עורותב  . שתרות בגיך'ן רמעורות אע"ג לרבנן ראלטא אסורוח שנים דכל לי ססתברא ולפיכך אסיק י::יוצג:ן
 סנכלת האוכל דת'ר להא תנא מאן עלה ראסרינןועוד : בלאבריקה אסויין חיש עשי2נ:1נג%י1נ
עיף הרביע,השער 14::1ע:2:

 ימו ךג'י'ו ןמו יעצסית מן צע( ב שי י מהורח4ש
 ממא. וגטעו החלב את שהמחה או טעיין בני וסןהקרקכן * והכהל בהלב ו.שר בדיני % אי,ו גהפהגשו
 א מר"' ח 6י 6נ% יתהלה 5;4:סנז::ג

 ה~
 י, ,1,,""יי"", 4פצפלשפן[..,,י,י;,, כר' רלא יומף רב אמ- מהור ביצים של טשליל תנאטאן א 6ס,רע

 .י".,,רי
 י:,
 יןןן"(;-.1,,,,י",,י,.")שפ י,יי

מ~נ,22 יאיכיל יחל~יזן. מלמט להן שיש גיי*ת הייניביצים :ןןק12:ינ:ן;2מק%גגי2ו ט:ש::יג:ש
 16 %2ש:יטת'ו,רסן%ת %22:%2: ,2"

 ז י2בשק
ש: יעקב . ו ב'יש של %ל  

 י-
 "%ש ס"" תש

 בנידץ שמעורות כל אשכול פ" לישנא ולהא' .הש סה*"""ן"
 דבהא העליונה קליפתן נתקשית לא וערחן ונפררוהנירץ בזה זה אסה4ין חלב זה ואי בשר ' 1 אי:יי::'42;'2:ק מן שנשל* אותן ושלל . וחלמק נחלבק שננמרוששש :1 .ש גנןך
תא

ץ:ה12ב, לא 'עקב ר' דאף בחלכ לאכלן וסותרת כבשר אינןלכ"ע הבשר כל בפי חורה.שנינודבר גת סעי ינג1"
 גופיה טאשכול אלא וחלטון חלכק לית שישבאש%ל בשר או טמאה בהסה כחלב טהורה "ן:2י:(ך:ן רתלק סהנך לא האשכול וטן 'עקכ ר' ולא היארבנן בהמה בשר בהנאה ואסה- לבשל אסורי::, בריהזא לעולם בנירין.ויחינן שטעורות זסן כל אלאאמר מוירה בהמה בחרב מהורה בהמה בשר 'טזה"4 יג

 טון נם' הכא לאשמועינן איצטריך אכלי דלאא'נש' נדי תכשל לא שנ' התורה טן 1ע51איק ~:2יאתחעי;וי'י'::ם דאיכא כיון נינהו רבישרא דאע"ג מעיין ובנ'אקרקבן חיה אומר עקיבא ר' . בהנאה ומותר %י2:ו:::ב: דהוה מירי למימרא טא' גופיה סאשכולוכיתיסא מסאהבחלבבהסהמההיהסותרלבשל גסשסע ~ידלי"
 וה"ה לאשמועינן איצטריך אכל' דלא אינשידא'כא לעוף לח'הו פרט פעס'ם נ' אמו בחיב נ:: ה47ן":4
 לאשמועינן.אנב ליה דניחא אלא . לכד חלסון אלאלהם תכשל לא ונאמר נבלה כל תאכלו לא מש:נגנהיי:נ שאיו קטנש י האשכול מ: ומאי לט'מר מצירהוה נאטר אימר הג~י ר'י טג(אה ובדןנ(,ק א(,לי ס"ס ודזבשוד
 . כרבים הלכה ורבים דיחיר חרא כרבנן וקי"ל .ממא אסורסשום בשרבחלבעוףשהוא 3(שום גויח גק נ'אששי:י: ליה אכל' דלא אינשי דאיכא אעע נופיה דאשכולאורחיז אסיר נבלה משום האסור אסו כחלב נרי מיגש::1"
 המיקל. אחר הלך ובדרבק דרבנן בחלב עוף דכשרועור כהלב בשר סשום אסור 'הא יטל נכלה . "ק5נ:ינ ג,ןמיה

 ' -צשי
-  תלב " 1 שא עוף שא א% בחיב הי 

 פסיהיי
 שנגמרה גי(ורךן שפ" כף ויש הפהסק -ל

 שמואל אמר הבשר כל בפ' נרסינן . במליחהשכתכתי בג% ע4ה דאעזמר אם'רי 3וררבנן אבל נחל: א,מ ג14;"'. וכט . סליהה לענין ד'נם כך בהלב לבשרוכרינס ר"ורה ט, איק קאמר ייק" "הייה סזא:צ4?בצ
 ליבית גיי המתה : ני'21 הץיין את לרבות: איכא בא מק :ס ב:יכיקב( 2:שגדושןמן

 בחלב זכר בחלב ולא אמו בחלב הטמאה את להוציאנרי נמי עוף ואב"א דרבנן מבר עקיבא ור'4ץ'1:2:ן2
 . טמאה בחלב ולא אמו בחלב שחומה בחלב ולאאסו ועוף חיה מבר עקיבא ר' בינייהו א'כאמן::ין":יג2
 תלהצ1' ":ךיאקש ה ה"מהרב"אסר אנ(מיאייק'א1%2:נ"ש(י::

 , מוה.=ם" י:ע::ןןשי" כהי2
 שיא לרבויי חר תרי להו פשו בעלמא פירשא נטישליא ההס דגרם'נן הנלילי ,ום, לי'"", ול,,א ועי

 איסור שמואל וסכר ואקשינן , הטמאה את להוציאוהד לל4מיה איתו רישבא עסף לב' איכךעיוי
 איסור ע"כ סתה בחלב טחייב מרקא כלומר אשור על חל - מירי ולא להו אטר ולא אכל (לא בחלבא רמוומאירישא
 ר' סשום שםואל אמר והא . ליה אית איסור על חל נ ליה אטר תשמת'נהו לא אמאי ליה אטר דר' לקסיהאתא
 שאינו מטאה תרוסה שאכל מסא לכהן סנק אלעזר דחש רילסא ואמיגא הוה כתירא כן יהורה דר'אתריה
 שטחוללח 6ד פרם יחללוהו כי בו וסחו שנ*ו בסטהה . אם חלב לו שאין עיז יצא דאמר רגלילי יוסי כר'להו

ועוסרת



 צ"הקצי 189 פן: הבא משמרת בחלב נ2שר ב2דציבי הב'תצרק
 ברסה גסשש)ויש בחלב בשר בריני הרביעיהשער בחכב בשר בדיני הרביעיהשער

 טי"ר ץיט גח)ג ג")גי יקימ6סגןיס ט"גיכתב
 1'1ן;ן'לן עןןקן,ןן'1 ""י"' "' ,ין' ;ייי" ::מ!:ט.ו~5יפ 21ייי,"י)י'ם ג"ס סגהג אמר גו': ג"!ג גלצס טטיס יקלי מו"ני כתב וס'וס"

 יג'מ נשי ::אי. "'יג ""יהס גטיק ט"ס ש הא דיריה הא יחללירי םמיימאןיבןשן4באנם

 טיהיק'גהגשיג:; נסס)ס ו"';ס סי" :יי"" :2 טב%2 ךדי' :עךנז 2נ4י ")" נ,טס "הו )נור יןיטעיטר

י נייידי""י'י %  עשמי1"שו11'י ע5'י%"יעיי 
 "ק ניה";:ן'ךגג-". אמ% 4יצ. " וי י) י ר ל קח' ןיאיהלא יך ןע ש בן:ו:גו%4מי נלךנ:: 5ינשפצמ""."'..מך"'.1'1ע2%י"י".י:,ן:י~וףגי"'ע.וןס'.ו(5,1

ק ה לא מטאה חיאלא 2מג,:י:ני
 זר'ס" וסטסי "'יסש4ינס')"סי ל

 "ורס )"סי %

1:ן:.ה11 ,"י .', ," "' י"יינ;:י"נפ
צ," ו ה  חצש'צס , "5:,":ן 
 ,רנ';ו::: ייאוס סכנו'ס יסה ) סס"'ו ג נמיין ק צייכ' יא טתה ריךי"'
 יס",ייי: מי";."יסויי ג,סנניין:1"%גייסגקי.ט נק יפתיבי כל מתה חלב "יבית יטיאל יינמ %ם חלב%על

 'ןן%ט:ו;ן,1ן 'ל '.ן מ ;זע.ו;. י:ש:'1ש5שינון.'.ן
ט,ו כיון הא אבל אם לכלל אתי דלא הוא זכר זכר בחלב ולא אמוכחלב

 בנטרא דאמרינן גדי רוקא לאו אטו בחלב גרי דכתיב הא . סראורייתא אפילו כלו' אסור אם לכלל ]ראתי[)ראקקא(
 העזים גד' את יהורה וישלח קרא דאמר אלעזר א"ר ה"מ מנא מהורה בהמה בחלב מהורה בהמה דבשר מתני'על

 סן:: בןש:"ן:%:שג ש:%ןצ:נ : :%::%ש%::2
 מלטרצ ס לט'ך הניהא ואקשינז מיטיי4. 1141ז כאחד הבא'זזיוי'"

 א'כא טא' טל: ימ"ך

ק
 במש:ע הכל ייחי כ"ובפיה עצמי בחלנ י ל

 אבל כחלב אינו דאורייתא ורוקא . כחלב איפ חלב מי בשר לענין אבל הזרעים את להכשיר אלא שצ לאאיל כשמן ריא הרי והמיחל כחלב חלב מ' דתנן לקיש בן ,צמעון
 מוהר ויש ו'ל. ריעומפהע בעל' דעת בפמחשיוכן כרא" נאסר ביה דשת נסובי משום הבבלי טתח דהא אסורמדרבק
 בפ' נרסינן . כיצד זכר חלב . קיבה בחלב המבשל והשני זכר בחלב האם המבשל האחר מימן שני והם מ4ברירסאפי
 נבלה ושל נכרי קיבת הכשר כל כפ' שנינו . כיצד קיבה חלב . זכר בחלב ולא אטו בחלב שמואל אמר הבשרכל

 קיכת רישא קקני והא מותרת קיבתה הכשרה מן שינקה מרפה אסורה קיבתה המרפה מן שינקה כשרהאמורה

::י:ן":הק::ים:וננ"ננהצננ5צ נכרי שחימת ובכיבתנבלה אלא נבלה קיבת בעור טעטיין אין גכתא ואסיקנא . בעלמאכפירשא



 הבא רבתר שער שלשי בקתךרת 170 ה"רא
 רר4 רבא אמר . החתיכה גבי על שנפלה חלב מיפת נבי למשנה אבל נשמת חזרה יים י"א טך ו?ןם

 אכילה לאסור רחמנא אפקיה דלהכי ב"טולאסרהתורה ז'ל אלפמי הרב ונ"כ מוחרת אחרתה ישגי"ש"ךיי
 * השיחן על להעלותו ואטור ותנן - בישול דרד תאכלט כשרה רמתמ' ס'פא קתני דהא למידק :נ: ":15מג1עיג לא עימר אמו בחלנ גדי תבשל לא דכתיב בישול בלשת איכא ומיהו דהכחלי בשמעתא בהלכות "ג-י'4ה . אמן ששו'ב'

 בח4ב יף בשר ש'ס יקו רכ אטר בגסרא עלה יאטרינן ומשא אסהיה קבתה הטרפה מן שינקהמגי:4ים%2:4
 כלן דבהמה אכ"ה אשו העלאה נורינן הכי ואפהי מופא ח"יה קורם ומצעטעא דמתמי ש:ן: 1ג.:2י.ך דאורייתא דלאו ואסיקנא לגזרה גזרה יניגזר ניקום דר"טא שתירץ ז"ל לרםב"ן הזרהוראקעי אנש.ם בשנ.ו'ני'אוו ואנן גזרה גופה אנילה השתא ררבנן מד דאי דאורייזא כלאחר הכא לה אולךמנא הא דמתנ" "ץ ,ויתהן",,0י

 . מדאורייתא אשרה רבהמה דא"כ סחוור ואינו חזרה ב*הר ד%פא גג:2ךטאנפ4
 ואתקי

 ששת רב ליה
 הו"י נסי דסופא סופא 4 4ת והסנ'ין

 שה::נ:הם,ן.,ו;ןן,ש" ן.,יו,ן.ייז,"ןש האל%רשריטעא בכי בבהמה ואפ' הוא בצען מיצונן סוף י-יי9 למייהא
 "ין,נ,""1'ייין,ך.' מיג"וץ1'ינ,: י'""י'' - 'י'ןעי' ן, '. י.י1-,ן,1,,,,:-,
 בולב לבשר אסור הבשר נל הבשר כל 'בפרק שנעובו עדנקה כשרה רר4זני ומשא ביריש' אלא גשי:'אםש:ך1:יךבד

 על הנכינה עם לה'גלותו ואסור וחגבש דנשחוץסכשר צלול בחלב אסורה קיבתה המרפה סן .1" וקיוי:הח"
 - סותרת קיבתה לעולם הכשרה ט! שינקק ש.' מ:טטמ: זו יסי א"ר גאכל ולא שלה לא אומרים וב"ה ב"שכדברי מרפה אבל חזרח לאחר אף אמוא 2:והגךי44114, נאכל וא'10 השלחן על הגבינה עם עולה השף .השולהנך ז ?לא%י,י"ע(ון5128

 שאוכל בשולהז אסרו שולחן זה בא. מה ומחומרי ב"שמקול,

 בצר זה %תן ר1עבשיל את עליו שסידר בשולהן אבל 2"עליו והא . נפשר סמה קריש ב:ז צליל ב'ן :::מ:שייש2תי
 על אוכליז אכסנאין שני אומר רשב'נ . חושש ואיטזה בחלב בחלבה שבשלה קוה דתמא בי1ש יד5די"איי'
 עלה הוטרינן . הוששץ ואין גבינה חה בשר זה א'שולחן מדקתני קצת לי שךשה אלא צ*ל 5 44.גששי

 זה את זה מכירן שאין אלא שנו לא אמי בר חנן א'רבנמ. שורפה שה שרעתו כהן כל העו-ךה קיבת . גטחהמאל1
 שמאישכחוףתעזהלוהושםאיעלובאלפסרתעחרוששץ ואינו נסיעה לשון אלא שורפה שאץ 1ג ינ::ג זה את זה שסכירין דכיון אסורכלו' זהאתזה טכיריןאבל חיה אוכלה הול'ל בקרוש ואלו חיה .ק,י" י~ימ-
 שנים אוםר רשלג תנ"ה . ראור9תא איםור יידי ואהיראשון טחק ז'ל ור?יי הצלול. ברבר אלא נופל גהן אט:4י21הי
 בחתכו בא זה מררום בא וזה טצפון בא זה לפונרקשנכנש כשרה יבקיכה הכא יליג הספיים גיסת ס:ג.ג ש:א.וןמגי
 ננינה וזה בשר זה אחר שולחן על אוכלין בגבנתו באוזה אסה-ה קיבתה רהתם הטרפה סן שינקה ובשי דשנים קהא
 אחת תפשה אחת כתפיסה אלא אסרו ולא החמשיןיאץ כהן וכרתנן השלה קיכת דשריא דהא בשי דש:ן נ'ושי

 כלו' אחת תפיסה כין אשא אלא אתת ביגרה כלוטרס"ד  יפיישי  הת%ב?ךמה משום לא חיה שורפה יפהשךעתו
 אילרב פותר. הער אבלבשיש אחדבלאהיכר שולחןעל העולה כעור ליח והוה כוגלסא ליה דאתו משוםאלא

 ט% זה על זה הסקפידץ אחץ שני לאב9 שלמיא בר9מר והרב ז'ל הגאונים ליעת עכשיו נמצא . לכהניםדמתחלק
 ביתוס וםריקי אסורין הסריקין כל והלא יאמרו ליהאטר חשבינן בעלמא כפירשא צלול אפי' קיבה דחלב ז'לאלפסי
 שאק טי יה,נן אי אידי רב דאטר הא ולמעטיה *מותרין לרעת אבל בקרוש שכן וכל בשר עם לבשלו ומותר .ליה
 הסר"לן כל טוסרו ה"נ לככסו טותר אחד חלוק אלאלו סותר בשר ו"ם סוחר בקרוש אבל אסור בצלול ז"לרשן
 אטר בנסרא עלה אטעמר הא סארץ ביעס ומריקאסוחז כל רתנן חנבים ובשר דנים בשר מינין שני והסבחלב
 אכסנאין שני אלסא עליו טוכקו אזורי אשי רב ברטר ולישנא וחגביס דגיס מבשר חהן בחלב לבשל אסורהבשר
 זה על זה מקפייין אפ" אחץ שני או זה את זההסכירין הרץ הוא אבל בישול בלשון אכילה. דאפיק נקסדקרא
 היכר עשו ואם אחד שולחן על וגבינה בשר לאטלאסורין . ולאטל ולהעלות לבשל טותר וחגכים ררמםלאכילה
 שההיכר סותר אחין ואש' זה את זה פמרין אפיולביניהן בשר וויא דאוריטהא בחלב בבשר טינין שלשהנסצאו
 אחרת כספה וזה בספה זה לאכול ולפיכך על"הןסוכהו בחלב ועוף חיה בשר והוא דרבנן ואפור אם בחלבבהמה
 ן בעיה שמו אם אחת בספה ואפף ושתר הן תפישתכשתי טתה חלכ אלן אם חלכ שאינו כחל בחלב ואפי'נמור
 ככריכה בש-וגבינה לאכול ולענין םהר הוכה של דברהיכר רגים כבשר לגמרי וסותר , סתה בחלב בהמה בשרוכן

 אלא ביש הקלו לא בשף דאפילו אסור עלסא ל%ליאחת זכר בחלב כהמה בשר אפלו אינ ' גשר בחלב אפי'וחננים
 ואינו השלחן ש הגבינה עם עורה העוף וכדתנןבעל',עו לכ'ש קרוש או ז'ל הגאונים כרעת צלול אפ" קיבהובחלב
 ואוקימנא נאכל ולא עולה לא אומר וב"ה ב"ש כדברינאכל . פדבר"קם ענין זה ובאי תורח דבר אשרין ענין זהבאי
 באלפס בהמה בשר יעלה שסא גזרה בצונן צתן אפףבגסרא אנל בישול דרך אלא אסור בחלב בשר אין תורהדבר
 אסר רכ בג"רה שעלו דגים הבשר כל בפרק גרסינןראשון תורה רבר שני בכלי לבשלו ואפ" סאר ולאטל בצונןל,רב
 נהזן אשר אטר רב טותר אמר ושטואל בטתח לאכלן אסור הכשר כל בפרק דנרסינן מבשל שני כלי ש%ן לפישתר
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 ',1'"ל'נ,,ן"ייונ"
%ם :::לע,יש",ן, 'ל ע:ן""''יגי 1 ששבע .,

 פי י6צ6%מר
 אמר כ*מרל נ'טהוראיך

 ]%י%ש יי,ייו ,ייץין'יו",ין'",י%ע::ן:ניךיי.:4;ני%ש ןש:םן:%1 ,ס"ס הוק6"ו ן3 י-ן'נ,י-1:," בר מעם ז מיתרן
 הנב'נה "ה י"4 ,6"עעג אפילו או נ'ם בר נ'ם אלא -_ו שאעפ'י ס,"11 י,א:וס )4.' ו4('ןי6

 ~41ש ,,ם ,ו% ן,:.ך יי נ,.נ . ן אל" י'"""יו:'יןנ'י, ן .יי,.ין"ו"::.1-ןיל,י,.,ן,
 1,ל4ין ען::י:"י%, ךש',.,'י":ן ע",יגך'י"";:ע:,ןיי11גייבגששו 4יהגי" ךויתף:"עי נ:ק:שס, ::%! :ן: צצ שאימ ואעפיי לחברו גהמל נעשה י'ום 2% כל טר4"טי%:ג:גאסי

 ית..,,,ןן,:%...
 ש יין .,",,,ן ,ך,.ן 2צ 1;ןן ע: ךי.,ןןן%.:ן:ם4 ....

 הימב":ג ייי גך:ייעפי1כינשטלצהצה
 יכש'העע:ק-

 צי:ן,יבי%ייעג:
 "1:"111י%ש;י%ל.':ויו שששו ייגבקזחי"יך"

 היעו רהתם ראיה ראייתם ואין . התמר שבלע ממה אלא הסטש מן קבלה שלא ואע"נ אסורה הפת התנור אתשסד"ה

כל שאסרוכץ וצנק , ן רמעמא סתסא רהא בצונן שט אגאפלו חםכשהוא
 דרך שאין לפי הסכין פמ על הקיש שומן משום אלא קאמר שבסכין כלע משום לאו התם בכותח לאכלוהבשר
 וכהכין בה שישתטשו קורם יפה 'פה לקנחן בריות של דרכן קערה אבל ועיקך. ז'ל רש"י שם שפ" וכמו יפהלקטע

 מעה שהרי מעם מתן בר מעם נוחן אלא כאן אין שריי רומב עם בבישול בקערה עלו אם שק וכל ייס%תאל
 שהד"חן בשר בה שאכל ור%רה חולבת דקערה כתב ז'ל התרוסות בעל והרב . ברנים והרומב ברומב מעםהר"רה
 קורם זו את זו ואוסרות בזו זו צגעות החלב ופלשת הבשר שפלימת זו את זו הן שאוסרות רוחחץ טים בתוךביחר
 .אלו דברים ואין החלב. מעם עם הבשר מעם שעזערב קורם אחר מעם נותן אלא כאן שאז ונמצא בלהרותשיבלעו

 אלא כאן אין שהרי כ% בחלב בשר כאן שאין אלא עוד ולא . טעם נותן בר טעם לנו,זן המים בתוךפלימה

 .ז' ר: י'ה יי'יה ל'ה אית'ו רב לי :שגבייט, כרק כלבפרק

 אמר לא. תבינה 4רסר ונבינה עוף באפילורן נאכלק וגבינה עוף אבא דר' אבוה אנרא תני והא ליה אטרו יריהמשא

רב . צריך '[ 1 11' צרץינסילת להה חזי בירשו%צלאריא
 שנזכר סקום כל ולרבריהם . נשמא ירים נמילת ובלא קאמר הפה קנוח בלא בשר לאבול מותר נביגה אכלחטדא

בין כלילא :יממא ליה והוה ליההלוחזי מצ
 ורכר . עדניהם בין עורמ הכשר דכת'ב דוא בשר הוךנים שבין בשר בשרא לגבי וכראסרינ! היא גנינההעדמם

 אם' ר' מ'נ'ה בעא רו,ם נרסהק . נבינה ואח'כ בהסה בשר 'ולאלול . בסשך עוד יתבארזה
2 ' ר מ  

 .שהה

חשקעינן
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 11,";",':'ת וי,י":!ג יב" ע:7ק(י: י:יל,:לןש,3ס טגטושנגטמע2'ןג1יהילל:%'פ מ ;מ2 ::2,ץפ%עה,:גו1 ם1ן:% "1% ג1ז%1ת מזעי7ג%2'זו21 גיך,"זי לצוג2וצ ,נ::::"סכ(ט,:ע%ג,:7: נמיגן"ףע:מ מ; עשביטגהדן
 ש'" שיעמצ:יג14נןףית"נ'שןי:7'יהיי

 גה ביהיח
 ובנמ'יתן

 מצךגגץיש1ג1 ייץם-'ער

 שש ששממ81
 שת',י"5 " :ין.יין:'.:נ";. ןן :ןעןגן: 'ין 'ו",,, 1נ.י'-ןל;ן.'ע
 ש %ןין'"י'י'"":",'י םנע"יי:,ייייגי":נו:צ: נ: י; %י:נן:1'נשמ ש[!4;וש! יק:י:המם שןי'פש'י!י.,.,ן.:יל,!י'ל.. "ש%שא גךגסגמ ז'ג:" ןפ"ןץ"ששש

 ף(ןד(ג'וגינטויוההיייסז וושת' תנשיל הובהילאו לנכינהל אבל לתנשיל תכשיזל ביןאלא
ה ,:ן .', ןימן ו:הו י,נ 1,ן, :ק. ,,וי נךך ;!!וו ,ה! נק.ו.!  4שי5יייש"%ע" ,:-,,;,,'ל,,'ן,;ן,,.1 

 1;::י';::ג נו;1:;.;1."ןגי: '1'ן,יד7.ןןלו.;,ייואי:יין;ז,י'"
 ,)*"י""י'6ש ג חסע גהפההרושו שלאמה

 ן',!14יממ"א ":י '(' ,!" .ן ",""י!י,י."ןןו,"'י.7'ןןי...י, 'י..י,",ייי' יי" '.!י
 מ6 יופן6 6)6 הסו6מורנלשיהויי11ש41שש

 שש5111ו5151ששששי
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 לגשל אטו ה:הל מה; גג'א יייי 'ע "פישיו נ6ג),ן 4י5 מי ז6 וגג.;ס גש39ב! וסנ' מסיס )עיי ופריס:6 מ5י "ס סוש עש ))ט'34ממ,"
 וןגי ף! סרמג'ס וגמ1טג"ג 6סוי גגעס 61ת'ג עי 6ג) ט6,9,ז'ג יסט6 )ססי6 )6פס,רי וסו ננ) י6סי' טוטיס ייס3וטייט

 ג,פף' מינך רגשי עס
 ב ונ"יי":: מטיס'6 7רג גר'ס "מק 7וג ממעסס מגר'ע.ת ל6'וס י,מ"גוסג'6 )5 דמו וט כי )6פס11ס 6)6 )סעניר טהטג 61יטדגסר6
 כחל שה'ה נ'ן ' היבן י5מי מ6גר5 ,יס ו6קס, מט46י,ס !6 ג' גסר 61מ'ג גגעס567 טסו יפעש סג, סי שא טי פ3יי "ה "יש"
 "נגוס ש%%שיטנ.קה ס,ף ג6".יון נ6ג!ק גנ,נסט9 ססיס 3תר 7ש" גיגי,י,ס%1

יס5%666ימ)ייסטי"ת'יפיוגף45'ג
 חמרא'

 נייי ינניפן שג:יייי:יי: י,ייייי ג!גן 4%. ביבי יטת6 אשתם קא גונוח ט אמור
 ע.א ש":ז4' זש :יציי,:מי יש .י,ר,;.:י,ן:,%..,,.,.8%8%%ש

ק3מי
 יח ,ילר נחמן יב דר" ,טגר6 סף "%ס *'

 צוש 15ן%:1יע:קן::שא
 'ן'ן'",,.:;1,גןך

 י'". ל"י ":יק'קךי2'י
 ~11 י,יגיי"י"

 יהנשי ש~לח הנחל ובאלפם אחת בם"בה אפ" באשקהין עוף שנא מאי דאוריקזא ,קין- ליוי סגפר ס.ס גל6 ממ1ס גסרטו6פי' ::ךש ראית הנלילי יוסי כר' ואי %באפ ונבינה ודה או עוףילמיינ6-יינכןןו
יש" עוף בשר אוכלין היו הנלילי יוסי רבי של במיםו יכהתנ.14 נם' רייזח טרניס 6נ) י,נ"ט?סתט6םי,ו
 כפ' כראיתא בה רמיחלפת בהמה א% אסור בחיה ומ'מ כר'ע דאנרא שתיץ מי בחלמויש סייו ש טימס 6י מיוטי
  בשר עם חיה כשר שירב ז'ל הרטב'ם של דעחו היא וזו כךחלףי בבשר בשר השוחט ," קן סיי טי' ינ3) י,פסיק%ה
 יוסי לר' כין עקיבא לר' רבץ עוו אלא פלונתא בהאי נפשיה סע"ל לא דאנרא תק_ץ ז,לט,ו והרסב'ן מיחלף לא בבשר פיי מיחלף בבשר בשר התם כדאוץא בבשר סקולף בשר רכול. ;ייטס%ט נמי עוף אשלו איתא דאם מחוור ואינו . ז'ל הלף הר"ז דעת וכן . בזה לדיניהמ בהמה יל)ק6 ,ירק6 טתטרי%

 בפלונתא נפשיה עייל לא אמוה מראוריעזא הנלילי עסי לר' כק לרבנן רבק חיה אש ליה נקמ שרי מ"%ראסרשריתא
 . באפיקין נאכלת ריה אפילו כר'ע רהלכה לומר לכשתמצאאלא

 ולללי
 דוקא במז'ל הר'ם ש' אנרא דנרי

 סעובדא לרבריו חטדאוראיה כדרב האמור בהמה בשר כרין ד'% אלא לא נבינה ואח"כ עוף אבל עוף ואח'כנבינה
 נאכלין עוףוגנינה אנרא תמ והא לטה ואקשו טשה משא לא כי בשר ואח'כ נבינה דאכל משרשיא בר שחקררב

 ואח'כ נבינה הכא אכל נבינה תטו'כ עוף התם קה%יא מאי איתא ואם ' לא וגבינה בשר אין ונבינה עוףבאפיקורן
 ש'ט שישהה.אלא ער לא נמי הפה בקינהק אש' ושמא ונם" הפה קינוח בלא נבינה אכיל לא בשר אכל אי אבלבשר
 ואמר לישניה רמתש חסדא מדרב ראיה נ"ל שר , עוף ואחיכ נכינה כלומר קאסר בכה'נ אנרא דקאמר וננינהדעוף
 הוה לא גבינה ו לבשר ונכינה עוף בץ הפרש היה ואלו בשר לאטל טותר נכינה אכל נבינה לאטל אשר בשראכל

 העזר  שונה ארם שאין הלן%ה הרמב'ן-ז;ל אבל , נבינה לאכול אמה- בהמה בשר אכל 5מא אלא ל"2מהלמשחם
 סותר כך בין ו כך כין אלא נכק זה אין נאכלץ אץ אומר ואתה נאכלין וגבינה שונהעוף שהוא האמורק דבריםבלשון
 בכל אסורק נה וגבי בשר הא ענין בכל נאכלק וגבינה שף קאמריק הכ' סשרשיא בר יצחק לרב ליה דאקעדנןוהא
 הא בכי ר"תא רמראו הא ראפ" מפי רטתא דרוא בשר ואח'כ גבינה נכו לעזני שרי ובשר ננינה ס'ר דאיענק
 . וה"% טה ובלא ר5הייח בלא שרי 'ע לכ עקז ואחיכ רגבינה ז'ל הרטב'ם לחיז הלכה פמק נמצא י שכתכתי וכטו שקי רל ורראשק ישרי
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 "'צ טנ::סנטל:2" ק:יע:נק"טג
 מאי מך" אימר

 מקנ-

 ן ט דל'ס4 צ'זןטףי()זס כ'ש אילימא מריח ומאי
 סג0) גמ10י' מנן נ0י ולענין קי%ח אין ז'רא רא"ר הא אלא קונוח בעי ולא "קנ,0 געעס מן ")6 0"מס מן ג,)ע.ן 0זניס ין ס6)0י

 ר,תטי ו6ן )0: ,0ט,מן 0שמ(ק::ע,0ת מ"תך
 ה)ט אומר ב"ש אלא כבש כמאן ' בפת א* הפה

 6טר קירט ני,ר ו6פ,
 שק 00טו~ןמ0ק;"

 וט0, ,ערנ ס0י שוע, יס!ה יג וה"ה מריה אומך וב"ה לטךיה וה"ה ג(קנה ג0ו 6י0 0;וליס ש0ס פ' וף"

טע-'י-פתי .דיח הר והוא לז פ ט6מי, ,מ0 וו') י(%0
 ועי6זן 6ו)6 !ר"4? ויי'וי"

 ו6'ן גמ)0 )6ג,ס 6ק,פ 01 קט; צייו גטס 5")י0נ?סמ
 מך בע'נן ץ ה ל ז אלפם 'יב ן

 חנחימלונ-

 י.6 ג6','ז )קויס 6'י5,עיג .
 לפסר"ס ");מר רנ'יאמעען וזה . בטריח או בקינוח או סגי נ(,3יט-י בו(רא 1נ"ו, 0ר' טסוסק ע6"ר מר"ןמט געעס קג)0 קפת"!'0
ח4 4 14עז נראח ק6מר,נן נמור "ייר 0,6ו גי;6סר י,;טר גו' נ5,ר 0'סק)6,

% ימ יס,צי""ג:יקי וש"י מףח אמר אמאי וב'ה םריח ושייר מקנח ח0ס %ז:" ישו%מ ?,%נ:ש:ייס רג )ש "פ* ה4 טי)ט'גי אמר אמאי נזש ועוך . "קרויי,רו רא,ךכך ט) 60 מ0ג0 ט) ג0וור 7יק6 ו0טו 60 !0סמידוסוורג, וגע'6 נהמן )ונ_ ')מ46ע" חר אשכחן 71א י נמ'י ובךא הךחה וב7א הפה שנוו גסספ מקוו,0 ט": מקטן 7סתס ס61 נמור סגוטש יטי י6טיי -שיןי-נ-י:ףי_4מס? % ק  
 חמוי 811 וסוגז .קישס חרא אמר ומר חרא אמר מר ולשון . ג(קנח 0)נ, "0 ו110'6 יוש 0;0, 0ק )ענעג0, שב!עדר
 צךי%6ן,0-יין%, דכל במקום אלא נאמר דלא הכי ל:שו! )פ, נ6רוגס ")ו 7גויס טצר ה%תב:גוגויאמר

)'5"ען א:ייייניחברםתסר'וקימהאוייקא'עםט0טל',,סו6ט
 יתק ס1%6י, ופי'י """וו6י בר רבא אמרה מח"א יוחולביהם ט ומזגי, ע,ג ,, )ג00)ם )גס,,, "ג, .,גה",ג סנט* י0זי עס6 ופקסי;ןמס6 ההוא . חמאת דם פי ובזבחים שעה כל ג;פ' )מע,יי0 סר, סני 1)4עגז וסיג" גק7נס ,נסו6 טייגטק,

 והילכך המקה ע"י ואפל לעולם דפיו מירי ?צא חרם כלי ראין רקמבר משום הת%ר שהומק לאחר בו שנאפההפת
 אין דתניא טהא לרכא ואיתיטמה . ככותהא לסיכ6ה אתי דילטא כמילחא אפילו ריפתא לההוא למיכליהאסור
 . ואיתותכ רמ' ששר מההא הוסק הא התנור את שיומק ער אמורה כולה רשת כל מש ואם באליה התנור אתמשין
 רכ ראמר הא אלא ההם וכראמרינן לא טכחוץ רהסקו קדרה נכר וא' כוג'א אבל טבפנים רהסקו בתנורה"מ

 רילמא עלייהו חיש סבפנש השק להו וליעכיר מבפנש ווההשקו מבחוץ השקו וה ומשני אמא' ישברו בפמחקררות
 הפת את בו אפה אם בתנור הילכך . דם' שפיר גוסרי טלייה א' ואסח- הוא סבחוין היסקו כוביא הא הילכךפקען
 שכתבתי וכטו ככשונות בח4-ת שכן וכל היסק ידי על דפיו מירי יוצא חרם כלי ואפי' מותרת הפה התנור היסקלאחר
 ותניא עטרה ריגל משום כסלח א%לו לאכלה אסור לתנור שרוסק קורם שאפאה הפת תערוכוח,אכל של רב-עיבשער
 באליה התנור את משין אין כו כיוצא עבירה. רינל מפני אסורה כולה הפת כל לש ואם בחלב העשה את לעיןאין
 דשני דכין שף תורא כעין ועברינהו שנינהו ואי עלה ואטרינן . רחנור את שיוסק ער אסורה כולה הפת כל טשואם
 דגים וכן כשר עם בתנור שאפאו ופת תקלה. לירי בהו לט?י רלא הכי להו דעבד הוא היכירא רמשום 'דע' ט'רעבהו
 הפומקים בו נחלקו הלכה פסק ולענין . שרי ולוי הש מלחא ריחא דקסבר אסר רב צו6ן כהנר בפ' ולוי רב בהופליני
 יתבאר ושם ריח טחמת הנאסרש הרברים בענין הראשון כשער התערובות בבית לפמנו בארוכה הענק כותבוהריני
 את ומהצ'א כךרעו הכחל רגשר כל 4כפרק ישנינו . וכליו ומליחהו נב'שולו הכחל ד'ן ולעמן . בע"ה והרין

 מרברט-גם אלא אסור אינו מתה וחלב הוא סתה שחלב לפ' אכלו אפ" כלו' ' עליו עוכר אי% גךעו לאחלבו
וכראכי
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 ,ן'ר1ס 1כיג סק. !קרע1 )ג"מ)ס ,ו,ך שמ1 גס;י 61פ'6 גקזיס סמגס!1סג! סוי 1לסג' 3,יי ור') ויכי6 )יס )ימ6 מס;קל מס5 ליס מקסס מ6'ג%י
 סרמג'ן טפי' ק61 ג;,מ1 גק'ו1ס ,15ק1 ג"גור ,חג5ו גגו וס סקק !פ'גטמ1עס סגס)ו קה1י גסו'5 וס5 טימ1 גפני גקירס לגס1) 1פמ:יס6)גחמ)כ
 סנו1) רגי;1 כמך ט).1 11 נטמ1עס סס"11ר סי' ,ס1 גוכ ג)ס1ן גקג ק!.1י) גל5 נ"מן ירנ סי6 וס טי;ס סטעי;ן נמי 1מ1 )6 )גחמ)ס 6ין ריעגן1)ס;'
 גטס! 1ס,"ס 1קיג טק' קי.טס ,י.ך גסו י!קיוס ;"! גס)נ1ח )"ז;מ,5" )5ח"י סרי )י 1)סג' גקריטס ;ממן דרג 60 )יס )ימ5 )ש ד6יקריעס
 מ1סר קריעס ג,5 ג",ט ג11 5ס גגטי סא5!6 קמ)י %סגי ג)6קהע'י%%"ח6

 ,גס"'רייימ סי ס ס" 'ע ס יי ל, 5'קם סיס'ט" שבשלו הכחל מותיהחחג 5מר %קג גן,מ1 גסו1ה ;סנ ס61 61ף י, סמ16ר גס)סונ עלה ונרם'נן . שחומה בחלב ולא אטוי:הלב 1מסדרינן קילע1אסרכען ש יו%ןסלן%'ן: םסעעןןי: ק:י% זכר בחלב ולא אטו בחלב שפואליכראטר יג'ק קריעס ג)6 עןמסגמ;י
 סימ1;ק פ" (ס י;ק;5ו גסג1ו ;קג5ר ,ס 1;) וץ סומג'ס בין הפרש וםה אסורה בחלבה שבשלהקיבה ושגד י5סי' 6ס1ר גמיגססנס!ם
 לזי.ןה סי)גך סגס)1 ריס6 ס;5)מי

 : י3 ג.15ר ס))1 סק1סק'ס מן 5מל ג,פ' . בטעין כ%ם אינן 11ח בטע,ן כנוס ןן-

 רסתם קאמר עצטה בפני בקדרהואפינתבשל 1)קורס 3ג1") 1חסנן וטרגסחי
 )6 סממגו יגוגו'קהעם

בישילשלובקררה
 ןם על,1 נ עה קר :לא " מ,ן:מ ועור ' טשמעקאטר

 לא דאפילו סהא שטעינן והילכך . קתני גךעו לא וסתנ" טפרש רקא הוא מתני ורב%;;'ו
 כיצר התם ונרסי . לקרעו דבעינן הוא לכתחלה בריעבד מוחר עצמו בפני בק-רה ובשלו כללקרעו
 איכול. ואנא לי קרע לשסעיה אלעזר א'לר' , בכותל ומחו וערכ  שתי קרעו יהורה רב אטרקורעו
 . לקדרה נמי אי וערב שתי בעיא דלא קמ"ל ופרקי חלבו את ומעציא קרעו הכחל היא סתנטזין קמ"ל סאיואקשינן
 1פ4גי רהו כל קר"עה אלא קאמר וערב שתי קר"עה לאו קרעו רסתנ" רקם'ל ושרושה . הספרים ברוב הנירסאכך
 כלוסר קאטר לקדרה אלעזר ר' אלא כלל יהודה אדרב פ4גא לא א"נ בכותל ומחו וערב שתי קרעו דאטר יהורהדרב

 באתזה מעם יש אם חתוה גבי על שנפלה חלב מיפת כמתנ" וכרלוזני משמע בשר עם קררה רסתם בשר עםלקדרה
 ורב י בכותל ומחו וערב שתי לייעה צרק- עצסה כפני בקדרה ואשלו ליה רמבשל דכל קמ'ל יהורה ורב .קדרה
 בעינא נחמן לרב ילחא ליה אמרה התם חו ונרם" בשרא בהרי בקדרה לבשולי אפ" ליה סני דבהכי קס"לאלעזר
 כחלבו נצח עדהא ער כלל קרי%ה בלא כצלי כחל לה עשו פ" . כח4 לה זווקי נחמן רב להו אטר בחלב בשרלכרכל
 קתני והא עליה ואקשינן . כלל גךיעה בעי לא דלצלי נחמן רב וקמ"ל מעכדרין אין רבפרק זול"מ ארסאי הנימלשון

 קריעה צרץ- ~ונו לצל' אבל עצסו ואפילרבפני בלירה לבשלו בשרוצה דוקא כלומר י לקדרה כיעהופויקבםתניתין
 דבתר כיון כלומר לא. לכתחלה אבל מוהר בחלבו שבשלו הכחל בברייחא קתני והא אקעדנן והדר . לכתחלהואפ"
 הוה מפי נחמן לררב אית אי סהדר קא דכחלהעזיא

 עדי
 גך"עה בלא לצלי היהר לאשמועינן דברייזא לתנא ל'ה

 גך'עה בלא נטי לכתחלה אפילו רלצלי אה"נ כלומר נם' לכתחלה דאפי ה"ה ופריק . בדיעבר קררה סהיתרלכתחלה
 כך שבשלה רשא תנא ר"עכר דאפילו לאשמועינן אסה-ה בחלבה שבשלה קיבה סשא לטיתנא דבעי אידי אלאשרי
 וה'מ מותר בחלבו שבשלו הכחל הכי נטי תמא בהלכות כתב שכך ז'ל אלפסי ריב לרעת השטועה פץ-ושנראה
 עצמו וכחל המנ"ן ם, וכחל בששים כחל רק""ל אסה- הבשר עם בשלו אם אבל עצמו בפני בחלבו לכחלשבשלו
 טאי . איכול ואנא לי קרע לשטעיה אלעזר רבי א"ל . בכותל ומחו וערב שתי יהורה רב אמר גךרעו כיצר יאסור
 בקררה לבשולי שרי בכותל ומחייה וערב שתי ד?רעיה היכא והלכתא . לקררה נסי א' וערב שתי בעינן דלאקם'ל
 א%תי לא אסאי לי דתמיהא אלא , ע"כ לא לכתחלה לבשולי אבל לכתחלה לסמוייה שרי הכי עביר דלאוהיכא
 לכתחלה בשרא ע'4י שרי בשרא חותי כחלא התם דאמרינן הא זו שיטה ולפי כח4 לה זווקו נחכק רב דשצרהא
 שרי מישרא בישרא עילוי אפי' לכתחלה ואפ" שוי נרשרא בצלי ראיוע אמר כ% קרעו בשלא אפי שרי בד"%כדאטור

 בהדי חלב קוי סיקוא התם בששים כחל התם כראמרינן אסור כריעבר אפ" בשר בהד' דבקדרה דאע"גבדיעכר
 שרי בדיעבר והילכך האי כו4 מעטא יהיב לא הוא בעלמא העברה רדרך כאן אבל מפי מעמא ביה ויהיבבישרא
 הכחל כהכ ז'ל ורומ"בם . וערב שתי ל'ה דקרע ער לא בישרא עילוי לכתחלה ואפ'ה קצת כשלן-עו אשלו נמיוא'

 חלב לחלוחית בו נשאר שלא ער בטתל ומחו וערב שתי קרעו ואם ולאכלו לצלותו טוחר שלו החלב ומירקשקרעו
 4ה קרע דאמר אלעזר רר' הא ז'ל הוא שפ" ואפשר לצלי דהו כל קריעה שהצריה הנה ע'כ, בשר עם לנשלומוחר
 רך('ל והא קאםר לצלי דילמא ה"ק לקררה נמי אי וערג שתי בעינן רלא קמ"ל הא עלה ואטרינן . איטלואנא

 כתרוויה-י וכך'"ל יהודה רב על חולק הלעיו%ת מן אחד ואין קאטר וערג ושתי לקדרה וא"נ וערב שתי בעינן לאדלצלי
 ודאקעדנן דהו כל ובקריעה בקררה כחלי לה זויקי נחטן רב ראמר והא וערב שתי ולקררה דהו בל קריעהדלצלי
 לצל( נחטן ררב נמי אי וערב שתי רה%נו קאטר לגטרי להכשיו קורעו סתמא משום קורעו קתני טטתניעליה
 בשר עם בקדרה אבל דהו כל ובקר"עה עצטו בפני כקררה כחלי לה צויקו דאמר נחמן ררב נמי והיינולכתחלה דרי כל קריעה בעינן עצסו בפמ לרררה בין לצלי רבין פ" ז'ל ורת"ם . אלעור ארר' ופלינא כלל גך"עה ובלאקאטר
 לקררה ההוא ומשני . וערב שתי ופרשינן קרעו דקתני ממתני' נחמן דרב עליה דאקשינן והיינו וערב שתיבע'

 קאמר עצמו גפני שבשלו וראי וההוא מהזר בחלבו שבשלו כחל ברייתא קתני והא ואקשינן בשר עםכלומר
 דקתני הוא הכ' ואפילו רקאטר הוא עצמו מחמת ראלמא הבשר עם שבשלו לךני ולא בחלבו שבשלומדקתני
 כ4שנא נחטן ורב קאטר רית בקר"עה ולעולס . הריןלכתחלה ומשניהוא . לא לכתחלה אין דיעבדשבשלו

גךא
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 ימ6 טעמ6 מ6י סרי 3סר6 ס'4יס כ3ל6 6ממי %' ולענע זגש מ6י % הכאב אמר : וט' 41 יט,, שםעחי שלישיבא
 6סיר נסר6 ט'4' יחי6 סייק טפוקו ג%' 6)6 %ח ל6 יקיי ח4 טי ילישו החמשיוש,יר

 סריד. טסר,ך ח)ג"
 גסר6 טי4יס סרי גסר6 ת.מ' גגו6 3ק גה)6 גין ס)כמ6 ו6סיקג6 41 ס.הר סניי ?סיק "מוס % מג)י )6 גמטס, ,4 "ג)4,1 ,ם יו 1 ו1

 %ט" אי ג'-י *י"5עום:נ5
ש *י" :פגSן 45ס ומומל פיוס וספפ';ן וגמגספחגר ל6. )גסה)ס 6ין ריטנר ו4ל שלטמ %ש "% % מי ל%ו %  גסל םנסר*)1)ןת ס1,1 גפ' %%מט4 

 ג.6 - י6ס 3ח) ט ס)34ג4 שחי ב,ד' בשור בהרי ונהררה י ררר הה,ן ס",יפמס ,נס,6סי6יטט,סע,י גטו6 ג.%דן
 4" עשי 4"י יי י 'בגן' . ב " ג4יא פמלמ'ן ע"י,חח סש)פקסקעיס וגן וי. ןויע?52י

 בכותל ומחו וערב ממגר "מי ג?קתי וסה . ג0,ט ט"1.1 דן " עס6גוו, 3קטרס הל )סעלומוקריטס,ין "י,
 לכהחי

%ס%י, 9יעו אם ובריעבר  61עו - ט"ג טסר 3סר 

:הץי'ר43"סגיךרך'טג,,ו ולאיבע'נן רהו נל רבעינן עצמ1 ב%י שנא ר.;מ)ג1):יותמ שרי4תן)גהמ)סלפ.41%01ח4 "מי %ניי פ%ש%;
 ק וקיט6 חס יטן מהסעךך חלב4 בתוך מתבשל דהא מעליא י"3ה ,ג%0 גיו"נטשדג,,י ע)1, גג?ן נ,ן גמ,6 גיןס)נק6
 מק,טו: 3טטי6מ יסנ' זב החלב קצת דקרעו כיון בצלי דבשלסא נ)6 11ס *)ס 9יס %יגוטע1 )גיפ4, %ס*ו

ייעס6ג,
 דסתכנם בקדיה אב, ליה שאיב ונורא 1גסמ)ס 4.06 פתר סקיטווגסס;,)ס 6מי

 %חה ז'ל אלפמי ר' וששת . מעל'א קיעה לכתחלה ניבעי בוצכו 3(וזבשל 6עו ננר ה60ס גג)ש 6מויק ?)6 ט56ו מס גס -עג')
 וכשלו כצל' שמעתא טלה שש' ז'ל ירש"י ' הכל טן ימר בשמתה נ: קייט0מייי0"י א", יין ס יי4ס"הפי6י
 השסועה כלל.ואין מחוור אי% רפסח את ויבשלו כדכתיב צלי ה"נו 1-קוזני מס גס גפר כס סע,מ קערס גג' נ0וטש0 גפיר,סג"כו

 ען וא-זשק נב:ג,:ךב:::::יי גוונ5%צ ב, *5%"ם
 ז'ל מרש'י חוץ כולם םרברי ס'ם . לא עצסו בפני הא בישרא בהדי רקא : 4ש ס%ש עו"ה, אלמא . בישרא בהד' ובשליה גו7ךה דלא דדכא כחל אמך'נן וקנשה ניןי קיך ש6סיו ג0ס גנד ייע יג ,ק טוסס61ועמ;6
 לכת"לה בעיק עצמו כפני אפ" לקדרה ז'ל אלפסי הרב עדפת ל8י מהזריאבל לרי לא ואם דדן כל קר"%ה בעיקיל רת'ם לרברי לצלי וא"נ עצש בפמ לקדרה אבל . שרי בכחזל 'ומרו וערב שתי בקר"%ת בשרא בהךי רכחלנלמור
 עו'מת ולפי קריעה בלא סותר לכתחלה אפ" ולצלי מותר. כלל קרעו לא אפ" ובדקגבר בכותל ומחו וערבפוזי
 ל"ת ולררעו לחוש ראוי ואעפ"כ נכונה יותר ז'ל הרכ הטי%ת לכתחלה רהך כל גךיעה בעינן לצל' אפילו בם'לה"ם
 רכחל דמשסע לו שניזי מיניקה כחל דאמרינן רהא דעלמא ככחל נקריעה מותר מיניקה כחל ואפ" י לצ4אפילו
 כהל בהדיה תנינן ובתוספתא עליה סמכינן ולא הוא קזו-אי לו שנקזי מיניקה כחל דאמר מאן לנטרי אסח-מימקה
 אי% קרעו לא אם טיניקה של דאפי' לומר נקמיה לריבותא דתוספתא שרי קריעה כלא מינוקה של שאעו אבלקריעה צרק- דוקא מיניקה רשל למיםרא לאו רנקמ ומינקה עליו עובר אינו לרעו לא חלבו את וסוציא קורעו סיניקהשל
 בשר בו שצלו גכלי ולצלותו . ליה םני ובקריעה קריעה צרקך מיניקה של שאי% בין מ'ניקה של בין ולעולמ * עליושבר
 איתטר התם *רנרס" טאר בשר בה שאכל בקשיה חם להליתו וכן בקריעה שלא ואפי כחל בו שצלו בכ47 בשר לצלוהאו

 סרימר דרש ואמיקנא סריך. מיסרך חלבא אמור כשרא ללוי כחלא שריק מישרק דטא כד1מא מאי שרי בישרא עילמככרא
 מיא בשרא הריחי אלמא י לא לכחחלה אין דיעבר בישרא עילוי שרי בישרא תחותי ככרא בן כחלא ביןהלכתא
 לפלוט לו זרא הכהל כ1 שנצלה שהכלי לפי אמרינן כו;י חם טקצהו דחם ואע'נ פתכת של בשפוד ואפ" שרילכתחלה
 אןילו מוחר בבשר הרבה נמעם מעש שאק וכל מדבריהם אלא %נה טתה וחלב בכשר ריבה טעם שיק כזכחלב

 בקערה חם להעלוחו בין כשר בו שחתכו בסכין לחתט בין בשר בו שצלו בשפור כחל לצלות בין והיכך .לכתחלה
 בו שצלו בכל' בשר להעלות או לצלות בהפך וכן . לכתחלה ואפ" סהזר נבי % חם בשר בו ליק ואפ" בשר בהשאכלו

 הרי דטלהק דצלי דומיא הנשר על הכחל למלוח אמור דלכהחלה  אפשר בשר עם בחל למלוח נותר כחל % שהץט14
 שרי נריענד אכל . ליוהר טוב ום'מ בשראשר" לטי ואפ" רוזלנ סן4מ 4ר% דמלח לומר ואפשר . דש7י כרוחחושש
 ובלכד טותר נמי בשר עם כיתר עצמו שבפני כג בשר עם 14הש ולצלות , ורי בשרא שלף אמ" דבדיעבד דצלידונדא
 אסח- לכתחלה לטעלה וכחל לממה בשר אבל למטה וכחל למעלה בשרשה-א

 לממה בץ חלקו דלא ז'ל רש'י וכתב .
 צרו על שוכב ששפוד עהצו בצל' אבל לטעלה תנבו לממה  חשפוד וראש בת%ר לצ7ית שררכן שלהן בצלי אלאימעלה
 צולוש ק אלאאם אטר לשלם ולשנך וננן מנביה פעטס השטר ראש שסנביה דפ'גמיס ללפמז לכה%ה טן לוזלקאק

 : בתנרין צולץ שהןכררר

 החט"שיהשער
 זמ ק.לע ט)יס סנט61 ט1ס וין 1,3ק יס עס 6%1י 63גסומ ר,טוקר ו1ג3ר ג65גס י,פגקר *שר קגגיס ת%ימ וליף ,ל)ש %גגיס וגש יסבדין

 %ר: מפ,ס עיו סיפ טסקץ ק6ר טיס * יע ג4י וץ וע;גש 60ויס נשרי טסו6ג),)

 שתש מהלכי דמ אף אני שוטג תאכלו לא דם כל ת'ר שחימה ים פרק בכר5זווז שנעו . נער ובעש וחנבים דניםקדכו
 ופומאה קלה מומאה בהם שיש םיוחרת ובהטה עוף סה ולבהמה לעוף תי בכלל הכל דנימ רם חגביס דס בהרסדס
 דם 4וצש . והיחר א"צר בהן ויש וח%רה קלח %םאה 5הן ק"ט כל "י בשר טע והם המיתר זרסור בהן השחמורה
 בשר מץ שאינן בהרם רם שצש הכורה פוטאה כהם שאין שרצש דם שציא קלה שטאה בהם שאץ  שתשטחלכי
 שנתבאר וכטו בט לא נמי 3וזדה השפהי שחימח בט רלא הוזר ש%ט ופרישנא היתר קסהי פגבום דגיס דמ%וא

כששי



 הקצי ג" 177 פמם הביתמשמרת בהציםבנדם המתברק
 לג"מה מחאנלי החמ"מיהשער החמישיהשער

 "%:רי?ן'ען ,.יגמן' סי!ס ג) מ!סל "7 6ל ת5ס היותב י14מר : ה!' ז ולענין וססו6 סרנג!ית גיית ט 1וס:י י61:'ן'סילטין

 גסו "ין )סקוק0 1תניא . ואוכלו מוד1ו השיניס בק רטעל 41וכלו טייט ריקעס ג,5 כ'וס"ן!ריק,ם "נ:ן"-י1 "11"י,,.'1,;' יה ס :מזנ:"ו:י"ןןםי(י"ןןי,'ונם
 טרבי. הן אס!יס 7גר !"ס,ר ס!"

ן אח י"פטגג? '" ' !יססנ עליה ננוצא נמ,6 ס5ס כטהגר כתגעוך  
 גיייו הנני שעל ים 7"סי,יו ,ס"יי ,ך'קיס שש "ק?ץ דגש רמ רב אטר שחשה רם בפ' וגרסעז חשאר. טיס סיס חיע,ן טיוס

צלן"ע?טיי::ימוס ש.1 דתניא והיינו . לכתחלה" ע,ון טקימ לי ים ן6גלר,ה:מיס

שא"
8 8" 51ש"ש:ם  

 ,נלי. פ ע ק(גמן,ןעק.5,ן':נ ם שכנסו רגים דם ב : ההיא 2:על רנ "ל גגי5יסט!%ןיסןיהיןטיןיןסש
 נ(יייימ,1:,קיל,;. י::ן .,ר.י,ל..ולין' ש:יןאן'גב'%

 םאש % "יילס.,ן',',,
 11ש %לוסוים כ::ההר:,היו%,;ט%,;ה1"ע
 -1ך- "י,:-י"ל' " ' י"ל" 1 ',"1111'"

 .4:,,,'-1יי. ה "11 ןן, ןניני":וםם:י,ניי,;"".,:; יגגל1:; ,1,1

 ,'י:יג:ע5י."' ;יג,י.וו'נ:' ן :ן:י :ןע:
 1ן:ל':ל"

 היןס'סג,ם הנותבםזייס'"'סהטג'יןאמר רוםאת קור עליה נטצאן ריפה נפיט טחרותניצ'ם
 !ס!" גקס יסוס"גשי" ררוסאי %תמ שלה, קשר על שנטצא והוא ירםיה ר' השאהופריש אתואוכל

 הקשר על וס נבצא גג:

 !א!:לאח הדס אה !!יק סג"!1.' גלגוי !יס.קו סיקי לנק על נמצא אבל ירמיה דר' בסיטריה נרם' ולא דגוסחאות במקצתהגירסא "'8 'יגין %1ילחעווין "'מ"' כך . בכולה תיכלא דשריה נדגטא מאי אסורה ביצה א2" שלה!קלנ:ון

 וי"י:וג"ן:י."יוון:נ;ש:ען::.:י.1:,ץנ
 ו:,'11 1י,1.'י'.1'יין' :יןן:י:;.,'

 דם אלא ריקום דם זה שאין בלבד הדס אלא אפורה הביצה אין ולהוץ פשם נתפשט לא שעדיין כיון דם שםשנסצא
 ודרוסאי ירמיה דר' אפטוריקי רר' אבוה דרוסאי כדתני אירה טלו ביצה אפי' ולחהן הקשר מן נהפשמ אם אבלביצים
 אבל קאמר לבד חלבון של קשר על חלבון על שנמצא אלא שנו לא דתני אפמוריקי רר' אנמ ודרוסאי כלל פליגילא
 עצמו בחלבון לאיפלוגי מצי דהוה הדק והוא אטרה טלה גשה ולרוץ הקשר מן נתפשמ שלא אעפ'י חלמון של קשרעל

 תיכלא רשדא ס'מ א0ורה נולה ביצה אפ" ולהוץ הקשר סן נתפשמ אם אבל חלבון של קשר על אלא שנו לאולטיטר
 ר קש על כשנטצא זה פ" אסורהילפי הביצה אפ" הקשר טן חוץ נתפשט לא אפ" לאשמק"רפעמים ליה דעדשאבכולה,אלא

 שאינו ריקום שאין ריקום כאן שאק בקשר שלא לבד החלבק על נ0צא אם השאר'וכ"ש את ואוכל הרס את זורק חלבוןשל

 %: הק על בשנטצ' אלא בחלטון אסרו שלא במקו'קשר שלא חל0ון על בשנטצ' וה"ה ולחוץ מסט וטתפשמ הקשר טןמתחי
 פשמ שנת והוא חלכון של קשר על בשנטצא האחר ענינש טשני באחר אלא זה פ" לפי אסורה כולה הביצה שא.ןנמצא
  את 1!זרק סוהר לעול0 קשר בטקום שלא אנל ולחוץ סנו כ נהפשט לא ואמ" חלבון של קשר על שנסצא "'סני ולחךןממנו
 אלא שט לא וחני אממורתקי דר' אב,ה ררובאי הבי נתים היבי אאא ואם וי קשה לר"רי ומו-ו . השאר את ואוכלהרם

שנטצא



 הבא ברק ףץבףשף שו שלףשף בייףז הבית0שמרת3278יתהקצר

 ש %,61 ם שי ס6טס וכן 6סיר0 כ)ס י4טלג,ן ,טי ר,ס"ר:" וג נגון 'ומר ר.עעס חס ' ט"ג גמו ",ר0ינו לקשייבי! ל:צא ייסו"1 04 ךן4ה"ק ם %יס ויי "ן 2 יימ'7 טמ הכהזב יי81מר י"יי י% שםעיטענ21

ן,,י;.י,,,;,,.י.,,,וי
 1,י";",צ " ייך' '- פ.:ינך- "ן %1",י,"וגן1א עשעוש :ךיגקןןן:,"-.,,ןןצ 1 ן,ןל,ון.,ין.,ן,י.ן

 1"ןש משעושע משנימיו ש ג%)עשטישן":12 החלבון על אלא קשר על שלא בין קשר בין 1ונ2::: מי%ן0סןן%ג,ר'טיןןןן 5 טיחיחשרג.?ה
 עיחבטיי%4:2:ש1 ט'מיקןג מב יי" כהלט::::םי ?:ן"ש י" צ7צ"מע1שגשיג1
 ' וש,י'ן,ו1ן' 1(:נש:ג:::7יי::" י 1ן14,ן.5. י"ו%,-ן%.ל4'נ.

 לא בחלסון וכז סותר דלעולם שא לא בין כנייג::71ננ "_בניןץ י: גיג:ש :יגןן סנ"נ:ו: נמייש-1
 ח"

 ממנו ונתפשט חלכון של קשר על נסצא ואם הפה-ושין לכל לחוש לנו יש הלכח פם שנעיט"ית*ש ומיהו . אמורה כולה ביצה בחלסון כל אלסא
 לנר החלמון על ז"לינסצא הצרפת'ם רבות'ט וכדכרי ז"ל רש"י כרברי אסורה טלה הכיצה כל ילהוץ ת*0 :יוי'יייק
 אלא היתר בו לנהוג ראוי ואין . ז"ל הגאונש רבוהעו כרכרי אסורה כולה קשר על שאעו אעפ"י גח יע וונחיטג.0
 5י8

- -- 
 הגיצ-כר את ואוכל הרם את וךרקלכ'ע ה

 יןץ
 דספנא בכ'3ה אבל אפרוח רם משום שנה לרם לחוש ויש אפרוחים לנרל ראוי דהיא מארעא :ג:;י::צך
 אפרוח מנרלת אינה סזכר נוצרה שלא דכל השאר את ואוכל הרם את וזורן סותרת לעולם מארעא :%קן:י:ץ(:
ך מוזרות ביצש ככרייתא דתני וה"נו וריחר הוא בקוש דם אלא אפרוח של ריקום דס חשש כאן ואין בו 'ויש כטקו0"ולי
 ל" י'

 שאין המקוטות מן באחד כשנמיא לרקרק ל. "ויש . ועיקר ז"ל פרש"י וכן אותם האכל השה נ9ש א'ה5 יא
שבמ%'ע:'ש  שמוהר שכנסו יגים מרם ומ"ש עלי סונחת הבוה והלא הרם זורק מה ספגי אטדה ט* 
 רמים בה ו'ש הואיל בעין שהוא כל לאסרו החסיו ביצים שברם לי ונראה . קשקשים בו ביש:ש(ע:ל"דנשת

 :44ע',:ג"
 0;ט"

 עץ אי אחייתעם -ם משים האמירית אלי ביצים ילענ'ו שבארני. כמי תירה דכר אסירט
 בברייתא שנינו . גלוי סשום שיש ורכרים וענבים תאנים נקורי השכהיי!יולענין בסוף הנשחמין בית י:: .גגמם:נ%שש של בשערהשלישי רעה נתנאר הכאה סכח שנה קורם תרננולץ אחזה שהגעילה ביצה ורין חאמםגעיבי2
 ש"ב"

- מ  

 סעמירין אין בע,א רגרסינן . לא מגולה שבהן לחה שאין כל טכוקעין אבל מנוקרין ורוקא . נק-ן :ממן :ךי::קי נחש שסא דחוששין סנוקרין ואבטיח תאנה בנמצאו וכ"ש נקרוהו זה ועכבר צפה- זה נקכ אומרין אין נ%:י:ג:ה מנקרין אותן שראעו שאעפ"י וומר נקפיה לריכותא שסנקר יפור ראה דנקט והאי . נקב נקב בהוך
 אסור אלו דברים , רי פתאים שומר שנאסר משום חושש ואינו בלילה וענכים האנים אדם אוכל י%4בישסק,'נקב
 אב בא הונא רב אמר דחולין בפק ראמרינן איטרא מספק סכנתא בספק החמירו יטפי ברש להקל ישנ'5 תא:שג'שי

 צפור ראה עליה ואוחבען . נקכ נקב בטקום שמא חוששין אין סנוקבין כשהן והחז'רן סע"ס במ ושל י:מ':ןג4גשע
 סדמית קא סא' ופריק נקב. נקכ בסקום שטא חיישינן אסורין כאבטיח שטנקר בתאנהועכבר שטנקר :שיי.עשי:%.י

 אמור לחה בו שיש נל מחובר ואחר תלוש אחד קטן ואחר גדול אחד ככר ה! אפ" והמלפפתות ג4 ס:נ:גע4 והאבטיחים והרלועין והקשואים וענבים תאנים נקורי בבכורות ותנן , שאני סכנה לסכנתא איסרא ;.ן שי אמות .אטי

שיי
 וש:לייש1"

 י אסורין ו"הו ישרי ובמה . מהן לע"ץות אסור טהן לשתות נחש של שררט כל מנולין סשקת 2מ %עהיי%"חש ולענין . מתיר נחסיה ור' גלוי משום אסור "ן של סשמרת . נפשות סכנת ספני אסה- נחש כת נש
ש עיצא כרי קרוב סקום הוא כטה דחוווין כפ"ק יהושע דרכ בריה יצחק רב ופירש וישתה קרוב ממקום גםה?ג:1ם14: ריחש ששא כרי אמורין וירי ישהו כסה בתרומה אוכלת שהיתה האשה % הרוסות בטם' שנ'3ו גה0 יף" 0טל.1ש"י



 היי ג" 179 צ הבית וגבינה מגוליס במשקיןתורת
 ליה חזי קא הא וישתה ואקשינן וישתה' כל' אוזןמתחת
 המגולין המים שיעור וכמה . לחירו ויחזור 'שתהאלא
 שהן כל ככלים אוטר 'וס' ר' המרה בהן שתאברכרי

 סשום בו יש סשקה ואיזה . סאה ארבעיםובקרקעות
 גלוי משום אסורין טשקין שלשה בתרומות שנינו .ט4
 אלו בפ' גרסינן מותרין. משקין ושאר והחלב והייןהמים
 דרובשא ביסתקא ליה איגלי קנאדקאה מניטיןמרפות
 דתנן חרא לה ניחוש למאי רבא אמר דרבא לקמיהאת'

 כל ושאר והחלב והיין המים אסורין משק'ןשלשה
 . 'שראל של ממונן על חסה התורה מותרין.ועורטשקיו

 התורה אמרת ואת ומכנתא שמעון ר'א"לרב.נהמןלרבא
 רתניא היא טאי שמעון ר' ישראל של ממונן עלחסה
 והטורים והחומץ הציר גלו' משום בהן אין סשקיןחסשה
 ציר ששתה נחש ראיתי אנ' שסעון ר' אמר והשסןוהרבש
 ראיה טביאין ואין היה שוטה נחש אותו לו אמרובצירן
 רא.ן לך אנ' מורה כלומר בציר לך ואוראי . השוט'םמן

 כל 'הושע דרב בריה הונא רב דהא בציר כר"שהלנה
 ל' אור' אלא בצ'ר ליה שרי ליה טתרמי רהותגלוא
 אלעזר בן שטעון רבי דהא כר"ש דהלכה בדבשטיהא

 יחורי ייייי תשתה תות' תמשילא שחיא בי תותיפיסתא
 ם :מ2שם ::' גו או אתרוגא גו סכ'נא ממצעערכא
 י2: :ן:מע(נ:ג2 ארם זיעת כל בון בר' יום' א"רפונלא
 ::י:ךנ: :'ייךי; גרסינן . הפנים מויעת חוץ המותפם

 מן יהי בח5 ד'ה שהיתה האשה פ' רתרומותבירושלס'

 , גדס:סותחן ויאבנו'ה ררמ ה' ברצווע כתיב תרומהאיכלת
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 ש"ה נושיווו פ ליה חמי כלבאה מינ ואכלדטורא

 .:כ: :;שי" ::גי להון מנבח ושרי סיניה סיכל בעתאתון
 %ק2(רן:יי:,':2ך בר הר . ומית אכל בסופא אבינוןולא

 ע ש".% דביתא חויא חמ'ת'ה מיניה ואכלדטורא
 נך %%(:,':שו טתרתר שרי מ'ניה טיכול בע"ןאתון
 ךנף"א:בטן נרמיה קליק אב'נון ולא עפרעליהן
 2:'ש;של ושוסר ריחשים שאין טפניאפשר

 ל:מ ך, ף :ן:'4 דתרומות בירושלמי גרמנן . ה' פתאים; ש("טנ:י
 :קף2יק ב::ג4;2 סש:ן.,ו רי בתרוסה איכלת שהיתה האשה פיי

יה.י''
 "'הייא:::סנ, עעו הכא טן ארשון אטר נכיה אשכחית בו ואין גלוי סשום כו אין נסךטבושל יין טשום בוויש

 טכאן נסך יין סשום בו ויש גלו' סשום בו 'שיומין ש ובהיאגש:י;. ה': פתאים שומררכת'ב תלתא ער דאקריה חמרא הא' רבא נסך,ואמר "ןסשום
 ד4ששיף.שעך ואיי

 'שי גיגיגמם

 ש,ל~ילה גוש"111 ן:צ ים !:ג:פטיןן,5
 ם :':ך ע ; %וסס 1%11"ס סקכת: יס"סי 1"""כ יחעס מ" נין בצירן ישן דאפ" מעמירין אין בפרק אם'קנאמשקין
 :::':ע%ו::ףג שנינו ' כיצר אכה-ה עו"נ של גבינה אמרינן ולא . גלוי משום בהן 'ש בליליא ניןבימסא
 ::ך:,:,עיך:ק א"ר ע"א בססכת מעמ'דין אין בפ' בהן אין טמפמפין שהם בזטן טשקין וכל עליהן ישןאיסת
 ("ייך:ייגי:י"מ יהושע ר את 'שמעאל ר' שאל 'הורה בר רבא אמר מעם'ד'ן אין בפ' התם דגר%נן ג4ויסשום
ש ממ. אסרו טה ספני בררך מהלכין כשהיו והוא גלו' משום בו אין מטפטף שמואל אמר אש'רב ש  אשר ; 

 2:מ7%(ךק::ך! שמעמירין ספני לו אטר העו"ג גבינת רב אטר התם תו וגרסי . טיף מיף כנגר טיף מ'ףדעביר
 ג:ךש:מו,צי%:: קיבת והלא לו אסר נבלה בקיבת אותה של הן ארם %נין שלשה דרומא 'הושע רי משוםפפרא
 2:ךיש;ך:ת::ג כל ואטרו נבלה טקיבת הטורה העולה בינוני ושל עןקע בחור של זקן ושל בינוני ושלבחור
 נו.עת ח,ץ דס,ה מס לו אטר חיה שורפה יפה שרעתו כהן הלכתא לטא' שוקע בחור של . 3ף זקן שלמפעפע
 :טךייי! :ק:; ע"א עגלי בקיבת אותה שסעטיריז מפני לא תשעה טמנו ששתו אעפ"י שנתנלה חביתלכרתניא
 כך! יףק סצ "י1השיש.ס והשיאו בהנאה אסורה לא לטה א"כ א'ל מתו ולא תשעה מטנו ושתו היה ומעשה . עשיר'ישתה
 : " "א.ס ךןני שגזרה לפי בנמרא ופיריטו . אחר לרבר אבטיח וכי שוריי זהו ירמה א'ר וסת. עשירי ממנוושתה

 הששי השעי אמר שמואל' גזרה וסא' היתה חרשה עשירי 'אכל לא תשעה ממנה שאכלו אעפ"שנתנלה
 שע 11 מן" נה. נבלה קיבת בעור אותה שמעסירין מפני עשירי ואכל מתו ולא תשעה טמנו ואכלו היהומעשה
 %ש:1 :למ ש(י מאי ז"ל מנ"ש בן יוסף ר' הרב והעטה בהם ירבץ ולא לרהיר ישפכם לא שנתנלו מיס תני .ומת
 ;ן"נג%:בן הג שחוטה קיבת עור אפי' רנקם נבלה שנא מהם ישקה ולא הטיט את בהם יגבל ולא הכיתאת

 .חע( נ:%( %")נ ""ן היכי ועור . בחלב כשר משום נמ. ורגליו יריו בהספניו 'רחץ חכרוולא בהמת ולאלבהטתו
 י""(י:,י:?ף"יץע( מעם נת'נת ליבע' שהוא בכל מיתסרא שאין טקומ אסור שירמא בו שיש טקום אומריםאחרים
 יב""ג: גבינה קיבה בעור הטעמיד בחויין וכרתנן אטרשמואל התם כת"ק.ונרמינן והלכה מותר שירמאבו
 נ"ס::אסייה "ס'( , אסורה זו הרי טעם בנותן בה יש אם שאר ושל סמית נחש של ארס להם יש השרצשכל

 לא בחלב בשר טשום רא' ל'ה וניחא לסיחש אנו צריכין טונא ר' אטר ירושלטי מלקה.שרצ.ם
 דתרתייהו רכיון משומ מעס בנתינת אלא טיתסרא הוה פומא וו פרימי למיתן אסיר חששין רברמתאלמאי

דהיתירא



 הבט2 ששי שער שלישי 3יתתןרת 180 חקצרנא
 טשום אי יוק טמא חיור כוהור חלופי משום אי נקתוש על אלא נאסיחן יאינו נינהי דהיתייא42ק:ו:12ל

 עוטר טהיר חלב דתנן קאים לא ממא קאים מהור איערובי מתן דדרך טעם נתתן בעינן תערובתן ידי פנ.ה שחתשומ
 הכי לנבינה ליה בעי דקא אי ופריק . שמר א'נגטטא נבלה אבל . תורה אסרה בישול כועם22ס,ג.הן4בססא.

 ולישקול ואקשינן לכמכא לי דבעי הב"ע אלא . נם' חשיג 1קים קא דאוקוטי כיון דאיסורא ש"ין".ן:ז"'לי
 שאין בייוע קדטד אם כלוטר ונוקים מיברוק קליה מיניה והראב"ד . בטיל ולא בעיניה כאלו ליות סן :שאי שמא4ת
 למיקם ליכא קיימן דלא נסיובי איכא נטי דבטהור כיון בצונן דצוק הוא דרנק ודא, דאק,לן טן ג.ב אסרהשיהם ופרקינן ' טמא חלב שם שיש בידוע לאו ואם ט0א חלבשם מ"שינן לא בחלב דלבשך ון'רק ,,ל חהפאה הגנ,נה'נ.קב.
 ממא חלב לצחצוחי למיחש איכא דהא היא לא דשרי נטי דכל ל"ק טעם בנותן ביה אזלינן לא ס'ט :ן2":מ 22י2מ הני לגבינה ליה בע' דקא אי דאסרן הא כלומר אטפי לך קשיא וןקא . ולקולא דרבק ספיקא :::: ע,:ן::ע ביני דקאי איכא נסי לגבינה להכי דאתית השתא עלירי לה והויא דנזרו הוא ורבנן שרי טדאוריתא איהה בשלומ"י
 לעולם בידו הנטצאת חסאה וכ, ' תקנה לו אין ל;ולס לקשלא אותן מטע'מן ואין מעם מתן יק סומ יב::2 נכרי ביר הנסצא חלב לפיכך . אטפי ביני קאי דילטא אחר חכטש בו הלכו לא נכריס של דבר שחסוי ע:י.םשחינו
 החסאה כתב כס"ול והר"מ כינה דקא' השש טשום אסורה אותמ אוסרין מעסא כהו דשכ'ח כיון אלא עו :2ש4 :ם2:צ

 חלבשישאר צחצוחי ספנ' אסרוה הגאונים מקצת נכרים של לטאן שהרי יפרוצו שלא כרי לעולם2י'של:11ת%"לג
 וזה . בעיני מהוורין אלו רברים ט;ם ואין . טטא חלב של זליפתן סשום לם.ד נ עי של בשסןי:-:שיי:4: בו עירנ שמא חושקין שלהן חלב וכל - בס';וטו שיבטל וכן מעם נוחן אחר בה הולכ'ן אנו אין י,ולס.4'ירמתק:ה כרי החמאה עם טעורב אינו שנחמאה ריקום שהרי בה חויר בשומו פניה שמחליקין מפני דאטר שא'ן לסי אתהט:אן
יס.

 קיבה בשר אותה שסעט'דין מפנ' שא'סורו כתב ז"ל שהוא הכמים כו הלכו לא ש'ג של רבר כל אלסא 2ן:: : :1::: הגבינה א.סור מעם בו שתלה ה;יקר מן ז"ל לרב לו יצא . חלתית של בקורט וכן אסוין כלים ההסאה שהה,י
  בששת 11ה . אסיר הכל הוא האסור ורבר והואיל נכלה של אחר מעם נאסר עור , טעם ניתז אחך ל;.ייס טעיג'ן::ף

 ולפיכך לס;לה שכתבנו ,'ל ממש אבז הרב של ת'רצו חלב משומתדיבת באיסלרגבינןת ן:נמרא"ינטסאעסחיגטהוי
 ולא בטיעומו שבמל מפנ' מטא חלב טעט תערובת בה הנקעים בין פירש אטפי ב'3י יקאו איכא::גיבי:ך::2 שיש החסאה אק להת'ר לנו היה הדין יסמן סבור ז"ל הוא עומד אימ פסא דחל3 ואע.ג י טסא::ן::ג1בהסלג.ט

 אינו טסא הלב של שהקום מפנ' אלא החסאה נאסיה יב מא ת יא ה סיכ ייב . הגבעה שבהיי 2:י :ו22ן;
 אין ;ט מ דבר שהוא ואע,פ . אטפ' ב'ני דקאי משום קיכה ב;ור' להעמ'ר שלא שסנהגז::ינ,:ן,:ן;:ן ואחד בה יש מעטים הרבה שהנבינה לפ' מחיור איםורו בסקומות א2" גבינה של זה אימור . חז'ר ג":2ך :"י:7:ע ם;ם ורא י ישר הדבר בזה דרכי וא'ן בחמאה ט;ורב בשיסן פניו שטחלקין כפני אסר אדא שאן .ית יק .יש:
ש:"סי

 נ1"
 של יכתיחצו טעם בנת'נת אלו נכר'ם באיםור' ההולכין בפיח אלא סעטידין שאין האלו כמקומות הין גס,
 לנו היה זה ולול' העיקר והוא למ;לה שכהבנו "ל ב"ר רא אין וכן ה.קבה שר טרמ' 'ותר קליז ירסעג23:,7ל2:ם

 באיסור ז'ל הרב שכתב שהמ;ם החסאה את לרהיר אימר המ חז'רלפישנהנובו בשימן כןייק.[ הא'ס~י הט;:ה~גטיה
 החטאה ;ם מעורב אינו שבחטאה שהקוס טפנ' החמאה להם הנאסר,ן ממש אוהן שאהלין לפי :י:שגגי;י':

ש "':ו:ך:. רעלמא ברוב שהביטול כלל מחוור אינו . במיעיטו שיבטל לא וכן . עליהן וינשין ומכין בבשר יני חלג לתו:1עע  של חט'ם שהרי הרוב בתוך טת;רב שהסי;וט טצר א'נו טסא חלב שמערב מי טשלם בהם ,שיוע י'ק 
 אע"פ החולין להוך שנפלו תרומה של גרוגרות או תרוטה אפ"ה . להם הוא שטאיס טהור חלב עם .ר,ע אס נה,ץטשנ
 בשי;ורן כטלים עימר ;צין בפני וזה עוסר עצסו ב"ני שזה דמילתא דסהטא אסורה שלהס גבינה קא'ן ואען..סיהי
 היית אלו דבר מתוך דבר לברור יכול אתה שאק שכל טעמידין אין בטשנת שנאסר דבר כל 1יאךי".:ך'שי"י
 אלא בטל המיעוט שאין נמצא הטיעום טפנ' הרוב אוכר אפילו במנין שנאמר וכל במנין נאסר :מן :ך:כ

 חתנה אבל . בזה וכיוצא שמן או יין כגון לח בבלול .ואשפשהסורים בטלדבר בםלהפעםלא יצו11 ת,ב,הע:יס
 שירות בשוץ קזפות בשתי אמרו ט[ו וגדולה . לא בתתכות יק הערובת משום ונאסר בסשנתנו שנו' ש::יע.::"1:1י

 שבקסאה בקום שכן כל האטור את ומעלות שמצטרפות מן יקרין דם'ו שה"ן סקום כל יאפ"ה ס :הא.שנהוי
 דרונ ולסלקו החמאה מחוך אותו לברור יטל אתה שאי בארבאדסי-ריפא כדאסרינו מותר. הסורים י,אה, ;וסוכשהוא
 אלא כוה במיצא בטלין ברוב הסתבטלין האיסורין כל דאיתסר היכא אפ'ה ' הגכו לנםלה דאתא 17 י17יייג:י

 מעם נתינת אחר או הרוב אחר אלו בדברים הלכו שלא , איתמר לא איתטר דלא ה,כא איתמר:ן:::41ן2במ
 לקת שאם ל' 'יאה יל היכ כתכ ;יי . שאטיני כטי כסיים מיי'ס היכ" נאסיה כי ייייסא:נ1:בי::ו

 ה" שא[ מים אסוי מצו שדי[ .הינ- גג1תב'נ
 זו תר ההיכ צהציה שה~י עי וכשלה הערנ מ[ תמא- טצו

 הקשו שהרי לך תרע - כלל מחוור א'מ זה גס . במיעוטן דאע"פי אםורין לעולם שמענו שלא ו"דבר,ם טרפה ו:סיאתחשהטה
 ביד הנמצא ותלב סו.יה א,ההי::ה מו,ור איערובי משום אי ליה ניתוש למא' תלב בנטרא . עוטד בסקוטו האיסור הטש שבטל א, ה:~סות ב'חנשנ.

 נכ-

 הכי לגבינה י'ה דבש אי ואמרינן קאים יא טסא קאים בפרק דתנן אסור
 ליה בע' דאפ" ואסיקנא ' לכמכא ליה דבש הב"ע ' נמי אמרין ש.ג של הדברים אלו סעט'ד'ן אין לשהנ'נ~וגשהא

 שחלבן דחלב ולומר . אמפ' ביני דקאי ראיכא משום כינה לג שחלבו חלב הנאה איסור . איסורק ואקים
 ליה בעי יש קתני פמיקתא מילתא בכתנית'ן דקחני ש.נ והלב חיר טהור דחלב ואע"ג . רואהו 'שראל ואיןעו'ג
 . לחסאה ליה בע' שנא ולא לנבינה ל'ה בעי ול"ש לכסכא לסאי חלב התס ראסרינן לתערובת חיישינן ירוקטטא

ואס



 קל צ'ת "1 (בא הבית משמרת ומורים גביבהבנ41יבי הכיתברק

 שנשהמה ק,יםים הששיהשער השערהשער

 : 1;1' י7,עס מ3סעס "~הס טגנו, ע';ס )עי,ו שם 5וך תנר.מס 6והס סננ), נג'ה ~ק נג'ה גיי יסי שםשר

 דוגלו לא יאםניייא' וס וגו )11)6 ס'כ גק'טר וסג"ק,ט ,נתו,ק 3סט,ה מסס'ס נגן1"סל

 יסיס' : ו"ןסין;,,י,קס חלובשבהםי ערש ויבשל לשתרי סהל3, גותן טרפי 'פסיו,ע
 שישה.ס.ס.'שוקויס ט)ע)6

1 יו5 ש *" " "י   :ךך'"ן'""- "" :"'יו:ןן'י מ 

 6ע"נ י.תוחר הין'. ג6,הונסס'ס
 ינתבמלתמעמ 1%

 1 המקסס
 נוא(י גה,ג ינךס

 : ש'"

 ב5 ומנישצ: :י:יב:נע:_:ןיב רואה שאינו".י עו 1 ש.תו)"),מ ש:" מי'!ה י"הש'א ס.ס גיי' יו י.1,7 )י ס'ס3כיי אם כן ואפ" . חלבבמאמיזא 'י: :ב::::ייייב:הר':625ק11בן ::1 ד:ן5 ב"ב" :")1: 6י"ס ישדבר ואם רואהו שאינו אעפ"י מותר בעררו יי':1גע"ס:: יהעיד ש11411ש1מ יו:נ:::דמן:גת"~ע"
 [ך'(ה ה'""ש.". וס סר. כרפס ססן 6חס"אה בצר יושב ישראל סעסירין אין בפרק דתניא סותר 'ושב כשהואאותו

5ן':שו'יה':יי%:,1:כד::גצ דמי היכי עלה ואסרינן . חושש ואינו לו וסביא חולכ עו.נ שלעדרו
 ז~מן חוש עשושמס סיס גק) ס6')1 סה)ג ק) ח,ז,ס בעדרו מטא רבר דליכא ואי טותר אטא' כעררו טמא דבר דאיכאאי קורם

 :נג:ה ס ""גו%טד"י ומייתי חולב איטא ליה חזי לא יתיב רא' כיון דת'טא ליה חזילא
 קג6ר

"חחד
ק קג:ה ל(. לינו'ו )ס

2ןב1יע(;יזיטי יש %ע ינ'7 מ(יי  :לנ :נ ב עוד טהן אחת ונטצאת בהטות מששים גבן ואפילו מרפה ונמצאתהבהמה
4םעעי""פןס:1:ן,יי :: :ונשגד ל6 סינ6  )";3.ש 1 5,1מ%"ו;, בןעמ % 

)ססי; בפ' נמ' ואיתא טרפות אלו בפ' רתניא שחימה קורם ימים שלשהשהיא
 שהיא בידוע דם קורט עליה נמצא פסולה צדד'ן טשני כשרה אחר מצר הכוסות בית בעובי שנמצאת מחטהטריר
 שגבנו נשעה מרפה היתה אם טסופק אם שחיטה.0אבל קודם יסים שלשה שהיא בידוע הטכה ש הונלד וחימהלפנ'
 ההעה כשרה בחזקת שנוצרה בשעה זו ראורחתא דחזקה דאע"ג שאמרו ז"ל הצרפתים טרבותינו יש לא אםממנה
 כתר הא ככי אזלינן לא אפ"ה הקתה כשרה שנולרה שבשעת לנו נודע כבר חרש י"ב שחיתה וכל חדש י"כ ח,תהשהר'
 רבשעה נשואה חזקת או פנויה חזקת כגון טבורר זמן לה שהיה אלימתא בחזקה אלא חזקה בתר אזלינן ולאחזקה

 לה היתה שלא כן אינה בהמה חזקת אבל נשואה בחזקת נודאי עטרה כשנשאת נמי אי היתה פנויה וראישנולרה
 י"ב שחיתה שראינוה לאחר אלא מרפה או כשרה היא אם נודע לא שנולרה דבשעה מעולם מבוררת כשרותחזקת
 כשרה היתה חדש "ב זה שלטפרע נודע ועת עת בכל וק כשרה ועתה שנולדה שבשעה כך מתוך למ מדעחדש
 טילתא הא מנא דחולין בפ'ק לן מראיבעיא י ותרע , חזקה בתר אזלינן גכה"ג אומר ואין הוא גטורה חזקה לאוזו

 שחיטתה טה ושרף ושחט רחסנא דאמר אדומה מפרה אתיא שילא בר רבה ואטר רובא בתר אזלינן רבנןדאמור
 א,הא ואם . רונא בתר ראזלינן ש"מ לאו אלא הטו טרפה שמא וליחוש ש"מה כשהיא עיריפתה אף שלימהכשהיא
 שחי בת רפרה חזקה בתר דאזלינן משום אלא רובא בתר דאזלינן משום לאו פרה דילמא טפרה ראיה מ"תי קאסאי
 ואוקי הות כשרה שנולרה רבשעה בוראי סילתא אינלי שנים שתי חקעה כי חיה.והילכך אינה דמרפה וק""ל היאשנים
 אמרו ז"ל שמשק בר' שמשון רבינו ובשם חוקה אינה טבורר זטן לה שאק הא' מ דחוקה ש"ט אלא אחזקתהפרה
 כשרות בהסהע ררוב הרוב מכח להת'ר לנו יש חזקה אחר הולכין שא,ן תאטר ראפ" זה ממעם הגבינות לאסורשאין
 לה מצא ולא הבתולה את כונם גב' ראשון פ' בכתובות חזקה בענין שאטרו וכענין שנמרפה היא עכשיו וווהן

 שיורע עד עומדת היתר בחזקת נשחמה סדאמרינן ז"ל הרב מורי הסכים ולדעתו מומין היו גכי הטריר ובפ'בתולים
 דריעותא שאני דהתם למיסר ראיכא ואע"נ ריעותא בה דאיתיל'ר דאע"ג קט"ל מאי עלה ואטרינן . נמרפה במהול

 מרפה מיהא דהשתא בהסה לה איתרעאי רודאי כאן אבל בודא' אקהרעי לא דבהמה ונופא בה ש%לר הואבעלמא
 דאת'א חזקה בחר דאזליק משום דהתם דיוב מכח הבאה חזקה בתר דאזל'ק מ,נה למשמע איכא אוה היאודוות
 לו'רהשתא שאפשר בטרפות ה"ם בזאכ."וטיהו ותלינן לקולא נה ראזלינן הוא מרפות כהמות רוב שאין הרובסכח

סשך
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 כגםגד¢ק úúם זיזúם כח םáו כלסá כגוק' כי¢¢ úהם כגגזיזúם ככזי זםםה כגך'זץק כגוגילז
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 השן נ" 183 (יננ הבית משטית הפלמר פתבנריבי הביתברק

 יליים מיילקש השביעידו%ער השביעיהשער
 4%:ק:ס4ן.ז הו: גט7ג מיס נל' % " פלן מג ' וני'ס בבשולי 6מררגכהנ6 מעמ'7ין 6'ן גס' נע"6 נגמס.נוס'נןבבשולי
 של נגודן . שבאוו, מש,סר 6קי' ג), גנמרין ס,"רס מג)) )סהירוגזר

 5 שיל*י'צהח %2:יצ%,::ג:4וצ אמר בגמרא עלה ואטרינן . "ן יחיכןלתתי ג")6
 אסיים 'ק להיין מחמו 'ומק וי' רג' ס0,ר פ ש"נלקי אשר בירוע אבל שדרכן אלא שנו לאחזקיה סיסר מ"מ 6כ) סוהרס ו)"הו6

 ןק,ן:ם שנ%: :' סג"'ג 5מי "ימ' התם רשרו לרבנן ממורש שנא מאי :גנאה מ")"'1 ייוגי 6ק נורכ ג6ויפשו

 ,";י"ניין"".!ן:י,24. נייניקןו!11!4ען
 ט ן ןן 4:פו%צג פשפ ייי ,.",,,ן,,:ןי

 ליהיתכת
 טץ"

 '4יאלו 2ונ'"מז"יי %1:ב11י::ב:5. ייביה

 1 )6 רי5 1)6 פוס ג4'%שת
 ז"ל
 מבש'י אל %ןיגתיך ר' נמ' גס ~סי, מד9קן,מוש)מ. : הכל נ.צ:ת ,

 שקיל5רך הוש4"ן 1)ש4 סי" ורג,ן נה6)משר ראויק שהן כל כסים יין אפ" רלחזקיהשבע"א סיגר ס,!5 ומשך גר,יסיסמס

 ,והיו טיכיי וש ,סי)5 ,יג נע 7עד !יג7יו הדחק עזי ואפי' ה"ן סחמת חן בתורתלשת'ה מ'ח, ,)6' )עמווינסיגוי'ס

 %":%)2 אכן אכל בר%אה כי* אמיי ביז יז ;ז בסתם יס ": 'מי" סוייי תני5ז שמש פ1111 יע'('יהווו11%א .צי%י ש12ום נסך "ו 'ומ,ן 7!הרג, 5)6 סומוסגמק,סס חם'שי בשער כותכ שאמ וכטו בהנאהאסיי ס'6 סר. ס:ן ,נ,,ן מ:מ,סגיוס
 י"'ם :הויב :ג: יכי5:ג

 %2'יי,נשהנ:יוצ%ש%מש%י: "י,ן:ן ךג:"%ג: %:2: %יי:2
 . ש'ס ס!יס ססחקוס נ:וןסגש ובין . ועיקר נכון נראה וזה סותרין. כולן בידוע אפילו יוחנן ולר'שבהן

 שוגה תא שסנן איא -1

 ולעגק . באכילה אסורין חוטץ או יין לתוכן לתת שררכן כל כך וביןך

%:נ:צי
 "ס ק :מך ע('די %:מגצ

 'עעע ' '""' ' נח,! 6נ) נסנק )כ0ס:והלסי אוסר יומי טנולנליןר' גלוסקא וזית' חלתיז של עלה כאכילהמהקרין ה,צמהני  ה-וער )ס' מ,ס מ4 9! מפגי עו"נ של דברים אלו מע%רין אין בפ' שנינו עו"נ של הנכבשיןדתים

 ש,ג י צ ו)6 קי.סו סס ס6'ןצי;ןמקו: צריכא לא פשיטא טגונל'ן גלומקא בנס'זיתי עלה ואסריק אסוריןהשלוחין

 %יעת ייי: ספמ ס:מ"יוס 5'ג6 ס" יגג'יג'" חנינא בר' אסי ר' דסי היכי . אסורין השלוחין אוסר 'וס' ר' , בהודנפיש
 וכין הכי בין דשארי כת"ק נשממתיוהלכה וגרעינתו בירו שתאחזנו כלאמר

 לעולם: יין בהן נותמן שאין עכשיו 'רוע שהרבר וכיש מוהר"לעולם העו"נ שמוכרין הכבושין הללו זתיםהכ"והילכך
 השביעיהשער

 ניהס.בבישולי
 ומח"

 סיגנס סרגר ומס . ג'ס,) מסוס י6סי וגמס ג'סליסן. מסוס ט"סרי סוגריס מס ג,סוליין. ס6ר יק 6ג6ר ,6ה'ג ססת וין 6נ5ו
 ,גן 1!ך מסס מי 6מר וגרש ניס,)י מסוס גו ס6ין ,ונר נכריס ניס,)י מס,ס ג, ס.ס וגר נ, סים מגסי) ו,ן "ג"ר וגן . ~ס ג'סו) )ס,ןנג))

 : וגרש גשי)י גי סיס הגםיל גסן סנהגסל ר,גליס6נ6ר

 ונרמיק שלהן. והשלקות והשסן הפת הנאה אימור אימורן ואין אמורין עו"ג של דכרים אלו מעמיד'ן אין בפ'"צביבך
 אתא דכי אק דשרי טאן דאיכא מכלל רין בבית הת'רוה לא 'פת יחנן א"ר כהנא רב אטר בגם'התם

 ראו טה זו פת נאה כטה אמר סאה מאפה פורני פת אתר עו"ג לפמו והביא לשדה רב שא אחת פעם אסר רשירב
 כסכורין בשרה ה לאסר. חכמים ראו סה אלא ופרקינן חתנות טשום לאסרה חכטים ראו מה ואקשינן לאמרהחכטים
 יהוראי בר שמואל רב ואיתיטא יוסף רב . הפת את התיר לא רב' היא ולא הפת את רב התיר לומר העםכל
 פלמר כאן אין ואמר לתלמירש רוחק וראה אחד למקום רבי הי אחת פעם אלא מעשה היה כה לאאטר

 פלמר ראטר למאן אפ" חלבו א"ר . ישראל פלמר אלא אמר לא רבי היא ולא עו'ג פלטר לוטר העם כל"כסבורין
 9לטר תיטא אפ" אטר 'וחנן ור' אסור ישראל פלטר בו שיש כמקום אבל ישראל פלמר בו שאין בטקום ה"טעו"נ
 קאתי הקזק-א למפוי אלא חלבו אדר' פלינ לא יוחנן רר' לפרש חתנות.ויש משום לא בעיר אבל בשרה ה"םערג
 כעיר ראיכא אעזג דבשרה לסימר ר"וחנן ואתי חלבו טרר' שרי עו"ג מפלטר ישראל פלטר רליכא היכא כל בעירדאפ"

 אין מיהא דבשדה כיון שבעיר ישראל פלטר מההוא ולטזבן לשרורי ליה סטרחינן לא ישראל פלטר לוהסטוכה
 שאין בסקים בירושלכר רגרמינ! הא בהלכחז הביא 4ל שהוא ז"ל אלפסי הרב סרברי וכצ . סצויה ישראל פלטרפת

פת



 שבני שו שלישף ננווז הבית כ"שמרת 184 הקצרנטז
 הבית ברק

 ." ילשי:ן((ש~י
 "וםן"יר""ם"ג':'מ'1% שש"11ן,1,

 טך ן%ס-ש עו"נ של פת דליהוי בריןהוא מצויה פתישראל ןיןק" נם" :ס :'צ :5י: %1:ח"תןיו:טשןסזן

 י:":ן 1" 2% 5יפ('4":נ:5 י1ויי: י4פ,,'לן, """וי נ; בי"יט':נ'יי '%עע'"%צ
 .יו"ךח1 גד,,%.י ני::ן5מןנןה 4ש1-'"-ם

 1נץ,נ4:""1 :',ין.[::: י:"."י נן,,"גנק::"י ',,1' ון,',ל.".,11(1'111',
השמע
 "יג' 'יי"!ג" י"'גו:דןייי ו:מקי4:גמ ב.

 יקי'נ"' ילענעגיטיי'ךי',גיסויף" בג לענך :נק הצביי ייב שא', להיג'רה

 שש %שמא%8
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 פלמר דליכא ריכא כל הותרה לגמרי שריתרה דכיון עו"ג ספלמר לקנות סותר ישראל פלטר של בירו
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 הבית ברק שביעי שער שלשי נניין המתמשמרת 186 "שיטה

 ]י1%11 שש411:ש8ש
 מן"",":ןששנקייפן %נן1 ינ נ:ל'יג """""ןצש
 ע5 'ה ט 6ץ דם יני 2םי"1

 ה יחי,מ" ע "ייייה5 מועיל אינו כזה חיתוי אף בעלמא השוך זזלא ת י'5מי

 ששן יוש-%יש שש84
 %ש -ג.4,,.;-ש41ש_. "י" 1ה51' ' יי' ייי י'גמ'יי י;" הין:ב 5 "ר'"-י י"י-יתשששששמםצאשש א(:צ ייג:י:יי;" י,2שייש 41'1',:',',-ש 7.י;,: פעןלמ'.י,] ם ,;י,,,יי:.ןן1

,."
 4ש מ,(ל~. :יג:'גיןג;::דג;:ע,1( י יסו ,;.י.קן,.י, .י,."

 יך"ןנ%נגי
 :ץ: 5גג1:% ן 5,י"פ",ניג'י ע[2יין :%,":י"-1"יי;שן.

 ןןן5 לי'ן,ן'וצג ןןגוייי! :(וי ?1שוגמ.וך.1%"4,(ימג""",:"
 י2;-גינ:עב וםהגון"5ןימןןל'מ%4' ם,ז"";נ%מס:;מ
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 שיא לי. סהן לאנ,ל )6ס,יו מ,ל טגח גטו,6י ס6 גסגמ וסייט ג)גו ג,ולך )עת 6,6 לה,)ס ,סתיר, דר3:ן 6יס,ר6 גע)יס נטי,ח ע,סס 61עי40

 .י ,1,,,),,, " ע "י י5%נ"" :;!:י;ו::: :י יי;י י"ןפ1ע פנ," '.יי.-',,:י",ן ,ןש; י"י";עשיי '1;11ש1;9'י,';',ין'י','.,,1,ע;
ם,מ'יגסי,ך1'ןעעל6

 במ
 צ:ל: י4, ךצ שטע לפתז%ן*:ש אבלת יל"

 ש,ק על יהעלית קויס ו16 )מלס 5ף 6סן טגס על שעווןין כל אלא ללפת סלכים שולחן גנמר6 גו6'ס6 י3ס!טתכ,ק

 י,טי?וסןי
'ייי.וין"". ץי ג).ו 5י.שק מלי1 למלכיםסלקא " " " ערנ ,יסס6גג,ךיםן ס6ק.כנ,

 י!) ],1 ין.',,",! '.ללין'" " ':י2'י:ן 'לי"מ',י"ל י7'

%,., אי ששאא 18!5!%8 טמדב:ש"דוי'פ

 ,.:ג,:"
 ;יע:: יךיגי"סג,:ויייייק "עונל2:י "ה

 . דסייא שנא אל תי ה אוסיפ ררך סמטטיסר.קטיסי4'גען
 חשוב בדבר אלא נכרים שול כ אשור ק יהלכך1

 רגעדרו גברים של  ובישולו חי  שריא כמוח שאינונאכל ורוא מלכש שולחן על שעולה 6יקר,ני כ,-" סייך ל6מיס

 דסוכום רגמרא ברוב ומרחז'נן דכש נבי התם שכתב ז"ל ר"ח :!?!ם::פסק וכייה 92% י,הוע,31יטיי רי י,יר~מוג%

גיסו ז'ל הרב לשון ע'כ . לישני תף בעינן י הפת את בו :תכול טיזא ,גריס גס,)' רייג 6%יסניגו
 %ן"ן2תש מ -"י"ן %"זיפ:"שלען;י,"יייומי"ן ,ףוויי,"יש לבי איקלע אכא בר דינא ר' התם רנרם'נן ישטעאל ר' בפ' איתא ז'ל הרב דכתנ 'וחנן דך' רס6' 6וס ו6'ן גסור:י סת;
 קדען ר' ופרקינן . נכרים ב"שולי משום בו יש נאכל אינו הא נכרים בישלי משום בו אין ח' שהוו! כפות שנאכל כלרב

 הפת את כו ילאכול סלכים שולחן על שלה שאינו כל רב אטר יצחק בר שטואל רנ דאמר ליה מבירא דרב לישנאכאירד
 נזרו לא לשונו וזה ז'ל הרמב'ם פסק וכן . שרי תורה בני ישק הא תורה כני דאינן וסדגסא . ננרש בישולי טשום טשן
 בו לאכול םלכיס שולחן על עולה שהחש בדבר בד'א וירקות וביצה ובשר דנ כען חי שהוא כמות נאמל שאיט עלאלא
 ומתם ששלקו תרסוסין סצן המת את בו לאכול סלכים שולחן על קולה שאעו דבר אבל ובעה ודגש בשר כגון הפתאת

נכויס
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"'סוש4ד*ו):זששק

 הלן
 יעיך

 לסי למ)6:ה. מתההל6 6וס לסיס 1)6ט ומ' ";" ,6,ס. )ס, דמסמ מ')"ס, מז ,ן,ג6 ל,)ס, 6קך,

 נ,ס ;עו,ס !כ! סרגיס וס,ת ,ס,6 ג, ס,הין 1!6 נ. ",כ!ין ייס מי 6ס,גן יסר6, פ)סל נ7)'ג6 '2ו מסת ן:,ך2ס:געענן":י;י.,מיו
 מ)נס י) מ" ג ירן :ן ילוןישיסשיל

 גייי' טותרין אלו דיי חיין נאכלין שאיו אעפ'י ערים ס"'%
 ייהם%6

 1"1,.'22, וש י"ב ע",ין" :יישן:.חת"18ןה111 ננ'"ןשש ש1%ניו::וג !ששצשש % שו
 "'י,',ן. :יע:!י,':1.ןן"יוי( 1 " שי1"11"17

 "י.",ן ין:נ,"ש היי"י"ייייפיש י 1'5'"-4-ל' ","
 1יייל'"י:;ל7:2ן 1,,;ייי,ל',ו"גמ'סן,('יך.'

 -':ק:ייי.,"
 א1ל1

 11ע"1ןי1 מןקן,,:.יין.:;ו:ןי"שיייי 1"וי,יק"
 :;,פךמ(י:.ון ה9.ן",יי,,"י:יו,:מגשמנפש(ש מצעי 2י מרירי ראהיני ז'ל הרב וסבה- - לוי ו:% אסר דרב להו איכעיא טאי :ב: :נ:::ג:ג :ון:::ניצשהןיעןי ס" מו יי'י "י' סי 2:ךן4::ןנע(:,ב:ם2ץ:2ש:נ2::ן4ן:גש:11פןג%:ג שץפ',:צין[" טא'.ן:ב 2ימ4אהינייזי:'::י:ך ,ו!מם י;6י:-1.פ,עיי6"

 4]';'ון:י"'-ן':,) 'י,: "י;,ך::ענה ::ז.)ניי. מ .,,1,, ., ךןי,, "..,,ןחימ
 ישראל שסואל אסר אר"י התם דגרם'נן ' עו"נ בישולי סשום כי איז נכריהו%'ס 6,ך: ג:וגר ג! :קן%2 וגטר ישראל התחי או ישראל תט- העו"ג החחיל אבל הנכרי וגמר ו:נכרי דעומ6 );;רי וספמס סגו ג'ן סקל; ו6ין ג),ייח';סמ!קו ייי:י

ךן11,%ן-י1ןי2,זן'ין.י
' 

 י1"'"ן11ענ:נ3פ,ה":::'נ
 בחדא בשיל ביה טהפך וכי שעי בתרי בשיל סהפיך לא רכי ואיק,טנאכלופז"י.)ת,

 בו אין כסב"ד שהוא כל יוחנן א"ר אמי בר אסי רב אטי והא ואקשינן . קסי היא סילתא בשולא קרובי דתיטאטהו
 קורסשהניע בועו"ג רהפר כין והאי כלו' בישוליש"ג סשום גו יש ררוסאי כן כמאכל א'% הא . עי"נ בישול'טשום
 ע'ג טונח היה שלא כגין א% בר אס' ררכ ה'א ה ואיקש)א . עו"נ ב.שילי משום בי אין אטא. 'שיאל של הנחתו ע"ידמג'ד
 גחלים ע-ג בשר שהניח 'שראל תנ'ה בתנורא ו%חב'ה נכר ושקליה למבזד הגיע שלא עד בסלא ,שראל דאותביה אלאהא'ט
 ומנשה נכר"ת ובאת כירה נני על קררה ששפתה אשה וכן חושש איו הטררש מנ'ת או טבהמנ שיבא עד מ והפך עו'גובא
 נחמן רב אסר סהו ישראל בו וה'פד נכרי הניח 'לי% א.ב'ן'א . חוששת אינח הסרדדן סבית או השיק ט! שקבא עדבה
 אסר לה ואטר' 'וחנן ר' אסר רבב.ח אטר נם' איתסי . כ.ש לא ישראל ב'ד נטרו טוהר נברי מד ו נטי וטה ק"ו יצחקבר
 אחארג

 יוחני בר%רתראחנגב
 נכר בי פך הק שרחל ח שהנ בץ ישראל בי והימך נכרי 1יח בצירשנ:רנ

 טותרכתב
ע



 הקצר נית 189 שידץ הביתמשמרת עך'נ ננישך* בנדשיבי הביתברק

 הם א. ייו גשהו רג' 1"מן זי.ס'6 מ1 כ;גי' נ, סי.פו נ"!.ס"ספ', ע!גג' 'כי6! % כ' גסיל' )גי,ל' מיכו'ן ד6י 6לט" )נס,)י11!6

 ט"כ גמ,ר נס,) 6ש סערי.עגומ
ל6י ,"קי,"נ ,"ה' טן"ג ג,5,!" 6'ג6 ומ' גס ע"ן )6 יל6' וגס"

 קם ן4

 רשמעתא סוניין ז'ל יכתב:ח ש'ט6 יו6' ה6 מימסוש"
  "קס'יי נכרם

  ע!'ה

 מהף'י
 עו.ג ,ב'סלן יו שרפ ר'ם! יי ,

 1[%;4, ":8 צ:מי."י.ןי::,ו.!י:.)8

 גסיוו'ע"'מ6ן'% ה,6סני גבסג'ו והפר ישראל דהניח לם'טר ל נ דרין :"ס ע:"כ'דיגרשימעח6א8שאש
 ירש שקי שךי"ס'ם

 שש 1,"."1"1'ן1'1 2:ן:ימ; י :ם':זיו:.יןם444'ל
 :":"ן א:"!:":;; נ : ייילבנ:י 'יי ן בו:נמ ן ג: :ן:.

 4דה 7יו%הנ'קיס 1עהנססמס:/'טחמ(,! לבשולי דסכוין היכא כל אלמא לכשולי ולא טכוין קא שערדלעכורי

 4 ךל 'ש 1'1'.',"י'1.,',.י". יגי:י'ןגין'"ייי,1:ין':;7ןי:'י
.:;,.::,1

 %4ק 11ש% .,'מיו:,:ןי:;"מן];י" ,4
 שיא ,עי ?:יעגיי ו:י4 ע'נ 'שיאיגניח

 הא 1.1 ןי,,,ן ,.,יי,.1.ן ןן.יייי.! .: ,וןן,י.,;ן[(ן: ין,ין;:ין);.1,י.,יי.י!ן ה4.ו"ייגםי,יםיגרליןפ' ויי":1 י י, 41צ1"1הי.6י, בלא מתבך2ד ייי
 ק ע:י פ יגנסצ י:;ב ורפך נכרי ובא גחלים ע'ג ישראל ררגיח וה,כא ומותר. לכר בא כאלוהוא

חוששש
 ל'ג' 7ש ס" %:,)ש קרבךם % יש הנאה דמה ועור ולקולא ריא דרבנן רספיקא חה

 ;ץיין!','.'8',ןל,'[ 1::(', :י::ינם:.:;ששן ך:י';ן
 12:עוגןמןגי4 פ" כן ז'ל ר"ח ונם טתניתא ריא האש טע.ג ע אם :רעשוטר

 :;7%גוצהצ;ישו"

 בהנ ,:ג% : גג:צ:ם:1:1מ:ובמ בגב ירגש:ג םק:עי"ניתנך:ישג%"%סבלצ
אשר
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 דשרו קפרא וכר כחזקיה הלכתא סליח בדג כותיה.אבל הל' חנא א"ר נכרהדגרמ"התם ביר תבשיל מונת איכא רהאאיר
 א"ר אסי דרב ההיא כ' ז'ל אלפם' שהרב ואע"פ גינהו דרבים למיכל שרי רישא דחריך נכרי יחנןהאי א'ר פדת א"ר אטיבר

 דסשטע נכרים בישולי משום בהן אין מלוחים קטנים דמם סיכתא דשרא נכרי הא' הילכך רבינא ואמר , אתיהסריש
 לא'העששר גדולים מלחןהא ע"י שנאכליןלהד" לפי אין קמנים רסי שפיר מעיקרא קרא ביה וסבר ישראל ואתאבשענא
 כדברי נכרי שמלחו בדג ור"י דחןק" פלונתא טפרש ז"ל שהוא סנא לשרורי קס"ל טיטין קא מנא לבשולי דת'טא טהופשש'
 שהוכחמ דאחר טר או ז"ל הרב וטורי ' ז'ל והרמב'ם ז"ל רש"' את שהצ'ת עו"ג רב אמר כהנא א'ר רהם תו מעוין-וגרם"קא
 דאסר יוחנן כר' הלכת' קאסר נכרי שצלאו מליח דדג ופירשנו דלא משום איליטא ט"מ אסורין שבאגם חגבים באגסנלד"צר
 סשום בהן יש נדול" הא דמשטע רב אמר אסי דרב מהא  אלא נטי ישראל אפי' נכרי איריא טאי מהור והי טטא הייייע
 דהא 'וחנן כר' לפסוק איפשר היאך תמה ואני נכר" בישולי א"ר אמי בר חנא א"ר והא אסור מי כה'ג ינכרי בישוליטשום
 הרב בסקום כתלסיד הלכה ואין הוא יוחנן דר' רביה חזק,ה אתיה סריש לנוכל שרי רישא דחריך נכרי יוחנןהאי א'רפדת
 ר' לגבי דהשתא חוקיה בטקיט דרב כותיה הלכת' דלית וכ"ש אלא טיכוין קא אגם לגלוי ה"נ מיכוין קא שער לעכוריאלסא
 יוחנן דר' רביה דהוא חזקיה לנבי כותיה הלכתא לית יוחנן אירא סא' לך קשיא ודקא טריר והי טסא הי יד'ע דלאלעולם
 קטנ" דני' בהדי' טשמידרב אסי א'ר אפי' והילכ' כות" הלנת' דבר הוא מה . ההה בנכרי שההז טעשה נםי ישראל אפ'נמ-י
 משו' בהן יש גדולים אכל נכרי בישולי סשו' בהן אין סיוחין בישול בין שאסרו זה בישול . זה בישול לשון בכללשנכנם
 דחיקטת וכיש כמ"ש כח~ק" לפסוק לע ה" אפ,'כן נכר" בישולי נכרי שרבשירו רכל צלי כשול ובץ תנן שלקות דהאדקררה
 רנש בין ורולכך בהדי' אמר לא אסי רר' שרו.וכ"ש קפרא ובר גחל" ע"ג בשר שהניח ישראל וכרתני אסור האור ע"ילאכהי
 גדוויים בדגים ז"ל הרסב"ן טותרין.וכ"פ גדול" דגים בין קממ' חושש. ואימ מבהם'ר או טנהכ"נ שוכא ער והפךבו נכריובא
 בו שיש תבשיל קפרא.ולענין ובר כחזקיה להתיר שצלאןנכרי לאכילה והכשירו נכרי מלחו אסור נכרי והפך נכרי הניחהא
 פי אחר עו"נ גישולי משום בו שאין ורבר ש"נ בישוו4 משום כרג סלקזה ע"י אכילה הכשי לקבל קר רבר אם סלהקהע'י

 אין טלוחץ קממם דנים אסי א"ר א"ט גרם'"בפ' . נלך טהם טליח דג התם דנרס" ור'יותק חזקיה בה פלימ זל רש"ילדעת
 משוס עליהם מוטך גכרי צלאי ואם י נכרים גשולי משום בהן פליגי נכרי שמלחו ז'לדבדג אסהופרש"י יוחנן ור' שריחזקיה
 בישולי משום בהן יש דהרסנא בסא נכרי עברעהו ואי לת ואע"פי ברנ ואפילו בישול אינו דמלט(ה טבר דח,קיהבוימר
 ושסע" קם'ל עיקר רוסנא ס"ר ופרק" פשיטא ואקשי ' נכרים דמליהתו מכר 'וחנן ור' ע"מ לאטלה נכשר להיות קלשווא
 נכרש בישול' סשום שאיןבהפ דברים דסערב השא כל מהכא כתב יל הראב"ד אבל ז'4 הרמטם גם פירשה בשווי.וכן%ע

 יטרו אם תבשיל של עיקרו אחר הולכין נכרי ע'י ונתנשלו בישולי משום הגזרה דעיקר אשור שום אשכחן לאדלמליחה
 עיקרו ואם אשר נכריס בישולי סשום בהן ש"ט סדברים תולדות אלסא השלקות דקתני הטשנה מן ויוצאה הואנכרים
 טנקתין לעולם טיהר נכריס בישולי  סשום בהן ממוף סדברים קרוב שאין פכרעת תזרעת . מלתץה לא אבל אסרו לבדהאהר
 התרום על ב הרב כ' ולפיכך העיקר אחר והולכין המפלה את דבפ' מטתנ" ראיה ז"הוטביא הרמב"ן וכ"כ . בטליחהחרעת
 שטערבין נכרים של אובלתש שאותן ז'ל יצחק רבינו בשם ז'ל וחומץ יין לתוכו לתת דרכן שאין כבשין דשרי סעסיריןאין
 סותרחן נכרים של לאכולפת שנהצ במקום ביצש בהם חולרו' אלא אסרו לא כמבושלאלם' הוא הרי שהכבויאע'פ
 לפנינו העו"ג בו שבשל כלים ולענין :  לפת הן טפלה שהביצ'ם אלא פלעי גברי בשמלחו לא ור"י דחוקיה לבדיפלונחאהאור
 הכשר שצרצין מסתברא , נכרים בישולי סשום בו שיש דבר כטות הוא דנאכל סבר דחוקיה פלינ' ש"ג שצלאו טליחבדנ
 שסמ אפ" דהא כסוהו אשרה פלשחו חכם'ם שאסרההו רכל כגסרו נכרירה"ל משוצישולי בו ורפצ'אין סלון עיי חישרע'
 בין תערובתו אוסר ,קרושים טמנהנ אלא שאינו ניד של וכשלו נכרי מלחו ואפ" ךסותר דוזחלתו בלא לבד נכריביד

 דבריהם של אשורין כל וכן ורומכו בצירו בין טפו בתערובת בהיתר התחלתו הילכד אוסרת אינה טליחה יידרוזחלתו
 משום בישוליהןאלא אמ-ו שלא ואע"פ נכרי' של תבעה ככחל ובי אוםרו. אינו לבף נםרוונסרו אלא באיסור בו ואזהיהה
 אלא חהנות בניעוו.הןמשום שאין לסיטר ליכא בנותיהן גזרת הרל טליחתווהילכך ע"י להדיח נאכל שאינו לפ' אסריוחנן
 אלא חתעת טשום שאץלגיר נאמר אמ אף שא"כ טטש בנופן בישולי משו' בהן תתןריש שהן נאכליןכמו שאין רברי'כשאר

 בלוקח א"ג בשרה אבל בעיר א"נ נכרי שי בכיתו באוכל אלא אסרו דלא נאמר דאינו ר"י הוא מודה במליחנכרים:אבל
 נהטא אכיל רהו' ראיבו וכדעת" לא ישראל של בביהו ואוכל גבי בגמ מדאמרי' מפורשת ראיה נ'ל האוייועוך ע'יטבושל
 מיצרא עד ואכיל מנכית אצו התס דאמר" דמתא מיצרא עד מדכת'כ לה וט"ת' דאוריטז'היא סעיקר' וס"ר טנה"מהשלקו'
 דא,יבו מיניה השתעו לא ר"נ ואיתיטא רבא להו .ואמר דמתא טה ועהת'וזי ל' תתן בכקי וס'ם )אכלתי תשגירני בכסףאוכל
 דאורי,ת' חכם"כעין שאסרו דכל וטעם' רארטא' נהמא דאניל מבריעעו נשתנו שלא אףכל האור טברייתןע"י נשתמ שלאפ"
 לבשל שרגילחע שלנו בשפחות ליזהר צריך והילכך * אסרו אמו דאקשינן האוהואע"ג ע"י אלא אפרו לא אלסא ד4ורע"י
 קורם שט-4ך או האש ע"נ ישראל שיניחנו שלנו לעצמןבקדרו' לרחוי' אלא אסור האור ע'י דאפי'שלא לסימר' לאו כתיב~רר

 שנאכל וקערה בה שנתבשל הקדרה לא דאי לטב"ד שהניע ודאי רא'נהו האור ע" ולשים בדרבנן ולאוקומאטדאורייזא
 אסורץ טטנו שבלעו הכלים אסור שהמאכל דכל אשרות בה ע"י שלא אפ" או האור ע"י דוקא אי דם'לת' ע"קרא ידיעמייע
 שבלעו כלי וילבןכדן ינעיל שטף של ואם ישנרו חרס של ואם שלא טים מה מפרשי הות וכיוןדמלקר' פליגי לא דבהאהאור
 דגש של עאדיש שתן ז'ל בעלרהרוס' הרב 1כ7 א7ור ה סן רעיקר ש"ם האור ע"י נשתנה שלא כל "י האור לינ'שחנה
 כז כמו נכרש בישולי מערם אסורין שהדמם כיון נכרי שאפה דמליחי לכשת"ל וט"מ היא בלבר האור עי שנשתנ' בסהנזר'
 של והשסנינות הת'רו דאילגדפת אמורה שסנחוץ העיסה כדכתיבנא רשרו קפרא כחזקיהובר הל' היאמחלוקתנכרי

 היה בעיסה שנבלע קודס ס,ס . בעין אינו בו הכחע דניס בסששן אמרו הסבושל מן דשודר פ' דנדרים ובירושיבסטוך,
 ; ע"כ דרבנן מאיסור בלועה העיסה ונמצאת אשר בפלוגתא . הלכה פסק ולענין ' נכרים כישולי משום בושאק
 הא; 4וזך רהמר בשו השיהף ה4"ולס בבש' כ:תיה אג"י ופסק צלויה ובביצ' םלהק בדג ורשדחזקןה



ספר

 הכיתתורת
ןהארוך

 : לברכה זכרונולהרשב"א
 בשערים ונודע שמו גדול בישראל * התעיה אבי הנדול הנשר בנה אשרהבית

 .המצוינים
 , זללודה אדרת בן שלמה רבינו הךבה'ה

 . שעריו יבואו אחרתים נם ראשעיס הפוסקים נרולי כל אשר הבית כבורכדול

 %ןבישן:.5ן%ו.ופילימןה י%ן%פית:נ*ישודי%ן
 : יכנה בטהרהמיק

*

 יפ'ק תקכב טם? 3ברלין שנית פעם ניפס חביבות'ה ולנוול לפ'ק  שסח טני בווגילטה ראשונה נרפם הזה הנכבר הספרמצה

 כאן שנו נדולותוהקמת
 לקרות[ גיתמ היו לא אשר ]כטעט ת.גות הם)פי כל לנכון העטרהי אשר כ.לם ועל . הק)רט.ם הוצאות בכל על) אשר השים-יםבתיכדן

*
 : אטן נלך ה' ב'ת ב'ם'נ)ובמ,-רה . ייא9 לבלו נ,ת כ לה והב .ראותו י תק5'א

 השטקים חכ גנר רושב"א סכרת כחשג ה.ה טאשאצק טרו" שרט פהרשד'טבתב

 שניהלק
 26 נומר נאלעפקעם רחוב במ14,טא טספרים סוחר רי יאלדען אהרן הר'רנהתאת

 תשל"ב שנת ת"ו 'רושלם בעיה"ק מחדש נדפפועתה





 הקיי יח 1 אהבא התערובותבדיניתות
 הרביל הנהז הנשה כמד מעצמה האמורהבר? שנ' הרבקי וקב:קח,

 "_4 '%יןנ"5שיין.4ל~ש ה,ין' ננ,"'י:,"" יי:גןני"
 הראשון השער כניר נשסה בבריית דוקא רגוונהאם האמור דבר יאסור כיצד בביאור הראשוןהשער

 נשמה בריית שאינה אפלו או ונמלה רוקא אם בתערובתו הטותראת
 ;"ע ג,*י"וי

 הי י;ק'" !"'שיג וכן י בה וכיוצא הכרם כלא' שלכחטה אפילו או ההיתר בתוך האיסור גוף ונטחהבשנתערב
 ;ג:: יוי:ן9גב 'וו: שאינו אלא סקוסו שנודע קבועאימור בנותן ברומב  ויש וזורעקו האיסור את שמכיר כגוןבטעטו
 ""ט האיסור מן אם לקח מהם זה מאי'ורע לפליטת הוששין אנו חם זה בא' בבישר וכן .טעם

 בשך ש:חעינ איסור לעולק המרובה ההיתר מן אוהשעמ מועמ בחם אפילו או בו סולדת היר שתהא אםהאיסור

  ~עטיגי:ו ל"מסיח סחצה על כמחצה הקבוע שכלאסור שנתבשלו בין הפרש יש אם אבאר ואח"כ . סולרתס'ר
 2: :י:= י:ישויייחי כנון במלים שאיק אחרם יש עוד .דמ' מכסה והרוטב חם רוטב בתוך וההיתר האיסורבקרירה
 %עגי:ב::סא';וי: אם וחביריהם בארן ורטוני פרךאנוזי רומב ואין חמין כשהן בזה זה נונעין שהם צל' וביןאחהם
 :עעי: ע::ס כלאי הכרם לכלאי אם ערלהלערלה כננר היתר טשערין כשאנו אכאר ואה"כ . אותןמכסה
 דסוק ט~, י""ו במאמרי בהם עסק לי שאין אלאהכרם שסצמרפין הרברים הן ומה משערין כיצד לבמלואיכור

 .1בר ב סבךינ'1 נבלה כבשר בריחו אוסר איסור וישזה בין הפרש יש אם אכאר ואח"כ . האימור אתלבטל

 י:נ :%טש אחר בתנור שחומה  בשר עםשצלאו 'ש ואם חם והשנ' צונן טהן שאחד וב'ן חמיןששניהם
 ן :יך" ט,1 הלכה אם ואבאר . רב כדברי בווב'וצא שיהיה ובין למטה והצונן למעלה ההם ש'היה כיןהפרש
 שמל "' יסי :: בששיפ שבטל איסור ויש לאה אםכרב שקבלה מחטת שנאסרה ההיתר חת'כת אבאר יכןבהיפר.

 ::4:ינן.:ג . שבתורה האיסורין רוב הזה החלקומן לאסור נבלה כחתיכת כולה נעש'ת אם האשור טןטעם
 ::ש:נעך:4מג7 בהיתר נרנש האיסור מעם אםואבאר . שבלעה איסור חשבק לפ' או טלה בשיעורתערובתה
 :: הולבים אם לבמלו ששים שם שישאעפ.י ע'י רוקא אם היתר של חתיטת שאר אוסרת תאוכיצר

 לה:ש'יי חהי ש"ען אם וכן עדעורששיםאמלאו. אחרבזה מעמושל ואח"כאבאר . ובסליחה בצלירוטבאואפילו :גךסיגי
 נ4 :גי:מ:: אם ניכרת האשור וחתיכת שעדםאץשם מדברי או תורה דכר אסור הוא אם ממשו ולאאיסור
 ייי: '::ו.: (:ג אם קפילא בטעיסת התבשיל אתנת'ר הטסור הכלל לפי ספיקתו ד'ני על שנעמור כריסופרים
 עץ 1 געסח:4י:" שנתבטל איסה- אבאר ואח'כ .לאו . לקולא דרבנן ספיקא לחומרא דאור"תא ספיקאבידינו

 ב:1% מן נטל אם שבליירה חם ריחרבחוך לחומרא דאורייתא ספק שאטרנו מה אבאר כךואחר

 שם נשאר שלא עד בתוכו ניכר שהאשור בעורההיחר סנרולי לאחר שראיתי לפי לאו אם תורה רבראמהוא
 ואיסר וניעור האיסור חוזר אם האשור כער כהיתרעהטים ואח'כ . בעיני נכונים שאינן דברים בזה שכחכהסחברים
 שבטל ויש . כביצה ואחר ששים שצריך ויש . לאואם כדי הוא כסה בכ"ם שאטרו פרם אכילת שיעוראבאר
 ביבש כיבש ברוב שבמל ויש . ככחל ותשעהבחמשים ראוריית* פרס אכילת בכר' כז'ת שאטרו מה עללעטור
 בטל שאינו 'בש שיש לפ' ברוב בטל יבש זה אי ואבאר האימורין כל שאין לפי התערובות שיעור' אבארואח-כ
 לבטלן שלא בהן שהחמירו האימורים כל והם ברוב איסור 'ש א'אלא בענין הכשירן אץ א'.וכן בשיעוראוסרין
 אוסר שאינו ויש . בו וכיוצא בפסח כחמץ בששים לר' כמינו כסין ההיתר שהוא טה בכל תערובתאוסר
 מעסי בעתן בגירין שאין לפי נ"ה בפליטתוכגון תערובתו מן וכן . לאו אם יהורה כר' הלכה אם ואבאר .יהודה
 בששים שבו וקנוקעת  שסמ אבל גיר של גופו ורוקא שנולדה כביצה טת'רין לו דברשיש בטלין שאינןהרכרש
 עם שנתבשלה ממא עוף של בשה וכן האשורץ כשאר זה מאסרי שאין ואעפ'י באחרות שנתערבה טובביום
 אפילו או קלופה בשאינה רוקא אם ואנאר . הטהורות ולבאר לחקור לנו יש מ"ט ונולר סוקצה אימוריכולל
 האסורין הרברים ואבאר , פנום איסור וכן . בקלופה להו טשהינן קמא רשיחלא שאטרו טרפה ספק שלביצה
 בשכרא דביתא עכברא כגק סעיררן פנומין שהם שיש כרבר אותה נרון שר"ןאם אחרינא וטעל הרראואי
 אוסרין אם סהם נברלין ארם שבנ' המאוסץ והרטשים מחלב אהקה שגכני לגבינה הרין וכן לאו. אם סתיריןלה
 אוסר שאינו איסור שיש אבאר וכן . לאו אם תערובתן חי טרפה ספק וכן , באחרות שנחערבה מרפהספק

 סן עתר שהוא נמילה כרי  שאוסר יש . קליפה כדי אלא בטלים. וויים בעי שאין לפי במל באחריפאימשנתערב
 אלא צריך שאינו ויש . נרידה בכרי שאוסר ר,ם . הקליפה להתככר הרארה כחתיכה בטל אינו  חשוכ דברוכן
 כל וכן בעלמא הרחה אלא צריך שאינו ו"ט עדפשוףגדול בפני להתכנר ראויה תקרא זו א' ולבאר האורחיםבפמ

 אחד כל צונן,ואבאר היתר של בחתעה שנגע צונן איסור אפ" או ישראל רוקא אם אורח זה א' ולבאר .האורחים
 שנתערב איסור . העוזר בעזר עצמו בפמ מאלו "ואחר 9 שום בפני להתכנד בעצמה ראויה אינה אפ" אונכרי

 תערובתו את אוסר וערקו שטכיו אעפ'י נבהיתר אלא בשרבחלב כחת'כת עליהארםמצרהאשורהרובץ
 י האשור חת'כת כל כנגר ששים בהקקר אין אם בפליטתו בריה וכן . האורחים בפני להתכבד ראויה בהשכיוצא
 שממרו בומן הנידין עם שנחבשל ג'ה ג'ה בפרק דתנן מאות בתשע בטלה הירושלסי וכרברי בטלה א'נהאסורה
 בנוהן והרוטב אסורות כולן סכה-ו אין אם טעם בנוחן דוקא אם בטלה שאינה בריה תקרא זו א' ולבארהטעדם

מעמ



 כזית מער אם הרין וכנ . הוי כסה ירע,נן דהא בה שנכלע מטא דנ וחתיכת נבלה חתיכת וכן מעם וא ק:4גטהמ הב" שא אי רבקף 3ןןתררת 2 אוא
 ף יקי,רואשת

 נ,עי
 ובת 'שינה היא אם אבל יומה בת שאינה בכף"טינה חלב שסכירה בזסן החתימת עם שניץבש17

 בחלבחתיכת בתוךהכףסבשר כלשבלוע י'לדחזר יומה אסורות כולן לאו ואם מעם בנותן חייה בנף יגיהז

 רנפקטינהלאייעינן.אבל דטאי נבלהובכולהמשערץ אעפ"י אלמא י מעם בנותן והרומב1ן":3"?ובשי
 חעמנ בבלוע אטרינן דלא רקסתברא כתב ז'ל הרמב'ן וזורקן ומכירן בעין האיסור  שחתיטת2אטךו%14:ן
 דבלעה במאי אלא כחרשה נין בישינה כין משערין ואין אין אם אשרות הההיטת שאר כל ה אפ:ניז,"מן4בף::

 האימ: גה:ךמ ::ץ:,ח ו1 יץ:2
 שבקל שהני:רא:ס:ןבקרץרי מי וראיתי לבר.

 אומר ואני קרק-ה בבולה ולא משערינן מינה רנפק במאי בנירין יש כם"ר דסשנתנו כסשנתנו :ל: "' יו4י

 בראיכא אוקיטנא הא דההיא כלל ראיה רא"תם שאין בנירין אין כם'ד ק""ל ואנן טעם כצתן בהיב%"הלטבשג
 דלא היבא רכל באטת הוא כך והרין לסימעם'ה קפילא זה בשער שיתכאר בסו .מעם בנחץן ו1.יה כהת.נחיסר

צ1:"  '"" 
 וכשמשער'י

 ולגא ומעמיה קפילא "מכא אי טימף דנפק סאי ידק' כמה באוסר טשערין אק
 דליכא דכיון טוחר בריהיה ששש דליכא אע"ג מעמא בכלהחתיכה אלא אשור חתיכת שפלמה בנט1?%:ל'!.
 בששש טאחד טפי סלמה נפק רלא 'רעי טודע טעטא היכא כל כחל יה כפ' דגיס'נ! משערק ח:: גןךיך1=
 גופושלאימה-וכמושאמ שם ]סחה שבהיתרוהואשלא בישרא בהרי ובשליה קרעיה רלא שיה ו""ק%

 ליכא אבל . בששש שבמל באיסורין לסמה לכתוב עתיר 'צחק רב אסר הסנין טן וכחל גשעדם סשיק:ב"'4::ין
 לא מיניה רנפק דסאי משערין קרירה בכולה קשלא מינה נפקא . אמור כרטנשיאוכחלעצמון::י:::וםעהשאטונו

 אס אבי2"~11יז
% דא.  ולבליעת האיסור לפליטת חוששין אנו זהחם כא' . ידעיק רכ אמר אוסר. אחרת ליייה 

שיש  שאסרו ויל הראשונים ההכמים טן יש . סמנו ההיתר כי לן איבע'א כהנא רב בי הוינן כי אסי  ענו.ס קשל" 
 שני דבלי ראשון כל' אלא ולהבל'ע להפלימ ראוי שאינו במאי או סשערינן בריריה משערינן2ך:ה:ףשן7ב1

 ככלי ולא הוא שני ככל' ראשון דכלי עקיוי וכן מבשל אינו דבד'ריה פשיטא סשערינן ט;יה דנפק חו5ג:2( %ג:2"
 וכטו סכליע ואינו טפליט אינו סבשל שאינו וכל ראשון מנא כלניה דנפק בטאי דא' טשעריק:ך:"פג::

 דטעשרות ובפ"ק כירה שבפ' ירושלסית ממוניא שנראה לא אחרת לקרירה נפל מעתה אלא ירעי ,ה קציאגשש'5
 סוברץ ול ור,ת ז"ל ורש,י . לטטה את:ו כותבין אנו וריי 'צא כאלו רואין שאנו אחר כלוסר יאסה- ש41ך44.-'?:

 כרברי בין ומש ראשון ככלי סבשל ראשון דנלי דעירוי רב ראמר ביון ופרקינן . שבו החלב כל2:סש.*:12"1'7::
 אינו טכשל שאימ רכל איתא אם אלו כרברי בק אלו רבנן שויוה אסור עצטי יכחל שחק:נ:בן(ך::::

 חמק שניהם ואשלו ליה סני כעלסא ובהרהה טלע אינו נסה באוסד משערין שאק האיסורין ט 2% .:ן שני שבכלי איסור לתוך שנפל היחר א"כ ומבליע טפליט לנל למרין אנו וסכאן . נבלה כחתיכת טעם בי מגש2
 איסור עייה אם וכן . שני בכל' אלא בזה זה נגעו שלא כיון ואפילו משערין אנו בכולו ' אב7 פליטתושש

 צריה ואיגו בולע א'נו היתר של לכלי שני מכלי רותח דלא בתב ז'ל הראב"ד ום'הו ככחל שלרבריהןבאעדרין
 של פשמן ואין סיבלן_ הרעת שאין דברים ואלו . הנעלה הראשון. להיתרו חו!ר שאינו לו וכרומה בכחל אלאאמרו

 של כס1ן בשוחט שהרי עמהם סמכים שבנ% סוגיות שחוזר דבר כל אבל . אם,ור עצטו וכחלוכדאמרינן
 קולף אמר רב ורבכ,ח רב ךחולק בפ"ק נחלקו נכרים או בפי של בקדירה שנהחבה חולבת ככףלהכשיו
 רקסבר טשום דרב רטעמא ואסרינן סר" אסר ורבה שנטלח בשר או בהנעלה להכשירה שההרתבה"ך
 רלכו* אסרינן אחרינא ל*שנא ונן רותח השחשה בית אין מליחה ירי על להכשירו שחוורת רם משוםונאסר
 ורבבזח קולף לרב ולפיכך רותח השחיטה ב'ת עלטא הורה ובן . שה באוסד מעה דנפק כמאי אלאמשערין
 מ'מנין דטרירי ראחר ר"סבר משום סריח ראסר יומף ר' הרב טפי זו בקבלה נעזרתי וכבר וכתבלסעשה

 אפילו טועמ השחיטה בית חם ובזדא' . בלע' לא דמא ריב רברי אלו לי אסר הזה הטעם ומן דל פליט אבןול לא%י
 נווו סרבותי וסקצת . מכליע ואפ"ה שני שבנלי סרותח בכולו שנשער אפשר רהיאך יפה נראה זה ודברז'ל

 בחם להבל"ע דם של שכטבעו התם דשאני דחו נפש איסורו סירי סכשק-ו אתה ורי' אסור כולו כאלוועשייתו
 התם מראטרינן כלל נראקיבעיני א* דכרים ואץ . מועט ונשאר ממנו סוציא שאתה דם בסקצת או ניעולבמכית
 קולף דאסר דמא! טופלמ גף בהא ליסא בכחל אף שא"כ לן שקשה אלא י לפמך מותר שבוהשאר

 בית סכר,
 צונן השחימה בית מכר סריח דאמר ומאן רותח השחימה של לקרק-ה שנפל לאחר הכשר לו שאין שאעפ"י כןנאטר
 ילף דאטר וטא! רותה השהיטה בית דכ"ע לה ודהיק רוי שבו וחלב  שבו כחלב אל'א אוסר אימ ס"םבשר
 לאפוקי סימנין דטרירי איירי קסבר מריח ומאןראמר שפיר היאך וא"כ . ובטיחה בגךיעה שנפל קורם ממרקואתה
 א?ו בעלמא האי כי דרותח איתא ואם . בלעי לא דמא רכיון לתסוה יש ועור אשהר. ו כול כאילו אותו תאהאתה
 האי כי רותח אפלו דהא אמר רקא שפק- מא' מבליע מה סטנו יצא כסה יורעץ אנו שאין במעגה הדברשת"ו
 תולרחו סכח דלא טשמע ורא' מבליש44לא אינו בעלסא אין לעולם אלא י חוזר אינו לי מה להכשט-ו חוזרלי

 כזו רת'חה שכל רתיחתו מחסת אלא בה בעו ומבעו וכן . הצרפתים רבות'גו עת ד וכן . בכו* אלאמשערין
 דרבאלא טשמיה אסיסר דאסר ועור , וטבלעת טפלטת חדשה בכף דנהך היכא מי,הו אלא , ז"ל ררסב"ןדעת
 בשרא ובלע חרכא רראיב בשרא עילוי כפלי ליסדוףאיניש כחלב שהןפ אלא א'צ כשר ב תחבה כר ואחר חלבכוית

 ומרקאמרי



 "י י" 8 ב הבית התערובותבדימתות
 שאש ךךשס:'ת"י ופריק . כרותח הוא הרי מליח שמואל הן רבולעין לכאורה וראי משטע ובלע ד"בומדקאסר

 1 . קס"ללא כחם מועט חם אפילו אלמא חלמ בניקור שכתכתיובסו
1 

 ד
 ג% ח."'ושו 4ש ז

 בשהיה נטי אי סלוחין שניהם בשהיו בשעהשנחתכוטןהבהסהסמוךלשחיטתהחלבהכסלים
יג יא'מ טן..פ "ש ::ו סליח הנבלה ובשר תפל השחשה בשר כן אוטר אתה שאם ועור . ולהבל"ע להפליט כחיש ןןי%יונ2מליןיש":י

 ::::שי""יין4: מליח טהור היה ואם מותר מטא דנ עם כל וראי אלא . בפסח הגעלה צריכין אין בחסץ שנ'בכלי
 1:11:ן מהור היה אם אבל מותר תפל וטמא . ומבליע מפלימ השחימה בית כחם אפילו חם בושיש

:::%!כן
 ינ::נמד:ל:2"ך:י

 י:ק אסיייייי. מליח י'מא תפל :ט
:%אי1ע'"!84

ראיה
 טקער"

 מ%.% י8ען:ךג פולט מליח שהוא דכל תפל וטמא סליח התם כדאיתא שאמרוה בשר בה שמלח
 י:ג:"שיו7א:ג פליטה אותה בולע אינו לפלום הוא בירושלטי שאטר ומה גדול כלל ב% כראיתאלאורחא מ שיי שא'ן .:יק דמטריר ואיי' מעט אלא פולמ שיהא ליה בע' בדקא ואפילו שבת לגבי מבשל משוםבסלח :מט נט':ךי כך כל טחמסו ואינו חברו את וסבליע שאין ואעפ"' כרותח הוא הרי רמליח משום הכשר כלבפ'
 % ::ס"יגג,יננייך שחבירו נמי ויל פולט, שחבירו הסועמת סלטטה תנלין ליתן מהו דסעשרות ובפ"ק כירהשבפ'
 ש %ן:,%::י:, כלל פולט שיהא כך כל חם אינו נס' ככלי ועירוי אסור אסר 'ונה ר' סלטעלה עליהןולעדות

 1חגשי טוטגישו. וה"ק היא דרישא פירושא ומצ'עתא בו שבישל אחר הרא טן 'ונה דר' ח"ליה . הואראשון
 1.פעד גנ.שי.חליץ סתזר מסא דג עם שסלחו טהור דג כיצד שבירה התורה שח"בה רותח.כלוסר לתוכו שעירהואחר
:%ך.'::גי:י:ן תפל.ומיפא ומסא מליח טהור שהיה כגון חטאת של רותח לתוט שעירה או בה שבישל חרסבכלי
%שיב::ש:ן%: תפל וטהור פליח ממא בשהיה דם'פא יוסי א"ר . ישבר בו תבשל אשר חרם כלי וכלרכת'ב
 שדילן טג"" פולט טליח שהתש שהטטא אסור ולפיכך עסה ר' התיב . טתבשלין אין תכלין בולע חרס כל'תסן

 : : אסרל :גע;:ילייא בגי צב: :ןנך:נ:::ן:ע:::,:ג'י"
9יני,יא"י[ךי1נ(ן"

י:ינשייה1::מל" ורומג ב13- אכל רשריק ברם אלא את ו-ושל4ית סוגש מתוך רמשמע כולע נחשתם, 'ביוד28"1ש:סי% כן אטרו דלא בלע לא לסיפלמ טהור לנדםר יך ואית . בם'ם ושוטף וסורק בשלה נחשתבכלי

 אימ2כי
 אמייי' "ימ'ל אה'י השוי יהי' זסבי" ינ מכשי

 'טמ" מי'ה 5הךה'י במקימ אא"כ סיי יט: יא

 שי::מן"י:'!ה רקתני ווהא נאסרת ואינה אוסרת הככר ובעי ראשון ככלי עירוי הכתוב שעשה מפני אלאמבולע
 נהעת(4":מ:ן תפלאסורלאולמעומ' ומהור מליח טסא לגבי הילכך טובא בלע אלטא ושט'פה וטריקההנעלה

 נסי סטא תנא תפל וטמא מל"ץ מהור אלו ושטיפה מר"קה לו ו רלא ליה סני שנירכלי
 :אייינלמג::לבך2 . התם כדאית' תפל ומהור טליח טסא דאפילו למרין אנו ג'כ וספירושו כיון ויפה ז'ל הרבדברי
 %!;י::"י~הסיי"י אפילו רהחם אשמעתיו לי קשיא ולדקיי שני טכל' כין ראשון סכל' בין לתוכו שעירו נחשתכלי
 בש א2,הא' שהש %י1ילית אסור אטאי תפל וטהה- סליח ממא הקה שאינו בק-ושלמי שס אמרו שלא הנעלה וצרק- הואבולע

 סתם אסורנמי ונ ,לסעל" 1 :' ו לטמה כולעיל הט כמערההלתוכו
 לוה סגי ולא אסור רכולו משמע העיטור בעל הרב כרברי ושלא . הגעלה הוא וצריךהוא

 בקליפה'ואיוי
 כוצף בפ'

 טלאה אטררב צונן לתוך כחם א"ליגורבושטואל צולין כלל בוה נטמם דבר'1 ואין כלום בלא שהכשירהז'ל
 התם הלכתא ואשסיג,א גבר תתאה אטר ושטואל גבר רחל בר מרי רב הבשר כל בפ' נרם'נן סלח של חםולענין
 צרןי אעו רלמטה ויתן גבר תתאה ראמר כשמואל לקמ.ה אתא נבלה ב"ןי בהרי שחוטה בשר ליהאימלח
 דאפ" ק'ל ועור . התם כדאיתא בלחור קלשה אלא וקיפה ורומכן מרן לאסור הטמאין ליה אמרררבא
 אלא צרק- שאינו סשמע שומן בו אין אם חם לחוך צונן ואלנ ככשרם סר4ורייתא אסורין אלו כל כלוטרשלהם
 כרותת הוא הרי סליח ה"ק דשסואל קיי'ל רהא קלי4ה של בציר ה"מ הוא בעלמא ז'עה ציר נ'ה בפ'ראמרינן
 אינו וכשומן שמן כחלב ספעפע שאינו כל וצלי דצלי דגים דגכי ואע"נ כנשר הוא הרי שרצים רבשר אבלדנים
 ג"ה בפ' וכדאמרינן נמלה כרי נמי אי ליפה כרי רק אוסר אטרו בדוקא לאו מהטסאים צירן כהנים בתורתסרבינן
 בה נצלה אבל בה שנתכשל אלא שנו לא שסואל אמר ררשא ועיקר הוא בעלמא אסמכתא בצק-ן אלאצין

 הוה עוברא רבב"ח ואסר לג'ד שסגיע עד ואוכל קולף אהא הבשר כל בש התם ואקשינן . שלהן וקיפהלרוטבן
 כחלבו שצלאו בגדי יוחנן דר' קסיה דסעון בכנישתא איצטריך אמא' כלוסר מרשסואל ייה וליסאדרבא
  שמג"ן ער האוכל קולף ואמר יוחנן לר' ש"ויה ואתו אלא צ'ל היה ולא פשומ רזה רהטסאים דרשאלאיתויי
 וא'ג מפעפע אינו שחלבו כלו' בכחוש ואועמנא י לחלבו דאטר כרותח וסבליעו והצ'ר הרוטב ספליטשהסלח

אסאי



 הבאבדק רשושון שער רביו%יביטז הביתמשמרת 4 הקצרב"

 התערובתז בית היב'עיהבטע התערובות בית ךיביעי שית ככבנ; אייהמ:

 רי מ !יעח ע.כ צ ):6סר מק'יסע סתןכטע6 מס ססך מטמ) 6!מר ססו6 ו", )רנ, מט)ס הנמע ךזכייעב *4וב:ך אלסעיה''יןהמרא.ר,.י'הסחומו

צ אעו למעיהדיי.ה  'ייכ6יי,שיימ!'ח:,יןסאמליןלממה אעשסורדקאס!

 י5-%;גא5 יג ש ןישםשש

 ם עךנן:ן,,ן,,,,.יי..1,ן'-',-,ען, ש 'ן' י%ן,שג,"ן "ין,::ןון;. י י גוי ,';ןל'םי11,':ן ,;',15,,י,
 8י: גצ6ץ י'"י' י.4י כןצזגאעי ןי"דברי%י ננ'67 נ)וס6 ריס מ "מי67מי.חג . 6ס מכנה! ותיכ7))'
 141(;י1 י, פגי" ב,::'פ2; ,ויי,,,.,, ,,,יןן,,; ,,,.,יי.,,ל,ין,

ש '"4"וו""%נזין דאטר טאן כאחת שנים בשכבשו פתךיאסד :::נ צ ןם:ג %ם ןנ:ךל::צג י4;'י;י'י" התע=-ן;;נ"י'"מ' 111 5'"11,ן,,~,,ן;,1
 ם ס6:ייי(ס טקיי,זכש קי תתמה ש י כגתיצצהנהנ6בי,':ישיהןן.,(

 יננ םס
 הךיוצולן 5שש,('.ךייו.יי,ן'ייי':'יל'

 זיייןי%ייז,,ו 2צץ-,,עןהן%)י:עי:,"ן ,לן%:ןישש,,יי:,,","שן% פ(ש"
 8ןכטייין"י(ן'יננךן2ש 6-,י':, 'לנ בךי :: ממי ב:ן נצ:ם ץ צק%צצצנ

 שךעק 1"6 ",6נ2פ1ם
 מ'.
 שנ)וש 1'.י,ייי י', "י, ,''"ן'ו' :. """ 'י: 'ך ::::י:,ין:",י",,יו'י,"יי"שוולו1זם'שש שש .,.ן,.;יוו,,,(ייוש יין"ויןן.,.,ון,.ןיי(5ם1! םפ ייום יטך בןי-יגנ :ד:נ:בצ.צנ:גיגג '

 6יי ע"יניעי יס ייעסיסי"י ם:ךצ::צצ::ססנ%:נבב:מג
 צנ צ יצךם ט %צ :: %:ני צ גג;%הנ :ם' םנ:"ב;צ:ןס

 צג,מצני
 צצ בש':4צ שניןן צק



 :"'י". :;:1.לן;ןו1י,1,:י"1217,1ז שש4ם ש5 ין'ימימייין 5ןינסען מג: יההדנ ות 5 ה1"2115 א יי~י,ן".(1, :"ךן..' ייוש'יי'י1,.,,שם[נייים מיאפג6 יטת 3חפ" רוממזבתזבדעי יצחמק
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 המת ברק ראשת קר רבוי נ2-ז המתאמךת 6א"1

ששש8שמאאששא א 88שא
 ושאר רחלבא נסיבי בו שמערבין לאחר אבל בו שטערבין רברים ושאר דחלכא נם'וב' בתומ שעיב קורםחתם

 והילכך מלחו טחטת הוא נאכל שהכמכא 1"ל הרמב'ם גם וכ'כ מלחו מחמת נאכל שחוזר ער אותו טמתקיןהרברים
 ראסרינן נסי וההיא בע'. קליפה רתקח 3לי אבל צונן חי כלומר חי וה"מ ליה סנ' בעלמא ובהרחה צונן לתק- צונןהרל
 הוא צונן ח' אם פירושא נמי הכי החיצון את יקלף צלי ואם יריחנו הוא חי אם תרומה של כשמן סכו צוליןבכיצר
 צולהה ואח"כ צונן חי כשהוא או חם כשהוא הצלי את שסכין הוא הכי רטילתא ואורחא . הוא רותח צלי ואםידיחנו
 הוא רת'חתווהרי הלכה שנצטנן דל-חר ליה סני נהרהה הוא אף לכמכא צוק צלי נפל אם והילכך * ז"ל הראכ"דכיכ
 רשיי טרברי נראה פיל" ביה דלית אע'ג בתבל' מיתבל ואי אסור פיל' ביה ואית דאמרינן והא בולע. ואינו נסורכצונן
 חרא לנריעותא תרתי ביה ראית ד"'ון אסור וכוליה טפי בלע פילי ביה אית ואי הוא צל' ואם כלוסר . קא' דאצליז'ל
 דאפילו פי' התרומות בעל הרב הרבה.אבל בולע ומתובל צלי וא"נ מובא, בלע שלי בה ראית ועוד י הוא רותחדצלי
 אי כצונן צונן אפילו אוסר נמצאת כן" אוסר אתה שאם עיקר ל' נראין ז"ל רש'י ורברי . אסור פילי ביה אית איחי
 'פה בק4. לו ססשק השך פיל' מה רית א' אפ" הוא רתקח רילי כיון ז'ל רש" לדברי לך קשיא ואי אסהק פלי בהאית
 הכמכא יבתוך יונה הבר שנפל כל י"ל נתוכו כמתכשל להיות חם לתוכו שנפל 'ונה הכר ווהר רך הכטכאוריא
 יוער אלא העליון החם את הוא ומצנן נכר דתתאה צולין כיצר בפ' דאסר כשטואל וק"'ל צונן לתק- כחם ליההוה

 הכטכא בתוך שוקע יונה שהבר ואע""י צולין כיצר בפרק התם כדאוקא בע' וקליפה קצת כולע אוהו סקררשתחתון
 יונה הבר שנפל כיון והילכך הנובר הוא במקוסו שהוא דכל חם לתוך כצונן אינו 'ונה הבר על צף הכטכאונמצא
 הבשר כל בפ' כנ"ל.נרסינן ליה סג' בקליפה לגוויה דנפל יונה הבר ומכ(רר הנובר הוא במקומו שהיא הכטכאבתוך
 א"ל טאי רחלא אסור ליה אמר דכטכא כרא בהרי רסילחא כדא לאנוח' מהו נחמן טרב יוסף בר אמי רב מיניהבעא
 . ניה כע לאימורא ליתה והאי בשלה ל~הסורא איתא הא' דמילחא כורא עלה- הוטל למ שנא וטאי רכוששר
 ויהיב בעין עליה וקאי לסילחא מכמכא נפיל רילטא חיישינן רכסכא לכרא סטוך רסילחא כדא מנח ראי ז'לופרש"
 וליחוש חיישינן לא בעיניה קאי לא לגוויה נפיל דא' דחלא כדא אבל בב'ח למיכל ואתי בשר בקדית טילחאטהאי
 ל'תן אסור שיהא סצינו שלא הוא ותסה . חיישינן לא הא' כול' מעמא ביה דליהב הא' כולי סיניה נפילד'לסא
 הלכת לא דע"ז בפ"ק אמרו שהרי 'וכי-ו שבצור זה.וקדירות לתוך מזה יפול שמא גז'רה הסותר דבר לצר האסוררבר
 מפני פירשו בטז"ל והר"ם חכסים.ור"ח בהם חשו ולא זו בצר זו סרירות שתי ששפהו ונכרי ישראל וראיז מ'כךךלצור

 קאסר טא' ושד תמה של דבר זה נם ממנו לשאול כך כל כח בו אין החלא אבל שבצרו רגמכה את שואנשהמלת
 האי לוסר לו שהיה ועור . בע'נו אינו ונם שואב הוא ממשו לא שואב שדוא אעפ"י שהרי בעיניה לאטראדאיתיה

 הן סבליעין כן גם החריפין הדברים ושאר 'ותבלין , שאיב לא והאישאיכ
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 ללץע 11.,"1,,,ייש,'
 1.ואןי.ושרשל הה ם % :1 17%':% טלחה סחטת נאכל אינו שיהיה ער להבליע כרחהח אינו והטליחומבליעין

4ייונסןיי,ש%%יי-%-
 " נ''ן'"''''"ו

-  
 14י' יש ג,ג"גסג'1' ס!ס!'!""",סן!'ע" רותח השחיטה בית סכר דרב לא או רותח השחיטה בביתפלוגתייהו

 שהא

 ק ? טפעפע שא'נ, ')קזיוס ,ח ג% %::ו7 וככר לו ורי סריח ולפ.כך צונן השחיטה בית סבר ורבכ"ח קולףולפיכך

 י:':יפ':'"ע 1"- שי 'ןה בעצ":ום" י'1שיג': מע נפ1א נ15זש יי,ן'ן'"י: י:1ן'ןיניך.
 ב1הי74ן"% מ,:;,%:פ %נמ ולא סנוקכת ר"רה שנא רלא ז"ל הראב"ר וכתב . רותח בה לאכולאמור

 : ;גך'ס " נש!'ק בקערה שעלו דגים התם ונרסינן . בשר בהן שסלחו הכלים בד'ןהשלישי
ה9"

 השליש" בבית בחלב בשר בשער נתבאר וככר . בכותח לאכלוסותר
עח

 שחתכו צנון בכותח לאכלן מוחר בקערה שע4 רנים הלכהא דאכ" משמיה חזק" אטר הכשר כל ב% התםוברסינן
 קילחא . ואמל פשק'ה לבי גריר ואבטיח קישות אבל בלע חורפיה ראגכ צנון ורוקא בכותח לאוכלו אמורבמכין

 ניכר ואינו רסכין על קורש ששסנינות לפי ז'ל ופרש"י דס' שפק- ל'פחא בהו פהן- ואי . אמר רסלקא שריולשחא
 כן שאין טה הסטש טן סקכל שהוא לש כמתת לאכלו אסור ולפ.כך השסנינות טלע חריף שהוא סהוךוהצ%ן
 הש רסכין פמ על הכירש שוטן דטשום איתא ראם לי ותסיה . הטעם סן אלא טקבלין שאין בקערה שעלובדגים
 בלע דצנון חורפיה רטתוך ז'ל פרש"י אחר ופ" הסכין פמ שעל שוסן עליהן נתקנח שריי שרו אמאי רליפתאקילחא
 קועךות לי דקשיא בעיני מחוור אי% זה וגם . צונן ובלע סכינא פלש נמי דמכינא רוחקא ראגב טרותחין סדגיםטפי

 שעלו סרגים שנא וסאי אסור אמאי רצנוןנטי בלעי.ועור ולא בלל חריפי לא דהא פיסקיה בי לנרור צריך אסאיאבטיח
 . ש9" לי נראה דדאשון והפ" . ווא נ'ט בר ומט טעם ה%תן מן אלא בולע הוא הטטש סן לא הוא שאףבקערה
 בי ט"רה בעו ולא כצנק אמיף דלא וסשום כעו שרא דהרחה קאמר לגסרי לאו דשרו דקאמר דליפתאוקיהא
 צונן ואפילו בו שנחתך דכל דפשימא לם'מני 47ה חשיבא לא דהדחה שרו דליפתא קופל' קאסר ואבטיח כקישותפיסק'
 אלא ואינה הקליפה מן היא פחותה עומרת הדחה בטקום ואכמיח קישות דגרירת נשק,ואע"ג לא הרחה מ'ריטתוק
 האעצר את בהן סב4'ע שהיה שבן רכל היחה בהן  לעעיח וא"א הן רכין ואבטיח  רקישות ומשום בעלמאכהדחה
 לאשטהד4ן אלא לה חשיב קא הרחתן צורך משום לאו הכא לה חשיב ואפ"ה הרחה בסקום גרירה הצריכןלפעך
 לה מספקת הרחה ואין ירח% ווה בטהבעא היא מושכת וסילקא לא הדחה אבל הרחה בסקום גרירא להודעכדינן
 בהדחה  ולפיבך בח אחזו סם% מונעח הלפת שמתיקות בהרחה שרי ליפתא פתיךולי ואי כצוק  אסורהולשכר
 ההא רמילקא הא ולא רליפתא רקופלי הא בהלבות כהב לא ו"ל אלפטי והרב . כנ"ל רליפהא כקופרי שריבעלסא
 שחתט צנק דאמרינן והא השטיטום לטה ירעתי ולא השסשן ז"ל הרסב.ם תם . שרו ליפתא בהו פתן- אידאמ-ען
 רוזם כדאטרינן בשרשריא מעס כיה דאיטעיםליהקשלאולטז קאמר לנטרי אסור לאו בכותח לאכלו אמורבסכין
 האי רבא אטר אלא הוא איסורא לידי דאהי היתיא סוף סוף רבא א'ל . בלע איסורא יהא' כלוו הקקיראהא. אבי אמר מ,ט ואמרינן . בכותח לאכלו שתר בסכין שחתכו צנון רהזה בה לאכול אסור בשר בה שמלחקערה
 בלא אפ" לשל ליה ושר הכי ליה ראסר ואב" . שרי בטעימא אלטא . ליטעמיה אפשר לא וה4ו ל%טעמיהאפשר
 נטילה כר' או כולו טטנו נאסר כסה לסיטעם'ה קפילא ברליכא לסיהי צריך ועד"ן סברה מרבא טעה רש בתרסעיסה

 כן ראם ליה סני לא רבקליפה שכהב ז'ל לראב"ר וראיתי קליפה כדיאו



 הנית בק ראשת שער רבתר ביץ הבקץמשמרת 8 הקצרגית
 ס,מו יעי" ס"מגר לגי' טסעמק ":ס מ6 ס: הכותב 14כ(ך : ~;י כמ,גס ס1,)ס וייך !סה, וס יגו נסקר1;0נ שבן עוך סמע"ע',ולשנך~השומן
מ ,י ל:ישי 16סי.ן ניל ט! ס1מט 1גן ;מ1ס ו")ג '"ומייס 1.ס !סה, ;ת13ס 1טממני ;ק1,גע ;;נוע0 יגרי1 ג;) 61ין ומ;ריט י0,6גמ"7ס ?.י 'וי ע.אן'ל1 -  ס1סף ;ו: מ,עס וט1מן מקומ1 06 ';ל ",.1 ומ,י :0יס ע, מ:1;ג1 1יף טמ ג;0מ 1;61מר,ן ק,'סס ")7' קא ,0י ס:ו6 מקוס 1:לק גד 
 ט, ממ)ט 16 טגנ,זק ;ה!ט ממ!ג י1הר מקע;ע 6;1 ;מוס ;) ני נגגו שש'פגד.הי

 "מנ.ע על 161נ, ק1,ף סתט 16מל,ן ;'ו ," %" ,ס,;י ע.קר 1", 1סו6סון ני
 ג7' "!" 1,6 "ט יגס!מ" !נ'ו גו' לפ,נג .הא,סיי

 רכמכא לכרא רנפל גוזלא בר גב' לקמן כראטר בהד'א הכץ יימאק , : ",,1 מ ר.;י 6"רי ש1 שב1 דילב נלייוי
 קאטר גדול אסור סתם אסור סדקאמר ש,ס אלא בע' קליפה צל'אבל "0ירין סיו !6 !;1!ס 1סי!ס גל' אפ.'כואש לגנולאס,ו
בל

 מושך הוא הרבה חריפותו דמתוך קאסר לנטרי דאסור אומר היוזיז'ל ;0"נס ה:; י" " "'י יין גנךגמש הרב שאמרה ליה.ולולי פניקיםקימ תל. ל; י ט,:סן2%ס שן נע' י גו"
 שעלו מרותחים מרנים בולע הוא דמפ' ז'ל  שפרש"' וכטו בכולווב[פעפע מס ;. "1מו 6ני ו;71 . ;"0נר ;, אינ1 שנ1 החיביל
 סמ" 1גביש6:" ("ן הר,;ג "מינהלנג בנטילת תקנה לו הקהה ואלו . אמור כולו קפילא ראיכא וערבקערה ים :':ן:ט "קןג ::ה :::מקן:ע:נע

מ-

 דדברים לך ותרע . ואבטיח קישות נבי כרקאטר בהריא הול"ל
 בםכינא ליה רטהתכי סשום חלת'ת של מורמ םראמרו בלעי טפ,ן-חךעהן טס1" ";"ס ס;,,01 ",ג מ1;ש"ג! נה1שה בהסהשי

 . כנ"ל לגטרי לעולם לאוסרו עליו גזרו בסל סבל"ע שההריפותדפעמס : )ס!;סט ם4עיינן]ן:  משום אלא מקום בנטילת להה  שרו ולא ליה אסרי ולגסרידארטא ;"מ'י ססממגי 6," )0ע5ע ן7' עם(%51:מ
 חטץ והקעך א,סוך נבאךתתח ,ע סינ01. חקא שבז שך;1'(יאיאס17'עתש

 שנוגע"
 את טכסה והרוטב חס רוםב בתוך וההיחר שהאיסור ברירהשנתבשלוט!גביסר, בץ הפרש יש אם בזה זה

 שנתבשל יך הנשה גיר בפרק שנינו . בזה זה ונוגעין חסץ שה! אלא שנים את מכמה רוומב שאין צלי וביןשניהם
 אלא שאנו לא בנמי עלה ואטרינן . בלפת כבשר אוהה סשערץ כשד אסהיה זו הרי מעם כמתן בו 'ש אם ג"הבה

 0פעפץ ואץ כחושין  וחלבו שבו וקנוקנות שדגיר אע'פ כלוסר לניר שטג-! ער ואוכל קלף בה נצלה אבל בהשנחבשל
 רוטב שם שאין כיון צלי אכל שבריירה החתיכות ובכל התכשיל בכל ומערב הניר פלימת את מולד ריוטב םמ

 הפלשהלהוליךאת
 קו*

 בחלבו שצלאו נרי הונא והא"ר עלהה מפעפע.ואקש" הניר שאין לפי לניר שמגיע ער ואוכל
 דרב עליה ואקשיק . הכל אוסר'את בצלי אפילו דמפעפע.ולפיכך חלב שאני אונ'ה.ופרקיק טריש אפיי למיכלאסור
 שצלאו בנדי דמעק בכנישתא יוחנן דרי קסיה הוה עוברא רינא רב בר רבה והאטר טעזסר טי בחלבו צלאו וכיהונא
 כחחצ ויש י הוה כחוש ההוא ופרקינן לחלכה שמניע ואוכלער קולף ואטר עחנן לרבי להו ושחלו ואתובחלבו
 ביה סורה שטואל נטי הא דלכאורה בעיני סחוור ואינו . חלבו אה לבטל ששים הגד' בבשר ויש סועט והלבוהוא

 לכאח-ה מינה שמעינן ומתרצינן דמעץ דכנישתא מעוברא טקעדי והדר ומתרציי הונא סררב לשמואלדטראקשען
 בה ננעו חלב של סיעוטו בימול רטשום איתא ואם בהכין טורה ושמואל גרק-א דשמואל הא בתר שמעתאדכולה
 רכנ-טתא הא וא"כ רע"א כתרא % באדלהי וכדאיהא בטיל לא במינו דמין ס"ל יהורה כרי ושמואל הוא כטינו טיןהא

 אינו כחוש כשהוא חלב של ומכעו הזה כחוש רפ.י . עיקר ז'ל רת'ם של פו-ושו ונ"ל . לשטואל מותר היאךרמעון
 בנטילת או ובקליפה כולו את אומר אינו החלב את לבטל ששים הנרי בבשר היה לא אפילו ולפיכךספעפע
 אטמאתא הנהו רהא י ותרע אופר א'נו ובצלי מפעפע אינו כחישותו שטחטת ניד  שי  ביבצו דהו"ל ליה סניטקום

 סשום דשרר אסיקנא ואפ,ה רבינא להו טיאסר ששש בהן היה לא וראי נשיא בנירא נלותא ריש בי ראיטלחןדבישרא
 וק ז"ל. ריס%ן דעת בצל'.וכן טפעפע ואינו הוא כחוש "גיר של דחלבו סשום וטעסא דצלי כרהעח אלא אינודמליח
 הרמים רעת וכן מפעפעין שאינן להן שמנ"ע ער ואוכל קולף הבשר עם נצלו אם הרכא משום שאסרו ה;ךומותכל
 יהורה בר הונא רב עחנן ר' רהתור דסעון דכנישתא בעוברא טראטרינן עליהן ללמר לי ויש . ז'ל ריסב'ן ורעתז'ל
 אינן שעליה החלב לבין בינה המפםיק שעל'ה וקרוס שבה  ויבן  ו%ביייוו חוטין אלמא . הוה בחלכה כוליאאמר
 וכראטרינן כולש לובן דאסר הוא גופיה עחנן ורי הרבא סשום אסור הכוליא שעל רררום שאטרו ואלפ אותהאוסרץ
 כק סלבלוע הכוליא את חוצץ)ומציל הקרום גטור חלב הקרום ע"ג היה אפ" אלא עור ולא לה מסרם'ט יחהנן ורירוץם
 של חלב וכן האסורין ה;רוסות ובל נק- של כשסנו מפעפע שאש איסור דכל כדהא שסעינן הילכך י שעליוהחלב
 שממ וכן כחוש רחלב ייא טותך והשאר בעלסא קליפה אלא א,ש הבשר עם נצלו או נסלחו אם כוושהבהמה
 על מרומבו נטף צולץ כיצד פי שני בפסח וכראסרינן ק~פה טכרי קצת יחר שהוא סקום נםילת כרי אוסרין גירשל

 או שבכליות כחוש מחלב 'והר מפעפע אינו רהרם על שנמף כזה מקפ ושומן סקוסו את נוטל אליו וחזרהחרם
 אם דבשלמא לניד שסניע ער ואוכל עלף סתם אומרן היו לא שא,כ עיקר להלכה נ,ל ורראשון ניר שלסחלבו
 היו לא לעולם נטילה כרי אומר היה אילו אבל רגי אמרו להו חשיבא לא רקליפה משום קליפה כרי אלאא,צ

 לבטלן ששש צרק- רגשר עם שנתבשלו כולן אבל . סקום נטלת ולהצרזי לחוש ראף למו1שה ום'ט . סתםמתירץ
 שקבל, אחר ובצלי חתיכה נבי על איסה- נפל אם כור ולהחמיר להקל זה בדבר ויש ככלי ומבליע מולק-שהרוטב
 ברוטב ויש חתצהז שאר עם הוהר של רומב לתח- ס'כן לאחר חתיכה אתעה שנפלה אעפ"י האשור סןמעם

 שנאמרה אחר סחץרת עצמה החתיכה אין החתיכה כל לבמל אפילו או בחתיכה הבלוע האי0ור לבטלובחתיבות
 או הרוטב בתוך והיא חתיכה גב' על נפלה אם אבל נבלה נעשקע עצסה חתוה בענץ לסטה כותב שאניוכמו
 ריוטב שהרי סותר עליה שנפל החתיכה אף כמה או ניער מעם בה ליתן שרספיק וקורם החתיכה עלגבישנפל
 אמרו ז'ל סרבותי עמקית חענ"מ בענין למטה כותב שאני וכטו שה יפה ינער לא שמא חוששין ואין הכל אתטערב

שאפשר
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 מזיא שי ט ם, ('ן ע 5וימ צ כבהמ סיפא סרקתני רצלי כרותח אלא דלא 5חו ס,!ק ס ס"חט5

 יחיגלא'סמ
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úגáה á╞÷ ¢כזקו  קפ ג" ú 01¢לקל וáה úג╨á גץגá¢ ¢ץק

1ץ%הג,%כפג11"ג  פםלז% ם(לגפ÷([ם%קםג(5ג!

 ק1ק ק%(:דקקכ% דיגגכגúגñהáá םד╨:כ(לגגגוטפ 1לקק זהזוק
"-!
 .כ' :╨גכג," ,"" ,גט.,.

 '╨╨1ל1~
 קף4 ,גט,,קגזק ,,כ. :.."ה.

ñג╨::íח ץו סגוז גלץל ךי╨ הסá גלי ז╨¢לוק וםו íץלה ¢áג(כגך כג¢ג  הד:ד╨ג╨טץק

 íץיáם.יך,

ףפקל  %1ך "קקפ ,לםף1 'ט :גגכ
הו¢╨*ה¢ג¢÷ ╞áהץם áñוז הם 'וñ¢פץ גñה á¢¢ז ג¢לו הם ה¢גá÷╞גל"ה, ה¢ג ÷ ú÷ñץג ╨כזו" ם'ל גí גגכ זקג ╨ד 

á;ד╨ץ1טץזל:5:כ:7הí כק1, קםק "'11 םג"'  %%1 1111╨1 .,;כג,.:כק .,ג╨"ז"'111;.ג'ככ.: "ג'"גכ,ס;(!,',"'51כ,
í  ג ס:¢גק:ך ÷á הגגגק כל ¢úגג¢ גףם ¢זñגוהק óו וג¢

ק ג6"4 לז'" ג  ג╨טךí "ל " "ל 

╞חי  ,1"כ,גסקá╨ג2ך'1 ךל כ:╨ !פ! כל÷ם זךו ו¢'úג¢ ץםá ו¢זñגו ום ץםá גגהז ום ם"ו÷
לפ╨  !:ג:",גגג"פכ6ק'ך" "פ:ד:ץה " ""ñ "ג ג ú╨:ט╨ñ::פ הג╞ק זúםגהúל וםז ÷לךפ ¢חםג¢ז

:ץ':כ"4ס - 
כ ג"  ק4קáגק כ1:":ג,"":,;;7ג"כ:ם"'" 

ום  ךט:ל . ז!ñ" ú כ!ñ╨: ךף╨:72:ך╨5: ג: * ול1╞ וñץל ויגו¢ הלגלם החחף╞ הלז¢ú¢ úזך וה
הק÷ ק-Σףק  ÷ñךפ╨ק ךץלú╨ז ז╨גו ó¢ךפל !זáקחם הסק ,ג¢י ג¢לדם úפ÷ךז íג¢ףñ ך"

כ╨╨¢╞ ד╨¢ הגגה "גñףז ו╨קגםי ו¢úי וםגםם íזקל ÷¢זץגק╞
áהכ"זם ¢ךזםי הל ?

וחגזי  וזהה
 úíה"¢לו╞י
 זה╨ג╨ וםז÷םז כ╨םסו ג¢á "ףוז גולá ץזםá╞ ╞לזץז זáú הק╨ףז¢ Σ¢ץךגל ╞זקוá הק
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 פמט פ : ::מניגי,ון%ןןו'ן'גן"1' וס'ד בששים לקה והוה טשעריגן ועצם בשר בריי ועצם בשרקסבר

 ייי ןוןו ן,י,ייון . י;,.;,י.,:.י;פ1.ןהן:ןן
 ,יי:-:קיבן:י

 יך.%.,ן:שנך :ן,ל:'1,:':
 '''". ''".' ו', ם י 7"'י" :י :י"י :י'ךי:י(.יי' י""ן,ייי'יי' 1ם "ך'ך.,1,ויי 5 ',ןיויי:ין:ל ':ן"ן '.ן י'ו .11ןנ", 6יונס ןנ"::':י4 גסן ט"ה :%ושסיטג)לנוש רקלופי משמע אדרבה האשהי עם מצטרפין אשה- קלט' ראין משמעביו'

 " '"י" "
 פ סר" מ:פנפ:לסגן,6ס צ שאין ואצ'ל האיסור אה לבטל רייתרעם ה קליפ'אלמא

י4';י'.,,':11,:י:יי
 יו, ע.,-, ?ז"ך;י,י'יי';י%יי;"יז,%,י;," ש

 1(".'י',-
 ::ך :'!

 ז4 6ס"גק6 הע.ן )קמ,ס זעוס6 )פשוין 66 טעק ג, המוח מוח בהן ש"ט עיסות ומימ * ההיתר ש שמק היחרש

 הכל רברי חם להוך חם אטזסר נ"צ בפ' בפסהים צטה,גרסען והחם למע;" שהשנן ובין לסמה וריונן למ4שרוקם
 וק"ל * נכר תתאה אמר ויטשאל נבר על"ה אמר רב חם * וצונן צונן * הם שתר דקק צונן לחקי צונןאמור
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 מס
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 לש ייי י"ן '""י:(נן
יג')ס ר%'מור מ; מעם זקבלר, מחמ' כולה שנאמרה סםן"ק םיקי,שאןו,נצגשיג"שסןנש
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 ך(תי ינן%ויינ":%ך."
 גוז:%םיןפ,:(:ןגזייייוגו ונ:%%2י:ה"מגזק יין '"-,,ייי"י:_ו'.;



 חיי מת18 הנית משמרת התערובתז בנד8יני הבאברק
 1:.ןן"ען 11"י"י"פי'ל ;'ני "ןג%י "ק.ן" 2'ל %%נפ,%' מש 4%ע:; צ"4'י" ,"'י:'::!מאנזוג,

 ננ.יןי:: יאן'יי וי:י. לני גן ע' ,ו"'נג"נ6וך, 'לפייחיר האומרן )יס ימס ,6'ג)6ם'יח'ט'מ
 ן, :י:%ינןיי,."',יןי'י 5ן:י11ן,1,.,,,י,י,י.,ו'..-י'.י,[

 1.'ויפ % %;11ש"4 ין'ן,ן

,.,,ין,י,ן,,,.ין.., 1% ם8 88אש88
 ן,לנן5יי 41נ:ט :ג'5 ::: גן::ו.,:י:וע: (!1

 ט נמ::::6מין טי מומ ננ ז כל ט%י י'ש: 'סין,סמגעיי'י)סומ'ש יינ', גגו5%)6
 ( ':':ן,, 41י.1ללי!ה ":,.יי.,ן.י;;"ן,ן,י,ןק:5:מן ,י ,ן::בינן."
 י: :מי ימנ ממ! סמ"'!כ 6ף ין6'? "ס צ,י אמור לסוחמו אפשר רב וםבר ואקשינן . םותר לסוחמו אפשרחרוו"הו
% "צ סילן סעס נבלה חלב שרי אמאי חלב אסור לסוחמו אפשר אמרת וא' סותרחלב  ש * ס גק 
 6"ממגמעיגימ 6ט,י,י ד ן ונפלמ ונסחמ יעככשר '.4נמי
 טשוםביורה " ואוסר נכלה של לבליה

 ררי'ל.
 . במינו מק

65ש5
- , יג'טק66עי'ס ימ" . געש "פ  

 וק גג;ע;ם':,הנבץ1:בט::מ; כעץ אלא ההיתר  שאק האשורין בשאר כן שאץ סה וכם'ש שאסרוהבשר ילעי ,ויי, פמ%,,"ןל::; ;י.,:יייי,ן.5"י,]יייין,,ין"2.,ין,יי.י,י,,י.1.ו
 ,מיס ~סמו"ע סמתמן "ן 11י 6שיס ןנגש קקיגה שךשא בנל אתהבשר ואוסרק בבשר וחלב בחלב כבשר וה"ז שאסרוהמק
"ייש בשאר טשא'כ בטיל לא במינו סיו ראמר יהורה לר' בכלשויאוהיהלב
 ולפיכך בזה כיוצא כל וכן שאסרה דם היא כאלו אלא הדם סן טעם שקבלה ההיתר חתיכת רואין שאיןהאיטרין
 :%:עם שבשלן ז'::ך:מי:שחלב ףבשרוי כל ב% זך::ה:ן:;ן :ך ךט:::: ע-ללוגדן
 1בוס

 נם עי
 ששים כרי מים בקרירה שיש כיון נכלה כבשר אותו שרואין כלומר האוסרו כדבר אהזו רואין אלא נכלה שלרומב
 במים נבלה חתיכת בתק- שנבלעו הם'ם שקקזרו אומרים שאין יהורה לר' ואפי מותר הכל ריי הנכלה אתלבמל

 * וטעטאמלל ונר מעםט','אעפ"י נבלה בהבשר מח (חאנ
 המלח את רואין שאק לפי האשורין בכל חעמנ לס'ר ואשלו סותר הכל המלח כסות בשקור כקרירה ששים יש אםאפ"ה
 אחד גוף חזר שהכל בחלכ בכשר טשא'כ שאסרוה הנבלה או כדם אלא עצמה סהמח שאיסורק ע'א שלכסלח
 ביורה אין אפי שבלע החלב לפלומ שיפסיק קודם וסלקו וקרם חלב בתן- בשר נפל אם שאסרנויולפיכך כט איסורשל

ששש



 הבק יא"ת שער רביעי ביתשרת24 הקצרבית
 ואמאי מעם בנחהן ראשורא מ,א ולו רהיתו-א חמרא ואין גף'לא ומעמו הבשר כננרששש::ייקןי:ן

 נבלה נעשית עצמהחתיכה אלא כאן ואין בשר * 3(3(שושב( של סוקבשרש'נירשנס'ן:ל

 אי אחד נוף ונעשה הכל שנבלל בלח לח כשנפל אלא על סומכין הוא כטה 'רענופליטתוולא .שי:::'גל:ני

 בחתיכת מעם שנתנה נכלה חתילת וכנון ביכש לח נמי וכמו משש'ם בפחות להלאפ"הקפילא :ךגין:יי
 עומד בפ"ע וזה עומר עצמו בפני שזה והסחומץ המרוטע לפלוט שיוכל ער לסלקו  המשקלא :7 ::ישיי1:עך  כנון כיכש יבש אכל ככשר שנ%ע הלכ וכמן שחוטה אם א% ח"ה ה'ה בשעי שדשייזבאי . נשלתיהאשואק
 הוא קל חשבון לש אלא שסלין שאין שאובין ומ'ם . לא ואין קפילא שמעמו אעפ"י שבלעהחלב ס.נ: :ושא.:י ימד81

 שלא כגון לבור שנפל נסך וחן : ררבנן בשאובה שההילו למר אסור אפ"ה כלל בשר מעםבן 1סגסי1נדודינה"י'1
 נתינת כרי שם נפל שלא דכל שעם נתינת כרי שם נפל שפלמ חלב ומשום אמור 4ןחטואפשך :סד . יהק. שא'11ט.
בעיי

 בשיעור אחרים לאסור חענ"נ לוסר בו החטירו לא טעם אמור הכל ולפיכך נבלה כחלבשהוא ,הן:: א.
 רר' אליכא כמשהו אסה-ה עצמה שהיא ואעפ"י כולה הבשר כוךעור אלף בו ודשאעוי::נ:גדנדם:*ד

 ::ן:ות
 י~ןי

 ל% רהעעירא וחטרא במיל לא במינו סין דאמר יהורה סן שטעט משום יהורה דר'ואליכא
 בבת בשפע רהיתירא חטרא שם שנפל כגון רא'סת-א טיא החלב כל את אוסר שנפלט(ק(קלב יפנע1 1דא':1ודד'חי

 בטערה א"נ לגבחהה דאיסורא מיא מעם שבמל ער אחת דאמרי ולרבנן סינה שהוא מפנישביורה 4מ:סבטש:

 בבת כנופל פוסק שאינו קילוח רכל פוסק שאינו בקילוח בחלב ששים שיהא צריך בם'ל במינוסק נ: ::ן:"וגמי
 בלול המחוטץ שהרי הרבה החוקי( אלו ורברים דט" אחת הבשר שאץטעם ואעפ.' החת'כהכשיעיר:מ:ן:נ.::

נחי
 הקשה ועוד השכק לש אלא מהמץ שומ ואש"ה הוא לסוחטו אפשר לס"ד בחלב ונרגשנסעם ?'וה ,הוו שט,
 אמר ע"א בשילהי התם מראמרינן ז"ל הרסב"ן עליהם שפלט החלב טפני שאטרנו וכסואסור ;ובו.צגייד::
 את ריא'ז בזה זה וערבז שמזגן כוסות שתי 'וחנן רבי הרטב"ם רעח וכן . נבלה כחלבשהיא ממי:נג::ך

 אותו. עליווטבטלע והשגרטיסרבין אינו כאלו ההיתר דחענ"נ בחלב בשר לגב' וק%'ל ידלהמלג:בה:א'יי
 ולא תרוסה של ואחר חולין של אחר מסות שני פירוש ואע"ג אסור לסוחטו אפשךוכגן'ך שהא'סי מומנני

 שערם וניבעי נאסרו ככר התרומה שבסזונ טש אמרינן רנרסינן ה-בנן יהורה ר'דאטלשובה נרש:דינג'עננ
 לפי להם קושיא אינה שזו נ"ל וס'הו . היין ואת לבטלן לסוחטו ואפשר הבשר % בפ,רלזם גשש.'פנסלהלשיס
 'ש::'ותמ

 י.שיס
 וכטן שווין כוסות בשנ' לההיא פירשה ז"ל יצחק שרבינו על שנפלה חלב טיפת דתמא היאו,נא' אהד

 הכא ששיס בעינן האיסורין שכשאר ואעפיי תרוטה של מינה שהן מפני החהיכות כלואומרתעי:::,9י%:יי: בכום וכן מים לונין ושלשת 'ין אחד לונ החולין בטס שיש העג'נ בחתיכה טעם שנתן כיוןהחת'כה * נארש יא.4%
 לנמרי ונפנמ נפסר שה%ן לפי קים חלקי מתבטלבששה טעם שיתז עך וחכ"א ידץויה ,_וז.נ.ן.,גימו"תראלאנלאתר

 סה בה נגעו פגם דמשום כיון והילכך . סים חלקי בששה ואמיקנא . ובקיפה ובחתיכותברומכ
 סקום רסכל שבו ניין התרוטה שבמזוג המים נעשה אם לי . אסור סנר ור'י סותר סברי דרבנן פליגי לסוחמובאפשר
 כק אותו ורואין שבחולין בטים ונפגס סתפמד זה הרי כרבי רבי קא' רהתם חרא יהודה כרבי בהא שילאפ"ה
 וריאביר . מים לוגין בשלשת בו טעמו עמר שלא חלש דאסרי 'וחק ורבי חנינא ורב רב איתמר דהא ועוריערה
 בחתיכה בלוע באיסור אלא הענ"נ אסרו דלא כתב ז"ל תרווייהו ראסרי לקיש וריש ושםואל אסור לםוחםואפשר
 וסערב יוצא זה אשור ממש ואין בחתיכה מעמ שנתן דכיון קיי"ל ואיסה-א ושמואל רב וכל שתר לסוחמואפשר
 אבל עצטה כננלה היא הר' בזו אלא האחרות בחתיטת הלכתא להע יוחנן רבי לגבי דשמואל שכן וכלכרב

 אעפ'י בהן וכיוצא במים מים נטי א' ב%ן יין כ%ן בלח שכן וכל יחנן כרבי הלכה יוחנן ור' לקיש ורישכשמואל
 ריתר שם שנפל כיון טיעוטו טחטת נאסר שהראשון שמואל לנכי רבים יוחנן ור' חנינא ורבי רב להודהוו
 לכמקו שם שנפל כהיתר לגמרי האימור בטל ונתערבה חענ"נ בחלב דבבשר טות%הו קי.'ל הילכך לקישוריש

 עכשיו מעורב האימחי שאין ונמצא בראשון שנתערב "כסו ן לרקרק יש האשורין בשאר אסוהומירי לסוהמודאפשר
 מאימור שננלעה בחתיכה משא"כ בלבר הראשון בהיתר - משום לאו אם נבלה נעשית עצטה חתיכה בהן נאטראם

 וסשום בסחומץ וכן מרומע כגון ביבש 'בש הדין וכן חוזר המדומע אין תרומות במס' סדתנןדאיכאלמירק
 אטאי כן אם חשבו(יוא"ת לפי אלא ואוסרין קוזרין אינן הכ' אלא וטחסץ חוזר הסחוסץ ואין חשבון לפי אלאומדטע
 אסרת ואי חלב של ליורה שנפל בשר בכזית אמרו לפ, אלא המקוה את פוסלין שאובין מים ואק חשבוןל%

 . היא נבלה חלב שרי אמא' חלב אסור לסוהטו אפשר נסך יין רע"א נתרא פ' בשילהי ראמרינן ותו .חשבון
 ומא' ' ההיתר את רואין מים של קיתון שם ונפלשנפל'לבור

 קושיאוה:~
 בחלב ומתערב הוא החלב'הנסחמחוזר

 . בכל הוא סתערב נטי הנסחט והטיחל לגמר' שביורה אותהוללישנא וטבטלין עליו רבין מים והשאר אינןכאלו
 בפני חה מותר עצמו בפני שזה לפ' שאני בחלב רבשר י"ל דלא ראע"נ אסרינן אטתניתין התם לה רמתנואחרינא
 כנוף להיות חורו ולפיכך אוסרתן ותערובתן מותר עצטו ואטא' במוף אפילו אלא תחלה סימ של קיתון שםגפל
 שאסרו ער עצמו סחמת שאיסורו איסור של אחר דאטרן הני בכל נימא האימורין בכל אטרינ; חענינא'

 בשאר סשא"כ לוקה מזה זטץ וחצי מ(ה זעע חצי שהאוכל כולו בשיעור ויאסהי אשור חחיבח נעשה עצטוההעער
 מצטרף היתר שאין לסעלה שכתבגו כסו רא'סורין התם דאסרינן ועוד חשבון לפי אלא אוסרן אינןואסאי

לאיפד



 נ'תהקצר 16 ןק הבית משמות התערובתעבנדעי הביתברק

 %58ם 1"11ןג11%2.י%%שאצ%1ןמ
רב ט:ימלבלו "'יי"י "ריזךי.ן;ס.י:י"

 "ל"יסי."61(',ק ז

 די."ב:י ;יה ג :::י 1~י:5עו5;1(;1
 11ע;נ! ,:,-'ן",,:1 ,ב.:'ן,.'

 על%*

 י י
מין כליטן חטגיסול6

 ,ל" ו0רסו:יסגסי ססיכמייר'
 שיפשיי'. צ6 צ גס""יוין:ימג לי לטה יאקשינן . שהזטינה מפן כייע היקין

 ייקה5ע%:': 'י:ג," "";ג:' "'ן :לב'י
 1;141 %; ; :' 11ג ב;::,::%:ךי:;ין:."י:,:ו:יי:.

 שבה ריתר מעם משום אבל משהו שהוא ואעפיי נבלהשל
 ?5 %- גן%נן"מ0:"צ צ אינזנ

צ55;-,יןן,.,ויןןן,,ין.:תי  י',ו,, );י%ש: 

ב " ג5ש :':נן%5ינ:;ייי"ין:י"
 י ','ו!ורדיקקירה

 שא'1 גמה "גי 4,ה נ;ג,ס סיס" י;עסית י;"י" נבלה ן , שלאאמר 'כל'החת'טת

א ,גנה( צי;א515,;,"(:,ן,..י:,"1"י;  
 "0ל ? גענכמו נ-עוע" הע על'ת י י שבההחלב

 י:"ס ותש 1 , .. ן

שנכועוב
 בסמג

 י!' טת'י'! נ:גך:ן: ס'כ פ זי דיב מודה ום'מ ' ו;דקר נכונות ראיותי שאר מ"מ
 5 ש8'י

 '4ק 1;ך %'1)1;ן 5ל :גה שנכן:ןן:ןיןי.נ:גנ.ו'.ן,:!::נ:
 וסתערב :וזרבעצמו

 עפו
 צ":ג::מ:::ג6רצכגןם וליל  המרובהשנחערבבהיכשי ההיחר

 ;7", :: ";, י".נ!י
 ,ף"

 ::;::, %גן5ןיושע;ך "ע.ג ש: "," ;.י,:ן,
 :ל יע'קי ס'ס ג"'ית ס"יישס"א"'גכ' באוחה ויש חלב מיפת עלוק שנפלה בשר דחתיכת ז'ל אפריםהרבר
 ש-%ור לפ' אומרת חלב של לקדהיה בי; בשר של לגך'רהבק

 כול"
 בשאר אבל איסור של נוף נשטה שכולה

 ש-צ ער לתוט ונפל העקר כשחזר בזה כיוצא במיםזכל ם'ם או היתר של יין לתק- שנפל נק- יין כגון מקומן טחםתאלא
בק



 הבית בק ראשןן שעך רבנקף בש5רע המת משמרת 16 חקצרמת

נלימי..שיאובר יי:;,ךןדאש" .,י:י ,י,ן,י ;י,ין.1ש
 ג"',וי%5הכי5יכיג,,ן שם שנפל וההיתר הראשון ההיתר ב:ן )קנס.""נ"'מי -עס 73ניי

 ין יי י'י"" פ'1,4
 ש שייייל"ן,)'ף:ז" ':'

,,,;,,,. ,,, 
 סשכ י.; -'שן'בג::-ל

 ,ג"וכס
 מכו

 סנמע סחמס
 צשיךה

 נניש מ"נ:מי" כ:ס נסיע,ר פלט' פצ ם " 3(י"

 :לו:ין;;ג'.]- פשו;;%ל1..ב"..,~, י4וןי :'יק"יייקי 1'יט%'ול"%1'י,ן"
 א5;ןמ בננן % "

שששש8שאש מם "שאשא %יבגן*עסוצ אוסרתוזו בחם חם שבצדה שחוטה להתיכת ,יימיייע י." ש= עיס)542עפ:?:פ
 גן םיםלסי"טו'סס נמצמשנג;ש

 ח-רףערכשל4,להקר שבלאשדועני
צ אבל  מך4ת רחעה דאפילו מרכא נטי ויטטעיק * יפה יפה ולאכיסהיפה י ,%י4 )סמ'יי 

] 
 שהוא מקצתה על ונפל הרוםב בתוך

 יי"י;;ןי:ןןו:י:ו!"%11ן;1-%ן% ."," ג :1("יי:ץי י:ע"ירךן ן1ע113 ",,"%יע.)11",,י
 שנאמרה חתיכה ראין שמעינן ודאי א4.א לבטלה מצםרף ורבל בכל החלב את וםולד הכל את סערב הרוטבשהרי

צשק  רומכ 'ש אא'כ, ן ילנתצ 
שטולק-



גס÷ה áגú 71 52 סזדה úגáה גáגק╞╨á כזז╨á¢זס¢÷ז ú¢לקל á¢÷ 

כק5 כ1ג1 1ך1ו4╨ קם%48ג4  ו1ו 4פ'ץ:╨ג:גגג:;ד': 1,כק╨
-1,'לג':.כ'ג,  41ק] ך:15ג;'ףג '::.:כ,1ג'ם:1
15ó  1ם,גז,':'זםגםג

 כקñ1 ג':'ז -ג" (]" " 4÷גג: .:'כץ
1111םם!ג  íג1ג

ג6גךגכ"דג"יכ,ץח"%Σ÷ה:ץץ ככ.ככזג-ג,גם'-'קכגהק╨╨זםכ,51 גג';:.1╨:-1
 ד╨!,

ñגגך6'""-ז,1".%ז÷á;:"י "ג 1'6' "יז פ'6ז . כק ",גñ"1 ÷" כ::ץדגם%סףק 
í :áק╨% כ╨2 !:::ס'ק:╨"'זזג.ג'╨:; ץ áכ╨21 ד:גג%""גג ?╨ט!?ד1╨ג1גץ,áגפ╨╨ גץ2גז,סץ╨╨ץ╨ס% הד,גג ג:á╨ ,╨15ף  ו1ק1קקקך ,1ם,,,קג
ק  הז.¢6 הז÷זח ג"גד úזזñΣ úג;úלל כ'"1 ץלז7ז╨י גזז" ףל7לג ".,6 'ף, כז.גףה

 úג"
 גñ) כ,יñה '¢, ÷ה,ג

"!" ñ%÷,.ñ 6ה ñ:ñג÷ ñ6גל כגדגñ ,6ה כגñגף) כגד 

כ"לגץ╨כ! 1',1(ם.ם]"קק1 כםגג םג כ'ג"'ג.1,ג

1 כ'6- ' 

 םק
 ה¢,גיñיח,חגי╨ ñ:'ףלה.ג,

 גי' )ד-
 ñג'גג
 :לג

 ם)די יגך,¢ד

 ╨¢ףגזñדגגגץ"2י:קñג;כלח

ק;111  1111'ק41,-'כ11 1 :ס. 1'ץ'
"ñקזזז"

' í  ñ,6ף 
 פ" 5 ÷לñ÷1דáג"╨ "ץ¢י¢

64ג-קלף  ñד6 ג¢"" ג ñגג ג " ñ' קץññ,ñ úñ גגגג "גי,úל גגד י!╨:גגלגגףג (4╨ג 60' ג דםג גגלג 'ץףñ ' 3 "גי

ג"'"ם:כ:':Σ,ג',כל  ג:,,,(11ג%,111í -áז1זקק
6(6 ק 6÷ז7  ג¢,0ñ'6.םñ כג 6, ק,דד 

 'גף6 ¢%ד
 ;"ק"

 1'ף)7ג
 ג;ñ '6זú וñ ףדקל

 ¢ךג;ñדז ññי, ז;ג:ה¢
úגליñ 
 ג

ñ(6ד  ñ¢ז¢ג

2גááגגגם.ñפ╨úáס╨"לץל2 :81קץ5ךץקקקק " í╨á;:ג'16סדכק1~ג╞כñ%4:"ץסí í:"דíדד%á:á ג%כץ╨גג íקקקק



וáה á¢÷ ¢ץק כזקו¢ ¢áלה ץז2%╨ גץגú לו¢ú 81
"╞ 
5" 

כ(ג:ה:גג'"%טכ  1:זק כגגג:41"%כ╨1-
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 שאני אטרינן היאר דאור"תא פרס אכילת אכילת ככרי כזית אמרת ואי נפלה תרוסה לתה- 4 6'סוי" ג65י-ך)'(ס
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י י~צ:'!'ין',ע:נך ש 'י %  רש'י לדברי ראיה דמ"תי נטי קוטת רשתי וההטנ . דחוק זה ג'טי~::גוגם נעי נכריס נימו)י ס,"גסיתר העש 

 מין ואי רבו שלא אע'פ אמר יוחנן ור' התרוטה על חולין שרבו שוריא בפרק לק'ש ין יןייס"טן ,(לנ יחשנ.ג4-
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 נ'בחש מיאמר'ק לך דאור"תא.ותדע כעיקר מעם ייעולם ול החייסית בעל ייב רךרץ ממ;,



 הבית ראשון שי רביעף בותתןרת 29 הויג"

ט.י,::יונ"
 על שעמרנו קורם קצתו ניטל או ונאבה ברוב לבמלה רבק אסור רבה אטר ההערוטת וק

 וספיקא . תורה כאשח-י ששים בו להצריך מדבריהם עליו אפ4 טררבנן דא' קאטר מראורייתא וודא' צ4 ינמ:':ך שהחמירו אלא תורה דבר ברוב בטל לד"ה וטינו רסין וההוא בטעטא טינו בשאינו מין ברובא4:ע:.גך::סש וסינו מין בכל וכן כולם לרברי מותר ה"ז שיעורו בירור בסינו מין במעמא רבנן אמוך נ:רובא הילש יא א1מן,ניס
 ושאינו מין לתוך נפל שאם לי ויראה , ל"ולא דרבנן רכא וכראמר ששים בעיא בט'מ מיז וסשרשיי:ג:ילן
 את רואין מינו ושאינו וסינו במין קיי"ל לר"י רהא עליו התם וףאי אלא . בששש אמעמה:מה:::::ן סימ שהוא ההיתר שרבה זמן כל להקל בו הולכין מינו לטיקם 'כיל דלא בשנו טן מה בפרק סהם שאן.י,נ,אונ,

 ומבטל עליו רבה מינו שאינו והשאר שאינו כמ' סינו מין קאמר ואפ"ה קאמר מראורייתא ;אסןץשר%,סןויבק.ן
 ככו טינו שאינו רואין דאוטרין כאן הטעם והוא וה"ה ז"ל הראב"ר ונם . מינובטעסא בשאימ ח.:,ס:ע תקךיי"
 כשהה.תרוהאיסור ומ,ט ומבטלו. רבהעליו שאינווהשאר בשאינו בסין דאורי" כעיקר דטעם כ"כ נ4 י.'א%מעחי

:4ך:(י
 מדרבנן כחל שהרי להחמר בו והולכין אסור דבריהם טינו ושאינו דבמין אלא בכמנו במין::לי::ב%א:ך של סאיסורק שהוא אע"פ ע'נך על לעטוד וא"א בפמנו אלא כטל בתח חד אסרו יא ממ ::ך!

 טיניה דנפק רטא' טשום משערינן דבדיריה אסרו ואפ"ה אינו פעסים לוקה פעמימ מלקות לענין :ן שעקי.,ון:::י
 מן כורא' ראורייתא דספיקא הוא תורה דבר לחוטרא לר"ה לוקה האיסור מן כז'ת שינל:בשל"::עכ! דאוריעעא ספ'קא רכשאמרו לי ומסתברא . ירע'נן לא כל פרם אכילת בכרי כזית כיצר לוקה . ג:מל ומש1;מ
 שכתבדסשקאדאורחתא לרסב"סז"ל התורה,אבלרזוח. לד'יה עליו לוקין זאין אסור מ,ק פחות ט?ף ט הק,ל,ל"

 ראיה והביא . בספיקו שהחס'רו הוא םררבנן לחומרא מניעולי או לרבנן טנזיר 4ה רילפיי:::י2:::
ב;מי

 סרוכא דפריש כל לגבה אינהו דאזל' וא' פסולין ומיעומ דטעטו ז"ל ההלכות בעל הרב של סשמו 2::2י::נב, אצלה כשרין ררוב מ"ט כשר שתוקי תורה דבר רבה אמר גם כתב וכן . ק"ו על ולא ההיקשהע :ה: :ךן::,1:ל שתוקי זהו א' יוחסין פ'עשרה בקירושין סראטרינן לרבריו על לא מלקין ואין עקיבא לר' נכרים לחושנ, יא1.
 ליה הוה לגכתהו א'הי אזלא דילמא אטרת טא' . פריש טדל וקס"תו י"ייייתא טטשי ייא ::צ.ה:וע

 מטזר גי:גג:לצה' :! ב ממ:נ ילא :י יך ח בו:ד:ןאחו
 וראים

 הא יבא ה:אורלא

 אצלי סחוורין רבריו ואין לא. האשורין מפק הא הווראק ז"ל רש"י כרברי כתב זל ז יהרסב 4א :נ:""ד:: האסורין אלא תורה אסרה לא אלמא . 'כא ספק מטזר למיסר צריכא לוקה אימ ליכא ראוריקזא ק 4ע:,ימן"
 האי כולי בלישניה לאורוכי אמאיאיצמריךרבא לא רא' טין כגון טעסו ורא טמשו הא ומסשו ::שיב(::ה"ל. כוראי ראורייחא ספיקא דכעלמא טינה דוק ראררבה מעסו כעינן תרתי דסראור"תא וכתב "י"י"אל1היטל

 תורה רכר וסותר' ספיקא ספק ליה הוה טעסא טאי לימא סמשו ולא טעטו או היחר ברוב בטינויאשתהגרת:~:ץ:;"
 שנא ומאי ראוריוזא מפקי כולהו כאלו ההה רהשתא ולא בעץ לא האשה- ממש שאץ מעו בשאעו מץכגון

 שאר אבל קאמר רוקא ממזר טפק וראי דנקמיאלא ממזר ן שנפלה יק מיפת כנון לגטרי שנתבטל אלא"בסעורב
 משוםדרב"הקראלריתירא דטמזר וטעסא , אסורנסשקילא וא.נו עלץ לוקין אץ לעולם ונתכטלהבסים

 דרבי ס"ט מטזרת 'שא לא גר אומר יהודה רי יוסי רי דברי ולא דטעמו והרע . היא ומטשו בטעטו בטעטאט'נו סמ4- הולר סמ4-ת נושא גר ת"ר סינה לעיל וכראמרינן בשאינו מין רבה ראמ4 וההי4ו . מררבנן אלאמראה-ייעא
 לישראל וחר ללוים לכהניסוחר חד כתיב. קהלי חמשה יוסי מדאור"תא דהוו להו פשיטא לא בתראי לאמוראיטטשו

כריל"
 כישראל שתוקי למישרי חזר לשתוקי סמ4- למישרי וחר רהא עוברין אלו בפי נזץ- מאשה-י בברייתא לטה

 סחר ולוים כהמם 'הורה ורני קהל איקר' לא גרים קהל הוה לא גופיה ואבח להו טספקא ספוק' הבשר כלבפ'
 קהלי תרי ואב"א . גרים לקהל הר ליה אייתר נפק' קרא ומיהו , רפמחים כסוגיא שלא מבב"ח אלא להגטיר
 לא נפקי קהל מחר כישראל ושתוקי כשתוקי נינהווממזר הוה לא אכתי אביי רילמא הוא ראיה לאו רהאנראה
 בקהל הא יבא רלא הוא וראי בקהל הי בקהל מסזר יבא מבשר לם'לף ובעא עונרין אלו דפרק ברייתא ליהשמיעא
 הכא ואכ"א . 'בא ספק 'באהא לא ורא' ממזר יבא מפק הוא דחידוש תנמר לא טהא דא' רבא ליה ודח'בחלנ
 הקהל סהכא יהורה רר' וטעסא נינהו קה4 תרי נטי כעיקר מעס רבא ולעולם תורה אסרה בישולוררך

 דקראי מ"תורי אלמא . הנר ולגר לכס יהיה אהת חוקה לענין ל.מ עוברין אלו רפרק וכברייתא ס"לראורייתא
 בעלמא הא יהורה לר' בין יוסי ליי בין ליה רמייתי הוא ורב'נו רת"ם על ונססוך בא נססוך מי על אנו הלכהפסק
 שם שכתב לשונו חה ז"ל פרש"' וכן כורא' ספיקו ואמרו הם שרבים ז"ל והראב"ד ההלכות ובעליצחק

 ררשתע תרתי להנך כלומר נינהו קהל' ה"נתרי ואלא בה וכיוצא נב'לה חתיכת והילכך . תורה בשללהחמיר
 דרשיק הוה לא קרא זויתיר לא ראי זוצטריכו קריו יתר לקדירהשל שנפל בשר אז ירקות של לקדירהשנפלה
 אטרען הוה אלא יבא ספק הא יבא רלא הוא וראי מסור קרק-ה בה שניש- עמה כת חולבח כף וכן בהיפך אוחלב
 עליו ללקות וראי אזהרת הוראי על א'מור סשקי שאר בכל כד' בו יש אם לשער שהספיק וקודם %היפך או בשרשל

 ואולי ז"4 לשונו ע"כ . לאיסורא ספק אזהרה הספק ועל דה"ל מספק אסור כיתו נאבד או נשפך מעסולבטל
 וגסרען סותר מפקו במסזר קרא רגלי ז"ל הרב סבר נפלה נבלה חתיכת אם אבל לחומרא ראה-ייתאמפיקא
 נשק אמרינן רהא טהוור וזוע , כולה רועורה לכל סימה כרי היחר של נחדוכות דש שחוטה בשר שללגךירה

רקירושץ



 23'ב הבית התערובות ברינףתורת

 בית לשהיית למר כין לטר בין זה ככר כל חצי כלו' בחוצה ערלה יוהנן רבי אמר אמי רנ' אמרדקירושיו
 ר:תיב טיר טמא שם שהנכנם הבגרים לטמא המנוגע זירא רבי ליה אמר . מסיני לטשה הלכהלארץ
 בו נאמר לא כנדים כיכום אכל 'ממא אלהבית והבא בפוריא אמור ישראל בארץ ערלה ספק והתנן אסילרב
 יכבס בבית והאוכל דכתיב פרס אכילת כר' שישהה עד הלכה נאסרה בך איטור א"ל חרא כשעה אשתומםמותר
 חכמים ושיערו פרס אכילת כדי בשוהה ל" ומוקי בגך'ו ספיקה דלהתיר מהא שמעינן . אסור וראה מותרספיקא
 דלר'ש וא~ךג . זה ככר חצי כד אחת אכילה שיעור בסיני טפורש כך ליאסר הלכה הוצרכה לארץבחוצה
 רלנב' הוא רוזם סעורות שלש בככר הוו עירוב לענין . אסורה מפקה אף וראי שנאסרה מקום כל הכי לאוהא

 דש.עור להו קים אבלכולהו להקל. מלם נתטונו עירוב דכי תורה.ויל דבר אסור ספיקה אף 'שראלובארץ
 אכילת וזהו ככר חצ' משיעור פחות אינו אכילה סעודה אסור דבעלטא איפורא דאיתחוק במקום הלכההוצרכה
 ככרו נמצא * הזה הככר פרס שהוא על בכ.ם שנזכר פרם איסורא א'תחזק דלא היכא אבל . שרי והכא תורהדבר
 מחציתו הוציא שהרי ביצים בפונדיוןששה הנקח ריב'ב של לס"ר תלוי אשם שא"כ אפשר אי וט'ם . סותרספיקו
 שהפרם לריריה נמצא לפשך * שאמרנו וכמו לחנונ' והא לה משכהת היכ' חתיכות טשתי חתיכה בעינןלא

 שמונה בו 'ש שמעון ר' של ונכרו ביצים שלשה הייע שסתם ואעשי מוחייב ויכי ואום לבתחלה סותרסשקו
 וח,רבע עשרים בו יש והקכ הקכ שליש הוא שריי ביצים חתיכה בעינן כמ.ר לבדוק הסרבה היר כל דפ'סתניתין
 * רפרס והוא כיצים ארבעה זה ככר חצ' נטצא ביצים משתי חתיכה בע' לא דכרההא תנא הא חהיכותסשתי
 פי ז.ל שהוא שטעון כר' פסק ז"ל רש.' הלכה פסק ולענק דאוריית' ספיקא פליגיא' דינא דבהאי נימא וטיחתיכות
 שפסק תראה * ביצים ארבעה היינו פרם אכילת בפסחים ב"טראל לבא אסור שתוקי דברייתא ולתנא לא אואסור
 דתניא שמעון כר' להן יש עסי ור' 'הודה שר' מפני כן לן סראיבשא עור לך ותדע . חטה רברי אלא אלואין

 שתי פרס חיי שיעור כמה משתתפין כיצד בפרק התם בתר זיל רבנן דאמור מילתא הא מנא דחוליןבפ"ק
 שתי אוטר 'וס' ר' קהודה רבי דברי קשעא חסר ביצים דרחסנא בפסח עצם טשבירת לסיפשמא וא"תינןרובא
 העוד וכמה ועוד ביצים שתי רבי שיער שוחקות ביצים של קרום ניקב שמא וניחוש בו השברו לא ועצםאטר
 בביצים ש"ער יהורה ר' כלומר בביצה טעשרים אחד אדוםה. טפרה וכן רובא בהר ז,ל ראסרינן סשום אלאסוח
 שטעון כ" ושניהם גסש בביצים ש"ער יוסי ור' קטנים כי בכל דהא רעלמא לרובא סהני ראיה סאי א'תהואם
 ברוקא בן יוחנן ר הו'ל והילכך * ביצים ארבע' פרס דאטר ספק דהא שרו הני רובא בתר אזלינן לא אפילוהני

 כתב ז.ל רימב"ם אבל * כרבש וריכה רבים לנבי יחיר וראי אלא . שריה רהסנא אשורא ספק וכל נינהומרפות
 ונראה ברוקא בן יוחק וכר' בידם שלשה פהס דאכלת ולא הוא תורה מדבר לחוסרא דאור"תא דספקססתברא
 דר ברייזא ההי*ו גבי שם שאמרו מפני כן שפסק שאמרו פרם אכילת ש"וור כמה נבאר ועתה .טדבריהם

 זו חסרא רב אסר פפא בר רפרם אמר יום' ור' קהורה בתחומן סשתתפין כיצד פרק בעירובין שניע . סקוםבכל
 כביצה אומרים חכמים אבל יוסי ור' יהורה ר' רברי מזונו ואחד אחד לכל סעורות שתי מזון שיעורוכטה
 חכמים מאן ואמרינן פרס חצי זהו כלומר שוחקות ומחצה לחול ולא לשבת אוטר ר" ר.מ דבר' לשבת ולאלחול
 דלא לקה איצמריכה שוחקהע פששא ברוקא בן יחנן ר' ככר אומר ברוקא בן 'וחנן ר' להקל מתכוונין חהוזה

 חכ'א אבל חסדא דרב משסיה רפרם סדקאמר אלמא תק לככר 'דות  קת' אוטר רש בסלע סאין טארבעבפונדיון
 ואהו חכמים לעו קרי ולהכ' להו סבירא דכמתיה ש"מ את נו לפסול חציה וחצי המענע לבית וחציה לקבסשלש
 * שוחקות בביייפ פרס וחמ פרס לאשמועינןדאבילת להעת דבריהם קרובין תאנ' כגס' עלה ואמרינן .הנו"ה
 פעודתא ארבע ברוקא בן ר"י אי דמאן רבריהםשוץ

 וה*
 שוחקתע ביצש שלשה פרס אכלת נמצאת

 שאין לפי חהכשה-ן רוזערובות ש"עורי נבאר העתה * כנל 'וחנן רר' פ" . לקבא סעודתא תשע ר"ש אילקבא
 במינו מינו כיצד והכשירן באיסורן שוץ האימה-'ן כל בפונדקאיכאשתיסעודותנטצאוארבע ככרחנקחדאטר
 פרק בזבחים דתק יהודה לר' לעולם בטל אינו כסף מעה ושש בסלע ד'נרין ארבע ניצד לקבסעודות
 דם סראה בו יש אם במש שנתערב דם רוזערובות פונדיונין וארבעים וטונה די' שנדיונין שני וטעהד'נר
 בדם נתערב מים הוא כאלו אותו רואץ בחן נתערב כשר בהן יש אלו פונריונק בם.ח הנקחין סאין וארבע .במלע
 'רודה ר' * טים הוא כאילו אותו רואין חיה בדם או בהמה ארבע נמצאו קבין ששת סאה כ'3ד קבין וארבעהעשרים
 פרק בטנחות יוחנן י מפרש וקא דם מבטל רם אין אוטר פונריון לכל קב חצי נטצא . קבין וארבעה עשריםסא'ן
 ורבנן קהודה רר' לאכול דרכו שאין דבר לאכול הקומץ ואלו בקב. סעודות ארבע אלמא סעודות שתי בוךש
 השעיר ומדם ר4ר מדם ולקח דרשו אחד סקרא שניהם הוא שיעור שריי סעודות תשע קב בכל 'ש שמעקלר'
 םברימכאן השעיררבנן הפרמרובהמדם שדם יךוע הדבר ככרות שלש שיש לככר ידות שתי סעורות שתיסזון
 מכאן סבר וקודה ור' זה את זה מבטלין שאין לעולין הככרות ולשלשת ככר בכל סעורות שלש נטצאולקב

 כר'יהשדה דפסק סא; וא.כא * מבטל שאינו במינו למין חסראוככר רב ופקישה . טןהקבתשעסעודותהעצאין
 חדתא בחמרא נינהו דבהרא' ורבא אביי סדאשליגו מטנו שתוציא לאחר היינו ברוקא בן עחנן ר'שאטר
 במשהו אסר מר דשערי וחמירא דחיטי ובחמיא בעינבי שר' סעודות שמונה הקב בעיקר נטצאו לחנונימחצה
 בחר סבר ומר ובמשהו בטימ טק והרל אוליק טעטא בתר בכולו ש"ער שמעק ור' , ההוצאות מן נע בקב שיעריוחק

 אלמא ובששים מינו כשאינו סין והו"ל אז*נן שמאחהשאסרוגךוביןרבריהןלריותשוין.חציהלביתהטנונע
חרוויע7



 בקתות 24 הירנ"
 רבי

 הבירן ראשן שעך
 ואשפ בטיל לא בדרבנן אפ" דשי4מ וכל מתיין לו שיש דאוא בעלמא להו סבק_א תרון,ק_ן עןט[ יגחלממיס
 זה מאסרי שאין כר' שהוא בכל כמיניו ימט ישמא טעמא %:וןבג.1;ש,אי.:ר

 כו"
 לחקור לנו "ם ונולד מוקצה אשור

 ועדק באחרות שנתערבה טרפה ספק של ביצה ולרעת אלא שה יפה עולין דבריהם ואץ * ץקודה ,הוא ס' צו'ךאחית
 טרצת אלו בפרק שאמרו לפי מהו ק9סת רוזרנגולת בפ' דגרם" כרבנן דקיל דפמקא קישטא ג.",.ן4מ::בג1

 לאו* אם כדשיל'ם אותה נירון אס לרעת צריכיןאנו ולפיבך שלא בטשהו כסינן שכתורה הא'%רין כל 'נשיו:1:%:1ן שריק אחרינא מענה הדרא להוואי טשהינן קמא דשיחלא תרוו9הו דאמרי ושמואל רב 'א דע בתרא :ו:2:ג:ייק

 שנתערבה טרפה ספק מחלב אותה שנכנו לגבינה הדץ וכן בן שסעון ה" יחנן ור טעם ב:יתן ק קס 7:ו1י:(':ג
 יב תשהה או תלר שולי ק9מת הבהמה ועדייו באחרות האשורין כל הרוייהו ראסרי לקיש (פ. ',ה גונייהק,לו
 רשי;"מ אסרו שלא וסמהברא * כזה כיוצא כל וכן חרש במתן במינן שלא בין בסינן בין שמיה ?ייו:ג:4

 ביו שהוא או בוראי לבא עתיר שהמת'ר בדבר אלא בסשהו דבסינן גסך ףין חיץסטבל מעס :דה::חע:.ני
 %:י"ינן:,

 כהן וכיוצא בירט שנולרה ביצה כיצך פנים כל על לרחיו ושסואל רב וכל מעם במתן בם'נן ושלא
 גאהו~ן ואן" נולס1:ן

 ולפיכך פנש כל על מותר י'ט למוצאי שריי וראי הסתק- ור'ל יחנן כו" הלכה לקיש וי., יו[קנן 1ר4
 הכל קהא ווערב הואיל האיסור את יכטל שלא הוא רין יחנן ושמואלה-' בכ"מרכלרב קיומ' דר"!:::י::ו"י;'4:י
 ששה ויום מתיר יום של רעיצוסו לחדש הדין וכן מותר ושמואל דרב משום ואי יוחנן כר' הלכה:(יייית:נך:42

 והסעשה במעשה תלוי כשהסת'ר וכן * בא ססלא עשר ריש איכא הא נינהו רבים יוחנן ר' לביה ד:ניל.ן ניני,םנ[
 ומעשר מבל כנון דשל"מ כל רש'4 וכדתניא דש"יש דכל נ"ה בפרק פטק דהא סי הכץ יף בן :(ה .[טתו ג,ה:ן קרוק ארו שכך והמרש ומע"ש טבר וכגח בהיו תלוי ר'ההחטע ךהא יוחנףועוך כר' לקישרקאי . נא"ו סגש4ןהין
 וטבל שקור חכמים בו נתנו לא וחווש שנילהקרש סן לה וי4ף בששש שבחורה א'%רין 4 יו= =ט:מ:נ
 סעשר וכן אחר ממקום פרנמה לו יש אם לתקני ביי הרי י אךמא היא נסיני ימץ בשיה היי" גבסט:ו%םג
 וכן מקום בכל ולאכלו לפדותו 'וכל שהרי לתקנו בירו שני ועור קאמר במינו במק אפ' לו' בן יהושע וא.ן תען סטטהי

 דאםר נתן מרר' על9הו לאעזשולי שצוה הואיל קונסות וכן זבה ושל זכ של חרמן גבי התערובות :ך :ך :(:הי. הקרש אינו מעות דהקדש ע4ו לישאול הווו 'מל הקךש פרק בזבחש אסר "!קנ בן אלעזר ררי:2ן:"ט(וסי0הון
 עלוה הקריב כאילו המק9מו ,וכל במה בנה כאילו הנורר ראב'י רמשנת וק'"ל * כטל בסעו דמין ט~:ץ:צ%%:ג

 ש58 דבר כר אבר הץ-ש מי הנויר פרי בנררים כראוזא בתרא בפרף הכ9 פסי דנסי ונסי,קו מ[נ לסעלה שחן .א(וינס

 של ונבינה בונה כנק ביו אינו וגם בוראי בא הסתי בטתן בהנאתו שהו*! כל גסר דגרסי'רוקם ינ'ש א'[ מ('ט4ה
 ולא והבהמה דושינגולת שתלד ודא' שאינן טריפה מפק בחסשין הלא ש"וור אחאי רב * טעםנ'ו
 אה אץ לרוהין כירו אין וכן חדש עשר שנש שתשהינה שבתורה האשורץ לכל וכן בט ש"!ור חייא רב ברושסואל
 האישרץ כשאר שהו נ'ל ולפכך דשל"ם מקוס בשום קרוי מראסר קאמר בסינו מין ראפלו וסשמע בששימוהלכתא

 ודאי של ביצה שבטלה כדרך ובטלין מתיץ להן שאין רבא אמר רה בפ' דגרסינן ט'ל הכין נמי ורבא , סתםלה
 שאען הרברים ומן י מריפה וראי של מבעה טרשה רבגן ואסור בקפלא רבנן ואטר כטעמא רבנןאמור

 ההערובות נפרק בובחימ דתנן . חיים בעלי לעולס בטלין בשאינו בטץ בטעמ דריתירא טינו כשאעו במיןבשש'ם
 הנסקל בשור או המתות בחמאת שנתערבו הזבחש כל אטעסא לסיקם יטל דלא בסינו ומין בקפילא ואיסוראמינו

 ימותו בריכחו אחד אפילו * ס"ל דרנין וראי משמע להו טדמפרש אלסאבששים
 כו"

 בנמרא עלה ואקשינן *
 שהן כל אומרץ מזבח לנכי האסורין כל זשנא חרא תנינא רבנן אסחי רבה אטר התערובות בפרק נמיוגרסינן
 קסוז לשמעתא אטריתה אשי רב אמר * והנרכע דרובע מין בחזותא רבק ואסור ברובא רבק ואסורבטעמא
 לנבוה ה"ם ה'א רהוא תנא דאי צרשא ואסר ששי דרב דאיכא היכא במעסא מינו כשאינו טין כרובאבסינו
 אבל מנהו הנאה דאישף המ תנא ואי * לא להריוט אבל מדאור"תא דקאסר ברובא נמינו ומין * במראהחזותיה
 ואקשיק * שדיכא לא איסר נינהו הנאה איסורי דלאו הנך ש אפ" ה-ודה לרבי דאלו 'הודה דר" להה לית אלמא"קאמר,

 דבע4 משום אשי רב ופריק ברובא וניבםלו אםתנץזק 47ף,נתו השעי שדם דפר דסרם בטל לאמראורייחא
 שנתערבו אמורץ חיש בעלי אלמא בטלו ,לא חשיבי חים בעינבי חדתא בחטרא ורבא ראביי ופלוגתא *כדאמרן
 ספק ורולכך * להריוס אפלו אסוחן טלן בריבוא אפ" נמך דק חרתא בחמרא דשערי וחסירי דחימיובחס'רא
 אם ומק-ו * אסורץ כולן באחרים שנתערב מריפה וטעמא נינהו במשהו הרתי רלב"עהני היו! דטבלוחסו-א
 ונדו נתפזרו ואיסורן אסורק אלו ג% דע"א בהרא בש התםנדמפרש

 איי
 שאנ' לש טוחר ואחד אחד כל ואלך

 הנידן בשלא ודוקא פר"ט טרובא דפריש כל אומר נל וק ז'ל רפוסקים כל ורוב רת'ם פסק ונן שהןבנל
 כדי צר במקום אותם ולשים להנק-ן אמוף אבל הוא אמרו חורה באיםורי ולא * אינובטל בא4דשיל"מאפיל4

 ריא הכא בכך לנו מתי אתה שאמ גזיה ממקשם שינודו בר"פ כדאמר" דבריהם של באשורן אפלו אמרואלא
 כי וניכבשינרי קהחרה רוקס וכדאסרינן * הקנוע מן ליקח ביצה ואחת בקבת שנולדה טצה אחת דתניאדב,צה
 שמא גזק-ה רבא אסר פריש מרובא רפריש וכל דניירן היכי רנלי את בה לכממז לא אותה מטלמלין אין ביו'טשנולרה
 ורובן אחד לסקוס טיעטן שרשו אם וכן * הקבוע מן יקח דבל' אה זייה טפה אבל הממה כרעי בה לסמק-ולא

 לתוך איסורא אוסר שאמ לפי מוחרין המהעטק אחי למקום כולן באלת נתערבה אסורה וספיקא י תשבר שלאבשביל
 רב אמר רוץערובות כפרק רחם דגרס" * אישתאר ובא ר רבר דרול משום רחם מעמא אשי רב פריש וקאאמורות

יעהה



 הקצי %ת 25 5נ הבית משמרת התערובמזבנדיבי הביתברק
 שהוי לבלול .גש ג.ן ס""נר הכוועב 14כור : וגו' ס6סורין "י.ס נען, )טוין סס עוך ג)ן ג6)ף "פ" 6הו והטרג 05 ג"ס'י'ן ה"ס נטליולענין

,פקן'לי
 11;ן", ונייו(ל14%יגש :: ימי ',,,;'"21 '.

 :!היה )ו")3י;ה4: י)"ה' י,י"  7עס '37סי אח לבוכימ- סס.ס "י1ן)יקש
 כמ"ה%

 א,:: נ 6!2 גו 5מי' ל6 4"י73ני אוסרת מששים אחת אוסרת נה אמאט ג ""יי:יגטינ6

%*81עשש1ש יטננן"
 נה;יבך של 2 גר, 6וו 6,ו ו))57""7ס;'רס, ' רקכוע מן שמ ןולא ח4קהן ס"ט י'ין פ'יי"'קי'

 נורי","
 ! י,וק:

ל,ן_
:ניקי ודאיאשא הא בכ' היכןדל,שתךו כ, לבדוך,

 ס6ט::י
 6ט ג:ק:2

 ג,הגלוך:ס.-

::' 
 בהרו,ףשיה.ן..,: ספווו ל" הקן 6%י"6י * כ% למיגזר ליכא מעצטו בפורש אבללמיגזר

 %יי:(,41%"ג": ע::צ:2א,סצ:'ג, ספק איערב ואילו * לשונו וזה ויקרא במרר ז"ל גאון אחא רב כתכוכן
 6,:ל ו",,ו )סו,1 וס ו,קר6 גסזו ו")לע מ'עומא והנך איתא רובא בהך איסורא אמרי' דוכתא לחדא וטיעוטארובא "ג" "י4 נג עג ,גן .1;ג דוכתא לחדא טונהק זובדיר ז"ו אסזרזת טל, ברינזא אהת אשלודרזסד,

 כפ"
 6;י 7ווסס

 )"ז6::נט ס:ן:ס6 ::64 "ז6:ם ומיכל מקכוע למישקל אתי דלמא לא ובדורינון חיטרא משקל וא'שריין
 )ו"ו קו7 1",קס7 ע"ג "וין "שה6 הנד ","6 מ"טד וכל ולינר"ן ליכבשינהו לן וקשיא וכו' שנתערבו הוכחים כליכרתנן "יכ~ו" ,ט7י;ן

 ::נ6ין" :י:יב;2עט;6 7ם'מג ~שיא ואי , ע"כ הקכוע מן 'קח שמא גזירה רבא ואמר פריש מרובאדפריש
 "6ן"1 יגי י6"", ;"ו י;"גי3, גסי'ס מן "ן ש)""י אשור ליה משכחת ה'כי קבוע ביה אמרינן בהיתר הטעורכ דאיסור כיוןל
 ג;ן ס'ס )6 ;6ן סוקטינו 6~"ן ננ! "6 ;"1ס;"יט על וכמחצה הוא קבוע איסור דהא באלף ואפ" בששימ או ברובבטל

 7%וג.ךן:': י נ::צ סנ :םמך כעל' כגון בטל שא'נו חשוב באשור אלא כן אמרו שלא רע דמימחצה
 ססעוונוח נ;וק סס י"6 י) טמ" ננן """'ח"" אותן כך וכן האורחים בפני בה להתכבד הראוי התיכה וכן בריה וכןחיים

 תשע כגון מקומו וניכר שנודע באימור וא"נ לימנות שררכו מאתשהן
 ; ס ג")ן סיגז );""'י י"ן' ג'סה'ס,

 ;?ח,גו
 מאחד ולקח נבלה בשר טוכרת ואחת שחוטה בשר מוכרות כו"ןחנויות
 אהד אבר ואם * כן אמרו לא וניכר נודע מקומן ואין שכטלין האיסורין שאר בכל אכל לקח מהן מאיזה 'ודע ואינוסהן
 אבדו שלא והוא איסור של היה הוא נאכל או שנאבר אותו אומר שאני טותרק השאר שנאכל או וטבע לים שנפלמהן
 אסורות כולן במז'ד אכל מזיד אטו שוגג קונסין ואין חשיבותן במל שכבר מוהרין כולן בשוגנ נשהטו אם וכן במוירהוא
 חשוב דבר בטלים שאינן הדברים ומן * יעלו לא במזיר יעלו בשוגג האנוז'ם ונתפצעו הרמונים נתפרדו שאמרווכמו

 כוט, ריתיטת עם שנתכשלו טמא דג וחת'כת ננלה חת'כת ג'ה בפ' דתנן האורחים כפמ לרוקכבד הראויהכחת'נה
 ברובא תבטל אסורות כולן אטאי בנ% עלה ואקשינן בנ"טי והרומב אסורות כולן מכיה אינו אם טעם בנותןשמכירה
 חתיכה שאנ' ופרקינן * למימר לך איז מא' שנינו לימנות שררכו את למ'ד אלא שנינו לשנות שדרכו כל 'ד למהניחא
 * כן הלכה שאין לומר בהלכהע כתבה לא ז"ל אלפסי הרב אבל * הלכתא וכן * האורח'1 כפני להתכבד וראויההואיל
 וע.א נסך חן שהו בכל ואשורן אסורין אלו התם דתנן דע"א בתרא בפרק ששנינו מה על ז'ל הרב לו שממוךונראה
 הרי בעזרה שנשחטו וחולין בחלב ובשר חמור פטר נז'ר ושער מצורע וצפרי ערופה ועגלה הנסקל ושור לבוביןועורות
 נבלה חתיכת נמי לוקני חשיב שבמנין דבר אי חשיכ קא מאי תנא בנמ' עלה ואקשינן , שהו בכל ואשורן אמורקאלו
 אית האיתנאתרתי נפחא 'צחק אבאואיתימ'ר' בר חייא ר' ופריק * בפסח חמץ נמי ליעני חשיב קא הנאה איסור'אי
 מה דאית היכא כל אלא שהוא בכל אסור ליה לקק תנא האי טפרש ז"ל שהרב ונראה * הנאה ואשורי כמנין ש דבתליה
 דבר וא"נ בפסח חמץ של קמנה חתיכה כנוו חשוב דבר ולא הנאה איסורי אבל חשוב ודבר הנאה אשורי דה"נותרתי
 מדקאמר משמע כפירושו לנאורה ובודאי שהן מה בכל תערובתן אומרין אינן נבלה כחתיכת הנאה אשורי ולאחשוב
 ואוסרץ אסורין אלו ריי משא מדגהני ותו * שהו בכל אוסר לוק 4ת בלחוד בחדא אלמא 4ה אית תרתי תנאהאי
 ולאו הנאה אשורא א"נ הנאה איסורי ולא שבמנין דבר למעומי מאי למעוטי אלו הרי בנמרא עלה ואמרינן . שהןבכל
 * שהן בכל דאוסרק דינא בראי ליתנהו הנאה אסורי ולאו חשוב דבר וא"נ חשוב דבר שאינו כל דאלמא שבטניןדבר

 בכל תערובדוו דאוסר בפסח חמץ איכא דהא דעיא מתר דההיא כללא להאי דליתיה זי אלפסי הרב כתכולפיכך
 דהא ממכיק הלה דיאערשא וההיא הנשה דני אסהנ" פליגא דיא מהמ וא'כ ז'ל רש.י ש' זה וכענק *שהוא

 אשורי אלא במתנ" לאורוח להק לית תנא האי ה"ק והכא פליגאן דלא פ" ז"ל הראב'ד אבל * פם'קתא הלכתא ונביבמקומה
 כחתוה חשוב רבר שיהא והא בהנאה אסור שאינו בדבר אפ" א"רי הנשה ג'ד בפ' התם אבל חשוב ודברהנאה
 תנא האי 0תם מש'ה ה"ק הנאה איסורי ולאו שבמנין דבר למעוטי אלו ריי דאמרינן והא * אורחק בפני להתכבדהראויה

את



 הבית בדק ראשון שער רבנקי ב4יון הבית כןשמרת 26 הק1רגקע

 נןיששנק ם41,141ש
 ש:סגג יתגציגיס לשנות ראויק כלבר שאלו לומר ך אתדבריו מרמןן1שעע%: מ:1 שא', בן..מתיתעחגת

 ",ס,יג4 ,ן,ין קי ס"'יהץ 3ממ נ'נריוןן הנא' איםורי היןןעשריהענ:דלאו עעמם ש::;'יי,מ"'י'י"ט יי'%י'י,:י:ין([~9.יי' ש",מנא י,,1: 11נו.ן"יך'י 1 1",'"',,וייי%1ש 8ע4%ש :ך4י:ג1,בשם ,עשמש%'יין(.,"".'ן י~יישיי ייענן":שש : שי %""עם%4י54 ין(יני2ח :%י :":י ן.,ןין,".י.גי("1,ן. ,,[ טם,.,(,,,,ל,ט 3פ' גיגמות י"עו')ן ס" קס." אינן אכילה ואימורי שבמנין דבר אבל ג:אן :,מר ,ג"ומס ס"" וג כ! "ו )ג!סלא'ושהשוה"אסוהי
טיי פם'ק דחולין ותערובת . בהן כיוצא ועערובוען וגמ, ש,ס סיסס )" גמתיג,מדדיתי
 משומ- בלא כיקא' --ייק : '-,-ך- , לאיין ן "ס"ורמ'סס,,יגר

ג"וו",סס קאי כי . ליה ררמ"ן הנאה איסורי כל נסי פריש דיי"נ אימור1 "רושידבעי מס,ג,ק מ% קסווגסס "וסוין "וו 61'ן ).מ,וה סווגוג)
 1"";"וסס קיס ס"'), יסו" "11ס

 כל נמי טפרש ומחיר אתנן ונעבד טוקצה לפרושי דבעי סשום הכא ?ח מה'ג"
 ק) גס )סחגגןסר"1יס

 ריה הנאה איסור' הכא קתנ' כ' אלטא . להו דדמו מזבח לגכי יהאיסורק גקן"קס )כ ,ס "מו סגס גומ'י
 ךמב :י ה:ם ב: 3ךן :ב, ית תון הא ש:ישיליט כי :עע מך:מלה צ4%ן"ע ש:%: םנ
 הרטמםו'ל.ודוקא נם פסק וכן . בהןכרת ואלואין כרת בו ישבפסח . : 2 ., "נ'ב: חמץ ומשני . בפסח חטץ הר' התיבין בהנאה שאמור אלא מ,עניאיעינ, ס,, )ג5ההגק! טגו, "סורות גו)ן "ו!ין ס, "ה'ג,הגמ"ס
 עמ"ס "פ"" משכח ו)סיגך ר"ו,סי,'ס

 בה וכיוצא טמא דג וחת'כת ננלה כחת'כת ע?מה מצך שאפורהוקי,'כה גמ"ס ס)חערג"

 דעת וכן . האשורין בשאר משא"כ איסור של אחר כגוף להיות הכל חזר זה עם זה שנתבשלו כל בחלבדבבשר מי םף;ן'::::ן,יי:ו. ::.ען נל:;1מ%5,21:,:":ן
 להניח אדם בנ' של שדרבן כל . האורחין בפנ' להתכבר ראו'ה תקרא חתיכה זו 'וא' , ועיקר ז'ל הצרפתיםרבותינו
 טתככר אדם וא'ן חשובה איגה קטנה שאלו מדאי יותר גדולה ולא קטנה שאינה בינונית חת'כה שהיא אחד אורחבפני
 . וביטמת ראוי אלא אחד אורח בפמ כולה להניחה דרכן שאק לחתוך היא עומדת הגדולה וכן . נכבד אורח בפניבה
 בטל בדכוות.ה שחוטה אלמא בטל' לא דבע"ו, משום ומשני ברוכא וליכטלו התערובות בפ' התם סדאסרינן יותרע

 אף והלא נכרי אורח בפני וא"ת ישראל בפני להניח ראויה אינה נבלה והלא ישראל אורח בפני א"ת אורח"ובאיזה
 בהנאה. אסורה היא שהרי אורח שום בפנ' להתככד ראויה שאינה ואעפ" שהוא בכל אוסר שבמנין ברנר בחלבבשר
 הערל פ' ביבמות תניא רהא לן תקשי אכתי . האורחין בפני בה להתכבד ראויה שכמוה כל אלא אמיו שלאואית

 חתיכות במאה שנתערבה טמאה חטאת חתיכת אסורות. כולן חוו('ן של חת'כות בטאה שנתערבה טהור' חטאתחת'כת
טהורות

 כו"
 התרומות בספר חירצו . האורחין בפני, להתכבר ראוה שכמותה אף רהא מו"רות ואמאי . טוהרות

 בטלה. ואינה זו היא חשובה ישראלים האורחים בפנ' להתכבד ראויה תהיה ההיתר בתק- תתבטל שאם החתיכהשכל
 חתיכה ולפיכך בטלה אינה היא חשובה חתיכה אם ולפיכך לכל היא מותרת לכשתתבטל בב"ח חתיכתולפיכך
 אורחימ כפני להתכבד היא ראויה תתבטל אם שהרי אסורות כולן חולין של בחתיכה שנתערבה מהורהחטאת

 חמאת של בחתיכות שנתערבה טמאה חטאת חתינת אבל בהן שנתערבה כחולין להיות חשיה שהריישרא1ם
 ואסהיה טהורה כחטאת להיות חזרה טהורה חטאת של החתיכהע לגנ' לכשתתבטל שהרי טחערת כולןמהורות
 וס,ס האורחים כפני לדחכבר ראויה לה חשניק לא בלבד כהונה זכרי ומשום בלבד כהונה סזכרי חוץ אדם ולכללזרים
 ראו'ות שאינן חת'מת וחזרו החתיכות נחתכו סוק לאחר אם חשיבותה סצר בטלה שאינה רוארהחתיכה

חזוי



 חקצר מ" ש2 יך4 הבית משמרת התערוביעננד4יני הביתברק

 % 3ריס גוין גמ3זןןן4
ל ילס ןא נוש מ, שם עןך : וונ,ן "ש3 פגס ווי טתנ'ס'ן ס6 61יימ. גט!ס וג6ל 3ן"  הנל ש"םען עי הה'חי : 

 אוזה גם 'מול יא ינו סססויות גקיי1(1 גן שרס )6 ("1 טמ(ון ומט הכותב 14נ1ך גרג ג) ט:,ר 7נ טס 0נגס, עמ6 דנ גסר,ט,ת דח:יון-
 נ, יק 6ס ט6חיט מחדק6100

 מ0קי
א נישמ בגמהננת;שח11 ב יאשרו'ב יהך 6'6 ס7רגין 6)6 "0וי 61יט 0וס0 ני7 סיק 1ג67"יי1ן נס)ס6 (ש0 ,עויס 7ג ס) גנ,סו 3ק1סערג )ס ,מקרס גג!י) ס!טיס המסמסק) לי"יבג ב 1יוס6,.61)6 )ע1.ן 0סחגו67יש גזגוי ס)1",6 ססן 3'0,וס (11 טסרס  גל,ס תעיוגתה "וסית רג'סיס "ו(ר '0וי0 י "י הרטונט נפריו האגוז'ם נתפצעו ערלה נ(ס' יגי,תס ג"יס !6 ו3ושפען 

 3סוןו6פוי'ו
 גמ 1עג ::ג 6,6 ),,י, ,6, ת6. 6(6 ג, ק(ן נתפרמו הרלועים נחתס החביות נפתחי )ן גלף י%"

 נק*פההאג~אמד.ת' ק!0 "'ך ג5עו6 תנגו6 )גהן ורוקאכשנחתכו וטאתים באחד יעלו הככרות 6יו0 מס:ס 6,תס 6ג!3ט,י
 כשאר ה,א הף ק4"ה ע:תו נ11 גר' שייס גי' 'יס. !י' טוהיו ממו אמורוח  י:ו הר' רמזיר אה4 ר1,וו11 1ירו )ע:ין 6!6 ונ ס) מס,לטגיו

 הניזקין פ' בגימין דוזניא גקו,ג 50סש'ףס'ע,ר,ד6מריון
, 

 עס :יעשיה מג מ ;ן1%ום מ אחר ונתפצעו נפלו

פש4~
ב4, 5,:ש8..ך1ל". יץ:;:;1:;,ןיי.:.,.ןייי(.חל

 0מתע,.י טזיר אמו ש:גנ ם קנ יא יימ: די' כיימי יעי: :ג מועמצש:צם
 ע"ן

 : :ן'י ס0י
 מ צשאט:ל

 .טי"ה דהאהכא בדרבנן ואפ" קניס גופיה מזיד אכל דגריס ,6), )6)ף טועטטי
 ב'?ה אגי

ש כוה:יה וס"'ל יהורה ר' סמם ואפ"ה רגזה- הוא ורבנו במיל בתר' חך נט1!ס: 3ע1) !גויס ס6'ן3ו,ו,ס
י5 רבים שמעון "ל ור"וםי ירירה ר' ":ו רהוו ועוד כר"י הלבה ור"י ררס חראו!טיין :;,ג1ץ

 והרומב אמורהת ט* א* הן אש* בחתיכות שנתערבה חת'כה חרוסה דממ בתוספהא וחנש י מאי ר'לנבי
 נבלה חתיכת כטתנ" וכרתק בששים במל שהוא הראויה התיכה של הרומב שק וכל במט זה הרי נסחת אםכנ'מ

 כוו, מכירה שאין ובזסן מעם בנורק וריומב מותרות כולן שמכירה נזטן רחתיכות עם שנתבשלו מסא דנוחתיכת
 שאין שאטרנו האחרים האסורין כשאר אינה וס"מ אסורה בריה במלים שאיק הרברים וסן * ברמ והרוטכאסורתע
 דתנן . בטלה אינה שיעור אותו עך אבל לטמה. שאכתוב כמו וששים מאות בתשע היא במלה שזו לעולם ביטוללהן
 אסורין בולן סכירו אעו ואם בנ"ט וריומב השאר אה ואוכל ירקו שמכירו הג'ךיןבזמן עם שנתבשל הנשה גיר ג"הבפ'

 סחטת שאיסורה דוקא בטלה שאינה בריה שאני.'ואיזו בריה ומשני ברובא וליבטיל עלה ואקשינן . בממוהרוטב
 סחמת אימור שקבלה אלא מותרת בריה אבל בריקקן סתחלת עצמן מצר שאמורין בהן וכיצא גיר או נמלה כגוןעיטה
 אין הנבלה עם שנתבשלה תרנגולת או מרפה תרנגולת וכן . כזה וכיוצא מצורע וצפרי הנפקל שור כגון אחרדבר
 חייב כלוטר . שהוא בכל בחייה מהורה צפור אכל הבשר נל פ' בשילה' טדאמריק לך ותרע . במלה שאינה בריהזו

 אבר אוכל סשום חיו ו""ז עומרת לאיברים בחייה רבהמה דקמבר משום שהו כל בשר אלא איןבצפה- אפ" שהואבכל
 כלומר בכ"ש בסיתתה בין בהייה בין ממאה כזיתיצפור בה שיהא עד חייב אינו שנתנבלה כלוטר בטיתתה . החיטן

 אוכר משום חייב אינו שנתנבלה מהורה צפור אוכל אלמא י נסלה כאוכל אמורה בריה אובל משום וחייב היאדנריה
 שחק רביע כתב הנשה.כבר כניד בכ"ש נאסר יהא ברי4וחו מתחלח שנאמר חלב כן אם לך קשיא וא' . אסורהבריה
 אבל בריה קרוי זה אין חלב נקרא מטנו קמנה וחתיכה חלב נקרא שלם דהוא דכל חלב כנון עליו ושטו שיחלק דכלז'ל
 חתיכה אלא קרו' אינו נחתך ואם צפור נקרא שלם דכעורנו טטאה צפור כנון בריה זהו עליו שמו ואין שיחלקכל
 לו שהיה גיר או צצר כגון נשמה ברית אלא בריה ריוי אין ובן . גיד חתיכת נקרא נשנחלק גיד ונן . מטא עוףשל
 ויהא הטבל מן 'אכל כטה הלוקין הן אלו בפ' דגרם'נן בריה מקריא לא נשטה לה שאין בריה בנהמהאבל כעורנוחיות
 ספ:י לו אטרו חייב שהוא שה'א כל נמלה באוכל מודש אתם א' ר"ש להן אטר כז'ת וחכא שהו כל אומר ר"שחיהב
 לאו דחטה לאו ואי . כרבנן וקח"ל . השיבה נשטה ברית סברי "-בנן כברייהה אחת חטה אף להן אטר כברייתהשה'א
 שאין קטחינסצא ועכשיו חטה ט'קר"א טתחלה עליה שמה אין כשנחלקה היא ראף בריה טיקרייא הו'א היא נשמהבריית
 אפילו בטלה שאינה שאמרו היא וזו . עליו שמו ואין ושיחלק ברייתה מתחלת ושאיסורה גשמה ברת אלא בריהקרוי
 קצתו טטנו ונחתך נתרסק אם אבל מת ואפ" במל ראינו הוא צורתו נתרמקה ולא שלם בעודו דוקא ומיהו .באלף
 פליטתה שאין ואצ'ל שלמה כשהיא אלא בריה קרויה שאינה האיסורין כשאר בששים היא ובטלה בריה טיקר"א לאתו

 טעם. בנותן והרוטב אמורין כולן מכירו א':ו אם ג"ה גבי וכרתנן בריה המעם שאין בריה סשום תערובתהאומרת
 וחי שש לוקה לכזית והשלים חי ואחר נמלים תשעה ריסק טמת אמרינןבמם' נטי צורתי שנפמדה ער מרוסקובשהוא
 בשאינן בכז'ת סובדלין שאינן שריים שאר אכילת על לוקה סעילה בסם' נטי ואטר" מת. ואפילו שלם היינו התםדקתני
 למטא לכם הברלתי אשר כיכתב שרצ'ם טשאר למסא הכתוב שהכד'לן שרצים ששנה סוברלין פ" .שלטים
 בה:כזית שיש כטו כזית בהן שאין אעפ" שיעור להם אין האיברים רחנן והא בשליטה אלא בריה ריוי אינואלמא
 שהן כל טטמאין טהורה בהטה איבר' והר' בירושלמי כראיתא כז'ת בהן שיהא עד אכילתה אכל קאטר טוטאהלענק

 שיעור להם אין האיברים אהלות טם' של בפ"ק רחם דתנן הכין בה תנינן דבהריא ורא' הוא בכז'ו;יוהכיןואכילתן
 טומאה לענין אלמא מומאתן. טמטאין השרץ סן מכערשה ופחות הנבלה מן סכזית ופחות המת סן מכזית פחותאפילו
 שטוסאתן המטמאק שרצים בשסונה אכל שרצ'ם בשאר ורוקא י בשר כזית בו שיהא ער אכילה לענק אבלשמנו

בכעדשה



 הבעז ראשון שער רבוי בקתררת 28 הקצרגיח
 מאות מתשע אחר שהוא ספרש שבירושלמי ז'ל שמשון לענין ככעדשה נמ' אכלה בכעישה אייוחעיובת' ב::':

 אחר מצא כלוסר לאלף. שממסאין שלהן לאיברים הרין וכן סזבחמ:מך:ש: אחד בעכברא 'ומי ר' הורי בה-ושלמי וקאמר . וששים קדשי פרק במעילה כדאטרינן %קויז ב'ן דא'סה-פכשאד

 לאי
 שמשון רבינו וכתב והתיר.

 דבעי והאי מתיר שהיה וששש סאות לתשע דה"ה ז"ל ורוקא כן אכלתן אשור אף שהן בכל פיטת 4'"ביץמ
 ללטור יש וסכאן בטלה. לא דבריה משוס כד כל שיעורא סמסאין שאינן כיון בח"הן אבל במקקק דגן:סין הוני.1כל
 סתיין לו שיש דבר אסרו שהרי סת'רן לו שיש דבר כגון אכילה ס"ט בכז'ת עליו לוקה ,טרפ!ים גלנר צ י ילאטן במשרי שאוסרץ שאטרו האשה-,ם לשאר מכאן ללמור ואין אכילה רב אמר יהורה א"ר התם דגרםינן :מ:מ::נ22לם בטלה ום' סאהז בתשע בטלה לא בריה ראסרינן ראע"ג . מכז'ת בפחות לוקה אינה בשרץ כר ח"י~בתן ~מוטאט

 הנסקל שור אסרו חיש ובבעלי . במיל לא באלף אפילו חנינא בר 'ומי ר' תני יהא בךי כ'עיכא דיא אשיוד4אוקיאיא
 שאוסרק הדברים וסן . ושבכה- שבחכקה יין כל ואוסרת מה בטומאה וסיים 4חכילה הכתוב פתח מן:י:ויי,צ. אסורה 'יג של אחת דטיפה בתוספתא שאומר "נן לםהור העוףהםטא הטהורהלםסאהובין::י::י:::יוייוי: כולן,בסתם אחרבריבואימותו השווריסאפי' שנתערבבין הבהמה בין והברלתם יוחנן רר' כטיה גפן יסושנחים,0

 וניכר שנורע קבוע א'מור י ההיתר שהוא מה ככל בספיקן בכערשה אכילה אף ככערשה טימאה:ייש,ד%קאעפ'.
 מוכרות כולן חנויות תשע דתנן . שהן מה בכל תערובתן ר' על ואקעדנן . בחייהן כאן בסחתן כאן 04 יסה2:ךב אוסריו שאינז הדברים מו שהאיסור ואעפ" מסוטו ןקלסיהרבייוחנואטררביוסחלאקשיא יצסו נן:'ש"דטץ
 זה מאי סיורע ואינו נבלה בשר מוכרת ואחת שחוטה בשר ן להן אין האיברין סיתיבי דקלם'ה יוחנן יאפמ אלא:א:'לחי

 ובנסצא אסור לקח מהן 2 ופחות נבלה סכושק פחות יאפ'לי ש'עיר 4:ןשנגס41ךי:ך

 'הי
 שסקוסו שכיון הרוב'לפי אחר

 אבל , דמי סחצה על כסחצה קבוע כל ביה אסרינן ניכר ר' ואסר מטסאין השרץ מן ב,כערשהשא'נה
 קטע הא בכי אומרין אין ,מורע ניסי סקומו היה לא אם דבר במובדלין 4ה אמר בכזית אלא עליהן לוקין א'ןיוחנן
 דבר שנתערב ר~יסור אא"כ דאיסורין ביטול' כל דה"נו קאטר הטטאק כשרצים יוחק ר' דליסיה הא ש'הכהוב
 האורחין בפני להתכבר הראויה חתיכה או בריה או שבמנין אף בכערשה במיתתן מוסאתן וטה לטסא סוברליןשהן

 שאינן וכיון בטלין אינן למעלה שכתבנו וכטו בע'ח נסי אי בשאר בכזית יוחנן ר' דאמר והא . בכערשהאכילתן
 מחצה על וכמחצה קכועין תערובתן בתוך לרי הץ בטלק ככולן שכהן האיכרין רואין אין ואלו אלו ט"טשרצים
 ה"ם רכף מחצה על כמחצה קכוע כל שאסרו וסה . דמי אפילו אלו רבוים נאסרו שלא בטימ תערובתןלאסור
 אבל בקכוע לו נפל שהספק לפי הקבוע מן הוא בשלקח אעפץ שלהן אבר על ללכ~ת אלא המובדליםבשרצ.ם
 במקום שהניחו או מירו ונפל הקבוע מן אחד לקח אם ז'לכתב והרמכ"ן . כזית בו יש כאלו בשר כזית בושאין
 המפק לנו נפל לא שריי קבוע זה אין המועט האימור ט; דרבנן בטלה דלא בריה טיהו . לאימור וה'המלקו, או המרובה ההיתר מן אם נורע ולא קכיעחעו ממקום חוץ גבי נזץ- בסס' איפשטיא ולא כעיא אבר ממנוכנחתך
 דפריש כל אמרינן הא כי ובכל בפורש אלא בקבוע ולקולאוא"צלוסרסרוסקונחתרסמנואברשנשסתוהוא
 הרוב אחר הלך ובנמצא דתניא סשא והחנו פריש מרובא ר' הגרול לרבינו בתשובה ונטצא בטלה רורא' בותלויה
 לטקוסזה נכנס בשר ואין נעולות מדינה ע4רלתות ואעפ"י שנפל כין בקרירה הרמשש סכל נמצא אם ז"ליצחק
 אפ"ה חנויותבא מאותן םאותןחנויותוכלשבאלכאן אלא שיעורו שרץ סאוהו נפמק אם בצונן שנפל ביןבחמין

 . ברפריש בקכועאלא הספק לנו נפל לא רהא מותר ז'לבעכבר שבתה-ה.ונשאלגאון האימוריןבששיסכשאר
 אעפ"י זירא א"ר רכתובתע פ"ק בשילהי וכראמרינן בשסן נישח השרץ אם ואסר ביהכ"נ של לשמןשנפל
 סן 'מא ראינוהו בשלא וה"ם . נעולוא סרינה שרלתות וא"צ באכילה ומותר רותח בשסן בששים ליהסשערין
 נפל הר' הטקולין מן ךוצא לוקח רזלמהו אבל הטקולין' אש' ושרי בססננת סעבירו הוא צוק להדלקהוא'לוסר

 תשעה בפ"קרפסחים ואסורוכראסרינן בקבוע הספק לנו הוא אם ביהכינ נרות ולגב' . ששש בעי ולאבאכילה
 'רעינן ולא עכבר ואתא חמץ של ואחד מצה של צמרין נא הקריכהו שנא' משום בהרלקה אסור שאסורסענין
 פרש . חנויות תשע החמ וטקל סצה אי שקל חסץ א' שאסר זה בדין בע"ה יותר נארקי ול(סן . ע'כלפחתר
 ועור . הרוב אחר הלך ובנסצא סופא החנו עכבר ואתא תערוכתו אומר אם רותחת לקר"-ה שנפל בעכברהגאון

 ויש בע"ה זה בית של השני שער ה בסוף סזה יותר אכתוב שנתנו בצל בפרק תרומה כמם'  שנינו לאה אםבפליטתו
 אסר צולין כיצר פרק בפסחים דנרמנן בריחו אוסר איסור שהוא גרב כל טהור רג עם שכבשו טסא דג ער:דםלתור
 להאי. ליה ספמם האץ- והרר להאץ- הא' ליה ספמם ס'ש טמא דג של גופו בשנתערכ פ" . בג4ל סלעיםחמש אסח- כחוש נבלה בשר עם שצלאו שמן שחוטה בשר רב שהן ביהורה זוז עשרה של סשקל יש אם סאת'םסהזיק
 כחוש נכלה בשר עס שילאו שסן שחוטה בשר רנקט והא בריה משוס השאר את ראומר טהורין דגים של גרבבתוך
 שמן הנבלה בשר שאין שאעפ"י לוסר נקטיה לריבותא האיסורין כשאר בששים הוא כמל פליטתו מחמתראלו

 וכ'ש אסור אפ"ה שחוטה של שסנו מריח שנתפטם אלא את ואונל זורקו שסכירו בזסן וכרתנן .וכששכתבנו
 בעלמא ריחא ס"מ מותר שמן נבלה בשר עם שצלאו וכן . בטלה לא דבריה משום כולז את דאוסר שלםאפיר כהוש שחוטה בשר אש' אמר ולו' שס, נכלה בשר היה אם רג של גופו כגרב בשנתערב אלא בנ"ט וריוטכהשאר
 מורו רתרווחהו סשסע ס"מ . כלוס לאו וייחא הוא סשקלחמש האסור ברג יש ואם . דל שסשון רבנופ"

 כלוס לאו רא' כי רריחא סותר שהוא כחושין כששמרס רכינו וכתכ , סאתש שסחויק הגרב כל אוסרסלעיס
הוא



 הקצי נת 29 פמך הבקז משמרת ך8וןעךךננרךןננדשףני הניתברק

 נ5 נ'שן"שוש,פשי
 ווג5'סנ:גחס'י
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 אדעת'ה דלאו זימנין טיחלפ' ריא אעפ"י נט' : יגרת !ס"11ר1)6

"57 
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 7"י6 "5ו": !5נ'ת י"" גק0 71י' מ7ק56י
 "ע"6 )" 7"" " 1י" 6ל א"י5 ח" לץ" ט% טה מעטים תערובת טפני אא"א ליח ום,ן,"פ,עוך

 % ",ט %: )שצ5 %סצ ירסיה אמרר' דרב. תיובתיה תהוי לימא ומלהאלא נרי 4 טה ונדי גר'4
 1"רי גו6 5גו.ן י!6 6ן;י ס.ין 1ג7יק0 6,6 גרי5 )":05 אימא אלא ס"ר קררות בשתי קדרות בשתי שצלאו כנק רב ביאטרי
 'בוי'::צ:פ:ו :::ש %),56,יזי% נופין הערובת ספני כאחר פסחים שמ צולין אין וה"ק . קררות שתיכעין
 :ס:ס וס;'ס ססעמ'ס 51סוג מ% נ" "ש %סי ג7יג נופין תערובת מפנ' אסור מעטים תערובת דליכא קררות שת' כעיןואפילו
 סנו ה'וו . ";)י "ג"מי 'ן15ת נ26;ע'5"! מ6 אבל צר טקום שריא בתנור דרוקא ו"ל רת'ם .וובשם ומלה גריואפילו

 כקרירה אבל כצלי רוקא נט' וכן . מובא אויא בה שליט דהארחבה
 , האי כולי ריחא ליכא עצסו בפני בקריה אחר דכל דכיק לא קררות שתי כעין הכא וכדאסרינן כלל לטההשליכא

 להם חשו ולא זו אצל וו קררתז  שתי ששפתו ונכרי ישראל וראית ט'מיך לצור הלכת לא דע"א כ8'ק נסיואטריק
 גבי על ונתנה חטה פת הרורה כתנאי סארי רכ אמר . אחר ורבר בנרי נלותא ריש בכ' עוברא לף עבר .חכםים
 ורש אומר ר"ם תרומה של "ן שלחבית

 שואבחז שהן מפני שעורים בפת ואוסר חמים בשל מת'ר 'וסי ורבי טתי
 לימא סי לרב היא תנאי וראי ללוי אטרי . היא מילתא לאו ריחא ום'ס היא טילתא 'ריחא רם'ם נינהו תנא' לאוטאי
 צוננת בפת אסורה הכל דברי פתוחה וחבית חטה נפת לקיש ריש אסר ארבמח רההיא עלה איתטר לאו . היאתנאי
 כהנא רב תני . דסא פתוחה וחבית חמה כפת נםי והא סתוסה וחבית חטה בפת פליגי כי טתזרת ד'ה סתומהוחבית
 אסרה בישרא בהרי דאימויא ביניתא ההיא . בכתזח לאכלה אסור בתנור צלי עם שאפאה פת סכא חיננא דרככריה
 מ' ויש . אחר ולרבר לריחא דקש" אסירא נמי בטלחא אפילו אשי רב בר מר אמר בכהזחא למיכלה מפרזקיארבא

 ואם . תערובת טפני כאחר פםחש שני צולין אין לכתחלהשרימראקשינןעליהטברייתאדקתני אפילו דלוישפירש
 נלותא ריש בי לו' דשרי והא טורה לוי אשלו ובהא לכתחלה כלומר . קתני צולין אין ברייתא דהא ישיא סאיאקתא
 כן לעשות דאסור הוא טורה רלוי פ" ז"ל אלפסי הרב אבל , עוברא רעבד הוא לכתחלה אחר ורבר בשרלצלות

 איתא אם ליה אקשו הכ' כאחד פסחים שני צולק ראין סבריעזא עליה דאקשינן והא . ז"ל הראב'ר ש'לכתחרהיוכן
 שיהא אמעטא לטיקם וליכא להיז'רא דהרוו"הו פסחים שני לגבי הוא ד'נא שרי בדיעבר ראסורא רהואדלנבי
 דאסה-. טורה לכהחלה הא בדיעבר אלא רהיר לא דלוי כתב כן גדולות הלכות בעל וריב . לכתחלה אפילומוהר
 שנ' לצלות מהו התם דנרסינן מערבא דבני בגטרא איתא והכין שרי לכתחלה אפילו וראי דלוי כתב ז'ל ריסב"ןאבל
 פליגא מתניתא . מתיר לוי בשם שסואל אסר רב בשם ירסיה רב אחד בת%ר נבלה של ואחד שחוטה של אחרש%רין
 דהא ראמרינן טשום כרב שפסקו ז'ל הגאונים מן יש הלכה פסק ולעמן . וכו' כאחד פסחים שני צולין אין רבעל

 דכ"ע לקיש ריש אטר הא פתוחה וחבית חטה ובפח דמ"! פחוחה וחבית חטה פת נבלה ובשר שחוטהדבשר
 מילתא הא כ' רריחא דאסר כרב רצלי כהא גךי'ל הילכך בה רפלינ מאן אשכחן לא לשש ודריש דאסור בה פימלא
 בתרא ב% ורבא אביי מרפליני בה דפלינ מאן ליכא לקיש דריש דבהא הישר בספר ראיה הביא ז'ל ורת'ם .היא
 ואתיא היא מילתא ריחאלאו ורבאאטרמהזר הש! אסורריחאסלתא אב"אטר ונכרי ד'שראל ת'הא בבתדע"א

 היא תנאי ורא' לרבא ואטרי' תרוטה של חן של חבית פי על ונתנה חסה פת דהרורה בתנאי פלוגתחהולאוקומי
 וחבקק חטה בפת לקיש ריש אסר רבב"ח אטר עלה אקקסר טי לאו אב" לך אטר ורחינן . היא תנאי ל'טא מילאביי
 רטיא פתוחה וחבית חמה כפת לרידי הא וטרקאטר דמיא. פתוחה וחכין חטה כפת לרירי נמי והא אמורה ד'הפתוחה
 לההיז! תיהא דבת ההיא דלאב" אלא לק'ש כריש אסורה הכל רברי פתוחה וחבית חטה רבפת טורה ררבאסשטע
 חמה כפת להנאתו ולא מוב אם ה"ן את לבדוק אלא מיכוין דלא דכיון רסא לא ולרבא דמיא פחוחהדחבית

וחמת



 הביתברק ראשךן שו רן2יעף רייךן הביתסשמהת 80 הקצרנ"
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 4;עיין4שש,ע'"י'",ו.1', %;'1'% ן14":'ע,ן'י','ייי"ך .%לוי,,ן%ן,,%1
'1%";,1':' ),פ5 "עןן.ץ דעתהר"זהלוי ק ימז' נ(יעימה צ ט) )קווס"5"'יוו:!ס

1. 
 1'ך-41'"למ,, םייי: ע" נ'י בי:תי ן מן"ך'",,%~י:'

 יסס יהין יי[ גי0 " הק סבירא כרב דאלמא בכותח לאכלה טפרזק'א "יקי 6" ס "; 'י'ך 5" חי נייי י0ינ::,י=ס?טיי

 . , ! "' 5ע ,ו1ייין,(י.,ל,-ןןןי,,.:,ין:ין,],

1"4יי'"  עעס י' טססיאסו:ייס, ח"1ס בר אבח לנבי כרבא וקח'ל . היא מלתא לש "4:::בךט,:"21נשצי

 חמה כפת אפילו פ4גי כ' אלא מות,ה * סבך " בתרא דהיהיבא י"ס ועחס ד ;0.גוי נן ט"ג ש!קנס מ2ן לקיש דריש ההיא משום ואי * פסק כן ז"ל אלפס' הרב ואף . ה,אכ(ילי(א סגס סמ!ג ,0עויו ס," נן' 0מ; טס,6 ג;,י יסנסס!"
 כי' הלכה ור"י ור"ט יהורה כר' ולוי טאיר כר' ורב פלינ'. פתוחהךו(כ'וע עס גס סעס,וק0 06 "סג "טו 0"0 6מר 6סר 06סר,6ס
 אלא פ4גי ולא ליה מבירא ירירה כרי חטים בפת נמי יימ, דיי ועיך יהידה ט"" צ,צ:: (טי,6 "ו6 "סיוגקג ג0יג, ס6'סורגשל

 ,ט61, נוו!י ס, וגן ט6סי,1 ייע מקן
 ר5"

 ושנויא למעמיה ולתרוצה להמורה איצמרק- הא ורב ומלה גריואפהל קשס גווט בנהא:ויןנ:ה::צ סשא מרקתמ ד'קא כלוי כאחר פמחים שני צולין אין דתמא דהא ועוך ס'לט ף,
 לאכלה אסורה הצלי עם שאפאה פת כהנא רב דתני והא . היא דחיקא,ג00,;ו0

 אסרי קא לכתחלה הנהו . בכותחא למיכלה ספרזקיא רבא ואסרה בישרא בהדי ראימויא בינעןא וההיא .בכותח
 לו שיש כרבר דהוי טשום ז"ל הרכ אותה דהה ועור . בישרא כהדי לאכלן הטל הו"מל בהו סודה נטי ולוילרו
 דבמ סנטרא סשסע וראי דלוי . מפרזקיא ורבא כהנא דרב בהו שרחה אלו במעמים כהוגן עולין רבריו ואיןמתיק
 במימ כשנתערב אלא בטיל לא באלף אפילו רשל"מ אמרו לא וק , שכתבנו וכמו קאטר לכתחלה דאפילומערכא

 וכראעעא התם דסייתי וחרש והקרש שני ומעשר רהמכל וכרייזא בנררים בהריא וכרמוכח לא במינו שלאהא
 בה סורו כ'ע לקיש דריש דהא ראיה דמייתי והא . הם נכונים שכתבנו ומעמיו דבריו שאר ס"ם . נהרשבירושלסי
 דמיא ראי דמיא לא לרבא הא דמיא דלרידיה דמשמע דסיא פוצחה וחבטע חמה כפת לרירי והא אביימדקאמר
 וחבית חטה כפת והא גרמנן הכי אלא ג'רמא לההיא כלל ליתיה נוסחאי דברוכ היא לא . דאסחי בה הוהטורה
 מתיר יהודה ור' פליגי ברידה אלא לקיש כריש ס"ל לא דרבא אלא דטיא דלריריה הוא הכי ובורא' דמיאפתוחה
 . היא טילתא לאו וריחא בעלסא ריחא אלא "ן של גופו רליכא שואבות דאינן חטים בשל יהורה כר' נטי יוסיור'
 של בכמון שהסיקו תנור דתנן היא מ'לתא לאו דריחא לי אסינא סנא רבא אמר סדאמרינן זה על ראיהומל

 . אסורא קלי רטיקלא התם שאני אביי ורחה כסון ריח אלא כמון טעם שאין מפני מותרת הפת הפת את בו ואפותרוסה
 שרי קלי לא ול"ש קלי מיקלא שנא לא ולרבא שרי ואפ"ה פתוחה וחבית חסה כפת איכא גטור ריח דנמון האאלמא
 וזו לקיש דריש ליל רכא אלסא איסורא קלי דמיקלא משום ליה שני רהבא אלא בעלמא רכוותיה אמור הוהולאב"
 ולא הוא והיתר דהיתר סשום מפ' בי דגזרו שאני דבב"ח איפשר מפרזקיא ורבא כהנא וררנ גמורה בראיה ל'נראה
 אסרו בחלב בשר דלגבי לוטר הביאו לו ענין אלא כאן הביאו לדרב ראיה ולא גדר נה וגררו מינייהו אינשיבדיל'
 הלכתא אביי רלגבי ת'הא בבת כרבא טדק""ל כוותחהו הלכתא לית אתיאן רכרב לוסר ולכשתסצא . כריחאאפילו
 בסלחא ואפ" רידה נזק טשום אלא אסרה דרב משום לאו בישרא בהד' דאימוא ביניתא ראסר אשי רב כר וטר .כוות'ה
 מדאורישקא בעצמו הוא והרי בעלמא בריחא בטינו מין לאסה- אששר היאך ררב בטעמיה ל' קשיזז ולרירי .אמור
 בהא דרב מעמיה דהוי איפשר לא הא במיל לא במינו מין ראמר 'הודה כר' ס"ל דרב סשום ואי בתרי חדשרי
 ועור יהודה כר' ולוי טאי כר' ורב תרוטה של בחבית בתנא' פלונתייהו לאוקומי אתינן אררנה רהא יהורהמררב
 מררבק אפילו שכן וכיון גט'נו דמ,ן ורבנן 'הודה דר' בפלוגתא לוקמא מעלטא תנאי למישקל 4 למה איתאראם

 דנוותיה הוי דאלו לי וניחא הו' לא טאלף אחד ואפילו הוא דסיעומא ט"עומא בשר של גופו לגבי דריחאליבמיל
 כולם מדנרי מקום "וסכל בששים מאחד יתר אימור של מממשו נתערב כאלו ונמעם נרגש מעמיה הוא מינובשאינו
 לרברי לחוש וראו' שרי לכתחלה אשלו דללו' נראה הירושלם' שמרברי אלא כן לעשות אסור דלכתחלהינלמור

 הראשונש הבסקים רוב הסכימו וכן . כ"י רהלכה נראה בר"עבד אבל לכתחלה כן לעשות שאסרו 1'לריאשונש
 התם דגרסינן יכריהם ושל שבתורה האיסורין כל רוב הזה החלק ומן , בששש במל איסור ו"צ י זזלוהאחרונים

אסר
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 ב"טל הום חלב בה וכשי לא בשר בה שבשל קדוהם
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 רבני

 הבית ראשון שער

 התרומה בהאכל ערשאינוניכר ומבמלו האיסור טעם על ביבש אפילו החשרים תןתבת שכיךן42~4"
 טעמן על החולין טעם בשריבה אף בטלין א'נן והביכורים דהא לכלול סערעהיו בפחות בטל אעוייקימ":

 רתנן כן אסרו ררבנן בתרומה אפילו "ג יויליזחי סעשה.אימורין ועושץ סוטכימ אנו ממש ברוב ביבש ד'בש אלא עור ויא . כן ביבש אפילו ומאה :עין:ן::~י ז"ל ראשונים של רובן שהסכימו זו הסכמה ועל ומכטלו אחר לר4ריכח בה שהחמיו וזרומה א'ור גל .שנאתי

~ 

 שנימ , כיצד בראור"תא "עיקר לרס שאין דכריהם של

  תרומה של ואחה הולק של אהת קופות שוו בבר"תא י דטצה ברשק לה ום'קןיק תרזשת בטס' ית גיו%4ש"
 ונפלו תרומה של אחתשלחולץואחת שניסאץ ולפניהן קציעות ליטרא מקוטות ובשאר"ייי
 ותרומה נפלו חולין לחוך חולין אומר אני אלו לתוך אלו הן כאלו אותן רואין אומר ר"א החבית פי עלשנדרסה
 אמר הערל פ' עלה כיבסות ואקהסר . נפלה תרוטה לתק- מעלות והעליונות העלינות את מעלות ותחתונותפרורות
 יוחנן ור' התרומה על חולין שרבו ההוא לקיש בן שמעון ר' "לו פומין מאה שם יש אם אומר יהושע ר' התחתונותאת
 לקיש בן שטעון דר' התרומה על חולין רנו לא אן" אמר דרכנן לן"!ות דחרוטת אע'נ אלמא . "!לו לא לאוואם

 נדרכק* ריכויא בעי לא יוחנן ור' כדרכק אש' ריבויא בעי לבל41 שהצריט כמו מאה בהן הצריט טחלקותוחכיחז
 סקוה והתנא כררבנן ריבויא בעי לא 'וחנן ור'  ואקוד' בתערובתן שהחמ'רו הכרם וכלאי בערלה אטרווכן

 ונוק מאה נטל סאה ונתן סאה נטל סאה ארבעים בו ש"צ וחבל; בארן ורמוני פרך אגוזי רתנן וה"נו מאתיםלהצרקי
 לא ופרקינן רובו דנשתחר לאו סאי רובו עד כשר מאה אם שהן מה בכל ואוסרין אסורין אלו הרי . וכ.'תלתן
 שאמ למשר דאשא התם שאני ואב"א רונו ניששל רלא חמץ והילכך . הכרם כלאי הכרם לכלאי אם ש-להלערלה
 מיהא בריבויא כררבנן רבכל טיהא משמע .אלסא אומר יבש נתערכ אם במשהו לאסור עליו שהחסירו כיוןבפסח
 וכעיא ררכק גיד של שומנו והא לשדק ואיכא , סני הוא דין בפטה דבחמץ ועוד כבלול יבש אסור הכלביבש
 נמי תאנים והרומת "נן סתם וכן לעיל וכרכתיבנא ששים לו שאין שכל ביבש ואפילו בסשהו הערובתו כלשושסר
 לימרא וכרתנן ראורייתא כתרוטה מאה ובעיא דרכנן כטחצה קבוע קכושוכל שהוא במללעול'לפי אינושקור
 שם יש אם אוטר יהושע ר' הכר פי על שנדרסה קציעות בין שנתערב הנסקל בשור שאמרו וכמו . דם' סחצהעל

 יל הרטב"ן וכתב . יעלו לא לאו ואם "!לו פוטין טאה שכתבתי וכמו אסורין כולן כריבוי נתערב שאפ'לוהשוורים
 בראורחתא עיקר להן שאין דבריהם של באשורין רהכא החכמים מגדולי ויש . בטלין שאינן כאימורשלמעלה
 חוצה ותרומת לארץ חוצה חלת וכגון דרבנן שאובה כנון ולעולם לבלול יבש כין הפרש אק האסורין שבכלשאמרו
 רנהר שומנו אבל כלל דאוריוזא עקה להן שאין לארץ ומה , נבלול במל שהוא כררך אלא ביבש במלאינו

 לאי ראוריטזא דחלב טשום וא"נ דנ? לתא סשום רנאסר קאמר טסש ברובא לאו ברובא וליבטיל ג'ה בפ'שאמרו
 יוהר עליו שהחשרו וע1ד . 'יק וודא' סשום "ק סתם א"נ אם בטשנחנו ו"טממ דכלפי קאמר בריבוי ליבםילאלא
 בארץ תרוטה וא"נ עצמו נפך כ"ן ועשאוהו איסורין טשאר ליכטיל כולן אסורין למה הקשו . אסורות כולן מכירואינו
 בעינן הא כי בכל דאורייתא תרומה סשום שאסרוה גם נ"ל וכן . האינדרין כשאר בששש רה"נוכרוב
 להן שאין רבריהן של אשורין אבל תורה כשל עדעורא דברובא שכתבנו כטו שהעקר ורל . ז'ל רשייטרברי
 חוצה בתרומה שהקלו וזהו כרוב במ4ן דבראוריתא עיקר אסר הזהב ב% דגרסינן . כתרי חד אפילו קאטרממש
 כמה ער פרק בככורות וכראסרינן כרוב לבמלה לארץ והששו הוא אוסר פרומה שוה כו שאק שני סעשרחזקיה
 בה-ושלמי כרטפורש ברוב מבמלה לארץ חוצה תרוסת , לצמצם אפשר שא' לפ' ריאשונים מעות עלמחולל
 ונכינה לארץ בחוצה הכרם לכלאי וה"ה . רחלה בתרא בפ' עליהן חייבין והבכורים התרומה מרתנן עליהואקשינן
 איק תורה של איסור לתערובת שחשלו ואעפ"י נכרים של באחד עולין כהן נכמי והן לורים ואסורין וחומשמיתה
 דהקלו והיימ ברוב בטלין נכרים בישולי וכן גזק-ה אלא כתרומה אלו רוי השטש והערב ידש רהיצת וטעונהומאה

 משא"כ בחרל השלחן על הזר אותהעס לאכל בחו"ל ברוב'. דבמיל במע"שובכוריםמשא"כבםע"שמאימשא'כ
 4ח דא"ז כיק דבארץ משום כארץ לאהן חוצה בחלת מתירץ לו שיש דבר וכל רעדל"מ הו"ל להזקיה אוזאואם
 שמא זר עם בעליקעה החמירו בראוריקקא עקר התם במע"ש סשאזכ מרקאסר אלמא , במיל לא כאלףאפ"
 ראפלו למיגזר דליבא התירו כחו"ל אכל נהם תתערב ממש ברוב במל ביבש שמ דמעשר ש'מ ברובאדבמל
 ובטלה רואיל בה לן 4ת החוו(ין עם ותתערב להם תחלף דא'כ בעיני מהוור אינו בששש ברובא במל שפ" ז'לורש"י
 בירושלכר נמי וגרסינן הבשר כל בר'פ טשמע והכין ברוב שיעור להן "ם שהרי ברוב בטלים ובכורש חרוטהאף

 המועמ על אומרץ אז מרובה ש"!ור כער מועמוש"!ור
 בסי

 רוב צריכה שהיא בבוצרה אבא ר' דררי חלה מם'
 ואינה ממאה בפחות עולה שהיא מלמר ינה ר' אטר הנשה גיר במשנת השטיץ באותן רבשלטא ברובבטל
 אמרה מתנהזא זעירא אס"ר ואחר במאה נאמרת נתן ולא אסה-ין שכולן ששנינו דכלפי לומר באפשרהיה

 כלומר השלחן על הזר עם ונאכלת דתנינן בא~ד אחר בטלים כלוםר ברוב בימול ששים לשיעור ק-א ש"!רלהם אפיוי
 כל בעיני מחוורץ אלו דברים ואין , לחילוף חוששין ואין בטל סתם קורא הוא האיך מאה ש"!ור כלפי אבלברבוי
 חו"ל בחלת לשו מסתמא קושת רשתי דבר"תא הצורך אף ריבי רוב מפרש אתה שאם ששים שצריך למיברוב

 לם'ר עוברין אלו בר'פ מינה מרפיכינן שנויה היא דוקא ורוחק . שכתבתי וכמו בריבוי במ4ם והבכוריםהתרוטה
 הזה כזמן בתרוסה ופריק דאור"תא פרס אכילת בכר כזית שמעם מפני ברוכא בטל קורא ששים שלשיעהי לוטרהוא

 חשפ,ש * זכן ובכל לארץ חוצה בתרומות שנ' ולא ררבנן ההעור טעם רבה מעו הצאינו במץ בכעדו אףהאשה-
משמע
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 שרי אבא להו אמר אשי רב בר למר ושילוה אתו שרי לומר לי ויש בר'בוי4! לקה סנ' לקיש לריש יאפ"משמע
 דצלי כרותח אלא אינו דמליח משום מעטא מפרש וקא לם'מר דאיכא התם שאני הערל בפ' דסשני רמאיבהא
 י בכר אלא ספעפעין שא.ן באשורין אומר אינו דצלי ורותח באשהיי לןכריבויא מגי דבעלמא למימרא לאו אומרשאני
 הכל אוסר שהיה ורבינא למעלה שכתבנו וכמו קליפה דלאו שאני וטקוה במאה או בששים כריניה אלאאכלה
 טלם מדברי מ"ם דמבושל כרותח שהמליח מכור היה בנוחני אלא בשיעורין הלכו שלא הוא אכילהאשורי
 ועל תערוכתו את אוסר ה" עסו נתכשלו שאלו נלמור טעם נה'נת מכדי ביתר טקצתן שהחמיו ואעפ"ימעמים
 ראין קייל דהא קאסרי גיר של נופו מחטת לאו כרחנו איסורן שעקר הוא התם הכרם וכלאי וערלהסתרומה
 והוא הוא דבתרא ורבינא הגמ' ~סק וכן בנ'מ בגירין נתינת טכדי ביתר בהן עור והחסיו מעם נת'נתמשום
 להו סבירא היאך אעה רב בר מר וכן הוראה סקז שהיה . סקשה קא שכן מכל מטקוה יוחנן לר' טקשה וכי .מעם
 של שומנו מחסת אלא אינו כרחנו על אלא כהלכהא דלא אפילו אוסר שאנ' לסשר דאיכא דכיון התם שאניודחי
 השתא רבא אטר התם דאסרינן ועור י שכו וקמקנות גיר בריבויא אוסר דשאני מעמא לאו הא נמי ריכויאבלא
 רכק ואסור כקפילא רכנן ואסור בטעמא רכק דאמור משמע דבטרות ההיא וסיהו . כריניה אלא סמ לאנמי

 כנון דטי היכי בטעטא והיתירא מינו ושאינו סין בששים לארץ חוצה תלת וכן ברוב אותה מבמלץ חו"לדחרומת
 ושאש סין חולין בה ובשל וחזר תרוסה בה שבשל קדק-ה היא נרולה ראיה באחר אחר דאשלו ביושלסיוכרסשמע

 קפילא מעים קפילא ואיכא בחלב בשר כגון ואשורא טינו סראטרינן החם טוכח הכי זקדובוראי הורה וככר ז'ללרב
 רגיר שמנינות כגון אמעמיה לסיקם וכיל רלא במינו מין דתרוסה חסרא ליה ס'תרסי כי 'הושע ררב בריהר'ה
 הנירסא בששים,כך קשלא ו*כא סימ בשאינו א"נ הנשה רמי ואי"- סכאן רתרוסה וחדא דחולין נמלי תרתירסי
 וק ז'ל אלפסי ריכ בהלטת היא וכ! , הספרים ברוב כתרוסה אלא הקלו שלא אפשר וסיהו הד* ושלולמרא
 שיעור צריך דגיר שמנינהע אלמא ז"ל רואב"ר כתבה . רבריהם של האשורין בשאר ולא בלבר שבחו"לוחלה
 דלם'ר שאמרו ז'ל רצרפת'ם מרבותינו ויש י טעמו לבמל האשורין כשאר ששים להצריכן בהן ולהחמיר לחושוראוי
 בתערובהו אחרט אוסר אינו שוסנו אף בנש בנירק אין שאכתוב כסו ז'ל שסשון רבינו דעת וכ'נ דבריהםשל

 סשום אלא נאסר אינו גיר של רשומנו דכיץ בפלשתו אשור ויש . זה לאחר שהוא האיסורין בימולי בשערלפנינו
 בשומפ געזור האד תערובתו שמר אעו והגי ג'ר גזית שלשה והן בחר חד כפליטחוואפי* תערובתו אוסרשאינו
 סן חמור טפל יהא ולא בתערובתו לאסור לו טפל שהוא מם* עוף של כיצה והשני הנשה גיר של גוצ האחרמינץ

 איכא דסאי ועור . האב מכח הבן כח יפה 'הא ולא העקר שאפילו זה עליהן וקקר . שוטץ האשורין כלוהשלישי
 למיגזר איכא שומן של נוצ באכילת רבשלמא למצזר תערובתו אומר אש ההיתר בתוך אשור של גוצנמחה
 שרית אי איכא מא' תערוכות אבל עצמו גי אכילת אמו יך ג'ה בפרק שנינו . כיצר הנשה ניר . שטעבארוכסו

 לישרי עצמו ניר של מעמו למישרי את' שוסן של מעמו כיצר אמורה זו הרי בנ'מ בו יש אם ג'ה כהשנתבשל
 מרתנן ראיה מביאין ועוד . בנ"מ בגיין אין דהא ולישרי רלא טתני כנמ' עול ואמרען בלפת כבשר אותהמשערץ

 על, ואקעךק . ובסוקדשץ בהולין נוהג הנשה ניר ג'ה בפ' ברולף כן יוחנן ר' של במ מטטעאל ר' רתנהש תנא הא'כי
 ואתש מינה גיר אשור פקע ראקרשיה סשום פששא בגט' הוה חנינא רר' לקמיה דאתא ההוא בנ'מ בגירין איןאומר
 איכא גיר אשה- ובמוקרשין בנ'מ בגירין אין כס"ר לאוקומה א"ל לך אסר מאי א"ל אכבא כטנא כר ההודה ר'טזיב
 כגירץ אין דידן תנא וסבר ואקשינן . ליכא מוקדשין אשהך לההוא ליה אימא זיל א'ל קסיה ועייל תני אטר ניהלישרי
 הרי בממ כו יש אם נ'ה עם שנתבשל לך והתנן בנ'ט ,מיה אתו כי . בנ'ט בגירין אין תצערן לא אכבאדו?ב
 שוסנו משום הה'4! רלמא קושא מאי אקזא ואם * אסה-ה זו להיתירא דסורי שחק דר' לקסיה להו משדר אטידר'

 תיץ שכבר ראיה ואינה * כנ"מ בניין אין ווקולם גק- של . בנ'מ בגירין אין והלכתא , ס"ל לא וליה דריב"לסשסיה
 ומקשינן גיר בלשון ליה ספיק הוה לא אקתא דאם זי רת'ם ואינו נמחה לא אם ג'ר של נופו אבל פליטתו רוקאומיהו
 עשר לששה ישרפו והנותר והג'דין העצמהז מדתנש עליו רברה למעלה שכתבנו וכסו הגה-ין כל את אוסרסכירו
 רלא אע"ג דרהם מידי טההיא ליה קשא דלא נראה רכען ברוב שבטל ואפשר אםרתו התורה הוא דעץדאע'ג ו* ג'ר של בשמנו ג"ה פרק בריש התם רבינא ואוקמה ששים הוא צרק- גופו נסחה ואם , במלה לא ובריההיא

 הוא דאף בכלל גו אף ס"ם נק- של לשמנו אלא איצטרץי לעולם אסרוהו לא סינו כשאינו ואפילו נ"ט אינודלעולם
 לטק ספיק הוה לא בנ"מ כגיין ראין אקזא אם עצמו דאמרו הוא רהתם בסינן ואפילו לכמלן שעדםשרצריכוהו בנה- כן הדין שאין כאן אבל שסנו עם עשר לששה 'שרף האיסה-'ן לשאר דוסה ואינו הץזר ברוב מעורב שהואכל
 רבינו של תיוצו אין סקום וסכל * גיר בלשון לשומן שאינו כאן אבל מעם מתן נהנו בשאינו רכנגרו משוםמינו
 הנשה גי נחסן רב אמר דהא הצורך כל מחוור ז'ל תם והעכורוהו עליו החס'רו לא סינו בשאינו ואפ" כללנ'מ
 דהא קאמר שומנו משום וההא הסנין מן ניד ואץ בששש אומר שאינו שאסרנו הניר ופלשת כרוב לבמ* דינועל

 לכשתם3א קאטר סתסא ררנ ואששר * בנ"ט בגידץ אין שומנו אבל הוא בעלמא דעץ ניד של גופו ה"מתערובת
 ושמנו הגיר כל כנגר ששים צרד כנ"מ כגט-ין "ט לומר ומשום סררבנן אלא אסורץ שאינן אעפ'י שבווקנוקנתז

 כנגד ששים צרץ- בממ בגיין אין לומר ולכשתטצאלתאדנידאוסריןהןתערובתוכשארהאשורשלדבריהםי
 בפלוגתא נפשיה מעטל דלא ומשום לבד השומן דבשרא אטסאתא הנהו הנשה כגיר מדגרסינן לךותדע

 דאינה לומר לי יש ראיתם לעיקר אבל * סתס ג'ה אטר אחא ורב אסר רבינא נקיא בגירא גלותא רישראימלקכי
ראעז



 הבקז ברק ראשון שקמ% רב4יע* בשיו2 הבקהמשמהת86 השר5ץז

 6טרינן ססור,ס גי)ש טס ס;סנס1ס טע6: ג')מ ננענין י7ט סגוקנמכ וגי:אמר יטטתגעסס65ס שם עיךתקשמלטקהנמ4'
 גין ייפרש6 מסיי:ן וגיריסלתי גי)ט" דגיט' גמ'" 6';ס' וגד"טרי )סו"ג"ן י6'0י סמהגל נחג הן גסיר6ס נס סמ"ני 5) %ן ה%:ג. קלע;סא סייט" ססי6 הס'ג6 י1" מסיס 6טרס דל" גנמר6 ' 6!656'ן ר6סק ר.פמני וג7;ל' ס5"נר ,7ט %"מק,ס.'שא.סוישא.ע

% י! שטג.צר * יי   )ה'ס סחנססר6ת ,ג0ג *ושמ יוסו0,ס"יק גנעוין )ג"ונס טמע אע ט", 
 )ס 67'0 7מט,ס סמ016 דק";ן "פשי ששפ )וגרטו6י;,ג

 שג0 עי"1 3'ייעעסקע דחיק לא רוקהא דאשכהאוקשתא דכין 'יאק
 ע5 דטת6י0 )שי6י0קי;; ראיות ומךם * ניד של בשומנו לאוקוסהנפשיה 6י60 61ס ט" )ס ד %וימ כמססטחסת

 וכקנוקנות בשוטן דאף כןשכוזבר2'מכרמוות ג'ריסן."' )ס ו:ומקו5 שומי:ש:חי:ןונא':ן
 11' כשאר תערובתן, הן ואוסרין שקורנ:עינן )7גי' )מ,ט 6;1 1רעע ;נ,מצי':'ם 1ימלן "יגגמרין11ש",מקי";י
 סני6.")"

 ס6ע ג,[י
 גין קפס.0 ס:ן מןקיוט0 .כלא'טר דנרקץםשכבר3אמרו שלאשה-ץ סקרימס56ר גע! ,ס;ססרג סמ"גר 51ין ט"גס,רי5,מי
 "שי)1 גן נ~די מ21יננ תרכד' בה ש ש פ אע תך השלה לקי',ינפל יימק ו6ע"ג גגרי60 ען ס;5י ג:י7 ט)ס475קס.'
גטנ.ן האשור אין ניכר האשה- אם האשח- את לבמל גע'ס ינ'קע. סמגיק !6 56טי' "וח0 גגי,0"[קמע!

 ואוכל זורקו אלא לפמם צריך אינו ווה ברוב מתבמל הניכר בעצטי : 6מוי סס עס.) 6% סגי 5ן, 5ן.5ע ישסע,0 יט[ע
 כתל בכחל שאמרני וכטו י אימף אחרת לגך'רה נפל ואמ  השאר או2 גקפפ,0 5"וסי ס.וו5ימי )וגרי 6ש' ;מ,ם י)6 ;ק,,4ט

 לקדה-ה נפל שאם סינה ונפקא אסור עצמו וכחל הטנ'ן מן וכהל בששימ :מ,ס6
 זמן כל חם בעודנו ההיתר מן זמול ש"א 4זהך צרד וגנכך אוסך אחרתשו

 שיש חח,כה וכן * שנתטעט ההיתר את ושזסור האשור עזזוד שלא בדי דגרירה בחזך המכר ראישרשחתיכת
 שבחתוה החלב את לכטל ששים ובחתיכתז ברוטב שיש אעפ"י החתיכות עם שנתבשלה ג"ה של שמנינות או הלבבה
 כרצך 'מחנה אלא אותה ו'אסור שבה החלב יזעורר שלא כדי חטה שהיא בעוד ה:דדה מן 'סלקנה שלא 4זהר צרדזו

 * בפל'טתה הערובתה אוסרת א.נה טמא עוף של 'ביצה * שלקנה כך ואחר שתצטנן עד ההקזר עםהקדירות
 טעמא ריהיב למשרא לאביי אבין בר, איי רב א"ל * המנין מן ביצה ואין בששש ביצה אר"נ ג.ה בפרק גרס"כיצר
 דפלימחה אפרוח בביצת דר'נ הא כלומר * לא טסאה אבל אפ-וח בבעת הב'ע שול בעלמא דנ"ג' מיא אזשי אםריוהא

 דביצה דאטר' הא על ואקש" * בעלמא דבץ)י מש אלא דאינו שיעור צריכה אינה ממאה ביצה אבל בשרפלשת
 הכא ופרקינן אסורות כולן בנ'ט בהן יש אם מסאות ביצש עם ששלקן טרירתן ביצש מדתנש אוסרת אינהממאה
 טצים טפא סדקהמ והא ואקשיק טטאה ליה קר' אפרוח בה דאית ביון טמאה ליה קרי ואםאי אפרוח בבשתנמי

 מפרש קא פירושי ופרקינן אפרוח. בה דלית ררישא מכלל אטרה בנ"מ בהן יש אם טהן באחת אפרוח ונמצאששלקן
 אסורה אפרוה כה דלית דושתא אפרוח בה דלית נוד ד*ר טסתברא ינ סק באחת אפרוה ונסצא ששלקן כגקכיצד
 אסה-ה אפרוח בה ראית תאטר שלא רישא לגלויי סשא ותנא איריא לא הא סשום אי ורחי . מיבעא אפרוח בהדאית
 אלפסי רוב ופסק אשרה. וד,פ"ה אפרוח בה לעז דרישא מכלל אפרוח בה דאית מ'פא תנא שריא אפרוח בה ליתאכל
 סותרות ולעילם שישי צריכות אין הטהורות עם ושלקה ממא עוף של דביצה ואבח אבין בר איד' דרב הא מז'ל

 נמי ואמרינן אפרוח בבות להו אוקימנא הא אסורות בנ'ט בהן יש אם דקתמ הנך וכל י הוא בעלמא דביעידמיא
 נעלסא דחייה אלא אסרוה בדוכף לאו דישא לנלו" סיפא דתנא אריא לא הא משוס ד*ו דדולק ואע'ג מסתברדה"נ
 ניעוליכיצים ז"ל ופרש"י ביצ'ם,מוהרות מרשתניעול' אלו בפ' בבריתא ושמט ממחברא דהכ' דקאמריקלטא'
 התם דגרמען בצל פ' תרוסות רמס, בירושלמי משסע וכן , בעלסא רבהמ מש אינשי ום-אמ-י סותרותטמאים
 קלופות קלוצתעסאיק אבל בקלישיק עףטלקן הוא סוהרות דאיתמר הא דרא רבי אטר טתרוח ביציםניעול'
 גהמלי טרשו כהוספוח אבל סותרות וקתמ טייי במהורה מטאה של טעם בנתינת אלסא אחר ש"עורצריכות

 משסע ]וכן[ , נפילה או הכאה םכח קודםזמנה אוהההתרנגולת שפלמה עברולאיגשלכלוסר שורוביצשמלשון
 כהן 'ש אם ממאים מצים עם ששלקן מהורות בשים התם דתמא מוור דג עם שכבשו טמא דג 1 הרוסותבתוספהא
 . מותרות לאו ואם אסורות. מעםבנורק

 ג'עוי
 ממאות כיצ'ס החט לאו כיצ'ם ימעולי דמשמע באכילה טוחרץ ביצים

 כתב ולפיכך . יגע'ל ולא עבר שורו טלשון ביצ'ם ניעולי ו"ל הגאונ'ם בתשובת פירשו וכן . המהורות עםששלקן
 מכוטען דהא "כעלמא דביעי מיא דאמרי אדם בני לשון אחר הלכה פסק לעמן וולכק דאין ז'ל רוזרומה כ,גלהרב
 ואע'ב אשרות כנ'ט נהן יש אם טרשרות בשים עם ששלע טסשת נמרס דתנמו מהא רגשה דמר בשמעתיןעלה
 ז'ל אלפסי הרב כרברי נראה הע,קר ומ,ם . סמכינן לא ואשנויא הוא שטיא אפרוח בבשת לה וטוקכךנןדשנינן
 אסרה נמי וגמרא בהריא עלירי דפלינ סאן אשכחן ולא להו סביו רכין ואב% אבק בר אירי רב דהא שכתבנוונטו
 דחייה אלא אמרוה לאשלוגי לאו רישא לגלוף סיפא דתנא דרחיק ואעזנ אפרוח בבשת רבריתא טסתבראדהשן
 קלושת הטטאוה אם ומיהו י הוא בעלמא רביעי רם'א הכי קי"ל והילק- ססתברא דרני רקאמרינן למאיבעלמא

 קלופות אבל בקליפיהן בששלקן כיתרות ראתמר הא  רהרוסיה כ,ץישלטי וכרגרמז, אסורות טלן כנ"ט בהן 'שאם
 טשטע כרבריו ובוראי בקלופות אפיול שרוהו- ו"ל לרטכ"ן ראיזי אבל . אחר שיעור צריכות קלופוח אינןעם

 דאיז רסשום טטאיז רקתנ' לישנא ורחקינן אפרוח בביצת להו ומוקמי ברייתות הנך  לכל מררחען בנמריןלכאה-ה
 ומ"מ ביושלמי לה וכרספרש ובקלופה כפשטה טטא עוף בביצת לוקמה יותא ואם טמאה לה גךץ אפרוחבה

 ששדם דבעי אפרוח ככיצת ש"עה- צריכה בקליפה הא בקליפחה ששלקה דרוכף וורושלטי לרכרי לחוש אנוצרינין
 'אשר בביצה סקום ב"ווה לסעלה כתכתי וככר %שרוח ביצת כרין רימה דם כןרט עליה שנמצא וכיצה . והטזואחת

קורט
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 יןי,יך"ננק י ;":%י%י:":יןןן"י::'יגו!:ם11עי"
 ג:ןפציצ צן6 ם:ן3ש:י,""6עי,?יו,% היך סו,זר לעם יט נייי מים צמי םסקן"2בצט'
 כ:;:ייינ;י:::'51ן ש ,_,,-יו"-,',

 מ:"-
 בת שאינה רקדירה אמרו ואפ'ה מעטאלא ,ו6ףגפיטע!פ,סי5ע%65 נמן1י ,נ

 5הו=יןג"יגןי
 ט11111ש י:י;,,:;לז:".ןי::"'-.;ןגן ין,.י.יי,,. צ: גקויצמלגח יצמן4ג :נן

 קל7אי
 סטסמ

 סעםמת! בואשרילכ'! )י,יהיר6 3'!ין
 ן.'. 6 עי' ט

 ם,פס 6!6 נם)ס "ת 'מ )יס נס גנהם?, מ8שי לפי מוהר ביעעייבחו שהיא -'לפגם בסר.י6 )6:לס מ,ר,ו ולנרר",':

 5""ס א"כ וא'ת . לגר ער כנבלה לנמרי ש'פגיםעי י"ס "ל. טמס 3ה יסוי6ה-ו) ייי,יממז:יר
 סזם ""4יהגרגשי !יע:ו"ש7י !חס6דמיס

 י-ן י! נ, "ן .".ק, ,ן יע, ,ב'5..ג:ג":,קו:בשו;;ק15ש!
 בהנאתיייל- עלא לה זיסרת לז! דהא 'סגקש ג"ס"קיי,ה

% %ישה.ח, 35,ן"נן2."ע?ןייי  ת,שץ 
נן



% =6  
881ששש8ש
 ששאמימשמ
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מ א ש = ש= ש אא  



 הקצר טת 89 מ הבאע מצרת התערובות21ו4%ני הביתברק

 11% ,%ל"%.:ים"שם8 ,,.;:.ייןי,,.(ןל,"יי;ין):ן.,יי;,,..,ין,ןץ
 נןסיג

 4" )פיף)וישסו
 מעילח , '

 ביביז
 יככן

 גסן 7גו 6% %%ס כיוצא תערובתן אף בהן א

 צפי סל ייו . יייי 65טוס קקז %ו גג% ס'י סק" אסור תערובתן את פונמין שהן י שאעפ בהן 1ם ),ער מוגלס ))מורסו"
 . הוא כפנם איסורין שעיקר סמסיג0 יגר ש6 סורס.6רס

 טתקי
 ני סעי4 סון ג! סגשנ "מו 5!6 ;6סו, נטש נטמק רב לה

ו6סי'
 )6 קר"

 !ויג"
 מ2 :2י%גן%צשם::דגב%2צם דאפ" ולומר ששת ררב אהא ךבאפלינ כלומר ,"פ"ס

%ויס
 רחמו"

 ו)6
 פנ'"

 ישט אין הכתוב  שאסר סעיקרן הטאוסין הרברים )מימר
 וסו"

 5ס,6 6ע'ק טט 5נסטס 5ג, וג6 מ,רס

 ן ן ן י6 %ק6 י1ם0 77ט6גי::ל6ע"61ג כשנתערבו מ'ס אמורין 1ח9"ה יפנ1כ(יזז גי,מר 6ס,ר נמי גטעע6י')ין

 ומקמי פ'". יג יוערס ס,6 5סת ירג 461ג6 ס5הר גס' סשבח החזיו הרי וצמוהו הםושבח כהיתר "ס,ר גהעוגהו ס,נסיל
 :4ץ ע) !: י7ג% גשגעגגי6 64'ג 2י',הם6 מותר לפנם משבח סשתנה שהוא וכל לפגס נ,ס,ס 0ןרן:ו,טעמ6 טס0וסס
 טסן. רג סגר גע!מ6 "5ח רג 6'! כ0ס ,ע"יק מוגש אשור בו שנתערכ היתר תורה אמרה דלא )* ס6 גסוי6 רחמו6 ג'סוקרע

 זו;ןצ 'לי,,1;ני:יי 1.'"ל, ין'.:,":י.,י:יי.ןי':::'"י.נ"נ:,ןי:ב::ן .":י::".(י.ש11
 ש ם :מם:צ1ן:נם ך!2ון דקיייל כלוטר כוות'ה הלכתא ולהת אסורנם'ל 2: ט2 י% עב:ג"צ"י
סוס"

 6קס מג16 ס5גמ. 56גוסי גיגר6 קגגר6 יקסגר מיס שכתבנו כמו שהתירו כהנא ורב 'וחנןכרב' מערוג0, יו' ט! מופגח

מ"ס רעכברא רב ךקסכר משום אלנועלה 6!6 וס ס! סימירו 6'ןעיקרו
1:5 

 :גסג סכ עס מ סע,0 ג'י 5;: 4מס

 )יג* 4 סיס 61'ג גוס "%ק ר% וע5ס ,!מס סנייש0ס שך מעסו ואם תערובתף את בטבעוי!שבקקי, מ0,ך ס;סנם ג) 6ג!גטתוס
 םצןע%%%סיץטס)גנג'ק1צג6י:ם6 לגו נפל להו כיות'ה,איבשא ל יב[ק"יבנן]של רג6 6מר . )ס'"סר 4 6עקר"'

%6%,"' התז עוברא אשי לרב הלל רב א"ל מא'חלא גגל ג)ומר מו0ר ;ט.יס)כ60 ש  5טיער "65 וג ע, "ו!ק 16קו טטס ,ג, 
ע,נו"1

 גטי',ל" טשבח אשבוח' יאלמא יאסר כהנא יב ב. ריויו, ע)יס 1"0';ן
 פקע ש 55שי מ'6 ינ גי %וי

מ :מ ":יי",.יןלזי,,.1.י:""יםש מ  פץ,:]55 
 ,)'0 י.ג' גן6, ס'.י6 י"ר,כך

 ושיע
 שרץ חת'כת בלע ד'לנוא נן

 ג6מ7 שמסס י) י גו"ן'י1יסנן"ג סמ"גי 'מיעי' ך

ק)גמ"
מו5נ" מזבח קרעד פ' בטעילה אמר,נן חכ. ו,:ון-אי גכ6 1)6 גס" )6 ג11ת'ס

 חטגע זגית6 געגג% מט"קק סמ6םין צ4ס 6ג,
 דה%ני , הסיבדל'! דשיצ'ם עכגר ,גן מי0יש0ןג2:ע

 גמ,מ6 1,ס,מא ,6מר וט,ס שועס םן'תן2סמ"ן'25 שרצים שטנה
 !ש )עס 6'ח6 ו6ס מ5,ג"ת 7ט""ס, 6ע6 6י "חס בטותן וטממאע לממא הכתוב שהכדיל מו0ר גטט ט,וו םהט61

 6פת נרט ו"נט פט"ס צט" % ולורוןתן אפיל עיעור להן 4ון שלהןוהאיברין

 % שנשתהא ומת1ן אשרממא אימרמומי מפרשים ויש , ולישתרי בממננת ל"עכריה הילכך הנשה מד %ובחולק
 צונן ושכרא דחלא ואעזג לשבח מעכדה משני רחלא חורפיה אגב דילסא למיחש איכא שנתסרמם ער כרכל

 צמץ שר%סר אימרמומי פקיש והראנ'ד כמכושל היא וררי כבוש ליה דהוה הוי מעם נותן טובא דשהה כיון הואבצונן
 שאמר% הוא בעצצ שהוא רוזסה מן וזה משביח הוא הרי צסרו שהומר וזה צמרו מחמת אלא פעם ואינו שםכשנפל
 חאא רב בר ושסואל בחמשדם חלא ש"ער אחא רב . עצטו מחמת אלא צסרו מחמת ולא מיניה אינשי ובדיל'שמאוס
 שחרש הדברים ראפילו כרבא קיייל ששת ורב דרבא ובפלוגתא . בשיתין ואידי אירי והלכתא בשיתין שיכראש"ער
 תערובחו אוסר אי% שפנם כל אלא בהן כיטא אינו תערובתו וסאוסין פנומין שהן ואעפ"י אווק לאמור הכתוכנהן
 שאעפי ובחלא בשיכרא כעככרא תערובתו את סשביח אאזכ אוסר אי% ההיתר בתוך שניסוח בעצסו היאואפ"

שוצא



 הבעןברק ראשת שער רבה%י נביוע הבית משמרת 40 רקצרנית

 "סיל,"'ט גטיט' סי" ;י'ט ייש ייי;" ט6ש א 'מ" י ס*מ5ג"גי6ס % 6!ינ!ם5ה צזיי"מ:%ן טש "י 35ה וסף ס61 דו3ר6 ט:3ר6 יהמ!6 גיכ יפרט וטג3ר טסו ס;'ס מחקיש ש0["ט ט ס6ין ה! מש0 סויין ה6 'מ' קושו ז:%1ן שבע1תן

 ,?סי%/ג:ן36סןיתסרןיז ה בחלא טשביח ופגום סאום עצטו שין 50 ינ נג5בובם::ימון"ייו

 - נ נו,,ח. יל! ן):,5צ'ציי
 ,"ים מ';,"וג "ג" לן!'

 גצין ט נ5י?,סי ככרי שנתערבו כל סע,קרן במש:ב!נ:צ:נק'%ץןצ.צ%::

 "טל .,פסי" 3"'" ממן% בהיתר כשטזערכ אכך עצכו כפנ'יאכיו י::;י:::ב?%1ננ:,:צב':1:%',,ק",י פ:5 511ן'ג:ב;י-)111וש5

 נסג ין, '""6ב::רג
 גוור'סי פטוס'ס 6ן, 7גר,ס

 "פ"
 % סת"ק יי3י' יי"גה!6 נ"ט שאינו לפי בתערובתוצגנם

 ".יי:155"::,).,:
עהא%ש .י.,י:י.ןןיייליי,  ר.למג'! יגן ,סר"! חגסי ג, 7עת ס:ן ג:גח' !גןמ;;י%יק

שעךב!

 ל[-פ"
 צ 5גצ%'ק:וס אכילת בכרי כז'ת כהן ש ואפ

 %,יןסנתן"יייס,י'יןגיש זה ריתר יי על נוקר סעקרו המאים האעייך :נלנייט:! ב: ןב ,ג הכותב"מר 58:141 ןני1ןנ ייין%,ייןןך:;"%יןי'2ו",',י'ינ,יןןין
 ',ןשיו';"יין %ימג-"-"""%~צ ,ןזיייילן,,:,,,

 מטסעס ק2%וץ בעעו הוא כא'לו כו ינרגש נמעס שהוא מה א ג,ומר קמרס ג6,תס ג;'ס גס ק 06 קע, ו6ס.סיסעסע

 למעלה שאמרנו וכט כלר תערובי;ו אוםר אעו מעם כנותן בהנאתו בו דאק השתאיעען
 5%ס6,עסכ%גסטקש

 141 כ%לא כשמעטו ולפיכך * כתערוכת מעם שהז! עד פלמשמא
 ז

 . כ!!!עועמ!יחס'ן
 וגפ,טסעפע

 "5 %יישיצש יבייא:%%נןמ ייפר 'צבינ ינגלכי יא *ם גש-ע %ענ5
ש "'"שי(י.'י' יי ג"יי:"ין.ןןו:ק:" 1'י. ,";ינ ;לנ5ן:ין7:י:"ן"ין"

 ! למעלה אלאעומרי ריוטב אוה! " שלא וריא בכוירה אפי או יחר בצליאו
 מןהרוטבושלא

נה%ר



231א הבית משמרת התערובותבנושיבי הבוזברק  הקי ב" 

ן:::,ןי,ן.:,.,.י
 א3ן אקשט יוש .יי;..

 י,סר געועק ולןירין"ס'"ט'
 ור""

 עשי יש9 ש 22יען"ג%%ךגף וך ותנן למעלה טכתכנו יכמו צכיםה

..(4ש
 4.4"בט"

 ו ג"י"5ץ ס! ""'יס עו סמ'ס ואוכלולף יה

 ש 4ן(שע,,י:)",ו'עןל בג::? 1 ) נ::ע4ששנמ

 מ1ש-צ,שי, שכי"54שש!8שש818שש
 ש"ש1שן

 י י "-
 9עי"מ

 שא4"הק

 בן25ן121ע1"2 נםזמ4""נבבג"גנגןי:מנ'יוייליי-2"?זז
 ושש "יייין-,יי,, ש,:,לוללשי"1צ",לוייי.

עששא8שש
 יין ל1ון;1 ;:: %ך 11: 'ן"ללו',. ג.",,'( ,,י,,ו,,,' י." ן,ןןג,ו:ל1ש..י'י- ילון,,.",יו



 הבח בק ראשון שו בךעי י ב4הךז הביתגזשג!רוז 42 וקצרגוז

 ךי 1111,'יייימש" 1ש;""%5%5ג

 %111ש ן.ב:2,ש :::ו55א1:יע(1(
 ן געלין,"ן, ה::;ן4הג::: י(::ן'ל-"ןיי:פי

 ין,:מ עטיית וכהכ י בזה זה ם ניגע ך שלא טךצייי ססוין גן ",גקץ4סו הכותבאמר

 מ::,4יפיהסולר.כ,ן'ר, בלא גשג ך: אורח'ה ג"י "ה !ק:ס גמ12 גקמגמם:ת:נלסראגל4נ
,י: )" סמ"

 יי::י;:,י
 איינ11 גן :י:ןי;1"":יןי,ם;ן1ייל-ין'::ון. י.:.ייי י:

 יע",%1ן:סשו:: עי שישתמיט קודס להד'חו אדמ של שדרכו כל' כן ש לא באזמצא למיכל ראדנאבאומצא
ה'ענ שטש צונן כלאיסורצו

ייי:, ש ט:" נ::, מא לפש'עיונהכדנפל הדחה %א צרד
 ש,1,צ11 "ן::ג::נ::גן:2יןיןןןג יה %ןן נ:י,ן :';ן':;:ל:: יייי:י'ןיוי;ן':ין:;ן'י,'-,-

 ה5ה'רנג)'י1ינ:ם בה שמחתך ואחד בשר בה שמחתך ואחת כה ששוחט אחת מכינין שלשה ,שיי
 45ע5% :%-ן- י"ג":54":1"%':י7%ן:יי%
 יע,ום ע"ס יסס יפס יסססףו)" : ית'  העוי געור רואש,ן  השערנשלם

(,ן'"י'רפ דחעןנוחנשק

 %4(שנ%י זצ%אהצי"י,י"הט"י"י
 שת' שתתינה בין הפרש 'ש אם אבאר וכן * רבריהם לאיסורי תורה איסור' בין זה ברבר הפרש 'ש אםראב14ר

הקדירות



 הקצי נ" 43 13בנ הבית סשמרת התערובתעבנמפק הביתבדק

 -1 י"1הוהבספ, תערובותבספק
 ש:1.ה א'ס,י5'ש. : וגו' .71ע ו".;, סנק, 6'ס,ו ה":ס גהג סס מעב סתי גג,ן נסי ):ינן ",וע 61,נ, ס;ס) 6יסיר יח:סכתב
 ,גן סן סק,00ות גע,. בני לשני שהן ובין אחד לאדם הקיירות קוע י6'נ, מרו ""ח !ת(ן6'ס,ר

 גקג,
פ נם  5י:1"י,(',;ן פ"מ.נב::"1"פם

עעי  %46"שו'
 נויק

 תיל'י
 קוע אהר גלךאנ( לנלי לסקל

 ני"יתגסי "י י5 "עע ס קיי י"וגין

פ88 -  אש 
 ובין שנאכלה או ונאבדה לים שנפלה בק וה בדברהפרשסן,מסי,רס

 ך
 לצר שתים או אחת

 'יי,'ש,'",
 .'ןן"

 י':גנן";י-ןיש י::ין;.ייי:("ל"ןיי ןז,,"']'בי"":ון:. 1,'יי'ו',,,ילע'"יי
ש%"

 מינו את טין ם3א נאסר או במל ראשון ראשון נאמר לתוכואם אחר נאיסור ונפל זר ו ין ;"מ 4ט"6

 ~1 ח מן שנע בשר ור,ן מאיזולקח 'ודע ואינובמקולין יאח"כ ב יש6"תעחי!יןמ'הי

ששעןי:ייא ןין:511 יצמך:י"; ןמ'צ111ויי"
מ:,ו-.נן.'.לי נ%יו;"ןן',1,1%

51% 
צב41ף

 לתוך ותרוטה נפלו חולין לתוך חולין אומר שאנ' "סותרין אלו לתוך אלו ונפלו רומה של ו'אהד חו1ן של אהדסאין
 הער דבפרק דרבנן ובשיעורין תורה באימורי או דברההן של שעיקרן באיסורין או תא בדרבנן וההיא * נפלהתרוטה
 * ררבנן סכר לקיש וריש דאורי" מכר 'וחנן רבי דרבנן או דאורחתא אי הזה בזמן בתרוטה לק'ש וריש 'והנן רביפליגי

 ולפנ'רן תרומה של ואחת חם של אחת קופות שת' ורחניא דאור"תא הזה ש תרומה 'וחנן רב' וסברואקיטינן

 לריש בשלמא רבו שלא אע"פ אמר יוחנן ור' התרומה על חולץ שרבו והוא לקיש ריש ואמר נפלה תרומהלחוך
 דאמרי ואנא היא רבנן מני הא יוחנן רבי לך אמר ופרקינן * קשיא יוחנן לר' אלא ריבויא בע' נטי בדרבנן קסברלקיש
 רכי אמר להן אק שלישית להן יש ושנוה ראשונה יושה וישתם אנותינו ירשו אשר עולם בסדר דתניא יוסיכרבי
 וכשקורין תורה באיסורי וכן כן שאסרו הש מדברוהם שעיק-ן שבאשורין הנה * 'וסי ר' עולם סדר תנא מאןיוחנן

דרכק



 חנח %ק שני שער רביעי ב"ת הב.ת%מרת 44 "יף5'ת

 צ לן"%]ו(11, "%' יכ י ש ש,ייוינ'1.יוי1.י'יוייל
 דגסר,טס וווגו ,'ס,ן)6 ו6ע"גסיי6 ן עיביק אזי פרק בפמחים דגיםינן ' ,-ין-נן ג"רגתס ג6 צע גרג'ית "'6 נןםיהשאס:קיי".רקל

 2%'גי יי,ן4ש 5 1יךציצם11(1.
'ויטקי

 חולין נפלהעלתור ע::פווהיומה ו!6',"בקה6פ ו' "ג6ד.,גס(,6ט,6
 ש%ש "%1,שאשא נרוו1. גיןי,מסס"י1יטי,י6:ט,יס

ו  ייסי6' יייס,6 זע"יג'ם"לקא דאורחתא כתרוסה ' אפ- ד' ס',' ' ע.הוג(עיייא טגמןא צ1צ וא'נ" ש"מהשיינשי 1שא יי-'ך,:יין'ייי"י ,,4פ"פ

 דט,ן סינ6 1)6 רמיס י6גע'נן אסרינן שפטי דרבנן ושיעורין נהקא הוהזיו.בנן גיג6 ג, )סק! סו!ין זרג,ן ד6יסי, טגסנ ,טס 'סס
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 החחשנוח סויזות ש")י ם'מ בשאינו דאי הא בם'נו במין כרחיןדעל ;;):"זימס יל סויי(ן,רע,.'ו%ן:,?:טרי,וע דאח-חתא לומר'בתרומה 1שתמצא השף ~ ו6.:ם ס6,
 : סעיי,טס 6ס טט"ס במלולא אינו לעולש שעורש לתוך חמיםכגוןעוז

 כזות מ"ד ליכא ובמינו אסר קא בטינו וע"כ למלק אששר דהא אומר שאני הא בכיאמרינן
 פרמ אכילת בכדי דכוית זיתא אם דדדק וזל הערפתים רטדו בתוספות הירצו כבר * דאורייתא פרס אכלתבכדי

 דאפלו מקהא ושמעינן אומר שאני נשא ולא * בדכוותה מדרבנז להחמ'ר לן היה במינו אף דאורחתא מינובשאינו
 היתה תרומה התרומה לועוף שנפל מה אומר ואני להקל חולין אשה חולין לתוך הרא דנפלה כלומר תרתיבראעא
 חת'טת שח' ולפמהן איסור של ואחת דיהר של אחת קדירות שתי לפניו היו ודכוותה * היו חלק חולין לתוך שנפלומה
 מין היה אפילו וכן האיסור על רבה וההיתר הוא כטינו מק אלו לתוך אלו ונפלו שחומה של ואחת נבלה שלאחת

 אין היתר של קדק-ה לתור נבלה נפלה שאפ" הנבלה חתיכת בכננר פרם אכזת מכרי יתר בהיתר יש אם סעובשאינו
 אומר אני אלו לתוך עלו ונפלו דהיתר שוםן של וכוקע דרכנן הנשה ניר שומן של כז'ת נמי ואי דרבק שמזיר אלאכאן
 בשאק וכ"ש * נפל איסור לתוך ואיסור נפל רלתר לחוךהקהר

 שם.
 מהן אחת 'לתוך ונפלה איסור של א,ת חת'כה אלא

 בססכת שנינו 'וכן הקקר* של לתוך טים שנפל ראינו לא שהרי נפלה איסור של לחוך ולומר להקל בזה לתלותשיש
 אחת לתוך תרומה של סאה ונ1לה תרוסה של ואחת חולין של אחת קושת שת'. * מויד חרוסה האוכל פרקתרוטות
 בר"תא ובפמחים ביבמות הביזוו למה א"כ וא"ת * נפלה תרשה ועך ". אומר אני הרי נפלה מהן לאיזו יוע ואיןמהן
 דמההא משום ברייתא לאיתויי מפי ליה דניחא יל דתרומות מתניתין הא הביוו ולא סאין שתי ולפנטהן קופתעדשתי
 אי ור"ל 'וחנן ר' נחלקו וביבמות * להקל תלינן איה שאסרנו כמו אומר שאני תרת' דאיכא דאע"ג מפ' ריבותאאיכא
 סותרין אלי ,הוך אלו ונפלו תרומה של ואחת חולין של אחת קופות שתי תניא התם דגרסינן * לא או רינויזבעינן
 אמר יוחנן ור' ריבויא בעינן בדרבנן דאפלו ר"ל דקסכר התרוסה על חולין שרבו רלוהוא אמר * וכר אומרשאני
 ארבעים בו שיש מקוה והתניא ריבויא בעיא לא בדרבנן יוחנן ר' וסנר ואקשיק התרוסמ על חולין רבו שלאאע%"
 לאו סאי רובו עד יוחנן ר' אטר אסי רב אטר שילא בר יהודה רב ואמר . כשר סאה טמל סאה נתן מכוונותסאה

 לתוך שנפלה וראי שאינו כלומר אומר שאני לם'מר ראיכא התם שאני ואב"א , רובו נישקול רלא לא רובורנשתייר
 דאקשינן מההא ושטשנן * התרומה על חול'ן רבו לא אפ" להקל תולין 1ל8'כך נפלה תרומה לתוך אומר שאמהחולין
 אטרינן לא הכי לאו דאי כעיא מיהא כתרומה חולין שיהו מ'ם ריטש יוחנן ר' בע' ילא ראע"נ יוחנן לר'ממקוה
 דמספקא סון דהא יוהנן לרכי בהר חד ואפילו לקיש לריש ריכוש לי למא דרבנן באקרק לי וקשש אומרשאני

 של פשתן הדרע פרק הרומות בתומפתא ולקול*ושנינו בדרבנן מפק הרל לא או חול'ן לתוך קיומה נפיה א'"
 הרע. נתן מהן זה מאי ווע ואין מהן מאחח ונתן תרומה של ואחת הולין של אחת טרוכחע שתי לפנץ היותרומה

אומר
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 ד בשלס2"
 ז

 ,ע"לדכים
 סת "'י ס6עיי סעם אץ וינעטטיי שבודאים

 שנחיט נמ, דוע עץ ויה מ9' """ספ16 אומרין אין לאיזו ירוע שאין אלא תרוסהכאז וי, כיו:ר וי%6'טרקווגק

 ש," יי(:.ך" ייתי ם , נ:ב,ג כען ומיהו . לקולא ררבנן כפיקא האבכי )יה2ט6יע,יס %ט
 וא('.1 שלא'סר 1"חת ה6'נו טק ")ו ג'1עשלו בריבויא לקיש לריש סני טחלקותדקוות טעס )ו0יו0 רשי 6ו גסי)%

 שתה 1"נא עלה ב !,7ג.!יט:ם2 ליהא רקשיא אלא . בחר חר אפי' ז- מסהגן ג0גי,0גס טווגטיט

 גשא'1 נ1'א . 0ג,ו ,'ס קס'ס6 וסו" זים "?י0מין קציעות הדורם דביצה פ"ק בריש להוג(יורו'נן )גט) יר,ך 6מס ס6ק3קקום עתי בח ל:"" 2ס סגיי0 כ". גק י0 %7ש)סו תרומה טקצת המפריש פ' תרוטות במס'דתנן %5 ",מו ס6וי *טויןס6ק
%א אליעזר רב' היא זו אי ירוע ואין הכך 9,על ז";0מ!%6י'גג,ן;0י0% א "ענ ים6י,   

ם ב:" ג'ס "מו.:ן 7)ג"ע 7שף'50 סמ והתחחונות פרודות הן כאלו אותן רואיןאומר ומ,6 נלס 0י,עס 71ימס  

-  מי; ::ין"2ל 6"עמן,:ס:יש:נ" מ, תעלה לא אימר יהושע ר העל'תות את סעלות נטנ'סעסס ,וגרי, גוסיי.6ריך 
 ב'1 ,ה גובי רויש ;0רומק )סו מ,ק' גו,ג, ע"ק הרב פי את ושאלתי . כד םאה שם ש'הא עד מס'ג ,גן 3'גמ,ס. גתגמ'ונן

 3'ה" אדם של כשהם דהתם לי ות,רץ ז"ל רגןן'1 קש,מ סמ' 3ע1ן 4ס4ס
 ש.0:ח4"'יג'ן.:"אתח 'י' ג",ג60 '7," 7ינק

 "'סןמ עפי יי"י 'סוסע גר' ס,גס .טט; ,י' 6"י ארם בני נו של חביחק היו אם אבל אחת בבת 6)6 ס6יכור %טי 06רטס, 341(11::י : :מו :י 2":ן:,י:" לישאל ובשבאו ארם בני שני בשל א,נ אחד )נט! 11 טס 11סע,סרס'0

 א'טר תסל "זוץ 2ל ס,ס טס 6 'הע 5עו טףינו םאה העשם זהאפילא אחר לישאלבזהובאו גכנס צ נ 6נליא,טי

ש7 להקל תולק בררבנן דכל . סחזרות כולן כד טסן %חס סים ס:ק גספקעט,
 שניהם בשבאו אפילו להל חולה אמ תרומה של אחת ביניהן ובשיש שנ'4ן רשני דוג(ט1 ר6י 6'11 ג'ט% סיט,וכה
 סס6וי ר.טטסטסמ

 בכת לישאל באו ואשלו כדברו בממא מהור תולין שכילין שני רלגבי וטראי , אחת בבת 6ן 6,מר, ן
 הןלף טריר חנינא בר יוםי ר' אמר צרכיה עהטה שהיא האשה בר"פ בנרה וכדאמרינן אחת וגויס 6!ס נס %טר ש,פנק

 אינו ום'הו , הכל לדברי בתלף מהור תולה מהור ואחד מטא אחר שבלין בשני שהלט :נגווים
 בכת לישאל שבאו או אחד אדם של כהכיות רוזם לפרושי להו6נ

 אחד ארם של דכשהן בהיפך סשמע תרוטות כהומפתא דאדרבה ועוד . שבילין בשני שפירשו וכדק-אהת
 או אדם במ שני של כשהן אבל . ומצמרפהע אחת הן כאלו אותן רואין אנו ההד ולהתערב לרחפנותשרשיות
 ע*ות בשתי קופות שתי תרומה סאה פ' התם 'דתנשז . מצמרשת את יחר להתערכ ררכן ואק אחד ארם שלדשילו
 מאה בזו זו את זו סעלות שרות בשתי הן אש' אומר ר"ש -עלו לא אומר יהורה ר' 'עלו אחת בעלחה מנורותשתי
 אבל מצמרפות נפלה מהן זו באי ו%יי ע*ות בשתי קופות שתי פ" . נפל' מאה לתור אומר רייני מאה איןובזו
 כק מה כירושלסי עלה ואטריק . מצמרשת אן עלעת כשחו אנל טצטרשת אחת בעל%ה דוגף סגורותשתי
 של קושה לשתי רן אתה מסנה אלמא י להתפנות עשויה אין טנורות להתפנות עשויות קופות למנורות.ופריקקופות
 עת'ר שאנ' וכטו בזה לרון שיש אע"ג זו את זו טעלות שאין אחד במקום להתפנות עשויות שאין ארם בנ'שני

 ויעלו עיצמרצ ממה אחר באדם ו"עלו שיצמרפו ולוסר להקל יש ריותר למרין אנו טמנה ם'ם . בע"הלכתוב
 בע לא אומר אני ואחת אחת בכל אלא שיעור צריכות אין ב(א לשני כשהם אררבה ז'ל ריב דברי ב"איולפי לשניבשהס
 במקו' אלא אוסר שאמ אומרין שאין לפי לי טסתברא אלא להעלות כרי כשתיהן היה ואפילא שלו את אוכל וכין'אנאלה
 גלמר דכשתמצא תרומה של ואחה הולין של אהת קופות שחו כנון נפלה כאן לוטר כשתמצא כלל ליבמול צרק-שאינו
 בהיתר' נשארה ההרומה שקופת מתירין לה יש ממלא אלא מת'רה אתה ביטול םד'ן לא נפלה תרומה לתוךחרומה
 מדוטעה אחת תרושת של ששי 4פרק דתנן מרוסעת שאעו ואחת מרוטעת אחת קושת שת' החולין.וכן וכן שהיתהכסו
 טשום תרומה לתוך תרומה תלינן אלו שבכל לפ' נפלה מרומעת לתוך מדומעת אוסר אני סרומעת שאינוואחת
 ה'ה קופות דשת' הה'א נב' תרוסות בתומפתא לא'דתניא גבשול אלא 'הן לשת היקר כשאין אבל לשת'הן ה'הרדיש
 קושת בשתי כלומר מתירין. לו בשיש מדומעאלא ספק התירו שלא אסור זו הרי שני ומעשר ראשון ומעשרמכל
 ווו כהיתירא נשארה זו הכישת לשהי מתירק יש בחרומה הרוסה תולה דכשאתה תרומה של ואחת חולק שלאחת

 המעשר כתוך או הטבל בתק- שהתרוסה אוסר אתה אם כלומר בטבל התרומה את חולה אתה אם אבלבהיתירא
 של אחת קופות שתי היו אש' וכן י רוערומה את להעלתע כד' שיעור בהן יש אם אלא אוסרן אתה רי'נפל'
 אא"כ אסורות שתקקן מהן אחת לתוך ונפלה ממאה תרומה של סאה ולפניהן מהורה תרוטה של ואחתחולין
 סאה נפלה מהורין חולין של ואחת מסאה תרומה של אחת לישת שתי בתומפתא דתנש להעלות כדי בהןיש

 במהרה 'אכלו לא מהווין וחולין נפלה ממאה תרומה לחוך אומר הריני נפלה מהם לאעו וא'י סהן אחת לחוךהרומה
 מהורין חו4ן של ואחת טהורה חרומה של אחת כןטת שתי . כבעה ועימה העימה בבל שזק יןהחשבועד
 את זו להעלות בהן יש אם אטרות שתיהן נפלה מהן לאיזו וא'י סהן אחת להק- ממאה תרומה סאהנפלה
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 6יסור ס)פי קייר,ס גססי ס)י ק,ר גטפ3ט סגסנ מס 4*:נל "'0וו טו% י5,ת ג5ש 5)! ק% נשט "יג שם זזוך סהן ,אתת יה1וא"י
 (ס )6מר סל6 6עו ,ט )גסי סמ)טרסע טסן ג6חה 7'ן )56ר 6,5 6';ו (ם )נע) %55ל15ס מסן %י,0וך לס"ים א,סי ?ם.:4
 ואש" :א'5יש)פ.

 י)ימ 6ע'ג עעס 4חן סר16י 6' ג)"ע 3' 5ט רגר 3ס01 טוט 7).ת 6ן'ג סעס ).0ן 5כווי 15 גקם ג),5ן ג, 5ש זגר ניוס יג
שס

 ססיס 1'ס )סר,מט ט6ס גס,טיר גן % 6)6 3מיגו מע גנט 3'ס גג) ס5יס ,יס )"יו5ס %ס ג5'ס,ר "'ג ")5 ג5יט מין כ)!ן ג'ס . דשנ' יא'סוי )5י
ישיה: אנשה*י )5י ג6יט יווע 61ין 6ממ גגל ;ס) ש ג6. ייוע ,6ץ 05ד יחוואהתנ5יהא'5~ר

 :ס5'סי וזולאיאכלובמהרה זווזו עאת מעלותצ ס
 ע

 סה(טלי לא'!ו%ת
 45כ!

ע" ושסה  עיסת בבי  שאיו  שיחחשבועיי  י44ייי4יסד)4גפןתי
 בזו ולא נפלה כזו אומר אני אומר אתה שאם כל שכן וכיון .כביצה 5"י 6ק" 56ימ"(6 ."י,יוט6.ן "גי"שיאי2נ
 את לבמל שיעור לשום שתצטרך ב4 שתיהן את לרוזי יסלאחה %ש !5עפס(הןע-ן מ,ערפ.ח 4?י ?אהעייאשין
 לשיעור צריך שאתה כל אבל נפל בזו ואומר להמל תולה אתההא'סיך וי'ן  יטד . מק(י5 ג"נ סכ55ולס עפל ה,הו שיקהיות

 אתה שאלו החבעת פי על שנררמה קציעות לטרא טון פמלכדי מצי:'גמ24ג4ן! 1%1גש%
 אבל:!ןי

 את טת'ר אתה א'ן ער"ן חברתה לתק- ארא נררמה זו לתוך לאאוטר טתי גט" ג'ו,ס)ט "מיוס יסון ג; .ן '
ל נ' בת %1שקמב::מן  וכיון . האיסור את לבטל כרי בה שאין כיון אוסרה אלא תהשנ גיס מ,6 ור' 
 ריא5לו

 )ס)ע סך 55עת י' איא קיי יא
 5ק')

 תתיר לא בפרורות אפילו ל"תירן באנו אם לשיעורין עכ"פ צייכיןשאני ק,פו0
 טה לפי האיסור כמר העזר של מאה או ששים בשהיה! "ץ א"כאלא ס6ס 0מ".ס ,ג(ו ס6ס 0מ5'ס ג(ו נעליהטזס151'יהשמ'
 אני לוטר שיש טקום כל ריבויא בע' רלא עחנן כרבי סוריוקיי"ל אשהיא ,סכ,ן' י)ס )פ)ס )6קו זןי ן6'ן  שת.הן גשה:נד'א

 אהי גסקי5להתעיג
 תורה דבר שעיקר ובאשורין דברההם של שעקרן ובאיסוריןאוסר מ!1 מ0,; 5ע); מ(ו "ע,כ מי,

 שרבה וריא אומר  שאני ואמרינן להקל תוליו בהן גמ י(רבריהמוש,עוךין : ע'ג מט,ס 5ז (105ק א,תן ייי(י"ער
 לוטר הקלו שרבריהם דכל בתוכו תורה דבר שיתב4ל כרי ער היתר עליו ג,7סעתה

 איסור של ואחת היתר של אחת קרירות שתי ולפיכך . שכתכנו וכמו אמרו לא תורה 'בשל להקל אבל אומרשאני
 שהחסירו אעפ"י סראה-מתא ברוב שבטל הוא במינו מין אם נפלה סהן זו לאי יורע ואינו מהן אחת לחק- איטורונפל
 לקיירה אשור אומר שאני ואוסר להקל תולה אני האיסור כשיעה- ההיתר ש"עור אם ששים להצריכו חכמיםעליו
 אומר אני פרם אכילת בכדי כז'ת ההיתר כנגר בו שאין שעט שהא'סור כל ס'נו בשא'נו טין הוא ואם נפל איסורשל
 במץ להקל תו4ן אין דאורייתא ממשו ולא דמעסו האומרים דעת וכפי . נפל לתק-איטור איסור אומר אנ'נ"כ

 אעפ"י להקל כו ותולין תורה דבר אינו ששים סשיעור לסעלה אבל ששש האימור על היזר עהרבה ער מינובשאינו
 הקדיות שתי בין ערהיה ער אסורוה  שתיהן היתר של הקרירות שתי היו . מששים עתר להצריכן חכסיםשהחמירו

 לאי ויודע סהן אחת בתוך אשור ונפל היתר של הקרירות שתי היו ואם האימור את שוזתהם להעלהק כדי העזרשל
 נפלה ע לאי ידוע ואינו מרן אחת נתוך איסור נפל ו!עח: טעוטה טחטת ונאסרה להעלות כרי כה ושן נפל טה!זה
 נפלה תרוסות בתוספתא רתניא שאמרנו הטעם ומן שני איסור נפל לשם ראשון אטה- שנפל למקום אוסראני
 לתלות יכול הריני נפלה מהן זו לאי ירוע ואין שניה נפלה ואח"כ נפלה סהן זו לאי וירוע מהן אחת לתוך תרומהטאה
 ואח"כ נפלה טהן זו לאי ידוע ואין טהן אחת לתך- תרומה סאה נפלה . שניה נפלה ראשונה שנפלה לסקוםולוטר
 שתי 'היו , ראשונה שם נפלה שניה שנפלה לסקום ולומר להלות יכול אינו נפלה סהן זו לאי וירוע שניהנפלה
 להעלתז שיעי אץ וכשמה האשור את להעלות כרי מהן באחת יש אם סהן אחת לתוך אישר ונפל היחר שלקרירות
 בו עיש בע תולה כשאתה שאף שכתבנו המעם ומן נפל לבטל כרי ש.עור בו קךש לזו ואומרש להקל תולין בעגם
 ריי סאה אין ובזו מאה בזו תרומות בתומפתא ותניא . מהחלה שהיה כמו ההזה-ו על הכל נשאר לבטלכרי
 ארם של שתיהן אם לבמלו שתיהן בין 'ש אבל האימור את לבטל כדי סהן נאחת אין ואם י נפלה מאה לתוךאוטר
 הכדואינו פי על שנדרסה קייעות לימרא דתנן והיינו וסעלין וסצמרפין כאחת הן כאלו  שתיהן את רואין הןאחר
 עך תעלה לא אומר יהושע ר' עליונות את מעלות והתחתונות פרוהות הן כאלו אחזן רואין אומר ר"א הייו זו א''דוע
 בתומפתא רתני ומעלות מצמרפות שתיהן נפל זו לאי ירוע ואינו עליות בשתי קדירוה שתי היו כד.ואפילו מאה שםשיהא

 אפילו אומר שמעון ר' 'עלו לא אוטר יהורה ר' יעלו אלו הרי אחת בעליה סגורות שתי עליות בשת' קופות שתיתרומות
 בפל ז"ל שסשון רבינו כתכ אדם בני לשני קרירות שתי היו אם אכל . כת'ק ועיל % את זו מעלות עירות כשתיהן

 בשתי אפילו קופות טשתי שכחבנו זו בתוספתא ששנו ממה ראיה והבטו . מצמרפות שא'נן הרומות במס'המשנה
 קופתז בין מה בק-ושלמי ומפרש . יעלו לא עלעת בשתי אכל יעלו אחת במנורה קתני במגורות ואלו . יעלועליות

 יחר ולהתערב להתפנות הן עשויות קופות ז"ל הוא ופי' . להתפנחז ררכן אין סגורות להתפנות דרכן קופותלסגורות
 מעם לפי ז'ל הוא וכתב * דמי כמעורב להתערב העשוי וכל כלוטר . הקד ולהתערב לרוזפמח דרכן אין מערותאבל
 להתפנות שררכ! אחד אדם של כששתיהן היעו חמשים ובץ חמשים בזו כשיש זו את זו דסעלות דהאי נראהזה

 של כסיפא ששנו ממה הע הסברא ז'ל ריב עור וחזק . לא להתערב דרכן שאין ארם כני שני בשל אבלולהתערב
 סאה כאחת איכא כי נ"מ למאי לס'דק ואיכא . נפלה מאה לתוך אוטר הריני סאה אין ובזו סאה בזו תוספתאאהקה
 אדם של רבין נראה ולי . איצמריך גברי לתרי חמשים אלא ץ את זו סעלות חמשים אלא חדא בכל ליבא אשלווהא
 אינן אדם בני כשני הא אחר לארם הכרין בשכל רוקא קציעות להשרא כן שאם ומעלין סצמרפין ב'א שני של ביןאחר

 ושאינן ובפרורות וקטנים גרולים בענולע וכן זו את זו סעלות אם ולבינחז בשחורות שם שהלקו כשם וא'כ .מצטרפין
 שנפלה מגורות שני קופהז שתי קתני סתטא נמי ומתנטזץ . ב"א לשני אחד אדם כץ לחלק נ'כ לר5 היהפרורות

סאה
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 . נחעיב, סעחהכא'ל, : וגו' גה;ווג," גסיק גונ"'ס ""ר'ק 50 גסג שםעוך 6מי סחטרי3'מ נסרק גוג"'ס ו5טרי1ן 60 כתבעוך

 מ"כ" 5מ6 רג ספויס גהג סגן !1ו0י5ת, !טק'ס 61רגטיס 5הן !מק,ס סס'ס ,קרגו הטוהמ6ס "%-:ב "נ" ;"ס ג;מי גנו פלג ")ו זנוש נקג גגו הכותבאמר סוהטרגס ט"5 גי טנעה רג 5טר י0,ו:רנ
 י(שמ גי ווסלוו

 יגיג:גי אי(י הסיס 0ני,ל. ס"סעו ג;,מ, סו5 נס סגסגממ0 ג'"ר 1!5 5ס,רין 5הד)מק.ס שאהר אלא . אוס גגי גן ,יעק ,ו ס.0 ~עש . גס גייש תגרש גס6!שק ,י נ5ון ססיס סירס, 5,סרע 5'נ, 5הו !טק,ס 5וגעיס כ) קרס,5חו
 לאיזו ירוע ואין סהן אחת בתוך תייסה סאה 1)מ;ם 5,-געיס

1:יי
 נרבי'ו. יי;שה :נה י"ק,ססט 0ן

 לחיךמת,לד'חר 67ש:ר5 גך ה6י גי"5% אדם בין חלק ולא זו את זו מעלות נפלה3(הן 3ר1ג6 ו6'סור5 מ,הרק5"1

יגריס
 6ל6י,

 סגווגש;:ס ששנו מה ומיהו . בברייתא פריש בסתניחין:."4,י.י,6":ןןי,ןי~ן:א ע:%:~:ג1:ג י'ום::ן י:יס"זןב פריש דלא רטאי איפשר ומיהו ב,א לשניאחי 65ננטיס סס,יס,
 ג",פונ

 שה,א ש:י שס ש:פל 0"יגס,ס 5ק ;05~ו ,ע,7ג6.סוג אומר אנ' חמעדם ובזו מאה בעבתומפתא ט,נש ,ת:ן סמוו מ,ןיו% יטמ י: מ 671.מס0

 : 1,פ.י:."יה ::ן 5ם ק,ט6:עגקמג,% ראיה שאינה ל' מסתברא נפלה טאה שלל,קיך גי5 ,גן ך,ם ג:! סר,ם
 איא יח: י:יו"0' :"יגע'ס לי נראה אץא אדם בני בשני לרו1ם'דהז.וקא נך 3ה3' סה:ס 451 גנט'3סיר,ס
 :התהבלברי0תעת;ת שאזרברםצטרףיבטלאתשהמעסבזהלפ ז"'ס'ו6 גה.והגג.ון]נ

 י0אי1ד"יה ש.מעשו מכנימו שהאישר דכלפי האיסור טחטת בספק שנכנם טה אלא האשור כט5ן -)יס הסגיון 5"ו0גר,ג0
 את ,:'ניי:4':ן: האיסור מחסת אשור בספק נכנם שאינו מה לבמלו הוא טתעוררבספק !יח ,ע'6 ג611' י5'סור516יכ5

 י:ן 2%ש'עהשננלי. שא"ר למה קצת רומה האימור את לבמל אחר עם להצטרף יימה 5,כן ימרק,סגהור:וגכ)ג%
 חה':ה יתההמלי התחתונות שלאנכנסו העליונותלש את טעלות רחחתונקז  שאין'הושע ההיכס גמן' גטו! )כסס5ץ

 יי י%ית.1.ן'יש אידנשה תסצא אפ" שהרי אימור בספק היא נכנמהלא :מוסרץ נגי נחה אידאויוימ וכיוז . הכר פ' על שנררסה התרומה קציעות לשרא סחמת כלל בספה ס,סן ס"ס גגו!ס ,ו;י!'טמס,ג0
 סאה של בתוך לוטר תולין שאנו זו סרה לולי חמשים אלא כשניה כשאין וא"כ מותרת זו הרי נפלה שבתוכהלוטר
 אין שרי' אמורה היתה חסשים של אותהנפלה

~7 
 בספקי הנבנם אלא להצמרף ראוי שאק להעלות עטה שיצמדף ס'

 לנו יש ט"ם האיסור את להעלות קופות  שתי טצמרפץ שאנו מדה אהזה מצר לההירה שאין שאעפ"י שנינוולפיכך
 רייני מאה אין ובוו סאה בזו שנו שלא לומר איפשר עור . מתירין עדש במקום תולין שאנו אחרת מדה סצרלר;קק-
 רסאי של מעשר ותרשת מעשר ותרומת רוזרומה ערלה טסכת של שני בי ששנינו טפני אלא נפלה טאה לתוךאומר
 ור' זירא ר' תרוטות במם' בירושלמי ונרמינן . להרים וצריך זה עם זה ומצמרפין ומאה באחד עולין והביכורשהחלה
 ואין מהן אחת בתוך תרומה מאה ונפלה חטשים ובזו סאה חטשים בזו קופות שתי לפניו היו שמעק ר' בשםחחא
 וכאחת טאה באהת היו שאם כאן שמ מעלה.ולפיכך סץ ומהצה מו מחצה מעלה סזה לרתלות רצה נפלה ל~ךזוידוע

 תרומות מסכה של בירושלסי נמי וכדנרסינן . חמערם משל ולא טרים הוא ומשם נפלה סאה לתוך אוסר אמחמעךם
 לחקי תרומה סאה ונפלה עליות  בשתי טנורות שת' עבהיא היך טעלות אינן מגורות מעלות קופות אטר אתבפ'ר
 מותרות היא שוננ לה לכשירבה והשמה וסתיר טעלה שוננ ובטלה סהן אחת על ריבה אסורות שחוהן טה,אחת
 מעלה מוה רצה ואלו חטשים אלא טתחלה בה היו שלא מאותה אפי' אלמא . תרוטה עלתה שככר עלחה צריבהואינה
 טאה בה היה נפילה שמשעת זו שכן כל הסאה כל טרים מטנה והתירה האהת על כשריכה טעלה מזה רצהואלו
 לחוש אנו צריכין וט"ט . כנ"ל נפלה לתוכה אוטר שאני טרים הוא שממנה השניה צ'רוף כלא נמורה מוהרותוהטו
 הגאונים מן יש ונתכמלה היתר של לחת'כות שנפלה אשור חת'כת . הוא ומובהק נדול שרב ז"ל שסשון רבי הרבלרכרי
 להרים אטרו שלא סחוור ואינו י האשור את כאוכל 'ראה שלא כדי לכלבו ומשל[י אחת להרים שצרץ. שאמרוז'ל
 והכיטרים וההלה דמא' של מעשר ותרוסת דוזרוסה ערלה טס' של כפ"ב דתק השבמ גול ומפני כרינה כמתנותאלא
 זה עם זה ומצמרפין וסאתים באחד עולין הכרם וכלאי הערלה . להרים וצרץ- זה עם זה ומצטרפק ומאה באחרקץלין
 זבדא בר יעקב רב' ופריק . להרים א,צ ~ותסר והכא להריס צריך איתטר הכא בירושלטי והקשו . להרים צריךואינו
 הכרם וכל~ף ערלה כנון הנאה איסור' וא5" האיסורין שאר בכל אלטא . השכט הנזל מפני יוחק ר' כשם אכריר'
 חתיכות להוך שנפלה במלה שאינה חעךבה אשהי של חתיכה נבאר ועהה . ה%זר  שריתר כיון אלא כלל להריםא'צ
 נחוש או היתה המרובה ההיתר מן כאן שנפלה זו ונאסר רווב אחר נלר אם אחר לסקום סאלו אחת ונפלה הוזרשל
 מבעת רב אמר יהודה רכ אמר רהערובווז בפ' כזבחיס ינרסיק . חחלה שם שפלה אוחה חא זולומ-
 אומרת אינה מארבעים אחת ופרשה אחד למקום וארבעש אחד למרים ששש ופירשו מנעות בסאה שנתערבהע'א

 אמרינן נמי טעחטים אחת איתא רובא לתק- איסה-א דאמרינן דלא טארבשם אחת שנא סאי ואקשינן . אוסרתכחטעדם
 אומרין אחי למקום כולן ששים פירשו שמרץ אץ אחר ל"קום מלן ארבשם פורשו שסא אלא , איתא ברובאזצסורא

 ר' דתניא כתנא' ואוקיסנא העולם %ף עד אמור טפיקא מפק שאפי4 לע'א הנח 4 אמר רשכואל קכדה אטריתאכי
 יהורה בן שטעון ר' אסור לריבוא ומריבוא ריבו"א לתוך מהן אחד נפל כשד שהן בכל אוסרין באדן רמוני אומריהודה
 כר"הורה א' כסאן ראמר שמואל ואקעדק . סותר י,רד למקום וטשלש לשלש אסיך לריטא שטעק ר' סשוםאוסר
 איסורי לשאר ע"א שמעון'בין לר' ליה שני וכזת שרי נמי בע"א שטעון איכר' אסחי נסי תורה אימורי ביטאראפיו
 ושטואל שף נטי בע"א שמעק ר' לעולם ופריק . ר"ש ולא יהודה ר' לא סני סוהה ספיקא ספק אסור ע'א ספקוההניא
 האימת-ין שאר ככל ומ"ט . נאיסורי כרב הלכה וששאל רב דכל כרב וץיל בחרא עליה ופל;נ כתרא יהודה כרכ'סכר
 אישר חת'כת והילכך כלבר בע"א אלא ה-ידה כר' לה מבר דלא מוחר ספיקא רספק טורה ששאל אפ" מע"אחוין

חעובה
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 %, ע'י',י,ל":,,- יי " דן י,!יי, " " '::י' :ךוג. יי::נ:י על,:'לב,'"ג,

 ; ";י%שסצ מבבעגג'"י:: גך:ניי"י"מ:'צבד טננה שש נ%שש22י:נ
 טסש6 קהס יהחמם וריא יעיר  רוב אדה הולט, רוזם דאסריק נמקגק ז"סדק שסש* יום ,ט2ס אעוד י" 4

 .!5 ש !נל א גי, מס ,ט גאמר
 1ק1-( ציירן,ת סןינט טייס קמנה עיר ואפילו ברי'א ס'עה רוב כא דא

 . יןיבנ,ס
 '"ג.ס !6.ןס-יגק

"'6 
 אפיוי מפיקא רספק נלמור3ולנו ג* ג  מס ג.

 ה גל "ן6סש י4(ה
 סג6 י%4 י6צע יי יייי  בשנתערב מוהרוריקא  בכלהאימוריוהחמורת סגוד טן סס,ן מ!6 גמסקי 1.ק6 וסחס גסיג,רסגחג

9י" 1 היאיתבייאיייזןיב מיא"ייטת %יע%=ס6%"  ש6ס6%הים
טסס'616תריי

 שאגי אש"- בשגי הראשון ישקש-יבחץיךג: : נגהוגוס,ט'
 גססי

 ססלס פיוש-יץ ר6סון

 -;1, :1'ן;,
 '1 .,ן',ץ,',י "יי::צו%5ג:שגנ '

 גחמשש כנ סחצה מחצהעל פישו שאם ומםתכרא *אגצרק
 ימייק כוו, אחר לצר ששש פישו למימר מפלע משוסדקא החצ אחרשש-שוארבעימלצד ט!י 5*סרס %ו טי6"י פטמ ?צרה ר דנקמ ורא מ'ם אוא דהא מוחרץ טלן אחד לטגךם החמשש ונפלו אחרלמקום
 כשהו אלא להקל מפיקא מפק אמרו דלא זיל ושזוספתן כעל רורהג הזק! קצהק רביצ של סשפ אמץ ומיהו *אצרק
 חזרא 'הרא רכל לריכוא ומריכוא לריבוא ע"א של טבעת שנפלה שאמרט זו כנק תערובות שתי מכח הבאחזםפיקות

 כאן שנפלה הש זו ואת'ל כאן שנפלה היא זו לא למיםר איכא חץרא חרא דבכל ספיקי הרי איכא שנההשכתערובת
 בה8'ק מפרש הוא כז חל * לא תערוכות שמ מכח נא ששמ בלפ אכל * ראשק שנפלהלריבצש הש זו לאשסא
 באלף נתערבה שם שאםרו טה טדכשה

 כה"
 לא ספק בימ צלדה ספק שאפלו כלומר ל"ן אטרה אםפיקה אסורות

 חשרנו יגרלה בקיפי רפימ מלא הטבע ערלה במסכת ששנעו ומה י אסוויח כולן באחרות נתערבה אם ב"מטלדה
 האסה- רסש מלא אם היוע ואינו הבגד מן רסיט מלא בשנחתך דהיצא י"ל מ'ם  ומשום מותי למע באחרים4שערב א*  האוטא קתני לא באחר'ם נתערב ואלו ומאתש באחד יגלה וחכ"א הבנד ילק אומר איזהו-רם יוע ואינובבגד
 פתח האומר דכתובות בפ"ק מדאמרינן לי קשיא לריי * תערובות שתי כעין מפיקי תרי אגא דהשחא לאו אם.נחתך
 ספק ויטזה תחתיו מ2ק הוא ם'ם אמאי ואקשיק דאיסורא* חתיכה אנפשהה דשויה מ'מ עלי "ווסרה נאטן מצאתיפתוח
 זיטזה תחתיאץ

 אא ורהם לא* ישראל באשת אבל כהן באשת ואוקשנא ברצון מפק באונס מפק זיטזה חחתי ואחי

חמפק



 שא ם115שאשוא%שטמ ש8ש 818א 4"515שש2188
 רכל מותרות כורן כאחרות מסור גיר1ס!מ' ההםייו6י
 גוו"י61;ן6יירי;ן :מערגסדה

 אסס'ק"' וי;6 וטסור6נתרין
 גהס'",3'ר,סלעי

 ס6 תימי;ן ה,כ61 י6 ו6י ת,רה י6יס.ר זרנס ויכ;ס וינ6 יס1 )'ת
 ורנ הו" ורג:ן 6יסלר6 ,ו6י רסמס נפריס יענין רהכ"

 מיהסר" דהי" היכ" דכל גי)ה לענין ניו"ט ההס 6ער06'
 ג)6 גנ,סס

  יפי,ו ובריס נר6ין  :יוי"גלני6י ם שוס 4שיקשרושס
 ב,סחה ו"מ-ס בים-וה ינפירבס ררבס יכו: כנין הורי "יפירב5שירס
 ט,מר הער,כ,ה סחי גנ,ן גהער,ג,ת ס"ס ,כ) מ,הי 5יס,ר גל גניפו ס-סוכ! ו-י  י,מק ררבייו יליבי "פ-יין ול'יין . ברבל'פ יסי' פיסריס יר"יגסי
 דהער,גות סני גספק תסתרי )6 ג",רייה" רמ'חסר כקן גנוסו סן'ק6 מו5גל
 לתמ,'ר ה!ס,ן ווס . 0ערוג,0 גתד כיעו) )ו סיס יגר גכי רסעק עעע"פ4וס
 הר",יס חתיכס גטנין !מעלם ס:הגנ, נתס ידקוק חווי %י עדך : סגלק

 תצרו3חס 61וסרה נטלס ד"ינ1 המכס ס:חג גתה ס"ורמיס גס;י גס,סחכגז
 סנ"ס 6יס,רי ס6ר "גי נהנ6ה 6ס.רין כס סיה, גהנ"ה "סורס 61סגשעס 6ס'ין הס 0יס, %3')ה רה "ס הי6 "ס כעוה העו%תה פסה מטש"
 י) נהנ5ס הער,גהס 6,סרץ5'ן

 *סר "';1 נפסח ןחתן מוכת נתי ,ההס נע'6 3היי5 סעעת6פ1כמ5 זהכי 61'גר6 ט"י סגענין יגר ד!15 הי;"
 ע6,ו דר3י 5!'ג6 נמי ,כהס הכיח געל ס! נככן1ח 6!6 נס;"הפער,גתו
 גס סרניס 1ל6 גדו)ס ק'סי6 כ6ן ס'ם 6ל5 ס;ינו ליע;וה 0דרג, ג)ו5ער
 גק!יפן ס,גע גנר ער)ה לע;ת סנינ, סהרי 5,גרת 0הי6 1"עפ"י%הש
 ד6יה, גט)' 6% ושיגי שיסויט ,טעת" ,ע"הש ג"חר 'ע4 ש:"6 יר'ט יראי י,4 ג6מר1ת ;חערג יי)קער)ס

 ,לרגנן ל,פנ,ת סורכו גי ז0גר ס,"
 ,מ6תיס "מן ד5'כ5 טעמ" מיכה !רננן ,ת6ת'ם ג"חו י3טי ,ס.גי חסיג)5
 הנ6ס 5שורי ס6י 5)ט" מס'ג זל" 51ע'נ ע)ש טק ,מ5תיס "מן )יג5ה5
 סיעור ס'ס "ישרין וכל גוס 4-אכ,ן גכנ"ס 0ערונהן ",סרין סגע;ק 7גר16

 ס"ין "יס,רץ 6ג) גה61ס גין ג"כ'לה גין סיעורן גכוי "וםרין4'טרן
 5'ג. ט" סק גג) מערוגחן "וקון 5ין גססת חמז כנ,ן )%שרן סיע,ר)סס
 ג"מר גס,"ס תער,גט [טסו גססמ ןהתן 511י נר5ה תיהי סגת;יןגזגר
 סי' ה*רמע גפ% גס )כתכנז הלש,יה ג"היגס )מע)ה סגתגתי גמסעדך סגטנת: דגר 6'כ "!5 גהנ6ס "סרה טהכי!5 נעפ. 6ג! תסרלס ק'1וט5תיס
 ה5 7הקתמ ו"ע'נ ה",רוין . גפ:י גה )ר.תגגז ר5ויס נה 0יו)5כ)
 ול56ם'ר6

 הו'"
 ,ססמ" ס;תגסיס ל"מר ננהערגס די,ק" 1') רנותי ,וטמ

 סתהגסל ",מר 5תס 46 "5"כ ה6 כ' חהיכה ושיג5 1)6 החיס ,פיה0יג"
 )6חר ס"לו גו3ר 5גל 6ד0 גכ) 3ס )כתכגד ור6,יה ח9וגס סי5סי0יו
 דתנ'6גינת,ת פיכ6 1כ3י6ר"יס מסיטמ גו רגק 6'ן 6'ןר!לי)כ)גיפו4
 6סורות כ41 חולין חת'טס גמ"ס 0;תערגס עי"רס חט4ה מס'כת סער!נפרק
 ,ת'0 תוהר,ת כ,!ן טכ,ר,ס ח0יגות גמ"ה ס;תערגס טמ"ס יס6תמ0'כת
 "י6 ס'ק6 ומ,סר'ס5

 חס,גס חהיכס וסי5 דהסהרי 6ערה 5' 7ריכ"
 5!4 0ר.6 !" יסרי6 5מרה 5י סש5 5ג) 5ס'ר5 ,מס"ס 0רי5יכו)ס, ןכ6 "ןס ג) גפני גס )ה0:ני ור*? פ,ע שיע )דש שוי"שהגת
 ויוס הסינוח6 חסיג ,6 לוידכו ";" 0רי5 7)5 וגתן 1)וגרש%קניס

1!הגי

 סנאגדה או;ה א,בד ג6הי~" ו"ח";;העיגה ספקפיסה םזהרמ'ס

 מן2'%2צצ:%"מ:צ,ן?ציצ! "י' :2~ק שי ה'ה" ג6קו ה"ג ש'טי ןנ %ןדושלם'
 מ:,'."י"ק-
 2צין2% ןוויקו;קשן מ י

 ו,11"סור נ!6 (י,י'" ,ג "קי' 1ה6 1"מ6י ס"ס ה'! ג"גי)ה 6סייה 6מ6, ,)זג)6
 40'6 4% הורה זגד 104בה לז גה ,0 ז6ס .ז16ר"40 י"0ת כפק זה6"ו0ה

 6ין "מ6 גה ,9 ו06') גה 6.ן ססק גה 'ס סקק יסקוק ג(0' "!6 ,ק;ז)ג"
 ו וט'  רביריבל%י "סורוה כי.ן נ"!1 נהסרגה קש. 7ג' סטש114שם : ג"ןהו)7

 4 ומ;'ן 6ספיק" 6ן" "מיוה  לש  רטפרץ ג.יר  יייייח.%
 ,הו )י0 זג.יוס,מ. )הוכימ קמ0ג ומה 1') ר') כזעמ 9א ,1 ;6מי כמ!וס 6ו!י~כ

 ו)" "מי. ," ,)טמס סדמה מ7הוס 7לגההג;ה
 ג,וס

 זמעיקל"
 ס.) היה

 ט)7ה 61ס',ו הו6 נמורה 5ס?ה ,16 7הכ6 מטוס הגן ,סעק )נעכיס)7שי,
 "סרום פסמכמיס 6,6 )ע,מו מכק 7,רפ הורה זגר ה61 מ,קרה ע1מוג'ו"ע
 0נחעלנה 1נ-ן מוג;ת ג%'נה ועס",ס ס0ג0 ס,""ר ק,ג גיוס ט!7ה י%יגורה
 6ממ ג6ן '0 דמ"מ ימ" ז," ,יס ו"יזר, מוכן גססק הקקרוגת ג)מור

 התפווגות ג! !6סור נ,ן פ) מ%ח0 ,הי6 פ1מה. גפ;' גוז"י ג"סיוה6ס1רס
 לפפלנו סכסבסי  גפי ,7ק7ק ה~ור 6;י טס עזן- : כס גז~ר.סוזגיש

 : וכו' מתיכסנענץ
 גקוס," ס0(6י מוסג ק,ס'" הק,ס" ש ס !ן " 'טן ה "י הכותבאמר

"!1
 ,מה הנ) מי3'ס "!ו זגר,ס ג, כוס העון ע"ס 'ס6ר

 7כר (5.ם 61;0', גה;6ה "ערונהן 6וסי,ן סע,ר !סס ס'9 סק,.ן"'סור'ן
 ומומון מומין קו!ן ;מ,6 "'ג ;-9 )6  ט'עי !הס ס6'ן השורת "'ס~רתמ(וג
 "ג, .קו,ן

 קקוט'"
 הז'ן 5ן וז6. ה7ע10)רג;ן מסהסכ0 "," "ונלמ 6.,ה ט"מר

 ומ6ח'ס 6מ7 ע7 "וסרה 7יר)ה "6.6 6)" גה;6ה סגנז מ~חר ס'כ6ס'ה

ונת)"
 ולפנור יסרשל "סיר בג!פו יגוד סרי לבסלן ייי  פ"היס נריתן 0*ן ג)
  )נכר,נמ.

 06 מ;גר, !ק;וח (מ,חר זנר 7ג) יטי") ו,מכרט 'מו~ר ט," כד "'"
 ד(מ" סעמ" מה6י ונרי ימגרט )6 6'ס~ר גו:0ערכ

 וכעטן )'סר"ן 1'מגי;1 .מו~ר
 7ממן" "גיק" פ,יה ז;פ, 7הפיג'ה6

 6061ה ימט 61;י' ,ש-נ !מוגר' 67סור

 גגער6 כ67'ת6 4טכ6) ,יע;כט ימווי ס)5 ג7י יסי% גפ;י ,.:גיי ,מככה"סוי
  מ06יס  בי נ(.( 6!6 ה.מי )1 פום !1 "'1 לש,1 "סי' 1,טנך גוה נ.וש ג)~גן
 מ7מ. ח~ן ,עו"נ מוכרו נ.ין .ק נתעיגו "ק,,ו ";ס גס0ס גהנ 61,)1 )גס,וקד

 ממ;ה  ;פ,  מק9' '0; "מ" כר ,עקג )ר' אשימ 6,)60 מן שי0 עש6י בי %: צ:2 ח2%2%:נג%וי%ר"%%די:צי%,י2לם
 והל" גכ,6ה "0ולגרגר

 ,קקג ר' 6מר סנ1 שך י.ן מ7מי הת לעו"נ כ,ו שגר
 מעו-ג ).קמ 76ס 3ט 7יך 6'ן קסן ג7ת מ", קימהה נצ. ק0'0ה וע.. "ח"3ר

 ווע" ה6,רמין גפני )ה"כג7 כר"1י' גמולגה )מע!ס טכקגה. גמכ שז ססעדו. : ע.ג מ;כרי )'קח 7דך הכןגרס
 רנל נ17!. ;"ן ה,1 1"'!1 ,המסוקיו ;עפה מה 1תטרנב אמר וט'כטקי

סנרשיס



 הטתברק שני שער רביעי ב%לת הטתמשמרת 60 "קיטה

 ג'יגספו,', מפ2:טי'יי6 גשמו "יך:י"וךן
 ס)0עיג ר,כיס י)5י סי יסס גגר יגרט ולפ' ט"כ )גי)כו דמסמר' גזס מ,י6וג"י ג0גח. גגו 614וי

 )וןע,ג6 ,שו:עבעששלר,
 0יעיק יין1 .

 36סטו"

 5 י"))ן'י, (גן6ון ,ץו ןי6, ס'" ם::ט! :ש ,ך,ן% :"מ:מין:0 :, נב ;דגי'ס
 111ן'.ן:.'י"., יני.6א ר6ץט"%"מ0י)ן שריא כשם ם יבקייש"יוב2 היח ג6:')6 6י "ל צנ1וק

 2ן"::11:ו"
 ל ג:

 גלויןי:יל'ן"
 ;',וןן, %'י, ':.:,ן-י"'ןו

 ," יויין:ך ם11%נ, ג:שן2 ם"ו':'י1סי11 הוא מודה מותר הכן מפק כמ,ך ברם ו;)ס ")נת'ס אמרהכותב יגסה הח'נהחושש
-, 

 1' ייץ": י"-" ל"י י"ן"י "'

,:ן( נך3ן"
 פלנשוגו מק:לגך22 "בסבם :ך2ךריש ן י: ץן ים 22 ןט י72ן יגביךפ ש 'יי1גיין''%ו, י"-י,%ייןן ג;יג:צ:א;:,:.' % וי,,ןו,לףן ,,;י,,י,ן.

 ק4 ,('"שהייייין:] 1!ן%'-ייייי,ןעע:"מ: '":י.:"ן%ןןיו1(י1ויל נם
 ט 1%נובגען'1' משלש לשלש וכדתניא לא הכי לאו הא מדאור"תאמל להקל ס'םשאסרו ,!,עש(ש .:קןי%נ:1:ו:' י:,,",: ן, יניש,ה ""י:ן'וג:וי, "ומ.ח,הג5עיןם,,הי"ש רב אכיק ואפ"ה תורה בשל ככ.ם דשרי דנריהם בשל אחד דומהלמפק ואעולהמתין
 נמי שלשמאף

 הרין
 וחד הר בכל איכא הא נמי רובא ליכא כ'ל'

 מ: 2ןיטי'1,' סם טן באחרות שנתערבה פמרפה מנה ונפקה תערובות שתי מכח הבאות ספיקותבשת' ויי:ל% "י:יבגעיןש%.'נ:ל"'י%"פ צו:ג"גם
 תס6ס ההיגות גמ6ס סנהערגס הגרול לים טהן אחת ונפלה ונאסרו היתר של באחיות שנתערבה איסה-נבארחת'כת

 ס,סר, מסס 6חס נ"גיט 6, סנדו) 4ט עסס י6ת,ז ,ון)ס ת5סרו יסר ג סוסיס "יס,ר 0סיגת נט,ע סמ:ס כסנעוך
 דסס'6 שטר והוי'ן ג*



ש ה"יי .ת 61 כו הנית משמית התערובות בנמפק המתבדק
 חביות בטאה שנחערבה 'ש 'ן%1יי"י:91מ,תמיס

 נבימכ
 מה הותרו רגדול 1

ט .ן:י:י"'" יי";יי[" יי,('5ן'י""י' ,!ן(י'.'יי, יין,י ח~,,,,.ייי,,,.,.,  

 :"2י"יפן,י5ייי !לין,"י-ונ': מ~::ל!ייי, לצ,וע8
 %ן5(יע::

 טייי(יסס6
 ושנטקמ וטבעת טבעתידר1רב בהאנ ראפ" ק'יל1 )טנג )"נ(

 ק''= -,11עפ2
- 

 =ע'" י-ץ-ו""-י',ן י" "י
 ך נעשי אוכולןן ספ'קז רשבמסי ""ש יאי"ק שקרמ

 בנט, שסעהא אסרה רהוא מש כר יהלכהא מ"1ס ך" ,טיי"
על"
 , .וחנן י,

1'"לי..,ין',,(י'
 :יין .יי

ה . ך'ל:ציג' -יןןי 
 זן.

צ"
 מ'-'ינ"י""(יזי
 בשאר אכל עלההן שהחמוו אלא בששש בטיל דאורחחא רמרינא ממאתש לפחות ה שנפ' 5

 אפילו והילכר . למעלה שכתבנו וכש במיל בתרי חר סד'נא כעלמא ניכש ריבש מחוור 1י "נ "ח 1 ,"!1גץ יי59 %,,ןםןקינן י,ם1,יןןי,%ןן,,,י,ין,,י,
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 ום ,התת'5חח צוגע:צ"%ביטילי:י.1 ייי"מ"יצי:המבמןםע%%יגצ ז"" יתךבך4:ן
 גג' ע! 5ל0 מש יזיי? מ[ס מיי,', "מ"' *סז*עו

 בג-

 י'"ת ג'מ 'מ י גע עי"י4"?יע "" 'ן'ת ייק יס'" חעגשת

 5לן ןפמ'ןן'לת6י.6)ו אכ'לה "ת'ר יאפולו שכועינעטעה יעיך מ6תל "ון גו,ן פ8 ם 'דס עלשמשלח

א נש%אאנע,;  
%(:(ק"

 ב צך:יו:וזק"ים נבעך 2ן צנצנידלוןןג:ט' שמך;'צבףגצ
ת  מק,י וגג'גה נסישא

 ראדרכה לא פרשהאאחר "י,ג,ת4ן י6ית
 אנוב

 ',חר סריג, ס ין2קן)3יטיו1,סן

 ג"י שסץ,יי% שש סוס ,ייט היא שהיא האחת בזו נאטר סה ספני השאי תל עליה ליין ש%זהב בשן עהצנהדכל

 ,%...י;.,"י,," ":1.ן-י
 ,ןן.;ן . %ל".ןי"לייו.י:ין

 נ:ג,נ::י
 '.ן., ,,ו"1'. ;'יי ג;:נ::

 כתי א'שבלי  ייע"ךביג
 ההיזר

 "יין":ס שי":"יתקוט"יכ! התערובת טאותו כאן 4גפל קי"קי יא"

 ע5צ,עש :ג:גך,ןךו::4ע:ל"נגי,"נם:ג: :נ,::ןה:ןו
 י.חי ת",,! ונפלונחבטל ריתר לתור טועטם איסור נבארנבלה.ועתה

 ט ,ת
: ' 

נ,,;;,י"ייי
 י, ן:4. י.ןןך: :ןך, ןפ ": רל.,,וון

 21אפ ,ינ;:, ןיי.יי ,!;.,יוי ן:י
 6ן..-.6ז )ינ'ו ,ו" יי'סת"עמוד'ה בל עמו נפיש 4לא קטן נרור%זצלצול ראשון ראשוןכולו
 צנייו%'4יק:המי: בטל ראשון ראשון נסי איסור לתור ההיתר נפל ואי כיי! ואפל הרין שן כטל ראשקר"שון י"2 1(י :ףן'5ך%"ןךנשושששןט יהיי!.עק'ס,ן! ) " סי" ""י שנפל והוא %יסורא'כלוסר לגו ווומרא נפיל רקא לא ודחינן ריתיא למ איסורא דנפ'ילאו

1 י,: 2ןעש נ.;יי,,ון,,ן.%(2ין~סים,:י.,ן:ן,י  ש. קן-;.;?פן', ;כ"בו"ם ":טע"ד4,,:" *ו 
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 אצר ית 63 כז חנית משטרה התערובותבנמפק הביתבדק

 נו1 יח4;ן שאז" י" מ"" 1"יי:ו גקן שם עוד במל והרי מעסו נתינת מחמת אלא אומר מ'נ1 "ס י.סינר 01' גט'6אמלינן

 1ל"ש ':"12"ז5 י'י"!יי ך:' 1':'"2יםל':יןןןץל"ועיאט :גש4ם.דט ח: ,:;ה הי~י אמר שהרי טעטו מחמת אינו בט'נו במ'ן אבל מעמו ייי של' 1 ק' "מין6ט,י
 ק ס דשה,גיר טסי לא'סור שנפל מרובה היתר שאף ב""נ היא חימי אלא סיתייביי" "ם""י י"צי שין א:ורן ::הסיה לכתחלה. אמור כשבטל בעלסא וכדאסרינן לבמלן עשוי אדםשאין ו"תי" סה')ס גטי:ןגיול6 ק1גש 1 5 בהיתר ביטול מ8ינו שלא במלשון ח משוםלאול12 וס)גמ6 כמהגרג,כמג

 ומיהו ראשונה. משעה אותו לבמל שש.ם ש"1ור בו שאין כיון אסרכ(ועט 1";"ס תע:": כט"ווסיגמ"

 בטרהתפלה חה:ת בי כט:יסו כמ"נ'שנלריאהמע;'ני)")חגטגג)הון
 גרולהד שסעחביתו

 בכת
 הכלאחת נ",)ין מס יס"רג:,ג"ט'יס

 אסה-
 ששניפ וכענין כשר חן של הבור לתוך הנופל הסועמ כיינ כן שאין טה

 פני על לוג'ן ושלשת הטקוה את פוסלין בתחלה שאובין סים . רביעית מקוה לגנ, . 1גס
 כל אוסרת משו שנפ"ת אחת שמיפה בסינקת שקדח אנררסש קשיא ואיהם'ם

 כמ'פה היא הרי לחבית ונופלת חוזרת בפיו שנגעה טשה שכשפוסק ירוע שהרבר רכיון לם'מר איכאהחבית
 ראנררמם רברייוזא יל נמי וא' . לחבית הנופלה ח"נ של אסורה כיפה ולא החבהז בתוך סעורבת שהיאאמה-ה

 ואוסר אסור נסך יין בטשנת החמישי כשער היין בכית כותכ שאמ וכמו כם.ל לא כמינו טין דאמר ווא 'הורהר'
 א?'לו לבור קמן מצלצו4 נסך חן הטערה יוחנן אט"ר יוסף בר יצחק רב אתא כי . ו'ל רת'ם מרברי וכ"נ , שהובכל
 אתא .כי , לא עמוריה דנפיש הביות אכל עטוריה נפיש רלא קטן צלצול ורוקא כטל ראשון ראשון כולו היוםכל
 עליו רכין מים והשאר אימ כאילו הההקר את רואין מים של קיזון שם ונפל לבור שנפל נסך יין ווחנן אט"ררבין

 נפל לא אבל תחלה ס'ם של ק'תון שם שנפל אלא שנו לא עחנן אם'ר יהורה בר שטואל רב אתא כי אותוומבטלין
 בר ששאל רב אתא כי שהוא כל ביין חן אטתנקזין לה דסתמ וניעור.איכא טינו את מין מצא תחלה סים של ק'תוןשם
 כאילו ההיהר את רואין סים של קטזון שם נפל אבל מש של קוקון שם נפל שלא אלא שנו לא יוחנן אט'רה-ירה
 בעי אדרכין לה דמתני ומאן תחלה בע' לא אסתמתין לה רמתני מאן . אותו ומבמלין ע4ו רבין מים והשאראעו
 נראה . והחט'ר רבין ואתא והחסי יצחק רב דאתא רימי כרב הלכה ואץ ז'ל רש"י כתב הלכה פסק ולענין .החלה
 טאי אסר יצחק ורב הכי לאו אסר וטר הכי אלא יוחנן א"ר הכ' לאו אסר דסר פליגי ורבין יצוק ורב דיסי דרבמרבריו
 שנפל בין נסך "ן לעמן והילכך , ז'ל הראביד וב:נ כרבץ והלכחא יצחק רב רשרי סאי אסר היבין רימי רברשרי
 דמתנ" כפשטה הבור כל אוסרת נסך חן של אחת מ'פה אש' אקור להוך היתר שנפל בין היתר לתץ-איסור

 כמי ס'נו את רואין דאסר כרבין ק""ל טים של קיתון שם נפל אם אבל במיניקת שקרה דאגררסש רבר"תא)כפשמה
 דסתני וכמאן תחלה סים של קיתון שם בשנפל דרוקא שאומר טי ויש . אותו ומבטלין ע4ו רבין מים והשארשאינו
 כדי רבים מ'ם שם שיפלו עד בטל ואימ אסהי יק הכל נעשה כבר תחלה טש של קיתון שם נפל לא אבל אררביןלה

 נעשטז עצטה דחתיכה אסור למוחמו אששר הבשר כל בפ' ראטרינן מהא מברא הרין ומסתייעא . שניהם אתלבמל
 אמרו ולא לבסוף טים של קיתון שם נפל ואפ' אטתנ" לה רסתני כמאן רקיי"ל אומרש ויש החתוות כל ואוסרתנבלה
 וכשנתערכו היתר שניהם אלא הוזר לתוך טעורב כאןאיסח- שאין ספני בלבד בחלב בבשר אלא אמור לסוחטואששר
 וטרמע חוזר הטרומע אין תרומות מם' של ראשון בפ' ששנינו טמה אשה-.והראיה של אחד כנוף הכל והרינאסרו
 של דעתו וזהו חשכון לפי אלא פומלק שאובין מים ואין חשבון לפי אלא ומחטץ חוזר המחוטץ ואין חשבון לפ'אלא
 הראשון כשער בארוכה וראיותיו הראשונים ראיות כתכתי וכבר . שברעות והברור הנכון והיא ז"ל אפריםרגינו
 הלכתא דלית שכתכנו טה ולענין . האיסור סן מעם שקבלה מחמת שנאסרה הוהר חתיכת בענין זה בטזשל
 הממוק איסור לכל וכן במים יין אבל ביין חן רוקא ז'ל אברהם ר' ריב כתב במל ראשון ראשון דאטר דיסיכרב
 שלא דכל כוותיה צריךלהרימהלכתא ושאין הכטלין הצסורין מן בזה כיוצא כל וכן ורם חלב כגון ההיתרלתור
 כולו היום כל שם נפל ואפילו בטל ראשון ראשון בנ"ם בו שיהא כך כל אחת בבת ההיתר לתוך איסורנפל
 הנופל איסור לבמל להיתר טצטרף שהוא אלא עוד ולא לאסור ניעור אינו ושוב גטור היתר להיות חזר שנחבמלדכיונ
 סאה כיצד הערלה את והערלה לערלה והכלאים הכלאים את סעלה הערלה פ"ב ערלה במם' רתנן ט'כן לאחרבו

 ה הער4. זהו הכרם כלא' ועור סאה או ערלה ועוד סאה נפלה ואח"כ לסאתים שנפלה הכרם כלאי של סאה אוערלה
 שם שנתבמלה ערלה בסאה סתבמל אחרון ועור שאחעו 5" . הערלה את מעלה והכלאים הכלאים אתמעלה
 את סעלה התרומה מנה לעיל נמי ותנן ועוה אותו כננד מאתים סאה באותו שיש והוא גטורין חולין ונעשיתבתחלה
 או ערלה ועוד קבין שלשה נפלו ואח"כ חולין למאה שנפלה תרוטה סאה כיצר התרוטה את סעלה והערלהרירלה
 טעלה והערלה הערלה את טעלה תרומה זהו תרוטה ועור סאה נפלה ואח"כ חולין סאה למאה שנפלו קביןשלשת
 4מעלה שנתבאר וכטו משם להעלותן צריך אין שנתבטלו דטכיון הכרם וכלא' בערלה ורוקא . ר1ערומהאת
 חזרו שנתבטלו כיון האשורין בשאר ולפיכך השבמ גזל וטשום המתמת ושאר בחרוסה אלא להרים צרק-שאק

להעתן



 הבק שמ שי רביי ביתתןרת *5 חקצרג'ת
 ומראי( רם מראח לבסוף בו שיש ואעפ"י במל ראשון לנבי בתרומה ש' וכז ~מור הקר "י"זמ2'י"':ב

 . בטל ראשון ראשון ואפ"ה דהכא טעס כנתינת דהתס דם לררים צרק- שאינו לכהן ולהת'ר ערלה שדוא סה 4'שד
 לענ'ן אבל הכי דאטריק הוא קדש'ם לעמן דהתם י4ל שנפלה תרומה אנל סשם התרוטה::שגסי'עוח1:

 ~ונו כשוי ולענין רייא גבי התס נמי ואמרינן לא. איטורין והיא להרש שצריך ישראל ולגבי בחולין ך2::2:ך::"
 אעו נסי איסורין לענין הלכך טצות אצל ריחוי שאין כן תרוסה חשטן לפי אחר בסקום סדמעה משהיתיי:ך:מ
 שנרחה דכיון טעסא וטשום הוא בלבר קדשים דלנבי כן שנפלה תרומה סאה בתרומות ותנן שבה א( .נ.ת1 אסלמ"
 ואימורץ סצוח אצל דיחוי אין אבל ונראה חוזר איני שנפלה ער להנביהה המפיק ולא לסאה " קק".:י:ממ

 לל":גי?"ך11
 הרמב'ן של רעתו זהו וניעור חוזר מעם בו שיש כל אלא מתי ור"ש אסורה זו הרי אחרת סאה
 המיחר או המפקיד נבאר ועתה ועיקר הוא ונכון דל אבל שבה התרוסה חשבק כפ: ייוקאו,:::::נלכ

 ניחוש אצלטישהואחשוראם או הנכר' אצל דברהמותר אחרת תרומה בהד' מצמרפא לא מפי יג'יי סיף;:ה"
 שהוא סי ש לסמוך מותר ואם חותמהע בשני או אחד ששים בשל שנפל חלב כזיז כגון נימוחו יך:2::יעמך בחההם תקנתו תהיה ובמה לחליפ.ן או אשה- לחערובת שלא אחרים אשירין לכל וה"ה לאסור ש:ן סי :ךיר

 ממי גבינה לי לוקח ולוסר עו"ג של לאכולגכינה חשור כיון חציו אם כי נימוח ולא היתר שלנך'ת:'י'לי:
 שלמס'דטאי בנבינתהערמשנינובפ'שלישי שהואנזהר עור שול אם נטור כחלב עור סיר ,יסית1יהא(.שיאל טפלוני לי קח לו לוטר או העו"נ שנזהרלאכולגבינות אחרת לקרירה שאמיצל קיים שהאשור מש1ם א!"י"""ס

 בהזכךק הארץ עם ולטחון הטתי למחון הטיו ןוהסוליך חלכוממוהו של "ז'תאהר באותהקרירה 2י:מ:יאיג.חי
 הספקיר דמאי הנכרי לטחון ולשביעית לאסוראתהקריהצלסעשרות שניהם שניהםיצמרפו הישי ידנומ
 בחזקתולטעשרות האהן עם ואצל הכותי אצל פירות כאלוניסוחכולו הראשון את נחשוב ולא שסא ריאחיוא
 יוחאי בן שמעון רבי כפירחץיו הנכרי אצל ולשביעית בעין שהרימצאו הב' נפילח ירם בר ויאמ -אמשו
 הארץ עם אצל שהטפקיד טשמע טכאן רמאי אוטר טש"ה אחר במקום ראוילאסור שעדיין ,:י:ינעת:ך?
 וי קחייה שישש(ש

 סצט-

 שהרכים האשויץ מן אחר לאכול חשוד שהוא מי ואצל כל וכן תרומה כרין האחרון עם
 עויג של וכגנינה הארץ לעם כדמא' בהם לאכול רג'לין והרטב"ן ז"ל הרב דברי אלו . בזה כיוצא !אפ'לו נב'לה גשיחי

 חשודץ אינן הן אף עצמן בעיני כפוקרין האוכלין שאין יי"נ כדז האימורין שאר דדין ז'לכתב42יתש2ה.קי'2ן
 מפקירין שאנו ומה נבינה אצלו ומפקירין *ח* ,ן יוך מועט א.מוך נ% שאם זה לענ,ן 'נה!1 שסאח(9ן

 מתנוזץ הא פרכינן הניזקין פ' ובגקשין * בחזקתו אצרן חזר אם בתוכו שנתבמל אעפ"י היתר"'ו
 את מעשר לפונדקית המחן התם דתנן טתמ' אאירך האשר כל בין 'היה לבסות אם סעט מעמ שם ונפלעור
 שהיא מפני הימנה נומל שהוא ואת נותןלה שהוא אין בהיתר מעם כדי~חן מוף וער מתחלה שםשנפל
 בוץ בר ואמרה מוריא התם ופרקינן להחל?ו חשודה חזר אלא במיל לא רטעטא בטל ראשון ראשוןאומר'
 מתכוונת כלוטר ק-'רא איטל ואנא חמשא לכלו רב לה ואידחיא ד'נא לאו רימי דרכ דהא ונתעוררהאשור
 בעלטא הא אצלה המתארח רב ביה בר של לתיקונו הי*ו אירחיא לגטרי לה דאידחיא וכיון יוחנן ר' אטרהדלא
 לחמותו הנותן דתנן מתנ" מאיך והיקשו וחזרו * לא לרב סרפרכינן והראיה האיסורין בשאר בין ב""נבץ
 ספמ מסנה נוטל ואתשהוא לה נותן אתשהוא טעשר דטשטע טעם בנותן בסים "ן רקתני ממתנ"דים'

 נמי התם ופרקינן הטתקלקל את לחלף חשודה שהיא קשיא במל ראשון ראשון דאמי דימי ררבדלרעתיה
 כתקנתבתה היא רוצה אומר יהורה רב' טעטא כדקתני ז'ל הראב"ד כרברי ואם . ניחא לרידן אכלטתניהין
 הקשו ועוד דחולין פ"ק בריש נס' ואיתא מחתנה ובושה ראשון ראשון טעם נותן לר'רן אף מעם נוחןרנאשורי

 מוחנת כלומר ע'ה אשת מוחנתעם טדתניאאשתחבר והא ניחא ש םתנ" ולטעםץ- י רים' רב ליה ליסאנטל
 בזמן הטחונת ע"ה אשת אצל הבר בעלה של חמים וטתני' האשורין בשאר הוא דינא במל ראשוןראשון
 עצסה מחוקת ע"ה שאשת בזטן כלוטר מסאה שה,ו לן לית דלדירן משמע וראי אלא . היא ערלהדטם'
 אף בממאה עצטה מחזקת שהיא זמן רכל בטמאה חוזר אלאאימור הא'סורין בשאר אף במל ראשוןראשון
 בזמן לא אבל תטמאם שלא כדי בהם מליגע נזהרת היא דערלה סתמת'ן וא"ת . טעם לנתינת ומצמרףוגיעור
 שמא כמההיה עצטה שמחזקת כלוטר מהורה שהיוו הכרם כלאי וכן במאת'ם ששיעורה משום התםשאני
 ר"ש כזבים עשאום הארץ רעמי ותטמאם בפוות תיגע נתינת כרי בה אין אכתי אחרת מאה שם לכשתפולואפי'
 שחכרתה מטאה שהיא בזמן לא אף אוטר אלעור בן שיפול עד במול ראשון ראשון אטרינן הא כ' ובכלטעם
 * אחר ע"ה אשת חברתה נלוסר ואוכלת לה נותנת שמסף דכל אחדכששים שזהו טעם שם שיתן ככשם

 נמי התם ופרקינן * מבעיא חלופי גזלה סיגזל השתא בין ראשון בשל בין עדיטיהיה ראשון האיסור עלאימור
 טהא שסעינן * אכיל קא מדישיה תורא ואטרה טוריא . וניעור חוזר איסורראשק מעם נתינת כרי עד שניבשל
 ואק חוששין בחלפין הוראה חשש דאיכא היכא דבל מיתוקסא כפשמה ברם בטים יין דקתני טתני זהולש
 שאינן טותר הכ' לאו הא לכתחלה אצלן טפקידין היעירא לגו באיסורא כלוטר רליתלןכרבדיטילרירן
 העכירות מ( לאהר כהשוד וה"מ לה"ליף השודק דאמרינן הא לך קשיא ואי סעט מעט שם שנפלואעשי
 על חשוד הוא אם אכל * בהן להקל רג'לין שהרכים אלא שנו לא יוחנן א"ר אבא בר חייא א"ר הדם כיסויבפ'
 נזלה מיגזל השתא הכא וכדאמרינן נאטן אינו הגזל ראשון מים לתוך דס נפל אבל דם לתוך טיםשנפל

חלופי
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ן-שמאש
שא%ן5ששאא5

 י:י'ג:י:1"'ךששמא
 במפקק- אף והצ * דוקא עו-ג אצל נספרור לא הן ר"שוד ישראל חשד סחמת שכעעות ומ"' "יסת,תיש'יג"גת"יזנס" ד5נ5יצ:" '"-

 נךיה:י~נלצ
 י"י.י,'

 48יי4א נ חותמות בשני דאוריעעא אשהי לחליפי לחוש ש"צ דברים אפלו הנכרי "צל נמנ 51 :ס עקגיפייייתעיןא"[8ש5ץ%ם ' י::1 ::-ן'"%,-11נ:יי
ותתס

 ויש 6)יע,ר גר3' ,סיכתמ גס,מר י.כת5 ישפ.גכו זתס.מ ""עהן 3;י, ויייק, ,ם"ס ימי 3ש ,תק "מ""" "' ג'וגי%ת

:'מי-ן,יג,(י:"" , ., '::!יי,ין;'יננ
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 ש%5שנפ"פ8
ש "1'11'"'"י)

.צ,,י%,י, נמ ,/ייעץ 5שן"""תן פ עסקינן בטאי ואקשיק * לא חהוכה אי, שימה ס6'ן ז,ה') סייי 4,"יטי"!ס":. השיצמיע::"
 ש1ם ::;"י-'זים'":ג 1 עע,-;,..יתן

4:ה
 6ערי, )" ,"ע"י "6) 411 בשר מנקר' זל היה כנגך עו,גשל זק'%זבי(.:,' רמשהה מן ה

 ן ן%;:גן:':י,.ו:ן::יי.:!:,י עענ'""יפ"',',';וי"11,ן,1א

 ,יב 5(5יפ צ:יפט::ו(:חנ; 1ל1ן"
 הס'מנין אחר ולרקדק לחזור

1 
 יוקן )"י,י

 ,,1פ05ה'י צעי ולאבם'מניו ל חזך אםאבל ' ק ' תוגי'ע ע מגי ס"ק נ,,יט,:וםנ,)

)אן"1:11:ל,
 "1:וייי

 ש""
 י!-

 '. :1:ך ]'וןי; " י" "'.' "ויי:ו

 חן !16צ",

ך זק'ינכריצ י"ויי סי פם":י,,יוץ.פו:יו:'יי.ע א ,  -וי )קוק )"או 
 1 י:י,.14י,,:,,,,י,;יזו"

 :; ,.:ן,,,;,,,,
 ).ך::ע(ניןדי"

 יל.ין.,;,ן".,,," ניי,(: ן;
 עוח 1,מ גגן 4 ךי "חוש דתנז טיתך ונכנם %א אם תא דאיך , אשיי גזנר זגכ ססס)'9 נעוו.ס יי":שס'מי,'ק'ן)גזש

 אס " ש:--"' :1נןפן"""::"
 טשי"%ש"2י סתנ" דאוקי דרבא והיינו נמי ססך::הנכרי ב::,2%ם "ש6'ני,ןצ%ט :ע ,יב!::::יט

 פ"ליוין ::ק-ןיב ייי."",;ליןן'י,,,י"שין,,,שיא
 מ:!צ:ןןקלן'"'נויןןו',ןשי:נץ

 נ -סו'6חוח )ת:הס' ימשטר יישב ייה כ':ס ב וצ בס
 פ'פ'יגן,2 " "?%יק::ו"'%ם
 מי:ע:י:בן "יי2:צ14י:נח"

 שלא בר ורבא נכרש בישולי סשום חבמש להם חשו לא אמר ורבא * בכדיה נבלה נכרי ושד' אפיה"2ראל
 ולא לחלישן לא לחוש אין זו בצד זו מונות שאפילו מכאן ושטעע * צ'ערא טשום חכמים להם חשו לאאמר
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אש*אששששששאשש אש 8שא ששא שש88
 6'ם'ר6 ו":'1 סיהיר6 סגיק !" געס"ג ת"ט טתר עס"ג ג !ו סינר "ס דס"ק 6פסר "'נ . סטה5 גכ5 !יס 61כ'! 1יס ו6יה פמ"י !יס "יס,ר16תסדרש6
 וחסיג גפ,ר 6יסור )יס חם'ג' ו)6 6!מ גט,י רוהר ),ס והסיג' )6, עי)' גי.;' ימסוי "ע"נ גע"ס ס6יעוע

 %)ת"
 יתיר' סימ; תהוד ל': ח,מר616טל

 61מרלנםס'ס
 וכיחיר"

 תי4 תהני !יס ד5יס וכ.כ" טו טפי גטי;יס כיהיר6 הם'נ נ,סיס ס61 ,פ'מ סו6
 ו%ס,ר" וסיהיר"

 . היהיר6 ."ניי "יסיר5 סג'ק
 )יכ וחסיג ליכ תסור לכנ5הי ס61 ו"טל תמ6' להגריס "עים מסדר כ' תסחת6 דכןוגקן

 ות"י )הגריכ )יס תסור ל6עס לים והסינ ת6י דעסהפ"
 נס1 חפיג כגרמ וכ"י ככין ס,ס ו"4 )פהןר6 גת,ר :יהר ג' מי!י לה:י לסו הסיג ל6 דהםיד נ.סיס וס"י לפיער" 6יס.ר" 1"כ'ל סיהיר6 סגיק )"ו6תרינן
 6נ). תסזר ותעי,ס, ו"תרען נתור כיהר )יס והס'גי גטן ט!יס סתכינן ל" 611' נתיר גסיתר מילילסני

 גהסין ו"ם'), )תו;ו 1מ"ת עיס סת:ינן ססת"
 וסיך כנ:רים תנגינמ ס:1:ר תמי נגיוס לי קנס "רס !ו סשמר "עם.י נכויס ס) נכי;ס !"טל סיסוו כהג עוך : כוסריסנ6 ת,הר 4 סינר ס"ס פ)טח,פכין
ירחק 1ייא 1ש וס6יל ";ע די)ע6 ופירהס )'ם וסייס גיח ;"תן י סג"הי סתומהס תסיני 4 "מר 6ג) נומן 6ינ, לן סשתי קמימחס מן )ו 61פרוסני"
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 1עוןט.,,ז,,,.ן...,ןן,,.,שש8שא יין%ש פייץ554 ב לו"
 גנ,יבון"וי,;..ך):ץן"

 "":ייי לי %" טן,ך:י11%ש:: פ14"
 י-
 צן14ש :

 קוסיי"לס_י'לין יים,ג, שן מו"רות, מחומות אסורות פתיחיי; חבייקלימר ס:'יוס::,:גט ען(ין צו'::ךא%ק'ג41.%ין
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 1;י:ןי,5גשעןאמ::ןךי:%בןו%

 לקח3 זה מאי יורע ואינו במקולין מרפה נמצאה ואח"כ יםילין טןשרמי
 ק
 ן

נויש'""]ין',פ.':, נסיןג:ס,ןי-'ייר! מו:ך'יוהי"4 ז
 1:'בבנ:עך.1)וי
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 ,ק"עךי%""
ש %= י" מי"5'ייי""י6יי% ייי44"4ש6"ן "נמ"י גיי"ני"  

 ו:מהן ב ינ:ב:ן' :דבנ %נ::ג(נינו"ינגךנננ'ננ
 %ן::1נ5 ם ו"5::%ש21

 "יע ם1,,עע ן!;ש;:,י;י;,ןןקי"!:;.,;ןן.":ין1ן,ךךי.י."י
 טחיצה כשרראיבשר

ש:,שן":"וי,:.י:י: ח "מ. בן"'תנן '6מ(,6מק מ"יע י נ הקכוע מן שפורשורי :כלאם הקבוע טן
 31ם פם"

 לטיגזר יךכא והא ליהינן פיר אפילו וא'תניוב
 יך

 ן סי6 ,טו ;"ן ס6'ט ו'"א "ש
 ג('ו'סואחןךבי'..י

 11'י-'י% ,מ1 ':11.ע"ך1-ק י :ג י: :נן עי;::נן::"'ל45
 היהר דר~עםרבינויצלךזצ'ל

 שב ש כחס5ים עש מק. 5 בי הקם מן יקח שטא גייה .ואיםושנרי

 זו שפירשה ער נורעשלא
 ז

 סא ןעיי יעגיי .ק6 י6: ,0ייס4דסין4? 1 ע במקולין ריקותא לר

 טי.ינ' "6" צמ שג"מג,,' צענם:" ס חת'כות נורעו ולא הואיל הקבוע טן יקח שטא גז'רה אסורה אפ"הבקבוע
 , 'ן,י,, ,,':..,'.,ן 11 ע: ::ו; :ויז;,!י, ,: .!י,יין;';'1'י :"י;י, ::1ג 2)ש

 אסורין סלןל'אוצרטכוסוח
 ק

 1 ,' לריבוא אחר ש
 04 67" 0"ס '67 "סקי ,6 )5ג,, יעג67 'ס6 ק

- % יי י,ל, 'ו.י.::גנ:::":יי"ן 1  

 ךייך

1 ש-ד,קח%:עניעוסי,:ז,רה 11עןש
 5עקמ6כ ו"יטי:ןנמןי0 ס צןש6 הקכוע טן לפגינושי

 ' שפירשותוב6'ק

 ימ"מ"ין'.-'/'".ן'.,"'-":ע0'"ע'משק6 היחרלהוך

 :ייקינ!נ%
 '-'%ך '":ל"1";' -" ו'נ ין "נ"ך:'נניי

 הנסק בשי"רר שם אסיי טיתר:ךץסעצמי
 קז ל איכא ורא'

 כדיעיתמגגמםיזו '
מנתא

ק
 וכרורמדילטא חומרא ט"צקל ודעי  שרחן מקומא איתאקבאי

 1'":"'ן:.:.';1'"י.,ן!וייילו,זי"."ן"': ון'ייינ1ן ;:יי.ון"ךי,.,י,!.,ן,י,.,ן:י:;ב";י,.,ין
 'י :ו::לייים%

 "!יל!: ינוי :י:: צנן נננגגלע ",ך%,'"
אבל
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 יו':י:י:--' 1,"יאנששמששששששש 'מ'"י"ג:י::יק 1עממ11%%
 "]':1,יע"ין"ען

':יל'"נב%'יי:
 מ2 ש י 5צ שלקחו סה אלא רבן התיר דלא ז"ל הצרפתים רבהקינו כתוספות ןג?פרוויךןולין י.%ל ,:1!'1... ן:נן:ה ,:קשש%:: 'ןן]'

 "'י~!.ן,1;" ש: ,ג'יבך :: .ל:,",' "ין';.י%ייי". ית:י" :יי" שפ:.:::צ
 ר.כי ל16 ס" "מר יסירי" %ך ראיתחזק רוקמ שאני ופרקי סותר נכרי בה- הנמצא בשר ישראל וטבחי סקולין שטררכי

 יש ק ,"י"ו , ,נקיןי"ליון
 ש מן ולשיעעיס סבר הוה כךסבר וכ' טותר נכרי בי הנטצאשר רתניא הא ל קשיאקא

 ע~מי* מתמ'י מן סנמעיס איסורברורךהאדאיכא שם כשאין קכוע'אבל לוהלמאימורך1צה

 גי"יין("ן'ין,ג""י
 שנהעלם כיון בשר רב אטר בפ'ג"ה גרםל חותם בלא נכרי ביר שנסצא ובשר העין מןשנתעלם " 1%1"1',1 "" ני '%;1,םןשיש"י"י'"5'":יןןי:ש שפש1ש ג:י"י::גן'5

 והאי שקל ודידיה טרחוק אייתי עורב דילמא דח"שיק ישראל מבח' שהטכילין כטקום ואפילו פירוש "טה- ריגקנק
 שנסצאת כנון כן לעשחק יכולין והשרצים שאי;העורבים בררך נטצאה אם לרב דאי' ז.ל הראב'ר הוא.וכ'צאחרינא
 לה חש ולפיכך שם ונותנין נושאין שהשרצים כמקוס בסר היתה טונחת דלקטן דתל" חיותא וההיא טורוה,הלויה

רב
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 7הוןוין2 2ר5וקר נ"תון ס ,5ק')ציייסי6ן :יייסזן רננו22.ס61ין'.1ןם6ם )נ' 2'ק)ע מו-.ווט6חק

 םגיל"שםעת
 קח

 י:1 גן,יוג מ5ר 6ט 16 יג 6י",הגשה(ת%למ ]ןונ2 )רג ך6י)ו כ4י ני6"%5 ט 1]2ם:6. ן ו:יתק-ה:יתיי6י
היתיר6ן

 ואייט ' רב מן ס:הע)ס גסר 6ס'.ר
נכרי נל

 למומ יך 6יס מ 1י 4ש ש8 ק:!הנ:גציאט " ב ע:"ן"י ס" 1 5יגים ייגעג, ז
 בהק

ץוגי;"וי;ג,י5!וס.ש;ס שריב בעיר '
 (ך,ו:הש ע7 55רן,ס

 "יו'מ:"נ ש !'%י',"ל,ל נמיי:י:ן'::יה%1שמ
 'מיאה 2.עיג"::4 "ל' י"7665מ "ק'מם"'ס בטאי הכא 'שראל אי ליה נעמ נכרי אי יליחיי ם%1"צשם2גם

 נמ א:י: י: 6ול.י זר,ג 6ע"נ סו' ג'ש"! ביד שנטצאת כלוטר וראוהו בעומר עם'קינן זפ)'גי ט,גן' יי.נ' סמעח6טינ6
 ז':ך םנש יני'2:ש%(צ:ק",,ע! חתיטת נכלות איברש בשר נטצא ת'ש 6'ק)'גיוי י" ת'ג כייגל:1

ט:%"
 5 ,""צ י:;י.5%""יו.,::',ו14,1%.,,ןש, יל %ינ;,ח !96. טך"זמש ז:גצ"יצ6 ולא סירו שנפלו ראיט אם כלו' סז נךיך 6ס" 4; ז"סו נ:,-י ג'ז

 נ'ג6::6"י נמ ס" "; יאתי מענרך ::ב:2:ב, (יץ8.:יאב י,.ימ'-ן%.פג:י",גינ)""גיגי%סיכי';יי,
 גס'יץ :,:: :נגנ6י.

 עיניה רכ עלים לא נטי מבחא אתא נפק עלטא כולי ואתו נפיק אבבא טיף ייעי'א 'ייהיא םונהייר6יי.מו11ם:

 ל'צלןןי:ן,'יםנעי"ומ"ע'י
 ,:ינ::

 ןן נך:: י"ן:.'"ז; 1%" יגנ"ק ךןנ:זהן
2[

 זסייגס"5((י%טיעוג:סי
 ליה איתבר חזאה חנניא רב שקול זיל רבי אי אין א"ל בגוויה עינא טניעות לך אוק

 1נ:"1:יןקי::ייעיי::1ג,(י:15 נ:::4:(:1:,,:!ב:ע,1.שנש1
 אליבא מרארושינן אלטא ורואוו בעוטר ופרררנן . אסור העק טן שנתעלם כיון בשר יב קי5 יג'פ )ש.וג'0 יאם

 ייי א'ילטעכו:בבבם"י ליה בכ: בצ:,,ך:.גג י'י י,.ייץ3י:יתן "עע"וב':5 11שן"יןא
 הני ::ך::צינךייב להי ייטעג: יבק:עבןנ::ן,ןייש נן יין ימי:יית שה",8%:%י(צך יי: וההי"עזא
 אכל'"

 * בייא

 "= ,ןגבא4א,רלי"מ"מל=,מ



 הנ1ן שנוךשלישי שעף רב"עי בית תרר11 362"חשי
 השלישייקשער אכלינן השי סאיר לר' קאמר ולא בשרא השלישיהשער

 כיסר !ח.ך 6י0יי וס! 06 1!ג6ר !16. 05 ל3תהי!: 3יייס ,%ט4 טת" גרי מצא חנינא ר' מצ'אות אלו בפרק ג"1ן נהנאוכבר :יסי !ה.ך ט,טט 5יס,י !טרג טיהי 05 ,!3"1 . :5יס!י'1 מט! 3ועי מראמרינן לרבריהם רא" יש ועור בשרא "שוחן י"1טיל
 "ט לו ורת'רוהו לצשורא טבריא בין שחם ז"ש12שג;מת

 נייי"
 4:'0'ו ט,תי 06 יגט!, גי'

 ג:'ה'-
 ל6י 1:!'ן גי'

 לוי בן יהושע א.ר אבא א.ר הנשה גיך ב% גרסינז כרבי שחיםה ימשים שסשו, כיבי:מן::צה5
 בששים שבתורה איסורין כל קפרא בר טשום ואוקמה הגליל' 'וסי רבי של בנו וזנינא לנם.1. נו. נ.רסה.חי

 הכי נן אומר אתה רב' יצחק בר' שטואל ר' לפניו אמר * ישראל מבחי ורוב נכרש ברוב רבא%נ:מגנב:2:
 כל קפרא בר משום לוי בן ההושע א"ר אם' א" ב'1 שחוטוח פרניות אשכח אמ' יר ומ'שמם.:צלי

 הזרוע מן אלא למרוה לא ושניהם במאה אשוריתורה -רביאם' לקמיר אתא "לציפיי' ב!ברקש ו';.ס :ונהר1ן..ס
 האיל מן בשלה הורוע את הכהן ולקח דכתיב בשלה א"ל"זיל" יוחנן דרבי לקטיה ואטרילה .ש ס,ה יהט"!ק.1
 אומר 'וחא; בן ר"ש שלשה אלא כשלה אין בשלה ותניא לעורביק1 חיישיק לא לנפשךיאלמא שקול ה:יף":ינ .חיה

 איל בהדי רמע האיל עם שנתבשל אלא בשלה אין בשר וכ"ש ישראל מבחי שרוב כיגגמ,"'ננת,ייבן14
 מכשל ימש לק' ימבשי 4ה התד סבי מי לה סבשל עייב שמא חיששיז שאיו בביין הסינח :::גמצועם:
=י"

 ג-

 בשר בהד' כשי ומ'ם שש.ם והו"ל משערינן ועצם בשר דגרסי ספרים יש מציאחע אלו בפרק י:משןמנ.,:: בהד' ועצמ בשר קסבר בששים מ"ר ליה חת'ר והדר ליה דריו וההיוו * אחר והביא זה ונטל נ:א יו.ך א.ן .
 תניז; והא טינה ומיגמריה ואקשינן מאה והו"ל משערינן לקס'ה אתא נרסי ולא דרב ולגמיה אדןא גיגי":(",העוב3'י.ס

 למעוטי לאו מאי למעומי זהו איםור סכלל הבא היתר זהו וא3" מקשה קא לרב ומדרב דאכ" ני :ל:22ן:ך:
 יהודה לרב לאצריכא אבי' ופריק שבתה-ה כלאיסורין דאביילא אתאלקסיה דגרסי לספרש:ב::טאשוג:ך:

 סינה וליגמר במיל הכא בם'ל לא במינו מ'ן ראמר לריו ליה חז'נן דהא התם דשאני קשיא ~:יס ;בו אם 'לעלפ
 אטי. נ15לנ110ל"ס

 וסאי השעק- ומדם הפר מדם ולקח רחמנא גלי ופרקינן הא כי וכל מה:א ירעען ן" מ,,? דקא
 הוא חויוש ופרקינן מהאיך ליגטר מהאד דנסר חזית אפי רעורב בה מורה לוי דאפ" אפשי נ"יו נודית":גו::ג
 אין דבעלמא הוא חווש כ".ומר גמר" לא ומחירוש כהנא דרב סיעןיוטחל'וכולאתה 3(רהוק שחו0ה שיהשי~ת

3גך"דג'ר.ן חשג~חךי. אהעו סבשלין שהרי מבטלין והכא מבטליןאשורלכתחל' ס'ל דילסא שקול חנןזיל לרב דאי 
 1הנטלי

 לישני מעיקרא א"כ למייק ואיכא י לכתחילה האיל עם ואפ" 'ומא דההחש בשר אוכלי דיוןנ
 אותו אשורשמבטלין מכלל היתרהבא ולימאזהו הכא ישראלי נהרא מפום ריבה ברחיק:בךעמ-ן"גסרו
 ן ' ן עבךס אבן אב חב ננהי:ד:יוי:אגלאסעשה

 והא מדרבנן מבמלין אין דמראור"תאמבמליןודאםרינן הוזאה חנינא ורב דני ביני כרכשאנו
 שחרשה הוא חירוש ה.ק הוא חירוש הכא ראמרינן במביעות אלא להם התק-ו ולא דבשרא גבא ל"דאיתבר
 לבטלה שמוהר שאעפ'י בעלמא משא"כ לבטלו תורה ונאבדו ממקומם שנימלו סשום מעמא החנו רהםעינא

 אפילו וכאן לבטלה סצוה שאין וכ'ש לבמלה הוא גנאי בדין וכז שם מצוק שהשרצש ובמקומות דני ביומצאום
 לבמלה שסצוה זהו לימא אכתי לי וקשיא בו יש סצוה סכוו אינו אם ונאבד טשם ונשל בסקום הניחשאם
 דאם וליתא לבטלן מיוה שאין אשורין שאר למעוטי מזו וגדולה * הוא אחר ווה הי ככר אותו אוסראני
 שאר לבטלה מצוה שיהא תיתי דמנא פשיטא איתא דרבי תשעפלתתא וסצא עשר הניח רפסחים בפ"קאמר
 ר'א והרכ מצוה דאין לאשמועינן תנא שהוצרך אשורין מומל ומנה מונח מנה מנה ומצא טאתש הניח דתנןה-בנן
 לבטל סדאורייתא דאסור שלו סשהו בא.סור כתב ז.ל בזו שכן וכל כחכסש וקי"ל חולין הכל וחכ.א רבידברי
 בשלה לזרוע ליה מדקרי לה לי ומהכא לכתחלה אשור . נ"ל כן הא כי בכל סודה דהוא נראה רכידאפלו
 למעוטי זהו לימא לדוכתא קושיק תהדר א"כ וא.ת חידוש אם * לשונו זה כן כתב החו גם ז'ל התרומות בעלחהרב
 יל טבטלין אין ובעלסא סבט4ן רהכא האיסורין שאר במקום ומצאה וחזר לשוק לו והוך בשר חתיכתהנטה

 הבא דזהו דייק קא איסור מכלל הכא תתר זהו דלשוף אע"פ ומותרת קךרב החליפה שמא חוששקשהניחהאין
 לפנינושנתבשל שבא משמעזהו לשעכר אשור מכלל יש אחר במקום ומצאה בא כשחזר אבל מכיהשאין
 ההיתיריןהבאק איסורומת'ריןאותוטשא"כבשאר בתוט יכינה או סיסן בה שיהא עד עורב שהחלשהלחוש

 מ"מ אותו מתירין שאין איסור בתוכן שנתב,מל לפנינו מצאה אפי העו"ג בק גשוק הניחה ואםבמב-עותעינא
 טראוריקתא לטר לכתחלה ביד'ם לבטלה אסור למע או עינא בטבקות מכיה אינה אם אסורה שהניחבסקום
 אימור אפ" אלא עור ולא סררבנן התומפוה ולרבר' הניחה דאפילו וממתברא שכ עו'ג ביר שלחה וכןבסימן

 האיסור את לבטל כרי כה'תר וא'ן היתי לתוך שנפל מזו כשרהוגדולה טבחיישראל אםרובבשוקביןהנכרים
 בסס' רתנן האימור את לבטל כר' בהיתר להוכיף אסיר בנסצא ואוקימנא * הרוב אחר הלך בנמצא ששנינוהיא
 לפחות שנפלה תרומה סאה תרוסות סאה פ' הרוסות שרוב ביון נכרים בשר אוכלי שרוב ואעש נכריביר

 איסורין כל 'וחנן ר' בשם אבהו בירועור' אסורוגרמנן : כנ"ל ישראלים טבחים ורוב שהניח במקוםומצא סזי מותרואס שוגנ אם חולין שם נפלו ואח"כ ממאה בשרובא שהניחחתיכת זה שכן כל ישראליםטבחש
 היא מתני' ו,א; אסור בטזיר מוחר בשונג עליהן שריבה השגי השערגשלם

.,י,
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 הבק שלקי שעך רביעף בקתןרת 84ב"והקצר

 מןצפ4נושעא -נ,"ו.ן:שויץ !,. ם.יו"ש ק." "" י, .ק","םנןםג נשנשננק4
 ה"מך כן. גה נגתנ יא זע יב אמך נאסןין סרג,ח שו שא':ןגל'1שמ514ייא"

 ג)י ,;גמ ;ח, סס )גסך צ.) ג :פסס ר,יניט ,,י,,ת רוךק'ח גיס,י

 גמ נס"יזן ";,סו:ק'".תן "ס 1הר :4,צג; ;1םן מ:ןנ. לומר שרוצה משמע  השלחן על הזך נר, שש"סשיי5ו

מ" " רייי.נשי" נש  דייק מ"ס אכיה אטו העלאה בדרבנן ס:::יינו:בם:ניב:;
 בתרא בפ' שנינו . הכעדרן יהיה בטה האמורין הכלימ בלא יאכלו שסא נזרינן מרלא שפיר 1:::1::כנ4

 נגטיא כו משמע 87 ט'י:י תשץבת; :2 .:גצ14י:י
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5 דע  הנכריסן מי תשס'ש כ" י "י'"י ' 
 יברים

 וקיתונוח טסות צלוחית כגון צונן ע"י בהן שנשתמש חרל תרומת כמה ער בפרק שסואל גם4:41ג:1
 צ .":,.צ

 או~
 יר' על בה1 שנשתמש דברים טהורין והן וסטב'לן סריחן אם טכ"ס ספריש ואח,כ ריל

גגאחצה.
 ד1מו~ת

 שו"
 מגעילן חמץ ומחסין וקומקמוסק יורתץ כגון חמץ בפ' במנחות כרמוכח מדמעת הופרשה

 האור ע" בהן שנשתמש דברים מהורין והן ומטביו, בחו"ל קאמרתרומתעו: ישטעאל ר:ני שסשמן נל'סקימם
 והן וממבילן באור מלבנן והאסבלאות השפודין כנק מישראל הא טשסע מרסעת אינהבש4'סן7""

 מפרש מטבילן דבר"תא בב' בכולהו דקתני הא ט-ורין בשער לטעלה כתבת' וכבר ע"כ מרסעת הף:ע נ'י,5'שע.
 הערנ סמומאת שיצאו לפי להטבל שצרד בירושלסי הבטלין באיסוחן זה בית של היאשוןכלגיד:.::ע44

 צחישחש
 הושעטו י תני התם דגרמינן * ישראל לקדושת ונכנסו בטיה שיהא ז.ל הרמב"ן שדעת ברוב יטגל;
 ונכנסו העו.נ מטוסאת שיצאו לפי להטביל צרץ- הק-ושלט' כדבר' לזרש ברובואפילו::ג::,:;ג
 ומלבןואח"כ ומגעיל שמדיח ומינה * ישראל לקדושת עלו אם וטיט . בארוכה כתבתי ושםנ%י:צן::ןגק

 נכנסץ היאה שבהן מאיסור הוכשרו שלא רכל ממביל שאץ שאמרנו דבריהם של אלו איסורין :צ4:ו:שגי:ע;
 ; גנ"טגמן" ""ף אלא להן עולה טבילה אין והילכך 'שראל בקרושתןשל ואת בתורה'תר בדאוריעזא עימר *ם באנו המי,1.ןיש

 לבטלו כר' בהיתר
 מפשטא משמע נמי וה:ין אשורין הכשר שלאחר טבילה ההטזר על סרבה.

 וכ,כ * באחרונה טבילה נקט בכולהו דהא דבר"תא בביטול מינין שלוה נטצאו . שביארנו כטווסבמלו
 נמי דקרא הכשר לעשות צר'ך דלכתתלה ז"ל ייאמד של ש"עורו שיהא בין תה-ה של איסור האחראיסח-ין
 ואח"כ ל'בק דה"נו באש תעבירו דכת'ב משסע הכ' של איסור והשני . רבריהם של שיעורו שיהא בקתורה

 הוא אבל בנש התם לה ילפינן דמיניה מבלה רהיינו וטהר של אשור והשליעד . בדאורייתא עיקר לו שישרברק-ס
 * כת'ב לא רעיכובא בה לן לקע דאיעבד אפיך דא' כתב ז"ל תורה של .איסור בראורייתא עיקר לו שאיןדבריהם

 אשהי בהן שנשתמש מהמת שנאסרו ישראל של וכלי לבטלו כרי בו שאין בעדעור אםנפל ואצ"לושיעה-ררבנן
 וס'מ שכתבנו וכמו נכרש בשל אלא טבילה צריכין אינן שאין לבטלו כרי היתר עליו מרבין אין מראורחתאאפילו
 לטבילת הקישה שהתורה החויץ דבר מכל לתהר 9רק- בירים אותו סערבין שאין ואצ"ל לכתחילה איסור'מבטלין
 ששני1 זו והדחה * יתחטא נדה במי אך שנאמר הנדה בשוגג אם היתר עליו שריכה או וביטל עכר . לבטלוכרי
 כה שיש הרחה היינו ב?ונן העו'ג בהן שנשתמש בכלים של אשור . בעבורו שכמלו למי אסור במדד ואםמותר

 ולא פנז על שמרובק מה מעליו להסי כדי שששוף ו לכתחלה אותו מערבין אין בדאורי" עיקר לו שישדבריהם
 להרחה הוצרכו לסה דא,כ בנחת עליו הסים שיעביר אסש במזיראכוראבל כ! עשה ואם לבטלו קכדיביים
 במים לשמש וצרד * לבד בטבילה לי תיפוק ולטבלה - סרבה לבטלו כד' כהיתר שאין אעפ"' טעצמו שםנפל
 חטאת דם פרק בזבחים דתנן והיינו , השששוף אחר עיקר לו שאץ רבריהם של איסור . ומבטלו היהרעליו

 כום ועל * הטס כשטשת ויטטיפה הטס כטריקת מריקה וטבטלין טערבין הו"ל של וחלה כתרומהבראוריקהא
 כ"כ * בגוה דא"רי אסור דכלי רומיא קאמר אסור ולרעת . לזרים להאכילה ואפיי לכתחלה ברובאותה

 שנשתטש ישראל של בכלים הד'ן וכן * ז"ל דיאב.ד לאלזרים אבל טמא לכהן אלא אסר לארכינושטשוןז"ל
 כנון חמין ידי על בהן שנשתסש דברש באיסור בהן של וחלה בתרוסה אלא כן אטר שלא אומריםויש
 סגעלין חמין וטחטי וןעמקמוסין 'ורתז : לרברה-ום לחוש ויש י האיסורן בשאר לא אבלדכ,ל

 ומט"
 כ%

 טפיג חש"י 5אר*שש
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 ג4 גל ג"נ עווי ג, ו"ץ קעמו 6)6 גטו טי ממס, ג)כ )6 נקווס ס,"גסן ,רק "גן לנן קיי6 יהיג'לשי
 כטו סנעי: 6תר ג,,ק סטיס: יריך סננעי

 י,1.' עגי-ייש, י" שעשפנמעי
 "~" ץ "יפן'

-" 

 ס

 כאלו דהת:נך ה: " "
 נבחוש לעתו

 י'ן :6"שגתו"',)י 6ין:סן ס! ס"" ער
 111ן :ך.: :ן,ין, יין"י'ןן)י'"'יןי' :1;11ה? -ן,: !,.?

 זטגיצ %:".::נ1 ישו בן שהוא כלי מנעל שריא ולפיכקכל טע;7ע2 ה:נ ט%ם:"חןם/:מףי%ךין,י

א8ש--ש8
 ""י :" י"ן ן1י",1'ן1;',.,"י.1'ת'גן

 'ו,'ל,'-;'1..י' יד זי .'
 ש'ס6ק)'6 "'י" ".ה%י 6% חמץ מחמת שמגעילין דכלש ז"ל 'צחק רבינו טןי-ן ;ייעכ(ס66נון יג). :ץל . וד עתהואשו,נשל

1"')ו6.,ן"געי)יןיקו)ס6!"
 ג:,%'י"1,%ש.יע.צ היתר של מעם נותן בר טעם ניתן "י"ס6"מסמיי,ימס5יןנ! ט,- יבס סטש: ,י:.ע ג":!רין יל" שהוא לפי 'ומן בנ' אפילו להגעיל מו,עך ס6.,ןג1,.ו5ן6!ג!.ק?ןס.ס

 ג)עט,;יניי, גר4:נ כל סחוור ואינו הבשר כל בפרק שם שאמרו:2נ"נ.:מ,י%,לעןב:ץ:ס: סי י!4 53ש!: "ני 3':יי יע:'1 כמו הזה הטעם ומן בכוהח ":לן שנ,ן,זר כ!6 ז5,6" ;:'נ %'ען!' זסוס מ.ז' זי:ין מ"ח 6מו'וןמ. 6)6 "תי ס!6 )" "י י":ן כקערה שעלו רנים כמו האימור שיכא קיי-ג! ,י.הס גטק וסס,קס גמ"ין מ;'קק 7"מ?. מכ6ת לסוסוק
 תסמיס ;!י נ),קמ ' שם חל לא דהתם לראיה דומה שאינו יקשירך גק.ווס.; 5ן )6מ,- ג.ון ," ק"מי ג;וס," ס,ססץ %ססנו. גהר6

הצ"יעי  ין62%"_סיי;י,י;סץגע הוא גמור יהיזי ממייא עיי א"יי %י טי"י"י"ה" "י 
נ':וח: עם עכשיו המועט מעם אותווכשנוזערב מגמ!ז:ס!גרגסמר,קסמגקמס,סעיס:

 :';יי=ך: ענ::::נ : ןוןפ"ע"י:,ןץב%שן'םנזן,'1ן:ל'ן51
 שלא החסיו בכל' אף ל'זהר שצרך נראה ול9'כך הני"הכגוףטי

 האיסורין ככשאר בהן הכל,ם כל שיבמל רב'ם במים אג 'ומו בן שאינו כל' אלא .איסורו זמן קודם ואפ"-להנע'לן
 ושטיפה הכוס כסריקת מריקה בזבחים שם שאמרו וכסו הגעיה לאחר כצונן שם'פה יריך שנכעל יכלי כל .כניל

 כבולעו אמרו אהר גדול כלל . נהגו וכן . לטעלה שכתב% וכטו אסור כוס כשט'פת כחסי הטםכשמיפת
 . ודיו שני בכל' טגעילו שנ' בכל' נשתמשבו ואם בראשון מגעילו בראשון בו שנשתמש כלי ולפיכך פולמוכר

 לטה עוקכא דסר יורה דא"כ בעיני מחוור ואינו . ראשון ככלי הוא רהרי ז"ל רת"ם בשס כתבו ראשון רכליועירוי
 הפוסקים סשאר הרבה וכן ו"ל דברי'ר'ח ונרא'ן ראשון ככלי רותחין מים עלה לישדי חוכמת'ה וטא' גדנפאלהק

 בפסחים שכתב ז"ל אלפסי הרב מדברי נראה וכן . שני ככלי אלא ראשון ככלי ראשון דכל' עירוי שאיןשאסרו
 סלבנו הוא כ'צר ליכון . באור מלבנן והאמכלא השפור כנק האור ירי על בהן שנשתמש רברים שעה כלבפ'

 הליבון בשילהיע"א בירושלם' וגרם'ק קלישזן שתשש- עד טלבנן כטה עד דע"א כתרא פרק בשילהינרמיק
 אפילו בו להשתמש אסור בחמין שהגעיזי אעפ"' ליבן לא אם ללבן שדרכו וכל מסנו טנתית נשוצות שיהוצריך
 הא ההגעלה ירי על יצא כבר חמין יר' על ולהוציא להפליט שאיפשר סה כל והלא לטה א,ת . חם'ן יריעל

 מידי 'וצא שאינו הרס דכל' טעמיה והיינו חם'ן ע" ואפ" מעט טעם נפלם הוא הרי הצסור סן בו שנשאר דכלליתא
 ישנינו . חמון ע" בין האור ע"' בין מעט סעט ונפלט בתוכו נשאר עדחן האיסור בלע שהגע'לו ואע8" לעולםדפנו
 ללבן יגעיל להגעיל שדרכו את יטביל להטביל שררכי את הנכרים סן תש%ש כל' הלוקח דע.א בתראבפרק
 בו להשתסש שדרכו את להמביל שדרכו את פ" טהורה וה.א שפה והמכין באור סלבק והאסכלא השפוד 'לבןבאור
 דא"כ טטש טבילה ימביל לפרש וא"א ומטב'לין מריחן בצונן בבר'יתאדבריםשנשהמשבהן וכרהניא 'ד'חבצונן
 לסה להגעל שררכו את אפ" טבילה' אלא דא"צ קאמר ממש חרשש בכלים רא' ועור רקתני שדרכו אתסאי
 רש"י ש' טהורה והיא שפה הסכק דקתמ והא . הדחה היא ץ טבילה ודאי אלא הם וחדשים 'לבן ולמהינעיל
 בנעיצה שאמרו וכררך . צריכא היא אחר הכשר רותח בה לאכול אבל קאסר צונן בה לאכול רלהיתק-אז'ל

בגמרא
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 2:ן-געי
 זס:י!ס סרסס ג: ססןע וסגק בין עו'נ של בין דפימחא ב'ן

 יט ס6יןיגייס6יי:ג!:יסו"ין בתוספתא ששנו וסה גרולים בין קטמם שיתססויסס הכיתב אמך גט'(ס,י%וצצשק
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 5 ג ,

 00 סנה3 טס הי קסס יגי כשר שסלח כ"רה  שסואל אסר נחפן רב ואטר . הדחה נעיא לא יה  נא,ר י'ט?'אש'

מסלא

 שא-

 . 1 :נ ' לחתוך אסור ראסר רשמואל טעטא ז'ל פרש4י . רותח בה לאכול אסור האסניא
 טפקית כן דאם מחוור ואעו . רותח השחימה דבית משום רותח בהסיש"ק

 נחסן רכ דאסר הא כ' נסי וק'י"ל . דחולין בפ"ק כדאקתא צונן השחיטה טת ראמר כמאן ק"'ל דהא טהלכתא לברלה
 לכיע השחיטה רבעז טשום וטעסא לשסעתיה שטואל אסרה צונן השחימה כעז לם'ר אפילו אלא רשסואלמשס'ה
 דבמז .שסנוניז א"נ היטחשה בית כרם כעין והא סעט רותח שהוא וכל לו יש רתיחה סעט אלא גמור צונןאינו

 גדפני ב*ע אלא בעין שאימ סה אבל כסכין קשה בדבר אפלו דסכינא רוחקא אנב הוא נכלע טרפה שלהשחיטה
 טועמ חם יר' על אפי' ולא רסכינא דוחקא אנב ואפ" בצונן הכ4 מרפמ 'וצא אינו היטחשה בעז דם שבלע כסכיןרגלי
 כעין האיסור היה ואפ" נבלע אינו רסכינא כרוחקא שלא נסור רותח וכן גסור רותח ירי על אלא השחימה ביתכחם
 ברפיק שמועות'נו כל שעסרו ל' נראה ובכך רותח בה לאכול מתיר כרותח אינו ראמר ורבין כרותח הוא הר'סליח ראמי לסעסיה בה אזיל רשטאל עלה אמר" רותח בה לאכול דאטר שסואל ראטר בשר בה שטלח קערהשהרי
 הכשר לה שיעשה ער והילכך כהונו שסואל אסי דרנ זו ושמועה טרפה בה ששחט וסכין נכרים של בסכיןדחולין
 בעין שהוא דם בלעה רסכינא ורוחקא השחיטה בית חם רעיי גסור רותח בה לחתוך אסה- הנעלה או כליבוןגדול
 ע"א בשילהי שם אמרו והלא וא"ת . ליה סגי יפה ושיפשוף נסש בהרחה צתן בה לאכול אבל ברותחונפלמ
 דשאני ז"ל רת"ם תירץ ככר * ללל וכדכתבינא בעי קשה בקרקע פעמים עשרה נעיצה או שיפה צונן בהדלחתוך
 נעיצה או כששה אל4 ממנו סר אינו לפיכך השב השמנינות בה נדבק ולפיכך נמור מרותח סכין שבלעהרוקם

 די אחת כפעם כאן אבל בתרט- אשה- שבלעה התם רשאנ' שאומר מ. ויש * נוטות בה שאין ובסכין קשהכקרקע
 בה שמלח וכקדירה לא או הרחה כעי אי צונן בה לחתוך סכין גבי רמדאשליגו דאמר מאן איכא , בהרחהלנו
 קערה אבל פלימ דמכינא דוחקא רמשום הוא התם יי"ה בעי בפכין למ'ד דאפ" סינה שמעינן אשליגו לאבשר
 לאטל מותר שה שקנחו אשור כל' לכל וכן צונן בה לאטל מוחר הדיחה לא אפ" שה 'פה שקנחה כל דוחקאדליכא
 הצנקף ולא הבשר כל בפרק התם כדאיתא אמ' ר' ותברה בישרא בה דאימלח אסי דר' פינכא וההיא , צונובה

 קדירהז דאמר דרב וכמעמיה רותח בה לם,כל אתי דלמא למיגזר ראיכא משום טעטא היינו התם צונן בהלאטל
 דנזר אלא תבר' ואסאי צונן בה לאכול לה סני הוי בהרחה אמי דר' פינכא לכ"ע דהא לך התדע , ישנרובפסח
 שלא ובלבד אחת במטפחת וגבינה בשר ארם צורר הבשר כל בפרק דתנן והא , רהקח בה לסשל אתי דילסאבה
 צונן צולין כייד בר"פ נמי ואמרינן בעי מק,א הדחה בזה זה נוגעין דא' בגם' עלה ואמרינן בזה זה נוגעיןיהו
 סיבלע אלא בעק אינו שהאשור כאן אבל . הוקר של בגופו נוגע אשהי של רגופו רהמ שאני מריח צונןלתוך
 וכל שריק מישרק דרם סשום טעמא היינו רהתם כשר שסלח לקערה דוטה ואינו שדיחנו עד צונן בהלאכול אסה- סאשור הבלוע דעלמא כלי דכל כתב ז"ל הראב'ד אב4 * בעי לא הדחה אפ' צונן בה לאכול רבלי רופנ'בתוך
 א"נ נכרש של בקערה איסה- שבלעה דעלמא כקערה אבל האי טלי בלעה לא דסכינא כרוחקא דוחקאדליכא
 מריח שיריחנה קורם בה נשתמש ואם שידיחנה עד אמור בהשך וא"נ גבינה בה לאטל אסור בשר בה שאכלקערה
 ר"רה ואפ" * הוא ובטל הרבה סועם דבר אלא אינו בודאי כ' בטיעוט בטל הוא לח דבר ואם ברעכה שנתןטה

 שמלחו אחר כרותחת לשלם שהקעהה ואעפ"י הטעם וכ! הרין כן הדחה קודם בה ונשתמש בשר בהשסלח
 ואע'ג צונן בה לחתק- ושששוף כהרחה לה דסני בה ששחט מסכין ערשא לא כן אפי י זל הראב'ר וכדעת בשרבה

דאוא
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 "ג ::ע:1:מי נשתברו וא' הואיל זכוכקה כל' הני אעד * הקערה כרתטקת שקול דהוא דמכינא דוחקאראשא
 עס'י ישש",! חהח! קונש . רסי סתכות ככלי תקנה להז יש שמנינות להיות שדרכו סכי! ט"ס * ו"ל ריאב"ד דעתונן
 ת'ש :5ף'מ;ק אמי חר ורבינא אחא רב בוצ פריגי הוא קשה בקרקע פעמש עשרה נעיצה פניו עלדבוק

 ::%תעי;::ן כתא וה". . כסופו אמר וחר כתחלתו שאינו בשר בה חתך ואם צונן כה לחתק- ואפ"צרד
חר"

 י:ו %צ'!ב:שי אותו שטחפין כסופו כלוסר . כסופו וא"נ חמ דבר בה חתך ואם סגי בעלסא בהדחה
צוק

 חר"
 גש(1 שמשחסש.! ככלי והילכך סתכת דהחמ באבר ואיכא סני כקליפה מ'ד איכא וצנון כאתרוג

 :(:ן':2מוןה סא' סשכנתא להו איבעיא רמי. מתטת וזה ז'ל הראב.ד סכרת וזו בעי מקום דנטלת דמ
 ':דבחא :?סאו" טשכן אכא אער רכ בר סר דאטר ת"ש בשער לסעלה יותר בזה הארכתי וככר * נכוןיוחר

 4:2; מן:.נ::מו ושתי ואטבליה דכספא כסא נכרי ליה בר%רה סזה 'ותר הארכת' וכן י זה כוע שלריאשון
 ואסרכלוול(י פקצש רסכר משום אי ה-ענא ולא ביה בשערהמ~חהבם'ר,השפורוהאםכלא בשר בהשמלה

 %י :::(% ושי::ג רחזיה משום אי רסא כזגיני משכנתא האור ע" תשסישן וא* פולטו כך דכבולעו באורסלבנן
 ממן :ן שנרח פסק ולענין . לש1עיה ררעתיה לערג כאליה אותה טשין גבה על כשצולין שהאסבלא ואיפה!
 : :::וע:"%ב צרך דאינו כתב ז"ל הרטב'ם הלכה סהיות מצילה זה רמיבות אין בשטן פנקק סושחץאו

 .,אסש;'ל,יחך ילי רטבילה סשטע רהא לי חהמיהא טבילה ומחסי לקומקשסין דומה ואינו לגמרי כה שולטהאש

 גלו. שיגת טגנ:עןיעי לה נסךינן מרין דמכלי היא מראה-"תא זו לי מסתברא ו~יכך * סרובין דמשקין וליורותחסין

 :מ צי~ז2,י בדאורייתא ספק וא"כהו"ל לכלים ואפילו ורנש בשר בה שמטגנין מתכת של 0חבתשאותה
 :::ק דטכילח כתב ז'ל הוא וסיצ . וליומרא כאמכלא כליבון אלא הכשר לה אין האש נבי ערכשמן

 הש(ן,:
 - סו,: האהו מהדח, בעלטא אסטכחא וקיאי רדא סרש כלים מועם בשמן כה סטננין שפעמים אלא כיורה בדגעלהולא
 שממ1ש1'12יט צרק- רמשכנתא כתב ול והראלר הן ופעסים וטוסשין וחוזרין כלה שבה שסן הפעמיםורוב

 אינושהשסן
 סהי

 צימ::: ג"ם יהזך אלפסי ורוב . העיכך שהוא ומל טבילה האימור בולע, והש כו47 פני על
 :כוק אי לכ'ע וס,ס כלום. בזה כיאר לא ז'ל י' על כתשמישה לה והויא עליו צף השסן שאיןססקום

 "שס צריך לשקהנ'ה רבש דנכרי לרעתוק חזען מצאתי בתוםפתא כאםכלא,אגל ליבון צרעה ולפיכךהאש :ןהה:י
 גד"

 קקה

 ע:":א"חנב :נץ כרם שיעור זח ובא' . רסי דכזביני טבילה * ברורט,ין טדטקן והקוסקמוסין והטוגמן חמק טחסיהיורות
 וכול! וכו' הנא ר1עם נרסינן ' טטביל יעא כן וא5" * חטע וסחמי כערה בה שממגנין מחבתאלמא

 'ונש :ן טי:~:גבן
 ט;נ'יהנ;ק:: טנה'ס סאה בארבשם טבילה צריכין כן הרבר היה שאם התוספתא על סוסכין שאץ ל'ט-אה

 :ט ך י"מו :ה לך הוסיף וטדי גךא אטר רבא אטר *ולענין בגמ כשהכשווה הטוגנק מטנה חסרוספני0ה
2 קפרא בר תני . יתירה מריה הכתוב שהשצד ז'ל הראב.ד כתב בשר בו שצולין שלנוופור  פ% 
 ::ךך:,2הין שומע קקחטא נרה בסי שנאטראך טתוך כץ  שפורא ובלע רטא רייב בישרא חחמא דמכ'אסור
 תילש :סמ: אך ת'ל ושביעי שליש' הזאה שצרקי אני כולו חם מתכת של שפור דהא טאבראי בין בישראמתותי
 פע%ם ":יו יףם! שהנרה נדפ נרה כמי ת'ל טה א'כ חלק על הצלי להשוות רשאי ארם אין רלפיפך ז'ל הואוכתב

 ש . :ןצו "אש . מאה ארבעים אוטר הף בהן שבלת האור טן שמוציאו תכף אלא אחר רגע ואפ" השפורנב
 1':1 סגשיו ציי1 ואיצטריך וסדי לם'כהב ושצטריך בולע אינו ופולט זב שהוא ועד השפור סעל הבשרשולף
 :י.טיש,י וטרי רחטנא כתב דאי נרה בסי לטיכחב דהא ס'ניה בישרא בלע הרר שפודא עילוי ליה שביקדא'

::: 
 ן:: :ך כנג רחסנא כתב דהו בכל וטהר טא' ה"א בש%ר הכך'רה את לנער אשר ולפיכך , נינהוחממ'
 נ:ת, ל"ק. שתיה נרה במ' רחמנא כתב וא' . נרה בכר טן בולע שהשפור שבמחבת בשר בו להפך אסורוכן

 :י"ינן';:סגק כתב כנרה שמש הערב תיבע' ה"א בתוכוהדםוכשטשיםאותובקד'רהאובמחבתפולםהרם
 ד%ק חע ייהו שנה לך קשיא וא' . לאלתר וטרו רחטנא הכלש טבלת ולענצ . ול יתה הרבר' מורי אוסר היהוכן

המג" כלים רמבילת אסריק רהכא אשסעתק סתכות בכל' אלא אינה שבתבנו הנכרי טן לוקחשארם
 כלים דטבילת אמרינן בפסחים ואלו סאה בארבעים דגרסינן . לא שאולין אבל לקוחין ורוקא סעורהובכלי
 טחטין בהו למיטבל וחזו הואיל התם ראטרינן כרבמדת בטשמע חרשים כלים אפילו אבוה כר רבה אטרדועם
 כדאסרינן לרבישתא רבטלוה הוא ררבנן אלא וצנורות בעו ואפ'ה רסיאן הן  כחרערם באור סלבנן כי 'שניםרהא
מנילה

 מתקי
 רטבילה לוסר ראפשר ז"ל הרסבץ סיניסתק-ץ ג' פ' כנזיר רמרבלא זוזא אפילו הכי אי ששת רב לה

 ואי , כנרה סאה ארבעים להצריכה היא הכתוב גזירת זו סרכתיכ בפרשה.כלוסר אמורין סעורה כרי רבא א"לנסי
 אחת כפעם בה, לעלות יטלק שהן מה ככל דטבילהן נס' להכשיו וצריך באש שבא דבר והו וא' כאש יבא אשרכל

 דבטלוה לבתר מאה איבעים רקאמרינן והא . כנרה וצרץ- האש 'ר' על שבולע סעורה כלי זה אומר הו'באש
 רהו בכל ה"א ומהר רחטנא כתיב אי וראסרינן לרביעיתא אכוה כר רבה אמר ר"נ אמר . האש 'ד' על בלעולהפליט

 כלי של נופו כל דאין ואע"ג רהו כל אטינא הוה ה'ק . לא שאולין אבל שהיה וכטעשה לקוחין אלא שנולא
 גופה מ'סשכל נרה מה נדה בסי רחמנא כתב בהן עולה סבר חרתאטנכרי רטררא מאנ' ובן יוסף בר יצחקרב

 נו8ן שכל מים כלים אף סאה ס' חבסש ושיערו בהן עולה לרירי שמה יעקכ ורבי טררבנן ההוא א"ללאמבולי
 שחר אם ננאר ועתה . כלי שהוא מה לפי כה; עולה בפרשה. אמורק נעעכות כל' 'וחק דר' טיניה ל'טיפרשא
 %תן שהוא לפי 'ומו בן שאינו בכלי לכהחלה להשתסש רב אטר . ו%' הכסף ואת הזהכ את אך סדכתיככלוסר

טעם
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יג', ין' מ':ג י%זי-%ייי-וןן
 פטןו "4ב ש1'%'י'ג."": יששןש"פ זש הכלים סתם אם ונבאר :סייאו יפנם טעם ייבשנמנן,ישנש:שם
%%ן::ש:"ורלן

 ':יג"11-

 מן"יש ;:ע י11,1;:.:ך
 פ נ5ס"ס:ץ: וממבילן באור סלבנן והאסכלאות ר4טפודין ננון ראור ע"י בהן שנשתטש 2~יהשאסרבישיג:י

ש541 א  ,נ::י שג 4 שם סותר. לפגם טעם נההן הלכתא רבא אטר התם נסי ואסרינן . :נ:שתרןםג'2י::ע:' אמש ""י""%""י"ן',:,נ 
 כ1מיו דג) ק'5מסה, שקק :- :י' כלל* מעם נותן ליכאבהן

י:,יי",.ו,י..7?'-
ש ו, ':יוג.'מ.,, !  , :'י.י -ן י ש' ך י4.'" 

 יזג2 יל'-מימן'ן,ן! "יהמן בן 'כשאינו אמרו שלא בעליהתוםפותםבורין רבותינו וכן ז'ל הראב'ר אבל * וטותרפגום "1 ' " עו' -
 י'ו('ג(י"'יו"חו'י"גסטגל עד ז'ל ריאכ'ד ופי . כלל פגם כאןראין סותר נמליפ בעלטא למ-ראפילו

 "י.ייייי,;,:.:.,,.ויג".:,ן;יןייןגיי",;י"יי,ין,,!, ה,י."

 מעגן שק %א (י"גמע'ד'שמנר::יוגטשהב %מ,1"

 ג'ן(;גיון]""ו. גף6יעוחי"
 11.יי::'4"::'יו::!,'"

1;ן'ן' ""'יי;:

5(211-",ל
-: 

 :: ך:ב.. גז-נ הג( ן:גף::.ג..ןג':כ"ןש,:י1ן;'ך;"
שלא

 רגש"
 ה לא ואם הרח ורא' אבל ר-מר ריקא

 ז
 נכרים של וכוספן שסן רוקירו לסה אסורבכולן

 למ'.ייןנ'י:,',ןן',ן:: - י.:ל",ןי"י. לי:" ..",. 'ן";'-,י'ן.ין., ','וי,;י'ון.',;'ןן.
 ומבשל לשגגה טביאה הלב ששכחת לפעסים כןן בלח מירי ולהגעילן אדם בנ' של ררכן איןויבון

 החנוני ירי על רגטכרץ בדברים וכ"ש בהן בישלושלא

 שיחנוני

 רסתם מ'הא ש מ,ם . מקחו לרויביח כל'ו

ש . ."נ(4מ שמין1הי* ת"ת "י י,ייי,מי מ  ווי יט' %מ 
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 ואק יכם לריו,%מוי5שוה
 ק לאופרלרנז

 שז 2.יפס'ס
"י4יה ט,ל ,, יס ס,ז

 :'ין;ו,,גן:ן, 111,!:1 ":י -: י";;ה 1".ש;"נ י ן עך%,:;,;1]י;1,
 ט'ס"6 שאינו צ לרהטתמשסור רל י'ל *טוס ימו 6טוימו6י

 6ק!ר
 "ם,

 ש5 %%א 4פש"ש לרוםתטש יו'שלא
 'יין"":,עי,,' 1]),%ש נמ [-צ:2ייין.'ג:;1:נוששש מב :ג נמי,נ ,ךנ4"טסם סיןן." כל בפרק וגרס" . ילבן ללבן שירכו יאת נעיפ6 גיעסר6 %"ט6'%

 1ם,'11-יי,י"% 2עיי 'ו'1-11! .ייוי;;.. עך ט:"'8](ש
 יעש::1::ךן::4ט 'ט %ב:ןשנם'ס ינפנם ה'ת'רא,ייעק גשביעה יאעש יימהצי"ייו:עה'"2ילי:גגשם

 הן1מליש;עש לקקל:ייננ,::]5י11
 ש בפסח 'טאסא:ךיג2ש:ונמיןון6ייייי,ן

 סזץ
 ""ס"גח!מ5מסיג'ייומ(מ.ך.קו1צגש

ןייין:,,יי,וון:.ין:,
 ;י,ן,י

 ,1;י.4,וייי,,:ן,.ן..;ן.ן,ייי:,יי,ין,
מי,של',ן':ייהן;י  ן ועי ברור וזה . ללבן שררכו גפיק גי., ולפ6עגיה%;יק

! 
צ' )אמ16נ6'"  

 ההואאסשדכל' -1 'מ'ן] ן'::,'י:ו, ש ן51" :), 'יב :מן5ם
 סיס ג;ה! , ס6מי ררלמעלהבשקיהשליוםי

 61ס טהי ס!טס
 ימוהר -ס

טיג,ם,,,ן,ניגם%
 ,6:ס ק'י ה! )ב סותר בשפע העזר כו להשתמש כל' אותו של פתיי

 גסי י,,עי י6ג'ין
 ש6ו %,פסקו: סמ'ן
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 5תרת !06 ,15 5יסיר גגיס מימס ע!ן מר!מס 6ג6 ר' ק,תי קסיהס יסי 5מזר גנעס !טוין תמוס !מדיו !5ין ג5 6"ר סעתש סוסס תגטעס מר,תסכס
 ומוי ה)סח6 ור ס6 )כ)ס, קס'5 דל6 5ססר !סיכ' )יס קס'6 )5 5ג5 וו' !נ)ל1 )יס קס'5 6ג6 ור' ס5 יסי )ו' ט!נ6 מי)ת6 מתיס5 !ד6' וססת6סכט

 )סו תסתע טת6 גמ גס6'נס חלטס6 ורגי 60 !ו6י 5)מ עלי1 ר,עידס יסה!רס לט:!ס מידי.דסוו יול5 חרס כ)י ס5ין גשר5י ר!!חח !סלגס "רס לג!ימקות5
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 ססן 5תר 61מ י6, 5"שר !נג)ס מיתס טק תחעס ט)ם !מתמסיק כ"י נס5י:ם 6ם')ו גסנשס )קחי ונ" "נע מטוס יטוט ו5ק 6ג5 ר' 6ע'רוט)ס
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 גהר,מ,חיסן:נטיסלבנן
 6ג) סל)ע עס )י.פ)יט רסהס עהטמ ג%4 יסנע)ס סכסר 6ע! כגסינוה וס"ורס ייע ושי . עיכ כגסיי!ס גסמורס פפר פ ק מוס ,ג)י גמנעור

 וק'"1 תחית סשד ד6!1 מעס ל! ו;סק6 סכסר ס!6 !!ס'גך סגה,כ, 6,סור כג)ס סט6 טמ כפי 6)6 סט 6שור נ) מפ)יע 6יג, עקום גסוס%ג,ן
 ט שפחעמ מק1ח ל1ה! ג7' עי ל,גן )ו )16י לג)'ג,ן ,סנפיוו ונק% גגאו נפהמס קמי ;6סר ע!6 י,ר' גמק,ח! 6'ס!ר ט ונסחמס ג), מס מק1שמס

 מק1ס 11ש יוי ע! 6ס,ר יס!,ע גסימר ג, )ססרשפ סכפינמ גגך )ו 7' )6 עק!ס 6ימו ;וי ע7 ו;סמג)ס עג)ס 6)6 נ)עו מסלי סלטן ס6ע )פ'מ'סי
פזע
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 הבח בק רביעי שו רבז ננירנ המת משמרת 16 "1ט"

 6מש,עיי' סס,נר גסיק ט'6 גס')כי 1"טרינן נסנגס6 עלך ססוע! "מ גטוגר מ'"י ז%וי;ן מ6 ג0ג טן שם עוך נ'"ימ תו עחמי

 11ש בום::;ל%:'[" ש%נ",:,.;,"ן..,, 88 ב"ן2י"שא י.'6 ק.ס.6 ל".מ'י דשיל"מ ידמבלכלי(,ףק ל , עשי'ר 'א'וטיו ילא,נ,
 ב6כ:511,% נ 5"",,ין'"ועגש1י:

 מק
 ייינ ייט יטיי1'

 י,," נ"י,:,י,י" :י11י1 עיען(ן)בש1ן:'"'4:ן"ש,י,י;' טעע6 יק6' מיס 6י גג.מ גושנח טשום לשא כףאשורו דכה'תרו אמעטא ג(הדך' סה,ק;ס ג!!יס !.סי" .ומק יגי6עי

 והדי לו אין פעם'ם אהר ססקום לקנהק םזקיקו אתה שאילו ע*ו *פריש " :נ :ע2:5 בצ,14זול
 בשההש אלא מתיריו לי שיש דבר אטר1 %א *ת'ר1 כךי נפסך הוא 56' יר' 6ומי וס~6 גוף% ס6וסס ,מ6 יקי ",ס.5סס"ן

%ם""רשנישקיק:'סמ'ס51יםיסססד  בו שאק שני טעשר חזשיה אטר הזהב 1 מציעא בבבא טדאמרינן ססס זנוסען כס!כ0"- גיז.ס !,ס 1;ק.פ יזעס נע,מ,סו6 י ותדע . אחר סטקום פטון  הפמר שובו ב* להתק-ך 
 עלההן חחבין והביכורים התרונו עליה ואקש" לצמצמ איפשי שאי ט6ת גזגר "ג, ג!ס 15רען עגר %,3.ייגןמשק לי הראשונות מעות על סחולל וחוסשו הוא אוטר פרומה שווק קהס רג'" 5היג זג!, זטמעת6 וסי'" ס:ק,6גט"
 במעשך טשא"כ וב'כוךים בתיומה א* הרי השטש יהעיב ידים יחיצת ,)עעמ6~טגז, חלין ג"5" רנ" 2"-6ט ומעונץ ומאה באחד ועולין כהן נכסי והן לזרש ואסורץ וחוטש ט'תה קונ5~ה %;, גג6 %ר 6ס~רין גיו!.ן נזוה "ש' ג,ס.ויסו

,סעמ"
 ק,ס פוי מן "ל גע.! )6

 סקמ"
 לרחזקיה איתא ואם ברובא רבמיל שני בטעשר ק שאין מה ג(אי שני סגמי6 ו5,עת ;קע

 ליישלם ונינס ש-ומה שוה בו שאז נמע'ש אמרי טעשר זה יבאי ברוב .ק" ס 1יי סע'"ייי ע 6'י2ק6שמייי קי"נ" במל שני םעשר תני4! ועור . במיל לא באלף אפלן רשלימ ,-ף4 י!סק5ס יעקג "וג';ו גמ'גוי טו6ס וי"5ייגגזו!סי6
 נ6ס געחו ;6סחיוין

 ואוקימנא , הראשונים מעות על ליה ליחל לרחזקיה אועא ואם . ויצא טהיין !, %.ן סנ! ס'5 )פ' ומוגר"
 ט;ת גנ~ג ,ג6:,,ס: רנ'ס ומסטטת יט

 להה לען כ' אפילו איתא ואם . הראשונים א0עות פר'ק דלא ליהדליןן ג :'עה
 אלא דעדל"ם אטרו שלא אלא . ויאכלנו בהערובתו בירושלם 'עלנועיז

 שנתערמ מסקה ז'תי חלה במם' דתנן מיהא ליה שמע" ועוד . אחר הפמר בלא כדרכו להתיובעדכול
 מוצ'א לאו ואם חשבון לפי מוצ'א אחר ממקום פרנמה לו יש אם עוללות עינבי עם בצקי עינבי ניקוף ז'תיעם

 לו אין ואפי' לעולם הוא רשיל"ם מבל אלמא חשבון לפי שני ומעשר סעשר והשאר לכל טעשר ותרומתתרומה
 על תרוטה ומוציא וביה מיניה ששול לתקנו יכול שהרי הראשונים כמעות פריק לא ואפילו אחר ממקוםפרנסה
 מרובה רבר בהיתירו וספסיר הכל להפריש כשצריך דשיל"מ טקרי רלא ז'ל הרטבין שתירץ אלא .הכל
 מעם נותן בו בשיש אלא טדינו יתר עליו ולהפריש להפמיר הצריכו ולא האיסור להנשיר כרי ההיתר מן להפסירשצויך
 סן כמפריש נמצא הכל על שריש אם במשהו כשהוא אנל החיוב על החיוב מן כמפריש הוא וריי במיל לאמעסא
 מצריכו אתה אם באחרים שנתערב כלי אף והילכך . ברוב וממשו טעסו בטל שכבר ניכר החיוב שאין לפי עליוהפטור
 הכשטין על להפסיר שצרד כל מתירין לו שיש דבר מיקרי ולא הכשירן על טפסיר נמצא כולן את ללבן אולהנעל
 וסשתסש במל שנים בק אחר ב'ן שנתערב וכל ביבשי כיבש הוא הרי אלא אחר הפסד ~לא כדרכו בא הכשירןואין
 שנתנאר כסו יומן בני אינן נכר'ם של כלירת שסתם שאטרנו אחר נבאר ועתה . לי נראה כך ואפילולכתחלהבהן
 לעו'נ לוסר טההר אם לפגם מעם שמתן ואעפ"י יומו בן שאינו בכלי לכתחלה להשתמש שאסור ג"כ ונתבארלסעל
 פלמר של כפת איסור לתערובת להן לחוש ושאק עו"ג בישולי משום בהן שאין הרברים אפילו בכליו לולנשל

 ואם . ואסור דמי ביד'ובכליו לכתחלה הוא כמישטבשל ולאשת לבשל לו שהואאוםר כל נאםראוסרקחותאו
 אלונתקה לתך- או המוריים להוך "ן הלוקח רחויין בפ"ק בברחתא שנינו , לאו אם טוחר אם כן ועשהעבר

 עצמז והן וראי משום לומר צרזי ואין דסא' משום חייב רסשים סהן לעשות וערשים מחינק סהן לעשותכרקז'נין
 אי1 לבשל קדירה לאפהע עיסה לשכנחו הניתן ודחמא דםאי תערובת על גזרו ולא ואקשינן . תערובת שהןטההרין
 לת אמר אבל משלי לי עשי לה בשאטר בד'א י מעשר טשום ולא שביעית סשום לא שגה ותבלין לשאורהישש

עעף
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 ההם'שי הגית : ט' י1מן מי 6יק וגריס ס! ג~ס 0ס5ס 5ו0ג6ר 6עם" 5ם עוך י)י;ס וכ0ס פי0ר ג15נג טףנ ס) גג)יס סיפגס) ג5נעדף
מ נחמי קת') כייט ני ותגס))6  כו אכאר ה'קבית ,5ג "0'ש ~שר%א אס ימ 

 5נס) כמ' )' טסס 6מר ו6ס 6סיר נמויד 6ג)ב0עריג0ו
 וכלע נסך ייןענין י",ק'" )00ן' סירנן )ון "מר ,0. ג5וס 6ס גי "מץ 6% 5ו6 גמק0 ופי סו"

 אור%ילקת' 61'ן ג00ו'ס 61פ',1 ס;'ןגנ! י.רקת'ספ,הר יוי סע)6נ)מס

 :2; השעי י,מיי0י:י6"5שהצל25ן ל::%ר"בי2;; :2 :מ. יי ט: י%נמ2:נ%יטאצ;סי.יוי.
 '1'..': יש 'יי'י,ילג .ייל, ו'"י',ין,.]" :'"ן2ש ג-י .ש%ן,..ן:,.(,,(,ל..ל

 גמי י,%ן %מ6ן,יןאן!גיצןן:ן נכרי של בכליו ייא שסבשל דכסו נ(יקחות לו מווי.ר'יחי.0י'סגיע'6,רחי.6;1")6
 ן ל .

 5:י 1.1 ו5 ג;עו %י1ו, '7ס ע, 0ק,ס מנ'6 ;קג'ס י"ו סן תערובת רהא ביריו ובט:ל האשור את הוא )סי ח:מ'ס ט,יו וגור,60
 נז6מיגס וכדתניא עליו גזרושלא כעוער א' מעניר'5יןיג: 6ין ה:מ.% גיסגורי

 : ייבח רבך ;%5טס1 י.(,

 פטפ טלן- מ,יג0 % 06 ג5י'ט::; ח" אסור משליכ' עשי הארץ איתועם ישטתי " סג % 5:טק":
1 משום שבה ותבךין לשאור והושש לאכוךנרסען א  ס1יט !"ס 6"ר גייס ס'ס 1!6 ג0גח ,1!יג1;ו "ז 

 ג! "ז סס 1ג.6יס גמ 1ג'6'ס 65':ס 6פ'1 !.0י6! ,;ס כיוו בריעבר יוסו בו שאינו כל' פליטת אסרו שלא אעוי נם' והכאגועשר
 ו,:י:י2מםי:,ב:64מט מ.ו ג:::י::'4ך ומבמל רמבשל כמאן ל' עשה לעו"נ לו שאטר כל אסוררלכתחלה
 05סט 0י ג,מוו ש0נו ק!ק 00ס0ן מ. א0מין %לס ולמ' כן שאטר לם' בריעבר ואפילו ואסור דט' לכתחלהרגיעול
 0ז6 ס,;ג י, י'יי0,5. 6:יי יען קילי 3'1 יו0יי 5ס דכיון מותר הרקחים לי או הפלטה ירי שעל לוטר ואיפשר כשבילרשנעשה

 05,מס מ' קיור נ0גמ, י6ש 5!" 1ג'ון . ה;ענן טסנ שלא כרי לאוטנותן מיחד'ן הן כלים טהן לוקתו והכל אוסניןשהן
 %ע ;"'ק; סזג: ~0,.ק סונה,ס י7י ע! מיק"י" געייו . בזה היתר לנהונ ברורות סטט זה על ואול' . כליהם בזלשת'פנסו
 : .05,י עגז'ן 1נ50 .י.;ס ע! 0ק,ס 0ג.6 ס סקג טשום נכרים של חלתית שהרי הנט' מעיקר לי נראה שלאואעפיי

 הסימון סן ניקח נק פלוג ולא אסרוהו עו'נ של זליפתן משום לשמואל ושטנן הוא דארמאי בסיינא ליהרטחתכי
 ר' קוש כעי בא רי שנהגו סקום כפרק בירושלסי רנרסינן סיהא תשיבני ואל . החנוני מן וניקח הכית סכעללנקח
 למימר מרי אם' רי גךמי בע' זעירא רי מ-י א"ל הנפורים ביום פיי ולמעלה המנחה מן ושלקות כבשין להריח מויאס'

 מה אסור א,ל פתילת ליה עביר שרי ליה עביר שרי ליה אטר תופץ ליה עביר  שרי א'ל חליטה לי עבירלחלוטה
 אלמא . הוא לחלומהעו"ג כאומר וההיא . ירושלטית גירסת ע,כ נפש אוכל אינו 11ה נפש אוכל זה א"ל לזה זהבק

 הכפורים. ביום לעו"ג אמוה משום אלא בה מעו גיעול סשום לאו דרוקם היא לא . בכליו לו לעשןת לו לומרסותר
 : ישראל ובפני ערנ של חדשים בכלים א"נ ישראל של בכליםולעולם

 : ג,ה  ר1קערונותכע"ה ב.ת נשלם ובו הרכ.ע. השערנשלם

 החמישיהכית
 הייןבית

 : סעריס )5קס *מו י%קסי 1;)יי יסן 'ט טיט גיאבאר

 הראשקדהטער
 דק זה עם ואכלול י בהנאה ולא בשתיה אותו אוסר ומי כהנאה בין כשתיה טן אוהו לאסור נטר ש ששהמי

 בת חככךם שכיאוהו וזהו . רע אם מוב אם לירע בפיו קלטו ואפיי ריחו דין וכן ורמונים תפוחים ויין עו'נ שלשכר
 אלו מעסירין אין פרק בע"א דתנן . בהנאה ואפ" אסורז לע"ג שנתנסכו המים וכן לע"ג שנסך יין תורה דברתיהא
 ואומר אסה- נסך יין השוכר כפי ותנן הרריני וחרס יין סתחלתו שהיה והחומץ היין הנאה אימור ואיסורן אסוריןדברים
 חלב אשר רא"ק בהנאה ראמור טנ"ל "ן טעמידק אין בפ' בגטי ואסרנן . שהן כל בטים מש ביין חן שהובכל
 ויצמרו דכתיב מרל גופיה בהנאה.וזבח אמור יי"נ אף בהנאה אסה- זבח מה לזכח יט נסיכם.טקיש יין ישתו יאכלוזבחמו
 וסתם יינן סתם ועריין . בהנאה אסור זבח אף בהנאה אסור מת מה למת זכח מקיש . מתים זבחי ויאכלו פעורלבעל
 לירי מביאחע שמסיכותיהן וסססיבותס טהם להתרחק כרי חנן סתם ואסרו ב.ד בשת'היעטרו ואפ" סותריןכומ'דק
 אלהיהן. לזבחי לעם ותקראנה דכתיב כשטים שעשו כררך ע"א לירי סביא בנותיהן וזנות בנחעיהן עס ולומתחתנות
 דגרמינן , ע"נ משום בנותיהן ייחוד ועל בנתעיהן ייחור טשום י'נן סתם על נזרו ולפיכך . ונו' לזנות העם ויחלוכתיב
 פתן על גזרו יצחק א"ר ארא בר אחא רב אתא דכי בהו גזרו ע"ג סשום טלהו דרב משטיה נניבא אסר טעמידין איןבפרק
 יילד טשום בנותיהן התם ופרישו . אחר דכר סשום בנותטהן ועל בנותיהן משום חנן ועל יינן טשום שסקועל

 ב"ר י בהו משום שלו ושלקתע בבתו שאשר כררך יינן סתם לשתות אטר בבתו שאסור כל ולשכך .בנות'הן
שלששףק-ום



 הבית ברק ראשון שער חמ"2י ביטע הבית כמטמרה 8ז חק49ת

 הק נ" החמישיהבית 9,! ב" החמ"2יהבית געשה ש*שרש
 הק"טה 9התמ,זכקרו

ם סיעי גי.נ1ו ע6 %פן2:2סש רסיק :יש:,2צ: 4%אבוע'תבג"7ג:ז:מנ2 עיד 8:ןיי2  
 י"נ ע,ס'ן וטג4 ענו "'י" ן :ןרן ה ט אחךישפיאיצ היי6'ןסס'ן "';ס26 ע,טת ניי4.שנרבשי

4,,;י."(.ל.","
 בסתם מפ'יי י*ז צ%צצ.:,וצ::ך1י::2מ יפשמ~ צין; יי,היג12 ,2יייי: "1,,עיוי.("יי

 ייני
 נם4י"ש"ש:,שמ סן1ני1ו1יבו2:22 י"פה,,קתי מייי
 מב4 ולא שטלו העו"נ מן עבדים יהלוקח לרב רבא בך שימ' יבאיתק:'ה זונ "!יג6 טם 11ש4" י"11"ישי

 לה ואטר' טטא בשוק וטררסן רוקן טבלו ולא שסלו השפחהת בנילכן הג( טיס5סמוהמם 5ס סספח,ה צצ:1ל*

 א'ן 4 "4 י ש"נצ*
 יי"י2!י

 6" 5ץ";
 ואלו גרולים הן ואלו נסך יין עושין אין קהמם 9"נ עושין גדולים "3מטהיר

 לם'ד אלא טטא למ.ר הניחא . וטררמן רוקן לענין אלא אהץן !-י12!ק* נג"( ס"ג גק; יהע.ס ס6';ן נלמןאשי :י1'::"-1:י,יי:י1 וו'1'ן 4עש"]ייש-ל'ילי('":עשנש"
 שפיר מטא ומדרסן רוקן לט"ד רבשלטא כלומר לט,מך איכא מא. _וך ס! 7סגו'ס ז5ס5ננייס6 רטס5 ש' וסיט וזןק"!
 קאמך 7ו!ק6 )5סמ!עען נייה6 ו6י ועת ססס5,ח גג;'7עגדש

 החטורש עכדים של כרוקן מטא הקלין השפחות בני של רוקן דאפ'זי
א י ?% ג ם י סדץ 6י2נן,י  כן דאם טעבד'ם השפחחע בני לטהורי איכא מפי אדרבה מריר ר למ אלא 

 ד;קוי 4 לפס וסג54!41
 מדור השפחות בני של כך מהור  עברים של  שרוקן  כשם קאמי  וויבי ולפםםפ5 יססמוס דנוי דופין

 עכדישופריק של כן מהור השפחות שבני כשם הול"ל פשיטא.ואדרבה 7מדעהן ס5סמ,ת גג;' גרק יגע) """ יגו1ש %'גו4
 יין עושץ טבלו ולא סלו  השפחות בני מה השפחות דבני רומיא יעברים 2:":צג:: 2צג:הצ1 ,"% ה"

 שם שאין ל9 כעד טותר 'יק אלא כלוטר יינ  עושין אין ומבו4  בילו ננש-  סטסג 6)6 5עו5) 6עו ימי כרכ זפ גסד6*טטק
 אמי מרר"נ לאפוכן 'י"נ עושין אין ומבלו מלו עברים אף בפ.הן שגורח ע,א ס5ג,מ ס6ש גמן %65קו "תן סוליס גוגיש טמיא

 עושין וטבלו שטלו אע"פ העו"ג םן עברים הלוקח שםואל אםר דאר"נ שמואל טי )6טקי סש"ג ש %י 697 %-שם

 ס"פ5%'עגך' האמר
 משיש א" ,"פ סש'ג מו

 נאקש'נז הדר ' 'ב"ח עד ..--'ן
 2צ בג2ו1 מקמ"ל

 ארוגם קתני וכן והא ואקשינן ' השפהות אבמ יץיגומא יפרקי2ן . '"נ סען"נסגק :ו ג'ןזקמ ג%, ט)סו היו '2ק"ינ עושץ אץ ומבלו טלו קתנ' רהא לשמואל ליה תיקשי א"כ מדשמואל כ!פקא עגדס ספקס ק45 גלייק6 וס6עשס
 לם'מר אוא טאי טהור לם"ד אלא טטא לם'ד הניחא ואקעז'נן י וב!דרמן ))וקמ עט'ג פקמ גת ג5מ)ק ,ר,ממגל . משר6!)וק5

ינג'תייו6)
 יל

' 
 אין סמנ'ם "ע עושין גדולים עברים אף 9"נ עישץאק יייי"9ן5

 פסק ולענין קמ"לדלא. 9"נ עושה '4מו בן קטן ראמר מררב לאפוקיעושין מן סג7יס נ),קמ ;מי 5ט5) )ס זיקס וס,ש ומג,ספ!
 ז5זק6מי גסן'6 סני שגמ טי 1יגשססשוס

 עד ואטר דשטואל הא טפרש דר,ב"ל מדח"ק כשמיאל פטק ;"4 ף,חי.לכן. פסנ,ג)
 . טסתכרא כוות'ה ש"מ חורש יב"ח ער כטה עד טפיהם ע"ג שםשתשקע

 והילכה כרב הלכתא ו*ת כתב ז"ל הלכות בעל הרב ואף ז'ל ר.ח שכתב הזה המעם ומן . ז'ל רוהרומות בעלוכ"כ
 בגרול אלא נזרו דלא שטואל ברעת בשתיה אפ" וטותר י"נ עושה אינו וטשסעדה ערנ במיכ 'ורע שאינו כל קטןערג
 נזרו כוונה בר שהוא רכל כדאטרן וטעסא מנש בכוונת שלא אפילו אוסר טנעו גרול דעוצ כונה ובר דעת נ!שרוא
 בעל הירוע ז"ל שמואל כר יצחק רבינו וכ"כ הוא הכ' בר רלאו לכך נתכוק שלא יודעק דהכל לא קטן אבלע*ו
 עליו גזרו לא ולפיכך מתכוין אינו לנניעה דאפילו כלל הוא כוונה בר לאו קטן דעו"ג וסשום כרב רלכתא דלקקרוצס'
 כונת בר שהוא וכל י ניהו טהא נמעה כוונה דבר סשום ע"ג במיב יורע שאימ עו'ג ואפילו נרול עויג בטנע שנזרואע"פ
 מפיהם ע"נ שם שתשקע ער בשתיה ליאמר "'נ עושין גדולים ומבלו שמדו העברש כשטואל רקיי'ל וכיח אסרהצקה
 כל י"נ עושין ואין הן נמורץ ישראלש וטבלו שטלו ט'ר ס-2ראל לקחן אבל העו"ג כשלקחן"ק ורוקא יב"ח ערדה"נו
 העו'נ מן עברים הלוקח בברייתא דקתני והיינו בפיו שגורה ע"נ שם אין ישראל של דבביהו יב'ח ישראל בנעעששהו
 מסא למ"ד אבל ומררסן4הור ברוקן לם'ד אלא פליני דלא ואע"נ פלשי ושסואל רב דודאד כתב דל יעקב רגיצאבל

אפשר
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:S'2 מ:עץ 
 'יויי5י"
 מן"ל ןי~י"" ץ "%י "סע פ~ שי הי : י0". יי ין:סי,":"5 פ" ן9ייגי י "יוןגן םי יצנ,

 פויפ" 4(1" ס"י יג[ ~גתן . חופ ופר הן55טר
 שטל'רז .שואל של גס!ק"ן היק5 ,ג"מ ע7 7ס"~ו "ו.סס ק'5 (י(קקק ען גס0'ס 54סר )פימר5 ק

 ""ךש
 'ג'"""3נ"

 יםשסש"ת נףפשית וש כס"ד סיוירו,ףנל י.,ףינ,מךקילסן :%:%!%י%,אר,
 בה:אה א(.ל,וא,סחס 0ר' גיס 51ק גף'50 - - 0א' ומררסז ארוסז לאו וכז הא' והילכר טר%ך : מ,סר גגו"ס %) .סטהגר

 ::השצ מףל.י צן 5יי%טיפי!י1%:י צ,שו דהילכת' כשםואל קיל לא אלאאעכרקם.ומ"ם ג-.ו5ס נגרימ ס) פנסםפכסיו
 ,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, יע: היומב : מגריקמהגו ,קא ע0,ס לוי בן יהושע ר' טשום ואי . באשורי כרב גסיגע"נ טרטץ ג"'קגקטניס
 ס:5:ווסיס 5:5 'ס ם עהט'ז'ף::יצה א%'גדי:ש% ומניי ה,ז י צף:5ע ס0סצמו5ג)

 יגך5ג'נישי'י
 :ש

 'שחל שלליש,תי ; ג,,ס ססנמש !5"י סא ייייי בהנאה אוסר אי% לד"ה קטן עו'ג מנע ו'14ס"ט רימב"ם גם פסק וכןז'ל

ש אטר מגעו שאץ'ומו בטיבע.ג ברוא'לאבזסן  מנ %י :ן:נ 2%,י:"17ש ם סי"י יייי שמיאל רבינו וכ"כ ז'ל נתן ברבי 'הורה רב' הרב וכ"כ . בהנאהאוסר א 
 נחמות :מגי%:יה'" 1"מ"ג !)מ,ו !1 :,ס מ5ס ,י"ס טערנ ""נ ליקח האלו בדורות קצת סטכו זה רבר ועל . ז'ל רשייבשם

ף בשמשנ,ן גן 5מו "%"ו מ ס""ני נ' 'נ",י 'אסרו לא בשתיה אף שא"כ על'הם הקשה ז"ל הזקן יצחק ורבינו .בחובותם צ  
 קס

"גיל" אחר מנין צריך בטנין שנאסר דכר שכל ועור אפשר אי וזה קטןכעו"נ
 בעו'נ שפוסקין מה לפי אבל כלל נסך יין עושה שאינו קמן בעו'נ הוא שפסק מה לפי אלא ז'ל קועדתו ואין .לר1זיו
 בהנאה. ואשלו האלו בכלהארצות אשור בו נהגו וככר בשתיה ליאסר יי"נ עושה קטן עו"נ שאף קשה אינו כרבקטן
 ער בשתיה אפילו וסותר 'י"נ עושין אץ קמנים לכ"ע ישראל ברשות נכרית השפחה מן שנוליה והם השפחות בניאבל
 לה נקט קטנים משום לא מבול שמלוולא בכריתא דקתני מבלווהא ולא מלו שלא ואעפ.י ומשטשיה ע"ג במיבודדעו
 נזרו בהן ואף הן נכרש ער"ן מבלו שלא כיון ע"נ לעבור שלא עליהם וקבלו שטלו דאלפ ולוטר נדולים טשוםאלא
 כל דהא קטנים לגבי מורירה ולא טעלה לא רסלה 'י"נ עושק אק סלו שלא אעפ'י ג"מם אבל ומנען חנן סתםלאסור
 ין עושךן נרש בני קטנים ראסר לרב מיניה טראקעד לך ותרע מבילה בלא טהניא מא' מילה א"כ נר אינו טבל ולאשטל
 . סלו דלא עו"ג בנ' בקטנים קא3רנא וכי מבלו ולא בשטלו ריעם ליטא קושיא מא' איתא ואם כשתיה לאשרנסך
 שנעו רק בעיני. נת%ונו לא דברים ז'ל ריאשונים חבורי בטרית שטצאתי מפני לכתוב שהוצרכתי אלא ברורחה

 אשר בגדולים יינן ממא טדרסן אלו ריי ערלש בק טולים בין מבלו שלא השפרות בני וכן בהרייזבתוספתא
 שמל נרול ועוצ י כרברי טכואר בועוספת*וזה עיכ י ומשטשטה ע"א וטיכיר הזוכר כל נרול א-י ואי . סוחרובקםנשם
 השוכר בפרק דקתני ברייתא לי דייקא והכין מותר בהנאה אבל בשתיה ליאסר דוגלא ונ"ל יי"נ עושה מבלולא
 ו"נו וכו' נח בני מצות שבע עליו שקיבל כל וחכ"א דר"מ ע"נ לעכור שלא שלשה בפני עליו שקבל כל תושב גר זהואי

 שלא עליו שקבל כל אלמא זו ברייתא נשנעז השסן את שהתיר וקרמ כשטנו בשתיה אלא אסור ואינו כלומרכשםנו
 עליו וקבל שא לעבוד שלא עליו קבל כבר שסל וכל בהנאה לי,וסר 'י"נ עושה אינו נח בנ' סצות ושבע ע'נלעבור
 אוסר אינו ודלכך תושכ טנר גרע ולא החטורחה מצחה ומקצת קלות מצות טקצת אותו ומודיעין המצחה כלעול

 , בהנאה מותר חנו וכן שאמרנו כסו בהנאה בסנעו "ן אוסר אינו תושב וגר . ברור מל חה בשתיה אלאבטגעו

 עינ עובר שאינו וכל ע"נ עובדין אינן שריי בהנאה הללו 'שטעא4ם של סנען להתיר ז'ל הנאונים ססכויוטבא;
 שכתבתי וכסו בנותיהן נזירת וסשום היתה בלבד שתיה לאסה- ראשונה רנזירה בנות'ה; משום בשתטן אסור"נו

למעלה
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 'י:.''" "ש נמ ':4 %52 יי ":";'"י" שיש~א'נלס11יוןן,,
א ;"  ""פךס* ען" טטסא
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ע"נלאהע'נשמנסךאב' '

 ך

נ'י.:;יצ.,4י
ק יני 1,יין"ן' %ם'י"י"':1'".ב'":י" ן['ש" "%  "~ י~' 

 %"'טיש8
 נמךאכלשק גי""ס ט"י ח,- - י

מש%8ו%שאשכנכר
נב~

 םפ""ושו::"ן,שני יייוגין.'ן-;ן יןשענפ

 'י"ן'י:':ן,:י מםןן 'ע.: .יו"ענ",1ניש,,'יי:
 בו נהגו 'תירה רירחךף אסוך עך"ג של שכך . הרריטי בשהור שקקבאך גס;"ס טתר ינס ד'ן שר "ט טש* שיו שש י" ". "ך:. " ל: "ן

 השכר אתשם "עו"נש של חנותו לפתחוו ' עוך ו4זז שראלמותרציושל

 יןי ושתי לבית.ה ליה מ סריפתיאחאולבכא
 ו ללתוךביתו. " יל-*שטרט

 י ביה עייך דלאן
 בו אמרושינהנו קרושש אלאישראל גש-ועליו לא נטי וב"ר האי כולי דעתא ק-ובי 41כא עליה טטני דלאהאי

 ::"]",ך"יויי :":יג" ינג"ןניןי. % 1"," 4; ןםנ:

 שסצא שלהםאסורטשוםשכר נואץ על צנךישרא4ם ,תשורץ שטעט .טי

 חנן שאק ואע"פ "נן משום כלומר רשטצא שטצא משום ואהרריה סאי משומ  עדכרא אלא עדמצא משום ךטראבשלמא

 אסור דארמאי דעדכרא חלא האי יומף רב אמר רחם דנרסינן מוחר פעמים אסור פענדם שכר של חהומץ .להשהר
 ורלכך . סרי מיסרא ביה דטערבי אםאיתא אשישלאוצרטוהר רב ביהדוררהרקנסך.אמרמייםדסערבי

 לתערובת לו לחוש בשאין בר"א . איםור שום כו נרגו ולא עליה גש-ו לא ולפיכך הוא מצוי שאש דבר מכוםבכל
 כע הבא תפוחים "ן כעסירין ש פרק בסקן בברייתא שנש כשד י אמר יין לתערובת לחוש שרש בזמן אבלחינ

 אמר אבח בעו"נ רטיישראל שפיר בישראל עו"נ תיורא בת ר24וכר בפרק נרםען בפיו ואפילו יזנ של רטישקלמ

 פניו מתכוין בשאינו היא מ'לתא לאו ריחא שעה כל בפ' אביי קאם- וכי כאכילתו ריחו הרי רי"ח לקלומ מתמץשהוא
 ורבא . טטש האיסור את כטועם הוא הרי ריח של קילוחו כמד פיו שטשים כאן אבל ממש הרח בולע ואימ הריחכמד

 ג": גע,ה יש-אשס השער  נשלם נמשדן דאשרק בדברש רתערובות גבץז םזה עחר יף רב בטחלזגןז כתבהיהשד
מאימתי
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 השניהשער שנישער

 ר' נסוקגרמינן
 % ש 1 סירו ע,- יג נעסס 6יוו סתשמ לסיך יו,הן ג'וו םי,סי ע"פ 6ף סע,"נ מן גטיטס נס 4קסק יסעע6י

 ש:",111א ;.,ו,ליי,"4ן%י,מפע 5 ו'ג:7:פ: שנישער ר,וטניהשער % טם ם-טגידו
 י"%ם

 " 4%עעי%נ""%" פא

 ןקג'י:יוט:''".: :::עעסנ1:ו,,עמנ י,1,,'יןלן'%ן
 תן ישמעאל ר' בפ' התם לה ומ"ת" תנ"ו מעשרות ולענין ערסלעונתהמעשרות י"נ אייש:4%י1 פנביראפכ

 נךיגגצ:4יייש"13מא5
 יק,67 משיקוריוי ,5צנו"נ

א צ%  'ג.י., ע14ן,:1)ין 'גבן:יגי,:"': "11:':יתיי1ג'%שע,,1 פקוקה כנת ופרקינן * התשח לתוך ונותן בידו שנומל אע"פ ג הי ק 
 חזרו הונא לררכ חיישינן ולא בגת העו"נ עם דורכין אבל עבויה עוברי ירי לסי"ע שאסור ם6:גס,ןםך%ינ

 "סו(
 ע::: 11ון ז ,:".ךי, י.1, יג::ג,י,"', ,י'י יי: ", ין ,, :,,
 לבור .ירר ה"זיו ואע"נ * שרי שפקוקה כל רר,א מלאה ל' נ ומלאה6עזיםן6פיסנגט'טגפיסו%וסן21 י " ," מק,",4 ; יפ:,;אשט

 גסנעיסי6סר
 נ הי וי6

 נ הסשכהבג%ישטי*דאלטא ,ין
 :גוויגך 135מל ונ,נ'"ה:%גן(ן1,ינועש והם אליהם שנמשך "ן ' 1

 :י"נ:'יני5 ין "שןע1,גייג'(ןש43ן 2 "ג'""
 לעצמו עומד להיהק ל"ן לו א"א מלאה השו עדק ררוכה וכשהש מתחילתה גדושה כשהיתה לה ומשכחתנמשך

 עומר שה"ן עך הצך מן או באמהמק תפחו ועשה ומכאן מכאן הענבים פנה ואם שלמטה בגממיות אלאמלמעלה

 אשכולות מן ו:פררבנת
 ונצ"

 הא וה"נו ונשלה ר%שכולתע סן נפרך כאלו ככך אותו רואין שאנו טעמ

 על בירושלמי גרמינן * עלז "ן ותורת דשצכל כק מופרד הוא ריי שבצרו בגממזת כשעוסד אבל האוכל בתוךעומד



 הבטז שני שער חמ-טי ביןתררת 82 קמח
 הכל נעשה אם אחרונה למשנה לנת בין לבור בין מקצתו עד לתשח ונתזן בירו נוטל רההה מתמי2מטיי":הבנ%ג

 * לאו אם סמנו נמשך שלא פה ואפילו בניסק- ~אסר "ן כאחת וענבים יין נוטל בשהיה כדון אטה,תה";סו~וק
 למשנה י"נ נעשה דהכל ז'ל הראעינים מרברי נראה בפני אלו נהזן דלה הועפוח *וך 1נ11זן סלסעלה היןבס?א
 איצטריכא אלא פיתרי לה אשכה ולא מותר והישאר אסור בשם בון כרי יומ, רו אסירות שבצידוהם כס" :ל גג"אה-, שבבור מה לבור ירד דתנן םמתני הונא לרג מראקשינן סותרות האשכולות 12תחת ג5(מיות יא'ן יססה: .-ע, אחרתהבהמשכהמקצתו*ולכאה-הוראיכדבריהםנראה ממותר אפ" עצמן נפני וא* עצמן 3וההט11:ה1יטי
 אחרונה* לטשנה הונא ורכ ראשונה לםשנה דרייזו למימר אפ" כלומר י'.נ נעשות עצמן הן יוחנן ר' צליי ןא.ן'עו:י 'עגנט
 אלא קאמר לא הונא רב אף רהא קושיו1 סאי איתא ואם האשכולות כיוןשנומל האשכולות שיןי[ין ס;יק של נגומאששו

 * מותר נמשך שלא השאר אבל כלבר ממנו שנסשך מה לעצמו ה"ן ונשאר התפוח על ונותן ב,רו ופשיח רן:איית
 מכיון אחרונה מהכאדלמשנה לכאורהמשמע ודאי אלא תלויין שאינן גרעינין שמלח 6 ואע י:מלמ-ק;ימ4'י.

 כען דקאמר נסי והיינו 'י"נ הכל נעשה ליטשך שהתחיל ?% דר' רהא משסע ומיהו ~אשכינת:מ;יה.בהול:ןפ%יןג
 שלא כל א " תא יטג(1שבג12ז

 לעצמוש וצללו
 ,דא, משך י ,טההחל ן ועך

 ראפ4 כתב ז"ל ג%רדמכ"ן * נמשך
 אינו השאר אבל סמנו שנמשך מה דוקא אחרונה למשנה ן;ינא כרב וה)תא בממך שנכתוב וכי(ן א.11 ל'טשך יאףשה,ה
 והביאלנך כן נראה ז"ל הראבו מדברי גם * ""נ נעשה כהכשכתמקצתו יאפ4 אחיינה יכמשנה 2מ(יננ::בע
% נ צד והשארמותר* אסור שבבור גבימתני'רסה ר"ה שפ" מה * ינ נעשה פקוק הנת היתה ואפיי בנוע שבה האש:ולוחבן  לנת גרגותני החזיר שלא אלא ל'ש אר'ה התם דגרמינן אין בפ' ז"ל  יו1:ךי הרב שכתב טה 

 קט"לרב אבלהחוירגרגותנילגתאסוריואיכאלסידקומאי אסורין עו"ג של חרצמם גב' סעםל'ןטי::(1,ג7%ן
 א"1 דהא אסור ;לת גרגותני החזו דאם פשיטא הונא מתוך אהץן במשלה בירושלמי וספורשיגח

 נעשה ננת לימשך שרחחל דסכען דקאטר הוא נופיה לבור שירר עד ""נ נעשה שאינוהבור
 רמה דאעצ קמ"ל דהא ז"ל ר ריאב פי ולפיכך * יי"נ ממנה ללסור אלא כן שהלכה ולא הובא ראשונה)שנה
 "'נ משום עצמו על לנזה- עלי חן תורת אין ת בג שנשאר מתוך שהשולה ולומר ול הרב כתבו אחרונהמשנה
 משהו חן בתערובת נאסר אפ'ה בונכר' נגע ואפי כלומר ענבש מעהיב הכל שעריץ האשכולות שתחתנממיות
 רכי וכתב י תירץ כן ז"ל הרסבץ וגם * הו' מיהא ריין דירושלמי יוסי ר' כרעת ושלא * אמורין אינן כאחתויץ

 והשאר אסור שבבור דמה ממחנ" הונא לרב ליה פרכינן ואמר עליו שנחלק מי כדעת אלא בסמק- למעלהשכתבנו
 מיתסר דלא משמע דסתנ" רסלישנא ליה פרכינן הכי מותר אשלו וזו מותרות האשכולות שתחת נמסיותמטותר

 הנרנותני מן שלמטה מה דהינו לבד שבבור מה אלא נ"לראפ"למשנהאחרונה ,ולפיכךלמשנהאחרונהאמרוה
 מן שיורד הקלוח אבל לנמרי ממנו הנרעינין שהופרשו חן עומר שאינו דכל מהזר וטלאה פקוקה נת הועהאם

 שנמשך אע'פ בו מעה-ביו ופסולה שגרעינין לנרגותני הגת . ינ נעשה אינו בצדרין או מעלה של בנמטיותבעצמו
 נסך יין משום עליו לינזר המשכה "ה קרי1 לא הגת מן דרב אליבא מתני סהרצק ההה מעיקרא רהא לךותדע
 בעיני ואינומחוור * עצטושהכלמותר בנת הנטשך וכ"ש לרקריה אפי אלטא * טלאה בפקוקה לה ושקמעןרגא
 דטפי חרא אחרונ' בסשנה נםך יין נעשה לימשך שרחחל סכיקדאמר

 עד-

 שהוא אחר ולצד שבגת שכגטמית "ן
 מן והפסולת הגרעינין סן וסופרש צלולה לעצמו עומד ז'ל אלפסי רדב נראה וכן * ומלאה בפקוקה הואמודה
 דהכי להרץ יש ופםולת*ואם בגרעינין מעה-כ היורד הקילוח היה לא ואלו ומלאה דפקוקה פקיוקא בהלכהעשהבא
 והשאר אסור שבבור מה במתנ" מדקתני ליה קשיא קא כתבו למה ראשונה דמשנה אליבא דוקא אלא תירוץאותו
 ועוסד צלול בגת שנשאר מה היה דאפילו משמע מווזר אבל. אחרונה כמשנה הונא דרב אמיקנא והא בהלכותדיב

 שנשאר מה הכי אפילו לבור שירד כאותו לעצמו סתח'לה אלא ת'רוץ אותו נאמר שלא כתב ז"לריממ;
 ללא לכור ק-ד בין הפרש אין כן לא שאם מותר בגת אמרה ראשונה למשנה אפלו הונא דרב מבוריןכשהיינו
 לעצמו בשנצללועוסד אלא "לו' הכל שאץ לבור ירר אבל בהכין לה אוקימנא דמתנ" דקושיא דוחקאומיטום
 שהוקשה מה עיקר ומיהו * בגת נשאר בין לבור 'רד בין בין דמרש אק אחרונה במשנה הונה דרב דאמיקנאלבסוף
 עיכך שאין לי נראה קס"ל מאי הונא רב ברברי להם שהתחל כל אלא ומלאה פקוקה לשאינה ומלאהפקוקה
 אמור שבבור דמה טתנ" על אמרה כהריה הונא רב דהא כל ומלאה בפקוקה דאפ" ומינה נסך ח; נעשהלימשך

 כמשנה ודלא היא ראשונה סשנה וההיא טוהר והשאר למשנה בירושלמי שהתיו וסה * נאמרשראוילששך
 לסשנה אפ" ה"ק הונא ורב בהריא התם כראה;א אחרונה למשנה לעולם , אמרוה משנתינו רעל הואראשונה
 לו אין בבור שנשאר דמה ראלג מיהא סורו ראשונה דהא נמשך להיות שראו' כל אסור כך ובין כך ביןאהרונה
 תערובה מחמת נאסר אפ"ה עצמו על לגזור יץ תורת דברים ואין ומלאה פקוקה בגת שרי ולא דורכין איןקתני
 יין תורת בנת שנשאר סה אפי' אחרונה לטשנה ולעולם התא רב כרברי בקי הוה שהמחרץ בעיני מהוורץאלו
 בתערובת ליאסר בין עצמו בנניעת בין רבר לכל עליו להיות ראוי או קאמר לע'למו ועשד מסש נסשך אםויורע
 שגזרו לומר ראה מה הונא רב בדכרי תטה שאמ אלא יע פ שהוא "חשחר ומלאה פכ%קה בנת ואפלו קאמינמשך
 "ן בתערובת ליאמר טפי ראשונה לסשנה "ן תורת %5יו מדברי גם כן הדבר אין אחרונה שלמשכ לנו מאין כןםרן-יז
 עצמו עו"נ בסנע אם עצסך על תסה אדרבה עוינ מב-גת יטנטשך יק ולענץ * שכתבתי כמו ס'וע -ט ויל אלפמיהרב

אש
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 'ף-',1'ו'ל',ו.-י
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4 ש"י88 ("ד,, "י'. י ""ק: :י"י ןי ל: "" ן:- נ ין :':יי!'יילוי"י;ג, נ  1,ג,ון5:"2 1, ,"י, "י.י"ן, "עם,,,:י;,ויש "מש י' 
 עח,ך !, חיססין ס5נ, ו"חר גפ'ו 6ה7 ור"סה גכן 5הל ל"סק וו מימקת סריוי "וגימ ט סתילס ופס ממע תס,"ת טטפטף שה.4ם ,שר גכולכ כנוגע דיט גופיי וכ,6 וכ',ן !נסך ,מתטק !מ)6כח, 4רך ס6ץ תס וז,1, גו פסק )1 "ץ ייו1מי ש) ח)1 אומר יאני גבמ יבב2ם:מ
 )נ, נר6ית סתייה.ס6ט טהייהו נר6.ת 06 11 זמה  הזעה מן מוק1ה מ" סה,5 פ,י1 ,תנקה הש'ג ובאסעם

 נח,ן סש5 ע';קת ס! 6הד גר6סס !וסך עחכיין סע"
 סתיח, גט"'ן וג' הגוס מן "ו י,מ'טקמ משך ,ן 16 . גשח.ה אן'לוטוהי

גתכיתו5גי
 )תג',ת וסחו,וו סכוס 6ח סטעס 16 וקתני 5ת6' התם דתייח, ר5י'

 ס,6 וגכ,!כ תק,ס )ס קריס ד!" וס6יוחגיות מ11י יגל ווס )1 1יכר ו"יע טהייש מהוך טוהה 6,6טמק נל. לערג נפי :ששה ייפ1יוי  ייין  פפיין..וני 6מר כ,ס סנכיי סלקה כ4תר ע,'נכסהמוירי 6"י הג,0 מן גט,הס "4 ד'!מ6 ),סך מהנוץ 61עוכין ' 4 1 ט.י 6ד5 רג וסר'ס יתתסר 61מויט 14 סור6ס ,גרגי גכיס טעיתס 6ל6 4כ"דסכ6 סוס "יע הכום מן תסט,תס י 1 ומקיי טיוס יכיה אלא גלל ו .ק2ך
 !1 דתחויר דנסוי מסתפ"

  7)" ינ'פי כעט ,סוי6 גכ,ס גס ו,נע )חגית הגוס מן גסמוטך סג,ם גספה גטגסוך )סך 11')מ16ש7 נו ה'פא אהדתאו
 כ,ות כעץ וס,י6 )ריכ6)יס

 ,;6סר ",ריק, 6,ריק סץו, 5הר יין גת,ך  ין וס0יכת 6ססר 6'נענע 6)" "4 7גריו 61ין סץ 6) הנוס מן גטמוי,ק 16 מץ"ן ישיאל שי -ו ש.לגיי
 תת)יה6 ,הה'" גס61ס "סי 6ס,ר )'ה 1ריכי וגול6 גסהייהכר"טון ונע ,מג'ה ה-ן 7גמיית %מר מס 1פ71 3פ,יס37ל'ס 1.העיוהים'לושל,
7תני" ומטוס הו5 סגי ימס"מ" ו"מי וסמורו ג'ין סגוספס שלא ם,:'ה'1מ;ש'י

 5ס,רס יץ ס! סטיפס "ס,ר טיפס תינו ,נ0!ס ,סע!ס גמ'ניקת קוח
ק. לנסך זי גננ,עחנתםי1

 ס,י ל"
 7)" שסל גג"ס ושסומ י%)ו 1דגר גיל יפם יוס י'ס קן לסוש

 הטס )הנמס )מנ.מ ימוהי ממו? טן 7יגו1כ, נל.11לפ.נ4 לה?.יאלא ווז"י )ס מטו ו)6 )ס 6ייה, זל6 כיון מהר,ח6
 )הי

 לההי6קי'6
 כנניעס וכ'5 6,מרת כוס דטעק1מ סנ,רס ססי6 ג',ן תהניח"

 6יו, ה6היין גשס'ררבקת'היבד'א
 טעע" לי )תס סשסרמגכו;ה סהם "," . ,5גיה הי,ן וממויר סחך 6ן"

 !,רי וס מי!,ה ס! ססוסי 5חר דתיגכו!ס גמולס יוכמס גא .פ "ס הין מן 3ט,הה ,מ!קו11"' של ג'דו 1אחו'שיא. כטנפח גסת פגע ון5י ס6 6סורס דע'סס
 ,ת"י רפתר!ה6 6ס"ת ""; גפכ,

 נ;יו י"נ פוסס ד5'11  ו5'") לפש יייר ישפ 1פ "'י פפם-י יש י.י  פויפ ט6מרו ווסו סממגלגמטרו ש' ונן טקישפס הף אובני, יב נכ4: כנ,גע "סיג ו!5 המנית תן פערי הקקור יקייה גסי, סע41ן ין )נ0ך ומטין ט"יהו פתוך גפי1 161סר נמירס סהמסגוס אנל ן2עוייו לה6' ,חסנען גמג'ת 1מ11ית לסת,ת סעססיק גמעס עפיי התססקתעשס 6ין 16 גפ.ו );0ט 1)6 ג)גז )טשה 6)6 מתט'ןס6'מ לשגשך ח:ל שלאערג
 )0ס ט",ןפפמ,ס ונשד . ינסדד.שש "4נ6 הסס, יש ג'ט ס:,גע ת.ניקת סי ר6סס לענ,ן ,ע'ת )עי) ,ידכתיננ6 יפייי יפ ךיי,יי9ל,מיפיפ  יי  פ,'יייפ,ךןלפייפ ייתן בי'י המיחל*חר י"י  כרין ייפפ  יוספ )5סול נרייפ ססייהו  ס6ין מווך חססוזגמימהח ענתו וש"ס סמגור פהן' ר,6פ  יסו6 ש"ה "'11 "1נק'ו שמא . נדגאה אגויוה

 ס,6 )מ)"כה, תחכ,ץ רססי5 הסס5 ס6' תס,ס ל6ו 5' רסתס מחנית6ךס6 גדקהי כו "מל רימו ון5 פפס ן6 ו
 גוו או שסייו,וא

 עיט גט)ס כו,נע גפיס טגע 6,5 גערת;1 גסטק ;ך6סגן 5ע,ותזע .1י., "
שישאי
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ל",'יי."- 11%%ש 'יי'"'-יט::ג1%; ה5 ,"ןי'ין'ן,,1-ל.,,",1,ך !ם'ש 5ט6%ימי אמרינן לא אלמא בהנאה אסיגאפילו דלכ'ע גתנ
 1;י:יי,'יייי 5- "ייייו:-ימ ,,ייייי';" ,"ן"

 %ן8ש גיי.,::.יי: '"' י י" ו,גנויי ' 7 5 :1:גי,..'ן,)
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 ,הענ11ן:ל;ו,,";,":י
 %ן1ש2 1ג.71ג: יייי"י,ון

 כר יב'ה* שוות גפן,;תילשה.ה
 מר

 נ- כר"ש הלכה 41ון כר"ש הלכה זין'רי אמר הכ'
 ק,רס -? גתנוו יס

 :'ו; :ג.,ה יג ההי:נו: -'י;:"' -"גיי:ג;ייי --צ"עש91481שש

 'י":,ן!,'ישמ ג;ןן:ך,'-'י"-ןז!יו"],2ן 5י:- (י%ל:,1ם
םן

 יה:י
 :ןן:הןך(עי::ם1מי:'הןי14 י

 4'יךי',"-""':
מ'י וריא עמו 'שתכר לא ולמה עסו 'דרור לא לסה בהנאה סותר דא' בהנאה 5 ענ55ע
 רכזיא כן לנסר ררכן שא'ן לפי רגאה איסור עליו גזרו * בשצנל צים י;ס:ייום"ע:ן";נ,"

 :'ע'ן",ן;ה,: .;ו'-'::יי( "'צ5';'ין ז שנ!:ג!נ ג - ג :'ג,ך י;':ךיו
 ;1"ג5ץן:ן'"","יי: ,1י: 4גי"'ג'בן;.. י.,';:'לן;מ:)שק,1
 % ב:ה;י;"=מיג ווב ה' ש"יתל יי:'ל;יןםייינ"2ל:לג'י:'מךך.
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 להנ,א שאס,ו שהיה ס;["נ 4!נ[ך . ,ג[' ;)י נסוס ג'ז[ נזי;ג גמ"גו גסג 5ס עוך ס'.ן )סיך ל, ג:ס) גל' נס'גה גל, ונשס סת"ני נ"יעור

 י:ת גיייך'[ ע;נ'ס, סס,5 6מר 61ס 5נין )ג, 1ט1.ס ס"חגר [ינני 'ת;~, )6 7יגי[ ג;ו6' סי " "יו, וני2תי גהחיימ )כ)'4 רי)ס ג11ס,6וני')6
 "י,וס:סי " 4,יג%,"י%ץ

 פ[סטס גני .י"ס' 5'3'ו", י [6"ן6' "[";י ," 6,%י5" "יי :"טיי "," י,
 זע"ס%ע'י..ןמ"ן[!-2יי[יייום

 ' 51ע,יגת ס'"יפזפצ ס'רי רבשתיה ליה פ9טא ילמא 2:י: :1צקמושב%
 מרן

ט1"יי )  י'%ט 2,111 י יין'י..ן.: 
 יש(: ".אי :5[נ :יהי מבסג"ן%"ס2 הילכר הוא ליריה רבצי'רנא אמר'נן הא סרס"ין(.) ונן ב."ס4יוי

 :נ.'פ"יינ"יג"1זא
 מק "ויאל"ק נמג,ן%ם שא טט;

 ט(.6 6ט היו"ו ג" "יפ"" אלמא כר"ש הלכתא וליון על,[ק ורתנ. ש הייניס 6' ני1יןג:6)ט')ןוסרה

[ן:ז2טיע%מטןי' - פ2ך:בקשףיי6ן'י%%
 8שו עש1ש צ%בש%:גזנ י:י;'לי,י"
 מ" 5ע)ס 6,6 ס6ט סוף ועד מתחלה דנאנס היכא כל גמור באונס גופו ובכל בירונג'עה

% ג;,"ד והזע ע.; "נס ניוס ט"כ ונתגלגל ה"ן לתוך מרו וננע שנתקל וכנון בהנאה מותר שהואנראה :גניאש ע(.גן"' 6נ,  "1יב 
 6, 5י "'ט אסור זה הרי לין נופל עצמו רואה אעפ'ישה,ה בוה וכ'וצא ליקחוץ

 "נל. דז'ג ויו שמא 1יסגג1 4ס טי"

 :מלשי מעשה ה'ה אלו כל לה וע לבור נפל דתנן וה"נו בהנאה. ומותרבשת'ה
 י::לוה% :4: :"% :;,י

 2סו::%1יקי )1 [~ן6ס ";5ן )6 יס6 %י ומצא האונס עיבור ולאחר מתחלתו נאנס אם אכל ימכרואטרו
 1( :::ךי:(ר : גי,י.ס:כ 7גי'ס 4% דנפל טהנ" ההיא על פפא רב וכדאסר כהנאה אפילו אסור נו נוגעעד"ן
שנ'ויאס[ן.,יןעי.ם' לוטרדלאחר אסור הי עלה אבל מת שעלה אלא שנו לא ועלהלבור

 גחמיאה:ל' .:בינו טעמא פפי רב מרפרש רמותרבהנאה אררבהדוקמינה וא,ת . ומנםכו רעתיה יהיב אונסועיבור
::ק%:מן':ן גרוב אונס רנאנס סשום ראלמא חנם כיום עליהם רוטה חי ועלה לבור שנפל רכיון משוםהתם
 שמא ה,שש'ן אי[י1 שאר למעומי לאו דהתם נ"ל לא אונסין בשאר הז: ומנסך הגם כיום דמורה הוא ונ'צללטיתה

 %:יפ1: לבור שנפל כ'ון תאמר שלא יהיב קא טעטא התם אלא למ'תה קרובים רלאו בא דעלסאאונמין
 (::ג '::נני כיום עליה דמ' רנצל רכ'ון קמ"ל לנסך אנפשיה רמ' לא ח' עלה ואפ" הוא בהול הוא למ'תהוקרוב
 :;ע3 ט:חץ[:ן כהנאה אפילו ואוסר דעתווטנסך נותן שהוא כך כל נאנס דאינו בעלמא ויש ומנסך דעת'ה ויהיבהגו
 :1ן:ן :ך:12 נניעתו בתחלת להצילו רוצה והוא בו וכיוצא היין לתוך לו שנפל כל' בם'בת בידו 'נג'עה .כנ'ל
 וגיו סיאש ה'.ןאת דאין בשת.ה אסורה מ"מ אבל נתכוין לתוכו שנפלו כל' רלהצלת מוכ'חין דמעשיו בהנאת אומראינו

ייג4 לשכשך 'וכל שלא כדי כלי של הצלתו לאחר בירו אחזו לא אם אבל בשתיה ומותר נופו מנעלך

 רנפ אתרוגא הווא התם דגרסינן בהנאה אפילו ואוסרו וטשכשך דעת נותן מ'כן דלאחר בהנאה אפילואסור
 ער וברצוה לישכשך דלא היכ' כי ל'ריה אקפוה אשי רב להו אמר ונקמיה ידיה שרא עו"ג אתא דחמראלחביתא
 כדעת ביה שכשך דלא וטשום קאמר בשתיה אפ" לרוזירו דאי וע,קר ז'ל פרש" וכן קאטר בהנאה ולהת'רודשפ,יה
 בחמרא כוונה בלא ביריה דנגע טההוא שנא מא' ליריה אקפו כ' אפילו לי קשיא ול הטפרשים מנדולימקצת

 הוא רשכשך ומשום בדשכשך וא' הוה כלל כוונה דבלא ואע"נ לכ"ע בשת"ה ליה דאסרינן טדיקלא נחיתכי
 דקא בהריה לט'סר להו והוה טינ'ה נמי שתיק הוה לא הוה שכשור משום איסור רעיקר כיון א'כ כשתיהדאסרנוהו

 עוברא כהא' ליריה נקומה אא"כ 3לל שכשוך בלא לו אזא מנע דכל אלא . ביריה ושכשך בחמרא ננענחית
 טעסא הא' דר(זם הטרותחת להעביר ומטפח הצרעה את לסנתו דמי ולא בהנאה אסור שמשכשך וכלדאתרוגא
 יוחנן ררב' עוברא נמ' ל' רייגף ועור . סיכווין קא מלאכתו סוףרלכוונת ועד מתחלה מילתא רמוכחאקאמ-ינן
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ע %1 11 צצ * --יין   מיי.עפ ח5 
 יסייס,1סייה% יהי." פט6 יח=" "תש יי וי*

 ביאזעע
 ?י'יוס 'סיי 'מ* ני.;4 הה א י דבל מנא לין :נק וא:שר:,ן י6 .הגי, נענן:ניי,ן:ג ה': -פ

ע י מ---'י--י ם ט%% ש  
-" 

 ניונ:,".,:,,%11 מיזם ש:ם ואמרו מעשה היה ק יז * ונטצא שמ, של קהל יט"1'). פקשט נן שף:*א=41=
 ג שי ענ" יה ייןייאמי ון"י "בי5 יף"פ ג' סגןס5' שי'א"טלם5" 1נושמ1 "י:.:"~זי,,ך 5;יי 1

 1,"יי'ן,-גן.י,ן, :;",'י':-"י,'י.,,י: .::: 'ן', :נ;יי: %ש11יעונוי1 ש יטי4 אטוס -יצק'אמר-לה
 "1"י 2קש ,'!%נ.,,.:.'

 .י: 'ויי: 'יי'11:יייו:י' '".[ ,ן"ן "ו',
, 

 ,"יי,ך)1" ש%ף(, ש 'י"':"., י. יי',
 11ך1 111 ,.,'"י,"::. ::למו;ג%:,',

א יים885%  
 5ך%קסיי ייי5 ביייי;; אסי עלי: יריה יאנח עי"נ "תא מ'מה 0"" :ךם הו:1 :ב,ם" סמ ?ש ננםע

 1111ו 1בן2ום;.,::;ים י:,:1,,י5451-;,י4, ג%%י11 '":-':ך::ינה:ג;ן;'ו ו".יךי ו'י:ךיי-יי. ונו1"1"נ,ו1;1"נש
 111'1עםו, :(:;ע::ע,:סיעןז:::ן,:ן:ך;ן:ךו
 5"ר פ)ס י"ערי' ו") מסג רגיט מורי מפי ל' 6מר ,ף סר.היר, ק:קק:יו מ.גרהס ,ר*ס ס)גה6 ר16%סגי חטר י"י :שק ושוים נויו נ,סה5 ,גהג"גי

 מגעו %ט *ס, טס פט) יף פ) ספמס וט)ס *ע"ק 1)י.כ' י.חכ'פ 5חוך גט:ע נ, ,סטנע 5טו חטר ססג) ס"גי,ס גטך נמ4חטנ
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 181י1ף שי(יב.1 ופ.' ו6ע.ג ק .'י ו') וס'י !יגרי 161 1.! ר'" ס:הגונת, מגט, טק.ס הסי3 ג,): ס63 נ!נט, 5קיס ס!ס) 5), נהרומסמטט6
 טסורס ט1יס סט": יטס')יס תס': ",תי יס~יסרג'

 דגרן"
 ני, ' ת'ג'ת ,4ץן:' ק' נ? ומ"מ "5וט סססס מן 5טר ~טק ססק 6פ"ג גןק:'סק:'1 סש6

 ז:';רי סחמה בה..אה ו56ר ק,עס 11,6 גזגיץ ס6ימר ימ, גמהגו 7גיי 1יק! סגן ,ג,וןס."1 ט"' )5סיר :סכ ם:י,2י, ש',0י ישתל ט סווס 7קכ!סן 1', כ:5מ'ס כ! גועח הג!ו גף 1,17וק קיף! נךבין ט0 טם טגו) 3. ::ט ,6ס סח3יות טן גסריס סגת':1 טסנ1וס

 יט,ל :נל למי.2 56 .סיטןי,וגר עוך ואפור כמוה1 הוא וריי הברזא כננך שהיא חיטר6 י5טרי:ןעו3י~6גמו"י,

 6ומסמע ר,מ"סג""ו
 ס

 בוע!וי;:54:2י דלא דאת'א חרא טחוור ואינו . בהנאה יב(יתי תי:ס
 ו"ל הגאונים כשימות )" )" ל"' מעורג'ןססעסקק

 שפנדי
%:4~"ץ:י?ר:ן מ! שלטטה סה וכודאי לאסה- כנצוק ס-וש;

 "ס' "" ר,י."
=ן'" מן שלסעלה ליין שלמטה מה וחבור הוי ורא' וטפ' מנהווק גרע לא הברזא גססטס ר

 :מ שני2
 סס:ו נטל ששההש טשסע בניצוק רשרי למאן ואפילו נצוק של טחטרו עליו ששוכב הברזא ג,)ס ה;ס) טע,רגץסר(ץסקץ

 שי% י:ג:י'מ טהשלמעלה שיהא 'אששר והאעי חבור דהו' טלדה רא רבכלכ' 6.י5ווראי ג;ולס ג:,גע י(ססר.ר'

 יקניתגב'תיין אוסר ירידה ור' מטאה סצריה בק משוליה בט מפיה ב'ז שנקוב,, חב'ת יז)עקח יע.'3ג'טיי)%

 1נשנ11צ1לנצ גייינג'ינ:גגם1ש שהסשקה מפני משוליה ירו לתוך משוך שהסשקה טפנ' מפיה טסאה  ומשוליה 3(פ'ה )ט:ין ו)6 3יטו), )עויןגעעורג,ן
 תערוכת דאסור אפשר אי בשתיה נמי ייהת"-י יטכי נטי יינ ייגבי מעה ישטעי3ז ימאה ש והד 5ג) מגטשס
 לא החכית בשה4 שם קרא רסאי בתוספתא תניא ועור . בהוספתא כרקתני איכאכויהו טיכמ וסג' ט,הר ס:! "נרס6ע,
 .,,.ל .:.ל1.,,י,..

ז "שי:יוייסו ;-ין. ק יץ : י   

 צמקצתה אפילו יום מבול ונגע סשולה בין סצד'ה בין מפיה ב'ן שנקבה חביתיתלאשין.וודוץז,סיויג4סן"גוש
 נרכי פפא דרב ואת'א . מהורה הצרדץ סן ממאה אוסרמפיהוטשוליה 'הודה ר' ממאה )6סיר גנוי 6' גכן)1מנע
 להלכתא פפא טדרב דוק דאררבה מחוור ואינו . נינהו דרכש כרננן וקיי"ל יהורה )"ס!ר תי6:ט ייד 6ימ"ס
 ' ט"יס:מנעו

 הרב וכ'כ רוזרומות בעל ריב כוות'ה.וכ'כ אמורא דהוא פפא רב ופסק הואיל יייךה כיב' סי6 6חר
 עוד ונ'ל . שרי ולתחת סברזא אסור ברזא דער פפא דרכ כחרא כ"שנא ז'ל אלפסי ס)6 * %עגמ:ת
 בנושתא חמרא דאסיק נברא הדיא השוכר כפ' רועם רגרסיק טשתא רבת ממעשהראה ו)6, נסהיס י6ס,ר0611

ט0סי"
 שסעת ואמרינן חמרא לכולתה רבא אסריה אגושתא יריה נכריואנח ואתא נושתא ובת

 חבור רבל ירו סגע אחר שנגרר כל אלמא . גריר גושתא ובת אגושתא דכוליה התםשאני ואהדרינן חבור ניוקמינה
 אבל והצ'ל העו"ג וקדם ישראל ע"י להצילו אפשר )בא'( בשהיה דוקא הזה שהמעשה כתבנו ככולהוככר נגעוכאלו
 ורוה לנסך ולא עליו היו הניח הצלה דלכוונת מוכיחיז דמעשיו בהנאה מותר כולו להצלו שיוכל 'שראל שם היה לאאם
 החבוז בנקב ברזא העו"נ תחב שאם ז'ל ההרומתז נעל ריכ וכתב , לפנינו יתבאר בהנאחועוד רמותר כמדדוליה
 בחלל שמנע שכל לפי כלמעלה לממה אשר הכל התלל ער כנקבועכר אצכעו שנוק או התכית חלל עד הכרזאועכר
 ואפלו משולה ישרשה שלא בפוה כנונע היה שלמטה מה ולנבה מפטה ישתה שלא בשוליה כנוגע שלמעלה רמהוו'ל
 דהול שלטטה מה בהנאה אוסר אינו הנקב עובי כננד שהוא במה שנגעה אעפ' לחלל עבר לא אם אבל 'הודהלרבי

 הכל בחלל נונעת הברזא והיתה הכיזא רערג הכיא שאם רהוספות בעלי רכותינו כתכו וכן פפא דרכ תא וטכמציץץ
 המטפה העו"נ והסי בטנופה סיימה החבקק שאם כתכ ז'ל והרמב'ן . הברזא בתוך ה,ין 'נרנד שלא אפשר שאיאסור
 כגו בו מרו לא בבוו3ה שלא  ינחו בשתיז אפילו מוחר בכוונה  שלא מכחו המגופה סרה אס אבל * שיזכא- כמוכשתיה חומה- בטונה נכרי של כחו ודול אוריקי כמוריק דהו"ל בשת'ה אסור החן כל כלל בכך משתכשך החן שאיןאעפ.'

 לתקי ירו שהושיט עו'נ חירם השוכר בפרק דתניא בשתיה ואסה- בהנאה מותר  יין בבוונת ש41 מנש *שוןבאר
 ול4 5ן כוונת לא כלל בטונה שלא 'מגעו * שכר ואמרו סעשה היה זה יין של ונמצא שסן של שהוא וקסברחביות
 לאהותי לריקלא עו"נ סליק בבירם דהוה עוברא ההוא 'שסעאל רב' ב% התם דגרם'נן בשתיה נ"כ אסור מנעכוונת
 כרישא ננע נרסען ולא הנכונה הנירסא והיא ז"ל הגאונים נוסת זו בכוונה שלא בחמרא ננע ואת' נחעז קא כילולבא
 אסיו לנכרים לזבונהה רב שרייה לפנינו שיתבאר כמו הקושיות מן גו-סתו על שיש לפי ז"ל רש,י שגורס כמודלוליבא
 בהנאה בשתהה אנא דאסרי אימר להן אמר נסך יין ששה יומו בן ק"ן דאמר הוא טר והא לרב אסי ורב כהנא רבליה
 שהוץ או בקנה הצדעה את שהתט או בקנה טדדו ויהנן בשת'ה רב אסור ה:י מגע כוונת דייבא כיון וא'ת * אמרימי

מנטח
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5 ,ןין,ין!.",.י)י1 .,י11,י,י,,:.:,ן.  נ,ייק_צ.מ ט% לבור שנפל או המרותחת החביות פ' עלמטפח 6יסו ניי 6יייק' 7ק ג!""י,י,יבי,ץטןיי1יןק

 :1,י,"י%1ן .!:ן:,ךי:ן(-(,],~ ..,-,)ייייוי.,1,ין5
 נגיעה עיריא לפ' רעלמא נג'עה אמולכ,גזי 06ס"טקש.5דע"ג- ש:י . גרגאהאסיו'ן 5ט"
 י_1"__עש_"תסגיז,ש%

 "י2%15% "יי::ן,1":: !~ש"לצ).,,ייי,,,,י(
 לם'"י%

 ",ע ,6י:נ "סיי ע_, ר%ביר 4, רחבית שפ מטפח שהיה או קתנ. התס יג'ס מ9"ות "ס ש7 גן 'גקנ שיא ?;
 יס'6י"ייי "גי ם'י" ל" "מי בי(י:ן'( י'מ%ל

 מיכיח" ימעשיי כל מגעביי'י.יככיינת
 '""ס,יי6 סמי" יי' י' ":איז

 %שי111
יי יבן'ל:יך'  יךש14:ם ם יש:ןםןןב:ןמיום%גבמנבגי:יימ. 2:פ ש ם(.5:-שניי"!"י'יש2!

 4%ל2נש מו:ב:ב:ש:%ם 4_:ש:י:י:ין,צאן שי,נןש מ;הךנ:מהבי:ן 1"ט14קג%5
 כ דלאמתנ"והא א"רי מדלא לרב ליה נפקאודילמא

 ן
 3עיסק ")6 ה( יי יס,ירק1ין,11ס 6 '

 קז ם 3ןו1,תן6ט6ש] בכל התיר כשרו(יר ר"ש של ראשו על ברטת ינוחו דאמר אהבה כר אדא כרבילא
 א סוק מ מ"נ 'סי6י,ע דאל לנכרש לזבוניה רב שרייה בכוונה שלא רלוליבא בר"םנגע '",,ין:(ז'יילו:5 ן;,.ין,י.ן.,;י,:ייי,ן:י,ל:ן;"יויייי:י,י;..יייןןי,,",ן:י., ע"י י3) )גי6' ייסק שע6י מוכיחין דמעשיו הא ככי דוקא דאלמא ימכר ואמרו מעשה היה זה כקנה רשרעהאת

 ן'),רי; ללפה :;,ק:::לוו:,%:,ן:ך:ןי:::::ג::';;:י.:
 יק יתייתמ 'ץ ו'ני ננגג םס

 יי:,ירי: לעיי:י";.;;יי;: ,:::י1יי;ג:;.;י,.,"וי.ק,:ן:ךפין מ שרי שפיר סבר מאן,דשריען י
ים1םש%ימ טו::'ה""ג:י,".ייג'וןב

נן



 הקיי 1" " מוהבית נמך יץברעיתות
 יכ1ו  בי"עיייי או' שרי ומר בהנאה אפילו אסר מר ע"י ננוה אבל , ועיקר דל אושם' הרב בהי וכן בהעוכן
 פשינת פיחה ממ" אסר שפיר דאסר טאן אריב"ל בשתיה ע"י במגעי וה"ה בשתיה אפ" טחר בטונה שלא אחרדבר
 ה?ן :נ1,צ,1 סים- דאסר סאן שף שפיר דשרי וסאן דאקשינן והא * יק בכוונת ושלא מגע בטונת אחרדבר

 "צ?: אועך1 דשרי ואקער'לס,ר ואשכךנן אםריליתיב בשמעשיו אחר רבר עלירי מגש * ז'ל החרוסההבעל חלי ינ1" שו.1 שתו קא חסרא הני כי ם'ד אי אמר ס'מר ייב פירש וכן בדולא שתוחבו כיון שבנםלא בחמראנגע " ?י 1 ה:ך י אמר דשרי ומאן ונסכיה שתו חטרא טסתסא ה"ק נכוונה שלא עו'ג מגע והל כנטלא נגעקא חך'"ץעש:'4 2:י וראי אלא שתו עדכרא הני כי רבנן אמר והא נהוראי בר יוסי ורבי ארזא בר 'וחנן דר'בעוברא
 ןיי ?ן4ן :ם ופרקינן ואסיר בטונה שלא קך'ג סגע מוחר יץ ובכוונת סגע בכוונת בו שנוגע אעפש הואגטר ::ך",ן":?י% ורי"ל בנסלא כיה נגע דקא לי ותיפוק סוכיח אם לניסוך ולא לטלאכתו מתכוון שהואטה"ק
 מאן אלסא ר ריה ו.,' כלאלו בקנהות הירעהאת

 מם :"יקק* ::: ראעא משום רקאמר טעמא ומשום בי למררו ה"ה למעלה שכתבנו מה ולפ' כר"שהלכתא ?ש 1ןמ:יגי :ן אסר קא אוריקי במוריק אפילו דאמר דלוז בגמרא אםיקנא הא בשתקק אפלו םחיר דר'שואע"ג ה"""

 זנישיומ"יב,ית% ז'ל הזקן שחק רבינו ש' ןוכן . ותואלא מ גמורטו שם יש אמ רויןלהצלת
 רכתו רקסבר משום ראסר רסאן וסעמא כפרק רגרסינן בשתוה ואסה- בהנאה נסי סוחרלהצלה

 גן::ני
:~: 

 יע:ך 5 ע בהנאה אשלו אסור חן ככוונת נכרי של נכרי אתא לארכה דאיסתדיק חביתא ההיא ישטעאלרבי
 על(ה טא"רפליג אשכחן ולא . ע"א קא לבנה מעשה לפותיא אכל לארכה ורימ לעףגלז1ניה

~

 'ו"2 שא. יוגח.
 ב:ך:בי?בגפ1 דהא דעוד . כוותיה הלכתא הילכך שכשק- דריל סשומ בשתקק אסור לארכה פי יעביד
 אסג- החביותלפעך דפני ע"המכר

בן:ט:עץ::ם אסר שפק- דאסר דמאן דאסר ריב4ל סוחר וסיהו בשתיה  א"ה נער ק::וי רחמרא אסר רמימר רס"ל לטאי כלומר אלא מתכוין שאינו גמור ועכיח מוכיחץ רמעשיבהנאה
 נמיב וסי ששדמה אוסר בטונה דכחו אסר ששר הוא וויל לארץ נשפך הכל הקה חבקה לא דאלולהצלתהיין
::?ימן::2ן נכריארנאוישראל דאמרינן ברגאה.והא לחביהא פפא דרב לעובדא דוסה וא'1 בחנהכטדדו
 ,ם1גאמז יאן2ך"גןויא טן שופך שהעוינ כלומר אשר טבא א כלוסר אסור ברוא עד פפא רב ואמר מינה כרזא תקיל שדא

":ע:י,שואלשמיו ש' 'שראל שביד לכובא שביו הדנאואפלובהנאהדהתםבשאינומוניחגמורשםתטיןלהצלת

 מרוהבש:ר%ל

 ע-
 כמ'ש ריין ישפך שלא ער "טראל

_ 
 נגגבה או נשניה=ס השוכר בפי שפי ול הרא"בר מדברי

 משפת היורד קלוח לחבית מחבית המערה התם רתנש ן מק4זת "שאינה ליתא אבל פפא דרב ההעו גכ'לטעלה
 המערה בעו"ג ששת רב ואוקסה אמור ולמטה חבית בשתיה אפ" מותר מהדקה והוא מעט ממפטף שהייןאלא

 לברא' ~נפק וההוא הוא סדרבנן נכרי מכחווכח דאתיא היק משכשך אינו שזה עבי קא נעלמא לבנהרמעשה
 דנצוק דקייל כיק ט"ם ז'ל רצא שם וכתב . רבק ביה גזרו נראה וטיהו * בשתוק אפ" טוחר וועוך מנדנדו ולאכלל
 נסך דלא דאעיג ששת דרב ברא לן איכפת לא חבור דבר 'ר' על בין עצטו 'רי על בין מנע לנו אץ ראעלי

 אלאסהשיצאלחוץהרי4צתושטבפמםמחוברהואבמה שמנו כלנר אלו אלא בהנאה וטחראחרבכוונה
 הכי 'בלאו וא'א לחוץ שיצא שכן וכל ברגל בין ביר כק מדרו דדיימחכמים

 היי
 בהנאה אסור כולו

 יאי בהנאה אמור בכךו לווץ ש"צא טה אלמא . ע"כ החבטז פי על שפיפח או הצרעה את שהתיז אובקנה
 ומה בהנאה סותר להוץ שיצא רסה איפשר האיך לא אחר טקוס כל אבל קנסרקה חבית של ץ וכן .הםרותחת

 מה אכל חטרו מחטת נהנאה אסור בפמם שנשאר זה לוסר הרעת סאוסר להתק- לט אץ חכמים טנושלא
 ז"ל שריא בשתיה אפ" םתיר ול רש"י בפנים שנשאר נראה שהיה אעפ" אגרדמים דהא לנשה- סתטיןאינו
 ומה ע4ה דפלינ סאן רליכא  ששת כר' רהלכה שם כתכ שאסהי אסרו ואפ"ה לטלאכהו אלא טתכוקשאינו
 את'א דא'כ בעיני סחוור ואינו בשתיה אפילו טתר שנשאר דהכמס דההוא דם"ל כהא טעי הוה נטי ורבא .בהנאה
 נהוראי בר' יוסי ור' ארזא בר דר"וחנן דעובדא כסונחן דלא שאינו סוכיח עחה הוא חמרא לאו והאי ואמר בב4'רו

 הוא רחמרא ידע נכר' אי רלכולהו מהתם טשסע רהא הרא"בד סדברי גם מל וכן . איתותב ואפ"ה ניסוךלנוונת

 משום אלא רשרי סאן שרי קא לא מיהא בשתיה אמור שנונע הוא מקום ככל שאמר1 אחר דכר ע'י מנעזי
 שהו חמרא הני כי הוארבנן חטרא ס"ד אי אמר דשמר בירו הקנה או שהטקל בעוד ליין שבירו בקנהבטקלאו
 רהו'ל אה-יקי במוריק ואוקימנא . ואשקינן תהב ל' אמרו אינו והוא היין לחוך מקל או אבן בזורק אבל בזהוכיוצא
 ככוונה הוה אלו לכולהו אלמא בכוונה שלא עו'נ של כחו שיתכאר וכמו טתר ביין המקל שמנע כשעה ביואוחז
 בפנים שנשאר מה אשלו הפחות לכל מיהא בשת.ה אסור אפילו אסור יין בכוונת עו"נ של כחו המז'גה. ברינ'לפמנו
 בפנים שנשאר טה אלא דשתו כטאי איפלינו לא ראעהו יסי וך' ארא בר יוחנן ר ישסעאל ר' בפ' רנרסינןבהנאה
 בהנאה.וטמתברא אפילו אסה- או בשתיה אפילו טתזר אם גברא רווא אתא ו,טרא שתו וקא יזבי רוו נהוראיבר

 הוא דחמרא ירע דאלו דאסר למאן סודה רשרי דסאן הוא דעו.ג מילתא איגלי לסץ: ואשעק תיב ליהאמרו
אטר



 הבא שני שער חמ"%יביתהורת 98 "יח
חצ %  טנרנר בהרו קנה של שראעו שבשעה בו שי%א קנה בן אסור בכוונה רכחן בהנאה צי* א%ך ימ אר 
 ואפילו ננ"3ה איע לח רבר ירי על אבל השני פראשו היין דמה לוסר היא ירחוק בה%ה אפלו י72":7%טן2

 משום אלא הוא נג"3ה סשום לאו חבור נצוך לט'ד וזורם אותו שתו לא להשכןתה שהוריק%-1צי4'של:;

"2
1 %דיש .9 1  לעשות שאסה- אלא בתערובתו. היין את עךאסרו נאסרין טקצת '"ל יש"י את לחרץ " יים 

 יכא שסא או טינו ליגע ויכא להשקותו רג'ל 'הא שטא כן וכ! כדכריה ו~שסתם תיצים יילישו"ואיש

 ימ,רז "צ די%
 ר' . וט' נזירא אטרין לך לך משום אסור עו"ג שסזגויין עי"נ של כחי יטשים עצסי טיי אבל :2: נ12212

 עוע 4' דמזנו חמרא לההוא חזא למכותא איקלעירסיה לא.ואששר קצת טמנו יהייק 8כ? ט2ף2ש12סא

 ו ותסלה2 ושלצ את221
~ 

 ק-'ר יזטשסע
 חרא ריעכי

 שאלו םשםע וראי בד"3נר אםור עו"נ שםזנו יץדםדקאטר שלא כחו * מש לא עצטן צדילןם יךן "ו שמני ערג .8ןה
 דבהא היץ.ועור את ימזונ לא עו'ג הול'ל כלכדלכהחלה וכראמרינן בשת'ה אפילו מוחר במונה מ2י=ץ2:קע2
%מי"  א'ל מהו ערג שמזגו "ן יוחנ! סל אמי רכ טינקהדבעא יוטי ור' ארזא בר יוחנן דר' בעובדא 8תוחל 

 אסהי ליה םהדר קא ועלה קאמר לכתחלה לםזוג ואםאםור בשתיה אפלו רשרי רסאי נרוראי מרני ה2
 מיניה דבעו וכלישנא היץ את שיטזוג סהו עו"נ הול"להכי אמר רסיטר דס'ל מאי לפום שרי שפיר27722%וי2"א1

4 צ טך1 א   דנרסיק ועור . לגת ענטם שיוליך מהו עו'נ כהנא כמר בכמנה שלא י כ יייה4ה יקףכראהש 

 ככ אסור כחוכוז ש נן4'. יד1 '. (ןין'ג;
! 

 ליה אסר יוחנן דר' לקםיה אתא ישראלים ושתו עו"גרסזנו
 באיפשר היה וסיהו . נסך יץ סשום יינן על והכריזצא אסר פפי זיירארב סעצרתא השוכר כפ'2ן22ליאמדם:ם
 של יינן סתם שאפילו בה נדר בקעהוגדר דסצאלדחות בר שימי רב ואק7יטא שףי אעף רב22%2א
4 יעא ?2משהה בכך נצרנ.ן שהיו לפי ששי מקדם שבאוהוישראלים לא כ'ע בכחו ע~ה ואמרען י שרי אשףשעצרינש,אנלצ  עשאר אבל בד'עבד ואפ" יינס כל לאםור עליהםוהחמיר הוה כהו בכח פלעי כי דאשר 

שש אץ ט"מ . שרי סישרא דילסא ומזנו עבר אםמקומתע בכח פקור מנרו קקב ר' """י 'ויייצ " יק ש .22ן  לשון וכן כן מוכיח השואל שלשון ועור כן מכרעת הדעת דמעשה פשד סנהר "3קכ כי כהו*וקייל 
 כתב דל והרטב"ן שאטךנו כטו סוכ,ח שהשיבו אסור מעצרתאדיא והאי . רבוכ!8טקרה% ל' יחה .חצש

 לרבריו יש ראיה כעין ולכאורה . שתר וטזנ עבר שאם דקא שעתא דבההש חלנ ד%9ץן%%שוימ2גנ'ה%
 נזיא יאטרין י טשום האשור במעם אטרוכאן שהרי יץ * ניניץ ענמם אכת, עצך =אמ שןאמש

 שאטרו סקום רכל וטשטע . תקרב לא לכרמא סחור סחור אפ"ה אוא כחו כח ולא איטו כחו לא זב שהיןובשקה
 לכתחלה אלא אמרו שלא נזירא אמרין י לך סשום טעמא דקאטדינן כחו וכח . נסשך הוא כהו שמכח כיץאכציהו
 טרב סיניה בעו התם וכראמרינן טותר ועשה עכר אם הא ואם . שאסח- כוסהז וארבעה לשלשה הרן הואדאסוד
 משום אסור להן אמר לגת ענבים שיוריך טהו נכרי כהנא היכא ז'ל הצרפת'ם חכסי נסחפקו כ%ה בגלגל ישראלסץע
 נכרי כר,נא לרב יימר רב אט:יביה י נזי-א אסרין י י ואמרען בהה נאםר אם םני לא הטםיעו ו"צראל סנירערנ
 עליהם סזלך שהיין אעפ"י דרין וכרור במלש ענבש שהביא כו סעהיכ ישראל וכח דכהו ואעיג ממש בו איןממי"3
 אמינא קא לכתחלה אנא קאסרת הביא 4ה אסר . מותר שפכיתו כי שפוכאי להנרו רבא להו טדאמר דשרינראה
 אינו נזירא אטרין לך לך משום שאסרו מקום כל אלסא ד'לסא בהרייכו לסיועי עו'נ לין-ב לא לערנחמרא

 אלא בעו לא רהתם היא ראיה לאו ומיהו י לכתחלה אלא דאלמא ואסור מכחו אתי וקא ילרה ושד'חוכושתלהקו
 אמרק לך לך סשום שאסור קאטר ועלה להולקי מהו דלטה שתר שהוא וסםתברא . שתר שניהם םכחכשבא
 לוו קאטר ועלה שטזנו ביק ששאלו הכא אבל י נזירא נעשה אררבה ססחע דשראל 9ק- הערנ את%שה
 דאסור 4ה אמר סזנו אפ'לו אלמא לך לך סשום אטור בו הולכק רבריהן רכשל סם'יע ור*ו"נ עיקר"2ראל
 בריעבר אפילו דהכא שנא מאי מ"ט וא"ת . לך לר משום אלא כלל י"ג משום בהן שאין אחרים דברים "צ .להקל
 הואומשום חרא מעמא וכאן והתם בריעבד שרי והתם י י שאטרו וכטו הרחקה סשום כן לעעץתשאסרו
 איכא וחד חד דבכל לוסר לי 'ש נז'רא. אסרינ! לך לך סויגת הן ואלו . תקרב לא לכרםא סחור סחור מיראאגציק
 הרכה קרוב יין ובמועת שהוא מה לפום ביה לם'גזר רטסייע תכרי ' יין בו ש"ן לנה ענבש עו"ג ווילכחערג

 היין לו ששוק יבא בטים היץ לסזונ לו סתיר אתה שאם של דינין כאן ויתכאר כלי אל מכלי היץ לרורוקל"שראל
 אבל ב"נו בירו וננע להשקותו אצלו רגיל שיהא או , ב"ן . לאו אס אחד דק אלו לכל "צ ואם . מהו בדיעבדאלו
 לו תתק- שאם כך כל ררוב אינו לנת ענבים בהולכת רועם לתוכו סיס העויג ושפך ישראל שביר יץ כשד עיגמזיגת
 פעמש ולפיכך שבגת ביין בידו ננע שמא והוליה בשעכר בו נוגע אי1 שהרי שתר היין הדין טן אותו לסינכדי

 אלא לאסור שלא שהליו פעסים בד"עבר אפלו שהחטירו "ן של לתוך עו"נ של סידו יורד המים שקלוחואעפ"
 אסרין רך דלך מעסא משוס וכאן שכאן ואעפ"י לכתחלה כנוגע אלא אמרו שלא אחר רבר ידי על כמנע אאק

נז'רא



א 93מז ותבית נמךבדינייץתורת  היי 
 ::ך: צץ'י::ך ליה הוה ושדועייה  כףשתלו ואי מעליא אם לדעת אנו צריכין ומיהו . עיקר ל' נראה וקנזיא
 י ל י" . ש, 1:ש כי ראפ" הכא אכל חשטור עו'נ של כחו טז'נה מכרי ביותר או שהוא כל סים ננתינת אוהונאסור
 ביב::הה,י %: משום אלא ביה 4ת להודיה ליה  שפק- רוכא ליה כדשחו בינונקק טינה שיעור ככדי דוקאאו

 ,:: 1 ביבי :"ט ולא שר' לכתחלה אפילו ישראל ליה וכיון שאמרנו וכסו להשקותו אצלו רניל יהא שלאכדי :ך:ניי ::ך :: טם'"ע כי ובריעבד י נזירא אסרין לך לך אלא עו'ג סזינת אסרו שלא שאוטר סי יש .דאינשי
 עי 'שיאל יי שיס"'י והרמכ"ן . עילדה לטה עח-י ד'למא נזריק דרלינו לשתיה לרגשירו נכר' כשמונו אלא אמרו לאוכן

 עינ ש:סי:ושע" סי יין בו שיש לנת ענבים כשלק- פ" ז"ל בחבקע מים טעמ יצק אם אכל אדם כני מדנתכש"עור
 :2 ,ק%ףזש והא . שכנת ביץ .געו שטא גזרה וסשום במ טזינת מכדי כיתר סרובים סש שם ששק או ייןשל
 י"י:יה:ן"::נ :ך אעפ"י מעה רמוחבען בבריועא רתנש שאעו נזירא אטרץ לך י משום באן ראץ מותרארם

 טהעמ1:יסיחנ.פיע שבגת הענבים על עליהן כהלף שהק לסינזר ולשא שכהקא וכלכ'האלא לשתיה לומכודרו
 ימנ.יןסמ:יע כיורק ליה דהוה משום ומעמא קאטר סרגרם'נן זו להוראה ססער ז'ל הרמב'ן והבי*ז .בה

 שק:.:ייי% ::סי ר' פרק בשילהי אשי רב דשרי לנת אכן כחסק שסונו "ן כא בר ח"א ר' בשם ירנךה ר'כירושלכר
 בא"ייי :ף:הע"- אינו ננכרי טהור שבזב דכל "צטעאל יוסי ר' . מיכף עשיתי שלא עלי יכא סתזר בצונןאמור

 סכרע תקנו שהרי אמורסין 'ק פ"לטןסאן
 ז

 עדווחשינ %:תנוץ בס4ם ענבים סעלה שהוא עוינ לך לך םשום ולפיכךאסור היתה בחטין שש"יהעןלמייה ת .3;;'"י%::שייספתא פירושא ן
 אוק ; באיעה קסו והחן בגת שנפצו אעפ"י בנת ובדורדרין מותר בצונן נאנו ואם . לשתיה תקנו שהרי נזיראאמרק

 אסי : גי ןןתו דססי"% עו'ג טוהר. ענבים נבי על טנמף ואע"נ . בצוק אותו לסזוג דרכן שאין ל*ה,ה הקנושלא
 :(המ 4:עיל:. כיצר. כלי אל מכלי ה"ן 4שראללהוריק חדא צוננק טים במדגת מערכא ארבני ססכינןדלא

 ב: לנ%ד :':. להנהו רבא להו אסר השוכר בפ' נרסינן יבא אמר 'רסיה רר' ועור בצונן לם'שתי רנילידהאירנא
 ::::;ןש:ענן לא לעו'ג חמרא שפכיתו כי שפוכאי יתשמנו אמרו םתם דבנמרק ועור משי עערתי שלאעלי
 לאל שקוי שמיס דלמא בהד"כו למיועי עו'נ ליגךב אטרו שלא כדנה ניליף ם'ם . לצונן חס'ן כק פלונ ולאערנ

 ג:1 1ס:ן אתי וקא עלו' ל"ה ושדיתו טשתליחו לשתיה סכשירץ אדם שבני כדרך לשתיה במכעדרואלא
 לסזוגןביחר ארם בני של דרכן שאין נרולה לחביתוסינה

- 
 :ךע:ת: 1: רדוקא ז'ל הראב"ד ופ" * ואסור מכחו

 41ין %:י::תע: בעו רלא היכא אבל לשפוכוה דבעו ן "שאפ' נותנת והרעת םותר מים סעמ עו"נ בו שפרשאס

( לעשות ארם בני של דרכן שאין לש סזיגה כרי כהמז!  נ1ת.. ומה ,ת 04 הי לבדו העיג אפ" להוליכה סוהר לשפוכקה 
 ב:'%מו:ךו:ע ליגע יוכל שלא בענין או הוא חס'ר אי בטזיגת רבנ!יוסיהו בה גזרו לא שכיחא דלא ובמילתאכן
 '2ל :ע.אךיש4'יג: 'שמעאל ר' בפ' ס6רימרנרסי ויש * בק פחות או מיאי יותר או טז'נה כרי בו שנחן בץכום

 ראוי שריא לפי אםה- בבלעניןטסדםט
 לריס"

 רחםראבי שקולאי להנו:ו רבא להו אםר יין עליו
~:: 

 1: לעע%ך
 עד ין של הנות העלג לעו"ג תקרויה לא דחמרא חביתא דריתו לך לך משום ביה לסינזר ואיכא רגילות וכך . מיםצ

 לער1על:את 1% אורחמה אגב דלסא בהדייכו לסיהוי ואין טותר ורא' במונה ס!נושלא אבל . נז'ראאסרין
 זוה%: :ן * ואשר עהג כח ודול עלקה דמיוזו נוור דלא בטונה שלא סכוצ נרע דלא טעיש בהזכאן
 % יפיי :::ש לקה מפרשש הכי לטק דגרסי ולספרים . כיצר לנת ר%לכת.ענבים . לשת'ה ואפ" רבקביה
 : :נ :ך :ע והוק לשפט דעתן כשהיה האי כי סהו כהנא סרב מיניה בעו ישטעאל ר' ב6'נרסען
 משס ש לצג 4סי נם הנכרי יסיע שלא טובה עצה משיאן אסרין לך לך משום אסור לו% אטר לנת ענביםשעלק-

 מ:ק:ן י4% הנטי על הכלי כל וימהל בשפיכתן והבש עו'ג כהנא לרב יימר רב איזיביה . וגו'נירא
 נית"פל;מ:ה שהעיג . ואמור לבדו נכרי של כחו והו"ל עליה!סותר. סזלף שהק אעפ"י וברורדריןקגביסבסלים

 ע.' סי לשפכו דעחו אין אם אבל ג"סר 'ת'רה ודיחקה הריא ופ" . ג"מינא לכתהלה אנא קאמרת הביא4יל
 ומקהו * לכתחילה אפ" ומותר חשש שום בזה אין הכתפש וכשהעו'נ בדורדרין נמחט שהיין כפני זה דאשרדל

 בו סעורב ישראל שכח כל בשפיכתו הנכרי ס'"% אפ" האי וטשום ידו על ה"ן נם נשפך ננת הענביםשופך
 דהא בדקעבד מותר רכ4 'מיל שלא הישראל' ונ:רי אמו דנזרינן נזירא אגרשן לך לך וסשום אסה-לכתדלה
 * קאמר ולכתחילה קאמר עלויה ושדיתו סישתליתו דלסא יץ עיש ואעפ, שרי בד"עבד א~ל . יקנשר ותשפיו
 ראפלו פסק ז'ל הראב'ד אבל * ז'ל ריסב'ם פק-ש וכן שאינו לפי נזרינן לא ריעבד העגבים על סנחזהרבה
 ומתכו מערבא דבמ בגט' טשמע והכק אסור בד"גבד לששכת אלא היין לששכת ששכה בשחהטתכהן
 נטר גמרא השוכר בפרק התם דגרסינן בפירושיו ז'ל הריח נסשך ולא נררכו לא שעדיץ בהן טעורב שהואהענבים
 מימר סכרין טערה ועו"ג בנאד תופש 'שראל המשפך אה זי ריב רברי אלו . כן מנסכץ של דרכן ואץ . טהןהין

 שאסור אטר נרסא כל אשר שטעון ר מוחר הכל דברי ענבים עכעדו שטוליכץ הללו שנכריכ דברע לפיוננחנא
 ואהק העו'ג מחטת העירוי כל ונמצא יריו מרפה פעמים ום'הו . טמיטן ישראל אין אם בהן ליזהר צרזילגת

 * לכלי טכלי סערה משום בו אין לרע סעיל זיקא דמרנל נקיינן דלא לכתחלה ואפ" מוהר ססיהמןבעהשראל
 בדקכד ני רללק- הכין טשמע לא נטרין טלשון וס"מ הכי רגזריק ואע'נ רעו'נ עלויה טלקה ליה שדוד'לסא
 טוחר הכל דכרי בירושלמ' מיסר דסברץ וכמאן ~תר חטרא דהף ה%א התם  השוכר בפ' כר4צתא גסורמק

ו%
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 לי ל'תן וה 'שיא.י,

 ואטר מיחר לא יש~ די מא ניי יא
 אמרי גרמא דכל ול,מר שמעין י "הו יס. ."ישע בוואתא מעורב ישראל וכח החויל שרי יען: .::נ"-ש לכתחילה דאפי מימר סברין קאמרהאלא ססה ש.פ-ס:, אלא-1

 "שי *נחב;יס.
 מרפה דפעטים משום אסור דלכתחידה

 וגם י עו"ג מחמת העירף ונמצאכל ק-ין "סוו ,ה "ףג4י
 או אבן שזרק נכרי * דעתי לפ' נכון זה .ו. :5,"יוםי:םישנ

 אפ" מותר "ן של לבור בו כיוצא ש"שינ י;ח עילש':
 ישמעאל רבי בפרק דגיסינן ה :-שון:12:אתיאהונל.

 כעו"ג טמא שבזב כך אשי רב אנןר לו הקו.ס לאשאן.ל,
 מטמא אינו רכזכ ופירש נםך, "ן עישה ::;נ:1.::מ: אינן בעו'יג טהור שבזג וכל מ"נ עישה:ו:ו2הן:ם

 ממא בוהזב 'גע דכל,אשר בזייקיעיי:גקהיה:י1לאתי
 ואת;יביה , היא נג'עה לאו וזריקה כתיב ין ש.ש טלך .נסיח

 רבי רפרק ממתנ" לרב חחא רב הש:שש;ויוהונה
 וזרקה החביות את נטל דקתני ישמעאלמ:שג"י4'ש:4

 רנלימ,",י
 * והתו-והו מעשה היה זה לבור בחטתו ו" ;4

 שלא אק כהטתו כשתוה אפ" לןמר ננד .שון ע.נתט
 5'ניה אז'ל דקא רו;ם ופריק * לא בחמתו מיר,שיאי יץטו
 סומ:. יש':מסי

 חוששין היינו בחמתו שלא ואי מ,נ,ה סי
 אבל ח"שינן לא השתא אכל ונגע רעת'ה יהיבשמא
 טת;ר בחסתו שלא אפי מיניה מיניה אזיל לאאי

 * טהה- בזב הא כי בכל רהא כשתיהואפ"
 י"נ עושה בעו"ג טטא שבזב כל אשי רב דאמר האוטיהו
 הוא כללא לאו נסך יין עושה אינו בעו"ג מהור שכזבוכל
 יין עושה אינו ובנכרי ממא היסיטו בזב שהרי טילילכל
 עו"ג פפא רב אמר ישמעאל ר' בפרק התם דגרמינןנסך
 דמקרקיש משום אסיר חמיר בהדיה וישראל זיקאדרי
 בית במגע והשט * התם כראיתא וכולה שרי מליאליה

 הטהור את בו והיסט זב של בקוטטו קנה כגוןהסתרש
 וכדילפינן מטמא ואינו היא המתרש ביו; רהיסיטמהור
 בא לא אלא * ינ עושה ובעו"ג * במים שטף לאמויריו
 בהבורין דבשלא בלבד זריקה לענין אלא כאן אשירב
 יי"נ עושה אינו ובעו"ג י טהור ובזבה,ו

 אל~
 מעוק בראזל

 וכן * ונגע דעת'ה יקב רלמא דחיישינן כחטתוושלא
 אבל * ז'ל הצרפתש חכמי וכן שמואל רבינו פסק וכןהלכה
 ז'ל נחטן בר' משה ה"ר וכתב השטיטה דל אלפסיהרב

 בכחו גזרה ליה לית אשי ררב סובר ז"ל שהואדנראה
 זיירא במעצרתא לעל גופיה איהו וכדאטר נסךב"ן

 מוריק אפילו ולדיריה שרי בכחו ואפילו קמא"'שנא
 נמי זריקה לריר,ה והילכך * שרי בכוונה ואפילואוריק
 הלכתא ולית * שרי כחו דאיכא אע"ג הש נגיעהדלאו
 יין עושה והנכרי כן כזריקה אף והילכך * בכחוכוותיה
 של מעמו ואין , אוריקי בטוריק שעושה כטו בזריקהנסך
 רמעצרחא בתרא בלישנא רהא בעיני מספיק זלרבינו
 אלמא ראסור בכחו פליג לא אשי רב דאפילואמרינן
 ראלמא שרי בזורק דאסור אוריקי במוריק רמודהאלג
 לאו דזורק נזורק ומתיר במוריק מורה ' אש ורב רמיאןלא
 ר' בפ' גרסינן * עיקר וכן אשי כרב והלכתא * הואכחו

 כובא גקיט וישראל דנא נקיט נכרי פ"א רב אטרישמעאל
 קא אתיטכחנכרי קא כי ס"ט איר חסרא סוריקוקא

 אוסר בכוונה עו'ג של דכחו בהנאה אפי' ואסה- פ" *אתי
 וקא כובא נקיט ועו'ג דנא נקש 'שראל י כהנאהאפ"
 ז"ל ומךש"' * אסור א3רורי מצדד ואי שר' חמראמוריק

 וכגק * בשפיכתו 'רבה שלא א"א הכוביא דבצדורפ" זי והראב"ד * ביה נגע דאדמצדר דחייש" מירידבמליא
 * ואסור נכרי של כהו וה"ל הכוכא רפמ על סמוכהי2הדנא
 בדיעבד בו מעורב ישראל וכח נכרי דכח מחוורואינו
 דאדטצדד דח.ישינן מפרשים ויש י לגמרי טותרמהא
 דבר שי מגעו וה"ל היורר היין לקלוח הכובא בדפנינגע
 ז'ל והרמב"ן י אסור והילכך כך הוא מתכוין ושמאאחר
 דאטרי ואע"ג . נאסר בכוונה הוא דמשכשך דמשוםכ'

 ליה ניחא רלא משום רו;ם שרי חסיר כוכא דרריכנכרי
 ושרי* חיישינן לא ומש" עליה משתפק- דילמאבקרקושיה

 שהווו כל נגע לא דאפי שפ" נראה כן ול הרממםוגם
 אוסר שיכשוך מצינו שלא כלל מחוור ואעו י אסורמנדנדו
 אחר דבר ע" בין בנופו בין בעצסו ביין בנוגע אלאביין
 דרך שאין לא וטקרקשו מוליכו או כל' במנכיהאבל

 מוכרע שזה ומל , ועיקר ז"ל הראכ'ד וכ"כ כלל כןהמנסכין
 היורר קלוח לחביות מחביהע הטערה דקתנימבריעעא
 בפרק ששת רב ואוקמה אסור ולמטה החביותמשפת
 לבראי דנפק וההוא טכחו דאתי הטערה בנכריהשוכר
 ועיכ * רכנן ביה גזרו לא לברא' נפק דלא רבנן ביהגזרו
 דאפ,ה נפנים שיהיה מה "2כשך ושלא לערות לנכרי לוא.א
 כל4 נסך יין עושה אינו שפיכה בלא שיכשק- אלמאשרי
 כך אחוריה אזל וישראל ז'קא דרי עו"ג פפא רבואמר
 מליא דמקרקיש משום אסו- חסיר * ויל אלפסי הרבגרש
 זיקא אמר אשי רב איפכא טבא מקרקיש דלא משוםשרי
 מליא כובא * בק- נשוך דרך אין שרי חסר בין מלאבין
 ררך אין קשור נאד זיקא מפרשין 'ש * שרי חסיראסיר
 להכנש יכול שאינו קשור שבכלי 'ין בשיכשוך כןמנסכין

 בפנים 'דו להכנש שיכול פתוח נאר היה אם אבל שםק-ו
 בכלי שמשכשך רכל בפנים ירו הכנים שלא ואשפאסור
 וכובא * ואסור שיכשוך זה הרי בפנים ירו להכנששראוי
 קישריש בלא רא,אלו ראע"ג זל ופרש.י * שרי נמיחמ"י
 ואש' ושרי בכוונה שלא כחו ליה הוה מישתפק- ואפ"עלקק טישתפד רילמא בקרקושיה ליה ניחא רלא שר' אפ,המעט

 דוקא וטיהו , בחמרא נגע דילמא אסור מליא אבלבשתיה
 מגע ספיקי רבשאר ואע"ג שרי בהנאה אכלבשת'ה
 דישראל כיון הכא בהנאה אסירי דהשוכר פירקיןדככוליה
 בטלאכתו ראיהו ועוד ביה דנגע חזא ולא אחוריהאזיל
 כננב עליו דנתפש משום בטונה למנעו חיישינן לאעסוק
 אסור והילכך ח"שי בכוונה שלא למנעו אבל ,בכך

 הרמב"ן גס הסמם הפירוש ולזה י בהנאה לא אבלבשת.ה
 אהין בירושלמי דגרסינו הא רבריהם ולפי .ו'ל

 מערה משום בו אץ לרע מעילזיקא דטרגי
 מכ~

 רוקא היינו יכלי
 סתטא דהא חדא בעיני מחוור ואינו . קשורהבזיקא
 זיקא אסרי ולא שר' זיקא במערבאי ב'ן בגמרין ביןקאמרי
 וריתני לשלוג לכובא זיקא בין אדמ'פלגי ועור ,קשורה
 כלי ל' דמה ועור קשור לשאינו קשור בין גופיהבזיקא
 בלא דכל' בקרקוש לנסך דרכן אם פתוח כל' ל' מהסתום
 דזיקא וטסתברא לסתום פתוח בין להם מה מטשנג":ה

שרי
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 שו~גיי:ןן ,וון,.,,:,ו,ין ק. '"א,ו, פ" , :פי:"."ין.,,ן 1,1,,,,1,,,יןי.ןןבשם3יין
 י'י=ם ב-4יצק מסמזש(5ףש'י"מז ין וי' שפן 2ךעו'גס6ס;-ןמוסרס"יויימוכרו

 :ך::ג,,ץק,צ :ק,גן בן ,':גן? סן' לא ונגע הטה ולשמא בירו בו ל'גע לו א"א :ן סלנןש"ס)סס)יעי
 2ץ3(י ייס". ניין 61,רייס6ו"יחסר

 :ו:ן.ך:ש ש מו!י!ן יזס1 מ"טו ?ליק "טראל ליה חז' יד'למא אז" הא
 "ער" )'ס 'סי3)"11'סו6!

 4נקםי:ךי.'%ה לב 2 צגן:,:"ן2 אסור מליא אבל כגנב בכך בו בהטותטוזפש %1:

 צי4 מ%,ןם'"ן, נויי,וטי:;גן ש גוע,,','זן,.~פ'מ%י',
 יימ'36טיעמ6

 ה %:צ9% ץ: ם':%שאל:ת2 נ:ו'ען מןש :,ס6
 ט11צ בנו ;ב ג6 פטי 6!6

 ,ג "ויי(ן:;:,י,שז:ך::גגיוי"ןן"ךי..

- 

%. ,"ן ש"%ןשל,:,.'י::
 וסמן"י סיי" לגך ספיה לא בכוונה שלא רכחו פשום שזה ונראה ז'ל רבימ פ"וכן

 סן 5:! 5 "סין ימ', "יי,
 :ט ל ט:;:נ צ 2':;ן26י::ך ם וכ'ש . מותר בכוונה שלא ונשפך שיצא כל כמפו על נושאה ואפילורבנן

 כתפ על זאשא
 נק 2 הז'

שי : יגחייס על סונחתטשפיכהוואפילו

 כאן דאק בשתיה'לו ממ רחבית נכרי יורעראפילווקרם
 ' ' ז

 אוששריא בכובא בין שתוחבין נעורת ולענין . למעשה הלכה בו לרירות בזה לריזחשב שצרץ- אלאשאטרנו
 שם לתחוב סוהר יק לשם יוצא אם החבית רצי אל שמתחברז מקום השולש דבסביכהז ז'ל יצחק רבינו ובשם ביקשנוגע
 וכחו נכרי בטנע שאמרו מ כל ' הג'נית שביפנ' שתחובק מפסיקון השולים שראשי לש נכרי ע"ינעורת

 חמרא רסי למישקל ליה שרי דישראל לחמרא דנסכיה נכרי האי אשי א"ר "טסעאל ר' בפ' דגרם'נן נזקו דט' מסנוכנומל
 ברנסכיה דוקא זו גירסא לפי בכוונה.וים לישראל חטרא דנםכיה נכרי האי רנרםי ספרים קלחה.דהצ נוקלא מ"מסונוק

 לאותה אפילו אלא ניהליה קלייה ט"ס דרא פטוהוליתאוהסנסך
 והטדסע רסטסאז1

 יכול לאחרים אפילו אלא טטנו ליקח א"צ מנע בכוונת שלא % ננע רא' מימה ורוקא מימה לטשקל שרו אפ"הבהנאה

 נמךשביין ' ' ןאת
 ן

 העברל'חב'תשלח"נ לו ר יאעפ"י בסלאכהא ורלעשות
 דאקוריה דאסרינן כיון טרי "נו לסתם שכרו להו איבעיא 'ינסדגרט'רוזם לסתם כג%רה'ה ואסיקנא מותר. שכרולטקום

 חמור שכרו 'ינו סתם אפילו אלסא בקכר' וקכרינהו קלינהו זל א"ל חסרא דרב "מיה אתא כאנריה חימי ליה יהבייש
 סכק ה%ם וכלאי ערלה נבי בקדושק וכרתנן בדיעכר שרי רעלסא הנאה %עסורי דשאר ואע"נ מטש נמך יקכשכר
 כראמזא נסך ביץ חככוס שקננצ הוא קנס ,אפ'ה כצתר שכףו דמהה שתופ%ן שב"ג'ת ואפלו םקורשת ברמ'הןקרש

התם
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 לעשתז שכרו דתנן והא מותר. שכרה עליה לגעו שהנ'ח ' אעפ עיהלישב סן"!ן: :.ן-ן ד: ?

 לסקום סםקום ח"נ שי חבעז לי העכר לו שאמר אעפ"י אחרת במלאכהעטוע!7
 אותו סחטת שכיותו שאין כלומר יין של חבית לי העבר ערב לעתותי ליה כראטר רוקא אביי אוקטה . סותרשכרו
 לי העכר לו אמר ערב ולעתותי סתם למלאכה עכו נשכר שאפילו ונראה כן דעת על מתחלה עסו נשכר ולאחביח
 כתוך נכלל זו חכית העברת שכר אין והילכך זו טלאכה לו לעשות כרי היום מן נשאר שלא מפני טותר שכרו זוחבית

 טסלאכתו שיצא לאחר בחנם לו שהעבירה לומר שאם דנקט ערב עתותי מ"ש לא ראי ש-ב לעתותי דנקמ והיינושכירות
 בששכרו אפ" אוקמה ורבא . צ העברה מחמת נאסר אחרת מלאכה שכר יהא ולטה נמ' היוס בהצ' לו העבירהאפ"

 שנסצא בפרומה וחבית חבית כל חביות מאה ל' העבר לו בשאסר ומתנ" בתוכן יי"ג של חכ'ת והעביר חכ'ותלהעברת
 לי העכר לו אטר אם אכל מהזר חביות שאר ושל אסה- חבקז אותו שכר 141כך עימו בפני וחכת חבית שלשכר
 השכר בכל פתוך חבטז אותו ששכר אסור טלו שכר נסך חן של אחת חבקז ביניהן יש אם פרומווז בטאה חביותטאה

 זוכה מעביר שהוא וחבית הכית וכל . מוף וער טתחלה לשכירות  רישנה קיי"ל דהא ל' וקשיא . הוא אחרשהשכר
 אסור ע"ג שמ';מעיןשם מקום לכיפה הניע נבי דשא בפ'ק אטרינן הסותרת.וה"נ שכר אסרו למה וא'כ אחת בפרומהכננדה
 דישגה דכען אחרון מכוש  שכר ואפילו עצמה עזא בכוונה אפילו ואיקימנא טותר שכרו בנה ואם אלעזר רבי אמר .לב:והה
 משום פעסא היינו דהתם ונ"ל מתר נטי אחרון טכוש שכר פתטה שוה ביה לית אחרון וטמש כוף ועד טתחלהלשכק-הז

 סשהה ובפחות פרומה שוה ביה לקז אחרון מכוש מיר אסורה נכרי של לג לם'ך ואפ" אחתן בסנוש אלא ע"א הושדלא
 דגל פתיכא אנרא בכולי פרומה וההיא אסירה אחת פרוטה דאיכא הכא אבל טותר כולו שכרו ה'לכך גזרו לאפרוטה
 בדוקא פרומות בטאה חביות כאה נקט וכי כותר כולו שכרו פרוטות בחסשים חביות פאה ליה אמי א' ודא' אבלאסור
 לעתותי בסתניתין תני דלא קשום אלא לרא ואיזא להא דאיתא דאניי ארא פלינ לא רבא ומיהו . בטאה טאה ל!זנקט
 אמר ערב ולעתותי הפועל את השוכר דחניא לראביי איתא ומיהו . ערב לעהותי ליה אסר כדלא אפילו רבא אוקמהערב
 עליה לנינו שהניח אעפזי עלהה לישנ החמור את השוכר דתנן והא . גצתר שברו מקום ל סמקום יי"נ של ח2'ת ל' העכרלו

 6ה מנח לא אי אלא לאחותקז ררינא רנהי טווזי שכרו אפ"ה לנינו עלה מחוז טד רמרנא דאע"נ רגא פירשה מותרשכרו
 כריא דק*'ל דהשתא ז'ל הראביר כתב חלכה פסק ולשין . לכך שכרה לא כאלו זה הרי הילכך . לי נכה ליה א4טר מצינד

 הנאה יוליך פרוטות במאה חכעת טאה לו אמר אפ" הזנ בחבית חבית ואפ" המלח לים הנאה יוליך רשלםים כל בפ'דאטר
 קבל%ת דהא לטז יריב וחדא חדא אכל אנרא טלי דהכא לדר"א דנמא דלא עלע כתב ז'ל ההרפב"ן . פותר והשאר המלחלים
 הילכך כלל שוכרו היה לא שטא חבקז 4רתו לו מעביר שאינו טושקלה דודיעו שאלו ועוד . חביות טאה דשלכזז עלהה דקנילהיא
 אטף שאם שאטרו אע'פ . ז'ל הרסנ"ם פמק וכן . כן שדיכה לוטר בהלכות כתבה ז'ל אלפסי ורוב . ואסור דוא יי"ב שכרהכל
 מש פרומות בנ' חביות מאה 4ך בפרוטה חניות כל חבימז טאה לו בשמר וכן מותר. שכח זו הכא 6 העבר ערב לערעתי6

 שלא בקיוש !עא רוצה כרם בחנם 1אפ" שונני1 דאם הנכרי בפני מסנו ללהוג או בחנס 4יהו לשסור חשפ" כ! לעהנותאסור
 בר חיא ר' ויתיכ פש בר ואבימי ועולא ר"נ יתיב השוכר בפרק דנרסינן - אמור בקיומו שרוצה וכל יאבד רמלא ברשופיננב
 דטי שפיר רוז"לה למשמי כל דילטא או אשר בקיוטי דרוצה כיון מהו בייינ לשבור שכרו לרצ סיבעיא וקא ויזבי גכייהואסי
 יוצש . אסור נסי נהזנמ שמוליך וכל אס"י לאכדו שלא בקיטו שרוצה כל אלטא כרכה. עליו ותטא ישמר רזנ להואסר

 לו אמר עיג ולעהוהי הפועל את י.שוכרבתוםפזא

 ררי
 שכרו  ין לעעהז  ישראלרשאי שאז אע"פ פליני במקום הל4ן 11ז

 כטוכת עטו עושה היה ביךושלמי  .:ונרפינן בשכרו הבוז בעל 7י נזחיקב שכבר התו בעלמא הנאה כיבת  ערג ולעההקיפוהר
 עשה שהרי לי תיפוק סותר שכרו כל טה טפני 'שיב ל';תוהי אפ" אזכ חמה ואני . שכרו כדי ער סנכסיו סמשכע אהתהנאה
 שאמרו מה הירושלםי דלרעת רל הנאה במובת עמו שעשה אותה שכר כדי עד טנכמיו סמשכנו ואתה הנאה בטובתעטו

 דל הרטב"ן וכתב . טותר והשאר אשר חביז אותה כננד ערב לעוצתי נסי דה"נו הנאה ובטובת אסור שכרו כלבטשנהנו
 הדור השוכר בפ' גרם'נן . 'שראל שב'ד או עו'נ שביד יינ דנמ ולענין לערג יי"נ ומזונ משטש להיות לישראל אמורדלפיכך
 טוהרין עו"ג ביר עזג רטי מסתבר ר'נ לרמ מר לא.א או רמיה עויג ביר המשי מי מרי עו"נ ביר ע"נ רם' להו מיבעפו וקאפזבי

 אבל , נעתר לו והבש י"נ לו והבש עו'ג סכר סנה בש'ג שנושה 'יסראלדחגיא



 הקט ג" 97 ממ הבעז נמך יקבריניתורת

 משיי 7:ב ממ~י ואפילו צר כשום רמיתסר ט'טכחת לא ליה נסך יץ או לך ואביא שג שאמטר עד הסתן לו אמר אסאבל
 ק צ'נ:11לי דאיכא הוא בעלמא שעבודא 'יחד לא ול'ש ואביא י"נ שאמכור עד המתן דקתני הא , אסור בקיוטוכרוצה

 %.ק נ ,1ן1י .ידינר ~יר~מ פפא רתה זת דאין שרי הכי ש הא להנאתו ביומודרתה
 יי' :ג71נ:ו מאי דזר לו הקדיס דכי לי קשיא נמי פפא ששלה ישראלים אומנק השוכר דתנן'כפרק לך התדע .בקעמו
:1גת,14ש עו"ג קנייה ניהליה מדיהביה דהא דיי י(ה לנו תן לו שיאמרו מותר נסך יין של חבטז ש"גלהם
 גשה'ה גי'א .ה%. מהליה יהביה לאפוקי דסילהא דסתטא עם פסקו לא שהישראלים דשאניהתם וישדחהים 'דטיה

 :שלךמע 21ן דהא ליכא אימורא המעות נתינת ובשעת . דינר שוה יין של חנית להם ששגר אלא שכרם עלייגו"ג
ב'י' לנתר פועלים שקלי וכי נסך ייז שקלי לא ותדע דיגר לנו תן דינר שוה יין לנו טשגר שאתה עד לוואטרו
 כנתן והו'ל הוא ח"נ דסי ולש דישראל ליתיה דינר י"נ טיכן אפותיקי שויה ללא אפותיקי שויה בין הפרש הקהשאילו

 ואביא  שאמכור עד והסתן ח:בהו במכראדטשלני
 ליפלעמי

 ולפ"בך . מותר דאתננה עליה בא כאתננהואח"כ פלה לה
 ניהליה שויה בין ואטכורבד1נתן

 אשתיי
 נדי'ה שיה לדלא

~ 
 לו הקדיסו להוצ'או לא דקאסר דינר לו יהקדים רהא נ'ל

 טה בכרי בו וטכה לפועליו יין שיתן ער גבקה דלקקוי אלא לנוגשו בידו רכשהיה דנראה כתבו ז'ל והרא'ה .אפותיקי
 פועליו שלו כפה עדחן יודע בעה"ב שאין לפי . לפועליו שההן אם אבל אשר 1יביא שיטטר עד לו הסת'ן ומרצונווטדעתו

 דקאמר והחנו באחרונה עליו לחשב כדי לו טקדים ולפיך ופיהו . טוחד ה"ז לו הסתק כרחו ועל למגשו בידו היהלא
 לא דאלסא ליה מיבעי מחשב ואני פורע ואני ומלוושהו צאו עכשיו הנכרש דאין שאמרו ז'ל ורש"י ז"ל הגאונשלרעת
 . באחרונה עמו והקשב פועליו יטלו כגש: שירע ער יוציאנו וץתר נהמ זה כל ועם . כן עהגין אמ אין אנו אנל כיתרי הטלא בידו להיוחו ד'נר לו הקדים אלא קצוב דבר לו הקדים ואביא בהטהן אן' בהנאה אוסר טנען יאין ע"ג בטיבבקיאין
 להוציאו ושלא דינר לו ,טהקי'ם כגין פפא רב פי דלא ואע"ג ~וטי שאנו אתר מסכו טה על נכון מעם ניר ואין זהבדבר
 שטא הטטפק בדבר דינר שמקדש כל רמסתמא משומ ה"נו אחר ומ"מ . ז'ל דגאתים כדברי שלא בהנאה אטרטמגן

 לא וכסה 'קח כסה המסופק בדבר א"נ יקח לא שטא 'קח אין ואביא בהמתן בהנאה טנען מתירע יל ורש'ישהגאונים
 שיקח שעה עד לעצמו יוצ'א שלא כפיררטו סתמו יקח הא כי קיהל ש"ג ביד ע"ג דסי ולענין י עליהן לאםור בידינוכח
 . מותר אהבה עליה בא ואח"כ לה נתן גחנן גכי וכדאטרינן נמרא כעמידין אין ב9' דאטרינן והא . טתר דאסר נחטןדרכ

 לה,ול עליה בא לכי מותר עליה בא ואח"כ לה נתן ואקשינן דאסר" אסור בחזרה מ"מ וישראל עו'נ של בתרפותההולכין
 לך משטריך ואי נביך ליועי דאמר ופרקינן . איבור עליא זבין ע"ג איטר אמרינן נמי עו"נ בהדי אינא ע"א ודסי זביןע'א
 סצטריך א' ליה אמר דלא כל ססהסא ראלמא מעבשיו קני דאסרינן מעסא היינו עו'נ ו~רק" . כהדיה יכא שגודסי
 דמי מקרים כי הני כל בכל דאיניש דעתיה מעכשיו קני לך בהני גלימא דטזבין איתא אם 'שראל אבל זביןנליטא
  וא'ת . זיבעא דשקיל ער  סהשתא לאפוקינהו להו מהני לא עו"ג ביד ע"ג דדסי מיניה דשמעת סזבין ושה דהכאשוקאי
 דאפלינו קינה אינה או קשה בנכרי דמשיכה בפלוגתא והא לריתיא נחמן רב דפשש הא כי אלא הכק הלכתא ליתאסור
 קונה אינה בנכרי סשיכה אשי רב אמר השוכ- בפרק כה עו"נ ביד ע'ג דדמי לכשתם'ל אף לחדוצה והתם כוותיההתניא
 שלא ער פסק לנכרי יינו הסוכר דתניא מיהא עליה ואקשינן ישראל ביר שלה אקתבת וסשסשיה ע'נ ודסי *אסורין
 קונה אינה בנכרי סשיכה אמרת ואי . וכו' סותרין דסיו טדד אפורין חילופין חלופי ואפילו דם'ה את חופשת דע"נאמורין
 רמי דיהיב ער עו'נ ליה קני לא דהא טוהרין דם'ו אטאי חרם טטנו מהוה שאתה כל כס1ר11דרשינן חרם והייתדכתבי
 שקיל- קא יי"נ רמי דמי שק'ל קא וכי יינ הו'ל בכליו ומדרטי שהן דברש יש * אסור ישראל ביד יטע מהם דטי ואפי 'כטוהו
 דינר דאקד.ם סאן כל דאלסא דינר לו בשהקדים ופריק בא קנאוולא שלא אעפ"י וטכרו נסך יין ישראל  קנהכאלו
 רפם; היא דהתם קשיא לא . טהשתא ניהליה יהמה לפרשז השוכר בפרק בברייתא וטנינו כיצד . סכרו ולא טמשלידו
 לו טקדים כי הא כ' כל והילכך קצוב דבר טיניה והנה ושתו צאו זה ברינר ואכלו צאו ולפועליו לחטריו אדם~רמר
 סעשר טשום ולא שביעית משום לא חושש ואימ זהבדינר

 רפסק כיון התם וכדאטרינן יהבינהו טהשתא לאפוקינרי
 מגיא ההיא וכל בדינר סהשתא חכה כלומר דעתיה סמכא צאו פורע ואני ואכלו צאו להם אסר ואם נסר יין משוםולא
 ואני דשתו להא אוקטה אהטי ורב . כנ"ל רהמה בהכי דהתם וטשום מעשר וכהטום שביעית טשום ההטש צרע ואניושתו
 פלינ לא אשי דרב וטסתכרא . ביד ונתן בשנטל פורעו ד~ורחיה דכיון הטקיפו בחנתי חפדא רב וזצקטה 'יי"נ

 סשום בהכין לאוקוטה מפי ליה דניחא אלא פפא אדרב שאיט חניני אבל עליה ואקשיט . גביה דינר קניליהלאתופי
 דאני טע~ם דר"פ לאוקטתא ליה נהקא לא דבריהעא דלישנא וליתני לשלוג זה ברינר אכלו אדתני א"ה טותר טומטקיפו
 בין דילכך אשי לררב 1ח1,א לרר"פ ליהיואיתא ס'בעי  סחשב סוהר סקטו שאינו בחמני אבל הטקיפ, בחמני בד'אבדיריה
 ונתן בשנטל וא'נ סהשתא לאמוקי  ולא דינר לו בשהקדיס דטיטתענר אשג סקיפו שאין מ1או ולא סכוש שנא לאאלא
 בפרק שנימ , טותר הכי ולאו הכי לאו הא אסור ביד טיחר ד~ו פשסע מהכא טיתסר לא שעבוריה ס"חד דלאכיון
 נמך של חבית נכרי להם ששלח "טראלים שמנין השונר וקשי"ו . ז'ל הרממם פסק וכן מיתסר טיהא ש;בוריהליה
 לרשדתן סשנכנסה ואם דפיה את לנו תן לו שטומרו פותר עד היין בנתינת ישראל לו בייחד קונה אימ ש"ג דהאלי

 אצל' טלאכה העושין 'שראלים אוטנין ספרשים יש . אכור דשעבודא מוריד ולא סעלה לא זה יחוד וא'כ הדינרשיסשוך

 להם שלח ערב לעתותי אלא דמים עמהם פסק ולא הנם-י דקאמר דהא לוסר לי יש וטדוחק . דאיכא בלחוד הואבעלטא
 לו לוסר מת(רק אלו הרי דינרין עשרה שוה יין של חבית רביחוד לטימרא לאו מיתסר לא שעבודיה מיהד דלאכית

 דינרע עשרה שוה חבית למ עתן שאהה ש4 בה שעכו קודם סה,ד לא דכ' דקאמר הוא בעלמא נולתא אלא טה(סרנליור
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י1ןי., פךמעגצז1:י ש 'יי,ע 'ג(יימ"2"מ4( "פגי"ו-2מם
 נ5":י%פימ".: א י%"ניח,נ;' ,,יךין

 ;,::"!,ג'.ו!,:
 ימךו;";ך"יי,: ;ך:ו"גשי:::ןנ"ןעני:'%עעיל",'ךךי4!ן:תיו,ןןי.;ן:ן

מקח ע נטצא הטקח ויתבמל ק לוקח שרוא סמטש הולך ז לעו' שמר ההומינם

 ן. !ןלך:יך:מ,, ע.ן !י..ן" '1'יג"גנ.,, פ '!ילןין,יןו,.,י.ייייןייי,י,גן'.'ויי'קןןן
היק כאלו ה'זחחתי

 ך
 שמררוקודםאבלש' ובם

ישראל יוחרכר'כעו"גגךנם כ לו אומר אבללהא

פפי!'ןיןי'ייי-ןלשי"
 י"י;ניייןע,בפ:ש;::וי:.;מ';ל"11י"

י ן,ם ברמ"י
 בפ' וכראםרינן בו יש מרהק כסה לידע אלא קגיתלדעת טרע ואני וא%לו 143 לעיל ונדכתבינא העוכרניפ
 דוקא פפא רב ואסקה נטך ק משיםההיש

 כשהקרי-

 בשטרר רוקא רילכך י קנה לא סעק- ולא סררהזהב לו

 ןןיין(ןגךי;יפן%ןעפן1%55:4(ן5
 ן :':ןן'יווזי%.ע 4;;,עעני"י:נו:"

 :ייגי ת("'"
 טיליהו כי מטותא להניץ רכ לרו אסר רעעם יק וכראסר אוגמה אשי ורב , ליה מיבע' מחשב עליה לן וקשיאדינר

 שק*ה והדר נירלייי אוזפינוו סינחהו נקשי לא ואי לרי .  לשתוחו הספיקו שלא ערשפרע כ4קטה

 :::ןיןי!ת'":,:::': 3%%ג"'ישי"ןפמיליייו'י,""פ"
 : (:י'ן'יה:יופ,,ן :ללימנ2 ז:;;4יי:ע:1גע

 דפנא אפומא יק עכבת איכא ואפ" ישראל של בחצוו סעתעמשאמר לוקח שהוא שפעמיס אלא1ממש

 44שש4נ142משמנה
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 השלישו השקר של וה%מץ היין הנאח אשור ושיסרק בין יין לו בשנתערב אלא רשב'נ שרי לא מןתד
 5ן ק אסטמ סשו, פשמארבלהנהוםבוותאכי%ל~מעג
 -ים נ"סר5 אי חותמ בתוך חותם א"צ ש"נ ביר שלט רוקא משיכה אלא בעו"נ לינות אינן דםעות תמ"למפילו

ה41שניט9%ח איחייפי סשיסיחי מנךך לא נסיני טשום עו"נ צ כחדא עטיחך סה בבנורות החםוכראטרינן
 1 - ק :":,:"ילן,י,ןן]הךין;:ן ,ו.ננ(נךןךן::ע םמ :ב:ז ג ואן" כצתרעו'נ בו שנגע . שלט רוסץ בשעה נטצא לבמוף יק לו שיתן טנת על בסעכשיונתנן

 ל1%, "ו 9ש שבתולדתן יינהז יש דודאי כן נראה קונתץ ד:יובעהז ה:בש%וב'ףיה::שום ה'הב%
 מייון ין אבל לרחטיר "ט ובאותן בה! ניכר הבוסר וירכח אבל לכ'ע טיהא שנתן מעות כפד נסורה קניהזה
 ןב

 הה%נף הההלת בץ אין ש%ריינף וכל ורגזחס לו התס כס,ר % ולא למעותוה"ה
ש :י2מ שהרי לך ותדע . ימים סשלשה עתר לשלם החימוץ לגטר יוחנן לר' ישראל אלא בהרא עוינ אף בהדא ישראלמה

 . בבטרות התםוכדאקתמר
 והיי

 ירקף דא6 התם מוכח 1כ-ע ואלךמפק סבאן וראי ימש נ' מעות לו שהקדים כל
 ותורס חץתר ודירן יטים שלשח דלאחר עקר סאיטתי . יותר נטן וזה מותר ולפעך וקנה ךע% סמכאופסק

 תיב. יהמעןר וםיה% יףנ. טשום בו ואק הוא פ%פתקא גךרס תחלה העו"ג ובשסשך בעצסו העו'גבשמיר
4 קנאו ופסק העו"ג סשמשך רוףאי נכון זה וגםעדמדוד  אע כי שמעתי ומבעבע הקרקע על טסנו כשטש6כין ים'ם 

 ספק בו רסי לאו ל שקי קא דכי ונמצא שיסרור ער הף לא נםף1"ן
 שאלווי

 חק שאע מבעבע הקק לא הוטץ שומא
 חמרא ירהטלסי במדרש אמר וכן . מנעבע הזתוסץ מבעם; סקח בספר פסק ז'ל גאון האח ורבינו . שקיל קא נסךק

 יעקב רבינו ההה נכרי בו שננע ובוסר . סלות ובם'מא סך סבוותא להנהו להו דאסר כרב עשר אחר בשערוממכר
 אקריסו לעו"ג חסרא כ"יתומ

 כומר 9יף טחי נקשץ אעו שאע לפי אעךי בי נהן י"ל וא' מינייהו זוזי ושקווי

ן".,(.;ן,,,.יי,,,.,.
 י111גיניי'.י"'"11ג%ןי"%צ "1':,,"ז':'1, .,

 עירנ דרילסא : אסור באמלייא ושץ2כי לפני וגסכר סהר אשרק ערג של ד2רים א6 אס'דין צן מרקשנש



 הבא שלשי שער וקמקי צ2ען ןצןרןצ 100 חק%נית
 אלתתית מסותא.ופרש"יז'ל לבי דעבדי ואפרסמון צלולין לבי "ן שאץ במעם אבל , "ן בשמ צ2:נן2ם

 שלקחה אלא עו"נ ביר תחלתו %ן היה שלא ככריתא הכומר סן ג'וקר יותי שהוא או סצוי שש חוששץאר
 רגוטה ול ורת'ם . לה טנסך לא דתו טישראל עשיה בנכס'ו רגכרי הדק לא בירוע טוהר מגתל:צ יי1ג

 רנ'ן טשסע לא דכבריתא דלישנא חרא לפירושו ישראל  כדילהעביראת בעל הוקר לערב ?ךי:::)י:לךט
 דטסי טן 'קחסהיו

 ייזוז יין הרוקח ראסרינן %ן בלא טשסע נסי דאלונתטע סעסירין אין בפרק במוריש יכראמרינן
 * אלונת'ת טטנו לעשות קאמר ולא האלונת'ת לתוך לנמלה דאתא דשריסא ארבא ההיא טעונ.1 81" 'סי"י

 נותנין ין סרייא דמיסרא %ן בה נותנין אין ובאוצר בהפתק ער עט דסן אבא לרכי רבא אי בהרהיב:::.ע:נס2, אותה שכש%תנק ברית' בהחלה כבריתא פ4 ז"ל והוא נטורי עמ דטן אבא ר' אות'ב דעכו ייי;1ב:מ:ג7
 אותהטןהחןתכד'לשהוהו שמושמן בהייןאלאסשעה ועד זעירא א,ל נטרה מאן האידגא.קהגס:%

 לסכרובחמתסידיוסשוםהכיקאטרדאלונתץז או סי משום א' לה נ"וש לטא' ראידנא סנ"!יסבמצ2ג
 ככריחה אלונתהז זייל פר"ח וכן . עד'ין "ן לתוכה נתן אין בפרק דניסינן . נסך 5ן משום בי "ט :מבי:ימיף:מון שלא דבידוע טותרת בריתה מים שהוא החבית מן רנא סבושל "ן . לום' ניארבעה דחטרא קסתא שס ט?":ן;:.%
 לטרץ אנו "ל רש"י סיברי ומ"ס . ייז בה, ז שא ציתרת הי תריי יאמרי 'וסמ ורבי רבה סעסץייז שי1מ % טי"2;ן
 י" 1 :2א:

 של אלונתוע כתוטפהא חהניא ז"ל התרוטהז בעל הרב טבושלא חמרא לקם%הו אתיוה יתבי 'אוהו מי::114 וכ"כ . ט וכיוצא ט:ננ1עמתישיל לתבפ% :ת :בצ :' טשיסכי א'!,כי מינ
 טפמ בה סדמס'ים אלסא יין שתחלהה ספמ אסורה עו'נ הרי שמיאל ליה אסר 4דיה אכלם סשמ'ט%ע4:נ:עייץ
 י- כ,וי2::טיש:%ו:מיות

 אמרו הסערב נאונירל .יזה ז"ל .ד" ובישול
 ואינו הואיל שאור מעט או דבש סעט טין נהערב שאם הכי ז'ל גאון דאיי רבינו בשם בפסחים ::ך::; צ::י2

שי
 סתמקך שאינו וכשכרא כסבושל הוא ריי לבמכח רשי שריתיח כיון ז'ל רןאשונש גאונים רייקי הש י ק

א""
 נסך יק טשום בו *צן המזבח גכי על סתנסך ש*ונו כל תרוסות כספר כהוכ וק , נסך יין טשום דהה.ו, שיא3תננש. שלא מחוורין אלו דברש ואין העו'ג עם לשתהעו וטותר ולא ני*' משום בו ואין טבו* ששה תקיא יש

 יש ואפ'ה . המזבח נבי על אותו סנסכין אק סזיג ין שהרי אי שסן גבי כירה גפ' שחן4ק,ן אעפ,י בהי:ו בשנחן%א
 5ן הילכתא רבא אטר ההס וכראמר נסך 5ן סשום בו לאחר לא או כישולו 'ץ י'4שרו צה1,2נחטמוגש

 נם על ליה סנסכינן לא לאק אע"ג דרילסא רגומה !'ל וריסכ"ן ן עלמא לכולי מכושל ק-וי דאז "יה% :צ:%: וריטב"ן נסך יין סשום בו ויש מלוי םשום בו 'ש סזוג עויג מגע כו שתר האש על שרות'ח %%.1 ש4שגי
 ס%יסר קרב%ת בשאר דהא ליה מנסמ אינהו המ!בה רתיחה ודי מבושל ק-וי ש*ו% ולותכ ;שהה "%י1ע"י,שי
 בתקץ אפילו ואנן להם אין שבעין דוקין להן יש אבר בישולו יךי על ססרתו שיתסעט עי ו4צטיי(4ר1:כ
 מטשל ויין וחומץ כנות'הן סשום אסרו עליו סתם יק ושס טפני תרומה של יין טכשלין 9ן י"" % יצ :22ך וריצ שמו נשתנה שלא רכל ועוד . להו פסלינן שכעק תרוצת וכסס' כאן כירושלנן טרגרסינ!  א(ע  יויחטשט
 סתם יץ שמן ואין יין מעסו שאין סשום טעסא ה%נו זה שאין וממתברא י ססרתו שססעטו ףגציא4::ך:י14
 אותן מנסכץ אין הן שאף ושר בהן גזרו לא ולפיכך שא"א ז'ל נאונים של קכלתן קננר "שס?נן ןצפמ1
 והילכך , סנסיך לא נמוכי טשום אי חוסץ נט יכראמריק שאיו אלא סיה מ"יט גן" לררלחה .:?הג: צ%2
 ורימכ"ן י םכושל מק נרע ולא כו יש מרוכין 1פלפלין דכש פעט כך כל לבשלו מבשלין של דיףן א'ש .7ג.ג::מ ויעסלץ , בו יש יינ סשום רבש סעט שנתנובו אעפ'י יץ שאין ועור רתיחתו כפי אלא חסרונו שין יאען'י מוק

 מדגרסיק נסך. יק סשום  בו שאין יינמלין על ראיה ז"להביא לפי ובירושלסי סרתו חסרון יודע שלא :נג::ן4?צ2
 םתוק אומר הקק ריביל בשם נחסן בר' ר"צחק בט-ושלםי שתתטעט ער מבשלין מבשלז שמתם ק י,:ו2ך
 רגשר ריב"ל בשם כוצן ר' גיל, משום בהם אק הר מר בישול שסתם ואעפ"י כן אמרו מדתו ו:, ' ייס *1שנעו
 ר' יי"נ סשום ולא מלוי סשום בהם אץ והסתוק והחר וסוף . ניכר טדתו חסרון בשאין אפילו ש:תיטבי:במ2

 יינסליןדאמרינן ם'םוןםפרשהחרקונריטקוקונרשוןהיא תכר"ג ז"ל גאונש של קבלתן דבר יצממי:
 לכונריטון ריצרה נסשלה השלישי בחרש פרשת בסדרש שנגע שלנו היא.אלונתקץ תורה שקבלתן עיש.י 7:7ע2ן
 רבש רינה בו שיהא ער אהעו מתיק פלפלין וטעט "טןוכהם יין אלונתעז . ופלפלין דבש :: !?1 ץצ:: דבש במעט לא ום'ם נסך. יין משום בו אין יינמלת אלסא יץ אנסלין . אנמ4ן היא ואטו אלונתית נ י :::ד: כך הורה דברי אף ופלפלי! דבש %ן בו יש ג%נדיטון טה היא אנט4דואיזו וכן מותרת עוינ בה מת יו : מט*0"

 ער להתירו שאין ז"ל הרמב'ן ואומר . פלפלץ והרבה סבושל יין דתניא . ואפרססון צ*לין 'ש ין יק'אבס,'גהי
 לעשותו דרכן שכן פלפלץ ושליש רכש שליש בו עףהא ואלונתוז . אסורין עו'ג של יאלעת,ע.הו

 רגרמען כק-ושלש' מוכיח וכן י פלפלין ושליש דבש שליש עושין שבת גכי כרתנן א*נתקק היא ואיזו מוהרתכבריתא
 לרבנין שאל מנ4 קונדטטון ליה הוה יורנא בר התם הן ואלו יינטלין הנ ואי אלונתקה עושין ואיןיעמלץ
 והנוצק וההר הטי ריב"ל בשס יצחק א"ר כך ולא ואסרון וסש ישן יין א4נתהע תלפלין דבש %ן יעסליןאלונתית

אז
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 הב-ן שלישי י חמ-טי ביתתדרת 102 ק9א
 הנקרא וזהו בתוט  שכנום כמי שהיק עצסו כיץ בהנאה 5 ריזס וכרגרמינן 'בעלמא קיוהא אלא הוא ב%: :4%"%מ4פ
 נכרים של דבריס אלו מעמ'דין אע בפ' ותנן הררייני חרס ו בר חייא טרב יצחק בר ר"נ טיניה בעא לשד "עש5 -8דשס
 שהיה נכרש של והחומץ דףין הנאה א.םור וא"1רן אסורין א"ל סהו "ן מעם בהן שיש שמרי אבץ *" :%4
 מאי בגסרא עלה ואטרינן . הרר"ני וחרם יין מתחלתו בעלמא קיהא ריא חסרא סברת מי %?;ב:114];
 אנדרימם של חרם שמואל אמר יהורה רב אטר הררייני חר מעל ביתר שמזגו כל אלמא ועא בט,ם איה,יששיח
 שלא ריתה בתולה קרקע אמר דשי רב אתא כי קוסר והילכך הוה כויסא כוא כףא תלתא הו ק "ף -ולעי

 ונמעה עבדה קיסר אררינוס ,אתא טעולם עבודה הוזה אלא אמרו שלא ו"א . ינ משום בו אין 41;22""::ן2
 באורחא רססף היכא וכל בהריה וררו בחםפש לרוי ומתברי תלתא חר סעל יחר בו עףש אעפ"י עצמו ש47 ::2:י"% לחמריה-י ליה ומיצי חוואר' בגולפי לחטרא לוה ורטי פררס ב"ן אבל בפורצנין או בשטרים במתמר אלן . גחען:(

%
 בלוומו רוצה הממה כרעי כהן ש טרי להו ואיבעיא כאן יש גמור ק טעסי מ י:: ':וק
 אלעזר ורבי יוחק דרבי ת'ש אסור או שרי אהר דכר ווי בשרצנק דאפילו בעלסא.ויא קוהא י* "בחיש4יא"י
 רחם וגרמינן , דאסר כטאן וריכתא אסר וחד שרי חר ואתא תלתא רמא אפילו ברגל הנדרכץ '1ף?71::4%ם

 ב! טהושע ר' סשום אוסר רשכג נכרים של נורתז ופחות תלתא אפילו או יפלגא תלתא גסל:2שגי,:נו

 1 "מו,י"
 מעמא רבא אלא ופלגאז ,זלוזא 'לאהו

יבל"
 גבי על ויתפרנו וימול נורו

 בב"עו חייבין נמך "ן כל' מצינו א"כ לי וקשיא . נודו בנת דנררכין דיהו ופורצמן בשסרש נ  שטרנו"1גןיששנט
 יבכ"נורוויתפרפ נזרהשמא לקן'םו אסור יהא בכית שאף נלגל יד' על יוצא שכהן לחלוהית יכל :%2 י2(%"

 גבי עי ברגל אתך:ר,בנך1כהיז ני?!מן:ן ייייי".%2.-1י::ב4

 ניי"
 דמי

 אץ12ן"ןןןץ:ר%:י
 שסא חי"2ינן נורו גבי על לח2ר אחרים דברים לו שאין לפעסש ועור מעליא חטרא מעם ביה נעשל21לשן:,1ו

 שנימ . כלל חיישינן לא הכ' בלאו הא וועפרנו יבקע נעצרו שלא עינב נרעימ בהן נסצאין ק2יש%יו1ו%[42
 אמורין נכרים של והזנים החרצנים מעמירין אץ בפי סשום אפ"מאידרסיבהו אתי והאד4נ~ש*קמסישד
 יבשץ אטורין לחק וחנ'א דר"ם הנאה איסור ואישרן חמרא וספלף מש בלל נופירו דפורצניג-"תב2

 לאחר הבשין יכ'ח נל לחין ששאל אמר יצחק בר אר"נ בתשובה כתב זז יהראביד . טיאש2::%:?י5 יבעדן הן ואלו לחין הן אלו בגש עלה ואמרינן . מותרין לתלתא חד איכא דנשק דבמאי יאיפשר ג:פמ(גמ(2%ר
 אשרץ כשהן יוחנן רבי אמר ארבב"ח ואוזטד . יב"ח הנדרנין בשמרים אפ" נמך יץ דלעמןי

 י באכילה אפ" מותרץ סותרין כשהן בהנאה אפ" אסורין לעולם תלתא השתו תלתא רסא אי בגת ; =שעי )6)יא
 רארסאי רחטרא דורר"ו זביר רב אסר התם ברסען בפרק דחנש סיהא לה וךיקאשר

 ררב בריה אחא רב ואמר שרו שתא ירחי תריסר לבהר אסור הטני ראשק תרומה של שסרש פירותרמוכר
 שרו, שתא ה-חי תרשר לבתר דארמאי הני2רצני אקא של מעם במתן של-2י אומר רימ סותרה2להוי
 אלא רורד'א קרוי דאינו ז'ל קקב רבנו טשם ושסעתי שני אומר ר"מ . מותר שני אסור ראשוןמעשר
 אנל שתטדן יףי על לגמרי יין ונתסצה שנחמרו לאחר אומר רש מותר רב"עי אמהי של-ן הגדש ושלבנ"מ
 אשרץ ולעולם שמרים אלא מיגךי רורריא לא לכן קורם טעשר ושל אשר לילם הקדש ושל ורחנש . בנ'טרבטי
 בעשה סרו נתן ואם בהן הרבה ו"ן עמח לאחר ואפ" הא קשיא לא אסעשר מעשר ופרקינן , מתזרלעולם

 בתמר השסרים שסיבורן בסקומות שעושץ כררך כאן ל"ק אהקדש הררש  בסעשרדמאי האבמעשרוראי
 דעביר דכל אסורה הפת כל השסה את בהן ומחמייין הוא חשר נסך ויץ . הנוף בקרושת כאן דמשבקדושת
 תרושת בססכת ותק . במל לא באלף אפיוי למעסא יק סתחלתו שהיה דהתם הש ראיה לאו וכרהו ,כהקרש
 מסכת ובתוספתא . אסה-ה בעשה ונתנו שרסקו תפוח שתטרוהח בסש לבמלו שלא מחמייןבו ווולכך רקרששל

 אשרין עדבשו נכרי שמרי תמא אחרון בפ' תרומהע הוי רלא ואשג יי"נ של בשמרים למתטר דה"החשיפשר
 דהא קאמר חרש עשר שנים לאחר שיכשו ומתם בהנאה אי כשר יין בשמף בסתמר אבל . בעלסא קיוהאאלא
 וכל חדש עשר שנש לאחר דסתנטזין יכעדם טפרשינן קיוהא אלא הוא חמרא לאו ארבעה את' ולא תלתארמא
 צריך זה דבר ולפי . להו לךינן לחין חרש עשר שנים תוך שכתבנו וכמו בגת ובנררכק בו 'ורר נסך "ן איסורחשץ
 רוש שקורק הקנקנים בדיפני הנדבק היק בתמצית לע"ן ק הדברש ויו . רבק ביה גזרו לא יץ מיקרי דלאדכל

 חרש עשר שמם לאחר ואפלו לעולם היתר לו יש אם ואעפ"י סתם "ן סיקרי רלא סשום ביה גזרו לאסבושל
 שבו לחלוחיז כל וכלה ביווזר מת"בש שהוא ואששר בו ואין יק נקרא שאינו זה כ"ש בפהיג עליושמברכין
 בשסרש סשא"כ ללחותו חוזר אינו בטש אווע שה-ין ואפי דאפ" נמי ואששר , בעלסא קיוהא אלא "ן של נסורמעם
 לאחר נכרים של בקנקנים שסשתמשים יום בכל וטעשים סוחר שהוא מים חלק' בששה שנתערב כל גטור נסךיץ

 אעפש לישראל להם והנח . סקלפין ואין חרש  עשר שנש לכתוב עתיר שאני וכטו י ז'ל הזקן יצחק רבימוכרעת
 : הן נביאים בני נביאים שאיק "'נ הבולע'ן חרסים . ב'ה כע'ה תערובתו דימנשער
 נ'ה ביח הש"שי השייש" אםורין הן הרי יק את צלמץ במש אותן וכששורץהרבה

ההמער
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4 כקר! ס)יין סלץןנסך6, 05 עע"י 5 ק ע מ 9  ; " ,ש%

 'ק% מ 'שראם שהבה צמןממינצקי ,הה לןל(ך"ג, 1;נס:י::יקיע:~פ"ש8ש11"שש
ם 17 ינ' 5"ס בע' ?א8 אצלו  ש אען 

 א?לום:5ובט
 שש תו%ן 4'ן 6"ט"5,טקסעז ג"י5"יק של בביתו אצלו מתחרק ולפיכך נוגע ואעו )!י,ס6 מייס ד)6 45ע!ר1כר'

 ינעו שלא אצלוסק מקפוישאינו
 םש ןא" ששןם',עייייי;'יי'י'1'":('':י', ני גי"" %,6'קךן%'ן'שגן7ק ' ן י ק

 ען":ך":ט ימןטך]:םש" טור%זנש א'לרב לעע פלח דלא כוק אטלוק חגו ביוסשורבן
 "ך6י"ל 7ק"ננט:היי'%5 ן !יזליהללושהןמוחדברילאפליג

 מייחדין ע"נ ,טד ש4 ל"י קבלו שלא אעש ינסך דרכןואק
 אצ"

ו"ו-וו ""ס';ן !6 7)1'1פ6 גו"6,קף) ק

 י:ייגויימ*6נן 5"ג6י'%5%יה2 סנ"ינס5'.י% מנע על מקפירץ שאינן לפ' בביתם חן אצלם טפקירין אץ אבלבבוקנו
 ,ססל5,ן6 )ס,חו"6 י6 ,י,ס6 "ס %י 7!%5קי מחחדק אק שלהן לע"נ 'ין ומנסכין ע.נ שעובדין העויג שאר כל אכלנכרי
 מפקיק שאק ואצי קאצלם

 א"
 ",.י6 6)6 ,.,ע6 מג) מסק6 א 46ע11 7יג' "'גט"ס שאינן שבחל בעויג שאמרו ואע"פ

 ט' אין מנסכץ בהם שיש כיון ם'ם ביד'הם אבות'הס שמנהנ אלא ע"נעובדין
 שנל מפקדקי או מיידק ובמה * אוחו מתירק אק בר"עבד ואפ" כד'נו* חחזם בלא אצלן ליחד לרהיר ביי%כח

 ו4לאור% עו'ג של בחצרו בית השוכר השחד הלוקח אחד "טמעאל י פרק בשלהי לה ומית' מעסיק אק ב%בבריתא
 צ ומשתח גורסין ויש * הנכונה הגיסא זה * אומרק וחכמש בשתטק מוחר אומר 'שראלריא ביר וחחזם ומפחחק

 דבאחר קאסר חותם או דמפתח ר5 מפרשים וחותם ומפחח דגרסי המפרים גירסת לפ' ואפלו * ישראל בידותם
 שאץ הק סן חוץ נכרי בה- אחר בחתזם משתמר הכל אלעזר רבי אמר רוזם טראסר' לרברקהם ראקה ו"ט * מניטר5

 בחוחם לי"א דאלמא רבנן הא אלקזר רבי הא * אחד בחותם משתמר ק אפ" שמר יחנן ורבי אחר בהותםמשתטר
 אל"1זר* כרבי הלכה רב אטר חסרא רב דאמר כרש כאז רג פסק שריי םחמר אינו וחותם םפחח בע" ולא סנשאחך
 ט"ה החשוד רבישראל משמע םונש דבריוא חשע"ג חותם בתוך חותם צרד חבית פרק באוחו אםר בעצסו רבחשלו
 הלמא ורטן דרש פלוגתא הא גבי ושמואל דרב דחבית פלוגתא הא דמיקקי בירהטלםי איתא ורגץ בנכרי ה"המ'ם
 רב דהא משסע וראי והכץ פליגי בנכרי ורבנן רר"א ז'ל נאון קקודאי דטר פסוקות בהלכות וכ"כ * מייף גוונאנחר
 קךצ של דברים אלו איןטעמיין בפרק דתנן חותם כתך חותם עו"ג בך שלנו בק דבע' משמע בתרא דד%אאשי
 שהיתה עו"נ של והחומץ ה"ן הנאה אשור ואיסווץאסורק

 תחיל~
 אשורה פקע דהחם"ן משום פששא ואקשינן * 'ין

 למיסר ליה הוה רבק דרבנן אליבא דא' לה נסיב דהלכהא דאליבא משסע ח-אי וההש * חותם בתוך חותם בעיערנ בה- שלנו היין לרהיוה אלמא * חותם בתקי חותם בעי לא עו"ג ביר שלנו דחוטץ קמ"ל הא אשי רב ופריק *מיניה
 ההא ולא המפתח לזיף שאפשר ואזךפ טתמהז בשני חתזם עם אחר מפתח דעביר 'אליעזר רבישל וקהי גרטנן וחותם וספתח נראת הראשונה הניסא אלא חותם כתקי חותם בעי לא דרבנן נכרים ביד של%דחומץ

נ"טף



 א1 איא
 הנח בדק רבהף ,טער חמישי בית הנח משפ"

 :%14,1%שיבק
 יי-'"
 :וו,1י1;י'(ג י::קךש211 1ע '11"ל1,,1,'ןנפש 11עום "ן"יןיגז'ו'":יו יק

 קשנהןגהתמו'ומ
 ם בםפזחשבגטע אל"עזר פמקיבהלכהכרבי לינזר*וכי ,.:שטף ,כ,ך י6 ונ

 ו"ד ".י"ן,גן:ו"נמינ,,:ן ,."ך ; ;לן,לן:;ו:::1,1,,עישאאי(5281י

 י(';"
 ךיי;'ןין

!%
ו "ש "1ן,,, י: ילנ" 1תן:41מ1 , , , - ך ו  .-,= י-נ "7" 
א"זך;בחוה 61נה ש%',כק ן ל"הב.גשיפי  [מ

"111 
 י"..;י"גינ'י4 ל:: ק ::

י ייס-מףיטעגעמגן קממח ש:א ריש"ימדפ" צ5 נ:צ%%ננמ:נם
י 1טששין2ם : ו ט י " "י   --"יי 

 לא לטק קרי סתם אחדחיתם רנממשצ צו"" גיגשתנמ"1

 ער-

 יהנן ורבי אלהמר דרבי מפלונתא

 ':גמהן::ע" "מי"יי':י,'י:ןי": י 'ון;"י,שי'
ף פ מ אקמש  

 שי5אש5
 את ונשטר עו"נ בי חמרא טתזבינן לא ם'מ פיושה הני *ביי?

 %שישששא
י:,.י..,;..,,ן,ן,ןי,י:יןי,ןי:ךנ;ש,גי..""ןי

 :.י,,ןי.,ן?ן:ינ:צנ:
 רי לסמה ופיה וחתיםה מרה בדסיכף מד חוהם בתך חותם הה לא מיוק לא הותמ בושך חותם רףומהרק



 5" 105 ננ הביתמשמרת במך יקבנדיבי רגהזבדק
 8ק8.

 ע ת סנט ץ6':6 י.יכ6 ר:ל ,למנ: ו(, . מקנמכעוך
 6ת- נתהס 6פירי)'ין4' יקי6 חחסנייגיא6גנפ י5יאלוי ןרץ טיחי ע,'ו'10 וק נונר'ן65'ן י ",ת5י

 מ" א5 "תית נתיי 5(6 מכ ,ייי יק'י נ פ,וגי ה, ,-",סס ", סי56ע'ס נוו4

 :ם חותם הוי לא לסעלה פיה חהקםנ-היך : "ת-",מיייף '6)"
 שפח אן" אמר ש-אי גיתיהי"סעם

 שי"נ'"7'ן::ן י: שן:יי""יי'"1ל%

 ,,, 1,,ן,,,
]ן.,.י;.ין.

ש :כל:: ש !ן,,;,.,,  %72 ך,4סוא י:ן: 
 מ,4ש 5411יי ע4ללש ן ן :ןו::ןן?.":יל'"%.טךי4

 נם= : ד.11ילי,' ג:נ:2 ג :"גן :: ג כפביעהה קשיכינו דוקא לאו וסתמו חתמו מכיר אם בברייתאדאטרינן

 שאינו אחר1 וראי ' : דם אמור לאוואם
 נתמיע י""עיג אם כ י6' :ו"סנ,)":"ניד, 6:'5

 211 מי~ה1 ,יץן::,::,%ן,.ךןהייייין י%ג%;.,נ,ין,.יך.,י,ןן
 ש4 פ ן;1,א11ישן1ש1נ:%;'יגיןיןי ג1ם (ש41 ןג.,,::ג::::'::ליי::י"1"", הלש ששש צן% נם: מ:טל :%ינ:; עור * ז'ל רבינויצחק וכ"כ * בו עשה סימן אטה לו שנשתלח למיבכתב
ש % עכ 05 דנותב אמר שאמרמ אלו דכרים . רחבית בפ' לחחום שצרד כסו הברזותנקב'  האאושל *פט 

 זן מטןמ;%::יגיג"ג:'5

 :"צ"'י'%,'יו'"נ?'דשש""י'-"'4ידד"

 ררולקכמנטזבע(ק כשמפלע ש עראכף ש לושיש
ף



8-ן%פף4ש.
 %י%:5-שאחאאשחשששמש שש 441ימשא%א 88 "י"צח8שמ88-שהי88 88 8חחאח



 חקצר ג"ן 3107זש רגקזמשמהת נומך יןבנדיבי הבוזניק

 סיכ, קויח אבל . הענ כג) 6'ג נ0ך "ן ות.ר )מומן "הצ טמיימ7ק סופיס מ5)י וגי )יי)יס בסירוש וס!מ!ץ וינ5 יין ,ס,6 יעמ!ע ,סי6 קייייטיובע3ין

 ז',יי" 1;שניי::י. ,%,שגקה%ש2,נ:ימ
 .:,.,ול ש" ד! ,"',

 שעק שבני ונו6ן 14%ן,:ס לחסריבייה ק ך:יטשטש' בג%% ךןי:יטעיט:ן,י%,סל6%

 הלך "ש נוז יגונ מעיי"'ו ניורא אשור א"ל רכא אמר  שבתא נ1שום ואי 6הר עו"נ כ6, י:וס סמ6ו5%סץ

 גירו5)מיגן ן.'6ק
 ק צ " ם ע ל נ א יף ש קטט6!יס ? הניר,וגה

 מ5י"
 פתישה -ן שי חנ."ת הטז ועפ "מר)ס ג,,,,

 . אטות סארבע פחות פחות מילוודאסר6ש'יס*וסק!עעהניל
 צנ'ךב ס6סו,עזטש6 שה6מרעו6מי

 :ן'ע'ב:וע ע;::ז% תן %5י אנ שבתא משום וא' סרקאמר לראי דהא שר,נסי ג7נר' סי.6 ,,ס !סחיה 16ו!ננ'ג
 מ-כ יק "%גסנ6ס

, 

 יבית ט*ננס יחץיא 7גי' 'ע"עסיס..קנ",יימי6 5ן: בלילה אפ" אלמא כשבתא אתא וברלא חוא "ק 6סירות ס3נ,תיין פ)ףסכ! ?2דהע ב:נ 6,מר ,הו6 5(5ו תג"ן גו אמקו לתחום חוץ כרחין על וכו' ג'ורא איסור לי אטר ה" סוס

;;]י
 ,י.:,.לן.ן,,,,,,ן"

 ".וי4.,ך,,ן,ן י, ,,,לי4,1,:,,,ןל,יי,ר, גוי:: פ1,י.1.,.י.י.ין.,,,יןל " א%%'ק2צ 1 ספחיןצןך ב64ה %שי ין דהחין, צך בב,ם * ימפמת-שקתי פן(:" ול .;ין 1" גי:::נן"ן(".ןןןמנה י .,,.י.1,,,1, יימם י~ייעון ן(ב:ג,י:."יו::.::ב

 טי'ננ0.י.ם למף"' 6ג, ץ %ג :ני):%'ש שאמר טפלינאו שהיא היייעי אא"כ ה"! קיייי%ן!'ההש
 .:ך :גי 6,", 5מי,מי, )ומר מ'מ1.7 ,ל מפלינ שהוא לו כאומר ריא שהרי שטי לו גסכיר,ה גס יר ":עי'נק(ר6ל

 אל ש _עם ך ען ג סגע ז סיי,ח 4 ס"ין ,כיותן ר,פ,66ת1' ה..ייי
 7ר ח?יאכלאם ביקי מס,7,: סן'ן 0סינ[ מ ונ!6 *מי

 דלג לס:יי לן צן מק,ס נ;וס מ5;י 7)6 מ"ס.ט ,6 שישתום כדי ספלינ שהוא הורעו ואם םותר סמסחתר גחמ ס61 סף%
 .שרי"לאדי "הי ב(נ' סי;עי .3"ק':,גמי ""'6 %י."' ויגוב שיפתח כדי אוסר רשב'נ . ו'נוב 1'סתום ספקק סי,יס ומ6 מער ץיס
 ,ףייו!! ין-לי,יון,פיש  םגיוי.הםןששרו;םי עס ;ע,מ)מ16, מ!6;ה,ע"ו סשה והלך בספינה או בקרק יינו המניח . ייזנוב ממ5 קח,מות 1!6גמנ'1תע!יו

 משן:,4י,"1
 6,577%'ט'ע5ט מ4:"הי'גםסמ,6ימג'" יט6 ע7 'ס0ק יושב אינו  שהוא כלומר ונכנס 'וצא שווא אעפ"י בח%תו עו'גרםנהו
 61ע מו50ק ו6י)ס כמרמן מג,מ 6ו כסוק מן 5הט6 ע7 נכ רשב"ג ויגוב. ויסתים  שישתום ער טפל'ג שהוא טוריעו ואם , טותרומשסר
 מקקי7 י6.,י קי"נ 6,ן, יגיס.ס 7גנ,מן נייו0י 16!י %ק'7'ו תנא דאי וצר'כא בנטרא עלה ואטי" , ויגוכ ויגוף ששתח כריאוסר
 סצ, ?7 שקי 2סמי:?בל:ך1%!נן' לה מפלינ וספינה בכךון אבל . לי והזי אתי דילמא דסבר משוםל.טאוזא

 ,טתג ומרלס"ינתקה
"171 

יג, גה;6ס 6ס,ר מיסג ני ס! 7"% סגקנ
 מ15ס 6% גטס'כן "0וס 6י;1 גס)6כ סו"ג 5ן ,ין 67כוי וסעמ6 ג5מ)ו י,י ה:ן 61;1 ,ש גיו6ת 6ס,ר נגש ק6סוי

 ),סי
 ג0וע ג)1ח":ן מ5וס ונסמ.ס

 מ:ג,%6סךק, :ען6:! ::: זן וצ, 2זצ%ז:;צןנ%"%:%יצ::!צ

 צ,מהם ג:ע:צש:י ":ע י; י:נג"גציי
 !נ),כ ג7, ינן 0מ6 ,מ5וס מ)סנ.ן 6ין 7ה6 ,י;6 )מי )יסוך ומסוס נ)יח.כן מסוס ,יכ6 %6ס קמ.1מ7 ג0,נ, 6נ, מ)סג'ן ס6,ן 6עפ'. ג:,ח.הן משס 6.ג6ש0)סס

 5"טת ))גל' ,1 גס'; 7גחס 0ס7ר 6מ7 גנ6ן הב7יזב 4ננ:ר . -ן ומ,6ו עו.ג ט, נמ!יו ג'ת ס%גר 1"מ7 כיוךח 6מ1 '5פש6) יט גע' 5מטדשמ : 1,) נ"ו:'ס י, מ5מן 1", י,נמג'ן גמג ,גן גכו"כ 6ס,ר 6';ו 'סמע"4ס ס! 1-ק וץ כג"ה'ס קסכ'מו ו"עך . ג5ש ש%ר )6 גק' *ש%שו
 6מומס מ7עקו 7גביס !כ)עי'ס 7גי,ס ג",מי סעס 1ג)6 ר6'ס ג!6 ומ7גי 7גי'ס ג!ט,. 6,6 7ג7'ו י,6ה י6'נ' ג.'1 ל6 גג'ת "ו גכ.0 1)6ג"ן

 .6מ 6!6 כש'ן '6וך יגר'ו ג) ,;ח,ג כ6ק' 61'!1 . כרגס כ0נ"",ת מן גהס '5 ג' ס7ר'ס 1," ,)מומ רק 3סס רו6ס 6'מ מסהר'ס וקו"ס יומס גקו%61%

 סס'ס ,סי6 ע:)ס ,61 ג'5ל"! 1מוסל מיהמי גמ,קח ס", סי' %ר ג6יוי סס ויץ 1שע ו'5ר6) גין 5.עו0 4 י6ץ רגיע גג), 5גהג יס,6 מס'ג 5קיקטסי
סוא, גטמר 6סל, ס,"נ ס, "פ נמעסר 67פ'4 7מ' ומעמר נ'וסג הטס דה6 ק61 קעות ווס ;'ג גו5ות סס שפ7 סקש'נ י'ק ומיפ שצפא גמנת0 % ע,ץספקק
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 חקשי נ" 109 נה הביתמשטרת במך ייןבנדיבי הביתברק

 שהעיג אטה פאלן'ס !גסת610 זי'מ 1עי7 ש ".%1 0י,ק )6 6).סיו ירגי יג67סר0 חמר6 מיהנ')ן י" "מ6י 6קקי.ן ננתר6 ע): ומסויי:ן 60 רסנר
 אי 'ש ::'1 "ייגןן 1מי ססק6 0יס,ן ז,9'0ימ6 "מ,61 0ו6 מקי.1.0 )16 7"' )1מנ נק3 1') נ'ס סג6 רנוח'נ' פ'.ס ג' ס מסיכ מ0ר)'ק )גי.סני0
 !ס'10ס6 "-סען ד," )ן "סר ס"ן ר,חני0 '3קע ס!6 גי' י'ן ס) נח '!הס'נ מסס !יו!'" ן סגנקטן

 ק י:ן 1 7י:נ'ג יגלגק ח.'ס'ק 71"' 7)מ"

 שא:רץ א'לי יב-ס מ7ר' ,.0ן מ1צ'0' גר0'1 ס! 7ס6 ,י60 ן 1מ0נ'0 מנג) יוגיס ימ:,סס: גסימן סג.נן מ ,נמרי וס0ימק "ל6 סני )6ו ר6'6!מ6

 פש:גושהט ולמנ "א %'ע5 נ השולחן עשער *רץהאוכל יתנן אסור* ני(י 8-'(פ ק' וי,ו) "נק י,ס!חן ט,ייי..ן
 יחון " -ע,,י)נ

 ג30,ריסס ו") ~סרמנ"ס ל~0 חניחו הרולבקי עי לגין לניןעלהשו,ח; 12יהניח ,סע, .סר
 של.-:.: ג ז'

 מק"0 הדולבקי שעל פני הא . התגוב י,גוף שיפתחו.סף.י.3ימ6יהןיג:גם

 ל':נס אני'י:פ,.'ג 'סס7יש ::"ן3יס :נ:י

 הי .י1ע י,נ1;גוחו0סרוגו0סס גמגךסס' בעידנו לינע לו שאפשר פישוטירים בתוך ה,ה :12ימםלור,מטויהן! % %: סג סמסתר'ס סגרור'ס 71נו'ס "'0 אם אבל ק-ים לפישום חו'ן בשהיה דוקא ג(וך(ר וגנמר6 יג'ון ננון 1"';1מינ
' 

 א(שד

י!6סנר!ס:6!"
 : "ןי';י ש: עמ1 6וג, הש :%:0:2ק עוד חוץ אפ" השולחן ושעל אסור בטקוטו 'ושכ מ!ת6ססיווק.

 סוי,סק' ס:)ט1ג,
 נ:י: י::י 1: : 1גו' ,נין יכ;.0 ססוושןסי. ב'רושלמ' א'תא והכ' . אסוך ם י שיט לפ י. תס

 שתש  %גוסש"יו 70י ייץ ;ב ,כ,ו ו אמו השולחן שעל מה בשמיטר הוון ה,,ם ז.גרסינן . 1,1,11 י.,.וסץ ס:. ונ,6סי1

 'ש . אסר שהוא ב"מ1 61;" 6ס,ר סקק נ,6 פ0וה סס61 הדולבקי שעל טה ירים פישוט בתוךאסור

 הג;כן 3יין פישוט שנתנו כשם ששת רב בשם א"ר כן ולא ירים פישום בתורסותר
 ,נ"1'

 'מ0י
 שהויה ס. יש ב:אה ס(,

 :ן ו;י מ2 ס" ג סזל::)קא ]ינעי. על דאמר מה מפני אלא נמך לחן 'רים פ.שוט נתמ כך לטהרות'רים
 : :ה 1.ן.ן נרע 0'נרע "י שן)"ו יל יי6 ובלבר מותר הרולבק' שעל ראמר סה ירים פישוט בתוך אסורהשולחן

 סימ"
 ננסע נל לי ששעגו ס"ן6 סווסנמר' מג 6 :צ, טשובשת שהיא לי ונראה בספרים הג'רכא טצאתי כך ירים לפישומחוץ
יה:'; : גו0 )0ק) ון'ןמפיס השולחן שעל הג'רמא היא כך אלא לדולבק' השולחן בין הפרש אץשא"כ

סת בחזקת הניח אם בטתניתין דקתני הא . ידים ליפשוט חוץ אפ"אסור

 אעפ"י טהרות מעונין ופועליו חמריו שהי ריי כרתנ"ש ואהררו משתמר בחזקת רמי היכ' בגמרא לן איבשאטשתמר
 טהן עינו שנתעלטה כיון אחריכם אבא ואמ לכו להם אטר ואם . טהורות מהרותיו ממיל 'תר טהןשהפלינ
 להם לבא שיכול כלומר עקלהון דרך להן בבא רישא ואמרינן מיפא וט"ש רישא שנא מא' ואטרינן טטאותטהרותיו
 אחריכס אכא ואמ לכו להם שאמר דכל סיפא קתמ ואפ"ה נגע' ולא וטירתתי בו ל'והר 'כולין שאינן עקלתקדרד
 עינו שנתעלמה כל ולשכך . אחריהם יבא הם שהלכו ררך באותו אלא עקלתון בררך ינא שלא דעת"הוססכא
 שהוא הוריעי ואם בטתנ" טדקתנ' רהא משתטר חזקת דטי היכ' להו מיבעיא קא טאי וא"ת . ונגע' מירתתי לאסהם
 פתוחות דאחביות ז'ל הרמב'ן תירץ . מפליג שהוא הוריעו שלא כל הוי טשתמר דחזקת םשמע אלטא אסורמפליג
 אע"נ הן דפתוחות דכיון ליה סיבעיא קא טאי בסמק-.וטעמא למכתב כרבעינן טותרות הן ראפ.לו ליה טיבעיאקא
 ומסקנא ליגע הוא ויכול הבעלים שס שאין לפניו הררך רואה הנכרי והלא מותרת אמאי טפליג שהוא הוריעודלא
 בשנתעלש אפ" מותר טפליג שהוא הוריעו לא אם דמתניתין ככ' הנרי ככל דקתני הא פיע ויפה עקלתק דרך להםככא
 פתוחו'סותרות ואפ"חביות טהורות טהרות1 סטיל טהן"תר שהפליג אע'פ רטהרות בברי" כרקתני נמי עיניוואפ"מילמהם
 וכל השולחן שעל דלגין דומיא קאטר פתוח הרולבק' על ולגין הדולנק' על לנין והניח השולחן על אוכל דהיהדוטיא
 שאף בטתנ'תין דקתני ושתה מזונ לו כשאטר דהא עור לך ותרע מותר רולבק' שעל אפילו ושתה מזוג לו אטרשלא
 . טח:רות הרולבקי שעל פתוחות אף סזוג ל'ה אטר יא אי ראלטא אסורות פתוחות קתני הא אסור הרולבק'על

 שחזקת טפני מותר 'ושב ועו"ג פתוחות שחביות אעפ"י חן לתוכו כונס'ן ועו'ג שישראל פרואר בתומפתא קחנ'ובהר'א
 דכולה לכאורה דמשמע ויסתום שישתום כרי טפליג שהוא הוריעו ואם רטתנית'; סופא דגךעי והא .המ'טתטר
 כד' שהה אם אסורות מתוטות רחכיות אע"ג טפליג שהוא הוד'עו ואם ה"ק אלא היא לא . מירי בסתוטותטתניתין
 לגמרי בפתיחות דאי בהן כו וכיויא עץ של פקק בש.ש רדוקא טשטע רטיהו ז"ל הרטב"ן וכתב ויסתוםשישתום
 מביות להעניר ארעא אורח דלאו טשום קתני סתמא דמתני ואע"ג ח"שינן בהדיא ליגע ויכול כתפו על שהםכיון

 14 בקרון יינו המניח כגון דמתניתין בבא אירך אכל טעביר דרוקא ורא' נראה ום"מ פקק שום בלא לטקוםטמקום

 . הרולבקי על דלנין דמופא דוסיא קאמר לנטרי בפתוחות דאפיי ורא' טשמע בחנותו נכרי המניח וכןבספינה
 נמי מעכיר אבל נטי פתוחות אפי בחביות ליגע רשות לו דאין וסשנה רכחנות כיניהם 'ש רחלוק ז"ל ריאכ.ד כהבוכן

 טליא בתריה אז'ל וישראל כובא דארי נכרי ישמעאל רבי בפ' רגרם'נן ליגע הוא רקרוב יגע שלא כרי סתומותדוקא
 הורירה שמא דחוששין ז'ל הרב ומ"ש . הוצרכת' מעט לנוח ואומר כו וננע מכתפו הורידה שמא משוםאסור
 יכיל כתפו על בעורה הרכינה שאם כך כל חסרה שאינה בזטן דבריו וראי נראין חסרה בשהיא אף לאסורמכתפו
 איתא והכ'ן . רטירתת לאחיישינן מכתפו אא"כהורירה ביין יכולל'גע כךשאינו כל חסרה הא אם בואבלליגע

 עוברא אתא לסקים טמקום חן כר' ישראל עם טעבה- שה.ה א' בנכרי מעשה שטואל רב' אטרבירושלמ'
 דטרף חסיות אפילו אלא מלאות דבר סוף לא זריקא רכ' אטר עוכרא הוה בפתיחות אטרי וא(ר אכהו רניקוטי
 לררכין ריכול היכא כל אלמא י בירו ב"ן ונגע החבית שהיכין ער בכתפו ביין טרף פירוש י וחזר ביריהו%ע

בעורה
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 סס'6 6מרען ס6 נ0ג סס עוך . סלוז של וסיהוהג,ע
 0סוג.0"

 "ירימ מסמ0ס ומסוס מס,ג'ת6 ססי6 ר6מרי1ן ס6 נמג עוך ס6 סג,30 אכ(ך : ,גר
 6מר וימי ר3 "60 ני ")מ(ר 3רגי י1חק רג' "תר ג10.ו, סס;ר גני0 ט;0;, 'סו6! ס, ,-מ 7מ' ו,6 !יחס נ?ו ,עסי הש.;תננס
 7י טגס,"נ ג';ן יסהס גי לי .;ן"נ יי. סן יאפ'.ו .שוא. ש.21ה

 ססת6 6נ) "ס,ר סיין סגית סת'ר0 לס מסר 6ם ס6 113 6ס,ר גנ;ג ;00ס 61';1 ג0,ר סייגו0 )1 'ס ססעו"נ ;יון 56י20גייימל:עלו מ00ח סמירמ 6)6 )ס מסרס ל6 1"תרס מורס5 גי ס,ס ע31ו6 03,ר 7ר 'סי", ג10י,
 "נ, לו ש אג. . -1שי1

 6)6 )כ מסר ד!6י"מר':ן סמ,ר0 6)6 !1 מסי ג6ןס,"
 3גי0 )6 ט'יג01 ,1 "'ן מ00מ דףן שי1 קל,טלוה

"(1 
 יס'0 6 "'; 3)גי מקס" סמיי0 להורירה אכל (,11!11!1י1 י4יי1ז יף"י ,י4 _..4ף

 ,יסי61 - ס "4יי צ)מ" ובפתוחות וא'ת דמירתת חיישינן לא 2צ:ן ::ן:"נ5ן!"מהצ:2'"יי:1:'5
 )סרט !1 ,ייס ע"כ מוהר מפ!ינ רואה העו"נ והלא טותרות אטאי הוריעו לא נ:י סס;'0, !יסו6, ('! 'סקג נ3ע, תיצא "?.1שס1:נו

 הירי 6פ'.ו 6!מ6 )ס50ס סמס00 ,י0ט ע"סיב מל.י נב1ע:ס
 7עא0 %ין 4י3סיזס" סלינע , יטנע ולסה ארם שם ואין לפניו

 !נג' ג0הוח ס,6 הס,נ מימי"ג אחרת דרך שם בשיש ררוקא בגס' אסרינן ן_א(6 י6 בו מ1.;ע )סנ;ראימ
 יסיה י' 6'ו ס,6 "ףי,"י הכ' לאו הא . אהריכם אבא ואני לכו להם . ,גן,ש )סס 6.1מו, ,י16"0ר,ס אחר חיהם א,טי"ה ף גס ג. י ן - י - סג;'סססמ6 סן גו6גנ;ג ;ח(ס ה." שאי'לןרהאהי' ,נ"י' תני גמטסי .'ס ,ס,ס חיס אסר וכי1יא ,וילחוז ררר ווליהם לבא "ן,מול 7ס6 מפה5 סמ'י0 6,6 ,1 5סי . גגנב נת5ס י"ו:ובין

 שם שישוא
 א

 ס(ח"
 6י6 יית'0 סי'6 :ין ססי'כ" שם היו שאם אפשר הזה הענין ולפ' . אסורות "!6 מ0!'נ טסו6 מו7'ן 5~מ ןא

 ג"יק 2:הי:4.:::נ
 ס:1" זמי

 י6ינ, סן'2ס,י,.ס':ג:ץ מהם אחר שיכול עו"ג פועלים שלשה או 4שנ'ם : 5))1 ;01ן
 ,עו"נ ס.;ר"! 3(יר "י" מ,0ו לישראל שאפשר העקלתון 5בררך לסתכל ויכו7 יי 5יעהתיסלא

 . 3" 'ס ן ' והשנ' טסתכל שפאחד א' כדרך הדרכים כל חזרו שריי אסור בה לבאי:וג"ן:2::
 טי_

 חמריו היו דקתני הברייתא סלשון לכאורה כן נראה שאינו נוגע.אלא 'ר, ע. למ,נו,גו.

 ואוקיסנא אחריכ4 אבא אנ' להם אסר בשלא מהרו רטם בפועלים אפ" דאלסא טהרות מוענין ופועליו 2:ט"ציו:י
 וכן . הפועלין מטספר יותר הרבה עקלתון דרכי שם שיש לומר ורחוק עקלתק דרך להם כבא חיו י?נ(דג:נ

 נכרי רטנ'ח למשטע איכא הרלובק' שעל דלגין ומסופא חבית דמעביר וטמתנקקין , וקרון בספ'נה ?ן:יש~ן'""י:"גין
 אם דקתנ' והא . מותר החביות בצר עומר עו"ג נטצא אפילו בספינה או בקרון יין מניח וכן בחנותו יוי יענתשיילק

 ז'ל הראמד פירש . וכו' שישתום כרי טפליג שהוא וורקו ן יו%ש:ער.שושאל
 ררוי

 בה הפלגתוויש טקום בשהוריעו
 נל ישהה לא שמא דטירתת' אחריכם אבא אני להס אםר ואפ" מותר רור"עו לא אם אבל הזה כשץור :עקנ::2:ך
ם *ם שיוכלו י שם סל,ננס ה.;ו.גש 4  טירתתי ושעה שעה בכל ט"מ הרבה שהה ואפילו ולסתום "תוה או 
 אם אחריכם אבא ואני לכו לה אמר שאם אמרו מררות שלענין ואעפ" . את'  השתא ,טטא השי ניתהייש

 לינע יכול עין רבהרף באוכלין נטי וא' פתוחות בחכ'ות התם ממאות. טהרותיו מהם עינ.1 נרועלכן דיא12:א:2יה-הף
 . הפיצתו מקום הוריען אא"כ מירהתי רהותי ולר1עייבש ולסתום  לפתוח שצרק- 5תומהן הביה( אכל :שתל שלו?נ"י

שט
 דמיטר טותר ונניב וסתיסה פהיחה שיעור הוך עליהם שיבא את-ת ררך שם יש אם בעייר,ען ואפ,לי

 ררך דבאחקו דעתייהו מטכי הכי לאו הא אחריכם אכא ואני לכו לרס אמר ובשלא כא הוא עקלתק דרה שטאאמר
 ל1 והלך בספ,נה או בקרון יינו במניח רקתני והא מהרות גבי בגטרא כראמרינן עקלתק דרך ולא אחרירםבא

 הוריעו שאם לרחוץ למרינה נכנס שהוא הוריעו לומר לישנא הא' כ' הכי נקט רסש"ה דל רראכ"ר פירש .בק8נדריא
 ויסתום שיפתח כדי הסרחין ורח'צת הע'ר בכניכת שיעור שיש כיון אטיר בא הוא ררך באיזה ויר"עו לא 4פיבן

 אתי השתא דמרתתי מותר הרבה ששהה אעפ-י לרהוץ שהלך. הם 'דעו שלא כל4נדריא כשהלך אבלותנוכ
 בין ונינוב וסתימה פת'חה כרי שהה שאם לס'טרא לאו מותר ונכנס יוצא בחמת בסניח דקתני והא . אתיהשתא
 חנותו להניח הבית בעל דרך שא'ן נקט דמילתא אורחא אלא מפליג שהוא ויריעו שלא ואעפ"י אסור לכנימהכנשה
 ראשונה ביציאה והפלינ 'צא אפ.' אלא והפ4'נ 'צא ואח"כ ונכנם ש.צא לס'סרא לאו רקתני ונכנס ויוצא . ולהפלינלנכרי
 הוריעו שלא כל בחנותו עושה שאדם כררך וליכנס לצאת אלא, זה להפלינ יצא שלא נכרי של רדעתוסהזר
 ובסתוטות ל'גע שיכול כל בפתוחות אסור הפלגתו טקום הוריעו שלא אעפ" ושהה שטור לו שאטר וכל . מפלינשייא
 מעמא והחנו אסור שמור לו שאמר או הפונרק ננעל השוכר כפ' וכרתניא . ותגוב ויסהום שיפתח כדי ששההכל

 מהדר 4א דהמניה רכ'ק דעת.ה סמכא הכית שמירת לו ומסר כו קנמח דכ'ון טפל'ג שריא רוד"ץ שלא אעפ"ידאסור
 מפתח לה רמסרה ,מסוכיתא ההיא התם נמי דגרם'נן . מליגע נמנע ואינו פתאום עליו יבא פן מת"רא ואינוע*ה

 שטירת אלא לה מסרה לא ואמרו מררשא ב' הוה עובדא אטר דימי רב כיאתא בראלעזר יצחקלנכרע(א.ר
 מ'רתתי רלא אסור היין הבית שמירת לה מסר הא מפתח שמירת אלא ססרה בשלא דוקא אלמא . בלברספתח

 שלא טותר היין הכית מפתחות שמסר אעפ"' מטש המת שטירת לה ססר שלא רכל דינא האי שטעינן נסיונגשיטבאן
 הבוז שמירת לו מפר רלא דכיון מותר נמי מפלינ שהוא הודיני שאפ" ומסתכרא * מפתה שמירת אלא לוטסר
 * המקום אנשי כשאר והשבים העוברים מפנ' לבוע עת בכל מליכנם הוא דמתחרא דעלמא כאינ"ם הואהרי
 לפתוחולהסירכלי כרי שהה אם אלא לשיתומא חאיש רלא כרשב"נ ק"'ל דמתנ' ורבנן רשב? מחלוקתולענק
 מתניתת במוף דתנן כוותיה סתמא ותנן הואיל כרשב.ג הל' רבא אמר בגטרא עלה ראמרינן ותת"בש ולסתוםהמגופ'
 שעל אמור השולהן יטעל ו'צא והניחו הדולבק' על לג'ן השולחן על לנין לפניו והנקה השולחן על עמו אוכלהוה

 כר' סתומות אסורות פתוחות חביות י אסור שעלהדולבק' אףמה ושותה מוזג לוהוי אטר ואם , טה:רהדולבק'
 ואח"כ טחלוקת השולחן על עמו באוכל וסתטא ותנות וספינה בקרון כרישא סחלוקף ווו"ל ותנוב יגוףשק:פהח
 ה"ן ב"ן ליגע שיוכל כרי ששהה כל בפתוחה( אבל האי סלי דבע?ן הוא ככוומות ודוקא , כסוש הלכהפ(ם

 .אסהר



 חשף ית 111 נן הבי? סשמהת נמך ייןצנו%יני הביתבדק
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 מדעת
 ה" יצייישע2:י;י צן ש:טנן%:; ליכנס יכול אינו באבשראל פילו

 'יף'לל'ן:ין"י"""":2,'
 "":י

 -ייזהנ':'י;ליייי'י
 'ךי"ן ]; ת "ו.ין'י ':וי,י',

שש צ 2;יוי.1:::ה יצ מ ג י?'י )ט5י" מררקיא אינו כן אפ" לו פותח כרחי יעל מלענס %%יי שיטי(גףנ%י 1יי%ינ%ן אמ 
 (ין'"ך,יון((.'י,:וצוי'ל"ן:::; :יבי-ן.יי']',!"י

"5ן %ש;"

 ,'ויי:יי
 ע(ן 41ן מפיי3 ייהיא היי'עי ייא חצי כאהזיי יי י"ש:ייאי 3 אע יבייעא %1ט1ךגו(2:2:::ן שפ ז:1:;ע.::ין.%:ג י ך:::ן ןננ,י

 מעל,ם הנכרי נעל[ וחות ספ'תחין בת ישראלרר אםדקחנ'
 ' ש:איט נ:י ::יהן

 :: ::צ'וינ% גרסינן , זקן ההיה שכבר לרבריו לחוש אנו בתוכווצרוכץ נותן שהקץ ממש כבוה שיעוה לו ראיןרוהס נמ :::::ב':::'י רשנ' "ל וא"נ * חצרו לפעמ'ם לנעול הוא עשוי בחצר דר העו'נ שאף דכיון מחוור ואינו , היאבפניו
י'השק

 מ4ג:: :יגת:זי חמרטץ לכוליה למיחזי ומצי בעיר,הא ביזעא ראיכא לייוכגק חזי וקא כעיל'תא ויתיכ 'שראל אתאאנא
 מכ .ש:2 ל:י "% ונכרי רישראל חמרא ביה והיכ רהוה אושפיזא רייא * אסר גיסא ורהאי גימא רהאי הכי לאוהא
ט"יט כחביותואפילו שם ליכנס רשות לוק רלית רכיון שרי הכנימה על לאשתמונף ליה ליחאי

 מטמות בין פתוחתן נין סלחמה בשעת לעי שנכנטת בולשת השוכר בפרק דקתני כבולשת רהו"לפתוחות
 %תפים רלא דאע"ג בחנות נכרי לסניח דמי ולא אסיר חסרא לאשתמוטי ליה אית וא' * לנסך פנא' שאק לפ'מותרתז

 לנסוני דמשחן רלוהחזי מיי ולא עכטי "ש רהתם שרי חמרא ואפ,ה שם נשאר החנות כעל מרעת רהא כגנבבקק
 הכניסה על מירתת דלא כיון דעייל לטה למה לא דאי נכנס דלנסך לרבר רגלים ברשטז שלא שם דנכנם הכאאבל
 מותיכ דקא דברייחא רוסיא אחריו בשטל דוקא פירשה ז"ל הראב.ד אבל * אמהי היין נג'עת על כגנב דמיתפשאע"ג

 יק1444
: ל"סדיצ לי

 ראיאמר כ ב' צלויי קל "2ראלשמע ועו"נ ישראל וא * לנמרולא
 ראין .ינו שותה בשהעו"נ דוקא ז'ל הראביד פירש אתי והדר לחמריה ליה מדכר השתא אמר שריסיסרחמרא
 השתא אמר דמימר הוא משתסר רבחזקת מליגע מת"רא הערג ולפיכך 'שראל של ביינו ליגע לעו"ג רשותלו

 ג:נ:י"יי"%ן צמהם?"גובילשג:י%יג"גקי4;ח:%
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ע נ":ה"4ש"ןש'א" 1111שמ41ש
 עינ" 2: גננ: פחהו 6'ן '5סי!, 3חגיית הסח ס,ך ,מגן ךס"61! ,7גי6 61'ס גאותה וחס"שואליס

1:ן5קןניונף% ורג'חו סךו 'צ'אתו בימעת א"אי"יו'.חז 5 ת:מ :יני לי,
 ע'י.6'ק !ו3רי, יה: י37'6מיחי דכל: רלשש"% גג,'סי ס" ט';, %ן"2ך,:ש,עשיתן,ןך,ין"גנ1

 טי'1 מל7 05ש%4ין שסרנו שלא כרייינווזוזו-הואואינומתעכב וס:ו6 מעוגז6 7ס"כו ,נטמומעטל.:גס,פל,ץ".

 ,י'ן' ::יןין.וי;י'"ימליירג.תשלי
 'פס:,ע5טס'1

 ן 7 % שטי- םק :::שגלי

 נט נ: י::1בג מידכר השתא אמר מימר שרי חטיא יב" "מי גש וב:במ: ::ךנ%ט:':י:::
 שבתאאמררבא סשום ואי ואת' בחטריה 'י" ף'"!ע יני'י 5ני ,)6 ימוע יק:,ה:2ךעי4

 :הג ו6טר,ון טתהויתק!;ץ"י
 טוהר !.6. !7 ,יני! ההקנ!תיי, בארמיותן הוינן כי ג'ורא אשור לואמר סנגס טוו קן5 סגוהנ מס מ55מ בן.א . ומשפיג.,שב

 .'שייצ ,'ן,עי"י ייו י,יל .,י. י', :;י.":"'י"ן':'. 1ישיי 1:'יןי.;.".'"1: ;6:יט:ץ;ין ס6צ' מינטרי ראי שבתא סינמרי לא קקידאיאסרינן 2י:::מ:'יסהשט, צ, ::גו(:ט:
 ומ61 ו!6 סהס 5":י י'ימ"י"" ל'ה חזי הא טיהא דהשתא הו' מא' והדרליה מ""' וס'י' גי,.נ יס ימ," י,6ך2ה:ןש;:ג

ךןךג;ןי,ינמףונ,ף,ן2: רהא שעה לפ' ב'ה נגע לא דאמיתזל ג'גו ::צש:יגנ"

 'ין'יייי5 עיה1שפ11111הפ
 6)ן6ייפ5'ס עם שמא ומסתפי ?:ךכנם'אצלו ג ייי1:מ'תיהעי סשין יפלי '"" ני "י וך145

 )6ק נס.י,ס קיק ה, 6 ע)מיס מפליג שהוא הודיעו אשלו רבא לדבריזל'נ ס5וסוש: )וגל' "ו= חם ""י עוג1ל
 5'ת, 42סטע!4 טיכר השתא אמר דמשר נימא אסורלמהה דוגעל22

 אז'- כי דהא ואת' לחמריה ל'ה ::ב :גן:ן !גסיין1 כ'ק!
 1 י6ען;:מ,הו מפ4'ג שהוא כמודיעו הוא הרי לצלוח

 4 ה.ינ ס'1-ר"י

 '"". שעוע
 י י י:לן נו2"ן.,"" י

-"' 
4 י  ק ;ק ו;וש, :י":"ת 

סני'סס חטריה אצל נמי ושוכת חמריה אצל רנא דטצלי צרכ'ה רגא ועכיד ו::ןש:ףב:ל

 * אסה- בזה וכיוצא במרחץ לרחוץ מפליג שהוא כגק כאן ,שותן שא"א בדברש בטפליג אבל ךמ:ק: :22,מ:ן
 אסהי ואינו בשתיה אלא שאינו ז"ל הראכ"ד כתב הנ' בכל שאמרו איסור גמראיכל לי צריכא ועוך שעי%ל'נה4תמ'

 הנכרי אצל המפקיר כדתנן הותם שום עלע ואין לשסרו כדי הנכרי אצל כשהפקיו אלא כהנאה שששק ששן'נת
 אפילו שרי ררגא שרי כל כחב ז"ל רש"י אבל בשת'ה אסור הני בכל זל רימ%ם וכ"כ * בפוותיוטו4:2ג2

 שנינו * בבטע ולא ביין שייכהע לו 'ש י בהנאה אפילו רהכא איסחי וכל קאמרינז ננע לא דהא בשת'ה י:ךצ טת:ק2
 הנת כצד פירוש * אסחי מלוה עליו יש אם יין של רגת כצד עוטד שנמצא עו"נ ישמעאל רכי כי2:מ:2(ייגך,'י:

 בחותם ואפלו סתומות חביות אפי ומשמע היק בצד ממש עומד אינו ואפלו שם שועת בבוע .שיאל ןש עימלי"
 * וחותם תח מפ או חהקמהע שגי בו עדשיו אסור מירחת דלא היכא וכל טוחת לא דר" אחר%א

 לרריר פתוח אוצר ההה ואם אסור התעס 4ו מפתח עליו יש אמ נכרי כרשות שהכניס'ק כתומפתאישראלותנש
 בצד עומר שנמצא דנכרי מתני הרא על בגמרא עלה ואמרינן * שומר שישיכ שי אס"י עו'נ שכולה נעי *מותר
 משרש אפהעיקי וכ"ש סתם אפותיקי ואפ" אפותיק' לו שעשאו הץן*כלו' אוחו סלחה.על לו ש"ם ההוא שמואל אמרהנת
 כעל ישראל על מלוה לו שיש אע"פ ממש החן על טלוחו כלשאק אכל מירתת ננע%א טלוהעלהק לו ש"טדכל
 שאין דבל ק-'ם פישומ בכרי סמק- החן בצר עומר ההק אפ" מלוה של ומנה ואפיהנע ננע ולא דמירהת מוחרהיק
 החלוקה חצר השוכר בפרק רנרסינן פתוחות חבעת ואפ" חיישינן לא ממש לו סמוך נמצא אפי בו ליגע רשותלו

 רפנימוע מיתיכי * טהורתע מריותיו אף אמר יוחנן ור' * נסך יק ששה אי% ובערנ טמאות מריותיו אסר רכבמספיס
 לרב קשיא לשם מגעת ע"ה של שירו אע"פ כלים שם ומניח פירותיו שם שוטח חבר אותו ע'ה של חהחשונה חברשל
 לשם מנעת עשה של כשהיו אפי יוחנן ור' רב בה דפליגי ההיא אלמא * כננב עליו שנתפם רחם שאני רב יאטר
 עך'ג של יינו המטהר ישמעאל ר' בפ' "שנינו * וב%ן בבית שחכות לו 'ש נסך* יק עושה אינו בנכרי לכע ואפ'ה *רוא
 זשב שיהא ער אסור נכרש שכולה בעי טוחר וישראלש עו"נ בה ש"צ בעו- להה"ר ר5תוח ובבית ברשותוונת%

וסשמר
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 ע לו ויס י6 6סו סס דומי6 גי,ן ויי6 עליו םחעה6
 .; :4 ק?(! נסיא י5,. )מן)ה גתגו, ,גגר ע"ג ג5,מר 6!6 מ!ה"!ה נ5ף

 ") ן,!נימנסה6'"סל י ן ן , סיגל
 ,,,1,.,,ן,,,,),ששננ2"5א "וטל, י%שם.::גו:.

 יצישה'הההליקהגג' דר ישראל שאין ואע"פ טותר העיר באותה דרים ועכו"ם ישראך'ם וגגר, ט"ג נס!מר ")6גטתטומ

 שש%יי%.: וחותם טפתח בשיש נם,בת:יק חיא:'תפםשוג חצר,ממש ב"יתה ש"י:":ס%ב'ןג,
 1(ע,:1, ;11נו:ש -יין,.ייי :;ל:.::'":יי!. פ:ןנג%: ;ש,י.,ל;,.,1",,ןן,ין שגהיי
 :1י

 1'(ן'ק,ן: יי1"של%ייש11:נ:גק 5ןי'י,ן',.י(ייןן,י
 'ש"י ש. 2ן 1עכב 'כול אינו'או, ו %ישראל בשסכרו"ימע:"מי"שמ

 אם::ני'בו"ו'מ,ן מפתח ואק לרה"ר פתוח פתחו בשא'ז יאפ' ת מלהיצ'או ידי ל מסתגמ :מ' ופ' ג6,מי:6::%

 פתח קתניבה לא סתנ4 ובהא מותר טעהן טמך התקבלתי לו כחבעיי
 תנן דהא מוהר הגת בצד עומר נטצא דאפ4 וימר ואפשר * כן פ4 לא זי שרש"י ואע"פ לרה"רפתוח

 ונתנו עו"ג של יינו והטטהר בסשא נמי ותנן מותר טלוה עליו לו אין הגת בצד עומד נטצא דלעלבסתנית'ן
 אסור הגת ביד עוטד הערנ אחעו נטצא שאילו וי"א * טותר מעהק מטך התקבלתי לו טתב והלהברשותו
 שהרי , בעיני מהוור ואינו * אסהי שם עומד ונמצא הביע על כגנב נתפם שאינו וכל בבית שייכות 4ו שישטפני
 אותו על טלוה לו בשיש דרוקא הגת בצד עוטד הנטצא דעו"ג לטתנ4 עו"ג של יינו דהטטרי מתנ" מיהא ראקההבשו
 מאי הגת בצר עומד בשאינו רוקא דהתם אקעא ואם * טוהר להוציזוו ויכול התקבלתי לו כתב אמ מדקתני כשמואליין

 שיכול זמן דכל ורא' טשמע אלא הגת בצד עומר ואינו התקבלתי לו דכתב לטיבההא חרתי דאוא התם דשאניראיה
 הוא הרי הבית על כגנב נתפס שאינו ואעפ"י מתער הגת כצד עוטר נמצא אפילו שפרעו כלוסר להוציאו'שראל
 וספינה בקיון יינו הממח וכ! בחנותו נכרי דהטניה השוכר רפ' עוברי הני כל דייקי והכץ ליגש הוא ומתיירא כגנבנתפס
 שלא היכי כל בכולהו ואפ"ה הבית על כננב נתפס אינו דכולהו הרולכקי על לגין והניח השלחן על עמו אוכלוהיה
 ואישכתח ועויג  רישראל חמרא ב' יתיב רהוה אושפיזא הריא השוכר כפ' דאמרינן והא . סותר טפליג  שהואהור"עו
 דאינו היבא דכל לכאורה דמשסע אסור לאו ואם שרי כגנב עליו נהפס אם רבא אטר רני ביני קאים דהוהעו"נ
 של מפוושיו נראה וכן , הפונדק בשנעל רוקא התם . אסור החן על כננב שנתפם אעפ"י הבית על כגנבנתפס
 שחכיתע אעשי יין להוכו כונסין ועו'ג שישראל פרחשר גרסינן ובתוספתא ספורש. הספרים בגירסת היא שכך ז'לריאב"ד
 ל'ה אית אי גבי השוכר בפרק שכתב ז'ל רערי ומרברי . הטשתמר שחזקת ספני טותר יושב והעו"גפתוחות

 ויש ז"ל ריטב"ם דעת וכן . אסור הבית על כננב נתפם ואינו להשמם שיכול רכל סובר ז'ל שהוא נראהלאשתשמי
 דרין ישראלש ואיז וברשתעו קלן שה"? כען הרבש לרשחע שפתוח אעפ"י אסור עו'ג שטלה בעיר . לדבריהםלחוש
 ישראל של בירו וחותם וטפתח הרבים לרשוה פרעח ופתחו דר שאינו אעפ"' והילכך שם מליכנס סתיירא אינובה

לעולמ



נקהבא רבקי אך חמ"טי בית הנח אמרת114חהי
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א(קן%ם0נו4
 באותההע,- ,ושבומשמראונננםו,וצאברר

 4ן"וי"נ
 ייי"היי1נש

מ005'5מן:5ק1"ו,-וםו000" שרם  רו1ושדגיוב
 ויס~,טלנ צי" רשית: פ,זיה פ,ן ה דר,ם עיג

ש7 אחך 'ראמ שמא מתירא שהוא "י בהדרש0'7 ת:ש ללי2ט

 בה ררין ועו"נ שישראלים בעיר רקתני והיינו ביין בין בבית בין ש"כות לו ריש כיון כך כלטתיירא שייי:"";ויייח אינו בה דר יחיד' שזה אעפץ בה דרים יצראלם אין אם אבל אחד יראנו זה לא אםטהמ חנ.וח שייסבשעת
 ליה והוה חצר באותה רר ישראל אם בחצר בברייזא וכרקתני בה דר ישראל אותו אם ק,?ני1" שלא נ'וו;טהי~ח

 מפתח אין ואפילו מותר לעולם כה דר נ העו ואק הצר כאחעה רר ישראל אם ומיהו . טשרינותא ::וץ:ה:7,1צ0
 כידו וחותם מפתח אין ואפילו מותר כן נם חצר באותה דרש ועויג ישראלים ואם . בירויחיתם צ"לנ:22
 שספתח והוא מותר הצר באותה דר ישראל בה רר ושהוא עו'ג של ברשותו כלומר ברשותוערנ :2 אנויוה::"ג של יינו בבריעזא דתניא ומשסר יושב שיהא ער אסור חותטות שני ואפ" מרו וחותם מפתח היהאפ"2::%ב4י2?: אחרת כחצר דר וישראל חצר באוהה רר העו"נ לקיצ'ן.ואס בא שאינו וכשומר וסשמר כיושבדהיינו .51ך טא' י"0שיי
 בחצר בירו וחחזם טפתח שאין אעפ'" תני לתנא יוחנן רכי לו אמר עלה ואסרינן . בירויחתקם :י:הין:יב:י:2
 . חצר באותה דר והש"ג אחרת בחיר רר 'שראל אם כלהמר בייי יהיתס שמפתת י אעפ אסה-אחית י::ג"ש2ו'ו:נ
ם רוכלז א'כא הא אמא' אסור עו"ג שכילה בע'ר ריתםגרסינז י:יה::::::  רוכ47ם כלומר בעיירות 

 כרשות ורקילא רסיא הרכים כרשות אוצר לאותו מביתו פחוח חלון לישראל יש אם כלומרוחלון . ש'ג הסב,ב";בהנ י דטיא ריביס כרשות ואשפה יוקק רב אמר לה טחוצה לה שיבאו אחרים לרוכלין יריכץ ואיןכתוכה ש::5 :4ת::..0
 אחא רכ ורבאחא רכינא התורה בכל בהרה*דקיי"ל לעיוני וס%ק כהטה י יאביה '.נ(נ'זדשיי אטיה ::ייא, .:: וסאן להתם דסליק ליה לסה ראסר וטאן שרי וחר אסר חד ורבינא אחא רב בה פיגי פירות שםואין :::1:ויזיל עךבש כלומר רישיה פסק . סירתת לא מעו"ג דהא לא שלעו"נ ישראלהא של או ר5קר שלבדקל2:::נ:ק:4::ך ומסתכרא . משם ץ-אוהו שם יכנם ואם ללקטפיותיו תסיר שעוליןלוןקךביםדםיאכלומרלפי ויקלקלוונטנשיח
 מותר בעיירות הסחזיין רוכלן לה שנכנסץ ועיר . לקולא כרבינא והלכתא . הולא ורבינא *טרא וקוינ 11ג סק~םהי

 איכא כ' אפילו לי וקשיא . וגריח דלתים' לה שיש חשוכה בעיר אלא אסור אמרו דלא וכדאסרן י:?:, :4::מ4י
 של נגגיש'גי"'חה

רו"
 ממקום "ן כדי ישראל עם טעבט- שהיה עו"נ השוכר בפ' דתע סיהא שנא ומאי הוי סאי הטחדץ

 עוברי ראיכא ואע.נ . ויגוב ושחום  שישתום כדי מפליג שהוא הוריעו ואם סותר סשתמר בחזקת היה אםלמרים
 וכראמרינן נגע' ולא סץ-תתי דרכש עוברי שיש בזטן הא ררכים עוברי דליכא בזסן רהתם לוסר ויש , מובאדרכים
 משום מיסנע לא והילכך ישראל של שהיא ע בחביז בקיאין הכל אין רהתם "ל נמי שאנהואי הגעזוה בין אי!טעמידיןבפ'
 עיקר לי נראה והראשון . סט-הת ומבולהו בו ייעין הבל ישראל ייי על יעו דממושי הכא אבל . דרכיםעוברי
 טן הסרורין חטרין בתומפתא אמרו וכן . ננע ולא סיסתפי הניתתז כין דכל שם אמרו נסי חבקע בסעבירשהרי
 'שראלים בשאין אפילו אדרבה לי קשיא עור , שביעית סשום ולא דטאי סשום לא להם חוששין אין לעירר%רן
 מסתפי הערג אף כן ואם טפליג שהוא הוריעו לא "הסמהר ישראל והלא אסר לסה מחזרין רוכלין ואין שםדרין

 שחכות לו ד'ש דרנא וי"ל  השוכר רבפ' עוברי הנהו בכל וכראסרינן ואתי לחמרא ליה טירכר השתאדלסא
 לע'רו הולך שהוא כמוריעו הוא הרי שיצא כל אחרת בעהי רר שהוא דכען י"ל האי.וא"נ כול' סשתפי לא ובייןבבית
 דוקא נמ' וביום , בתוכו לישן צרץ- בלילה אבל ביום רוקא טותר והוא וריקלא וח,,ן באשפה ז"ל הראכ"ר כתכ .ולביתו
 מה זה כענק אינו אם א~ל הרל וטן חלון וטן האשפה טן נראה כולו שהיה או הפתח כנגר עוסר כולו היןבשהיה
 ב6' שאמרו סה על בזה ז'ל הרב % שסטך ונראה , ססש לרה,ר כשהואיתוח אסורידק והשאר מותר הפתחשכנגר
 אמר בדשא ביזעא ואיכא באפיה  ררשא ואחריה עויג ועל חוו'נ רישראל חמרא ס4 דרוה ביזא ההואהשוכר
 דנכנם שאנ' דהתם לראיה דוטה הנרק שאין ול"נ . אמור גימא ודהאי ג'מא דהאי שרי בתעא דבהדי כלרבא
 נכנס יראוהו שמא מיתת לרריר פתוח שהפתח דכל כלל נכנס לא חזקה אסרינן סיטר הכא אבל . אחריו וסגרורא'
 כננד ל"ש נכנסכלל שאינו בחזקה תולין שאנו וכיון ליה ומפסדו ויציאתו כנשתו ררך החלק סן יראוהו אוויוצא
 ברשותו כמניחו דינו אין אחר נכרי של ברשותו עו"ג של "ימ רמה-י- והיכא . טוחר הכל שבצררי! ול"שהפתח
 והוד"עו אצלו הפקירו ואפ" ליה מני וחותם דבטפתח נכרי ברשות ישראל של כיינו הוא הף אלא היין בעל עו"גשל

 רשב"א בגם' עלה לן ואיבעיא . היא אחת ערג רשות כל אומר ר"ש דתנן . שם דרש ישראלים אין ואפ" ספליגשהוא
 וחחשינן אסור אחר עו"ג ברשות כך אמור שברשותו כשם ת'ק ה'ק להל זעירי אמר יהורה רב להחסיר אולהקל
 בד'א ח,ק וה"ק להחמוי זעירי אטר נחמן ורב . בתמיה כלוטר . היא אחת ערג רשוה כל לטיסר ר"ש ואתאלנומלין
 הערג רשות כל ואמר רשב"א ואתא לצמלץ ח"שינן ולא מותר אחר עויג ברעית אבל דאסור החש דיריהברשות

אחת
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 ט1"נ 0ר,גס ניי סחנעוך

 דסג'נ1ת ו1נ אס ;1'ג ,סי6) טי31ס גס:11ס לי 61:1 טו31ס;1"ג ג;'י נהנ ;1ז סס עךך יסי5, 0ר1נס נ11:0ס וי 1ס1"

 סשם .גא :מה ,ק3ן י:: תר13ק [1 וקטתב 4"כ[ך : 1ט' 11ג:כ1 3הר "[!י:ן ס'ס ו1י .1וע הגי1ה61יו11;ג1ס1!מת11סמ"1
 :יו:י: א י ט153הס .סי5,'ס "ס ;תג ;ך סממני ג16[ן 5ת ,סנר ג7, 7גו'ס גו,וס סע'ר מי!ק'ן וגר'11:' מג'ן ו"'11 ע'ג וסטנסר1גס

 א('י1 אלא ;,י %א 15סס 5פסקת ס)נייס ס6':7יך ;,:ס גסו. נס:1)ס 7ייס ס;'ר גע'יסס1!'ן 1ר1ג "חה גסכ1נס 0'גע,ס יה,י,קת!טג.6'מ
 דיגה קי~נה ה.הה 3קמ ;עי: ס;1)ס 15הסס:' גתר 5[!.ון כסר'ן סכ,וס1ר,ג

 שןנ קיגע אינ." :הנץ,ו:;נ:מ ם ט,:ב כרשות כך אםור שברשותו כשם א ה אחת ס5 וסג1וס חגס גמר"[ויק
 אהי 1הילנ'ן הקו1ב 51;פ.' ק)מס ג;1. נע,ו [1 מ1יס זעירי אטר נחטן דרב כוות'ה אסור.ותניא אחר גרנ' יקי"! ימי ל,מ15ו5י

 1יףית י(':י . שג "7יו על' ~טיכ 7"" ס"'ו אחת עו'ג רשוח כל אומר רשב,א . להחט'רהוי61

 כרבנן וק""ל , להקל רבנן להחסיר דר"ש וכיון . רימאין טפמהיא
 :::יע:;:ב'5):זגי

 1:"יפ סשמ;" ן;
 .ש:מ:: "ל :ן: 7!"," ס1,5 61;5"' ס;7 ;מ, טותר בירו וחותם ספתח שיש כל אחר עו"נ ברשות והילכך ,להקל
 תש טת"י"מך" נט.3ך:נ 5מסבג סשועבר שאינו עו.ג של ברשותו כשהניהו ודוקא י וסשמר יושב צ"לואינו

 51' 1,:,;6 77ני5 גמ1יגס 1חז6 יסת5 מינס סי5 הממהר העו"ג מן מת"רא עו"ג אותו כשהיה אכל ל"נו שטהרו עו"נ לאחעולו
 5ס1ם );!.", י' 1::;י ט" סתס 7מה6 "'י53 6סמ,ע'11 עו"ג של ברשהעו טונח הוא כאלו הוא הר' עברו או אר.סו שהוא כגוןאנו

 קסע)גל')ס לית 7יגי6 1י" " ";) "לס עי'[ 7מג אטר אריסייהו גב' הסרא אפקירו רופילא פרויק רבי התם היין,רגרס"בעל
 מחפי רופילא ספרויק מיררעע רארימה כיון אכל מימה מירתת דלא היכא ה"ם לגומלין חיישינן לא לט"ד אפלורבא
 שתר ידים פישוט בתוך ואפילו היין בצד נמצא והוא פתוחות  שהחביות אעפ"י ביין ולא בבית לא שייכות לו אט .עליה
 הגת נצד עוטד שהו ש"ג ששנינו ישמעאל רב' דפ' טתניתין וה%נו ' לאשתמומ' ליה דלטע והוא לנסך תנאי לושאין
 בעל ישראל על מלוה לו שיש אעפ'י היין אורצ על מ*ה לו שאק שמואל ופירשה . מותר זה הרי עליו טלוה לו אץאם
 אם רבא אטר דני ביני דקא' עו'ג ואשתכח דישראל חטרא ביה יתיב דהוה כרכא ההוא ישטעאל רבי בפ' ונרם'נן 'היץ
 דאעו א",'ג דגי לאו הא אחריו בשנעל דוקא דל הראנ'ד בשם לםעלה שכתבע טה ולפי אסיר לאו ואם שרי כננבנתפס
 ברשות שם שעומר התם דשאנ' ז"ל רש" רעת כן ואק באנותו עו'ג מהטניח גרע דלא כותר הכניסה על כגנבנתפס

 דל הרארד דבר' 'ותר לי ונראין לטעלה וכם'ש ז'ל הרמב'ן דעת נם וכ'נ נכנס לטה לנסך נכנס לא אס זה אבלהושראל
 אמר בירה חופיה נקיטא והוה דני ביני דאשתכחא רביתא ההיא השוכר בפ' וגרם'נן . דאושפתא בעובדא שכתבתיוכטו
 לעו,נ ה"ה רביתא רנקט ליהיהא איתרט' איתרסויי אימא תו דליכא ואע'נ שקל,ה דתביתא מנבה איסא שרי חמרארבא
 אחת הו . בוה נטנימ דבריו ואין בקטנים יוקא  שפירשה ז"ל הרטנ"ס כדעת שלא חה . היה כך שהיה מוושה אלאנדול

 נגעה ולא שקלהה דחבטעא טגבה לסיטר דאיכא אופיא דרוקא ז'ל הראב"ר וכתב עליו שהשינ רל הראב"ר שלטיצותיו
 סמש גנב' דהא כננב עליו דנתפסת אע"נ אסור דחביתא מפומא שקלתה דלא שא"א ידוע דבר כל אבל דחביתאבשמה
 ;ן"ג אישתכח מעצרתא בי דנהים אריה ההוא . לחטרא להה אסרינן רצה רוו ישראל דרובא לאו אי חביתא דפתוחכק
 לי,פירוש וחו' אחרי ישראל טשא אנא רטשינא היכי כי נכרי אסר דמימר משום שרי חמרא ה4י רבא אטר רני ביני קאידהוה

 נשםע אריה דקול משום בבית ולא ביין לא שייכות לעו"ג להה רליע אע"ג טעמא להא רבא לי' איצמריך רטש"ה ז"להראב'ר
 משום להת'ר שיש לא אם הכנשה על להשטט לו שיש וכען שם נחבא האריה טחסת כי להשסם מענה לערג לו וישלמרחוק
 דאושפתא וטעובדא נכרי סהמניח לריריה דם'ש תטה ואני . למימר לן הוה בתריה ואתו טשו נמי רישראל אמרדטיטר
 לאותו רבא הוצרך ולפיכך . אחריו ופגר האריה טפחד בשנכנס זה שגם נ"ל 1ע"כ . הדלת גשנעל רוקא ז'ל הואדפירשה
 דמסרה טמוביתא ההוא . ורואנ' הבליס אל ונחגא אנא שנכנסתי קורם אחר ישראל משא אנא דטשינא היכי כי וה"קמעם
 שמירת אלא לה מסרה לא ואטרו מדרשא בי הוה עובדא אטר ד,מי רב אתא גי אלעזר בר יצחק א"ר לן"ג טפהחותלה

 ושהתה מפלנת שה'א הודיעה ואפי' פתוחות חבית שהיו ואעפ"י . בי'ן ולא בנית לא שייכות לה אין מילכך בלבדספתחות
 אסר רב בסמיפם החלוקה חצר השוכר בפ' תניא . המקום אנשי כשאר כלל לבית מליכנס היא דיראה מותרהרבה

 מיתבי . מהורות טהרותיו אף אטר יחנן ורב' . סגעת עו"ג של שירו כלומר נסך יין עושה אעו וגנכרי טמאותטהרותיו
 קשיא לשם מגעת ע"ה של שידו אע"פ כלים שם ומניח שרהעיו שם שוטח חבר אותו הארץ עם של והחיצונה חבר שלהפניםית
 ומניח כלים שם מניה הבר אותו ע"ה של מנמ לטעלה חבר של ננ אומר רשמג ה"ש - כגננ על'1 שנתפס החם לך אטרלרב
 לאישתשמי ליה דאית שאניהתם 'וחנן ר' לך אמר יחנן לר' קשיא לשם מנעת ע"ה של ידו תהא שלא ובלבד פירותיושם
 השינ אין הא דבכי ינ לנבי וכ"ש טהורות כך ובין כך בין לרבנן אנל  לרשב.נ דוקא ואפ'ה טטצירנא קא איטצוריו*מר
 . מנעתשם שירושלע,ה חשע'פ פירות ושוטחשם שם כלים מניח החבר ע'ה בצד חבר של נמ ת"ש לכ4ע. נסך ייןששה
 לגבי וכ"ש טהרות הא בכי לרבנן מהרות לגבי אפילו אלטא כרשביג דאכרי אנא כוותי דקאי רשביג איכא לא רב לךאמר
 'שראלים ואם אסי עו"ג טקום אותו של גנבים רוב אם ישראלים אס עו'ג אם ירוע ואין חכיות שפתחו גנבים י נסךיי!

 'וטמתברא . נינהו ישראלי גנבי חב שריא חטרא רבא אמר חביתא ופתח דסליק ננבא התוא השוכר נפרק דנרסיקפהר
 בפני בשכתה דרים העיר שבאותה ישראלים אם ישראלים גנבים 4ר עו'ג ננבים אם ירוע ואיע עוינ שרובה בעירדאפילו
 רוב אחר אלא כולה העיר רוב אתר בה הולכ'ן ואין עצסה בפני כעיר  שכתה 4רתה הרי 4צהו מפסקת הש4נ דרך שאקעצסה
 שאמרו וכררך ננעלות השכונה .דלתות שאין השע'פ עצטה בפני כעיר % שכונה ההרי ךרים נכרם קצת ש"ם אע'פהשטנה
 בשלהי כדאיתא נעולות טדינה דלתתע שא'ן ואע"פ העיר מבחי רוב אחר אלא רוב אהר הולכץ דאין הנטצא בשרגבי
 הוא התם דמתא חורבא אשטעינן אי וצריכא רדברא בחורבא וחדא דמתא בחורבא חרא התם נטי ואטרינן . דכתובותפיק

 אחר טקום בכל אלמא - צריכא לא איםא אצלה פסול'ן דדוב דדברא חורבה אבל אצלה כשרק דרוב משום רב'גדטכשר
 בתר ואי נינהו ישראל ננבי רוב דאסר בעצסו רבא סדברי טשמע נטי וכן , כננרו דעלמא דרובא י;'ג אז*נן הסקוםרוב

רובא
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 חעשק ',,,ו"י,.לי'ין! יי,מ"" .1'י1ךי."ךן:1,,
 ת 1נ" !"%%~נש,'יי'1.נךי

-  ו':":ב :1("יךוייו:1 י בה:. "%ה%פאמא%%ג% 
ב"'ן':

 'יןנ'מאו
 ו,ג"

 סציאה סשום מחזרת למאי בהנאה ראמורה טאהר וכ נ, ואמך למוצאה' גין גיוסגה ה-ק, 1!",

 דמיתרת מ'סניה ינתז ישיאי דבבא שפ" כף 'עי י לקנקנין אש' יב יי ן מנ" ""ע ן. לג::י
 7;)מ" וונ" גמנ ג',') י'שיקצ,ן::י,:ך? אלא חותם כתוך חותם אטרו רלא ועור . פשיטא לט'סיא טא' חהקםבתיר ו6גשן:; ::.'סי':ג :ן:י:2פפ'

 וא' סירתתי נגעי דאי יךו על ששלח או אצלו ט"חך או נכר' אצלבספקיך
 מצאה אם במציאה אבל כננב יתפסו שלא כרי וסותמין טורחיןפתהווסתסו 6"י "1י ,6 6הי "ס,מ6 מוק. ,שק ;:גן4:יי:'%מ4:ןן

 מותרת סתוטה שהיא כל ורא' וסתסיאלא וחזר מרח לטה ונגע ופתח נכן-י ,"ק"ויי 6';" 6גת' 6'ח6 ן6ס שסא דושש'ן .אסוו.ן
 גוויש נהם ד',ד(

 )י,נ6 1"הוס
 .'. 7ס''"

 יקירבא ן:::גאייי'תא ::יץ4 אחי היי :: ן::::: :: צנ ע~מע1:ל, כשעת לעי שנכנסה כבולשת יהרל פחחה ילא טצאה לאי-נ[ן.א "6"י -
 י. . ע ייייהבסש.

 סוחרת ישראל שרובה עק- כנגר אסורה עו"ג שרובה עיר כגגדנטצאת 1

 איתלהו רכ"ע לא טיפולי קא חנינא בררב' ליסא אתא'. דקירהמהה,א % בי ו יש י ני ' מ החמיש'השער אימר אסורה ישראל שרובה כנגרעיר נמצאת אפילו אטרושמואל בחו תוכדיני
 ססוגי מיק גרמינן י ג;ייינה י,י,%"יי

 אתאי רקירה דטהא איתא אם סבר מר ט'פלני קא בהא והכא חנ,נא,_רב, ""פן וק,
ן :ו.'הג'צ:עי

 דלמענב התם ואטרינזשאני רובא בתר אזלינן רטוכח בקורבא ראפ" ולומר חנינא כרב' לה דסבר משום :ג::";;;ג יגט לימא רכא שרייה רערלה בפרדימא ראשתכח רחטרא חצבא ההוא י באשורי כוותיה דהלכתא כרב :: ילן גו:'וש: וגךיל . ואתאי נקט חריפתא ושטואל,סכר לה טטבעי הוי ופשורי עקול' "יי
 ישראל של בכרסו עת שנמצאת חן של חבית כוותיה.ורילכך והלכתא רובא בתר אזלינן רמוכח :"ינ:מים(יק
 סביבות נכרימ של מהם רבים אחרים כרמים ויש לו קרובים סביבותיו ישראל של אחרים כרמים ויש ~ו:"('יי ש"יאמי

 שם בשאק לוטף העזהוא"צ ישראל רשל רמוכח קורבא ראיכא ואע"ג רובא בתר דאזלינן אסורה ישראל טשלרחוקים
 להקל עבר.וה"ה לא בגוויה ואצנועי ט'ניה דלסיגנב אסרו שהרי בתוכו טוצנעת שהחבית כרם אותו אלא ישראלשל
 רחוקש אפ" מהם רבים ישראל של כרסים א.כא א' עו"נ של אחיים כרמ'ם שיש אעפ" עו"ג של בכרמו שנטצאתוכנון
 רגי לאו הא דרכים לעוברי מעכר שאינו בזה וכיוצא ההרם בין שישבין והוא רישראל רובא בתר להקל הולכיןמהם
 אבל בהם מוצא להוליך דרכים עובר' שררך קנקן או בקבוק בשהיה דוקא מיהו נינההואלא עו'נ דעלמא ררובאאסורה
 זי,י הנהו . בסטוך שנכתוב וכסו ררכים לעוברי לה חושש.ן אין בהן כיוצא דרכים עוברי של דרכן שאין גרולהחבית

 להו שרא ישראל של רקרובים "וסשום חנינא ררבי להא לה סבר לא לימא רבא שרינהו קיפי ב' ראישתכחדחטרא
 4ה טרחי קא רחוח ולאו נינהו ישראל' רשפוכא' ררובא התם עאני לא ופרקינן נינהו עו"נ רשפוכאי ררובאואשנ
 חייבק בפרוזרוד הנסצא דם דתנ' חיש טרר' ש"ט סינה לעיל ראסר הוא גופיה רבא דהא ס'ל חמנא כר' רבאדוראי
 ישראל דשפוכאי נררובא רוקא ריומוהילכך אחר הלך וקרוב רוב התרומה את עליו ושורפין מקרש ביאת עלעליו
 אימר זומרי אבל רברבי זיקי ה"מ נמי ישראל' ובררובא להו רקרובים רישראל ראיכא ואע'ג אמרי הכי לאוהא

 : רוג,עי  השער נשלם : סנחי הוו באכרורי איסר שרי בהרייהו רברבי איכא וא' י נפול דרכיםטעובר'

 החמישיהשער
 : נ1,ק גר 1111ק ,11ק וין וס עס 1":111 . ייןס, חגתס ס6ר גח,ך נסך 'ין ס1 תניס יגק - וגרים וס6ר קמש י,ן 3ץ 3'ק יין גין יען 11"' 3הער,נה ג'ן .ען גסתס ג'ן נסן ין :! העתנח,גריני

 לתק-ווץו מדד %' . אסור יין עכבת בו יש אם ערג של צלוח'תו לתוך ומרד טשפך נטל השיכר 'ב5'שנינו



*__,מ ךאי".'"::2יי*מיק ם "("',:1 נ:תינשי~'ן'ך,':הו,:,'יין"י,',ו:וין."ע  
 88מ188ם , יו י יי

מ ןן"ונ מוי""1. שש181!מ88 מ  נ::ז"שפח 
 מגויסו ליט % )לי י)' סף4,"יג כפם "טראל של אסרר[ שהד'חן אעפ"י עי'ג %' ג% מס )סי 5גמטי,גק

 נול
 וס5גי,5ס, "מר, מג:)ן י" 11::יצג יןעשיפ'1;ןשןשש סנר שיא אע"..

מגנ ו בהנאה רטוהראזא' ל   טלי'יל'1:'ו, ם עייגתינ:'לל:1 י מזשש:יייי*ם שגנש 'שן:ש"ן לן5לן::ש;;מנינ;;ך'ז";" % =: ש ע,:שיוו ים יןה:ייקיוי",: "ן י. גוי. :נ::צ ו י,*,פ:מ נ.י,י,.;.,ייייו(,,ןי%ין,ןן,; 
 %ה(פ1שיין3ע: ";יג :י: 'נ :י,;1:ג!;גשנן"
 : מס1 61,ט גסיס סס;יט )קי,ס מגמסו י5ן יגר ה) סו6)יוס
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 4%ען""ן ם:מייפעת;": ש ו,,וי,י '"יכ"י..%ן.1
 נ "2 5אי
 י, ,,,:%ו ןןה:שנ4,::ויי 5 (יי,י !יממא

 ,:;י
 גטס :מ ץ "יו א ינטל1

 7גרסיןימ6ק,4ען6'
 מברייתא עליו מקשים יש ומיהו * להו סשסע יין יבוראי ניזניי דאלסא "סס

 5כשי"י1
 קושש ואינה בסשהו אמ" דאלמא ' שהו בכל ווצמרת אסורה ץ ,ו ס'ס )ס'נ 0ו41סך 'ק ,ססג'י שאעו כט,

מ %')י ש[ !וטשממף  אתי4! ב"נ כרש דלא דלכ בה נודו טלרי לאו דחורמם דבריתא 

ס %= ש -י21 דרשב*ג רבק דאפ" נמי איפשר והלכך כיתיה וקייזל טיפה סן%תה גןךנןי 8 טך ו'ק . ננמו6 מקומו0 גג"ס אלו יבףס שא',שא,טי % - י פי י4יה"א עי "'   * בטינייגבמיי ככיה"ימיייולט" יאטי 

 ן(לה ::י:ניקי:ר ;מננ:ןןן..:ןל.יי.: ידיו.יי,,,,!ע י; ,.:ן..,, ,י,. ם נ:; ;נ1ןן% :;מרו %פע::ין עמי ,1י ,ן%;'גיי-ן11
% א אוקמומ  סשהו אלא אימ אפי' ממש אבלבטמשו סמשו בטעפוולא אלא טח.רהתם 00%יק6טר ק 

 דלא הז "ק נסתם שלהז ונודוה נכרים של וקנקנים םאהי לר' ליה סודוספ
 כרי ער בו שמכנימין ביין רקנקן פלימת שתהא לוסר הוא ורחוק . ינן וראי העו'ג בהן שכנמ ומדות בקנקנים רוקאאמרו
 "נן סתם של תערובת אפי דלרבנן סשסע דהא בהנאה לרבנן אפילו נאסר שאיכ ועוד בששים שזר טכרי טזר בושטזא
 הוא טידי רוזם וכדאמרינן זהי ושקולו אקדיסו סמוהא להנהו רב להו דאטר בההיא וכרטוכחברויא ברגאה4צפר
 בסתם בסשהו לאסור מקפוסקים כל פפקו וכן . לא ביין "ן אבל בחבית חבטז כרשב'ג הלכה רב אמר הא לרב אלאפעמא
 בשנפל אם שר%א בכל אוסר ענין זה באי נבאר ובסטך . יינן בטזם ואפ"  שדי גכל שאוסרק דבר עטא סה חזי פוק ועורינן

 בהנאה אוםר שאינו נראה ז"ל ריאב"ד כתב . םעם כמתן כטיס יק איסור להוך רוושי כשנפל דוקא 4צ ווחר לתוךא"טר
 לוסר אני קרוב מעט "ן בהם נתערב אבל %צתו שותז אדם שבני כדרך המים סן גהונ היין שקהא נמינה כדי ט נתש-גאא"כ
 אין בפרק פירשתי וכן . בהנאה מותר ששא בכך סםופק איני ס'ט . לפגם מעם טתן ספנישההש מחזר בשתיהשאף
 נותן שה"ן דכל ואמר דל הרב בו שחי שנראה נכתוב בחבית וחבית ביין יין גבי ולמטה . ז'ל הרב ל' ע'כנוגסיק
 רגןשית טן עליו ש"ט שנ,ל מה ונכתוב בהנאה אפ" אגצר ההחק ע"י ואפ" ידו על לשתיה ר4רק הסים ויהי במיםטעס

 רב אתא כי השוכר בפ' גרסינן . טים חלקי בששה בשנתערב אטר אינו בשתיה שאפי זל יצחק רבעו בשם נבארובסמוך
 יין דחנן מסקנ" עליה ואקשינן . במל ראשון ראשון כולו הים כל אש' לבור מחבטז 4מך יין הסש-ה ייצן אם'רדשי
 רקתני טפא וכן , איטרא ל% היוירא דנפל ל4 וההד * היקירא לגו איסורא דנפיל ל4צ סאי שרי בכל ואוסר אפרנסך



 ית"י 9ם מהבית נמך יקבדימתורוז
 27 ה:גנ ג:" דקאמר ביותר הגדילו וא"כ רק לבה- ורישא אישרא לגו ההעירא בנפל טלה טעם במתן במם"ן

דהיו.י
 כ= בבשיי"יגגלי ין לבור "'ג כשנפל ימוקםינן ני חיקה- טיא דנפל וסופא דאהיראלמש

 ,)1,(,,,ל,',,ל,,,, %:גצ;4%יין דהגד,וי'בה'הרמ'םמותריםמוחרדאחר כל אפלו לכוי קמן מצרציר ייןנסך המערהאמ'ריוחנן
 9 עייי ס:וייע ואתא והחמי 'צחק רב דאתא דימ' כרב הנרילו אמר יוחנן ור' סותר בחיהר אטר גאשורדגדילו

 ~שגןנע:ע כין היהר לתק- איסור שנפל ינבק האיסור את וםלק קדם לא אגל האיטר וםלקאתאלאשקדם עקז:עגי:: והילכף,ענין ז'ל הראב'ר וכ"כ * כרבין שע לא אביי והאטר ע,סכרא . חיכיץ כדי נ שיהאעד ע ייןש"יי'"עייו והלכתא יצהק רכ דשרי מא' אפ" אסור נאמר איע בסוף איטר שנפל בין בחחלה איטרשנפל ::יי ז:נ :ד: ורבין דימי ר' דשרי סא' אסר 'צחק ורב בין וחכ'א בא אמ אחרון אחר ר'אאומ- וחטצותצטרפו :"ייס"::סיג:ג%: אמרה ר3' אלא אמרה הכ' לאו אמר שר לחסץ כדי באה ואין העיסה להך שנפ4 יומ ושלי
 יע::ש נפל אם אבל הבור ביולל ינ :ל והרץ רש"' םי: רוא'ן ליה יווען .ו- רואין 4ה4ק

%  שגי 
 ,,ן),,)),,),,),,,),, ..ם'למם ע2::ג ראמר כרבין ק"'ל מים של ק,תין שם של ין לתור איטר של יין דנפל היכא דלכ'עהליז"ל
 דכן4ל שאומר מי ויש * שניהם את לבטל כדי רבים דאמר דחוקיה פ" יל והראב"ד . אותו ומבמלץ עליורבין

 ז'ל אפרש רבינו פםק וכן לסוף מש שם נפלו אפ" כמ"ר הםים נפלו אם טהיר שריה כ'ש מותר כהיתרדהגדילו
 כל ז'ל ר'א הרנ שלרברי למעלה כתבנו וכבר * בלבד ז"ל הרא"ה כרברי ול'נ אההה ולאסור מתערובדע נקורלהית כחלב בשר לגבי אלא אטר לסוחטו איפשר אסרו רלא האשור שיעור לחצי כח ואע רובה כחם שגדולבאדוונה

 לאחר המים שם בשנפלו חזקהה אפ4 שעזיר שכן דר"א בפלוגתא פלונתיטהו לשקוסיחדאדהארוהביק
 וכבר * נכק יתר וזה ריחר של יק לתוך ה"'נ שנתערב ומעמא כר'א הזזקיה הרוטה ושל חולע של דשאורוחכטים
 התערובות ביז של שני כשער שם בארוכה זה כתכתי לכאורה קז שכן וכען ריא בא אני אחרו! דאהר פשוםדר"א
 ולענץ * מרובה הוץר לתעי שנפל מועט איסור בבקוור ועוד , התירו באחרונה נפלו המוחרים המים אסלחזשה
 ראשון ראשון דאמר דים' כרב הלכתא דלית שכתבנו מה ונפל לבור שנפל נסך דיין לישנא שפיר את. דבריודלפי
 וכן במיס "ן אבל ב"ן "ן דדוקא ז"ל ר"א הרב כתב בטל נפל נפך דיין טשטע לישנא ודאי  דההוא טים של קיהוןשס
 בזה וכיוצא ודם חלב כגון התהר בתוך הניםוק אימור כל ""נ שנפל טשולא של קיהון שם גפל כשר "ן בו שישלגור
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 -181שם יי1יטי"5ייא
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 (ן4ה,.יו.ש5 11:)יגן,ןבנן .:ן:ענ" 5 ב:גםך; !11
 גו%:': ת:'%1יןןרתו-ת"גן% * מהו בזה זה 'וערבן שסזגן תרומה של וא' חולין של אחד טטתשי "ייציש(% '"' מ"%נגגן:ייל:ע:ך יגוויגו .:ו'"וו;,111

 ')ג "ית גהנ.ת י"ג'ת ומבמלין עליו רבין מש והשאר אינו כאלו חולין של היין את דרואין ליה רפשטואם'קנא
 יחן',%")ס')6"יגזי[ :2צ 2ע.ג תשע חולין של בכוס אלא שוין שע בטסות שפי מי ויש רואין* יוחנן לר' ליה דאיתאווזו חקות"

 ניט,) )ס ו)ית ,עוין ס,"ט אינה שר)ןרוסה ואע.פ בששש הבטלים האשורי כשאר במלבששיסחלקימיםהרומה
ך :ךג;- וכן האיסורין כשאר בששש במלה מינו בשאינו אבל בסינה ה"ס מסאה בפחותעולה  6ייך טסתרי6ן גתקו"" "ע ג)ט ואמור בששש רבנן אמור הנשה גיר בפרק שאמר רבא של במרות'ו שמוכיח לינראה טהסר! ים6 'ט 

 צ בה שבישל קדויה ם ההיתק-ה מינו סץבשאינו בקפילא רבנן ואסוררבנןבמעסא
 ח,יג" גק- נפרק יצחק בר שמואל: וו-' אבא בר חיש ר' טדאיפלינו י תרע הנוד מעםבנותן יק66ש"

 : טלת'ס
 %:ב:אם ק קךך רב וזיב רחם ואמרינן במאה אמר וחד בששים אמר חר שבתהיה האיסורים בכלהנשה
 16)ען וגע)ט6 6ע"ג טיט יקי איטרץ וכל אבא לטה ואמר בסאה דאסר לסאן כרומר שמעתא להא לה ואמרשים'

 % ""ך"""',י," ""ש פיפן'%:נ; נע וננ:נך"י'ללון"יגן"'יעו"
נני האשורים בשאר ליה דאוז ומאן האשורק כשאר טינו בשאינו דתרומה בהדשזש"א

 ולפיק- לי נראה כך כסאה באשורין אף דם'ל משום מינה בשאעו בסאה בתרומה ומ"ד בששש נמי בתרומהבששש
 במש חן בסתמ' דתני והיינו סגן בפחות ולא האיסורין כשאר בששימ מתבמל נסך דיין כוסות דשתי סיהאשסעינן
 שוין בכוסות פק-שה התוספתז בעל הירוע ז'ל "'צחק קרביט אבל . שעדם היינו בכ'מ האסור נ'מ וסתםבנ"ם
 האיסורין דשאר דאע"ג טים חלקי בששה במל הרומה של "ן ליה דהוה מש תלתא חר על פעה כייומצץ
 בהרומה בין סותר לפגם פעם ונותן מ'ם חלרן בששה טעסו ונפגמ שמתפסד יק שאמ מששש בפחות במלשאיק
 מעם בו עיר1 כלומר קאמר לשבח מעם בנחזן בטש תן במדג" רתנן הא פיושו ולפי , האישרין בשארבק



 יקי " 181 מא הבא משסרת נמך ייןנ:ד%יני הבעזכדק
 . אס,וה עג"ס ישל י! יאק רג'1ו י)ך 16ס 51.מ מ5;. הס6רתו ו;,ס, גמקו5ו5 ,גו,גג6ן מ)ס 61תרץ מותר ק).0' "ס!ו וסני ו6:,ן הרומה סל גמויסנגי

 לא א"ו 'שיאל ינפנ: למק וג'ס 7נף ,1",5 )ג, 1651 ו6'ך )עו6 טגקנ ,מג 5%רמר1ש טימ6ת סמ6 גו6 הרי ,ו6י 1סך ,יק 6ס,ר לע,)ס ג:ק4דגסקוס

 י:י י ::י כ5'ס "ן ס;סן 7ג) ג5ג"ו6נ.11., יו"ר5וס ססס'~ינס גרו15') ד6ס:הן 6ע"נ גהר,תס דיפ ייק ןסהס 5פסר 61ס.ר,מי)ססגיף
 ב'ר .שיאל ש. יפת ק'רוה גמו;ר זכק' יט"י'ס5"ג" 61'נ1 'ין מה,רס ),ס נפקה)ח6

 : י,גה:י6ןם מעסו אין מים חלק' ובששה נ(ושבח-. ,,ן : ננרי גמנע61סר
 גש:ךי'יבן'"

 ,"ש" ;יג :: :מ :פ5'נ' ג"גיגהימנס15ט הוא חטרא סברת מי פירות המוכר ב% כראטרינן הואבעלטא ביי244ם ג!: לג;,)6'6קע, "מ5רס נךוהא אלא 'ין מעם כאן ואין לשבחמסק
:2::::סד.יה לטעלה שכהבע ז'ל הראב'ר דברי לוה ו~יובים הואקיור(זבעלמא

 4ל:גי,א;י,יסיי! :ס!'וג)
 וך(ןמ אשי"מ.2 ק)ה6 5ז 5ע, 5'6 י1ס'ס'סימ להתירו הדבר קרוב ארם בני מז'גת טכד' ביחר בטים חן שנפלרכל

 ?ינב: :נ ג: '06י ם , "י ,5ת':5 ע"5'6ע ראשון הרומה של שמרים פירות הטוכר בפ' בבריקתא שנינו .בשת'ה
 שאל ש-ג -ן , ::'ן ג7נך 6.ס1ר 1') גן6סיי,ספ7ימ סעשר ושל מעם כנותן של"טי אומר סאיר ר' טותר ושלישי אסורושני

 הגי" הקדש ושל מעם בנותן שנ' אומ- סאיר ר' מותר ושני אסורראשון
 ב% .4ין:'ל ע ,הר6'ה. נ;ג' שיגה.

::ם:וקייגעק גס:ן ג6'וית קיסט ורסינהי . מעם בנותן רביעי אומר מאיר ר' . טוהר רכיע' אסורשליש'
 לא אטעשר מעשר . מותר לעולם מעשר ושל אסור לעולם הקרשושל

 5תמטמיהיטס:,":ל"
 -~ספ1' שי מעשהתו כאן דמים בקרושת כאן קשיא לא אהקרש הקדש . רמאי בטעשר כאן וראי במעשר כאןקשיא

 9::::י"':י2;;ס ולפיבך . בהנאה אסור שהרי הוא הנוף כקדוש נסר יין לנבי ששטרים שאוסר ס' יש . הנוףבקרושת
% דאף ולהזא בהנאה אמור הנכרי בו גגע אם שבו רב"עי אפי 'שראל שתמרן חולין שלשסרים

~ 
 ך:,ב

 של..ך: :ן.נ שטרים כעין אסורין השטרים שכבר ח"נ של בתסרים מתמר ה,ם הנוף כהקרש נסך רייןלכשתיל
 על אף ס;ס נת':ה:ף חטרא דלאו ניסוך טקבל אינו הוא אף יין ר'ן להם אין אם שתטרין היתר של שטרים אבל הקרששל

 ;ען ,:%י:4 דאיפשר ועור . הוא בעלטא קעהא הוא חטרא סברת מי התם כראטרי בעלמא קיוהא א"אהוא
:ך:יהשא(ט4 אטת שכחבנו ול 'צחק רבי% כרבר' ואם הקרש כשל החסירו לא יין של בשמרים שאפ"לוסר  ו:. חמץ מקיאאעי ומ,מ . לעולם אסור כשטרים שהמתטר איפשר היאך ט'ם חלקי ששה בתוך מתכמל בעצמושהיי"נ
 ורר' יין א,א חוסץאעו הטתטד ולגכי ברכה רלגכי ואע"ג אמור פורתא ומפ' ופלגא תלתא ואתו תלתא רמא אילמע

 ן יב. תלתאואתא דרטא דהיינו ררבא מזיגה כר' בו שאין כל בסעשר חייב אינו חולין שלבשטרים

"י בתטרים טיהו ואלא . מש חלקי בששה בשנהערב אלא ליוהר שרינן לא כוסות נבי רהאארבעה
 יורעין אנושאין לפי לעולם לו חוששין בקורה שלא ברנל בפורצני הטתמר וכן ברנל אלא הקורה תחת נככשיןשאינן
 שאינן לפי ומשובח מוב היק 1יהיה שנים יצאו ולא שלשה ויתן בפורצני טתטר שארם ופעטיס בו 'צא ה"ן סןכטה
 נשלהן אלא חבסים דברו ולא . שליטים עינב גרעינ' שם שצאו ופעסים השם וישארו היין ויצא ברגל הימננסחטין
 חוץ לנכרים כולו שכר אוסר רשמנ בהנאה אסור כולו לבור שנפל ירנ השוכר ב% שנינו . ובקורה ר:.תות רורכיןשה'ו
 "נן וראי של ביין כוות'ה קח"ל ולא שבו יי"נ סרס. חוץ כולו יסבר כיין יינן לוווראי נתערב ואפ" פירוש שכו יינסרמי

 סהזר בחבית חבית אסור ב"ן יין יינ למעשה הלכי אר"נ בנטי עלה ראטריי כוותיה קיי"ל יינן בסתם אבל ביין ייושנתערב
 אסור דכיזני במניקת שקרח ראנררטים וברייתא יי'נ טדמי חוץ לנכרים וטוכרו ב"נאה כלו' טותר ביין אן אפיי יינןסתם
 כרתניא י הוא לחבית וחוזרת מפיו שנופלת טיפה משום רההוא אע"נ בהנאה אפ" דאסור 'שטעאל רי כפי בנס'ופרישו

 אתיא ההיז1 שהוא כל ואוסרת אסה-ה ""נ של שמיפה טפני אסורה שהוא כל משה סטנה ונפלה בטיניקת קרחבתוספתא
 5שסע טררבנן ליה ה"ק בהנאה שהתו- לרבא ישטעאל רי בפ' סינה ראקשיי ואע"נ כוותייהו הלכתא ולית דרשבגכרבנן
 נכרי שננע כל לרשב.ג אף אסירא טיפה אותה אלמא תערובתה כל אוסרת אחת טיפה רלרכנן היכי כילרשבע

 ביץ יין ולעמן . ששכשך יין אותו מרםי חוץ מלו ימכר אלא אסור תתערב בו שנגע טה אחר ביין ונתערבבתן
 הסים שיהו כדי נתערב אם בכרם חן ול ריאמד כתב שבו נסך 'ק סרמי חוץ רנכרים ימכר שאמרו יינן סתסבשל
 אין בפרק חזקיה דאסר יין לתוכן לתת שדרכ! ככבשין הוא ריי הרחק ירי על החן בתורה ידו על לשתיהראו"ן
 לשתיה ראויין יהי במים שכננדו כדי הרבה בו נתערב אם "נן ממתם נמ' כיין "ן והילכך בהנאה דאסורקטעסירין
 דלא רחזקיה רההוא ככשין נבי כתבנו ככר ואמ להחסו-. אלא להקל בחן אן אסרו שלא בהנאה הכל אסר ירול

 וטיוי . שבהו יין טרמי חוץ שכרו חן לחוכן שנתן בירוע אש' לרשב"נ אבל רספרש ריא טתניי נטי וחזקיהכרשמג
 ווערה מב' שיק רבנק טן חר עסי א'ר וחכם'ם דרשביג פלוגתא גב' בירושלסי דנרסינן בירושלסי ול לרב טצאתיסער
 לתבשיל ביק רשב"נ ושרה כרשב'ג הלכה אק אטר וטר כרשב"ג הלכה אמר סר לקיש וריש 'וחנן רי איתפלנוןואטר
 שנפל ד'י"נ חדא לי קשיא ומיהו . נמך יק של כנו% שהוא ספני רשמג סורה האוכל מכשרי בכל אלסא אסורשהוא
 כן בוראי משטע שבירושלמי שסאותה אלא עוד ולא במיפ מעם נותן שכננרו הרבה כו נפל ואפיי קתני סתטאלבור

 'טכר ביק ין אסר בדכוותה אלמא בו וכיוצא לכבשין כיין שטכשירו כלוסר לתבשיל בחן רשב"ג מורהרסרקאטר
 בחבית וחבית ביין יק כרוכלא ואזיל וחשיב בנטרא הלכה דפטק נחמן דרב ועור . שבו ""נ מדט' חו'ו לערגכולו
 ייק ובסתם נסךביין

 וח"
 ועור . לסתום ולא בא לפרש הוא שרוי לעולם מ'ניה שתיק הוה לא לאחד אחר הדינין 3ל

 שמר אימ אלמא תערובהמ כל בהנאה לא%ר כלומר נסך חן עושה שיכשוך וכי ישטעאל ר' ב% דקאטר הוא נחטןדרב
 תערובתה כללעולם

 לא אבל בחבית חבעז סרשב'נ הלכה רב אמר דאמרנן הטשושך.ועור מן הרבה שם נפל א8הי
ק



 הבטע ביק חמישי שער יזמשיעשי בנידן הבאמשמרת 122 השי3,ת
 נסר גמסס, 5ני' 6תר )עי1)י חוס6 התר5 טטס י 6יט ~יו ס"ס אמיהכוחב וט סיס"מי" :ן :0ך י: ג),וק סגל רנרי 3טיג' עה'ק6 חטר5 סס,גר יסרק גרכ(ינו ג1ה1ן סג) יני' גמייג' ע".ק6 ממר6 גסוגי נפ' )רסי1ן שם עוך גו'סע יהוו ש)למך
 6 יני י16 "'ייי'ס יי6 ע"י ימח :: י.מי 'שי י)י:ם

 טטס הי מ "י "ת6 י "י טלמ6ג6'!עגיו'%:ג 'מ"'גי" 'ייסי 'יט

 5יג6 ?5 ,61גיי סטהגר,סקסס 6ק,פ וו1 )גק1 מ)סין'ן "ען וק,'ע,ן יאען" ישבחבהס
י ם :ם,?ג;נ:1ג; וראי ולכאורה כיין "ן אפ" אמר ושסיאל , בן ש ן 2ו1::1י::צנ אווי לפוספ:י:שח':רש
 ,ונש והר1ויס יססי3ימנטפ של שנשפכהבתי,יין חבית דאפי, ולומך*ב 1;סמ6 ןגהוקה'סוס7'ןסיס7ני"5 ה~א הו'הנצוק טייי רג? טיי, וס1114 ס5ייוגמי בחכית דחבית דומיא רשטואל ביין ךייןנ(שג(ע רו6ת !'ג )'ס 67נ" ,,מי ס'ג : א"י י,נ" 4סו"

 י".1ם:י%גי כנ"ל. . שבו ף"נ מדמי חוץ כולו טכרה'תר ם 5"יש "י יה" י"2שסיי
 "יהר%י

ויניס וכטו כו מתחלה שכתב נראה ז'ל נ(דבךי1וגם ""1 גס1מ6 67פי' )",מו כעי1ן שי ג:י' .ש :ש')
 מי יש. המלח לים הנאה בהולכת הכל את ילמכור . למע4שכ,עביעי 5"6 גחר 6,6 5,!'1ן יקע6"6 ג6~"סיר נהעיגה:"איא'.,

 היותר יינן ודאי של ביין תן ואפ" מותרשאוטר רג6 '06וו 7סעמיס גע!ס6 יףמ::ן(ק"ד::
 הנאה בהולכת פדיון ערי

 להרב של רעתו שכויוזה 'ינ סרטי חוע י'ג כולו סמכירת הם4 4ם ,16.) ג7מ;רס ג)'ס 61ני ג"ס?ו -1 )ח לא יויף
 חביתא דא'ערבא נברא ההוא צלמים _ל ש ,ל ל ין "ג" גסו י;"נ' "מימ גג1ו שי יני'ייהויי"
 אתא 'ינו לתוך נטור ינ של חבית שנשפכה שנתערב כלו' בחמריה ראיסוראחסרא

 שקול זיל א"ל חסרא ררב לקמיה '
 חבועא ל" ראיערבא גריס ז'ל אלפסי הרב בהלכות אבל נהנאה ל תשתרי ואירך לנהרא ושדי חמרא דמי זוזיארבעה
 פותר ביין "ן שנתערב יינן שסתם מרבריו נראה לאיומ'ט חנן בווראי אבל יינן במתם דדוקא ולוסר כחמריה "נןרסתם
 יין של בחביות עו'ג של יינו ססתם דיי"נ חביתא ליה דאיערבא גברא ההוא כתב ול ר"ח הטלח.אבל לים הנאהבהולכת
 רסתם בחבית חביע דדוקא לטדין אנו בנהרא.וממנו ושדי אחת חבית דטי זוזי ארבעה שקול זיל חסדא רב לו ואטרשלו
 אבל ינ מרטי חוץ לנכרים במוכר דוקא אלא לא כחבית חבית אפ" "נן בוראי אבל המלח לים הנאה יוליך אמרינןחנן

 ששחו או שנאברה או הנרול לים מהן אחת נפלה אם יינן וראי של אפ" בחבית וחבית לא הסלח ל'ם הנאהבהולכת
 כתבתי התערובות.וכבר פ' בזבחים וכרמוכח נפל דאיסורא רנפל הך אומר שאני בשתיה ואפ" כולן הותרו בשוגנאותה
 י"נ השוכר בפ' שנינו . היתר של חתיכת להוך שנפלה איסור חתשת בביאור השני בשער התערוכות בבית בארוכהזה

 בספינה גרוגרות טביא שהיה זונץ בן בבחתוס טעשה אסורחע סבוקעות היו ואם סוהרים והם ידיהם ענכש גבי עלשנפל
 שאימ וכל אסור בנ'ט בהנאתו שהיא כל הכלל זה והתירו חכטש לפני מעשה ובא גביהן על תן של חביותונשתברו
 נהינת בכרי הרבה "ן שם בשנפל דוקא אסורות סבוקעות אם דקתנ. לגריסין.הא שנפל החוסץ כנון טותר בנ'מבהנאתו
 שסא דכשר הוא מינו בשאינו דמין בעינב' הדתא חמרא הוה ואש' טוחר הט לאו הא מעם בנחהן בהדש וכדלךוממעם
 מעמא בתר בטשהו אטר אביי מעם בנותן אטר רבא במשהו אב" אטר בשנבי חרתא חסרא התם רגרםינןאזלינן
 לחור שטא והאי אזלינן שמא בתר בניט אטר ורכא וכסשהו במינו מין ליה והוה הוא מעמא חד ואירי אידיאזלינן
 יריחם ענבים גבי על שנפל נסך יין תנן דאביי עליה ואקשינן . טעם ובטתן טינו בשאינו טין והו"ל לחור שסאוהאי
 הכלל זה מדקתני והא במשהו לא מעם בנותן לאו טאי חרתא בחמרא וקס"י אסורות סבוקעות היו ואם סותרותוהפ
 אוץ טעסא חד רלאו כלו' בעינכי עתיקא בחסרא מתמ' ואבח . עסיקינן מעם רבנותן טכלל אסור בניט שבהנאתוכל
 הא כנ"מ דוקא בעינכ' חרתא בחמרא אפל והילכך . כרכא ק""ל ואק ברם נלסודדמתני כולם מדברי מ'ם .להו
 מרטי חוץ וימכרו מותרות בהנאה אכל לאכילה דוקא אסורות סבוקעות רקתני והא . בסיעומו היין במל מיכןפחות
 והן 'ר"ס ענבים גכי על שנפל נסך יין לשונו זה שכתב ז"ל הרסכ"ם רברי על תמה ואני . כרשב"נ יקיי'ל שבהןין

 באכילה סותרות אלו הרי בענבים מעם נתן אם חרש שהיה בין ישן החן שהיה בז סבוקעות ואם באכילהטותרות
 ואם שבהן נסך "ן מרטי חוץ ימכרו בענבים מעם נתן אם לומר לו והיה . לשונו ע"כ הענבים. בטע0 פונם שהייןספני
 לכתוב ראוי היה וכך בספרי0 יש.מעות בטיעוטהואולי ובמל סינו כשאינו מין שהוא מפני באכילה שתרהע אלו הרלאו
 כשלא מהני' ירושלמי , התאמם נטעם שנם שהיין טפמ טוהרות מעם כרס עק אשלו תאנים נב' על נפלואם

 שרייה נמך ריין חביתא עליה דנפל דחימ. כיתא ההוא התם גרסינן . הן כסבוקעות חחעמן נירלרה אבל חתעמןנירלרה
 הרואה לישראל וימכרנו יחזור שמא לא 'שראל בפני אבל ישראל בפני שלא לנכרש לזבוניה ולמשיה למימחניהרבא
 ובטקום העו"ג מן למיזבניה ישראל את' דלא סשום שרי ישראל בפני שלא אבל עו"ג ליר ישיאל מיר שבאאותו
 אסור וכן . לישראל ויטכרנו 'חזור שסא גזירה אסור עו"ג של פת שאוכלץ במגךם אבל נכרים של פת אוכלץשאץ
 שנפל נסך יין והתנן אסורות אמאי ואקשינן . הפלמר מן לקנות שהתירו ספני ערנ לפלטר מקום בכל אותולמכור
 נשיש ורוקא , דט,אן כמכולהות ציריה ואנכ הואיל ה'מי רבשאמ אסר ופרקינן . סותרות חהם יריחם ענבים נב'על
 לשונו זה שכתב ז"ל הרמב'ם על תטה ואנ' מבוקעות דענבש דומש סהער הכי לאו הא בהמו0 מעם לטזן כדיביין
 בנתינת אלא איסורן אין ספק ובלי ע"כ בהן נבלע והיץ שואבות שהן מפני מעם בנותן החמףם את בורקין אץולטה
 על שנפל היין והלא אסורות אמאי עור תמה שאמרנהואני וכסו אסורין אינן מעם נתינת כדי על"-ם נפל לא ואםמעם
 עקיבא אק4 טשביחן אדרבה בחמים פוגס אינו סתחלתו שהיין ונראה . נרוגרות גבי על שנפל כיון הוא נם'להחטים
 אינו בשהייתו פוגם שלבסוף ואעפ"' ורבש ושמן ביק העיסה את להם ולשתי הקושע ו,-' 4ליעזר ר' אצל היתרשבתי
 אדרכה שגמיןנקסת הטס שאין אעפ"' המים בשהיית שטהעפשק כמו בשהייתן מתעפשץ שהם אלא 2נם שהיקטחטת
 אמר ורבא בסשהו אמר אביי בעינבי חדתא המרא בנ"מ הכל דברי בעינבי עתיקא חסרא  השוכר בפ' "גרסינן .משביחק

מ"
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 הבית חמישי שער חמ"2י ביתהורת 194 "י%
 השך איב דטהרותערופ' ראימשום הונא דרב לרחותהא לענין חבור הו' לא ילמהרה 4טאה2הט"יא

 כתב כבר נחמן ררב משום ואי * מנ"ל אנן הונא לרב לוק והניצוק הקטפרס מרתנן ליטא 4י האי יי'גו:אה :א;סןנינ ערשי לא מלתא בהא ואי הונא לרב בנס' כן הקשו * לך סנא י"ה ר"נ א"ל חבור הוי 3מך י,ן סותדבד:אה ה%-ט
 להכש 'ותר ראוי הוה ולכאורה * חולק שאינו ז"ל ר"ח 4ומאה לא חבור אינו טופה ו3(שקה . ב~ה וה :תויבןנא,לו
 נכרי ואתא גושתא ובח רגושתא עובדא מההוא ראיה רלא הוא ולטהרה לטומאה לטהרה ילא שסוט 1 שק%)

 רב א'ל חטרא לכוליה רבא אמריה אגושתא יריה חשנח סיפא איטא חבור הוי הויהאלעני~יי"נ של סשמן (שסעה.
 התם שאני להו ואהדר בניצוק במאי לרבא רבינא לה לא ולמהר'הויחבורהאלעניןח"נ יטוסא'י::י:נ:2:יים ואמרי לרבא מתנה בר ארא רב לה ואמרי לרבא פפא ולטהרה לטומאה חבור יקאשבורן יסו לין גשע'יהאלא

 לכאהיה משמע ראלמא * גריר גושתא ובת אנושתא רטלי טינה למשמע ליכא ט'הא אלא חבור הוי:וו:ג:72ו:
,4

:::צ סשום איו 17קו ליטא דאילא מ'ל חיבור הוי לא ררבא את נטל דתנן מיהא למיפשטה ואתינא לא יגיי הי :סי
 ::~ש::2י

 לרחתז רא.ה דאינה 4 מסתברא ואפ"ה חיבור הוי רניצוק נטלו נכר' של לתוךצלוחוזו המשפךומדר
 כמ.ר דוקא אי מיניה בעו מעסא דאינהו הונא ררב הא בו 'ש אם ישראל של צלוחיתו ומררלתוך 1.י:צמן:ה
 חסרא רכול' אמרה רלכ.ע להו ואהרר לא או חיבור הוי במאי יין עכבת האי אסיר חז עכבת ג:ה את:טן.ג:ן
 סראמרל ר1וה והכיאו חיבור ההו' ליה פשיט לא רבהונא שפחסתו כגון חייא ר' קתני הא ודחינן ימן"שונק::ך דאפ" כתבו ז"ל הצרפתים מרבני וטקצת * גריר אגושתא חבור ניצוק 7רס בניצוק מוזסרא קא מהי טתששיי

 שנו לא הונא רב אסר בעומה גת גט' ישטעאל ר' בפרק חייא סדר' תפשוט א"כ ואמריק צ4חיתוג:2ין:::
 גופא גרגוהני עלה ואמרינן לגת גרגה7יי שהחז'ר אלא רפחסתו רטעסא הו'וחיבור לא דנשיק של ייגןגב"י"יא',
 : לבורו בשפחסתו ה.נ צלוחיזו בשפחמתו חייא ל כדתנ" 4ר תפשום צ4חעזו דפחסתו לא ודחינו ח:: שי ,:"יש  ורחינו * חיבור ניצומ סינה שסעת בניצומ ס'תסרה בסאי י לא צלוחיזו פחסתו לא הא 1:לוחיוזו ובי ע.ג ינסךס:סץ,

 גופ'ה הונא ררכ ש.מ אלא * ה'כור ניצוק הונא רכ אסר שטעיה את לכלי מכלי ר,טערה סרתמא (2ס4נסשיג2:יי הא הונא לרב אלא טעמא הוא מיי הול"ל אהזא ואם לטששטה ואתינןתו . לך תיכעי ניצוק1:1"7:ש::
 דמתנית'ן סרישא לטה-ק דאת' אלא ליה אשששא לא ש"ט אסור ביני רביני הא מיתר ססנו תא.ל :ונאניןע

 אתי נחמן ורב חיבור הוי יין דלנבי והקטפרס דהניצוק אפ" חבור ניצוק אי ורחינן , חבור ניצוקיי
 והיש בספיקא להו וסלקא חיבור הוי רלא מסופא למיק טקקז רקא קשיא לא הא ופרקינן . לטזסר רמנאדגוויה
 * קאסינא דנפשאי סכרא אנא הונא רב ליה אהרר דלא שעירה את סיפא אימא ולטעסץ- . חבור ניצוק מטקטופי
 גאונים של קבלתם עליה לבטל כך כל ראיה אינה נמ'הו ליכא טיהא אלא . סותר ב!ני דביני הא אסורלתוכו
 ני1ק הונא דרב סוקא שסעת קאטרי הכ' דדילמא ז'ל טחבית סהמערה לסיפשטה תו ואתיא . טינהלסשמע
 * זשנא חדא אמרה דהא קס'ל סאי הש ואי ס,ל חיבח- ניצוק 1ימ אסור ולמטה חבוז משפת היורד קלוחלחטת
 שקבלתם ז'ל נאונש של סקבלתם לזוז אין דבר ומוף . מכחו ראתי המערה בנכרי ששת רב תרגומא .חבור

 לתוך ומרר משפך נטל והילכך * הא שלימה רורה נמי דחביתא בגוויה א1לו הסערה בנכרי איואקשינן
 ניצוק משום נאסר שבמשפך טה אף נכרי של צלוח,תו גזרו לביאי רנפק ההוא הוא סררבנן כח ופרקינן .ליתסר
 אם לכלי סבלי המערה וכן י צלוחיתו פחסתו שלא ואע"פ פסק ולענין רבנן ביה גזרו לא לבראי נפק דלא רבנןביה
 היה ואם אמור ה:לי בתוך שנשאר מה אפ" מקטף אינו סהני הונא רב טסתייע דלא אע.נ ול רח כהכהלכה
 שסערה בכלי שנשאר וסה אסור כיני שביני טה מקטף לא דר"נ עליה רפליג מאן רליכא בוותקק קיי"למתניוזי
 אלא בנ'צוק נאסר שאינו ס:ה ושטעת * סותר ממנו ביריה אית דילסא סברא הא' י סנא ליה אטר אלאפ4ג

 אמרו חיכור הוי נסך דיק בהנאה שאסור נסך לחן בניצוק הרכ פסק וכן . עליה חלק ולא ניהליה ואגמיהמתנית'
 ולפקך * בהנאה הנאסר יין אלא נסך יין נקרא וא.נו ובתשונותיו בפירושיו ז.ל רש"י יב.כ בהלכותיו ולאלפסי
 תין שאין ע:בתיין בו שאין נכרי של לכליו המערה ראסרי ואלג . בפירושיו ול רואכ"ר וכן ז'ל הרמב"םוכן

 נודות וכדתנן בשתיה אלא בהנאה נאסר לתוט הטתערה דרב מיטרא רחינן לא לך תיבעיא מצוק חייא ר'ברתניא
 חכטים בתוכן כנוס ישראל של ו"ן וקנקניהם הערנ ,סאי להו ראיכעיא רמאי חייא רר' ספיקא משוםהונא
 סטנו שמערה בכלי הנשאר תין אף בהנאה מוחר אומרים משטע לכאורה נסי חסרא ורב . בתראי פשטוההדר
 לחכקז מחכות המערה ונכרי * מותר ביני שביני והקילוח חטרא כייליתו כי סבוותא להנהו להו מראסר 'ל םדהכין
 לכרא' נפק ולא במנא דאשתאר דמאי ששת רב דאמר חסרא ררב למימר רא.כא ואלג . קטופי קשפולנכר,ם
 * בלחור לבראי רנפק בסאי אלא רבנן ביה גזרו שרידלא כרתני אששיטא רלא ולסאי לרר"ה רחייש הואלכתחלה

 מאן אשכחן דלא כדבריו דהלכה כפק-ושיו ז'ל רש'י כתכ כיון .ה לקולא.אפ ררבנן דספיקא שרי בריעבר הא חייאר'
 וכ'כ * ז'ל הצרפתים רכני ,נרולי דעת וכן * עליה דפלינ רב שנויא.וריב אהאי סטכינן לא כנש הכין איתפרשדלא

 דהא כתב ז'ל הראב-ר אבל * ז'ל הסאור בעל הרב בריעברדהאקייל נוטהלהת'ר שהדעתזרחיההלויז'לכ'
 אכל הויח7ור לא ניצו, למ'ר היינו ששת דרב דתרגום נחטן ורג הונא ררב ועור , נסך מתן ערשירטהרות
 רעו"נ ג דאע נאסר כולו ע"כ חיבור הוי ניצוק רקייל אנן ובררבנן הא י טנא ליה מראסר מילתא בהאאיפליגו
 בפנים שנשאר מה מ'מ לכראי רנפק מאי אלא סנק- לא ססייעא חייא לר' ליה דמדאיבעיא ועור המיקל אחרהלך
"טר כו* הילכך הכי בלאו דא"א בחוץ שיצא לטה הוא סחובר שכתכ מה בכל ראיה שיש רואה ואינו * נחמן 4-בלטק



א 6צ1 מג הבית טעם נותןבדיני -תורת  "י 
 ::ג.:ס"יגמ :: לוסר וחשב ביושלמי וכדגרסינן הזפת המתו-ין ושאר ז'ל רש'י שדעת ואששר * בהנאהאמר
 סעיד עו.ג א, .שיאל דבר ע.נ לנסך עשוי אינו נסך שסא לוסר חכמים כו שהיקלו הוא קל עו'נ 'של דכחולומר

 "1 נקליי ,נו'ע אהי שאף לא קרקע ע"נ בשנשפך אבל סאום זי הראב'ד דברי ונראק * בשפיכתו ניצוק עושהשאינו
 ::י:-:ןל':':ך. לנ לפני קרקע עינ אותו הןסזלפין אסור בפנים שנשאר דסה ז-ל הוא 3(הש3יעבוב(קקו
 :ן:~:ימ הטערה בנכרי שמענו ום"מ * שלהם לא האי דטלי בעיני סחוור אינו ניצוק סריןבהנאה
 נ'ו'ס ,0נסיו סא:י, ככל' שנשאר דמה כמקומאיכי טהכית בהנאה ליאסר גסור נסך יק לעיטותה בניצוקמחטריק

 ק.רלן .הי:י :ש:תנ לכראי דנפק מררבנן נכרי דכח מהער חנן דסתם בתן "ן מתש-ובת ניצוק חיכור עריף סיראטו
 י",דו'4לי%: ס0:ה גזרו לא במנא דאשתאר רבנן גזרוביה * שבו יי'נ מדמי חוץ לנכרים שכר דאטר כרשב,נדקיי"ל
ט ש" :י יטיצא למה ניצוק משום ואי * רבנן ביה דער פפא דרב דברזא בעוכרא פירש בעצמו ז"ל הואועור  י:ץ ש 

 שלי שטלשט %י אינו לחוץ שיצא מה אפ' הא לכלי חוץ ומי * בהנאה טותר מברזא ולמטה בהנאהברזאאסור

ער"
 נץ ס-י שיי יא ולענין * לאיבוד טשליכו שהוא כיון אמר ראיה קצת שיש נראה וסיהו סניצוק מברזא למטה

 את ::ךן:ן.גא'ן הצרפתים רכותינו רעת מצוק כר מצוק טילהזו כ' מכוותא להנהו רב להו דאמר בשמעתאלדבריו

 :::::ע:2ג ראיה והביאו לכ'ע טותר שהוא ז'ל התם ראמרינן טינחהו זווי ושקולו אקדימו לעו"נחסרא
 חייי ל" :ךו ינו סה לבור 'רד ישמעאל ר' בפרק טדתנן עד הוי לא נסך "ן קנייה דמנא לאוירא מטי כי מוףסוף
 ם ~:גע הני יתיו רב ואטר * מותר אשרוהשאר שבבור דאלסא * חיבור ניצוק טינה שסעת דםנא לארעיעאדמטי

 מגיו."יי"'ו% :,י" החז'ר שלא אלא שנו לא עלה הונא רב להו אמר דהא כהנאה אפ" אסור חיבור ניצוקלמ,ד
 :מ ::ת שנתע'נ לגח גרגותני החז'ר אבל לגת גרגותני שמעת ליה קאמרו דהכי וי"ל שקליתו קא 'י'נ דמ' לאואי
 חו,ם מח2.מ .  ש8ע, נמאי ןשה נרנותני עלה ואטר , אסור השאלה, מכלל והכל כהנאה ליאסר ואפ" היטר ניצוקמינה

 . איש יסניי,י על.י חיכוח ניצוק מינ' שמעת בנייוק םעעםרא כטעשה לרבא ליה דאמרו בההק1 גם לוטר לי ישוכן
 א:% ב:יי:י" :ן ניצוק אפ" חיבור ניצוק דלם-ד אהעא ואם לרייא ודאי ורבא * חיבור ניצוק סינה שטעת גושתארבת
 : גשת'ה לא כ' אפ" א"כ חיבור הוי נמי ניצוק בר דכולוה משום קאמר טעמיה דהא אסריה בהנאהאפילו

 משום שבנת סה ליתסר נסי לנת גרגתעני החויר כאלו דה"ל בהנאה אפ" אסור והילכך נרק- גושתאאבת
 מקנקן ששפכו הץה מעשה ואמרו סטכו זה ניצוק,ועל בר ש "אסה- ברזא דעד פפא דרב דברזא וכסעשה בטליהננע
 נאסר בקנקן והנשאר נמך "ן בו שהיה עוינ של ס,לכליו ואפ"ה * נריר יריה בתר ברזא דעד משום בהנאהאפ"
 לפני סעשה ובא לקנקן מחנית "ן הוציאו ואח'כ בניצוק משמע הוה ולכאה-ה חיבור הוי ש"מ 4-בא ליהאסרי
 * חיבור אינו ניצוק בר דניטק משום והתיו חכמים היא ולא * קאטר בהנאה ליאסר אפ" חיכור ניצוקדם'ד
 שהיין כיון רהכא ראיה אינה שזו כחב זי וריסב"ן ליאסר אפ" חיכור דניצוק ש"מ ליה קאמרו ה:י נמידרחס
 חיבור נעשה אינו 'ין ואינו בענבים סעורב הנת שבתוך חיבור עושה אינו מצוק וראי דמילתא קושטא אבלבהנאה
 ואיע יק אינו שבגרגותני מה ואף הנרנותני שבתוך לחן טעמא דהתם דרב כההיא לומר לי יש עור * בהנאהליאסר
 וטיפה ולסטה הגרגהעני שמן קלוח אלא בניצוק נאסר אבל בחבית חכק: כרשב'ג הדכה אמר הא ורב לרבהוא
 ניצוק אינו ולעולם הנת שאוסרת היא הנרגותני שבשול' ונתערבו נתחברו כאילו הוי לדידיה והילכך כחן חןלא

 רהכי עליה סוכיח וירושלמי נטנה סברא ווו "ן שיעשה עד ניצוק נעשה אם נס' ולרידן , בהנאה אפילו אסורוכו*
 אתר ככל כע' זעירא ר' חיבור קילוח אמר הונא רכ גרסינן 'ל ז ד הראב ומרברי * בהנאה אפ" נאסר הכל "נןלודאי
 חיטר עטרהניצוק וכהאת חיבור הנ'צוק עביד את לא מכלי הטערה דרוקא המערה בעו'נ בתשובות'ושכתכ
 אם א'נ הכל שנאסר הוא לאיבור הולך שאינולכלי

 הוי
 הבור נתנסך הקילוח נתנסך הקילוח נתנסך הכור נתנסך

 הררלוח נתנסך לא הבור נתנסך אלא כן אסר לא כא ר' ונגע זה עו.ג ובא 'שראל 'די על או א' ערג ע"ילאיבוד
 אע'פבו

 שהוי
 בשם הונא רב דמר סאי מן הבור נתנסך הקילוח נתנסך שופכו זה הנכר' אם אבל אסור לאיבוד

 שהבור כשם מימר הונא רב סכר חיכור הקילוח רב הטיטוכראסרינן מ'םלתוך כדרק רהו'ל אינונאסרלאיבור
 האומר לרברי שאשלו שימ * הקילוח טתנמך כך טתנסך הזה וכלשון הנכרי דנודות בשטעתא סעטירן איןבפרק
 לא אבל נאסר הקילוח הבור נתנסך אם חיבור ניצוק ומאביט מרבתעי בידי מסורת זה דבר בתשוביתיוכתב

 המעורב יין שאין שפירשו כטו והטעם , הגרגותני או הגת ששופך כזמן שפיכתו כח אלא בחן התיו שלאשבשמים
 רלפי נראה ומיהו י ע"כ , אחר ליין כניצוק חיטר בענבש דהא לטש מים כזורק בשפיכתו דנעשה לאיטראותו
 * בעלמא סיא ושויטה סחשיבותיהבטליה

 ומכ"
 הונא ררב שפירשו המפרשש ושאר ו'ל רש.' של פירושו אתה זה

 4מ לבור טקצתו בהטשכת אוסר הוא שבנת סה אפלו שהיין אשפ אחר בענין בו נונע שהעו"ג יין כל כיששע
 שהוא בין לאיבוד טמנוהולך

 הוי
 יין תורת יש כן שע"י שבגת בגומא אחד בסקום בצלילתו בין סא4ו לאיבוד

 רבותיט ראיית בענבים שסעורב סה ואפ" הכל על ונגעבקלוחואסור עיג ובא אחר ע"עו'ג בין ישראלע.י
 ראיה חיכור הוי לא ניצוק בר רניצוק מיהא ז"ל הצרפתים וקא בטליה לא הא בטליה נכרי הא' ט"ט בכל' שנשארמה

 ניצוק חד דלדבריהם ולהחטו- להקל בדבר ויש הי*ו גמורה לאיבוד דנזיל לעו"ג ליה ניחא דלא הכא וכ"ש ליהסנסיך
 ה.ינו לאיבוד והולך * ע'כ דידיהבסעשה

 שהוי
 אם אסח- שבגת ומה חיבור הוי לגת מקילוח כלו' בכה.נ במקום

מלוכי
 הקלוח נתנסך אש' ז"ל דיטב"ן ולרבר' * הקלוח נתנסך הזפת לתוך 'ין בנותן א"נ בו וכיוצא כאשפה

 שנשאר סה כי ז'ל הראב.י דעת וכן שבגת סה נו:נסך לא סן זההמא סקבל שהק טפני הכלים את שטזפתיןגשעה
בנת



 הבית בדק חמישי שער חמ"םי בית %" 4ח" 96צ "ד"
 השש'הששא הששזיחשער ד14%תשער
 : היק כל.בריני מע"יין 6ין נווק זט" כ" סמנס ג"נ סית ג4 גוע, א עיי דוצי"י,%י2:ע*ה2

 כ"ג,רו סת"גר דגרי ואס רוכן ש,ון נלש"ט
 חוסש מומרין נרודיןקר.ע,"נ1 י ן [

 , ,' )קייס אינו רגיצוק לכ"ע ומ"מ * בניצוק ולא בטגעלא : ג"7?יי 4-4(22;2..'ימ,4.:-
 ן מ,":.ג'"'לך;.9'.,,ניינה.,:(

 ל 1 ;ן ,י.' י' 'ע י'" יי ''מוג:,י:.יי"
 2ןע 4י'",'"סתי::ן רואין כמ"ד קיי"ל דהא שבגת טה כיכ"מי ב%לתון צן:,%, צצ2:גתשק%

 טאן ננן;י,121איניפ סן סריס, 1)6 6יחמר סתת6 וטבטלו עליו רבה והשאך שאעו כם' טינואת ,ק',ס ממש'ן ",1 והה מגח :; ששישןת
 י'ייי5 :5לליי:':יי גליהייג, 1111,1ש(".%':,-'ן' 5 1ייל;פיימ'-1(15"ן:5~1ען 5"),,יין,מעע ,ה :ג"'קעיןסנ,י'ג.;צ' 'י"נ גכ' רואין אטרינן לא דאטך דז""סל צגו מ נגנ'יו0' 'ננג " י" "%גסי

 יגק נץ:יייקטוי4א6' כיים שי. עד להקשות דא"א טשום נ:ס:היינו צי11::: צסצ:צ 74ך %ין

 יי':,י"'ן,:.-יןן("י "פ,1)ן!5 ןא
 ,,י,, ין'-ל ןן גי,

מ  חקץ 6תרינן צ' ית 'צני, שהם שוטע'ם ולהם להתיר ז'ל הזקנים הייי רעס חוט0 נוס וסנ [ס ו",נו שנתישע בוש:'פא 

ר1י
 י"וסר ,מייף מי4י 3מ1 ,ט.רין סופרים בשל להקל וכ"ש מובהקים רבנים סנהג' טער עף טס יע'ס יצ עא
 גמי,עי, 4יס%2ן:

 ,סש יכץ * כנ,ל * ברור אשירו שא'ז בנייק ש יכ י6" הלאו
 6.תיי מ,-,

 %(:תן, צ:צ17ן
 5ן2" :ןסתיסי;2ימן!יןתב"המי צ!ס ג: ";""ן

 אמורץ  מוופתין הדשיס ש טופתק ששוק אעפ"י ישמם כלוטר אסורין טזופתק ש 'שממ טחרק הדששקנקנים
 אבל 1רות ה"ם למימר אעד ררב קטיה ררבא בריה אחא רב סבר התם כראטרנן לקנקנים נורות בין ועירטלוי הכשי בדין הפרש למימר דרבא בריה אחא רב מבור דהוה והיינו לקיום טכנשן קנקג4ם אבל לקיום סכניסן איןוירות
 של - והמשפר והמחץ הגת התם רתניא לקיום שמכנשן רבר  ייולייצךידו'  המדצז- בפרק אמינן ובהריא . לאקנקנים
 טכניסו זה לזה זה בין הפרש ומה אסורין שהם עו"ג של בקנקנש ר ומודה אוסרץ וחכמים בניגוכ מת'ר ר'ערג
 בתשסישן שנתיישנו כ*סר 'שנים ואפילו טזופתין אפילו העו"נ נורות הכ' דברייתא ופירושא לקעפ סכנשו אין וזהלקיום
 לנמר אלא אחר הכשר צריכון דשנן כףוטר לנמרי בצתרין מוהךיןולא כלוסדאםנררזפחן סוהרק נרויק עיגמר
לקים טכנעו  שאי% כ4 כל כףין להו סגי בעלמא בשיכשוך אלא גרול הכשר שווא ועווי מלוי צרוכע אינן זפתן קלףשאמ
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 :ט :ךן :: בהו רמא יוקש בר וחק מרב זקי אנס בולשם שהיו ממה יוחר סבליען זפת! שאץ וקמ'ל ילקיום
 מוחמ עש' ליט בי שאל אחא ניהליה ואהררינהו חמרא שנבלע היק ספני אלא קילוף צריכין ואין זשתין היו לאאם

 :"י,מ :ץ4ג:י אכר ר' הורה כך יסיה רב א"ל מררשא יוהר סבליעו הזפת שאין י ותרע . רגלי ורפני הזפתבק
 ח :ךקנג'ו"ש"סי ימים נ' סים וסעק סמלאן לסעשה הלכה ר' ערנ של והסשפך והסחץ הנת השוכר בפרקדתניא
 ךן:ונץגקש:י::ג בהדחה ו,דרוי לס'לף ההצרכנו ולמה יבכ אבן ושל עץ ושל אומרק וחכמים בניגבסתי
 נק ;ףג ע השמש', דזפותים ףל דארםא.. כ%בי לרו םני הוה של והמשפך ורמחץ הנת אסורידואקש" היוזשתיןואם

 גי  שייינו ש:ץ כנומ "טראל ו%ן ערנ של ורווקבאות בשל וכרגועני ז%תץ בשאינן דר' וההיא רתפה אתשכיף מ ש:ים(%"בן הדרורריא רועם דנרמיק סייעתו כל אעפ'י וכדרןעני סכליען שזפתן הכא שאני ישיא מאימפי בנהגיקל רב'ג על נחלקו סה מפני א,כ עוד חות בולעץ זפטץה ק-' רעל איתא ואם אסורה זו רויהזפת :ךגתלעש . אטרו קליפה מעץ לוקרלם וכיי היו את שקלף אעפש חרם של ורוץנן מתץ-בנינוכ ויםנכרי
 ג:נהשא י בהנאה וטתר בשתיה אסור בריכן השחאבלא ער אלסא אסורק מזופת'ן היו אם אבן ושלעץ

 ג' ס;-, ג4:ס4אן ר"ג של בנו לפני נדע בן שמעק ר' העיר מבל"צן דפתן שאק כראמרן ודאי אלא סייי גףזשתין

 שס::מ נניך, ':'ט לח הורו ולא בע% סמנו ששתה ר"נ על הא רך קשיא ואי . זשתא בלא בולעין שהיו סמהיהר
 בא א'ר בירושלכרדנרסינן

 כשהי
 "י מת :יי מ חטת ורוקבאתעהיי%%רותכרטתרגםינן לזפיון עקיכא רבי

ק םבוףם רםי"צתו וףל דכואי רוקכא כוס למרתי טזה אמר מהרתן הש בטה קנקמם ליהשאלון %  
 גל%:א קי"ל זה ולפ' י הן לקים מכנשש ד%רות בשעת טוחרות אתסר זפותות שאינן בשעת אם סהלה

ו 8-  ושמא לו רךרה נטי וב% רב דטעשה כר'נ חברי אצל וכשבאתי שכן כל 4א הזפת ונקלף זפותותשהן 

 :::אגיי9~
 ינל" :כן: ג::: הורו ולא התם אקעדנן רהא ס%עתו כל לכאורה סשסע ראלסא %לשת הן יפת ייי ל ליאמרו
 טל יי עו'ג של נר"כשת הבא ין ורכונרי לו נראה נרול  הכשר וצרקי הזפת :רי על טפי בולע כ4רנל

 %.:שן פי: ר' העיר . בהנאה ומחער בשתיה אסור פירושא והכי סייי לקיום דמכנימן בקנקמם דרוהם4
 :ט,תףט נוסשנש:ן ר'נ על ר"נ של בנו לפמ נורא שטעון טזופתע אם לקיום הטכניםן קנקנש טיניה בשדאעהו
 8" שי :ף :כ סאי ופרקינן לו והודה בעכו טםנו ששתה כדניה בעו קא ובחרשש מהרתן ההיה במה זפתן9קלף
 :ש : ~: אבל מקתו כל לארורולורקאםררחם לא רהא הכשר שום בלא לגטרי מווזרק לר,השסר

 ןתעגן: גץ"25: ונורא לחוד מדא ו*וב"א מודה ב% ריץ אהכרת כהא וססכינן עיגך כל ביק בה!נשתטשו
 ןך:ם ,%: ::י וגורא הורו לא אסר דנודע ולומר לתוד בשעה אם וטה ל"ו קאמר והכי כלל ק בהן נכנםשלא
 שלא הע, הנרח על מומבס א% זפוצתשאעה

 להצריני
 נו"ע ןלילת :יע דלמר דכיק לו דידו םיעהי ש"ש אמר

 י4"י ממנו ושחה מעשה ר'ג בו עשה ולטר רבר שום היה לא בהן נשתסשו שאם ואעפיי הכשרשום
 ב כמ :ן

 ::צ מםנ:'5 שמ אסר דמר אע"נ סי"צתו לו רורו אטר ומר כטופתץ בוראי הן ובולעים "נקנים הק בץל!פסיר
 :ן:2:אלאג:"5ו נורא של עדותו טקבין לו ר%דו כ"ששאפילושלא .לא %ן נתנובהן שלא וניכר זפתןונקלף
 מ :שתג "ש ::ן הי רנריהם דבשל לו הורו שאמר 5 שהר' כר כל איסור בהן אין יין בהן שנתנו לוסרתטצא
 :-ש ג"4"סב:: הן הרי עץ של וררדורש . המיקל אחר חברע אצל וכשבא היט ועומרובפני וחוצץ ספסירזפתן
 ::ןק :עי ק: דן'דוששתה ועלשמדם כנודותשלעור זפיתה דבשעת 14מר טלעות ה! זפת, בועת לואסרו
 בחקי:גג %-;:הה * שיכשוך אחר כלו' בתוכו הכנום ין ר"נ רוראי העץ הנרת על סומכין אין הא ובכי %ן נהןנותנין
 :גן בש"ת::ינגי יום בתוכו"ן הכנים אם סההו ואלא זפותק שאינן אכל לקיום אותן שטכנשין ניץ %ן גהןנכנס
 ששתח גו;0 שנע לקיום אותם שמכנים'ם כסכךסות או ניכר בהן נחנו ואם ק בהן שנתנו וראי שאינו לפ.מותרץ

 ג'י קנקנים תניא . ווירף סלוי הן צריכים הירושלסי דעת היה בפרושיוואלו לי שנראה בעיןיזהוהיה

 סתם אשרים סיפתים או ישנים סותרקם חדשים עו'נ של שיטת שאין לפי בו טשניחץ אין 'ותר שלעק הזפיתהשע"י
 שרשמ וככר , הן חרס של בב"ם חכמים שדברו קנקנים לקלף צריך וסקקו י שכתבנו וכטו בכך הולכתגמרתנו
 חרשש דאם ש% ולפיכך . לקיום אות! סכנשש דקנקנים שהיין מפני אחת פעם אלא יץ בהן נתן שלא ואעייזפתן
 לומר טותרים %ן בה! הכנשו שלא לעק שניכר  הן הרבה היק שהזפתכולע הכ4.אןנ הזפתודפני ביןנבלע
 נכרי זפתן בשלא ודוקא וקק טראית על עלהקם שסוסט! בחדשים אשלו כלו' אסורק טזופתין חדשים דקהמחה"%
 לתוכן %תן שזופתן שבשעה ספני ש אמורש ז%תין אבל בנתינת נאסרו הזפיתה שע, אסורין ק בהן נשתסששלא
 נדכן לאחר יע לתוכו נתן אם וימב ניכר שאץ טפני או יץ קאמר שיקלפם ער דקתני ואסורק . זפיתה שבשעתק
 וישמם אסורין זשתים שאינה אעפ'י ישמם וא , אסל%4 סלוי ע"י להכקדרן רצה ,2אלו * כ'פ על לקלף שצרץ-ולא
 אחת פעם ואפילו ב%ן העו'נ בהן שנשתמש כל להו קץ טכרלוי והרחה קלי ערתז רלא עךעכשרו כ"שקירף
 כראועא רבנן בהן גזרו שעה ל4י אפ" לכךום שסכניסו דכל שבזפת היע את וספליסש סיר נכלעין נ'כ שהמששיוי
 אסץ ז"ל הזקן ט%חק רבינו ובשם . השוכר פרק בשלהי חרעדם אבל בזפת פול% כך זפת ע"י דכבולעוועור
 ולפיכך זפיתה בשעת יין בהן לחת רנילין היו ההם דבימים שהרי הרחה ובלא כלל הכשר בלא סותרים ז%תיםשאי%
 לש אם אחת פעם כך אחר יק בוץ נתן אם ניכר אינו אם וא"ת . עיקר כל ביץ בהן נשמש שלא לעיןניכר
 ווה אם זשתה כשעת ק כהן %הנק שאק עכשי אבל י ווקי% לקיום המדוה את טכניסים שאק כןהדכד
 הלוקת ול8'כך , הוק ניכר זפישה לא4ר ין בהן טתן פיעא שדי בר רוזם דגרסינן טיעא עעץ דברעוברא

בושלש



 הבא ששי שער חמשי בטז תות %28ב,תחיצ
 צריך עו"ג עיי תשס"ש שתחלת כל לקיום סכמסו אץ אפ" טצריב זפתן רואה אם מיפתים בילש צ ג2 2יב

  תשמישו בתחילת שהחרם לפי לקיום כמכניש נדול הכשר סותרין יין הש"נ בהן נתן שלא לו יניכי22טץ:ג7%::
 ן ע",";4

 הנכרי בהן ששתה דפחרא כש ז"ל אלפם' הרב שריופ" לי למה הן חרם של שאמרו יי"קנקנים גבממהקיי:2: אשי ורב אסר אסי רב כסי רלזם רגרסינן והיינו הרבה בולע שאסרנו אחר וא,ת . הכשר שום בלא 0ננשש
 פליגי לא כ"ע ראשונה פעם עלה ואמריק תשמישן בתחילת כל אפילו לקים שמכניסים קנ"נים 2נקט נסו היבה הןטי;';
 ראשונה פעם דאמרי ואיכא שנייה בפעם פליני כי ראמיר 4וקם טכנשים שאץ חרם של רגלים שאר 7ן:1 א'1 04 .שגאנט

 והלכתא שליישית בפעם פליני כי דאסיר פליג' לא כ'ע ושנייה עו"נ ע" תשט"טם החלת היה אם לק'ים וצההןןים1;ח
 העו'נ בששתה פי' טותר שליש"ן אסור ושנייה ראשון פעם לקיום במכנשו נדול הכשר תר'כן! 2ירע ש 2יתב:ג

 אשר בההעו'ג שתה שנייה וגפעם ראשעה פעם ישראל עתיד שאני וכטו ול הנאגק תת יו ייי ,1, ש.ים בו תה שש כניז בשניה יכז תשם'שז שבתה'ית ין'ינה פעם תשמ"טי לה בתח היבה בייע שייא לפ 'ג:::1 :ג4
 שב"עם לפי לקיום שסכניסו בכל' ויערנו ודמלאצ עד דהיתירא כה להוד'עך דהכא יל - יכתיב יב :ג4:;הו
 ז! י ולימ: קנ"נןם עמ :: :;:24מג

 יהל בהו:ש:ןיז,
 בו רמתה ושנייה ראשונה פ'גם ישראל בו שתה 2אם להן יש אפיה לים ל יתי "רא

 היגרגבפעםהשלישיתמותרשכברשבעבידישראלוםעחה ס'פא 2תנ. ועיף בסלי הכשי שבג;.ס2קכי'

ג ייא מ  ז.ל פר"ח וכן ז"ל הנ4ונים דעת וכן . לק'ום "ן 1ים ש"נ מים להוכה 3ותן 
 ורת'םן

 והרמב'ם
 והדחורי ש,ג בהו שתי אי פירשו דל יייני שרייס אי צ"- יחיכם ניהז י"טיאי ""וע:בי22צג

 ראשו:ת בפעם אחריו
?:ךי!"גן

-:1 

 משניית אנל עליו ריק צחצוחי דגד"ן אםור רית" של ושנייה להוכה צנייק יגר: בש :.

 פעס ער זיבה צחמחי טטנו הלכו  שלא מהור שלישי ממא דבריו גראים . ומותרים טורים או ציר ממ( י . נת(ש2:ין ושני ראשון זבה ושל זכ של חרסן טהרות בטסבת טדתנא להוכה מתן וישראל ק לחוכה נוהז נ ועי 9(י%נ2קיןי*ע

 ננע המלך אדני ואם ושותהו זורקו בכום זבוב נפל שאם עם מורש או צ'ר לתוכה צתן דאלמא כ"ש22ימק::ן,'ג:,

 ואיפשר שלש:פ'י,מיס רגום שטר'ח מץ:לא שופט ן ייביית:בב 1:ך3ה :שן: :%2:ןפ

 כך כל אסי רכ אש' רנ סתמו היאך דא"כ . יפה נשכועה הוה כן שאילו קצת לי דקשיא אלא קאמר '('0 .ע' ונ'ספ ג'.%סי0עין
 השתא עד איירי וטאי שרי ומר אסר מר כם' ואטרו לשונם פעמים מ נצם לתוכן עהן לפרוש' ל,ה ויוה.1 יץ שי':י

'כשירן היי.. "ו !ען ג-י ס:עה-
 אשתיבהו הכי בתר קאטר טא' ועיר. ו שלו

 לש השתא עד ד'אטו דאסור ג פל י" כ" יאשינה פעם נכרי צ" כנת'3ת ס'ם שנת'נת בטשמע 'ש מירי גמי0י:%(גטי

 ;"'י1 ננג:ן:"זי.,"1גי,נ '11.%י:,,:(,.
 ניין

 '4קק7ן4ין:י
 ע

 פעם לס.סר להו הוה התם בטים םשכש:כה פפא רב תנא קתני תרקי דברייתא ונ"ל פירש ולא כלל לזה זהדוטה
 פיושם ודאי שרי.אלא אש' ורב אסר אסי רב ושנתה ראשונה בטשקה בהן להשתסש שסתזר לאשטועע! טש לריכןמתן
 היא. תירה שקבלתם לסמוך יש ועליהס עיקי ז'ל נאינים של שבתוכם היץ את ספליסין לתוכן שנותן שהטשקיןואע"פ

 הני פפא א'ר דוזמ דנרמינן פפא דרב לן ת'קשי א"כ ואית השמיעגו ואה"כ . חושש אעו בטשען פלשה אהזהוטתערבת
 רבר וכל הוא לקים מכנשי שאץ דבל דארטאי שחים' חיצבי 4צתן לאיסור וישש אימ שוב טריש או ציר לתוכה נתןשאם
 פפא וא"ר חושש ואינו בסימ משגשט לקיום סנניםו שאין רוכשרו שבבר שירצה כלזמן מש לתוכם ונותןכלים

 דסדקאטרי וער . הוא לקיום מכניסו שאין דבר ופרעאתא קאטר לעולם אצרין לל בכ'ט דקחני אסורין וס"מחושש
 ארסאי ביד השמישן דתחי5, טשטע דארטאי שחים' חשבי ואם לקיום שמכנימם כלים הם אם יערם שיטלאם עדאלא
 הרכה בולע 4צמ ו'גפר, קשה אלו של רחרסן מל ולכ - רשה זמשכשק זיפתס סקלף זפוודס אם לק'ום םכניס" שאץכלי0
 ביד תשטישן תחילת אפ" ולפיכך חרם %י כשאר דאימ דנרסינן . וריים בטימ משכשכן זצתים אין ואם שאסדנוכצ
 שסצאתי נוסחשת עיקר נ"ל וע'כ עץ ככלי הן הרי נכרש טלינדע מפטבדטעא כובא דייא אנם רופילא פרזק דב'ד%זם
 ודבר טובא בלעי דלא כין דארמאי שחיטי חיצבי הגי דנרסי לרן אסר ידידה לר' ושייליה 4אזו נההליה ודאדויטהוחטרא
 וכן . חושש ואינו בם'ם משכשכו הוא לקיום טכניסו שאץ לק"ם סכניסו שאק דבר וכל לקים מכנשו שא'ן דברהף

 נ.5 ום.ם . הוא נטי מעטא מהאי מכסי דבי פתואתא נמי שהיה בין זה ברבר הפרש ואין וצשש ואימ במשטשכשט
 אלא אםרו לא אשר ראשונ'ושנייה פעס בכסי שאמרו זה דד'ן תשמישן דיז'5ז שדיה ובין ישראל יד על תשס"טןחחי5ז
 שעה לפי אלא שם  סשתה" היט שאץ לפי בלבד בבמי דעים בשל אנל עץ וכלי עור בכלי דוקא וניצ . נטי עיעל

צתן



 הקצר %ת 129 כ[דן הבית משמרת הין כלי הכשר 3נושיני הביתבדק

 ש יסש גג' פעס,ס "ה;,ח דג)' ס5~מו זגר, חר6ת טטר נ"נ ט שם עוך מה:,ה6פי'סמןניס, ג5,תרוגג)י וגרי סממגווור5.ןעודנהנ

' הר'מ'%הוגקגמד5'ן1 ' )6 מז (יס"%

-

,יןן,יין,,,י.,,,1
 .,':ןי'ןן.ג'יי,ן, 'יי, :גןןין:ןן ננו,,.ו.";י:. 1 ,

 :,".;''''"י:.'ו'

 ג 'י: .רל"י,י,ון,וב5'",."
 ן(י':"

 ז 1'''" ,ן,,: ,' 1.'. =ה ניין יי:נג,ן

 סעס % 57פ.וו ' ,שרו' ספ' ערנ -ש,1 --ק ו מץ' סנ' ""'ן1יי

 4ש:תל :(דו. % קיעין :ג,:ינ,%ש( הן סת%ת כ(י אדרבה אג כלים משאר 6נ! ז מ,! :%%51'% "1צ" יי:צ"נששש
 גייע'ם כש "י. ירף ס;)'ס יסן6 ק'וו'6 5) קורם בולעץ וא(ן ומצ" דיא טתכה מ'ן שר"בר ו)6 )'ס גנס.נ:הט:5 "ירהלטנץ

ק % זבי רב אטר התס דנרסינן להו סג' בעלסא ובהרחה מצילשהאבר  ' י יע ' 
 כי"ייי'""1 יע" ש ג'ס ש סג'ע) מטגי5 וכראמר אטורץ בנכרי תשמישן תחילת ה'ה אם ירוקין ואס .שאסרנו ע " " %שיי.'1פי4,,,ש1( ע1בטמלילןםש.,יל..ין.,:ןיןי:.", י ק

 5ג": ג"'

 הוא מעמא מהרוא ננו רירוק' רבריועולטיתונרא'ן
 ץ

:ן, "ט0ו'ו המש0'ס 0ייגויג" מן %טמי'%"ג'ו סשום י
 :ןנן !ון"יוי..; ..ן::.:,י

 ס)וו ג,5 סי0'ק ו" "י6גץ שי" ,י)י "0שס וע' דכלי דבריו ומכלל הן סתכחע דכלי בעלסא בשכשם- סותריןלקיום % 111ש,.'.י',י",יייייך. ב4:"

'ין "ען גין "יט :גהן%ת%ן %מים בע*א בהיהה א* וע,רוי מי*י ?ז א.2ך יום כמכנשו אפ*מתכת
- 
- 

 שפי" בשילהי מרתמא ראיה הבש ועור , שרי ואוכסי חיורי דקעיא טאניזביד
 ג"0ס %ס ג' הכותב אמר י 1,

 עס יהני ס", קס וע0ס 5'1 סינ יגמ מני "5י 6 בהן  שנשתמש דברים  ישנים הנכר' מן תשטיש כלי הלוקח י השוכרפרק

 *מתכות וכלי טהורץ והן וסמבילן סריחן והצלוחיות הכוסות כנון צונןע,י
 אלא להצריכם שלא רכנן ביה אקילו לקיום מכניסו שאין ברבר מתכהע כל' אלטא התס כדאיתא בפרשהאמורין
 מירי כלע דלא בניגוב להו מנ' נסי לקיום סכנשו לנבי הילבך ניגוב להצריכו אחמירו עץ של משפר דנב' אע'גהדחה
 אם קיבול בטע לו שיש אפ" עץ דכלי ראיה הברייתא סן ראיקקו שאק אעפ" זה רבר למדנו וממנו ז"ל הרב רברי עיכבצונן
 . ב'ה בע"ה לפנינו שנכתוב כמו להן יש אחרת םרה הגת דכלי שאני ומשפך ליה סגי נטי בהרחה לקיום סכניסואינו
 בכל סבי ז"ל שהוא לשימתו בה שהלך נראה סני דבהדחה לקיוס מכניסו אינו אם ריוקא ז"ל הרמב"ם שכתב טהוס'מ
 הגאונים כשימת שלא וזה לסעלה ישכתכנו וכש בעלמא הדחה אלא צרק- א'נו לק'ום מכנ'סו א'נו שאם חרסכלי
 מכניסו בשאינו דירוקא מסתברא וכס"ש ערנ ע" תשמישן בשתחלת חרם בכל' שהחס'רו ז'ל הגאונים לרעת אבלז'ל

 שאץ כלים ועירוקיש מילוי צרק- הוא אף נכרי ביד תשסישו תחלת ואם שוע יואינו דעלמא חרם סכל' נרע לאלקיום
 כהן שטוליכין ככלט יץ אותן וממלאין חוזרין זה ק מטנו וכשסריקין ביק תריר בהן סשתמשק אבל לקיום אותןטכנים'ם

 בריה ארא א'ר התם דנרם" . ו,דרוי טילוי וצריכין לקיום המכנימין ככלים אלו הרי שפוכאי של אותן וכן דרכים הולכ'"ן
 הנורות שרהוהס שתא יחי תריסר בתר דמי"זי אבמא הא' מותריןיאמרר"פ 'ב'ח לאחר עו'נ של קנקנים הני איקאדרב

 וטתוך .תדי עושין סחירתה.וכן אחר בו %תנץ זה וכששחעין בדרכים תדי יין בהן שהסוחריפסוליכין הקטניםוהכלים
 כלים ויש צריכץ הן נדול הכשר דרכים עוברי בירם שסוליכץ בראלש אותן לקיום.ולפיכך הכניסו כאלו הרבה בולעכך

 א'ר עסנא ר' אטד רחם דנרסען שלמוש נאמר ואפ"ה סועם זסן אלא חן בו שהה שלא ואעפ" לקים סכנשן שאיןשאעפ"י
 עולסקץ דוקא דלאי ז'ל ודסב'ן וכך24 . צריף של םחבורת כלי טער כל' יסאי . עולמיז מריה להן אץ טץר כל'אמי



Σץáה áגקק ÷ג  ¢פ÷הסזú 081 á¢לכ"ך úגáה סגá גך"לח ¢ץק

גג'"  ך "קלק% ,1"'%"'",
?,1 ום¢ ╨ ' :ז  טהד:גץ9'ג41÷זז "6,6 'ז ג6,ג 'זג'ץג ( כקזק"á á'ג ק¢ח גו¢ז ú¢Σג╨
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 "טראלנהן ם ס יהו לה שאטרושומעק
 ז

 ואשורן אסה-ק בתוכן כנום ישראל ויין וקנקנטקם הנכרים נודתע מעמירין אק ב% דתנן בהנאה ומותר בשתךאמור

 בהנאה* ומותר בשתיהאטור
 ק ז

 ש-עור לפי מתבמל,זבתוכ הכלי קליפת שתרא כדי סים בתוכו -ט שאם
 אותו* ומבטלים עליו מים מינו ושאינו שאינו כמי מינו את רואיז כמ"ד % דרא בשתהה אפיו מותר בששהאחר

 הכל הוכשר שלא כנתעד ענכים נדרכו "ואם * מים חלקי ששה כתוך נט"ל שהיין ז'ל יצהק רננו כשםלטעלה

 ח שאני יאלא 'ר רת'ם רוזיר וכן אותומבמליםוהזנים
 ק

 הברזא נקבדרך
 ך

 רגקב אף
 הישן הנקב דרך יוציאנו שלא ליזהר צרד ולפיכך * ה%קב בחוך בענביווחזרוגאםר מעורב משם יוצא ואיןנאטר

 ' ,2ן, ש קורם משקיז בשאר בהןבלהשתטש
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 צה- לתוכן נוהן וישראל %ן לתוכן נתזן עו"ג מים לתוכן נתען וישראל יץ לתוכן נותן נכרי נכרש שלקנקנש



 היו ב'ת 3138(ז הכית משמרת היץ מי הכשך ברימ הבקברק

 שבה שוין ג,סן ש'ג גמנ,נ סני 7)6 ז6"ר'1ןנ,"' 0וס 5) גנח ג"0נר ג"נ סס עו )ה סג' 1)6 נומו6 ד6עד.ון חרם ס) נ1ס סט"גר גסנעון-

 ס:בגי "5נ :": 1ש1ז2 שצה:וג((:ג: 1א,12ש
 1 יקעה :יס: מי%:1 וי",ע:סג"ה6 ט:
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 צ "1ן',וגון שס י נל9 בגמרא ואעטנא , חושש וא,נן מוך,,סאן : ססירסיגסגי
 וי,": . ך ג,יע.ן;.ן:, ב",ן.ם

 פ% וון %י,1,.'4')וי1
ה ה= ע "ך61ןנט ןן,סמזי9:02 שנינו רגת כלי ולשק * הוא בעלמא אקראי אמר גיה"לה 2 50ס.5כ "ס!0 נ5יש "!6 יט'ם ושלעץ טדירה והש מננבה עו"נ שזפחה אבן של גת השוכרבפרק  א   ש1ל .מ'ם ג' תתה : י) סי"ג'י הס יגו נגף נ'7 *אע"פ * חרס ושל * הזפת את 'קלף אומרים וחכמש עגב אומררבי 

 :גס.1ש.124ע"י וכדאמרינן לקיום מכניסו אינו הנת * אמורה זו הרי הזפת אתשיקלף
 נם:ו: י1: 5 מכנשו זה לזה זה בין הפרש ומה ואטרינן * אסורין שהן חרס של בקנקנים רבי ומורהבנמרא
 צ::ט,תשגיילן"18 המחץ כגון וכלי החש ואפיה * לקעם מכניסו טיגךי לא גת אלמא לקיום טכנשו אק וזהלקיום

למעלהן טקי4, .שיאל נ'י שכתבנו וכמו בריחה להו סני לקיום מכניסין שאק כלים ששאר אעפ.י צריכיןניגובוהמשפך
 נ מקי4 %ישאסין אבן של הגת אטרו ולפשך * הג'תות שות כל ביין אותן שמשהק מפני לאלו והמעם *
 2ן;אק:ן למעלה כתבנו וכבר * זפיתה בשעת בה ששם ה"ן להעביר כרי ואפר במים לננבם צרק- עו'גשזפתה
 ני:בק :1::ימן הצריטה שעה לפי אפי שהנת אלא זפיחה בלא בולע שההיה מטה 'ותר מבליעו הזפתשאין
 : ס!1גן "סשיד להמפיח כדי "ן בה בש"צ נכרי בה ונגע 'שראל זפתה אם ה'ה ערנ שזפתה דקתני והאמגוב

 איכא אי אש' רב אמר מעצרתא ב' דאישתכח נכרי ההוא ישמעאל רבי פרק בשילהיוכראסרינן
 א:=יללי.ב.

 :'ט:ם
 ד'מב ביר תשם'שה תחילת ההוא הנת שהיה ואע"פ ניגוב ובעיא הרחה בעיא להמפיח מנת עלמופח

 ג4%נהי
 כ

 עליו נזרו הוא אף ניגוב צרץ- היה עו"נ בט- תשמיש' תחלת הקק שאם טק דנת שאמרנו כסו לזה והמעם *"טראל
 רש'י דעת כן נראה שאין ואע'פ * רבנן ט גזרו שעה לפי שאפ" לקיום במכנשו נמי שאמרו וכמו שעה לפיאפ"
 טתבקע הזפת ואק הרבה שועה דהאבן משום מעמא היינו לקלף צרד אינו עו"ג זפתה שאפ" אבן בשל דאמרינן האז'ך

 העו"נ בה ודרך זפותה הא הנכרי בה דרך בשלא דוקא בנמרא אושמנא ומיהו * כו ליבלע ורגת הזפת בק וועליכנם
 צרד אינו חרש עשר שנים ישנה ואם לקלף צרד ואינו פעמים שלשה ו"ערנה שיסלאנה או וינגב שיקלף עראסורה
 * טהורה וה"! מננבה עו"ג שזפחה אבן של דגת מתנ" עלהא בגמרא התם דגרמינן ולערות לסלאות ולא ליףלא
 * ניגוב בעיא לא גרם'נן ולא הנטנה גיסא היא זו בנינוב לה סמ לא בה דרך אבל שזפתה אלא שנו לא רבאאטר

 היק דאין טתבקע הזפת ש4ין לפי כה דרך ולא שזפת אלא ללף צרק- ואיט בנינוב לה דסג' שאנו לא פיושאוהכי
 ולפיקי בולע והגת שם נבלע והיין מתבקע הזפת בה ודרך זפחה א~ל סני הזפת שעל ובניגוב הזפת מן לפנשגכנם
 בה דרך אנל זפתה דוקא רבא אמר דאסרי איכא דנרסי מפרים ויש ומגנב מג.ף אלא הופת שעל כנינוכ לה סגילא
 לא ליה גרסיק וא' כלל דאמרי איכא לראי גרסינן לא אלא קמא לישנא נמ' דהיינו נכונה זו גירסא ואק * בניגוב סנילא

 אלא בחרא לישנא קמא לישנא כין ,ליכא רבה אלא אמרה רבא דלא דאמרי ראיכא כלו' רבה אלא רבא בההנרסינן
 אמר חייא דרבי לקמיה דאתא רההוא רבא דאמר להא לם'וע' ואמרינן * רבה בשם ובתרא רבא בשם קמאדלישנא
 וחזי בריוה זל לרכ להה אמר * הקז ומזופת הנכרים טן חדש אוחו שקנה כלומר מעצרתא ל' רמדכ' גברא 4 הבלהה
 דסויך כלוסר סגי בעלמא בנינוב ודאי הא אמר מובא ש"עא דההז לעצרתא חוחה אול מדרשא בי על' מצווחתדלא

 רטלי אשכחיה מתות'ה פלא חזא ואתי אז'ל דקא נריי , כלל הנכרי בה דרך שלא חשכ כך כל חלק אוחושראה
 בעש קלוף ולפיכך רנת ובלע הזפת בקעי בק היין ונכנס בה דרך כלומר * בנינוב מני לא ודאי הא אמרחמרא
 במגוכ לה סני לה דע4ל לא דא"כ לקיום כמכנימו בעיא ועירף ומילוי בניגוב ליה סנ' לא לפרש ואזא אה"כומנגבה
 אלא נניגוב לא מני לא ה"ק וראי אלא ועיוי מלוי צריכה אלא בניגוב לה סגי לא בריהה הול'ל הכץ אלאו4שתוק
 עץ של בתוספתא תענש * בשא יף אלא בנינוב מני לא בהרש הכי דגרסי ספרים ויש * ז'ל פרש,י וכן ומננבסקלח
 אבן של במחניתין תנט! הא דרך בשלא דאי * קאמר כה ובשדרך לקילוף צרד זיתק היו ואם לננב צרץ- אבןושל
 עץ של בק אבן של בין זה ברבר הפרש ואק זפותהי ובשאיע בה ממלא בשררך וה'ה ל* צרק- ואין ינגב נכריזפחה
 יננב אבן ושל תנן והא ואקשינן וינגכ שיקלף עד כלומר אסורין זפתעק הי ואם יננב אבן ושל עץ של בבר"תאדתניא
 צרןי ואק כלומר ינגב אומר רבי עץ ושל * בה בשררך כריתא בה דרך בלא מתנ" ופרקינן נכרי בשזפתהכלומר
 כל חלק אינן שהעץ לפי שיקלף כלי בניגוב לוה מני היא ינגב ואח-כ כלומר הזפת את יקלוף אומריס וחכמ'םלקלף
 את שקלף אע"פ חרם ושל * זפקקה בלא נכרי בה נשתמש כאילו וסנגב מקלף הילכך ה"ן בו ונכנס רפוי והזפתכך

 שקלפה לאחר נגבה אם ואפי בניגוב לה סני לא ולפיכך בולע והחרס הזפת ובק כינה נבלע נ"כ שהיק אסורההזפת
 אחר שאין ומערה טטלא אלא לקלף א'צ ולפיכך בעיא ועיף מילויאלא

 שכתכתי וכמו כלום יישון אחר או ועק-ו' מה"
 הטזופתין הכלים שאין למעלה כחכתי וכבר * הרבה טלע שהחרם זפותה בשאינה הדין וכן * ז"ל רימטס וכ'כלטעלה

בולעין



 הבית ששי שו חמישי בקתןרת134 השונית
 בפומבדעןא מתנוהכי בםורא * ארבע אמרתלת ויטמשל שהיו ממה זיפחן סחמת יותרבלעין 2מ:%7
 אמר ושטואל ארבע תלת אמרי דרב משמיה רב בי מתנו אפ" סתיר רב' זפת בלא סעצמןבולעין י:: :ן ::ט
 לא ומר בתרא' מי*ו חשיב טר פליגי ולא וחסש ארבע דכל מבור שהוא לפי בנעוב הרםשל . סי'ה ואה'ננאי
מ *מ  ואפר סים נתזן ביבישתא והילכך * בתראי מיא חשיב ריבה ט5ע אינו לקיום מכנשושאעו מי: 
 ועם האחרונים הסים עמ חמש כאן והר' ומים ואפר ומים בנמ' וכדאמר" ליה סני מ"אובניגוב טעב סששאסיונל

 סרבי מיניה בעו השוכר בפרק גרסיק הראשונים ד"ים שהן נכרים של בקניים רטומודה מומ דמטשנדק
 שהיו הרי תנעזו להו אסך טהו דארמאי מרג' הני אבהו ומה תיף מ'י ב* לומךאסורין ש'ננט נףקשוש
 הדפין במריה *שותן ובקש ממאין ברן ובית גיתן 11ה לק.ומ סכנשן ה1 נת,ן הא1ודפש
 ושל נםרים והעליןשל סדיחן נםרים של ובערשים וריולבין לא חכטש אף ומיהו * 5קיום מכנשואין להת.י ?ץד י(:טה

 עשר שנים עד סיישנן גמי ושל שיפה ושל טנגבן בצטץ אלא ועיו' מלוי חרס בשלהצר'כוס2רמסי'ם::ג:
 יב הגת שיקדום בין לבד וסבד לגת מגת ל"שנן צרק- כשהוה אבל כסי נבי למעלה שכתבתי !י1יתי::ען דלרשב"נ ואפלו חרש ת'קאיכאטנ"הו ה"ט רשב'נ וכטו תשס"טו בתחל, הרבה בולע::י:ג~,ג:: ואקשינן * לבד וסבד לגת סגת מד'חן אומר רשטג חרש שהחרם נכרי בי תשמישו תחלת בשהיה  שג.ן היןןלהלויח
 אהר אלא הולכין אין לעולם סבר ות"ק שיאחר בק חדש חרס של אף ישראל בה- לזשטישן ,ןןק,לון : להקלשריוה
 רשביג ששנה סקום כל אמרו רלא כת'ק וקיל חדש "ב הגת דקתני והא * ליה מגי בעלמא בנינוב טקם נללחיוית

 לאבבריעזא בםשנתנואבל כםותואלא הלכה במשנתינו בניגוב מתיר רבי והמשפך והמחץ ג:ם: 4:1אחי
 * הש בךי,תא [ןךןן "ךאפי* איתא ךאם א."י., ןחכמקם ששם'סנגת,.יכ(ינןס

 הילי
 ממ!'לן טיד לטדון הרוצה אומר יוס' ר' חדש "ב על יתר צ כן ישראל בע- תשם'שן תחלת בשההה :ג :%ט'מ:ן 1" * חדש מ"ב פחות יישון אין

 יסי רבי משום אומר רשב"ג זתים במי חולמן או ברותחין ישראל בשל אפ" עו"נ של דקתנ' ל' לסה 2:ג:::ש!2מ:מ
 הןלא:ן ' ש::ךי כדיר * עינה יכסה מנ"'יז שיאש":בקי'הן'יחך: יכזדע ":ממצ%תק

 ללא או עם או אבא בר חייא רב' אמר עונה וכסה * נסך בי תשמושן תחלת הטה חם בעלסא :ינני:(י:1::י
 א"ר ארבב"ח שאונא בר חנא עא ואסרי שחונא חנא רבי דפחרא בכס' ש2מרו כדך ישיאל *י טרת2'יוישי*

פ שפג*:ימי  ש 
ן

ט " ן ד  דקחני ופליגיאמתנ" גיניתעצסה ה"נו זל פרש" הערשש ושסושן מרוכה ביין שתשמישן מפני בר2 :: 
 ואי ראיה אבא רבי מינה מדמיטזי הא כי וק"'ל עגב הגת ום'מ לעו5ם ניגוב צר'כין ולפיכך תמ'ר אסש:ו::ק:מוכ4

 מינה מ"תו לא הלכתא רהכין בתרא' רבנן להו קטו לא צר"י ניגוב שצר"- כל הא עע של אם נוום הףן קשרםבה

בגדי"
 אקשינהו ולא גמרא שתיק הקי א"כ מקשים ךש * ראיה והאפר הם'מ שאין לפי הקשרש לרוזי ח:ג
 כהראאצרכה דהוא רבאשי לידהא קשיא ולריי אהדדי* אא'כ והדפין הקשרים בק ליכנם שיליז 1:::נ'ש:ןג:י1

 דאשתכח עו.נ ההוא ישמעאל רבי בפרק וכדאמרינן ניגוב בהכשר אבל אותן ומרפה ה"רם מת,ר קרג שי השדנינה

 עליו הקשו ועוד * ניגוב ובעיא רוחהבעיא מקום בכל נכנסק שהמים מפנ י"' שסאני
 פ"נ תנא וההוא גת היינו רעדשים לומר לכשתסצאדאף אין "שון ובהכשר * אוחו ומפלימין היין וה"ו הגמ.טע.
 דהלכה משום דאטו הא סקסי סתנ" דחיא אמאיאמתנ" הקשרים להתיר צרק- שאינו לומר צרל ב:: לן::עמ:יי:
 ראיה אבהו רבי מינה דמיעזי סילתא בחדא בר"תאכרוא סת"בש לרף דף שבין שהלחלוחיז קטהם ב" ש מפיי
 פליגאן ובריעזא דמתנקזין שבה רברים בשאר הלכההא קשרים העזר שהצריך מי ויש * לנמרי :::: ::חי:מע
 שכך ואומר מנגבן העדשים גרש שמואל ורבינו *עלה דומה ואינו * עיקר ךר וריאשון יישון  :"  מביי,2והין
 שאמרו. למה גייון י1יין:כג

 גת אינו דערשש פירש ז"ל ורת"ם מריות בתומפתאמצא שאמרו דארסאי בדרווקי
 קורה במקום ענבים של התפוח גבי על שנותנין כל'אלא שארי קמרי ברי אקק דאי השוכר בשלהי : נ;'ה הין נ,תת*ם

 את הטוכר בפרק מדאמרינן והראיה הענב'ם לעצורכרי הקשר" בין כנום דקאיחמרא הוא דהתם ב"שון סג'להוולא
 טאי נגטרא ומפרש הקם את מכר הבר את הטוכרהכית דף ובין כהן נכנם היק אין בחרעת מבמוץ הקשור כליאבל
 עדשים כדמתרנסינן ערשים ה"נו וטלופחא מלופחאים אלא נינוב צריכין שאין וכלים * 3'כ בהן נכנם אי1הףןלרף
 סכורה שהיא פשימא עיסו הגת היינו ערשים ואי *מלופחין שאמרו זה כלל*ניגוכ קשרים התרת צריכין אינן לכ"עהדחה
 להה החה עצטה גת ערשים דאי ועוד הבד עיקר ה"ודהא רבב'ח במים אמר רב מנגבו בסה השוכר ב% נרמינןכיצד
 ר"ח פירש והלולבידוכן הדפין והרר ברישא ש-שיםלמיתני שצריר היה בסים אמר דרב בגמרא ופרישו * נאפראמר
 של הרחים שהוא מפרשים ויש הכר בעז של הים ערשיםז.ל כלל נחלקו ולא מים שצרזי ה"ה באפר דאמר ורבב'חאפר
 ואינה ים אותו קורא ולפיכך קיכול בית לה ויש הבדבית במים לרמבו שצרד ואמר הניגוב תחילה הזכיר שזהאלא
 ואעפ,כ לה יש קיבול בית ומיהו עצמה בת ולא עצמהגת בזה וגם חחילה אפר נהזן אסר ומר אפר שם שעזןקודם
 כך כל שם משתהא היץ שאין לפי הדחה רק צריכהאינה ברמיבא כאן פליגי ולא החלה צדד מיס רלכ'ע נחלקולא
 ש העקלים * בהכשירה הילו ומש"ה עצסה בגתכמו תלת תרי אמרי דרב משמוה רב ני אוזמר ביכ"טתאכאן

נסרש
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 השש הנית 0נו"נ 14כיך גו': 67ומ6י דקלי סמ ק'6 גטי,סי נרסיק סס עוך 17ורי גהג!י 7התט' ו"רת6' וק,)י סנ' ט'6 פלס'גרסינן
 קקחשהא:ץ; נ:ת ":1שצן:2:טוז?2:ט " ט141 ~")"יוו יה:ךונ"לי":ש )טסיי

 נט'לין ענ.ן 13 סחגרון 6,6  גקו.ס קיקיי גסס 69, ,כי,ס 9! ג"ג'וה ",6 ק'9ר. )טסרי גטי )6 ,0וחס יכין "ג) קעו' י6;עוג ס6ומר ונריוור6ין
 קים סרמגת וכ"ג פגחון 6ו9 "וגקע ו;ס1מ1 : טס,רין סגי יג!16קערי

 * לנגבן צריך ולפיכך מענין הששיהבי
 לק

פג,ישון'
 6וש %6ושניישינת'ש גמ מ'

 ם ;, יה ךימ י~ן'.,,ל'%_יןניין%ןן יםעית
 המימזמתננם'ן הריתס סרגה 6,יטשטן

 ברי
 נו אבל

 ק
 קנר,ינים
 וכי

 ב: גמ2טפלן בשער הייו'מה ת ב
 ,היש שנאסי יי יאלץן קילוחן כי בהכ' להו כ1י לא ן האסיר כלם חכע'ס 7נרי !סע!ע עמס5ניי

 .בן ין ;,ב נניענן4 ןלן[,ןע ו"יין-י",,י'ןש ן11 יןיין..יי.ן'י",ל
ש , ם בךיבלע51115נ4ש53 ו  גטול,,"ן--י:1""ש סהנ""ק'י'" ע"' ך א *ת" 1ק 

 %י%'184ש
 אמ,''"מ""'" צה'י

 ס 6; ג 7!11611 ,1, 6ן,יגיק.6 "עןס בהו אעז ואי מיישנן דכיתנא 'ז נגודצ ר' 'יי,סונעו:,:
 .1'מ,::'!"'1:ששא*פ ן

 פיי גיג0"7טתכ""ני "ע'ס'י (7ייס'9 6,ס';ס 6מס' לפי מנגכן נמי מין אותו "' ם קשורה_ן'7טוגריןמ'סר"סו;'ס,ס"הר,;יס 1"" ,פנהי4"ין,,י " :-נ:ית :י,.(י1 יי,יץ יי יי

 וה"חס ר6ס,מס טיס 16 וי.מקוסחס ס6תרי טפני סקווסס גיה 16ס1 ,קו6הי ,ויניסן 6ת1עייס ,תיס 6הר1;יס ,מ,ס יוש ;טלת ע;ין נ, 6ג1 סקן,ססב,ת ניוישניי י~"יבגנ""'ט'4ימן4
 מש 6פקווסיס

 )טיס 6'וס ,טו ר6סורס גמ'ס )ח,יין 'ו'1 )יט,) 1.רין ס,-ק "'~0 ע,- גג'"וי ר.ו"סון י.סער . סעוש ~שסס *ט "תרו;'ספ

 . ראשונש מים אלו ורחקרשתם במתנית'ן ואמרי רב אמר יהורה רב אטר רברים אלו פרק בםוף בברכותגרמינן
 זהיר לועות וצרק- , ברכה זו אלהיכם ה' אני . הטוב שמן זה קרוש כי . אחרעש מש אלו קדוששוהיוקם

 ממוט הפסר ל4 'ארע שמא . אחרונים בכךם וכן נדולות תקלות לירי ו'בא בנכרי יחשד שלא כרי בראשוניםהרבה
 בשר האכילו ראשונש מים אמר דימ' רב אתא כי הבשר כל בר'ש דגרסינן החובה טן בהן שיש טה מלבדבבשולן
 י הנפש את הרנו אחרונים נבילה בשר האכילו ראשונים מים אמר רכין אתא כ' . מכעלה אשה הוציאו אחרוניםהזיר

 סרך משום אלא לחולין ירים נמילת אק אשיאן בר יצחק רבי אמר אבין בר אירי רב אטר הבשר כל בפרקיגרם'נן
 מן ירים לנמילת חכטים מטט מכאן ערך בן אלעזר רבי ואמר י במים שמף לא ויריו הזב בו יגע וכלאשרדכתיב אלשי ר' דברי לשמוע מצוה אמר ורבא חכמים רברי לשטוע מצוה אביי אטר מצוה מא' מצוה טשום ועור .תרוטה
 והא מהור שמף הא במים שמף לא ויריו הזב בו יגע אשר וכל דכת'ב משמע מא' נחסן לרב רבא ליה אמר .רוקורה
 קרושש. והייתם מוהתקדשתם רן דנפקא בברטת אמרינן והא וא.ה . ממא שמף שלא אחר הא הזק אלא מבילהבעי
 צריך פרק איזה עד י תרוטה מרך משום אלא נמילה צריכין איק הססובין שאר אבל ברכה ומשום לטכרך רהתם'"ל

 לתרוסה לפרק עד לחולין לפרק עד במקדש ורגל'ם ירש קירוש הבשר כל בפרק בברייתא ישנינו . לחולין 'ריולימול
עד
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 ,גי"וןש ג"ווח:ג פרק טוכיח וכן יותר ורא היר פיסת מוף לכ"ע 'רים בקידוש אבל ר"מר דשמואלמש'עורא
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ןלייי,'לו'ן
 "ן'%ייש"ן'" :י" " 'י: '"י ;'תש.ן %1ים "",'""' 1ן4'ל" .ן-"

פ"'1'וית:
 ל , דייא' יי',"י,'י""מןי"! פ'י'י "י'ם'מ' י:ן צטסא'

 סנן גג סג6ס-'. סעו יקודמז 1
 י.6 סנו,מר

 יוה,,"יי,י:ה. יי,י.וי" ייין ,ין, ,""ייד ג:ין 1'ג..,,"':פ-י," ;"::4''ל
 *ם טא צ"~נ" רושביןעל נכנסין אךרחק סעורה סדך תני מש6 דגהג וס6 מהרומס הם.2 יומ.-כמה

","%%פא ני""יי"" "י",ין"דך"" % י.י'.,,,',,"פ'ויי...ו  ק :ת:יףכנט'ל יע'יז נ:צין:" ב11%

 ל"1)ן%ןג 1,"ה"ג"'"-"י"'וי'ן, 1'1 ש'י,ישיי,פ,,פ,ש, 1ט שי 5;%::י:שך:ג: :עש',מ,ע1!(ון פוצפ 1, ןפן טם פגנין ן::חשהתי
 שם כתוב שני בשער כה 'ש שמא הנזק מן עצמו לשמור 'ריולרהוץ : 65"ר"'6מו*גמן

 . וימהטא בעיני עע ואח"כ כדום'המל" כתב השני בשער שםעור
 יניטם נ.ישימ. 3רמיני

 ג' גס' וגן יגויס "4 סוק חוגה גיט)מ.גרמינן
נואפילת
 יצר בןי:ג;יסנעסע,,ש,ס אקן אחר מקרא בנא:ירנון2ן : לן

 וגסוייו,ע611'נ,מססיק ימססיק ידברש אלו פרק בשילהי וכדדרעדנןלהו !סססטס ה,עע ל" יגוש סיגס הכויזבאמר

 ,סינס ווסל גע' '1חק גר סט,16 ספניךא"כ א "י"'מ י""יהמ ית צ1ש6
 עהלך גע' 6,ס רסוח "עומ ית ואחרונים מצוה  ראשעש דמים כאן אמרוכ!,ק הר1,56'ס סמיס 5'1,0 "סטר ו"יך גך "מרו )מססממגר
 ש צ: 2שסרן'"'1מ,זץ יש סכנה משום ואלו קדושה סשום ואלןןקובה גך ג, סמכ ,מס פגוי,ן סיזיס וטהי, ססרס ו!י.ניןסס6ק

 שבט יטגצ: "עזיטצ קצ'יין 'נת:כיכבש %4:כ::4 ::: :נ:ש :-הק"ץ :גי:1:י ג"י יו(,יןייגי %,קל%י"::יבי 1שי,.י,...ייל,,י.ו
 5)" טגן ג! חה!ס!ס,וח

 סר6'גו קי' ,ס,נם מסי ,עוין במים חייב אין מזוהמ דבך ולא סלחאוכל גי,ן ,סון סקמ6יס 6ק .סגי,

צ פעס סונס61חיג, י פאחיוג ע)יסן סי5פ,ך ג), יי,, 6ק עכ 6פ'!ו סל6סמ.ס "ה!פהר ק  
סמש כ'ה העוור בעור הראעין  השערנשלםמש

 השגיהשער
 וט וגגי*ר - ונ'6%גס 3מש וט ין א יש יעיוס גא ל6טל עוחר 06 ,3ג",ר . סיש.ו%אמש 6ח 3סם סיע,ו סמיס ס'כ,רגני6ור

 לחמשה םלע ולארבעה לשלשה %ג טחצי לשנים אפ" לאחר לירים נומלין רבהעית מי 'רש טס' של בפיק,טנימ
 הכשר כל בפרק וגרסינן . מרב"עית שכהם לאחרון יפחות שלא ונלנד אוסר יוסי רני ולמאהולעשרה

ק " רכ"ייתאין בי;,ייה,כיי"שא"
האלתרידתנןכדרביעית '

 לאמשר אשי רב א"ל התם דנרסינן מהרה מעדרי אתו דקא משום התם מפרש וקא לשנים אף לאחד ליריםנוטלין

 אתו רקא התם רשאני היא צ לשנים ואף לאחר לו-ים נוט% רביעית ם. דתק ד'שג
 ק

''- 

 זהוימ זהאצל בנוטלים אפילו ו"ל שמשון רכינו ומ" . יריו לשול הראשון כשהתחיל רביעית שם היהשכבר

 ב2 :הונךשב:מים"נ?יגל
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 "ל,"ין'יי([ ,וו'יש'ש'"1 יל,י,יןיי".1.:ן:,1'יו.:-' פן4,ע1%ץ,פל
 יפ.,;ן,:ם' .",,.*,, ., י,ן ט :גין,,ג ג :טע:.,ן"ן"י,%ןו,

 "ם8 %ן""ו,יי,, שהי:ע""%י"ם'מ%
 ציםמ14ש "ט:ימי,["צ"2 5%גןח"ןןין הס'ם למהר כיי שניה פעמ שיפף גגג12 י%""ןי5ילסנייצצ6%ג"עקי4.

 יפמק עי-ה יי" כיד אלא מה:ציי,מיזשינה שע5 41ג2צבמהטשייס
א מהיה ב' בפ' ראמרינן  

ש נ::ע" נ שני י :,יי.י.י.ן",י,י,(י., .יי.עם,"י,...,,,,,י  %::'גן::ן15ינדיממימ 
 נשש :מני4.""5 "קןן:י:1

 הסים הרים מסכת של בפ"ק שנימ לנ' לא אבל גניםגלין י11ןן(יןנס::י(ןיויר%
 גם צין שיט טיק ברע בשיש ורוקא כשרין בליקע פסולין נכלים הבהמה משתשתשנפמיו 6"טקנו"'ו )י י;"ימ4מ ז4'ש"."

 ש צלולין מט ורוקא מבריה חמי גבי כ'ה בר'פ וכראמר" כ,ש לא ,ך.ןנרסיון סיגנמיהפ;א בהן מובל מפו כל ואם לטגךה שכשרים מפני כשרים ובליקע מרוחיןאו : יון גמוטר 51%יק)'נע

 שוחה הבהסה שאק כל בהם המעורב מימ סחמת אבל שאמרמ אלו דברש מחמת הברמה סשתיעזונפסלו
 כל נבי דזבוום ב' כ8' ואמרינן מקואחע של שני נ8' וכראטעא בהן לפבול ואפ" בקיקע אפ" פצלים כהםושתזה
 כיה- לסי סשלט מגךה לסי המשלים כל ריל אמר . בו מקדשק אי! כהמם ארבעה מטנו לקרש כדי בו  שאיןכיר
 אידאק י הנט

 ק
 שוחה הפרה ערשאק מימ ש"2בהן כל סשלים?אלמא אין לסקוה אפ"נו

 אין ממנוה2ותה
 מוי

 שבפרק סשנה אותה תשלום . ידים לנמילת לרב"עזן ולא לסקוה לא סשלש ואין ט

 ק לין י שהמ ל6'"*6ירוש
 רב א"ל כל בפרק וכראמרינן קאה

 אפריתו 1
 ץ

 כן כשופכיןי אותן שעשה לפי מלאכה בהן בשודןה נפסלין המים אין איןוכן י א אעיעייא יהדתי אח'"אשית
 התם וכרתנן . לו צורך סיזש ברבר בהן כשנשתסש ורוקא פסולין פתו בהן  שרה אפ4 ול6יכף ז'ל דרמב"םפירש
 פוסל יומי רבי כשרים וחדשים מורחט כלט בהן הריח פמועין רמרות את בהן שמהקה או הכלים את כהןהרטק

 סמביל שהנחתום הטים ותנן כת'ק וקח"ל . שיריחם ער בה! להשתסש רג'לות אק חדשים שהם שאע'פ פירושבחרשש
 סמבל פעסש הפת עריכת לאחר הגלומקק בהן טטבל פירוש . כשרק יריו סראה וכשרוא פסולין הנלומרוןבהן

 רגלוסרו! על ונתן ביריו מלו כמים אלא בכלי הנשאר"ם במים מלאכר, נעעדה לא רוי יגלוסק'ןעי
 ז

רתנן
 שנחחוס הסים כתוספתא תמא והכי מראיהן נשתצ בשלא חיקא בירז שצי כלוסד כשרים ידיו בהן מרמווכשהוא

ממבי



 "מתגרק שני שער ששיבית המת מששא 140 "ן"

ששששששש י_נששששש ש 'שחאםשאא
שש

הנשר



 חקצר י" "1 עא הבית ירים נמילתבריניתורת

 ננע רילמא גזרינן מי בםפה לאטל םהו להו איבעשהבשר
 א'ל בספה אכיל דרוה לרב אשכחיה דשסואל ת'ש לאאו

 קצרה רעתי א"ל בטפה לסיכל שרי פ כלומר הכיעברץ
 סליק כי . עלי קצרה רעתי כן אפ" ידי נמלתי לומרעלי
 בכלא' ראכלי אסי ור' אמי לרב אשכחינהו זעירארבי

 בררב לימעו כרבנן רכרב' גבר' הר' להו אטרהטתות
 . עלי קצרה רעתי ליה קאסר הא התםוששאל

 אמר אבימ' בר תחליפא רב דאסר האאשתטיטתיה
 בטפה הת'רו ולא תרוטה לאוכלי במפה התירושמואל
 תרוטה אוכלי כהני אסי ורב אטי ורב . מהרותלאוכלי

 התה-ו רלא בספה חולין לאטל דאסור סיהא ושסעינן .111
 שאם שכתכ ז"ל והרסמם . הן רזריזין תרוטה לאוכל'אלא
 וזו . דבריו נתחוורו לא . נט" א'3 בטפה יר1 אתלאמ

 איבעש התם וגרסינן . הראב"רז'לאחתסהשנותיושל
 יתן לא דת'ר ת'ש לא או נט"י צריך מאכיל מתמת אוכללהו
 בעה'ב ביר שהכום בין בירו שהכום בק לשסש פרוסהאדם
 'ד'ו נמל שלא והשמש בסעודה, קלקלה רבר יארעשסא
 מחסת ראוכל סיהא שסעינן . שו לתוך פרוסה ל'תןאסור
 להו דאיבעיא . נט"י צריך אינו וסאכיל . נט"י צריהמאכיל
 דשסואל דאבוה ת"ש . לא או נט"' צריה מאכילהתם

 אטר בכית אסאי ליה אטר בכ' רהוה לשטואלאשכחיה
 לברי ספתז לי דאמר מחייך ואטא' רבאי דמחייןליה
 אכיל איהו א"ל משקע לא ואטא' א"ל 'דך ' סש'הולא
 טאניל נם, צריך טאכיל סחמת אוכל והלכתא לכר"יה מחו נמי מימחא נמר' דלא טסהיא לא א'ל משינאואנא

 : נמ" צריךאין
 ג"ה העוזר בעור השני השערנשלם

 441טלייטיי44:יו
 סט" ונ)'גג'16ר

 )'ויס טטו, ווט)

 ,סי~

 : קרקע נגי ע) "סי' "ו גוי נגי טי "הרוזיס טיס ", ר"סת'ס טיס נ,טיין"ס וס עס 6נ6) ונן עעט ווע)

שמט
 ב9"

 אפ4 לירים עסלים רגלים בכל ידם סס' של

 ואין ארסה ובכלי אבנים ובכל' גלליםבכלי
 ולא הטחץ כשולי ולא הכלים ברפנות לא ליד'םנומלים
 טטלאין שאין ספנ' בחפניו לחבירו עען ולא החביתבטגופת
 אלא לידים טטלין ואין חטאת טי מזין ואין מקרשיןואין

 עצם של בץ עץ של בץ לירים נותנין הכלים בכלבכלהפי
 לענין מ~ס השיכ' דלא גללים בכלי ואפי' וכוטת שלבק

 משום הסחץ ושול' הכלים ברפנות לא אבלטוסאה
 החבית במ1פת ולא . כלום חשובין ואין הם כליםדשברי
 החבוק לכסוי אלא רבעוה לתשסיש עבירא דלאמשום
 בהן לשתהע עשויין שאינן הכוסות דכסויי שמעינןומינה
 אינה שהוא לפי טפרשים ויש , הירים את בהן נומליןאין

 רב"גית מחזיק שאינו כלי וכל טסוסכת אלאיושבת
 ותניא . לירים ססנו נוטלין אין מסומך שלא יושבכשהוא
 ז'ל ופרערי . לירים ממנה נומל:ן שרועקינה חבועסנופת
 שעשה פ.רשו ז'ל התוספות ובעל' קיבול בית להשעשה
 השני הפ" דרך על ססוסכת שלא לשבת סושכ ביתלה

 טמלין שתקנן וכפישא חמת הכרייתא תשלום .שכתבתי
 מהן נוטלין אק שטקנלין אע"פ וקופה ושק ליריםסהן
 גרסינן . לעולם סשקין לקבל עשו"ן שאין טפני פ"לירש

 :עץ גי בג:ן שאק כ4 רבה אמר הבשר כלבפ'
%":"((ק ץקפדיתו לאזמיסר אשי:סב

 אסהפעיה

::,%י:ג"מ: א'ל אש"וורא קפדיעו אחזווזאקפרהקו
 ::ו ש'יג'טמ: נטלא פקור טנהר 'עקב רב אתקין *אין
 2(יסל'ג,י:י" ם בכונס שניקב *( רביעתאבת
 ::ן גיגסשי:ם:'ופ בפרק רגרסינן * לירים ממנו נוטליןא'ן
 ק::'6שה:[מךי סשקה בכונס דולא בז"ע הבשרכל

 א1ין ךך:ן::: דל,פ' דכיון * הטר לסימ' טחוברהדולא
 :יס,' ""גי""'"מף. חיבור הכל הכור לס' הר4מי

 ים'יה ישייח מטביל כאילו בכל' יריווכשממבל
 ב'י

(יאחה,:אייי%י:: ומבילה מנה מאתים בכלל דיש נמילהלו
:שנהיילע'לוז כשממביל ודוקא * הנמילה מןחשובה  ש::ג גב,ן: י::יגךט

 ש:ג'א ג י:ן:: ששניט וכמו ככלי אינן דחפניוכלום ש5:ש~
 צ ::י 'י'י:ג שכן וכיון לטעלה שכתבע ידיםבמשנת
 טל ש.א:"יינגע:י ילימול שתגהלכות

 (א:י ש:יבם(ך שימול צריך ואק השניה ולימולולחוור

 י:ג "מן :יימג סתער וכן שנמלשהורה. אותה אתתידו
 ש:ן זש:ץ ס"ילףי לידו ולימול בנדי אחת ירולרנוביל

 זזיה:.,  ראיהייסא"'4'א מרירות 'דים :נו:נלרניאסיילפא:ב:
גן::1:נג('ע דמי היכ' לחצאין מהורות אין %לווצאין
 י נ" צחי הנוטל והתק 'ריה חדא פשי דקאאילימא
 השלין ה'שער ידע בנמילה אחת וירו בעייפה אחתירו

 ליס .ו, הנומ" היא וכן ז'ל רש,י .גריס כד .מוירות
 דסשא כנון ז'ל ופרערי . שלנובספריס

 בי::ץ . 1
 ל:ס1ל נשו.' הני,ס ינל ליה ופוטימ . אקיך כהטא והדר ידאחדא

 :(:ט:וסטא'מל קיו סאה בארבעש בנהרבשטשה שגי:,נגי:2 ואחת הכלי טן אחת ירו הנוטלמדחנן
 גני'ם בי.א "שה ליה פשש העי דא: וקשה .טוורות
 עשייי"'קף ::מ ושמף בשנמל התם דילמא סתנ"סההיא
 "ץתש8.נו"יטגע ורת'ם . לא זו אחר זו אנל אחתבבת
 יוזיסי.ון:ו  יב';'ה ידו אחת טשטיפה אחת ירו נטל נריסז'ל

 טבבשי!:י.ש::: סצאתי וכן . מתני חרא רחדאש"מ ש'כיי יהוא יי1ת טהורה ירו מדקהגי פשיט וקאמר1רה
 בטל יהיי משם':'ה הנאות מדוייקות במשניותבמקומות

 ג(ך:גמ ::פקגל תני' הבשר כל בפרק דאפרינן האשפיר
מ התם מינה לסירק ובעיא לתיטקפת (י ךג ::: ::ן ונותנת  אתח ירה אשה מדיחה מנשאדבי ש  

 . נטילה הויא אחת יד נמילת אם" דאלסא נמ"י צריךדמאכיל
 דמפכת ומתניי . ונכנס אחה ירו נומל בעמא נטיואמרינן
 בלבר אחת ירו דימל חדא קם'ל תרתי הכא דט"תיידיס
 אחה שמשה אלא ירו על שפך לא שאם ו1ד טרירה'דו



 המת ביק ששישקמששלישי ננית משמרתהבית פ14א-ף
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 6פ" )יויס )'ן כסוין סכ) 'ן'ם 3טסגת תנן יט"ג אמי ! ט' "~'1 6סי' !י7יס 4הן גסו.ן סנן יס מסי תנן ב'ש2בו:ה

 5ס-

 הני5 וט,ית
 )ידיס ש .סקיף ,טטי הניס111ס טטס גיכי111וי) ג.ן סוני6'ס סג! 670 עשהו גמס עס ג6ן יו6ס 6ל 7עת מסוון גשטא *אחנת

 מ:עה *אישת
 י%:"גש סמןןי ירו רביעית 'סמיפה באותה ,מאין אע"פגדולן. גע!' יוגוק'ט 1'! סי5נ"7 סוס

 ית גס'9

 !עימו6 7ס!ינ יסי ,י, נעט ידיו שתי טהירה ידו אהת טשמיפה אחיןיד1 סע'רס1 )מס סננכ דגרי !גק,ו5לקג(סשק.,אנלדשק

 א,"א מ;,ס 6)6 סיתי וטסינ6 כי) ויש לבד אחת סשטיפה אחת יר1 דגוטלכל31יר 6!6 סג! ס6ין ג05יוקקן ס6מר שז, סיהו=ו.
 :""י, :יקמי-1,ן: י' ",י11,11ש %"א" שמ!53שפ 11ששא ש8 11"1:1 %מפא יי%ש פובי:י,צמ

 ."י,י". ן4מיה, " ' % מ יייא אשצ'
שב"ן?"יצ הא לך תיקשי א"כ וא"ת . וליכא זרחצודכ,ע,ב גיגת נת ס5נימ 6ח נטהן סשו .דו השנ'.ה קי*שפי
 4ש,ס 6טוס4י6:ת'גס רודימ את נה ממכילין ושן -ם " ז2ק' נ 1נ1פי
 גוט')ס עי.וין נסוכי -)6וטתי: מים להו ררוו טשום הידים את בה סמבולטאין יט,~ס חס גהוספ* ס" גן ג. י י 0י המ ס.י

 '" י'""י 1.ן."]" ינ1'יש%1פ פוקמשי1ךבש :1,י'.ייךל'.': ''".'י,.,',',,.יי'1'ן,'1''",.-'ייי,,
 'י-

 י , "י'' " 1

%ין"נ:ז";"-
 ין"ע," הוש 12:יון;:1-'.

 ומסתברא . כברזא ח"'ל מתרת שהוא ססתברא ידו על הם'ם נגרין השבי ירד אם ים,ט הי,י כ4 ישבי מ ןע:נ:

 שמקבל וכל לשנימ הכלי את טחלקין ואין הוא נל' עדיין שבירתו כחטת מהר שלא כל נשבר דאפי פ5 4י .שי

ן שלש5
 ם ואמרי בכלי אלא נימליןאין קרלךג נב' על מן בכלי שיבקת

 קינסא: עיג בין גכלי בין ניטלין הילכך לקולא קינס*ונקיט'נן בינחהו איכא בינייהו מאי קרקע ע"נ ניטליז אע -נ=ה::צש4מ

 ב"ה העוור כעור השליש' השער נשלם42:.%ווי"ד1:ייסשנ,ל
 הרביעיהשער . גנרו יו גגיי.דץ
 ת %ןוי,קיש

 גכי )יע,) ,ריך 6ס וס עס 61כ4) . )6. 6ם נע,)ס כ,,נת ,רין 61ס נ,טל: יממי . )6, 6ס 6ום מכמ ),ע,י יייך 6ס 3נ.*י
 חבית טטה ונימל ברכיו בין חבית וסניח חש"ו אפי' ליד'ם לעקן כשרים הכל 'רים מס' של בפק "שמ% ומת . י ושאוב'ן2

 קשששהח ,לג או אלאיגנל. מטין וינן *אג%. מן=4ק שיסייוהנש*ן שהחבא קשיגיי ץי "יג י 4יא צ שפ'נה יבבראמךק4"ע" א:::ג:: יצ:ן" ::,.ששיוה:י נצם ששי.קי,ס"ן: . י2!.:יצנצי. גי"סמנ1יח"



 הקצי 3" 143 ע3נ הבא משמרת ירים נכמילרנ בנריני הביתבדק
 הרביעי וקשעך ' 7קק גן מגמ 61ת' סן ג4 גמ גס, מט'ג 1)6 ומו 1!,הוגו גמ6ן ,רג' וק,ף הם", קט6 תנ6 ט;ס'ר ו)סכי גלי מגת 6"י,ט,גיגמ

ן 1שייש16קעגטפפשי  יהיף ן2י:ינשי 21 כ16עי"י"'ן1%6ילך6י, 
 נויל"סר"! מ( ,גס כסגמ6 -

 והו"
 מנ ג ב'ן םיגי.

יש ,דיגיו 'ו', א?'ל' ג'ו 7גל.ר.ס וסוקי פ!ק ע,עס גמסוון מ "סבורין ז'ל שסשון רבינו וכן ירו-אב"ד .גברא ו' ,סרנ נ!) טסני )6ט6)ט
נ

%נ)י:י:ריס,עין.ע.ססע.). %ש ,ש'ן'ין',"1י:'יך'",ין נ8%5ענששו,נווש
 "עומראסנ:2:צ::יאשא'

 ק
יסינים )מ'ס "'ימוס ג"מיע בי1א לא אי  נן1ן %ןייוגן פעין5ן'2ן2י1ו"1

 ין' ;ילך-,ן. ':ימל,.ין:י4נ
 5 1'וזי,,,';. 'יי .-':"ניןך":',:'"

 לי ע,יה ע נס'לה ק,סי6 ,גר6 1,67ג" גיון מקויקין אף א"כ וא'ת י לן טנא נכרא כה אבל הנ.ור נ:ן 6פסר 16 ס6ס !6רנעיקגד!יסי

11:% סוסי י,ס' יך' גכ)י 6)66וס
 נש%ג:1:"]",1י"ו"

 "ג" יניפ
141י

 1ן15:1%ך:4 12: ::ן2ג:ז2
 6'ו ,:ן! מ"ט'1 "ט"1 ;"ה%0 מן" :: עיד דאריתא וההטו . ל.כא אב2": טיי ,ר' ר.הגית 6מ 7יףיר 'ויזיסיויו,י16

 נטל וכאילו הן טדולא דשפיך גברא סכח לרולא קרוב הדולא מן הנשפכין שהסיס הדייא טי 6שהוי.'6 )טי! י ס י6,יי נמל כאילו הוא הרי וילא לגבי מקרב ואי לץים סמנו %מלין וא.ן הוא כלי לאו דדלא' אריתא )6 וס6 מ,תר ג)גו ר"סוןגט
 ודברש . נותן סכח ליפול שצריך ופסק ' הקוף טן בנופל כת'ק פסק ז'ל והרמבים דטי הדולא טן גמג"ו 1)6 ,געף טס' ו'ס)ינ

 4צ צדה על טוטה חבית היתה אפ" אלא דבר שום טכח נתיגה בעי לא ות"ק . נברא כח דמלנן "טמן יסי%ח6 ימיי6ההא כהרוויידי 'וס' דר' ומע0א . ורבק 'וסי רבי נחלקו אלו בשני שהרי זה את זה כפהערק נראין אלו : גיוס, 6יסימ"ט
 וא'כ . סורידה ולא סעלה לא הקוף ונתינת טותר טאכיו ודורד הקילוח טן 'ריו ונומל נריבהסנ,י)

 או ברכיו בק הכ4 את גתן אם יוסי רבי לרברי הף . ז'ל הראב'ר של מתשובותיו אחת זו וגם הרי לבי שמרא טכההיאך
 אצ לירים היטצ ונמל המוליאר את ר"קק בתוספתא דגרמינן דסי שפיר סכחו הטינ שנשפנין עד ומנענע ייו אציליק

 נין חבית הניח אם יסי ר' וסורה טמאות ידיו אומר יוסי ורכי מהורהע ידיו רביעיז כדי קבולת לו שיש הפלק סןשנטל
 כלומר קרש לנטילת כשר במשא מטמא שאינו כל דמחרות בהוספתא שנינו . טהורות שידיו ונמל ידיו אצילי בק אוברכיו
 כוג"ם עשאהם שהרי הנכרי מן ולא הנרה מן לירים צמלין ראין שמעיגן רמיהא וצמר ויש . במשא הטים את טממאשינו
 מקבלין שאינן אכנים כלי או נללים כלי היה אא"כ הכ4 ע"י נפסלין והם,ם הכלים את טממא שהאדם טת סממא ואפ"גמורים
 כשרין כולן חולין ל4וכלי אבל תרומה לאוכלי אלא הללו רברים נאמרו רלא וי"א . ארם משום ליפול א"א וא,כסצמאה
 הוה בומן לנס"י תקנה י אין דא4ז"ה הרוסה של כחומר בהן החסיו לא מ"ס התקינו תרומה סרך סשומ רחוליןאע"נ
 לנטילה טונה דבש' ממתברא נמילה כוונת ולענין , לנט"י כשרע ואין נממאו הנכרי שדלה מים ואשלו הן טת מטא'שטלן

 . מטאות ידיו אוסר יופי ר' מהורוה ידיו מתטין אין והטתן טתטין הטמל ירים *רמסכת בתום' . דנרסינן לאכילההמכשרת
 שחרית יריו קדם נומל רב אטר הבשר כל בפרק דגרסינן בגסרז משטע וה"נ בעינן נותן או %מל כוונה לרבנן אףאלמא
 שלא ורוא ז"ל הרטג'ס וכ"כ וטלטסאם סלמנפם שיזהר ובלבד רש"י ש' וע . היא יריו בששמר ע"כ אלא נס"י צריךדיע שהסיח שכל מוריד ולא סעלה לא תנאי לא דאי היא ידיו גששמר ודא' וההיא בעי תנאי אלסא היום כל עליהןוטחנה
 שאכהיב וכטו לסים דחוק במקום אלא טהני לא תנאי דאפילו ואיפשר . לא טתנה אינו אק מתנה ואפ'ה מהן דעתוהסיח
 נצי ג%ו שש-  ובבינת לנם'י שעשו ק דטעלות דטי ששר נווק 4צ נוטל נתכוין ואם נעיא טיהא טנה ש אל . %ה%04ך
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 ו',';'מיש,, ("ג',,י,גן, י'הוי%~י '

 -'י" ;-"'ן'""
 מס,ס לש סהס סי,ס גלט),גן ו"סויס 7ק,מי ,ס6 ק"5ר נהו)'ן ונות; תואין ד'יםלנל

 3ס7" החטישיהשער
 י,ן~.. י,י,ןו,1,,,,, ,יי:,,, 12.:ג"(;נ:::י4 ן,ן5 נן,14 1."פם %ש %גג :ך ממ:ו ייב'ם כיית"הי ל יק," ייסי יר יבנו לדעת י" י"6בי נ%3 י"ן 53

 :מ'קי שיודחו חשב ואם טהורין והפירות טהירית י-יי ',(ן(7'1ק'ה;:: :::ו:::' ,ש4חל(י

"( 

ך:5"
1 54:1'ס'5  ל בח מם 

 לאכילה לאו דהה'א 4"ל 'ז ןלאללנ
 : היומה כ ען :נ(: :" 4צןן דחיליזין ):"ג'נ:);ך,::ה ב:ןאייש1:יהייג1ג'

 מטמא סופרים מדברי מים ביאת הטעון כל מסואבות כידש נאכליןגט, ש גמ,ני סניק3 ונמו היימס ס הן בוהומתא
 וחכמש דלמ ובמעשר בחולין ומוהר התרומה את ופוסל הקרשאת 17תס 3ט' )יל,'! "ס" "גיס %גוש 1נ.תאגן
 באכילה מא'ר דרב' עליה רבנן פלינ' דלא התם ואמרינן במעשראוסרין ; סס ס;"נ"ר וגסו הונה מ,ק.ם מון%י

שי
 תחלות רהו"ן המנוגע לבית שנכנמו ביר'מ הכא דמעשר ונניעהלחולין שא.;1 ונוכ י
 משום אומר אלעזר בן ר.ש . לחולין תח4ת 'רים אין השוחט בפ' התם דתנש דחולין לנגיעה אף נ..:.וק לנדמק.ם

 טמאות א'ק אבלשניות לחולין אף תחלות התם ופרישנא , לתרומה שניווז תחלותלחולץ מא'ר י' גבההו:ז

 המנוגע לבית ידיו הכניס רתניא המנוגע לבית נסו ש ן ג ק לית ם .תע! א'א _ייה ח5', גיי
 סרך דמשום וטעמא כוונה בעען חו"ן 47כילת ולעולם אליבקה סתמי דכולהו עקיבא נמירבי אי ימ %ייקי'יה מא"- ר' משום רשב"א רמכשירין מתנ" ומתם שניות ידיו אומרים וחכמים עק'בא רבי דברי תחיות ,ד.ו 4 ל :ו:ןן

 נוטל רב אמר הבשר כל בפרק התם גרסינן * כנ"ל כתרומה קצת כוונה והצריכוה ה'א תחמה ג:נ7.1%
 אהו5'ימ,ו:,ד

 שה'רים הרעת בה'סח 'טמאו שלא 'ריו פ"ובששמר היום כל ע,הן ומתנה שחי'ת יייי אדם
 מצפרא ידחכו משו מיא לכון נפישי דלא "תון דערנות פכ4עא לבני רנינא להו אמר , הוץ שקמת יש;'ת .ף':ב'4י

 והיימ הדחק בשעת שלא אפילו דאמר' ואיכא . נפיש' מיאלרלא נפ,ש' בין חלק לא כלומרדרב .:: ::ע:;:יי1 * אדרב ופליגא לא, הדחק בשעת שלא אין הדחק ב'טעת דאמרי איכא * 'ומא כל עלחהו יאתנומ(ץ7:מ,1:
 י::.י:נג;ן

 * לא הדחק בשעת שלא אבל הדחק בשעת דרוקא קמא כל'שנא ו'ל ח!נאל !י ופכקרב ' דרב
 תרומה סרך דמשום לומר לי ו'ש * זאת אחרי נשאר חשש ומה מהם דעתו המח ולא ייו שמר ,!ג :צ":::,. וכוונה נטילה איכא והלא לא ולמה הרחק בשעת אלא התיר שלא עצמו רמנא בדברי תמה ואני א'ע דלח::ץ'אג.
 בפסק :%מ: 'מבי:צה תמה אנ' וס"מ ארעת'ה ולאו הזמן בהפלגת דעתו יסיח שמא סמש אכילה כיטעת לשול החמייו יש%ע2ע::ךיא

 ך"
 לפסוק עדיף אדרבטפ' פליגי ו4א לקולא בתרא ולישנא לישני תרי דא'כא ר5'ין ךל

 * עקר מל יכן ש:נ,:"י:::ס * ז'ל רימב"ם פסק ובן * וליתמ 'רץהו רלימשי לאשמוע'נהו ראתא הוא טובה דעצה ה'4! יא'ה ג%:מי1י:ש לאי "סיא לכון נפישי רלא אתון רבינא דקאמר משום ואי * אדרב פליגא רבינא דנעבו ועו1:ך:סג בתרא* לישנא ולדחו" לחשרא מלפסוק אררכ פלעא דלא וכלישנא כתרא וכלישנא לקולא בדרבנן ד.יח . געו.ה"נאו

 א:2גקךעיא
 :3נס

 : ג"ה העחר בעור הרכיקי השערנולם
 החמישיהששי לא 4ו' שחםשל

 . 'ויס )נטי)ס סח)י)ס ו,ויגנ"ור
 4%1י

 : 6סר11ימ ר6ס,ניס:ולמיס )מש סגייס טוין גגי16ר וטיו ; יריס );טי)ס סועס סשמ וין וס עם

 ולקירהצ לחולק 'דים בנטילת חוצץ בגוף בטבלה חומו שהוא רבר כל הבשר כל בפרק בבר"תאשנינך
 היבש ושרף שעליה והרטיה למכה שחוץ גליר בארם חוצצין אלו במקואות ושנעו במקרש ורנלשז-ים

 ט'ט היון טיט זהו אי 'וני וניץ היוצרים וטיט היון וןט והמלמולין הצפורן שתחת ובצק בשרו שעל צואהגלרי
 * מרקה בשל ומממא יוצרים בשל טטהר יומי רבי כמשמעו היון טיט היון סטיט שאון מבור וקלני רכתיבהבורות

 לעושי מתוקן מים אומרים ויש * הנשים ובתמרוק' דכתיב לחזקו אחרים רברים בו שמערבין היון טיט מרקה בערוךפ"
 שם ואבאר בע"ה יותר בו אכתוב הטבילה בשער הנשים ובבית . שנסרקו כלים בו לתקן ביצה בלובן שרוי חרםכל'
 חוצץ אינו מקפק- שאינו דבר דכל חוצץ ואינו מקפיין אינן בכך שדרכן כיון צבועות שיריהם וצבעים החציצהדיני

 בטבילה שחוצצין דברש 'ש ולפיכך חוצץ אינו מקפיד ושאינו חוצץ המכ"יר דבר וכדתנן י מילתא תלטודבקפקיא
 חוצץ ואינו איש באשת חוצץ ויש , במקואות כראיתא כאדם חוצצין ואין באשה חוצצין ויש באשה חוצצ'ן הויןבאדם
 חוצץ בשרו שעל רבב חטאת דם פרק בזבחים וגרסינן י העוזר בעזר הטבלה בשער שם שיתבאר כמובפמקה

ואם
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*%'ע?ג("ב%ג
 אש :מע:ן(%'ש " לג:ןהי
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טקע 'וןן"יי:'-' :ו%ן.:םיג1%"ען נ:ג::נ:גו
:י:גצל%:2 שן:: ונ"'ן גיד;ן; ""י"" אבל לאיסטנשין בעלסא נקיות משום אלא שאינו כלו'לתבשיל

ש צצ צ;4ינזצ." עליהן מכרכין מצוה ראשונים דמים וכיק . חובה לגבינה תבשילבין חצ  בעםעע:א'ושא'י'ו "'מ'ס נ""1ו, גי ע,פ'ו סבו'ו נטילה שאין נטלה על לברך קא"א 'דים טבילת שמבעלששמר פ ~"י ןט:ן,"ןל"י;,;ל5 .לןךן, ג:ען ::ך.1, '!'ן"ג'ןי,:יונ"',ן. ןוין-%גיון. מ- 

 עא %ם שש51ש.":
 'ד "י.%וג!'"י

- - - !  - '  

 גא"וננע נ
 נ:ש י%יינ'"ן:מ" פ ל :2סת"צ"ס והנ'מ רשות אלא שאינן אמצעיים במים וכ'ש רפזיקין סן סתרהקשהחי

 ,ן.% 1 ע " ":"מ"~גילגעץ יגיס שאינן רחיצה על אלא מ על :ן:ברך ום'מ ידיושיחץ
 אי צי ' "'ים "י רוצה שהוא מ5ני לרחזץ צריך שהוא אחר תמה ווונ' * כל'צריכין
 כי כראשונים קכועין שאינם מפני ואששר מצוה רראום ולא חובה קראוס טה מפני בשרלאכול

 ליטול צרק- הכ' אפלו בטפה שאוכל או טהם דעתו הם'ח ולא קייו ששמר פי על אףרראשעש
 נדבק של4 רואה אם אלא כלל למים צרן אינו ביום שאלו לגבינה תבשיל בק אפלו באסצעיש משא'כ פנים כלעל

 בק אפלו כלל ברכה צרד שאינו לי מסתברא ולפיכך ירש נטילת כלא לאסל םוחר ידיו על כלום ראשוןטתבשל

 נמצא ברכה טעונין ששנן שאמרנו אחרומם מים ולענין * וקן הורה אעשהשכבר מה אבל נהנו וכן , לגבינהתבשי
 יאחיייים  ראשינים נותן והרין ול הראב,י רעת וכן * ברכה  טינין שהם שאמרו הגאומלמקצת

שמם



 הבא חמשי שער ששי בניףן ןזררת146 הקיצשז
 מזבח לגב' דקרב דבר ונל מעהם קרוי מזב" לגכי שהם'ם ממר א4 דכרש ק ש4ם הה:::
 שקרבה בהטה בעלמא וכדאמרי * מזחקם ליוי אינו מלח סשום אלא בהם יטאין ,קא,קרונומ הקיב שא':,ספ.ןרנל

 לפי 'דים רחיצת על ומברך זחהטתה פסקה טזבח לגבי שםירת חובת אלא אינן ורא' סרומיתצ(ג%ן?גנם
 ירי לררש כדי בעלטא רחיצה אלא כלי צריכין שאינן טי אבל * ברכה מעונץ אינן ולפיכך הנזק ל:י::ג 4ין::מ4

 נאמרו שלא ססקומם מוכרים הרברים וכן . ולכרך אכל אם לברך ברכה של שנשלכום ס.ס אל, 'גגשהם
 א'ר דאר'י הברכה מחטת אלא רברש אלו בפ' דברש קודם ירו לרריץ צרק- מזהקם דבר וה,'ח2 .ואשב'ם
 והייתם ראשונש םש אלו במתנ"ח-והקרשתם לה ואמרי שרבהן כשם שאמרו וכמו שיברך 4ג "מ .משייג
 אני ר16ב שסן זה קדוש כי אחרונים סים אלו קרושים מזוהמות יים כך לעטדה פסול טזיהס לג "יצנך:די

 קדש יד'נם שאו שנא' הרק וכן ברכה זו אלריכם ה' דבר ז'ל ופישהו , לברכה פסולוהמנ::שגן"יג
 מזיןם נהסיוצ ע.וי:וןנגה

~ 
 ואטן, אמן לעולם רל ברק- . ה' את וברכו ביים שטנחרך לח שהוא

 - אסן . הקדוש האל בריך . היר,שה ב,ז ונשלם השט-ההס'שי נשלם צרד וא'נו נז'הום אין 'בש דבר אכל ,_ה 2ג



ספר

 הנערםבית
 : לברכה זכרונולהרשב,א

 בשערש ונורע שמו נדול בישראל י התעודה אבי הנדול הנשר בנה אשרהכית
 ,המצויינם

 י זללדדה אררת בן שלמה רבינו הרבהה
 . שעריו יבוש אחרג'ם גס ראשעש הפוסקיס גדולי כל אשר הבית כבורונדול

 במלאכה העהטים הבניום הסה סביבו ר"ונים יבאוועל
 רבימ ד"רב ףץו"

 ארי
 זללה,ה ולון

 * נבנה מסע שלמח אכן ני * סותר 14 משיג טורד דלו מכל לביתו תיא יא הבית כמטםרתעל

 6, בהקם: ,1,,".ה-י,"-4 י"שן מ~'דוו. "יי "ייי "יהיימגה

 כאן שנו גדלותותקנות
 לקוזת[ נ'תט ה.ו לא אשר ]כטעפ ת'כות הם..פי כל לנטן ר,עפרה' אשר כולם ועל . הק,רפ'ם הויאות ככל על, אשר השיניש'םבהיקון

 כומי ג'כ אשר מצר וקבית 1ןורוז ה'קר הספר כעת הוספה' הוה יהקרוש הנריל הביה תפארת קיולשלימות
 יץ ן-ע-'ןןןרא יר.

 לב'ת ב'ח כל להספר ,הב זר א,הו ספחת. לפ"ק, הקל"אשנת

 וש"
 . לשער  ,טשער לנ.ת פכית כפח הסע-ן 'לך לפען לשער

 הטסק.ם ר,כ גנר רושכ'א סכרת מחשב ה.ה פאשאצק מרו" שרבו סרישד'םכהכ

 של"טיחלק



íהק╨ה áק¢ה םץ ץךáל╞÷ה וגú 
ñ"ץ  ¢לו. 2:הלםק ):ל !╨) ם ד":á:ט:: " 2גס% ]á,!ז ו ה;6 גúק ד:ל) ךג"י ח"ך 'ל : ךזגף.ג ,כך6ל ñ!6 "ל"ל ñגג

! % ה':ץ  á╨4%זá ╨פ:%╨:כ:ד%כ╨פ:ג:(╨::פí::2,2 ¢ץקה גקגםקה úקñג !1!י" זד 

╨í1זקΣ"*.
á í-'%"'1:לס╨:  5;áג ח'-' 

: ñ:גץñ י )ףד6 ,╨ ג:ך╨ñל,í גáזקה גץג áפד╨פ ╨:ג╨ד:פפג2 פíá╨í 
÷זך íפ גחוה í:1:ל פד,ל0זיג"ג: %פ╨ íד :ז╨זז6ññזץפזפ╨  !áדá%:פ╨פגפ áץ,ל2ץז:2

קכ%%  :ק'כ,%'ף:גג3-ף:2ד'%'1ף
ñ.ז5י : ¢ץ╨ם-ז גקגלחה י÷סל ñ¢גזññז . ),):" זד ñ 5(00.וץ כל6י ñלס!ñ úץו¢ה ו6גΣץקה כ¢ 
ññ¢ñ (ñףñ÷ ח¢6ך כ,╨דñ 6ל,ף ¢לñ (:11÷ ד'םñ ךñ'" :

 ¢ץקה ג╨קה ññ,זñי
ג לקהס "" :  ¢ץקה ╞ץגםקה ÷ף"גי

: ,ñ7÷ס 6כד ÷זסץך ץ¢זח כñ, ד, :  ¢ץקה גץגá¢ה ñ.ל"די
ñף.¢ññ ññ,÷¢ק ñדז¢,ñ ñל, כñ ññגú ÷ 6ח' ñ"גú ;גקגםק÷,ט ם :  ¢ץךלגט גלללחה י÷גסד0 י¢קñי,
: ñ;'1'ñ ñ(ññ 7 10¢ך ם!4 ,דñ ק4_! ג'ז,: :פ םñ ץק_זó : ñ,ñ¢ זñ ñ( ח,ה;ú ñ'%10 ץקה גקקה¢ 
לףץ : טחו-! קגדסñ דקך כיñ 4,ךל 1% כל ,ו,,ñ 61 כ5 ÷קñ ñץ6ח  ¢ץקה גץגáקה ñ),ץי

=ñג25כף" : -ד : = , 4גס- . טץק-! גץג¢קח ñ!גדñי . ,1,ד6 ,ד ñך)ñ ñ,זלץ  ╞חוה ג6ץ 60 יד╞ג ñ÷╞╨ 'דד úף 6'יך úגדזñ ñלך) 5ú "ג╨,ג ,",פ

 ג╨קה ,4",:ג"פח4כה:::":: ק.6÷ 0ללחל ,ל╨"ך,ץ "ג╞החה :ñ,.דñי ,, , , ג ו 6 גכ

.ד¢ד
.6╨¢ññל' '¢יכ ז' 

 ñךגדגי ñסד ",ז ג!דñ 6יñ, גקגםלגג' '÷'")ג"גגיá ¢╨דñ כלñ 1"6 ףזג¢ ד¢י
 ñ ññ.6ג6ñ ¢ל6ג ¢ל╨ 6ñ.ד יזז6ñג קñץ6, 6!ך

:ץ╨╨4 ג,.4  4םק ╨קץ:קגדג%כף.ק."4,

קקלה áל╞÷ה ה"ו¢ה םץ ץגú 
ג  *íו :ך%,כí:1פט,ס1ד:4:;'%פó ד÷ז1%1פ╨ " . ם0.

ñה  !ד ÷,1ץ, ÷*
' 1 

 ד'
' 

 ñג╨ף)ó í7ילד 61 '╨
'!ñ'דגהגגñ%6ד' 0זיי ñ,ד"י יí ס╨ ,,ף" ╞6ל ג÷ז"¢ד ,¢דס, ñזñ 0ז6ג) ח;ז7÷ !"די ñג0דח זג0¢זז 'ץ 

טזד  קה כגקד דקה פ ק גדד úגדñ,ñ ñ כז¢ל"÷ כל ÷ך"¢ñ ñג0גג ñ, ÷ñ ¢,,! ג גך6 גדגí 6ד "גñדñ גñ╨ך) ,ג÷ סךףךל ד÷ץג) טזגקז )"ל,)



 ה"י מת 8בנ הנית משמרת שביעי בטן ןץביןן ןע1רןן הבקזנרק
 הטבמןהבא ראשוןשער הראשוןהשער
 הנשיםנ" הנששביה הדמיםמראות

 ,ין . "נייס דס סרו6ס 6,;וי מרנ' מ1'61 נן יס סר,"ס ")טורמרנ' נ,י ;1;: אמר יוסי וגי מ,,.ס גן" סמפ," 7ט סרק מ7ס נרס.1ן סזמ'ס כ,ראא מניו6 גר' '1סי ו' ע'ניס גע6 סען)מ גים ייסגרסינן
 ;) ז;עו' 67;1וס !) ינו': קנ'סוס 6מי4ס כסועס ןץן34פימיוריןל~ק וס מוימ,ס )יס 6מר מס,'גס

 ננ' ך:: 43 הכור1והסן הראשקשער ה י'ש'מ'גט")6
 : 'ע,: ";מ'! ע;):' !ס 'גט 71ס ו"מר סו7ס ג73טמי ימ'ס 1'ס ג6ט: ע65,ס 'י7מ'ס ה1יס 7גי גזמ.סמראות ס6 מעיקר6ינס

 י"נ ""%;ו. ::",ב נ5ר'ס שןו "ע, 5ס"מע'קו, פמ6 זס ג'ן ס1טע'ס 61מ"ר . )יס 7ס ג'ן ס;6מרעיו7'ס קי'פס כע'ן סמס)ה מנימ,סנט'
 ין. 'וי5ו, ;:'ס !:12 ג'ן סערס 1"'ן ס,6 1סמ6 ס761ס קר6 6:ך "נסו 67מ"ל כ176ס וס 7ס ס1קי" וסו 61' ססור!7ס 'נה1ס.ן גטץ כטטיסיגטיןסטר'
 . 1:י'ס5;;1)מ7וןג;ס גר'סגסירוק ,ורח גמ.ןססו6 סמ" יס6 ,6 כן 06 : גיס "ז1מ'ס סמ'ס7.1"ומו6נמי:67ק נמ,הו ו"ס !מ'ס מעע~ימ'ן
 ,, מ "; י;5 יופצ 5וס ,1 ס6.ן ין,מ" 7סג.ן 7"'ס ממקור סעע1קג!געו"מרקר16ססרס6,"ג"י1סס:מוי נטי נמותו סי)" סכ' 6'עפ6ס
 %ם ::מעעי: סימ61 דכייה "מר ו6מ"כ!,רס 7מיס 7מיס )מ7ו סקג!ס ע;. דמ.ס 6היקיר נ,הס 1סי6,גה'ג ס," 3'1)6% גריס וט,ה, י"גי
 : %::?::%ן:1,"- 5ון,ן י", 7מסומ'61 ג61גע,מ6 ס76וס ג"סכ עמ6'ס ומ.ס ממסס סו.;1 )ק'נך "וגעס ג"ןס7. ,כמני6 6ץ כס"ג גריס 6יג"יפ'
 )נ) ;:ינ7'ס ממ'  61פ1ס ין, רס י,ו רזיפ  וייייויו ל5'פי 5י יופר גיס ויפ1נ  ירפי וגמ.מ. ג7טס וגקלןוססמו7 סני !י1ק גר ")טור יג'5טו

 "זי.ס. נ"י7. פסו7.ס. 1,6 ספג.ס ,ק5ור ,ר,סגריס מס,!6) גן ;קג.6 סיר,ק יעסרין 1ג'ס !). 53ר 1גמימ,ה!"ן מעגע.ן 6ג6 ר,פ)ספעס'ם
!'גוס

מעמ"
 1י"גקסי גחס יטוס מעמ6 "יט 6ס מ"'י "מ"ר . מעסרץ ומג5.ס

 'וס. לגי מסקס מ5,םיעמ6
 גו6 76וס סמור ס6י י1ינ6 ג6'ר ממטס טטלט 6;"ק . גס"ן )גקו3 עחיד ט16י ,גמו מס))6, גן כעקג." ס,גס ו"ין גן 1," גך )" 6ומי

  טתר"ס מר"ס ,ג, סגקי16מ 1המ;ק ענט,ו 6ג) 1,עסר )כמ6 סי6,ס ס' ע, ויו'ן ימים י,6.ן סת ג7ס גמי",ח גק,"ין 'סר". מגס' סס'ו גומן . ט!קס6)6
 : יסירוק ג,גן סן 61!1 קומיין סן געסרחן ון7,ין 16וס מג!! סע6ו .ט ג)גן ט1,ס . עמ6ס 5מ,ו 16"ד1ס

 היינו חכטש בנמ' עלה ואמרינן ממריין וחכמים מטטא מהללאל בן עקבט! הירוק הי כל בפרק שנינו כיצדירוק
 איכא ופרקינן י עסהם הירוק מנה דלא ממאק דמיס הטשה מדקתמ הירוק את ממה- חוק ראף ולומרהיק
 אסורה ב'רוק אף לת"ק למק-ק דאששר טיהא לגמרי מהור חכטים ולדברי תולץ לת'ק כלומר לתלותכינייהו
 שגם מפנ' לנמרי דמטהר כר"וסי קיי"ל אנן מיהו ואלא . ההרוםה את בו לתלות טמא בדם לץק ממפקא דהאלבעל
 מטהרין וחכמים ממטא מהלראל בן עקביא הירוק רם בבחץ-תא ותנן חכמים בלשון במשנתעו אותו שנוהוא
 בשעת בו חזר טהללאל בן עקכש דאף ועור כוותיה דהלכתא ש"מ חכמים בלשון יוסי נפרבי שם ששנווכיון

 ירוק דרם הא מינ"הו והרא אומר שהייתי דברים בארבעה כך חזור לבנו אמר מיתתו ובשעת התםפטיתורתנן
 התם תני לא להא לגמרי דממהר יוסי רבי לגבי אלא בו חזר ההי כל דפרק רםתנ" ת'ק האי לנבי לא דמלתאומתמא
 דכולהו הכ'ו מוכחא המפלת רבפרק דסוגחן ועוד . ביה הרר התם עליה דפליג טאן לגני ומתמא יוסי רכיאלא
 חזינן רלא לרק-ן אף שכן וכיון ולבנה יוקה חתיכה וממהרי דם'ם מיני ארבעת של חת'כה אלא רהם מטמאולא
 הצרפתים רבות'נו כתבו שאמרו הה-וק ומהו * ותוולתו דם אלא אמרו דלא לגטרי מטהרי טהורי והלבן היוקדסא
 רומה דאינו מטרי מהללאל בן עקבט! אפי דהריא לכרתי הרומה הק-וק וכ'ש הזהב כמראה שהוא גאלני אפלווזל

 מרשת אלו בפרק וכן נאלני שצבע ר,וא שאמרו ק-וק אדום.אלא צכעו הוא רם כן אס אלא תורה אסרה ולא כללאדום
 היכי כשרה 'רוקה ופריק * מרפה מרופה ביצה וכנון וכמוריקה ככשותא ר,!ה התם יוקדאסרינןדגאלנינקרא

 חניכיו את וירק אסרו רבה ובבראשית כשעוה יקרק קתני נגעים ובמס' * 'ש יוקץ מינין שני אלמא ככרתידמ'
 שהוא ככרתי הה-וק וכ'ש הזהב מראה זהו ירקרק חרוץאלמא כיקרק ואברותיה אומר הוא וכן בזהבשהוריקן
 א"ר דופן יועא בר"פ דאמרינן ועור * שכתבנו המפלת פרק דבקש מההיא לה שמע" דטהור שאמרו נמי ולבן *מהחי
 דמים חמשה שבעה לטומאת איו~מא למא' ואקשינן ממא סרגליות מפי כשתי שהז'ע מקום יוחנן רבי אסראלעזר
 זה כלבן או זה כיוק היא ואמרה הכתם ונאבד שראתה האשה * ערכ אלאלטומאת לא ותו באשהממאין
 ווחזקה ואפלו לה וספרה דכתיב האסינתה שרוורה במשקרת אותה מחז'קץ אנו שאץ נאמת ואבדתיוראוץי
 ואשתכח שייליה ואזל הכהם את לי טירי חכם פלוני דאטר כנק דמי היכי נדה ומשסשתו בכתובות וכדאטרינןנדה

 נאסנת היד כל בשלה' וכדתני*ז לה מחזקינן לא נמי בדסיונות ובמועה . מהימנא אזיל לא אי ממתמא אלמא *שקרא
 חכם פלוני ל' התי זה וכלבן זה כירף ואסרה קמן דם דאיזיאת היכא מיהו ואיא * ואברתיו -איתוהו כזה לומראשה
 שהיא רואין אנו שהר' ערותה על טומכין אק לאו אם הוא לבן או לאו אם הוא ירוק אם זה כנוון מספקין אנואם
 לי טיהר כוה היר כל פרק בשילהי להו דאיבעיא כן שהוא ניכר ואינו לפנעו דם וריי טירי שבזה אומרת שהשמועה
 דלחא ת'ש . קמן דליתיה התם שאני ודח" . ואבדתיו ראיתי כזה לוםר אשה נאמנת ת'ש מהו חכםפלתי
 לה טסי ררבכ"ח ליה סדאמרה כיון לה ירודהודכ' דרב יצחקבריה ררב להלקמהה וטמי ררבב'ח לקמיה רםאעעאי
 אלסא * לה דט בעיניה דחש הוא והאהץנא כה'ג ל' מטרו הוה יומא כל ליה דאמרה כיון לה וממי א"תוהרר
 הוה כה"ג יומא דכל לקה אמרה הדר כ' אפ"ה לה טמי ררבכ"ח לה רקאמרה מא' ירי על טעיכרא בוק דאמתפקאע'נ

 סמך דאגסריה משום הימנה מש"ה כלוטר * סמך אגסרקה יהורה בר שחק רב ומשני * לה ורכ' הימנה ליהסמרי
 ואפ" ברמיונות דטועה חז'נא קא דהא לנאסנוהה מקום אק לפנינו דם דאחחזק היכא כל ולעולם לא* בעלמאאבל
 איהו . עליה למיקם יכלינן ולא לן איבריר לא דלר7ן הימ כי דדלמא רבריה על סומכץ אין לנו הספופקבדבר
 * אריבורטק סמכינן ולא אזלינן לחומרא הילכך בע"ן לן אששש ולא . ואינו הוה כזח וסברא עלהה לה קמה לאנמי

 דם דיואה אלעור מרב' חנינא בר 'ום' םינקקרב' בעא המפלת פרק בריש רועם 'נרסינן * ינש דם שראתההאשה
 קא לא יבש ונעשה לח א'ל * יבשק ומטמאין לחץ סטסאק ר1טת ובשר היבש דם תנווה ליה מרואמרבש

נרסעש
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 ,3"1 6ן,מ,ה סערות גמין מס)מ סירת: "חת 3,ס: ,סי73ם יך:: ניןצ%:צ:-2::ןי2לצמו 1ו1: :2י,:2:,
 לי; 7ע)מ6 גזס הןעם ,;ו, זה"ה נל שגמת ךמ ו?;יע;ע"וע;

 "ע'"
 ג,

 מ'י," ,ז:עע ' וס' מ'גיס ניין ): .ן מ;-. ;'מ,מ )"
 1'ס וטס.רס וס !'כ הסג'ק "סרוגה 7ס.מס ":,! מ.סון'6ו )ו,ו;;;י..1.י?מ;,1.ס )" נמוח ס,'נו ז;י.

ל%ג%"ן)-
 י"י -.ף קליפהוץ 'ן רשפלת תמתה "י-.

 3 מד

 שו' ש11ו,1.,ן,ן:,:,ן,,,1%%
 פ',1ול,,, ל י 'יו, יי:,,

 יש: מ מ" 1נו ו%צ::
 6ס,'נ7%:"

ששששששש מ קי7)2 מטו ט והתניא אין כה"ג בריה איכא ומי יאקשינן
שוש151%".ס"

 ני""'ש :ךן 5י:::1:ךיי,"נ:
 יאי:יייפאיף יחן2ע2 ':' שפ:דץ":%%11%

 %יע: מ ""י-'ג"."'י " 1 '8
 "נ'יג'-.-

 מלנש
 %ק,טק1דן :ן% ולח לשרות א"א ואפילו יבשין טטמאין 2:ן2 %ט " צ"ן י ;':י :צשו"'

 א ששטא
 ירידה דרבי מינידמימ שלארבעת בחתיכה בהמפלתחתיכה וךבנן י,קודה 017 )יס ק6"ו 6,ס, לס6 נמי יאוום שהח..תוסענ.ו
 לכמות ולחוור לשרות יטלה אעה חת,כה תעשה שנקרש הוא דם ,מבך 61'יו גמ'ס 3י.יין 17ק6 'נ5 . שלקה אלאה'ה

 " ;6 ין %"4יייןא%.ך,ייך:(,
2ע

 ירירה כררב' ט'לחנ'י
 קלשה כם'ז שערה כסין המפ"ה בנרהנבי כרחני לסש תמיל במתניתיז י3'צן2 ::י2 :ט2י:א%י.%
ל יעמיי גמע ק"קי" גמ" ח:וק'" זמ ייל2::

 שאט אע"נ ששניני יחיייכי: ש'ס איא.

 בעלסאזי נריה ם היא דם דלאו םי"תא איגל' ניסוחו שלא וכל כאילו צורות ולעשותלהתיבש
1 
 נסי עפר ן

 רך ד- ונתמבש היה רם אלא נינהו כריה לאו כרחין על כשנימוחו ומיהו כעפר. נפרך ולצאת להתייבש דם של דרכואין
 רם רכל כתב ז'ל הלו' זרחיה רבי וריב וממא רסהוא נסי ניטוח לא אפילו דעלמא יבש רם אבל . כן ונעשהמקרה

יכש



 הקצי גית 5 ג הבקןמשסית הפרישהנ2זש"ני הביתברק
 איא ה'ה טה 'ייק "מ 657.. ,," ו6סזי נמי ,סו"ו גט,6 6סי), 6'ג ,ו סקפס ל0.נך ווס טט6ין סכ' ו6פ')ו וט,תין 6ינן ,סונ גענס מ,טיסץמר,נס

ל :2"' ג::מן ק'י, 6'יגיי ייפנ"",יו'".יל' ל 'סצ ג"יע   ,ין:לשךט קס,רכ מקו ג "ס "6ס ""ו 
 אותה סח~.ק,ן שא.1 61מו ססקסס ט"נ,מס ה"סמ6ס סטפ)ס מנע6 )סוי6מסוריון

 נ4 ני מישאיכ ימסיגפ כ) 6)ט6 טט"סנמוהו
 ::י':וי; פ 6מ6י ,מי ו5ו"ן ,6 י',ק,'פ,ה כדיך ה בי א* דם ני א

 וע"6 ן"סקק ומ1",611 הרמ ים,יגי:י בפרק הע:איני טי1רס ל6, ,"ס טמ": וע,ה,6ס
 " ן ~נ פ

 נטיוה

 או".שי פפא לן טנא מהורה לאו םמאהואם נמוחוימ'םאם י ש ןע ט ,0הו1~1 א5ל, א, געין ק'עסק ס," וחוקןגר תמיל שערה כם'ן קליפה כמין המפלתדוזנן סער,ת וכטין 6מרמ וס6סגר6
 טוו:

 "8 יייי5 :יישן"1ששש
 ואפ" ש,ריה . יךפשסוו6ססה ה:::בימ:בי;סכשל כיביי ג :יאה פ ק יי%קבי(6 5נש 41ן;ו4י! י.;!, ;. י.,לי' (נ:::י(1::ישי:,:1"ין"שים1ווש צ ב::ן: ואלו . ממפקתן שצורהן ספני שנקרש דםאי ו6סלו ו:ייי:666::: " ::"ניי פ :::%:%'"::: ךכץ:ךק2: אלא ךג:בשגג::ן .23:הטיך-ב; ךסהיס

 ושימא מעוברתלה מ:ךמ:אףיבא :י1" נ::ן)ש ל" י.'%ול
 42י:ג:י: "'" " א :(נ6)עי% 'שאינה

,ן.י1י..,י,..,י
 ש8'ך,י."י"יי"1' ן.,ילנייון'";.ין' ן

"קכינהוג * כן4ניהטפלת משום בריה כשן נפלו אלא ויוררין שותתיןשאינן
 גבי על ברוק סטעכתו אומר רשכ"נ צשרין לס'ם תמיל נס' תניא . בפויטרין לק"% אמרריש שורץאותוובטה
 ששנה סקים כל שאטרו ואעפ.י כת'ק וקי"ל . כיגייהו איכא הדחק 'רי על מיעוך רבינא אסר כינייהו מאיצפורן
 ריש איכא רהא ועור בבריעזא ולא קאמר דוקא דבטשנתינו בכתובות אסיקנא הא . כמותו הלכה כמשנתעורשב"נ
 טרפ' שם'ם בירי חרותא גבי מרפות אלו ב% בחולן גרסינן הפשרתן ש"גור וכמה . כת'ק ראמר הוא ראשראלקיש
 ואנחיהו ואעזבינהו פושרי סיא ומלנהו שחימ" משיכלי מיתיא כסתזוא קרירי מיא וסלנהו רקוניא משיכלאבקשא
 דומש פושרט רשיעור מכאן דדאיה ז'ל העימור בעל וכחב . ונשק-ה הש שמים בירי ברש הררא א' לעחטעת
 צוננין שםעיינות אעפ"י בשמא ווא ערוך רלמור בתשובה עליו השיב שהוא דל רת'ם בשם כתכ וכן כק'מאלקרירי

 ופוק צשרין כמו חסת הטשכת נהרות ומ' הארץ בתחתיות הן הטעיינות אבל חטה פני שרואין נהרותרותחיןכר
 בכית מעט שעטרו הקיץ בשחת מצוק חטק אינן החורף ביסות רפושרים בחכסתו ז"ל גאון יהודאי רב פסק והילכךחד
 טבילה לרגר וראיה לעינ'ם נראה וכ! החורף 0ביסות פושרין כטו סתחססין הבתים שחום מעין של בין נהר שלבין

 סעט הוא רפושרים חיטס צריכין ואינן רוחצין הנערש אפילו ובקיץ רסיתוא רישא שהוא הכיפוריס כיום גרוללכהן
 כראמרינן באזניהם פושרימונותנין ארמשותים שבני כמו אלא בו וידסולרת נכוקק תינוק של שכריסו טסהיותר
 הנרה דם בפרק תנן הא שרייתן וכמה עיכ פושרי אלא קרירי ולא חמיס' לא מיניה דצילי מיא הנהו טעמיריןבאין
 אצרכוה דאקושי הוא ונבלה שרץ לא או לעת סעת בעינן סי סא' הכא לעת מעת שרייתן כמה ונבלה שרץגבי
 . לעת מעת ובעיא לחוסרא דאיסה-א תיקו ליה והוה . ת'קו שנא לא דילטא או לא ררכיך דם אבל לעת מעתרבנן
 שריטזן כמה הנדה דם בפרק התם תניא לעת טעת כל דילמא או לבד תחילתן פושרין המ'ם עךהיו בעיא כסהוער

בששרין



 הבית בדק ראשון שער שביעי בית הב'תנזשג[ר611 הקצרגקן

 שה הפרבשעי קטמט :בג::"

 י" ," :'1.'" מךי5
 ע,51 יי"'י'ו %:'יו "ו'יו

 4 ייי, ", ץ, "י "יגז ה,. גן שוו ;-נ' ן%ן1ךלול ;ל .",1:ןי

 יק":ן? ח יהץףן,':ןייג'ןי,(,5
 כבן':במןע:~

 פליג::2ערה:.ויןץ דם בלא

אש
 בפי

 יוס ןילנונ4" י ציגם
 טתניתק טההיא לסמה הטפלת בפרק טרקתנ' לה שמעינזע,ין,השערהשני

 ממאה דם עמה! יש אם ושרצ'ם וחגבים דגים כמין המפלת ק*פה כטין רהמפלת ,41;ן

 וליתני כלוסר בהא 'הורה רבי נטי וליפלונ בגמרא עלה ואטרינן י מהורה לאו ואם יח;" % "י,""
 איפשר דאי סשום חת'כה הטפלת גבי כרפליג מסאה כך בין כך בין אוסר 'הורה רבי ::: צ2;"ן2::

 דולינו ס'ניה דלעיל בטצ'עתא הטן נס' ל'קש' איתא ואם דם בלא הקבר יפת'חת212.הט:גין::

 ליכא דסד'נא להו פשימא ויבחושין ועפר ושערה קליפה כם'ן אלטא קליפה כמין הטפ'ת :5:")'י::".ג
 לה אק כאילו קטנים דרברים כראטרן דמלתא וטעסא קברהע פת'חת להן שיש ראטר טאן י% . %י.;ו"ן
 היא ורבנן שנויה בטחלוקת דנים כסץ המפלת גבי לקיש ריש ראמר והא קכרות פת'חת נ::: :ג::,:כ:

 פסק וכן . הקבר פתיחת להו דלית הוא כ"ע ושערה קליפה המפלת אבל דאמר הוא בההיא דוקא:י:מ"ן:י::1:::
 גמורץ יבשץ שהן בזטן מהורה נימוחו לא שאם אטורים דברים בסה ז"ל ר"א הרב נם 2::;::2:(::
 שיעור לו אין הנדה דרם נרה מטאה רם ליחלוח שום עליהם שיש כלחים הא כלל דם עמהן שאין נ' )1י "ט""
 =;וי "ת1ל

 סיכן: פחות ואפ" כחררל אפ" ' גו"1
 ט"" חו פי4יי
 '" ;א:4:?ן

 השמהשקי
הפרישהפ%נ%נ:ק5;

צריף
 דברש עמה וירבר עשקנה יחבקנה יכול תקרב לא מומאתה בנדת אשה ואל נתן דר' באכות תנ"א "ייש ,:2:
 לא רשטלשהסן:

 . תקרב לא ת'ל הממה על בבנדיה עסה תישן יכול תקרב ת"לוא הרג" יברי כלי בט*ם
 אשתו והוזה יס'ו בחצי וסת הרבה חכס" תלמי' ושיסש ריבה ושנה הרבה שקרא אחד בארס נמעשה אוא %בימזצש
 בתי לה אמר למוב זכור אליהו לה נזרמן מררשות ובתי כנטיות בתי על בהן ומחזרת תפליו נומלת סג:ט:ו2:מ'
 קמנה באצבע אפלו בי ננע לא לו אטרה אצליך מהו זיבה יטי כ*מר הךאשוג,ם ימימ שלשה אותן אשה ,א. .שש',יי"

 על בבגרי עטו וישנתי עסו אכלת' לו אמרה אצליך סהו הספירה ימי כלו' האחרונים 'טים אות! כלחויג
 ואל תורה אמרה שריי לתורה פנים נשא שלא שהרנו הסקום ברוך לה אמר בבשרי נגע לא ובשרוהממה
 הראב"ד כתב קמא פרק שבת במסכת נסי ואיתא . בעולם קריבה שום תקרב לא טומאתה כנדתאשה
 ונראין עבה-ה הרגל טשום בטטה עמו אינה אפילו סמתה על לישן שאסור ז'ל גאון הא" רבינו מרבריז'ל

 רינל שיש מטש טמתה על לישכב עבירה הרגל משום אסור בפניו טטתו להצ": שאפלו וחומר קלהרברים
 לא דתנן לרבר וראיה אחת בקערה לוסר צריך וא'ן השלחן על עמה לאכול 'אסרו וכן . שכן כל לאיהער
 ע*ת עם בגמרא אותן שהשוו טפני קאטר אחר השולחן על והתם . עגירה הרגל מפני הזבה עם הזביאכל
 נהגו וכן מגי לבינה בינו טפה בהפרשת ו%הו * הבשר כל פרק בריש כראיתא אחר שולחן על וגבינהעוף

 עושה שהאשה סלאטת כל הונא רב אמר חנינא בר' 'צחק ר' אמר פ' על אף פרק נכתובות נרסינן . וגבינהבבשר
 רינל שהוא לפי הכום מזיגת . ורגליו פניו יריו והרחצת הממה וסהצעת הכום ממזינת חוץ לבעלה עושה נדהלבעלה
 לו לרושי% ולא . רשמאלא בירא ליה מחלפא רשמואל רביתהו שם שאמרו וכסו . טותר להיכר שינתה ואם .עבירה
 להיכירא שטאל ביר השלחן על לו וטנחת סוזגת שהיתה אלא אסור דעלמא גכלים אפ' שזו קאטר לויו שסאלהטיד

 כתב . אשרשיפא פפא דרב רביתהו . מדיא אבי דרבא רביתהו * דכובא אפוטא 4ה סנחא ראביי דביתהובעלטא
 ואם . מעמא מאי 'רענא לא ז'ל הוא וכתב . רגכרא סכסא לסישתי אסירא דנדה ז'ל אחא רב סרברי ז"ל ר.אהרב
 רבה שדעתו מפני סיחה חייב בעלה מרעת שלא ברכה של כום המשגר נדה בממכת תניא והכין .עילווה רעתי יהיב דקא משום ניהליה משדר וקא כסא לה סייהד רקא דאטזא הוא בלחור בכה"ג מילתא להאאיתא

עליה



 היו נא 7דש הבית משמרת הפרישה ננדשיני הביתברק

 יו45ק ב::::: וי:.ךבי ז",4יישש"
 ',:1:",,"יןי ,:]י

 כיםשנא סו,לס גל י,רס לילס4*מ
 שלחע

 ילא
 9"הס אחי  שנא,:

 5מעמ"
1 מוגממ וסנועיה , צ  

 %קייי )ל'"י 17%1ןק:;%:ם:יז,ו'::::::'1ן11:';
 פס ינן:םמינבאבלבנעבה:ב ומי"ס ה"ג"'ר,6:הי('פ'"י

 ,גו"יין":ני'. ה,הרסי נח, סנח

 1ג,'ן.,'" %%ש1פ גי:"י::ג: יי.יך..;י,.י."."י,";.שף"ק יללי

 אש שו14ש
 צני4-' צ1141 ,:ו:י; יי 'ל י" ס":: ו;;י"":,":"
 ימצי. באסמו

 'עמעייצי
 ומפע:ק':שבךןשששמ בןב יסף ס:ל לגן'ון ייך'בז שהן כיון לרא"תה שטיני בליל שמבלה ניה

 9% ששא ושש ש 'ש1,'י :ן,פל"
 כן שאם לחלק ראוי שאין נותנת שהרעת כתב ז"ל ר"א וריב . זה בדבר חלקי לא 2ן :פמם (ריהה ער % מס,רמין'לס

 ג י ."נ""נו'יי,ן יי":ו'""ופנ41[
 י-

 וטפצ ן".ז, ש%מבן'יי%,ע '5~1"ב"ו' י%ופי,,שעש ם יגע ד' "י
 צ מ ןפ .:פב םוםגו%נמו:,"תק2:"%י,מ ם"דמינמב

רמרשריתא



 הבעז בדק שני שער שב"לף בנייצ הביזכושמרת 8 הקצרגעז

 ינש % 11ש4 ;,ן%2 ייויח
 2::"ב"-:-'י- %5י:"מ'ם

 11 %ם י'י;נץ:יי ני 5גפםי11 יך,נפ
א ::ה ""1':ן'!',,.'ניןלי51י%',:."]ן"'11' "שמ:ה5%5ק "יש "י!י1%י 12י'1יי'ך",ס'י!פישינה"  שיש

 ,ןיי.;י ניי::::וי5::יוי:י.:" !;,י,,,,,,4%י
 "גי: י"י.'י,נ נע ,נה':פש"ו ;םש יי,

 רי 74יויבויפי, גטןי ;ם-
 )ם ונרי6 )י)י, *סס 6ו יה 6ס זו ריי ראתה 1לא 1סיזיעיך4 ג"ו6י'ק,6 !'זס 6ו 'וס 6ו עווי. המס

שאשה%ש%ם1א פ ש ש א
%1'=,.ך'.'1"

ן 5 111צ  נ:ן:::":!ננ:2לק(י :ךבגענך.:4 עש-נ.,,י,:ין,"' "מ..,י ::י, :::%פי. י,יי, ךפן!ן:ן.נו%ן:,:.1,, יונעינש על:נ:ישק: 

 8פ511פפםפשן פ%פש5ש



א ==-%4:* " א  
1ל185ח88ש שמש818ששש 8ששו,%11בחב:
ששששפא%% ששששנאאם88 %8ש8מ%אים8 %שש12נששאששששששששש שחשששצמ"ם
ס,יעען



 הבית ברק שמ שער שנהן בייוע הביתמ"ימות 10יתהקצר

 (..111: 88..י,י,,,,8,1
 ,י:

געמ:סיי.שיםגגבג י5ש 1"% ,ן5ין ;י,, .-נ.י
 ן5.5ק ,עי-י"יש%ן"ו "שםשן, 'י6טי ן'גרס1.ה65 ן'ןי יגמור לא נפש ניבעי משינז יץ;נייאי 'י6יןי"ןגגנהצ בה,בם:

 וראחה לראות זסנה שהגיע ןם:גנ:יקת 6ן;:ג ם%יסןשןן:'ן!י,,ןגהם: ש:;1,שג'גןיי%
 ם ס6 ןי.("יקס%

 ישק ייי::::;יק5 1%8ם
מם: יי;פ צ.מיכ6, %[6 דקשיא הוא להיהו יהילכר לה משי ייאי כלז צמצגס2נמ"ע2גגבם:בם

 משא -ענשי:י פ1"
 נק"ס6תיייוגיעסיייי%סס'יס שימות ער בקרקע צפרניו ולנעוץ מת'. מן 2 פקש שיו5וי : צ22 ש5י" בגי,גי(:ג%4:11י"יי

 ו"ילן" יענ.ן;"'.ין:קיי טס שהחמירו אלא " שןיי ביר 2"תי % 5 1,5י%2':2 'שוישהגעפןני
 ם:ע

5':' א88יש8
 י:י'ה:"י טן,'-ין,,. ":%(5ן י:ג:;::ע:ןן:'ייי ;י :"" '"1ן'"י',,,'י
_,,

 "ין"
 יששייע :י.:'-,פי _י"ם::זג:%1"י (: .1 .,ן וי,

 ע':קן טעס ן י%ןי ג, 2%ב וממהברא . מחמדה קטנהנמי רמחסרה סשום םאי מעטא קמנה שנא ולא נדולהשנא

 ברוא אותה שתאסורולא 1 שטא חושש אתה אםי
 7)66ין

2 2,:םמש%נ גג צגעגשב::נ כשאר בסופן או בתחיואן ואפילו בפנינו ס1רש נקחם לא נקיס שבעה שתשב צריכה שאטרנו פתוחיואע'פשסעיינה ב 2 ט  



גגח סץáה ג╨ג╞╨á הק"¢ףה ú¢לקל úגáה כ 11 "ל á¢÷ 

ם÷*  "16 כזד4%כ'ל÷:! גם 9םá ו%
1  ' ╨" . ג גםהזץיúוá¢¢ל

% 
 ק :

 -'ג"ם'-:,ז:ג' כ-
 ::גג-ה"ג'""דáגג
 'ג╨ק -

%""טד55  הץáק ה"ףוז ום ג÷זז÷גלז(ד יג"╨╨ñúí;ל
 ג¢╨הםי

 ¢áúם,
 דזíח'זדז)ñ╨לגúף"ú'4,ג וúו ¢ץ

 קגúג
 ñגץ╨íגג

קק  כגגכ,גג,,,,כ,,,,,,,. כ╨1:פג╨151ג(ז"ק כג

קקחקק::גו
ג"וג úקí"ההו סך זהץáק .כ óוúז¢÷ףáñ÷זםח  ñ6ññ╞6 ה¢ה!á םי

 6ú,6'í6╞¢!ץ64ך

קק""  1,., ;ג"כ5 גט.,גז ,גגג.ז.טג. .כ:"דדה 
 ,ג..ג,.,,כ,,,,,,1

קל  2ק,ג íג%גí כá"ד
ץ"'הáה  הפז¢הז Σגהךם ╞'ך ד"áק¢ ¢ñזו כחג╨ך úחú ¢ז╨'פה זגךגךק גל ג כגץקקíקגוגגחזá,ץ"

ק ם5 קק ד 1111=ץ úקךץ ףוק╨ לגכ"-4:'גד╨כג"לל!  ץקגה :í╨íג ג╨╨:
 ú"ץקג

á ú╨וג * úקñכ╨ד גפגי,ק,טáñךכú 
 גקג

íז1כ,כ'"ג""ם::"'כ":'כá:1 6לגהג,:ג6גק  111111 גגג53 ::"'
וחג¢áז ך
1ג╨ק  5(גה"ץ1גק5%%4כ"2ק

ñץף)  הג גד ÷,ץזג גץ6 לקñú ñ6÷ 6ññ ñזñ (ñ¢ך6 ףú÷) זך ÷!-,דñú 6╨ק÷ק! ÷) כץ ñ÷ךץ╨ חחñץד ));ץ ñץñ6ג :ץךñ חה,גץד ñ¢הזץ



 הבוזברק ש% שער שבנעי בפירז הבוז משמרת 12 אקצרגית
 רל6 סהים 6יממר חנרתס מג1 חו6 ,פרק'נן גויקס 3)6 ,","ס ו"ג;ש'ן פ"קוסין עוע'ן 'טן6) )ג: )ס, ומ"ו'ת )ט)ס שד.א מ. .שגאונ,

 ועע, ת:"ו;מ'יןים%עק)ט י:סיחע 7ךב %7:% :י"תאךבך(ן7:תרץ::בך ש,*ו %"ן1%14ת

 ן,'ן ע,ן",]י., יץ'ץו1פ מיויעספיי" %,יו;(-4עו14
 1'אן"ש יייייי:%:ה י:: ןו? י:י ע1ש מ מ '6מ, סת'6ן בבר'קה לה מני לא ושנ' ילראשון למ'טיא לאי י "ו' :"י, ,י::'נמץ:'נ סו6ע ;פקם%"
 אפ: פגך נמ נינויי;ן1ש%גן11וד1.

ב: בל::ן'ק

ש"
 ז2 ;'י:,י1"-ייו' י" ."!';עי "' ל:י: :1, 11לנג[נןיייין;.י.:.ן נ:י3:י,יךצ" ,מךע:גוט 211ן :ן..י",.י:"ייייןי;,-ו:.

 ו6תי גוקס במ3ע' בברירח בקיאין אנו אק דעכשיוז'ל נ(עשה, "נ'ן בעלהמססשרש"ין
ת וסת )ס ס6'ן 6סס סת51) 6עו בכל ישראל בנות ג4-ו הרי הצרדק מן שהוא בידוע שאפ' ועוך זן נלא על'ה עאסחשי

 'סורס רג 6פרס וס6 תקהי עם ארם מת"חר . בס'ר בוסתה או לא אם במכתה זו הולה יתבאראםהכתמיסושם יע ון"ין'-!"ןצשו1ינ"י:ים;שן.י,ן..,י"..ןיי,".:יל, %תתמ(2*7%ג?1 קאץ ז'ל הוא שרה ומ"מ . נשים ז' שיושבת כחררל משה רםרואה
 גוגתיג;6 תיית6 דס6 יעו1ס6ן לנר הנשים "יג:%נה,שמככין יביי ב:מ4 י ?ע נאסן יכעיב:איז 6)6 ס% י6 גיתס 6ה "ש פעסים * עליה נאמן בעלה אומר 'הורה ר' נמרא פ'ק בסומה וכראוהא תוקצ יצרואין ע:ןסע'ימדמתךיןן6תגמ לאיסורה העזר שיש רכיון עליה נאמן שנעלה לשמרה צריך אחר ואץ נרהאשתו
 דרג וס5 לע'י 6תייק דס5 לעיי שהיתה הר' דכתובות פ"ק בריש דתניא עליה שכא קורם נדה שפרסה כלה האחתשת'ם

 מי"יס.ומ לחדר הסת את טכניסין כלה של אמה או חתז של אביו וטת וטכחומכוח אשיהפוי
ה 'י"ום:קךוונ':, י  

- ט  

 ק 'ין "
 'רתיס גר לרגס ת,דס )6 ישוה 5 אשתו שפירסה טי וכן ה"ק ובריקזא , עמו 'ישנה אשתו בעל אכל בעל שלא אלאשאנו !ן:א '

 אסיק ת6 טג6% 6מה:י' והשניה לוי חוששין ואין יצרושבור שבעל ושרותוקפואבללאחר טוכאחביכאעליה )סתטתגם סת"1 מ:ע כעל ולא כלה שהיא רכל הנשים בין ישנה ואשתו האנשש בין ישן הוא בעל ולאנדה
 יייוס רג גחיימין היפס יהש האנשים כין ישן וריא נרה שפיסה ככלה הריהיא ושטכלה נקיש שבעהשישכה ם 6:ט'ניס מירסיי""1 קורם נשאת שאם נקחם שבעה לישכ שצריכה ונש"סה לינשא שתבעוהאשה

 וסתו6י מעיס ונמיל פ6' )שס תדטת'ס ו6תרס סו6 'ס,יס רגמ6)6
 וס6' ופגפ6 גטסנזס גטס,קס וו,ק6 ני,ו'6 ת';יס )יס יסתש תנע6 גרגי וססק

 -(-תיייע(י1 ,13קס

 %: 'ס 3'ן )געייסן טי,רס גת,קת סנפיס גי ,ת' פתנית.ן וסתס . סקשק ס,ס %י גתויס י %ג7%גויסהי:,זנק4זם':ם
 סתס 6"יייג6ל איי ה" "" " י פ4גש"נט"

 יםת )ס ,יפ יקי"י יית יס.יס יייי 'סיי"ן ית :ייפי. יי5 סגי יי"י מתיית"
 7" "ייי י6ייי"י" יסת~ יע"י יסתם 'מ, ";ישס תק)מ

 סי ייי 33יי6 1 ייעת סי י6תס יס6יי" יתי עיי עיייק "סייי ייי: יסשת יי;י, סיייס
 פו )ג(נו

 גנ: ןדי:י'יץ גמגט ייייססס%נגר יסיתקיע יי6 יסתס קייעי,עייטןי,סן:תס ,ס5.;י יםס "% '" 6ז,טע פ6יט שסת יי%:י" 5"י יסת י"סית
 פ%ח



 הקיר נית 13ו הבית משמרת הפרישהבבדטיניברקרבית

 ש,י!הית ל". הנ.עה ג'טנ'ת )טונס ט"1ס"0 ג0ג ר.מ0נר וס0 )ס ט6.ן ג6טס טסעון. סה1ססח סגתנ סמהנר טדנו' 1לכ11י6 כ)י )"וס יי 6ין51זך

 טג6 ,סן6 ;ס'6ס 'ס,יס ר' מטס )ק'5 ר'" 6טי טגןפ" ""יס"') סנס.ס יג) דתתניהין ט)ס סיי גל סגפרק סת,'1ס ג6,הס1"4

 ך:י:י
:

 ס:ג :2א 2ימי 6ג) )י6י,0ס .ום ט,סיס טו;"ס שי 0וך ט,;0ס '"' 0,ךו",6ס סג" ,ס61 !ס'"ס .ס,וס רג' טס,ס )קים רס ו"טר טסרסמוקס
 1ה ובו . ימנלה סו6י,)6"י'"'"ע,;סגע'6ג7.קס 61יט ע,נמס יטי גס,ך1מ61ס

 :יו:"51קת0מ,ךעסו: בכ'רור נודע שלא ואשפי הנשים ק שנה עיס 3ויקכ געי6 ל6 י,)גטיר
 עו;0כ ,0י ג0,דש0ס אלו אפ"ה שאמרוה הוא הספק מן"טראתה טעס ,טס ,מתגטקס6יופ

 הי,עהו; נלא נמססי"
 נהך נא אס קנת חת י6.ס תק0)0 'וס טט)שסשש דיצרו גזרתם עטדה לא בביע עטו ישנהוקי1עה כ)) וסח יס ס6ין 611חר1הססס אול"

 גסי66)6טהו
 סס

מ: ן פ,:2: :ין:שסילין שהחתןת"חכין בין 'ה ביבי ךםרש,עייו'וא'ן ,י
 )ס ס6'ן נ6סס 6מוי'סיגרט כי רכ ההולץ כפרק והא.ראמרינן י שאינות"ח "'ס ר,ס 6מר שטסהריי

 %"ג: נקק,
  שה"סי "י אסיה 'י ן'ס'ס ,ס0 )ס ס'ם 63טס 6ג)'סת כי ה-'! ליומי הוטן מא! אסך יררשקזאיסחי ט,טמס יטי נטך ת)" סמוט6

ן
 מ0;.' יס6 ע"גווס1.7 ואקשינן ליומי לשכנייבאמרסאןהוי!טיקלע)ס

 :ז:2:1.י:,:2 ג0וק"
 לאחי לד וש נלה ג'1 ש0 )ס ג'ט ג'ו ין;,"וססיס ופרקינן נקיש שבעה לישב צריכה ונשיימה לינשא תבעוה רבאוהאםר
 גיי :שם ש'ש'ס ?14ס ס'6 'ס0 )סס'ק מייחדי הוו בעלמא ההודי ואביא להו ומוריע' משדרי הוו שלוחי רבנןשאני

 עמהן בבעע להו דמייחדי לכאורה םהתם בסלוידםשמע פת לו שאץ לם' כסלו פת לו שיש מי דומה אינו מר דאמרליה
 קאמר לישאם להו מייחדי אלא קאמר עמהן לישן כבית עמהן להת"חד דלאו הא להו*לא חיישינן לא נעהו דרכנןומשום
 היו היצר את לשבור כדי אלא בבץ( עמהן ישנהע ולא לעולם עליהן באין יהיו שלא נמי וא' נקיים ז' שתשבולאחר
 שם הקשו שככר אחרת ועור מדרבא להו קשא דהא חדא כן תרצו הקושיות שתי לתרץ וכדי לעולם להםט'וחרות
 ונמצא לוה זה יזרוגו שמא אחרת במדינה אשה ויקח ויך זו במרינה אשה ארם יקח לא דאמר יעקב בן אלעזרסררבי
 הוא בעלמא יחודי אלא אווק נושאין היו לא דרבנן תיץ בשמתהויועכשיו דפק"ע' רבנן שאנ' אחותחופרקינן נושאאח

 נראו לא העם משאר יתר חכם לתלמיר היתר סכאן שהוכיח לבדיומי זה בתירוץ הקושיות שתי לתרץ כדי להורמייחדי
 תנן לאח אם הבית את לשמש עוברת שהיא זמן כל לבעלה בדיקה האשה צריכה אם לבאר צריכין אנו כלליועתהדבריו
 ואמרינן ביתה את לשמש עוברת שהיא ובשעה השמשות ובין שחרית טדכף לה'ות צריכה פעמים דנדה קטאבפרקא
עלה

 בג~
 רמגו בטהרות עסוקה באשה אלא שנו לא שטואל אמר יהורה א"ר ביתה את לשמש עוברת שהיא ובשעה

 תנינא קמ"ל מא' ואקשינן בריגף* בעץ! לא בפהרות עסוקה אינה אבל לבעלה נמי בדיקה בע'א למריות בריקהדבע'א
 וםת לה שאין אשה אבל ומת לה שיש באשה ה"מ ה"א מטתנ" אי ופרק'נן לבעליהן מהרה בחזקת הנשים כל ה'ד כלבפ'
 רשנואל לאו אי ה"ק אלא ,הני כלהנשים רהא  קאמר רוקא ומק לה שיש באשה מתני  רההש לטימרא ולאו כד'קהבע'
 ומע לה שיש  גין הבשים  מוקמטץבכל נמי רלטא  רשמואלמתני  ראוקמר השתא ומ,ט הוקא ומת וא בשיש ר,שאטתגי'
 ר"ז לוה אטר לשמש אסה- וסת לה שאין אשה שמואל אמר ירמיה בר רבה  אמר רץ נמיאמר  ואו(מר וסת* לה שאיןבז

 עוכרח שהיא ובשעה שנינו א ור.. כלומר בריקה בעא לא וסת 6ק יש בריקה בעיא וטת לה אין ירמיה כרלרכה
 וסת לה 'ש א'ל ' שעתה ד"ה שאמרו אעפ"י קתני דהא עסיקינן וסת לה שיש באשה ומתנ" בוןה אתלשמש
 * בטהרות בעמוקה כלומר . בדיקה בעי4! ישנה בין עירה בין וסת לה אין , בד'קה בעיא לא ישנה בדיקה בעיאעירה
 בעיא לכע".,ז אפילו וסת לה אין כדיגף כעיא לא לבעלה כריקה בעיא למרוות וסת לה יש ליה לימא רבאאטר
 ,בעלה כל שמואל קסבר ש"מ הכ' ליה אטר מדלאבריקה

 ו~
 לשמש אסת-ה ומת לה שאין אשה תניז! כדיקה* בעיא

 הן הן תיקוניה הן הן עדים בשני משמשת אומר אנמ'גנום בן חנינא רבי דר"ם עולמקק יחזיר ולא ויוצט! .וכר
 אמרה הא במריות בעסוקה אי למאי ואקשינן . אנמיננום בן כר"ח הלכה שמואל אטר יהודה רב אמר *עוותיה
 בר רבה אמר זירא רבי דאמר בדיקה בעא לא לבעלה כל האמר במהרות עמוקה בשאינה אי חראז'מנאשמואל
 בדיקה. בעט! לא לבעלה אבל במהרות בעסקה ואוקימנא 4טמש אסורה ומת לה שאין אשה שמואל אמרימיה
 וחר זירא דר' הא מתני לא שמואל אמר ההודה דרכ הא ימתנ' מאן ז'ל ופר'ה . הא מתני לא הא דמתני מאןופריק
 פיושו על לתמוה ויש * אנטיגטס בן כר"ה דיכה דאמר הא כי וקחיל וש4ני דשסואל א4בא נינהואמורא'
 אלא שנו לא מתניתק גבי לעיל דאמר שטואל אטר ט-ירה ולרב שמואל אמר קודה דרב לן תיקשירא'כ

א בריקה בעי לא בטהרות עסוקה אינה אבל במהרותבעסוקה  אשה 'הורה מרב זיא רבי מ'נקק בעא יהא זי 
 ו"ל .ורש"י ושרש נוקפו לבו א,כ ליה חוהרר בכך ומה ותבדוק תכדק לא לו ואמר לבעוא עצמה שתבדוקמהו
 ל ,שיז! ואי הא מתני לא הא דמתני מאן זמנא חרא אמרה הא לך דקשיי! ומא' כמהרהע בעסוקה לעולםפיש
 למתנ' לה מפרש קא פרויטי רוזם למימר אנא מתנ" גמ זמנא הדא דשטאל משמוה 'ושדה רב נםי אמרהדהא
 ברויא מוכחא הכין שמעתק כו"ה ובודאי . בדיקה בעיא לא לבעלה כל ולעולם חנינא כרבי לה פטיקוהכא
 לרבי ליה אורי יהורה ורב ד~ביואל םשמקה אםרה גופקה יהודה ירב חדא וםת לה בשאץ ואפ" בדיקה בעיאדלא
 אלא דשמואל משמיה דאמרה דרב משמיה אמרה נופיה דאירי בעי קא לכזע לאו גופהה זיא ור תכרוק דלאזיא
 כולם מרבר' הי כל בפ' דאמר דיריה נאידך ואתי! בכך ומה ותברוק 4ה וכדאהרר קאמר נפש לבעל חסו-תעלמדת
 מפריה במל ונסצא ופורש נוקש לכו דא"כ כן לעשות דאמור ההורה רב 4ה ואהרר וישנה יבעול לא נפש בעלנלמור
 דהא תכרוק לא וסת לה יש אמ כהדיה לעק הל"ל לא דאי קץמר וסת לה בשאק אפ" קהודה רב 4ה דאמר ודייאורכיה
 אלסא כל רקתנ' וכיון לבעלקקן טהוה בחזקת הנעדם כל היד כל ב% סרתנן ראיה 'ועור * מינטה בעי קא סתמאאקהו

אפיח
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 טצסיעג:,ע:ת:ג עת הג'ע שלא אלא שנו לא יהודה רב אטר ;"ג ::נ ערן.ב::

 ,סת " סיס 5ה העי יטן דהוה וטאי מסתברא דאיפכא אלא בנוויה " קשיא הוה 47 דהאלשמש שן" הג5:י:: ן י י"ציע"
 ש% יןו" ?ן:: :ך בטשטע וסת לה שאין ואפי הנשים כל לקתני סשוס מעטא ודא' לתרוצי.אלא " הוה לןקשיזו
 ועגי1ם ססירס גוי י5'סהסי אלא קאטר דם'לחא קושמא לאו ממתברא דאטר"איפכא והא ברקה צריכה אינה היאדאף
 :: %ף סן %: % וסת לה יש שנא רלא דסלתא גןשמא מ"-י ואלא למשר אוא איפכא למימר איכא איה"ק
 ויש 4ותמר* הט הונא דרב אעזמר 14 אלא . קהמ שים הנ דכל טותרת וסת לה 4וןזל"ש

 ססי"
 6)1 וינין גי6רהי טגור;

 ; סתמנר גוגרי 610 ימק!הן ;לו ואמר חזר יתומש ואמרו בירי לפלונ' טנה נבי שסת טי פרם בשילהי כזה כיוצאלצ

 נ'וג ררב בעעיה לאינשי שאלינהו כהנא דרב ועור . שאטרנו למה ראיה וסכאן פרעתיואבא

 משמע ובוראי לאי 4ה ואמרן בריקה ,להו טצרכי 4' רב דבי כנישתא סבי רבנן אתו כי ' ירושע דרב נריה ור"הפפא
 לומר לכשתמצא אנמעננם בן חנינא לררבי דליה משטע הני מכל . קבוע ומת להן אין ואפ" קאסר זטןרבכל

 טפרשה ז'ל שהוא מרבריו ונראה בכתובות בהלכות פסקה ז"ל אלפסי ריב וטיהו . קאמר במהרות עסוקהרכשאינה
 שאינן הניטים בכל סהרה ז"ל הוא שגם נראה ומ"ם , זירא אדרבי פל'נא הא דטתמ דסאן ז"ל ר.ח של בשרושולנו

 פעטים שלשה אלא קאטר לעולם לא ערים בשני טשסשת דאטר חנינא דרבי הא אלא לבעל בריקהצריכות
 היא הרי תשמיש בשעת ראשונ'ם פעמים שלש באותן רואה אינה ואם בשעתיתשכדשי דם תראה אם לירעראשונים
 לבעל לעולם אותה לתקן ת'קוניה הן ואלו להוציא ח"ב ה'ז תשמיש בשעת רואה אס אבל בריקה בלא לעולםמוהרת
 ז'ל הרב עשאה . טטא תמצא אם להוציאה עוותיה והם ראשונימ פעטיס בשלש מהורה תמצא אם אבל בדיקהבלא
 במאי הכא ראקשינן הא זה ולפירוש . למעלה שכתבנו תשטיש מחמת דם ברואה תינורוע בפרק שאטרו כאותהלזו
 וסת לה שאין אשה שטואל דאטר ויטנא חדא שמואל אסרה הא בטהרות בעסוקה אי היק כטהרות בעסוקהא'

 מאק- כרבי להה מקלקלא רילמא חייש" ולא חנינא כרבי סותרת מההא בבריקה אלטא שתברוק ער לשמשאסורה
 ראמר בריקה צריכה אינה לבעלה כל רבא אמר הא ערים שני דצריכה קאטר ואפ"ה בטהרות עסקה בשאינהאי
 בדיקה צריכה אינה לבעלה רכל  ש"מ הראשוני' פעם'ס ובשלש' לבעלה אוקימנא ולא למהרות ואוקימנא . כו' ז'רארנ'
 . אנמיגנום בן חנינא כרבי וק"'ל . זירא דרבי הא מתני לא הא דמתני סאן ופרק" . הראשומם פעמים בג' ואפיכלל
 היר כל דתנן והא . תשמיש בשעת רואה שאינה שהוחזקה לאחר דלעיל הנך וכל . ז'ל רטב'ן הרב פירשהוכן

 ביתה את לשמש עוברת ש4ונה בשעה דדוקא לי ססהנרא . באנשיסתג-ץ בנשיסטשובחת לבדוקהמרבה
 עוברת שהיא בשעה אבל דקתני תקצץ רבאנשים ורומיא . ופורש %קפו לבו לשטא למיחש ליכא בעל ר4'כאדכיון
 בחזקז אשתו את בשהניח ראמרן טיל' הני כל מיהא ואלא י ופורש %קפו לבו דא'כ בורג~ז אינה ביתה אתלשמש
 בין עטה ששהה. בין שילהה או נרה שפרמה כנו( טוטאה בחזקת  אשהו את שהניח מי אכלמררה

 שהי
 לו

 עד במוטאתה היא לעולם הספירה ימי וכשיעור לראות רג'לה שהיא ימש אעפ"ישנשתהאכעדעור אחרלסקום
 ופוע4ן חמרין וכרתניא ודא' טידי מוציא מפק ואין ספק ומהרתה ודאי שמומאתה לפי אני טהורה לושהאטר
 ושוהק ובאין מרוה בהזקת להן נשיהן הטישתה וטבית האבל טטת והבאק הדרך טןהבא';

 עסר"
 שיחן כין

 . אני מהורה לו שתאמר ער במוטאתה ה'א הרי מוסאה בחזקת הנ'חה אבל מהרה בחזקת בשהניחה בד"א 'שגתעבין
אסרה



 הקיי ב" 15 ה הנשים הפר"טהבדיניבטז
 השלישי השער לבעלה אסורה אינה קבוע וסת לה אין שנאטר האטינתה שהתורה שתרת אני מהורהאמרה
 יל ללע"ט :;:יי" הדם שיצא ערשהרניש או שתראה ער ה'ם תורה כשהאמינתה ומיהו לעצסה לה להוספרה
 יי;; ,;ת וש" טטאה החיצון לבית ייא החיצון לבית בשכ%ת'ה נרה החזקה אבל וטבלתי ספרת'בשאמר'

 ,ג1"
 ,ן:: "ן נמ"ן 'היה דם שנאטר מסש לחוץ יצא כאלו שהוחזקה שמשעה לפ' נאמנת אינה נטמאת' לא לוואסר'
 טי:"נמ: עב%%ו חכטים ממטא בבשרה אפ" זבהבבשרה את להכחיש נאטנת ואינה וראית כנרה היא הרינדה

 עייו נוו שהיא עונה ואםרואותה לרבר סייג עשו לרבריה אטתלא נתנה אש' אלא עור ולאהחזקה

-1 

 ניני
 על אותו וסטכו בה לראות לסורה יהורה ר' ראטר לה  טשוינן נדה דבודאי נאמנתאינה

 :הג:""'.: כי ישרא" אתבני ההזרתם שנאםר הסק-א נרה משום עליה לוקה בעלה בשכנותיההחזקהנרה
 :ן %יגק(ע מכאן 'אשיה רב' ואמר . ממומאתם בפרק ותנן . לה משוינן כודאי אלסא עלהומרלקי
 מנשות'רן ישר לבני אזריה 4ר ניפרוש וארף%י וסשסשתוהמריר

 "י5 צ ש ש - ש עי

 :::גג ג:"':ן הרי כ'3ר . לילה או יום עונהאו וכטה טשום עליה לוקה בעלה בשכנות'ה נרההורהקה
 גא"ןיא"םתזג% לר"ח מר"ח לראות למודה שהיהה לטיסמך ליה אצעי לא נוונא האי כי כל אלמא ינרה

ק גה כל אסה-ה רואה אעה אש' ר'ח כשיניע מהימנא לא באמתלא אפ" ראלמא קאסר וסתטאקךלווה  ונת יה שש 

 בגולה גי'א . קבח אורח שמא הומת חשש משום ודום אותו כנק הוחזסה דסי והיכי . לה משוינן נדה כודאידהא

 "ץל ן:נקטיךןעו:יו הטטאה עם משסש ונטצא יבא בזמנו . נדתה ביס' לעולם ללבוש רנילה שהא בנדיםשלבשה
 ::: יליגש ג::ג בסוף רואה לה'ות לכודה היתה אפ4 בגרי שלבשה פיה על אלא נרה מהקזקח אינה והלאוא'ת
 אן  שנה י:סה קנק . היום טתחלה אפילו אסורה זו הה היום סההא וט'ש . באמתלא נאמצת אינה מה וטפנינדותה

 לואוז יסיה ה'הה היום בתחלה לעולם לראות לשדה ואם אני ממאה אטרה שמעאלמנה האשה פרק פפא רבדאמר

 ::גאשיליניהכילי:: הכי אפ" ראתה ולא שעה שתה ועברה לדבריה אטתלא נתנה אם אני טהורה ואמרהחקש-ה
 בעתידץ:"ג2:::י:ג2 מעט נתעכב שסא . דוום אסורהכל נרקרי אונס כהצום או בושה שהיא משוס י'ל .נאמנת
 ::ן :ך ב::י בלילה ברואה וה"ה . יבא וביומו האורח ללכוש האי כולי מעשה לעשות אכל אמ טמאהואטרה
 4וזה לפעך סו.ס אלא הדרך על ה*לה אותה נל אסורה קהיא לא ואסרה שחזרה כל ולשכך לובשת אינה נדהבנרי

 יא אןינן האשה פרק בשילהי דתנ"ז שאטרנו . נאמנת ווזינה שאמרה מה כסכחשת היא רוץנטטאת'
 ט הקלן

 :ו ו1:ג %:נ:א להיות לסורה היתה צרכיה עושה שווא אבא א'ר אבא בר שמואל רב אסר היר כל בפרקנרסינן
 :ן:יי:ןגגת:ך: וסשש עשרים ליום סיוסעשריס רואה יסו סחשב בעלה וטת לה ייש אשה יוחק א'ר אסיא'ר
 קרבה ב% אס~יה ולאראחה כ יום והנ"ע שעות שעותלו' אבא לרבי אבא בר שסואל רב א"ל . עליה ובאוסתה

 יא % :י ר'י דברי שעוס שש כל ל'טמש אמורה אפ" ז'ל פר'ח . למימבל דבזיזה 'לרה אפ" יוחנן ר'אמר
 ל:צקל']ב,ץ ::מש וחוששת שעות שש עד מת'ר יומי רבי ורא' אטו א.ל הצנה מפני לטבול 'ראה שהיא שילרהמי

 ::ני("'יאהל'ן אמור רארל ולא ענרה שעות לשש ראהה ספק רבייוחנן דאמר אימר יוחנן א"ר מינטמאת
 ליסת ית ~0ת בק רבי דכרי כולו היום אותו כל לשמש ראתה לא ואיטר דרבנן דוכתות כלימר ראהה לאספק

 ה המעלה המנחה מן מתיר 'וס. ור' יהורה כנון נלומר ראתה דרא' אבל טבלה איסר ראתהואתיל
 :יג.%גיעם החמה הנץ עם רואה להיתע למורה היוז' מוצ'א ספק ואין ווראי ספק הוי דטכלה "מר סי אטר מיזו ץן;ו"

 נ" התייזשן: 'הורה רב' החמה הנץ עם אל4 אסור אינו קח מלשון נערה כלו' לדה אפ" פיש ז'ל ודא"ורש'ימידי
 טת

 ש4'% נשם הקטע טז רבי והתני*ז . אמור כולו היום כל אוטר א"ר סי ורא' אטו א"ל למבול בושה שהיא הילרה אתלי

1ק" כל כלומר שלה רילה כל אומר יהורה אפ" ראתה בספק אלא אטרה לא דרב"וחנן כיון כלו'יוחנן
 לא * סותר ה'ום אבל החטה הנץ אחעו שלפני הללה . מפק אלא אינה מומאתה אפ" שהרי אמרינן נטיכילרה
 למחזי דרג'לה הא יממא כההלת האדרנל"למ"ץזי קשקי הוסתות בשער עעבארו אלו ד'מן ועילי' . הטזגך'ל
 ר"רש . יהורה כרבי הלכתא רבא אמר * לילש ב%ף משמש היה המומאה יריעת פרק בשבועות תנן .בס'ר
 שאץ לאשה קבוע וסת לה שיש אשה בק זה ברבר יש ויייאהו חייב טיד 5'רש נמטאתי לו ואמרה הטהורהעם

 ש- נקבע אינו הקבוע הוסת כיצד . קבוע וסת לה הונא רכ אמר בנטרא ואמרינןעלה ן לוכביאתוהנאה
 שלשה עד נקנע שאינו וכשם פעמים שלשה שתקבענו שיטות ער בקרקע צפרניו נועץ ל"עבד השי דרבהמשמיה
 בפרק דתנן פעטים שלשה עד נעקר אינו כך פעסים הפורש כל עחנן רבי אמר אבא בר חייא רבי אסרומוביה
 וסת לה קוכעת האשה ש, צרכיה עושה שדעא ר4שה שנאמר זכרים במם לו החק לווסהה סמוךטאשחו
 הוסת את מטהרת ואינה פעמים שלשה שתקבענה ער כ' אשה ליק וממיך . רמהור בק הטטא ביןלהבד'ל
 ער נקכע שאינו אעפ"' פעמים שלשה ממנה שתעקר ער ראו"ן בנש לו הויין אמר רימל * זכר וילרהחזר"ע
 אותה כל ואסורה לו חוששת היא רוי פעמים שלשה בתריה וכחיב הטהור ובין ר5מא בין דכת'בלהוראה

 ר"פ אמר התם וכראמר" קבוע בוסת שאסר כדרך עונה : ישראל בנ' אתלהורות

 * ליה חייש זמנא בחד' למיחש אבל למקבע" אלא אמרזלא ה"ליו"י"לוויר
 אחת כפעם ממנה נעקר הוא ריי נקכע שאינו כיןוטורו ש' ו יש/ ושש

 אחת בפעם ממנה נעקר פעמש שתי בו ראתהואפילו בק קבוע וסת לה יש בץ אשה כל תורה יברףיסתות
ינרם'נן



 הבית ברק שלישי שו שבקי יאיןן הבטעמשמרת 16נ""קצר
 השלישישער הומהות ה.שלישייקשער )' 77יתקנשי1קנ';

 סעמט גי' ")" 1קוע סספ)טמ ,סת ס"ין סתמגל נ:יעב וסס )ס "יס 6סס ג) ,רג,ס סוסס ססיחג ס"סס נ"וק סוש כהב ףשמיי:::ממקךייי.
 עאמש ב:ע מ:4 ב ס ברוו-,,,5~'.14"נן', גמג ט,ן גע"ס 1ס1י11 יימג"ר גמו נ;,ן 61'11 ע"ג ; ;1 ומקעסח מפכקח סן 1",1 טסקס 7'וס וסת אגי ג'"סמנה

 לןאןתסגנ,ן"ינ'ס,.אויהמי
 ס"סיס'

 )מס 6"י ),סיימ סנ'ס )טים הך דת,מא מהן פעמ,ם ש"שח  ממנהשן_עקך נ.ו גיוי ס"וי דנפש נ,כ"ו" שהרי!ץ ננו,גמעשה 511 'יום, "" 5ןיו ,1~אםאפ י11יר ,למ ג' 4ןייעיי, בחרא זימני תריבל ל זימנ',קליעא גיפק גע!' גחניו 1.)

 נ5): '" פי:י'ני"'י"ון'ןןגי 11"עה ן ייי,ון'ין',
 %5 ','ן,,,'ןי.,,י'ן'.

 ע,םןיה ;::':יןנ' ןן';,1 עטן:",י:%ו
 ן-

 .,"ה: מפל', י"
55:"ים'עםשח

 ""ן %'י.ניייען', י%"1מם ,ן:נ%:ל קבועם ומת לה פי על יאףלימוון' נו נ467,י7ר'.6,6סכק.ק
- 

 ן =ה' י 'י'
 ןסט :1עה" יו"'סס'ק" נשש ושה' עונות שלש עליה שעכרו יזקנה . מ,:( יג טה~" '"' סך6ג"7 ?ישתסא'יידיתנה
 )מימו" ון"מי נקכעק הן כיצד הוסהות * הוסהות נפרש ותהלה * בע"ה זה כשש- 'תכארו אלוודינק

 גר 7סמ,%
 ו6מק1ע:"י1"ש2 ואח'כ * אחד קב-וותן סדר ואין לאלו אלו דומין ומתתע שיש לפי נקכעין הן ראיותובכמה
 סג" "י" ירגי )" )י0 ,""נ חוששת האשה שאין הזמנים נבאר ואח"כ . ומת בהן לקבוע ראו"ן שאינן הזמנשנבאר
 מ54 רינ,ל"רן,'גמן לומת וסת בין שיש וההפרש . הוסתות עיקרי דיני כך'נבאר ואחר , קבוע וסת להןשיש
 ג% וי;ין %" ג,נ" גש- )6 ה! רא'ות ובכמה נקכעין ה! כיצד הוסהות דין , ועקירתו מרס אחד כל קכיעותוכיצר

 ב% "'טן 1: יי'מ"1 ויש טעשה שים בריככת שנקבעים ויש 7ועים בימ,ם שנקכעק יש וכרוות ,נקכעין
 גמ)ה" היייי יוע ביום לראות למורה יש כיצר מכוונות בר4לגות שנקבעין ויש * לבד במעשהנקבעין

 1)" ,דמוין
 גהר

 "נ)ס ס ת %1"" וסת שנקרא חרו . כאלו וכיוצא כשכת כשנ'או י שלטודה 114ונאלו
 ס)ס)יס ויסכסס ,ר"מס טס בשבת באחר שקפצה כגון כיצר טעשה שש בו,רכבת לראוה שלמורה ויש *הימש
 : יי"ש וראתה כשכת כאהר פלפלק ואכלה וראהה כשבת באחד פלפלין שאכלה אווראתה

 וראחה פהקה וראתה פהקה כיצר לבד במעשה הנקבע וסת ויש , מורכב ומת שנגךאוזהו שי
 וכיוצא צמרמורות שאחזתה או . וראתה נהעמשה וראהה שנתעמשה כגון לעמישוח שקבעה כגון בזהוכיוצא
 נהרכבת אלא נקבע אינו שזה פיהוקין לומת קפיצות ומת בץ יש ר5רש ומה , רגטה וסת הנקרא ושקו וראחהבזה
 שתקבענהמתמת הקשצהוכל שנם טחטת נקכע דוא כה! וכיוצא קפיצהע וסת * בלבד במעשה נקכע וזהימש
 ' שיתבאר כמו הטים הרכבח בו שיהא עד לעצמו נקבע אינו לפטך וסת אינו אונם מחמת נקבע לפיכך וסת אינואונס
 שיעכאר* כמו לעצמו נקבע ולפיכך דיסת מחמת באין אלו אונסי! אדרנה ראונס* טחמת אינו בהן וכיוצא פיהוקיןוסת
 לשלשים טשלשים או לעשרים מעשרים לראות למודה שהיא כנון כיצד מכוונות בהפלגתע לראות למורהויש

 * דגפה וסת . בע"ה שיעבאר כמו רישתית מיני שאר כל נפררו ומאלה * רי5לנות וסת שנךיא וזהו בזהוכעצא
 אבל פעמים שלשה כן רואה "קיות זו הוחזקה שהרי ראעת בשלש נקכעין הן הר' מורכב וסת וכן * הטש וסתוכ!
 שתראה קר ראיותכומתרפלנהאחתוכיוןשכן ששתי לפי ראיות ארגע שחראה עד נקכע אינו רהפלגותוסת
 ומת לה שיש אשה כל צרכקק. עושה האשה בפרק שנינו %כיצד דגופא* "וסת הפלגחע, נ' קבעה לא ראיהעארבע
 צמרטורות וכטין ושופעת מעיה וכששולי כרשה בפי חוששת מעמשת מפהקה הומתתע הן ואלו . שעתהדיה

 לה נ1בעת לכד ראיתן בשלש אלמא * וסת זה הרי פעמים שרשה לה שתקבע וכל בהן כיוצא וכן אותהאוחזין
 לימש אמרו ררי שמואל אמר חייא בר הונא רב אמר צרכיה עושה שהיא האשה בפרק רגרמען ואע'נ *וסח

שנים



 הקצי נית יו3פ הבית משמרת הוומתוועבבדשיני הביתנדק

 11ש" ,ן.יך,1 ,.,ן,.,י,ין.ן ,ייז,,יון.,,ן.",וי..,
 פפפ 4שששפש פ טש ג 5"בי;טפם ןאיא'יי 4:' גי""ס נ"קוס ס ס; ועגוי ס7סש ביםים הנקכע וםת כלומר . אחר לוםתות ב ,ג"וס ביס:ס ןין,,תס1'גוייי%; "א 1 '1:,'.'ל.ןןי:'. 'י

 ויו)נן זט"סומ)"
 :.יי,ירןין,י"י(!"ייפ נ,14ןך'ין;:.יקי%י1 "'ג.וסינ:)נוו פ ס4.ריגהןנן,סנח'ןב ביבמות רףלכתא נ:וום,ץיתןכרא'פסיךףו סר.)נס ו,

 ):י% " ."1 -','-" בהיי:'ק:::י:ןת,ש :"ייי,' 11ך'יייע ,ןן
 אחת פעם ופהקה וראתה אחת פעם עמשה אכל בפיהוקין פעסים שלש' או בעטושיןפעמיס ר"י פמי 'חסמ' י%דהםזעיסיס

 יין,י יע', ם%ישגן::('::;גי':י:":ןנן"ןייפה%4ש כ,פעמש'רעלהפשומי,כל' לחבר כלאחד יסת י,יכע'ן נחי,ס קס" מס מ ש חנןס
 י:: - ', ::נין' טשו*,ימ-,:.,"
 :: -:ן י"יןי(ךןי1ע::ג:ןג עגןווה"י:ןו51'ןי1לן1ליל5 :ש ,בן:גן:ג ישנים י4' ישנים שליים ןג:צג:::ן י'יינ כאן מיינדי! 5"יךיע1םילא5פצפ ::; לה :בעה ה:: " .ע:ווב גך ןןךג::ץבו74:ןב 'כ"טמץ%צ"
 גסרור 'מ:ב:אחי' :בגב:ב:י"ייח'תיי ג"ןיג כי שיות ייפקק ל%יה4י: נצ1פ

 11 והילכך
 ז5ין5 דם,קפ-::'י"ךן. ",-ל:יי::",'"יב: פי.יו :י%שו,"ישן שרלג"

 סת,ע,- נשר "תר ,נו גוזוגיי"
 ו:: ;:-:י5:%ן :י::".:,י;,.,..,;,ליבגגש וש5ב ל- ש רעמועדיי ה'ים שם

הצרפת'ם



 הבלז בדק שלישי שער שביעי בית הנית משמית 18 הקצרגית

 1י1ש1ממוש ש,ש5יש ,ין,,1,,ל'י"ן:י.ןל:ו,,י,י.,י,,,,
 טייפסכ%י "י,""ן:6'נבנ:אן."י""ירי%:

 ב2 דתניא הא י  קשיא ואי ו"ל הצרפתים ייגס :6
 טגש: גהיס% נור

 ינלןפ1ןן1;,יששש 88:אשא "'יו'",מ,":י'מ ע-תינן: נ צן,!י5%11
 4עע7(1יי:,11יומ.%(

 יי;4יי
 1ם 1'יי,1,לו,:ייפ

 41:)י:י1'יי י :ע." יי,ינ",11ש
 גכ"ח,"רזי0עסי עשר חטטה יום לראהז למורה הקזה דקתני 5 ש ב :י::ם 6!"ב'5יה"ייןושפ%:יי"סיש 141!'עעש .;.:ני., ::י,",, י."=י "וי.

 עמרו

ש8שש
 שמיהש

 ש1אם נוי::בקע:
 ר.,"ו% )6 ו!מס )ג' !ר6וקשקעמ'י

פעמיסץ)6 ל6סווכ טר6'ס גו6.סןמ"ס?וטמפוסז
 גנ' סט" ה ו6מר.ס* קעיו61 יגיר6,גוכ

 טן,תיג%ן %:נמייצגצ:שםנננ םנ:%נגע:ת םנ:ןלנ גי ;טצצב:%ני:ה:בצ:י

 סיימס כפ'יס"פס ר6מרינןייסגיקירינקמיכ6 :ם ב:ן :ןמ ,ס ו',סמיי,מוס סי%נת,ויטוס סר6הס:ע:ע
 שסס,

 )תוןס ירתס ,רכ'ס

 ןק,,.,'4ל:111נ1)1עיטש

 'נותן"'כ יי,פ) ם11סזתסיל6ייג:קס:עי ם 4צנבב גב %נ:ך2צ:בץןבןן4:: גי:%ג:נמב:0:טאש"
 סיקס"

 ס6



 הי% מת 19 י חבית מששית הררמיזויזבבזשיבף הבטזברק

 וצק,שו והה, נננרס זונימ", גר.ק,6 ר6',ת גג' כו6 נס ככפי.נ' ס,וסה ו6ח כ' ,6?י טט: גיוסחןסס לר11מ טוס וקהוייןתס ןןי"מ'ומ,מל?!ייי

 :ם ק4 ש( 5,יעי" במי%נ :ב:126ש ןנג א %2ש:י:ןה ייג:שSשי

 2ק' 'י'" 'ן ""י'יל:%ל'י'ן,8'.',י,.,יי,'"י[
ט בי,, ":',י:,ן  

 ,י,5"ין:.
ו ש ג  

 י"שה א'ו : יןי: 2נמת'י: י 6כןי. 6" יסיל שלש עלהה עברו עלה לן ואיבעיא י ,ת 2עת %ף' שן* %ה,תס,גת: א "4י ין"ש1

ל"יי,",'"' ששן .% ,:יג''"1 :שמלנ:ג'2ישש,1
,,,,,,,,,,,,,,.,,),,, ניא יחרתיח 6נ!כה6 נ%שגעמןכ,נ,קקנ. ופעם * ראעת שלש עור :הראר: שתחיר שו5,נןשב ,ש" 111 י2"'%;ךל::5 1
"(,1111

 :י: 1%'11' 'י:ןןיוי, ,לשן עיש%]""::יו
 וחסקע,ןוו)(,נר(

, 
 י"ו6)סהוי'6יתס1נ%יגג'4ץמ"'י,ז1""'יינכמת' ר6ית וסמפ ורוס.6!סת,6! וסח !ס קנע' י6 1"רגע: פסריס נ"ם ס!'סית גסי!ס ר6תס (6ס כ!!תר ,סח יסקנעס

ע '1מג:1יםשןןש14ז%:ןש1':ןרןי1'יג

 י,'" כרי ס!'סית סעת-. ויס ,סניס ר"ס,נס סעם ור6חס )ו6ות יתוס עניע ס!6 ת'יייי יגווחבו
 ס" ט'וס ופסקייס )מת מעח ,מטת6ס ראסיס ככ!

ץוי-
 ע:'2)%מעת'ס

 גקרקס 6ג) ר6טתיס גסרהקס 4 'ר"גע!גו"קנס י6פיפ ".חפר )6 !עי: ,ונת.)ס י,תי6 )רג' יד"חי6ענתי !תסהגר"

א_"4 ש'לנ34'"1,:''%['צ'5%ץמע'"קישע"נ:"  
ו,ס



 הביז בדק שלישי שער שביעי במת הב'ת משמרת 20 הקש-בית

 .,,-,יך,),,,,1,, ,, פי,,,,,יי.,,,,ךנשי
 "ש,י.ין.י,,,י,,,,1 " ,

,יי"1 גןיית1יסמ"ס יו21ק גמע הגבעךנ אלשי י כילה יבסף'נא ש':י:יע'ג ךי":'ג 25יקלקנ

 י"י%י% ,י:גג ,יו-י,י.ןון,יךייו-י, "ם"ששי
ש'שןןי!%'ןןן: 8עפעי ""ן21ן ""י:יוי"י; 5,,,1",,4ן,ןן',,

 /מ'

 כאחת ן'לא אינה שניה ראיה הילכך אחרות !ר"קס ט!!!ח ס%,ר('לט,ע עוי
 פלנ"ת

 ג י ס!ג"

 ן,1,י ,."1;,,,ןי,8

,1 
 שש ,נב -:י"לןיי,"..יו",יל.י

ן יו-י,י ג':וי-גייי"לב,י  ן ,", ,ן ., "'-"י, 

 1של1וד1, :ןן!."ן:,',:"::-צ:] ייי-:,נ:קי. ןיי :"יי :ל י:שלע

ש 4  8ש"
 (י :,::.:"י,::י", ;,,ין,,:,י; ..י.,[!.ין.

 ::י4814נפנגייי 8" 1;,ייי,י"'ו:"ייןי")ו2% :ו- יי"ן,
 מפצפ

 כמי "י )ג'"פצו',!ס "1,ס מ"' הותירה ואפ' פחתה ואפילו ואקעינן . הותירה ואפילו פחתה אפ" אלא שכיונה ולארגש'ם

:11:::י:::ן
 ג::11י

 _=הןעזי::1(שק!שאשש,כ_. ן::הין:ן 2ס,שגי"!י עונות שןש שלש של ראיחק בשלש ולפיכך וסת שנוי אלא ריה רסש סמ רלאוט'לחא ש 'י,;,'ןין;.";'"נל מ:; ::::.: ;לב:::
עו,,י,ישש:;3עע"-1":ןעל"1ןן1ןיןן'י:1וי,



 "שי נ" 21 י44 הביתטשמרת דץרדמתתע צנד4יני הביתנרק
 גל סמקה יגו ישגי נ"עס 6"'4 קנ!ע'ס 4"'ס ,ג"ס : ;'ק6ס ;'% י.ו6;,ן )קנ'ע,"; 5ס'6 ל' מסמגר קטעש ית"ם םל גע י,פ11ס סל גץ נסן4*ס
 ",ששה א':ן "יש "'י גר6סו,,ת ר6,!ת ג;' ;ק,ג~ה ;!!סס !6ס 1! ;ומוק;6חת 5ס" קטעיס גשיס וסס כיס 6ס גי!י ר.ר6ס,ן !קג'ע,מסשורס
 :ס[1.קית .". קביע ;ל ממ~; שקי !11.6 ,מקוסו ;וסה",י מקיסוע;ס'ו 6!6;'; מס ו);י דגריי עגץ 61עי ס"כ גסן )ל6" )מ,רסססיתס ש :אן ם ו"יס ס"ו' !6 יר6*,ן ";ל,ע 1;נ,; "סר' ג;ן !ויו;;ס'ה; גר"פיית ר6',ח נג' ספינ,ס כ) ,סמ ו6ס 11 י,הוקס 6"הגסעס

 צ% 1 '-ן';יייי"'" צ:יךךש,."ןל'י~טג 51י::":ן~~י:ן. נ::גוצגג,:ג111
 "י:.יר:ע.יי::נך,הי'ק'ג",יג""'6ד5""6י' בשנהץ חויא קא הרר לראות זסנה רג'ע שלא תעוקתע גביטרבעען
מס")ס: נרה זו ריי כחררל משה רם הרואה תורה רבר * ראו"ן שאעןוזב!נ"ם יי'" ד!ששת יי "י. ,סן7ס סס'"; , גמי ;"טיי; וסת בהן לקכוע הראויין הזטנים נכאר עתה . לחזקחה הרראנעונווע בי." יואוח ה:ד 6!חס י,ס) '!:י:"וייק!שרשי חזיא הרר דאי להו פודמא בזקנה אלסא זקנה גכי נמי לה בעיא ולאסאי

 י:ו יייייניה ;יי;ן ;,7
:ן:ן:ךש:גבק אפ" פסקה ואם . אינה בק חזרה בין והוא וי טונה זו וריידאורחתא

2:":%::ןג,:צ,ך . נרה ימי נקראין 'מיס ואלו * ומהורה לערב מובלת זו ודי השמשות בין קודם השב"עיביום
 "ייה : יי""יהיין יומש או יום כהן שרואה וכל זיבה שי שנקראין ים עשר אחד אוי נדה שי שבעת אחר'ש

 5'~ןהץ:מ לבעלה וטהורה החמה משתנץ ביום וטובלת יוס כנגר יום שוסרת הנקראת והיא כנגדן יוםשוטרת

 שי:נמו::::ן עשר האחר ואלו נק"ם ימים שבעה שתשב וצריכה גרולה זבה זו רוי רצופש 'סים ג' ראתה ואםטי
:י:::::::גי24:קג י"א אוחן לאחר וראתה ח4-ה שאם לפי לנרה נרה שבין נקראו וושה לנדה נדה שבין 'ום יא נרראיןעם
 שחש!נ "והיאש!ןני. וחוזרת כבתחלה והוא ששה תשב כחרדל טשה דם ראתה שאס נדתה לפחח חוזרת היא הרייום

 שה,: :%י:~-ן אלו יוס עשר שמונה * יום עשר שמונה נדה לפתח נרה פתח בין שיש נטצא לעולם כןחללה
ןך'"שין1'ת:תס"ץה שי חוך  ראשונה לראיה שריא בחרש ובחמשה חרש בראש ראתה כשד וסה בהן קובעה האשהאיז  נ :חשן'י להסשה וסת קבעה לא פעמים כמה אפ" כן ונהגה בחדש וחטשה חרש ראש וראתה וחזרהנרה

 בואש יו,"יט,י, לה שעוטרת בחדש עשר וחטשה חדש בראש ראתה אם וכזהדין . בלבד חרש לראש אלאבחדש

 "והתיואת' ""ץ':ינ4." בפרק דתנן . בלכר חדש לראש אלא נחדש עשר לחמשה וסת קבעה לא זוה יםי תור שניהראיה
 "יי:,.%"תהברח שהן לנרה נרה שבין יום עשר אחר אותן כל פירוש . טהרה בחזקת יוס עשר אחר כל הכות'יםבנות
 רתנן והא . דבה יטי בתוך ומת לה גךבעת אשה שאין לוטר דשסואל משמיה ח"א בר הונא רב ופירשה . זיבה'מי

 טשטיה יהורה רב אוקטיה אסורין וזה זה עשרים ליום ושנתה עשר חטשה יום רואה להיות לטורה היתה האשהבפרק
 לה קא' רהשתא הראשונה לראיה ותרין בעשרין שניה ראיה ליה רקאי לטבילה עשר טחמשה ברואהדשטואל
 ימי שבעת בחוך קובעת א'נה וכן . קבעה לא זיבתה בימ' לה רקאי לראייתה עשר חסשה אבל נדתה פתחביסי
 בגמרא עלה ואטרינן * הנרה סן חוץ בורקת להיות צריכה שעתה דיה שאמרו אע"פ רנרה קטא בפרקא רתנןנרה
 ואין זיבתה 'טי בתוך וסח לה קובעת אשה דאמר לקיש לריש הניחא בריקה* בעיא לא נרתה יטי דבתוך הנדה טןחוץ
 קכעה דרילטא תברוק נרה ימי בתוך וסת קוכעת אשה דאמר יוחנן לר' אלא שפיר נדתה שי בתוך וסת לה קובעתאשה
 כנון סתום טעיין רמ' והיכי אטרינן לא פתוח טמע"ן אבל סתום טטעיין רחדתיה היכא אנא אמר' כי יוחנן ר' לך אמרלה

 קא' בתרא ירחא דריש דאלג ירחא וריש וחמשה בעשרים ראתה  ובשלישית בלחוד ירחא כריש פעמים שתישראתה
 וחמשה עשרים וראחת סתום מטעיין הוחזקו הראשונות ורוטת'ם הואיל ירחא לריש וסת לה קבעה נרתה בים'לה
 חמשה בעם ושפעו לבוא רסיה טהרו בה שנאספו הדמים קבוץ סרוב כלומר נה ד4וחוסש הוא יתירודסים

 שהאשה לעש ריש ראטר הוא נס' ובכה"ג . ריאיה עיקר ה'א חרש בראש וראתה שחזרה סה אבלועשרש
 וריש לירחא בעשרין ראתה בש4שי ירחא וריש ירחא ריש שראתה כגון לה וטשכחת זיבתה 'מ' כתוך וסת להקובעת
 בתוך וסת קוכעת האשה אין אחר בענין אכל בירחא העשרים לרא"ת זיבה ביטי ירחא ריש ההוא לה דקא'ירחא
 קשיא לא . וחזא' בשבא כחר וקפצה וחזאי בשבא בחר דקפיה כנון בפ"ק דאטרינז והא . שאסרנו כש זיבהימ'

 וכנון קאטר דרחיק בשבא בחר אלא לה קאי ז'בה ביסי דההיא , קאטר לקסא לה רםגדך כשבא בחד לאודרוזם
 וכתב . נרתה רפתח נרה ב'מ' לה קאי רהשתא קמחתא לראיה ותרתין עשריז דהוא רביעאה בשבא בחרדרהאי
 ותשעה מעשרין וסת לה קכעה לרא"תה עשר לחסשה עשר טחמשה פעטים שבע רי1זה אם רמכ"ם ז'לר"א

 כאלו האסצעיים את רואין טכ"מ לט"ו מ%ו רה"נו זיבתה יסי בתוך וסת קובעת שאינה דאע"פ ותשעהלעשרין
 רואה להיות למורה אינה % רהאשה מחוור ואינו . נדה ביטי אהררי דקתטי לכ'ט טכ.ט וסת קובעת והשאראיק
 והרטב"ן ז"ל הלוי הר"ז אמרו וכן . בו לטורה שאינה לכ'ט וסת תקבע והיאך לט"ו סט'ו אלא מעולם לכ"טטכ.ט
 אכל . פתוח מסע"ן אותו כשראתה זיבה ביטי ולא נדה ביטי לא וסת גךבעת האשה שאץ לנו שנתברר הנהנ'ר
 שכארנו קכועכטו שאינו לוסת אף וחוששת דיאיל זיבה ביסי שראתה לוסת לברראמחוששת אנו צריכיןעריין

 מריסקרתא יהורה ררב קסיה לשמעתא אסריתה פפא רב אטר טתיים בנות פרק כשילהי גרסינ! . הזה השערבתחלת
 רב אמר סיר' ולא לי אטר ולא אישתיק לו שתתוש מאי ס"הש יום עשר אחד בהוך כי' קבעא דלא ויאטקבע

פפא



 .,ן,ייין]ג, הבית ברק שלישי שער שבהצי בנירצ הבוז טשמרת22 הקצרפית
 ]ילייויייע,:.ן' ,י5 י,,.'.,.,', ',','"ל:'ין

 ע יין,:1]פ,1,1נש."יל.י, פש:1"י,1( שןן'םי:הר:: יג יכנג:7:ב 5::: פ"שץנ ין'! יי::"ילי:'ים.ש
 1145ש יי צ::י17)15שיי

 יגי וס%1:יקס""י ג:גי2נ :נ:נו:'כג יתייז %;טי'ם יויביןגקיי ;יס "י' "" ::%יךנ:%"'י%!5

 %1ט4 555155ן 11114צ2
 צ *נ יס": 1:ע: אתו הדרו רכ' מנינן ישבעה סעשר'ז נמ' יתי'ז ו::1: "ג :יי'יין ::ע: :ב:נוקנ
 'נענק !ן'טיף י"',"סן!יי? כרבפפא הר"אג יופסק נדה יייסייס ס";'ו", "ו י'י"ס"ס גיא זהש

 22ן%נ:ל:.סט",2,ג תינוקת בפרק סרתנן לרבריו יאיה קיי, ל ינ ,יגי "פ.' ,בייוקק :::וה,';" ח מההה:החי

%י
 1;,,,,ן
 ש1ש, י,י."י.לי""ני"ויני!וייפלפוי ,ןיןי ,,,ן,

 " פנן4ד"ו4ק"
 י-ל,נ-",'.:י;י

 י""ץ4 נ:'יי"
 ה לפק' יטפוךק לעת מעת י' ""ה י" ::י וג גי"14,יייר"להי.'5:

 ג;'ס גיו" יי" ם"י "מח ד"מה "גה בפ",מנאן, -

1וי11, ש א4ין'"הת'%' נג!1::ן '"נין"-:עוין, ',,(ייי%'ל' גיייו 4יקקש;,,.ין'ויי:.'
 ל41%7"

 15 'יל'-,].::יי,,' יו%:: נן'"יעון
 דטי דליתיה וכמאן למ'חש ולא לא:קבע 'ל ל,ת'ה י" ג רא' ליהג,שא

 ק
 ו'! יגמ

 מי:ין'וי',רין רינא כרכ פסקו הפתם שאר אבל צה וספרירה לעת סעת ע'י סצ'ל הואוהיאך
ש="נ ;נמנו:כ%:ן:ננקג

 קורם האורח בא לא שמרין א% בו לראות רג'לה שריא כל מים לולחוששאינו
 ג% קתס ,מי גייסמ

 לפ' עיקר זיבהכל וביסיניטינדה
 שלא כרי עצסן על ["יז

 י מעות1 'ן יק
 שהיא ראיה לכלוהילכך ז'כה ו'סי נדה וימי נרה פתחי ללטור מצריכן אתה נמצאת זיבה ל'מ' נרה ימ' בין להןסחלק
 בהן קובעת האשה שאין אחרים וסנים יש עור . לה חוששת זבה בים' נין נרה בימי בין שתראה זסן זה כא'רואה

ש ע4ן% י ש צריכה שעתה דיהשאסרו
י,צ אלא שפ'ר מרותו והתורה טמאתו התורה הוא אחר סעין לס"ר הנ'חא ' מהר דם על ל'שב מתבקשת קס"ר טוהרדם

קת
 ל 1

 ראשה הרסב'ן סכאן דקדק . קנעה לא מומאה לים' מריה סים' אפ"ה ליה קבעה רילמא תכרק הוא א' מעיןדאסר
קובעת



 הקצד י" 28 יבנ הבית משמרת הוומתות בנזחיני הבטזברק

 5ה;ה . ס,ו:ג י~סח דוס6 נ' מ;וי;ין ו6וקימ.6 ,עח מעח מ;"6 וס;ס ג5;ה ס,6 36) ,סח,ה וי:י כס6ר פעמיס י!0ס )ס 6ידע "ס ,סוקנסס

 ני.ח ינן ייאץ בי." ,,"ומל5 י;1)6 י"וקומס 57,נ6 7ג, גג"ע וגי"ה5 וסקק וגס;; ס)פ!י, עיכ,רס ס);ני סר"ס,ן יס;ס 3סן ח:כסה 6'נס1ו5'

 2:1%ה~ן נ:נע ימ: 20 מש ג:צ נהיךמ%:ג טיש מ%:יה2 יאאש":3יוט
 ~י,ל'י11 ילשננג5 נע:נחגם::עיה:"]אנק ואתה שלא סיינכ ג56ת )סס'ג ,י'ך 61.ןי;נ~ווו 06 6ג, . סמ"גר ג11 ;ט,סוכן

25('ב'ש
 יו"וגו:ל"ון

 י,::'ן,י
 1ש ע:151,%

 :ן::ז:י(,ג : :;; ג'מ' ל" ;;יי; דקובעת ואמאיתא . טאיר יכר' מיניקתן ימי סט6ס'ח(,רגשה!:1:)*ר"
 "לה ככל הן הר' מניקתן וימ' עבורן ביסי  חדש ונ(ין סר3 גסס וכסגס סמחגרסט)ס

 60ץ י.טהגו וגיי :ר6קניטה
 ראיות עושה אתה אף שעתן ד"ן רא'ותיהן בכל אוטר שאתה כל שעתן ריין ולטה מ הנש

 ראשונה בראיה שאמרו וכעק בהן ולקבוע להצטרף ראויות הט:ך'ם רווות ואק כטכיה נקגע וסמ י6'ן !גן יקפי,,סצמ
 בשמעתא בהריא וכרמוכח לראות זטנה הג'ע שלא ות'מקת עתות שלש שעברו זקנה של ,סס !י;6 ,ס'!גה 6ווסטחמה
 על היושבת מן הוץ הכא דקתני והא רראות זמנה הגיע שלא דת'מקת תא בך גכ ' דלע רגי)סט סי.'6 נג,ןרמיס
 ואלו ה'א כ"ע רמתנ" משום ומעמא אפשר דלא משום הסיניקת מן חוץ קתני ולא מוהר דמ גסג6 ניו6 16 גסג6ק,פ,ח

 אבל ראשונה ברא'ה אלא שעתה ר'ה אמרו לא דאטרינן שמעון יי' יהידה ור' י1ן לר גי.י' )ק;י1,ס יסמקנשת
 לקבוע וראיות הנשים ככל הן אף אלמא לפקירה ומפקידה לעת טעת מטמאה שניה בראיה )ט,)ס ס,סת,ס גע:ין .יפש
 כל דחן דאטר כר"מ אלא כווח"הו בהא קח"ל לא ואק ממכץזן ובימי ענורן ביט. וסת ו"ע"פ טסת סית)ח 6"יס);(
 לא נמי סאיר רלרב' ועור טות" אטרי 'וחנן ור' שמואל דהא מ'מקתן 'מ' כל דיין עבורן יטי ,גגכ (ס'ר"קין קפ',,מ ג,ססגן
 ה'א הרי טת או גמ"קו לם'ניקת בנה נתנה מאיר לר' דהא הם'ניקה טן חוץ לכויוזני ג(צ' כתג וק קטהגר גתנ ,גןוסח

 בדיקה צריכה םיניקת בשאינה הא מיניקה רוקא בסשמע היה מ'ניקה קתנ' יא' ,הנשים ככל ציק(6 י נ: ;:"' ג4וי

גנמר"
 אינה ואפ" בדקה צריכה אינה לעולם טוהר דם על יושבת קמל טוהר דם על 'הצבת ואפ" ,חר6 סמועות גסוגס

 ע אחריתי צריכותא למתניה ד%אשכחו טרי דםעל ד'ושב עא י.:ן עס 6)6 6ס,יס 6יה:נ
 בימי ראפ" דפשיטא הכי לאשמועינן מתנ" צריכא לא לישב דמבקשת ללישנא אבל ר"ן ס)י)ס ג) ",מר 'סויס ר'סהטס
)סט

 ט כ
 קושיא ומאי . פשיטא ביושבת א' מתמה ותרעלךמרקא וסת. לה קנעה לא קיןה(נם נ(נ "ל6ם 6ס'

 כרב רק.יל ואנן הנקתה יטי בשאר משא"כ וסת בהן קובעת דאינה לאשמועינן דיסא : ה6ערן ,"י 6א גי,סזעי
 בפרק בנטרא בהריא כוותיה הלכתא כראיפסיקא לחוטרא בין לקולא בין הוא א' רטעחןגהג

 ל'מי טהרה ר%מי לממר איצטריכא לא ותו . לישב במבקשת אלא ביושבת למתני לה מוקס'נו לא כותייםבמת
 אלא הן מעתנות שני ראטר ללוי בשלמא הכא דאמר והא קכעה לא סיניקהה 'סי בכל אפ" אלא קבעה לאמומאה
 הא קבעה לא טומאה לשי מהרה מיסי דוקא לרב ראפ" לכאורה דטשטע לנדמר איכא מאי הוא א' טעין דאטרלרב

 לאשמועינן אלא איצמריכא ולא קאמר דוקא 'ושבת רמתנ" לומר לכשתטצא ה"ק . קבעה מיניכ,זה ימיבשאר
 הא קובעת אינה לנקבה וששה וששים לזכר ושלשה בשלשים ואפ"ה הוא אחר מעחן דאמר לרכ וסת לה קבעהדלא
 בשאר משא'כ ח'ישא לא נמי מיחש ראפ" משמע נמי ומיהא , שנא רסא' למיטר איכא מאי קבעה הנקה ימיבשאר
 לנרה נרה שבין ע?ר ראחד דום'א ח"שן טיחש הא קבען הואדלא דמיקכע ז"לכתב ר"א "ריב אבל . מניקתהים'

 . ז"ל הרב לרבר' לחוש יש . עיקר ל' נראה שהראשון ואעפ" למעלה שכתבנו כסו הוא שפמק טה לפישחוששת
 . עוברה ויטי מעיקתה ימי והן קבוע וסת לה שהיה ואע"פ כלל לוסתה בהן חוששת האשה שאין הזטנים נבארועתה

 . עוברה משיורע מעוברה וזקנה וממקה מעוברת בתולה . שעתן ריין נשים ארכע דנרה בפ"ק שנינו כיצרסעוברת
 ויהי שנאטר לרבר זכר לרבר ראיה שאין ואע"פ חרשים שלשה ר"מ משום אוסר סומטס העובר הכרת כמהותניא

 על'ה כבד ראשה העובר שהוכר דטשעה מסתלקין ודטיה כחולה י רהרי משוס דסילתא וטעמא . חדשיםכמשלש
 חלוק עסי שר' ואע"פ . עליה כברין איבריה ואין עליה כבר ראשה אין העובר שהוכר קורם אבל עליה כבריןואיבריה
 'וסי רב' וכרתנן . העובר שהוכר טשעה עונות שלש עליה ועברו מדם פםקה אא"כ דמים טסולקת לה חשהב ולאברבר
 דקתני מתנ" בסתם אלא כוותיה הלכתא רל'ת לי מסתבר שעתן דין עונות שלש שעברו ומניקה מעוברתאוסר

 טעוברת יוחנן רר' קטיה תנא תני התם וכרגרמנן אליביה יוחנן ומריר' דשקיל עוברהואעיג משירעסעוברת
 עוברה ימ כרתנש מיניקתה ליטי לה עול'ן עוברה ימי לן אשמעת אורחיך ואגב קאטרת טניקה ווץאמעוברת' רילמא בחדא וסימת בתרתי פתחת 'וחנן ר' א"ל . שעתה ד"ה וראתה עו%ת שלש ע"ה שעברווטיניקת
 לימי לה עולין ע'בורה ימי כשלמא . כו' עוכרה לימ' לה עולץ טיניקתה וימי פניקחה לימי להעולין

 . לה משכחת הימ עיבורה לימי לה עולין מיניקתה ימי אלא מיעכרה וקא טיניקה דקא לה סשכחתמיג'קתה
 בתרתי דפתח תנא רהא' אל'ביה למתנ" לפרושה אלא היא לא . כתז'ה הלכתא אליביה וטרו מרשקל'אלמא
 עת הניע יוחנן מר' סבא הה'א מיניה בעא רהא לך וחדע . בברחתא לה כרתני לה משכחת היכי קאתי בחראוסיש

וסתה



 בקבק 24ביתהקצר
 הנשט שלישי שו שבי

 א'כ עונות שלש עליה בשעברו רוקא ומניגף במעוכרת ליה מיבעיא קא מהו עיבורה ביט' טתה :: י::י
 בעברו ת4יות שהן שכל לקדמותן אלו חזרו לעתרהא או בריקה בעיא ראורייתא רוסתות תג:שן:ין::ס1 מעת תטמא מיהא פעם'ם שלשה ורואות חוזרות כשהן כיון מאי דאור"תא וסתות ד~ר אליבא 'ש גאי1הוצקה

 ותינוקת . עונות שלש ע4ה שעברו בזקנה שאמרו וכמו אם אומר מא'ר ר' תנ,הוה א.ל בריקהג:)ה1ק:.:ן"::ג; לחזקתן הן חוזרות ורואחז חוזרות כשהן עונות שלש עליה בעיא לא מסולקין דדמה כיון ד'~א דש::מ:יק:'יי;2
 הרי פעמים שלשה וראתה ל-אתז זמנה הגיע שלא נמי ולא וסתה עת והג.ע במחבא היתה 'ן'ך5ה הש,) ייוי

 שעתה דיה עונות שלש עליה ובעברו הנשים ככל תא את מסלקת שהחרדה טהורה בדקה הצ::ג'ה::י

מך%::::"
 תאככלהנשש הרי עונותוראתה שלש עליה עברו ועוד ייכא הא חרדה דא'כא טעמא הדמ'ם

 משעברו רוקא נם' דמעוברת איתא ואם . ומטמאה וסתות אלמא טמאה ברקה ולא הידה :,ה::: ג:::
 דהשתא היא שכן רכל מל ועוד י סינ".זן 'מ' כל דחן מהור ומצאה בדקה ולבמוף בדקהך;פ':ןייק'ש;)י:י)1סק עבורן כלימי דיין קאמרי הנשים,ואינהו ככל יה'ה מיהא ולא וכתה והנ'עעת חרדה ל,כא כי::2,ך:ג:הי:: פעמים שלש ורואות חוזרות כשהן א'כ עונות שלש עליה אפ" דרבק ופתות ד למ' ראלו ראור,יהא ' .ן'ך'ק'1 קנ1ע 1ההח
 'מי כל דיין עבורן 'מי כל דיץ אמר ורואות שופעות דאור"' וסתות מאיר א'אודא'ר' טהירה יעיה סי:מ:4
 דהא ל ותרע . עונות שלש בעש לא רבהחלהן שכן את מסלקת חררה דאורתתא אלמאך:ג:גןן:: כל להו חשבינן לגסרי דמים מסולקות אלמא מיניקתן הוק כל בפ' נמ' לה אוקימנא והבי ס"ל א:. ו;'ן ין'; 11ד,ה,ה

 ל6'ניקת בנה שנתנה במיניקה סאק- דר' עלה דפליני רבנן דמיה נמ' הכא בדיקה בע'א ולא הרמים :::: 'נ":לקיו
 עוברה מ,טהוכר ר3ועוברת יוחנן ר.(קי"שנע'0 שא'ן.י בכריותא כהדיא כדסוכח שטעון וו-' 'וסי ר' ה"נו לר מ"ל בדיקהאלמא ולאבע'א 3וםולק'ן יסהסןךבאק,ה

 ססולי
 גהא פליג לא שמעון רר' ש"מ זוגוק בר שמעון לר' יוסי אינה וסת עת הגיע אפילו דמים ו:(;ג::':יג1 ר' שבקיה עונות שלש עליה שעכרו ובמיניקה ובטשברת

 דקכל בדייןכלימיעיכה-ו את'קואפ'הפליגישמעוןאי , בריקה צרעה ואינה % י,וששתהואהשאושתפסקנ'פ
 מאיר כר' להו דאוז יוחנן ור' שמואל אלטא . מיניקתן 'מי בד'קה צריכה אינה נמ' לכתחלה יאפיכ:ך::;יי:שגי:ה;

 :חה':::
 דאוז שכן כל מניקתן שי וכל עבורן ש' כל רחן דאמר רתנ' והא . בד,קה בע'א לא כ,דא-וי למיהה

 ור' 'הודה ור' 'ום' ר' דלדבר' ועור * עונות שלש עליהן בדקה לא רוקא לאו בדקה ולא וסתה :עי:ג:ן:::ן שיעכרו כיג'א דלא רוזחלתן הםלענין דמסולקתרמים להו עת והגק נמחנא ה.תה במתנ" נ3,י דוסח בחהיתיי.יה

 * מיניקתן ובשי עבורן כימי לקכוע להן יש וסת אף שמעוו שנגה נדקה ולא לה 'שבה מרתניא אלא ::::ן:,ג":ס"

 ים' כל וסת קונעות שאינן בוו סודה ו"ל אברהם ר' ווזר' זו הרי בדקה ולא והוידה ינאנסה :::,מי: :]:
 נס" א,"יי

 ואפיל4 ברקה צריכות ואינן כלל לוסתן חוששות אינן . ברקה ולא וסתה עת והניע במהבא ג,נח י;. גר,:,::ה טיניקתן שי וכל העובר משהוכר עבורן ימי רכל ודאי היתה אם מאיר רי נמי תנא טמאה זו:ךך:ךי:.ג::2 נל לפ.כך . בע"ה לכתוב עתיד שאני וכמו ועבורן מיניקתן הרי בדקה ולא וסתה שעת הגיע 3!הורה אי:ה הוסח
 דאש, וה,ה ב1מן .א גו .די:ה

 לכתח~
 כת, אלמא עליה כבד'ן וא'בריה ע4ה כבר דראשה חלוק דל ר'א שהרב אע'פ ול הלוי הר"ז הוכה כ"חית::ךם טשום אלא טעמא הוא מי' ליה ואסר מהו עוברה ודעת ול הצרפת'ם רבותינו דעת וכן::%יג:קי:7ן הוכר ראתהואח'כ מר'זירא ר"רםיה מרבעאםיניה כה.ק י היא דט.ם רמסולקת טעמא דהא::"שד:::ם:: להו דמבירא סשמע נמי זירא ור' יהודה וו" י לכתחלה . בדיסה בע'א לא

 ואיברקז עלי: כנד דראשה עוכרה דמשהוכר להו סכירא עונות* שלש על'ה עברו א"כ אלא ברכר ?::בנ:ן(:17
 נרה אשתו גכי רברים אלו בסוף בפסחים דאמרינן הא 'מיעיבורן דין ובאות דם שופעות שהיונןתגודצ י קשיא וא' * ריכתא והכין טסולקין רמץק עליה כבד'ן ומניקת מעוברת מרתנטו רא,ה נ"ל ועוך י:ן; .אחוייה'י
 'בטתו שנא טאי עלה דפרכינן פטור בעל יכמתו ח"ב בעל ור"ש 'וסי ור' ר"י דר"מ מיניקתן ימי דיין קש;ךת . תסח"הי

 ומשמ * עבי קא משה נמי אשחו ממה עני דקא כראיה אלא .טעתה דייה לאאמרואומר
 ופרק עתה שמחת אשא והא טרד טעוברת באשתו ומפקירה לעת טעת מטטאה בשניה אבלראשונה
 לוסתה סמק- אמורה מעוברת אף דאלמא לוסתה סמוך כרב' להו סבירא 'וחנן ורבי ושמואל ילפקירה
 הצרפתש רביזינו כברתרצו וסההממש בשעת שכן וכל אלא שעהה דיה אמרו בסה במתניתין רתניאמא'ר
 לה מוקמינן 1ש לומהה בםמק- רמוקמי דלהאי ז"ל לעת מעת מטמאה בשניה אבל ראשונהברא'ה
 ובשלשה קאי אמעוברת ראפ" נראה ולי * במעוברת ושמואל רב בפירושה ואשל'גו . לפק'דהימפעדה

 לוסתה רחוששת עונרה רוכר שלא הראשונים חרשים ריהשעתה אמרו כסה רוזס דנרס'נן לקיש וריש יוהנןור'
 דנרהסךניקה כפ'ק שנינו * כיצד מיניקה * וסתה ולעונת בתולה אלא שנו לא אטר ושמואל אכולהו אטררב

 מת או גמלתו וליניקת בנה נתנה בנה את שתגמול ער כל דיין עיבורן 'מי כל דיו וטניקת מעוברת אבלוזקנה
 וקיל שעתה דיה וחכ.א מע"ל מטמאה אומר מאי ר' אמר 'וחנן ור' אכולהו לקיש ריש אמר וכן מיניקתןיטי
 וארכעה עשרים בתוך בנה שמת מיניקת ות"ר י כחכמים דיין ומניקת מעוברת אבל וזקנה בתולה אלא שאנולא
 ומפקק-ה . מע"ל ומממאה הנש.ם ככל ה,ו הרי חרש יחנן לרבי אלמא , מיניקתן ימי כל ריין ע'בורן 'מיכל

 שעהה דיוק שנים וה' ד' והולכת מיניקתו היתה לפקמ-ה 'סי כל לגמרי להו השמנן רמ'ם מסולקתולשמואל
חרש כק- כל שעתה רהה ורש"א יומי ור ור'י טאיר ר' דברי מעטא וא' פעמים. כמה ראו ואפ" ס'ניקתן ימי וכלעיבורן



 הקל ג" 95ינ המת משמרת הוומתותננז5%ני הבקהנרק

 אסרה ין 15. טייג )ש1ס וט"ס,טטס !ס ס6ן 7"סס סה"גר סמגס גסג סס עוד טונס )שי )כ טססין ד%סס6ץ)סיסה סממנר סחנמכתב
 גרוג ,שנד ,איח",  גי גמס ןחנ6ר גגר 1גו1יס 7גי.1 61'ן .וס ס!סיס יכייט גי1ומק גי גסרק 61מריון מיס6 טס ס)סש דסי'1וגינ,נימ

 א'ל, יסחות :ך'סת:ה": ו'ט1ס סק"ו ס 4 ד מ ןןכותב אכ[ך : !מס,ס סגחג1ו וכ,6 )קיס ר,ס 6מר )גט)'סן ססרס גהוקת סוסיס ג)כין

 אם נ'יר . עק'יתן. ו7גי'ס סס י1 קומג'ןהגר' ס6ת ו6סס )מע4 סגמנמגטס
 ט א4 "סי.11 בסו4 ססעיד שנים הל ד' מיניקתו היתה ל8'כך חדש גפ 6יוס!היס וטטוס

 ן ואטרינן . לפקהיה ומפקירה מע'ל כ(מסאה וסי,ס ס'6 6"ר טוץסטועס
 'נ 00נ גקי ססוג ג"וקת סטס ל

 מ1ינ2 ה'ד אם אנ. וג1': שהיה אמו 1פ"ןי%!'ג1 יסי ר' רתימא מרי רי למה יונ(י ררולפיכך )טט)ס: נהג1יס ,נגר יג יס5חר
 ל" ה'ס" נשתוג'! מי' נתנה אפ' חרש מר כל כלו' *ה,זרין'ואית ססרס גתיקמ רגסיס ;)ע

 קת' אס לה".גוח"ח כלד4ה נסי שניס וחמש ארבע אפילו ס'ניקתו העזה ואס לם'ניפה בנה ,סמ1ח י6מר ולט6ן!גט!יסן

%ן:מיןין: נשים'ש כי נבאר ועתה . ור"ש יום' כר' וק"'ל . קס'ל טעיכרע שה'אזמן גכוי ינסחס6 "סמ )כ ניסג(
 1:,ך:ן:%:ש4ן ואלו . שתים והן אחת בפעם אפ" אותו ועוכךת קבוע וסת להןש"ט "ו6י )6 רדי)ט6 יסג')סרשיס
ן

 יי'ץ ל":ד: נ'"י עונות שלש עליה שעברו וזקנה לראהע זסנה הנ"! שלא תינוקתהן"'
 0מה ה.א עת1סאת, זטנה הג'ע שלא תימרוז דנדה בפ'ק תניא . כיצר לראות זמנה הג"! שלא תינוגות , ראהולא

 '0יה "י:22:1, ומטטאה הנשים ככל הא ריי של"טית שעתה ד"ה שניה שעתה ד"ח ראשונה פעם וראתהלראות
נק..גו:::ן ד'ה וראתה עונות שלש עליה עברו שעתה ד'ה וראתה עונות שלש על'ה עברו . וטפקירהטעי
 0עד ה,תה יא'לן:ן' בעונות חזיא א' רה"ה ג'רל ורב כהנא רב ואסקוה , הנשים ככל היא הרי שלישקק פעםשעתה

 שטא הששתשה'א לא כאלו לקדשתה וחזרה הוא דסים שסמולכוז לפי ראשועת עומת שלש ליה ע שעבת אחרקמנות

 יבגג.: גישתנ: יתרים ודמיס היה סקרה סתחלה שראתה ראיחה שלש שאההן נתנלה רעכשיו מהחלהראתה
 ינ'5ש::וי(::.ד הוא הר' שקבעה ראשון ווסת הוחזקהזו לא ראיות שלש עור ותראה שתשוב ער ולפיכךהיו
 ?ב שסא י,ששג עוד שתראה עד בנת"ם שתראה לראיה אפ" ולא הראשון לוסתה חוששת אינה ולפיכך שאינוכטי
 שץע דפל:התה'ד ער ישראל בנתז חזקה וכרחניא לנמרי מריה בחזיז זו שריי שכחבנו כמו אחרות ראיותשלש
 ' 4'ייג אי"בהשי'ה סשהנ"!ו למהרות ואפ" כלו' אותן בורקות הנשים ואין מריה כחזקת הן הרי לפרקן הנקושלא

 עונות ג' עליה שענרו כל זקנה היא איזו רנרה בפ"ק כיצר.שנינו אהזן.זקנה בורקות ונשים מוטאה בחזקת הן הרילפרקן
 לה שקוראין כל אמי ר"ל הוקינה עליה אומרות שחברות'ה כל ר'י אסר זקנה דסי היכי בג% עלה ואטרינן לזקנתהםסע-
 בינייהו מאי טקפרת שאינה כל וח"א בושה שאינה כל אסר חד 'צחק רב בר שמווול וו" זיא ור' בושה ואינה בפניהאימא
 עליה עכרו ועור שעתה דיה וראתה עומת שלש עליה שעכרו זקנה ותניא . 'טקפרת ואינה כושהא'ב
 עליה שעברו רכען לוטר הנשים. ככל היא הרי וראתה עונות שלש ע*ה עכרו ועור שעחה דיה וראהה עונותשלש
 שתשב ער שעתה דיה ולפיכך מעתה היא דמים דםסולקת סילתא איגלי ראתה ולא שהזקינה לאחר עומתשלש
 מון לאחר ראתה ואפ" בריקה צריכה ואינה *מתה  חוששת אינה הש אף והילכך . פעטים שלשה והראהעור
 היא וצריכה . פעמים שלשה עור ותראה שתשוב עד היא רסים דטסולכוז וסת לאההו חוששת אינה הטתיםפעם
 קביעות ברין למעלה שנתבאר כסו לראות רנילה שה,תה בוסת ותראה שתשוב או שכתכנו כש כבתחלה ומתלקבוע
 הקכוע ריאשון לוסתן חוששות אם עמרן ושי מניכוזן ימי עליה שעברו וטמקה טעוכרת נבאר ועתה .רומות

 ור' יהורה ורכ דר"ם טניקתן ימי כל דיין עבורן שי כל דיץ ובשת רם שופעות שהיו ומינקה טעוברת תניא , ל4ואם
 עבורן בימי אלטא . לעת סעת טטמאה בשניה אבל ראשונה בראיה אלא שעתה ריה אסרו לא אוסר שטעון ור'יוסי

 לעת מעת ממטאה ראשונה בראיה אפילו סנ1גףן יסי בשעכרו הא שעתן ריק ראשונה בראיה אטרו רוקאוסנקתו
 מתפרק'ן ואיבריה כבר דראשה הגורם טחמת אלא הוא מעמא סירי טעטא בתר זיל ועור רפלינ סאן ליכאובהא
 לראות זמנה רג'ע שלא ותיטקת לזקנה דוטה ואינה לסקוש האורח חזר הגורם כשנסתלק הא עליה חוזרת נפשהואץ

 לעולם לגמרי רכום ססולכיע עפה רההיא כולתא טכהא לזקנתה סטך עועת שלש עליה שעכרו כלדזקןה
 וה'ה וסת לקבוע ראויות ואינן למקרה ראיותיה חשב" ראית בשלש שתתחזק עד ורואה חוזרת כשהיאוהה(כך
 אלו אבל לקדטהזה חזרה וכשהפמיקה כנורג דכךם לה אין שהיא לרשת זמנה הניע שלא לתימרף רמעםחיא
 ריב רעת וכן . לזמנו ואורח לרכוהן חוזרות אלו ר5י ועכשיו רמרם שעכבו אלא בא רוא בזמנו ושרח הןרזייות
 הנקבע הוסת רין תחלת ונפרש לוסת וסת בץ שיש וההפרש הוסתות דיניעיק-י ונפרש נשוב ועתה זיל.ר'א

 קפיה הונא רב אטר יהורה רב אטר דנרה בפ"ק גרסינן ן ומעשה בימש םורכב שהוא בזםן ש לבד אונסטחטת
 ז'ל ופרשןי . אלאלכןוצות חזאי לא קפיץ דלא אימה כל והא ליסים אי*מא למאי וסת לה קבעהוראתה
 ור5ניא טראקש" לדבריו ראיה והביא ז'ל הלוי הר'ז וכ'כ . השבת ימות בשאר ואפ" רואה לה םחוק" שתקפהו 'וםבכל
 אלא וסת לה קבעה לא לא כלל 'לה קבעה לא לאו סאי וסת לה קבעה לא פעטים כמה אפ" אונס סחמת שתקבענהכל

 דאינוו פשימא לא לחורייהו לקפיצות אלמא פשימא לחורייהו לימים ומקשינן לחורייהו לקשצות ולא לחוריה-ילימים
 אלא 4ש מררה כחזקח להם נשיהם הדרך מן הבאים גבי ודד כל בפ' מפיה ר"ה סראמר ראיה הביא יועוד רגור4עיקר
 קב'עות "ט אלמא חזא ולא קפיץ לא איטר טילתא ת*א דבםעשה רכיון לקפיצות וסת לה ויש לשים וסת להשאץ
 לכ4יצות ולא לחור"הו לים'ם לא וכוז כ"נעה לא רפרגןק והא ן תלוי הרכר בלהור וכסעשה ינום בלא -לקפשותוםת

 וכ4עית ליכרס םורכב בוסת א"וי לא רר'ה רונא רדב לשםעתהה אוקםתא ר5א ולא רוא דבר4תא הריצתאללידירצ
אלא
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ויס"6 דהא קציא אכתי ה1נא ייבנ-ע,י,נ('נ,ריה ק1"ר וכשק671ור"ת6 :ך:ן;6" יי,להוויאחחמשרה
 א'הא ואם נ'נה, 11%א כחי ובר"מא הינא יב רמק-ה לסבייהייאי "1 91% )גן:י% סג, וג,י. "ווה וערי נאלולי,

 רלימים קמ"ל והא ובספ'צמק ב'ט'ם טורכב בוסת הבמ"ע ולמ'סרכהר,א "מ'ס יח ,ס נס'ס "ם" ;,.'ס 1ג6 בנסי'ו י',נמיחשיו
 ללישנא רהא ועור . וסת לה קכעה לא לחורייהו ולקפ'צות לחור"הו ינ~וח ג.ן עווס נין ט"גן "וס'ו1;נ:::;צ

 %" כ' "9 "ן4. טן,"
 כנון אשי רב וכראוקמה אחר' הטורכב בוסת ורא' הונא רב אחר,נא "ג! ססויס גמזקח טסן'ח,

 י שבעת -שמה
 עי

 גמוכהי ס'6.
 אהרינא בשבא ולחר וחזא' כשבא בחר וקפץ והזאי בשבא בחרדקפץ סה6מל ע7 סות6ה

 144שנא ,.."... ס%6 סומ6ס ג",ק" גיסל"ס סל'יוא'וחיג%".גפהות
 קבא

 לימ'ם דאקש" והא קאמר הטורכב
 טעמא ה"נו פשיטא לחורתהו לקפיצות אקשינן ולא פששאלחורייהו 7" 67ור,י% וס"וה 67מו ניל,; אההחממ

 לאו רא' רבא צריכא אלא פעדמא לחורההי'י"י יקפ'צית מיש ם%::::ששי%

 ימ :::": 1י:י:5":י2 'גש:ייגךי'י"ימ 5אגג:הש11::2ש~פ21ם
.5וש"%ש8'

 ועהה * וברייאדפרקכיה'ד פר"חז"ל קאמרובן וסחלקפ'צותוים'ם פ"ו 'מ"

 כש שנ'נו . בימהן שיש ההפרש וטהו לה( והרוסין וקפיצ"; כומת יסים בררנבת דוקא או לבד ובפיריקיןבשמצשין
 אוחז'ן צמרטורות וכמין ושופעת טעיה, ובשישלי כרשה בפי חוששת וסתעמשת מפרקת הומתות אלוהן ,האשה
 מא' לאיתוי' בהן כיוצא בגט' עלה ואמרינן . זהוסת הרי שלשהפעמים לה שתקכע וכל בהן כיוצא וקאותה
 מלשון להקיא סהעורר גופה פ" וגוסה ורותתת עליה כבדק ואיבריה כבד ראשה לאיתוט עולא בר רכהאמר
 אבל עיטוש סתוך פעמים שלשה או פיעק מתוך פעסש שלשה ראתה אם פעמים שתקבענהשלשה כל ופ" .נם

 קובעים המקרים שאין ק%ע ומת זה אין וראתה אחת פעם כרסה נפי חששה ועור וראתה אחת פעםעימשה
 קבוע זה דיי 'רוון'ם בימים שלא ואפ" וראתה פעמים שלשה עימשה או פיהקה אם ום'מ * לזה זהוסת

 לומת זה וסת בין שיש ההפרש וטהו * שתפהק או שתתעטש 'ום זה באי לעולם לעשושין או לפיהוקיןוחוששת
 מחמת אלא אינה רראיה. שעיקרי הוא התם . למעלה שכתבנו וכש שים בריכבת אלא נקבע שאינוקפיצות
 רילו לסקרים שגורם הוא האורח אדרבה דגופה ומתהע אבל וסת לה קכעה לא אונס מחמת שתקבענה וכלהאונס
 באו אם מיהו ואלא ' ומת לה קנעו 'מים ריככת בלא אשלו והלכך והדסים ריחות מסותרי ר1שע,לריםכמק-ים
 חדשש בראש' או בשבת באחר פעמים שלשה שפיהקה כגון ירועין בימים ד%'מושים או אלו פהוקיןהשלשה
 באותו שלא שפיהקה או ולאפטקקה יום אותו שהניע וכל וימים לפיהוקק סווכב ומת זו קבעה הרי בזהוכיוצא
 והפרש הקפיצות בוסת שאסרנו וכדרך טהורה בחזקת זו ריי ראתה ולא בדקה לא ואפ" לו חוששת אעהים
 פיהוקק בשלשה נקבע ר5שוט שריסת ופיריקין לשים המורכב לומח לעשושק או לפק-יקין פשוט וסת ביןיש

 ומת אבל עוקהתו זו הרי ראתה ולא פעסקם שלשה שפיהקה כל בעקירתו וכן והראה שתפהק ים זה באיפשונק
 שלשה שתפהק עד ממנו נעקר אינו וכן * ותראה 'דועש בימים פעסש שלשה שתפהק ער נקבע אינוהמורכב
 עד לו לחוש אששר א' ירוע יום לו שאק כיק הפשוט שהומת ביניהם יש רירש ועור * ראתה ולא הימש באווקפעמש
 העתה מתחלת עונה שתה לנל חוששת בה לראחע לטודה שהש עונה אח(ה שהג"1 כל סחיכב דיסת אם אבלשתפהק
 חוששת אינה ר5שומ שהוסה בינעהן אחר הפרש יש הר5לגות,ועוד ולוסת היסים *סת %ששת שהש כדרך סופהוער

אלא
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 יש:1ח'ייעןימבו יסב;%:5ן ףמ ב אבל הוסות בתק- מובלעת כולה ב:היא: ,קגר'ח ור"מס נר"מ%6ם"ק:

 נן4ויי,ן 1:ש : י.,י., ,יל,,,"י",, .,.ן.י'מי"ג;מ ".1'1":ן, ינ,""י"ן'יי(י:י:, "'י"11(',י.'י,"י"1'1,"

 צס:י:קןןון:ןדעץץ6מ?ו הוא רפיהוק מ'לתא מ2ב::'1ל' ססףקעס "שי ק5י,ייר"
 כ'ת ורגו יכשק

 ג"יםינ"גי.נןנו::מ:בקףיסיג?:ן::2 יליים "תה 2 יח "-,תז חיי מאטיצ

 ;511 2'%.צ%"ב'.5', :ווטפ":4י,"ץ:4ץ
 שיהוק יום זו באי וראחה פהקה אם וק ' תקבענו חרשים לראשישמא
 פעס פהלף שאם אלא לפו-יקין חוששת ראשון מפייק שאשלו אצל וזה לפהקוקין חוששת וראתה פדגריועוד

 פוהוק בין שרפלינה ריי כיצר ריסת לרפלנת חוששת ערחן אבל לפיריק חוששת אינה שוב ראתה ולאשלישעז
 שלשים 'ום כשיג"ע ועדחן לפטקוקין זו הוהרה ראתה ולא פהקה ועשרים ולהמשה יום שלשש שני לפט-יקראשון
 פעמש . שוות לרפלנות נקכע שייא וסת שיש בארנו כבר * תקבענו שלשש לרפלגטז ושמא אומר אני לוחוששת
 בפ' גרסינן כיצר . קבוע וסת זו רי' כן שתקבענו וכל שנים או א' זם שתרלנ אלא בהשווה תהיה לא שריפלנה"ט

 זה בחדש עשר שבעה ויום זה בחדש עשר ששה ויום זה בחרש עשר חסשה ים ראתה צרכוק עושה שהיאהאשה
 עשר ששה ועם בנשן עשר חמשה 'ום שראהה פ" לרילוג. שתשלש ער אמר ושטאל בדלונ וסת לה קנעה אמררב

 יום אסורה צ והרי אחד 'ום ברלוג לעולם אסורה זו וריי לרלונ וסת לה קבעה לרב בם'ון עשר שבעה רומבאחר
 שאיןנקכע לפי בר"יוג שתשלש ושסואלאטרער רוסעשריסכאלול, באב עשר תשעה וים בתטוז עשרשטנה

בפחות



 המטט שלישי י שבקי בק בק 28נא"1
 דאםריבפירוערברייתא סשום כשמואל פסק ז'ל רוסב"ם ראשונה וראיה פעטים טשלשה בפחות שתכל נו' ד,מ,בה
 , וש'ס עשרים ליום דשבקיה נטי ד'יקא אליביה רפריקו ראתה בדילוג לא בניסן עשר חמ'טה של (:,ץ."::2:ן

 לחוש יש ומיהו . ממתכרא דהכין כתכ ול והרמכק היהה דרכמדתניא עלה ואוטינן , אהץה יששמ5הוהסזנייי0
 תניא . ול אברהם רי והרב ז'ל ר"ח כרברי ולהחם'ר ושינתהלמ,ז מ'ו 'ום רואה להיות לסודה ג::ץ2.:::%י
 עשרים יום רואה להיות לטורה האשההיתה פרק בסיף ההץר ישבסי שנתה אסייק יזה זה י:מ: ::::::
 עשרים 'ום הניע * אסורץ וזה זה שלש.ם ל'וס ושנתה שנתה ושכסר המיסר ונאסר שחמר יא'1 נלה יאהת,ינה

 ליום וחוששת שלשים יום ער לשטש טותרת ראתה ולא אלא אסורה ואינה ימניסרהארוטלן:2ן4:17ד
 וראתה עשרים 'ום ראתה ולא שלשים 'ום הניע שלש.ם למורה רב י אמר ואיייפריק 3(יזטניסר 'ון 1.אנ"קחגפהיה

 ' :נקה2ל
 גחזקן

 . בא נזמע שאורח עשרים עם ונאסר שלשיס יום הותר מרתניא לשמואל והקשו יהזיו . שא3.
 קאסר השלשש טראיית יקתמ וראתה עשרים יום כחרש כ"כ יום בחרשזה כ,א יום ראתה :"יון,ת:8ואהא91יע

 בנות פרק בסוף יהושע ררב בריה הונא רב וכרקאמר וסת לה קבעה זה בחדש כ"ג יום זה לי(ו נו'ששיה
 י2אהאט

 4ונה דכה ימי כתוך רואה גכי רגרטנןהתם כותיימ וסתת.וכתיה ךאקהה כ"ד ל'ים סל,.גה עו
 שתחוש טהו מיחש קכעה לא מיקבעה ומת קובעת שמואלהכא י אטר ו5רק . רשגןואל לימרייהאנ:שהא0י

 ליום רואה להיהע למודה ה.תה תנן אנן ניחז' פפא וא"ר מ ביום למיחזי לה ררנ כני! ?סק במאי::ינ:ןני5:ן
 לנן ושנוזי ד'א הנ. טדידג"וקח

 ואחרור"י
 א'ר אסורין וזה זה עשרים ליום ושנתה עשר הסשה מ נמירשכק"ליום

 למבילהה עשר חמשה אלא שאנו לא שסואל אטר יהודה ורב . ש'מ ואחד עשרים ל'ום ינקיה::גיי:יות":ב
 דכי לעשרימושבעה ושנתה לראייתה ושנים עשרים שהן ושסואל דרב פלוגתא פ" ז"ל חננאל::ה1(,י::::
 כגיי:~לזג~גשי,עוי:::

 זה וקתני ז'בתה י% כתוך לה קחס' עשרין 4עעו הדרו הוסת כען חלילה לראות שחוזרת
 ותרי עשרין פפא רכ וקסבר ליה חיישא אלטא אסורין וזה יום ראתה כיצר בו ושלשה הראשון 1.א קו?ה לאש0א

 שהוץה ותרין עשרין טזטן כלו' טנ'נן ותרין מעשרין ששהעשרבאחר ויום בניסן עשר חסשהיאהה
 א'ל מנינן. ושכעה מעשרץ ופתחה נדה , בו לראות רנילה עשר חמשה יום וראתה וחזרה בס'ק עשר שבעהויום

 ד'לטא מטאי פפא לרב ,הושע ררב כר,ה הונא רב באלול עשר שבעה ויום באכ עשר ששה ויוםבתסוז
 טשעת כלוטר טנינן ושבעה מעשרין ותריןנטי עשרין ששה ויום בתשרי ט"ו יום וראתה חל'לה עורוחזרה
 לה קיסי וחרי עשרן אתו הרר' רכ' לה הראיהמונין קכעה זו הרי בכסליו  עשר ויוסשכעה במרחשוןעשר
 'הושע דרב בריה הונא כרב וק'י"ל . נדתה ימי בתוך עשר חטשה הזה כסרר ואילך מטכת חלילה לרילוגיוסת

 דרב בריה הונא כרכ אסרה נחותיה וכל רבין אתא דכי זה לחרש עשר ושבעה לחרשזה עשר וששה זהלחרש
 למ מכ' להפלגה ומת שקבעה האשה יהושעהילכך קכעה בגטרא דאמר" הא זה פירושו ולפי' . לעולםוכן

 ולעשר" ועשרים ועשר"חוששתלחטשה לחטשה ושנתה הוא ב"חוד ראיות ת"תא בהני לא לרילוגלהוסת
 טראיית לו חוששת שהיא העשרים סונה היא זמן וסאיזה וסת קבעה כן תשלש אם קאסר הכ' אלא להדקבעה
 לפי למורה שהיא העשרים מראי,ז ולא ועשרים החמשה רקחמ ונרחחא . נקטי קיטא ללישנא ושטואל ורכלרילכ
 סונה זו ואלו טעשרים לפחות לבא רגיל היה לא שהאורח בחרש ושנים עשרים זה בחרש יאחר עשרים יוםראתה
 יקרש שטא חוששת שה.א נטצא העשרים טזטן עשרים בלחור בהכי לאו וסת לה קכעה בחרש ושלשה עשריםזה

 ואימ ועשריס החסשה לראיית עשר בחטשה לבוא האורח רלטאי קצת לי וקשיא . כן תשלש כן אם אלאקאמר
 לחסשח תקרכ שמא נחוש ואנו לרחק שנתה שי ברין ושנתה עשרים ביום לטיחזן ררנילה כנוןדאוקיטנא

 ושאינן הקכועין הוסתות חושי רין ננאר ועתה . עשר דעקרה היכא רכל לכאורה משמע ואחר עשריםליום
 לזמן או הוסת הטשכת לכל לחוש צריכה אם קבועין ומת כאלו אלו לרלוג'ן וסת לה קבעה ריאשוןומת

 שעתה ריה שאסרו אע"פ רנדה בפ'ק תנן . בלבד התחלתו דא'כ הראשונים רילוגין שלשה כשרילגה נעגךהראשון
 באותן ורילגה וחזרה דייגה אם ודאי ום'ס .הראשון שרי דם על והיושבת הנרה טן חוץ בורקת להעת צריכה כפ" ז'ל טסתברא ולפיכך , בכך נקבע רילוג וסתאף

 ואסרינןעלהבג~
 לא נרה יסי רבתוך הנרה טן חוץ

 אשה אק דאטר לקיש לריש נהקא הא בריקה בעיא ז'ל ר"ח כרברי וש~שית שניה פעם בעצסןהדילונין
 ראטר יוחנן לר' אלא שפי נרתה ים' בתוך וסח קובעת קכיעות ברץ לטעלה כתבתי וכבר . קבוע וסת זההרי

 תבדוקדדילטא נרתה ימי בהור וסת לה קובעת  אשה חרשמלא בהןבין טשניחץ אין הדילוגין שאלוהוסתות
 תברוק ניחא לקישמי לשרקולריש ואיכא . לה קבעה להפלנות וסת קובעת שהאשה רכשם חסרלחרש
 וצריכה אחת וכשעה אחת כעונה ראיה יומי כולי להו שיתסר הותר לשבסר שנתה לטעלה שכתבנובברייתא ורי ימים שלשה או שנים מרלפח או שופעת אוא דהא טרקתני . החרש ליטי וסת קובעת היא כךשוות
 שקר 'רוע שאין לפי הוסת הטשכת זמן לכל לחוש זו רניטא תמנימר נמי סיתסר ולא ושכסר חמשרונאסר
 או מופו שסא או לו טפלה והשאר כתחלתו אם הוסת מעה שטע" הרעלג לומח אהח בפעם רילגהונחושכבר
 יחרים דסיס  טשום מפלה ותחלה עיקר אטמעתו י לגמ-י שתקבענו ער כלל דילוג של לוסת חוששיןדאץ
 על לעטור תברוק וא"כ לבא ריסת טקד'ם בה דאיתוסש אברהם והרבר' הצרפתימז"ל חכנף רבותינו הסכימווכן

 סכאן ונראה זסזהטשכתו לכל לחוש כדי המשכתו זמן ז'ל חננאל רבינו פסק הלכה פסק ולענין . ז'לוהרם'בן
 דמא שוצא התח~ע שק- לעונת אלא חחטשץ שאץ אבל זי ר'א הרב פסק וק . באי%רי כרתוץ דוילכרב

סצף



 "קיי מת "פ כו הנש"ם היםתותבריניבטן
 "ם'י י""ה,; יום שלשש עונתה ימי תק- ז.5 ופרשיי סרתנ" ראיה העיקרנסתלקהמפל,ויש ובהעגך העיקר%ף

 ה:הג:::גן ב;'א העתה ימי לאחר אבל לראייתה החמה הנץ עם רואה להיות למורה היתה האשהכ% ג"-
 חזיאן נשים וסתס דצאיל בחקה רבי 'וס' רבי רברי ההטה הנץ עם אלא אסורהאינה

 לסי
 כק :';יו1ט-ג: עונה

 ::ן:ינג:;1.::ן בעלה וסת לה שאין סינהדאשה ושסעינן אסה-ה הלילה כל שלהכלוטר הלילה כל אוסריהורה
 נ;ו:ה אווח "שי אשכחן 5א דהא העונה ביום עליה סוזהר להנץ סמוך ליליא בסוף לטיחוי ררג'לה להשוקיטנא

 צ2 :" :::ט. הדרה מן ננא ואפי' דריל עליה רפל'ג סאן זוחא וגם סשטע ססש לאלהר עם רתמ היכא דכלרחטה
 גךי%'1;.1ג,1 כל בפרק הנן . בעיר עמה בשוהא יכ'ש שלהרא'א היום וכל הלילה כל למימר 'הורה לרביהל

 ::קהבשעת ::יי" לבעליהן טהרה בחזקת הנשים כל היד רסתמא ועור . טעם ההנץ לתוך הראהה נכנסש"

 גס"'םש א'ייעחי טהרהואמרען4גטראלטהל'מ כל1שלה'מאהראיהטועטת

 :1 ק(:הס :::ך ראיתיה היכא ה"ם סרא הדרך טן והבא'ם הרב ואף . ז'ל הלוי ר'ז רעת וכן . שריא 'סטאאבל
 דרסיא בסתא ראשה בפרק שם השמ.ה והכרייתא % ראיה כתב ז'לר.א

 אנפשיה1בדרי
 :::ג:4י:ן: ה'כא אבל

שש ו: ::1דקד:גי; אכל ומהה עת הגיע שלא אלא שנו 5א סכרעת ורא' דנרה רפ.ק ושטעתץ . המשכתו זטןלכל  דעלמא אשה שנא ולא דרכנן וסתות כט'ד קיי'ל ואנן ט_5ה . עיקר רל וכן . המפל טסתלק העיקר ובהסלקתשורח
 אבא בר שסואל רב ליה וכדאטף ספק אלא ודאי רא"תה אינה יסש ררכבת בלא פשוט הוסת אם בהןוכיצא שאין ל"י הב;ל תביעת בלא למבול שבישה נערה שנא ו5א ו"יהוקין דעיטושין רגופא דוסדות לסעלה כהבנוכבר

 . לטיטבל דבזיזא ילרה אפילו 'והנן רבי אטר אבא 5ר' אפ" חוששת ואינה בלכר רצסת לשעת אלאוש,טשת
 מי כלוטר . ה,לדה את לי קח סלשון מרה ילדה ז'5 ופרש"י ? בתוך טובלעת ריאיה כל אם ובלבר עונה אותהלסוף
 היא ישבושה כלוטר לטימבל דבזטא בנערה אפי יוחנן נא'ר שפסקה לאחר גלאות רנילה שא'נה כלוטרדיסת

 ר' דאסר אימר עחנן א'ר ס' ראתה ודא' אטו אי5 ט5שמ5 - לאחר נטשכת ריאיה אס סלפהקאבל אומי.ר;העמש
 מבלה' איטר ראתה את'ל ראקה 5א ספק ראתה ספק יוחנן העונה לכל שחוושת לוסר 'ש והפיהוק העימושרפסקת
 ואעיפ . היא ספיקא דמפק כן אוטר גילדה אף שכן וכיו! שעת לאחר חוששת אינה רי'זהלויז'ל ורבריערסופא
 רש'י מדברי ס'ם . וילדה טשברת שהיתה ילרה ז'5 שלר'ח . הוסת התחלת אחר אלא הולכין שאץ לפי כללריסת
 לספור שתוכל כרי עד שהה לא אם טיהו ואלא כן נשםע ז'5 להוש צריכה אם קכוע וסת לה שאין מי נבארועתה
 כיון ראתה דאימר דרבנן דוסתנת ואע'נ אסורה ולטמ5 ררכ! נשש ורוב הואיל יום שלעדם והוא בנינותלעונה
 לאטכל" ודאי ראקה ואלו . בא כזטנו אורח הפ;סש ררוב שהוסת כחכנו כבר לאו אס בינונות בעינהלראתע
 בשיש וחקא . אסירא הילכך ולטמל 5מפר שהות אין שהרי שאעפ" וכתבנו קכוע אינו פעסים שלשה נקבעשאינו
 ולקפיצות לימים וסת 5ה יש אבל לחורייהו ליסים וסת לה . אחת פעס טטנה שתעקר ער לו חוששת קכועשאימ
 תליא דבטעשה דכיון מותרה 5קפ'צה הראוי יום דהניע אע'נ לכש'גיע וראתה ח4-ה עשרים ולסוף שראתה רייכ"וד
 ראיר"תא וסקות דאמר 5סאן ואפי' קפצה 5א איסא מילתא אם עונה אותה כל ואסורה יום ל"ותו חוששת עשריםיום

 ,, ,,,,,,,,,י,,; הכי טתני אשי רב התם דאט-נן . ררבנן יסתות לם'ר יכ'ש אם אחרים עשרים ליום ג'כ חוששת זו הרי וראתהחזרה



 שי שבוי בקבק 80 הקצרבית
 תשט שלשף

 לא . ממא שתמצא ער רמהורה לכאורה דסשטע השים מוסת במעשה התלוי הומת הרביעיהשער
 טצאה דאטר ואנב נקמיה כרי טטא רמצאה היא כנון בינונית סעונה סרוחק העת אפ' :צ ':"יימט

 וו הרי ל:אייתה שלשט יום שהוא כינונו( וסתה עת פי על אף בוה גיוצא וחמשה לשלשש ו":: "]נ:גי:ן והגיע ומת לה שאין למי הרין והוא * טטא סצאה נסי נקט וחסשה סשלשים לראות למורה שהיא חו1 ;! נ'ןיוו,,'1 טהה-
12

 :ך":יוי::י
 יש . מהורה טהור ומצאה בדקה ואס שתכרק ער אסורה רהא סותרת בינוני( עינה זמן דהנ'ע

 כנון בינונית סעונה בפחות לה והוא קבוע שאינו וסת לה בטעשה התלו' בוסת ואלו 01ת לה קב"ן :חש :1ן . ההש2ט
 שלא פי על אף בזה וכיוצא וחמשה לעשרים שראתה בעונה בא מעצטו הבא האורח אימר "; ": "ז"""'מ
 בלא טהה-ה זו הרי בדם הרגישה שלא כיון ברקה שיש כל הזאת הסברא ולפי . בינונית ",מ: 1מ"יקם4
 כלל: בריקה הוסת עונת אם ולקפ"וות לימים וםת לה ": ן";: ':22:

 הכתמים דוביעיהשער כיי ומת יה שאק שלש'מהככף מם ::וו"'יימ"
 שתרניש עד נדה משום טמטאה האשה אין תורה דבר וכתבנו נטו ביממת לעונה שחוששת :2 י,:1מ:ןל
 ירלה דם שנאמר דם שיאת בשעת בבשרה מובלעת רקפשות ומת אם וכן . יטעלה מממ :נ,2ג

 בפרק ותנן . בבשרה שתרגיש ער . בבשרה זובה ולאראתה קפצה ולא עינתה ימ' בתיךמו!ן'י:נ!ימם

 'ו עייךן'ו, :22 ::: :%::::ע2. ש22ג י:!' נ"י:ן""סיי
 ב?2ב ש:, 2ן ןה :ג2 הע::כ

 אסרו לא התם וכדתניא תורה דכרי על לההסיר בראיה ולא ומתה בשעת בדקה ולא וסתה ר*ש" א'ן חיוהדבר
 לא רבינא ושרש . להחמר אלא להקל הדבר את חכם'ם מי וכן לאו אם ראתה אם הרמשה :ן 'ינ':2זוה
 תורה עלדברי להחמיר דבריתורהאלא להקלעל אמרו ולא עונתה עת יהגיע יסת לה שא'ז ךהיג::ש
 מו אנ,ה'4" הרגישה ביקהולא הית5 8תג:אי

- 
, 

 מקילין היו לא תורה דבר הכתמים היה שאלו אטרו לה 'ש איתמר היר כל בפרק גיס'נ! נ2 לו::ג:ח
 הן תורה דברי על להחמר כתטים עיקר אלא בספיקו ולבסוח ראתה ולא וסתה עת וףגיע וסת חילה מי; פ"ית .תי

2!ךנ:ס?ן:ן"י
 להפסק צריכה כתם הרואה . בספיקן הקלו ולפיכך טסא ברקהומצאה אם אסררב ברקה

 מצ'אה של יום מאותו חוץ נק"ם שבעה ושנה בטריה אפ"ברקה אטר ושמואל מהור טהור םטא י:4:י"להכה
 ואחד בשרה על הנסצא הכתם אחר . רם שראתה כסו בזטנו שאורח מפני טמא מהור ומצאה גךש1ןגם.מן
 עלהבגסשמר ואיתמר . אנמיגנוסאםרערכגריסשלפול כאלו זו ורי' ראורחתא ומתות סברג:'ה:י,:י?:: בן חנינא רבי תולה היא כסהכתסוער הי:ן פליגת,,הו ברןצחק נחסן רב 2ואוק, בא :ין :!~;ץ,:ן

 חמרא ורב תולה מכגריס פחות תולה אינה כגריס ער ר"ה וצריכה לה הקנוע וסתה בשעת יאתה:ג21!:י4'ע
 י"2 ג יאע תולה א'נה מכנר'ם קזר כנרימ:ולה ה ' דרכק ומתהן סכר ורב . וטב'לה ספ"-ה 'י".שןןןףשןגיי,"ףג,
 יוחנן רבי אסד אבהו רבי דאמר יוחנן כרבי רקאי חמרא . בא לא בזטנו שהאורח אומר אנ' י ,00!ה:: סאלותא

 . כתמדם של מכגריס חוץ להחמיר חכמים שיעורי כל ששת רב אטר . מיר טהה-ה זו והר':נ::רתט'ש%;שם
 מכשיעור שיעורסצוסצסכיתר השיעורק ככל כלומר טטאהנדה אוסר אלעזר רב' 13(נא' נהס קושההסאלה

 ירכ 2:1%ס:י::טיי
 ן

 ופלונתא ' ויל חוגן,כנריעאשןבנן ר להחם לז סא זיק . הייממר::ברק

 שישא חסרא דרב כוותיה סאכולת בו רצופה ועור ואותו . באשורי כרב הלכה ואיסור' י"ממואל י:עיק,ש=יהש~:בו
 כי טמאה אמר חנינא ררבי להו סבויא כוות'ה ותרואהו כר' הלכה יהושע ורבי אלקזר יבי ייז :גכג2:2ג
 ליה הואפש טאכולת רם ועוד האי מאכולת כו ררצופה עלסא דכול' סכה סחמת רם בהרואה:4י"ךווגוךייי:: רנא אבל סאכולת בו רצופה דאין מיל' ר,ני טרירה ורבי ררשב"ג פלונתא גכי י.-קאסר 'אע"סעיסאהגועים:::
 טלהו .אלטא הכינמיתליא תליא רכעלמא כ'ון כנרש קא טטא סקיטי ובמקי' דרבנז יסז "י" "חיגס

:2גא,טו!
 כולרי פסקו ורגין סכגר'ס כפחות דגר'ם סכיראי.הו וסת לה שיש אשה שכןאף מיפלגיוכיון כן'י
 של נופה נגעים מסכת של בפרקג' דתנן עלשלש שלש ער אסה-ה ום'הו . טהור מהור טצאה ש::מ:ג:::
 -ע.'קיחל,"סה

 !ה גע:ףן

 שרזננ-

 . ערשוח תשע הגרום מקום מףובע הקילקי כגרש בהרת חושש שאני מהור וגיצאה
 ייילם יהל נ'ימן ן :"2:2 2:ך:בע"פ בא ::2 סב:ג:ה::עך

 של גיום ששיעייי בי סשערת מ'כז גדן"

 תולה בפרקהרואה וכראטר" מצוי הפשפש שטין כטקום לכולהו אלסא תבדק אומר 'הושע רב' ותניאטהור
 חוששת שאינה ז"ל הרטב"ם וכתב , כתרטוס ער בפשפש טמא טסא סצאה רב דרףוסר והא , בעיא טיהאבריקה



 הקצי ב'ת 81 פטז הבוזמשמרת כתמהםבנדיבי הביתנרק
 מו .ש . אהונכיס הנתם'ם הרבועירף2עך הנתפם הרביעיהששי

 סשה,איגנ'ר,י י.:הס ע! "עג'ר'ן ס'"מס סגעי י"סס נסיק גיס'ק סס עור * 'יי סימס טי מיניית סיטנט טנעס ס"ס חיקנרסינן

 הנל"',%ן :נ" ~:: י"'מג,::יט::י סטנט ז' ירםשה דם שיירע"שריא ער י.ח:ס יקגי 151יגעיס

 ייא'ח:אינטן"גר,אה כ"י'ס 7סן'7:מ%ג:נ 5ס" * שנינו לטהרות ]כא טך:::ן ט שנ"גט' כטמיעינג',,ססיוה אא 8ש8

 41עוש ש,1,[%%יש ס: "י=.::::: ישג::.,ן'י.'". " י,ן.ך:,י. .. "ו"גן:.יייי,
גךי,:1:ו.,לגו'ן:ן(,:(.)ן:י':יןוע

 1,5ל"ש'םי
 ש :"י'ג,%ין,-,

" צהשששטס י"ןצ לבעלה ואפ" חהטשת העבירה שלא כל  שכן וכיון * ענר שמאמתחלה 1  קשןן 

 514 ?4:ע ייל 11נ .;::י:ןזייווי11ן'ן'"י:221"",י..י(יי:ווי.,י,,ן
 1::.'ש"פרך,:נו:,ך12ג;;%ןם5י

 ו("
 1"ש ש(! ן נ%'ן,,%'ייי,"'" 14'בלגצ :ך:::נ י..,נ"]ש'.ו :4'מייי[':ג ג1ע[ ון

 שהכתסים או בזוה וכיוצא לילדה זקנה או לנכרית חלוקה שהשאילהכםי

 שהוא אלא מטפה ודאי ברואה הריו ועור . צטע ובגד מומאה ט שאץ כדברש כתמים מקבליןשאין

 ק י ותחל ,בעקק
 ואח'כ .ם שאינ רגשים נבאר ואח-כ לאו אם רחה כזטן בכחמים ל

 ן ני" נ טא * גלה אינה ובמה תולק רוזלח דיני ?רש ואח.כ ךכהם

קעלז הענינש:םואח,כ
 על בץ בשרה

 בנד'"
 'ש אם

ת
 מה נרוז אץ- אות שאקאנובקיא לווכיון שדומה במה תוליזאלא

 ק
בו

 ץ
 שמואל אמר ירידה רב אמר הסכה כדם סאי . הטכה כדם אדום זדי א' גס' היד כל ב% מהשאמרו על בזהעלהה

 כל שלולא וחיחה שננפה קמנה אצבע כדםאבהו נמי ואמרינן , דרישא לא נופאדכולהה

 * ילו דומה אם אלא תולין אין אלמא נבעלה ולא לחופה שנכנסה כגון ומשנ' . אשה נשא הרי כלו' לה משכחתהיכי

 ייב4צטטי י:טלודאד"ם אקשען וטש,ה ש%אדוי:םט
 טי בבש"
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 המת בק

5 א1ן'גי"'שנ וין,;ו,,.;,י.,י ,.::ן,,ן;,.ן,ין:,לןן ,,1ין.י-,...,.נ  
 ךיולוימע" מ:ע:גע::ךנע % 'ע'-,"ע.";:.1':'ן.וי.נש
"נךנלקן"איניןיב

 גג%ר"
 - טסס 5 אלא נתעמקה לא וריאאדום כנו ד6%קי*ס

 פגל סטני*

- 9!6 5עס.' ,עמ"'ס )5 סמ,ך'ס עי;תישםיםלו"1חג'  טי%!!,ס י ייעדע י קלא 
"'טוע ראיתי ה עקינא ופ.י  11%*.ש מן עי מ!י כ,סקחחיתג'יהרואשין

פק הצריכח ולא הרואה בפ' כמתמ וכראקעא רלק ומהרה אק ליה יאמרה %י י6 וטוי י' ס"י ""צי יתייםט,ס,
 פ!1,..ייי

 '%1נ':ין"י, 1:.:"::;..,;ן!,;.,יוןיין,ילי,(י:י
 בן חנינא ר דנדה בפ"ק דגרסינן  כהסים להם מעולם"ט אעפ'שלאראו 37צ ז""י %גע7 קכצענקךט5 ן"

 לראהץ זמנה רנ"ע שלא תעוקת ובץ בינה סה א"כ בדמיםעיהוחזקה טט 5א )%:!"יג7ס :מי %סה ל ששפבה

 ר",ועןוסהו' אפשיטמע:שסטן
 1"אחז : )ס רכ'ח"6!6ק5

 "יס ל" גי ריעופה נמקםג'יה
 סן שיש ואע"פ הש זמנה רגק בש* ופלתתאהו מהור אמריחנן אק

 .וסי געכיהו ססמ'יו 9ר.ל' ב)ו; ":ך:נגנ;בע להעמיהה א"א לראהע זמנה שהנ"ן כתי%קת שהעמ,ייההנ(פרשימ !סק, ס,ט 7יגק ונגקמ'ס מסשס פ!סאהמהדקץ
 שלא ת'%קת דאמר 'וץצדק בן שמעון כ(יכ ' י : י נן ךכ,

לסנה
 ואפ" הש זמנה בשמק נמי פלוגת'טץו אלסאהורמהור 9"75ס )"י ססא אפל . י%ס י" י . שה

 גסן ססק)!4ט1:%ל:שר
 טנוקס!

 שנא " הנשש כל כשאר ממא נמי כתמה וראתה עונות ג' פסיקה מ קרקע

 וראתהדיוהשעתה עונות נ' עליה עברו לעת מעת ל"סממאה פךצסינ:,ע:שיהילי:י-'יג

 ג57יע,! ן.י,ן:"לנ% :]," ןי:י'...שן", נן4,םשפ%.:['1'לך'(י

 גם

 'ט
 אלא גזרי ולא דרבנן רכחגצס סשוס פ" לה חוששץ אץ בדס מ*כלכץ ט* 7ו,4סניע 0גחסג ק,

 ומנה הג"ע בשלא הא לראי! זמנה כשהג"ע דורף היגו כראקע, כת% ס% 6קפ'י )גק,ס 5ג, ,עסר"! 5מי.ס 7גייס גסס,,ט
 תש וכער בדמים מוחזקת היא אא'כ לכתמיה חוששץ אץ לראות %ןס).%!ן: חס קמ6סעגו

 אמר דנדה בפ"ק וכדאסר" פעמש שלשה שראתה כל ברכךס מוחזפ!
 בשוק ומררסה רוקה שעתה דיה ול' א' פעם לראות זמנה הג'ע שלא תינוקת 'הוצדק בן ר"ש משום יוחנן א"רעולא
 שבין כתם ריזם וכראתמר לעלישית שניה שבץ בכתם עחנן ורבי חזקיה עליה ונח,ו ' מוור נמי כתמהפהה-
 טסא נכד כתסה סטם" חזיא קא ראלו כיון אמר1שמא חזקיה מהור אמר יוחנן ור' מסא אמר חזקיה לשלישקזשניה
 יוחק דר' רמה דת!עה אע"פ יחנן כר' בהא וק"'ל סממינן לא נמי כתמה בדם אתחזק רלא כיון מהור אמר יוחנןר'

 "'יצרק ב! ר"י אוא האד
 ולנבי כרשב"ג בוסתתזדקיל ממא "ע יל וע'לי ן

נה
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פ בו'א . ח.~קה ע. גס פ)יני )ס!,יימ סניס ר"יס סגין ,גנהם ט:ור וג;מס 11וס קת" 3סרק" גסיי" "תיינן )ר"ות ומנס כניט ס)"העוקת ' 4 א ה % א  נש%

 4ש::;:יד וסתמא טמא כתטה לכ.ע דאלטא נחלקו לא לרביעית  שלישית שבין בכתם אכל לשלישי שניהשבין ן;5 : ב:ג שע בכתם אלא יוחנן ור' חזקיה אפליגו רלא וה"נו הוסתות כשער שנתבאר כמו קבוע וסת זה הריפעמים צ :י: :ן:יג( ג' שראתה כל כולן הוסתות לשאר הד'ן וכן לסירוג'ן מועך נעשהננח דג'אהי =ה'נ ::הג:י לא ושור נגח שור נגח ושורלא נגח שוךנגח .י4ו1ונןשששעשש"א
 ל:4ד::נ: ::2 שקל' היכי ררבי אליבא דאי דאפלינו הוא כוות'ה רהלכתא דרשב'ג אליבא יוחנן ור' חזקיהדסלתא מי "מד

 ימטה נמיא א, 1:תס" שהראיה ככורים שהם ז'ל הצרפתים רבותינו תוכפות וכן כדבר ח4וק ז"ל שלמה שרבינונראה :4:;ון(::% אבל ז'ל הרממם פמק וכן ז'ל חננאל יכ של טפירושו גם נראה וכן . הלכתא רלאו אליבאומרו
 לג:::י:::ן2 ולפי להצטרף ראויה ואינה ועראי כסקרה אלא אינה לראות זמנה הגיע שלא שבתינוקתהראשונ'

 ע. נמצא - :הה לרירן אבל דרבי אליבא אלא א'נו שעליה עלאותהסוגיוו ורבייוחנן חזקיה שלדבריהטטחלוקחן
 :%ן:צע:: שאינה לפי מצטרפת הראשונה שאין ראיות ארבע שתראה ער לה חוששין אין כרשב"גרקיי"ל
 בנהמ.' נת.;2קה ושופעת לראות זסנה הנ'ע שלא ת'נוקת טוביה בר חלקיה א.ר . עיק- הראשון והלשון כמקרהאלא

 או" מן',הה:וי ל:;יה כשופעת. אלא כפוסקת אינה ומרלפה חחא בר שימי רב אמר אחת ראיה אלא אינה שבעהכל
 ;4ן 1:2 :: בן חנינא ר' דנדה בפ"ק דתניא הנעורים ימי המעו שלא כל לראות זמנה הגיע שלא תינוקת היאואיע

 גגאי'ס ג:ץ:: לה יש לראות זמנה שהניע ותינוקת כרא"תן כתמן שעתן דתן חכמים שאמרו נשים אומראנטיננוס
 7( גי יין:ס :':גי . הנעורים 'מי טשהג'ע לראות זמנה הגיע וא'מתי כתם לה א'ן לראות זטנה הניע ושלאכתמ

 יתמ'ם נ';סג אן סנח'ם קת"ל רהא שערות שת' שהביאה ואע"פ א' ויום שנה יכ מבת פחותה שהיא כל דה'ינווטסתברא
 ::::"::ן) ::כ שרמסעשרה לבת וה'ה נינהו בעלטא ושוטא הפרק הפרקכלפני תוך בפרקיוצאדופן דאסרכרבא
 :::י4:'ע,יירקב4 ואין שברקוה ודוקא היא קטנה שערמז הביאה שלא דכל שערות שתי הביאה לא אם אחד ויוםשנה
 גואש יאן'. טב4ד שמא ח"שינן אשכחן ולא בדקן ואפ" סשנין הביאה הזקה שנות'ה לכלל שהג'עה דקטנה ואע.נלה

 בנ'ת קג שמע דאיקרשה וה"מ נשרו שמא חוששין הלכתא מנהררעא ריסי אמר הא מיאון לענין להחמירנשרו

 ::::מ:ו,ג,::: ול'כא הואיל כלום לא זמן בתוך בעל אבל דאמ"וזא ספיקא ראיכא זמן לאחר ונעל זמןבתוך
 :.::_:י:יק::ב היכא מיהו אלא . נשרו שמא חוששין אין הוא דרבנן דספיקא נמי ובכתמים דאורייתאספיקא
 :נן:ן: עיןשיין. שמתיה לכלל שהניע קטנה רבא דאמר ונדרבא למקוומן ואשלו טמנין הניאה חוקה בדקןדלא
 סן אן.יו או שק" דלעולם נראה ז"ל רשזי ומדבר.י סיטן בא ובר"פ דופן יוצא בפרק ואיתא . סשנין הביאהחזקה

 ב.ג :4כ1גמן'ג: ימי משהניעו פ" ז'ל שהוא מימנין הביאה שלא אע"פ לכתסיה חוששין שנותיה לכללטשהגיע
 ג::: יקי;::יד שתי הביאה שלא אע"פ אחד ויום שנה עשרה שתים כת או שערות שתי שהכיאההנעורים
 וא','פשא'ן י'י:2אד הימ'ם ברגעת דאלמא הנעורים ימ' משהניעו מרקאמר כו לפרש שהזקיקו ונראה . ע"כשערות

 שה.א ' רואה להיות ראויה מאיטתי ראשון בפרק נדה בתוספתא וטצאתי . רחוק וזה לה חוששיןבלחור
 פעס וראתה לראות זטנה הניע שלא הימקת ת'ר דנרה בפ'ק יגרסינן . כדברינו מכואר חה שערות שועסשהביאה
 עונות עליהשלש לפקירהעברו וטפק'רה לעת מעת ומטסאה הנש'ם ככל היא הרי שלישהז שעתה ריהראשונה
 וראתה עונות שלש עליה עברו ועור שעתה דיה וראתה עונות שלש עליה עברו ועור שעתה דייהוראתה
 סמטאה וראתה עונות שלש עליהן שעברו הנשים כל דאמרו אליעזר דר' רבנן ואפ" . הנשים ככל היאדיי
 שניה שעתה רייה ראשונה פעם לראות זמנה ושהגיע קתני בריו,א דהא דסופה י ותדע בהא מורו לעתסעת

 איטא ואקשינן חזקה הרא זסני בוץרי דאמר היא טניר' לעת מעת טטטאה שנ'ה עלה ואמרינן . לעת טעתטטטאה
 סופא אלמא אלעזר רכי וסופא רבי רישא . אלעזר לרבי אתאן שעתה דייה וראחה עונות שלש על'ה ענרוסופא
 ר"יא ליטא לא ראי ככ"ע מוזוקטא שפיר רישא אבל ליה דקשיא הש לראות זמנה שהגיע בתינוקת דמיריבלחור
 עברועליה ועוד שעתה רייה וראתה עונות שלש ע4ה עברו ועור וזוששנעו . רב' ומצ'עתא אלעזר ר'וסופה
 קטנות בעונתז וראתה חזרה עונות שלש עליה שעכרו לאחר אם הרין ריא הנשים ככל היא הרי וראתה עונותשלש
 עונות שלש עליה עברו רוזם רגרסינן פעטים שלש שתראה ער הוחזקה לא מתחלה לראות למורה שהעזהבטו

 שליודת שעתה ר"ה ושנייה ראשונה פעם רב אטר גדל אמ"ר מאי קטנות בעונות חזיא קא הררה שעתה ד'יהוראתה
 עליה עברו ועור ושאלו הזרו . ראשונה כאן קורא עומת השלש עליה שעכרו אחר שראתה ואתזה לעת מעתטמטאה
 ד"ה ראשונה פעם גירל רב אסר כהנא רב אסר טא' בעונות חזיא וקא הררא שעתה דייה וראתה עונתזשלש

שעתה
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 ' סצ ק :ד"1י::2 :נס נרסינו %נגע:עג ::ג טי:"ן:ןץ:מן :הי עיד::מון :ם:שישע

 (. ק 5 ו.'אלא 1,חסא,.,1
 :ן.וק"""ס

.ור,% !
 ש"הש~ 2ינ""פי:2 .ץ :צ .ש,,:"הכי,.אךי.ש.יימ.,,

,:ב1ש טימ"עיי,חיי"מיי לכי יא ' לעת סעת סממאה

 התורפה בבית רנגע רעכ'ד משום עקבה טמאה,. גרלה ראש ועל עקבה ם :נ :יע ט:בבי::::ן פן(4"ש י11,:ין":ישי. יי51,'ש:,.ן:נ,'שפשששששוש ' פין,,]י"1'],יו:'; :ן ןיי:: פי"פעיוגזן.:"', 11"1111ע%ה

 :]'ש"י:':י~'.: .,פימ%1ן !ץ:ןזי,ן "ןניימ%מש%
 שש :'

4נגועי':ו  במקר כולן תונעות עס"קניות שרורי ונגעה שחתה שמא ההורפה בית כנגר "" "ס שי . "!יי " 

2:ע' ךךלמרד. דאיןינזהלאחחשינן ב רהששסאנגעה לה":ייי.י2';נא
 ::ה"

 שה'א בשעה שם להנ"% שיכול והוא 3לר טטאה התהיפה בית כנגד סג'ע אם חלוקה של יד בית על

]ל)"ן
 בית כעד לו ובא החלוק נתהפך אוטר שאנ' לו חועדשין טטאה דם בו שימצא מס ראשה ט יטכסה % ::יד:י"י ייך ןי'יין'.יןן;יק!:םיקנןפפו'

 ה: ן:ן:וךו:כ:ו:וו::ני.לוי:)ך:4ק:יל:;1::ל."ן"'יל:""י.':,ךן,,,'יי.,',

 הירך שחובקיז הגירין מתיחת סקום הוא וכאן החמור את בה שחובשין הרצועה שהיא והקיקי החבק : נ ס.ש
 שמחבקץ שם על חבק סקום הא' היך על השוק כפיפת ע"י הבשר מן שטכוסה מה פירש והשוק.ובערוך :ן :מיך ;דר%
 %%ס:פ":מ

 וטהורה'ראתה צדד'ן קר' ולחוץ עצש החבק מן וטסאה כלפנים עצש חבק יטיימ 'היאסיקנא את 'ה

 פעמיס ור מן לסמה שהוא וכל לפניה חוזר שלאחריה ומה ;הפך ו ", שהחלוק לפ' אסיק ססם'מ:נ
 :רא אלאהלורף כשרה על נמצא שלא ג לטעלה רגליה י רא בבתנזרקרה
 בשרה מגא א' כרחיןועל אלא נוטף הרם אץ במזיכית אבל בשרה על ולא חלוקה עליסגי

 שכאן לתלות במה לה זון ואפ" לעולםןטרירה החנור טן זלמעלה שהוא כללכר
 טסאה דמזדקרה ריכא בשרה על אבלמכגריס נרצפה מאכולת שמא אואדעתא

 בשרה על באשה ספיגךת שלש אומר אחה ינמצאת תניא . טהורה רוערפה בית כנגד שלא כשרה על כתםררואה
 עלה ואקשינן הרוב אחר הלך ובמנעות וכהיסט טריר טהור ספק מטא ספ, חלוקה ,ל טסא טמא ספק טהורמפק

 איכוך י על אתא דמעלסא 4ותא יאם אתא סנופה בקרה על טכחש של כשוק שעברה כגון ולסטה מחמרא'סא



 %שי 3ית 85ידץ הבית משמרת כתמיםננו5ינ' הביתברק
 היה לח1 אם ר~א "ע, !ה)וק ג"ס !ס 'ט "ע, גגסרס ט:מ,6 ג! )ש,ס )יגרי מוס .וסו גטרס עי "טרינן וכי ס,כ,ן "ני טט6 ססק, 3סוס ט) דנ!טסטע
 שם הקו ש:בי ייקי גננו גסוס ע) גחס גוו6ס ר4צ' גיו6ס 7נפרק "קמח.ן ו6עו הלג ,ח5קס גסרס ע) נין לגו נגסרס נין 6תריון גסרס ע) כ)טע6

5 ק'ט,ס וגר גג) והו,ס סס ט1, ייהוי'י!ס,6ח'ג' ,ג7לגס סלו סם גיה טגפק %5 טם ? נסרס ט) תתיגיהניגסתם 2  

 יייש 1'שט" מעינשקימי211מ"
 ::::!ין דהא לבר בשרה על ליתן ב:מטיסמבח'ם 5יי;ט:!י1)י'ויסךס

%6ן 5 0םגטעימ:נ""6'י
 גו 1 ""'""',.ז'.'ן'" גם ש%:יי"ק"":ימ "ךכ %יגי!קניה . ניגי, ט ס6עווך"6,סכג6 'כולה ,"רנדעולוק:אם יגסנ 2ט ש ע"י )תק,קן""ז נ"

 מ,נס! מו8ניגי=א ימ61 יג" נסתס טשס ט'י יטי לדבר אשתכחרגלים לחור ובנופה חז'א דמנופ' יטויס גגסרסש,סנ"

שג,1י,ות,ן' ד: ץ::ג :4:0 צ ")ק ,0 גני:ט צגש פירק'! וככוליה תל'נן ולא אתא מגיפה ויקה שיס ה" ע "%
 %"'י."'ןןי:' ן%ץין"(1 ןן5י"ייךיךן21112י

 ם:נ:."ג שמע",' םןןן" ן,:""'פ "י,"(יםנ,45,"י.י,'ג'"1'1;%'",1
 ש-"ן": '"נ'"'(מי'נ"'ן:"וגמויא שלקא2 :"ש!י! סן:נצ "ס רגליה מבין דניתז איפשר דהא בעיני3(חווך )טהי,י "'כ" ונן וכיין ס)כטד

 :יון4"שם.הח'יגףן פןס5 פך אתא רמנופה אעזא ראם אתא רמעלמא תלינן ט6טי"% )נק יי"סע'ש 1א ךי"ן"

 צ י:י :גע";י ",י שזןפ:ש ,..ין,י,.י,יי,.יןןןן
- ' 

'"'ס ד%כחה ליכא בשרה על אף שתכח דא ג דאע ,:)1ו2סג6עמ:ו:"קתו.קט)1

 של כשוק עכרה שלא כלומר שנזרקרה כגו! ולמעלה מהגור א'מא ואיבעטן אתאדנ(נופה ,ס6 ט"נ,)ת "1) גו,קדס61

6טטעה6
 עללחלוקהכלו' -ריל ז אתאופא ועלבשר,י'ןעלוחלוק ט6ג'ית6ם רהיס

 סו" ןח,ק עקוס05
 כיון וא,ת . לא"טתכוחי ליה איבע' בשרה על אתא דמנופה איתא דאם מהורה לבר!ץלוק ט"ט)ה "1)

73וק!
 ט6כו)מס "1) ט"

 החטר מן למעלה  השתא חזר רהא מרירה אמא' לבד חלוקה על נמצא נידקרה רידא' ,6יכ6
 למימר איכא . ממא ספקו לבר ח*קז על נמצא אפילו החנור מן ולטעלה החנה- טן ובל3ו3!ה פ6כ,)ה ו"קחכ" כנ,ןג'ניירן

 אבל בחלוק אף פעמים ו%נע ויורר שהז' דם אלא למפטף לרם איפשר אי שנזדקרה כליאס
 אפ" מכחש של בשוק עכרה ואם החנור מ! ללסטה יחגור סן לטעלה יש בין הפרש יש ובזה א'א בבשרה 'געשלא

 . נזרקרה ואפ" החגור מן מלמעלה אפ" תינן לטעזלי ראיכא רריכא מהורה חלוקה ועל בשרה על ונמצאנזרכרה
 דריאיל החנור מ! כלממה החגור מן למעלה בזה . מסאה טכחש של בשוק אמ" ונזרקרה לכר בשרה על נמצאואם

 ליה איבעי לחור חלוקה על אתא דסעלטא אעזא דאם אתא כעופה חזכף אשתכח לחור ובגופה חזיא קאומגופה
 ולא הולה לתלות לה יש אם לבר כשרה על בנמצא רנם כתב ז"ל רי"א אבל ז'ל הרמב"ם פסק וכן .לאישתכוחי

 ממאה מבחים של בשוק דעכרה אע"נ בשרה על שנסצא דכל קטא ללישנא אמרינן בהריא דהא דעתו לסוף"ירתי
 לחרותי אלא קאתי קמא דלישנא רינא למיסתר לא בתרא ולישנא לאישתכוחי ליה איבע' אחלוקה אתא מעלמאדא'

 נ'ל ולפיכך * 3לל לית'ה קסמתא אוקמתא בתרא דלאוקסתא מלמימר טפי שפיר והא להא ואעזיה לברייתאשקמתא
 על ת'ש טהו ירכה לרוחג מדי למעלו2 מלטמה טהו משין מ'פין סהו כשיר 'רמטץ "ר' בע' עיקר. הראשוןרורך

בשרה
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ש ש2ס איי'ם 2יטיקש סימי פמ "יס י' ט "י' ע!ס5616 נעוס 'ן! ס'6 ינ"ס י6'ס ווית6הפצלאס קתט %סשם:%ש סס 122תצ61יצנסצס' :ג ןךך"יננןן:נ::ג:צ::ב:ען%::::וצ:כיה::5ןי::ם 2  

 מ ","ץ'"יייי,',." ינתן::"י:י-ג:;ך 1%נוש1"
 בש"1.:י

 רג "טר וס ט,6:טליי יוממי רעכיר לא דרחינ14אמריבן אע.נ טתניתא ענו! ,גן ,י'עון6 מחג'ו;סס%סון של

מששףי[1שא -'ך" י -'ן:יןי!יי י" "פע,ן"'-:1;,(י
 ר.ומנ"ס5וס גס נהג בו ,סית ללהאיש

ש גע,מו ש  
 "י1א ?:":ן,וננת '" ייין'-גי,לןצוש צ"גייטם2:ס6ייי,: במיפין לאו נראה":הכא .כי"

 ם""5:מ 121נשישם 4שאמ1111
וייר.

 טוור(.רשני
 לרחב מהו משיז טיפין תימיה ר' כעי קא ועלה להס נחוש ענ'ז זה ינ-אי גיג6 מג' תע,ס ומס'ק גמקי גס

 ::1:: 5ג:'ן47ן 'יןינ::'" ןייי " 1י' י1:15,פו%עש

ייויילן"י:!סייי
 כפי שעלות:וממנו הרספ'ז נער:טפטף :::'%'ע::::51

 וא'לר אי להתרפך

 הפרש אק צ'רוףלענין ולש בבשרה יג(תהפרמזא"כ 6'כ6 'עטנ סי6 ג'מס:6ם פ:תט חליקצהו.יןשו

 ועל לליחמ'י שימעיזאשינ,ם באםז "ט מנהס 55א6נוצ6' גע ן%ךך;5

 ןנן:':ענ"כנ"'ג .י" ךן ,:יןיי::נ י יעיטב",תש
 דטחתו כיון מיכן פחות הא מאכולת מרין יה ינפק ב: :::לטצ5:שק

 הוה רחוק או בדוק לאו א' אצימאטלתאלמא .שן:ום 1::1 :::טמב? יי ף'י'י'י"115'ם1ף.::;;נ%גי"%2

 תלי"
 . במאטלת

:ינם.'גיץ2יפה
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 ~מצש. שלקתן בוש גק"ס6 ,סמ"קו 1ס כויק "0.6גי7 גזקס 6."5ן שס עיד 11מח.- גק,פס6 ,ס)"וח, ,ס 113ק ס6ימ גטו נוקסאיתמר

 ממן 11,6 טעסר טס' ,ר3' מטמ6 ורגי גגרייח" ,מ)י6 גהס פסוס טמ6ס16'
 נא '"ן ו-' 'די.. - יר1 מס וג, מגק ס6יט י6ס ט1"ו '.

 פי~ס 6שט "ו סהיס 16 סקס ו6סו וסמ"ן גזוק.ס וקעס סוג,ן מן סס~נך)ס גנין 1'ו מסס רג), פור' סי' לס 3ווק ס6י)י וען .1גטרי
 ישלו אאי ס1טי

 1)קים לג)וטפוג'ן
 וגיו"

 צ צד גט שלשחן ל6 ט ,גיקס "מ"ס 1')ס סו ט

 יעב,סיי:קס56מ6טג6עיייכי
 ה:וק ט::% :ך: מם

 51 "ל ופנק ס .44''.'
ך 1הי" ני.":יי:ין%ש'%:'"נן] -  

-  

 ימק %גני ש ינרעטמן

 חחא ס)טח 6ע ץש'6ימי
 אלא'

 מתנ" ודאי
 בעדק

 ר,%יו::קך:א:ם שן לא סאכולת אצי דחוק או ברוק מלים ראותו ונן טמ6ס ס,ס מיק 'ו ג'ת4 :5 ::מ ג י' 11:ץ %%:ד,"ןג.6 %ח ב לאו ואי מאכולה מדין נפק ילא ישי מגרש ,:)%ג :יס :ג:מה2 ש'שיי 5,'י" יין 6"ז גץהקןס מ[ןץןל: ונפחות? וק
 י4%"יש7::;: ההוא שפירש ז'ל חננאל רב של לפיושו אפלו ניה טשים מטמינז יעיץב: ממ:ריידגויי
 של ייה  ש.;ישר ממאה ובדוק דרחוק טעסא כלא בש"ק אבל פרד שלו על דאנמצא גו,ק סס~6 כו סוססמ4ס

 :ס: ש::אן'ה"ט:הא" וטחתו הואיל הדברי6 נראין' כך מ'מ דמים בה וש"כי הואיל נדה גרי הויר 6)סת, ,ס'6תה1ם
 6הי גטקיס )קיס מוג'ן1ט)"

 בב::::ש:ס1 שאינו וכעד הבדוק בעד הכא דאיירי דכיון טשמע דהא ועוד ב'רכה
 יהי"'"י"שטחולאהניהתו בדין בינ"הו ופלג'נן בדוק ט),)ס נ )הגוו 40'%:ו

צשחשבשיוך:ביה דכל משסע רהא נרה משום מטמוז השי ועור בכנרש אי ואזת גרסען "י
5:ו~קדוגסב.2 4ה וכראמר כתם משום אלא נדה סשום סיהו חחא לרבי טממית לא ועוד כנרש רבעינןהיכא
 ץי:::גמנ אמר ועור גרש שצרכה סודה אתה א' בקופסא והניחתו בדוק שאינו עד נבי כסמוך לר' חייארב'
 :"ת שח,הןנשתי מדאיפלינו קימי שיטה בחדא חיא ורבי דרבי סשמע הבדוק כער כתסיואלו עשהזו אתה אף אבלליה
 :צי::י, נדה משום ח"א רב' אשלו דמממא הכרוק בעד אלמא הבדוק בער איפליגו ולא בדוק שאינהבעד
 י:::ג:ו::": סחיה אתה אי לרבי חיש רבי ליה קאטר הכי דרו,ם לי מ'סתכרא א הי ועוד כנרש לאו כרחיןעל

בג:י:יש:ך,ש:: הכרוק בעד לה כדמממא רהוא בכל לה ממטיא רלא ועור נרים צריכה בקופסא הניחתוראפילו
 דפס נשיהש" רוה דמעל,יא לוטר להקל נו תולה שאתה כתם נמי מכנרים ביותר אף א'כ בקופסאוהניחתו

 בו תלה מכגרש יתר בשיש א"כבקה
 להי

:בס:ך:עת:1 ביותר תולה י1זה אי ואם * כוה הוה דסעקרא ונימא טו:ט:'י%מ: שאימ בער למטא אפשר אי ועור סנרש בפחחק רבי ליה ואסר * כן טגרש בפחות אףמכנרים
::ץ:גשא.קעיוך",) אומרק אק סאכית מדק ליה דנפק מגרש 'וחר אבל להתטעך עשוהה ומאטלת הואילבדוק
 טמקה.ישקהגשאעה או נכתמים שוהעמקו שאינוסצוי לפי טכחש של בשוק בו עברה או בכתמש ט נתעסקהשטא

 ניצר:ף:לה%סה. הרסב'ם אכל * לה משוינן מגופה בודאי הלכך כרוקין ו"גרים אם מבחים של בשוקשיעכרו

 טמאה מכגרש בפחות ראפילו כתבז'ל
 רואי

בנביז:ךמם עיקר נראה והראשון * לרכר ריגלים כו וברקה
 ת:ע:""עיב:(יג תלינן ענול בשהכתם דוקא ומ"מ * ז'ל הרמב"ן פסק וכן ז'ל רו"א פסק וכן * שכתבטוכמו

 נל ייו י:ך::נ הוא קינוח דדם לרבר רנלים משק- אבל כירכה ומחתו הואיל ועור נרים לה שאין כלבמאכולת

 ""ות טנ.;האתת אם דם עליו ונסצא רבר תחת נתון שהיה עד הרואה כר"פ וכדתמא * מתחלה הוא ובדוקהואיל

 ב,:ך::"::ך ממא סשוך אם סאכולת דם שהוא מהור עגול אם בתוספתא ותנש . טסא משוך אם מוערענול
 ::::יטב מצאחה ולםחר בקופסא והניחתו לה נדוק שאינו בער בדקה היר כל 'בפרק תנש . קנוח דםשדשא
על'" אחה א' חייא רב' לו אטר כתם משום טסאה אוסר חיא רג' נרה סשום ממאה אוטר רב' רםעליו
 טאכולת מד'ן לאשק' ועוד גרש בשי קסבר ורבי כתם עשוזו אתה אף אבל לו אסר ועור גרש שצריכהמודה
 כשטירי זו-א רבי אמר . מטרי יוסי ורבי מטמא רבי התמ תני*! ועור * אתא מגופה וראי מאכולת מדק ליה דנפקוכיון
 דם וראחה צרכיה שעושה האשה רתנן מימא טאיר כרב' רב' כשמיסא . הלך לשטחו פ4 . מו-ר לעצמו 1סירבי
 אטי לרב דרבא ברקה אחא רב א'ל . מהורה כך ובין כך בק אומר רבי םהורה יושכת אם ממאה עומרת אםרמ.א
 אלמא נלומר קאסר נדה סשום רב' ואלו כתם משום אלא טימא לא טאיר רב' כשטשא חנינא רב' בר יומי רביוהאמר
 ואפשר * אהדדי רטו רלא סשום או * סאי מררבי ררב' ערשא אלא בהדיז! קאמי ששה בחדא לש מאקך ורב'רבי

 הואיל לרכר ררנלש נדה סשום ממאה חהכא כתם משום אלא לוא אתא רגלש מי ועם הואל מאיר ררב'רהה,!
 לאו דריב"ח וההיא הן אחת ודא ורא מא"- כרב' ודאי כלו' אקזמר נדה טשום ההיז! איתטר כ' א'ל * בוובדקה
 . טשא כתם משום אבל ודה משום אלא ט'רי לא יוסי ר' דכשמ'רי זי ופר'ח משומנדה אלא קאמר כתםמשום
 היר כל דפ' רשמעתק דפשטה ואיברא * חתא ורבי דרב' בפלונתא יופי ורבי טאי דרבי פ*נתא האיואתקו
 משוט מאי דרכי דרכא כרהה א"א לרכ אשי רב 4ה אמר וכן זירא רב' דסדאטר לכאורה משסערבין

נדה



 הבשברק רבקי שער שנקי בניר! הביז משמרת 88 "1י"
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 הקיי י" 39 כהנשהם כתמיםבדיניביוז
 ש משנ:יגה, טמאה היא ורי' הראשונות השת'ם ולא בשוק אותן מו~כות וא'ן ערים להןלהצניעולהכין
 מ~יא יאהע ך:: פ' על ואף טהורות רראשונות והשת'ם בהן מטסא הוה סש.ה הרוב על בכתמים בהןמתעסקות

 ,א'ן תי"י'ח ;" מהןוסצאת' ששנינוגבימטהברקהאחת לו חושש חייא ורבי היא בדקתו כאלו נרה משוםרב'
 אסנוךיע י::"ב,ה כתב . טהורהק ושת.ם טמאה ה" טמא ואינה השוק מן החלוק בשיקחה אבל כתם משומוטטמא
 ייקל גי ::ע:ה למטה חלוק בין לח, יש ר'אז.לכי הרב או מןרץשראלית או העו"נ מן אם לקחתו ממייורעת

 ,ג: ""י פ:ן: בבת בה ישנות שלשתן שכמטה לפ' בער שקנחה או כזה וכיוצא טהורה או נדהמישראלית
 הסי'מפ נרקות .שיל טהן אחת ברקה שם 'שנות ובעורן אחת ואפ" דמטסא מאן ליכא ודאי הא בכי כבית יההמזרמן
 ך:ג7:ץ:ץ'::ה על ומצלת טמאה היא טסא ומצאה שלבשו נשים שלש האשה בפרק שנינו , כתםמשום
 :גס:יש:ס אף בזו שלבשות חלוק אבל חברותיה ושהיו פירוש . טמאות כולן דם עליו ונמצא אחדחלוק

 נשית
 ::ן:%י:: ::ף טמא ומצאו הראשונות שברקו פי על מעוברות שאינן או מעוכרות או ילדהע או זקנותשלשתן
 ה:נ~ס שלאעניעי סצ'אה של שיעורוסה בתוך ברקו ואפ" ואחת מעוכרות אחת או ילרה ואחת זקנה אחתאכל

 !: :ג::-ישוש. בעורשתאלוכשת האחרונה כשבדקה ארוכה אחת א' חלוק נשיםשלבשו שת' הרואהבפרק ::::'י שי':ף:גח:ך אבל . האחרונות על מצילות אינן תניא . ש.תנאר כמו בע ע תולות מעוברותשאינה
 מך:,ג:":ס:ן; של וסת הש'עור בהוך החלוק את ארוכה של התורפה ב'ת כנגי מניע אם קצרהואחת
%":ט סצי:רוסתשל טמא קצרה1: ביתכנגר

 : ךגזג:11ן רומ'א חברות'ה על הצ'לה טטא ומצאה חכמים בו שדברו זה חלוק . לארכה הוא החגור מןלסעלה
 בט::ג::גי וה'ה עליה בעורן בודקת שהן רטטה או ברוק שאינו חויף אבל הוא הברוק חלק מקוםבכל

 הנגה שי""יב'ית על שישבו נשים לשלש המעם והוא חוששין אין לקחתו סמי 'ורעת ואינה השוק מןשלקחתו

 מס . ג:טס*ו:' בטתנית'ן וקתנ' זו אחר וזו אחד ספסל זה כתם שם היה כבר אומר שאנ' כתמים משוםלו

ה:ךה::נ:'? אורחא ומתנ" רחלוק דוסיא ספסל זו בריקה . להקל בהם הולכין מרבריהםשהכתטים
ענ:ג:ג:יים:י: לספסל וה"ה בחלוק יתנא קהני דמ'לתא שברקתו כין לה והשאילתו חברתה שבדקתו ביןשאסרנו
 יה ימ1ה"ייקהבייק וכתב . לספמל וה'ה במטה ותנא ומטה וחלוקה עצסה בדקה הרואה בפרק רתניא עצמההיא

 להניהה,השא'לחו כולן שאמרנו דם עיו דנמצא ז'ל הר"א ונטצא לחברתה והשאילתו טהור מצאה שפשמתוכלוסר
:מייג::גמ טטאותאםנתעסקההאחתמהןבכתט'ם . בה תולה וחברתה טהורה היא בחלוקכתם
 יקך:פר":שיה_ו"::נ והיא נה תולות שכולן מן;ורות מלן והלוקה עצטה כדקה שריי טרירה הראשונהכלומר

 "ישעו:יו:! שתרהח כדי חנרותיה על שמצלת זה דאמרה הספק טן ממון סוציאןוקדאקם :גע גגי:ך וסת שיעור איזהו . בכחסיה תולה בה שתולה השנחה וחברתה טהור מצאהכשפשטתו
:':"."::;,:כ(ש:'י( בחורין עצמה ברקה אם אבל שכירה בער הראשונה טומאה לענין אבל סמענא לא אבריקהךלה

 ג'הי'שטחנמסה4"ה ואינה וכת ש'עור עשה כבר וסדקין חברתה רברקת טטאה השניה אבל טהורהשברקתו
 הסולםנ*שח דנרה פ"ק בשילהי וכרסוכח מצלת בפרק שנינו . הוא לה הברוק וכחלוק עצמהכבריקת

שן::'"וגנ:.י:ן אבא רבי ט'ניה כעא ר1;ם רגרטינן ספסל על שישבו או חלוק שלבשו נשים שלשהאשה
 :ן:2ההי::: עצמה שתברוק מהו אשה הונא מרכ היה ברוק שהרי פ" . טמאות כולן דם עליו ונמצאאחר
 א'סרן ס:י ו"שן0 בעלה את לחחב כרי ומת בש"עור ברקהאחת בשלא במ'ורוקא תולה וס' מתחלהלהם

 11 סש,לג,ח ה.ויא בריקה ליה משכחת ומ' א'ל בחטאת נמי ואי מציאה של וסת שיעור בתוך עצמה אתמהן

:ס:נו:"ט:וסם4" וסת שיעור איזהו והתניא וסת בשיעור שתוכל מי כאן דאין טהח- ומצאו עצמן שלשתןבשבדקו :ךע::ךק השריף בצד שעומרין וער לשמש סשל כתעי עצמה את טהן אחת בדקה אם אבל בחברתהלחלהק
 גסגע'גשטיייה וסת הוי עד נכנס השמש ביצ'את טהורהוהשת'ם ומצאהטהורה"ז מצ'אה של יתש'עור

 יי'ן יםגסרך:'54א שקור בתע.ריקה ל לעולם בשלש ושנינוענק 1 , :יהשתים
 יב:ןבץ:הרה היה ואפ' בחטאת בעלה לחייב וסת שהיו נשים שלש תנן . אחת במטה ישנווז שה'ונשים
 ה"עתה ו::ן: משכחת ליה לימא דאלת"ה בירה עד טמאות כולן סהן אחח תחת דם ונמצא אחת במטהישנות

 כו.א . ט=נהחממת כראמרן ורא' אלא בירה עד בשה'ה טסאהק ושת'ם טהורה היא טהור ומצאה סהן אחתבדקה

 :"מ בו:צי אלא בחטאת בעלה את מחחבת ראינה , טמאה ושלישית טוורות הן טהור ומצאו שתיםכדגן
 זה דרם כלומר טמאות כולן טהור ומצאו שלשתןברקו

_ 
נלו אמרינן הכא ואלו קינוח שקור בחוך

 סבר טמא ומצאה מהן אחת רבדקה טתנ" נבי בגמרא טמא! ום3אה מהן אחת יבדקה במ'. תולה ומ' באמהיכן
 טהרות.ה בחטאת חייכ שבעלה כל ראטר קפרא ככר לה 1 בחוך ואפ" טמא ומצאו ברקו הראשונהז שתיםאש'
 והכא נניעה בשעת טמאה וראי היה באלו י טמאות האחרונה אם אבל טמאות כולן טציאה של ומתשיעור
 או החלוק לבישת בשעת טמאה בוראי הא הרי נמ' נמי ואי לובשתו שהיא בעור מסא וסצאה עצמהקנחה

 עלחברותיה ולפיכךסצלח רספסל ישיבת בשעת על היאסצלת פעדטהושלמציאה של עיעחיבתק-
אלמא



 ברקהבית רביעי שער שבקי בית דעניזמשמרת 40ג'תהקצר

 8%)'גיישמל(144ן יבפ%שש*ז:ג":א
 צ:%ום% ;ןןג, :::יג ;ע :י""'ך עצ"1;אך;14
 ,מ'יךפי"%1 % :ן:גע ג ג:ל('שןיי.וך י;1ש1ןומא,ם

 גוהס.סרי:'אנלאיהויה
 ואס

 טן א א'זרי 'ירבן ן נ(( סעת . ע )י,.' גי"יגע,, ק:'נוס
 )6מ"יןיוךת'טגי

 6ח6 רגי גער6

2בב:; %51צצ %גי,:: יך י:ך'% "-% -1%% 1 א ? ש  הע !ק,י% "י:1:ש י- יןי:י.1,ך,.,.י,.,.גיון,וין,:, ש . רגסת לתורהכראולתחת ידה שתוש'ט כרי בירה עד הוא שיעורא 
 לן. .סריוות

 הת,יי פטי """ יני ת"'ר רמרמינן אלא קאמר טמש דנדה דומיא לאו חזש דגף נדה טה קאמי א' שני

 :,, ין:,יןן:יםן %נ::יייץןןןי%
 ;:י
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 :: 2ןש:הלנ:מ:יש"יןג5:;ג:ד:,ייך:; ל:לן::::
 .:;:יי4ן,"ק,.נ,",ין' מיע;י י'מנ:,ן;י' ::' ו: י, יי"4:'ין,י,%.

בודכתם'
 ער או

 את בדרך1' שתאמר ער לטפרע מטמא בח*ק שנמצא הכתם הנדה דם בפ'
 החולט

מתמא
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 'י]1 י:'ל. ייוי:['1%'יי'פ!%ץו"ש18ןיי-"ין:'י"
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"יה

 מ'"
 :נ4ש 1נמ ט,%"ננשצי:ן מאן ברוק גנצ:ג:זקתי א'3 ;עיד טיוהכגס

 1%1 "ו,:ך"מ,מ יי''" "נ' "'" י:' יי י" '"י,י"' יין,,"ייי,'ן',ל
 ענ"ו:מן:קע יג 7 ,(מי מ,(.ף רגבום שלפנ' כתם דומה אינוימרעמייי515קהגו:המ'ם

לש4,צ
- " - - ש י י - -  

צ " ש  
 'נא, ו ן מ 5מי 'מ,!י'"גס' יעח עפ"ישכרקתו י' יקת אלא הכלתלוי איןלר'מ
 צני4'; גץ:ן %':%5ג% סן:" 5" נדחו אם אמילתא למיקם דאפשר כיון עכשיו תכבסנו כיגוסבשעת

 "ן,,,1:,,,,,)ן י:געג ,נזת;י;;ן.,י,י.:,ןיןי,י'.'ןויוי;,י,ן]י",.:,ן!,י,..ו
 נתכבס מתב:ף::נגנה'ננננ]חזקש

 ב ע"ידל"ב
 וא"י

 הל 5ץ מ5י ,י'

 ביננ"גה נמ:";ב,:ו:.:מן 73'ק" טגליד וזה שזהמיר הכבוס שלאחרלכתם שלפני זםדומה

 '.7!,ךנך:וי'י
 זי

 ע,שש 'יןג:ן', יש,תי', 7ן":"4ן::':: ":; יי ייונגזיעי
ע;מ%%;",ויגשעיג"גש

 6: קיס 6ץ הע6 ותיק וטקנ סוסוחט עאו הםסס ססודמס יוגףס קיימ קיי מ,6 הא סממנו ינע זנמס 6* ליווגדקס



 הנשש רביעי שו שביעי בק בק 42 ר הקנו(
 . טמאות כולן עליה דרך שלשתן עברו אם אכל הסטה במרייר הכל תלה ז"ל אמ'לתא'והרמב"ן ש :מ,:8.:2
 ומה * ממנה הדם נקף פנימץ( של עברתה דררך ואפשר . ז"ל לרבריהם לחוש ויש כרבי וג(נלת- שה. היג ,לאשעגיה

 וחברתה ה'א סהן אחת תחת דם כשנמצא ששנינו הטהורות בחברתה תולה שהיא פעמים4:1רנמי:ף:5
 דמתוך ישנות ז"לררוקא כתבהר"א . להטסאות הפמוכה או זקנה או מנ'קה או עוברה כיצך :ף'ן(ט*סמ::
 מוי.סנאש!יח

 כ,קן"
 ונכנסה זו דחקה שמא וחוששין זו את זו רוחקות הן שינה ולכשוהו החלוק את שבקן דמ,ם

 טדרות שהן בכ"מ כעירות הרין והוא חכרתה לסקום ולא למישאינהעוברה יאח"כהשאליהו י1ן'ענות;עשנא
 כנון ממחיצתן לפנים וליכנם לרחות וררכן מעסדן מסקום ונמצא רמים בתולת ולא זקנה ולא מניקה::נ:יויח:סוג

 י.צרהרחט לפנים לרחקרב רוחקת שהחיצתה טמאחת בה כיויא השאר וכן שברה בשאעהמ.י::,בה שת'הן רמתחתהפנימית בריחימונמצא שטוחנת נשים תולה העוברה העוברה בחלוק כחם 1;4;;ג2:י
 שתרע מהן אחת לכל שאפשר להשמטה לחושלהן אין עוברה כשאינה עוברה הולה עוברה::ג2מ5%ג:ן עירות והן במטה שוכבות או 'ושבות אבל בנס' וכדאו(א ושאינה עוברה האשה כפרק 1.ןקנ,ו ום מסצא,נעל"

 * טהורות לכא; כאתי שלא ל' כריא וא"ת מקוטה את סניקה תולה ממקה ושאינה נ(נקה~ייי.נמקיסשא!שר

 בגמרא כראמרינן טמאות ורא' ביניהם נמצא אם אבל תולה זקנה זקנהושאינה מניקה בשאינה :סשטי1ס::ש
 דספסל דומ" עצמה במטה אלא היא בסרינין כיצעת ראויות היו לא ששנינו היא יי בתייית על י1.ען:2גה בסטה לא ששנינו זו מטה . וטמאום חכמם לפני סעשה שתיהן מניקות שת'הן עוברות שתיהן ? תיי".":ג ובא התנור את מסיקות שהיו בשעה זית של עלה ועל היו בתולה בשאינה בתולה תולה בתולה ,1ף2ה::::: אסבטי של עלשפתה ונמצא לעשה ה'ה זה בנתים נסצא ושאינה בתוול זקנה בשאינה זקנה ,י "ף של""הנ"
 ופליון דחלוק רומיא להתהפך עשוי שהסדין לפ' טשולבות שאין לראות הראועת הנשים כל כשאר הן%2:1:":: שאינן כין משולבות כין טמשת כולן שבמטה בסרין הא ריי כלומי הן כאלו אותן רואין לראות איוסש נתס.סנגרה

 חוששין אין לגופן אכל ראשה את בהן שמכסה בזמן ועוברתשאמרו יתיבזוששתיהןשוות ש:גיי2%2
 לזה והע'קר משולבות לה'ות ש'נה מתק- שתתהפכנה זקנה וכן עוברה שהוכר לאחר ה"נו :ב: :::ן:2ע
 מקוטה כלה שהטטה טסאה במטה דם שימצא בכ'מ לה שקורין והיא ראתה ולא משהזקינה אישנ(ייהחוו:~:: מונע לה שאין אחת אשה אבל ררבנן שהכתסים טפני עונות שלש עליה שעכרו לאחר שאסרו אפ "גל ל,ה וויט"
 שתיהן רמתחתהפנ'מ" ידונמצא של ברחש שהיוטוחנות מן חדש וארבעה עשרש כל מיניקה ב2: :::יהנך נשים שתי האשה בפרק תניא . בא טתכן זה רם ועור וכן טשה ואינה זקנתה מפני אשא הי'יסת :(אי222
 והפניטית טסאה החיצונה החיצונה תחת . הרחש אצל וכמו דנדה גפ"ק כדאיתא מת או  שנמלתו תמוגמנ- ולהתקרב להכנם רוחקת שהחיצונה לפי פירוש טמאות או למיניקה בנה שנתנה בין טיניקתו יההם'י נחס.םאסיי

 היה זה כנת'ם . חוץ כלפי דוחקת הפנימית שאין טהור כדרך הומתות* בשער לסעלה שכחבנו :2י:ק2ו2;
 והולה ריואה גפרק שנינו . וטמאום חכמם לפני מעשה עוברה בשאעה תולה שעיברה שאטיי !ע2 . אריס גחטנל

 ועוף חיה בהמה שחטה לתלות יכולה שהיא רבר בכל חיקה ~שה  אם ,געצטה ש,ען* יק",ק אהי נע(ק הלהשתא
 בהם תולה העומקים בצר שישבה או ככתם'ם נתעמקה בזמן לבשתו ואח"כ עוכרה  שאינה בזסן ::י::(מ:ה:.י
 טבחים של בשוק עברה ,וכדתניא ביניהס לענרה וה"ה תולהאותו דם עלי ונמצא עכרה י" ::ס2ן"שך:שי4
 רם נמצא ואפ" תולה עליה ניתז לא מפק עליה ניתז ספק מימק' וכן עוכרה היתה שלא בימים ::%ך:י2":י:ס
 ניתז שמא אומר שאני העליון על ולא התחתון בחיק שלש האשה בפ' שנינו . וטהורה וזקנחטשה

 . התחתת על וניתז בגריה שנקפלו או רגליה מב'ן מלמטה מהן אחת תחת רם ונסצא אחת בסטה ישפת שהיונשים
 יכולה אם לה הברוקץ חלוקין שלשה לבשה התם רתנש טמאה הש טמא וטצאה טהן אחת ברקה טמאהעכולן
 אפילו לחלות וולה אינה בתחתון אפילו תולה לתלות שברקה והוא בנמרא ה-ירה ר' ואוקמה מהורותושתים
 בשנמצא דדוקא וכברבתבנולמעלה . א'נההולה בעליון 'ושבת בעידה ורוקא טצ'אה של וסת בשיעורעצסה
 נטצא אכל בשרה ועל חלוקה על נמצא ואפ" חלוקה על הסטה מן עסרה אם אבל למעלה  שכתכנו וכמובמטה
 אף אתא דסעלמא א.תא ואם תולה אינה לבר בשרה על טטא מצאה א"כ אלא חברתה* על מצלח אחת איןלעולם
 שהכתמים ואעפ"' . לאישתכוח' ליה איבעי חלוקה על שכתבנו כמו הסטה טן ושלעס1ה טציאה של ומתתוך

 בורא' בשעברה אלא טכחים של בשוק תולה אינה ררבנן ושלשתן אחר חלוק שלבשו נשש  שלש בדיןלמעלה
 אבלאםנםתפקול:אם,עברהאםלאוספיקאטמאוכרתנ" תחת דם בין.נסצא ח"נו לא דקאסרינומטאות

 עכרה ספק תולה עליה מתז ספק טכחימ של כשוק עברה אוקימנא ר"נינות או החיצונה תחת אשלו אוהאסצעית
 כלומר ובבעלה בבנה ותולה * תולה אינה עכרה לא מפק מקום שאין הסולם שליכות כעין בזו זו בסשולבותבנט
 רגילין שהן לפי בהן תולה זה הרי בכתמ'ם נתעסקו אם סשלשתן אחת מכל בא זה שרם דאפשר ולע לזוירוע
 בה יש ואם תול,בהן הסתם לפיכךסן וכבנריה בה ליגע שלש ששנינו היא זו בצ זו משולבות בשאינןאבל
 שעכשיו אע"פ רם ולהוציא להתנלע יכולה והיא סכה תחת רם ונטצא אחת במטה ישמת שהיונשים

 שמא בה תולה אפ"ה מטפטפת ואינה קרום עליה ע,ה הפנימעת שתים הפנשו2 תחת טמאות כולןהאסצעית
 באשה ומעשה וכעלה כנה למכת וה"ה מרעת שלא גלעה הווצונות שת'ם החיצונה תחת טהורה והחיצונהמסאחע
 אמר כתם ראיתי לא אמרה ערךבא ר' לפני שבאת אחת סרגלות ררך שעלו בזסן אימתי טהורה והגשותטמאות

לה



 ה"י יה 43 כב הנשתם כתמיםבדיניבעע
 שסא א"ל וח'תה הן ליה אמרה ביך היתה מכה שמאלה

 בשנטצא ורוקא וטהרה הן לו אמרה להתנלע היאיכולה
 אם אכל שס ובא נטף הטכה שמן שאפשר מקום עלדם

 אינה שם נה" מטש המכה שסן אפשר שא' במקוםנמצא
 תולה אינה לתלות 'כולה שאינה כתפה על וכרתניאתולה
 אם והילכך לשם והביאתו נטלתו בידה שטא אומריןואק

 במ'מ תולה בלילה ראשה את בו וכסתה חלוקהפשטה
 טוטאת לענין שאטרו וכררך חוזר שהיא לפי שםשיטיא
 כשהאשה . להקל בהן תולין ררבנן דכתטים דכיוןוכ"ש
 גיול בו שנתעסקה הכתס בששקור רוקא בכתמיםתולה
 בפחות אבל בגריה על או על'ה שנמ?א הכחםכש"עור
 . סועט כתם מעסק שכא מרובה לכתם שא"א לפ' לאמ'כן
 מראה בהשך הנמצא הכתם מראה יהא שלא נמ'וכן

 תולה א'ן בארום נתעסקה וכרתנ'א בו שנתעסקההכתם
 שחור דוקא ום'הו . מרובה תולה אין במועט שחורבו

 שהרס'ון בזה כיוצא כל וכן תולין דאן הוא הואכארום
 ככל ארום כתם כל תולין הסתם מן הכתם.אבל אתמכחיש
 שכחכנו וכמו שחור מק בכל שחור כתם וכל אדוממ'ן

 בשר במימ' או תלתן במימ' נתעמקה ואפילולמעלה
 בטימ' אף הק- כל בפרק רתנן ארום כתם כל בהןתולה
 בנטרא עלה ואמרינן מתירין וב"ה צלי בשר ובמימיתלתן
 באשה ממאים רמ" חמשה דאטר כלומר ת'ק היינוב'ה

 טהור צלי בשר וכטים' תלתן כמיסי נטי לת'קאלמא
 אינו לרכק כלומר לתלחן בינייהו איכא וסשנ'מטהרי
 אבל התרומה את עליו שורפין שאין אלא לגמרימהור
 הר"א וכתב , תל'א לא מ'תלא אש' ולב"ה תלינןטתלא
 צל' בשר ומ'מי תלחן מימי הרמים במראחן מרקתנ'ז"ל
 אדום הסתם מן שתולין וכ'ון להן 'ש ארום דמראהש"מ

 שגי:ן%:8.ל, פירוש . מטאות שתיהן ע על וכסלע זועל
 ש באי,ם השחר עתולה ואי בא מהיכן שנ'דסלע

 :ג:ך: ::ו:ג:ו לא שאסרנו ומרובה כלעט .בחברתה
 מ:ין'י:נגיי"ג: הכ,ס מן סועם סרונה הסרובהשיהא
 'בע107אייאשעי'ל, ייאהי אלא קועור עלץ נסצא ועורמנריס

 :::ג בם:ף ::ף. שני עליו ונסצא בגריסבשנתעסקה
 :מ:גי:י%יח: ונמצא בגרים נתעסקה אבל ועורגריסים
 י"עה " יסיש מיהא לטיפשטה ואתי הרואהבפרק

 =מ שמשה ס:ף את כו תולה אין במועט נתעסקהדקתנ'
 גסיעט הסוונה גין ורהיק כה'נ לאו מאי ואסריקהסרוכה

 מדי שת' נ'יי עליו ונסצא בגרים שנתעסקה כנוןלא

 :בג גין ::ג מצעיז'ל בי ושרי צפור דם כנריסשקול
 :גגג(ימ:;: ליכא ]הכא[ וז'ל שיעורא 7"כאהכא

 ישמ ע.ש ה0י" ופסק . מקלינן לא רא' דכולישיעורא

 סצ: ::ך :ןחו: לא דאפילו משמע הוה לכאורהוסיהו
 אך:בךגב ג ' טסאה ועורנמצאעליואלאכגרש

 "ג :ן,ג::צ:ן אזלינן רנא דרבנן דכתטיםואע"נ
 אנל מגחס 4חו לא ואשינויי דכרייתא כפשטהלחומרא

 בכתמים נתעסקה לא . ונשמוךניקומ
 ב::::י:::ין בו ונטצאת ועור כנרים כתםומצא גן:ימ"2אגףלי:"

 סגחס .הי הוז טיא נמצא הרואה בפרק ראיתסרחנינא ג:נ:::ש:רג ורי ינאי דרבי פלוגתא רצופהמאטלת

 :שך:%ייג4: נרצפה ועור ואותו ועור כנריםעליה
 נ:::;: ן: ::מ: "ינא' ור' טמאה אסר חנינא רימאכולת

 . מתיה %א:,לח חנינא כר' הטרונה את בו תולה אין וכן . כרכום כקרן מעיה בנ' ורם שחור איכר.ה ורםאדום
 1"י

 ::: מ:":יוירי סאכולת אפ" 'נאי לרבי דאלו אזלא בארום השחור או בשחור האדום שתולה פעמ'ם *הלכה
 מסי רצופה את'א מעלמא למיטר ראיכא תולה עליהא' היה רבא אמר הרואה בפ' נרסינןכיצר
 טפ' רהוה כ"ש לא בכתמש ודא' שנתעסקה זו תלינן בארום נתעסקה והתנ" עליה ואקשינן . מ'נין כסהבו
 כגסרא וכדאמריק רצופה טמאכולת כתסים עסק עריף קאסר כי פ" שאני נתעסקה ופרק'נן . שחור בו הולהאין
 ועוד כנרים עליה ונמצא בנרש נתעסקה 'רמ'ה ר' בעי לברוקשאר חששה ולא א' צבע עליה שניתז כנוןרבא

 אלא התם חנינא קאמ"ר לא כאן ער חנינא לר' תיבעי מהו כתמ עליו מצאה מיכן ואחר בכך הקפ.רה ולאהתלוק
 רלרבי הא לא תל" רנתעמקה הכא אבל נתעסקה רלא הקפק-ה רלא היכי כי אמרינן משר מ"ט טהורה זו הריאחר
 משום כתמים מעסק ריופה מאכולת ליה עדיף טפי ינאי הקפירה ולא כתמם בשאר נזרהרה לא כך נזהרה ולאבכך
 כן שאין מה הכתם על ריופה שהרי לפניך שחוט דשור ובר"תא אדעתא ולאו שנתעסקה אומר ואנ'בהן

 ותדע , וה כהס שס נגע לא דשמא בכתמ'ם בנתעסגף ומצאה ברקה שנתעמקה ולאחר אחד במיןבשנתעסקה
 וכל ברייתא מההיא ינאי לר להעכיה הכא לאו דא' לך . בארום שחיר תולה ראין רכא סורה ורא' ובזו כתםבו

 ים'ה רר' בבע'א פמק שהוא בעצטו ז"ל הרב לרבר' שכן דמועט נמ' רקתני והא ז"ל הר"א כתכ וכן כרבאוהלכתא
 שנתעסקה בכירור ביודעת רוקא הטרובה את תולהאינה

 להי
 את בו תולה אין במועט רנתעסקה וברחתא .

 ועוד גרשין שני עליה ונמצא בנרש בנתעסקה . המרובה בבירור יורעת בשאינה אבל שנמצא הכתם מן מועטבמ'ן
 שאין יש מקושת . דברייתא כפשטא ולא לה כדדחינן ררבנן דכתמים שיהיה ש.עור זה כחפבאי נל בותולה
 הרואה כפרק אסי רב ראטר כלל לכתמ'ם בהם חוששק נשים שתי תניא . ו"ל הר"א כתכ וכן . להקל אותןותול'ן

 שהחזירים לפי פ" לכתסים חוששין אין חז'רים בה שיש עיר כסלע ונסצא רם כסלע אלא כו ואק 4ל בצפורשנתעסקו
מצויין
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ח ה: ג,:::;%נם  מעא 
 מק,:ם צ%יסב:ע אוטר יוסי ר' טהורה יושבת ואם טטאה עומףה הן:ב ,4 ןן;צןסיתייו ץ:גו4' פ,360רס0

 יעען ע%גניק:ע11,,,1.,,:,1י:,.,
 ""4'%. םי:ה1'יעה'ח1:1411~ש

 7)" ג"מון קש, ן נב :ם:ממ
ם ראם בתךר1ספל ס ינ ספל לתיך יכ(זנקת ,6סור רט  מייי י'כ' "סל י'ג' 

 ומנס גתר ל"מס, 1':יסיינע", י6 :זס:ל:ן ז:%י:בי %:"ן %" ר' צ ע% ן)רףםמל:מ:מק:::

 גומיס מס,)קת ססי6יר6,ת ניתוש צרכים בשעת בא אפ" חאישו-איי? גי ועקה6ה11ר)מס5גקג הממגר. ס"ג)5ון וסיטטקס,
 2צ ם3י':ס,) יום' לרבי אבל לם'חש דאיכא היכא כלנג(י מממחחטמיס וסוו"ס סגיר טהן6 מסןנ5 ;ל6ה 5ג0גממה

 סם 6סס כרבי הסגלל שפת על נטיא ואפילו כא !למ:: י.)ג%ם %:6, ג [::::?ם"קם
 יהורה רב אטר לה יאמיי ל ש3!וא יאכ(יי31(י 1') סימג"ן 'תס י,הרומק הנע, ", יהו6ג"ופ,החג'ס

 פ ע יעייןןן ס: ן::סם:,
 ימיס נסן סמהטר3ין "טס"' ליה אורי וכו 'וסי הלכהכרבי אמרשטואל )כס06ג6ה)0)1ת מג!' ,עויגהנקעס גס)גהו'ו.קסקס
 :ק0זן ,"ס %" בשיש השני . יו% כר' הלכה לשילא אבאן ו"תס 3מנתה ה,)ק ו6תה מוסתס 50מי5 ג5עחס0ר6ה
 וו ,,ס . ק"כ ,מו,סמ5היה

 ע)יס )ימיר סיס נד ,ר"' טין יל הרואה היר כל ב(' תניא כיצד במקור 3,כהלה )הו6 16"ס ,וק(ה ג6 קי5,"

ז"מו7עיקג
";,7 

ק5ועש גמ 7"ון,ס )"והג.
 יגריס יי,ס ערטת'וו "'ס1ר טהורה נרתה בתיך'מ' אפ" מכה טחטת מן

כ,וג ' 4י1 "יג6 דס6 7יו6 געיקי ה)נה ו)מס 5טוסיס ימכ ע"גסס  ה,. "ד )גרייה6 פ.רוק6 מטגמק 61. טגי6 קוטי6ה6.
 פ,רוק"

 ג, )1'1ן
 "מרט גגר )ר016 ומוס הג'ק 5)6 מועיה ק'1יי,הנ ומה עג".1. ,מ;5ה ה);ס כ," 167 "מ"

 נ,2 )המוו פסקי מגס מ"מת נרו6ס גס : ,6 עו,ס 6.ס,ו "ס,ו . ק. ע,ס 6'ס,ו "10יה ,,'! ס"-ס;ויי )" 'נ,,'מ'ה)טת'ט י) תי"יי שףס'"2,ב'ש
 מממ0 זס סרו6ס ק) סס'6 "ע 7ה6 געע, ח'מס ו,ס ק"ג )ג5תפסוק )3ע)ס מ,תית ו0ה.ה ס7ס '!," טממוה המקור גחוך )' 'ט מכס שמי "5ה ו;6מוה"ס'רט
מ י "5יה מ"י0 י0 ייי6'י 6יי" "3עי מי ,"יייי 6," " ן ייי י6מי" יס'6 % יייי"6 5ט":ףימ'5  יין6ס ייי""6,"'עי י6מי,50מק 

 מ""ת'
 "5יי5
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 הקצי בית 45 כגהנשים כתמיםבדיניביז

 ים ו-י"" האשה אדרבה * לעולם אוסרה אתה ונטצאת לוסרמוא'תמר חוששת להוסחרכרירשביגור'אוטראם'ש
 נש;1 מינו ננו ולבעל ,ושלישון שניה פעם הקלו בזו ומ"ס דרבנן ופחות מ'פלגירם.ם קא בוסתות ליסאעלה

 ::גן;;הא::ן שלא כדי מכה לה שאין ואעפ.י שנידאור"'לארכ'עדרבנןוהכאבטקורמקומוממאקאמיפלגי
 דוה( ::סוהנננש לך ותדע , לעולם אכרהם בת האסר וא'ל מקור רקאת'ררך ודםטמא טהורה אשה סכררשב'ג

 ':,גגו:הן:תן ::ן לקיש וריש 'וחנן ורבי ושטואל דרב לוםתה חיישת לא ואי ממאה נמי אשה לוסתה איחיישתר'
 דאשה לפ' הזו'שד הבתולה את כבועל להו סבירא כולהו כאוקטת'ה וק"'ל , מהורהוא סקומו סער מהור נמידם

 :'?ח:היךאף כרמתינו ופורש מצוה בעולת דבועל בשעת אפ" דם שרואה זו שכן וכען דרבנן דוסתותדרבא
 נת:או חולה: נ::שתר מחטת רם הרואה לנכי ואלו ונמנו שחזרו בחזקת ואשה טהורה וסהה עת בשהג'ע ואפילותשמש ,:י

 :ך"גףי: יהםשים בכריקת שמותרת כלל נחלקו לא תשמיש המכה טן זה רם אומר שאני להקל ותלינן עוסרתמהרה
 נן על .חך . טאה ותולה ובכוחות באצבעות ותולה שפופרת בנשים והלא וא.ת . זה ברבר ורב' רשב"ג נחלקו ולאבא

 ',':בןג :ה:::'יך עלה פריש קא שמואל הא וסכה בוסת תה א ר שלא פי על ואף כולה הוסת לעונת שינן ח"דעלמא
 ,ש ס:ה .,ש נ11רוטו ופיה אבר של בשפופרת בודקת דהמא את מתיר אתה והיאך טטוטאתם 'שראל בנ' אתמוהזרתם

 ש:: :הים(ךס מר' טיניה בעא לק"ם וריש להוכה. רצוף ררבנן ההיא יל י לפנק- דם שרי' וסתה בשעת שהשזו
 שישי" י ייב בעל של ש,שית בביאה ותכרוק יוחנן ליכא הכא אבל . אמלתא לטיקם  דאפשר וטשוםהיא

 . .ה :2ךהן[.ה שוות האצבעות כל שאק וא"ל ראשון אף שא'כ אפשר משאי אפשר רנין ואין אטלתאלמיקם
 ::סי:%'ה,השרגין שלישי בעל של בביאהראיטונה ותבדוק אינה דאפ" ומסתברא . לעולם לבעלה אומרהאתה

 במ,"," :::ו:נ אלמא . שוות הכוחות כל שאין לפי א,ל ראין חדא המכה מן ויורר שותת שהרמ מטשמרנשת
 שיה וס,1 ס"'ה הלכה דאינהו ש'מ בה וטרו מדשקל'עיניהביןםכתהואיאפשרלהלירעאלאבכריקתשפופרת

 מןסךי"יהס::.::?:ךץ נמי ורבותינו . להו סבירא הכין למעשה תשמיש טחמת דם ברואה תינוקת בפרק שאטרוכררך
 שן?;-:ני:,: לא הכתולה את בבועל ונמנו דחזרו צריכה אינה סכה מחמת רם רגרואה ורא' משסעורוזם

 חזרוונמנוברואהמחטתתשמשוטעטא תשסיש טחסת רם הרואה התם דתניא .שפופרת
 לאחינסו "ני יחתי לבעל אשה לאסור רצו דלא כדאסרן לא ואילך מכאן ובו' ושלישית ראשונה פעםמשמשת :(גחיפ(::י

 1יי"גס"ייה1ו שאסרוה אעפ"י נמי ובכתולה לעולם סכשה עצמה בורקת כיצר עצמה ערשתבדוקאתוזשמ.ט
 ::יייש,:ים: :ב: הבעל על תאמרנה שלא כדי לו התק-ו ראיתה מרמ סשונה רםסכתה ואםהקה נמכהמכהתולה ישתה'" רוום ךא"ייי מצוה בי*וה גמר מצוה ביאת נמר לאחד לה יש ואם בומתה תולה ווסת לה יש ואם וט'שפופרת

 יעשס ה(ףשך נש;י דבעא אבא לר' אשי רב ליה כראמר הדם שמטנה לה יש סכה לומר אשה ונאמנתא'נהתולה
 ג :ן מעתה אלא אשי סרב אבא רבי סינ"ק ראף במכתה תולה כריקה בלא אף אלמא . ויוררשוחת
 י-קע':יוו:י מ:ה לבו א'כ ליה אסר ינטור לא נפש בעל המכה סן הוא אם לרעת לה אפשר אי מכה להבשיש
 בג (:'נו גגך תה אס דתניא נמ' והא . ופורש נוקש והא . בסכתה תולה היא הסתם טן אלמא בכריקהאלא
 עיןי ::ע" סית אינה ראיי;ה מרם טשונה מכתה דם שותת הדם שססנה לה יש מכה לוטר נאטנתדקתני
 :י-,ינך:י::נ למודה שהוזה בזו אלא אמרו לא תולה אלא קאסר ויורר שותת שממנה לומר נאטנת לאוויורר
 :: :ךש:::ש מחמת שלא ושניה ראשונה פעמ לראות שאין אסר קא בטכתה תולה סכה לה יש אם שאסר%ש
 נעשית ועכשיו ראשון לבעל וא.נ טכה עצמה היא אלא מכה לה שיש בבק-ור לרעת צריכיןאנו

 דה::ן(':יס:י
::, 

 י.1 :: :ס? על 'כוללעטור שאתה היא שזו מכה לה דם שם שיש לה יש מכה לוסר ונאטנתטרנשתבמכה
 י לא שאמרו מכתהכענן רם ועל רא"תה דם * שותתויורד הדם ממנה אומר שאני בסכתהתולה

 מטאה. שלה דטים טראית נשתנו הבתולה את בבועל גם ויורד שותת הרם שסמנה מצאת' לא דתוספתאובלישנא
 דהתם ועור * לא עליה לעמור יטל אתה שא' בזו אכל יש סכה לומר אשה ונאסנת . בתוספתא שנויה כךאלא
 רא"תה מדם משונה מכתה דם וץה אם אלא אסרו לא נמי להוסיף מכימות ככמה הגמרא וררך ע'כ רמקור סןלי

 בורא' דאדרבה תולה אינה שנשתנה נתברר אם כלומר הוא כאלו ושונין בעלמא פו-וש דרך התומפתאבלשון
 לעטור יכול אתה שא' כל אבל ויורד שוחת הטכה מן לאו תולין אין רעכשיו כתב ז"ל רטב'ן וריב י התוספתאמנוף
 שתולה אמרו מה מפני כתחלהה סופה להל תולה עליה שהוא ונסנו חזרו הבתולה את בבועל אפילו שהריבמכה
 שהאשה לפי רא"תה לרם מכתה רם שרומה ואע'נ בטכחה יותר גרולה טכה לה ואק ופורש מצוה בעלתבועל
 ררבנן וסתות וסת שעת הג"ע אפ" עומרת סהרה כחזקח שתחיה עד לה נמזנין אומד ב'ה וכדתנן בתוליןטסכת
 בשאי הטעם והוא ה"ה א"כ . לעולס תאסרנה אל וטספק לבדוק צרק- אתה אף כן אומר אתה שאם ועוך .המכה
 סשתנה אם שלה דמים סראה עיקר על לעטוד יטל אתה אמ רוזס וכרתנש ראתתה מרם מכתה דם נשתנהאם
 נשתמ שלא אוטרים אנו הסתם וסן להקל תולין לאו אם ועכשיו תולה אינה רא"תה מדם משונה מכתה דםהיה
 רוא.ן מכה לה יש אם ליתני לא דאי י ותדע דסים סראה ע אמ נשתנה אם לירע הדמש בסראות בקיאין אנואק
 ואם כמכהה תולה ראייתה יטרם טשונה מכתה אין ~אם שאין אשר אני האר' את טשיבין שאין ואעפ" *לאו
 שיתברר ער תולה סתמא וראי אלא תולה אינה לאו שיש הבתולה את ככועל אסרו שאם לראיה דומההנרון
 הרמכ.ם גם פמק וכן י כניל שלה דסים סיאה שגשתנו במי אלא אסרו לא הסכה שתתיה לאתר שעתרבושרלה

 חוששת אינה ואפ.ה לתלות במה לה שאק 'ש פעסים . ז'ל הכושר שעח לה שאין טחטת תשס"ם מחטת דםשרואה
לכתמיה



 הביתבדק רביעי שער שביעי בנףרן הב'תמשמרת 46 הקשיב"

 והמפיה הבריקה ההמישיהשער והספירה הבדיקה החמישי השער נעים "ןס'י,""

ש ימפש,י12ג;1:4,;1ן  ב:צ,(:גצי יכתס':4היג 5:י%:: ן::, 11:עצ":ו 551ןיי1נ 4'ןש"',.יוי:5 מ'ןב 
 צצ%אמם5י"' בנ::בק

5%"11שעי
 טיסיי'ינ,ע,5ירן,0"ייי ספסי (י -[אבן:ן;::נ:נגץבבשבי %1ג"י5% יךיי%( ית מ נן .א%ס"ית יוי :,":"-"יייך י5~פן:ינ:כ

 וסעצי2י4
 3!ן3(י"_ 2 4 5מרי 57סי גי5סון ש ),ת%ן ב'צגון:ן

 י-יכ ףץ סססק 3יי!תס ואטרינן . כתם'ם מקבל א,נן
 כ! 5יטר יס,יס רג' סע"ס נחמן רב א"ר נחמיה כרבי הלכה דרב משמה רב בר חייא הוא.דרש נחטיה ר' רבריבכלל ,ס"קס יס ע "ס ג:צ" טומאה טקכל לא מ'הא דהשתא כ'ון הכין אפילו לו נרם עחטיעורו אלא טוטאה מקבלשזה "י'ס" פ" )סן.2ן ומסקןיס ואע.פ כלוטר לעשירים ולא לעניים לא חז'אן רלא שלש על שלש שאיזבהן בטמלניותנחטיה 5י
 דיא תנא' ואסיקנא נחטיה כרבי הלכה אמרת ואת וטמאום חכמש לפמ טעשה כא ת3."כא ס!"

 סי"ייי:ע," ךל12י
 צם

 י"1 03הרית 3טסרס יססההס רם לה דאשתכח איתתא ההיא הרואה בפרק טראטרי ראיה והביא נחמיה כרכיהלכתא
 ן2 ע,גנט:ג מהירה. לאו ואם ממאה לה מיתרמי א' ותית' תיזיל להו אמר ינאי ררכי לקמי' אחובמשת.תא

 ץ סרי ספר,סס !"סס'"סי" נחמיה רר' פלוגתיה בר יעקכ רכ' שטימא ומי נח%ה כרבי חכמים והורו שנינו שהריועור

 צ: נ5:! גאס %ק.י1 נמי ושמואל טותיה רהורו וחכטים נחטיה רב' לגב' הוא דחירא' כוותיה ח""ל ולא .הוא
 שמואי אטי הימה בפ' ,יבטידגןב'עטכריייר':

 ביק
 יה'5 3ען

 :יןךן:נ12:גע:גי:
 ג;:ג;ג;מ:וי י.":"ךג"ייןי~

 %ל54 1ש
 5נ,ן(:,ן,ן.'וו. י',' .י,';י,ן"יןי, ,":,'.ן"וןך,ני::::,;::גזנ צ תגע' תיניייד3'יייד כתם והשנ' . טרירה לה טתרט' 1 '(ב:ב:1%ההגלה

 ,ייג'ן]4יצש'י.ן:;
 5הכ ייכ ססמס,ת 1.ן ס!ט.:,ס האירום ועל חתנים עטרות על טרו אספם'נות של בפלמתע ערופה עגלה פ' בסוטהוכדתנן
 )י טס 5"כ גויקהס פ,0!5הס סבר יהונתן דרבי 'הונתן רבי לדבר' פירש שהוא אלא המשנה טכלל אינה לגזורכקשו צצז5112עב דאטרינן דהא ואשג כתטיהן על להקל כדי עדשא הא אטרי צבעונין בגרי על לגזורכקשו

 וה.ר כתמוןעל
 ק

 פסקכתנא זי ב'ן
ך
 גיו,!מע!סי5נ, ,יי'קי'סס ע30 בזה. דעתו גלה לא ורו'ראז"ל יהונתן. '

 ג7-ס"ס : ולקל אלא להחמיר כתמים אמרו דלא ז'ל מיימון בר משה רבי הרב דבריונראין
 י 5ף ל",0 ג5ס 051 ,.'ל

 והמפירה הבדיקה ההמישיהשער
:ג%:קסע""1%"  3ע:ת י5'יעש תת"יל" שתתחיל קודם בטהרה להפם'ק צריכות כתם טשום שממאות או רם 'שראו הנשיםכל
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 כ:'": ,י'יר1. בה:קה זו הרי טהור ומצאה בדקה הימ'ם אהר הפרישה לא השמשות )ת'מר
 :'ון טךיה 'שך!:ה השמשוה ב'ן כ" עיניה בין ידיה א(ו יהודה לרב' לו אטרו ותנ'א טהרה ,יגוי;ן ומהוי".ן רנ1ןוסנק':ן

 שרץה" ליג6מן,
 :ן:ן[1ן1ך בטהרה הפר'שה ל' סה ראתה .ר'ה ס(וק עם י2מא עכשיו אומר אתה,פה וי.:תרגי וה,

 ינג;"קה ((וף(עה!ך בנמ' ערה ואקשינן , כראשון הפרישה לי מה בשביעי ולמעלה הטנחהמן 1"ון )ס ה.ס1' ו":,ן ייגויקה
 ה:גג ::ן"נ:גן והבמים במחניה.ן קתנ' דהא כלומר יאמר למאן כא א מיביאשי' י. ' הן-נ:ת -'ג'?';
 ה::ן ::ג:14ה ב.2נים דוקא אלמא . טהור ומצאה ברקה לנדתה בשנ.ם אפ" אומרים :ק ,:ט6 )ן-ט,)ן"6!(6
 :אן ':א'ן כה,והא'נה פירוש והתנ'א אין ומ'טני פתוח מעין הוהזק רהוסת לא בראיטון האלנדתה !.: ;.ת" ס,: ורנ' :'!ן ס"'ג!!י

 ךננן:ץ::י'נ:מ נדה בדרך מהלמן כשהיו שמעון ור' 'וסי ר' את שאלתי א"ר *בניחותא :ו:גו'רלוגרנק::ננ:ע;י,
 מ:ניהמה.._'י:ן,ן הפר'שה לא השמשות ובין טהור מצאתה שחר,ת שביעי ץם עצמהעיכרקה ,ג,גין( ג,-5 71ןי ס.)ימהנ,'
 א, ני4ה ל"::'! טהרה בהז-ת הש הר' לי אמרו מהו טמא ומצאה בדקה ימיםולאחר 7סת:ס ו:1קמי ה,סו,י,הי

ך:שק(:ננ:ן שאלהי לא וראשון טהרה בחזקת לי אטרו טהו שלישי רביעי וח-,ישי שש' ןס,גע ,רנ' טסי טרנימרס
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 בראשון שאל בשלא כלומר סכר מא' מעיקרא ואקשינן פסק ופסק הואיל ה.נ פסק יפפק יכ'ין 5ט,נ
 ועק יס:ימע

 !5יסור"
 רבראשון דקסכר בראי2ון שאל לא רר' ואע"ג * פתוח טע'ן והוחזק הואיל ומיטני שנא דנ,א' גיון

 * פהוח מע'ן והוחזק הואיל השמשות בק מריה רפרישה אא"כ בריקה לה לאעלתה ניס, ,6יוך ג,, טימ6י5':5

 כיון מממ קאמר' שא(הי שלא טעיתי דהא לגמרי ליה דאטשיטא אשכחן לא נמ' ולבסוף י:י טע62 י,'ן' ' :!2!
 :)!. טן.,.ס

 הימ'ם ככשאר בראשין מטהר רמסתבר טעמא יהיב וקא שאלת' שלא טע'ת' קאמר דאיהי ))ס!ס 1".ס.ר"

 בשב'ע' ת(מענה המנהה מן מהרה הפרישה ל' מה בהד'ה דמיפ'טטא בכר"תא יאשכהו "י;:ע4")נק:י"מה
כיס

 ;'ה"
 '2הורגיו עב.2'ו '.2 וכ פסק דפכק דכ'ון כשני דראשון מ.נה שמע'נן בראשון הפרישה לי מה ו!'ס:):ןו,.:'.:1 !,:

 1." -.,-י2נ::ג
 ספק נרוה פפק הנ.2ימ י2כ( אעפ" ולפ.כך . מזו גדולה בר.קה לך שאי; דהו, בטיך

 ;ו הר' ראשו; ב'ום ואפ" טהורה שהפר'שה כל אן,ה פתוח ומעינה נדה שה'א ואפשר זבווע זסה:יהין ע,ס י)וה:1:.;ן,ננ:ו
 ש(ה דמ'ם שפכקו ב'ום טהרה שהפרישה האשה . בדבר מחמירין ויש טהרהבחזקתי.;י":גו5פ!ינכ,סהנ"":6

 בדקה לא לפניה בבריקה ספורם שיהו כרי הספירה 'ט' שבעה כל עצמה יבדוקצר,כה 61 י ט;!! נמ' ו!ר'1ה1
 שמונה ולאחר בו שפוסקת יום טהרה שהפסיקה אע]'י הספירה מימ באהר כלל עצמה 67' ,תיס, כס גר,ר,סון,נ
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 והזבה הזב ת'נוקת בפ' דו;נן כלל ספורים כאן שאין טהורה אינה מהור ומצאה בד"ה ממ

 ר'א נדקו לא הימים ובשאר טהור ומצאו הז' ויומ טהור ומצאו הראשון 'ום עצמן שונדקי כהר'ח ונן'קה קג)סוימ

 ; מי.רס קסי"י
 בלבר.ר"ע השמש ויום הראשון אלא להם א'ן אומר 'הויטע רב' טריה כחזקת אלו הריאוטי

 שמואל אמר 'הורה א.ר רהא אליעזר כר' וק".ל * בלבד השביע' 'ום אלא להם א'ן אומר ,מ1
 איכע'א , רנרה קמא בפרקא כרא'תא דהכא הא מ'נחהו וחרא בארבע אליעזר כר'הלכה

 תהלתן מהו אליעזר לר' בדקו לא תמים כל ושאר טהור ומצאו השמיני רום הראשון יום עצמן שברקו וזבה זבלהו
 כופן שאין אעפ" תחלחן אמר רכ סופן שא'ן אעפ.י תחיתן דילטא או ליכא וםופן איכא תחלהן והכא בע'נןומופן
 ומצאו שמ.ני ויום ראשון 'ום עצמן שברקו וזבה בזכ ושוין מתיבי . ליכא והא בעינן ומופן תהלחן אטר חנינאר'

 א.ר ששת וא"רב עקיבא ור' 'הושע ר' לא 'הושע ור' אליעזר ר' לאו שו'ן מאן כלבד שמיני יום אלא להס יטאיןטהור
 קאמר משל'שי רלבר ואמקנא שכעה למנין מופרתו שלה שליש' מום טהרה שהפר'שה זבה א'ר אבא בר'רמ'ה

 סופן אע]'ישא'ן תחלתן התם ואשמעינן שביעי יום עד ברקה דלא צרכה לא ופרקינן פש.טא משלישי לברואקיטינן
 משמע אבא בר' ירמיה ורב ששת רב דהא חדא כרב דה,כתא וממתבר י תח.תן שא.ן אעפ"' פופן קמ"לוהכא

 רטוע' מי2מעהא על'ה איטינן רכ' ועוד למימריה לתרוצא וטרו ושקל' משמ'ה לה דאמר כיון כוותיה להודםבירא
 ם"ור'ן דבע' דרקא טהור וא' ממא 14 שנועות ועשרה * טהור'ן שבועין שלשה לפנ.נו שהמאה המפלתשבפרק
 בע'נן לא רלרבנן הימרא ומנא ואמר' , בפנינו ספור.ן בעינ; לא לרבנן אבל עק'בא כר' אוקימנא לא מי דחינןכפנינו
 דרח' גכ על אף כרב הלכה אלמא כרייתא וכולה ראית טמא אחד 'ום שאמרה טועה דתמא בפמטספורין
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 ער הכל את סותרת ראתה הספירה במוף ואשלו ספירה ב,מי כןקרדל : ק,על'ס ""ן )"נן גגן מ;ה3"
 שלא לכולן אחר אחר תטהר ואחר רתניא מרם נקים שכעהשחספור

 בחורין שלא בכד'קה לה ר' או ומרען חורן בריקת ה'א אם זו בריקה נבאר ועתה . ביניהן מפסקת טומאהתהא
 שלפני ער שסואל אמר יהודה רב אמר בגטרא עלה ואמרי' כפקירה זו הרי בעדים הטיטסשת רנדה בפ'ק תנן .וכרקין
 ורקרק וסרקיה לחורין מכניםתו אעה לבקזה שמהומה מתוך קטעא רב אמר טעמא סאי מפקירה ממעט אעוהשמיש
 לביתה שמהוטה טתוך מפרש ד'ל שהוא נראה וסרק.ן חורין בריקת צריכה אינה לבעלה רכל דל אברהם רבי הרבמכאן
 בשילהי מראמרי' דבריו עור וס"ע י לביתה עכשץ שצריכה כטה אלא לטהרות הצריכה שה בריקה בודקתאינה
 לך ואין . החיצון בבית רם יש אם וסרגשת ה רעת שנותנת לש כלו' מזו גדולה בריקה י אין שתכעה כיוןפירקין
 נקיים שבעה בנריקת בין טרוה בהפסק בין זבה רבדיקת שאומר טי ריש כתב ז"ל והוא . מתביעה יתר רהו כלבד'קה
 אלא הכעל מחמת לבעל הכדיקה עיקר שאין לפי המעלות בכריקת אלא בעלה לגבי כאן הקלו ולא וסרקין חורןבע"

 כלשון טכרעת שהרעת ובאטת רהו. כל בריקה אלא היריכוה לא ולפיכך בהן עסוקה שהיא הטהרות מעלתמחטת
 לוטר לי 'ש כאן דאף ועור , הטהרות עסק מסעלת קיל כרת א'סור שהוא בעלה שיהא אפשר רה.אך השניהזה

 דבעלטא ועוד לכיתה מהוטה שמא מחוך כלומר פש'עה חשש וכאן וסרקין חורין לברוק לה אומרים לישאלרבבאה
 ההפסקה רבדיקת ברבר הכריע דל והרממן קלי אלא תבדוק לא שמא חוששין לבעלה בדיקה מצריכה אתהאק

 רהו כל כבריקה עוטרת טהרה דחזקת השבעה בריקה אבל וסרקין חורין צריכה לטהרה מטומאה להעלותהשהיא
 למר בכולן או בסופה או בתחלה או פפירה ביסי בריקה טצריכה שאתה דכ'ון לרעת' מספיק אינו זה ונם .מג'

 בריקה טצריכה אתה אף טומאה בחזקת היא הרי כלל ברקה לא ואם סכילתין בשילהי ל'ה כראית ולמר ל'הכדא'ת
 אפ"לחורין לה חוש זיל טהרה שהפסיק אע"פ לה חושש אתה בדיקהאם הועילהזובחצי מדמהבכ'סשמטמאה

 חורין שיהו נותנת הרעת ואררבה המקוטות לשאר סצריך או;ה טה מפני וסדקין לחהיין חושש אתה אי ואסוסרק'ן
 נקראת אינה כחורין שלא בריקה שנקראת היא חורין בריקת רכל ועור הטעטיד'ן שהן טפני יותר בריקה צריכ'ןומרק'ן
 עצמה שתברוק טהו אשה הונא טרב אנא ר' מיניה רבעי רנרה קמא פירקא בשילהי וכרמשטע קינוח אלאבד'קה
 וסת שיעור ,הו א' וההניא ומת שיעור בהוך בד'קה לה טשכחת ומי א"ל חטאת בעלה את לחייב וסת שיעורכתוך
 בד'קה אלסא לבריקה ולא לקינוח שאמרו וסת הוי עד נכנם השמש ביי'את הסשקוף ביד שעוטדין ועד לשמשמשל
 הדעת וכן היא חורין בדיקת דאלמא בהו חניא שבעה בדיקת ואנן ק'נוח אלא בדיקה נקראת אינה וסדקין חוריןבלא

 . נק"ם 'ם' שבעה עליה 'ושבות כחררל טיפה דם רואות שאפ" עצטן על החטירו ראל יש בנות דרא א.ר .מכרעת
וטאימתי
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ציוי" 6ע6 יס6 סיוס "ק01 )ס )יסוק 3סיפס 16 גחה,"ס ס,,ס ארום דם שרואות אלא להן ה'א גרולה יזקנה %'רן 16) גנ)ו קי,סומק1ה

ה  =--י'יוייי:," ן=' 
 6'.,ן"ש! היס ,)6 ;צ י6 טיס ס'ס "י,: צ דם"ל למיסרא לאו חמא ובר ימי פיי . ככייו %שמימג4וטע,י2ג ]5הינ'"יש"

 קיט דלא לכולהו היא פששא מ'לתא דהא הכין 6ג'6 0!ת6 % פע60גא

 גסו-

 )גו נל6"ז )וגק גנפ ס'וכ מק;" ס;.רחס

ניוסי6מר':(,ט
 גץ5 1 0ג'סי:ש עיס ייג;" 2::"6 אלא לשטעתיה ץ2טרה טי וכראק נספרה

 וס" נספריה לא מעמא מא' בע' רקא הוא סןעטא ססירס גס'4 ל6 "מי !6טסי
 "עפק ווס מ0,0 6נ, ט ;סשק" ,וס גוגס י"שס

 ,%:'ן,:ש ם ל." "2,ת ""סוע"נ ככולו היום דסקצת וקיי"ל הוא'ל ככותאיאנן י.0ס וטס' ור' ועטמ6 אר!6
 סר06ס 5לש ק! "עגג %"ס 6% 0ע ש,0 %,1 צס ליה אעז יוסי דרב' טשמע רהא לטידקואיכא 6הר הסכר ו6"ר 1:ת'גמסוס

ץירי , 'ס ר.1, ימק,ת סספיס6הר
 בשני לקק

 רהם מעמא טפרש וקא שני פסח מלעשהז ופמורה אוכלת אינה רארטה כך ואחרשל,ק ספירס מססור סי6ן)געיס

 ככהי הים רסקצן לספרע מפירה סתרה ולא ול:ם'ממיא י"ן'דמכאז רגהבר :עסלשק:ן:!ק66"י
 ש ז ופר? י עףשר ליה ק ' פל..% 2%עש:!ייי%"סצצ

 דר' צלקה נט' ואנן כטלוהיום
צ ת ואחר דכת: טיום "ס שי רן%יוספי-ן ומעסא אטר לא באסצעיתה נסי אי ספירה בתחלת אבל סשרה בשף אלא אטר לאייס' ד116גס סקסו 1')ס,רסתיס
 הים במקצת נשרה מיוה ליה סלקא דלדעיה אלא טעשה אחר היא מחהרת נט' ולד;רן ססזס זר6ם 3פ'קז6מריק

 רבותינו ובתוסןת . ספירה סתרה חדא דאי אלא מררה לן סלקא ולרירן . דאטרן וכטעטא נ, י א,1
 דבבי טנדה גרו הספירה מבסוף ווום מגהת דתישק טש למ'מר לן רוה מפירה בחחלת דאררבה קשו ז'להצרפתים

 לה עולה בשפה לה עלה היום תחלת שאץ נדה ומה ק'ו רבא אמר התם ראמרי השנה דראש בפ'ק אטרינןהא
 וראעזי . בלושש הענין להם ונשאר בתהלתה עולה אחד ש'ום דין אינו בסופה לה עולה אחר שיום שנהבתחלהה
 בסהצ בין כהחלהו היום סוף ככולו בתחילתו טהור 'וט וטכית טמא ככולו בתחילתו מסא דמקצת  שתיץ ז'ללרמב"ן
 טון רספירה ובסוף בטוטאה טקצחו עבר דהא נכעא-'ה לא ספירה בתחלת זיבה של נקי ביס דןלכך בתחילרמבין

 * מתראי ולרידן סתרה לא חזיא דא' נמור טהור יוסי רלרבי אלא טריר ככולו הוא הרי בטריה היום מקצתשעבי

 והקש ששה דלסוף טהרחה לספירת הוא עולה נרה של ראשון דיום לפירושו ש' . סופרתו מטא נמי כולו אפילוולנרה
 דאטרעו שי מא' דא"כ דעת' לפ' ססיק ואינו י שכן כל לא מהור חציו לה עולה ממא כולו אפ" ק"ו והלכךמהורה
 כען נדולה זכה לעשותה יצמרף לא דיומא כפלגא לראות שהתחילה זכה תחילת דא"כ ועור סנדה השנה בראשרחם

 לעול6 היום שף רודא' ונ'ל . נדולה ז'בה לנרום מטש כמסא לעשוהו שיא כתחילתו סו% יהא טדור היוםרתחלת
 נהשכ *וע מריה ולא טוסאה לא טרס דהם החלת ץםוק אבל טדיה או םוטאה או גורם ועום בשתחלה חלתונת

לווות



 הבא יק חמשי שער שנתף צניר2 הבעז משמרת 50 ",צרנ,ת
 )ם עו!י סיוס 5ק!ת ס6'ן )יס וטס ק'ו רג6 6טר סמם 67עריק יוס גתעת ג%1 נין סמשיס  1ג4"א יי ג'141  יליייסי טיס (5'ט במקה איא"יוהנה
 )ס ט,)ס 56ו סיוס ס;ס ס,סרמו 3ו סר6תס ר6סת י,מסר.לי ס6,ן )פ, כו5 סע65 מסלי נמ, הטןה 7"כי'111י"( ,ק"י );י""' "ס" :ץ י' 'י:1ו 2צ::רי 3מ5ל0ס לם ע,)ם סי.יע' גטס )סטי )ס 6סור ססרי גנ1פס געוק )נ5ר' 75ס )ק"ס סכ(געס 5ס,' ג!! 5'ט"ו," .ס,;1 ך61ס 3,ן בכנר אי ~יך נק'בצ0י
 ינ'! סמחגר ,כטג ע"גסי6 יס גס~פס 3,ן גתמ,0ס ן גי ,ס.!;ך ניק'ו , יא.1 .נ.ח סענק )סס ,גס6ר גחחיתס )ס ע,)ס 6ה1 סיוס זק 6'טגט,סס נוס גת"!ת 4ס "וס גס,סס ל6  גקמ!קס )5 7נל סוס מי"ק ;;;ס זל .גו.קה .פהד.ים

 7" ס"ו)ני,1 צ::ש; ל%ו חימון
 ל%נ:ק מ געיייייססיף בין זבה וחילכך היום י אחרי נירךלהית

 יו,י '" ,ןיו,'..י'.1ת ','ן111ןי1,1 סקץ 5ג) ע;רס * טמ6ס הים מקצת מפירתה בסוף קטנה ביןגדולה ו5עו גת5)תס ,ס ג(ט)סנ7ס
 ן':ג'.מ; יו י": ן"'1 ייי ג" י, ,ך

 טגע ו6עי . גטרטנ וגהו ה!, כתיב כנדתה תריה ,מש דשבעת,קיוב(מןמא נ5, )גס: )עז, טמן )ויס 7גו ס,ס גס,פס 6,1נסמ,קס
 ג'1י6'5'ססעגך

 שיצ %1גפ% שף י והילכך שבעה מ8'ית במוף כנ!שא זגרס 6ס וזע עי)., גק ש גק0.סןס
 שפומרךז יס כזבה ר5ענה והש כתחילהוהיום : קינייס עמסס ע,1 "ו ;ט;יס46

 שיסי
 גנקי !טסטרי 4נ6 גו

 כורי ולבמל מריתו1 'נח אינו רבר שום נורם היום תחילת היהשלא
 ס"מ סהמ'ט יו 3סש 2 ק

 ר5סט 06 1)י'ון 6% ;קימ אלא בו שראתה מקצתו על סעכב ראתה שלא היום תחלת שאין זבה לתחילתוה"ה
 12'62'יסמנט! . בו כיוצא ולעשותו גורם שאינואדרבהםקצתוהגורםחשוביותרלנרוםאחריוהמקצת

 ססירמ 6':6 סיס עסיי "מ", שהשבעה מפני כלל עולה אינו בסוצ רואה בין היום בתחילת רואה בין הספירהובאטצע
 נחיגן,.ייי[ 5 6גי ]עס שהשנה לפי הוא מעמא מר"י נמי בר"ה ראמרי וק'ו . לכותא' ואפ" בע'נן לגמר' מרםנרך'ם
 ,חק5 נרה דהא הוא נמור ק'ו ולא הכל את אחריו לגרה- שנה חשוב שנורם אחד יום בסופהבין

 גסי
 ג6ט!ט מנ! ססיס

2 אע"פ דנדה סשום אלא בשנה משא"נ כראמרן מ';אא תליא מעמא בסופה להכשעולה  שיזהי%%ס 
 ~,ר ג',מי 6י5 :י)מ6 היי6 אינו 'ום של הראשון המקצת שאי! ולפי . בתחילתה עולה נן אפילו בסופה לה עולהשאין
 ש ייויויו1ינרבן: סן' : כננר2ג::ג עומר גהים רבר שום בס1פה ולא בתחלרטה דאין מ בשנה אףגורם

 ת5י)ת )ייר ס;5 )6 6ט טס שש כל פולטת שהאשה לש נקים שבעה זו מונה מאימתי לרקרק יש כתם ומצאהששמשה
 ס!טס 2 : ט, אי2,י6ב2 ולממא למתור כרואה ה'א אם ש"ז פולטת לחגךר ויש ר"ע בפ'שבת ובריי' שימושה משע'עונוז

 '),5 ססיר ט"מ 5נל 1' יט:ין וס בר שטואל רב ט'ניה בעא דופן י%א ב% גרסינן . טותרת שא'נה בקרי כנונעת אובמשהו
 5הו טם יס:ס :טו !%: ט'יס ולממא במשהו ולטמא לסתור נ"מ לסאי הויא נוגעת או הויא רואה ש"ז פולטת טאבייביזנא

 ?:: זני' 2 ::ך4: טנעת ולר'"ט הויא רואה לרבנן מתנק;א ליה שמיע אי נפשך מה עלה ואסרינן ככחוץבפנים
 קס טגס גסה,הס סקס טה!ה זבה ת-ל מניין זבה נדה אלא לי אין כבחוץ בפנים שמטמאה טלטד בבשרה רתניאהויא

 נז'מ3יסן('12: 2:)י:ג6 טומאתו שתצא ער מממא אינו בועלה סה כנועלה ריה אומר ר"ש יהיה ת'ל מנין ש.זפולטת
 )כ'ות גמחס 5מו תס יטוז נוגעה מסתברא מתנ" ליה שמ"ג לא א' להוין טומא' שתצא ער מטמא' אעה היא אףלחוץ
 5גונ סיס6 צ6 דט ס" ש,נ טיבעיא קא כי ליה מיבעיא קא לא דרכנן ואליבא מתניתא ליה שסיע לעולס ואמרינןהויא

 : ג'"י'י" ולמסא לסתור 4ה סיבעש קא כ' ליה מיכשא קא לא כבהוץ בפנים ולמסא דר"ש אל'באל'ה

 א"ל לש דילמא או הויזו רואה במשהו ולטטא למתור אבל ככחוץ בפנים לממא ככועלה ד'ה ר"ש קאמר כיבמשהו
 א"ל דאבת לקמיה אתא הרר הויא רואה א"ל יוסף לרב שחלקק אתיז1 הוי רואה א"ל לרבה שייליה א;א הויאנוגעת
 . הויא רואה במשרו ולטמא לסתהי אבל כפנים מלממא אלא ר"ש אמר לא ע"כ י אמרו ושפיר מפ' דהדר'ברוקה
 הויא נונעת ד'למא או וסתרה הויא רואה כז'בה לסתה- טהו זרע שכבת צלטה חמא ב"ר רמ' בעי הכוהחם בנותובפ'
 שלא רחמנא אמר מהרהו סתר היכי גופיה זב ולמעסד ביניהן מפסקת מוסאה תהא שלא לכולן אחר אהר רחטנאאמר תמרי ואחר אחד יום תסתור כבועלה דיה שבעה תסתור כמה רמתרה נמי נהי  שבישתא חורפא לפום א"ר סתרהולא
 ליה מדאקל שבישתא חורפא לפום אמר דרבא אע'ג ביניהן ספסקת מוסאה תהא שרא נסי הכא ביניהן מפסקתתהא
 יוסף ורב רבא לקה וכרפשטו הרא ררואה הלכתא מיניה,והכין קכלה שזם ליה ושת'ק סתר היכי גופיה זב חמא בררמ'
 במשהו ולטמא לסתור שמעק לרבי אפי דאלמא לך קאמרו שפיר וא"ל ביה הרר נטי ואבח בתנא בר שטואללרב
 ער לספה- סתחלת אינה ראתה ואח"כ ששמשה דאשה רו;ומפות בעל ז'ל הזקן יצחק רבינו כתכ ולפיכך הויארואה

 להתחיל "לה שא.א .נמצא בעינן שלימוה עוטת דשש ר"ע בפרק דאמדו כחכמ" רקייל שלימות עונוה שששתמתין
 כתב ול יעקב רכינו אבל חם'שה 'ום ומונה בטהרה שתפסיק צריכה רב';ף ליום לשימושה חמשה יום ערבמפירתה

 בעלסא קרי אבל המפלת בר'פ שסחזר הא שבא יכה צחצוחי משום דזכ זרע בשכבת אלא אלו דברים נאמרודלא
 משטע רופן יוצא רפרק רבההטו עליו הקשו ובתום' . ה כביע ודהה מגע סשום אלא רואה משום הוי לא בבועלהאפילו
 לסתחי אבל כבחוץ בפנים לטמא אלא כבועלת ייה אמד לא נסי ר"ש ואפ" כבועלה דיה ביה אטרינן לאדלרבנן
 ע-'ש דרבנן פלוגתא עלה מייתינן דהא הוא מענעו הלמר דכר ובאסת . הויא ורואה מבועלה עריפא במשהוולטמא

 לא וההוא הערב עד וממאו במים ורחצו שמעק דר' עליה אקערנן דהא הש בעלטא זרע שכבה בפולטתופלוגתייהו
 לבעלה הא בלבד למהרות אלא טחרת צלמת אמרו שלא כתב בתשוכה ז'ל והר'א . הוא דוקא אשה עם ששככבזב

אינה



 51 כו הנשים והמפירה הבדהקהבדיניבטע

 אלסא מבלה לא כאלו הבית את כברה ואח'כ וטבלה וירדה דבר פירקא בההוא סראטריק ראיה והביא , סארתאינה
 אעה רשוג מוערה מבילה קורם הביח את כברה אם נורמת שאיננה וטלמת שהר אינו ערם שאינו םוחרהגורם
 מובלת וסת לישראל שנשאת כהן בת דתנן והיינו . פולטת אוטר ריש דתניא ועוד . ועילה סותרת אינה לבעלהמומאה
 רבי עשאה קמנה גגי ב'ש ונפרק . לערנ נתרוסה ואוכלת אסור חכמים אטרו אנל תטהר סעשה ואת- תטהרואהר
 ושכלת וטוכלת מחיקו ועומרת כחצר עמו כטטילת אלישר דשטא חשש ל% אי דאלמא הספק לידי הבא שלא כןלעשות
 בשהטבילוה דוקא להעםידה סברא ואין . לערב בתרומה חוששת ואינה והולכת משטשת תשס'ש לאחר דםתראה
 החם דאסרינן הא לך קשט! ואי י כלל נתהפכה ולא במטה על אלא התירה דלא לומר מברא ואין זרע שכבתלפליטת
 לה סני ערב במוטאת  רמשסשת לםיטרא דופן יוצא בפרק וכפרק . תשטיש לאחר כלל בסטה ואפי' חתהפך שלאמנת

 איא לאטל אסורה ימים שלשה כל משכשות רבא והאסר ואין . תשטש וחר ב';שרע טו;ה נכי אמרינן נכיהמפלת
 במטה בשהטבילוה דרבא רהא אסיקנא . תפלוט שלא לה רוב שרי וטיוי תתרשך ולא תלך ולא השטש לפרשנראה
 אקרא ורבא שלשה כל תפלומ שלא לה אפשר דא' וטתהפכת סותרת פליטתה אין פפירה נסר רלאחר בזו תירץ ז'ל 'ונהר'
 בטטה בטובלת הערב עד וממאו בטים ורחצו כתיב וכי קאי דאטז לכ"ש אף מותר אינו נרה ודם כטלו היום רסקצתכיע
 את סנכדת או יפה דטקנחת איתא ואס . סתהפכת 41צנה קרי כ"ש סגילהין בקילה' כדאיתא עשר באחד שיטורליה
 בטטה במובלת לה וטוקי דחיק אטאי פולטת אעה שוב הבית אלא אינו זרע שכבת סתקית ועיקר מהרה אחר סיתרשאיע
 ותיוץ - הבית את וסכברת בסקטשת לוקמה מתהפכת ואינה יסחור לא שוב נקיים שספרה ואחר נקייס סקרו דלאסשוס
 ט.;שה עשיטז שום בלא דקרא ליה דמשסע ו"ל יצחק רבינו דאסר 'ום' וכרגי נטי דם אפי' דא"כ לעיין ויש - זרעהשכבה
 שין בכל לאוקוטה בש כתיב סתפא דקרא וכסתברא . ס'ירי בשני עליה וזרקו ששחטו יום שוסרת נני שני נפסת1:גין
 וטבלה ברנליה שהלכה אלא הבית את כברה בשלא ואפי' יראת ז'ל הגאונים רבות'נו ופברת . לעיל וכרכהיבנאשלה
 ראיה והני4ו שדיתיה, ראזלא דכהד' צלמת אינה שונ אלפסי הרב 31ם הענין לרמכור הששו שלא ז'ל רייאכרברי
 י במטה ה בשרנוביל, עסקינן בטאי רבא התס מראסרינן אב'ד ר שדגרי כתב ז'ל והרסב"ן . בהלכות כתכו לאז'ל
 וטבלה נכרעה: איהי דאזלה רגא קאכר דכי סכלל ואקשען שיש אלא שתר אינו נורם שאימ שכל במעסן סכרהץץ היי'ל

 אינה רטוכ כוליה שדהזיה כלומר שריתקה דאזלא בהדי עורין לש דבריה תורה נתנה שלא ולוסר לחלוק הריןלבעל
 שלטת אינה שוב טתרה ברגלי' הסריכת אף אלטא . שלמת ראיה מכל דנקי7 לבעלה סותרת למהרות שסותרתוכיון

 חחשינן הכי אי סיניה אישתייר דילמא וכ"ת הומר רהרר חעע,נ ונים תטהר ואחר דכתיב דייקינן נסי וקראי בינןדטומאה
 להכי ניחוש דאנן למימרא לאו להה מיבעי נשתייר שסא לביתה בשביעי שמההיה יש זו מדה ולפי לה תקחהשטיני
 אלמא שדית'ה דאזלא בהדי להרפו דאסרינן כ'ון דאדרבה דפולמת זה דצא השם סן שלא ומל . שפרת עד'יןונשמיני
 רחיוו בררך אטר רקא וכית והאי דטעתא ר1שטא היא הכין פולמת תורה אמרה רהוה לה דחשב משום בזובהשסותרת
 דרכה סשרקק טיתרצא לא הכין הימא דאפילו ולוטר קאסר בלבד דלטהרות שסעינן סטילא תקילכה זרע שכבתכרואה
 דאזלא רכל קם"תא לסברא הדרלן בהכע סטערצא דלא וכיון שהיא לוסר  כשתטצא אף לכעלה אכל שמותרת היאשמרמת
 . דנסרא סכרא היא דהיא כלל אישתייר לא בכיעא ולא בעלה על אורט: לאסור לנו אק באשה לונןכרואה
 בטהלכת לקרא רנה אוקטיה לא דלהכ' כתכ ו"ל והרמב"ן דהש לאורית' שכקה אלא לשיעורין רבריה הורהשנתנה
 חמן נגיעת  משום ל,ה תיפוק דא.כ הכית את בכבבדת ש דא'כ הכי דייקי דקראי מריא דקאטר נט' והא . נפשהמוקטה
 טוטאת דטסאה גהה?כה ולא בסטה בטובלה 4וקמ'ה להכי טפרת ש-יין ובשמיני לביתה בשניעי שמהורה יש זו מרהלש
 ימש שלשה כל וטתהפכת משסשת הכהוב מנזרת ערנ מותרת אלסא כתוב המהר אחר קרא דהא באסת היאכן
 ומהלכת פולמת משום אלא הכתוב מגזירת ולא . טפאה אלא לישמש אסרה ולא תורה דבר המבילה מ;שה אחרהיא
 דוען טקואתה דסס' וההוא . שדהזיה דאזלא דבהדי טהרה קרא' אלמא - קרבנה להביא ותאסר תפלומ שמאסשום
 תפתר ' מבלה לא כאילו הניז את ככדה ואח"כ טבלה למחר קרבנה להביא בשיכולה אלא לטיטר אמדי מינדלאו
 וכבדה . מהורה הגית את ככדה אם ואעפ"כ הלכה בשלא ואפ" הטבילה מלטה אחר לביתה איסרה אתה נטצאשא"כ
 ומט . כולו נתכבר דסתמא נק' לשון טפרשים יש הב'ת את אוכרת נסצאת א2"ה לפולטה הכתוב חשש שלאתאטר
 לכבד שוחה שהיה שבשעה ממש הב'ת כיבוך טפרשים פילטת דהא שהתרתה אחר במטה להתהפך ואפי'להלך

 סקואתע רססכת ההיא א"נ הגל את פולמת ירכותיה ומרחבת את ולכנד ברנליה להלך אוסרה כשאתה ג'שכש"קהפכת
 די;כירוהו הרחם ב'ר; וכותל' ההיצון בב,ת דפלטתו בשהלכה מתהפכת בשאינה כרהיך על לקרא לו אומרין ואיןהבית
 אלא זרעה דשכנת נניעה ט'טום לטהרות כיבוד צריכה ומש.ה דורחצו קרא וטוקי דחיק נמי דרבא וא;'ג . כתיבחבטטה
 דסגע ראשון אלא בפנים ולטמא לראיה פולמת ד'ן לה דל,ת להא דמיא לא במטה והטב'4ה סתהפכת בשאינהבמים
 : הוי שכבתזרע ' בדאתרמ'ולא אלא רחטנא להו שרא מישרא לאדהתם

 שהתירה כאן אבלנתהפכה
 לכתחיל"

 דץ,1~1?11ן*ןף מעווה אחר לשמש
 יץט ',שע' דקרא תתהפך שלא בתנא' אלא התירה דלא משט;לא

 . טי:ו ם י צעע :שבי , וי 1 י ~קיהםתמאקאסרוקראדכתיכוביוםהשמיניתקחבשלאשסשה
 אין בין דם בץרואה היולרתמסאהכנדה רזדרזץ ו4ננך נפש נעל ום'ם . כנ"ל במטה והטבילוה במשטשת נמיא'

 ימם שבעת וממאה זכר ביולרת נאמר רואה עצמה ק.נחה אס ומיהו . ז"ל יצחק רבימ כדברי לעצפויחוש
 שמעיש וטטאה נקבה בילרת ונאפר . דוחה נדת כיטי לאחר ותפלומ סמ3ו נשאר שסא חוששת אינה  שוב טהיפה
 נפליבד'א הפילה בין חי ולר ילדה בין הפרש אינהןכנדתהואין ושוב רגל את פלטה הנית את נבדה אמ וכןט7ן
 שלא כל אבל נשסה לברית וראף שרתו שנגסרה בנפל י ששסשה האשה שס'ני פרק פקואות בטסכת דהנן ותחוש

עמרה



 הבוז ברק ששי שו שבניעי ננ"וז חכקת טשטרת פ5 אקצו84
 : טורו רם על תשכת תליה הששי השער טוהר דם על והיושבת היולדת הלממי דלשער הע"מיהשער

 ימ4: רם פמ: ים 06 ממ:ם סמסלס . גפ.-צתסלס ,זנן יגותג אסר ; ו:ו' "ווקס 65"1 5סי ג":י.ה 1צ6 גל " לר71%%'צ::

 י "'" ' מ"5ש בנז41ש "ינננהועז".::ג:1:] טבויל"י'" ',מק,,,.,,י':,'1','
 י6"גםגיש5טפסיריןטמ %עימ6בסכרין לא בץ שבועיש וכל שכעה כל ראתה בק לביתה יטהורה י"ק:יעס,'2ך:

הן,י,1,,
 ,ךי,..י"י
פ ,,.(,י.1 ך". ,ן11,ןיי(." ,ןי י, י.י.
 יכ( גים צי.1.5סי(י:םייג4".%

ש'י.", ן ::ימיגה1צן . שיששי ער עוברא חעמר לא שיננא יהורה לרב שטואל ליה וכראטר ט5 מ:ג ירנ1 ר,סשע מאי.יגי טרוה ימ ל'תן ובטןרתןשלא צשול החסיךיג:כוןכסיכין
 ,:וי1י

 1,:'11"':" יי::יי:נ:לז י' "ויי,.:,ן. "'ןן,ו'1.'יי
 י-יקך4%

%יןןת6.מי:מיןס',קמן סרברי אפ" ולא תורה רבי לירה טםאה אכע שאץ רולדות בסר"ח 'ירת ל"ת

 (י,,11,,ייי.יי-ן,
 שעמשש :ין:ן:כךי: ;הנ,ייל'"עוי,1

 כסשלת נרה וטשום ולר סשום לחוטרו אותו סטילין שתראה רם כ"וכל טרור רס לה נחזנין שאין כ* יקגינייי

 . הטפלה בפרק יתנן . התורה רין על ער"ן בו שנוהנין מקוטות שיש לפי טהר רם על 'ושבת ד'ן לפרשואיצטרע-
 רהכא קאמר לירה טטאה ולאו טסאה כך וכין כר כין רי'א טהורה לאו ואם טטאה רם עטה יש אם חתיכההספלת
 ואוקיטנא פליגי נרה בטוטאת אלא ולר טשום לה חוששין אין עצם כו שאין וכל עסק'נן עצם בה שאיןבחתיכה
 נכה על כלוטר החתיכה עם יוצא דם אין אם ולפיכך אששר סבר' ורבנן רם בלא הקבר לפחירוז בשאיפשרפלוגת"הו

 ולפיכך חתיכה ונעשה נק-ש רם שאין לפ' דם סשום לה חוששין אין עיסה רחתיכה נדה טשום אף טסאהאינה
 סכר יהודה ור' . דם בלא לו איפשר הקכר פת.חת סשום וא' . לה חוששין אין רטים מנ' ארבע של חתיכה היתהאפ"
 טסאה מהור ומצאה וברקה יבשתא לידה שהיתה ואע"פ נרו; טשום טטאה ולפיכך דם כלא הקכר לפתיחתא.א
 ברקקות של רובן חכטים לגבי יחיר יהורה רר' ואע'ג ירודה כרכ' בהא וקף'ל נאברה טקוטו וטחסת ראתהדודא'
 כווח.ה פסק הוא ובתרא דאסורא ררבא סשום יהושע ור' יהורה כר' קי"ל ואפ'ה יהושע סרר' לבר אזלןכרבנן

 קסכר נקיים. ז' שתשב צריכה הפילה ולשליש' שנים קשתה וררש טר לשסואל רבא ארבריה ת'נוקת. בפרקוכראסר"
 אליעזר ור' דרבנן בפלונתא הטפ1ת רבר"פ קסא שמעתין רבשילהי ואעצ רם בלא הקכר לפת.חת וא'א לנפל קוש'אין

 ובמקו' מהורה ואשה כחתיכה רם לראות אשה של דרכה אין ואמר רבא פריש רם שמלאה אעצ חתיהבהמפלת
 הקבר לפחה"ת ראששר טרוורה אשה חה.בה דהמפלת ס"ל הכץ דרבא סשמע ההה ולכאורה טיפ"גי קא מטאמקומו
 דרבא עצסו וכל אדרב' ררבא לן תיקשי לא דא' ס"ל לא וליה ספרש רקא הוא פלוגתייהו ררכא היא לא . דםבלא
 רואה אשה ראין לרירן סינה ונפקא בשרה דרך ששא ער בבשרה רדרשינן כחתוה דם רואה אשה אין רלכ'עלוסר
 של שסונים בתוך הפילה גסרא כפרה טחוסרי ד' פרק בכריתות דתניא הא ל' קשיא ומיהו . לכ"ע בשפופרתרם

 ארבעים ביום לה טתרץ ררבא אשי וא"ר לנקכה שמונים וביום לזכר ארכעים ביום ע*ה וזורקין שוחטין יולרתנקכה
 ואקשינן ואחר שטונים ולנקבה ואחר ארבע'ם לזכר ראמר היא ישמעאל ור' הנקבה לצורת שמונים הזכרו'וםלצורת
 דתימא מהו ופרק'נן לם'טרא סא' המ אי ואקש.נן יבשתא בלירה ופריק נרה טשום היא דטטאה ל' ת.פוק סיףסוף
 הקבר לפתקקח ראששר הנמ' לבעלי להו רפששא סהתם לכאהיה סשסע אלמא קם"ל רם בלא הקבר לפתיחתא'א
 לפתיחת ראיפשר נרה טטא לאו יבשתא בלירה לרבא אלסא . הכין לה מפר' ררבא אשי רב סדאסר ועור . דםבלא

הקכר



 "1 3" 53 כ1 הנשים מתהר דמ על יה2בת בדיניבטע
 מגי קד'א אי תבדק פר"2נא ורבנן תבדק להריא התס המקשה דהא לומר ל' יש . דם בלאהקבר

 יי א
 י"סשניה לרם יש הואיל לירה טמאה 1.קיפוף לבר"תא וא סרסוקסת קאטר הכי למימרא סא' הכיאי

 יהם .ש בי ה בקיאינן לא והשתא . אדם כשל לסתות הקכר לפת.חת איפשר תנא הא' אלסא יבשתאבלידה
 דמי לא אי דסי א' קיי"ל ולא נצורות ואי לה תנ'וו הכי להוז ראית תנאי טן וחר מל דםבלא

 :2:ימ4-

 :ם
 :נ:ש ::ךוגן דגים כסין הפילה אפ"לו לכולן חוששת קם"ל גופה היא ופריק לסימרא סאי פששא לדיריההכ'

 פ'ךו: סמייעג:ג ועוף חיה בהסה כטין נטי וא' ושרצים לה דמתרץ נמי והכא דם בלא הקכר לפתיחתדאטשר
 נ*מי שש :וץ.1 תשכ גכה ואם לזכר תשב זבר אם דברץתא תרצתא אלא ס"ל דלריריה למ'סר לאורגין

 גן:עגעיג:מ: הצר טן אחת ובירך אחת בעין נברא שערה כמין קליפה כסין רלפלת התם תנן , כנ'ל ס"ללא
 ג:ים גיהן[ ךי טהורה אטו באמצע לירה טטאה אטו נימוחו אם למם תטיר אדומים יבחושין כם'ן עפרוכסין
 ט ין "% .. ישיה הצר מן איפכא גרש ז'ל ורש" . לירה שהפילה סעוברת אפילו כלוטר טהורה לאו ואםטטאה

 :ג:":נך;":ך טטאה אמו באמצע לירה טהורה אטו ובהא כלל ל'רהואינהחוששתלהן טמאה אינה אלוכטין
 לידה. אלא נרה משום אפ" טטאה שאינה מורה יהורה ר'אפ"

 2נ 2ך:ךע:ן חוששת בזו ובין כזו כין והילכך *
קאצ  "צ פ:"ף;::::'ו רבא אמר , לנרה אף ויושבח לולר הקבר פח'חת דאין סשום וטעמא רם עמהם 

 ואמו 4לי דיששו שזה כלו' לירה טמאה אמו נקוב ושטו בשער בארוכה כן כתבתי וככר כאלו קטניםלרברים

 ~ט: וה :י:,ג:ה נ'קכ שמא אלא נשמה 4ברת היה ו'או' אם ושרצים וחגכיס דגים כסין הספלת . הרמיםטראות

 עגנוג:2: ג:: מע'קרא שראוי וכל ס~כן לאחר ושמו בהמה כמין המפלת . טחרה לאו ואמ טמאה רס עמהסיש
 "יע נס' וא' ל.יה טמאה אמו נשטה לבר'ת ואם לזכי תשב זכר אם מהורין כין טמאין בין ועוףחיה

מ  ש'"י תיג 
 גן ל יגיר "' יע'ו תולדהו סתח,לת זה והר מה-לתה ניקכ אדם סצורת בו שאין כל וחכ.א מ רר לנקכה תשכלנקכה

 ! :ו:ך%:גאןצמגס היא ראוי כר:ק היה אינה וטרשה ט-פה רב אמר מאיר רר' ט בנמ'ט עלה ואמרען . ולראינו
 :י"ן";"רי::: טעט פחות לייות יראו' טשמה לכי'ת רבי כארס יצייה בהן ונאמיה הואיל שסואל אטר"הורה
 צ-:ביה' :ויי:_ג: נכיא שלא כ,סי אטים וושטו . סינ-ח והניא . אדס כשל לפניהס הולמן זעיניהן הואיל אסרינאי
 אישה,ה אמי:ד י"שי ל'רה טהורה אמו חציהישט אלא לו וחיה כהמה כם'ן המפלת צדוק בר' אלעזר רב'אסר

 מן::ג: נו51 :גטי ת'ר י נשטה לברת ראוי זה שאין לפי תכרק ובעופות ולר אינו חכמים לרברי ולר ר'טלרברי
 ן: שן'ש.מ :גךג לירה טסאה אטו אין אטים עף המפלח כיוסר מ לר תכרק לאו תברק טא. בנמ' עלהואסרינן
 ::" סן"מ' וךנטימן כל רב' אמר אטום וא'זי-ינות אסר ' 4א עופות איזשאר וקעופא קריא דאסרבתטיה
 י::ן :ת :ן: אומר ינאי ר' ארכובה עי אוסר זכאי ר' דר'מ ע*ה נחלקו רלא כלוסי . יא עופתת שאראין

 י:י:גגש:% 4ג בן יומ ר' משום 'וחנן ר' לנקומו ער וקיפיה בקרא אכל וחיה בכהמה עופותא'נ בשאראלא
 יל ::: א'ר . טכורו מקוס עד אוטר יהוי2ע כשן לוסהות להם ויש היאיל וחיה טבהמה ום'ש .לא

 ה-

 " י:
 שגתש עי.1 העת מלמעלה אבל למעלה טימטה פפא מוד'ם הכל רכ אמר אבא בר ירמיה רב אמר ,ארם

 ה:גג ג"יג :2 אמר ג'רל ראמררב משהו אפ" למטה ויא היש ופניו ארם גיפו . אדם ארם ופניו ת'שבנופו
 :י%יג'ש:ךט:קך אמו אטומה שגלגולתו המפלת יוחנן ר' כבהסה אחת בע'ן ונביא ארם שפניו אלא נחלקו לאכ,ם
 ס0זן 1.וה טאה ח אפקותא כמין הספלת רב אמד . טהורה צורת סקצת כו שיש כל כלומר ארם טצורת אומרשר'ס

 מתה: תינה יה יי המפלת שתסר טהורה אמו דר'ק,א ער ולר א'נו כלומר צורת כ4 אומי'ם וחכמ'ם .ארם

 ::יבשנ-הה אמו אוסר יוחנן ר' ממוכמס'ן שפניו ורבנן לחומרא רר"מ רמהנ" וכפיטטה . אדם צורתושתהא
 א, 1ן

 ::ן":ג:ךש:המ טהורה אמר לק'ש וריש לידה טטאה שר,ס א'פכא ורהנ" ירמה לרב רבנן לו אמח .לקולא
 סצורת ותכ'א צורתאומרכל

 אמ-

 ,1עף מ"נן "' ":י פלינ' לא ?ע מטוסמס'ן פנ'ו ל'רה י תנ'א תניא א' "הו
 .'ות' י."זה י.:" פירוש טוהוח בשפניו פליגי כ' דטסאה ופניו נופו בשכל הוא התם לחומרא ר'ט דבסתנ"ואע'נ
 '"במיייךן'.ה ישמא נכרת צורתו בולטואין הוטמה שאינו 'צירה בהו וכת'ב והוא'ל . סתקיים כטינו לפ'שישת"ט
 אטר לקיש וריש טהורה אמי אסר יוחנן ר' איתמר והכין אכל ארם כיטל לפנ.הם הולכין ועיניהם הואיל א'נכארם
 ראו' אינו טוהוה רפניו יוחנן כר' וקיימא טמאה אמו לקולא בהא רמ אחר מין ופניו אחר טין דגופוהכא
 לקסיה אהו כי לקראתא נפ.ק חייא ר' בני . נ'2מה לברת ורבנן . ארם פני פניו צורת כל אא"כ ולר שאינואסר
 פניו לו אמרו ל'רכם בא מעשה כלום להו אטר דאבוהו שאם ארם צורת מקצת אחר אלא הולך רי_ל איןסנרי
 לחומרא דעהייהו מא' להם אמר וטסאינו לפניו בא טוחות פניו צורת מקצת אם אב4 כלוס לאו ת'ש ופנ.1 גופוכ4
 צא' טוהר 'מי לה 'הבי רקא הוא קולא ליר' ראתי הומרא בו שאין כל כסתנ" דקתני והינו . ולר זה הרי ארםפני

 ב' לה שיש בריה הספלת א'תמר . שטמאתם מה וטהרו מקצת אהר אלא הולך הכל אין כלו' ולד אינו אדםטצורת
 בכהמה ולר אינו באשה רב אמר שדראוה ושני גנין לחומרא ור"ס 4קולא רבנן ת.ש במלו והילכך אדםצורת

 מותר בבהמה ולר באשה אמר ושסואל באבילה אמור וקה"ל לקולא ורמ לחוטרא רבנן אדם פמ פניוובמקצה
 ראש ברית הטפלת באכילה.תניהנאקמהדיב'כול צורת בסקצת מורו ררבנן ומ'סכיון .כתרוייהוכרכק

 טמאה אמו תהא חתק- שא'נו נופו ובר'ת חתוך שא'נו עופות כמ'ן המפית דתר נט' צרוק בר' אלעזר ור'ארם
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 ריש אסר * ק-ושע כר' ריכה ואין היר אינו וחכ'א ולר וכיום זכר ףלדה תזרק כי אשה ת'ל ירה ןי לי 1%,ט

 א"ל טחלור4ע בצלול אטר לוי בן יהושע ר' ולד אינו הכל ראויץ שאינן אלי לאפוקי * נשסה לבריז ה'ה יי :י:ג2ן דברי כצלול אבל בעכור סח*רו! הושעיו ר' סשוס למיש שראוי מי ערלרמ בשר יבול ,קשב(.ני שסהטה לגגהנהו1וה
 בר' ישסעאל רבי הא רבי הא לרב שלסא בר חענא רב נכץ שני נמי בה ום'ש א"ל נשמה לכרשז תפ.יב:בןמוטי

 הא הושעשו ר' הא חיננא בר יהושע ר' הא רבנן הא יוסי סבר אבא כר דמיה רב * שדראית ישתי :ן2:גליע:ם
 שאמאוםראחת א"ל לקה סבירא כסאן לוימר בן קקושע ר' להחמיר כשסואל כלי עובדא למעבד ויש וגי אוהס!לתיר
 מההוא לבר בנהרדעא שפירא דט לא מעולם אמר רשי שי לה קקכת דקא הוא קלא ל"-י דאתי יטי"י:2:י.::ק'מ רכ אתא דכ' לטעמוה שסואל ואזרא 4וששת זו ואחת זו חומרא לחומרא דעתד םאי הונא רב אי ג %"""י

 חוט וסתחליה שסואל דסר לקטיה דאתא חד שפק-א טדועכירםק"נרבדקיי"להלכתאכרב:ךש"ע"
 אוזא אם אמר גשא מאיך וחזחה גשא סהא' השערה ורבץ לחימרא בץ לקולא ן ב %ר ב2 ג2ן 2מ2מ:ך
 כשמאל בהא "יייל השנו * האי כוליה זיג הוה לא הוא דולר רייט דכתביני הני כל מו-ו * היכתא  ש1ן הוויוט,י.ס

 כין לחומרא בץ לקולא בין באימורא כרב יקיי"ל ראעינ דלא אנן אבל מפי דבקאי דגמרא לרינא ע:!4ןף"שגי"
 מעולסשפירא רכו 4לא עובדא שסואל כה דעכד זל רטוחא סר(צת אסכיבו בקיאק:ך'נמו"ממושבמ

 אכל חוששת לחוש ודוקא רב דמעשה מיי"ל בנרודעא לו בשיש אפ" לירה טסאה אסו דננ'/',ו :ן ,ק: ,ג.יה::הע
 הקק ואפ" שישעו ער לה 'הבינן לא טורי ש' טסתברא נם' שדראות ב גבץ ב' ש= שי ייו,"

 זו אחת שמואל אמר והא ואקשינן . שישעיר ער עובדא לחוסרא לטסא ה-צו נכק שמ יו ובשיש ימעג::ךיי תעבי לא שיננא יהודה לרב שמואל ליה וכראסר סרוקם מוחחע בפניו דהא לחומרא לה דמטטען : 2-.ן ג::: שפץ-
 41 מיפרשא לרורי שמואל בר רסי אמר חוששת זו ואחת הונא ורב לכניו חיא ר' להו אטר ילא :2: ,,::ן:נ
 ההבינן לא טוהר ים' חוששת לחוש שמואל רמר סינטה דלא משום אלא שיטהרו ירמיה לרנ: שהש.'א~יו יאי.וה
 והי ש"טעו- עד לה לא האינא ואנן . טהר שי לו-י 4יע גל ש:וילי

::א שאינו אעיפ חוששין לעולם
 תנן . סספק נקבה כיולרת שבחע"ם ויושבת טרוקם וכדבעינן זלרת לשום מהר 'מי ,הבינן של ששי נשמ

 סנרל פ" * ולנקבה מכר תשב של"ו או סנדל הטפלת לה ומטסינן למיחש ליכא הלכך למכתב נש1.א נו.א ווש1'א
 האחרק העוכר וסתעברת וחו"-ת מעוברת כשהאשה שבועלי! במקום ורא' ומקהו * לחומר' טהיהה ט!חפשח"

 חהיבה כטין אותו ועושה צורתו ושחת ריאשון את דוחק הנך בכל דאורייזא כרינא טרי דם על ?1:ךיי::2י
 אהי פשא4 נ"--*4י:יגו שאץ אמרו ולפיכך ורצפו שני בא הרי ולר שההה ואע"פ דלמא נזרה ליה טמאה אמו אץ דאמרו :מ:נמנ:ע2זן

 יק-
 בגמרא ואטריק * עמו כרוך תצא ולעולם זלד כלא  סנדל טדו* יטי לה יהבית דקא מילא

 טלר ניק שרמנדל לומר הולרות את טריתם ינא' ר' להם היה אם לולר חוששת אינה גנינימ מג תע: ו"מהשיעת אםר שאי~לוצורתפנש רסנדל לםרי במשו ר"נא' ביסי סים מלא דם מלא שפק- הטפלת ו!נו קיי1 נק.גה.4ה
 דנ למנדל דוטה סנדל וכדתניא פנים צורת לו שאין אע'פ עלה ואסר" * ולנקבה לזכר תשב סרוקם ע ישמ %יכ::ש

 תני הא לו אסרו שנרצף אלא היה ולד סתחלהו ש של ולא סים סלא דם סלא בקלמא בני ,ג:%(1ן::
 א'ר ביבי פנש,אמ,- צורת צרה- סנדל אמרו רבותינו משס ולר שסא וו"חוש גנינים סלא א* כ4 שיעה ל!נ.נקבה

 כלומר את משנה נשנת נחונא ר' של מעדותו יוחק אעזא ואם תנן סלא א'ר . ונימוח דדה .4 י-יר21%1ינ'ק-
 ושה כנסרא שאלו עוד * כוותקה קייי ולא ריא קקיאה נוונים % בא"א ר"ס ט' אוזמר דא"טוחי -:"1: י,224:
 מאי כלומר * ולר עסו שאין סנרל אץ והלא םנדל הזכירו קא' ווה גוונא בחד ט4ה יא,א תנז י.ליי;בגגה
 דטסאה לי ת'פומ לאו אם הוא ולר אם מסנדל לו נפמא כדרבאואפ" מלאטמאה ו,קלכראמאינו החסח שק'"תקירם
 ז'מק 'בן:2"

 נקבה דאתילרא אי ופרקינן . דעמיה ולר סשום לק-ה אחד כגוון הכל שאין נוונים קאי 4' חסר ש
 הב"ג מיי מינה נפקא * דהתם כ,מך נמי המ בהרה ורב דרבא אדא בך מתנה כרב טסאה הלמן נקבה אסוע

 אלא מטסא לא ולר משום דאי כרויה זכר דאחיליד ואיתא חדא אסר וסר הדא אמר מר אלא פליג' לאטתנה
 דדלמא שבוע"ם סנדל מחסת לה טטסיק השתא שבעה בדא בקיאיק דלא השתא אק והילכך * להא ואיתאלהא
 נקבה איתילר' ואפי . ולנקכה ו,כר ותשב היא נקבה לאש "דבננינים מים טרא רם מלא ואפ" טמאה גנינ"טלא

 החמה שקיעת לפני נקבה דילרה להיכא סינה נפקא בהדיה דתנטו? טמאה צלול בין עכור בין נסי בשר ומלא ,בקיאינן
 האחרון סן ליה תחילת רסונה החסה שק"עת לאחר וסנדל להן אסר טהו בשר מלא שפיר המפלת רני לפנ'שאלו
 משעה שנועתם שעשכת כלומר ריאשון מן לירה וסוף אבא אסר כך יוסי בר' ישמעאל ר' לפניו אסר שסעתילא
 לחר לקה דמשש' ואישתכח שקיעה לאחר הסנדל שיצא לו אטרו לירה טמאה בשר מלא נדה טמאה רםמלא

 הנקבה מן אלא טהרה שי לה מונין ואין סנרל סשום יומא עכשיו שמענוך אבך משום לנו אמרת חרש רבראלמלא
 להו ושלשו היה זכר זה סנדל דדלסא ראשונה שיצאה כלוטר רמ משום כסמכוס לה קאסר כיחיאהסדקמיית'
 לראשון נרה תחלח רגרסי ואיוז , רנקכה טוהר ימי בתוכה יש אם קורעה חתיכה המפלת פירקין ברישדאמר
 ונקבה בזכר ליה דמספקא כלומר לאחרון נדה חעחלת בחתיכה נדה דם רואה שהאשה דקסכר נרה טמאהדם
 היכא וה"מ איתנהו והרווייהו ז'ל רש" של נירמתו היא ווו ק'י"ל ולא בחתעה ולא בשפיר ולא בבשרה ררישולא

 חתיכה אלא סנדל אימ כרוכין כשאיק אבל כרוכק דנפין כר' ריכה ואין אמרה ירושע כרכי שסא נמי האכווועה
 כשהן אלא יוצאין אינן יוצאין כשהן וכדתניא בעלסא אומר יהושע ר' טרוקם שאינו שפיר המפלת דתנשיהושע

כרונץ
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 :אינ,ג.%ןןי":ך:ן: בלר השל"! את תץלו מעשה יחנן א.ר היינו עצם בה אץ ואם קורעה חתוה והמפלת ,כרוכין
 דיו "נה ולר כשיצא וה"ם . ימים ושלשה עשרים ור' מטהרים רבנן רם עמה אין שאם דתניא דלעלמתנ"

 1'ם:
 סיוה

 ~קסומן'לה הה. !:י בנפל אבל ונפק בזע מיבזע דאמרינן חי וכדכת'בנא יהודה כר' וקיי'ל נרה משום מטמאיהורה

 בץג.שק"חבם'גי"ה וכדא"ל למיבזע ליה א,א דהא תליא לא לבנה ההתיכה אם עצם בתוכה ייט אם אבל .לעיל
 ג( ,נךו : ך4ךג הכי א"ל בשלא א.ר מאי מדויל שסואל באת אטום מגוף שמא חחשינן ולא לע-ה משוםממאה
 קיימא בבן אלא השליא את תולק אין א"ר בנימין רבי חת'כה הטפלת דהמפלת פירקין בר'שדגרם'נן

 של:מי
 היי היס"

 סן שנק'ס סו:ד דרב תלמ'רי לכולהו שמואל שלינהו חםדא א"ר . ל"-ה טמאה עצם בה 'ש אם קורעהאומר
 ג:יין.4:1יגק'ק והא . חי ולר ק"מא בן פ" . הכ' ואמר' וא"תי אתא חדיב דמן זוגה אתא כי לבנהובחתיכה
 ::ן :מ: ::ן"' נפל הפילה דרב משטיה יהורה דא.ר כה יש אם קורעה לבנה חת'כה המפלת בידיהמתניתא
 "י נ""ן 'י ::: חולין שיס שלשה שלשכל ואח.כהפילה דאהיא ובמתניתא בנשין כר' וקיי'ל * לירה טמאהעצב
 אי ,ייו חתש'1 אלא כוח"ה קייל לא בולר השליא את וכן עלייהו דפל'ג מאן אשכחן לא דהא חד'ב רמןזונא
 י:2מ ::4" ::ג דרב תלמיר' וכולהו מרויל יוסף. כרב בברייתא דתניא הא וא'ת ו"ל הוא וכתכ י ז"ל הר'אפמק

 :( :מג:ין.:: משבחא אחא רב כתב וכן הכי דאמרין אלמא לידה טמאה אמו חתוכה ורנל חתוכה ידהמפלת
 גן:: :ג ג::ע הרמב"ן רעת וכן , הר"א וכן בשאלתות קרבן לענין התם . אצבעות כח.תוך כלומר חהוכהבעינן
 א:ג:ל"י1:שוש,ן :גי אלא בנפל השליא את לעולם תולין אין 'רים אצבעוו; תתוך לו אין מרוקם שפיר דהא טמאהנ3,. שא'ן לן. אחו ייל היל4ך כן פירש לא ז'ל שרש,י אשפ דל דהו בכל ל'דה מוטאת לענין אכל דבע'נן הואונאכל
 :מ::ך:::::נ ונימוח זה שפיר של שליא ממוח אומר והפילהאותו הרהיקהלידתה שמא דחי.שינן וכיון .ורגלים

 ו"':ו : :נ ג משעת לה ומונין זו שליא של שפיר , לידה טמאה נמי חתוכה שאינה אעפ.יאיבר,מאיברים
 הש..א .8,1ה מש;ת והוא תולין קייסא בבן אבל השליא יצ'את נחיתוך שאינה דכל משמע ודא' דהא מהוור תירוצוואין

 עו'ה ן4 שליא יצאתה אנל תחלה ולר ש'צא קתני דהא תדע לירה משום חוששת אמו איןאצבעוה
 דן,לה

 :ןח:אק::ג בולד לעולם אותה תולין אין תחילה ואין ל'דה טמאה אמו ורנלחתוכה התוכה 'דהמפלת
 ,ה ב~לי ש-ה תל" אבל ונפיק שליא בזע דאמרינן הולר אחר אאמו חוששין אין האי אלמא אטום לניף חויטשיןואין :ך" נג ,נ הבאה אלא תול'ן אמרו לא וכדאמרינן טמאהליה אמו מדקתני באת אטום מנוף שמאחוששין
 "ה:תמ קגגא י שאם לר"-ן מינה ונפקא . לא הולר קורם לירה טמאה אמו חתוכה שהיא בזמן כלו' קאי ל'רהממאה
 ד"ץ2"יהקי::יןן:ןד זכר ילדה ואח"כ תוילה שליא יצאה שה'א כיון באת אטום מנוף שמא חויטשין שאיןלפ'

 .ויד חוש:,ן א'ן גי 'ום' ר' ממה בעא . ונשוח -תה נקיבה שאינן ורנל 'ד תבנית שהטפלת דמילתא טעמאאלא :;י" ,:ה אימר השליא מחמת שבושים 'ושבת לידה טמאה אטו וא.ן הוששין חתוכה אינה האחתוכה
 :ך::יי:י:;גך עורב רמות המפלת מרבי שאול כן שאיו באת אטומ דמנוף עשהן מוכחתמהוהמןצורתן

 הני:כ ::.ש.'ךנה אתהיטליא עמומהוא"לאיןתולין ושל" משפיר ולשמא חתה חתוכה חזקה אטום שאינומנוף
 גשש י:ץ'ם .:"י בו ק,טורה שליא במינו שיש כרבר אלא לא נמי אצבעות ח'תוך 4 ש'הא קורם באתמרוקס

 'יאה ,.א הוא'ל ח, סהן א-ז.ביה * שאלת שאינו דבר א,ל מהו אצבעותיו לחיתוך ריקומו ב'ן 'ש מועט זמן דלמאחיישינן
 משון. ושליא ועוף חיה בהמה מ'ן המפלת ולא מועט זמן באותו שתפול הוא שכיח דלא31(-הא

 נג"י~יך'יתשגן אין בהן קשורה שהיא כזמן עמהם אבלחתיכהדעלמאליכאמידידמוכחעלהדמנוףחיישינן יג,יע:,ג:יוי
 ":י "שמ " "ף יס' בהם קשורה אינה אחר לולר חוששין ומיהו . לירה טטאה עצם בה ש'ש כל הילכך באתאטום
 ה:קגה סהות .כ. .סנ'ן אומר שאני ולרות שני על,ה מט" הריני הות ל'דתה מרחיקה ראימר לה יהכינן לא טוהרימי

 :מ:'וש:יג :: ושמא זו שליא של שפיך ממ" שסא רב חסדא רב חתוכה .ד דהמפלת ההיא גביוכדאטרינן
 :ישגם :גס :ך וק".ל ח,ובתא זה שפיר של שליא נימוח אימר מ"ט טוהר ימי לה נותנין אין תרמייהו דאטריןהונא

 מן פייג1רש בגג בעצמו ררב רמסתברא כרייזא הא כי . ולנךויבה לוכר תשב שליא המפלת . 4רתהריחיקה
 ,סת;נית מעיגית ת'ובת", הויא דבריקץא והורה דחזר הוא בלא שך'א שאיז אלא ולר שהשריא לא במשנת'נוושנינו
 '"ם גיגי ,יי ,א'תי רבי דאי סברי"לרבי מותביה היכי לא דא' ניסוח אימר בתוכה ולד עכשיו נסצא שלא ואע"פ .ולר

 ואנדרונינומ טומטום המפלת תנן לו סנ"ן חייא ר' שנא לא * נק'בה מספק שבועיים תשב ולפיכך זו שליא שלשפיר
 אואנדרוגינוםטומטום טומטום ולנסבה.פירוש לזכר תשב מריז מטפח פחותה אבל טפח בה שיש שליאורוקא
 עליה ואקשינן . ולנקבה לזכר תשג וזכר אנררוגינוס בריתה תחילת שליא רת'ר * 4ה חוששין איןהגמרא
 תשב לחודיה אנדרוגינום לחוריה טומטום השתא בנמרא וחלולה כתרמום דומה סופה השערה כחוטרומה

 * מבע'א וזכר אנדרוג'נום וזכר טומטום ולנקבה לזכר הושעיא רב ותניא * מטפח פחותה שליא ואיןכמצוצרות
 אשה אמי ר' דב' יצחק ואזר הואיל סד"א איצטריך ופרק'נן ושדרה שופר של,א טפח שעורן חמשה חברש דמןזעיר'
 גקבה יולדח תחלה מזרק איש זכר רת 'ו%. תחלה מזרעת בכולהו בקיאינן לא השתא אנן וס.הו , ואעב סוכהרופן

 הזריעו אחת בבת אימר קמ.ל יכר נמי הא' זכר מדהא' טוהר וימי כנקבה שבועיים ותשב לירה משום להמטמינן
 תשכ מה ירוע ואינו המפלת תנן . נקבה הא' זכר האי ולד אם הולד שיצא לאחר שיצאה שליא * ליה יהבילא
 שאינה אלא ולר שהפילה ש,ןעה כגון כלומר ולנקבה לזכר לאחר 'צאתה ואפ" זה בולר אותה תולין לעולם הואחי

 כיולרת שבוע"ם טספר תשב נקבה זכראם יודעתאם חנא בר בר א.ר כראסרינן יטים ושלשה עשריםהולר
נרבה
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 יי0-
 : ס1ע ווס 0ממנר

 יליו מעלי*ו ולרים נ רוב אחר הלר לימא דה. כלומר אמא' ולנרה ילנקבה :: ס::וטיי(.ן.ס::תת
 :ןה:נא אינה % ויום יהמפלת בפנינו עכרה בשהוחזקה ארילל כ' בפנינו עוברה הוחזקה בשלא נותני 1פ,.קינן יה סו;'ן נהקו;,.?א

 י.אקי
 יצ'רת דא' ולנקבהילנרהרקםבר לזכר תשב מיא ליום סמ'א בפחות ננמר הולד שאין לפי חוששת

 שטא מבילה מיום כרא אלא דליכא דטון לנדה גם תשב ומיהו ואהד לארבעים נקנה יצ'רת ואהד י1ג:%:%זג

 תשב ושלשה ארבעים יום רער מסתברא ולפיכך הולר נגמר לא ועד"ן שליש' 'ום ער הורע נךלמ לא סש'5ע:ע1נז,י:יי
 והא . קולטת אינה שוב ימים לשלשה קלוט שאינו דכל לנרה יושבת אינה ואיל מכאן אבל לנרה גםשאסו,

 רנרה שמעינן ממילא ולנקבה לזכר תשב ואהר לארבעש רקתני דכיון איצמריך רלא טשום בסתנ" הכ' קתנ'דלא
 בש' ישמעאל ר' עלה דפלינ ומשום לנקבה 'ושבת וא' לארבעט דאפ" לאשסוע'ק סתמ' ועקר הוא זרע קליטת מפקמשו'
 זה נקכה ברות וא' זכר ברוק א' אומרים והכמים תני וכרהרר כת.ק וק""ל ואהד משמנים בפחות לנקבה יושבמ דאינהוהני
 ורבים ריחיר פשיטא כרבנן לססתמא ת'מא וכי רישא ליה תני הא ל' למה הו הא בגסרא עלה ואמרינן וא' לארבע'םחה

 שאינה דקתני ארבעים 'ום קמ"ל.הספלח קיא' ליה מסחע' רקא מעאל יש דר' רעהיה טכהבר דתיטא מהו כרב'םהלכה
 לפתיחת א,א לטו ואפ" נרה. טשום אפ" חוששת א'נה דם עמו אין אם ז"ל סשבהא אחא רב כתב לולרחוששה
 הוא בעלטא טטו לכן קורם אבל וא'"- ארבעים מום אלא הקבר פהירו: אנ!רו דלא טשום וטעטא . רם בלאהקכר
 ס' סבן פחות טפי מפתח צורתיה דנמר ולר כפרה מהומרי ו פ בכריתוה מראסרען ראיה וטיית' . הקבר פהיהתול"ל
 כלו' טפ' מפהח לאימ

 ואפש-
 ז'ל הר'א אבי ז'ל הר.זהלו' דעת וכן . ב(אדם לו

 ה"
 טחת'כה גרע רלא אלמא כרבר

 ז'בה םפק זו הרי מה ידעת וא'נה הפ'לה ולשל'ש' שנ'ם קשתה תמא ועור . הקבר פת'הת משופ מטאה ר'ירקאמר
 אפ" אלטא רם בלא הקבר לפתיחת שא"א ונאכל קרבן ממאה אומר 'הושע ר' . נאכל וא'נו כךב; סב'אה יירהספק
 * נסשך לא ואשנויי הוא שנויא רכריתות ההיא משום וא' ט'א קודם שפיר כ"ש קברות פתיחת כלא לה א"א רוהמפלת
 סאיזה נדה משום חוששת מ'מ אבל לולר חוששת הואאינה מ'א רקודם לה קים א' והילכך * בדבריו להח%רוראוי
 שיצא דברו סוף ולא פרחתו סשיצא ראשו רוב ואיזהו ראיטו רוב משיצא כת'קונו יצא רתנן פרחתו ט:תצא ראשורוב ואי4-י ראשו רוב טיצא מ ראשו ררך שיצא כלומר כתיקונו יצא אם לנקכה ושבועים לזכר שבעה ל'ולרות מוניןשעה
 א"ל דרבא לקטיה ראתא ההוא רופן 'וצא בי דגרס'נן דבר לכל כיהד ה"ז ;שרוזיור חוץ משיצא אלא מסשלחוץ
 א"ל דעוברא גופא ל' אשא א"ל בשבחא למ'מל דשרי נברא האי ירע רלא ס.ד א'ר רמ' שפיר א'ל בשבת למולמהו

 הוה לפרוזרור חוץ ראשו הוציא הא' א'ל רשבתא יוסא ער אתיליר ולא רשבחא יוסא רמע4 אפנש דצ"ץשסעתיה
 סחתעך 'צא רתנ1 פטור הראש מן 'צא ואפ" . היטבת 44: עליה סחללין אק בזמנה שאינה מילה וכל בזס:ה שלא סילההוי
 שאץ שנו לא אמר יוחנן ור' עמהן הראש אפ" אלעזר א"ר בנש עלה ואתסר . כילוד זה הרי רובו טשיצא מסורסאו

 לתע ותרוייהו פוטר הראש בתיקין 'צאו הא מסורס או מחותך דיצא ומעמא . פוטר ר1אש עטרס ראש אבלעטהן
 רראש אין שמואל דאמר מפ(גי קא בישמואל ימא רגרסי ספרים ויש . בנפים %מר הראש אין מר דא דשמואללהו
 אפילו ומ'ם חשיב לא במחותך דחשיב הוא .בש(ם ט'ס בחותך פליני נ' דשמואל להו לעע כ.7 בשלם בנפליםשטר

 כרוב הראש אין אוסר איעזר ו" הטלמים רעלמא בנפלים כלומר עצמה בפני שטעתא לה רמתני איכא .במחהקך
אבר'ם

 ו-

 ססורם או מחותך שא סרתנן 'וחנן לר' ואוחביניה בדשמואל סשלגי וקא . אברים כרוב הראש אמר יוח:ן
 לברו ראשו אלסא כלור ה'ז רובו משיצא וקתנ' כתקנו רמחותך מכלל ססורס או מרקאמר כילור ה-ז רובומשיצא
 קת1 הכ' ופרק" קתני מסורס או והא ואקש" . מסורם מחתך איסא יוחנן ר' אסר ופרקי:ן , לרי ליה וקשיא פטרלא
 בכור 'ש בר"פ בבכורות א'תותב דשמואל ועור . כי'י ועי.ל מלור ה, רובו סשיצא סכורס וזה וזה שלם או מחותךיצא

 כילור א'נו שלם בין סחהתך נ,ן כתקונו שלא 'צא ואם ' 'וחנן כר' פומר הראש נמ' מהוהך 'צא ראפ" מהא ושטעל .לנהלה
 וזה וזה שלם או סחוחך יצא דר" אלינא רובוופרישנא משיצא טסורס או מההתר 'צא רובווכדתנן ש'צא ער חורהרבר

 שאינה ק,( אע'פ אמו והה:ירה 'רו אה העובר הוציא . רובו משיצאססורם



 ה*י כ" " מט הנשים ויולרת מפלת בדיניבית
 וען שקני'ן:י שטעון ה-' קרבן עליו חייבין ואין טהרה מרבריהם 4רה וטמאה חוששה זו הרי רית לירהשאעה
 יך שו" :ק מתך ררבנן טעמיהו מאי פטיש בר טנ' א"ר הוציא יהורה רב טת.ב 'ר ויתן בלרתה שנאמרךהילידה י:: ?:נ :: בגמ' עלה ואמרינן . כילור זה הרי אומר טמאה אמו וההזירה 'רו את העובר הוציא הונאדא'ר
 :-(,םן ך:::: ער זכר וילרה תד.ע כי אשה קרא אמר דבר לכל חוששת אמו א!ן והחזירה ירו אתהעובר
 1'גך: 4'י יו='ע' :;ן טא' שמעון ור' שטזרעת טמקום שתלר מדרבנן אבל מראורייתא רבר לכל חוששת אינהואמקנא
 2::ב:':::?ך: )דא אמר ל:ךש בן שמעון אד טעטא טררכנן לחוש אי וא.ח . בעלמא אסמכתא וקראח"שא
מ'"ש~,ן מינע'אליהמש .קרנפקא רסוכר'יר.ורה לאיברימבלא 2"הקכר
 שמ: ::%::ט:ך ונקבה ורא' זכר כתיב ונקבה זכר סד'א לאחר ער ילרה ולא והחזירה ירו את דהוציא להיכאטינה

 י%י הודא .ונ"וגי קמ'ל ואנדרונינוס טוסטום ולא וראית לה מטטינן והשתא שכעה דיה נרה טשום דאישבועייס

1 עחר מינה קא דהון רואותדמלרי
 ק."ע" ימיייגי" : בזוב

 ל:מ2::י:::. תטטא דותה כותיש בנות בפ' רעניא לא רנלו הוצ'א אבל 'רו הוצ'א רוקא וססתבראשמינה
 ה:ת~נ .י יח;תי' לרבות תטטא כועלה אתלרבות בטפלת אפילו שאמרו ז,ל סרבוואתא ויש . כתיבדיר

 את לרבות תטטא רותה אתהלילות . סדבריהם ל'רה טטאה א' אכר סשהפילהלאיברש
 א4',:י1ן22נלבש.

%:.ך:;:לייצב היולרתגיבשצריכהלישבשבעהנקיש וראוילהחמיר הורה לרבר לרוב האיבריםוטצרפין
 ל::2 ?ן,,:ג:ג לזכר שבעה לה דשלימו דאעצ כלומר שהיו בין זה אחר בזה הרבה ולהת המפלת .ברבריהם
 ט=יה ית;ייוע לכ'תהער טהורה אינה ושבהן'ימלנקבה 'מי כתוך נתעכרה ואח'כ נקבה שהפ'לה ב'ןתאוטים
 ;י4מ דרותח'לה והעא מדם. נקיים ז' שתספור האחיון מן טונה לעולם טורו יס' תיך הפ'?ה ואח.כטורר

 שז".
 תר

 וס גלחג:.::שי בין יכישתא בליוה בין הלירה מן ספק-תה והפילה והזרה נקבה של שמונים בתק- הפילה ריבהולרות ייזהי:'י ::2:: יסי כתוך גילרה לידה קורם לספור שהפילה האשה כפרה טחוסרי ארבעה פ' בכריתותרתנן
 נ1מן מייח יב:ו הוא חי ולרה אם הולר עס רם שראתה אינה אהמר רבי האומם והמפלה נקבה של שמוניםבתוך

 לן' ניל וס י"ההל" קוש' רם שאין לפי הספיהה סותרת אינה הראשון ע4 ממאה אוטר יהורה ורב א' קרבן אלאמביאה

 02 גיי:,:עס ביסי מטוךללירה רקושי בזיבה סותר סביאה ואינה השל'שי על מכיאה השני עלואינהטכיאה
 ש,יי ?בצתכן המקשה דתניא טה"ר,ה רחמנא דבה רבי לרבר' לוטר כשתמצא כגמ' עלה ואיתטר הרביע'על

 01 ס% :עשה אבוה ואטר טהורה זיבה בימי :רה נרה חכמים לרברי טונה ראשון ומולר גורם ראשון ולריהורה

 "י~:ייך.ייהעצת שבוע'ם טנ'לאטרקראוטמאה דששאל בטוסאה להו ואיבעיא . מונה שני ומולר גורם שנ'ולד
 ג'ן?מ יםמך:אה דזיבת' טכלל כז'בתה ולא כנדת' כנדתה וששת יום ששים ת'ש ואמרינן יהורה א.ר ל' מהוטהרה
 שי:י.'ן: י?24,1ג לך ואין דבה בימי כץשי זו ואיזו טהורה כנון רצופין ש' ספוזרין .בין רצופ.ן בין 'בול תשב'מים
יעה הא י קשיא ואי מולר גרולה קושי שהפילה כגון טפוזרק ביניהם אחרת לירה רשסיקהשלא
 ודרש שסואל לרב רבא אדבריה דנדה בתרא בפ' ראטרינן דמונה נקכה של טורר 'ט' בתוך זכר והפילה וחזרהץה
 שכעה שתשב צריכה הפילה ולשלישית שנים קשתה לחשבון דזכר ל'רה 'ט' יעלו ולא ספוזרמ וששה שש.םלה

 לנפלים קושי אין קסבר בהריה מפ' דוקא רי"ם נקיים אף רצוף יום מה יום לוטר תלסור וששהששים
 דקושי בזוב 'ולרת זו אין חי ולד הא הפילה דוקא אלמא אית סי ררבנן אילימא הדא מני ר13פיםששים
 וכל דכה טוסאת נורם ואינו טהריה רחמנא ללירה סטוך יהיב טרקא ה'א יהרה ר' לאו אלא מפוזרין לרבנןלהו
 ואלא . כגמרא ורכא אבף וכראמיקו סוחר אינו נורס שאינו לר' ל'ה אית חומרא ם ש הרד' בהרי רצופים ששיםליה

 כקרי סתר מיהא ריוטו עולה ראינו לסימר איכא סיהו ביולרת עסיקינן במאי והכא רכנן לעולם לא ורחיירורה
 אכוה וכרתני עולה אינו ואפ" שכעה שתר דאעו בזיבה רקרמא' יוסי שלטי סוף סוף נקבה של שטונים בתוךזכר
 )דויו שבעה מותר לפיכך שבעה זובו לו נרם מ' אבא דר' אלא טנו שני לולר רבנן רהא שלמ ולא רבתרא כאןוער

 כזיבה סותר נמי טוהר ורם אחד יום סותר לפוך א' יום וזכר קדסיתה נקבה תאוטים ביולרת לרבנן להטשכחת
 בפלוגתא . כות"ם בנות בפ' כראיתא לכ'ע סיהת א' יום טהרה יוסק לעשרין בחראה לזכר דילירתה וכנוןבתרא
 אבל ז'ל רש" רעת וכן מעיינחע ושתי א' במע"ן ולוי דרכ קאטר והכ' דלק-ה טוטאה ימ שבעה להה טינקטדבעיא
 לקרי רמ' דלא *ה סותר אינו ז'ל והר.ס ר'ח לרעת זכר ולבסוף מעיקרא נקכה תאומם דילרה היכאיכול

 לרם התשוב' וה.א וה.ה 'ומו סתער ולפיכך טטא דרוקם וששה ששים לה ונטני במצעי דלידה טוסאהתפסוק
 אבל מריה רלאו ספירה שי לה שלטו שלא כל טרי וילרת'ה רצופים ששש אף רצוף יום טה יום ת'לספוזרש
 בהן רואה שאינה לידה ויסי לגטר' טהריה רחטנא )ץשי אלא עשרים רוקא לאו רקאסר טהרה יוטי לעשריןלזכר
 כשכעה ראתה לא ואס נקים שכעה לספי,ת לה עולין ואסיקנא טרוה ימי בתק- ר1כר טריה ימי  שנכלליןכגון
 טובלת דזכר בשבוע א"נ דנקבה שבועים של אחרונים יםש ולא . לחוטרא וטררה בטוטאה הוא טורה 'הורהדר'

 דזכר בשכעה נדה רךאה שהתורה ואעש לבעלה ומותרת שאין 'הורה ר' של דעחו על לעטור כרי לכתובהוצרכתי
 הם ועולק בזיבה שתרת זו שמאה אק דנקבה ובשבועים ב% תנן . רבנן רעת פשם ללסוד כרי אלא כמתוהלכה
 אין אוטר מךעס רמ וכדתמא מדש שבעד, לסשרת וש' טוסאה יס' עליו עשכק שן דופן עצא דופן'וצא

ל"-ה



 - 58 הקש-כ'ת
 הנשים ששף שעך שברער בותבק .

 אמר רבא עולה ואינה סותרת י'יה מ: י;4ךג:::

 אסינא מנא אמ"ר . ועולה סוהרת לינה 21 .:ס:1:ני
 לכולן אחר אחר תטהר ואהר דתניא לה %.1 קיס 1' .-נמף

 מפסקת דלא עולהה"נו בשלטא אמרת :ןבי:ג; א' ביניהם מפמקת טומאה ההא שלא::::4ן:דךגג:
 עויה רלא אמרת אי אלא טימאה 1ו:::;':ין

 לירה טומאת כלו' לירה לה איפסקא .ה ע,ל,ן נטומה
 כלו' . ביניהן מפסקת זיכה טומאת י,הא כוניה י:קןי(יי:יה שלא ואב'י . כז'בה שכעה טומאה שהיא .:'-י(::ן47:יג

 טומא' תהא שלא אלא הורה הקפייה יא1,י:ג:י:-:;ינמן
 אביי ואמר . ב'גיהן מפסקת ממש זיבה :,ן;ה 1"ן'ל,ייאה

 הטטא רוהה רחניא לה אמינא טנא יך:ךחג:יי:יהי"
 לרבות תטמא דותה בועלה את לרבוה ש2חן :נ:4ה::1
 לרבות . תטמא דותה . הל'לות את טוהי יס ,והיניוי

 נק שייג:יב:ך::ךצ2 2: ןש::::י:ייי

 'ס' כלומר מרם נק"ם לא ורבא . ל'דה ;2!ןאי,ן:ך:

 להולא הן עוין בהן רואה שאינה לידה ::מ:ן,:,:.?"
 שרואה ~דה ימי אלא כאן הכתוב ריבה 'מ. נ,ן כ;ותלנל
 נורם שא'נו מי רכל יעי'ל טימאה בה :1מ::י:כלו:ית סוס'ף ולא נורם ראינו טשום יאצטר'ך :מי:::י-מ%;' עולה איננו שתראה יום דכל דם בהן ,נא לא ל"ישש,ש

ה;ונ-
 תורה הקפירה רלא נדבה זרי דהיה י:י::ד:::ך:,1"י מיר' ב'ה קרינן לכולן אחר ואהר עולה י12י:ך ,ןגן:: 4;'ננו סתר דלא ר(זע"ג קמ,ל סותר איני ו:נ: ג, ואש,

  טומאתשנעהמפסקת  תהא אלאשלא י.,חן:2קייי
 שבעה שמפרה בעב היולרת . ב'ניהן גנלנ:יוהיה,ע:ך

 סותרת אינה וראתה טכלה ולא נקיי:( גחוו ~א;" רםשחאה

 ואשלו ספור,ם לה שלימו רהא . כלום ":2ן::ש;5
 לה עולה יום אותו שאין לומר 'וטוי אלא סותר אינו כפה-ה באסצע ראתה 'מ' י' ;י'י1'הגת
 י(קר סתירה רא'ן ועוד . שליסו הא לה רשלימוהשתא
 ראתה אם רעלמא גרירתא אפ"בזבה רהא לך ותרעספירה
 לכולן אחר ראחר טעסא משום לאו אם ספירהבאמצע

 כל לאחר אלא ראתה שלא זו שכן וכיון סותר תהלא
 הוא אחר טע'ן אסר דרב טוהר ברם ולוי רבמראפלינו י תרע ועור . לכולן אחר אחר איכא האהפפירה
 ה, מע"נות שני אמר ולו' טרותו וההורה טמאהורו;ורה
 עליה ואקשה כגם' כראיתא הוא א' טעי,ן לב"ש אבללבה
 בית הלכו מבלה ולא שספרה בזוב יולרת מדתניאדלו'
 לח מטטא רלב"ה כלומר לשיטתן וב"ה לשיטתןשמא'
 שני אמרת ואי יבש מטמא ואינו לח מטטא ולב"שו,בש

 שספרה רכיון כלומר ויבש לח טטמא אמאי הןמעי'נות
 מטעין עכשיו  שראחה וסה טטא טעין נפתם הא כרחיןעל

 בשופעת הב"ע ופרקינן 'בש מטסא ואינו הואטהור
 נקנה מולרת הכא ופרקינן קתני ספרה והאואקשינן
 מזיא נתרא ובשבוע פסק קטא ובשבוע עסיקינןבזוב
 זיבתה לספירת לה עולין בהן רואה שאינה לירה ימיוקסכר
 דשבוע ספור'ם לה עלו וראתה מבלה אע"פשלאראלמא
 שותת כשהדם ואפ" לבעלה ומותרת טובלת ורילכךקמא
 לקולא בין כוותיה וק""ל הוא אחד סע'ן דאטר לרבו'ורר

 דברם . בנמ' בהדיא הלכתא כראפס'קא לחומראבין
 ורכ ההלכות בעל הרב וכתכ תורה לרכר שכתבנואלו
 רן על טוהר ברם נוהגין אנו זה בזמן דאף ז"לאחא

 שלא במנהנ תלו' ז'לשהרבר הר"מ כתב וכןר(תורה
 רם כל על לישכ טמא בדם אלא ישראל בנותהחטירו
 הענין להן יבא שלא כרי נרולה כזבה נקיש שבעהממא
 על נשאר וערחן החמ'רו לא טוהר ברם אכל טעותרכלל
 טוהר. עלדם לבעול בצרפת ערתן המנהנ וכן התורהד'ן
 רם עכשיו לנו שאין בהלכות כתב ז'ל אלפאס' הרבאבל
 בימ' נקיים שבעה דצריכה בזונ יולרוה ראיכא מוןטוהר
 שבעה על'ה 'תכה טוהר נימ דחזיא רם וכל ו'רא כר'ומ'
 שאין כתכו כן ז"ל והרמב"ם ז"ל אכרהם ה"ר גם ע'כנק"ם
 הרבר יבא שלא כרי דאיכא כיון טוהר רם עכשיולנו

 על לישב עצמן על 'שראל בנות החמוו ואם טיותלכלל
 בין לטעות יבאו שלא כרי נקחם שבעה כחרדל ט'פהרם
 כ"ש שלשה לרואה אחר יום רואה ובין זבה לרם נרהימי
 למעות יבאו שמא קךקול ליר' הרבר יבא שמא לחוששיש
 שאם נראה ול' טוהר 'מי שלאחר לימים מוהר יס'בין
 הגמרא חכמי ממ שהר' אלו לרברים תשובה 'שלרין
 כחררל מפה רם על לישב ישראל בנות החמירוכבר
 עצמן על החסו-ו לא הם ואם מורי רם על יושבתואפ"ה
 כרבריהם ולהחמיר להוש שיש אלא נאסור לטה אנחנובזה
 דאין בדגר טעם קצת ונ'ל המקוסהת ברוב הטנהנוכ;

 הולר שיוציא ופעשס הראשונים כרורות הבקיאותעכש'ו
 בכך הכק"ות שאין ארעתתהו ולאו לפרוזרור חוץראשו
 כמו ולטהרה לטומאה לה מונח שעה סאותה הריןומן

 שא.ר למה דומה מעות לכלל כא הרבר ונטצאשבארנו
 ימי ומיהו לפרוזרור חוץ ראשו יוציא שמא נזיההושעיא
 רלא נקיים לשבעה לה שלין בהן רואה שא'נהלידה

 אבל מפסקת זיבה טוטאת תהא שלא אלא תורההקפידה
 בטוטאת הקפידה שלא כמו הקפירה לא לירהבטומאת
 ועולה סותרת אינה לירה ראטר וכררכא נוגעהויבה
 רבא בטקום כוותיה הלכה אין אביי עליו שנחלקאעפ'י
 ז'ל הנאונים המכימו וכן טהם אינה וזו קג.ם ביע"לאלא
 יהורא' ררב גרולות בהלכות וכן בתשובותיו סעריארב
 וכן ו"ל אלפאס' והר' ור'ח אחא דרכ ובשאלהותגאון
 ואמר בדבר חלוק ז"ל שרת"ם ואעפ"י בתשובה ז"לרערי
 111 עולה ואינה סותרת שאינה דל'דה כאכיי הלכהדכהא
 הנאונים קכלת אלא לנו אין אנו ' קג"ם 'ע"ל של למ'דהיא
 מאל'ו העומד בלחי מחלוקתן היא שהל.ם שקבלודל

 שנוהג'ן מקומות שיש וטפני תכריע וקבלתןשבערובין
 רם דין לבאר צריכין אנו התורה דין על טוהר ברםעד"ן
 מעין אמר רב אתמר כות"ם בנות בפרק נרסינן .טוהר
 שתי אמר ולו' טהרתו והתה-ה טמאתו התורה הואאחד

 איכא בינייהו מא' הטהור נפתח הטמא נסתם הןמעיינות
 שבועים מחוך שכעה לאחר שבעה מתוך שופעותבינחהו
 לרב דאלו לחומרא ולוי לקולא רב בהא שבועיםלאחר
 שלא אעפ"' התורה טהרתו ואפ"ה הוא אחד דסע'ןכיון
 דבימים וטהורה טובלות זו הרי שופעות היא .והר'פסק

 ראשון מעין פסק שלא כל ללוי ואלו רחסנא תלאוטבילה
 לאחר ארבעים סתק- לבסוף בשופעות א"נ . לעולםטטאה

ארבעים



 הקצר ב" 59ל הבא משמרת הטבילהננדיבי הביתברק

 השביעיהששי הטכילה כיע' השביעי:נשער הפכ'לה כדנ' השביעיבשער

 מםמ'ש'זוע"-גיל:ני% ל':1%7:צי
 5וס!1

 'ן
י)ןז'1נע ס%יסנ5 " ס5ס שלא אעפ.י דלרב לקולא ולו' לחומרא רב 6י 1מ6  15:2:נס2,ן'ג מהורה טהור מע'ן מתק- ששופעת וזו הממא צמ%צש%יז,צ6 הע"" %נ%ג,ל;: !%%:ןהו5%~:' (א"י.1,,ך"יי,

 וסו6נ)5 2ק"'(וגי : לחומרא ב'זדג:ק:%מ( ,י" י"מ ':ינן וס6'נמלי))1יי1סק

 'הט"
 )"1" """ן

 :צנתה? אין יקסן י"' ג' "י? ות"נג המבילה דיני השביעי השעי גריין 61ת' ,י.'כ' נ,סו כ)טגיית
 מה י,51ב נ:צנ:יצ:מש 'בו צ.;,קקו,ג ט!5 9"נ, ל, סשון ייגש,ץ ממומאתה עולה האשה אין תורה וחבר תיס תק,ס ערחנ5ןתרנהנ
 ב:ל טטהר שהסי,ן ל ,.)פמ".יוצ,סס ואחר ימים שכעת לה וספר' סזובה יאסטהיה וג, ,נוו) יגית י.'כ 05גמ!ת,

 ךנגוקיייקש(ט", ' 8' בנח ג%:שתבי1 גנס"ם וינ:מםג מטומאתן עולות שאינן לסדו השמועה ק- טל%:כ
 ש":%גן"

 .")ל4'י,-.
 '(ן מי.יי'גמא,,י נסשיינ"-יפיס"0ן(~ז1" ה%גע וכל כת'כ בסשככה דבנוגע ליטימגעה :נג געי:

 ון)1:
 ,י., ';י!, ,:.,

-:.'!! 
 'גנע ;.'ו :ה;, ;י

 ,ן,לן,.,י
 ..1'לןו'"ן', "יין,

 % נ'ליוגלבס ס'ס כ'1" גיןעו)ס ועדערו בהן עולה בשרו שכל במים . בע4-ובסים כל את ורחץדכת'ב %"(%א נבסש:"5:ם:,נג: מהזגבג יסעיה * 5;:םגיהגנםם י' בש:ג::ג

;ויי,ויל",,"וין
 ,ן ,,,,ון,1 עשם%ן ,ייי;"

 ש ו,..
 .ו'.;'.י!:.ו"ין :];.ןך י.. ע:1"ל,..יי, 'י'ייוו; י...'(,;י.1,,!.ןיוי,ן'.;1.לי7'י"י
 נ ו, ךיו וי;,ן י:,, ;;, וו: ק. י,י" י.!-,ו,י .י.'ןי!'~:ונ".:יו

 יר,ו'-
 ;י",'!!,ש
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 5ים ""וימ'מ,'י

 נףיוביצילןןשי,י'קילגת ץן,שקני:ןןןצן,ען:ען:ןיןן ע::מ מ שןנ"ו י,:י%שעתא'י

 ,"י;ןן'י:"'יןי"' ~%1111נ11
 1ענ)יי:-י ןיע :%.י,ן,,,,ו%,ששע 1וך1ש2 51.1'ן
 11ןמ ;.ש,.'

 ,1.,4י.;,י..י-).,(,( 1.",ג;י.::ינ:י,]י;בי שו,%21 %1גאחמשששאםמשעששפ81ש
 1"ל,י;;',,.י1('יי נגני"גי12שע;'י ו1נש""1 ,]%";,'!'
 מ5" 7""י !ויו"3'"י" נ'ן5 ע"יימ עע-צסהיי:

 ב41"'1'-'ו%מזיינעשיוןעל[ לטביי נ%:בו:: אף א ' עידן ייא ' 'טבה

ה י 1, '11י'(1'ןי.:1-ין : -  "- 
- 

 1ן"י41' י"'נ('
 [ייען2% "י"-'יי'יייי קי""" 1"י"ל:י,,,"ןה111ן%
 נ צ"ןש(נ"

 ייי""'""'" מב:בם::נה4יטימ:ו5 פמ5 " %1י-,-ש,,- -



 "ק" י" 81 לא הנשש הטבירהבדיניבית
 ולא להו דעביד הוא בעלמא ליניעותא רא' ט'ר' ולא חששא ליכא דהא טיד לבעל41שתרק

 עי%שעתי
 . "5ים

 לשף ת'א גשנה מקכליןטוטזל הן דאף טשוסטיטשבנהר טובלת בזמנה שלא ונרה הוא לנדתה שמינ' השנדה

 :::: :ט"י:נ:י . טומאה טקבלת לשכיבה עשאה וכרתנן רשב"עי ביטטא למבול דינה היא זכה ואי . ביוםאש'
 עך:ו'לגמ"סג אשי בר חיש אזר דעירוכין בפ"ק גרסינן תטהר ואחר דתנ" רר'ש סשום ל'ה ואהדרי טידוטותרת
 :ש ":ך ::1 הלכה וטחיצין חצוצק שיעורין אט"ר כן לעשות אסור חכמים אמרו אבל תטהר טעשהואחר
 ווי הונה י(ני גל,ת דאורחתא חצוצין ואקשינן . ססינ' לטשה בתה-ת תנ" והב' . הספק ליר' תבא שלא לשסשכלוטר

 ופרק" . למים בשרו ק חוצץ רבר והא הספק. לירי תבא שלא בן לעשות אסור חכסים אסרואבל
 טגלה שי 'סנק י"ן

 ש:ם ,ען 32 בר וכדרכה לשערו הלכהא איצטריך כי אסור אסר לא רר"ש שב"עי ביום אפ" לטכול מקיליןויש
 ה'םב :רג?ל :::ן ניטא הונא רכ בר ראס"ר דינא שרב לא לטבול אבל שפרשנו וכסו לשסש אלא כןלעשות

 וטא'הביאה

 לימב"
 ::ס 'ג:"מינינ::4' נטי שערו ואקשינן . 'ודע איני בשת.ם כראמרינן סעליא ולישנא תשמש

 %4.:גי:ממ(ץ הטפל בשרו את דתניא הוא דאור"תא ורבא יהורה ררב נכון ואינו הוה. טכלא יוםבעלסא
 4 מ-ענו 5נל" היי.כתא איצטרקי כי שערו וזהו לבשרו בתר אבולאי וטשום צנה משום דתמניא ביטמאדאתקינו

 יה לה" 4 ג,יס"  ולשאינומקפי ולמקפי ולטיעומו לרובו מרבא ס'ניה דבעא נמי פש ורב הוו ז'רא רר'חוטרא
 ע%ב :ש יובו תורה דבר 'צחק דא"ר יצחק וכרר' אבולאי וסשום בתמנש איהו ראתקין מאי עללכאורה
 ,גט0יק "יק" יני" עליו מקפיד שאינו חוצץ עליו הטקפיר רבא ליה דאהרר הוא ועלה לי למה סיניה דבעאהוא

 לח לחה יא ושץ" טקפ"- שאיע רובו על וגורו חוצץ אינו . ביום אסורה עצטה הטבילה אף ראלמא כן לעשותדאסור

 ה" 5נל" גשע" ועלס"עוטוהמקפיד הטקפיר רובו משומ רב בשם ז'ל כחכררזא השביעי ביוםואםענרהוםבלה
 :ג::%: :ג תורההאשה דבר . המקפיד סשומרובו סחוור ואינו . מבילה לה עלתה ז'לרלא משבחאאחא
 ש4% יאי.י על יש אם לטבילה סטוך עצסה בודקת ויש הוא רחוק רבר זו נזרה שעקר נחמיר לא הא'דכולי

 ה(פה

 שלא גתה בשוי שום שבה שער ועל ראשה על או בשרה מיר תשטש ושמא היתה זבה שמא ספירית כטהבו

 רנדיק-ווניהרה. חוצץ ויהא עליו שתקפיר טאוס דבר ספירתה יתסתור ביום בו תראה ושמא טבילהלאחר
 ::ג ::"ש"ך,יג שאמרנו כסו קשור שער או בטבילתה בריעבד נחמי לא כאלו רחורית חששות ובכםהלטפרע.
 :ה%נשה :ו::  שתהא ותק עזרא שבא עד בכך לה ורי ואפילו השביעי ביום לטבול הסתירק סן ז'ל הלויוהר-ז

ש ש;יה ,1 ג שבה שער וכ"ט ראשה חופפת אשה שריא ראיה אין ז'ל אחא רב סדברי כי וכתבלכתחילה  ס(ין 

 ל"ר צחנה ינה תסני ולא הערוה ובית השחי בית כנון הגאון שמ הלשון לפי רבריו ונראין קאסר ראורייהאז'ל
 מ יש %מ בעיוני הנוף ושאר בעלמא בשוני לה בשם'ני ואפילו בשב"%י לטבול כי אטרנו שכבר אלאז'ל

 נך:2 %%יך:ן%י בעשר בטרובה וכדאטר" כרינה בעלסא ולרברי . הרברים נראץ בריעבד אב" נראה אינולכתחילה
 ר1א נס" .. דת'שה אשה ושתרא . עזרא שתקן תקנות דהא טכילה לה עלתה בריעבר בטיבלחכשמ'ניהכל

 י1ע וושמ שמ היא ראתיילזא ואקשינן וטובלת חופפת תינוקה נרסינןבפרק . צנה טשוםשריא.אפליכתחילה
 ג:%ו2נקנ. מנך.ו לבשרו הטפל זה בשרו כל את רכתיב ואסיקנא ותטבול חרם כלי ע'ג תעמוד לא אשה רכאאםר
 2ו:מהו:ז עיוני מיאוריתא ופריק שערו מהו וסא' נםי ואשלתא . שפ'ר טבלה ולא רבעיתא טשוםמעטא
 ייושת "'ג" מ'יה ם'רי סיאוס א'נ מיקטקי דלטא בי1לטא כף ע'נ בין טבלה דאם רטסתבר ז'ל הר'א וכתבבע'תא
 טג.יה אתו נה זתק . חפ.פה ותקין איהו אתא חציצה משים סילתא וש" . מבילה לה עלתה בריעבד אסילתא ביןחרס
 יי:כ :ישב%ק" . שער בסקום ואפ" סני בעלטא בעיוני גז'רת סשום ביה אטע דהא פששא דהתא סשוםעץ יי :י"גלהתי:ס(" רמדאור"תא חרא תרתי טקהא ושטעינן כלי נקט ו1א דנקט חרס רכלי ז'ל הוא כתב עור .בקעת

 ש:ייי:::ך ךני2*: רוקא חפיפה עזרא תקין רכ' ועור עלתה לא בר"עבד וא1' סנבו וטשטא הואילמרחצאות
 על.' שי"ה,ה ל. יף לא שער בטקום שלא שער בסקום ואינו הואיל ליה אשטרק- חרס כלי אבל טבלהלה

 5מ2 ::;ג :% ניהו וטאי לבשרו הטפל את סדאקשינן גז'רת סשום ביה ליא למררס ראף ואינו טנבוסיטטא
 ב%:; %ב%!נ:" סני בעלסא בעיוני הגוף שאר הא שערו טיהא דבעיתא דמשום קם'ל  לישתרי וסד'אסרחצאות

 :::: לב: ::"ל מיי דליכא בעלמא עיוני ומהו . ליה עץ כלי ופשומי . טבלה לה וטבלד"עלתה עברה .איכא
 הוגח( טן תנשל דטראטר" טראורייתא צריכה דטסאיס ואפ" סרחצאית נזרת סשום כהו אית לטררם רחזוכיון

 ן':2 נ-:נ%:ף%% וסשום מירי מיאוסו א"נ . ם'קמיר רילםא ראיה והביא , פבילה לה עלהה לא אנבייהו וטבלהעכרה
 גם י: :נ",יל צרוכ' הגוף כל בשאר ראפ" ש"ט חציצה הספסל ע'ג או כלים ע"נ שהעבירו מעץ במקואותסרתנן
 ~%:2 ::נ" מכום חציצה ן דלענ סראור"תא עיוני כסקו' הוא רוי אוטר ר"וסי יהוד' ד.ר שהיה כםות הואחי

 4יה התנו1ל סו זךרק שאטרנו זו ח1פה * שוין הגוף ושאר שער איכא במפסל אפ" ארטא הספסל עצ יטבול שלאובלבד
 ה22 :ךשיג:נ ררבא טשמיה אמ'מר דאטר בחסין רמנאהוא משוסרבש,זליכא ואי מרחצאחע. נזירתטשוי
 %נ:ך::נהא ::ג בחמ' ואפ" בח%ן אלא תחוף לא אשה חבילי רגלה תותי טנחא וקא טינא איכא ואי סטבילרכף

 מגך טאי חטה חמי אפי שאסרו חמין פ" חסה 1 בעיתא לא דהא לכתחילה ואפי' דכה שפירזסורתע
 נתין לאהי גנ(שה מסבכי קרירי מזיא סשרו חטיטי טעטא לבנתיה שמואל להו דעכיר ספצי ז'ל הרב רבר'ולפי ע~1יח"

 שק :מ: י ההנשטזיא



 הנשט שבקי של שבקי בק בק 462'ההקצר
 ש4 יה של מיבים יטימ שני למיצאי ימיכלת שבת בערב דעזני יםסתביא חייה יי" כ~טי ""געעו2ג

 אמרינן לא שכן ינן אמר כילהו אטר ן:ךמיא :מ:ך:: בל"ן::ן 'קןי' יקאטר יןנניןץ קן ג:יגשת

 של השנה ראש של ים'ם שני נמי ואי השבת אחר של יו'נז חיפה ובשעת . הוא רחיצה 'די שעל ?צ2%:!':;

5 אם חר2 רבר ן גמצא ועלתה ס:א  
 אי אבל לה יד: שבת ערב הופפת בכולהן השבת אחר

"גנ:%י::::"
 דס'ל איפשר לא אטשר רלא היכא אששר  דאיפשר דהיכא ולמבול לחזור צריכה אינה טבלה יחפשה

:1,יענ(:2"
 א'א יו'ט או שבת בסוצ4ף לה מתרם' דהיכא ה:דא לרב בחפשה נופה בדיקת לשלפיתלי ילמה

 היבא דרב וכסבריה שפיר תחקן לא לבהזה שטהוטה מתוך שבדק' יום באותו אם והול.ל בלחוד שערה :ןן ;י:גיי ש(הג

 שכן ו" ,1 ושמעינן , יע'ונה 'ש ' טמג"יל"

 אסר"
 ופובלת בשבת נאחר חופפת  טאשה

 השבת אחר של מובש ים'מ שני דלמוצאי בשבת בחפישי דעבדא ל' לפה רחיצה בלא עווני דאי לא .1~,::נךני
 יימר לרב רס.ל גליליא ומנלה בליליא דחיפא איפשר לוזה ואינ' . ברחיצה שזט אלא חפיפה בשעת יגל.ה להגג'"::ה
 דרש . בליליא ולמימבל כליליא לתוף דשרי זוטרא כמר דצריכה נאטר אנו ז רא'כ ראייתו מבק ייס 4מ;ולש

 בערב תחוף לא אשה באנרתיה רבין שלח דהא כוותיה קח'ל נטצאת כן אומר אתה ואם . חפיפה בשעת ג":"ייא:ג:ג,
 עציא:ה על ותיטה . שבת למוצאי ור5בול שבת דיא ואף כדאטרן ולקקה הנוף ככל חפי6הגוךיא

 בללה וטובלת תיפפתמום אשה הלכתא ואסיקנא בעינן ברחיצת הנוף ושאר חטיןש/יו"חפימתדאשזראה,שסבלה

 ,.יה ש!יי" ש:"
 כלוטר איפשר דלא הא דא ר% קש.א לא אהלכתא הואיל חפיפה כעין שהיא לוכור ז*

 לכתחלי תחוף לא בלילה ולמנול בלילה לחוף דאיפשר בחול תלה לא בודאי אלא . בחפיפה אותה ותלה 5;"יך!:::::::
 בי"ם אזנ בשבת מבילה לה ראיתרמי ריכא אבל בל'לה אלא משום אלא בחפיפה ניפה כדיקףכאז .ן? ?:ן"ישן

 לחי אפ" אלא אחריו של נלילה וטובלת ביום וחתרת בודקת רטהא שלא כריחפיפה שסריס ישל":ג,ל"
 שבת בערב

 נליות של בין השנת אחר של ראשון מוב יום למוצאי ולמבול כרחין על סדאורייתא דאי יעיךיבירקת :גסו"ורויגו:ע:םי
 ו נטה הן ודי של טבילהבטוצאיטםראשון להמקלעא נ" ":ש:יקו:י"ן

 ף
 דבחפיפה טבילה בשיגת

הוג
 .ס' אהה

 עיוני א?ל בזכגה טבילה נירחיא דלא היכי כי היקלו דרבנן וחפפה השכת אחר של י"ה של אינלוו,ן שא'ן ער

 שינ'י סחיק4ש
 עלתה לא ומבלה לבנה תבשיל ונמביל" ו עיוני יבלא אפ"יקר'ר' ליחט,ק
 בין עונות כמה שיש זו כיש במטוך שיתבאר כטו טכילה לה כרבעינן טק'לק לא ובר4צרייתא אפשראי:ך-קש:גן:..4:נ:(

בדברים נ:~ו"ג:%ןג'
 ז ק

 צ ב'";ת יג%נה אא"כ מבילה לה שלאעלתה נתנה'- בנת'
 בערב נחופפת ז'ל אחא רב הנאק מדברי ז'ל הר"א וכתב מבילה לה עלתה לא ומבלה לבנהתבשיל ב2:הן:יסם1י
 לה 4ופשר דלא ט'סום 'קשר ושלא יתלכלר שלאשערה ן:ןכן:ך~עי ;ך ןי:.:ןג 'ק ו'תה .במב
 לשמור צריכה א'נה עצסה אנל טבילה בשעת שערהלתקז ום'הו ' היא כ% רחזה בלאבעלטא ש שלייישש*שתו
מ גרןקע,ח  ועלתה מבלה א'ר , מבילה בשעת עצטה לשטור ויכולה נופייהו כל לטשמף נשי כולי %ינהאידנא השעו 

 ראמרי איכא , ולמכול צריילחוף ואתי ולטביללחוף נ'גיון ע"נה 14ן "רדממ גגג:ג"שין:סיוק

 ואם ולמבול לחוף צריכה אינה מבלה שחפפה יום באאואם בטקום וחפפה שער במקום שלאבעלטא סמיי ש:נ"צי

 מבילה לחפיפה סשך'כאיכאכינייהו.וכ נתר-['א:הלאתחיילא ש "י" יש
 ייח'פן גא"האג.

נוק-

 לה עלהה בנ"" המ'נה טבי4ה לחפיפה פשך אם"ילכך וצנא א'ר . טויא טפרך אהל טזיא

 אע"פשחופמת למבילה ע"נהסמוך ולא חיפפה אמלאאבל שכת בערכ חיפפתאשה 5 סשה"ףי::ן
 ולא שס היה מבילה כשעת אומר אני טבילה קודםועיינה באחד חופפת אשה - שבת ל~צ4ףובץבלת ל1:ח חטינזלי;הש
 יותר כחפיפתה נזהרת כן שע"י כיום בו סמוך טאיאדעתא אשה שכן בשבת ברביעי יטובלתן.שף,ן שקסה "של חאעהשי

 נתעיסקה אבל לא אםו;קו'1צין למכילה הפיפהזן--. השניז אהר שלמוב ג'ן ליס ג',2:ך1ם
 לת נטצא ולא ועלתה שטבלה אע"פ בנתים החוצצ'ןבדברים חופפת אשה שכן בשבת גחסישיוטובלת %ס . %די'ן.נש'0



 הקצר מת 63 ל23 הבית משמרת הטבילה3נדשיניבדקר,מת

 ש :ן ;יי י"'" :",ל" ,ונון. ": 'ך. :עי יע;'"""יי5.::ןן'%: ע::נ; יענשיפפ,י~ פטנ%ענננפלחץ %1 !1'ןטן נ:בנ :ן "" ו"ייוי"י,;-ש'"יין;,[: טפיונ י;פנננן'ש
 שיפניפ יייי~י,.;,.,ךן

 "לן'.' ',י :..ן .:יי( יוליל"" ;נ'ן 5:נן"פפןנןי:,;יייעין,"יןעי.ויי,יי-1
 ,',,,,ן .',':: ..נ,, י" יננן ו,ל ל:י,ל'יייייי ' ך.1 '.1'.";,י; :יזן,.,יל.ן,י,ןיל';-.ד.יןי,.י,ןןי,;י,;ן. גין עק(יה אי:שי4; רב בר שמואל רר' דרא דם' שאוט מי ויש ז.ל דעתהר"א ן חויץ שיהא איפשרדחוק

י נ  : נעןנ עי, -,;, לו "' -';;:ו,ו( "ת ו" ןנ

 : ך:ד:, י;1 י" ]שיו
 יין י:ינ:צ ע פ" ' זתים וכסס'ק כעודר נראה הא"ם כדתנן גד,לתה דרך אלא תטבול לא אשה לקיש רישקאמר

 ש5" ןש'יןין,11,,ש "ןש5ש(כעןןזן;"



 המת ברק שביעי שער שביעיבית הנות טשטרת 64 קממת

 ךעןפח'ןך(,שלי,'ה!שנ(ין'ין ":ע :.,, 4ש::-, נו1,;21

 %א יי:טאאי
ק ש(גי: "",(: נשי  שי,"ש 
א 11:"ש% 1%ש8  2 11"' ייי'" פ'ם"י1ם' ;1-'1י11,'1 'י " -ן " "י 'יאא ,::511:פפגעם" חו" שצאן 'ןי "ין"'ייי,ני,"" פ: ; שגשי8 ממשש988 1:ך'"'ן4:'גוןג1"!ן;מ'י 7 ט',,-"1,ן"1לששששצש8ש 

4ש(י
 ]ז;'יג:ך ":-1,דו:יי.וי",

 גג:5 (:מ:ן'
 ?':(נמצ;ק עז,'ך",הןתר'ם השח' יי"מי".עמנב'ת ז%ז :ק ישגפתשג"

 'ל; ;יןי,,"";"גיוו"" םי מף11גי 2י:יי:5ן:י ן%1ש"
,1: 

י"1"111י1א4 '"ג"ךלויג וין;:י1ייייןן,י: ' י נ"יי;!-. :לי:ןי;י:ל:ג,וו1ך(-;51,%
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 %ש%פן4"%
 : מסן'"'ני6! 1ףנ"ס רפהה אבל במים יריה הדיחה יוקא דלין'ק י.ו'ח ,"ס יויו!"ע"סיסמופה

 ןצ:1עי5 ס

 ךג,,,י - מ"ש ה"ו טפייין ,:) ".יי . י ,ן"י" פ9 !" סן6;ןג ןן מ )יגשגי דמינייט חזו להו אמר דרבא כריה אחא ילר ; "טן "מן ?24ך!עתיס %ש %%נפש" עעינן'55 ;י % ןי'.י.'י,ם,;י"1,'י
 ע!' )' י,:ךך6תו מ,:נגן אוצין פ" אטודחוקין רפויץ גזרינן לא ארמא הוצצ'ן אין רפין חוצצ'ןאוצ'ן

 מעס.' ביו

 נלש ע,;1,:קי% ;;בבך :ם:' = יה:י:, וי !.ין', ןך5םן חשיי
 ט11 1פש מ:יי:';:ךן,ש5%.גש'.'""ייג'1:1%1:,;

 י יצי ס% היוצרים ומימ היק* מטים בה ז ף יהמימי"ז הצפרז :נ:,ינ כג: יאהיצגיר, מ ן 11:2';1 4:ן:ן'ן'(,::'.:.ך:;55(]ן:':':עין
;1;.ן

ש)15פ .ןן :ןווי1.,י,ן.  

%..י,:ן,."
יפ ע':ו[".ייימ:.'; :י1.  ע5מש %י,גו::::ן::: ;ש ;, :;,:", ,י 4."מג:גג 'ן,,.,"'ך י:י,י;:ן:ג ס י)4הירש'חג ובטז ייאש קילקי חוצצין שאין ואלו 1'ל שמשון ורבינו אברהם רבי הרב פירשו וכן , שעוריםשל

 נ.ס::ה,?:"יה ב'ת אומר ר"ששזורי חוצצץ אין חוצצי1רפין אוצין הטבעות והקטלאות והנזמים השהשןרעוסמוזא ס51הוה צואה בשרו שעל צואה לכלוכ' ריח שרף הטכה ושעל גליר שבעין לפלוף . טותיה וקח"להנשים

 רתניא הקרש כחבו בפ'כלה . בלחור קאיט אכולה %.חיז פ"הא חוצצין. ק"ץ

 'אלו ריי ו"ן י:חוץ והכוחל פירותלכלוכי
 ן

קןצם 1 . ק

 ייגיוש 'ן.: 'וי;-':,'ןי:ו" י,ן2:)סן ש"י"ךי,.1,;י4 יי,י..י,י,י.,פי,:;;ן:.
ח נקו:ק" ט', ן,ק "יית שףן"1טן מ  שוך"ש9 " תן י 



הנשיס שביעי שער שביעיבטעבית68
 דק בין שחוע וכדרך ארם י:הוא מה לפי ואחד אחד הןש מקפ'יות טכילה בשעת עליהן טקפידות שאינןאען"
 עצסן וכנשים המתר'ם ובית השחי בבית לאנשים נש.ם סקפידן אמרו ולא "הראש את שחופפת בשעהלהם'רן
 כלים כין הפרש שיש ת'מא ולא לפנויה נשואה ב'ן חלקו להקפ'ר שדרכה כל אלא טמלה בשעת סקשדושאינו
 באדם חוצץ בכ*ם שחוצץ כל א,א לאדם ססתברא לנוי שצובעותיריהן נשים . אחת שעהעליו
 וכדתניא באדם חוצץ בכלים שהוצץ וכדרך להמרןאדרנה מקפידות ואינן חוצץרנויהואלהןשאינו
 כשעת ובנר בנרה הוצצין בכל'ם החוצצ.ן כל בתוספתא ונשים בעלמא חזותא אלא רליכא חעוד בקיוסו הןרוצתע
 אשה לפיכך חוצץ שנראה את בארם שתחוב חץ . טבילה חוצץ ההוא הצבע שאין ססתכרא ל?בוע שמלאכתןהללו
 צריכה סקוטות בשאר בין ברגלה בין קוץ לה "נכנס בסוף דא'ר וכאותה . סקפדת אינה בכך שמלאכתהדכל
 בחוין 'ראה שלא כדי עד שתטבול קודם אותו לעקור חוצץ אינו הוא טבח ואמ חוצץ בשרו על דם הטאתרם
 נראה שאינו ער אותו הוציאה ותקפיר בו תרגיש ושלא חוצץ אינו הוא רבב מוכר ואם חוצץ בשרו עלורבב
 וברע4 . דס'יען רהמנא בר,ך : וטהורה טובלת זו הרי חגצץ אינו עיו סקפי שא'נו ומיעוטו אטר נדולוכלל

 : ותהלה ברכה כל על ומרוסם כבורו שם כל אלא אדם בכל חוצץ זה על'ו שסקייר רבר כלולא

תושלבע

מ"ן~5יש141ש



ספר

 ו י ב ה ת ר ונ
 המים ובית המיםשער

 מקואות להלכות נפתחים טהרה שעריאחו-עשר
 זללה"ה אדרת בן שלמהלרבנו

 נושן, עתיק כתב-יד מתור בעולם הראשונה בפעם עתה ונשלמיםנדפסים
 פארמא בעיר גנוז היהאשר

 ביאורעם

 האדרתשולי
מאת

 הרשלרמשה

 שלישיחלק

 שניהמהוורה

 תורתיים-ספריתייס מפעלים איחוד .אמ"ת

 השלם הישראלי התלמוד מכוןהוצאת

 תשל"ב ת"וירושלים





 ז"ל( גהרשב"א אדרת בן שלמה רבנותולדות

 חכפים של שבחם למנות יכולים שלנו דורותאין
 על חמקובלות, על רק לחזור יטלים אנחנוראשונים,

 וכד חדורות. בקבלת לגו. שנמסרו חמידותמיצוי
 פניו מקופי בכל כרשב*א חליח - בידנומסורת

 ענני הם בחלכח, שמשו ומאור בחידושיוחמסבירות
 את לפניו ומאירים חעם לפני חמחלכיפ וחאשחאור

 "שרבו י מהרשד-ם כותב וכך והחלכח' חתלמודדרכי

 רוב נגד חרשב-א סברת מחשב חיח טאיטצקמחריי
 של מדרשם בית את  מרמי-יו חמשיךחפוסקים-.

 חחלכה, בשמי מאורות ששמשו חנפש נוחירבותיו
 אני ]שעתח מגירונדה החסיד יתה רבט חמובחקרבו

 דרבי .עליות ספרו את כת-י מתוך בע-ח לאורממיא
 לפניו שדן חרמבין הגדול ורבו בתרא[ לבבאיונה-
 כן שלו. פלוגתיח בר ז-ל חרא-ח עם יחד אצלוולמד
 רבי גירונדא העיר דייני מגדולי אחד אצל תורהקיבל
 הוויות למד מפיהם הצרפתי. אברחם ביריצחק

 לו וסיגל הקבלה, חכמת וההלכה, הגמראויסודות
 בתוך וקבעם רבותיו, של המלכים סג~ות כלאת

 וחפסק חחידושים ספרי לדורות. עדות ארוןספריו
 אלפי מהם. תורח מבקשים שכולן תלפיות נעשושלו

 רובם ההלכה. שטחי בכל אליו לפונים חשיבתשובות
 למרות יד' בכתבי נמצאים מקצתםנדפסו,

 ולדורו, לשעתן למעשח חלכח עוסקיםשתשובותיו

 כל עליהם, נשענים שחכל חזקים עמודים חםחרי
 חתורה, בעך גדול ענף מיוחד, ערך לח קובעתתשובה

 העמוקים חענינים על מלא ביאור ונוסכתחמבארת
 לתלות חלכות לפוסקי יתד תעשיטוחמסתכיפ,

 בן עמד כבר התשעות של יחודם על בחט.כליחם
 לבאר חחזקנו ידו -ועל ! זיל חמאירי מנחם רבנודורו
 אשר לבו בנדבת מסכיות בכמח עמוקות חלכותכמח
 שלימות על מוסף תשעותיו בנועם עלנו חסדוהסח
 של דור - בדורו חרשב-א היח יחיד וחיבוריוי.ספריו
 ראשם וחרכינו כתריהם קפלו עולם גדולי וכלדעח,
 לומדים וכולם צ-באות ח' למלאך דומה חרבלפניו,
 מפיחו-תורח
 חרביעי חאלף בסוף נולד אדרת בן שלמחרבנו
 את חקים שם שבספרד, ברצלונח בעיר תקצ'חבשנת
 מותו יום עד תורח חרגיך בח אשר חגיולחישעתו
 קהילות לכל ברמח נשיאותו את נחג משם ח-ע.בשנת

 בית ואשכנז. לצרפת למרחקים חגיע ודברוספרד
 יוצר בית לתורח, גדולח אכסניה שימשחמדרשו
 מכקשי כל גחרו ולשס חתורה, גדולי חסתטפושנצילו

 תלמידיו מגדולי רבים לנו ידועיט היום ועדח',
 אברחם רבנו בשמותם, אורחותיו והולכי דרכוממשיכי

 פעמיס כמה ומוזכר ירוחם רבנו של רבו איסמעאלבן
 אשר ב4ר בחיי רבנו חרא-ש. לבן יהודה- *זכרוןבשו-ת

 חקמח. כד ובעל חתורה על הפירוש בעלמסרקססח
 וחיבר רגנו, ידי על מים יצק אשר קרשקש אשתרוקדון

 שצ-, סי' ריב-ש ]ראח מציעא. בבא למסכתחידושים
 .חי' בשם לפנינו הנמצאים חחידושים שהםואפשר

 דוד רבנו חרשביא[. לתלמיד חם שכידועהריטב-א.
 ספר. בעל דוד בן חיים רבנו מביאו. ירוחם שרבנוהכחן

 שבהם המיוחד ואחד החיים-. 1.צרור הכסףיצרור
 בשמו הידוע אשבילה .אברחם בן סת יוםרבנו

 שכתבתי לסוכה ראשונים גנזי ]ראה ז-ליהריטב-א-
 הריטב-א של יחסו את הרא-ה לחי'בהקדמה
 רבי אצלו למדו כן ז-ל[. והרשב.א הרא-הלרבותיו

 על עוז. -מגדל בעל הספרדי אגרחם בן סששם
 שהעתיק מסרקססה יוסף ר' בן שלמח רבנוהרמב-ם.

 אגרהם רבי לרמב-ם, המשנה פירוש את הרשביאלפני
 פתחו כד חדיינים-. .חקת בעל טזראת בן שלמחב-ר

 באויחי חדשח תקופה מדרשו ובית תלמידיוספריו
 ח11;:ת של ומתן במשא חסתיות, בחבנתחלימוד,

 והקימ, חהלכה, בבירור חהכרעח מישי אתהגמרא,
 חחוראח. בדרכי וביתיסוד

 לחעתיק תרשב*א, של מדרשו בית אל לחצידבכדי

 גדולתו, מזיו הנוהרים חהוד קרני את מדתנו אמתלפי
 בספריו לדורות שהשאיר מפעלו את לסכםעלינו
 בבואת נשקפת שמשם חתורח, שטחי בכלהרבים

 את כאן נפרט זיל, הרשביא של חמאירחאספקלריח
 וחפסק החידושים ספרי הידועים חרשב-א שלספריו
 חידושיו עולם. לאור הראשונה ההופעה את רקונציין
 ערובין. ת-פ. קושטא שבת. רפ*ג. וינציא ברכות,לש*ס.
ורשא

 תרנ*ח-
 תריז- לבוב ביצח

 מהדורא חשנה ראש
 ניו-יורק ארוכה מהדורה ת-פ. קושסאמקוצרת

תשכ-ב-
 שכטר- יד כתב תענית

 קושטא קיצור מגילח
 קושטא יגמות תשס-ז. ניו-יורק ארוכה מהדורחת-פ,



 ספר בסוף אחרון קתטרס בשם ליבמות וחיחשיםת-פ
 בטעות נדפסו כת141ת תרכ-ג. ירושלים גנוזחחמדח
 בפדריא רד-ל ]חערת לרמב-ן וחם חרשב-א4חי'

 בכת-י וגמצאים גשטמ-ק חובאו חיחשיו אבלפפיט[
 תעיז. קושטא קדושין רפ.ג. וינציא גיטיו4לגימראד.

 על רק מציעא בבא שם. קמא בבא ת-*. שטגדרים
 ירושלים בתרא 4בא תרצ-א. ירושלים א-הסרקים
 כב דף עד זרח עבודח תפ-ט. סלוניקי שב1טההשיז.

 לרבנו מיוחסין תרכ-א ורשא מנחות תרפ-ה. שמלויב
 ויניציא חולין רי-ד' לתוספות שהם צנראהבטעות
 הרציח. ירושלים ובשלימות הצ-ז אלטוגא נדהופ-ג-
 ז-ל. לריטב-א והם ליעח חידושיס בטעות לו יוחסוכן
 גינצבורג' בספרית נזיר מסכת חי' של כת-י נמצאכו
 לרבנו גמצאו הש-י חידושי מן חוך זרח. לעב1דח!כן

 תשוגות אגדות פירושי הש-ס. לאגדות אגדוהחידושי
 אגרת 1863. גרסלא חתורה, נצחיות דבר עללנוצריס
 ליקוטים תקס-ט- לבוב הפילוסופיה למוד נגדהרשב-א

 א' חלק הרשב-א תשצוה תשי-ג יוהנסבורג התורחעל

 ח-ג תי-1. ליוורנו אדם תולחת בשפ ח-ב ר-מ.רומא
 ליתרנו ח-ה תקס.ג. סאלוניקי ח-ד תקל-ח.ליוורנו
 חקודש עגוזת תרג-ח. ווארשא ו-ן חלקהקפ-ה
 מהדורה רע-1, קושטא חלה פיקי שס-ב'וינציא

 תש-ה. יר1שליםמתוקנת

 ספרו הוא הפסקנית פעולתו של הכותרתגולת
 כאן הגאונית רוחו חותם את הטביע כאן הבית..תורת
 נשקף וצפוניו זויותיו מכל אשר הבית אה ושכללבנה
 הרשב-א מבאר בהקדמתו שבתורה. הגדול המאורלנו
 תיושבים הפרזים היהודיפ זאת על י ספרו תכליתאת
 יליט מאוים, לבית רוחפ תתעטף הפרזותבערי

 חגאונים מדברי הגמרא מפפרי פנינים ללעטבכפרים
 שער להם לפתוח מקצתם האוה 1התא11הראשונים,

 בענין שלחן לפניחם ולערוך חובתפ, ידי 14ויצאו
 לשמור וליטת ימיפ צריכים הם באשר והיתר,איסור
 נענין קדושיפ ולהיותם המאכלוה, באיסוי פלכזרגלם

 ההלכות אור ישכון ירל זה אי ולהוייעפהנשים.
 חדרכים .בשני חשה ידי לחתיאפ כאההמה

 לחפ ולכתוג והמעשחי התלמף וח*דיכים.חממקשים
 כי על העושה יעשה צד כנאיזה וארוכותקצרות
 לנו עשה אשר ה' לשם הזאת במלאכח תכנסהידחקתי

 אחד וללקט הדברים עקרי ולכתצ חזאת, הנפשאת
 אורד מתוך קצריפ .היפולת כפי דברים אחדאל

 ואת חהלמוד את לעפ להביא רבנו רצההספרים-.
 לשערים. גית צל לבתים הביה את ייסד לכןהמעשה,

 טריפות, שחיטה, עניני הכולליס בתים שבעה בויש
 גחמח סימני וחלב, בשר דם, האוכלין, הכשרמליחה,
 חקדושה בית נסך, יין ואיסורן. התערובתביטול

 וטבילח, נדח חגשיט, ובית ידיס, נטילהלהלכות
 ופרסיהן ההלכות לסימני מפורט מפתח נתןבהחילה
 ספרו את חיבר חרשב-א רבנו ללומד. פתחחפותח

 הארוך- חבית .הורת שקראו ארוך אחד טופסים,בשני
 ויחקור בארוכה, עצמו בפני וענין עניו "כל כתבשפ
 על לעמוד כדי הראשונים ודברי הגמרא מצדעליו

 דרך החקירה מצד הטור בעזרה העניניםאמתת
 - קצר אחר וטופס ההקדמח(. )מתוד ומהרמשא
 רק ושם הארוך סדר על שהולך הקצר- הבית"תורת
 שהעלה וחמתן חמשא של תמציהם קצרוהמסקנות
 כל קצרח דרך חדיגים כל אכהוב כך .יאחרנארוד.
 בו קורא ירוך למען עצמו בפני בשער ועניןענין

 עוד קצרה-. דרך עליו לעמוד שירצה העניןוימצא

 הבית- -תורת של טבעו נתפרסט חייובימי
 לשואלים וביאורים תשובות מוצאים אנובתשובותיו

 הגדיל אולם זה. בספר שכתב וחידושיט פסקיםעל
 אהרן רבנו הוא הלא הבית תורת על גהשגותלצאת
 לסד רבו מבית אשר הרמב-ן, של תלמידו ז-להלוי
 למלחמת ולצאתלבקר

 ה'-
 -בדק בשם השגותיו שכתב

 שדעתו במקומות דעתו לחוות רצה בהם אשרהבית-,
 בדברי כותב הוא וכן הרשב.א. שיטת אהנתדת

 חדור מחכמי אחד לחכם חבור לידי בא הנה יהקדמתו
 ולחוות אותם לכתוב וראיתי כדעתי שלא דברים1ב1

 הרואים ויזכו הדברים ויהלבנו שיתבררו כדידעי
 הרשב-א לידי הגיעו ההשגות מעצמו-. יבורוהחכם
 שם הבית-. "משמרת בספר עליהם לחשיב מיהראשר
 ההשגות, דברי כל על עצומה בחריפות הרשב-אעונה
 שלא בכדי תורה. של מלחמהה מתוך דבריו אהודוחה
 כך שגם ואפשר הרא-ה, חברו עם בניצוח בגלוייצא
 ספרו, מעל שמו את העלים בתוקף, להשיב לו נוחהיה
 למשמרת ההקדמה בסוף דבריו שולי בתוך רמוואולם
 הזה הבית כבוד .יחיח .וגדול כותבי הואהבית

 תראשון הביה את שחיגר מי חראשון-. 14האחרון
 סי' )ח-א מתשובותיו באחת גם האחרון. את גםהציב
 שכהבתי מה ראית שלא -ומהדומה ; כותב הוארסיא(
 צא בעיר, אתכם הוא הנה הבית. "משמרת הספרבזה
 יתפשטו ומשס זה דבר על שס שכתבתי מהוראה
 תלמידי התופס-. שתפס מה וכל הקושיין כללפניך
 דברי ואלו אלו בהלכה וה אה זה נוצחיןחכמים
 מתקיימיפ וסופם הדברים מתלבניס חיים,אלקים
 עולמיט. לעולמי הלכהבשער



 חמים בשער דכ חרשג'א כהב 139( )עמוד חמיםבשער המים ובית המיםשער
 141, 139, )עמודים שם עוד )ראח 43ם )שםחאחד

 המים. בשער ומקורם הרשב-א בשם שכתב 143(, 142 חגית- ,תורת ספרו את חרשב"א כשחיברבתחילח
 שוית ראה המים בשער רבנו את חריב-ש מב,א כן הו% עך המקואותי דיני את אליו לצרף שלאהחליט
 חתש2.ץ מביא וכן רצד. רצב קכה 5יג ס,מן חייב-ש גדיט .אבל , חנשים בית אל בהקדטהוכוהב

 יט, יז, סימן בח-א , המים שער %ת עצמי %כניס לא ופיסולן מחכשירן עצמןהמקואות
 מט-

 סימן בחע
 בסימן מחרייק *שוית הובא כן לד, יב סי' בח.ג גו גרבנו אברחם ר' חגחל חרב קדוש אחד עמדשכבר
 ששערים לראות אפשר הללו ההבאות מתוד ~עוד. קטו המלד אחרי יבא ומי רב ביאור עגיניהם וביאר זילדוד
 מן כחלק דגריו אה )קבלו הראש)נים לפני ה,1 אלו גלח משה, כמפי וטהר )זקק עשח ככר אשואה

 של בימיו שכבר עוד ולא הרשב-א. של הבית- התורה אשאל ית' ומאלקים חקשח את ופיריעמוקות

 של דורו בן המאירי שכן נפוך, זה חלק היה הרשב.א כדכתיב יצילגי ומשגיאוה הלמדני באמהולחדריכני

 עדולי אה למקואות בחיבורו מביא הרשביא רבנו %ל דרשתיד לבי בכל זכהינ ולמדגי באמתיחדריכני
 מקור שום להם אין והדברים לרשב-א )טנתו הדור. וחור חרשב-א נמלך זמן אחר אגל ממצותיך-.תשגני
 עמוד מקואות )ראה חמים בשער לפנינו אלא אחר אה אליו הצר9 הביה, את וגמו ושכלל וזיקק וצירףבו

 בעליל מוכיחים אלו כל סופר(. הוצאת ונצ טץ ואת המיטי "שער בשס חארוך את המקואות,דיני
 הביה-, -הורה מן חלק הוא הרשביא של זה שח,טר רבנו חחליט שבגללן חסימה %ת המים-. -ביתחקצר
 האלו הספרים נאבדו מאוחרות שבתקופות אלא שספרו כשראה לשער אפשר לנו, ידועות לאלחברס
 ריא סי' יו-ד סופר בחתם וכבר הלומדים מעיני 11עלמ1 גם לבאר צורך מצא חדורות, כמורח בתפוצוהנתקבל
 וחעידי בגבולנו-. נמצא לא המים שער ספר מעיר הראביד פסקי עס לחסהפק ולא המקואותדיני

 דעתו היה שלא שלמרוה זללה-ה איש החזו) פדן בשם עליחם חולק חרשב-א ואשר והעמוקים,הקצרים
 מסורות בהפסקה הנמצאים יד כתבי מגילויי נ~חה המחכה, על עמד יל יוסף הבית מרן גם דבריפ.בכמה
 הוא המים דשער הוא ברור "דדבר י שאמר דור,ד~ר מן שאין כנראה עליהס, לחשיב מנסח אינואולם

 על,1--מעידיםביורחדעהסימןר-א)דףצואדפוסוילנא(,והרשגיא הגיי ומרו התשב-ץ הריב-ש רבותינו שהרילהרשב-א דברי) ואלו לגו. שנתחזש במה דיינו זאת, לבארהצורך
 האחרונות שהמהדורות כנראה

 הצליחו לא המים שער אה להס צירף הרשב.א, בדיני יד לשלוח רצח שלא *8* חבית תורתבס*ר
 בכל נתפזרו הראשתות והמהחחת היות להתפרסם מציט ומ-מ ז-ל. חראביד פיש על שסמד לפיפקואות
 חבית תורה סופס נתגלה לראשונה ,שראל. פזורי דיני כתעיפ חשביעי חבית גמר אחר ת-ח ספריבקצת

 ידידי ע-י הקצר חמיס- "בית גם מצורף היה שאליו רק היה הביי לצי המים. שעד בשם וגקוביםמקואות
 מדרש בבית שמצאו לוינגר ש. ד. פרופ' הח~קר מתוך המים. .שער בשם קראם והוא חקצר,חטופס
 ! הערה נמצאת הכת-י של צדו על בבודפעסט, ם לרבנ בזה לציין הדאי הראשוניפ, לו קוראם שכןשראה

 הוא מ-מ חדפוס בספרי נמצא לא זה דבית דאעפ_, דע י שם דעה ביורה ומזכירו מביאו שמרן המקומותאת
 לשון ר-% יי' ירד בביי הכיאו זיל ומרן 1-ל לרשב.א המים ובשער א'(. )צז המים שער בספרוחרשכיא
 גמר אחר ת-ה ספרי בקצת מצינו וכתב זה, מבית אחד הרשב-א וז-ל א(. קי ב. קה ב. )צח כתוב ת-השבסוף
 שער בשפ ונקמיס מקואות דיני כתוב השביעי הב,ת שבסוף המים בשער ממ-ש וכינ א(, )ק המיםבשער
 קד א. קד א. קג א. )קא המים שער וזיל א(. )קת-ה

 נגיו בסימנר לגלות הצליח ומן לאחר המ,ם-
 המים שער את שכלל הבית, תורת של שני טופס יורק וכן א(. )קב המיט בשער הרשב-א פסק וכן ב(. קיא.
 נציר)ף חד*יסו חוא הקבר. של הנוסח ימקצה הארוד המים בשער וז-ל ב(. )קו המים בשער חרשב-אכתב
 א-)קח

 א(- קיב
 ב"הסוקר-, מעטים בטופסים נוסחאות ושינהי צ,ינ,ם .אבקה בתשובותיו פעמים מביאו וכן

 ממכמני אחד את למות שזכה לשקיא ט,ב)תא קטעים ממנו שמצטט סיא, נ-א בסימגיםרוכל.
 לקו אט יד כתבי אולס מאתנו, שנעלמו הראשונים בהם. ודןארוכים

 היו וכך השיבושיט, בהם ורבים עהשמטותבחסרוה אותו מזכירים כבר הראשומם הפוסקים גדוליגט
 יקום לעולם ה' דבר אולם הביה. מן וחסריםעלומים בעל מלוניל הכהן אהדן רבנו להלכה. בוומשתמשים

 אשר חאיוך חביה תורה של חדש טאס נהגלהוהנה ב' חלק בספרו פעמים כמה מ1יאו חייס..ארחות

 ביה בסוף אשר 1319 המספר תחת פארמא בעירנמצא כתב ז-ל והרשג-א י אציין ולדוגמא המקוהבדיני



 י-א כל על במילואו חמים שער גם נמצאחנשים

 כתיבתו צורת ולפי יומין ועתיק ישן הכת-י0רקיו-
 כתוב זח כת-י חשניח. חמאח מן שחוא לשעריש

 ואין והמתוקנת השלימה בנוסחתו ומצטייןבחידור
 ידי את אימך יד חכתב מציאת והשמטות. חסרותבו

 חבית .תורת של ושלימה חדשת מחדורח לאורלהוציא
 חסר שחיח חשלישי בחלק ולחשלימו והקצר-הארוך

 נחזיר צך מקואות, הלכות את אליו ולצרף כהעד
 האדרת רבנו ושכלל הכין אשר והבית ליושנה,עטרה
 להם צרפתי ותיקונו. מילואו על ומתוקן שלםיהיה
 את הכנסתי בהם אשר נוסחאות ושינוייציונים
 סביב זר להם ועשיתי לוינגר. הפרופסור שלהערותיו

 רבנו שיטת ואפרש אבאר בו אשר האדרת- .שוליבשם
 החמורות בסוגיות חראשונים רבותנו ושיטותזצ-ל
 ידידי את לברכה ואזכיר וטהרה. מקואות תלכותשל

 חברים בדיבוק למדתי עמו אשר שליט-א ויינרהגרמ-י
 רעוא יהא בספרנו. הזכרתי מדבריו והרבה זו.מסכת

 ותלמידהון. רבנן אצל מדרשא בבידיתקבלון
 מצנועי יקירא לגברא והוקרה ברכה להביע ליינעם
 ווגשאחל שלום ר' הרה-ח היוחסין שלשלתירושלים
 אשר שיחי' הענך חנוך הר-ר עמיתי ולבנושליט-א
 מעשי את ומעודדים הקודש בעבודת בידימסייעים

 הברכות ממקור יתברכו עמוקה. ובידידות חפצהבנפש
 בתורה עוסקים בניהם ובני בניהם לראות השמיםמן

 סלה. ובריאות רוחהמתוך

 חתלמוד -מכון ידי על יוצאת 11 שלימחמחדורה

 בעריכת חגדולח עבודתו עם אשר השלם-.חישראלי
 חגאונים יפרות של חמרובח חפרשניחחומר

 בכתבי בגנזים עודן ואשר נדפסו כבר אשרוהראשונים,
 ונדפס, החולך וחשלם הגדול לש-ס לחשלימן בכדיחיד,

 מתוד חראשונים גדולי פיחשי במיוחד לחמיאחחליט
 והערות מיאוריפ תיקונים עם עולם לאור ידכתבי

 למנחלי חו חן ותשואות ולחאדירה. תורהלהרבות
 חוטנר יהושע חרב ומכובדי ידידי המכון שלהדגול
 כח רוב לו התן ה' יוסיף תורח. בעול חנושאשליט-א
 עליו ח' נועם ויהי לאורייתא, פעלים להרבותואומך
 יכונן. ידיוומעשה
 -אי19ר יל הראב-ד רבנו של ספרו את צרפנוכן

 זה חשוב ספר בעולם. יחידי יד כתב מתוךמשחו-
 והיתר, באיסור חלכות פסקי לכל ואב ראששהוא
 גדולה וזכות חוא ראוי להביאו, מרבה הרשב-אורבנו
 תוך אל ולחכניסו לאורח מתעלומה לחוציאולדורנו
 ושלמים. תמיט האורים להיותהבית

 יעמדו כמלאכים הראשונים רבותנו שזכות רצוןיהי

 ולחסות ה' בבית לשבת האמת בדרך להוליכנילי
 הימים- כלבצילו

 קדשנו עיר ירושלים תשכ-ג פסח ערבניסן

 ,הרשלר בני13ין בהר-רמשה



 והסוגיות העניניםמפתח
 האדרת 4שוליהמבהטעם

 .....,. . . רביעית נה דקדהסוגיאא(
 ....... הנזחלת ומקוה זוחליז פסולעניזב(
 לשיעור נקבים צירוף ודי, כלים. שמלאו וגרגותגי דסלסוגיאג(

 ....... . נקבים מלאים בכליםוטבילה
 ....... . כלי בתוך כלי טבילתבעניןד(
 .. מרחצאות וגזירת התלמי ודין כלים, גבי על דהעבירומשנהה(
 ........ . במקוה שאובין ססולעניןו(
 ........ . שבמרחץ. האביקדיןז(

 ........ .דיןהשלגלעשייתמקואותה(
 ..,.. . וברכה מעשרות מקואות לענין התמדדיןט(
 . הסגוס ודין הטיס את דהמסנקסוגיאי(

 .. . . . . . הצינור תחת כלים דהמניחסוגיאיא(

 ..... . . מלמטה ונקובה הצד מן נקבבדיןיב(
 .... . שנחלקה ומקוה לזה, ומחצה לוג דנפלבמשנהיג(
 .. . השאובין וביטול השקה וענין סאה ונתן סאה נטלבדין'ד(
 ..,.. . . הגג בראש קנקנים המניחבעניןטו(

.... . . . . ורבייה המשכהבדיניטז(
 ..., . והקטפרס דהניצוק וסוגיא מקואות עירובדיןיז(
 ...'. . אדם ביד והאוחז מקדמין דהמיםסוגיאיח(
 ... . יהוא ושוקת שוקת, גבי על שהעבירו דמעיןסוגיאיט(
 .. . הזוחלין על הנוטפין רבו ודין כנדל, המשוך מעיזבעניןכ(

 בנהרות הטבילה ודין שם מהלך היה שלא במקום במעין דנדרים בסוגיאכא(

 ... ...... שנתלש. דגל סוגיאככ(

צה,י..* '.'.,. , ח צ ר מ הדחה נין ע ב ( גכ

... .*... . . ל י ט ג קמא קמא ין נ בע ( דכ
-

 דק.

 טק..... י. ..,. . כעיקר דסזנם יא וג ס (כה



 המים לשערמפתח

נא ב.,בכ,צהנר. מ"ג- סא ב.יבגוכט. מ-ד.
4. מ*ה,

נדההגיגהמד.מב מץ*
סאאיב א.ככ נס. מו 'ז מ"ז"
צאכ א.נבנג. מ,אפ"ג

נט א.כבנב.מ-ב
 ם ' לכ"ט ב.כהנא.מ"ד

סה מ"ח.טי"א'ז א.ט1מג.מ'1*
ע ,4טו מז.מה מ-אפ"ד

 ת 1 רהטעי א.טומומיב
עב מ.טפ.חנו ב.פבמדמ"ג

מו.מ"1*
עד מ"ט."

צא מ.סט.חנדרים פת.פנ מ-אפ'.ק

-
יז ב.מכבא. מ"ב

-
פרהפח נ.מטג. מ"ג ע' מ"ה.פ"הצ במוכפו. מ"ה.

ע" מ.ח.פ"העא. מיאפ"1
 ר י ונ גה.ב מ"ב"
 מקואותתוספתאפא"נ סהסד מץ"

פג2:ע. בתראבבא ,1עעד. ב:ן:

-
גב ה"טפ"אכה ב.סה עב.סה מ"ח

כד ה-אפ.במד ב.סה עה.ע מ-ט"
כו העפ.ב?ד נסה סזלא מ"אפץ

-
מד מגמב ה-בפ"געט ב.מהמ מ,כ

-
גע ו'א.וךדסו מ-ד

מח  ה"ב.פ-דמגותמג מ*ו" כא ה"ד.פ"דסח בג2ט. מ-ז.
כפ"דה*ה.

מו ה,הפ"דובחיםשבה

מח ה".ט-דטו נכהמז ב.יא

כ ה"א.פ"הסד ב.כהנט ב.טו

עק ה-ו.2בכורותערוביז

כט היאפ.1צ ב.22::



 ם י מ ה ר עש
פתיחה

 ש דל ברצלוני אדרת בן אברהם בר' שלמה להרב מקואותהלכות

 א( אפייו או דוקא, במעייןח אם ]כטה[ב(, מבייתן והיוידת והזבה הנדה בו אבאר הראשוןהשער
 נ'"

 נע'

 פסול. קרטוב חמר ואפילו "( סאה ארבעים תורה דבר שצריך בו ואכלול נוספין. מים י( מקוהבמי
 ג כ ינ;"י גת,

 ,,, . ;ס 2 אם בו ואכלול באשבורן. איא בזוחיין, טטהרין אין איו סאה שארבעים בו אבאר השניהשער
 "קי"ינג : סס י( זה בכיי יאבאר מימיו. יצאו שלא הנקב את מעמיד כטה יצאת מתחייין שבו וטים המקוהנפרץ "לי

 4", ים ה( נראית הזחייה שאין בקרקע נביעין שמימיו או 1(, מעט ונוטל הטים יכיל ולא שנשברהמקוה
 "עט. "עט יאו. אם מאה מ' כו יש ואפייו בו, לטבול שיא זוחיין מימיו יקראי אםוניכרת,

 ו;תס. ;סז(
 ),. : 1ע' 3,'ח( ויא קרקע, גבי על הנתונים במים איא י( תורה דבר הטבייה שאין בו אבאר השלישרהשער
 יס : נע'40 בתוך יטבול לעתים כי ואבאר גביו. על כנותן שכן וכל בתוכן, בטובל ח( ולא בכלים,בעצורין
 נ,ן 1;חדננ נק',( אדם. בין כלים בין ס(הכלים

 ";"1נ'ן. שו",ני כדי סופרים, מדגרי או תורה מדברי אם מטהרין, ,א( שאינן י( השאובין בו אבאר הרביעיהשער קעך)" ;"'ן")שמ
 ;"'ן. : 51' ל'א( לקולא. ודרבגןי1( יחומרא דאורייתא ספיקאינ( בידינו המסור הכלל לפי םפיקו, דין עליעמיד
 "ק' .. %51 המקוה. את פוסלין יי( שאובין מים כמהואבאר

2נ'1. סו( בגיגי מאיייהן הגדלין המים ~אביר המקוה. את יפס~י שאוב יקרא איוה אבאר הדמישיהשער
 ננ)). : נק'%( יאו. אם המקוה את פוסלין אם נעורא, שקורין ט,( אלוכגון

 ננ1%). :נ5'
 ")י. : י,'15( נפיו אפייו פוסלין אם המקוה, את שפומלין שאוכין מים יוגין שלשת אבאר השישיהשער

 )סיינ1' :. '( לא בין לרבות נתכוון בין בזה הפרש יש אם וכן יאו. אם כיים, וחטשה מארבעה אפי'לסירוגיןיז(

 על ,17"1ת "תתת לאו, אם להכשירו חוזר אם אותו הפוסלין לוגין שלשין שם נפלו אם זה בכלל ואכאר לרבות.נתכוון

 י"י~..;"סי" אם לוגין שלשת לוזוכו ונפלו קרטוב שחמר,"( מקוה זה בכלל אבאר ועוד תקונו. יהיהובמה
 ", ע.5י"יקית. מקוה זה בכיי אבאר ועוד לאו. אם ועוד, כמלואו ממנו שיצא עד יהכשירו חוזר שאינו ש(שאובין ז,4";""ן לונין שישת יו ונפיו יוגין, שישת שחמר מקוה כדין דינו ויהיה יאו, אם יהכשירוחוזר
 נ",ג להשלימו מצמרפין אם אותו פסויין שאינן שאובין, מים לוגין משישת פחות לתוכו שנפיוחסר
 ")י.ת'ניח הכשירו. יהא וכמה יאו,אם

 ;תקנ). : נ,'כב(
%מ( יאו. אם שאובין מים בריבוי מיכן לאחר נפסל אם מאה מ' ט שיש מקוה אבאר הש%יעיהשער  "". ל : 
 ';"ס נ"'ני( ואבאר עושה הוא כיצד אחת, בבת בהן עויה גופו ואין מרודדין שמימיו ]סקוה זה בכיי עודואבאר

 7 ת ג:ם לאו. אם בו כשרה אם כלה, אפילו אי רובה שהטשיכוה ש1עבה כ( זה[בכלל

 ידי עי שלא ממילא ואפילו טומאה בק הטקבל דבר ידי עי שנעשה מקוה אבאר חשמיניהשער
 יאו. אם כו%ר כס שהואשאיבה
 יאו. אם להכשירו חוזר אם מראהבשינוי נפמי ואם פוסלו. שינוי ואיזה לאו, מ( אם מראה בשינוי נפפל אם מקוה אבאר התשיעיהשער



הביתפתיחהתורתו
 יתערב. במה ארבע'ם, מהם נו( באחד .אין וה בצד זה מקואותנה( שני אבאר העשירי חשער ק"י". %:כ"(
 אחד, הם כאיו שניהס את להכשיר ""1. : ססכי(
 אם אכאר יכן לא.. אם כמקזה, מאה ארבעים צריך אם ]הטע'ן[כי( אבאר עשר האחדהשער י!'.: ע"! "וסעק'כו(

 שאובין מים בריכיי יפסל אם אבאר וכן כניטפין. באשבורן בדוקאי"( או בזוחיין א?ילוטטהר )'ת,. ו!'נט(
 וכן המעין. לסי ה':אונין שקדטו זבין נס( ישאובין המעין ס' שקדטז בין הפרש יש זאםכמקזה. ס".". : נו'י(
 נפמל אם אכאר ובן יא.. אם י( שהזא כמ.ת בזחילה מטהר אם שאובין בין נוטפין בין עליו רבואם ::י"') י0ל:א(

 כיצד נובעין, שמימיי[ינ( בין ]נוספין מים של בין המקזאית אין שמנקין אלל זה בכלל אבארוכן ע.ע "'סע"':ק יג(. לאו אם יהן חוששין אם הנהרות טבילת וה בכלל אכאר וכן לאו. אם יא( כמקוה מראהבשינוי"ע.סק,.
 ,;.. ':::י(

 ון)"
 המים את בהן שדילין הכלים מתוך שם שנשפכין שאיב'ן מחמת 'פסל יי( שלא להכשירוע,שין

 לנקותו.כדי



 הראשוןהשער
 ע;'ן. נע' נפ': א( דבר והזבה הנדה טבילת מקוה. במי אפילו או דוקאה א( במעין במה, סבילתן והנדההזבה
 י"'נ : " " ק"ו מ במים ורחץ בגדיו יכבם במשכבה הנוגע כל 0 כתף במשכבה בנוגע מק"ו,תורה,
 י5. ש רוי5 " עשאה והיולדת במים. שתבא עד בטומאתה שהיא עצמה וזבה לנדה וק'ו עצמה,למגע
 נ "ינ 0 של טבילתן בחיוב יתר ביארתי וכבר תטמא. דוותה נדת כימי ח דכתיב כנדה,הכתוב

 אל4. מים טעונה אינה והיולדת והזבה הנדה טבילת 0. הטבילה "( דיני בשער התורה מןאלו

 0לת ת~ית 0 וספרה 0( כתוב בזבה אבל וטהר, חחם במים בשרו ורחץ "( כתוב שבזב הזב, ,( אלאחיים

 סעי י לת 50י'ו ורחצו ט4 הטמאין לכל אב ובנין מים, בטבילת " תטהר לומר תטהר, וווחר ימים שבעתלה
 ע, ,.ע ק,יי ז( ומצורע, בזב שכתוב כמו חיים מים מהן באחד כתוב וורןבמים,

 'שנ' ןע5ן טובלין שבו סאה ארבעים בו שיש מקוה מהן למעלה מקואותע( של בראשתושנינו

 'ת. סס ;1" ונראה הכלים, את בהם ומטבילין סבילה, הצריכין אדם בו טובלין כלומר,ומטבילין,
ק אגב ברביעית, אפ" תורה דבר טבילתן אלא סאה ארבעים צריכין אינן שהכליםשאע*פ

 *1 נע,, 7"
 "שי. " :נ,' תנא עא נזיר במסכת כדאיתא לרביעתא ע( דבטלה משום נמי ואי מטבילין. תנאטובלין

 תקו15ת. 0ן' רו; וש'1,.ס 5. 4ק'ז( תסי0. מד ול ני: י0 ('. תסנ0'ק 0.ג. "0 5שור "יג'ע-1

 חאררת,שולי
 מטכסיר6 ד6תי6 כען כסרט, )מקומ מעורנין 6יןי6פי)1 י3מוח 6 י6, מגיגט 6 סמ, טמ6 חיס" עי, במיםשתבוא

 )פרס ,רין 1,.ג6ורם נךדמ. סחוו"ס ופלסו וכ"מזמקוס, גתסוג0 וסמנךר נ16ן, יסוז6י ף גסס (1 דרסמ סכתגו 3)מ,
 כיי;ו 6, 3מ ג(יל כד6יח6 )כ)ש ר3שיח סגט4 6מלו6פיי מ"כ חס"ר ש", ס" פסוקוח סיעח )י:, סינק )עןגשניס
 יממוט מטיכסר6 6תי6 6י 36) ,ס!מט, ר3יעיחדוק6 3 )1, סמנטיג שד ול6ס יג. ס" 0גיגט ויו!כ"נ מטמוו
 י6י כמשט, עס מעורנח 6יש 6פי4 גלכיע"ח, שכיין ע"ס וסכי% גוס ס4 רים 0ייס ו6למוח קיט. עמ'6סכי
 מסיכסר6 ו6ח6 מעעס )6תויי )רין 6ין 6"כ וגס)הג קווס יו"ט וממהי חיטקת פרק סוף נוס ל6"ס וע" ג6ון, ט6יר3

 סס. וגרם"י 3 "'( פסמיס ע" טע)ין )עי וכסחע6 ומקוט, עו 3נוחר. תט" ג סי, דפגס מט6 )ר6סוניס גימ6 י6ד6נו6י
 )טס3י) ממני ססח6 ז6פעו (ט וין כשסקיס מטסמעח 5ג) ל!"ג. ס" ער"ו ג"י וע" גמיס,טתנ6
 מקמט )6 ס,ימס, ממקה: סנ6מ גרכיעימ ו!יפרעמ ממפין נזס סוף ור6"ס !ג, 6, רנמ נסגוטהח סרי.ף כ"כ הזב,אלא
 ו6ף טגי, זר"ס משר6 סייכ6 מ6י כן ו6ס ושד, סכי. 4גס (ג 3ין 6ין פ"ג ו(כיס ס"6 מגי4: 0וספח6ע"פ
 י6מ6י וטון קטסיק. 3נט"י רק משס מכ) גרכשיח,יקטסיק וכ"ט מייס, מש פסו)ט 6ינט ול(3ט מייס מיס כשןסס(3
 גס ס6 3גט"י, ס6ט, ינחן דר") זע6 )שקעי רס"י56טריך דכיון כתג רי"ד ו3חוס' ג', פרטס י(ניס מ1ורגגתו"כ
 ו3ס)וסו 6מר 6"י4 ו;טונ י6וקמי, 6פסר דמקוטגר3יעית טדק מן )כ6 ויו 6מו" גמככ3כ מווגפ ;וט טגי)חיי)פינן
 ופסקינק סיעי גי 6מרינן 6 קו ונמו)ין ס)ימט. ממשטכסג6 )6שקי 61הי6 וכף מייס מיס 61"! גמקה: דיו נוגעמט

 ועיין )מרךט. יממוכריס סחם לס"י ופילט גירח6,ג3ח 3 סט, ס3ח רס"י סגחט י"מ מסיטח וק נ16;יסמסיטת
 ימסני 3כ4ס, ימקוט ל3יעימ דט6 יר.קסו ססכחוספוח י"ט 3 נט, גטוות ורס"י סמ6, ו"ט סס החוס, וסנר,ו,":
 גכס י)טס3י) חר4 ועוי רס"י, וספירס )מקוס3מגעגליס מייס, מיס 3עי ד(כס יס") משמומ ל"0 6 ס(, ונדטמקה:
  מי3ילין  ומקוס מטיכסר6 ד6מ6 לגש" ו6ס ס6ני.עע ס" ר%"ן ט ס" יר6יס עס"ג ס" גיט ס4 15"( שיור6כ
 3ירת6, גח מטכמ0 ספיר כן יס ר3יעתו, סניפיו 5מר6פי* וךו. ס" זיכ 3יימץ וטו'"זכקמ,

 מטס קומ יס וגנוטין )ומר  ותתק למקוט. מתוכר הםין 5ע"ג יבקי01 בו ישהת1ויש
 ימירן נע כ"יתק וטתס יימר, נמקוס ורק כטר, 6עור3ש"ו ר3יפהז, וע ו3ע4 וימר" 5ף ייט  לרביעתעדבטלוה
 כ) סוף נ%ין, סא ומ6י )%ין, סס מממ ו%י 6פכוקוגמטט וססקט )יתף )שנק %)כ4 13ם נפ"מ ילגט 6גחימיסו

 מממט זמק61וח נוסס"( קפט ועוד ק6חי. מסיכסר6סוף 3(ימיס דרגיעיה סוגי6 0ט ת63ר )ס)ס, מסירס מקוכסי
 וכחג ומני6, דגן)ין סמקוס מע4ח נרע גחונםסכ"חס 6.כנ,
 נו 6ין 6ס מטטו סוי )6 י6י סגג יח)ס סא ו3)3וכו6"ס פ מעגלק רגיפש ט קו" 06 6רש א כב זבחיםא[

 ד6מו וע"כ ק6י, ומקוט מסיכסו6 וטחס ו6ע"ג ס6טנר "ילס וס"י 6חי6. דמקוט ומטכסיר6 ט61י) 41ניעחממטק



זקבנית הראשוןהשערתורתח
 ומפי במים, בשרו כל את ורחץ 0,( מז'כתוב אותו למדו סאה ארבעים ישעור סופרים. ש שי ."": ומדברי אדם, כטבילת 1( מארבעים בפחות מטבילן אין %ים דצפלד יימך מטבליה הכא ""דנעש : נ;'0ט
 במים בשרו כל את "( למדו  השמועה 4ק ניס 11ק1חס

 ק"
 שיש מקוה שעור והוא בהם, עולה בשרו שכל מים

 בתורת וכדתניא סאה שרבעים חכמים ושערו אמות, שלש ברום אמה על שמה בה 0רני!
 וכמה בהן, עולה גופו שכל מים בשרו כל את מקוה, במי אפילו במים ייחץכהנימש(~(יוי::ג'::

 סאה. ארבעים המקוה שעור אומר נמצאתק שמות, שלש ברום אמה על אמההם, ;ס. ,ח-.5
 קשי שכז מ' מאיבע בפחית טבי לא בפחיתמכז עיה גיפי שכל קק צדםיצפידג(0 רזיתון2ח
 ח-) ח'-ם נ,דתית ה~נ4 (ה קטעט0 נת,-י. ין-ה "תה ות"ח : נל'נ( ק-ג. ק'ו נ' ערסק חרס קטוע תו-גק0
ה!.

 "קי"
 %-ה ח" ונר'נ-סקג ע"יז 5,

 חאדרתשולי
 %ל3יעיח יזיס, 3:טי,ח )פרס רס"י טו1רך ו,כן )3ט),מ(י 61ין נח3ט) זמקוס מטיכסר6 כ6ח6 6"י)ו רכיעיחסנט,1
 י6ס נר6ט משו ע,מס. 3פ:י סטס מני16ח יט ז6( חווט,ס) כ)יס. ססמטכי)ין
 הפירוח כנר נהערגו 5פי)ו פירות נר רניעיח יינ יםנגימ6 נק %ר3שיח ק6י, וכש~טו 5קווס ור"פ )סרסוצריך
 מקוס מכ) ק6ת6, זמשכ מכיכסר6 יטסח6 לוקיטטס פסו) ס6ל וגע) ס5ט ינחן ז6ר") ו6ט6 ק6מר,טתולט
 טגומ6. 6ת פוס)ת פירות גמי כסמל ון"מכייי ו7ין )גשי:טו. יו3יעיח זוטר6 סשול מסי3 7)6כרכשיח,

 ונחן ר3יעיח )שין סוגיחמ פירס בבעה"נ והראב"דב[ מן ננקוכ כרגיעיח וכין יויס ז:טי)ת נרכיע"ח כין יו6(ס
 ס6יגין ונט) נחן  ז6פי)ז נר3יעיח, מהני )6 ס6ה זש)ס5ט מו! 5פי)ו ימשה מטיכסל5 53 067 ר"ל  יק%מרסתווט.
 ס6ט נחן 3 פ"נ ני3שח י6מרינן ינה )סיטחודטר%"ז גרכיעיח מעורגח 7לסח6 ניו%, גמקיכ ס6ה וגט)ס6ט

 י6ינס כד[, גסער מס"כ ]ע" ק6י כס5וגין רוכו עוכף ר.מי ג5)ו יגנר כיון 6ו)ס פיוח, מי למק)ח מלנטטפורסה
 רכיעית 5ג, גסריס, מקה: רוכ כסיס לק 6ן6 )גמרי,גט)יס )רכיעהח, כן 6הר 6תי 6פי)ו כסר סס)ימט כמקוטפירוח
 נמסר כסנט) ו:מ)6 כט6יכין, מעט מגט)ין ו6ין מסי3י)6 רכיעיח, יין גיט)ו כן 7גין טטח6, מטג (ט זין 6י!ו)פי"(
 ו:פס, גסמיס מי ר3יעיח מסיעורטרניע"ח הסמיטס. טר"מונס

 מ!טג"
 מ0טי! מ

 דרכיעית 7ין סכס)ו )06ר 67פי)ו ר"פ יק6מיי)יגירייח' :פ"מ ))מוי יס )גסן, ח(י )6 ירגיעית (ו מסנר6מיהו
 כנו רכיעיח ממ(קח עוקכ קו0 ד6ס (ו, חיץ6 ניר6כחי ד:ר6ט פיווח, לי )גכי וטו6 רכיעיח, ט3ע)י )6מר גס)יי:6
 כשגף משנף  6ס  ריק% כסר."נ, ממ,נ:ת י"')י ס)סמקוט ושסקיס ע)מו כיני גגימ6 כמונמיס פילוח מי קנחי6ס
 טמיטה מכני מר3נ5ק 3פ0ית 36ן 3ס'ר3ךנ:ט3י)יי ר.סקט ד6ין גנומ6, )טגע מטגי )6 ס)ילהג ו)משטגסט"נ

 מקנת נתן 06 ס6ט, ונחן ס6ל :ט) )ענין יכןר'חירט' גתערוגח. גיטון מסוס נטס )יוון 61"6 ע1מס, גפניושנ0יס
צ צ ייק פסי)ה' צס6י3'י ומיעוט גסויס, היס וגיעיח רוג טיט ו06 ::י, :ר6כו)פי"(  גי"ט' ימשה 
 כסר, 3ר3יעיה מט0מק1ח )כע) מועי, 6ין נזו)ט סכמשט רוג וגס פימח, המי)נען

 דנח3טי
 ונמ)6 גוו)ט. 3מקוט

 מייחזי'ס )ס6ז3ין, זמי 1)6 מעורגיס. 67ין 3נומ6, סיס:ס פירותכנר
 3דיי

 זממוגרח ד6י"ג ס)ימס, 3)ד מסרט מקוט
 כ) טה:יט וגס )ס)מט, ר3יע"ח מק3,ח סחה" )ריןכז'ןי ס6ין מה גטס, נגעו המקל מזין 7כחס מטהרחן,דססקט

 כוין סכשפ, 6מר טמ0וגרח ווין טסרש. ךסהרכיע'ח כו6יח6. ט)יט 6חי:ן כרו3 גיטו) זמטעס פירות 3מיכן
 מקנ!ח 6ין 5ס כן ומסוס ממו3ר, כס6י:ו חן טןטרגיעיח 6וקמי' )6 5מ6י עען נליך כן ו06 6)6 3. פ"כ3י3מוח

 יכך זגיון כסריס, מיס וכשיח כו% ז)יכ5 6ירניעיחי ס3יט)ו 06ר )די7ן 6פיי יהק ס6 וכן יר") ה6רס"י
 5פי)ו ננר טכי סחווט, מן י)יגוריוח )ממטין ץס6ינה כגומ6 פירות מי מק,ת  ווחן מק1ת נט, )ע:יןרכיעיח,
 למיגוה מיני ליממוגית ונהץל מהיכסר6 6ת6 6י ימ"מ זפסוג )מקוההממוגרה
 3נו ס%6 נעעל טסקט מועע י6ין גמנ6 וט ד)פיריסץלע ג6ו 05 ד6( טנוו~ק גמקה: ס6ט ונען ס6ט סנתמוכיינו
 5כ) כסויס, רכיעיח סישו ט ש כן  06 י)6 ס)ס,סשל 6:סנע מוחר גסס"ג ומתערת ימקול נ1ו ה:חי:הפש6
 כתורט נק דרכיעיח ז17מי6 שעין, 6ין ס16כ כו)ו06 לגדו)ט, גמשט גע)ו וככר סס, פירוח נמ ומשוג 6ףסס
 ומ ו5ס 6ססר כסריס, רגיעיח ש 5"י)ו 6ס ]וכןכעי:ן, 6פי)ו גמקוט נתערכו 1)6 גגומ6 קומו 05 כן ס6ץמט

 כג' וט6 עיון נריך 1(ט טכפריס[. 6ח מכט)ין ע,יור,ס6וגין מק1ח סשנ) ונש6 כרגיע"ח, כט)י0 6ין 3סי":מכיוגיס
 מימיו נחכסלו סג106ע וטס6וכ מגו6ל נףג פ"ומקי16ת יכיון 61פטל טמקול. גטיסור מע)ש ו6ין פירוח, גמיהכ)י
 %שק שוכ. כו)ו סטו6 ו5ע"פ ר.כסריס, טס טנתמגלמ0מח כסנך מכני %ס יס6 )טטגי) כס כסריס במיסירוג

 סמסנס ופסטוח סשגין, גי,) מ0מת ינפס)ו )6וקמימ6ו נטפ, סן6 פירוח מי כוי מק,ח 06 )ן 6יכפח )6)גיו)ט,
 ס6וגיס, סכו)ס מסמע ס6ו3ש, מיס ס6ט כ' יכא:וק6מר זכיון ועי"), ככו)ו, ורו3ו כסריס מיס הוי הממ6 וע,קרכיון

 מקום ש 06 י6ף ססקט. כ(ט יוטי) )6 מדוע קסט גן061 מי 6ח )3טן מסוגיס סגדו)ט עס נוצורכיס ככסריסוסמיס
 סכ, מט 5ג) )לכשיח, פמוח )מזהיק )ירוף מכני י)6)ומר )6 סישר5 הוטר כק %מט 3פני סר3יעיח 6ע"פ"ירוח,



מהבית השם"רתורת.
 כ" שכל פסול, מ( קרטוב פחות השפילו =" בינוני אדם של בהן עולה גופו שכל מיםמסיני,

 יי' : 'י'
 אינו קרטוב פחות סאה בארבוךם הואטובל, סאה בארבעים היא, כך חכמיםששערו

 נ'נת.. "7ס י! טפי
 : לי; ינו" אינו אחת נימא אפילו שלשה על משלשה פחות מדרס, טמא שלשה על שלשהטובל.

 ם" לא תורה, דבר סאה דארבעים למדין ם" נמצאיםטמא,
 ;;, ;7ה אסמכתא וקראי ט( דרבנן תימא

 מ" הן ממש דאורייתא אלא הן,בעלמא ,.""
 ק0ו : עו'נ-ט טבל, ספק לטבול שירד הטמא כה( בתוספתא דתניא

 "יטינ. בו יש אחד מקואות שני בה אין ספק סאה ארבעים בו יש ספק פבל, ואפילו טבל, לאספק
 02 ן נ ג פמא, 0פקו פבל, מהן זה באי יודע וחץנו מהן באחת טובל בומש חין ואחד סאהארבעים
 7וךננן. : ססט( הן. דאוריתא ש"מ טמא מדספקואלמא

 0ו". : יסמ(
 נת;נ0 ,ה,ןכה(

 ע.5 ע-ימקי"י" חפיםגית
 נשה.1 יי-1.ש'

 עד כפומשע, דץ חרי והיולית חשדה שבה : הראשתהשער
 שיביצ"

ג-י;"055 מים במקוה טבילחו במה במים,
עתי":. שגשמר פשל, קרטוב אפילו חסר שש2 פ' לטבילה כשר לש( ויהי מיה מי שיעור כמה במעיי4 שמכושי1

"ינש0. שש2 מ' הכמים הויעהו בהן,  עולה גופו שנל מים לסדו הששעה מפי במים, בשיו כל אתיחץ ט ".1
 ;תנ"נה. : ;0ל(
 1.ס5. : ;0לא(

 חאדרונ?זולי
 סנח3ע% מחון רק ני 060 כי סש% ממ ו% טכסוש, 1!6 פלעכיס מק1ת ונט) ונחן רגיעהו וממוקח0ר6כ"ו
 נמ 1רין ס6וגיס )מס י3ס)מ6 נעיה עו)ט ככסריס וחסי3י ס16כש טוגיעיח כל 0ק: 05 יפילו  וט6 עיון, )ריךמטני,
 טירוח מי 36ן כעקוט, ורשמ מוין למכסירמ סיעור ס6ט )ומר יט)יס טיעו ]ו06 ר.ט!ימט. )מקה: בסקמ פ"ימטסרח
 רוג סיס % גן 06 ט61, גשו) מיק 6)6 (ייעט מזין ז)16 מס"כ ועיק גי60, כ,ר. סשגי0 )ש0 כסגץ: ג)) כ,נר )6יר.ר"6
 מע)ח ימס סק ס6ט נר ופ6ני מש, וע"כ ותע%, חחכט, ע) כסע3רו טקיס נצ(ה5ה? וג' )כן, מקוס זים !ט*3(ס

 מסטו 6פי)1 ס06 מלף פמוח 6כ) )3ט), סיועע כתסיטח 6מי[. כמריט טי0 מוי ד6( פ":0 ע) 1פיס וממי0גווחס
 כגון פוס!ין, ס6ין גמרוס גס6וגי0 וכן )כט). כמע)חן 6ין שומרח 13ייט ס)ימט מנךט טה: 05 ד63מח )פרסואפשר
 ם6ין וכוימט, כ)יס וט, מף פח4 16 4גין מנ' פמוח ס6ונין ט)ו 6סי4 )1רופי, וחסע ר3שיח יס ו6סטס6ו3ש,
 וע"כ טמיגצט, סטן 6ס,פ מנעופין,  6ין  מפיס ומכל  סוסליס, ממוו סר,ד5ו ניו%מת גמקול מיירי ד0כי 6)6כסרכ,
 7ינו ט11" ועכ6ן ר.גיטו), מע4ה ס6ט מש 3ס"וח ס6ין 6ין 3עוקט מוגיע"ו פשח יס ו6ס סננייט, !שקטרכיע"ו
 וסגו %ו6נ"י סש6נו וכיון )נטן. מסוגט 6ין זרכיעית מסרט, וגמ61ח מהמ3רח 6ינט 0גוו)ט וטמקוט )ירוף,מסיכ
 יט יסילו טקמ קן 05 מקית, ונתן נעל ממגי לייכרגיסית מפי3י לגיעית י6ין אס)ת ס6וכיס מק)ת ונט) 0ען 06וכן

 ממו3רי0 06 )מכו )דינ6,  גדו! מידום חמו ס6מ, נר עדיוחר עקוט 0"?ט ד06 ר"פ וק6מר דר"), וינ6 חטולכסול,מ,
 נטטרי0 טמסיט, 11 גט)י,משס י)6 6ף ג1יוט, ס)ינמ: ')מקוט ונחן ס6ט מטן סוט4 נע~ין 6פייו ס06 נמ סי%ש1מח
 ססקט. מיין מטכעין )שקר., ימקוט מן טמש ונכ:סו 13ידה קדמוס6ט,
 ס6ט. גנמ גט)ו סככר כיון3שקט

 מטי3 וגיעיח ו6ין מטע0 6ח6 )6 דטו6נ"י י5ס חמבם ט1ימף, נצעיי 6ין כסריס ר3יפיח ס6ק יכן זהולפירוש
 יס טמיטר ע"י סניטס י3)ירוף כיון דס3ר 6פסר וספיר )כט), סחטטר מכני % ס6ט י 3ט 6ין גיו% סטמש0וכיו!

 י0וף גען )נטן, ממס מ)ק כ) 3כמ יס ס)יממ, מקוט כט0 ס6וגיס מק1ח ונט) ו~חן ר3יעית כש 6ס וכןטס6וכין,
 ג1יהת רמוי טטעס, כיקר 6)6 טס6וגין. ע) רכם סוף כ) 6יש ס,ממ 0וגיסץח וג0 )3ט), 0מעט רע שפע%

 קווממ (1 והקו0 ו5פסר סיפורי0ס. 5רף כ56ו )עשת0 ס06 ונט) ס06 גחן 06  ספר."ו, תי ע) ומוסקי0 ס06כ, מיכור ממני )6 כסריס, מים רכיטץח שיו ס)6 סעי חכמיס וכזט י 3וט מקו6"ו דל גזק גז" "ייופ )מ י561שכס.
 רג"צי? יטת0  טתיק וי רניעית גט* לי כסעויין ס"", וטג  גטלי0,  5מו ננצץ0 סיי גלר ורק ופםי, ממסג55ד
 יפעו 16, 0כמי0 ע~ת לגטל, מטובמ 0"1 סיין 0וי גריו6 יסילו יל6 ווק6 דליו גר6ט לכטל תטיני לי ררייפקזמט
 כסלי0. רכישת עימיכ עו ונטג טתן )יפס) )מלצט נממוכר ורק 4מו דיומק כר3יעית, דיט ס6ס נף ס6ין כליותר
 6פסר נמי מרניעיח יוחר ו)ינוויוח נמ(טין ס)צנין 61ע*פ ג, %, לכטג ממו3י0 61ינס פמוחיס 4גיס, ג' טור3יפיח
 גוו!ט )ננקח: נמי3ור מקו0 מכן !מי), השש )גט), ו6ין דס3ר6 דנר06 י3טג ננמ חסי3י )פסו) ימטי3י ימ(ינן)וגיס
 %1ע6 3ישג ייי ש ס% כסרי0 רכ"צ"? סיט": רק נ(רו )6 ס06, ונטי )חן גט ממי וי6 )3ע), חסיכ6 י6 ור3יעיחדר")
 ס3ט4 5מר סגס 6)6 כחולס. נק 3וניעיח %ק) י3ו6ו )6 מקוכ טיחמ 061 מע)ין, )6 פיוזח ומי לפ"ו 3משטכצךרט
 סעיקר היון )ש%. 4ון ר6ו ו% 11, 0קני נט6רט רגיעית 061 מע)ט, 6ינט פירומ מי ס6כ 3ט ו~פי ס6מ )"טעס
 )נו 6ין כן 06 ממס, כסריס רגיעיח )כמ"פ סיייט כחקוט סוהגט)1 מסני כסל, ס6ם 1נטי ס6ט ונחן פ)ימט מריטטיחט
 ונע), נחן יועי) ס)6 כסריס, לכיעית 3סנס6לו !טממיר סמן ס06 מטני )6 6מ6י וקסס כסרי0. כמיס וט?פכו פירוחטמי
 עיקר. נר6ט וכן 3רוג ס3ט!מ 6חר )פ)ות, כסרש 3)"ט סנ")מ פירותמי



ר,בית השניהשערתורתי
 השנ* ר ע שהייי"
 שעעו בדחליה אפלו או באשבורה דוקא מנן~ין אם אלו סאה ארבקים בו9אבארוי
%ע אף מוח*ן מטהר מעיץ מה אי מ טהור יהיה מים מקףה ובור מעחן אך ק כהמםבתורת ,ני :%""מ9 ש  באשבורן והמקוה בזוחלין מטהר מעין מעחן, אך ת"ל בזוחלין, מטהרמקוה חף 

- 

 ושנינו
 שרבו הזוחלין על צדוק ר' העיד כמקוה, הנוטפין כמעין, הזוחלין "( מקואות שלבחמישי %ל4. : נע'י(
 זב אפילו קנה, " אפילו מקל אפילו סומך זוחלין שעשאן נוטפין כשרין. שהן הנוטפיןעל ם 2,;:ו":

 מקום שמך זוחל, ונעשה המקוה נקב "( ]אפילו[ )שלו( כלומר, וטובל, יורד אפילוזיוזבה 9'. ע-ע תונק'9
 "'סי

 עומדים ויהיו המים יזחלו שלא כדי ברגל, חו ביד סשך זבה או זב ואפילו במקל,הנקב : מש"
 בעודנו האק בו. וטובל טבילה שצריך מי מי ויורד אשבורן, ונעשו יצאו שלאוגקתס( קונ5 דנ:וקועו'
 אפילו או ארבעים שם יהא אפילו אלא קאמר, סאה מארבעים המים יחסרו שלאמשוםיל ולא באשבורן, אלא מטהרין הנוטפין המים שאין זוחלין, המים שנעשו יטבול, לאזן% ס" ת-גנח;)-(

 חאירתשולי
 סשיט ד)רין 3עוש: וווק6 ס0, גנעי."נ כתב עודג[

 )ריך ס6ין 3מורין 6כ) ל3ש"ת, ככו גטינן )מכלסכסטע
 גמו נמינן )6 כ"נ 3ג"ס, 6פי)ו 6!6 כסט"נ ממו3רקטמ?יו
 "ירוח נר )טנין דגס ונר6ט כ61. כצץכ זחי מש,רניעית
 נחוניס כ6י!ו סוי ע!מן, 3סגי גיסףס ס6ק דכ) נכק, (סדק

 תעל נתן גמס וממי ממס,כמקוס

 וגרי ר6ס ס)6 הר6ס חמון קכ"ז ס"ק טפ"ך טכח3ומה
 הורע נז )הא  ו3רי %ף ס3י6 )6 וסס ג3"י, %6טר36"ו
 )קנן. ופיו,טוקט,

 6ינו ס6ס הט) ס6ל  רנתן זט6 סס הראב"ד כתבתו
 36) סס)ממ, וטייט ונהן גטגטן חק6 4ניט"ת,מס)יס
 נפס) ו6ינו כו6 ס)ס מקוט מ"ט שס!, 6ימ נט) 1!6 גתן06

 מקום גוק3ס6וכיס,
 כגו"

 061 ס"כ. )ו, מחונר סכו6
 תט פו 06 נטתחו, )טסחסק ש ק6מר, תורט ס)3ר3יעיה
 כדק נסס) ד)6 כמר, כס16כין ר3ו 6פי!ו 16 ק6מו,כעיו
 וכ6 סט, )יוק 5"6 געע קמ6 קמ6 מזי! 6ג)כמעק.
 ק6יירי גסס"ו גמשנרח "ס וכד)פיג מגט,ח, 6קרגוט"ת

 פקהעז 3מי ו6י מעכרח. כס)ס יכמקח? גסר, גכ סמו!כ)
 כת3ט וכנל ופוס)ש, ככסריס ע) רכו ד6ס 6פערק6מר,
 )%ייט 6דיעיג ק6י ו6י כן. וסוק 6ססר )לם"יי6סי)ו
 11"פ. ה6מר, 13יזכ ס)ימט ו6מקה?מסמע

 מסט"1, גפתוח גממוגוה ור"ס כמ פירס כ"1 סיקוביראים
 63ח6 ודוק6 חולט, סן ל3יעית מטני י6( 6מקת, 3גוז16

 סעי6 )וידק? )16קמי טיק ד1ליך 6)6 דמקוכ.מטיכסר6
 6פי)ו חולט וק מטטרת וו3יעקת ס0 ומסמע כ, ה(זפסמש

 זפ" דנר6ט ל"מ 3פ" טס וטיין גוו%. ממשס נ6ט)6
 טשר 3ספל גחטוכט הח כיל6יס סן ל3ו ו6קגכיר6י0,

 ל3יט"ת 3ו קומ ד06 ד(כמיס 3פ"3 ל6מרינן יסונה חככת3
 6הית, 3נוד 6א נוססוסרח, סחות כמ3ור ו3ס)וט6פ"ג

 63מל 6פעו חטו ע"ס. ק6חי דמקוט י6סיכמר6מטכי)ין,
 ונמחל חורל, יק ען מכמי0 ספתייוי1 קטן ו3מיכולט3ט)1טה
 ק6נ חורט ד6וק סס נ%ולש 3יל6יס 6ש גלס,!טנו)

 דכן 61פטל ור", כיל6ש וטתיססחת רס"י ו)מיסחימדמ
 6?קפיו )וין 6ק ס)ס, מקוט %ו מסר ו3מנףכ טר"ח,סיפת

 06 6,6 6?קן 6"6 ]מק?1 ,)יר91, סיועיי ר3יטיתסיכיכ
 )כ) ט"?יט )ריך ג3טכ"נ !טה,6 ורק מע)י6[. מיכול יסכן

 סכתכ ומט )ט)טרף. חסי3 ו6( כסרי0, ר3יט"ןכפמוח
 וכפוסקיס כס"ס 3כ) כן ומוכמ ר3יעיח וגסי קכ"( 3ס"קכס"ך
 גן. דסכר !טר6כ"ד 6!6 מ1161 ו)6 סיון, )ליךע"כ.

 ס6ט וגט) ס6כ סנחן סן'מ? מקוס 6. למדנו ולדינאד[
 וממוגרח ג)יוכ ר3שיח ממנט וקוה רו63 עז 6פי4 פירוחמי

 משט 13ד רגיטיח קומ 3. ככ), )ונרי כרכיעית ש3)יןכטט"נ,
 06 י6סי)ו סס, סו3)ין ס6וכין, סרגשהז כ) 6פי)1ס!ס,

 סכ)ככ סוגיח מ"מ )עיג סנסחפנ14 וכש כד? "ו)קכר36"ו
 כיחכ ג. %ו, מן )ס6וג ססקט סשפע כפוסקיס רוכס!

 רניע"ת כיחכ ו. סוג)ש. 6ק !ו"כ סיתח, מי ט%טוגשש
 מ)טט3יג נפס) פווח מי מ~הח ווט) ומן כסרשנר0

 מו)ק יוס"י י6ססר כחננו י)פע )נסג מסו3כ 6יןדרגיסיח
 ונט! ונחן לגשקת מנעס וקדמ מ1ושמח משס ט.נש,
 נחן 06 61פי)ו נגוו%, 6פי4 )ט3ו) 6סור )ר%"זמק,ח,
 ז6פסל פירות, 3מי )רלסתפק יס רס"י ו)ועח ס6וגק.וגע)
 כסרכ, 6חה )מקוכ ס~יכס ומנטרפין גסר.") וממזכלוחהסרר. 3)י מסרט ו. כסריס, לוכ כס סים כמקוכ כ) )גגיוגטן
 טל"6 )דעת ד,פס) 6פסר ממס 63מל ס6ט וגטן נחן06
 )מקח? כממ31רח נמקמ (. פירהה, 3מי 1)ייין נס6ו3ין,5פי)1
 סירהת, מי רוכ וכ"ס סירוח, מי מח1ט ס! ממ1ט גכונחן

 גיו4? סנמנךט טרוכ מוטין 61ין סכעוקט ככסרי0מכט)ש
 לייע"ת גכ פ6ין טוקמ ח. 6, נכ גכורוח סחו0פות1כלר,ס 6 י זף ס3מכוח !מניח יזמי "ירוח, כמי )3יסון6?1טרף
 ס)0, )מקוס ממוכרח כי6 6סי)ו מוע') 6'ן טר"6)וטת
 ס6ין שקט ט. מע)י6, מי3ול כוי וטיר6יס ל"ה רס"יו!יטת
 %6 סויכ0 גין 61ק גוו)ט, )מקוט טממוגרת ר3יטיח,3ט

 ר.ה'6[. ]ייטח גגי"ט 6פעו טו3)ש 6ק ס6ט,י
 לא מכן בפחות עולה גופו של קטן אדםואפילו
 ומ"ס וטו מונוי שגו6ר מארבעים. בפחותיטבול
 וכמ"ס מ"ס גסי קטן גגו"1 "סי)ו כחורט ק %ו0נמקוס
 ד3ריס 46 פרק 33רכוח יונט ר, ח4וידי ומם"כ3רי3"ם.
 ס"3 ג)ישטע סמ("6 מק יסגט כ3ר 6 קו, טטגוחוכם"מ
 ק3וטט וכ)כט סס ומסינן ק"כ גס" יו"ד ר.3"מ דגריודמט
 דליריהת6. דלמשמעע0



יאהבית המיםשערתורת
 י'י"נ : מ' י"ן זחילה משום טעמא דאלמא זוחלין, שעשאן נוטפין וכדקתני זוחלין, כלן שנעשו לפינמה,
 י :ל,י1טנ ג נראית ממנו היוצאין שהמים רחב המקוה בשנקב אלא אמרו שלא לי ש( ונראההיא.

 מים מקוה הא ממש, כזוחל אותו דנין זחילתן, שתראה עד כך כל שיוצאין דכיוןזחילתן,
 שהרי זוחל, נקרא זה אין וחסר, והולך מעט, מעט ונוטף המים, יכיל שלא עד מעטשנקב

 חאדיתש.ולי

 המ")תן ומקוה ו,ח)ין 5סי,,עוין
 זחילה משום טעמא דאלמא זוחלין שעשאןנוטפין
 וסיקר. (ימ!ין סוג"ח וג6ר רנ:ו סיטת ינ6ר גכייהיא.
 (ו. מסוגי6 כ:ו3עיןדי:י0
 יהווה. ר' ד3רי וטי3) יורד חנ? (ג 6פי!ו קנה 6סי4מק, 6פי)ו סימן ווחלים שעשאן טטפין מ"ה פ"הא[
 כו'. 13 מ(מי!ין "ין טומ6כ מק3ן מכו6 דגר כן 6ומר יוסיר'
 ומגו6ר י6. סינק 31כ!כוח גפירוסו .וגר6"ס 3ר"ס,עיין

 דנר ייי ע! ה(מי!כ ומ:יעת כר"ם 06גרח דמ!וקנר6"ס
 כגר ובמקוכ זכ'ון יהמק"ט. ע", .ככוי? כו' טומ6ב,כמק3!
 ס:6סר הוי? 3נדר (כ 6ין פיסו)ו, טמו:ע מ: וס!0,עסוי
 ס6כ % יט6ר )6 ז6פי)ו וגו6כ, טמ6. ו3ר נךי ע),עסות
 המקיכ הכסר וסיעור ו:מ61 ה(מי4?, סיסחוס !6 6ס3מקוה
 כויי. 3גור (ה 6ין מקוס מג, כטמ6, ו3ו ייי ע,געסכ
 דה)ככ ו6פסר יוסי, ור' ייד6 ף ג(: :מ!קו הר"םו)סיטח
 גכ!יס, גודר טהו6 ומודיס י6מרי' !קמן יג"ה כיון עז6,כר'
 וכ!יס כדח:ן כוי, טומ6ב מקנ)י כחס רהכ!יס כוה(יכ.5(יי
 ר6יחי וכן טומ6כ. ומקנ!יס מי:כ סמע הוטג!ו, )6ט)מס
 עיין מספו:ט ר"ס גס0 כן ספף :רכ כ!כיח סוף (רוטג6ור
 זגר הוי הנוק1ה מ17פני 6חז  "ס ל  ייגסת )6 )פיהסס.

 נקכי סוחמיס יכן כו,. :!יס יגוור זומי6 טומ6ההמקג)
 ז!ר"ס כתנ נעור מ?ו טומ6ה. טמקגן,0 כמט,:'וחהמקוכ

 כ," ופסק ס"מ טומ"כ, המקג! נוגר ,6 גידו 'סחו0!6
 3"ה. ועףעסי
 סשח ופי' 3כ!כוח מ?ו6"ס יי6ב זוחלין. ובפסולב[

 6פי)ו טגמקוה כמי0 כ) !מע)ה, (ומ,י0 כמיס ו6סכו"ט
 ס6כ נמ ה:קכ מן !מטה ים .ו6פי,ו כ(ומ!ין, :מסגיסם)מט?
 ע! חולק  וכו5"ס 3זומליס. כטו3ל כוי  הע4תי0,מ3,עזי

 כ!י0, הצוךר ר6יב וי3י6 נפסלי0. וכחתחוני0 11סגרי
 ופ"ג, כף סיו3ין מלי מ3ור וכן נזלמננ4:. תתלו סליר5'י5
 5ע"פ נ3ור, טו3לי0 כפיו3יס סל6ו מיתתס3 ר6תירהסמע
 למע4?, סזוחל ר13כ ותוכרת כהיס. יתח טו3רהטלתעלס
 מכריפוח, קוסיות ייו 6ין מיבו 3כ!ל0. התתתוניס6ין

 כמיס יין סטריין זננן כל וסו3ליס, 3כליס רנורריסד6פסר
 נמי דפ"נ ה?6 6ט3ורן. 3מ)נ כמי0 כ, ו6( ומ"!יכס,פו3רי0

 6פי)ו ימכגי עסקי:ן ס,וכיס כטהרת ובתס כן, נ3 קמה)6
 כן 06 %6 עוג), 6י:ו טס !ט3,! ג6 6ס ו6מ:סנ(ומ)יס,

 (מי)כ גור (י י6ין הר6"ס בקם? עוד ג6סנורן, סמי0כ)
 מפין, ו1תי!ת וותיי ופסולין 3תו"כ  רתסמט תורה,ו6סוה
 6פסר 6י ג:קכ, ט(ומ) מה 36! גטטף, סעונרוביי:ו

 בקמכ !6 6 יט מנינכ גוממיוח ומנ' (מי!ה. נכ,ןוהתחמו:'ם
 בגומ6 נע מיס ויין 3יס )עעת 3!ר בכולכת מיסיתת ורק ממם, 5ס3וון ב0 טינומות ליוקתי  ד6פסרכר6"ם,
 6ט3ווע. 3מ)3 בוי ו1"ס כלל,י~6י0

 ]והנר"י
 ב3י5 לג 03"ק

 1ב: יסל נפ0לס. 3כהיל סרק ררך ימקוי ,וחלתויפילו טסו3ר, ?תח3רי0 5חו רעח בר,"ט יגיי הו  יון.תתיכ?
 וטוק 36ל כנק3, דרך ס.יפש ס?תי0 3ניק3, 5ליק,תר לי בר"ם ]ע0 מעיין, ריתילת רותיי 1? יין וור6יירי"ס נוקסי

 3כ!יס גורר ותו  !פגויל[. היל? בוי לי נוטפיס,י?תיס

 3נרר 5ינו סוק רררך יע"כ כ04, י!י סלי ככליס ל?רקי"י
פסול.
 לע3ול "סר ל% יר"ט ר5פילו לפיס  מקו0 ריס ראיתישרב
 ויין 63ס3ורן, סיב מ' )?0 יט יס בגק3 מן סלתט?3תיס
 פליו תלק לי וברי"ט  ?תחתתיס, ית פו0לת סימעל?1תיל?
 ותכור כיי0 תנוור יר6"ט ס?קם? ות: .כ5יי. מקו?עיקר סיי וכ"ס מייכ, 3כלל כוי יפיסול ית ותעע יסכותוילי

 ולפ"ע 3תתתויי0. לע3ול ע1תו כסץ)?1ס יפילו לט3ולריסור רפתו לו מסמט רביב קהקסי, במת3ר ירטת ט6ו3יס,מלי
 כנק3. תית לט3ול ל?חיי וירי"ט יי.ר"סרפת
 ספירם מכ !פי 6ו 6מר, געו'ן מח:יחין מ"וט ו?ר6"םוממה
 גזין כן) מזגרת כמספ? ס6ין :מ!6, מק!ס,, ו?ר6"םהר"מ
 דומי6 כוי דן6 כפסו)הח, כ(ח.!וח כנדר (ב 6'ן :ק3,ירן חמי)י ע,מו כר6"ס זדעח 6פסו כן ו6ס :ק3, ירך(מי4?
 ו6פסר מיכור !מסרון וכן ז,מ!ין, פ0ו! !ע:ין בןיתלין, 5סי לי כמעין כררך  סוטפי0 סיין 1מן כל ללית,קית0 טנ)פרו 5ע"פ 5יגוון, כתני 3תוך סגתון  וכיון מעין.ז(מינח

 טו3)יס, נמקוכ ס6כ ש ים 6ס (1 ו!סגר6 כ:ק3 כננד6פי)ו !עכוי
 ככסר סיעור  סנס6ר (נק כן כנק3, 3,מי!ח כ!ן !ן 5יכפחו!6

 6ץ פ!ת0 ו3עחלין תווס רבהי"ט !פרס יס י3למקה:.
 ו?רי"ט בנק3. נגר  סבס  כיון כמעין 4חילת רהי ר4?טעלי0,
 דתמהת 6סגר6 פליג וכן נפסל: ל6 טמ6, מנר בנק3"ייח סת0 ו6פי4 וס3ר עותין, ידי טל :וה: סירת 3עיקרפליג
 *ק3. סתתתת  בתחתהי0 5פי4 נפסלי0 למטלב,ט1ותל
 סתסר תה!י ללית,  פותוי0 סי0 כיון פסולינג ?:ק3יעו ט,מסלי סתי0 כל סימ, מ' טישר חוך  )תוך כיקב י0ולפי"1
 6ין 6ס ס)מע!ה 45  סגס  61פסר נמיס מי0 ס6ה )רסועור
 בנק3 06 6גי  כירי0, כ;מי)ה גכס ניכר 1)6 למנהנקנ

 לטיול תותר י,י ינק3, )ע לניסון ס5ב מי ויס"רוג3וי
 0נקכ. הן !תפי רק לט3ולכטמלת)0
 מיכו  ווח4ן, בוי כעליתי0 טהמיס ר6ע"פ "רט עווואפשר
 פיקר סיס כל כסר, תקחו יס מותלין תנ!צוי טלתפיכיון
 רמקוב פסולש, תיס קית יס 06 גפסל לי 3יכסרמקוב
 ו3ר סו0 יין טוג סמורב מקוכ טיס וביון טבור, יב"מי0

  ה0. יתלי0 ו0י פסולי0, תיס רכ0 יעליוייס, ללרף6פסר יי י1 )הץמ טיטור בנק3 נע למטי יין יס 5נלפוס4?.
 סנירות כל ופור, כמה מקהן ס3לר0 כיון 3סס  טוגלי60ין 5תיי לתון, בתקהו נע סיליו עתלי0 כן המ0  לכקסותו6ין
 יכיכ ט)6 6פטר 6י 1ה6 ס6ב, נמ 5ט3ורן 3י0 יסוריי



הבית השישעותורתיב
 במקומן, מעט מעט המים ונבלעין ומטפטפת, "ש מחלחלה חלחולי הקרקע ' = ע"'י(

 כשר. הכי ואפהי
 דוקא טמאות, למפרע גביו על שנעשו טהרות כל חסר, ונמצא שנמדד מקוהשנינוי;י "ג
 שא טהרות הראשונה, ממדתו שחסר אעךפ יא טהורות סאה ארבעים בו נמצאו האחסר לש,. נע'יח
 אלא הוא, בדאוריתא ספק דהא זוחל, ונעשה מלמטה הבור נשבר שמא ניחוש איחאואם ש(ורוש : וסטו(

 חחדרתשולי

 מנוס ג(ומ)ין )טנו) )ר.היר 6ג) ימ)ין, )עפו ככ) ו6ין רק יסטרו, ב,ומציס % ג! 061 ס6ב )ף ממ(יק פמח 16 טונטס
 מסוס ), סעיף כש"ע תק פסק וכן )כחיר, נוקור סוס 6ין (ס 5ין ס(וס)יס. ע, ;וטסין רכו פנמ( מייסינן 6 מ6וננרריס
 סמקכ) נוכר כויר. 6סגרת רק ס!יג ור.ר6"ס ר"-ס, סשח )שן. וכמ"ס העור וומ%ן י6ין  שש0 לפסיל יפסררסס ייי י1ו ג0 י5פסר (ס, 5דין ועליג מ6ן 7)ית )ים זמסמע בגועפיס רכו 06 כנכר 16 גחון, (ומ)ין יס6;י כ))קוסיכ
 טומ6כ ו)פי"( קטפרס ככ)ן כוי סוב כפעמ 6פי% (ומ!יסימיס
 פ" כו6"ס %) )שגו, י(ט גחג י( סיק מ"6 נחסג"ן אבל גתון טס 05 מס6"כ טמשב. עס מיטר %ס ס6יןנ6%
 ורן !ו יס כממ;ט נפירוט ("! ר.רמג"0 וכן %רח, ורך ע) (ומ!יס, מוין ופסו)ין )ונמ מקוס סיס 5ע"פ כמקוט,כח!י
 (מילהו נגרח טיח? 6ס כ136 נוי"  ו)פ' נפירוסט, 6מרח נעסי0 סגממינות וכן קעפרס, פסע גגוד 4: 6ין משסמכן
 כרסג"6 תועת 1)6פוקי (מי!תו, ניכרה 06 6פי)ו ]ט,,)1 וננע ר.נרי, ירך (ומ!י0 וטמש נקוג יגכ)י פסוע ג,כ5מה,
 )6 6פי!ו ניגוח[ !6י:כ ;יכרח גין )מ!ק נמכ )עע סכני6 יו61י נכ0, טחי ונגע יק סס סכיס 16 סנכ)י, גמיסטמ6
 ככ6י, מפסי) !6 (מי!הו כסחפסק ס6ס נמ כמקוכ יס6ר מיגור 6ין ,ד(נמ!ין ג4: 6מוינן 631 נכ)י, טעייק מט כ,)פס!ו
 מםיס )טגון, כחיר )גמרי דבר6"ס מפרס וכה" ומ3ו6ר ט"כ ה:טע0 ;5סריס. סמיס גכ) 6!6 נרין5 עיעתו רק גפסן1)6
 )פסו,. ו6ין מעין (מילת כוון (כ 6ין )עכ  וון זשי% אשש מ!ופן, סככ)י מחוגרין בוי ?כ)י גחון סנמ)6י0רכן

 הר5"ס ככסיר ו,5 ככוי6 גתנ' ק;"ו סיק דבמהרי"ק כמיס כס(ומ!יס 1)כן 6סכוון. גגדר ה0 עויין נ61ח,ססופ0
 !מט)כ ?ו6 6פעו ,מע!? 36) ב;קג, מן )מטכ !טכו) 6)6 כס מיכור עייין מקוס תכן מקה-., מי גוין פסוי ס(ט6ע"פ
 . כ(ומ)י0. כטוכ) יסוי )טנון, 6ין 60?מנמ בסגימר. )מקוכ תמיניי0 ססס ינמנ5 משוריס, יין)גני

 6!6 (ומ!ין, סן מיומד פס, י6ין ז"ל הגר"א זדעתג[ מק": סיס 6ע"פ ג:?וזת 15 גמון 5ג) כנקכ. חמתם'ם:?
 ס6כ, מ' סיעור ז1רין ~גננקה-. ח,נ.ר ,יחו,ן  ז6,ן כע,קל כסקכ ווין מיגה', כ(ומ!יס 6ין מש0 מכ) כסירכ,ס!ימכ
 6ין ו)פי"( סיעור, ו)יכ6 מחמגרי0 6י;ס (ומ!י0 כסכמיס (ס 6ין מיכו ר)"י. סינק ר.חכ"ן וכנהם נ(ומ!יס מ)ימ)6

 ס6ט נמ 5סכירן ש 06 6,6 טנקג, נמקו0 כ!ן מ,;? )פק6 היכור, בוי ססה: כסטמ (הה!י0 ז06 6יפכ6 )ומר ייפמוכרמ
 דטמי0 !עי) י,"נוס"כ (ומ!י0. במי0 ס6ר 6"י)י ט31!ין 5סורי0 י6ס ו)מוז, כתמינוח כתוך (הה,י0 גין !מ)ק מקו60ין
 5פסר כן 06 )מין, י)6ו ס!6 כן 6סכוק כוי בממי%ח סנהיך' 3גיר 4: ס6ין ס:מ)ק )6 06 !6סור, ים גפ;יס גסנמון
 כ;קג סכנג7 6)1 מיכו כמקוב. ככ) עוג)י0 (") יל?גר"1אי,?.
 ו!ס" נ?0. טוג)י0 61ין ממם, (ומ)יס דכהי. 6פסרממס 3פסו) 6ין (כ ז,פירוס פירוסו, ספ" 6מו טו5"ס ססוממה
 )6ו ;יכרת ס6י;כ ז(מי% כרסנ"6 סמי' כתמ נפ"מ 6ין(1 ז6"סר ר6יט. סו0 נמט )ככי6 6ין )מון, יונ6ין סמימיומקה:
 טוי מק!ת, יעמ) ומסו0 !סיטח0 רק ו(?ו (מי)כ,סמ": כנקנ טיכ 6פעו האי% שיכנו סמש ו5ס כוו;הו%רס
 וומ)יס כוי סיו)6יס 46 ("3 ,רגו"6 6נ3 (ומ3יס, כנמסכ) פסו), כממנרי0 !פ" וגין ר.ו"ם 3ע" ינין ס6כ מש)מטכ
 )6 (מי)חן גיכרת 6יי)ו סנפ;יס ומה גגריס. 6ין6פי6 (כ, )כ) סורס 6ין הר6"ס פ" )פי שמ6ט, יוי ע, ירמסו0
 ו3מקח? )"1. ס"ק נטגבוחיו מנר"5 וכ"כ גככי,מיפס)י ימהתר )כר6"ט וס") טו6. כויט נכ)) כ(מי)כ סשיעח)ומד
 ס6ין 5ף מסבו נקנ שסן ס6? נמ רק נכ ס6יןמ!ומ1מה גתסוכס כר6"ס וכ"כ כטמ6, גזכר סתמו 6פי)ו ג?!טכון
 ס6ס. נמ סיעור ו;סמח (ומ) 1ד6י חסיכ במעע י16תו;יכר, ג/ ען ג' נה סיס גמט!;יוח )סחוסותוחר
 פ)יו סרגו מעין י מסט: יפ"ק ר~4צר מ6י י6"כ 3מקסוחוש נו יט 6פי!ו 16ת1 סום)ין יט כף, סנסיק מקה: בעורוז"ל
 (ומ)ין פסו) 6י יגס)מ6 טכו, וגכ3 ג6סגורן מעסרכה חסוג 6%ת גנערש ר(עייוגש סמיס יכיון 3פי כך, ס6יןכמה
 ננמ)ח עדיין ל:ס סיס ו6ע"פ נימ6, נויומז, יין כויגמנךב גמ מ ש5רו 06 וז6י כהכ (") כר6"ס ""6 (ומ)ש.ט3ו
 )מקח:, וונמן (מי% !מכסר מקו0 )ה) סטו, נכן )עטרמעק כו ים%ו !6 06 6גן כמר, כסדק זרן ק1תן סי!16 6מרס6ה
 3(ההיין מטטר דמעין ימט יכגר"6 6ג) ננקוט. פ0וןובוי תטממנריס 6מז ס) ב51 ר5סוש וועכ ע"כ, פסון ס6כנר

 סוט ס6הר 5פסר 6ין כן 06 גכ"ס, ימטכר מסוסטז6 סנייס זנתין )ר.ו"ס, יסכווט? )מימר 7)'כ6 ר.ר6"ס,סכני6
  מיר"5 יסאי  יייל )6סנורן, מקיקו מקו0 מכ) נכ"ס,מפטל כסעף כיכי0 סטמיס )פרן, זוק6 ו6פסר ונסוק,כר"ס
 וטפירום, ו6[ נסטר )ט)ן ]נחכ% כנוריס סטר"ןמפרם לנסהפקנו כמ6י 4?וכש נס טטור ומינוי )נעין. (מלהוכעין
 גמי מעסר גכ"4 רמססר ונמוומ,ז "4 מיה4תומרינומ ימ%ס, בג3 כ5י1 טחמתוגי0 גס )פסו3  סגר6  ויס3עי3
נומי%. 6מר ס6ט )מ יט6וו  06 למלק בהי"ט וועת מגו5רהיו
 ופגיר6 עש? ה:רכמ ר.רינ"ס )סיטה חק6 הגר"אוסברת ועיף וגו6ס ס6מ. ש ט ש6מ % 06 וכין קנחן,פינ6ו
 %* וכמ"פ תיו פ"ר מר"י וכ"ו וליגיה ו,ט 5 יעמגיג0 ל:וכימ 5ין נד5"ס י5י"ש ותכל ושיו ס6?. ש )טיר ל%י0 תוס' לששת 5גל סיהט, כפפמ יטילו קסירס  דפסול1:6 לווק6 ופירפס סר"4 דסת ר.יי6 גחשגס סטר6"ס היש:(5ח



יג יתף;ב' המיםשערתורת
 ה"תז מעי ג אם" אלא בזוחלין, מטהרין שאין לנוטפין די ולא סאין. מאה בו יש ואפילוכזוחלין, 'ית'י"י : :ס "'( נידונין שבמקוה המים כל דעכשו סי( נראת שזחילתן ממש כשזוחל אלא אמרו לאלעולם
 עי". אלא מטהר אינו הנוספין עליו רבו אם למטהיי( שיתבאר כמו בזוחלין שמטהרהמעין

 עי הנוטפין רבו אם בספק שהן כל המעיין מן המושכין הנהרות ואפילו .באשבורן.
 האדרתשולי

 פס,! כוי (ומ!ק יפסו! !מוס מוכומ ע": וקטפוסגסוני6
 מי3ור, ו"י:ו ממ? מוןמיומן

 1)?גר""
 3ית ו:מ!קו מ?

 כג! 3מרן)ית, פ"? סיף כ!) וכיחסמ"י
 כו", טעמ" מו"

 3(.מ!יס, ט.ג,יס כן 6ס ה'גור, וקטפום "מ"י י3ימ וס"ןכיון
 6מיו כגוד ור"י רי"מ יק!.גת6 ס"?. )9 !:יעור מיגור יסזכ6
("1

 4?נר""
 נין 3ס3רת )מני מכ:י (ומ).ס זמ'3יר זס"ן

 ו"סיק."מיח
 וכן ייסף כ3יח וכגי"ס כמיס 3סער ג"ן כוט3"6 וג:וודעת
 ו:ן ו:ר6כ כ(ומ!יס. ככן ד:עם.ס 3סגיע,ח, כמרוגייעת
 :כ:סיס כמיס ד6ס ס:ח3 יסגח, פ"ו סוד "מו"י בנכחזעח
 ו,ף מי" ט?ו" ע"י ממ:, יו,"ין (? .מ)ד !"מגיךן (המ,ד
 כטוג! גככ,ע נוט?רין כ,ו !" גטת,ס מי ?י. "ס :ו,,!מע,כ
 !מטכ, כטיגן "פי!ו :ר"כ 31פסעית ע"ג. "פ3יון3"ומו
 גסימן :וכ כ,כיח סוף וג"ו"( כ(ומ!יס. :עסי כמיסוכן
 ;ר"ם, פירס דסימפי:ט ר"י סנס כגי" טו קטן סעיףס:"ג
 )מוס יס )?)כר. וד6י ו)פי"ן 13וה:יתין. ככ" כמ"יריו:"פ
 רגווח")כ:י

 6ט"פ כ:ק3 מן !מטכ "פי!ו )טגו! י,"סוו
 סיס"רו !כסגימ ]ו,ריך :. גסטיף כרמ"5 וג"ג ס"כ. שסים
 כמיס סט3ע ,חוגו, 5זס יג:ס "ס 6פי)ו כ;ק3, חמח ס"?מ'

 כמיס .יט!ו כ6דס 3יס ויטגו! מ!,מ,מיס יכיו ו6סס:גנכיס
 )כו וג!ר כ:ק3 מן)מע)כ

 מם,עור"
 וכן כו6"ם. )ועח כ"(

 כמיס[. כ! יפס!ו דממנויריןי7'ון
 סמכ:י כמו (ומ!ין מק!ח נה:י !" י6נו"י לעיין וישד[

 סנמ כ) סיכיו )ריך ו6מ6י כסריס, כי,6 ומספיק ס5ו3יןמק)ח
 (ומ,יס 5ג! דרו3", גטי,י דס"וגין י.מר ויס 5מ3ירן.ס6ב
 געומליס ו?וי 3ט!י, ו)" (ימ)יס ס?ס 3(כ כחעריגחניכר

 כעימזיס פירוח זמי טגח1:3 ג מס:כ 3ק"( )קמ, יעוק)ע)מס.
 ,עיין ויט כגו!ו, רו3ו 3(כ "מרי:ן י!6 מ!טרפיס, י6ין!ע1מס
 מטטס ון6ו ונו,טרף, נוי:ו כ,י יכחס 11"! כ:רוק. מטיטנמ'ס
 כמיעיט. 6ת כרו3 מ3ט!ין (ומן דככ! כי,ן כ:וטפיסע)יכס טר3י וג:כהוח נוסי:י, !מסכ ?!כל ?ו6 סגן 5!"כיטו!,
 חמח ס6כ מ' יס ד6ס ,כממגר כו6"ס ו)פירוםונראה,
 (ומ!ין כקיס סמ!מע4: 6ע"פ סס וע,ג, ע,מו ומ)מ!סה:קנ

 ס!מע!כ כדמ,ין כמים "ס 6פי!ו )ע3ו, ומיתרופסו)ין,
 )מע!כ סכמיס 6ט"פ כ!יס, ונוור מכחמחו:יס,מרוגיס

 דפ"ג כור ע"ג סעוגרח כמיס 6מח וכן ז.מ!ין, כנןרמן
 ט?ור. !מטכ ו3ג"( מרוגיס כס ד6"י!1נר5כ
 כ:וט"יס רגו סמ6 3 מ, 3:יריס י6מיי:ן מה6 להקשותואין
 וכ(ומ)יס ע)מו, גפ:י :יכר כ6ס3ורן .יככ" נטוס כ(ומ!יס.ען

 מיעוט 5פי)ו 3ט)יס ו5ין כשרו3, יויכר פלנע 3יויפומוים
 (ומ)יס גי:יכס טיס 6,6 (ומ), טככי טתס 6ג) ריג6,!ג3י
 ו6ין כיון 3נוטפיס, (ומ!יס ו:תער13 וכמעין, ה:כר מןכסרים
 ר.מרוגיס כ:וטפיס מכט,יס ספיר !פסון, בגסו כין:יכר
 כמעטיס. כ(ומ!ין5ח

 ס".ן (מינ?, )ססי! :וטיין פסון דמי י)6 נראה,ועוד
  נעתוו "ס וכ" המיס, גע,ס פסו!ב(מי!כ

 גיט3ורן כך 6ה,-
 העומריס 6ח סתרו3ים ?1ותלין סעררו םייך 4ן לכןכטריס,
 חו,ריס 63ט3ורן כסיעיוי ?תרו3יס רין גס רכי כרינס,ל?יות

  7(כ, גסויס,  יעומויס גןלריס כי?מעסיס ולכן4?כסרס,
 3מי3 דכולס כיון סס 3נדריס 6ולס יהרו3יס. רין גס63מח
 וכיון ?6לו, לתיס יט רין יי~? יניוון עיקר ,תי4:,טל

 טימון גן גס כמעוטיס 5ח נת'ריס כס, נוטפיסוהתרו3יס
 ויגס כן ותפוס מעין, טס ת?ס ויה3יל הקוי,  0סע)יכס
כיס3ורן.

 מיס ודוק6 ר)"3 סימן כוינ"ם כחג זוחלים, ובגדרה[
 16 6יס תממח 3ככרמ :חפמו 6ס 6ג) וכ.כיס,?(ומ,יס
 ל6 כתכרית 3סור י3יס (?ס ויליו 3יו ו?הקוס  סתן כיוןר"",
 י)ו. וע ה?סיו3 תקויוה נצ' ר6ק? וי?ני6 עמליס.מטי3י
 היו ךיס רר'י ומכי כו', כמעוס ע"ג )טג? ס?י6ותהתט
 כתיס כ6לו ?תקומוח רנכל ר6ע"ג גו', ר06ון פלר:לין
 לט3ול 6ס3ורן היי3י נוקוס תכל ננוהריס, ו6ינס (תי3:4מל3
 כוכ יו3 לל6 הסולכיס כתעין כעין זתיל? ררק וע"כ3לס,
 רתקוכ, מיוחיה?ו  3כלל 1:4 ומו(ריס הו)כיס יס י3לוהיין,
 )תפהיס 3הזקס גיגל 0יוס 3ספס כמקה? ררך יויוכן
 צ ויין ל?ס, היויס יוא ויסמ,רס 61ת, ונ(פזיס?תיס
 וגריג"ם טכנהךו?. וגליס .:ריוריס 3כלל יה? 6לי ~תיל?,3גרר
 טסיו ככתליס על וגחפהו  יעלו גמיס כ!יס 7טו3!יןמ3ו6ר
 היין סתקה?, לייקר י0וס 3קליפת טתהו3ר ~מן כל3תטופק
 3תקה? וכפוכל לתקהן כתעור3 עריין ילן 6סיק, גור לריןסייך
 יתינן כו' י6טון סל וצלי 3מיו יתיי עין )ריך ו!פי'1ע)תס.
 ,ומלין דלרין מ6מר ו6סיק, 6מיח גוו מוין רק)יחיר
 ל3י, תו,ריס יתקוס ריל ןתי4 סוי לי ה?י תכווןהכסרינן
 גמקוכ וגטו3) גמעור3, סוי טויע תינור, לע;ין ונס)יתי
 כגדר ,חי!? ז)ע;ין כ(ומ!ין, נהסון דמינוריס כדיןממו,ק דוי6י ,ומר, ויס 6היח. גוו 3!ירוף !כיחר נ)טרך ו!6ע,מכ,
 סולך ו6ס לפסול, בתלג ר4?ו  ט3יס, י6י:ס ו?ו)כיסכו6
 י)6 ו6פי)ו כמעין, י(מי!ח ידומכ (הי)ה נדר 5י:ו ייוס3
 6כן כי6, (מייה י6נ ומו(ר כמכרימ כוח מממח כמקוכ מןק,ח
 ק1ת גתפמו  יתיס 5ס תינס נפקי  יס מי3וריס !ע:יןון6'
 לתקוס תהוגר סוי רפויין כתים, )תוו תתתת ככתליספל
 חל0ס כטיוס 35ל  ו6"ית, 6בויק רגור לסלכוה לריךויין סקיוית, על ויחפן 3תקלת סיעוו כתקו"וח ורך כו6סכן

 תמו3ריס כס יין תקוו ימליס, 3גדר סס טיז 6עיש3ילי6תו,
 כמימרש, דין מכמ ))ופן טק 6א עימס כמקוכ 4?יותלתקוס
 5סיק. גור יתרינן 6י ול"י ל'צז 6יפלגווספיר
 רם"ל  הממריכי ר117 למיטס  ריפילו כה3 ק"3 ס"קבש"ך
 במיס, מו(ריס 5ין 5פי4 כפו3ל, ייס תכת סמיס יליויס 36ל 1וננילי, רזתיל רוקי כזותליס, כולו  כוי תקלהו זוחלר6ס



ךןביףן השנ*השערתורת'ד
 מארבעים. בפחות שמטהר המעיין בדין ק למטה זה"י'גיש יתבאר ועוד באשבורן, אלא לערלם מטהרין הנוטפין שאין הזוחלין, עי 'ס( נוטפין ירבו התרס י4מי:ס ומא ניסן, ביומי לבנתיה דעביד דשמואל ואבוה בלבד. תשרי ביומי פרת אלא בזוחלין::'נ:י:ג טטהרין המים אין ק( דאמר דשמואל והינו באשבורו, אלא מספק מטהרין 18ן הזיחלין ג ", ;17ש'י

 חאורתשולי

 וגמיס ו:ר6? כסייל, ?מקה מכ)עזס ס"ה מ' כים;ג
 ט:עסו ר6ע"פ !לם"ן, 6פי:ו טו3,ש 6ין ע,מס,?1.נ()יס
 כמקוכ כ) ::ררת 6'ן מימ'!? 6ת.י גמ ורק (.ח!ח, 6י:?ע)מ?  וכיי גיון ?ס"ך חיום (חי!?, פסו) ?מקיכ כ, ע)כחמ.) !טנין ורק הס, ממם (ומ!יס מק,ס תכ: "מר, מגח(.חן.ס
 ט!6 !י(כר ד,ריך כסכוע,ת כמרדגי ומם"ג ?יי!6ין.גחן
 3סעח מע)מס (ומ)יס ד?ס )סרס !ריך טנ,נ?, גסעחי(חמ
 :פס,יס 6יו ?טונג ידי ע) ג(מ)יס היי 6י)ו "נ)עני:?,
 )מעס?. 11"ע למקה. נחין כ:מ,"יס :ןמכוס

 נמי כגיר טן כשגוח מוי,ית יוי ע, כי"6יס מיסוהנה.
  מוו? נמי  ולם"ך פסוט נ1קוס מכן 6מו, כח ייי ען:וחקיס
 ומ3ור ממרד!יח ט?קפ? מלי6"ם מוגח ].כן (והן. ו?"3ן:
 טיטת זו גס3ר6 !ייסג 61:1 ורומק כו', ם6ו3ין מיסמ;6

 (מי)? )נין תיס, ייי ע) שס (מי,ת גין )ח!ק ו,ייךכו":[.
 מ6מר 46, חילוקיס  !הוס מ:ין עיון ,יין ,? יג) "יס, יויען

 ?מם:יוח, גן ("! יהריג"ם ?מ?רי"ק ?ר6סו:יס י:בי:כ3י
 סחומיס. פכו3ריסימ"חר
  )יון  ?!ריכין נותי  גמר. (מיי? נזין יס ל,:6 והנהו(

 והמיס הנוי, נסשפרח !": (? משגיס מקו6וח ג'ג?ם.
 כגנ", !מקי? ו(ינ(!ש ?מיס עו)יס ?עוג!  וייוכיס טי?,נטכנח
 ממקוס גמקוט ו(וחן דדמי כמר, מו(ריס כטיי!י  כך61חר
  זגיון ?מי, מטפוטרח קטן ?:קג י6פי,. 1:ר6?!מקיס,
 יוי. 1תלכ ליו  יביימרכילכיס
 !מקוה ונטחכיס כמון, מן מיס 6)קי. מג6יס מ)י6?מקוה
  כשה  לטפת ליכ %  3יי"  סמתיס (מן כ) רק:ית,6חרח
 גנקג סמייוו3יס ]6ע"ס  6חח  תסוי )סרית ל6  לי"יי:יכ:

  3סע?  3ריםוני פי3לין ויין 1ותלת, וייי  י:ייןכ:פיפרת
 !ט:יכ.  :יפגת:?י6
 סי? נסעמ הס כמקו6וח ונר ג:ק3, ?מעלגיס מקואותב'

 בספת  יתיס דט3ע מכס, ג6מן מי0 ו:מסך כ:קכ, מן!מע!י
  ס3יס י6י:ס !ט:י? כמיס נק קיח לו!כיס ו!פי"(  :ו?כמיס
 כמקו?, ט,  כטוי !ך גס מחפמ כן ומחיך 6מח, גמקו?:.סך .ג6י!ו וומי כוון 3(מי!?, :פס!יס המיס 6ין מקש מכ!!נן,
ו?";

 6פי!ו 1!סי"( (מי%, נדר (ה ו6ין :י:?ו, מקיי מן"
 ג,ה. )"ע 6כחי מיכי כ:וז, כספופוח 3י:י?ן6ין
 תכס ג"חו 63יס וכמיס )מט?, כממנרס י:ק3היה

 ו?בעת למי,?כ:סש
 3ין  6ין יסלו טומ, ופםי תלתעלי

 ה:ון. כספופרח סןנק3 וייק" גםי. יקי?  כיעיי "!":;י?ס
 6ין ע)מס ה(ומ)ין נת,ן "ג) (וח)יס, מיס 3ל :::סיס"ס נפס!ה 6ין 6יגורן .ט!י? מ?י6 גיון !חוגי, ("!.ן טתשמקוה
 1)עי, )מקוה, ממוגריס ט?ס 6ע"ס וממטין כ)יסעונ!יס
 6ע"פ ר6טון ם, 3ר6סו מטכי)ץ ו6נר ד!ר"נו כח3:ו ?'6יח
  ז6ין ירי3"ט  סכת3 תטעס הו6 )מקו?, מ(רה :(ח!יסט?:

 (מי!כ, סוי ו(ט קנ"ו 3סורס וכתנ !תהר"יק וין"ע (וח)ין.(?
  הנמס  י3ריטו כגומ6 פע.3! ו)ומר )רמוק ויטיויילין. התט  ספו3ל נמ,6 41"'( פוס)ין, 6ין ,ומ)ין ומיעוע6!י
 ו1ע"ע. 6ט3ורן,גמ!ג
 ח/ "וח,קמן ועיין ,ימיין, ופרוייכו  מייייס, ?מיס זיי!6יס.?והנ"6  ?ו"ט )סיטח גמ:יה, עו3)ין 6ין תכס 6חר ניק3כ?:ק3, מן גנה:יס ה?מיס ה:וו, כ:פופרח ?תעירגוח מקואותב'

 גהח) יזי ע) 63מ)עיח? סמחת"ת גדולה מקוהז[
 כמ)) (? עס 4: מחער3יס כמיס ו!מט? )6רן, מניעט6י:ו
 !מטכ ונטפכיס 3מח!ק כגוח! 06 שגריס הס?,דדיס, מן 3"חז מיס וגטסט )ס:יס, מ)קיס נ6מגע ויקט!מער.,
 ווי)מ6 ג(ומ)יס, חמיגי 6י 3(ט )עיץ ים וכיפ?, ני!וקגעין
 נר6כ וכטר, ו6ח"! )מקוס, ממקוס מקה: )6וחוכ(ומ)יס ומי ממונריס כס ו)מט? הו6, 6מח תקה: וככןכיון

 וכתיס !תקה? ס?כניסה?1 גוו, גג,י ין"ע דססון,ו6מ"ן כטה ותי  יגיו  כספופה, ")6 )מע? ממוגר כי? !6ד6פ')ו
 סימילמ. כטעת )פסל 6ס ו:י4ק ר,טפרס  כעין !חוכונופ!ין
 מכן הני4ק, כעין !חוגס (ומ,ין  ר.מיס  כ:יתקסו  סגסע?יע"פ כי, 3נור ע1ין יסכת בסייו נדיה פ"3 ת3ויר  ס6ו3ין]!ע:ין
 גגס עי יפש  במיש גיון ג4 תסוס ח!וסיס :עסו !6מקוס
 (חי)?. גיר (? 6ין ט3י)חו ירך ?י6 סגן ו3ג!י דיפםי ימ[כ סעע תנינכ 3מ~'י6 טכח3 תי ופיין מהס. נת!סו ע6 ?!דק
  ייתו נתוך סכוי נקכ תכס 6חד גיק3 גסניכס,ויו3ליס גקנ ידי טן ומעור3יס 4, ונ(ו ), סג(ו מקואות שניח[
 המיס י!16 .גך יוי וען המקו6ות,  ננחערגיס  ס3ו יוס3נע
 ?:קג מן !מעכעו

 וק?"
  והרסכ"6 ]י!ר"ט כעיוו3, 3ט!

 )מיעח )כסתפק  יי ח[. 6וח סוף וכמ"ס (וח)ין ד?ג)ור6י
  יתתת גמיס !טנון ע!מו 4מ,ס מותר  6ס ונומת3רי?ו6"ס
 גס  סיס לתסה? כן  גס  מתו3ריס  ויס  יימרן,  טכיכ:זי
 תתיס תקה? כגטר סשול ים י3יחו נ6טגורן  מיממ9לי

 מכ) גר.ס, שג)ין ס6ין 6ע"פ ד(ומ)ין ,עי) ו!פמס"כעומזיס.
 6, יט 3מגיגה וכדמוכמ נ6סנורן, מקו6וח ג' מעוגיסמקוס
 ]!סיטח קטטרס. נת)ג סן6 כ(ומ!ין 6ס מויי נמיורג:ן

 כיון ס") גן 06 נודרון[, נמקוס דוק6 דקטסלסכר6טי:יס
 ,מז)ין. יוי ע) נעט? ט?מי3ור 6ע"פ מוחה 63ס3ירן,דטוג!

 ה6ס3ורן, )ע,קר )ח3ר מי3ור ("ן כוי י!כסק? (1ולסברא
 טהמ ה:קנ סחמח גמיס הט6וכיס גסקו כ6י4 ו?וימחיגור, גריעי )6 וצ(וס מג! (ומ,יס, ו?וי עוכ)ין 6ין  ע1מסס3יס יעיש יוק3, תן טלמפלמ  למיט  סיו3ימ מטיק ד6פי)ו)מינו
כסרש.
 תיס ני6 116ר טטוטיס כמקי6ות עוסי ט:?נו ת?לפ",ז
  מיס לעכו  ותכייסיס  יס6יימ, ט!6 כגגוח נון ר.ג6יסגטריס



מוהבית המםוערתורת
 חמיםבית

 עה " קין י 00 ממהיי4 אין סאין כמה אפילו ונהלין היו באשבורף אלא פטהרק שין שאמח סאה ש השני:השער

 47 י." ;ק,. ינ.. לפי בה שבלין ואין פסול יחלין ונעשו יוצאין וסימע המקוה שרזבק ב8יר. יויה מים טקוח ט0שואמר

 0.7 7.י " י. צבלעת אומפ מעט, מעם נוטפין ומימיו המקוה שגיקב  שאעפיככס לי וידשח; 11יי4 המים כלשבעשו

 מ.. 4:י ישנ כשר, טים מקוה לך שאק נמצ1א כן אשר שש 0;( אי1 ואם ניכרת, וחילתן וגשין לפי כשר, מעט מעטבקרקע
 וזחי ונעשח ששדץ טיה סעם. מעט וב1לע ט( מתלחלחשהקרקע

 (שע.ק. וטובל ~יודד לשקו; אפילו וחילהו מעטידק

 ע-פ תקיי בה על ההיתו נ0 למדו השמועה מפי סהור, יהיה שגאמר טומאה, מקצל שאיע בדבר אותה מו4מידין ובמהבה

 *1. יהא. שעשיה
 נ. גק, 01ד0 ג!( :תתת)ת). וננ" נל כו( 1ך. ".ן ג! 5ו"ר "תה "ו אם : ע-ינה(

 חאדרתשולי

 עמ)ת, משכ וכוי כסקכ, מוין נגסריס בס6וכין ס6ין ו6שש מי נק,היס טעט ונ6והב ס6ו3יס, טכס כעיר מ!ט63יס
 6מריון כחורר. ומן ככסריס, גרוג גט,יס ר.ס6וגין מקוס מכ) ס3מסן י5ע"פ סס, סטונ)יס )מקוכ כעיר מי עסב16)ר
 מקוס מכ) יניעור, 0ו(ר זמורגון י6ע"ס 3טין, קמ6 קמ6 וכ6ונר טקי)ומ, גפסק 6ין כעיר מ3ריכח כ0וס גי6ח (נקכן

 ו1ריך 6)6 בס6ו3יס, מטכרין (ומ)יס ספיר ורננן ססון ,גני מקוס מכ) (ו0), גמקת: מטכויס וכט316ין ונ6,0(ומנ,
 ה"( )סיטח )מוס 3נחייס, ק)ח בקיימ )כפסיק)כסגש ס6כ מנמ ינחר 3ו יס כ6ו1ר ו6ס טעמיס, ומכמט כסר,ספיר
 קמ6 קמ6 6מריגן )6 ול3ו כפסו)ש ומ(רו כקי)ומ ומסןו6ס 6מייון גסחמ6 )מקור., כמיס יונ6יס סמסס כנקנען

 גטרות 3, ק ג"ק חיס' שין 06ח, 3נח גפ)ו ג6י)1 יכוי גט), )סיטח 6ס3ורן 3מ1כ הנמס ססס )פניס, יורויןסכס6וני!
 ג. כג )נה(וכ, טכסליס כלל,ר מי 5ת ויומקיס ה:ממ3ר,טר6"ס
 גה, גמרז)ית תעני)ין 16נ4ויס סמ6י 3"ת ף משנהט[ ה?ס6ו3ין גריו6, כסחס ממיס מחמ)6ח דר4מקוכ1נמ61
 וגר"ס מי3ור. בוי 6י וגקטפרס פסון, כוי (ומ)ין 6י ווח)קו 6)6 6סגורן. סכו6 כנקכ, חמת מתטהריס כעיר נקט63יס
 עומזיס סכמש גטמט פרפח 0רו)"ן 6,) סיס )פוט ר)כ גסעכ י6ו כנקק מן )מטכ מ1ומ,מיס ס6כ נר יס 6ס6פי4

 16מריס בן) ו3יח כנוד, כטפופרח )מרד)יח וממו3רח )חוככ סישל דמסר וגמ61 ג4:סרש, יונ6יס ג6יססכס6וניס
 ודומק (") וטתחו 0יכור. 6ינו ירלעפרס מםוס מטגי)ין ו6ין כמיס סנ5יס מק- מקוס מכן כס6ו3יס, )טכרככסריס
 גמקוכ, פסו)יס ח01)ין כחו"כ 6ירסח פ,יגי סמ6י ז3יח כו6 גכומס ס6ין כ(ומ)יס עס סנפגסיס )מקוכ-עאשםמר.0ון
 סלסיגור 5פ,י ב6ס3ית גמקוס  כוי זכטגי)כ )פרס רנכ ו)גן גמיס גנש ג6ים מיטר, )כיית מראי תקוס מג))טכרס,
 )קק כו% בחוספח6 ו6מרינן ומט (ומ)ין, מ1רפין ס6ט )ף מן ויס ,0עט. 3נג3 סכן ו6נמש ו~טטמ, טמןכ )עסלמיט

 כען סיטיו עעי מינור 6ימ וקעפרס מסוס כייע ס6ט, פ ע5ו, ס)6 אן כן כממי*ח גין וכוי כיון )עי) יגמ"סחעור, שגי )פניו סשיס עי מט3י)ק י6ין 6ומריס בן) זגיח 3ו"ס כוי )6 שכ גטטמ 6פי)ו י(")ין %ו זס3יר6כר6סוניס
 )כו יס3יר6 %ר"מ יוו6 )י יקטט ז)פ",( 6)6 כ6סנוק, )יין 6סטרן סוי מקוס מכי וחי%, )וק יפסו)יס6ס-פ
 5מהת. נון ו6מריון 6 וט 3מגיגכ . 3( 6וח )עין וכטנ"חמי3ור,
 עו3)יס 6ק ז)3"כ ס") ר.סח6 וכר"ס ס"ז )פי וגסךנראה נק כט )ר.כסיר יס כמסכה, יוי ע) )6ונר ג6יס המיסואם
 ימוט רנס סמ6י י3יח 5)6 כסיעור, מ1לפש טי0)יסכמקיכ כסר, מנומננמח ס6כ ש וק )מטכ יט 61פי)1 ומי3ור,טעמ6
 )טמ) סמ6י 3"( ייחירו טו63 )יכ קסט זכוט נטוסכן, משוס מקוס מכ) כגמריס, %ן ק)ת 1ו)16 מתמ)פיס 6פי)ווט6

 ום ישד 63ס3יק. סשג) מיירי זככי ל") ו)כן ממס,3(ומ)ין יזי ען נס)מת זכמקח: וגמ)6 כסריס, )רו3 מטלף3כמסככ
 63ס3ורן, מש ר3יעיה 3כ סיס כממול 3פרסח ז5יירי)פרט 3כמסככ, ס6ין 6)ף כך 6חר נהתן 6פי)ו וכסרכמסוכיס,
 מקוכ, ככסק סיעור ממ)ימין ס(ה()ין 6ע"פ י.חיו )כ,יסורק נףג. סעיף גש"עוטדט

 נף ויין )6וס 36ן גריו6, 3רגועיח מוחר כוק ומןכיון ר,משט דכ) 4:ס, מס סברע*6 ור3ע, כמווכיולשיטת
 סמ5י.  )3יח 5פי4 )סיעזר (וח)ין )נוף בחיוו )6ס6כ ניפויס 6יך 1"3 בנקג, מן כע,5יס כמיס מסוס נ(מ)הנעסיח

 פייגי, דג(מי)כ מסעע ושויס סיפ6 ומוקחני הר"שומש"כ זמטני נס3ור 6ס ו6פילו וומ)ח, סכו% גמקה:כס316יס
 על0ן, 3קלה( דטגי נימע סנוור, ומוויס  ומוקתניסטו~כ 3כחף וממ)6 מ, נמע0: )ופ"1 כומוכמ ס*3יס, )טטר(ומ)ין
 6פלו עו3ל סת5י לניח 36י 3כליס, סעוור נעי ג"כהוק יפסר  )קוס מכל סס,  הט"כ ועין לתתתון, וערוגעלית

 גויהי. 3י6 יפלומותלין מכוי, ו% יפטר טלימט מרן: 5נל ורני, 3ט6ונעמקי
 סר"ס פירס יס)ק, ספס6ן נוטסין גכי כ, 3שנכ )עיןוהגה  ט%6ו ק  סי%ו %מו 6ו )16)ר, סנכנש %י במסיטכו6ס
 לריך לכ6ורס כן אס ע%, גפסלת למע,ט טזוהלתרמקומ לסתוך  יי כו4:, כמסיכוט כיין מיר3נן וכוי )מקוכ))כח
 ורו3 יהשי נסרג4ז סבילט ל:תיר יר"ס רלמ 5יךעיון 1ט.על
 ר3הו ס"ל גס"ר ד5פי*  ]ו%מס"כ ,ש)ח. כמקוטישור ספיר 3ה )ע קר לי%ו מןס 4צ" סיטמ יי4יסשבל
 פנמם זהמקוס בחס דם6ני יומר וים נימ6[. 6סורב% 3מריכ כמ6וגש %כסיר סמגי 6מ6י מיק %יך כעומכט,נל6

 5הת סרק טכ5 9  ס5ז מט (ומ)ח, כו% ומסו3ט(ומ)ח 4מר ויס כחווס. נק פסוי יבו6 כו)ט )קח: 1)עסומעמלח,



הבית השלישיהשערתורתטז
 השל*ש*השעך :ת'1' יחא,

 ס.5. :,!ווה
 עצורין אפילו או תורה, דבר בקרקע בנתונין דוקא מטהרין אם אלו סאה ארבעיםאבאר %,4. : 1;'ח
 טהור, יהיה מים מקוה ובור מעין אך השמיני ביום ויהי פרשת א( כהנים בתורת שנינו בכל,ם 17 ש : נ0ן
 יצא אדם, ידי תפיסת בו שאין מקוה אף אדם, ידי תפיסת בו שאין שמים בידי מעין מהאי י~תס. :סק
ל:י  במים הטובל יהלכך בקרקע, שעיקרו ק מקוה אף בקרקע, שעיקרו מעין מה מעין, ת"לטהור, 4תי. וס: יהא שבספינה בור אףב( יכול בור אי בור, ת-ל מים, ונתמלאו לנגבן הגג בראש קנקנים המנ,ח . ק7ק ,נ! 
"%  בתוך טובל שאדם פעמים טבילה. לו עלתה לא סאה ארבעים בהם יש אפילושבכלים, טיננ : 
 כשפופרת נקוב הכלי והיה בים או במקוה, מנוח גדול כלי שהיה הרי מ כיצדהכלים, . " """ק

הנד""
 שבמקוה המים הרית הנוד כשפופרת שנקוב שכל בתוכו טובלין מצדו ואפילו

 של בששי ששנינו וכמו לכלי, שהוץ במים טובל" הוא והרי שבכלי, למיםמחוברין
 הנוד, כשפופרת נקובין היו כן אם אלא בהם, מטבילין אין שבים והתיבה השידה חמקואות

 מטבילין קופה או שק היה אם רובו, ובקטן טפחים ארבעה גדול בכלי אומר יהודהר'
 הנוד, בכשפופרת דמכשיר קמא כתנא לן וקיימא מעורבין. שהמים מפני שהם, כמהבהם

 האררת*ולי
 ס3פרסט ימיס 36ן אמ!ת, נפרסט ?מגעח סנמין?מיס
 !פרס נמי )רין וכך 3?ס. ט31)יס !כן כן! יונ5ין ו5יןעומ7ין
 מתירין ור"מ זר"י 6 יט, ס3מגיגס גוממיות 3ג'?מ,י6וח
 ס6מח כיון פסו!ט, רר.6מ)עיח 6מרינן ו!6 גתמחונ?,!טגונ
 גגומ6 ים6רו 6פילו טו"ס ו)סיטה 3ט, ויו)6? 1כוסת?מיס
 סכ(וח,יס 6!5 ור'מ ר"י כחיוו י6 כ6ן ועו פסי)?, ס,?מ,

 (ומ!ח, סטי6 3מקוט )טטן כתירו י6 35ן 5ס3ורן, 3''ח3רו
 (ומ)יח ו5ין 6פמק, נמ)כ סס וטגוטח ושיכ !עין,וכסו'"ז
 כמט)כט עמכס גונא סג1י רלמש 6מח ולק "ין,כמ

 6ין חו 6מו סטמ 3גוכ? טס וכססני:ס )מט?,מנמע)?
 )מסיס,  5ין לימט מי  וגס  יו,"ין,  כגומ6 ש ו"יןהתערגין

 חמ? )6 טר"ס ען סטקסכ וטו6"ס 5ס3ורן, ספיר טויח?
כ,)

 מגמר"
 (י.

 כף. גע!יון ונוחן ככחף ממן6 מ  ממול פ"1 מקואותי[
 כן ו6ס ממ)6, סטו6 נעוז  יורדי0  רימיס  ימיטג":טיח
 דסוחס )פרס ו7ומק וטרס3"6, )?ו"ס ופסי)? (ימ)ח?מק.?

ה:קוי
 טן

  סגחמ)6, 6מל )יר7 ומתמי) ייי, נד  סמתמלי
 כ5מרוויס )מ17 מכ5ן כן[, ספירס ורי? 3מ6ירי]'6:ש
 כו)ט ה?מסיכוה כו)ס נמסכיס ד6מ"כ  כד?כ6, ס"31יןפס., יוק6 )ר6ס מקוס ומכ) ס6ו3ין. ,?כסיר (ומ,ין דמ?:י(",
 טהורס מן פסו, יטו6 גכו!ט, ס6יכין מקוט 5ג, מייג:!,?יי
 מכ5ן. ג?ה'ר"ין

 מיס מ)6 סטו6 גור !עי) 7תון דב6 כחכ רפ"?ובר"ש
 ט6מט י6ין ט6 כו,, ?שנו ויו,6כ לו 1כ:סח ,י"מ?:".נ'ן
 יט ו6ין קמייוי גטתיס  יל ו3מרו,ה ?ס5י3ין, "המט?וח

 ק6מך ומדן6 מרוכט. פרק כג"ק ?ר6"ס כח3 וכן ס"?,ש
 כס6ו3יס, מט?ריס 6ין ו(ומ!יס ומסוס ס6? נו ג? יסי""י,ו
 ז"מוט 6,5 ?ס6ו3יס. מכ:יויס ו(ימ!יס וס", מ.:?ס:ע
 כר5סוניס פירסו )6 ,מ? כן 6ס גוון, ממוךם (? 7כ! כיון:"יר
 וגימת וגרמ~, 3געימט 37רת:ס  ור.כ)יעו  ולר"":??":

 ימחר1י טר6סוניס ע, רק6י !ימיח, 6פ:י פ"? ריםרמ?ןי,ס
  כס316ין יע?ר ס"י )ף וגעי גמעין, "פי!י ?מיס 57ממ?"

 טו6 וכן  וךר:ג"י. ו3חסו3וח (רוע 31"יר 3סמ"נ עיק)"רס,

גייטג""
 ו6מת ק6י, 7גמקו? (1 ועט !ם)י) כר"ם וג6 מכיח.

 כיון 5ו)ס מטטרין, 51ין (ומ!יס, וטוי משס )נ6ר טיטווכו)
 נף כטס ך6ין גחירו1ס נס5ר זסר6סוניס, 6פירוק6ז6(ין
  רייילגתהוי.  רתיתו ועיקרס6י,

 ?מיס  וה6מח  רתי סממט ר 3סס' כני6 (יוע ג6ויובאמת
 קטפרס. וטיי מסוס טם6ו3ין תט?וח5יה

 כליסן שמלאו וגרגותני דסל3סוניא
 המקואות ולחילוק הנוד לכשפוסרת נקבים צירוף וין בזהיתבארו
 והחכם הראבי-ה הר-ש ובד,ת נקבים, מלאים בנלים לשבילהוכן

 בוהצבי

 בהם מטבילים קופה או שק היה אם מ"ה פ"וא[
 סי?ה-. נורך ו6ין כיינו ס?ס, דכמו מפרס גו"ם שהם.כמה
 ה:כרש וחיג?.  3סיוט גליס6 סט)רין טמו כסט"ו, נקננ?ס
 כ)יס סמן6ו ונרנוחני ס, כין 7ממ!ק ע"6, כ3 ממגינטכן
 מטני ן!6 מ"6 גונ6 יגמי6 ימסמע סמ)קו, מקוטוגין

 )יכ6 67י דגמ!קו וכמו גו, )טכון 7ולני סמ,קוכמקוכ
 טמיס  סיתיריי ,ריך  6ין  כלימ  גגו !טכו) ,טין ט?"נספל"נ,
 וימיס ~ייז  מיס  ימוהךן ריעס  כיון  וכסטמ גערן,ג.גגקג
 3סס, מעור3ין  סר.מי0 כיון כמיס, !גני 3ט!י )1,  כלמעילו
 כזין )נק3 סנ)טרך ונמקוכ טכ)יס נין )טפסקק חו"יס61ין
 טוקגיס מכן י1רף ס6ין קטן כס) 5פי)ו 1!פ"'( מקו6וח.עיריג
 כ, יט6 )עירו3, )ריך 6ין סטרי מטכי!ין, נמי ססוט"נכמן6
 כסטס6ס 36ן פ3ייטו. ו3ט!י כמיס 3פ1י מו)1ין 6יןע)נק
 )י, מכ! מקיפן כמיס ס6ין כיון סמקוט, 3טס ומי!קממי,ט
 נמתלט, ספיר מסיני )ע3ר, מענר סמקוט "ו)קיס כסאות6
 כמיס, )גגי 3ט!י ון6 ט1קניס, ורך מתערגין  י,וריל"ע"פ
 כנוז. כספופרח וק3 6מד גמקוס 3כס  סיה6 עזומו!קיו,
  י% פן גטס סי?יט ז3פי כוקכיס  גסיסור )עייןוצריך
 מסיכי )6 חו וו63, גיי 06 דוק6 י6פסר )מ)וק, חסו3יסשיו
 גתוכס, ופמו מסקכ ככונס גטס יט ו6ס פסוט ו(?ו3ט)י.
 ס)ס, )מנמ:  6ג)  ו)מע)ט, טכלי מגו3ט טיי טנרייס עוו3כגון
 6פסר ]מיכו מטיי6, טירונ ויעי נטי!, י6 וו6י  סמקג),כיון

 וט6 )מע6:[. כפחומ וומי מסיגי !6 ו)מע%יטוקגיס
 ור6ט וכן מפסיק. טוי 6כחי טגוגט 6ח !גמרי טסרנו6י,ו
 וכ)יס ינריס ס6ר 5פי)ו 6!6 קופי, 16 סק דוק6 י)6ופסוט,



יזרץבית המיםשיתורת
 ח" : רי ש לה ומיתי ק מקואות של בשני ששנינו נמו חוזרות, אצבעות שתי העד שפופרתיכמה

 י:יע ובחללה בעבחה הנוד כשפופרת מקואות עירדב יהאש( שיקת גבי יבמות" שלבראשת
 'י"נ : נו' שש כשאר אלא בקטנה ולא בגודל לא שאמרו ואצבעות למקומן. חוזרות אצבעותכשני

 "'. "-נ "( אצבעות ששתי[ חמישייק בפרק בתוספתא שנינו שכן לטפח, חמש בהם שיש]אצבעות
 ,/ הנחק כשפופרת שנקב שאמרו ומה בטפח, מארבע הלא אדם, כל של בבינוניותשאמרו
 י. ח:ו "( של ששי בפרק דתנן אמרו, המקוה עירוב משום אלא בכך, כלי מתורת שיצא משוםלא

 כלי שעור הנקב מן למטה יש אפילו מו( נהנוד[ כשפופרות המקוצות עי-ובמקואותק

 חאררתשולי

 גטס, מתעו3יס וטס טנמס 6ח מעכניס 61ין נק3יססמגן
 %ט)י. ,כס וקופכ טקוזין
 כ,יס סמן06 וגרגותני ו0) פ"6 כ"ג גמגיגט ז6מרינןומה

 ו1ינוריוח נומטין יסכי) סמ6 ג(רי:ן 6,1 !קודם, 6ףזעכוריס
 ס6ין וגרגות:י וס) משס טנוו, ספופרח 3פיו ס6ין3כ,י
 מפוס דכר"ם גר6ט )כ16רכ ע,יס. )יכ6 כ:וז םסופרחגפיו

 סכ!יס )מון גכס 6ין יגוגותני וס) כטע0 מספיק )6י)קווס
 הנוז, סשפרה סיכ6 ג0 נעי 6!6 י3י, יגט,י כמיסגפ:י
 ס6ין גכ)י !ר.טגין עו6ו סמ6 3תו!ין, !6מ,ופי )ייחיון6
 י)יכ6 כיון ככ6 ג(רו, 06ריס י3כ!יס ו6ף ט:וד. ספופרח3ו
 וה6 ג(רי:ן. )6 כ:וי ספופרח גכס יט6 ס)6 ונרטתגיס!

 וט6 רג6, ק6י 0ו)ין )שין ,עעמיכ, רג6 ו6(ז6וק6נל
 יכו)עי,. סמ!קו, ומקוכ וימי6 ק6מר, כ:וך ספופרחנ,יכ6
 )יכ6 כן 06 ט:וו, ט"ופרת כעי ,6 דגמו!ין כיון ק6מרה:כ6
 (ט פיווס 6גן טנון. ספופרח גכ0 כסים גקוזס)מיג(ר
 ורק עירוג, כ)) געי )6 כזין זמעיקר וכיון מו6חמוכ,
 ספופרח 13 ס6ין גכ)י ממעין ,ר,טגי) יג6 ס)6 ג(ירכמסו0
 כ:וד, כספופרה וגרגוחני 03) סים מופין מר. כן 6סט:וד,
 6ין כן 6ס 0י%י, )6 6)1 יכ)יס ב6ון כעס יוזע 06מנמ':
 כסיס 6פי4 כ!י0 %3ר טן6 כן 06 ייע, י6 ו6י כ,ו0.)רין

 3גמר6 טט 0י4ק מ,ינו טיכן ועוז, ג(רינן. כ:וז3ספופרת
 וכדפרם"י, ק6מר, כקווס זר63 ומממע וחו, )קווס. הו!ין3ין

 )מו)ין 6ט 61זרג6, ק6מר, גמו)ין זי63 עוכרמ סכ'ו)פירוט
 6פסר 6ן טו6. קופט 16 וסק ומח:יחין פסיט6ק6מר,
 זן6 כען וטוי כף. ס0!קו מקה: !ע:ין כו6 0ידוסוזעיקר
 סיין 6ין ועירו3, וי:6 כ% נעי % מקו0 חו!קיס י6יןמיי)י
 )טעוח. ננ6 ס,6 גכדי סיעור ז,3נר,ג(ור
 )טע3י) מוחר ד)מו)ין 7כיון ט"ק, יכף'ס )פרס )ייןולכן
 3קווט, %(יר מקוס 6ין כן 06 כנוד, כספופוח 3כו !ית6פי!ו
 ס) טתס דק6מר ומ6י סנוד, כנפופרת גר.ס כס6ין 6פעוושחר
 ס0 י6ין כיש )נכ6, ט:ת כטשפרה נט0 ס6יןנרגוח:י
 ו3ט,י. כיון סירוכ י:ו גפינן ון6 כספ"ס 0י3ורג(ירח
 סכחגנו טר6סון כפי' ר(ר"ס וגלי פיוס נף סימן ובח"צב[

 וס, 06רח סיטט סס ופירס ע!יר.ס,וחמט
 כ6שר וגרגותני

 )מר ס) וקופכ זסק טס, 7ממנח:ו וקופמ סק ,6וגתגיגכ
 5סי4 יסו3רין נהזחיהלין ה:מים היי1י, ו%  ניוכי,ופסחן
 ס) 6ג) ספ"כ, )נירוף גטס 1ריך ו6ין ט6ריג. 0וטזרן

 6)6 טגוז, ספוטרח וגעי ו0ו,)יס, ב0, :1רי0 ט)וגרגותני,
 ג(רי:ן, )6 )יכ6 טנוז ספופרח 3פע ס6ין וגרגוח:י יס,גיון
 טעז כספופרח ננך 3עי ו6מ6י ק6מר, ומי)ה6 טעמ6ר63

 וטנכ גףש, סהי(ו גמקומ  וכוהליגו ע)ערפין, ט0וריןו6ין
 כמ"ס גמי ס3ר פיוו3 סעיר 4יך ריין וקופי וס)  טרעגפיקר
 ו5מיסעו ס5ססר 5ל5 4ןוום, ו5פילו גר,ם, כסנילפיויס
 5ת*ס ולש:ן 5פיר י3ל מיס. 3סוס 0ל5)ו ס%גמ4: 1ץלי תס %"ט, ס5ן מקוי ימס 5לק סיס וקופס טקקיל

 מתפרנש סס0?ס 5פ"פ יילקיס, וקופס סק 5יי4טמקומ
 המר6כוגיס ל"ש לכ5והמ היתסו עיקר כל 36ל הוסי. 3עייפילו
 ממ עס גר. וגרגהצי סל ו3ז וטיפמ םק 3ע  חי4ך ל6כולס
 גין לת)ק סר6כע כפעיס ספיוס מפגי 0ו6 טהש ע)סחמט
 בסכיש וק סר"נן גו0ש לשעז כתינו וגנר לקווס.הו4ן

 כו"י. ו)5 ספירי )פיה% סכרח 4ן ממי!6ט6ממגיס,
 וסק  )סנחע פירם ר36הט נסס 3מ3ועוה ההמרדכיג[
 סקפגיס ססלק3יס מפני  טו5 סטס, כשח מט3ען שפה6י

 3עי ו)5 מת)"(ין ו5פמעיגן סנוו, טפארת לםיעורמ)טרסין
 ונקוכ 3 כ3 מתגיגס 4 וטקסט 5חו, גמקוס ו:טס"גסה:י
 ה5השמ וגוגמ וכהו י3י%, פ4?ס .רל5 עוגוסר 3סלסהלקו
 ו3פיגי ממ)מ)יומ)חו)י

 5תו, 3מקוס סיס )ר ו5יכ5 סר

 מי"הע נר ה:טס ות?ן ל?י3ור. וקיס גקניס 4קז5למי
 מטני 1)6 6מו נמקוס .כסמ"נ )ק3 סל טועור 3פינןהסריס,
 שיש. קסגש גנ4'ס 6פי4 6( ומסר גס)ס 36):קניס,

 46 גוו%, 3מקוכ )פרם שכרמ וקופט וסק ט16)ר6גי"ט
 מש טנכנס דכען וסק, 3קחר. טו3יין 6ין מ)ומ1נהנמקוט
 )ק3ש מט ממגי י% מסרוח, מקויות כמ %י הו טכקגתוך
 3פני הללקע יקחס סנסק ומ: סנר ירי3"ל וטיוקיס,
 למההמ. )מ3וי נכוי עירע 31פילמיס
 ו4עין ום, פל צ 1ר53 וע5 54בהל מוקסט ו)6 ממוהנה
 ע3לס, פ)סט ל5 טמנץט 05 עמלק ט3י%, על(סככליס
 )מי)ף 6פסר 6י סנהחס נחני ממט:חנו. 4:קסוחימתיך
 סנתער3ו ו6י?י )פוס ו6פסר מ)טרפין, יר.:קגיסדריטעס
 כפיו ס6ין וגרגנחני וסן וטגרגחו:י, טסן פי ירןכמי0

 36) )יכ6, כ:ווכספופלת

 כמ0"
 67ין ש)ן, טננקו0 3טן

 ש)כ וטגוגתוגי ספק ספי מייף וע"כ מ)טרפין,כ:קנש
 )פין סר,ויס :פוס 6)6 טכי נימ6 )6 י6י המיס, מן)נמנ,ט
 )פר)ו 3מ"ע וכ)קנק טסוס 3ק!חת מ1טרף כ6 כן 06ע"ג,
 בר36י"ט ישסיח 6)6 טפט"נ, כפי ו6מ6י כו' (כ !חון4:
 רטגק3יס מטס סטן, כהה יעו43ן ממסנחעו ס)מו מגיוןטו5

 ממגעב. כקסכ ספקושירפין,
 טר36י"יולדעת

 3' סנע סחל ט' ממגט לקנע וקהגי ס5
 ססירס גנ"י וסיע מ)סרף. 5ין ולפר3 מלטרף טגסרקמקו6וח
 תטיס מקוו~ה בס)י טנ)עופו מ)מרף, וכונת טרמ3"סגסס



הבית מאשיהשערתורתיח
 ע. גץק

 הנוד, משפופרת בפחות שעור שאין אלא הנקב, מן למטה שפלו בו, מטבלין גדי
 מן למעלה הבלי כשפופרת"( הינו ,י( ]השוד[ בשפופרת נקוב08 שיה8 שאמר1 מה יכז ול'ד ע5הן
 מוטה הכלי של8 למעלה, הכלי פי ואין הנוד, כשפופרת רחב הכלי פי שאין נמי תר המים, 0ג4. ג(עי :,חק;
 צדו, על שמושה ואע*פ שלם, שבולו אע*פ הנוד, כשפופרת הכלי בפי היה אם ש(י במים יש,. ;ס: שקוע וכולו המים, בתוך הכלי שפת היחה אם אבל הכלי, פי על צפין המים ואלז צדו'על:ס

 המים שהרי בתוכה מטבילין פיו, על צפק שהמים למעלה הוא יח אמ צר, הכלי שפיאו
 המים מלבד סאה, ארבעים שבמקוה המים שיהא והוא שבמקוה, במים מעורביןשבכלים

 האדרתשולי

 סאכ ממ)מ)6, ס)ש)י סיי % וגמקוס ק6י, גמעין גמר6 ומסר גמן6 3ין מיירי נ,ט[ מט"כ )קנק ]וטיק ימןכסישי

 סמו5 פדיף זסזק ומסו0 מסרי0, 3ס:יכין
 הו"

  )4ילש וומעייט וךל  .רל4 סכר36י*ט, 1)6 ננר ליכ ג(כיהמ טכותל כל
 )כו ס3יר5 6י ושו, גוו)ש, )נר.רוח סמיס 3גיוי ומחמכרין בלגינו ו)סשח סגוי. ספופרת סישר 6פי)ו גו !ויןו6ין
 )6וליי 6פסר וכ6 )וינ0, ר6ש !ט0 5ין כן 06 כסל6כי"ס, ז6מ6י )כ6ר נרין )סכ"נ, ססוק כ) זמ!ערף ד"ירסירומס
 זבגמר6 גיון דומק חט כמעעוח. ו)6 3מקו6ות ?סוגי6 נרין וע"ל  מליהפיט.  וקיס גקניס כ6 מ"ופין :6)עוג

 גף גס0 ס6ן מעעהת נ1ו סשמויס ממעינהו ו6יט מני6 מ)עלפש, 6ין דקש נקכי0 ר6ו מסרי0 מך6וח גמ)"וקמי,
 דטכ6 %ס"ס ומניין ושז כ)ן. סכימ ס)6 יגו חכ סמט, מסל כי? 06 6ג, )סחי, מ)ערף מיניכו ועויף סדק6כ,
 שמז 06 0י)וק סש ננקוס 3סו0 מפווט מ!ינו ג6 ?6 טו6, ווומק זקיס, נקכיס כוין מנטרף גערג :סוק 6פין, ?:,0פן
 3כ) 1)6 63וקימהוח 16קמי י6י ועוו מסר. 16 מן6 גנו  דנרין )קמן )פמם"כ וכ"ס וקיס, מ:קגיס גוע וסוק!ימר
 6ט וט קרוגיס סטס 3מק61וח ז6יירי 6פסר כן 06 ?6ופ:יס, ?סוס. ק)יפת יוס 3ו סיעכור גסיע,ר !ג?"פ ט'עייסי?6
 נקעו וכן 5ר36י"כ פ)יני וע"כ 3ינימ0. טת)חו) 6ח ווו6יס יל"ס )פ" כו'. ממ)מ)6 ")מו)י 6רע6 יכ6 א, כבחגיגה
 נמקח: 6פי)1 ונרעמני גס) %ע3ע !טחמנר 6ין ולסי"ז. 3מקוס 6ן6 ע3י)כ ש)ס ד6ין ונ?וג מקו3) כיכ נ,"מ )"י,". ו"). כ6מרוניס משרפי 6י ב:ק3י0 גזין כ)כט מקונן ?מי. ס,6 ז6ףנימ6
 מש16ת ל נירוף נין )נו )מ)ק טתרך יא כיין מ)ומ!מח, קרו3ט ו6פי)ו מח)מ)ח, סט6ימכ גנקוס ו6פי,ו ס"כ. י:י:
 )מ)ק. כר36י"ט סכו!רך כמו ומסר, )ס!ט חסריס כממו3ר, מסיכי נקכיס י6ין )יי~ו ר6יט כני6 ימול:מעין.
 יגיון בו"ס ס3וה גמי יסכר 6פסר יכר%י"ס נר6ט אבל 6י סכן וכן ס6ט, )נר פכו,רכו כמנטג סכרת וד".ד1?1
 )מ)וק חסיגי )6 סגעס גפיס וטמיס ר.מי0 מערגין ד6ין כן 06 נמעי!, 6"ייי ס6ט 3עי 6ו0 ז)סכי)ח !י:סגיר6
 ז,כ ס3ו ו"ן זבו6נהט 6)6 רללוס. נפ~י ומתגס)יס מקוס 60כ, נף 1רין 3מעין ס6פי)ו ?מקוכ) מטיין זינו רג6י)יף
 מםי3 ו)6 ככ)י0, )ט3ו) סכו!רך נ6קר6ק כה: (ב 05 ווק6 בקלקע חממ טמיס גגידי ממו3ר מעק טכן סידוע6ע"פ
 סמקוכ כס) מסיכי סנהוכס סמיס וכ) טמש, 5ת !ח)וק ככזי גסמוח טכי5: )כחיר 3,ב טקעו )6 מש)0 ומ"מ גיו,,ג:כר
 3כס יכהי. סחמיי גכדי ס0 ק3ש 06 6גן מ?ס, )מ)קו ו)6 ל4צט ביחה יפףכ )כ6ר נריך ר.ל5כי"ט )ס" 6כ) ס6י.מנמ
 %ורן 16 כטמוקיס, סמי0 )סוך יפ)ו וס,6 סכ)י0, )טכו) )מקח: קוו3 ו3ק ס)0, )משכ וכן )מעין קרוכ גין מי)וקסים

 יוג;6 י)6ו סמ"1, איב לזמי כ3%הס פכל גוס 6מרו ר63 ר6יה כן ו06 סכ)כ:, עעס נמסר 671י כן 6סחסירכ,
 וע"כ מח3טן ו6ין כקגוע וכוס 6,6 ))ד, מנו ז6(') מסו0 יייף זרכ6 מסמע כגמל6 ונק מקוננ ויק 3ויוט מכ)כט?וי
 )רים6 ימי וטקופס וכסק זמטנתע )יט ונסמט טמיס. מו)ק טען. %1ין טמקוגן, ק ומ כמכגמן

 3ס0, )ע3ו) גכוי ט0 גק3וסץס ומייוי סניס ובסיוסוטחיגכ ונרגוחני ס) רג6 ו5מר ס6 )מיסנר 6יכ6 טר36"ולשיטת
 סמחגע קטן בכק לפ"ו ושפס. וסק סש6 ,וככ6ווומי6 6פי)1 מי6 ירכש, נסני עגי)ט, 0:5 סע5תכ כר מאי0סייו
 סנור )טפופרת %4טרף ככוי כנקכי ס6י! 6ט"פ ממטין,3ו סטס3י) ומיירי סמ)וץ, 3מקה: גסש6 כמו מ!ומ1מחנמקוכ
 ]6ויס כסכר5 נק פסוע חי )ר5גי"ט. 61פי)ו 3ו, )טכו)מותר ז6יירי )פרס גס 61יכ6 בנוי, ספופרת 3כ0 סוס ר6סןגס

 כספס) ע"ג יטגע 7)6 מ"3 פ"ט 0ר"ס )סגרה )עייןיס שטופק מ1י0 מג) ו5סו, ר.ט3י) )6 6פי)1 61( ג,-ו)ט,גמקוכ
 טמ6 6טו טקנועי0 3כ)ים י0ריגן לסו0 מקכן, %יע6ע*פ )סישר.בנקני0
 3ס) וגס 6פטר כן 061 טעו, גספופרח סמקכי גכ)י שי)6 וטר%הט, י0ידוס6 ג% מריר 6ת טר"ס )פי, והנהד[

 ג(ירס 6סור מקוס מכן ממ)קין, ט6ין 6מ"פ טק3וטשוקופב 161רכ6 מט1רפש. זנקכי0 מקו0 סוס מ61וו )6ו)פירוסו
 ק6י, קכועיס 63יגס ומחניחין דספסן, וזונר6 6מריסכ)יס בחס דרק מטמע )ער3, סחי 3ין נפ"מ 6י% זכסזקמזה,ינ6
 6פסר מח:ו בר"ס, )סשמ ותי3כ יסיוט זק ק6י גככ6וע"כ 5מד גמקוס סת:יו 3עי נר4ש %) טכוהי, כ)ומי,קו
 41'ד מרמ61וח, ג,ילח כ"? סייך )6 מסי3י, 1)6  רלפ4וכיק 6ין )מקומ! מחרות %5עוח ס גו ס6ק וכ) כנווכסשפרח
 ו63מת )ומל, פוו 6פטר ו:סת6 מכ[. עיון י!יו)ספסג ססילס להסש פרד כינוסי 3סס 3פ"ח וכ"כמפו3.
 3פטיעוח זמסמע דהגיגט, וגלגוחני ס) כר6כי"ט מפלסכן מה)מן6, מ)מו)י כו4: 6רע6 דט6 6 כנ נמגיגסטגמו6
 )ומר דומק וכן סמיקי. דמקח: ישי6 ק6מל מ)ושמהוגמקה: 3מש0 טתס גמל6 )6וקיס דמוכרמ כר6כי"ט, סגר )6ע"כ
 זמט6 סנוי, ספופרח גט0 סיפ פיו זלך ראני0לנחעלכו טט3י16 ב"מ רים וטל6"ס רפיט טר"ס וכ! מסרס. 13זחסלה
 ו6ייי מסמע כף, סמ)קו משס )3ק גרגותני סק יזרמז5ן חףל כמעק, 5דס יט3ינה ס6ט נמ ו3פי ג0ד6 מט6יר6ש



ימהבית ה%םש9תורת
 1"ע'י. יסן נ' שאינן וכל שבמקוה, מים הבור מחמת אלא כשרין שבכלי המים וממן הנלי,שבתור

 סהעתיניי. מחוברין שאינן לפי נכשרין שבכלי אלו אין הן, נוטפין מים שם ]שלם[ט( למקוהמחוברין
 אלא בפי שין ואפילו סאה ורבעים ט מעין אין אפילו המעין במי שבל במקוה, בד"אלמקוה.

 שמפהר המעתן מי אל ט0 שמחוברין לפי שבכלי, מה ואפילו וכשרין. חבור, הוי שהוא,כל
 הרי הנוד, כשפופרת נקב בו אין שאפילו פעמים במקוה אפילו אלח עוד, ולא שהוא.בכל
 מיטהר שהוא דמתוך פבילה, וצריך טמא, בתוכו שמטביל שהכלי וכגון לסהר, חבורזה

 חומר דפרק ברישא אמרו שהרי לך ותדע שבתוכו. לכלים אף עולה טבילה, לוועולה

 חאררתשולי

 טנוי, כספופרח 1רין טכור כיי כחוך כ)ש סטטוג! זה ומדין םכ' מט ו!פי וכנהס. פיו, ורן וג6 הוקכיס ווךומחעוגיט
 פמד  (כיוו טמקוכ, נק גמיקיס חסיגו סגחינון וכמיס מסוס מתנט) זככ)י ומטעס גכר"ס, נחרס זכר6ני"כ ספיי,6חי
 עו3לע ין מ"מ יכלי, יפי כטט"נ כסים ד6סילו וין, חידוס יין ךס6 מיירי, ירנר ו3סכילת תקו0, לתלוק י6וי ו6יןלתי0
 3תוך יימ מטמי0 חון נתקוט ס6ס מי כסיס %6 גמקה: פסקי ספיר מיוכנ ונא: גמקוס. וגרגוחני סל לקנוערנילות

כרמ"י
 ככלי,  ס3תוך טתיס %כסיר ג:תקוס ססקת נמ:ני ר6ז טכלי, רי:6 גחג ט' ו3סעיף כטר36י"כ, נ"ר נסעיף ךפסק

 6ינס סנכ!י וסתיס ו6פסר 6ף גמקה: סיט 1ד 6ין 06 36ל ו)פתס"כ 1"ל. 6תרוני0 3זי תממו וכ3ר ככר"ס, וכקופסור.סק
 כח4סיס מסוגיס 6גן הו"ס. כסכרח גס )סכור יכו) וכר6כי"? ספיו,נימ6

 נק-

 אסוגיס נג)י כנמס מ"מ . כמקון,
 טהורס גק ופסע נכ!י מ)י6וח, שס מחנא ופסו)ין כם%6י0 וטר%ף":. גרמ"6 ין6 טעוסקיס ס:קטו כ";)וינ6

ן
 3גור טוכ)ין ז6ין )גור[. גהנ 3 סט ג"י גרמכ"ן ]וע"י61,

 סעויין נטעכ ס6יין זפסוי 6?!ן טכח3נו מכ וע"סכספינט. שהוא. בכל 'שמטהר המעין מי אל שמחוברידלפי
 ע"י ורק טחורכ, נק יסו6 ג"ע סנרי גכ)י, ר.מיסנמ)6י0 ע) דכעניוו גסוגי6 !כ!ן ג5רוגה נח63רו 6)1 רכגוי3רי
 ג6י)ו געסט טעירו3 יע"י פיסו*, מידי ש!יס )מקוסהטקט י'. 63וח כ!יסג3י

 מקו? כ)ידכ סיט6 ינעינן נעכרמ ו6"כ טמקוס. נחיןטונ)ק
 גמקוס ש6ין 36) טגכ)י, ס6וגין פס1ן )מע4ח סגכמטסנימיי נלין נחוד ניי סניתובשיו

 ט3לט "סו! גטסקכ )טטר סמסרה המקוה גכח 6ץ ס6כ,פ וגנו וגוי גע"ט ע6ר כ6ן שבתוכו. לכלים אףעולה
 ס6ין טנ%, כ!י גחון כעוג) 6ג! גשר, פסו) סרי6נכ!יס, כ)יס 3חוך טוכ) 06 ה?מי)וק כ!יס, 3תוך כ!יס טגי,תגוין

 גו)ס 6,6 נפרויס 6ינ0 טכ)י סנחון והמיס מקוס,חו!ק חמ6יס. 6זס?וריס
 מ)ומ)מוח ס6כ נמ וק 6ין 6פי)ו 61"כ כו6, מקוסמו6

 שחרגמקוט נחפום נמגער. כר. כיי0 מן6 סטו6 "י מ"ג פ"וא[
 מ4רפין 6כחי בכ)י סנחוך סרינמס טג!י )ט3וי

 )מקוס.כס כ6 1)כ6ורט כנוד. כטפוירח ג"יו ס"?יט 6") טנמ?זגכ)י
 נ!י ז6ין בדין, מעיקו 6יע )טטוו טנמ? ג)י גיןזממ)קי0
 כ6ן ר3נו 3יגרי 3סיי6 מ613ריס הדברים וכל ב[ סיה5 (ס ג)ז וט מקה?וח !ג' זומכ כמגךט נחוןכנטנ)
 כ)יס געני)ח 16"ני0 ג' סכח3 ו"6. ס" ככ"י וטונ6 ונק)ר הוחון כ,י כוי 6,6 עירו3, )וין וסו)טוך מקוס )מ)קמסו3
 לספו"רת יייך הנרס מן !נ(ע% טכ!י כמפי 6( כ!י, כחוך ורק כסה"נ, גפיו סיכ6 כ)ריכו מזרכנן ורק מקוט,נחוך
 נמיס סכי,.נשוקע פי 1יוו_6פי!1 פי מוטט טגיי 06 3( טווו. כמו דומט !ט3י~ק ,קוק ט)מו כו6 ס6ין כיון טכור,נג)י

 )מע)ט ופיה גגל ען %ין סמוס ט* 06 ג( כטט"נ. נמי )ריך ר.ס6ירו !טו3)ו נ"כ סכוג6 כטמ6 כ!י 6נן מקוס,סממ!ק
 טמיס סיה6 וטו6 כפ3 וחו כסר. טפטא כו ו6ין )ר פיו 6פי!ו טמיס גחוך כו!ו בג!י נחון 06 רק די6 ה5פסר הדין.6עיקר
 טמיס ס6ין סכ)י, סכמוך מ)כד'טמיס ס6ט 5רגעי0 סגמקוס סנץס 3)י נחון טיט 6פי!ו 6)6 מקוס, !מ!וק "סונ6ין

 ס6ינס וכ) פכמקוט, מיס היטר ממתת. %6 כסרין ס3כ)ו !חורי וימי מיומי, מקוס )ע)נץ מו,ק 6ין )נמ0 3"יוומוסן
  מיומ %4מס )ימו מסוגיס ;5י:סכמקוה

  מלוי
 גגסוין סכג)' 6)1 6'ן כן מעפק מיס  06 לנהץמ  ממונרימ ס%יוך

 36ל,גקי"יוועין 3מקוט 3י"6 )מ%,וה, מחוגרי0 ס6יגן !פי טו6, 6רעי כ)י וט"נ כנון. נספופרה העירו3 כוין)עונס
 '5"%.'8ף מ)6 יפיו 6ין ו6פי!ו ס6ט )מ גנזעין 6ין 6פי)ו כ)י גין ור.הי!וק נר6ט 'וחר 6כי !מורין. וומי מס,ג,ו6ין
 טמעין מי 6) סמהוגרין )פי ס3כ!י מט ו6פי)ו וכסרין, מי3ור )%מו, מקוס !קנוע מסו3 וכ)י סמורה, ק טו6 %טורטמ6
 3מקוט ס6ט )ר טה:יו סה,ריך מט וע"כ ש'ס, 3כ"ס סמנו:ר )פסוח0 עירונ ונעי טמקוט ממי ח,וקיס ס3חוכווכמיס
 סכ,ריכו 3מגיגט טגמו6 טו6 גוט טמקור ס3כ)י, טמיס מן3י יכי )טכי!כ, עחה )ריך ס6ינו 3כ!י יוק6 וט כן 6ו!ס6חיי0,
 ח!וקיס ככ!י נחון סטמיס מוכית ו(ט כ!י, כחוך ,טוג) ספט"נ כסככ!י 6ג, 6ג3ו. )ט3ו) 6מריס כ!יס 13 סיסימו נגויעיקרו
 הכטר סי:. ג: ;ייך ו!פי"ז )עו3ן, %רין טמקוט, מי נק גחון ט3ו) סיה6 3כזי מ)י16ת1 וכנ )ע)מו, טכי)כ,ריך
 כיין 3כיי, ביוחס מטעס םופס)ו סגכ!י טמיס 6:כסיר3מקיט משמ6חו 6:ע)"תו )הוכו סנטסו טמיס 6ין במקון,מי

 כגיר כ)י כחד כ)יס נטונן וכ"( מקוס. )ע)מס תימויס סכס זגמגיגה סעירוג, )וין 61") טמיט מט6ר כנפרזיסמסוניס
 6ו סמ6, כ4 גחון נטוג) 36ן ע1ש, מממח טגי% 6") סטו6 !"ס י6)"ט טיין, מעיקר טו6 זר.חי)ומ טכי )מי מוכמ 3כ6

 !ע)מס, מקוס ס3חוכס טמיס מו)קיס 6ין )3ז, טמ6 כ)י טטוג, )ףג. ""1 פרט וע'"צ גקזט,!מיג(ר



הבית השלישיהשערתורתכ
 שמלאו טמא כלי ט( ]ותנן הנוד. כשפופרת בפיו שיש כלי בתוך כלי שמטבילין =( בקדש " גנ, ששה
 ש1ינמ

 מעורבין שיהיו עד המעורבין למים טבל לא ואם טהורין, אלו הרי והטבילן טמאים כלים ע.פ
 ע-י "קטג כ" טמאין להטבילו צריך אינו ואם קאמר, הכי קאמר, מאי טבל לא ואם כו(. הנוד[ כשפופרת 0)ק4 יע"1יה

 עריבא ני( בתוספתא ותניא הנוד. כשפופרת מעורבין שיהו עד כלום אינן המעורבין ימים
 1;1"לג

 אומר יהודה ר' שהוא, כל ובמעין הנוד, שפופרת צריכה למקוה והשיקה כלים מלאה שיויא גגער,
 והשיקו כלים מלא שהוא קומקום ברובו, ובקטן טפחים, בארבעה גדול בכלי ב"ש משום יעי' סס,ממנה
 פיו. על צפין שהמים מפני פירוש, טהורין. שבתוכו כלים שהו14, כל צר, שפיו אע"פלמקוהע:-ט.
 של חמישי פרק בריש שנינו והלא וא"ת הנוד. כשפופרת בפיו שיהא עד צדו, עלהטהו ע.ע "יקעה'ני(
 על או כלים גבי על העבירו כה( עוד ושנינו פסול. השוקת גבי על  שהעבירו ן מע נ"מקואות "ו סג"2(
 לברכה, התלמי ומן לתלמק היוצא מעין בט בתוספתא שנינו ספסל. גבי על יטבול*א "')1 -,סי,: ובלבד כמקוה, הוא הרי אומר יוסי ר' שהיה, כמות הוא הרי אומ' יהודה ר' ספסל,גבי 141!' ת.ק11יי'גס

 מעין נוקבן עושה הוא כיצד נשאבין, שהן מפני פסולים, אלוק הרי ראשוניםהראשונים עעוונק2שי04
 כלי תלמי, פירוש המרובין. את מכשירין מועטין מים ונמצאו שהן, כל נקב כלומרוזקנו. "ש "י ת"י%

 1גו'.חע,רנ'1
 !'חי. נע' י( ;ת1ס;ת,. 1);':1;ו.)1 ק-ס ;-1 נ0( ).. ו,ן:ק :ס כח( 4'. ת:)ה כו( ק.". )ע.1 קנ"ה 1ו-;נת-ג 1ע-ס ה." ע-סכו(

 האררתשולי
 ו6"כ עיוו3, )וין 61"1 סס, טויין כמקון מ, כו!סו6)6
 :פרדין 6ין סגכ,י יכמיס מ11מ,מח, נמקוס )ט13ן ~לחרסדן

 מסויוח 3כמכ "יח6 וסכי !סיטור. ומ1טופיןנק..11"קוס,

3כו~
 ימט!ן )נטגי,ן טור ס) וכגסח יסכר )ד,ס גפ"1 .ע"

 כט3י!ן 6ס ומ"מ מ1ומ1מת, גמקה: וייימ טו)יכן,ךלך
 ערכ 13 כט3י) סס כר"ס ר.ג"כ נחוס' וכן ט3י)ס. )סןענחס
 כמקוה, !סיעור מ1טוף ס3כ!י וסמיס ימוכמ ש,ס,גדו!ס
 וטוג! )ק1ס, )ע1מו חו,ק ו6ין טנל ככ)י דכחס מסוסוש'כ
 מ11מ,מח. גמקוס6פעו
 3כ!י כסס3י6ו 6פי!ו מטר.וין 6ין ס6יגין, מיס 3כ!יהיו
 המיס מ, חון ס6ס מ' מקור. סיחס 6"כ 6,6 ,טו3!וטמ6
 טפכ"י, סיכיכ 1ריך 6י עירוכ ,ע:ין וין"ע 6!6 ו("פ.סנכ!י,
 ימיך ספכ"ו, 6") י3טמ6 כ,י, גח1ן ,ג!יס ינויו!כ6ורכ
 ככ,י. ומטכרין כטקכ מממת טטרו ר,מקהל גמיכסנגעו
 )קונ סיי 6ס טכור, כ)' גחון כן'ס יטי3! נראהעוד
 עויין נה'מ פ"ן, סוף סר"ס כמ"ס ס6עין עוסכ 67'ןמססו
 סט"וכין, 3פסון כטירוכ רין כן! ח)וי ד6ין טפס":. ו3עיהו!ק,
 וכ! וחסר ס!ס 15 מסרוח תקו6וח 33' גוין עי31 יגעי6,6
 פטוט.(כ
 ,ר 7גטי 6 יט, !כקסיח'מהנינכ 6פטר רבנו לשיטתג[
 וכ)כ כוי, ר6ס.ן ם, גר6סו, ו1ינורוה מהטין ,כט3י, מכוייו6
 מקוכ !ריך 6"ג חי"י6, מממח כס ס6וגין ט3ר6טוכמיס
 וי"ל ק6י. מ!ונלמת 3מקומ יור6 ור  וגונ6 3,יןכ,כסרס
 3טי% ת'צז ק,מר, )ז!וה!מח גתקוס 6תית גור רלטניןר6ט"ג
 ס"ס תמ' ויחירס סליפכ 3?קוס יסיק, גוו יתיי:ן 6סררע"ת
 רייך )ופי, יכווי תי לסקטות 6סטר יכתי תקווק6י.
 גופו על רסי סחסר, כמקה? לטיטור )ופו סטל כתיסגכטיר
 קרקט ט"ג ס6ינו כיון למקוס, ר%וי6ין

 סיס )ד סיין ו:ת!"
 3טי בתורל רהן ויפסר כתורס תן פסול וו? 3קרקקטלתיס
 ועל כיון וי"ל  נתקומו[ יט"כ וטי' קרקט, ע"ג תקה? רוכרק

 יין 5"כ הינור, וקטפרס כיון ט"ו3ין פסול טס תל ל6סתים
 כהיס 3תוך ט!יס ת3ילי ו?יו ו"ילו תקוס, לחלוק ר6ויס6רס

 גסוניס לוי כ%ילו מטוניס ו%ין )ד'1 ס"1 לק)ע 3פירוס)דכמ
 )וקוס. להלק ור%וי החייות לו :1יט לכלי רהי ול% כלי,3תוך
 ומחוך )טין, וכנמ,ט כ!י גח,ך גן'ס 3יו3ל נורו %לימורכ:ן, 65י 6יגו לטמ" ססיר כ!י 3ין כתילוק וגל ד"פטר !"ן"3ל
 6ג) )כ)י, הון ס!ימן מקוכ סיכ6 ד,ריך ר3:ו ק"מר;ך
 ו:כ,י 3,'וכ :חו1 .ג)י כיכ 6ס כמקוכ 3ח.ן )טנו!!ע)ין
 3מקוס טו3ליס ו!טילס כטיטור, 3כך  סיההלק ך6יי 6יןטכור
 1:מקוס, לתורי רותי לכלי, ס%י ימ' תן תיס :כ:סויסילו
 מכתקוס )ת!ק ו!" ו?)ויס 3תוך )וזון ריכלי תי:ית?ןוטריסי
 6"ט ולפי"1 יכלי,3תיך

 גו)"
 ס"ו גועיף סו"ט וטי' יודי. רר,

 י3גיס "ו ט!יס ה3ילי לככוס ותותר סתסג"ן 3טסתט"כ
  ק"תן ס"ק נ:"ך ווטי' ססל, נכליס י3ל תרווות3תקהו
 "עס טיו3ין ו:טטין כמיס טנזק3ליס רסכליס ק!חומימן
 3כ"(. ו)"ע 3מק.כ !ט3ון ו6"6 ס%י למ'תיטרפיס

 מרחצאות[ וגזירת התלמי ודין כלים, גבי על דהעגירו)סוניא

 16מר יוסי ר כו,. כלים ע"ג העבירו מייב פ"הא[
  16  ררכיס, ג, ס"פ  "פסר מק1כ )גגי כ!יס גיר כמקוס.ס,":
 קרקט נר,נ סי,?6 יתקה? ורין מק3ל,ט?ו%

 ,ול"
 ממ:ס. היפרר

 טותיס לרי)י סטריין כיון %לי מק3ל "י:ו "פילו ""סרוכן
 )וקוס ר)וימר )וקה? לרי:י יפילו כלי 3כלל ו?וי ט!יו כליטס

 ודתי קרקט לנ3י מח3ס! ר15 ת)וי, כ!י !סנרי ו!"ד!ע!מו.
 כליס גגי רטל רסי' לסר"ט יפילו ולפי"1 ו!רוהות.לן3)יס
  ליורוס וומי6 כליס ג1ירח תסס נהיח סו טומיכ, לנ3ייפילו סגטכוי גט)ין יקוניס ?יו %ס תקיס מכל  )קי3יס,סיי)ו
 לומר מקוס ויט סתטין. תתסלת מורירין יין סורייו"3)יס
 לטיין ויט לק3ל. יכול י6ין 3תקוס סיו, מן %ו הלמט?ט:קו3 וסוי כליס מכלל כ3ר י!י כ:וו לספופרת :יק3 6סויסילו
 כתקוי רלק?וי יוסי רר' ג,ירס כיי"י

 סמסין )ווין וע!6
 נחוך כלי דמט3ילין טט)ינו מכ וכל ג,רו, )וקיסן 3ס6י:ו%פילו סכי דולת6 יו למטין, 6ו למקיכ תחון ר:תון יויכילסרי"ם 11י כו', יט3יל סל" ד3ל3ד ):כי רייקוס ל?ר"ס, 3קגוטרוקי
 ינייו ת"י פ"ו לק)ן 36ל סו". מקו? הויןכלי

 תוספתי



כאהבית המיםשערתורת
 י'"". סס יא( כלי מתורת יוצא שבכך זקנו, כשער לא( כנגד קטן נקב כלומר זקנו. מעין נוקבו נר,ששמו
 ת.ה. אפילו ואמאי, לא, הכי לאו הא כלי, מתורת יוצא נקבו דוקא אלמא "(' בתוספתא שנווכן לי "יגה : הנקב, מן למטה שהוא כל אפילו מים מקבל שאינו ממש, הכלי בשולי שנקב והוא זה.לענין

 7"יי':' : יס :" דמחוברין כיון אדם, בהן לטבול ואפילו למעין, דמחוברין כיון כולהו, ליתכשרו נקבולא

 ע.; ג,נח. יה( למעלה, שכתבתי וכמו כלי, בתוך כלי מטבילין דהא קשה ועוד שהוא, בכל שמטהרלמעין
 ע'. החמישיינ( באותה ואלו בקדש. חומר פרק ובריש דמקואות, ששי בפרק במתנ"וכדאיתא

 ב; אשה רבא אמר ל1( דנדה גתרא ובפרק ספסל. גבי על יטבול שלא ובלבד שנינו מקדאות,טל
 נ1' ע! : נ;' י'( רבינו ותירץ מרחצאות, גזירת משום כהנא רב ואמר ותטבול, חרס גבי על תעמודלא

 7, ק;;ן :;גנעז קבועין, וכשהן הן, מרחצאות גזירת משום דכולהו יון המשניות יה( ]בפירוש[ )בפרק(שמשון

 יני 7ע" נס חן נ גזירת דמשום לך ותדע ומטבילין. טובלין בעלמא הא הטיט, מפני והספסל החרסכלומר
 ):" י :עי 'תן,נ להטביל אסר הכא דהא מהנרדעא, רכ התם וכדאמרי בעתותא, משום ולא היהמרהצאות
 ::ע:. דספסל ההיא י"( פירש ז"ל הראב"ד וגם בעתותא. משום ליכא ובכלים הי. הספסל עלכלים
 סש;י "י משום מאי טעמא למימר כהנא רב סבר אמר" דהתם לי דקשה אלא מרחצאות. גזירתמשום

 ע-;

 ס: "'י"ה :ן משום מאי טעטא התם מנהרדעא י" ]רב[ ליה אמ' דמי, שפיר אסילתא הא מרחצאותגזירת
 תון. ונ :!ענינן

 האררתשולי
 .3מעיין כוי עייגכ גגי עיי"ם מעין דין :ו .מ 3כ!יי6פ'נ,
 מסוס 16 !ר"ס, קג,ע נ6י:ו ?חס מיקמ':ן וע"ג ס?י5,כ!
 מעין וין טייין (? יגע:ין ימוכמ !?ר6"ס, ,5טנו!.ונעי
 מסוס 3מס?. זמע.ן זהטעס )קמן סכח' מ? ]עייןע)יו.
 דמעין מע)חו מסוס דה.6 ו5"סר ,פ"מ 36, ?ו6, מעיןוגכ"מ
 ר6יל 5ין 6"כ 3מס?ו, .די ?:ור גספיפרח ,מי3וך 1ויךך6ין
 דג,!הו כיון כן, נ"ג מת:ח מ?ס3י6 כ:יד[. ,ספיפוחכ,, הו!רגו ז!י ?.6 ממוום ?מי3יר יין ד?תס גיון כ!!,מ?חס
 ג(ר. כמקו? ר?"? ר!ע:ין סגר6 6ין ה.6, נויר? מרתמסוס
 גק3וע. רק נ(רו ע"ג ט3י:? ו3זין קגיע, גס5י:ו5פי!ו

 ו)סי"( כ!יס, 6מ,רי ען כ)יס נגי ע! ס,רטו ובר"מוברא"ש
 ג(ירר.. גג)) כיו )6 ;קז3יס וכ)יסנו"?
 6ח מעהרין מועטין מיס ,:מ!6ו כו' (ק:1 מעין :וקגןר"ש,
 כ!יס ע"ג כעו3ר :מ61 ?ח,נוי ע"נ גסענר ו6ף .גי'.?מווגין
 מה:י 5כתי מ"מ ס6כ, ומ' 6סגירן ו3עי' כמק!?י?"ה

 3כ, מטהר ומעין הח!מי, ט)פ:י גמעין ?סק? מזין!?תמ3י
 הת!מי מן סי,6 מט 6פי,ו ,!הר""ס ?מרוגין, נו.ס 6פי!וס?ו
 3(ומ)ין. ומט?ריס כגריכה, מטכריס ע!מס וגס מעין,כוי

 6ססר (,מ! ינס מגרנ4 !6 (ומ! ?,י ס?מיגור 5ע"פו!?ר"ס
 מקומוח. מכמה מוכרה ו(ה הטקה, ,ע:ין מיגורס'עם?
 גי'. מדמכסיר כ:וך כספופלח גפיו יס :מי ח)מי וו6יבא"ד,
 לנד כמו כספופרה ו:המ ל" גינוס רילנז" קסכו)ג6ורה
 ומט?ר מעין כו)ו והוי !רורוח ע"נ ?6ין ע) המעין(ימ! כ6י!י וכוי  כ)י מכלל טייי וכוי סיוינוו וטי ולכןלייין,
 ומגעח נותרמגת סס קרקע ש,ג 6ו ככריכה טמ)י 6)36כ"ס,
 ימ(י:ן כען ק5מר, הס3ר6 ימן ו6ססר ה:וו. טפופרת,סנטור
 רמ3, היה )ה)מי 3כ:יסה גס 6"כ רמ3 הק: ה3ריככו!!ד
 כנון, כטפופרח רמ3 ה:קג ה:יה כטיעורו כ:,סה !ו טסוווד6י
 ו6ין הנטסקח ממי,ה דרך עו3ר 6ס מעין ד6פי)ו :ר6ה,ועוך
 )מ)ק ממוגר ז6י:ו כ:פסק, הוי ה:וו ספופרח כסיעורג:קג
 יין מי:יה גט) 6ם13רן טנעסה וכיון !ח)מי, סמוןהמעין
 י5כחי ט:ח,ס. כנ! ג": הוי !6 יח!מי נק טעו3ר ו6ש,פמעין.
 המהרי"ק וכנמט המעין חעת מממת (ומ) יהחס הו6,מעין

 ה:(מ)יס מדסיס מיס מסיס הו6 סעיגר מ? ?כ6 מס5"כ(י,!,
 נממי!ן, 5דס כ6יי, וומי הו6 המעין מייח מטוס י)6וגסס,
 ?(מי)? הנן כטממסיך 6א ו6י:, כך, מסוס מעין הויר%

 ],?ר"ם[, :ק31יס 5פי)ו כ)יס ש'ג דע3ר זכי,ן ועוזכטנעית,
 מטהרין 6ין סוג במע'ן, מן ס"סיק,ן וכ,ון כמקו?,ה"?

 מ"ס. ר.גריכ? עי ס3ח,מי ממה ניס ס6ין גיון?3ריגכ,
 יט )וכ5ן כו,. 63מכ ס6? מ' 3ס5ין !מימו ו6יג6בא"ד,
 מחרן הר"ט הוי כן !6 ז5ס ?ם6ו3ין, מט?רין ד(ומ!ין!!מיד

 גמ"1. !קמן ר"ם וטי' (ומ!ין, ד?כ5 מסוסנססיטוח
 סס .6ין כמיס מו!6 נמקוס 16תס "קוגעיס יפטמיסשם.

 כ:ון, כספופרח 3ג,י ו6ין !פרס 6פסר כ,י. ה:ווכספיפרח
 ג) ;פס)יס )מעין מ'3ור  4:ס  ויין  כסיוליט  רומסלווכיון
 היימ המיס, מ611 3נוקוס ונקט ומ"י ע"ג, הסו3ריס?מ,ס
 גן ונוסיס גוו!, :ק5 3עי 6,1 ק)ו, הו6 ד?מעין רגיןוטס
 ס"ס הט"( ופי' וכ": כסכ":, נקג טיט גמקוס 6פי!וג(רו
 זמה:י מקוס 3כן :יג(ור ן5"כ דומק, (כ 36ן ע"ס.ק!"מ
 הה: ו,6 ועיד, ס"ה":. 3הס שי? )5 ו,מ6 מקי6וח,עירוג
 ו!ויך :ר6ה ו!גן 3הס. 5ין 6טו טפה": כטיס וג(רי:ן 6ן6!"ן
 ויעמיד:ו 6פטר מ"מ :ק3, גכ!י יס ו6פי!ו ק6י, ד6מעין)סרס
 הנויס ו6ין רמג, 5י:ו ססס המיס )מו!5 קרוכ המעין)ין

 והו6 טפה":, טיעור 13 סים )מעין :וסקין הכ!יסס3חון
 סיטהרס, מי י6'1 י:יסקי(, הגסר, עס הפסו, ,מיגורסיעור
 רמג. 3מעין 6פי!ו 3סהוטקו 5פי!ו טכ!יס עןוג(רו

 ]ו6פסר כמו!1ח, ממי)ה טיט 6ו )כ,י  כס:כנסו  וווק6ונראה
 וה6 מתוכס, (ומ) והמעין ימפסיקין ג) כ!יס ט3רי ע"יי6פי)ו

 הנוד )טפופרח 3עי ו6גניס[ מ1רורוח נעסית ממי1הכ)
 36) כפסק, הוי ממי!ה י16ג6 זכיון )וסוס כנממוגרח,,!כמסג
 ו6ין מטהו, הוי 6פי)ו הפסק, סוס 3!6 )זרכו (הת)כטמעין
 !ומוחו המקור מן כ:פסקיס הוי )6 ה:1ן, ספופרח רמכ!הס
 טהו6 נמ61 הנוז כס"ו"רח מעין ירק זנ6מר סנת!ס,)נ!

 ממוגרין כו)ס ונמ161 פ:יו )ט)פ:י הר61 וכן ))פני1,מחוגר
 מ)ק !ו 6ין 6"כ נטהו 6)6 כס6ין 6ג) ט:גיעה, מקוסעד
 )טר.ר )נמי.רו )6 ד6"כ תמוה, הה נח!ם. והוי ט)פניו,עס



י;בנית השלישיהשערתורתכב
 משמע ]למימר[ כהנא רב סבר מדקאמרי דאלמאק בעיתא, נמי אסילתאבעתותא, 5!". "'ח
 אקשי לא אמאי לי קשיא ועוד בעתותא, ומשום אסור, מרחצאות גזירת משום דליכא נמיי. פ" סילתא דאפילו מהנרדעא רב ליה כדאמ' התם אסיקנא דקא ועוד קאי, לא טעמ, דההיא ע-ע הק,ח' נן2:
 ויש היא. בעתותא משום לא כרחין על דההיא דספסל, מתנ" מיהא מבהרדעא ליבליה ע-: ,ע, .ג,ן
 מבר כהנא דרב אלא הוא, מרחצאות גזירת משום חרס בכלי כהנא דרב  דסעמא לומרלי"-ה.
 ליה ואמ' דמי, שפיר אסעתא הא היה בלהוד מרחצאות גזירת משום דאיכא היכאדדוקא נ(עי : )ע'מד(
 כלים אבל אדם, לטבילת מינה ונפקא בעתותא. ומשום לא נמי אסילתא דאפילו מנהרדעארב . י;:

 פו4 לא מרחצאות גזירת ומשום פנ( ]ליכא[ )איכא( בעתותא דמשום דמי, שפיראסילתא
 מצדו ואפילו בשהליו, כשנקב יוצא קטן בנקב שאוב לענין כלי מתורת דלהוציאו כיוןוא'ת
 דרגלי שלמה שעשה בים מח אמרו למה ערוב, הוי הנוד כשפופרת למקוה עירובלעשות
 כלי מתורת להוציאו בלבד חבור משום לאו דהתם י"ל, רמון. כמוציא נקוביןהשוורים
 כן לומר שיש שכן וכל לים, משם הנכנסים ממים לרבות כדי אלא כך, כל הנקביםהרחיבו
 בחבור אבל הנוד, כשפופרת דבעינן הוא דלמקוה למעלה, שכתבתי בתוספתא ששנינולפי
 מעין שלמה שעשה לים הבאין המים ואלו סגי, שבזקן בשער ואפילו שהוא, בכל אפי'למעין
 כהן שהרי ככלים, הכלים בתוך טובל אדם שאפילו שמענו נמי ומכאן באין. היועיטם
 כל שאין לפי עשירי מה( באות בכמה, המקואות ערוב יתבאר ועוד שלמה, שעשה ביםטובל

 מקואות. בעירוב שויןהמקואות

 האדרתשולי
 ועוד, סמע:ו. !6 וי: ס:ח!ס, כגן טמסמע .כמוג5כגילן,
 טוי !6 בפסק !ו ביס טן6 דכן נר6? !כן היי0. )מיספסי, ס:ח!ס וגן ט6הרו:יס וכני,ס הייס, )מי0 פסי! י?'?י5"כ
 !מקור כקסור כו)ו ו?וי ספט"נ, !ו ט6ין 6ע"פכ:"סק,
 כמכ":, נעי כ)י 16 מ"ינט ס"י כם)"סק ורק מטין,וכי:ו
 ט.כי? נריך ?סקט, ונרי0? ס6יגין נו)ל כס?כריכל גסו,כן
 ס6ונ. ונעטט )כ)י כס:כ:ס וכן כסכ":, רמגמע.ן
 כוט טוי ,6 ספ?": כמונ6 ממקו0 ו6ין ממקורו ט'ינ6ומעין
 )מקור ממיכור נוי:י כ!ן מהובר סיכ6 ,ריך ו6י:וכ:ססק,
 :קל6 מגמון מיעתו סמתמי) ממקיס 6)6 כ6ומ?,סנמין
 גס6יכ ס:ססן ת6י ?שנ6 !ין כ!י סמו 06 6מ:סמ:ין,
 סיוסק דגעי מסוס קכוע[ ג6י:ו ]6פי)ו מטטרו ?מיבין61ין
  :טטר 5ין כג)י )מ.ן ס:כ:0 ס:פס) זגיין ספ?":, ?"נגמעין

 טבר תתי טמו1י  ליו סמו 05 וו6. 5ג: כטיהמ, ימסיייי
  ומוסיפו כ6ילו  דד)וי נטכי, )ססל ל6 ורכו טטו3ר ין"פכלי,

 )מקוס י1י6מו 6ח וטמסיט כמו61, סגיכ ו6כני10רורות
 ,מן וכ) כקרקע, %כי וגט!י0 יו61, סכיכ ממ? ק1חמרוהק
 עויז 06 %י לקרר"ג מהמה טי61 כטסם 6)6 ממיןי:ו ו5ין טפסק, טוי יס כלל  לרון 6ין טקרקפ סתת )ע י61סל6
 כסכ":, :נך !ו 6ין 6ס כפסק יוי סמו61 4ד ממט קירניי0 ר6פילו יפטר ס6וג, ייומ סלי  נכרי סניקנ 5ל6 כלי,?י5
 4כי נפל 6יגו מסוהמ, ועי לט*ר מוי כלי  וטוייןדכית
כקרר"~

 4הין וכמיע מפסיק, ולכן ה"נגי0 %רוויס וי"ד
 גכליס יהי ו%הי כמקוס, ומ"מ כליס, פ"ג המפנקווכוין

 מתמס כלל י1י 04 סמסן רסויז כיון יססר 6ילקויש,
 המוי ונ*מר סיק- יז מכלי, ספכו ליסר וק יל%סקרר,ע
 נגססו4 וטיי הויטכססוק.
 לכלי0 כח סטלוסין כ4ס כין למ!ק ויטשם.

 מקגופי
 סממטין

 קנוטין ס"מי טר"ס, הלריך רתותי מסיפ לכ6יס גנן. סל)גרר
 סו, ימגוס גיו. % !גו קגופין 6גל פ"ג, עלר ס?מש-ט

 לעףע סססל, י'ג מטנילין דיין תטעמי ג"מ 4יסור ור1מ3
 סמילוק וספיקר סנר דנוס"ר מייגו סליס0, גרוריס )ממי0ר6ין
 וכן תרחי. בפי ר3מ0קנ6 יתנס ינל 3ל3ר, קגופיס?ו6
 ולכסוף וגמקקו סר"ס רכה3 ת"י ס"ו לקתן טמעריטוקט
 1ריך נו, פו3לין 5ז למקומ סמחוכר 5פ"ס ומיי רכליקכפו
 6כל ימקחמ. כו :כגסי0 סכמי0 גפוקמ דמיירי לותרג"כ
 06 %ו, 6ס פלי גנור סתפין י0 כין ל"לק יט י06תמיי,
 טטמטין סף'י סכסנ רהמ ופ"כ ל6ו. יס )גרר 06 יתלקיס רמ0סיק כיון לסלוט, קנוס  3ין מילוק ריס לתהט לסר"ט מגיןכן

 ס5פסר ג,רו כך טמפ:י ר.מסס גורל !כ6ר גו:חו גגן, פל)גרר
 טמי0 וכל סליי0, גלורין סמי0 וכל טמעי, לירויסים

 מכלי0, כל סל גזרו כטנ~רו ימי0 פסעין. פליטסטסונרי0
 סר6"ם תסוכח ונ5סון עליטן. כולן גרורין טנרס כט6ין6פילו
 פיוס רמרי"ט מסמס ק1י" 0" סוף יוסף סכותימני6
  נ%( ו6י3%ר"ס

 גנ"פ וטי"ט סמי0, גרירת מטו0 סעמי

 כר. ססוי נל יפמ וייג מזג"ין ל6ו ויי הר"ש.ומש"כ
 ו6ין מטו0 וסלמי כרייתי לפרס ייי ו6סטר רכוגסו)ר6מ
 מקיס וטוקת ותתי"זין לעוג טר"ל וכמו ו%רס, ס6מנף

 טנו ססופרס טיפור ס"מ ולי סמו1י, ליד  טטוקתכסטי
 סכי, לומי רי"6 סהש ופ" סתי0. מוכסרו ולינמעין
 נמפין סעץר ס5ין כיון %, טמו1מ 46 מומרין 5יךד6"כ
 עעמל ומי מיוון, טסופרת רהב 3טי ]יסי ניסקי,6מכטיר
  טיימ %, התו1ס סר6"ט נמ"ם ]ויוי  טע61י0. סתש5ת
 ננמין %עני) ימוחל פ" )ש) ער"ס ?סווק, ק כי"6ין6)ו
 עץט[. )ט מו1כ כו6 5סענמו

 )פי) כר"ט כהג דס6 ט:קנן, סיעע מט ו6"כ כמפין,מונ6 )יי י:ח:ס סכ6 טקיס דסיד 3רי"זי רג0 %רם ייןאבל
 מתי! 6ק מקו6ימ טירונ פיעור :קנ 6ין ו6ס ונועונ6מו
 מע,מ, מען  פ0 גפ) וג6סכוק כגפסק, יסוי טגקגן,מ?



כגי;בנית המיםשערתורת
 סי1 עי עי"ן ש( בה מטבילין ואין לידים, ממנו נוטלין אין דדלאף אריתא האי מ0 הבשר כל בפרק %(גרסינן
 י. קי, ג:י4י ככונם דולא בזיעא ו"ר וכף, שאובץ מים להו דהת הידים את בה מטבילין אין הידים,את

 ו" קטע לא( יי. " יקי" 1( ליפי. דמילף מטבילין,משקה
 ן"עעידקנ-: חפיםטית

 ,ס: נתי:2י אין סאין כמה אפילו בכיים עשרין היו 9-קע. גבי עי בנתונין אלא ם0הריז המים איו : הושלדשיהשער
 )ע'!.ס,יית בקרקע. מקוה אף פיקע מעיין מה לטדו השמועה מפי מים, מקוה ובור מעין אך ם"( שפמרמטהרי4

 ""יע'. : נל0 למעלה הכלי שפת א8ילו שבמקוו4 המים בתוך מונח כלי היה כיצד הכלים. טיך שגל שאדם מ0פעמים
 נ).'.יג.ה ההטובל שבמשה, למים תבור שבכלי המים נעו2ו %צידה תופילו העד כששפרת נקוב הכלי היה אם המים,מן
 ס,"111. ננ":וק אמרו, אצבע ובאיזה הנקכ, בתוך חוירות אצבעות כשתי הנוד שפופרת שיעור ובמה גמיי4 כטובלבו

 כלי היה אשייו המקוו4 ןטי[ )שי( בתוך נתון קכלי פי היה )4 באצבע אלא בקסטת %א בגזיל יאנניטני,
 . י ינ ננע(

 וחנה. : ))..נח שלם, כלו שהכלי אעיפ גתוכו, טובל !ה מ0 ןהרי[ )הי( הנוד כשפופרת רחב הביי פי היה אם צת, עלש:כב

 "'.". נ:עינד(  כשפופרת בפיו שאין אע-פ חבור, זה הרי פיו על צפין והמים למעלה. ופיו שוליו על יושב הכליורה
 יי( נתון אם אבל בסקוה. בד-א סאה, ממ' פהעת מקוה שאין המקוה, מי אל מהוברין שבכלי המים שאיזבו, ימבי יא מיכן פחות הכלי, שבחוך הפים מלבד סחה מ' מ( המקוה כשדיה נב( שחסרו חלו דבריםהבוד.
 בתוכו, טוביין המד בשפופרת הכלי בפי ושאין סאש מ' לכלי חוץ שבמעיין במים איז אפילו מעי4במי

 קכוע היו בקרקע, קבוע שאיע בכלי חמרו כלי ובאיזה בו4 שיתבאר הטו סאה, ממ' בפדעת מששי שהמעוזלפי
 כלים. של במרחציעת לטבול יבא שמא גדרה בה טובלין וין בך ובין כך בקבקרקע

 חאדרתשולי
 ד6ססר כתגמ וחו מטטרו, כמעק 6ין כווו ספופלח ס6יןוכ)
 כר"ס כוטע )6 5,כ כמקוכ, וכוי כ,יס ט"ג גמטגירו7כוי
 כוונח וע"כ כ)ן, מיוסנ יכ6 )6 ככ6 )וקיס ז6פי4 כיוןכ%

 כהש סכוית %וס ווומק  וסוקח, מה:יחין )ע~ק רקכל"ס
 )6 כות מספיסרס סתוס 3גס3 סעונר  וכל מסנרסולהור
 כ:סמק.כו'

 נ"ע ו)כ5יכ כף, פס)יק 7וק6 ו67י גונ6 ט6י וגכיומש"כ
 ,6וקמי וזומק ספס). ט"ג מטגי)ין ז6ין מר.5 יריכז6גחי
 טוון, כססוסרח כמעין ו6ין כמו61 )יז גססקן ספס)נס

  רנוונו  לו)ור61פסר
 גנה(מיי

 ווק6, 1)6וס ניטסוס6  מטוס
 ה:ר6ג"ז )קמן, כר"ס וכמ*ם )כ)יס 6סי4 ז16י) זמוגמ]6ף
 וכר"ם דוו5י נר6כ 5ג: מטכי)יס. כ)יס 6כ) כופס[,כגס)
 סססג ט"נ %טיל כייסור ריו 3י למלק ג:כרמ ריס  יפירידע
 כין  )מ)ק  וממכרמ  כליס, 3סוך סממ3ילז  סמ1ימ ממ%ז
 מיוו סרהתס סוי  כין כו"ס כוווח 16)ס קנוע. )6יגוקגוע
  כיין משיקר  טכסריס  מיס  מכמיס יסו נדהט סמתמסלפוס
  סייך גוירכ מהמת ס5מגס  6ף ממם,  כס6ונז פסו),ן)כייה
 כליס, ס"ג לט3ול %סיי 6י משס כמי ממיס סיייו11%ר
 )16קמי כוכרמ ו)3סיף סוז עיסר מסוס לפהם ומיסי)גן
 06 גוירכ, 5ד6 מסוס ויויס ג' כ5ן ויס ונמ)6 נ,ירכ.מסס
 16 וקוגיס כ)יס ע"ג סכרו כס6וגין, פסו)ין )כיינכנסו
 נקוס וכ"י. סיע. טוג)יס ה6ין כמנךט, כ"כ חון )טסס6ין
 %גי ווק5 סו6 סכט, כמו וכ"כ ר"ס וס)יג דמט4מו
 6ייו6 גס ופ)יג מגו% נר"ם 5ו)ס גנה;וכ, וים15ר%סוין
 יוסי ור טעמ6 וכייוו מחנ ]עיהס אסנ =ג קנעו%
 גנ"י סכוג6 כר6"ס נמסונה כו6 וכן כף וג)ניו5מר
 6ריס6 פ)ינ 5י )עיק וים פ"ס[, 1ערוח ע"ג יפנעגטק
 כסוקה. ססו)גיק

 וג,רו רי6 ווק6 ספסן שיג יטנין ל6 סיפ6 6י %יין קתו
 ניח )טס סיס כ)יס 6טו קיגון נקו נ:ס ס5ין ס)מיסג)יס
 מותר ו)פי", וו, מירט נגי) 5ינס נקוגיס כ)יס 6נןקינו),
 דט"י  61פסר וקוו, כעין ט נקט 06 %ש 3ח)מי)ט3ו)
 סמכיר 6רוטי סמיך חזיי  יקו3יס,  גכליס יט3ול ולםרג~רי

 ג,כ. מס"כ )קמ! יעייןתרווו:ו,
 ג,ירח מסוס )מימר ר"כ ס3ר פ'  הימי 3י"ר  ססר"ש

 ייססותי,  מטוס  ססמי י6וקיס נמסקנ6 ו)פי"ו גף.מרמ)16ת
 7מסוס קגוט נ6יי ונפ"מ כמססוח, נ' ז6יכ6 )ומר)וין

 כ6ן. רגוו גונוי וט" 6יכ6, ג'עחות6 ומסוס )יכ5מרמנ6וח
 נין כיינו קמע, י6ין קנוע נין כמי)וק ו)כיקנראה
 )ממוגר.ח)וס
 כו5, ומיקי סימיי כר"ס זתירון סנו הרא"ש אבלב[
 מי)ק, ו)כן קנוס, י6ינו ק13ע גין מי)וק ויס כ% מרומ,ו6ק

 ועיקר ]וכן מרמ)6וח, גוירח מסוס גורו )6 מקיפןוכסכיס
 וכו6 מקיסו וכיס דכיון כ)ן[ חיגור יכ6 י6 סמ6כנוירכ
 נל6 ל3ר נכליס )סנול נן משס טש )6 ג6מ)עו,טוג)ו
 גכיי וכ3י6ו דכיון כטסס, כת3 ו3טריגמ )מ(וס. 16מטין
 שמזח 06 6נ) )מסטי, 5חי לי 3מקוי  ככליס  עסלסגול
 מן מון 6סי4 )טכון ו6סטר )מוס  %ר6"ס סכרימ3סוגו ריקזי  מטיקו וכ)טון 3כ. ,ס3ו) ו6סור גסוקח ויט:משוס
 )ר~ק וקומגךס גרייח5 6וקי כרמג"ס 6גן כמקיפין,סמיס
 )נמרק טקקוס וסגמס טמקוס גחון כו)ו טטנ)ו וע"כנטמ6,
 )מים גטי ו)6 כגי, י16קמי  6פסר יטוינכ כסיקו גס61"כ
 כיס ני! )מיק קמ6 גסינויי ו6שחנל כר6"ס. מייוס)סי"ו
 ישנ)יס )פלס ומוכרמיס נו6כ ]ו)%ורט )16, 6ימקיפן
 יכמיס 6%1 ו6ן"ט כמ?ס, כחון ככ4ס סס כעריגסג)

 וועמיוש עסלז, מ"מ לפרייי  וגנגסיס 3מזסיי1יימ



רובנית הרביעיהשערתורתכד
 עי הרבי ר ע שה יי*ק
 סופרים. מדברי או תורה, נ( מדבר השאובין פסול זאבאר א(ו למקוה פסולין שהשאובין אבאי יק :י ::::ג
 אפילו נפלו, לא ספק נפלו ספק חכמים שטהרו שאובין מים ספק ק מקואות של בשני שנינו 0ע(נה.נמ'
 סאה ארבעים בו יש אחד מקואות שני בהם, אין ספק סאה, ארבעים בהם 'ש ספקנפלו יע'. י מ~הן
 לו שיש מפני טהור, ספקו ק, נפלו מהן זה לאי יודע ואינו מהן לאחד נפלו בו, זי שאיןזאחד נ::1' יע'.י-ס.
 בפרק טהרות במסכת שטהרו כלומר, חכמים, שטהרו שאובין מים ספק פ", יתלה.במה י""יי"
 שפסול " למדנו מינה שאובין, מים ספק חכמים, שטהרו ספקות אלו התם דתנן י(רביעי ני".:ט

 כולו דאפילו בתוספתאח מוכח וכן להקל. בספיקן אמרו ולפיכך תורה, דבר אינושאובין ""י!"יי. ל:"
 שאובין, מים ספק שזה מפני כשר, מלא ומצאו ובא ריקן שהניחו מקוה דקתני דרבנן,שאוב ". 710" ;.נ"(

 האררתשולי

 פסו! כ6ן סים ינמ)6 טומ6ל, ומקנ, כ!ו מלו6?:ויג?
 מקג!י י6ין ען כ!י פסוטי ?יל ד?כ,י ו"ף טומ"?, ע"יי?ייי

 ו)" ג".י,ס מג,"ן ג?)כ,תיו וגך""םט'מו?[.
 עג ;ור,

 ע"ם. :קיככני
 ג סמ כ:וה ?נמו6 קס3ו מ6י )שין ים הרא"שלדעת
 מרמ61ות, ג(ירת מסוס ו"ג וסגו מוס ע"ג יטג.! :6נגי
 6.ן ד6)"? מק'פס, ז?מיסוע"ג

 3מסק:"
 טטנו6 6יקיס

 כמ"ס ?טעמיס 3' 6יכ6 וגמסק:6 גומר, ויימקי3יעחיח",
 מט3')יס מקיפס דכיס ו6ף וסגר 6פסר דר"כ י'":)ו"כ,
 כ,יס ווק6 ?יימ 6, כ3 גמגיג? כומיכמ כגי גח'ךכ:י

 ג?. ג(רו :ז? מומר ממוס ג":? 36!זקי)י,
 !ממו3ר. ת!יס גין ממי!ק מ!יגו !6 הר"שלדעת
 ג!יס 6מורי נין !מ!ק ?טגי4: כסעו הראב"ד ודעתג[

 טימ6?, )1 6'ן טמ"מיריו כיון מוס דגכ)י מיס. כ)יג6מווי
 6ג! מרמ)6וח, נ(ירת 3י ג(רו ,6 מורס, מעמ" 6':1יגס
 )ו ס?,קסל מס,ס 3,?, )מ)ק ו?,;רמ נ(יי. ;)יסגם6ז
 ד3יעחוח6. ?ט:ס ורק מרמ)6וח, ג(ירח הרס גכ!י :יכ66מ6י
 ו3ר"ן ?גיח גחורח כוט3"6 וכ"ה 3?יח. 3?ו י!יכ6גכ:יס 6פי)י ו6יירי מסוס י3ע'חוח6, ?טטס !יג6 גספס,וגן

 פרוק6 ,יל 7!יח מטמע ג(?, !מ!ק מד?וגרמ ו?:הסגיעות,
 6"6 6"כ !נבחוגר, ח!ום 3ין !מ,ק ס"ן ד6ס ו?ן6"ס, ?ר"סס!
 6ין די6 ע"ג, !טגו! ,טלר מרס כ!י 63מור' ,?ק! )י?י?
 סחס ו?6 מקיפן, ?יס ס3רח ס"ן !6 וכן 3(?. )מ,ק?כרמ
 גימ6 )6 ו6עפ"כ קמיירי, מקוכ 6ו גיס מוס ע"נטניי?
 סס ,6'ן ס6ה ול ים 3ין )מ,ק 6"6 וכן ג?כ6. )מ,ק)"?
 כ)י רה6 מ"ג, 3חסוגחס והוסג"6 ?ריטג"6 כמ"ם ס6?נר

 6)6 )ר36"י :יה6 % ומ"מ הי6, ס)ס מקו? גחוךמךס
 !ר6נ"ז הוחר 6ין )"ע ו,פי"( טומ6?. מק3) ו6יןממיס
 ט)מ?, ס) 3יס יק מא?, פ"ו )קמו ר6" ותי3?  3סו?)ט3ו)
 ר6וי ה?וי ?כ?:יס סס וטג)ו ?ירום!מי, מן גר6מו:יסס?י63
 ומט3י!ין ומגיגכ ה6 ו3ס)מ6 גכס. טוכ)יס 61ין)מורס
 גטרי3ה ימסון כ6 וכן מ"ג, פ"ו כו)י דין וכן כיי, נחוןכ)י

 הכ)י מס עכסיו !ט3ו) וכ6 וכן )יני 5פסר כחוס/ד?וג6
 3חון כט3י!ה כעח זפסיק כיון נ(ירה, גכ,) כיל !6?(?
 36ן !גי, גכ,י )ט3ו) !מיסעי 6תי ין6 המקה: 16המטין
 נמי סגר זהר36"ו !ומר, ויס קטה. ויס"ס וחינהסור.

 וסזה מומ)6ות, ג(ירח 3כ)) היו )6 גקוגיס זכ)יסכהר6"ס
 המ? וים"ס מ'ירי, גקרקעהתה )מסה ה:וגז כספופרחגשנה

 עג ג?סגוח ומס?"ק ?ירוס)מי, כמ"ט רמון גמו)י6נקי3
 ממוג:. כס6י:ו ?יי:ו ?:וו, כססופרח :ק3 יועי) ד)6?ר"מ
 "3) קפ)יג, לחור? מן זכ)יס טני)? ומ,י )מרן,? "ו)מע'ן
 ג(? מם"כ !קנק וש :קו3יס, גכ!יס !יכ6 נורמ61וחג(ירח
 ר6יה ):ו ז6ין 6י3ר6 3גיסטו6. )חרן מיכרח וכן ו',6וח

 מקג, סעליין 5ע"פ :קוכ .כ,י ?מ? י6סמפורסח
 ין6 טומיוי

 ע"ג 'ש3י, ,6 :קט ז3מס1? אף מרמ61ות, ג(ירח ג?סג(רו
 שימ חוך, 13 טיס כ!י 6טו וג(ירה ס!ס, כ)י יכיי:יספס!,
 :קוכיס וכ)יס טומ6?, המקכ, !כ!י ימס:? דכו:ח6פסר
 ע)ח? ,6 3תוכן ו?ט31, גס6וגין, פוס)יס ס?ס כיוןמ"מ טומ6י מק3)יס ס6ין ס6ע"פ וגן,יס 6גן כ)י סס ?י?6ס !!מי ס)ס, יכ,י ט:ין :מי 3י? ו6יח ספס), נקט 6ו)סגכ,).
 מרמ!6וח. גנ(ירח מי 6יח:יק?ו כתוו? מן ט3ע?,ו

 גנקו3 הטור וג' 13, לט3יל מוחר גקוג  וגלי הו5"ט "כתגומה
 ר6ין ס5? בף ומקג4ס טן ט) 6"ילו 6ו ונלליס, 36ן כלי;גון גוומ6י מק3ליס ס6ין גכליס ל6וקמי  6פיר ל:ורכס"ופרת
 סנעמו גכ!יס 6ו ס6?[, מ, מק3ן מקי: ]וסחסמסמיין.
 פטטית וכ"? מסקל. ככו:ס ?וי ?מט?וו ו:קג)מטקין
 ו6י3ר6 ו)מסקין, !יין עמויס ס?ס מ3יח 6ו גיגיתמשמעוח
 נמי ד!כ6יר? 1ת1 ו?טיר. ?ר6"ם ט?רו )6 טימ6?ר3מק3!יס
 מקני ס6י:ו גכ)י !6וקמימוכרמ

 :פסו) ו6!"? טומ6?,
 3כלי  ספכו 6י)ו ךל6 טומ6ט, המקג, ו3ר ע"' ?וי?מממת
 הר6"ט וס3ר טלרל ע"י סויה רגעי מטוס פסוי: למקיל,~כ

 ופסולי מקול, 3טימו 13 כסט:4: וכ"י ויורייחי, פסלךלוי
 תר ט"י יאעה ומעג3 מסעס וכן טר.רי. ט"י הויה כוירלי

 וט"כ 3טור. וכ,ל פ"ה, סוף הר"ס רפסע טומיט,כמק3ל
 ק6מר וכהכי טומ6ל, מקנל ס6ינו 3כ4 ל6וקמינ)טרך
 לס3ול מותר 3סיוגין פוסל יינו רתו מיר.ו נקו3 ויססרי"ס

 ותידס יר6כ"ר לטף וכ"ט מעלמנו, 61ת לתרט וקססגקינכ ליתי 6פי4 ילתיר מ!5נו ל6 טומ6ה מק3ל לק: 6ס ינל3ו.
 כל טיעין מירי יליר6פילו

 טסריי
 יסור סומיה מק3ל

 מ3ו6ר רכ"ה סי' ה"ג  סהטנ"ן 3תסו3ת ~יגל 3ו.לט3ול
 מ(רו ו)פי"( ר[. 6ות )קנק סיין מרמ)6וח )ג(ירח :קונזמהני
 ס3יס תי3ה וסוה לפרס ינוכרת הריכ"ר, סל  לקוסיותכ)
 ס5ס, 1ה גוולים יליו כנון טומימ, מקנליס  ג6יגסייירי
 יה"נ"ר מליון כן מטמע  ]וקית למטהרו, )קל לסס טסימ16
 כמוליי נקו3 טיס ויט"ט  במסנות[.1"ל

 קסמ יכחי 5כל רמון,
 גחסוגת  ו5יחי שג סכסנימ !טגעח למווס מיותו הוידה6



כההבית המיםשערתורת
 חח. : ני' " דוקא ריקן ומדקתני למקוה, 0( כשרות שאובים מים שספק כלומר כשרות, המקואותוחזקת

 סי' נ "" נ ' % מתמהצשי הבית" את המוכר ובפרק טהור, ספיקו הכי ואפילו כלל, מים בלאשהניחו

 מקתה':ן. : סס ש לאו שאוב כולו אפילו אלמא דאוריתא, דשאיבה מכלל קבעו, ולבסוף שחקקו צנורגבי

 ע" בהכין התם ליה מוקי מדלאדאוריתא,
 ובפמחים

 ג"ג'. ; (0 % מטבחיא בית משקה גבי אמרינן נמי 1"

ק כהנים בתורת דתניא והא הוא. שאוב כולו והתם וצנורות, מתטין בהו למטבל דחזודכן,  י5. לס 
 ל. " חקי5 י( 0י(אךמעין ת"ל טהור, יהא בתחלה מקוה ועשה בכתף מלא יכול השמיניק ביום ויהיפרשת

 - לה,. ההוא שמים, בידי מקוה אף שמים בידי מעין ס,( )ענין( מה טהור, יהיה מים מקוהובור
 אי ווףת מקראי, להו ודריש דרבנן טובא ובסיפרי התם. כדאשכחן הוא, בעלמאאסמכתא
 לומר יש דאוריתא, אטו למיגזר דליכא כיון אסרוהו, טעמא מאר דרבנן, שאובכולו

 האדרתשויי
 ג(יוח קוךס וום"ם זחירן גן, סיקס? נמ ס" (")הגרע"6
 פ"ו ע"ם ?י6 וטמ5כ נוגוסטר6 קס? ו6כחי כו".מרמ)6וח

 גיין )עי, וכחג:ו כ,י, 3חין כ)יס )מטגי! וומי ו6"סימ"נ,
 מן כיו!6 ממעין )"ע ד"כח, 6!6 ג(רי:ן. )6 ג?טג)?זעסוק
 מי'רי, !רמ,ן ט:כ:ס טר.ור כ6וס ד?חס וי", ע"ם,כח:ור
 גחוספח6 וכ"מ עמ6וח. ויויו טהור :ם6ר יכ,6וק6מי
 ון)עח ):ון גו ולט3י) ?ת:ור מן כיו)6 דמעין סס גר"םט3י6ה
 63וג!יס. סגי!? ד6ין יר"ם גמ"ם זוק6 !6ו טגי)ה וע"ככו/

 יכו!ה ן6ין ו5ס? מ"3 3סס גחג )"1 ס"ק ק,מ סחובש"ך
 דכוי מסוס גסדין, כסעטופ? 'טגי)וה !6 וג)? ע))עמוו
 זן6 ו(? וכר"ן. הרס3"6 כר6ג"ד )ס" ונ(רו טימ6?,מק3)
 מרמ!6וח, נ(ירח גורי:ן ,6 )טג,ן סעס,ק? ךכ) סכח3:וכמו
 ג!י )"נ כ)יס כטכי!ת רק סמ6 מססו ו?ס"ך ז?מ"גוי")
 כסג" כ,יכחיך

 רני)וח ו6ין כ,י 3חון 6וס 36, ,?טגינס,
 ו)כ5ורה 3כך, ג(רו )טגין גכיי ו?6וס הכ!י ה3י5 5סי!וכך

 מ"כ וס"ו מס:ח:ו תקמ? י6!"כ גן, ,פרס 6:ומוכימים
 וקיפה. 3מקימט3,)ין
 סכג,י כ) ו)הר"ס 3פסיטות סונר ה:") ?גרע"6ובתשובת

 מיחר כ": גם6ו3ין פיס) ו6י:ו וכמו ג"מ, גו ג,רו ,6:קונ
 טומ6כ מקכן וכ) )יה פטיט6 3ר36"ו 6גן 3חוכן,)טגו)
 6ע"פ :קוג 3;)י טמתיר מי יייי? תמוכ, 1(? 3ו. )ע3ו)6ס,ר
 נימ6 )6 6מ6י 6"כ מסגר6, (ה י3ר ו6ס טומ6ה.סמק3)
 והרו6יס ?:ון כספופרח ס:קוג דכן ,ר35"ן, נס כן !מוס)יה

 6חי )6 !מקוה, ?כ,י )טרג 3כוי עסוי סה:קגמכיריס
 3סס סכ' !קמן ]ועיין מי3ור. גא ע)מו גכ)י )טגוןגמיטעי
 טפי[ זמי:כר ?:קג ירן נכנסיס ?מעין מי סיכיו י3עיר3:ו
 כ! גימ6 יהיה וג(ה ימק"גע ע)יו ג)י סס זעויין6ע*פ

טקוסיוח.
 :קוג כג!י ז6ס הג"מ 3טס "גחכ כ"1 ס"ק בש"ךוע"

 גע:ין ומייוי ]ע"ס 3ו, !מיט3) 6חי !נוקוט ה:ווכספופוה
 נמין זין ע) וה6 )וזיו, מקיף כמעין ו6ין קגועס6י:ו

 והסכיס הו6 יפסוט כתנ והס"ן ק6י[, סוקת ע)סהעגירו
 הוי )6 גכך, ג(ירה ד6יכ6 הר36"ד סנר כיר. ו6עועמו,

 טר36"י. יעח כעימקי)יס
 3ג"י 3קי!ור הו53 רכ"מ ס" מ"ג גתסונה ורבנוד[
 סמוחי ס"עמיסגחג

 ככ)י ]נ"! טמפילה 3חון 5פי)ו )טכו)
 גמיס ס6ה )ר טהע וכגון נםףה[, הו6 וכ! כתפירה,ס3תון
 )מי הס ממוגרי0 הכ)י סנחון ר.מיס טהרי !כ)י, ר21עיןסגין
 כו,, כ)י 6וחו 3תוך 6פי)ו סטונ)ין 6פסר כן ס?ו6 וכ!סמעין

 נ0 6ין ו6ס כף, כ!י סמט3י)ין ויו"ע 3פ"3 ר6מרי:ן :מיו?יי:ו
 הכ,י 3תון ומטכי!ין עוכ!ין 6ין )כ)י המעין סנק גמיסס6ה
 עכ") פסון הסוקח ע"ג טטעגירו מעיין סס:י:ו וכמוכו',
 )ר 5ין י6ס מיים ולכן טר6סו:יס, קוסיח )ייסג וכו:חוע"ם,
 סר)ה מכ כעין חכ ס3כ,י. המיס הוגסרז ,6 3מעיןס6ה
 ע"כ וסוקח ומהניחין )ו לוקסס זר.ר"ם 6!6 !ייס3,כו"ט
 זסייך סגר וג:ו 6נ) מסכו, 6)6 געי !6 וכחס 6(!י,)כ!יס
 הוטקו 6"כ 6י6 ס6ו3ה מידי עו!יס ס6ין 3ג!יס )מיג(ר:מי
 ס6ל )0 יגעי מה )עיק יס וג6מח ס6ה. % 3ו סיס)מעין
 מ'הו מורכנן, 6ן6 6':ו 16 החיר., מן לו' 6ס )6רס3מעין
 פסו, דסוקח רים6 1)סי"( מירכ:ן. 6ן6 6ינו ו!כ)יסון6י
 י6ין ס6ה מ' גו דיס !מעין הוסקו ס)6מממח

 מע~
 מפס,

 ג(ירת ספס), ב"ג מט3י!ין ד6ין ג, גמס:ה ו)קמןס6יכי.
 3ית !הט ס6ין 6ע"פ כ)יס ע"ג טו3)ין י6ין הו6,מרמ,"וח
 מקג)יס ט6ין :קוגיס גכ)יס 15 והר6"ס[, הו"מ ]!פיקיכין
 כס6ין דוק6 ומייו ממס, ?כ!י יט3ו, סמ6 ג(ירר. כר"ס[]פ"
 51מורי כספסן סשע כמיס 3!יריף ")6 ס6ה )מ3מעין
 טוג!ין ס6ה ש ע!מו נמעין ים 6ס 6כ)?כ)יס,

 6פי~
 3כ)י

 3פ"3 וכ! כ)י. 3חון כ,י מט3לין )קמן וכו6מוי:ןע)מו,
 יהו6 סוקח ו!הוס3"6 מימיו, ע"ג כ)י סמטגי)יןוגי)ה
 ס6ה מ, גו סיס ,מעין סמחונר 6!6 הוי כ)י 6 ט(וינמות
 גסס 6 ד מכות רלריט3"6 כח3 וכן כ!!. נ(רו !6 והחסהוי,

 3סת"יג.  וכייההתומסוח
 כך, כ) )ו גרור !6 ,ה יחירון :ר6ה סס רג:ו מוטיוהנה
 )כחוג כו!רך ו!גן כר, טטו3)ין 6פטר כן סהו6 וכ) גח3ו!גן

 כ0 ס6ה כש 06 יווק6 :ר5ה עוו 6מל, חירון)6מ"כ
 !ט3ון יטעה )6 זהרו6ה ג(רו, )6 6( )כ!י, המעין מקורגין
 06 6ג, ס6ה, נר 3מעין ס,היכ סה!ריכו 6מר י!מוככ!י
 ענר טכגר וכען מועין, )6 ו)מו!ט הכ)י מן הס ס6טהנר
 ]ומסוס סיסעה. 5פסר ור.ר61ה )כ6ן, חו טייכוח )ו 6קהכ,י
 ככ,י[, )יו ו:ר6יס קלו3יס ס6ה הש סיכיו וכעי 6פסרכן

 מת ג"ט 63י0 6פייו ו)מון סספט ימן מס"כ )יח6ו3הכי
 נמט ק 06 )6זס וט"ט "ינירוח, מחטין גו מעגי)ק)ספר.
 )ט3ון סיעור ט6י כרמך וש ע"כ, )ט3ו) סיעור !ספססמון
 )מ )רין ד)6דס ויריו גר6ס הרם3"6 וכמ"ס ס6ה, נרהיינו
 מה. )טעוח מקוס ויס מקו)רה החסו3ה הג"1 ],3נ"יס6ה,
 : דגריו גר6סית ד)") מגו6ר סתסוגוח גספר הר61כ6נן
 כ)י0 ומטיי)ין 60כ ש ים 06 6דס טוכ)יס )כ!י סמוןכ)

 כמש ייכסרו מכ0ון ס6ס נר ד6יכ6 כיון קסה 61"כגכ"ס[.



הבית הרביעיהשערתורתיכו
 הענגני':

 כתב ]ו*ל[ שמשת ורבינו דאוריתא, ודאי דהאק כלים, גזירת משום לתא דמ ימעיקיא י
 דהוי אפשר מיעוטו נמי וור לוגין, שלשת ]אבל ד(שוריתא שאוב דכולו המשנה בפרוש יע-ק
 מן ראיה והבש רובה, לגבי בטל )ומיעוטא( י"י דרבנן[ ומיעוטא דאורייתא דרובה דרבנן, 0ע ע-ניש

 למקחל, הצנור מן ספק בצדה נתונה  והמכתשת למקוה מים המשח צנור דתנטש התיספהחיי( ס0א 1ג)מתויה
 שזה מפני כשר, מקהה רוב בו יש ואם מוכיח. שהפפול מפני פסול, למקוה, המכתשת מן ספק 0ל "-5 ת(נן""
"ש,

 צמר הספק מן פוסלין מה מפני מדבריהם שאובה כולה חום ע*כ. למקוה שאובין מלם ספק םעי 1ךח"
 ביה דמשקה וההיא כשר. ק( מקוה[ ]רוב מקומו( )רב שיהא עד בצדו נתונה בשהמכתשת 0(מע' נאי=(
 אוקמה לא הכי משום הבית את דמוכר וההש 40 דאוריתא כשרה כולה אפילו שהמשיכוה"טינ מםאובה ה, קצת הן נמשכין קרקע גבי על שנופלין דכל התם שאני שאובין, דכולן מטבחחא הי ניושי15~1

 האדרתשולי
 נין )חונש ס6ט גפטי 5א )6מו ונ6 וע"ככגס1קח,
 טסוקח, נק מ6וי רמוקיס ס6ט כסכני 16 )כיי,כמקיר
 )כס. יויע סרו6כו6ין
 מון יס 6"כ 6!6 גכיי טע)ין ז6ין 1"! וגע סכת3ומה
 ח:גו18 3ק)ר כ6ן 61מר דממ 4מר 3ריך ס6ס, נף!מעק
 כמקה: כסרט 6"כ 6)6 כ!י כחון כ!י עוג,ק ו6ין ז"):3"י
 נף, יטכע !6 מק פמוח סכ)י, סנשן :מיס מ)נז 60כמ'

 נמיס 6ין 6פעו מעין נמי און 06 36) 3מקוט,גו"6
 טנוז, כספופוט טכ,י גפי וס5ק ס6ט, ני )כ)י מוןסגמעיץ
 כמו ס6ט, מש גפמומ מטסר טכמעיק )פי נחוכי,טוג!ין
 טחסוגכ 1)ו3לי כ6לון. !עי) רננו כחכ וכן ע"ס.ניחנ6ר

 ו6יגר6 גמעיין. 61פי4 ס6ט, נמ ים 6"כ 6,6 גכ!י טונ!ין6'ן
ר6פסר

 דגסגכ-
 קטי6 )6 1!כן טל"ס, כסיעח רגגו פירס כמיס

 וגריו יסוד לעיקר מיוסכ 6ינו ויכחי גחסוגט, זנריוע!
 ערינט מ"כ פ"1 כג"ס סי.גי6 מטחיספת6 כססגסר."מ
 טנון ספופרח )ריכט )מקה: וטסיקט ג!יס מ64טסכי6
 זמכגי וטטע0 !כ!ככ, ככי6כ ורכנו ע"ס, סטו6, ג)יגמשין
 ו3כ"מ סכו6, גכ) מטכר ימעק מסוס כו6 סכו6, גכןעירוג
 !פי 6כ) מסכו, געירוכ גס מטגי 1)כן ע!יו, מעק סססט61
 )נמ נעסקש 6"כ 5)5 סכ)י 3תוך שכ!ין ד6ין רגנו סמירסמ:

 מי)וק ס6ץ כיון סט61, כ) עיתג גס מטני )6 61"כס6ט,
 3וו5ק 61סמר ס6ס. גמ געי וכחתישו כמעץ, !גין מקוטגין

 מפין 6"כ 6!6 כ)י גתוך כ)י שכי)ו ס!6 וג,רו ו6ף!ייסג,
 ומ"ירוסו טעירו3 ען מוו )6 מקוס מכ) )כ)י, ממו)ט יסנוש
 ע) ונזרו נהס 1"ע זט 6ך סטו, נכ) זמכני סדין עיקרע)

 יוהר ו6זלכ6 כעירוק סעער ש גורו ו)6 טמש,סישר
 )עשת קרוי סכזט טעיר31, ע) )נוור 3ריכיס פטיו:ר6כ
 סטו6, כ) געירוג מעטל דמעק דמט ג6מו 061 יו"ס.כמ"ס
 טמעץ, ממעית יטו 6)6 סט61, נכי מ0מר סמעין 0ט ס)ף)6
 )"ע 61כהי כן, טפסטוח מטמעוה 6י! 5ג! ספיר, 6חיסוי
ככ*ו.
 כספופרח נקו3 טכ4 ו6ס טס, גחשנט רבנו כתבעוד
 נקק 6יחו דלד ס6ט נף גו טיס טמפין נמ ונכנסיןכנוד,
 ע*ם. וכף נו וממכייק שנ)ק ס6ט )ר 3כ)י ס6ין6פ"פ
 6)6 מרמ)6ות מירת ד6ק 6מל )תירת ,") דטגשונר06
 36) נזחת0, ע) ועוכלי0 פה:ס ילן גכנס סטמעקנכ)יס
 עס ומשל3 כנוד כספאלת 3וק3 נקו3י0 ככ)י0 כיו06

 מוכימ וטנקכ עירונ, )מס זעניו5 ש4ה6 מיגכרטמעץ,
 כ)6 3כי גג)י 5:היר יכ161 1)6 גשפט מיכור סנספוסוניכר

 טנקנ טיכר מן ומוז טחסוכס !סה ג(זוך ונריכ ימעזעי31
 טכלי לתוך יכגס ימעין רכל 5. ח:ייס כמ:  ער נמינעי
 סיס מ' נו טיס טפצין מי תכנסץ וז"ל וכמ-ס טגקג,ע"י
 טניו ונעינן 1"ל  מונרל גר6ט ג. וכף. נק3 6ותודרך
 סל4:, מי כעי לירס וווקי תר5מ לכלי, מון גתעין סיט1ד

 נע סי: ר.מי כיו ד6פעו פסוע 5מנס ס3כ)י. כמיס)יכסיר ווקי סימ י געיגן ול5וס סר5סון מתף כסגרתוסגר
 תסוס ה?סעס קמ6 לת" מסי"כ מגסיר, גתי ויכלןספוקת
 פ!עין מכ 6גן )כ)י. טמקור גין ס6כ כש סיס6 3ריןטיכר
 כיון ר.סח6, סכר !6 ס6ט נמ ז3עי 6מייון !כ,י לג0סכר
 6י0. 6טו כ)י0 גוירח !מוס )ורן 6ק מוכרמיס סזגריסד6ין
 כתוסי, !ססוק ר.מיס נסעו רגנו וועח ו6ף מסמעועוד
 כסט"נ, כ6ן טו)רך  מםומ תגל יייי נכל ינווי סגירמפז
 קסכ ": 6ג! טכ!י. !טכסיר עיווכ כ6ן יש מינכר י6ז6!"ט
 מטכמת 5יך סיו5, כל נקכ רת:ני  3חוס' זס;';ו עריככ גן6ס
 יקג סיסיכ ככי טהסג"י  ו3עי ופ: נר6ט וע"כלש.

 סמ)ריך כיון כיעו לתעין, כטתתוכר 5פילו טגווכספופרת
 )קכ סיסמר יפסר 6י תו 5"כ גויט, נר לכלי תוימסכיט
 )הווס סכו6 כל וקג וממגי סנוצס רפיקר כיון סמוי,גל

 רמסגי יכליס י"חז 5ציג וכנרש סמו5, גכל נוע:רדמעין
 כיק מוכימ יכנקג מגה:ו, )קנ ספיר )מ:)י סמוי כל3מעץ
 גסכייסנעסט

 דעריגס, חוס' ספיר ונימ6 ועירוג. מיכור
 ו!ענין ססו6. גן נקנ ימטני ק6י כיש ע3י!ה )שקיכחס
 סגפר נקנ לרן מעורכ טיט6 ט61 טעיקר מרמ161חנזירח
 כנוז. כםפושית ו)6ד0 מעזכו ע"י !כ!י0)וינו,
 י3נשין טתוספ' פי סטקסו טמפרטיס קום"ח נימ6ובזה
 טנוד, כססופרח ו)ריך טגיס זסוט מנמתו"תין כ"םמיכורו
 מט % 6ג) טתוגד. יק טו"מ  י.סשש ר4ע סכת3 גכ"יוע"

 וסידט מתניחע נוקי סנוד, ספוסרח נק3 3עי ד)6וססכה3נו
 5וס. ט3י4ה משס טנוד פשפרחדנקם
 זכמעין טמיס נסער רנגו מס"כ 4:!כט ספיר 6חי זהולת"
 )כ)י, מון ס6ט נמ ימעין ס6ין 6ע"ס כיי כחון כייטו3!ין
 טווד. כספוסרת ככ)י נפיוס5ין
 4:גסל סיסו!ס מייי עו)יס כס6ינק ס6ין להזהר ישוכן

 טס16נק. מן מק ס6ס נר גננעין הפ 6"כ 6)6 6יסעגי)ה
 ומסמע טרסנ"6, סן טי 4ה" ג0 שנט 11 סגר6ו)פמס"ק
 נסס מסח 3ליטג"6 קמ8 כח" וכ"ט !מעסכ. )יכונקיט
 )טוכר ~יך !יינ6 ו)כן גסמ"ג, וכ": כנ"י וטו63טחוס',
 נאל4 כו6"ס וע"נוט,



כזרקבית הפיםשערתורת
 : 'מעי ב" ומשמע המקוה את ננ( דפוסל קתני, סתמא קבעו ולבסוף שחקקו דצנור משום שאוב,בכולו

 ,%י, ** % וספקו דאוריתא, כשר שאוב במיעוטו עלמא דלכולי שמענו ומ"מ לוגין, בשלשתאפילו
 ס'אה%נ-1. ס'ע ולא אמרו, דסתמא דארריתא, כשר שאוב כולו דאפילו כתב ז*ל הראב"ד אבללקיא.

 גיקתל. : 'ע' ס" בעלמא אסמכתא כהניפ דתורת יההיא ע4 בהמשכה כולו דשרו והיינו בך, ובין כך ביןהלקו

 לי, מסתברא הצנור, בצד הנתתה דמכתשת מההיא ראיה שמשת רבינו שהביא ומההיא.
 קמ*ל ליה, משף ודאי וכעע מוכיח, שהפסול בהדיא מ( מדקתני מוכיח, דאיכא התםדשאני
 תמצא ואפילו ראז'ל הרב כתב עוד ליה, מכשרינן כשרים מים רוב איכא אי ]הכי[דאפילו
 בכתף שמלא כגת אדם ע*י ]בשנעשה פוסל אינו מקום מכל דאוריתא, שאוב דכולולומ'
 )ונעלה כלים דרך עברו אפילו ממילא, שמים, גידי שאוב שנעשה ק( כל[ אבלונתן

 חאדרתשולי
 קטנש כ)נ נתוכ0 )פגו) טמקוט 16 0מפין ספח בן סס )מ)ק 0ח"ן )6 46 ונתיו%ש )ו6ט ר3)ו ונויומפשטות

 וכ)סת ע)מו. 3מקו0 )טג)ס גמנעו טערח0 סמממח היומ0, נחון כג4 6ם וכן ר.מעין, ג)ו עומן 16 מיס מוקף 0כ,י05
 פס3)ו 3פסעות מסמע ג3ה, ען ~עסו ס3ירוט)י0 סכרוח כ) קסט ,ט)כ0 6"כ נד:, וכר6"ס כר"ס סמי)קו וכמו3ק3יעות
  מווע ק4,ע נעס0, )גו )0מסיך גטכי, 6ס ופוד כחוגר.. רגוו י3רי כ, מתיסכיס י6ין )עיין ויס נמוחו. מס)0ק)

 גס6ונין. פוס) ס6ינו כ)י וקגעו 0סוקח %מה כרמיקו )6 בר,ס, כךעת סהלק 0מיס נטער  סכ6ן ךגריו עססגחסוכי
 סנוק3ן ג)י גין )מ)ק ("ן כהר6כ"ד כח3 30יחו3חורח

 זסנינו מרי6ה( ועירו3 06יכח6 פ)יגי )6 דכ"ס ינר06 ועוי, טומ6י
 )1(וס סעמ8 ס"ג גרונו סיפמח זנעי וטכ6 מ"(. פ"1 )קנק 16)1, פיקר דר(תסוגב נר6כ 1)כ6ור0 פ"ס. מרס ג)י)6מורי

 3רוגו יפהת ס)6 זטז וס3רי זגריעי, ממס 0כ)י גחוך דטוכ) 16 0י0, 6נן סכ)י נ6מר ו6ס )נ"צסט. 0)כט כהנכסר.רי
 3סני מק61ות גפירו3 נ"ס שדיס 6מנס כו, )ט3ו)6סור )6 תו עומ6כ, מקג) ם6ינו ס06 ממ' יוחר סמקג) עןכ)י
 0נוד. 3ספופוח דסני 0ס)ס )ע מסר 16 הסרוחמקו6ות טומ6ט כנוק3) יכג)י ו6יגר6 ככיח. כחורח 6מס"כפ)יג
 דג[ס ונר06 רונו, סיפמה %0נו גיכ ט6ו3ין )וין 06]וי)"ע מ"מ שמ06 מקג) כס6ק 36, מרמ)6וה, ג,ירת מממח6סור
 1ריכ0 ז0שקס ס3רי ו3"0 כנוד[. גספופרת יסגי מודו )מעין 16 )מקו0 0כ,י פירוכ סמממח ניכר סיט6 )ריך6כחי
 גמו0 וכ! שי, מוק %%י6ו גהומיס נ' מפני געוד ספופרח מ"מ 3(ס, מויר. 0ר36"ד דגס ד6פסר )עין וג"ג גכ,י,טו3ן
 יפ)יני זכ"ס פ)וגמ6 )מיחני סייך ספיר וע"( בגץ6הת. פירונ (ט. 6ח (ר. יסחרו )6 רגנוזנרי
 גתוכו עני)ט )וין 6פי)ו זמחגמהק ג6גק ]ו06 עירונ,6זין 0הג ספ"6 ו0ה וג, נימר %יגר. הרמכ"ם ודעתה[

 ימ0ני )5סמעינן כסי ספיר 6"כ 0ר"ס, 63מה וכנףסקמייי, 1כיו61 סן 6ו מרס כ4 ס"ג תסג, וא כח3 ננקו6וחמט)כוח
 5ש)ה" גכוי בנווספוסרח גטוי6 "גו6ר ט3י%. )0 חע% 1)6 סמפמוח מפ:יג,0

 גיי[. ג!סס
 ייכ6 גרמיט 0נקכל כ)י וס"ג כר6ג"ו גוכת סעול6
 5סר 0רש זכ6 מרמ,6וח,גדרת

 )ע3וי
 באק ששמן ישס%ושנש מסעס רק ס) ש,ג

 לקולא. וספקו דאורייתא כשר שאוב במיעוטו א[ ע"נ גנםכיס סמימיו נועיין כחנ 0"כ עפ"ט3יפחות6,
 06 0שסקיס דעח 3ק)לט נ%3 כ6ן, רכנו יכרי )נ6ל 3כזי נטן, וכיוא וס"ס) סוימן טון קי3ע גית )0ס ס6י!כ,יס
 ס0 נז: וק ירכק. 16 מד16יי"ח6 0ו6 3מקום ס6ו3ק פסו) יסחלו ס,6 וככוי טכ)יס. פ"נ יטכי) ס)6 ע%ו כמקום0",

 וטל"ם ג סו, 3"נ 0חוס, ו0נ0 סחור0. נק וז6י 0פסו)יס ד0חס ר.ל6"ט גמם"כ )מ,ק 1ליכיס ס"כ 60)ו. 0ייניסי
 0כי16 נהע%ח ונ40 לדוג0 כפוק י0ר6"ס מ"ג פ"ג מרו5וה כס0ס וטכ6 וניעתות6, מסס6 6)6 )יכ6 גמי0 מוקפיןכס0ס
 גג"3 ונד5מל" מורכק. "ס61: פ6ו03 דטיט 0ל"י סיסה נ0"מ סכח3 מ0 נרוסג ו3(כ מרמ)6וח, ג(ירה 6יג6 %0ק

 גחוספח6 מומע0רין וכן מירכנן. ס6וככ 6 ס,, וכג"ק ס0 ומ"מ פירו3 מסוס ר3ק ו0י1ריכו וס0"נ סכיס חיגט3סיי0
 פ"3 ומש6וח ומנחנ" מאב, ימ)06 ליר4: ס0נימ0 מקו0 כח3 0"כ וכפ"ו מקיפן, ז0ש מסו0 מרמ)6וח ג(ירח)יכ6

 גמט )1 סיס ס0ור סספעץ מכנהס סעטמ ס6וגין לן0 ספק %) כ)י, ט6ינ0 )ש ר"2קו0 6ה פוס) 5יגו טגס)עטסוקת
 6ס חי)ק 1)6 טטורק ו3קרקע כ ח, מססהיס וכן יח)0. כיוד כססוסרה ט)ד מן 16 מימט0 )יק3ט כר סהינרוג)י

 סמ6 6ס6ו3ין ג(רו פמכמש 6% כסריס ס%6ק ימכ"ה מוכמ 0נקה:, שסו) סן6 )טנק 6חם6 ק6י 3נקק יטיטיכמט סני מכ) פ6ו3ק. מעכמי6 כיח נם,: וסתס )6ו, 06 ס6ו3ין וסנר ופ"ד, 0' ממסנ0 וסו6 0ננקוט, 6ח "וס)ה ו6יו0כסיל0
 יקזי סר"י ו5ייסת ממ"?.  פסול מוי ה"? 0כ)יס כחון ימני) דמי6 6פטר 16 טי6, 6מלח ינרי"ח6 סנר וינמ"ןוסוגי6
 60 וכן 3ס6ו3ק. 6)6 ""ג כו% סננמיכו0 דמס0רינן 60 ס3יו וגס )מקה:, ר~ר0  ג6יס סממומ כלי וישמ טויהמטי
 כפוכמ וטחירו 60דס נממסכס 0ט6ויין פסו) זחיי6 ימ)ינו חי6, עפמי0, ל מסו0 0נוי ספופרה )ריכ0 0יתכ עכןע"ג,

 0מבןסי[ סםטי כסוף ס0 סס מ0 ]ע" 6 סז, 3סנח כז6מר" וכן דמהניחין. דינ6 חסו כ)י, ומדק ס6ונין מידי6:ו1י06
 וכה. כ)ינור חמת כ)יס כסוכמ 3סנק גחוכ0, )עכון מותרין סיסו 3כוי 0עירוי )וין 1ריכ00יח0
 3 כי, ג(כמש ד6"ת6 י60 )ומר )רין (0 שוו יסי והנה מס"כ 0' 3טטו %* ]ועיק נוקף:. סיעור ג0 טק: סן66ע"פ
 חו 6"כ מט"ם ד6י 610. מדרגנן יס61:, סונו06 פ"י יטיי0 )6וקש ו0ר6"ס 0ר"ס ר,ו א מווע י610 זסוקח מסנטע)

 דפיסו)ו 3שמ06 0ונ ש'י ג6ו סמ6 י.ספיקוח כ) )עמ6 טקנפו0 ב)י כיח0 ולשוק? ומיירי גכט"ג[, ה:61פוקח



ף:בנ'רנ הרביעיהשערתורתכח
%מ(  אבל גזור. לא בהמשכה כה( הא בהמשכה, שלא רבנן גוורוכי תוספתא, והיינו שחקקו, צנור יה" ם:: והיינו ופסלוהו, עליו גזרו דרבנן אלא וכשר, הוא, שמיםידי על ממילא, למקוה ק( ]ונפלו[ "וי. : 
%:ח  בתוספתא כ.( דתנן וההוא כתוב. לא באוריתא דכלי למקוה, ונתן בחפניו שחפן בין למקוה, '. "' עק::( ונתן בכלי שאוב שנא לא לוגין, בשלשת אפילו ופסלוהו גזרו, ממש אדם בידי כשנעשה זע"יה. : 

 כולו אפילו דמשמע כשרות, המקואות שחזקת כשר, מלא, ומצאו כח ובא ריקן שהניחומקוה
 בכשרות מקואות שעושה מי שחזקת קאמ' דהכי שמשון רבינו תירצה דאוריתא. לאושאוב
 היכי לא דאי כשרה,. שהמשיכוה שאובה כולה דאפילו משם נראה ומ"מ אותן. עושההוא
 וכן קתני. ריקן הניחו דהא פסול, כולו המשיכוה דאפילו בכשרות, סן אותו דעשותלינן
 דמקוה נראה, דמ"מ תמה ואני דכן, דאמרו מטבחיא בי דמשקה מן מההוא משמענמי

 וחזר שבתוכו מים זילף גוי שמא חוששין אין הגוים ברשות אפילו וכשר מלאשהניחו
 כשהניח שכן כל וכשר, להקל תולין מלא ומצאו ובא ריקן הניחו דאפילו חדא בכתף,ומלא
 שם, מצויה גוים שיד ובמקום הרבים, ברשות כשהניחו עסיקנן לא מי דההיא י"ן,]שלם[
 דבעה בבעיא ל( דע"ז קמא בפרק מוכח דהא ועוד בכשרות. שחזקתו אמרינן הכיואפילו

 האדרתשולי

 כר6"ס 3סו"ח !כדי6 גחג ;ן ו6מ:ס 4?מתיר. ,ספ,קימ?"ח
 רק :6נני 3טכיכ כויכ ו)עינן כד.ן כר"י 7)ס.טת )'סי'
 (ה וין :"מר )6 גמקו? "ג) מעין ,)דין הייס מייס)ע:,ן
 ט:עמו כ:.טפיס ומקו"ות רספ"? .מח:י' נ(כ, :פס)ו"י:ו
 ]:ח63ר כרמג"ס כפי' י"רס כי, מקן 6פ',1 ס,מך(יה,יס
 כרמג"ס )סיטח נס נמי מו;רמ (? .דגר גפ"ג[, )ע.)")):1
 תרריון. רסיו3 דס"!ו")

 .;ן ,גחסיגיתי' ג פנ, ג'גמיח יגמידוסיו כ"ן יג:ואולם
 ימ": מויג:ן ים"וג.ן :מי ס"! ,גחסינ? ג סו, ג"נכרמנ"ן
 מ"מ. סע,ף 0ו"ע וטי' טכרכ שיי כויכ כעי ומק,כסגן.

 ד,זי7?, !"! כ'הו,;"ורה
 6.ך י6;"; מדרנ:ן 6)6 כיי !"

 ד"ור'יח" ו?יי "פסן וספ,ר ".גו" גספ'ק,ח.נוקי),ס
וככי"

 מקנ) ס"י;י 3,.:ור )"וקמי ",י' וגג"ג נג"ק ו!י:יר
 מכמ'ס "ו כקיקע עס !סמט סעס"1 6ו מקגטו כגיןט~מ"?
 ":"פ פיס, י6'ן ?ר""ם וכמ"ס ,מקוה, מג!טדיו:ג:סיס
ס?י"

 0.פן:ו "פסך מ," סמ!"ו נוקיכ ו;ן טונו"?. מק3)
 ;סווח גמ(קח מק."וח ?טיס'ס דמ(קח מסוס ?ר"םכמ"ס
 י?ו. תסיס וטלוו 0פ" ?ךזי וגוי מג,".ס ס?ס ו"ע"פ?י".
 ו?ר""ם. כ?ו"ס מפוס'ס ?ס מ"מ מיו3:ןססק

 ו"ע"פ ךע?וול, !קרקע גקנוער. ו6ייר' 6פסר :מיומכחמת ו??י"
 ד!" מד6,ריית6וט".ג מ:"ן ')מד יכ" ?מק3"ט 3מ:.חמח ו"'ירי מפרססיר"ס

 .כר"ם כסי.ס ני.ג "ן" ל:סיוו
 ]ע" טימ"כ ע". כויתי ממתח רק פס.) דמל"ת סגרכ"
 ממפוס רגמ מ"נו קמ[, סי' יי""ד ו:3,"ה וס3וטוח פ"גר"ן
 ?!י:ור מן ס63 יוחך סקרי3 ?י':1 מ.כומ דלפסו! ד6מרי'ימכ
 3י? ו!יה מיכרח ש,כ כסי, ?סק,ן גספק36!

 ררן"
 ו"יריימ".

 ה"פסר כיון מק"ט. ע"י כוי? מתמח ?מכחסח מן ג"6פי!ו מטמ" )" חו כמכחסת ג!' ?,י:ור מן סג" 67פסר כי,ן6":
 !?.ווה. (ק"? :ג, ?ר""ם י;נרים מנ!עווס,ג6
 כי,? 0?כס.י 7לרי"ף ג מו, 33"נ הרמב"ן כתבב[

 ;י:חו ד"ין י!"! ד"ור,יח6. !"ו וס"וגכ סוגר 3כמסכהס"ו3ל

דח!י"
 ?רי"ף ?וי !" נו?"ח ס"31 ו6י ר!ו:י 6ן6 נ(כ, י?

 סמם:חו :ר"3"י "מר כו)כ, מסיככ ו)ככסיר )קו)6 )פס)מק)
 סס גמק."יח ?ו"ס ו6מ:ס ו?מסכל. י3ייכ מ)ריך ו:קיק3

והר"ס
 מפו:טי("

 כי,ו וס"וג ס"ן מכ)) גתווי"-. סס גג"3
 דכ6 גסירכ. כול? וכמטיכו?  רם"וגכ .ס") מר."תעסי)
 ריוי 6ף כסריס  וגקרקט ג י,, 3פסתיס ר6תרי' רהההיריו
 3כולמ ?תסככ סכוי וט"פ ק!ה ימסך 5ל" ון"6 מ5יס65י3

 דכסיר?. וס"!כ"י
 דס6ו3ל חוט ו1"ל כין ר3גו ולגין כת3 ו"לוהראב"ד

 תליפס) טכירי ססו6 כולן 3ס"ו3נ: 3ב תריקי!והר3:ן
 נ?כטיר 6פטר יי תן"ה ט"ו3 ןחי והסהט י!"ט ס.רם:י.כ6סר
 ו% יטל? רל" לתלק ורותק וכיו:חו ו"ס5י כו!?.תסוכ?
 ינמ,פ כול? וסתסככ נ(3ר ולייל ת?"ח, 5,ו3 וס'פסיר
 כטריס ס6מ ת' ל?וגויף ו"פסר פיסלת, 6י:? כולו:65י:כ
 כולו סיו3 ו"ילו )עיל כה"ט 3כווגחו ונר,?  כסרה.יח?ין
 סתעכ 6טו כ.~ נוסיג? ט! גו(ריס ח;מיס הוי ץ?"תפסול
כ.)?.
 ?נחת?  תתכח5ת כר"ס קוס,ח מתרץ שרבנו ממהג[
 6י ילן תכיירנן ול6 תוכיח ר6יכ, כתס רס6:' ה!עורחהת
 כטקי! ר3נופק 1"! תדטתו !תד:י כסריס. תיס רי63יכ6
 תן-כתכחסת ר63  יותו רקרו3 ויכי 5"ו3, 3כולו 6סיליתקילין
 מלר3:ן כוי דככל ו"ט"פ ;סריס. רוג 53'5 י!י תקי!יןוין
  כסריס. רו3 טיס היהר טפי 3תר6 3ךי:וט ל?ק! ס3ר,  י5מ"מ
 יט"פ לתיטוט רוכ 3ין לח!ק תקיתיח גכן? ת3ויר (?י"ת:ס
 ר?ן  תרר3:ן יל, ":ו )נוירכו!ו

 3תתורי
 יחירו רלי 3 י3,

 נקתן 3מיגס וכ"ס 3חרי. 31?יטיט גהתסג? ילן?תסכ?
 גניל וכן וכוי. ט:חטר3ו ות"ג סיי3ין תיס ך, ת45?""ד
 רו3ו, טר ריריו"ה י כ3, וג,גחיס 3 ט3, 3י3תיתס,?
 וסיו3ין סוגר ס?וי "ט"ס טיי3ין 3תיס כר"סופיו5ו
 יררג:ן.כילי
 הוכית ריפכ1ול 3תכחסח ררק רןכתע י"ט 5טוייןאלא
 נספק תקותוח רני"ר ותסתט כ5ריס, ריג ?!רי:ות5י"?
 תקוויות ת3' ילקיס תי ק5? וי"כ ?ספק. מן ץותר?5קו!
 6"כ תור13ן ט6ו3 כולו ויי חלויות. טירוח עס?חתיי? תסימ6י הין 3ותו וסגל כסר ו6' ס6ונ "' סן? ת' ת'5!
 ופסון וילתל, תתכחסת ות"5 יסקול בספק לט?ר3עי
 3ספק לקלו ול6 ויפסר ?סקול. נספק הטירינן כויתוכית



כמרקב2ירנ המיםשערתורת
 יל' ".5 "" דבר לעשות מצוי הגוי ק( ]שאין[ )שאף( מהו עזה של עטלוזה יוחנן, מר' לקיש רישמיניה

 5ש ": יגו מקואותיא תוספת' של ששי בפרק דאלו לי וקשיא ישראל. את להעביר כדיולטרוח
 ההעת5. ינ" עליו מושיב דוסא ר' יב( והיה לשפרעם, אושא שבין במקוה מעשה יהודה ר' אמרשנינו

 (:: י" יותר שקות ענת בכוסבת מעשה ושוב סאה, ארבעים בו שיקת כדי חכמים תלמידישני
 "1. : " יק וזלפוה גוים נכנסו אומ' שאני ופסל, תרדיון בן חנניא ר' את ושאלו ובאו כורמאלפים
 י. ח" י" שהיה הגר ובאנקלום גמליאל ברבן מעשה ובא בקילון, יג( אותה ומלאו וחזרובלילה,

 קפונאייו( בן יהושע ר' אמר בים, "( ]הגר[ ואנקלוס במרחץ, גמליאל רבן וטבלבאשקלון,
 שלה שמטהרת בזמן גוים, שבלניה מרחץ בים, אלא גמליאל רבן טבל ולא הייתיעמהם
 שחרית נכנס ישראל גוים שבלניה מרחץ טהורה, הרבים ברשות טמאה, היחידברשות
 חוששין קריין לבעלי אפ" אלמא ע"כ, ]טהורה[ יוצא וזה נכנס שזה אע"פומשיקה,
 בין מתחלתו, למקוה שנפלו בין לוגין, שלשת המקוה את פוסלין שאובין מים וכמהוצל"ע.
 מים לוגין משלשת פחות סאה ארבעים במקוה שיש לומ', רוצה י"(, בסוף לושנפלו
 רביעית אומר אליעזר ר ל1( מקואות של בשני דתנן ק( שאובין[ מים לוגים ג' ]ונפלושאובין,

 האדרתשולי
 ממכחסת סכקטכ ורג:י ק)כ, טונו6כ גספק וק 6)6כסקו!
 לונ נעי ק)כ )טומ6כ ו6פי)ו קת;י ךסתמ6 ךכיוןמטוס
 6פסר המורכ מטומ6י טגי!כ גספק 6נ! כסייס,מיס

 43:, ר3גן 61!מת? מסיוע טמ% רה,קח גיון מגמשרממתירו
 )"פ.ועויין

 מכ,"ת, פסו)כ זס6,גכ סונריס והרא"ש והרשב"םד[
 ד!ינור ה?כו6 סמיס, 3ירי סיכ6 ומעין רומי6י3טי:ן
 1)כן ממ"ת כסר ס6וג ומיעוטו 3מקו?, כסייס רוגגו,יג6
 גגי ,ג6ר 6פסר נו?"ה כסר ומ'ע.ט וכ6 מוחר. ;מיספיקו
 כחורכ סגכן גתערוכת גיט,) מוין ז:החי:ן חו6פ:יכ,

 :המ)6 כרוג כיין נכפך ס?מיפוט ו"מך נך,ג. גט!כמיעוט
 וכנייס סנעו!ס ס"וגין סוס סוס!ין 6ין וסוג כנ:קוכסיע,ר
 ויס ו)טירי0. כירוטי0 ניפו נתקוי ס:יסקיס  וכלכר6"ס
 רו3? טנטטי רכיון גכולכ רו%3 תרין ?כן ריחי:ן לפרסעוו
 5לן ""5 מוין סהטיקר כיון טיו3ין, קית ג0 3יו יי"יכפח ל" ומו טתיס, 3ידי געסיח ):מקוי כל כ%ילו ?וי טתיס3ירי
 גענין בס3רות 3' 3ין ו:פ"נז ןמיס. 3ידי )עס? סלכגסר ?תקוי טל "ל ככולמ רו3: טל י?לכ: טמהמח כסריס,רו3
 מקומ לרו3 וניטוקי0 מ5ו )ע טומויס כס"ו3יס מק!ת05

 הת3טל ו"י)ו כ!מו גפני כומו רכהיעוט כיין 4?כסירנוכל ל" מכי 3יטול מוין יתי)ן ריס כס:"), עירו3 ע"יכטרל
 ורו3 ו:וויל מ3' לטעס 35ל ו:חערו3ח. כ:יכר  רוותכ3רו3,
 ממט טנטיו3ין ו%ט"פ פ!הס. 3פ)י ניכרי0 טי0 יכ"פפוסל יר"י 3תפיסת  ס)טטכ כתיעוט שין מתיל" )טטתככמקוכ
  מי0ו ג:"י)כ, ג"ן 6פי!ו "ס!י:ן רכ% 3,י למעסכ נפ"מ6ין
 ר3ממטכ0 יקיי"ל  נ?מטנכ ממיפוט כס3י למטסכ)פיימ

 0סקכ מלני 4, ניטול מסוס ירי3וי וין ויס כסרכ,ו3רגיי?
 ררו3 כיון כסר ר.טני ולטטס כמיטוט, וניכר נחערנו טלןכיון
 בכמטככ. נזרו לי כם5ו3ין על )זרו והכתי0 %ף  טמי30ירי

 נפ)י כותר ):ת,עוט יס ל?קל יכרכ לנו יין לרי),ולכיורמ
 סנווק פיטסמ3ין תוספתי טכגיי פ"1 ר"ט ופ" 3כמסגי, כט3יו 5פילוט1מו

 3עריני
  טמ1טוף  סטיס טוין יע"פ ותסיק

 כח3 ות"ת טלימ? מקומ תמני עוטין ויין כסרי0לרו53
 ר6ו? מזי 5ין מי0ו וטוין. ומטיק 3טריס? ומונת3תוספת6

 3מקה: ותער3 וסופך 3טריגי סמ3יי מתוספ' לפרטריפסר
 ונטסו גכ,.י גיריס כו3י ד):טיט ריף !תרס טר!י4?עיקר
 % מיטרפז ימרס יגומי סיוכי ומיטוט לימי יסיסילו רמי הוכרח, זמ פירוס ולכ"ורי 3סיט. פוסלין ייןס%וכין
 ]יע"פ נקרקע. מ"ס 3טי ריי סי)טרפו 3כלי מיס תיעוטהל%גו
 ים 13יט)0

 כס3ר"
 נכו4?[. ורונ?

 כו'. ס3ספיג? נור יכול נוריי סמיס 3יף מקוכ 6ף סתיס ניךי מטיין מ? %י תו"נ.הן
 מ"

 3גליס רט3ילמ למרנו
 ותס תיר5ו ו0י ה:רת3"0, סר"י לטיטח ויפילו תס"ח,פסול

 3ר%"ס. וכ"כ ככלי0, ט3י)י מטו0 0טיוגין על )111סהכמיס
 לתעוטי הר% )ווטוטין 3' ל"ל תמ"ת י,ו3ין לת"ר ל3ירויט

 ס3חוך כל מ% ככלי0, 3תוך טכיל0 למטויי יתד%ס,יכ'ן
 יל% פסולין סיונין י%ין יר"ט ולסיטת טיוגין. כווככלי0
 כל %0וסרין לסיטח 36ל טותיי. מק3לין ס"ין כלי30חיך טגילי לתיסר רנטי )וז", סומיכ טייי כויכ רהוי תסו0רק

 לעיל ולסמס"כ !"0.3טיו3ין
 ונט3י~

 תיכוט יפעו 3גלי0
 סנר% טיט 6ע"פ ת!סרף וייגו 3ו טונלין "ין לרו3ממטק
 גפסטוח מיר.ו נימ6, גכו!ו רו3ו תטוס כטר ק:י'ר3סיו3ין

 וכנון ט6וגין ;עטו )" ועדיין גג!י ויכ6 ז6פסר )ומרים
 יין ומיית ;%יכ0  מסו0 נפס,ין ו6ין גרפי,ו ד6יתי'גסוכה
 כסריס יכיו !מקוכ יכסיפרכ 6ע"פ בכלי. ש 3כגוןטו3לין
 גגי נמיו כפ"ככל6ית6

 כמע~
 ייסגר )נגנן כגג ע) ק:ק:יס

  ט%ו3ין. 3": געמין ויין ומרי"ס כר"ס  וגשש )ו"י,ויכפכ
 וכס)ח' תעטס. נסטטמ רק מייגו ר%חט3ימ מר"ט לפי'ו"פילו
 נסס3יס יין לנר 3מהמכי י3ל כתמיסי 3סיר 4?לן פי'לכלן
 3כלי. לט3ול ל%סור קהם ו3טי  ס6ו3יןלמיהן
 ויס ממקומ.  הליכטהו ו)פסלו גטלי ט%ונין לרו3 )טהי0מי כ"י )פלו ה"ס מלי לרוג ונטל מתיעוט סטס ט)ת' מהלפי
 )מיי לתוך כטרי0 ס%מ ת' )פלו 5סלטיז

 05 ;5ו3ין סימ
 3סלי, 4, תקוב טיפור טופל גיון ולנ"? 16 סטיו3ין, 3ויג3טלי
 יטוכן

 לסיי
 ומ'  סיו3ין גה הזו כסרין ט' ט6ונין ח גגפלו

 מ3ט)ין כט6ו3ין  06 כ"י סו כטרי0 נסלו ו6ח"ככטריס
 רונ כ0  ו6כחי כסריס כ"6 ס;פ)ו כיון ל!מ6 16ככסריס,
 לועי. 51"כ ו)ישר, ומוזר 6מרי)ן סס%וניןלנ3י



י;בנית הרביעיהשערתורתל
 בין אובף וחכמים המים, פני על לוגין ושלשת המקוה, את פוסלין בתחלת שאזבלן מ1ם :ש~ז1 נ"וה:לט
 לוגין משלשת שפחות אע"פ ומיהו כחכמים. לן וקחמא ש, לוגין ב,שלשת בסוף בין בתחלה .'

 להשלימו, כלומר להעלותו, מצטרפין אין אבל פסלי דלא הוא מפסל המקוה, את פוסליןאין

 האררתשולי

 בממיווג ר ובדין כאחת. שבאו כשרים ומ-ס שאובין1בענין
 סמוך וסקוה ב1ה ומחצה וליג בזה ומחצה ליג דנטלוובמשנה

 האביק.[ וויןלמקוה

 הס6י3ין 63יס 5ס )עיין ק כחכמים. לן יקי'מאא[
 ר5יס )?גי6 ים ו!כ6ורה פ,ס!, "ס נימד, ?מקיכוככמר
 ע7 גסייס מיס ס"? מ' :חיגו ::פ) ,17ע "ם )'ג ניגם, ט6וגין מיס ס) נומוח ג' גו 5ים מק'? ?' מס:כ פ"גמממ:?
 )סון ומט'ן פסו,, )6ו ו6ס כמך ?ם!'סיח )נימ5 כנ'עס)6

 פומ6 ג6ו סנ6 ען מ"ס 3מיס ויס דידי.ע ד:קטי?מכמ:
 פסו) נךים סיס 6ע"פ 33"6 )נימ6 גכ?גיעי 5ס ומסתטהג',
 )קמן )פמם"ג ומ.כ, )ס5,כין. ?מק,? ככסר מיוקדסדגעי:ן
 כוי כחחי)ה וכ:חו:י0 המקוה ע! פסו) סס :קר6 כגרדהג6
 ג3"6 מ"ס כ!ירוף הס"י3,ן 7כגיטו יכיג6 נמכ ))מין51.ן
 ס6פסר כסעה ר?רי מקודס, פסו! סס :קר6 ,6זעדיין
 כככר מס ממם סער. ג6ות? מ! ססו)? מק,? ססמיהי!
 סיוקז0 7!ריך מקיר מנ6נו ו)5 פיס!ין י6ין י"פמרמקוה
 הכסרי0 סקדמו גין יפ"ה כרמ3"ס וממם"כ )ם6וג'ס.ככסר
 3,ירוף :פ)ו 06 כוו:חי כ"6, ס:יל0 כ:"!ו ". כם5יגין5ת
 וכ"מ פוס!, ד6ין 6פסר מ"ס עס ג,יווף "3! ממ"ספהוח
 מיג ז6)"ה נך'ס !יכ6 יע"כ ככטריס :קומו 3ין ססממס":
 ,ייס3ן[. וני,ע ג,וס"יח מי!יפי ]יע"כ ~פס)6ין

 יווע 6ס כמיס גחון מק)מין כי, ז, מס:? ס"ן דה:ןוממה
 מיס ג") )חיכו ירךו טן6 עד כ:ריס מיס שים !ח,;ובח!
 )ומר ,ריך "סון.ן. גג"6 163 י6ס דמממע ככייס,ם6יג.ן
 גספיקו ו6י!ו גיווע ווק מ:מע גן כמי וכ" ?י", ווק6ז:"ו
 מכ6ן ]ו6מ:ס )?ק). ספיקי ג") ד3ספק וך6י ו?ריה:יר,
 הו6, 7וק6 יונע ו6ס !ר"ח ס"י' הר6"ם כיטח ט!ק"ק
 6פסל מ"מ !?ממיר, ספיקי 3פ"ן ?חס ד3"נמ( :מ,6י6ם
 )!מ!ס 6"6 331"6 מסוס כי' יריו ם!6 ען 7:קט 7מ?:ימך

 :ממיו[.ומספק
 הנוממיוח וין כ6ן )נוו יט זו, במשגה דעסקינן וכיוןב[
 וף גותמיוח נ' נכי כחס 6יח6 ו?כי !מקי?, סמוך ייןוכן

 ויין מסננ ,מק":. סמון כמקוכ כ?י6 מפ:י מכסיר:מע'ן
 פ"ו )קק וכ"ה )נו"ע, מיסכס 7ין ?ו6 !מדכ כ:יןתקוכ
 והמקור ס,"מ. כמקוה ה"ה ה,ן ומן ד6נהיי' 6גיק :ג.מי"6
 מקו6וח וט:' מ'"3 פ"ו )?נן דמט?רח ממם:? י?ו":ך6?
 המערג נקכ גי:יהן יס 6פי,י (6,י( פיס,ין "ין (ה ג!ן(?
 ו!ע:ין ו6שש ע"ס. ג") ה:קג ג:מ יס 6ס יק 5!" ':כםה
 06 רק ג(רו )6 ס6ו3ין מסוט מיהו )ח3ון. מ?:י עיווג?ג:ו
 מקיכ 3!י סעומיח כמק,כ ו)כן ככסויס, גתון ו:חעי3.:ס)י
 ממכרתה, 6' גפרזה( והס גיניהס נשסיק ככוחןוכגין
 סהס נומיח כנ' 6!6 ,מ,קי ון6 דכטריס, סוני'ס מכמיסג0

 6וחן, מקיפוח כמקוכ וממיניח כמקו?, מ!ן גתוןעומזיס
 כמקיה מן %ק ,מ)ק יכי!וח הגומוח ו6ין מכמי0סנרי
 ופוס)וח המקק? )מורי 7מי6 6)6 !מקוה, כסמוכות)היוח

 והס6וגין זהו6י) סנר ור"ס ?מקוכ, גחון כנפ)ז ממטזכוי
 5ע"פ כמטורכין, מסוכ (ה 6ין נס"ע מיומ7 נמקוסעומויס
 ונר6כ ממס, ס)תערגו 31עי:ן המקוה ממי)וח גחוןס?ס
 פוס) 67ניק מי"6 פ"ו !י!ן דקחני 3מה נמ' מודכיו"ס
 כחר מטיגי ה5מק ע"ג המיס וגווויס מסי0 וכחס63מ!ע
 !ר"ס. 5פי!ו גיני?ן !?פריו ו6"6מקוה
 י"3, מט:ה טס !קמן וקח:י ממטהרח מ"ש לר"שוצ"ע
 !ומר ווומק מסירכיס, ס6י:ס 6עי,פ פוס)ח ג") רו6?ו6ם
 נ") סן 6מד 3:קג וזוק6 :ומר ו6ס 6מעהרח. פ!יגזו"ם
 ק.סן, 5ין :קג'ס ג' מחון ג") רו"? 6ס 6ג, יפיס),ח:ן

 ?ע,יו:יס ו?מי0 נ", הממ(קח 6, ג,מ6 ביחה 6סו!"י"(
 מטכוח כדין זפסו) ו"ס מווה ?וי ?:ימ6 פ:י כ!רו6יס
 מחיך רו6י0 05 גמטכרת )מ)ק 6ין !כ6ורכ 36):ימ6,
 7?ג6 זנומ,ח )",קמי זיס :קגיס. כמ? מניי,ף "ו 6':ק3
 רו6יס 6ין מי:ו ג"! דממ(יקוח ו6ש,נ ק,ת, גפיה0!ריס
 כיון ג") ו3כ 6' נומ6 ?יח? ו6פי)ו נ") סיעיר המי0כ:גו

 ~הש. פ,ס! "ין ג"ן ?:ק3 כ:נן ו6ין ,רס!מע)?
 3הס ס6ין מקי"ות ג, חין 6, מס:? פ"ג לקמן והנהג[
 כסריס. ו:תערגי !4: ומח!? ו!.ג י(? וממ!? !ונ ו:")ימס'
 עס ח!טוף !6 ם:תער3? כך6סו:? דהגימ6 נימ6 ן?":וקם?

?גונ"
 3כדי6 מ!ערפין ר"מ ,?!ן סיחג6ר ו!פי"מ כג,.
 כיכ ו6פי)ו נר6? מי?ו 6"ט. יוס) תעויגח כ)6)ם"ו3ין

גגומ"
 ממ(קת ס?יחכ כגון ככמויס ע0 ס6י3י0 חערו3ח ?3'

 הג, גנומ6 וכ! סיוג, הי? מ?ן )ינ ורק מיס !וניןכמה
 מקו6וח ג3' רק יכסר 6מר" !" דע"ג )חגמיס, פוס,6פ"?

 ססון סס :קר6 ,6 ועדיק ממי!ה, ע"י מו? (?מפירווח
 חערוגח, ע"י !פסו, 6"6 סמח,!? וכס:וט~ם כמקו?,ע!
 מ1רפן ר.מקוכ ממ',וח המקוכ 3ח!ן ד?גינמח ?כ356)

 פסו!ין נ"ן 3חמי,כ כנפ)ו ורמי גו:", כמן!6חסיג:הו
 63ימור 6ן6 המ'0 כן ס6ר עס !כחערג כגיעו ס)66ע"פ
 )כקוחח 6"6 וטוג המקיה ע, ססו! סס כ3ר גקר5 מ"ממעט,
 ד,ה,ח סכחג מק,6ית כ!כוח רים מפורסיס ?ר3רים וכןע,יה.
 כ63ו כוי גומיח ונ' מת:י' מכ'"( פס,) כחחי)ה !וגין7ג'

 פ?גיע קוו0 ש'ס ס63ו ייוע טי?6 נרין ו)פיגך3תמי6:.
 כנחרסיס ס?קסו מה :מי 6"ט וג(כ ט"ס. ס!'סיח,גומ6
 זהכ6 ~ה, החמין סן6 עד (? וגפסק כ!יס וג' כ3'ז!?וי
 3ספיכה החס 6ג) כמן6, כו)6 כ:ספכי הוי גחמי)הד163
 3!1ה(6 נ"ן ס6ין וג, ?מי0, ס6ר כ6ן היי ,6 עוייןכ6'
 3ט!י פסון סס ?מקו? ען סנקר6 וקוד0 ?כסליס, פוס!ין6'ן
 !פסון. כוי !6,טרופי מ(י י6 וחו הגטה 3יוג הס"ו3יןמעט
 כגוי)י ססיגי 6"כ הגומ5, !ירוף כן6 מקוה סיעור ויסכיון רי)מי 15 ימהילהם. 3תוך וטוי כיון כחר, מטי3י יסהג; כנותי 3לי כסריס וד,ם לק3ל ל:מקוה 3יכו~ט לעיין  וש6!6
 3מירון שמווח סהגומוח וגגון )כ6ן. נ!רכח ס6י:?כיון

 מ,'6וח הוי 6')1 כחמתו:וח כגומוח ונ' המקיכ,קיקע'ח
 הג', )גות6 כמיס ס?גיעו )פני מ"ס טיעהך גמר הויכסריס,



לא;בנית המיםשערתורת
 והברד לש והשלג וכף, שסלין ולא המקוה את מעלין 'ש ח( מקואות של בשני ששנינולפי

- 

 חיע' '.):
 נ לל: בין טמשים בין המים מעלין, ולא פוסלין אלו וכו' הנרוק י0( ופיט והמלח והגלידוהכפור

 ישש. =' ייו שש0 : ס0לי

 חאדרתשולי
 )%ק עיע ס% עו רכיעיח מקכ)ח 3ין מחלק שאין ור"מ הסשוו סמענך וכיון טג' )גומ6 מגשיס כם6ו3ין מממחורק
 סמקום מקרקע"ח סלכה ט6כיק דופני ג3וסי0 ו6פי). מטמע מ)6וח סהגונמח עחה גס 6"כ )מקוה, הג' כגומ6 סייכיס6ין

 סתהיכ דגעי 61פטר כי!, פסון י6ין י6גיק סגיע ס!6 עז ק6י, נכסריס בוסקו ה:ס6וגק מטעס )16 כף )חועטנפ, ס6ט ש כמקוס ממונף ו6ס דפסוע סר. ר.טשי ונ"ע פוס)ח ייוע 06 מתני' שפרס ו)פ", מקוכ. כמי חסיגי )6ט16ני0
 מנ"ן פמהח ו6פי)ו )ומר ים מיהו גגה ע) נ"ן סיעור רו6ה כמר~ה יהוי מטוס מ)טרפח 6ינה הג' סהגומ6 מממת6)6
 מג"ן. עחל טר3כ יגיורש ונמ61 מחח)פיס יכמי0 פוס)ח נמי )נקה:.סהין
 )מקח: סשן גנקום יהוס מסוס פוס) ו6ינו הצדדמן לגומ6 מן ר.ט6וני0 5ח כ%י16 06 פסיט6 7ט6 ונראהד[
 גקכ סהימח מסוס גזוליס כמיט סכ3 אונ4' נ"כלין )יג6 זט6 גפס)יס, 6ין טונ כמיס, 46ה0 פר.ניש קוזסכג'
 סשמוח כיון סנל ות"ק נום[ ),ק פל ומכ מ"י, ס"3)עי) וכ"ו נחמי6:, כף )6 סס ונחנו0 ומייו בס6ו3יןהוני16 נע" )כףפ כו6 מוסכס זק )מקוט סמון מקוט ויןוכ6 6פי!ו יכן כחמי) ס)6 עו (ה שסק וכוי גתמי,ה כוי)6 כ,י מן 6פייו יפוסן ר6גהע סגלח שי מ6י ז6ן"כה6כיק המיס )סס סהג"ע 6מר 6מ"ג הוסיפו ו6פי4 דנפסו,,ג"ן

 ככ,י, ע"ג גוווי0 טטמי0 נר6ה 6ין המקוט !כח)יחון )וגין ג' ו~פ4 גומוח ף כם סוס נמקוכ !עיין ש מיכופטוט,
 מסוס סמיס גיגוזיס סוף כ) יסוף דכיון סכרול36ר"נ נם6ל ס6ו3ין )וגין ג' )פ4 ו6ח"כ גומוח 3ג' גסמיסמי

 וה י6ין ,כ6ורה )ר6טכנושח,
 3חמי~

 ייוק6 ומסחנר הנז, נק גמט61 5פי)ו פוסא כ6גיקסחימח נחעו3ו. )6 6פי)ו
 06 6גן ס1ז מ! כמר ד16 )וגין ג' ה36יק גקג גנגיס6ין כיון חמ)ה, מייי מו1י6ט כסריס ר3שיח 6ס לעיין ישעוד

 מעהרח. כ7ין פוסי סמקום ה)) 6ח סרו6ה ג"ן כנגז'ס סס נקר6 כ3ר התורכ מן ו!ינורוח ממנרס נה0סטע)ין
 מהפרסיס !כ6ולה כף וכיעיח כ6מגטי נקנן 5סזחכ"א ההןס, ע) כנפ!ו הוי ס6וגין ג", נפ)ו ו6ס כמקוה, ע)הגסר
 16סן 3כי 63מ!ע 16סר דר"ע ו)קו,6 6ליס6 מכמיסדכרי הס6וכין 6ח המכט)ין מרוגיס כסרי0 ~פ)ו ס)6 וכ, 5ססר6ג)
 גיור ס6ין טחורה נק מקח: סיעור דיס זכיון מכמיסוס3רי כחמי)ה.הוי

 )פרס 6פטר מ1מו 5מקום, סמון כמקוט הוי ה6כיק מתמח ו(שרחש העניקהיו
 06 י11ק6 ס!יגי כ1י מן ר"מ סמגסיל מה וען)חומר5 הייוו יכ6מנע נר6ה כף שבמרחץ האביק מ"י פ"וה[

 משה והוי )ע)מס מקום לין דקגעו כפירס רגש"קמק3)ה נחון כמהו6 7גטל כ)י ונק ר.מקוה נשי)ות מ)) גחוןסנחון
 ל3יעית מקכיח %פי)1 שיי0 נ6נ%ע 36ן )נקוה,סמון קטן וסי)ון ככהח, 5מר סחון סכיה גגון כמחי1וח )ח)ןממון
 מקג)ח 6י כגיססו6 מי)קו )6 6מ6י 3זה נימ6 וכיטפסו)ה כ0 ומסס )%יק כמשט מי מונ" כמקה: נס%יכנחון
י3'ע'ח. 6וכ) נפמו ו6ין ככח)יס גחון נחון י06 ו6פעו )מוןע)6יס
 תשח ג' גכי ור3נן זר"ס עמ)וקה תנן גףי פ"נלעיל ומם )מ!ק, נר6ה ו6ין %י מן מיקרי נמי המשכ מ%גחון

 ושמוי0 וגית ס3ו כטמוח וכח0 כ36יק, שוכ ורשייי6כ גוורש כמיס סכ) )פי וכר6"ס כ(ו"ס פי' פוס)זג6מנע
 מי כ) מסיכי ככ5 6כ) נועורגיס י: 6ק גפ"עכס6ו3ש מי כן נ(מ)יס ה36יק טגטו)י הוק3 וגספוחמס כ6ניקע"נ

 נינהי ייני הר' גנו %מגשס כנ)י. ס.ג גמזריסכמריה כ6כיק סחימח מסוס גזוריס הנקה: מי וכ) וכיוןטמקוט
 מ)) כתוך ססי6 דגומ6 העעס יטחם 6הלדי סייכיי,6 דכו!ה ס6וכה המקוה כן וכ6י)ו הכ)י ש,ג כגרוריסהוי

 וימי6 סמקום כמורי וסוי )שמה מקו0 קוגעח .6קהמקוה סיעוה יס 6ס יוק6 ד)16 )ומר 6פסר ,ס ו,טעסעומיח,
 ושו מ)או סיאו מטני וטהס טמקוה, 3חון ג"ןכנפ)ו יהסי3 גיון נ6מ1ע "וס) כ"ס 6פי)1 6)6 ה6ניק גהוןג")
 פוס) גמי מ:1ם1 מקכ) 6פי)ו 6גיק 6גי כז3ופ"ג,יטכסירס גמקוה ים י6פי)1 נר6ט שי ע"ג, גיולה כמקוה כיכ6י4
 והמי0 ושו מי64ו י1שח כזם מטני )6 יכן )עיגיגטנ"ת )תון טכסר ס6ס נמ 61ין כ,י ע"ג כטוג, זימי6נפס)ח
 שד ס36יק. ש גדירחן מהמת סונ נפס!יס חמידככ6יס טכיה 6)6 כניסחן 3חמי)ח המיס אס)ו סן6 ומייויככ)י
 גג' ומוזס 6פטר וכמטהרח 3גשטר6 ימטהר זר"6יר6ה מקקו ו6מ"כ המקוה מי ס163 3טער. סתוס ה36יקר6ס
 וכן הס מיומייס כ)י0 וגיסער6 ו36יק כיון והכ6גושח הוי 61,-: כ)י מחורת 3ט) י6 ]וכם~סחס מקג)ועס6ו
 ו3עי זכסר ר"6 ס3ר כוח) ע"י ממ3רחט טנפרותמטהרח ד)6 מטמע י6 מסמ: סוף )קנק ו3ר"ס מקקו[ %נסוףקנפו
 ומוי המערכ 4ערי ינמ6 גומוה נ' 35ן "וכה,סיפ4 טכח3 ס6וגק מסעס 6)6 גכ)י0 סני)ם מעעס כ6ןהייטיגן
כמעור3ק. מעכוה ופסו) כגימשא, דפ)יג )טעמ6 גמטהרח ופ)יגיר"6
 ןשיחהייש הר"ס זסנר וע"כ )גיספר5 ס"מ6 מ6' 61"כ ס6ו3קנומוס
 ספל גגגזי זן יסמע6) ף כ": עקיבא ש"ר מ"ש פ"זא[ ז6ז גזכר גס"מ כרכר. יש ס16ני!, מסזס ריגי פעליעישר
 ס6") מסמו מיוכ6 6נמי וסעידו המשה 6ח מע6%ינו סהמעק טומ6 ס6כיק הש 06 נסס)ין 6ין ס6וגיןמסוס
 3כעמץ כחכ סיכ"י כתמי5ם. משכ וצמו סיג ור.3י16116 נעסו )6 05 וכן ס6ה, מנמ יוהר )ענק 06 וכן ,חוכו,נכנס
 שסק ס6ין דכר דהף מסוס כס6ינה, ספ פוסי י6ינויכ6 וכס"כ ט6גיק וסקע ע"ג אק סמש סכיט כנוןס6ו3ין
 א )ק סמשס, 6ת )סס)יס דעו יק 3חמי%, עמ0מקום שש. מ"1 כפ"כ ססקע כסיי נכיכהש



הבית הרביעיהשערתורתלב
 חאדרתשולי

 ינסעח יכיון וח" נס6יגט, (ט מממח יססו) 6"כ יעסט סמ6 הג(ירה ועיקל ס6ונין, ג") ס0ע מכמיס מהג(ת
 מר.0 )עשח ר6!י טים )6 גם6זגין כפסו) שקל טו6 %, )עסוח לי"ס יכחיר ומה גכ)י, 16 נס6ינכ ס!ימכמקוכ נפי~

 6פי)ו ו)כן יס6ונין. פסו) טס ע)יכס חן י6 ס)יממ מקוה 1ככי16, )16 כן6מר )ט16גין מטם ון6 מט)ג, ס4תכמקוכ
 )6 מעו)ס 6גן ססו)ין מיס 6י:0 )משה ונכמר כסנינממ 6ה"כ ומי)ת6 ק6מר, מיס ויכיט )כסיחסטר ו?ח0 (") כר"6חירן

 %ערף געין ;)ג ו*ערוייטו 6רי"ס. ע)ע זת"ק הר6ג"ז 6מר מקוט. טוי ק6 וממיל6 לכין, כ5ו  מרסוח ופ:יס6מריח6
  0מיס  סער ס3סוף הוי:יס ונקי!ור ניויס, כע)ג הכי6ו פסתי מיי מפלי, ר5י:ו  סימר לכייתסטר יסילי יפסוכיה 5פילו !רי"ם גסר יינהה  ויס  ניריס, טניי ויפי!ו !רו3י פטל? ייגו ריס4  3סתייזו ו30ר ול"'ס טר6נ"1 כחגשו

 ה?נרר נוסלג מנץנו למעהך נלפרפין וילו ח"ל: מר"י כת3 רפירט לסיטסו מוכרי י1כ ליי.  קתסי3 6וכ, )פי!?וגסעח
 וכל פפמ  וטותן סומי  ס?סרי כ:רוק וסיט והג)י7 ויכטור ו6סי). 0גר רנסתילל ס"ת 3י:מות, וכחיר, ות1ררמ%י
 מסלנ תלל סיתמיך ו3ל3ר וכו'  וכולי המיס מ3ריית סיוי גפורו י3ל 3יימות, רוק5 ייתיר וכטת1ר פייי, לי:יפות
 %תו ייי4ילג

 נ%ערפין )מקה: ונתנן גכ)י מיון 6פי)ו ככטור סיט6 טי נכלל נ:וי ל5 טיייין, פסול ינ:ו וליכי מהךלי
 כלל ג:3יי לי ה?גכ ס"כ. טילכיו וופסו? רוג ס"?י  ו3!3ר :ס35, כט!י  וכיר כדין 67ס נמכרה ו(ט )מקוה. וססו)מיס
  גיריס,  סי%י ויפילו סלימ? מקוי  יפילו  כסו :ימ"  ו06  מרין יסילו טלג 3שוו :סי3 גס י"כ ממס.  כמיס לי? די:ייןי"כ

 :"0ק :ר6? ו!כ6ורה  נרס. 1-ו3  ותלטרף הוין רס וכתג רמפיקר% חרטיה  פ:יי כין יין רמי יפסול, %מ"כ:סםי
 )כס:נמה, טליתט מקיס רעוסין 5ר"ש ופ*ג  וס3ל כח"ק מ7מחיר ווו"ג ה)ן, 6:6 וסיסו), ע)יה0, מיס  7ין:מי

 ח"ק מויק י)הר6ג"ן ססונרי0 ("ן ה6מרוניס כוסת ו1לו ויין רנוי,  מיס כעיקר ל5ו טלג ו3סורי מוכרתלכס:תיה,
 ו6מ6י 1!"ע ס0. עונ!ין 6ין 6מ"כ יתפטר יסילו ר3פת!מ 0גר5  יס ו,פיכך ממי)6. 6ת6 6טי4 מקוה, ממ:ועוטיס
 רכ. דמעסכ ועוד כן. סוכר ר"ע ינס ינר6כ כרי"ם פסק )6 ניויס 16 נכ)י ככטכי6ו 5פי)ו  מ!ערף כט)מ,ה 7)ע:ין4מי
 ליטתיי. יריך מ"ן ולי רפויין פסיפ4  רכי:מות ויסטר  מכס. 3תתילו מקהן  עוסין ס6יןכיון
 ו03' 1"ל כת1ו"% ופרן ליו"ש  3י:טיתיו ריגתרס"יטייר ךמהפטמ  מפלי, ומלג רי"ט 3ו  רתו 1"ע ליה מנאוצ"ב

 ד,ח"ק כר36"ד דגרי פיוסו כו!ס 6סכון ו:ה! וסמ!ה)מ0 !)מוד )כ6ורה 6ין כס:שה, ,עטות  )הס רכתיר מיובירין5י
  לגו ילי ולפי"י נם"י, ירלי טיילין יין יימהםיפילו רתי ו5פפר יוכל. מכלל וי!יי תמלים סלנ נ:ויוכסעריין

 ךיין וזופרי
 לכי:סרר. ויסילו המילי %3? יפילו סלימ? מסיכטוםין  כווגתי פפלי, יי:ו  רסלג כגגוי ון כיה ררי"ט ר"עויפר
 טער 3סיור כרינ"ו ובת טכגי% יחר 3י"ירגורן גפילמ ס3פעת כיון כס"םפסר ויסי4 ע:ין בכל מן!לדיייו
 מכס המ!וכ כן עסכ ס06 גו3ריו מגו6ר 1("ן כחנהמיס 7גרי מסין ]וכן כסה יי:ו ית"כ גפומ ייילי יוכל,?.י

 ר6ס ו,"ע ע"כ, ס16ג נוסוס 3כ)ו מודו 6ו 3ספ 6פי)וססל וריי מיכת ולכס:ססר ר"פ קימר  ססיר וש'( ("![?ו6ג"ו
 ניל 5פילו ירי"ס פליג רת"ק30ר סליג רלכנ:"ס  תיכרת ופ"כ מירבי,  ד6וסי ממעס? 3ידח(ר

 סוסין יין :תי ממי"

05נרי
 גטנמהח נכ)י0 בגי6ו יסילו כרי"ם טלכמ  ו5ס מקה?מתיו כם)ימות יפילו גסיל? לטעת ריוי כיכ לי  רים

 כרעת מרי3"ר רפן רפיהם ו:ר6ט 3ה.טוג)יס  06 נעין  3םלג ר"'ס 0וגר 6ין טכרע טיס 6ין ו)טי"(פס,ן.
 טיונ.  ומססמ 1"לומ5תרתיס  יימ. סימר ת"ק י!ג ות:ן וייפ!פרף. ו?גרפ"י

 מטיכן חמהין ":ו : וז"ל כתב בהשגות דהרז"הב[ יטפת  ויס מ30רי נמירי גתסיכ ייפלי  נריהועוד
 פטי טגתריו,ןלתר רסתיר  יכיון  גהנימוה. 5ח"כ 6סי!ו יועי, )6 6וכן כוינפי!?

 י:ס,
 04 טי3ייו 4 ג:מקו? %ס ת.רגי

 כו' יקריס  פס ויוליכ,(ךו פייויו  ניריכס טמי 3כל,םכפלג 5וכל 3כלי מיי ל% ס4 ד3טורו ססיר הוכת כפ:ימיחרי"י
 ג:טייגט  ס6ין )ומר ר6ח? סו0 מעטי מ4%?ו %י 5יןכ,ך מקוי-טליתט פמגו  עיכיס ס6ין ו6ע"פ  מיס. לרו3ומסליס
 גין  !ססול נין כתיס כוין סוי:ו 14 ונריט 3ם%.פוס,ח מקיכ ממ:ו  !פמוס כם:הזות ריוי נ:וי ל?סליס סר4וי כיוןפ"ן

 5י קה:י 0הפם רמםנהנו וכיון ץ'ל ורונתו ע"כ.לטכטיר רי.ט.  כייי מעל?, רסגר ת"ק ו!פי"1:לימ?,
 מעייס 67)ו 7ריפ6 נגוו:6 מיירי 6,6 ג:ימומ )6וקמי6ססר מסקט )כו רתמ3י כיון )ר3:ן 61"ת : בבעה"נ  הראב"דרו"ל
 6)6 ;6ונין נעמו )6 ו63מה ק6י נסטר ס)6 6מ)גמייכ6 עו3יין 6ין ממוו מה)ה 6פיגו ון6 כוי, 3חהי)ה מקה:עימין 6)סי גסעטו וה"נ )ר6נ"ו נס וכ'"? ק6י, 3עין גספיר(תס ס6ין 31ר דכוי ממוס 11") ט,ס!ין 6ין 6מ6י כם!מ?גס:י
 סכו נסוסו ורי"ס כקרקע. מן נח)סו ו)6 טממכ? ע"יהע6ו סיה !6 נפי)ה ונטעח כומין מיס ייכי'  !כסיחפסר ו6פח3י,
 ס*ממ מקוס ממ:ו וסצסיס טנמס עיקר כרין הסלגררין 06 ע"כ. וכף פ6יגין מטוס פו0)ין 6ין הי!כן ):פי!הר6וי
 מעיין 61)1 נרים4 רסתיי והמ 3ייוגין.  פמס ג"ל פוסלולסי"1 טמלסרף 5ס"ס סלג רפיפופ וס3ר ירי"ס  פליג רס"סכו:תו
 6ין טפ סנעווו כיון ממ)ר.מ"מ

 מע~
 ח"ק נכ)י 6פי)1.כ1ג6ו סו0) מיג 7ג"ן דמסמע פוס)ין6,1 6מ"כ נתססר 6ס*

 6רי"ס ופייג כמי0, !הממ3 מיעין6ין
 3תהי4?  פסומ  עוסין ו6ין סגר וטו6 וממו0 טכי רס"לסוי יליה? מקוי רפךסי

 ס6יכט, פסוי ומק!חס ג(רו )6 )כן  מיס כעיקר ו4י:ו  יילגנק מח)וקח )עשח  טו)רך מהופ ייפם  יתפרט לילכמתתפיר.
 יגכי"כ 3כלי יסילו דמיי5 דפטפע ס4 ועיגילי נרייס4וכן נ,ס. 1"ל  ר.55רוניס חממו  וגגר ורי"ס, ח"קגין

 כיון לי"ס 6ג)  זח"ק, 5)'כ6 גמיכר6ג"ז 6ח"ק, 1631 ק6י נמנ" ז6)עי) כר6ג"ו זגרי  לבארונרשה
  סשסי

 מקומ
 סה"ס סכחנ חטו כנמס. ופסעין ממס מיס ט"ט  מ?ססליה? 3מס סי%0 טייכס 5ן 3סין רם* רס4מר 4מי 1"לוכונסו
 5נ! סכי רקימר כצי לרי"ס כף לצסול נין מי0 כויןטוייו הייי* קימר  וע" מ?ס, נחמי*? מקוה שטין ס6יןמטוס

 רל?שז יפסר  י!פי"1 ומה:".  כריס6 כו6יח6 סו0יין  6ין4ו"ס גסמילי  מקומ  פהצו עוסז רכמ:סיר ריע"ס וכיןלכמיתססר



לגהבית המיםשערתורת
 חאדרתשולי

 וכסגרת הוסות שי0 והוי מסוס מקוה ')עטוח גסר נישמ06
 טוי, ר3 דמעסט. כרי.ם רקיי"ל נרי~? לנ:לכי פהייור.ר36"י.
 06 6נן ם)ימכ. מקוכ הה0 שסיס ממי)6 ס63 טלגולפי"י
 מיטהה פני0  כ6ן ויין כיון  פסול  ותפסר 6פייו גכ)יסהו63ו
 3*ספת6 יקחני ומה ל,) ו,ם"ט הוי, כן0 גמ' מציקווזט6
 כסר  יימוה  ס316ין מיס ננמוס סהור  סבג)יי  ט6ונמקוה
 3חמי,ה  מהס נמףמ עומין ויין וסבר מוי ס"ק וע"כ%עוח(
 מווה טמ"ה וגס ממוכרה הס. מוסוח סני0ו)סיכן

 ו)וי7יה טחוססח6, )6וקמי 5"6 )וי"ט 6נן)הו6נ"ו[,
 6פי)ו 6"נ פ0ולו. פג )6 טהג)וו וג,ה ממם מיס הףס)ג
  זמסו0 כסמ"ג גפי' )פרס וננערן י6וקמי, 6פטרגרי"ם

 כו4: טהומסכה 7ס16גה  הט6י)חוח וכם"  3מ נגעוימסכי
 ע)יי. )הקווח ומוחר פוס)ח ו6ין מכסרת6ין
 נמ)6 : ח", כחכ י"( ס" מקואות בהל' והרא"שג[

 ס6ונין פסע ז)"ס 31%ין סה0 6ע"פ פוס),ן ו)6מע)ין
 המקוה 4תון והני6ו המשה.מ6,ו כ) עטה ו6פיי נמיס6)5
 זס)ג מסמע וכו' ס)ג עיגו)י גתוספח6 ותני6 כסר.3כ,י
 מ"ס 3ו  טים )מקוה מע)מת עמגו 6' ס6ה גיעומ ס)66ע"פ
 וגף, ממי ותטר רלכייהית ין"פ  כמיס  רתייב י'מסר

 הטלג מקוכ ופו5ין וס3ר מיתם לכיורי לסוווופסכןת
 ם6ונין יפסו) 4מר 1)רין גכ)יס. כגי6ו ו6פ')ו ממ"םפתם
 ט6יגו  סלג 6כ) )כ)יס )ריכיס סהס כמיט 6)6 טייך5יגו
 ע,גס ה) ו6ין גכ)יס 6גני0 סמו כ6י)ו דמ' )כ!יסנ)רך
 )הח,יקס. )כ)יס (קוקי0 "6יו0 כיון ם6ו3ין,  סס כןמסוס
 פסו) דגס ו6פטר 6י0, יוי יח"יסח פסוי גהס ס6ין )")וכן
 הר6ס טל מה ונ0 )'ש. וכ,י(  3הס.  טיין 6ין עות6ה ע"יהויה
 גק ט,ימה מקה: ופוסין וסגר 7כיון )'"צ כף, )מקוהננם,נמ, הצעו 6' ס6ה נמומ ס)6 6ט"פ וס4 דמטמע דגריו3סוף
 זן 6,1 ר,ט4 נון מקוב געסב )7ון יכון הר6"ט היהכס)ג
 3טיע גס יק6י גיון ),ק המטוה ]ונע כר.ט)מב. 6י גס6טרק

 )יחף יועינן הוי ס)ימה )קוה ומכ4 דמס)יס[.הנחק
 ס"ן  הו6"ס ונס כחנ ע6  גס"ק ים"ך ו5כן  טכן. 3כןס6ה
 וכרעח  סנימוח למהו וק 5!י מס4 סלימב מקוב  שסין67ין

 ירסות  פויס רלכמגתהז בכל, ספיר גימי יל?י"1ירי3"רי
 ס6ה ר.ר6"ס דגקט ניה6 וכן 3כ)י0, 637ו ה6  פוסל ולי3יי
 גס וכ"מ 3לירוף, וק המל: % מסכית ממם  ופ)ג כיון6'
 הרמ"6 יכן 3נ"י מרן 5ו)ס ה3"י, טהכי6 ירומ0  רגעלסון
 מקווו רפהמיס  גפסוט0 וריו"מ  הטור טר6"ס ד3רי"ירטו
 גפיענ סססי וכן מסיוב, יט4 נעסלממ

 נ"ע ס6וג, מט)נ נקור. )עסוח הרי"ם  ומתיר הב"יולדברי
 3סו"ע וכ"ס 3חסו3וחיו הר6"ס טה3י6 מהתוספת6ק)ח
 כף ס316ין מיס מסוס סהור סהג)יי ט6וג מקוה )"6סעיף
 מקוה, ממוו ועוטיס מיס כעיקר הוי וס)ג הר6"סו!מיעח
 סייך יין  ילנ  טיוי  ז3סעט )ס3ר6 מקו0 7יס 6ףוהגה
 )עי), וכענ"ח )כ)י נריכין ס6י! כיון ט6וני! סס  יל"ממסק(ול
 5ח"כ מגלידו יפילו ס5ובין פסול פליהס וחל  סנפס)ו מיסמ"),
  סנפס)1  וגיון המס, ועכסיו נרס מעיקרו ה-.6  סיסולס, פספלממ
 ויריך בסיסולו. וםיר גוגליר יפילו מהם  מיס3פורו

 לומוי
 כיון

 סייך  5ין כסהצרליר גס )גן סייבמ 3גרל 5ייו ס4ונפורו
 1)כן (ס, פסול 3גיר כו6 ס6( מיס 3עווו טמי הפסו)סימסך

 מקוט סיסז 5ז ומס4 כיון ספיר )ימ5  הס"ן ו)ועחפקע.

 סיסו)ו.יטקע בוי מוסחן סניס וכממיגליר מיס געיקר ס4 ס5יןגתיי
 מעומ  ססדסין נמי י6ט )כ5ווה הרמב"ם ושיסתד[
  מקוכ  כייר כף ומברו ממלג סיסלין ול5 מעלימ וי4ח"ל ב"ני מקו5יס ממ4 3ס"( סכח3 3כלי, רל3ייו ויפי!.מט4
 ה"( מ6)1 ע6מי ס6ה 14וכ1 וגפ) 6, הסל ס6ה )ל 13סים
  וס)ס כסר מקוי י"1  סס וחסש געוקה וה~ימן  3סתיליס4 סיי )ר בביי יפי4 כו' ופלם כמר התקוי  וטלי )מיתועו,ה
 מקהן  רעוסין כוי"ם פסק ו6מ"ג  כ,ימף רין ל פיפופטימ  ימטיי וכלסון  רמלפהפין טוין גח3 הה)כה וכר6םע"כ.
 ו6ין הו6 ויני0 נ' כ6ן  טה'0 יי ווהי%  בהמילב;הטלג
 כטר וס)0, כסר התשה הרי וכ7ק6מר ומע)ין ועוופוס,ין
 סוף ג0 ו)סי"( !פשור.  סעו% וסיס, פוסי, ס6ינוכייוו
 מקוכ ה"( הר"ס  סכי מה 3תמי)ה מק,ב טעהייןהה,כה
  טם)ס,  מפיין  יס ונס פסו) י6יע קממוט נמי וס,סגטר
 טכסר ר.מייוס ועיקר מיס וד6' הס 6"כ ק6מר גסנשמו6ס
 כ:"ויס ופיס  מיריס (י יין טלמ סכוי ממ י3ל )פסלוייגו
 בכ"פ ס" וטן ייתה נעום רבמלג ועי'כ  טלמימ, מייוריי
 ורססו, הש"כ פממי מס4 תקוי לצשיז פכטיר  רבר"סו33"י
 ר.ר5"ט. וכנמיס חמומ יש טאהטווה
 סעוטה סטומ: ורסקן 7)סון כתנ ע,יג גס"ק הס"ןאבל
  רט5יסור טמלג 5ס מרייין יין 3 יי,  בסבס כנר מי0ממוו
 ס)ימה נצדה )עטוח בתיר )6 ור,הש מי6, מו)יו ממוסהו6
 כר6ג"ד. וכפי' יסנמצ6) טף ופסק טנינממ, )6מר רק6)6

 36) )סיעור )מן)יס 6)6 5ינו דס)ג כחג יייה)כטוכחמי)ח
 3,ט גח3 )6 ו)כן נמ()יתב לע ט)מה מקוה ממנו )עמוח)6

 מיס ;עס6ן זהיינו רסקן ד06 כ' גסוף 6גן )רסקןט)ריך
  )עסוח )כמנשמ ורי"ם ובס)מה, )ימף )עוין ווק  עלפויס4 ק5י ה"ק 6)6 ס)יגי )6 שמע6) וי וח"ק הננקוה. גןגטר
 ל"ל ום4(  כסר פיוי ט"1  סס(ב ומב ט)ה, מסימממנו
 סנסעח כיון 3ו טו3יין  6ין לכסימימ ריפין וימר סלירכווסו
 !3נמ(נ" יחנן ט6 רס"י כח3 3 יט, וגסוכט כתהי4:מריה

 ע)יט. 6:קויץ 61"נ ט)ימהוהנוקוה
 ממגו פוסין 5ע וס4  וס3ו גע' נו6ה רש"י ודעתה[
 וכף  ומגליר ומכפור  ויברו בפ4  פוסלין ולי מעליןילו גמפו" וסון מי רם"י כעב ג ים, רבסהנ: בתמילממקיב
 נשהיר ע"כ % יפגי.פיתו  יין  יילווזי מס)ימין ה,ינוומע)ין
 3הגטוח המרוכי טני6 וק מקוה. מטס עוסין  6ין עימוריפוי
  מקוכ  שסין ט6ק מכו% 6)ו ים"י מד3רי טומויס. 3מהסוף
  06  יפילו  וכפר הם"י מורי רכסלנווה ירימ מ"מותסלג.
 וח"ק שננע6), 3דרי הר6ג"ד וכפ" ם)ימט משה מנעהססו
 פפ6 ו3 נו"ט נ קתז, גס3ח כת3 רס"י יה6 נ(ה עווטנמי
 ברר 5י  ס4 16 מי0 %יע מקוה ממנו עום'ן ס6'ן 7גרדכ)
 ו5יש נחחי%. מקוב ממס סוטין וט4 מסמע ט'פוסל
 ו3רי ייס  יבסוסמ סמההה רם"י רבוי %רם  מסומייי

בס"י
 ריז רס3ר סיוב היפילו לממלום -ס  ומפלמ  ומיעו

 ויית5 טרי"ם וטלנס5 5345 י" ו3סוגה מקומ, ש:ססוסין
 נקסיק. טגי טנויכי ע"י מ(יהמו וש"י  סוברי כיון מ"מומתי%.



הבית הוביעיהשעו תורת ,לר
 השדרתשולי

 )סני 63 מססה עומגי0 כמס פרק סוף המרדכי כתבו[
 מפומר ט6עו כס% פענ% נ6סכ מספיר6 מתריסרגנו
 וו6יה ס3י%, !כ טעיחב סמהכ רגנו וכורה ס6כ מ'וממ,יק
 סוס!ין 1)6 במקה: תע,יס ובנרו כס!נ וח:ן מקו6והממם,
 וג"ג גף, זגהופסרו ,מימר 1)יכ6 גס,ג !ט3ו) מוחר6!ת6
 מק61הח דמסכח כסהמ מפום תגיכס וכר"6 תמנ6%.כר"ג

 ע)ק:ס, ס6ו3ין זין ד6ין קמ"! וכ6 סהופסרו 6ייריכ:ג6תי
 סג) 6"6 כי 3ו מ,ר ו!גס,ף גחמי!חו כחיר סממ: רנוווג0
 מטני)ין 5ין ד6מרי' ועוז ככטלם, יגיע ס6ה )ש ב;ו,:כס!נ
 נג"י. וכו63ו ע"ככגיסין

 כמ"ם נתמ,וקח פ)יגי מניכ0 ור.ה'6 יבו"סונראה
 16 כנמככ ע"י כמכוג16 לק בחש י6 וברשה-.ר36"ו,
 כחיר )6 ורי"ט כר6ג"ו סגר תגיכס וכר"6 :פ)ו.ממ'!6
 מ"מ תס!י0, ס)ג וגעווו 0גר דח"ק ו6ע"פ כסנמוח6!6
 טמהה בי ויעח )כסנפטר. 6,6 עוטין 6ין ט!ינמ:מקיט
 ועוסין מיס כעיקר טוי ס!ג הדין ינק ו' ס" גהו"6 מקהס3יר
 6הח גגח גסרה גג) יגע סהט!ג 6פטר 6י נרש מק":מת:ו

 מטנייין ט6ין ושו יס!ג. גוש גין מ"סיק 16ורוכסכונסין
 ר6טו יסור 06 6ף נ""ע פומר  המסו ע)  יכס,ג ר")גכיסין,
 סיה6 )דקיק ו)ריך ר.ר"ס וכונח כיפכ. והסי3ימחחחיכן
 61( כמש נספך כו6 י6ו ,כסטרו וסמון מרוסק_:ס)ג

 16 מ0רה משב מסיקין וב פת,ס %1י עיהק. נוטוג)ין
  סבגוף מיס גנק)ח ים 06 וכן ס)ג. מ!י6כ !מקח:טסו)ה
 והזר סלימם מתסיי סרוכ יפייפ  סס מובל"ם  נמםעילב
 מעין מיפופ יטבטלג ע"כ רב* תגימם, ס:י%5הם
 גחוספח6 וכו6"י6 כמסמ? פססוח וכומסמע נסץ *פ%ולת"ק
 %נמ בם)ג כחוך יעכו! ומוחל גס ו:ר6ה כו', ס)געינו,י
  טש מ!שכ עויגה בני6 6)6 שו 1!6 מעיט. גרעי!6

 היין ילו פירכות  יומ5רו 5ע'ש  3כס  עו3לימ  לתקובוהמיה:
 נימ% ייפי4' 3כיפ"ם, דיוגל ופוו  3מלנ,  כולו גיגעבכלי
 כסר ס% ס6ין ככרע עייק 6ין מ"ת ענמו 3ט)ג טוגןו,ין
  תי0 נקוכ 6)יו כטשע 06 )וננק מקוה מתנו)עט,ת

 4:;מיס 3כרי ס% לב3ה? יץרכי  ליגסי רי"ס  לממ סיהר1:11 ס5וגי
 כסל זס)ג )תזור ין )6 סתמה ובה וע"כ  סס. לפ3ולסייכלו 3כדי ג1יוס מיס לססוך 16 מי0  סל  6הרח נוקוג:6לייס
 בטונ4ם י6ה סעשר תהמ "ור %5  סליתמ, )מקוה6"י!ו
 ריט וכיכ לעגי% ר6וי בש % רבסלג ריפירת%הר
 כל סמהו 4יש ורליי גשפך היי 05 5נל כשזיטעוטה
  ווסם ר.ני6 ג"ע שף  היוכי ו3בגבה 0הווה, ייתםבגוף
 ת13מם בו"5 כו3רי וסו3ריס תרוכי ור(ף סנמ5להו"ר
 כפר. כיויהץ5 יגל פ1ני, גייי תמש  מהוב י"סשריז

 )ם)ג מקח: %ם"ח )הק) נףה 6%ווט וינ6 לעניןז[
 משנו ד)6 ס)נ. כסעדיק כו 1)ע3ו) ככ)יסכמכ3י6ו

 מ!6מ % %) וכה"כ, סממה ה" סמר" ר' 6!6 כס"סכחיר נ~

 ררס מפווס כתכ וכוז"ס 3יוש. 4הכיי  סמתיי3הו"
 כ!ג 0ת!מו 6% קלקע ע"ג  סכנמיס  %ו מתי%כסיסלו
 6פי% כחילו וריףמ חי.עור וסלמג"0 והר6"ט ה3"י1מס"כ
 כ3ר 3נל"םכסי3י5ו

 נתלי
 צכשמומ רווק* סת"ע והם"ך

 ג'. *וס לפיליכמטי

 יעח פן צסמון יס ונפסר גכ)י0 6פ%ו ט% טגי16 06אבל
 יתשז  סססת פנו6ה ]6עש ובר%"י ווס"י מכש0כ,"6
 וכוגתו ר5פסר לעיל ות53ר ג3ר מבוי % ית"כ גפסרויפי*
  מו15. יהיריי ועת למהתיר ופש *סילו ולף'ת סיי"ם,יתהת
 1)בטנשה וריו"מ הטור הו6"ט כומג"ס זעח נס כס"ן1)פ"
 וט6 )קו!6 ע!שס )סשך וט ]ומשן גכ!ש. 6סי)וכסרי0
 כסנמ,ג ועה וג0 ס)ג[, 3עוו0 6סי)1 שחרין כנ"י)ס"
 סנטג"מ מרזכי וכף סמ61) רגוו  וכ"ד גג"י, וכת"סככי
 סטחירו והרגף6 מרן ועת גוכ ))רף וים טומני0, כמכסוף

 סמי" יר.ר יכר"ס כח"ב )יעח !היס ייס נ?6ב מה-.ו)גמרי.
  נססרו 6פי!1 גכ)י0 כגי6וס ו6ס כמיס )הסג0טבממירי
 בס% טסהו טון כו4: בנשייטב ר5ה ונר6כ 3ם6ו3ין,נפס*
 מסיוגכ המק%י0 ועח )כ6ן !סשן יט !מקוהמשן

 5סילו  סר(תסיכוה דס6וגל. ועוי גסרה, ג,ל?טהמסיכח:
 כרפת %סל  יס ו3דר3נן מזרנון, 6!6 5ינו%פוסליס
 )%ן. נ6ו מדסוח "ניס יגטנפטר ססונויסבר5םונימ
 ג:!יס בנעסיס קרמ מגוסי מקוה !עטוח ר.רו!י0וע"כ
 הח"כ י)זעח במקוה גחזך יסימוה ס!6  יבסניח)ויטס
 סהיך  יגיחס 5לי סותיב פ"י ובויי סי31יס תתמתפסוליס
 בבמסכב, לתקוכ יכנסו מטס :יגרי0 וכמים ג"ע,לתקח:
 ת3יח ןייינו עמי"ק0 מקו0 מן )כגי6ס ד)ריך  :ר6היכן

 לכוג~ין יי.ס  ס5ין 16 כנקוניס 3כ)י0זפוסס
 דמייסיי

 טת6
 סנעסה קורס נג"ן ויסס)ו געין  )ששרי0  מיס  עלשסיס

 סיס קוום 3חמי)ט 4?ממיך 3עיו סיוכין  3תים לבהלר*ז גהיי ב:מסככ  ייגויי י5נף'פ  כמפוסריס כי)נ מי מןמקוכ
 )ינ םה עע"כ נע" כעריס ס6הסש
 דקיהע )רי"ם במקוה סוס!ין 3כ)י סינ ינ") יפסוגגין )הכמי נין כמי0 בוי וסיג כח"ל. סכחנ ומה נו6:מ'הו
 יסויו סממה כף ד6סייו ]י6פסר כו6. ימיי6יפש"
 פוסי ד6ינו מוזב מ"מ 3ס!גועוג!ין

 מכמש ג": גורו י!6
  מכס פומין ר*ין  וילוגימ 5ויב סתכ"  רבור3יןווומק[,
  ט6וני0.  מסו0 ככו גורו 6% גחמי)טמשה
 כנרוק עיט 60ה ומ"1 ס!ג ס6ה ט"ו נו סש מקוהח[

 רו3 יט 06 ורק מ!טרפין, י6ק גר6כ כעריס, מיסוהט6ר
 לכם!יס. בוך עו!שכמריס
 16 כמריס, מי0 וכם6ר ממוכק וט"ו יוחק שט פ"1היו
 4?סחפק יס כמרש ור.ס6ל מסוכין ימיעוע סיג מיעועפהק:
 מיס )ג3י מ!טרפין מפוכק דמיעוט י6פסר כטה?, כהקוה06

 גיין פסון הו6 כגביוכש סמסרון תיס, לונ והווכמרי0
  ס5ינס כמי0 כע!ם כמסוין וכטיס ר.ס!ג ודין המקוכעמייח
 )פסו!. מ)טלסין ייין  ייססר ימשכפיקר

  וכסוירוי
06  

 ס6ק טס% )יחף טיתי% סנר6 יס 0% ט"י געסההבהקה:
 זרוכ וש)6 סמי0 עס מ)ר)6[ סנעסו ]16 ס6שב פסוןגו

 וכן משכיס, מישע חו ומכני נפסקה טמש ע"יבמשה
 )כסרש המסוכיס מ!טלסין טפי והמ!ג כטיע )גניכסדני0
 ))לף ושעי) כמי0 שקר ע"י נוהסיח כמקום פרוכ41ת)6
 מיבו כמלי0, לוג פימיו וגעי 61פסל פ%, 16 טיטמק)ח
 נה0 כלו3 סיכטיו וכעי כיון החולט גק 6סי)ו מעיין6ין

 גשרל ברז ו%פ%ע יהתי סת1ערפז סיע *1  נס!ג כ61 דנ6 ור.ססקכסרי0,



לההבית המיםשערתורת
 חאדרתשולי

 סס. דטוג)ין :ר5ה כמרין ורוג ס)ג ס6ין יט, טיט ס6יןעשרה
 הטיט, וכן 4ש!יס מ)טרף ספ סמיעוט ס!מו:י זהט[
 ו6י:ס החערונח :יכר דה6 כרוכ 3יטין מזין 1? י6ין:ר6ה
 זש6 :ר6ה 6,6 ככו~. רוגה מסום הטע0 6ין וגןגט!י0.
 נר6ה וגן כמיס, דינ0 הס)מה לע:ין מסי:י. !ושהמ?)גה
 ו6מי 6 כג,מו3מיס

 6י:ו )רגיעיח מקוה )מי המס)י0 כ,
 6פי). ופוה 6י ה:ווק טיט "י!ימ6 מ6י !מעוטימס!יס
 והיינו ס6ה, ו:חן ס6ה נען )שין ומסיק :מי,,וגיעיח
 3ס"ן ומ"מ סן'נמ:, כמקוה !גט, תסוג? 6י:הורג'עיח

 !מקוה מ)טרף ו6י !נמ' פסוט היה כ:7וק טיטד!מעוטי
 :געו ומיעוט רי3 ומטעס נ6מר ו6ס !רכיעית, נמימ)טרפין

 הסי3וח 3ין ,מ!ק סגר6 יס ספ,ר טיט !נ3י נס 6"כגכ
 ז)ע:ין מוכרמ 6י:ו כ"( ]מיהו ר3,עיח !גין גךו!הדמקוה
 כיכיעיח, ?3יטו) מסינות )נכי הוי ס,מיס מ"ס ס"ין כ!גיטי)
 . ה6'[ גסער 13י תם":ועיי
 ה:יוק, 3טיט טטו3!ין כמו ע!מו ג:): יטונ!ין נראהי[

 :ר6ה ועוי ס0. טו3!ין ה": הס,ע.ר ומע)ה דמס!יסוכמו
 ט:,טרך ת)6:ו )6 ע,יה0 המיס סי!ופו 3עי דגטיעד6ע"נ
 המיס. ט!יהס טי!ו"ו גס!ננס
 גספופרח ותילקיס מיומוח 3:ומ6 מי:חיס ט!ג כיפיהיו
 3תיספח6 וכדח:ן )סעור  ומנטרפין ס0 טי3!ין !תקי??:ון
 .כי'. ומס1ק עייג?מג.6
 וג! ע,מו גספ סטיג)יס מפורס (ה יין מ,":ו )6ואמנם
 גמיס. הטגי!ה 6גן מ"ס נסיעור סיע!ה הו" ס!מד:ומה

 ם)ימה מקיה ע,סין י6ין ס6מרו כר"כו:י0 )סיטח]וכ"(
 ס!ימה 3מקי? סטיג!,ן כ5ס סממה ו?ף )הח"? 6נ!מס,:,
 גמיעוט[. טינייןה":
 מיס סיס כן המיס, ען והט'ט המ)נ ר3ו י6פ'!ו :ר6העוד
 מכן! ד')6 ,ר6ה רגה 06 סגטיע 6)6 כ:ר, ס"יכ"6

 ו6ינו מ)יוו הו" 06 36! ממנו. סית? 6'ן ו?פרהכסרוח
 ע"ג 1ף והם!נ ה1ו מן טיט כ,? כסר. המיס געיקרמחערג
  רייו 6מוו, ש,ג )שן מיס ווק נטיט, עו3)ין  7"יןורין
 3מי0 כטוג) והוי והטיט המי0 סמטור3ין המי0תכו:ח
 מגסיר. 61ינו מי:י 6י:ו כטיט 6ח סמכ0? ס!ג6גן
 ועו)ה מינור ?יי 06 מקו6ות ג' ג.ן ה:חין 3ס!: !עייןיש

 :טהר ו6ס ?סקה יו זיס 6מרי' 6 י(, וג:יה מקו6וח,עירי3
 פסו, מקיה מ'3ור ,ע:ין ורק ו6פסר כו!ו. :טי.למק!תו
 !מנר 6נ) !מקוה, כטמ6יס הסקח מ7ין הוי י4? מ?:')כסר
 מי0. כעיקר י6י:ו כיון 4נר מועין ד6י:ו "ססר מ0לי0ג'
 ,ר.סן'ס הסק? ומועי! דמסנמנ )ך'3 פ"ג ס?ויח ר"סועי,

 יהו"ס :6מר ו6סי!ו הטיט. ,זין נס )מו:ו ומ(ההסיעור,
 סגרחו פ'מ ממ3רי0. וכ"כ גס!ג וטוג,ין סגר הח"הכס"

 67פי!1 ו:ר6ה מט!יס ס,ג מיעיט יה6 הר6סו:י0 !כ,עו:ווח
 הס!ג 6ין 6"כ הטיעור )הס!יס מי3ור 6ין ו6י כ)ו נקהס!ג

 מיטר זהוי וש'כ גגשה. כ,-י רק 6)6 )מיס מנטרףט3ני
 הטקה סע"י מסרוח 3' ה": ו6"כ מ"ס, סיעור )הס!י60פי!י
 גט:יה0. ס:עיר סיה6מחגרס
 3טיט מטכי!ין ו6ין 3מי0 מט3י)ין ר6"6 מ"י פ"ביא[
 צ6 נירוף ד!ע:,ן :ר6ה כו', ונטיט 3מיס 6ומר ק:יסעף

 במיס, מטגי!ק ר"6 וק6מר חסו מ)טרף. ו!ן"ה:מ)קו
 06 ינ"צקו הטיש עס 6)6 מקה? טיעור ס6ין 6ע,יוהיי:ו
 3הס, נמג!ין ו6ין 5ילוף עויה י!ר"5 ע!מו, גטיטשנ)ין
 ו)ג6ורה ע)מס, גהס 6פעו טו3!ין שן !"יס המיס 06ו!ה,י
  ולפ"י1 (, מעגה פ" וכ)קמן מקימין, המיס 6ס 7י)ינינל6ה
 מפגילין  מיס קרנמ וומוס ורק מיס כעיקר הטיט 6ין !ר"ינס

 (ב כצ 6גן טגי!ה. )ו ע!תה )6 )מיס הטוגן קוס ו6ס3ה0,
 ול5 וסו3ל, הר1פה על  עומו ידס 5יך לר"י ו6"כתמוה,
 )מי0. גימ מו!1ין סרג)מ ועו)6 ס)מו !הג3יה סילטרךסמע:ו
 הטטי בסער יכמ"ס !מטה, כטו3!, 6יס 3ין !מ!ק יסו6מנס
 מטע0 06 ושן ה3יח, מטמרח נס0 כמיס מקומין3דין
 פ"(. סוף )קמן כוח:ן העגה טיט 6פי)ו 6"כ מקוימין,המ,ס
 מק7שין מטעס ווק6 מ"מ ,ירוף צע:ין  כמי0 ךחטי3ד"ע"פ ביהי  רקעסים ה:לוק נטיט ת:6 יהכ6 ומיה, 6ין (הונ0

 06 טוגצי0 כעגה כטיט ז6פי)ו ת:י ו)קמן 3יה,טונ)ין
 ור"י רר'י  פ4נח5 ח:י צ6 67מ6י ,"ע וכן מקדימין.המי0
 ירך 6ו)ס המיס, קומו וין עיקר הו6  יסס פ"1  סוףלקוע
 תנ6 זר.כ6 יכיון חמיו, הימיייס ועת טונה י6יןהחנ6
 סמין קומו, 6דין ופ!יג !סיעור משרף דהטיט ומווה!ו"6
  טטיך נר6ה 6ין 36ן כהצגה. סס ו0חס והכ6 6מתניחין))(מן
 לה יגריפ טיט  זה6 מקומין,  זמיס וין הנריס גטיטלומר
  חורריס  נוגיבל  סרס היסילו בתוכו, 5מלתלין  וימיסמ5ו,
 ה3ש גר"ט גךק פ"ט י)קמן ועוי הטוג!, ומקיפיןהמי0

 יסבל? וי5"כ בעיט הט3עת סרמה 5פילו רמ3ו5רטיורה, ה?ט3ילי טוסת טיט סל 3ל3ייי  סותו:י טגעחתיססח6
 רקוע היום מטיס יגרע יע3 נריי  טופת וטקטיירכ.
 ממ4)יס ור.מיס מנוע 6י:ו הטיט קוס ו6פי)ו ומ3ו6ר!מיס,
 הטופמ סטיט 6ו נמיס, טונ) ו:נ65 1ד מכ) הטגעתומקיפין
 טוג)יס ע"ג )פין והמים גמיס וכטמ)מ,מ כ:רוק טיטכוין
 3טיט דטו3!ין דמה נר6ה וע"כ 3טש. 7טונ)י0 מסוסנו

 קומו מוין ו)6ו הו6, 3טיט סיס טכיצה זין מעיקרה:ירוק
 ו6פי)ו כמיס מטי3 גגיו ע) ,פין המי0 ז6ס ":יי:ו,המיס,
 טגי)ה, 4 ע)תה ע"נ מיס 6ת6 ו6מ"כ 3עש הטו3נק7ס
 5סיש ג,!ר )ע רפיט )וסיני לבגימ  מללס? רהו5ו6פסר
 5"כ 5ל5 3ו, לסביל לרין  כמיס תטיב יייו מ"מטמלטרף
 ויסטר רמץ5. כמי"זיו יוסר מסיב ר5( סף'ג, המימ!סיס

 ור"6 נר6ה. 61י:ו טבי~, לרין  לפיס מיס הלריכורמורב:ן
 עוצק ו6י:ו כצי, ט3ילס יין 3ו 6ין הנירוק ועיט סכרדפ!ינ
 טו3)ק ו6ין גמיס, רק וטונ!ין ור.ס!מה י!ירוף רק6!6
 וס") רפ"( ,קמן הס,ג ]וגוין ע"ג. המי0 !פין 6פי)ו3טיט
 ע" גו, טו3צין 6ין 36) עו)ה ))ירוף סרק ר6"ו:י0!הרנה
 ו5ת"כ 3ייי כטו3ל  כטקדס רק 5פטר ולפי"1 1  לפיל.  טכ'מה
 ו6מ"כ הטיט ס"נ  ימיס קרנמ י3ל ר"י, סלי: מימ3יו
 ד)קנק ר.עגה כטיט המיס מקימו גרע !6 ג!י 6ו 6ו0טגן
  מוסף י'"? )ד'מ  לטיפור, עי)ה העיט והכ6 ו6שיפפ"(.
 יין כ)ן ד6ין נר6ה מיהו  )מי0, מ)טרף טפי והעיט3מיס
 עס היטב ומחעו3ג )מ זהו6 הנירוק נטיט מקומיןהמי0
 המטה רניי ע"י סנטסי0 הע3ה )טיט דומה ו6י:וכמי0,
 גמי  מוקף  הטו3) 1:מ61 מסכיכ, מטפמיס ה?מיטכגומ6,
 הוי ור.כן כ,ה (ט ו:3)ס נ3)) הכ) ה:ירוק טיט 36)ר.מק,ה.



הבית הרניעיהשערתורתלו
%ס(  מקוה מעליז, ולא פוסלין כיצד החמיץ, שלא עד והתמד שלקות " מי כבשין, מי טהורים, ע,ס וי : 
 בשלשת ופסול מעלהו לא לתוכו קרטוב מהם ונפל קרטוב פחות סאה ארבעים בו שיש ס['ו'. נ[ער%
 והשלימוהו גשמים עליו ירדו אם אבל המקוה, את להשלים מצטרפין אין הכי אפילו אותן ניל ש':( פוסלין שאין אע"פ חסר, למקוה שנפלו שאובין מים לוגין משלשת דפחות למדנו מכאן לדגין, )'. ע-כנצ(
 שיצא עד להכשר חוזר שאינו לוגין שלשת בו בשנפלו כן שאין מה כשר, סאה לארבעים י!עסי!. : נ-ימן(
%נה(  ם(. למטה שיתבאר כמו ועוד במלואו ממנד י! : 

זנויקס.

 המיםכית
 מגדולי ויש לטקוה. פסולין שהשאובין שאובין, יהא מב( ]שלאן הוא שאמרו, סאה מ, : הרביעיהשער
 כולו שפוסל מי ויש אדם, ידי על נשאכו שלא כל סושרים, מדברי אלא השאנבין פסול שאיז שאטרוהמורים
 יש כולו אם שאוב, אינו ספק שאוב ספק מקוה ולפי' מ:(, תורה דבר כשר שאיב מיעוטו אבל תורה, דברשאוב
 להקל. ם"( דבריהם ספק שכל טהור ספיקו במיעוטו אבל מ7(. לפסוללחהם

 האדרתשולי

 המיס ו3ט!יס טיט, 3כ,) הוי כמטפמיס המיס ו6פי!1טיט,
 ט'ט, "!" מיס (? ו".ן מסגיג מטפמיס כס?מיס גסמ?:י, )" ע,:1 3ט'ט טי3)ין 7",ן לוין ו6ס כטיע, )גנ.?מטפמיס
 ע"ג ?מ'ס ,פין "פ.)ו וטיט ט3י!? ו,ן ס"ין כיין ,ו"6..!כן
 ?ע3?, נט,ט גמי קימ. דין מה:י י!" טוגן'ן 6ין?טיט

 ו?כ"
:מ1"

 ט'ט דסס "יחס מקיס,ן מים ג!ן ו"ין 3טיט סטיג!
 3לס טו3)ין ש,ג )פין המיס 6ס ו,ר"י כמטפמיס, המיסע)
 מיס. כיעיקל סדינס גטיט ט3י!למרין
 רפרכ "י ?"ן ?:רוק ט.ט !מעוטי א כב, זבחיםיבן
 3 יט, וגסי;? כס ג(גמ.ס 31חוס' כ"ן גף'ס כ.'. ממ:וסות?

 7"רה סיע,ר ;מי היי:ו 7נמו:י' ח:"י כ:י כ! 7סיעוומ3ו6ו
 מק,? )עסית "3) מ?:י )סיטיר ,כ,טןף ורק וסיחהסומ?
 מ,טוף כ:רוק ס'ט סס גסיכל רס"י יכמ"ס עוסין "יןס!ימ?
 3מקיכ רהט.3! וקוס"י טני!?, !ו ע)חל ג6 3ו.?טו3)
 יסיעור !ומר )ריך ו)"י"( טני!ה, !1 ע)ח? )" טיטס;ו!ה

 ס!ימ? מקו? עסו "0 טיט וכ,י נסות? סימ? יפרי(?
 )") ו6"כ מט,ט. ט,ל מקוה 7?וי טס טו3)ין "'ןמ:ס
 רק )ס!ימכ 4?!טרף ר6יי ר6י:1 ע)מו כטיט ע) ק6י (?רסיע,ר

 (? 6ין סיח? ?,6 "ין "ס 6כ! וסיחי, סומלכס?3?:?
 גמיס גטיכ:סו 1"ע"פ יסיעהק מ!טרף ו"':ו ה:רוק טיט3כ:ן
 כמקו? מ"מ ?עסר ;מ מ3ט! המ,ס ירוג מ?ס סיח??פוה
 "פי!ו יחוד"ר. 3רס"י 36) ?:ר,ק, טיט כי)כ וכויפסו)ה
 מתמע כו' 3?מ? מסחייח ס:פס!ו מיס ימי)ין ?6ס?גי"ו
 ו,? יסוח? סומכ יפר? הסיטור ק6נ1ר המיס כןי3סיעיר

חנמ"
 ו"ס גו:חס )פרס 1".ן כ.י. ?:רוק טיט כ.)ל ך6"כ

 3כ,, כטיט ?וי ?מקיה מן סוחי פר? וע7יין ?ט'טמע,י3יס
 נסותכן טומ? פרה "ין ?עירו3 "מו 6ס 36! כ:ווק,טיט

 סוגו יוו6י 6י:ו ו(? ע3, 7כו6 הנלוק טיט מכ)) הטיטי!"
 המיס 7"ס כטש נעו3י ו)6 וימיס ?טיט 3;שח ח)יי(ה

 עויין מ"מ מ6יו ענ 6"י!ו טיט מיעוט מכס ו:פ)מרוגיס
 נרוק "פי)י והטיט מועטין ?מיס ו6ס וסוחכ סומה"וה
 סמחערנ קו7ס (ה 7טיעוי ו:ר,כ חסחכ, )6 7פרי6פסר
 מיס כ;! הוי 3מ,)ין וכחס )ח!ק החוס' וטו:ח ק6י,הטיט
 מיס. סס מ?ס :3ט! ון5 נסס טוג),ן ~סרמו 6פי)וו)כן
 )טנו, )עגין מיס הוי !" ומיס עפר עירונ וה61 גסיט6נ)

 סוה?. כפו? 06 רק ע"ג ,פין נמיס ?!ן מן כס?ס3?ס
 סוחכ סהפרה "עי'פ רן וטיט מיס נף'ס נו סיס מקו?.!פי"(
 3מיס ו:ומומ ע3 היה ע!מי י?טיט ר6פסר סס ייג!ין"ין
 ממ:,. סוח? ספר? ע)מו ?טיט ר"ו 6"כ 6!" מ1רפ'ןו"ין
 נרוק ,:עסי מיס 13 ס:ספך כעג? טיט י:" חימ" ;"אבל
 :רוק, ?ו" :פי!תו סגסעה ;יון סמ!טרף וד"י נמקי?1:ס!
 6'ן רן :עס? כמק.: מי ומהמח ע3 3ע,וו 3:פ) גס""כ

 )ימר ו,רין כו". ?עג? ט,ט 3כ!) סעויין ס:סנורסגך"
 :פי)? )"מר 6סי!ו ?ו" וסוח? סימכ פר? "יןיסיעור

ו;ס?.,"
 טי3)ין ו6ין ?מקו? )סיעור מ,טרף י6'ן ל,ן נון

 טיט 3ג!ן כ,י גו ס:תער3ו 7?נויס 6)" ספיר נ,,טרף:.ך.ק ו:עסכ ו:ימומ כס:תעו3 "ג! ש,ג. 1"י0 כס?מיס 6פי!יסס
 כמיס כמקוכ ס;ן עד ע3? טיט ?יה י"ס מיס, מ;))וי,"!
 מ'ס מ"ס סיס 6ע"" טיט, ו:עסיס מ'ס ס0 מ?ס 3ט!ע3יס
 6ין ו6י ג3"י ?ונ" כמרדכי מסכ' כוו:ח ו(?ו ?טיט,3!י
 ט3י)? טיטוי מר,3יס מיס סיט "ע"פ וסית? סימלפר?
 6"; ממ:י, סימ? כפרה ו6ין עגי סיטיט ;,ון כט,ט)3ך
 3!י ,3ן מיס סיעור סיס 6ש'פ והיי:ו גמווס ינסככי"!
 מכן כ!ן סיחכ הפר? ו6ין ?טיט ס:פ! כען מ"מ?טיט
 ו)יגס?. ,ט'ט ודמי 'מיס מכ,, י61וכמקוה

 המעשרות[ וויז ברכה לדין וכן מקוה לענין התמד)דין

 כסוגיוח מהוך :ו6? החמו עסייח ,ורח כף. והתמדא[

 מריפוח 3מיס, כסמליס סריה סש,י "( "ופ:יס, 3ג'7?ו"
 ומק3)יס ח,ססיס ס?מיס עד כמיס יין טטס :ות:תיוסמריס

 ס)6 6ע"פ ?תמין קרוי וא: ור.ר"וי, ה:כון ?יין טעס6ח
 :ותן מ(ק, טגסמריס המריפות וכס"ין מיומו. מכזי:חר3?
 כממין. )6 מסו3 י(ה גרונה (? יטעס 3מיס, ק?"טעס
 כס)ייס 3מיס סרייה מהון 6ו!ס ת.ססיס, המיס ס6יןג(

 עס נמתמ(גיס והס 3חוכס, כ6)ור כיין 6ת .מחוכסמו,י6,ס
 הכ) )וגרי ו' ו6ח6 ג' רמ6 י6ס 6 !1 33"3 ימ3ו"רהמיס.
 ע) מד היק, סן כ6מיתי י.מי(וג ט(הו גיון ממס, ייןכוי

 ד:פק 7מ6י סכירי 5כמיס וס)נ6, ת)ת" רק וכסי,"מ)ח".
 ו6יר63 ממר6, 6י:ו ו)כן כ6נניסק מי(יג סיעור הוי ו!":פק
 67ין )הו סגיל5 ו"מויס כר16י. כסיעור )מ(ג טן6 כ)מגלע



לזןץבצירצ המיםשערתורת
 חאדרתשולי

 וינ6 ע6, והיין נט6רו ר.מיס ק 6)6 ב:כ:ס כ) )61חוון
 ס:חן, מיור. כיי י)5 67ס ס0 ומנ61ר כמחוג. סישרכוי
 קעה6 יק, טע0 קנת סים ו6ע"פ כ!ן, :תה!ף ס,6 )זגררג)יס
 וננקכ)י0 גנמס, היק מריפות :כ:ס החסיסה יע"י סונרי0יים ח:6י0, נמ)קו מוחו, גוי 1מ61 וגר.המין הי6.כע)ע6
 ג' רמ6 סן6 כן מו)קיס ויס כיק. ויי:ס ט6מיחי, טייןעע0
 טע0 נוקו0 מכ, כממין, !6 י6פי)ו סונריס ויס ו,.ו:"ק
 3פסמיס רם"י נע" וכו'. מעמרוח )שין פיו5, כוי סגמיסהיין
 מזתו, כיי מ61 ו6פי)ו !עסר 3ר.מנמן סמייגי0 וה6 טפ" כמנ

 )ס5ר המיס ומן גמיס, מעוו3 סמריס ס) סהיץ )פיטעעס
 ד:כ:ס 6 כה גמו!ין הימ3"ן מפירום :ר6ה וכןנםמרש.
 5פטר 6גי 13י, )פ"מ הר3ט וים ר.מי0. נחון ייןמממוח
 ו") ר,ו:0 6)6 והיין, המי0 )ממסות ק6מרי 17ק6ין16

 עען. %ריך גטעמ6, 6,6 ז6ינו טיק)הר,פוח
 סוגיח הכ" 3הש כו', החמיץ שלא עד והתמדב[

 )4מק:6 חקסי ס)6 )זקיק ז,ריך וסייס 3 ככ נמו!יןכגמוו
 ד6ין י4טירוס,מי וט:תו, ע"כ. דבחס טעמי )פיזיוס!מי
 ד6גחי המקוט )וין טעס, ג:וחן 7ת)י6 כמעסוות וין)ומות
 ממר. ומקוה המס:ט ע) גמו)ין מקסט מ6י כן ו6ס מי6,הוי

 טעס )ו סיס דמוט מייג, מעסר ד!ע:ין סו3ר יר"יסמ61:ו
 וס!6 מעמר, 3כסף גיקמ סיה6 פיר6 מפו3 6י:ו עדייןחן

 11 6ין מקו0 ומכ, ס!קוח. גמי כומ,י:ו במקוכ,יפסו)
 ס:וח:י0 ר.סמרי0 16 זר.מרנ:י0 ס6:י וחמי כך, כ!קוסיט
 תק:חי חהו גמור, )יין 5וחס כופכי0 כמי0טעס

 יין ס)
 יק, הכן ונעסט מיס, עס עירוכ 3!י )מחיה ר6וי ס6,:ומי

 משו י"היה י3ל תלת, כל מר יר,וה ג?יותו כם:חןוווק6
 )ע:ין ו6פי)ו קהט, טענמ ו6ייג6 למע)יוח6, עעס נוחן6י:ו

 הגמר6 הקסה כך ומטוס !מייג, טעס מסונ 6יןמעסרות
 טעס ספי יוי הממץ 3)6 ו6פי!ו ס"מ ר"י, יממיי3מט6
 כן ו06 גוע,י6,  יין ויו6 מיכרמ כן 5ס 3מעטולח,  ותייגיק
 יפסול. ול6 גיקהיה6
 מגו6ו גו/ רמ6 ע"6 דכו)י וג6 6מו ב צו ב"בג[

 י:פק ו:מ)קו טוי, ח,ת ע) מן מי,וג ס! סיעור עלמ6ר,כו)י
 המי6, פ3י וגט) )"ק פ)נ6 סוגרי0 ימכמיס ופ)ג6,ח)ת6

 ממר6, פפ6 רק יו61 היט 6ו)ו מיהו :פק, כואו)%רי0
 טחוס' סכחכו ו)פחמ )מי6. ו3טי)י מויו כוי 6חריסגס

 מר ריהעוץית  רליהריס ימלי  מעליי, המרן ייי  יה?ין% 5פילי יר3יט ויתו תלם5 הנרמו ימתמר רד,מ 6 כהגהו)ין
 מע)י6. ממר6 כיי ההמין )6 5פו4 ילזי,על
 מכנרס מתו לסההזין מכליתוס ף, תהיק יפי יהפןכי%  ו6מ:ס לווף, קטה מה י"כ מהלויה, רמהתמין ר'ו מותי5 כי  רבתולין עיון, לריך כו', פליגי מי  מרתי מכןי וגיוחרשם,
 טיט יפסוט )ומר %1ין ממו6. טוי ממוחו יותר  סכיוג!

 גץ !מ)ק פקוס 6ץ טן 05 מועע, הממץ ו%06גמו5
 מוחה מכדי יהער מ1ריכי מכמיס י05 כ!ג הוסיף )!6טוסיף
 מיי. היי ,6 יר.ממק סכריע"כ

 מוחו יגכוי יריך לי  רימיי הנקט, 5כ, ו"טוברשב"ם
 )מיקה גמטממין 16קמ6 ו": וה6 כוו:ש, 11"פ פ!יגק)6
 מכוי יוחר ;יג5 כעי רש ג0 טממין 7כסן6 5פטר גן061

 ו6פי!ו 6רנעה, סוכ6 כעי !ר"י 7ג0 גחג:ו ו!קנקמוחו.
 דמפורס חמוט, וה ג0 קפריך, טס גמו)ין זר,ש 67)יג5:פרם
 וניס מי:יכ וווק6 )עסה היי3 מומר6 מטעס 7רק3תו)ין
 דכן סונר ר"י גס הגפן פרי טו6 )נרגח 6גן ממק"6,ו)6

 זהקסה ו:ר6ה הג"ן. פרי כור6 ע)יו מ3רגין "ין  כוסיףסלי
 כס)6 6פי)ו טזין מעינך מחייג ור"י יסנר הס"ן ועח,פי

 ו6מר ס0 גמו)ין רכ6 ונרי מפרס והו6 ו6פסרהתמין.
 יגסנוח התמין גס)6 פ!ינ 7ו"י וסנר כרינ":מח:יתין
 ע"ס. פ0,הס"ן
 ו!ש6 !הנ1עוח 6ין כר, מדתו מכוי וניוחר גגנר5,שם

 וח:ן ו"ין קממיעו, ומטהר מומד5 מסו0 :מיךחכמי0
 גומקו0 פ!יו מפלום מדחו מכרי ט"תל )רוו פ"הנמצסווח

 הוין, טו6 ר,חו7"ט וכנמ,ס הכ6, ק6מרי רגנן ו6פי64מר
 סטקסה כרמג"ן ו5יחי "וכ ק5מוי, טוין 7מעיקרומנו6ר
 ):מוס י6י ותח וו,קוסיט

 הומר"
 יוז6 ף ומעמרוח ימחניחין יסיפ6 )טיטחו והרמ3"ןממינני. נמי טוי מיחו גגזי 6פ,)ו

 בתוו,מיו.  סס עייןהי6
 ד6'ן גת3 3יסג"ם ג)ו0, ע6 חלח6 61ח6 תיח6 ימ6שם
 טיו 06 מקה: !פ:ין כטעמי0 נ' )ין ז:פ"מ ו:ר6הדוסי, טו6 פ)נ6 היין נק נפיק 61":  מותו, כד' מ,6 ון6הו6י, )וגל רג)'ס ד6ין מסו0 י61, והחן  נס6רו רערס סמן,ומר
 ז6"י!ו ו:ר6ט ממיעור6. ומטר ג,)%וס ס6וניס 4גיסג'

  לימרים. טבן  הרימ כ"כ :פק6 ו)6 5!6 מסטו, נסיק)רג:ן
  גמו!ין ה?יס' צוכ?3ו ייס"? המלכ, כרין הי רלריג"יווהימ
 היריס4מ נטס טר"ס סכת3 כנמ 3מקוכ :יח1  יי6י"ט י3ל תלת, על תר גרמי רוק4 רי3"ג נוורנו  ל3ן ר3יין יכי
 מדחו 3כ7י ו5פי)ו !טו סכיר6 נמי "ו)ין ו!רמג"ן3ססהיס דלש"י ר5פטר כהגגו י 5ות ולעיל במיוי. טעמיס ייתןו6ין
 ע,ש. יק, מקנחיו)6
 מתיי3  וו"י )יה נהצמע 6": 5י, נחווהט ב כה חוליןד[

 ת,ח6 ונפק ג' 3ומי  ויפילו לשמצ בצק?, ריוויהמין רלי סשי  רמהניתין  כומומ ט', הלוי 3הןםמריורייסי
 הוי וג,ה היי:ו המהמו. החזד"ט 'וכנהיס ר.ממין כסן66פי!ו כוי יממר" מיירי. )6 גמ,כ 5רגעט זכ:פק 61ע"פופ!גי,
 דמח:יתין ת)ח6 נ6ת6 ת)חי כרמ6 5פייו פי6 הוייגטממין ירי:י מה וגן ר~ף'יי, % וגוה יפסיט6 מע!י6ממר6
 5פי,ו פי6, !עעוחו הממין דנעי וכיון ושו, קת:י,סחמ5
 ס3רח וכ"ה ג' כ6וח !יי! יכמ"ם המר6, טוי מיחוגכוי
 מהייכ, מן5ורייח6 ומה1ה פ)ג6 י6ת6 ס"מ מוחו, 3כיי6פש מפמי יפ:ין ר"י מדנוממיר תפהו ומקסי ג3"ג.הנמו5
 והחנו מתלהזה,  רבר.המין ר": ונמתרן טממין. )6ו6פי,ו
 )ומר מקוס 6ין טתמין נעי 06 וט6 ג', ו5ח6 ג'כרמ6
 ועור ' לציל. וכמ'ש ממרתו ביותר סלת  צס סיכיסנלעוך
 ס"ן כן 06 ופ)ג6, ת!ח6 ו6ת6 וגע' כ6מליס י"'61'
 התמין, גטן6 6סעו כן ו06 ח)ת6, ע) מי והוי 6ח6זכוו6
  טוין מעיקר זכהממץ סגל וייי  טמחמד. כתוי"טוכיהם
 יוהשיה ומס:יתין פוסל. ווגו וויסת כפרי טמיי ר:תטגתיי,
 )גמרי, פטור  ר.חמין וימלי כיי, רפירי יעןמ רניהמיןקיי
 )יקמ ו5ין מי5, הוי ופ4י חלה5 6ח6 51"י)1 מו6,דריי
 ונפק יג' רוק י לי רכ"ב כרכון יווי ר  ספיר ו!פ"וופוס).



הבית הרביעיהשערתורתלח
 "אדרתשולי

 ולגנן זר"י 5!יג6 גמ)קו סס ימכתיס ו5מרי0 פיר6, ?ויד
 פ:יגי. !6 ?ממיןי3)6
 הממין כסן6 מדחו גכרי דוק6 )חר1ן ד6פיי גפום "יןאבל
 הוי כממין !6 6פי!ו ופ!ג5 ח!ח6 גו6ח5 36) מי",?וי
 הו") )6 כן ד06 המקסכ, וכסכרת דנ"3, וכ6מייספיר6
 וק 7ו"י כס"ו מסגרח ,נטיחגחו1ן

 ממומר"
 !עסר, ממ,י3

 53ח6 מח:יחין ,6וקמי נריך היה 5,6 כממין, כמן6ו6סי)ו
 ממ,יקח, וגהממין ומי:קט המקטן. כס"ן וונ6ח)ח",
 מסיס ויטע0, ?.י, מי" :מ' ופ:ג" ח,ח" דג"ח6מ.גוק
 סחמ6 דנוח:יחין דכיון דעחיך הס!ק6 סגרח )5:חדנקע
 והמ?ו"ם מי6. הוי הממין !6 5ס ה"ופ:יס וגכן מטמעקח:י
 גמעסר ממי.3 יו"י מזחו, 3כדי )מחניחין ז!וקמ5 הק:?("!

 מומרןמ4"'ס
 דסחמ6 3ר3רי נחיימ3 וככר י61. !?ק! ו?כי

 ה,י מיחו מכוי 3יותר י6פי!ו מסמע מ.!ק, ד!6דמח:'ח'ן
 וטום!, ניקמ 6ינו :מי תס?תמין כן ד6ס סס כחיי ומימי6.
 )ס"ד ו6פי!ו מ6וד, חמיה ר"י. ממייג מדו3:ן ממומר6זרק

 גר.יו6 6פי)ו וד6. פיר5 הוי ינכממין !מ: סגיר6י?מקמן
 כתי6. ?וי כממין 7)" 7"מיי:ן ה" ע) וקיס.חי ג', י:סיקג'

 סס. עיין (",, המהום", !?נהח ?סכיס ססוגג"3
 וקח:י י6מ? פירם רם"' כוי. מממין ?י? ט3קי? "י אכו

 מעיח ימ(רו )קתו י6פי,1 ומסמע ניקמ, ד"ימג:חךחין
 פיר6 כספק כ,, מטוג ו5י:ו כמו!ין, התמז וי5כ!)מק,מ?
 6ח ו"וסן ו6מה ומסמע )יממין. ססופו ט5סמו6עי,פ
 ימ(וח6 כיון 4?כסיר, 6ין ספ.ק" ומ:וס קמה, ,"המקי?
ועעמ"

 פיר6 !היות עחיד 5ין טוג גמקוה גס:פ, וג0 מי",
 מסהממין זחמד 67פטר כתכ:ו ]ו!קמן דיפס.), )ונש ס3ו6ים

 ועיקר גרמג"ן גפירוס וכי,ה כמיס[. הוי )מקיה ?זיןמעיקי
 וממיווסי מי.לם3"6 וכ"נ ניקמ, ""'נו מ? ע! ?י6הקום.?
 וד"ה 6מר, רג6 ו"ה רם"י סכת3 ממ? !דייק ]ויטהר"ן.
 ונווכמ ז:ר6כ ק"מר[. מקה: )ע:ין י5פי,ו ד;ר6?ריו"מ,
 וטחיק 3מעמר ,?ממין ועחיו זין ל": דה(כיר מ?6 (ה)?ס
 מקה: ו!ע:ין וש'כ המקוה, פיסן ז6י:ו 3(מ:ו כ:?.גמדין
 :קק"5'ן

 )פרס :יימ )6 7למ6 ו"? ?חוס' 5כ) גכך. מי:?
 ווך6י קח:י, !כחמי,ה ימת:יתין מסוס מעסי, גכסף5:יקמ
 מכמ המקוה יפס! ו)6 פירמי ו,כן ס"יק6, מטעס :יקחד5'ן

 6י:ו ו)פיכך מ(יח6, גחר ך6(ין הו6 רי3": ומס:יספיק5.
 ופיר6 הו6ין מי6 ומ(וח6 ו5ע"ג כרגנן ור": ו".סן,ניקח
 מעמר ו!ע:ין ק5מר )ריג"נ 5פי4 דר": )מימר ו!יכ6?וי.

 )קיתר.. מהגי י)6 מוכח מחניתין ד?6 תפיס, י)הומר5גסקמ?
 סופו ו6פי)ו רס"י פירום !יה נר6? )5 גמיוומיווהרמב"ן
 )ר.טח:יח סופו 3ם6ין רק מ(ית6 3תר ריג": ד6(י!מ,")ו )6 וע"כ !ריג":, מי6 הוי הממין )6 סעח? כיין,?המץ
 וו53 פ" ו!כן מ(ות6. גחר :י() ו)ריג"נ )וון ""טי 5יי? וככנון מעסר, ק:ה )מפרע הו3ר ג::חנ4: 6ף כן 05ניקמ, כוי כן מחחי)כ הוי ו6)ו !התלרן, טעחי7 גחמן 5נ)ממ:ה,

 יפ,וגח5 וסכר מנק ד6לקינן ק6; זמחנקהין5פירוק5
 51מ:ס כסהממין. ממ!וקח 67' 6ר": ופ!ינ ל"י קמחייגג!ן הממין )5 ו6פי!ו המלהן, ס)6 גין התמין גין ורג:ןור"י
 פיסן ו6י:ו מעסר גכסף ניקח ר.חמין !5 5פי)ו יוד5)ף

 ניקמ 5י:ו ר.חמין ונן5 וקהני ומתניחין הס"י,וכסנרח

 )6 כסיד6י ומיירי מ"ח6, גתר ז6(י) ?י6 רי3":ופוסן,
 ונודע 3כוס כס?נימ 5ו מרו3?, (נק סה:ימו כגוןיממין,
 !הסחעח. פסופו כיון מ(וח6, גחר 6()י:ן ,5 !ויכ":"פי,ו הממין, ט63 5ע"פ )הממין עחיו 06 6ג, כממין, טן6"מ"כ
 המקטן זגס המקוה, 5ת פוס, מקו0 רמג) :ר6המיהו

 שסית נימ6 המנרן, כם)6 5פי4 פ)יג יו67 דף (הפירום ו)פי )עי). וכמ"ס הכי, ס3ר :מי כו', מח:יחין 6)6והקט?
 מימר" כען הו5 וכ6ן 7ר63 !ננסק:6, 6פינו ג3ינהוט3"5
 ג(ה. חמה:ו ו!עי)ד?ת0,
 פיר6 הוי 4:ממין וגסופו ר"נ סגרח סגר נש ירג6ונראה
 6פי)ו  7נמ)קו 6ול"ג )פ)וני )יה )מה 6"כ י6)"?מעיקר6,
 וגהממץ גש6 גריג"נ, דמח:יחין ו!והוק הממין,כסנ6

 הממין )י טעריץ וגיון פעור הממין 1!6 כר"נ,למ)יקח
 דפסור. מה ופסוט מעיקר5, פיר6 הוי ,6 6ח"ג יתמין6פי!י
 קתני, סחמ6 זמח:יחין לוסוס ר53 דסגרח 5פמל]מה?ו
 כממין כס6מ"כ דה6 תק)ה, !ידי יכ6 גן 06 המתיןכסן6 ל"י ממייג ז6ס ושד ?תמין[. י5 וגין החמין כיןימממע
 המנמן )6 כסעויץ סעימר ומ? )עסר, הדין מעיקריחמייג
 ר.חמין גטן6 ממייכ זר'י 6פסי מיהו הממין. )5ס מועי)!6

 ועסגרת 6מ"כ, הממין 6פי,ו מ?ני עיסר ו6ס כדין,מעיקו
 למנמל 3כסף :יקמ !וין ?מעסר וין והטוו? ממסהס"ן

 מינמ? 6)6 למנמר ס6יגו ומ? י5י. 3חון"ר. וגמ"ם)גחמי)?
 :פיק ו6ו)י י)6ו, כמה ,מיקס 6פסר ס6י מסו0 העעסו3ק?,
 3עחיז ג), מינט נפק5 6ין ו)פי"( מ3כ6ן. יוחרמ?6י
 ו!רכנן פקו5, הוי כמנוין !6 גין התמין גין ו)ר"י,כתמין
 עז מי6 הוי הממין !6 גין כממין3ין

 ו,. ונוק ג' דרמ"
 )ההירן יעחיד יר":, יינ5 6? סגר )6 וכ5מח 6פסרו!ויג":
 ר(ר"ן וכמידוסי ותי5. ח(1ת5 גיה ונמ?:י ?ממין, כן6הוי
 גט)6 רק נורי 3ן זרע"מ גהזי6 וגי6ר הרמג"ן טיעחה3י6
 מוכרמ "? ו6כן מ(וח6, 3(ה מועין ון5 !?ממין עחירטמ6 הכי )16 י6י גטס, גססייר יוק5 ומתניחין ק6מר,התמין
 קיוה5 16חו הממין ס)5 6פי)ו :ורי 3ן יומנן ד)ר'כיון
 וכנע כמי6, תסוג )מי5 יינר ממם, יץ ?וי גמי5,ד"יכ6
 כין המי5, לגי דגטי) 6)6 3פ"ע מסק? וו6י יהוימ!ג

 ססהיו גיון "תמין אחיו 6ל מא. ועעמ6דת(וח6
 גחל 6()י:ן )6 מ(וג, יק )עע0 יסח:1 למיס וכ,!הסח:וח,
 נעכוח וע"כ מע)י5, פיר6 והוי הרמ3"ן, וכשיםמ(ות6,
 גכוס גסטייר ניקמ 6י:ו התמין סן6 זעז וקח:ידמח:יחין
ק6י.

 ונכדי הס"ס נקטי ,5 ו"נאי הרט3"ס ?קמה ב צוובב"ב
 והרמג"ן ק6מר. )מומר5 ז,ר"י ומסני פ!יגי, ,6 מימוחו
 ימיו6ה פ!ינ, ור"י נמי קוסיה מ6י כף, והח:ן פ,יג 63מדחו ו3כזי פריך הוה ו6י ,ריך, ד5ין הרט3"0 ד3רי ע)כחג
 דכ"כ ונר6ה סס. עיין גף, מוחיר. )יה ס3יר5 ון5הו6
 מעיקר ל"י ז!רג6 הי3ריס יטעוח פיי 3מו,ין דכ6ןממו0
 )מומר6 זר"י דסכר ו!רט3"0 ק6מר. מהונמ5 ,ו!6היין
 67ן"ה הזין, מעיקר חייג 4-.מתץ 7גסופו )ומר :,טרךק6מר,
 וגולעי). חק~, !יזי דיכ5 61פטר מעטר,6ין
 ומ)מון 3חוס' ופי' גה. 5)עד זף ")יג6 ט0, חוליןה[

 מפריטין ו3ההמין )הו סניר6 נמי ומכמיס מממעומווי0



למהבית המיםשערתורת
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 מסוס ממיי3 יר"י ו:ר6ה ר.חמין. 3)6 ופ!יגי פיו6,וטי
 הו5, זפ'ר6 ,מפוע ו6ינ)6י !המתין עחין יסמ6ספיק6
 !התנמן סו"ו (ה ו!מ6 )5, מע,מ6 36ן יגי? מי:ק:ודוק6
 ,הו )ימ הממין 3ט!6 ופטרי ורג:ן )?המין, סופו 6ין1(ה
 ממ.יני )6 6מ6י כן )"  67ס כתמין, י!6 6ע"נ )התמיןסופי
 סופו 3יין תמ)וקתס ועיקר י:מל6 יחמין, סמ6 ספיק6מטיס
 ~ממין סופו ן63ין ו6פ"ר פיר". מעיקר6 הו' 6י4:ממין
 6פי!ו ממיינ ור"י 6פטר מיהו פטור, )ר,י 6פי!ונוד6י
 )?חמין. ססופו חמו סתס מסוס !?תמין, עחיוגס6ין
 י)ויויה ר"י, ,,6 מכמיס .מח:ית.ן ג(ה הכרע 6ין הסוני6ומן
 ר3ה 6מר 6ר": ופ!יג המקוה. פיסן 6'ן הממ,ן )66פי!י
 5תי6 ו)ר"6 ג?ממין, 6פי,ו פוטריס 7הגמיס ד6מיג"6

 כמגמיס, מטיקו התמין מ)6 עד דהחמ7 3רייח6גפסיטוח
 ו!ו"6 ומסמע ט', )ר": ו6"ח סכחגו ר.מחמן 3חוד"?וכ"מ
:ימ6.

 ו!,כ"
 ע)מ" דכו!י !פוט

 )המתין דסופו !הו !יח
 ו6פי)ו מיר3:ן הממין כט)6 ממייג וו"י כממין, ו)"6שינ
 6מר ממקוס מפרש 6ין 6מ"י כן ד6ס 4?חמין. עחיו6ין

 גג) סעכסיו כיון "חי, מק,ס ע) ומ"ל ")ו ע) ה"מ,ןס)"
 יפריס ז6פי!ו ועוו מיממין. סוסי "ס 6"י!ו פטור"יפן
 ון5 הוין, נק ויחמייגו יממין סמ6 יועין !" ו3י?מ.:יה
 מן מפויס ו:מ,6 התנוין, לי  כמעריין ס?פויס מהמ?:י
 ר.חמין סופו ו6ס וע"נ ט3,, 6וכ) וכהן ?הי31, ע,ה"טיו
 הוין. )ק ר6ויוח מעטרוחיו והנו פיר" ?וימעיקך6
 )הממין דעחיו )הו סניו6 ע!מ5 וכ.!י !פרם 6ין ;מיולפיכך

 ול"י 6)6 כן, ,הו ס3יר6 חכמיס ,6פ'!ו מעיקר", פיר6?וי
 כמטייר ומת:יתין הוין, נמניקר בהנוין )" ומחיי3מו)ק
 כיין 6מל, ממקוס !ר"י תעפר 6,ן 6מ6, כן ד6ס3גיס.
 ממיי3 דל"י 3ה,חי!ה, כמ"ם !פרם !ייך יע"כ ?דין, מןדמיי3
 )הו ס3יר6 ,6 ומכמיס יממין, סמ6 מס"יק6 הממין3ן6
 וגן 3רם"י, 1כ1") ממס. כס?המין רק 6,6 !להמין,סיפי
 הרס3"6. 3מף כ?וי6מפ,רס

 מודיס וככ, ז6פטר 6חר, פירום !פרס כחג ססוברשב"א
 ,6 נין החמיז 3ין כ3:ן 36, מוזה ור"י היי:ו ר"676מר
 ומחניתין 3מעסר, מיי3 6י:ו מוחי כוי טנ6% כ,הממין

 וו5י 5סילי תחיי3 רר"י תוכרת 1?  ולפף :ורי, 3ן גימ:ןף
 ו!ר"6 )ר"י 6"י!ו סטור ו!ר": ון6י, !?ממין סופוג"ין דפ)יגי וש,כ ר3"6, ימר ר"ג היי:ו כן !6 ד,ס התמין,)6
 77מיק 7ה6 ז:ל"המייג.

 4?לענ""
 מפירוט6 )::ית (")

 יהוה מסוס גהממין, 6פי)ו פ!יגי 7חכמיס ו!פרםקמ6,
 מטוס 6"נ 4?ממין. סופו 3וין ו6יפ)גו ,פרס !יהדומק
 מ7חו. 3כוי גהוסיף ח!י6 ו!מכמיס ימסמע 6 )( 7ג"גסוני5

 כן 67ס וק"ן .1(",, כח3 ופ!יג6 3ד"ה הונוג"ןובחידושי
 כטהממץ 6ן6 יץ הוי דן6 י6מר יר": סגרר. וי6יה")ו
 ממייכ דל"6 וחירן פ!יגי. י6 כן ד6ס וכוו:חו כו'. :מיו!ר":
 מפריטין ו6ין ק6מר הממין ון6 מרוגה (מן :סתייר6פי!1
 מעירג יין 13 ים ג(ה טמ6 ותיטמין 6תר, מקוס ע)ממ:ו
 ר"י פ)יג ד)ר"5 להרטכ"6 כנמש וכו:תו, כף. כי 5יןו3זה
 מומר6 מחוך 061 )עסר, מיינ וו6י ,הממין סופו 6ין6פי)ו
 !6 ד6ס מעיקר6, פיר6 הוי )הממין יסופו ס3ר עי,כה.61

 :ימ6, י,6 הדין מן ו6ס ,עי!. ובת"ם חק)ה )ידי 6חיכן
 ר"נ פ)יגי וג(ה גטהממין י:מ)קו הימ3"ן ק6מרונוון6
 6פי)ו ס!יגי וחכנרס ט3רט3"6 ר.ס:י כפי' וס3ר מוכחוו"6,

 3ן"ה !עי! 3הדי5 הרמ3"( כת3 טכן ר6יחי סו3גסהממין.
 יי7" 7)ו' )ומר גו', מיז,ס הג) ",ע,ר ז""ר דמ?"י,

 "פי),
 !6ו !עו!ס הממין 6"ילו רג:ן 36ן פ)יג, :מי החמין6,3
 דה" דס3ו )טיטתו והרמ3"ן ד'. 61חו ג' ורמו עןממר6
 הוי כן ,6 י6ס 3?ממין, 6פ.לו פניגי ומגמיס )מ(")קיס
 ד"ין וי6 3כממין. ומודו 6)י3ייכו מת:יחין מוקיסר":

 ההמי,1, !" טם:יהס 6ע"פ "מר מקיס ע! ממ:ומפרים,ן
 6ין וכ(? מעיר3, יין גו יס 3(ה טמ6 וחיססיס הרמ3"ןגח3
 )פירום )הרט3"6 וכ)"! מעט. 31(? הרכ? יין ם3(ה 6ו13,

הם:י.
 סגר" 'ם ?ממ'ן, כם!6 י""')ו (ה ס)טעסאלא

 !עטר טן6
 )מי החכתיס !פרם 5פסר סו3 גן 6ס ע!,סס, 5חימיקוס
 ו:מ)קו פיר6, ?יי !?ממין וסופי 7?ממיןמידו

 התמין, כ:)"
 3עי 6מ6י כן ד6ס נ,ם,ס כן, )טרט ד6"6 כח3:ו1!עי!
 רס"י וכס)מ6 קס?, ?רמ3"ן ו,טעס ו3יה, מי:ש)?"ויס
 ס3יו" ון" "פמווחוס'

 סנר" ה"י !הו
  ר3טלן וסגו.

 רלפייום הרי3"% 3%ל יחתין,  סתי ספק תטעס רקיל% המתין כמל% לנ(וי מקוס ו%.ן ק;י?ן, רק יו!5התתין
  פ,רס )"  6מ"י כן יס ירת3"ן, טעס לנו3ור ננוכרח ע"ג?;:י
 פ.רי, ?וי ל?תתין רעחיו 'תווו :מי והכתיס ?ר5םוןגפירום
 ליוקתי :וכרח )"רס ריס ול"ל 'יד%י. יתתין דל%ו:הלקו
 1%'ל ?רכג"ן פירו,ם לפי י3ל כרי3":, %ו 3כוסכססייר

 וכל פירי, וכלתתין תי,, יוי החנזין ר3ל% נריריכתכתיי
 3סחתי ליוקתיס:וכל

 ו)ריך טפי. ניה% יוקיתתית רל%
 לעיל רפי' לרמ3"ןלותר

 ?תתין 3ין יר3יו ר"י פליגי ולר3י
 הכי, כן :ס דגו3ר 5לע1ר יר' פלי: רל5 התמין, 3סלי3ין
 תעפר ריין נ"צםר, 3רין ר3ריו רקיתר ר"% יכל %ר"נ,רפלינ 3?ריי כרי 1ר3, ?יי:ו %ר"%, ופליג% יגתר% רקיתרומ?

 ויע"פ הנתר% קיתר ספיר וע"1 כטימיין, %לי 5תרמתקוס
 %ר":. רפליג ננזי י,ןפיגן מקוס תכל ימר,  שין לגני ויגוט6תר
 ול"ל יתר נומקיס %פילו תעסר ולר63 לתיתר ליכי35ל

 תת:יחין והי מעי, ו13כ יין הרבי 13י ים סמ6תטסי
 יתי י6ס סיפ% רקתנירתעטרות

 ממקוס מפרים תיחו ע,
 ומוכמ )ה, 6מר דייי 3נ"ג הרמנ"ן ופיוס הם3ון, )פי5תר
 05ד ור53 %1פסר קיתר, ו3י? תיניי רק  ור"ינהרי6

 והימ3"ן 3תוס,, וכדפירסו ו' ונפיק ג' ו3ית5 רננןותת:יחין
 היי, רינ? תתגיתין %ר%3 )ריס, ועוו ק%מר. ור"5לי53
 3תעמר סתתיי3 ו%ט"פ הק", יהורה ף תתניחין לר"י3%ל
 מעסר רייגו וכיון תפוס 3יתהין, 5ל5 ניקת 5ין מקיסמכל

 )יקת, 5יגו כן יס יין, גו 5ין סנמי רתוטיין ו3יה וזי:,?5לי
 כוו:תו. היט3 :ח63ר י6 6ו!ס 6י. 3ו"ה הומ3"ןוכ"כ

  ש, ע) מ(ה נמנסרין 6ין ת5י, יממין ומא הימ3"ןלסברת
 לג6ר )ריך יעט, ולזה יז הר3ה 13י ,ס סת5 ותוטטיןתםוס

 והטעס, סויס. הטיעוריס טכל יתר, תתקוס מעסריסד3התתין
 יוש עו3, יז סעס 13? טגי היתקז"ז התסיסההמיעור
 3ם63ו כויס הטיעוריס כן כן ומשס ויתיו, תןוייק3טיעור
 המימון.~מדח



הבית הרביעיהשערתורת0
 "שדרתשולי

 ווסק ג' ורמ6 עו פיר6 בוי )6 בחנמן וגטן6 6מת סכוין ))6 סממין כין )מ)ק )ן קי"ש6 וו6י כ)כס, ולעניןו[
 כיגרי0 סמשר כיון מקוס מכ) יטוד6, דר' 6)יכ6 ו6פיי ד ומו*ן טגי שעסל ומעסתח דמתגיתק דסחמ6 כיוןכממין,
 ויס תמ*זז, 3סבחפין מפרסי וו"ג  ומסטדוס סמסנה הו6 0 עווכין וגוייח6 6, ע כמו)ק וכסקס ונף"ת6ומקו6ות

 3"כ הסוגיח סתמין, גט)6 1"! כר"מ פירסה 6מ6י כן )קפען. בכי !הי, ססמי מטסהמין, סתמו לתות מטכרב,
 נס!6  תק6 "יוס % ו6מ6י קטכ ועו7 וונ6. 6)ינ6 ד16)ה י3!6 )מ)ק, סתת6 כחג כ"ו סעיף ר6 סימן יור"וו3סהע
 המעליי סנר .ר"נ ל:תמין, טסופו 6פטר ויל"כ וויי, מממין עחיו 3ין 5ז4ן )מיס ג6 סוסל 6ן ו3סממין פוסלי0סמתז
 פמיתין פל ורק  קוסימ 6יגה ע מיהו פיר6. וטוי !מפרע 6ור~רגן לר") רי6 עין, %ריך יתתז. ל6 סוויי ו3ין%החץן

רווי
 ומטמע כו; מהתין סלי פו סחתו רקתגי יכי ליקסות ייכי כרי3"1. י קייתי ל6 ו6ין כריג'צ, 6ו 3עס גטסיקו

 לימ כשסי 6י ולמי קסי  ספקו לכן לההמין, זתגס סגיע ט!6 וינן ספיר ניסי ה:הס3"6 קמ6 ופ" ותוס' יפרט"יובנמ
 ביעו מד' פחות טמל6 סכת3 סרת3"ס 6גל מממין, יוי  יהסניתין נבחתין, הווו ומכמי0 וס3ר ילמר כרנקפינן

 מ613ר כן יס טו3, חמו וימיב טי)6 נכרי  בר6וי סשור סס:6 וולם סממין,  ט% 6ע"פ 4"מק עתיז )סו ו*תטהזיי"
 יתוקן. ל6 כ3ר טטונ למויי ו6פלו סתקוה "וסל מי6 כוי סהמין סלי כל 6ל6 גמני,כר

 גמרב מיס ונחן המחמו תגן פ'ש סוף גמעטרוח והנה כו"י )שניחין ו6וקמיה ססני 3סירוסו ומרסנ"6ליריצץ
 מו!י6 מיחו ען יוחר מ!6 ממיי3, ר"י סטור מזחו כוי ומ!6 פיסקכ ט"יל 6חי גמי 3טההמק, 6פי)ו מו)קיסומכמש
 ע) עחל ומ!6 ו0יפ6 ע"כ. מטטן )פי 6מר ממקו0 ע!יו ימקסה ימ6י נשרטיס וכרסג"6 דכרמ3"ן, דכ"כדסו"ע
 ו', ומ!6 ג' וכרמ6 המתין 3)5 ומיירי הי6, ע)נ% כו)י מרתו )16קמי יוכומ כך ומפו0 כר, מממק סה: ס3קיב 6יסגמו6
 )ר"ג 6ג! כן, כהכ ז3"ג ו,סזגי6 י)ר"6 לה63 רוק5 סי6 י"י ר6י יט"פ יטט"ס )ש גק(6 ופוסל ה: 36ל קפריך,סני דסיפי 33"נ וכת3 ברת3"ן עס 6, 4 3"3 כחוס' פסקו וק מעמר 3כסף )יקת ו6ז ותין 6ממ רוקי 3כום3טסייל
 בתוס'. כפירוט לפרט  מוכרח כומ3"ן גס מה)וקח, ו3כממין וכן גסו"ע גתכ נטפיר !עין, יכמ"ט מממק, סוי ס3יקסה:
 לן קייהי וכן ר,. רגפק עו לכ סכיר6 ר"י רנס לעיל וכ"כ כו"נ.  פוסלויזיל5סי* סתמיןסן6

 3ור6 לעגין ויתריס ר3גן מהלוקת גס 33"3 רגיכופיוס סל6 סו יחמו כת3 ף סלס: סני ממעטר גס"1והרמב"ם
 רתמגכ סיפי יכניי ירמ3"ס פסק )יה6 ו!פי"ז כצסן.פרי כין נלקה ומטסהתין כף, מעסר 3כסף )"מ 6ע1סהתז
 י0י:)ס מיס עליכס טגחן יין יתרי גת3 ולכן לך"מ,ו6,ל ויריס בהס מפטר, קיס וסהמין כממין סל6 עד !קהווכמכר,
 וע"כ %ו)0. המוסכס וין ובו כי כה, ד ימ!6 ג' גחן06 כוי כהמק !6 ]6ס מו; .סהוה ונל6 מי0 גי גגחן6תוהס
 )6 ד דכנפיק ג כה מו)ין כחו0' וכמ"ט החמין !66יי,ו 11)קמ )מוג, כיין ש: ר,וי ד וכתי6 ג' גהן 06 5גןכמי0[,
 כממין. ג%7 כיינ, מל' פמיח מס"כ גס ו!פי"ו ר.מהמן,געי )הממין סוסי ד06 דר"נ דיג6 ומדססק ע"כ. גהבירככסף
 )6 ו!פ'כן עוו, '!6 )5 סוכ טכגר תרוגכ ומןו3טכט6ירב 7ה6 החו0/ וכפ" כר"6 פסק ד)6 ע"כ מע)'6 סיר6סף

 כממ)י, טיעור 11ע  סע3ר ימחרי )ר.ממ'ן, סוש טמ6מייט'ון 6:חמ'ן, סו"ו )מ1 ס3'ר6 ז)6 כמכמש )ן קיימ6)פירוס0
 ריי6 גי:טמיס ווומ יהמין, לי טו3 התמין טליוכיון נפ"וום והמ3י'6 כהמ3י,ן ומפרט לומר ליכ6 וג0 !סילוכמ"ס
 הו6, ו"י מויה ו3ההמין מותו מכוי 'וחר בת61ד1"יניתין וים )הריי 3ן ר"י ושתוקזז  יר"תהז, 5סי4 סליגי וד3יןבסוי
 וטומ6וח ומקו6וח מעטרוח נכ,כוח מט"כ ען ססמןמטוס יומ1ן כי )ן קיימ6 )6 וס6 ניקה, יט6 בממין % 5פי)1ק
 מע)י6. "יר6 טוי ונכחמין6וכ)י0 יגהחמין כר"1 פסק יר.רמנ"ס )ומר לין ע"כ %6 גיי,3ן

 ו"5 ו3רי הפוס ומריינ 4יט3 ימד  סליפ"יךהגרמי"ו )סממין וסצפו )"מ, 6ין וו6י ינש?ין כט)6 ו)כןפת4קת,
 גבהמין 35ל מהלוקת, 1ד6י טהמין דב!5 וסנו 6ר"נ,ופליג ויממ:ן ומס 1"ל כרפ3"0 פצס ט!6 וממ מעיקרי. פי6סוי
 ותוס'  כת3מ ילעיל עלת6.  לכולי סירי סוי %מתין נסו"ו16 סד סחחס% 16 כמסייר ווק6 )4ת, 6ימ יתהז סל6עד
 וכסויחז "זמז ט% ורייטכיר

 גוטסר יין ימיי כן ר%ס תרי לן, !ירס רלו ל6וכדט3"6 טנקי, % ולמי כגלע"
  ו6פטר עי6 יין כמי !עתור 61"6 מסו0 טרמכ"ן כת,סיסהט מקסס  ילק ייו"גיס, גכל בפדן ו% ומסמעומהתי, טמוי סרמ3"ס על יקסי % ו~ס ו3ימ, היג": סהתיןגסל6 סהמן ל6  5*קיס, ד וק זזגי ונמתגיתז מטו0ביעו

כנמנ"
 ק ו6ס מש0 נם"ג וגס מעט. ,מ6)ו הר3ב י!ש"מ46 יסוש 3סירוט פגה3 כרנצ"ס 36) 4מעש, ז6"סל

 ס6פטר גל גכוס, כמטייר 16 נרי3ץ מתגיסין ליוקתי%עוך ס!6 עד  סכת3 סממ 4דעעי )ע6 ק 06 ניקמ,)סממק
 נמיח )6 יכרמכ"ס 6פסר !הו, גימ6 ספי 6וקימתותנן6 )יי0. ימתק ס% טונתובהמן
 שיתס. וסיכה נכוס וקטייר כי6, וג1ן מחגיתין 1)פחו)4:. וסחמו כה שס)ק 461 ף סלכס ממוךשת גס",ומעיב
 מס פפיר כסח6  ו1ימ6 קיי, ר.מתין 3ס% וסמתתוותממ סממי שסייס % א4 כתכ ס ויסיכם כה, כממק ס)6עי

 גמה 1)6 כר,נהסממק
 )מ"

 ד'. ונפק ג' למ6 )טגין זמעסלהן מחניחין ר.למ3"ספי3י6 סוסה )6ין )כממק סוש 3ין
 סומנ"0 א3  ס%יגי ר.ף %ממק דסוסו ד6ע-ג כלננ3ין עסו:רה דסכר6פסר

 ומר.5מי
 מייכ מדסו 3כרי 6סילו

 סי5 רטהתין נהךנעס 3ט6ר סכחג ממ פל סק-לעטר, לעיל. ו0מ"ם סה~אס, פוסי ערין מסוס סכלסי5,
 סכת3  מסקי04 ד 3י 4י61 היומ וסס6 6ין היכןמעלי6. יז טמרי ג ילכמ הפמר המלכהז בפ"ב תט"כ קמממקיו
 ומטסתס. ס6 יסי 6"ט סגומחו ס%"%6 מעסר הןלו6 ה ומ)6 ס5ימ נסן 06 וסיעס תיס פ*יססשתן
 ברתנ"ס כס3 כ"ו בלכם 6וכלי0 פומ6ת מהלם"ובם"ב סיפ ו6פש שסו פן שו שש6 6פ"פ פף סהש ש6כף,
 ויפמי גנצךמ מטהןו בהמין טלם פו כי יימ% יסמיזע 5יש יו היו שש %ס פ"כ יפד יי םעפניס
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 סמקוט טר.לט % ו6ין כיין ט"ט מסי4ממין כמיס, טו6סר4רי
 %משן יסוש כויש ססק דטרמ3"ס דכען קסט 1)כ5יטע*כ
 כמייר ווק6 כן 6ס מעינך6, פיר6 כוי כממץ פ,66ע*ס
 טחמד. כד-: 5 ט נמויין טחוס' 1כ0"ס גמא"קק, ק6י3טס
 ז5ס זס3יר6 כחוגד גסנלח )יט סכיר5 )5 זר.ל0ג"סוי")

 ווק מקו15ח, ולענין טסקט )ענין פיר6 כוי )בממץעחיי
 פ3קיט 5י ז)מ6 )עי) גצמר6 ישסיח ספיסו )סיסתסכתוס'

 טלמכ"ס %) קפלין. במשט 6ח וסוס) 6מ5י מהין,שי
 מעסל ככסף ניקמ ו5ין 606י ילק טלמג"ן גפילומ שלטו")

 הצא:ממק טחמי )רכוח מוטסכר ריכחס זטחולטקפלין,
 )6 טמשב ישסן גש %) מנוס, גפיר6 חורכזבמסי3חס
 מישן סישר ימנרן )6 ועזיין מי6 וסיקרו כעןוקיט,
 ויקו% כפקט %ננק ו)פה, נר6, מכ4 י)6 י6 6כחיטי6ות
 מ". טף מגם ר(זמק ס% וכ) כמ", )יכוייגין
 סרי גור6 5ומריס ד6ע ין קיש6 טגפה סרי 3י6ולענין
 6פי)ו יכ,ש וכ"כ סיר6. טוי ד6ו ו/ 61ח6 ג' זרמ6 עוטגפן
 גור6 ען": 6נמוינן 6י 3סטממק )עיין וים זרן. 5)יכ6)ר"י
 רי3חט, דטחורט עני משיר )מנין דרק ד6פסר טגפן,פרי
 עו גרכט )וין 36) ו)תומר6, וטסקט מקו16ח )עניןוכן
 עיה. ו)ריך שח. פ) מד נהוגסיט6
 כף, נשטממק סחמד )רגוח כסכר 3 ק! עירוביןז[

 ח)ח5 ולמ6 טיכ6 )לכוח )ליך 3רלתמץ 6סי4 זפ)יגי31ר3~ן
 ע6 ממס יק )קר. טי גן י6ס )סקפה( ו6ין 5רגעט.ו6ח6
 מ! נייוי !הך מע"ס קשח ו)וין יכען וי") ר3תה3עי

 גחטלונח, 6וס ע"י ממם יין ושח נעמט אסר4קרקע,
 סיימ % מיס חעתגח מ וש כ6רן נק גיזעו ז6יןכיון

 קר6 ספיל וכעי כיין, נעיקל נמכניס ויטו מועחע6ונויס
 ניקמ.סיט6
 טחמו ומרגינן ונש נל6ב סגנש6 סע"ה מחיךוהנה

 סן דמיס ויסי3 ני)ף וממכר ק5מר. טכ)עס 0?יןמסבהמין
 יזעינן טוי )6 סכר לק גחיכי טיי 61י4 נטנ)עט.מיס

 מוגח3 %6 קעי)ש, ו3י% זעכו ובול עוחלח,דגטנ)עט
 גס יועיגן ניס:ו, טפרי סיקו 6גכ גגור וט4ע ~6ן3קו
 כחג. ו6י ד"ט 3רס"י מ3ו6ר וכן טכ)עט. מוין נקנטוחמו
 ר.סמן דנמ כסנלצת הוימ מיס דנמ סמחן זי)פינן ב6וכן

 3קר ס)וקמץ מ3קר י6י עפיק, זחמו מם5 3י11ךסקוט
 נגמר6 גי5מר י)פיגן )6 חמי גס דט5 %מ)ף, 6"6 שרוע"ג
 נעימחש. וכיינו עפינן, )6 מיק וק טי6, זנוסיס)סוס
 זמיקחני חמי 3ד": רסא פכתנ שט י)פי~ן. מהמוזע*כ
 ימצרי"ה6 עתחו ע"כ. כה בעינן ימ6כי ינרדי מוי י6נפסיט 63נפי דעור 61ע"ג סרק ו3ר.43שם ייפינן עווי ע"גגקר
 3הי)עח ונמא מיס דזין 5ינר6 35) גוונ)עט, יקנינן י)פינןע

 דט61 כחמי דין סגס 6)6 טהמד. מיין רק ידעינן )6טמק
 ויק 3קר )עע כחע טוי 6)0י6 יועען, סוי )6גט3)עט
 ר.עינך. 6גכ חפ) )קמח י5פסר כחי3 נך6 זעינך)ומר
 גי למ6 6פי4 61פסר טהמין, 6פי4 דחמד 6פסר1)פי"!
 שיקמש רק 6)6 ממס, יין )טיוה במש נטפכש 6ין דו6ה6
 מיס, מפ) 4שי י!% % %) טכ)סט, מתולת נמצטרככסף
 סס"ס מנקט לטהמין י3סופו טלמ3"! סכוח ספיל 6חיתזט

 6ג) מממין, כוי עקי אי משו, נשף ניי 5ויןק
 כתגע 1)עע מי6, וטוי ספיר )יט 5חי טף מק61ש%נין
 )טממין סופו 6פי)ו ט0מק ס)6 כ) בסקט 4ננק סויןונ"ט
 זש6 חווט סמסיכחו סני מעטל %ננין זלק מסוס נר6,סוי
 שס. מג% ינ5ו .% 5גחי 5ג) שו5, געינך משניסטשס
 5פסר ס5ב נמ מיס סישר נטס ק ו5ס מי6, זין גש%י.מיס י)16 )6 טחורט גק ממפ טמנרן ו6פי)ו  שו 5פסוולפי"ז
 טחוס' סכחכו מט מיומ3 וכ,ט חורס, מזין כטס )גשו)דמוחר

 6,6 5ינו גצשוכט, זשס) נהיטמנרן יהגי נחן, ד"ט גפ"י
 מסגינן דב5 עיון, )ריך וס ו)כלערט מש, גו סיס כיוןמירגנן,
 ו6יע סני מפמר גגסף דנינץ יין )גו)ו4ן

 תנר גג"ן. קוסי
 5)6 ממס )יק הנרס נטפן יא סוין 5י 36) מ"ק(.ו3מוו"6 נמסנחני ע)יות ע)וח נס' )עיין נ,ט !"ן ס06רוניסחמטו
 פוס) ו5ין ומר. גיה5, ט3)עט מז'ן סגי מעטו נכסףונקניי
 מנם, יין ישיצמת כיון מיס ג") 13 סש 5פ"פ סמקוס,6ח

 פיוזח. כתי ס6ו3יס )ענין מכמשעס5וטו
 נ"ל 13 יס ו6פי4 נמסר, 3כסף מדנקמ  יוו6 6ף מסי3יין כוו6י ו3טמנמן כתיו, גסט0מין 3שז"כ א כוובחולין
 ימיס וחס3ען טיני כי בנקוס 5ח סוסל 6עו סיין מלנומיס
 והסגיס מצי יצךט  )ענין מעסר 3כסף יקהיס לטיוחכפרי
 יטוו נומוס ונקמש ט6 4מר ו6ין )יט. פס)י 1)6כפרי,
 36ן טיע, משמר טקנקן דע"י ימי )6 טיק, 6ננ סנקמכקוקן
 עיי"ס. גיק, זהסי3 מסוס 6)6 גינ4ין 5ין ס3המי3מיס

 ניש ובמיס תסעס בוי סויקת יי: ר6ס  כותתסולכ5אהט
 ג' יס ו6ס גוחן טוין טיה 15 גיין, וחסיני %5 סיין,6ג3
 6פי4 רט6  פסלק )6 ונמ,כ סמשט. 6ח דפוס)ין מיס)וניס
 ול6 תהנרן טוט סנקיה 6י 4ןנע מקטינן %תתין3סוש
 התוט יכיץיפסוג

 והעוס 3טויי מוכה וערונן וממוגיי
 ומלה מיס רמי בט3לפח )יקמ וסנע ילפינן רט6 טו6,ט3לעט
 ייך כן 6ס כ"רי, בשרס תתט3 גקה וחתו טוע ויסס3ו,
 )פרי. במיס מהמו סמרשותו ביי בתכונת רק לומריפסר וימ לפרי,  נטפכיס יין טנוו6י וסמן וללם תים מ(טלסיגן
 3תימ יש  וסנק וני0 מיס סרנו ס6ס סנריס %6 עוו]%1
 מעעם ום'כ סיי( ו4ויך טמנךע ספוסלע ס6ו3ן,ג"ל

 %סוג מיס  *גיס ג' גמש כן ה,ס לם"י, וכתק יוי,י53צט
4"ג
 סלם, יל  הר סנהפ 3יק וכן ו/ ונפק ג' וכומ6 נו6טמיהו
 טיכי וכי כסי3י, מ"ם ונמקהם, טתווט, מן )פסלשכ,ייס

דגיועפיי
 סמיני סהמת סוף כסניס נתורם 0סקע ס6ר

 סן נשע, ו% 3מש ממעפיע ב"ו מ3מיס, 6  פרו3מו)ין
 רמי)ת )דין 6 כג צמש עיק גס"ס משמוח 3כמטסזרסען
 וום" ב"נ גן ו6ס ועסיפב. מריקט )וין ג )1 וססבכועיס,
 שעיס ויק  מש מאג 3ו3מש פיס וום"י פםוג. 1)36מש
 3 עמ גוכמיס חוכף ומנש"כ יין. ומ)ק מיס 0)קי סניימו
 עיכ ר131, עו כסר ס6ט 1נע) ס6ט סהן וחנן דט6 ו)י,ד"ט
 טגפן, שוי גוו5 )נרך ט61 גשר יק יס)6 גהירי, 3יק)15
 )עי) ופס פס. עיק סו מגךט נכפיו 51יך שכ) סו5תיק
 )6 כננוס במיס ר13 6פי)ו 6316 מנמר6 דטיכ6 עוד,כת3ו
 6:כי6 6ק עיהס, נרקוי, משג וממ% טסקט, )יממי
 ז"ל כועחס 6)6 כפרי,  ורייס )יק נטפכש סכצרסו6יט



הבית החמישיהשערתורתמב
 החמישיהשער ע.: ;י"'"י
 זיקי א( ]ומיני[ פרות כהנים נתורת שעמ המקוה. את לפסול שאונ יקיא 'ה אי אכאי ".:יו,נ:,)מ

 מעין מה ובור מעין אך ת"ל טהור, יהי מקוה, בתחלה ועשה בכתף מלא יכול השמיניביום:.).
 בזילף ואפ" בחפניו, גתן שנא ולא בכלי מילא שנא ולא שמים, בידי מקוה אף שמיםבידי : ):עק ),'ו(
 ;";ג,

 ז:ףי
 בידיו זולף אומר יוסי ר' היה כ" ג( בתוספתא דתניא פסול, זה הרי ב" ברגליו אובידיו

1;",": 
 למקוה לוגין שלשתוברגליו חק;"

 פסו"
 למקום, ממקום העובר לגיון כשה הקרקע עם הולכין

 עוד ולא כשר, ח למקוה לוגין שלשת ורגליהם בידיהם וזילפו ממקום, העוברת בהמהיכז )::ל "!ו1(.גק
 ואם פסול, אדם בידי שכל פסול, למקוה לוגין שלשת וברגליו בידיו זולף י( יוסף ר'אהר . ,ג כבר שהרי ", החיל אנשי של ורגליהם בידיהם לא אבל כשר, למקוה הנהר מימיהכהמות;"י":"י. ברגלי וזלפו ומרכבות, סוסים רוכבי חיל לגיון, פי' כשר. בתחלה מקוה עשו "( כן אםאלא ,י"!1 .,:-7,לי"

 ::י:ס ס( לי נראה בהמה, ח( היינו לגיון היינו למקום, ממקום העוברת בהמה וכן מאי א"כתאמר )י. )י:) :ס"
 וזלפו ופרדים, סוסים על רוכבין אדם ובני י למקום[ ]ממקום העובר לגיון קאמ'דהכי :"!

 עליהם רוכבים שהם בשעה למקוה, מים לוגין שלשה עליהם רוכבין שהן הנהמותברגלי י. ":נ;ע(
 מזליפת שבאין כל אלא הרוכב אדם מכח אי ]באים[ )מים( כאלו נחשבים ואינםכשר,
 פשיטא, בהמה, וכן קאמ' מאי א"כ וא"ת עליה. רוכב שאין בהמה וכן כשר, הבהמותרגלי
 לומ' צריך ואין דזו וי"ל לגיון. וכן העוברת בהמה למתני, ליה הוה והבי  היא, שכןוכל
 מאי קאמ', ורגליהם בידיהם החיל אנשי שזלפו לומר תמצא דאפילו לך ותדע קתני,וו
 למקוה שבאין כל ק כן למקום, ממקום העוברת בהמה להקדים לו היה ולעולם בהמה,וכן

 בעינן, דמעין דומיא דמקוה י"ן, פסול כלי שאינו מדבר אפילו אדם בידי שנתון מהמתוך
 יב" מקואות של בשני שנינו שהרי י. אדמ, ע"י שלא מקוה ]אף אדם, ידי על שלא מעיןמה

 האררתשולי

 ע; יץ מי" ט ;טמח;'ן תיךמו :) זנ, ?תן :תטטתיי.ן
 3ט!'ס ?יין "ין ליין :! ?ע.ם י3' "פ'!ו :ן "ס מ'ס,ה;:
 )" ס"? ו:חן ס"? :ט! '"ם!?ס,

  מע,?  5,יי 3'ין :ס ט.ג! "!" מיס, ס"? :' נמק.?ט".ן .:מ!" ,ץ'ס, ?יק :נט!,
 ?כרע ר6ין יף תי?ו לתיס. ו:0פך 3ט! כן 6ס ,:,?כ.טו
 3!3ר מיס יס ריפילו 6ית, ?רין תקיס מכל ?חיס'?ך3רי

 ייקרי. ת1':, רהתר6 סתייס, נ:ן יסו!יס %ק.?כיטיי
 5!י יע"פ 53:תתין רגס יפכרי!סי"1

 סכי[. יתי תוכת  313תיס רתיס'ךיתייט, ?סויס. מן יפסו! תיס תכלל יי!י 6'קיי, ת1'גןה)בי, )ורתו, כדי "!י ת!,
 כנ:רו, פטתיס תית רתי יפי!ו תי עיין !יימ,ולהאמור

 תר תיוג ייי ?חורי. "ן יפסול יו6, מזיגי תתרי:ריין
 לנתינ סיין כל כ:גו טה-ני טו תיס 3?ס ו:חן ת!ת,ט:
 חיז טל תתו  יוחר רגו "ס ?רין תעיקר "3! הור3:ן,.1?

 טנתן 3תיס 0דין וכן לג3ס. ?יין ו3טל י?'ס כלת!טרפין
 ר.מו,נ יץ כןין מ5?המין וחמד ו'. ו:פק ג' ורמ" "מייסטי'ג
 פסחיס  רס"י ]ועיין מי:י?ו, עדי", ," וז"י דמי ח!ח ט!מו
 ו:ט6רו ס3טיריס, ליז יי!6 תטיס לר"י סיי3 רכחתין 3י3
 יין[ ממטיח 3:ס 1"ין ?יין, חוססח כסנבייס :חייפוחסמפיט !מי וכ"ט ?י". ה!ח ס! מד חערוגח ומסוס ??יס,טס

 3ט!י. לחור? מן תיס ג?ס כיסיף "סו!פ",1
  טפיר ו)יה"

 תרר3:ן, ילי יינו רר3וי מס?ה?ין רתתר 3י3מית לתיס'ת5"כ
 כוספת תקוס תכל לחור?, )ע 0וי יריי ריחתין ר6ע"נו?יי:ו
 מכל! ויו!6 סנכון, טסתו 6ח מיז פפיג מיעוט 6פייומיס
 ר3י"מ. ייריכו תור3נן ורקיז.

 ס"! 1"! ?י"ט:: מן כינ?אבל
 תן 3תתו ווק, 1? ?יי, ת', תי", ת!ת הד ת:! טפי כי?"ית 7"י 33"ג ו"מוי:ן ו?"

 מ? 3ט!?י, ק.ו?, :טן, ו?מ ?פיר!:י, תן ,י?5מו.ס
 תי, ח!ח, חו ע! 3י סיכ כ,ט"ס :!תי, 3יין כן !יךרכיין
 !יקל 6ין '!כן פן, יין מו,י יין, ויר,? טטס נו טייכ'ון
 ויח, ח!ח, לןי עו יין ?קיי ול, 3סתך: י!, ה3ו3ר
ף,

 ק-
 13?. 3ירוכ? ו3ריטי:יס גרת3"ן ג ט) ורף ן ! ט"1

 ?תקי? %ח יסוס! 3י ת:ר3ין סכי יי"1 3 כפ  ערוביןח[
 גריט3"ן !וגין.3)'

 13, מעיגין 6ץוי לחץין 53ין "י חמי

 3טל"תין ו6יירי חירן ?תקוי. יח פוס! יתיי 3?התיןי6י
 ודמקי"וה רה.!ין ומח:ית.ן ליין, מ!גן מיס !עיי נ'וניס
 מ!טרף ?ממין ךכטן" ומ:"ן ?יץ. ג!ירוף !יגין נ'גסיט
 ד3מסר :ורי נן כר"י כיי:ו ו!:"וו? ,וגין. 3ג' ,פסי!?כ:

  7כייטכ"ה .:י"? ?מקול. קוס! מ)נ )חו;ו וח!ק'רטוג
 !יו ייי, )זיטר 3כסף תס?תתין תתר רקנ? דנווי  תפרן1"ל
 גתולין 3?.יהמין יתוו"? וכת"ט תעליי פירי ויויתטוס
 רילפיגן 3 כ1 !טי! וכרתוכת ):3!שמ תסוס לטטס 6ל6 י,כי

 מ? וטיין יסנע, 3?נ!טת ות!ת תיס דתי  רקי:יס)ויני?
 ולכן כפירי,  תטו3יס ?מיס "ין "3ן 1'  "ית לטעטכחמו

 ת"?ו )זיס. תכלל י!,ו ל% רטויז פוסליס תיס לוגין ג'כטיי
 רסריט3"% פוס!, ייגו סה)זין 6ס ליגים נ' ו:פק !וגין ג'כס:תן
 תותו כדי 6ל6 ת!6 ס!6 ויפי'פ 3פסחיס הט"י כפי'ס3ר
 ו)ע 3תיס גגס יסתריס ס3חוך טסיין סטן סכת?יןכוון
 לוגיס ג' ס6ין כיון פוס! 6ין ולפיכך 3טמריס, נט6רמנהס
 כרי ו)לי כת)רן כילי י3ל י. כו תולין מרת3"ן וכ"פתיס.



מגר;בנית המים"רתורת
 סתמי. : 'ק' ע( לוגין שלשת ממנו ומשכו תולש היה כשר, לוגין שלשת ומשכו לצדדין הטיט אתהמסנק
 . י % מ מה מתוך למקוה באין שעכשו לפי לי, נראה כן ק. תולש[ ]שהיה בעוד כלומרפסול,
 י0'עק. : י *( שהרי יפסול, לא לוגין שלשת ממנו משכו כך ואחר אחד, לצד ונתנו תלשו שאלושבידו,
 נ גיי" ג בלא 8( ]נופלין[ )נוטלין( המקוה מן למעלה עומדין כן אם אלא למקוה, באין הןבהמשכה

% ש( שלא המים תוך במסנק ורישא שאוב, משום שפרשו דל שמשון לרבינו ראיתי אבלהמשכה.  סתסן. : 

% נ( שנינו ועוד הטיט, בתוך שאעין בידו ונעשו המים, מן בשתלשוי;( א( ]וסיפא[ )וקוסא(תלשו  )ימ : 

 :נ ::: 2: הצרצור מן והמערה הרבה, ממקומות ומטיל הכסות את הסוחט מקתיתק שלבשלישי
 נינהו. דרבים כחכמים, לן וקיימא פוסלין. וחכמים מכשיר עקיבא ר' הרבה, ממקומותומטיל
 דאמרינן טהור, במים נוגע מקצתו והעלהו, הסיגוס את הטביל ט1( בשביעי שם שנינוועוד
 בו הטביל שלישי בפרק בההיא נתוספתא וכדתניא פסול, במים נוגע אינו הא אחית,גוד
 גגד ס,( סיגוס פ" פסול, מתוכו עקרו כשר, במקוה לוגין שלשת א( ממנו[ ]וזבו הסיגוסאת
 וטבל וירד לוגין  שלשת בראשו היה יז(, שלישי בפרק בתוספתא שנינו ועוד עבה. צמרשל
 שהיה שלם המקוה היה אם כלומר, פסול, בתוכו סחטו כשר, סאה ארבעים במקוהויש
 מים אין שלם ש( המקוה אותו, פוסלין שבראשו השאובין המים שאין כשר, סאה ארבעיםבו

 כמקוה, 9 ]שהיו[ )שזהו( הנוטפין על השאובין רבו ואפילו לעולם, אותו פוסליןואובין
 והסיגום סק הטיט שאובין, י( מימ דנחשבין פסול, למקוה להשלימו כדי ש( סחטו אםאבל

 שהן מפני המו~ה, את פוסלין הכי ואפ" שאיבה, עושין ואינן קבול בית להם איןוהשער
 כשנפלו הטעם והוא הדין וכן לשאוב. נתכוון לא ואפילו אדם, של ידו מתוך למקוהבאין
 שכתוב כמו המקוה את פוסל אינו נקוב שכלי שאע*פ נקוב, כלי מתוך אדם ידי עללמקוה
 כשאובין, נחשבין אדם ידי מתוך למקוה ממנו מים שבאין כל לפנינו טה נתבאר ועודלמעלה.

 האדרתשולי
 י)6 סמ6 )מוס 6ין מקוט מכ) יין, ספס סיס 6ש'פמוחו
 1)6 כו6י) 6מרינן 6)6 כסמריס כעי0 ו;ס6וו יקמק)ת
 כ )1 גג"כ טרסכ"ס וכייג י61, ס)6 )זגר רנ)יסכממק
 סמ6 מייסי;ן ו)6 0ממין ון6 ח)60 ו:פק ת)ח6זגרמ6
 ס0 )וסו)0 מ) זן6 7כיון גר6ט ופון כנר0. יין ק)חנחמ)ף
 5ריטנ"6 )"ע מק:ו ,וינ"נ. מוויס מכמיס ג0 טיק ע)מטקכ
 פיון[ ג)ריך ונס6ר 11 קיסי: נמי כקטכ כרסכ"6 נ0]ו6מנ0
 סירס וכן כו6, וסטוי0 מחמוי0 טכר וכ6י פריט י56מ6י
 י. 6וח כ' סינק כמו"6 מק כ,כ תמכ וככר 1").0ר"מ

 טוכ)יס 6ין כממין סן6 מן כחמו מקו6ותוכחוספח6
 כר 16 )כממין, סופו ימטיס ו;ו05נו.

 יון"
 6)יכ6

 ס6מ".מ)ומ1מיס ש גכ סיס מ)ומ)מח גמקה: 5וזר"6,
 )ריטג"6[. ]6פי)ו ס6כ )י )סיעול מ)טרפיס 6ין טיקזנקא
 עיון. ו,רין מסכממין, כתמו כגיכוכנר"5

 הסיט[ את דהמסנק סוגיא]ביאור

 4גין ס)סכ מכהו ימסגו לצדדין הטיט את המסנקא[
 0ו6 כמי)וק פסו). ,ונין ס)סכ ממוו ומטכו חו)ס כייכטר,
 0ן6 (נק וכ, כקרקפ מן כנניכו ע6 ))יוין סי:שינויס5
 כמי0 מן וכגכיכם גייי0 כסח)סו י0יפ6 נ"סג )6נת)ס
 )נסכו 6פי)ו טגגה:י ס,6 ,מן כ, 6כ) ונפ0,ו. ת,וסיםנעמו

 ע"י )ס0 ס;מסן ו6ע"פ ככך. נפס, ,6 6מל )מקו0מנוקוס
 סל6 כל יוס יוי תפי0ט מטי0 פסיל 13ן יין  כ6ו0כומ
 כסחפס 6ל6 תי"6 מ~יי0 נפסל ויין וטסט0 טקרקט. )עגחלט
 3כלל 6עו כתליסט סנטעט ר.נמזו3ר מן יתלט 6ו טחלוסמן
 כמשט :חטוכ וטמו ט5וס חפיסמ וש'י וטכירכ, כמקויון

 גמיס נם6"ג ימעין. זומי6 ו6י:ו 076 ע"י כמקוכונטסכ
 פ;טתג0 6ע"פ )מקוס ממקו0 טשטכו 6א )ת"ו;א

 ממויסח מקוכ מ4ת טס :11ך )6 )ףמ תח6 ע"ימק1מ0
 כ"0 מ0נינ ממ')וח )כס 'עסכ 06 ט;מ סכו6ונכ"מ
 6% ר.משכ גענין )5 כ6וס ש,י נחמוס ו)6 גסרכמשכ
 ו0כניס0 וומ)י! כי 61פי)1 ;פס). )6 ומסו"כ כמקו0,גמעסכ
 סכיג ממי)ות )עטו0 מותר. גטרי פס% 4: 5ין)6סנורן
 ר6ויש 6יגס ס16 כ)י ע"ג כע3יל0 06 ]ו,פי"! :,מ)י0.מיס
 )פוס 6פסר וכ ני16ר עפי חי"6[. מסוס יפ40 )משכעיי
 ניזע וי)ף ט' מטנ0 כר"0 )כ)ן כוג6 נחוספח6 וק6'כ6

 כסל. כנדקפ ע0 כו,וכ0 כף פסו) כמקוכ )ונין ג'וכרג)יו
 עש וירוו כקלרה מ! נה)סו כס,י)ף 7נרין6 כו76כמי)וק
 נת)ט 1)6 כקוקע ס"ג כמסיכן 6נן פ0ו)י0, )מריטחי"5
 זנחלס מסמע וכן כמסכט. ס"י יר.וג0רו מטעס ו)6כסרי0
 גיייו כממסין 6נ) : 11"ן ד 5וח כמיס )סער נכסגותכח"כ
 6פי)ו ג)נז 3ר.)וסככ זין ,מקוס ממקו0 6ו מ:כרונרג)יו
 ונמט 4ייק 0סיט 6ח כמס)ק סנינו וכמס;חוו כמקיכככ)
 כ6ן. רכנו זונת גס ס,כ ונר6כ ע"כ, גסר ג"ןממ:ו
 וכף );גגן 0גג נר5ס קנקניס טמנימ גג' ו' כמסנטולהלן
 יעהט ד)6 וכר6"ס 0ר"ס ופ" יערכ. ס)6 ונ)כו יגפט 16יסכר
 חפי0ה נסוס ת)וסיס ויטסו 3טגכטחו ס6ונין יססוי)6
 סכ6ו 6ע"פ ס6וכין ;מסו )5 כפי0 דע," מנ61ר ונמ,מין"6.
 סופכו ס0760 ז6ף 00כר6 וע"כ 6ד0, פעו)ח שיי)מקה:
 חפי0ת סמ" )6 ח)וסט מעס0 פסכ ון6 כנג":1 ס)6כן

 פמקקו )ינור דוך נענרי 6מ6י ז6"כ )ס16) ו5יןיו"5.
 נח)סו. סא 6פ"פ ספו0) רפ"כ גסוקח וכן קכעו,ו)ג0וף



הבית החמישיהשעותורתמר
%מ(  מפני הטיט את ט( המסנן במשנת שמעון ר' נחלק שהרי לר מ"י"ית :ן~ן ותדע מודי. עלמא כולי דבהא במו~ה, וליתן נקוב, כלי באותו לשאוב במתכוון שכן וכל הש". : 

 שאינו'
 כדתנן מתכוין,

 שלשת ממנד ימשכי תילש היה כשך, לדגין שלשת מממ ומשכו לצדדין הטיט את ננ( ,זנ,סנן נ. סה, נ.)נה(
 שפסל במה מ( בתוספתא חלק וכן לשאובו נתכתו שלא מכשיי שמעת י' פסיוליגין נ.".
 מכשיר שמעדן ר, וקתני שעקרה לאחך בסיגדס וכן כמקוהו שסחטו שבראשו במיםת"ק וק. : נלכו(
!ע

 והוצרכתי ולתלוש. לשאוב במתכוין מודה דמכשיר שמעת ר אף אלמא לתלישו 1 תכוש1
 א(, ]לכתחלה[ מקוה ולעשות מנוקב בכלי לשאוב להתיר שבשתבש מי שיאיתי לפילזה הנ~עס: רו'כם(

 למקוה וירדו ממילא נוטפין מים עליו דרך ועברו לקבל העשוי תוך לו שיש כלי כלוכןיעעי":".
 סופרים מדברי וזו המקוה, את פוסל קבעו ולבסוף שחקקו צנור כה( דתניא המקוה. אתפיסליו נן). : ננ'צ(
%ע(  ~ה בצנור ט( ו"ל הר(4ב"ד וכדעת למעלה. שכתבנו כמו לוגין בשלשת זאפילו עליו,שגזרו ""יע. : 
 צרורות לקבל כדי קצת קבול בית נה( בהן לעשות הצנורות שדרך קבול בית נו מןבשיש הוא קסע נ!)ג(
 לקבל בצנור החוטט ק מקואות של ברביעי וכדתנן צלולין, לבור המים ויבאו כסןועפרוריות ::: :י:י"י"ב
 ]בשל שהוא, כל חרס בשל אומ' יוסי ר' רביעית, חרס מ( ובשל שהוא, כל עץ בשלצרורות )י. סע'1 י."סי
 פוסלין בתונו, מתחלחלין צרורות היו חרס, בשברי אלא רביעית אמרו לא " שהוא[ כלעץ שט,ןבה
 בהן שיש אע*פ הגגות, את בהם שמכסין י,י והרעפים לקבלה, נעשה שלא מפני פוסלאינו:עכיי:'י". יח האמצע מן ורחב ומכאן מכאן צר שהיה צנור כשר, ונכבש עפר לתוכו ירד המקוה,את : נע'יד(
 ינונה 'ע"י,ן

' 
 שאין לפי המקוה, את פוסלין אינן יה( עפרוריות צרורות לקבל שיכולין לט לפעמים'זטטין ת;;",

 )שר"א( לי שנראה אע"פ והעפרוריות. הצרורות את לקבל במתכוין נעשים חטטיןאותן ~נדענ-ן נ ס".:ה
 מן הנוטפין הזוחלין על הנוטפין ירבו שמא י,( שאמרו מה פ" דל י" חננאל[]שרביני ה.ג 1 ל:,",ח
 ]שדרכו לקבעו( )שזבו בצנור בד"א הרעפים. על שעברו שאובין מחמת ופסולין הגגות, 1". "-תין(

 האדרתשולי

 כיון 6,6 ח,יטט י3כי הי"6 מסוס )6, וה"סו! :הםס6:י
 סן5 5"י,ו ייפס,יס ס",3י, נעסו הכ)י )ח,ן 3רנוןס63
 כקרקפ. מן נח!ם )כ!י טנכ:ס וכ)נת)טו.
 י6ס ומסמע טמיס מן כטש 6ת ח,ם 6ס יטמי~קדבר"ש
 6ין ]ו!ר"ם פסון טריקע מן ח,סו 6" 5פי!ו טמיס מןכו,י6ו
 ר,נמככ[. מסוס גכפש וכסר ?6 ייפוט מסוס (, ממסשר6יט
 מתוגריס עויק גמי0 גס;וגטיט ורק ;פס)י0 מכותו סמטכווכ)

 וטכ)טו טסגוס 6ח טט3ין פ"ו !קמן דתנן כעין הטוי!מקיט
 דפ)יגי מכמיס י6פיפ טחס ומטמע טהור כמי0 נוגסומק,חו
 )גמרי כט)כו טן6 יכן גוכ שדו 6ועח גול וס", יטווט6ר
 יפרם דר.ר"ס 5פסר מיהו כס6ו3ין. מסי3י י6 טמי0מן

 סמי0 3כעו נ3פכ") ]ס" 3כ)י טעיט 6ת וסינקמחגית"
 פסו) ומסוס כן[ ,פרס מקוס יים ר6שן, 3פרק ס;ינו3סן"כ
 5ג) י5י. 6ס י,מיס מן ת!מו 06 טר"ס ממ)ק ו)כןס6וניס

 גס יי"6 חסיסח מסוס !מייסי ד6ח" 3ידש ח)מו06
 ו3ר6"ט ות)סו. כטסי:קו 6)6 )פס, י6ינו יסונר 6פסרטר"ם
 כ6ן ר3;ו פ" וכן ניזיו. סח!ס כטדי6 כחג וכס)כופכפף
 ס6ו3. מסוס ר.ר"סי3רי
 ט6 !סיק יט פסו). ג") מנתו ימסכו חו!ס כיכ שם,ב[
 ו6ין טמקוט 6ח מס)ין דטיט 5מר" 6' מסנט גפ"()קמן
 פסון סוס טת!יסט כמפסט ם6ק ג~6 5"כ גס6וגין,פוס)ין
 5ינס כ3ר טטש )ק ויריו כמ:מסט אמ"כ הטיס ע)ס6ונ
 כן יוד5י )וגצ מקוס ים 1)כ16רט יזיו. 3חפשתנמ)5יס
 טס ס)ט הן יי"6 נח"יסח 16 קיגו) 3גיה 1:מ)6פנח)ם
 ד6ש סס נמסנט ט)כס חיוום וש 6)5 ום6וניס,ח)וסיס
 מסנק כסטו5 5נתס ו!ייכן 3ס5ו3יס. 6סי)ו פוס!ין5ין

 ע) ס6וכין פיס~, ת) "," ":6 ח)וסיס ;עס.ס ?טיט6ח
 יסס פוס!יס הטש מן כמיס כם:מסן 6מ"כ מ"מ?טיט
 פסו, 6ין ט,ט סנעוון ו6ע"פ 3ח,יסט ע)ימ:ו מןס6יגיס
 6כחי 35! פס!י. ס"ו3ין מיס ו?וי טסת6 מיט, ע,י?סס6וגין
 כרי מיס ומסכו וינרד ?ס)ג ה!ס 6ס י,פי"( 3רור (ה6'1
 ?ר36"ז קיסיח סוו מ)6חי סוכ 6ינו. ו(ט פסו!יסטמי0

 ד5ינו טיוק מטיט מ"ס ק"ן ו6י י,"ן סטקמ? ססכ3ע?":
 ק6מר טעגט גטיט ככ6 )מימר 6יכ6 ס6ו3, מסוס"סון
 וננמו0 6מר ),ן ;מטכי0 וטן טנמ מכורגין 6ין מנוסטמי0
 ור6ויק געין סטן מפ:י ס6יכין ,סו טוו ס:ננטכו טמ,ס?כי

 ומי3ריו ש,כ. )וגין 3נ' ופוס!ין )כחהי!? מקוה מכן!טס,ח
 ככין כנמ)6ש הוי %ד גממכיס טימי0 טט3י ד3עיט)נורנו
 מני) טטש ס6ין פוס)ין טטיט עס ס.ס !מיס ;ק)וו6פי)ו
 פוס,ין 5ין נמסט ס06 6פסר ט;רוק גטיט מיכוע,יטן.
 יגד ;מסכי0 טמיס 6ין ק!ום סטטיט וכיון ס"31י0ננסו0
 סכמטס. הטיט מממה )פס!י0 6ין יממי)6 כטיט 3,ורוף6ן6
 3וכח )טסחפק ויס )ם6,ו3. נחכוין םן5 מכסיר ור"סשם,
 ט) ק;קניס מטמנימ ונה,ס נחכוין )6 כ6 פוס) 5מ6יח"ק
 י6 )כ)י סיכ;סו כומט )ו טיט ע5 יטאל )נגנןסגג

 ד 3פרק )קמן ט)יגור תמח כ!יס מימ;ימ וכן סנ,כיסמסוס נפסי
 יפירט ,טיחם וקפכ 3, גמסמ: סס %ן 3שכמ. מתיריןוג"ט

 יומר וים )נ~ן. נחכוין ו)6 מסוס  פוסלה  ו5ינטר.רמ3"ס
 5ין וגטו"ט ממין5 )כ!י גו6מו סיינו יעח ונעינןוט6
 מם6"כ מזסת, 153 6"כ 6)6 "דמ גידי 153 נחו0נפס(ן
 יטתס ושל יהט נטי )6 ממס מעסט סשסט 3יויוכסחיפס

 %ג3ן, טגג עי 6וחן ס0 סטמ טמ'ס סי3ו6ו כ% נחכוין)6



מההבית המיםשעותורת
 ;'. ע.; "קיי י" בהם לקבל שהניחן הכלים לכל וה"ה אחר. במקום ולשפוך הנוטפין המים את יטליל[

 ::'קנ: י:ן ונתמלאו מים, עכשיו בהן לקבל נתכוין ולא בחצר שהגיחן כלים אבל א( ונפלו[ ]ממילאמים
 נ0;).ן ש' מ( זה. בענין כשאובין נחשבין  שאינן המקוה, את פוסלין אין ממילא, למקוה ונפלו ממילא,מים

 תס :י ::. ן ת "( אפילו קטנים ואחד גדולים אחד הצנור תחת כלים המניח יח מקואות של ברביעידתנן

 מ ש, ;ה פ9 ב"ש, כדברי השוכח ואחד המניח אחד המקוה, את פוסלין אדמה כלי אבנים כלי גלליםכלי

 : נ;' 5ב( שהוא בחצר בשוכח ומודים ב"ה, על ב"ש ורבו נמנו טאיר א"ר בשוכח, מטהריןוב"ה

 ל :י:;" בשהניחן פלוגתיהו אוקי מא( דשבת קמא ובפרק ק, במחלוקת הוא עדין יוסי א"רטהור,
 נתו.ת. : נ;, מה תחת שהניחן כיון סברי ק שמאי[ ]דבית ונתקשרו, וחזרו ונתפזרו, העבים קשורבשעת
 נ, %""ת" פ'( שנתפזרו ואע"פ הניחן, הצנור מן מים דלקבל מילתא מוכחא העבים, קשור בשעתהצנור

 "ת ת.ס ט )קנ) הצנור תהת שלא בחצר  כשהניחמנ( אבל מחשבתו, נתבטלה לא עדין סלקן שלאכיון
 י""י ;עש. פסלוהו. לא למקוה ונפלו וחזרו שנתמלאו ואע"פ שאיבה, חשובה שאינה מודיםונתמלאו,
 ::ך',!"תי:י: דברי העבים קשור בשעת הניחו מודים הכל אמי ר' דבי משרשיא רב אמ' התםדגרסינן
 ;הקעק' עה "ת העבים קשור בשעת שהניחן אלא נחלקו לא טהורים, ד"ה העבים פיזור בשעת טמאים,הכל

 נסי%'ס. של נרביעי עוד ששנינו ומה מחשבתו. לה בטלה סבר מר ונתקשרו, וחזרוונתפזרו,

 לדוח זקפה המקוה, סוסלת.את לבזבז לה יש אם הצנור תחת טבלא המניח מנ,מקואות
 הצנור תחת י;קבלא את כשהניחמד( נמי התם המקוה, את פוסלת אינה כך ובין כךבין

 מים, בו לקבל שנתכוין או לצורך, הצנור מן מים לקבל נמי אי למקוה, מים משםלהמשיך
 וכל מים, לקבלת עשויה אינה הטבלא שהרי כן, לומ' לנו יש כרחנו ועל י"ן. המים()את
 אלא המקוה, את פוטל אינו פירות לקבלת עשוי שהוא אע"פ מים לקבלת עשדשאינו

 האדרתשויי
 ו)6 6שי" 3חופס מס6"כ ר.ע3יס "י(ור נסעת כמ:יהוכן

 ס) ,ו )פעו)כ נחטין מ"מ כ6 תטמיס גקג) )יכ6יכפח
 !לעח. טפיר וכוי כטיטחפיסח
 07נן מכ6 סנ6 מ6י ,עיין ים יכו'. ומסכי 0ו,ס י'כשם
 וכוי סטס כמט 3כס נוטגי!ין ק.פ? 6ו סק ?י? 06!?!ן
 )עסות כדי כ,י כטיט י6ין 6ע"ס יככ6 גדרכן. ",.חןומט:ין
 נפס!ין מ"מ קי3ון 3ית 3ח,ן ":0ק3!, נהחמת ס".3.ןכמ,0
 לכ,י כ3עכ"ו כר36"ו וכמ"ס ט0,סן ין"6 חטיס0מממח
 קסט וגן יפס)ו. ומי וקופ? סק ,ו6"כ 3ן"ורייח", כתי3י!"
 :ונע ו6ס מ"ו פ"ק !קנון וח:יון מסניס וקופכ סקמ"ט
 נמ:י ט6וגין 'מטוס פוסן כו)ו ה)כו ו6ס ועטמע טכור3מיס
 כו36"ד !כוי6 וכ"כ !מקוכ, יךיו נוהין י.,ודיןס?מיס

 מטוס וק."כ סק גס 1פסון 6"ג קי3ו, גיח 6יניסטסגיס ו6ע""
 דמי6 י)6 )ומר ויס כ6וס. יךי 0פיס0 מת,ן יריוס?מיס
 ס,6מר 6,6 כיט3 3כס :3!טיס טמיס ו?סנוס דטטיטכ!!
 3סעח 36) מכס ננוסג,ס !כ,ות כנוי0 מחהי!יס ק,ר(מן

 )ט!ט!ן סטות )ו וט ]ו"כתי כ6יס. 3ידי וחפסיס סכסמקרי טפיי סח)טן וכיון ו3סנ,ס 3טיט כיט3 ג)יעיס כסכת!יס?
 וקוטס כטק מט6"כ תפיסט[, כוי וטפיר 6הר !מקוסו!כ.)יק
 ממ(יקין ו6ין מורי 0ורי עטוי ח,;ן וגס 3ו)עין ו6ין קסיססטס
 ס6ין כיון גתוגן מיס מק)ח ר.ט,ו 6פי)ו ו)כן גחוכסכ!יס
 31(ט פוס,ין. ו6ין 6וס 3יוי 01"סיס כוי !6 6מי(ט כ)ן)כס
 כמחירין 3 י3, תמוור. 6חוס' ("ן טפיסקיס סטקסו מטמ,וסנ
 6ין 37נאונץ נית6 וכסת6 מסגוס. מ"ס 1ק,3 3כ!י)ס6וג
 6פי)י סיס6רו 6פסרוח סוס ס6ין ין"6 חפיסח מ!ות3(מ
 )סעתס 3טס ס31)עיס גסגוס מט6"כ טנקוג 3כ)ימטט
 מסנט 3פ"( חנינ! עור טן וגסח וגכר נכו, הפיסט טויספיל

 כל"ס ועי' סו!יכן ולך 6וחן ומע)ט מט3י)ן יעסי וכי,דו'
 זטע)כ ו6ף מכוונח. ס6כ ש ככ סוס כמקוכ דמייריסס
 טרגט סייין 3כן יד3קו ס)6 6פטר 6י סו,י:ן ירך6וחן
 וע"כ ס6כ, ש )מוין יע)ו 6,1 ס6ונין מטוס כ,)ווי"ס)ו
 )6 3גוייכו 0"שכ סיכ" י6"6 ככ)י סו)י ורן יכע!ןכיון
 37יפח טכתנ טלמ3"ן חטונח ט3י6 ונ3"י מיד"6. מטוסיס)י

 6דס סן יט מתוך סעפ) כן גקונ יכ!י "פיפ?ר~"ן
 6)6 פוס) ט6עו 6מלו 1)6 טמקוט 6ת פסן !מקוטטוו!טו
 מ"ס קסי6 חו 61"כ ע"ס. )מרוט נקו3 מכ)י ממי,6נסוופ)יס

 )ו)יט עסוי זככ)י כיון כרמג"ן וסגות 11"! וקופט.מסק
 6טוו מ"מ כ!י סס ממאו ו3ט, ס:יק3 6ע"פ כמקוכימ:קכ
 מו(רין מיס סק)ח 6ע"פ כמקוס 6ח מוריק סכרימעס,ו
 כגפ) כוי כסנפ! ו)כן חפיסט כוי וו6י מ"מ ?;ק3נבחמח
 ח)יסס פפו)ח )פו!ס ס6ין גקופט 36) ומ"ויו. יויומתין
 6פסר כחמורט וכחוס' פוס)ין. "ין גרר6 6ג3 סנמסכיס6!6
 מממת נפס) ד)6 וסכרי כר6כ"ו כסנרת כ)) ס")י)6
 טרמכ"ן 6ס3רח 7פ)יגי ו6פטו גכ)י. וס3,6 ס6.נו כ,חי"6
 פטולוטו 5טני ול, !פי). וכמ"ס וקופט ליק טנקו3 כליור%י

טהו~
 תפיסט )ו ייט !6 טנפלו ט3מיס כיין סנור יפ ומנקס

 טמחמי)ין עי מו63 )טו י"מי( וסגוס מטיט וט"1ימעו!ס
 מטס. מימיטס)מטוך

 הציפר[ תחת כ*ם ודגעיחנשגש

 נטגח וס"' ועח כף. הצינור תחת כלים המניחא[
 וגריס 3תוסי, טמיס  סיפלו וו1ס ט)ינור חמת וטנימ גט(

 סס וכמ"ס גטמיס, מי מטן )ק3) כוי כר טמוימנמטגס
 )י ו5לו למליכתו, 6% י6מ"כ טיעו וטוכמ 3ח)קנד"?



הבית החמישיהשעותורתמו
 שנינו שהרי א(. המים[ את ומקבל מים בו לקבל שנתכוין ]או למקוה, אדם אותו ערה אם ;-י "'יקמ.ן
 לקבלת עשוי שאינו אלא פירות, לקבל שעשוי אע"פ המקוה את פוסל אינו שהשק מ1( שם );ן. : ,.,מ~ן
 הא לך קשיא ואי קבלתה. דרך עומדת שאינה כיון המקוה[ ]את פוסלת אינו זקפה אם הכי;;יע;"י.:יימן ואפילו שאמרנו. כמו היא, המים את לקבל הצנור תחת ]ב[שהניחה דטבלא הא אלא מים, 1:ע. :;י י...י;,:
מי

 אליעזר ר' מים ונתמלאו לנגבן הגג בראש קנקנים המגיח מקואותמ,( של בשלישי דתנן ו;תלק ):.
 ישברם או אחד לצד הקנקנים יכפה כלומר, יערה, לא אבל יכפה או ישבר כך ובין כךבין :ג" ל. ;;:;ך אומי יהושע ר' ישבר, לא לאו ואם ישבר מים כמעט בו יש אם הוא, גשמים עונת אם אומ' נןן-,י
 דשאובה סבר רק מ"(, ונמשכים אחד לצד בשכופה דוקא דאלמא למקוה, נמשכיןדמשם מ-ז-ק , קו.)-,

 לנגבן העלן דהא מים לקבל העלן שלא ואע"פ פוסלין, מערה הא כשרה, כולהשהמשיכוה ינ, ין).,1:"'ן;...
 הכא אבל לבור, ממילא א( ]שנפלו[ בחצר דשוכח דההיא ז"ל שמשון רבי תירץקתני,"י.
 לי קשיא לא למעלה שכתבתי מה ולפי שאובין. להו והוו אהשבינהו אחשוביבשעירה ". י ;.י:"ן

 שהמים שאמרנו אלו וכלים ופסול. כמעין הוי לא אדם בידי למקוה שבאו דכלמידי,
 דהשתא דפנות, ארבע להם בשיש אלא אמרו לא שאיבה מדין המקזה את פוסליןשבהם
 דתנן כשאובין, נחשבין אין שבהם ומים לקבלה, עשוין מי( אין הכי לאו הא לקבלה,עשוין
 המקוה, את פוסלת לבזבז ]לה[ יש אם הצנור תחת טבלא המניח נ( מקואות שלברביעי
 מקוה נעשה ואפילו קנול. בית זה שאין לא, בשלש הא רוחותיה, בארבע לבזבזכלומר,
 בכונה שלא מאליהן שנפלו או לבזבזין, ארבע להם שאין כלים ידי על סאה ארבעים שלשלם
 כשר. שלם מקוה ונעשה למקוה ונפלו קבול, לבית דפנות ארבע להם שיש כליםלתוך
 הצנור תחת שנתנן כלים וכן לדוח, הצנור תחת שנתנה טבלא י בתוספתא תניאדהכי
 כי כשרים, אלו הרי סאה ארבעים שלמו טומאה, לקבל הוכשרו ראשונים ראשוניםלדות,

 האררתשולי
 מ":י !3יח ונוכ:יסן כ!'נור מתמח מסיון כ.כ ס.כמכ.?

 יכו-וממ,כנ:ייז
 וו%!י

 חמח טיט5וו ?עיס רונו  כנטל
 ו3סעח סטכהן. מממח כו6 סס עומדיס ס:ס6רו ומ??!.:ור,
 3ט) ו,6 טמ6, וסכמ )מ,6כחו י!5 6פי!ו טגיסק.סיר
 7"? 3סיכמ טכים פי(ור ו3סעח כעמד?. דסטחמהסגה.
 וע:ניס, נסמיס כיו !" ?כמד? סכסעח כיון מהס3ה'ד3ט:
 כי5טו:?. ממם3חו 3ט!? וסגמ יכ,.ן !רעח, ג"ג יס.3י!5

 כדין, מפ.רס מ"ו. ,5 סכמ 1!5 ע3יס פי(,ר גס:ת.גמ:.מ

ד?"
 דגסעת ק,מר 3טוכמ וכיי:ו ו3,ים 3"? ד:ח!קי 6מי!ח5

 י6פי)ו 5פסר ד:מ,קו י)"מ 3מ:'ה 36) וט?יר, ד"כפי(ור
 יחמ!5ו, מיס י3ו6ו "6ס :וו:ת. טטיקר ג.ון טמ", סי(.ן3סכה
 3קומיר ח!י6 !6 ומ:יה טיקר וכ": וטס!ו. !וטתהסוגין
 ו)3סוף מקקו 6י )קמן !:ור כמ:'מ וכ6 נ"י,וו, 5וכ3,ס
 3סטת קגטו 6י 3(כ סימ)ק )מ"ו מ,י:ו י)5 ס6וגין, כ.יקגכו
 3כס )כמס.ן כן ע"מ וכ:ימ. כיון וע"כ "י(.ר. "1ק'טור
 מטמ6. פ,(ור 3סעח קגעו ו6פ,)ו כמ:יה, סעכ גכ! כ"מ.ס
 ו6פ.)ו סכרי ו3"כ וסכמ?. ג".יור יעהי גט!כ זמכיןרנ'.ן מטכרי י3"כ ו:חקסיו, ו:חפ(רו 3:חקטרו פ!יגי ~נ"םוג"כ
 וס3ר )כך. מחמיי: 7כ:ימס כיון )ועח, מסי3י 6כחיסכה
 !3"? 3"ס מווכ וסגמן ו:חפ(רו 3מקסרו ג;?"; ךגה,רר"מ

 יוחר )ועח ?וי מיס )ק)מ דמ(קחו כ'ין ד3ו!י:.רדט?יר,
 טמ6, ג:חפזרו 6"י!ו 3נו:ימ 36! 3טי:מ ודיק6מנהור.
 ור"י 3מ!ר. ו6פי!ו ?,י6ס':כ, ממטגמו 3ט) ,6 פ(ורזמס.ס
 וכ!כמ כ3"ם. יר3ו נמ:. 1!6 עימדח, 3מקומ? דממ)יקחס3י
 חמת 3מ:ימ 6פייו גסוכמ ג"כ מכסרי ו!פי"( ר"מ !ג3יגר"י
 ט:חקסרו 16 כעכיס, פי(ור 3סטה ס?:ימ ידוק6?!יייי,

 גין מי!וק 6,ן ו!ר"י טנו6. גו:י 3גן גמנימ 36,ו:חפ(וי,
 מר6"ם יטת נס י(כ ו:ר6מ כ).נ,ר, חחח !מ:ימ 3ה,רמ:יח
 סוכמ לין כ(גע'ו ו,6 !מ!ר !י:ור גין כ,ן הי!ק. ךן6י?טע'
 סעח וכיי:ו נטוגמ דמ:יח כ6 סירס טכטור ]6ן6נמ!ו,
 גג"י[. סס עי' ,ופי(ורקיסיר
 6ין פוס)ת, 6י:כ ט' ,כיימ (קפכ נ' 3ננס:? י5מרי:ןהא

 !כיוומ ס:ח:ס גיין וכ6 סיחמ,5ו, :חכוין ךן6 מסוס?טעס
 ו6( קמיירי, נסמיס וירווח ע3יס קיסיר גסעהמסחמ5
 זחמי)ח כחס זס6:י ו6פסר !ן"כ. סיכמ 5פי)ופס:י:ן

 מט6"כ כמיס, !ק3ן ט"מ ס!5 ?יי ?!י:יר חמחכעמיותי
 סס :ה:ס 3חוכו כמיס סי"!ו ע"מ :חי:חו דחמ.!ת3ס.יכח
 :ר6ט הסר6"ם בר"ס ו6"י' וסכה, וטהו ?ס.מ ט6ח,יכ6ן6
 טיכ:סו ו6פסר סס, !יעת )ת:ס ססיכ"ם כיון ג(י !מ!קו6ין
 פירסו ו!כן ע3יס, פי(,ר גסטח 3ה,ר מסכמ ונרס )סס,כמיס
 ק3)כ. גורך כוי ד!6מסוס
 ו6ין חמין, מיס מק!מ י!יטר נפי' ("ן כו"מ ודעתב[
 וטוכמ ע3יס, קסור 6ו פי(ור גסעח ?;יחו 3ין מי!וקג,כ
 טוין ומעיקר כוו:?. !ן6 סס ס?:ימ 6ו !סע? רק סססכיי:ו
 טוכמ ג(רי י3"ם 6)6 )דטח, מסיכי )6 טו:כ 3)6 וכיככיין
 סעח גין מי!קו 3 ט( 7גם3ח ו?י ג(רי. )6 וג"? מ:יה,6טו
 דר"נו ו6פ,ונת6 ק6י, גמ!ר 5מ:ימ ט3יס קיסור 16פי(ור
 ככ! מ:'מ 3ין "וג5 3ין ט3יס קיטור 3סעח וכ"קור"י,
 ור3ו ינמ:ו נ(3ר ר"י 67פי!י מכ6ן ]ומוכמ כמקיכ, 6חפוס,ין
 3סוכמ, 6פי)ו יטמ6 כ!י:ור תמה כו"ע ומ,יו 36"?,3"ס

וכ!"י
 3מקומ? ממ!וקח ל6נזר ו!ר"י כנמר6. נריס י!6
 (")[, גכנכגר"ט וכ": !כ י)"ג 7יס 3ר("כ וג"? כוי,טונויח



מזהבית המיםשערתורת
 ת" "' "" ש קערה הכופה נ0 דחולין בפ"ק כדאמר' עליהן, נפלו אם הפירות את להכשיר והוכנוהוכשרו

 נ:ג גי אם כלומ' סאה, ארבעים שלמו ואם יותן, בכי זה הרי הקערה שתדיח בשביל אם הכותלעל
 1%. י"י'"י לך קשיא ואי לטבילה. כשר מקוה זה הרי למקוה סאה ארבעים באו אלו כליםמתוך

 י"( למקוה, מים המקלח צנור דתניא למעלה ושכתבנו שני פרק מקואות בתוספתא דתנישהא
%! 

: 
, 

 י%'-.

 ",. ":ה " מפני פסול למקוה, המכתשת מן וספק למקוה הצנור מן ספק בצדו, נתונהוהמכתשת
 ,.י. לל מ( למקוה מאליהן כן גם המכתשת ומן למכתשת מאליהן שנפלו אע*פ דאלמא מוכיח,שהפסול
 :י:ג ט הפוסלין אלו וכלים -מים. לקבלת שם נתונה שהמכתשת לפי שאני דהתם לי נראהפסול.
 י,-ק, ע.7 )י'ן ע" נו( מקואות של ברביעי דתנן ראויין, שאינן שנא ולא סומאה לקבל הראויין כלים שנאלא

 " י1ו;נ " ן 'ע; כלי אבנים כלי גללים כלי ה אפ" קטנים ואחד גדולים אחד הצנור תחת כליםהסנית
 ,וא תק ק" וג הן חשובין טומאה לקבל חשובין שאינן אלו כלים אפילו כלומ', המקוה, את פוסליןאדמה
 נ)י:ץ "'ס """!ק אינן נקובין הא נקובין, שאינן ק ]שלמים[ מים( )של כלים ודוקא המקוה. אתלפסול
 "ה")י.י. ג דתנן ממילא, למקוה שבתוכן מים שנפלו כל המקוה את לפסול "י ]כלים[ )כלום(נחשבין
 ת%יו "ן" י%סי בה ומקדשין בה ממלאין בסיד וחברה כלי היתה שבסלע השוקת מקואותיט שלברביעי
 2 ס., נן'גי". ואינה הצד מן או מלמטה נקבה המקוה, את ופוסלת פתיל צמיד וצריכה ממנהומזין
 "נא. : יי' י"( בטלה דאז כלומר, הנוד, כשפופרת בנקב יהא וכמה כשרה, שהן כל מים לקבליכולה
 אם בכרכין מים המניח קסטלון נ,( בתוספתא שנו וכן המקוה. את לפסול שלא כלימתורת
 עלו וו הלכה המקוה, את פוסל לאו ואם המקוה את פוסל אין הנוד כשפופרת נקובהיה
 במחט, נקוב אפילו להן התירוהו שלישי וברגל ק, ביבנה רגלים שלשה אסיא בניעליה
 יפה לי אמרו חברי אצל וכשבאתי לטהרה ברומי הוריתי זו הלכה יוסי בר אלעזרא"ר

 מן שהוא כל מקבל היה ואם המקוה, מן פוסל אינו מלמטה אבל הצד מן בד"אהוריתיה,

 האררתשולי
 כקודס, נדין כמו כסר גמי גכ:ימ י6פיפ ימטמע דנויו סחס גסעת ססס גיון ני"מ !ג6, מחמיויס כמיס 6ין ך3מ,ו6ף

 כסי. מ:ימ י6פי)ו נפירוסו לגח3 כעניס פיער געח 3ט:הה מ:ימ 5פי)ו פי(ור וכסעח מ:קת. 5טו טוכמ :(רי 7"כק'סור,
 11"ע. וכו'. גסוגמ ונמויס וגרס גטוי6 מסמע 3פ" וכו"מ וכיון ,קכיעוח, 1)6 י(נק 6!5 6י:ו נמ,ר 7כ:מחו גיוןטכור,
 1:תשוו וטחקסוו מפרס וטר"מ מי7י קסס ד)6 ר6יחי סוג וגנחקסרו !דעת. מסיכ )6 ע3יס כפי(ור כיכ כ:מכפ3ססח
 כמס:כ מפורם ו)פי", יעחו, מסימ פחור ונטעח סיכמ כיי:ו ור"י וטטור, ד"ר. 7מידין סכר דו"מ פ!יגי, ו:תקסרוו:חפ(ר_י
 ק6מרי, ו:חפ(רו  כותקסרו ור"י ול"מ ננסרטי6 ר, י3רי כ1ינור. חמח ס:מ)ש כמו עומות, גמ,ר ממ,,קח יעדיין"!ינ
 ס,כמ ג(ר דג"ס ספי' טר"מ דק6מר מ6י ו!פי"( סוכמ. וטיי:ו יוסי ור וי"! )6טנהני:ן. 6ח6 ד3"ס 7י:6 ר"י ו6"כ11"ע

 גסמיס. ויר7ו קיסור גסעח כ:ימ 6טו כיי;ו מ:ימ, 6טו ר3. נמ!ר ו6פי)ו וכמ"ט, כ"כ ע! ג"ס ירכי ונ::ו :מיסגי
 סוגמ, 61מליגן 7מ6י  שגסו מרן6"ס ו;"נ והטורג[  חממ 1)פי"ו גו"י, ;קעי:ן ו)7ינ6 נסונמ. 6פיגו,פס)ו

 ו)קיסור 6)6 מייי, 6מ"כ 16 ט:מחן 3סעת כטכמן )6ו כ3"ס[, ;מ:ו ]וט6 גסוכמ גין 3מ:ימ נין פסו! ממיוכ!י:וי
 ו,פי(ור טמיס, נמי)וי טר41: דעחו וג!י מ:ימ, קרי ע3יס ג!י:ור, טמי!קו מ!י:ו ד)6 פי,ור, 3סעת ו3ין קיסור נסעתגין
 וג"ס 31"ט טמי!וי. נק דעחו כסימ.  דו67י טוכמ, קרי ע3יס כ)ים כמ:ימ ו(") ט"ן פ"ן מקו6ות גכ,כוח כר"מוכ"כ
 ליו, יי רטסי 3טלי %י נטס(רו ו!3סוף  3:סקסרו ותלקו יי~הר  יסטס גין ]וכוו:תו (נון, יגכ) עח גכן חמין כ1י:,רתמח
 עויין כ!י:יר יתמח סגר ור"י )3"ט, ג"ס !ר"מ מוזו ו3מ!ר טכ)יס סכמ ויטילו כי', פסילין כ"י  קיס,רן 3סטתי3ין
 מו6, ור.,י:ור טמ!ר זוין ו:מ!6 כמותו. וט)כט ממ)וקח 7רכו מטוס ]וכיי:ו  יס.כת ט! ג(רו ססו!ין כ,י:ירחמח
 מטיכי )6 ו:חפ(רו :חקסרו 6פי,ו 6ו ע3יס פי(ורונסעמ חננט ונכ"נו  וכמי,טו. 3ומ ל"ס יוסי ר  וגמ  כ3"סו:מ:ו
 3סו"ע. וכ"כ!ועח, כיטג. מגי6ר ככ! ו!פמס"כ ר.ר3ט,ג,כ

 !רין ע3יס, פי(יר 3סעת נמ!ר מימ ומטכו טו"מלדעת 3ין ויתפ~רו  ס:סקסרי 6סי!ו וכ; קיסיר, נסעחובחצר
 עיקר 7כ, כיון ס6:י, ק3טו  ולגס,ף רחקסי 3!יטרלומר דר"י י!ייי כ3"ס י:מרו  :מ:ו וכ6 עמ6, גמ:ימ יניןגסוכמ
  כוו:ן  רתסי3 וד6י טמיס 6ח )כמסין ע"מ !ויח  כסקייטסו 3תיר  ו3סוכת 3מ:ימ כסרין ו6ין ע.מות, ממ),קתוטויק
לרטת, ר3יווסן כס3 3?לכוח 3%ל  ס3יס. טיוור  3סטס  סי:יתס%ל%
 67ין כתג;ו )עי) טי,  !?וית וק"כ בי משנה פ"בג[ כמו כטריס ר.י,י ו:תמל"ו כניס ובלו כ3יס פי,ור 3עתנמ!ר
 ין  יכן  !:צן,  יט 3ריספמ:יח

  כ:וסי
 ייי. ריקפס  ומסוס  וומר3%"ך טרי,ם וכמ"ם  קב!י כדרךסוי  חמ טכ"ל.  כטריס ילו ירי ו:חי!י י:סקכרי ית,רויותפ,רו רלי  מטומ ילי לרטתי ילי רכוי  מטומ סיסוז  ריין?טטס  יט3ים  סייור 3יס

 ט1י:יר חמח ט:ח:ן סחס 6יח6 ר.ו"ם ר.יו6ט גחוס'36)  6ס ויסילו יסוכת, יפילו ט:ו% י:סט(רו נ)ס(סרו רייי"ט
 3!"  יסילו  ומסמי!יוומ, וטה'מ ככיגמ, רק 6)6 ככסהו )6 מ"מ גו"מ ופסק:פרס

 כל ק3ימ כהרך וטומר 1סיממ



הבית החמישיהשערתורתמח
 הכלי בשהלי הנקב שיהיה והוא פוסל, אינו ט( שהוא כל אפ" שנקב כלומ' מלמטה נקב ,"%9 נן'נ אם חבל הצד, מן כשנקב כשפופרת נקב דבעי בד'א כלומר, המקוה, את פוסל ימטה הנקב סי % .?,%
3 "מינעע לקבל שיכול השולים מן למעלה שהוא כל היה אם אבל כלל, המשקה חת 0קבל שאינושקפ.  הנוד. כשפופרת הנקב שיהא עד המקוה, את פוסל שהוא כל אפ" משקה הנקב מןלמטה 
 מן למטה מקבלק ומשקה הצד מן אפילו הנוד כשפופרת שנקב דכל לי נראה היהכך "ק% נע':סק
 ס.4ם היה אם דקתני דהא פק שפ" ז*ל שמשת לרבינו מצאתי אבל המקוה. את פוסל אינוהנקב "יו4 אשקו

 אני קאי, הנוד כשפופרת הנקב אפילו המקוה, את פוסל ולמטה סנ( הנקב מן שהוא כלמקבל ס-1.
 את וסתם חזר ואם להחמיר. שאומר ווומעין ז"ל הרב שלדברי אלא כלל, משקהמקבלב( אינו וכאן כאן דהא למטה, מנקב יותר המד שפופרת צריך למה הצד מן כן שאםתמה 5' 9, יי014"(
 לפסול כלי נחשב אינו עדין גרועה סתימה אבל המקחת, את פוסל חשובה סתימההנקב ". ו. 41 י"ס"
 תוספתא בההיא דתניא המקוה,את קה, ע-' "1נ%5(

"0 
 ובגפסיס בסיד המקוה, את פוסל אינו בסיד פקקו

 פוסל אינו הצדדין בטיט שמרחו או וגפסיס סיד גבי ועל הארץ גבי על המקוה, אתפוסלנס.
%סק  הנהר ומן הים ומן מאיליהן הגדלין מים רביעיש( בפרק תוספתא מעליא. סתימהעושיל ס"ש. : :נ-.:ן יחד וגפסיס סיד אבל מעלש, סתימה עושין חרן לבדן גפסיס או הסיד כי המקוה,את : "-' 

 המקוה את פוסלין אינן בכבולין העלין אומ' רשב'ג המקוה, את פוסלין באנטוליאוהעולין
 לידים. ממנו נוטלין משקה ככונס דולא בזיעה אי דדלאי אריתאגבי 0"י הבשר כל בפרק שאמרו ממה והראיה כרשב"ג. דהלכה ומסתברא נתלשין, שאינןלפי

 הטיםיית
 מים עגרו ואפילו למקוה, ונתז בכתף מים מלא המקוה, את שפוסל שאוב זה אי : החמישיהשער
 השפילו פסלוון למקוה מתוכן ונפלו המים את לקבל נחנן אם הכלים, את לקבל העשרע נסליםמעצמז
 להם שיש בכלים בדיא המקוה, את פוסל לקכלה העשוי שבל טומחה, מקכלים שאינן אדסה נלי גלליםכלי

 של שיי דרך מים עברו 0,( אם ולפי' יקבלה, עשוי אי% דפמת להם שאיז שכל דפמת, פו(1ארבען
 הצנ"וות דרך שבן המקתן את פוסל קבעו ולבסוף שהקע צמר אמרו ולמה פסלוהה לא למקוהמתומ
 לא צלולין, המים לבור שיעברו כדי ס45 מים עם הבשת צרורות לקבל ס"( שרשי הקק באמצעןלחקוק

 חאררתושולי
 16 )נהי: )יקנ 6י ופ"מ מ6י 6"כ )נךיס, ר6וי יס6סי6 מרן"מ ולע 6%יי. וכ"נ גסו )קל ו% %וימסכווחו
 כו6 סמנקג זכן 11") כ"ס. )קג) יכון ו6י;ו כ)ז נק גסעיו ו)16 גמי,ס, )קנ) סס6ס % טסרי טטס0 סכחכ ס"סס?

 סו6 סכ)י ופיקר גיון סכ)י, דין מנט, יוחר ס61 מ)מטס מסוסין וכר6ג"י סו"ם %) ככן. קג% ירן י6יןמסו0
 נין נמס~ס כ,ס מי)וק ד%עו מ"1 פ"ט סרי ,עףקוקסיהו. י6ין מכ6ן עמוו 6מתנ", וסמכי ,קוסוח נספמיזןכחוס'
 מפני כה ס)י ווק כף סגעי0 ס6יון מפני כר מ)פעסנקכס קנ4ע. כזלך נטנמ 6)6 סוס)ג)י
 סמס ס"" רי"ס ע) "ממ ג6ן למו ו6מגס עגו)יס.ססס ז6י ס)נעוין, נחון  סמי0 ד)כנ0 ז6ייר' עכנ") ר.ג6והנה
 6סי)ו כנעךס פוסן ו)מסכ כנוץ )ק כ"ס מקנ) 06יוף)י פס), % %נשין פ,לנ מיפג 6פי)ו מ6שריכן טילדוטימןיו
 )ריך )מט ס)ל נק כן י06 וחמט סווז, כספוסרחכאקכ סכ6 דמיורי וד6י 6)6 קנ6:, מעסס כ6ן סיס ס)6כיון
 מקנ) 6ימ וכ6ן כ6ן וס6 )מעט, מגקג יותל כנולספופלת פמ). % )4)ט גולן פ)6 כיק ו6פ"ס )כ)י, סנכגס3פנין
 וכסר מ)מסס ניקנ 06 ללק 1") ר3גו פ" ו)כן כ))."טקס נסכוין 6פי)ו קכ5: גולך ס)6 ספנמלס י6ס 6פסר1)ס"'ו
 %רוי0 נע נק3ו 05 35ל מססו, מקנל יסי סל5 גפי3י"ם ייו %ו", 1קפס סכי  וק6מר ומ6י כסני, פסע %)קג)ס
 כ"ס מק3) סיס ו6ס גחוכף יקמגי סה )פוס ונריךמסכו. פוסן י6ק סיין מ)ינו )6 )קכג פם6ס ד)6 נמו0 פס)יי6 מקג) 06 ו6פייו סמריס 5יט) כ)י 6על סנודגססוסרח ו)סו" עסחוס' ~סהמ ל"כ קימה %וט כפץ %5ווקי,
 מלמסכ כ"ס 5)ירומ: 5סש6 רהן5 וק5י סוסל, כף סגקגנע 5פייו לקי% יפגוו  וי0 61פסר קנ%, כורך מונמכט6ין
 מקגל 06 יסי4 סגור, ספוסוס מ)הך י1ו הע רש65נל פוסנמקפמ

 יט% ו6עו סג6י דקסמ ממסי"סין קסי 5כתי 35ל כסהומי
 ססוגיי כסי )סרע 05 3ץ דגיס6 וי"י, כ"ס.*ל פיפאק ונקעא חך ו "בומץ

 גי3מוס
 וגוקנר סמקוכ, 6ת סוס) 6ין ממס כמי6 נ9ג ו6פעווכמ"ו 06 6כ) הצד מן כשנקב נשפופרת נקב דבעי בד"אא[
 יס. ויר י9רקעיפ: מלמןי 5ו גסו*ס ליססי4ן3י ילמפמ גןויט מ"מ פ"ו סמ;ס ופ" נכ"ס, 6ש)ו מ)מעס;נך
 מעסו[, מקנ5ה 6ינס 06 כ"ס מסני ס)ו ק 6"י4נו%כנו וסעיקו כיון 1יכ16וס כש, מי0 )קגי יי% ו6יש ס% ק16



3חפמוק3ץר2 המיםשערתורת
 ויס3 : ננחק" ם י מ ח ת יב

 ועס4ש. : נרשק
 נשנ-ן סי4ע" שיש אעיפ אגטת, את ב(זן  שמכסין רעפים לפיכך הב1קח2 את פוסל אים צרירות ל,4:ל הקק באסצעזחקק

 נה ס" נ" צמר אם הצער הקק שיעור וכמה בהן, לקבל געשו שלא לפי המקוה את פוסיין אץע הקקי4 סמותם;ן
 סי ,

 * קה נ שגי5 את פוסל עודט שהו, ופלאו וצרורות עצר הקק שהו לתוך ירדו לוג יביעית חרס ובשל שיע(ג כל עץ,של
 סיס. י ע-'עה איפ ש(שמרנו א, צמר המקח2 את פוטל ואינו חזכו את טבטלין שו הץ טיבו וגדחקו גבבשזהמקוה

 שכל המשוג את פוסל איט הקש ולבסוף קכש אבל קבעו, לבסוף כלי בשגעשו אלא ד,מקוה את ע(פוסל
 דפעת ד' לה שיש טבלא סלע. בחוקק אלא כלי חשוב אזם המב קרקע לגבי בטלו שחקקו ידםשקבעו
 היחה המיה, את ופוסלין ששבין אלו הרי למשו2 ירדו וממםת ע*ה מים ועברו המים את לקבלוהעמידה
 הפקו~ג את פשלק חינו למקחן ממטן ושלו עליה מים תבח שתדיח בה טים בה ליפול זקופההסכיה
 הטבל41 את וידיחו שישטש אלא המים אה לקבל עשויה איטה זקשה שוץאשבל
 צם אמל ש4 ושסלין שוצבין אלו הרי לפקוה ונפלו וח!רו מים, וצ"מלש הענים, קשור כשעת כליםהניה
 מיכ4 לאהר לחיבן גשמימ מי שירדו אע"פ ולפי' הניח4 לקבל לא היבים נתקשרו בשלא בתצרהניחז
 על בלו מקוה נעושה אמילו אלא 19ד ולא המקח2 את לפסול וסצבין בהושבין שי אין ממילא למווהומתוכן
 גשמים וירדו וגתקשרו וח1רו שם, ושכחן וה4כים וטשזרו דהצים קשור בושעת עב( הניחן כשר. !ה הרי כןידי

 ע!( דברים המים. את לקכל העבים קשור בשעת חניאן ומחחילה הואיל כששבי4 אלו הרי מים,וגהמלש

 למקוה מחיכן בשחלו שא אמרו לא המוץז2 את פוסל חיט קח סים את לקבל עשוי שחיט שכל שאמרטאיו

 האדרתשולי
 ר?נ5 טיור וגימ6 מק3). 0כ)י יכ6 ד)6 0חנ6 סטתנ0ו(מו

  מספיק,  כגר מקכ) 6ינו  06 רסיזו ר.)קכ  סיפויממהחך
 יסילו רט5 מוקל, סעמר פיס לי רסגי קסט )כר"ס6נ)
 יסילו י% מנור. ספופה? נסי ממלו כל מ"מ הץ1כלייוו

 5ין  ממר כטסוסרס גקכ "מ5 'וגמי ריתוהזי סתפילמטמציח
 יכפש יוש3"5 קתמוס 14 רמ"כ לוס3"ן ר3יי פל%קפוס
 מ4יו ימ הן יל5 מש, נ"סכל  5מ ייכסת לי מ)ורספופיס
 כיון )ו  ויה(ימ כלי, פירי 5ז)הי מ3צי גכ"י יייגמוגמ
 ילמעמ ס(יון 60 0מד, כספופרח 1ריך 6מ6י 6"כ מקכ)ס6ינו
 יכרי"ת6 6חנ6 פ)ע דמתג"הי! גימ6 06 6כ) כ"ס.מטני
 נקכ סיופי) ממ)ק ו6ין )תט0 6פי)ו 0נו? ספוסרחומלין
 רגנו כתג ]ו4עכ0 כ"ס.  ינץן  ס)6 נעינן ססיר 6"ככ"ס,
 ט כוו"מ  כשגיר )6 4מ: )טץק וים כמר"ס, )כמנמרעןש
 כ)וס[.  יקכן רל5 ד3עי0רין
  סויק 06 6עיי 10ו נק סגשג נה שפל 6ין )"פועדיין
  מיוסייס, יופווס ית יהןירז מיעו לו פ1)ק- רוךגע כ"ט,מקיל

 רקומם6ירין
 סיג~

 קטן, כ)י ד0וי וסוסג 0נקנ, עו כגונ0
 כיק יס6ני והי עווסי0. ופנוח ש 06 )! 6יכפח מ6י6"כ
 כ4. סס מיוי וי%  סנצךל, 6ף ם3ול כ4 מוי ,נסכלוגיוך
 ככר טונמ0 ר4עין ו3יפיס, )וסכל ויזו ומיווי )רימויותר
 פשגין ויענק כיי0, 0)כוח כר"מ פ" מינ" כן' סםגם)
 סיז כל כנור כטפיש,ז יק3 לו ש יס נרמו  פוסג  סכוכ)

 סוסל ל5 ר3יעהזמק3ל
 מ4ע לי ר5"כ י5,ש פוסג יין  מיפ כמ5י גקוגריפילו גתומפסי כמ"ר נהזנתזז וי3מדס סוגיי ר4!י סכתיועהי"ס נהי כ" כר, סגוו כפפופר? 3נר(3 יי"מ יכימ  סס, משנהב[
 מסמקץס נמוי 3ויי רע3וה סעיי הצ"כ 3ו3ק  טגמלסנד

 מעו)ס, נו0 )מלקו ד)6 לפרסו 6פסר מ3רי"!6 וג0מתנ"ין,
 כמכ"נ, גפי וקסטיין עתיק0 ננמנ0 גייי0ס נצץגן 0ה:6,6

 )ט4ו ס"ן עמטם 40ו מן וכו"6 פיסו וו6נו"יוממויו

 דה"ק 4:ו מסמע סכרי"ת6 ו)מון 0נל06 וק כ"גומועי)
פ)ע.
 די3נעח דג4ני6 )פלס ו0ל6"ס כאום כוכרמו 6מ6י )שין יסכן

 רסרי לפהן יסטר רמ5 מת)תזין, הטיטס ומהמי מפירוסנופקיס
 לפפמ ספ0"י נמ ומ"מ ג4 ריוי מוי עיי נטוסת 0ויפיעי
 5ו 4"ז1מ ימוסס סולייליר

 ל"פי
 וגיו ע) גצגיין  ומע

 ]ד3"2נ1 גם16כין, יפסוי טן6 כ)י מתורח ינט)ו כנקגוכועע
 כית 3גץ6וס פירונ )פוין וכ! ר.מרי0[, )חוך 0מיס63ו
 ס06 ש מסהעי מסל0 0יח0 ו0י6 נני0, עי )עגוןסו4
 כיכנצח ד6י0 מי"תי ו0גמד6 4צקו0, ככסק0 כועיןו)כן
 אק ]ונר  כשעתס. ג"ט רעטי מסי4ט סיו3  סל ר.סנימוין

 גימ6 ע"ג שכיק 6ין גקופ ככ)י0 י6פ" סנר וכר"סו6פסר
 סיסכ י% וס" 0כ"י 0גי4 0לסכ"6 גחסוגח וע"ססיר,
 )פו2נ לו1יס נ4תנו כפי ופ" דנטמע טצ)ש, 0יוושיכ
 0נוד כססופרח ננץג כ)י וע"ג ס3ו ס0 0וסג"6ו6מ~ס
 סף פסי ,מ5 וכנ"מ רקסגי מן מתפהם  ספי וגסטונ)ין[.

 מתיס 4פל מץיטקי
 מ~

 0מ%ומ יוך ריז רמי הד5מ
 י6 ע)כ0 מיוקיס סתנריטמ 3מסופי רנש וע45צי5
 מפסמ וכ:כתן ריון הו5 גס  51"כ 6תס, יעע"'40:,כיל
 ג"ט רס3הסרטוקס

 רנפיגי
  0גי06 גינ ויג* סיסמס פר

 כעיופה? פקכ ימ5 וכממ  מזוומ  סמציר 6מכ ופייג4מו
 ופצו6 ניגי ו06מנורי

 וטולי
 עילוכ נקוס גס 0נקכ נפיק

 חמימ ליכ5 סו ומיקת ממלי ייפול לוין נסי כממ היימיין סוכ לפי"1 5"כ ויני טיפמס פר 3"ס ס3רי דגא:מקו16ח,
 וש6 וגס 4מי עה0 רונ6, כ4יו פירוג ממו0 ווקר5ססר
 מנץ16ה פירוכ גוק נס סגי כנוו וספוסלח ו6נכופ"נ
 פן %וצ הש ננל5 5"פ קיי, כ4 ניעול 3וז 5ל5רי4ש
 חח2ך לנהסר וליכי מסייהז, סיהב  3וין יס פל סמו4ןמי

 15סמי ל1מ כיי מתס 5"כ כף, נעןי,? פיוינ רתיןילקנע
 סותנ פוסק י5ז כפפמ כין ייי5ו ו5מיי הסויז,למעטמ



הבית החמישיהשערתורתנ
 חמיםנ:1ןן 1111,;:. :::והן
 "ע.ע. : ני'וו(
 רכוב היה אם אבל ברגליו, בשנזדלש בד"א פסלוהו, למקוה ברגליו מאליהז מים וגולפוע4( במים עובר :ס !,.ננ.' ":ה, ואפילו ברגליה או בידיו זלף אפילו אדם ידי שעל שכל פסול זה הרי למקוה אדם נתנן אם אבל מעצמן, 11'. נ-' ע";ני(
 עליה רבוב שויא הבהמה ידי שעל עי( אע*פ פסלוהו, לא למקוה 4בהמה ברגלי מים ונזדלפו בהמה גביעל 5ס.';1
 למקוה מהם וחלו חסר המקוה הי4 אם למקוה ונפלו שערו או בגדיו סחט ברגליו. כמולף עז( ]זהן איןנודלפו, נת,ו : נן'1"1
נ.

 מז שסלקן אחר אם המים, מו והעלו קופה 4ע שק או עב בגד במקוה "טבל "ייי חים' ייייש*ת ני"; : ' "י'
 וסלק המקוה את מנקה היה אפילו אלא עוד. ולא פסלוהו. חסר למקוה בידו בעו!ץ מים מהז נמשכוהמים ,!,. : נ~';(

 ננ-'. הן
 המים מן סלקו ולא פסלוהו, למקוה לוגין שישת ממע ונמשבו במקוה, אחד לצד והניחו המים, מן ט הטאת

 פסלוהו. לא אחר למקום המים פההתת ואם המים, בתוך וגוררו מושכו שהיהאלא ננ-' ";:ע ;!!י(
 יקבל דעשהים פב( כלים בהמשסה. פא( ונמשניפ למוץה נמשכים והם ישנרם או למקוה, סמוך אחרלמקום ת" ס" נ';י( שופבן אבלפ( למקוה. וימשבם יטלם לא מים, ונתמלאו גשמים וירדו גגועפ(, בראש לנגבן בליםהגיחעה( יע-נ. ק':ס
 אינן למקוה, מעצמן מים ונפלו מים בהם עברז אם שהוא, כל גקב אפילו בשולהע נקבו אם המיםאת !ת, ננ.' ;:נ,פו,
 המירים מגדולי ל41תד שראיתי אלא המקח; את לפסול כלי אינו הנוד כשפופרת בנקב שיש שכל ליויראה ב :ץ;'נ-: העד. כשפופרת בנקב שיהא עד המקוה, את הצדדיזפוסלין מן ניקבו ואם המקוה. את לפסול כליםנחשניםי

 את ושסל שלם כלי ה*ז ובגפמיח בסיד פנ( הנקכ את יסתם ח'י י. יהח" שאמי ז שימע ייי"מיה , י,י: את פוסל דגקב מן למטה שההא כל מים לקבל 'כול אם העד, כשפופרת נקב בצדו יש שאפילושכתבקן:נ-,.
 את פוסל ואינו יפה, סתימה 1 אין לבדו בנפסית או לבדו בסיד שסותמו או סיד על ,עיחו פן( אבלהמקוה. "!" ה:~;ר:ת!:'ס
 ולאסור. להחמיר ויש הנהר, מי אל הן מחוברין עת שבכל שאובין, אלו שאין לי יראה המים, אלמחובריז 5" 'ג,ךיי' פ~( הנהר מן נתלשין שאינז בבבולין העולין אבל המקוה, את פוסלין בגלגל מאיליהז העולין פ"( המ,סהמקוה הת'ס. ,!,!"יני'ס

 האדרתשולי
 ו6ססר 3"ם, ופייג טכרמ 6ין ג(כ ?כ,י, ניטוג גן':יהנמ
 מוכרמ ע"כ 6)6 עירוג, מסוס כו' ייפמח עד ייכע'ומ6י
 ונימ6 ק6', מקו6ות געלוג ט' 3נקכ 'כ" ו:רו: ר':75ג:
 מוכמח וי3מוח יסוני6 וגיון גו?. פ!ינ יג"ם ומ3י6ספ'ו
 דגס !פרס מיכרמין ע"כ ""כ מח:יחין, ק"י טירוגו:ע:.ן

 כ"ס 6פף יסגי 6פסר כ!י :יקוג )וין 1!פי"ו נט'רוג.ר.ס"

 מקונן 7טיכ )יוטג ט? 6פטר 6מ:0 גחיסטח6.כו"'ח"
 וכחס כ)י גיטו) )ןין ט3י6ס וכ6ן 6חרוית:', פ,יגיו3"ט
 )?ר"ם. 7ומק כיכ ,ט 36, ע?ו3, נךיןכו6
 תיס מלי גנור נ' כתיסר ווק ועוו, ת)וחו כפי ייססיעי טל~ י)י  ו6"! מגו6ר ננעט": ועוד. מלואו שיצא עדגן

 "יטתייר יכתי ת)ו6ו טבסייור ו5ע"פ טיההטנ. 1ריךסי.ינין
 ה,ר? יו,6יס כנסמי0 כסטטפו ו?6 ט:פס!ו, ?ר":י:יםתן

 מ"מ ממ,כ, ען ממ,כ גמקוכ סכו וכמיס ?:כ:סיסכמיס
 )ג3י מכמי0 כקי!ו כט6וגין, כג"! מן וו6י מסר יג3רכ.ין
 ו?. כסיעור מכן כסינ6ו כ""וכין מחמת ס:"ס!ו כמ'סס6ר
 ועון, מ!ו16 סיעי י,6י ס)6 ,מן כן וט6 !ג6ר, יסוכ~כ
 6ס וכ)עי! גתירי0, ס,יג'ן כו,ס ?יו כ6י!ו טוס!יסטויין
 ו6מ6י מ!ו6ו, כי!י6ח סיוכטר נוסכמת 6ין 6"כ פסון,:ה!ק
 טס גס טי)6ו ונרין 3חיכס, ט:ט"יס טנטמיס מי .כס!ו!6
 6)6 פוס!יס כם6ו3ין ו6ין ו!ח)ק !ומר ו6ין מניתי.מיין

 5יירי 3גמ)ק ומח:יחין ככטריס, ען כפסו,יןכסמ)ו
 סונ כפסי!יס "נ6ו 6מו "3, טכטויס, ען ?:מ,ק.סט163
 מ63יס ממירי 3תמי)ט ומי0 ו6ור63 וומק, י(ט טוס!.6ין

 טן6 וכי קח:י ו?תס ק"י6, )6 ימם:ט ךמן וג6מח!3סוף,
 6נו:ס ע)יט. !טקוהץ כטימ: וו מקוכ 6ין ועוו מניייי,6י

 מ)61י כטישר סמי0 טשור כס!מח 6ח יו!.16 ו6ס"ססי

 מכמיס ד3רי ויחפרסו ס:וספו. ר.מיס גכסרו מקודססכיט
 קורטי3 ומסר 6נו:6 גין כף, גססו1 כו6 !עי!סס6מוי
 מלו"ט. )4מס כטלי גכעריס  ו3טגיטס 7:מ)ק, 6ג.:"ו3ין

 ט:מנקט 11 ממקוט ג") !קמו  06 י?סתטק נ)ייךו)פי"1
 3מקי? 6ין !סימס"כ וכ6 פס!וט. 6ס 6מרת !מקוכום"גו
 כסי61 יכ6 כגסר, )ס סיטי? ס6"6 6!6 )פסו), פסיןע:ין

 )מקוט כסריס :ופסו 6ס וכן יוכסרו ועוו כמ!ו6ו:ט!מח
 כסרכ, פעס עון י:מ!ק מקויס, ס?י? כפיס:מ!ק

 דמקוכ כ"1 גפ'": מגו6ר גר"מ ,נן יעוו. מנו6וי!יי ך?סח"
 3כ!יס, נס136 מימיו כ) וכ6י)ו מנוס, כם316ין ותי6ס:מ!ק
 7פוס,ין 6מר )מקוס נ") ילס :ט,ו 6ס ?וין וכןומסמע
 6)6 טטוסיפו, 6מר ס:מ!ק מ? מ?:י דן6 וכןכס"וגין,
 עיי"ם טגסר כ) ס"ט 3ר"ן יכ"מ ט",גין, כוין ועין מ)י".י,ריך
 דין 7?ו6 ועוד מ)ו6ו דרין :ר6?, ו)כן ?רת3"ן. 3ססתס"כ
 וכ67ית6 כמיס, טתתמ)פיס 3ענין ;יי,6יס רק?ן"סו:.ם י)6י ס!6 61ע"פ ימכטיר מכמיס 6מרו !" כס"י3ין,ג?כטי
 מי וטוטפיס כטג6יס ו?יינו מ'":, ס"" נו"ט כע36תיס'
 ו(כו ט3גור, כפסו!יס 6ח ודומיס נ3ור ו:כ:סיסגטמיס
 פוס! 6ין תו יו!6 ון? :כ:ס ו(כ סמתמ!"יס ו3טעטר.כסרס,
 מ,ו6ו כסיעור מיס סיעור סי!6 טכיון 3ט6ו3ין ו?קי,יס:ייס,
 וכן כמקו?. טוכסר כר6סו:יס כ) י!6ו טטרס 6ששועון

 כ:כ:סיס :"ס)1 )6 ו,כן עוו, פוס!ין 6ין מ!יפיןס3סעח
 וכנון מנו16, סיעי כ) י,6 ,6 סעזיק 3טעכ כט163""י)1
 :כ:סין 6ס ס6ו3ין, נ") 3? ו:ס)ו ס6ט כ' ממ(קחמקו:
 מיס סיעיר דומיס וממי,6 ומטטו ג"ן פמוח ס6י ג'3תיכו
 ס6? י' 6)6 כר6סוגיס מן יימיס כג6יס 67ין 6ף3וט,
 6ן6 נפס,יס, יטנכ:סיס 6מרי:ן )6 ממ!כ[, טן ממ,ט]!פ"מ



נאהבית ה~ם"רתורת
נק השש*השער  

 פסו". נ'1)חתעק
 ;~ס)'ן : ;ס ו( בראשון ושנינו המקוה, את פוסלין אן בסוף בין בתחלה בין שאובין מים לוגיןששלשת רן,;"ך: למעלה נתבאר כבר כיצד, המקוה, את שפוסלין למקוה שנפלו מים לוגין שלשתאבאר

 3ע" יג" מאי בגמ' ופרישו חשבון, לפי אלא המקוה את פוסלין שאובין מים אין תמורהב(של
 ע.;הגען5.קיש לוגץ שלשת0 דתניא הוא, חני בן ויוסף כלים, חשבון לפי פפא רב אמר חשבון,לפי
" את פסלוח כלים וחמשה בארבעה בין כלים, ושלשה בשנים בין המקוה לתוך שנפלומים

 : שע~ח נ;,

 ע..יע.ש"נסעח, וחמשה בארבעה ,( המקוה[ את פוסל כלים ושלשה בשנים אומר חוני בן ]יוסףהמקוה,
 1'. סו0ח שנפל ואותו הכלי, מן אחד לוג לפחות י( שיהא דבעינן פ", המקוה. את פסלו לאכלים

 י. "1. עוית0( אחד מנלי ק מקואות של בשלישי עוד שנינו י ]דמי[ דליתיה כמאן מלוג פחותממנו
 ו' גתו' : נע'ק0 כיוםף דהלכתא ומסתברא מצטרפין, אין " ]לחמשה[ מארבעה מצטרפין ושלשהמשנים

'יס1. וקחמא בבריתא, ומחלוקת במתנ" פתם ליה הוה בבריתא, עליה דפליגי דאע"ג חוני,בן

 'יעי. %:'ק פרק ביבמות כדאמרינן לו, מנין חייא רי 0 שנאה[ ]לא ר' דאי מתנ", כסתםלן
 בתמורה. וחדא במקואות " תנא חדא בבמתני,, סתמי תרי דאיכא הכא שכן וכל ס(,החולן
 במקוה היו שאם המים, חשבון לפי פ" קמא בלישנא דתמורה קמא דפרק דההיאואע"ג
 איכא הא מקום מכל כשר, סאין עשר תשעה ונתן בכתף ומלא כשרים סאה ואחדעשרים
 שהוא ז"ל הראב"ד מדברי נראה וכן שכתבנו, כמו מקואות של בשלישי אחרינאסתמא
 אלא מצטרפין אינן כלים ושלשה משגים אס" אלא עוד ולא חוני. בן יוסף "( כדרב'פוסק
 אלא השני, יפסוק שלא עד השלישי וכן הראשת יפסוק שלא עד השני שהתחיל עימזמן
 משנה באותה שנינו שהרי השני, אחר השלישי או הראשון, אחר שני ליתן נתכות כןאם

 מצטרפין, אין מארבעה מצטרפץ, ומשלשה ומשנים אחד מכלי מקואות של שלישישבפרק

 חאררתשולי
 פ.ס)ין. 6ין סו3 ו:כוסיס וע)6ין טמיס מחח,פין סטחטגיין
 )ככ6, מ"6 פ"ג ו)עע סנמ)קט מקוט )דין סייטח 6יןו)פי"1
 מ61נו )6 ססיפט, דרן '!16 ס!6 כיוןדיחס

 סיועיי
 מ)ו6ו ינ6

 סיעול טס!מח 6ח כו1611 ו6מ"כ כסריס כוסיף ו6סועוד
 זים ו6ף סנייס. :פס,יס ו)כן גוט טוכסר )6 ועו7מ,ו6ו
 מיס כ:יסת טיי ר.ר5סו:יס נומו 05 :פ"מ 'דמכ )מרסגר6
 ס)מ)ק שיי 16 גיויס סטו1י6ס מממח ס1ימו 6ו6מריס
 3נורט 7רק )טיפך סגר6 יום ,)מון, 6ין מ"מכמקוט,
 י161 כ6י)ו טוגריס :ר6יס ר.ל6סוניס 6ח ומוחיס מיסרג6יס
 )6 ע,הטס, וטוסיף 3כ,י טו!י6ם 16 כס:מ!ק 6גןכס5ונין,
 ס"ק 3ס"ך ונ6)מת טס6וגין, כי!5ו :ר6ט .ז6ין מכמיסכקי)י
 כמ)ו6ו סנוקו 3משט 6טק) סר!ט כ6גווט דעמ ככי6:י,1
 ז6"6 וטיינו רנוחיו, ,ו ר.סכימו ון6 וריכוי ס6,גטע"י
 171היס טר3ו  )ף'ג סטיפמ ט"י ריסי רמטיתמ  מוין))מת

 יכס"כ.כנס6ריס
 ס)6 7ממס3ין מ6ו3ין מ)6 נטר ג' נמס:ט ו6מוי:ןומה
 וט 6)6 מוט, וין וט ז6ין )כ6ורט :ר6ט ג",, גנוריס6רו
 3ככסר ומכמש יכוסע ף :מ"ו זטגט וטיי:ו, 6מריחי,גונ6

 טכסריס, כוכסרו טפוס) סיעור טמסר דגיט סגר יו"יס6ו3ין,
 פוסן גמקוט 6ין טג") מסרו וו67י קורטו3 סטו),6ווכיון

 מנ6יס, 3ג' 6)6 )כסרת טנוקוט ו6ין פ,יגי ומכמיסוטוכסלו,
 ג") זיס ו3ריס6 ועוו. מ)ו6ו סי!6 י מג") סימסרמן6

 דמ"מ 6סמעי:ן טג") נמסרו כ3ר קורטי3 וגכורידמ,ומ,מין
 67ס חג6 ג' ונמסנכ מ!ו"ע. גס סינ16 וגעי פס",)מכמיס

 עוד זכ) מ,ו"ג כנגיס סי61 גוכ מרוי )5 ס5וגין טרנטק

 ג") עון יטיט )6 סו67י !מסג "לין :כ:דיס 6ין ג")סיס
 מ)6 נגור זוק6 ,16 וט יין י6מנס כמש"- יוכסרו6,

 6שש פ6וגין מג") יוחר סיס 33ור 6פי)ו 6!6ס6וגיס,
 ומוז מ164 י)16 6פי)ו ג") ינ6 ס,6 כ) נמ,מ גחערו3חסכו6
 " 5הוכר. ונפ)ו ס6ט נף טממ,קח מקוט וגגון סוס)ין,עויין
 סשור וינ16 מט ססטש 6ס(ש נמס, ו:מ)6כ ס6וגק,)וגין
 ר.מקוט פזיין )המ 4גין, ומ, ס6ס נמ וטו6 וטוי,מ)ו6ו
 טר6ש:יס מן כו1י16 י6 טכסריס ס6כ נמ 3נפי)ח יט6פסו)ט,
 עפי"1 ימוסט, ט63יס מן יי16 ו6יוך ממ!ט, טי ממ1ט6)6
 ט' כמשט נס6ר ו6כהי מממט, 6)6 טט6תין מן מסרי)6

 סיפ6 חכו ססו)ט, עויק טם5וגין י)6ו סן6 וכן ס6וגין,)וגיס
 7געי יגמד, מ)61י סינ6 מספיק ו)6 ס316ין מ)6וכור

 סן6סיתמסגו
 ום~

 ממחניחין י6מנס יע"ט 6)6 ג").
  פוס)ק 6ס )"ע מ"מ טמש"י טוכסלו )6  ג") סיט רכלמימ

 )6 )כן נ"ן, יין יכגר 6' גמס:ט ילק י6קסרכס:יש,
 טי סיס טכ6 6נ) ר.ס:ייס,פוס!ין

 כג6יס. פוסיין ג",
 כיון וטוי, מ!61ו גס טי!6 כעי ג"ן י61ו מכגר :מטגו6פי)ו
 ו3ור גמסגט 7קתני וממט 3תוכס, ר.כ6יס פוס)ין ג"ןסטע
 )6 זיוחר זמטמע ג"ן, גסחייר סן6 ויחמס3 עו כו,מן6
 ר6יט, כ"כ 6ין וסוז, ומ)161 סי)6ו עוד נ!טרך ו,ט:")!רין,
 יס 7תמין וטיו!6ח טגכגסה 63מט מיירי דמח:יחיןי6פסר
 ס6ונין, מ,6 סכיט ס6ס )"ט ממ,יק טר כגון ועוו.מ)ו6ו
 ממנכ סיוי6ין ו!מט3ון גפ"6, )"ע )הוכו כסוטפחו6מט
 ס6ט נר 6מד פפס כמ:פ)1 טו6ג"ד[, ]סכ(נ ממ!ט,טן

 וי!15 ס6ט נה 3ש וטוג 3מקוט, סיו3ין ס5ט כ')ס6וו



יקבנית הששיהשעותורהנב
 אבל לרבות, נתכוין שלא בזמן ובד"א הראשון, יפסוק שלא עד השני שהתחיל בזמן בד"א "ל ימי-ס ע"'"

 לר"ם שמצאתי אלא לוגין. לשלשת מצטרפין השנה בכל קרטוב אפילו לרבות נתכוין אם :.::5י:;ך:
 נפלו אם סאה, ארבעים בו שאין מקוה זה בכלל לברר י( לי יש ועוד 1". טעם בומצאתי . S.4"4נע ולא חוני, בן כיוסף הלכה שאין דתמורה " ]בפ"ק[ )ת"ק( המשנה בפ" שכ' ו"ל ב"מ ש.ס,'

 בפרק שנינו %וד(סי( לאו, אם לחכשרו הוזר אם שאובין מים לוגין שלשתלתוכו ל.":ה
 נכנסה והאמה י,י שאובין[ ]מים מלא שהיה בור שם שנינו ועוד ]ועוד[. מלואוממנו י"נ נייק שיצאו עד בפסלו הוא לעולם שאובין, מים לוגין שלשת לו ונפלו שבחצר בור ס,1שלישי לס. ע'6יי(

 הראשונים מן נשתייר ]שלא[ )ולא( שיתחשב עד בפיסלו הוא לעולם ממנו ויוצאהלו
 כשיעור ממנו שיצא ועוד מלואו וכמה לו, נכנסת גשמים מי של שהאמה פ" לוגין,שלשת
 וכמו לתוכו. שנפלו לוגין השלשת למעט כדי מעט, יותר ועוד מתחלה שאובההמים
 לחלה פסולין טמאיז שאובין מים לוגין שלשת לתוכו נפלו ',( פ"ק בתוספתאששנינו
 ועוד, מלואו ממנו שיצאו עד עליהן להקוות ופסולין הידים, את בהן וליטולולתרומה
 לתוכו ונפלו סאה, עשרה תשע ובתוכו סאה עשרים מחזיק שהוא מקוה ועוד מלואואיזהו
 שיצא עד בפסולו הוא לעלם ונתמלאו גשמים ירדו טמאים, ששבין מים לוגיןשלשת
 אלא עוד ולא )ע*כ("( לוגין. השלשת למעט כלומ' למעט, מועט דבר ועוד ועוד.מלואו
 פסול, שאובין מים ]קרטוב לתוכו ונפלו קרטוב, פחות סאה ארבעים בו שיש מקוהאפילו
 מים לוגין שלשת " לתוכו[ נפלו אבל כשר, קרטוב כדי גשמים מי לתוכו ונסלו חזרואם

 מקוה בתוספתא שם שנינו שכן ועוד, מלואו ממנו  שיצאו עד בפסולו הוא לעולםשאובין
 טמאין, שאובים מים לוגין שלשת לתוכו ונפלו קרטוב, חסר סאה ארבעים בושיש
 לוגין משלשת פחות עליהן, להקוות ופסולין לידים, מהן וליטול ולתרומה לחלהפסולין
 שטהור וכשם טהורין. גשמים מי של אחד קרטוב לתוכו שנפל כיון טמאין כולןאפ"

 האדרתשולי
עוו

- 
 ורגיכ 6מו וטוג וממ!? 3' וסוג ס6ט י' יטע ס6?,

 ~פ"מ ים 31(ט !וגין, ו' 3עיך ו:ם6הי מממ!?, י,הריטי3
 ס63ו כען ?ט:ייס "וס)ין י6ין :6מר ו6ס ט?סחפק:ו3מס
 מסיכור סימסרו )פ"" 6)6 !וין "ין 6"כ סמהמ!סין,3סע?

 ס6ט, נו ךטייגו טמ,)ו6ו כ) סי,6ו !ריך 6ין 6כ) )י:'ן,ג'
 קורטוג. 6)6 )?,!י6 6", נונין גי ממס :ם6רו !פי"מ 6סו:ן

 יכיון ג6מר 6ם 36) י151[, ין"י כנר כר6סונ'ס ט)]ומי64ו
 ס6? ומ עור סי61ו !רין ?ס:יי0, פיס!ין נ"! עוד ס'םככ:
 6יירי ומחניתין קורעי3[, פמוח ג") ]פמות מ'164,סיעיר
 י!16 ?ג"), כטמסרו 61"כ ס6?, )"ט טיט"ח תמיווכ6מכ

 פ"? 3ר"מ מגו6ריס ?ומיס ו6כן ס5?. !"ט מ)ו6וגס
 גפיסו)ו ט"ל כי' )ח,כו ס:פ) מקיט ו(") מקו6וח מכיכיח?"י
 )וגין מג' יס6וגין וי"מחו 3חיכו ט?יו כמיס כ) ס.61יעד
 3י סים מקיטכינו

 מיס ס6כ ,חוכו .ו:פ, נה,ג ס6? כ,
 סיוע עו 3פיסו)ו ט"1 כסרי0 מי0 ס!וי ?יג? ו6מ"כט"עין
 בק3, מר3יע ויוחר ק3ין וט' גה ט?ע ס6? כ' ממ;יס',16
 ו?:ט פכ"ן. מג"ן מפמיח מין ס:פס, טכ, מן :ט6ןו!6
 י,6ו )6 ט3ור, כן סממ(יק כפי ?ר3? כ"כ :פ4 06"פי!ו
 פול ו:ט6ר ס6כ ל%י 6)6 י,6 ,6 61"כ ?ר6טי:יס מח!יח6)ן
 טר"מ כח3 ,6 ונף'מ 3מקה?, )וגיס "'3 טר61 ס"טמ!י
 טנסס)ו פהט כגכ:סיס מסטן )פ' ועיד מי)י6ו סיו!'6ד3עי
 טפנינמס וטחמי)ו יכיון ומוכמ ס6וגין, ג"ן עיו ס:ס6רממ?
 )ס6רו 06 6"י4 טס:יש פוס,י0 6ין סו3 ו)ר.מ!ף),6ח
 טיהמט3 עי לקח:' מח:יתין 6חי ו)פ"( נ"). טיפהועוד
 כנגד ושו מ)ו6ו ט16% גפי ר)6 כפטוטו, ג") גם6ר1סן6

 ?ס6וגין ?ץ ?ס ו?ס די,6ו וד6י ?ר6סו:יס ]וכ:גוס:יי0,
 ?מ)1"ו כ3ר י,6ו ?:") סינ6ו וכטט? דכיון וחכמיסיייסכ רי פ!יגי )" מג"! ד3י,חי ו:מ!6 טי!6ו[ סממסניןע!מ0
,טוד.
 ?מקי? ור.י:סי ועוד, מ)ו6ו סי!6 6מו 6ם )?סתפק ישד[

 ?ר6סו:יס מן 3?ס סיס ?:ם6ריס עי)י0 6ס פ!יו,!?קוות
 מ!טרפין, ,ו"י י?ר6סו:י0 ו:ר6? ?מקו?. טיעור!1ירוף
 נ6מר ו6ס מ!טרפין, 06 ע!נוס 3ס6וגין !6סחפוקי י,ס6ן6
 ס!סי וכנ,ן !"סון, מ1טרפין 6ס 3ם6,י! ים מ,עופי,דן6
 וממ,? ,וג עון ;ספכ. 6ס נמקיל, וממ,ל )ינ :ם6רומסגון
 י!"פ, )פסיג ~טרפין06

 )כתורט נר6? ממטגין, דין וכן מ)ו16, י!י"ח ?יחר ג,והנה
 3ז6ורי"ן6 36) ע,ייטו, סמג" 7ר3:ן ריי6  3:יי3יןורס
 כתמי)? )וגין יג' ,ף"ץ י)"ע י6"כ 6ומי:6, ע! !סמיך6ין

 מ)ו"ס, י!ה6ח כי סומכין 6יך טחורט, מן כמקה: 6חפיס)ין
 ממט3ין, ומט:י ג' גמס:ט ס6וגין מ)6 גנור וקח:י ממ?וכן

 )מ"ן 6פי)ו וגטמע טס%6ין, י161 טג3ר טמט3ון פןוסומכין
 י.5וסקי0 )ס6ר 6ו ה", ו6פי)ו וי"ן, טחולכ. נק ס6וניןלונ

 ס:מ!6י0 (מן כ, טחורט זמן )ומר 1רין מט'"(,וס6ו3ין
 סס סיטור ג6ן דיט דכיון כסריס, ס6? נר ספכו 606פי). !טגסיר, מי0 טוס יומע ס)6 ר.מקוט פוס)ות כמקוט3תין
 ו:פמחו גמי161 ו)כן טכסריס, פוסיין טם 6ין 6גןפסון,
 5מ1טרף טכטריס מ(לו שג טפוס) וי!6 ט6ו3ין נ"!מ6?יות
 )ר"5. 6פי)ו):שריס



נגהבית המיםשערתורת
 "'. ח" ש( שני אומ' יוסי ר' '" מקואות של בשלישי ושנינו ע"כ. דבר לכל טהור כךלטבילה
 :2 :ץ, ני כשרין, ונתערבו ומחצה לוג ולזה ומחצהלוג לזה ונסל סאה ארבעים בהם שאיןמקואות
 "ינש' ;היי '".. וחכמים עד וכף מכשיר יהושע ור' פסול, שם עליו שיצא מפני פסול, לשנים ונחלקשאובין נ""'" יקן" מים לוגין שלשת לו ונפלו ארבעים, בו שאין מקוה אבל פסול, שם עליהן נקראשלא
 הונד'ס ),נא( תיי עס" 'י"כחכמים. מלי יני: 7תנ לן קיימא וכן עסי, כר' לן וקממא ועוד, מלואו ממנו שיצא עד בפסולו הוא לעלםאר

 " קהךי:::' המיםבית
 ע ע " נ:י( שיהוא שדם ק לבסוף למקוה שאיו ביו המקוה. את שפוסלין ששביז מים יוגיז שלשת : השישיהשער

 ה.ה יג": ננ.'כ~( שאובין, מים לוגין שלשת למקוה ונפלו לוגיד שלשת חסר המקוה כא( היה כיצד, פסלווע. סאה מ'במקוה
 י"ע' ע"י""עקי" כשרין. מים עליו סס ושישטפון )שיטפו( או גשמים, מי עליו גנ( ןשירבון )שירדו( עד בפסולז זעאלעולם
 ומוציאין שבתוכו הטים את דוחין עליו הבאים שהמים ועוד, הראשון במלחי עליו שנפלו שנשער כדיעד

 '".ה : נויעסכ"
 נ-' ע-עי"יקו משלשת פחות ששביז מים עליו ונפלו קרטוב, ואפילו כו( לוגין משלשת פחות חסר )פחו'( המקוה היהאותן.

 ' " 1: " ננג נב( ןשישטפון או גשמים מי עליו שירדו עד בפסולו וחח כיצד פסלוהו, ולא הג,2ירוהו לא והשלימוהו,לונין

 ;ער ~י-1 ז-ה" ונפלו קרטוב אפילו חסר כת היה כשר. זה הרי כשיאורן גובסים מי עליו נפלו ח0ר, שהיה המיםכשיעור

"ע'ס. שכתבגו. וכמו ועוד. כמלואום( מממ שיצאו עד בססולו הוא והרי פסלוהו, שאובין מים לוגין שלשתלתוכו

 והוא המקוה, את ופוסלין מצטרפיז, כלים סשלשה או משנים שם נפלו כיצד, שאמרנו אלו לוגיןשלשת
  וחמשה  מיר[ווהבי, השני. יפסוק שלא עד והשלרשי הראשון. יפסוק שלא עד שם ליפול השגישהתחיל
 ואפילו כלים, מעשרה אפילו במהבוין שם נתנן אם אבל במתכוין, שלא שם כששלו בד*א מצטרפין,אינן
 ופסלוזע. מצטרפין מרובהלזמן

 האדרתשולי

 שנחלקה[ ובסקוה בזה, וכעזצה ולוג לוה, ומחצה לונ ונפלנבסוגיא

 ונמ!ט )וג ומט כף מקואות שני אומר יוסי ר,א[
 פסון, )וגין 7נ' ננסמט וממ!ט !וג מדנקט כו'. כסריסו:חעלגו
 !כ6ור0 ו6"כ ("), כר"ט כהגכ גחוספת6 מ"ירסוכ"ט
 י:קט ממט ועו7 טמסכט. מסוס דכטריס כטעס 67'ןמגו6ל
 )6ו ור.כעס ומנמע "סי), טס ע!יו נקר6 ס!6 מפניר~ת:6
 ו6ס טננסגב. ע"י :טכרו !6 ו6מ6י ו1יש כמסככ.מר.כסר
 ר.מקו16ת 3' 3ין כמפרלח כממי1ט ט:יט% ע"ינתעוגו
 יט6 טנסכט, טוי י)6 6"ט מס:יכ0, 6הד מקוכונעסט
 גמ61י0 ר.ממי!ט שש!ט מד %6 כ!ן, ר.מיס סימטיכו6"!
 )וגין דנ' יוסי ף ק6מר 3חוסטח6 ו5מנ0 6מח. גמקו0 ,עיןג'

 כי:יט0 0:ול ספופרה נק3 וס": ימייר' כמסכט, 0ויי6 כטחן 3:יק3 י6פי)ו 6פסר מיכו ממינכ, סמט)ט כ6ופןפסו)
 וכמז 3ימ?[ ס6כ ש כטניכן ]ו6ין כממוכרין,ומטיכי
 0נקנ גמי ט":6 י,ריך "וס!ח, 6ינכ )פסו) ו)עניןמקוט,

 י6 כסנחעוגו ו)כן מטר.רה, ג3י פ", סוף גיחנן )וגין,ג'
 ,מקו0. ממקוס מקוט 3מי כ:ממן יזמי כר.מסכט,מסי3י
 5"כ 6)6 פוס)ין וממ!כ 0~ג 3' 67ק 7כען נר6ס36)

 )וג מי ייפחק עו פוס) ו6ין וכיון ממט, מקוכ 3תונתערכו
 ז6יכ5 וממש ))וג ":נטרף וע6 כ6,, ט3מקוכוממ!0
 0מטכט נמ,י וניטרפו ס:תטלגו דגיון )ומל 6פטר 3(ט3שיט,
 7יין )משס, ממקוס מקהי. 3מד )ננמיך דמי ו)6גכטרו,
 ו)ועח )מקו0. ממקו0 טנ(ח) וגמט גטמסכחו כ),מי)וק

 נמי 5חי קרקע ג3י עי טפמיס ג' סימסן ו3עיספוסקיס
 כ' סגין 50מנפיח ר.ממי!ט כיח0 י6ס :ר5י וכןטטיר.

 על מיס ע)ק:ס ו0ר3ט כמי)י:י0, נק ק!ח ננמכ0טמקו6וח
 כסח6 ודמנ6 6', גמקה: סיומין ר.מקו6וח 3' ע"גס1פין
 6פי)ג י6( 6מי, גמשס נומוח ג' טוי כ5י)ו ר.מקאוחג'

 כמו ר.סח6 וטוי וכיון טונסכט, הוי ,6 כס6ו3יןנמסכו
 )מקו0. ממקוס וג:מסןמקו0

 ינפ!ו יכיון !פסו) מ1טרפין 67ין סטעס !פרטואפשר
 וג' ה ננטנכ !קנק דח:ן וכמו כרוג. פגי 3ט!ו3טפסקוח,

 גו)קמן, גש) )6 נתגוין ו6ס )רגוה, :חטין געי כ!יסוג'
 ועוי, )קמן. וקחני נריכ0, ט6ינט מס:ט ד(ו ק"ק ד6"כ6)5
 )כוי6 נפם 6פי!ו כ5 3תערו3ח, טטניט ס:פ!ו גקט6מ6י
 גסר, גמי )ר3וח :תגוין 6פי!ו יטכ6 יומר, ויט כסר.נמי
 י:תטין גיון פסו!, )טיף וממ": !וג עוי ספן 606ג, מ1טר"ין. 6ין ט31 מקוי0 1:חגט)ו נחעלגו ר.טגיי0 לג0דכען
 ר.מש6ות ל נפתקו 06 ו)פי"ו ה. גמטס: מ3"י חט)רנות,
 מיטרפין ל6ין סגט,ו 6מר מ!טרפין 6ין נמי רשיח,)ם)ימיח
 טן6 ]3פנין 6מרח ררהיח !מש0 מכס 6מד גסתקמשר3ין.
 גכיי ען ס)6 6ו ג'ש, גמטכו סן6 כנון גכננסכר.נטר.ר
 ו)0ת!כ )ע פוי ע!ק:ס 0ר3כ 06 מפוסקי0.[ )דעח0ריקפ
 ,5 5מרת )מקוי ס:פתק י3(ט פסו)ין, תסרו3ת 3)6ט6וגין
 סיט 'ותח:יתין 0מקו6וח גתער3ו 06 )פי"ו ו6"כ0וכטר,
 וממ1כ פג עוי ט!יכ0 ספך 06 וממ!כ, !1ג מ0ס 6מיגכ)

 6ס וכן )ע!מ0. מ1טרפי0 ס:יטס ס6ין 5ע"פ )פסון,מ!טרף
  וכיוספת ונתער3ו, )וגי0 3' וגט:י וממ,כ, )וג 53"יכי0
 ]ויט 0סגי. כס סנסטרג 3מי ייכטר י% פוסנ 6תד)ונ
 כ:גר י0 סי1יו, 3עי כמ0 ועוו מי)ויו )סיין !פ",1לזיין,



הבית הששיהשויתורתנר
 חשדרתשולי

 סיחממג געינן 16 ס6וגין, )וגין ג' רק סיס וכייווסשס)ין,
 שטרפין, ס6ין 11 ו,דרך ט6ונין. וממ1כ 1 כ6ן יםכ6י)ו
 פוס, ט6ין ~קוג גכ)י טפך 06 גס ומונו גחערוגחכסכ16
 מ,טרף ס6ין (316ין עס מעור3יס גסמי0 מי ס16גמטי0

 כיו 06 36) גסרי0, גרוג סנתקרכו יוק6 מיהו)פסון[.
 וכם6עין גחערוגח מוךי )6 מר.ס6וג,ן מועטי00כסריס
 כעין. כן כ6י)ומסיכי

 ג' ו1יר,ף 60? מ' גסניכן כטיט 11") כגה"1 סירטובשנו"א
 קומו 06 ורק וכמר 6הח 633 ג6ין ס6כ י6רנעיסיונין

 גימו כס"ין 6כן ר~תקוט, יפס4ח פסוי ס0 וקנשבס6וגין
 3הדס 6ין ו)טי"ו כטיוב. מקה: ע) פסו). סס )חו) יט)6ין
 גיירוט,ו י.ר6"ט ו3ף 6ו)0 מ1טרפי. )6 כתערוכוח ג6וי06
 בר6טון. גס" 4חפוסמטין

 )וגין מג' פמוח )כ"6 וגפ) ס6ב ימ ט) שץ5ות לולדינש
 כניד, כטפוירח סויקג גין מ)מע)ט גין ונחעוטט6ונץ
 ג' יס1ס ]ו3(ה ס6ב, )נמ כומ)נע. סכרי סגיסן,כוכסרו
 גמי כממיל: גיט5: המטככ[. גכ"6, תערוגחכטענמס,
 טן מק61וח נ' ור.מטככ[. .כעעס כ6ן 6ין ]16)0 גן,0זין
 )6מד, סניב0 וגתערגו 6מי )כ) וממ1ף )ונ 1)פן ס6יהט
 ]וג:יט) פסו).  ו)כנר"6 ע)יהן, ):קוא כסר קנו6)ע"

 נ~קנ 16 מיהע): וחעונו ק6י[. ר.מסכ? כוי ין6ר.ממי)ה
 כיון ע)י?ן, )הקווח שחר כסירוסיס )כ) כעןכמשפרת
 1 ":,,;) 4גין. ג' בנקכ כנגזם6ין
 הפ)וגח, טע0 כר, פסו) ונ")ק:)מוי6 ס0. משנהב[

 ה0 כ6י)ו ינעטי0 ר~כסרי0 6ח "וס)ין )וגין וג' סגוזח"ק
 מ)161 טי163 זמרגי מס6ז3ין יקי)ז ]6,6 גע1מס,ם6וגי0
 הס6.נין ו6ין סגר ה:ומע וף יכו)קמן[. מתמגק געי 1)6ושו
 בתקוכ, בכטר ע) פסו) ח4ח 'עוטי0 ב0 6)6 ככמרי0פוס,י0
 )ר.כהר עו)י0 ור.גסריט גסד, כפיס) מטישר מסך 6סז)כן
 י61 טא עוו זכ) מגו5ר יוסי ו)ה נפס4. )6 מי0כיון
 נפ)ו 06 ו)כן ס6וגין, ביו כ6)ו במי0 פוסיין ועוומ164
 ט6וגין נפ)ו ג5י4 פיס)ח 6חרה )ניףכ בחערוכח נקג")

 פוס)ח, 6מרח )מקוכ ג") מבסניש נ")ו 06 וכןגריו6.
 טד )ש)סוכך

 סיני
 ופ4 06 3ק )ח)ק הו)ק .ן15). 4צי0 ונח)ק ט)מיעמכ נכיי וכ דכ) 6קי'מ)יי'ושי, פע6

 סחיס בוי ד)6 בכסרי0, 4 כס' נפ)ו 16 סכסרי0ע)שס
 ג") 6ח7 סש-גתרי0 6מר,גיון )מקוש וגננסו )וגקכג' כי נפחקו 06 וכה(ע ו)ר שק04. 5יפן ונכ) כש,סהנ6
 טש סל6 .וכן  וכו)נ~ן, 6מח גגת מגפ)ו ]וועגיןפסו),
 תלק 3כל ויי לשי0 מץי נתלן 05 וכו  יתמכי[.גררך
ג")

 בוג6 גתוספח6 דקתגי נמ: י)"""י לר114, כנץ לר"י טוסי
 לטוך ג"ל וגפלו זו 53ו 1ו וויס ג' כ' סל מ(ייהי ג'3ר,ם
 ד6וי) בר"ט וכחג ע"ק כטר )מנרו ו63ו ונפתנץ תט60'
 פ0ול 3,כרו לונון בג' כ)  ונפחקו גיין זכ6 1"ע, "טםע.גר'
 יהת סל6 14"5 ת!הץ4ץין גג"ל  דנרקוי וחג לו"י.יסילו
 יתי רהסר ויף וכמה *גין תג' ותסר יפלתן 3ווךקהועוב
 לעגז וק6מר כסר וז מ"מ בכטרי0, ס6י מ'מסיעור
 להכירו לעע טג' כל )פתקו ויפיל. . יהיי ויה?ר מו6.ליקוחי
 ומיר  מעו כמפוסרה גק3 ע"י סצפתה ותיירי לר"קכסר

 ובתקה: לוגין, מג' תסר וב6 בהיסון, בוגסר 64תגסבחמיל

 3יגשן  סש ור"ק3 ~פס,כ, 1)6 בג"ל כל 3י גכג0ו טר0כ3'
 תכטרין. גי מטיקין ובטיו3ין סליי:, 4ץקה? 4יותמלרפן
 גי תסנכ פ"ו לקנע 6ית% רכי  ברין קל"ע ד!פי"1]145
 ויפסר 3ריטתיס. עיי"ס למסקמ תיכור גוומין ם%וגין'ר6ין
 גפ"מ ועור  י5"ע[. תסיקין גחעוונח 6גל גכין, גטט0דרק

 סו3 וין בפוסל לסיעור טוסליתו קורס עליכ0 למקוותרתועיל

 בג"ל כל )כגכל ריסילו ייי ועוד עוו. מטיו3ין יפסלו"
 גשעתי גלי יפילו וופ0ול ל6לסנה:

 לתר, ו:תקויות ג' וש12ו
 ימתתל כיון ב.ו6, ר"י ונמ:מיר  ריג1צ0  5לי כס6ו3ין,.בוכטהו
 כסר ג"כ ובטגי הצ"ל ותסר בר6טון בוכטר לייתיהיטון
 טמחי)ב יכיון ג"ג  סיעוו 5)יו 63ו טער0 נפ0ל לירעריץ
 יתר 3כל סיט ~י 3לו ~י  מקו5ות )נ' והיי 3יניוןתפ0קת

 רתתגקזין. כר3ריס% כסריס ויתעריו ח~רו ויפין ותת!מלוג
 סונר יכו6 פסו) יוסי ויף יס טכתמו בפירוטיסולכל
 כממי1כ גיט4? ד06 ר"י יק6מר וסיפ6 פס,ון,דומ)ק
 מה: ל% ריל"? 3ככ"נ  יבוטע )ף )6יקמי נ1טרךפסו)כ
 ומשק: למעל? ו:פליוג: במנץב סבית:: וכגון ירר"י,פליג
 בהוןב. לגחרח3 ררתי טוין תקייות 3' גין מהתישי:יטל תי,וי )6 6נל )םניכ, לירר  ובחמילו כמחי!כ וגיעלבלמעכ,
 יתו על ומת)ב 4נ בי0ייו 06 יכוסט לר' למסתפקיש
 מיטרפין 0% לוגות שתכוין 3ע:ין לט:יס, סגתלקותילו
 עולי0 05 יל"ע 6כתי רי3י*, מ!ערף טיינו ו6ת"ללפסול,
 !ירופס תתתת וק ילי ע!תס, תחמת גפסן ל% וביתליהפין, ור6י כתערו3ה, טכיו ככטרי0 ויתיס ינ3ר%ליייור,
 לוגין. בג'עס
 וממ1ה, 4ג נפ) ומוכ נץרגץכ, מרגו וכו!י6ו יממ)ב 4גגפל

 ט%ו3ז. ןגין נ' כין ויין כסור., במקה?לו"י
 1 סיב מ פ ט, גריטח 3' חוס"ח6 6. מטש ר"שג[
 6ן6 יכוטע, כר: 16ע )ג6ורכ גו,. ס)מו 5ומר טיגינירי0, לזחתוגי 16% עפתקו לעליוה: מי0 )עין ג' ונפלו י גגטל

 מטו0 %ל6 כו',  טלתו 5ומר ד6וי )עעמ6 יריך בוי )6ד6"כ
 3עליוה? דמיהךי ד6פסר 5לי לונין,  תנ' והסרו כנמ)קזבוי
 6פטה י6י ק6מו וע"ו )תמתונה, )וגין הג' כי .תרזובע"וב 3מי כ% גחערגו ד)6 ור.1"6 נסופי, 4גין ג' 3י וטפךתליס
 גן גש ט6מ"כ 61נג"פ כן6ב ינמ הם,נוו מעט יחטרגוד63

 )ה וכ"ו ס)ימה. גתקה: בוכסרו כגר 16 36ןכס6ו3ין,
 ום)מב, כסירב וחמחוגכ 4מ)ק דימי כסירכ ד0ע)יוגכשומע
 כען )ת"ק מס6"ג )מס)י0, זהגטופין וו6יזיכהרי0
 וכמקוב פסו*ס, תמה? טערו במיס כל פסו)כו0ע)יונ0

 תלסון 35ל לר.טלי0. ת!ייפין ויין פסולין, וטגה:0טנמלקי
 וקתני ומט סס" עי"ש לכו"ע 5זיל ורש6 נמזתעבר,ם
 )וט"ע )פרס 6"נ ו6רק6 ומטתע ביי,  שוסע גףונפהקו
 ו0חמי)1 3סופי גע)יונ0 )וגין ג' ססין יי ומי )פלס וש5עי.
 ג") גע)יון ו6ק פ)יון, )וגין במ כ, טגטסו )פני65ח

 בתתתוה? הןלתו  יו!יין, 451 נכגסין ז6)ו סעחט,גהי
 לי רכצוהתונב ול"ל יטיוכז, ע0 רי~יל בכפרי0,נתיפוע
 0ם%שז ס0  ט63ו דיכירי0 תצגנ 06 כי תסירמכ:הזי
 כמרי0. ווגי  עתישו )קעי  רבט6וגין 61פטר 6יתמ,מטליתין
 3תתתוה: י4מ ו06 ר4ר"ם יכהג ק!'ש[. הצפ בר"ס]ולסון
 בף ב6 לר,(ייח וים יסיק. גוד תדז 0עייון נ0תנטלת



נהזקבנית המים"רתורת
 השביעיהשער

 ע/ לע "ויי ח )מ"מ( יותר אפ" או סאה, מ' שאובין מים עליו ורבה סאה, ארבעים בו שיש מקוהאבאר

 ::ע"נז'נ-ס :: את מטהרין מקואותב( של בששי שנינו לאו, אם בכך יפסל אם ,( סאה[]מארבעים
 ת.נ. ס" סילון או חרס של סילון מביא כיצד, הקרוב, מן והרחוק התחתון, מן העליוןהמקואות,

 7ןע: 1. מ ס, " היו ודיו, כשערה אפ" ומשיש ומושכו מים, מתמלא שהוא עד תחתיו ידו ומניח אכר,של
 הו~עוה. מ"" מ' לתחתון שירדו עד לעליון ונותן בכתף ממלא כלום, אין ובתחתון סאה ארבעיםבעליון

 קתני דהא ועוד כשר. נמי טובא בעליון נותן דאפילו משמע שיעורא, יהיב ומדלאסאה.
 איפשר אי כן, אומ' אתה אין שאם סאה, ממ' יותר נותן בעליון דאלמא כלום, איןובתחתון
 ארבעים בו שיש כל דאלמא לתחתון, ירדו וכשעורן 9 סאה מ' אלא בעלית יתן שלאלצמצם
 שממלא אלא עוד ולא שמשון. רב" דעת וכן שאובין. המים ברבחת נפסל אינו שובסאה,

 חאררתשולי
 %ו וסגי6 מה ר6יט 5ין נמ,ט, גטין קמ6 יקנא וח" וטע)יו:יס מפרטי:ן כוי 5י וכס)ננ6 )חמחון 4ה) וע)ען(",'ן,

 )ט ומוכרמיס כיון 6,6 6מת, (ר. יין טוי )6 י3ס6ו3יס )טכסיר טסקה ו3עי מפוסי:ן יכוי גימ6, נס6וניןנפסי
 פירות. גמי מפרסיס כמסם:, סור מסוס מקיט. כגטר )טיטוי ומוסיף הומ')ט  סייס  יימ"גכסשגין
 וגן מר31ט, פרק וגכ"ק מקו6וח גה)כוח כר6"ס 'כתכו עוד ג") 13 הע ט)6  :פס), )6 7סע)יון 3חו6 פ.ווכ6 ,ר.6י6נ)

 ס)"ט סימן 0גץ5וח כ)כוח 163"ן וכן ג, ס"ו 3"3 כרמג"ן )סשור י)רף )חמתי:ט מי3ור ידגכי כר"ט כו:ת וע"כג3"6,

 גמיט נחפרגו 1)6 6ט"נ ט)ס )מקוה ט3.6 כסק? זמטני פמוחה נע,3כ י)גוך 61"ג ס6ס, מנר פתיח: סהיתסמקוי
 מקו6וח ג' פ"ו ג' מנטם: ורא5 כטה"1. העור כ"י 5)6 ע)מס מקוט! טוי ה6 קסכ ו6"כ טחמתו:ט, עס ממו3יתסחטף
 סענ) מי ו6פי!ו טכייס, ככע)ין גו' ?!ו מן ור.ט5ונ הט6וגין מעט 6והן 6ח ,טכסיר כר'ט וגו:ח ו6פסר(ומ)מ.
 ר.3י6ז יק ה~. מ( )ס6ונ י.סקר. זמהוי מסוס וע"כ גט6וגט, 61( מג"), פמוח מעט מם,-ה היח? טע)יו:? וטנססנכ:סו,
 ע"ס, כמ6 יי! גנז כסיק ט?ור, מיס 3!ד דכסיק כחוספ' נק 43:. ו!ע"ע )סיפור,נס)ס

 הסקט דמיעין נמט וטע)י ש'ט, ט3יס ומתי3? גכ"ג  השיביח וב,טוי השקה 4בענין מגה ושי שי ו;הוהיפא מניגה כ)י גחוך כ)י ממטגי)ין ר6יט פטגו6 גימג"ןועיין
 :נ4:רו ר6ס כר6"ם כח3 ו)פי"( )טומ6?. כ,ריעכ,סשגיס ממ,6 כ)וס 6ין ונחמיען ש'ס בעליון היה מ"ח פ"וא[

 טהוטק כיון 6ח"כ המי3ור טופסק 5סי)י כסקט כ"יכס6וגין מכ6ן ס6?. 6רגעיס )תחתון סקןיי עי )ע)'י3 ו:וח(גנחף
 וינו:רו ניי3 פ"ג 'ד!ע') מחניחין ספיר ו6חי נטכרו, 6מורנע 6וחה, פוס)ין ס6וכין 5ין ט)מר., דמקה: ,") כר6סו:יס)מוו
 6ח מטהרין 7)עע מח:יחין גגן כו,. כע,ע:יס מןטתמחו:יס ושז, טונ6. 6פויו ומסמע מיעור6, יהיג מי)6 רגו.ו6פ,)1
 גטריס ע)יה ט63יס טמיס וכ) טכסרכ, כמקיט נחוןמיס ועוד" גטשורס, )מטה וירוו מנמ,מוח )מע)ס סיחןי!מיס מי4י %. הסמר מעי ג' ויט נמ41 וטנכ  טחמחון. נקכע)יון י6"6 ממ"ם ייחר גע)יין :ותן וע"כ כ)וס 6ין גחמתוןיכ6

 מרו3ו, עחר ונ"ס ס6י :חן ו6פי)ו טם6ונין, יגוו6פי)ו :פסן ו6ין ומוכמ )ממחון. מר.ע)יון גורן כ)יסומק!חן
 ה6יסיו יווז נטי, קמ6 זקמ6 מטוס מן6 טעמיס מג'ו?ו6 )חמתון סירוו עי 3:חף 'וממ)6 דת:י וממ? כיו3ין.נרגיית
 פירות גמי ]ורק טוכסרו. סג3ר 6מרי ינשור מו(ר ו6יןמיס, 3יוחר 5ף גסר וג"ס ס6ה ס:חן )מד:י כסויס,וס:יהס
 מסרון ה6 פירות ומי דמסרון מסוס גונמוח, רוגו עוג(רו כן גס עלויס מש'ם יוחר ס6וגין 3ע)ען ד:חן דכיוןמרוגו,
 )גויר וסיין )מקוט, כסריס 6י:ס כמיס דמכוח3מ)י6וח, נף'3 פ"ן 7,קמן כר6סו:יס וטקסו מממ!?. יוחר ר.כסריסמן
 3!ו ס6ו3 מקוה ג. (ייעט. מסוס :מי 6י ו:שור[.ומו,ר 3, פ"נ י3יגמוח כטר, כ"( ע"ס ס6? :חן מ"ס 3ו היסחנן

 ע!ש, 3פני עומי ס?ו6 כיון נח3טן ס)6 6ע"פ כטר,מקוט 6ת שס)ין מ"ש: ע) ממ,ט י)פמוח כזי ווג6,  עו6וע"מ
 )רנע הוטק י5"י)ו יכוכסרו, (ריטה כדין המי3ור מר.נימ"מ וגן סט, נמקו6ות ור,ר6"ס טר"ט וכ"כ רכ:ו ותירןהמקוט.
 מקוכ )ח3ר 6פםר ו)פי"( כסר. כמיגור' כופסק 61מ"כ6מן וגיגמות ועוי, ור"ח טס וגיגשת 3, ס"ו 3"3 גתוס'הו6
 וייי וכמרל,  וג"ן כטטט עס 5מוחפסז)כ 61ין 3הס ש3)ין 6ין סחוור. זנק וו6י זטגי פירות, גמיק6י

  כו~
 ניי4

 מטיקו6.כסרכ משס נע) גטין, קמ6 קמ6 ומט"ח 61ף הסקט. ג?סעו%
 ויגמוח סוני5 סירט ה:"ט כנע) ?ר6ג"ן אבלב[ ממס, כסריס ונעטו כט)י ט6וגיס 16 רוג6. עד גוןורנ:ן
 זונ:ן ו:"ס ס6ס י:ט) זק6מר ממט 6ט וכוכרמגס6וגין. ר.ס)ס, 3מקה-. יטוכטרו כמר ט)ו כיוס כי ו:ט) נתןו6פי)ו
 ,ה: :יה6 ו)6 התורט. מן פסו)ין כ6 פירוח כמי ו6יכיי, ימכ) פירומ, נמי יהתס סוגי6 שקי :מי גי3מוחורס"י
 3כתף ימי)6 6ש'ג :ימ6, גס6ונין 6ג) מס. החוס'גחי' ס6ה 3נחן פס)י )6 דט6וגין )ייויה 4מר ככרע 6יןמקוס
 חפיסח ו'"( ופוסן כר~"ו )סף ד6!ריה(6 ס316יןטיי 3מי ק*י ריי"מ, ק6י רע~? (' ופוק המט:ט רסררוג"ס,
 ונטכוו (ויעה שעי) כחורר. ומן 6. פ:יס מג' והו6י7"6, 6גן 3נמ'פ, )פרם הכויחו כר החמו החס כן6יח6פיווח,
 פירוח נמי י3ן ונ"ס, ס6ס נטן 6סוו:ן מווגנן ורק)נמרי, ג, ס"ו כ"ג גומג"ן ]61ו)ס כן. כוק נם5וגיס יגס5פטו
 7כו6 ד3ס6וגין 3. 3רוכ6, 6,6 כט)י ו)6 טסקט מ?:יי6 יגס ה6פסר מ"פ[. )פסון ס6וגין פסו, כין מת)ק ירם"יכח3

 וירי 3טי), קנ14 קנו6 טחווה מן 6מרינן טמיס, גויןפסו) טו6, 67וריית6 פזוח 3מי 5י טטלקו סס גיגמוחסר6מוניס



הבית השביעיהשערתורתנו
00 ס  ג " ':(ג גם ונעשה כלום, בו שאין אחר למקוה סאה מ' ממנו ונמשכין המים שאפין עד בכתף ה," נ 

 מי בו היו 0 מקואות של בשביעי תנן והא וא"ת כאו. ששניע כמו כשר, מקוה התתתת 9""
 ואמרי' רובו, עד יוחנן ר' אמר "( הערל בפ' עלה ואמר' כשר, סאה ונטל סאה נתן משה 3 עכ עעיח8(
 מים לישני, לכהלי אלמא רובו, דנשתייר והוא אמר' 1( בתהש הלישנא רובו, נשקל דלא יובו מחי א : ט0ע

 מתניתין, היא פירות במי דהתם לומר, יש מחצה. על מחצה לפחות 0 אותו פזסלין שאובין0""ו0.
 פעמים משהחמיץ והתמד והמוריס והציר פירות ומי המשקין שאר התם לה חבינןדהכי
 לתוכו סאה מהן נפל אחת, חסר סאה מ' בו שיש מקוה כיצד מעלין, אין ופעמיםמעלין
 המשקין שאר נחלקו ובזה כשר, סאה ונטל סאה נתן סאה ארבעים בו היו העלההלא

 חאררתשולי
 גתי 6ג) ו:שוריס, מהריס 6ין גמוי כטרש, תכפגופיסויס
 )ומר 6ין סס, ר.חוס' גמ"ם )תקוס פסו!ס טממוחספירוח
 פיוח, גתי 6פיפ גסי) קת6 קני" 6מרי:ן וסר6סוגיסוסחוס, ו6ף 6הר. מין וכס ת6מל כסריס, )מיס 7נכפט קק"גכ1ם
 כג6 וגקט ו6יסחגר ככי, )מתכ )יכ 7מיק סוי )בר6ג"זמץמ

 עיף גס16גין, מרונו ניוחר פס" ו~סע"ס וממסנס16ניס.
 געטו ו)6 מיוג:ן[, ],כסש (ריטס, מטני ו)6כר~"ז
 רונ וע חמפו 6ס וא גרונ", זנ:4 תסמס 6)6במריס
 עסונס6וגק

 כך 6מר ור3ו ט!ס מקוס (ישל 3דש סס מסחסקובבעה"נ
 :ס3ור )6 6ס ו6פי)ו ו6פסר נפסן, 6ס ר,כמריס ע)כס6וגיס
  תרכסי3 גפס,, 6יגו ס)ס מקח? מ:ךס ננכ) ,ריעמ,ימס:י

 סחחנט) 6"6 ככסו טיפור טיס וכין סכוה ק?ף  תיסמקוי
 3רגו מפסין ין6 )ימ ממוען וגנחיין ם6וגיס, נ6)ף6פלו

 מועטיס פמשיו תעין 1' נ:טפ? פ"6 גמקו6וח גר6'כס5וגין
 מ:פכיס 6ין דייס6וגין דכיו, 6פטר 36ן טי. ס6וגיס ט!יוסרגו
 !מציץ ומו ו!6 סוס,יס, ככמריס ט, רגו 06 כסריס,)ייוח
 כו,ך סתקוכ 6ג) !עו!ס, מתהסר 61ינ1 הייו)ך :עעמכו6

 6וחו, פוס)ין רכו )ג! טקתמסל טעפ) וכיון מע!מ.,ונמתמסר
 פוס)ין. ס6וגין רוג ם)ס גננקוכ 61קי)ן )ומר  תקוס יט67י
 3ע!יון ו:וחן גכהף זממא ומח:יחין מ?6 כר6טיניסור6יח
 6ינכ וכר6"ס רגנו וגהץט מההם, יותר ":ותן ויע"פכף

 ותתנ"(ין ממ"ס, יותר מר31? ככמירכ יגס ז6פטרמכרעמ.
 ס6וגין ז6( 4?, מסישר יסחח ס)6 היינ, מ"ס, 3כ סיםינקט

 מישר מו 7רק נ6תר מר6כ, ז:סת:ס מחניחין וגסשס)יס,
 מוסיף.סכסריס
 3ומ ין דכר~"7 חחהמ סימן ונחפו3? כ6ן ומוודעת
 ס)ימכ. מקוכ 6פעו פוס)ין ס6וני, רו3 יט ו6ס)מומר6,

 ייניס מפסקי ננ(נזצ וכן דמקו16ח, מ"מ פ"ו גמ6ירי כחנוכן
 סלס תקומ סיס ו6ס סכתנ, 3גער.": כמיס מסרסגסוף
 כן מה!כ 13 נפ4 6"ג 5ל6 3ס6.גיס, נסם) 6י:י3כסרוח
 13מ, סמי יכ3"י טכ"ג ס5וגין רו3 3ו :פלו %ס וכ"סמת!ס,
 5גל  ישייס. 3מו פסל וכתפד גפטוטו,פיועימ "יתיירי ור3:ו )רי? 35ל ק5י. סיי ו:תן ו(יס .ר3:טלופ"

 למוט ויט כתג ווסף 33ית כונ5 י1 סיק י חלק3ושכ"ן
 5י:י תיי חסרי יי ת"מ  3סיו3יס, פוט!יןהיי:1 4י תו כסכטע-ו טיטקו 3תקוי הייסי ומיכ* כר"ילר3רי

 פיסוי
 רמ"ל

 ר.גריס דבר"5 ום3י ט"כ. פסי!, מרונו יטפי ונטל ס6בכ;תן
 טכיר. י?"  מיס ותקיכ יוסלין, :יוכין יין ::ימיו3תקיכ
 כי כי מקו? זלכך ?ר,3"ד :ם'יס מ? כ! רבתךו:ריי
 הסרי סלי ~וע וכל .רתטתע כוי, )פסל היר הירי ת,ימסרי

 תהימ. טל נתמ)כ סוסל סר5ג"ד ומ% :פסל, 5יןמי5
  6ס ו5פילו קיתר, ככל לרירי כלכך  וכ6י סו3ריסוכמיייי 4?הם3"י

 ה6י !יג6 יס:יס ]31ספריס מה.גיס. פס)י )6 37ט!ס:ס3ור
 וגס הרסג"6, )פ:י כיה? 6,1 ?ה", דכנ'"? 61פטרהלכך,
  פוכליס סיו3יס ורון  תיריטו:יסן, וכ": כתכהט"%]לפיי נכווי :תי כת3 6 ס"ו 3"3 וסרט3"ס  תמר6ג"ו.ן5י:כ
 ס!ס.מקוכ

 !ו.ן גמריס, !כ,וח :?פכ,ס כס"ז3,ס 7"יןולהראב"ד
 כהיגור,  ו:פסק גסרכ, ס)ס )מקוכ כניטקח ימהיכשמי

 כולכו וכ(חי מרו3,, יותר ו:טל  ת:תן גנריף רל5ונפם4ז.
 כט63ו ו6יגר6 כח.ורב, מן ד:פס!ח ו6פסר :י:כי.:61וגין
 3טי,, קת6 קמ6 6נורי:ן ר(הירכ נק ככסייס ע)סס6ו.נ.ן
 כס!6 6ג, ננור3:ן. 6!6 6י;ו ד:י:"ס גוגמימוכדמממט
 ע,מ? 3פ;י חו כפ"ע 3מקוכ עונוויס ו6,ו .מעו,ס,:תער3ו
 חיכ,ר מכני 6,ך ר3 עיון !ריך ו)פי"1 מכ, ,כ גט!יס6ין

 מקיתוח, מכמ? נוי:רה זוכ חינור, גטעח )ככ"פיטכרס
 ומן ג6מ!ע, ור.ס6וג תקה"וח, יג' ממטוכ יר6"סכנהש
 ד~ר"6 וכיון כסר, :?יכ ככטר טס טוחהגר ום6וגכתוספ'

 דכס6וגין :חערני, )6 ~כ:כז ניטו), 6)6 ,ריעכ ה"6;ו%
 )כגטירס. כהיגור 3כס חופי) 6ין 6"ג  6חי גמקוסנמנחיס
 6ין וכס6ו3יס 6הז, ככ) :טטו וכס:ההגרו ותיו )סיסודיהק
 6מת כהקוכ נצטכ וככ) כט)י טפי ע!תס ג"ניגיכויס
  ד,?:וטסין 6ין, סו"ס 6 נו 3גכורוח כחוס' וכמ"טנוו)?,
 ליס  ותתו3ריס מטטס עליכס, טר3ו יסףש 3)מרותלטלין
 ו6תוי:ן כנוון )יס ס:ס4? מיס סן למ3"(  רתי ו!6לגוול,
 גפי:ימ?ו 5יח:לו  ור(קס טגילס, 4 עלתס ול"  תנוחגריט

 ומטמט  :יכריס, יין ייוטטיס ייי ייל כלנ תערו3תנלי
 טס כוי והוי  כיון )הימ גימרוה, כין רנ?וי מקיתמ רירוט"ף
 תקו%וח 3,ג' וי": גטילי, תטיהמ )יכריס ויי:ס כנדול,ייס
 טירוט "ט"פ :יכר, ו5ין "הו ככ) ומט? ?תיס סיסוכיין
 ו%י:ו 'רותק, ~ס כל י3ל ייילי. מ"ת ט5ו3יס :ת!ייסטכין
 דייסוריס ויתר יכו? 3ט:ין וכלוס רגכורוח, ללי כ"כרונ"?
יגטלי.
 ~רשס תמני יהוהמ ותן ריסטר !ט,ל יכת1:3 ר%טיןרלמעם
 :רימ וכטטס יטיו3יס, 3ר3ו ג~רו מרר3:ן ורקלטיונין,
 ושו5ו ירוייס, יספו לסיונין ור3ו יין כטין תרייחתיוס
 מ14יל הגמטקמ לתלק, מקוס וט לסי"1 גרירי. 3טיויןלטסל
 חי3ור ונוטוס ירטי טלתי כולי 3יידכ, טליממ מקמ?יים

 כיו ויפילו 5פסר ~כ  ולטעס 3י%י3יס, טו3ליסומ:ק?
 כוי לתקוכ גתוך כיו ט6י!ו "ע"פ נויו3יס, ט3!ונט5ו3ימ
 ויכסירי כיון ליעטיס, תרו3יס  3ין להלק טטס יין ר3לרפסלי,



נזהבית המיםשיתורת
% ק מכוונות סאה מ' אלא בו שאין במקוה סאה נתן שאובין במים דאלו השאובין, המיםמן  : 44 

 במקוה, השקה להם יש השאובין המים שהרי עיקר, לי נראה וזה רובו. דנשתייראחרינא ~ס*,י ד: ולישנא רובה נשקול דלא בע" פירות במי ואלו כשר, כולו היום כל ואפילו סאה.ונטל
 במקומם. ולהטב"ל לטבול ממש המקוה במי להיות וחזרו במקוה, כזרועים הםוהרי

 אין הגדול לים קעפלה יין של חבית ואלו המים, את משקין גבי " ביצה במסכתכדאיתא
 ולא כשנתן אבל ונטל[ ]שנתן )שנטל( התם דשאני תירץ ז"ל הראב"ד אבל בו.טובלין
 אימ בכשרות, בתחלה שלם מקוה שנעשה דכל דשאובין, ברובא נפסל אינו לעולםנטל
 לזה, ליה משוינן דכמעין בשאובין,נפסל

 שחזר אלא שאובין. בתערוכת נפסל ואינו"

 חאדרתשולי
  תרוייט 6פי)ו שג)יס יגכסירר. פטוע ווה ע)מה, נפניעומית
 כ)ייה.ממוגרי0
 (ריעה כ,ן !יה כגיר6 )5 ור.ה,6 הסוי )הטעסאבל

 )ר.גסיר 5תי:ן גוטו) מ1ד ורק החולה, מן 6פי,וגם6יני0
 6יגר6 וכד,עי), ר.סקה מכני 6יך 1"ג כן 06הס16גיס,
 טכ6ריכו ה"מ וגריט ס"ו כ"ק וגר5"ס ג"ג 3רמג"ןוהמעיין
 טדיין גן, סהכרימו 51מל :פס!ת, 5ין ס)ימה דמקוכ!היכימ
 מטו0 ע"ט, גי.טקה הוכטר ג1ד זט6וג !הוכימה6ריכו
 מטע0 כו5 פוס!יס מרוגיס ס6ין ומטד6פסר

 קמ5 קנ"
 5פסר כלד מן 5ג) עכור. יכף מיס זמקוה מסוס 16גטי),
 ס3יר6 )6 ג6מת והר"5 ו5פטר !ס6וגיס. הסקה מועי!ד6ין
 ד05 5)י געיי, גרוכ ורק גס6וכיס, כטקה המועי))מ?
 ע) הכסרי0 רגו 06 ס!ימה, )מקוה מסר מקיהמיסק

 ירק ט*3יס, מנע!ין ממייס פמ,ח ט5ין 5ע"פהס6,גיס,
 כען מ'~ו ג, )נטוה פ"( וכ,קמן ס5עין, !גט! מ"ס ממע)ח'

 )ע3ו, היכור 6?יות הכיל ע0 הכסר נהמגרי0 הסקכטע"י
 5ע"ס המיס, ג) ען ימ' מע!ח סיהי' מיגור מה:י ה":סס,

 מ היו 05 ו!פי"( .מ"0, סיעור 4 6ין ע,מו המגטןס)מעסה
 מעורגי0 06 נכ.5 )עכו! ומוחר ס6ה, כ' 6מר סכגןמקו5וח
 ונטן מהס ג5מז ס5וכיס ס5ה :פ!ו 5ס :מי הכיגטה"ג,
 רפיק, כר!קמן גמוח0 מכט)ט נ' ט6ין 6ע"פ כטר,ס6ה
 )ו היה כ6י)ו וין 5מד כ) ע, ים ימד ימעורגיס הוימ"מ
 מט:ה גפ"( סכחגחי מכ ]ועיין הניטו!, מע)ת ), ווםמ"ס
 ד6פי!ו ,ומר, 5פסר (ט יסוד פי .וע, 6[. ככ (כמיס מגמר5ג
 היו 06 מקוס מכ) !ט5ו3ין, ה,שקה וין ו!יכ6 יימ055

 )ט!ס כן 5מי הוטקו 05 הע6יכיכ, כ;נו מרנכ,סגטריס
 דג(רו ורק גיטון, )הועי) 1ריך כיה כדין דננ)ד כיוןכסר,
 !הכטיר מהני )ט!ס כוסקו 05 6כן יגטיו, !5 מנו"סדפמוח
 מריגי0 וו:כסריס כג"ן, סופס!ו גסרי0 ו)פי"( גיטו). יויען
 ומוכח הנוס:יוח רוג !ינטנ 6פסר וג(ה ר.טקה. )הומה:י
 מן הע!יוני0 ויטיהו נ דפוק ג י,מס:? הסקי,דמועי)

 והח0. סוני5 מוכימ 1כן גג"ן, ג:פסן נ.קיהחמחו1,ס
 מג",, ונפס! גוקי נמי ה)ו, מן והס6וג מקו6וח וג'ומס:ה
 מקה? הכ! וגעסה נניהם ען 1פיס סימיס דמייוי 6פסו5":
 נוי:כר 1)6 הר"5, מוזה 6' וגמק,ה הויג"ס וכמ"ס5מח,

 נמקיס כסיק 6ס הר6"ט טכני6 התוסש וגס?ט5וני0.
 הומכ"ן סכ' ומה גג"). ו:פס! !ומר ו,טרך נמי כסר,המי0
 ומדין 6, כ"ג כמניגי כ!י0 כחוך כ)י0 ממטגי!ין~וכימ
 חעווכח מקרי וסגמקוכ סגי0 דכ!יס 5יטר סגי0,ר.סידה
 )ייסג נ)טוך וגן וגע!י0. ויו)6יס ;כגסי0 והמיסספעק

 טמריה, )גגי כעי) יהכ3י ששו גני ע) ג3י מעני)ין י(מגינר.
 .ר.ר6סו:יס היו י6 כ)ו נק 3ט5וכ מר.:י דן5 כסקה .ויןע, ימרי מו~ק הו"6 כ"?  ו6לו ועוו ניוי. זומק "? כ,5ן

 "ל. גדין נגפרט דכריו, !הגי6 סהרגו 6מר !הגירו,נמ1עי0
 מהני )6 מירגגן זרק ה6, )טעס טנחגוו מה נו6יסו!כן

 ג(רו. י6 ס!ס מקוה ג1ו ונהטקה(ריעה,
 ר.ס6וגין רכו 6"עו ס6ה מ' נה סיס ט!ימה ונמקוכועוי"ל
 רממנ6, 5מר טהור יטיי מי0 ומקוה חורה, דגר פוס)י60ין

 למסרון 6ן6 המי0, געיקר פסון 5י:ו ט6וגין זפסו,וכיינו
 מיס ננו5ו 06 5יכפח י6 ותו הויים, הנסר :עסה גנרטמיס גייי מריט טקעיר ועטה 05 0,15 5ד0, ש'י מקוהטנעסה
 ס6ה המ' ע"י טמי0 נ,וי מקוה ס0 מ) וכגר 6ד0,עייי

 גי), ניטון ע1ין ה(כיר ס!6 גר6כ"ד מגו6ר וכ"הר.כסרי0.
 )מקח?  טממיר ג0 ו)פי"ן טכור. יהיה מיס דמקוכ הייןווק
 סי6 6ע"פ 5מח, !נוקה? כך ע"י ו1עסו  כטה": .היניר ע"יניו

 כענטו כו)0 נטסו המעור ממנה מ"מ תערוטת, גכן1חכט)ו
 היו ו5פי)ו ט)ס, 3מקוה הסקה )0 מיוי ו!כן טנרס,גיוי

 6ין וג0 גמרוגין. ,הממיר מקוס 6ין ה1ד ומן וכס"כמרו3י0,
 סמעיקר 6ע"פ המשה טי כטג6ו דרק גככ"ג, !נ(ורטע0
 מקו0 יס י" גכעי0, 6וחה פוס!ין 5ין ט!ימ? מקוההיין
 טמעוטש, מנגיל המרוגי0 יככיש טס6וכין, פרגו כיון!נער
 ט6וכי0 )?כטיר טן מטו0 טיגו15 ר.טועי0 מתמח )ג(ורויס

 ע) הט6זגין גרגי )פסו) (") הר"5  :סחפק ו)כןממס,
 מועגרי0 וט0 גקיומס, נט5יו סהכטוי0 ה1ו מן 6גןהגטרין,
 הט5ו3ה. מכסירין ר,כטלה סמתנמ, הלו6י0 כן ידעוימד,
 נרוכו פוס) וג"ס ס5ה זנחן (") י.ר,5 יסנר ומהד[

 הע!יין מן החמחון ומס:וין ממת1יחין עיון )ריןגס6וגין,
 גדין כר35"ו דכעגר הרנוג"0 טן הר6"ט הקסה וכגרכוי.
 גנעה"ג גכג,ה כן הנקה ט)מו ר.ל6ג"ו 51מ:ס ס6ה.נחן
 ממ1ה סי ממ1כ ג6י0 והיורדיס ותירן ועוז, מעו15גע:ין

 חרוויהו ר.כי ומטו0 רוגו, נסקו! ין6 נ פנ נינמותוגמ"י
 ו6מר מ6ן )ה6י 5!6 מספיק 5י:ו (ה חירון 6גימיתכטרי,

 והר"6 רוג6, נט5ר ו!6 ו6מר !נמ~ן 5גן רוגו, ו,סקו!ון6
 ומיס דנהו ממתגיחין כווחיה מסיק כמיס כטעלע)מו

 כתג טייני0 גפסקי הטער גסוף וכן כו'. טותערגוט16כי0
 המשה. וגלי יתיסגו 5ין נקה עייין פסי!. ממ1כ ע)יממ)ה
 גכח"י עדקחי גר6ג"ד 5מר 1וסמ הו6 הקטע כן]ויש0
 הי6[. נו5ומרה דטג'ץ? וור6י ס0, ו6י1ו יסן 3ע?"1וגספר
 יוק6 ד)5ו )ומר נ,טרן רונו, נטתייל ד)6 ו)%'דו6פטר
 )מט? יורו ד5( יוחר, מק)ה דיט 6)6 מגוו:ה( מ"סס'ס



רוב1יר2 השביעיהשערתורהנח
 סאה ונטל סאה דנתן כההיא הוא והרי ומתחסר, שהולך במקוה כן ששין מה הוא, והולך ני"::גע:. דנובע מתחסר, אינו לעולם שהמעהן לפי למע5ן, מקוה בין לחלק שיש וחשש ז4ל הרב "יי ייי: יוש
 מקוה ולפיכךט9 ז"ל. שמשון רב" יכדברי עיקרו נראה דהרא,טת ריבהדנשתייךדבעי, 14.עת'

 בהן, עולה טפו ואין מרודדין המים ונמצאו רחב, המים מקוה מקום אם סאה ם' בושיש
 נכשרו הנוספין השאובין שהמים וטובל, המשכה, בלא ירצה אם ואפילו ונותן,בכתףממלא
 לצד ונותן ירצה אם מרודדין, ומימיו מים לתוכו ליתן רוצה אינו ואם המקוה. מי ידיעל

 האררתשולי

 ד,ט 6)6 מרוכ6, יוחל :ע6ר )מע4? וגס עעריס, מכ'יותר
 ע, מהיה יויייס 06 36) מס3ון !פי דיורויס :6מר 06רק
 וטס6תיס עש6 .ממ!ט עי ממש תמיו יורויס 16ממ,כ
 טו6נ"ז ו)ט מ"! 61כן ס"ן, ועיק סגסריס )סישרס1יס
 ממ!י זיו)6יס ))נמוכ?נ,?

 !יומג מקוס וום ממ,כ. ע)
 געי )6 6ומר ם6:י ו6נמרש ינמקוס מגו6ר ססיגיגמה(
 נמ"ס שמר ס6:י !.מר 6"6 ו:"ס ס6ט 31:תן גורי:ן,רוג6
 ו6מ"כ ס6ט נ:חן דוק6 41: כיסנ, מתערכש זמיםום"י
 יורו ומין גע)יון גגותן יכ) סגטג קוזס סיטג סנתערגנט),

 לותר תרוס ויס ייטג, לר4?טר3 סספיק !5 סעויץ)המתק,
 וים טר6סוגיס, :ק יותר )!6ח קר,גיס נ6הרו:טרכיורויס

 6ת  וה?קיס כס 63הרו:? ?ג6'ס כמיס כי )ומו מקוסגס
 6ותר כי:י תכת  ר:יס 1:5 ו13? לתין, 5ותן ות!יפיןכריסוני0
 סמרי0 וו3 נו סיי ר:י0 6)י יהו כל וטל תיוי?ו,לבכם"ו
 תת"ס, יהער 3תתתו:? סיס דכיון 1?, 6ח סה(ר זכו6ין

 3ט:ק?0 סופ לייות יכל נ:קל מ?0, פתותיסו?ס"ו3ין
 סחיה?. נז? ו6ין כמריסריג

 ומסמע כף, כחהחון 6ת ומפ?רין מתח:יחין סקמ?ורבנו
 וכמו ו:"ס ס6ט :חן זת:ן כ6 ע! טיג6, 3כ!יון :וחןריפ.לו
 ע! ממ,ט !"מוח 6ותו סיס!ין דס6וגין דמממע וונ6,עו

 כר36"ו י3סס קי., פירות 3מי ריתס  רם"י נמס וחי'ממ!כ.
 6י:ו ,פו!ס )טל 1ל6 כם:חן 6יל ס:טל, טחס רם6:יכח3
 כן גחנ ר?הי3"ר מיור תתיי ולכיוה? ט"כ. 3מיו3ין:פסל
 לתיס סש,רו כו 3כתף ותיל6 ות:ן ממכ ויקכביקוםו?

 הם6:י מייינ  כפי וט"1 ו:"0, סיס  מ:תן וכקססלהר5'?ס,
 יי:ו לעולס :סל ולי )תן 05 35ל גרו3י, ו:פסל ו:סליחן

 כו' בטליון תן ?תחתון המטסרין  רהקטי ר3:ו יכל)פסל,
 מעור3יס ויורויס ר.ס6יג'ס דם~פן כ61, :חן :מיוכחס
 סיט), ס6כ ו:טן :"ם יס6:י !יימ3 סייך 6ין כן ו6ס)חהחין,
 תקו!רי0 וסוגריס לומר ו!ריך  )טל. ו)6 :תן מטכו.ן36)

וטהך-
 גס16גין, זי3שת סוג'6 מוקיס יכר6ג"ז ר3:ו כוו:ח

 1!6 ם)שכ, מקה? פ! כס316ין גרגו וס:סתסק כהם"י,1ד)6
 :וגע י6 כ3ר ווט כטן גס)מוחס, טי6ג"ן וגרי 3?ני6ח'ח
 כ:ייון.געיקר
 )מ)ק גס ממפיק כר36"ו לת" סנר ולנ:ו )ומו מקיסויש
 מטטרין, ונין סיל, וגתן ס6כ נט) נג' )ר,3 ופ"ו :טן3ין
 וכעין גמנ!מס. כמיס ייוי וי, גיייס :ט! 06 הי!וקוים
 ו:ט, ס6כ גחן עיקר וכ) 31כ"מ, כרמג"ן נ(כל (ר.מי!וק
 מיוסי:ן גיוי0 3:ט) וווק6 6סלוטו, עין מר6ית ממו0ס6כ

 )יכ6 מפגמס עס'ורדיס 6נ) :ט!, גמריס י!ימ6)טועיס,
 ל?כטיר רקעסיק  וכיון ירלו, 6הרו:'ס 6ימ6 י6זרג6מכ":ג
 רנוכ:י תורי יריכ"ר וג0 נוטות, לירי יגו5ו ליסגיכס

 כר"6 סכתג ומס סכל. טפיר 6תי  ילפי"1 תרוג". ייתר6פעי
 ריתר לת6ן רק ייעו סו6 ממ!ס :ול נהת!ל רנ:מוסלייסכ
 להלק !ייך רוג6 נ5חיהך ר6תר לנוין 63ל רו3י, ::מקולדלי
 ג 3תלק וכן ח סינע 6 מלק רגתסכי,ן 6ל6  טגח3:ו.כמו
 ככח!יס, :,ייח ע"י משיב ס4תסרין ו3תקו? כת3 יגסיהן
 !ח!ק :חיח ין6 ומטמע !כהמי,?, כר36"י )יעת "וסים
 י:וחן 6פסר ~חי משו ת6,יכן, ס)עו ו3ק 3יזיס :טןגק

 כמקוכ, גט?יח זקטסיק כ.ון עדיפי, גחמחון ויורןניו!יון
 !עעוח. י3ו6וו!6
 ?מוסקת ס6וניס למקוכ פמש6 כריג"י ולשיטתה[

 וכמ"ס  3ט:"?0 טו3ן'ס ?מיגור סכסעח 6ע"פ ספ,!מקי?
 ספ6וכין תהכו רכייי לפסול, יתעוררו יתי3יר :פסק י0לטי!,
 ולפ"'1 1ריס?. ליכ6 תודג:ן ה?" ס"?, ו:טל ס6?מ:תן
 רסתקו5ות י!ו מן ה?סיו3 ג מט:? גפ"ו וח:ן מי לפרי5ערך
 וכן כהיבור, ססופסק 6תרי ליכטר ל6 ר?ייי3כסריס,
 בנום:יוח וגפירוס ממ:? סכסף  סכתנ ,נה ?ס6.לס. מן:פס!ו לי  ו?כסריס .הק סועחו ?ית3"ס, 3וכרי !פרס סכ"?ר!?
 טיי3"ם ו:ס לייפוך. ריג? סוס ו6ין טיון, יריך כן, תונתיין

 ?גייו 3חטוגי ;כת3 יסרי"ם כן, לפרט ר!? רי"?3סינע
 סנפסקו "הר יף נ?כסין לטולס :כ"ריס וסמקו,וה?פור

 ?ס3ר6 1ע כס ו3ריו וטיקר תיכיתות, ר"יותיו ייןמ?כסריס,
 !עיץ ריכ יל6 43?. פליג ירייי3"ר לט?רןי דיעטותיגי
 מוהר לתי3ור י4:3עת למקיל תוטקיס סיו3י0 י"ט3?יו
 ?כסריס ס:חן סנס:4? כיון יוכסרו, 06 ?;,ו3ור, טפסיקכך ו6הי כסריס, כש, נסס :תן י0 תי3וון, תתתח כ?סלט3יל

 י?כמירן. ססמריס רוג וה?:י לפוסלן, יכוליס סטיוגין סיולי
 ויתן סליתי, למוץס  נמסקי0 כטריס כ"י ?ו? ריס גר6ייקיו
 תת3סלו וגטה סמינור :יתק נך ויתר טלי?0, ס6ו3יסי"י
 ?כטריס.3רו
 ונס"ו ב"ת, ויט ר.ר6"ם ט6ריך גנר ירמ3"ס ובדעתו(

 יותס שסלין מפ5ונין 6ין ס"? נף טל ותקי? כה3 וטנכל
 כחמתון ומטסרין סוין 6ת ס3י6 וכן סיוס, גל :ת:םיפלו
 גטר. וכחמחון !חמחון, טירוו עי )ע!תן ד:וחן ?ע!יון,מן

 טר רכסי  3סיו3ין ס6? י:חן ס6י ינען ?דין ,כתנו3?"ו
 ביוס, כל נכתף מתלי ס6י ני ו3יט כיון ?ר6.ט ותמ?רו3ו.
 3ס:י?ס נס6ר סל6 6ע"פ יתתתון ויורר 3סלוון נותןוכן

 חירן, ויכ"ת ס"ט. ס"מ 3:חן פסול ינמ?י טטרי0, סי?י
 36! ס6ס, עחן ס6ט נפ! 6סיו ססין תר6"( תתמהרהק

 3, 0"3 3"ן סרמ3"ן כח3 וכעי"1 ג1יו, ל5 תיל"?סכטיורוי0

 מכן מח!ס, ע! מ~ט מסוס תיין וסר"6 ו6י"פוכוו:חן
 כח3י ]ו)עי! פסו!. ממ,? ע) יממ!ט פסק טרמנ"סמקוס
 רו3ו[. :נעקון !6 ו6מר !מ6ן 6,6 קן כה3 )6 טר"6ונס



נםהבית שיםשערתורת
 ".ג וי "" של בשביעי דתנן וטובל, ויגבהו המים שיתפחו כדי וקנים עצים חבילי אפילואחר,

 5. 1 :: ה שיתפחו כדי קנים חבילי ואפילו עצים חבילי אפ" כובש מרודדין שמימיו מקוה ינ(מקואות

ך "יא סיי אפ" אלא אבנים מיבעהש דלא לומ' וקנים, עצים אפ" דקתני והא וטובל. ויורדהמים,  קג:. ק" ן "וע למ' ומצטרפין הפסק חשיב לא ביניהם, נכנסין שהמים וקנים עציםחבילי " 

 חיע'. נסעו ת( שפסול, וגרגותני בסל שחלקו כמקוה ליה והוה המקוה, נל יחלק שלאסאה
 רובה או כולה שהמשיכוה שאובה לבאר ויש בקדשע(. חומר בפ'כדאיתא

 מים, ונתמלאו לנגבן, הגג בראש כלים המניח י, מקואות של בשני שנינו לאו. אם כשרהאם
 ישבר. לא לאו ואם ישבר, מים כמעט בו יש אם היא, גשמים עונת אם אומר אליעזרר
 גשמים עונת אם פ"%ן יערה. לא אבל יכפה. או ישבר כך ובין כך בין או0ר יהושער'

 בשעת שכן וכן העבים, קשור בשעות שהניח כל שאובין, משום נדונין אלו הריהוא,
 אם אליעזר לר' ולפ" "" למעלה שכתבנו וכמו 00 דשבת בפ"ק וכדאיתא יורדשהמטר

 האדרתשויי
 )יעסר 6ססר ו6י סהינור ~יחק ו6ס נר6? מקוסומכ)
 ~וס ר!ס מסוס סכסף וגס )טר36"ו, )עי) כמ"ס)י.ה'מ
 קי"3 ס"ק גס"ן וסיק טנו, מן וטט6יכ מקו6וח נג'כן

 וכוונחן גוממירין. ום טמי3הו ז3ויחק ריו"מ כססס:3י6
 וכ6מת טר"6, )ועח רק דכ'ון 6פסל 36, ו"ן. והר"6!טו"מ

 כוי. כע)יון מןתן גרע ו,6 כסו)ר.רמג"ס
 ר3ט ])זעח וטר6ג"ו וטוס3"ס ו6ף :ר6?ולהלכה
 נ:קן יס גסרט, מקוט ע) "6וגין נרכו מממיריןוסמ6ירי[

 כרמכ"ס וג"י 0ט. מקי)יס טר6טו~יס וריכ ז?ר6"ס כיוןגוט.
 מס"כ ]יעיק עיקר. )ר6ט ר6סון ופי' כח3 כ6ן ור3:וגפ"י,

 סוגר נר(הט3"ן ס"ז[ סשן וכמ"ט חחי"מ סימןגחסו3ט
 יסיט מיס זמקוט מסוס כ,ג ג(ט ר.ממיר )6 טר6כ"זזגס
טסור.
 ס0 טו6 ]וכן טלסכ"ס וועח ס6ט ונתן ס6? גנט)אבל
 שוט רסא יגס ]ו6פסר ח?רמ3"ס ור.ל36"ד גרסוס[3לננו
 ג[ סו טס גכ"ג יוסף וגמוקי 3למ3"ן ועיין )עי), וכס"כג4:
 גסס ס"ג כסעיף ר.ס"ן כחכ וכן )כחמי,ל. )לממיר!רין

 כשש ס6ו3יס, ע,יטס וכוסיף ישס ננתסוו וכןטחע3"ן.

סחט3"ן.
 זג(ט כסריס, גייטס )תמתון ויורזיס גע)ין כס~תןאבל
 וטהת3"ן, מסגט ר.גגף כמ"ם 6)6 טר6ג"ו מומרח נקיטו6)6

 מ6)יסס כסירוו סייך ון6 מט"נק מסוס ונחן גט)ומומרח
 טר"מ. ס3רוכן

 טמינור,הופסק
 )כתמי~

 וכן טמתמיין,  )זעח )חוס ים
 ד)ר.רמג"ס י6פמר !עי) כ'7 36) ריו"מ, 3טס כס"ןשכ
 43:. 6?קן וש ג(רו, 3גסי)ט יוק גוה6, 3כט6יכטר
 ס!ס, מקוט 113 ט316 מקמ: טעסוייס 3מש6וחוהנה

 יס ר.מוסקח, 3ט6וגט ,וטח~ט טגוז, 3טפופרחושסקיס
 עז ט,מן 3מסן טמיס יחמ!פו ט,6 הר36"ד )פי"ן)קטר
 ידטח ו6ף כסריס. כ"6 ש6רו ון6 כ6ו1ר, כס6ו3יססירגט
 6וחט עוס)ין ס6ו3י! 5ין גסריס נהם עקוט ים י6סר(עט9'ן
 06 ס6ט מש 3תסר )נרךס מכ) גטי):, ג)6 כמוינט)עו)ס
 טסור, יר." מיס מקוס ייכ6 גיון טוס!יס, טס16ניןרני
 מ3ו6ר מס יוס)י4 טסיו3ין רנו ייס 3יעוג תכמ6חינן
 מ63 סויין וש ס6ט מן מסרו 06 מקוס ומכ! ס3.0נטע"נ
 גמ41ט מהגיס ס316יס יט 6ס !ן 6יכפח )6 כ6הר,כטויס

 ט6י!ר 6ח )סור ר6יי !כן י3ע!ה ר6יייס ס6יןסכ!ז
 ס6ט % טפמוח )כ) סס נסיט6רו ר.חורף, עד מימיוסימויק גד"

 ט6ו% 6ת מסיריס 6ס 6. (: ),יור 16פויס כמ? ווטיסריס.
 6ק מ)6 חמיד ור.6ו!ל יגיון גגיו, ע) וטמקוס )מש:מא
 סמוך סש1ר ננ 6ח עוסט 6ס 3. ענ0:ס, מחמ,פין טמקוטמי
 061 פחוחיס, כמתחן"יס טמיס כהיח ז6( טממ3ר,!נקנ
 ס6כ, נר יס6רו סי6 ר.נמס גן סיתמ)סו סכש 6ין גיי)כ16!ר
 )משט ו1ר כפוף ר6סו דט6ו!ר 3קכוק ג1ורח )סור שוכ!
 ט)ו. )מקוס כמק3ע יל 3גטמיק טמש סמחמ"יס וגמ!6 טס מחח3ר וטגק3 טפח, געצירק
 גקעו 6פטר, ס6י נ0וךס 6נ) אפסר, געקוס אוכל

 ומרן ורי"ד, רהכ 3סינק טח"ס רכותגו וגסס ("ןס6מרוניס
 רנוועו רוכ ע) )סמון י6פטר )סגת, ג!יקוטיוסמ("6

 י6סר, טו"מ ו6פי)ו סיו0. גי 6פי)ו וחן גחן סמטרטפוסקיס
 ס"ו, נ"כ טרמכ"ן וכמ"ט מ?"ע, ז6יכ6 ניויס כגטןזגק6
 )0גךס מש!מו ויולז ג%6ר כממן6 מחי ר.ו%"ו הסאפסו
 6מר !נוסמ ויק5תרח,

 דנ0(1י
 ימתנ"חין ח" גטר ממ6: ע)

 )מל. 36) ממ1ט, ען ממ1ט )פי"מ זיורויס )מיוס מ"מפ"ו
 כסירוי0 ום%י !פרס ים פסול ממ1ס ע) המה1ט לזקיש6
 יכגמ:"ק טרסנ"6 וסה חו ז6פסר )עע גת3, וגןגפ"ע,
 %סה פסע נ3!עיס סמימיו 16 וגנססויס כתסג"ן סכתגומט

 גר6יס יורייס ומיד כ6מו דנותן 6פסר מקום מגיטר6כ"1,
 (") מק כחג י)כן יורוין. ור.ס6וכיס נם6ריס ר.ושלי0ג6י6
 (ויטט, יוי ען לק מק,ה 5עטוה יכחמי)ט ו6ססר 5יסכמ~ון
 כסריט, ס6ט % סיס ט6ו!ר להוך ג6יס ר.עיר סתימיזביינו
 גס סהמ~ו י6( נ"ג4 סמטכט יזי ע, ~כי06 ס1ריך6)6

 כן[. טיומש6וחיטס זכי ס"י סימן ס מיק טרסג"6 נתסוגח ,]וסן'ן יר3נןלצסותו

 ורבחח[ המשכה וזימ "צג בראש שקמם הממחנבעמן

 בראש קצקנים המניח ז משנה ב פרק מקואותא[
 6ק ו)ר"6 נסמסכט, וו"י ר"6 נוז!קו טו"ם )סיטח כף.הגג

 סטמסיכוס ס16גט ו)ר"' וגטמסכט, כרנל 5)6עכסיק
 גסמיס, שגת סיס 6"כ *)6 יסנר )6 )נ"6 ו5כן מוהצ"ע,כול:
 פק:יט נפי 1)ו"6 ומ"1 ושו מישי. 6)6 6:ננסיך נפיד!6
 מיס ולגיעיח ד 3מס~ס )סיעחו וטו6 מטוס ג3ול, מיסכמעט



הבית השביעיהשערתורתם
 "'"ט(ע)"ןד'ס הקנקנים מן המים וימשכו ישבר, כשרים מים קצת שם שיש כלו', מים, נמעט נו יש ה יי'"

 כולה שהמשיכוה דשאובה אליעזר ר' דקסבר ישבר, לא מים שם אין אם למקוה, השבוריז
 כ"א דהיינו המקוה רוב אלא מעט, דוקא לאו דקאמר ]וכמעט[ )ומעט( פסולה. רובהאו

 ממלא גשמים, מי ]סאין[ )סאה( כ"א בו שיש מקוה דאמר יעקב בן אלעזר וכדר'סאין,
 והמשכה, ברבייה מטהרת ששאובה סהורין, והן למקוה ופתקן [יט ]סאין )סאה( י"טבכתף
 ולפ" מקוה. הכשר שלמות בהם שאין לפי מעט, ליה קרי סאה מ' בו שאיןוכל
 בשעת שהניחן בין אומר יהושע ור' שהוא, כל קתני ולא כמעט, דקתנינראה
 או ישבר בו שאין ובין מים, במקוה שיש ובין גשמים בשעת שלא ביזגשמים
 ר' ]דקסבר[ סבר( )דהא המשכה. בלא למקוה ממש יערה שלא ובלבדיכפה,

 האררתשולי
 סנו" ,ה'יסי~ן פוס!ין, גתהי!?ס"וג'ן

 י3.ר סמ'ס מן יס!ו
 ג;פ'כ, הנקי חי סגיר?. ק,דסו3יעיח

 דר'"
 כפי? נ(ו

 מן כייגו יער?, !" י"מוי .מ? ג(ר. !" ור"י יער?,סמ"
 3)" כננקוכ !חין מין?ק:קן

 ס;ופ? ?גפי? נ)ס"'יכ כמס;?,
 )3ור. :מסכיס ומסס "חן פן ו:ספכיס כנג ע,?ק:ק:יס
 ס:י ),ה" מ"מ מס,יס.ס ו"י:ס סתומיס ס?ר3ריסאע"פ
 :?מ:';י? מק.? "מ.-י:ן נ י"3, 37חנ).ו? מטס ("), )ר":נפר5
 כמ"י3יס, סתסי;י ו"ח,; הח!י נסמ,ס מי ג". ג.ן !י?"'גפח )" 1גן רס"י, וכפי' !ט!? ?מס;? ימ?:' ;י"ג"י ס?ור?כ.!?
 ו!קמן כ"ן כס"כ גסמיס, מי 3". ו",מ,יכ 3?מסכ? נ"ו.נין
 עו:ח וגעי ?" ,פרס !'? ויה" ין:ן עיי"ם, ד ממנר.פ"ן

 ימי ר3ייכ ו3ע' 3?מ:;? ופ!יג מסיס כו" !ף'"כגסמ'ם
 "י, ו!"ג 33ור, מיס כמעט 3, ,ס "ס גירסחי וגסנ:מ'ס,
 33.ר, מיס ;מעט וגס גסנויס עי:ח גס חוווע?ו דגע'ותסמע
  גגעו ""ו3ין ומע,ס גייטתו די"" )מ'מל )י? ימ'קיע"כ
 "ן" נ '3, נחנ)'ול מקס? ומ". ,"ע "כה' ומ"מ ")"נכ.
ה"

 ט?,ר? כו,? ס?מטיכ'? כ"י3? "ר,ו"ה ר3ין "ח" וכ.
 '?וסע כר' ור'ו"ה )מימר "יכ" !?ן": דכ" ג", ר3:ן !"מ:י
כ").

 1!'כ"
  פסק ," "מ". נ)קס? ד?ס"ס ,מ'מך

 כחס. ?!סון 3ממנ)כוח "'ן ו(? כי"נ"', יכו" מ::?;סהם כ1ןכת"
 וסנר "ר"3"., פ!יג ס:חעו3, גסמ'ס ות. :"יג'ן ומיוההס ימ::י וח:" כהג נף'ן פ"ו )קמן כך"ס ו?" קס?וה'

 מקס? מ"י ו!פ."( ט"ם, כ)! מעכוח "י:?דהמכככ
 דרננן %'3ר% ו?י לי, ו3יתטכ? וררגיי? ס3רי  ורב:ןמכ)! מנמר"

  פוסלין ?סיו3ין ריין רתתירי נות:יתין ולפי"1 ככי,ס3ירן
 ונוקיווה, תתכמיס ו!?קל כיוג"י כ"יי חט3ין !פי"ל"
 כיל? רלתסיכין וס.3רי חכייס :תי רייכי יוי יהת3%ל

 ריי לחין ו,ין יסו:ט. ליי כן יית, :ג,ומז וכתוטסורס,
 לקיל%, ו:קטי תת:י, כן %ס תרי3"', טפי תיקלי רי3:ן)ייחי
 לנו')קט 3טי?יי

 ?קו.1"
 וילכל כיון יי:י ו1י 3.ותר. ?:וולל

 לתסק:, ד?, וטוו, גוהזקן. )ק'ט ו:קי ק3 ד,ה?וכרי3"י
 וייקל ותטיס סוי, הי:י 3ן ויונ1י כליס הס3ין לפ.דתכ:י
 ין'קל כל :קיט תח:'תין ין. י?' 3ר' יסילי יפסיליח"ק
 לקתן ר:ו3ר סי%, טקיגי רר' יתו ל% %נו%י %"כתח3יו
 וד"י "ל" "חד. תכלי מטילין ""כ יל, פוסל ד"ין נהיגפ"נ
 תו וי"כ לסו, תגי ט3כילס ?:תיקל יוי ל% ויפילו סתיקלכל
 דלקנע. רפ"1 תתני רתיקל יוי רי3"י ק%תר לי %תייקטל
 מטתט חט3ון, לפי %לי פוסלין סיו3יס יין רלטיןונריס
 ו"פילו וסיעו הט3ין, 3לי רסוסלין תנריד ליפוקיריח%

 יין ולפי"1 פסול. י%ופ:ים )כי ס"ג יי ויתיג?ר3,ן
 תס3ון ר%יגח ס3ר נתי ?וי רל6 ופ"ו, יח:י רפליגהרות1
 ומ!ריך  "ר"ג"י פלוג ריוי יל% פס!, לי ו3ה3יילססול,
 הוהר" וכ"י למקו?, הוןחערונת

 3תענח:ו כלל  רנמ1? "ינ?
 ליפג.קי. %תי ר1?רניתר
 סתטכס ותטטם תיירי 3טיו3ין ותת)יחין ספיהט  הר"שבן
 רס"ז )קמן ?!י:,ר תהח כ.,יס מן:יה מ"ם ?קם? ג?,:ג:1

  יכליס 3חוך  ו%סילו לרטת, טלן יוי ט3יס פי1וררגסעת
 ןטירכ  ו,וג% ת%ליסס כיסלו ר?תס ותס:י טיו3יס. :עטילן
 י:-טי י"י תייסת כויייי יכג3ו- דכעי: רכיין כי:תי "יט יין יכיי יחט3י:יי.לטי

 ג1-
 ט3ר יס ילפיי,ן טיי3יז,

 לג3יו?ו ל% ריפילו ותיכת יס3ה ל% %ו יינר יי ופליגיור"י דר"י פלעחי יתכן לן ר%"כ ס%עין, :כיו לי כנ3.ןול%
 רכוו:ת לפרם 5ריך ולכן 3יתטכ?. ונפפו ט%וג'ס,:טטו

 3מתינהן לבור, למיס ~תט'ך רי!? יטכטיו דלכיין 1"ל?ר"י
 :יי3ין, 13? ו:טטי לדעת 3כלי כ:תי:יס ו:ט:? ל?יןהסי3
 סיינו כ"ונין, ליי תיויכ ד3תהי3תו ריתרי:ן כ"תי?ו
 ד?וחרו ליו ויי טניהס, יו כפימ כתי ק!ת תככ? ט"ירוק"
 חסיסת  היין 13ס ר%יכ, ה:יס פס!יין ייי ייטכ?,מטיס
 ת%ליכ:גן יפלו ול3ויוף לכיר, לסןטיכס חיט3 ו%ח"כ לרטת,סל, לכלי ייס %3ו יס ינל :וטח, ל%סווי? תה:3תי ות?:ייו"%
 %פילו 13י סיו3יס ?וי !י כי!, י"% תפיסת 3!,!תקי?
 )ויירי. 3?כי ?!ייור התת 3?:יח ורפ"ר והט:סל?ר"ס,

 3נוו:% להי:קט ר3טי רתטיט  ל::בן, ין:'ןר:קט סי לנ%ר ייך סמרי, נטי  לתסכן יהטוס יף':ולפירוש
 רטת רלוכי

 ט3יס, פיוור גטעת 3ה!ר למוכה ורמין 3?ס, לק3לע"ן
 לוהר ,!ריך נגיר. יק)ק)'ס רסייךתח)יה, ניירר וכן גיגו3. 3טטת ת:.תס למנן סרו5ן וכליפסיט

 רלתידוטי
 קייר,

 3כוונחו יוהט3ו בג1ילן יתט3 כל לרעת טלי ר3ווו,ט"פ
 ייס !ריך ו%תיי הי"כ ילי כתטככ. ונכי טיו3ין4?יוח
 כגהן,  3תוך וני,נקגיס וסייו וק:קניס גוויי תלת" כללטלט
 נכינ?. ט!% ר?יו3גו:%
 כו'. נ3ור ~ין טיסה כסייו ח, משנה שם מקואותגן
 ותיירי כציתיס, טוגת 3סטח  סל% ?כי "יירי כר"ס!סי'
 ט"ג, !פין סתים סיו "ס ולגן 3עיין, תקוס סיעהו רונטכ,י
  סיונין יוי ל" נתלטו ולי סשין טס הטוה3יס ס3ורסתי
 ):טטס  ו!יו !3ור, גכ:סו כטריס דתיס ונת%5  טו3רן,ולכן

 נ3ור, נו,ס סיו ולי ההיירי פטוט וכנל 3?. גנטוכהטכ?
 טסיכ מיירי ילי פסלי, ל% תו סיו3ין לוי 6פילווי"כ



מאהבית המיםשערתורת
 ". ", '" כר' הלכה יהושע ור' אליעזר דר' לן וקיימא כשירה. כולה שהמשיכוה דשאובהיהושע
 :(:_,; י ןנ:.מלז~,יןמ: :ףס נ~ן::ו סש::;יין,ך:,יי:ןי,ו;,,(;י "." ";נ,ן נ" ב( אלא אליעזר כר' הלכתא דלית דגדהק(בפ"ק וכדאסיקנא הוא, שמותי אליעזר דר'יהושע,
 דשאובה כן סובר שהוא ט ז"ל אלפסיהרב מדברי למדין ויש כולה, שהמשיכוהבהדיה
 כר' פסק משבחא אחא רב אבל בא(. ז"ל שמשון ר' דעת וכן כולה. ואפילו בהמשכהכשירה

 האררתשולי
 "ין ?תיס 6ס "גן נחנכי, העיין .::קע נגיר ממ"ספההז
 מ"ס 3ג,ר ט6ין 6שש הגור מי עס כע,ין מי ומענלגיןע"נ
 הס,ג,ן ס3ח1גי טמיס 61ין 3""ע, מיוהן הע!ין הס'נ !"מ"מ

 כ3,י, 3חון סמ1:מיס וכג)י כמיס כוי 6!" 3ג;י,כמי:היס
 ע!י?ם מיכ3 6פ,)ו ו)גן !ע)מ.. קיגון ג,ח קיגע כע),ןו"ין

 3ג)י. וחו:יט כס ו6ין ג.1ן נמסנתו, נל;י )" ,3וךטיטפכי
 ית)מי ו6( )?;3יה )ייתי 7)6 מס,ס סגיר? י3טיונו6י

 גטמיס, ממי נמ)6ו ו?ע,ין דט3,ר !"רס ךים ו:ר6:ויפם!1.
 מ"מ ע"; נפ.ן כמיס כוי )" ";תי )ע)ין ס:;;ס' סמ'ןו6ע"פ
 ס!6 הוי )ח.גו ר.מיס ג:יסח יג:עח :יין נ?;י .נסס)ו!6

 !קמן, ?!ינ.ר ההח גל:-ה כמ. ס"י3יס ג(? ;עמ? ו!"!ועח,

 דמחם3ת, כח3 ו?ן"ם6)"
  ו:יה"

 טי?" ),ה
 ומימטיגס 3:).

 היו כיר  הה:3יי  ס3יטת ?כ"  כיו3.ן. ,י? מ:.יכ!נוקו?
  3טם יי3יי ה"י ס"ק 3י"ך רייתי וכן כטיייין.ול"יייי ליחסויי לתחט3תו יפמר יי ותו למתו?  ותהו3ריםכהיירייס )ן:י  ם,ו3יס ת,רח ע!י?ט ה! )" ועדיין שינ !פיןכמיס
 ריימ ד סוין ויט"פ גסייס, 3מי ט:מ14 ומייריכעט"1
 ת"מ  13י,  יס"מ ו"ין י?וסע גף  יכי):ח6 כיוןמירהת,
 3?כי.  יןוחמ רפיר: תיכת לפיייהפסטית

 וענו ו)" כי,ן כפי? מ.ע.) ?,? טדין, דמשקרונראה
 ככ, ג(ר ר"י ו"פי!ו ח!ימין, ו,עפי 3?נ3?? )ערוח ,%3סלן 3כרי כפ'? ג1ריון וי.כ, ילי לר"., ויפילי  י:ולם,סיי3ין
 כסוין 36ל כ:3כל. !יוי סי3י יוחר סכיחי ו?מיסר3תיך
 ו"ינו עגמ' 3פ;י כ!י כוי 7לע!ין ;:!6 ע!י?ס, !פיסכינו.ס
 רליו כיון יטבר ל% ולי".  כיו3ין. ,:ע:ו לרטתכ:היו: להעיי לימטיכן  ייוטי נוהט3חו ,מ?וי ?נוק1?, !;ניגט!
 ו,מגן, ס3ר וו"י 3כנוט;?, ר631 ו?וי  ;מ,"  ):תין,טי:ה

 כ:י?, כי)לדלממי;וה
 וו1ק"

 מ?:. )6 כפיכ "3! ס3ירה
  סיי3יס מ.וי !?.!י"ן טממכ? ד3עי כי1ן והע.:ט ין.ן,מעיקך
  כטתיבר 6ג) כממכר., 3כל! כוי 4י יתסיי יתיך םוזיט'ך%?
 ית:כ?. כוי לייר  כלי סבר  ממקוס ר.תי גיס? גו??:לי
  מה:י הלמר"ס ולתרוו רי:יך. רי:י %לי  3מהויהין  ל"ק~:ן

 ככמ4"גה. י?הם3 ל13י מנהיךט3וןל

 המקוכ 67ס י6פטר 3ן?, ,"3 ?מקיה 3?וך  להפכהולענין
 כממיך דמלני ]יהר": 3תמ.!? !ונין :' יכמ:'ך ממיסריק

 ר3ת%י  יתסכמ, מקרי וספיך )מקיס ממק1ס .כ!גי ן,3חה'!?
 מקי?,  מקוס י1י :טם? ל, וייי תקו? כט'ן תה'!יתריוקף
 3חון'י? ס"ו 3"3 ].עי' מף.:י. ג"ע  :ויסך  ילוןכחי

 6פי!ו 3מקי? מיס עו ים "ס ")) מפו:טק"[, ?ו"ממם": מכ~
  ס16גין 3ח,כו וכפ? נ,כ"ח, ))ק.כ ו?1י ר3'עיה ו:":נוס?,

 טיגו16 7עיקרו כמסגה,  מטטמ יוכיוו לי  ותטכוילילו
 טכ3ר גיון וט6י "ןס, ידי ח"יסח ע"י ס)6 )מקו?כמיס
 טמיס, מןתת  וו?יי  ססה!

 ה6יס. ככמ המיס כנ"ו ;מ!"
 3וגמיס ותנגה טכרה ע"י כויה וןע:ין ;מי !עיין ים1)פיי,ן
 ?תק1? ס! !ןחנו ?:מסך ?",.ר ?פכק מיע'! ?":ט.מ"?, ע"י הויה )דין מספיק 6ויר ע"י 6פי!ו 7?"סק 3:"ד,
 6ויר ו6מרינן מכ!י וט:י מיס, מכן רורך? עויין סכמק.ה (מןע!
 6סי!ו ע)יו תמיד כ!י 7סס מסוס ריק:י, כג!י 6פי)י ;כ!יג!י

 גם:קויס רק 6לן מסויס, ו3ר ס"י:1 רי-(יס מס%": ריק,3.:,דו
  סתי%:ו ומ? יויה?.  ?מקום 1עס: בי? תיותך 3ץקיםייס

 ועדיין מיס. ק!ח סס 3:ים  ד,ק" ,כוהלי?, תקיןיויר )ןי רימרי:ן מסייות 3ללכ" ו3רי"ס  סמ  313היסנו:"'
 1(כ כממכה, כוי )6 כהקו? מי ג:נן 3"ויר 6מ:ס,י,3.
 ככלי יהס,? ית רמ:קין רכחבי 3 יב,  חתיו? 3חיס'מני"ו
 ג"ל ומוי %ט,יס ט"ם,  תולקיי יים  טיו3יס :עם? יליני:,ס3

  ימטגמ. 3ימ מ:ני ל%  כימסול ר%ויר ט"כ ילי3ית:כ?,
 ד)6 3חנם"וחיו, ?ר""ם :פ'רם, 'ם, הרמב"ם ודעתד[

  כיון  סיוייס, כ)ן נעסו )6 זהכ6 ככ6, נ?מ:כי כ)!;מ!קו

דיכי
 יתלר, כסיכן ייי למ3ן נ"'ת

 וטריפי
 ר3טי והל מיכי,

 גרסחס[, ].כ'"? ב3יר,  מיס כמטט יו  לנ:מ'מ ט.:תר"י

 טמקוט עטה  06 ול"ת  כםרים,  מש תטרו3ת ר3טי  מסיסכי"
 מת?רק

 ם:מ!"
 טגירר. דמועין ר"6 פ!י: ומו 3ק:ק:יס.

 ור"י  ם%ו3יס,  ונעסו יו"6 ת"יסח ה:י3 כ"חה 35ןגוין6,
  כפס.  ויפילו  תיס למסוי כל יילימכטו
 ייותן תן  לגתרי  כסהצ3ייו 6)" 6יס יי' חפיסחקס,, ו5ין )מי!ף 6יכ6 נעיווי, ו"סו הכפיט ו"'  ו?ה.ררנזנווו
  סנחי(ו יע"ס  ל:תרי י,ג3? ל, יס י3ל יתערייכויי
 %"כ י~1 יפסר סיי יכיפ? כ?ו ק!תיי .)עבי?יר3?
 1?  ץסיס  וססי יין מ"מ 3מק!תי ק!ותי.ה;בין

 חי"6, תוי
 )6 מכקרקע, כג3יהן ו!6 גיוו הו!,כן י""י!, 6ן"רו)פ."(
 כטיט."ח המס:ק 3דין הממיטי 3:ער )עין מ:": ,עיין חיי,6.מסינ
 הכ6 יגרע פירם גר6"ט כי', ססכח ?סייד ח משנהה[

 ט,6 מפן 3ניג31 7רו,? הגג, ע) !?ע)יחן ע,יממשק:יס
 ליו ניתי רלי מיכרת כ"כ %.ן גסיוך %גל  מיס,  ססי6,3ו
 טחיר )6 נ"כ ור"י )יעח. כ6י!ו וכ,י ר"" ס3ו ,כןגתיס.
 ו,"ע יו"6. כתפיסח 7הטי3 לכפי?, יסר י3ל  ס3ירי6!6
 גיון ו"פסר כמ:כה. נוטעס וי1כסוו !ר"י יט3ור )"ימ6י
 ילר"מ  ה?ק:קויס, יט,(ין ייוך ייי התסיל  סיטירדר31
  3י4?ת"ם יר"מ י3ל כסהי. כול? ריתםיכוי ס"ל ליילרי"ם



רזב:ירצ השביעיהשערתורתמב
ק

 לברכה. כולם זכר הלוי והר"ז ז"ל הראב"ד פסק וכזו ונקי, קב דמשנתו יעקב, בן אליעזר מי" ה1"
 נח. להחמיר ואמרו רבים שהם שומעין ולהם ז"ל, בחבוריהם ייאעתיהם ק-ס "חות:נק.
 139. עת71יס

 חי,יםנ!ייןג1(נ1':י"1נ'1'
 יתתת'1'ן. 1ס:כס
צנה(  שם היו אם אבל סאש מ' בו שאין למשה  בשנפלו אלא פוסלין כו( דלחאוביז המים אין : השביעי השער 11)1 : 
 המורים. גדאי דעת וכן נפסל. אינו שוב כמה אפילו ששבין מים שם ונתן בכתף מילא אפילו ס4(ז,מ' ס.ע

 שהמים לפי מסכמת, דעתי הראשונים וכדברי הכשרים. על הששבין שדבום:( כל בח4 נק מחמיריןויש
 סאה מ' בו שיש מקוה סאה. מ' של המקוה שעור בכשרים, שיש כל הכשרים, המים בתוך נורעיזהשאונין
 הכשר במקוה גזרעיז שהשאוביז כשר, היום כל אפילו סאה ונטל סאה ננתון )פסל( סאה ונטל שאוכ סאהונתן
 מחמירין ויש פירות. במי אלא רונו, נטל שלא וווא כשר, סאה ונטל סאה נתן אמרו לא שביארמ,טצ
 בה4 9דוי גופו ואין רהנ הפווה שמקום לפי מרודדים ומימיו סאה מ' פ שיש פקוה במים. אפילובוה
 שיתבאר. כמו כשרה שהמשיכוה שהשאובה בהמשכה  שכן וכל בהמשכה, שלא ואפי' שאמרנו, כסו ונותן בנתףממלא
 המים שיתפחו כדי קוצים, או ימורות חבלי ואפי5 אבנים אחד לצד נותן לו שאין או מים, להוכו ליתז רצהלא

 חלק להן. שחוץ מקוה מי אל הן כמחובריז הזמורות חבלת בין הנכנסין שהמים חושקה ואימ וטובל,ויורד
 ששבין חסר. כמקוה הוא והרי נחלקין המים שארי פס4, וגרגותני בסל אפילו חלקו כיצד פסלו, המיםאת

 כ-א בו שיש מקוה כיצד, כשרים. למקוה המשיכום אם אבל שהמשיכום, בלא למקוה שנפלו הואשאמרו
 שהמשיכוהו המקוה שמיעוט למקוה ויורדים נמשבין והן סעפ, שקוה הת ונותו בכתף ממלא בשרים מיםסאה
 שמחמירים מהם ויש שהכשירוהו, המורים מגדולי יש מחציתה אפילו או בהמשכה המקוה כל עשהכשר,
 תורה. בשל שהחמירו שומעיו ולהםלפסול

 האדרתשולי
 6סנרת זפ)יגי נתר. טגמ ושנ שס!ו, ג)3ו )עין וע'מנ"ו
 יפוסק טו6 טמפגט דענין מסוס טמ:כט, טוי יס3ירטטל"ט
 כטי ינל להקוסי  סייו קויס מ6)יכס ז;:קגיס ט"יס,גמ
 וימי גמק,ס, גתונמיס טוי טסניר? עס ומיי %ח נגחנ6יס
 ו6"כ יו"6, חפיסח מס יכת ט!6 רק 6)6 כהסג?,מטעס )6י נסנייט קססחירו ו)פי"1 ,מקוט. ככ)י מן נ6וכ6יי
 ממם כו4קן כסט ו6עי4 טו6, כמסגכ גירך )6ו כסיטגס
 טמקנט. חון6)

 נ, כ6ן ייס ה:התכ"ס טו6"ם מיגוי 4חק כחכ יוסףבבית
 כע, ען 41קויס ינטנמת כמסניוח, מי)ונץ ג' וכסהי)וקיס,
 6פי)ו לטיינו )ריעוח6, 3חרתי 6"י!ו תטני )גג3ן סר,טכיון
 כשקן גכופט וכן טגקגקויס, טמיס מן נפסט טמקוטכ)

 כתסיסת התסוכ לרפת ק!ת הסיכ ס!ין, טטגת ונסייו)עקוי.
 לסי3ותי חוחי ו!ריךיו"5,

 וסו נתקוט מיס מק% טיסיר

 יטר דמסיכ סיכפמ % 36ל טע5ין לט3ור ילי מהזררלי
 )מסמן קוי סגור נהוך קנריי0  זנתסור  יו"6.חפיסח
 סנג נר6ס קוקגיס ממנ" גרע 6נלעי דין טויונחת%ו,
 ימנס לי. לכפות %ל טקנקן מס3ר טשיט דוק5 3פףינל לטנור, וס6י  3גהו מיס תק!ת 6ין יפילו ו3זט מסייו.וע!ין
 %6 יסוספ כר' טכסהך רל5 סכת3 תירי"ס !כוכיוזמס"כ
 לו, גזרתנט מסונסס גיסי לתקוי, תמו3ריס טטסתפגי

 !סן יבל יס, תלעיל  טלסון תססיג3 6וני:ונגירסתנו
 תוכמ ק!ס סרנר ייכן ז"ל. ר.3"י גו3רי ק!ח ?וכתטרתנ"ס
 נמנץט, מיס פם6ר תייי סייו נ3י מ' ו3מסנטנהטייות,

 6ו סכלי פיצ !פיס סטס פו  ר3יס טס יס תלוק ויטילי
 ט3הך ונלפ סנו כף קגק)יס מתסור ג3י י וכנח)ט%ו,
 ס3קגשיס. ה: וק %6  )טירו רלי ומסמע מיתיו,5ת

 לרש וגטלת6 תען, יעו ט5?ס, לעגין מיס הקיסד)עפיל טי עס חמיג, קגק)יס טתסדר וין טסעו נין ר.הייקיולס
 טכטר, לענין תועיל ט"ג פוסל גחמי)ט ורכיפיח גיון6פיל
 כועחו ופיקר לייט3 יפטר סר"ת לצון עס 5"ע. לר3נן36ל
 י5סרך )חגוין % פצילס 36ל טכלי, פ"ג !פיס יתיסי6ין
 למת?יר, !"פ ו5?לגט 3מקח:. תיס מקהס סיסיוי3ווקי
 ז"3 ר.6מייגיס ג,ו? ס"ווכ3ר
 כפיט 36ל ס3יהמ, רק נ4?גי ילי כו' סכנקז ה?סייינראה
 ]י6פסר יקוף סכפו 16 תע!נן נססך 6ס יו"6. חסיסחכף
 טיעתוט טל  ס6וס  יו תפיסת 5ירוף  רהק יכיר,  יקסן[רכן

 כפיח יגל  ס6וגיס. )עשחן משרפח ווהכפיט וסי"36מקח:
 לס3יי. ותיסקוף

 נפיקו י.ל6"ס טל"מ עס מלוק רטהש  לתריסונמצינו
 36) רלנמעככ, נגסוס ויסנל פירט דטף,ט טמס1עח,פירוס
  וטר"ח )יט, לניה6 מסזס  גס6וניס נהסגיס שתסטתיס

 מט1י ל, ווומסנהו יו"י, חפיסת לירי ינ5 ס!6 3כריויס3ר וטי לדעח, טלי ונמליו תטוס כלל סיו3יס כ5ן רייןתפרי
 כפש המ)י ו.ל6 להומד5 יף'י ולפי"ן גטיעימ!פסוסן
 יסלו לי"ת %ל לנקוט, וגמסכו סגג ס,ג כפס יס וק%6
 תק 5ע"ס כף ססכמ נסייו וכן תתס. מהסהמ .4ךךכפס

 מ6)ייס נס"ט  6ו טקוף כפס 6ס פיו כפ":, 4ילטר"י
 חין 6ן וספיקט טתסכט, כעי 4"'ס 6גן כסריס. טמיס!תון
 ולופת גפ"ת יט הזו  טמטקט. )"ט סמיס שש 16טנה,ה:
 6ין ו5?ר"ת כטיו3יס, פסלי טמנקז נע ג"ל )פלו יסטהש
 כוי קכליס ס3יח ולמר"ס !תוגו מוו עימנ 3נרספסול
 ל6 ז"ל ול:ר"ת יתק"?. 3סוך יס ו6פילו טמסכקנהטט



סגהבית המיםשערתורת
 השמיניהשער

 ע'. ע"י י"1 א( כשר הש אם בשאיבה, שלא ואפילו טומאה המקבל א( ]אחר[ דבר ע"י שנעשה מקוהאבאר

 הס,ק צער על צדוק ר' העיד כמקוה, והעטפין כמעחן, הזוחלין ב( מקואות של בחמישי שנינו לאו.אם

 אפילו מקל אפילו סומך עחלין שעשאן ונוטפין כשרין, שהן הנוטפין על שרבוהזוחלין
 שמקבל דבר כל אומר יוסי ר' יהודה. ר' דברי וטובל יורד זבה אפילו זב אפילוקנה

 הרי המעיינות, מן המושכין הנהרותק )טהרות( הזוחלין כלומר, בו. מזחילין איןטומאה
 כלומר והמטפין, באשבורן. שכן וכל ובזחילה, שהוא י ]בכל[ )כל( ליטהר כמעתןהם
 זוחלין שנעשו נוטפין סאה. ובמ' באשבורן כלומר, במקוה. אלא מטהרין אין גשמיםמי
 אפילו או במקל, אפילו זחילתן להעמיד יכול וזוחלין, יורדין והמים המקוה שנפחתכגון
 שהמקוה מקוה, כעושין ואינאלו זחילתן, להעמיד כדי הפחת במקום ידם מניחין והזבההזב
 יוסי ]ור'[ )ר'( ווחלין. מימיו יהו שלא מעמידו שעכשיו אלא מתחילתו, ובטהרה היהעשוי

 האדרתשולי
 סיוניס. הפסו ססו~, מי,ם גט ט5ין 6הות 5וקה? כע4ן מן פלע  ויר"מ מסמע ו6ורכ6 כמסגכ, כ:ין ג:) כ6ן)'7ין
 קסמסכר.. כוי )6 וםיירס 6מ"כ, טיסגור מר.ג' )6 עפי"ו ".1. ,גס"כנ,כ

 ו)גן 3וט. מווס ר"6 ו6פי4 כמריס, )משט נ")יטס :פ,ו יסגור ו? כרי כו' ק:ק:י0 טמ:נמ מ"ב, סעיףשף'ע
 % )ופח, ט% זטוי וסוכמ כ,עור תמת גט:" רפ"ד )קמן גורן זוק6 ככפד? ?ר"ס )ועח גי'. יגפס 6,?קנק:יס
 ק~ח ימי זגחס 6ע*פ וכפס, ל6 יסכר דייק6 ר"6ק6מר טמקי?. ,חין כפו 6פי)ו נ?ר6"ס ?ו"מ עס.טתכ"כג:,
 6ו)ס ק6מל. מפנמ0 3גפ4 זטחס מסו0 כף, גטקמ)סיוד זטכפיכ )פרס נמי גח3 1"ן ?לג"י ויגי06 סג.עיח גר"ןו?:?
 )מנימ דמי גמנל, דטמ;קח מכו6ר מ"6 טע" ונטו"עגו"מ קיסור סעה סייע גסמיס ועו;ח טפירס 6)6 ימגג?,מטעס
 ש,ס. כופס 15 וסונרס ר.גג פ)ק:קני0 כר"ן. כס" מפום נמי וטריכ"ם ס0 טנ"י וגחג ע"ס.עגיס,
 דטפס טנהתס. 06 וכן נד"ט 3ג"י ו?3י06 כ6ן רג:י יעחיגן

 טג"י מלן סח0 )מט )"ע ו)פי.ו ?מטכ?. ממוס?כככל
 "םשכהפ-ף

 ר, גד"ר. סס גר"ם כחנ ו?;כ 3,? וכנו מם"כ ג6ן ע" ו[ מיעוט 6)6 מכ,י )6 ?מטכט גורן ינס ו?ו6"ם, ?ו"מגפי'

 טי6 זפ4גח6 ער"רט כו1ט סטמסיגיכ ס6וגכ דקסגר י?ומע, נגטרר.. גרגיק: דטגוטכר. גר5ג"י קיי"ן ו6:ן גיוןמקו?,
 וני"מ וכטי מש שי,ן לם ו:חס ח:ט דהמורכ, ס"ק נסוף קישר  נטעס כ;יחס ז6"י), גחנ 1"7 גס"ק ?ס"ןוכ:?
 )יגריו, פיום ע"כ. )"ס והמ6 )טמגגט רגיי? גמקדמט 6)6 ם?ט)ס כיון יסנור, ט", נסמי0 ,יריו :חפורו ו)5כניס
 וק 6)6 טמסכ?, מכסירען כוי )6 דתנעהס מגעגיין י6י)ו וכ:הת מ)ק י6, שח ח סי' נר"( 3ה1"6 ו") מרן 6נ))ויגונ,
 פ"ו ד"ק 6תנ6 ר36"י זפ,ע ז6ע"ג ר"גסריס, גסקדמו נמ,ר, 5ו מינור תמת גט:קה0 ):ג3ן 6פין. קיסווגסעה
 סוכשו נ~יס נרוכ ויח3ע4 גוין סהקער3ו דמ,ריךמ"ז ו)פ'"ו טמעג'ס, כזלן עג'ס סחול נסעח ווק6 ?ץ;'מוי.ן
 סוי % מ"מ כיכד, וכמטכס גרכייכ מכסיר ור6ג"י)מקו?, מווו וטריג"ט טר"ן ג0 עגי0 37פיוור ?ס,"ע סמקנ.ה6
 גטייס ככ6יס וכמ6יגיס טגמריס, גסקדנמ רק לגמר 6מר" )6 טי"ה גס עכיס קימור וגטעת ,כי6"ם, ?ן"מופ:ק
 קדש 06 6כ) כ)). נפ4 )6 כ6י4 ודנמ כגסריס, גרוג יטר"מ סיסכור, מכ:י )6 ד6ו ;ר6ט מי?ו :6וגיס. והויס:.:

 )גד טמסכס ו6ין י6פסר ו)ככפיל, )טקן נוכ) )6 כמסוכין גיון ד3מישמ, 5פסר 6ג) ?מסכל, מעע0 ךמכ:י ?ני,"
 קומו 06 %ן נרונ, כסגט)ש רק ט6י3ט פסון )גטן מ,עי)ל כר"ן ויכ:ו ר.ל"ס 6יעח )סמון 6פ:ו מוו3:ן, 5)5 יו.ך)5

 פסי) סס וקכש טיוניס מי כ6לו ותיי 3ט4 ולש ,גין נפירוסו טו"מ  וועת גוכ מ'וט. ?ו6"ס ד:ם "ן:ךוכךג"ם,
 כסריס. רוג ע)יהן יפ)ו 6פי)ו מועין )6 וסו3 ?מקוט, ע) ט,6.יהיז5י
 גסמיס כסיגו6ו ומגסיר מר,6 ))מוו כר"ס טי)רך וע"כ )6 36) כו'. יטנור ט", כ.' ט1ין טטגמ ?סיור מ"ג סעי,שם
 ר.ם6וניט נףש ו6ש4 ע3קגק;יס, )ווישט וינטרפו 5מ"כ ו") נ3"י מרן טרגע ימר. )ע') זג"ג ?,י6"ס. וגמ"סי:פ?,
 )פסו) מי1וק 6ין ז6נמ0 %רס ויס מקו?. )טגסרמ1טרפין וט:ה מנכרפ. 6ינו )כ6ורי כמקיכ מי0 מק,ח :יס"ווונע'
 3קמי)ט, ככטריס מפ4 16 גתמי%, ר.מכוכין :פ)ו 306ין ס6ו3יס. נפסו )6 ע"ג 1פיס כמיס י6ס )מ)ק ע:י:ו3מ::?
 כסוף, כין כתמי% נין ספוס)ין ממט )ס16כין זמי6.ד)6 גמס;ט יגנט ממט 36ן כפש, 6פי13 ומט;י 5פטרי)סי"ו
 ו)6 ימריס, )יס" ט)6 פוסו)ס מט0 פרףכ ט:נסכיוס5ונין )עי) המ"ס יגניה. סמ6 מגפיר. ען ונ,רו מסמע טנירכ,וק
 )ע:ין וק סו6 טניוון וכ) )ר6י?. 61"נ כו"ט כוכגסח"ק ה:ר"מ ר.ר6"ט 6נ) )סר"ם 6פמר י,? גי6? מה:1 ג.6יח

 כטט0 וק 6)6 שערפין ד6ין י6פטר )מימור,כ)טרשח ומטיכ ממו0 נכפט )6 ע)יט0 ,פין טמיס 5ין ד6ס7גי6רו
 )ענמס מקוט ס0 וק3ש כמקינץ 6ג) ככמריס, כרו3 3ע)י0 מ3ו6ר ד)פי"( סגר6, ט6י ~?ו )יח ס"כ יז"6,גחפיסח
 כטח0 ס6ין 6עש טוי דיר"6 6פסר מיכו יג3יט, סמ6 נ(ירר. טטע0גפטשח

 )פסוי
 כסרי0 מ"ס יגו6ו ו06 סכטריס,

 )מי)ף מי)ן )"ט סס נתמורס ומזר6כ"י כסוט, כמקוה ת"ע. יסכו, טש 3רים6 :קם ו)כן שע, 1פיס כמשככ6
 טר"ס כתרך וין סמש"י0, 3תמי6: ככטריס קטנש רק 5י0, כח"י 7הסיי יכפט יי6 ור.ר"מ ?ר6"ס פפ"ממה
 1ס1טוף. כטויס :מי  טמסנכין  וגקוש ומחניחין מר'6 ))מיו ג") 6מ"כ נפ4 06 )ירו, טמיס וטתמי)ו כפט ז06:ר5?



רהבנירנ השמיניהשעותורתמר
% עה : 'יי9  הנוטפין סזחיל אין כלומר, מזחילין. אין טומאה שמקבל כל טהור אפילו אלא בלבד, ייבהיבג ולא טהךה יה על בשנעשה אלא כשך א1בן שהמקדה כשך אינן האי כפי דאפילן אומך 
 )שנעשה( כשר מקוה שאין יוסי ר' דקסבר הזחילה, מעמיד ולא מקוה לעשות כדי למקוה !י. '", ךקי""1

 נתז נ( שביעי בפ' פרה במס' וכדתנן בשאיבה. שלא ואפילו טמא, דבר ע*י ח]כשנעשה[
 פוסל. טומאה המקבל דדבר פסולין, לחבית המים שיעברו כדי ירקות עלי או רגלו אוידו

 ידי על הוייתן טהור, יהיה מים מקוה קרא"( דאמר " דזבחים בתרא בפ' טעמ'ומפרש
 ליה הוה והכא טהרה, ידי על להיות צריך תורה שאמרה מים מקוה כל אלמא תהא,טהרה

 נשנעשה מודה יהודה ר' דאפי' ואפשר יוסי. כר' לן וקיימא יוסי, ור' יהודה ר'מחלוקת
 עשוי המקוה שהיה לפי שאני והכא פסול, שהוא טומאה המקבל ידי על לכתחילהמקוה
 )שלשת( למעלה נתבאר וכבר זוחל. יהא שלא ]מעכבו[ )מענו( שזה אלא טהרה, ידיעל

 דהוא ומסתברא בגמרה בין בתחלתו בין המקוה את פוסלין שאובין מים לוגין]דשלשת[

 האדרתשילי

 ט163 נ6ש,ט כטר, כמטוכין וקוננו כייס יפסטוממה
 )כ)טרף מ.כטריס !רו3 ומר.וי פסו!, ח)ות עוסין "ין3תהי4:
 מעי) "ין ז6ל: ג!!, שס)'ן 6ין 7נוטכין שגהעמר.ס

  !ויכיס ע)ימס גסויס מיעוט כטנש מי7 7כ6גטקומו,
 יס ריתר תיר'"1 יי5 יר,ט ר%ית ועיקר יתו 33"%.כסרים ס%י כ"י וי3ויו תוכרמ רגקריו לותר הונהקלמפסל.
 טי3וי1 ;כית ויין מכט, פ53יס גטמיס וררך כי, גסתיסכ,:ת
 ס3רי ריין ר)ריס ועוו, 33"%. כ"י וימטכו3סטף

 למלק
 מי"ט יותר )תסכו ו%ס ות!ירפין, סיסלין ל% סי: י"טוטר
 ס5ס. 3ייש כפוסל טיעור מל6,נו 6שס וחו  ר.גסריס.פוס!ין
 מי"ט  יוחר 6וילו כלל פוסלין הטוכין ויין תוכרע ,מותכל
 י"ע זטישר מטוס ו)6ו )נמיס, מ)טופין י"ט וען 6)6ס6כ,
 ת!טרף )ע(וכין רמיעוגנ מריר עיקר 5לי לס!טרף,הסי3י
 )ד'ג כ"3  לתוכס וופלו הטוגין כ"% מל 5ם וכן תינ, רוכעס

 וק5י י י3, 3תמץה: לרי3"י וכן נלטהפין, רקר)זורתת)קזין לר"י וכ,י( ונלטרפין. גרו%3 נות3טלימ סמן כטרי,יתקמ:
 1 תסוס ""ו ו"מן דתת)יחין )י(נ6י 36ל דר"6גטיטתק:
 יסלו 6ס ור5י לנקוי.מ, סי3וי,ו קורס כתון טיתסר3וותיריך
 ברו3 3טלו ולי תת!מ פל תה!מ טותטר3ו 6ו לכד3מתטכמ
 וכ': כליין. 4קקות עוו ס6"י ו"וסלין, ססולין כמוןכטייס
 ו4?%י פסול. גת" כל תה" ותג% סס ימסנמ סלפטוטו
 מטוו3ין 6ין סס 3תתורמ  ויהרינן תס לסרם !ריךפירוטי
 יי%, ר3%"י 5ריו"ת מתג"י ויתר הס3ין, לפי 6ל%פוסלין
 פוסלין, כטריס "ט3ון כפי ט!6 כטמס 3%ל ת!סרפין,רין ו3מ.תיכי  כה3ייס %.ל% מהמרת סמקה? דיין וס3רסיוגו
 יגסס!מ מגוהמ 6ין 36) גמ, )טכו! עסו)ס וטמקומוכיינו
 פגם!ין, כמטוכין 6ין !ר"" יכ5 ע!,מ, )מקווח תר.~יז,6
  כע ו6ס מכטריס, ע!ור.ס כטרגו 6.)6 נלטיסין 6'ןימ"מ

 י6ין דק5מר  וומו כטריס, נהי3 ו3כי י3ייי,  מיסיטי% ()ע כל כטרמ ייל? נטמיס יי נמיס )פ4 5פי4 הטכין)דיי
 ר6ין מתטט?,  לטון ו6"ס ו3ר.י:גגמ. נרגיק: 6!6עמורין
 טיט וגל ר"כסריס, קטכון סיינו לפ"", 5ל, פוסליןמס6וכין
 3ס. לי3ול מסממ  יתקומ ר.כטריס כהט3ון תת!מ פלתת!מ
 ומתייכו כסריס כ"5 קומו 6ס 35ל סתטכין, כיקומוו,וכ",
 תסוכיס ילף )הנו 6סי4 פוהלין יעס טונ וטלתו, סייי"ע

  ופסוט[.יס6ו3יס,

 טתסכט, !וין מטנחוו פיוטו ד!6 ורג6"ם  הרמב"םלשימת
 טמגי6 וער.תוספח6 כסר. מתסוגיס וקקויתו ר5ימ מ)6וו)5

כר""
 רייי, סוס ליגי כו' כ"6 3ר6טו טיט גג מ"י פ"ן

 סו6 וממיויט טס, ותת3טלין ר,גג פ) ומערנן תפרטיסוכס
 נ"ל כלק?ס טגפלו 3יימ כגג כל סתיס כל ויפסלוו%ע"ג

 וכ"וו 3סתסס?,  תהכטרין  6""כ כיפוסקן ת"מ מתסכו:כלי

 כת"ו י3ריית6  ופי' גו6"ט גס ופי" כרומ, 3מיכותגיריי
 6פסר  כמסוכין קומו יס ו!פי"1 למק"?. התון סיסכר3ירגעי
 ו6פטר מתם, ס6וגין קוין ע!ימס !כקוהן יועי) ט)6ו"וס,ין
 3פ" לכיל  סססתפשו וכמו מ)טרפין 5ין 36ן פומ!יןר6ין
 מתסוגין ר3קרתו מר"ת תלטון למןכיס סכי "נע ועי'מר"ס,
 גט4 טל" דכיון שס4ן, מס וגנ"ל ונר6ס פתרי.פוסלין

 תמט. כטיו3יןותיי
 67פי!ו דקי",! ,6,,  5ס קותו 5ס גפ"מ יין ליר"טולדיבץ
 גחנוירמ. רגין וקדסנר ימוטע, גר כסרט כו,מממטיכה?

 ס6ו3ס כו'  סתו"ל מר' וסלה 6ין,  ו"ג ב יב, ועמורהו[
י:תס,כוס

 גו~
 נטתיס תי 3תקו: כטעו6ו סיו)ו טמוהס

  פוסליס מסוכן ו6ין נתסחה מר"ט כסכרס וכו5 וכף.מ"ס
 פל גסתיס מי מ"ס כם3יו טל" פליג תה?ו קותו.ויפילו
 5ע סו כטר טישר ס!תס 3כטריס טיט רכין הטוכין,ת"ס
 כ3ר ~ר"ט 35ל ת"ס. לס"עיר מתטוכיס לירף כסרו!יסי!, מרניו? וין ויין יעס, כיילו ומוי ממשכין כמרר3יקו
 תוגרח ],מ ה"ס, 3כסריס ים ייפילו רגי,: ו3ע"נח53ר
 !ס"תן. הפוסלין התנ"סין לתיקס ל,כי ר6ל"כ סר"ילטיית
 וימר וד3ין ופירט לטיסתו תוגיסס סנמיל מהירוטיטת
 סגר  3סו"י מ"כ קיתר, לפסול טל6 כטיי, כו4?ומתסכי

דרת3"י
 ופוסלין )הי, וטוסן ס3ר כרי3"י תתניזין רתוקיס

 ו~יך נית6 ו%ס ק%תר, מממנס פס4מ לענין 3מטנסותנן
 לממ(טן שיין י"כ כסויס, ת"ם כטיט 5סי4 ר3י"?חתיו

 6פטר וכי מד3ין, 41?קטס ~תי "וסל ור35"י סכרוהה3"6
 !מכול, כטרס סתקה? ד6ין !ענין סוסלין לסון טפיר!פרט
 115 ממ4? מל מת)ס ריוי ה?יינו כטריס כתטגון ימוירכל

 ותותקסס 6:גו"ט, י"ל וכן כעוטוגין, כננו רכיהן ה3טיעו3לין
 תסוס יפ'ג 4מדי, ופוסל ממו(טן קסנר ר.רי מרגיןסס"ם
 מיופניס, 3כ! כמר כטריס )דיס כטיס 6"כ פום)ין ייןו6י



סההבית המיםקרתוית
 י, מיוה י( בפ' שנינו והלא וא"ת, טומאה. המקבל דבר ידי על למקוה שנזחלו לוגין לשלשתהדין

 י נ,. ט,, ח כיצד, הקרוב, מן והרחוק התחתון מןהעליון המקואות ]את[ מטהרין ח מקואות שלששי
 ומשכו מים מתמלא שהוא עד תחתיו ידו ומניח אבר של סילון או חרס של סילוןמביא
 כלי שפשוטי ואע"פ אבר, של סלון ידיעל הוא נכשר אלמא ודיו, כשערה אפילוומשקו
 ט שקבוע וכל בקרקע, קבוע שהוא מפני היינו דהתם היא, לא טומאה. מקבליןמתכות
 בס' שנינו שהרי טומאה, מקבל אינובקרקע קבוע דבר ]שמשמש[ )שמשתמש( אובקרקע,

 והנגר הדלת מן חוץ טמא, עצמו בפני שם לו שיש מתכות כלי ח כלים מסכת של"א
 ששנו ואע"פ לקרקע, שנעשווהצנור והקורה והציר הציר, שתחת והפתחוהמנעול

 האדרתשולי
 הס3ין, !פי קח:י מע:ח:ו ו?6 -מח:ימין כ(? )6וק.610"6
 )ר"ס 36! כטר, מ"ג מי,ס יס 06 מסוגין גמ"ס 6פי)יו)ר3ין

 3הס )ט3ו! 6פי)ו )גמלי, ו)יחכסלו כו6 מרג'ןוכקיסי6
 1!פ"ה כ!ן,  פיס!'ן ז6ין 3ר.ו"6 6סי!ו )מים3ר 6סמיספיר
 המסוטן. ג!6 ):במי תק.כ כגטר י: 6פי!י רג..כ ד)ריךכ'.:י
 יסוג.ה ומהיד קדמו, גדין קס3י מ6י )כסח"ק ים ממו6!ולר'
 ס.,טרף גכוי גך.ג סיחכט! יגעי ךס3ן ד6פטר כנרע"'ן

 כפ"ע הס~ניס נח"י,? ו63יס גמקי? גטקוס 6ג))סיעור,
 כנטופ.ה ו!ע:ין גסרי0, רוג 6ח"כ :ח:ו 6פי!ו 3ט!ו6.:י
 נלמסג? סגי !פס,ן ס)ע:'ן 6ע"פ ורגיי?, ?מטכ?!ריך
 פוס!י0. 6ין :מי כסרי0 הערו3ח נ!6 ד?6 סקדמו,6ע"פ
 דהמסוכין 3ווק6, נסמי0 מי מ"ס ט:פ)ו ?ר"ם :קטו!סי"(
סקדמ,
 6!טרופי פיס!יס ר6י:0 דכ.ון 6פסר 6ג! מ,טוקי !"

 מ"ס טים מפ:י ?ו6 נסמיס מ"ם דנקט י?ר"ס מ,טר"י:מי
 וכן כסוי0, ככ"6 סגי מס1כין ",ט ?יו 6ס ו6מ:סמסוגין,

 ופטוט וכסו. כטוי0 ס6ין )"6 מניפי מט,כ,0 4 ק,-ש06
 יס ג"06 גקט וכר"ס ?מט,כין, )!וף :ונ? 06 ונייהזגעי
 !ריך י6ין ג,? מחוום וכן כסריס, נף'ס געינן מטוכיןמ"ס
 ו6"י)ו פסוט, ונרי? כס6ו3י0, )!רף !ריד ד6ין כעןרגי"?
 תריט כגון גסר, :שרפו, ו6מ"כ נוועטיס כטויס קווסג6ו

 )ר.מסיך שעין כסריס, י, ו:פ)ו ס6ינין, י"ט ,?ט:מטכי
 תיטרף, וקומו ס3ר ]ו6ס וכסר, נסמיס מי 4 עווט,יכ0
 נמ נקט זכר"ס 6מרי:ן 1)6 גסרי0[, י"6 רק )לוסיף,ריך
 כסריס מיעוט %) כט)י, .)6 מקו? סיע,ר ימסיגידוק6
 !ס6וגין דומי0 6י:0 כתט,גין 6)6 !כ!טרף, חי מ(י ו)6גט)י
 )מיעוט כסריס עוו ל?וסיף וממי 6י:0, וכ6י)ו פום)ין,61ין

 וכסמ"נ מקי6ות ט!כות (ר,ע 63יר ר6יחי סיגכקיךס,
 נ5טרפי, 6ין דגקדט ומכו6ר ג6רוכוח, הו"ט יעחטטגי6ו

 כסו0. התרו(? כטריס מ"ס סיעיר )פ, 6סרק

 ג?ר"ן וכן טמטנכין, קומו 06 מפ,רס 6ין רס"י !פי'וגם
 6)6 גהמטכה י?וסע ור ר"6 תמ)וקח :מי ספףגט3חצ,ח
 מי0 ותעוט כ,ועח, וכי? מס01 י:קט ?נסמיס זעונהססירס
 ו6"ג מיג, ס6ל כ"6 6ן6 מעט יונן6 )6ו י,6 יק6מרגג,ר
 ע גגי ומ?תוס"ת6 טמטנכין. נכקוינוו )?ו"ן מיירי!6

 מדסחס ר6יה 6ין וסוכ )עי), וגט"כ כלו6"ס ותיוסי5עסר
 כר"ס. כס"גכת:6
 טתו*) כ?י )מי כח3 נפס") גס' דיי והראב"דח[

 יגקזש וסגר מינריו נר06 מי0ו פוס)י0, 6ין סרכוימ:וכין
 )6וחן סנסיגיס 06 6גי טמיס, ספר גסוף ח"י מ!טרפין,6ק

 מ!טרפי, נמי 6י!טהפי קינון גיח ג' ט6ין מהנ דרןס6.גיס
 יען6 תית6 ון6 ג?מנכל, מ"רפין :מי ס6? י"ט'"פי!ו
 נפפ 6י 6כ) ישיוג?, ,מעיטי ד?יכסר6 רו63 למקי?סקדס
 ר6יס !ל3י6 יתיל,כרה גי'. ס:חערכי ס6ונ.ן ומינסנמס מי מוח:ן מ!טרטין !מקי? ג?וד' :פ!ו ן6פי)1 )3,6קרוי
 ווומק מ!טרפין. 6ין קדמי ד6ס ס"מ מ!טרפין 6החסגגח
 יס6וגין ענפ)ו וכיון :ימ6 ז!6 ),? "ינטויך ו:חער3ו!פוס
  ו6ח5 מ1כמ 7מ)סי:1 ?כמי'ס, יפס)י למכג? 3)36?,ן

 הממטכל גרינ5  ?ייס כטר ו3ההילת גנ"י. כס3,יל?כסיר
 ונפלו 3הסוס כטריס סיין כטרל ייו ם,ס כי', פוסלחס,יי? לומר עיור? כול? ס?ה:יכיי סוו3י ויריו"ח וייכת3.
 וגטי3ויו  עומריס, ?ס ניכסרס יר5טי:יס נ?תסכל, סלטיםני

 סי?  וים טיי.  סלס לתקה? ירי נד'ג טל ס"ין סלטיסכלייס
  כננטוגין על ליר3ות  כםריס כ"י טור  פנוי מספיק,6 ו6מ6י  ננ"ג, ל' פוו ~יך ימ5י י"ג ת!טריי, וקומיס,3ר
 טמסוכיס עי ווגין סיין, ל"י ?כמריס כרןסיייסס3,יר1ף
  כמסוגי0 ו5ין ט"מ  ימסיכימ, גלגר מ": סו? ל'יייב"ך ותרומלריך ממטוכין. יירפו סיי ט'  וס6ר ס6?, !, רקס?ס

 פשט ר6סוניס ימנטופי מ? 6מ:ס קדמו, 06מ!טיפין
 כיריס  גטירו פוס!ין 6ין ומטיגין וס3ר וכיון,?ר6ג"ו,
  מסנכיס. ע,:ס טר3. 6ע"פגקסוות0

 מן רוג 06 מחניחין וקת:י ה6 כ)גן ס0, יו6ג"ו כחנתו
 ]ד06 ק6מר, גטן מט3י!ין ס6ין !,מר פסון?קסו!

 מ"פ יכמר )ע מ"ס יוכי ייפילו  פוסליו1.  מטהגין 6ין?6 )פסוי
 לוונסו ולכיוהן פכיל.  מפיקרי  ט?רט מקוי  )עט? ולי?י5ל
 61מ"ג גנהצס מטוכין קיש  ו06 פוסלין, ישכין רייןו5:ף'פ
 ימקהט :עטט כסרי0 מ"ס:")1

 כתמי~
 רוק5 מוסו וכמה

 ר"שקה? סרוג כיון כסריל, יין 3פ"ע ייפור ל?ס סיסיפייפ סמסנכין  פל ר3ין כטיין יגל  ייסס, ות3פלין ימסוכין עלסר3ו
 פוסלין ריין ריפיש סר"ם, כמ3הפ מיי תל נומוכין.יוי
 בסוספופ 5רר"ט  ופלי לפיל, וכמ"ס ימסוכין טל ר3יימ!ריך

 )היג וה,ם ע~מס י3"צ מסוכין ליש ום  ריל רסירוחהורי
 רלציל סופה ספחי י1ו כנריי י3ל רבו.  סן6 "ע"פכסה
 )פ)ו ו6מ"כ ט6ונ כו)ו טמקוס כ) טה?  6ס ירי3"רכת3
 ד6"נ ומסמפ כהחלש, המקוס )עעט הרי כסריס שיסגו

  ט0, ח"ל  כייניס נקלור  לספר נסוף וכ"כ ט.גטריס.רנייח
 מענעת וי6  פוס!ץ %  ענמספ מ"ס סמשט גן טטו6ס
 וגו)חו כף. ככסר ק מ"ס ו)יכ6 נתק6 סחס )עחסהוין ועכ"י פי, ס6כ, 5רנפיס מ"ג פי0ס סירוו פיגטס
 כלמ: * 6יגפח )6 כמסוכק מנ)עו' מקהם הגטר 'סו6ס



הבית השמיניהשערתורתמו
 המים נמשבו אפילו דאלמ' מים, מתמלא שהוא עד תחתיו ידו ומניה שנמקתות, במשנתינו ה. ע.1ק
 הניח שאפילו שנינו פרהק במשנת ואילו הסילון, תחת ידו שמניה האדמ ידי ש ימקוה יס 1 ,ג(
 הנקב כנגד ידו שמניח הוא דהתם מסתברא פסול. מימיו יזחלו שלא כדי המקוה בנקב ידו י. ע,ע ,"1'ק
 ,י .ג

 לבדו( שסותם או למקוה, ידו דרך העוברין המים שכל שם, דרך מהן זוחלינ שהמים
 במים, נוגע שאינו כאן אבל ידו, על נעשה זה הרי שם, דרך זוחלין שהמים הנקב ]בידו[ טנקוג, ת'ס)ענ,ו
 חשב" לא הסילון, מן המים יצאו ולא שיתמלא, עד הסילון ראש תחת ידו שמניח אלא !"קיס "ש!סקיית
 לחוץ, המים יצאו שלא בתוכו, עוברין שהמים לסילון כמסייע אלא ממש, ידי עי ינעשה ייה :ע :נ,נע
 ממש. בו אין וסיועןייהת')ה.

 המיםטית
 1ח( ו~ואמר פסול, טומאה המקבלים הדברים טן " אחד ידי עי יתוכו מיביו שירדו מקי : השמיניהשער

 אם לפי, יהא, טהרה ידי על הוייתן ע0 טוער[ יהיה מים מקוה למדו השמיעה ןמפי טהור יהיה מיםמקהת
 זה הרי טומאה המקבלים טלים גבי על שעברו או ירק, של עלה על אפילו או אדם של ורגל יד על מיםעברו
 כמים המיה את פוסל טוסאה, המקבל דבר ידי על מים לוגין ג' למקוה נפלו וצאפילו לי ויראהפסול

 ואפילו וחילתו להעמיד שצריך זוחליד שבתוכו המים ונעשו הנפרו שהמקוה למעלה נתבאר ובברשאוביה
 מימיו בו שנקי אעיפ בה לטבול אסור טומחה המקבל בדבר זחילתו העמיד אפילו ולפי' וטובל, יורדע(לשעה.
 בדבר להעמידו צריך ולפיכך מכשיהה שמעמידו וכל שיעמידנה עד פסול, זוחלין מימיו שנעשו כלבטהרה,
 שאינו בצנור בד'א פסול, זה הרי מתכת של צנוד דרך למקוה המים עברו שאמרע. כם1 סימאה מקבלשאיט
 מים טביאין ולפי' טומאה. מקבל אימ בקרקע, הקבוע דבר שמשסש או בקרקע קובעו בקרקע, לקובעועשוי
 לכתחילה. מקו" ועושין '7(, נקרקע הקכוע מתכה ויל צנור ידיעל

 האדרתשולי
 סט[. :ם"כ יו 6וח )נץק ]ועי' כ,מ. ו)ע,: סס, ימ~סמסוכין
 מי סיקומו )ריך 6ין נר,מ פכצ), קונמ ו6ס נו5המיהד
 טעיקר 6ן6 ס6ס, כ"6 והיינו מקוט רונ סיטורגטמיס
 3ט)י0 6עס טמכהק וגסקימו טמסוכין, ען ככמרי0סירכו
  06 ו4ך לייל ימל ייי  רי%-יין ,)טיפן, ר.נסו,0,)רונ
 ע,1 גפ)ו 06 ס5ו3ין, ס6ין " עוי הממכו גממיס מי י"6סיו
 3רכיה: )טגטרף טוגגרו י0ס6וגין גסר, נטמיס מיי"ט

 נסמי0 ומי ט5ו3ין מי0 מ.ו ס"ו מ)קמן מסמע וכןוגכמטכט.
 נתשוה סחום' זילי גטל. כנטר, מן יונ 06 ג,,סנחסו3ו

 ו,גקט  3תמור0, וו6ג"י ויג6 הקול 7וטו גתגז כר6נ"7י;[
 טירגך וגעי קחג 1)6  יייוני0, יל הכטרי0 טיר3ור3עי ילי גת3 לי ומת% למסי0, יסר ננקלזין ליפהןימתפריז

 1"!. טרמכ"0 גיגרי גכח' מל )סק ה" נש;וט. טיטררונ

 טנתמרנו נסמיס שי ס6ונין מיס ד משנה פ"דס[
  הערו3ת,  וני0, ת)ת5 גפי  חני וט6י סירס טי"ס וט'.3הנר
 יסגי 7חנמרט יפנץ 3ן ר"6 כיינו 1)16 וסננמכט,ר3יה:,
 ימתניתין תג6 ט6י וס3ו ג)גי, ור.מעכס 3רגייכ6)יגיכ
 סיגנסו )מני טכסריס גרוג והזכניו קמון סהתפרנווכעיון
 י6ין פסג)יס, 3סנמסט 6פי)ו 4:י" גגנסו 06 36))תקי:,
 סש6 חכו ס3ט4, 6מר סנמסקו )6 06 כ), מעטרתטעסכס
 3טמסכס, טיו 6פי)1 פוס)ין י"ג'ן וצ' וכף מק4מיןיס'1
 לכ6 נופי, גריע6 )מקה: מון 3גגרי0 סכ6וכין י3נפ)וו6ע"ג
 6מר )ר,מ טמטכמ, כ)6 וג16 פס04 גכסלי0 קסנפ4מיו
 וסוטמ יט6 ונר6ט גסרי0. טוממכו 61מ"כ נמעעשסמ0
 ד3פי וסנ3ר 6ר5נ"י, ממו)ק 6מר תנ6 סש: 4היסכר"ם

 סנמסרגו ל6שיפ ממלס דר(הנ6 )פרס %ט 1)6 גמון,חערוגח

 ד06 6מ"כ, טנממן עט מטני מ"מ טכסרי0, ונפס)וגמון
 למסמע כו' טמחער3ין 3,מן 6ימתי )ומר כחנ6 ר1)רן 6מ6יכן
  ו5י4 נרי0, וטוד  מהערגין. 5"ג %5 כגי 3)5ז סל%7
 סגנה מייחי טוה )6 גתשרס 6"כ רמג"י, 7מת~יחק ש6כוי

 ר6כ"י )16 ש,כ %6 חנ6, ט6י מייחו טיי 6)36רייח6
 5תרי 0מטגס ממגי  )וירן ו6"י)1 6מח סוין ומ,שכי6,

 גר"ס תחנ"תין טפיהט )ר6"ט ו"הץ מ'ש 3זס, נט,,ו6ין כסרי כו% ימט1כו0 וס"ל ולר"ס סגסרי0. וגפ0ןסגתפר3ו
 ו0ויסרו  כר5כ"י[, קיה,ל ולוימי תטרו3ת, נמי גטי הנ6וייי

 כיי* )קו1וותן היזרי0 ההכפרי0 ,:ממכס 3ר3יימסט6ו3ין
 06 36ל סכערי0, יט י"ג 5לי ל4זוו %ין מיסו יפסלו,לי
 גכר כטרי0 תי0 רו3 עו ע)":0 נתוסף וממ"כ יט5ו3יןנגו
 ס:נמיגוס סר ימיו גמטט ו05 ס"סו)י0, גרוכ סכטריס3ט)ו
 06 )טיי, ויט יר5טון. %כסרתן סקטרי0 מזרו ול6כל0
 יפילו 0ט5ו3ין סומו 05 35ל קוו0, מכירי0 יינו5ו%ריך
 גתתי% וסיוני0 3כיל, קמי וקמ5 מטני % סכטרי0רגו
 מם5ו3ין %5 גטלין יין 4י)0 וכטרי0 וימטרתמיו.

 י)עליו, ו)6 ש4 וו6 סגפרס 5ת מטכ3י0 3י0סמשהגין
 תהרי0 0נמשכס ט"י גגון )כטרי0 ייפטי0 כסיפסוליסי3ל

 ]וכעי", 0מפנ3י0. פסגלי0 וליחי טריטון %כטר0סכטרי0
 ככסריס מהרי0 נעוך מ)ו6ו וקס65ו מ"נ נס"גנפ6)1
 ל3ו 61פסר טתסו)ין, קלנמ 6פי4 1)פי"1 ע"ם[.)מכסלס

 )6 כ6י4 סכעריס טוגערו 6מ',כ נמיגו 06 טכעריס,ע)
נהס)ו.
 ג"6 3ר6סו טיט גג יומר ל6נ"י כחוסטח6 חיי6 שם.ר"ש
 כ"6 נספט 6)6 סגג פ) נתפר3ו י)6 טר"ם כוא וכף,ס6ס
 ומחער3י0 וסס6ו3יס גטמי0 ר.מי נס"ע כ"6 ונפחקו)ע)ש



מזרקבנית המיםשערתורת
 התשיעיהשער

 ג'. מ:ו" אי הוא ובמה לאו. אם בשנוי. נפסל אם המים מראה נשתנו אם סאה מ' של מקוהאבאר

 ~ן נע:1 ן שנינו לאו, אם שנפמל אחר להכשרו תוזר אם אבאר וכן לפוסלו, שבא שנוי אותומקבל
 אומר יוסי ר' כשר, מראיו את ושינו וענבים זתים סלי בו הדיח א( מקואות שלבשביעי

 או חן לתוכן נפל מראה, בשינוי אותו פוסלין יאין לוגיה בשלשת אותו פוסלין הצבעמי
 למראה מראיהן ויחזרו גשמים שירדו עד ימתין יעשה כיצד פסול, מראע את ושנומוחל
 פי' ב(. מים[ למראה מראיהן שיחזרו עד לתוכו, ונותן בכתף ממלא סאה מי בו ]היומים.
 לפי בהכשרו, הוא ועדין פסלוהו, לא מראיו את ושנו וענבים זתים סלי במקוה הדיחאם
 השנוי ואין בעלמא, חזיתא אלא ממש, מראיו את המשנה מגוף מראיו את ששנו במהשאין
 מוחל או יין לתוכו נפל נ( דקתני דמתנ" כסיפא המשנה, של מגופו בתוכו יש אם אלאפומל
 שצבע כגון הצבע מי ולפ" מראיו, את ושנה לתוכו נפל היין שגוף פסול, מראע אתושנו

 האדרתשויי
 לומר טר!?,  מ:וס נג ,:קט כגח!ו, גמקי: וכייווגח,ר

 :פתקו 05 פירם ו)6 כח:5 ומוסה0 יומיכי.סיסיוביס
 גר3ייה מט?ר דנג"ע ס"מ חח)? נ::יס מי 5י תח)??:".3יס
 37טי ו3חוספח6 סגר ור5ג"י פי, ?ו5,ים 5ג!יגכמסכ?,

 ו:יג !מקיל. סירוו קידס גה!ר ימערגס יממנהני. הנ5הי"
 זמגי6 ו(לו 3ח,ר, תערו3ת געי זן6 וכק.! ר6נ"יח(ר

 ז6"ג ו!"ע ורימטכ?. רג"ה 6)5 ?!ריך ו!6 3 .3,גתמירה
 ויורזי0 כח!ר, מע.יגן ומ"ם מ"ג )'מ5 גן, גנ נקע5מ6'
 סג'. נקט 63ויר .ד6ין וי:6 ממוס וי")!מקיכ.
 7ג?)כט ?6.עויס, נ' כ) כני5 מקי6וח מכגגיח ס,יןוהר"ם

 כר3ייט גסרי0 דם315י0 3חמיוה ר5ג"י דגרי ?3י5ה
 ש,ד, פ"ז גה,ם סט3י6 יגנ ?חיספה6 גה3 ו5ה"ג.3כמטכי.

 ס:תן ,כגון כטרט, כו)י ומטיכל ר3.ן כ6מי מה פ'רע'נ(ה
 )מ!ר פחקן 06 טמי0 ג! ם:סס). 61ש,ג הג:, כ,?ס5יג.ן
 מיס מ.ו ךפ"7 טמם:י י3י6 יי י3?)כ? 3?מטגה.ננתכטן.ן
 כיון תמט תטמ: ו3כסף נת!ו, ס:תעיגו נסמי0 ימי:6יגין
 "ירסו ג י3, 3המורט ד?חיסן,ח ].5ף 3הון, ס:תע.-3'ייק6 דגפי דמסמע ?מסג? 6ח ?3י6 5'ך כר6ג"י ח 3?!כ?זפסק
 ס(ש, מק)מין )6פוקי 5,5 דוק5 :5ו מח:י3'ן ונקטדמל
 כ?)כר. סטק7י0 6מר טו"0 וכרי נייסג מספען 5'1. (ה"ינס
 ונמט ,גהמסכט, גרניי? דכסריס 7תמירט ר"ג"י י3ייה

 ממוט גכסף ותירן ק6מר[. וחער3ו 06 דגדוק6 מסמעסכפן
 גריטפ כסריס מיס ר,כ כסקומו 6)6 מעכרה רגיה:י6ין
 קימו 6פי)ו כטריס ר.3 כ16 כטי6 36ן ומט?ו, כ'זס"וו
 5ע"פ כס6ו3ין 3ג") פוס4ן ע!י?ס מטיכי0 מ)י 06ט;סוי0
 ו?ם5וגי0 %4מ0 הם6וגי0 כס153 וי"( כמטכט. גורךמ53ו
 31ט4 )כול טירדו ק,ד0 3מין נחערגי 6ס 6נן 3""ט,נמם:ו
 ע7יין 6פי)1 .מנטרפין כסרי0 !מק'? י:מס;ו יכן,0גרי3
 ס~ט4. קווס טגט)ו כיון עוופי ור.כי יסוי0. ממ?י ;')יכ5
 כסויס מקיט רוג קומו )5 י05 (") מרן ומהום מ?י?:כ

 טטס ומטטו כ, עויט6 7מ6י ,"ע, ?מ:י;.0, 5ות:פיסנ'ס
 סיר3י, !ריך 7)כ5ירל המטיכי0, 1:גמיו מקי? טיעיריי3

 סגז6 ימ5י(? ע)'טס,כגסד.ס
 טישו עז רגו ז5ס נימ"

 וכס5סרו )סשור, )?יטרף 6פ.:. ?ממוכיס גסויןכמקיכ
 6( טמט"כיס מן מיוכין כעויין 5ע"" ומס?י תכ,הגסו.ס
 טר!כ מט יתייסכ ד6יך ק:? ועיד 4מרי. 5.חן פוס!יןהם
 )פי דט6 כר6ג"י, 7חמנור. מח:'חין )6וקמי 636 גרר"ה

 ם!" "פ.!י ר36"י פוס) מע:??:סף
 וכן מרו3ין. ?גטוין ""י!י "יחי פיס!ין ?מכיטין וממהוג, ס6ין וגן מטגין מ.

 סי?5 ען פיס!ין ?ם".גין ד"ין ח גל:ג? כינו3"ס מ:"כק:?
 ר3נ )5 ז3נומ!ל מעוס ז?טעס ומטמע מה!?, ע!ממ!?

 גנע(!? ד!יכ" :כיס ?טעס ט:"מ ו!דגרי כ:5יגין. ע!?;סויס
 ד06 ושד מ'עטי0, טמסוכי0 טיו ו6פיט נעך? ס.עיירי3
 ט:6 דנרין ,קמן ?ר"ס סרמ(י 61ע"ט כוין, עיקר הסךגן
 3סעט ממ!? ע! מל~? וין !ט:וח מקוס 6ין מ"מ )ה:,וו3
 ז6יר עוו, הקס? ו3ה("6 פוס!ין. מנטטיס כטטססנ0

 סייס ו)" ט' טמחערג'ן ג(מן 6ימחי יי"~י מח:יחיןמחיסגח
 ים מט:? ר.:סף ו)פ" מחער3ין, 5ינס 06 זיגי י?יומ?

 פוס)ין, מה!ט 6ין ו5ס מ!טרפין כסרי0 רוג יס 06.מי!וק
 טט5וגין סנופ)ין יטייע כו' מק,מין סיו יסיי0 ?תנ6ומגק
 ע"ם. יהט וין "(ט)י7י6
 נוהר סלי יותחו פוקר "לי ווק", נתערגו ר3טיל":מעינן יתי ל"  ויר"ס )פוס 1ו6ט ט,? מם:? ?גסף וגויולולא
 )תקוט וכסנט% 3מון ?כשריס 3ייג ?ם5וגין ס:חנט,ומ;יין
 )פסו) ס)6 סנחכס,1 ננל ומועין טו"6 דגט!י, געין טיו)5

 6סי),כמקו?
 כו6 נכ'ימ טם6ו3ין יפוס)ין וט6 :מסכו, )"

 קוחעוגו י6ע"פ טמענט טגי5 וע"( מקווס, 3ע!י י,6?וכ6
 ס3יו שדס כו )חעי, 6"כ 6)6 נכסריס 6ין כתון כמרי0נרו3

 ?ר"ס עור,וק וכש טממכ?. 6:ס  )טיוח  ויספין.)מק,ט,
 יגשו ט!6 עו סמחעו3ין סוק 6יניעי י(") )פרם,נ%מו
 י6ע"פ )ר.הגוח כונחו ועיקר :מ,ג, וטהיי0 וגמעכי0"קוי
 טכ' סיפ6 נמי ו:הת6 גסר. 6ה"כ כט:מטע דוון6ד:חפרגו

 כר, ר.מקוס )חון מק)מין וספסו,יס ככטריס טיו 3606)
 ע, סנתערגו טמססט נג5 סנ16 כיון :תעונו 6פי)ווטיש
 כתקוט סטיו וזוע 6"כ 6)6 טוכערו, )6 ממס ?נורטפח
 טקונהיס, טמט טירוו קודס וטיונו ס"וגין, ג"י סירווקודס
 יר.ר'ס )ר.המיר מ!6מ )6 י)פ"( :פס)ו. טכסוי0 6פי4זכ6
  ימססמ. %כטיר מוץג טכטר רו3 טע(ומו  וגפיסכר
  גפסישת טטח3 ינ ס" הע סחס3"ן נסו"ח ר6יתישוב
 וטנטיכו ס6ין כ"6 3ו סטיו מקוט : ט0 ח") ("), מקגסנרח

 וירדו ס6'ן ג"6 ען הצמז מסר %1,כ וכם)'שיו ס6'ן '"ט)'
 סנרת )פי כ! 6י:1 כטר, כס61 זסט)שה:1 נסמי0ע)'ו

 טטמסיכו מסמיס גטן ים ס6ין ככ"6 %6 כי ("!הר6ג"י



ךקבנירנ התשיעיהשערתורתמח
 ]לתוכו ונפלו חסר המקוה היה אם הסימנין, מן בעלמא מראה המים וקבלו בסיםסמנין נ. 3.1י

 מיקרו. דצבעא דמיא שאיבין, במים  פסלוהו לוגין שלשת למקוה הצכע )מי( נ(מימי[צ,ע:'לן'
 יין של קרטוב לתוכן שנפל מים לוגין דשלשת דמכותה פ"ק בריש דימ'  לרבואפי"י נ;,ריינויססיסי
 ממרא דהתם משום דפסלוהו, מודה בהא חזיתא, בתר דאזיל פסלוהו, לא למקוהונפלו הסיי, ""יו ':"

 משום נידון ולפי' דמכות. פ"ק בריש התם בדאיתא מקרי, דצבעא מיא והכא מקרי,מזיגה
 כמלואו ממנו שיצא עד להכשרו חוזר אינו ושוב החסר, המקוה את לפסול שאוביןמים
 בשנוי פסלוהו לא מראיו את ששנו אע"פ לוגין, שלשה הצבע מי באותו אין אם אבלועוד.
 ט ]וכן למראיהן, המים חזרו שלא ואע"פ כשר, והשלימוהו גשמים עליו ירדו ואםמראה,
 בשיבוי פסלוהו למקוה מוחל או יין נפל אם אבל פסלוהו. לא סאה מ' במקוה היואם

 יש אם ולפיכך המשנה. הדבר מגוף בהן שנתערב מפני סאה, מ' בו שיש ואע"פמראה,

 האדרתשולי
 גיון טלי 1,3 טג:מככ: ויט"פ י,י3ין,  ט?ס מתהי!לע!י?
 כוי ?:ווסיכו לי כ"לו פסיל י"י מתי::י 3ל% יביימרליכן
 ד!וט, וכיין  רסו3ר ותפירטט',ט.

 ממייכין מוס!ין סי? ג"י
 33טל יריגי,ו ה?י רי,יי ]יל%כס%י3ין,

 כ.)פי
  ר%ין סו3ר

 ולמיטח ר.הכג"ן 3כי:ת ו!"! פ.סלין. מרו3ין %פילותםוכין
 וסו3רין לויון כן סוין י?י' ס%? ו?יס.ף סין 3:טליר,3"ו
 ימטריס, מן מדו3ין  ט:י תי נוון)י ילי  פוסלין[י ?מטיכיןרר3י
 קס:,  יר"ס י3ל תס3רתו. כה3 טכיי, 3חט3"ן וכ"יל?קל. %"י י"כ  סחיס רכר"ס כיון קיתר, ?ס3ר% ותן יפסרות"ת
 טגחג:י. ?קי:ייה כ! לייט3 3(?י!"ע

 תמני נפסל %ס 5!% 3כו~, טתיטיל גייר, יתטכ: !דיןליו כטרי כולי  כי.תטוכימ דסיי3? ר3ין ונרי יפ" לרייםי[
 טיקסמ ותתורמ סוגי, יתייי3 %יך !"ע 5ה"נ, ימטטי5ס

 ס3ר ל, דר5גייי 4:י"ס ומיתע תירן, מס:? 31כסףנניגין.
 ו,ס כתין. ולי %1"כ ית"כ מתס::ן טתוכיל היווטי?יי
 ושכת וג)  3תוס"ת% וסהטתתן )ב-ן :י% ר3%"י וי1%"ט

 ססגי סה" טל כן קט? וכן 5הי:, מתטכמ רמיטללר"3"י
 ווק סר~"? כוד'ס יסרט ו:ר"ס ויסטר לייסכ.טכת3

 ונ:נומכמ, נרגיימ ותטיר ג.-35"י טתסכי ל5וקתיסר!ל 3:ו"י

 ור3:ן תכלל וכד5קטי:ן כליכ: ופליני ר3:ן י%יכי ת,כרהותזי
 דר3ין ותפהע תקט?  ולכן ל%, )תי וג?נוטכן כר3יה:ג;3רי

 גו, כת%ן ר3ין ספ"ו ותקטי כר3:ן וס3ר %רי3"י !פלינייתי
 3גת' ויוקתיי ומה:יתין טיהוסי ?יי רייהמי לתסק:י5כ!

 ט!ה? כ!! ר3:ן ס!עי ד!% ליתר 5פסי תו  כ!יסגהטגון
 לפרוס? ילן ליפלונמ יח, ל% )תי ריתי ודר3ררי3"י,
 למ4ק. .ל5 )פרוטי ו6ת5 וניסל: 3תר ?מפג?זתועיל

 פוס,ין ר.ט3.6ין ממי0 6ין ח, נהלכה  הרמב"םלשון
 5ס 6ג) סגיי, תן סמקוי )תוך  טיפלו עו 3ג") כמקיט6ח
 יינס לתקוס וירוו תמסכו למקימ תון סט5וין  מתימתררו
 ט,:"? כו יתקוס 5תפוסלין

 תה~
  ~ו6מ כר. מהיי טל

 ו)6 ?נוכוכין פוס!ין מה!? ען ו3מח!? ("! ?ימ3"סיועח
  סתויל כף ו1)6 גטריס, מיס ע)ימס )נ;קוה( טודמ?:י
 ג"ל  נ:פ1 3ריכי וי5 4?ר35"ו. וכסילתות תתוומ3חוס'
 ר3יו סי"מ וט"( טליכ, למקוה( טלי וסוסלין יכותיע"כ

 טסעלעו י!פי"ת  כגי, פוס!ין )נמ ממיי על תמיסרכטיתטיך
 "וסלין, ו%ין ס"כ ת!טריין יתסוכיס דקותו )יתר ויסלעיל

 ננ!טרף  6ין וקומו הס"ל )תר:ו 5"כ ייסל ו?ר"סיגוין

ו6ור3"
 (מן ךג, !?וי6 מ3י6ר ?,דגר (") 3"י ]ו!מרן "וסן,

 3טס מט"כ ועי' כט6,נין, ?נום,כין "וס,ין כטריס כ"6ון,כ6
 ווה!? ע) כסר,ס כ"6 163 6פ')ו 6ס ו""ג?תט3"ן[.
 פסו).?מעוכין
 כ)ימס :פ!ו ו6ה"ג סוממכו ט6י3ין ג,"ט !?סה"ק ישיא[
 6פמר ו)מר36"ד )?ר"ם ו6פי)ו ד6פסר 33"6, כסןיסג"6
 ו6מרי' קהט?, קמע? ם63ו דנק6 6!6 מ)טרפין 6יןיקדנוו
 36) גר3ייה. 6)6 מתכסרין 6ין ומסוכין 3טי!, קנו6ק:ו6
  סתיוכין כט!י תהו3יס ןכס 6חח 33ח כטריס ?כ"6 63ו6ס
 פסול טס :ק3ט כ3ר יקרמו הכל יפסר י3ל וה!טרפי,3רו3
 ,מן וכל 6ות:, ל:כמיר יגו4: ר3יימ סוס ו6ין סתקו:על
 4?קוות י"% טינ .)"ל :סלו ט%ס נזהט 'כס%י3ין ?יי :ת3טלוסלי

 ריר"ס  טכתנ:ו מ? )פי ]ג"( כטריס. ילף 5פילוטלי?ס
 רוג טיקונוו גטי 6ל5 גריר5, 3ר3יימ תלוי ד5ין וו5ימקיס, טיכיי רו3 רליכי כיון  פסול מטוכין וט' כטריי י"% מיויס מר"ס 3סי' רס"ל ?3"י לטיטת י3ל כטר, רו3 יל% מ!ריך%ין

 לטיול תהוס יין טול וי.כ ס%ס, כ"% רכיייו כיר.תקימ
 תייי  כסריס[. ר% 5,מ""כ %3ו 5פילו  לתטיכיןגקותו

 י, נפ)ו ו"ס גסקונף, שסלין תטוגין ו5ין וסנרל?ר35"ו
 ל?!טרף כסריס 1 לעור מי:י ס%ו3ין ל' )תטכו ייה"ככסריס
 דכרייי:יס וט"כ כר3ייס, לנוטוטין !כמל כ(-י ?ר6טוניס י'עס
 ו6ין כסריס !' מוד ל3טי כח3 ושימ !מסיכיס  :ח3ט!ו)6

 ?מיוכין )3טן כר6טנניס י' טס וי,טרפו כטריס כ"6מיע,!
 מט6ו3ין יקךמו ה2"כ 33"6, י63ו ד,מין טחי ד?6ני3יי?,
 רוג 6,ה": טיפ)ו מ? תמני ו!6 פיסין טס ק3עו רגיה:3ן6

  זט, סטטס וסיקי ויססר !?סחפק  ים !?ר"ס 36ןגטריס,
 3קרתי ווקי וימ כסיו3יס,  וי)ס גוונ כט!יס ס6ין(מן

 ר3טילי  6"סר 33"% גיו 3%ל 3ריי"ין, סל5 3יווסכטריס
 3ס" )מסתפק 'ט ],וכן 3ר3.,מ. ונכסריס ?כסר,סלרו3

  כסר3%"רן, ל)נזרי וס3רי תוכת ויין  סתויל וטר"י?ט%יעח
ו!"ט.
 %ס  טנתטכו ס316יס ותה!י !וג 3קותו ימסח"ק וט111

 פסי), ה!ות  )פסוח הטינ !% (מ רסיעור כיון !כו"ט,ניטרפין
 נגמריס, ה?מטג? ר3י: 4:ס טייי וכיון  ממס. 3ע6וגיןטכו6 כמי ט)יטס מ63יס !נטן 3תחי4: 63ו 6פי)ו הכו3ין 6יןוכן

 ר3ייי. יל5 לסס ס%ין מפוי תעליס ויין  לטיוגין רנזי.לי



ממהבית המים"רתורת
 . ' צני"י וציר יין למקחה ונמשכו סאה מ' מים בו אין אם אבל אותו. פוסלין שאובין מים איןשוב ! '" ע.י "( סאה מ' בו שיש דכל למראיהן, המים שיחזרו עד למקוה ונותן בכתף ממלא סאה, מ'נמקוה

 0נ"ו וה הסע 0 שמים לפי אפשר, אי במקוה וליתן בכתף מים למלא מראיהן, ושינו משקין  ושארומיחל
 :נ. 'נך. ע ומכאן למראיהן[. המים ויחזרו גשמים, שירדו עד ימתין אלא חותו, פוסליןשאובין

ק  
 0ד,. וכן אותו. המשנה הדבר מגוף בו כשנתערב ודוקא המקוה. את פוסל מראה ששנוישמענו
 "י! ; ני' י." סן חוזר שאינו שאובין בפסול ]כן[ שאין מה להכשרו, חוזר מראה )מ(שנוי שפסולשמענו

 . העית בן ידי על לוגין שלשת לתוכו שנפלו סאה ]מ'[ בו שאין למקוה הדין דהוא ומסתבראלהכשרו.

 נ.'. ע-ע ק ממנו שיצא עד להכשרו, חוזר שאינו שאיבה, ידי על שלא ואפילו טומאה, המקבלדבר
 0ו1'. "עי"( ועוד.כמלואו

 חמיםבית
 בו שיש מקוה כיצד, מראה. בשנוי שיפסלו פעמים בהכשר, למקוה שצפלין המטפיז מים : התשיעיהשער

 למראיהן, המים שיחזרו עד אלא לעולם פמול שיהא חש[ פסול, מראיו את ושנו מיחל, או ית לתוכו ונפל סאהמי
 מים אין סאה מ' בו שיש בל אלא עוד ולא  ובשר. למראיהז ויחזרו גשמים מי עליו שירדו עד ימתיןולפי'
 קרטוב אפילו חסר המקוה היה למראיהן. ה( ןמים[ שיחזרו עד ונותן בכתף סמלא ולפי' אותו, פוסליןשאובין

 שהשאבה למקוה, וימשיטם שאובין טים מביא או לתוכה גשמים מי ו( שיהו עד ממתין אלא בכתף, ימלאלא
 למקוה בשנתן אלא שסל אימ וצאמרט א 0 שימי שכתבמ. ספ מקהג של במעץ10 כשרהשהמשיכוה

 זיתים סלי כיצד פאל. איפ מראיו שנשתנו אעפ-י המשנה, הדבר מעף שם אין ואם ששנוהו, הדברמעף
 "( כן לבדה מראיהן אלא וענבים הויתים ממף כאז שאין פסלוור, לא מראיו 1ש1 למקוה שנפלווענכים
 מראיו זשמ ןשלם[0 למקוה ונפלו הסימניו, מראית וקבלו סמניז, בתוכז ס( ששרו למים הטעם וכןהדין
 פסלוהו מראה בשינוי פסלוון שלא אע-פ חסר למקוה לוגין שלשת נפלו אם חסר, למקוה נפלו פסלוהו,לא

 שנפלו ששביז סים לוגין ששלשת הו( למעלה נתבאר וכבר נקראיד צבועין דמים שאובין, '( ןמיפןמשום
 המים ואין להכשירו, חוור מראה ששנף ועוד, כמלואו ממנו שיצא עד בפשלו, הוא לעולם חסרלמקוה
 טומאה. המקבל דבר ידי על למקוה שנפלו לוגין לשלשת הדין :זכ, רראה להבשירד תחריןהשחובין

 האדרתשולי

 טתקי? 6ח פוס)ין 6ינס מד, סע" רא ס" שו"עיב[
 דפסו, וכ"כ טהש, ,טון (לו כו,, ממ)כ פן ממ,? ס,:יוכי
 סינ6 עו ע)":ס )?קוה( ין"ת ס3,6ין פים,) כש ?.?(?

 ,ר.ל36"י כהתון? סמ,6!,יף כס6)חוח דעת 36, )'":, כס"ק ?ט"( וכ"כ יעון,:.)י16
 ימסוכין ור.סמ"ג כגפט ג3בן

 6)י63 טר'ש לעח וכ"ט קדמו. ו6פי)ו פוס!ין 6ין מריגין6פי!ו
 ט?ורט[. 3כו4: יכמסכט גר3'ן פסק כ,מו ]?ר"םין36"',
 63מת ו?פרש? ס3ועוח, 3ר"ן וכן ?גרע 6'ן כן5"סי3ו:ה
 כטר 6גהי 36ן מ,טרפין, ס6ין )ע:'ן ו"ס,! ?טור ךעחפ"

 6פסר ו3ריעגו סרהק ו3טכח יפטר 1!פי"( ט!י:ן.:?קיוח
 וטר"ט טרי"ף סשח כ(? ),רף סיט "חן ע)י?ט,!כ:יך
 ע)י?ס )טקוה( סיועי) )ע:ין וווק6 כ?ורל. גי!?י:כיב?
 6פי4 טמסיכין ע) טגטריס סיר3ו נס ונעי מ5.3ד33ע?": טל6כץ,- למ)טון כחכנו ]ו,עי, ?מס,גיו. נו3!עוי מקי?כ'עין
 3"'רוס מנינו י)6 טו"ם[, נדעח ועג'י: כטר'ס, מ"סככ'ס
 דמוכמ )פון ס?כינו טחס3"ן [יגס ?ר"ס, 5,6 ט'חמיר:'

 כן טסוגר מי 6ין !ירוף )ע:ין 36) כר.ר'ס[, פמרידכ")
 גכ"כ מ!טרף, י6ין מגי6ר ונר5ג"ן ?ו"ם. מן היןג?יי6
 ו6ו"(וגסמ"ג

 6ין ס"), ככר"6 נמי טש6ן זטו"ר מגו6י
 ו:ר5? 3כייס. )פסיי וטטו"ע ?ות3"ס סדעת 5תר!?ק!
 סס. טס"ן כנ)יון ?גרי'5 טומח?י

 ו6ח"כ פסו)ין " )ת.כ? ו:ממכו גסויס ה6 גט סיםמקוה
 לל"ס דנס ד"ססר )?ק! יס 6ס )עיין ים 3כסייסטוס)מ?
 מעו)0, פיסו! סס ק3עו ו)5 3גסריס ונט!ו גיון 3,כ,מנוט
 )6 3טי"פ 1"ן ומרן זפסין. מ3ו6ר נר"ס ?3"י ,פ"6כ)
 ו6טטר כ~, כ:תער3י גסנויס ומי ס6ו3יס ךמיס ,כ זיןט3י6
 טחס3"ן נדעח כת3:ו ו4מ) 3(ט. )טממיר )יט קיסי)6

 ס6ט, כ"6 וען6 נקט ככ"ה וגס ?ר"ט, מן מון 3(ט,כקן ?ר6סו:יס 3ועח מפורס מ,ינו ז)6 וכיון גר.נ"י,כפטיסות
 6פסר טגחנ:ו טקוסיות וכ! )(כ, נוויט ירומס כף ):צןוגס

 ע) כג"י רמ( סגגר 5פטר ]וגן ג!י. 3יט )מקי 5ין)נטגס
 טגסר[. )ק מ"ס רו3 יס 6ס )קמן גס נמטכן

  )וטת כסויס 4, פנו וכ6ו 3ר.מסכמ ן, ו153 כטויס "קדמו
 ולוט0  כתקי)י0. כייו :סנמך 5פטר טרווק ו3טיטסטו"ע,

 06ר":0 טנטלו סכטריס 06 4ףז ים 4:רי3"ו?ב5י4זוה
 05 .6מ:ס סלכ0. )טמטיך תטני ו)פ"'1 3תהי6:,גנופליס
)מטכו

 כת0י~
 מיני !6 כטרי0 כ"י תפלו ט5ונין ס"ז

 נליגין, טס5ו3ין טוי טסוג'ש כיון ס5ו3ין, הי פוולכמסיר
 נטתיס. מי 3ר3יי0 רק גכטריס כמטוכין ויין קי"לו5נן
 יטטר י0 כטריס 4 וגפ4  טיוכין ט"1  כטל 4הסתפק וט5נל

 ככטרי0. 4 ע0 וי!טרפו  טיוגין י' עוול?תטיך



הבית העשיריהשעררזורתע
 העש*ריהשער

 העירוב, שיעור ובכמה שביניהם, מחיצה בשנפרצה דוקא או בנקב, או לבד, 9 ]בהשקה[ גג:: )במשקה( אותן ערבו אם הכשר להן יש אם סאה, מ, מהם באחד שאין מקואות שני אבאר סתיתע'0 917
 כשפופרת מקואות עירוב י" דיבמות פ"ק בש"להי והבשוה נא מקתצת של בשקדשנינו 5. טי,ח
 שני שבין כותל 0 שם שנינו ועוד למקומן. חוזרות אצבעות כשתי ובחללה בעב%ההנוד, י ע ""י5יתמש

 הנוד. כשפופרת אחד במקום שיהא עד מצטרף, אין לערב מצטרף, לשתי שנסדק,מקואות
 כשפופרת רחב על השום, כקליפת רום על זה לתוך זה נפרצו הדברים, חלוף אומר יהודהר'

 האדרתוצולי

 עקו16ת. ג' גגי נהע"כ פ) סומן יטכ"י וי") ס:-גו, ספיי )קנק וכו6ג ממן6 וטש ס6ט 0 כט סיס משט סס, שו"עיג[
 טגסיש ג0 גופמ)ו 6ע"פ טמעכט ימטנ' (ט זין דהנה יד[ יוק" וט זין 06 5עיין יס כף. גמעכיס וטשס )מקיההון

 ספירס טכ', גמי וג(") גר6ט גר6ג",ז וכן 3ר"0, תגו6ר רט )6 עזיין הקוט סכסר יככס)מו קנעס קננעטכסס61כ
 סכקומו 6ע"פ קסר )מקו0 3כ"6 י1633 ומתגיהין דמיוום מקוס כ3ר סש ו5חר וסמעכט, גרגייט וטוכסרוטס6וגין,
 3הון דטעער3ו נח63ר 61"כ 4:נסרף, ר6ויש טמכוכש 6ין כ"3 נמסגו 06 36) ס6ט, 6)ף ע)יט )סקוהח מ1חרס)מס
 כ, מן 33"6 פמק)מין מיירי וטל"6 %סר ]6ג) גסריס, ו5ור63 ט,גע4 ד)6 טקסרי0, טכ"6 ען 5מה נ3חם316ין
 1זייל ולהש רלרע טמסנט 7"ף ה:ל6"ס %.ו"ס 6ג) 1וורוח[, שכרפין ס6ין 16 )ר"ש זפוס)ין 6פטר טכסרי0, ע)רגו
 ס%י לף'ו  ה:5י שסר %יט 3מון, הפרו3ס ו3עי גניי,ר  3עיווי דנק5 וכ:והח: ר3יי0 .6לן 3מלו, )% ז,ו% וי3ריו,לר"6
 6%נו )6 ו)פיש כטמסכט.  )כטריס  0סיו3ימ  3תון 3סופלו לריי.ו!"פ

  ורילק זי%םבבבןשן כסרט סטממיכוט טכת6ו3ט ס6ין )6)ף ?ס)יתי 61פי)ושם,
 סש טכומ 6ין גר"0, מפולסי0 סדגרי0 סמ61מ כ,יןש)0 וט6 נית6 ד)6 (") מהה0 קכסר. מן מ6ט מ, רוג ?יט06

 כסרים מקוט רוכ היס ד6ס קמ") כ~גד0, גטריס מיסרוג כחי",0 ננסרך )עו)ס וטווסגר. גר3יכ חסלט זט6וגי67מריון
 מר. מטני 6( סכסרי0 כסלכו יוק6 )ומר ר.סתפקנולעיל כן ננפרם טיט דר,ר"ס 61פסר סירנט. כמ: )טמםיך6פטר
 כ)י, נפס,1 י6 כ416 נפמי0 וטגסריס 5מ"גדהומסע טיעו הסכון, )פי %6 פוס)ין טס6ונין י6ין ד6מרינןס6
 סכמרי0 ונח3ט)ו טס6ונין ר3ו 06 6ני טמסוכין ע0ונ%מרפין טוכ מקו0 דטיעור רו3 טמס3ון ו(טו גסריס, רו3 טלד06
 כ6י)ו טגמלי0 מיטיו 5מ"כ סנעעכט מטני )6 טפסוייסגרנכ גמס )טקן ו6ח") ס6ין. 6)ף טונושכו 6פי)ו פנס)ין6ין

 מיטו כו)ט. כטמסיכוט טוי וגע)י כיון 6)6 גחער3ו,63 61פי)ו 3נ"6 טמסגכין 163 06 ד6פייו ועייסיסחפקנו
 מעט ע"י אוסף ו6מ"כ ממנט ען מ%ט נתפומ י06גר6ט כסרי0 3מי0 נעסט מקוה זויכ כיון כגסליס, ע)מרוכין
 )נש1ט וה3ט)ו )6 והכטלי0 5מ"ק סמעגט עטגיגטליס ש 6"ג סמסהטן, י420:לה מרלט סכטר ט0 טמקוט ע)מן

 6ה,כ טוכסרו 06 ,כן מחנכ), 5יגו )ממ)ט יה"טי%עין, פ/ ס6ק י6יף טם)ימו ו6פי)ו ססו"ע י3רי 3(ט)סרס
 כסו"ע זפוגג ]ונמ: סר6סון. )גסרחחס חחהןגטמטמ(ט 3פ"6. 5פי)וור"כוהס

 כסרש וממטו כ' )יכ6 ז6פי)ו גיו), יוחר מייום )שנר"צנריך ופוס)[. טכיי מן ממםכס6י3 טסו"ס ט": ו)פי"( ל:יגט. טו6 סר"0 י)ועח ס1הערכוומ"ג טוי מנע)י 6יגו דממ)ט יכיון 3ג"ג ופוס)ין גיצלי0כי6,נ,ן ס6ו3יס מיס ""ד ד 3מהנט (ט זין נמנ6 וכן וכף,גר6ש זמי6 רגו ס)6 (נק וכן טגמרי0, פ)קיס סיגינרנ"ס סים גג מטהו0פת6 ג)מו (ט וכף, מ,םו סטיי ע נכןשם 6)6 מתכטרין 6ין וס6וגק דוק6 סיעו מולט ע) ממ,ט)עי)
 נכ"6, מ)6 ס63ו 1כגון ס6ו3ין, 3נר גסריס פנתערבו רוג י)יכ6 6ע"ג לגו 6פי4 6)6 מקוס, ר"כסל יו3דטו6
 מקוט סשור סש כיון כסו0, נקמ: טוי נמעי י6ס%סר כ,) מי)וק ד6ין סוכר זסמח3ר ק,ה מסמע ו)ג6ורטננקיט,
 זגע) 3יינ6 ג3עט"נ מוכמ סכן סו"ר %מ0, טקסרי0מן כי 16כ6 זכק סקמר, רוכ עויין 6ק 5פי4 כסריס רוג יס06

 כלם"ו  טה'ש  ?ס"ג יתפרט סייי 4 ימר סלוע"יכצימ"יו 4: ריז כהי  ות"ג ימ"ס המעגס טכ% % וכ!כגויית6. ]וייווי נטה1ט. ע) נ"ט: ככ)) הט סס יתוגמ ס06 ונחןס6ט ,סון וגקט סה0 עכן )יוגק, כסוק סיטע טעק[ר 6)6ומטטו
 ס6ין )ומר פס1), ט"סע מן רוג 06 מה1קחק וייניוט6 6נ) וטמטככ ור3ייט וין סטסמיעע  ימר יחזר?היהמ
 ויעע ע"ק ר~כסר מן ס6ט נר 6יכ6 ו6פו)ו 3טןמעכיין רוג סיסור קמים ווק6 ד6פסר )ו כסחפק וטממ3ר6פסר
 6מ"ק סיממוגו מט מכגי % נפ0י קכסרי0 דג0)נע;"ט מקוט רו3 ייריך גססיטוה וסחס3"ן טכ"י ססגיחימר מון אסרמ 06 טו"6 ע1ח 16)0 ג(ט, 14 ס4411: מ6וח 3מקוט, נשתפלכו עדיפי 1)6 כמון נתפרנו 6פעימשט
 4קינמחס[. מוזרי0 ריכערי0 6ק טס316ין כונד רנ3 ס6יןכ) כ)כי, 3רו3 סגי כמון נתסרכו ו5ס ט3"י סת" ומטכסריס,
 6י 6כי )מינ3ין טכסרי0 סיקזשו )ריך 06 )עיק, וםואכתי יס6ר 6ני סקוסיוה, ממנמח ימוכהמ טו6 טר"0 )ס"ווק6

 6חמר 61"כ מוכרח, (ט 6יןטר6שניס
 לדעי

 ר.נמשכט, 5ה"כ עסגי וו5 טגסריס 6ת  טס6ו3ין  פו4ין4ל. מקי,: רונ
 יפלו 05 הלי"ז ממירי. ר3ההי%  0כ:4וי0, סל פסיל  תלהסנר פ"ו "מן 1ר6"ם כר"ם מיטו טמסנכי0. )טמסין כקייגעי
 )6 מ"ס 6פעו  כסוי0 3יו וימ"ט 3והי% ס%וייןג"ל סיי"ע וכ"כ %על. ?פירם כו', ויהו מסויות ג' ג3יתץ



עאהבית המיםשערתורת
 מי";ה : נע' " ולערב מצטרף, ולימין, לשמאל הכותל לרוחב כלומר, זה, לצד זה מצד לשתי ]נסדקהנמ

 א" הנוד[ נשפופרתבעינן ולמטה, מלמעלה לאורך הכותל שנסדקפ"
 ע,ה ':ו:יתו :: שהכותל וכאן וכאן

 ס.י. כלומר נפרצו, אבל הנוד, כשפופרת בע" והנקב הסדק, רואה האויר ואין למעלה,שלם
 יס1". :ס": 'ע " שם, דרך מתחברים והמים  הרקיע, עדהאויר את רואה והפרצה בראשוד( הכותלשנפרץ

 למקומן[, ]חוזרות אצבעות כשתי שהואהנוד כשפופרת וברחב השום כקליפת ברוםסגי
 ק שנסדק מקואות שתי שבין כותל " תוספתא ולשון אצבעות 11 שתי המים ברחב שיהאכדי

 זה לתוך זה נפרצו הדברים, חלוףאומר יוסי ר' מצטרף, אין והשתי מצטרפין,הערב
 עוד כמתנ". דלא גמליאל בן שמעת לדרבן וליתא הפרצה, רוחב מלא טפח אומררשב"ג
 היתה כן אם אלא בה 0טבילין איןהמערה ,( ]עוקת[ )שוקת( " מקואות של בששישנינו

 האדרתשולי

 :ר6ט מיטו פסו). סס פ!ש0 ינקר6 ג'ון טמם:?, חומר.)י
 )עסות )ץ4? מיר3:ן, טו6 ס316ין פסו! כ'קו וכ!כיון

 נ(?, הפיסו)ש 3מ,מרת מע!מ:, 1)מ)ק ל-.ממיר נ(?הע,ו;יס
 ומי כמטכ?, 3יט )מ::י ק,וס פפו) כגפס) ומי )ימוונמ)ק
 זמ!1:6 וכיון כתעגט, 3?0 מט:י !6 ממיך פסו!0;סס!
 ו)"ם נףמו 4ק ס6וגין, ע"י סנפס)ו 3גם.יי0 כ?טג,?ומ?:י
 מם,ס ככמריס, ר3ו 6""כ 6ס כטו כתס;? מט:יר3ו

 עס סירו3ס מהמח וק 6)6 !ע!מס :פס!י0 6י:סיכגסויס
 !?גסר0. טגסויס מ(רו כפסי!י0 :?יכסרו וגי,ן?פסו)י0,
 ס6ט י,ש כתמי)? טממין 067 כ, ,"ט ס"ק גם"ךאבל
 ס6? כ"6 דכיי:ו גסמים מי יו3 ע!י?ס וט3י6ם6יגי0
 פסו,י0 וקדמו כיון עעמו וע"ג פס.!. 6חר )מק,סוכמסיכן
 מסכן 06 מועי) ו)6 ככטריס :פס)1 6"כ כף'ס,יגס3וח
 !0ממיר. מפורסח ר6יס ו6ין מוכרמי0, וגריו 6ין ומ"מ6חי,כ.
 1)וטח 13ט[. )?קן :טו (") ה6מרו:יס רניח:'].6מ:ס
 מ)ערפין, 6ין 3קיט 6)6 פוס!ין, 6'ן דמסיגין?ר6טו:יס
 כ0"'3ין קדמי 06 :עסי) "ס רק י?" וככ"ך, ד.:6,יכ6
 ע) )סמון 6פסר ?דמק ונסעח כה3מ ישי! 3(?. )ווןים

 טם"ן, 3:יוון 4וקן 6פטר 6"כ ?מק.!יס, ?ו5ע.:יססיטת
 יועי, )6 3קומו לפוסן !?רמ3"0 ד""י!י מוגרה ו6יןמ6מו

  קימו 06 5נ) 6?ק) יט מטוגי0 נכלומ. ;"1 מי?,?מע;ט.
 ממלעןת נ%י:ו ל%  וג4? !?ק!, 6ין סו3ו 6י ממ::6יגי0
 נפיווס. י?תיר ר,.? ויזר6כהי0,
 פוסלין קומו  ריס קיי, פסול ולעין לפיפ0 ו6פסרסהומיס, ירמ"י ו3רי וכר. תתי!? ?יסיך י0 ינ! ג?:?"? שםשו"ע
 וקעט לעי0 ג' סו6 ר.סיטור ולפי"1 כיי?0, ינ,י0ככסרי0

 מפוהט ו6ין ק!ריס סממ3ר ]וו3רי המק.?. כל פסו!ט0
 כסיסת 11?1 לפרם[. ר.רמ"6 ?יירך  לכן רקדמו, וי:י3י0

 6פטר מיטו ויר6"ט. רט"י הסח נמי וייי ויפטר?רמ3"ס,
 ברר"ם וכסף לייטרופי, המ:י ד!6 !ס:ין מייייר?רת"ן
 %יור ת!ירפין יין ומסכו סקותו  וסיוכיןויס"!חית,
 3ל0 סיס כמרי0 טישר פיי00 כיסיפו 05 ינ!כמקו?,
 וי0ו!י פסק ח?רנך'6 מוגמ !ט סץ.ק וגס"ך גכי. !ט!מסי'טהו
 ו3ורכי ק6תר. רי!ה? סכריס ר?ם"ך יפכר ת"?ו מיפסי.:מי
 מדנרי :ו6ט ז6ין כח3 דל3"י דכיון כח3 כ 6.חתסה

 6לי 0טילתוח,  כרנרי ?פיסק,ס ט6ו תוגוי ו!6כרמ3"ס
 ותיכמ ס"ט, כטרי0 ר3יית ל"? מיני ול% פסול רכו!ידס"י

 ר4? !% )רי:י דגסוגע 6"טר יכחי יול:ו ק6תי.רלפסולי

 וע" מ?:י, ל" סח0 ילכן יי6, רר3:ן כיון כ"כ,4ן,מיו
 ("). ר.גרש,36ג!יון

 ס6כ וע% ל?ר6ג"ו כחנ פי) כת6 בתשב"ץטו[
 סנמסכו, גמימת ?וין ט": כט6ו3ין, רו63 טר  כסר סי?ו:תן
 פוסלין !16 ה,ס כסריס, כ"י :טירו 5"ג 6!ן גכסריסו6ין

 גטרי0. יפי!ו ט!ייס 4?קוות 6"%  וםו3  קס%6יס,טממכיס
 יס ט%ו3יס ילף ט!ימס ויתטיך גסרי0 כ"י 0יו 06ו!פי"1
 ממקוס :פסי וי% י6יס 3ו פטגל 16 תס?והסר

 ו6"י
 סכח3 ?ך35"ו ולמיטח ועמ-. מי!י6י י!ן 6"כ %ליל?כמי
 ככיי ס,? ו:חן סיי 3ט:טל כסריס, כ"6 ו3:כ6רוג3כי"נ
 טיו3ין כ"ג טר :תן וי0 סט%ובי0, טל ?כסריססיר3ו
 רי"6 יפטר י"כ סיס. ו:חן נסעי6 ני? תם"כ עי'פסולי0,
 3יי, כחו3 ]י3ר"ס מיטוט. יל6 כפריס כ"6 ע!לימייך

 כר"6 מותרת סו3ר ה?ר"ס מיגרח 6ין 6ו!0 סיין, 6יףטו
 לעמוח כי6 6מת 3טיר נ:ממייו נורוע ס:סי! למ?לקמיכ 3ה"י ס6ריך כתס3"ן ד?י !עיין יס וכן !";נ וא?1"ל[
 3טטס ?רנ? ס:תה3ט ועיי,ם 3סמסכ?. מיטוט ט"ימקף?

 ו3כ"י סוין וי00הומרי,
  ס?חמירו !מומנ5 פסוט ססנר %ו יט 5"כ !טולס, :פסלמסכו גתסי %ס תט,כין וי"ט כסרי0

 כטריס, יכ"ן יפחתי כקל טירי ?טיי, נ:י יוה0פלי?0
 )ט"ג. גיי1ולכיורט

 :ימ6 ד!6 כמי0 טע.י 3סוף טכחכ ר.ל35"ןבודברי
 6. 36) 7ט316?, ,מיעיע? ו?יסמר6 רוג6 כמקו?סקוס דוק"

 מוח:ן מ)טופין, )מקי? כ?ןדי :פן, י6פי,ו )6, העלוי:פ!ו
 5חי כי 6לת6 כםר,  קגסך מן רו3 6ס כף ס6ו3ין ומימ"ג
 !מקין 3כ4-רי תם,כס טייי רסיו3ס ומיטומ6 וככרסרו3י
 כטריס 6הו  !)ורות 3'  תוסכין י0 וכמ? כף'כ. תלטרפינהץ

 מעט מעט :כנסיס ע"כ למקיט, תיטטי0  טיו3י0 ו6תרמיו3י0
 3תקו?, כטרי0 כ"6  ט?יו קויס ?מ10כי0 0ג6ו וננ6%)מקה-.
 ודומק ת!טיפין, יין ולר36"ר פו0!ין, ומ3"י סהפ3"ןירעת
 !מילף דיפיר :הי0 וכן 33"י, וי"ט כ"6 3:ופלי0ל6וקתי
 ים6וגיס ט163 6%1 ו6"? חעריגת 3ל6 נממכי60פי4 6!י דוקי, ליו ;חער3ו ספי' ג י3, 3חתורט כתוד'"?תנווף
 ס,יט"6 ]ו?.גרמי"ו כטרי0. יקה? רו3 כייט קיר0ט:תסכו
6)כ-

 טכמרי0 3מון ס:ה!%י0 6ת !מ3ר קטפרס תי:י  סלוי !י
 כמ"ם 6מית, )יד יתרי:ן טיי3ין ולע:ין כ3ק סיכוו י!וע0

  0גו0[. נ3י ט!מולר"י



ךקבדךן העשירי"שיתורתעב
 לעיין ויש הנוד, מכשפופרת בפחות המקואות ערוב אין אלמא הנוד, כשפופרת נקוכה י"י"י5י"

-
 מביא כיצד הקרוב, מן והרחוק התחתון, מן העלית המקואות את מטהרין י( שם שנינושהרי ס. ";י"

 פרק בריש לה מייתיצ( טהרותה", מסכת של  שמיני ובפרק ודיו. בשערה אפ'ליימשיקו ן. עכ:1: ימשכו מים, מתמלא שהוא עד תחתיו ידו ומניח אבר, של סילון או חרס, של סילון מביא ויו,",. : נלע(
 נצטרך ומ*מ להטפיח. מנת על בטופח סגי מים אבל הפד, כשפופרת בעי הנקבדשיעור:ב. פ" טן זיל יעקב ור' חבור, הף להטפיח מנת על טופח הא ומשמע לטחרח יאפדמאה 7.ק ;סנ'ט'ן לא חבור אינו טופח ומשקה והקטפרס הנצוק דע"זי" כתרא ונפרק דגיטיוק,שני נק,ק' תס וננ,טו(

שולי
 והקמפרס[ רהניצוק וסוגיא מקואות עירום]דין

 וק כו', מקואות לענין ודילמא א ט"ז גיטיןא[
 6מח 33ת כול: גיס!ח טיו סתכ6 ידיס 3נט,!חר.חי3ור
 ע)חט !6 טסניט ממ,יח ונטן ינינ3כ ייי ח!י רהן ו6ס3מיס,
 געייה !ריר 6ס נעי 61י!ס6 6מת. נגת ניט! ו!6 נטי!ט!ו
 ליך יין 13ד6י  טיויס כנ' ס:ע!י יתר מיתי,  3תריכיו
 3כ'  ניו יפילו נטין טויץ וכתיס יכיון 5חח, 33חסיסלו
 ממח6.  3מד5 )סיי: נעי ועתי 16 )עי% כמר6 טייכוחות
 לממרמ לעומיט מינור וטלמ"ט ומ!ימ הה: )סכוטור!:
 יסספק נטי!ט, )זין ו6יט תקומוח, )ענין הי3ור ו"ייחי6'ן וומי סוו; נמוי וטניו. ומסונ ~עיל יוין  ויויוקם"ו
 טופמ 06 סכ6 גהחינן )6 ו)פי"ו כמ, 3מז נטי4: נעי 6יכו6

 ט!מ6 1)ט)י תיס  ספע טי: 6פי)ו 6!6 מיגיר, כוילטטפ,מ
 ומט נטי!ס. 3יין 4:טסחפק 6טכו חי3ור, מקוס גכ,טוי
  סיסירו כ"כ טכש !6 מיס וטפע ממוס !מעפימ, עופמדגקט
 וסכימ 4:פפקז נעוסת )קט ולכן ~נע, 3כפטק כיךכייג

 וללכס מטוס ללספוה סופמ רנקס 5פסר ועויסיטפימו.
 ס'6, ירןו6 וף ויימר ומי יל?י. מסתפתשדייתירייס י יט 3הגיגכ וכ"6  4:טפיח, סופה  ו3רין 3קספרם יוו5כף
 ותט מ51 סחי*ק עיקר וכ6  טו6, כדמחט נא'קר)6ו
  ונקט יויס, גייית !וין ר5יט 6ין למקו5הז,  מי3ורומוי
 5מרמ.  סם6 טו6 וט6תחו"י
 וקטפרם ינייק ימחניחין ר"ת  סיטח טי6 'יי6 יףשם.
 6ין ותמקו6ות מיגול, טוי ,טטפימ .7טוטח ק6מו וע)טכר"י
 )מקוט גמינול יוק6 טייע מינור, כוי דקטפוס גוממיההגנ' ל"י ק6תר 6 יט ו3הגעט ו6ף וכד!עע. י7יס )נטי!חר6יס
 מינול געי מסריס כ3' 6נ) כקטפרס, גרוע מי3ור רת::יס)ס
 6פסר הו.ס3ל6 קטפרס. מכני )6 ,ל"י י"פי!ו סו3,יוחר
 תמ' פחוח כסרס מקוט 6ין דה6 5מו, 3תקוסכתקו6.ח כ' כתכונסיס ט":ע טמו3ור ש'י ))רף וגעי~ן יג~ריסי33'
 פרפו וכעינן כ, ט6ין מ: כקטפלס, גרוע מיגור !"מס6:
 כטרט 4מקה: ממו3ר סטו6 מממח טחסי ויכסר ס)ס,)מקה:
 מתסר כיילו יעמט ש:הי3ור  !ריך ויין ס6מ, ת' 3יסיס
  מיטר טמי המוגה לעטותי יק 5ל5 :תקומ, 3תקוסגחין
 כו, ל6טון סי לגיע 3טי ל"י דמנר ומט וקטפרס.6סי)ו
 עייפי, טחס ס)ס, מקוט !יכ6 דטתס 6שיס מיכור,י:וי
 6)6 ס)ס )מקוט תמוכר כ6יפ וכוי )ירל, וכופסמסוס
  !ו קו3פ יין לירו  ססוש כיון הםסכר5, ולת. תרורדס:ו5
 !כסוחו קטפרס ומטני ירו, כ6י)ו וומי 3נזקומוק3יעוח
 )תכר סמי3ור 31עי )ירו סופו כם6ין גן ס6ין מכמתי3ר,

האדרת
 רר3ון לתיתר רליכ5 מוי, תסיגי )תסט ט)כה מןמי)וק6 לגי וכ) 63סגורן. מי3ור 3עי ו)כן מ!וקיס, משמיתג'

 עע ריס לטומ5כ, ל5 קתוי ,וסוי1וס .בתסויתין ומיכו5י
כוי. ויחתזי ט"מ  מיכי, לוי 'ר5 )כמי !תכל יין למטםטון

 61סיק, 6מיח גוו י)") 63ת"יח 6)6 טו3)יס  ו6יןיותרימ  ומכמיס גתוספ' ר5תרו ותט וס3ו )וימ ו"חמפירוש
 טגתו6 טיתט י6 כן ד6י)מ)6 הוי, סמיכח6 נרי,ח6ו)6ו

 כחכנויס, טלכי כן  וים ועץ מ)טנ"ט. גממחכמגעה
 )ס5ול  )ריך טוי דר13ן ",יכ6 ל6ו)ו יר"י, 6)י63סיני6 סחס כגיטין וכ6ן ר"י, נ37רי 6מור6יס ו:חנ, נס6ווגחגיגט
 )6 .חט י6פסר כח3מ ]41צי) מסוס. קישת גסש%י)1
 ר5סון סל וגליו 3ווגעיס חכתום דגמ"ו תמ ו,פי"1סכיה[.
 י% 5,מקז, 4:ו'גור ס3ירי דלי ממוס )6ו טמ5, וססגיכו'
 כו יפ" 5יי חי3וה וסוי למטיימ עופמ  סיעור  4:ודלית

  טסיס. כקליפח כו' ,ט ת"ויו ותחניתין מטוס, כקליפתסימי
 6)יכ6 ר.סוס ק)יפת דלירכי טקתהה 3י ופרט ופ"ט מסמ:וכן

 פירס וכן מינור, טוי )טטפימ גטופמ 6פיי !ו"י 5נ!ור3נן,
 6ן6 פ)יגי, )6 ר3גן 67פי,ו ו6פסר לער.רוח. ספ"מטר"ס
 6נן הסרוח, ננמוים חי3ור מוי )ירי וסופו 1:4 סניר16!6
 סעירסו וי.רי3"ס רכגו סגרח יזטו יטטפימ, נעוסחמזוו

 סיעור6, מל6 טוי הסוס וק!י"ח ):טפנמ טופמדסיעור
 מי ת)6נו !6 כן61ס

 סנת"
 ט)יגי וע"כ 3,ט, ":ווט 6ף

 כטיי6, 6מרט לסו6 טי6, ור"י יק6תר ות6י 6היח,ננוי
 כלגיס. יט)כס 6פסרו!פי"ו
 מי3ור, קטפרס 6ותריס 6ין וגטומ6ט מגו6ר ולר"תב[
 וכן סטקג )וץ )טיק ויט )נ~מ6ס, חעי 6ינו קהנידט6
 )ו"ח ו6מגס מינור. מוי 1)6 קחגי טופח וק וכ6חיכור, ומוי מנ61ר טות6ט ו)ענין מיכור. טוי 4:עפימ טופמ 6סי)"ע
 ימחויחין נ3רים6 4:סקט,  מקה"וח מי3ור גין סההל מ!6גו)6

 מכקיס ע)6 3מק, ומכמיס שוסע ף וה,קו לסטוותיספ"מ
 ושכמ מו3ור, קעפרס 6י ונמ"ו טר"ס וחינע מ,טר, טוי6י

 ונה"ו 6סיק, גוד מוי וכחם לותר ייט ילי ס5גי.דמסקט
 תיס לוי ויילו תמומ יטיס !פי"י י3ל ור"י. ר"מנתתלוקת
 ימקוה שרסין מי 3תלום, הטת5ו  סיוכיסי ס5י1ס5לי
 טעמ6יס טמיס ולני וכסימ, ימית גוו יוי כתקוטרפ3י
 ה~טרפין עת6יס ימיס וגמ)6 תעטרין, ו6ין 5סיק גווכוי

 3כ'יז. 1)"פ)סיעור,
 לציל יריי פיהי למטקם ררמיי ט5ו3ין ייריולעביך
 דפ"ו מ5 וק לתמתוגיס, מן  כליוגימ ויעמרו ג' מטנ:פ"ג



עגוקבנית המיםשערתורת
 הי-" סינ" ט" של בששי שאמרו כשערה ומשיקן בטהרות, שאמרו להטפיח מנת על דטופחלומר

 בח :.: ;' שיעור כלם הכותל, בנסדק שם נמי שאמרו השום ]וקליפת[ )ובקליפת( בסילון,מקואות
 ס," הםאחד

 ע.ס. נ-" דרך או פרצה דרך מתערבים שהמים מקום דכל כתב י,( ז"ל שמשון ורבינו
 צפין כשהמים אבל לשפופרת, בין  השום לקליפת בין והנקב, הפרצה כשעור מים בעינקב,

 מנת על בטופח סגי האויר פני על לזה זה נושקין כשהן נמי אי הפרצה, מןמלמעלה
 לכשר, ומשיקו שאוב בשלם אלא בחסר לאו ההוא בסילון, שאמרו ובשערהלהטפיח.

 האדרתשולי
 גר"מ ו6,ל כחמחון, מן כט,יון טמריט 6ת מטטרין מ'מטגט
  קטפוס מינור ותמיי ו!מרוו יתהז, גור  היתרייןרס3ר
 כקטפרם כמ וין געיקר ור"מ ו"י ט)מ!קו נלינו ון36ס316,
 כפ"ו כח3 סכר"ס 61ע"פ פ)וגתייר.ו. )6פוסי געיגןו!6

 גחית )6 עזיין כפ"ג מק--ו 3ו טקי)ו )כן דר3וןזס6וגין
 מכגי יקטפרס וע"כ ספק, כ)טון כתכ ד3פ"1 וג30(כ,

 מיגייהו. ממיר6 יר.מקט 6פסר מקו0 ומכ)3ס6ונין,
 דמש6וח פ": סוף ט)) ו3יח סמ6י 3ית ופ!יגי והאג[

 פלמ6 ולכו!י  לקור, סופו  וטח0 6שינ גסמיס, סןכמרו)יח
 ו5ע"נ פ)יגי. מיו"ו, פסול טסה" (ומין ונפסול !")מי3ור,
 פסול עחל, יסץגל יתקו0 05 מקו0 תכל חי3ור,קיפרס
 מקו0 תכי מקויות, נ' ת!רף  ר,יתל ויע"ג זוה!ין.מטו0
 וטקספרס 6עיע גותתי"ח ו3ג' ס,וח!יס, נחוך סץ3!ין6ין

 יטי6  6סור סלמ:  טחררלית גחוך לט3ול נ6 06מה3ר,
 וזה(לי0 סתקוס,  לס"צור משרפח י6ין גס חר6ט(ומ)ה.
 סוף נחוספת5 מט6ר וכן ת)טופיס, ו5ין כס פסו!י0תי0
 נמגרח לר"י, לניץס מ!טרף ר,טין סל  ונרגליו ומט%יטדן. סיהי מ!סרף ר% ותוכה ס6ט, מ' סל פוגל דטמופ":
 ס" טרי3"ט וכמי'ט למקח? סהוזרין כיון זומלי, זיריין
 יט טך ומטו0 כתקוט, "סלי מעיין רגזי!ה דומיי דוקול"3,
 3נתרימקוס

 מתטין ר6טון טל 3ה6טו רתט3ילין לותר
 5ג"ס. 3זי ופליי וליכ5 ית!יס, הטי3 ול6 וט"כ1ליגוריוח,
 5ט3וק, 3ת!3 סה, ט3ריטו דמנמס וייירי להיתרו!יכ5

 ויסיק 6ה"ח עו 3זי תכטיונן לר"ןוטי
 תוי

 ליר, סוסו
 !ירד, וסופס 1"ל ר"י יפף נעס ק5י. !ירו כמזהליןוע"כ
 נמקו0 עקספרם ומנויר  מי3י[. ס%"ט טוי ל%ד43ס
 וכ"מ שמו, נקטפרס 6פי)ו טוי)ש (הילס פסולוליכ5
 (מי% פסו) י)יכ6 יניס 1,עוור, נדה? 6 י"6 מגעסנתוס'
 טמקוט מטפח טנ6יס נמ0 ו!פי", ע!ש. 3קטפרס )ר"יטונ)יס
  ,וח)יס. וטס כטס עו3)יס 6ין פ!מ6 )כי,י טמון נק)מקוכ
 טמהר!"ח טיע כיון לירר, סופו טוי ל5 ההרולית )ריסועוו
  מקו6וח ככ' ה?וי !תרהקי0,  1?עכת 5לי תיה(ר נמקו0ני5יח
  חי13ה קיפרס רייןהסמת
 ו6פי!ג מוכמ ומכמיס ל"י סגח4ץ )טט"ש ובטופחד[

 גר6ס וטסגר6 ל?טפימ. כופח 4נון מטגי % !ירו3סוש
 טקטפרס, מיג1ר )שין רק 6)6 מי4: וט 6ין )ירויגצ"ו
 מיגור 6"י,ו מר.ני )ירי ט6' וסוף טמ)וקיס מקומותדג'
 3ספמ כן ט6ין תכ 6מי, ,העת יסופס כיון כקעירס,גרופ

 ר% סולר,מ דשכתש ממיס,  יטיכור טו6 וטגיוון4:טפק(,
 גוגפיס מפוייס 3, סיטיו געין מיס מסונ ול5 הי3ור,טוי

 סוף )ירל, טסופו מט סעעי, ס3ר6 ג0 6ין 3,ט, ,טוווסקיס
 ט,ט. )עת מיס גלין 6ינ0 כווףכ)

 טמועין וטייוו מינור, כוי )ר.טפימ זטופח ז)ר"י גר6טותו
 לפניגו, מי0  ספע כ6י!ו וויוס מיכ,ר !עטוח ג6!ו מי0טשור
 לירר, טסופ0 3מקי0 רק ילי נן ר"י דסנר מלעו ולי6ע"ג
 קטפרס דלר"ת 63ס3ורן, 5פילו הי3יר דיוי 6מח מקו0מכג'
 וראי)וק מת:יחין וט6 ו"ח !סשח מוכוח חט 13ט[.פ,יג ]וכו"י תיגיי. עויף !י 35! כ6טנוון, חטיג יירוססופו

 גכ' 6סי!ו )ר"י ד146? ק6י, )ירד סופס כ6יןה:קטפרס
 6ותרי0 ריין !הטל?, ימסרמ  ססתקיט 16 מי3ור, טוימסרוח
 תי3ור, כוי ל6 וטופת וחגי יוטיק,גור

 ו33רייתי
 מפרם

 ומוכח ק6י, גווג6 3מו6 ושיכ "יגור, סוי !כטפשועופמ
 ע"3 ע"( 3ל"ן ]וטיין מיניי. טוי )ירד סופן כ6יןו6פי!ו

  ספע 6פי)ו נמירון ו5י)ו נ6טנ,רן ק6י וע"ב טרמג"ן[ גסס3
 טיטש לריך סגק3 ורק תקו6הז תעירו3 יקוטיילייטנ ר"י טוכרח זט ומסט0  קספיס, ריוי "י3ור יוי 4שתי0

 לם)ויי נהית ולי !ר.טפקז, כעופמ רי תי0 36ל כנורכספופרח
 "י)וק ו6ין ומיק טסגר6 ימן ותתתגיחין מטו0 כר"י,כת"
 !ירד. סופו ו6ין !ירד סופו גין סטופמ מי3ור3וין
 3קילוי, טו5 סטליון  כסכל זוק6 6עו )נרד זסו"ונראה
 סירת. ניי הץעיל לירר, וסופן 3גומות גתוגי0 6פלו5!י
 יווע י 3ו3וי וק 11 ס3רי ת!יגו ט4י ו6ט"פ לירו,סוסו
 סיוס  עוף ממסוי, כנגו כקלוה כל  וטתם כר, וצ!יו3סי
 5פי!ו גוחגת יס3הי תקוס תכל סקעפהס, טוי טתי0סעייו
 סופמ ויין ניון י!י כחמתו0:, כעו טל6 3!ו )כץ"יעליגט
 תר"ן ליט יט ר6יס וק!ת גרוע. היגור ממני !הע4?,לר,ט6ר
 טירוו וגעי פטוט זי מיכו טס. טיין קטקטני0 גני נ ט"יס,ן
  לירו, סוש ס!מו טקט"רס סיט5 מספיק ול6 סתי0,כל

 גריס עור בגומין. לוה(  סופן נם5ין גכמתעח ג'ויל5וקתי
 סופו 06 36ל טחמתו0?, 3גות6 כטגט6י רוק5 לירווגזופו
 3ירייר. מעלהו ס6ין !ירז, סופו ~קר6 6ין ח?!6כ מסס)ירז
 3מקוי. טתי0 רנטירי0  כו' ר6טון ט) רג)יו כיו עדעמהוו,

 3תייז, טוכלע 5יך טקיס ס3וטוח טתררכי ט3"ייו3י6גיט
 סופו 6ין רטס ויט"ג מי3ור. וקטפוס כריי וקיי"לותירן
  הסריס. תרן%ת 3' כוי  וס0 כ!6ס,  ס~והי סיפי רמ6לירק
 חי3ור 3ין מילתן ד5ין טר"י, כסיטח מפרס וטר6גי'ו~ר6ס

 והסר. לתל6 הסרותג'
 סגור כטפ.ופרח 3סען וגק3 ו5ר"ת טגלוק, בתוד"הט(
  כיון ר'"ח וס3רת וטטרות. פ"ת סוף 3ל"ס 43? וטייןכר,

 ,שק 61"י)1 יחורס 3כי מי3ור ייטור ג:וי !כ:ספ,ההעופמ
 3סקצור )מ)ק יין כוי, ר6סון ט) נרג!יו כרמ)יגותקו6הה,
 פיר31 3ין מי~ט ופק6 6ין ו)ר"ח כותן. כסיפסיק ג0טמיס
 כ) )תע% כטנערגו 6)6 פיר1כ, דרך עירו3 וגין גק3,זרן
  טסוס, ק!יפח גרו0 די ו)כן טוקג, !6ויר מ)טרף טפי!ס6ויר



רובנית העשיריהשערתורתער
 את המוכר בפרק כדאיתא דרבנן, דשאובה משום בכשערה סגי ךהתם נ ש, נ"ניח

 רבינו הקשה לשונו, וזה טהרות של שמיניש( בפרק ז"ל שמשון רבינן שכתב מה כדת :י0(מוששע~ח והריני הביתק"
 תנן, נא( מקואות של ששי ובפרק חבור, להטפיח מנת על דטופח משמע דהכא ז""ל כ( ,זם .עקנ ינ1, : נע'כ(

 חוזרות אצבעות כשתי הנוד כשפופרת מקואות עירוב דיבמותננ(, ק בפ לה ת ימ י. ןג
 מנת על בטופח סגי מים אבל הנוד, כשפופרת בעי דנקב לתרץ רת"ם ודחק למקומד ". ס,,בנ(

 אבל במקוה, והתם בהשקה דמשנתנו לדחוק, רת"ם צריך היה לא משנתנו ומכחלהטפיח,
 ר' מודה כרחין דעל כן, לתרץ צריך חבור, הוי נמי מקוה לענין ]דאמר[ יהודה ר'משום
 דוכתי. בכמה דמקואות ששי בפ' כדמוכח כשפופרת בשעוראיהודה

 האררתשויי

 גק3 )ויך ס~יו, יח סהתס וככוחל גקכ  ורך כעירו63כ)
  לתוך זי 3)פרן 6תיי כן ו6ס ר.קטו ותוס' כיור.כספופרת

 3סיעור 4קיח וע"ג ספופרת, גריח3 חסימ  סססר5י 3עיגןז?
 לסטפעז, טחשה מספיק סמיס 31טיעור ק5מר, לגקנכיני
 ינקנ, !ט"עור לי!סרף טלמט4? סיויר כ! יועיל ל%וימ%י
 כרומכ ו,ויך ,ותו )ריך וע"כ טמו6. כל 3רמנ יפילווק?:י
 סייה: 3כי סגור טפופרת 3גק3 גס גן יס סמיס,  טיעורכס3י)
 3טסרוח מר"ט 36) טיון. 3!ריך תוס' גטירו וכין מיס.ת!י
 גנק3 ינור טפופרת סיכור ו6ין ("ל ססירימ.וכווגתו3טיעור 6לי 3מיס, מיירי ל6  כנוו, ט"ופרת וההב  ו!ריך ומ?כת3

 כס, ויגיס יחרי י% רינן, חו מכוחל ט! פו!י וטיטירס3כיתל,

 טייכן רמיי היניריס, לסיטור תסליס מעו!ס ו%ףר מטוסי!י
 ספמ טיטור ו%מגס מוי, כו3ריס  רגי6ור %!י ל1מ,1:

 ו%פילו ל%חו, ממיס מינור לעטית 3כוי מספיקלכטסה(
 וכסיט (ס. %ת זי ויטקו מתיס סעיעו ךמעיקר תס:.,3רותנ
 כ6ן ו6ין גגוגיס, סס כ6ילו ומי גלגו טיפמ מטק:גיני:ס
 יפיר מטי3 לטפומ גכרי 3יס כטיט י3ל ?תקוי, )גיטתכלל
 3י  3ין טתפריר ממפסיק כוחל סיט כיון 6.!ס ל(?, 4?מ3וו

 3מקותוח סגמלייס מי ומון מתינור 3עיקר תגרססמקו"ות,
 לגגיעת )וסף 3טיגן ולכן 3יגייס. תפריר מכותלגפרויס,
 כיילו תסו3 סיסי 3כוחל פר!מ סיי, ,13י, זייתיס

 מסיגי למטמ ומלכי ממי3וי, 4רט כמפסיק "?% ל% 1%1סרון, ו?וי
 יוטל י!י יממי!י כ! כת3ס! חטי3 מניו כטפיפרתרנק3

 כטופח טיוי לויגו ממיס תיגיר רין חול וטע%פסיק,
 גו.ול, גקב 3טי סכותל 3תוך סחי טייקנ  1מ יכ)!יטפית,
 טס כ6ין למחט3 גרו% פירימ !ריך %ין לתכלי יפרןי3ל
 למטפע(. 3טופמ רי מיס ינל 6!3כ", נ' טל 3רותב וויגותל,
 סחמי !ריך יפר!י, ורר רק תחער3יס סמיס ס%יןודוקא
גפר"

 ומן טיון ר.סוס, קיפח רוס על 3,6עות נ' ומ3ס
 סיעור גם ו,ייך 3יןה?ס, כית) ימפרין  סגית) גטה,סס!ררינ,
 כות, ע"נ )פין 3מ,ס 36) כפרון, יכוח, 6ח )תס31יר)מ
 מפסיק,ח, ממי),ת )יכ6 כ,דויס ,מן סה: קרקע ג3י ע,16
 ק)י"ת 16 )ר"י )מטפומ עפמ ומהוי 3מיס, סיעור לק גע')6

 ממיו ק)ת מוכח וכן מסמו. 3רימ3 6פי)ו )מכמיס,ססוס
 רות3 ייעור קת)י ל% נימר, וסחת% כר ריסון  סלרג)יו
 וקוגוקוס מ3ריית6 גמכרט וכן לסטפהת. סטופחיס!תיס
 וכן 6!3טוח. 3'  רו"נ נטי י6 למע% ר3פיו כד"טסס3י%

 ויריך למע4:  3!פין קתגי סקחוח, 33' ופרס ופ"סממסגי
 %!3טית, 3י 3סיכור הות3 ויריך נזכר ולי סטוס,כקלשת
 וסחס יע"כ למכלו:. גפר!ו ג3י ומקוי4ם פ"ז סוףכוקמי

 )וקסנקוח מחעיח ו6ין ס3יגימן 3פר,כ ו)6 כטקחוח, ע)ג)פין
 רין טסו6 טנוו, ;סופרת רומנ ג4: נ%תו לי  כ)וויסק

 ספר!ס.3סיעהו
 טהמיס )ריך  )עו)ס 3כוחל ו3נק3 סירון עוו תף טסובר"ש
 ע) 6)3עוח 3' רות3 3עי )מע)ט 31נפרן סוקכ כסיעוריכיו
 י3מקוס והטעס ג,מ. מווכ ר"י ו6פי)ו כטוס, כק)יפחגוכמ
 16 ככוח) ע"ג 3,פין ו:ח)קו טפי, מי3ור 3עי מפהיקוכות)
 גק,יפח געי ו)רכ:ן ,מטפש, 3טופמ סני ד)ר"י טוה,נקרקע
 מגי6 וכן חירו61. כס6י )י:קוט יכו) ו"ח יגס ומסמעכסוס,
 כר"טון, כחי' )טק, 6ין )וי:6 ו)כן ר"ח, מטוס ומ חי'ממרוכי
 פסק ור"ת )ייי מכיחל פ:י טל יו  טומ קרקע )ע:יןמימי
 ל?טפ,מ. 3טופמ וויכר"י
 עין %;קמ, מינור גין !מלק ט3תוס' יר"י ושיטתון

 ו)כלי מטקמ, למין וסגלוק ותתגיחין לתקו%וח,מינור

 3מקויות. %!6 פליג לן ור"י העור, וקססרס גלוק ייןטלמי
 מסויח. לנ' ומסר י!ס תקויות 3י נין 4לק !ריך ייןולפי',ז
 ו:!יו וסיו נתטמ: ומכמיס ר"י נמ!קו י:טפ,ה טופמו3כגין
  יפופרח עו3י )ריך  ו?גותל 3תוך ד3גק3 מורמ נמי ור"יכו'.
 גוופמ 3סי רלר"י !מעלס 3)פר!ו יגמ"ו מיס, מל%מנוו

 וונפרן טקתה( ר3' ומתניתין ייוס, קליפח ומכתיס4:טפה(
 מטקמ לטגין מסחפק 3גייין יסט,ס כמגמיס, זס לתוךזס
 6"י4 יויס ו3נטו)ת )ר"י.  ו6פילו מי3ור לטטיי" טופמ%י

 4:ספימ וכופמ ס3ר ל% ר"י ר6פלו מר"י כתן וכוולה3נן.
 כממ"  6היח, 3נוו וק %%מינור

 3מקוס 6" וג)יו, וייו
 סטוס, קליפת ו3כי "י3וי, יה? ול% מווס ר"י 6פילוסור.
 ור"י. ילי%3 גמי ק%י מתסגיותוכל

 ולס3רי
  3ייייף מי3ור 11

 7ט6 63ס3ורן, כומ ממיגור טו3 יוחר חיגור מו6  6ייתגוו
 6מית ו3גוד חי3ור, מוי )6 מטומ גמקוס )מטפימטופמ
 גו סיס 5ע"פ גרוע נוררון דכ6 עיון ,ליך ווס מיכור.מוי
 6מית ,נוו סגרת מי3ור דקטפרס ד3מקוס ו6פסר 6מיח.גון

 ק6מו )6 מו"י וגס :ר6כ 36) ~עויפי. מסי:י )מטממר.)כמ
 6פי)ו מכני 67ו )ירל )ס1פו כוו:תו 1)6 6"יח, גו7סחס
 6)6 )ירד סופו מע)ח ו5ין )עי) ~חג6ר ],ו)ר"ח ק)וט.חי3ור
 ו:יט3וין[.:דין
 4הין ין"כ גר.יקמ,  ל?טפיח טופמ וייעיל ומגמ' גס"ווהנה
  לירר, 3סופו יפילו הו3ור מוי ל% קספרס די?י קיי, סטומסטה

 יסופו מטקין, מלי מקל וססרוח רספ"" 3ריסיכונווכמ
 !ותר ]וווהק חי3ור. קטפרס 6ין כן פי ט! ויף סוי,לירו
 ו5פלו  3יס3וק[ סס וממים גווון יי ינוקל ו3ריטרהיירי



עההבית המיםשערתורה
 ן' "1י" כנ( והלא להטפיח מנת[ ]על בטופח סגי היכי כשפופרת, עגול בנקב רת"ם לפי' תאמרואם
 י. " " ' גי( כשפופרת בעי' המים ורחב כשפופרת, המים ברחב אין חציו שיתמלא ועד הוא, עגולהנקב
 דקתני שנסדק מקואות[ שני שבין כותל ]גבי מקואותכנ( של ששי בפרק כדתנןהנוד,
 נפרץ וגבי ]הנוד[, כשפופרת אחד במקום שיהא עד מצטרף אינו לערב מצטרפיןלשתי
 רחב על השום כקליפת רום על קתני האויר את רואה שהפרצה מלמעלה כגון זה, לתוךזה

 סליג ובתוספתאיי( הפרצה. בשיעור אלא במים אירי לא נמי דהתם וי"לכשפופרת,
 חיבור להטפיח טופח דאמר יהודה ר' דהא ותדע הפרנה. רחב מלא טפח ואומררשב"ג

 האררתשולי
 מננור. ו5י:ו )?טפימ גט,פמ הו5 כ"ס כן 6ס מיס,3ספע
 הסק? יה6 קסי ו(כ קפ:יט. ג6ס3ורן מיגור !עניןוע,כ
 גמקו",ח ו5ס וקטפ,יס, :.!יק 3הי מכ:י ך,5 ממקו6,חממירי
 הו5 סנר5 5י(ר. כ"ט3ורן, !הטפ,ח טופמ מועי) 5יןהקן

 ?:י!.ק. י"ה גכוף החוס' קיסימ כוו:ח מ? 'ועין.זכהטקה
 הר"י 3סס חיר,ו 3 כ"6 3מ:יגה 35! גק!טיה. :ם5רווג:יטין
 ח)י6 3ס3ר6 ו,6 !ה גמירי ה,:ח5 והטק? וטהרהדטומ5ה
 מיגור, :י!וק 5ין ממקו5ות ימיר5 דכט,? מם,ס 1)5מי)ח5,
 יהס"ן )הלז ו5י, חי3וי. כהס ,?י' ךעופמ 5"טר כןומס,ס
 5ין נמי מקו"ות ד!נכי וסי"ן כ.-נ:ן וה:י)יק ומת:יחיןסנר

 7?סק? )מ',ף 5יכ6 מר"י מקיס מכ) ד?5 מיכור,קטפרס
 יועי:ן מיה, גמקו6וח, נס נוממיויס ןמכנויס ו6ע"גממיר6,
 ממיר5. והטש: יון5 וףמי:ט
 5מ5י 3פילוק5 כן י6ס 7הר"י 5תי' הקסה 5!מ:ןדהר,

 דכהסקה ורו,? נ,ק'5,ח, ו:ע:ין כי5 ר"י ווי!מ6ק5מרי:ן
 קיל והסקה כמקטן מן ?פ,כל ס3ר6 41: מיכהו, ה:י,)5
 !מימר י6יכ6 גמקוס !הסק? וס"ה 5)מ:ן ר.רף ות"טפי.
 יתני 7מ5י ("ן וגוו:חו ע"כ. יה,ד" ,ל' מי3ור הוי 5חימנו7
 וקגעי, 3מקו5ות, 3ין גכסק? 3ין 6מיח 3נו7 לק מי13לוהוי
 סייד )5 יייס 7ג:עי!ח כסוה, גסטח 5פי)ו יייס 3נטי,חהס"ס
 וה" תמוה, ח" 5כ) ""יח.גוי

 5פי)ו קטפרס 57ס כ"כ !עי)
 !יון 5פטל 5יך כן 5ס גהטרן:, מיגור הוה )6 מיס3ט"ע
 יכותחו )ומר ו)רין 6מית, ננוי )טטפימ טופ" 3י?טיועי)
 )מע,ה 5ם3ורן נסיס ו3ויס5 מסקין ת!5 ומקן )1רד,כסופו
 כהסקה 5פי)ו קטפרס מה:י ו,פי"( ק6י. )ירד סופוו5ין
 מט:י )5 דגהטקה ,ייט3 רנה 7ר(ף,י חמוה ]חה )יר7,כסופו
 טקוטיה )יה 5יכפח )6 דטל"י 5פטר מיהו קטפרס[.כ%

 ויועי) %וס ,רין ו6ין הס, הפוכוח יסגרות ר.ר"5, טןהסניה
 3טטקה. 5פי)ו 5סק 3נוי %קפנמטופמ

 גסמ,ס, טן 3"ר7!ית ה,, וניח טמ5י גיח יימ!קו ומהז[
 !כו,י קטפרס נווין 35ן פ!יני, ו3(ומ,ין ר.ל"' )פי' )ימל)ריך
 מג' גריעי ד)6 ,ילד, ס,פס 5ין ו6פי!ו מי3יל, הויע!מ5
 ט!! ו3יח !מע)ה, !ט3ו! כמג6 ו:ח!קו 5פסר ו,ר"ימסריס.
 פ)יגי ע"כ )ר"מ 35) 6סיק, נוד 5מרי:ן ו)6 )?וסניר5
 57ין סגירי ע)מ6 דכו)י )"יקמי ר,ה טס והר"ט (ומן.3פסו)
 3קטפרס. ו:מ!קו כ!ן, מן 6סגורן כטים ופ)יגי כ(1מ,ין,טו3)יס
 )ומר, ויט יהון5. ר' ון" מ5,ר רי )5 ה,י כן י5ס עיוןו,ליך

 הי6, ר"י ומח:ית,ן 5סיק, גוד ומטוס פ,יגי )מע!הדג!ט3ו)
 נכ,יס, ,גודר סיפ6 קח:י יה6 ר"י מח:יחין שנ%7יש
 טומ5ה. המק3ן 3דנר ה(מי!ה דס,חמ,ס יוד6 ף כסנותו(?ו

 מ!טופי (ומ)יס ו5ין !ה, כ3יו6 כ!! דגיח )ימו יםועיך
 ג, 3ין מי3ור )עס,ת רק ומ?:י כגומ6, מע?ריס ו"ין)ם,עיר

 כר6סו דמטגו)ין ומה ג,ה, (? )וטקיס ג5י)ו יומי6ס3.רן
 כיון (המ,ין כוי ד)6 ר!"3 סי' כריכ"ם כמ"ם ה.5 י5סוןסן

 מסגרח 6ן6 ר"י מט?רי !" זע"כ נר6? וע,י ,:קו?.טמ,(ויס
 כיורויס ממימיס .ווק" מס':י, )מס? כ)כה סה"" 6מ,חנוו
 גי!י ה,6ה ,רון טטיס ?ס 5ס 6גן הנומ6, )חוךג6יס
 מי3ור. הה? 7ן5 מיווע!מ6

 3היו 5ר"י פ)יג' דחכמיס מוכרמ 6ין :מ' הי"' י!סיינראה
 %ו ס3הו6 ון6 6ן" 6מ.ח, גו7 גוין כוי ר5טין סןרנ)יו
 מינור. קטפרס 1:4 סגיר6 מיס נמסע "נ! )?טפימ,טופח
 וכן 3גמר5. הו(כוו ו,6 :י:טו, 6מריס יח,ספח6ומכמיס
 כעוניה 3ד"ה 3 כ"6 הגיגה הוס' מכחגו ממה ק!ח:ר5?
 גיד ו5מר הי5 ור"י תקו6וח :ע:ין כגיטין מוקמי:ן וכיון")
 )הטפימ מ:ח ט! טופמ %ו ד!יח כרג:ן )6וקמי מ)י ,65מיח
 3נוו פ)יגי ו5ס כו', סוה גקרקע יכ"ם 6מיח 3נ,ן5פי!ו
 גענין ,הט"ימ גט,פ" פ)יני דמכמיס !?חום' מנייןממיח
 4:עפימ, 5טופמ פ)עי ומכמיס דמה ו6ע"פ ,חיח.גוו
 קליפת הק6 להו  וס3יר6 סקח,ח, ומג' )וה (? מ:טה!ומ1כמ
 וצליו מדין ד6ילו  תלטונס :ר6י חוס' ריית מ"מיטוס,
 ולעיל  כייג(. תוכרח זי ]ו6ין כו'. למילף יפסר ריסוןטל
 6 י"יסס

 3חור"י
 יט 6כתי ותיסו וז"ל כח3ו גסיפו גיגזור

 הר"י כופי' מקויות לטנין חי3ור סוי דקטפרסללקטות
 נקטפרס פליני  "כמיס ויס נקיט, טכי ריי"י ומטמעוכו'.
 הי"י רלפ" דקוסקם 6פסר ת"וו תקונ התוס' "וסיח6ין
 י:ווט. יר' פליגי הלל ו3יחקטי
 גור כוי 1י:ורות מתט'ן ליכ3ע מסו 6 ש  תגיגהתן
 !יית יכ5 טיון  ו)ריך כו: לי: לית יסיק גוו ליי 6ית6תית
 לירד, סופו כן 6ס 6)ם  תיטרפות 5ין מסרוח מקו5ותל
 גותמיות מג' רפסיט תט וכן לירו. סוש סנרת מיניייך !מעלי י3ל לירו, ימיס וסוף טיליס נמקוט 3סלת6 כןויס
 תכל יסיק, 11ד 6מרען 41, סס מלייו "ם ויפילו עיון,)ריך
 להר"י 11 קוסיס קמט וכן וימרי'.  6פסו !ירו 3סופותקומ
 ןהטפית כופה נוקוס 3כל ליה לית ור"י טס:י 3הייוןוס3ר
 כן ויס 6הית, גוד תטיס כו' י6סון טל גרנליו ורקמי3ור,
 ס3ר6 6ע דיר"ח )ומר ויט 6סיק. ננוז הט"ס מסתפק"יך
 נמקה? ו6ם טלס, למקוה כתיכור וטהי י!6 לירררסופו
 לירר וסופס מסריס גב' גס יסיק נוו יומריס 5יןסלס
 ו5פטר גוממיוח. מג' קפסיט וספיר  6סק, גוו ימרעןל6

 6מית גנז סנרח 5ס הגנר דט5!ח סנר5, גורד,טס3יר



יקבנ'ת העשיריהשערתורתעו
%כת(  לא השום וקליפת דכשפופרת אשיעורא ואלו חדברים, חלוף ואמר וערב אשתי התם פליג נ. %ה 

 תניא ועוד הפרצה. בשיעור אלא כלל, המים בשיעור התם איירי דלא ש"מ )אלא(פליג,
 שהה4 נל צר שפיו אע"פ למקוה, והשיקו מים, מלש שהוא קומקום פ", דמקואותבתוספתא
 טפי דמקלינן כלומר ]הנוד[, כשפופרת בפיו שיהא עד צדו, על הטהו טהורין, שבתוכוכלים
 ברחב חיישינן לא למעלה[ ]בפיו נמפיו( אלמא דכותל, בפרצה כמו האויר את רואהבשפיו

 מתמיר יהודה דר ברישא התם מצינו ]ד[אדרבא שוני, דכלי משום לומר ואיןכשפופרת,

 האדרתשויי
 כן ו6ס 06ח, כמגךכ נעטו 6"יח %י נממחכסמחחנריס ומיי 6מי, כני,וס טנסרייס מקומוה ג' הוי  לייל'ושטר.
 6תי. גוף %עו הוי ככ, ור.6 ,ט, מעעס )מע)ט גסטוג)יס

 %03ךס טניסס סוי ג6י)ו עוטס 6מהה גוו וין 6ין רי)ננמ6ו
 )לרף ו6פסר מסלה סהא ומקיה ה'6 וה)כה 6)6ימד,
 ו)6 )ומר ס3ר6 יס ו!כן 5'מח, :עסו כ6י)ו גה ::ווןי6 מעו!ס 6ג! 3ה, עוכ)יס "מיח נוו ע"י הטיעור ט6ר!ס

 6ח 4רף %) 5מיח 3גוו )יכוף ע"י 6)6 כה)כה:ח0יסה
 3":. ה)גה :6מרס ג)6 6פטר 6סיק גוז ע"י הסעורט6ר
 נטגו), גר6טו 6פי4 כן 06 06ז, ונעטו 0י3ור זהוי6מריגן )ירי טסופס מ0מח ז6ס !ירו, וסופו הטע0 נמי ספירו6חי
 גומנרוח, מג' ספיר ופסיט מתט. 3מקור. טוכ! כ6י4זזמי
 3ע!עגה, טו3,ין 6ין מקוס תכן 6מיח גוד 67מרי:ןי6ע"פ
 ר.ה);ט מכמ ימספיק 5)" )מטה. הכ) כ6י)ו :עסט ד)6וייכ

 שעי). 6ין 6סיק גוי מיגור 6ג) 6,מ.ת, ג,ז 3מיגיר7מה31ר

 נוסקיס הע!יו:יס נמס ,כ6י,ו דומי ה.6 5מית גוווגדר
 נמ)6יס יכ6י)ו הפי' 6ין 36: ט)מטה, גמיסומגיעיס

 ס)ימס, נמןה: ו)מע)ה !מטס, העומד כ)י ו)פיכךהתמתומ:. גגומי
 גמקוה מסיק כ6י4 והוה 3;)י, טו3,יס ת30רס,וקטפרס
 י6"סר 6)6 תו0)6ות[. ג(יוח ו)יכ" ]וגע:ין 6מית. גוךע"י

 ועירו3 ~י3ור ורק 6הי:ן, הסקה מטע0 ט3גי' הת'סו!טהר
 )כסקי. 1!6 6מ,ח טז 6נורי:ןמקו6וח
 וה מחוכריס 6ין ומיס דמטוס :ל6י, קטפוס בגדרט[
 כמונקיס )כ) דמי ו)6 )ע)נוי, עומוח טפה כ! 6)66?,
 סמק)מיס המיס 6ג) 6מן, )גוס התמגרוחס מממת 6תווהוו
 גפרויס מקושת ג, ,כן נחה. י? ו)?סרן )הדחסופס

 הקי4מ יסוף כיון מי3ור, הו' % ק!ומ יוי ע!הנ:מולריס
 טסופו נפש הקי)ומ וכן "70. כן ש,י נעסיס ,)6)הפסק
 16 כחמתון נוסק כע)ען כ"י)י ;י?יה מסו3 6ין!הפרן,
 כיין מיגור, קעפרס ז3מעין !ס3ר" נוק,ס יט ו)כן)?יפן.
 63ופן ו)מסה )מע)ה מ,3ור יייה וחמיד !יפסק סו"ו;6ין
 36ן 3סטעוח. ר"ח 3ט0 המרוכי מ!סין מסמע ,כן(כ.

 כיון 6מז, גום כ6י!ו הוי .ונמיס המיס טע.נוזי630ס3ירן
 עוסיס הס גממי)וח :חו:יס ו6ס מ(ה, (ה :פרויסס6ין
 ג) 7ה6 מחי,וח, יוק6 3עי זן6 נר6ה ]מיכו "מח.6וחו
 גוט, יכו!ו מסוס קטפרס הוי י)6 כח3ו היס, מןסגח!ס
 5יי)ו נר6ס וו ו)ס3ר5 תמי,וה[. 3ליקף )חון ט5יגו6טי'פ
 ה)7, מן 16 מ)מע,ה יו61יס והמיס (ומ!יס ור,יור המקיה06
 ת1רפות  דסמתילות 0עיר, מוין מסרון (? 6ין מקוסמכן
 תיותו פסל ט1כ דתלין, מיין ורס 5יו  לעטיתסנולס

 לפוסלן. יפסרנתקויות,

 יגספיותו, ג1מי"זו יהש הקטפרם והסחן יויס ~סולמעם
 15 לץררון, גנה: תמקוס ~הת) יס גין חו4ק יין 1טו)פי
 יונה ר3נו נח)מודי גכוי6 מ3"י וק סטעו. 3עקוס5"י4
 מר.ר6ניה :ר5ה הן טס. עיין יויס עוי)ח 3ענין פ'ש!כריוח
 ומיירי ח" יוסף נ3ית 6כן גגגדוח. גענ!ין 6יןטהקסה
 הו6 7קע"רס נכ"מ מיייק וט"י ו63מת עיה,ס. טשמגמקו0

 כו% ונחוססה6 הריה. מתוהן טמירונו מטופע מהרהיורי
 ט/ מ,-לון י.3"יס גסמיס מי 0רו)קן 5יווהי פה: סוף3ריס
 יפסו) דכת3 1הר31"ט 3(ה. יט ל6טוגיס זממ)וקחונר6ה
 6פי!ו ס(ומ) יכן וסער :מי מטמע קטסרס, מטעס(ו")ין
 יהנ~יס כיון ר.ס3ר6, עיון )ריך ו6מ:ס קט"רס. הוי3סטמ,
 6 יט וגמגינה סוה. סטמ !י ומר. מורון )י מה סי!כוסופס
 עיקל. ר6טון טעס ךש,כ ר"6 3סס כח3ו :יג(ור,נתוו"ס

 מהני, יס גס) 6( (חי4: מסוס 57י קטפרם[ תעט]יהייי
 הותר % מקו0 מכ) )מעין, עטליס ד(ו0)ין 7"ףוטונחס
 כמקוס 16 3נורון הניגרין 3ין )ח)ק ויט וע"כסקטפרם,
 מסו0 3"? !יכ6 ט:ת!ס  רגל כת3 מ"ו ""ז נו"ס וכןהעוכ.
 7ממיק נמי 63ונר,ומוכמ נהתז מ"ס טיט י6פטרקעפרס
 ק6מר. :י)1ק דמטוס ו6פסר ר.קטפרס. )3ין ה,ומ)ין3ין

 3רם3"6 שו ]ועיין מנעה,  סבהוס'  ילהון ימרותרול;  סהויי הר6ני"ה מ"ו, 3פ"ו הו"ס 7טיי:1 6)1יראשונים
 קטפרס !י? ו6יח נמי דמסמע ר.הוס' 3טס מם"כ ג )106)ין

  גתררון  כסג6 גתכין,  כטר דוומ!ין ז6ע"פ מנו6.רגמעי:וח[,
 3(ה, פ,יגי ל6סו:יס הרגה 1ג6הת מיכור. קטטלס6ין

 ייותו,  1יו שלתו ומטין י מ בכורוה יתוס' כטמי כתבייכן לעעפרסי  נפסל 6ין !י!ך זנמומיז כיון כתכ ר"ח כסס7המרזכי
 לר'"1  ההוקת טיית וכן מיגור.  גיפיס.עכ!

 1:4 דס3יר6 י"6 סימן סוף יוסף ובביהבמרוכי טלןי תגרמחי
 ו"פה~

 ני,וק
 סיין  ריטיוימ יס  וינהמ פ"מ,  סיף כהוסמתי  גסתיס"ן  מרו)ית ח:ן )מה זה" ).3ר ר",ה ק)ת ו3"מת כמעין.מי3ור
 3מי מרו!ית ספ" והר"מ סס. חניגה חוס' עיין כן,גירסין
 6י "יכפח ו)" כסר, סהו6  ככ)  ומעין רסבר  תסימגטמי0
  סס. תולין  רסן"י ועיין מיגור. הוי)6

 יקטפרס וסו3ריס ר"".:י0 )הנהו ו)מ,ס  )הממיר ייריוריבא
 ט;"ו טכחנ:ו יג 6ות )קמן ועיין 3מעין. 6פי!ו 0י3יר6ינו

 הקסה כט3ועומ המרזכי הגי6ו ?ר6גיה והנה (",.הגר"5
 גוד וימרינן כר"י )ן יקיינמ1 ,וחירן 3נהיהת, סו3)ש5יך

 כז6י' יוז5 כי, !ן קיינו6 !" ו6:ן גור6יס. ?ו6 וען6מיח,
 כטוה. גמקום זטו3!ין תירן יוסף וב3יח 3סו"ע. ס3סעיף
 3מקוס ו6פי!ו יכו ס13ו6  ריטווימ  רירבי !עין גהיחיוכנר
 טו3!יס )7יוהו נוק,ס מכ! מ1כור, ה,י לי ס~וחל כלהיוס



עזהבית המיםשערתורת
 ח. ה" ח כארבעה גדול בפחת כן אם שלא לחבר, ]הנוד[ כשפופרת נקב ב" מהני דלאנכלי

 דבסוף ועוד דוכתי. בכמה התם כדמוכח דמהני במקוה דמודה אע"ג ברובו, וקטןטפחים,
 קתני ולא השום, כקליפת מלמעלה בצפין קתני שקתות שתי גבי ם, דפרה חמישיפרק
 הפירצה, כשיעור אחרי מקוה גבי ודאי אלא דמקוה, פרצה גבי כדקתני כשפופרת,ברחב
 לר' המים וחבור כשפופרת, המים הבור ברחב בע" לא הפירצה דרך המתערביןימים

 האדרתשולי

 מו3ור, זקטפרס כר'י יקיי"! יס") 16 ס0, חסןמת?
 טוכ)ין כסוי 3מקיס י? 1!ס' ס6;י. ו1ועיין )ת? ומגיר55ו
 י!ריך דסנר !ף,ס הקוסיה ]ועיקר ס(1מן. 5ע"פ ע!מ5,כ~)י
 6פי)ו מי3ור כוי !5 יקטפרס יפסק מממע וג0 )5דס,ת"0
 יו67 ער' )הו זס3יר6 מסוס כך, כ! ,חום 6יןהר5מי:.ס )ס6י 5כ) כמע.ן. קטפרס פסו) וים יכנו 5ס'ק,גיו

 ס6ה ש !ו'ד י6ין !?ו דס3יר6 16 5היח. גידז6תרי:ן
 זג,ר מי3יר. ?וי )" ךקטפרס מוכומ 46נן )ר וג0כמעין.
 ג(רי:ן ז)ן יקנמי! )ומר ודומק גסמי0, סן הלד!יחממו0
 ,ט3י) כחיר ד)6 ו)ו6ני',? 5סיק[. גיד מטוס 5היהנוד

 ס3חוס' !הכמי0 יעטה מה קסה, 6היח, גיז מ:יס 6,6גמעין
 !'ה וס3'ר6 )ומר ו!רין הי3ור. 6היח ג'ו ד5'ןדפ!'גי
 קטפרס תטטס ו)6 היגור, (ימ,ין ו5ין מטטס פ,יגידמכמ'ס
 מי13ר וקטפרס ;מי )?ו סגיר6 כמר ך(וה!ין .כמעיןה!קי,
 כקטפרס כקסה ו?ר6,ג"י )ונון וזוהק כר"י. 5היח ג'רגנוקיס
 6"י), וטו3)ין קט"וס, הוי !" טמוכ 3מקיס 5.ג!3נורוין,
 מסופ:ב כמקוס 5סי!ו וטי3)ין 5מ:?: ומקמ?!הכמי0.

 הטה)ין 67'ן גיממיוח רג' ר.5 כני6 ס בעיףובשו"ע
 זומ!ין גנוע.ן 5נ! נטמי0 3נוי דווק5 הי"ך מס וכח3נוערגין,
 הסור., נמקו0 ;טכו)ך דדוק6 5סמר סג' מה ו,פיה'ג.ו.
 ]ו6פסר גמעין. "פ.)ו מ,3ור קט"וס "ין התסיפע גמררון6ג!

 (ומ)ין י6ין הטעס רק 5)6 מי3ור יקטפ?ס פסקיהטי"ע
 6ג, מי3,ק ?וי ו3מעין ר,מ, גס.מן הה"ס וכמ"םמערג.ן

 . דוהק[(כ

 3מעיעח )קטפרס !מ,ס דים נהיס 06 יהפ"יונראה
 כנומ6 יס 06 6כ, 50ל, )ר טיעיר י!'רוף זוק6ונ?רוח,
 כעמ 6פי!ו תסיקי ה?מעין קסו)י0, מ?ם 5)" )ע!מים'עיו

 ו6י:ס טי"יח טיפיח 6!ן 6הו גים 5י:ס והמי0כי6 לפ" תיבור, י:ו  רפטפרם זמה ,כטע0 מ?נ'.נקטפרס
 "נן כסוה, 3)וקיס כס(.ה!י0 5י 53טנורן, 6ן6מה'3רי0
 גימ6 וכסממיקי0 !הנרח?, טפ? כייכות 6'ן3קטפרם
 ס6ין נסמיס מי סן הרד!יח ו)כן גפ'ע). סהס'ק נמהיק 6)6 ?:מ,6יס, ינוי0 )כ, כס.ק :5י4 7ומ? 6':ו)קטפרס
 ר,טפרס סהי!וכו כ, 3,ווח6, ס,ל מ' רק 5)6מע?רי0
 6ין ?תיס דס6י 3ק.רטונ, 5!" ?:.ק נ6 כ5י!יריתה

 ממכו ס6פי)י מע'ן 36ן ס,?. ני !ירוף גמן ז"יןמ,טרפין,
 כן 06 פ.([ 3"ק ור6"ט רפ"ה ריס ]ועיין ?:"יגין,מטהר
 )היוח מיטר ז"י:ו י"ע"פ מט?י, קטפיס ?'56פ'ני
 ]חזע י!6. י6 מ:?ו מייי ננקוס מכן ס6?, 3נף ננטכ5י)י

 חיר)ו 1)" מטטר, מעין 5ין 6ת6י :סיקח ?קט'יהר5:י:'ס
  מיהו ג"6ר[ תסמ וכמעין וע"כ ינ.1.ק, קעפיסמם.כ
 :ני;ני נג'עח. 6ין 3קטפרס ם(יה! 7ען"פמר

 ו:מ!6 כן,

 יים מ6מר %ק), ים יר3:ן ונם6וכין !מעין, נ!ן כימקס)6
 ממ:5 מ"מ מפ"1 כ7מוכמ הס6וגין מטכריס חהמ)יןס,3ויס
 רפ"ה. ר"ם עייןנכתף,
 כ(יע 61י 6 ק"( חוליןי[

 7וו)"
 ופיין מטיי. גטנס

 תה:י )6 גופו כ, ט3י)ח ד4נ;ין 61ע"ג סכחנו ו6י,תיד,ה
 ו:ו6? כי,, ספ?": געי:ן ננס הינור 6י:1 ד:י!.ק טעמימחרי
 הי13ר ?וי )" 7:י,וק סו3ריס 7החוס' ר6י? מכ6ן67ין

 ו:י:סו  ירוו:ן, שיי נעסיח זכח)יטט ט6:י זכ;,3רלנין,
 ורן ו(כו מיוחו תכימ חט )מט? מ,מע4? כמק)ח מעין6ג, מנום, :י,וק וה0 מ?ס, יורזי0 וכמיס 3כיי, ס6יכיסהמיס
 :י!וק, הסיין 3(? ט6ין סוגריס כחוס' וגס 6"סראי)חו,
 וגרכוח[. פ"מ יו:? רג:1]יעיין

 כ5ה כ, טן .החחחת? טלע)יונה גוממיוח ג' (?ולפי
  5ין לש, יל  ותיוברין סיל לף נו  סיט מציןו?"מ)עיח
  !ר"סו:יס ו6פי)ו חיננר. 6ין זקטפרס גע!יו:ה,טוג,יס
 ר.מעין כסמי ייק6 ריעיח5. קט"רס 6ין ו3מעין ,הווס3יר6
 י6ין כ6ן 35) 3תדרון, מק)ה מיוח0 ותכהה נקטפרס,ג6יס
 יורייס הנומ6 מי 76רג6 5)6 )ע)יונט, )ע!וח המעין מיככומ
 5מרי:ן י,6 )1"כ מי3ול ו5י:ו ממם, קטפלס כוי)מנוי,
 המעין מחון היורות ?מיס  ס"נמן 3חהתי:? 6גן 6מיח.נון

 !סו דסניר6 ,ר6ס,ניס מגעי )6 זט.3)יס, 6פסרממ3רחן,
 ס3יר6 י)6 י0וכריס 5פי,ו 6!6 6מיח, ג,ן ז6מרי:ן!ה!ס?
 הי3ור. כוי נמטין תקוס תכ) 6מיח, גוז!סו
  יס"ך  ילהי )מ? סייטת )ו 6ין ה:יחןוכל

  7ג'  פכ"י בם"י
 כנמס ט6מת מיירי זהט"ן גןריס, תת3ון שעיןנוממיות
 מעיין הקנארס וקי!ומ כו6, מפין גוממיוח ג' כ)?ו~הגרח
 הו)קיס. ים ג,כ דגס )עי) כחגנו וכנר הויתתם

 נשס  מולזיג6 יר""  ססיכת כיונ~ח 3סס כנ'6ובמרדכי
 טונ!ין מקי?  סיסור  פמ 6ין 6פי4 )מקו?, וסיסכי0ג)גו), גמ" מסקה נכו:ס י:קי3י0 קט:יס 3כ)יס ?מ:ר נק?עו!יס
 ש)י0 טתמיו כיון )י%ק, ע"י !:הר תמו3רי0 "ה0 !פי3לס,
 6פי!ו מסמע  נמו!ין, חייי  טלליי ]וממל חי13ר. הוי?מיס
  "וס[. כ"י  ילי%י זווע6 דומי6 6יס, 3כמ מסתוגכהג4ן
 מויקיס, 3גרכוח ור"י 3מו)ין והחוס' כחכ יוסףוגניח
 כרמ"6 כחג וכן מיכור. :י!וק 6ין כגוף י)ט3י!ח )הווסניר6
  גספופרח :שג ד06  ר.ט"ן  סמ  טל' ותר. !"ו. סעיףכ?גכה
 חינור 1י!וק י6ין מטעס יסרנמי6 חמוה, מי3ור, כו'ס:וו
 ט3ג)יק תר33ה  הזגו, כוו:ח 1(הו מווזינ6. ער"6 ד)6פסק
 נעיק הו'  דגמעין  לה"ס  יימ  פיילי  ילפיי  ימכ"לס0.

 3י;ח)ם זוק6 מיגור, יהוי חימ6 י6פי!ו חמיה,מי3וק
 כיל ויולל  הזויר ירל  מכה נח)ם  6ס יכל סתעין,  ייוסע"י

 מיסו )עי).  וכנדיט מיני, הוה וא ע:כ וו"  הופ'סורס



ר:בנית העשידיהשערתורתעח
 שיעורא נינהו ומאי וא"ת שהוא. כל ליה וקרי ליה, כדאית ולרבנן ליה כדאית יהלדה ת.ה. י"ה "יהכ"

 בנקב בין מים, השום כקליפת בעינן דלרבנן והל חבור, הוי לא להפפיח דטופח כיץדרבנן
 וקדש ]שבאבן[ כן( )שבא שקתות, שתי גבי נז( כדאשלחז העליונה, בפרצה ביןכשפופרת,

 גביהן על צפין מים שהיו או הנוד, כשפופרת לזו זו נקובות היו אם דקתני מהן, אחתאת
 מקודשין. שבשניה המים השום כקליפתואפילו

 האדרתשולי

 3פ"ת טוג5 ק)"ו סיק נתםעט 3יהויה ט1ווע טכחנמה
 )ממכיס תימרות ס5ט ת, ס31%יס תיס  ומקיי סס כ"סס"ק
 מ)מע)ט סופכיס והס מכמיס גמטיס ר.קגיס  06 ממפיןמן

  מוככס, כ"כ יין 4מ  רין  )כ6יט ע"ס. פסו!ט, טמקוט)מטכ
 5פסר תטין, כוחי)ה לצטמ תלמעלמ 63יס וימים כיתריסית
 %ו  רגוגיהי  ריסתיס דיס  )עון  וכמ"ס חי3ור, הויי3ש
 מכ) גקעפרם, 6)6 ו,נווכי לר"ת מייוו  ולי  וו5פ'שמכי.
 מעתו ,חילם דוהו כיין מיגור, טוי וי)יק ךגס נר6,טתקו0
  מקוס  יס ופור  כתרהונוהן. ווולל  3קעימ ייוהו  מעיןטל

 35) ס5ט, ש  טסשור לירוף  לפיין ילי נת"ו ל%  רט"כ)כק!,
 )6 היגוי, נענק מוי % 6פי)ו סמו ככ) ידי ם6וגין)עטר
 נימ5 5ס ד6"י)ו ושי, ט'. 53וח !עין וכמ1'ם תמעטו.גרע
 ו5ש,פ סנח)ם, מג) גלע )6 מקו0 מכ! הי3ור, מויך,6

 מתםומ 3מי טעגע 3רגס מתוס תכל יטיורן 5ה"כטוטסי
 ר.מקוס כח)י 3ין ט63 ימט ]ונו6ס טי5. מעין נכ))עויין
 רג(מ כיון  כמקויי מקימ ריויר  ופייפ  יט3וון,  13ן נעסה)6

  (ומלין  רסי ועוד,  טומי)ה[. וסבטלי לי מתמייה?  3יןט3י
 מוי  ט5ויין רכולו  ויפטר ילי מר"ם, וכת"ט  טיוביסמסהריס
 לוסל. ריט וריי יג"ל וויסל רמסיי יפטר  ולכיוימטתס.
 3תמין. פיו3ין ג"ל  תפים  לתתק- ריוי3"יייפטר
 ספיר נית% מייוה מוי %  קטסרס  מיומ תכל למעין,ססול 1יילי היין הינייס 4לק  וסי3רימ  ריטווימ ולהנייא[

 ס3יו6 סג"ם דמכמע גטמיס ם) הרו)'ח פ"ט כוף ותנןתי
 )טו ו,יח גממיס, ם) 3מרי)יח ,וה!יס נמיס וטוג)יס,טו
 טר,ס ו6מנס 63ס3ורן. ומקוט גווח)ין מעין וחו"כורט5
 סממור 3סרסת  וסיליס  במשמ )יס3 ור)ט סט, נינקכ3ר
  ספיר  ר5סוניס למיי יגל  מ,וילין. הג,ירין ר3"טמוכהמ וכףיי  נכליס,  וגורר נממי  טרתי %לי  יטיורן. טיייט3לד,
 3טן, ו,מי!ט פכול ריין מעין, סל יתררלית ל%הזתייפטר
 לתור'ש י יפ גהצעמ  י4זין י'  סל רגו וכשיס נסמיס י;ים, מרז)יח כחוס' ו)"ג 3קטפוס. ט!ן ו3יח  סמ5י כיחונה)נץ
  ננה(וי תורו מוי טתיי וניס יפסר ולפי",ולע~ור.

 ויין מיותו תממט טדתל  נתעין רי ונתלקו מיגור,קיפיס מוי ו%
 ליפסת.סוסו
  3מיס  ריטוויס תתלוק? ונ%ייו  רנה ס) קיצורויב[

 יי3הר.  סיימ טטפהס  לוין טיי ,ר.  6ס ססוי,  3מקוסזומליס
 ויפש ינתו ור"מ י"י  ומתתלהזת כחגנו ג' יוסולעיל
  גסעס סמרמ מכסר 3נו  סיין נמקיו? מיותר פסול יויר,והלין
  יס3ורן 3' וממכרי0 מערגיס  ,ות!ין  מימ  נהזום תכלי1יילס,
 כדסט מערג 5ין  ססט5י3 ו5ע"פ נ5ט3ורן. לט3ול 6מזי
  3כומס 5ין  פסוליס  רמיס  %3תייי ה?סיו3 ג'  תטנמפ"ו
 ממ עלמס, מהמח דפסו)יס ס6וגי0 יוק6 )ומר )ריך!מגר,
  5ין ליכטון,  תו1רימ  ליי3ורן  כטמו1ריס וומ)יס כןם5ין

 היכור )ענין ו)כן ר"עג,ט, 3יין 5)6 ר.מיס, נממוחפסו)ם
 ,כ ט6ס3ורן ג' נוסקיס ג5י% דדמי ,מכר, ר5וי0 טפילטוו
 )6 ע31)יס ד6ין גתוספח6 ו"!יגי ומכמיס וור6טג4:.

 ונה)יס דמיס )סנור כן גס וכו)יס גתמחונט, ו)35ע)יוט:
 ]ועיין הי3ור. הוי ל6 וקטפרס מו"יס  דסס 6)6מהגדיס,
 ופסול  מולקיס  רתכתיס יפטר  רלריגייומ פ' יוס לעילתי"כ
  ר5סוניס ,טוי ו!פי"1 גקטפלם[, ומודיס חי3ור,  6ין(ומלין

 3טעח 35, תדרין, גמקוס כסטו!ך 6)6 "ינור ייוורססשרס
 6סגורן 3' טמי3ור, 3וין מסהון ,כ 6ין ,ותן 6פי)ויטוה

 זמי!ט ס, גמ31  ר.מי0 יפי4 מטומ  3טפמ )וט וטטממוגרין
 יו  טגי)תו, ע"י מוחי)ן הגונעח נ5מח ר.טוכ) ט5זס]כגון

  כס63יס יסי4 1ומלין (י ו3כות יתורון  תמקימכטיוהריס
 מי מ)יוו זן6 כיון ע,מ6, )קו!י חיגור ט,י סח:[,3סטת
  ממ3ריס. ל5  1יתליס  סמיססהו)ק
 מכמיס פלעי מי"?  3סגה 6פי)1 וטרע"ם יו~ט )ונוואבל
 ד5"סר עוד, ונר5ט תמ3ריס. 5ין י,.וח)י0 מיגור, כו'ו)6
 6מיח וגוו סכר5 6ין דכ5ן כיון ור"מ, ר"' נמי מודוד3,ט
 וווח!י0 מתו כי: 11, מע)ט י)יכ6 ססוט גסעה 6גןתסיני, )מסי מר.)כה טמיגור %3ס מע% טו6 י,ה 6סינ4עוד
 מיכור. שי)6

 3מיי וסלי ומי ור%מ יסה?,  3כסמ ו")יס טסן פסו)יןומים
פלוגסי

 כסס  ט5וייסי סיו ויס ליי. 6י מי3יר מוי 5ס
 געטריס  זימ!יס  סי)יס יתי סכי  ס6ו3י0, מעטויסמעח)יס
 ר.מוסקיס והת!יס ע6וגיס 5פי!ו ו5פסר 63ם13ק.גטנוגעיס
 )קמן. ועיין וומ)ה,כמקוט

 י6מריון יוי6 כף פסקי חף'י ר"ח ט)כט, ולעניןיג[
 סהינ"ש וכ"פ פח", ותיטין וטגעמ זמוגיין 6סיק,%י
 3ס?וית,  פויליס ייך לציין וכי"י ט3וצות  נהררכיייי
 ג""מ ועיין  טו6"ם, רפי רכן והוומ כו'. גגנעומ היסוןיל רג)יו גטיו יוד5 יף דפסק ר.עוי דעת וכן  גיו5יס.וכ"?

 יז3ר מיימ לפמרב; תימר 5ע1 רקייהם תל  ספ"מעטווה
 ור5ט טר"ס ויעח ר"ח. כטי וגממע תסרות, תסו5וסג'
 מתגיתין יעןיס  ויהיהז גפ"מ רמ5  יולי כי קיי"גי)6

 כחג מתקו5וח ו3""1  ירק כחכמיס היגי  6יערקטסרס
 רל% תטוס %ר"י, סלעי ההכמיס מתטני  מפסעותזי6ט
 ופייגי מסמע וגשין ומכוגי5 %6 6תיח, גוו )טוע3יו6
 טהש וזעמ כוניס. ט)כט וס ו)טי טס, עיין %חימ,3עופמ
 כמכתיס, נונמת 3נ' ופסק מתטר3יןי  (ומליס ז5קמעורם
 3םו"ע וכ"כ כך3ל. מסני ריין כת3 ריטון טל יג)יו גניוק
 ירר"י ילעי התכתיס שת3  מרי3"ו רעת מוי ון ס.סעיף
 %6 ק6מר )6 ר"י אפ.% 5חיח, גוז מסו0 כו' רג)יו3ט'1

 ומגיגל. ימסוגי5 כת3 טיסל גסיר ],וו"ת זר3ון.3ת%ות



עםהבית המיםשעותורת
 הח'קיו'ס נ. "ן שעור מעלה, של פירצה דרך או נקב, דרך מתערבין שהמים מקום דכל לפרש, ישועוז

 פ. ע ע לרבנן, בין יהודה לר' בין השום, לקליפת בין לשפופרת בין הפירצה, כשעורהמים

 בלא הכותל מן א( ]מלמעלה[ )למעלה( צפין במים פליגי וכי דכותל, מתנ" בכךומתיישבת
 בטופח סגי יהודה ]ו[לר' השום, כקליפת בעי דרבנן דקומקום, בההיא אופירצה,

 ]המעורבין[ )המטונפין( המים בקדש, חומר בריש דתניא הא השתא וניחאנו(להטפיח,
 גבי התם דתנן והא המים, שעור הוא שזה משמע הנוד, כשפופרת מעורבין המים שיהועד

 לכשר ומשיקו שאוב, בשלם אלא בחסר, לאו התם ודיו, בשערה אפילו דמשיקוסילון

 האדרתשויי

 מ?6 גו:חו ו:ל6ה )ע?רה. מטומ6? יפ,יגי וק'י":מסמע
 ר6ס,ן ט) 3רג)יו ו!י:וויוח מתטין )טגונ מכ, גקמי'דגעי'
 פ"ן יי"ם סג' ומכ ממורכ[. ט'מ6? נטמ16 5פיג',מסמע
 :מי וסמ6 סגתנ מ"ח פ"ו ,גן כס, עיין מ.3ור 5':יוקעפים
 יס") טפי' נמרן)יח פ"ט סוף וכן הינ,ך. כוי קטפום!ענין

 מסוס ר6יכ, סיס 6ין כר6"ם, גחכ יגן מ.נור, 6יניךקלפלם
 כר"מ. )ן קיימ6 ז!6 ווד"י 6סיק, גון כוי גי!כורכהס
 !ג6 )ריך ג6מ!ע,, וטיג! מ!ומ!מית ס"? נד ,3ו ם:ח!ס]וג,
 3ט"ג יו3ו 3חטו3ל ר"ח טכח3 ננן וכן  6היח.[  ניןמטעס
 כיי:ו י, כ3  3י3חיס ר3יסית 3ו קרת י%תרי:ן ותכ3מ3ח

 ני כ,י ד?חס מ:.ס ווקן ומי 6ה'ח גיו ט"יגקכפים
 יו:כ ר3וו וממ""ג ר,"ן. !סיטח הי3ור כוי ו:"מ:ריח
 גין כוי ~מי יכחס ו5פסן מטיס מ,נר5, 6,ן :מיגגוגיח
 6ין מק,ס מכן הסווח. )3' ימי 3קי,ימ ט,נ) 6י"כיק.
 )?המיר. 3פי' גח3י וכר36"ו ר?ר"ם ג.ון ?:ו"ע, מססק)1י(

 כוי ד)6 1") כגר"6 דעח וגן ככי. מסמע ומיו3ויג"ם
 תיניר. יייו טווו  3טטת ר%פילו ליריי י3.%ר וג3.%ורוהיגון.

],ממם"ג
 מט?ר )כן טל,6 3כ! ומטר.ר מסוס ומעין ?:ו""

 3מעין, 6פי!ו כוי קעפרס ימסרון ךסנר מוגח13,ה:'ן,
 עויין מקיס מכ, ג)ן מינור ?וי )5 1ומ!ין 6פי!.ד5!"כ
 מי3,ן[. ?וי ג6 3מעין לגס וע"כ ס6?, ני !ר.ן3נ,עין

 אדם[ ביד והאוחז מקדסים דהמים)סוביא

  ס?מיס מ":י ג" כמט? 6ח ט כטגי) מ"1 פ"זיד[
 ט3ל? ופי:י מ?י  וסיי :ר%ן כוין תקיר כי'.מקרתין
  סי!טון ס:%הר כמט:ו ולי ירמי כל טהר כ?%דס3סט?
 ?טעס וע"ג )מיס. 3י:ו ה,!ן ס;גיף 6ע'ש ע!מי,!כ:3'?
 ותחהגריס !?טפיח ג:מפה .:ם6ר ומ)ח)היס מקדנו.סוכמיס
 ל'ן ו)סי ק!"", סי' 33"י ?ו63 3ת"? ר3:ו ו:מ"ם!מקוה,

 ר6"ט ומ" טמ6יס  מק,וס תיס ב%ס יט"פ טכור'ס3ייס ידי %ת ירהז וים ?' תס:י פ"ן לקתן  מ::? גס :6מיכ1?
  נפיויס,.:5ן

  רהי3יריס, נורי:י ליו  ככ6 לכעי:ן !כטפ,מ טיפח וכ"יונראה
 הי3ור  ל:טפימ טיפת רם"ל יוי% כי' קיי"ל ל%וי%
 לריך ט?יו3ל ס%ומר ליי  תיי:ו גן6 יעון !טי!.יגנף'ס
 ריייו 3:תטרוו רוזורי וין רסוי :רי? י!ן  טיתו,:?:גין
 6ל6  לריך ויין לה'נוריס, ו%"! ט!ו5? ית;'? מןיפרו

  )פרויס, מקומות 3' 3ת"בור ייתרו  ?תיכיריס וריןהרוי. 3מי כו4 מוקף טימי כרי טליסס, מיס כם יי?י 3כייסיטפיה
 כס)6 36) !טטפומ, טופח י)"מ 6ר"י הכמיס פ,':יו13?
 מקוה, 3מ' כ,!ו מיקף כו6 06 י?~יוין ?מקוכ מןחרן

 י6מריגן 1?6 1"ל. ר3:ו כי:ת  ו1יי ,לטפ,מ, טתמ נו?:',י"?
 נתוך כלי  ריתו )וכי:ן חוין, כלי סל כניוו 3 כ%מ:.:?
 כתיס קדתו ,3:  :ל:ן :הט)ק ,,6 מיס סס ס3"י ק.דסכ!י
 כיופת להלית ים%ר רעריין כלי, טל  רכ3ירו חסרין%ין

 ?%רס יר סהופס יט"פ כי' יוו מיוהת גרט יליל?טפית,
  לרין לטוך לפי"1 לייפ:ן ?טחה  לחלנז טויין :ס%רה"ת

 כר"י קיי"ל רל% ל?טי'ח וטיפת לתנית מי:י :יהיגוריס
 ס!ף כר"ס וגמ"ס ?סיס כק,יפח  ד,ק" ולריך הין,ול::ין
 י3כלי כ:י 3תוך כ:י )הון 3ויי %ס  ולכן רס?רית.פ"מ

 %ל, יכלי %יי:י תהת :ס%ו ו%ין ה.!ן כלי :ל וכ3ירוכ%י3ין
 ;כירכ, טגי)תו  6ין 3תקו? וט3לו ל?טפית כטייהלה4ת
 %ל% ליכסר טוליס ויין כס  ס%י3ין ככ)י דתמח כמיסוכ6

 רסיוין :יהי יס  ה%יייו  ?טיס. כקלטת י3טי3?פק?
 ונו)יס ו6י~ס מקוכ חי ?ג, בוי  ו?חס ?יי:ו :ט?רו,3כ"ט %פייי ?תקיי מי יל,:ס ו?גי:י מהטרן 3תורי תו:חש:?יו

 כ:שסוח 3י סה:6 "ריד נוון ו?ו6 ג;)י ?כ6 6גן)ע!מס,
 יו16 ף סע'ף ר3 סי' וכסו"ע 6 כג מ:ינ? מ"ית6?:וד
 מע)יח6.[ כסקכ "ויך ?מער? ה,רי גגזו 1?ד6ין
 כ:ח,ן ג)י )טגון )ז(?ו ע"1 סוף כנורן;י מס"ג נחג"וובזה
 כונוו מחמח ה,י!? יכי? פן ס,!יו ע) :ח,ן ו?י6 ד!יגתין
 )פרסת זמי ,)6 גקוזם, הומר גפרק כו":וי:ן דמ,!ן כ!ים!
 נמקוה וווק6 מ,!ן, ו"ין גמקי? 3קוקע ?עימן 6ןסוג!
 6ינו  תיס מל6 %פי!ו 3ולי  ככ:וחן י3ל תח.3ריס,  ט:סט)ס
 וכגר"6 כט"( כ1? כ6ליגו וכגר עיי"ם. ה)י:יס הס כימועל
 כמקוס ?טו3, ריו6י ניח6 ,"מס"ג 36! קגג, סי' כר'ם1")
 סיכיס ונוססיק כמי:ר? !ח,רי ימי 6!6 )מי13ויס )ריך6ין
  סן מע)י6 היגור ,רין גג,י כסכמיס 36) )?טפיה,ט,סה
 י6ין ה.!ן כ!י ס! וג3ידו  י:יי;ליית

 וט~
 כטופמ. 6!6

 כסקימו יסחס )?כ6, כ,) סיין 6ין ומגיג? י?"ו6ע"פ
 מ!י,ס ייס ר6ח: מני6 מ"מ כ)וס, ))הלמ כספיק, ו)6ככ)יס
 ?רת"%  ספסק מ? מ"מ !ג,', מקפ" ומי6 6מרי:ן 36,1;)יס
 נססס 3יוו רפוי מכלי סככ לריך סכת3 3 3סעיףטס

 3מי ורוקי  ו3יוס"ס לחיט יין  3מיס יריו לתלת .%סט3ילי
 יתערס תורי  רמטטס  ד6"סר מוכומ, גן כ)  6יןמסו?.
 מכגי. סמים יג%ו  גסלוטיס 3חין לחלח יפילו :פרו,ךיי:ו
  ריתיס וכיון יפסר היסו כן ליסנ יפיר )תי יתירכיולסון
 וכית משס,  סס  פלקטס תל !6 ותטולס לתקומ טייכיםיי:ס
 תווי גכלל כוו לי חינור סיטיר וליכי תתוגרין ייוסלי

 מע!ה" מי3ור ו!ריך?מטר?,
 ו)פי"ן (,). כרמ"6 וטח ו1?ו

  3תס:י ו6מוי:ןמ?
 3מי דוקי כף מרית ו6ס ס הסנל  פ"ן

 יר)ד'י. יכפסקתס,מ



ר;בנית העשיריהשעותורתפ
 מלשון ע"ב הביתם(, את המוכר בפרק כדאמר" דרבנן, דשאיבה משום בכשערה דתנקן מ קה, נ,ניק
 ז"ל. שמש1ן יביבו נ,ויו. וע.'מ..

 חפיםםיתמ,נ.
 השלם, ע"י חסר בין וואוב, שאינו ידי על שאוב בין זה ידי עי זה המקוואות את סבשיריז : העשיריהשער

 ע"י הע,צוב ונטהר ומשיקן מ" סלוז ןכשריזן מים שים מקוח יש אם פסוג  שאיבה ידי על שנעשה משהכיצד
 ואעיפ בבך, הקלו והם מדבריהם, אלא נפטל אינו שששב לפי כשערה, זו בהשקה יהא בם( הכשרהשקת
 לטהר ל~ה זה ומשיק חסר, מהם אחד י( היה כשערה. אלא משיקו שאץן ואע'פ כם(. פני ריאין אינןשהשקה
 כששפרת המקוואות שעיויב הנוד בשמיפרת בנקב שיתערבו צריך נקב דרך משיקן היה אם השלם, םזהחסר
 רק הפרצה בפבה אין אפילו "9יר, למעלה הפרוצה פרצה דרך יאם הנקב, כמילוי במים הציהאהמד,

 פרצה בלא הכותל לז מלמעלה צפין המים היה הפרצה. המים שימ"9 ובלבד פצטרפיה חלו הרי השוםכקלימת
 השום. כקליפה במים שיילאצריך

 האדרונשולי
 סמפיטכ גויוי סט3י)ס סטר סוף כנפס 3גען ו6יחישוב
 פרג)ת: כתעכ 6ח סתט3י) מקויוח 3מס' סוי:ו ו("ן 3(כ,טון

 4ה ס6סס סלוו 3ססרי0 טכתו3 ימס ל5וס, יוין סכןי,ותר תי יס  מקותיס, סכמיס מפוי עטזוכ כענכ 3ט,עסוקיו,ת
 טיע על 145 מר,פיו יינו כטיטי מס:י "פרפ ממלסטנל
 6)6 %3ס סור. סוין טיין סיותל מי ויט י:לרי טפתסטל
  3ין  סטיע )ו טגגנס כיון כ6יס רג)' 36, 43ןגתטכ

 דגרת. ונר6יס מין טיט6 6פטר דחוק מקוס ה"6עעית'ו
 )עקר !ריכט ס6סס ט6ין כמסנס מ(ו ,)מוז 116 יכו)יסת,ינו
 61"ת סמיס. ייתלע  וליוט  ט3יל? 3טטח כקרקע מןרג)יכ
 )גנסין כמכ ויין ברלפמ מל וצל"?  גרריסת מו!!ח כי6כוי
 3מס:ט 6מרו כרי 5מח, גיה טכי)כ 61ין רג)יס כפה(תמח
 יכולימ 115 נוופ? נע  וטוו לועלייי  נוסרמין  סכתים(ו

 ו)טומ6כ, )טסרס מיכור )טטפימ שפח ס:ינו ס:ריללכריט
 )ר.ע"ימ תנח ע) טופח רנ)יס  תמח ה?יכ:  ס)6 6טסרו6י

 פכ"ל. )סס, קדמו ססתיס תפני  כהיס  ע6ר עסכממו3ר

 דנמ"מ וקיי") 6י"חינן מיגוריס רתסיטמ יריריוימסורי
  ס6ין )מס ))מוו כו6  6מו  ורין )מו וכן  הניי)כטימ
 מייו  ט3י4. נטפת כקרקט מן רגלי? לסקר )ריסןכיט?
 סלצתי טסי' להי3"ר לסברת 1י וכלורי?

  ומגמיס יוחי רף
 5מיח גוד ניין ון)יגי כו' רועון ס) רגןוו גכיו מ,ו3פ"(
 3גיטין. ד6מרינן וממ )יטפימ, טויח ניין סמ)קו מ,6נו6,1
 וסוי גכיי6 ס6מר טמ!6:ו מפוי כי6, ר"י ויי)נה6 6ט(

  ימו6 יפסר  ייומ כעליפס ר3כי 3פהי  ייתרו וממחעור.
 לסיל וט"  3סע3י וירנ"י 3ת"י, יייו וכמ"ס יויסיעוהי

 ליטפיה טופמ גדין ונח"1 סס" לר"ם יגל וקיסרס.3סוגיי
 תסתטופ יוי ה?כי  רייו5ית י3פ"1 וי?תת  פ"מ גווףיכנד,ט
 מס"ך וכת"ם יורי כף  קץ"ל רלי וממתע וו,טין,וסעין
 3טץ מי3ור מעעס ו4ו טכח3גו כתו ליהע מוכרמע"כ

 ה:כי סגנטרס מורי ותדון  מיס  יס  על"?מ טילי 5ליסיטפי?
 ,",. וכרמ"6 רלתרדגי ד3רימתפרטיס

 דמעיס מרי3"ד גועמ  סמרוגי וגרי )ירי נר5ס%ד
  תקוס יס ומ"מ תי3ור,וטוסת

 לתי
 כלי 3סוך כלי ממ'.3ל  3ין

 סוכו ט3מרוכי ת6יר זבף 6וס. 3יו ט16ח( וגין  ט6נ3ין3תיס
 מיגור  3ין 4זלס 3 בי ותנעכ י טו  ג1טין 3ייס' יר"יכסשת
 3גמר6 סס ות3עי )ר.טפש, גנמסמ יוי6 )ר' דסגימקויוח

 גנמר6 ו6ין )כטפימ 3טופח וסגי ככי מנר ימי גסטקכ06
 מן ס6ו3יס סכ0 כ!י גתור כוחו~יס 3מי0 יפי"(ככוע.
 נר,טקס 6)6 סכסר 6:ס ו6ין 3כ,י, ח4חיס מייןטחוה?
 שגלע 6ין מ"מ יו57 גף קיי") 6פי)1 וג(ס ס)ס,)מקהי.
 3נעק?, יפי4 הי13ר  לריטפיח  רוןופת ל"י סזכר 5סכגמל6
 זס6 פס~)יס, טמי0 ס6,ן  5?ס 3יר  רסייחז 3מטנמ35ל

 זי כיט ו)כן ח4ס, טס ממס וכט) 3מקוס עכמיוגקו)יס
 מי13ה טיכ"ט י3חנ3ורי0. יוו6 כר יקיי") )סטפימשפמ
 ימקס. ו3עי 3ג)י כמיס3:תוני0 רי  כמדוכי 6מר דן6 כלנף'6 "סק קטס עויין41יי(

  3מעס כ)י 6י 6יס 3ין יב6"( ~ר6סולהלכה
 מרתי

  יפסר
 גל"י קיי") כר5נ"ו לומת הסי  3ייי3ין. לתיז יפילו4קל
 רליה?1 י1כ. הץי?  גס  רמתררכי  ויפטר  ליססי. מיגורוס,וי
 עופמ ונט6ר ס3יח 3מסמרח  רגגו וכמ"י בהפוי, קלתיה,1

 סל6סו:יס ו)זעח זעהו, ("ן ורגי'6 סט"( פירסו וכן4?כפימ.
 סתעהק חורי מ)ו 6חינן מיטר קוי י6 )יטפימדטו"מ
 06 כ4  3תוך כלי  יכד3ל  י3ל  )ק)וסי0. 6פי)1 ומסגי61פסו
  )ועס רפוי, ק!ח ס":6 )קטר ים מיס, מ)6 6ו כ3ז כ)'סו6
  ס6יע ג4 י3ל י. סט' ר3 נ(" 3טו"ס וכ"ו? סנורדגי)ו3רי
 ו"ס 6 ג3 מגיגי.  3לס"י וכה? 6וחו מקיפיס סתיסבנד
 ו6ין  מיס, מ4י ,גוכית ג4  רבןי ר.נויגי רייק  וכן)ח3ר.
  ט3פ:ימי כ) טמשן ג)י 16 ר.עגיתי כ)י )ע3ו) לו!מ 5סמי)וק
 6. כ3 מגיפ? 3חום' וכ"מ ח~ן, כ3יוו טמ6 מייסינןכקז

 ס6ומר מי יס מרימין סבמי0 מ"~י חס, כו"ם בבעלטו[
 וסוף מנם:מ סניי  ס,6 מר. סג"). ט' אזס יזקסגן
 6ומ( ו6ין 6פסר וטס מפ:י סו6 כף %ס 3יד סיוח(פ"ן
 סעומו 6נ) ט3יח, גמטמות וכע"ט תופ"  יויו  כהו(ק כןכ)
 ו)כן י!ור סע3ר? א  06  3מו1ק סיענמד 6,6 5פטר6י

 חו )6ו0 6טי4 דמח~יחין ססכריט ומעחי )סגר6.סו!רך
 מם"כ ו)פי"( 3רפוי/ כל6 כו' 6ו0 3יד יסינמ( סכהח6ין

 סו6. ימיו6י קיח, 3רפף ו3טי 3ח,ס וכן ס3יתיתסתרמ
 מ63ר סר6"ס ו6ויג6 (כ, וחוט 6", ("ן וסרמ3"ןו,כרש
 כן. יו36"ו וטח .וג0 נר6ס ויטמס"כ )מ)וק.ועח0

 וסמ, ומ"6 כו' וגכ)י0 ג5ו0 כ"נמ( נמ'ס פ"חטז[
  גו(רי0 מכמי0 36) "1)6, דל"ס פירטו (") וסרמ3"ןסרמ3"0



פאף,בנית המיםשערתורת
 עשר האחדהשער

 "/ פיוס סיף " אם וכן סאה. ממ' בפחות אפילו או כמקוה, דוקא סאה בארבעים מטהר אם המעייןאנאר

 ב(.ך47ץנץע'ס בתוספת יפסל אם זה בכלל ואבאר כנוטפין. באשבורן דוקא או בזוחלין, אפילומטהר
% " בתורת שנינו לאו. אם כמקוה מראה בשנוי נפסל אם אבאר וכן לאו. אם השאוביןרבוי ק  י. 
 ". ית, 'י'י " מים מלא אפילו אומר הייתי מעיין, נאמר ולא טוער, יהיה מים מקוה נאמר אלו אןכהגיס
 אף שמים בידי מעיין מה ובור, מעיין אך ת"ל טהור, יהא לכתחילה מקוה ועשה כתיפועל

 מעין, ת"ל ]בכ"ש מטהר מקוה אף שהוא בכל מטהר מעיין מה אי שמים, בידימקוה
 מקוה אף בזוחלין מטהר מעיין מה אי סאה, בארבעים והמקוה בכ"ש מטהרמעיין

 באשבורן, והמקוה בזוחלין דמטהר ]הוא[ )זה( מעיין מעיין, אך ת"ל בזוחליןמטהר[ב(
 בכל טהור שהמעיין מכאן למדנו ועוד בזוחלין. ]מטהר[ )טהור( שהמעיין מכאןלמדנו
 שבו סאה ארבעים בו שיש מקוה מהן למעלה ק מקואות של בראשון שנינו ועודשהוא.
 למקוה שוה שאובין מים עליו שרבו מועטין שמימוו מעיין מהן למעלה ומטנילין,טובלין
 השמיני ביום פרשת בסוף כהנים ובתורת שהוא. בכל להטביל ולמעיין באשבורןלטהר
 בכל מטהר שהמע%ן שאמרו ומה סאה. בארבעים ]ומקוה שהוא בכל מטהר מעייןתניא
 לרביעתה שבטלוה לאחר ואפילו כלים, דוקא לאושהוא(

- 

 כהנים בתורת מדקתני דהא
 כן אומר אתה אין שאם אדם, בין כלים בין מקום בכל דמטהר משמע שהוא בכלמטהר
 מה דכל דמקואות במתני' משמע דהא ועוד, הכלים. את מטהר בהדיא למיתני להוהוה

 האדרתשולי
 ור"ס ס,רסו ק,מ ג0י' י?טיו 3חיץ: יי3:ו 'יפ?. )6סמ6

 עו3!יס ?.6ך קם? וירגנו טירפ?. טן ")6 ,!"מגה,מר6
 )ר"ם. י,ינל ?וי )6 ,6ננ6י ע,מ. מנני? :"י:ו ":";ג:קיכ
  כ3יח ו3תסמרת גכדייכ, (") כר6"? ?קס? טכ3ר ר6יתיכיג
 16 3כ)יס כ6וס ,מ,(ת )גין ?6וס עמ'דח 3ין ;מ,קכתג
 כמיס יט6ר1 ס)5 נמ(ק? יתעו0 פמ6 ר"ט ינ(ר ח3ן.,3ין

 כ, יויו נה-ק? 6ין י"סי)ו ס3ר יה"קט,"היס,
 יריו  ס:ריי

  פמורימ. רייק ייי:ות?!?
 י3ריפוי וירהי"ן  ?רמ3"מ  טיטת טל י3"  3תוותהקשה
 לימ ומי כו' יסי רר3 ט3וי  מ:ימין ג3י י ?י ?עטתגיי:ן
  תסוס מיו ו% כו' לי? י!?!מו ליי %רמי 3!יירי'%ריס.,
 י3ל מייען, לי  3יריס"  ריסס תירן ל3יס  י33רזג(יהל.
 1רפכ, ט,6 ונלו' ?ו% טסוי טליי  :ססן מ3רו 6דס נ6מ(1ככ6
 )מ'ג(ו. מ"ךוספיך
 יוו6י ויל,  כ"ליס,'.  ?קיס תיימין להלת ל% ימייי"כ ו3ריפוי וכ;י?3"ן לר?ג"ס  סיטס ע! ךנ:יהקשה
 ?ו"מ וגס 3סופיי ייסל  וכגסימ ילמיס מ!וה)נה, :דיףריפוי

  וי!מ)מ 3תס:תנו מכמיס ק6תרי ונה,מ 6)6 כן, 0")ו?רמ3"ן
 )16מ(י וכ?ו) כיון ירפ?,  )6 טמ6 ייט יס ו3ר'מיימ:ים
  רמוימין כומלט? ג(יר? ו)יכ5 3מקוס 36ן 3מיס, יפי)כ!6
 מ,יהימ, ופדיף )כתהי)?, ריפוי פויף ון6י יסי, ור3סיר"
 % ס?% נזוי  מיוס ויס כיון י?כ!י כ6ןס ג'ו 63ומ(,וק
 מריפוי, גתפל סתותו יפש  3ליתלה בי:3 ,מיילפק
 ירפכ !י טמ% לעיל סי: 3יי'י?,:ר

  שוקתן ע-נ  שהעבירו  רמייןרסונ-ו

 כו' פסול שוקת ע"ג שהעבירו מעין מ"א, פ"הא[
  ריהימ פירן ירי"י  סל.י. 3כ! מט?ר ס?מ:'1 ל: הי!?כד

 טלפן  ס?מציין !פי  לסוקת, ה?ו!ל  כסיו!יין כבריןלץ1,.ן
 כסוסת טהי יס"פ 3כ"ס,  ממיס כל ?טלר ?סוקת  ספיט!

  לן מטין יורס ככל ותג'יר מטתט  יייר ומלמן מן.מריין
 %. סיין  עסי,ך ג' 0"ק כט"( וכ"כ 3כ,ט, וכן63ט3ורן
 ריייתו %ף ?כ-י וי"כ זומלין, לצוין פסיל ייוייין רר3וויף
 1וילין,  לרין סוכסוו  6יך מ"ה  טיי3ין, מירי  ל?ולייסלתטין
 ו!6 )ומר 6פטר כי? ,כ,ן[ ]ט"  ווור"ן ויו%ג"וולוטס
 וטכ6 מטוס כמיס, גר3"ן ד:פ0ן ::חרחג "יס מקוסכו'

 6!6 ט,ט, גמריס קווס ג0 נמ.מי) ס?י? )6,קתי6פטר
 כיי  וסיכסר  כסי!6 (כ ותטפ0 ?טיקח, 6ת 63ת,עט?:יחו
  "כרמג"מ כר'ס לם" י.יל גסתילתי. יו מ:לך סי,ןכ?וץס
 ופיסר רייי ת" וים"ך  יציל. וכמ"ס  לסויש פ0ק וכןמכ)כין, סייי  3תסוס  כסותיס 6פי)ו 3(הה!ין !וטר.ר יו:זליןרמרי3ין
 גזר. ל% י  גממי  ?ו"ט וכמ"ט  גץרי,  ממס 3מ?תממסול
 מפיו רייי כוין סיקר סי ויפמידויו וסוטס 3י"מכנויס
 נם6ו3ין, :פ0ן  06 ייילו  רמפין לפרס  ו6פסר ואק. ח?כסר,
 מממח מס, וק  6,6 מסיוי  סס תממ !גמרי 3ט, )6מ-נו
 גוטפין יס0י!י מס ה:)? :ס36,  מטין  עכסיו )טיוחט?פן
 סמ(מין? נמ61 נוטסין, מי ור.רוכ יכיון מסוס 3ומי)?,תרו3ין
 מן כסיו61 ככ, 35ן מפין, (מי)ח 1!6 כו6, מקת:(מי)ת
 מטם :6נו 1)6 טו6, ימפין תיוס מתמ?  סו,חל מככטוקח,
 חיות מחמת כו6  06 גמייי.ס הסליי  ינזילמ מכמרוין

  מפסיל  סע?ר וכיון )טס, מלט ט?יס !כ"ס סכ,טק מ?כופי, וט? הכ)י, גס6ינח טנט0! מממת זפס.! 6ן6 !6ו, 6יכתעין
 נפיר  ריפילי  6פסר (ו ו)30ר6 כסו. )מסין ?סדי.סיוכ,ן
 יסילו כסר ימכין ממימ  ימסיס  י?יוי מס%יייןמפסול
 סי,4י כל לו% וזי מו6, הסין רכות כיון "י3ר ל"  1"ילתו"ת י3ל יסו?סי  רגסיג מכוס כוי' פסולו רפייר כיון4ויליוי
  מיוחלין.רין

 3, 3תסמ: ד6מר יוד6 דר "),נ6 !ייטג 6טסר (? ג!והגה

 ד30ר יו0י !ר 6כן כטיי?, כ"ר. כ)יס גני ע,ו?ע3ירו
 סנ6 ו6ט"פ כתק,מ, ליוו כרי כן'0 פ"גד?ט3'רו

 :ס0י



ף;בנית עשרה האחדהשערתורתפב
 דאע"ג סעיין. מהן למעלה מדקתני מטהר, שהיא כל מעתז מטהה סאה מ, של שמ"יהע:י:"יךנ":ג

 לא במעיין, ומטבילין טובלין שבו סאה מ, בו שיש מקוה ברישא תני דמקואות דבמתנ" ח.נ ק.ש:"י"יה
ע.

% יגי ל. 42י  כלים להטביל דזקא לאו שהוא. בכל להטביל תני אלא שהוא, בכל ומטבילין טובלין תני 
 וזבה נדה הטמאין שאר כל בין כלים בין הכל את בו שמטבילין בולל דלהטביל קאמר, בלבד *ית %י על ,ע'
 ובריתא דמתנ" לומר נצטרך ולא שהוא. בכל כלים להטביל קאמר מדלא ומצורע,יזב ". נ"ט
 בעלי בחבור כן שכתוב ז"ל לראב"ד ראיתי וכן לרביעתה. דבטלוה לבתר כהנים דתורת י'. תויס,1

 סאה מ' לאפוקי דקאמר' שהו וכל שהא. בכל ]אפילו[ בו טובל אדם אפילו דמעייןהנפש
 ולא אחת, בבת בהן עולה גופו כל שיהא כדי שיהא צריך מיהו אלא כמקוה, צריךשאינו
 גדלו לפי הגדול אחת, בבת בהן עולה גופו שכל אלא כביניתא, זה לצד זה מצד בהןשיתהפך
 לו עלתה לא סאה, בכ' עולה גופו וכל גוץ דאפילו במקוה כן שאין מה קטנו, לפיהקטן
 בכל טובל מעיין של זחילתו במקום ודוקא ," סאה מ' של במקוה שיטבול עדטבילה
 דבר, לכל כמקוה חזרו הרי מהם, המעיין ופסק הגדמא גבי על העבירו אם אבלשהוא,
 מים קרטוב בו ונפל קרטוב חסר אפ" סאה מ' שם אין אם וכן סאה. במ' אלא מטהרואינו
 המשכה. דרך שאובין או גשמים מי קרטיב בו שירד עד ופסול, מצטרף אין והשלימו,שאובין
 גבי על שהעבירו מעיין " מקואות של בחמישי ושנינו כמקוה. אותו פוסל מראה שינויוכן

 מים בין עליו שריבה מעיין כמקוה, הוא הרי והפסיקו ברכה גבי על העבירו וכו'השוקת
 פעמים באשבורן, אלא ]בווחלין[ מטהרין שאין גשמים מי בין למקוה שפוסליןשאובין
 שם שנינו כיצד שהיה, כמות הוא הרי אלא פסלוה לא ופעמים המעיין, מי אתפסלו

 שוה שאובין מים עליו שרבו מועטים שמימיו מעיין מהן למעלה ק מקואות שלבראשון

 האדרתשויי
 מ(רו וטמטיכו 3מ(ל 5מ5י ו5"כ )פיין ויט כגיט"ין. טגריכט יג(רו וסיי:ו כמעין וייו ס5ין מכמיס ג(רו מ"מ3ס5ו3ין,
 ס5מר:ו ממס ןמ5 מעין, ,דין ונכסרו י,מי,תו 6סיוכו 5!5 כמטין כסרי (? מעין (מי!חס6ין

 7פסוי
 מטמע 36יס,

 מרו3ין כגריכס מי ו6ס זי:יי, )ט) ומטמע כוכסר,7)מעין (מי!ח כדין ח"י!הו מטטר. כ6סנ,ון ווק כמקוסועכדוכו
 נזמי)ה. יסו!ין ג' מע:ט )קמן וטרמ3"ס סר"ט !סשת 6"כ ג"ס, 3מעין מהט?ר 6סי)ו 5מ"כ ס6ס :נל6 6"כמקה?,
 מוכמ גומנ"ס 35) טו"ס, 3יעח 3(ס מס"כ )כ,ן ]ועי' שטי) ע6ין 6פטל, 6י 6ומ3'ן 5ג) )ס6יכין רק מוטי)6ין
 מוקיס וט5 חייס, מיס )וין 5פי4 כטרין וכמועטין3מוי6 כמקוס. כ~מי!ת י(מי!חו עכדוטו מגמיס ט?רי ~מי!חוכ5ן
 ו5סי)ו שיס[. מ!ורט וטמרת ו3ין !ע:ין ,דוק דףג?דוה5 מעו!ס 5י3ז י6 פ?רי )מק~ס כטקהו )ו מועי) ס5יןוכיש
 טוי כסחו(ר סו3 ססופסק כיון וטו"ן יסר5"ם סר36"ו)טיי כ"ס )וין מטהרחו !מעין כסקחו 6מ:ס מקוכ. טכרחסגו)ח
 6"כ מהנטין סוי ו6ס מהחי!חו. )?!ך יכו! ס5ייוכמקוס ],כן )כ"ם. כטרין מרינין 67פי)ו ס6ו3ין, ממיס גרשי7)5

 )ייס3 6פסר ו)טר35"ז הייס. מיס ו)וין )(גיס, 5פי4כסרין )ס"[ סס מר. עמ' מ:זייס כר"ן מטיטח היןכר5סו:יס
 ?מ"סיק כס:ט,-ר 6מ"כ 6"כ וה, )מקוס )ומו) 3טמו כמעין ל?ס כט6ין ו)כן אי~תן, עיקו מכמיס וגט)ו כ)יסמעי,ג סי העחו נוכמ 36) 5וס 3כמ סופסק ור.כ, דכיון גדומק טדיפי )5 ס5וגין ו:פסו כסוקח גחוך כט:פס)ו גסו5"כ
 סו6, נזהי!כ טיפס) כו5 מזם מקיס )15 )(מון טמעין ור.חהי! סכטקט מפני ,הי!כ סכטר )טס )יחן מכני )6 ע)מן,(מי)ת
 61ין טיגי)ט, )מיוחו מ(ר זס5 מר.!ך טטיס כמקוס דימ 6!6 טמטין ו5ין מרו3ין, יסוי 5חר ססו6, כ) גמעין )טסמ,)?
 ט:ס) 16 מ?)ן טטיס מקוס ען ס:וט"ין :ס!ו 5ס מי)וק )(ומ)ין. מרוניןתט?ר
 ק5מר, סלו5 כן )ע:ין ומס:ח:ו :ומר ו6ס ס:וטפין. סןסמעין מטוטיס ג' כו', .וספסינ[ו כריכס ע"ג סע3יו שם,ב[

 3ז?. )מוס נ!טלן ון5 :,מ6, טוי מעין טזיין (? .ז,ע:ין מטסר )מקור קסור טטו5 כן זמעין סת:6, 3(סמסמיע:ו
 3גרוכט ינ:ט:ת:ו ("י טמ?רי"ק ט,טח ט3י6 בב"יד[ 3. :"ס ו3גכורוח סי: 3ס3ח חוס' וכמ"ס 63סנולן,5פי)ו
 5:ף" נפסק, י6סות,

 ממין. יין )כ) :טר.לו 3סס :וגע וכס?מעין ק6י, מיסמ)י6ט ה?"כ מעין, ז,:י ג) 6גיו ממסין ז6הו
 מ613ר כ:ד, מסון סר.61 מעין גגי ג' 3מס:ט )קנקוסנס 57כתי מסוס ס5ני, י זמס:ס ס:ח!ם וגן וכ:וט"יס.כמקה?
 ):וטפין כטקס נווטין ד6ין ג5ולך[ ג(ס מס"כ )ל)ן]כיין טמעי:ן ועוו סמסרי"ק, וכמ"ס מיותו מממח 1:(מ)סו)ך
 כאיל? טטורין ו5ין מעין, כיין !גמרי ~וכטיסוט5ו3ין ~ין 61 מעין טגי)ח )דין ססקט מועי) וסמסיכו מ(רל5ס
 סס 6סי)ו סמכין כ'ע כט:סלו ורק )מכין, סיוטקומחנוח כגח להוך סמטיין 6ח  סמס:ס ספ"ו נפרכ וכ"כ מייס,מיס
 16 סמכין, עוקר !ג3י י3מליס  היר"ו1 סריג"ר ]לףמרו3יס כמי התטי3י :י:סו מייס מיס )י ותו יסססיקן סייגיכו,,

 3סליס ימטין טס ס:תטר3ו כיון  ס!רויס מן כס:סיו6פי!ונוקוס.
 יסר 1"ל ]וטמסרי"ק 3רו3.לג3יו מ3ויר 3 נ"ס 33כורות 3חוגו יכן ג6ן וי3נו בבערליגג[

 3~הי~
 מומטין יסייו

 מתטר3ח, יי:י סמקחה ,ס י3ל  י!הויס[, מןט:וטסין 3יס3ורן ימיס יכ4"ו וכטיססיקו קיי, נרהןנית 3ריכסרייי



פגהבית המיםשערתורת
 "ו'. ע'"",7" " לא אבל באשבורן ודוקא שהוא, בכל בו להטביל ולמעיין באשבורן לטהרלמקוה

 ו::סנ' ד ותניא שהיה. כמות שהוא בכל מטהר הוא הרי באשבורן שהוא דכלבזוחלין,
 ,ן,ן"

 סו~וו.ת "תתח ואינו באשבורן מטהר והרחיבו עליו וריבה מועטין שמימיו מע'יןבתוספתאח
 ל. עע י""י": משל כדרך דבתחלתו כלומר, מתחלתו, להלך שיכול מקום עד אלא בזוחלין,מטהר

 וענשו אמות, עשר וברחב אמה מאה באורך נמשך היה עליו ריבה שלאעד
 הרי אמה, עשרה חמש ברחב וחמשים מאה באורך עוד נמשך עלי שריבה המיםמחמת
 בתחלתו, המים מהלך מקום שהיה אמה מאה אותן תוך בזחילתו אפילו בו לטבול מותרזה
 ברחב, בין בארך בין מתחלתו הולך היה כאן שעד אמות, עשר שעל גדרות אותן תוךוכן

 מימי היו שתחלה ואע"פ למעלה, ונתפחו וגברו המעיין מי על המטפין מי שגברוואע"פ
 חוץ אבל בהן, עולה גופו הנוטפין ידי על ועכשו בהן, עולה גופו שאין מרודדיןהמעין
 ולא באשבורן, אלא כשרין אינן השאובין מחמת או הנוטפין, מחמת שיצאו אלומגבולין
 שיש אע'פ באשבורן, מטהר המעיין לגדרות חוץ אפ" מקום ומכל הנוטפין. כדיןבזוחלין
 בחבורן השחובין את מטהרין המועטין המעיין שמי לפי השאובין. או הנוטפין רבוישם

 מעיין מהן למעלה דתע למעלה, שכתנתי מקואות של בראשון ששנינו וכמוובתערבתן.
 בכל לטהר ולמעיין באשבורן לטהר למקוה שוה שאובין מים עליו שרבו מועטיןשמימיו
 והמשיכו עליו ריבה כנדל מושך שהוא מעחן " מקואות של בחמישי ששנינו ומהשהוא,
 עכשו, המשיכו הראשונה המשכתו מגדרות חוץ דאפ" דמשמע שהיה, כמות הואהרי

 שם היה שלא במקום דאפילו למימרא דלאו לומר, לי יש שהיה. כמות טהור הכיואפילו
 )מ...( לו שעשה אף אלא ]בזוחלין". לטהר שהיה כמות עכשו יהא מתחלה,נמשך
ק]גומא[  ורב" באשבורן, ודוקא שהוא בכל לטהר[ שהיה כמות הוא הרי שם והמשיכו 

 האדרתשולי
 3(ט מוט', ו)6 !קמן מגו6ר ייגו ?טק?, מי,ן יק,06':ן
 ו!6 ?מטין מחכונת דטוי מפ:' כ,6 כ(מי!? דע:יןכסיה,
 ססקס, ?כסר מועי) 6ין ו(? פס)יחו, 6ו הס'3יחיממ:ח
 גחיך :ופ, ס:?מסין נזו,? 33ריכט ו6יירי ,סרס !ויןוע";

 נזין 6פי)ו )טכסיר גס מ,ע,! ו)גן 3יס, ומתעוכ?גן,כ?
 וסמפח60 מר6 סמ?וי"ק וג6 3י6,ר ,וין 6כחי 6ו!סזומ!ין.
 נפס!ו מ?!ן ס?י? כמקיס 6פי!י ט:יטפיס ו3וגי סגר?חס
 מרו3ין, טמעין מי ס?יו מיירי ?כ6 ע"ק י6"ג (.ק!ין,:ע:ין
 ור.6 וטוי מייס. מיס דין פ3י פסון 6מ6י גי,יי )ריך61"ג

 ס!6 3מקוס מט?רין 6ין ט(ומ!ין רט ד""י)י סגו?מ?רי"ק
 ס6וגין מ!ו6ט ?3ריכי סטיחט ?כ6 ו6"כ מוין,?יט
 3(ומ,ין. סס מטיי 6ין 61"כ מ?!ן, ?': ס)6 מקיס כו.עייכ
 ווחיק ומט יי6ס ק:"ו סורס מטרי"ק גחם.ג0 ?מעייןו?:?
 ומי דסנר ממוס ?ו6 ס6יגין, מיס מ)י6? נגריכ?!6וקמי
 מ"מ 6ס3לן, נטסו 61פי)ו טמקי מן :פסקי 6פי!ומטין
 ס!6 וגכוי 3(ומ,ין, 6פי)ו ומט?ר )י, יס מעין דין)ש)ס
 !טעמידט ר.וגרה 3ריכל, ס"נ ס?ע3ירו ומעין מ0:י0ין !ייקסו
 !פיגן מטיין, מי !טס ומגו מעין מי ס6י:ס מיסגמ:י"?
 פסוט !כ6יוט ו(ט כתמי)?, כ6טו גמקק: ?"? ?,פסקי6ס

 יכד6יח6 סם1!, כמעין ממקיר ס:"סק גן ח'יס ):'סזנר,מ
 למיירי )ייסכ 6פסר ו)פי"( כוי, טמע.ן 06 ?מפ:? דפר?פ"מ
 מיעוט כוו ו:פן י?מסיכו ומ(ר יטפסיק. (ומ!ין מיסוטו:פ!
 כגיון מיעהע 6וחו סגס מייס, מיס וין מ)וק וספיר(ומנין,
 מיסיט שי ס:פ,ו ומט מ"מ, ,טכסר מסן למקיר מןם:"סק
 שימ, )יין )סכסיר טמיעוט מוסי, 6ין וימסיכו סמ(ר6מרי
 מעין מס עייין ג:פסקיס י6פי!' כטן טגי,?, !דין כן כ6יןמל

 ו:עסו מ)סרפין כמיטוט גו, וכממיכו גסמור 6"כע!יס,
 נתגט) טר6סון זכמעטע )ומר 61ין 4ומ!ין. וכסריןמר,גין
 כמקוט, דט"ט ד6מרי:ן מ? ט"כ יס6 6יגו, (ט ט:יטפין,נרוג
 ד6פי!ו כען כמעין, כ"ט כ"ם, !דין 6גן כו6 (ומ)ין)וין

 כל!עי) גכ"ם מעכר סמוטט ומעין טו6, מטין עייין3נפסק
 מ"י:ו יכ) מ"6, 3נוריס מ?ר"ן מון טר6טוניס )כן מ"(פ"6
 !טי.ח !6!סרופי מ(י ו!גן גג"ם, מטטר 6'נו נ(הה)יןמט?ר
 ז"ק. כ"ו 6נן ),מי%, 6פי4מעין

 ותחיגיס, ר.3הכט מי ע) :כנס ו?מעק מייף 1)6ונראה
 כ! 6ת מ)רפין טיי:ו ו6ס גיון ומ"מ ב"ג, סעיגויס מייוי6ן6
 טגריגס. מי 6ח )גט) מ)טרפי מרוכין, ?וי כמעין,מסן

 י6( ר.כריכט, פי !יי טיינווטפסיקו,
 6.ני

 עס סייכוחו כ)
 טו3 והי3רו גכמ(ר 36) מרוכי!, )סישר מ!טרף ו6יןימסין,
 נטרות 3חומ ממ:ו וכ! 4ומ!ק. )טיר טמסך כ,מ)טרף
 טנוטסין 6ח )3ט! )רונ ):טרו0 מנטרפין יטימיס 6ס"1

 מ"מ עמס, מעולכין ם6ין ו6ע"פ כ:?ר, עייג סנפ4כמרוגין
 ט) סטו3ר מעין וט:ט כמשרגין. נעטו ?יכר 3?ס ס6יןמיס
 3מקוס ))כת סמעי:י0 ווך וכך ק)וס, :פסן :6כרוכט
 ו)פי מטין, יק תמנו %י סגפסק 3סער. ורק וקמ0יס,נ6יות
 5ם)מס, מקוס מימויס ר.ס16נין ס6ין !ימר משס ים(ט

 3מכוח גמ3"ח ורק כ:טר. מסן כ) )גני נינשן י)6ו:'מ6
 6ין מקוס )סס סכרו"ד גיון סס 3גגוריח ח,ם' כ0נו 6,די

 סטיס 1:ש6 טיס, מקוס 6ין וסס כ)י, ססמנית מפ:ינט!יס,
 סטו6 33ריכט 36ן עילונ. נטס 61ין מקושת, 33'1?ס316ין

 מ"מ טס16נין, נ16% סכ6ן סייוע 5ע"פ מעין, מקוסגס
 טו)ך טמטין טיס ו6י)ו 3(ט, סיכר סוס 6י! ונמסן,כסמ,ר



הבית עשרה האחד"שערתורתפד
 זה כנדל הרבה במקומות זוחליז שמימיו כנדל מושך כך, משנה אותה פירש זשל שמשע 1. ש, "יפוו(
 לא עליו, ריבה נדל, זה רגלים מרבה כל עד 'נ( טרפות אלו בסוף כדאמר' רגלים,שמרבה י. ""(

 בסוף לעיל כדתנן בזוחלין, מטהר היה לא כן דאם שאובין, מים עליושריבה
 פ"קי;"

 אלא
 הרי מים, מהן אחת כל ונתמלאת מושך שהיה המקומות לכל ברכות שעשה היינו עליוריבה
 בזוחלין, מטהר והרחיבן עליהן שריבה קודם זוחלין מימיו שהיו דבמקום שהיה, כמותהוא
 בה, כיוצא מתוס0תא בריתא הבאתי 0"ק ובסוף באשבורן. אלא .מטהר אימ הצידיןמן

 בזוחלין מטהר ואינו באשבורן מטהר והרחיבו, עליו וריבה מועטין, שמימיו מעייןדקתמ
 ונתמלא לפניו ברכה שעשה היינו ]עליו[ דריבה מתחלתו, להלך שיכול מקום עדאלא

 האררתשויי

 ומוי לגט4,  פיעיי  ו)ק כוה, )גמו' נסל מחמ'4,ו57ן
 ממ? ס)" מקוס כוי כ6 סכקסיוי ]ומס )(מי!כ, הסרמרעין
 ,חי)כ 4:)ן מייתז ג;," ס?י: 3מעין 7מייוי 6פסימכ)ן,
 כנריכל, פו וכ":וכ. וג"י 6מן מ!ך מה!ן טכיכ 6!6(י,
 6מל, )מקזס פי:כ. 6)6 (חי,חו כגוי4 ס,6 7כ) )כ)ןיג"כ
 כו6[. "זס מקוס)6,
 ממט :תער3ו 6"כ 6)6 חייס מ,ס לין חעי) )6 מ"מאבל
 ס!5 כ) 36, ,גמרי, ו3טי!י ע!מי, 3מעין 3מרוניןמועטין
 כמסך. רו3 )מק.מת סיגט! ""6 :יפי; 3מעין :!!:חערני
 מיעין מייס מיס )ג3י ,ו"קי!ו מסמע 33כורוח כחיס'6ו!ס
 כג"(. ו,"ע ע"ס, גרו3 3,טוןכ6י

 הווחליח על הנוספין רבו ורין כנרל. המשוך מעין]בענין

 סיטח ט' כנדל משוך מעין ג משנה ה פרקא[
 כסרות );ננין וווטפין, ס6ונין 3ריג'י :ססן ומעיןכהש
 כ) !ע;ין ומיטו (ומ!ח. מק,כ .:מנ6 3טן 5ינו וטרוג(.ה,ין,
 !נ;קיר נומו3ר ו6גחי כיון מעיין, סס מי:יכ 3טין !6ססו
 ורינכ מועטין סמימיו מעיק מ"( קנו6 יפרק מח:יחין1,?1
 שייו ד!6 גו,. כיסגנרן )מכר ,כמקוט כ"כ ס3.6י! משע,יו
 )ענין )6 6נ) ס"וגין, כמו 1!פסו!, !טומ"ט וק ססו?7מכ;י
 טמיוחו ימעין 3תכו;וח ע:י:ו 6)6 פסון, ננדר ס6י;ו(המ)ין
 סיין ו6ין (1, גהט;כ ו?ס6ונין כגסמיס ש ו6ין3(מי)ה,
 ,6 ש'כ ג;הן, ימסון שתניחין )סגטירי. מריעט ייןכי:
 6!6 3(הח!ין, מטטר כי? י6 י6"כ ט6וגין, גסריגכמייי
 ומפירוח 3ריכוחיסמפר

 וכ(מיי
 מטומי)ט וכען כמיס, 3כס

 סמפר 6וס כהח מרןיח 6)6 כמעין, מיוח מעיקר ג6ס)6
 וטעמיוו גותו, גשן כן 6ס 6!6 סס מטר.ר 6יןככריות,
 וחון סטיה גמקוס %) סר,ו"יג, נמקוס וווק6נ6טגין.
 3טן6 כיעו כוי, טומי יסיט וסיפ6 ססיט. כמו כ"סקוזס
 6וחו 6פנ)ו ו)כן 1(מ!ו, ג)דדיו סמ"ר וע"י כ)י, (מו)כיכ
 כיון ג6טטרן, 6)6 מטכר 6ינו מקווס מיס סס סכיומקוס
 נססישח ספיר 5חי ו!ה,ס 6יס. מקמ (ומ)ין ססטשטו
 עניד 7סמו6! י36ומ 6 :?1, גכורוח 6 נרי6, ד:דריססעי6
 ורי3יי מטוס גוי, ,ומ)ין ען נשפין יר3ו סמ6 גףמק161ח
 כ5ופניס, י3;) מריס נ% 3והמ)ין שום) וס6וניןגיעקין

 כר. ט)יו ורנו ט' מעין קמ6 י"וקזכתת:"חין

 כ.מעין ונתרמג מועטין נמס 3סוסיף סר"ס )מיטה !עתןדיש
 נ(זה)ין. סס )עני) שתר 6י סס, כז)ן כיה ס)6)נקוס
 נ,6 מהפירר. סמיס, ;חי;ח טנ6 ד)6 !ומר, מגךסהס

 6)6 כעעין כחמ) מהיותו )6ו סי;,וס וכרי שס,כ,ס"ת
 ע"י כו,מ! ". פס! כ": 6וס ע"י 7פסו! וכמו תמר, כמע"י
 זנמעסכ )ן.פ,ן, ס3ו6 ויס מ,עשן. סר.ן "שיפ ג"ונין,מיס
 ג6 כ6וס מגמ וד5' סר.ו,חן ומס י'3ט!, טייך ,5כ6דס
 ט:חבט)ו ניון מהטין, נתים תט6"כ יתעין, היוח  תחתתו%

 לית,!י, טכויל ימר  כת כין סיין יתלי מ1.תלין,3רוי
 ף לעיו ל' 3מט)י יתן יטנס  עלימם. מעין טס כנלול"
 3ר"ם ועי'  כסליס. טמס  לניכפין טל יר3ו כ~והלין על!ווק
  וי"כ  7פטיט6 פיס)ין, 6ין זמועעין וקמ") )מימי י)ינ6סיחג
 )6טמעי;ן 6י!טרין ע"ג 6)5 וכו', ע"ס ט:כרוח כ!יפס!ו
 מס)ימין נוטפין 66"כ כוומ)'ן טג,)כ גי' ס6'ן 3מקוס5פו),
 טמעוטין ;מ'י ה:י(וו)1 גטכוהמנו ד6'יוי  מט;' ימד)46?ן.
  ,7מי6 טסיל, נמי ד3ט?"ג וסור תטהע  לכ6ורכ גטריסומ"מ
 כן, מטמע ,6 כממ;ס ד)טון 6פסר 6נן  6וס, ס"יללוזילו
 גתו  ולהתינו יו ג'י וטנס  ;ן)עי) וכתסיגו קח;ימי)6
 יסילו סו"  רלחירוס לטרט לונרה ולקן  3תוספת",ריית6
כטל"

  ליזין. נסרח3
  כטגיו י 3הטנמ  רתון מר. )63י  יפ יר"ס ולדעתב[
 סי7ע עו ;ו' 4גיס פסו) והתס';ו חול י6ס נו' נווכר.ע,ג
 ווהעין )דין 7יגו ח(ל י)ט3ייט ומסמע כר6טוניס,סי,"ו

 6',כ מרו3ין, כ3ריגר. כמיס היו "ס זר.;כ גוי3.67ר.מטיגו
 יכ7,עין כמקוט, 3%3ולן 6)6 כמעין כוין 3(מ,4? מטטר6ין
 ייון  למיתר ו)ינ6 ט/ גמקוכ כ"כ ט' סמישו מטיןנ""ק

 יממטיכו סיך  גיון יפמי, יכ"ס  ימכין, נע יללילרי3ריס?
 תסהן,  מוי תיים לתים  ורק לט3י!מ, לתעין סוסליויינס

 סו3 63ט3,רן ו;חוגיס 'מיותס ו6ני ס:פסקו כיון  לעי,תי
 גנ,טפין, וה~י נ"כ.[ נניר,ח 3חיספוח ]וע" לממז,  טיוג6)6
  !הטר.ר  מיוום  ליגייון סרו %  כל,?ם ה?מטיך  סיזרומט
 סמעין  מי  "מ"כ 3טרנו יי"וי  ימתניתין ו6פסר 3,,מ)'ן.6פי),
 פסו)ין ופ,מ !ט3י%, כמעיק גיין וטטרו ס3ריכט מיען

 מלני 3יסול ויין  הויטיוי רלוי יס"ס ולת!ורטיןל(3ים
 םיוע עו מוקח;י ו~ת וג"ת מייס. מיס וין )מיעוט,)6טוויי
 4?קס,ח 61ין וונס. טי!יו תלני ר14  ריוכמ  מריטווים,סי61י
 עו3)ין 6ין 6"כ חייס, !מיס פומלין  ומיכיין כוין 6מחד5ס
 י_ו"ט סמקטמ  וכטין תכית, מי מקרסין וייך 3נלרותי(3יס
 6, סתכוסין, 43ךו.ס יל"  סי3לין  ו6ין ו6פטר ל'.3הטוי
 ור.היט  וניויפיס. ט"ו3ין לחפרי3וס הסם 3מס  ויין3בירות,
 רמוכתמערך,  מכיטיי  ו6מר ינו6ן רק 5,!6 סקסט )6 ס' מסמ?)קמן

 פרמ 3ר'י ופיז  כומוים.ייל ס0?רות 3כל טונלין וימר ת"ן ו4מיי 3גתרי
 טרי

 ו)כ6ולכ גה ננממ? מ'



פההבית המיםשערתורת
 ט' "ינה ע.י '" מטהר והרחיבו עליו וריבה כנדל מושך שהוא מעיין ]ב[תוספתאי( קתני נמי והני]מים[,

 (. נ'" . 'ע 1( היה מתחלתה להלך[ ]יכול )מהלך( שהיה מקום עד אלא בזוחלין, מטהר ואיןבאשבורן

 מקום שהרחיב עליו וריבה עומדין, אלא זוחלין מימי היו לא מעחן שאותו כלומרעומד,
 מטהר ואין באשבורן, לטהר למשה שוה יחלין, עשה הרחבתו שמקום והמשיכן,עמידתן
 לשון ואין ז"ל. הרב לשון כאן עד זוחלין, אינן המעיין מקום דעיקר מאחרבזוחלין,
 הרי קתני הכי ואפילו משמע, הראשון הלוכו ממקום יותר דהמשכו כן, לי משמעהמשכ'
 ממקום יתר לרחבו בין לארכו בין ]ד[המשיכו לפרש עוד השפשר שהיה. כמותווא
 סח בתחלה הליכתו שהיה במקום לטהר שהיה כמות הוא הרי קאמר והכי הראשת,הלוכו

 האדרתשויי
 לק סחס וסג~ס חייס, )מיס פיס)ין שעטין י6'ןמסמע
 כ"כ ככרמ 5ין שימ 5ן קסי5, )5 37ט"ע ומסמע3ממ.5)
 ג5מת 5גן טכי, נמוי5 וסגו )טמו6) ומ)6 כיון 57פמימ":,
 לסנרי מפורם ג"ג ו5ין 6)5 )כו"ע, )?קטת כי?5פםו
 י)5 סכתג טס מ)סו:ו 5גן הייס. )מיס מטני )76מיעוט
 ומייטי:ן מסהע כו', חערוגחן מו:י גרינוי !חטרוגחןמיוסי:ן
 חייס. מיס )דין 6פי!ו פס)י )5 מיע,ט 5גן :יטפין, נריגוירק

  י5ו כר6סיגיס, .טי)6ו ;י7כ עי 67מרף 7כ6 עמ)")ז)פי"ו
 35! קימר. גולן י!יו כילי רונן  סי!6י כיון 5ל6 יון,ווק5
 יחס ?ר"ס גוו:ת ריין ויפטר תוכרעח, 5י:מ (1 ר6ה?גס

 תחמח סלי~זיי כיון גוו:תו טיקר 6ל זוהלין, רוכ6תסוס
 5יכ5 טתן להוט תקוס כ% לוכן תי פרח, תח?וספרן
 כ6רתס 3גיוי סכיו כיון :וטפין, יוי ויפי!ו תטוס:וספין,
 מסין.?וי
 דתסמט ותיי קמיהרי, תרו3? 33ריכי ד6פילו :ר5מחו

 סו6  ס:.5 כ! לענין דיק 6פטר כתעין, סוי ט3י4?ו!ע:ין
 1!עיא1. כתקוס, סויע דימ זומלין רלרין 6)ותי3ל

 5מר, וליפיק ~ורין סייס ומטיו  מוהל ימעין נראהג[
 טלגזיל? כ6ופן רק קפסלי לי וט"כ כסר, (יהל יו"וסס
 ייוס ורק תכותו גזול כ~י יס ינל יירס, כת ינ:י3ס53?
 רסט3יו'ו תס5 כן נווגמ וק!ח גז?. :פסל לן מילכוסי:מ
 סמעין 6ח סתפמ? רפרס תספ"ו )מי תטתכ .?כי 3ייכן,ט":
 3ר"ט וע" כר, לזכיס פסו:ין סנ3יס לתוך 6ו י:חלתוך
  וספסיקן, סתטין מי לל ויתסיך לתוג? כתעין תן הריןסעט?
 5ט"פ כטר, 6פסיקן ל6 ו6י ותייט  כס, ?ך6"םו:"כ

 כ"? ת31תיס וכן מיל.כי. ידרך 6הי יתקיס ?::וס?תט.ך
 כי:? יוו :חי:ת כטייי יט"פ ככרים, ,)11 טלי וכי' ירו :תן3

 5כל מ5רס, תכח 3ג,חל רק פסיל ו,ין ?טכס .כ"כמ?!כן,
 )כחיותו ו,חילחו נק?לכו כיסר  כריין "נל מכלכו  :מם:?מכ
 נ?ר"ס. יפ'!וכ:ר
 :פס,ו 6י ?הפירות, מכח  ,מ,,ה!. כר.וח  כי? יס לטייןיש
 מכמ 53כ דה,הי)ה ממוס ורק ד5פטר ה'יכ, מ'מ )ן'ןגכ
  מטוס :פיק ,5 )עו!ס 5ג! ;ח, כ5י )גטי! 5כג'ר; גש:ן5ים
 ויכחי תכך, 3טלי ל, מיוחס ו:ס יייס, ?ן תכין :סכך

 ו!"ן.  הטית, מי לקיגיבככר'ס

 ותחגיחין  כ6ןן  :רסנ"5 ר3:י ]יכ"ו ?רי"ט שיטתדן

 רק 5ל5 פסלי לן ות"ת  ס6ו3ין, נניס טלי?ן כטרי3?רכגי
 ססק? 3תקיס 35ל החהי4זן, כו סיו ט:5 ליקיס ):?לכ.ילו

 ו:טכרין נט)י ס6ו3ין 5ו טטפין רו3 3מטין :ח:ו יסילותמ!ך,
 ו!5 מסס, יז!ק גסוי כיון דיניו, )ג! :תטין וגתח3וןניסן?,
 סועיי י"כ 6!5 ונויפיס ס5וניןפסלי

 לתקוס סמטין ~זהל

 לטגין י3ל 53מ3הז, י!5 כסרין יין לכן ססיוגין פיוי3ע"י 5!י חי"ו, פ"י ניס ל5 וסרמנתו תקווס, ה?לך סי?ס!י
 וריטן 3מקת-. ויניוי כיון עליסן תטיין סס יגתיכ"ט,

 זמי!חן 1)חר3ו טיו3ין גרי3ס כו', ססיי כתו רמה?רמת:"חין

 גיותו  יוחלין סיו טכלם"י וכיון ~ורין, גתרחג טל55!י
 מטי"כ כלוס, מוטעו ל6 וס5 טסיס, כמו ס"סמקוס

 ו:תמרס תקורס ימלין מיו ס!5 לתקוס ויל6וכסגתהתנו
 גסגסרה3 מדין ו?ו5 53סנירן. 5לן מט?י 5ין 63,?ק? לי תע!תו חיותו טטייי לתקוס !3י סתטין כמ ססיוכיןסמיי

 תט6ו3ין ?!ו מן מוס תעין כ:טטס זס רסרי לרהתכ?תכיין
 לכ' רהיי וור6י כיגיסם תחייי 3גו יילו עיתך וינעו:וספין,
 תיחכסר, ל5 ,מ תמתח ת"ת זל"1 דתהוכרין ויףתקו5וח,
 סל5 3תקוס כו' תוטטין טתיתי תטין ופ"ק מתגיתין זיו!פי'
 וסימ רסכי סיפ5 כתו טתו ססי? 3מעין 6ו ק6י, תכלךסש
 וסוהיל, י!5 סט5וגין ריוי ופ"י כו; לתקוס טו? כו'טותו
 תיתי  ר3טי ומ6 3יסנורן, ילי תטמר 6תו סגתל:ותקוס
 למקוס, תין  ו3י!יו  3יוחלין 5יקוי ו3פ"ק 5פסרמח:יתן

 טמירחו, מקוס גס ס6כור כון עותו כיי"? 3סיפיוסכי
 וטי"ל סו,. י:וטפין רי3וי מהתת ~ותל טתי  ס:טטי ומסכיון

 3קי!יר, !י? קח61 סתע!וח ורנח מטוס קמ6 גפרקו?חס
 רנוי !"ל 11 ולטיט? ופרסיי. כדיגיכ 4?6ריך ס:לויכ5
 לרי3וי תייט וטתויל רי3וי ו3גכורוח וננרריס 3ס3תרייחי
 כיון יל6 קהייט, קווס תכלך כה? סלי  3מקוס רוקי:יטפין,
 ספתו טגול ת5ור יכיה תרו3יס 1:טתים סלגיס כפטר"וטייי
 רסתו5ל. י3וי תיים תטו"י 3יט3ורן פיסל נמיירוה3
 יפילו פסול סיו3ין ו3רי13י סר6"ט רטח ללרט ייןאבל
 תיס  3ססוסיף וסכ5 כר"ט, וכדטח  מסיך, נ?י?3תקוס
 לסלך יכי שויס מקוס 3ן תתו4ן וגזי תוטטין,טיגיס
 תוךנין, וסוסיף תטמס לונס ו!טון  דחדי, וכו'.תחחי4זו

 סכח3 ומממ סרי3"ר. וכ": וסוסיף, למי:קט סו"לר6ל"י
 קת5 3פוק !פיל וה:ן  ס6 כיינו עומו וכיס וסיפ5?ר5"ט
 וווק6 מןכרמ כף, מועטין סתיתיו תטיין ר3יעיתנתע!מ
 6ע'ש 3מוטעיס, לוין, זכינו גמי ותכ6ן ל(וח!ין, פסלימרוגין
 נ,ה(לין, טס מט?ריס !מקותס הון ויליו סמטיןס?ריי3ו
 רפרק תת:קחין מןקיס סר5"ס דס5 מקורס. טס סיו סל65ע"פ

 ?חוס' ות!סין ניותלין. יפי4 ומעסרי פס4, ל% תועטיןינל תרוגין ווק5 51פ"ס מתמי!חן, זוחלין ייו ס4, 3תקוסקתי



וקבנית עשרה האחדהשערתורתפו
 מטהר אינו שם, מתחלתו להלך יכול היה שלא אחר במקום אבל שהוא, דבכלבזוחלין 0. ששש(

 למקוה שוה והמשיכו  עליו וריבה  עומד היה ואם תוספתא. והיינו באשבורן, אלאבעחלין
 ועכשו זוחל מתחלתו היה שלא דכיון כלומר, שהוא. בכל לטהר ולמעיין באשבורן,לטהר
 בזוחלין  שם  ממהר  ראיגו הראשון ממקומו יוצא זה הרי והמשיכו, עליו ריבה אםהזחילו,
 רבו אם ומיהו דפ"ק. מתנ" והיינו באשבורן, שהוא בכל מטהר ומיהו באשבורן,אלא

 דתנן מתנ" והיינו מותר, שהוא אפשר מתהלה להלך יכולין היו שלא במקום אפילוהזיחלין
 שהם הנוטפין על שרבו הזוחלין על צדוק ר' העיד 00 מקואות של חמישי בפרקהתם

 דכיון מתחלה, הולכין היו שלא במקום ואפילו בזחילה, אפילו כשרים שהם כלומרכשרים,
 מן מרובין נוטפין היו אם אבל זוחלין, של ברוב המועטין נתבטלו מועטיןשהנוטפין

 האררתוולי
 טסיכ דגמקוס מו6 כמיווט דע,קר י6פטר גן, )כוכימ)וכ5
 6נן כסריס, 3?ס ס6ונין ו:חו3, 6ע"ג גחמי!חוממ,ן
 :ס:?ל 3מעוכין  ויפילו 6פטר בס, מ?.!ך מה? מן6גמק,ס
 5ח5 ד5יסיר5 קת5 דסרק תה:יחין "3! זוה!ין.!רין

 דיי:וט יי.3יו .דית5 53ס3ויה 5לי תטלר דיין%ינמעין,
 ריסטר כל!, י5ין ,י ר,ין טי"ר פסלי. י5 וי.:ט.1מי:יי
 רסיל ך5ט"פ דכיי:ו לי3יפית, הע!? !תי)ז:י ר5תידנוח:י'
 סיו, 3כל ו)זטכרח תע!י 3י יכ ת")ו 5פ3ורן !דיןלו~קה?
 3מוכטין וווק5 יוייי ויי"?  תרונין, גקט זי תע!מו!פ:ין
 ,וה!ין  מטמרי !5 3מופטין יפילו ר3יפה ו5פטר כ"ט.הי:י
 כין, רגע טכי ממ? מיכרה ויכ' ט?ר,יני.3מקיס
 3מועטיס  יסתפק ות"ת יי5"ט. 3רטת ס53ר:י כתוסמפרס
 מימ ס!5 וכיון כלוהר : י"5 3סיש יס 11"!סמרה.3י
 ?"ז ה?תייכו, פ!יי רי3י יס בזמי!ו ועכטיו ז,ח!תתתילתו

 53י3ורן, 5!י 3זוהיין טס מטסר .5יג. מריטון, מתקומוי11י
 קמ5, רפרק מת:יתין ה?יי:ו ג5ט3ורן ט?ו גכל תנהרומיכו

 )?!ך יכו)ין סיו טן6 3מקוס 6פי)1 ס,וה)ין ר3ו  06תהיי
 ופ"ק תתת:יתין ומ:ס ט,כ. וכו' תיתר  ט?וי 5"סרנזהמי)כ
  !6סמעי:ן, יתי' רכ"ם רר3הז5 ר5יטר !טיל כ?"ט ר5יייין

 3נוק,מיח ט6ף )י ויר6ס ו(") ?רמ3"6 רג:ו כח3 כמיסו3ניח
 טס 6סי), סמטהר ס:העיין ע) כמעין מימי דגזי 6ס6)ז

 יו5יי מזית!ין, פ! גוססין  3סר3ו 6)6 ימר סן136יה)ין,
 %כריט  היו)רך ותטמע 1"ל סר3"י ה?בייו י"כ!ללה?קו
 טכת3 ומי וס"ק. תמת:יתין כ!ל גסתייפ ולי רטתותסת
 פ! )מעטמ  )סמון %מ רלמ תסוס יפסר !ממתיקוריוי
 מרוני, 5טו עזירס תקלס, לירי !יקי ד%  %מתיור4י 5יי ק5תר, סוין מעיקר דל5ו שו  ויפסר דכחו.טכועח
 י. 5וס !קתןוע"
 טר3ו חוה!ין ט! !ווק ר  וממו ט' ומס:ט ובהאהן
 נתקוס ריסילו וקיי: סרי"ס סיט כסריס, סמן סגוגהיןעל
 יבעין תיתי ססיו וכ:ון גזה()ין, לפ3ו! מקוס ייייל5

 ומיי:ו יר"ט, וכמ"ט ט"ט !מס נטיימין תועסיןתרודון
 מ"מ גסס, )עגו) ו6פטרו גגד גגל" וס0ןס ר5פ"גרקנף'ל
 6סיר נכס"ג ימרו3יס ומממע פס)י, )6 טס דמועטיןכיון

 6ע"ס פס)י :וטפין ירי3וי ::טוס סו6 )נחו"ס ו3טימ6)ענו).
 מחחי)ת., מט)ך ס"? פ)6 ):ת;וס סחהי4 6"כ 6)66.מ!ק "ס!י )6 נ)גי ווי3וי ל?ר6"ט 36) כ)וס, סרמינוסן6
 מיוס כ5יי כיי גגו3ס רגס מטוס 14מ4ן סוס! רכרייויוע"ג
 דגי5"ס  6ססר ו)פי"(  עסויס. 3נמפטז ווק אזי!תו,י:יעז

 ו!)יוין, י4ירר 4ימנ ותי5 מוכ?סנר
 3ריגס וווקי

 יג! כטי: עליסס זה?!ין ולגצ ס5ו3ין 3תיעוט י3לט5ו3ין
 !תקיס ריו!יכו  מטוס  סממין למרמי3 דמיי לי ר:ו3ייסטר
 ל5  דמוכטין ד5ף 5פסר ולכן טס, זוהל סיס !5ס:וטולס
  ה5סי!ו ,פ~יר  מררין תן ביימי3 )ד'ת 3גו3י, לזותליןפס!י
 כגר ילגו3י הכל כת3 ממיס 3סער רנ:ו י3! פסלי.מופטין
 סתפין, נתס!ך מט:ס 5עו ומגעמ סס  זומלין ?יי סל5מקוס :סמוי ט!י כיון וי.גן3י, וט"כ פסלי. !5  תרוכיסיפי!י

  3מקוס 6פייו "סלי ל5 דמוטטין רתת:יסין והיווט פיריומוי
 ויפטר מגוטס תזי יין ות"מ 3תתי4זן, מי!כין ייוט!5
 ו!וין לחי5ת ומת)יתין יתטייות, נפקןוט לר"ת כפי',פרם
 כיון 5!5  פוס!ין. מועטין ויין ל5יתטי:ן, ק5תי מייסתיס
 כמקוס 6פי)ו (ומ!ין י3יגו טסכר6 מן ("ן  )מרס3"6ט:י5י
 תח:יתין !פהם ליס )ימי  סו3 3(הה)ין, כמר ממ)כין טיוס)6
נסכי.

 לטיטת !וי:5ימסקנא
 סרס3"י

 4וחלין סס!ו ל5 3תמי!תו תס!ך טיימ ו3מקוס 3. מעין.ססלי לי וטיו3ין 5. ומרי"ט.
 סתעין. !כיקל וגעלי בטוס תרוכין, וייו3ין :ועפין5פילו
 יט3ורן. 3פי מתירתו תקוס טגס :רימ 4?זתי!ו טומר מיסיס וכן תמלך, סימ טלי 3תקוס !טיו3ין ססלי תרו3ין :וטסין:.
 ל?רג3יש מלוגס, תמקוס חון וי!15 ססר"ינו תוטטיןו.

 נ?מתל. יס לתכטי ותיימ 4ומלין, סמור סרין ותפיקרת3ויר
  6טטון %ין ווק5 י5מור וכ! ג~?. י.כרע ת)י:ו ,416?ר5"ט
 סתכין. למוךר תתוגר  טעריין כ) טסו6 נכן מטר.ו 36)כ61,
 3סס ה?מטיך ו3ריכהז גרעת כה? 5ס 1"ל ו%יטתסנראה
 מעוס טוס !ריומו מ)עו ט%  כיון 13המ!ין, כסריסמתעין
 5!5 טו!, תעין ליכי טכתס סזמינו, תוטסין טיעין3ט)רמו 5לי מי5)ו ולי ומיגרש תיפסל  סידס כמ כ"י חתיל?!תוט
 %"ט. "מ!ת,תקוס

 סכ3יוו 5' ימט:ס ס5  י5וותי )ריך וסרס3"י מר5"סלשיטת
 כסר רלתקוס ותוכמ  לז3יס, פסו! ה?תייכו כו' 3רים?ע"ג

 עין 4ה?!ין נין למקומ כטר וסמטוכו כ:1,זר ולכן3תועעיס,
 יסטר י3ל יסוליס. סקרתו תוכטיס מטית ו!תי ו!זגיסלכ"י,
 תי!כן,  מידס סמססיק י% ממלכין מיו זס ונתקוסכיון
 ממלך טסימ  גתקוס סוי  סססקחו וסילת ותטכן כטמ,רוימ"כ
 וי:וטפין מטיו3ין הכמ סי*כו ת:היך סמטז יין ור.ליסס,
 !לכת ומזלו 0ציעחו, סי!ק ה?לט סת:ע וט6וס מכומו,5!5
 ססלי !5 תרו3ין מ3ריגס תי ייו ויסי4 מיוסן. תכמזמילטן



פזהבית המים"רתורת
 י5ט". : 'י' "( באשבורן, אלא מטהרין ואין הנוטפין נתבטלו לא מחצה, על מחצה היו אפ" אוהזוחלין,
ק דאבוהוהיינו  ערס ונג ג ירבו דשמא חשש משום בפרת, ניסן ביומי מקוה לבנתיה דעביד  דשמואל 
 י. עשק, )ומי( תשרי, עד קציר בימי נפשרין קרה שהיא ישראל שבארץ דשלגים הזוחלין, עלנוטפין
 מקומן, מעיקר חוץ ויוצאין הזוחלין, המים עיקד על רבין הנוטפין מן שהיו שלג]ךמימי[
 בפרק  דשטואל דאבוה דההיא עלה דקאמ' והא טבילה. לו עלתה לא זחילה דרך שםוהטובל
 רבה סהדא במערבא מיטרא דאמר כדרב לה סבר דשמואל דאבוה ק( דבנורותבתרא
 שגשמים נודע בבבל, רבה פרת וכשנהר גשמים, ממי אלא מבריך מיכפייה דלא לומרפרת,
 ניסן. בימי רבה הוא שם שנפשרין השלגים מן וכן פרת, נתרבה ומהם ישראל, בארץירדו

 מאד, שסתמעט עד והולך כלה הוא לבבל שמגיע פרת נהר לשונו זה פירש ז*לוהראב"ד
 אבל הנמשכין, עם מחוברין הם מועט ובדבר גבים, גבים ]הנחל[ נעשה הקצירובימי
 הגשמים לימות ]ו[כשמגיע שם, שיש החמימות מן בולעתן הארץ כי מתוכן, יוצאיןאינן
 בימי נמצא עליהן, עוברת ]המים[ )מים( ושבולת מתכסיוו גבין שאותן עד מתגבר,הוא
 נמשך, הוא גשמים של המים ריבוי ומפני העומד, כמעיין הוא[ ]הרי )הוי( בבבל פרתקציר,
 ]והא[ )הוא( במגריפה. שכלה עד והילך מתמעם שהוא פרת נהר על ש( בספרי שנינווכן

 האררתשולי
 סנו6 %ץ %י ייהייי. ממ4י סטיי כתקוס ונןילצמןן,
 דסעט וכיון 6ינו, חכ מיגרעי, )6 ג6ו כמעק זק כיוןטמו
 )עךכ, ומי נוטפין )כיות ס3ו טמקור 6) מ0וור פסקו6מח
 כקודס. מספטן ע) )כעמידן 6)י?ס כמיגור נמ,רחו5ין

 מכ)ן כיכ 6ס )מ)ק 6ין הייס מיס ד)וי! )נץנו 11ו)סגר6
 רוג ור.6 פס)י מרוכק סטמטפין כ) 6)6 )ש, 6ינתמי)חן
 ג6ריכית. )נוריס 3סוגי6 ,כ,ן ור"כ כס. מייס )5וכמיס

 שם( מהלך היה שלא במקום שמהלך במעין ב מ, דבררים1בסונסו

 ט', מקו6וח )מחי ענוו וסמו6) 5גוכ נ נף נדריםא[
 ומק61וח כדיניכ )6ו דסמו6ן ו35וכ וסמו5) רג ממ)יקחעינך
 ו6כוכ הר3 ןןמשש0,  ונטוות ניתן ג%י6ות 6)6פ)יגי,
 סכר וסמו5) ננטפיס, )ריכוי )משס י6וס6 ס"ןזפמו5ן
 טיסט 1כ) מחגרך, מכיפיר. ונטר" מיסוש, וו6ידווטפין
 טנחרגו טמיס ורוג מ)מגט:, ג6ו0 טיפוח כ, מ)מע,כסי,רות
 7סש6) )6טכ ו)כן גסמיס. מי 6,1 כס, חכוס שוז5י
 ס6פסר ו6ע*פ טטטחיס. רגו סמ6 מנר.רוח %וכו) 5סורו)רנ
 כ:כר גיוון ונסעח כיון מ"מ מ?!ן, ט?יכ 3מקיס)טכין
 וישרן. 6)יו, נעיע כיכ סן6 3מקוס עריין ש6מחרמ3
 מועסוח מרוגר. עיהכ ווט כנכר י6מ)ע סיכג6ו)תקן

 )ט3ע שחר וטנ6%) ו"ן. כג"י וכ"כ מפ1יס. 16מש6וח
 מיגרין. מכיפ": טנד) ומכ כס, מועטיס כעספיס ווד6ימסוס
 סמרמי3ו 3מועטק. כרטג"6 מס0פק מ6י ז6"כ )כקסהחו5ק
 סמ61, גיגרי מוכומ כוגר וכ6 3(ות)ין, נמערין 6ימכ)כ!
 וכרסג"6, טר6"ס 5ס" מט)ך כיכ ס)6 3מקוס רק 6סורירכ ]וט6 כעמי4חן ממ)ן טיט ס)6 ננוקוס 6פי)ו )טגו)סכ0יר
 מטוס וכ[ ננצךס כ,ש "וסמו6ן ופיינ6 ו6מו" מ6י61"כ

 טסתפק )6 יס.כ כ)ל קסי6 6ינכ חט נצעטיס.וטנוטפין
 כ)יומ סס ;כתנ וגמו ששעין, רק 7כוסיף כיכיכרסכ"6
 6מט, )ק"נ מסן סנועפק ריטי וסס 5מס מ6ס מטיןסכיכ
 ומט מק/ יוהו %מטו יכו) 6ק )גד סמעק ס0עחונמ)6
 61"6 עתכ משוכק ססס ]61שש כגועפק מכמ כו6סנמטן
 ררק טו6 פפוע מ"מ סממסיכו, יס %ו פטס6ונע4עו

 וגמנ6 ממקוש יונ6 כיכ )6 3לעיס טכרי שוסך,מכמס
 זר~תס וסמו6ן 3נוימר6 מס6',כ כנוטסין[, מכמ 63כטכ(0י,ט

 מעין, ממי טפמיש ג"ו נוטפין ס, עעמ כ) ען סגוסף)":
 נוטפין, מיעוט 13יריף וומ:,ן ע"י נמסח? כ,מי,? ס,וונמ)6
 (הה, ,: 3מק,ס גס דכרי גן:, :סס) דן" :סחפקו )"יגן:

 כר36י,ו ד,פי' סו"ר?מ:ין.
 וכרסג'""

 מר.6 מו:רע.ן ?ו3ריס
 גיומי מקו5יח )13הי' ע3,ו דסמו"! ז6כיכ 6 ס"כדסגח
 וכנכ גגנמ, עיי"ס כוומ!,ן ען :וטסין ר3ו סמ" ד0י,סד:יסן
 ור3ייח מתגריך, מכיסיכ כ,) ל?ו )יח וסמו5ן ו6גוכר3

 ,6 ו"עק"כ ?גסמיס, יממי ?ס%יס מכקסרח 5תו?מיס
 ו?רסג"6 כר6ג"ו ס!סי, 6ע"ס ?ג1טפין, )רגייח 6ן6מסו
 דגמיעטיס )כוי6 ומ,כמ טכחרמנ כמקוס רק 6)יו חססי)6

 !י כעיר ס,יט"5 ]וכנרמי"1 מיפס!. י6 כ:ר.ר כתרמג6קי)ו
 סכק: דגמקוס ו"פסר כו5, טומר ומרה !סשחודכר35"ו
 סנני5! :מ!קו וספקו נפס!, )5 3נועוטיס מ"ימ ונמסרעומר
 1!מק[. 4: 5ן עשוחו, כמשסז"3וכ

 מח:יח.ן ימוקיס 1") מי3רין, מכשיכ י:כו6 יסגוושמואל
 מיגריך תכיפיכ 3וכ סיין ו)5 ס6י3ין, גריגכ3מקו6וח
 כנוטפיס מיס וכס כך,ימ כפ" ומסום 6פסר כגוטפין,ע, סוגו זכ(והן,ן כ' דמס:כ וכ6 סיורדיס. גגסמיס 6,6ד5ינו
 גד) 6ינו מכס גס יוו6י טיפוח,טיפוח

 61פסר מכיפיט. ק:רי
 גוטיק )סון ו6ין 6.)6 גיויס סר.וסיש גפטועו )פוסריט
 כך. ע)נופ)
 61'4סדיך טכס. גו"ט מ"ג פ"ט 3חוסשח'1 רא"שב[

 04 כף טנטלוח כ, יפס)ו ז6,כ כר 6יי636סמועינן
 טכיכ 3מקוס 6סי)ו שס)ין זמרזנין ינונר ר.ר"סדכס)ננ6
 זממט גמטניוח, נח3רר ,6 כשעטק וזק גיאי)חו,מכ)ן
 ושעעק )ש)ף )יכ5 כר ס%6ק מיס  ע)יו מסרנו  שזויוע"ק
 טנץס משח קסכין ס16כק יוקם ד6פסר מםוס פס)ק)6

 מגמעח ט6ק ס5ע"פ כה, ימע% כי6 ס(ו יהס,טמטטרין
 כמרוגק ו6פי% נקע ו)כן 3יש. מעטרת מ"מ נ6טכוק6)יו
 מכריך, מכשיס נמז"ר ))נמו כר"ס ומ%רך כ"ט. מעיס כסיס



הבית עשרה האחדהשערתורתפח
 קאמר", ]מושך[ שהיה מקום עד שה" במות הוא הרי כנדל מושך שהוא במעיין דאמריבן נעסר..ק ס"ב(

 מקואות בתוספתא מפרש והכי באשבורן, לטהר העומד מעיין כדין אינו ואילך משםאבלךפ:יע."
 יכול שהיה ממקוט חוץ דאפילו נלסדד ז"ל הרב מדברי גם ומ"מ ק. ז"ל הרב לשון כאןעד

 משום אלא חושש הוה לא דשמואל אבוה דהא בזוחלין, אפ" מטהר הזוחלין שרבו כללהלך
 על מחצה אפילו אלא רבו דוקא דלאו לומר תמצא ואפ" הזוחלין. על נוטפין ירבו]שמא[
 בריבוי מ"מ מחצה, על מחצה שיהו לצמצם דאיפשר משום אלא רבו נקס ולאמחצה,
 ובין וזוחל. עכשו ויוצא העומד כמעיין שהגבים אע"פ  חושש; היה שלא שמענוהזוחלין
 בשאיבה נפסל המעיין שאין שנתבאר וכיון כן, נלמוד דל הרב לדברי בין שאמרתילמה
 שם ימשך שלא עד למקוה תחלה שאובין שנפלו בין הפרש אין שאמרנו, הדרביםעל

 זשל, הראב"ד כתב וכן בשאיבה. נפסל המעיין אין דלעולם המעיין, להם שקדם וביןהמעיין,
 המעין ובדין לשונו, וזה ז"ל. הראב"ד כתב כן כמקוה, מראה בשנוי נפסל המעיין איןוכן
 מצינו ולא משנתנו, כלשון לנו אין אלא לאו, אם מראה בשנוי נפסל הוא אם שמענולא

 רבה ואם לגמרי, נפסל שהוא שאוב כולו עשאו שאם דברים. בשני אלא סשתנההמעיין
 כו( השוקת גבי על שהעבירו מעין בפרק כדתנן מלטהר. בזוחלין נפסל שאובין מיםעליו

 האדרתשולי
 כ%י6ות 6)6 וכנישט כייכוי עעי ;ת)קו )6 גכסוכייגו
 ו)כ6י מינרין, ומכיפקו. מסוס כווה)ין מרוגין י)מרכמיס,
 ומועטין מטס !מו כע,מוגו ו)כן נווכין. )~וטיין מייסינןמ"י
 ס)יגי ו)6 מסוס סנירי, ככי וגו"פ  ידסיגן כמר~3ין, "ס)י)6
 6סילו  תטלמ ונמקוס ג' תס0? רמוקיס סרי"ט ינלגא?.
 וי"ל, סיססלו. כתשיין )וון טיין ג"י פס!י, ל%ממנין
 טמימט ו3טע(ר וכיון יר"ט, !טון לטפסיק סרי"סרורר
 ייכפת לי י"ט ירי"ס, תווט  פסיי, )% מועייןדגגוגט

 תטתסחת ל6תויי גחית ולי כר"ס, גלטון ירייכ תני06%
טקווי~ת.
 כו', ר3ו רוקי 6י%ויך )ויוקי טתי 6ו יס, סטתנומה

 ~ג"ק לט1! ו%ין ממי. !6 נה1ט פל רת~מ וכווגתוכריי
 )6. נמ)ט פן עמ)כ ימסמפ ט6וכין, מיס פ!יו וטרכוקק;י
 ,פי,. וכת"ס גר4, כ"ס מע)ה משס ו6סיר כי6, קוטי5!ש

 ע"ס. 3גוריס טמוי! י6מר !מט מכ6ן טקטכגכריג"ו
 ו6ס )סנור ויכון קמ5, 5חירון ופ!'ג 6פסר היוג6יהאי
 גסער כ6ן רג;ו כ,כ ו6מ;ס כסי, גמהוגין 6פי)ו לוניר3ו
 מרונין 6מי,ו ו5ן"ט ק6י, מכ)ן כיכ ס)6 וגמקוסכמיס
 3רגו מווכ וכר6"ס )פסוט "פסר תו )פ"ן ו6,ככסריס,
 מיכו נתמי~הי. מה,ו סש י%  יממוס 6סי)ו זמטכריה)ין

 ק6י.  וננו3י 3ריט5 וק6נו מכ ע) וק6י גר6ינסטשוח

 כסיטת ג"כ 3 ס"ס, ו3טנת מ"5, גגוריס טר"1 ודעתג[
 טתעין 6ין סיי3ין  6י )ויפין ו3ריגוי 4:רי"ט,טהמ3"6
 6יגו תתמי~זו תמלך יש סלי 3מקומחז ורק כמקותו,)פסל
 וין גין לה)ק ד6ין ס3ר טטו6 6)6 נ6סנורן. 6)6תטכר
 ט") לכ"ט, עלל מציין וין  ערין  ו%ס יט.וי, כל  לויןיס3ורן
 קתגי מקונרת מנץתוס ותהגהזז פ" ו~ן יז4(לין,מטטר

 !פיוטו !מנ4ון ויס ו,טגירן. מ"ס 3פי טתוטיסוגמקוכץת
 טמימיו טנוצין רין ית מתפלחז  מסנון נין 3ס"ק ותטינמ?

 טר"ס לטי, ולסלת6 כר, סיונין .נרס סליו וטונונמשסין
 ומטטרח ימפין מפיח )ניו ונויס, "סכורן גיעיטמיכ דין נין ית)פית פעלי רטיי סטוי, טל פצין קתייוסר6"ט

 טס כ5ן ט6ין גמ" ר,הין לעו, 36) 031".גץ")ין
 סוסלין סיונז רוכ  טיין !פגין טתועמ ו?תפין )"צלתכין רטגי )ומר, )ריך  ו3ווחק תקותוס.  חיוקי רק יליייעיח מע~

  ר.שס תמ1ת וסגי ופ'"),  ג6ט3וון. )טמר לככ"פכטרו"ו
 כטס סיט6 ומעסר );קותוח, מקותוח גכס יס 5מלטכהינור

 6מר 3נוץס 6)6 טמיס, קיכוז ג6ותו וכן ממעין. דיןגס
 ממקוט. וין )ויט
 3ר36"ל סמעיין ר,כי, סגר ;נר דר.ר36"ד טר"ן סכח3מה
 ככייי וכן סמיס כסעו ר3;ו  ]וטגי6 נפי.יט ל.;פ"נני1(.

  )תכות ו)6 )ומר  "ויך כ,וט3"%. כס" טסף יריכקכי%וכו(,
  05 טתקונמת תי)וק  לקגין רק יל6 כך סכר וירי3"רטר"ן
 וססק כר"ת י)6 נמי ],אפסר כר"ט, 71!6 )16, 6י נמ:)ךכ":

 נתשס זומ)ין רגו )ע;ין וכן נמ(גריך[. ומכי"יסכסתו6ן
 מט!ן. טשטן6

 ו3עי כתר,ומ סיי מט)ד כיכ ם)6 ונמקוס ר~",ןלשיטת
 תטוס טיונין, טיו 06 תטה:רין כמיס מ"מ ו6טנרן,מ"ס
 )מעין.ושיקו
 ויגים ר כף, פותו טקן ו6ס קתגי וסיפ% 3י"ר, ססובר"ן
 כף, לתק4י ט4: מתתילתו, מ:ל ט,: ולי ו3תקוס גוים

 מכו6ר, כו'.  )מסין טוט תתהילתו, פותר טטייוגמקיס
 וין נר,מ פמירחו עקוס 6ח יכ,הי) כמ"יך דעכסתו6ע"ג
  6ותו יגס 6פטל מר6"ט כתמו ו)עי) מקוס. "ותו ע)מעין
 5)6 תפכר 6ין  (וחל גטטט וגיש טפ"י כיון פותו, סמ":תקוס

 ט"ט וסרח טכתנ טגפט 3כפל נרי3"ו ק~ן וכיית63ס3ורן.
 פיינ, נמסך טו6 גטמיס סי טנזיס רינוי ומסני טטומדכמטין
 ומסך  ט~פטי כיון מומו טטימ תקוס הנס רכווגתווגר6ט
 !פ" ךט"1 כ%ס3וון רק 6לי לכ3ול ניט מסו )וטסיןפייי

 פותו יכיס דנמקוס כלל תיס תוכרה  ו%ין %יל גליוןי3ייו 33"י %נ! טתיס. גטכר רמו גי וכ"ט כנטכ"גגרסתגו
 תמקוס נמרי וגפסקין וכף טמ:יוח וגל וי"ל 3זתיל:.ל"מ

 מזרופות יותן כו', טכילמ 3טס תטלכ )% ולתטסיגפסקיס
 תקוס רסל יט כו', טטותו תפיין וין 3טן גו?ן 16יוטגתליס



פםהבית המיםשערתורה
 נ ת' נ" מים שחזרו עד למעלה, שכתבנו כמו מראה בשנוי שגפסל מקוה אפילו אלא עוד ולאדנ,

 :'% :נ ג למראיהן, המים חזרו שלא ואע"פ כשר, זה הרי המעיין עליו והמשיך חזר אםלמראיהן,
 מים עלץ שריבה אע"פ שאובין, במים נפסל אינו וגם מראה, בשנוי נססל המים דאיןדכיון

 שבאו שנא דלא לתוכה, מעין בהמשכת שאיבה מפסול מטהרת שהגומא כשםשאובין,
 כך שהן, בכל בהן להטביל דכשרין השאובין, על המעיין שנא ולא המעיין, עלהשאובין
 כן המים, למראה שיחורו כעינן ולא לתוכה, מעיין בהמשכת מראה מפסול מטהרתהיא
 לזה. מסכים ז"ל הראב"ד וגם אחרים משום ~"ל הראב"דכתב

 רבין אמר 90, המודר בין אין פרק בנדרים גרסינן בנהרות, לטבול מהו לבאר יש]ו[עתה
 מכיפיה נהרא שמואל דאמר דשמואל, ופליגא פרת, רבה סהדא במערבא מיטרא רבאמר

 תשרי ביומי פרת אלא בזוחלין מטהרין המים אין דאמר, אדשמואל, דשמואל ופליגאמבריך,
 ולההיא דתשרי[, ביומי ]ומפצי ניסן ביומי מקואות לבנתיה עבוד דשמואל אבוהבלבד,
 ביום אפילו דלעולם בנהרות, לטבול מותר מבריך, מכיפיה נהרא דאמר דשמואלקמחתא
 בעלמא וכדאמרינן הזוחלין, על ]רבין[ )רבו( הנוטפין איןהגשם

 ננ"
 וטפח טפח כל לך אין

 לכל קורא תהום אל תהום ט( שנאמר טפחיים, לקראתו עולה תהום שאין מלמעלהשיורד

 האררתשולי

 מכ י6"כ קא תימכ6ג, סעומו[. משס ע) לון 6ין ותנמ)6 ק6י, כ)) סס טיטס)6
 מי"

 מסוך מעין נין זמתויחין תנ6

 מחמי% גו סטיכ מקוס נין ,ה)ק 7ינ6 תו ו6יוי ו6ייי)עותי
 זייגו טרכייט ע"י סגחוסף )תקיס גיט )גמרי מעיןודין

 מסוך גין כויג6 7ממ,ק ~ר6ס כמס~ט ופסט,חכמקה:,
)עומו.
 תקו6וח 3ט)טח וכ"ה טמטגיהח נפיוס כרמג"ס ודעתד[
 3מ,ק סס, 3עריס וסרסנ"6 טר"ן וכי6וו ור.הנ כי"6פ"ט
 ומ3טיין מימיו, מסיכוח טסם כיון סמפין כגומח טוסיףגין
 ממך עס 6מ"כ )חפסטו 06 6פי4 ס)יכן טג6ש כמיסכן
 6פי)ו פוס)י! מרוגין טס6וכין 6ס כמעין 3מסן רגס06 6גי 3תהי)כ. מט)ך טטיט כמקוס ג(המ)ין ומטטר טמעיןמי

 סגח3 ]מר. (ומ)ץ. )7ין מחמי)חו מ תכ)ן סכיםכמקו0
 ג6סגיק. תעטר 6כחי 6גן (",ין, )זין טנחין מקוסכ) חסי פונחו ט4. גפסן )מטט טגטר ננמד גמשס זר3ר.כו"ן
 נקר"ת  ותלטון כס6ונין, גיין )גמרי זגשס) ספירס ננ,"סז"ו
 ימפוס מסמע טמסגיוח מפירוס ו6זרגט ),ט, ר.גדח 5ין("ן
 כמפיט וטו6 טט:ר נמסך ס6ונק נרי3ס נה( יס"קמסיט

 ימט טחס ר.ר"ן חו וכחנ ו3כ"ס,[. 63ס3וק ומטטרכרכיעית
 כגומט 6ריכט פתרמך 6% נחרמג נין גתוספת6ומפ)יג
 וטוגרש ),וח)ין. מיפס, נחרמכ )6 5פי)ו גמסך 36ןק6י,
 נין )מ)ק כחנ י"6 סככ,כט טר"מ, ג)מון תזנקוקיןנג)!ן
 יפ"ט. ג' מטנט גגי6ור טו6 חט וטשתז, טמסוךמטין

 כף ורנט 1"ל לסווו טויהן וכתו  טתעיין  נגומה גרינהיסו'כס
 נתקוס וונט טותויס, סייו נתיס וסיסי נמקומס.ימיס טגנרי 6לי )תרמ3 3ט)6 טוי טטיי כמץ וכ"י יתעיין:היך
 ולתטין. למשט סוין סטותסכו טתיס יירי ימהסכייגימט
 עכסיו סועסט 6ע"ס סעמ7 ומקוס מסמע ("ן]י:!ם';ו

 כמעין יג,מת נטוס 6ססר והטעס הימ)י,, מעטיויה)
 ,,ומ)ין[. מטין יין מיויט כטי, )6 סכ,מי)ו 61ט"פמסיכי,
 וחרמ3 נין )מ)ק 3חוספח6 טם:וי כוין גס נכ,ן סמטיג6מת
 גסי"6 ת*ה גח("6 כת3 עומו, ינקט ומ5י וחומנ,,)6

 ס6וגין ע"י ונמסך עומו וטיט ו6ע"ס 6סמעי~ןדוניח5

 גפשגין. עטיר גהמ%ח. טמ7 טייט נתקוס מקוסמג)
 טחשפח6, נט)טת כסמש 6מ6י קסס טרתכ"ס ע) מקוסומגן
 רגו 051 כחג "ג וככ)כס כ,ס. (") טר6ג"ן תמטוכגר

 מי רגו 6ס וכן %יף[, דו") ]תפזוחו כ(,ות)י!, ט,כגוט"יס
 מ"5. סנגיויס כנטחת מזק )תז ](ט מכל מי ע)כגסמיס
 מ%ק 1)6 נ6מגוון, 6)6 גוומ)ין מטכרין 6ינס ס,:.[וסנח
 ע"כ 6א סנתוהנ, גמקוס 6ו מכ)ך סטיס מקוס גיןכ%

 ש ג)עומ טייינן וכט סמעין, גמסן נסוינט כ6ןגומחו
 סטיט נמריס 6פי4 סרכו כ) וכא: טגטר. מי %גסמי0
 יריגכ ספיר טסח5 ופ"ק ומתניחין ט(ומ,ין. )יין נפס)מט)ן
 63סכורן. רק מעכר יחערכ סן6 6פי)ו י5( טמטין,כתסן

 16 כנשץ ננומת וינט נין )מלק סרת3"ס  דדתק מר.והנה
 וגול, ומסנט וסש6 ריס6 ליכ רקט"1 מסוס ס"כנמסך,
 נתון %נן נוטסיס. לרי3וי סתו6ל ךהייס תוויס כ6גן

)מ"
 כ3רי"ח5 )יט וקכיר6 יייט ו6ע"ג טריכוי. כמקומוח

 ניש )6 מ"מ נתרמג, ))6 ס;חרמכ נה;וס כין זין הי4קזש
 פירם סנ5מת וגמו כמטיוח ר.3ין כור. )סרס 5ילר"מכיט

 זרנ מימריס )6ור,מיס גיט וש6 )6 יטל"ת מסו0כר6יז,
 5גוט ס~יד 6מ6י י6"כ סנחרחג, 3נוךס נגיריסיסני5)
 טנחרמנ, 3נקוס ופ"ק י6וקמיכ יוחנק מסוס תתמט,ן, ססי פשךס %ו ישמן ומועלות, מפ,י %מוחוסמו6)
 טמעק. נמסן אוו4י יותר וטמ מי)ק. 1)6 סתמו סר.תג66נן

 סטווח6 מ"מ טרמ3"ס )סיטת 61פי4 סס טו"ן סגהנמה
 סרכו וכי ק6י טפ:ר ס~חרחנ כנמךס 6סי)ו 71וק גרור"6
 פס)י )6 מושעין זגומפין ד6סמעינן )תימר ן)יג6כסר.
 טנחין יפס4 נרס טחי נ' וכי פמיט6, ד(ט טמעין,גמסן
 שעמק גסטוסיף 636 נצ6ן )מי)ף ייכ5 זמ"מ מר6טי,כ.
 טמפיין, כמחן סמטוטין גמסן זככוסיף ,תדס, תה:ו6ג, תוסיס, )מקוגמח' 15%1 טמעין נמטן 1)נסכו כממןכנומח
 6ססר נליק כ"ר יר"6 ימססיוח6 )טתיר. נקוס מ4יו)6

 סטמעי! ונמג6 כמפוטין,. )כען ימסוכ ק6י, י.למניןיגגומח
 פסלי  רהמנין ר.מסך גמשס 36ן טמיסק, נמשמוחנהרנט



הבית עשרה האחדהשערתורתצ
 בפ' דאמר" מההיא וראיתו דשמואל, הראשון כלשת פסק ז"לכו( יעקב ורבינו צנוריך. מוש ר-ן ע"נ,(
 שנאמר שמו, עבל אומר מאיר ר' פ" דבכורותבתרא נ ",נ(

 מ"
 ולמה שרשיו, ישלח יובל ועל

 מסייע ורבין, פרין שמימיו שמו פרת שמרים וחכמים ורבין, פרין שמימיו פרת שמונקראין ". ק .י""טן
 , הי"נ1

 לשמתףל ליה מסייע דמתנ" וכית מבריך, מכיפיה נהרא שמואל דאמר לשמואל,ליה נהי
 הגשם, ביום אפילו בנהרות לטבול ומותר רב, עליה דפליג אע"ס כותיה,דהלכתא
 כרב פסק ~*ל ר*ח אבל הנוטפין. המים מן יותר מיסוין ועולין מתגברין המעיינותדלעולם
 דידיה סתר גופיה  שמואל ואף דשמואל, וכאבוה כרב פסק ז"ל ר"ח זאף דשמואל,וכאבוה
 דאבוה דכית כדבריהם, הכריע י( ז*ל הרמב"ן ואף ניסן. בימי לבנתיה מקואות עבידדההש דשמתי דאבוה ההוא בהלכותיו שכתב לפי ז*ל, אלפסי הרב מדברי גם נראה וכןאדידיה.
 מטהרין המים אין למעשה הלכה אמר גופיה ושמואל עובדא, ועביד חחשדשניאל
 חד משום והלכה, איסורא לענין דאיתמור מימר דחינן לא תשרי ביומי אלאבזוחלין
 דאמר הוא איהו הכי דאמר גופיה  שמואל דהא מבריך, מכיפיה דאמ' דאגדתאמימרא
 דהכי למימר ואיכא תשרי. ביומא פרת אלא בזוחלין סטהרין המים שאין איסוראלענין
 פליגי טעמא דידיה, ופליגי בגמ' דאיתמר ואע"ג מבריך. מכיפיה דנהרא אע"ג ליה,סכירא

 האדרתשולי
 נמקומוח !גט"פ סם)י ותופטין 6"סו כמסיט, 6%פי4

 0טוות6 זץ) דר"מ פירס טעטגיוח יגפי' ו6ף %"ט.ר"70מיס,
 דקמ") מינס, כ)) )מי!ף 6"6 חו 6"כ חייס, מיס )ענקורל

 ספ" ~ר6ט כט!גיח מ"מ מיי0, מי0 )7ין פס!י !6דמוטעי0
 כר"ן. י!יף וססיר נוקו6וח, ניין )געוככ6י

 ריככ כין )ה)ין ורגגו גר"ן )פרס נימ6 )6 ~כג"יובב"י
 י6( טמסון מעין גין )ת!ק וגהח וגטמסכהו, כמעיןכגומח
 6מהניהין, ע!יג וטחוס' ט0וסי0, נמקימוח 6פי)1גסר
 כעי י'ל טכ"י ולרעה גססל. רטממיגו  רכיון נעימרוסיפ6
  ייס. סל ל4זי% "?וית  וויוטפין,  יסיוכין רכיקז ססולי,תרי
 מכגוי! 6ש,פ מט)ך, גגו סטיט גמסין ממי!ט טיג: 606נ!
 ט": 06 וכן סו0). (כ ו6ין ט(חי!ס ניכוית ה?וייתיוין טיתילי  מקום ווגרלת ריין כינו, כלל )פסל לי  ותי4זוסטמ
 ].וכ6 גער, ומי וכ,מי!ו ניעטין, ס6וגין וכוסיףפומ7

 6ת ימ  כרומין סתירן 6פייט  קתוי(י כריכמ ווסימחויתין
 מיפס, )6 מ"מ טס%6ין סיססת מסו0  וג0  יותילן,כוין
 )6וקתמ:  ניטרך ו)וכריו מ5ן. גדו)כ קו)6 (כ וגןכ(ט.
 גי6ג"7[, ]וג"כ כו6, שמ7 מעין 7פוח 7ג7ריסכגמר'
 מהכריד, ימכיסי: 16 ינועסין, רכיית נ(כ כוי 6יופיעי
 טכ"י יתרן מ6י קסט 6כן כשתך, גנהין יפ"ק מחנק(קוגס
 מעטרין 5ז  מניטסין  רנרנו גרד"ג סתס וכו"מ ג,ט,4)

 וכצ יטיה מהיו יייוי מ4 %1  %ייו, ישכומזלן

 י4ג 1"ל  י5מושיסעמי
 ממימיו מעין וחג" וט6 נל.וי"ק וסח כגש בב"יה[

  כנוטסי0,  כסרנו לפהממ  ס6ין כר, ע)ת:ן וריכססצנמעין
 )16 וינט זט6י ), 6)6 כה, מטטוין 6ין נש %)ךיט)ק יפילי מתמילתן,  "ךלך  יסיליט ם6ק גמוך0 6יה6 ע6י67"כ
 מד6סוניס טמש פ) מי0 ססומיף 636 טמטפק, פוטכיש

 כה לול  סיטייס נמשס %6 "טטרק 6ין ו6ס"ססגמעק
  כן  מטומ יעכה?  ידילין, למכ4י :מצין )ע סעוךוומעומ  כיוי ך4"י טר"ס כופת סנועפי0 כעריו יסהך ום(?פ,מ
 גמקוס רק מעסרין ו5שש כמועפי0, טמסניו0 1כ))מוס

 פם)י, מועעש 6סי4 כת7סי0 גמקומוח 6כן 4?,ך.סיכו!י0
 ק4י,  מ?לך  סי"? כמקוס ט"ל מ' רתסומ ררו'ל ייולי,ממי
  טממימ יר"ט כמ"ט  וטתיווטוי"ל

 5רורוי
  מסלימין  הצופטין

 מגי4ר ויי5ב"ו  כר"ן ריי שי נ4ימ? וו?כ"ילסכי4?.
  )סוכש טל"י  סו"? מסמעוח עכה כתכו6רי0, ה"'יכמטרי"ק ונרי כלל לו0וס היי כינ מ' יוי מטי ובהרכילישך.
 ו)כ6והס ע"נ 46תמי, עונ ו)כן ע)יו ס)ק טרמכ"ס יריטר"ן  יינקי טר6כ"ו וכרי משס 61י וסר"ס. ור.מלזכימי.ר6"ס

 ע) 10)ק וטרענ"0 מ61וו יי6 חשסמ6וי
 נעועעק טו6נ"י

 וגפרמ מוג0 כגדריס מטר"ן ג0 61ירג6 ר"הזסי0,נמקושח
 טר"ן טה0 וגס )עין סכתכוו יפי %ר%"ן. מווטוט

 סרגו גל מיטר 4ערוזג  ו6פי!ו )טר6נ"ד, מווט ~מ'ור.ר'מ
 גש6 כמעיין גנונמ( גטומיף דוק6 וטיעו קמר,טזו0)ין
 ק6עה טנטר כמסך 6פי)ו טר"ן דוגרי נ"ן מיטוססיר.
 משס ליס ד6ף ופוי כט!כוח, טר"מ )סון מסחימחוכ"נ
  ומ6ונק, גויעעין כסרכו ):מין )עסך  רלכמנין  גומת גין)מ)ק
 לכעלם  טווסטין יכימ  ויין טמפין  מסיו כצומירימלימ
 מסיג, כ"כ ו)6 ט~טר גמסך כן ס6ין מט  מריגין  מייפילו
 עקוס פגין משו גאי%, )שכר טמעין וין מגע!יןותרונין
 6פי)ו ז6( גנומט, נספד 06 )מ)ק, !סנר6 ננקו0 6יןטמיס
 צק שס)ין, מרונין ו06 מגעטיס, ט0 06 טטורגחוהג
 מועעש 6ס. ושו, טמעין ,עיקר כטחממגוח מרי0סייכ6 למ6י נענטרן. 6ין שפטיס ונין מלוגש יגין סמסןמקו0
 )6 מלוכין ננמ ככי טמס,ן, יע"קר יכט4 מסו0 סס!י)6

 סוכ טב"צמד?. לכל  טן לל5יו יס  סיהריל, נקקו60פי)ו פס)י )6 7ניעמי0 יר") מעלותו טר"ן זטוגש וכיוןיגטיו.
 טמגךשח.  ככ) מסמ"י  רמ-'מ  יס"ן ועח  4נסרייטי
 כמשש0 ומשסיס טמני )פרס ו0טין )6 (") יטרנו~ר6כ
 סיה?ו ילי נ4?,  מממיר  ויי:רהעןר.0זסי0

 דטכר וויעיש 0מלכיוי  סמי נסן'מהז 6פיל' פסליומרונין ב1תזסי לוי
 4מי6אר %סו"צ  0(ר כ6ן מקוס מכי כ,ט, טוךוס כ6ותכחג
 5סהוס טמ0כר ססממיו מט ועי מססו"ע גר6ס  גןכמיסו.
 סוסץ6 סגש כ6סנוון 6)6 מססרין ד6ין סנוטפיןנריו



צאהבית המיםקרתורת
 ,. מ' 'יס *' הדר מהדר ולא לתרויהו אמרינהו שמואל ודאי ומיהו להא. ליתיה מברך מניפיהדאי
 וו"ק :נ :ע דהשתא גוונא, האי בכי בעלמא דאמר" איסורא, לספק דחייש הוא מיחש אלאביה,
 ?;-ח ק!:ית ת..ס דאסור. לאשמועינן אתא למעשה הלכה שמואל מותר, שמואל דבי ותנא אסור, שמואלדאמר

 ו". " 'תק עלה מסיימי ולא דשמואל, דאבוה עובדא בגמרא מייתינן תינוקת,י בפרק נדהובמסכת

 מעין על שתעמד עד בזוחלין ]לעולמן )לכולם( מטהרין המים אין הלכך דידיה,פלוגתא
 תשרי ביומי אסילו נהרות ושאר תשרי. ביומא כפרת ]ורבויו[ המשכתו לך ותתבררשלו
 קטנים בנהרות שכן וכל נהרא, דההוא ממנהגא דחזי לפום שרבין, בשעה למיחשאיכא
 בשבוע, אחת פעם המכזבים המים הן אלו פסולין, המכזבין המים יכ( ששנינו אלו,כגון

 כאבוה הנהר מי שם ומושכין הנהר, סביב גומא עושין אלא בנהרות טובלין שאיןלמדגו ייי ומדבריהם ז"ל. הרב לשון ע"כ פוסל יהודה ר' כשרים, בצורת ובשני בפלמסיותהמכזבין
 בשל להחמיר שאמרו שומעין ולהם לבנותיו, לפרת סמוך מקואות עושה שהיהדשמואל
 דשמואל. כאבוהתורה

 האררתשולי

 וכר,ם כומ3"ס וכסשח גמ?וי"ק וביי:ו )לממיר. :כוןוכן
 ונ;;.טטין כג"י סכק! מ? ע! 6נן מכ!ן, סכיכ 3מקוסו6פי!1
 מ?!ן ט?י? תקי0 גין חי)ק ו!6 דגר, )כ! כמעיין?:ן

 כני? ,6 ,כ ע) יכו6ג"ן, כן"ן .כםיטח מוסיס,!מק~מ~ת
 וי: סכחג מס? כ,-רכי ונ0 מוכח ומו? כ,.0.כרמ"6
 :תגוק. מרוגין ע! גמ?יי"ק!כהמיו

 ורע? כמ?וי"ק, זפיי קמייח6 וטל מ36"ו מ!6נווהנה
 ונס כגי6?, :מי 6 ס"כ נסגח ו?רסכ"6 ?וסיף.כיי;ו

 פמס רי רגו 6הי סירס דכן כגי6 6 מ"6 כ:וריסכריטנ"6
 מקוס ויס כ":, כר"ס מדעת ככרע ד6ין גחג;ו ו)עי!כ,וי,
 כיון דמי, וגייכוח ככויוח מיטטיס  ימוססת דסיגר)ומר
 מר5"ס וטת  ר)ס יסתפקוי וכן  כ?טין.  מהיות  (יח!יןריין
 ולפי"( כן, הרכסי ימסר פ"ס י' גמסי? ?ס:י3תח

  גס טוסו:ח3, 3מקיס 3מיוטין ממכרי"ס !רעח !תיטריט )?!י
 !ז0יח, ים ר6יוחיו ]16)ס כמ?וי"ק, מסיק י"6 גס"קכס"ן
 כתירי"ק, ל?יכיס יס ו?יריסי וירי"ס רפמר"ט  טכתכימכ
 ל:יי 3טי!י רוויייין פ:ין ה1? ו5פסי ?כרט, דיין לט'!כ"כ

 ד:ר6? י6ף כתנ י6 6וח ?מ'ס 3ג'ת ג6ן ר3נו וג0ר.רוג[.
 נן  06 !כחמיר,  ים מקיס מכן קס!י, 6,7 6פמר סמטוטין)ו
 וטת פ! להמיך ריססר וייי ירתק  3סטת י3ל  0:. !כק)6ין

 ריריי ?ר3נו ימסמט !?תי,  ימסל5יס  וכר"ןמר5ג"ו
 רל5 ל?ותיר  ויט לטיל. טכתנ:י וכיו לרין, מטיקר נ..5כן

 לסהמיה כסין מריה(  מסיס :רסנ"י ריסר ויףכממר"'י,
 וגס 4?קל, יט מקהיות סין  3מזיס  כר5ק 3טטת יקוסמכל

סי3יימ. י,סף 33יס  סיין כ!לו 3יקיפיס יסרו לי וכת"1ימירי"ק
 מיו. 3'  סטיף ר"י סימן שו"עון

 סמטיין  מי מ41ן!י
  סמלך מקוס ני מלס ולי יר5י מרן רטת כי'.מהסרנין
 נפס) ככי דממנין סחם 6,6  ר.הופיס, למקומותמתחילתו
 מטוס ר(טעס גמלוכין וכנכ כסר. גכימ ונמועטין)"י%,
 וגן כמטיין, דין מ3ט!י :היוגין גס" גחג ת"ג 3פ'":דכר"ס
  סיטח ו)סי כמעיין. גמסך כרמ3"0וטח

 מרי
 כר6"ט  גס

  גס  סכת3סי מ? ו!פי כנ"ן, נמכרי"ק וכן ככי, !יכס3יר6
 כך, יריטג"י סל ר3ו יתי יטס  וכו  וכר6ג"ו, קמייח6יעכ

 דגוי פמרי ד5כ כמיטטיס 6ג) !הק), מק'ס פיס !יכ6 כן6כ
 ניןכו. יה.ו6ו ה?ר."ו זהמכרי"ק ג.יןהמכו"ק

 3ריכ ומתירין )ר"ח ז6ף זנר6כ כת3 י"5 כ"קובש"ך
 כמקיס 6ני נחתי!תו, מכין סכיכ נמקיס כיי:וניטפ'ן,
 )כדי6 וכ"מ רכי, ?והה!ין 6פי!ו מודכ ל"ח 6ףמנהרהנ
 ימקוס פלעי רסמייל וינוכ "רן  דט)ע4ל  וכרט3"4וכר"ן כר6ג"י )פיטח יס6 גי6ור, )ריכיס ווגריו ט"ג.3ריוי,ה
 ממקורו יס?ר י:סר5נ ריף סנר וסמויל מכלר, ייכפג%

 סייטי וס?ויל ו%גומ יר3 ימטפיוי רמ כ!י ו:מ!5?יי
 קן לי  ריס פסלק 4י  רמיסייס יסירים מוגר4 ר3י.טמי
 ימ4ץ ו% מיפוש סס ייי יי5י י5  סמי5ג מחירכי5ך
 6ק ק ד6ס וסוד מרוניס, זכנוטפין וסגוי  מטי0 5ל5ר3:ן
 לטסר כמר ריו 5פילי  פכלך  סייי נמקיס זכ6 ממ!יקחג6ן

  נס סס"ך לרנרי ס4זר5כ  וגתקוס וכילכו, יליכ135ומלין
 גמ)קה גמס כן 061 6סר, כוה(יכן קיי"! ]יר,חסמי6ן
 ס,?רי5?,  :יכז )ני ?מוסט.ס 6ין )סמי6, 1?כ6 דכייןועכ)"!
 נה?ריד  מרויס  מסוסייס ס:תיסיו  ?גס?יס י' כ:גרכ?וי
 פ! כפעין ררין ;סתפסו לי 1נ(?כמיס,

 הכות ה?י  ל?רה3י
 ג:פירי"ס  ונס ז? יהז 4ציל כ(? וכ"כ :סרתבו. ?רו3ין1התיין
 יפילו כמועטז פיתר כיוז, ופסוק  ריס סנר ר:מטסןמרי

 סי?ו. ר:כר יסמיך ירמ"י ט?סייסי וכ?ו ס:תהת3,3מזומ
 גוותיו כל טל ומתסספ מתרתנ  כגספיס ס3סטת יט"פפוסו
 לסלס ולטוך וס"כ כמקילז. ס3הם לפי 3כ"מ 13 לט3ילמותר
 וגוטסין 5ר0 ט". )ספכו יכר ?מטוטין רין דתליק סכת3:וכפי

 ונז סיתוספי, י?וטיין  מסוס רל %3 ס:תרה3רסמסוס
 טל ררייומיפטיס

 מ טו4ס טמלמעל?  סיי כל רסל סמו5י
 מרוי'ן.  1וסלין מכה :"כ 3י: ?הוסלדי1מלכ %?5י מטסי4 ומיטי  תיטיס  ףחלין מנ ד:תרמ כי,טשית
 סהיס כסיפס סיי"ל  ר*ס 1"ל כם"ך גכוו:ת לימר לריךוע"ב

  סייו גמזס 6פיי פס)' 7מף3ין ??6ט'ן נפ?טו?מלי"'ק
 ינפץמוס רבוייל ו*יוס ס?ויל ומתלוית .תפל4מי%ין,
  כמקיס כ!ל :ת!קו .ו!י !יו, יו :ווטפין יכו י' מי!כיןסייו

 מריגוי נחרמנו 06  כין 4ז4ז )תוס 6פסר 6י כן 06ס:חרהכ
 יכ! טר.רמינו, יכו מוטטיס וגין גסמיס, מי ומק,ח חכוסמי



הבית עשרה האחדהשיתורתצב
 מן הן מכונסין מים מקוה אם יעשו, כיצד יח המקתבת מנקי אלו שכתבנו מה נברר ועתה י" נ."י"י"
 הדלי, מתוך שם נוטפין שהמים מפני לוגין, שלו2ת שם ישארו שלא כדי המים יגגבו הניטפיןו ע.) קי"ית:ה(
 הרי הנוטפין מן שבעולם מימות כל מיכן, לאחר שם נפלו ואפילו בדלי, שאובין להו והוו".1,

 הדלי מן שנפלו מום לוגין שלשת שם נשירו לא אם אבל למעלה. שכתבתי כמו בפסולוהם
 את פוסל אינו בסוף בין בתחלה דבין הנוטפין, מן סאה מ' שם נפלו אם כשר. זההרי

 דאמר אליעזר כר' ולא אליעזר, דר' כרבנן לן דקחמא לוגין, משלשת בפחותהמקוה
 פופלין אינן לוגין משלשת פחות שאותן אלא ד/ באצת ]למעלה[ שכתבתי וכמוברביעית
 כשרים סאה הארבעים שם שיהיו ]עד[ )ועוד( סאה, הארבעים לחשבון מצטרפיןואינן

 את מכשירין המעיין שמי לשאובין חוששין אין הן נובעין סים ואם כשר, אינושלמים)יח
 המעין מי קדמו שנא לא באשבורן, שהן כל הנובעין על השאובין רבו ואפילוהשאובין,

 שאין אלא למעלה, שכתבנו וכמו המעיין, למי השאובין קדמו שנא ולא השאוביןעל
 הדין וכן הששבין. על המעיין מי דהמנו הזוחלין, שרבו ידוע כן אם אלא הזוחליןמטהרין

 חאדרתשולי

 ט6ין כיון )טהנרר, 3ס3ר6 מקוס ים טסוני5 מן טכרמס6ין
 )ר.0מיר, ד6ין וי5י )יינ6 מקוס ומכן ען!, גגמר6 3(טזניס
 טסנר6, מן ג,ס 0י)ק ור.מר.רי"קכיון

 ה:רמ""
 נקס (")

 )נו גמועטיס 6פיט )טק, יס כוין סמעיקר וגסכוותיט.
 )עין. נכמ"ססטרמיכו,

 ס6נו ט6פ"ס מח3ריך, מגיסיט גהריי 6 נה נדריםז[
 עיקר מקוס עג, מתר3ין, נסהח יורזיס סטגסמיסראיס
 גס רגע3 ונעעט מת!תלמ זה5,יר טו6, ממקורןר3ויין
 ט16יר, מ,מ)וחיח ספע מקכ)יס מימיו וחו61וח ה~טרמקור

 ממקוס ט6 טמיס ורו3 מע)מו, ור3ט ה:,,ך מחגכרוטמקור
 טעסרח ש,י מקוס מכ) נססקיס, סכגסמיס נקין מסס:3יעס,
 ו6ין ססוני6 מחוד נר5ס וטנס וטו!כיס. מחרגיסטטפיס
 נדוגיס טט)גיס טעעלח 6ו טגסמיס יריוח נע;וס 6סחי)וק
 כמו מחוכט טו6 ומטס מקווו, עיקר ש6 ססס למיס')ט)5
 ומ0)ש. תמקורו כו6 יכייתו זעיקר נפירוס, סמר.וי"קככחג
 טמקור. מן טומוק 6שיפ ש)יס, עטרות 6פי)ו רהוק טו166
 טמטין ו3מקוס דגיון טמ)י6יח, 33י6ור נ~ת עיון ~יךחט
 )0,והיח ו6יך מקוס 3רומוק ירדו 5)5 נסמיס, יררו ס)6115י
 כמקור. ען מספ,ער.(1
 ט)גיס מטפסות 16 גסמיס מיריזח זרק פסוט ני6טעוד

 מ)מ)ומיח ססע מקג) יננקור גס ס5( ט6ויר ))מ)ומיחכג,רמיס
 כמיס חהוס עו)ט מ)מע4? סיורז טפי כ) ועןט"ויר,
 מקוס פן סופך ס"יס ס6ונין מיס גטנספח 6נןטפמיס,
 כ)וס, כננוס עו% תטוס ו6ין מח)0,0 כ6ויר '6יןסמטין,
 כטכי, זמגץ6וח מח~יחין מוקי וסמו6) " 5וח )עלוכ"כ
 ע) כקטט מט )קמן ועיין ט"(, 6ות מ;ט כזרכי מפורסנכן

 3(ט. טר6"סחסוגח
 6ין מימיטן מג,גין סטן י)כווח 63"ו, %6 ו,: 3ר"ןשם
 16 ~סנמס 3טן מועסין )ט,ס טמ30ין ס"עמיס כף,טוג)ין
 וחו כף. סמג(3יס סמיס פרט 3מס' וקזתנן ס)ניס,)ספסרת
 מינוין ק6 ימכי"ל גטמו6) יפסק )ר"ח י6פי4 סס,כתג
 נסו טמכ(כין 6נ3 מס3ין, ס6ין ננטווח 6)5 6מוסא

 ופור. זמדי"חין נטתחו )ר6י 1)ג6ורה מנרכי,מכקיסו
 ספטגרי גסמיס מי 6)6 טס מקור מי )6ו סמ6 וחייסימסוס

 טיו ז6עו מעין, יין )טס ו6ין %דקט מההת 631יסוי"5יס
 מכ'פ,ס 3,ט סיי ו)6 )עו)ס עקו3ין טיו )6 טתקור מן63יס
 ירלעגוכי0 גר"ה (ט ]ו)פ" הי.וס, 3מי 7"ינומיגי'ן,

 4: )נ3וע, סקמי) טמעין גס ))כח גטמיס טתמי)1 6ססרק טל6יג~
 טת0י)ו 6ס 6ג, ק6תי, מנסמיס עיעחו עיקר טכןסימן
 כ6ו כמגכמיס חסם סו0 ו6ין טקין, גימוח ,ננועבת1מס
 גכ)ן ו)6ו וו6י ,גטמיס, וזו )6 קס3י3וח כנגןסיווע
 6ס פסוט יטרי טחטוס, 3מי גס 6פסרי תט טס,מטנין
 נת)ט 6ין יטרי דינו, כן טקין גישח 6מח )סעמהפסיק
  סיווס 6מר מוסיס, עחט גנ5ו מגסמיס מי כ4 (1ס3סעט
 סוו5י ג) מעסך יוחר ג~מן טץ כן 05 ע, גטעט ירווס,6
 עמזנו הס[. מכ(3ין ליו לננוכ סתהי1 גכתי0 מתמתט14
 מעין )מי נר.פקין 6ין טשמיס ומי 6. ממוזסיס, ג'מכ6ן
 ס)קנחס וטיחס 0קרקט )פני מח0ח ר"וגט כסרז(מ)ו6פי!ו
 מנה(ור ר.63יס 6)6 המטןן מי 61ין וט3עהו, טמכיןכמט,ן
 סעיקר מוטטין )ע3ו0; 6י 5פי)ו טמכ(נין והיס ג.טתטוס.
 גכמיס 5ין ו5פי)ו סס, עו,ט3ר כס גסמי0 ממינגקצחס
 כמעין, ען טגוגופק )ה3ייח )משט ו)נכ6 טסח6,יוהייס
 טס, גסמיס מ' ער"עיעט טנ6יס ומיס 0ישינן מקוסמכן

 וד6י טמימיו מעין טמקיט. ו"חי,ה 0יש, )מיסוססו)ין
 )(3יס גסריס 3~תייס עמפסוקש 6ע,יט סס העשרמימי

 קסס)י. נ;מיס מי "סס מסוס יפרס זמח~יתיןומ)ורעיס,
 נעינן 0יל מיס ןלני טעעס סיוטו סס יטר6"ס ר.ו"סוטנט
 ינמימ ומטמע )עו)ס, 0יש סקי.6 יגעינן מסוס יפסקו,ס,6
 סיטיו 0ייס כמיס מיוהי יין יטו6 6)6 ק6חי, כמקורמן
 6,6 הייס, מיס זין ז,יכ6 מקה: )ענין כן ו6ס )טו)ס,מייס
 ר.הטוס מן סנ6יס יהייע מעין תווה טמיס ען טיטיטסעע(ר
 גט)טחיו 3 י עיוים עימ3"ן סגסג. ש כ% שע טויא

 סס, )וליס נרסכ"6 גס וגיעתק 6 ס"ט סכח כרמנ,יןוג"ט
 טמג(נין טתיס ססוינו ילו סמן  קיגיס דנטוןס נמיכתכ
 )16 סמ6 0ייטי % ווו6י ש3ר ממר"ן 6הרת גורן פירס("ן ה:וי וגר6ט שענ טגוטפי! יר3ו עמ6 ז0י1טיק גףפ0ו4ן

 יגיון ;כוווחו 6)6 טס, גסמיס מי ורק כ)), טס מקורמי
 ו6פסו עוג, מריר )ו ס6ין ר6ינו כן 06 זמג(י3דהיהיגן
 מודט סש6ן 5פי)ו גטמיס סיוח "(ינן 05 סטונמעין



צגךקבית המיםשערתורת
 ע'י": "-" 'יי( על המעין מי רבו כן אם אלא בזוהלין מטהרין שגשין שאיבה ידי על שלא במטפיןאפ"

 ש" ס) ס~ס בס"ד. שכתבגו וכמוהנוטפין
בי:נעג(ועי סלה[ אמן אמן עולם לא-ל תהלה ונשלם]תם  4 , נ':עי אפילי ומסהר השא?בין' סים עלע רבו אפילו וסטהר שוו(ה בכל מטהי יה המע"ו : עשרה החחדהקשער ח.י סו-" "-י המיםבית

ע.". ס"עג בו.מ' היה לא אפי4 כיצך שההה בכל ושבאר)ג כמו משלו באהד שנפסל במקוה שאיז סה מרשיו,נשהנו
 טובלין אדם חוחד כליםאחד

 שטביליי
 "י,. : ' נניס( בהן.כל עח" אחת,'לא בהן.בבת עולה הטובל גוף שכל בומן בד'א בו,

 סש-ן:: סטהר י"( המעין :בטקוה. סאץ כמה בו היה העפ"1 טבילה, לו עלתה לא צד אל מצד טתהפך אלא בבתגופו
 בד-א בזוחלין,אפילו

 בזטי
 אל41י הרי הוועיץ סן הפסיקוהו המעיץ, מן וחיויעו הפסיק שלא

 ס.5 ס'תןיינ! הבטפין כסים
 ;.ע או .גשמים, מי עליו וירדו מועסיז, משיו ח:יו אחד, במקום ועשדין נקוין טימיו שהיו מעית דבריו.לבל

 ~נוזקפ נ.'. שע! ושוה שהי', כמו שהוא ככל 'לסהר לטעיץ שיה השאוכיה או הנוטפין עליו שרבו אע-פ ונהן בכתףשסלא

"סי. .עליו ש" שהמשיבון שאובין מים מקוה אלא עוד ס( ולא כמקוה. באשנורן אלא ןבווחליז מטהר שאינולמקוה

 האררתשולי

 ייס מיכריך, מגיפיס 5,מריס 6ין טה טו3 )6סממקי
 4גיס ופסי) ומכ כ61. סנוטפין מהמת וויגויו)כסחפק
 טמן 6פי)ו תנרן זפסי) ומסמע כס פרכ גמס'%1ולעין
 ינמ)ס מייס סיטיו י)רין טטסס מנסמיס, ~תרגה ס!6ס3ריר
 סמטגק 6!כ גגון יגמעיווח טכחג 6)6 סס. והר6"סוגכרש
 כרשוק 7ד1 סמ6 !טסחפק סיס 16 געמיס, סירווגסעכ
 מרוגין, ט(וה!ין ווז6י סנצ6) סגר וטרוח ינס6ר 6ףק)ח
 ח)יון )6 סמטגין גמיס )רומ מיגרין, ומכיפ":מסיס
 מכ(יג. סר.רי כ"כ 6יוו סטמקור ור6ינו כיון מי3ר,ך,רמגיפ"
 סקרקע סיי תמח סכו(ח)ו גסמיס כמי )יון ים סוכולפי"ז
 כהצינוח טוי 6י כמעינוח, כוניעח ויו)6ין מכ)3)יןוהחמי)ו
 כמכ(גין יססו) ספ" 6ע"פ כר"ס וכוכ וכ"ס. (ומ,ין)וין
 זר.העס ככרמ )סיטחו ו6ין )ש!ס, מייס סיכיו יגעימס.ס
 ו6עפ"ג סנג!סו, גטמיס ממי 6ן6 כ6יס, כמקור מן !6וסמ6
 ,ריגוי מייסינן גופיכ דפרח זוכי " מס:כ מפרכ כפ"הכחג

 סו)מ6 דמד!יין ימעי~ח6 6ש,פ טמעיוות ג! 6עפ"ג)יטפין,
 חייסינן )6 הקלקע מחמח כמהי)ות היו)6ין מ"מ :':כ.,זסרח

 גמן  מתסרבין  ססו1ין  ספימ  תירונתן מי:י )וכו,)חע.-~גחן
 163 ט6דמכ עכמהי!וח מייסינן ד)6 דמסוס ומטמעעג"!,
 פרח ממקור סט63יס ה61 סטמ)י6וח 6,6 כ:וטפין,ליכוי
 טנוטפין סמרי3וי מסס וטיר. כן, סכמ!י6ות 6)מ!6 36ן53י0,
 ומוגמ סווטפין, מממת נפס! כיה כקרקע 3תמי!וח163

 סווספין 6ת כופכוח טריר"נ גממי!ות ט,מי)ט 61יןכטר"ן
 מיקינן, דא כו"ס סכחכ דמה %4 6פסר ]וגווחקכמעין.
 מ!מטט, כחערו3וח סיג161 .טי6 והווך ימ61וח ממוס)16
 וטסע0 )נממוס, )יכ6 כ61 ;כן 6מנס ו6פי1 טנחו6)6
 כמסין, כנור כו6 ס(כ נממי,וח ג,מי)תן זכוגסרומס,ס
 ("! !ר6"ס מ61ע וכן1!"ע[.

 ימטגין מם:ה ספירס 6ע""
 ח:יט ונחייכס טוונע מקוט ;כענין 3חטונט כחנ מ"מכר"ם,
 ונחמן6 מגונסק, מיס ומ)6וכו נחוס ף כש מממ רמוזןגור
 כר6"ס, וגהרס מטגסין מיס מ6חהן 1ךיף מתהתסמיט
 נג"י ע" מל0ץ סמקור וכצ,מיף מכיריך דמכיפשמפעס
 מהמח ססיט ו~וש 4ו" ו06צס כ6ריטח.סטני6ו
 סס. שסה )6 ס16כק סיו ו6ס טס, מטפץ נמ עויץ)קרקק
 סס[. סריס סמכי6 ונהיס* גפאק, עגד נכ"ז )סיץ]וש

 גכ"נ טותנ"ן ]בס היר6יס, גמס 'טמרזגי וגוי כג"ובב"י
 מסכל6, ט~"מסין !לכייח )מוס .יס סכחנ ע"ס[ כגי6וס"ו

 ס)כן גו', פ"ם)ין כמטנין כמיס פרכ דממגחוממחניתין
 פ"כ נוטפין !רגית מייסיון ,כו' כוטר 06 )כ !מח)ריך
 פרט, ממס' כן )נןד זיס טכחנ וממכ טס. וננ"מ נ3"יועיק
 נסעס ו6פי!ו מייס )מייס פסו) (ס ומסוס ספירסממתע
 מי )16 פמ6 ור.מים כו"ן פריט ונר,כ יורייס, נסמיסס6ין
 כ)) ט(כיר סן6 מ)טונו .6ג) גסמיס, נר 5)6 טויחטוס
 מממט טנוטפין, )רנייח רק ומסס ממ"ג, 6תי ט!ו טמ6מסם
 !ף"(, 5פי)ו מנססין נסמיס ירזו ד6ס נרמ3"ן כמשד)מז
 כשו ו6ין 6פסר טוכ, כ"כ כמקור ו6ין ימכ(ינ יגיוןמסוס

 כ~ועפין ומרגייח 6פסר גסמיס כסעח יר3כ ח?6נמתנריך,
 ו,פי"( כו6. מ-ג פמרי .סנו6 !תוס 6ין 6כן ממקורו, 1)6גון
 671י ת)ינן מ3מון טנונופין ר3ו סמ6 מייסיון ס)6כ(מן

 זפסו) ומה מעין. )עגי)ח וכסר ק6חי, מההוסדנכיעחו
 וטר6"ם, גירק כ0, )עו)ס חי,ס ד)16 מטוס חיי0, מיי0)וין
 6ע"פ .ט:רוח, מסחס גרופיס דמכ,גין רק תסס י!יף1)6

 גיפיס 6ין עמ" )מיהוס סנל6 6יג6 הז ו5"ג גוגע,סהקורס
 מוכרמ וק ט!יט"6[. טגרי"ו יויזי העירוי ]ע"(מת3ריד.
 כמטסין ומטינוח 7כ6רוח 6מ"כ כחנ כיר6יס סכרינכדי6
 כ6רות ס) 6פי)ו ופ"כ כסריס. כ6רן )שמי!ת )מוסס6ין

 ר"ה ססונר כמו כסרין כ~כרוח כ! ז6ן,": ק6מר,טמכ,גין
 ,הנועפין וירגו מסוס סתמם דכ, מוכמ 61"כ כיר6יס, ס)רגו
 המעיק. ע)סיפ)ו
 מקיה .ע) ו3כ"י נטיר כ3י16 .גחמוגט כר6"ס כתבח[

 גחיס, 6רגע כנמ ממנו רהוק .כור ה:יט כקין, ווחיי3ססוונפ
 מ6החן כקרקע מתמח טמקוט תחמא מטנסין מיסומ)6וסו
 מסינ ד)6 ט!ו, סגחיינם 6פ"פ גסר, סנמקוט מכונסיןמש
 טמיס כ6ן מ(רו סמ6 ור.מטס *,כ. 1)וכט חו(ר כ6י)ו 6)6א:

 פסו,ט, .כו)כ טטמסיכת:ו 1ם6ונין .כנור, מ!טמכונסין
 ועע מכיסש.מי3וך, )סוימ פה6מך:טמו6) פטרהוסר6,ט
  סס ויוסיסו ס6וה? ניוי גת)תיץ מיס טכוי לתוךסנטסכו
 ונעסרו טגיוק כוספח פגי 'שעמש .טס וים16ניןמענמס,
 דננעק כה"ק ועמשנן מעק, תורח ע)יסן ים מ-מכגיוין יי מ1עטש 'ד5פי1 גסנ והי ח?מססם. כרכייסכס6ונק



הבית עשרה הצחדהשעותורתצד
 הפיםבית 0יש(י%נ

 וימ וזל6
 מחלקת אע המחבץ, השיבע את טטהרע הסיע שי המתטע מתסי4 המית סי הע אפי* .פע" סי *ש פי יש"יו

 נוטפין, מים עליו ורבו ןו[זוחל מושך שהיה מב( מעית למעיץ. עטפין קדמו בין לעטפי4 םייו םי קדמי ביז י ע.' ה"04

 הטובל טתר, סימיו נמשכו מתחילחו. להלך יכול שהיה מקום עד בד"א שהיה, כמות בזוחל מסהר שאובין, או וכהו י.ל ק41ע-נ
 אמח מאה פתחלתו מ,שך היה כיצד באשבורן, איא שם מטהר שאינו כמקוה דיא והר' טבילה, לו עלתה לא שםהד,נ-נ

 המאה במקום. פבל רוחב, וכמאה אמה כק-קן ןמושך הוא והרי נוטפיו עליו ורבו ברזחב וחמשיםבשרך
 עלתה לא אלז סמקומות חוץ ןםבל באשבורן, טבילה לו עלתה בתחילה שם מתהלך שהיה רוחב וחמשיםאורך
 שם אפי, שמטהר המטפין, על המעיין מיטי רבו אם אלו בסקומות שאף לי ויראה באשבורן.ן אלא טבילהלו

 ית שם נפל אפי' כיצד טראה מ0 שינוי להחמיר. וראוי הזזחליז על נוספין בשרבו אלא אפרו שלאבזוחלין.
 אפילו עוד ולא מראה, בשינוי גפסל אינו כך ישבין במים נפסל שאינו שכשם מראיו, ושימ מיחל או ציראו

 סינו~ן כשם נלמראיהן חורו לא אפילו שתו מסהר מעיץ מי עליו המשיך אם מראה בשינזי וושסלהמקוה
 שביארנו.[ כמו השאובין מפיסולשתו

 האררתשולי

 ג3"י עיי"ס !ט3י,? ר6וי ט,:6 עי גכחף )ת)6וח יכו)כ"ם
 זע"כ 6. חמו? מ6וי )כ6ור? וכ"( גמ)ו6ט. ?0סו3סם?ני8
 כר.וספח רק 6,6 מיגרין מג.פיט 7:לריכ טש6) ק6מר63

 סחס 6ג) ס)ניס, ומ?פסרח נסמיס ממי סג6יסס:וטסין
 )ע') ,כ:"כ מינויך מכיטיל 3?י 6:ייגן )6 ם6יני!רגייח
 די:ו 3קין סמחי3ם וג?ו קם? עיז 3. מס?. ?ויכי3מס

 טנוטפין, מונייח גי) טמ6 חייסי:ן י)ט"ע סמכ(כק,גמשנית
 דמכיפי? כ? ניוון 5יך מכו:סין מיס :יספו טיד6י יכי6"כ

 6)6 כסמו6ן פסק )6 ?ר6"ס וט6 קמ? וחו ג.מי3ריך,
 סטיר וכמ"ס מיגריך, דמכיפי? )?ו ון'ח דסמו5) י6גיטכיכ
 ב3"י וי"  ירי"ס פסע:י  וכ"? גי:רוח, נעגי) ז6י!)ש)
 ע! טמקיל ד:חגרך 6מרי:ן גמורוח טיגמוח וים כ6ןורק !י:י "וין ע"ם. כוג פסקי ו?ימג"ן ו?ו"ח מם.ס?חס
 ס:סעגי :גיין י?'י:י מע!מס, ירגי כ:ם"כי ?מיס !ח!יח'ו'

 וטגיויס טמיס נמ[יר טו6 סטס ?מעין, !מי)6 קרוגכמכינסין
 טיו ?ס י6ייו טנגיע?, ממקיס סי161 ור6י:ו 3?ס,כ:מסכיס
 כמיס. ))כ.עח ?רני! 3מקיס גזיוק 63יס ייו %?מגי:סין,
 ,קרקע, מחמח 0).)'ס ו,'מרוח ממי)וח י6ין פם,ט]י:י6?
 :פנסיס ס5ס )ומר סנוכ) טמעין יגיס 6מר נסכנם6ריס

 ר.מקימיח[. 6וחן זרך נ"ג ?ו!כימ יגסמיס :יספין מיסס
 מתמח גחיס 5וגע ס, מלמק סי)כו ס6יכין ורד ו6יןועיו

 מ? מן קנח מלונין מיס סי,5ו מיירי וכחס ועוו)קרו4צ,
 סנוספ, מוכר0 ג"ג מיי? כ6וחכ 3ערך י)16 61פ'!1ס:טפכי,
 וס!6 ק1ח, י0יכסו ס)6 6פכר 6י טירי ?)טין, מיג6ן

 גסיעיר כמעט ומזי,6ו טקרקקע מ)0ון זרך 3ע3רסימסרו
 ומ0מח 5חר. ממקוס מיס כמיח כ6ן י:וסף מיכחכסטיכס

 דסמו6) ו,36ה? )רג ד6פי!ו כר6"ט סנר ס?יכמוח 6)1כ)
 ס6מיחי, )נה;ור קרוג ?:ספן ?מיס !מ4מ"ת דמועי)6נ4וי:ן
 כסחס 36! משמס, ונמזגכריס :רטנ: ו?גיייס סמיססמקיר
 כר3 כר6"ס ס3ל טמקול מן רמיק וכ"ט סכמט סוסכ)6

 נון כחכ וק מסש, )עי) טעול יגעש דסמו6גוכ6גחס

 שנתלש( ד%נסודש
 טען ט?% ת613ל כו5"ס כו' שנתלש גל מץ, פ"הט[

 0"4ס. תטסרין ושיס יוסי כר חנ6 וסחש ז0מ),6מ"כ

 וג4:ור ומ? ק6י, כו"מ ד6פייו כת3 נ !6, 3מיייןור3:ו
 גסער וג5ן ק6י. טמייס טתטינוח מן י3:ח)ס ג(0י,?6סי!י

 ממתגיתין, ,6יס לךס נעי ימעין ר6י? ר"ה נסס ?גי6('
 עמכוי"ק )ףס. %וין ק6י 3מעק וע"ג 0ימ)ין ומט?רו6ע"נ
 זט"ט וסטסיקו גריכט ע"ג מטענירו מ"ם כקס? קע"1ס"

 מכ0 (נ0) 6י 36) 6סגורן, וטוי ?חס ום6:י וח"כמקי?.
 ק סטוסכש 5גמ'פ ע)יסס מעין יין עדיין ר.מעיןחיוח
 ס~ח)ם :ת)ס כוהח י6'ן יפרס 6ססר הי? עכ6י?טמקיי.
 )מקור ממוכר ועדיין %ו3כ ס:ח,ס טגוו:ט 6)6)גמר',
 מסנט פ"ז ס3ו"ס טחוס' מ)טין כן מסמע וק)ח 6חי.ג.-6סו

 63לן נינטיס ר6סיס סני סיו 61ס ט' ייס מן ס:ת)ס ג)ז
 יורו טםני ו3ר6ס )יס עייין תמיגר 06י יני דמממעגי'
 כמעץ כ! סועיר סממ,גר כיון מ"ס, ע)מו כנ) ס'?י?יריך 6מ5י 5"ג ממו3ו כויין ז6ס 6י:ו, ו,ט !?ס. חימ?ויו,6
 כוי ממי% 6"כ מיניר 6יגו :יטק ]ו6ס עמ?ס.עי%
 פף פ"( 3עייוח 6י!ס %מרי[,כנת)ס

 סר6ג"י
 סנה!ס וגן

 ערך טרוך ]ועיין 5 יט תגע? נמ6ירי וכ"ט ממוגר.עדיין
 %5 יוק6 )16 זמ"ס )י10ק ננסרך  י,זיז?ו גיפיס[.כף

 וכמ"ס דותק ,ט ?יט ו)טמרי"ק ס6וס. גוף מיכס?סיעוו
 טחי6?. מטלר 5כתי ד:ת!ם ד6ע"פ !פרם !י? :י"6י!כן

  ל%רט, 3כ"ס מסיר זמעין דם"ן '?ר36"ךולרמב"ם
 י3י?ת כמקוי,  ריס כר"מ ותמיתין קוי, יייז ליומת:יתין
 טו' [נ0!ין !6י ר.כח)יס גחין סמת:"ז ו6ע"פ 6סנורן,1[?1 ימתלוי בין טירוו  ומיורי  מיס, גנ' יססר ו(ל ~ותל.יימ
 טמקיס ססח 3תיך  וט3יי  ליילכיס  רמיס ?;-י3.ט וכמ"ס3(?
  3מיס רסיס' ריטי טבהז מ"ו ס"ו ובר"ס לווק (")ין)16

  רטתס ופ"ג כו', נר6טין דתט3לין גנ טל מריטיטיורויס
  כר6סין רסי3לין  רמי כ~כרת ולסהן סיפר.  מקיי גמיוויי
 ד6ק "י) וטוד דנ). סיפ6 נוקיס כן וכמי 63מגירן,וטה:
 דנךירי 6י6 רם"י, וגפי' טיס ממי מין )מר0וק יו)6טג)
 4? 5ין סיס כווי מ(רס וכם:ופל כיס 3טטח תתרוהסס?נל
 3חיו"כ 6 יט, תחנינ? ממקומי. י61 )6 סיילו וותיויהל

 וממט סכח3:ו. וכמו (ומ)יס, פסון 0ט ז6ץ )יייי:יימו %יד יע"כ 6(,י, כר"מ ימח:יחין י6פסר טרר"6 פ"עינ(י
 מחיגוריי רותים  סיגי עתים טסי, גף 6פי)ו )5וקמי %סט)6



צהזקבנית המיםשעיתורת
 האדרתשולי

 עויין חומ) טמעי! נק יסנח)ם תטרהק גס3,יח דסגוס"מ
 61"כ %מיי גה)ם 3ס,6 מפרס יט61 ]61פסל גמעיןוינו
 ס)עי וסר5ב"ד דטר"ת 6ססר ועוו 3!תי)ס[. 6פי4מטכר
 ממוס כנע;יס סנח!ם זנ) ום") 4?רר"6, ת?רי"ק6סטש
 ס"ס.  %ין  ו)ק )מקור, ממוגר61יגו
 סעלע פמטסר 6ע"פ ס:הלם ע) גח3 קכ"ג ס"קוהש"ך
 סמעין הע)ח 45סיז מ"מ טנמיה גמ ממיות דכומלטעסוס
 6פינו כתם:? ומיומ3 )כ)י0, 6פי)ו מ"ס ו)ריך כ"ם.)ענין

 %יע ז3כ"ת תשסס (ס ס3ו6 36) וכר36"י:%ומ3"ס
 מש)ין סיטהר ה~עו ל6 %) ~כ"ס, י6ס3וקזתעהר
 מה6 ס3רהו ס)עו קכג ס"ק. 3ם"ך ועיי"ם מ"ס,ו:!טרך
 וכחג יכף המעה? תעיח ע4. נחונט סהי6 ממט .דספ"ח
 '3ו 6ין 06 מגהור )*,ייה ז6;י יח)ום כן6 ו3,נזסר46ס
 ט0 )טנע יגו) סיה ת"ס מ ק ד05 זנקמע. ע"שת"ס
 ומפעס 3מעין. י6;י) הס"ן הוגיס ונמה ,ומ)יס. זס66עזפ'
 ס"מ נר'ו( הר6"ס ועדר.5ריך מהרי"ק, וגסכוח, ס:ח)םג)

 3כ"ם, תטכר 6ין מירי 3;חי,ס מעטר הגח)ס מג)ז6ע"פ
 גח3 ר.ס"ן י.3ו6ו טס וה3"0 )כ)יס. 6פי)ו עיום%1יך

 :ת)ס 6סי!ו נתעק ד6י 3מקוה, ייק6 יממעימחניחין
 ומחדס ?מהוי"ק ו6סי)ו !"ע, ;ה ג) ו,כ6ורה 3כ"ם.מסר.ר

 דוק6 כמעין, וינו עזיק טנת)ם וגן וספ"הממת:"חין
 ו)6 ;1, מחיוח חחי)חה טמעין מיוה מסת כ6?כססת)ימט

 6זס מכמ נ6ה כח)קה 06 36) טמעיין, מע)ח עוייןגט)
 המערט, !תע4ח ע)ו ומכוחו וט3ה6 ס?י)יך 16 3כומו,סח!סי
 ו6ס חוע ג;ומ)ין, )טהר הו6 מעין זעזיין )מוס ס3ר6)יג6
 מן מי0 ויח!ום ם6ו3יס, עוסה ס6עו גקי3 כ,י יקמ6וס

 כמעין. סיחסג מעו)0 6מלו 1!6 וו6י )מון, ה0!יהמעין,
 מעין מי 3ט ים ס?פסיקר. ו3ליכט )0ים %"]ו3מר.וי"ק

 גריע 6יס 3כח ית!יהט ~ו6ה נהמ טימ)ק, מעטרחעזיין
  ;")[י  י5הרויי0 וית"ם דודיו סמ?להק סנרח ונסנוע,
 מ"0 3ו ים ו06 ומסמע כו6"ם, !טון )ו זוהק נר5?י?ם"ך
 י6וקנמ ד6פסר סכרע (ס 6ין מי:י מטטר, נח)ם6פייו

 ר.נ04 סור יי5  רי ע"1 ס"ק הט"; וכששג5סגוק
 וסת 6סגוון. געסי0 ו3נחייס )משימס %כח וטכיסההו)כי0
 הטוי:ש חומ)ין מכ6ן ל6יט כ3י6 %"3 ס" הרי3"סדה6
 י6ין )פסוג ,0י)ט מקרי )6 המקה? 3חוד ))כח סי3"מחרין

 ימתע מסמ? פפ" 3טדי6 ומ3ו6ל מעין חמי)ח יומי6;ל
 3ממיגוש 6)6 6מר ט)6 ס6פטר ז6ע"פ כמעי!. 1)36מקוה
 המערט מעיח ע) וע)ה מ"ס, סן ג) גח)ם ז6סי)י נל6המ"מ
 זמקוט, מייתשו 6)6 ;המ) ;ט 6ין )מקיה ת;ר? י:וסןומו;ר
 גד:ויש 6)6 מחליס, ו6ין ט?')כיס ;מי4? גיר ;:ו6ק

 הסיל 6חי ו)פי"; כן. )כוס נפס!יס י5ין גמקי6יחטרני!יס
 סטה)ם, 3ג) טו3)יס טפיר הוי ע"ס הוי ז5י)1 טר6"סי3רי
 4צ;וש, 6מ"כ ו0ו;ל 3מריט נו סיו6 כיון צחן הוי1)6

 סם"ן. ר6יחו6;ז6
 מ"ס געי זמעין !?וכומ 3רטכ*6 ס?ו63 ר"ת מתטיגחזגם
 )כ)יס 6סי)1 טס"ך י)ס3וח כם"ן, ד)6 מנ61ר סוחיס,מ%
 מ"ס.געי

 חמו3ח ה3י6 ר6 ס" סוף 33"י סו63 שעז ס"וברוקח
 וס3י6 3תעין, מימר מיס 4קג) ס"י י:שק שינ6הר"6

 מר.6 כח3 ר6ש ועוו ו5ר"(6. מוו6% נף, תש)יןו6יט
 כיון ומגי6 תו,ין וטיה סמריה? מע)וח ע) סנחונר.ומתט
 קטסרס ס"י ס0 מגיעש סטמש 5ע"פ טהורה, ג!מענר
 מת:יחי! נמי ופ" ונר6ס עכ"), מגשיס 5ינס כסנהיסטהרי
 מיכור 5ערינ; ו6ש4 מי3ור, קטפרם 6ין 3עקוט ז6יגמעין,
 שקיס ו6ס 6מוינן, )6 ת6י 6סוק גוז %) 5היח גויזע;6

 כו"נכ קיח) ז)6 )ויין ר6יט ע3ו6 מ6י 6"כ כו"ממת:קוין
 העסוי יקטפרס ל6יס ומ3י6 ק6מר, י3מעין מוקמיע"כ
 מי3יר, ?וי ות3י6 דש)יך ?כי וק 3ווו)6, וכש 6זסע"י
 חימ6 6סי)1 מינור, קט"רס נמע; )נ5 6)טריך 6מ6יי5י"כ מעין, 3כ)) עזיי! סנח)ס זגן 6ומריס 6'ן י3כה"ג מוכמוהו?
 )סכרח וגמ)נמש 3ג"ם. סתטטר מעי! סוי מ"מ מי3ור הויי)6
 !ס3רח 6ג) נומ6, )כ)יס 6פי!ו מ"ס 3עי ם,ח)ס יג)סס"ר
 ד)6ו כיון מעין, סס נט) )ט"ע ו3כ?"ג וע"כ קט?,ה3"0
 מיטר. )וין כרונך ט1)ון 1)ק נת)ם המעין מיוחשנה

 מ6גז נ, ו6ין סגרהי גפ" כח3 ס?מטו"ק כיוןולדיבא
 ה3"י עמו הסגי0 1כ! הו6,  נשין 3כי) ועזיי! חיותו6ח

 16 גמקוה מטגחנו ר6מוני0 ז,?ר3ה ו5ע"פ ו?טש,?ס"ך
 מקור 6ין )כיור, ו)סי"; !י0, ט6מד גר6סו ממו3רסעויק
 3ל6סו:י0 מפורס נ6%גו ז)6 כיון מ"מ המר"ר"יק,)ד3רי
 כסכילן וכ! כן, זס3ר מקמ6י !מד ומ!ינו ;1, ס3ר6 עיסמ)קו

 כם"ך. וד)6 גכ"ס דהטהר ונר6ה )קעינן. הכי ;")ה6מויניס

 ברצוןן היחהןבננין

 3פ" כוי, עמ6 טחי ג53יס מי אי משנה א, פרקא[
 ג6 ?ס ס3קרקע גיין הגכ6י0 מי ז46? ני6ר ;"ן?ו"מ
 טיור. כר מח )חוכן נפ! 3שיו .כנהס )ו)ון, 6ן6יטמ6ו
 גו?ור, כוי0. ,5 6ס חרומ? ס! ככר )פ) 06 ו)כן כרלין,6,6 מטולשין 6ין וכן סנגנ6, ?מי0 :טמ16 גל)ון טיט 5ס6ג)
 טכגר 6ע"פ :סמ6, 6ין ה.!י16 ו6"י)ו מע)ש. סגפןגיין
 גפע"1 וכ': נר%ן. טי5 3ממי3ר לית6חו םקגן גיון:ח!מי
 נולין 6)6 מעמ6יס ו6ין )ו)ק 6ן6 מהטנאק ם6יןמט"6
 טונמ?ה מק3, 6י גממונר טככר ?יימ 06 )טץין ויסגד,
 כטיה)סי. נעמ6י 06 רק ו%ינו י6 ז)ת, 6י כוי, סכר!וןכיון

 וסחס נ%ון, רתעמ6 :יטמ6 לק ?חג? )6 גפט"וו?רמ";)
 ג"ק )פ"מ כ;? 6ין ת6מה 3ח,ש. %5 י6ין.מטמ6חנ6י
 6ח כנמס מסמ6י0 טשס, נע ככש העי6 ס)3סיףיגיון
 )ול6 61ין 3חיס, הוי ר.סח6 עס ?וי, סנר!ון כוין?ככר,
 מ!י6וח :ל:י6 הנרס, ם:חי3סי עז 3מהו3ר ם:ס6ר רקנ""מ

 6, מסמ? סיף 3ס?מ"ם 5מ:ס )ש?. וגי )6 ו)פיכךרמוק?,
 3ונק. ויגעו סיח)סו עז מטמ6ין ד6ין ככדי6מ3י6ר
 מטוס %%מ טשנמ יגעי ;ו נעימ6ט סהקי)ווהטעם
 גד6הק6 טומ6ה מק3,ש טגקרקע מסקי0 6ין כייןזמעינך
 ווק, מ?"ח, טמ6ין נטקין )מ"ו י6"י4 3, ה;,כפסמיס
 מש מקוט כוכח" עומ*ט, מקג)יס 6ין 3וךקע 35ןגכ)יס,
 )רלין. ויפני סיטמ6 וק ג(מ % זגסג;רו ע?ור.יה"

 3קלקע עימ6כ מל~!יס ו6ין 1כ6 6הבו, ס0ובפסחים
 ועיי"ס טמ6יס. מל3יעקח 3פמיח 6ג) ר3שיח, נו6יכ6תק6
 3ממי3ר. 5ף טמ6ין מו16ליית6 )נקוה ח;ו זי6 יכען3רס"י

 יכמר  3וין השמ6ה וק יח)י6 תכו6ר טס 6)6וגחוו"ט



ר;בות עשרה האחדהשערתורתצו
 האדרתשולי

 גככר ניגעיס טמ6יס כמיס ססיפח ,סוף "ומר ס"ני דר"ם טומ6כ מק3,יס נוה"ח )מריכ פסי)ין ס6וגק ו"יכנוקה?,
 "ג) טננ"ין. מטק.ן 3ג! ומטנו"ין גחג ת. 3וה. ססחס כפט"ו הר"נו ע! וחינמ: עיה,ם.גנ;ת,גר

 סס ריין רריטי 3נכ"
 פלע. ל% 3תתו3ר  יטמיי גגיטה  ננמוס רק יליטיפין  מהרי:ן.  ר:יוג )טיטח.ו ה?ר"נו טייגין, ט.6ין 3ין י".3יןגין

  )ר)ון, ")" מטמ"ין 6ין מ"מ )ור!.ן ;ח)ט, יוס .ר"כתן לרע, 1יו סיויין, טיייו  ילי "'  ימי:ס 3פ"?משיתט"כ
 יק3לת  כיון מיש טמ"יס, ת)וטיס מטקין כוי סעעטע "וב,פ )קנק גהיי6 וכ"ה נמיח, גג"יס מי נו"י )"וס "!6ק6מר
 !"ט. ר3יטיח דבעי וי.3י% טל" נוה %גל ,ר',בננהנכ

 ט."ר 3ר!ון, ליתי ילי בל :תס לי 3מתויר  ייתןמטומיי
 כיחה דהח!ימה נוס,ס טמ6 ידו כוימ 6ס דד.6 "'יון,כ ," ו6ס 6מוו מ"ת 4?ו"ם, ר.ר,מ ה3"כ תוספתאב[
 3ר)ון. סן" הוי הככר ס)טמ6 ";ר,פ הככר, ,מטמ36ר!ון, 'ומעיקר דיו"ין  הוגויס כווית כי'.  לתיס  טיין טכורכוימ
 דגעיר,ון. ",ז6הדין 3ח)וס,חו זיןמטמ6 דקיג!1 עיין,הטעס )6 הכמיס גטמרו )כן טונו6ה, מקגן הממו3ר 6יןהדין
 גן,, טומ"כ מק3,יס הנוחתרין י6'ן הר"ש ודעתג[ טמ" הוימ 6ס 6נ(ר1 ומ"מ וננם"כ גר!ון. כסהיה לק6מרו
 ניס, 3טי% סטמי מן ט:סל? יעיפ? היין רהתתיוץי%  יר!ון ס:תלטו  ט3ימ  רימיס ר"ל כו'  :כיריו כמיסכוכסרי
  כית%ין  לק3לייכטרי

  ריס יתתיי %מ %, כי,  גר3מרות יגטריס, יהיסית3טלו  תטתיין, יי 3מס, 4?ו,ז  טיפיס  ימטפטף יככרתתת ריפיפהי 3עי פומיכ תקבלין י%ין כיון כוין יתטיסרינף'פ ו3ר י:ית  רימ ו:רימ יככר.  ולפהי
 יתטיין ,כרין  יבפיו, ו?מיס ויטמ,ו וי;נ,רו סהה,רו 3ר!יןתלסן  מוין  ויסתי  יהתונרי :טמיי ו"ל יר"ה לוכי  ממתיסיע"ס
 3טלי י.יון  סל, "3ן 6, ,"ו, כופסמיס 3כ"םטמטמ6יס סכח!יסכ כיון  הטמיין, יין  מייה 3סלהן, .3ריין ילו3מ'מ
 טה,ר, כדנמ )" 6ס ו!כן )טמ6. ;יטוריס ,ו"ין הכסריס,גמיס "הריס, )יטמ" דין כח)יסה כטעח ק,ג)ו )" )ר!ון, ס,6היחי

 י3ל  יטכורים 3רו3 יטיפי .:ת3טימ למיס יתטייכילי  פ:ייתן, 3סעח !טמ" חי3ירן  3טעת סגטמ6 מכ מכ)יו!"
 וף,ס המיס. ומעע"'ן ו;ע,ל, העיפוח וה,רו  הו"ס3ו,גטיויה כווו לי,ון סוי 11 יי ינל  לר%ן, כיכ חלינכ ו3סטחרק

 יככרופמיומו. ט"נכטיפ:  5?ס  לכסחתם "!ו 3מיס הנח6 כמממטג  נס י"ןתייס, נטתיירי  יתיס כל כינפל.  !3סוף  יטמ6 ג63, ח)ח6 6ג)פ!ינ ה,י ;עכסיו "ע"" הככר הטח" מטת" י"ין  ב:פלגגער
 מט3חי6 גי  מסקכ 3טסמיס ו"מוי;ן מה !פ.ט )י,ןולפי, מטתי. לי יתר  3ו3רו-5ון

 גנ~קע 6פי1  וגמו,ין רתסמפ  ייהוייי ו3סרקי  טתיימנכליס  מיס :פלו  נ' 3תטימ  ו6מרי' ימם )פוט )רין הר"מלפירוש
  "ין נטירב ננסי"כ תטמיין, %י יחלמו  ו%ס סיעיטת%יה מטו",. פט"י 3ר"מ יכ"כ לר!ין.  ס:פלו טמ6, כ"טמ"יס
 טמ", כיימ ס)6 גק כיימ נין ד6מ,יור,ם

 דוק"
 פ,מ%הקנ)ח מיס ";")1

 נקרר~
 1"ל. מר"מ כפ" טותימ  תה3ליס  יתתי3ריס היפילומטתע סטמי טפי' 3תיספ' וכ"י מירי. 3יייך 3%ל פלינ.טמ,יס רגתרי  רפטפי )'ש, י,כ )פית!טו "פי)ו

ב"עתושל

ת "


