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 רנ)יס ע3 כטכירעת נס לי 06 6ןפ4ש

 : פענמה )נעריועמיס

 גסחטה ס63 רק מ6)י'ח סעפדה מקינותה(
 מסס ים 06 סטות כפס 6תר רקטיכף.

 : חי)יס ע)יס סגנ.ל סעות 6*וס נחוךלו)י

 ר6סס נפסס הע:ו:ן נעיף פועי) 6סו(
 :ום:9ז

 6ו פ6נ) נני6ום ע*י גח1)ס סגר6ז ף נע"
 דינם 06 חל*סומ כע'י תכ'עותס6רי

 :נמטיננק
 סס נרנ) )סכו'כ )נ'ח תז 6 כפן6יס 6יו*יתה(

 עי*ו מחית ססרכס )מטס ולמכסליורות
 : נס? חסו'נ יסוג 6יך ססמגיס,ונפיס

 עותר 6ס סי6, סטייפן ס.ווע48-%שנגת
 מכ'ס. ניי ע"י 61עי)כומרס

 י"חסימן

 )סק) ס)6 מרמית סכנ'פ ע'ם 6יותש
 16 ם,רע 16 )'ינ)יך סקויין כמניפחש:

 :רויך
 סנסורן תמ, סככסטין כסכיגיס 15יומ8(

 כיותר מריס סטס ע'י ככ*פ נסזוייע

 ו6יע ן 6 כסניועז 6יטור םסם יענ(:86
 סיטכ ס)כ כווגמ -יחי נס ג3)..1יים

 גרנן ווד,י סנרמס סכ) סל : 5סר'מנרעת
 : נהלנמס ס.סנ4)מניגיס
 ] ' שע:4%פ

. ~ 

 כיויד 611ח םשלפו 8ר64ורותה(
 יק סניס טכיגו ספ65' "כ : ך,ה:: להץ*

 מק*נ כפשן סמפ'נ ס:גי6 סרניסי 631נר6"
 י : 3' ס'קוגל'ר

 )כדוק הסו*נ טכסט סגיהנין ספגהנ "ולוףו(
 נס ק 5יץ ו6ס עיןכסנין'כר6יית

 :6ם*ם
 כי6ע4 ,ינס ס קרי5)י"ך סקורין פניפות כעין0

 : נדול נכח וסנעס ע.ון 6"ררק

 06 היפי מי~ט נע'1 נסכק כם*ו6יןח(
 סס עכ ססלי31 כע*י כהו,)ת)ומ

 י4 : כן גרפהכיוחל
 כ8כין סנמ65 נסניע: כם:1"י ע"ט 6ירוחט(

 5ייך וספ6 וגסנס 3ופרקת ג3ע ספ,ס"ט ל52י רכסי נינס גו 61 כגל6ז),מ'ס
 : רוק6 5יפורןמגורת

 נמלן )סחפיל ס:' :י33 ביח סיב כשבליי(
4 וי~רריש עוייס ב' )וטים  

 נסכעיס פקוס הסו"כ סגהגו מידוחיש(
 168ר ורק"ס כייהר ן( 3נטס)יםהמריס
 : הכ' .1 )נגע ,ריך6י

 הלסורן.;נמעת )ימ3ח יןנ"ס ננ'ק 16ויםיב(
 לירס סס ססס.פניס כגגו סמכיןנריקם

 נכעת כ.3ס היר יויך 61ס ככהמס,נמיי
 61ווות )כר, כו סנודק ס56כע 15סנר.קז
 סיש*ק שון ומס כו )כרוס, )כקיר מ5כעכ6י~ס
 : יכרוקוהו, סש6מק ען מו:ת יס" ס,סכין מו כס:ין6מר
 כיום כקי6ע סמ'6 6נמל6 כו'קם 6ורותינ(

 כעת כ)י)ס הסכק )ניוק מותר 06יד(
 . גר6יס2ווקין

-- 
[ ; 

 ע44עש '6ף 6כסר6 הסכין )כרוק ~חייבין מסטף(
 : כ'כ נוהנק'6.ן

 06 3פע8*0 )הק) יף )ס )5יף ים מסטז(
 %88. טשיפ קת- סכל כ*כ כרור-פ 9,6.
 דף. שי)ץ סתיסך סכתנו פס עא ס)*ככווגת

יאנ..4



 כק:ס כנר סו6 קןיפר6 . טנו*קח פ-נ4ש
 נס ולף6 קע6 נמיפוע קול6_ יסונג4ס
 סה:כרו כעות עי"ז להקן 6' נתי36פ*שם
 : )ירו ס-סש ע"י הווסס רק וסמס 6'נסך'

 כס2: לטין ד:רויס הרקות סנימות' 16רותיו(
 : ק4'5!יך סק.-'ן ירנסיס 61י:זס)כר

 קירם נם:ין רק 5ס.רן חנ'רת מרניס 06הת(
 ס.ר טל ן הסכ כוהלק ו6מ'כסמיטס

 יס 06 כל) הרניס 1)6 ע.ר 6מ'כונרק
 ערמ"ק פ5ר ההו, גסכין סנסהט מחנו)3קסע4ר
 : סרנים ל" עי'כ נ6מיונז )נו סין )%66י

 ססיטה נ'ן וק6 ך ססכ.ן לרמון 5ריך 06:פש(
 כעור ו6מ'ם, לסמיטס סהיסז נין נרקד( -לספיטס
 ל6סשכ פניעס סרנים 1ל6 למ סם:?ןמ"

 : ופרמם כסכ.ןנינכ
 : עיר לנרקו ממו.כ6ט ל* 16 )6ס'ס ססכין כרק 06 מסוסק 06כא(
 )כרוק ס)6ס"ם 3נריקס נס 5י.ד 06כב(

 : כנה-נ עין נר6יתססכץ
 ססכין ננו'.קז כיי ססכץ )מנך פוהר 06כנש
.

 : כסח*סס ל6סר .
 פין נר6ייס ל6ס'ס הםכץ סכרק סמי*נכד(
 "ס סנסצס כטלם: ועי"ו סניזה ור6ה.
 נסיף כ:רעתו כי ססזיק פס )ס!ס סש*53ריך
 6נסי6 6ל6 פייי6 6מ8ם -4ניוק י4*5ני

 : כטיף סי' ל6 כן שסס ס*י אס%שסי6

 ק לכה סל6 ססו"3 סגסנו )פכהנ סעסכו8
 סמור ע) כשפ'ס רק ,כר-קות י"5 6"9ס .'

לנר:
 כנרק סככר כסכין 451רין סניכמם כמ65כט(

 : יסס ונע65ללאשים
 ל6סר ססכין ככריקת 'סש"כ יאז0הניתסשש

 : :פחיעס

 : ככ") כררון עירכח(

 *זך, 1 %פן 6ע סשלק 16פר 1קסןלסשט0

 ק~-ן נ4 טל6ם*ס ססכין נייקת קודסל(
 - ל5יק 6ור לסמט . .הרניס 1ל6 ונרקעיף
- וענרגיר יסס4יק! )אנ) כקור.ן יפיי' סהו6 רהסוסרג*ס  

 . י
 ליי ...-

 . כשיסר6 רק' 6ח'ס סכין נרק סו"כלש(

 ר56,ז עע!ים ו6הר סרגיס, ר!6כ:סונ
 : )רגסח ס"עס לגימז סמודט!

 כדיקמופקכז נערס קסס וסן סכ"ס ס.'לב(
'.. 

 ופסו5ק. מקי)קל, 1,521 ונרקו)6ז'ס
 וסמליק סמקולקל, נע;וס גשי' רוככ'ס06

 : סטניפס והפכ*ר סיר ע5 ססמןססו'כ

 סנ0פ6.-' פרכסס ס)6ס'ס ס:כץ נריקת לפ:ילג(

 ק[ס י8ליך קרמ ןסי' סס:יו,- מ.ר טלטגנס
 : ד?כנסכהכערות

 - רגיגג כפס 6מ'ס נרנס )תלית יס 6סלד(
 רנכ6 נרי0 ' כס דכהפס כסערהס:ין

נ :טזר
 .. מעף6פ38 נכרק )* פנס6ס לתלוח ש 6סכעז(

 ס5וג ונעמס עדס יסס מצנו סל6ע*י

 סמכוךי. ססוש3 )קפ י5'ל סרכ ססיטת 6חרלו(
 -לקמו -6ס*כ סלק, ונמ65 ננפ?נוונרקו

 .ני0 % כנרור ו6פר כסרו, ען תיכףססו"ג וששו" )יושן נר6יימו 3ר 1ע65 עירוכרכ
 : נ5פר:ו נהלכתו סזס ליינ"ל עסהססו6

;י;;ש

 נעת ססנפ כזע ל6ח'ס פנס לחלות 06לז(
 ססרורית י*1יס כמקיס יסכץסקימ

 86 סג*ר0 ררך נמסרקת גס נחו)ין פסלח(
 0פפרקם פרק* נין כסנ*רס נסחו)ין

 לסמיפ0 ססיפס כץ ססכין כרק סו"כלט(
 נ** ספיע* ננגר ו6תר ש0, ומ65וכע*פ

 ט
 שפ סרמן 6% ניר 'ססכע וססליק ותרניסג*כ

 4שש8 חשרנים ססכין עור נרק סעס ו6טר אזס גין נוק אשסוא
--.. . ..-. 

-.- . . 
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א 8 נפו יח ק % 'אי*8  
 נס1ק? יח ה %לי 0%ראכ41
 לממיעס סיסס ופמ, 0ש1עס סקיסאש8ט8

.,, 
 : ססנמ -

 ת*כף 6ס'ם סמרן נוק 06 פסכס ש*ג8(
 פנע לתל.ת כמ? וים מקולקל פ165וטתס
 עע 06 סמשוסק רק ירו פל סי"קלקלססין
 6ת מסמק כ16ר ס5פו 6ם סגו?נ הצ*כ 5*16

 גמ65 ו6ס ננ*ל 15ירע נויקס, 6שר עו6מ*ס
 06 סנזל, ונמ6ורפ כסנר סנרו*ל פניףמסד
 קע דנכס'נ שפ.4ס יפת .*3נ%יף 3שרףש

 נשר ד6י ספס4קם %ס פי* נסנרסנאזשי
 2 נ*כ 84נ0 6*6גסנ0

 6יו0 ו6מר 6ס*ס בדק 06 ססנמ _סו*נטח(
 תפיו מחן ו6ילו פש %* מעום.

 : ניעץת י*כ סטדק טר מהז '0ממן

 0פ9רן . לה0ס, סכין )סי6א 16חמפש(
 פ3 ס נ לעמ כמר0 מכעש מח* רשת .--

 פומל כ6ה1 נס*רוס 6ופר ש מתכ 06ששס.מי.
 סש*כ- ו06 ון יסנ פכינו %3ר 0סו*נ 46רכ48'

 2 ר,מ64 תר6 סרכ עד נא כגתפייל

 לסו*נ למ9ל לחכט כ6סור 8ר836ר 8*י ~שנ(.
 : 0מכ,ן לו לסי6הע 6%.
 פכ3 סכר ססושנ סיקכ) יהתר נסן 806חי(-
 לכל ק5וכ דנר סקענל 16 כסומס -ש0יפס- .-

 : יו0 16 מכוע:
 פר06 לסוחת %ין סם" %"ם 16והתפוץ(
 04ור6 ד6השק ונפס נ5ס*ע0 לשפו ב*,

 -ך

 9ענ פיניס %עו ת6% מרמ ס0ו סינ%(
 . ססכין עו*קת נתקתת %פן %ו.-
.". 

 י8פימן

 'כוי טתענ"ע עד 6כ מו*ס 3סמסא51בו*ע

ר'_.3מטד-

 ו סססיעס על 3נרך 06 ל%לי0

 לשהוץ פהשר 6ס ערשט סאק לש סששם1,1(ן
 6ף ססישס קעס 5נרן שרי .8שושן

 ל88מש1 * 3טש מש0 %שט שע-9עז"
 ססחיטס, כרכתעס

 58מ-טש ש5ורו וסערא סנעוס פריטתד(
 נוס0 נ*ן 5ו 0נרכס. 9דם י9ו%

-לנמ'טס.  481 סס8ע פס ונעריף 480ת*עט 8ל נירךה( 
 מוט0 ומן קיף % ד ע לסמחכדעהו

 08 וסי08 )חדר פחדר ס3ינס ס*' 6%'
 . ספנש נרקת בטנין כפו 0נ* 3ססיעסס1ף'ך

 2 חמם ינרך %6ז 06 סניכ1יחיך

 שםמוטם ק81 סכיטף 8ל וליך עמס 06ו(
 אץ-- למ9ע0 נרנ0 נע רעס 39 ספ6 06ז(

- 3וסו*ססיעס  
 ל5ה6ר 0ש 00כין נסעט עוף ס"ימת נספתה(

 100ר סמאשי 6מר כספיעסכתסית
 כפש נסכפרוי ו6שר עור פיססום ושסקלנר

 וק 3סמים 6פור זנכס*נ ך*נ סםי'כתב*ם
 8םל. נרכט וסתס 3פוו. סירירנע י פלמנ-ו
 8יר05 עושום עוד פל ספיר סי' %ססמ*עס
 נבקש עיף סוס 0" )6 סשו רק לסמום6מ*נ
 ס41- כס*0 נפס נרימוק מפק*6 ססני6ופל
- סנרנס לעגין דינופ?  3סמוע סנירך וסושנ 
 מוף 6 תתי ם*ם שס עלפוץ ימ ונו5רוטוף
 כי : לסייע רו5"0 6ינס וסר6סין 5שסיס.6מר
 %ון %ז 6? עיסא ל 3סמא כוליס6יכס

 6סרת$נרנס

 ס0רנ רק 0יין עפ* כמר ו?"סיטס נ5ש%א ק5ת כומד ס" עוץ ססיעמ נספםט(
 מוף ל1 3ע3מוופמט סממיל מומם.ן פ5ר5ש3

 : לננך שיך 606סר
 38- נס 0נרכט נפמת . נממפכש ט33 86י(

 . 46או ח% וק עואן קנט פ63מיף

 . : פסר06

 יףמיטן-
*סשי88 טששוח מ9שש ון סשא0 כשש 4חפש%(



מפתחות
 6עו ומס 6ז יחלק ססעוף סשם יסל"ס9טס
 : נכעס ססם ים ססחיטס, 6סרמסרכם

 כשסימן
 סמימכיס. סני כל כסמטו )6 6ס)יטל ס)6 ססירות מדת מ5ר סומר6 9*ך-6ס

 לווסע. סיס ת סעור, נ' ב*ן דק עורב(
 לכל מיס וססרמי סחי5ון עור כי'וממ'ם

 ל6 ס6מ5ע דק עור ו6ותו רובן. נטמטיןווסס
 ש מעככ סדק עור 8ותו 06 טמוט רוכונ"

 רונ סמוט. סמיפן רוכ רק סי' )6סשם0
 ססח'עס כסעת סעמד מססו'ב 6'ע5מטס,

 ויס סנןול המיהוך 356 קטן סחך סהי'ר6ס
 כ6ן ו6ין ססיתוכיס נין סם)ס נקרפ ש3ילסום
 : סמ5פ15ס מרוב עמעע סם)ס כי' טחוערוכ
 דווסט המ'5ון עור סל ססיקף כל כסמט 06ר(

 06 סמלל ונניפוס ססניפי. עוביורוכ
 :מ5ערף

 קכיס לנ' סקנס נו סמתס)ק 6וח6 ננרה(
 וכן כרוכס הנרנרת ססוקח )ענין ויפמס
 16 סלס. כקנס ךעו כ6ו'6 06 סמיעסלענין
 ע'י כ*6 רוכ ו6ין חק6. סמכס )סמוטשריך

 סניסס.רוב

 : נעוף עע3'מ ססכין שלמף עור1(

 2 סנ"ל נוון פורז(

 : רג*3 בנרון עודח(

 : סכ'3 נפון עורפ(

 וג6וו(", כ"יכןוק ננמל'ננ ססמן כרפף0

 : עופות ככל סל"ל בנדוןיש(

 :, סנ*ל גכחן סשר4ב(

 : סנ'ל 3גדין עורינ(

 : סכ") כנדון עודיד(

 כבמימן
 ועיכ הוורירין נסמטו ול6 עוף נססוסטש(

 06 רכ זמן ומסרכם )מוח הע!ףסוסס
 סוורידין ו)סו5*6 ה5'ו6ר. עיר לקרועמוחר

 6ף מסר, ותפות סגפס דס סי5, .לקורעס
 )נפניס סוורידין. קריעת מ5ער יותר סו6רכ 1מ1 ססרכום ס5ער "3 כי נ'ח $ער מססססייך
 6( "ות 51') נטעות ט'ו 6ות ג6ן גופםנך"ק

 ע5פו נפני דעומות סר6ס לננ)וח )י1הרב(
 : ב( 6וח ו5'ל גטעות ט"1 6וחכ"ן נדסם כר'ק )כפכיס סעוף נניף ממונרול6

 כגמימן

 ססחיטס נסעת סטיפניס טיסיו למו'כ 16סרסש(
 סו6 הסימכיס סיחסיס ע'י ס5וו6ר.כ6מ5ע

 ל5ןר* סמכין )סעות י5טיך םל6 כרי 6חר16
 ל6 6ו3י ססכין. לכטות י5טרך 06 כיס5וו6ר.
 נעורה, ססייס ויס" כהטיעגיס, 16 סמכיןינע
 ססיותק5ריך מיר ס' וסולך, 51*ל סרכ מוכסנס

 לסקומ סוכרח כריעכך ו"ס ננסס )יוהרססו'ב
 - ןיכי. מס טמיעס כסעתססכין
 פ נןכנס סי' 51"ל סרנ סחיטת ג%6עב(

 ל6 ססולו'ס 6ך כהמיחוך רפיון כמורגעססי'
 .-נעמקס

 451ל )מרכ נדפס סי' עוף פפיטחיסוףג(
 קלס כסו)כס וגנע ומשך ק5ת הינכססהסכין
 - כמיטיס הסיפניס כ' נמ5"וו6ח"כ

 ססכין הגכסת ננססו 51"ל הרכ סרניםד(
 הו6 נם העוף וסהופס סמ.ט0נסעת
 ו6ולי סיענים רוכ סחיטח 6סר וסי' ק5תסרניס

 : כו)ס6סר
 פפוס(



ממתחות
 "ס 51'ל לסרכ ססק הי' טמיטס ננערה(

 הולכס לפגי פססו הקכין הננהח40
 כי' סל" ל1 סנרי 6מר סעוף וסחופם6מיו:ס.
 6ער ו"' מרניס. סי' כי דסו כלהנכהה

 : הקגס רוב גטחט כנרסעכ'פ

 חוחך כסכ.ן ססי' הטמיטס גער "מרו(
 51'ל כרנ וסנביה העוף. גוגוסמסרקת

 מביח 3מעלס כטור מ-ך מ5, ו6מ'כהסכין
 והסו'ב מפולס. הי' וממתך 56כע כט3יסהטתיטה
 ל"מר ססי' נדטר נטעח נטסס כהממך"ער

 : ססמיסס כלנמר
 חסס עסוס נזס סייך ו6ס ל6 "וחסכרמ סו" ססמיעס סבעקוס הטערוח חליטח 6סז(

 :5כ'ח
 נהנו סל" נעקוס נעוף סהיי' סיעורח(

 סמיטח עס כו6 "ס עססו כססיי'להממ'ר
 :סעור

 כסיעיר 3עוף מהיי' רסיעור נספונריספ(
 דכווחי' נעוף מטעיין 06 ע,ףסחיעח

 גרפם כרזק )בסג.ס סימגו קסן כעוף נס"ו
 ט( 6ות תמח ט"1 "ו כטעוחכ6ן

 כסיעור שסו6 ססיי' סענור עסעריס 6.ךי(
 כרוכ %ו "ה ססומע נסנין "סטחיטס

 )נפגיס כןס החכ"ס ר"יוח ורומסהסכיגיס
 מסרון(. סס יםכד"ק

 סקגה כ3 סמיטח "הר ססכין סנכסח ה"יא(
 סחסס. טמיעת 6מר נס ו6וליויר"י

 6מר וכטי'כ לנערי סחועין הסיעכיס נ'ולפ:יגו
 סוס 6ז סי' ל6 וסוסור הקנין ססוננססהחר
 מעפרקח. ע3 הסכין טסוח1ר רק עורמתך
 לנמרי ססוסין ססטניס נ' ססו"נ לס"יוסי'

 ססנין. הנכהחקידס
 רהייכו בעיץ. מסהו סס"' ספק 6ורותיב(

 רנע. כמו יד סרעח חטס ל1סנרמה

 נמר 6סר 06 וספק ור"י מססו סהיי' ס"ינ
 ודין רוכן סחיעח 6תר 16 כסימניס 3'טמיטת
 6ופר 6' נסעש נס0יטפ ז6"ו ססכסיסיןסניס

 טל6 ו6וער מגמיפו. ו6' מטסו טסיי'סתי'
 : כלל 0סיי'הי'

 כנ*ל. כגדוןיד(

 נחל6י כמיעוע ססיי' 6ורות ע"6 ג"ען "סטו(
 6י%ר. מ(קת נני רהויול*מ

 בעיעיע פוחר מימוך כל6 לנז ה~ו'ס "סמז(
 :נתר6

 קורס 63מ'ס סר6ם הות( 6יגרינ מעוףיז(
 נ' % סיו 63 סמ6 וספק הגפםי5י6ח
 כמר6. כעועוע עיקר וה'ל סחועיס.ססייצכיס

 קורס כעוף סעפרקח לסתוך מוחר "סח"י(
 : נפסהסח65

 : הנש3 מגרון עורימ(

 נוק טסו6 מ"כ3 מין ל6מ"ט נווסע כע65כ(
 "ו 3עמוסק6 סקורין פס כמו6'

 :מ"מי3ינ6
 סענעת נע5ס כטסונע הרבה טוסס 06כא(

 לסמוע סחמיל כנר 6ו3י לחוס ים06
 כעס עוסס ד6ולי ססי" מסס וס'ל כווסענס

 : והו כ3 סי~ך כל6חולו'ה

 מכס ס3ס סקג0 מל3 חוך סי' כ6ווז,כב(
 מכפף ממם לסנרנרת סכיכ סמכענו3ס

 כןס ססיי' מסם ים "ס לנוף סמוך ערנונע
 : נמי כנמ65כפו

 סווסע וגט6ר סוו:ע יונ רק גססע מסכג(
 נמי כתוכו 1נפ65 מיתוך נ63למעס
 מעוכיו. ק5ת רק כולו כממךםל6

 למצלס גווכע גמ5" נעי . סל 6' ממיכסכד(
 : סמיטם כטפח יחחך 06כירפ ול" 3מעס 6' וסתיכס הסמיעסממקוס

 מבן כרנס ננסמס סווסט מוך )658כה(
 מטט 1יס ס*ם, ססנין ע*י מחוכסוקס

 : רבסמס שסיי' נסיפורססיי'
 גמ5"כו(

 כווטע. וסוכין קממיס
 המכיז ט3 כס3סכ טסין כ5 ויו געסס 06כז(

 טסיסס.נסשמ
גמ(



ממהחא
 לו וגדמס ידוס נרפיון ממכק 6ח1 "0מח(

 כין כ5ח וירד סטלס נסמכין לטי"טסי'
 כ6ין סחיטס נסעח לו גרמס 06 16ס56נעוח

 כססימגיס, נונעסקכין
 כטעת נסימגיס כקח6 גנט 06 0פקכמצ(

 : עוףסמיעת
 כמלכום כחיטס 3סעח ססכין גגע "0ל(

 : 6רכילפקורין
 כ5סורן "ו 53פירכו. נס'ס הסכין כנע 06לא(

 חבורו.סל
 נמכין ולנט סיטט 61' סעוף 6וחז 6' 06לב(

 . חנירן םל נירו סחיטסנסעמ
 ככותל סמכין ננע נסמס כח.סח כמעתלג(

 נלל כהיי' סי' 06 וספק נקרקע.16
 06 ודין נגססו, סהיי' טל רק חסס 6יןועכ'פ
 : ס5ך מן סכסמס כעור ססניןננע

 חכירו סל נ56כעו חתך סחיטס כס~פלר(
 : נג?ס.תוך ידט וססוחס ספיףסחוסם

 נסעח 06לה(
. 

 דע וי כ56כעו חחך כחיסס
 : 6ח"כ סחם 1ל6 חיכף סס:יןססנכיס

 : ס5יו6ר על סנחון נני5ס חחך גמ65 06לו(

 ט"ו ס'ק ך"נ ס" סתכ*ם דכרי 6ודוחלז(
 סחיחוך כססק 06 והכי6 כסס')'ךד6ף

 סגטסס כ:חיטה 51"ל סרכ וסס סהיי'.ס*ל
 מ5ר וסכ6וח סולכית כמה ע"י נרולנמחיגוח
 רע סנ כנגו נרפיון ה5וו6ר על ססכיןסז1ל'ך
 כע5ננו. ססחט 51"ל סרכ סל ררכו הי'סכן
 חיחוך בל. הולו"ה 6יוה סי' 6ולי לחום ים06
 סוריויס כסו'כ נס ננ5וי סלפענגיס כמו "וכ"ר.

 כמ'פ עיסיס דנרנרח. סטנעח מלכספ'נעיס
 : כנ'ל חסם 6ין 06סולו'ם.

 : חר ס,יגו כמנ'ן סיחס בריןלח(

 קז רמ וע"י הסימגימ. )גר פנעיר קרעפל(
 יס. ע6 סססיד

 :ה.טז ממקוס למעלס סח'5ון עור 06מ(
 : נסילוםניקכ

 ו6עו סווסט גנד ספלון טנעור )קנטא(
 וחפס כפגיש 6רוס :סי' רקנגפולם

 ?נחרפ6
 ננד ונמין נמור 5לקמ נמל6 06 דיןמב(

ססימניס.
 ססימניס. ננד ס5וו6ר נעור מכס הי'מג(

 הטור לכרוק נרי נסנין סס חתכוונ6סר
 ססיפ:יס ננר ססנימי כעכר סיס 06כפגיס
 נמ:מו: ס:טסר( לחלוחו סיס כווטט נקכנמ65

 : ם0 כסכיןססכח
 ססימ:יס ננ1 סס'5ון סכעור ומכס ר:טוח6מר(

 לסכר'6 לחום ים 6ס סלסומנסניס
 :ונסיס6

 מנחת נר6ה מנס סי' מפרקח מ6חורימה(
 נתןסת כטין 5לקח סי' נגנדויכסניס

 כטעוח כ6ן מ'ר 6ות גרפס נך'ק)כפניס

 נגולס ס'ל 06 נעיף סטור מק5ת נחתךטו(
 : סמסרי"ק ססממיר ססיי'.6ורות

 פיליס כל6 סעוף עור סכמק5ת חחוךמז(
 : ססחיסס 6חר נמסית סנג6וספק

 סתחת סנרכלת6 לחרגננוליס סחוחכי! מסמח(
 רנגהסרי"ק חומר6 כןס סייך "ססיהס

 ססימניס נגד סחי5ון סנעור קלט ריןמט(
 כטיף פסרי'ק חונגרמ ב(ס לסחמיר יס"0 סחיט: נסטת הסנין ע"י נעסהכל6

 : ספרמ'נכרעפ
 53וו6ר 6רס סכירי קרע 16 יבס. ניר דיןנ(

 ססימני. ננרעוף
 : סנ*ל ככדון מורנא(

 כו ויס סחי5ון כעור 53וו6ר ן וסח ביכנב(
 6רמומיח. כו 6ין 06 6ו"רמומיח

 סנ5וו"יו בנו5ות :חשם הטוף 5ידת כסעתנג(
 ונהס פלוס כל6. סעור ק5ת נקרעוטי'ז

 כסילוס:גקרע
 הט'ו סץיק) עיף סכ5וו6ר יכס נרר "ידוחנד(

 סע'י קרע ורין סעור. נחפלס 665ס
 סס, ספרמ'נ ססממיר כפילוס. סל6 סס,6יס

גס(
 6וון"



מפתחות
 מסימניס. כלנל ק5ת קלפ כמ ס" מווז6נה(

 סחיטת כסטת הנומניס מסס 5סד סועכנו(
 החי5ון טור סגקרפ והרניס 51"לסרכ

 הקרע סניע סננן למום יס 06 56נעותיותמח
 נווסע.נס

 תדס. סע"י כ5וו6ר כח.5ין סנעור קיענז(
 ל16 6 5פורן ע'י נעמה הקרע 06וססק

 מכוון 06 ומסק כ5י61ר. סמי5ון כע'ר נרכנח(
 נסי)וס סגרכ 06 ומפק הם'מליס,כנגד

 5ון. כםעיר
 כע'ר ע:ה 16 גקנ נעסס מס ליניס כמסנמ(

 . עוסוח סי ע"י5וו"ר
 הכ'ל. כגדון עולס(

 ע:ר ממוך 1יו65 תלוי ס" קסר ובו מוט0א(
 הי' 1)6 נ6ו11מ, הםימגיס טכלנד611%ר

 סס גקרע 6ולי ס לח 6כ תסירס סוסניכר
 ל6 6ך כעומק. מחוכ המוט ססי' רקונחסר

 )פגיס.נתסוס
 כמקיס קריע הי' מהעור וק5מססימ:יס. כנני ה5וו6ר כטור תחוכ קטן קון נננ65סב(
 סיגו'. כל6 ויפם סלס סי' ותחמיו קון.חחיכת

 ע"י כגעסס ס:וטה ו6ר ה5 כעור קרפטנ(
 סככלוכ.קגיס

 דכסר ב6ופן פילוס כ3" 5יו6ר סכעור קרעמד(
 ססומן ע*י סומ פסי3ס ס6יגו מס06
 . פילו: יסי' כל, סוחס סיטוססע*י
 וי65 הכמיטה קודס מרקן סעיוח מרטמה(

רס.
 הגו5וח ימרט סל6 ל'1:ר רמ"6 ע'ם 6ורותםו(

 כסד סכריעכד רהי:י ככ*י כתכוסרי
 . יסכמ ט?" חסט6י1

 סמ'טה סקירס נו5ית כעריטת למום ים 06סז(
 : ננדאורי.ח6 ר6סו" נע"ם 5ערננסוט

 5ה נ עריטת ע'י 5וו6רו סגח6רס עוףמח(
 ס'5, דוק6 5*ל 6ס רס, טססוי65

 : סרכהטיסוח
 נעור וכנלקת טכרפ6. גקכ )שן סי'סם(

 3ווטט וכסליס ססימגיפ גנר ד6ווו6המעון
 ספנימי דעור הח'15ן וכ5ר רקה. בועס כטיןסי'
 ס5)קת כגנר דס. טם" כע'ן סי' הווסטס3

 )ננוח ניעומ נ' הי' נס הג"), 5ין כמטכעור
 . ס ססימג סע) טחי5ון דסרימנפניס

 קודס ססימגיס וג6נרו החעון נעיר ננכ0ע(
 ז0. נצגין חילוקיס כמס כדיקחסקויס

 כ:דטי'

 נסעם סטוף ד נרג 16דוח 6יוך פלסי)א(
 .סם'טה

 סמניפ קורס וסנ6ות סול:וח י'(ס לעםותב(
 . לה5וו6רהסכין

 חסיכ 06 )ח3)ה סניע ו63 נקגס מתך 06נ(
 גדסם )3סג.ס לסממנניייס רקגסכמיק

 לסעחיקו 5וימי )6 6סר סנ' 6וז כל כד'קכט~ות
 סס נןפס סנ'3 ורין )דיכ6. נומ כו 6יןכי

 ד'(.נ6יח
 סל6 ססכין על ח5כע ינים ס)6 נס'ע מ'סד(

 ססומט מס ווד6י ח3רס ס*ל והרי'ררום,
 ס( כ,ומ זס דין גדסס בד*ק )נפגיס ת56נטמחח
 סלסכ 3דרי כסני 58כעיתיו ככ' סעחויק מיה(

 16 ורסה חסס יס מס ססיטהכסעת
 ו'(. כ16ח זס ד'ן נדפס נן'ק )נפמסמיוס.
 סנ*5. נגרין עודו(
 פנוליס )ס'ות 5ריכ'ס הסכין 5דרי כ' 06ן(

 וס דק נדפס נסגיס )כר"ק כיס*םלנכי
 : מ(נ6ומ

 ססכין עי מ)מע3ס סכיסו גו5ומ 16 5מרח(
 )נך'ק חלרס ה'3 06 כו גנעוול6

 : ט.( כ6יח זה רין נרפםכפליס
 36 סזיטם נסעת ר6סו כסף העוף 6המ(

 נו גנע 6ס וספק הסכין על הסמיטסכית
 יו"י(: כ6ומ וס רין כרסם כד"ק)נפניס

 סו6 06 רוק6 הו6 דמלדה רקיי*) יפ"מי(
 קסור ול6 פרום כננט3'ח דלנם"ה קניע.
 סו* הסכ'ן כיחס כסוסט ל::ה 6'כ מלר:.6י:ו
 כיי הטור. ת0ת הס:ין ר,ם כגךס: ע"'מלרה
 דין נוסם )כפניס עסס 3סו5י5ו 27וער קכועמינו

ש



מ8הדות
 סרמשן.( "6 נ%תא

 . נגתום נ0יט0 ססנין נתכה0 06א(
 ס0%. ס*3 מס פפ73 סמעו5פר

 ,קוף 0עיף 5וו6ר 06 %רס ססם ס9ך 06יב(
 6ת מכסיס סנעא ס1'1 סמיססכסעת

 : כטכיןרוסכ
 סמיטס נסעת ראטכין ע3 סגם3ס ת3וסס גו5סינ(

 מ3ימ. ססם סיז06
 כיו*ע. ט5ום פריעת ריןד(
 סמכ*ן 16 ססי' 6ך ססכין נכ טע3 מלרסמי(

 טוש כפסק3 ס0כין נכ ס" ול*נסעעעי
 ספ"נ 1161ער סשרק מ3ולות ורין סמת,נני
 ס3ר0. ססס יראשס 38 סייך 06 ונ5רריו.ססנין
 סס סנמאנם יס ס0כין ננ סע3 אווימה(

 : ס%ס מסס ס"ך ש"מט
 ססנק. %6לי ס*נ 06'ם סנפ65 לס פויןה(
 קרוסיס פ*ס מו רוק ווין 0כ*ל נגוק שי811

 %ן עעות נ%יס )ידפם ס0כיןעשנ
 ססיטש. נסעם רעיף געגופ נויןים, : י*מ( 51"ל יפ16ם

 06 ר(עוף כססיטת 5סכמין 5ריך פס1*נכ(
 )"די לכו8 יט3 ר6לשכ 0קנ0 ירול6

סנרפס.
 ע"1 וים ססיעט. כס8ת ססכין ססס 06כא(

 עיקיר.0סם
 6מ'ס ורו8 רוכ. רק נעוף סמט ל6 06פב(

 3נצס ים 06 0רס ל0ו5ימ כריסוור*רין
 וס'ל סנם6רו 0סימניס פיעוע נס קר8ספ6

 ש נתר6 כפישסעיקור
 %0סט נססס מס מס'ם לל6ות ל5ס 06כנ(

 עף1 ויס ס0וך סס" נ0קיכ ו0סםטלו.
 3ועת כפכשת מיקור ו0ו"3 כסווסס קרעמסק

 ו ל פמיףספמ"0
 מסנונרת סנפרם סנפם מח*ס ג6%כד(
 כסעת יר סככרת %ס סי' סל6 6ופרוססו'כ
 רסושל סנרנרת 0סיקמ אר3 סיטסשי0 פסנרנרח כפיס ספ6 לפסק סיס רקסס"עס

 : גפפק לממ'ם 16גבילס
 0פנו6ר ססיסס כסעת 00נק 0סיא פריןכה(

 כ'6. 6וםלעי3

 ספ%ין. ע3 טכמם קימ כפ65כו(
 : סכ.3 כנרון עירכז(

 כהמיפן

 לססיסס נר6וי רונ נעוף כסמט 6ס נספקא(
 6תר עד יפת.ן ו6ס 3פות פסמססוסעוף

 יסי'ספרכוס
 ע'י מסי8גיס סיקרעו ססם ע*"

 ל:פיתו :ו 61 ע3 לסכיתו 6ס עויף מיוטוססרגוט
 ענרוק. פפינס נעויו %ה% עיר 3קרופ16
 פסרכם ועורו ל6ח'ס 5כ'מ מסס סייך 06ורין

 ססם נסם סיז 06 פרויס נביל0 סססוכמומס
 :5כ'0

 נמספוס מסני 06 ס6*ס'ם ססיפרס כו.קתב(
 וכיו65. נלילט כנין ר6*'. כל6 כלכדסיר
 רכספס כפימרס לנווק ררט סס" סי"כנ(

 סמפרקת וסוביס לטס'ם ירו ססעניר ע"ל%*ם
 מס לכרוק %ריך סקכס רונ נססט כם)6ד(

 עור גתקפל )6 מס סנמנס 5ריך רוכגס0ט
ססנימי

 וספוטס פיקור .%מ 6מ"ס .ס כד* כדיןה(
 ז*3. סר6ס'גיס ס0סכסלקו

 06*8 6נורל רתיקף 0פופקיס מ*ם5ייותו(
 רונן נפטטו 06 3כווק כוש ססופניססי5מ1
 וס-יפ0 ם~וטס ס*3 לפמ0 ננכש ל6 6מ*נו6ס
 ס6יט וטטס ננ"ס קרע 06שם נ%* 06ז(

 נ0 לם8יך ים 06 סמיטס כמניןורך1תוך
 : פרכים ע*י סנקרעננ0מס

 ים 06 63מ"ס %נף נ0יפניס נדק 63 06ח(
 ע%ס ססקכס עשי מסשם רוכ סנפסס)מום
 כרי 6מ*ס יקסי5ות סרכוס ס4 םל6 6ףרורד

 ירי. 8ל סממך סכתר0כ5טום
 נ0יפניס. 63מ*ע 0יכף נעוף נדק 63 מטפ(

 ססם ריס נרול ר% 658 631 כרקו6מ*נ
 בפסרקת סיחוך ספ63 רק ס-נום 4%רימוכ

 רק נסיפניס ממאם טיכף סשף נרק )6 06י( 8 0פנין עקיפנפס0
 רוב פ65 ו%*נ פירו. ר"צוף ערין 5%"םל6
 8*י סממך סגתרסנ מסס יס 06פ5ופ05,
 נסיפרס. 3סנייקס סטמ*עס סניןמרכוס

י6(



ממתףות-
 ו6ח"כ כסימכיס ל6ח"ס חיכף כרק ל6יש(

 בכ' 6ך ס)יסיס. כב' נרו3 רובפ65
 1?. לעכין כסר מספקופוח

 : רט מ י'כ סהי" מסניל6 רפ* קועי' רבמספוס סרמ'נ פ'ם 6וזוסיב(
 : סנ"ל ככר.ן עורינ(

 מזמי'
 סחמוח קורס 3נכרי ל:מכיל מות-"ס נ0סמ. סח65 קודס פנסמס ס:מחך נס4א(

 פקופס נן לנכיי למנור פיחר ווסהכ-מ:.
 ע4יפס. סלמ5,סבנש:ה

 כסחיטס סגחנכ3ש רכסמס הכומקיס כ:' ::ב(
 6יך לגכרי. והרי6: מעייס ינכי לת:ו- ר6:
 קפ,קות כפס 6ו כסמייס ספק יס תססר.ן
 כנוןע 6יסור חןקח כ:גר ססי6 מ5רר6סור
 : לנ'ג למנרס פע*ס הכני "סוריס06
 סו)1'ס סעסס 6ף ר 6ס רסכע'מפנוס נמ5* ו6ה'ם סמיטס לפגי כנכרק סכיןג(

 פוחר 6פ כ3*פ לע:ין דיגו מס נמפרקח.נסגין
 ספ0רקח נע5ס סמ6 מ5ד לנכרילפכרס

 .גסנס
 מעוף 3גכרי 31"מ רי6ס למכור פותר 06ד(

 : נסמ'טחסנתננל
 ~41יקס סיטוליס והי' סמפרקק כסכר גמ5*ה(

 סי' 6ולי למ.ם 06 להסכר כ:רינכמ
 : פמי*ס סכיררונ

 כחסי'
 כעפר סיכח למייס סכיסוי ככרכח 5י-ך 06א(
 סר*סין. עע: כ:מכסס סהחייגו *ודוחפ(

 סיל1קין.כפס
 כקוי על יניך 06 מסס סדסלס3ק 61'* לפסש. חתומ עס4 סגימ )" מסג(

 : כיכרס)מע:ס
 סכיסו כמקוס כרנל לרמים מסם 6ין *סד(

 5'ל ו6ס פ5יס גיווי מט~ס סרססס
 . סס 3כסוח סמ:יניס הפקוסגקי

 עלפטס חיחומ מפר יכימ ע5פו ססומט "סה(
 : 6מר ע'י פותר16

 פלפטס תימוח 6סר סניחן פי 5ריך 106(

 ספ6 ליון כיסון נכ4כח ל5מתלכו*ן
 מהמ5וס, קנת נ"כשסס

 מקונ ל6רס לככר סטוחר סחנ'ם פ'רז(
 .נכיפי

 ככיס. 13 סים 16 סעיוח ע'י נדעור6י סחו* לפי רק כ.סוי כמ5וח לכנר ם65ה(
 סיס י'מ כן סמינו מי 3סו'כ. 3מנוח פוחךו6ס

 נניס. לו סיםרק
 לסמוט נרעחו וסי' כשי על סנירך סו'כפ(

 מס כיסף עס 6סר ככרסו ו*ס'לעור.
 לנרך.45יך

 לסנלוס. ספסוי סתורפס כפקיס כיססי(
 16 לנר. לחלומיו רוסש 6מ'כוכחנלס

 , 1 טסו כל מרפופית רוסס נתנלס06

 סמדפ נפקוס נרמיכ ססומטיס מורוחיא(
 ל*נ3ויי.עניר

 וסור ל6נלויי רעכיר נפקוס מסס *סיב(
 3כפוח עלץ מ5וס מס 6סר ורמוסוונחנ3ס.

 ורס סקי3ופ רס לכסוח החנ'ם מ'ס 6ורוחינ(
 מסס ויס סנסם זס 6תס ספק פ5זסטיפין

 סקיפמ רס ול6 סנפם רס סס סטיפין רס6ולי
 ניטול. ס"םוסייך

 רס לכסוס ססירוח פרח ים 06יר(
 ננרון. נ5רר סנס*ר ודס ססכיןוסע3 סרח~

 טפס רק רס '63 1ל6 סוורירין נסמטו 3משו(
 רס וי5, .סוורירין הסו"נ קרפ ו6מ"כ6'
 ועי'1 ככנפיו, העוף נרנר ל6מ'ם חיכףמז(

 06 סרס כל ע6 ו6מ"כ מ,. ער סי5מ סרסנחככאם
 רס סי' מקורס סי5מ פס ד16לי נכרכסלכסות
 מלכסוח. רפטור סרוס כם10 כפו וס'לסגפס
 כ1סקיס סכ' מודומיז(

 סססוי
 ,ומין כפלכר

 6ץ 06 נסגדל סוס סיפ5ס לכסיח עפרל1
 : מ5וכ ני~ויוס

 נס:רל 6י נננר כזס וע5ס נמדכר ההילךיח(
 כסעח )ומ'כ מו טיכף מס פנרך6ומחי

 כפס1.טכיטוי
 סל6 כנסס פנופס סיסי' 5ייך ספכסין ה*פריש(

 16 נמפר ססכיחיס קטגיס: קסציס כויסי'
 למפר. סרס כין מ5י5ה יסי' סל*נסליס

 : ס0יסאנ מס נו ס-כסין "פר יסיו םל6כ(



 א *8בצרדוםד4צברי א' מיטן *חיטההי לדרשיםדקדז
 שחיפת ה' שיודע בנפשו שיודע סיא(

 כראוי ושואל טסתמקולהיות
 ולא ובאב. העא שיאכל לשחופורוצה
 תיקנו:כלל. דע'1,לא לילתו.4נראה להאכילע'ם

 שחפ אם וע4ז לציבור. בשו"ב רק היתהוהתקנה
 לאכול זולתו נם שרוצה ואירע לעכילתורק
 נינוד בזה ואין רשאי. לעצסו שהכין ממהקצת

 אף קבלה שנפל מי עע,נ אם זטכ'שלהתקנה.
 כיון מ8ם בז" כעין"ספק 'כתל אותדם'שבתב'ש
 ע"ז שאין כל בעע"נ. קולא צד כ'שהחשוי
 דשם ראף הראיה. עליו . הסחמיר נדר.פריצת

 סבואר ה' סעיף צשס*ח ספק. לשון התב8שכ'
 ואף עצמו. לבין בינו לנבי רקבלשונוושהתקנה

 דבריו ליישב יש דחק. בשעת רוק" כ'שהח"וי
 קורם בהלכות בקי כמרומה"שח.א שהיהשאף

 ידע שלא סה יש שאולי רהסתפק ישהנסיון.
 אין :ולשאול.4ואף:שבא"יילשאול :להסתפק נםבו

 מומרין יודע. אולי בספק מ'ט בעע"נ.היתר
 שלמד וכ'ש כ'; סעיף כבשמ,ח בעע,נלכתחלה

 ושהוזל כיון זוכר אם יודקץן שאין רק סומחהעמו
 אין זה סתשש כשניצולין טשא"כ נכיס.קודם

 ונראה סוסחה. בעע*נ לכתחלה אף כלללהחסיר
 ראשוני' תרננולים נ' של סהשחיטה כןשטוכדע.
 כשרים. הם עע"נ שהחפם שכיון השי"בלבדוק
 וד~ם שו'ב בהלוסדים פשום מנהנ הוא כןיהנה

 קבלה שניפלין שקידם באומנות. א"עסרנילין
 מבחין הם(מד והמוסחה שוחפים הםסם4ץ
 ע'ז. היה לא שהתקנה ודאי פשום ועי'זעליהם.
 *שניהם אף שחיטה הלכות .ודע כשעע'נואול5
 הועקנה. בכלל . זה אין סם4ץ. קבלה .פלולא

 לצייר רחוק דאל'כ החו'י "יירי בזהואולי
 ובפרם לשחום. יכול שההע'נ כיון דחק.שעת
 לו שיש מי שכשעע.נ מכריע שהסנהנלהנ'ל
 ואין שלפעמים שמעתי וכעת : סותרקבלה
 כלל נכון יה ואין המלמדם: המומחהעוע8נ
 חיה שלא לוסר ראין התקנה ננד שהואונראח
 המעם שהרי בקביעיה:, שו'ב נבי רקהתקנה
 ואדרבה קביעית. לנבי רוקא קאי לא התב'ששב'

 משם ולילך שעה . לפי בכפר לשח*פבהבאים
 א'ע שישטוד בח' ותקנו ביותר. החשששייך
 רשות בלי מלשחים דאיסורא מדרואכאו'א
 אם לשחום הבא את לב-וק א'צ וע."1מם'ץ.
 לחכם שאלה 1פ שלא וטסתמא מוסחה.הוא

 נם.לת קורם לשחום לתלמידיהס הסרשיםעושים
 הם8צ ואין עע'ג. הסומחה ואין סטזץקבלה
 שהוא שוהמ. כשחכם להיפוך וכ'ש : זהיודעין
 צ'ל .ששו'ב סצד רק שו8ב. ה' בכל לעייןיודע
 אין טשבזה שחב עע'נ צע8פ ההלכות לוסריודע
 לא ודאי ומסברא ע,ז. לפקפק הס5דות סדתעוד

 חיה -84

 6דס 5שיס ס6ין נמרס 0קנו הקדמוניםא(
 )כיען 15 )כ8ם נעו)ספוט

 נמ*ם גממכס נקנ)ס נסי5ם כ'626מ4סר*6ס
 רק סימ0 רם0קכס ס8ס*ויר6ס 6' סי'0מ'מ
 ט6 סי%) )סמוס סרו5ס פי 6כי ל5ינור.נסו'נ
 %5כי) מ'פ ע6ונ'נ

 5וי)0ו.*
 טע14 65 עק

 קמיעס כנפסו84סיודפ*סו מ:סזרפ לכ!כ)).
 5ססוע 6 פו0ר כר6וי וסי6) נוסספקו)סיו0
 נם 6ס'כ. ו6ס:%רע02רו5סי ונ'כ, סו6סי6כ)
 יס5ף )ע5מו פסכין פפס ש0:מפנו )6כו)וו)0ס
 סנס) ט'נ עעע 06 ופכ*ס ס0קכס. ננך ~סו6ין
 ס'ק ססמכ'ס ספי.8'6ף )סק) סים וור6יקנלס
 ססו5ק פס עיי'ס פע*נ פסני 6ס פסיפקנו'ס
 ונס ניכר פיק) סססו'י כיון נו"נו ו'י סיע)

 סי0ס סס0קכס כסירוס כ0נ ס' טטיףססמאמ
 6*פ 06 )סקל יס )כן )ב"ם כינו 5סמוט סל6רק
 ו6ף סר6*'. פ)יו וספספיר נדר )סיוןפכון
 רק קכ)ס כ)6 )סמוס כפפ"נ מיק3 6יפססש'י
 יורעין 1:6 62ין כנוי פיירי סו6 מי0ק.נסע0
 פטפסק יס*וח ס1סס סעכו0 כנ סיויםכנילור
 פרינ6 סמיסס ס)כוס ס6'י ססן ו6ף נר6ויוסו6)
 כפט% כעם*נ 6ף )כ0מי)ס סי0ר 6יןנ"כ
 ינש %6י נםסק כו"מ נסנס. נ' ספיףנס"ם
 סם מט6ר 5כמס)ס 6ף לסמ'ס %מוסרין
 סמו" ננייון וכ*0 ס'כ ונספ*ס ס'ו מ*קנ""ך
 סרסהן קורס ססי' רק מופמס סו"כ 56)ס)מך
 כספם וסמיר ס0קכס פ% רק סמו'י סחנויר)כן

 סמיסס ס5כומ כ) סיסכ סיייע מי 6כ)סדמק
 מר6ס נפפ*נ. לכחמי5ס 6ף כ)) )סממיר6ין
 )פכי 0רננו5יס נ' )סמוט מנוסנין פפס )ןסר46
 וסס פק*ו כס"ך כפכו6ר סקכ)ס סנוסןסמכס
 קנ5ס )ו ס" ס63 6ף עע'נ סס0כס כיוןכסריס
 מפס ר6" ומוד סניסית 6מד ססו6 כיוןעריין

 ש*כוון טרס נס סו'נ פס*מייס פסיטססנו:סנ
 )סמ ושמסיס נס6ומנו0 6'ע פרנייססס

 8נו*ן !ס פ*ע ]מע פליסס סומר וס61סנוינוסס-
 סטי8קנס 11ך6' לכן נסעס"ד[ 656 ספיר סל6ססרי
 דכפסטנ*נ לכ6ורס נר6ס סי' עוד ע"!. סי')6
 סגע3 פו8נ ס6ינו 6ף ססיסס ס)כוחיורפ
 נשכ סמיסס סלכות סיסכ יודפ ססו6 רקקכ)ס

6ע



 מררשיפן. ד4עהצ - א' מימן שחיפהה' אברהםרבנרי
 סיטכ יורע סט פס פי 06 סחקגס. כנ5) וס6ין
 פס פיוסכ י:י' וכןם כנ") פחיעס ס'נ"כ

 קכ)ה גט) ס63 )פי )סמוט סט"ירסכסיר
 5") רהעע"נ נ26ר ו6ס רמק כסעתכפע"נ
 סרמק סטת י5ויר 6יך ק:)פ סנט) ננירווק6
 כימ6 ו5סג54 ):סוט כע25י יכו) סו6 עע"נס)ו6
 )סמ.ט פ)מ רסחקנס כיון גר6ס ועורוק/'5.
 תק:ס ח:פ פסוס סיתס פמי"ז קנ)סכ)קי

 מו6 סננו"ן וע*י ס' סעיף כספ*חכמכו6ר
 )ת דוור6י גר6ס ממכר6 )כן מסתק)סססננירס

 וימ) קב)ס כע5מו סמי'ז )ס5ליך סחקכססי'
 )ססיכ יורע פסו6 כיון עע'נ כ)6 6ף)פנעט
 כמו נע"פ סס)כית 56"). וסו6 סס)כוסככ)
 עומר 6ס ומכ'ס ס' ס"ק נט"1 כמנו6רסי"נ
 כ)כוח כט"ס )ומר סיודע סו'נ כסכ:56)

 ססירות ננרס 6פי)י כ6ן 6ין כווו"יסחיטס
 נלפעמיס פפעתי סכעח וננס נןס)גמנניר
 ספלגנד: סמוגנתה טע"נ ו6ין כפח)פריספוחטיס
 גכין ןס ו6'ן חכס סור6ח עפ*י פ)6 כןטוסים
 ט"ך כי כחרס הנעסית סתקנס ע) ושבריסכ3)
 סמו"ן 61ין סמקנס גיסה סע"י כסק5סכז:

 רק "כ) ס)* (5"ן סרנ ענחנ ס" ]כן מו:יורעיס
 ו6ח( טע"נ רמת6 וגמ"נ ע45ו סו6 ססחטעעס

 :סנט'ח[

 ססו"3 פסת)מרוח 4)1 כננריכוח חמנהנב(
 6תרי והסן"נ ננומןק* פפו"3סי6

 וככר'קוח כיר וכקי ססלכות כ) נמר מכנירן"ו
 מנססו ו6ת'כ ערוחו )ו גיתן ס)כוהיו ככ3הרי6ס

 כיון קבלה עצסו הס1*צ להצייך התקנההיה
 סתקלה השם'רה הוא הסויץ שע"י היאשהתקנה

 בזה. תקלה חשש אין בשחיפתי ססילאבזה.
 שהוא כיון עע"נ. שום בלי אף לשחופויכול
 לוסר א"צ וועא ההלכות. בכל להשיביורע

 :בע"פ
 שהתלמדות אלו ברורות הפשופ הנהונב(

 סוחזק, סשז"ב הואהשי"ב
 ב(רמים ובוחנו מ,ץ רב לפני מעירוהוא
 קצת. טיסיף נם שבדמום. תסצא היכיבסננון
 ב' הו"ל ובכך לשו'ב. שיקובל כתב לוונותן
 הכתב( לו ניתנים אשר סהאיש )חוץערים
 יהיו שלא צ'ל אולי ובכך שו"ב. למנותולהעיר
 כאיתחזק בכך שאין דמשסע זל'ו.קרובים
 עניד נם רמאש"ם. סעין שייך כיאיסורא
 והכל מפי. יודע עצסו דוא ובלא'הלאנלויי.
 להוודע ונקל המצויים. שו'ב בחיבורימפורש
 חשש שייך לא וא'כ ושוא". ססתפקלהיות
 עצסו הוא נם ולכןמצורף הזדד. חשש רקשגנה
 זה מעם ימוכרח עד.ם. ב' והזל הערותבזה

 הרב ניהן אביו או סחותנו אף שכשלמרהנהונ
 עצסו על עד ה"ל הלסר שנם כנ"ל. כתב0.ץ
 איסור. אקחזק חשש לנבי שייך הרי נ:כנ"ל.
 הפם'נ כס"ש הן. כשרות שחיפית שרובסה
 לתיאבון פומר נבי סבואר וכן ;ע"נ. א'לבבי

 לסלאות -דגי:נ'ל ע."י שמיע:נ~גייזמהבד
 נתמנה היפב נהיסד שבנו עד אשר אביוסקו:
 חוזר.לעבירתו ראו' וסשהבן אחר. שו'בשם

 שייך והיה דסמונא. רררא בכך יש אביו.בסקום
 שראוי עליו -להעיד כשרים ערים ב'להצריך
 נ'תן הכתב דעיקר כיון אך מצורף. אינווהוא
 וכדקי" יבפות יכבסוף בכך. די או"הלנבי

 בסה דאתשל במה שהעיק- פיבאבדוכתי
 אחר בו הולכין שאין אף ססון. לגבי אףרקסן.

הרוב

 1ז*ת מך מיסיר6 ר6תמזק כדבר 6"כ וע", כ6חר. רק :ממניס 6'גס רמ)'כ ז)"וקיוכיס

רגר~
 ועור לנ)ויי. רעכיר6 ה)ת6 ס.6 נס סן. נ6ס"! רוכ כי 6יסוי6 6יתקוק כ6ן סי'ך ס)6

 מסס. )5מוד )' ו:ק) מ15י'ן סו"כ ומ'כורי עכ"פ סס- יורע כו6 ניור6י טכ)ס סנוט)דמסו"ג
 נ'כ כט5ננו הו, ע"ז כורס מסס וינר סנ3ס. חסס כ6ן 61ין וסו") מסתסק עכ"פולסיוח
 ססרכ 6ף עד'ס. כ' סי") סיכ ועס )ע"6. הוי נס )5רף ניכ) וסוכ ס:סייס יסר6) כם,רכ6מן
 טחגו 6ו 6כיו 56) סי"כ )ופד סכן המנהנ ספיר ננ.ומכ 1ע"כ גק:ני נע"ת והס )סס,"כקיוב
 ע) סמג?נ מיו:3 ט5עו ע) עד סו") ?)טר סנס מגי) ועס"י ה קכ סיכ נ"כ נוחן סטדססועפ"י
 נפת,מס סחיט: כ:)כוא מערפ"3 כמ"ס 6יסיי6 לס,ו'ק ננד כע"6 כ"ן רסני י") וכל6"סגלון,
 כסרוח סחיטז סרוכ חסס 6ין ק)קע )ו י6רע ו)קפ6 כסונן. )גסוט סנירו ג'ון סה'נק'רע

סן



ב *~מיהמ41בנרי א' םימן שחיטה ה' קיהאם-עת
 ננרר האו"ה מסננון שסמילא מה מ"מהרוב.
 י"ל בלא"ה ונם רוב. טועיל ן. טטאחריו
 שייך רלא קורם בנו אורית כה"נ רובשסיעיל
 לראש.ן יש קצת העתיר. על בסמין טותזקחזקר,

 : קסא סראחזקת
 דעטם. היח"ם במומכם צ"ל בעיר שו"ב לסנותנ(

 לעכב יכוי א' נס חזן רלנביוכמו
 שו'ב זולתו בעיר יש ואם שו"ב במינויכ"ה
 רכאו"א כיון לעכב יבול א' ל"ש אוליעור.
 א' להיות ויבול בשבילו. ששוחט סמהסשלם
 אין אם לו הם וישומו בו. ביהרים לאשרש:"ב
 אם אך רשם. זולתו להשו"ב נביל המנעי"ז

 ביומו כאו'א שישתומ רק א'א באטליזהבשר
 שא' י'ל עי"ז יום. בכל קינים הע.ר בניוכל
 שבוחר רוצהלטי אינו כאו"א ואם לעכב.יוכל
 ביניהם אין אם רבים ע'י הבחנה צ'ל חברו.בו

 הרוב. אחר הולכין אז נצחין. רק נכונימפעמים
 האמתלאות צר. בכל נכונות הבח.נותוצ.ל

 : בהנהגתו ואחר אחר לכל השי.כיםסעל.ות

 בשם מ' מי' פרואה במהר"ם שכם"ש נלע'רר(
 נבול השנת רל"ש םהרא,יפסקי

בהכנסת

 סכ6 סמעק )עגץ 6ף רונ מהגי פיכ 6ו*הלנכי
 ו מיר ממפ ממין סו65ת דמיגו כ.ון קודס כגו)ט:ין
 כ מוחזק זס 6ין כי סעזיר ע3 מעון חזקססייך

 דמת מכן יו65 סמיטס ק)קו) 6ין סרונ וע3סן
 )י קסי6 כד'ס 6' נסימן טק'6 ונמ"וי*ע'פ
 וסני עליו סמעיר ט"6 ט5 לסמוך יס ונלזוכי'.
 מכ.ו מ5) )ער ,ס 6ף ספו'נ סגוט) סרנקנ)ח
- קיוניס פ,ר16  56) פלער פו"נ 6מגס 
 למל6ות ורו5ס ל1 לסעיד סססו)יס מסקרוכיסמסד
 נחמכס סיטיכ נתלמד סכגו עד 6פר 6כיומקוס
 )עכורתו מוזר ר6וי ומססבן 6חר סו"כפט

 סגתמנס ס6מר כפו"4 6ת ומרמס 6כיוכמקוס
 וסי' רממוכמ רררמ כ6ן ויס 6כיו פקוסע)
 6יגו ע5מו וסו6 כסרים טריס נ' לס5ריךסייך

 פלמד סקרוכ סערמח *וטי) )6 וסוכפ5טרף
 6ו'ס לנכי גיהן סכתכ רעיקר כיון 6עכס 6ך56)1
 דפמיג, דרר6 פזס דיו65 6מ*כ ופוכ ככךדי

 דטירי ינמוח וכמוף טוכ6 כרוכתי וכדקי*")מחכי.
 )ענין סעיקר ד'ג 5ר כו פיפ 6ף רו'מ 6'5כפיס
 יפפגי פס פסטעס *ף )כן קען. ד6תמי)מס

 מנמ 15 מ6סמ'ס רוכ מכמ סו6 ט"6סעדמת
 6ין טמון ינכי כר3 נסירות סמיטותסרוכ
 סעד6ס דעיקר כיון ממ'ס סרוב 6חרסעכין
- 6ח"כמזס  כס"נ רוכ כ6ן רמיעי) י') נס 
 .), 6כ.ו. תחת סו"3 )סי'ם מלסכמ רקש,ו"זק
 סנ6 ו)סנן ל6כיו יפ ונס ס)עתיד כמס:)ל

 קע" מי6 חזקקמכוחו
 טיסס ל5חר ר5וי ס" ע)6 ע"י )סנן. 5חר ד5פסקי' ט5ף (5") סרנ ]מ"ס

 ק"5 סי' חיו"ד ס)תס נית סו"ח וע" לסיטוך כחנ ג"נ סי' ח 63ו 35רסס 5ס) עיין מ(קחו 35ד )5 ע"ע35יו.
 סי' חורס דטח נססר וע' סד"ק 3עד קיט ס)יז )1"ק ססמטוס מס"ק ונס' ע' סי' מק"פ מסס ד3לופו'ס

 . פשנ[ ט"3 15ח 5ן*
 כיון )עככ יכו) % )*ס 6ו)י זו)תו. סו'כ עוד כעיר יס ו,ס פו"כ כמינוי כ"ס)עכנ- יכו) ת' סנס ג"נ קי' כ6ו"מ מכו6ר מזן )נכי ונמו דפס סיח'ס נעוסגס 5"ל סי"נ מ:ייתג(

 )ו סס 1.סימו כו כמרו 6סר )ס6:פיס סוקב מ' לס.ות יכו) כסכי)ו סבוסעיס ממס מפלסדג6ו'מ
 פ'סחוע רווק6 רו5יס כי סכוחריס סמנסיס 6ס מך דסס. ז.לתו לססו"כ סס'ג עי"ז 6ין06

 רו5יס 6יגס כמו"6 ו6ס )עככ יכו) ומ' חןן נכי כלנו ריגי סונ סס קוג'ס סעיר כגי 5כ)כ6ט)'1
 ככוגיס ססעמיס מן ו6יזס סנכוג.ס סטענויס )סנמין 5ריך חכירו נו סנוח*למי

 6'ן ומס יות-
 : סרוכ 6מר סו)כיס 6ז 5מון סג רק גכוכיס טעמיסכיגסם

 סי' כיו"ר כהנסעס וסוכ6 מסר6"י סקקי נפס מ'ס טי' סדוו6ס כמסר"ס ס:מ"ס נלע"דד(
.

 וכו' כמגס 6גי מס משוס פרס. )יטו) 6סור דסרי כרככות נכו) ססנת ד3"ס רע'ס ~
 כן לומר 'ך ס סומט נכי ס"ס נכו). ססנת ל'פ ע"כ מפ)6כס כטי)ה פכי ננסיס רק ססיחרו6ין
 הכרמיות ס6יגס מ5וס נ'כ ססו6 6ף סכר )קב) ס5סור דנ"ט כבכורות סמכו6ר סזמס סכרכמו
 מטעס נ"כ סי6 סטיטתו טל סכר מקכ) ססי"ב ססיתר וע"כ עליו מזין )יטסר פלו5ס פננירק
 סכר )יטול )סו'נ  מוסר  רכפ"פ ו6ף נסחורס % נפ63כס עוסק סי' סו"כ. ס.' )6 רמס כעעססכר

כמו



 קרושים רעת א' טיא ש""ה "' אכרהםרבנרי
 סליכמו רסכר לסיצט "3רו )ממ נסעךכ18
 ככיעל מלי6ס 3ריקת סגר %ן )יטו) לוחומר
 סגר לקנ) לו פומר פררנכן רק דט36יון

 יס נרכ כטו כטילס סכף מ5ר סס סכ3סומיוכ קניעוח עיקי עכשז ל*1. רף נ3נריסגפנו6ר
 וכן סליכס סכר מסוס ססס רכייס כפסנ*כ
 סכר ליכמל לו ספומר פרר3כן ססס מילי3פס
 קכישמ ועיקר כסכ3טמ סרוב כןון רקפח,ס
 ססנח 6יסוי כו לאס 3עלס סכר פ5ר סםססכר
 ל3ימו סולמין טפפיס סיונ סוחט נני ס"סננא
 3זס ל'ס 3סלס סכר מ5ר ססיסר ועיקר5:מוט

 : נכול מסנמ 6יטורנ"כ
 סרפ6ס"מ 6ף פר3יס ר' יר6 ר5'ל בשו"בה(

 ריכון עליו כססי' סי,וסנוכ.ס
 סיו65יס סרוכ )ופר יורע פי כי פמרוכ די65י*ל

 דנס י'ל ונס סס. וכסריס סנוכיס רי3תע3יטס
 סחזקס עייך כי סחיטימ 56) )"ט כסרוממ*קיש

 פחמ:כין יסר6ל כני כל מ סו"רכסרומ
 ופטורטפח. סירועס פענירס )סספרמ3ערומס

 מופרומ כסס סיס ונריקימ כסחיעומ36ל
 סו)למ כל3ו יס 6רס כל סל סנילרומכנרומ,
 כעס )סספר סלכ סחמ~קס חיוצס %'לומכ)ומ.
 נסמיטס ונסרט כסערס. ס3לויס כסרריסססס
 3נריקמ וניוחר נפססו. סן ס)כומ סמפס:כ5

 כפ"ס וכו' ירניס ול6 כפ"ע ינרוק ססריסס)סיס
 ועור כערוס מזקס )יכ6 נוור6י ופזז3פופקיס
 ו3וח ס6יכו מזקס יס רכסרות סמזקססכגנר
 סונ כג'ל וסמכי' סמופחין מסרוב רי65וכיון
 ק"נ כמו3ומ מז'ל ופ'ם כרינון 6סר נריקסמ)
 3פרס'י עריס סיס כיייו וכו' 6טחן נ5רעריס
 רוכ ריס 3פקוס ו6ף לכרר רלסגיכו פספס6'כ
 ל3רר, טורמ ים 66'כ סרונ. על סופ:ין6ין

 טורמ יס %ס 6ף ככ"ל רוכ, לס ס6ימרעוככ'ך
 : כריקס 5'ללכרר

 כסתח'מ סוב6 ספ"6 ו3כך"מ סכ'י כסו"ת מ"אשו(
 3נו על לסעיר ס6כ יונ) 06)עגין

 סיועיל קו)6 פסס ללפור סלילס סי'ככעמק
 לסק) 6"6 כי מפי"ן ק3)ס כל6 ססו"3סעד6מ
 )יטו) ס5ייך סחפורס סקרופס סמקכסגנר
 רק כפ'רוס סחכ'ס כמ'ס ריוק6 פפ'ןקכ)ס

כוונמס

 כחהואני משום אסור רהרי רבנחע.בהכנמת
 בפלהןדסלאכה. פשום רק ההיתר ואין כו'בתנם
 כן. שייך שוחמ נבי נם נבול השנת ל'שוא"כ
 שכר בהנם-פו'כ0י אני סה שייך בשותמ נםכי

 סצוה נ"כ שהיא דבכורות* שבספ'קהזאה
 . סזין לימהר שרוצה ש0י רק הכרחיתשאינה

 בפלה שכר משים הוא ההיתר ועיקרעליו.
 וכטו מלאכה. לסר או בסתורה עומק היהדאל"כ
 שכר משום בהם שיש רברים כפה ישרברב
 ליפול ישסותר ררבנן שהס סילי כסה וכןהליכה.
 ועיקר ההכנסית שרוב שכיון רק דייני. ב'ר.פ הפ'י וכם'ש ל'ז נררים הר'ן כם'ש שכרעליהם
 ל*ש פעם4ם רוב בשו4ב כן כסו נכולהשנת - ב" ל'ש צמלה. שכר סצר הו, השכרקכיעת
 בריקה ששכר לביתי. ששולתין הליכה שכרנכי'

 קביעות ג עיקר דרבנן. תקנה על הואשנופל
 השנת וך'ש בפלה שכר סצר הם הכנסותורוב
 כתובות תום' כם'ש לכך. שקבוע בזה.נבול

 :שם
 אף מרנים. ה' ירא רצ'ל בשו"בה(

 כשההה הן והניניםשרם"אשם
 יורע סי כי מהרוב. דיצא י'ל רנוןעליו
 הנונים שרובם לוסר כן. רינון עליהסבאשר
 תיניך כי בכך. כ'ב ל'ש אולי כשיות רהקתהם

 משא'כ ירועה סעברה כשרות תזקתבעמב'י
 הירוט  וצ'ל בנערות. בלב שהוללותלנני

 בשערה. שכהררים בסה שפירה בקבעהתחוקות
 הן ההלכות ה' כל בשתיפה כי סלה'ש.וטעין

 יברוק זהרי התלפות בנדיקת וביותרבמשהי.
 וננד בפו0קים* כספורש כו' ירניש ולאכס"1
 ריצא כיון עי'ז זבות שאינו תזקה יש הריתזקח
 יאל ושמירה* ביראה שתיפה אצל הסצו'ןסהרוב
 פשיחץ אתריו .ולררוש ולתקור לתשוששסופל
 שי'ל כתבתי ובסק'א רי:ון. אתר בריקהרצןל
 להקל אין ותיקור הבדיקה עד רעכ"פ סיליבכל
 אמחן  ערים(בצר  א'* כ"נ )כתובות תז"ןולשון
 במדה"י( עדיס שיש *קול  ריצא תים'  3(י'בו'

 סוסכין אין ושבכך לברר רלקסן בסה0שא"כ
 אך לברר.( מורת יש 3אא"כ רוב עלאף

 אם אף כדיק' צ"ל בש;"ב. כקנ"לבכשרות
 ונכון בכך: רוב שייך אם תשש הרי ס'מפרתא.

 : ל.זהר,

 נראה בני. על. שסעיד שוזב אורות בשבו"י ס'שו(
 הסו'ץ שלפני הנתינה אורותש:וונתו

 אביו על א'ע למסוך הס;"צ ורוצהכהתקנה.
 והרב שליסדו* שו'ב ה' שבש-בכלשסעיר
 לו יש אם להבתין תירות באיוה רקסנסהו
 ואין סק"ב( )כנ'ל בהתקנה כנהונהבנה.

ללמור



 שתיטה-.שפן.א' ה' ק*ושום-ישן

 ש'וע.ל להקל הנ'ן פשו'וז משפעות שיםללם,ר
 פשיט כי מ4ץ. מיב קכלה גלא סשי'בקבלה
 בתכ!ש. כם'ש החמורה התקנה נני להקלשא"א
 הטו'כ. על רהרב מם.כה לנב. כיינתירק

 שהוא שירוע :.ון כנו ען ום"ם להע.ר.יזשו*ב יטמהימן ההוכית לים*ר ב:ל בירקו א,נוושעי'ז
 : ש'ע"ר קיוכ שאינו מי צ"ל א,לי גיולה.פו'ת

 .)לציבי-( ש:"ב שהיה שיאיהו מיז(
 להוורע עתה וא*א מ*ץ.לפני

 שהמ"ץ הש"וב אומ4 אם ברק.אט
 נראה קבלה )כתב( בירו שא,ן אףברקי

 ס'רה בעצט. אם אך עע*:. בלינביייעתי( הם"ץ דפני ש:"ב שהיה עדות ש.ש כ.וןשנ*סן.
 שי"ב יהיה שוא ראיי כלל. המ'ץ ברקושלש

 : ס"ץ ש,ברקיער
 שחמורה ונסצא ממ.ץ. כתכ שנירו ושו*בח(

 כקב .מסון עבור ומתן צרק.אינו
 סניע בבך אילי עליהם. להעיר רססכאלשאינם
 ןבמק'ם.' כתב בירי היה לש סאלו השו'בנרע
 רמא'שם. שאיסרין כתב( על מקפיריןשאין

 תק:ית ע"? רק היא ס"ץ והבחנתוהכתב
 לא ואפי' ריצ%סהרוב. י"ל בכך משא"בסרינות.
 מעין שייך ולא הסירה. על ריעיתא מק.דםנורע
 שט4 שוס מכשירין אין זייף על ש"יררסי

 רם,"שמ סע, מ'נ.( ס.' )בח"משב'רו
 הו4_

 רק
 כתב אחר משא*כ בכך. שםבחינים סהסצר

 לא ישאלוהו ואס עור. מבח.נים שאיןססורה
 עלין. הבחינת צר ירו שעל מאסר שוםישוב
 ל"ש נ"ב אהזקה ולאוקפי' על'ג נרר אינווע*.ז
 ובוח שאינו וחזקת ירע שלא חוקה יהריבכך*
 צדק שאינו המורה על וההבחנה סכרישנ'כ

 בירור כ"כ אין הנין שאינו על שהע.רבשביל
 אחר ונתקלקל שכח שהש."ב י'ל כיבכך.

 סן' ששמע "ל עליו. ערות וכתב אזהבחי_ו שלא עיים ויש מועטת בשעה רקהמורה לפני הי' שלא בם* ונם כראיי. והיהשהיבחן
 אם אך דססכא. שהוא עלע שהעירו בןאו

 שחיטה סה' א' על פירוש הסורה שאסרנסצא
 אח'כ מעק או"י -לוסר אין בכךבפעות.

 . ' : לתוסרא ס3ריעין הנ'לוהחזקות

 בתחלה ימים ל' השו'ב ל.מריס- שא'ן רורות כסה שזה לי כסרומהם(
 כ(.

 יס ס;")ספזקית
 סר'ר כסס סזבי6 ננז סמ5ס נ,ר ע'ח(

 נ ' אביהםרכיי
 ע3 סופך ט2*ן ססיכ ססננ:סנ פ5כוו:תס
 ,ותי מנסז ונס דכר.ס. נכמז ס"ו*כסעי6ח

 15 יס 06 לסכפץ ח.דות וכ6(" י'גיס כק5חרק
 )ס2וך טיב .וכ) 06 ססכו'י, ריכ4 :ג(:סכ:ס

 . : כזס 6ביוע3

 טס" מ'ן 3פגי 3נ*כור סו"כ ססי' סר6.:ו מיז(
 סמו'ן כרקי 06 3שויפ עת" ו6'6סעט.

 כייו ד6.ן כוקי סטפ"ז 6ופר וסטווכנכ:ונ
 1' ס12ף כס:ג"ח ג,כו6ר . 6ף ק:5:כמכ

 )ו 6.ן 6ס קכ)ט כחכ 5יעו5 סנוסניןרכעקופות
 סדוח סי: כיין וס כג.דון מ'מ מזקתו ייפכתכ
 ג,מן פע"נ כ5י כ,ריעתר- מו"ן 5פ:י ס"כוס"
 06 6ך נרקו. סט2'ן ט6ומר גמטססי"כ

 יסי' ל6  ללל סוו"ן  נרקו ס3, יודטנשעי
 :  מו'ן  ט.כדסו פיסו"ב

 קנ)? כתכ סכירו נסי'כ 3סטתפק ישח(
 סגיתן 5רק ס6.:גו נמ65 וספורס מננ"ן.-
 קנ)" :תכ מנגוןעכיי

 דסמ:" 5"6':ס
 )ריס,ד

 טיס נירו סי' )6 ננ6)ו נרע ככך "ו)יע)יס:
 רסייך כקכ ס3 :פידין פ ס,ינס כמקומוסכקכ
 כיס )'ס כין פ.6'כ סן מ6ס"מ רונכטו

 עיע 06 יגסוהו סע6 סו6 דסטעסרופ6'סמס
 טרס. ):מיט 6ילס סמף )6 פ'כ סחתעסס'

 ט6עס פזין 5י סים כתכ 6,ר מס,'::ערע
 דנעקומית ט' ספיף כסמ"מ כמכי"ר פירמנח,ניס
 כסוף 651 כחמי3ס 63 3כדקי 6צ קכ)טסכוט3ין
 ולמיקמ" דפ)'נ. מ5ת6 כנדר 6יגו עי'ז-וגס

 'דע ס), יס מוקס ר,ררב6 סייך 65 נ"כ6חוק:
 מננ? ו6ו5ס ןנומ. ס,י:ו חז-ס יס ונספקירס.
 פתס ר6וי ס,יפ לנני קכ,ס כתב ספורססנתן
 ס:ח 6ס"כ כי כ:ך כי4ור :*כ 6ין5פכיכ..
 גטעט כי6וי 16 וטי' ססוגמן. ,חרוימק5ק3

 קכ5ס סנתן כמו"ן ע5 נתכרר "ס ונסהסכחגס..
 עד,ס ויס ננועטס סעס רק לפגיו :י. ס365פי
 סגפ65 3ן 05 ויודע. סיג6 כי טסו56פכיו ססעירי י"ל ע3.ו עדוח. וכחכ 16 סכחינוס)6

 כזס כעעות סתיטס. :וס' 6' ע) יוס פכ6י:ני
 דפ** ,לי. ופקורס עעס 6לכ 6ו)י 3ומר5"ט
 : 3חוננר6סכריע
 יוס ככ) יטויר סר6סוגיס יוס ס:' ז")ימס

ג3



 קררחץםד8ערן א' מימן שחימהה'. אבט=וקמו8בנרי
 ס"'ן רורות מכ5:ס סזס 4 וכפרומס סס)כומ.כי

 כל :ר,סו:יס ימיס 3)' ססומטיס)וננריס
 כ. יו?. כ:) 'סו"נמס5:ות

 ססלכון :ורכו עכסיי
 כ)ו סי ס:פנע מן וכננעט ?"חרןניס.עפ"י
 הר6ס נ': ט-רו, ס.ם כען עס נכ)3:מרס
 ,ןס. כריעכר קס.ר" ס"ץ כד*מ סכתככען

 סל) ך:כית )עסומ ז' ס!'ף סתכ"סומסקכס
 מוטכ ץסו"כ. כ5 .ים ל' ?) ה,יו ימי כל)),ור
 כ3 ס"ם כ) ל.:נריס סתק":.- כיון נתמלס)סקל
 סוסרתי יכן כיוחי. ננעו)ס ספירס נזה יס יוס5'

 סרכ פ) זכות )י?ור י"נ -סע'ף ספ"מ עי'י( :- דפס)סו"כ
 :ססר ד"ינו ס סקכ על סכרמ:וט)

 ונס.6ה רכיס ):כסי) מיפטת סנ"סכסכי3
 וכ_זו ככס-ות !ומזק עכ"ס סרכ 51") וכו'ע5!ו
 ס65 ככסרות מומזק 5") ולזס כרנר גינעכע5מו ססי" כיון ס"ס ס" כסוף )תתריס ימוכרסומט
 ר6וי ו"ז ל4ס סכוט) כ5ע )ח"ות 3כייטנו
 ז:ות )יננור ג": ויס סכר סניט) 6ף פ)יו)פפוך
 ננסמ5ר

 : )גלייי רעכיד" מ)ת" קסי"
 ס' ת יפ' יסמטו לה נס'ס כתנ 6'י בה'יא(

 כ-"*י ר)6 ר"י' כקכו חוליןריס
 סס"ם וקימר כו' ס:יטו ז סססי) רכלממ~ס
 דכסיס מסמע :סיס !:ום ק"?ר : דלכנז'קרס'ן ט:נ" מסי? ריע,ר ססיטו קתכ'רננס"ס
 ס"יסו' רטפס נימ" ,י וס:ס לכת-)ס,סומט.ן
 )ק"נו סדריסס כמ"ס טו- "גס:י מסירידנס"ס
 קרסיס ננכ."ס סו, כידיס ח:נל ר,סמקדסיס
 י"זס הרתו-ייסת בט5::: ותעכוי ממסי))כיח
 פ:1) לס י6ןע ס62 י:י:ן ה ), ינס חסירי,)6

 מם.דח :מרי ל:1 ק לנ) המיס ול,כמסרס
 רטת כין ר3"מ6)פ'פ.

 )קלקו)"
 ספמ"ג כמ"ס

ו:רסכ*"
 דבזכה,ס ון כ ועיר כ'. כחות וכ:'ל_

 כקדסיס גס ננ."הי ::"5 סססי;ין רכ)כננסגס
 עור יכגי מסס ו)יכ6 )כע)יסן ו:3:6'ןק).ס

 לכות הה נתרבו עבשךו כי ייס בכל שי"ב ה'כל
 לנמרם שיוכלו מהנמנע וכסעם האחיוניםע["י
 שכיון ונראה כ"כ. מ4רות ש.ש :יין יוםבכל
 ופסקנת בזה. בריעבר קפירא שא.ן בד*םשכ'

 כל חייו יסי כל ללמיר כהב*ה לעש:תהתב"ש
 כיון בתחלה להקל סומב שו"ב ה' כל יוםל'

 שם4רה בזה יש ה'ש כל ל' כל את'כשלומדים
 לשו'ב הזהרתי וכן המיר. היטכסעולה

 :רפה

 קבלה. כתב עבור הם8ץ שמקבל בשכרי(
 נ'כ וי'ל זכות. בתב"שכ'

 בהנאה בהתב'ש שם על"ג. מצדזכות
 וכמו בכשיות מיהזק רק עכ'פ צ"לס.עמת
 בבשרות מוחזק רצ"ל לאחרים ומוכרש.חמ
 במננון בכשרות במוהזק המביין בכךיאזלי
 לסם.ך שבאין כפי כך בכל בצעתאוות

 :עליו

 ישחמו לא נשים כתב א". בה'יא(
 הלא ראיה וטכ' חולין ריום תוס'וע'

 מ,טום א"י ה' דמעם נימא אי הנה א"קכהל'
 לק"ם אחרת.ם קצת כמ"ש נשים רתשיריל8"ע

 הפם"ג לבית קדשים מביאה היאמקרשים.
 לה עיארע ל"ת אראיר-תא )בעצמה(ועברה
 כמ'ש למק-ה( דעת בבן )די"ה א4פ"ע(חעורה שהרי לנו לנלות תה,ש ל.לא במקיה.פכעל
 תקנה יש חה נם ב/ עס" סוסץ נבי ?ב"אהר

 מ"רי בזבה"ם דוטם סיטה.מהה להאכילהשיכיל
 סשום ריעבר טףיך ולא קלים מקרשיםנם

 :נשים
י

 כעת ראיתי לא ושוהמ. יישב להיותיב(
 שארז"ל וסמה באץרונים. ע'זסנ.עה

 להקל. ראיה ה.ה אולי יווטב א.רותבקרש.ם
 אין ולכן כן לעשית שלא הפשומוהס:הנ
 הוא ונם נש.מ אידות ה~.מק'ם כם"'מ4הק4.
 נמנע בלא"ה באבר,ו החלש כי לצירךשלא

 : וצ"עמלשדומ

 אסיר מותר על שאמרשו"בינ(

 : ו:יה6 למג*פ מסס י: )"מרי: רק )ס"כי3 ס.סמטו כסו)ין מס""כ יסמ'טתס )ס"כיי:סיכו)י'
 ר"י' סי' "ו)י כקיס.ס כסי סייטכ ו!מס כ6היוני'. מנו"י 6.נו ולסח.ט ).סנ תי מ אםיב(

 6ורות ס?וסקי' כמ"ט )סק3 6ין )כן כן 5עסות ס5" סססיט ו:מ:סנ כהו)ין, !כ'סלסק)
 .גס סמ::נ, כככי5 ;כ::טןגם.ס

 : 51"ם :ולסח.ט )מגע כ),"ס כ,יבריו סמלס כי )5ורך סי6 מו"
 מכו"ר כוונתויג(

 כד:וק"
 כסעת

. 

 "יך יורע "ס סו"3ו פסמ*ן ס;ו"נ סיורע :יסיון
5נטנ



 ד אברהםד4בנרי א' מימן שחימהה' קרושיםדעת
 רק למעשה להלבה לא אך להיפוך.או
 להחזיר להזהירו יש כנו*נ הם"ץ לפניאסר

 בההלם אמר שלא כיון להעבירו ואיןההיכות
 )כי נם.ון בשעת טעות' אסר ולאלמעשה.
 הלכה כאוסר הוי אותו. שסנ0יןבשעת
 בספרים ריעית שראה במה ובפר15למעשה(

 : סהןשלסד
 לא ומ'מ הרניש. לא שעח שלפי שוחטיד(

 עיד. לבחין ורצה לקולאהחליט
 )בפיסקים( מפירום והרי בכך. ריעיתא עליואין

 ה,ב כוונת ע"י ואח'ב ירניש ולא יבדוקשבם"פ
 : הימבמינ'ש

 הת.ר דנפשיה ס:ברא ני' דפה השו'בטי(
 תולעים- נ' בה שנמצאבריאה

 ערוגה עיונה. ש4 א' מצד שכשכולםויותר.
 יכשנידע כפ"פ כן נהנהיג חשש בה איןהשנית
 ונתחרפ בזק פניו ען והיכחתיו לו אמרתילי

 הוכיע לוסרים נ' וע"י כי' פש'מ כיבזה.
 אינא אודות ובהיפוך. מיתי אמורעל שאמי בטה דפה השו"ב אורותלזכות
 בהי.;רת מ-פה חוד שיצר שאמרעליונה
 שינייית כיון כי יתרה* איננה השישולצד
 ש.נוי או כנ"ל מ"ורע על שא"ה לעשותהש'וב
 התולעיל( של וו בעובדא נס אהש"וב זהזכות לטרי לומדים.הנ'ל לר"ל הם אמרו כןדכיותי'
 שיא כהירה הוא שהר. יומי ביה ריעיתאשאין
 אף בש;"ב. מפורש זה ש"ין כיזן כי שאלהע'פ
 והריאה כשרה שבהמה תמצא היכי בש'"בשכ'

 )בבדיקת סעל"ע במ.ם הריאה שןו כאםטרפה
 הזכירו. לא ט-מה שהי.אה וממירנאצסקה.(
 לכ"ע. מיפה הריאה תולעים נ'  ש:שנמצאואף
 והשז"ב מזה. נזכר לא שו'ב שבספרי כייןמ*מ
 ואין זכות. בזה 'ש שו"ב בםפרי עסקםעיקר
 כן שאלה. בלי ש'ורה לומר דיע.תאבזה

 : אנשים נ'הכייעו
 לםרומ מ'תר שבשעה"ר לפ'ת אמר שו'בפז(

 סבואר שבש"ע לו ואמרתיבי"ט*
לאיסור

 כ"וננר ס") 16 ט~מ ו6ס למעסס ה)כסלגסונ
 ס)כס. כ) ננו"מ 3סעת מ:6"כ מ!חי. 6סורע)
 כחיזס גמי" 6ס ~כיס כך. כ) מרקרק פ,יגוי"ל
 . כעימ" לסניף כן סחימר י") כדכרייספ*

 6ס 6רנ ו)" נזס סתופיס ;)") סרנ דברייד(
 )קו)6 סח3,ט ס)6 כמ"סכווגחו

 לכ6ורס יכרנ:'כח ס"ם. תקןין כריקת ע)ק6י
 ונמ י3ר,ק סכננ"פ הסיסקיס 0כ' וזדמנני6ייתו
 ככריגנ2'ססכ'ן (") יוגס ר3.גו 3גס כ' ס(ס-רניס
 וכדיקיח. ח תסמ'ט רין ע) כזס. לוונתו "ו)י6ו

 כנודע רהי' כרתוח סו6 סהכ-, יונס רכ.נוורנרי
 :.ס ס"פע כספרו. .כרנינלמי

 הכי"
 ממרחק

 כרי6ס סתיר ד:פסי' מ:נר, הח .השו"במ.( :)חפי
 "ס וית- תו)!י: נ' כוסס;מ5*

 כס "ין ססגיח סלטרינס רערונס "' !5דכי)ס
 )מס זס ודימס כ"פ כן וסנ:'נ תו)עיסחסן
 גיקכ 6' ק=יס ד6ס ,תק"נ )"ו כך' כחכ"ססכחכ
 כסר דכננ6) ןבערונס ס.ל וקרוס רימץ -ונסנע

 )קמן וכמכו,ר כ~ס ע"פ סוכסתיו ;יוכס:ורע
 וע"י כוחז וגתחרט ע"6 "ות )"וס,מן

 )ומייס נ,
 גסו, )מר נןס ר'טית6 ס6ין :זכיחכוכרע
 מפויע וס ס6'ן כ!ן כי פ")ס עס"י סל"כסורס
 ססכס!ס תמ65 כדכ' כגז"כ סכ' י6ףכסי"3.
 5מקס בבדיקס ס"גו גריס? ו:רי6סכסירס
 כריוס ונ6ס-ס נמיס מע)"ע סרי6סססורץ
 ו6ף גזכר ), טריפס כר.6ס ס)כס נ!3"61ס- רנ" ו;זמ ס"ט. סי' ריס מ)זתס כסל'כתכו6ר
 לכ"ע סריהס ט,יפס תולט.ס נ' כו, כןסס,מת
 וססו'כ פןס נו:ר )6 ססי"3 סנססרי כיוןננ*מ
 וכות לימוך כוס יס :ו'כ כססרי ע:קסעיקר

 63ונס )'תיק ססי"ב 6מר סוכ הנם-ס. נ' הכריטו כן )מכס ס6)ס נ)- ס.ויס לומר ריעות616'ן
 כסירס ססירס ו)5ד סס טי סור סג5ר כגי"נ: ד נימ מנ*) לומדי' נ"כ ז6מרו מס)כסכסיפוך
 סיויס )מיס 6.ז ן2ייתי' סייוי 6ו 'תרת מ6ירע ע) ס"מ )ע:ות כסן'כ סרנייות כיון ע)יו*כות

 נ כס)כס פ)"כזכ
 כממלט כ )(יס מנו"ר ככס"ע )ו י"מיח' נ.י"ט )נ1ר,ט מוהי סכסעס"ר לפ"ת 6מר שו"בטז(

 כסס. נמ בלינ~ר סי6 כן סרלן ס3כחיטיח יססי3 י"נ םע'ף ה3"מ סי'כ"*ח
 נ'5נסמיעומ ס)מר סכיון זכוח 5ד ע)יו י: גנ"ננ ןכר'ו. גפי 6'סור עסס וגס מותי. ס6סורע) ס6מי ט) )עיין :ס "ך מכ)כס. דכויות סכרות נו סוס מסכי כסס )5מור ב)6 מעתסוהזסרחיו

סר"ן



 עחימה)ה' הב ג2נר 2נריר
 כך4רקשיצם41שין א' סימן

 כסזכס ~ ככתר6. סס)כ, 'דע %3- 6ו)יסר"ן
 דפת נזכרונו_רמ נס6ר ע'כ ע)יו. פ0ו)קסננו56
 ס(ס 61ף ספו36 רזנט דלת וסכחפסר"ן

 רט-
 . כן )ססוס וים וקו. סספריס קו)סת פן:חו)ס.

 עכ'( חסריכ,, כמי)ינס
 מ)ת"

 ד),
 הו6 סכי"

 61'ן וידוטיס. ספס פוטט'ס סנמס-"ודסטטיות
 טיד)סחןיק

 ריעומ~
 ספרי שד נ"כ ס5ופד

 כמי)י גס טעיחם סרכס כסס כיססחיטות
 נורק ":י כצח (ה החר יכערט 5עק)ס.דס:יחי
 סופט ו6ני 6) סננ (כח מם' כסס)כות6יתו
 ויף חסם. כ) פיר' -'65תי ונזק נעעפממגי

 פעט 6וחו כידק 6גי כי יפיס כננססיסתסס
 כיגי- סוחט וס.6 סטררות. פסגי ?ס ככ)ננעט
 רוכ. טפ" ס'ח עוס: סס,ו וכנ'5 חסס 6'ןכיכי
 ססוץ סל~יס וכח. כ:מ'סותל כנס )י 6,רסוכ

 פמיתו. ס3כס סיין וסנס ):יח- ככי"יכתר6ה
 . יס (ס ופ)כד 5סי"כ. ע) זכוק 5ד יסעכיס

 סיס מ5ף לחות)לזגי
  היח-

 סנו5יח לכאציח לכ"פ
 כס 5ן ליח פמיל,  לפךטו ו,: ךכמוסךפיומ
 סי'5 פ)6כס ססו6 כיון סמריט: ט)סיתר - ים גס'ד כס נן:") סי' ננקמי5ס סיפורולסון
 ס5סיך סעייסנין וכננו סנרוס. וס י6ננופס
 נרומקק5ת. .6ף עדיס כין הכקיסס )עכותמ63
 נוריטס ע"י ס" סכ'ונחו )סונו )ייסכ יסכן

 : ק5ת ככמ )5רד.ן ססי)יק ט'יממי)6
 ונננ65 ניקוסו ד6ס י"ס סעיף סננ"ח עי'יז(

 וק כמיטות רג' נכ)נקי
 6יג~

 כקי

 כא:ר*ץ בשו'ב שכ*ה ואמר בהחלפלאישר
 מללטוד מעכשיו והזהדתיו בהם. גםשלומר
 טצד אד מהלכה. רהו'ות סברות בו שישבהם

 איסור ועשה מותר על..האסור השו*ב.אסירת
 שביון זכות צד עליו יש מ4ם אסירתו.כפי

 ירע לא אולי מהר"ץ משו*ב נ*כשלטי
 עליו שחולק שמואל הזבח כבתראישהלכתא
 ואף מהר'ץ סבית שלו זכרון בדמיוןנשאר
 ויש כו'. השמוים קולמת סדה הייי רעהשזו

 רל"ש מלתא עכ'ז אחריני בסילי גמ כןלהשיש
 וידוע'ם מקפים הב שבסהריץ דהמעיותהוא
 עוד נ"ב שלמד ריעיתא עליו להחזיקואין

 דשכימי במילי נס פעיות כסה שבהםשהימית
 מזבח בההלכות בודקו אני נעת ובפיפלתקלה
 ניצולין ובזה בע"פ ססנו שוסע ואנישמואל
 כי ימיס כמה .שישתהה ואת עיר. חוסשסכל
 והוא הפרדות ספני יום בכל מעמ בורקואני

 עוו4ה שהוא כנ'ל השש אין ביני בינישוחפ
 נם שכ'ה לי אמו- שוב רוב. ע*פ חכםששית
 לורתר. בתראה שהוא שלמים זבהיבשו'ב
 יש שלכ'ע סצד לזכות לדונו יש זהוסלבד
 בזהאל היה תהלה סיפירו ולשון בה. לןלית נטרפי ואם בכח ושערות הנוצות להמותהיתר

 סלאכה מצר המריחה על היתר ישבשעה"ר
 לשון שסיישבין וכש סברות. ואיזהשאצל"נ
 קצת בדוחק אף עדיפ בין הכחשה לעשותשלא
 ממילא מרימה על שכיון לשינו ליישב ישכן

 : בכח לשדרין הסילוקע'י

 אם בהפס'ם. שנם משסע נפהשם*היז(

לא

 פכסיו בדקימו )6 ס6ס- קךכריו פסננפ )פכיו ס3דק' מס לננפרט ),סור 6ין כ:פ"נגככריקות.
 ספנט דמזירן סכסס כס"פ 6פ" )מפרפ ל":ום יס ס6'י ונמ65 )כד כלדיקית רק סחיטסבס'-
 ס6"י הפ65 יעיס נ6י(ס כדקוסו ס6ס פרכריו פסמט נס סחיטס ס' סנח נ'כ 6י)י נן כייקסס'

 נ)י 6)סב6 )הכסירו 6ין טכ'1 )6כורן. סריכיס סגיסיון ע"י )ו וגתוורט ססע: ירע סוכו6ח'(
 נ*כ סכמ 316י 6ותו פידיעיס ס6ט 6פ ס5כות ססכח ס:סס ר,עות6 ים כי סריניס ככ)כדיקס
 סו6) סיימי טד"ז 6ומר 06 כ(ס'1 ):מפיר ז") כ6מרוניס סכתכו ד6ף עוד וגר6ס ס)כות.עוד

 נ') ננדיקיח נן 6ופר 06 ע:"ז ט' סעיף בספ'ק כמכו6ך )פניו סדוריס ס:ו"כ סדרכיון.סכ)
 ע)יו. דרפי.6 ,פ)ח6 וס61 כ)ל. ס*0 כ)י )סורות ע)יו ספוט)ת כס)כות כן 6ומר ד,ס )ח)קדיס
 ססכפ ע) סו6 ססיטס נופס (ה מ"פ סו56. סייתי 6ופר 06 הף פסהסק 6ס 6 ויטו יסכזס

 )סורוח 6)יו וזסר זו סה)בס כיון כפיו. פנוריס סיהץ ע)יסס מ(ף ו)6 לסכיו סמדוריססדנריס
 סניפס: 4ף ס"מ. כ)י )בך סוונ 6ומס יורס 5)6 ס-כנגהנ נדיכיס פס~כ ססו"כ. כנ)ככסונ

 : ע"ו[ "וח וע") ענו"ריס סונריס ]ויסר כ)) ע)יו רנני6 ד)ה ננ)ת6 סוי פ"ננ -(יסור6ס-

עס4ק-



רן חבךרם ו14מרי - א' טשן שחוח ה' קדהשיםרעת
 שחימות בהלכות עכשיו ברקוהולאר
 דחזינין -שכשם לספרע. לחשושיש

 נאכ שכח כן שכחה מצד בבייכות בקישאינו
 שנם מדבריו םשםע גם שחימות. םה'באולי
 בלי להכשירו אין להבא עכ4פ לבדבבורק
 כי : עכ4פ בריקף- ה' בכל בקי אםבדיקה
 שאנו אלו ה5ות ששכח כשם ריעותאסחזש'
 הלכות. עוד מכ שכח אולי עתה. אותוסוריעין
 ושואל ססתפק לנקצא( שנב3 נראה ס4מאך
 להחמיר האחרונים שכ' אף בבריקות פפיקיל
 שבדפום בהשו'ב כתוב שהכל סצדבהלכה שינוי שום טםנו נשםע ולא ושואל פמסתפקעתה

 דהם לחלק יש עכ'ז בעעפ, לדעת עליושמוטל
 בלי נס להורות עליו הםומלות בהלכותאלרי
 בזה עליו. דרםיא מלתא והוא כלל חכםשאלת
 אוםר אם אף שנ0תפק שכחה ע*נ ריעותאיש

 פסופק שנעשה עד השכחה מ"ם שואלהייתי.
 הלכה דבר שוה מון היא 8שיעה גו8המיא

 השו"ב בכל ננהזנ 11 בה ההוראהשנממר
 בזה יורה -שלא בלא"ה שנוהנין בפהמשא"כ
 שאירע םה ונם %ל5* עליו רםיא דלאטלתא ה4י מ"מ פשוו8ה. זו הוראאה שנדפסה אףשו"ב
 ובויפוך םותר א10ר על רה.פא ל8ומשאםר
 )עס'ק לפני שאירע עליונה באונא יתרתאורות
 להורות ושלא רמלין יתרוה שאורות כיוןהשהם(
 *ם עם"צ שאיה עושה רק שו"ב. שוםבזה
 ושסעתי. שו4ב דמ אני לםדהמ דפה הוהשו4ב
 שמואל בזבה ראיתי ואני ע4פ 5לןמטנו

 גמגום בו שיש טה שכל הזהרתיי ואזוברוסה.
 שאלה. יעשה מפק או. פלונתא שםובאקצת
 ומ4ם ששה סבלי יאסר לא תערת שעל נ"לולזה
 ע4פ שו'ב בה' אי4ה בקרוב לברקובדעתי
 ד' עור עליו אמרו נם יום* ל' כל לחזורוורזתיו
 ע4י כלל ריעותא עליו להפיל שאין רפהלופרים
 כנ4ל לעשותשאלה שעומר םה שהוא כיוןהנ4ל
 ; שאלה עושה יתרת שבבל ואמרש*לה בלי בכזה היהםורה שלא לומר הוא נאםןוהרי

 מ( עי4ז קרוב 8ף באיסורין נאםן .א'ח(
 ועע4נ ה'ש.. ליודע ם.חזקשאינו

 לכתחלה נם ואולי תשש* אין הםוחוק.אביו
 - : בכך קפירא פת4פאין

 06 סנססק ס'כ נטפ'ח ט4ו ס"ק עש'ךיח(
 )סחוט )ו )יתן מוחר ס'סיורפ

 רפ"6 סני פע'נ רכחר וג*) פע'נ.כס6חריס
 ופופמס ספומוק 6ניו סו6 -ו6פי' נ6יסוריי.כ6פן
 6ין )כתחי)ס גס .ו6ו)י כוס. פפס ו,יןכס*8:

 - ? ככךקסקך6
 רק ועסימי ססו'נ. סתפטס 1116 שחפתייפ(

 ס5יו6ר ננן ססנין וגסמט 6'סכ6ח
 ו6סר ססוט. סרוכו ו6פר סקנס ססו'כוכרק
 ו6מ'כ וננתס. ס6וון ר6ס 8) ככס ס8סטפס
 סכר6ס רוכ סיסחט ו6פרו סוסעיס סניסכוונו
 כסחיטס 6מר תיכף סר6ס ס6שד וססו"כ)עיניס
 סיכף סר6ס פכפי יוחר גקיפ פ)6 -כמגיר6ופר
 )סמנ:יר ר"וי סי' )6 ו)כ6ורס )סחיטספפוך
 )~נניר סר6וי כןכרחי 6ח4כ ספוף. )6סורי48כ
 ג6!ן ע"6 6'ן 6יסור6 נ6תחוק כי ס6תו.)6סווך
 כ6חח~ק 6ף .)סחוט )6' .חש*) סס6פינוופמ

 לסמוט סכירו ננ5ל סו6 בחיי/ נספס6ינצר6
 סחיטוח_ כדוכ סרסנ"6 סנתנ פטפס 16כשק.

 רי65ס ו6מר סריף רוע6 ומזקםכסירומ.-ורונ6
 סי' ס)6 ננ"ר %ס6'כ ע64. ק6פן סוגפמזקתס
 )פ)6 סי' 6ררכ6 כי כסרני)וח. ס)יפסססיטס
 כסכ6ס פרוכס נחתך-חיחוך 6יך סווו'כנעיכ*
 רוכ יס ו6ו)י נסירוח. סמטוח רוכ כוס ו~פ6'.

 וגס קנ: רו3 סוחכח 6' סכ6ס ,ס6יןנסיסוך
 6ף ס6ן סייך )6 6ו)י נ"כ- רנירו נ:סוססטפס
 סססץ סו)כת סחש רסעיקר כיון כידו כפוףרחפם
 סעוף סחסס רפ'י רפ6 6ס ונס 3ירו: ס*'סל6
 כס' )סק) 6ין כירו סו') 06 כסטקסוי

 (5') סונ ססייס ]ימס 6יסור. 181קמר6וריימ6

 ססקיחס לגתור סיוכמר מקוס סי' סוניס מססו'3דיו)י
 כ6סר פמג"פ 6סור יסי( ד6"כ יס6טר גיסן 63שס.
טמטחי- 1 : סעסקסיו )6 ע"כ נסוסנר. פס סמני' סר3פפס

 הבאה רק והיה השו'ב. שתפסה אווז שח8תיים(
 שחום שרובו ואםר וזקנה השו'ב וביק הצ3אר אל עוד קרב ולא הסכין ונשסט א'.

מרב פשג4כבהנשלשלא  עש ותבן עויף רונא והזקה ור-ב כשרות שהיפת שרוב הרשב'א בשםזה רמי' הפם4נ שנ' כמעם או נאסן עי"ז בידו ורל שהשי'ב 8צר רק נאמן ע4א אין איטוראונאתחזק כי העוף, לאסור להחםיר שראוי. נזכרתי אח*כ העוף. לאסור לב'ב להחסור ראוי הת לאעי'ז כו'. להשחיפה בסוך שראהו םכפי יותר 8נימי עיר נקרע שלח שםכיר ואוםר לעינים. ניכררוב שנשחפ ואמרו שו'ב שור הוא והבחינו כו'. ומווה האווו .ראש על הכה ופעה חומש ואחרכו/



 דשאם דערצ אי מל שחישהה' אכרהםרמי
 )קמתי סעוף סכרכד וטוי 6' טוף שחמתיכ(

 ססנגון ומפני פהעוף סטכיןחיכף
 מסס מפגי כפחינומ סו6 ס)י ו:נ6סהולכח
 )6 געריין ס)י ה6ומך ס' רהו. כ)דרסס
 6ף סממי) )6 ו6תי 113ל%. ססמ'יסלנערס
 סעור וקרע ססו'כ ו)קח כמימנניס דסו כ)סתך

 סיעיכ. סנסמע )עיגיס גר6ס סקגס סריכ ליוסר~ק
 נסי'. גנע )6 העור סכקריעת1 )ן סנרורי%6ר
 כ6ממוק ג6מן ע*6 6ין 6ו)י גוי:והסכהי
 וג"ך סכילו מטעס סז6 טימט ו:6פ:ותח.סור6
 .רוכ טמוט ס" )6 ס6ס גידו. סי' ל6הי'
 ס" )6 )גמרי. ס)מיס סכיסס :י' 6ם ,וסט"
 רכ) כ"נ כסי' רקיי") )ריין ')סכט.ר ס'3כידו

 ר6ימי סוב טסי'. מסוס 6סור הטודסי"חך
 ןג6מן ;מיעס ככ) ס?ר' כ)) גוס -מססס,ין

 6'זס 13 6ירט סמ6 מסס ים סגירוע"6_:גסוס

 6ימרר מוקח ננד ע"ו ג,תן וימס :סגנ?קלקוי
 גכרומ סמיטומ סרוכ מ5ר 6)6 נח"'דג"נגמ
 נסגכ"ד וכן וט מ" וכריס ככת'מס ס:מ"נ-כת"ס
 כסרס סמ.טס ה" סגכר סמכריע 1: . ר.כ'ס

 6יטור6. 6תמוק כ), וסו") עריף רוכ6ויו"ח
 יען כי סכרעג)) 6ין פוס ססמיעס גגערסכ), גוטס סי' ס)' סס6ומרג6 יסגס ע"6 גהנ:ןו:'כ
 סמטרקק ככסר כעומק )סתוך :61 ס)' )וח:?רנ
 כן 65 וכ,מת כחיטס. סכסר עויין- סי'ס), ס6ומדג6 גר"ית )טגס סמגעת סכגירנס סי'ס(, כ) )ז6מ ססימגיס ב' ס:סמטו ווו6י כי2י'כר.
 סגעס סירנט ס), 6ף ססנ*ן חרור מלדסו,.
 מגו ו)זס וכו' סמיטימ רוכ ככ)) סו6)ט5ס
 6עי מעור כ5 נסתך כ5, גס כ*נ כם.'מיס:ין

סניע

 היה והשו'ב כהרנילות שלמה שתיפההי'
 טרובה תיתוך נחתך איך בעיניהםתמוה

 שחיטות רוב .בכך. ול'ש א'*בהבאה-
 אי הבאה שאין רוב יש ואוליכשרות.
 אין נ"כ השו"ב וביר קנה רובחותכת
 הולכת הוא רהעיקי כיון כ"כהעוף
 )ע'י נימא אם ונם בירו היה שלאהמכין
 בירו ה"ל אי םפק רהוי העוף( -שתפם
 ולולי איסור. וחזקת דאוריי' בספק להקלאין

 שיוכשר מקים הי' כנ"ל העוףשהמית
 נכין היה רוב שיש אמר רהש"יבכיון

 היה אם וטמ"נ במק"א או . שם היפחיפהלנמור
 היה .לא ואם כומר. הרי תחלה שחופהרוב
 טרפות. אין פ~ם קנה בחצי הרי שחזפהרוכ
 רלא בעיא מספק או טררבנן רק שהי' פסולואין

 דלאפקיעי רנהי תמוה לזח מ*ס וה'לאיפשפא
 רק נשתפ היה לא ס'-שמא ""ס יש תורהאימור
 לכ"ע רקנה קטא .במיעופ ושהך קנה.מיעום
 נבע שלא שרוא.ן כיון דרבנן איסור רקליכא
 והא הקנה רוב נשחפ ה" כבר ואת"לבושם.
 בתר',חטא בטיע81 שהיי' השחימה שגמיהשתא
 טם'נ מררבנן מ"ם סותי במב"ת רשהי"ה%ה
 שהיי' יעשה השחישה שנמר מה ע"י איסוריש

 טקורם נשתפ ה.' שלא תאמר אי ראףבסב"ת
 שהייי משום טררבנן פסול מ"ס הקנה מיעום%ק

 כמבואר בושפ שננע רח.יש.' רקנה .קסאבמיעופ
 מחזקת מרונ.ןעריף ער.ף או שכרוב כ"נ(בסי'
 איסור. תזקת ננד ל"ם ס"ס שמ'ט רקאיסור
 פלנא וה"ל לחזקה םיעופא םמוך.מצד
 לנ'ז ע"א ונאסן איסור אתחזק כלא ה"לותו

 היה שכבר לער נאמין אי ראררבהחמוה
 במה וראי העיף נפסל א"כ הקנה רובשחום
 יצ"ע בטב"ת שהת, רהי' השחימהשנמר

 הוש8 ניקב - אולי חוששין שאנו . החשש לנב* וכ"ה בזה.( זצ"ל הרב רבי.להבין
 הושמ ניקב לא מפק בקנה שחימה רוב היה ספק להקל ם"ס ה"ל בכך 'ם:ם הקנך. ה.תוךביטעה
 ס' רק הכל כי לההמיר ם"ם בבך ואין כנ"ל ע'א זטהימן ס"ם ה"ל בושט נקכ א"ן ש"פנ.ניזכ.ין

 . : בכך להקל ואין חסי"ד. ס' ה'ן הושם ניקב אם ס' אול. אךשהיי'

 כל ררסה השש נטתינות-כפני שלי י;;באה הולכה סננון לפי של. האומר למילה. הראוי קורם השהיפה וננמרה םהעיף הסכין היבף לקהתי ף ה;ו שנרנר וע"1 א'* ף ג 'טהטת.:(

רהו



 אברהם יברי ' .% פמז ש"יטה"' מרהפיםרשע
 שלא להיות יכול היה שלי האומר ולפירהו.

 וקרע ולק6השו"ב במיםני'. כ"ר תתך אזהותתל
 לעינימ נראה הקנה שרו6 לי והראההעיר
 העור שבקריעתו לו שנרור ואטי היפב,שת!פ
 אי- נאמן אין אולי בזה ותששתי בס". ננעלא

 םטעם - היא שוחח ונאמנות אימוראבאתחזק
 לא שאם בירו הי' לא הרי ובנ"ר בירו.שהוא
 שלמימ שניהם ה" אם גס או שתופ. ס" רובהי'

 כל לרירן שוב להכעאר אפשר היה לאלגמרי
 כלל בוה תשש שאין ראיתי שוב העורשנדיזך
 אונמ לאיזה לתשיש היה שתיטה בכלשהרי
 שתיטות אלאמצרשרוב לתקנו בירו שאיןפסיל

 בזה וכ"ה זה, רמי' עפם'נ בזה ל"חכשרות
 כשרה שתיטה היה שבבי םוכרע רובשמצר
 אתתזק כלא וה"ל עדיף רונא ותוקה רובא!שוב

 בשם. פם"נ הביא הסי' שתיטת וגביאיסורא.
 טררבנן רק אמור -המי' נברקי שכשלאפר"ת
 י"ל כי כללז םיכרע אינו עליו רפלינואף

 הוא כשרות הן שתיטות רוב רקי"ל םהשבכלל
 כראוי מטתטר שהסי'נ"כ

 שבנ"ר זמהאומרנא.
 - לשתוט שהות עדיין היה שלא נראה)חה;יה
 לתתוך הרנילות םצר רק כי ה:רע. א'ןרוב(
 ודאי שיהיה כרי המפיקת בבשרבעימק
 ההנעה כן םירנש עואין כל הסי'. ב'שנשחטז
 הכשר עריין שאין האומרנא נראיתלעצט.

 )ולזה הסכין . תדור םצד ז;וא כן ולאשתיפה.
 העיר..שאולי כל נתתך בלא נם חוששיןאנו
 וא'ל בזה( וכ"ה התדור ענין םצר למי'הניע
 גם אה נאםן. שע*א ודאי הפר"ת לפ"ראצ"ל

 לוםר התפ"ש בר' והניה רפליג כ"ה במי'להפמ"נ
 כיון תשש א'ן בנ"ר עכ"ז לאימיר םה'תדהוי
 שהסיםן העור כשקיע תיכף ראיתי אנישנם
 שבירים לתשרו רק תשש צר שין רובושתופ
 חרשה פעולה כחשש אלא וה אין המי'קרע
 שחאסינים יום בכל רםעשימ ועור(1

 שתט שכבר באםרו כמיסרא ברגעלעא"ב
 מכין בירו היה אם ידוע שאין אףכראוי
 המכינים מתקלקלים רוב ועיפ עכשיוכשר
 כמה אתר - ער טוב פכין בידו שחיןער

 אולי מפק שיש כל כי בזה ול"חשעות
 י"ל ג"כ נרה ונמי להאמינו יש בירוהיה
 שלא )בענין החשה לראיי' תוששיןשאי!
 מפק שיש שכל מצר לטבול( זמנ עורהיה
 כנ"ל., הטעם ג"ב י"ל )אך נאסן בירו הואאולי
 'ועיל שלא בעור בתתך החוםיא לוליובנ"ר
 לומי שנירו כיון כנירו קצת היה מי'בדיקת
 לא )ובזה מתרש ולשתוט סי' בריקת ע"יכשר

 שזה ונראה זביח( שאינו תזקת ננד 0עיריהיה.
 לפי להכשיר ממש בירו בעינן רק*תא

 ומעעס כ(ס וכ"ס ס0ירור עכין פ5ר 5טימןסכיע
 כ"ס רי' כפרמ'נ סוכ, ספר*ס פוסקסג"5
 :סמטו 6: סתיטס 6מו סטיפניס נכלקוסכס65
 סילין כ(ו' סו, וכן מררבכן רק ר 06 6י:ורוכ!
 סס רספ:נ"נ ו6ף נמכי5ס ו6טורס ר*ס ט'רף
 רקי'") כננו ע, סכ-ע כיכריו 1.6 ספ,י*ת פ5פ5ינ
 סס,מס. נ6ננן ז: רפטעס כסרות. סמיט.תדיונ
 נסץטי סססימניס נ": כ(סנכ55

 רק :ר6וי. .
 ):ח":. סמימ:י' כויקמ כ5, כ6מיספררככ,
 נ6מן סע"6 ו,ר6י ס;"י! ספר'ת 5פ*ר 56"5ו"'כ
 סם.ננ:י דכריקס לפפ"נ 5לעם נס 6ךכנ"ר.
 עג'1 6יקור פמוקת עריין י65ם ל, ד6'כמס"ת

 היכף ר6יהי 6:י סנס כיון מסס 6יןכנ"ר
 .חמ ו5מס,ד יוכי סחוט ס:טימן סעורכחקיע
 כמסס 6)6 ו': 6.ן ססיננן קיע סכיריסססו"כ
 :מים' כפ*ס ע"6 כ6ננן וע"ו מרסס.מעו5ס
 .ס וכננסרס*מ ע64 ר"ס ע"נ כ' דףנניטין
 :יכתיכ )ומר-סטכ5ס רכ,מ:ת כנדסרסטעס
 מסוס 6יסור6 ר6תחזיק מף 5ע5מס לכוטפרס
 עוך ר6(ס סמ" 5:סיס ריס 6ף 5טכ51.רכירס
 כקי6 וס.ג6 3עכו5 5ס ס6"6 כ6ופן ימיס6יוס
 :6::ן וסוב מיס. 5מ,ורע מ.ססין 61ין6חמזק
 כירו ס.' 6ולי ט(ק סיט סכ) לי'5 ועולע"6.
 3רכע לסו": ר)ז6:זי:יס יוס ככ) רמעסיסכ6מן

 ; סהי "ף כר6!י - -ססט סככר כ6נזרוכמיננר6
 רו2 ועפ'י ע:סיו כסר טכין כילו ס" 06ילוע

 ער טיכ סכין כירו ס6ין סטכיניסננמק5ק5יס
 מ:;. ס(ק סיס כ) כי כוס ול'מ סעות כפס6מד
 5יעי ננקוס נ"כ יס ונג"ר כ6מן. מרוסי'

 כעור מקך רק ס" 65 ס,ס. ככירו ק5ח.סמסוב
 ;!מנ!יי:ן סומר6 מטעס ורק ממרס 5ס"וטכירו
 :מ,ען מועי! 6ין ר נע -0נמתך ר6חר כ"נבסי'

 (ו.. נת ובוכ כסירס סססיעס פריכ6וכ6פת
 כהמח 6ך הע"". :6מן ויסי' וכומ פ6יכומוקת
 :6!תית לפ. לטכסיר  וולוס 3ירו כעיכן רקו"6
 פסוס רק הישר מס סנס :עז6 "סונז"פ
 :ספר"ה ינו:מ מפי65 כירו סוי ל6 טיכ0וננר6.
 :ו'כ כ) דהנ"כ מימניס רוב סומט פעמיססרוב
 לת ס.כ סעור רק ססמע ס"חר כיון נ6מן5,ס
 סוסע כק.כס מחסס כ"נ כסי' כפ'ס 3ירו:כעי

ומפעס.האמיתית
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 עארנ ו6סר טטטטו וגרו וטם כי3.ככרוח

 מקו)ק3יס סס*י פעסי סרוכ 6ף כסרסדססחיעס
 סס4. רוכ נטמעו ס63 )יוחר 3ספס פקוסוס4

 חצ"פ 3כ"פ ככ"י ומנ"ס- פ"6 כ6מןו6פ"ס
 כין מא 6וכ3 ו6עי פנורי 6חר טוףטמעחי

 :נ"נ

 5"ם הני ק" ם4 ופי' ממ6ר כטנתוכא(
 : ככורומ מס' פשר ובמ3*פ ט"6ומ

 סנוף סעע"נ ססו"נ וחפס 6וון שחשתיכב(
 וס5וו% 6ן בירו וסר6ס 'רנ3יוכין

 נטמ3ם ק5ח רועוף ונרנר. 46 נירווססיפכיס
 סרנס סוס פי'ו סי' 63 סרנסחי ו3סיסספיסס
 6"פ לם2וך ר5עזי ומ"מ-63 פטכין -טבסניוי
 ססימייס 36 סנרכוד סניע ע63 6נ:ר וסט.'נעלי
 כעיר ז6ין 6וכלו %י ועפ"ו ניריו ססי' כיוןכ)3
 ססו"ב ססרי כ3) )סהפ!ר חמירוח דרךסוס
 ו~יל סיטכ כרנסחי ונס .כירו וסו6סעיר
 פ" כ6ן נ*ן 6ס %רו ססו'כ ג6מתותו6ורוח
 ססמיסס ע5 סנ6נק סו"נ כ3 כמו נירוססעוף
 בוס נמור סכיע 6ין כמ'ס כנ") סנירומטסש
 סמו ס:יון י"3 ועסנר6 סמצס, ככירו :ריןס'סי'

 נס ר6תס ס)6 פפר כשממח 06ס ס)כןע"

 וחים רשץ י %י*"ז
 שומם מכל סוכה חדר לפ"ו אךהאםיתית.
 גן;קין ינו,סן.%1יי., ננ*ל. כשרות קניפית רוב מצר הגאטנותששעם
 לכ5?- בזה וכ"ש8י'

 דג"ל עוף נתערב אה'כ
 ואעי אהר עוף עבור. שהשעי ום"ם בהדחר

 : כו' מ"פ עוד בזה ויש ב"ב ביז סזהאוכל

 העקש. ונרנד השו"ב ועע"ג עוף שה%תיכא(
 כה בשין והיה אשהישה בם!ףקצת

1ה*"שב
 אסר(

 שלאהפמקה בנמרן
 ההולכה.

 מקום אין ע.ע  שהחמרתי ואף מוף עדוהבאה

 מעורהם ,*ב השקו דהרי ב"ב עללהתמיי
 מכ*ש עע"נ דסהני רווחת הלכה ועכ"1מקולק4ם

 )נם תיקון בחזקת דשת בן שחישות דרובבזה
 רוב ופ' הם" כל כבר נשהפו סשק ס"םיש
 שככר ובפרפ ררמה( שום היה לא וט' מהןא'
 איסור טה*קת להוציח שב5חה פעולה בוההיה

 נקי וכ"כ עע"נ א' מהני דלנאעסהשיפא
 און פמול משק רק נמל שכשוראינם"י

 : בם*ל וכ"ה אימור הוקתכאן

 רנליו ביז רביף השו'יב ותפם חוח שהפתיכנ(
 ומצ.-

 פסכץ -כנססט וס"1 מרו. טסמב*ן מי סל 4פכ6ס  סולכס נלי ונסס9  סשף כדנו ט62 כ,ןטסחסס
  סרנסט פס'י עכ"פ 6ך 5"ע  -ווס 11  ספולט סל סצפלי'  ספוף טחיפס  פי סוס  וסונ נכוסלכאסנ
 די  6כ41שי לנני כי מסייס נריך %י' הסו כל .ססט  סיס עור 6ץ כנ'ל ססי"נ  פוותיפפ4י

 נ' 5"3 6יכצר6 סנ6יחנמק פס כי וכרל. סמכק סכס כילי סרניס סוס סי' סל6 )כרנסרגסתי
 נ. יט 6רפ ו3כל מסט. סוס_ יל~ן וור6ג סיורפ לנני פס6"כ יודעין. לס6יכס רק סו6טדיס
  סכל  6ף פסם 6'  ל6זן  בכטר טחפיס ססכי סכמו כר6ס *ור 6לס, 3סוס "סס 6ין וסוניורעיס
 6עצ 416 פ*מ  סרופ6"סמם ו6ף נטס9ם כפם לך סיוודפ פר 6יסור6 6יססרק כנדר סו6נסר
 מ"פ לכר פמ'י י%* ס6יפ 6ף _נע)יס וסו"5 כו חלק 3ו סיס %ל סו6 ג6מן ופ'מ כלל.סמו9
 סכירו פס 3נכי כע)יס נקר6 סטף סתופם נ'כ לוס .וכ"ס סו6 כ*מן כע3יס הורת % סיסנ)

 וכ'ס כ6פן. סו6 פס 51ר בפ4ס חירס 3ו ט84 וכ3 גסכסכ נעסס 3סיוח חופם סס.6 כפס3עסות
 . 4צדופ.
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 אמיהםי5יי 8* ש".

 הסכין שבה בירי הרגוש שךם ע-ו היהלא הרגשך?י ולפי השחיפה בתחלת קצת העיףונרנד
 אמר והשי'נ עלי א,ע לסמיה רציתי לאום*ם
 שהיה ג*ון כלל הסיסגיפ אל הנינור הניעשלא
 דרך שום בעיר ואק אוכלו אני ועש"זביהיו.

 על פמי:ה ששין שקא ע4ע להחמירחמטית-
 ווצא העיר השו'ב הרי' כו' ישבזהממקות
 ואודות כנ'ל. היפכ הרנשת* . ואנ*בידו

 בירו שהטף עא )9נרו( השא'בנאמטת
 פבירו נירון שיהיה בזה ניצר הכרע איןכעת
 נאמן שבירו שמי שכאע שכיון י'ל וססבראממש
 ע"ז כבעלים שהוא סצר רק הוא .חזקהננר
 אתר נם ראתה שלא לומר נאפמן 8שהשלכן
 ליפהר בידה היה עשלא אף ר~כנתשעכר
 וכז ע"ו יבעלים שהיא סצר ראתהחלו
 שעל כיוז משס שלו ששינו שאפ שיבכל כסי ב41ם רין ל1 יש בירו אחעעיף.טי
 בזה וכאה נאכק ההוא הפעולה נעשהירו

 ההזקתו. בלי נעשית עתה לאיאהפעולה
 לם. )רק( האמ*נה שהתורה -לום'ם

 ברבר מופמ[ נאמנותו שעל הואשהסננון
 רואת שאין שו'ב וכטו כנ'ל. אשהכמו
 נם הרי אך בוה. בהצא'ב לנאמנותווהכל
 שהוא ומה כבן נאמ! רבים ל%יהשו'ב

 היה שעכ'פ גיק מניע. אינו שתפל8
 שהתשש כיון י"ל נם ממש. בו אוישססייע
 והבאה הולכה ב4 זנשתמ העוף נדנד שם8רק
 מסכין כנשתפ ה"ז א"כ בירו. שהמכ.ן מישל

 זו פעולה על הבעלים אין והרי גכותלהתתוב
  הרנשתי ע"פ ועכאפ וצל*ע. העיף שותופמ טירק
 כל לתשש פשפ עוד איז השו'ג אמירתוע*פ
 די אכילת לנבי כי תמירות בררך אףרהו

 צ*ל אימורא שבאתתזק סה כי לבף.בהרנאשעי
 אך תוצש. שום בלי לו טותר ואכוראיהיודע לנבי 6שא'כ יורע.ש. לשאינם רק הוא עדיםב'
 לעצוס תשש עור אין כנ'ל יודעים בז שישכיון
 8' נאמן בבשר שותפים שבן שכסו נראהארם.
 אתתזק בנרר הוא בשר -שכל .8ףמהם
 לבר פת'י יוצא כש*מנו אף בזה 6לק לושיעש מצר והנאמפת רמא"שם לוסר כ% שחחשאינו ואולי נשתפה בסה שיוורע עףאימור
 להתו8ס( סה שבצר נ"כ - בזח וכ,ה נאסןס-ם
 בעת לעשות שבידו מה לנבי בזה בעייםהוא
 לו שיש וכל לההכשר. בהנ?נע תופםשהחש
 וכ"ש נאסן הח4 בטה גצר בזה בעליםתורת
 באופן לתפומ וראי שבירו העוף נרעראורות

 נסקום שהוא זיז.בל יגרום ל8שהנדנור
 סאם להשמר נ'כ השוהפו שביד ואףתשתיפה

 נעלים הו'ל להשפר נ*ג התופס שבירכיון
וגאעשתשפט

 5תסוס כלו טו6 סטוו% ס1ף כלכי6ורדמ
 ססו6 % דז 6פ" *נרמס 65 טסנרנורכ6ופן
 )סטמר כ-כ ססומסו טכיר ו,ף סטהוטס.כפקיס
 כמי*ס. סו') .)סספר ג"כ סתיפמ פכיר כיטמשפ
 נפר 6ס4 מ*ז ססמוור 6ופר כססמאסומכ"ס
 פפו)ס כ5ר סס" כיה יתר סקי) כר6סססתיעס
 כ)י מיסור פחוקס 5ס51י6 כלי כו סמו'טפטס
 סוי 65 4ם 6פיו. מ*מ רכקסק יד6י ריפיח*.סופ
 נכי סרין תן )מע הפ'ס. ס"ם סיס ונסנירו
 כ%6 כדון כ6ו"6 %וופם *ק )סם שממר%טים
 נ6פז וכמו'וו סכמ)ש ש6 לק וכ%6 מרוסו6

 פסר6י' נפימקי רסיס %פר כל6ס ופיר)נמלי.
 6ף סטיעס ננר ע6פן סש.נ מס כתכ ל*ססי'

 וסנרטס סמרו. מממת סומ סטו'כ כ%26תטפיקר
 פ6יכו %יסור ס~קח סעכשפ פסוס ש6 כירו.מין
 קספיטש תנר סמ"עפ. פ, )סיקו נייו~כימ
 כי' ססו"כ 6ט יס כגרק )כן סיחר חזקת יטסרי
 סרי מ)יו מקפי כף' ו)מ )טמוט . נפ5פויכ%
 פפיד פמ )6 וסוכ ס*סור מוקם )ט)קמוו
 נירי' פ') א ומ)נ? ס6ישר.- סוקתכני
 6מוצצ כ)חי מפסריס סי' )6 סססמיטספ5ר
 פ) מף נ6פן כירו ק5מ סכ6ס %מור ושוכ5ש)
 סמסוך פ"ר קם"ו פטי' כירו ס6*ן סרע6יזס

 מף סלו מ) נ*כ נמפכחת ט5ס ער פ5סנ6פמת
 מטס. טנר6ם וכסרט כ5), מרס 6יו:ו ט%סמו

 )רלסיכריס 6ף כ*כ סכרמי 6יכי פ)ס מרסכריקח
 נ?יקס מו מ"5 ס)ו סכורקין כ) כריקסט5ריך
 קמי ס5ש פר פ) טכ6פנס פמוך וס6י ס5ס.מר
 סו6 סאז0פיס רם6צי סתספש ט*חר מרע)

 מזקמ.טסרס קק כיון סכרחי 6יכו נס ק5תמיפ)נ
 מ'פ פשח רו6ס חסט יט סתסמיס ס65פררק

 כנרר ק5ס ססו6 כיון ככ*ר וס*ס תו' פס"ך6פרען
 .ר)נני פור )ספרי.וירמס כ6פן סרנ נ~סכפ5יס
 סנס פטסו סס"" כנק נסמ*טס טיסמומרות
 קכז וכ%? פו9 טמיטס ככרי רטיעויורנפוף
 טעור סי6 %% מס5פפ טסו6 כ) וסתי%ספנוס
 יס סולכס ררך סססיטס 5") פכ"ו %יקטן
 65סור רכסיגע פטסו וטסיף ק5ם סימורנו
 ס6ין 6ף מ"6 סגממן פטפ פ%מי6 רקסו6
 מימור6 ד6תפיק 6ף חמן ככויקגו כפו ג%יזי

 .סיפיקו



 ישים רעיו א'. סיק ייא"י אטרהםרנץ54
 סופל5 וכ*ם פררננן סש6 לון 3קסן נסס6פיט
 גנמס ורבנן כ6יסור וגס פפ:סנ5 רקטסו6

 פ'6 נ"כ נ,פן כפר6 גנויפיט כנוןנססיעס
 :תפיל

 : 51"3 סרב רנרי גסוך :פניססרכ טססני 1.מס כסונין 3פעען פנו6ר כוונתוכנ(

 סרמנ"ס פ3 ממס ןס ז" ג ננגיז הפרמ"נכד(
סכמכ

 יש הרי השמיפה וננר שהיפק  עקי לם4ק1בירו
 ול8 בידו םוחה היה ולא לשהופ יכול היה השו"ב אם בהנ'ל וכ"ה ע*ש. כו' היתרחזקת
 היתה לא ש,שתיפה סצד בירו ה"ל זה האיסור הזקת למלה בידו הרי שעי"ו עליו.םקפיד

 אף נאםן בידו ממנו שקצת עטק )רבשתו בזה ללמיר יש אולי וכנ"4. אהיזתו בלתיאפשרית
 על נ'כ נאםנת שלה עד על שנאמנת  עומתוך קפ"ו דם" מהך בירו( ששן ססנו פרפ איזהעל
 להסוברים אף כ"כ הכרהו אינו שלה ער שבריקק כנראה ושם כלל בירה אינו שלו שער אףשלו.
 םופלנ הוא התשטיש- שלמני שלה עד לבריקון שלה. בריקת תו א"צ שלו שבודקין רכללבדוק
 ושלאהר פהרה חזקת שיש כיון נ'ב הכרהי אינו נמ הלילה. יפגי כשהוא ובפרפקצת

 נאמנות כשיש בהנ"ל באולי וכ"ה כו' םתוך אםרי' וס"ם רם"ת. םצד טעם בו ישתשםיש
 םםנהנ שבשתיטה הוסיות ולנבי לנכון. לנטרי נאמן בזה בעלים בנרר שהוא כיון עע"נ.םצר
 בטכין ש'ושהם כרי כ(ל הולכה. שיעור בו שאין םשהו ם"ד ליכא בעיף )ונס טשהו שהיי'כגין
 קצת( שיעור בו יש הולכה דרך מ'מ לרוב ושהיטהמשלמת פגום קנה בחצי ונם ררסה* כליהד

 האםיגו דרבק שהוא כיון איסור איתחזק המץ ובבריקת כלל בידו שאין אף ע'א שנאםןפשופ
 : כנ"לנאם, בתרא בםיעוט כנון בשהיפה דדבנן בםילי ונמ םנהגא רק שהוא סה יכ'ש לקטןנם

 לו ואמרו יוסי דר' פירות המוכר נשר"[ בזה עיוז מקוס היה לכאורהועכו'ם. השוח או העיר ורוכ ישראל פכהי ביוב ותנ*ש עש"נ ס"נ( )וסי' כאן השסחים ם"ש בעניןכנ(
 רהיינו הנקנה פשתן רוב בתר או לאכילה רהיינו הקינים רוב בתר אזלינן איפליני
 אפי' רקתני םתנ" רטתס שםבואר בדבריו היפב ודוק וב' ע"א ברשב"ם וע"שלזריעה
 לםיזל הוא דסברתו ס'ר )ראי הנקנה רוב בתר ד:וולי' נ"כ ס"ל ע"כ פשהןזרע
 נקפ רבותא וםאי מק"ט הוי לא אהה"י ראהב"מ פשטא בלאו .ין א א"כ דלאכילה קונים רובבתר
 הכרה מקום היה ולפ"ז אהה"ר.( אהב"ם מינה לםירק לש"ס םנ"ל נס פשתן. זרע אפי'פתני'
 נשהפין הס הפבחימ םירי הנשהטין דוכ רהא שהוסדן )במצאן הפבת'ס רוב בתר נ"כדאזלי'
 הםוצאין העיר אנשי רוב בתר לסיזל רס"ל כה4עג*ש ולא הנקנה. פשתן לרוב דםי נשחטיןוהרוב
 שהםלוםר

 שהטוה-

 לטבין כםבואר הרבה בזה להלק יש באמת אולסשם. התב'ש ד' ננר שס וכהפר"ה פשתן.( הקונים לרוב דםי המוצאים יונ דהא
 )די"ל.

 לא הנקנהי פשתן אותן רשם
 פשתן רוב גתר מתס שקנה לאותו שרינן לבן שם הנקנה פשתן משאר להברילו ענין בונתחרש
 סן-הכלל( וסוציאן בהו הםהורש הפרפי ענין לפני השייך הרוב אהר לילך לנו יש יותרטבהים םירי הנשהמין משאר שמבדילן וםציאה אבירה ענין בהו נתחדש שהופין וםצאן באבדומשא"כ

 ו ותשכח דוק םילי לכםה הנ"ל מסוניא נ"מוט'ם

 באתהזק קי"ל הרי םהני. הש"ו עע'נ רא' שכ' ארםב'ם רצל"ע כתב בפ'ו זה ברסי' הפס"נני(
 בהי' כרםב"ן ס'ל רהרמב'ס י'ל ולענ"ר כג'קכז. נאמן ע"א אין כירו ואיןאיסור

 דפשופ הפם"ג כ' עור ע"ש, נאםן בידו ואין אתהזק דאפי' י"א בשם שס ורושב'א האשה ר"פביקית

דנגר

 נפד אהר היה עמנרנוד אוםר ס)יכשהתו
 ודאי כבר שהיה כיון יותר שקיל נראההשהיפת

 םהזקת להוציא כרי בו שהיה שנופקםה
 בההנושר דיעת,א -היטקלת בליאיסור
 אנשים בב' )כטר( - להקל( שיש ס"ממלבר
 נירון כאו'א וכרוטה יין רהםש:םשר
 הבעליפ הוא ייק וכאלו בירו רק הואכ"6

 בפמקי הנה )גם( לנמרי. נאםן מהסוכאויא
 אורות 3אםן ששו*ב כתב ר"ה( )סי'םהרא"י
 טע*טיטח לינצל בירו שאין אף סי'*שכדפת
 ובוה שאין רהיינו האיסור חזקת שעכ"מכיון



 ח אברחם בנרי ו4. א' פ8ן שוופהה' כרהימיש?
 ולע"ד בירו. אפי( נאטן א' אין רוברננר
 ראב"ר לפם8ש מנדה כרסוכח ליתאזה

 שבאשה דמים דרוב הומתות בשערבבעה'נ
 קיאל והרי ע"ז. רז"ה ובהשנת ע"שפסאין
 לי מיהר זה דם ' לומר נאסנתראשה.
 לא ולפ"ד ע"שן הסריר בפ' כסבוארחכם
 נאסן רוב ננד אפ" אע"כ נאסנתתהא
 בקידושין הפ'י בד' ושכח ורוק. שבידוכל
 דבזה וכ' נאסן ע"א רוב רננד רכ'רם'נ

 אף לא' במקולין דטהמני' הא לונתיישב
 דכל לזה צר'ך היה ולא פריפוה.דרוב
 וצ"ע קכ"ז עפי' אתחזק אפי' נאמןשבירו
 של נאמנות דפהני מנ'ל בצ"ע שהניחסה
 סוספרה דאתיא נלע"ד רוב. וננד שב'דמי
 אשה לכל תורה שהאמינה דנרדלה

 שסשונות סעופות בינ'הם שיש אףואשה
 הרי רורקפ' וכנון דעלטא סרובאבראייהן
 בנדה אך ולק"מ. נ"כ רוב ננדרסהני
 יסימ איזה עוד ראעזה שמא לחשושהיה
 לא א"ו כ% ליסאהר בידה אין שעמשיועד

 חרש, לסשרע דסעיקרא חזקה עשימחזקי'
 ראתה מומאה . בחזקת שהיא . שכיוןלוטר
 )דלומר חש"ו בשחיפת וכ"ה עודאה"כ
 הוא שהעע"ג מיירי דסהני דח'שויעע"נ
 כטו שלהם על בעלים רנאמניםהבעלים

 שהעע'נ קתני( רמתסא רחוק הוא שבידוט'
 הראי הרי ברוק מכין כאן שחיהבאסרו
 נגר בזה הנרתו שאין ע"ן נאסןשהוא
 ברוק סכין שהיה וכיון כלל. איסורחזקת
 סקולקלין סעשיהם רוב בחש"ו נםל'ש
 הע'א והרי זה. במבין שלא ששחפ שנחזיקלנבי

רק

 מ פע"ג ר6'פכחכ

-. 

 כסרס סחיטמן
 רוכ 51"ם נירו ין ס כיון ע"6 ג6פן3מס

 ו5כ6ורס . 6יסור'. ק ו6יממ( כסרומפמיסוח
 סו6 פממע"ג ירי דמ לסרן פקוססי'

 ע5 כע)יס ,2גיס וג ' סגפמט סלסגע)יס
 יסמפ6 רמ.ק ס ו- 6ך גכירו פי כפופ)סס
 לסרפנ"ס 9"5 ' רי'5 ג)ם"ר לכןקתני.

 ג6פן כייו ו6ין 6יממ(יק ר6פי' י"6 נסססס יכיר2"יס6;ס ר"פ יכפוח כחיןכסרפכ"ן
 י6יתמןיק נגרס יכ6פת 5חרן יט עויע"6

 כחוס 5טכו5 סכייס נוטעס וג6נוגס6יסור6
 עד סעמיס 6י(ס עוי 6ם'כ ר6סססמ6
 ממ(קעין )6 6"ו ו-עטל 5יטסר )קפ6"6
 כר*סס מיס. 3מ6ורע דפעיקר, מזקסע"י
 רווו*י ם0"ו כסחיעיח וכ"ס נומרסעור
 ניוק סי' פססכין מעיי ססעם"נמס
 6יסור חוקח גנר (ס ס6ין רכ6נוןוור6י
 סייך ' 65 מפי65 נרוק סמן 5סס ססי'ומון
 דפחטו מקו5ק)יס פעס'סן רובלונור
 מ' גמכרר רק סע"6 וסרי 6חרנסכין
 6יפר מוקמ נוס ע"ס סויס 5יר,סמנ'

 סכרוק זס כסכין פפחטו דכ6נוןומסיט*

 זס וכו' ררמ0 לטסי' ממ"כ סגמפוסתגי
 ר6מ,. 6וגי )מפוס כפו חיסרו סעי5סכססס
 ופ'ס נ~ס 551ם"ע יפ.ס 6י(ס טור*ם'כ
 6' 6ין רוכ דננר יססוט סס עודרסנו'נ
 פקו)ק5יס פעפיסס רוכ ו ום ניוו *פי'נ*פן
 סכירו סיכי_ ע"6 דג6פן ן פ5 מ(קס גניורק

 כסן 0ר6נ"ד 5פמ"ם 5יוי (סו5סם"י

 סכ6סס יפיס ירוכ 'תום כ. כסערכעס"ג
 קי*5 וסרי ע"1 רו'ס וכססנם פ"סטנו6יס
 סכס )י טזסר (ס רס לופר ג*פנחר6סס
 רוכ ננר 6סי' רג6פגת סרי סבדיר ס'כמכי*ר

 כיגיכן סיס 6ף ו*סס "סס 5כ) תורס פס6מינס 05 מיססיס ר6חי* כ6יסוריןינ6מן ועוי ודוק סכייו כש כ*מן רונ גנר 6פין 6ם"כ ' ג*פנת חס6 )6 ססרנו"נו)ט"ר
 דורקעי נומספמח לופר וג6פגח רורקטי וכגון יעלנו* נורע6 כר*ייתן ספסונותפעוטומ
 יף כקייוטין נסוסט סגי ועי' רונ נני ע"6 רג6פן סרי דכתורוח פוק גר6ימ*6כי

 : מ(קס מגנני רוכ עני ע"6 נוסימן ייוחר כתכק"נ

 פס.



 יךש1רגן יק%נ ח' פפן שהיפהה' 4בררטדברי
 יזן -סמ31 יסמוט ס65 יאיסקיס סכן טהכה(

 גצ6 נ1ם סגרר סייר 6יכו 606ף
 מרה*ס נדיגהצ ו5נכי סמסקס. ע"י כממעסל*ס
 יסז' ס65 6"6 סרונ עפי כי כיוחר. טגשסיס

 פסוסס 556נו טסו6 ויף סור6ס. 5רנסכדיקס
 'ץ. רניעיס סמ"מ פא פרל"מ ססוו6ס14רס
 כספרנש ספסכר פסקרי ס6ר סתיימ ע"תס
 ר8שנ סי' כפנו6ר )סורומ 6פר נשכ כנ*5סנ%ס
 כ) ז5"5 סרנ ]ימ"ם סס ונם'ך נסנס'ס י"גמפוף
 ס5דוקיס ס6ין ז5'5 ט"ס כר6ט פודי' כ5דדיסט6ין

 : עיי"ם[ נ' ס"ק רע"ג סי' סט"ז כמ'םפודי'
 וכס' ופ)מי בכרמי עי' מט6ר כוונתוכו(

 : נ' סיק ו' כו' זנםשרח
 פעשרין ספעיר כער 6עו ש"נ ע) רינוןכז(

 .כיון נסו"ג 6נ5 סנע5יס נפירעץ
 גסניו 3*5 פמי)6 6יהס) ננר6 ע5 6*גזס5.רני
 כסר פ) 6ימס5 06 ומף גבפ)יו חפופרכמ"ם

 ונס קודס. עליו סי6 סס"5ס ררך מ"8ססיטש-
 * כ)וס ל*ו _נסכססס פ"6 סבירו ס) פמוןל6קור

 קכ"1. כנר' כגגנו6ר וסמק 6)יו 6פר 06רק
 ו)כן פנופו חפור פפונו יס6 ר)* למפ)ארט
 נסס) סס'ן3 6ץ סמק סכסר סנע) 6ףכ6ן
 - סנסר נס 416 ועהז )פמו סוער ס)6עי"ד
 סססו"נ כיון )ססינ מם ס)6 י") ססמק 6ףכקר

 נש)ש ססו"נ סו") סגפר רע5 ונסעמיסגו
 כמזקס. גני 6ף נסיטס נ6מן ועי"ז ניחוסוס

 כנון סנירו 1 ר96 אעי 06 שף.כח(
 ע"ת 06 . 5עגין כסכיס 4פנסמיעס

 סנו' וס'ך וכט" נצמקי' הגונ61ר .פכמיסו
 חקח נסת5ק סבירו ע*י יעכ"ם י'3 8"נע6'

 וכעין מאס ירגמ6"ם ונפרט 68פרו ע"ס*פר
 מסר6"י פסקי נסס ך"כ 16מ )עי5 מט6רזס

 :עיי"ם
כתסתוי

 ועי'1 לפניו* הועד שלא השו"ב לפסולהכרע
 על הרי נם יכחישנו. שהשו*ב כיון להשיבחש

 חזקת ול'ש שוים. צררים מג* א' פמברררק
 ננרוסה פעופות חריף בקפן ונםאיסור.
 ברוג4 וסכין התיוא שביק . לא . תזקהוייך

 זהו כו' ררמה לשהיי' אח'כושגחשווש
 או4 לחשווש כםו חדשת* פעולהכחשש
 וצלע*ע ימים. איזה עור אח"כראתה

.
. 

 : בזה

 הסהשקה. ע'י חטום דוגש ע"י בכך החששכד(
 יותר חמיר הריאה בדיקתולגבי

 ואף הוראה צר יה(ה שלא הרוב ע"פ א'א-כי
 סורים הצדדים שעין כל פשופה אצלינו,שהיא
 זין. רביעית שתיית ע"י םה'ת ההוראה.אסורה
 : כנ"ל - כושמרניש טשכר טשקה שתי:תועץ

 פנופת ממקופ להרחיק שצאל בזבח כ'כו(
 כצ1ל( )זה אין כי ד1פב. פי' ולאד'א

 אטף והנה הריח. שנלה וממקום פאחריורק
 להפסיק צר:ך הוא שלפעמ.ם רפה השו'בלי
 ב' ענ*פ שיפטוך % ואמרתי הסמבחיםבית עי בו לגרך ששתר פמקום אמות טכ'ביותר.

 אמה הכ'ב לרצך רהברכה אחרונותתיבות
 אסרם אם נ"כ חשש שין חל1 תיבותשבב'

 אלות בטק*א וכמקש נקי. שאינובמקום.
 ברכת בשעת האבר להחויק שלאמדחס"י
 צכיכין הפילה ל0ננון ום'מ ולכסותו.המילה
 להחזיק ויכול החיתוך התחלה קודםלאחזו
 ב' ירי יוצא הן ושחיא בזה וכ"ה הברכה.בסקם

 להפצוה דהברכה המיום וממטיךהדקחקים*
 - : הפסק שים בליהימב

 דאצ'ל נחשורין כי- שנו ש'ג 4 רינוןכצ(
 צ'ל ובכה נברא עי אתשל כיבפניו.

 אם ואף בבש4ד , והוערבפניו.
 אתשי

 על
 רק העמאלה דרך הרי מ"פ שוחעשתובשר
 חברג. שטשל מה לאסור ונם קודם.עליו
 אלשו - .אםר אפ יק כלום לאו באכתשהע'א

 ממונו יהא 4לא להשו'ב לפמול )ומג'שושתק
 חק פשתק הבשר שבעל .אף ובכך טגופו.(חמ4ר
 ' ששתק. אפ כשר הבשר גםאולי

 שלא 4'ל כי
 . 2 הזקח נגר אףנאםנותו שעי'י גידו. וה'ל בעליו השהב ה'להבשר

 חוקת הסרת דשייך י'ל ננרו בהכחשה ט"ם כשנים אינו בשחיפה. וכנון שבירו סי גףכח(
שש,ב- ו רפאאשפ פצד ובפרפ מאסרו עייאיסור-



 פ אבררמ רברי % משן שיפ" % - קרוש"םדשת
 בשחיפה בושמקלקל שחייב בשכר שו'בכפ(

 העוף נרנור ע"י היה הקלקולאם
 בעת עכ'פ כי גסור אוגס רהוא דפפורנר84ה
 טלשחופ הטכין לסלק הוא טוכרח העוףנרנור

 ובפרפ שחיפה שיעור קורם הואולפעטים
 כל ושאר טשהו בשהיי' שטחטיריןלרירן

 :חוטרות

 הריאה והוציא מיהר והפבח ושניבל. בשכרל(שוהפ
 בהטות רוב שוייך אולי לבדקהוא'א

 הולכין שאין כיון ואולי השו"ב ומשלםכשרות
 לאכילה ראויה היה אלו . הרוב אחרבמטון
 ום'ט נבהקה כשלא טשאשנהפטירו ש%ראי טצר חיוב היה כתקחז"ל בריקהע'י

 כיוןנראה
 לתקחז'ל בזה ניפר לא שהפבח.

 השו*ב על סופל נבלה היתה בלא"הרהרי
 :לשלם

 השו'ב רייב אם צל"ע טנרברת פבעתלא(
 : תפם אם ובפרפלשלם

 לעינים. הסי' ב' רוב שחפ שלא שו'בלב(
 לשלם יעריך פופחה שאקף בשכרוהוא

 כמו לשלם צריך בבריקה. כשרה הבהמהאם
 שהבהמה אחר אירע ררמסול כיון כשרהששוה
 הסכין כראוי ברק שלא ע*י הפסול היהאם - סהשא'כ לחיות. יבולה ריתה ולא שחומההיתה
 וכוותיה אח'ש הסכין ונאבד שחיפהלפני
 משלם שאינו י'ל השחיפה רפני שנרםפסול

רק

 ; )6מר כסרס נספס ססוס כפו )ס)סס5ריך
 06 לסמט0ק ויס לחיות יכולס סיתס "6ססוטס
 פסו) נוס וכי6% 6ס*ס ססכין ו63נדססיטס

 ס'ו סי' חו'פ ח4 פנו% כוונתוכפ(
 ע ס))ו.פר*3יס

 06 לסלס ססיינ כספס שני3) כסכר שוחפל(
 כסיס. שאשיתס 3פ65ס סכייקס6תר

 5כדקס סוכ 61*6 סרי6ס וטל6 פיסרוסטכח
 סן כסרות כספוח רוכ 3ימ6 06 לססתפקיס
 )סלס ססו*3 ו5ריך כסרי6ס סרפוס 0י'ול6
 יווק6 - )כן הרוכ 6טר כפפון סו)כין ד6ין16

 ל6כי)ס ר16י' וס*מס כתק0ו') סרי6סכסננוקס
 פע6"כ ספגציו מווד6י נגטס' ססו'כ פסלס16

 ססו"כ קי)קו) כ)16 סרי סרי6ס ככרקסכסל6
 סנגיסר סטכס ע'י ל6:י)ס. ר16י' סיסס ל6כפי

 טרסות סספ לעג'ן ד6כתי 6ף סרי6סלכע5י6
 נספות רונ לפעס %ו 5וירס 6י3ריססכס%
 לכרוק 6'נ 6ינריס דנס6ר כטן. 61כטרוס.
 ספסירו סרי6ס. ע) כסרס 06 פנגיל6כלל.

 )סו5י, סטכ0 טנגיסר סשס כיון ונרלאשכווד6י.
 0קח,') ע) עכר )6 ססו'כ סניכ) 6סרסרי6ס
 לסיס ססו"כ פסויכ סתקכם ע)יו חל ל6דכס'נ

 : כסרס סיתס כנרקס 6)1 דפסתמ6נגסוס

 כייו ססינגגיס טתפס סע'י פנו6ר כוונתולא(
 : ך'ך ססי' וע'י כ661ונם

 סכר6ס רוב ססיפכיס "חט ס)6 שו"בלב(
 ספונגמס ס6ף כסכר וסו6לפייס.

 ווד6י ככדיקס סנספס"כסרס 06 )ס)ס5ייך
 סיתס ססכ0מ0 6חר 6ירע דסססו) כיוןעפיסס.
 לפכי ססכין כר16י כרק ס)6 ע'י ספמלסי'

 כסווי רק מס)ס ס%ט י'ל ססיטס. לפ3יסנוס
 סו6 סככדיקס 6מר כסרס כסיוי כס'ב 6ף סטייכ 3יפ6 15 ,כסרס 06 ספק ססו6 3סי4סכסנג0
 סל6 וסוחעס חנירו נספ0 סטס5 ס3ני נ"ל וכן . כסרס כסווי לסלס פרז גשל .ו0י'כסרס
 נחיי' סוס סכיתס פכפי פיחטס ססו6 כפסת לפ)ס 5ריך ככדיקס סיימרי וסי6 חכירופיעת
 כספס פנר 6' ו6ס כידיס כ05סיד דס"ל פסוס כעמס עריפס ויר6י סווי )כפי ספק רקססי'

 טריפס טריפסגסווי ו6ס כסלס כעכור פ ים)ם כסרס תמ4' ו6ס תיכף סתסמט ע'כולחבירו
 סט"ס שרף טסכי כסרס. 3ענור לס)ס ס5ריך נגסנר6 כסרס סי6 וככייקס וגינלס 6'וכ6
 לפגי פנצל כפנרס סנ') וכ3דון כסרס כסווי סלוק0 טהד פק3) ססי' כמוכ ספסייו וסו6חיינ.
 כוס) ס.' ל6 5* פוכרס סי' ו6ס לססוט סל6 עייין 0נר*רס כי' סמיטס פקודס 6ףסמיסס.
 6חר כרינן סוחטס ס*' ו6ס לסוסטס כדעחו יננגר דמו'גן כיון נג"פ ססק כפווי רק3עדמ
 ק5ת ויועס כסרס דפי )ו סויק כסו"נ למפרע 6'כ כסרס דפי )ו סי' ננדיקס. כסרססנעסית
 ופקגי6 רטק וס 63פת 6ך וור6י כסרס רמי לס)ס ס5ריך סנ"ל* פגס נטל ספ3ירסכסין

 .משב



ן א' משןה'.שץפה אברתםרברי  סררחףם דיעהנ 
 )סלס 5ריך 61ין %'3 כע'פ לפכירס דומס6ינו
 : סמסק כסווי רק סמיטס 3סכי סנרסכפפ3
 61ס'ם סמוטס סורס ססנין יסו'נ נוק אםלנ(

 קקו0ס 6ס" )ס3ס סש'נ 6"5 סנוסימ%5
 כסע'פ וע*' ס"ס ס'ו טי' מו'ע נס"ם כ*םבסגי
 סס.פס סוי גפנס רכעור כרור ן6ס רכתנסס
 ספפרקת גע5ס סע6 ט' ריס רק )ס)סופ.יב
 ןגסינין 3רייך ו3פ*! ממפק )ס)ס פחויבו6ימ
 מייכ ממפק נטייפת ר6פי' תס'ר כססכלע'6
 -יסי' טמיד סס-3כ6ורס סס*ך -וכע'ס)ס3ס
 נסס ספ ב5ו*פ ככ'י ספ'ס !*6 6כ) )ס)סמייכ

 נננור 6ניס דנעור ר6ררנ, נתסונס דכתנסרסג*6
 כענס ו6סי' ל ס'ק י*מ סי' פ)תי ומ"סו6
 ט,'6 6ומריס כנ לטס" ווננס ו6ינו 6עססו6

 % 3פמוט %יין ע% כעפרקמ ננ3ינע3ססער
 נין נפנס כטר ר3*ן ו6ף )נתסי)ס סיפמססנ'

 3מנוע ינו3 6עו ענ*1 סו6 6וגם נסנסכמפכקת
 כיון סס כמו'מ כרמ64 כע"ס סטחיטספכר

 עסס ול6 סי6כם כפיען מף נעס יכען)כ%ר
 נ6וגם ןנין ס3'ד וצ' כפו"פ סננכו5רספ)6כס
 )יןע סו") ססניסס 16 )ידע ס*) )6טסניכס
 תע65 רכסומט ומס רפוע) פטיך6 סו6ס6ונם
 ןסניסם- 6ף סכת ל1 3ס3ס 5ריך דוור6יעריסס
 סעיתר כסמיטתו דסועיל ניין כע6 3ידפסו'3
 ססעו3ס עסס סו') )כ'כי פעיס סנמ3פכור
 ססמיטס כסכי טויס 6ינס מעייס סנגי 06ו6ף
 .סחיטס וכמע כר6יי ססכירות דטסס כיוןמ*ננ
 כספק מ5ר 3נע)יס סג6ס טונת וס4'סנאס
 יסי' 316י ידפג! רונס כי פעו)מו טכר)טוסט 3ט3" 6'ע פכגיס סו6 "מספק כסר יסי'6ו)י
 6ולם ,כ"ירע פס6"כ ססכר ל1 עניע לכןכסיס.
 יסי' כעו דןו גס ט: 6ף וגינגי ס0כיןנכסנס
 עי."ס, סיוס נהע5ע ס:סר דסשק סיגיס3*ך
 טריפס ונעי6ת גסומט .לכעצס 3ומרו6ין

 )ו ד6סיר פטום . סכרו )ו )יהן מיי3רמט"ס
 וסועי3 נעיפת טסורס עט%ת 6יסור פ5ך3גסור
 ססועי) כצוס ס?כין גגמ65 נ*כ כ'ס ןמעי)6)ו

 סממורס סימר ןכטריפות ג"כ יא) וכ:'3סמעייס
 6נ3 )ו כגירפגו סוי טריסס %ס65חכר6!'

 כשרון אם כספק רק בתייה הכהסה כשווירק
 שבבדיקה אתר כשרה כשווי שתייב י'ל מאםרק
 בהמת שנומל מי שכל י*ל כי כשרה.היא
 צריך כבריקה מרפה והיא ושוחמהחבהו
 הפחתלוחלם

 סבפי_
 עאהיא מפק ךמצר בת.יה שוי*

 כמפסיד והו'ל מרפה. ודאי שווי לכפיכשרה
 שתשחפ  ע*ם לתברו בהסה פכר א' ואםבירים
 כשרה כעבור לו ישלם כשרה תהיה ואםתיכף

 ובנדיקה וניבלה א' ובא מיפה כהטוווואפ1פרפה
 כעבור לשלם צריך. ססבר4 כושרההיא
 הפמירו והוא חייב שם"ת שורף שהריכושרה
 כשרה כשווי הלוקת ביר לספרע לו שישהחוב
 ה'ל_ .א' סלאכה דמתוסד רשלב'ל מנירת)וסצד
 יש הסכירה כי לכך ח*צ וכאן לעולםטבא
 ובהתתלת בהשווי(. תנאי % בחייה הבהמהעל

 לשתופ. שלא עדיין הברירה שהיה אףשתיפה
 פכירה. אחר כעין אז דהו"ל י"ל מ"םולמכרה

 * 5נ"ל םכירה כאתד אינו ומסברא רתוק זהאך
 : ספק כשווי רק לשלםוא"צ

 שחיפה קירם הסכין השו"ב בדק אםלנ(
 . פמם נסצא ואת"שכהאוי

 א"צ
 יסא נ אם ראפי'. לש*לםהשו'ב

 בנדר הוא בעור ולא נפנםרבספרקת
 מלונע להשמר שא'א אומרין כיקאנ1ם

 ב' כל לשהומ דצריך מצדבספרקת
 בין בספרקת הילוק. דיש ואף רכתתלה.הטי'
 שכר אך ליזהר. שא"א אוסיין מ*םבכת

 כלא הו"ל בתנם. יכול דלנחור כיו!השתיפה*
. 

 לשניהם יהו"ל וסה אונם. ע'. הושכירותעשה
 רהועיל כיון בפרפה סשא"כ רפועל פסידאלידע
 ואף השכירות עשה הו"ל לב"נ הטעיםלמכור
 כיון מ"מ השתימה. כשכר אינשוים המעיםאם

 אולי הפפק סצר טו"ה והיה השכירותדעשה
 בנמצא וגם כ"ה ספיל* השכר אךסנ'ע כשריהיח

 סצדאיסור אסירינחור ס"סשהריהמכי!שהיעיל
 הכפק סצד נמ וכ"ה בנבלות. שקורה;ש.ית
 "ל כנ"4 דגועים טצר המעם שם(בדמר".ת

 נ?כ.

 כנסמט ורק 6סור ד)נטור ססמיטס. ע*ירק פ5י סעעס סבטריסות רנ:3כר ר!"6 כ:"))ו
 .סיטנ ודו'ק סטו)ס סוס עסס )6. סנוסכגפ65

 : נזס קנרסיכי
3ר(



 אברהםרננרי א' שטן שחיטההי קרושהםל,מו
 ן השהיפה ע*י רק המהורה היתר רנהפרפותנ"כ

 י'ל לעוף עיף בין הסכין ברק ובלאלר(
 ברשות סהשו'ב תפם אםרסמגי

 אם א'י שהמוה1ק אף הסשק שנולרקירם
 איפנם אהרונה עיר או בט2רקת שםעפרעתי
 השו'ב נם הרי כשרות האחרונה שלפניוכל
 נמנם רראשונה םפרקת או בעור אמטפק

 אתר שרופנם צרה פעסים תקים לארמסתםא
 - : ביניהם הטכיןתיקון

 )הסכין( וברק ותרננול. אוווות נ' שחפ שו"בלה(
 ברק[ ]לא השניה וחהר א'.אהר

 לתלות ורצה פנום. ומצא ברק התרנמלוקורם
 ארבי*ל שקוריו בנרו קצה הם:ין על שנפלבמה

 הרניש שלא ואף שלו הקימ עםמהקפטין
 סצר לתלות רצה ששצא קורם הקרסשננע

 הספק הוריע לא ועי*ו הקרס וים הי'שססתמא
 שצר נוקפו לבו והיה האוהות כלינתשיבו
 שהיפת אתר בקרם סנש הרניש לאשם8מ
 בין הקרס שננע להיות -יכול וכן נ'.אוווא
 יטל - השניה קורם וכ! נפנם( לנ'יגואזשני'

 שאין רמצר הבייקה אחר הקיס שננעלהיורנ
 שויטת אחר בהור בכה הקיפ במנעהרנשה
 אף רבשהיטה ובפרח כולם להכשיר א"אהנ'.
 לשלם מהויב שהשו"ב ונראה אסור. ס*קותנ'

עטר

 ברק- רנ)6 0' פ4ק ח"י ס* סע*ו לדעתלד(
 סטכין וגמ65- )טגףעס ס0יטייבין

 כעפרקם ר6ימגך פספק פ)0)ס פעורפגוס
 6ס תפיסס דפסגי י*5 %פ גפנמסנ0ר"ת6
 ש טטמק עגו)ר כףר5 נר0וח עס0ו'נתפס
 ח0טן נ0משח רספ6 פר5סי 06 כ6'ישס
 כון פ'מ כ0לות - 06רוגס ס)פגי וכ)כמס
 סר06וגס 00יע0 בסעס ר0מ6 מפק )ס0ו"כסנס
 מנשקן לגא, 6ז נלק ע65 כפס ופסענפנס
 ס6סרא פקאי ס" )6 0וכ ופסתפ6ספנס
 עול ססכין פיופנס נלס פעמיס 0קוס1)6
 רפסור ססק 0כיסס כעעכו סו*) סמיקון06ל
 ע*ס %' נש'פ כמכו% מרע% כ6"י.6סמ4

 ס%סס ס' כפי . נמס נר0וח. ת0'טשוטעי)
 פ) פטוח סמחיטס קודס סנט)ש נחפסו דווק,]ו!ס
 גוט) סמויג ע"כ ח%'ס. - ספס ד6י נוטוסוססו"3
 סמו"נ סוס- וווג נונס. ו!ס גונס ד!ס וור5י.חפ5יו

 2 פמניס[ פכג כמג כן גס""3תי. 606"י

 6ווזוח נ' פ0ע 6סר ש%ו'בלה(
 וב1ת ו0יגני

 ו6סר סר6סוגס 6וח6 6פרסטכק
 סס)יי0 6חא 06ר כיק ו0וכ ברק )6ס0ף'
 ס0ו'כ ו0)ס שוס ומ65ו ססרעי) סיעסגףוס
 0קווין ננרו ק5ס כטכין ע) סכפ) נפסספנימס
 ש6 ו6ף 0פ סקרם עס ננסק6סעץ-6לבי")
 )ח)וח רנס ס0כין כחור סקרס 0כנעסרני0

 א ין )רמות ור51ס סס סקרס סיןסעסתמ6

 טקוס מגע סרני0 650 מסמח כיקסו )בו וסי' ס6ווזוח כ) וסתערכו )סכע)יס פמפק סה*ע)6
 )0מ0יח סכ" נין ס%ס סכנע )סיוח יכו5 וק מססק נאש )סכ0יר 61'6 ס6ויזות סמיסות6מל
 ס6' 116ז6 סמיעת 0)06ל טנליקס 5חר תיכף נסס:ין סקרס סגנע יסיומ יכו) וכן נפנס161
 וכסלט 5סכ0"ר 6"6 סנ' 0מיעס 06ר ס0ור ע) ככמ סקלס מנש סרני0 פ)6 כיון ססיע6ו)כן

 סנ' כ) עכול )ס)ס- מחוינ עס0ו'נ כל6ס וסי' ק** 3ס" חכאל -6כעל ספיקופ נ' 6ףוסמיעס
 כ' 8ווז6 -כין נדק 0)6 מס ונס פסיפס. עו6 כקכין קרס ינע ח)6 ע)6.סמר פס כי6וחוס
 פענפ סער ס)י .פס ספ0יעס ליכוף פ"מ וכנ*) ע'ז חפטיר סע*ז טרעת ו6ף פפיעס ס61)נ'

 %3ינ 61.גו כטעס סנ' כעפרקת 6ו)י )עעוז 0יכ31 וי') 6ך פסיעס סו6 ווד6יסקרם_כסור
 סוש כתערכו ועי'1 )סכפ)יס. נ'6ס 0)6 פס 6ך 3זס 6*י כו' נע'ז פ4ס *עין פספק)ל)ס
 סמגיס סר3 כ' 5וווומ 3' ענור ט5"5 !5") סונ ]מ"ט סכ0רס 61116 ע3ור ל0)ס ו5ריך וור6יפ0יעס
- : סל"סוגס[- ו!* *ו רק כטי סן' 5מ ני)ס סי' 6ט וגס ג')ס סל6 מ5ל דס"'31 כ'ון ס3גס *ין ד")"כ ט"ס0סיס

-)6



 קררשיןד4ערנ א' טיטן שהיפהה' אכרווםו4בנר4
 מיכף 4'ס 0פכין כרק 06 סטכמ שו'בלו(

 ס6ססר 6ף 6ס'כ מקו~ן 16% ו6ס"כ-

סנסק)*
 6יטר6 ב6יסמדק 3ריק3 6'6 6ס'כ

 6עי וססו'כ ח'י ב0" ~ס רע 3קפןכמכו6ר
 ונסרט כ6וכם וסוס י*3 סכמט כי לפ)ט6'5
  כסומפ נס )כן מערידיס פ3יי ויס 5יכסבופן

 : לסלפ 4*5 6ולי  בסכיב

 פריעמ פרין ך'נ טס" ופ'5 פנו6ר כוונתולז(
 סס 0י"נ ונספ*מ ים טי6סטי5ומ
 מוסר. ו6יפחי 6כור6יפמי

 ססיפמס יפס 6ומן סשס פנ"ר כוונתולח(
 ססימכי0 3כיופ טמרכנו3 יוכ5)6

 : פסמועסאסמר

 נק5ס פנוס ססי' נסכין ססחס שו"בלפ(
 ספימס. מקום )כטח וסכסס4ד

 3ס3ס ו5ליך עס'סס קהס סס:ין נרק נ63סון
 061 י*ט נס"ק וס*ך 0ק*ח מ*י נכו' סע'וכמ'ס
 ססירק כ3 סחיסס נ6פ5פ וכיסק נפשיסס,ךק
 ס6"6 יו"פ סי' ]6ס סעור כ6ונס ס" וסגיחקיפס

 : סמניס[ סרג כ"כ ססכין_ס"סלסטחיז

 יורם סי' 06 נס וכ6פמ מנו6ר כוונו,1מ(
 *סלס 3פס 5'פ עריססססי6

 : וכג"3 פמו5ס סוס פסס ס3,כיון

 כס"פ )עעיין פכו6רין 51'3 סרג ל' כ3מא(
 פס-ס"3 כסס סט ונס"ך 5"ו ס.'נו'פ

 ס"ק כס2'פ ר5"6 סי' ונתו"פ סםוכמופיס
 3%ומ.מ ד6יטר פס6 סרב ס?כי6 ומס"6

- ס'נ קפ'מ 0י' נסו*מסי'  
 נ' פימן.

 ושלא שמר שלא מה כי אווזות המ כלעבור
 בדק שלא מה. ועכ'* פשיעה. חוא ק4סינע
 כם'ש ע'ו שפטור ואף פשיעה היא לנ' ב'בין

 לפעמים לבדוק יכול לכתחלה שנםבתב'ש
 שלא מח בצירוף מ"ם ע"ש עופות הרבהאחר
 אך פשיעה. הוא בחוד רקרס ברזל פמנעשמר
 נפנמה דנ' בפם4קת שאולי שיפעון צר ישמ*מ
 שלא הוריע שלא בטה אך בזה* בפץ סששוסעין
 1פחויב וראי פשיעה רהוי גראה האווזותיתערבו

 : אווזות ב' עבורלשלם

 אח'ש הסכין ברק אמ שש:ח אומי שו'בלו(
 והשו'ב כו'. מקילקל מצאו ואח'כתיכף.

 כאונס רהו*ל י'ן שכחה כי לשלם א'צאולי
 הולך ולפעמים צינה בזמן רבפרפ בשכראף

 : עליוספיירים וררהלבית.

 רנהנו רם ויצא שמרפ שש81ב נראהלז(
 פפור ושם נקיבות מחשש לאסור.
 את אף -הנוצות לם*ופ כ*נוס דהוימלשלם
 שלא כרי כשמירפן. רם ליצא שרנילותהעבית
 או חלרה חשש יהיה ושלא השחיפהיעכבו
 יוצא אין וכט'* למיעבר הו"י ומה ע'*ז.ושהיי'
 ליחה וסליאות העכות הנוצות בפריפות אףדם

 :וצל"ע

 יכו4 כתרננולים השכיח משטופה נםלח(
 שתופס בעת כי לי1הר.השו*ב

 רנפיסה ומקורם . הקנה להוריר איןהסימנים
 לשלם צריך עי"ז בפקומי. הקנה להעמיריכול

 :כשבשכר

 הוי החשש מקום לכטות ששכח שו'בלפ(
 ואם לשים וצריך הם:'ן. ברקכלא

 כל שחיפת באטצג וניתק בטפייתהירק
 י פפ'ר בחינס היה והנית'ק יפהשח,רק

 תבהטה ש:סצא' אף השח'8'. שקוק( שו'במ(
 רק שכירות לו סגיע אין מ'םטרפה

 שהיא יורע הי' אם אף שיחש שהיה ירועאם
 טצד אס לבשר צריך שהיה מצד אםפ4פה
 שבירות לו אין זה זולת משא'כ פעם.איזה

 1וצל*ע

 הרלת וה" מהשוק. בעלה שיבא ער לביתה קשירו'. שרגליו עוף קיבלה השו"ב אשתסא(
 רהשו*ב נראה וכרופן. לחיץ בכנפוו מררה שתיה או הע'ף ואכל חזיר ובא פתוח-
 ועמקא בקלואה עכירם לשלם תייב ובעל נו'נ רירן רנש. רחף צ'ו 6" בחו*פ וכט*שפפור

טףח



 יא . אמועהם רבדי י יא שיטה י לרושיםרעת
 וכ'כ הבעל לכ"ע פשור ושפושעה. בפקדוןמ4ם

 לאשה כש8*ן הפלונת' נבי רצ*א מי'במםףע
 לו שפשלפין ש"ש דש:'ב ואף ע"ש.לשלם
 הנח הוא שאסר קירם מום עוף כלעבור
 כעסקא זה ואין כלל. שםירה ליי חל לאלפני
 השוק. תקנת ישייך ע"ט. באורו*ת צ*ויסס'י
 םלשחיט נםיכין שיהיו אופן בשים טצוי איןכ*
 בפקדון לקכלו השו"ב ירצה שלא ע"יעוף
דלא. לש"ק זה שהוה ובפרמ לשםיו פנאי לובאין

 אם ואף כנחונ עיף םלשחומ בלא'ה סגי
 בשכד להשו'ב מובה ויש מלשוחמה םניעההיה
 פפבעות שיעור 3כפי העוף. עבור לושניתן
 בםק'א( כמ"ש ש'פ הוא ש"ש להיות שכרושיעור נקי דכמף ש"פ אינו ניל שנותן אףרעגשיו.
 בחיר העיף הניחה ולא שפשעה בםהם"ם

 ול*ד להש:"ב. עסק היה לא בזה סתום.שדלת
 פו"ם ררך כי ב"ו*ת, ע"ש .בו שפשעהלעסקא

 בזה: םשא"כ תקה"ש. ושייך שאנידעיסקא.
 אם בזה חזיר. ואכלו םידו השו"ב שזרקוועוף
 יכול ולא בםעמר. שם העוף. הםביא השיחהיה

 משא"ב פמיר. דשו'ב -פשיטא סהחזיר.להציל
 שהוא חייב שם. השליח שעין שו"בכשירע
 במקיס להניהו הו"ל דלא אונס. זה ואיןכש"ש
 בתורת לידו שבא וכיון לבא. חזירשיוכל
 לגעלים שיחזירו ער םשםירתו נפקע אינושםירה

 כפשיעה. רהוי כה"נ חייב ש'ח ואף לשלוחואו
 להא ול"ד לכ"ע. פפור השליח בפני זרק אםאך

 דעלםא דמוגיא כיון הקמן ביד וצלוחי'דאיסר
 השליח ע"י העיף למחזירבהח~מ

 הקמן._
 אין

 כלל. אהשו*בבזה.פתחו1פה

 ב'סימן

 לתיאבין( )בםומר חומר כתב י"ב ס*ק כתב"שא(
 םםה וח"ש : שו"ב לנבי שיעורבחצי

 מכיון אחר איסור שזה אף עליו בשבועהשאסור
 רה' פ*נ מ"ל ע' םה"ת שאסורורקי"ל
 בין תילוק אין שי"ב יינבישבועחן
 וכבתכ"ש נרירא איסזר )לבי, מלקותה'וב
 א' רגיל שהיה ע'י ערות( 'לפימיל ול"רהנשל
 דשבועה( לבח"שלהקל

' 

 כרםב"ם סי"3 השם"ח כדפסק בעצםו םהיטן)ולא. סכין לו בודק אחר
 בריקת צריך נ"כ עברות םשאר באידברניל
 לכתחיה נכון שו'ב ב' שיש במקים-סכין(

 וכן : עע"נ חברו שיהיה או חברושישחום
 : בפנים הריאה לבריקת.

 תנאי איזה יעבי באם שחי8תו וכשאסרב(

 נ סימן-
 פומף נני י"כ ס'ק ב' כו' סתע'ס לפמ"שא(

 נ6ונ) פנס )תי6נק ככי)ית6ונ)
 )6 רפס'ת פ)קיח מיוכ כו ר6ין פיפורמ5י
 6ף ססמיטס פ3 כ"מן 6יגו נג"פ )ערותכססל

 מסוד ס') סעור מ5י 6כילת פ'י סנסכסנועס.
 גחף לסק) רני) 6' טו'3 פסי' ע'י )ז650'ר.
 טלפכע )כבון כסכוע: ע'9 ט5סר כנגספיעור
 פחוח יי'ס וסמס סמטכי. פפקס )סמות'סל6
 טכין כדיקח על כ6נגן פ6עו ריכר מרכיעעע(סמות
 ו)6 6ס4 "יסור פזס 6ף )תי6בון כמומרכפו
 6סור סיעוי ד%י כיזן פ-פ )6"ר מסורפייך
 וסרני) ע"1 . לעכור רני) סי' וסו6נופשת
 נכ*)ם )6כו5 )6 6ף עכיהוח פ?)כ6'
 כריקק ע) יימן ד6יכו ו"ל סרמנ"סדעת
 : 0"נ סטמיח וכ*פ 0שו כט"ע געכ61רסנין

 חג6י 6יח יפכור נ6ס פמיטתי פיסר סי_ב(
 6נגר 06 ספסכר פסקס יפא0 06כנ'ן

 כמ~יר 06ור י0*' פטם*טמו %ע סיסינפעס
 ס6ימור סיסו5 וס לטון נגועי5 6ינו כככי)ס16
 מיסור )סון סתס 6מר 6ם 6ך %מרימע5

 ינר 6יסר ר,"6 6ף )ססמיס סיכו) נמםנויגסו רמסת* 541 6מרט ספיטתו יס" יעכורסנ6ס
 6ומ מנירו פל מנירו כטרות וסוס ס5וס6ינו

 5ר )סט"ב יס כ)י כפנם קוגס ד6יפן3סטפקיס
 דכסשס סנס פטימטו בטפת נסכע"מקגין

 סתכ,י פ) פכייתי פפטס מקוסיס6ימור
 ס5 נעו)ס דסבע"מ כיון 6לי סטח.טסופעסס

 - :ס6יטור
.. 

 כח1יר לשון ע"ע( ש*מר )בשגה אמר אם תנאי וכוות6 משכר םשקה ישתה אםכגק
 ,'ם.* ל*'ן ס-זש אך זולתו על אימור מץפים לש'ן אינו ננלהחו

 שיכיל בפ; ששם,מ* י'י
להתמיס



 ירקףמףזמן 5ן ממן "יטהה אברהםיבר
 מנננו סופכש ע5 סקסס .5ק ס,ק הש"ךג(

 וע'כ יסר36 פני ניונ לססויסנרץ
 רספ6 כסג*סיונצרו ו6עפיכ בנככיסספומ*קי'

 רכסר ך' ס"ק - מג*ס ופ" לטמוט )6מרכסן
 3ססצם )6מר וממ6.כמן פמיר 0פטופם'ס.ספ6

 6ס*' סכז3 פם*ם פו סמועפוף סנהי פזיס  ד%0 אי6טן פופר ים"אפ"
 ס6ני6 נא"

 נ6ו5 סייט סר)י 3כ*ן מיפר נכ5 גנעופחט5 סטסוי פס6ירנ6 מנס*י כפס י*כ פמיףמסמ*מ
 סכסשי מורס ענירומ 3ס6ר כטומר 4כ3נני)ום
 סרן _6רס %ס ניד ס6ין סעכע:- י*3 פ*פלסנשל
 י"3 סיחעיס. ססו'כ ביר רק 3ססיטססי6וי
 ספ6- כות כ)) ספק זס ו6ק כעם 3ט3ססם*ם
 ס3וגי . ס60ופ 5מכו 3קכום . ו6כצר ססירססטו

 : פמטמופסס

 ממצנס כת*נס כ4 פסטע ס6ווס ישו'בד(
 )וציס ס6פר ש 6ק5יז()ס6כע

 מ"מ כפשס כן סעסס 6ף )ספקיעקסכת*נסטרימר"
  עליפ ל 3*3 3פפרפ סכ3יס ע6:ול63סרו

 וספע)יפיס ר66פע*ר סור6מו עפ*יכסריס=ו63
 נתעפ כמ -356ס פסט סמ'נ 6סר סנתיגסנ6ת
 וי"נ 6ך לעדות ספסו)יס ה5 טפפייש פסס6ף

 6יסור6 )6יכפי מספפ )6 סכח-נסזפפ)טהש
 פסמע ד65 דטיוי מכ*ד )"ז ס" נמו*מופכו%
 ספם4פיס )נן נסש3יסי)ערופ 6יכס 6ימור136כסי
 ססו"ב )גכי כי בזס ססיכ ע3 3סשרכסריס
 6יסור6 65יכסי מעפע ר)6 נרבר 6ףמפיר

 : ממי ססינ הכסר )נניעכ"

 כפו מכסנ ע3 סטנר ע)יו סשעידו שו'בה(
 ך"ן טכס" רס וי65 כ5:סורוט

 עי*4 כסלותו פסזקת כנר8 6ינו 3סמפילועוכנק
 כ*ר ערין 6פר )6 ו6ס 6מת)6ן נ6ומרגמרט
 ססעל י*3 סיי*ס כריקת עורנ4י עדייןפס"

 ד6יסור6 סתיכס ע*פ עסט 63 פשזספ8יל
 0ס:פי3 סו'3 38 סמפ*ד רער 6' מם*י)ע5 ורעיפ" סמר'מ )לעמ %6' סזס. ססו"כסמיסת
 לפפק רק כפי' דס:סי סזע )6 דספרה"ח אסננ מג6ן מ'ר (ס פומע פשעס 6כפ0ין5ווי6

0- 

 צר גפך שייך שלי שלו השהומ ש"ין ואףלהתפיס
 אומן כמ'ד פ.מקים )ריש ע'י_מעילתו בשבה~קנין
 הנהזן טע,ז רכ"א מ.' וע14 כלי. בשבחקינה
 התנאי על ע:יתי סע?ה ששתימ- 1"ף כו'(פבלא
 בעולם רהבעיה כיון אולי "שאפהוסעשה

 1 אימורהל

 לתיאבון. )רטסא ל מ"ק התב*ש ש:' אףנ(
 כשר שהופ עיף שבירו עברותרשאר
 למוסהה נתן ושסא שפיר שהמוסם"ם-שמא
 ישישל גנני ורוב גרייו בנגנבו כמו(לשחומ.
 מצה לננבה רמומר אף שהנמין כשמצאןמותר
 אדם שום ניר שאין שעתה י'ל מ"ט הנולמ"ם
 השו"ב ביר רק כשיה לשתימה היאויטכין

 שה:"מ-כפל- י"ל ברורה. אוסרנא והואהירועים
 סוסהה פ' כשגומר כ"א ססנו לקטת ואמורעתה
 הבה*י בשס התג"ש של שההוסרא ואףשהפ.
 רקבמוסר כ' לא לתיאבון בטוסר עכש4לההמיר
 במוטר נס להחס.ר יש הנ*ל מצר סשםלנבלות
 : שהמ סוסהה פלתי שיאסר ער מצוהבשום

 או הנהונא. נתינה בלי ששהמ שהורדך שז"בר(
 הנתינה לתפקנע מרפה למניםשאס"

 ה:לים ולאסור לאמרו מ"ם כס"פ שעשהאף
 י"ל והסעלימים כשיים ערים ב' צגל -רעלם

 חמיר אימורא משסע לא נרר ואולי-שפמולין
 : וצלע"ע ערים לנבי משא*כ שו*ב הכשרלנכי

 הומרא סנהג על שענר עליו שהעירו שו"בה(
 ננרע אין וכוותיה נוצה סירופכמו

 ואם אמתלא באומר בפרמ עי"ז כשרותוהזקת
 הריאה בל~קת עריין שהיה כשר ער.ין אסרלא

 חוזיכה עאע עשה לא שהער למני א' אסרלפניו
 ערים ב' עליו באסרו גם וראי- וכ"הראיסורא
 היה ש:רעתו אמתלא אטר ול* בהייהינס

 משמע לא רלאינשי ובסה רקיל. י"ללהטייף
 לו נעשה ושנה שעכר מצר . ולח בה:יאיפר
 ש-ואה סצר רק התכשש( בבך )שסתמירכהיתי

צבים



 הכ - א5רהם רביי . י פק_ "יא % מרושיםרעת
 - איסור שהוא שמע אם ואף בכך ישיםרבים
 או שמותר סובר מקך5ין שרבים שראהכיון
 מאיסור כהיתר ה%הונעשה עוקר שמנהנסובר
 ומותר יבר לשום מוסר יין לו אין בכךע%ו
 לאינשי שפשמע ובסה מתם בשר ממנולקנות
 סצר ביותר עתה להתמיר יש בה:יאיסורא
 שח-מה שבר נותן שאינו בטה מרובה ריותשיש
 2 כשר מבשר מרובה והנתינה*

ו(
- 

 שאין בשבת מהשוחפ ראיה איי4מר שמעתי
 וליתא למשרע אתרע  כשרותחוקת

 סוםו. סננון אתו בפרהסיא כשאינו ב41בתשהרי
 : כו' סכין לתיאבון-בויק מוסרונם

 צ'ל לאחרים . בשר שמוכר ע:מ"ש אוליו(
 ב' יצ"ל חבי'ת בכלל )ובשרבחו"כ.

 ועסי' חו"כ על הוהירו בחמם"נ ונםחותסות
 כראוי. חוצכ עליו היה שלא מי עי"זקי"ח(
 רעתמ ע'י בשר " יבמכירתו לם2רע -עליוההטש

 1 בכשרות שאינונתברר

ן
 נ'סימ,

 ששהמ ל'ב וובהים חולין ריש ממשאחי"לא(
 זריקה ע'י אמרו ולא ארוך.בסכין

 מיושנ והי' יפרח. בהיי עופא שחפכיאיתא
 בעורה.. לפנים יפשוך שטא לחשוש התוס'ק'

 וריקה. ע"י י"ל יקליל כעופא שרק מקאןסשמע
 : בבהמהולא

 .סימן4

 0פ*פס  לסטשכ 5פחל* ייל  סנויקס 6מרסר
 ר5מ ו63 בכריקס 6ס'כ לסיריף נרפתוס4'
 נס )כן לשס. שפינ ט סססיטס ק3י3)נפת
 ספניד כיון כ6פן נ"כ סריס נ' ע)ץ סעידו%ם

 6פתל6 אנהר 6% כסידס ונס  טובס.6פח)6
 0ג61 כיון -נכ6ן דק.3 י*3 )ססריף ס"פנדעסו

 )6יסי -)סו פספע 6% פפנכנ6 טפר6רק
 כססס וסכס 0טכל -פ5ד 1)6 כסכי נ*כ6יסיר6

 רק י"נ. וכ%רף נכך סתנ'ס ספממיר כסינ41)ו
 ספע 06 ו6ף -כקך. ר:יס.  רביס סרויסמ5ר
 סצר פקליפ סיכיס סרו,ס 5ופר-כיוןפסו6

 וכעסס סס3כס עיקר .סמנסנ טנר 6ו0פאר.
 )סוס פופר דק )ו .6ין -ם'כ גס.חרגליכטר
 : כא,ס 3סי4 פפט )קטת. וטתלדכר

 סטני6 טכס כחכ -פ%ת_ כ' סי' ספ*מ עייןו(
 )פפרם )6סיר יס נפ~יד מת*ייריפס

 וספעתי  ולסכסירס. )"נפילס סכ)יס ונססכ0ר
 פססוס9 סם5ט  רנרי סימך 61י' 6פר6'

 9'י לפפהפ 6יחרפ  ס~סת-כסרות  סייןנסנת
 0נם 3ס3) נמאר פסרסש %ת  ר%יןס%ו

 מפ ו6קכ כ5. מופר בסנכון 6עונפרסם"י כ%עו נסנס ססרי 31*ח6 סי* כסרםרסיטחו
 6*כו וס נ5יגפ6 נ'כ פככר סנח מי)) 6ו3ית6פר
 ושייעסו פופר 6יכו 5כע6 סנת מ'5) ו6סססס

 6נ3 כ0רס- טצסתו )סו6נון פופר ונסמוחרס
 פ0ס 3פפרע נס 06 סכ'3 תב*ס כידוןבסכמ
 - : סבסר ונססכיס ל6סצצ סרי כסרס בס~קמ-  9ריפס 3סו5י6כן

 - ' : פשט  ס9"י י"ר כס"פ ופי' פסוט  כוובהלו(

5יקן-ג'

 סכ* פכי6 מוסס סו6 כ'5ד _כפוקדסין 3עמ6 ל'כ דף וזיטס  מו)ין ריס סו'ל  ס5פרוא(-ממה
 נסרי פו5 סמט ע'ב )' דף כפ)ין כך6ית6 זריקס ע'י ו6-63מרו וסומט6רוכס

 יפ"'ם לעורס )סכיס  . .סיפ6  יפסוך ספ% למסיס  סס  סתום! קוסים טס6 .  סיי . לי  ינןסדפרס..
 טפ6 )6וקסר מני .3י ופ"כ ננספס ו63 זרקס ע*י סספיטס כנדס דק3י) כטף ויק פןספוגמ

 נג)יקס פ"י  רק יסכין-  גסיטס סייך- 63 שף ב) נקרנן דכ6 נסכין. דיקס עיי_.נמוקדסץ
.

 - : כ5'סורן -
-נוגון



 קדושיםרעת ד ימז י"יטהי אברהםרברי
 ד'מימן

 נ' סס*י לעי) ככלף )ינקודוס ינס נראהא(
 ג6סר יסו כ3 פפסם עייסנס

 יבעס. מפסס בס פסס פל6 6ף 3פ'1בפומע
 פוק5ם נ6סרס דל6 נעומ בפריטח מפספ*פ.6ין
 סכפפ0 פעילס סוס פ*י 5סריוט)פ*ו
  דנקויות רשס3ונס6 סו6 כסמיטס רק 5עי;כס

 נסוסי ופיין ;סנ סטירי פססכמף
 ננ6 מס'

 35"ט. וכפם פ'נ קכט דףנחל6

 רבריו  ופ4סלפרפס ופסוט פנו6ר כוונתוב(
 6יכס פו'ס ר6יתי כי 056טקךוסיס

 טס. ססריס.-

מימן
. 
 ו'

 פנימס כו סיס כסכע יסמוט ס)6 האא(
 דיווק6 . בטמקיס מפפט ל-6תףפ5ד

 נכי פסרס"5 יכ'כ ירוד. נו יס ספטסס4ד.
 מד. כפסו6 דווק6 ססקפיד6 פום ס5מןפוקן.

 פנס- נבי י' ספיף - בספ*מ וכ"כ ס6מרוגיס .וכ*כ
 מ*וד ססו8 פקוס 6ין פ6ס לסכין קח6סנין
 כתכ 63 פפס ו6ף 5סק) ים 3כטסור6וי

 סמסם דפס סתס פ6וי נספס'דססיתר-רק
 וסו') ססחיעס סם ספניפ פ6ססר קרובעסר
 ס~כס נדשכד 6פי' דנזרען ק5יר רפפכרא*
 ספנימוס נסקוס דפומט מסוס סב6ס6עו
 . כפס ו' ס'ק סתנשסכפ"פ

 פיי"ס. סמרדכי
 ספחיעס פקוס סניפס ל6 פבוון6י פקוספס6*ל
 פכין כסגטן פסווד ס6יכו סכ5 8סיע6לסס

 )וכפי מ5מ מיור כו .ם 06 6ף נו:סוהעיס
 סכיניס( 6מורי 5ד ע"י נזסקויווסיןכנוררין
 סמיטס טכין כסננון כ"כ ממויך כס6יניפכ'(
 5ריך ו6ין מדור בנרר זס 6ין פנס כספים

 : כ% עלפ6 )כולי נכו0 גז6מוריונדיקט

כ(

 ד'סימן

 דהו כל מעשה שנם להנהאכ שנם נראהא(
 נאסר לע"ז שגשחפ מהסיטן דהווכל

 דלא כיון נוצות. במריפת עי"1 חשש איןעי"ז.
 שום עזי הדיוט( על )לאסור מוקצהש(יה
 עם )דנה"כ הפלונתא היא בשחיטה ורקפ;ולה
 1 צל"ע וכעת ע"ב קכ'מ ב'ב נתום' וע'הט'ז(

 שלא קפידא ופוסקים בש"ע נתפרש של8 אףב(
 או וערב שתי בו שיש מקוס ננד לשחומ-

 ליזהר שנכון נראה מ"מ הנעבד, מע"זאיזהדסות
 _בארצעז לפ?רח בעומד קשידא צד יש ואםבזה.

 בזה* ום'ע קפידא שיש כ",ם הפר"ח.שהזכיר
 ונומא וכלים בהרים בזה ש.ש מ"ע ע~עריוכמו

 כפרווש השי"ב שחפ והיום נ1ה ונ"שובהנה.
 שעמדו והתנצל אחר. לצד לפנות מקום לווהי'
 נם אחר. לצד סלפנות ננדו והחשיכו ננרורבים
 בו שעמד מקום בין הרחוב ומסם.ק רחוקהי'
 שלמה כמחיצה הוא והרהוב הע'1, מקוםלבין
 עסיית ,יעכ'פ הפריץ. על מרובה. שעומדכין

 נידודי ועוד מחיצות נ' טוקף במקום הי'השו"ב
 שנראה אף קפידא אין ובכה"נ ד'.במחיצה
 א'סור אין בעששית צואה שכמו במק"אוכמ.ש
 יזהר שמע:שיו להשו"ב ר1הרתי ומומ בזה.כ'ה

 לחז'ל שטצינו כיון האפשר. בכל אחר לצרלפנות
 ; כ1ה מעיןקפידות

 ו'מימן

 פנימה. 15 שיש בסכין 'שחום שלא האא(
 הפומקים בלשונות מבואר אהר.מצד
 וב"כ חדוד. בו .שיש במקום רק בזהשהחשש
 שהקפידא מזה שלמד עוקץ אודותמהרש"ל
 התב"ש וכ'כ האחרונים* וכ"כ חדכשהוא
 שכיון לסכין כ~,א בין פנום . הנראהאודות
 ההיתר ~' לא ששם ואף היתר יש חדודשאינו
 שאפשר קרוב יותר החשש שם בש;הידרק

 קציר דטניל 5האי והו"ל שח'טה שםשסניע
 סשא'כ לעיל. שם הוזב'ש כטאש טש.שחמיר
 לשם השחיטה מקום הניע לא שבוראימקרם
 ששוחפים סה כסננון סחודד שאינו שכלפשיטא
 שנוררין )וכמו קצת חדוד בו יש אם אףבכזה,

 וכדומה( סכינים אחורי צד ע'ימהקולמכין
 ופחיפה סכין ככגנון כ,כ טחודד כשאינועכ"ז
 חדור בנדר זה אין מנום בסכין השוחפיםלנבי
 עוקץ בלי לסעלה עטל שיהיה כתב ה' ס"שלפים ובזבחי כלל. לכ'ע בכזה מאחוריו בדיקהוא"צ

*



ע אברהםיברי יי מיק ש8%"% קי"לםרשת
 הגה ע*ש הענול מהצי 3ריקה הפצריד רחבאו-

 בשחישהע ולא בפוסקים כ"כ ולא בוה נהציגבו1
 צודיח )8ב' ועעגול דוםכין ואוש שמקום נוונרערק

 הראף חדור כעין הדור שסתחייבוכניל(פסקום
 שבאורך ההוד לצר ולהלאה סהשם כנ"ל.לשוחיפה
 שאינו הרוד כל משא*כ בדיקה. צריךהסכק
 ליביי'ה ן:ס.

 צייי םג א'
 ועשו* ככגרה שהח מצר לההוך הואעשוי

 פנם. על פקפיד*ן שאין נוים נבי בולשהום
 כיון -לשתשה .ההא . .צר נם סיחדיםווהם

 אשת4. ושייך נ"כ. הדור יששבוויניו
 י וכותר.היפב השש איןזה וץ~

 לטקום שחיפה נשעת הקתא להעביר איןב(
 כוצאינו אג יקרע. אולי כישהימה

 העצשו בהלהכ ורק יעביר. ושמא לא-הששעמעביר
 בו. שוח8 שאינו בםקום חף פנם בו יהיהשלא
 פנם. כ1ן לקחא סכין בין יהי' שלאוח*וי
 הלהב סכפי שם הברזל ששוק.ג הה0רוןרהיינו
 בסוף_ שם יהין שלא פעדפא ועוקץ הקתאוכפי

 . : .בראשו ככוהס::ן

 ישהום שלא סה על א*ע למ0וך אין לכתהלהנ(
 סה בכך שעיל אין הפנוםבםקום

 בכך רניר אם חף באצבעו!זיו א:תזשםשהשו'ב
 כפלית ע*י רק בכך להקל נת8רש לא כרם.תטיר
 בת2"ש שכ' זהירות אורות ונם ולצורךקבוע
 למפה אם 4ף הסכין.. קצה בל .עונמטהיות
 נגר להקל אין תכור בא?בעותיו אחיזהסקום
 הרנש נאין הששות אורות ובן הנ'ל.זהירות

 כעדן. שנהפרש וכסו ששג פשונה בראיה.רק
 שם שועפס סה סועיל אין זה אאקרלהרר

 קבוע כפלית פח1 יחבר או .יתקן רקבאצ1עותיו
 : לצורך סתם סשלית או קתאבסננון

 ולשהוש בפנש לאהוז -התיר בהקרסה בזש"לד(
 ב8וכקים כן ראיתי ולא ע*שבי1ם

 בפנם אחיזה שצ'ל דש'נ בשם הבאוהב,ה
 י*ל )'ם פלונהא אפושי וטצד בריעבד ליוברי
 סהני רלא ככו בפגס אהיזה רלאמ סורודכ'ע
 ורק ברי נם סצו-ך אחיצה אל שהרילהש'נ
 כאהיוה ודאי עהוא בסנל והרי כותר.בריעבד
 שיסל כף נפצא ולא לכתרלה *םוו בפנםבידו

 4 לא לכתהלה סתם בש'ס בחפפווש.

 הצפורן שאין בנו~ום רשח.8הדע,שין בריעץע אחר בשעוה לככות נהע אני.ה(
מנ'ע' ..

 ס1עס 3פקוס סיטס בטעמ סקמ6 5ספנירב.6ין
 לפפ6 מססו מעכיר)6 כס%ט 6ך *פיקרעכי
 46 סנס 15 *(י' ט63 מססו נס3סב ורסיענור
 נין יסי' ש6 ור15י נ1 פומט ס6ינו3פקוס
 פסיקע ססכרון רסיעו פגס כפץ למכיןסקת6
 ספיט6 ושקן ויקת6. ט)סכ פכפי סס.סנרן)
 לעיל נר6פו כפר ססכין כמוף סס יסי'סל6

 : 6'ב6ומ

 סספו'כ מס ע3 - לסמ0לס 6*ע 3מפיך איןג(
 רק ספמס פקומ פ) נ55כפווחיוי5צןוו

 ננר ונס סדסק. עספת קטע פ:)יחע'י
 %ף ר~סכין ק5וות נסמ טקן יסי' ס63סשסיות

 )סקל 6ין נ56נעומיו סמיר 6וסז סו6 לפעמ06
 ע"י רק נסכין פנימס סרנפ 6ין 06 ונסנוס.
 פס!כסל6"

 פמט~
 ס5ריך.כעמ 0'י ס" לקמן

 סס כת!פם מס פופיל 6יגו נ*נ ג 6מר)ר(ור
 קנוע מט)ית כס יסני 16 ימקח רקנ56נפותיו
 סחס מטליס 16 3קפן .נא כמט* -קואש-נמנגון

 : נוסקנספמ

 פתיר נסקומס סלפיס (נסי בם'ד(
 נן פסננ8 ו)" ניו'ט ולפפוטנפס ל6מו~

 6מיאם פ5*ל סס'נ ככס _ סנ"* וסכ*סכטסקיס
 כן פפס ל6 ס3:נת6 51סונר כדיפנר 5י ונוינפנס
 נכנס 6מיא ומפ מוויס יכ*פ י*3לכן

 ס5ויך גסר* לסכ'נ פס1 י63 כמולכמסלס
 ור"י' עותר נדיפבר ורק 3י נרי נססי6פר
 נידו כ5מיא ס61 מ55 6' ס~1 נקכיןטסרי
 61ס1ר נס'ס ומסורט 5מר פ5ך ספ0טנטנס

 ספפורם פס כנז )גק3 מ3ילס לכןלגסמי)ס
 :כפ'ם

 כסכין נדיקת 6מר כנמוס לנפ9 כוכנ אניה(
 לסם פניפ כ5יס!רן חין סקוסס*ס

 כל 6'ע )ספוך עון 6יגו עכ'ז 6ך נקת6פזי
 נני כמו פנוס סכע6 נמק1ס 3כ0פי3סנפוס
 ס5יכו ג:ס כל כי בםפס14 סל6 ס6כצרמט3'ס
 נוס כפסלית רינו טשס סקס6 נ18קנופ
 )סנוס פ!מ4ק ס6יגו גפקוס רק לכממי3ס.ו6סור
 פל ונן)סמוס 3נתמ')ס. 5ף 6פט3ית )סמיךיפ

 ס פקוא



 :ג4ףגרק4ץ4 רעף4 ו סימן עהיפה י - אברהםרברי
 יופ 3מפוך ים כג*) מניפ ס5יפורן נ6יןמקוס
 )סו*ג 6נגרתי ופ'פ נסגוס. פוחוק ס6'גיכיון
 גפין טקח6 5% ס5ו ססג'ן בחמתימ טה"רככ
 כסוסין סיכרוך בסגוס סוסןק )6 ופ"מנ3יסס
 5183ס סמוסין סס יסיכס5 טסכין תהח'ת6מ
 יס5ס ספמוס ונספמ נגבקופן ):,קןוס65
 וכיון 6מרש גמועין כסת~מ כ3 5מר1.כיוך
 פפקומן 3נתקס וס65 מסס 5יס5ן ס3י ע"פככרכן
 וכוקיי*5 קח6 כפין גידוגיס ס8 נס קת6כעין
 : 8"ם ונפירוגין ר' רף בסוכס וגיע)יכפסר

 סקי'נ פ6ו*ם ססני6 ומ2 )גנו6ר כוונתוו(
 : מק*ס 51'5ע'ס

 0פס5*פ קסר 06 דיור6י פסוע. כוונתוז(
 5סס"וו 6ין עימ6. ג3 קטר5ססכין

מ'ע

 לסמוך נכון אין עכ"ז אך הקתא* ע"י לשםסניע
 'פגום שהוא במכים ל-כתחלה שעוה ל,א'ע

 ומו קבוע שאינו מה -וכל מפלית נביוכדען'ל
 מח5ית . ונם בזה כטפ4ית נירון עצמה.הקת4
 5נעפם ל.פיש שלא- ו*ם פרכן אס וכדוטה'וויפין
 הס נם הקתא כעין םמש ממשטן לנתק'ושלא
 ובעירובי! ובימלו בעפר וכדק'"ל כקתאנייונק
 את נחוטין שיכרוך דפה להשו"ב אמרתיום"פ
 כעין שם שהיה הקתא אצל הסכיןתחתית
 שס ושיבפל בפנום הירחק .לא ום"םבל*פה
 כל בסו- מנפקופן לנתקן ושלא לעולסהחוטק
 המשחזת יניע שלא השחזה  בעת ונם :הקתא
 כל אחר יכרוך רק 'נתקם לא מ4ם הקתאאצל

 הפשחזת שאין במקום אהריט בחופיןהשחזה
 ובשעת בפנום סוחזק אינו ומ*ם לשםסניע

 וא.נו בלים4ק בלי שם ששוה וביון ימלםהשחזה
 לכתחלה את א0טוית לטטוך יש בפנוםכצתזק
 שאין כיון כנ'ל הצפרן בד'קת שפצד בששהוכן

 : שרי פנוםסוחזק

 כנהונ אח*ש בי"פ בשיו על הט?ין יחכך שלא דפה השו"ב הזהיח.י(
 שע*י בחוש נראה כי כ"ר השחזה כדי נו שאין ער כ"כ ברפיון בי*פ יחכך רק]בדול[

 כפי וזה עפ"ז החדידית חילחם נעשה ולפעטים ביותר חד הסכין לפעסים נעשה בבשרההבזד
 שזהנעש, כי;ן סלאכה טשום ]אסור[ נ*כ הוא ההרייות ונראה.שנם.הילוש שעושה. החיכוךסננ.ן
 ואף בפפיש. מבה או סנא מתקן סשוס בזה ויש ולכאן. לכאן דחוד מהברזל כ'ש הט'י'ע"י

 בעגו4( הי)שו'ן )דהי:נו לסכינים העשוי טהטחזת. אבן על ידוקא קי"ל תקי"נ במי'1ע:בא"ח[
 רחוקות לעתים לרף כנ"ל אבן על נשחז שאינו שחיממ בסכין או* ס*ם נטויה. חשחי"יש
 ועל אדוך אבן על השחותו ור2.סיד הפשומה( השחזה סגנון זה ואין הירוע של.יף אכןינל

 נבם" בטק"א כם4ש נרול מפנם כקו סזה ליזהר ש'ש שארפ *1 ליינליך שקורין סה טצרהבשי.
 הואן ;'1 והתקין האחרונים. שכ"כה"..ן

 צידור ע"י הוא הליינליך ותקון ' בבשר חכוך ע*י
 בדיכמע שאיכור שכ' בב*י הצ"ת ברסי' שהובא ררמב'ם ך4פ ואולי ההוד. של סהברזלסשהו
 אבן עי שלא השחיה דרי ולכאורה יוטחיזנו, שמא מהשש הוא לחכם להיאותו ב-"טכ?'ן
 ליסלט שחיפה בסמיני כלל מצוי אינו ענול דאבן והשחזה בייפ תורה א,כור א'נוד:נול
 בסכיני הרניל שהחריר יסנור ]אלא[ אחרים( טעמים שם המפרשים של ה"פ )..(ול.מ"ני:
 שוחט.ן א.ן בהחלפ שכבר כית ובפרט סכינים. בשאי ענול אבן ימי הוא בהשך;.ת'הןשהיטה
 תקון הוא שחיפה סבין לנבי ליינל התקין הרי שארפ או ליינל חשש שהיה טכה איכל-ןיאין
 טלאכהדאורייתא רהוי פה כילועשהלהט לחתוך פה להם היה שלא ככינימ בשארי כ?ינ?ו-
 ובפכנ תק."נ בסי! ההיתר יגם וצי"ע' כלל בו שוהטים היו לא ע.'1 קנעכ"פ כיון בזה יכיקיכ.'ע
 סמתפקין 1.ש ייאי 'פנס שג-נו בטה כן י'ש א.לי ש ע א.'נ ס:ש'רי וה'ל כ2ד ה:"-נ"
 להתמיר הונהג שכבר ואף כלל. ככש'רים -ה א-ן כ וא צפוין ה:יית :שי;י- זה ן :אי.ם-
 ר"י רסתרי הוסרי ב' הו- לכאורה ]כ' וצ"ע 2יכ סכשיר-ם א-:'ו ביח"ה -או' ד '2ה :י.):';

 הלח14חית להעניי כד. אס ונם כ"?[, טל4כה היקי)ו אין טמ'לא בל3"ה ראיי רה.האמירנ
 נבשי :ם אי בטפלית לחכך באולי ייכל בכח קצת להבך צריך דרורה :;:ה ך .ך שיא י:ן

 פסיק יה-ה שלא באיפן 'עכ"פ וכ:"(. ע'"ז ההירור חילוש או השח'ה השש '12: 'ך'ח '2.אךאי[;
 לשחיפה שחיטה בין אך חשש. אין הלהלוחית 7'הס.ר רק טכיין שא.:ו יכ'ין ב'וי.י"2א
 '-2ך-א

 כי-
 לשחיטה שהיטה ב.ן כ. לנר. הסכ.ן נריקת צורך הכרח.יוע לברי .:גב רק

 יברוק ק'ל נלא'ה והרי תצ"ח רסי' ב' אות 4"א ה8ט'נ שמ הבי4ו וי"מ ככ"ש ודאיבייקין
 1 כח בלי יננב ועכ"ם שם במבואר נרול לצורך אולת"ח

 מהיורה עי'ז להציל בי"ט הכשפלית להסיר אין הפנ.סה על טטלית ,הניח ב'"י[ כץ;ש.רט.ן
ום-הא-



 יר אברהםושוברי ף מיי. . שיפהת קריששרעיצ
 לעשות אין %ך ל*'8 דא*צ כיתהלירה שע* הפנמ לתקן אח'כ יתרהופרחא
 הלודה *י חהיא ופכין ברוק אחיוז סכיןבעיר א*ן אם רק י"פ דאחר לצורך פל8ולשום
 ישרך אם בפח כ*כ בו לשחופ בו יושארלא

 הכ"שלית להסיד י5ול אוליעי"1 עוד בי"8לשהו15
 ולא תיכף להכורו ע'מ הפכ*ן על הניחואאם:
 בנר מפלית סנית אז וכן סביב תחב רקקשר

 ? להסירו אצ יכול בי"8 לושצריך

 שהניחו כמו מצאו אח"ש אם מהורק כשאינוח(
 לחשווש אין הפנפ 8קום בלמכסה

 הוקת ננד רוב על שמומכין וכמו כנכ"ה.שייך כי פהמנם קצת ניתק שוופה בשעתשםא
 קרוב ע*י הכרעה או כנכ'ה ששעיל י'ל כןןאיסור
 .עריף הקרוב ס'סיל עריף. רוב וקרוב דרובאף

 מרוב עריף כנכ*ה אך כעת. וצל*עםחזקה
 בהנ'ל ודאי סועיל ועיז סי"ה. קכ'פ סיגכדלקטו

 שנעזק יותר ונומה הירוק-כ*ר היה שלא לאאם
 כמושהזקה כנכ"ה ד4ש י"ל שבכך והנההנה

 הטקום אין כן תזקה אינו להשתנותהעשויה
 ס*ש וסע.ן םקומו. לשנות דעביר בפהטכריע
 הסדין עשו 5בלילה ס."ד( קי'ץ סי')יקסן

 5חתהפך עשויה כו'( ובסליחה .להתהפך
 הלם אין שנודרות מה ומ1ןטפל"ם
 שחקשה קודם ש*יסה זוכת אינו וגםחזקה.

 מנוסה הפנם. כל מצא שאת'ש כל הפנםגי
 סצא ואם 6מקוטו שניתק נומה שאין כלקיל.

 שחיפת קירם בנ שכיסה מים םקצתשניתק
 האס מ5*קום יותר כיסה כי פבם א'ז שםוס4מ
 שניתק להוש יש הרבה בסהודק נם ע.'ואו4
 והכאה הולבה ע*י קצת והזר הפנם טמקוםגם
 כמףה י*ל שהימה קורם כיסה היכן עד א"'ואם
 אחז רק םפלית בלא וכן : 0משםן ניתקולא

 ששם הקתא שאצל ח0כין סוףכאצבעות,ו
 בהלהב לאחוז שלא סדחס" )אולי פנםחשש
 כשפוע השתיפה לפעמים כי בהקתא רקכלל

 שסצח ש וצח באוליחיה
 ך

 אה"ש
 שבו 8קום כל וסנעו כיסושהאצבעית

 הנ'ל כבספלית כנכ'ה נכך שייך פנםהשש
 רניל ואינו אצבע שניתק 8רניש שאינוכל

 שרניל סה על להקל לסמוך אי, אךתיכ-י. ואחריה סופה ער שהיפה פתחלת אצנעלנתק
 כו'. רמיא דלא מילתא 5י כ*כ אצ כיסהלא אלי כי הלהב פסוף שיעורירוע באצכעולכסות
 ומצא ה*נפ כל באצבעו שכימה שאומר םהוכן
 סתשש ש:זכר צ"ל אה*ש עתה החצבעשם

הפנ0

 16י קאפ6 ס) קפר %י ו6ס 16סן נ0וס3יפ
 ס(ס גנין מ,ס ססו6 לסכץ טי1 5וייך 6ינו06
 לסם'רו 6שך יותי יסועט סל* 16 6מר,0כין
 5ר,ך ו6ס י'ע פורך ס)6 פילע% רס*)ססוס
 מוסר סכיך לסננד 16 לססכץ גי*ע )ומור

 : ק.יפ6 סל קסר 6ינו 06 ספט5יח)5שור

 מ5*ו 06 'סס פר(ירק 4נו מישהפמליתח(
 כל מכיכאז ססכיחו כפו6פ*ס

 בחיטס נסעז ס62 למסוס 6ץ מסנספקו0
 ונ6ן גי65 כ15 6מוען כי פספס ספס5ימנ.תק
 סרי זכומ ס6'כו 6יסור פוקס נזס פיס 6ף0"

 דרוכ6 ג)ורע 6יכער. מזקח ננד סרוכ ע5ס'8כין
 ונכ:'ס נ'( 6וח 6' סי' )ע*ל פויף לוכ,וסוקס

 ק;'ע מי' ניו"ר וכמנו6ר מרונ דעויףנך54.
 חו גז'0( ום'ק ך'1 ס'ק סס )פסץ י"06פיף
 ררונ ו6ף קורנ6. נמר רלחליק רנרי*5כפו י סטמוך ממקופו 8מטלית סכסרסק ר)"ס"ל

  עריפ6 דקורכ6 4ל פ'פ פריף. רונוקרוכ
 יכנוכ'ס ווד6* פכזפ כוס. כפח 51'פפמ,קס.
 כסנ"ל מסס 6ין ול~ס פסזקס. ול*ס מרוכפריף
 יוזר ו:וטס כ'י סירוק 6ס" ס" %* ל066

 6ין כן סוקס 6יגו לססחטח ספשי'פטזקס. יפו גכוכ'ס סייך דל6 די*ל "שנס. סכסשקזק
 :ע'ן פקומו לסגות רפגיר 3מס מכריפסמקוס
 ססדין טסו' סנלי)ם גן9ר ט*ן נכו'מ,ס

 עסו" מ'( ס'ק % סי' )נס"ך וכפ4מס%סספך
 לסס 6'ן סנורריח פס ו:1ן פפל*מלסאזספך
-סזקס  קירס סכיסס זוכר 6עו 06 ונס 
 סמנס כ) מ5., סל6ח"ס כל ססנס כ3סמיטז
 סגיתק ייעז סדפת ס*ן נ"ס לסק3 יפפטסס
 מקוס עקנמ ע)יחק 6פ'ס פ65 ו6ס -פפקיפו
 כי סנס 6ין סס ומ"נז סחיעס נ~דססרסס
 נס עי*1 )מוס 'ס 6ו)' ססנס פפקוס יוחרלטס

 יחור רפנס מעקוס 3( 0:יתק סיעכגפרחדק
 יויע 6י:י ו,ס - וסג,ס סי)כס פ'י6מ'כ
 פנפ65 :.ין י"ל :סיטס ק.דס כיפם סיכןפד

 ול6 כ:)'ס כסנ( פק.ס פטסס ל6סקסש:סיו
- 5פקופוייתק  6מז לק פטפס נל, וק 

 סס ס:*' סקת6 55,0 סס:ין מ"ףכ6נכעוופיו
ססס



 כץ4יק4יב1ך4ערנ ו' 8" שיפהה' אבירםרבנר4
 גןפ כעצ סס56כטוס 6טשס מפ65 כ) פמ0סס
 כפו 3גיכשס נ'כ 3וס סייך פנס 'ם םסנו

 568נע סכיתק פרנש 6יט כ6ס )עעכפסימ
 פת51ת %נע לכסק רנ*3 ו6יט סס-ססכסעת
 סיני5 פט פ5 5סק) 6ין 6ך סוסס. ופרטחיסז
 כי %כנ. פאוף *יוע מ"ציר כ56געולכסית
 רפי6. רל6 מ5ת6 גי כ*כ 6ז 1סס 6,3לי
 נ56נש סמפס 6 סגרי מוו6י %פר 6םו*י'
 פתס6יס.ויוק6 מ5*סס-ס%נע ונט רימנ:גל

 ססנץ ע5 %נש סז" 3פיי מסנס פחסםס*דע
 ירפ 65 ססיעס 3פעז 6ט 6נ5 סמ.סשנסעת
 ססי' ר6ס ס6ן*ס וור6י ס6ופר 6ףפספנס
 סססיעז ככ5 ונס סםסס. מקוס כ3 כ56כסופכומם
 פספנס כידע רק כ% 26ירמ1 פ5 )ספ,ךו6ין רסנה* ר65 פלת6 טס פ*פ פכוט0 0י'ר%
 5% י'טני 5עגץ ימי' ]כ"י ססיעט.נסעת
 ד' ו6וח נ' 6ופ לטיי ז'! 8רנ כ' כ3י3כחמי:ט
 סיני! עא פי גסוף פעט נפכין 5ס"וט לסתוןו6ין

 ? נ%6טיו סס %5וזנ65*ס

 ח'מימן

 סטי0עיס סס" סנס" ס3*מ* מ:א4 כוונתוא(
 5כ5 סננק5 פסריז סתיעית5ומיי'

 כפס מס6'ג 6'. רגר שכי סל6 ססו'נסבסק ספני ע*כ פמסג רפו!עיט כע'פ ל6ומלססו'נ
 סמתמס %סרומס נסמ-עת )למור 5רזסססי'3

 ג"כ 5מקפיר 6ין 6' רנר וכר 6ינו 06 6ףסס
 : 6ן זס פ5 %.' 3סמנירו כ6יןונפרט

 5י~זר ס5ריך נ' ס~יף ס' ס" ס,"ם עי'ב(
 ססו0טץ נר% נמכין עיף )ססוטס)6

 כיכרו. מסגי ררסס לעסוון סקרוכ נספוחני
 כיכד 06 ס:ס-עיר וכי6ס סעי6). כזכמוכ',ן
 נ5* ססא נע*ח 50 כטימניס סיתיך נורסססו6
 כיון נר6ס וטד 5נד. נסנעס רק וסנ6הט%ס
 כסכין רק קסיר6 6י! נדו) םכין 5ס'ןרנקעו
 וררגו 6ויך נור5ין י'ר כו סיס )נכים0פיוהר
 )יקין סמ.ימר סכין פ%'כ וימ: עכ )ס*וםנ'כ

 8ניש5 סס 0זמ1גיס פנסי 0יב.%ת כס.ונש4ע
 ים סוגץפ טכוי ס3רן! ץקר 1פ5רפ~סך.

קמיפ

 השתקשה נכל ש,יה בטקומ אצבעיהפנם,בעור
 מנש שאין סכר שהיפה בשצת אםכמעק*נ
 עוח"ו ראה ש*ה'ש ורא4 ש*ום4 אףלסעלה
 ש8ר אם וחף החשש 8קיפ כל באצבעי8כיסה
 טים סטפה שה-' ראה השהיפה בכלשנם

 אס*רתי זל לממיך וושין 3ו'. רפיא רלאמילתא

כל-

 בטק81 אצבע. בעיר -' טהשנס כש:1:ר רק
 8קיש כל שהי' וראה השח*8ה בשעת בושתיזז
 כשניתק השרב תשלופי )ולענין מכיסםההאהצ

 [ א'( ס" סקש ע*להט8לטן

 בימיןריר". "שחופ ששיפר מ שצאל כזבח8(
 מוה מכר שיהיה פרמש 8*ניוכעת

 וכנראה פיזק זביון אין באארוניט ונםבפומקרם
 שתר קצת ו.צורך בעלסא ליייזית רקשכ*ב
 בימק ולחיפר בשםח,. לשהיפ ארםלכל

 בירו. כובר שחי! בעצמו שיורע כלרעומא.
 לכ*ע נזן קפ.רא שאין יריו בכ' שולפוכ*ש.

 אורומ ס,רם כתיב' לנכי במקאא כתנתיו:בר
 : שלו רנילית סננון ואורות שבזההרעות

 לפ(ול ויס4ע כשס היבא תפלק ו(נכיי(
 בבאה.'פ. ל"ב רפ'י א2ה ע' הפה ע"יה:כתנ

 בא חס ב6.סק*ם סזה הוזכר לא ע~תיפה.ונכי
 אף ונראה ולשחוש ש.ניו בק סכין לאחוזאחד
 למנוע נכין מ*ם נזה. איסור שום נתפרששל4
 זה שחין שחף באילי* ריסה הששטצר
 "פכין בתופס אף שחמור בהטה -לצו,רדומה
 כאן. התניש וכם"ש הטבר. להיניש תכוףק:רו
 בין )תנתין - הסכק בו שסיל-ך ארס ראשכי

 בי. יכביר - שלא ודאי ה4נשה בו יששיניו(
 לחשיש יש להקיר נתפרש שלא ניוןעכ"ז

 ל*ע.?וצ

 ח'סיטן

 שאין נרחה . הסבין לשהך הסי'"רע של* ע'י שו*ב שהעבירו הבה, בשס מ"שא(
 רסהר"ו בשח*פית ךקבהחסרוןידיעהפגרשואת
 פשח*כ בע'פ לזכור האצשב נפש. לכל שיהשזה
 לאני שקיבעים אף כאהיי14. שאחר בהא1*במ*ש
 וידטור האח4ונ*ם ר:רי ספיו יטיש- שיאהשי'ב
 בע86 נגר אינו חם עכ'ז תריד. בהם ליפודועל
 ואין כ"כ. עליו להקפיר איו ה"חרונים פר'דבי

 - ?יתיח חו8רח הש בלא"ה כי עי'ו 44 יום אףלהעביר
 סצר -לעקש טניעה נפה של גרול סכין אורותב(

 וכ*ה סתם התב*ש שכ' חכברה*השש
 החטש כיבר אם שתשרעור ייל שיאל.בזגה

 נורם-



 פו . אביהטרביי י ם" שחיפ"ה' קיושיםרעת
 ש.ש ל:סות "שייחר בסכץ רק קן*ר* א*ןנרול מכין לשי! דנקשי כיון ז בהנעה רקוהבאה. הילכה ב4 ההש בע'ח של בטי' חתעינורם
 ורחב. עב לה'ות נ"כ ודרכו אורך נודלין י"רבי

 יוקי םצד כ'ב ורח:*ם עביס ואינט קצרים.הם ז ,דקו ש טהיתך שפביז( בםכזים יכשץחרבילות כשי ובפ*מ ידקיק הטעחד טכיןטט4ח'ב
 הזירנס.ל:תחלק- התב'8 והר* ואינריקאיתות בזה כששיח? ל:"ץ קשירא שיס אקהברזל.
 חיותי כם:ין שנם ומשסעלמרך

 חורך שיהי' 3הט 6לא שם וכ' התיר.לבהמת הטייחד נרוי
 פעם שצשל שם וטששע בוה( נ*' ברמובטררש :' זה שא.רך )חף נ*רי*ן תב דעישטזטבק
 כא*יכיין טז(ה שיש ומפי(א דע.ווז. נטאייך ש'היה יא.* ופה.ה שק ארוך4 א*נו ם*וצלעשב
 טסט. ררק*ת והיא רחב קצת ה[כץ אםקשייא אץ וא.מ4ק בח-וזות וטם.,ק ו:קייוב.רג*_שיו דדקוז כעין א*וכי[ בם:יניס עיפיתלש"יפ נוה:ין שחיו ש-את ל2ני ה:יר רשה4זשי'ב
 ככד שא.ני שבם כזת שתנבילונראה

 צואר לקיית שישוי ה( )צט.' בשהסם(ויש שן*י ל:'ג כזהקש'דח אץ דגושות דאשפכובד י.'ת-
 חששכיבד. לטעלתו*ין.העקש

 שתנכול ד["ל להחט.ר. יש שבא*ווות שםד[,ל יה*שב'" ואצ'י
 על ש-אש. הכביוז פצרהוא

 שבנר דאיוז ייק ריסה. נירס כבדיתי איןגדול היותי ת*ננוי
 שבלהנ שס:ין זה נניל תשוא*: בוהינה*ש

 ש( וצואר ראשי פ:יבר .ות* כבדוז ב*אין

 פ(וגתא דופוש* ובפרפ קפ*יא. חשש בזהאין (חוטיא( פ(וג ביא חף1 דאטיו הוא כבהטהורק - בם.ני' נס )*יל היו.זי עוף כובף ל2*עביל אילי. )ולרידי' עוף. ש? מראז יותיבהט. כיבד שוין בחוש רואין כשאנו 8שפנרול. היותי ט*ן נפ במבעי קליל דעו4 פצרמיתף יץ י ג ל:ם(יטם גםאך
 שן וכ4ל4ם.

 היא דרסת שי נביל שציקי כית ובשרםלכ*ע. היא כן בכוה* סוזי היש:'*
 דיך כן טש*"כ הול.'ה שום בלי רקכשעעא
 חזוךפ(פויה בד-ך השח'טה תחטה של"א'א שתיי דריסת, _ד"רא שו[ אין הבאת שהולכה
 רק יוולן *שח.ש לא ד8'כלם8ז.

 ץגן:'נמ'"ן"ל%עג"י;ק קיי בטכט או כנ'ל בהפק כיבף ג:י נרריםבזת עעי חו'"
 פש'ט שהמנהנ הנהיג דע.(ותהכט:י!

 קשניננ עופויב כע*ך ככיות לעיך א*ננונם לג.ף רקק ששי כ'ש א' סכץ _*ש*ת
 נפני22

 סוור פש כ:פשמ יסרי י6עו*ס. ת 6ויןנ01 כססופי 3כשפ ק1ו6 סיס 6ץ פכיס 61*גסקגי*ס
 3םכץ סנס ון0פפ 55ורך. יכתטי5ש6פ.'
 0ס וכתנ סמירי 3נ0פית סץיא* גרו03יות*
 רמופוש סמכץ 46ץך סשי' כטנו סא מסע5
 6לוך. 6*מ פלוש עשס פכ'5 וצספע ניר3.ןי*ר
 למושח. ס?ץ נט 6*יך פיס*' מ?ר6ף0ס*'
 לסש וסס4שג נ6*יכות. מע3ס סים נף6ט גכ*פו
 לפכסט רלעפ כמץ 6רע*ס כפכזרססוית 5סמופ 3שלפ מסנין 0?' סר6ס 5סרסניר.

 6ץ ו6עייק. נ6וונות פכ'ס ופפי63כקירונ.
 ססי* 5כ*8 קפיל6 כזס 6ין לעיסית ר6ספ:יג* יותי .כנר סטכין סמין ס:5 נןז סזננלולר6ס - ררשס פי רסנ ק5ן סם:ין 6סקזיל6
 יפעט .סמכק 5סיות ס*ס6. נס4פפט*ם
 רק 'ט3ו ממס ו6ץ במיף 5פפ3?ווני6ר
 למש3 ו' ם*' כעיר סיכ6 5סרסנ'6 ו56*3נכ"02
 58ל פ6 ססנט5 לסן3 3סשפיר *סרסמויית
 6ק נר% מרות- .ת-כני3 פ5 סרשוססירות

 כו *ם ית4 0ככי 6ווש רק דרטן נייסככרופי
 6*! 0כס:ין ס3סכ 06 ספס י6.ן וור6ימםס.
 ת8ננע 30 51ו61י ר6ס מכוכי מל י ערוסכו

 6ה"וי
 סס 5יארר נס ו,ס*' נדו5 סות*

 5יוסיס' דכ?3 כן וקי*'5 סיפכ'6. עירתו3ק
 סעתר פץ נס נסנע. ק54 דעוף %יפיתר
 כסשני ץשפ3רו5.

. 
 טכר ם6*ן- נמוס רו6ין

 קפ*ר6 ספפ נוס 6ץ מיף 50 4ר6ע יות8ס0:ז
 ר6סי0יונפ*ע

 ס3סיענ'6 וכמו 3"פ ס5ונת"
 פעיקר כיון ונפ*פ 3כ*ע. טו6 כן 013פיתר
 וטכ*?. ס51כס כ65 ססז*6 רק .6ימדרפש

 ספש שם 6ץ וכ6ז 6י סעכס דרך כ3מסש,כ.
 סספיעז תשי' 30י 6'6 סז*י לריכי:ררר6
 *סמופ 65 ל6'כ 5פעס ע5זמ5ס מיזזכ*רך
 כוכל נכי נילים כ*ש עשי מו'5 רק5עו3ס.
 עס ססן. 6ין פישינ טכר סוץ ן רו6ס6ן חרת גרומז. ק5* נסין 6י ככ*3 כטפזי6ס

 ו*ט גם 5פיף לקן כ% 3ץ"ציר 6ץ5כתזעס
 :זיין 05 סכצ רקיט ס'ףזר ת ומיש 3ע,ססננל
 צופומ ס5:י פן'פ סז?:זנ -כזי פ'ז 'צו-פ*ו
 י סי-יקש :י יעיף רקט רו3 כ'ס י4. פכת-פ

 מן-

 ו4עו-



 מררשיםד4ערן. ח' מיטן שחיפהה' אביהםרבנרי
 פיף 30 לטיון כנלוס כערך כנרופ ררך6יפ

 עוף כטו6" ונס קטכיס ועוסות )יוכסמכסונ.
 ככס יפ כן 6קפ מ60 סחי דכסס י"))מע)ס
 ו5)עפ"ס כסנ*) וכ'ם מומר ומ'ננ 6*פלסכניר
 )סמרכנו)יט ומכ"פ וז') זס דינור נטוף זף) סרנ]סופ
 כ"ס ופמ')6 תרגנו)יס. 5ווו ר6ם ככו3ד ססיעורוד6'
 )ס3ין זכימי )5 ע"כ ר6ט כ3דות גפיפור 6ווווס)נני
 טיסור ט)תרננו5יס מ"ס כי ס)פ. סקדוטיםד3ריו
 טפומר עמס ~ס !)מוד 'ט סרגנו) ר5ט ככונרטסכין
 חרגגו) ל6ס דנכונד 6)מ6 )עפ)ס. סטוף 5וו6י)סיח
 *וחוח. )נני דכ"ס טסייס מס 35) דרסס. מפם6ין

 יוכ) נ3ססס וכי כן. )ומר סרנ)יס מ6ין ידפמיל*
 ו)דפפ 6תססס נסמס. כר6ם ססכין כו3ד)0יות

 ע"' דו:ס עטט יס )מע): 1116 דנך5מ קג").סבטנ"*
 נסכין 1116 -נס לסחוע ד6סור ווד6י כ03פסכונדו
 מזס ו0 דייד ז5') סרנ )סנלמ 6וח כר6ם.דכונדו
 : נזס[ סקדוטס דפחו )סוף יודתי 1)6 )זס. 6'וגנ)

סימן
 מ'.

 כיוסס לסק) כת3 3סקדמס פ)מיס בזבחיא(
 סמוך פן רמוק 06 ססכי:.ןסע)

 וכתכ'ס רוכו סמיעח 6מר , כ' )טיןן כוגפס6*כו
 כסיקפ ונס ליעכל "פי' כנו)ט ססמירמקזד

 ו6ו)י סכס'י וכזכ ככך ממ)ק ו6י:ולכחסי)ס
 נככס ס6יכו ער פסחור כ"כ רסוק מרוסס06
 זס סס.מכיס י?יו 6ט נס סכהמניס כיןכ))
 )?יום ס,פסר נדו5 סיוהי וככפ"מענ'(

 כפיפוט ו6ו)י )סקל, יק מס'6 כסכיןכסנסחע'"
 לק )סק) ים סוומט רסייכו סכ' בסי'נחר6

 סמק רק וודמי 6יס,רו 6ין כתר6ע?פ,עוט
 ממם ספיך 6יגו מס רווח טפרווס נ"כוי")

)סמוי
 רקיי') ו6ף ס"ם; יסוי כטו'ז כמכו6ר

 כריע3ר סו"ל 6י)י ת): )גח %ם פוסין6ין
 )חקן ננק3 פמיןכיון

 עוף ראש רכברות הנבול עיך ולפיבסכיןהנהוג.
 הרי ועכ'8 בעולם. רקים ריותר עיפות לנביכנ"ל

 תרננולי' ראש ככובר הערעיר ודאילתרננולים
 של כברות בשיעיר אווזות "נבי כ"הומסי"א
 בכח יש כן א"ע נושא שחי וכשםאייזיח.

 2 וצלעעשה מותר. וט'ט א"עלהכביד

 פ'מיסן

 להקל כ' בהקרמה שלפ.ם ב?בחיא(
 בשהיא הסכינים שעלברועפם

 שחיפת אהר כ"א לסימן נינע שא.נובטקום
 בשוקע ינס בבילמ לנסרי החט"י ובתב"שרוב

 בתרא בטי'עום שנם סביא שיש יכייןלכתחלה.
 בב'ה. ,כ'ה סקם. התב'ש נקט 7(זה ס"ריב ע"י להקל שא.! נראת ע*1 רחיייי'. דרראיש

 שהשיעור קי3 המי' ב.ן נכנם שאינושבסה מההי יח.ק בילפ"ן נרשיסית הוא הנבולוא.לי
 ההוח בסכין בהנשהטים הא(שרי נובה ל(יהו"ל
 ביותר גרלווג וכפי ענ"ז. יה המי' יהיואן

 ק.ל. ההוא סהניבה ולסעלח להיותשחפש-
 יש -ושפ רהייני הב' דסי' בתיא מיעימואולי
 אימורו אין שהמועיפ כיון בכך. קולא צרבז
 פמוך שאיע רווח כל שמרווח וי'ל ספק* רקור"י
 לכתחלה טותר אין שבס"ם ואף : להחירמטש
 עי~ה אין אם ריעבר מען, ה'ל בכךאולי

 : מהצר לתק!בנקל

 הצררים אצל שחימה במבין חלורה כגיןב(
 לעצפי חששתי אצבע כרבעבהוד

 : מ' ס" עתב"ש שנייעלי אחר כעתבזה

  נוהגין .שו"ב שקצת נ"י מסו"ח שמעתינ(
  קריצליך  שקירין בטה יחסקעכעץי

 אח"ש יהנעשה אמזר שח.טה קירםשהנעשה
 השחזה עאי כן בו יעשה שלא שירועכיון

 ואסרתי נ"' סו'ח ע.ז והקפיד טיתר הואבהאבן
 ודאי ועצם נפנפה בעיר שמא משאהז"לשסצר
 שחיפה שבבל כנ,ל לחלק שאין מביאיפונם
 לו ו"חתו2 הסמרקת בעצם סלינע ליוהרא"א
חיל ס(מולי כעין עצם מלמו(י כעין נ"כ בו ו'שקצק

 כעס כו: 3ע25' מפסתי מ5כע כרבע סחיד מ5לד. רפזק ססיעס כס:ין מ),ןס כפין הי'48
 ס)פלעו. נ6ות וכנ")כסתכ'ס

 קורס סן:עןס קרע)יך סקולין כסל"שופ )ס)ק ע?ס*ו כו:נץ סו'ג סק5ינ כ.' פ2י'מ שטעתיג(
ססיע:



 טו אברהםד4בנרי ט' סי' שחשה ה' . קרושיםרעת
 ממנז וניטל אבן בכובר שישהול
 ואף כנ*ל לחלק ,2אין פשיפ ולזההחול
 קריצל שק'דין בטה להקל באילי לצררשיש
 לחלוחית חו מציאנק רטיון ע'י כן שנעשהניון

 חילוק עכ"ז לחוד הסמוך המכין 1ד עלהנופל
 בין שמחלקין ושטעתי פקום. לו *יןהנ'ל

 שנוהגין סהחרור הנעשה ובין סהאבןהנעשה
 הק2יר ע"ז ונם היר בשר . ע'נ לעשותעכשיו
 ע"י ואילי בכך להלק נורע מאין ואסר נ"יסויח
 ואמר שסהאבן כעין להיעשות יוכר בירהחכוך
 כשאינו ביר שהחכוך כן פהנזהנין שהיאהשו"ב
 רושם שיעשה א"א החור על סבוב וע"רבכח
 אין מ'מ כ"כ ומבואר מסו.ם זה שאין ואףבזה
 דומה א'נו כי הנ"ל חז"ל טלשון תשיבהע'ז

 נם ואולי וראי לפנום ש4פשר בע.רהחרניך
 אין לבר עליו הח?וך מש8'כ עוף או ארםעיר
 שינוי שנראה כל ועב"ז בזה. לאיסורראיה
 ש.ש אף לחוד הססוכין ב-צרריפ אובהחיר
 ולתקן להחמיד נכין ס"ם בצרדים להקלריעית
 שלא ח' פעי' בכר"ו כם'ש דאפשר מהכל

 והיינו וכדופה אגרויך שארם או מנם ביןלחלק
 קריצל נם ואולי לייניל קורין שאנו סהכעין
 אין לפניו שינוי רואה שאינו מי אךבכלל.
 שאין עכש'ו וראיתי כלל. פת"2 שוםעליו

 אצל שאיני וכל בודאי בליטה דששבקייצליך
 אותן שבורקין יטנים יהצדריס טטשהתיר
 קריצל כעין ראיתי ובעת חשש איןכנהונ
 מהצר לסטה והיה האבן ע'י שהואשניכר

 שם תחלה נ'ל היה שבורקין ונצרשבורקין
 על הש,"ב חיכך ואה"ב קצת לובן כעיןניכ

 שבורקין. בהצר רושם עור רגיתי ולאבשרו
 ושהפתי מאוסה שמ א.; שבוראי אטר,השז"ב

 השס'נ ו"פם"ש כ"ל טה.שט סא.טה נשהט'לא
 בפנם השש א.ן לבר' הקנה גנשהט יהסש.'

 "ך בי-. עור חשש שום לי נשאר לאבצדדי;
 והיה רוי2ם בו שאין י2."ב : אוטר היה לאאמ
 הושש.; אנו כי ,החמיר חיכך הייהי שינ-יכעין
 תפס ב"א ובפרט בושט גם קצת ניקבשמא
 נרחה שהיה אף לנמיי הצר לברוהקנה

 סזה מזכרע אינו עכ-ז סן היהשהושט
 '; ( ע:בירקי; קכג.ם צדרים אוליה נםכלל

להקל

 ס)6 סיוופ כיון 6ס'ס וסלעטס *סור,סחיטח
 פוחר סו6 גס,כן ספמזס פ'י נן 13יעסס
 *4ך ר6ן' סביחי ו6:י נ"י מויח פ"1וסקפיר
 ונכ5 סוגס ווד4* מ5ס פמס"מז"3 ססו"כר:רי
 סמפיקח נע5ס פ)ינע ליזהר 6'6סמיטס
 לסגוס יוכל סם'ר ע"י ונס ק5ח נוו:חחיך
 פ:וט ולוס :פננוס כפור ספ6 כס"סכמני6י
 )מק) ל5רד יס כ16)י ו6ף נכיל, לח)קס"ין
 מ5ר כן סנפסס סי') :.ון קרי5ל -סקוריןכנומ
 מילוק עכ"ז סכין פ'נ סגופל )מלימיח "ו6כק
 ס:עסס נין ספס)קין .ו:פעחי ננקו: )ו 6'ןהג'ל
 לעכונן סכוסגין מססירור ס:עסס וניןפס6כן
 ג'1. פו'מ סקפיך פ'ז ונס סיר. כסרע'נ

 חכוךככסר ו6וליע'י כ:ך לחלק מרעו6פרפ6ין
 סו6 סנס 6מר פס6כןיסכו"ב כמו )עסוח יוכלכ*ו

 ככח כס6י4 ניר סכחכ.ך פסעס כןפסנוינין
 חכהצ לסיוח כוס )קרי5יל( ווס* סיפסס6"6
 ע'1 6ין מ'פ מנו6ר דגר זס ס6ין ו6ףפנימס
 כעור ספי מ"ס כי סנ'), הז'ל מלשןסטונס
 ט6ססר סכמפס כעור סמיתוך ע"י סיי:יכסגפס
 פוף. 6ו 6דס עיר נס 4161 ווד6י)פנוס
 )6יסור ר16' 6ין )כך ננסר סחיכוך ע'ימ:6"נ
 כס3רדיס 6ו כסמור סיגו* סנר6ס כל ועכ"1פוס

 כ5רדיס לסק) דעוח סיס 6ף לסורכספוכיס
 כפ"ס ד*פ:ר פס כ5 ו)חכן לכממיר ככוןמ*מ
 סירט 15 סגס כין למלק ס)" מ*י סי'ככר'ו
 קורין ס6:ו מס כעין וסייכו ו:לומס רויךהו

 ס6ינו מ* 6ך נגלל קרי5יל נס ו6י)יליינ.).
 כט* סס פמחון סוס כ)יו 6'ן לפניו סי:וירו6ס
 כ)יעס חפס נקרי5ליך ס6ין פנסיויר6.חי
 ס16ממס כרומס ססכין כ5ד נט לחוסנוול6י.

 כ5דדיס 56ל 6ו פפס יחיד 54) ס,':וול)
 ר6יתי וכטח מ:ס חין 6יחס סג,רקןקן:יס
 לפסה יסי' ס6נן פ*י סחו6 סגיסר קרי5י)כפין
 ממילס :"ל סי' :כ:רקין 531ר סכורקיןמ5ד
 פ) ססו'נ מיכך ו6מ'כ ק3ת לונן כפיןנ'כ
 ס5ד ע) רוסס טס עוך ר4חי 631בכרו

 סס פ6ין כו.ד6י 6מר ססו*כ ונסס13רק*ן
 פסויסט פ6ופס 3סמט ול6 וסמטחימ"ומס
 סקכס כנס5ע ~ס ססיי ספרמ'נ ויסמ'ס:(ל,

3כדו



 ס ףערן 8' פימן ש"י% ה אבר"ם*
 גש4ר )6 כ5רין פ) נפנס ססס 6ין)נרו
 6ומר 40 65 6ס 6ך נא של מסס סיס)י

 סיכו* כשין כ4)- וס*' רוספ נם6ר 0)6סס1'כ
 רק וכסמט כסגר סס4 6ף )ססמיר. שכךסףת*
 כווסט נס ק5ת ניקכ ספ6 מוססין 6גו כיי4ק1ס
 כי6ס ססי'. 6ף )כרו סקנס מעס נ)6וכסרס
 פוגלמ 6יכו פכ'! )בפרי ס5ו מן סי'ססוובס
 ק4טור ס56) קסכיכ( כ5רריס 6ו)י נס כ%*ג01
 ו5)8*פ. לנרו סקנס ב0פס 02 נסס )סק)6ין

 פיר יתנ6רו ט)לו וריניס פסיס, כווגהוד(
 : חק כסימןל1'0

 יאםימן
 פסם נמא )אפיי ד6ין %08 כוונתוח(

 ס*ר ךע כון נסם"ח כפ'0ננכעס,
 ססס שס נאן 6% כר סור3ק ס0רכוםוו1ד0
 כר16* כסנזסו 06 סמימכיס נויקם16דומ
 נס מ0ס 6.ן רננסמ0 ך'0 נסי' מט1%נ)0"ס
 סיכף סכניקך ונפוט טן 63מר גגוקו6ס.

 ססס 5ר פוד ן 6 י.ר6ף כטסין וסי'כסימכיס
 :כ)ל

 רממ6ר 6ף נ'מ 6ני4ס לו %.יפ עה"בב(
 ס%) ז6ס ע'! ספיף ס,ס מי'כע"ד

 ס6סריס 8*י מ%נסו כוסס )6פרטסנר
 קנ)ס יע) 631 )סגעע יט) מי סש*כ 3%רס.

 לנכי 6( )0טופ פ4ו מוט) 6ין 4כ*!כנטונ.
 89י0ר 51ף פמ"נ 5') י180*נ כשןסעיר

 טסס 5ל יס פשמ 6נלו נימו עעןלס*וס.
 גט )יקל 6ין לכן )פפפיס כסנין .נחיוספי*1

 ? ע*ע וצל לבדו בקנה נם בהםלהקל

 .אח*ש בהסכי! היד ב5שך חביך ואודתזד(
 במקש ' כ' לההליקו בדיקתוקודם

 טה כח שום בלי שטתכך לי העידשהש:'ב
 ע*ז וחין . בעלמא לחלות.ת כסקנת רקשאינו
 השח'ב בהיקז על לס8וך נוהנ ו4ני השששום

 ? כלל חו בודקו וזניניאח"ש

 4אסיטן-

 הנר כבה בלילה בהמה של שתיפה באפצעא(
 היה %א נבהל שלא יירע השו'באם

 בבהמה כשיעור שה%ה מחשש .ועכשפ ע"ו.שהייה
 ולנבי תשש עוד איו ביווצר נמיד בבירירב18ה
 נם לתחסיר הנהונ מצד משהו שהיוהחשש

 נם משהובשהייה
 בבהטה.

 סועיי
 כל אומדנא

 קודם רולק נר הובא וו*ם משהי, שהה שלאדהו
 קרע להרתבוצ . דהו כל תשש בו שיש_פיכוס

 כלל תשש צד עוד יין : עי'זבסי'

 ולח שיכול מי אף אבלות לו זשאייע שואבב(
 שז לשתופ עליו סחשל אין קבלהנפל

 ממהיא42ת שאי! ואף עע"נ השו'ב דצ'לכיון
 נשכ יש ם84 דענז השו'ב ע*נ עוסד *היהבמה
 *היה לפעמים נם לפעטים ישחיו שעי.ו חששצד

אוושא
 מילה*

 מלשתום ויסנעו השחר כשיזשחומ
 -: אחרב8עם

 ו*מי4 באבלתן שו'ב. אוועת לעל כתבתינ(
 ראשורט נ" לאחר סותר הפס'םכשיש

--

 6יכומחרנ )ק 03*6 56פ ס בגנח הפ"כ יפכפו כדאן קכ)ס כט: סלמ 10נו ט יגמ 06)סטמיס
 : ננטו 16 )סרום )כניפ.

  ולקור0 נ** 63פר מוחר בפק'8 כסיס ו6ו)י נליסור נ6נילות ש*נ 16דו0 )פי) כתבתי0
 דוחש6 נ5נפ6 6'* )6מר יכפס כ6בור רני סנס סקשו ס*פ ס" סס'ך סנ0כ6ף

 רקיל. ככים וטרכי ספודס- פל6נת' פפזן ס6:0 בפרס כפרססר6 נכ0*מ פותר נ5נפ6 בם6'3166י
 כיריצ ,ו)ו0 וו5ורך )סטפ,ס. ג'ג פושס ו0 ס6ין 5ססר ו%)י ך4נ ססיף אץ ס4 סס.ונ8*8

 0סנס נ4 :נס שף 6מ)0 ספנכנ לכ0ע0ס נדכר מנכס נס יס 144)* פכפכנאמ 5ויף 81.כ*
 )0ש*ב גסים רק ו0 6ין בג08'8 )08"ר ופ*8 סגע0ר נום וכ"ס דרני( ליסוד לש)סמו0ר

8,880



 ע אירהם דבר' 9 םא ש"ש6 י קדאיםרעת
 בצינעה שיעשה ש*פ( למי' הש"כ שכ'אף
 בפרפ בהפם"מ טוהר בצינעה כשא"אאולי
 אפשר ואולי כנ*ל המצירה מלאכת ן סעשהוח
 יולדת לצורך : לפעם"ם כ*כ פרמום יהיהשלא

 מכנה יש ואולי מהפם*ט עדיף זה כידעורתי
 מכנה בלי ונם עוף אכילת ממנהנבשנותה
 שםותר. בזה וכ'ש דרבנן אימור לחולההותר
 להשו'ב כשיש רק איןזה בהפם"ם להתירומ*ש
 היתר נוכר לא הפם'מ ע"י משא4כהפפ*ם
 לרבים וברן מפר שנם דקי*ל שלסאיומשמע
 זולהו עעי כשא'א נם ומשםע אסור רנללכבור
 רה הותר משרתת שרק וב' לשמש אומרוהפ'ז
 כשאעא וכ'ש זולתו של הפםאם סועיל שא"ןוכ*ש

 אחר אכוד ברבר נמ החםיר הב"י שהריבצינעה
 םותר בשבילו אך בהפס'ס. אף בצינעה נםנ"י

 :היפב
 סלוק אחר כלי במשים נם החסיר ההב'שד(

 ואמ בקחא( כפראח לדלאהיד
 דאינו י'ל וזב הוורידין חותכין ואח'כ םלזובפמק
 י"ל לעמ פלונק' אפושי ומצר כאטחיפה קבלהסננון

 שטעתי )עכשיו להפו'ח בזה מורה נ'כדה:ב'ש
 יר מלוק אחר טהצואר גורידין לחתךשנהונ
 צעב'ח. ה*ל אילי ואסדתי יותר איזובהשו'ב
 הפרכומ שוהה יהיה יוציאום לא שאםואמרו
 בםק'א כתבתי זו מברא יותר צעב'חויהי'
 וכ' הפרכומ( כששוהה ראשו על להכותאורות
 מ'מ אולי הבה'י כס"ש נוי ע"י לעשותהתב'ש
 לפמ'ש ובפרם רשבות שבות סעין בכךשייך
 לפי )וכ"ה כוע סשום אמור נ"כ וצבצינעהשפ
 נמ אמור ראוריי' אימור חשש ע*ם"עהכלל

 לו שיוק הנוי שולח וטהוא יודע והריבצינעה(
 להקל .שכתב וסה לנוי. שליחוונ ישולחומדא

 הנוי שיקבל להניח שטותר אורות רק רהיינוי"ל
 מניחו אינו אם ואף כלל בשליחות ואינולעצסו
 והו,ל שליחות אינו מ'ם משלם כשאינוקבל
 רק רשות נותן ואיני מפמיר אינו הזן כאומררק

 לו שיתן לקבל כשמצוהו משא"ככשמשלמים
 לצורך כ"א בכך להקל אין יפכורוהוא

 הספשיפ רק אם ונמ דשבות בשבותכהטחטירין
 איסור שייך לא שבכך לו שיתן לנויאוטר
 חשוב ט מוכר אם אסקרשיםנחשש לנבי שם התב4ש וכמ*ש באימוריןסחורה

 כ' שהתב"ש אף שחיפה טמקום שלהלאהםדרון
 שבות בצירוף מ*ם כש48א רק בכך קולאשחין

 : הימב דקיל י"לאם*רה
ה

 63 6סרי8 ס) ספס"מ עיי מס6'ככמפס'מ
 )רכיס ע5ן ספר סגס וקי"3 כמו סיתרנ~כר
 פא כם6'6 נס ומספע 6סיר* רג5 )ככייו6פי'
 )עסומ )סעס 6וסר מק"6 סכ*) נו" וסע'ו;ו)חו
 סומר )מסרממ סרק וכחב סקס) נ5.רכיפנוימו
 % ספס*מ מוטע ס6ין וכ'ס 631פומ)כס5
 נס*ע סנ" ססרי כ%ע* כס6"6 וכעס .;ו)סי
 6י' ס6כוו נרנר נס כמפיר ס' מעיףסס
 בסממ*פ ו6פ" נ5נע6 ונס יפיס ג'6מר
 ס*ע*כ. סעמר נפכ*פ לסמוט 6ך כפ5מי.)עסומ

 ס5יו6ר מסת כ)י סמפיטן סימר סכו:גין מסד(-
 פסמור )עכנ*ס )עכרו סרס)קכ)

 כאשרשם ע3 וסם'נ ך'ר ס'ק י'6 כמ"סמכ'ס
 ופ'כ 6ן"ס מ)~ונ סרס מסק י6ס כר6ס6מנס
 קכ)ם סנכון י6ינו י') רס ו~כ סווריריןמתכו

 יסמכ*ם י') )"מ פפגמ6 6פסי ומ5רמסשיטס
 רו5פ 06 סתכ*ס ו:' )ספר"מ כ~ס מור'ג"כ
 3* %ס ו6יו:ו גוי ע4י לעסומ ככ)* סים)קכ3
 וכסרע ל0בימ. סטמ כפין ככך סייך 6ו)יכי

 6יכצר )ססם פ'ע ס~ם נכ"ע וכ*ס עיע.עשס 6כצי נ*כ סנ5כע6 מ' סטף כסע'ם)ממ"ס
 עופ סו6 ומרי ב5כע6. גס 6מורד6וריימ6
 ו3שפר6 ענורו סרס )קכ3 סגוי סעמטפ6
 3סקן 0כמכ מס וי*) )מי ס~סומ יס6פרינין
 1)6 )פ5כט סיס 0יקכ) )נפ )סכיס סמומרסייגו

 סשדק פנימו 6יכופ ח"כ 06 ו6ףכס,מותו
 ס3*טפ 6עו פ*פ 13 סיפ5ס טי 5ע5מוסיס
 כפט מסכיד 6ינו סא. כ)- כ6ומר רקוסו'3
 ס"ק% )פי טחס 6'ר ה:יפר % יףכמיכזמ
 סס3הצין כ)6 )פ5מו )יקם רסומ טמן 61*כיסרס
 טרס )קנ5 )סננרי מ%ס יסר6) כססמס6'כ

 כפו ל%רך כ*6 נכך )מק) 6ין ימכרן וסו6)ו 31ימ*
 מי' ניו"ד "קמן ס". ע" ]נ16"ס רסנוססנות
 וטונ6הח )עכרי 5פייס 6יסול'61סור 3ס6ל דנס מנו6לר5"ן
 80פסיע 06 6מי% ךנס טס[ ונסרפ"נ סמ"סלסי'
 0)6 6ף )ו ו)ימו סלס )קב3 לגוי מ15ססעור
 06 * ג6יסולין סחורס עועס ]חטט מ' ב~ססי'ך
 ס*ק טס וסנ"ם ס"ס "6 עי' סע"מ ועיי ניוקרמוכר
 סנם)יס 8) כנספס כי מם[ ~5'ע סלנ וו סיפנ וחניןך"ו

ן
 מס כיוקרע" סכסמס קוכיס סכע3יס 6ין סו6

 פפר 6פכס ס3יטס מעפס 6נצר פ*פ פרס. )פכור ניי0יס פוסר רע*כ סוס )וקפ0ספע0יע
 6א*ז



 קדירשיםד*ערנ יא מרמן שהיפהה' אברהםרפרי
 סהיטמ ממקוס )ס)6ס מררון פפקוס סיקנ5)נוי
 ס6"6 רק ננך קו63- מין נ; טס"כ*ם6ף
 נע"י סכ-ת רק סס.6 כ5ירוף פ"מ 6מרנעכין
 :. סיעכ רקי) י") )ניי 6פירס.

. 

 פסמיסמ 6יכ3 ה.ס ס63 -ל"י ז5*) הרבה(
 ול5ולך ל15יכו נע5פו סימט סי'זו3חו.

 ס-ם סקכ)ס סב6ס בממ חם וסי' כ'מי.כני
 ט )סמ מכנס סכו וסבט. טבמ כמ(רמ 6'סעס
 31*) סרנ מ~ד ס*כ מפנס. '%) 63 606'וז6
 מוע.5 ככ6ס סס4ס לק )6כו3 לווק6 סיונ60ין
 )ססו"נ ספו)פין . טממנין ומר6" כ%ילס013

 ה6ווו6 מן פנן דכר יקמ ט63 זס כפרטסוסיח
 יגס טגוט3ין סינ3יס פן -ססויב מוכריןוגס
 ס'י י"6 סי' נספ4מ גן וממ6ר כמחנסגומגק

 מכ'1 3זס. ולי כפרק טועס ' סססו"נסמסגיס
 סוסס סי' ופור נןס, כמכי3ם סר"ככ6מסצכמ
 ככפס לע125 פימ,ר סו6 ססי' ע3 451)סרנ
 פורס סי' וגס מרין ע46י מנסריס עניכשוכפס
 נמסם 6ף ממפיר- ס" ו)ע125 )6מריס,קוי6
 וס" כ)) כככס סי' ס63 נוור6י ופוס יסו,כ5
 סכגמ, מפיר6 נרי 3316י סו)י חדם'ס סככ'מס
 מס )6כ1ל ס65 )ע3מו נס )כמפיר פכר6וי6ין

 סס3כמ עפ"י נ6מח סככל סכיון פדינ6.רכסר
 מ3רל ע"כ ממנס 6וכ) 6יפ 06 סו6סכיס
 ן כיי ומ"פ תורס מס3 ר"ס לחמיר6 מ5רבוס

 סרב חקכס פ65 כג'ל, כ6כי)ס מסוכדסג6ס
 ימירס חומר6 מ5ר ס6סרס 6ווז כמ6וחוז5')
 : ס13 סכריס ע5 למי6יף 5ימ כ פעגס)יקמ
 )'תן בגוסנין טנמקומומ מכו6ר כמנתוו(

 רר"מ 6' ניוס גס כסי"כ דאוודמרגייס
 סייך רר*מ 6( ריוס לערער 6' כ6 06טכי.
 כי סמע"ס כ~ס 6פרינן )6 כעני.נמררם
 כפ6 ויו5י ופסי. 6ח. סו6 סטינ:ר י6מרכסו"ב
 גריס כ)כנמ מו3ד 6ו לקר6 טכח וו'מגריס

 וחמיר6 נ)"ז )סחוס סן6 סס,"כ כיר1:רגומ
 * כס'ם 6ףסככת6

 י"בכימן
 )סהוט ספוחר כמפורס למס מנו6ר כוונתוג(

 לנומ6 מררון לעסוח )ניפ6 ךכי
 6ף סנופ6 )מ,ך- מוהן פמקוס טוהתטכוס

סספשס

 ליפול נהנו וכעת המנהנ.ופ"ה השוחפדי של מב'ב א' אכילת שע"י פשופה(
 ופעדפח טשה כנהנה וה"1 אבר עבורפרופה
 פעם וכן דידיה הנאה ועא מב"ב .א'שאכילת

 הסנהנ שכ! מאכלו אל מפעם עירוב כ*ד אוכ'ד
 ה4ל בהסרק כ"ד פעם וע"י כא' הרבהלבשל
 ל שבהתבש זו אווז של סשהו ננד ס' 'ש אםונם במיני בפל הפעם. אם ונם סזה הוא אכלכאלו
 סהילה עא נם להקל נדנו שהרי דיס"ם

 בהי' בב' ועכ"פ שליהות, ומעין לאהרופכיוה
 ד* כ4ר ופעיסתו ב"ב אכ'לת או הנאתו סןיחד
 סדהם'י שום סונע זה שאין ופשיפא :לכ"ע

 שאין כסו כי לאהרים. שמיקל אף ע"ע*לההמיר
 ע'ע. שסהסיר סה כן ונפרפה. בשוהפקפידא
 יותר למשסרת בסשמרת ד"ם הביביןשהרי
 ש.ם לקבל סנהנ ה בלא אך תורה. שלסיינה
 של אוח ששוחפ לסי אפשה לזה במעות..ה:אה
 מלאבלה( הוסרא )סאיז5 ע"ע ומחסירעצמו
 1 עצהיו"פ וכ"וז שלו* לכרים מניצתהלהפיל

 לשי'ב רנל לתת מנהנ פבת דר"ה ח' יוםו(
)

 לככלו. דשייך עק הכרע אין אולי טאו.ז. -
 והרי פבת. ר"ה שסא בתר או סהמולד. אוליכי

 ואין שבפ או פבת אם בספק בכךמהמירין
 דוצה אינו שו'ב כי המטע"ה. בכךאוסרים
 בר"ה וכ'ה בס"ם. מכנתא הטיכ טעין אולשחופ

 : ליחןכשנוהנין

.. י"ב סיטן-

 כל שנם בהב"ש ופשמע שיעור נתפרש לאא(
 שמ-ניסא בנדר והוא כנ1מא. נזדוןשהו

 לקערורית נומא שם לקרוא דדרכן ב"אבלשון
 נוטא רהיינו גיוביל בל"א שקורין )אףכ"ד-

 השם(, בנדר שאיננו לווי כשמ זה איןקפנה.
 סלאה אינה דאם בפ4ש י"א בי' בתב"שונ"ם
 פשיפ נראה ום"ם נוסא פשום אסור ממשמים

 נוטא, שפ כלל לכזה קורין איןשכשהבריות
 ועומד. הדם עחם כהאבף אם אף ב,ה חששא.ן

יהוא_ בקערורית צד ככל כוקף שאינו דפהונראה
 צדדים מב' נם או א' כצד ככדר:ן רק
 %ף נוטא בנדד ~ה שאין צדדים מנ' נםואולי
 רה"י הו'ל שע.14 שמ'ה( רמי' )עטנ"אדקי"ל
 וכם"ש בעלסא כפתח הוא הפרוץ ורוהדש:רי"
 גרר שכוונת כאן עכע סעקה, לגבי בזהבטק"א
 שפרוץקית כל בקערוריתו שהיא סה הואנוטא
 שאין ואף סילתא. להא נומא בנרר איננואולי
 ע4י זה שאין כיון מ"מ הדם סשם -לירדפטהר

 ר"קערורי'
 כקום ועל וסיעופו הדם עובי פצד

 זה אין אולי וה טצר יורר היה לא נ"כשוה
 בגוי . .י



יח דייט אמר וטב?רי י"ב מימן שיטהה' קרושיםרעתי
 " : ום'מצל"ג הפומקט בס'ש בזת שקילה"ירנא : מסס פין סגגררון 5מוך סויע חסן6 כ,ןן ובפרמ מירבנ! "ת.א ובפןם הנ'ל לשוןלפעמ'ם מ"פ 5טניפ6 פסגוו6ל וטומת ס?וך. -ס:נוקוס כזה על אומ*ים שהןית קש נומאנניר

 ינס4מ1 - שמביב רק הקיקע בנוף טמא ש8'ן מקיםב(
 וביפלו תבן ואחז"ל לקיקע ובטלה לעילם סשוקעת רהרצפה כיון ואזלי קיל. אטי כנוטאוהוא
 1 מ"ע להמיר בכך סועיל אולי בימלז ולח בעפר נ.סא ולסלא קצת ומוררותסעלות בלי תסיר א"א קצת שקיעה סשו"כ נוסא נרר בכך קירין כשהנריות ורק הקיקע בנ-ףכניסא- רהוי יותר נוטה סניב אבנים ו:רצפז סמיכתא. כאיעע העצים ה'ל בקכיעות סחובד כ"שכו'

 - : בטררון היא השה.מהשעיקי כיון בה לן לית דגוסא תוך אל עצש סהצואר הרם ניתן אם אף מררון שעשה שכג בראהנ(

 . רלסטה ת.חוח בהעפר גוסש כעין שוה בסק4ם שעושה במה. ננמ8 לתוך שוחמ רל"ש פשימר(

 מהולייתו וסזסלא ואין_העפרחויר עומר היא שעה שלשי אף בזה סש""כ לעולם כן שיעבדרעולם הקךקע בעצם כשעושה רק גוטא נרי שום ואין רוקא תיחוח עמך על לשחים הטצוה והריתיחוח העפר למקיפ חוץ הרם יזוב שלא כרי כן לעשות הכרח ואררבה עוף.בשחיטת
 נרר אין כי גימע פשים חשש נזה אין - רלכ"ע נראה מ"ם ,ממיכתא. כאיעו הוע [מילי,2לכסה ובימלו עפר כנרר שהוא שנראה ע."1 ניסא כע'ן שס ויש מס.לא תיחיח היא האיץשעפר במקום נגמ כלל. ניסא כע.ז עור שן יהיה שלא הכיסוי אהי ההוא הטקום פני את*כלהש-ות כרי הניהו אררבה רק סתם. ,גפ* או וכימלו עפר שאיננו כיון לב"ע. כיל עמא בנרר ?האין
 בהר שוחט לנבי ואצ"ל לנסרי הארמה פני שם שיים כאלו וה"1 כלל קטנה צה סוז בנדרזה אין כן יוכתי[ וכסה שם'ב מי' בא"ח ]כס"ש .גדולה מהיצה בגרר ש"ינו כט דיבשהלפעמום סצוי' רוה לפני לעסור ראוי שאינו מה ועכ"פ פמש פם.כתא טארעא בהנעשה כ"אנומ*
 בהקדמה שסואל בהזבח רא.ת. וכגת בזה. קפירא נ"כיא.ן שבהאטצע בהעפר ולכשות ץ לההדם יויב שלא רבים ימים כן שיעסזר ע"ם תיחיח בעפר נימא לעשות אך רוקש. טסש ה" בע.'ששם
 ניסא.אך איסור בזה רל,ש ברור ש.היה אחר בספר כעת ראיתי ולא בהאפי זימא לעש.תש?
 תיחוח. בעפר נוסא בעשיית או בהשיואת בנין סננון שא.ן ק.*ל שבת ולנבי ארם בירילשם שבא תיחיח אפר סשאאב הקבוע איץ בעפר כ"ן נ.סא סננון רג"ש שממתבר סה שסלבדנראה
 כ*ד( בנומא בונה שייך הבית שבעפר)אף

 בחום-

 שבנומ8 בראה ע"1.סכשפים בחוקית הרם כסאסף שנראה הטעם להסוברים ונם "יים כשאינם בכל-נומית סיתרל"א הרי זה סלבר אך בזה. וכ"ש תורה איסור
 סצר שהוא לכל ררוע. נראה שהרי כן ע":ש כ2וי שלצורך כנ"י

 ובמק'א לצרכו. איא כיונתו שאין כיון רליתא. פשימא ממש. חק-עע"ז בזה ששייךולוסר עיר. חשש אין עע"ו טחוקת נראה רי"ש וכיון כנ"ל נוסח עושה הוא ל:ן שלממה תיחוחלעפר חוץ הנפש מרם ש'זוב חושש הנפש רם תקת סלסוה תיחות עפר שצ"ל שכיון כסויסגנון
 יתפשט שלא כרי כן שגישה כל נ"ב. הקבוע שבעפר בנומ" נם להתיר סקים ה.ה וע-"זכסוי. נבי כן ל"ש כסאסף. ניאה סצר רק בזה שא'ן וכיון ע'ש. תלבו לא בחוקותיהם אורותכתבתי

 ועכ'פ כיסוי[. ]רל"ש בבהסה נם ס'תר אפ- בה ש'ש וכל נקייה ש"ינה נימא בכל שמותרשי"א כיון כן. מי ל נכון ל"ם פלוגתא אפיש' ומצר כסוי. לצורך שבניסא ותיחוח סאטי תץהדם-
 נומה יונה כנפי ]יבספר לכ"ע להקי נראה שמהאפר בנוסא אך צ'ע. ובשעה'ר . לכתחלהליוהר - ונכין ע"ז. חק כנראה רררא בזה שייך נקי באינו לה"וסרין אילי עולם. רקיקע נומא לתוךשוסט והוא נופ.' סהאפי הנוסא לעה2יוש שאפשר כיון מ"ם אף כסוי[. משום ]רעושה בע:ף להתירנכין

 סה וב1ה עקב".. ב.ן רק למ"ע- ח!"ל הששי ולא אנא. רנורא עכדא למימר שרי בנרריםארו"ל שהרי א.ה"ע. לגבי מ"ע צך בוה ששייך טענה אין ישיאלים לנבי בזה מ"ג שאין וכיוןנומח[. לתוך בש.הט כ"כ השש ליכא שבזהי? סה לולי הלסו'. בעפר השו"ב שזושין בנ.מא.להןתמיג
 רמכשפים נימא סננון סצד זה שאין איהשע ב.ן גם טוכחת זג געולה לספה תיחוח אפרשהזמ.ן
 אין עכאפ נקיי'[.בזה. .שאינה בנוסא אף האוסרין פיסקים ]לרעת אס:קרותא סקפירין שאיןשאף

 המוע בזה והיי קצת. כמוי מצות סננון יורע'ן בינינו הקנ.חי ואוה'ע להנומא. אפרטום4נין
. 

אח!'ל-



 מררשיםו4עוו "ר י"נ מימן שהיטהה' אברהםו4בנרי
 י"נמי'

 )ר(ספ*ר י"6 סכי6 ע*ר רף )מעין בבכ"שא(
 טריפס סנמ65 סר ט' כןנסקיע

 רככוס ס,4י6ס כריקן 3)6 גמר ר)כ"עצגר6ס
 נ3נג65 סכס ומנסעינו 3ויקס מן") תיקכו)6

 ננכ*ס וס0 %לע"ע מוס0ין 6ין טריפסספקיפ
 נן כסנמ6 ע") )י"6 כ0ר מרוע טעסנתנ
 ד0סת, פ~קז נמר ר6ו)יכן מסוס וסו6וכמג ס" וטריפס סי' מי טמשס 0נסעת רמוס מפ0'

 )ית רלפיכר כ"ן 6ין )סיפוך ומ~קס ממ.רכמ5ת
 ח~ ט' כן ס) ונירו נמ)נו )0סמיר ס*ךנכו, רקיי") )רירן כעי 5') ותיר~ו פיום טקמ)4

 ו6וריימ6 6יסיר וסוס כתכ ר' ט"ק ססוס0"ך
 ונייו פיכו מוחר למס ס:') ש0י6 כמיוקספ
 ן :י( סס כמנו6ר רכ'ע 46ב6 מת ט'נכן
 כ) פ"נג 6ל6 פי. סי' ססיטם 3סעמ0מ6

 נ"כ ספק 06 ומכ'ס פסס 6ין מת0מ65וסו
 וסניד סמ3כ לסענגיך ו)"0 פרפיו )ו כ06%

 סנגתפי3ין כיון ס6ס סחיטת רקורס 6יסורגפ*קמ
 06)וון

 ס-

 6 ס מכרעת רססת6 וחוקס חי
 נד' ]מ"ט 6"0יר פוקת סוס נ6ן 6ין %בסי'
 כ"כ ונידו טינו 51"ל ס"ס סי6 ודמו ח)נו %"5סרנ
 נידו)י עי' סעסמט ו)ו)י ע") סונ ומ"ם סמניססרנ
 )6 )דיג6 כ"כ נ"מ ס6ין ולפ' נגי6ןו סלחיגטקדס

 :ני6וקיו[

 ידמי'
 סעונר וסו5י6 )י)ר סנגקס0 בסמס הףא(

 מסרנ)יס 6.כייס כנגס ס6ס סחיטתקורס
 סנ:% סכ) ס*ין מן ' וס ס6ס 3סחטסו6ת"כ
 סספתי עכ"1 יאר ' ם נפ'ע כמכו6ר מומונפ:יס
 6ף פדמתו נס סי5'6 6וף ממגו ססע)ימוכיון

 מסרמס סי' ק רח ססך6ס 3ס( גי6ס0630"0
 ס.65 6קר כסעוכר סיסוך 6יוס סי' 6ו4מ'מ
 ס51י6 ן6ס לווריית* 6'סור ססק וסו6סרמתי
 לסכיגו ממ רעכסיו וכיון כי3יר סו6 טריסרסתו
 גנכ'ס )ו?ר בזס ע"ס נמ'רס ככילס סו6טרי
א6

 סו5"
 סר6ס נמ5" כן כ,כר מקורס פרחתו

רחוק

 וכ"ה צריך. הוא הצרו לנקר אופר ה*ואהאחז'ל
 לצורך בהעפר גומא עחטה הייתי כה וערבזה.
 אם סענשנ ום'ם יצופים. 8עם.ם הרבהה:סוי
 לאפר הוץ ה:פש מרם יזוב שלא בפוחיהיה
 שוה. והמקום בשופי אפר שיהיה סה ע'יתיחוח
 2 עצה.ו'ט נומא א?שה לא כשאוכיר בל'נאז

 ' ינסיםן

- 

 להחמיר י"א הביא ע*ר רף לחולין בנכ"שא(
 ונראה פרפה. שהוא חי ט'בבן

 חיקנו לא ובכזה בריקח. בלא היפב כשררלכ.ע
 בנמצא .שנס משמע וטנהנים בריקה.הז'ל
 כ' ושמ וצלע"ע. חושש,ן אין .מ-פההפקוע
 ואין מת הפקוע כש:פצא פקילין פדוזמגם

 רהיינו וכ' מי* היה שחימ, בש?ת שסאחוששין
 רקי'ל לרירן וכ'ה יעשש. רהשתחי חזקתסצר

 א.סור ףהוי כ' והש"כ בחלבו.ונירולהחמיר
 וכ'ש כצע. שסצאוהו כל חשש אין שם"םראוייי'.

 רלאש עראה חרש.ו. כלו אם נ"ב ספקאם
 האם. שחיפת קורמ וניר החלב איסורחזקת
 רהשזא וחזקה ח.. היה אם לרון שפתהיליןכיון

 בש"סשנם שטשטע ולולי הי. היה שלאמכרעת
 היה שבי* אבם'ה עם שוה לר"ם ורסוחלבו
 נים דאו.רא כיון אבם"ה רלנבי לומרמקום

 בחלב משא"כ איסור חזקת נ"כ ל"ש בש"ם.כסבואר
 . וצלע"ע חזקתאיסור שפיר שייך וגיר ;עת.צ"ע

 ירסיסן

 רק ש:שתפה. בוש-ה בטע. עוברא(
 טה-נליס. איברים מוצ.אשיאוהו

 הוציא אולי טם:ו עין שהעלימו כיוןחששתי
 להפ נראה הי' שתימ" שלאחר אף פרחתו.נ":

 א'זה הי' אולי מ"ם סה-חם. הי' רחוקשהראש
 ס' והוא פרחוצ. שה.ציא אחר בהעוברהיפוך
 קישוי אהר הי' והשחימה ראורייתא.איסור
בלרת"

 לצאת. דעביר וביון אברים. כמה והיצאק
 שא0 שיצאו. איברים לנוי לם:ור לנביקילא. לידי ראתי חומרא זה ואין כנכ"ה. בו של

 כיון אבס"ה. חשש בו אין לכ"ע. ראשוהוציא
 ה. לא וראי ה-אש הוצאת וע"י לפנינו.שמת
 בהוציא מש4"כ האם. שהיפת 0מנו אבד שוםעל
 העובר ש-וב ש?יון לוסר מקים שיש א'אבר
 נכ(ל ואינו שיצא האבר אמו בשחיפתניתר

 ונשאר מהעובר. בהיותו כפורש הו"ללהש".טה.
 הניא זה רסי' בם4ן הפם"נ שהיי אם"ה.בסננון
 אמ4ה משום בו א.ן פוסקים כ5הלשונות

 בו לשיה" כיונתו א,ן נ": בתה"אושהישב"א
8ם4ה



 יט אכיהם ד4בנרי ט4ו משן שיטה י קרושיםרעת
 היו?א לאכר .ש12עיל ספורש ובש"םאם"וצ
 פמילא וסשמצ ננלה. סירי ליפה* העםשתימען

 : אם'ת השש בזהשאין

 פוסשן

 כל שעל הנרולה ה:וצה רהיינו התב"ש כ'א(
 בלשונות ו:"ה קנים. בהס ש'שגושו
 שעל ה.ום ראיתי קפנים ביונים ה:הה?סקים.
 קטנים. קנים כעין הן נו[ם-עצותיהןשפח
 הנוצות. המר נו[ן סש?ה סקוסותובכפה
 ש-וב סצר רהוית ונראה ולאכלן. לשחטםונוהנין
 בנוצזת ס:וסה הנו4 שרוב וכ*ון בזה. הנוףכבל

 לזה היפב. ס:ומה הוא סם:ו ררובאורובא
 בהס שיש מ4ש ש:וונת נראה נם מותי.ל:4ש
 רכנפים כעין -הנרולים קנים אם כי זתקנים*

 קפני נוצות סש"'ב כירוע. ניפן. מיףוראחורי
 נס יוצאין קטנים קגים בהן ש'ש אףהנירול
 זה א'ן ס'ם כקנים. ניפן ש?ה עלס(סעלה
 הישון סשמ1ות ובן מילתא. להא קניםב:לל
 שום ואין נ"?. ממי' וזפם'ג הנרוליםנוצית
 בכך נתבאר רלא ואף ? לכ'ע הנ"ל עלמת"פ
 משום רק השש און רבכך כיון פכלו. רובאם

 הבריות רעת כפי סיאום לכך ה4גש ואיןמיאום.
 צרר בפם8נ סהתיה"ק. לתא בכך איןכעת.
 שחין סי ועכ"פ סה'ת* אם תשקצו בלבאימיר
 בכך. מה"ת השש אין בכך מיאוס צרבעיניו
 בכך. להס סיאום אין בריות .רוב נם אםוכ"ש

 מהלכה. הירושלם. לשון לרחות .היקלוהפר"ת
 לכך השיו לא ככולם רובם קרסוניםובפימקים

 בניף. גרולים נוצות אירות בסשק הקלתיע.ץ
 האי"ה ללשון סספיק שרש א"י וסעתבריענר*
 ולשון נרולות. נוצות . האהרוניםשהביאו
 ודאי המף ובכלל במפק. ועכ"ם בנפיםהירושלסי

 : גנ'ל קיל הכנמים. וכל נרולות נוצותרוב
ב(

 קניס כסס סיס מ"פ כר6ס נס ננומללל4ע

 ונס )רמס סעת רסניע לכיון ממרססימוק
 סוי )65ת רעכיר וכיון 6ינריס כפססו5י6ם
 חופר6 וט ו"ן לססחגות ספ:ו" חוקסכעין
 6יכריט )נוי .)פפר )נכי קו63 3יריר6תי
 16 פרפתו סו5י6 )* ר06 פס4עז קודספי5"ו

 וס6כריס 6עו. כפסיטמ .כיס* סוו)ך כ)י
 גפיותו כגסרסו ס11) )סממיט: גכ)פ 65סי65י

 סרמתו ' סו5י6 06 פס6'כ 6מ'ס וסיימסעוכר
 3:מיטס גיתר ס" נגמ )6 ו")ו כי)וררס")
 6כר פוס ע5 ח5 )6 חו וור6יריריס.
 רעלפ6 ככס2ס וסוס ס"ס סחיטתפמגו
 )ומר נחזיר 06 ו)פ"ו 6פ"ס. ר3"ססננתז
 6יכריס )ככרי )מכור )סק) נכו, סדמתירי65
 "ך סי' ריס כפ'1 סס2'נ ס:רי ר,'6סע,ו
 ננסוס פע6 נס"?ר פ6ין פוסקיס גמססכי6
 רק 6יטירו ו6ין מע:רתו 6מי רסקיטס.6ע*ס
 וכ"כ רנ*כ ופסמע טרפס כטרס וכסרמסוס

- )גוי 3מכורמותו  - 

 מוםי'-

 ר,פ~וח יו6) ר' פסוס סנ"ו הפימקיםא(
 6ין סעי)ס )*ויר סע,),מרי

 כנרו)ויש סגי5.ת רסייגו ס:גסיס פינר)ו ער),כ)ו
 סעס - פע3 סיוס ר6ימי וכימיס )ססוקכיסס*ס
 מקוננות. וככפס קטכיס. קגיס גפ'ן י5ומיססנופ0

 1)6:)ן )סחטס ונוסנין סנ51יס .ממר ניסןפסטמ.
 גןט סנוף ככ) פרוכ סס'חרוגר6ס
 )ון ס(טכ ננכומס סו6 עפגו לרוכ6ורוכ, וקניס בכו5ומ מכיסס סרף סרובוכיון
 ור6חורי רגגפיס כעין סנרו3יס קכיס פ3כוונתס

 יו65יסע) קט:ית ק:יס רע)פ6 כעופות סיפ 6ף סנירו) קטגי כו5וס מס6"כ כיריע נופפסוף
 .סכ' כסוסקיס סלסון מפמעומ וכן נני)ת, לס6 קגיס נכ3) 6י)ך 6*ן פ"מ פ)פע5ס ניסןנטפ
 כטסקיס נתכ46 ל)6 ו6ף )כיע כנ') ע) סת"ס פוס ו,ין ג"ט טסי' סנג"נ וע' סנדו)יס,ט5ית
 )6ויר פ.5, כיון רפר.גמ פי6ום מכוס רק סן6 נון רספפס כיון פ'מ ככו)ו רוכו 06כזס

 מכ"ס כעז סכייות רעז כפי פי6ים נוס ו~ן פכוסס כנוף הונ. - 06 )כן מיר ננוסרסגמ)ס
 חפסמין

 ד6ורייח"
 כעעז ס6ין פי מ"כ פס'ת סו6 06 תסק5ו נ) כ6.סור 5לר ר:פמ"נ כנס

 ססר"ת ונ)"ו נכך )ס: פי,ום 6ין נליות רוכ בס 06 ופכ"ס פס'ת חספ 6ין ככך פי6וס.5ר
 נדון עי'ו )כך חססו )6 ככר5ס רוכס קרפוגיס ומפומקיס מס)כס סיופ)מי ורומם כן:מיק5

 : כדיעכר קי3סג34
כ(



 קרואדמ רע? - יי מ" ילשהתיה - .41בברי.אברהם
 3ייו 5.5נ 06 כריעבד )ומר מיס. היהב(

 סי' 0)6 מכיר י6יכו מכג0ל6פרוח

 כ6.ן .כיון 6י%ר פמ0 ע)יו 60ע ס פ5פ)י
 )ס5ינ פוחר ופעי)6 עי6וס. 15 0וסנעיניו
 מ0ס 6'ן 0ונ 6יסוד 5ר ע)יו ס6ין רפיון)פניו
 מ15* סכס_ס6ינס ע'י רק 06 ונלט ב*כ.3פאע
 6ך כו6 0כן 5רפחי' יסק )6 יסו6 קטו0ין
 סספי6ו0 י*) גס ס)ינ )6 טשס מ~*ל ס6סרו*")
 מפי)6 מס"ח ס6סור חסקט נ) 6יסור כוים
 מלריס נמרלי יפ.' מ~') ס6סרו כעיןסוס
 : )סיע נו סייך ועי"1 )ר6ורייח, סגונענג'ע

 6ח ספנים פי כסי- .ס"ן כסף הרגמ"רג(
 מ5י %3 _)ריכו וס3ך )' חוךכ:ו

 מ~קמ . ע) י3ס2יך פס.6 כמקוס- 5ניכס)פרוחו
 מזקח עריין ל1ו)ר )'-6*, 3חוך יי קייסטסו6
 )דין ס'ם 6ףס*

 )טעוי
 רוכ6 מכן מ(קס ע3

 ור6יתי ב5'ע. ומגיס כ30'ס 6יגס וו3רוחררוכ
 50 סס י)ריס רוכ כנר כי עפו גימוקוססרנפ"ר
 0) ס.' 0)6 מס רמעיקר6. סזקס יםק*ינז6
 מיע'ע, סטוך ו0ייך סר0יו )ו 0כיו קויסקייט%
 )0מיט 6סור 20י'ד ומפ%. פ62 וסוי)מזקס
 רונ נ'ל 6ף-טננס2ס ))ירחס מ' חיכסמס
 ימלקס פמ6 06 ונס קיימ6. ס) ססת)ווח
 קי.מ6_ט:וס ס3 סרונ כס- מניע -6יכוסכ")
 ז2ן מכס מע.)6 )ססחנוס כעסויס מזקסדסו'ל
 דפחמזרין וס6. כתכררס ס)%. סזקס מו6ונס

 יריעס טסרון ססק רסוס פסוסנכספס
 כ"ס ממי63 )6 16 סר0יו כלו- 06 יכיר פכיןכי

 סיוכ ע) 3ם2'ך גיכ) 63 נ"כ סרנ2'רמרון
 ככספס ממננירין 0פכו פמס ו)ונזר ~סמעעס

 סו6 מיוכ פ3 ס2כיכן ו),. ס' חוך )0מוט. ס63'
 לנו) מ5ר כע5 ר)6 0י)*מ רנר כעין וסוימנר
 לס2ח'ן כן )ופר ל'ס סכן וכפריון 5ר1רכ5יחר
 רו*ן )מ5יס ס )סקר 11רו1 סמ-ע) סכירור,ע3

 3"נ _וכוס 6ם.ר ג"כ כייעכר כסנ0סעסן5ס.
 פ0יס סעעס ר6ין וכע*כ. נסימי 6כו))ומר-
 נ-רון 33מזך ס,ין )ח3ק עצס ריס 6ינר6,ט

 6גו 1כספס כי ינזימ .ח' י2.ך פכסנזססרנ2*ר
 ט' מספך קנרס סי' %ס סעיכור ן2ן ע3רנין

מךסיס

 לשניו אוצנ אם ברהלצר לופר מקופ היהב(
 נז?ות. עליו ה'ה שלא מביר ואינוסבושל

 ובפרט קולא.להצ.נ. צד ה'ה ומסילא עליו.קיל
 "מצו" שאינה סבה ע"י רקאם

 והוא כן עושין.
 שאסרו י*ל סףם אך שכ"ה: " רעתי' יסיקלא
 %ל שייך ' ומ שהם*' י"ל נם פלוג, בלאחז'ל

 אררים בחררי נס וסם'לא מם4ת. האסורתשקצו
 חמיף צי'ו לראורי6* נונע שם'ע במד,אסור

 ו כו' ל2"ע ושייך.

 מ" לק' טרבבה ]בדמל יטים ז' שישהה ערנן
 והלך. ל' תוך צנו את בהניה כ'ש"ה

 ולססוך שהוא .גמקום- בביגה לפדותו מצילא
 לולר א-ן ל' בהוך כי קיים. שהיא חזקתעל
 מכח הזקה על לסמיך לרון ויש הי. הזקתעדיין
 בצ"ע[, וה:נה נפלים. אינן ולרות ררוברובא
 ילרים רוב ננר ע"ו.-כי נימ'קו שהדנ"מוראיתי
 קיימא .טל הי' ש~א מה הזקה מם קיימא.של
 להזקה מ'עוטח ססיך וש.'ך חרש.ם. שכלוקורמ
 בהמה לשתיפ אוסרין "ז שע ומלנא. פלנאוהו'
 ולרות רוב נ":ן שבגהסות אף ~ידה. ה'תוה

 חזקה א' לכל שקרם דמה נימא ואסקיימא.
 כח סנרע לא הרשזם, ה:מר קירם לקיוםשלא
 מצר רק בבהמה והת'מרא קי'מא. שלהרוב
 .לא אס .מכיר סכין כי ידיע". הסרון מ0קדהוי

 דהוי מצר בבהמה שחהומרא י"ל ואוליהנ'ל.
 אכול סצר נרוב . במל שאינו רש.ליםכעין

 שצטל יכיון כןי רל"ש ונפדיין.י"ל ביור.בהיתר
 כבר כשנשצחמה הרי אך מצוה. להקריםוירוו
 קהל ום'ם בה.תי. - אכול תו ל"ש ח'.תוך

 זקנהעיבור על רנין שאנו נ': י'ל ואולי דאסור'
 ובכך לא. או חרש'ם מ' מספר קורם היתאס
 קורם. היה שהעיבזר מכריע ריב לומרל"ש

 מעוברת. שלאה.תה שהיתהקמכוררת ישותזקה
 שז' ש.דוע כל באדם מקום-לוסר היהולפ"ו
 יולדת לף- יולרוז ני .וראי. כלו.חרשים

 הש שלמים. לפ' ביולףת עיבר והיכרלמקיטע'ן.
 ס;וכב*ת רשפיח בפרט ומשהו. חרשיןו'

 איני וסת שפיסוק ~אף ים:ם כמה ין-לחורש
 נשים רוב בכך טדיך וא-לי "ו ע קצתהכרע
 מששע ובסך עיבוי. ע"י איא וסתן פוסקותאן

 שי"ו עסי' הש:יוות וזמן מקום לפישמכריעין
 גה' רב'ת.'הו ה:י ע'י ,דוצי ונביבהנ"ה:
 זבים בסים . שמקילין שבמקים נ"כ כ'פןטת
 רבותה( הכי ההם שבסקיסות היעווכוותי'

ול"ש



 % אבנרךשם דבנרי - %ו שחשנםימן % קדוש5םה*ת

 בע.ף וכ"ש קיסא. של וקיה שלא טה שלחזקה
 דשייך בפרט : הרוב ע"י מברכין ושפיר .כןרל"ש
 חזקה סצד הדנ"ם כ' ובכיון רוב עוי חזקהנ"כ
 קייסא של רוב סצר פשוט כ' ולא ר:בשע"
 חדשימ נטר קידם חזקה יש קייסא רוב נגרכי

 מ'ם היי אך דחדשים. חזקה ננה וחוקהרובא דהוי לו0ר סק1ם רוב ע,י דאתיא חזקהוסצד
 ססוך דשייך סוכרע ה' תוך בהסהסאימור
 רק היא קיי0א של שהיוב . )ולוסרסיעיטא.
 יסים ח' אדי בבהסה או החדשים. להםבדכלו
 ששל הלשון שסשסעות ליתא. ל'* אחרובאדם
 לא- שאם כ'ון לחלק יש ואו4 יולדלה.קייסא
 חזקה תו ל"ש כנבלה. הוא נפ5 חדשים לוכלו
 לאימור' זנוח שאינו חזקת יש כי רוב.שע"י
 שהוא כיון הוהב' 4שחמה דכיש בשחי8הוכם'
 - *ס'*-

 יכרי5 פ:רוכ ת6מר מס ל6. 16 ססי6כזען
 מכור4ת סונס מ(קפ ~ס ינד יס 6ז ס"פ:עינור
 רס. מק מטךנרת . סיתס פל6 ומעיקר6ח(;ס
 רק ך פי חס ט, מיעוע6 סמוך 6מרינןוסינ

 טוכרס ס:וכר מיירי כע'כ כ6דם 6נ3נכסמס
 עיכורס ש? לסליס רונ עפ'י גיכרעוכיסיס6 עכ"פ 6' (יוס סדפיס פפס מבך )ידתסקורס
 469 מססו יועור מרפיס ו' ונס6ר נ"הרסייכו
 ות6מר מ(קת 3תר כ!ך 6ס ו*'כ ר,עיכור.כיכר
 סיכר ססתחי) ל(מן קרוכ ר*תענרס סו6סעת6
 ת6מר מס למקטיעין *וירוח לו' דיו!דוסקיימ, '3ן ג'כ ססו6 ו' כן סו6 ננמע6 6"כסעיטר.
 סססלת סי' סעיכור לסיכר קריכ )6נפמ6

 ~ס ח' כן כו, אולי מקידס 636סעינור
 6ין וסוכ ל"פסר. מס כ% סעיכ.ר סתמלת )6מר יס סמ,קגם כמר חלך ד6ס 6יכו ווי6יזס

 עור רס קיפ6 פ) י)דיס רוכ 3תר יניך לומר ך סי פדיון .בני ר)יס לסרוכ כל) נוידרסמזקס
 קוםקוס דיפ ו6ף עיכור ע"י ווסתן. - סיפטק 5יניס רררך כיון. )נסמס 6וס נין למ3ק-עעופ
 פסעכין ונר6ס עיכיר. ע"י 6ל6 ווסתן סוסקות ן 6 גסיס ררוכ כ(: י"ל לו)י מ'מ עינווכ63
 טריפות נס' כחנתי הע נהנ:"5 ק"נ סס"ז- עם4 . ל6 6ו סכימ 6ט וס(רן כמקוס )טנזס

 רכותייסו סכי ססס סכמקומות ג"כ סיכו וגוותי' כמ"ז דסמיכי _בועי נכ' פמקי)ין_ונמקומוח
 סו6י 6לי קיימ6 פ) רונ מ5ר פסיט נתכ 6% רונ6 מכפ ח~קס על )סמוך )רון ריס' סלנמ"רומ'ט
 סכלו קכרס כיעעקר6 סוויר ליעמיי -לסיפך פקס ירוג ננד יס כי למי) סכתנתימטעס
 נניס,קס ומ(קס רוכ וסוס לומר כקוס *ס רוכ מכפ ר6חי' מ(קס ב"כ רים כיון רקמדפיו,
  ד*ייוי וע"כ כן,. לומף ד6"6 מוכת פ' מוך כסמס מ6יסור מ'ע סרי 6ך סג"), מדפיס נמרוקורס
 .עיס מ' פוך פנסמטס רכנכמס למלק -יס 181)י כן, ניפ6 כפדיון נס 61"כ וטי מיע.ס6סעיך
 וגנרסיוכ )כד סרוכ כס(ר סרוכ מגמ 6- י6ת סמזקס כגך )6ישר זנופ פ6ין ס(קתיס כי כר6וי סי' וסס:יטס כרוכ מכח סיקס ריס לומר )אס כנכילס סי* ממיל6 סו6 נפ3 06-וכמ
 סרוכ סע" מזקס פי.ך כפדק*כ מכ6"כ כמ-ך 61מרינן סג") סדסיס כילוי דקירס ס,קסט

 ססרנע'ר מס יי) ו6ו5 סרימ"ר, ככחנת י'ל כן ט5מו סרוכ כ5ירוף נמרסיס סמזגס יגדלרוכריע
 6ק סכרכס מ5ר רק 6יסוי ססס נסדון נ6ין טון סו6 מככמסן )סממיר ר6י: נס סנ'6)6

 ס(ק" ע"י נ"כ לכקל יס ו6ו)י גמ)ס כו פספ ויס כ.גסמס כ"כ נו)כממיר
 דסו, ורוכ-כ)

 ם'ס ס6יכו 6ף נס-ק מ"ע לסק), כרכית רספק 6ף 5רקס, סמ"ס כו"ת כפס כמכתיוכמק"6
 כס"ס, יף כנרכופ סמקק) י' 6ות נרכות ל0' נפחימס ל6ו"פ כסגמ"ג ול6 )5סמהה יס-ממס
 טריפפ דכגפ65ת מכיסוי ר46 כונע"ר פבי6 פ)6 ומס נק"ס לסרסרר פם4כ פ"ד סלס"מוכ*כ
 ס' חוך פוססק ד4ן כיטי בכי מס6"כ סיוב, ננו סדסיו לו סכ)ו קודס רמעינך6 פ(קספיס- עשי סי6 וכספק כמסז) 5") ככרות, כרוכ ע3 וסופכ.ן ככיכוי. ע3 ככרנין ו6פי"ס מלנקימ,פטור
 רונ -נין )פ)ק רג יס 4161 גסג ססס ר)-ס כעוף וננכ"ס כפרוגש רונ רק כ6ן 61'ןינניס,

ר6יפ6



 ידלטיכש רערנ %ו מימן שהימה ן - אכרהםרננרי
 כרוכ כ) ס6ין 6ף כיסוי גכי כפ4 קפןר6ימ6
 )פיגו. סו6 לגיו רנינ ס6כו מס מ"מ)סגעי,
 -ממכרות טונ6 ונדפ רסרנ"מ סס.6 נכיננם6שכ
 ול6 )' חוך י)ר סניח 06 ח)'5ס )נבןכג'ל

 : 06'כ חי' 06כ.רע

 3נספס נפי ננעמע ש.ס ר(' כסכ בפמ"גד(
 סיכי מימס) סכת ממם'ור6י'

 רכעען כ6רס רסס נרו) קעית וסו6מס)יגן
 6מת 8ין נ'כ וריפ שרס. מנניר ומילס)'

 רף ערכין נתים' מע)ע ל6'5 ר6י'וממעתי
 ססעך ננננ"ס ר6.' ק5ח. )ל:ור ים ו6ו)י פ'כי"ס
 ך'ט סנ6רס )' )חסיכ ס'ס סי' 3כור פריון3סי'
 6מרינן 1)6 ננעיע, רונמס וסיעו תכ5"נ,י'3
 ננחננירין וס6תרוגיס כ:י)ו כו סגו)ר יוסמ'ף
 ))ננור רס ס)ימיס יום )' ד5') סס וס")יותר
 1' ככס סם"ם לסון פ5ר ננ,רס כסמסכוס

 ר16)י )ררות יים כפג 6ינו כ6רס י)'ככסעס
 כ)ס תורם פ:ננע סכן 0ריון רנכי מויםלסון

 רנכי כפמיכי סו4) ססמיני, ימ.וס )סיןננס6'כ
 ביוט 3עי רכננילס ו6ף ס)ינניס י ר6"5פי)ס
 ומ"ס סעור כ)סון כיוננו מן )י) תח5ח סוס)פ, ממסם ל65ת זענין מ*מ כ)י)ס ול6 רוק6סח'
 כר6י66 60 .ל כ6רס, 1)' ננספס (' סססמ~'3

 : פפ"ס ת*) כר6יוע1.6ס6

 מ*ם רסוס סקסס ט,  שמן מוף המ"זה(
 יעיס ח' כוס וספ6 מרסיו נ)וספ6

 סמ6 ס'6 רק מיס נ6ן י6.ן ותיוןל)ירתו
 לוננר נוכ) )6 טו מיסיו כ)ו ככך מת0י)ר6י

 תוקה שיך שפיר בפדה"ב משאשכ נבלהמי
 כי*ל דתדשים. תזקה ננד להכריע רובשע,י

 קיל שלברך מצד כוונתו ואול4 : הדנ"םבכוונת
 בתשש םלאכול דהו כל ורוב חוקה ע"י!ותר
 נביה*ס'

 ובמק'א_
 שמש תשו' בשם - כתבתי

 מ'ם שאעם ספקות ע"י קיל שלברךצדקה
 ונ'ם מברכ.ן. אין ממש ס'ם שגס ובפמ"נםםש.
 ילד בהניח תליצה לנבי הנ'ל מסברותמובא
 נ'כ יש ואולי : אח'כ חי אם נודע ולא לייתוה
 חווב כל שאין אף קםן. יאיתא רוב ב'ןלחלק
 לפנינו* הוח עליו דנין שאנו שפה כלל~נינו

 : דהדנ"ם ההיא לבין כיסוי נביכמו

 היכ םימהל םשבת וראי' בע.'. רמעל"ע כ' בפמ"נד(
 ל' דבעינן בארם דשם נדול. והואמעהןםהלינן
 ושםעתי אמת. אינו נ'; ודינו קודם. תםיד-וטילה
 ואולי כו'. עירוכין טתוס' םעל"ע רא'צראיה
 רהיינו פדה'ב נבי הש"כ טמ"ש ללמודיש

 ולא םעל'ע. וונכעע דהיינו  תועצ'נ. י"בלכ"א
 ס"ל והאחרעים ככילו. בו שנולד יום סוףלומר
 חירש לשון ואולי שלמ.ם. יום עע דצ"לוזם
 לשון םשאאכ שלם, תידש טשמע פדה*בדנבי
 ז' דא'צ סילה רנבי כשמיני הו"ל השסינימיום

 תתלת הו'ל קייםא של שהוא אודותשלמים
 טוהה חז"ל ולשון המור. כלשון כיומו. ת'ליל
 והא כדאיתא הא יאל באדם. ול' בבהםהו'

 : וצלעע"הכדאיתא

 הס'ממזה(ך שאין םצד כוונתו נראה במ'1ה(
 נפל. אינו ש*טא א' כספק רקהו"ל

 שם פצד פשא'כ יםים ת' עוד לו היהושםא
פירכא שטעתי ופם"נ. הכר"ו כהבנת הוא חדאונס

 מתססך ר6יפ מפוס רטתתו ו:ר6ס נפ3סי6
 וסכר"ו כנק0*כ, כמנו6ר 0וי כ)ו )6ו6ת")

 קלנן רפכי כיון ,ס ס" ע) מקסין וסננעתי סו6 סר 6ונם רסס סק'ז ר3רי פירסווססרמ'נ
 מלטץ כנ)י 5ף .מיס מ'כעיגן

 פוכ.
 יותר מתיר 6' רמן כיון סו6 מר 6מם כס )ופר )"ס

 כין וסספ*נ סכרט דנרי )יסכ ויס פסר6"ע כסס י"6 ס"ס,6ות כריני ק"י 6כמי' כמ3ורמסכירו
 0' ססתוך 6)ו ננפרימת סיניפו 6'6 תינף, נכפ"ק ינכס 06 ונס נקלכ.ות עסן עחס ))ור6ץ

 פרעות כין סי)ש ר63 בפומקיס סמתיננומ 6ך פמנירו- יוהר ננת'ר 6' ספק ננןר (ס 61יןינניס
 )ט0טו 6ס מטופקיס סייכו 06 כפ)פ6 י") ופיר ככך.- מייסנ 6ינו )סרחוקות )6'יס~רוכות

 *נ5 קי3ן, ל5וך נס )טסטו מותל ימיס 0' פסס ר6ס מקעס 6' מפס סוי )6 ספיר )16.6
 3פנין ג"ננ 6ין ר16 0ר, פס סוי פוכ נ6מ"ס 6ס'ש )6וכ)ו מותר 06 ס)פ כססקעיקר
 מעפס 651וכ6 )סומטו ר6ין כווכחו רסי)"ננ, מס ד6ח'פ 6ף רפי)"פ רסוס סקזו וע*סקרנן,
 נסקלנס 6*6 ס806ם יון 5ע  6ין ססח"טס  סודפ סיס כס"ם פ*י לסקל יבל  וסיל'פ פשסק'ס

פס"5



 מא אברהםרברי יי םשז שימי קרישיםישן
 תרשים כלו ל"ם קרבן שלנבי שכיון .פירבא
 הואי חד אנם שם ל'ש מסילא ימ"ם.בל8.ת'

 וכר פלאיםוב' יותר. כעע'ר הב? שם'כיון
 שום ע"י היתר שא'ן אף במ"ם טתיייןונקבה
  שם  מצר ם שייך  ואו4 מחברו. יותרספק
 ונם בקרבנות ע5ק לנו יאין שביון תר.אינס
 ססרינית שינ'עו א"א תיכף ביהם"ק יבנהאם
 בש"ע הסתימות )אך ימים. ח' תוך שםאלו
 רק הוא הס'ם ,.ק- הרי נם ככךן פיושנאינו

 דשיל"ם. רהיא הנ"ל הט'ו שב' אףאח'ש.
 אך שתיטה. קודם כוונהו סתיים. בורחיוהיינו
 ס"ם שהיה בטה הועלת אין הם9פ ע"*להקל
 בהקיבה. א-א שתיטה ב4אתר וכן שחיפה.קייוצ
 בזה ול"ש מת5יו. יותי מתיר ספק *קוהרל
 .אה"ש נם מותר ס*ם ע" סקורם והותרהיא*ל
 ע'י היתר גבי שרק א' ספק דק שחךןאף.

 הו*'ל שייכעצ סצינו. עדות ?'י אותעיובות
 א/ ספק רק שאין כשחגיאי משא'בוהותר.
 שאת'ש שיווע כען .מתיים. 4ף היתראין

 כיון ולומר א' ספק רק אין שהיפהובשות
 יותר מתיר שא' ה*ה*ם"ם נשחפ לאשאש
 5טילא מוברע הוא תד אונם שם ל'ש.מהב'
 היה אלו נ'ב ששם אונם* נבי התום' מ4שע'י
 נ"ם היה בקטנותה. שבקמנות. ספק על~נ4ן
 שטא 9'ם מלא"ם ב' ונבי בקפנותה כהןלנבי
 י'ל נופים שב' כיון תחלה הנקבה ווצסאבכרה
 *בהצט4?ות מצר כוונתם יאולי ס*ם ה*4 כןשעי'
 בוצ עי"1 נהפך. שאינו ומה הסשקית "יוימעין

ה"י
 'י

 ש'"יש-שש"7' ""ן ין"לו'טניים[."יי
 נ':

 ווסן סס'לא להשתנות שעשוי' כיון בכךתזק"

 קסדז'נו ו'ן4עו",,י~ךי4%,"'(']ון!':ןייי"י,.7'לאו.'
 אימת ידעו לא שהרי נתבררה שלא הזקהע"י

 עי'ז תוששי' מ"ם -ואוי נתעברה אםנתברר
 שאין ום"ש נתבררה_( שוא אף להתסירלחזקה
 תרייו כלו ושסא ימים ת' שהה שפ8ס"ס
 צל'ע היתי. עוד אין חדשיו כלי וטלאשכען
 יק היינו תרשיו כלו שלא סה שאיליכעת
 שנשתהים מיעימ יש ום.ם כעה שהרובמצר

 וכתבתי שפ'ר. הם ח*ים ום-ם לת'. ז'מחורש
 והב' שקיל. א' שספף שביון מכרא 4ישבסק"א
 לקולא. רוב ירו על ויש טכריע מיעימ שה-אאף

 כתובית ריש ובמגי בזה כתכ תס"ז ס4ובטג"א
 .. : וצל"ע בוה מברות%כ

 מ"שו(
 5ץ)6 רוכ ידו פ) ויס פנריפ מיסועססו6

 י-..-

 ו3*ס מפב*לו, יומר מתיר 6פד סן ל,.ן1"י")
 ססיס ס'ם ע"י מקודס וסימר סו,י3 נוטימר
 ס% 6ף 6מ'ס גס מיתר סמיטלע ירס%ן
 ע'י כסיוער ריווק6 ר~'6 ש_6מר, יק)יכ6

 ע"י 16 כ"6 מ"ק כט"ך ו' ף מט 5-טנס.' 6יסוי טנתוסף בטיס סזציוכות וכולעסעלונות
 מסיתרס ת65 ), )יכט, כסתירוס 6ססטצית
 נולפ ו)6 )נערי כיהי ססיתי וכסעכבסר6סזן

 ססמיפ: קודס לנס כ6ן %ס,": ריפית6 סוס5ז-
 סיתר 6.ן 6חך 0' רק 6מ"ס יסי' ס663נ)6ן
 63 ס"3ו כ.ון 6'ס:6 )וכני ו6.ן מחייס6ף

 6ף מר-סו6 לוכם סס ל'ס ס"ם סיסכומט
 כיפ.כמ י("6 :ספקות כין כפ"פ סוספחס.6ין

 דמסגי מ6י נכי לכמינוח ס"ק סתוססזממ'ס-
 פחוהס קירוסין 6כים נס נ) לק כנון ססכס"ס
 ק"ם כי6 ר6כתי -סס לסקטו ס:יט, נןע:ת
 סו6 16נמ קטנס ופימוי כקטכותט ז'נמססמ6.
 פ6, מל 6ו:ס כס ותיר5ו וכ16נס כנל)ות:וסע6
 סססקומ נ'ן נ"מ ים ל6פתי מקעי 6ית,ו6ס
 רק ןעתס ד6ס בקטעסס כת6)מנט סיתס6ו)י
 פס6*כ לכסן 6ס'רס :יתם סי6 ל6~ס 6ףסכות:
 נת36פנס סירא: 06 נ6וכם ננל3יתסנזעחח
 ום*כ 6ז, )כסן . ר6וי' סיתסכקעגיתט
 נ"פ %ו וגין . סמ:ו גסעס רטזטכיין
 כיון כלר ו5*נ נ'מ סי' סקידס סכ(מו פס)"מ

 יקיךס פס 3'פ סטפיקות כין נ"פ 6יןי6מ*ם
 ק"* 'צפ" מסר6*י ניון על6יס. כ' ונכי כ"פ,סי'-

 סב* כיון ה3 ממ3ס סכקנם וספ6 רכלססננ6
 וכווכפ י*) ולי3' ס"ם סוס כן ט"י סו6נו:יס
 ונס מתססך ט,עי פס סנ5ירוןג וספ"נס5"פ

 : 3לפ ס"ס סוי 63 פ"1 6'. ככסססספיקות
 נ6פר ליס ס6סרהיס,כוט טכחכו סרנרובעיקר

 .)6 סוכ מתמ3ס סרסיו כ3ו סמ6כש
 כ)ו ט)6 סכיון י%ס 0' ס:ס. סננ6 כלסוס

 פס 3י ע6 כעמ 15ע סיתר 5ר 6יו,עורחרטיי
 כן ססיונ %ר סיעו נפ) סוס סיסיו כ)יס63
 מצ*מ 3סן ןן מסולם ככטתכסיס מ'שט ויססו6
 כ*סר ס*ם 3סיות מ5טרף ושב סס.סס,רמ,יס
 -6ף וסנ' סקו3 6מר ססנ סכיון כנזק"6כתכ0י
 כתוגות ריס ונסלי מזס כתנ תם"( קי'ונמר6

-גסני6-



 קרד,טים ו4עף2 טו סיטן שחיטה ה' אבררטמוחבנרי
 51"5. נ~ס סנרות נ": כהכ כנ65תי דפ"פכסוני6
 נכממס סו3כין ס,ין ער4 כקכ-והבריו

 קי*מ, ס) סס וו)דות ירוכ רונ6כ0ר
 מסוט מפוטיס נ' סרוכ כ:גד דיס מסוסהו6

דפפי)ות.
 ס"פ: ]'כ י"3 ד11)י ע-יפות ועיפוי

 קיימ6 ס5 ר6עו 0~קס ים הרוכ רכגנרמסוס
 ק6קי' מפי65 ו(מן פ)ו'65 3הסחנותסעסוי' כיון מ~קס (0 ן ס6 כגר6ס %ך סדסיו ס:15קודם
 ס:נוך 6431 פפי)ות 6'ן רוכ ס("3 6ננרוו)כך

 0זק: פיי ג"כ  לסהוויר 6ין גהכררס ס)6ס~ק: ע"י ן מקי3 ס6ין סכמו טור ויי3 05זק:מיפופ6
 06 נתכיר 6ימת ירפו )6 סהרי גתכריסס)6

 ס)6 3ה~ק0 6ף ן חונם )סחמיר 1"ו5ינ0ענרס
 :גתכררס

 סמגי6 ימר6, מו": ודגרי כנמ6ריס, דבריוו(
 בס:פתו 51'5 וסרכ הגה"כ וכייסס

 רכתכ ככי3י0 כי5ת כס' ינס'מ6 סס.כיפס
 פקיר ספת.ר ס,ין גנ5ר ס.6 דנט)כרסכ"6
 כריר סמיתר ס6ין רכיון ספיר, כוורמי)נו6
 כי6 מס6"כ סכקורס 6יסוריס ככ) וכט)ויי6י כ6יקוי סו"5 יסו*, )ס:עו 031ס.כון,

 ו), מו6 כגפ5 כפ". לוננר כ)3 )"סחערוכוס
 ו(0 6כי): מיהר )ו ימי' ע."י. ימיס, ח'יחקייס
 : כ6ו:רן )2י רוויס ו6מח כלורדכר

 רסט"1 כ6' מ;י' ר)נוכמ יננו,ר מוונתוז(
 רס"5 מסס סיס, ס'5 ),דננס'ו:

 3:כרי, 3פכיר ע"פ )ס0וט 'ו:) הוכסידסיליננ
 3מוכדו כדפ:ו ן ס, וגף רס'3"פ יס" י6וסוכ
 )פ' ):עריס דפותר קיי"3 כךרנגן הרי-3:כרי
 ספיפט מס:י 3ז דנדסל*פ 6"ו ק5.ס(0נת
 : 3 ניט ולע:'ן ררנ:ן ססק6 3פ:.ן דהפירכעו
 ס וסינ יקרגיס וס.כ::יס פכוטיס דבריוה(

 ורין ט"ו סס"י התכ"סהנ'6
 וסי' י"6 סט.ף ט19 ס.מן ע' פכו'ס,נ6מגות
 5"ח וס" ף סציף ס'פ וס" י"נ קעףס"ס
 קכ"כ ' וס ף"נ י' ספיף קי"מ ו0ימן 6'סעיף
 סם, וכס"ך 6' ספיף סוף קכ"1 וס' רסוף
 כינ"ח !כסו"ח ס"כ גי"ג וסי' סק"כ נס"ךכ"כ וס" כ"מ סעיף ר5"ר וסי' ף ס2'ף ק)"ווסי

 רכייג:העס"ןס.')יכו)"ה0ץ"רן(":'וכסן'ק
ק(

 "טראל מ' אטר עדל'מ מעהם הט"ז מ"ש0
 להיתר עוטר ,טאק במק"אהגי:ר

 אמר נס ימים ת' יתקיים ולא נפל שאוליודאי
 שבכל ע.ון בלא ואםרתי להשהות.תקלה
 נורם זה אין כ וגע להשהות תקלה ניכאדשיל.מ
 שישכת ספק יש שבשהי" עע' תינףק.לא
 תוששהן אין מ.תר. שבדיענד ובמהויקל.

 ודאי הסתיר שא'ן ומה שתיטה נני כמולאשתלי
 לבבי משאשכ תעיובות לנבי רק כן ל"'טאווי
 ובכך חימור שהו* שנימח ע"י ניקל איךס'ס

 ששותט לימר בכה'נ הערמה דל.מ םש:עי( : ה.טבצלע"ע
 ת' בן שהיא הסמך ע'מ שלאמתם

 שוב ואת"ש לגיי למבור בורו והברירהדוקא
 דרבנן. רק היא יל.מ ותיםרת דשיל'םא.:ו

 הנ'ר וטמ"1 הערמה. מיתר לפעמיםובררבנן
 יהיה לא. שאה"ש אף לשתוט שאסורמשםע
 בהיתר* ואכול המתן באיסור שתאכל עדסברא ע'י חז'ל שמנעו שכיון ה0נרא. ונעהדש'ל"ם

 : לכתתלה איסורבמנמל דהזי יל נם זו סברא נגר סועלת הערמהאין
( ואחר ימים י' זה שנולד ואמר טלה מנר גייה(

 ו' זה שנולר א' יהודי לפנ' אמר שם:ר
 כבר ושיני0ואכלו דקרנים סימנים בו והיוימ'ם
 שאינו כדקי!'ל הבלים להכשרתיקצת
 תרי כבי לי' מהיטן כשא'ןנאמן
 אטר שתהלה כיוז לי' מהימן ש.היה א"או:אן
 את"כ. שאמר למה יאמין ומרוע ת' אח-שהוא

 לשח81 אמור שלעמבעי שידצ היה ניכרוטרבריו
 שהתמיר כיוז ה3שאר והבשר ואכול. ז'.תוך
 לא הפסד. שוס היה ולח השאלה קוד[ע.ע
 : והכשיתימ ג'כ מעל'עי אחר היה כבר והכלים שיאכלוהו דוקאצויתי
 ז' לפני שנולד א.מר א' זא"ו מכחישין כשב'ט(

 הכיע לסמוך אין ז'. היך אימ-יא'
 דה"ל כיון האתרונים שב' הסימנים ע"ילהקל
 שחטו אס ובריעכר אימוך חשש וא'קנעאתחזק
 : להקל לצדד טקים אילי הםם"מזהיא

 דכים קטניפ שהם אף קינים של ס.פןי(
 צפזרן שאין קשין שהן כלנמוכים.

 שינים בציריף וכ"ש שם'עיל. י"ל בהםנתתב
 מבינים רבים שאמרו בענל היום והתרתיהרבד.
 טבת.ס. שאינם ]פי' בכך בס:'מ עוסקיםשאינם
 ביכונם[ ששקר בתשו' ע4יהם הרשנ"אשכ'

 סה' בפהות שיהיה ח"א וכוותיהשהשערות
 כן שיהיה א"א עשבימ מאכילת ושהפרש'כים.

 הפסר מצד התרתי עי-ז ימים. מת'בפתות
 ושינים קשיס קטרם קרנים בצ'רוףלעניים
 לו אין ג"נ ]הרי[ וש.נים קרנים וס"הרבה.

שורש



 שהיטה% מו4רלטיםו4עיצ
 מיטי

 . יז

 כב אמרהם ד4בנרי
 כן כמו ]וא"ב בקיאים אמירת ע"י רקשורש
 : הנ'ו[ מבינים שאמיו סימנים על לס0יךנוכל
 קרנים מיפן על פקפק שה(ר"ת ראית*עתה
 כעת ראיתי ל" והפם"נ האקרונים. שב' סי'ועוד

 שהלב"ש ראיתי אך סי'. ע'י היהדשיזכיר
 והתב'ש התב"'?: כמ"ם קרנים של סי'ט1כיר
 אילי ביכ והלב"ש כלל. להפה"ת ראה שלאודאי
 ספרים היה לא 5י כחן. הפר.ת 0'ש ראהלא

 אהרים. מ.ד לפרקים ראה רק נביתוהרבה
 ייט טסלית. ציריף בלא אם כעת נבוך אנ*עי"ז

 כמ'ש טי' עאי להקל הנהוג הסי' עלמם'כה
 הצט-2ות שלאיה'ה כלל שכיח א.ן אךהתב'ש

 : וצל"ע0ם7"ת
 י"וסימן

 הנורם טא:( שאכלה ע"י לעמיר יכולה אינהא(
 שאכלת ע'י בדקת כן היה והיומכן.

 דל[י כיין חו4י ע-י כסו תפ'ר מסנראמלח.
 : לעסוד בה כח אין שעה-

 צרו-ה לעיר. מכפר איוז הוליכו הקור בזם;ב(
 ימה הש"ב ואסר וינליה*כנפיה

 שאף כך. ע"י א'וזית ה' או ד' 0תושאשתקד
 ע"י בכ'ת תיכף טתו בתיותן. הב'ת אלשהובאו
 כנםים היו שלא במה הקור עליהןששלמ
 הנ,ל אווזא שחט והיים מהקור. עליהמגינות
 ג' ב' רק יצא. ולא והורירין הס.' כלונחתכו
 דמיה שנהק-רו עיי שהוא וניכר שהור. דםטיפי

 ראה שלא כיין זו אויז להכשיר א'אונקרשו.
 שתוכל בה אתחזק ולא כ"ר. פרכוס שוםבה

 ונוטה לשה.ט. שלקהה בשעה רנליח עללעמור
 וז.ת א שבל הנ"ל ב ושו עוטרת* היהשלא

 מ"ם לנטרי בריאות שהם אף מהקורהמובאות
 אחר א' שעה ע-ך רנליהם על יעמרולא

 דאורייהא. פ' ה"ל כאן ועכ"ם קשריהם.שמהיך'ן
 ופשוט אווז:ח. כטה ע."ז דאתתזק.שסתובפרט
 להן א"א הקיר ע'י המתית שא.תןססברא
 על לרא.ת רהשו"ב והיה-תי פיפה.פרכיס בך'י וססיבנת הבטה. אל שסובאין בשעהלעסור
 אס אף 0הקיר. שפובאות אווזות בכלפרכות
 לה ומהמטות מצילוה שכנפיה באופןקש.רה
 שהוליכה שע"י נודע אם אף בדיעבד אך3עיה. ע.י וומדת אינה ההיא שבזסן כיון0הקור.
 תעמ'ר ולא אבריה נצטנקו בקורקשירה
 שים ראה ולא או ושחטיה 0ה. זמןטאליה
 אין ריעוהא שים בק ראת שלא כיוןפרכוס.
 הו?י כש;"י רק ססוכנת סגגון שא.ן בזה.לחוש

 מכנר פוס כס,ין סרק . ססוט, מוונתומ(
 ס'כ פ"ננ פ:מיסו סיס 6ף 5סיפך, פרומכיס עניסס, לסננוך יפ 16לססיפגיס

 ננסרט סקדס נידו)י ס' וע' ר6.' סמ.פכיס6ין
 : פ'ז ננ"ס6ננניס

 י"זטימן
 ס6עס מט לכר סוס ד4ף מנו6י, כוונתוא(.

 -כ?ן פ"ננ מןיק, 6ינופופדת
 פד ג"כ נרו5 כ6כ 16 מו)י לס נ-סססננ6כ)
 ריכס 16 כסמעס 6ס )כן עומרת,ס6יכס

 כי6וי סכל:ומ כי' 6ס )ס:נימ ו5ייךכמטוכנח
.: 

 כעס כעו)יכין רס6וווות (5.'5 סרכ דעתב(
 ס:נוס 6'רע סככר לעיי מכסרסקור

 סי' 1)6 כנפיס, 5ר1רוח סה" פ'י ננתופכס
 כ)6 ר6סוריס כננמיכ:ת דיגס ע"כ ע)יסמניגיס
 כככ) סרס סי5, ר6ס ס,ח"ס יף כר6וי,פרכוס
 6י(ס רק סי65ו עור ריפותמ כיס ומכ"60'ועת
 יסמעס כטיס סיזסי.ססו*3 גכין ע"כ רס,טיפי

 מפיס ך' וילכו מע5מס רנ)יסס ע)ס.ממוו
 ונס כרי:ו ססרכומ ס:סי' סיטכ )רקדקוטכ"פ
 6ף קקיר, ביפי קסוריס סננו)יכ'ן ס6ווווסגכ!

 פ"פ ט)יס, ס5לות ככטס,' נ6.סןסקגו-ס
 רק ככ"ל, טננדס 6ס לססנימ יס):הח.)ס
 ריפות6, סוס ר6ין כיון סוס )6סור 6יןכדיענך
 כיס ריך הרס י5, כח.טס סכנעתורמס

 פרכוס "י' סל6 4ף )6קור, 6.ן כ,6ויכסמ'טס
 עיי( נניחס ?,יהחוק ג6וסן קע.רוח סי' 6ס6ך
 ונווד6י פחחי)ס סן סולות נוור6י סמתות1כ5
 6ס בך.ענר נ: )6מ.ר יס עיכ כמסוכ.סדינס

 : כר6וי סרכום סי')6
 טד מ31י מממת עננדס ס)6 בהטהנ(

 6ף כיד'סססעפירוה
 ר*, כס!כס.

 כ:)) סי, סרי ככ'ז ססע:נידוס 6חר 'ט:סילוך
 כמכ"ס סו63 סר6כ"ן מלכין וכ'מ )גכנרימסיכ;מ
 מנני!6 כ:ר:6 יקיימ6 טר ס:תכ זסס(י'

ו6ו!מ
 כאיו ה"1 ע'מדה. א.ן שעה לפ. א:ריה צ'מוק וע"י בייאח שהיא כשירוע פשא"כ ע.סדת.אין

 כל ע."ן ט'הה דאההזק באו[ן בקשורה אך השש. ו.,ין קע:ויים או חמרים שרנ?יה ע"יעיסרת
 לא אם גף גטורה סם'כנת זה"ו לבית ביחם קירם הק.ר ;"י תתלה הן תולות בודאיהסתות

היה
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 יוקף41 וחש(ץ - יו - טי' שהשה-ה' אברהםו*בנרי
 וכס)יכס מע5מס סהעמיר ר3ש פספע ר'616ח5
 5יגס 06 ת מק.כ - מחזקח ~65: )5 -3כלו"6
 ופ"ס פק! 6ו נערס ע"י מע5ננס )עננוריכו)ס
 ס3ינס 3 רפומ סק'ו נ"ח .מי' )נמןמם*ך
 לע2!ר ס,"* ריטפ, ר5יגי כס)6 סיעונכס'נ
 ך"6 סס)כס סי6'ט סכננו ו6ננרען נערסט*י
 ננפנמס ע'פךח נ"כ כיפס כן סספננירוס6סר
 63ת"ם. פרכסס )6 05 כ3:סמסכ. מ45:)6 פמרפ כל5 ריעהז6 ר5'נו- 5ספ:6'כ

 -נפיס ע" כ"י" סעננדס ור6יגו ממוכנתה(
 רק מיך נס"עס ו53 - ננק)6ו

 05'כ סכחעו 1)6 ספי( כמס -סכסתסן6סר
 סי6 ער סחו4 6ת'כ ע4ס לבר 5פסר06
 טפ"י 3סתיר נר6ס ממל" עיננרחסי5ס

 .ס(: סמול5ח [2גסנ ירוע - 6ס סחו63ת4סנ:ן 5ופיי"
 כפסיפ: טר פכעננוךס כנסתסססככמסך-כ(ס

 סנע"מ יוכל סן6 ער כ"כ )סככיר עמיד6י:ו
 סמאזת'3 ננסזזן 'ו: )סכקין ויוכ) 3,8יו)ע(ור
 5יכס 11 ס6ומינט 6ס ו"פ" כפ2'רס ערסט4
 רני3 11 סחו)י כסיפיך כ5"י כיון כ'נכרורס
 . )סימ* יה(קס -כ(ס כייך כוכ כ*כ)סוכרף

 רכ-ון
 6ין סרי טמרפ סחו3,ח ססמ)ח 69סרפ-5'ט
 וסרי עפירחק ממזקת 65ס )ס רמח, 11חלי
 6'ס'ר ננתס: ,6גו 11 10ק: ע"י ופכ"פ3חו)!' כי כ2מרס ננס(מן יוחר 6ח4( ר5יתרע ר,'כו63

 כן .בס )כך סחןהס ע) נט 6ך כג")ס6וכניכ, ע) לסעיך ס::ין פסיט,_ נכן ונדסורס
 6'חפרס לי דנע'ף כח3 !' סשף בשט"חז(_ נ כג") עינס סננינסיס-

 לסמנניר יס 3:ן ננסו:ן כק-5נננס
 כס6* סילך ון':.ו יי:ס ס:.5 סיו,יןכ(.

 ס:גו6ם כתן 6תר'ס !ס'נוייס יעיי'סגריויס
 סע"י ת:ועות. וס(רי יוהו ססכונע5נ)-5ו

 : מפ'ר ו6ו4 נתסיסו ), ס3'נות-
. . 

 כ5ן סספיעכו נר31ס הקכסי5") הרב .ח(
 -סעוכי)ין ס,ויוית ע) )5פניחנ5ןיך

 נרגלסס רותס ס6'ס וכ ק:'יוק _רנ)יכס6וחס
 ע'כ ע*ו .מתח מסס וסינס )מס:.ור5סס
 מסחקס, נףיס נסס ):כסץ ססרכ ע!פוט)

ו6סר-

 כלרלא כמלהיהשוםריעותאאח'שבדמנףוש
 ב~הט שהעטעזה ער עטדה שלא בהמהס י 3שר המל פרנוס וע" 3ה. פרכום ושםנראה

 היא אח"ב הלוך-יפה ויא!טהלכה
 -מ" לקסן ו~ם"ך וכע,ןז לנטרה 0טוכנתבנלל
 *4 ע". לעסור שאוי ריעותא רא.צ כשלא הזאנ*ה

 טאליה עמדה אב(א ריעורנא ביש משא'כנע-ה.
 .  שבתל"עג הראב"ן סלשון ונ"ם הלכה. מהנילא

 : זהמסי'
 .טסו שכיבה אתר שצ*/( נראה עמייה.ד(

 כשרק משא"כ אבריה בכללארץ
 *ע גערה ע"4 0זה ועמרה רנליה. עלכרעק
 עסיריה ה.ה שלא כיון 0עצמה. אף אומקל
 עטירה נרר זה אין לנמרי. לארץ שכיבהאחר

 : היטב ממברא כ"ה מסיכנת. סכללהם.ציאה

 בם, אח-כ ישהו 0א(יה שעמדה טסיכנתה(
 הבחינו ול" שנשדפ:. עדשע"ת

 עד וע"ולי אז"כ עליה כבד שפשר אםאח'ב
 ניחה אך חשש. יש מאליה. עוסרת היתהשלא
 הה.א חילי בסננין א'מדנא ע"פ היפכלהתיר
 אינו. הזה כטשך שבשעה ,1 חולי 0נהנכש.ר!ע

 :טי'יב.%וימ ימייגהניצ",י
 ידיעה.כרורה.'גל כשא'ן ונס 1 לפעמיםלהבהין
 שייך כ"כ. להו0יף רניל זו שחולי בהשוךשא"י
 ה4ת שאת* שראינו כיון להיתר. הזקהבזה

 ריעו1שח זו הולי אין סיי והלכה עפרהההולי
 רעעו -לא ואחשכ ע:ירתה. מחזקק.להוציאה
 בח"יה. בו שעמרה זין מבשי יוהרדאיהרע
 רו?קת עאי יצאנו תירה אימור 0חששועכ"*
 איטרנא על לסשוך שנכין משיטא ובדרבנןהו"ל*
 סטיכור יש נ"כ לבד. החזקה על נם עךכ:"ל.

 ! כנ"לפונה

 בש וחמיר. נתפיש לא- ופשסה 4אש כ(יעתו(
 וכפיפות הרבה נענועם ונםבעוף.

 : בעוף נם כלל מהני ל8 ברחש.ו(שיטות
 משהו שינוי עשי אף להחמיר -כ' בתב'שז(

 פיאיס אהרים שינוייםבהל.כה*
 חלישת שע"ך- ו?טעית ושארי הקאה אומאבל

 ! חם'ר ואולי נתפרשו.לח
 - כששוהיז -שכיח בהשמגוה: ובפיפ באיוזותח(

 בצקרוף ונ"ש קשורות.בינלים.
 י 0תות. למטה וראשושנישא.ן

 שהפ אם ע'"
 פקו4ם. מתו אולי אסורוח. פיכומ שים היהויא
 שה.' ע'. .לפעפים כי לנכרי. כהו לא אםונס
 !עוסקין רנליהן פתירין ואח"כ כמתית הםכנ"ל
 ה'ל- תיכף הרי מ"ם וחיות* ונתיגיררותבהן

 להששיה יש עי"ז פר:ים. בלי ואטרותכססיכנת
בשעת



 . יה שייה_ימל י . קי"יםישז.

 כנ אברהם,_ ריטרי
 תפיהת אהר ונם הן. חיהע אם שהיפהבשעת

 קשורות בבטי[ שסמת באוואע רשכטעוע"י י חעוק להיות. יוכל לפעמים אולי ציהפיסנים.
ן אט כנ"ל.שח1קיז  

 כסו כסוף ורא12ה אחז היבא
 דאשניח לא אם ונם- אסורה. פיכטה ולאבחולה.
 ז הפרכוס על בא-וזות לףמטניח.לש:'ב והוהרתי להקל. ברור אק' לא. או פרכמה*פם

 אף.,ם ססתטע לשהום יש חסידחן טהתפ1,(
 ששא טצד 'אפנ וראי. טרפההיא

 םצד אס נוי. עי אף בשלו אכורשתלנדוט
 אף וט.1ת. בנבלות סוצבה שעו,טה.פינ'ש

 ול8 ברצונו הוא ה:.ביל ט4ם .קיל.שבהזרסבתע
 0ים להלבה. כשיה שיעה וסההזרמנות.
 ! לההכךר שהם וק בכך. סשק צדדי ישטכעזמא

 - יחסעץ-
 הטקילין על הרסות בררך בכר'ו מ'ש אורותא(

 או שא*רפ או בליי"גליך..בסכי5ים
 רהגירת סני6ה- ס:גין. בזה ליזוזמיר רישרוא*ך.
 במה בעוה*י ה-י אכשר עש'ו הגה סטש.צפודן

 ויפהם ההלקיפ המה2%כימ בסכיניםשבותר"1
 טהנ"ל רהו כל היפב לעין ונראהוהדים.

 ונ"ם לנכק. הכל ומתקניסבת:ליתיה,ויקעז.
 שו'ב 4ן ר נע כשיש 6תגוררו' לא4ש-בוה
 המההזכים*. . ד"רשים .בחלמום

 במבינים "ב וש
 תקון שיויה חמשר לבר כי בכעויל.שנתקנו
 סיצתכיס. שאינם בפצנים נם ל דג' מכלושמירה

 ו חגירהע בח?-טהשוםואק

 מקוסות בככה - שנהע הסכינים אנרוו2ב(
 עי.ז כי הצפורן. תחתשנכפפין

 שעי'ו ער העוי .או הם" על נכפף הסכיןחה4 לתוש ע11 מפקפקין שמעתי ביות-. הריםהז
 הע'קלת בסלי( צפורן חנעי' אי פגם כעיןיטד
 להוש טנאין ראיה ההה לכאורה הנפיפה.פצהז
 שסא הששו ול8 ניקב. ענטו טהקרוםהניתז טצי רק שבלצו _ף. בסי' קנה של םקרוסיתכן

 לר"ות טגומ וים בוה. בסק*א יכמ*שקיופיה. דרוקא שס הטדז לפם"ש ובפימ הקרומית,.נכפף
 שיך קיסם ובר.לת נכפף. שאינו קרוסיתעדש
 אך קיסם. ליברי 8פשר קשה סעץ נם כיבו.
 1*י כ"כ שיכפף הרבה רהוקה דהסטיא ה.אעכ'1

 06 ( סססיפ 6פל וגמ טמזפגיס, מח חסו6מר
 : ק )נסונ וא'כ 3כ3 ר6וי ונן סרכום%4'

 פיי5נס 3כ1ר 650 נ1ט ס1זיר פ*3 הרבפ(
 ר)6 6ף סי6 כטריפס סכירפ6ף

 ט16רקם ווכריס סוצרס טסיית ססס נ~ס ךסי
 פ% פ*פ פיסי נלח'ס-ונכימ:ו ססדיפסכיון
 אף אש 3עסוס יבי36 6.ן-5:ר 6טייוחססי6
 6ף ונס .נסם 6כו-יות )מוס 6*ן נויע"י

 ש רוב פפ'י מ*פ ס3כס פ"י סי6ספריטס
 4יפטי4 סיעו כן מירין ס6ין 6ף סיתר5ררי

 : ניריס 3גנ45 עי'ו גר4ק3ול6

 יחמימן-
 פפמ"נ, מ'ס 6ורות כפק'6 כתכתי.נ(

 כססנמינ גאף3 וגסמ'רסק'נ נפ'*
 מכספ-ס ופיחש 6?רן פחררמ כפ~ת5סממיר

 רימיס ' סבי6 רק כן כמנ 65 ססכנס'ב י6יסי1:פת-
 פוף ר%נ*-ליפיר בק' אי  וור מגמי.ססממירו ויזס'.* מ*ס וסני6 .כסערס 6ס כמנ"5 5רז6ז
 התג נרנס 06 וס' סספ0 ן )פ סר6רפ,י

 ר6יחי. ססן"נ 5פמדו 6סספטפק
 ססטר'מ

 וסני6 גלנם ו6ינו- ענר6ס )סמנרכ נ'ככהנ
 סה"* 3, 6 תס,ס סל5 סרכמד6 פמ-ס,ר6ת

 6עו רפס'6 וססר מפיקימ-כ~ס כחנפסרננס"6
 מסס סכיפ ס*יך י34 פפגי סזועחק וכסי3פ:י
 ססכין גגריקת ספסמוס רוכ סע"י סכיסכי

 5ש 46 . כס,ס6ש וכעסז . סמוינתק)*-ולת
 חססו לגן כ1ר נרקוס ניינ( פ נ'3 )5יכטי'
 נס ו:יי .סגמס ונר כ'6ת פא6ו י סל6 מ"יסס
 )דרן מסז*כ ת 6וג כסנ:ון נ.נס 06סטק
 סלכיש - 3)טוד 6ין. כנס,ם6ס מתזיייןפ6לו
 ג3ל גיבס ו6ינו כר6ז 63סור-ברנענרמסס

5פרע--

 -ולן קצח. - נטיה ן כע רק ממש כפיפה שעינה שאומרים מה כפי פנס* כעין שיהיה ערהטי'
 שחיפה . למצוא באפעג- יהיה רא רהוקים להש.ש.הששוז באנו ואם. למלה"שו. . תורהניתנה
 בהנהת. שחששו מה מעין. רהו. כל ררכה כעין רהוקה חששא_ עליה להטצש יו:ל שלאכשרה
 לחוש אין םשיכה. כדרך ה.לו'ה שעושה כל א"ו והבעה. הולכה בדרך שהיה אף הסכין . עלאצבע

.
 . כו'ז תורה ל8ניתנה כי עור. -

ן  

 פשעיה. ופה.ת םחנ'צ .בפחות לה"מיר כנה"נ בשם פפ8ג בשם ט"ש אודות במקש כתבתיג(
 .הנק



 קדדןרעת " 81ן ש"שה. "ן אברהםדבה
 ור כסוסקיס קנוע" ס)כט גנר מט61גם-ע
 סכ) כפי'מ ומ"ם ג' טעיף ומכ"םסמ'0
 וסון כסרנסס ס 5ספכע 'וי3ס מר6יס:ר,ס
 יוס כ:5 ופעסיס )וס סכרפ 6'ן סנ"5גכל5

 )כו)ס '6')י כסו"נ )רוכ יוינס ס)6 .מסכרו6.ס
 מנ'5 וסיפיר ס6סם- ככ3 ס3כ כיוגח 6מר6ף
 ו)6 נס6.עס סמוסקיס רוכ סרנסמ ;כרי5י0ן
 .סרפס"6 ופ'ט 51)"ע 5מ)ס'ם חורסכיחן

 פססו"כ כמרס 6יו0 סס ' ס0 ססו"כ.ף)ס:ע:ילו
 )פנרר 0:מפיוו 16 3סענירו סלין י0 סםפס

 כקן 0סו6 סוור מ:פי סכימי י") ד ועפ)ח6

 סרניסו 06 וסספק כ%ם6ס כקי6י! סי'רוכנ6
 גם:כון סי6 06 כזסדגסס פסוסקיס סס"סי.נו
 כר6ם ססי6 )שר פקיס ססי' 6ונרסוור6.-

 מ4י נ"6 גן )סמ5יע 5'6 ומ*מססינו5מ
 ס6ינו )סס מומ)ע סל6ו וכיון נר6"סנן.קס
 נל') ל6 גי ססו"נ סענ.רו וע"1כקיק6ס
 06ר פד כם,%ס ססי6 5ונגר סי0ר5סמ5יע
 ס" כי פוור סי' )6 ר6ס ו6נו נר""ככריקס
 סנמין ו)6 כן6ס ופספ לונכמ ססז6 5ופומ3ס
 כ) 3פ:י פ)ח6 5פנרר ונפרע ע*60 פ6ינונננפ
 6פר עד כם,ס6ם מ:ר י6נגלו סי6סכו"ג
 פס6'כ ייעומ6 סוס ס6ין ' 643 סיע:ס'כסזכי
 י3 כ*6י' סנר,יס ס% ס0י6 עטס: סל"))פוד
 יוס כג5 פעייס סכרי ק פל פ) יספקפפורנם

 : נגינ.ס ס6יכו פססת6ין

 משוער'ס ס5 5ס:ניך 3:ק3 ס6ין כוונחו אוליד(
 סנר6סס?ניפס

. 

 רק ססי6 נרגס ו,'גי
 זנ4) סר3 סע)ס ס)0לגו וגרנול ויוררעי)?
 עס ו6ו)י כ3) גרנם כ,יגו 6יסוי כ6קלס)כס
 וכ"ז )כ,סי)ס ן )ע: וכ6ן נגיירי עכר ר3סרן

 :רומק
 רט0עירו סכ') סרפם", כסס טפל'ח מ"שה(

 סו'גסס:יגו ):עניר 6פ פרינתרכני
 סינ ס.' סכסרנס 6ף ר6י' מ'י מק,)ק3סי'
 מ5ודט פשי' פ5ו כלך סססכוין 5ס:י גיעסטמס

 נ6עח )פטס ונורס ככרן5 סמק3ק)ת)(%ר(
 ו6ף מ(: )ספור ססו'נ ע! פוע5 מננזר סלו(:

 : ר6" פ"י נורקן סי' ס,6נזפן

 הביא רק כרל. כ' לא וטהכנה'נ ראיתי כעתהנה
 ט*ש והביא כשערה. אם תנ'צ אםהדיעות
 ררבנא בק"ק א' דור חכמי שהחטזרוהדטש"א

 אם וספק השפש לפגי שיאו ע'י עוף לאסוריצ-ו
 וראיתי השו"נ. העבירו אם ספק וכתבהינישך.
 נרנש. ואינו נראה אידוז לה,ס*ר כ'שהפר"ת
 שהרטש"א הזכזר ולא המל. סרטש'א ראיהוהכיא
 הכנה'נ עפהעתיק דטש"א 0' כרל. ספקותכ'

 שים שאין י'ל שטנו שדועתק וכפי לפמ:איננו
 בבדיקת הטשמש רוב שע'י שכיה כיהכרע.
 או כטאמאה. ונעשה "חזר. רקות נתקלקלהשבין
 חששו שראו וע'י התוד. ברקית נטי'נם

 אנז והרי בההינשה. מפק ופהיה כיוןבה:וף
 העבירו ואם שם. וכבכגה'נ : גטאטאהמתמירת
 טה כהשו"ב בנירה א.זה שם שה*ה י"להשו"ב
 מ.לוזא. לסנרר שההם.רו או להעבידו.ששוה"ר
 ה(כות נגי בפרט כלל. סשם הלכה ללסזרואין

 שנראה ש:ל הפ"ת ום"ש בפיסקים.קכועות
 והוא מהרנשה: להטבינים יורנשודאי

 בכ~
 חנ"צ

 שרואים אומרים השהב כי כן. סוכרעאין
 לכרי ניתן חב"צ ושיעור סהרבשם.ה:שטט
 ניתנה לא כי גשת*פהת. העוסקים רובה-נשת
 מה שרואים יום בכל וטעשזם לםלה'ש.תורה
 אחר לכולס.*אף חפולי השו'ב ליוב יורגששוא
 י,ל וא~לי : ע וצל האפשר בכל הלבכיונת

 בק.אין היו שאז ה?ל. במעשה השו'בשהעבירו
 בכך ההנתנה היי וט.ם בטאסאה.בריעכר
 היה שלא היינו הרגישו שוא ום4שדקת.

 היה אלא דונית. ורחי כסננזן הינשהבעירהם
 א'א  ום"ט השבולת. כראש שהוא לומרטקום

 בראייה. הבריקה את- כ'א 3ן סו,-יחלהחליט
 ועי'ו כסאסאה שאינו הוהלט שר'אווטכ:ון
 היתר להה(יט הףל לא כ' "ב השהעכירו
 ואלו הנדיק? אתר ער כס"סאה שהואליסר
 איניתופשע שהיא בעיניו מיחלט ה-' הר'ראה

 ובפרפ ט*הא. שעינו במק הבחין ולאבקלות

 יאמוו שלא השז*ב כל לפמ מילתאלטגרי
 שח-ן בראייה הבהנה אהו ער עכ"םכסאסאה
 שכל ההיא סעשה  פ8. ללסור משא'כריעותא.
 שהרי כן מלו6ר ישתקע מורנש. צ'לשביא"
 ו מורנש שאינו טה ש*ואין יום בכלסעשים

 לונני ממקלקלתא לילוף יניר שס.קל וס4ר(
 'ויורה עולה רק הוא שיואזןשמה

 ובסשק וראי. שכ.ה וידע נבון ום. נמק"אוכנ'ל
 : להק5 א'אבשתיטה

 םרינות רבנ. טה,רהתט.רו ע"פ הפר"ת בם"שה(

אלו



 .כר הם אבר וטבנרי דו טשן שהשה יה קרושימיחע'ת
 סקולקל ראיה ע4י היה שסכינו שו*ב עלאלו
 שהטבוון לפני נופה עתה פוב. היה שבהרנשאף
 הברזל,ונורם המקלקלת חלודה סנני! סצדבכך

 להשסר אשו"ב תסיר כוטל היה וכןלפנום.
 י ראיה ע"י א! בודקין היו שלא אףבכך

 על הסנינים לבדוק עכשיו שנתפשפ סהו(
 דק."ל אף נ*כ4 עין ראיית ע"י.החוד
 דקי'ל כיון ם'פ חנ*צ. בכדי רק הואשהשיעור

 וכס"ש נ"כ אסוי בם"ע פנם כעין נראהשאם
 והרי ל'ם. פ(ונתא דאפושי ופששאהתב"ש.
 נכון שכן וכיון בש"ם. הוזכרה בס'עבדיקה
 דלכל בטק'א כם"ש טילתא טנדר בזהלעשית
 לטשמרת. טשמרת נררים ב' צ"ל ראוריתאסילי
 ובהרבה .ונה ר' בשם כ' והרי חותם. תוךחותס
 הן הן ה% כוונת לפי בצצרץ שהבריקהספויס

 שום או כ'ד דעת הסח וףהיה וכלהרברים.
 פנמ* ירג.ש ולא בצפורן כם"פ יבד:קמררה
 דברים- ואלו ירמעג -היטב רעהו שיכווןותיכף

 בנפשו לשער יוכל ומו ש,עור.שאין-להמ
 העתי בכוון שבדקתי לי וברור רבי זכית*ולוסר
 ס' סידי וענ'פ כ'ד. נפיי' שום בליהיפב

 דיראת הנכון סשקל לנבי בזה נפק לאדאורתתא
 רעת ההסח דרך הרי נם כסיל. השבלבו ובים" כ' הוי כו'. סות סם אכילת כפהרחטא
 אח"כ ולא בשעתו לא מלל אדם בו סרניששאין

 8קרוסיס רכריו 3ניסס ס6-ע פ'5 הרבו(
 5ניוק ססי'נ סכוסמס ספנסנ5מזק

 פין, ני6ייתססכין
 6ף.

 6*6 ספגץ ס5ללי
 פ*י מתנ5נ5ס סרו6ס פין כי נר*י'5כרקס
 כככרק כיון ככך 6ין.קפ*ר6 סס:ין סמךדי5יטוס
 כוס רי ס5כס סמעיקל ג5פורן כפ"מ 90ב65"ס
 רק ווס נסור כמו פ5וי סניפ? 6ין ססונס
 סמיעסקווס

 6נל.
 5סמ2'ר 6"5 סח.ע: 6חר

 061ר ל5*סור! גכדיקס ורי כר6י' תיכף5כרוק
 6( סיר פ5 סחמך ו6תר פסרס ססכיןסיקנח

 : נר6י' .ססכיןיכרוק

 (5'5 סכרכ 4ף פנז6ייס,. ז*5 רגייו כלו(
 סיימ פין כר6ייח ססכין כדיקמ פנטנממ,יק

 5% 5יינ5יך סקירין ספניפוס _6ויוסרק
 רק טס רוכ פפ'י קרעיך 0קיר!ןספניפות
  ולטעיר  לכרוע 6'5  פ"כ נירור ג65דמומח
 ננק5 ס6ו בסכ'ן ס:סוז נסעת זעסיחויסס

 : 6וחס5מקן
מ(

 שנוטה למשמרת. סשסרת עי"ו יש ועכ"פ כ"כם*יען: עליה אין-חל שבם9ע והבריקהכזן.
 שנתפשם והתקין פלונ. בלא נקבע' הצפורן קת שבד וק .ע4ה. למכוך כדאי זושבבדיקה
 בתוך הרבה אויר עי"1 שיש שונות טתתיכית טקשה טעשה ולא סההזך ברזל בסביניבדורותינו
 )נס שכנ.ל. בהברזל בזה סכש*ל כוכ סצוי אין שע:אם כיון צפורן. בדיקת לעשות פידותחשש בלי סעולה שם'רה שעי'1 לאצפ-ופי וחז. טיב תקין ודאי .זה הסהותך. בברזל סשא":הברזל.
 בזה להקל'לחלק שלא בה' בכר'ו ראיתי וליינל. ורויך בשארם בלל להקל שלא שנתפששטה
 שהבחינו כיון ס"ם עברי. לנרסייה. דע:די ואינהו בח' להתקנה. חלות אין לסריגה שטמוינהואף
 סקזם. בשום בזה להקל אדם לשום שאין פשיפא בזה. חסורה תקנה לעעעת טרינה א.והחבסי
 שאין האופנים והחליטו ירע בא64נתו אוסן וכל כלל. לחלק שלא רבות בשו'ב שמ*הבפרט
 בורשו שאין מה מצר הלב. נוונת משום הנ'ל היאיה לבריקת 8עם על לפקפק וא'ן בזה(.חילוק
 הטפקיק:פ אונות ב!ה )וכמש"ל ע בס נלל לבדקם א"א רוחתא וב' מטש. החור על רקבם"ע
 סתבלבלה הרואה עין כי לגסרי. א'א שכמעם סשא-א. אפשר דנץ שאין קייצליך(. שקוריןנסה
 כל5 בהן סמי פניסה שופ אין ס*ם ביותר הטסוכיז גף בצדדן סשא'כ וכדוסה.ה"פרקת ע" מצוי הפניסה שבו החוד בין נדול הפ4ש יש וה סלבר אך הצד. שסן בהייטישבראיי'
 הלב. כוון לסיעוט חשש ואין דאוה ענעאי סהבדיקה עד,ף עי"1 זאח"ו* פעסים הרבה שםובורקע
 יותר טחשעאת רק והיא עוחיטה.. כלפני כ'כ חסורה שאינה ביון שאח'ש. הבריקהושדות
 והחכיך טהרס קינוח ואחכ צפורן. בבדיקת די לוה שחיפה. שלפ:י שבבדיקה סחששותרחוקות

 י היטב יבדוק היד שעל השהזהכעין
 כי דעין. בראי כלל לבדוק שלא טוב שיותר ודאי נראה בסקיא. שכתבתי קריצליך אודותז(

 כבר שנתפשם רק בראי/ %רוק כלל חיוב אין ססש החוד שעל הליינליך אורות.גפ
 סה8בובה יוצאים ועי'ו בנקל. מתוקנים שהם ביון טהפסד ורחוק לשבר דקרוב זה. אהרלראות

 הלגאורות רכוונת החששות עייז הוקל גט שארכ4"ן. אודית ובכר'ו עתג"ש. בצפורן.רהסתבכות
ההרנשה



 .דבף--איררט-

 טרישימ -רערנ יח '4א שיט" י
 ש*מ נטס סנ*6 (ס ס0-י 03*ר הפרט"נפ*

 כמ5רקפ מכנפ .)מכין120"י-
 . כ3פרן נלנם ו6.גו נר6ס ולאניפסנ00יעס

 ו0פ6- נפפיקת )סנס סמ6 ס*ם פנמדכאציר
 וסכ3"י כסר פסנ*3 טשת רטנס כר6"םס3-גס
 ר(קס גנל 0"ס 31*פ 6יסיר סו4,מ י0 דס6ת2ס

 ש לסי6. כיון ספפ'כ ופ"ס ק"י נסי4גנונו6ר
 6ין 6ילול מ(קת כנר מסני ררנוו68ס)ונת6

 ים מי ידיפס מטרון -. ס' סוס ני . מספ'ק(ס.
 ביומרפרני0-ן

 רקי"
 נהכל.ת מנס סכר'ו וכ"כ

 ן וע נוו3 5רנטתו 0:ם לנוי סוצסס יםסרקות
 דסישר סיוןם .ופת ןנס כתנו וסכר'וןססר"ת
 יינווה6 4לנפ, יסמק ופול ל%ם:ופנ.פס
 וססר"מ רכיס ננד סיר ג ו), נסוי:ן רק6יפ

 -)יי5כ וסכר6ש -כגנססו- סשכייססמנ-רכיס
 ני.נ 0קירין גסני2ס- וסנגו"י ססמ'נרכייכת
 רויך כזו ו: ו,ין כ3סירן גרנ0 כר ו6 גי6ס0זינ

 ס(ס ככריפ טט גנספש כי -סכרו"פ0סתמיר
 וכתנ כסשם6ס סס.6 קו3, 3ימר ר3י יקמולנם
 וכגנוסכס זמפירסי6

 .פס6מרוכיס_
 נק"'ן 60'6

 %טר! ננורנם 6יכו סנ"3 ניינ 6כ3גכם608ס
 ויוור _כפלם רק סני6 )ופר פקיס יסונ~ט
 סוס 0נ2קוס רק מסני(3 כ3וס .0פי60ענו
 השאף סנס*ג 0כתכו פס וש)י וסגך פ0מעסי5
 * נספס6 טי_הקסטס

. 
 פסוק רסם"פ

 ~נני רק סי6 כי ו6ערסר6 %סי3.6ס%ס
 פנוף סמקי פ:יגנס )ר6ות נסמ%סנגר6יס
 וע'"ו ע)ל נ%6פ פורנ0 %יני 96ס:וא
 כפ*0 )חר)6 נר46 %דוק.נס נשחכתיסס
 טס.וות פימ רק כי6 וטערקס-כר6"כפק,ן
 מרר 6יפ 6י3י ני3 ניינ _0כ6% %605י

 נם*פ6 4מעק מןע דנרו מיש ו4 %סני8ש-
 כהגר64 4ך כום נכך6וח י0 כימ6 . 06וןסק
 פמפייין 6ט ע*ו .כ)ס6ס6ט וכפו נוס3קימ,ן
 מוס סמכין 'פ3 יר6ס 0ל6 נל46 )כדוקוכקגפ
 ו%*0 כ6לנ 3מ"0 ס'ט נוס סייך פ*0%יגוי

 ילפ 846 סא ו)פ%*0 כסר6*ס כףר01ט*י
 ונ6ממ כעי .סטי_ץ ח18פוינפ

 נססי
 6ס

 - *רמ14 רהצרריפכטי קריצליך עתנ,ט.אךההרגאח
 להר"* נראה על אין הנלעשל. וכפי השו"בלי

 להגקין_ והרוצה כהיינ4ך. הראיה געתטסיל*
 . ךל4 ועג*ז נדול בכך עיונו להעמיק צריךביה
 בירח-. שום ולא וסבוכות- רמיונות רק בירו גלהי

 ורק לכ'ע. בוה ן חשוש אין נאהחור רתוקשהרי
 הוא 'בזה החוי אצל הנשחזים קצר*םבהצדיים
 בגקל. הבהגה אין ושם תשש.קשידא.ששיך
 - קריצל רוזטס שנואה סה ע'י הכרע שיסוא*ן

 כי הנשתג קפן בצר ש:9ה לים4 ה:שהובססוך
 סשונה בכח. ופס שהיה רבות השחזות ע.יכבר
 . )02קש להאזזיק ואין הברו(. החלקות הסהיתשמ

 לנבי )'כ נכח בקצפ שם נשהז ש,%נושבצרו
 ע" .רכיונות נראין הדגן ובצר ההוא.סזים

 הבהקת דעסז שם וכ*ה לו. שסטוךהקריצל
 שא"ל טצר אד 5יק. לה היות למעןה*טיש

 הקריצייך. לתקן לו נקל הקשהזה שבעז השו"ב.
 קריצייך. נראין - שתי5עת כסה אחר את"כרם
 %ל יראה שלא שב שהיותר לו אסרתיליה
 בוה וינצל- ההשחזה. - בעת רק קרוצליךאתר

 או סראיתו חו הקריצל ליפוש ביןהשו'ב קי~ בזה ו%אוכףים. שונים תילוק*ם-םנרוח
 שלח* לידי ראתי תוטרא והא -אה"ש.בהיותו
 אך בי. נתכר אולי כוטי ע*עיה זיט 42א.ןובפרפ
 *אנו ווה רארם השעיה כח.פ וכע'יכנראחז
 בצפורן יק לברוק שא*צ וק:"ל וראי. שםנהגר
 כל שץ אתר ליאות אין לזה רו"תף. הלכהזה

 2 ל5*ע עצהיו'ם וכ"הכנ"ג

 ויף טינש- שחיז אפ ראיה ע*י משונהת(
 ביותר'ענוטה עב הברזל שהטמשידוע

 להקג אין מ9ם 0שונה. שם בחוד וואיםשעי"ז
 : ייתכת או לקך~א.דכנימ

 השבו*י ט"ש לי"טב בסמ" ה2מ'נמששט(
 דרבווושא פלוגתא שספק כנה"ג עפמ"שי
 הסוק 'ט, הוי טמשיק-כי אין ת1קה. ננרקיל

 בכרץ וכשכ רכףח. ביותד מרמשין יש בייריעה*-
 שכח למי הרגשון יש הרקין בהכליתשנמ

 נ2. 481שת בבר'ו כ"אטס הרי נם נרול.ה4נעטתו

 רק אינו פלונתא וממק שבמשהו* הרא"שדעת
 השב והפר"ת רבים. נגר ביחיר ולאבשין.

 -רבים

 רוק6 9%ל ב)0וגו 5נ0פסופ ק3מ 0יס פ5דטי6
 וכ"ע . 36שנ6 0ל %ס נ-)"3 ממר טי6ספניפס

ש 4 4 י
 444ק4י

 * רימומ6 י*יוו וחיי יף4ייה
 * ם1נצנ1 נ כו 1)1י 1  ויוו כשנ,1 י  11* לוי1% י כ' 'ויפ'4 **מוון ננצנ כ כ 1עוושו-

 כסו0קש וחנ ש נסר פסרנ טמופ סנס 0ננ6 נפ*0 וסעפ"ג ס130'י טוכמוצלי
 -יש0%ווח.-



 שהש"ל קרהשיםרעת

 ט-

כ'ה אברהמ יברי - "
 בפה וש"י פם"נ כוונת ואולי שבסשהו.רבים
 ואינו שנראה בייב.שקורין

 מויני
 כמו 3ואינז

 שמורנש שם משטע כי הכישו, שההמיררוי"ך
 הלוק. אינו כסאסאה שהיא לומר רצורק
 וכטו:כם דחםור. הוא 21' הוני. או סכסךווינו

 ואילי בכסאסאה(. בקיאין אנו שאיןמהאהרונים
 חסר שאין 1.ורד כעולה רק שה:א לומרמקום
 הדק בהוד ואולי והולך. מש(ען רקסהביזל
 הסר ואין שיפוע בדרך ככניסה להיותיכול
 אולי ונכך סצדדים. ולא בהוד לא בולם.ואין

 בשמש8 .הבדיקה נם שפ' ורי'ף בה"ני'לשנם
 אף שהסר בשמשא בניכר בקיאים לנבי רקכ'

 הפר"ת שכתב הלשון שייך שבכך כורנש.שאינו
 ו על בזטל מרניש שאינו כהשהיואה
 ועי.ז היכר שטוצא באופניםלברוק
 בעתיק שנתפשטו שהסכיני' כעתנתפשט
 שאין מה ווואין ההוד על דאי' בהם ניכרהללו

 3ודלא בראי' נמ לבדוק קבע עי'זמרנישין.
 סבור שהייתי ה2ר"ת מ"ש רואי קורםכמש'ל
 נ:מח אם ינם הסידות( רק הוא בראיי'שהנהונ
 דאין כיון בשפוע. לנט:ק ה5ר נין בקיאותשיש
 ביותר א' במקום הטכין הרחבת טשצרויורד עול" ורק בכסאסאה. 3וכמו בכך בקיאיןאנו

 לו0ר בכך ריעותא פהזיק'ן אנו איןלהריא.
 ום'ם קבועה בראי' בדיקה עי'1 הסר(. נםאולי
 רק הוא הדא'ש ע"ש ומ"ש ס"ם. בכךשייך
 מורנש. דצ"ל לשונו סשסעית קצת שישסצר
 ס' השל הסר אם ספק ום"ם הטור. שהביןוכטו

 י הסרזן בנדר כ'כ נ"כ אינו ואולי לנאעכשרות.

 סלסיעמ כוגמס נפפסו סנימס ספורמוכייס
 סונריס סס דוק6 מורנע . רבשסשנריס
 גרנס 61'לודסגר6ס

 פנימר" פמפת %נו פס0פ6.
 פנימס 6יגו וור6י פורגס ס6יגו כיון רקסמ:ר
 ו)פ19 כ85) ויורד כמו)ס סי6 רק מססו6פי'
 סמס6 כך'קס ג!:עזיקי כגע) סקיס סספי;)
 סר6יי' פ"י סיכ-ן 6ס לסייגו סי') קחירס6יכו
 6ין מסמפ6 6כ5 פרניס 6.גו ופע!סמבר
 ד6יגו כיון ס-כוי כע'ן ירוס 6ף רק ככך)מסוס
 וכמו ףורר כעי)ס יסי6 6ןייגן דממיכר.6

 יסנריקס דס)כס6 כפיסקיפ נ:3כנ:וטכס
 ספר י") נן ימר )מוס ו6-נ 61עופר66כסר6
 סמסר )ס:יפר( פר6ס ססר6" ככרי6 )וססונמן
 1יכוות6 פ)ונמ6 ק' י ס ופי"ו יומר ס )מס5.6
 סמסר ו6*י סיגוי 6.ו: סרו6ין פ"י )מסוס06
 ו)סון ע'ו )קיס מ ספשקיס רוב ר6ין ")ונוס

 כ~ס )ין)6 גוטס וכ"מ כטור )סמ'ססר6"ס
 :351"ע

 ויורדיס טי)יס ככן )כממיר כס"י ט"שי(
 כסככ5 רק מסס 3, כומ סנספסוע

 נין כעומק יפ ויור1יס פסעו)יס ו6סד.6מר
 גו: ומ:6ן דפכ6ןנונס

 בע 16 י-' ר-"י-

 כוס נוכספעגניס
- 4  

 ים סכ,ון6 -:בנ-
 5') סכין כ) סכרי סקופס וגנכ6ן פכ6ן15

 כעלס דסוי וכיפ6 כעוקן יסי ס)6 כר6סוסנו)
 סק,ת6 06 כעינו) 3ע רכ סקת6 ו56)ויורל

ר"וק
 ריעותא ראינו ויורר כעולה רהיל י*ל כיר'עה

 כן( ס'ל דרובא רובא ועכ'2 שבפשהי שטומכימ הפ"ת פ"ש ראה 3שהוא הפם"נ כוונתואולי
 הועתק וכ"ם ויורד. כ;ול,; וה"ל ח:ר ע"' אינו ססתמא שראי' ס"ל. סורנש עוהפורטוהש"י.

 בכך להשוש .אין ומסתמא ברא". לבדוק יש רעי'ז מרניש. אינו ום"ם שהסר כשכובהןבשמשא.
 לי שהובהן שעד י"ל כך יותר. להוש וא"צ וטופרא אפשיא רק דאןצ ה2וסקים בכלוכסוסבם
 בכה2מעות - שקול ספע נדר עכ"פ ה"ל וע."ו ממתטא להשוש אין ודאי חמר מ4אה בשטטאשהרא"
 הרא"ש לשון כי פלונתא. נדר ה*ל ועי"ז שחסר. יודע ואיני בראי' להשוש אם הפוסקים.לשונות

 ? וצל"ע לקולא. נוטה וב"ה* הטורלסמ"ש

 ויוררין מהעולים כאו"א כשב רק השש לא הוא שנם פשופ ויוררים* עולים בב' בה'י ס8שי(
 שקיעה. ומכאן מכאן לו יש וכאו"א נונה. ב"פ או ומכאן. טכאן נ1בה בין כעומקיש

 צ"ל נ"כ הקתא ואצל 1יוררי עולה דהוי ונימא כעוקץ. יהי' שלא בראשו עגיל צ"ל סכין כלשהרי

בעעלןיי2



 ירש%פ דשיע - יח מ" י-.8"שה אברהמדבנרי
 רק בכסכין 6ין 06 5ף ו)ס"ו יף. מסטרמוק
 עו)יס נ' ננטעס מסם יס %כ 6' ויורדעולס
 כעו)ס ו6ו)י סכר6סו סמעו) :5ירוףויורריס

 נ'כ )מסוס יס גכוס ופכ6ן ימכ6ן כיון 6'הורי
 כדכחיככ6 ונווך6י ויורך עי)ס )חד 5דכ)

 סמכ6ן 5דדיס ומב' כ6מ15 כסקיעסויוק6
 ונסכיס 6מד . ויורך עעס כקר6 ~ס גנוסיסומכ6ן
 סכריע סמכ"5 5ך סכס"י מממיר כןס-כמוסו

 : כ:כס'י -דג6)סק)
 סס:' דמס כוש מנו6ר ע") סרכ כוונתיא(

 כסניכיס סמגסג ופן 6'וסמקויס
 ס.מס פמסס. )כע3) סי' וכוונמס ניותרדקיס
 ס"ט מי/.כ*נ -נסמ'מ כע"ם מד סיגוכסכין
 סננממירין סל)ו ספקימומ ט"ו ס"ק סםונמנ'ס
 6סור. סד ס6יכו נסכין ססומט ססיי'גםיעור
 קמ6 יס.' 3מר6 כמיטש סס" ממ:ס)עו)ס
 סייך ס)6 "ף סס ננננ"מ :מפ.ר כעוסותונן
 נלי סולו"ס ימי' סנ6 למיס יס סג"ל גס'-טטס

 3י,תר חייס מס סרקיס .)ככ!כיגיס יסו כ)חחוך.
 ססכין חיור סכתמטט ול 6' סמיסס 6סרו6ף
 רקיס סמיכס - ענמכיניס יותר הי עדייןע:"ז
 )י' גיימ )6 [45) ו)הרנ סססח~ס -6מרתוכף
 כ"ג סי' 3ספ"מ סמכו6ר מו6 טעפי מהרינ~ס
 כסיעור ספ" רס.עור רקמ") דמס ום"מס"נ

 סיסיס . ססכ.כיס רוכ לסי לסעך יססחיטס
 61"כ נס ססמס כככץ 6ומו4 )פי ו)6.)סמיעס
 כמןיס סדקיס כסכיגיס מכ:נ סחפנסוחע"י
 ו)6 ו:ססי' סיטור נ"כ סוקטן מנניל6216ור.
 ונ' 6' גח.סס וע"י ~י נתק:מ כל)ס.עילו
 מטכיניס מד יגמר סכס6ך 6ף חיוורוס:ממעט
 סכ:גגעע 3(ס ננ"פ כ"כ ננעיקר6 כתמירו4סי6
 כתמדרו ס)6 נסמניס כפו סוס חסס טיס

 נרפ רמנרע י'ל וסגית סגסונ.ס סקכיכים)פ. סכעיעול כץן שרודס ס:תעעט כ"כמשקר6
 ססחיטס ט"י )פגס סכנק) הגו'נ 6ומריסכי
 קורס כיר )מכך ו::נ:ג דקו[ןע'י

 סנס נ? מרקיס- ונס:.כ'ס סלימ"םככדיק:
 )6מ"ם פנס סרגטת 6'ן-3כס כ4כ לקיססיכס- נס:עיס ננסיכ ו)ססכלק ):חמ:ך יוכ).געור
 ס'יורס פס*נס ססחיעס 6ין כי סמ:וך קורסגס

53רדיס

 כיק מכין וכל מהחקף. רחוק הקתא אםכעטל.
 כיון חשש. הי' א' יורר או א' עולה גושהיה

 ומ:אן א' ביהיד ואולי ויו4ד. ע3לה צ'לשלמעלה
 הכריע בתב"ש אך ג'כ. .חשש בסמוך..נבוה

 :להקל

 יותר הוא חר יותר שהמכין מה וכל אףיא(
 הכרע. כעק התב'ש לפם"ש בפרפפוב

 ואיש ההוא מכין לפי אינו שחיטהשעדעור
 קרוב חשש ויש משערי'. נרעלמא רקההוא
 לפעסים הסצוית* חדים שא*ם במכיני'עם"ז
 הסנהנ שנתפשמ הו8 דמזה ונראה השו"ב.ב.ר
 שקורין חרין דקין ככינים מקוטות בנמה מהזסן

 במיעום שהי' מחשש בפוחין להיו'גישלופין.
 שאם בעופות וכן בבהמה. קמא דסי'בתרא
 חתוך בלי והבח הולכה להיות יכול חרהאינה
 אך נמויה שה.% שזהו התב'ש שכ' רהיכל
 ביותר 0לחרד הנ"ל מנהנ נשתקע כברמ"מ
 נשלו"ין. הצי שקורין ממוצע בחדור בוחריןרק
 שחיפה שיעור שטשערין התב"ש שכ' כיוןכי

 קסחא אומיף מיא אופיפת הניל מנהגהתפשפות 1" אעכ השוחפי'. ברוב הנהוגיס_ברוביהמכיני'
 אף חידורו. שנמעפ וב' א' שחיפה אחרשעיץ
 מעיקיא נתהדרו שלא חרססכינים יותרשנשאר
 שוה חשש בו יש שנמעפ החדוד וה מ"מכ"כ
 ונסעם ב'כ 0עיקרא נתחדר שלא בסכיניםכטו

 יותר ולזה הנהונ לפי שהשיעור כ*ון .הירורום
 בפרם : כנ'ל חרוד ברבוי להנהינ שלאפוב

 היבה שהטחורדים ני' רפה משו"בששסעתי
 0הסכינים ביותר חדורם נאבד זמן במעפהרל.
 14תר בקיום. חרורן ששיסרין כ'כ דקיןשאינם
 הרגשת חשש בהם שיש אמר גםמהדקין.
 אפשר .וברקין לתקן. גיי ומחכבין אה'שפגימה
 רקין כ'כ בשאינם משא"ב עי"ז להמתלקלפגם
 צשם חכוך קורמ אף פבם הרבשת בהםשא.ן
 חירורם צור משיבה השחיפה א.ן כיאו[ן.
 הברזל כ4כ מזט החכוך ואין ברקין. כמולצדרין
 שהיי' של החשש ואודות בדק"ן. כסובהם

 וכתבי כו' להת-ך ק"ם יש יקמא בתראבמיעופ
 וטנכפפין ער הרבה הרקיז סכינין אודותבמק"א



 . קרוחדמדשת

כך אמרתמ ו4בנרי . ית שמן שיפה ט
 להם שהיה אתר וכות. יש שאולי הצפורן*על

 שתימה ע"י נכפפין שחינם בזה ברורותאופרנות
 שסוסכין דכסו דרםה-והכנרה. מהששהטהצוהרת

 החתך. בהרתבת פרכום אורות אוטרנותעל
 תטורות-שמומכין הלכוא בהצו8ב רבוונוכהנה
 אין שכעת כסרוסה וענ'1 ברורוח. אומרנותעל

 במיצוע הוא תירור רק כנ"ל. ברקין עוינוהנין
 -תשש כל ססולק שע'"1 1 החור ביד צרריםעס

 : פת"פוצר .-

 לנריקה. היר שילתלת שסואל בזבח כ'יב(
 ולא בהטה בתיי לחים הם שהם"כמו
 שראה ר(ה השו'ב וא"ל באתרונים םזהראיתי
 מלתלהים שאינם סובהקים שףב מהרבה.ושסע
 ש'ש ואף ההרנשה. כח כצזמעמ ושעי14היר.
 שלכך 5םו המי' םמהות ללםיר נופהמברא
 שהלתלוחי' בזם עכ"ז כו/ הושע נגר חבשראנקבע
 לקולא. טהמי' מלוף לא ההרנשה כתסנרע
 השתיפה ע"י רק לתים אינם בעצטן .המ"ואולי
 להוליך פשיפ המנהנ וכן ! רם.נהלתלתשיוצא
 אף האצבע. על המכ:ן ולא הטכין. עלהיר

 להוליך קצת משסע אמופרא אבשראשלשת

 65 גפול וסנס סדקין כטכילס כמו)5רריס
 מכסג 51'5 סרכ סינמ פ"כ ככדקין סנר()כסס מוי" סמכיך 6ין כי טיר פ5 סכוך ע"יסמ)ק
 סקורין פפי25 כסילור סנמרו מסו*ב ביןטכעח
 וצ"1 סמור נ5ר 5רל'ס ופס נפס)וסיןס6)פ

 : פח'פ ו5ר ססט כ)מסו)ק

 גס וע)ס פכו6רימ כ5ן (5*) .רכ רברי כליב(
 ט6ו)י )מקור סעמורס 3ממטככולן

 כריקסכי 3טעמ סטכין ממר סימ1'ק יוחלככון
 חכועס 3)י= 3חוקף ס"כין מח~יק ס,סכורפ
 כ5 לתקופ 5ריך וסטוק יוחר ספגסכרנט

 ממסנחו ים'מ ו6ס ססרנסס ככס ומיסופמסכחו
 יחפסע ןט )פומת 3מוקק )סמןיקו 16ופיטו
 כו - ן 6 ססו)מן ע) סטכין' ו)פימ ססינטס.כם

 מחר טימ~יק ן )כ' יוחר מו)י סי' פ"כ כ)ל.סרנטס
 יכרוק וסו6 3חוקף סיע3 ויס~יקו סמכין6ח
 נןם י6לר3ס 5") כן כוסנק סיין פמס6ך

 כמוטף סיע3 סירניס לדי נכי ססכיןספמויק
 סמיוכי כח מעוררח טסחיועס ססרנספ כסעי"ד

 .: סחורס ט) סרפכ"ן כמ"ס סחוטיס!סרגטח

יג. לתוליך ההרנשה אל שמוב כיון עכ18הסכין.
 רק נוהנין ההרנשה. כח לעורר כדיהחצבו4
 אל מיב -היותה טצר ב,ה וכ"ה היר. להוליך קצת 0שטע רותתא א4' לשון נפ היר.לייליך

 רררא בו שגין במרחס"י להחמתי שבא נראה ום"מ נכון. יוה, כ'ה לת* יהיה שלאההרנשה
 או יתנענע. לא והאצבע בולה היר יוליך אמ נתפרש לא והנה נכין. כ'ת עי"ז קולאדאתיא

 ,וורות ונ"ה להיניש. מוב ה'ותר הוא סה בעצסו שמרנ"ם כפי 'עשה וכ"א לבר,שינענע.באצבע
 קצת. ארוך 'הי' שהצפורן מוב ופעטים מפי. עריף הצפרן באור ולברוק אצבע. באתהלבתור
 סהזיק שאם מצר טפי* רעריף נראה ' ה יבדוק והוא המכין אחר ושית1יק קצר. מובופעמים
 יעתו יתקע שאם רק .הפגם. נרנש יותר שיה'ה נראה תניעה בלי א' מקום על בתוקףהמכין
 זה וסצר בבריקה. השניה שבירו היגשה כה יתפעים בתוכף. להתזיקו טה בצר הרנשהבתוש-
 רק תקועה שבאצבע ההרנשה ש'היה כרי שאצלי. אצבעית אל בו שבורק אצבע להססיךאין
 בת'קף טלהתזיק הש:י' כיר1 הינשתו כת דעת תקיעת שססלק בטה וכשה המכין וזרנשיעלנני

 אך את*. ע"י בתוקף לההדק מפי עריף והי' כלל. הינשה בר אין השולחן על מתח.וכשהסכין
 שמתזיק בידו שמתנוע; טה ע"י כי ההרנשה. כת .כ"ב שולמ א'ן בזה שנס וכנראה כן נוהנ'ןאין
 ההינשה( כח לנבי שוות וה:ועות העתים כל נשלא השני/ שכירו בהינשה מננון לכרי המכיןבה
 עה'ת רפנ"ן וכמ"ש התוש.ם. והינשת הח'וני כת סעוררת והנועה ההרנשה. כת נירעמף_עי'1

 תנועות  וע4אר במקל סכים ושיש הכוונה.שהתעונעות
. 

 כח איזה השראת עליהם לעורר כרי
 : הכיונה נומף והנענעות במישה שע"י כליארם סרת וכ"ה רותניותבהשנה



 רערן,"רר11ים ' יח מימן שחיפה י אברהםרבנרי
 פכטו כקי5*ן 6גו ר6ין כיון סטר*ח מ"שינ(

 3כדיק נכון סי' 6ביסר36כדיקת
 מתרי %") )סרכ מטחנר 6עו 5יכנ36ריס
 כקי סיסיס פתס זס סו6 לנני מר6עפנני
 6כיסר6 ננכריקפ )'סג6 ר,ם ככריקתיוסר
 מ.' )יסכ6 סנרים קס טסנר' ססכימו

 כסו)יכו 1), ס5סין ט5 סס:ין סולכתע"י
 נקי 6ין 6)1 ונרוווס כסכין פ5 וסלטיןסר6ם
 ננ"פ סיוס כו,גס סנקי6ין 5סורן כ3ך*קח כיכ(ס
 כי ס5יסירן פ) לסיליכו סטכין ס.כרוק נזי6*ן
 6' נפמק5 ססכין ל:ו)יך נקי ;יסי' פי6ין
 כס?רנסט פנוכס יס" כוס מסק) וכ)6כוס
 16 13 ממ!'רין ס6כו כם(ק"ס כרנזןכיכף'
 61"6 מנוכט יותר ועי'1 נ5פורן כס:יןס,חמוך

 ל?ול'ך יכול ועי*ו כק:ין פ) ניר ):וליךרק
 5ר סי'ן ליסג6 כרים וכ"פ סרס 6'נמסק)
 ים רק ס)סון ע) סטכין 5ס,)יך כוסבקי6,ס
 ססכסר 6נורל ס.5) נ56כפ ע:ס'ו בס6כיבר, )כרוק כ' סס"ק י'מ טי' יפ2"נ כפ'סלכסונ
 נקג6ין ט,"6 ו6ף סס ספיננ'ג כמ"ם רךטס
 טכעת כיון )ופר ים 6נסי6 קת כגר.;"כ

 6ף די עי*1 3ר," גס לברוק סמנסננקפכע
 כקי6ין.סח'6

 כעמ לסמנסנ כלילס נריקמ.מסלן אירותיר(
 6'- מן"נ 6מר כר14' גססכורק.ן

 פ'נ( י"ו רף )רמולין ס,ח(*) מפסמסס
 ר6י' רכריקת ומוכח כטמסי לס נדקיכמערב6
 ססמט ע"י סכ6 ר ס6 ננר וק6 ר לסיימ5ייך
 נס ופומר מפס ססעס ונר ומ )ס סח"5 (יוכ

 סכ6 סיוס ל6ור 5") ננ"מ וככית ספעויןכיוס
 51"5 וסרכ כ)י)ז ול, גיוס ב~ורחן ס:תסעי
 סס ספרם*י סכ' ( לפ נזנטוי' )6 כי זסדמס

 כו' נ5ל ונזסחכל כסמס גנל כס:יןכפעמיך
 פו: 6ין טר,י כוס ע:ניו בקיהין 6לור6ין
 ככרסי 6' לפי' נס "ך סלגו ר6י' לכך'קמר6י'

 ס6ין י") סכ.ן ס) כמורו ססנזס גנךסמטסכ5
 כורק,ן סיס רק לילס נריקת לסלו5ככוו:ס
 קורס ל6 זורמת כמעס ככעס 5*ל סיוסל6ור
 ס6ור 6.ן פ6* כקיעסז 6סר 31, סמנזססנז

פ6יר

 נ58 טיניש'ן שאין שע"י משטע בפו'תיג(
 בריקה להצריך מברא הי'אבשרא

 פשמע פסקנהו לפי נ"מ אך לישנא.בריש
 אין לישנא ובריש כן. הוא נהנ לא וכןרא'צ*
 -אנשיא, מהבקיאות יותר אומן כעת.בשוםבקי

 בהולכח שינרוק מי שאין אלו בדורותובפרפ
 הס:ין על היר . טוליכין רק היר. על ןסכ

 לסצה* מ(פעל' א' בםשקל להוליך ןשיכיל
 שיהי' א' נם כמעט א,ן הס:ין בהול:תמשא":
 דבאמצע וםכיון שוה א' בםשקל להוליךבקי

 או יותר. היר אל לרוהק נטי' נעשהבריקה
 כסאסאה ונרמה בהינשה םבובה יותר.לרפיון
 כס-ש טחם,רין בכסאסאה בקיאין אנוואין
 טשהו ך בהת נ:נס וכשהט:ין בהנ"ה. ס'ובש"צ
 ביותי. הפבוכה הכשר. אל או הצפורןאל

 בכסאסאה בקיא,ן שהיו הש"מ ב,סימש4"כ
 לצייר ורדוק ביותר. בקיאין היו דבריסובכסה
 הראש או הלשון בהילכת לישנא ברישבריקה
 על הטכ,ן מוליכין היו וטס:סא הסכ'ן.על

 עי'ז כנ'י. בכך בקיאות צר אין וכעתהלשי!.
 מ"ו רואו נאקרי ב'. מ'זס[*ק השם"ב כם.שרי

 אגידל שאצל באצבע לברוק כ."ל(הם"ת
 נתפשפ דכעיז ש:יון י"ל ואולי רך*שכשרו
 אף אבשרא בבריקת רי עי"1 בראיה נםלברוק
 כסו אבשרא הבריקה באיכות בקיא'ז אנואם

 : ח;"ל בקיאיזשה,י*

 בשמשא. ברק שפשאהז-ל אמר א' 'שו"ביר(
 סעונן ביום נם שמש. לאורה,ינו

 עכש'ו בקיאין א,ן סםש בשסש הנהובכית
 בלישנא בריקה וככו ו:קיאין יורעין היו אזוא.לי

 וחעל לוסר נקטו שסשא אילי ומ"םגבוה:יה
 נוף שקיעת קורם רק הוש הסמיכה היוםאור

 בריקה אודו' כתכתי ובטק"א נה.ח. ואתרהשמש
 בש'ם הנוונה אס ונס עתה* שנוהניןברא"
 רק לנו אין אנו שסש ע"ו שהיא יום ל(.וררק

 אם ואף םה[וסקים. כם,עכם ופומראאבשרא
 יפה הנר 1.ור מ8ם ש"ם. ע'[ ברא" כדיקהה-ה

 הרנילות* הבקיאות כפי כ"ה היום. כאורלבר'קה

פו(



כנו אמךריאם ויבנף4 יה טימן ש"יחה י" קרל"יםרשלצ
 הרגשה לו ש:שאין *' שלטים ובה* בס'פ1(

 י*ב כל יברוק ראבשרחבבריק'
 שלא להקל כוונתו שאין נראה אמופרא.בריקות
 אופן בשים מרתו'ל 1 לו איז כי אבשרא*לבדוק
 טרניש פעם בשים ש"יננו לו נראה אםואף

 איוההרנשה לו יהיה השעמים מרוב 8עםבשום ואולי בוה. רעתו על יעסור לא מ"םאבשרא.
 שנית שיברוק מובה עצה אמר ום"ם בשרא.ע"י

 ההלכה. מג.ף ולא הי"ב כל רהיינואטופרא
 אבשרא בריקה שא'צ ביור הי' אם נםשהרי
 מקים אין עכ"ו זו. בנריקה סרניושיןכשאין
 ר; צ'ל או י"ב. אמו~רא לנרוק ששוה'רלוסר
 וה* נים' י'ב של הסי' להעסיר ט-חמ"יררך
 אבשרא שבורק ש%ף כוונתו נפרש אםנ"ה
 חפרון מצר בירק. הי' כלא נ?וניו ש-ואכיון

 בריקית י'ב .לברוק לו נכון עי'1 לנסרי.ההדנש'
 כ.ונתו. שיהיה איך ' ויה היטב. לוהנרנשות

 ולברוק סרתו"ל לזיו שלא נבון יותר .יור
 כלל. מרניש שאינו נ-ל אם %ף אבשראתסיר
 לסיעבר. לו איבעי רתו"ל ע,פ וספקרנארסה
 לברוק הנ'ל הספרא בירים לרחות ש"יןואף

 כשא'ן נראה ברנש. בריקות הי'ב כלאשופרא
 כרת,"ל שיברוק פוב יותר לי'ב. רק פנחילו

 אטופהא שכיוק בהבריקות" כיונתו כלישים
 - יותר: וא'צ. .1ץ"

 הסכין בריכן' אורות בלב קולא להכניס איןמז(
 הקנה ונר ברק" שאטומרא שכיוןלומר

 : קצת רחוקה כתששא ב,ה ר4.וריי' תשש זעי ויה(' לי"א. קצת קיל בתרא מיעוט עשקצת
 ראבשרא ובריקה ריעוח. לכמה להקלוכרוב

ננר

 מויקס יפס סכר ל1ר נ)ילס 6ב) כ"כמ6יר
 טשכמניכו עס ונפרט צרסת טססןס כסעסכניוס
 6ין 1:6 כי סנ"3 ס"ס עפ'י 6יפ כר6י:לכרוק
 סכן ו6טיפר6 6נטר6 רק סמ:ת ננריקתלמ
 מרכ רעח ע'כ יסיס"ע ס1טקיס כ)פכקו

 : כלי3ס ססכין לכרוק רמיתר51'ל

 כ5 עכסיו 3נר~ק ט5מיס זנחי נספר ם"שמו(
 60"6 כיין 6סיסר6 נר'קותסיכ

 51'5 לסרנ מ' נייס ל6 ~קו6 ככריקןכקי6ין
 נס"ס סמס?ס 5ניסר6 כ:נייקת 1"1לפעור
 כטוס מ:1'5 מרכרי _1%5 6ין כי ספוסק.סוכ)
 6נטר6 מןגיס ס6יככו 3ד כ.6ס 06 ו6ף6וסן
 ו6ו3י נןס וטתו ע) יעמור ל6 מ'ננ סעסנפוס
 מ*מ רק ~יפר6 טיכרוק נ'כ סזכ'סכווכח. 3161י סרניפח ע*י פעס 6יזס סרגסס פיס"
 סכיס ינדוק 6ככר6 סרבפס לו ט6ין יורפכיון

 מעיקר 631 עונס ט5ס רק וס 5ך6סופי6
 כריקח עלסיו גס .5כ.ך 06 3*מ כיססלכס
 קייס ככי כ"כ כקי,ין ט6'6 6ף6כיסר6
 כימ6 06 נס 6ך יותר ר6"5 פסיט*כת"מז")
 ע"מ כ3ל 6כסר6 כריקת 6'5 בקו6ין ר6'6רכיק
 לכרוק סרין סטירח 3ופר כ3) סכי6 זס6ין
 רק כ5ר'כו 63 מכו'3 כי 6ט'פר6 כריקותיזב

 סקס רסי6 רוסת6 6ת3ת 6' 1סנ6ס 6'סו3כת
 וסוסע סקכס ככנר ו6טיפר6 6כט:6כריקוח
 טס,כ"ס- רק 6סיסר6 כריקות ספס נעס1ל6
 לסעמיר כרי ו6ו)י ססיראז ננרח ררך רקכסנ
 )פ;עס4ל ו6ף וס כנימטר6 כריקות י"כ ט)סקי'
 סו'5 ונ3"1 56סר6 כס לניוק סזכ'טפכווכח
 6כפר6וסו'3 מיניס ד6.כו כ,ן 316י בריקותי"כ

 סי"כ כ5 3כרוק ככון עי"1 כ3ל כרק כ63נעי:יו
 : כיטכ פ ככרגטיתכריקיח

 ככרמס 6ף 6ניטר6 חע'ר ו3נלוק מ,") מר' עכ"פ לז'1 טי6 נכון ס31"ס, כ.וכת סיסי'ואיך
 וטסס 6כסר6 כריקות סטס 3כרוק כהקח"ל  3עסות  פוכ יסר  בו-ייוס מי'ב יונרלכרוק טכהי 1 כם6ין כרוס מ"מ טופר6 כסיגסז נריקות סיזכ כל לכרוק ככ"ל סזב'ס רנריניריט ח לרח גכין ס6ין ו6ף 5מיעכר מיכעי כמכז'ל ויפקרנ6 רמס כלל מדניס - ס6צולו

 : יוחר ד6"5 6טוסר6 נכו"קת כומ5ו כ3 ויסיס 6סופר6נד,קיח

יח



 יח םימן שחיפה "' -. אכרהםרברי
 קריקצים ףיעת .

 6מ"ס מטכין נכ6בד )סק3 -סני6 בכנה"גיז(
 קולס סנס 6ף מס5לריס כליקסנ)י

 טעיף כס"5 דמכ61ר ס5ררי' נכרקו )6כמ,טת
 פקורס ככרק ו)6 ססכץ-6ס*ס כ6נד י6סי"ר

 נחזקס 6יגו קכין ו5ררי פסוס סכעלסדסמיעחו
 סנ') קרי5)יך "ורוח )סק) 'סכרע פ:ס ויפמנוס
 טיסק)קפ כל) פכימ ל6 י)ת: )י 1'נ6ות
 פביכוע כעת סו"ב ק5ו סעופין ומסס5רריס

 פ6ץ נר6ס סע-קרנסקרי5)'"ך
 )סח~י"

 גזס
 סס ס סק5ר פה5רריס וכיון ממ)"מריעות6
 סרמניס ססכין 5ררי עס כ3"6 ס)6 נפ'עכטחויס
 קרי5"5 כעין סכר6ס מם ע"י ריעות6 )סמןיקמין

 כ5ידיס פ5- זס מעין פיס" ו(רמכיסנ75ריס
 וסיינו.פפס נדג מפק פיס )עפות ו6.ןסק5ריס
 סקסו וע"1 לסן" 35"מ כמסרק סעטויסכסמ.ט:
 ימ6* פסיט6 נ' י'ט דף רמי)*ן נפ'קמו")

 עוף )נל דסרכות, תיר15 )6 ו)מס)עימר6
 ססס" נעוף דסונריס . מסקיס סינס)סיטס
 רל6 מ5ר יסי6 וע"כ קיי') וכן 8ריכ6נמטסו
 מפיר ד3טסיטס 6ף מפ)"ננ ריעות6ננמזקיגן
 1ר1 ר6ין וע"כ. לסקל 6ין סס*קימ ככמסד6ף
 פטנס 5סי6 טמ,וס נז: וכ'ט נ)ל ססקננדר

 מסס כו מ165 ו), 6טוסר6 נרקיסו ונסנססמ~ס
 וסכריקס : כז ריעוס6 טוס )כח(יק פ6'ןסרנפס
 סמור ע) ו:יינו נרר רק סי6 עין ר6יחסע"פ

 כסטעומ כנק) עין ח נר6 ס סק5רונ5רד'ס
 6ין מנוררת ריעית,- גי6ס ס5ין נמסמס6'כ
 דנריקס )וכר פקיס ויפ נכדמם.' 6ף)סספיר
 כנזכר כתי6 למו כ5רריס מן כ)) מ"5לסמס6
 געסס כ)ס 6'ן 5 *מ:5רריס )נר,ק 6"6נפ'ס
 דפוקע ונסרט ס% רוחכ סכ6ב5.נ פסב:כפיס
 ט' כף' ע' כרווס ניס'ם די'6 מס5רר'סקי)
 6ע 0פ5ך וכפרט קורע יס5ררין נולט פנסרק
 5ין ו)כן סכנס"נ )סס כמ"ס )סתק)ק) .ע:וי

 : סמס5ררין כקרי35יך כ'כסטס

 תשש בה אין לכל בריקה-קיה היא ושט;נר
 ב5ריקה הוא והתשש הקעעי וע'קרס:שול*

 -להקל צדרי' ש'ש פהכ"פ יהיה ובוהראפיקרא.
 היתה לא בפופרא הבריקה אם רתוקו'בספקו'
 כשהתשש הלב.ובפרט השש.8ירור בליברורה
 שם* ולהביא להוליך םצוי שאין במקוםרק
 כלל נתסרע3 לא ושהרי רעתא. טהאיליצ, ור"סנא הלל בזה להקל אי! לקתא. סמוךכנין

 ססוכה עי"1 -יהי' קנה ננר טופוא תוס'שטאש
 רבשרא להלכה נ"ב לא רהתוס' להקל.להוראה

 כן. סברא רק קלה. ננר והופרא ושפננר
 כוונתם  שא*ן ופשיטא מעס* פוב צרודואו
 עור לתו"ל שיש ש"ל אתר. פעם קירשאין
 שלסהר'ק- השת,טית ה5יא והתב"ש בזה.טעמים
 צר. במקום נן נכנס שצ14רן בזד. אתר.פעם
 לנו ברור היה אם ונם ביותר. סרנישובשר

 שתז*ל י'ל 40מ כנ"ל, התוס' כמ*ש רקשהמעם
 שתיסר כל .אסור מררבנן ועכ'ם פלונ בלאקבעו
 קבלה כי שבעולם. אופנים בכל םהי'בא'

 בה"לט. בריקות י'ב צריך סכ.ן שכלביד'נו
 )שגק ושחמו לבדו הושט כו אנתפם עוףואטו
 ואחפר השו'ב שתפס על למס.ך מק,ליןאנו
 יצפרך-רק לא בזה אמו הב'( בסימן ננעשלא
 לא זה ראטופרא* ולא ראבשרך. יברישת1'

 לכתוב פוסק גנופ אשתט5 ולא סעולםנשסע
 להלכה לפמוך נאבה ולא נשמש לא לזהכןי

 קילא. שום מזה. לצרףנ לנו ותלילהלהקל-בזה
 שתפס *ורע אם בע.ה נם סהי'ב אן חסרואם
 רפופרא. םהי"ב א' רק תימר ולא ההמט.רק

 טצר בקנה קילא . שום אין -ובלאוהטרפה,
 יותר ריר.'. קסאמיעוט

 סנושט._
 רבהנרים

 סצפ-ף. שאין שפקילין הוא שליש ושתםשליש
 עוקר סשא'כ שת.פה. הכשר מקום שאעוסשים
 הוא הרוב שהשלכעז כין שליש ושתםשליש
 2פ' פרפה. נק:ה אף עיקור* הקפרפותע'י

 י להקל שאין בזה טזרים רכ*ע ו:ראאה הנ'מג פי' ננר בוה היקל לא מ"םבע*ן
 לא וזולתם הנ"ל. קריצליך (וודות הכרע וישמשם טהצרהים. חדיקה בלי להקל הביא בכנה'גיז(

 בהצררים( קלקול הי' שלא מקורם שהוחוק אחר )ובפרם הצררי' שיתקלקלו כללשבית
ואודתן



 כת אירהם ז4בנרי יה ם4מן שחי4י אי - קדושלם יתף_
 שו"ב קצת להם שעושין הנ"ל קייצליךואודות
 בזה להתזיק שא(ן העיקר בזה. סבוכותכעת
 הם הקצרים שהצדדין וכיון ססקום.דיעית'
 הסכין צדרי עם בב"א שלא בפ"ענשחזים
 שנראה סה ע"י ריעותא -להתזיק איןהרתבים.
 זה.. מעין שיהי' הרתבים. בצדדי' קריצלכעין

 ס2ק . שום לעשות ואין הקצרים. הצרדוםעל
 דל"ת כממרק. העשוי' נשתיפה ממש והיינומזה.

 פשימא דתולין פ"ק תז"ל "קשו. דסתסאלשהיי'.
 הרבה דהרי עוף לנבי דאשמע.( תירצוולא

 ועכ.ז קיל* וכן בסשהו השוי' בעוףמוברים
 בשתימה אף ססל"ם. ריעותא סתזקי' לאמצה
 ואין בזה. תשש א*ן טפקות בנמה אףדתסיר
 ההוא שסקום בזדנ וכ'ש כלל. ספק נדדזה

 להתזיק שאין אטופרא בהשתזהוברקוהומשונה
 עין ראיית שע"פ והבדיקה בזה* ריעותאשום
 הקצרים. ובצדדי' תוד על והיינו לנדר. עקהוא

 שאיז במה משא2כ בפשמות. בנקל עיןבראות
 אף להחסיר און מבוררת* ריעורטאנראה

 הצדדים מן שא"צ י"ל בשמשא בדיקהבמדחס"י:
 נעשה תלם אין כי סהצד א"א שבמיאכסו

 ובפרפ קיל. דשוקע ובפרפ הצד. רותבשבאסצש
 הדמש"א. בשם כם'ש להתקלקל עשוי איןשמצך

 צפורן תנירת לי והורנש מכין ברקתייח(
 הרבשתי ולא בדקתי ואה"כבדקוח.

 וזה אז. ששתטתי מאווז עלי והתמרתיכלל.
 הסכיז התלקת שהי' כיון כי יתרה, תומרארק
 שלא לשת'טה שממוך בדיקה קורם היועל

 חג"צ שהיה היה'ברור אם אה בה.הרנשתי
 מונת שהי' להיות יכול נכי מעות בליתתלה
 רוב וע"י ובדומה שעוה דהו כל התודעל

 השו"ב, לפ"ד- נם נטתלק. בצמורןההילוך
  שהסרתי ט"י הצפורן6רופם שרי' במהלתלות
 ואולי ונרפמו. חד ש4נו במכין צפרניסקודם
 במקום. הבדיקה הי'את"כ

 ויש פרופח שאתו
 טתירה יהיה שלא -והאפשר בכל להשוותלנו
 שלא רחוקה בדרך 3ם שמחשבק בעדותכמו
 פנימותיהן שתיקוני הסכיני ככל ה"ז טתיר'(יהי'
 .שו'ב שקצת שעמעתי ואף התד(ר. ע"יהוא
 היר על הסכין. מחלישן דאח'ש בריקוןקורס

 ואומרש-

 סעסס סיו פ) סכין סח)קחו6חר כיקח* מג*5 )* וסורנס סכין ברקתייח(
 ססטתי. ו6ס'כ כל) סרנסתי נל6 ברקת*כסו'כ
 פ)* וססמרמי1116

 %)6כ)ס.
 ' רק ווס גע5פי

 ע)- ס0כ*ן סחלקס סס" כין 5י יתירסחומר6
 סרנסם4 ס)6 )סחיטס פסמיך נדיק?סיד.ק'דס

 . כ)י תס)ס סנ"5 ססי' כרור ס" 6ס "ףכס
 פ'* סו6 פניפותיטן סתיקח:י סססיגי' ככ) ס"ועפות
 פח)יקין ס~'כ ספק5ת ס:מעתי ו6ףסמרוד
 ו6ופריס ד6ת,ס כריקט קודס סיד עלססכין
 כנר פ"פ כ6נן סח)קס 43 פ* 6יכוכטנ54
 כוו 6ומדכ6 ע) . לסמוך ס6'ן מסקפקיןדכיס
 ונס סהר ע) סח)קס ע'י סר חנ"5 נסו6עי
 כ5) כו לסק) 6ין )יינ"ל סקורין פס סנסכיון
 ס)יינ") וידוע סכר"ו כפ'ס ממס פפנימסיוחר

 ססו"נ כ) )פ,ך סיד ע) סת)קס ע'ימתחקן
 6פ,ס טינדוק דפס 3 )כס סוסרמי וכןע5מס
 4 גתכרר )6 וסרי חפיר 5ן סוסס ססי6ו6') יותי וא טסכין יכנג סיר.רק ע) סח)קסקודס
 .ווס )יינ) סס כס" ע'י חפי)ט -סרנססי סי'ס)י
 ס6חשכ סנחלקס - פ"יסר.

_ 
 כסנר )פעביס כי

 סעיית מסמי3 סכו כמקוס ליינ') ע'יכ5פורן
 שיס כט" )סיות )פעפיסיגי) נס כח.דסנרן")
 ו44 סנימס גע"י מנ"5 כמו 6-חסספרניסין
 ס6פ"כ ככדיקס -סוס )כי נווגח ס"סרנסתי
 ככויקס כמו מ6ופס נסס ר~רנסתי סל6כפ"ם

 3ןס כשכ ו)"ס כמ'פ חנ'5 ג0*נסתי -פתמי)ס
 . סססרנסס יוגס רבילומ"פ

 ס)ב טונ0 לפי
 בגיוגס יגדוק ו6ח"כ ירניפ 1)6 יכווקסכמ"פ
 ס4 )כו סכווכפ נפ5מי כספרניע כי וירניסיוחר
 . דונמת ס') וופי)6 ,ן ל?ס ספמיס נ'ס)ס

 6חרוכס סגריקס כי כ' כמקיס 6' ס) וכרץ6'ן
 געיד סססו"כ למס פ5טיף סרנסמי-כסס)6

 )סיות -יגע ונס )סימפ מס ספ ס"נ"כ-ס)6
 ספל על . פמ" סס" פשי סכסחי)סססרנסס

 גסת)ק נ5פורן ססי)וך רוכ וע"י -כעוס- רסוכ)
 כפס ססרנסס )מלון סי' ס*"כ )ס'דנס
 5פרכי פקודס סססרתי ע"י. מרופט ס5סוין-ססי'
 סכויקס סו' 6ח"כ ו6א)י מר-תרפטו פלףטכסכין
 נכ5 )סשוס )נו ויס פרוסט ס6"ו.כפקוס

4פסר--



 קררש4ם ד*קץו יח מיטן שהיטהה' אברהםרבנרי
 סננ*סכין נמןוח כנזו טתירס יסי' ס)656פסר
 6ף לכן טתירס יס" ס)6 רחוקס כרוךנס

 לכס כחרחי וכרופס פטרכ6 6וכ(ן 6יןסכ'כ
 וסו6 סס(4כ ע"ר תנניד כספיכמן כיוןס6וון
 ס' לסקל ס"ם נ*כ ויס 0סס 6ין סנוור6י6פר

 ע'י כפו עשח כסק סי' סכתמי)סססרנסס
 ס)6 כ' מנריקס כפוכיע כג') וכרומטפעוס
 סעסס ססכין כסמלקת סעכ*ס ופ;' סנסכי'
 סככריקט וכפיע ננסס סרס ס'ל ע)6ת"כ

 : יפס נ'כ סי'כר6י'

 6כר נניד לכרוק י5רן ס*מ ספ'פ ע'ים(
 5ריך 6("ס תיר כוק ל6 ו6סססחיטט

 )חוך סדס כ:)( רספ6 תסי)ס סס:יןלרמ1ן
 6מ"ס תיכף לנדוק נ6 06 60 מסננעספניננס
 כזכמיס מ-6ית6 נס פקורס סס:ין ן לומ6"5
 .סכסמס ככערומ פק)חו .6יכו ר):ןסחוסן ו:חט סננןרק נספת מק:ט וססכ'ן כ'סוף

 פ)6 כסכין סי' ס16 )פי ירו כססכרפקגפ
 ח:ס )1ל6 כי מוכח לכחוט )6ס ס.' ו)6ניפין

 בסערוח כקינוח רי סי' כססכין סגיפיןסיונקו
 5ריכין סי' 06 כי כ)ל סוחס כ)6סגסמס
 קינחו ל6 )ננס סכריקס כסכי) כסכין)סוים
 .סי' סערוח נדבק ססי' ופס כככמסססכין
 כין ססכין רכרקו ונחר6י ססרסס ע"ינכיף
 וננכ"ס מחולין ק"ו בקוסיס )ספיעסספיטס
 סיוח לפעד ססכין )ס:טין 60"5 פוססנסמפ

 חו*ל סנוקו ופס לסמיעס עס סח בין כרק)ס
 סריף ופר6ס נרק פר6ס כס:י) ס" )6נסננס6
 מ5ר כי טנימות פר6ות 6ותס קוריןסכעפ
 וטור6י מותר )ס6מ06 ודופס פכצכסךסרין
 וכרוננס ויורר עי)ס טכין כסעס6 יכדקו06
 ופכריקין סספס לעין ס:ר6יס חרו5'ס )ר6יסיסי'
 כרי סיס כספס6 סנוקו פם .6)6 פר6סכפיגוי
 סרקוח ננן דקוח ססן פפס סניפוחלר6ום
 כפנור6 סי6 פנופס וור6י סוס .ות געו6וסןין
 5סו6 ספנריקין פר6ות ל6 6נ) כ' מפוףכס*פ
 : פניפס חסס 6וסן נשס 61*ן פר6סרק

 ב*בן. החלקה פלי ער אינו שחנ"צואומרימ
 על לסמוך שאין בה מפקפקי' רבימ כברמ"מ

 החלקה ע*י סר חנ"צ נם ו4ולי כזו.אוסרנא
 אין ליינל שקורי' מה שנם מי )טלבר ה.רעל

 הכר'ו. כמ"ש ממש טבפניפ' כלל בולהקל
 כל לפ"ר היר על החלקה ע"י מתתקןוליינל
 שינרו' דפה להשו"ב הזהרתי וכן עצסם.השו"ב
 הסכין ינבב רק היר על החלקה קורםאח'ש
 הרי נם תם'ר( כן עושה שהיא וא"ל יותר.ולא
 ע"י . תחלה הרנשתי הי' שלא לי נתבררלא

 בח.ד. וקברזל הטיטע כןזח'ל שבו בסקוםלייגל ע"י הצפורן נחנר לפעמים כי ללייבל שמשהיה
 בה שסרנישין קצרה נטייה להיות יכולולפעמים

 ה" הרנשתי ולפי מנימה. שע"י חנ"צכמו
 שהרנשדר תחלה בבדיקה שוה לביכוונת
 שלא כם'פ שאח"כ ובבדיקות כם'פ.חבירה
 רב" מ'ש בזה כ'ב ול'ש מאו0ה. בהסדובשתי
 יברוק שכמ"פ הלב כוונת לפי שההינשהיונה
 וירמש יתר לב בכוון יבדוק ואח"כ ירכ'שולא
 בב' שוה הי' לבו שכוונת בעצמו ששמרנישכי

 הנ"לדונסת בנ'ר ה"ל וממילא כן. ל"שהםעמים
 בריקיתאחרונים כי ב'. במקום א' של דבריואין
 שהשו'ב למה מצטרפות בהן הרניששלא
 שב"ב 4ף להימש. מה שם הי' שלאמעיר
 הא'וז להם התרתי וכוומה. מסרכא אוכליןאין
 אטר והוא השויב ע*ר תמיר שססוכתןכיון

 להקל ם'ס נ"כ ויש חשש. בזה איןשבוראי
 ב' מבדיקה כסיכרע טעות היה שבתחלהסי

 סרה היד בהחלקת שעב*( וס' פנם. היהשלא
 : שה נ"נ הי' בראיה ובבדיקה משם.משם

 מראיתא נפ חתלה. הסכין לרחוץ צריךיט(
 בשפת סש4ח והסכין דכוהבזבחים-

 בשערות מקנחו אינו דלכן התום' וכ'המזרק.
 הסכין הי' שאז לפי ידו. בהם כרמקנחהבחמה
 שה נשמג לשחוט נאה היה ולא ממוןמלא
 הבדיקהי בשביל הסנין ולקנח להדיחשא"צ
 "סזרק בשפת שהקנוח לומר סבוא אין4וזת
 מדן נשמע ועכ'פ והדחה. בבשר כקנוחהוי

 בסכין הני0ין שידבקו חשש לולי כיהתוס'
4ה



 כט אברדשגן רבנרי יח םהמן שחיטהיה קרושתםדעת
 וק:וח כלל הרחה ובלא בשערות בקנוח דיהי'

 היו אם כי בשביל_הבדיקה. השוחמ"בבשר
 קינחו לא למה הבריקה בשביל להדיחצריכין
 הי' שערות נדבק שהיה וטה בבהמההמכין
 שאין שסכ"ש עור ונוטמע ההרחה. ע"ינשמף
 לה היתן לסען מורמה וגם הוחרה חרבלומר
 התוס' מר' גי השני'. השחימה בשבילברק
 בין המכין ומבריגףן סשחיזין היו שלאנראה
 לבדוק עושין היו וראי זאת לאך לשח.מהשחימה

 בחולין לבדוק הדין אם כי לשח.מה.בין;שחימצן
 הי' לא בשמשא שברקו וסה בקרשים.(כ"ש

 כעת שקורין חריף ומראה ברק מראהבשבי4
 טסוכסך הרין סצד הלא כי פנוסותסראות
  בשמשא יברקי אם ובודאי מותר למאמאהורומה
 אותם נראין היו וכרומה ויורר עילהםכין

 בשינוי ומבריקין השטש לעיני הנראיןהחריצים
 לראות הי' בשמשא שבדקו סה אלאסראה.
 שערות ע1אוחוין הדקית מן דקית פגשו'אותן
 שמבריקין מראות לא אבל ה*א. פניסה וראיווה

 ; פניסה חשש אופן בשום ואין מראה רקשהוא

 בכח שלא נינב ואח'ב לח אההש בדיקהכ(
 לה. רק בדק השחיפות ביןומרניש

 : בעת צל'ע-

 ררבנן מ' ה'ל ? אה'ש מכין בבדיקת מפקכא(
 ו .דיעביוכמו

 רא'צ מורים רכ"ע י'ל דלאה"ש בדיקה לגביכב(
 שאינו מה שרואה בהובחן נםראי/

 ובפרמ הסקןלין על ממיבה ובררבנןמרניום
 והם להמיר. קשה שהיפה שע'ישהליחות
 אחר שנם בפק"א וכתבתי הראייהסמורם
 שסעכב שסנוני יש אה'ש בחסין המכיןרחיצת
 באחרונים במ"" םפורש וכ' אז. בראיההבריקה
 שסנוניח. מצד שורקין המים רתיצה אחרשגם
 על חשש אין " שבמי' ההיא אודותום4ם
 : ססילא במלהסהטהו הרי האימור לבמל כוונתו דאין כיוןסשהג

 שנוהגין מה שא"י ברףר נראה שמאוסדנא אףכנ(
 בכח. אף ירם על המכין לחכךהשו"ב

 סשהו חמרון שהיא פניסה השוואת ע4ז יהי'לא
 מ"מ בכך. חכוך ע'י יושלם לא כי בחור.ברזל
 נ18ה בו היה בהור דק שברזל שאפשרכיון
 חכוך וע'י הרבח. כן ששכיח כמו להצרקצת
 שוה החור ונקהמה דק הברזל להמותאפשר
 בדיקה קורם לחכך חשש יש ועיז :וחלק

שאה'ש

 כין ונרק עיפות, 16 כספות כפס שהפכ(
 סס1טס נפר ו*פר )ססיטס,פסיטס

 סנימס סרניס 6% ק5ס, )ס סמכין ססי'כעור
 פ63 יפס נפפרטוע ססמן 6ס סנעכו6סר
 ל'י ס-עפס ספנימס )ת)ות ס6ין כ6וסןנכס,
 : סכ) 3סטריף 06 כעת 35ייע ופרניפ נכחסכימנ

 סח*טס פל6סר נכריקס פסוסק סי6 אםכא(
 ררנגן סמע ס') )6 16 נרק%

 ד6"נ כוס וס"ס דכסר כג6נר ריפנרוכפו
 : ו3כדוק ו3ערות)ס1ור

 פוליס רכ"ע סר6ס ס6ח*ס כריקס לגביכב(
 מרנים 6יגו נ6ס ווי ר6י'ר6'5

 דכען פרניפ כ6יגו פמ דרו6ס רסונסן6ף
 ונדרנגן כלעי) פררככן סו6 ס)6ח'סננריקס
 פס)יסוס ונסרס נוס סמקעין ע3 ספיכסיס

 פטעיס וסס פטסכין )ססיר קסס ססחיעסטע'י
 רחילת 6סר סנס 6תו 3מקיס ונמבחיסר6י'
 סכדיקס סמעכנ סענוו:יס ים 6ח"פ נספיןססמן
 סנס כ6סרוגיס יו"ו כמ*' פסורס וכן 16כר*י'
 ס5ר ססכין ע3 סורקין סמ*ס רחי5ס6סל

 חספ 6ין י' סנס*' ססי6 6ורות ומ'פספכוגית
 כווגמו ר6ין כיון רפי5ס 6הר סנס6ר פפסוע3
 פכ* מ%'כ פפי)6 כטי ספסכו ס6יסור.)נע)

 : כג") ננ"ינריקס

 סמסמן פס כי נרור יר6ס פפ6ומרמ, אףכג(
 פ5ף ידיסס ע) ססכין )חכךסט"כ

 ססוו6ת פיזז יס" )6 נכח יסי' כחכוך06
 רוור6י מססול כר,) מססו חסיון ססי6סנימס
 6*6 עכ"1 גיר חכוך ע'י סמסרון יוס)ס)6

 סחיטס ס6חר כדיקס קורס )חנך 1ס פכמ)סק)
 ססוך כפקוס רק ססכרז) סע"י ס6ססרכיון
 )ס5ד ק5ת )יינ)( 6ו )3יינ נעיי' נו סי'עי"1
 )סעות 6פפר מכוך וע'י סרכס כן ססכימכמו
 6סר6ס ונ"ס וס)ק סוס  ססור  וופספ דקסנרו)
 סגעיי' ס6ו3י עי'1 )סכסיר )חכך ק6יןגעיי'
 כחכו וכ?ר"ו סיס 6יכו מסור פניף כיוןכסנס
 חקרו פיס ממס סניפס כין )ט)ק פ6יןלסר"
 ננלע1ץ



 קרשן " %ק ש"שה .י אפרהםברי
 06 ממם *ס נס כ"ם. רקס טי" פקננחל
 נ5סולן סכרק 6ף סר6י' ע" סכטי" 6נורע
 %ן ני פספ סס מסי ש)* פ"פ סלניס1)6

 רס~ען סיכ6 ס%5ק נךיקמ ע3 לכ)טעוך
 סף3 6ומויס ספעמ* ופמט נעימטלטומ6
 _יורע ו6יני ויורר עו)ס ננ33 סי6 כמ3טטח'
 כס6ין נס סכל'ו רכרי 3רמום נזס כר6י6ס
 כןס )'ס %6י סגעיי' קטומ נ' נין סיפןכפ63
 .פורסס יס י' ננט נס 161)י ויורר עיספעוס
 מטפירין סעמס ד6ף נר6ס 06 נפנסכפו
 נר5" )בדוק 6*5 פרינ6 עכ*ז נ"כ כר6"'3נרוק
 )כרוק ס)6 נכון 06"ם 3~ס ס3כס כ*ס31כ*ע
 6ין כטיי' כסיר6ס מ ו6עופר6 6ניסר66)6
 נר61ט 3סמיסנ- .ים לפעסמ 6ך נמנוךמקכס
 סים י') %16 כי כריפנר 63טר- נרנסו6ינו
 ספוגר3 ררכוות6 ס)ונמ6 כסנערשמ כ~טמ*ס
 ו0 .כסי' ספרמ*נ נמ'ם 6עצר 0~קס 3נבר6ף
 ופ' 51)'ע. וס קטי' נספ*ל יע"*ס ססנו"נסס

 : ט' 6ום 3עי) נ6ורךפ,ס

 סכגמ4נ נסס סני6 )' 6ומ נס'ר הפרמ-גכה(
 נוסניס פרוע ססו*נ ע)סמפט

 כסו%ס רק נריקומ חכ 06*ס )כרוקסל6
 כסר סיס" ,טמ 3)ננוי ויס )נר סמוד ע)ורג6ס
 )ע' רוומ מרוומ סניס"ס פ5ר עכ"פנריעכר
 פסעיר נכ5ררין )יסנס עסוי ו6ין ט'( קי'נ"י
 )סגי נריקס 5ריכיס ס5ידיס ו6ף פססיפני66ו

 רפרוומ 6פרינן ו63 3כעע כדיעכר 6פ"טמיטס
 יס" 06 6ף )ססיפניס ס5רדיס יקרעו 631רוומ

 כיון מטעס סס סר6סוניס כמבו ככרפנומיס
 6נ3פ"פ רוומ פרוומ נוס )"ס נ)יטס ססססיס
 3ינן נבי כפו ססמיטס ע'י סס 3יפנס עכוי6ין
 כפכו6ר רוו0 מרוומ 6מויגן 1 כס וסמטסכ.ן
 כנ34 כ)יטס פמסס מוסס.ן בפנס רק ס'נם.'
 סי' ס)6 כ5וליס כריקת 6מר כסומט כיוןו6'כ
 כ5ר1יס סיסנמו געגין ס'כ נ3יטס ססםפס

 רווח מרוומ כפיר סייך סטיפג'ס סמיטתפסממ
 כ3יטומ יס סעכ4פ 3ומר 61ין מכין )יבן נביכפו
 רוומ פרוומ. פסגי ל6 ועיז וכסיפניס רנע
 י6מריכן כס וגסס סנין כ%נן נס ך46כח"6

8יוו5

 עחן להכשיר -ורוכך נמיה ראה ואםש*ה"ש.
 שג41 כיון כפנם הנפיה שאולי השש ע"זיש

 לה5ע ,2אין להריא ובכר'ו ? שוה אינוההור

 עולהו בכלל הוא כנ*ל שנפי' שי'לשסעתי
 הכו"' ס"ש פד בוה כראי אם יודע ואינירורר.
 הנפיי קצוות ב' בין סיסן כמלא כשאיןואולי
 "ש בנפי' נם- ושלי ויורד. עולה סשוםל"ש

 לביוק_ מחפורי' . ו2עתה אף בפנם כמוסורשה
 כ*ה ולכ"ע בראי' לבדוק א'צ הרי נ"כבראויה
 אלא לברוק שלא נבון אה"ש לזההלכה.
 תקנה אין נמיה כשיראה כי ופופראא5שרא
בהכק-

 מ2קות עהש י"ל אולי ס4פ (נך כנ'ל. '
 משהו שרוה ררבוותן. פלונת' בהצפרפותבזה

 בשם הפמ*נ וכם"ש טרניש ואינו בראיההנראה
 ? הימב וצל'ע יע"ש* להקל כזה ס'ס ש*י-

 רק אחיש סכין לברוק שלא במכוא כתבתיכד(
 מה שכיוו -כי בראיה ולאבאצבע

צ  .מקה
 ו-

ע ויהו."  
 ל:" נ'

 אין טרוע תטה בפם*נ בריקות. י'ב אח'שכה(
 בדיקית. הב אח'ש בורקי'השו'ב

 ש עהצמניה" מצר ע5*פ. בריעבר בזה ובותוי'ל
 טהעור פצדרין לפנום עשוי ואין רווהמרווח
 צריכין הססוכין שצדדו' ואף מהסיסנים.או

 ריעברלכ'ע.וראי לנבי נם שתיפה לפניבדיקה
 בליפה. השש שיש כיון כיכ רווח שלאמצר
 סכין נכי_ליבן והרי עפם. לפנום עשוי איןפ"מ
 בפנם ורק הקיובי' לצררי' נם חוששיןאין

 א'כ הפומכרם. כם4ש שבולמ סצדרצששין
 טה ע'י פגם ה-ה שלא בזטן ששתמ כיוןממילא
 בזה דמן אנו שהרי לםגום עשוי איןשםרווה
 וא"ל כליבן. ממש והוי בו,בלימה. שאיןבסה

 מה מהני ולא במי' או בעור בלימו' יששעכ"פ
 סכין ב~נן נם השש הי' לפ'ז כישמרווח
 ונכוה בלימו' שם שיש באופן נהתךשהושפ
 בהסכין רק בליפה חשש אין אעיכ הרוב.קורם

 סי' ב" וע' בצדדין. שיפנם השש איןוססילא
 שפנם והראיש יונה הר' בשם שם וכ'הסמוכי'. בצדד" נם רווה טרווה קי"ל פוסקים שלכסהט'

 רק שם-הוא והמהסירי' הבליפה. סשוםשאני
 מ והתב'ש בב"א. והליבון ההרוד שאולימשום
 ע"ם. קצת הברול קהה שאולי. מצד הפעםשם
 ובנ") הנול להפוסקש בנ"ר עי"ו ססיכהויש

ו*ט



ל אברהםיברי י" שא ש"י"ת קרושיםרעת
 א' תירוץ יונה הר' מ'ש סצד להושואין

 סיווח שייך סתמיי' א"ע לשמורדכשיורע
 יש ס"ם כי ע"ש. בשזע וכן יורע כשאינוטשא"ב
 כו' בצררין ה(ונס רבר להרניש בזה רעתצר
 כלל השה לא מ' נזה. מ'ם ע:"[ יש היינם

 אף נפנם לא שם"ם ום' רוות סיוותוממילא
 מ' לא'סור. מ': יש זה ש:גר ואאלשהפה.

 ש1ב4פ ומ' רוות מרוות כלל רל"אכהפוסקהם
 ספק ננר ויש הטהי ושמ" מרוות אינוכשפטה

 ס' ואינו לאימור מ'ס דהיתר המ*ס שלהא'
 אמישי מצר שהרי רליועא פצמרף. ולאשקול
 סחמירים. הם מסשק המתטירי' אלא מרוותאינו שכווראי מ*ר רליכא לומר לנו יש ל"םפלינת'
 רל*ם רקי'ל ואף לכ"ע. מוב ס"מ יוםוממילא
 שככר בזה פ"ם אישר ראתתזק בשתימהמ"מ
 כשי. אח"ש פגום בנסצא שנם בש*מ ריעהייש ברוק שתי' הס:ין של תזקה ויש ל[נינושתום
 לרירן אף נאבר רק פנוס נמצח בלאועכ'פ
 נירון אינו ראח"ש בריקה בלי בריעברכשר

 ז:ות יש ועי"ו מ'מ. יועיל שלא איסורכחתתזק

 ל:תחלהוט"מאתום
 : דאבשרא בריקה ובפרמ אח'ש ה.*ב כללברוק ראוי

 פצא ואת"ב אה'ש הן:ין שברק שו'בכו(
 ברק כלא ה'ל מהצר. רקהינשה

 ברותתא את'ש בירקין השו"ב שאין )כיוןאח'ש
 : מהצר( שימנם ש:ית רלא מצר מעטםואולי

 סיס ב16פן טוסס סגסמך כפי ניפ5 רוופמרוופ
  ו)6- 6ע"כ ססמיעז נער ערס וככוס כ)יטססס

 כפס סרפפ. 9' פי' .3כ* וע'  לס:יטייסיט
 5רריס )נני פנס סי6 כן סר5סורספוסקיס
 )פנס רמייפינן ועט רוום גניחס 6ננריכ!סמטכיס
 פייפ רופפ6 5ת)מ )נלוק סמיוב פעי*1ב:נרר4
 כ)יכן פס פשעירין ריס ופס כ)יע:ננמעפ
 ננא וס)עת סמירור ס%5י מסום רק סי6 ןמכ

 קיה סנלן3 קסס 416 כטעס סס כ'וסתכ"פ
 'סמץגס ק5ת יס ועפ"1 ע'פ. ס)ינוןמסננת
 : כנ*) סעננ*נ ספו"בתפתצם מגסנ ט)נליפבל

 נמם 5' תירון סר46ס פ"פ ענל )פופואין
 סיורע וספע פכין )יכן כין )ח)ק יתסס"'
 מחזכ )3ררין יטגו פ)5 ופטין מ)וכנחפ"ס:ין
 פעמיס תמי)ס ינרוק )5 06 סלרריןנפניפס
 יזסר 531 יורע 6ימ . וסו6 פטפס פספיס

 סס כפ'ע וכ"כ ט' סי' סנ"י סני6ופ)סטית
 ד415 לוופ מרוופ 4מל כ,ן נס )'פ-ו)פ"(
 ו6יכו מססימכיס 15 עסעיר סם:ין 5ררינמס
 כןס רעפ 5ר יפ מ"פ כי מ)סעות )י(סריורע
 מס ריפ וטי כלררין ספומס רבר)טרניס
 יוופ פרוומ ועפי)5 כ)) סעס )6 סננ5 ס'ס"פ
 פכנד )ומר ו5ין פכעצ: 6ף כפנס )6 סצ"פוס'
 כ)) ר)'5 כספוסקיס ס' י61יסור ס"ם יפ(ס

 *כו מרריש כסעטס כעכ*פ ומ' לוופמרוומ
 1)5 סנך) 9' ו*נו )6יסור ם"ם רסיסא סמשם ס) סר6פין סספק כגל ויפ מטט וסמ*פרווס
 סטור6י לסיכר מ"ר ד)יכ6 )ופר )גו יפ וע"כ מפסינן )5 פ4נת6 ר6פוסי ר("6 . )ס"טמ5טרף
 מפוס )'פ נפ"יטס ום"ס ו5ף )כ"ע טוכ סכ') ם"ם וסוכ,וס מחמיריס סס מספק רק מרוומ5עו

 9וכס מזקס ויפ ניוק נסין פנפמט נ(ס ננ"ננ רוכתי וככמס קשי כם" כמכי5ר 6יסורר6יתמזק
 ועס ויס 6חזקמר' ססכין קנניכן רננ כסך )6סיס כ)) סם:ין נכרק ו)5 כג6נר סעשכ סמכעסל

 נ~ס 6יסוי6 6יממ(ק כקי5 )6 סגוס נמנ5 כ)5 ועיפ כסר )6מ"ס פגוס בנמ65 סנסנס'ס
 51.ן כיוסח5 5מ"ס כורקיס פ6ינס מכ") ספוכ ט) זכות )ימור נ(ס ויפ כלי) ס*ס ממכיוספ.ר
 כריקט ונפיע 6ס*ס כריקות סי"נ כ) )כרוק ר6וי )כתח)ס ומ"ננ 3(ז ננרס סרכס))מיס
 "3'טך6 33דיכף 3קי6ין ד6"6 כוונתו ו"ו)י מו3ן 6'נו 36סל6 נדיקס נפרט (!") סרנ טס"ס ]פייד6כסי5

 : כ"כ ממדוק מונעיס טעי"ז כ)וס סטס.ססד נכך 6ין ערג'מיןו6ין

 כ)6 סו*) ס5לריט ט) פניפס נ5% ו6מ'כ יפס ומ55ו כרלכס 6מ"ס ססכין פנרק שו"נכו(
 נ5ום כנ*) נס5לרט 5מ"פ כולקק ססרכ פ,ין כי1ן פגוס גפ5* ו,פ4כ 5פ"סככלק

 6תפם פטכי ספק סש 6ין %ם 16 נזיתא ני5ן 6ף )סחציר )סם'נריס כז: פס( ויפס*עו
ססנס



 סרחפיםו4ערן יח מימן שהייהה' אנרהםי14נרי
 !ורם כפ )כ'פ דממ'ר )6מ"ס סנעססממגס

 : ע"ו מעיףכספ*מ
 ע*י )סמיעס סמיכף 6' כי)ס*מס השו"בכז(

 כלנם ססכין סע3 וספכוכית)מווע
 6מר כן6 סטכין )כמון 61"6 כפקו)ק)וכר6ס
 כסכין )0מ3י6 סכימ ד6ס ויל6ם סיד ע)מכוך
 יומר ססי6 פם סרנס ביר מכוך קורס6מ*ס

 מיכף *בדקו 6ס נדו) סססר ויסי'פכס6ם6ס
 מיכוך 6מל ו)כרוק כזס )סק) 6ו)י יס)6מ'ס
 מקגמ" )6ט"ס דמכדיקס כיון י')כי

 סא דרכנן
 סכריקמ ע"י כסר ~"ס ססנין נכ6נדסמוי
 ספק 06 כולנק פפק מומ ססמיטטלקורס
 פור ויס שמומ מספמ כ6 ס6מ"ססססרניס
 פספמ נעסס מכלנס ד6ו)י סמיקותכממ

 )6 פפס רפניע0 ססו'כ כמ*פר ו6ו)יסמברקת
 חיכוך )6מר טונ סס:ין ו6ס מכיך ט"ייסעס
 ו6ו)י סס:ין נפס פקודס נס סי' )6ווד6י
 סוסקיס ספ4כס פכסערס פמות סו6 סנ*)ססונס
 כס*פ וכ'כ כסערס נפניממ ככנם 6עו 06מקי)'ן
 רסיטל פוייס סכ"ע כתנ סס0ר'ת ו6ףס'כ
 כר6ם ופ"מ פלונמ6 יס פ"פ נפססוסניפס
 וסרניס סמיכוך קודס מסכין כדק כ6ס )סק)ד6ין
 רק ססניפס סי ס6מ'כ מכיך סע'י 6ףפניננס
 ו6ס סמעוך 6מר ער )כדוק ס)6 3סק)דיס

 6ין סמעייס ד6ף כר6ס סמיכוך קורססרניס
 ו6ף כחכ"ס( ט'ס כ"ז נמי' )כפ'ס )ג~י)פכול
 נפורס סניפס ס6עס מסק ויס 3רר3גן רקיסוס
 ססק יס*) י') פ*פ מכיך ע"י ענרספפי"1

 : ומפיר 6ימוו וח(קתמסרי'ר
 קסיירי ד3ע6י כ"ן פונגיס "'נט 51"5 סר3 ]רבריכט

 גמר 6מר יפס ססכין ד:כסיוד6"5
 ועכסיו וע"כ  רסזמן 3עדוחו נ'מ מ6י ד5'כססמיטס
 5סחיטס סמיטס 3ין נדק 6ס ומסופק פגוסססכין
 סורס 63יסול נ6טן )מס 6"כ ס:6טו;ומ ט:"פ)סג:ין
 סרב סמס וכן 3דר3נן רק ;5ט;ומ )קטן ד6יןדק""ל
 )3ווק סעו'3 ורך 6ס ו6גי נ' 6וס נ"ס 3ס'סו:גיס

 יזס ו5הי נקע דסךכי' י"5 )סחיטס סחיטס ניןהמיי
 ס"ט ס" 3יו"ד כטו"ז כע"ם 3ד6ורייס6 גסס'.ך
 )ס6מין יס 3ד3ךי כמסופק סכטת 6ף וטי"ז ק"ר.ס"ק

 :)קטן[
 וכ)6 63ננט 6ח"ס סכין בדק 6' ,מו"בלא(

 ר6ס פע)"ע ערך וימר ריי'כדיקס
ע)

 ונראה נרנש ושמנוניתלחות ע" לשחיפה שתיכף א' פה טלם השו"בכז(
 ואם ביד. החכוך אחר רק וההבחנהכסקולקל*
 סה הנ"ל חכוך קודם אח"ש בסכין הרנששכיח
 עד יבדקו שלא י"ל סכסאסאה. יותרשהוא
 לנבי בררבנן ס' רה"ל ולומר כנ"ל. חכוךאחר
 הסכין בנאבר שהרי לאה'ש דהבריקהתקנה
 כסה ויש שחיפה. קודם שבדק ע'י קילאח'ש
 בספרקת. נעשה הנ.ל השכיחות אוליספקות
 ישונה לא מסש שאונרת השו"ב כסאטרואולי
 רק הוא הנ"ל שכיחות ואולי כנ"ל. חכוךע'י

 שבפו"ת ואף סקיין. שהרבה סכשערהפחות
 פלוגתא. יש מ'ם בסשהו. להחמיר שסוס:םכ'

 שע*י אף אה"ש תיכת כנ'ל היניש אםומ"ם
 הטעים ואף להקל. א.ן ההרנש סר כנ'לחכוך
 ובחזקת חסי"ד ס' ה"ל ואולי לנוי לסכוראין

 ? חמיראיסור

 שלא לסשמעתי הסדים להשו"ב אמרתיכה(
 בק כנהונ היד על הסכיןיחככו

 על ביי*ג שקירי' מה כי הסכון לבדיקתש~פה
 אף פגמ סשהו בכלל ה"ל אולי הסכין.חור

 החוד. על בראי' ניכר רק בצפור! טורנשזטעינו
 ביד ח:וך ע"י וישתוה צד לכל הפייתו זהוביינ
 סר אינו פנם כי רבים סאסר על יפמכוואל
 רוסכם וככר הוא. בדותא אולי כי חבוךע"י

 כמו ושעה"ד בחפס"מ גס כנ"ל ביינ עללחשוש
 לא קל בחכוך  שתיכף )אף משהו פגםעל

 בדיקרז כר'ו וע' כאוגרת. רה"ל ע.ד(הרניש
 וסה הנהינ. ביר חכיך קורם צ'ל אח"שהסכין

 אלא חלק שיהיה לבדוק א"א שאה"ששאומרים
 החור ידיחו רק הוא. בדותא נ*כ הנ"ל ח:וךע"י

 שיהיה סים או ברוק הקם:ים הקרוביסוצרדיו
 כיכ. בכח הצפור! בהכבדת שלא ויבדקונקי
 בעור ונם תקתז'ל. הבדיקי יאח יוצאיןויהי'
 ובזבח הבריקה. על סניעה נתפרש לאלח

 בצפורן רוקא לבדוק נדפם אח-יו ועודשטואל
 קזדם כ*ה ובראיה בכה ביותר והדקרוקלח.

 דאהי הומוא עי"1 שיהיה ולץ נכין.שתיפה
 : כהונן שלאלקולא

 קפן נאמנות העיפות בין סכין בריקת ספקכט(
 אחר היתה ושהנדיקה בדיקה.שהין

 : פלוניעופות

 בדיקה קודם 3במכין[ הניע ]העוף[ כנףל(
 ואח"נ הרמש ולא וברקשלאח'ש.
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 לא אפיהםד4בנרי יח מימן שחיפה"' קרושיםרעת
 וההליק נמ.' וראה והרניש וברק עורשהם
 : בכך מנרות יש תיקין. והיה כנהת.ביר

 ההור* על ראה ולא את"ש מכין בדק א'לא(
 ראה טעל"ע עיך ואח* שחיטה. לפנירק

 אבשרא נרנשת שאינה פנימה סעין החור.על
 סצר רק פמרקת. בלא כאן להפ:שיריןומופרא*
 כשקינה וכ"ש בהנ"ל. כשר ההיתר.הזקת
 אם אף בהקיניח לתלות ואפשר את"שהמכין
 סטם-קת נרע לא מ-מ בכה הקנוח היהלא

 הול'ן ההיתר חוקת בצירוף ופ"ם רך*שהוא
 להקל הש*י בשם הםכף'נ מ"ש ג'כ .ופצפרףבו
 גבשו"ת ררבווהא פ(ונתא שא' כיון ס"סע"י

 פלונת'. בספק חומיא צר ראיתי צרקהשסש
 קיל שהשלוגת' האחרונים פוסקים פשמעותאך

 כסיברימ מ' והיינו איסיר. חוקת ננר אףוכנ"ל(
 ום' אה"כ או בטפרקת וס' ק*ל. טחנ'צשפתוון'
 לא וכשבאיטרנא ההוא במקום שם שחפשלא
 להיוהו השהיפה לבית ה(נס פקוםהניע'
 יש שם. יגיע שלא תפיר ונזהר רסכינאארישא
 בטקום שחם לא רשטא שכ' להש"ב גםלהקל

 : וצ"ע בעלסא ספק בנרר אינוהשנם

לב(

 36סר6 נרנסת ס6עס סגיפס מטין סמורע)
 כ6ן )ספכס'לין וסנס )מוד נלמיי' רק.ו6טופר6
 ססיתר ח~קח פ5ר לנד כסימר י65פטטס
 סמכין קיכח מ0 וכ"ס כסר נ"כ ווד6* ~סכגירון
 פספח כרמ" כטז ססיכיי לז(וח ו6ססר6מ'ס
 סחי)קיס וספר"מ סכ"מ )רטת 6סי' דכסרסקיגומ
 )ת)וח דים דכיון בס,תי די65 זס ריןע5

 )6 ע"מ ככח סקיגוס סי' למ 06 6ףנמקינומ
 והקח כ5יייף ופ"נ2 רך ססי6 פפפלקחנרע

 ~ס ס"ם נפרפ"נ סכי6ו ססט'י רטז נ'כמיף ויט סכ*ל סחולקיס לרעת 6ף נו חוליןססיחר
 סנר6ס פנס למחוס ח*כף כנמ65 נ0סט.ק5
 ס'ם מסלי מ*פ ח~"6 כנד סזי6 ומף חנ'5כעי וספ* נפנ2ג כפפיקת ספ, מס"ם גרנסומעו
 מ' נכו' ו)סט"ו פלינח6 ם' סימ 6' ר(ןכיין
 ו6ס ספנימס ננ2קוס סזט ל, ס:נמ ם' עוריס

 ססחיטש )כיח סטנס כניט סלמ גיטסס,ומרגמ
 חמיר גן:ר וסי6 דסכזכ6 6ריס, רסוסכנין
 ק"י 3מ.' )סס'ך נס )סק) יס סס יגיעס63
 ססנס נפקוס סזט )6 דספ, ום") 6סט"1סחו)ק

 ו 51'ע כטלע6 ססק כנרר6יכו

 סטכ6ס 6ם וספק פקי)קל ונ52מ וכרקסל6ח"ס
 ססי' ע'י לסק) יס 16)י )כר כיר חכוך ע'יענר

 ורפי כ*ס, ס'ק בס"ך כפ'ס פונעת וודמי סוינס קסס נ2קרקט עריף קחס וען כסור נניעחוד6י
 ססומק'ס פלסון סרי סק)קו) מ6.5ח גנר מכיון סי' 06 סספק ו6ף שגס כווד6י ט5מיס)סכירח
 ררך ססומ ונס קסס ו6ינו דרך מסוס כפפרקח כגנט מף 6סיי סנוס ונמ65 דססומטסכתנו
 1כ5 ספגיפס ער 3פכוון ככנפרקת כנע 06 ס6"י 6ף כתפרקח הו)ין סי' ד6)"ס טוכחסו6"ס
 כננמ מ"ס רסו"ל סק)קול כפקוס סמט )6 ספ6 ספק נ*כ יס 06 וכפרט מ' פנ~ס סו')סוחד
 6ף ס" )6 ספ6 ססן עיר נ~ס ריס וכסיט ספניפס כפקוס סמט )6 וסממ נפגס)6ח*ס

 סרחק: וסעז ספס"פ נ"כ וסי' 13, טקי)יס ויס כסנ'5 16כ:ערס

 ו:לסון לסק5 פמק.' כפס רטת חורס על נט)ס 0' 6ו ע5פוס כס סכר 6ס נטסק סנסועוד
 לסק) כן פסק וסחוי"ק כ'כ ס"ק סס בפר'מ וכ'נ2 כ"כ ס'ק סס'ך ססנימסי6*ס

 מ' )חירון פ"פ ט"י סע'ף נס*ע וכ"ס מירס ט5 נס)ס כס' לסנא:יר )ססוסקי' ונסנססס*פ
 נפלס למ ספ6 לכחפיר ס'ס וסו') פונס וור6י ד6הצ סקרקט ע) ככפלס דוקמ סיייוסכס"ך
 רע5ס )סחנ2יל ס"ם רליכ6 ט,פאת כס סכר נססק 6נ) נס:מס )6 פ*פ וספ6 חודסע)

 סי' 6ס ספמיסק ססו'ב 6פי ספחסלס מף ונס מקרקע קי3 וען ע"ס נספק גס קי) טנטווד6י
 : ססי6 נמקיס נטן סזניט )ו סווד6י 6ס"ק 6נ2ר סקלקו) 3ןקוס סגניעס-

לנ



 קררש"ם רעת יה מימן שחיפה ה, אברהםרבנרי
 נ~צס סנסמס פאכסס 6מ4ם נויק" לפנילנ(

 ונ)יו קרמ וסיס סס:ין מורמ*נ
 סטו4כ ט'כחכו ו6פרמי ד1כנס כססערוחקס0
 ספנס יכעיס)חפח ססכין טטנוס כ*כ קטס06
 6פי' נפפרקק חו3ין ד6ין ר)ססינריס סנסככך
 כי 1: כנלון 03ל מ6ור קסס טכירסזרך

 כ"כ קגס סקרם טעס סעיוח ס6יןפסחנר6
 על6 מ6ף טפסמע נס0 טככספס ספערקמכע5ס
 סכחנו ומס נו חי)ין 6ין טנע5ס ספרקיסכץ

 כקסם ינו ס סקרקע ע) ככפיו קו)6ססוסקיס
 ספס"פ רסי' כיון 6ך נען 6ו 6כניס כמו.ותר
 נספמ4פ קיי') 6גן כי ככך ססס 6ין כיוחרורחק
 יספ*ס וכ1כו6ר נסו)וזס טל6 נעפרקחלח)וח
 :כטעיוח כסקיח כס3ס )פס )ופר ו6ין י*סטע.ף
 טכ5יו6רס וכקרח דסע*וח נטערוח 6יפיי1:נס
 5ימור בס"ם ז6ערון כעין סכחיטס קודסנסנס
 סנוו6ר טננ"ר פס חין ז;"6 גסגעסנעור
 כ5וו6ר יס 6: 6ף 6)6 פטערוח גקי סי'לבספס
 רכ:ערוס לוכנר 6"6 פ'מ קיח ונסנהשרות
 כפפיקתרק וסו)ין דקיי") כיון כפנמססניו6ר
 סו)ו"ס נ)ק פס0ו 6ין נחסי)ס-טסיטססנוו6ר ועי סו)ו"ס ע"י _ול6 דו:ק", טכירסדרך

 כסו)ו*ס ט65 סי' ב1:נס סס.' פרכוספם6'כ
 סכורע רתק6 וסיינו כסנפס ד6ח"ט פוכחעיכ

 מ" טל6 ס.' ססכין סור פ4נ טספרכיסככירור
 ס)6 סי' 13:כס כסי' פרכוס מטה"כסו)ו4ס
 סחול ע5 ססרכום וור5ה ססי' ונס כן)ו'סע*י
 6'6 כ1ס פסוסק ו6ספפט

 )סי
 קיי"5 ק.ס ונס

 ססקו) ס' כ6ינו י'3 סכ6ן 61ף נסחיטסד)"מ

 כיטס ססכין ע3 ספרכוט סעעעס )ופרלקו)*
 סי' ס), ס' )מוער6 ס"ס ככנרו ים ובסחמיר

 בעץ נגיעה לאח,פ'היה המכין בדיקת קורםלב(
 הנניעה היה אם וספק בכת.קשה

 ע"י אולי מקולקל* הספן שמצא במקיםממש
 נניעה ולשון קילנ בוראי בח.ר הנגיעתשהיה

 ב"ורע אם ירוע שא.ן אף משמעבטפרקת
 מהצדרין משא4כ א'. מקים ה"ל החור וכלמק.ם.
 לא ס' ס"ם ג"כ ויש החיר לנבי להחזיקאין
 ס' עור בהצמרפוו7 ובפרפנ הקלקול במקיםשחמ
 ורחק. הפס*ם ובעת כחג'צ. אס כשע-ה*ם

 כ' נהפם"ם-והפ"ת נ"ב מיקל יקיתיאלוהתורת
 קיל עץ הא' ולתירוץ שנש'פ; תירוצים ב'ג'כ

 הם?ן יצא ויא בח.ד בס' אף וכשרמקרקע
 באותו ים שמטופק השו'ב אמר שתחלהסירו
 ממה שהקלקיל - אמר אח"כ הנניעה. הוהמקים
 חביך ע" סר שהקלקול וראי. העץ ננרשהיה

 : כו' לברביר

 ע*נ בז:בה פרכמה ראח"ש בריקת לפנילג(
 קשה ונשי קרח והיה הסכין.חור
 קשה שאם הש:'ב שיבחנו אמית.בהשעיות

 בכך. הפנם לתלות יכולימ הסכין שיפגיםכ"ב
 חשש בכך שיש אף כי להם ברורה א.מרנאכפי
 פנם תולין א.ן שבמפרקת להפיבריןעצום
 שעיות אין וממברא שבירה בררך אףלהקל
 לשסשפע בנסה מפרקת כעצמ כ"כ קשהוקרח
 ום"ש בו(. תולין אין בהפרקים שיאשאף

 ביותר. קשה צ"ל עוים בקרקע ק'לאהשוסקים
 אין ביותר ורחק הפס"ם רהיה כיון אך עץ.וכן

 שלא במפרקת תויין היי נהפס"ס כי בכךחשש
 נקי ה.ה רבהמה והצואר ו;באה;בהולכה
 כגפרבוס מ'ם בקיח. היה אם ואףמשערות

הנ'ל

 חו)ין 6ין מכ14 כס')ו"ס ט3* סוי' יוחררכוטס
 רס(קי6 כיון פנס טעיטס 5וסן ע) סס"וור6י
 וס' סגס סעסס ס:וטס כ6ופן ספרכוסמעסס

 ווד6י 6.כו עכ*1 ססנפס סדעת סנוטס כ6ופן ס,ס 6ס 6ף ס'פנוס ווד6י ר6יכו פנעס )6סמ'פ
 וכנ16"מ ססקו) ססכי ספק 06 עכזפ כרוכ ססי6 )ס'ס מנטיף פזמ כ4כ טקי) 6יגו ס6' 6ףוכס.ם
 ד6ס ספחר(סך ס'ס ד~נו 6ף 6יסור. כח1קת מסמח זחמיל לנ4ר ופכ"ס נמנ"6 תס"1סי'

 5ויך מתמי)ס כי ע) כספק ס'5 פ4מ )סחפיר ס"ס כ6ן 6ין טוכ )6 16 סנפס 6ס נם'חחמע
 : )סק) 6ין 6ו)י )סמפיר ססס ככ') ססיקיחנ' ככגי )קו63 ססיקוח הרבס יס 6ס ונס כסכין סיפניס מעטס סיס כ6ן סי' 06 )ירע6ח0

 כ;ע*וח ססכין סכינכ עקי ס65ח'ס כסכריקן ס:ענ6 סע:ס )ח)וס )סק3 איןלד(

רכספס-



 לב אביהם ו124ר4 יח טימן שדויהה' קרושיםרא
 רק בכך שההילוק קי"ל בהפם'מ דהריהנ"ל.
 הצואר ו?ל בהילו"ה. ושלא והבאה ה.לכהבי!

 בהולויה שלא משהו אין תרי שתיטהבתתלת
 מוכרה בהולו"ה שלא שהי' הנ"לנהטא'כיפרנום

 ובוראי החוך. על בוראי והיינו בו. רקלתלות
 ס'ם ונמ חמיר. בכך 0פק כי בהולו"השלא
 אלא שקול ס' שאין י"ל שבכך ואף יל*םקי*ל
 לקולא תולין אין מ"ם בהולו"ה. ישלאנופה
 יותר נומה שבה מעשה שה" להמציא ראיןבכך

 היה לא ס' לתימיא פ"ס יש הרי נםלפנומי
 פנמה לא ס"מ שהמעשה וספק הנומהמעשה
 ובסאם לפנום. בה ודאי אין מ"מ נ8.' שבהאף
 בו הצטרפות יש מ'ם כ'כ שקול אינו שחףאף

 לחומרא ומכ"ש תס"ז. וכבא"ת עכ"פ שכדובלס"ם
 כספק?ל. ה"ל ני כצעהפך ואצ"ל איסור.בתזקת
 ב' כננר לקולא ספקות הרבה יש אםוגם

 : המיר אולש הנ'ל.ספקות
 במניב אה"ש פנם לתלות קולא איןלר(

 בכך אין כי עפר רנכי שבהםשערות
 ; מספרקתיותר

 כמו בה לתלות שו'ב אומרים חלורהלה(
 בשעה יל להות וע"י עצסות.בשיבור

 במה פנם לתלות אין וכוותי'. א' לילהמועפת

של"
 ממ12. פנם היה לא אם רק אה'ש. נינב

 ; ה'פב בחומרנא בכך יבהיןוהשו'ב

 ולקהתי אה"ש. בצפרנו הסנין בדק שו"בלו(
 האבוקה ננד ההוד על לראותממנו

 ותיקנו ל. לייג כעין עליו נ"ל והיה ננהוגבלילה
 שבידאי ואמר כנהוג בשרו על תיכףהשו"ב
 וכפי שב"הי כיום לו וברור צפרנו ע"ינעשה

 ודאי. אצלו כ"ה כצפרנו הולכתו במגנוןהרנשתו
 במה באיסירין נאמן ע"א וראי שייך שבזהנראה
 0"מ הוא שהמ לא השהימה שגיף אףשבירו
 נאטן בידו היה שאה'ש הסניז שבדיקתכיון
 אם מהר כ"כ לתקן בידו היה שלא אף עזז.הוא
 שלא הרמה התמיר ובבר'ו פנט. המכיןהיה

 לייגל לקמןאו גדול פנם בין הפר,צ שוםלעשעת
 ה'. בוה שכ' וכסרומה רויכי'נ או שאר'טאו

 השו"ב -של שלאינסו מאורע בשהימה נס.וב"ו
 כוה בספק מ"מ מזה לימלט יכול דוהשלא

 6ין כי עסר רנכי כססערות וס" כנסונר3סמס
 תעין ר6ין סקיי") פנפפרקת יותר כ(ס)ס6ח

13: 

 טכינס פגס )ת)וס סיס 6ומריס השו"בלה(
 ס5עות סינר ע*י כמוכמטךס

 ים 6מ'ס, יפס מנכ פ)6 )מ ס" סטניןו6ס
 6' )עס כפו מועט נזמן נס כמ)יךס)ח)ות
 כ)פוס פיך )5מ"ם פנס )תיות ו6יןוכיו65
 ממס סנס ס" )6 06 רק יפס נינכ ס)6ססכין

 : מיעיכ נ6ומלג6 ~ס ינחיןוססו"ב

 סנסמס נעור 06'0 כטנין קייימ בשעתלז(
 כר6ס עפרורית ייכוס פפקוספנע

 %3ן ספניעס סס" כנירור יורע ר6יגונ*ון
 ך6ינו כיו( כחוך לקנמ תזיך סרני) 5ףפפס
 כמס 81קנת כסור רק תפיר 5קנממקפ*ר
 ר)6 0"5במי)ח6 )חון נ5רויס וסנ6וחסו)כות
 קסס וכפ5יס כ6כן נס ממיר פנפ ונספקרמי6

 ססגעס נסרניס ו6פי' ספ'ו יפ נס'פכמנאר
 ונס )ססמיר יס נ"כ נכמ סי' 06 וס'נמול
 )סיופ כגש רל6 סטכין ממור כרן) סרכסנססר
 )סית נ*כ סכש )6 מ"פ סעור מממתכן

 : רנ*מיר י') לכן סןו. סנננע מחמת כוטמסרון

 רפחס ת"י סעיף ותנ*ס כ"ו ט*ק פ'ך ע'לח(
 נימך נפסרקמ )ת5ות נספלמ)סק)

 סט יפקי)ין סנירס ררך ד6פי' תר6ססנ"רס
 ספרקהם כ'ן 6ב3 ס5מו סמסרקת נפ5סרתק6
 )סממיוך יס סכ*רס ררך 6פ" ספפרקתט)

 : נדבר נרורס 6ופרג6 5"). כמפרקתו6פי'

)ק

 שבדיקה כיון בזה וב"ה לכזע. נאטןהשו'ב
 יש בזה לפנינו. שתוט שהבע*ה עיי איסור חזקת על תיקון קצת יש וכבר בירו. היתהשאחשש

 ; ממש הוא . בירו עכ"פ אך כעת וצל"ע. לצרר--
 שרגיל *ף בהור. 2קהי' הרניש דלא כיון עפרורית ייבוש במקום פנע אח"ש סכין בקנוחלז(

 בהולכה קינוהים כפה על קפירא דל"ש כיון ההוד. לקנחתם'ד
~ 

 והבאה"בצדדים
 חם*ר להוד מגע ובספק רמ.א. רלא טילתא ה"ל לרצר( להניע שמקפידין שףב .ברוב )והנהונלנר
 מ"ם ברזל הרבה בהסר ונם חמיר. אולי נ"כ בכח וספק בהוף ובהרניש קשה. ועצמ באבןגם

לה(.-. : רהמיר י"ל החסרון, נרם בפי לא ג"כ רהסגעכיון



 טךזשים ו4קץו יח מימן שחיטהה' אברהםרננרי'
 סמיעס נין וניק 61"1 מרנפ ססט שו"בםל(

 נדק סח.עחו נפר ו6סר)ססיטס
 וסו3 כיד מכוך עק מסכין וסחליק ור(רניסנחכ
 מקוס כ6ותו סס כרניס כפס ו6מר סרניס)6

 נס מסס נוס יס עכ6ורס כחכוך שרסססוניס
 כפיכיך ד6סר נססרנסס סטפט כיון סר6סויומט5

 קוד' סס" מקוס ב6וחו סמניפס ר~סנוך 6מרספ65
 כפו פסס ים %6י )דנף סרניס )6 וסו6מחכוך
 נ"ס סרניס 63 כ"כ 6ס"ס פתס חיכף סרניסנס65
 6ך 3קמיוצס ססיוצס וכין ססיטס קודסכוטיכ
 ס0כין כרק נ"כ 6מר %' סססיטס קיוס6ס

 כס סיכר 6ימר 6פריכן וסוכ כח~קחוס0כין
 כסאחר כי65 ד)וותר כמו 6דסחי' ו)6וע5פות
 וסי' ננכרק וכ"ס כ33 ככדק דל6 סיכ66מי'
 6סר עתס ספנימס מקוס סמכוון ומסכסר
 כי נפור סכיע ~ס 6ין 6ו3י כי6סעס כפוסעס
 6ח"3 ס6ף נ*כ וי"ל ספקוס. כוון נפקרס6ו)י
 ע3 עי"1 ססס 6ין עכ"ו עתס. כסרנססטעס
 עייפוח ספ"י י') כי ססחיטס סקורסנריגס
 )חוס ר6י' מ~ז ו6ין סרניס ל6 ססכוךפממת
 רעח כיישכ סכרק פס ע3 3מפרעו3סמפיר

 0ק*ח נספ"ד 6' נ40 ומממ"נ סנס עייסותכ3י
 3סק) ט נפ"6 מ"פ ססרנס. נחוספחפיר
 ע"י מסס 6ע 3פרניס ספומוק פי ובסרעק5ת
 נוטס 06 נ"פ טעס 06 6פ*' ונס 3פסרפ.פ'6
 6ו 3קטן נח) טכין מכרנס מיעיט סע'יסי*3
 רי") וכפרט סיטכ רקיל "3 טעס עייפוח8'י
 דקיי'3 6ף ככטכין נסיס תפסס מכוךסס*י
 ידוע נס פ"מ דווק6. ענפות סנרד5")

 ל5רף יס נט" רק סו6 טתס סגענ6תסססניפס
 1 קו5363ר

 6ס4ס מ0כין בדק 06 טסכח ס6ומר שו'במ(
 כסכין מנע )חיח נמס ויסחיכף,

 פקו)ק3 ופ165 סס ננט 06 ס0' רקס:מק3ק3

 רחמיר. י'ל הטפרקת. של הפרקים ביןלח(
 ברורה אוסרנא ע"י צ'לועכעם

 1בהעובדא

 בחכיך והחליק והרניש אח'ש הסכין בדקלמ(
 בשימור שעה ואחר הרניש. ולאביד

 שפעק ודאי ידוע הרי שמ. הרנישהמכין
 לא שאולי חשש ע."1 אולי באסצע.בהרנש
 שחימה ובין השחיטה קורם היפבהרניש

 הרי בתחלה. נ*כ בדק אחר אם אךלשחימה.
 כשרות בקשה בכח מנע או עצמותשיבור שה" לתלות שיש זטן עד הראשונותשחים.ת
 קודם שהורנש בסקים שםכוון פה וסוה :היטב
 כנדר ואינו נטוד. הכרע 4ינו אולי :החכוך
 כךן דיוקמ. או ראיה מתאיטות או סיטן.פקום
 ל4 בחכוך עייפות שע'י נ"כ וי'להסקום.
 שביק סה על לספרע להחמיר אין ע."1הרניש.
 וט4ם הרנש. בחסרון חשש ובפמ"נ דעת.בישוב
 הכרע. סיים ל4 ובפמ"נ בתב"ש סיקלבפ"א
 פשא ע"י חשש אין לסרניש המוחזקום"ם

 שבכאוא כוללות בריקות נ"פ ע'י ונםלספרע.
 סיעעא4 מיעימ שע"י  חל אם רצופים.כם"פ
 היו4ב. דגךל יל טעה עייפות וע"י לקפןנדול

 אף הנטייה. נעשה חכוך שע'י די"לובפרט
 שיבר צ'ל דקי'ל כיון בן רוסר איןדלקולא
 צר סצורף נטי' רק שהיה בידוצ פ"םעצסות*

 ן היפב הנול לכלקךלא

 אח'ש המכין ברק אם ששכח שאומר שו'במ(
 וסצאו שם נגע אם שספק רק שיתקלקלנסכין טנע לתלות בסה יש ואח'כתיכף.

 אף איסורא. באתחזק להקל א"אקולקל.
 נומה ,לסימנים הניע שלא שספק המכיןבראש
 1 בכך להחטיר ספקות כמה אף ט8ם כייותר.
 סרכא סליחה אחר בשר בישול נבי הפ"זכם'ש
 אח'ש סכין פפטין שאינו בשו-ב י'ל כןנקם.
 סברול בשבר הפרעח מ"ש סניף בריקה.עד

 1 לנבי אה אחת. בשחפוהיינו נרנ4 לספק בצירוף שממפרקת. נופההמכין

מא(

 וסכ*ף דיתו %5ף ים 6טניס סמפפרקט יותר כוטס ממס נסנר 6נ3 6יסנוס נעור6ימור
כנ"1



 לנ _. אבנרהם נ412י ך4. ק? טימן שהיפה ת יר"טיםרולע
 השחימה מנין טתן שאימ שיורע שו'במא(

 שבודק ער. סקום לשום אח'שסירו
 ואחר ברק אם זוכר אינו אם אף בייקות.י"ב
 רתלות יש אם וכ'ש קיל. פגום סצא שעותכסה

 נמצאת שבה בריקה לפני בכח להסכיןנהנעה
 :הפניסה

 חכם קמיה סכין סר רלאפבח משאהז'לסב(
 הרב כבוד . משום הואכו'.

 מובהק שהשו"ב ע"י נמ" בכך ול"שבאתריה.
 הרב אם ואף גרול.ם* מעידים ע"יביותר

 משום ולא מסון מו"ה טשום כוונתובאתריה
 בכך נטי' אין טותל אעו דמאט כיון.כבור.
 דצ"ל בכך תקחז'ל . רק הכבור. אוהבלויחע בכה רב כוונת אין ג"כ. והכבור חז"ל.מלשון
 בכך וכתבתי ושואל, ססתפק להיות שיודעעא רק שו4ב על שהסמך מצר להרב מפלהשו"ב
 שכשעומר י"ל כנ*ל סבימ מר וברלאנטק8א.
 ובכך איירנ לא שבעיר המכם ננרבמררו
 וכשא'א. לנדות. החכם ביר העתיר.לתקון

 חכם בירי המחויקים כרצון שיציית עדלהעבירו נרוי
 :העיר

 רחולין פ"ק ראב"ר בשם הרשב'א ס8ש.סג(
 סכין. לו סלהראות לסחול לחכם שאין.

 1 הימב קיל זע"ו משמחין שו"ב ב' שכשישי'ל

 שחיפה מכל שברנ שו"5 שיקנל סברא ישסד(
 שבוע לכל קצוב סך בהשוואהולא

 הרשב"א בשו"ת מ4ש סעין בכח ושייה יום.או
 שעי"ז ~ סבחנם. לשיץ שכר לשלםשמשובה
 בזריזות רצ"ל בשו'ב וכ"ה ביותר. ומוזאמץמזררז

 2 היפב בבדיקה שעהבכל

 גמה לעצסו 1 להורות שאין המ'ז מ4שסה(
 רק זה שאין פשומ איסורא. האתחזק.

 מוא"כ הרעת. שקול שעאפ הוראה שתאבמה
 השש חין ב-ורה - הלכה כשנה ברברהוראה
 ף ה? בנדנ:ד לע'ל כ"ש אודות וב4הב:ה.

 אינו שהת'פס ניכא אם שחף השהיטה.בתחלת
 נאם:ות על עצסי לסמיך נבון ס"ם ב?לים.נניר
 טה על המודה עטהגמינתו בזה וראיעצמו

שבירי.

 )ט5:נו )7ורות ס6סור כ6ן סמכו6ר3סת'טס
 ככ ס"1 סנרנור פ"י ס), ו:כ6ס סת:סגפסק

4יי

 ל5ל כדק 3, 06 ד6פי' מטעמ כדק 5נס'בנ"ד
 06 רווק, וכ~ס  ספר'פ,  לרפס )מכסיר יסנ"כ
  .סוכ פרכמ 'ססט %ס %ל 6מפכסט

 הסס יס .

  -:  %יפס רספיית6 בפפרססספי

 6ופן כסוס פ ל:ט  ר,ין פכי%ר  כי5תומב(
 יאס יף )כמו)ין חכ("ג  מינרי-

 קפי סנינו סר ר)6 סבת ס6י ס6מרוע"6(
 ו%ף כירתר, מוכסק סי'3 יף ).', מספ,קיכןסכ0
  ולת ננ2ון פסוס כווגתו ר6וןרי' פר6 סיכ6ס

  ס(  :בירו  נ::וס נ;ן 6תיו  וחכ(54  כבורפטוס

 נס :י סכ;"5 מך' עייז )נטות 6ין נ'פמכס
 מס:י רק פמ,ן מסוכך כרכ גווגק 6ין06

 לסרכ סו:6 רכ ניו:ם סי'  רל,- נ*כ י")סכ:וך
 רכ. 6יחמ דילן וכס"ס רון  כוולס כסב51"ל

 רק סחכס ס) סככור מסכת פמכי )נרויוסו:6(
 כי ל:רכן יסל ססו"כ  לסיות סו6 ס~"3גו:נת
 כ"כ כסי סמעו  6ף ססו"כ פל  ססופכיןפס

 פסתפק ):יות  סיורפ פ"י  %16  ספיס.ח,נכפס
 ו"5 סר%סעים סכתבו %ף  ילכן )סמכסוסו6)
 פח)ו סטחצצס פל ר' ירמי כפן  ספפכיסספ"י

 מומל ח'גו מכססמכס י"5 פ"ננ ככודסמכננים-
 6.ירי )ת 3,ס סס:ס, גנך כפררו פומדוססו"נ
 6"6 ,ח0 )נרותו סמכס כיר. מתס נסוס-סות
 : סילית פך )ספכירו כידו סרסותלג-וחו
  סרנ  ססביח  סרסבקז וינרי ננ-ו6ר כוונתומג(

 יור דף )סו)ין כמרוסיו סו16ג")
 . :פ"ג

 וספ*פ מ"עסע"1 כ)מי נ~ס, סרב התנצלמה(
 סיף6ס 5סורות ס6.ן ס"יכמ"י

 רכ?..: .:?ן כ:.במ ב:')ט5נ:ו
 כה;ק""

 ע.:ןת
 העוף כ:-:ד ככ:ט: :"ל דוק .י' 3:י'ו:2.:

  לס:::וו:סי": ןנ"ל :רכ  כטךט י:קיט:בת(.ל[
  12:03 נס ;:": הרכ וה:כ.רו  :?וףחכס
 )ת ס:ות ט'. :גי 6 .כנ:יי :ומ כי" :סוכקו3
 ):תפיר, ננדמס"י 6פי'  ו6ין  מס:רכ.ר :))סיניס
 :?ור6ס ;: ן ס6 :ון 1!") סרכ כח3ופי;
 ס)ק כ:פ:ו  סירנ'י  כ,ן  סר,  ט21ימת-י

 ס:ח2ן יות:, ות'ן  ט25י 3:כ,ג  ו:טומט כומט)
וורמי



 . קףי*ם רערע - " משן ש*פ6 י - אבף8מי'ט'

 מי4 ןל ~ס וא יין 6% פא 4ש6%ל
 פ** מוק68 ננל נס סכ6ק 5פטס פדרוק
 - סומטיט וושנ כסיום, ססיסות וש"'יונס1יה-

 פ"פ סור6ס כמ1 א ס" 06 נס סמ0ןפופסאס,
 סיקו5 פיי פר4 יק טס" טוא %ע-פסוס
 - טפוס סמי6 ספפורס ס5כס נרנר נם1*"נכרפם
 סכסר פ5 וססנ1ס נא מסס 6ז פפנסנד1ר
 וסו, כ). ודרסס סס" %י סס" סכרור0פ*טס

 כט1ס 6% - פסכס נדכר נע1ם . רסו*545
 . כ55 ירפ 65 ססו6 וכין יאדפת.כסקי5

 כ55 וירמס הט" '6סם 6ין סר6וי נפ4*פיססי פפרנוי

 סרנים ו65 ססיטס נספפ נ56נפו כסומךוס"
 וט ~ס פ5- ס:י' מסס 69ין כ*נ גכו'דקיש5-

 )6 סמ6 )קף65 ססיק5 ססק סס" ססס פר.ש
 כיי סיטר נפוף נס 4יז 01פ6 כ%ס15ס

 פוסיס נפס כדעם רקס וכספס וסרפססננ0ס
 נ% נס גם"ס פ5סדף דרטום6 פ13נת6וס0ק
 5פ15ו ?)סתיר סנ6מן כ)5 סרנש 651כ45כט. וסמך שפו כסנע נסוסס סנס וסטטפל6
 סנונור נספס סרנסס סי' ח15 סנ*ל כ1קמם*ס

 יומר 1פע ס" )6 סק1טס ננשעתספ*סס-
 כזן. 5סנ4ר פסוע פ*כ סספוסי %מר 0*"6%

 : נוס %*5 כלב6ם*ר

 פרנים ס,ינ% וכמ65 קכיט סמר שו"במ0
 ססכין עדיקס 3סיק'ן 6ונקו6ינו

 5סכס:ר )סק5 *ס 514י 6ן סניפס לק -נפ0614
 מפ3*פ -6מר פד סספק פ4סס סופ ס65סכ)יפ

 סנו)ר ו6ף סס:וס .נפקיש ססס )6. ס31יפ%.
 סכטסס פד ניי4 כ65 מון פ'פ כ44יריית6סש
 סס"ך )דעת 6ך כ(כן פיין ס,סרו:יסיינק
 ורמן ס' ד5., כ' 6,ח ס"ם נדעי ק'ינם-'
 בסחיטס 5ג"רס' 6יט.ך.וס"ג יוקר, עז )*נק

 כו6 :כייס ע! לכין י6ט 6ף וכוח ס6יכו מ(ק'6ננך.
 6מי נילך. ים 4י)י כיוק"ל כין 65ר::)*ס
 ניס לנכ- "' סי' כטיז כפ"ס כמלקסתמ5ת
 יס ס. מזקז ס,ן נננקיס בטכ5 נ6וסנכ:ט
 ' .ס ל6 רנכל'ס הף כ6ן ס*: פית פס:כם

 טס נכה כס:ק עי"ר כתר נרירי ננ*פ ,"6 נ"ו.

.
. 

ו6ס.'
. 

 ההול4'ה נפסק שלא- בעצמו שמרניש חמקשבידו.
 כהוראה . זה *ין כי לעצמו. כהוראה זהואין י לעצסו להתיד נם נחסן. כלל: נדנורבשעת
 באין לעצמו עןחם ככל רק היעת--בשקול
 או ו~הוה ,טסא עצמו על חושש )ארנורואה.
פומחין. שוחפים ורוב כשרוחי 4חיטות שרובדרם.

 עע"נ. א' אודות א' ברס"י כם"שבצס*נ
 כרבר הנינן שחיטה הכשר על_ ההבנהנם

 הרניש בשלג וכ"ש כשקה'ד. נלא באולימשנה
 הנדנזד. גטר אחר עד העוף של בנרנור.השוחט
 פאצבונ כחותך שה'ז נראוי. בהילו"ה שהםוהוא
 חשעו שאין דקי'ל חחתוך. 4שעת הרנישכשלא
 בהנדנור 'חשש שאין בזה וכ"ה עי"ז_שהיי'
 חשש 03 כלל. מהנרנוי ידע שהוליך כיוןמדרסה
 הוע א' שםפק מ"ס יש ליתא מהנדנודשה*".
 קי"ל שבזה השהיי' בשיעור דרבוהן'פלונתא
 מיעופ נדנור שהיה מנ"ח במק*א. כמ"שלהקל
 לחומיא מ"מ דהוי ולומר שהיי'. מחששורחוק
 שננר כיק חשש אין דרס.' ושמא שההשמא
כל

 ספ"
 באצבע חתוך ונבי כנ"ל. ל"יתר נוטה

 פתאומ.וע בהלה עעי דרסה חשש יש נ"כהנ"ל
 שנאמן וקי"ל השש תחלה היביש שלא כלומ'מ
 שלא בעצמו שמ-ביש מה ע"י 9עצמולהקיר
 הי' שהנדנוד כ,ה ו:"ש באצבע החתוךבשעת
 מתהיל היה לא תחלה בו ה-ניש ואלו רנע.רק

 : ב:ה להתיר ופשומ אזלשחוט

 ואינו מרניש שאינו ונץאה מכ*נו' שסר שו'במו(
 נמצא אם הסכין ובדיקת בתקוןאומן

 הכלים לנבי להקל ספק שיקי אולי א' פגימהרק.
 מצר מעל"). ער הספק עליהם וורעאם.לא
 נבי בתו' וען ה?ונם במקום שחט לאשאולי
 הם"ו וכמ*ש המפק. התחלת על-נוף לרוןש,ט כיון מ"מ ואולי .א' סי' וב:ה"כ עצמ:' בהשיבי
 שאין במקוה שבובל באדם שנגעו כליםלנבי
 הוא בשחיטה וסי' מועלת שלהם פהרהחוקת
 אף לההמיר ויפ זבות שאי.ו אי:ור וה:ק,ננר

 מנ"ט ררבנן איבוי "וקת נגד ררבנןבמפקמ
 י' ביאי ש.זלר וכ"ש ראו,ייי'. א.כור חוקתננד

 וע מדמי..ן ,ט ררב:ן נשהוא כשנודעואץ-
 ,נב ן ד-כ ב2' נהקל כי- עירובין נחי'באהעו"ו
 י"ל ל"ב, אפושי.פלוגתי מצד ואנלי איסורחוקת
 דאו-יי' אימור חזקת יי' בראו. המפק. נולרשכי
 נם ה ב-רב גע:ה מה.שאה"כ לנמ אףמ:-יע
 אה ה י:לא ;מן כל קב:ה. לריאו: :הוהרןכיק

 ה:ה אן אך הם'.מ-ורם. כ:דע ה"ל קבלה 'כהנ.
 יש אולי השעןה. כ-ון ה" ולא ס?ק רק,ה31ס

 ון"ע: ד-להק.לצ

'1ה1



 לה אפהה1 רבה - שיא*ץ" -% מרושוםהשת
 וכמו נרוןה. טענה הי4 היניש. לא במך- ופחר בהלכה שע'י ואומ* ? האניש - שלאשושב

 1 בהלוז ע"י ג"כ מגשול וחשששכחה.

-
-. כימזופ-

 ל9:ור הזענית עד אב ט-"ה ?המה לשהומא(
 לענף סמוך לשחומ ישלנכרים.

 בקו'א פר'ח מ.ש סקרד עתב"ש יולדהשבשביל
  מהבהמה כוית לאכול נ"כ נכון ומ*מ : בממוךוע'

 לשחיט  דעדיף הבר'ו  ב:ום שמ.אל בובחו( ישהובשר
 כשא'א נרכה בלי לכדהספק.פרפה

 צורך בלי אחף עוף אצלו מלשחומבלאעה.
 רק בוובחו אולי כי  בזה. וצל'ע ממנולאכול
 הבייות מננון לפי לנמיי שוים הם העופותכשבו
 צד ויש ויש ביניהם שינוי כשישמשא"כ

 עדיפות_
 לא:יל ערכזל או ספק בו שאין מעוף דהוכל
 וווחביב שאבר סצון ויש וכדומה ה:בדש ב'אז

 כ"ע אולי בזה. שנים. אז לאכול ורוצהביותר
 4שאיכל כי הביכהי אצל לשחומ. דעדיףמודימ
 כטפורש כ'כ הערמה -סננון זה אין ממשכושז
 כה* וכ'ש בש"ע ההנ"ה לשק וכ"מ י,"מבה'

 אין שחיפה  בלי  ללוית .שא"א שכיוןשמשמע
 וצלע.ץ. ונדומה  מבישול  עריף וזה  הורמהוח
 כל ישחימ ל*ו דאפשר מה שבכל נראהונם

 הוא הייחמ שזה ן ני ובפרם לנרך לוכשא"א
 מצוה או חולי צורך כ,ה ואק הברכה הנורעה,ו
 שכן שאניא לע' *ו"ם שמחת לצורך יאוליעליו.

 עכשיו( נם דבר בכל מהךו""ק "פששמחת
 חביך חמא להשו'ב אומרים אק נ*כוצל"ע
 : בשרבילת א"ע לשמוה לו כשאפשר וכ*ש יו"ם.בשמחת

 בתים לכמה לילך הבר5ה בעת שדעתו שיבנ(
 לפפיר ויכוין משיחה. דיוהרוראה

 סבואר אין ופמ"נ עתב"ש בע4כן וכן 4י.בברכה

 צ8ה0ק 6יקיי שקנצ נבו  דרככן .  3ם'ו5ם4
 )ס0קפ )ססמיויס

 סמפק. פמ3ר וכ*ס ר%ו*ים65יפר שק* . פו פכ*פ, *
 שש9ם ער גודע 639 -י%פים% נס'ונט פד15ליש*

 מששארז ש פ9ס ננר  ולע6 סי% 6פיןררבנן
 *ספוש סנם' סצפ  נ6חרתי% ק'י במייוהמים4
 םם9 סט4 רכין ככ"ר  כפו  פווס6ספוק רנ* י? פשסיע % ס%נם6 6סהשי ס5רפכשן פאף* פר "רנע נפי לס9ל בתנ  פו-וניןנחי

 6ף פפיש. ה1%"ם6 4ע1ר שעםנר6ורים6
 הרגק.: 6סע 0נפסס פס למר.-

 ר5פוסאם 6' נם" טטפ*פ %פאם יעגם
 כווב ממה%ם  60ינו כט כסכ-קכלססגוילז
 יצ*כ-קג5ם ויקן  סנוםצין ופכסץ ריפ.סוסחהיכל6
 סקנמ סר6ס'כתנ 630 5" ר~ענ)ס )סר5ותתריך
 סשנס ס" %6 6ך פקודס "טפק ננידטס*)
 13דר ש 6לי סספרט כחוט ס" 631 טפק.רק
 האצב טספס, כ1 נרופס עעיס פ6 סדני0,)6 יצ"" ומפר נס)ס .ספשי 6ופר ו6ס %'פלס9ל

 : נסיס ע4 נ'ג סו6מכטו3

 יפסיטן

 רעי"ף. 0פם.טמרש כתכ סמ61) זכס במפרב(
 כרכם 40 3גרס ם*ע)סמוע

 ס"סשאנ יו*ע ס' כסנס*ם סרפ64 פ)טן פפמע כי נ,ס, 5"פ ו)י נסספק, )ו די  סיסי'פמט
 3כדם 60ש6 טק דמטפע וט' וכשט רכסכ י"ס ספרמס  סנגון. גזט 6ין כדת;פמנו רכס6וכ)ס"6
 %שס ס6עס 6פפ'י  נטר קרירס 6סס פפ)6ת פויף וזס ספימס ?ס  6ין  ס1טס- 3)6נסי
 כיגיטם סייי כסש פס6*ס לנפרי  סויס סט 5פו1ס  כטפ' רק כווכתו ו6ו)י 6' לסתינס6ל6
 וכדופס סככך כנצ  6כר 111ס לו  ססכיב 6ך ספק כו  60ין  בפוף  רכון כל פריסומ 5יויס
 63 ר%טר מס-  סנכל  נר6ס  ונס נכרכמ לטחוס  דפריף פוריס 6וליוכ"פ  נ1ס  סניסס )6כו)ורונס
פטס- *א 16 ע3י טון  9כו6 %ף סברכס  סנורע סו6  ססוסט כי  לנוך לו נ69"6 כ%_יססוט



 טרישףםךשץ יה פשן שחיאי אברהמרברי
 ססוסט 5ורך ט)5 מו6 36) 6סייס נטגעמ5ו5
 נ"3 יו"ט ספסת )5ורך סו6 6מ ויסי'56פו
 סיזכס כסמ) סט, )"טינ 6יפייס ל5ין~4פ
 5ספא )ו כם6פטר וכ"ם יו"ט בטפסתסי_ייך
 : ו5)"פ מ5מריס )ם6ר3 16 נסי 'נזו)ת46פ

 כסיס לכפס 3י)ך סנרכס כפס סרפמי שו"בנ(
 )סטיר ויכיין מסימן רי~סרגר6ס

 ~ס ר6ין סגס כעיו'כ יטטס וכן 5',נכרכס
 ספטנסיש כיס נני סרמ'6 פפש 5ךמכו6ר
 מ)נרוס טוכ יוסר וןס ספטק סמ)יכס טהיןמוכס

 : 5כיכס פ6ינסברכס

 סכיכס 6סר מיכף טטהט מס כשנמרףה(
 ממ' יטרוף סים כרעהווסי'

 16 )סרר פסרר )י)ך ס5ריך .5ף 5חרשמיע
 כדיקס כנמ ססני' )סמיטס ס5ריך כסכנסיסש

 : ססמק ןס 6ין )כיסוי וסכגססטכין

 כספס סיכף כיסוי ע5 ג"כת. וכירך טפס אםו(
 סכימוי פי ססס 06 5ף ססהיעסברכס

 .סו6 סכיסו, כי ססקק 6יגו פ"פ מכד"רעסר
 : פסנר6 כ"ס סססיעע ידיע)

 כמימן-

 כפי יצי'ה - כוונתו כי כ"כ תנאי שאינווביותר

 הפטק. הליכה שאזן סוכה דריח מביה?'באך
 ? שא"צ ביכה מלגרום פונ ויותי-

 ישעיות הנוצות מ*יפץ שיהיה נכון לכתהלהד(.
 בין ולא השחיפה. ביכתקודפ

 דקיל. חל ביותר. פיחא אם רק לשחי8ןג*כה

 יהיהדעתי הגיכ" אה" ששה? מה כשנפיףה(
 אין ה"' יפיף אם אח*שישחימ

 ששייך מ, שיהק ולא הפסק להדר מחדרה(יכה
 : והכסוי הטכץ בדיקתלה:נת

 שהתה אם כו'.'אף עלכמוי השהיפה עי פעותו(
 הכסוי .כי הפסק. אינו מ"מ ט:ד"ריותר
 : מסביא כ"ה השחיפה, עאיהוא

 שאן רעם קול ושיםע בשוחם אחיונים ם"שז(
 שם טהעיטדים הרעם ברכהשומץ

 להוציא מזפיע כוונת כע!היה רק -זה אין"ה.
 בכוונת רק ב4:ה לצ"ה כעונה עוומע הוילרלא
 מהםברכים לסי שרמו וכנון ומשמיע(שימץ

 בי-ך לא בא? דיעכד לנבי אי : 1"הלהוציאו
 להוציאו עלע כוונתו שהיה א' אמי ואה"בהוא
 לבייך א"צ ב:ך י'ח. לצאת נ"כ וף' 1:וונתוי"ח.
 ספק שהי' יאף ואג הסטוך. רעם עלאח':

 מ"ם י"ח להוציאו בכוונה כהטטיע יש אםאצלו-
 שי"ה למפרע מילתא ואנלאי ברירה ישבררבנן
 ע'י לימי א"ע לססקי ואין בהחלפ.אפשי*ות

 המהותת םצד כי י'ה להיציאו כוונת' ממתסא לטפמיק לו א"א שהש:'ב יזאין שםשה'1יכדים
 ואולי והמירות פרדתו מצד לצי"ח דעקו כוון לא אולי ג"כ וס' עבירו. לכיון לבם :ל שיתנורהוק

 על בעצסו שיברך מופב מסביא לכטוי השהיפה ובין ו"ברך אה'כ ישמע שמסהמא שלראומד:א
 בבירור כ'ב כוון לא הסהירות םצד אולי מ"מ כ* כנ"ל. אצלו לה:ו:דים מ-מ. אם אףהרעס.
 ברכ' בין אך אמן. יאמר כניל שרים1 ע"י כשיי"ה ונם : בפיו לביד ועדיף הב-כה. הח(תקידמ

 להפסיק. כשרשאי אף בשמיעה כשיי'ח לומי שלא עדיף כ"ש וב"ה אמן. נם יאמך "אלשהיטק
 : להפמיק נכון שאין הכמוי עד שהיפח מברכתי:"ש

 לנו למכרו רק. תקנה לו ואין העור. שנהתך אה4 שהיפה בתהלת ו:שמט עיף שהטת.ה(
 : אאר עוף שאין שמעתי שח-מה וקודם יכבית. אחר עוף היה ילא לפניו. שיך-נני.
 על שאברך הברכות שכל דעתי נליתי וכבר סתם. וברכתי הדעת ה:ה ה.ה ביכהובשעת
 סבה מאיזה יהי' ההיא במעמר לשמופ בדעתי שאח"כ שיתחדש עוםות כל על נזזנהיה':!,קיטת
 שהבהש עד בשיחהי הפפקתי לא וט"ם בשכמל"ו. ואסרתי הטיד.. מהמפורש מהום וי."מרשיהיה

 שו"בה



רעת
 בלול עופות %ו שהיה בע*ב פאייה עוףהשףב
 שהיי' היה לא מ"מ בתים כמה רחוק שהי'ואף
 יחמ:א בנוסח הב'הברכה עוף על וברכתיבזה.
 הסביות כל הח -יצאקי ובזה במק"אכמ*ש
 לטפרע לבפל' ביפה חשש ב"ע ואיןלנכון.
 נו:ח שנית שאמיתי סה ע'י הראשונה.אברכה
 אין כי ביכה. יח בדיעבד בו ייצאיןשעכ'פ
 הנאסר על לבטלה ביכה גרר להטילמב*א
 נירון אם וחצ"ל אח"כ. שאמר סה ע'יהח(ה
 בהמיבא וכפו ממש. הב' עיף עי ראשונההב*כה
 ביכה שרק פשימא הרי טבחוץ. המעירהבתיך
 .יש שביה נימא אי נק אך שלא. היהשניה
 אם*רת ע"י מ"מ להביח. עיף יוסצא אםמפמות
 להיא זה ול"ר וכ"פ. גרעק אין הכ'בומח

 4אכול ברעתו שהיה אף ר"ון ס" ]כא"חרתורמע
 מירו שנפל מה וע"י אז שלפניו התוימטיןכל

 לברך הייב אח4 וימ4 ברכה בשעת ש*הזחותו
 בזה ש2*ה 1(ומי שמן שכפ"ז היא"ש]כד'
 הא'. ביוף שתיפה שום הותחל ש(?4כיון

 רמתא. בשו"ב לנמיי המאנבל עוף רהיי]רז"א[
 שנית לברך א"1 לפניו המובא ע4 וטדעתוכיון
 רשאני וצ"ל כי"ו[ וע' הם"כ ]כגט"זלכשע

 מה בי עשה ]השו"ב[ שע2"פ סשוסמתורסק.
 ת51שר 4א אולי ס' בה יש שחימה ינלשכיכלתו
 יארע שמא רעתו על מ?%ה מתחלה]וח"כ
 הורמום באנילת משא"כ נביה[ או טרפהשתהיה
 הרי וימאט. מירו שיסול כ4ל לב ע% עו(האינו
 על עולה שאין נימא אם אף ממי(א זהמצר

 ולא ה:וף וינרנר העור רק שיוחתךלב.כלל
 אצלי מצוי זה שהימתי מגנין נכפי עורישחמ
 ביון מ"מ שהיטה(. בבל לב על ועו%הביותר
 לבו על עוליס שהס ופחיטה פימולי צרשיש
 עי"ז רמקא. בשו"ב מהנ"י שפכרע ככווראי
 שיא בנוונא אף דתוימוס. להאי' ממילאל'ר

 לעור הי' רעהו שעכ'פ כיון ונמ-ף.התחיל
 על שיש ונזכר עוף על שבירך זשו"בעופות.
 ]נם[ ולא אחי. עוף לו ונותנים שאלה.העוף

 לעמוי להם-פנאי (מא.ן סצרהראשון
 בב'עופות

 לצבור שו*ב שהוא אף ש:ית. לברךצריך
 עריף לא מ,מ לו. שיביאו מה כל עלורעתו

קי?מ
 ? צ4'ע ומ-ט שב*רוש%מי.פתורמט

 שחיטה. באמצע קצת וגרנר ע.ף שחטתימ(
 הראש לצר תופס שהשו'בואף

 בעוף לפעמים בזה חושש אני מ'פ הניף.ולצד
 אח"ב ושחטתי ביה חמיר סשהי ששהי'סצר
 אמרתי רק בשם. שנית ב4כתי ולא אהרעוף

 שכשהו[סין סצד כי השטות. והיהרתיהביכה
 עלי לההמיר שיניום גדנור כ"כ מצף איןכנ'ל

 עוף רק למחופ הריעק היה ל" והריבשבי(ו.
 נ"כ יש הריעק סתסיית שככלל צר .ש מ"םא'.
 תיבף יושתט להחמיר גמ:ום איזה יומצאשאס
 עוף עור שיכינו אמרתי שהיטה וקורם אחי.עוף
 ונאטר *ווות(. כמת בביתי שהיה נשידעתיא'
 זת מצר לצרכי. בא' רי ויוזקלקל. קיץ שמצרלי
 ראשונה בשהיטש נמ:ום שכשיהיה רעת נלוייש

 שברכתו אף שאת"נ. א?תימה קאינםשהברכה
 אהר תי:ף שהיה אף היאשין עוף עלבשם
 שיאיע שבל יוסר צר נ"כ והיה ענל. שלהביכה
 עור תי:ף יושהט ם גמ- איזה הענלבשחיטת
 שיש כלל ירעתי א , כי לזה. רמי 4אלציכי.
 עוף. לשחימת המיוחר סכין טובן השו"בביר
 שוהמ הייתי לא בביתי עמו מובן הי' %אואס
 הרבהבבדיקת מתטפל היה אם עוף.ובפרמכלל
 עלי יהיה שלא כרי הוא שקנאו הענל.וגתוח
 לנטות אוהב שאני סתנ'כ. אורותנמנום

 תסוה-קצת רבר היא ובזה מציה. בכללמרהסי'
 ע'ע שיחמיר מי בדזרנו שסעתי ולאלרבים.
 העור עם היא הנתינה ושיגור בזהבפועל
 ע4ז לקלקל יעשה לא וכן ולחייס רזרועשע-יו
 שכא'י עסב'י איך שפעתי לא : העירכל

 או סעהת נותנין ואולי העור אורות בזהנוהכין
 ס"* סי' וכנפ"ז בזה יםה עין נוהגיןשכהניהם

 וג"י ביותי. ת"ה בכהן לבהור קפיראויש
 כזה( לסרחסי' נמי" כל ממתלקם לזולתופכירה
 בחרר חר מי עיפות שחימת של שסקוםובפרמ
 שלא ובפרמ בשם, עוף על ברכתי לזהאחר.
 רעוף ברכה קורם בזה גמנום שום בלביעלה
 בעת עכשיו ער לנסרי רעת הימח שהיהמצר

 ופאין מעיר רעת וההיסה בזה נזכרתיכתיבה
 די הב' וע-ף היאש-ן דע.ף בהברכהגמנום

 : כנ'לבהיהור

א"



 קרושל6 רעת ב ל ממן שיפה ה' אירהמרברי
 כמימן

 לפעפיס טים כ6ן נקוסו דינר *") הרבא(
 וים כ":ן זרי1 ס6ינו נפי'כח:ס

 5סמיטז סמ.מכיס ססימת נין ז1ן מנוסך1.6ס
 *מ,ם מסרכק 6ינו ו6ס נסוס ]6.ות סעיףיוכ5

 : נני)ס מסס יס.

 כאמימן

 סזס סרמ3'ס )רעת 0"ף 51"ל סר3 %שא(
 מ"פ 5נתמי)ס 6ירות ך16ריית6ררר6

 יותר 5כממי5ס נס לסמוט י6"5 )ךעתו3פ.ף
 ס5)ו רכריס ס33מ* 65 דעתי לקו5ר 6'4פ0"
 סחיטס פס' ס"6 כרפכ"ס מסוים ססריסד6
 3ין סניסס  סיממט סמעו)ס ססמיטס 13ס"5ס"ט

 ססי ו5ח"פ סכ"נו וכמ"ם 3עוף כיןככסמס
 סנס סימכ"ס סדעת כ", ר0י' כןנטורופפורם
 ורק סס.מכיס כ' 5כמוט לכתמילמ 5ריךנ0יף
 ר"ם -סכ"1 65 ס1'כ מו6 כן )בזו סריןףרפמ

 ליענד יססומט סס סכם"ם קנו6 )יסנ6כסומט
 ררי סר6"ס כח3 ו)סיטתו כעוף 6' * ע5 .ק6י
 כ)יפנ, כפוסו 6מר ס) רוכו 50 ק6ידיענך רססוחט כלו 6' כמ" 5סטט כטוף )ס 5כתמנס

 כזס טציו מלק סס וסר6יס -סכס"םנמר6
 נדפמ סר6*ם .סרעמ פס 3טור כןופפוים
 סר6"ם ס)ספ"ם סגיח, ע"ס, נרי"ף )6סרפנ'ס
 כמי6 כ)יסג6 סרי'ף מסק ךמס"ס ססומטר'ס
 3פ)מ6 פ)י3ז -יכס"0- )יפכי תרי רסנילקו65
 ספיק3 6מרי מלך סוסריס כס5 וקיי")דרכנן
 ררר, סים ס') ססרנוכ"ס 51") סרכ כמ6-3'ך

 ת5וס ס6ין נ"כ וס"5 5כסח.5ס 6ויותד6וריי60
 ו6דר63 6' פסי' יותר עוף )סמוט )כממי5ס6ף

 סרפכ"ס פסק סכי ימסוס כתכו 1"5ס6מרוניס
 ךמ'3 מסוס סנ") עם'ם 5ישי כסרי5סממיר

 סמינוניס כ' 5סמוט 5כתחי)ס 3ריךדמר6וריימ6
 ככ"פ וע' )סומר6, ר6יריית6 וספיק6 נע.ף3ס
 ם4 וכסכ'ם )תעוס ו'ם 3ר*ס מי6 נוס"סט"6
 )גתמי)ס 6ף 6"5 ם5סרפכ'ס מ"ס 51'5סרב יכרי רכר סוף 0ק"6 מ"1 סס וכפרפ"3כ'6

 לקנהע לפניו פזדמן אם ם4ם שישחופמה כי הע1הי8ה שעל בברכה לכלול ש.:ול אףי(
 שאינו י'ל לכללן שיוצה אף קנה ולאבע"ח
 הוא . ויקנה לומקח אהר יגוא שאילי כיוןנכלל.
 ' ממ מדא'ה ללמיד ואין ה1כה. בו יחווראו

 שעי'ז כא1כגים לשלוח הצהנ שםהניקע'ז
 ע'י כי הנשלח* על לברך וא"צ על'ודעתו
 שהוא ש?ון או לפניו מפק שום אין אוליהמנהג
 אולי או קיל. עי"ו ה:עידה ולע.קי ללחםפפל
 בו לחוור יכוי למעירה תביו הםזם.ז שגםכיון

 אף ברכה עי'ז הפילו לא ום'ם מל.הן.באםצע
 סשאשכ ססך. דבע*ה אתנא רק רא.רח.אנפלך

 . ז שיקנה נכוןילהמתין אוליבהנ*ל

 כסימן
. 

 יהיה בדותק המי' -לתפופ שרנילין כפיא(
 אולי פרכום כשאין חשש איוה.לפעמים

 הסי' פשתפיסת העוף חנוק כבר שהימהקורם
 שלא םצר אך שה.מה. .ק,דם היבהנמשך
 שהוא י"ל במסוכנ' רק פגכופ להצייךטצאנו
 עעב אין דהנ כל בפרכוס ועכ"1 רחוקה.חששא

 : צ"ע פרכום ובלי חשששום

 כאסיםן
-- - 

 םנ' פחות שחיפה אודות בפק"א כתבתיא(
 שלא מרחס"י בזה שייך שאולימיפנימ

 רק שהכוונה מבואר ראיתי וכעתלאכ.ל*
 ויורנר סי'. הכ' כל לשחופ לכתחלהשיכוין
 ונשחפ בעוף ובפרם עתב"ש. סומל. איןםזה
 הרמב"ם בשס התב"ש שלפם"ש א' סי'כל
 כל והרי -פזה יותר על לכתחלה %ף םצוהא.ן
 שבזה רלכתחלה רס"ל םשםע הרמב'םזולת
 םם'נ וא"כ התב"ש. 5מיק וכן מררבנן רקהוא
 בזה שיש כהיסב'פ שאם כ'5 רהחםירא'ן

 א' במי' רי ררי לדידי' לכתחלה ראוריי'דררא
 םררבט שהוא כיון ולילתוי רכתתלה.בעוף
 נפיי' נתפרש לא כי עב"פ עצםו על להקליש

 בביתי אהר העוף אין וכעת כלל,לתומן'
לאטל



 בוה קפירא ואין סוהו אוכל אני עהולאכול לי אליהם- רליי לא םיק "*שמ י .לרהטיםרעת
 1לכ"ע

 אמצעי עור היה נרווה נסה בהמה של טשש5(
 שהיה צ"ל-חיצון[ ]או4 אטצעיבין

 רובו שהים שהיה פניטי ובין הקיפו כלשחוט
 א"א שהום. היה לא רובו האטצעי דק.והעור
 ורוב עובי רוב שיש לוםר וג'ש בכך.לרקל
 ]אולי עוי.אמצעי שבתוך ההלל דרוב כ:וןהיקף
 םשהו ס' אם ואף 6אמקעי. פו:ף פנים.[צ'ל

 ס'ם כי להקל. א"א ואמצעי. "צי. מןמותך
 : ה0יר בשחיפה. ..

..

 ראה פהשו'ג א' רק בצסשם. שחופ 1ברובנ4
 נרול. ההתוך אש בוו2ם קטןחיתוך

 לפנינו. קפן היתוך אין רוב -אם בהבהנהואה"כ
 אם כי שבצסצום רוב על לססוך א'אעי"ו
 ההוךיקיע

. 

 .םצטרפין. היתוכים שכםה אף הקפן
 .סהרוב מסעפ ההיתוכים ב-ן שהיה שלםמ"ם

 אם לירע א"א בושפ הם'הוה וקורםהמצוסצ8.
 ; המיר בשהיפח ום'רוב-

 ההיקף כל שחפ שאם הפוסקים שכ' כשםד(
 םיעופ וגם שלו חיצון עור הושםשל

 חלל ווג שישחם ער אסור פניסי עורשל
 ונם ההיצון עור היקף כל כ'ה'כששהפהושפ
 הושפ. הלל ס'עופ ונם בהיקף הפניסי עובירוב

 ויש רושם. פנימי חלל רוב שיהיה .עראסור.
 בש"פ אשכהן שלא פמה לזה ראיהלהביא
 רק אן ברנע והפרפות שהיטה הכשרשיהיה
 בשר חצי שנשהם אפשר היה והרי קנהנבי-
 טפולש שאין וכית כנ'ל: סבחוץ בהיקף.הושפ
 נשלם מפולש נקב ש:עשה ובינע 5יפותאין
 ורגי אלא הישט. לשה.טה רוב ונעשהלרוב

 : כלל העורות מצד בזם נ:ול ואק3נ"ל.

 קנים. לב' הקנה בו שמהחלק אווזא ביה(
 נ-טן אם נינית ך רנב נקיע אזדות צ:"ע-

 רוב ע". נ"א רוב ואין כא' הש.ביםששנ'הם
שנ-ה[

 גו60* % סיסיך . סו6 6' פמ" יוענפוף
 ונריו גןס )חרן ו5עשנ 6מריו סכ6יס וכ)כ)יו

 נסקיוסיס

 )ווסע 0יס טרות ססני כ.ןיק 6ט5גמ פור ס" .גדולס נספס -0) בוושפב(
 ס" ססנימי ססי5ין טר 0) סיקפו נ5ושחט
 כ" )6 רונו ח5עו דק וסעיר יוכוסמוט
 כ*1 סי0 )ופל 0ייך 1)6 נכך )סק) 6'6סמ'ט
 0כפ:יס נאח)) ררוכ כיון ס))ו ורוכ סיקסורוב
 0כ0מע ספק יס ו6ף-6ס ס6פ5פי נגעורמוקף
 ס6פ5ט דק פור 6ותו סמ6 ס"ם יל))ופר מקו* ויס ס5י פן- יומר מססו ס6פ5פיסטר
 6"6 נג"נג רוכי. נכמע וספ6 נ)) פעננ6ינו

 : ספ-ר 3סמיטס ס"ם כי)מקי

 פכ0ו,כ 6' רק כ5פ5וס סמק כס'פן רונ ה"נ(
 נסעחר6ס

 ס00יטס.יחי
 בווסט קסן

 כוהמץ ספ*תוס 6מי ו06'כ סניו) מיהוך556
 פמך קארק ס,חוך )סמכו סי' )6 ריכ יס ן6ס)סנמ
 כי שנ5מ5וט כרוכ פ) כ,ס )סשך 6'ן לכן6"
 סיחוטס סכפס 6ף סמיחוכיס מן נקרפ6ו)י

 פ*פ ל סשף נ0"ע כנגנו6ר מ5קיפיןגסיקף
 פסרוכ מפפט ס*תוכ.ס סנין ססי'0לס

 סנגיחוס וקורסספ5ומ5ס
 06 )סכסין 6"6 כוומט.

 : 0פ.ל כ0פיסס ספק וכ5 רוכגסחט

 ססיסף כ5 ססק ס6ס כסוסיכ סכתנו כשםד(
 ופשוע יסמסע סעף5ין כסירס)

 "55 רוכ סיסמ,ט 8ד 6סיר סס:יפידפור
 פור ס*קף כ3 ככ0-ס נ"ג סו, כןכוסט,
 וג: .קף ס ,בג גםט3קןי מוכי רוכ- וגס ןסחי5
 מ)) ווכ סיססוט גצר 6סור סווסנו מ))פיפיט
 ס)ת. מננס )1ם ו6י' ):בי6 ויס דווכטפניפי
 סק'טת ס:כר סי' ם ע"כ ת' יף נס"סח:כמן
 וכרי כנוס ק:ס כמ:י קנ: נני רק ח'כלנט
 ו)6 נ:כסון כסיקף .כט ס כסר ס:סמטחפ:ר
- טליפות ן 6 ל0 נגפ ג,קכ ס.תין ן וכי למ!)וכ'קכ

 5ש פפ גקכ ס-עסס ונרנפ סניס ק:ס כח5י כ:ו.
 ססעיקר ווד6י 656 סלג נק:ס ל% מגסו נח*ת'ך סוובט סמיעת רוכ ו:עסס )יוכ גס)סנ0מ'עס

 ש סול) כרוככ5וי-
 *ן4.



 - אברהםר*בנרי
 3תףארשים ף4ערן כא. מ'. שחשה ה'

 סק'כ כ"נ 0" וסכ"ס נ' טעיף ך'מ 40 פמ*ס שו(
 מפ)'מ ססכין נגדמף לסעריף יסרכשף

 ך"6 ססי' כעז1 ריסרמ"נ ומ"ס ססי'פסוס
 ול6 )דידן נס כסר פננ)"מ סכגרמףססק"נ
 נווני ככל כנחף לסעריף סתכ'פ .פ"פסכי6
 ך'נ כסי' ססרי כזס ע5יו 0ו)ק ס"יגוגר6ס
 רק כ6 ונ6ן ס0כ"ס רכרי סכי6 כמ'ז נ'סם'ק
 וכווגתו ככסמם כעירי 16 סט"ז רכרילפרם
 מסוס ללירן *סיר סמסיק כסיני נסנדטסס6ף
 כנד"ף ע'ננ סט"ז כננ"פ ססי' נל6ר6'6
 על לססינ כוונסו ו6ין )רירן גס כסרמפל*מ
 : כןס ל6פריס נס 0ערפ(י וכעת כ1ססתנ'פ

 סמסיניס כין ססר5ועס סע"י עכו6רין דבריוז(
 עורף ננ~ול ס5רריס כקכי מ0וכרסי'

 סכ0מיר ממק.ננו וס.נכס ססכן כ) 1(נווד6י
 סקרפ נעיולי כססרו סננניס וסרכ כג")ס0כ"פ
 דו-ק"6 סןס ס)לו 51'ל סרכ רנרי טלכתנ

 גדמף סס~סס וכ6מ5ע ססימניס )סמוטנס0מ)
 סמחיל 3ס0ילם 06 36) ף נע )סחמיר יסירו

 ססינעיס עריין ס0ט ו)6 ס0י5ין כעורלמהוך
 סס כעמיטס ונמר )מק'6 ירו וגד0סט5פן
 ס0חך 6מר לנננרי מלסמום פסק ס6פי'מ6מר
 0ומר6 מסוס רק 6סור נ'כ סס,ננניס ול6כעור
 פסק ו)6 וכ6ן סווסע ככריקת כקי6יןר6'6
 נ"ג מו6 )ססיי' )מסכו ירו דנרמס וצ(פלספיט

 עכ0'ר מופלות נ' ל5-ף )ס0פיר 6ין מופר6רק
 ע"פ ורעק נססכל כ6פריס רכריו כיו6ף

 מפורס יו"ר 6וס )קפן 51"ל סרנמדנרי
 6ינריק כעוף נכס"נ נפהןוס כ0כ ססרי6יפכ6י
 ורק ע"כ סעורו לכסעס סוועס מסוסלסקל
 נמתך %ם וכקסק ר הע ;3 :ק-ך לן ת:כ6יסן
 .ירו כ.דס: 63י:דיק נ? הן2יר נפ')וסכעו-
 רכרי ממ:ו גגעלס ע)יו 6:יוהפ: 6ף כעוף דגכ:'ג רו6: מ0ס וסריננענ"ננ

 לשחומ צריך אם שחימה לענין וכןשניהם,
 ן שלם כקנה שכאו"א או דוקאשניהם

 כ' זה טטי' הפם'נ להמריף. יש ובעוףו(
 ולא לדידן. נם כשר טסלשםשבנדהף

 בכל-נווני. בעיף להטריף התב-ש ט'שהביא
 כמ"פ שם וכ' בזה. עליז חולק שאינו נראהומאמ

 : בזה לאהרים נפ בביתי הטרפתי וכעתעתב"ש.

 שעע*ג. ושו'ב אני והרנשנו עוף שהפתיז(
 ובדקנו ממל"ם. בהס:ין נמי'שהי'

 ומה היתוכין ב' בהעור שהיה וראינואח'ש
 הצדרין בב' טחובד היה החיתוכין ביןששהעור
 בזה. התב"ש ובם"שוהמרפתי

. 
 טורה הפם"נ ונם

 : וכסש"לנזה

 נמי' כעין והרגשתי עוף שהמתי והיוםה(
 וברקתי הרניש. לא והשו'בבהסכין

 שהימוע בטקום טהעור דקה רצועה כעיןו-איתי
 טהובר היה שלא רק כנ"ל היתוכין ב' כעיןוה"ז
 אם שאף מורה וזה א', סצד רק בינירביני
 סהמכין. א' בצד .רק זה היה בהסכין נמי'היה
 וע"ש* מתהלה, כלל םםקומו זז לא א'וצדו

 שתהזיק ריעותא שום כאן ן שא לב"ב.והכשרתי
 והוי הסאשנים על והבאה מהולכה כ"דשהי'
 מהו*"ה. כ'ש שהי" היה אולי הוששיןשאין
 שהימה בטקום אי כמסרק. דחולין.ובפ'ק
 בניתק שנם ובפרמ הנרים. נבי ע'שפשימא
 וכלשונו' להקל להסציא צד ישססקל"ם
 הא ט"ם בוה* להקל שאין ואף סתם.הפוסקןם
 זה געוף מהמיר אני עצטי ועל נדולה,הומרא
 נמי' היה אולי לומר פת*פ מקום שיש כיוןנ"ב

 : בש:וגלנסרי
ט(

 5סור נ*: ננק5חו רק ל טע כ5 גמ0ך ),05
 : נן~ר וןס (:, סכקי' (5")סוכ

 ור6ימ* וכלקתי סרגיס ), וססי*כ ככסגי; כט'ט נעין והיננסי עוף סלטסי היום (ח
 נל סס4 )ס(1יק ריפוס6 טס נ1ס ס6ין לג"נ כעיף וסכסרתי ג)ג ממשפו 11 ל6כסניס וגרו מססנין 06ר נ5ר רק כסס:ין סי' )טי' ס.' 06 כ5ף פורס ,1ס 6סד פ5ר רק כר פמ מי'ל6 ס0י0וגן פכין רק כנ') הימוכין כ' כע.ן וס וסרי סס'ט: כמקוס מסעור דקס עס ר5נעין

וגן



 . . 8*ה8 י6הי . 6 ..שי%4* ק%י*טועה
 ש4' שושמו )4ל ל*ס. פל1נת8. אפושי סצדפ(

-
 ח4%ם 5יתף במבין להקל

 בק:'.אימ.

 ע'נ עור,שמוליך קן %הו". נדה שאיןהייא עי -.ש4גיעג-ק4ד -הפכין הונבה לא אם~רק
 ו"א 'סשהו תתוך שום או אין אם אףדיי'
 שיעיך אי "ר ש4י לשדוי' יש בטףשנם
 רק. או היה שאולי פ'_ ומצורף הסכיןרחיפת
 במישפ או פי' רוב אחר או העמהיפתאחר
 ננרקזונף 4ף דקיל י'א פפקות ובמ דקנה.קפש
 כהם**כ שם( ובמא קאי בפמיץ 3צל'עאי0ור
 שרו*ה אף במק*א ודעעך תיצין עור נ עננרהף
 'טדהור 0שהו- רק תתך לא הדאשוןשבטגעם
 ופא הש'כ סודו הקנה פבעו' שע'גו,יצון

 כקו-הנביה דה*ל יל כי להקל. שאין4חב'ש
 הכעור בנדר חינו חיצ!ן העור כי לנטרי.הסבין

. 

 ואף לעורף. הפכי, הפה כפ וה"ל כ%שהיפה
 עוו עם המי' רוב סשערין ור'ןדלהרשב*א
 כעורף. הוי שהעור נ*כ לדיודש י'ל משםהתיצון.
 העור בלא שרוביהפי' שההלכה ע~סשסעוכ*ש

 הפכין ולאוקנביה בנדתף והקולז4 . וכנ*ל.טשער"
 החיצון. עור תתת ססש. הפי' ע'נ רק שהואי*ל
 סכינים רוב כפי שהשיעור התב"ש שנ' .ואף
 )ססתמא השותפי' רוב בסננון בשחימות הונ.םה
 ההיא מדינה 5פי ואולי ההוא. בומן נהונכפי
 עיראו

 ההיא"
 40ם.

 עור .*עדות הכרע אעו
 הנבהה שדות שם ד6ז-ב"ש ש וכםהחיצון.
 דלנבי כן השתימות שדוב סצד שהואוהרבצה
 השתימות שרוב אלג הברע אינו פגום שהחצי
 והרבצמ וצהנבום; י*ל כי שלם* בקנההס

 השוופיו3 רוב י'ל.ב0גמן ונן בפ"ע.הלם4ם
 ניפהקמ זגגו השהעור* צ*ל והשתם ה?5יןטצד
 ההישר* להכרהלת שושו* נאה כפו. השישרבפו
 וב'* בטף שלם מיטן הם שחיפהז- רובוהרי

 השוחפ כוונת שכצ"ל בבהמה שלסיא0ימנים
 וב0ק'א לבר. הכ" רוב לשחזפ - יבחרשלא

 סףד" ליכא ום4ס מה*ח.' כזה שאוליכתבת*
 הוזכר רוב ורק מו' ב' כל כשחיפהשהשיעור

 דוזב*ש.וש;שיעור שכ, )ראוה בהנ"ל* וכ"הבכך*
 : 5ו'( לליו1ת יש כו' הסכיניםברוב

-
.

י(.. יה

 כט" 416 *88ץ שלין 55י: ככ5 ה1סים
 -%* עץו- דף דס53*ן' ונפ*ק פפ15*ס . לםסס"
 818 46 6פהנן נ%כ4יק ספסר*ס"יעס
 ,ננו6ף סנס ופסיס ד5פר פסיס6סיע:
 טפוםים %ה שא488 5סגן 5ר יפמפג:פ
 נדיפ 8מי4 615 יפ 5ס4 %ק אףוסס*ע
 ש*5 5טע נ*ס וס כעיף 148ר אניועימ5מ*
 3סק1ס* רק פפ5'8 %%ף בסכקסנרמף

 : מ681 רק ממי5ר ר8י'1.

 ש 5זמ מט5עג 65 פ15נט6 116סי נךי*לפ(
 3ק1ן 5טקן ל סהק ך'נ נטי' סנ6נסכע"1
 ע*נ מסנין פ%ר. 63 פיפ5'מ6יי.ר*6סנהמף
 ססיפנקמ פ4נ מפ685 סנרתף רק ס,ף5וןפ'ר
 סי*8 ע5 סעך יס, שיח כ"'5ת מור תמתפפט
 ססימתש עאנ 6ס1ן ומני6 פוליך ססה*סכיז
 טסר" וגי 65' מותר 6ינו זמן נ6יו6 606פ

 ד6ט סמ4ש י- ס*ק ו"נ םי' נאשב*םוכמ*ם
 סישר פנס ט"6 ונ: מעמפ ננרסף-נסר
 ססכין רמ'סת סיפו פכפי עתר 5עיףססי'
 כספן סגדפף פס ס" סל%י ס5יסיס- כסופוד
 % ססמיעי%ר

 ססימניס חנ %נ .טנ"
 דמם סיקה4 ונל וי4 קפ6 נפיפיט%

 הפ8ך 8טימן פיר טזנ סטכין כנדטףפס6'כ 4יוי פ*ו' י4ר 6ף דמשני ק'י גם"סס'ך
 טמך 65 סר6ט%ן. ונמק4ש סרו6ס 6ף3מק'6
 סטף3 פסעיר פפשו ר4 סקנפ מוני כ5מדיע
 5סקמ 8*ץ 5ס6ב*8 סע'ז פורס סקנסענעהו
 פ%ה6מ 8%ה טסכץ סנ'מס נפו דמס "ל'כי
 נ% מ"עס סנסר 5ברר 6עד מעור.טי4ןמ

 לנפם אף. 6מרף נק1ן סנממ כ?1ו16ס
 דס"*. טם%ס סישר 5פל3 וסוק'ס*36'6
 רוכ ר8סמריפיסמקות ד'נ כם" סמיעם'כטימ!ל
 נהכ ספודו י5 פכ" סי5ון מל עסססינגניס
 סס5כס סמפמע וכ"ס 5זס כעורף סוסססמור

 6ף סשר 6% סםיטמס ר1נ רקסמטעריס
 %6ין ססיעס וסעיטי ו4נ -נם" סת3,םסנת5
 ס3סגיס סמגיניס רונ כפי _מסעריסכסי'

5סער. 5עגין פזס ו5י' 6ק סטופטיס.ם'מ. חנינסננון
8 -.- סם0יטויו טרוכ 6ף ססיק 8י פ1 בס  



 הן אבררו2ףברי
 קררוטלם רערצ מא מימן שח""

 ' ס סמכיס סכתנ 5ט*ן 0שי5ון עי עט08
 לסיעול סקיס 0 ק5ח פ"ס )עניןךע.סקץ
 ס6ם מסוס - מגסו רמ סי6 ס?כס0ס*עס
 רוב סוי כ"ס וסיסיף 0ניס קנס 0לט%
 0ינכיסכס נכרי -נ'כ פסעריס רס6 וסקסססמוע
 סיס כנ~ס סס סמיטת רוכ כי פשסקנס 05עי ס6ין ומכ"ס 85 נרכ ו)6 5נסוירנ
 ו0רנ5: סנכסם נ6פלס כך ס)'פ רר)פ,ומתרן
 י'5 וכן סנסח'סות כפ0ות 06" וסחיעסנפ*פ
 ספ0יטו0 נרוכ סעסטריס סחכ*פ מ'פ5עגין
 6נ) זכ.%ת )טגין וססומט בסכיגיס )עמןפ%9
 מס רק פסעריס 0מ'עס סנמר נוף5פרן
 ססרי ור6" יו0ר ול6 0ככסר סכרמיימסכו6
 ונ' נעיף פיס 6' מימן סס ס0יסיתרוכ

 ססורט כוונ0 פנ5"3 נכסנגס ס)יפיססרפמס
 ונמק"6 נ5נל כמימניס רונ )שגצט ינ0רע6
 5יכ6 ופ*מ לכתר)ח מס*0 כ"8 ס6ו5יכ0נפי

 ספפניס נ' כ) כסר,יט0 ססייט פס*פולפ*י
 : סשסקיס כ5 פררו רונ1רק

 ן סמי5 עיר ע*נ פמרמ טמכק ובנדחףי(
 6ס 6פנס לסמפיר סכ0כחיכג")

 כ3 סס"ך טכר סל6 ור6ס ן סף6פ ממךנוק
 נס כעוף כהססינג )סקל רים ור6ססער
 )ופר "ינריק נעוף ס*ק) ספימ1"5 חפפתיכי

 שהיהוך ובצדק כנ'ל חיצון עור ע"גובנדחףי(
 בהפס"ט קי"ל בהעור פילוש עשה לא.ראשוז

 אונדק בע'ף היקל שט.ח;'ל שסעתי כי נס.בעוף
 עב שעורו סעיד החוש )כי כבהפה דה'ללומר
 לא ובכך יכוים. ח' בן ענל אר פלה סעוריותר
 כי ברורה. בריקה וצ'ל פלונ(. בלא תק:ההיה
 וצ"ל ניכר. ואין זל"ו הצדדים שיתקרבוי'ל

 בבדיקה בקיאין ידוע ובמקום העור ננדסיתוח
 יעל הושמ בפנים בדיקה ונם נ"ב. סשהועל
 בחהוך חיצון. שבעור רושם ע"י ידוע סקוםררוי
 שכ"ה ויאל פילוש. ואין דם יצא ולא חיציןבעור
 עב שהעוי ביותר שטנה לבפרמ באווואגם

 בר*ח. לעני או בהפמ"ם דם יצא ולאביותר(
 וראי א'ן אמ בנדהף המקילין סברתוסצורף
 ס' בהנביה ואף דבהסה. סי' ב' רובשיעור
 היא פילוש בלא בעיף החימרא כי הנ"ל.שיעור
 אין פילוש אם ובס' דרבנן. ס' וה"ל סדרבנןרק

 ואינו בדאו' דהה'טש כיון ס"ס דהוי *ףלהקל
 ס' שאף פתבתי ובטק"א : מלונתא ס'נדר

 -ברור אינו בעלטא חוסרא שאינו כלפלונתא
 עור תחת בנדהף ואולי ? -בוצהיטה בס"סלהקל
 משהו רושם אין ובס" סי' שע4נ דצוארחיצק
 יש הסיע.ט בתכלית הוא ששהה והסשהוחתוך

 צד-

 רכ63 ך'נ ס" 5קמן רמנו6ר כנהמסןסוי
 וטנ) ס ט מעור יותי עכ סטורו פעיר ססוס כי נפול נכסיי' מפי' כפר ספור כ5סתך
 כי מעור כ5 גמסך )6 מס נלולס כויקס ס5"5 רק פ)ונ נ)6 מג~ס כזס ס" ול6 'מיס מ'נכי
 נס כקיתין ירוע ונמקוס טכ ס )פתומ ו5ריך כיכר 1)6 31'1 כ0חה 30 כ5רויס פיתקרנוי'5
 מקוס ןסיס '") וכ,ן פס ונס"ך )ינ ככו" וגמנו6ר כווכט מפסו ע) ו6טי' ככייקס6ט

 גמתך נג6 6'כרוק כטוף וור6י לסק) 'פ פ*כ סע5ון סנעור ס0מך גגר נהסט )נלוקיחטס
 ניו0ר טב ססטור ניותר סמנם סי6 06 כסרע נ6וו61 נ*ג סכ'מ וי'5 רס '65 65 ונס סעורכ)
 נינר )עגי 16 כספס"מ, )סק5 יס עמ:"מ, ירו ונרמף למ -5, ול6 סעור כ5 נמתך 665ס
 נן רוכ סמיסת סיעור פססס עכ"פ כרור 6ין 06 6ך נידמף, י*ק'לין רן ס 1)5יף נמס

 יורע רלס יעייזס פקופית נ60ר נעיף ס:יי( מסיעו- לכן ך"נ נל ס'נ ס:,"ן ע' רי_?פ-כמיפ)'ס
 :סהך נ6 כ6ס זס ררין כזס )הק) יפ :ג"5 כס'עור ססס חס ח"י חס 6ך ),קל 6ין סנ"5 עול כסכסס:
 פפ0קו סומ 06 6ך )כק4 דרננן ום' לרננן מרז מ ס61 כשנ ס" לקננן נטוף ף )*טי העורגג
 כ53 ינט )ח וסמ6 פי)וס, 6ין 0ננ6 ס"ם ופס ו6ף )קקל 6ין מסי)ס סמתך סי'מס

 כתנגי ונפק"6 6יסור סס(קת כם"סגנך פקי)'ן 6ין סוכ ר6ורי'60 כ(: רס0סח כ"יןנק.מנ.כ
 6ף כסה'טס כם"ם )סק) כיור 6ינו )ע!ננ6 מועי, ס6יגו כ5 פיונח6 נס'ט6ף
 י0 סחייון טול כ0מ ס3נדחף (5"5 יגנ ססיים ]ו":- ררנוות6 פנוג60 ככ;' לסק) ג.ס 6חר ק5תסרעח
 ססגל 3;וקף סנס 3'וסר (5"5 סג4 נסמיו ג6ן רק ט' ג6ו0 לט'! מ: סיוח ס-3 כקג כני ט"ג ג 5ג*5ד



 למ דבייאברהם "מויא שיש" י קיושיםרעת
 שלא ויודע לברו הקנה בהשס'ם להקלצד
 לצדף דע,ב'ש טורה בכך ואולי לושפ.הניע
 המבעות שע'נ החיצון ועור להקל -דשואזפברת

 : היפב נ-גרת בכללפשימא

 התב"ש שנ' ססל'ם המכין נרהף אודותיא(
 בפמ'נ כן כנ"ל..הובא אמודשבעוף

 ס"ש סצד בכך להקל וק"א ב' בם"ו כ'גמי'
 דאין כפ"1 שהנכון זה סס.' בם"והפנמ*נ
 היה -שם ס"ש א(ו כי נדחף אודות שםכוונתו
 אודות המקום עיקי אין בתב'ש וה-יסזכיר
 כאן הם'1 עם"ש כוונתו רק ק'א. במם"נדחף
 שהיי'. בלא שא'א הסיסן סביב שחפאודות
 ותתב"ש ו:השרי,טה. ע.קור. בלא א"א לימיןומטה
 כמ'ז דהנכון כ' בכך בכשרות. שא[שר שםנ'

 פליגי. ו(א ומא"ח התב"ש על בכך חולקואונו
 הזכיר ולא למעשה הלכה כ'ב לא התב"שכי
 שיש פוסקין לשון ליישב כ' רק בשם"אזה

 דאבקיאתנו למעשה ום"מ בכשרות. צדמציאות
 שיודע סי ום"ם כמ"ו להתמיי לנו יש כמכי'לא

 חשש של כ"כ המיי' הי' שלא ברורהבאוסדנא
 להקל יודו והשריש' הפ"ו שנם י"לע.קו-.
 בהקנה ערטעוך תחלת קידם זאולי במשהוובמרם
 ה"ל אם כעת צל"ע המי' ע.כי פילוש)קודם
 דע"נ החיצון כבעיר ה"ל או רקנה קסאכסיקופ
 סשהו עיקר חשש אין ב.דאי רלשםס"(

 איפור ודא. אינו נ"ג דקגה קמאובם*עימ
 :דאור.י'

 וואה אטר שעע"נ 1תשי"ב אוו:א שהמתייב(
 ניגיה. על ממל"ם המכיןשנדחף

 עדיין הותחל שלא ודאי שיווע שאמררק
 בפרם לכ"ע -בזה חשש אין כללהשת.מה
 חם ואף הקנה כל תחת בוודאי ה"שהושמ
 כלל ה.' לא שבהושמ י'ל גניעה חששהיה

 סמל"ם. * בושמ שיורחף כלל םצוי ו*יןדח.פה

 לוספ פוט יסי' ס65 וק - פכסיר 6ינו ססי%יס58
 )3דו סקנס נטספ רק תס פטיטס עפקום מוןחיחוך
 וסמפט טופע כנט ס!* ויווט- ססיטס נסעזניוו
 *וש 65 %כ* ו6פנס סמיצופ נחכ5ימ סי6סמסס
 *פ 3מהטש סגס ס"ד ך"נ סי' נסעאח פפורסכרי

 889פ פ*פ סס" 3טיסור ניוסר כפחמיכץסגוסמן
 3ש*פ געל גוופס נגע ס65 ו*ודט 3ידו 5ניוסקגס

 % כ* ז5א5 סו3 סץגס 5פס 61*כ דקכס קפ36מיעוי
 3שפס נסס*8 כפר נ*כ נפורס ססיי' סי' וגטמקגס פפי קו ם וי* נספ'א 5סכסיר 6)וסמ%ימ

 ס%ו[ %"5 39ר* 5ט3ין 51"ע 3יווסקנ:

 88כ*פ סכפכ פמ)4פ טסרן נדמף אורותיא(
 ' 9 3פפ*נ כן סצ6 6טרנפוף

 ס:סכ מסו8 בכך 5סק5 ו6ין ב' ס"ק נמ'1כ'נ
 ד6ין כע'1 ססמון כ*6 כסם" כ16ספע"נ
 5סכריע גדסף דין 5עגין כג5 כ6ן ספי*נכווכמ
כסט"

 כפ*ש מ*ס ע5 כוונמו רק סמכאם כנד
 ד6*6 מטעס סמסרק כסממ סימר 6יןדלד.דן
 פיוקר מטצס ס6סר )פי' 16 פססו סס"653

 פשו 3כסוא, ס%סר כת3 סק'ז כ6ןוסמנ*ס
 נש ט)ק %ט וכ6שס כסט" דגכון ספמ"נכיוון
 631 סר6 6מר ומר ומ6*ס סמנ"ם ע5נזס
 )מעשס ס)כס זס כמכ )6 ממכ"ס כיס5יני
 כזפ 5סכסיר כספ*ס כזכיר ס65 ור6"5סכסיר

 סיס ושפוסקיס 5פון 5ייסכ כמכ רק )כחסעסנס
 *ס 5פפמס ו%"פ נכסרום 5סיום מ5י6ומ5ר
 מסס 85*ופ כ*כ 3סכין ססטי' 40 ס)6ניורס ג6ופד* סיורפ מה וע*פ כסט'ז, )ספמיר5גו

 קחרס 61א* 5סק) יירס סט*ן סנט י")עיקור,
 מפפ 6ין גוור6י דסס בסקגס סימוךסץפ)מ
 6יפ נ*צ דקנס קגנ6 וכפיעוע מססופיקור

 : י6ורייס6 6יסורוור6י

ינ(
 לנבי שחימה בכלל הו* דקנה קסא מיע.פ אף לבה"נ שא.לי התב"ש שכ' המברא לפייגס
 בושפ יש רבכה"נ דחדל לתוך הטניע בחתוך דק זה שאיז ולו~ר לצדר יש ס'מ הלכותהה'
 הניע כשלא משא*כ פיפות או ניבול בה ששייך סעשה נעשה כיון בזה להרדי ואתקשינ.בול
 דקנה העור נהתך אס ו*ף כול, שחימה התהלת בניר זה שא.ן מוד.ם ד:"ע נראה להללכלל

*ין



 )א א יימ ף קצהם"דפה.
. 

 יע2.%ושעס ~ .
 איפ4-יוש-4ע.שלננפיו שהפ%ע(-

 שפ %-עט1 יי48פיא סי סשע",י . 6ך 5ספי'ס5ס
 סא 983ת הע5* ש8מצהר 6% רפםפוטש סנש"

 אע"י4 6מף .ק פפש8 הא.:סמה%'
 גמק . נ44 נ.ץ ממ8נ 8ח.. אס'פי

 א ס4 ימ'פי*5 מפ5פ נ1אףסם" פק8דש
 ר316:ר6*6י,'ס"ז מצ סססשפ מפיםספמז

 %ץ ו14'. 161נ 3% טטיקהרו88.פשיפ
 6*. 3פיט יש טס1טפיו18

 לכ*כ אכטד8י

 8ס" לס,קז%'י
 %,.630 -דטסר פיע6 א.

 3סספ*ר יס פ"מ יינס, סמכיו ס6ין 3עעיםכר6ס
 של6 לת 3שף 6ף רנסכ מודס צסמינ.סלש.
 פ5ד וכ'ס פפס שפ4פ ססכין סגצשף-ני*ם
 סמכ"ס 5סק מיד וק 4פ ס4מש66פפך
 : 4ניר יס%כ-פ-

 פזך רק סין 65 ומןםניסעופמפרנףו3טש"ן. מפיך נטל גאך פדנהפכק פי" וט" פפ*נ ומפ*כשף שאששח1ט?
 פג* סי' 630 מסושנ- 4*פר פ*שם טתר -%מ6ש

 רק ראצ3ו*ס טסק %* סטמן גצכטת 45שמףה
 סמיפגיס נ5נו3 פ*י פקופוס ססנ' סירים-סא64
 % ס5אפוע6 לוף ונס וצשר ' 18א%"םססשכ:
 ט4 סכהפכיס פי טמיטמ 6סר טספץנסייצש

 נפיומ ספסם מ5 סנ658 ווק מוסשנישטטי
 ח כפימש סהי*ס ספסןר %א פאאפיספ%ן

 3סהפנשנסני סיך כסיס כ** .0יע .כ*נונש"
 נ5ני5 ונפין נסס" ומג*ס נשם פסיצפקמפום
 נפר 6מר %י טסק מור ש ונם דכסרפסגעמ.
 סצס נזס ויס 68ופד63 ונס* ג8םש.סט8השס
 4161 מסם ו6ק כנאצ*ז ס%כס 6ו13 5נק3דספיקףת
 סחך שוס ס6ק כען פורס סמנ'ס נסגזן

 רק 6ס" 6יסור מקת יש בסתשס נספסר רס5ונת* ום*ם ט1סס נפר 63סר %61בסימכיס
 : כ*כ מססו סס6י' 4ן פטן:נסיףי*8 י"פן סם" כס*ד פפפ'נ פפ4נת6 סו6 6'ס'

 ומסני פויף 15 כרונ טש לפכ"פ ניה "יגם
 רו% ומזקס לר5% 8*קי6, כנר פס*6.

מךף

 .השחיש' בגדי שאי:נו הצוא% כעור רק זהא.ן.
 שאין ובל בלא"ה; . סני דשא- אף לכ"ץ.בל3
 שהושה נד* ע:'ו המ" נשתפא*אישחום'הו%
 הקנה אוע*נ בעור וכ"ה הם". בןצם רקשייך

 לתיק נרצה אם ונפ יחלל הגיע ולאן
רעכ.8 ולוט-

 עו-

 עיך.היוב לנבי לאצט:וםי אי הקנה
 .ר8"קנת כיון 8שם הצנ*ר. עוו טוא"כרהקנה

 יש נושפ. חתך חשש כש4ין להכשור השו?ה".
 בכל בזה להקל לר:צריעלרון

 הא?ש-
: 

 כעין העע"נ לש."ב 4דמה והיה עקם ושתשתיינ(
 שתתא אששת הי' - אך בהטכין.נט.'

 יבד הטכין בעל-יו' ביה'ש- רייח סצר יונש:ה
 נ4?ה הי' י4 השו*נ. אסר כן סההתיתוווא
 הפי' כעין או באולי. א' בצד כ'ר הנבההחעאש
 כ4ל השח,פ" הס?ין זז ששע *4ל (ט'טבהיוף.
 א' במקו? יק השייפה רו?1ס שאין ראיתיוא"'כ

 שכ"ת זה סס" 'וש'כ ים14 אצ4ל לכ"בו"כח8יחי
 הנכהת "עץ- ניאה שלא בל פשיפ*דכשיה33ון
 אך להעהג נני?ה שו? נלי 3אמצע הם:יןכל
 בנררף נס- בעוף לההסיר הונ"ש לפט*שנם

 שאין לעינימ ניאק שלא .שאף ומח81עמטל*ט
 בכה'ג עכ"ז לההטיר. יש מ.ס נעעהתכין
 א' בסקים שהוח כיון בעיף אף דהכשיטויה
 אזושי 6צד וכ'ה סטש. הננהה נראהולא

 ולל4ע לש. התב"ש לשק מצר יכן לימופלונת'
 * י לתכשיריש

 בהם:ין. נם" יה" עינוב. והשו'ב עוף שחשתייר(
 בצי4 שני בס?,חן בעיר חתוךוקיה

 ולא א' תתך רק היה לא וטשיקת ובם".סטיו
 ש"יי' שום ה" שלא ואסרהש"ב סאוסה.יותר
 ההב'ש שכ' הט". נלנל סיובו' שבב'שחיםה והי* ספיכע"סהו(רה. ו4א ה?כין הנבהתלא

 בעוי שנ* חהקוך א" אומרנ' לפי נטרכשר.
 בוה -להכשףר טשם השן הסו'. ב4 שחיש"אחי
 והשרמתי(* הועפם על אבעמטת שממצצודש
 ובמי' זה בסי' ריזב"א?. הושם0ך שלא יצררויש
 טקיסות בכ' גס" חתוך כשיאנ כ'א סק*גכ*ג

 גלללפ4נטא כעין כשהי' טכ'ש בהנ*למוא8ב
רכשר-



 למ איר?ץם ך4בציי פם משן שיפה" מיושיםל4קיץ
 יש שח*טא [0ר אחר כטפק וגםיכשר.

 פום"כ .ע?ם"נ יחהדפה נש טהני דפלוגהא מ'םכי לצדר-
 במשהו השה.י' אין כעוף שנם יי"א הל,:'ק
 רובא וטק"ת עייף. ש כרינ ט'ס ועכ*פטמש.
 נ' כשיש להקל יצדד יש ולוה עריף רובאוחזקה
 : להקל לצרד יש לק.תר כוטניטה ועכ*פטפקךת.

 כבט*מן
 הולכות בגקה בסתינית עיפות שיחפ אניטו(

 לטפיקת נונע. אינו מ*מ ויפעמיםוהבאית
 ומן ספף4ס נשאי- הע41 יע."ז הורידין.ונשארין

 יותר שיש שאטר השו'ב ע"ד א*ע טם:תירב.
 לו שיהיי . ססח בפ-כוס,  כשפשהמההצב'ח

 ולקיעם. הוריד.ן להוציא כדי העירבקייעת
 בפיכוס. ישחת ולא הנפש רם מחר יצאשצ"ז
 וכאן בי14. כש"ין ככג נאמן ע:א שאיןואף
 יש דהע.ף, יה-נשה וקיים חזקת וסצראיסי. ,קיקת בנך לא.,?ייך היי ט'ם בידי. זהא*ן
 זמן נטשך שקהרנשה יע'י צד. לכל מפקבזה
 על והרי אייך. זטן הצעי נסשך בפיכוס.רנ
 הפרכומ צעי שיסשך כהכיע יש הדחקהידי
 על חיקה אורות כסק"א )יל?ם'ש סריבהזטן
 שמא כעין ישתנה. שבסופו גמח העקיד"זסן
 כ4א יה'ז בזה(, כ"כ חזקה ל"ש חיישינן.יסית

 שטיטש 5טעגימא לה.תר. ווא לאיפוי לאאקחזק
 עייף. שיא"ת כזה ול'ש א'. ער ד' ע'פלהכריע
 ע"פ וטוכרע צד 4כי איסיר סשק שישכיין
 צנ"ן. היתר שלצו-ך.ארם שכיין נם-'י"להעד.
 להיול יצמיך שלא אדמ צורך חריד בזהגס

 ויפקיע הרם על האשר יפר*ח 01צפת,פלאעומר
 לא(ר חוץ ה:פש דם יותז וטלא וכן כסוי.טצית
 יטחה .דטי כבירי. דה"ן י'ל נם שימפח.תיחוח
 ע"1. יסמ.ך א*ן אך הורייין כשיקרע .השי*בביד
 כלן. איןצער כרנע היריד'ן בפיסוק שאוליעיד סי ויש חשש. אין הנ'ל. טעטים בצירוףאלא

 בהפינה ביכוי הורידין קיי.גת שנם (ופרוהשי"ב
 ריכ חתיכת אחי בזה והע-ף צעי הרנשאין
 פחדתי נחתכי. שלא הס" במיעופ ינע:קריעתו שחש.'ב שנרטת ימצר טדעת. זה רחיק אךסי'.

- 
 בתיא במיעיט שק4ה טצד לקרוע. לוצויוע
 הס" לשמו* וס-ם .בעצס*. קרעתי ולזה חלכעוו

 : נכון יותר הו8 הורידין השו"בה2"קיע
*,- 

 "אכול שנוהגין שכעת הזכירני רפה השו"בפז(

 :אעךןנןייש::םימה- יליאשהם בוי.,ע.*י
 שיחתנו להכ-*ו צושע* . ולזה הוריריןןשוחפ
 אף כי סליחה. קודם עופות ט:ל ה"אשי[חם4ד
 כיון בשעתי.שתימה. הורירין חותך רובשע,8

-
 שאין.

 פ)נ, יסוס 3ון ספוך 6מלי)ן פירבכן רקעייף
 כסיס )סקל ל5רר יס ו6ס מררכין ו6סההופלנ6
 סנ' לטסק דפ,נת" ט' נ)6 6ף טטיקוחנ'
 *ט )סיחר כסכיטס למולמ:ועכאס וובנן יסוס

 )סקיל5לי
: 

 כב. מיטן . .~-

 פוכר6 ע5 סונניס לי3 לנף-.סרנ תוכןא(
.- 

. 

 ג:כירפ סטסט-עיף לפרו ט6י*ע
 6כויחו )5ירך 3ע5פו סוסע פסי' בקודםריכי
 וסמט כ'3(ו,כ")ת

 רק.
 סוורילין נס6רו וע4ז רוכ

 יעיימ- סל6 . גס ג"ק )5ער (65) סרכ וחטרכ- ופ-כפ~פן )מוח סוסת סעיף ס"ס ופ,כפ)שיס
 15 ו6פר כ*סוי מגוס ויסקיע . סדס ע)סמפר
 ממר סנפט דס וע6 י5קדעס סוו-ירין)סי5י6 ססח*טס"כרי 3יס שיי )קרופ )כון פיוחרקסו'ב
 ס5פר פרבסח 6ייי ססיעכיכג לפ"סו פככרוע"י
 ספרכום פסוסס ע"' )ס סיס עער כפיכ'כ
 רק-ט)6 ספו*ג רגרי ע) ~"ל סר3 וסמךכ*כ,
 ע פיפ נס יקרפ פן כן יעטגן פססו*כר5ס

 כפיפיס עי"ור פ[ס ויס4 כפתטו ג),סמי?)ש
 51") סר3 סס ו6ח'כ נפ5מו, כן וע:ס3חר6,

 ס6ין -רק"*3- כפו 3,ס לססוענ )ס6פין 6"ןק
 סמסק וכיון סנירו )6 6פ 1?18קס כנר כ6פן6'
 16 פמפס סתמוח ער ס9ט )ס )פסנס06

 65יקפט יס מעי סותידין נק*יעת .מיתתסלפסר
 כמיי'-וקין כפו .פערנטס "מוהס מייס6סהח
 מרנססי 6עס סעתם פיפר כתם )טסי*3כ6פנוח
 ק וס 5') סרנ ורס? י3חייס כ'כ סקרשס5עי
 סמוהס פ*י י) וסינסס סיימ 6מ(קת מוקמס06

 ויסיו ייחר ספרכופ ויופסך רנ ~מן עייסתח4
 סחרירין לקיופ ככון ויוחי צ*ו) 5ערלספוף
 )6יטור ל6 6יתמוז נ)6 וס וסרי מיחחס)קיכ
 לומר %כ ו5רד פ*6 ג6פן ופו3 )סיתר651
 ככורפ סמזקס -כנל 6' וכ6פן ככילו ס')ט6ו)י
 וסוורידין סעיר ע4פקיפ (5") סרכ פטחיחסרק

 יספור_סםיפ:יטס)6. פסו6 גכיו יוןד כי3לפו
 יקרע סימ כג"3 סיתר סחידס וססו'נ'יקרפו

 - : וסוורעיין.סעור
כנ



 אטרהםרברי
 כנ סשן-

 טם?ין כנכטמ פסט סרנסס נע.ף הי'ד(
 6מר סו6 ונס 16 סטף תססו"מר

 6ו סימכיס רוכ 86ר ופי סיד קפתססרניס
 013 מטם יס וסכס סמוסם 6גזר כן כולס6חר
 ו,.ן סכירו 6'5 חוקס 3נד נ6פן 6עו דפ'6כיון
 כוט לכ26יכו ככירו ש'5 0תופס 06 גרורזס

 טדיס סכי 3וט 51"ל 6יסור מוקמ ס*ל טכ"זיסניבו כ:מט דככר ו6ף סיו3 6ח*ס סס*'ס6ותר
 ח1קת ס"5 פ"ע 5פגיע סטחוט ד6ף ז5') סרנ]פ"ם
 3כורוח סס' ס"ד סע5"מ שפ"ם ל6פוקי כווג-ו6'סור
 06 סספק 5ף סח1ן"6 סמס)ק סמ:טס כ3ר גטססד6'

 : נכ"ד[ 51") סינ וס3י6ו ססז;ס פקש כר6ויגעסחס

 כסיפור דמי' סכיון 1'ל סרכ ססייס מהה(
סכסר

 סררש*ם ד4ע4ן . טג מיטן שחיטהה'
 ג בפ"ע היאש תט.ר ימ[חי פסיראש8'ן

 כנסימן

 כן הסכין. הננהת ע"י שהיי' שיש 3טוא(
 אז נינע שאין לצרדין המכ'ןכשמפה

 יש ולוה נטירה. שהיי' בזה יש בהטי'הטכין
 שאין חשש באו[ן לצר הםכין ימה ש(אליזה-
 יתפום רק הם.י. ע*נ סחוירו ואח"ב במי'נונע
 בלי שם וישחפם העיאר לאמצע וטניהםהשי'
 צייכין ובעוף בעוף. בין בבהסה ביןנמיי'.
 סועפת. שהייתו ששיע'י כיין ביותר בזתליזהר
 במי'. ננע לא בנפ" אם כשמסיפק בריעבראך
 ריהק לא ס' ס"ס. משומ מיתר היכה. שתתולא

 יש השיעיר ו4גבי כשיעור. שהה לא ם'הסכין.
 של הש'עיר בכה"נ )ואין דרביותאפ(ינתא
 כראתחוק נם מהני ופלונתא סצמיפות(.שחיות דקי'י הצפ-פות* ע"י את בע'ף. נםהסקילין
 אתר זה שהי' ס' נ'כ יש אם וכ"סאימויא.
 שכבר באוסרנא אצלו וכשנוטה סי'. רובש"ימת

 בשהיות ויש : עצמי לנבי וגם בזה להחמיר טרחס"' עוד אין סהם". הרתיק ש4א או רוב.ה'ה
 בלי שהי' רק הנכיה 4א ב'. : 4כ8ע שהיי' זה באמצע. לנמרי הסכין  הנבהת א'. : הררנותה'

 ר' : בזה ומחמרינן פ4ונהא. כ*ר: חיתוך בלי והביא הוליך נ' ל3"ץ. נסורה שהיי' נ'כהו(ו"ה.
 ה' . לכ"ע גסור שהיי' ה"ל נ"ז כנ"(. הסכין הטיית ע"י באמצע. בס" אז ננע ולא בממרקתחתך

 : מספק ומחמיינן רקסא בתרא שבסיע.םהחתיך

 שבאסצע דמיין הי' ולי ש.נוי. שום הרגיש לא והוא רפה. השי'ב ועע"נ עופות נ' שחפתיב(
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 לא שההולו'ה אף דהסכין. כ'ר הנבהה כעין  בהחתוך. רפיון רנע היה טה שח כל
 מלא דישט ההיא כעין ספק בזה יש שהרי לב"ב. והכשיתי בזה. ע"ע החמ-ת. כל4נפסקה
 שום בלי הי' בהחתוך שהרפ.ין ס' מפקות נ' שיש ובפרט ררבוות". פלינתא א' שס' דלק'.סובין

 טהמי'. מה בצר אז זז ולא א' כצר רק היה לא שמא הנבהה. היה אם ואף כ"ר: הסכיןהנבהת
 שמא או קמא בס'ע'פ שמא או בת-'. במ.?ופ שמא או כייו. הסי' חתיכת אחר זה היהושמא
 ?שיפח כ"ש. בשהיי'  לההמ,ר  התקוה וננר ההלכה. לפ. קפן. ה.ותר שה." כשיעור שההרא

 : עתב"ש ביה"ש סבל הינכה שלא כל מם". בהגכהה נם מקילין יש וה-י א'. ספקרסהני

 ואח'ב קנה. הלבה ררך ונגע וחזר קצת הוגבה הסכין כאלו 3דסה היה עיף שח.טת בסיףנ(
 פל-נתא א' שכשמפק בזה. ע": להחמיר חם-רות ש.ם שא'ן ניאה שח.פין. הסי' שב'נמצא
 ס' מ.בא, ספקות יש וכאן נמי 3בי הפם8נ בשם במק"א כט"ש בשחיפה .נם ס"ס מהניררבוותא

 או שחוטין בי-ם.' היו שכבר ס' היגבה. הסכ'ן שפח קצת ו-ק הם.' מכל הנבהה היהשלא
 החשש וכ"1 כ'ד. חתוך הי' לא שדוגבה שאחר מ' ראורי"( דררא )לנבי א' ריב או רובםעב'[
 ע"( ונומה בזה כלל הרניש לא שהוא א.מר וכשהעע'נ היא. טמש משהי רע.ף שה.י' לם.ביץרק

 רק בו נשחם שיא בעוף אירע בצפירן,שם נניעה אורות במק"א ום"ש חשש. אין להקל.א.מדנא
 : להחמיר מנהנ בו נתפרש וכבר קצת. חתוך ודאי היה הנניעה ואחר א'ס"

 אחר והיה ה'ר קלות שהרנ.ש ואמר או הע.ף תפס יאחי הסכין. הנבהת משהו הרנ'ש בע-ףד(
 ל ה מ"ם לפנינו ששחמ ואף כבידו. ה'ל אם חשש יש מ"ם כוםם. אחר או סי'רוב

 : ערים ב' וצ"ל איסורחזקת
 לטפה. בהמי' אז ננע לש ואולי ביהש"ח. צדרי בין אחרונה הולכה לפני הסכין הנכה' ספקה(

וא'



 מ אברהם ד*בנרי מנ מימן שהיטהי קרושיםרעת
 משהו. מהמי' הנבהה היה לא שבודאי אסףוא'
 שלא אמר וא' מיגיש. והיה נידו העוף ד,יהל
 היקל דהתב"ש כיון עכ"פ רוב לפני אזה"

 במיעיט המקילי' כהרוב בכך. נהנו שלאבמקום
 ובכך אלו. במדינות נס קי5 ספק ממילאבתר'.
 המחמירין ונם שהיי' בשיעיר ספקותהיבה
 שחיטת נם ל צ מ"מ קנה. משהו כשיעורבי:תר
 כשיעור אין ביותר קטן ובמשהוא העוף.עור

 כשהע-ף בכך נאסן שא' ש"ל כתבתיובטקאא
 דה" שכיין י"ל נס שחט. שאהר .אףבידו

 וא' איסזר. מחזקת יצא שחיטה הכשרכשיעור
 :נאטן

 הי' ידיעתינו ולפי עיף. הש:"ב בפני שהפתיו(
 שהמע אהר עד השהיטה.כל

 שום בלי בהולו"ה הספרקת. עצם לע.מקהסכין
 הכל בס.ף רק א'. במקום ורק כ"ר.שהיי'
 שהי' גחר העיף שנדנד בעת הסכיןהנבהת
 היטב לאראינו הנרנוד ונעת כנ"ל. בעצםהסכין
 רמעלה בעור חתוך כעין לעינינו ה,הואה"כ
 העיר והיה אצבע. כשליש השחיטה0שקום
 רושם שומ היה לא העיר זורוע אךמפולש.
 נדנוד שבשעת לו שוואי אמי והשו"בנהס".
 של* אף השחיטה. נמר אחר העליון התוךנעשה
 ש"א ראה אז ועד כיו! מ"ם ה.טב. אזראה
 השחיפה. ממקים הוץ כ"ד חתוך שיםנעשה
 חשש שום שא.ן פשיטא שלי. אומרנא לפיונ"ה
 דשהיי' דררא רק שאיננו כיון בזה. כ.דנמנים
 רק היה כי עיף שחיטת כדי בודאי שאיןמשהו
 וג' בכ' שרם בה;"ל ומפורש ממש. עיןכהרף

 לדידן נם בבהמה להקל וכתבו כשרטקיטות
 כה ומלבד ההול!"ה. פמק שלא כלכהאג

 נןס ויפ סנ") ספל"מ 5לנרי כוונסורסיט, כ)סוס 6יסור מסוקת י65 סמיטםסכסר
 כסנסוהיו סנגניס כרכ נו" תירן יפסכססירס

 : סחיטס )ס'וככ)ליס

 כ3 וסכין מן"ו כ"נ מי' ססכ"פ נר:רי ע(ח(
 : כ:6ן (5") סרכוכרי

 6ווו 3פי )סע* )סק3 ו6ין מ"נ סמ'0 ע'י(
 רק סס,0ט 6רס 6ותו ולפי פפיחטססנ.ן

 יסכיח סוסטיס וכיוכ ס:יליס נרוכ )געך5ריך
 ססס נס"ס ד6ינעי' מס6 סק"ו כחכ'פ סל6

 פססכימו "וכעי' סר' פי' )פי סינגמסכ,יעוט
 סחט )ן 06 רנגיכעי6 ס סקד-ונ כ)3סירוסי
 ניפ6 6ס כוופט ו06'כ סק.ס רע כס:'ןכ:נגס
 רנגי גכחיט כנניעוט כקנן רוכ סס"טר6חר
 פסס ו6ס ניר תך כח סוס נו סממהךונגס

 ו6ס נכי)ס יסי' פסיי' ר כסיפ קנג6כמימוט
 קמיבעי' נג6י מכמיין ןס ונסכין (ס לגסוקט6'ס6
 פיסס.כס6י 6ינו דוור6י כ)) סס" ניכ6 כ46'

 פס" פיעור 31"0 ס;יס כל'כ פכוסן כמומימוט
 רססיעור ון כ )רחיס ויס סחיטס כפימוררסי6

 פנוס קנס נח5י כמו :י' מסכו סק.סדס0יטפ
לספ)יס

 נ"ב השו"ב תפס כנהיג. והמי' העוףשתפסתי
  היה 'ועי"ו ידו השו'ב נטל א!4י שח-טהגמ-

 כלל: חשש ואין להק4. ש'ש וס'ם רפרח. בהדי מרשהם ראיה בוה  בהבתי  ונסק'אהולו'ה.
 ובתבתי לשחיטה.  ה:רח אינו שערות  שתלישת קצה סשמג  והרבוה הנבהה ברי0שיעורו(

 חשש. בוי ישחוט והשוחם לצדדין ידיו בב' השערות את א' ס.פוה  שאפשרבמק"א
 כי צב"ה חשש בזה ל"ש עכ"ז אך עיש. הכרח השערות תליש' שאין תצ"ח בסי' המנ"אוכ'כ

 : במק"א וכמ"ש הותר. כ'ד. כמרחא להצילו אדם של כ"ד הצטרכותבש:יל
 וכ'ה במשהו. לההמיר נהנו ע:לא במכ~ם וצ,"נ בהש"ט בע'ף שהיי' לנבי הענר עם השנעירד(

 להזש שלא הכרעות תהלה כ' ס:,"1 בתב"ש כי ב:ך צל"ע ום..ט השמ"ח.לשין
 הרמב'ם לשון עפ"ז ופי' פגום. קנה בהצי שהשיעור כדברע כ' !או,"כ פגים. קנה דהציבשי;ור
 כ"ש שם וכ' ג"ט. מנום קוה כהצי דסי' הומיע'ר ס"מ והרבצ'. בהנבה'  השיעור אם  וגףוש"ם.
 האנורה כי איפן.  ובשום מקום  בשום  העור  עם  לשער להקל  שא"א י"ל ז עמ הע.ר. בלא רשהשיע
 בנוונת שם שכ' הפי' כי ובפרט מברהס. ראו ימסהמא והר"ן להרשב"א בתראי הםותה,ר
 הצמרפות עוד אין להללה. בש"ע כן שכוכרע וכיו; ונכין. ברור הוא בש'ע הרמ"א שכ' עדתיבת

 ; בש"ע רמ"א ע.פ הדחוי' מברא ע.יס"ם

 לנכי נם שבעולם. קטן היוהר עוף כשהיטת שהוא נראה לעוף. עוף כשחיטה דשהי" השיעירכז(
 : שבעולם נדול ה*ותרעיף

י(



 מךריפקם רקךן כנ 4מן שחיטהה' אבברהםדאבברי
 ועססו רוכ-ווסט דסתיטמ י") ),ס לרוב)סס)יס
ןרקנס  נ0ר6 עיעוט כ) כמו כ"כ שסט 6יגו 
 יוחר סק:ס נמתוך סוסס דססכיןדסקכס

 : נ' 6ות כע"ז פסע'נ סוסטענסימוך

 ו06רי ססו'נ ו5ע"נ 6ווז6 שחטתייא(
 )נעיי נמחך ססקנסנר6ינו

 סן' ויו0ר 16 סכ0יט ס:6 יק סווסס נסו6י)י
 סם:ין סנכסתי )נערי חתוך סוסט נס סס"גיטס

 סס1"נ ו)פ"1 -סעפרקת סל וסגמתיווספזרמיו
 עור 0יתיך סוס 06'ז סוכ ס" ס)6 לתרנוטס
 6סר סמכ-ן )סני0 ככון ס6ין רכי סזכ סיכףכי

 לנפרי 06ר )5ד ' ס סט פסו 6וער וגסססו3נס
 ססכין ננע סל6 וניוד6י- ססכ'ן סס10רתינועקום
 ססיעניס נ' יס0ט לפניכו וסרי טוסט4"כ
 )כן ססכין סנגספ קורס כסחט .סוופסחמר6י
 ססס'נו ס:ו6 ובסרט כ~ס )סכסיר סיספפיע6
 ונספם"נו עס5יו יותר ו6ו)י פסקרן סתוק.וור6י
 כעבית ססיי' -כסר

 6סי'_
 בע.ף קנו6 רסי'

 סרננ"6 סכ' סמכסנ עלייסו קכפ י63 נוותנמק
 סן ססו4 ננ"ר ועכ"ס מ"ר נסע"0כעכו6ר

 גס ספ'פ כנ6 6ס4 מו0ר נ"כ סי' )סיתרגועס מ" 6ס.ל6 ו6ף 3טוף סנ' רס' כפכ'0ססיי'
 מגסנ ס"ין כעקוס כ, ופר ן כי 6לוכעדעות
 דיככן כ6ימור כידון סו6 6'כ )געריכטר

 ועס -)סק) ספיקו רלכ"ע [:יתד6נ6י0ס~ק
 דךכנן ננרר סו6 מ)ו נמריגות )ס0נו.רפגסנו
 סס פסתנ'ס ו6ף כסס"ע )סק) סכסלכסכ'ון

 ררר6 סימרכ נע,עוט כסיי' לסיו0 פיססר6ס

 6"5 )סק) קי"ל כספס"נו מ'נו סריד6'ריי0י

 המנינים4 בווב שהשיעור מתב"ש שנ' יאי'ו(
 שאיבו סכין אוףות הפוסקיםממ*ש

 :תד
 וראיט כו'. שעע'נ והש:"ב אווז' שחפתיקש(

 הושפ וע[ לנטרי. נתתךשקקנה
 לנמרי תתיך שהיה ונופה אז. הכתננולח

 הס8רשן. על והנתתיו והתזרתי ה0כיןוהנבהתי
 אתר הסכין להנית נכון שאין הזכיר תיכףכי עוי תתוך שום אז הי' שרא נופה השו'בולפ"ד

 אחר ' בצר ה.ה שהושפ אוסר נםשהונבה.
 והיי הסכין את*כ שם שהונת לצר ולאלנטרי.
 הי' וסקנדם את'ג. הסכין בו ונע שלאוראי
 בזה להכעךר שיש פשימא כולו. ה~עוךכבר
 נם בתל' בסיעופ כשר ובהמ"ס סתציו.יותר ואולי מהקרן. שתות ודאי הפ"מ שהואובפים
 כם*ש לאסיר נהנו שלא בםזם נעוף קמאדסי'

ן ובנ"ד :התב"ש  בסיעופ שהיי' ס' רק שה"א 
 נופה היה לא אם אף בעיף. ב' ד0י'בתו'
 כנ,נ להיתר שניפה ומכ"ש מוהר. הי'לויתר
 כיודדבהפ"ם הפ*ם בלי נם להתיר נראהוב0פק
 כדרבנן רק עכ"פ נירין הוא וא"כ ינסרן.כשר

 שנדגו ומה לכ"ע. להקל דסםיקו ההיראבאתחזק
 כ'ק דרבנן. בנדר ההוא ח, בסרינותלהתסיר
שההלבה

 להקל-
 ל4יטור. נהונ דלא הי:א בהפ"מ

 דס' רררא בזה לה"ות מנים ה-אה שהתב"שוגף
 יש א*כ להי. קי"ל בהפ"ם מ"ם הוידאוריי'.
 שי'ל ד1עב4ש לפם"ש ונם ספק. גבילהקל
 או דקנה קטא במיעום או שבש'סהבעיא
 כי שניהם. היו הרי בנ'ד וא'כ בתרא.במיעום
 ושקורין אף דקנה. התיצין בעיר להקלא*א

 התיצון עיי שסצפ-ף כיון קנה. הפנימילהעור
 עור יש הרי עכ"ז וטתום. שאינו רובלנבי

 שבמיעיפ באופן שבשיס נעיא בהאיפירושים
 בתיא טיעום וכן חשש. בו אין רקנהקסא

בעוף

 סמי5ס נפר ),4תר ססכין סננכס טסיתס לסימר נ)6'ס סכיטס 5כ"ר ועכ"ס ססק נני )כקייט
 חסי" ק ום 0:ס . עור כו סי' כי סג") 611163 גס0פיר ננקוס דים סנס וכנ*). 6ומדג0.לפי
 16 סו6 כועכי' כמטוט סטס נט"ם ס5נעי' כסינ נרטס סק"ט כתנ"ס ולפע'ס רקגסנע"ק
 ו6גיק נגינייסו סי' נגספק6 רק ר6סור סעיט6 עיכתסו וכ0ר כהר6 נפיעיט 16 קע6נעיעוט
 ססמפ קייס סי' נמ"ק רסססי4 סנס סג'סס סן' כרי נג"ר 41"כ גס"נ לרפת ל0ומר6נסו

 696 כלל כס0יטס כזס סו0ח) ס)6 )יבכ מקיס וים לכען"6 ססכין 16 וגרמף הקגס ל0))סממך
 עכ'פ כסגהצי סטור גקר6 סקכס 6ף יקנס קנג6 עיעוט ככ))' ,ס ס6ין לוער ~ס מטעסלסק)
 סכפ*ט כ16םן פב9"פ נעי6 3ס6י- פירוסים ע11 ים 6כנכס 6נ) רונ )טנין )56טרופי מ(י ססי5ון סמורגס

 כל3 _מפ*כ גזס דמוהי51*ם, ננ* ננו' וכ*ס גטוף דקגס כמר6 מישט וכן הסס סוס 6יןרקכס
 ססמ נשפ 5מם 4*י. נם8וט- 1% .)כגסי 62ין גכסס"פ כ"6 גנרס 6ינס סנ"6 ריע01וח ב'581ר

 ל,ייין.. --,--]-



 אכרהם רבם4י פנ יא ש"ש6 הי 1_ לריושתםישךנ_
 אף מפורש כו כתוב ראיתי לא- )כעת בעוף שני גסי' בתיא במיע81 וכ*שבעוף.
 שיאה אהר להחמיר איפן בנל שסחמירין.לרידן
 שבתביש מהטעס רק בעוף. קותוט א' סוכפןע:אפ
 בו שייך השהיטה שבכגנון פו0קים2שכלוהרבה
 להתיז ש(א אינריק נבי סם"ש וכןהשסול.
 עריין םה0י' טשהו שגשאר טתשש בסכיןהראש
 ג' רסי' בתיא במיעימ דנם טשטע מזהע"ש
 ומצר כלל. .מם"נ ב1ה ליש עכ*פ ט-מ.רין( ףבע
 בה2"מ כ*א כשרה אינה א' שכל ריגוזגתב'

 רנל שבר נבי עפט"נ בהפ'0. אף להכשירש"ין
 רקנה קסא שהרימיעיט בזה ל'ש גאכובס.'"קף.

 בושם ננע שלא כשידע להירן. ה2"ם בלי נםכשר
 שאינו ביבר שייך לא סנהנ ונם התב"ש.כט*ש

 בקי הי' והתב'ש בושט. ננע שלאפצוי.4יע
 נשאר גסשק וכ*ש הפ"ם בלי והכשיר-ב0נהגנו
 ס, רבות. ס2קות בזה שיש הסי' מב'כלום

 אח-. באוסן 11 בעיא בהאפרשים וס'שבש"ס.
 עוד, "ם השו'ב ול2'ד בסי'. כלל אירע - לאומי'

 ה0גין הנחז אחר חתך שום הי' לא שאוויס'
 סהני דרבוווז' פלונת' ום' המ2רות. זלהשנית
 ספקות מ כשיש ובוש אימור. חזקת ננדנמ

 ומ'ם להכשי. פשוט וה"ז נ0י. נביעפמ'נ
 על ,לא אבל בוה. ע"ע להחמיי בל"נבדעתי
 השש. בו~. שאין נראה כותס"י ע*ד נם כיב"ב.

 כתבתי בעוף דהו כל שהי" חשש אודותיב(
 כיק נמי חתך שבס' 8מובצק"א

 השהיי' בשיעור דרגמתא פלומזא א'שספק
 כשיש ב'ה איסור. חזק' ננד נם בם"סטקילי(

 שבאותו ע"י ואולי טהסי' ידו הדים-כלל אםס'
 נדמה נכח להסיאא64* חמנין הרהחיק לארנע
 ה2לונה' טהם ס"סש"' שיש הומתיד. חשש11

 הנבי.; שלא בל סקילין ויש שהיי'בשיעור
 לא עע"נ כשא' וכ'ש טהצואר לנמריהמכין
 בעוף א' שחיטת אח- שה" אובדנא וישהיגיש
 וב'ה נלל וובו נשהט לא הקנה אםינ"ש
 כ"ש חותך הסכין שבש*ין התב"ם ט*שאודות
 כהסוברין םפק 0"ס. מכ שמם שהיין "שש*
 נ"ד הולכה שום הי' שלא ס' שהיי: זהשאין
 ז הישם סיף עי כי הי" ש4 בילהא*י-הש.
 ש).~

 ינע ס)6 כטיודע ס6*מ נ3' נס ג:ר דקנסמ*ק
 סנכסת כסעח 06 ספק סים נג*ד ופכ*סגיובע
 נ(ס סיט ס"יממס פכ' כ5יס כס6למסכין
 נמיעוע פסס סנס'ס נמו6 מ' רניתטפיקוח
 6מר 63יפן 11 כפי6 כסמשרפיס וס'מזמגים
 )ח וק' ספוקקיס, ררכ פ:ק:יפו 6ו2יע6כסר'
 פקיסיחר כשס ממך סו0 סי' 65 ס6הףספק עוי יס ספרנ ו)פ*ד ננ"), ככומכס כ6%'רע
 גתח 50 וסי ספפרקת, פ3 סמת ספכיןכגמת

 ל גסים וכ"ס 6.ס.ר מוקה גנל נס פסנידרנווח6
 )ס:סנל פסוט וכ"1 נפ; גכי ועפמ*גסמיקוח
 ינ) נ~ס ע25י פ3 5סממיר נ)'נ נדעתיופ"פ
 פ6ין נר6ס ערסה" ע"ר נס כי כ"נ ע))6

 : סססכןס

 נמק"6 כתכתי נעיף כ"ד ססיי' מסס אתיתיב(
.

. 

 סק'מ כעם"ר כ' נפי סמך .קננו כמי
 כיין חוק*6 גנד 6ף פם*ס וג% סכנסאנבסס
 מססיי' כסיעור רכס'ום6 נפ)ונת6 6סדסס'
 נ:ססי' ידו כ)5 סריס 6ס ססק גסיס נ"ככ"ס
 ע"י יד סרתח מסס )ו נדפס )סיוח יוכ)גי

 נ"ג )סמיפ:" ססכין סומיק )6 רנעסנ6ומ4
 נגזס כ,מו ס'ם ע*י כוס ב'כ )סק) יפנכם

 סכי" מסק רק נ'י כי ססיי' כסיע.רסס)ינמ6
 ע' נעוף ספקי)ין ר כעיע סי' )6 נווד6י5"ד
 ים כי ס' ונמל ם4כספ'מ

 פקי"
 ס)6 כ3

 המסס 06 וכ"ס מ?%115 )נפרי סס:יןסנניס
 גנ:יעוע וססיה סקנס רוכ סס'עח קוךססי'
 5ח ספפונ כפפ6מך ופנ*ס ק, רק:סקפ6
 כעוף 6' כמ*עת 6מר סס" 6ופרג6 ס 1סרניס
 )ס):ס ע"ו 6"ק סתנ"ס מ'ם 6ודות סו6וכו

 ו:כ.6 ך סו) 6פי' נ:ססו 6ץ מותן מטכיןסכס6ן
 ספק יס ו6ס ססיי' מסס יס ס2מק נ)6סס:ין
 )סכסיר יס פססו כמיחיך גפסק )6 6סנוס

 כססובריס ס' כג") ררכוומ6 פ)ונת6 סאכופסעס
 נין סר5כס סוס סי' 6% וכף ססיי' ~סס6ין
 ער כן ס" פ)6 כ6ופך% ו)"פ כ"ן סחךנ)6

 : סווססנצף

ינ( ש



 %4% תאן פנ מיק שאיפה"ן א.ברהםיבנרי
 6חר סין %ס ססק רק פסמו פש:י' הי'י0

 כמיסת 6סר 16 מס'מכיס סכיסחיטתבל
 מ,מ כפכ*ס נסזיי' ססץ*ס מנסי גגונינגסי ב6תר6 מדינ6 כי דרנ:ז ספק יכו6 שקט
 6ס. וכן 6יקור6 נ6יסח~ק נררננן נס לכ*6ין

 ננספס מ0מו ססיי' סי' 6ס 61*ו מכחיסיןב'
 06 6ך לסקל 6ין עכ.1 ורבנן ננסמסדפססו
 נ6פן סנירו וכיון סכף" סי' ג)6 6ומלססו'כ
 ספכחיפו ע*, ע'י ור3נן ס' רק וסוס ח(ק'6נגך
 סוכ כסו'נ ע'י נסס)ק ככר ס6יכור סחזקםכען
 ז6*ו כמ:סיסין וסניס מורכ?ן נמנ'ט פ0יי'י*ל

 : ולקו:6 נררננן כףסוס

 נעוף כקכס סח'טת 6חר ססי" מפקיר(
 סם.טת 6מר וור6י ססיי' ססי'רכייכו

 % טת טמ נפר 6סר סי' 6ס וספק0קקס
 רס'ל קוסט סטטן נתר קורסי 16סגופניס
 לפנינו כסימ.ש נ' ופמס כחר6 כננ'עךטססיי'
 כפיעוס ססס 06 6סו ספק רק 6יטסהעקיס
 ססי" 6י כסלכס ספק מז סיס 6ףנמר6
 בססטימ 6ף נ(ם לסקל 6'6 סומל בתר6 טבמיע
 בסמס עם ס0 סיטור כרי ס'6 סנסיי' 0סס06
 מ*נ סמ"ס ע' ססלכס טפ'י כום סנעורדוס
 ו5ינ כספ"פ יף ר6ורהס6 כו6 סגיעורג01
 סיעור 6יגו כנוור6( מנגם מסכו נססייתרק

 נספק כספ*פ לסקל מקוס 6ז כספססנדסת
 סיעור כר* ' ס ל6 וכוורמי ססיי' ס'ס סי'מם

 ממר רק סו6 כספק 08 וכ"ס גספסס0יספ
 פרוב' כסיפיר כסכספק מס6'כ נלל סקנסטס.סת
 ~ס כסס" נס"ד סכספ"נ 6ף כסעס ססיטן ינסיע
 6חר ספק יס 6ס ק.ל6 כחנ נמי נמסקאמ
 כניל סיס ים נ"כ וכנ"ר נפע:ם וססףכסלכס
 ס ס כ'ון סו, סס מיקנ ס:כע"נ מס י'לננ"פ
 פס ס53ירוף כחכתי וכפק"פ כפיקות נ'סס

 ננס6יכ כן כמכ ק5ן ר0וק סו, ננניסכחמס
 ו06"כ סנ"ס ע' רם"י נרעח ריורוית6 גרנו. כתי6 ט ננ:יע ססיי' כסלכו רכספק כ'וןנוס

 אח- שהיי ספק משהו. שהי"ינ(
 אק הם" בן

 נם וחמיר איבוי. חזקת דהו'ללהקל
  שוהיי' היי אם 1א"1 מ:הישין ב' אם ובןבררב:ז.
 אוסר השו"ב אם אך להקל. אין בנהמה.משהו
 ציסור. חזק' ננד נם נאמן שבידו כיון ה.'שלא
 1 היפב וקיל הה:חשה ע"י בדרבנן ס' רקה'ל

 ועתה בעוף. הקנה עוחימז אתר שהיי' ספקיד(
 א' מפק רק אינו שחומים השימ:ייב'

 בהלכה א' שספק ואף בתי/ בסיעופ שהיהאם
 אם בהפ"ג4' *ף בכך להקל א'א במעשה.וא'
 בהפה. שחימה שיגור על הוא השהי"השש
 שאף התב'ש לפם"ש מדאורייתא הוה2ששבכך
 בלא בנך בעטס שהייי שיגור ה"ל וצו'גבה2'מ
 אינו שבוראי כמש משהו בשהיי, ורקה:בהה
 בהפים להקל מקום א1 בהמה. שהיפתשיעור
 רק ה" לא עודאי שהיי' שום היה אםבס'
 שהיפת אהא בוודאי אם וכ'ש וכנ"ל.משהי
 לפמ.ש גם בהסה שחימת בשיעור משע'כהקנה.
 יש הוא במ*ש מ'ם בהלכה, בספק קולאהפמ"ג

 שהחשש מצד עונ'כ כתבתי יבמק'ח ספקות.ג'
 כיק בה:"ל. משא"כ כן כהב קצת רחוקהוא

 הוקה ב(א בשקול אף  במב"ת בשהיי'דהספק
 שהיה אם הס' אודות ואח"כ דאוריי' צר בייש
 שע*י שי"א כה כננד פכיעת אימור ח:קתה-י
 עוד ל"2ן החוקה להשקיע מספקוע עו_דאשהי'
 זבוח. שאין חיקה בגד חמספיו הקנהשתיפת דאי 1נה:'ל בנך(. בסק*א )ו:תבתיהתזקה
 ע'נ הפכק הולכת עונדא הרגש הוי בןכנגד
 הרי דוזב"ש ולכברת בסים.ים. אם וספקצואר
 יהי' ולא העקש שיכות עד מה"ת ה:שרגין

 י בבך להקל א'ז 1 ;י בב". עודחהוך
טו(

 ים נ"כ 6ימור מולוז 3ל6 סקול מפק סבי"6ף
 מכרעת ר 6יס :מ ר1 כרי נלל סכיס 6ס כ0'הף

 כמקמ טור ס.יך ל6 הח:קס לספכיע כק:קת עו3ר6 ס.ס כע"י ס"מ נכק"6 ככתכתיכנס
 כננו 6בל 31וח סחעס ח1קס גנר מספיק ו(ס ככפק רס ל ט-ס כקכס פמיטח ר-ו נפי31נ"ר
 ננט 06 סס? וסי' סקגס כמ'טח חמר סניוהר ט"נ סככין רסול;ת עוכר6 ירנס כ6ן סי'(ס

ססגן



 מב אכרהםיברי כנ ימז ייפהי קההוםרעת
 קיל מ:הנ באין ש'ם שבה ט התנ" דכ' כיקמו(

 בתרא. ומיעום בעיף. משהושהייה
 ? נכך נאמן א' אוחן קיף יעי

 בלי אף והנאת שה.לכה לה:וברים אוליפי(
 עיגז עיהיי' ט:לל נני?יא 8'ד.חחוך

 בשהיי' חטי- חתוך בל* אף ההול:ות זמןכל
 : היטב רקיי י"ל נסבסב'ח.

 קידם הראש הותז גי:דיק סעוף לטהות. ישיי(
 היו אי מפק והיה ה:פעג ויציאתזינוק

 שלו אטף והשו"ב מקודם שחיטים הס"ב'
 משהו היה אולי לוסר שיחוק ברור'אומדנא
 ועיקר הימב. קיל עי"ו עדיין. מהונרסהושמ

 שבעיקור כייב"ם שהעי;ר ה-א"שסטיכהעם*ש
 שה.קבע בש'ע ומ"ש השש אין נ?ב'תוהנרטה
 רק הוא פסול. במב"ת הלכות יזהה'מ-הנ
 בפיי נתפשמ היה לא דאלו בעלמאהומיא
 אף ובמפק הב'י. כם'ש מקילין היולחחמיר
 שס' %ף לכ"ע. בכך קיל לקולא. נטיי'בלא
 ונ"ה אימור. באתהזק להקל אין נ*:דרבנן

 בעלמא חומרא רק שהוא במה כן ל"שבשהיטה.
 להחמיר והבא לההמיר. נתפרש לא ה-יובמ8ק
 וכ' בכך שהחמיר התב'ש נס וה-י ה4איה.ע(יו

 שאלו ב' ס"ם דאורייתא. חשש "םשבמנ'ת
 ה.כיר ולא לקו(א. התיקו ה'ה בדרב:ןהיה
 בהתיק( להתמיר רש.י כ4 החזקה שמצדשחל
 חוטיא היא שנעיקר סבואר נ*כ ו(ם"גובש'כ

 6ץ ססנ*ם טכרס וכפ' נטם'מ:יס 6זססכין
 סטפש עיל פסך 6י1ס נפסס 06 פס'מסכסר

 6ין פי*1 סעוף שופ ט)6 ~פן כ)3סיפניס
 : נ;ס6סק)

 6ף פנו6ר כ6ן 51"3 סרנ כוונתמת
 ,פ*מ מ1קש6 ננך נ6פן 6עורע"6 לקא'י

 נ6פן כסר6 ננניטע ט:" מפק ע) פפיר06
 ס*ר נספשם סכ' כיון ססיי' ס" ס)6ככך

 6ישר6 6עזמוק סני )6 שכ כתי6 בפיפוטסם.ין בספאפ כסר )סספיר פ)טט קנ)ו ס)6רנמקופוס
 וסיינ פפל6 כצק רק ס2תעירין נפקיפוס6ף

 : ע*6 ופסיננןררננן

 6ף וסכ,ס סנסולכג* )סטונר.ט אולימח
 נכ)3 6ינו כ"ר 6פ" סומךט6.כו

 פסמפ ט"ו וט*ק סק"ב כחנ"ם כפכו6רסס"'
 ים פעס סחיחך כסוסט נח:נ רסויו*סרפ")
 ו)6 סטיפכ(ס רונ סנפססו 6ף )סספירמשס
 ספסס_6מר . רק שר סמך סום ספעס שדממך
 כפב'ס נס" מחסס סום'ס 6י~ס סלוכססיטס

 . - נא )סק3 '")6ך

 סרינרפ פשס פ5ך )סתיר (5") סרנ ט-שיז(
 נ48סוט וסנרעס 4ניקור סמי" כ.ן)ח)ק

 רס*5 ט*ס נספ.מ כ' סר6ס סכסמ1ע 6ףנמר6
 נס*ק כס' ספנ'ס סרכ נ1ס ננ"ם פ' נשכססיי'

 : סעס נקוכ ;5*) סרג רנלי)ם-ן
 שטה הומכם בושפ וב:מי ההלנה. מצדולא
י0( נם קיל דרבוותא פלונתא א' 01י ס*מ.שהוא

 יתירה. הומיא שנמי שם שכ' ואףבשתיפה.
 בהרא מיעוט נשאר לא שאולי ומ' דרבוותא וסימלונתא בש'ם ס' והיא הוא. בכךכןה-ינם
 קורדם ע*י להקל הש"י בשם חבל"י מ'ש ננד כ' שה(מ"נ ואף מ:רעת. הייבים סברת כ'ו.מ"בד
 שמ הרא"ש ושכ' ו,ף ביותר. שחיפה מדרך פוסלנ כי עי"ז. קצת קזלא לצד מקוס ישס-מ

 ע*י רק שאי-ו מה משא"כ שחיטה. דיך היה וסעם דוסה בקצת ה:וונה י"ל להחמיר.כררסה
 וטשך אוא ושחש אין דאח;"ל שחיפח. בכלל אינו דלכ"ע י'ל כעד. משיכה דיך ולאדרסה
 שניון י'ל נם כלל. שח"מח ד,-ך ולא קיע ד-ך רק שאינו כ"כ רציפים שבקידום פנימוחנם

 המי' כל היו שמא ש:ספק והעיק- קיל נ"ב לנסרי הדעת ובהשח השחיטה בטעטד שלאשקיה
 : כנ"ל בנומה וסכ"ש הפסד. במקום עוד לחשוש גיןשחומין

4ח(



 מרר*ט4בם ו*עינ מא מו שהיפה י אכטחרשפםוחבלרי
 5ר מפ'נ נמס כתכ י*כ ס4ק התב"שיח(

 סמיפכיס סני כל נס0ס 6פ"טפר6
 סמיננניס כ) טנ:0טו רכ3 ויר5ס ספפרק0 ימתל6

 )מתוך מסס עור 6ין ננידו סנטמט 06ו0תי6
 רוכ רק ככטחטו ונס ישרי ע'י 6טי'ספפרקמ
 ס'ס פסעם כריפכר קיל נוי סע"י י"לסטימגיס

 נפיעיט פומליס סמיסס ס' ו:6ר ססיי' 6סס'
 סם*ם ו5ף כל) ס0יטס ג נם 5ימ סנוי ום'נמר5
 כפלונת6 5' כם' פ0 סון מפיר 5יסורנמ~קת
 סט'ז מ*ס כעין כ,ס *"ל מוקס ננר נספ:כי
 0פיפון 6סר כולר 05 )עכין ע*ס סס'יכמו"פ
 זס 6ין סוכ בספרעון ספק 6יזס זפ*יטיסערן
 פרעון בע'גיסס רטמזק כיון פרעתי 6סכ,"י
 )06ים 0סננפניס נרק רססו0ט כיון נוסו:"ס
 נפקע ככטרות וסומזק כמוטץ סכיסס וסיוכסלכ0

 : ט*ם ופועיל 5יסורפןקת

 סמיפכיס כ' נכס0ט כ6ן פיירי 31") הרבים(
 סר6ס )כאמי, ססם ו6ין )נפרי'

 רס פכל-ע פטיס רק נסמיט: פסילפסוס
 כ*נ מי' וכחכ*ט ס"ו רס** כט'1 וע'כ6יכריס

 פס סקכס טחך ר6ס י"1 ס'ק מכ'ס ע'כא(
 וסקנס נ~ר מסט 6ן 3י0רסווסט

 מסם "ו ע וי0י' פנווסט יוסר תיך כמ 13קסס
 ספפרקם סנמוסך 6ף כנפי כעו 3ווסטססי'
 ולעדו ך' סכו' סמב'ס סממיר 0מימרס עסכימד
 כווכתו ס6ין הר6: כנפי 6ינו נונית פ"פנננ:נ*
 בנינרס ננסוכס ססי' רו6ין סחין ס1ט0 כסהסרק
 ננינרת נננתסס 5ין 0טכעות כין כסססמיט0כי

 ס6ין ויר6י נזס מכר נפסמס וסם0.טססרנס
 וסוסט נימר ססיפנ" ב' סזמ*ן 6ס 6ףח:ס
 ננסתסס לסעמיס 6כל כ5מר סט וסומל:0
 זס וננ15י סטבפמ כע5ס חסכין כספונעכרכ0
 )6 5ולי כ~ו ננסונס ונססי* נ'כ 6ו-כיסכס'"3
 פננס 0מסרקם כע5ס סוס רזס ו-"ל סתכ*סכיון
 וכ5ננת סווסט נס 5ז כומי 06 כנמיפסו6
 כננ"ק כססי" )נר נרנרת נכי נ"כ מממיר-ןי:
 כפ'ק כססיי' קפיר6 5ין סס)כס ננט'קר6ך

דקכס

 הנשהפ והוציא הס" ב' כל נוצחפו ש:בר כליח(
 דגום*קת מלתתוך תשחם עוד איןמ*רו.

 רק בשחם ונם בתב*ש: ו:'ם יורי עשיאפי'
 יש כ* בריעבד קיל נו* שע"י י'ל המי'רוב
 וס' פוסל. בתרא בסיע.מ שהיי' אם ס'ס"ם
 שס'ם וגף כלל שתיפה מםננון אינושניי
 המ'ו כמברת בכך י.ל 44מ חמיר איסורבחזקת
 שרעין בעיניהם דהותזק שמכיק ע"ה ס2י'בת'מ
 האתיין הבאי'ה )ואצל א.פ. א*י עודאינו
 צלעאז ו:עת כן. אהע? בשם רל"ב בם"נרפס
 כשרה עזהשחימה דבדק ן מכי וכן שס(.בם4ש
 איסור תזקת נפקע לכש-ות מ-דו הע.ףוהוציא

 : ס'סומועיי

 ש-צח אח- כ' בהקדמה שלטים זבח, בשו'בימ(
 העיף. ראש לחת'ך סותר הדמרוב

 וט"ס ס"ז. ברסי' המ"ז ס(שין כן לו שיצאונראה
 השרכיס כל נהר וצ'ל ה:רע משם שאיןנראה

 ומה שם בט"ו ום'ש הפוסקים. כלכמשטעית
 שלא כוונתו בא.ברים. נבלע הוא דםש:שא.
 סשא": מכבי. באברים שננלע סה רק שםנשאר
 תקלה שזהו באברים. ע:שיו נבלע היהאלו
 הדם כל יצא צ'ל ועכ"ם אסור. לזהאשר

 : סשםלצאת

 נם כן בשתיפה נמי כתתך שהםיר כמוכ(
 לעט או מאק"ת שקירין רךמאכל

 יצופים. במובי( תומ-א ונדפס וססלאנ"א.שקא
 לח.2וש יש ח' בנ-ש אך יתיה, חוסיאוהוא

 :היפנ

 דספרקת העצם רק כנמי שגינו כ' התב"שכ"(
 שאין ונראה כגםי איגוונינית

 שהייה שאין מה סתמיית בשתיפח רקכוונתו
 הפ:עון בין כשהשתימה ני בגינרת.סשונה
 הרבה משתהה אך הרבה. בנרנרת 2ר,הה מאין

 אומנים בשו"ב מצוי וזה הפבעת בעצסכש2ונע
 התב"ש כיון לא אולי כוו םשונה בשהייהנ"כ.
 שהוא פסש המפרקת כעצם היז ,א'ליכלל.
 אך גרנרת גבי מתמ-רין בלא'ה יש והריכנמי.
 נה אין דקנח קטא נמיעיפ ששהייהמצד

קפירח



 שנ אביהם ן4ב:יי לנ ימן שושה י קרוו4יםרעת
 דק בזה. חשש עוד אין ההלכה. טעיקףק~ידא
 בהן יש ההן והבאית ההולכות שטאממעם
 נטויה שה"' נדר שוה היהזך שום בלישהייח
 שמא מצד דק התשש ועיקר החב"ש.כמתקנת
 היה מקוח שהוא וסצד רושפ במיעוםהתחי(
 היבת נשתהה ש"נרנרת שראי:ו טה ע"ישהייה
 קפיהא שאין נראה אך כנמק שהוא כיוןובנ"ל
 פשו(בזק

 להקל רק4ל נמי חתך כספק דה"י
 פלו:תא הוא א' שספק כיון הסם'נוכס*ש

 טסש וכ'ה חוקה. ננד דף ס"ס מהנידיביותא
 כס' ה'"ל בושמ. שהתחיל ודאי שא.ן כיקבזה
 וכ"ש דכשי לפמנו נמי ש"ם אף בנסיחחך
 אין שאו(י סצד להקל סשק עור דמצפ-ףבזה
 אך בזה השש שו[ ואין חתוך ב(א הולףהשום
 לדעת בזה לחוש שייך ' היה חמירותטדרך
 מחשש אסור דקנה קמא נטיזומ ששהייהבה'ג

 אם ונם טהל:ה דבריו שידחו ואףדאורייתא.
 בזה שייך דרבווזא. בפלונת' שרול ס'היה
 ל:"ע. ו:שי חזוך בלי הויכה אק שמאס"[
 רקנה. קטא במיעומ שה.י' שאין הלכהושסא
 רק שאין כיון בזה שייך היה חסידוז צדעכעז
 נ' בזה שיש הושמ טצד משא"ב ס(רוזב'

 אפושי סצד שי"ל נראה אך וכנ"ל.ספקות
 עוד כן חשש אין לבה"נ שנס ל"םפ"ונהא
 ולא הגרנית. של הדופן עובי כי חתךשיא
 נעשה שלא עוד וכל לרידן. דושמ סמיעימעדיף

 ש"ף לםי'. שההן בעור כחקוך ה"וט(ולש
 נשהי" ב.ה קפידא אין שחישה בדרךשרוא
 וה.א משונית שהיוז עוד סצוי אין ואה'כל3"ע
 כנטי אינו שנרנרת במ"ש התב"ש ד'בכלל
 טצוי דבות שתימת סגנון כפי ואםוכנ'ל.

 יהיה לפעמי( הקנה. במבעת ב(ניעהשהיות
 בחשש יכשל שעינ קולא לירי דאתיחומרא
 ונראה שהיי'. קלקול משחד שממהר ע'ידרסה
 "א:ור מנרג.ו נ"כ חתוך ש.ם בלי הולו"הדגבי
 מיןוט "של שהיי' ינבי ורק כזי. משהושהי"
 לא מי,תא להא דבהסה. ראשין דס"בתרא
 איך דג"כ סשהו דשהיית חוסרא עלינוקיבלנו
 א.נו הסכין אולי בבהפה. .שהיפ; לדידןאפשי
 הולו"ה שן נשהיי' אך סשהו לנבי כ"בטחודר
 כמ'ש ובפרמ מנהננו ששייך ונראה חיתוךבלי

רמבייש

  בווטי  לסמיי נ*כ *הסיל 6ט רסרקלמ
 קוהט

 ניוסט ססח' ססס נוס ים כקומ סמיעסנמ-
 סי' ו6ו)י סרכס כסזסס עסנ-נית פר6ינוע*י
 סווסט סמ.טת נ ב5ט5 חיתיך כ)6 מו)ו'סכנזס
 כסן יסוס מפיס כזס קס'ר6 ס6ין נר6ס6ך

 סן כם"ק ססמ"נ וכע"; לסקן דקיי"ל נעימתך

 .וגת* נפ סי, 6סר סנןכיון
 נופי 5כן דרנוות,

 6עו 06 נוס כופפ וכ"ס סוקס גנר 6ףס'ם
 ס:סתס? בספמ  בוופי 16 ססספ'ל  בנירויירפ
 סיפ 6ף ננוי סתך נס' כעו כוס מסס סוסו6ין כווסי ב*כ 1% ססרל ספ*  למפוס 6'5בקלמ,
 סיז סי' מסירוז נודרך 6ך כס4 )פכינוגנוי
 וקנס ננו"ק ,יי' כס בס'נ לרעז נןסלחופ
 ו,ף ט' ס'ק סכ"ס ע' ך6וריימ6 פמספ6פור
 ססיי' דין סי' 6ם 6ף ונס מס)כס יכייוסכרמי
 0י.ך ס" ממידוח 5ר ע:"ז 6כ) דקכסנ*"ק
 ספייץז נ' יס ככ") נווסט נ"כ 16 מתךסכו, מ5ר מפ,*כ קעזזמ נ' יק 4ין כיוןכ~ז
 סנמ ל*מ מ)ונת* 6כוסי נז5ר פי"ל כר6ס6ך

 פוי כל ספס 6'ן)כס34
 עוכי כי ממך ס),

 ונמתך כיקב ס)6 עיד דכ) סנרנית ס)סרופן
 ו6ף לסיפניס סזין כעיר כתמ'ך ס.זנעפולם
 כססיי' כןס קפיך5 6ין סס*סס כררךפסי5
 עיך פ5יי 6ין )ת))ו סק:ס סומתן ו6סרלג"ע
 כו 6 כנ-נרס סחכ"ס וסעיר סכ"ל פסונוחסכץות
 כווסק עס 6פ" כיס ' ססי מפס סיס ו6יןכנ,י
 ננו, ו6ס )כרו סקכס כסכסמט ופכ'סכיחד

 סלכו כסנעת כפ:וע ססיי' פתסןלסמנו'ר
 סע*.ו קו)6 ).די י"מי מוער6 י(")פע2'ם
 פפמר לסמוט פיפכי ע"י דרמס כטססיכסל

 : ספסיי'ק)קו)

 כנו"ס נמסכו כאשיין ל6נער מנסמנו ילפיונראה
 נלי ס.)ו*ס 40 06 רס"ס וסספ*חסרפ'6

 פ) סכ4 )נני ורק )6פור פ:סנזי כפימי"וך
 פ)ת6 )כ6 דבספס ר6ס'ן דמי' 4ם-6פיעוס
 כסכו6ר פססו רססיית חינור6 פ)יכו קכפול6
 כסרס סמיעס 6פסר יסי' ל5 ל6)"כ סק'יכס"ך
 )נכי כ'כ פמולי 6ינו ססכין ד6ו)יככסזס
 בסו)ל"; 6ף ג)3 מ,תיך כ3ש בססיי' לכלנוססו

נר6ס



 מהו*מ רען ינ פא שיפ" י אברהםרברי
 ונטיס 3פספו 5סמ~ר מנ:כעו נוט רסייךנר6ט
 י65 5דפס 3ב0פס סנס ס'כ ססמ*מט:תכ

 נס ננליכ6 למיס יס וסינ05 ימנ3ס0מסעריק
 : 551'ע פססו כס,י4כנס?ס

 כ6ווז" נשאלתיכב(
 ס5ט קכס כתיך טגמ65

 5טנרנרח סניב סכי3 פנו5ס ס,ו5ספכס
 נסתסק יטש*נ 5נוף מפיך פר כונפ וספוימכנם
 ימר ננעפס (ס כתיך ש? קכיס נשי זס 6ק06

 6ין י*כ פמפס וכ*ננח 5ס6י5 כ6 וע'זכנמו!
 רק קניס 3ן ו65 סי' ננכס ט~ס 013חסם

 ססחיסס עס כ"חך סנו5ס ס0מכס מתטנסתפקתי
 כין מי5וק ו6ק 5סמריף דקיי'5 נפי כעיןמ'ו
 נזס כר6ס 6ך חסם ים טכחתך כ5 ורק6רוך
 ססי' סוס 6יך כייסמ רנפי זס וץטסמ5י, סמפ*ר ע5 נ~ס חמל י"נ ס*ק מאשכ*םדגעס
 סכמי פס כסימו חיתך 60 מנתי סותיךע*'
 מ:י'ח מ"פ ק5י ק5* נתתך מנפי סע"י סנס3יתר
 3גמת סססומע מ5'נו ו65 ס0" ססס 3זסיס.'
 נ5י סנפי מסינת טי:י' יר % ו6"6 סס4יקר*
 כ"ר חיח:ך סיס ו:5 6ן סנ5רריט סס.מןפחוך
 עפס 5יחן ו,ן6 כ55 ס?יי' ננסוס ד5יכ,ווד6י
 ע"י סו3 מחיח ס0וסס רג'ון לופי זס5רין
 מכננר ס'וסמ חינף ננתמרע נווטט ס5חטיחוך
 פסוס מספס פננר 5סתס'ר ל1 5מס ד6'כסננני
 קלפ סים כיון גני5ס :וי' 653"0 כריספ4
 מס סח 6מסר היך ונס חימוך מחמח ס65בווסם
 כסיננניס לחסוס סגכון דסרי 3ע5ננ6כסר?
 מנוחס נ"כ סס י53"נ ניוחי ממוחיסטי0יו
 5כן סמיח,ך 03חס5ת סיקרע מטס ין 0נ*!ולמי
 סגממך כיון ו0ו'סע כזם 0חס'ד ע~ס5טג*ד
 פסת5ק.ס מסוס כסי6 ע4 כקיפ'5 מעינו5ק5ח
 מותך וססכין סנמי נונס מנננר סווסע5דדי
 )נר ממת5קיס סווסס 5יוי מ 5כרו ננמירק

 6נ5 'כווסט רק סייך 5, ~מ ועעסטפפיקח
 כקכס כ55 55ייר 6"6 וסוכ כפיכן כקכס65

 נם4 נס סיחתיך פנ5י סכחוכו מ:סיסתוך
 נעינו5 3סיקף סק:0 נמחך סמ6 ו5מ.םסלדו
 זס חסם ,ם"ג כמחך 0ק:ס סנסוך ומ0פכיכ
 ססס.עס סכא~ס ס5* 6פל וססו*כ ננ65כו.ל6

סםסיעס

 קרונה ששהיי' 4חיש יש בבהמה שנסהתביש
 י וצל'ע ע"שלסשהי

 ש:מצא באוו?א נשא(תיכב(
 בת.ך.

 שלה קנה
 הנרנרוו כעין ענולה חלולהסכה

 והשו'נ לגוף. סשך עיר כובע טשפויממשי
 ועי'1 זה בתוך זה ק:ים כב' זה א'ן אםנטתפק
 תשהם ה4 לא טכה. רק הי' שלא ולהיותשלא
  ענילה שהמה כיין ש:סתפקת* רק זהמחמת
 כעין ה"ז השחימה* בטקום לב' נחתךהפנימ*
 ארוך ב'ן תילוק בלי להפ-יף דק'"ן בושמנסי
 בזה התה"ר פעם ש(ענ*ר אך שנד~תך. כלודק
 הקיפול מע'ניל קצת שנחתך כיון דהישממשימ
 מכננד ססתלקים הישפ צרדי טתות שה*אע"*
 )ומיבן המפיקת. מצר מתפשם.ס הנטינובה
 התה'ד פעם בה:רח כצ"ל הב'ח( מעסבזה
 כי דבריו על התב'ש שנתקשה טה ליישבכיי
 תיכף מתקיע חתוך ע"' שמתיח שע'י לוטיא'א
 כי,ן נבלה הוי בלא'ה דא": הנט' מכננרהושפ
 אסשר וצ.ך התוך. טחמת ש(א בושט קרעשיש
 )יהרי הס" במתיהח כשרה שתיטההליכת
 אש וא'כ טתיתי'( שע6ז במ.' לתפוסהנכין
 שנצדרין הס" חתיך בלי הנטי חתיכתלצייר
 השט"ח היכיא כבר אז מהמי' ש'חתך וכלאז

 פעם אע,כ כלל שהח' משום רל.כאבסישור
 ומתטתח ומסתלק שמתפשט משוםהתה'ד
 בקנה וא"כ הנמ" מכננד המפרק' יצדה'שפ
 מה ש.חתוך כלל לצייר ואאא זה מעסרל"ש

 שבצדו בהסי' חתך אז שיה" מבלישנתובו
 הב'ה בשם כ*א ובס.' ובתכ"ש. כ').עטי'
 ולחשוש להכשיר פשום הרבר שס(ובהב"ש
 הסי' שבהוך וצה המביבו' בנלנול הסי'שנחהך
 אסי והשו"ב מצא:ו. לא זה השש אח'כ.נחתך
 רק הינילות מכפי יותר השחיפה שהתהשלא

 ברצי?ות ב'ותר זו נאווז קצת לקשיוזושהקנה
 שלהם שקנה באווזזת לפעמימ נמצא 8נןהטהום.
 קצת שהה בסחום הניגו ומצד קצת.קשה

 שלהם שקנה מבאווזות יותר בו החקךבהתהלת
 בהשחימה עכוב שום היה לא זה וזולתרך.
 כעין עבה היתה והמכת תמיר. ה-נילותמכפי
 קשוי. שו[ שה היה ולא צלוי'. ביצהל.בן

.להשוש



%

 שיחי קהשיםדגת ..., .. . .וק
 מקנה. קצת חתיכת נעת שנתמעךיהשהח
 הם" מעל המכין והנביהה א'ע הניבההואח*כ
 לא זה חשש אי. מהסי' התוך נלי אזונחתך
 זה להשש מקום אין הסה לרכות ונם.סצאנו.
 עיבי ע"נ טהמבה שנתמתח לחשדפ לחונם

 עי'1 ורי' שבו. התך ומקום שבצרדיוהקנה
 שלא ניכר במכה שהיה הההך ל~י נישהיי'.
 כ"כ דאוריי' שהיי' חשחח אין בקנה וגס כך.הי'

 דאוריי'. שהי' אין הרוב ואתר הרוב שדםכי
 התשש ובנ*ד הוא בושם השהיי' הששרק
 המכה נם סובין. מ(א מבושם רחוקהיותר
 ולהיות ק-ום. כ;ין לקנה סצת דבוקהדות;
 לכבור כתבתי קצת להמהין ההעטדשאין

 לתשובתו וסצפה אלו דברים ני' נאוןאדבו*ה
 ' האווזא והכשרתי הרל כדברי שנ"הוהשיב

 כל נהתך לא אם אף שטהמירין כנראהכנ(
 נשאר אם ונם סעובי. קצת רקהנמי.

 לצד מקום שה.' גף התוך בלי לכפתהושפ
 עושה כתעוה שאינו בדבר שנס מצד להקלבזה
 לליבון אף קודם שהוא הסכי! חדוד עכ'פרשום

 לנטי הסין שכשהגיע אפשר ועכ"ןנמשאהז'ל
 שהשהיי' ס' שיש לזה סצירף סאז. סשחתוךעטד
 לכטה טדאוריי' פמש משהו אינו נ'כדעיף

 או הקנה כל התך שאולי ס' וישפומכךם
 רק ההשש והוי הנסי. אל שהניע קודםרוב

 פלינ לא שכצד נראה ס"ם בתראבמיגופ
 נם בעיף ש:ההך בנמי לההסיר בוהנהנו

 : וצל"ע לאימזוי שמצוי סצד הנ'לבאופמם

 ונמ סביהש"ה. למ;לה בושם נמי התיכהכד(
 מהם א' נמי אם סביהש"ח.לטפה

 ונסצא : בנמ' חתך ודאי ה"ל צדריו. סב'הת.ך
בושם

*
 פ*פ נתי6 נפטוע רק ססנס וכוסכננני

 מר - אברהפרבדי ממו
 נסתס)ם יק מפד סרניפת פכפי יתיססמיה
 ו0קנ0 כסמום ססנימ מ'י ק5ז סס*ס0מתך
 )פע:יס נפ65 וכן 11 כ6ויו ק5ז קס0ס.'

 63 וס וזי3ת ק5ז קסס ס)סס פקכס תנ6ווז
 ממןר סרני3ות פכסי ז נססמיט עכונ סוסס.'

 ק5מ פמיכמ כעמ סנגכס סנמפטךולמסיס
 סמנין ומנניסס 6'ע סנכיסן )רזו וסינסקגס
 6ן ' גג:ם פס מיתיך כ)י 6ן וגמחך סס"ננע3
 עכס ס'מס ספגס מסות ונס פ5תני )6 וסססם
 קיטי סוס נס סי' ו)6 155" כ.5: ).נןכעק
 מספמ( ככזפמס )טסוס 6ין ונס )סנ'5)מוס
 עי*ו וס' מחך ספקוס ע) סקכ0 מוניע"נ
 ס)6 כינר נננכס פס" 0מחך )סי כיפ:י"
 י6וריית, ס0י4 מסס 6ין כקנס ונס כךסי'
 6ין סרוכ ו6תו רוכ ס:סמע קורס כיכ*כ
 סטסיי'כיופע מסס עיקך רק מ61ייי,ס6פסי'
 מ63 פמסס כ:"ר סמסס רסוקס ויוחר 06

 סננכס נס וספמ"ג סמכ"ס רפכסיר כווסטמובין
 ונר*ס וכתכמי קיוס כעין )ק:ס רכוקססימס
 ע:"ם וססיכ כ"י סנ6ון 6רפו*מ לכניר6)ו

 : 611150 ו:כסרמי סר5כרנר*

 65 6ש 6ף )ססננ'ר ס:וינין כנראהכנ(
 פעוני' ק5ס רק סנפי כ)כממך

 סחסס ונס6ר פוכט רוכ יק כסמט 6סוטייגו
 ט)ו ו)6 נממך סנפי וק5ת סימוך נל6לפעס
 פקיס שס ו6ף בזס )6סור כפחפסטכנין
 ס6פסר פ6 ססק ס כעכ 013 )סק3ל5רך

 ופס 16 פיממוך עפד )נפי ססכיןפ:ססניפ
 כנם ססכין מידור פ5ר סו6 סננגי ק5מככחמך
 פסרי מכ"פ רוסס עוסס פמומ ס6ינוכרכר
 ופטרף 43נו:ם רס מ'רויסצק מ(') ס6נרור6'כו
 כנססו מעו יכ רע'ף כרוסודי' קעק עורלוז
 ספק 1.ס פוסקיס לכפס מר6וואס6מפפ
 6ל ססניע קורס ר.נו 16 סק:ס כ3 ממךפ6ו)י
 ננפי 3כמנגיר נןס נכני ט)ונ ל6 סמ5רגר6ס

 ג3"פ. )~מוי ספמי מ5ל נ~ס גס כטוףסגסוך

 מסס 6' נמי 06 פביכפ'ס )סטס 6חך וחת'כס מכ,סם*מ )מעלכ בווכט נפי ס) 6' כס ממ נמצאכד(
 ססיעס 5ורי פכ' סגעג6 לף סיי,חך ננ'ר 6יפ %ס  ליפי  סהך  וור"י 5ווייכוס מנ'רתוך



 קדושיפ דעדצ מ טשן ש"ט" י אברהפד5רי
 ס' כי וטמך 6מר סי' מסתס 16פר*ס6ק

 : כספ"נ כפכו6ל כסר נננגיסתך

 כסר סכככסס ופצי3 סמכ"ס סנת3 אףכה(
 כג"ן כווכט רך נזי גנג65 6סככפס'מ

 נ~ס סש ממוכיס קם 6ו מנן סרנס ס"06
 לסק) 6'ן ככסמס גס.י' כ:יעור כסיי'יסס
 ססיי' וס' וור6י ססי" סוס כוןך6י ס:מסךכיק

 ס"ס ו6ף גני)ס וכטפק רמפ.ר 11ך16כס'עור
 גס' ויווק6 6'סור מןקמ נפקוס פסגי ),013
 נפ)ינת6 6' רססק מ5ר נגקי)ין בנ?ימס4

 כטיעור ססיי' כס' פם6"כ נספ"נ;מנוור
 נני ות"מ כ~: ס*ס )"נג סוכ );*עממ:וור
 ספק רק רסוס ס):וס בסס כתנ"ס כתכנפי
 גס נחסך ס:פי סחיכת יסכמ 6ו)י כיססיי'
 פסירום כיניסס 6ק נ"כ וסננגי וסקגססקכ:
 ספ.קימ כ' כזס דם'יך ו6ף פנןס כ(ססח'מיך
 נרו5 כסיעור )6 ום62 כ)) סספ )6ספ6

 וס ר6ין ון כ 6ך נרו) כסיעור )וטסוססלכס
 ו6ם,ר נך,) כסיעור ססס ד6ו)י נפ)ונת6ספק
 ע"י ו6ו)י 6יסור מזקת כנר ל"ננ וס*ום)כ'ע
 ו5"ע: 6ים'ר מח(קת י65ס )פניך נחוטסור

 ס*ו כסנג"מ נסרי6 וכ"כ פמ6ר, כוונתוכו(
 : י"נ ססשק כסותכ"ס

 כספ"ס זנג"ס 156 51") סךנ מר' נראהכז(
 16 ככות) ססכן יגע 06)סעריף

 כ) רכר 6'זס ע*י רס'ס )"ר, דסו6נקיקע,
 נגס?ו סס'" חסס ס'1 ססכין ס) בס)סבססו

 : מוס עור יכ16)פכעו

 סיס נסימניכ סקפ6 גנע 06 ממק יס אםכ:ט(
 חגס רק ג6.נ. כיון כסיי' ס:סכ(ס

 -סמיי'

 ולא ה רהולו נפמק ש(א ואמר ע;"נ ש*'סביון
 טהני עע.נ א' ה.א אימור. באתהזק ב;"אחשש

 פמתפא לוופר ל"ש שחיפה, צדדי פב'בושפ
 : קיל היתזך וספק ונתתך. א' רקהיה

 קיל שבבה:ה ופם'נ התב'ש שכ' אףכה(
 משם ב'שמ. דב נסי היה אםבהפם"מ

 שבכך חתוכים. קש או תבן הרבה היהאם
 כי להק4. א.ן בבהפה. כשיעור שהייההשש
 שהיי' מ' ואם ודוי. שהיי' ה*ל תתוךבויד"י

 תפיר הרי בכך מ"ס ואף הפיי. ה-יכשיעורה
 מקי-ין בנטי התך בס' רק איסוי. תזקןמצד
 גמפק משא"כ ו:כפם"נ. בפלוגתא א' דם'טצד
 בכך מ'ס ל"מ שוב לכ'ע. ההטור כש"עורה.ש.'
 ביניהם אי! ונמי והקנה הנסי אצל אזהקנה ה" אולי כי מ:ק רק ה'י דנטי משמעוס"מ
 אולי סשקות ב' נ"ב ושייך מבזה. בזהמהירת
 והדיכה נדול כשי;ור לא זאולי קטן. כשיעורלא
 מלונת' ס' זה אי. פ'ט אך נד-ל. כשיעורנוטה
 אימיר ובתזקת ניול כשיעור שהיה איליכי
 שור ע"י ואולי מפק.ת. בהרבה נם קולאא.ן

 ז וצל'ע איסור מחזק' יצאה לפניךשהוט

 ואף קיל. תתיך מ' בושט. וסובין קמתיםכו(
1

 חשש. בכך אין- לפידין דחה ז שהסכ
 : בהנ"ל כשר לליבוןקידם הווי ואם סטילא. גדתה כי חתך* לאובידאי
 ויו פהקתא. בה(הב שודפה בשעת תנועהכז(

 : משהו שהיי' תששכ.ש.

 נפיה בו שהי' הרניש הולו'הבשעת וש" ברפיון בו אחז שחימה שבשעת סכיןכח(
 האצבעות. בין קצת ויורד עולח האצבעותבין
 אף כי לכותל. בנניעה ככו כ"ב השש בכךאין

 אינה ההולו"ה מ"מ דאבבעוון בין ו-ד ו?עו"ה
 הי' שלא וראה ע;"ג כשח' ובפרטנפכקת.
 וכן ף. בע אף תשש אין בהולו"ה.המסק

 לו והי' מהר. נחתכו שהסים:ים י עכשמרגעם
 בהם.'. אז נוגע הסכין א.ן כאלו הרנשהכעין
 שיש אף תשש. אין העוף" פצואר הסכיןה.נבה

 בפ( 1 רווע"ף העעשגתפם אם וג'ש שודיע הי'שום אם וס'פלונת' פ' אווו(ו1א גם בהגמייושהיייכשהונובפופבעקש ההך ס' נבי בם'ש בהותזק. נם דקילפלוגת'



 83ה אבמטדום 1ט2נרי מנ םעק שחשהיי קרושיםדעה
 בשתיטה המי' אל הקתא הניע במפקכפ(

 משהו. חשש רק שאינו כיוןבעוף.
 נטי. כנבי כו' פלונתא סהס שא' ם"טה'ל

 קסא בטיעופ ש:סא ס' עוד בהצטרףובפרפ
 לבד בעור או אח":. או בבתרא אודהקנה
 נוטה אם להבחין צריכין כ'ם הקתא.הניע
 ושיש נמ.י'. שאין בנמי משא'ב להחםיריותר
 א' שאין אף כלל. הניע לא שביראי שאומרא.

 ששור שבהנ"ל י'ל כשבידו רק בדאתחזקנאסן.
 כלל אתרע דלא לומר ושייך לפניךשחומ
 שאח,"ל אתרעי לא בהמה אתרעי סכיןכעין
 טריף לומר ל"ש אם לאיסור חזקה איןעעי"1

 1 וצל"ע סעט מעמואתי

 שע"נ במלבושו שחימה בשעת נניעת-המכיןל(
 חשש בו אין הולו'ה. סעכב שאינוירו

 בו טחמיוין ההולו"ה. שמעכב כותל רקכי
 באצבעו בחותך רק מקילין באצבעובנעע

 : שננהל משוסחוששין

 שחותך שכסו אצלי פשומ היה רהיפא לפילא(
 גם כשר אח*ש ער הרניש ולאבאצבעו

 ש:רביש שאף בצרפרנו. כשנתע כן לכ"ע.בעוף
 שיא כיון בהלה ב1ה ל"ש מ'ם שהיפה.בשעת
 היתה ודנניעה צפרנו לתוך חתוך שוםעשה
 בפרמ שם* בצפרנו שיחתוך שא"א במקוםרק
 כשהנניעה וכ"ש לעיפות. מיוחר סכיןע"י

 אך נבהל. אין בזה חברו של בצפורןהיתה
 כיון לעני. בהשס"מ אף בזה להקל איןמ"ם

 אסור כקרקע או בכוהל שכשנתע סתםשכתבו
 שעי'ז באופן הנניעה שהיה בין חלקוולא

 שדצה רצונו כפי שלא ההולכה באמצענתעכב

 טט פ3ונ5 פסם ם"ס:ס6' טוס פססוסמיין
 ס5כס וסממ כ35 פסמ 63 ספ6 נפי מתרנק'
 שר יס מס ונפרט נוו5 סיפור 3פי נעיףרנס
 כפיטט % דקנס קמ6 נמיעוט ספ6ספק
 רק 16 סקנס כ3 פמיסס 6מר ~'נ 16נתי6
 כמימל" כ)3 ננע )6 ו5ו)י סקתמ גנע )כרנעור
 גוטס ס6ופרנמ מס כזס )סכמין נריךוננ"פ
 נום פ6ין נפ* מתך כס' פסמ"ג )סממיריומר
 5' וכפים כרכר נמ'" 3סיות 5ומרגמכוס

 כנפ ס3מ נכירור 61ופר סמיטן כספתפעע'נ
 נפמיסס נ6פן סע"מ ר(ס מף כס.פגיססקממ
 3ירו מ*ן ווס סכייו ננסוט כו6 כ6יתמ(ק5ף
 63 שנ 3פרך סמוט פסור כיון כ(ס י'5ננ"פ
 06 ריפום5 כמן סיפ 5ף מיסור6 6יתמזקסוס
 6יפרפי סכין פ6פ~"3 כפין י') סקס6גנע

 ס~קס סוס 3מ סונ פע14 מימרפי )6כספס
 מעט 61סי עליף 3יפר סייך )6 מס)6יסור

 ניויו'ניך~ ישל "'י" ו",י ל':ע"
 21ע

 16 ככום5 עע ססין רמס ם14 נפפ"ס ע'ל(
 6סי4 ססיי' פפיס )סטריף טסניןנקרקע

 סמ*טס נפפס סקכין גנע פ6ס וגר6סננסמס
 פפנכ סמיגו 6רכי*3 פשרין ירו פע"ננפ)כוסו
 פפעננ טמ) רק כי פפס כו 6ין ססו6"סמי"1

 נמ3כפו כטתך ססרי ור6י' כו פמעיריןססו3ו*ם
 סנ3 פגנס3 פטס מפפ פיס סס כפכנ*מ כמככפ"ס
 סרניפ 63 06 ספי"* מסש 3מ גניעספפוס
 ס6ין מסיס פאכ וסיינו כסר 6ס*ם ערססמך

 ן ססו6"ס מפככזס
5ד(

 שלא סה סתם נרעה שהיה לבין להלן.להוליך
 רך דבר ששם סצד הוא רכשר באצבעו ה*וזך בין וההפרש ההולכה. בסננון עכוב ע-"זהיה

 שאינו כיון רק שהוא שאף כנ:י זה ואין כלל. שהייה שום נורם ואינו הסי' עם בשוהונחתך
 שם עומד אצבעו שבשר בזה משא"כ שהיי'. השש נו יש ע."ז הסכין. תחת ליכ:ף ונוחכצעוח.
 עה"נ בשם סהתב"ש וכ"ם ססשי כהסי' ה(טב ונחתך ולהשספ ליכפף עשיו ואינו החתוךבשעת
 להנניעה תיכף שי"ל קשה דבר ובל בצפורן משא'כ ע"ש. שהיי' נרם שום בזה ואין סנמי.שעדיף
 הפ2רכ4ן לתוך חיתוך כסו זה ואין הקשה. בהדבר חהוך שוס שנעשה קודם אף שהיי' נרםיש

 השהיטה כגנון וכ'ה ד.דעה. הסח בדי דיה ההוא ההוך ני כהצד. ה:י. היו אם אףבעצם
 ויצ'*.י2נ וטפפי - הרניל סכפי שינוי היה רק ושחיטה כרר בכננין שאינו כה קגה. רסר בעוםפש8"נ



 קדו,שים דטץז כנ מש. "יפה "' אברהםיברי
 כטומך סמממירין פזס נמק"6 כתבתילי(

 כ56כעו וווק6 טו6 כס"ס563כט
 ס3 כ56כע כמותך 63 6כ) בס)סמעעס
 ססומע ילע 63 06 פינעי6 ל6 סכע'סססוסם
 מסס סוס י6,ן מסיע6 סחוסם כיד סמךססי'
 רק מסס 6ין ססו'ב כ56כע ד6פ"כזס

 06 ססופס )יר סטרן ממנע ססוסע ירעס6פי)ו
 וי') 6ך סטומע על נכ3ס 6'ן סקומס 5עק)6

 כככ) ס)6 נע5פו יווע 06 סת.פס 5פקד6ס*'
 כי בזס גזרו ר63 י'3 מכטו3 ירנ*ס ס63נ*כ
 שמר6 3סופיף ו,ין סלמ6 י)6 מ)ס6סו6
 ותופס סויט גכי ורק ממס ספפורס כפירק

 5"3 פ"ננ 6ך נ~רו 63 וס וןו)ס נ~רוכע5מו
 כיריו רומת סתופמ סי' 65 06 נונרסכמנט
 6ז סרמיק ומפיל6 ננסממך סנס3סמספס
 דסום סס:ק סנניס ומא) נזססכיןמוו6ר
 ו06 מ:סכין כ5וו6ר סימיק 16 נפורסססיף
 מספק נו: 5ססמיר 6ין רימוק פוס סרניסו63
 כפק"6 )פנז"ס נוס מ:ס 5ר פיס כנסספס

 סו6 6יסור6 ו6יתמזק 6ף וט"כססנ5פכומ
 כידו סוין י"ל סכע'ס סתומס מס6"כ סכ.רו58ר
 סיס סי' ס)6 )וננר כ6ן מסימן )6 ו6ו3י)נוו
 נ,פן דסי"כ 60 יך ננססכין ס6115ררימוק
 לו 6ירע ס:נ6 מסס יס סנירו 6ףכפם"עס
 כו6 6ך סו6 כיוו )6ו וסוכ כ6ה:נםק3קר)
 נזס וכ'ס סס כסונן סמיעות סרוננזעמס
 כמרמק ס), ס~ק: 5ר נ'כ וסייך כן 3ומרפייך
 נ"כ וסייך מעיקר6 סס.' כמו פסקכיןס5יויר
 ננס3 סוס סי' ס)6 ססמיעס פכסיף ע*יכנכשס
 מזק: ויס רימוק סוס "( סי' פ63ור6ס

 כיין ונס יכגכ'ס לסוף ומזקסדמעיקר6
 ו6- ל5 סכין כנע כס.' יודעין וסבו"גרסתופס
 : ס עד ס:י :ו.'3 ססמיט: כס:מ3תכמו

 סטוף יו5'מ )סלק כתכ ס*ו בשמ"תלו(
 כככמיס סכ5,ו,ר :ר ס5 וכן)5רוין

כ3,

 צפוון כנון רעתו. על שעלה ומכפיהרניל
 1 אופן בשום להכשיר אין וקרקע.וכוועל

 המכין ונונע נותט. וא' העיף אוחו א'לב(
 : תמיר םהם א'ביר

 בנביעת להחסיר מתם התכ"ש שכ' אףלנ(
 בין השתיטה בשעת וכרוםה בכותלסכין
 בבהםהן היקל נםי נבי )ולעיל כוזבבהסה
 םשה( רק משהיי' חשש בה שאין בנניעהמ"ם
 בבהמה עכ"פ בהפס"מ קיל לנ"ע ספקורק

 וכמ'ש הסכ.ן הנביה בלא היקל צ"ו סי'ובעה'נ
 בם בשהיי' מהמיר התב"ש אך במק"ב.הט"ז
 רלא פשיטא בהנ"ל ומ"מ המבין הנבהתבלא
 ונניעה ותה"ר* בש"ע שהוזכר נםי סןחמ.ר

 רבהמה רעור בנניעה וכ"ה אחרונים.תוסראשל
 בתר דהיה נומה נע:להשו"ב ובפרט הצרטן

 : ב' רובשתימת

 באצבעו בחתיך שהדומיא בםק"א כתבתילר(
 התופמ ביר בהתוך ל"שבשח*טה

 השותט ירע לא אם השותפ, ביד ולאהבע"ת
 צר וא.ן בפשטות קיל ההומם ליר תתוךשה.ה
 רותת היה שלא הבתנה צ"ל מ'ם אךתשש.
 מהסכין הצואר מהמכין הצואר והרחיקבבהלה
 הרנישו כשלא מתששי בכך להתמיר א.ןועכ'ז
 בםק"א לפמ'ש בכך תשש צר אךריתוק.

 הו"למצח אימור אתחזק ננד רשו"בשהנאמ:ות
 בידו שאין י"ל הבע"ת התומם םשא'בשבירו.
 הם כהונן שתיטות רוב מצד מ"מ אךלבדו
 שיש באנול וכ"ש הפמ"נ וכם"ש נאמנות.שייך
 שהרתיקו ער המנין נתרחק שלא חזקה צרנ"כ
 שבמוף ע'י כנכ"ה נ"ב ול"ש שה.טז. ףבם

 לא התופם גם .בכך רהוק. ה.ה לאשח.טה
 מנע שהיה והשו"ב דוא וי]דעין ע.דנבהל
 ב' וה"ל השתימה בהתתלת ככו רצןשרמ:.ן
 כנכ"ה רסיף ותזקה דמעיקרא. חו;ה וישעד.ם
 התופם. ליר הסכ.ן ממנע השוהם בירעונם
 אך* התופם צעק כשלא השיחט על בהלהאין
 ההומרא על להוס.ף ושלא רקיל י"ל בצעקנם

 נזרו. בעצבו ותומס עוהם נבי ורק כ*כ שכ'ה לא נם ככשוי. ירג.'2 שלא נבהל""כשיא בעצסו יריעה על וסכיכה נזרו. לא זה ,ז]לת ככש. הספורש לשין כם' רק בנךוה;דנה
 קיל אח'ג רוליך ולא אז רככין שרגנ'ה יווע אם אולי בשח.טה. עי ב4?: דהוך סיגיש (לה

 לס :בהפס'ם



מך אברהמו4בנרי בנ מימן ש""הה' ירשיםדומו
 66"ם כ~6 ו6ס וי6קר ססמיטס פס ימסך 535 נוצה תתך השת'טה. עם יתתוך שלאלו(

 בספמ כסימוך 06 רגס. סכמון כונס מתוך החתיד להיות יכול הי' אםשבתוץ.
 כוופע נמי כמו דדינו י"5 סס.פכיס ממיכמ בושט כנסי רהוי י'י בסי'. שהתתילה.תוךאתר

 קיל נמי ס' ום'ם המי' קודם תתך אממשא"כ
פס6"כ תשש. אין הס" ק.דם ההתוך שהי' ספקאם

 נפסן לא שההולו'ה אף התתוך כשנפטק דאוריי' שהיי' ספק שיש נד.לה התב"ש שסמקנת אףלז(

 באפצ' התוך הי' לא א' רנע אולי להוש יש שת.ט' ש::ש לימ4 א.ן ענ"יכלל.
 סהוד סשא'כ כלל. תד הטכין שאין בידוע כ"א החת.ך הפסק השש שים ל'ש :י העיף.שהימת
 קצת- התוך בכל יתתוך שלא א"א ה:ה.נים שהיטה סכיני בין קמן היותר תדוד אףקצת

 מהירים. שהם השו"ב במננון הרנילות ובהשת.טות היומ כל והביא הוליך אפי' נקמוובש'ס
 בזה שיש לס"ם ומצטרף דרבוותא. פלונתא ס' משה.דה"ל לתשש רק בזה התהלה שאיןפשימא
 כטה ע'י נרול שבטתינות בשתימה נם אך נמי. תתך בס' הפם'ג כמ"ש בשה.מה אףלהועיל
 וסכיניהם הזרזי' בשו"ב נם סצוי ויפעטים ברפיון. הצואר על הסכ'ן שמוליך סצדהולועה
 שעושה דנרנרת הטכע.ת על כשפונע בא.וזית והכא.ת הילכות לעשות שצריך בהפלנהחדים

 מהדה(. השהיפ' )ואת'כ הפבעת לתוך ההתוך שמתתיל קורם הבאה וז'פ ה.לכה ז'פלפעטים
 רל'ש נראה העיקר כי סצטרפות. ששתיות אף בנ"ל. תשש אין ח4 שאינו סכין שאינו כלעכ"1
 שופ בלי רוקא שלסה הבאה או שלסה הולכה כשהי' רק כ"ד. חתזך בלי הולו"ה סצדשה.י'
 אין ראל'כ דקיל. נוטה תתוך אין אס מטנה ברונ נם מה.לו"ה. בקצת משא'כ רהו. כלתתוך
 ער כם*פ הסכין ומביאין מוליכין שהרי תתוך. בלי כמיסיא רנע יהיה שלא בעילםשתיטה
 בה יוש והרי טפהים. לב' קרוב ה-א דעיף הסכין אורך וכל כ"ה. ל1ריזין ונם הסי'שנשחפין
 נעריך אם אף כ"כ בסימני' ואין מפחים. ח' בערך וה'ז בזריזין. נס כעמים ד' או נ' כדיהולו"ה
 אין עכיז טפתים. כמה בעיך דעיף המי' עיבי יהיה ועי'ז אח'ז זה העובי סעומק דהו כלעיביים
 הבאה או בפ"ע שלמה הולכה כפי רק בזה שטעריכ'ן וודאי א"א טפהים ת' כעיך כ"בבהם
 ספרקת הן בש4 הן עיר הן כרניל שתיטה בשעת הנהתך שכל נראה נס כ"ד תתוך בלישלסה

 מוציא ה"ז סהנ"ל בטאומה כיד תתוך שיש וכל דשחיט' התוך בנדר בזה נתשב הכל וריד'ןהן

 כ*ר ידצזוך שלא א"א כנ"ל. במבעת הקשה בנרנ-ת בפנעו ונס ההם. בהולכות שהיי'סתשש

 או בסכין הטה אם )אך הקנה ונתתהך וטוות ההולו"ה כשכל הכאה. או הולכה בכלסאומה

 שאומר א' של ביורה אומדנא על בכך מטך ומ"ם תשש. יש הקנה להתתתך התפעלותאיזה

 אכל ל:תהלה ססכי' והרי סהם"( משהו בחתוך שלא הולי"ה שים היה לא הסכין תדותשכפי

 וב'ה בהתלפ. רע אינו שהטכין כל תת'ך בלי רנע שה.' לתוש שלא לליבונו קודם דחרודולא

 לעליון. ומצנן נבר שתתאה שאף והיינו כ'ק. בלע אדסיקר אתז"ל ורתיתה ליבון נבי ואםבזה.
 וטהולכות חזקה צד אולי בבך שייך לנם ז פועל תמיר עכ"פ שטשהו הדור נבי י"ל וכן כ*ק.סרתיה

 וההילו'ה מהר נהתך שהקנה עליו; שעור אוסרנא אך סהס.'* לסשהו הנעה קירם היווהבאות
 קמא סיעוט בכלל הוא פ-(.ש שאין אף דהקנה עליון ט*'רר ימשהו הטבעות. בעצם ה*זהיבה

 כשתפם בעיף דקנה קמא בם'עופ ' בשהי כ"ב להתטיר שאין התב"ש כ' שהיי ועפרטרקנה(

 לא התב"ש ונם דיבוות' פלוגתא יש כשהיי' נדון יהי' תתוך בלי שהולכה ונ"ז לסעלה.הקנה

 ררבוותא פלונתא זה ום' דאורייהא בס' להחטיר שיש רק כ"ה. שווראי לוטר בזחהבריע

 שהיי' היי דלב"ע ש.עור נדולה שהייח צ'רוף חשש הי' אפי' כנ"ל. בשחיפה אף לס"מרסצפרף

 ב6 הולכה היה לא ומ' הנ"ל. פלוגתא מפק ספקות כסה יש וכ~ן כלל. מצוי זה שא'ןסה
חותן



 קררש ו4עחצ כנ פ" שיטה י אברהםפי
 61ט 6סס 5ין מטיממס קיס ססך 806ס6*ב
 : דכסי נסר 0פך ססק נמו רינו פמופקסו6

 סנס ט'ז כ4*ק ססב*ס דיפ סמפקנס אףלדם
 נסכין נכסמס 4טפמיר שבסססו

ס~ו

 עופות נם הסחיטית ..ל יכוח ?ר יש ובזה בושט. לעבר מעבר היה ולא ננע וס' למפה.הושם
 שהי' וס' הנ"ל פלוגתא ס' יש כ'כ* חר אינו שהסכין ע"י רבות ('ה הו לפעם4ם בהםשיש
 קטא בסיעוט או הסי' רוב אתי שחי' וס' שהיי'. שיעור הי' שלא וס' הולו*ה בבל כ'רחהוך
 בלי הולכה הי' שלא שאומדנא אומ"ים ששו*ב וכיון הסי'* ב' שחיפת אהר או לבר.רקנה

 י חטירות סמדת אף חשש עיר אין קצת.התעי
 כוונתו א.ן ס"מ בבהםה: חד שאינו בטכין להחסור יש במשהו שנם התב'ש שמתב אףלח(

 ניהנין שאנו סה ע'י וזהו והרבצה. הנבהת בלי שהשיעור הייעה לצחח רקבזה
 טשהו שהיי' של חימיא מנהנ ש. החשש ניף לנבי סשא"כ זו. ריעה ע'פ לגיר בכחפהילהחמיי

 יל.סר טסש הטכין בשהנביה רק בם'ש להחמיר נה'ני לא כי בזה. חר שאינו בסכין לההמיראין
 שאין בכיז ל"שוש שיש סח רק החמ.רו. לא ובס' כספק. רק הוא כשחומ הוא בתראח*מיעומ
 סכין נדר נבול וזה ה.טנ. רחשוש יש בזה הנבהה בלי הוא שהיי' ששיעיר ריעה לצי'חחדה
 רה"סיר. שיש היא כנ"ל. שהיי' שיעור מהשש במ-ח שיהיה כיכ חר שאינו שכל חר.שאינו
 מונחיס הסי' ס' כשח-פ. בתי' הטיעוט שאין ספק להתיר ס'ט ריש צל"ע. בזה בדיעברום'ם
 שחיפה קורם כ"כ ה*נשה אין כי זה אצל זה להניחם שא"א אסר )השו'ב בשוה. זה אצליה

 לב נתן ש(א ברור. זה אין אך זה. תתת זה שמונחים שהרנילות לו חפכטרומה בזה.להבחין
 ובשעז זה תחת זה סתהש:ין שאח'כ להיות ויכוי לשחימה. תיכף ב"ה ראה ולא בזהלהבחין
 כמה בזה ויש שהיי'. שיעיר רקסא בתרא במיעומ היה שלא וס' זה(. אצל זה הןתפיסתן

 בעין או יררבוותא רפלונת' א' ס' בהס'ם שיש וכל שהיי' שיעור של הפליגתות סצר טפקות'
 שתמ.' שהינילות נחשוש ואם במק"א. כם'ש אימור חזקת מצר חשש עור אין איפשפ'%א
 בסיעומ הנהונ. לפי האפשריית סהשהיית יותר היא שחיפה שיעיר ממילא זה. תחת והיהיו

 אז זה. אצל זה בהיותם הסי' ב' ברוב רבהסה שחימה שיעור היה אם רק כי רקמא*בתרא
 רוב כשחי8ת רקסא בתרא סיעופא שחיפה נשתהה החידוד שנחמר שבמעפ מ?וי החששהיה
 כשיעור משאעכ הרבה. חר כשחסכין רובם שאילי השחימית ברוב כרנילות חר כשהסכיןרקכח
 דקטא בתרא בסיעיפ שיהיה כלל סצוי חשש אין זה. תחת זה סי' ב' כריב רבהטהשחיפ'
 ל"ש ממילא כשחימ' בתר' הסיעזט שאם סם"נ בו יש כי בזה. סצפיף אין לורבתרא וטה.י'שיעור
 ב' ל"ש הרי כשחופ אינו ואם קעיסא. מפרקת בשר כסחתך מהפוסלימישה"1 שומ-פסולבו
 =משתהה נרנרת של בטבעת כשפונם ולפעמים בה.לכתו(. במי' חותך הוא ע*הרי שהי"נרר

 קסא בטיגומ היי : הקנה רק תח(ה שחמ שאם בזה קפידא אין וסם'נ הולו"ה. כמהבתחלה
 הולו'ה שום אז היה לא הרי בושפ: נם אז פנע ואם '. סראורי ע:*פ שהיי' לנבי נכונח ק1לאיש
 כו' ספקותפרבות יש ועכ"פ כו'. כ'ר חתוך בנרנרת בהולו"ה יהיה שלא דירן בסכיני' יצויירלא

 דקסא בסיע'ט.בתיא שהיי' מחשש להנצל כרי ב'ותר בבהטה סהר בהחתיך להזדרז נכוןועכ'פ
 סחשש ליזהר רק ברפיון :ששיתט כ"כ חשש אין ובעיף אם'ס א'ע ל(סוך שלא נכון לכתחל'כי

הולכה

 שיעיר בעינן ף כע שנס ום' בס.' ק?תחתיך
 ההילו"ה שבשעת וס' כ':י שהה ולאלשהיי'
 ולא בקנח לא עריין אז הזחיל לאבשהיה
 לכנוט שמתחיל שתיכף בא-8רנ' וב"הבושט.
 הקנה תפמ בלע ונם ע-ד. משתהה איןבקנה
 כי טסתסא רני( וכ"ה בושט. הגיע לאום' סהנ'י מפקית כמק יש הושט לענין נםלברו.



 סרושיםרעת
 ויש בפכעת, בפנעו כ'ר חתיך בליהולבה
 מונפית ברפיון בשתימה יתרח שמירהגרר

 יש בבהמה רק דרמה. מ?ין היר כובדלחשוש
 ששיעור התב"ש שכ' כיון ברפיון.למנועשתימ;

 השתימות מננון רוב כפי היינושחימה
 כילם ו:סעמ הש:'ב רוב סנהנ והריהנה-גות.
 נדנוד מתשש עי"ז ניצולין כי בזריזות.למהר
 למהר אדם כל צריך ולזה שתימח באמצעהעיף

 : הישנ בהסהנבי

לם(

 מו אפנרהםרננרי מנ טיק שיטההי
 ל5*ם רק 3א כומחו 6ין ע"פ מרסהינו

 3)י סו6 סססיה סססיעור סטינר*סמפומקיס
 ל)ם'ל משנ כסלמ סכתכ וכעו וס;4כנססננכס
 3ן רונ סתיטת וסרכנס נ*ננ:ס עסערינןד)6

 3ססי" )סממיר גוסנין 6נו ועי"ו פסר נעסססי'
 כוונת 6ין 6כ) זו לעס בתד סגנרריןעססו
 מופר6 עמסס חל, ס6ינו כסכין )סחןירסת3"ס
 פלת6 ל)ס6 פססו ססיי' כ) )6סור פנסנס)
 חנכיס 06 רק צ מוער6 ע)ינו ק3):ול6

 )6 וכש 6יפסט6 ל)6 כעי6 טסק רק לזח כיון נמססו 3זס סחעירו ל6 עכ"ז ססיי' מוס3ר
 סססכז וכל יוב6  למסיס יס  לוס מנבסס כלי סו6 פריל6 ססיי'  מססיפור  רפס )5י'מ רקחספירו
 : לסמפיר לכריס מיפניס ב' רוב וסתיסת ססיי' סיפור פס:ס בטומ סיסי' כ"כ חר6ילו

 טאפם 6') 6סורמ )ע1)ס רעס יסכ,ן  רססיחס ס"ט ססנצ'ת  ופספפימ סנס בריפבר למציןמ"מ
 )סתיר מיס ריס כיון עיון )י נריך פ'ע ייע"ס כ6מר  ופתטס  סתיטס נ:עתסםיעגיס

 ססיפכש נ' ססיו ום' 6.פסע6 ל), נע'6 מו6  כי כסמוט ספ6 רסי' גתר6 סעיעוט ס6יןם'
 ל)6 בעי6 16 ררכווח6 כמ~ונת6 6מל ספק רק 6פי' כססש: סיס וכ) סס.י'  בסיפורריכיות, פ)ונת6 כזס ויס ססיי' סיעור לקפ6 כחר6 עיעוס עת כסח סיו ס)6 ום' כסוס ז6"1פוגמיס
 בפפ"ג פ' סמיקות ג'  סיס  ובסרט בפק"6 כפ"ס  5יסור סו;ח פלד  הסם עור  6ין8יססט6
 כסונ לכלס ו: ר,ין לימר ~ס חסח 1ס סס  סיסימכיס סו6 סחרגילות )יער נמסיס ו,ס גפיגכי
 גסמח: 6י)י סו6 כזס סמסס כי רמוק יותר כזס סחסס עי"ו 6לרכ6 )פ'1 נסוס ננונמ" ססי'ספס
 סרניל1מ ס"  06  נסלפ6 6"כ וכנ"ל,  פ:יס ם בי רוכ ססזטח  לסיפור  לקע, ייר6 עיעוטסמיעת
  ז6'1 כסיותס רוב סמ.עת כסיעור ס:יי' עיר ס יסי' 3ימל ססיעגיס ב'):מוט
 בסר6  פיפוס  סמיטח נסתסס סמירור סנממל סנעעע ועטי סרוכ רפס בסכין  כסומי סססססי'

 סיעור נ"סונ 06 עס6'כ ססמיעות רוכ  כיגילוח פסורר  סמכין סי' 06 רקפ*  כרוכרסמ6
 רספ6 במר6 בפיפיט לסיוח ללל פלוי 5צו 1ס חסח 1ס  ססיפני' ב'  כיוב רנספססזיטס

 :  ססיי'סיפור
 רקפ* בתר6 כפיפיט ססיי' פססס לסל5ל :רי  ביוסר בבס?ס  מסר  נססחיך  לסוררן  לכוןעכ"פ

 רס  ברפיון כסייסט כ"כ מסס 6ין  ובפוף יס"ס י"פ  לספיך סל5 יכין  לכתמילסכי
 ויררב5 סתב"ס כסכיפת ססיי'  לנצי ווס  כטבפת כסנעו כ"ר  מזוך כלי סילו"ס פסססליוסר
 )פנוע *ס נכסעס רק לרסס עעין סיל כוכל עמסס 4ופיון  בסחייפ יתירס ס2'רס נרר יסנסמף

 סמיעות רוכ בחר  י1ליכן ססיי' כו ספספרין  ססייס ססיעור סתב"ס ככתכ כיון 3רפיוןנניחמוע
  סעוף לרכוו פפסס  ללולין עי"ז כי כזריזום )עסר כו)ס וכמעע ססו"כ רוכ ע:סנ וסריסנמונית

 : סג') עמסס )נ6ת נסמס נכי )פסר 6לס כל  נריך  ולוס  סס'יטכ6נננע

 נזססיס קפיל6 6ין וננננ"ג  סולו"ס  בחמילס*לפס פס:ס:  סגינרח סל  כטכפס כסמינעולפעם'ם
 ו6ס פל6וריימ* עכ"פ סנאי' )נכי נכו:ס קיל6 יס ספי נננקוט ס*י מקנס  לס חסילס סתטס6ס

15)י



 מנ ימן שחימהה' אברהםלפבנרי
 םוס סי' ל6 סרי נווסט נס 16 פנע4~4

 עכ"פ בווסט ק5ת 0חיך יסי' ס65סו6'ס
 יסי' ס65 רירן כמכעיס י5וייר )6וכ65'ס
 כ~: יס ופכ"ס כ"ר ססוך כנרנרפכסו~*ס

 : כפק"6 כחכתי כ6סר רנוחססיקופ

 פק5ת 6ס4 כסחך לסחמיר כחנ הפ"זמלן
 נרכר מיקל וסס"ך רס וע6ספור

 רק 6רס נידי סל6 כקרם מוריס רכ'םו:ר6ז
 ססנ:"ח כי רס סי5* 4ף ס5ס נס6רסעור עוכי ריכ ונס סיטכ פכפנ.ס ס5ס סטירסס4 ככ1ס כססס"מ סיוס וסחרחי רקי5 סיכוךע"י

 כספם*פ 5סק5 לסלכס פוסק יו"דכסעיף
 סעור כריקח ע"* דס וי65 סעור מק5ת3תחך
 סיד דחקוס ע"י סיק וכפרטוע6

 סט"1 סנס יל דס ע6 סקרע93קיס
 ס6ין :וכר סיר דחיקח כ)י ורק כזספורס

 : כעילדס

 סנקכ נפעוט סתי5ון עיר נקרע 06 אפ.'מ(
 מסחורנן למע)ס סו6 06מע3'ע

 06 סחורכן כלנר לסניע לס:סק 60"1636סן
 וכעור כסחורכן לנריעות6 סינוי סיס רו6ין6ין

 כזפ ריע.ת, ל:חזיק 6ין סתורכן 0כננדססי5ו1
 וגיקכ כמסעס קון ע'י סעור 3יקכס6ו)י
 כ6ין סווסט 56 למטס סנהעקס נפיקוססקין
 ס' נז: ס"ס סיס ונס מפל"פ רימוח66-~חויק

 : כווסט ננע ס65 וס' סי)יע"י

 סרושימרעת
 בירי שלא קרע בטננון מורי[רכ*ע
 רקיל. בכלי. חכוך ע"י רקארם

 שלם העור שהי' בכוה בהפם"מ היוםוהתיתי
 רוב בו נשאי מהיים שהי' וקרע פבפנים.הישב
 ע"י שרק ובשרפ נ"כ רם שיצא ואף העוי.עובי

 רם יצא סי' בתפיסת הקיע בטקום היררתיקת
 היר רהיקת ביי ורק סזה מורה הם"ז נםואלי

 : בעור רם שאיןסובר

 וא"א מהקורבץ למעלה חיצון בעור ק*ע נסמ(
 אם מ"מ התורבץ. כננר לה:יעלהנתק

 חשש יש קוף. וע"י חיצון עור בשילושה:קב
 אם ונם הושמ. אי בפנים בע.קום הקוץדגעת
 א'ן אם אך בכך. רחמיר י"ל חולי ס' קיץס'

 ועלה פילוש הי' אולי חשש רק לפניופילוש
 אק מ'מ זולרה. כמ אי:ו הקרום אם אףקרום.
 ונם למקום ממקום ריעות' להחויקלחשוש
 החיצק ב;ור פירור אין אם רפנינו.בפילוש

 ובס"ם ריעותא. להחזיק אין נ"נ לשנינו.סההו-בץ
 : היפב בכך מקיליןיש

 חשש אך משולש. ווא הושפננר נקבמא(
 א"א שם ארום היה פנימי ועורנרפא.

 :להקל

 קוץ. ום' חיצון בעור צלקת ה.ה ואםסב(
 שחפ נקב במקים השש הממ"געםמ"ש

 ההוא שמעור האחרונים כתבו נם חם.ר.עי"ן

 נראהפל(

 וחמיר ירוע שאינו סקום הושפה"ל וספק סימניס ננד נעיר 35קת נמצאמב(
 ול6 לססע'כ יס קון עייסנעסס

 ממקוס למטס 6ו )מעיס סיסמוט מספס3י
 סיס ן ספי5 סמעור ס6ירו3יס 5פמ'ס5)קס
 כעור ככקכ ורוו-6 ירוע ס6ינו מקוספוסט
 )"נ נסי' סס"ך דעח ע5מו סווסט ס)ססעין
 סל ספכימי טור כדיקח ננר יריע פקוסרסום
 ככריקם נקי6ין 6*6 60'י וכפקוסכווסע
 כמי וכ65'ס כ?נסס ס'6 ).נ סי' כס"עוכמ'ס
 כזס יס י'ר ס'ק כס'ך כ6ן ססמ"נ)ספ"ס
 רנזרס כען סחיט ק6 נקכ כמקוס ר5פ6פסס

 : חמיר ועי'1ופסטס
מנ(

 להקל ס"מ אף ל"מ שחיפי' במקום במימ:יםמנ(
 קאי זבוה שאינו אי:ור בהזקתבי

 בם:ין רמבתא ירא משמוש שע"י נקבומ"ם
 שי.ך מ"מ שהרי במי'. אף בו לחשוש איןלכ"ע
 כשרות בהמו' רוב כי רובא מכח ראהיאחזקה
 מרפיות. יש אם בסימ:ים לכרוק א"צועי"ו
 פנה יר שס ומשמש נקב כסמוצא ממשוכ'ה
 לאחר ולא מתיים ריגות' שום כאן שאיןבמכין.
 משא"כ בע"ח רוב מבלל יצא שזה לוסרסיתה

 כי הכשרות. רוב מכלל יצא ריעותאכשטוצאק
בהמשרות



 מח אברהם 41בנ-י מנ םשן שחשה ה קרהטיםרעת
 אפ .דענו לא אם ונם ריעותא. אקבהכשרות

 שב,ה לאה"ש ההשש ונמצא ריעותא בהיש
 הכשרות רוב בכלל שאינה שאף ל:מר סקומהיה
 שעכ"פ כיון רונא. פכח ראתיא להחזקה ישסימ
 כיון הכשרות. רוב בכלל אצלנו סוחזקתהיה
 שנמצאה שכ.ון י"ל מ"ם הריעותא. ראינושלא
 נה'ים הריעות' נמצא כטו ה"ל היוב.סכלל
 זבוח אעו חזקת להם שיש בסי' ועכ'פלפנינו.
 רובא. מכח דאתיא חזקה שיש נימא איאף
 זבוה. שאינו אימור חזקת נ4כ יש זה ננדהרי
 ריעותא כשאין סשא*כ ריעות'. בשיש רק זהוכל
 והנקבים סחזקה. עדיף דרובא פשיפאכלל

 כ'ד ניעון שום מזה אין מבת עע'הנעשים

 אח"ש הסי' נחתכין שכולם בע'ח. סכלושינוי
 המי' ננד ריעות' היה אם ונס נקביס.ונעערן
 כשר לראות וסשסש בפנ.ם לבדוק ומתחמבחוץ.
 ץ נח ריעות' שהי' שכיון לוסר מקום שהי'אף
 להם שא.ן בע"ח מרוב עיזז יצאה הצוארעל

 נקב שאין שהובחן וסה בצואר. קרערושם
 שגין וניכר לעבר סעבר הצואר בעורמפולש
 רק כן הובהן לא הרי הסי'. אל טניעהקרע
 נמצא במתחו ואז במכיז הצואר עור פפתחע'י

 הרי הנ"ל איסור הוק' ששייך ובסי' נקב.הושם
 כנ"ל: רוב לולי להתיר יר משסוש סהני הי'לא

 כנ"ל סה-וב יצא מחוץ הייעות ע"י זהובע"ח
 כה שע- כ'ון ל"ל רובא מכח דאת,אוחזקה

 ריעות' בהם שאין רוב בכלל שאינוהחוקנוהו
 יש אז למי'. מנעת אינה שהריעות'וכשנור
 משומ אך שלפניני. הנקב מצד מפקלפנינו
 סאיסור קין סחז להסוברי' אף השש זהשאין
 בזה יש ובמוסקים יבטות תוס' כם"שלאימור
 הושמ נקב על שהרי כן ל"ש בהנ'ל מ4מדיעות
 ראנלאי הרוב עעי הימב הכרע יששלפנינו
 והקרע סעיקרא. מהרוב הבע'ח יצא שלאלספרע
 נהי להפריף. שי:ות ססנו איז הרישמחוץ
 מ"ש כעין רוב שע"י חזקה אתרע שם"םדי*ל
 להיתר רוב יש ס"מ ע'ה. ס" בח"מהפ-ז

 1הימב

 סברת להעם.ד נ"ו שבריש בשו"ת מ4שבד(
 שיצאה בם"פ. המ'ז מ"ש יידהכר"ו

טהרוב

 טינר6 פ5 סונכיס נכ6ן 51'ל מרנ רבריטג(
 וריטומ6 מכס 6י1ס ססי' )פיוססי'

 ופספסו ססיפניס נלנד ס5וו6ר ס) סחי5וןכפזר
 ספורולנרוק סס לחח'ך 5ריך סי' כי כמכיןסס
 ונפ65 ססימגיס, ככנד פנפנ'ס סלס ספ'ר06
 כמסמוססטנם )חלוחו ' סס כווסט 0חך6ת"כ
 נזמ )סחמיר מקוס )כ6ורס וסי' ס:'ן פססס
 מ*ע דף )חולין 3ס'ס סלכת6 ס6יפסיק6ןים
 סו6 כטכס 3מספס סכיי6ס נקכ דמוליןע"6(
 מ5ד וסו6 סס כס'ס כמ"ס נז6כ דתוליןפכוס

 סס כס4ק וכפ'ס פומרח סיחר נסזקתןגס0טס
 נחייס לנספס 6יכר מחוקס ר6. ו 0,5.1כי6ו. סי' ןס:חיסס כס:ימיס כ6יכריס 6ונרי6ס דווק* וסייט )ומר ויס פ"6( ט' רף)0ו)ין
 ו6יט יכילמ 0ווסט רכקוכח כו.סטמס6"כ
 רס*) י4) ל*נ סי' כס"ם כפ"ס סח'טסס:ועי)
 ננר פוםי3 6ינו סים גנס כסחיטס ספקכמו
 פ*ק כ'נ סי' כמ'ז ססמ*נ וכמ"ס 6יקורמוקת
 לקייי) ןזס כן ד6יגו 51") 0רכ מסיק )זםח'

 רסו6 ו54 כר%6ניס מכו6ר סוחרסנסמט0
 כסיופ נספומ דרוכ רוכ6 גגכח ן6ת.106קס
 6יט סטנס כמסמום סתי)ין דגקכ ון וכסן

 )ו כס" ספוסקיס כגג"ס כ)) ת, ריםננרר
 ד6ין סנטההופ מרוכ 11 כסמס '65ס )6מרי
 וסייך פריף רונ6 ומזקס ורונ6 נקוכ2ווסטן
 ט4 ונחנ*פ כו'ן ס" 3ס"ך וע' סותרסנכחטס
 סיעכ 3ך ויח63רו ס))ו, מפגיניס כ6ויךו"ט
 ז85) סרכ פג' זו וסכר6 כזס, ;5') סרכ ו'כ)
 פמיס ריפוח6 ים 06 ר6ף דוכמי וככמסככ6ן
 ס6ק סכסירוח פרונ (1 נכמס .65םספי"1
 פ*פ ך*ט סי' סחנ*ס כגג4ס זי ריסומ6)0ס
 ססח1קפס ססוקס גג5ל סומרס נס-טססייך

 סו6 מילוס. 11 מכ-6 סנסמוח, כרוננכסרס
 :51*פ

 רוופפ פגיט פור נכיקכ מט"1 קוסיח עלמד(
 פסמס נפי 63 )גגס ק'ן %יוס'

 רקורקכ611'י סחעין נפור מ"ט נסי' כמוס"ם
 רכקוכפ כ*ון סכר'ו ות" מם"ם ןנסר קין פ"י6ס

 פ6יפ 6יפור סזקת נגך ה"ם סוס גכעס0ווכט
פטס



 דשוםדשערג כנ ימן שחיטה ה' אברחםרברי
 כיון נ"ו ס' סכר6פ כסו'ס טי, וסקסס(כוס
 רוב יפ נקוכ 6יגו וסוופט כפרות נסמומררוכ
 דגיקכ ריעות6 דיס כיק ע'1 רן ות סמ(קסננר
 ככתכ'ם מסרונ עי"( י65ס דווסט פנימיטור
 סתכ*פ עממ'פ (ס )יסות ויס סכ") ך'עסי'
 ריסות6 יים 6ף ח1קס-סנתנירס יס דסיכ6פס

 6מ(קת, )ס מוקמינן 6פי"ס עסרוכ ר65סממייס
 כך כנו)דס די") ני6פ כמיס ודווג6דמעיקי6

 דרוכ רונ6 מכמ ס(קס )6 ונס מזקס כ6ןו6.ן
 16 בירוטס 6כ) נר6פ מיס )סס 6יןכסמות
 ד)6יסור6 )6ו 6י 6מ(קס מוקמינן סוס קיןניסכ
 ת(קט גנך יס כ(ס נס 6"כ יעיי*ס ספיסגימ
 נקוכס נו)רס סל6 ימעיקר6 מוקס 1בומס6ין
 דסכימ )ומר )סנינו ק~ן ס6ין וכיוןנקון
 6מןקס מוקמינן 5ין סמ עיר נס יפ)סססקון
 : )י מ ע"י ניקכ סס;ימי ועיר גתפ(ססס65

 י5יס ספגימי פנעור ס:קנ יע"י דנסיעוד
 ד6ת'6 מ(קס )ס ריפ י") מ'ממסרוכ,

 רוכ ננ)5 ע"ע כסמוקגוס כמו רונ6מכס
 רוכ סעכמ סמ(קס ספוסקוס כמנו ו)כךכסיומ
 כרונ מכ)כ י65ס כ'ך סיכוי ע'י טסרוככי
 ריעותן 6מר נס יננס רוכ סע"י ס(קס6כ)
 מ(") ו)סון נוס6 רוכ ו)6 ס(קס גקעולכן

 כ)6 ה(קס וסרי סו6 סימר במ(קתנפמע:
 י6חי6 מזקס רבו6 רק מ(קס 6יכסנתנררס

 : רונ6מכ6

 סום ו6ין ס)ס כפניס מעור ק5תוכס6ר כסימנ" כנך ססעון כעור מכס נגמ65עכ"פ
 ד6ין וור6י נפניס )פנימ נר6ס יימומ6סוס

 לדחות יש מהושט. בקצת נקב ע"יסהרוב
 וכם"ש פילוש. היה שלא חזקת שם"םולומר
 בכך שייך דלכ"ע י"ל שלם. מי' שע"נסעיר וכשקצת ובכר"ו הנ"ל בש91ת עיון קודםבמק"א
 ניקב םהושמ בקצת ואף שלם. שהישמחזקה
 חזקה י"ל מ"ם מהרוב דיצא נהי ודאימתיים
 חזקה ה2ומקים כתבו ולכך .שנה. רובשע.י
 כיד שנוי ע"י ריצא י"ל פהרוב כי רוב.שע"י
 מועלת אינו נתבררה שלא חזקה והרילפנינו
 וישנה רוב שע"י חזקח והוא חזקה חז'לולשין
 לפנינו ש(ם כשושמ ועכ"פ ריעות' אה-נם
 במוח ועי"ז שלמים. ושטים מ-וב יצא כללל"ש
 ו2נימותו המי' שעל עור בקרע לצורךלהקל
 ומיעיל הזקה יש אימוד חזק' כננד שהרישלס.
 מתהפך שאינו ס"ס במ"מ שלהם"ז ואףס"ס
 ל"א בסי' הם'ז היקל הרי על. כס2ק ואינוהוא
 בפנים. בדיקה בושט מוגיל וכן בדיקה ע"ןונ.א
 מחזיקין אין שהרי על. כס' הו"ל רלכ"ע ל יובכך
 ההשש ע"י החשש תהלת וצ.ל לכ"ן.ממל"ם
 וממילא א'. כמקום באילי ה"ל דלנבי' קוץע"י

 הפמ"נ החליט הרי גם כמתה2ך. כסדרהש2ק
 ובכך חזקה. ננד מועיל פלונת' פהם שא'שס"ם
 םברת רק ל ה ונתרפא. הבריא לחשושהיי

 הו"ל ועכ"פ ה(ר"ת. כמ'ש ה?וסקיםמיעוט
 ול'ש מ2קו'. נ' נ-כ וה"ל נ"כ. שמתהפךמ"ם
 והביאו הד'ם שכ' ידיעה חסרון 0צד חששג"כ
 חסי'ד. שאינם יש ספקות ב' כי במ'מ.המ'ז
 אולי פלוגת' ספק בא' וכן חסי"ד. בס' נםקיל ספק!' במ אולי קוץ לא ס' נתרפא. ל"חס'

 : בכך ק-לנ"כ

 דהי' ביון מכה. היה מפררקת מאחורימד(
 כננר ה.ל פילוש* לפניםצלקת

 נם בס" מ"מ חולי. ע"י רסי' ואף ממש.המי'
 ן איסור חזק' ה-ל בי להחמיר ספקו'הרבה

מה(

 ווכטיס סרוכ מן כ)) י65 סל6 נ1ס מספכוס
 ס)סט'1 ו6ף וסנרי6 סת51ון עיר נחסרס )6 סמ6 קון ע"י ו6מ'ל סו5י ע"י ס' ס'ם ויפס)ימיס
 נמוטס הולעת לעכין )"6 נם" סנקו סט"1 סרי מ"מ מהססך ד6ין ס'ם סוס )6 מ'טנם"ם
 טינות6 עיך סיס כיון לכד )סמוך לדן נ"כ דסס סם"ם 1ע5 כקי6ין פ,"6 6ף כקרוס)כרוק
 נעיר רק סריעות6 נמ65 06 מ~עי) ביס וס'ס עמ3"מ 6יסור מט('קין 6ין )קרירס מוןפכמ65

 2סח.5ין
 )סספי) 6'6 כי מו)י ע"י גמ6 נס' )סחמיל 6תס 5ריך ע'כ ר נעו נמ65ס דסריעומ יניוןעוד

 ספיי ו%ת") 5וער כ"ך וסוכ קון ע" %ו ק' סו)י כ' מ'5 )סי 5ריך 5כן מע5"מ ננפויקיןי6ין כיון סח'6ן ככעור כרישת מממת סווכט לגיכת )מופ מיתי ימסיכי סווסט ניקכסע6
קון



ממ אכרחמצ4בנרי כג טי' שחשה"' קרושיםרעת
 ב.ן כ"כ חילוק אין ש:ע.ף כ' שמהרחק אףכו(

 למקצת-. הושט( )ננר העזר עובי כלנחתך
 ום"ם להדיא וה פי' לא )הש'כ בשמו הפ'1וב*ב
 לפי זה שהנית וכנראה בזה פלינ לאבנה*כ
 המכסת וכ'ה הטאירע( לפי הטורה עיניראות

 אימ-נא ש.ש שכי פשום נרגההאחרע.ם.
 ועב'[ טעלעאב. טהעור כ'ד ניקב שלאברורה
 בשום הישט עו-ות ב' לנקב ה:יע שלאידוע
 מענה. שים עליו אין הפסד בסקזם המיקלאו(ן.
 יצא אם אף בנוצות טקילין ה2סד בטקו[שהרי
 נזיה בוה שייך ה2סד שבלא אף הרבה.רם
 בזה. ו:'ק בש"ם. ה:ו' דטא קו;.' מ:סם*טי
 כל ט"ם יזתר להחמיר צד .ש הן'ך שע'ישאף

 לכמה נקלף נו(" חזצ.ן שעור להד.אשנראה
 דקים עורות ב' סעבלע*ב נקבו ו[א דקיםעורות

 כ"ר. חתיך שום אליהם הנזע 1[חהפניפזים
 לסא'סה כ"ד חשש שום הנזע שלא פאוןש

 ק2.רא א-ן גור" לא ה(סד שבמקום כ-וןטה0י'.
 ברור נראת עב'[ אך בזק. להקל טורהעל
 ' ש:. ש.עור השש כש.ש רק אלו חומרו'שאין
 שהי" שאין כשביור טש**ב פוסק-ם. לריבדעוף
 בהפ:ד שלא אף כלל בוה להחטזר אין רנערק
 פלונהא. שאחד שס'ם נמי נבי ק"ל שהריכ.כ.

 . 5יוסם פי)ס 65 ספ6קין

 5טפ6 5רי ופוד
 *8בז ד6ן ס מפוסק רוכ דפת ונתיפ,סנרי6
 כמ'9 סוסקיס עיעוס סביס רק ןוססוסס
 8*4 ' עצ6 ספתססך ס*ס סו4 פי'ז וגונסורית

 5*ש ונתי9* גראוקקיש 2פ6 קיז פ"י ו06י)ם)י
 ספ6 9ייס'ק ו5ען*5 5נ0רפ6 5"מ ספ6 )סיפוך16
 תס 3ג0רס6 ד5*1 מודיס נ"פ מו5י ופ*י ש)יפ"י
 'מד נס אופל פ3י5ת6 מסס ס,' ס*םסו6
 680.% מי.סיק ו6ס'5 כ53 )"מ 5נתרו6וסמ6 51י פ*י ס68 0סיקוץ ג' נ(: דיס ופור10קם
 9סרק %ר כח0ס מכ ניס ו3"ס :פ כוגיקנ
 %ע'9 40 כע"ו וככי6ו סד'פ סכתכיריעס
 פ"י ר.ק ידיסע2 כחמרון 6ינס פסנ' ספ'קי0סן
 5סק5 י9 ספ'קים 3נ' ו6ו3י ממרי'ל נ6-0 )י8
 נ"כ 5סק3 יס ןרנווס, כס13נ60 סו6 6'דס' ניי י"5 % יייפס נסמרון סי6 6' סס'6ף

 : יריפס כ0סרון6ף
 נר6ס וגיניס פכס סי' מסרקת מאחורימה(

 שמש סש1מ* גנגד ס'3נ5קת
 סמיפגיס גנך מש5ם נכקג כמו )ממ1ירויס

 *0 ככרפג"ס כי 0עי מ"י גהפן 6ףרמתיר
 0זקת ס"5 כי 0פיקות נ:רנס 6ף)סהנגיר

 6וןו0 :6'סור

 תשש בזה שאין שסקי[ כרוב שטא א' שס' בזה וב"ה החוקה. מצד חשש ואזן בשתיטה נםמהמ
 הקנ". תחת סזנח היה הזשם שמא ס' עוד ויש חיצון. עור טעלג"ב ניקב שלא וס' כלל.שהי4

 ק1ת. טהצר ה2כין ננע לפניו רנע ששהטתי. שבשעה כזה לפני בא ואתמול כלל. חשש ;יןו
 מ"שד והון רא.תי ואה"ב וד*י. ולא בוה נכנ'מ הית ולי בזה ה-ניש לא שעע'נ דפהו,שו'ב
 ל* שבו עשק יותר במעום החתוך וע-בי חטה. כאורך קטן חתוך כעזן השח.8ה אצל קשכרוחב
 ו*ח* כוד. דעעוך שיפ אליהם הניע שלא ויוזר קרומים ב' והיו שע-ות. ב' טעובי יותרהיה

 טמשה. יותר שהיי' השש היה שלא ה.'ל מצד ב"ב. על החטרתי לא ט[אכ.ל י עשהחט-הי
 אףסשהו. שהי4 חשש בא.ן דוקא יה.ה טק-מ-ת ת' בב' דהאי שתפרש לא התב"ש ועד חופן.בשום
 תיהוך נראה וטלא ניון לומר ום מ )'היה כנ"ל קיל ב2פקותיו ט"ט בזה. ננדו להקל שא-ןואף
 ולויי.ש:ה' עכש14, שנראה טצד כנ'ל. עליו בלנ נטנים שנפל חמוך שזה האוטינא רק ן.בע

 כי הנוצות. טדי8ת בשעוז קרע שה-א לומר מקום היה התוך נעין נמצא אם אף בהרגש.נסנום
 ודוק ס4. לקר*יע נם בניצות ח.יש" שהיי קרע לתל:ת יש נוצות ובמ4שת טויטה. אתרראיתי

 הם." אל החששו הניע שלא ברויה אוסדנא נ"כ "ם ה*י אומרנא וננד כנ"ל. מ?רעתהאופדנא
 כנ"ל. נרולה שהיי' בל* אך נוה. נם קצת הפסד נגי ל"קל אין בניצות נזרה שזש בי.ן מ*םאך
 הקרזירם במקבי וס*ם סכין. ע*י תתוך שה" ססש ב4אה ונ2 הפסד. שו2 בלי נם להקליש

 אך בזה תשש אין הסבין הנביה כשלא לכן. כנ"ל(. להקל ס'ס שיש אף טשי חסירטעלע"ב
 הכשה4נינ



 מרוש*פד4עת ינ סיטן ש"יטההי אברהםףבבר*
 סס"י כט"1 ססני6 פסיי"ק פפ-ת 4דותט(

 מתך כנטוף י' פפיף וספ'חזש
 ס6ס '5 51 סרכ יעת כמ5ס ספור*3מקיע
 ים פפנ)"עכ סמ"ך עני ט65 רס נלס6וטמיג6

 6ין ספכד כפקוס ס65 ונס כססר ימקיס5סקי
 י' סס סיעור סי' כ:"5 חתך ס6חר רק5סטשיר
 6זי תיכף 6ס ננסז'כ וזיוסעיס 5רוכ*פוס)ן
 רס 'פ ם נננק"6 סחט סעור יפק3מ ממךשש4טס
 וסתכ"ס כסר מפנ'נז יסומט כ"6 שו'3סאפ
 יס ךכעיף זו סופר, לן דס-יס סו6נמק*נ
 ננ' כסיןט דווק6 וס'יגו נזמ נס טסת'*סס

 חמך רק עכ: 6ס פסוע פפספשמות
 מס דמ:רי'ק מומי6 י3וף 6ין סעוי3פשת
 סססר 3מקוס ס65 נס עסי סס3'סשמית
 פ"י זס וגי:ר כ53 ססכין סנ3*ט כ65ודוקם
 ססייט: 5מקוס כעיקיס סו)ך סמתךפרוסס
 מפ)"פ. כדחף רק ססכין כונכס ס65 נר6סטגך"ז
 6ין סג' 5ננקוס ססכין 6ס פפס 3:נניס648"3
 פסס 65 06 6ננ:ס ספסד נפקוס 5658כק)
 : נווכי ככ) )סק) ים כ"ד רקרוסס *מסספך

קרע

 כבכולו. הוא ף הע עיר בקצת שקיעלשחיפה.

 הנביח אם וב:פק לה"ל. "ין ה2:יןכע:ח:ביה
 בעור בחתיך אך להקל. לצדר יש אולי ןהסב
 הסכין. הנבה' ה.ה אם בחתיך ניכר פעס.םברוב
 מקו[ אל הו~ך אינו החתוך של ה-ושםשאם
 יש השת.מה. לצד בעיקומ היה ילן טתהשח
 יש יאם יהקל. וא'ן הסכ.ן. הנבהת שה.'ה.כר
 טסש תתוך ולא השתיטה של בהצד רושםרק

 : להקל .שאולי

 אף הם.' ננד בה:וך ף בע שמחכי.-ים ף :מ.(
 דהיא ביק ט"מ בפילוש. אינו העורא:

 ס' שום שיש נל לההמיר א.ן בעל:אחומרא
 ובל השח.מה. אחי בהעו- דחתיך היהשפא
 "מקום ח:ץ בםכין שהחתיך ירא. יידעשאינו

 : היפב קיל השח.מה ק.רם היההשחיטה

 תחת יתרנגולים שחותבין במה להקל ישםח(
 בעור פילוש כשא.ן הכיבלתאפיהם

 וי'ל לפלש. שלא ע"מ ב"ום:ות עישין כיח.צזן
 : דהסיר בסכין כיוקךשא.נו

 בססי' הפם"ג ם-ש העוי םקצת חתך ראםמם(
 בחתוך כמו דס שע'י בקרעלהחםיר

 ובטהרי*ק כן. לום- הכיע צד 'ש םאין נודעלא
 ואנו קרע כחבא"כ להלכה. בהח(ם נ"כ ילא ף ע בעיר להבחין נקל אץ לשהיפה בחתוך רקנג

 נם דקיל. הפם.נ םודה הוזירבץ ש:גד 'ל ו החוש. נגד להתכיר הסברא אין ?לם שתחתיור44ת
 והמיז סכי- בלא קרע סשא'ב שח'מץ. סצר שלא אדם בירי ככין שע" בקרע רק שכוו:תו44ל
 ילזה סכין. כון חדוד בהם שיש עיסות פי ע'י שהיא םשתםא וירוע יבש. בניד להק( 5הדשב'
 כשהוא ובפר8 כברייתו. שלם שתחתיו להדיא שדאה כל תרננילת עוף פי שע"י כקרע להק?יו4

 : להקל צריכין לאקרים ובפיפ נבלה חשש שס שאין לכד התורבץננד

 שאי( כל כשר כ'כ. לה:חק וא"א שהונלר שנראה שאף רבותא יע4 הם'י. דמכשר יבש ברדנ(
 סבץ סעין שחר ין תרננו פי ;"י בהן נעע:ה הנרד עופות ש-וב אף לפניני.8ילוע4

 ר ע שיש ברואין להחמיר שאין נרפא שלא עוד כל וב'ש דק. נקב לעשהע שאפשטר עד וקובעוקץ
 בעעת שנעשה מה ורק ל,חרים. לההםיי שאין נקב. כו רואין אין ההלון ננד -טאף שלםדק

 בש"ע.ובסהר"ק לאנזכר אףבשקיכה עור קצת ותת'ך םלוג. לא כעין בו 4הקמיר נהגודא4היטה
 בסכין דנקב דק בתתוך ככילו העור שמקצת לום- שנכין כמזבי,- רק קבוע. חק כן שיהוה ב'45

 פל.ג. בלא כהחמיר נהנו רק היא רא.קה דחשש' כ' והתב"ש ושחרונים הט"ז כ.ונת וכ'הץ4תיטה.
 ובפרפ להפי'. להניע בע.סק תפס ש(א כשה-ג.ש וב"ש להחסיר שאין נראה אדם שבידיובקרע
 סכע ע'י בההוך שרק לומר םקום ויש סכק תחת 4ף להשמם דיכם סתוח.ם שאינםשטח[י'
 טשא'כ דם. ויצא נוצה ב0ריטת וכן םהרי"ק. בשם הט'ז ככ"ש להחניר גהנו הם.' ת*יסתבשעת
 יבש דנרד וה"פ שלם. הסי' ע'נ רק עיר שיש רישה אם להקל יש הס" תוי:ת בשגתשל*

שבפ'ז



 נ אבנרהםך8בנרי כג טימן שחיטהה' קיושיםרעת
 הוש6 תפיסת בשעת נעשה שלא שכיוןשבם"ו.
 מצת יטשמץ תיננולים. פי כחרו" הואנשמט
 פי*ש טשד1 הי, ח41י להבהק יתיה נריקהשא'צ
 מהזיקין שאין מזד יהעיקר ונרפא. מי' שע"גב'זוד

 בץ'ע טכוי[ היא כי' שע"נ ועיר טמל8מ.ריעותא
 ה'ל הש" תפ.מת בשעק בהתוך ו-קטהמי'.
 אל הי' הח.-ך שכוינת ובפיפ א' סקיטהכל
 אי.דיק או כאיייות נס נעוף בפים דוזא(.הסי'
 הקרע יאין (כר 1:תו-בץ לאת-ימ. לההםי-שאין
 ונם בפשי[ות להקל יש פתו-בץ. לכםתננד

 להקל. נ3ק נט בעחי ו:"ש התורבץ. וננר המי' תזיסת בלא להקל יש דס יייא נוצהבטיים'
 ה" שע(יף ע3 1*ור היפב. ניכר הי' לא סי' שע"נ הדק שהעיד חהוך באווז. לשני היום הי'ומ'ט

 : הכשדתי 1.א קצת. 1:יפאס:ולש

 שא.ן אף בחתוך ב;וף רמהטרי' 41ף קוץ ;"י הוא אם אף משמע יבש בנ-ר להקל הם"ז ס"שנא(
 .. להח2י כ*כ נזיו לא פה שח בשעת כשאי.ו ו:ן מק'ץ. חמיר שמכין י"י ספולש.הע1י

 8*ן ספקף והרבה אימור הזקת דהוי בישם אף וכ,יל ככל":. רי.ותא 4ההויק שלא שפירושייך

 : קיל מסג"מ רי;ו;א להה;יק שחין סצד ס"מ לין. כו:"4י

 ו:יש והבריא. נקב הי' ח41 ש להש אק שלם שהעוי ב" אוד(. בו שאין הם.' נגד ליב.'%4ך
י-

 כעין ניכר הי' טצר השי(ות שבו באבר ונהרמא הבייא ל"ח שלכך דרשב"א סב"פ --
 והוםרא טסן"ם. ריעותא טתוי.דן אין כי התידון בעוך י,;יה הומרא שקיא בה.'ל ו:"שצלקח.
 פי ע'י נקףטה שהנרב ירוע אם אף וש לה': אין ש(ם עיר ש 1:ל מכין ע"י בניקוב היהייויתרה
 נוצהויצא ססייפת ק*ל לא ב-נ-ב אודם יש אם אך הכמ"ג. ל(ס"ש מכין ע"י כטו שהואעו[ות

 : כ,יל '.. רו ע"י שכ"ה ל י אי אךטשה

 רש*8?:. שכ' כקרע שאינו י"ל נובוז. ;"י ב.ד כשתפמו רו.2ם. ננד בעוף היבון בעוי קרענג(
 נעשה הנ"ל הקיע ו"ם : ה.טב וקיל לוכט. הנוצות קירב לא אם נוצות. טטירופוקיל

 להק4. ה[ם'נ גם .ורה פילוש ובלי הדור. שו[ ולא ו צ:ו ש: הנ,ע שלא ויורע אצבעובבשר
 טשפע רכ. בטפה נש להקל מקי2 -ש שבהשס"ם שכיון י". :וצה. מ-יטת ע"י הקרע ה.ה אם1:ן

 ק.לנסניצאטשת אולי  יי*ו 2""ן. בצפו-ן דהיינו לדהסיר הממ'נ שכ' אדם או מ:.ן בהדודנאעה
 ודש*ט*נ ג להגל א'* היצון עור -וש בסי אך חיבון. בעור פילוש כשא.ן מצוה ומעודת בה"סד[

 8שיסא הושם וכששחט : בושפ ולבדוק לנד קנה שחישת ע"י להקל אם רצ'ע כתב ו' אותבש'ב
 כשלא להכירק צ-רר לא וקפם'נ ופש:ם. נמר ס'ם כי סופלנ. בייהיק ששהם אף יהק4 ר עדא'א
 ן בסקים,טש משהו בבדיקה בקיאין אנו שא.ן סצר לההגיר החשש רק 1. כו בפנים ובידקשהפ
 ש8** שהחשו8 הישט. כששתפ משא"כ :"ב. ופשט נסי לא שכ'ם סנך ים אס צירר 8ך לגב. עיר

 מפוורש וקרע בש'ם. ו-ש מ. ג'כ ופשט נכד מצר גהימרא וכן בש'ס מפורש שהט וקבבמקים
 ל להצ בכך הקילו לנדו הקנה ולשהוט : נכך לה;ל א"א רהחטיי נ י במי' נם מ~ורש תיצוןבעיי

 ונד-בנשיש תכ'ש ש  ו:ם  בעוף  א' מרוב יזתר לשח.ט סדאוריי' טציה שא.ן רקי"ל מצדכהשסר.
 רקלגגי א וה עיקרי בתיא ישנא די כ' י"ף וה פלינ.. שבש": רשינזת שהנ' המיברים עימם.:ה

 -ל:תהיה

 סהעט 3בר ס%ד%ן כפור סכפכס קרעננ(
 855 נ85פ 8תפסו ע"י3פיף

 ששה8 נמ8שי ל סספפ'נ 6ף סנ15"ר1ננונימ
 ק דכ-%% ח3 סי3וס נל6 6ף 6לססע'י
 שיס 3ד3ר 16 נסכק 6דס סע'י סכפססנ-רפ
 שם 58קש3 וכ~י ננפורן כ3ון חידודכו

 ב8%8 ב3טר כנן מ.דור ע" סי6סכעסס
 838סש סכ*3 גכדק ו3כן לסקל סספ'נפורס

כקרפ



 קררשיםרעןע טג סימן שהיטה ה' אמרהם41בנרי
 ססוסק*ס סכ, כען כ5ס מר1טת ע**קךט

 רס סי65 6ף כי5ית כפרט י"נ*ששט,פ,וטפ.ף
 נפו 6יט כעס ספוועת סרי גסס"נג 5ט8,4
 3קיע 5טק) יס ומס"ע יו*ו מעיף ססמ"סי8'8 3טוף מפיי 5כימ סכץ 8** וס יני5,עארן
 דס טפם 651 06 ו6ף כו5ס פחסם 8**סכששפ

 : 3ספ"פ )כק)הפ
 סו6 סנ' ופטכר פי5ס נ)6 סק4ט 06 כ'ואך

 6"6 חי5ין סעור 3סי5ס 35) לנמריס)ם
 )סקן 06 ו' 6וס נס'ך ספ'נ הל כ555סק5
 נס6ר וסווסט סקכס וק 6ס*כ נסוחםיווק6 וס*ינו סחסט יניוק )נרו סקגס 6ח*ס5כט.ס
 ורק )נמרי כפנים טוסט 6סשכ וכידק)נטר*
 סוובט ננריקת נקי6'ן ס6'6 פ5ר סמספער
 6כ) ידופ מקוס וקר6 6ס סספ*נ מ5דךפ(ס

 נפק"6 יפי' סווכט 6ס'כ ססט 06ססיט6
 נ:ו.ד כווסט כי )סק) עור ר5"6 מופ)ננריטק
 סמ6 וסחכם ססיט ק6 כקכ כמק.ס נם68וססע
 וססיט נפהר וין כם'ס, מסהרס פמט כקננמעףס
 3סניס מ"ס )'נ וכס4 נס'ס, מפרם3ווטט
 ):מפיר ספפו)ס סח5ין במור נקרםמסחרס

 : )סק) 686)ק
וכר6ס

 הק3ה רק לשהוט נהפסד הקילו עי"ולכתהלה.
 לכחן נכ.ן אין מהזמד הצלה בכך שאץובסקום
 לוטר ל8ש ע*ץ בעוף. סי' ס"ב' פרותלש-ום
 מה-למלבר ליזהי להיסיף שבהיאוי כנ'ל. חוד עשישל8 בקאע אי ופ"ד בנוצה בהפס'ם 'ו שהקיב-ה

 נ'כ לבדוק פ*ל.ש( שאין שרואע
 כיין כי הקנה. רק ש"טחוט ס'י בשניםבושט
 ר*ש ' סדחם'יכי ב?ך אין כן, בלא הואדהךו(א
 מטתסא ה*א שבה'ט חהקולא עי8ז. נרעון צדנ"כ
 מהני ורוב בכך. פיפות שאין הוא שהרובמצד
 ב?רל לברר כשאפשר אלא אימור. חזקתננד
 נ'כ יש "ל שךה סצד אבל רוב. על לסמיךאק
 ויבדוק לה-מי- סביא ע.ד אין נריעועאצד

 וכין בהם'מ. רק להקל סשופ שא*ן ומ"םכנ'ל.
 דאפשר סה כי  אח'ש בפנים בושפלברוק
 דאס קצח. מם": רשייך ובפרט מב-רי'.לב-ורי

 כדצדד ידוץ טקום וה'ל כ'כ ופשט נסידאין
 טכום שכננר מק- כל שבווק רואה הריהפמ"נ.
 כפי טופלנ ברח.ק היתהי והשחיטהדחשש,
 אין ה-י המקום. יריע כאינו ה"ל ואסהאפשר.
 כי'ן הרוב ימקני בכך. הע.למ בכי עתהבק*אין

 בפמם ח*יון כשעיר יבש בניר הפ"ז ומ"שנד( י לברורידא"א
 ניכר. יהיה שלא הישט לפני:ית שי:קוב דק חור ע,י שלא ך. חכ רוב שייך נ'כ ואולי פילוש.בלא קיל חיד מ' עי'ז רי סעוהו פילוש שאין ידאי כשמבחין הה"כה וכנוף .תרה חוסרא הואדוצון פילהט בלי ר;וי ררחומ-א דכייז וצ'ל סועיל. אי:ו ספקות נ' נם להט'ז ום'ם טוב. ס"ם שהואל כס' וה'ל לושט. הרע לא שמ"מ וס' החיצון. פילש לא שם"מ ום' הור. ע"י ס' לקולא. מפ;התכנ' רהיל ל.םר שמקום אף להחמיר. מקום הי' הוד בסמק בח:יך נם שלמ, בפנים חיצק שעורטה ל'מ שבחור שכיון לומר כקום היה כ,ן. וכבפם'נ חזקה יש ובסי' איסוי. באתחזק 4מטפקות שהרבה הט"ז ולסברת קיל. ועי"ז הוד. בסקום שלא בעץ חכוך רק חוד. ע'י ש,ינו י'ל'0הם בחיץ. סעור קצת שנרר אף כשר.שלםו(

 לה"סיר סתם כ' ל'נ בס.' כי להקן. א*ן החיצון עור עם-ווש כל חור ע". שלא בקיע נםום4מ
 צריכין ולהלכה וצפזרן. בהור שלא ב*רו בקרע 4ף הפם'נ כוונת ואולי בירו, בקיע להקלצע'ע ע"ז להקרע ניטה בו שתופם וע"י כשקרע. בירו הושפ נם שהיה שכנימה וק.רע הסי'כשהו(ס ובפרט ני:ר. אק הקרע ולרקות נת:לש אולי או נתפלש. לא היצון ;ור רק כושט. סשהו נקרעכן הקרע סשך ע"י בהוץ ושנקרע שכמו ביותר החשש קרע דרך ואולי : להקל יש אילי חוד ע'יוטלא ובוראי לתקל. אין נ'כ קצת ונרפאי השהו ואם ה:כה-ס"ז. בתשו' וע' בפילוש כהקל א"8היר ע'י שוא וראי אם נם ועי'ז וכנ"ן. להקל נוטה בח'ר אם שהסשק אף שהניע. וניפה לוו2ט.הגיע שלא לומר שקול מ' עיד אין שספ*לש שבל יעכצ"ל כנ"ל. ספקית נ' בזה והרי אי:ו-. בחזקתאף ספקית נ' כה.י שלהש'כ %ף חמהי. חור ע"י אס בס' שנם וסשטע הושט. עד חיצון בעהיבקיע

בכך



 גא אברהם דבף ינ *ק שיש" י קהושיםרעת
 1בש בב-ר המוי ב?וינת כ' מהרמקובשו*ת י הקרע אינות לםי נ"כ חיסרנאבכך

 מה סיעיל ום*מ קיץ. ע*י דהיינוהג'ל
 קועי' שטסםס סצד חיצ.ן ש;ור פםולששאינו
 קיל דם נלא וג-ר דם. עס דוקא היינויסא

 שיק האחרונים ש:תבו ויף ספולש.בשאיגו
 חודם. בסשדו ולא בנוצה. חשש יש דםבפפה
 ע'י וביר כ'ד באודם רהקל טסברא רחוקבהנ"ל
 בע.ף )ובפיט משולש א.נו אם אף נע.ף.קוץ.
 קצת להקל מצדד הי' ז"ל שדנאמו'ח שסעתידק

 הקיצון תחת דק ו;ו- עב שעורובאינד-ק
 עד פילוש אין אם להבתי! יותר ונלטדודק.
 להקר( כסניף רק עי.ז סצויף הי' ואוליהס"
 בעוף היצין עו- ששצת בסהרי'ק שפשורשכיין
 מפורש הוא ' ןוע וטסמס כזלי. כם(ילשהוא
 פפה שיעור בקדטונים נתפרש ולא להזכירבש'ס
 בי'תי. החשש בו שיש ש:רפא בנרר וכ'שדם.

 ש:"ת הביא בטק'א והפמ*נ מ:ויזם.שקוא
 אורות נ'ש ראה וססתם' אהרת. בקלכהבהימ"ז
 הט'ז ונת דכ שס'ל משמ; ום"ם נ"ב.הנ'ל

 ; וצל'ע חוד או קוץ ע*י זפאינובנרר

 קיע כ;י! בה שהיה באוו" היום הכזםררמנה(
 בחתוך נם כשר :בה2"ם ניוןקצת

כם"ש

 דנסשח*מ דס וע6 ט5ות רנמיטונראה
 חור ע"י סל6 3קיט וקמג-רען

 מקידיח מרת כוס 6ין פי)ום בל6 רכ0רס:')
 כפלט מווסס ו)ברוק לכדו סק:ס 6ח'כלסהיע
 נר נ*פ נוס יס כ)"! כסר דמדינ" כיין6מ'כ
 לכממילס ס0ימניס כ' כ) )סחיט סמ5ומניעין
 ס'ינו )כדו סקנס 3-מוט ססמירו ומס 3פוףנס

 סקנט רק לסמוט רו סח ע*כ ט-יפם ס"רכל'ו
 רייחק מד6 כי יסי6) פעון מספסד )ה5.)כרי
 עמ*ס כעיף 6' כ פר יוחר ):מוט פ5ומ6'ן

 כסונריפ ע) ך לסמ ים וכררכנן כ"6 סי'ח3*ס
 ר)יככ6 כמכ וסרי"ף כ)'ני כו' ר*פכרךכשמט פםל" ע) ססומט פ' סנ0"ס )נוניח0ככ'
 0נ רוני ננ0וס עכר ד נקט רמסיס פיקרכתר6
 6ף כעוף 6' כס.' רי ליככ6 ולס*י כננוסו6'

 יק )סח-ט יפסר בפקיס ססילו ע"כלכמחי)ס
 6.ן מסססר כ5)ס כוס ן 60 כמקוס 6נלכקנס
 ' ס,מג מנ' פסומ ככוט )כמוילס )0רוטוכון
 כיימוק 3כטוט לכוון דנ:ון כי6ס ומ"ינעיף
 ססימ:י', כני מ?") כר'כוח6 ממקיסמיסלנ
 כריעות' מקיס ננר יכרוק סויסט לססיךו6ח"כ
 כספם'פ רק 5.ת כ בנניט מקילין ן 50כי~ן

 סיין סו6 ססרוכ מ5ר סי6 הקול6ומסקמ6
 וכם6פסר ס!ק"6, ננר מסכי ורוב ככךטריפומ
 ד6פ0ר ימז רוכ על לסמוך 6ין קל נלכרר
 )כדו כק:ס )םחיט 6ב5 מנרריכן כקללנרורי

 ט ופס נ:זיר 6ק ר6ס ק5מ פמ'נ ר0ייך וכסרט סרונ על )סנניך יס ע'! )כתח')ס טמ5וסננר
 מופונ נריחוק ס0והט כיון 6"כ כדיקס י,ע.) יטס'ס ספ-מ"נ ב5דר כמו ירוע מקוס וכו")כ*כ

 סריי לנדו סקגס סיסת.ט 8ף סמקיס ירוע כ6.ן סים 6עס."כ ו,ס סמס0 מ7וס כל ננר דק בכוי
 : )כיווי רח"ה כיון כרוכ ומכני נכריהס כק'6ין 6"6 ירוע מקוסכ6י!

 ע* כניר כע0ס )6 06 ר:ו6 וור6י סלס ס 3פג ר כ0כע יכס כנרר כט'ו סננ.קל מהנד(

 ספ.קומ סרכם ט:0 ק"י כסי' כט"ז ו)יעת חור, כמקוס סל6 בפן פכוך ע"י רקחור
 סי0 6ף לסתמיר מקוס סי' כ6ן כסננ"נ כמכו6- מוקס נמק.ס סוס וס ונידון 6ישר ב6יהמ;ק)"מ
 ל6 0מ'ננ זס' 5ש נמס סמי5.ן סע.ר קכ כ )י סננ"מ ים' חור, י ע סל6 ס' )קי)6, םמקותמ

 סינ, ס"ם סקו4 ע) כם' כוס נ6ן מ"ננ ס"ם 3"ס כהס"סכווכט נחחיל ר6ס 3נס )וי:טסניע
 נס רמת'ר גרתס ניר כסתס ק) 0מ סט'ו ומסחיננת מיעי), 6ינו קפיקומ נ' בס לסט"זפ'מ
 כספק עי"ו נ0ר נסי)וס כיקנ פ)6 סיטיכ כם:יכר סס)נס ומנוף כמ'ס וכמס') ימירס,חופר6 סו" כ:ולו פור פק5ת נעוף יומ- המ.5ו! ע,ר פילי0 כ;י כעוף רסמומר6 דכיון 51") מור,נ0פק
 0ינקיכ רק חור עיי 0)6 0מיכ,ך טיונ כזס )וננר ס.יך ו6י)י )עיכנו, פי)וס כל6 לסק3 יס.מור
 6ין סמי5ין סור 0מפו)0 כ) חוו ע"י פל6 כקיע נם ומ*ננ לעינגו כ)) גיפר יסי' 1)6 נוו0ט)סניס

)סק3



 קררקטיםוששחנ בנ מיטן שהשהה אב-הםרב-י
 נעור נקרע 3סתנניל נסתס כ' ל"נ נם4 כילסקל
 נעסס 6ס כספק סנס ופסמע ננפילם 06מי5ין
 ע"י ס:6 יוחי סג'ט? 4ף )סתכרר יס ח:רפ'י
 מיר פ"י סל6 ר6' 1 06 נס וע*'( כמסיל,מיד
 כ"סונח וע' כ2ילים סטור ליקכ 06 להקל6'6
 נעור נפי.ום מנס (!") הרנ סכ' ]טס פ:רפ"(הנ'
 רק ד;יכ6 סמגיס סך3 ט"( טמר כנר ספי,וס נ'י0
 נפי!וס סעור :י.;3 ל6 סע6 סי6 6' רם' ספי:,ות3'

 סכהמ-ך סרו4ין רק ל0 23פ סל6 וכקרעוכי)[
 06 יס5ה %ף לססמר יט ק5ח גרפ,כ(תן
 יס 4ומ סוד ,צ"י כ)4 ~ר6י וכ תור ע"גגה2ט

 :לסק3
 כירי ס:טם: כקרע ספמ"נ ססממיר מסאולי

 '6 ם יף תי כוו 6ולי נסי~ום ס)6 4ף6יס
 קרע ןרך 6ו)י כי ננ-ם"ל סיפיך י5פורן3חור
 מבך ע" כמון ככקרע ס-מי כיתרסתמס

 טשה שפ שהיה חולי. ע"י מ' נ"כ והיהכם'ש
 קרע. כעיו נראה ועי"ז סשם. ונשל מכהשזל
 טה,ה שניר שבש'.. יבש נ-ד כע'ן ממשוהי..ו
 רחולי. טכה שעל לת'ובש ונידוהושנקלף

 בזוף יולי ככילו העור פקזת ף שבעוההומרא
 השש שאין להד'א ריאין .א.ו כן ש להנם

 ו באווזא שלם הב'כש:עבר

 שהיניש ואטר שחיטה בשעת הסי' תסם א'נו(
 ום' אצבעו החת החיצון עיר קרעש

 מ"ם בשתיט'. כוע'ל א*ן שנ"[ ף ! ט. אח"אול'
 מושך אי.ו ההילון שעור ו,:יו ששיכ:.כ-ון
 ע*'ז שם בי.י.;ם היבו. א'ן כהו'2טאל.ו

 .,רי4
קרע

 6יגו סקרע ולרקות לקסלם ו6ולי נתסלם ל6 כח.5ון סעיר 6ף כוו:ט מנסי ח( נורע קכקרע
 ע"כ עי'ז לסררע ניטס כ:ווםט כתיסס וע"י הס'מכיס 5חסם נעח כקיע 6ס וכס-טניכר
 ת 6יכ )פי 6וננר:6 כזפ ר5ריך נר6ס .):):ת פי)וס כ)6 יף כ'דו כקרע לסק) עיון לי5ייך
 כססעור סנניק3 יפה קון ע" כלעסס נס יכס נניר סט"ז ס:וו:ת :תכ מסימ"( ונסרסכקיע.
 כטפ רס"3 טוף עיי פק5ת כמהך כמו רמ, קועיס נגסמס לט כ(: נ(-'כן ונ6 סלסכפנ.ס
 06 מכסיר לכן יס כל6 ננרר גני'רי והט"ז דס עס רווק6 סו, רמ, קיצי' כמסמם ננסיסס.6
 נ(ירס נ"כ סו6 ט5ז כעריטח סחסס כי כסר כנרר 6ורס כמ:סו נס רכי'ו ולפי לס כס..6ינו
 6ו-ס כפכסו ול, )סקמיך יס רס סם כט סרק כ:ו5ס כתכו וסמה-ו:יס רם קועי' מסעם6סו
 3ע'ף ונפרט מפו)ם 4יכי 06 6ף כע-ף ן ק ט"י וגרר כ"ר נ6;7ם 3:קל מס:ר4 ר..וק (ז6נ)
 מ9יס קיעי' ופסמס כילי )ם כננע כו6 כעיף ח'5ון ע.ר ס;5ח נמ:ר."ק 5מפויס כי.ןדק

 כיוהר מסם ס'ס סניפ6 כנרר יכ-ס רס נס? ס'2וי כקדכנו:'ס גתס-ס ו;6 נהמ:ךרכסיס
 חסונס נ*כ ר6ס ומסח62 6מרת כהל:ס מהרמ"ז "ת ס 6 הכ כ2:י"6 וכמ.;"נ ל2 ננם כן'6ילי
 ססנ"ון וסמעתי ו5י*ע 7 ק 6ו מ'ך ע"י ס"'ני נניר סט"ו כ:'ו:ת סם") מר:ריו מםננ2 וננ"פ(ו

 וגקל כמינון עור המז ננהורק רק ועור עכ רו סע כ6.:ריק ק5ז ):ק) מ5דד ס.' ;"גמ;'ת
 סקימניס עס הזיר כל :-פלס 6ס ןלככה

 ות.י
 : לסק3 לם:.ף זס מ5.ף רק סי'

 כיוס הבשרהינה(
 נ"יו("

 מכסיר 4 ף סע הס;"ן כי הסימכיס כנר ק5ת קיע כעין 3: ססי'
 כעיר מקנ2 לומר כטוף בננמ2יר יננה ן :ככ כעור 5ת מנ ך כת נס ננכהפ

 %61 ז'ל רנ6פו"מ כסס סקרוס כ6ית ססכ4תי מס וכעין כן ננר 3 )"ס :נם ף נע 6וניכט6

 ןרו"
 מר: 6.זה עשי מולי ס' נ*כ ' סה ופפיט ד): הכ. ::מטנר חסס כוס סחין (, כתי לסרי,

 ססססי'
 וכפ_

 סיו3ס ככקלף מורה :ניר סכט"ז יכס נרך כעי; מכנ( וסייט קרע כע.ן ה נ- ע'-(
 עור מק5ן ף סכפ מקי"ס ס:נ"מיי רמס ניכ וי"ל מכהסטל

 ככו~
 חכ3 נם:ין ריי6 גו סי

 11ר"י נקרע לסיל 6ין 6ופ כקיע הסמ'ג כסתמ'ר רן כ הך ל"ק) מפוס יס ך נהס כו פ6כקרץ
 06 ינס כלל מרס ריסס ח"ין כקן לכקל 'ס נם סוף כתוו~ן ונס קרע :ספק רסו6 כיון ןס4ך



 נב אברהם ד4בברי בג סימן שהיטהה' קרישיםרערנ
 ;"י נעשה אם ים' ע.ף. צוא- נעו* שי;נו(

 ע"י אי או בצ?ורן ששא גדם ידת2.נת
 : ק.. מבו[ש העור ן ואטבין.

 אם ום' נרב. בו ראו המי' ננד חיצ'ן עורנה(
 בעור פילוש אם ום' יכע-ה. או מכוון-
 2. ע"י שווא אף נוצזת. ניתיק ע'י ואוליהיצין.

 הרנה וממקז' ע(. כב' דהוי דקיל. י*לוגופות
 רי;.הא שום ה-חל כלא דהו. ל י נוצותע"י

 : של: בה~קתוהע.ר

 כעין הוי עו2ות פה שני;-ד ה2:"נ שכ' אףנפ(
 הח-צק עיר 2ילוש בגא בם וחפירסכ.ן

 רק ל2ניגך מסש נקב עשה לא הניקור "םס'מ
 נקב צלקת הוא אם בה להבח.ן ש""אסכה

 ;יי להפך כלל לבדוק א'צ ואול. קיל.שנרפא.
 'הני2'ח. ל2י הכל ומ*ם מבפנים. לראותהחיצון
 יש אם ונם לב";. להקל יש מבפנים כשבדקאך
 כל בהצוא- ניקי ש;וף וראו פילוש בלינקב
 ;"- ק: וה ניקב. לא עוף של שניקורש"ל
 גזי אם יכן היכב. בדיקה אה- קיל בעץ.ח2יף
 כשבפנ-ם ע-"1 השש אין אולי ני;בי. שהעוףאטר

 .שלם

 הקרע אם פ"ם כנ"[. הפם'נ שפחמיר פהס(
 מננד למע(ה היה בפה ניקור ונוףארוך

 : פילוש באין כשרהס-'.

הום

 ככנר מנוון 6ס ומן סמי5,ן נעור נרכ ה"נח(

 י65 ל6 סוור6. כל ך למת כהמי5 06 סמקיס
 ק * ספס כ'ון רק כטוף נס 5הק5 נרהסרס
 ד)6 וגסי כעור כ5 כמרך נ? דס ע6 נל,כיק)
 3 ההח 06 כפ' 6כל נתר6* ה"נו סוחי:קת"ג

 : מסס 6ץ)-תזך

 ס,'טס 3סעת הם,פדס הסס ג' .2רובמ(
 עיר סגק-ע בס-יס 6ס*סו6מר

 סם"ס 6ף "מ"ס 6וי 6ס ום' הגכעו מסחסחלון
 פי2ל 6-ט וכם נ ננע )" תו 6ס"ם קסקכנ,ס

 כק*ס ףסלת)'ת כרכוס ס:" כען מ"פנסחיט:
 פוכך 6יט סיי5.ן סעור ו6ו2ריס ס:ככ-סע'י
 : )סקל יס "1 ע כ.רהס חכור ו6ין הוסט6ליו

 סכ' )סיטזי 161ל ,וכו6רין 51') סרכ ו./נז(
 בע'י כךרע ספגנ"נ כגנמ2יר דמסלעי5

 6ו ,מכץ ק2*י כקר1צ היהן כפיל.ס סל6 6ף6רס
 מכס יס מ'דור כו ניס כרנר 5, וכי רןכ5פ
 כ65 6*כ ע*' ססה ס כס נגס,'כ ה.ופיי הייח

 סנס כיין נכך ספק 04 ו)וס מסס 6יןנ5סוין
 הו, סגין נע"יכקיע

 מומר"
 למוס ינדרס

 נק*ע 63 סמ'5ון ע'ר כנס כיון כט כו)נק.נת
 )ומר ז. מיפר6 כמיר: 6 ס ו:כסי'"קכפי)יס
 )הממ-ר ווי 5מ-5חכ כו)ה כ.ן מי5יק ס"יןנעוף
 1:עי5 כספק 1)6 סכין פ"י נעסית הר6י06
 ספם*פ כפקיס ס:י, ע"י נ: 51") כרכסיקל
 כעור פ5וס סי' ס65 כרורס 6ומ*ג66ס

 : נו,כמ
 ק"ק03ק5 ס:"5 ס .פ-) הו6 6ס ו?פקכקי2גיס

 כ3) יססל כמקוס ס)י נס דקי5 רס .6565
 עופ-ח סי ע"י הו6 6ס ו"ף כסימניס כגנר ס65 סו6 וספמ נ:פ*פ סל6 חפיר רס כי65ררק
 כ6ס מתספה ס6.נו ו6ף כיו.ט ננע :6 1ספ6 ן סקי5 כעור נס ס*)ום 6ין סמ6 כקיפניסוננד

 6גו ס'"3 סכ) רקיי"5 וכפרט מחססך כ6"ל ע) כספק ס"ל ס'ם 6ן כסו'כט גנע נסססקחסמי)

 ס"ק מ") ס" ולכ'ם כ*ט ס" סת:"ס גכנ"ס מןק: כ5ר מ' כספק נס קי5 כ)5ריפית*
 דו: . . . 6וח )"1 נסי' ו)") סרנ ])פ:;"ם כ)כ נמז:ס ססיי 5.נ סס לע~ר מזקס יס 013 ונסע"1

 ו:ו6 נגן, ך חומר6 :..ו סו") ננדיקס 3.,י6ין ס6"6 מ5ו פסספמחעירין
 מ)ו."

 6ץ מס"ח דנווד"י דמסהני6
 וריעוס6 חסם 6ין ס)ס:יגו כ-ון 6"כ 3(: ט"ע מחמיריס 5גמגו רק ?):ו )דוווה כקודמיט 7ונוס גיןחי)וק
 ו6קר )3דו סקג: יסחוט סקגה ד"ין ננס?ס גס קי 5 ז5") סרג :ווגת ו"וגי 6' נספק נס )סק) די סי'נווסע

 : )נדו[ סקג: ):מוט ד""5 ג"מ 3:וף לף 6ו קסחיט גקנ נמקוס סייך כווסססקיטח

 ס6.ן 6ף עוסות פ* עיי טגס ס 5וו6ר ר כע גקנ רס:ניי ס(ף פג61רין 51'5 סרכ דלנפ(
פעו9



 מררשיםרעףן כנ סיפן שא*טה הי אברהםף5רי
 סילוק 6ין ף ן,פ פסרי'ק כפזס 3ס:ינוסי5וס
 קון כע'י סו"5 כפיליס וננקכ )מק5זו :ויונין

 טכ"1 )סספיר ככנס ס"ח 3'ג נ4' כס"עבמפו-ם
 כספיקו לסק5 יס ע:"פ כפ"פ כ:*) )פק5תוכי)ו כין ף נע 5מ5ק ס)6 ית.רס חופר6 רסו6כיון

 6ף 6ו )סניט גקכ ן 61 מ:ס רק יס 06וס'יכו
 פזף פי סם ס.יקג ר6ו ונס נ'כ כק: יס06
 ס- י ע 3, ו"6 פ'י נפסס ססנקכ י'3 06פ"פ
 5סק5 י: כן 6ופר 556ו ס-קמו ססנוי 16עוף
 !1"5 סינ ע"ם ]6ך כ)ס כפכיס כפוי : 6גכ"ז
 פ')ום 3!6 דח:י: עופוק פ: :י.,ור 6ווות כפדמ"גנם0

 : נפ-מ.ג[ ר65;'ו)6

 ן )ק ד)"ר י"5 קכס ע"י ננוו6י קרעכ!ב..
 5"נ !ן' יט.ז ונמ"ם לק,כס:דו

 ופעס כ5ח6ר ק*! כגפ65 )כן סלע:ס6וווח
 : כז: )סק) *ם 1נסכיוב קגס ע'יבגע:ס

 ד,ס ננונ6 עף כטו.ר קיע :עסס אםטד(
 לפל כפכי6ר כסר ס" 3-ס פכי6

 ק.דס פי)וס ס" 4 ס6 נו )סמ!יר י2קוסיד' סס'מג" 6) ספי5וס סומס ותו ס:מכו קרפחע5ש
 דסופן סתיפס דלנכי ו"ף סס:כלתסנפסס
 כפ"י נסומן יף מקיין יס תס6נויסנ6'

 ויס כ!ס ס"פ סספטכת, כגפס: קודסכקג: ס" ספ6 ן ווסם ן 61 עסק ככ6ר ר65פ.עוס
 ר6ף ):יפוך ,") ו6עי דמפיר, י") 6ימורח~קס

 גנע5'! דסוס !2סו: כ6ן עוריס ססממ21רין
 1)6 קרוכ מז:ן סון ססקר! 1:בנ:רו55"פ
 קיונ גןמז )חו[ ו6ת ):"ע להקן יס פץסוגיר

 : וס כפ. ס:" סכקכ ווסתס סומןסצו5ס

מ"ס.-

 והשוכן דעיר טתוך עצא קשי. ובו ח-ט היהסא(
 פילרט .היה ולא הסי/ וצכנגרבאחז

 תחוב החוט היה בחיץ רק הסי'. שלצדבהע:וטן
 כם'פ 2פם היה אם כ"כ ניכר ה'ה ולאב:וטק
 להקל א"א בעוטק הויב רק אם בהחוט.תפירה
 ררך שיצא להשוש מקום נ'כ כי רעני. "ףב:ך

 ד-ך ויצא בטחפ תהוב היה אולי אוה-שט.
 כיון זה חשש בלא ונם נפ". וחטחטה-שם
 פהט. בלא הח-ט לשם שנהחבי לימרש-הוק
 כשרואין שנם הסי'. ננד בסכין כחתיך ה-לומהט
 בהנ"ל וכ"ש מקמירין. פילוש שא-ןבני,-ור
 בד.קה לו אין *ושט שוסן ע"י סתוםשנעשה
 םו;יל אין ום'ם מדם. פי טצד ונ"שמבח:ץ.

 : ושםנבי
 ורק הסי' נני ח-צ.ן בעת- שנמצא .,מן קוץמב(

 ותחתיו שם. קיוע היה מו;עורקצת
 כ'רמכפיתולדתו, שינוי היה לא ו-פה שלםהיה
 כנכ'ה בו דל'ש בסכ.ן רק כי בכך. להטרקחא.!

 ניוב כולו כאלו ניקב דעוף עור בטקצתהוששין
 לחשוש שלא כנכ"ה שפיר ל סוע בנהנ'לכשא"כ
 לפניני. בי שהוא למקוס ץ ח נם הקוץשהי'
 עב הקוץ אם ום'ס בהושט. לבדוק צ ואוכש-.
 בפנים הושט מלבדוק למנוע ן אקצת

 ה.ו בפנים ושט מקצת בניקב גם והריבקלות. כשיכ~
 וטבפנים ל.נ, כבסי' בדיקה ע"י להכשירנוהנין
 - דותקים ודא-כלן לחיץ לצאת הרנילותלחוץ

 וכ"כ לילך. רנילות שא'ן לפנים מתוץמש*"כ
 "ילוש וצאין דרואין כיון ט ובפ- זה סם.'השמ"נ
 קצת בדצ;יך להחטיר ע1נוהנין וםה תיצון.בעיר
 שאין בסכין זהיינו בעלסא חומרא הוא בע.ףעור
 5נכאה. לוםר צד עליו ול.ש הניע ן הי עדידוע
 ביר. בק"ע שם הפם*נ ע'ד שהקכיר בכהונ"ה
 כנכ"ה ול"ש הקיע 6ניע הי_ן עד א"ישנ"כ

 לסה בחוץ רק לפנינו התמיב קוץמשא"ב
 1 להקל כנכ'ה שפי,- ושייךלאחוריו

 י(ל ע."; מכלוב קמם שע"י ובנומה הל;טה. אורות הם'ז וכם'ש רקיל י'ל קנה ע"י בציאר קרעסג(
 : היטבקילא

 שנעשה קודם פילוש ה.' שאו(י בו להחטיר מקום היה ה:י' הפילוש :ותם ששמנינוהו ועוףסי(
 חזקז טצד בזה דהמיר י"ל עיף בשוטן מקיל.ן יש דשוסן סתימה רלנבי ואףהשם:וני,;.

 וכש_יגר : ע וצל ססל"ם. ה'ל שסשם כיין נכ"תיטה. ן לה0חמיר אף בזה רקיל י"ל ואוליהאיסור.
 : לכזע קיל פיו* הוגיד ולא קיוב מוטן הואשהקרע



ננ אברהםיברי כנ מיק 9יש8י כרושיםרעת
 בסר*מת משכא"כ תשש יש ננוצות רקכה(

 : וקמנה נדקה נס פבהסהשערות

 י"ל הנוצות. ימרו' שלא ליזהר רם'א מ'שמו(
 )דלתשוש טהמסד להציל רקשהוא

 דלא י'ל בעלסא. תומרא שהיא בכהאשתלי
 סרי8ה. שעאי קלקול תשש שע'י וי"לשייך(י
 זה ססי' כבד'מ צעב"ח סצד מנ'עה ה-לעי"ז

 יצ"ו ב"א הרב בשם שראיתי קושיאומיושב
 : שבש"ע השעס שי*ויעל

 אדם לצידך צב"ת אודות בסק"" כתבתיסז(

 שפשט נוצות שבטריפת פשוםנרא"
 דררא בזה ל-ש שהיפה הכשר בשביללהיתר
 גאסר לא סה"ת כי כלל* דאוויי' לס'דנניעה

 ולא הבע"ת: לצער כדי רק כש:וו:תורק
 תורה סמרה ובפי' זה, בשביל שלאכשכוונתו
 הוא אדם של ורצון צרכיכם לכ? ל:םהבע'ח
 רצון חי לכל סשניע כדכתיב צ-כיו. כלמקיר
 פסיק גדר אינו נוצות מרימת אולי בלא"הגם

 אדמ בשע*ות וכ:ו צער בו אין ואולי.רישא.
 כפו לבשד בו דביק העוי שא'ן ממקוםהניתקות
 בקב'ץ שלא שעי במרימת צער איןבראש.
 הם מזקן שעיות ונ'תוק ופתאום. בב"אהרבה
 נופה עב שעירה ע"י דבהמה ושעיות צער.בלי
 רחוק טציגות _שיש וכל צעי. במי-ומסשאין
 ספק נ"כ כשיש .ו:-ש מותר פס"ר נררואי:ו
 ס'מ וה"ל בכש שהימה הכשר צורךשאולי
 לצורך פלא אינו שסא ום' פס"ר אינושםא
 בני צויך דה"ל י"ל ומכוכה סכ' הצלה נםאדם

 :אדם

 ע"י צוארו שנתאדם עוף לב"ב הכשרתיסה(
 לתלותית ויצא עבה נוצהסריפת

 כיוז האצבע. להמפית מופח שהיה עדדם
 בכה"ג הרבה דם מפות ביצאו נס כשרשבהפ.מ

 קצרוע פ65 3קסר 3סנסס רע"מ מ"שמו(
 מנוון פספסיר )?3.5 כדי סו6סגו5ות

 6יססני ננחספ נכטכחו )ומר הין כי'סר56
 מוער6 מו6 ,ס דין פעיקר כיון ס6יסורוי6כ5

 סע'ש וכפ"ס ב;ס )מסוס פי'ך ר)6 י')כע3פ6,
 כטן י6פר 16 ונכ"ד סק64 5"6 קי' סכ'יכסס

 עפום סומ )נע"ט 5ער סיס )נוריטדכסיתר
 וכיון 5עכ"מ מפוס כו 6ין סמ.עסדמורך
 מפי)6 ק)קו) יסי' פריטס עוי דס י65ד6ס
 סר6יפי סקופי6 פ*וסנ ונוס 5ענ"ס, נופוס6קור
 סכס'ע סעעס סיגוי ע5 י5ו נ', כרכנסס

 ססס פשס סעעס פסעע דכס"ענננר"נו
 נ"ס 5ער פסוס 6"1 נסס סונ6 ובר'פעריפות

 : נימ6ו)פפ"ס

 ססוסל 5ענאט 6ויית נננק"6 כתבתימז(
 פכעריטת פסוע וגר6ס 6דס)טרך

 סמיסס סכסר כפכי) ססיתר ספסט 5וחכ
 )סמנו,ר פקוס ' טס 6ף ו"ד סי' ע'ו:דוננט
 נוסוס נ;ס 6ין עךיעס נ)6 5סחיע סיכו)כיון
 נססק נס וחזיר ן6וריימ6 51ענ"מ 6דס5ירך
 ת6 ד6ורי לס' דנגיעס דררמ נ;ס ד3"ס י")פ"פ
 06 רק 5ענ'ח נ)) כ"סי 63 פס"ם כיכ%

 כווגמו 06 ו)מ סנע"מ )5ער כרי רקכוונתו
 מסרס וגפ" 5ורך ),יזס רק ;ט כפכי5פ63
 6דס ס) ורנין 5רכיכס י!כ) )כס סכע"מתוכס
 0י )כ5 פפכיע כרכתינ 5רכיו כ) פקירס-6
 רסוק רק 6פי' פמ6ומ פיס כ) וכ5,ס"כר5ין
 פומר פס"ר נןר ו6יע 5עכ"ת כזספ6ין

 פסיק ניר מיכו 6ו3י 16)י נ"כ כי5וחופריעת
 6רס כפערומ וכפו 5ער כו 6ין פ6ו)יריס6

 פס דמק סעור ס6ין פננקוססניתקומ
 סמ( פער בפריעמ 5ער פ6'ן כר6פכנוו )נש-

נקכין

 יש להתמיר( לדקדק יש לשונו סוף שלפי 3אף כאן הם"1 לש,ן התהלת לפי לנמרי להכשירשיש
 היא שהקפידא ג"כ משמע בעור דם ש'ש מהש"ם ראיה ולפנ"ש הנ"ל הפט"ג ע'ד עכ"סלססוך
 ע'י רק דהייט י"ל עור, דם אם*ו שבש"ס שאף המ"ז ד' נכך בזה לייהב יש וכן הרבה. בדםרק

 כ'א אוסר הייתי לא ולאהרים בעור ליכא דזה לאיף. ממילא טפות נימפין שיהיו ולאמיצוי.
פדייך י- בה עיש סטפה בפחות להחטיר חסידות נרר שום ואין סצוי ביי להדיא לסמה עבה טפהבנוטף



 קררקטימרערע כנ מי' שהיטהה' אבנרהםל54נרי
 סעיוח וניחוק ופת6.ס 6חם ב3ת סרכס3קטן
 ע'" יככננס וסערוח 5עך 3)6 נ"כ סו6מ~קן
 וכ"ס 5עי נננירו:ס ס6'ן ווט: עכסעורס
 ס"ם ו:וה סי6 ססס'טס ככטר 5ילך ס6ו)ינוס
 )5ויך מו6 סמ6 וק' ננ"ל סס"ר 6ינוסמ6
 ומ:ס ממנוכס כזס סנלס פיס מס נס6רס

 : 6רס 3כי 5ויך סוס דזס י'לנססמיטס
 ע"י 5וו6רו ט:ת6רס עוף ל3"נ הכשרתיסח(

 לסיוחית 65,1 עכט נו5סננריטת
 רנכס"ננ כיון ס56כע לכטפיח טופח כס" מררס
 סכג"ר וגכס"נ סר3ס טזפית רס כי165 נסכסר
 הט"ן לסון סחח)ת לסי לנמרי 5סכסיריט

 כו' ר"ס טפו"ת 3'165 רק )סמנניר ר6*ןסכס3-
 ננ"מ ):חכניר )רקיק יס )סהו ף ס סלפי6ף
 ע"ך לסמיך יס סוכ ככר כספ"ננ סעכ"פכיון

 ספם"מ נח:כ מסקרן טחוח סכספסדכפרמ"נ
 סי' עכ"ס כ": כססד סי' סל6 6ףוכסנ")
 כט"1 רעת נזס )ייסכ ויס מכקרן כנעתכפמר
 ס מס העור כ) ח.ך ול6 רס כ'5, )מממירסכ'

 סיט ננס:"ם ר6י' סחג"ן גסכי6 רס 6יןרכעור
 דס 6מרו סכט'ם ס,ף י"ל 1)פמ"ס כמוררס
 נוטפין סיסי' ו), מער, ע"י רק יסיעו י"5עור
 עיי ט6ו)י סע.ר מז ל6רן ממע6 רסטטח
 נוטף 5ריך וכ6ן דס סמור ננן יממ5זרסקוס
 6וסר סייתי ל6 ול6חריס כנ"ל רויק6זס
 עכס *סס כניטף כ"6 נל) כססד נ665פ"
 נרר סוס 6ין ינס ננ5וי נלי )סד'6)מטס
 כדי בס סיט נוטזפס כפחוס )סחמירססידוח
 מקומית וכמס כ'סוי דגכי טסס כ)סוזלסט.ף
 לסקל יס וון6י עכ סעורו גרול נעוףונפרט
 ור6יתי גו5ות ס:ריטת כעכין כרקחי וסיוסבזס

 ע'"1 סעור נס נוח:קכ 6ין 6יפןסנסוס
 3ממתי' רס מעט סיסי' סדרך עכותונו5וח
 ססריוקיס ו6ף בזס חסס נדניד סיס ס6יןופסוט
 ס6'סור סכתכ סי"3 ססעימ נלס'ן נסמותריס
 'ט וכככ"ר יח6דס 3כי וססיחר דס טססני5*
 עכ"ז )סונור6 ומסיפ6 לקיל6 מריט,)רייק
 סכת )ככור 16 ק5מ כספסר עכ"פ )סק5ים

 יותרי יההי ור,ה המימיים רתמיהתי4י1גר

 וכסהסקוטות כ10י דגבי מפה כלשין להטיף.כדי
 וראיתי בדקתי והיום עב שעורו גד.ל עיףובפרפ
 ונוצזת עי"ז. הע,ד גם טתנקב אין אופןשבשים
 וששוט בתהתיה דם מעמ שיהיה הדרךעבית
 שרדיוקנים ואף בזה השש נדנוד שיםשא'ן

 יצא הגיסור שכ' התב"ש בלשין גםמותרים
 קיל דבהפ"ט כיון יתאדם בכי וההיתר רם.טפת
 קצת בהשמד ענ"ם בהנ"ל קיל עי"ז בטפה.בם
 ע"י רק הטפה יצאה כשלא אך שבת כב.ראו

 לחקל נראה הם". בהמ'מ' בצואי הירדוחק
 סשמוש י וע הם.' וגר נהאדם רק אם :לנטרי
 : ל:"ע קיל ס"מ גדויה. אף פ2ה יצאה.ד

 בעור מפילש מפק וה.' באיוז נקב הי'כט(
 נעין צ'ל ה'ה בריקה ובשעתהקיצו,.

 והפכתיו שהיפה במקים בפנים בושם דקחבו1ה
 ונקב הח'צון בעור שנרפא הצלקת ננרוהי'
 ושפ של פנימי בעור ;ה נגר פיליש. בס'נשאר
 בכך להכשיר א"א רם. פפה כערך אדכומיתהיה
 ריעתא ם"ם עזהארים בפניסי דק.'לבהמקיליןאף
 לו אין רושמ היצין ועור התב"ש כמ"שהוא

 והאדסימית מפולש. מ' ה" שבחזץ והנקבבדיקה.
 שהי' וע'י סה'ים. ריעותא ה"ל הושםשבמנימ.ת

 ובוד*י קוץ ע"י שהיה טוברע נקב הרפזאהאתר
 אף שמימירין העור מקצת כחתך ה"י קוץע'י

 שאולי והם' כנ"ל. הרפואה אתר וסכ"סהיכף.
 דק עיר על רק היה פילוש כלא קצתהיה

 בועות ב' נ"כ היה ובהנ"ל להכשיר וא"אביותר
 מפנים פילוש בהם להבחין אזא לבנותדקית
 בלא וב,דאי קיץ ע"י שלא בוראי ינםלהוץ
 להקל אין א'לי כנ,ל אידם בפנ.ם אםמילוש,
 : וצל"ע להקל אין מילוש ספק אםאך

 המי' ונאבדו המי' שע"נ ההיצין בעור סכהע(
 שע' קצת בנוטה אף בדיקחםקידם

הויי
 כניר עי"1 דס 3טפת נס כטי דנספ"מכיון
 סיר לוחק ע"י רק סטפס 651ם כטל,'6ך
 ,"1 זי.* ע 41 ג,ו ויו ננ,ן,ועג ע,ו,41 ;,ן% עגגג,י "'4ג,ג ,ו'( וי  *י  4.י444יג,4%%יו%י.עוז,ון רה כי6ס הי' ל6 מיר תמקימ הודת,מ

 : 5;'ע 5סק) יס נדו5ס טפס ססיס 6ף קסס י5* ננסעוס סק"י וק סקימכיס ער4ס6וט
סט(



 נף אכרהם יברי מג פמו ש"שה"' לרושםרעת
 מ"ט והט"ז קיץ. ע'י א,לי שם"מ כיוןחולי.
 בהם ששי.ך באביים אף קיץ ע". בס'החמיר
 '"ל אימור תזקת רהוי ובושמ הותרהנשחטה
 או כשהנקב ובפרט נגרו בניקוב טורורכ"ע
 ביניהפ שלם ע.ר מפסיק ואין הסי' עדהמכה
 חיצין ע'ר מבהוץ אם ואף ה'טב. להתטירדיש

 שהיה חשש יש שהיי קילא אין שלום.כברייתו
 בהפ"ט גם ע'"1 קיץ. ע". לחוץ טנפניםהנקב
 אם וס' היצון בעור נקב היה ואם להתטיר.יש
 ונאבר מהם. למעלה רק או הטי' כננרהיה
 כננר שלם שהיה הזקה בכך י"ל הבחנה.לפני
 כי השטח. על כשהסמק לענין ונם תח"ה.הם.'
 הסי' כ:גר נם נתפשט אם וס' למעלה היהעיקרו
 שי.ך פ.ליש בס' נם וא.לי לקויא, הזקהי"ל

 שטסתטא כנמיה בק-ץ מ כמ רק כנ"לחזקה
 י"ל בס' ונ: כן ."ל בחויי רק נשילוש. גםהיה

 והז?ה פ": וה"ל למעלה. שרק ס' עסשטצורף
 ואולי א.כו-. כנגר מהספיקות בכאו"אלקולא
 קוץ. ע"י כעין שהוא אף עופות פה ע"יבנ.קזב
 עזר לפל"ש ועכ"פ ב:ך לפיליש נמי' ן אמ"מ
 הול. ו;"י נט.' שאין י"ל נ"כ הושם ולפלשתיצון
 ניקב שלא תזקה ."ל ח.צון. עור בפילושנס

 בהוץ. בריקה וא.ן נקוכ היה אולי כיהושפ.
 והח,קה יש. ספק עכ"פ חזקה לירע גכךא"א
 היצון. נ.קכ שלא חזקה כננרה יש איסורשל

 וצל"ע היתר. חזקת ע.ר א"צ אול' הב'ובספק

 כדמימן

 נלע"ר בנופו. העוף נענע שהיטה בסוףא(
 ה" שלא שירוע אף בזה להקלשא"א

 הנ-ע ולא לנמ-י הצואר סן להלאה כ"אהנענוע
 אולי תשש יש מ'מ ביד. שתופם'ן למקיםכלל
 הנבהה שוס עי"ז ה.' העוף בנוף ה:ענועע"י
 ממוכה ה'ר שאין שכל הצואר. התופםביר

 לנע:וע כת יש רבר בשו: או גיפו בצרלהשען

 ממא נפי ~קפ וכפין פ:רח כקנ הי'מט(
 כי פפולפ ססק וסי' 6ווז6ס)

 ונרקמי )עיננו כיקנ נו כי6ס כ.' ס)6 דקטור נע~
 כפנש נווסט רקס כוטס כעין כ") וס"נווסט
 6רפופימ סוופע ט) סס:ימו כעור וסי'וסיכתיו
 סעום כספק פכס6ר סנקכ כנר רס טפסכערך
 נוס )סכסיי 6"6 )כן כנ") סמ'15ן נפייססי'
 פכפלפ בק"ד כמכקיר*ן )'נ כטי' סנ,יי')ו6ף
 מ'5ון ופ'י סס סחכ"ס כפ"ט סו6 ריעוח6ננ"נו
 ס' ס" ספסון וסנקכ כליקס )ו 6יןדווסט
 נקכ ססי' סמי6ס ס5)קח פ"י ונפיטדננחייס ייפוח* סוס כווסט סכפכיס וס,רמונניתפפו3ס
 סניקב מי5ון ועוי קוז ט'י ס:י' ננוכרעוגרפ*
 כמסך סרינו מכ61ר ככר ק,ן ע"ינווד6י
 פיכף כורק 6ס 6פי' סממפירין ספורמק5ת
 ססם ביס ומכ'ס נטוף נחסלס סל6ורומ:
 פי)יס כ63 נס6ר ססי' מס ו:ס ונהרם6סנר.6
 06 ונס )סכסיר 6"6 )כן ניוחר דק טורסי'

 קה ע"י, ססי5ון סכפיר סכקכ כעכס )6כוור6י
 6ס 5'ט ססי5ין כפור פ.)וט סי' ס)6ונווד6י
 6ך סוו:ט כפניס 16דס דנמ65 סיכי)?כס.ר
 פי)ופ מ' יס 06 6כ) נןס )כק3 גוטסריותר

 : ו5"ע )סקל6ין

 מס זו)ח )מטיין מכו6יין 51") סרכ דבריע(
 עור כפ.)וס נס מו)י וט"ססייס

 ע"ם 6י~ס ו'ס מוכן 6ינו כ1' מ~קן י")חי5ון
 : י"ר 16ת נ"ס ופ'וכטיון

 מדמימן

 ונחמי)מ מני6ר'ן 51") סרכ דנרי בלא(
 כספמ ספוף כנדנור )סממ'רמ5רר

סמ'עס,*

 ויש היר נענוע היה טסתמא החפזון מצר אדעתיה דלאי וכל היר. עמ. לנע;ע קטן רעוףנם
 ג::::ג~;.;ו:נגל:עע,:'ג:1"הנ 1:: ונג:ך"בה-י:מ%::ט-:ן גמורה ררמה חשש ויש כהרףעין נעשה זהנענוע שמ.רה בלי והבשה הח-לכה משקלה כפיעישה היא גה ששוחטין שיד גמויה. דרסה והיא אנזשי במשקל שלא הסי' עם ת.ר הנבהתחשש

המפרקת



 קרושים ו4שוצ טד טיק שהשה % . אטררגשרבנרי
 יחיו ככן 0נפ*ש 106 סטט"נ 65 06טועק
 5וף 5ע6ר 04 לסחיע פוסר כסדי ססנץענל סם" סגנסת ססי' פק 61ין פ"מייע6 יטעס פסיק דנליו ובסוף סחע וסו6 יריו5ב( סנע'ס 6טז סססו'כ 51'ל סלכ יוסנ ס"וכן ג*טט'ם 5פקוס סנדכוד סניע ט)6 ננירורוטרנ*ם

 .י ש5פע
 נמקרייק ]כראיתא רפרח מע'פא זו ראיה  עקפ הערה( איסור יש הס-' כריקת שגלי רק"ל)אף
 רכל ום.כח ב'ה. וכ'ה היא[ הלכה רפרח. בהרי ע.מו5 רעוהען 17 דעובדא מ.כת וא'נ ל'ת.שרש
 המכין אין נירא דגב. לחלק[ ]וא.ן דנירא. וכהעי טלל. דרסה תשש אין ההולו"ה נפסקשלח
 פשוטה ההץ סשיבת דה-י ארם. בירי כשהמבין משא': דיסח כעין כח תשש שיה.ה ארםביר

 שאין נ-יל ד:י-א כת ששם לדהות יש אך הככ'ן[. מוליך ארם כאלו ]יהיי כירוע בכתבשוה
 לא וא"כ בכח. ענ.ם דכרים דרך נם עובר חזץ עיהיי דיריה. הי"וך להפם.ק נרול בעוף נסכח

 השש א.ן נפסקת הולכה שעין שכל דרסה לה.ות וא'א א' רנע כררכו התץ של ך ההילנפסק
 רגע ה-ו[כה ומפק שמח טצד הוא הבל וברומה היד הכברת עעי הפומקים שחששו ומקדרסה.
 ס?יקות ;ל ססיכה ואין ו כנ'4 ב,ה השש שאין בתזץ משא'ב בשהיטה[ בנדור לתוש "צ]יכן

 הויכה כעין בשטקל הנד.וד ה.,ת שטא ה:יע ואם כלל. הסי' למקום הנ.ע לא שה:דנור ס'שבזה,
 בסשקל נ.נוד ה.ה ואמ ררסה. ש.ה.ה בוופן הסכיז של הולכה לסגנון ניג.ד בטשקל ולאד0כין

 בוטן רק האריכה לא או שתיטה התחלת קודם נפסקה ושסא בכח היתה לא שמאהתטעה.
 כל אה- או נתיא. ס'עוט א. בזה וכהמת.רין רקנה קמא מיעיט רק עכ'פ איו העורחית.ך

 נסיעיטקטא מ' ס":. נ"כ ש.ש לוטר מפגס פקסוק )יאין דרם ס' על ס' כעין הכ"ס וה.יהשתיטה.
 בגרר אינו לכ"ע ב,ה כי אוסריז[. ]יאם'ה בער ס' בתיא במיעיט ס' הפנם[ פנע ]לבררקנה
 שהיטח הכשר בסקום הפגם ה.ה גה.ל:ה ס' לא.סורא. ס'מ ג"כ .ש הילן"ה. ה.ה אפ אצ"לס"ס.
 ע'נה"כ השכין ב?ל להיליך שררך כיין א' משם ה[ המפקות כל לנד. בהולכה נס אך בהבאה.ס'
 בדאתחזק סה:י לא מפקות וב' שהיטה הכשר במקום ש-א הפגם ה.ה שכא רק ש אין א'[]ס.'

 איסורא יאתתזקת דבשחיטה קי"ל כי כפ'קות( מב' יותר דיש הנ"ל נדנוד נבי משיא"כא.מור.
 לנבי ה טבשהי מפי חטיר שבדרמה כ' בתב"ש דכלא"ח ראית. )ש.ב : רבות ספקית אף טועילאק

 הע'ף אח רפה השו'ב נם שאיחז כעת נה.ג ואני י'[(. סם"ק בד"ק ת"י ]"סי' רק:ה קמרמיעוט
 וביון כנ"ל. נר:יד חשש יהיה ש*א כדי ודג'ף ה-אש ידיו כב' אכילת.. לצורך שוחט שאנינעת
 וכשאמר ן. איסו,- בחזקת אף א' ער ן נאמנות ונבי בירו בוראיבגדר ה"ז נדנידו לעככ השו"כשכיד
 בזה אין כלל ביהש"ח במקים העוף נרנד שלא ומ-ג.ש השתיטה התחלת קידם הנד:זר שה.'השו"ב
 הסכין שבה בירי כ"ד הינש ש.ם העיף בר:ור ע9- הי' שלא הרגשתי א:י בפרפ להקמה-.מרתם"י
 בלי בה-כבה חתוך היה כמימר' רנע שאילי ]דע[סא[ הולו"ה בכל השש צד לומר שיבא סיוכטו

 הוי השו"ב ווהינשת ה-נש,י וע"ן ההו(ו"ה גפפק שלא ע:ה-נשת. כיון כזה. טמש וכ.ההולו'ה.
 מחוקה ויצא לפנינו שש-ום שכיק לערד יש הנ"ל ס'ט סנר נס א'ן בשי' ]הוע'עק כו' עדיםב'

 דלים דק"ל דמה ובנראה באריכית( נ' כלל בב(לים בזה ן:י בסשו*מ. וכם'ש קיל אוליקצת
 רק שכ"ו כניאה איכור חזקת נגד מ'עיל אק ספק.ת ג' שאף האהרונים שהסנימו ומהעדיף. רובא וה:קה רובא ל וקי כיונא. עכ"פ שס"ם שסימכם כיון סה"ת. אינ:ו איסור חוקת :נדס"ס

מררננן

 בשהיטה ס' כל כי ה:ענוע יאת"נהיההספוקת.
 נבדקו שלא ועור להקל. אין בם'ם וגםלהחמיר
 נשחטו שלא בחוקת הם שנשחטו לראותהטי'
 : זהטיפתי עימי. אימור ובחזקת כ'ה[]ב?יטן
 נירא דבדק סההיא כה"נ[ רל"ת ראיהמיבאן-ה
 ע"ב. ל' וף שנחולין דפרח בהדי ע.פאישחט

 ~הגבהתו[ העיף טיסת ע'י לדרסה היישנל"
 ב"ה בס.' ו(קמן הנירא. שהיא המכין הילוךוהד

 פר:ום. ע". הסי' לקרע ח רל להלכהנוקבע



 נה אטרהםושבנרי טר טיטן ש8יטה % קרולעיטרערצ
 בזה רדוקות לחששות לחוש אין וא'כטדרבזן
 תשש אין הה'לו"ה נפסק לא ההינש של2יוכ4

 העוף ש4 ה:ד:וד שע'י חשש כשישולפעמים
 ההולכה[ אז נפסק ]יאולי רנע בהרנש טעיתהיה
 בעת היה העיף נדניר ואם : חשש שישהוא
 אהר שקיה שא?שר עד לגמרי שהיטתנמי
 באיטד:א נודע וענ"פ מחע'ף הסכין ירסליק
 ולא מרורם שתיטין הסי' היה שכברברורה
 אה'כ[ ]ער הסכין שבה ליד רהיפה כחהרניש
 סמיכה הפי' כה שתפס היד כשהיהומכ"ש
 חשש אין גדזל, נדניר עלי' הל אין ועי"זלנ.ף
 ]אףן העץ"ב ב.ן דחיט דוית אמר וקשו'בעוד

 ידא'( ע:ה-י' לכש"ין שקיטק באמצעבנדנור
 ע"7 שאלה שמענו לא ו0עילם סציי דברויוא

 ולימ 6וננל'ס כט."כ ונס )מטט וסכיו)פע)ס
 סמיטס ב6"5ע  כנדנ'ך 6ף ס:ו*3 כיןומס
 'ס ומעו סננ15י רכי יסו6 כס'ף 6י 3ממי)מוכ"ס

 : מיס ס6ית ע"1 עוס-ס6י:ס

 כך)ייס דקנל קמ6 ט ננניע )סממעיריס נםנ(
 3ומר יס 6ו)י מ"מ נס:יט:ספיסייס

 ך מית נ)י )סחיטס סני ד)6 לף ססריכפ,פ6 ככסי כמתוך ס*ז כמפולם בקכס סכקכמכס6ין
 גידין 6ינו ווד6י טכ"1 סע)יין 5ין מסעיר

 סחיטט נריך 51:0 "ף לסיפניס קנז,כמיטיט
 מסיס כו6 ממנניריס ס";ו רקנס קפ6 ט,מע

ס!6

 ו:יאהז"( הויו"ה. בלא רק ר-סה סננון כי ד-מה. סה'טש ניויל.ן נפ:קק ההון:"ה שאיז לעילמ"ט
 הס:'ן על לכ;ל בדמ: צו"ר גבי ס בש כ:פורש חשש יש יריז ט:ביד אס כ"ם כי-. עי?אש"ט
 ירגיש ולא רג; ההו:ו"ה שהפסק אפשי ה?.בד שע"י החשש ששם י"ל ס"ם אך ו'[. סי'](עיל
 שיא להיות יכו( עע"ג א' וגם ככדוק. שיר'ו סשו2 בשכיות לשהוט שאסרי בסת הטעםוכן

 יטלא אף רר:ה הוי עצמז זה ה'ד כשככביר ניטא אי דבשלבא "ל זצ להרב דהוקשה ]2י'ייניש.
 פסק שלא וראה ג עע א' אם אף שנור נבי או למעלה בהסה בצוא- מ דל א"ש מ-.לו"ה.פסק

 דרמה יו,יה ואז ה!לו"ה יפסוק א' ברנע שמא טש'ם רק לכובד השש רוי! נימא אי אבלהול'"ה.
 וע"ו כן. אמר כשעע"ג ;כ'פ או רנע הולו"ה פ:ק ש(א ברי יאמר כ'טהש,"ב יו;ילמהכובד.
 לג ונותן כ.3ד[ ]כלי כדרכו .טיהט מתם משא"ב ה-גיש_ן לא אפש- א' רנע דעל זצ"ל הרבתירץ
 הה'ל."ה היה שנאמצע ביבו פקפיק יש אם אף ההולו"ה. יפמק ושלא יר.ז הכברת יהיהשלא
 ל,ויש[ ]אין ו;הלה שר,זלך מק מ:פי ייתר ד כ הכבהה א.:ה ה.ה אויי ש'גייז ב'וקי. כחבסננ.ן
 העע"נ אם )ונ"ש תהיה פתינות ככמה היי' הרמת בפלמ שקן ומי למלה"ש. הו-ה ניתנה לאכי
 נס ןזה-י[ דקיל.( רוב שחיטת אתר כן היה ברורה באיסדנא אם וג"ש באמצ; שינוי הרנ.שלא
 הכברה בי ואין דק"יל סצד סהם וקט, בתרנגולים לב"ע השש אין הנ;וץ הבכ'ן על לש';להבעוף
 שלא נ.ט: רלעיל הע'ף בנדנוד וגם בהנ"ל כ"ש לטטה. מלטעלה להד'א שה'א אף ררסה.רחשש
 חו"ל דחששו ו' דמי' קנה של ק-וט'ת נבי מיטמע וכן למ':לה רעוף דההיא ממשמעיתלהחניר.
 ההדור. כי';וט ע"י דרפה היה  ע:טא חששו ילא הסי'. וניקבו השחיטה. רוחק י ע קכמ-םשניתזו
 ואף בהנ"ל וג"ש קסמיב. כן ע"י ש'זתז עד דוהק קצת- שהיה אף שחיטה בכלל שהיא ודאיאלא

 בלי שא"א רעה רסכין גרר כצד כו!נתו אפי2ר ררסה. מצר חר שאינו מסכין ליזהר כ'שהתב"ש
 ן:דךעיל[ הדה א.נה ש בסכין שחששו דרסה טהשש בכתינות ש-הט אני : .דו על נמורהדרסה

 : ;צהיו"ט היא הרבה היד בקלות זבמהיר!ת חד מבין אך מ-חם'י. בדרךוהוא

 א[ סבין בדגיע א' שרנע כדי ודבאות הולכות צזל ישחו[ להצוא- המכין שמקיבין קידםב(

 מה-שט בב"ש התכה לצז,ר  ראשונה שהנעה ח'2ש יש ראל"כ ד,-ךהזלו'ה. יהיההצזאר
 : בהו"ו"השלא

 שר"ל נשהט. כלא ה"ז הטפהקת התיכת קרא סיעט שאיו סכךב הט"ז עכ"ש הפם"ג ס.שנ(



 קדדשימ דאערן מד סיטן שחיטה ה" אטרהמוש21רי
 ס6.כגו ממיך פס6"כ לרוב )6י5טרופידמזי
 ס))ו רונ סלגני סקכס יעור יעוכיכפפי3ס
 )מ))ו סניע )6 סעריין )56טיופי מ(י נז60יז
 565טרוסי מ~י סשי6 6ף עוכי רוכו)5כי
 עוכי נרוכ טר,סומ ס6,ן קי*"3כלי
 כן )יננר ר16י )"מ פלוגמ6 6פיסיופ5ר
 מוריס דק:ס ק62 נמ*עוט סננמפירקסנס

 : טסי חנניר ניוסט 6ך 5%'ע כמפו)סכס6ינו
 נסעמ סלסכ על 56נעו סכסמכימ אףה(

 נ:6ין מ"פ )6סיר נוסניןסמיטס
 56כעיתיו נסני רק ממס. ס)סכ ע"נ56נעו
 כננקיס יסמוט סל, כדי סלסנ נ2ק5מממןיק
 ררסס חסם כ~ס 6ין כי לסקל יסססו6
 כעי 6ף כז: 6ין ח)יס מססוגס

 כנמי), סיככ 5ררי כ/ 56נעומיו ננ'ס6'מז
 נ:"פ ס:ז6 כמקיס ירי נכף מכיס? :)ספנס
 6ין וח5דס כקק6 סי6 סס סננמן'ק ס סמקכיון
 ססננ*מ ככמכ ו6ף ס:חי2ס פקוס נני יקמסס
 כמקוס סלן )כחמי5מ )'ז:ד ן ס:כ י"גמעיף
 סיסהוט ס6סמר נמקיס רק סיינו ג"כסס'ט0
 פ5סמ'ט 6"6 סס כ"ומז סע'י נז: מס6"כבי

 ככו6 נפקיס מיס-וט סימנע חז 6 ונכיונ0ספס
 ול6 סקכין סנר6ס ספגס על כננס)יסס*נ

 ננטם נונע 56כטו 06 רק יגו נפריכוססחננירו
 נמגימ מס,"כ :ס סיטחוט ו6?סר ס)סנ נכע)
 ו6ינו ס0 כקח, ויסי/ פס יסחוט ס65ע"ננ
 ננו ע5 ו)6 סטכין ס5 מס5ר רק ס56נעמניח
 כעין 16 טיקן סס יסי' ס65 )יזסר 45יך4ך
 פ מועי) 6'נו פ:ס כיס כי )קק6 לסכ ניןפנס
 ו' סי' כג") קכוע מטלית רק5ריך 56כטוס-גימ

)1

 המעי. בכוונת רחיק זה כו'. נמלח כלארהוי
 לא הדם שנבלע משום הטעם ה.' שאמוכוונתו
 יועיל שלא מברא שאין ן כי "נטרי מ2עטהיה

 הדס היה לא א2י' ובם צלי או וסל'חההתיכה
 דדם ובשול. וצליי' בסליהה מיתר ה-היוצא

 ל"ס וא"כ ררבנן רק אמ-ר בישלו אושכלחו
 הדמ בליעת מצר מם*קק שכירת ק-אשיאכו-
 אי ובע"כ באימצא. שהי"כל הכיע שא'ןכיין
 השחוטה נוף פיפל שזה טשום הכוונה קראאסרי'

 , בזה ה2-ז ק' היטב יישבוהנה"ב

 בדברימ דקנה קטא בם.עוט לה:חמיריםנםר(
 שכשא.ן באילי י"ל פ"2 בשח.טק.הפום(ים

 שיף בערמא בבשר כחתזך ה"ז במ(ולשהנקב
 חת.ך בלי לשה.טה מנ.דלא

 עו-
 וכן הע(יין.

 נידון ש: הההוך אין ;כ": הרוב ;"םהירידין
 שהיטה. בררך שהיא ר:ייאף קמאכמ'עיט
 בטם.לים 7:איננו חתוך משא'כ הסיי.לריב לאצטרופי רהזי מש'ם שאני דקנה ק2אום'עוט
 שבקנה טפי חמיר אדבושט : הקנה ד?יאהע'בי
 ולנב* לאצטייפ'. חזי בזה אין ח(לו רובל:בי
 קי"ל הרי לאצטרופו הזי שהיה זף ע.ני.רוב
 פלונתא אפושי ו0צר עו:.. ביוב ט-פותשאין
 קסא בסיעוט המחמ'רין ש:ם כן לימך ראו'ל"ם
 ]-עסי' וצריע בכפ-(ש. כשאינו מ,דיםרק:ה

 מש'ש-ן ההב"ש ר"ה י"א ס"קכ":

 חשש יש כן לררכה. חשש בזה נש"ע מישה(
 האצבע תחת ישחוט אם כ.חלרה.

 דרמה נקט ואולי "כ"ע, חלרה ה"לססהמע
 לתחת שנהגעתשחיטה חלדה דאצ"ללרבוהה.
 יכול רר:ה נם אך חלרה. וראי ה"להאצבע
 שתהיה וא"א חלרה מצר חשש יא'ן ש:כך שחיט:. ש: מ(הג'ע ומו:ע הפכין סהוד לכמה בסיו-ד דהאצבע באופן נם הסבין ע"נ האצבע להיות שלא מוה'ר שבש"ע י"ל לררכה.-ולפ"ז בכךחשש להיות יבול . או כי הסכין רל':ב בייתר במכיך הקתא על אצב; יונח שלא ליזהר נכוןבקתא באחייה נם ז ולפ 0מש ה"צבע שבתחק מעט ט.ע בש או ממש האצבע נ'ף תהת ישחוט אםרק חשש שא'ן סשא"כ ממש תהתיו ש(א להאצבע בסמ'ך נס שייך ח(דה חי2ש ואולי הכברה.יהיה שעי"1 קיוב למע(ה שהאצבע ע"י כיל:יוה,

 : מם(ית לו וא'ן בשעה.דבייתר גם כוגיל שאין י"ל פגימה טקוםען אצבע והנחת הדחק. בשע: רק מועיל א'ן סנ'כה מקום על טטל.ת שהרי שם. סליטחוטטונע שאצבעו ע". הועלת אין חילרה בחי2ש גם ומשברא כנ"ל להאצנע פם.ך ע"י ררמה טצד חשש80מ



נו אברדשםדבנרי כד מימן שחיפה% קדושימן
 בשעת הלהמ. על א?בעו שכשמ:יח אףו(

 אצבעו כשאין פ'מ לאסור, נוהני[שחיפה
 במקצת מחזיק אצבעותיו בנ' רק הלהב,ע'נ
 בזה כי קיל. ההוא במקומ ישהיט שלאהלהב
 שמקום כיו; הלדה אי דרסק סעין חששא'ן

 וה"דה צל"ע זם"ע כקתא. הוא שםשסחזיק
 התב"ש שכ' ואף הש"ים'. טקים נגד רק חששאין

 נ"כ. שהיטה במקום שלא לנתחלה ליזהרשנכין
 סה משא"כ נו שישתיט שאפשי נמקום רקהיינו
 כטטל'ת ה"ל שם מושחוט שיסנע כרישמניח

 בטדינות שההטירו ום, המכין. בראש _פנםע(
 הסכין מלהב מקום ע"נ אצבעו בשהניעא"ו
 בסניח טשא'כ שם ש.שהוט כשאפשר נ"כהיינו
 מניח יאינו שם כקתא וה.ה שם ישחו שלאע'מ

 מ"מ אך ע"נ ולא הסכין של מהצד רקהאצבע
 פגס כעי; או עוקין שם יהי' שלא ליזחיצריך
 שסג.ה טה טו:יל אין בפנם כ. לקתא להכבין

 : קביעות בסננון סטלית וצ"לאצבעו

 ומו:ע ללהב אצבע שע"י לפני אמ- שו"בז(
 מעניותא יש שהיטה. לשםטלחניע

 אה"ב ולעשות בשהיטת המבין סוף יניעשלא
 שב-אש שכמ. ואמרתי שהיי' השש שב:ךהולכה
 שהשז"במשטר ע"י רק בכך שמירה א"אהסכין
 יזה- כן ה:כין. קצה ף לס כשחיטהטלהגיע
 חוששני אצבעו. ה:הת בל. בקצהי לטטהלהשמי

 אצבעות.ו ב.; למטה קצהו הלהב בתפים' נםכי

 פנו)יט 5"5 כם:ין 5דרי נס 6ס נמפרס לאז(
 ס*ו ס"ק ס:חנ"ס ו6ף כיס"םלנכי

 נ:'פ נ:נעס ג"כ )סיות 5נר כס:ין )סמפילכתכ
 ר6י, 5סבי6 ו6ין ססכין 5ררי 6ורות כתכ)6
 מ'6 מ' כדף סכין 5יכן נני מי)ין ךנס'סמפס
 ס"ר וסי' 5לרין וס6יכ6 סס סס"םיסר.ך
 ו6"כ רווח פרוומ כס"ס 6פרינן ר),רסמקסן

 כי ן כס: 5ררי מכסס יסכיס*ס ס)רס מססיס
 דס מ ר)'סמסס נר6מ ססמיטס ן סנכ ססו6נ::
 סי,פר פי ו6ין דס פ65 כיס"ס תפיר ססריכ)5
 כ5 5ח סרס כקס 05 6ף מ)רס רססע"ו

 סחנ"ם ססגי6 סנ5( כיון :ר6ס ומ"מ:סכין
 סייגו )6 נ"כ לכר כסכין )מוס 5:מכנירכנ"5
 כ,5, ד)6 ססנין 5ררי לנכי 6"כ כ))מוקסין
 ' 061 בריפכך פכ'פ )סספיר 6ין ת פסנזפסוס
 פ'מ ניס"ס 5ררי ן 5טכ מ)ךס ס"כות ס"6ט
 )"ס 6ו5י ססיצגיס 6ורך סכ5ר סככרכ:כך
 53רריס ופכ"ס ססכק כינר 6ף ח5רססס
 סננסות כפרות 6ירות )ככו*כ ס;:למיופ'פ
 ו6ף כסכק גרי )כיס*ס סיפסכו חסססיס
 מ5ןס כפק ממסם סמימלס כננר ס)6סיס"

 : 5כיס*ס סקכין כין יפמיקוס:סערות

ס(

 י"ל חלדה. השש ואין הטכ.ן ע'נ טהם שאיןאף
 סהצד באצבע נם ואולי כמל. בססוך ד,-מה חשש נרם ס:.ן ע"ג דוקא ולאו לררמה. עי"זחשש
 שבשר י"ל הסכין אל בדוהק שאוהז שע."ז מהצד באקבע חשש יש כי אטדתי נס כןחשש
 ע"נ במשהו ורק הסבין ע"נ עי"ז האצנע בבשר משהו וטתפשט הרותק כטקים קצת נקסטהאצבע

 : :נומה הסכין גב כל כאלוהי' תלדה הו"להסכין.

 מנולים. צ"ל שהצדרים הפם"נ כ' ב.ה"ש לנבי מנולה הסכ'ן צרדי דנמ צ"ל אי נתפרש לאה(
 וסם'ש העור על הס אודות ממ"ש ראיה והכיא סנולה שצ"ל כ' שהתב'ש אף בסכיןאך
 רא" ואין הסכין צדדי אודות כ' לא מ"מ כגילה. הסכ.ן צ*ל אולי ס' ש.ש כ' ועי"ז מפליתאודות
  נראה שחיטה סננון שהוא בסה כי הלדה. חשש הי' ולא רווח. סרווח ביה"ש שאין ס"דטסה
 אם אף חלרה חשש עי"1 ש.אמר טי ואין דם כלא ב.ה"ש הט'ד שהרי כלל חולדה הששדל"ש
 חושש היה לא במכין. לחוש להתמיר משמעות התב"ש שלולי כיון ום"מ הסכי;. כל את הדםכיסה
 חלרה ששייך להנ'ל נם בדיעבד. עכ"פ להחםיר אין משמעות נסצא דלא הסכין. צדדי לנביכלל.

 בצדדין ב"ש הסכין כננד אף הלדה שס ל"ש אולי הסי' אורך של בהצדד( 0"ם גיה"ש,גצדרי
אף



 קד4ערן כ"ד טי' שחיטהה' אכרהםו4נב,%י
 ו)ר6י' מנו6רין, ,5'3 מרנ דנר* כלט(

 דמיק5 ס5סגי:ו כ,ית דכריוכקוהרין
 סקרמנו וכבר כסכ.ן ממס נונע 6יגו 06נח3דח

 : י5"5 סרכ ע'ך סיפס מ;סר6ין

 ססמיעס מקו: ע3 ע3ית גפלס וקיי"ל אףי(
 קכיפוח ר5*יך מכוס כריענר מ3רס6יכו

 ע"י מ:רס רסיס ססכ'ן 2י6ס חט נםמ"מ
 כרג2 רהו6 6ף סעור חהת ג?)םכסם:ין
 ן ס6 רזס הי.:ו מיר מס: 3הו5י6וו:ומד
 הכם.י 6ס סייגו קניפו; כ6ין חלרסחסס

 ס?ס יקסירס קנוכס 6י:ס כם:ין פ3סמ:מס
 מכ6י: ( ס_"יט 3?ס:: ה3רס ר ננ כ6:ץ1סו
 6י) הסמן פ5ר סון ח קכיע סהק מט06

 מעור כמו קכ'ע.ס ס.ס כ5מן מ5ךס:'סף
 כמק'מ: קנוע סס:יקף ן כ. מ2ס מנדסזסו

 נס"נ פ3טון סו.יח י"נ ; ס' נחנ"ס עייןיא(
 כס.ס ס%שרס פקינך ר5מרור,סיג'ס

 ד3"ל חלרס 6וריס ונס"פ ( ע"' נ' דף)חילין
 6'כם' ס:כין 6ס פסינך היגו נס"סמטייך,
 תסם 6'ן רע3מי לכ5?ר ונג"ם מ3לס, 0"5נגגיי:ו
 כפורס יס"נ מנופס ד65ו ממק'6 53)ניכווכמו
 כליפכר מ3רס ר6יגו סס קס.ר י3, מדיןע3.ס
 מק"ם כספ'י וספמ'נ מסוסקיס .כ) כסיעכמ"ס
 נגרמחיר כסתנ"ם סרמ"6 רפת סנססוכיפ
 סמסס סי' ו6ס 5:ך 5ריך 6ם סנו5ומ3פרוט
 סרין רק כפ כמו 3כתן'3ס רק ננסונךכ6יגו
 דסו, מכט"ה ו53ער לנ:ריט נניתר 6.ךס:"3

 וסייס ד3כתחי3ס דרכון חומר6 ס מסר6ווייתה
 )פ"נ ס סכונגת 3.51 הרב ודען 51"ע ע"1ספנו'נ
 כן רמ"6 כוו:ת 06 סג"3 הוכחס ע5ס5"ע
 כסיכימ סחנ"ם ע3 ס3ינ 3, 3דינ, 6נלהו6
 לעת נגיכמ ס3כ6ורס 61ף נס"נ מ5סיןכן

 סנ:ינ ננה 3סק3 6ין מ"פ :כם"נ ר3,סר"ן

 בראש להקל.'וממלית כדקי"ל הצוזאר בבשר%ף
 ום"ם חם.'. א.רך שבצר דבשר בכנ:ד כ"הה:כין

 שיש בגשות שערות אורות להשו"בה:הרה"
 שלא גם הסכין ע"י לביהיש שיומשכוחשש

 : הסי'כ:גר

 ;9נ כשנגעה רק התב"ש ההמיר ש"א ניגהט(
 נונעות -כ'?אין סשג"כ ממש. ןהסכ

 תחת שיחם ובטו בכך, ח(דה סבנון שא.ן'"ל
 מ2ל  נעשה ש"ין שכיון פ-ום. וילון %וגנ

 וכ"ה לכ'ע* חשש או בהסלין נונע יא'נולהםבין
 נם ו"ולי בסכין. נ'גע.ן שאינמ ונוצהבצמר

 : יצל'ע בנוגע רק חלשבטמיבך%נן

 הניע אם ום2ק ביה"ש אל ראשו הע'ף ב?ף.(
 ס"ם ננע לא :דאי אמ "ף המכין.ע":

 כיון ו:וצות. בשערות שהקם.רו וכמו להקל.א"א
 ס"ם דה"ל ואף טליהו. כנ2לה ואי:ושמ:ופה.

 בע.א רק הוי בטכובך ונם רוקא. כהסובך4םס'
 פלונתא שס' בם"סטצר הק'לו בנמי רק אולימ"ם
 בקדם-נים להזכרון שאין בעל:א ה.מ-א נמיכ'
 בע., ם' 0"ם בכך' קיל פלוגתא ס' כלונם
 לא אם באיסורין נאט! דא" אף : הם.רחולי
 ובה."ל עליה רמיא דלא מלתא ה"ל ההלבהירע
 ונם רעתי'. אמיק לא סתהו חלרה חשש5בי
 הפ' מ"ם בתרא. במיע(6 היה אלז נ*כבס'

 : לחומ-א צדדים בו ישדהוא

 חלי-ה אי:ו עליו טלית נ2יה רק"ל %ףיא(
 שהסכין אף הככין ביאש בשוחטמ"ס

 להוציאו ע'ם שהימה בשעת רק דעור תחתנכנם
 כי חלרה משים בה6 יש שב;"ם והב;יותמיטם
 חשש אין קביעית מננון אינו הכסוי שמצדמה

ה.ינו
 53יף יס ספק, עור ניס יך כסר6 כנזיע'ט 6ף פקונך כ6ינו 5סהמיר 51'3 ?רכ מטיקו3וס
 ירכווח6 פ3ונח6 ס' וס"5 כסמנ"ס דנ6 מוכמ סרין )סין כי 3ם'ם מכו.ך ס6י:ומס

 6יפסע6 ו63 כעי6 הו6 ננגסונך גס נ~? סמסס רעיקר ונפרט 6ימור סוקת )נר נססנווע'5
 ; מכו,רין ;5"5 סרכ רנרי ויתר  סנ"לנס*ס

ן4.



 נו -.כ*,,., כד ט" שחיטההן .רעען..
 סה משא'כ עליו. דנין שאנו הכמוי מצדהייט
 מצד הכסוי ]אבל עליו קכיעות אין הסביןשמצר
 תלדה. מנדר מופיא אינו קביעות[ הויעצמה

 : במקומו קבוע שהכסויכיון

 ש ממובך  קט"ינו בצמר התמיר התב"שיא(
 שהפמאנ וחף הלדה. אודותנוצה

 אודות רק בזה יכמנתו שאע . י"ל בצ"עהנית
 הם' גוף לנבי משג"כ שצ'ע. הוא ב;הההוכחה
 שבתב"ש בה"נ ננד להקל שאין פשיטאלהלבה
 משום ההוכחה לדהותן מ"ש אודות ונפשם.
 שכוונתו לפדוט. שרי לכך מת:וונין שאיןכיון
 הבע"ת אצז לצער כרי הטורט נוונת שאקשביון
 שארי בזה. צלע'נ לפע'י צב'ח. איסור איןעי"ז
 יותר שמוצה ממה ילט' מדאוריי' צב"תאיסור

 בעולם טוען שום אק והרי מבטעעה.בפריקת
 כאו"א אלא להבע"ת. צער לעשות כדישיכוון
 בטעייה חבדו העווב וכן צרנ'1. בשבילעושה
 להיות בזה לחכרו שיש הצורך משום ודאיכוונתו
 חטעינה להקדים תורת אסרה ואפ"ה ביותרנזעץ

 לו ידוע הבע'ח שהצער שכיון א"1להפריקה.
 שאינו אף מדאוריי' אסור ה"ז פם"ר בנדרוהוא
 ניתא דלא .שפס"ר הארוך )וליעת לצערמתכוין
 ניתא משאוי שהטוען צ"ל בדאוריי' גם מותרלי'
 עי'ו לילך שתמהר כדי לבהמתו שיש בצערלי'

 צב'ת אי שבש'ם וטריא השקלא נבי בוהוצל"ע
 הסכין בשנתכסה היתר הי' וא"כאלודאוריית'(.

 שמה נראה אך למ-וט שלא עדיף היהבעצה
 לבד. תלדה חשש משום אין הנוצותשמורפין

 בתתיכת וכסו שהיי' השש משום נ'כ הוארק
 אפשר שאולי אף בדיעבד. דאסרי' טשטגמי
 מצד וגם להקל בזה שוקל א" מ.מ קצתלחלק
 א'לי תשש מצד לכ"ע בוה מקום ישתלדה

 ויהיה שהיהה רם ע"י השער או הנוצהתתלכלך
 אך ה:סין בו יתכסה ואח"כ מס.כך כצמרנעשה
 הבה"נ ננו* בהפ'ם אף להקל א"א שבודאיכיון
 צורך היא ושערות דנוצות שמריטה פשיפאא"כ
 בו אין אדם צורך בו שיש וכל לשתיפהגרול
 אסרה לא התורה והרי לכ"ע* צב"תתשש
 שקרוב אף הטעינה על זציותה בשורחרישה

 יסטך

 :ושא וביה ילך הלוך כם"ש כלשכרלהפסד
 א*שריותתועלת צד שי* כיון ט'ם הזרע,משך
 כי41 .שבזה. בצבקח עוד קפידא אין עי"1.לי.דם
 ע*ווש להם. יש ועיא הארם. לשמש נבראישהם

 י בהם להשתסש שמותר וכ'ון כידוע.לבירורין

 לאסור עוד תילוקים בזה אין האדם צרכילבל
 - רגחטים על פת"פ אין ועי"ז בהצטרכותספקות

 אף ביותר בהסצזם עהו ומכין בעש'קבנסיעתם
 דשיריי.. ברררא שבת תילול תשש_ שאיןבמקים
 יטצגקח שכיון לומר לכא:רה מקום הי'וא"כ

 ליהטג .זה אך בשוא"ה. להיות עדיףדאוריי'
 צרפי בשביל אף תורה שדיזירה כשיוןלנמרי.
 סותר לטיול וגם בתועלת מסופקים שהםאדם

 במה או לטיול רכיבה כם"פ ב~זנ"ךכדמצינו
 פלינ לא א"כ ברנליו להלך לו אפשרשהי'
 עצם עהז שיסובב אפשרות שיש וכל בזהעוד

 אם נם אדם רצון הפקת שום או אדםתועלת
 ותועלת הצדבות משקל ע"פ איננו בוהרצונו
 תסה* עהז נ6קע נ"נ- נכון. פעם בלי דצוןרק

 שלא לתוס להבחין נכון )ועכ"ז צב'תקפידת
 י מעטאהו'ל בכלל וא.לי לנטוי בהנם בע"תלצער
 שלמדו שכיון הטעם כלול רשעים רובםהתמרין
 ההרנל עליהם ולהתאכזך הבהסות להכוותא"ע
 רשע מעין דוא ואכזריות פבע. אצלם נעשהוה

 פו' מלבד כי אכזיי רשע.ם ורתמיכמש"ה
 להשיבס ליסרם רשעים על שלהתאכ1רהפשוט
 יש עליהס. נדול לרתמנות נידון הרעמדרכם
 נופה רשעים שטבע זה. בפסוק נ"כלכוין

 חלא אינם מ"מ כרתמנים שנראים אףלאכזריות
 לטשקל שנוגע במה שב"ה מה מלבדאכורים
 ברתמנות מרבים דרכם לפי היוצאים שדםרשעות
 ונמהט לנוף אכזריות ה.א ועצתם הנול.בע.דון
 למומר שמעותרים הזו שטזלייהו כיון זדרמלבד
 פוטעם* בער לשלתם ידיהם כנמול אכזריועונש
 עי*ז הבריווז על טכזריווז בדרך נפשייהוילפי
 טהעך זכהן יש בריעבד הצעב"ח 8ודות אךוכו'.

 כל לצורך שלא נמי הורנרה לצורךשהותרה
 כד(, הבע"ת על לדטזאכזר להדיא כ11נת1שאין
 וסורפין במריטתן כלל מבתינימ השף"ב איןולזה
 לצורך נם שה.תר כיון ההצטרכות מכיייותר

בךר



 יי1ם יעת כי 1טן שימ י אברהםרבר5
 דפה השו'ב ואהרתי 3תעת רתוק ות12שכוד
 כדי כנהת מפרכם הבע,ת בעוד ימרופשלא
 פרכום( אתר יטרופ רק וסכינו ידיולקנח
 ע*י אף דנוצה בחלרה כלל להקל איאועכ'פ

 קייסו ו1כבר אלו בסדינווז ובפרפאוסדנא*
 דסי' בתרא במיעום נם להתט*ר עליהםוקבלו

 בשי נ8י
 לברו. קנה בשתופ הפוסלים דברים דליש הפמ*נ )0*ש הפוסלים הדבהם ב%

 לרוב הסשלים *הא בהכל 2ייך תלרה שהרי בכוונתו תל"ע ריהפא לפום בוה דנריוראיתי
 במי1פ בהחלם שאוסרים כען עכ*ז דרבנן הוא בחדא בפיעום הו1סרא דלכ*ע אף דרכה( וכןקמץ

 וע*נ הקנה שכננד המכק ע*נ הנוצה שהיה מפה היה דסיוני לפי בכה.נ נם להקל אי!בתראי

 להקנ א*א לזה מכומה. היה השהי8ה ממקים קצת נם ואולי הבחנתי לח נם עכ*פ. טטנוכ*ד
 קצת- משמע ומ*ם 1 בזה התב*ש ננד להקל אין נ'ב השחיפה טמקום כ*ד ולא סכין בבטוישך
 ומש*ש תשש. אין מסיבך שכשאינו משמע שם שמביא הןץ לשון כי ררבוורט4 פלומעאהיש

 בלשונו. חסר התילוק שעיקר דהוק. פי' שע1א נרחה ההיא. מבהסה עואעו בצמר א"רידהיץ
 מ' ה'ז עכ*פ ונם לדאחריני דידה צמר בין התילוק וההעל לצמר. מסובך בין תמיק איןאם
 עמש או המכי! ע*נ הנוצה עלתה אס ס' שרש נ1ן שד אתר לס' זה ומצ8רף איפשפא דלאבקןא
 מ*ם ספקות נ' אף מ"ס ל"ם איסור שבתזקע אף הנתה. הונבה ושתיפה הכשר אוך אהיט'

 בעיא ס' כי להקל. מ"ם נ"כ בזה 2ייך כם'פ כנ'ל בשתיטה נם טהני פלוטעא שא' שס"םביון
 שנולד שהמפק מון האיסי. תוקת סצרפ" לא דדבוותא פלונתא רנבי עכמו 5א~נתאשיה

 חושז יש  עשעמור שחיפה נבי היתה דהפלונתא אף דאיסור התזקה במקום בעצם *רנובהפלעתא
 תזשצ 0ק,דם ה-א הפלוטעא רק שלפנינו למעשה הלכה בשעת נולד לא שהס" כען ס*םשרפר
 כ*ה דהפ6נתא מ' ננר שלפנינו. איסור חזקת 0צרפי' לא שלפנינו. לסעשה שבהלכהאיפ"ר
 וק כנ9. להיעיר הרץ לשון ששרה )כסו ססובך באינו בחלדה הנ*ל פלונתא ס' שידותס8לא

 כלל פלונתא זה היה לא אם ונם עליו(. פליני לא התב"ש שער והאחרונים 1קל בשער8*
 דוה והיום : האיסור תזקת מצר תשש אין איפע81ע דלא בעש דוא מהספקות שא' כיוןט,1

 וה2ן"ב . המכין א?ל נם כלל ראיתיה לא האוה וכששדש1תי . אח*ש הסכ-ן אצל נראת נוצהלפני
 שטערחב ע"י השתי8ה ובחסצע מהסכין ברחוק הנוצה היתה השחיפה שבתתלת אסרעי**נ
 שאני אף כ*ד* מטנה ראה לא הסכין הרנ הסכין אצל  שהיא ורחח דנוצה נתעבהדשיר
 מהם וא' 0פקות נ' שיש כיון בזה להתסיר תשש אין ~ולתי . זו אות מלחכול ע"עכששםיר
 איפשמא דלאבעיא

 ואועי
 ותטפ ר14ה תופס שהשו'ב שכיון בסק.א המעבתי הנ*ל פלונתא נם

 מ*ם . והסכיז הס" מקום אני נם תפסתי שכעת ואף . דנאמן ביח ה9 והסי' השח-פהס*8
 לסמוך כ*ד לסניף לצרף כלל אשצ וקך'ז . לקרבו או מהסכין העוף צהאר להרחיק השו'ב בידהיה
 השו*ב. שאמר מה על בפת לססוך יש רק * המבין ע'נ מאומה היה לא שלעיני מח*צמי
 נם כן ושהך סהוקנות הן שת.מות רוב מצה שותפין באחרים נאגזן ע"א ה1מ*נ כ' א'ובם"
 שנאק נראה . פלונתא מ' סהם נטאי אין אם נם . להקל ספקות נ' או ב' כש"1 ובפרם .בהנ*ל
 אתחזק כלא עיץ הויל דאיסור. מתזקה ועדיף כרוב פ*ם שמ*ם כיק . בידו שחין אףע'א

 בדג*ל וכ"ה חיטר. בדאתתזק נם נאמן שור,ו כף שאמד הפה מצר קנלא שייך נםאשיא.
 חשש שאין ואמר נוצה שמש הראה והוש . בססוך נוצה שום לפני נראה ויהשאהש

 ו ידיהעל
 שפ ואין הסבין ע*ג נוגעין אינם אך נוצוח. סן.הסכת 5םעלה ויש ושותט זיף ריתוף יהשצואריב(

*
מממצ.

 518ע סססן טינ ט%ס - 0868 טצהינ(
 דקי**5 %ף ט5דס סמם נא ש15
 ד65 ופתנך.ס קטש0 דנרנס5כס-י5פיק
 כסכין 4ב פ5 דניק כ8טס ורקכטרטנ*ס

סמהר



 אברדן ו4ב:ר1 יו"'טהמש.כל קרואאםרעת
 אינו המכין אס המכין. רותב על הם רקכלל.
 אך חלדה מננק המכין ברוהב אין כללבשעיע
 המכין רותב שעשנ והנוצות בשפועכשהםכין

 תשש יש אולי השיפוע סצר המכין חור כננרהם
 י וצל'ע השחיטה מקום ננד הכוון טצדוב8רם
 יש בה* שאשוהט סכין ע*נ שנפלה נוצהינ(

 דק"ל אף חלדה. כהטום בזהליוהי
 דלא שמתקים משום חומ4א בשעוהררק

 על לפעטים םתקיימת גשכ נוצת ס*מכהרטב'ם
 : שם לת שהסכין או להם כווהיחהס:ין

 דרתר ושאין לעיל שכתבתי סהיד(
 ראיתי אופן. בשום ב"םלםרוט

 בלא8ה. כשא"א התיר שלמ*ם זבח בשףבעכ,שו
 נ"ד מ"ק תצ"ח סי' הסנ4א עפ"ר כוונת(ונראה
 לא והסנ"א טפלפול. הלכה ללמור א*ן אךושש

כ'

 ופנ0מי טססן 5ד ע5 סעיס פעע סנסמיוהעם
 סשס ספעט וסי' נעיקיס סמניןנרו0כ

 מנ )מש8"ש כ%ס 8-מ סס%~קי0 פסחש80יר
 08 16 3סאע נ09י* ססגץ ע3ממשך"מת
 וושף ם0 8ט05 0שרנק סס 3סססנ*ן

3סעמם.
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 %רס וס 6ין
 ספע4 גשע סור ננד סממון מס רקכי
 ננו לסכ כסגין ו)ק מ3ים כנדר וס רק6עי
 קצד6 6ין %6י רומוו כעד ס63 )%רפקיס
 סךט 3ועת ונווד% סנכ פע5 %רסמססס
 %%ע כשסע *ס*' 0-ע כס*8 סעממירמי

 כמקוס %* 6ף מ0גמם ספמן ר6פ 6סססכין
 ק*'5 6ך סס נס 3ס0מ*ר סיס פסיע6ססיעס
 : %)*ע נשס ש6 כן ו6ו3י כדיעכר3ס%

 סטי" ט" סמ6 מסם כא יס א%י 063זספד
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 8נ%ס ס0כק 02 נ5*3 ט"1 כ46ק סת3"ס פ8ס ונס פ""ס( ע*כ 3' דף )ט3" כם"םנססט0
 ק61 סלר0 סוס 8ספס סקנ0 פע*י )ימר ונ0 פפ סתב,פ נוכרי כפכו% עמפק רק לכ6%
 98 ננ4) ננרקוס כע"4 סס" 0מפק וכן 4סי 6ין פנולס ססכין רוכ כנס6ל פ%6י טסקנ"כ
 סמשס מג3יטם נשם 3שם ו6ין סעיי' שס %' ס63 6פר סעע"נ סססו*נ ונפרע רני) ס%פס'
 9טי וסם:ע ניס"ס נ5רדי ניד כעיי 6פ"יו ע3 0" 651 מ16י וק ס" ספשס מ 30וס מטס כןס ויס כי0"ם 5רדי ק05 כיסס ססמן%ד

 סא%פ כר6ס פע8 לטק 0כו0וי ס6ין ו% מעס, כיו0כ מס1צד רצק ס" ונס ס:שס8נוכ* שסי 40 פעוכיו פסיר*ת נ0 ננו 53ד ומתטכם
 5סאמ6ו 639 16 3ס%י16, פ*מ ס63 נקניעות ניח כטת5 סמסובר מכע וסריס3ד0

 יק.
 6ח88

 6% 9כבקע 0תקרס פפ8ת ס3ד0 יס" )6 31עס ף ק" לפע ממוכר מפמ0 רק טש3 6ינורסוק
 ע* גס עי% 5ס3ע6 ס-פי ו6ק סלרס מסם 6ק ס%סס כפקוס עינ6 סט3ע6 רכ3חד6י
 : ט15ד רק 0ין וספעוס פעס כרו0נ רישק סס" נח ונטרק עע6 ס)ק6 מס%ד מעערשוק
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סנ8)



 טר~פיןךעת פר משן שיאף אנרהםיברי
 כיון 6ך מס*ם נ5לרי נ'ו מסוי טיסי'סכ*3
 כי 0*דס סוס 5סעת %6ר למור פפסססמע
 סר0וק וכ) סיסיכ, פוט 1%סרין ספנוססוט
 מסוס'פרעמ סס פנס ס*יןמסס כסס פ0טורק5מ
 עיכ6 סס5ט6 פסוס ח3דס מסם 6ין כןרוומ
 5ד פ3 תפיר פפט סדנוקס ובט)ורס%נ'5
 6ף מסם כו ס6ין כק60 רסוס נ"כ י*5ישסכין

 ס0יטס כפקוש ס)6 נ8 כפע5ית5פ8פירין
 0י( ס)6 דע0 ע) ספתי 4"נ ש*5וספוס
 ססחזת %ר פסום ע3 סין כי עירפסס
 ס5ע0יס סנ8 כ55 5כס מניפ 6יפססכין
 ס5יימין 5ססמיז סר%יס פ'י מסס מדזרשקו0

 סלסכ לס%י6 סרני)ין פפס רמוק יו0ר,ס סרי סיפיס כרוכ 0סכין רו0כ סיתפפע עש15
 סכנד נ0פדוח )כן קרוכיס נט0יספסק60
 דס)ט6 עסוס ק6% מסנין פכק סס0יתכרבם ע" מסטכין 3ססרד סהעפדע 6ף מע"5ססכין
 מ5ד ונס ק5ת קכשית ססי6 פס ופיוף.עיכ6
 ככו3ו סי6 מנולס סרוב 3ופר פקוססיס

 : סכ'5 כסעוס נס סייך וכ'1מד6וריי60

 טסכין נכ ע3 5טפפיס סיס ס6רו0 נכיאך
 דל6 5כ6ורס נר6ס 0" 06וריו,כע%י

ערי
 יסיע6 סעפס ר5"ס פסוס קו63, כ1ס 5ופר

 6ך סמפדס, 0מ0 פטסס ססכין דנכטע6
 ססי6 ופס פפע רק ססו6 סטעס כזס וייך%

 )כד סרן ס) כיסוי דכ3 ונס וככ"5קניפו0
 3%") ס5ק נ"כ 6% "5דס מסם עי"51סעת
 ססוס ססמכסנ 6מרי 6ך נכ4ן 5%'עכמ"ס
 )דס וכן %רריו סנכ )מ)תיות 5מום ס363כ5

 במגין כסיס וכפרט 5פעפיס עסמממיעם
 רס סס יושייכם סל6 6'6 סקועיסיוכפיס
 כסיניע ' רמיק (פן עד )כקו0ו עסו*ו6יפ

 ס6ין פסיט6 3מק~ג ספסוע וכיון 5עסססס0זס
 רופס0 כמכ)כס כס6ח("5- )כ"ע פ0"ס 5דעוד

 : ממנטנ 06רס5ך

 סס" פ5ד יל6 עוד נוס יס %"5ובשעוה
 פקוט יניע ס65 ססחיטס קודסנזע0י

 ססי' ס0נ"ם סכ0נ פנו . ססמיקס 5פריט8סו6

 להתיר דצ"ע שם כ' והפמ"נ להק". להלבהכ'
 לומי כלל טצוי אין נם טריטה. בליכשא'א
 לא רחוב סכין שכשיטול מריפה. בלישא"א
 שיחזיק לאחר לצוות ואפשי חלדה. חששיהיה

 ועכ"פ ח(דה. חשש ואין ולכאן לכאןהנוצות
 בקי היה ואוטן כעזון היה אם אולי מפקיש

 חלרה. חשש יהי' שלא ער הנוצותבהטיית
 2 וצל"ע מספק. להקל אפשרואיך

 המכין שהי' רק המכין. אחירי ע'נ חלהטו(
 החוד. ננד אחוריו היה ולאבשפוע

 החוד נגד שטכוון סה רק כי חלדה. זה איןאולי
 הםשקל חוט בהורדת העולם שבכלבסשקל
 הסכין על קפידא ואין חלרה. נדר זה רקאולי
 ו(דעת החוד כנני להצדשלא עקום ונבושרחב

 פשיטא ס8לית נבי הסכין בראש בחלדהטחמיר
 להקל שס קי"ל אך בזה. גם לדוקמירשיש

 שהמ:וי! ולהנ"ל : וצל"ע בזה כ"ה ואיליבדיעבד
 חלדה. בחינת באולי הוא במשקל החודננד

 הסכין רוחב הטה שמא השש ישלפעמים
 חויום : החוד ננד ממון שבצד מה והיהבעיקום
 ינזכרת הסכין בצר שעוה פעם והנחתישנחתי
 ע1אין ונר' ננ"ל. בזה חשש יש שאולילאח'ס
 באתחזק מועיל אין שס*ס אף כי בדיעברחשוש
 מפקות בג' נם להחמיר שיש כי והפס'נאסורא
 דל"ש אפשט' דלא געיא או פלונתא בס'מ"מ
 כט'ש מ"ס טועיל הלכה שכן מכרעת חזקתבוה

 כמה י,2 ובזה הפם"נ. בשם דביםבמקומות
 בטכין שחיטה ע"י שא"נם החלדות שכלספקות.
 ום4ש נפשפה. דלא בעיא דק הם הסי'תחת

 רק נעכ הוא מ3ולה הסכין בם שצ"להחב"ש
 חלרה ה"ל סכיפה שקצת שע"י ולופרפם'.
 וכן איסוו אין מגולה רוב ואולי ס' ג"כהוא
 ובפדפ דניל שאינו פ' הוא ב%יקום הפיי'ס'

 הטי' השש- שום היה של* ומר שעע"נשהשו"ב
 חשש היה שלא עד בדקוה היתה יתשעוההנול.
 שהולך והסכין ביה"ש. סצדדי בכ"ד ירו עלכסוי

 מעובן עשירית גם ביותר אחוריו לצדוסתעבה
 התחלת גם השעוה. מעובי יותר היהדשם

 המה רוחב בערך קצת מאוד רחוק הי'השעוה

ובל



 נפ אברהם רברי מי פ' ש"ש"ף י4י4רשיםו4ש(4נ
 תלדה שאינו נראה מטש. רבוק הכמוי שאיןוכל
 בקכיעות נ'כ טקורה בית בכזתל טחוברוהרי
 לומן רק להוצ.אי שלא או להיציאו. ע"משלא
 סצר ולא מחובי. מצד רק פמול אינודחוק
 ששלפ* שכל ורא. אלא מכין ע'נ קבוע כמו.שיש
 אין וה-י ח(רה. תשש א.ן במקוםשחיטהעינא
 טהחוד טעפ ריחוק ע"י ונם עינא לשלפאשיעור
 ונראה כנ"ל ודק בריחוקכנ"ל עינאבפרמשלפא
 ח(ודה על השיב תוששין אין זהשטפעם
 טטש לחוד םם.ך כי הסכ,ן. שבצרדיועפרורית

 שרתוק וכל מזה. ונזהרין תלורה ע'י כמנוםהוי
 משום שם מנם השש שאין כשם מהחור.קצת
 ש(פא מש.ם תלדה תשש אין כן רווח.מרוות
 דה"ל נ"כ י"ל טסש הדבוק חלודה אךעינא
 במשלית להחוששין אף תשש בו שאיןככתא
 שטתי ג"כ הנ"ל ושעוה שחיפה. בטקיםשלא
 המכין השתיהז כי עור: משם תזוז שלאע"ד
 רחוקות ש(עתים וטה כלל לשם טניע אקעתה
 ע"י או שלייפא, להשה,ז שירצה ע"י סשםתזוז

 ו6ף פמול נימוק 6פי' כו)ט כרוסס מסטט'
 יוותר כ5.פס מסס ס" סכ6 סרלס לקססי'

 פ3ר ופקיפוס כ5ררזן קכין נכ) סיספג)יטומ
 מסט ט6ין פס.ט6 ונסעו0 וכרומססססמןית

 5ר )ס)ק עכ"ז )יכותס 1רו ע) ופיקולקלפ
 )גיס"ס ססו6 פקוס יגיפ ס5מ 6פרתיסת"ס
 ק3ת 6רוך ס" וססכין )סקת6 קיוכ סי'כי

 כסכ ת' בסי' סבכקיוכ ו"ף נרו3 סמ1כוונעיף
 כי ססק 5ילו 0פניפ0 בפקוס טמוט )6רספ6
 סחס ס6לי ססמן כ) וס(ךסיני)ות
 6ף נו0 פ-מ*כ מ0סנס ירע 65ןפע'קי6
 כיק פ'מ ע"1, סבמגקי )6 ססמ.טססכסעת
 עג/'פ כו0 יזסר טמיטס קידס נרעת1סיו'
 3ופר כזס סיס ספיקות )ס*ר )ס5טלףספק
 0ספ1טס נפקוס ססומ פקוס כ3) 10' )6ס6ו)י
 רקגס כפ"ק מו נתר6 נפיעוט כי'וס"6
 )מ)ורות פפס דלפ1 )פי) כתכתי וכ)מ"ס)בר

 : ס1טינ כסר בריפכר 1):ן )סק),רגי0נ*ן

יז(

 קרוכים בעתים מ"קתא לה.ציא שמינילק טטה רה.ק יותי זה הימים. ברוב המכין רוחבשיתמעפ
 דשלפא טשום נהלודות הקולא ועיקר השהזות. ע"י טהסכ.ן להפרר עיטדין הרי חלודותוכן
 מה"ת באילי ככילו הוא מנולה שרוכ לומר טקום שיש וטה קצת קביעות שה'א טה וטצורףעינא
 מהני לא אתוריו בעיבי הסכ'ן נכ גבי למעמים שיש תלודות ונב. הנ"ל. בשעוה נם ש1יךוכ'ז

 ספק* ה.א לבד מכין של כיסוי ו:ל הקביעות. ,משום מעפ שהוא רק והפעם הנ"ל עינאשלפא
 שס המתיבש רם וכן וצדהיו בננ בת.לרות לחיש שלא ל:ל השוה המנהנ אתר אך בכ"ז.וצל"ע
 לזסן לנקותי ועתיד דם שס יתיבש שלא א"א התנ"ש כם"ש שקועים רושמים וכשישלפעסים
 היך רושפת כשה(כה כסשאהז"ל לכ"ע מת"פ צד עור שא'ן פשימא לשם ההשתזה כשיניערתיק
 ההו* מקום יגיע שלא שחימה קורם שירעתי סצד ק.לא ג"כ 'ש הג"ל ובשעוה המנהנאחר

 ואף היתיק בצד נס בולפ רושם התב"ש שטנע טצר 9תשפ יהי' שלא כדי 3ל שחימהלמקום
 סצד ושקיעות בצדד.ו מכין בכל שיש סבלימוס יותר בליפה תשש הי' שלא הרבה דקשהיה

 פת"* צד למלק מ"מ לרכותה. ידו על ועיקר קוע חשש שאין פש.ם' ובשעוה וכרומהההשתזוז
 קיל וזה נדול שאינו ובעוף קצת ארוך במכין לקתא קרוב היה כי לביה"ש יניע שלאאמרתי
 רנילות כי ]שקוי[ פנם במקום שהפ לא עמא מסק *שאין י"ל והטמ נטנם. בעור שסאמם"ש
 הבח:תי לא שחימה שבשיצת אפ בזה. משא"כ טהפגם. ירע לא שם כי א' מי' כבנה"כלהוליך.
 לה:י1יר הנ'ל למפקו' יהצמיף ראוי ססק ה"4 ליזהר. שחימה קידם בדעתי שה*' כ'וןע"י.

 שכיון ת,קה כעין יש בעור מפק ונבי הנ"ל. קולות מצד טטש כתולדה ה"ז ובלא"הבדיעכד
 ב?ה טשא"כ ל:. הסי' נטקום שהימה בטקום ודאי היה היי ' בטפרקת. עכ"פ אז בעורששתפ

שאולי



 קרשים רומן לי סיט. יישה י אברהםרבף
 5ירי פע3 סרס 3ק:ח לוכ עפ*י רני5 הייתייז(

 מנד 5סמיט: סמ.עס נין ס"ססמכין
 נרוהנ סטיי' עאי דספ, נססכין סע-4מסס
 מסמ מטון ססכין מוד יס" נעיקוסססגין

כ5כ3י
 כמסק5 ד סמ נגר וספכוון ססכין 5ר סע3

 ססכין ננ % כפו מ5דס נמינת נזס יס6י5י
 סמכין מוד כי "ירס, מופר6 רסו6 יע61מכס
 ונוור6י נר6ס %נו תמיר סחימוך עיקרסנו
 נסכין מ)דס יספ דיט ע"ו נס'ק סמנ"ס ונמרכ
 נס 51נן פכוסס יסי' ס63 ססכין עיקר ע5סו6
 מיקר מתהזי נ*כ ננ"3 נעיקיס מטיי' סי'06

 סמיט: כין 3קנפ רנ'3 ססויו,י וע*יססכ.ן
 דס ססכין 6מירי ע'נ ר6ימר כנ*33:סיטס
 מס ע5 ז:וח ו)למר סעוף ו6סרמי ע)יוסמפרתי
 מ)דס דסנ:ון כיון י'5 6ו)י ניך מ:ו )6סכפס
 ע) ט)ימו !ס נפ ו6ס סמ"קייס נרכר דווק6סו6
 מכוסיס 40 וססכיז דבזס': כנס ספסיטספשס
 ים 06 6ף ):י*1 פתק'יס ד6יכו מסוסכסר
 קנועס ססס)כס כיון ססכ.ן נכ ע5 דסמסט
 ו65 סכמיעס מקוס נני רק ח3דס מססס6.ן
 כמססו כמ65 סי"נ וס2"ס כק"ט ע:*ךכנ*ס
 ססחיעס מקוס ונר 5סקקי.ס עומר %נוכ1ו
 5פכין פנש סכיי' כ,ין רק סח.ט: 5יןססרי
 פבטס*מ )ס)ן ספססו ננזס זעניר 0ינף6"כ
 סי) 16 ססכין כ) ע*ס סרס 06 רק מססו6ץ

 ט5יתו סככס5ס ו6ף ססחיטס מנך כ5פמק"ס
 רנ'5 מסוס נס- ס"ס'טס פנך כ5 רממק"סש

 שחיפח במקום ההיא מקום כלל היה לאשא.לי
 לבר דקנה קסא או בתר' במיעוט ה"ושסא
 : היפב כשר בדיעבר ולכן בזה בםק"אכמשש

 נעשה אולי זאווער שקורין .המכין חלירתטז(
 כטףפ ר*יק )והצזג'ש הנרזלכנוף

 שייך או ממש כא' להיות מחובר שכשאינובזה
 ש:רכין ספעלית גבי מעו'ש נבי שם וכ"םחלרה.
 בסה הלרה חשש אין ולכן חלרה. אורותב"פ

 ברייל4 ט*ני סב' חלמים %שות כעתשנוהני(
 על טיצתך ברול יש ארכו ע'פ החודשבטקום
 ע"נ- שהיא ואף א'(. הבל כי הפשוט.הביזל
 וכםנפון קיל אוךי ניכר ונכוה כולו ה:כיןאהורי
 השחיפה כננר שלא וע:'פ שבמוכח ביטלותבן
 באחורי ברם י"ל ו:ן : כקתא ל דה י'לא.לי
 וצ*ל להםירו להקפיד רעתו וא-ן שנתיבשסכין
 שכ' טפטלית חם*ר מטברא וקיל. וביפלוסעבן

 כהסרת נקל אינו ה:רתו כי דחכיר.התב"ש
 בכח. צ"ל ק1ת וכשיבש בשפשוף. וצ"ל0פלית.
 רקיל* הסכין על פליתו כנפל ואינו פתקייםוהוא

 צירי סעל הרם לקנח רגיל הויתי רוב ע*ןיו(
 לשחיפ, שחישה בין שחימההמכין

 שאולי בהםכין הפיי' חשש טצד וכחתי'ברוב
 המכין חור שבהפיי' ע*י סכין כע"נ רה'לי'ל
 חימרא שהש י"ל ר~מכין צד שעל הלכרוךחחת

יתרה4

 ס)6 ניד ססרם עד מיונס זפן פסךפמק"ס
 סכץ 5% מרונס זמן ממקייס כן 5סיומ 5ריך ס:מיעס פנוף סוינו כמס יף י"5 ירכ6מך
 סשן נין סמ3יד חמו מקקייס, פקרי סססיטס פסך כ3 ק.וס סים כל ססחיטס מניףססו6
 נך'. *יסכ יס וכזס טס הסח כמסך רק פמקייס סמ5דס ו6ין רמגדס כסלכס קר ע ססו36סימן
 עפס דיעכד פק51 נש'ס כננד :)6 6ף דמ3דס שסיכר סכ*ס דעמ ט) נ' ס*ק כננ"1ספמפנ
 ינש5 סנ"מ מורס ססמיטס מנ.ף 6ינו דמע5ימ רכטן סס, ססכין ו:מ3ד מט3ימסכ'רכין
 סמ5*ם כפ'ס רק %ו 6ין 5ס5כס 6ך זכומ 53יפור כמכתי 1: 6ת סססיסס, פסך נכ3מתק%ס
 רנע רק עס ססכין יססס %5 ססמ*טס דבטעמ 6ף מכוק: ניס*ס סכ:נר פכסמן פססוד6פי'
 'כרור ס4 6ם וגס כיסר56, סמקוכ)יס סיגוריס סמטססומ כפי נקכמ ססס5כס מ5רססוס

 סו6 נטיף ס:מימס ספיעור י'5 נ*כ ח0יטס ס.עור פסך כ) ממקייס רכעיכן סכ"3כסכר6
 ססכץ בב ע5 בדס וגס כמססו 6ף מע5יומ 5עכין סי"נ סתכ"ס סמפיר ו5כן פנום קנ: נט5ימססו

 : ו3סזסיר 5יאשר יםכג")
 ס4 65 ספ6 4%ס 3זס ריס סקורפיס כעופומ נס סדס סס 40 6ס וספק סכין מ"נ ר0 מ5,ואם
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ם אברהם ו4בנרי כד מיטן שמטה ה' קרו*םדעת
 הסבין עיקי פתהוי כנשל בדגניי' נם כייתרה.
 כנ"ל רנילות וע*י נראה אינו תמיד הסכיןוהוד
 אהורי ע"נ לשחיפה טה שתי בין בסמוךראיתי
 וללמד : העוף ואס-תי על והחמיתי דם.הסכין
 י"ל אולי בכך השו לא שכמה פה עלוכות

 שייך מהקייס. שאין ע*י בנס' המפורשתדהנןלא
 האתוונים כל לפמ"ש הסכין בראש בטפליתנם

 שאיגו אף וכוותיה באטר שתהפיר כב"חמלא
 קבועה ה;לכה והרי פהצד( רק השחישהכננד
 שאף לפ"1 השהיפה כננד רק השמם ושאיןעתה

 להתקיי' עומד כשאינו מבהם השח*פה ננדכשדוא
 שהיי' באין רק שהימה אין שהרי השחיפהננד

 כל פני על אם )רק חשש. ואין לסכיןסשהו
 ואף השחימה. פשך כל סקקי" הו"ל אזהטכין

 משך כל דבסתקיי' כהמפע פליתושבנפלה
 מרובה זפן סשם סתקיים וצ'ל קיל.השחיפה

 כ' )כהתב'ש יר כלאחר שלא גיד הטרהעד
 כ4 כן שהמכוון י"ל ס"מ אח4. לשון הסרהנבי

 בשבת בפלאכה פצינו יד כל*ח- קולאסננון
 קיל ובשקצה מסוני שכ"ה כו' יר כלאחרכל
 שאינו שבמה אף ל י עכיז יד( כלאחר י עג"כ
 השח*פה שטנוף בפה מ"מ כן. צ.ל תשחיפהפנוף
 ובטו המיר השת*פה פשך כל קיום שישכל
 ולפ"ו רהלדה ההלכה עיקר שהוא לס" ס"גין
 בפפלית מהנהונ הנ'ל הב'ה סברת על קוצהלא

 כ"ב בד"רות ואינן להלק. סברות כ'3בפם"נ
 לדי(יה נס ה:'ל סברא י"ל כי רהימא(.כפי

 עאנ השהיפה משך כל כצזק*ים צ'לשעכ'פ
 פובא( בדוכתי וו סברא שמצ*נו כפוהשתיפה*

 )שההלבה התב"ש כם'ש רק לנו אין אנואך
 המקובל*ם ח*בורים התפשפות כפינקבע

 הנ8ל כסברא ברור ה.' חם ואף . (בישראל
 משהו בעוף בכך שהיפה שש*עור י"לנ"ם
 כם8ש בטמלית תמיר וש'ז * כו' קנה ושלכוובו
 בעופות * נם הדם שם היה אם ס' ואםולד,זהת4 ליזהיר יש כנ'ל סכין ע"נ בדם ונםהתב"ם

 זס דמין ס3כמ וסמ6 סק:ין ע"נ סדס16
 סס"פ 6ף מיפס*ט6 ד63 3עי6 ס' דסוממ3דס
 כס.כ? סימ מ' סם' ומף כסמיעס מוע*63יגו
 סמוקת ספעסס נמ5*6וס ססומ ס6מדנו'מ
 סזקת נ6! ליס טון נו"מ כננרו סו66יטר
 06 מע' דס ט ס" 63 רמעיקר6סמכין
 ס'ס סס:ין ע3 3נו6 סדס סדרך יכיוןמיפ6
 דפעיקרן מוקס עדיפ6 63 ע'"ז פעטפעט
 דכזעס מ*סור חזקת כמריף דססת6פמ~קס
 עי*ז 6יסן מיסור יססןקת י'3 עמפעכ"1
 ס' ו6ס 51"5 סלג ע"ס כנ"5 ס"ם כ6ן יועי3וסוב
 סקדס נג'דו5י ע' סקודפים נטופופ נס סדס סס סי'05

 : 1'["ות

 ו:ניף סר6ס סיעינ ותפסתי טוף שחמתיימ(
 סנס סי' ו3מ כניף סעוףוכפנע

 וכע"ס נוטי 3% ירי ס,ס~תי פסוס כזסדרסס
 טפ נעטע סע"י סססתי 3כ6ולס 4ךנפק"מ
 ע3 גיט'ת ס" סנוף ס%ר סט5'ת מו3יסעוף
 )כק5 קסס ס"ס ו6ף מ3דס מסס ומימססכין
 כיסו ס63 ספק ג6ן ייס ו6ף כידועככחיטס
 6ו3י כ.מו ס6פי' ום' כ33 ססכן 6תככתות
 ססיטח 6חר 16 6' דסי' כסר6 כפיעועסי'
 כפי ונס ספיקות נ' וס"3 ססיפגיס נ'%

 סגעטע 6פר תיכף סססיטס סססקתיסרנסתי
 ככ35 ק5ת סו6 6ו3י ט*פ ססכיןונט3תי
 סכסנסי וסבס דמיגיס ע3יס רמי6 ד63נו5ח6
 כמן כן ונס מסכי דנין סמנו מס מ5רס6ימי * נון ל5ר נןס נוכוין סס" סכ3כנוק"6
 נושפ פח5דס, סס(יעס 3סנוור סוסט כ3פטוין
 6ך סנס3ס %ד ר61 כ65 ,סו6 דנזדי"3

 ט3דס מסס סמין נוי1ש 6פר סעע"נסש"נ
 ס63 סיעינ סרמס סנוף ס55ר 5153יסכל3

:נעו

 בהסעשה שבמציאות הא' כי' מ"מ בהלכה מפק שא' אף בשהימה מ-עיל אין שס'ס אףהקימים.
 עדיפא ולא איתרע. לא בהטה איתרע סכין אופרין אין הנס שהנס במה אף אולי איסור.כנגדו

 : היפב ס*ס ומועיל בכך. אתרע א*סור ח~קת יל עופ עכ'ז דדששעא. מתזקה דמעיקרעאחזקה

 א? ברוק אף ולכך יותר, חמיר בכד כעץ תיכף נקרש שר שבזטן שטעתי כנקל* טכין ע"נ בדםיפ(
844



 מרו*41ע11 כר מימן שחשהך אכרהם41ב1רי
 סבמנמי )פי ס61 וכן 3ססכ.ן, סנו5ומ ג33גנט

 לעמי כסכממ כ)) סי' ), כי 3י נסוסכסיחי
 וסי' ססו"ב ו"פ?מ סכמכס קוים עמ ר)סמ8
 פינו) כסי ופ:6מז') 5וריס כלעתיער"ן
 ררופ6 3י1'ד מכו"ר מכס נס ססורס3סר

 כמעין סו6 ונן סדפת ס'קי) ע"יכספכסיר
 5נוסרם מילמ6 6ינ63י ססו"נ ס:סנמ 61מיס6'ט

 : ב(ס נ)3 מסס כוס ס"ס)מ

 06 6ף כמ,טס כסען סמכין 0טס אםכא(
 סנקרעו מסס סיס כנמ ס:ט"0י'

 סס*/ "ו 0סס.י' ט*י ופ.ו סקכסטנפומ

 6ו3י ססעיי' וע"י ימר עכעז נ6נמפ0כעי'
 נו;וס יס פ"מ ס ע5 כקיעח כפו הטכעענכקע
 ננניעוע כי 0קכס מתוך כחמלמ כן כססי')סקן
 )סק) ו'ס סמגסנ מ5ך רק ממ0 מין דקכסקע6

 ססס יס 06 ו6פ"כספ.ק*
 ד6זלייח"

 ס*ס ים
 מוק*6 ננל נס סמועי) כפלו3ח6 למךסם'
 )ס:מ קדס סמ.רור רק קרט, 0י' ס)6ספק
 כ:נר.ס )סק) כססיכר וס' )קריע כריסטי'
 וכססמע עיון )י 5ליך ופ'מ ס(ם, וסמטסיס
 כי כיותר )סק5 יס כק) )גס וסס מדכמג'ן
 פן 6 כסופ קיע י' סט ע'י סמיו ווד5יכווסע
 6ס ונס כרוכו קרע מסס עי*ז 6ין נק:סונס
 ססכין סכככס קורס סי' מסכ"יי' ס"ומדנ6לפ*
 ס51רך ע5פו נטנעח ססנע סע"י כטנפמ)הוך
 כתיך )מ;וך ססכץ ססממי3 כף ומ)נעוע
 6'ן כעיי' 5"ל סי' ו)6 ממימוך פי:רספכעמ
 מ5ד 03 ק) נכמ, ס65 כט" ו6ס מססעוד

 : ממירוחמרח

 _סמיטס בררך ס)6 נמו", נפיעיט עיקירכ2(
 כ'  סעוף כסמ*מ מיר ס9 כיררק

 סקרע כסעח 15)י )מום "'ן מ'מ נסמם"מכ)6
 כרי פפרכסת נעורס חיכף )6מ"םסוורילין
 כסמטו ס)6 מססימכיס מססו כקרע סדכ)סו6.5
 )סממיר 6ין נג) עיקור ו0 6'ן דכטפ"פוכיון

נקפיש
כנ(

 ננקל המרתי פצד אם דקיל. הסכין ע'נמים
 שלצלילת מצד ואס פליתו. מנפל הסירולא
 בנקרש ]ס"ם[ והמכין שחיפתו מתחוי ורוקהמים
 א"א שבנסות ושמעתי זכים. בסימ נםחמיר
 הנשימה תוציא שהבהמה נזהר אם וקשתיפה. באסצע סכין אחורי ע*נ ]דם[ ניתז יהיהשלא
 להאומר ונכק להשטר. יכיל או שחיפהלפני
 קוצר בבהמה יה.ה שלא ביותר להשמרונכון
 לשון בכ% ונ"ז שתימה. לפני עצירתהנשימה
 הגיאה[ בדיקת לענין המוסקים ]שחביאותז'ל
 גורם שפה"יות רקצביא. רנלי סקטענפיעה
 שחיפה מחתיל כאלו להמתין רק ח'ו.ס:ש'ל
 בפעזינווז נשיכטזה רוח שתשוב עד מתתיל.ואינו

 : הקודם[ לס"ק]שייך
 והגוף. הראש היפב ותמסתי עוף שתמתייפ(

 חשש היה ולא רהניף נענועוהיה
 גו8י אצל ידי שאהותי במק"א כמ'ש בזהדרמה
 אולי העוף נ.ף נענוע שע*י תששתי לכאורהאך
 בחשש הסכין על הניףנופות שמצד ח:וצותהיו

 בשחיפה להק1 קשה ס*ם שיש ווףחלרה.
 הסכין כיסו לא ס' מ'ם כעין ש.ש ואףכידוע
 אחר או א' רסי' בתרא בסיעופ כימו ס'כלל

 תיכף הרגשתיש וכפי הם.'. ב' כלשחימת
 רק המכין, ונמלתי השתיפה ה~פקתיהנע:וע
 ראינש עליה רמי דלכ סלתא בכלל הואשם"ם
 נדה סריש ראיה כתבתי במ;"א באולי.קצת
 בבדיקת חביות לנבי רבי שבבית שפחותנבי
 מכוון שהיה כל עליה רמיא לא לנבי ע"ש.עצסן
 דגין שאנו מה סיד שאיננט אף טה. לצרבזה

 אך הב,;לה פצד רמיא כלא הוא ונ"דבאו'ה
 חלדה חשש שאין בודאי אסר שעע"נהשו"ב
 הבתנתי לפי וכ"ה הגוף. שלצד בנוצותכלל

 הסבסת עדי'ן היה לא כי לי. נםוהכשרתי
 השו"ב ואסירת הבחנת קודם על להתמיררעתי
 במק'א מ"ש כאן ול"ש צרדים בדעתי ערייןוה.ה
 בה שהורה בהמה פנול בשר משאתז"לבפעם
 שקגל ע'י כשטכשיר דוקא סי' וביו"ד ע"ש,.חכם
 סהחלפ הדעת הקצאת כלל היה לא כיהרעת.
 : בזה כ% חשש שאין למפרע מזלתאואינלי
 שסוס כשאינו אף הקנה הוררת ע"י לפעמיםכ(

 ; כובע בהשהטו לפעמים הוא התיחוך הקנה* הורדת ע.'י כי הגרמה. אינו אם להבחיןיריך



מא אפרדשםופבנרי כד משן שיפהה ימטיםיש?
 עליונות שחיפה בשעת הסכין הפייתכא(

 אף ה:וף. ולצר הראש לצדרחבו.
 פבעותהק:ה לקיוע כרי בו שהיה בכה ה'האם
 ס'מ עצים כנקיעת אי בפבעות או טזה.זה
 הקנה תהוך בתתלת כן כשהיה להקל פקוםיש
 הטנדנ מצר רק חעהט אין רקגה קטא בטישמכי

 ס' וא' ס'ס יש דאוריי' ולגבי בספק.וקיל
 ס' אימור חזקת ננד נם קיל שע"ופלוגתא
 שבו להכח קודם חדור רק קרע. היהשלא
 שליש בהגיים להקל כהסובר וס' לקרוע.כד*
 חר בסכין ובשת*פה צל'ע. ום*ם שליש.ושחפ
 הפייה ע"י אין בושפ )כי ביותר בקלוטו*ך
 ע"ז אין בקנה וגס אופן. בשום קרע צרהנ"ל
 היה שהנפויה האומדנא ואם ביובו( קרעחשש
 שהגיע שע"י להפבעת. הסכין כניסתקורם

 להכנס התהיל ע ומ:יון לנפות. הוצרךבפבעת
 נפ.יה. צ'ל היה ולא החתוך טיהרלפבעות

 נם קל בכח. שלא הפה ואם חשש. עורא[
 ! חמידותבטדת

 שחיפה בדרך שלא בתרא בטיעופ עיקרכב(
 בהפס"מ. שלא סתב'ש החסיר ביר.רק

 דם להוציא הורידין בקרע אילי להוש איןט*ם
 : טהסי' סשהונקרע

 ביה'ש מתוך בטשכו~הסי' אולי ספק כשישכנ(
 לראות הושפ וסשך החתיך קנהע*י

 נם לכתהלה שהמצוה כמו כולו נשחפאם
 עיקיר חשש שהוא בהושפ קרע ספק תשבעיף
 נראה העוף. עייין טת שלא כיק בתראבמיעופ
 ל'ש שבהפס"מ כיון בזה. להחסיר סר"ס'ישאין
 כ"ה. בס' להחמיר אין כלל קרע נביעיקיר
 לומר בדרבנן או בדאוריי' ס'ס בזהש"פ
 בתרא. בטיעופ ,חה'פה מסולי ה' גבי ליהכראית
 לטניו שראה שכל לל'ע אוסור הוקת בזהול*ש

הכע*ר

 מעי)מ כ6ס ססם*קות גין כ"פ רים כיון6פד

 ספמר כפקוס פ)6 סספ*מ סשממיר אףכג(
 סע'ף ע'9 גתל6 ספיפוע בידוכעקר

 ס0יפכיס נפסט 6ו)י ספק כסיס עכץך'
 כסמט 06 ~6ית כיס*ס פמוך)6סיס
 נשוסט קיע 0י' 6ו)י פנוסק ועי"1נו)ו

 עיקור ססן ססי6 ננמוכר סכס,רכסמיעו;
 ס)6 גיון סנ"3 סתנ*פ )רעת כמר6כמיעוט

 8רסם8י 6ף ס6ין יר6ס סעיף עייין פתסי'
 נני עיקור )*ס סכיפס"מ יכיון כוס)ס"פיר
 ופמו)י כןס כססק 3מממ'ר 6.ן, כ)3קרפ
 רק סו6 נחר6 כמיעוט ס3כ.ח מס'סמי;"
 )יט כר,'ימ פר )כ) ורכנן, 6ו ר6ורימ6ססק
 ומפ6 ג)3 קרע כ*' )6 פפ6 רם' ס'ם נוןויס

 ס".עס נססע 6פ4 כסר נחר6נפיעום
 ונס עיקור כנדר 6יכו כיך קרע וסמ6ד6וריית6

 סכסר )פניו סרו6ס סג) )כ*ע ח~ק"6 כזס)*ס
 1)"ק )כ*ע, סומרס כסמעס סייך סוכספיעס
 ססכ)3 נסטם"פ ספותר פס 0) מ0סק):מפיר
 סכמקו'ס ת'ס 3ספרו נסקנמתו ננרפ"6ידוע
 )סימר כרורס מס)כס לס כססס"מסמומר
 יתיר0 .סומר6 מממירין כספ:ד ס63ורק

 כס)סי )סק) ס*פ וכ*ס נפ)מ6מפכמנ6
 : כ)) נקרפ ס)6 נוטסס6ומרכ6

 חשםו*כ פרינרנלמ כפרס ענעת בנפצאכד(
 )שם ירו סככרח ס" ס)6 )וכרי

 קורס נעקר ס6י)י רק ססמיסס, כסעמס:עקי
 5ויר סמוו'ד 3ם"ד )סק) מקוס יסכסחיטס
 פ0ו) כעמיסס סן סכ) יננס קיי נ:יםקס"ם
 דט6 ספמיעס סנסר ננוף סספק נכו)דדווק6
 ,נופ ס*יט סוקם כננןו ד*ס ספכסיר,פפס0
 דססמיעס כיק וכרופס כווסע נקונת כ:סק6כ)
 ב0פ*כץ 6ז)*ק ססמיסית ככ3 פור6יסימס
 6ך טס וס'מ סותרס נסמטס מסעס)קול6
 ע) )0מוך 06ס35גרנ

 פוו ויע נןס סשו'י
 ס%עס קורם ספ6 )סספיר קפיקות נן נן:רס
 מסס רפס 6ף סמיעס נסעת וסמ6נפמק
 ינן36% תורמ ונ0' סממ 3ס" סמוןנ5יס

 ס*ק3 63 פ ופ כססיטס ספק 6ינו סניב*מ פסוקת סנני )1מר פקוס נוס נ'ככמנ
 )פס פיסכ יס" סלל וסטי"ק ספוו"ד ו)פ'ל יעיי'ס יותר עצק) סווסע כקיכס וכ0ן ,)רע6

 ספכינןכוו



 קררשיםד4עך2 מ"ר ש' שחיטה" אברוןם41נברי
 631 וכלס סווסט נגקונח סדוכ ע3פפמגן
 6מרינן 1ל6 ס6נריס ככ3 כמו נייקט5ריך
 וי%רך , זנוח ס6ינו 3חזקס מיעוס6פמוך
 כמוכן כיס, ו)דבריסס וננרנרס כמסטכדיקס
 ל6חי6 מזקס יס סרוכ סע"1 נ)6"ס 1"53ך
 וסזקס כנכיכות פ*6 כסי' כמכו6ר רוכ6פכס
 וספיר זנוס ס6ינו 6ימור חזקת כגנד מומדזו

 פ'ד ככורוס ס' ובפ*3 מרוכ כסר ן6ז3ינ
 3ס)ק סככוחו פעס0 גפסס ס6ס נ*כסילק

 פקע כר6וי נעסתס 5י סספק %ףסמזק'6
 סכ*3 סמוו"ד לסנרת מייעס6 ומזמסמזקס
 ו") סר3 ]ינרי ו35"ע סמ3יט 63 ספ*3ופ'פ
 וכמו סחוו.ד טפ"י 3סק) כ' דמחחלס 3סו5מסקסיס

 עחיטס, נסטת גטסס 05 ספק ו5ין ונע"כעני6רס*,
 כ' ומונ )סחוו"ו 5ף נסטיטס ספק ל" סוסד6)"כ
 כווגחו ו%5י ממיטס נמעח ממ5 לחוטר6 ס'דסו")
 רחוק קממ סו6 6תד דספק 5ף ספקומ נ' פימדכיון
 דס"ס נכ"ד 51") סרנ יעת וכ"ס )סעס עשוףסהע
 מח5ס סו") סק% 5י ספק וים וכיון סכרת ע5ד"61
 )סיופ ענליע סק% ס5ינו 5ף סנ' וספק מסחש

לונ[

 ך"6 6וח 3עיל %"י! 0רכ נר' עייןכה(

 פגשת ססכעת גמ65 06 פכסיר הפ"זכו(
 סו6 06 ו6סי3ו ססכין פ)מרונו

 ספ6 ס'ם מעעס ל6 16 רוכ סו6 06מטפק
 כסיף וססמ"ח נ3ע) ע"י נעס0 וספ6 רונש
 6יסור מזקח ננל מ'ס דסוס מסוס פמפירכ*ר
 סרונ פ5ל סט"ז כוונת )יכב -ספפ.גופ"ם
 סמיעוח רוב וכן ססוקות ס3כס קכס 6יןכסמוח
 וחזק0 ורוכ6 0סכין פומיסת נפסק סקנס6ין
 סמיטס ילי רבפ"כ כוונתו עיע 6עי עייףרונ6
 נמ65 6.ן סחיסוח סכרוכ סמיטות רונ מכ11%

 סייך ולכ ססכין נ3נו3 ע" נס נפריוחטנסוח
 כסחפיסח סט'1 כוונח 3161י 6יטרסמזקח
 ס63 מעיד כמ 33י ססמיטס ק3ומ וסנכוןססימכיס

 )עי3 ככחנחי כע*ן 03ק3 יס כסרם ססנעתרוב

 לכ'ע הותרה נשחטה בזה שייך שחיפההכשר
 בהפס"ם. שמותר מה של בס' להחמירול"ש

 ההלבה כ"ה בהפם"מ שמותר שמה ירועשהכלל
 מחמירין בהפם"ם ושלא בזה לרו:ירברורה
 כשנוטה וכ"ש בעלמא. מסנהנ יהרחחומרא

 : כלל נקרעשלא

 מקום ס"ם. בבללי החי"ד לפמ"שכד(
 שלא לו ברי השוחפ אםלהקל

 הווו"ר על לפמוך אם וצלע"נ ירו. הכבדתהיה
 אם פמוקה היה אם ס2קית נ"כ ובהנ"לבכנ'ל.
 למעמים א'. משם דהו"ל י'ל אך נממק.שחיפה
 לשחיטה ממוך בצים הטילה אם המפקות. ביןנ"ם

 נרנרת פמוקת שנבי לומר מקום כ' ע"ה.ובתר"י
 בושפ ובניקר היקל לא ?מימ בשהוטה כמ'אינו
 מיושב כנ"ל יצ"ו ההו'ד )לפמ"ש יותרהיקל
 מי'. לנבי לחזקה מיעיטא ססוך נימא לאמדוע

 יש נ"כ רוב שע"י י"ל אך בדיקה*ויצמרכו
 בכורות ה' ובם"ל בגבינות פ'א נבמי'חזקה
 החלימ לא ום"מ מעשה מחימר אורות נ"כחילק

 :וצל"ע

 הסכין על נרנרת בנמצא להכהמירים נםכה(
 שאין פשיטא מ"ם בסי/ קרעמחשש

 הטיית שע"י חסידות בדרך נם פת"פחשש
 פבעת ויא קרע ש4ין כיון קרע היההסבין
 שהיי' ולא בכח דרמה הוה ולא לפנינונבדל

 קודם חידודה דקי"ל ממה ועדיףמהולו"ה
 היפב רכשר כח הזה שלא עע"ב וכ"ע1לליבונה.

 נגד ס"ם דהו'ל משום התב"ש החם'רכ0
 כוונת ליישב ום'שהפמ"נ איסור.הזקת

הפ"ז

 סי' ספק-ס63 נ'כ יס 5ס 15 נמסכין ללמםסי'
 6ף נפרד כוור6י נססרוכ ועכ'ז סמוו'דנס0

 6ס 6כ) פלונ 63 ננסוס )סק) כט'ז ר05 ל6 כזס לסק3 מקוס סיס סס כתנחי כמוו*יס3פי
 ס*ר ייס 6ף רוכ 06 קפק ניס 6ף ססנין סו~ח וק3וח סמיפכ'ס חפיסח ע"י סכרע6ין
 6יפו מזקח )נך ס4ס דסוס מסוס ד6סור סע"ו מודס רוב סי' 63 וספ6 )עסם נלנו) ע*יסט6
 מכטר ס46רונ"ס ססכיפו מסנרגרת טרר גפ65 מסקנעת משוע לק 4םכז(

מ*ס



 טט אברהםושבנרי טד מיטן שחיטהה' קדושיםדעת
 פסוקות שלהם קנה אין בהמות שרוב םצרהט"ז
 מדהיפת נפסק הקנה א4ן שה.טות רובוכן

 נלנול ע"י נס שהרי כוונתו יודע א.ניהסכין
 מקומות. בב' פיסוק שחימות ברוב איןהסבין
 עי"ז נפרדות. מבעות בהם אק הכשרותורוב
 כשתמיס' המ"ז כוונת ואולי סוע.ל. הרובא.ן
 מעיד כח שום גלי השהיטה קלות וסנניןהסי'
 ורק קיל ספק אז בהסכין. דרמה היהשלא
 בלא לההמיר להנהינ יש ודאי היקףכשרוב
 וקלות המי' תפ.סת ע"י הכרע וכשאיןפלוג

 י חמיר רוב אם ספק נם אז חמכין.הולכת
 האהרונים המכימו מהטבעת מיעוט רק ואםכז(

 איז שאם להבתין .ש מ"מדכשר
 פיעופ התוך שבו צד על יק שהחששגירור
 וסקום הסכין. רהיפת ע"י באולי הי' ששםלומר
 שההתוך ומקום סכין. ע"י הו' מיעוט היתוךלוטר
 להקל אין הסכין. דהיפת עעי הי' כולו אוברובו
 כבסעי' בכולו רוקא שעיקור הט"ז ום"שבכך.
 פמוקת משא"כ שמהלהי. עיקור רק היינופ"ז.

 שלא נ"כ שבכך יש א' דיעה רק ברובוגרנרת
 סעי' במ*ז עפם"נ טרשה רק שהיטהבשעת

 דסח ססספס כירול 6ין ס6ס )סנחין יספ"ט
 ע) רק סו6 וגעקיס סמכק ופיסמ ע'יכעסס
 סססקשך 5טל טקום ויס פופט פימיך סכו5ר

 וטקוס טכין ע'י נעססמועע
 ססממי

 כרוט
 עכך )סק) 6ץ סמכין רמיפמ ע*י כמסס נכו)ו16
 16 סקכס רוכ סחט 6ם ספק כי סמוו*ד )פ"ד6פי'
 גספיסס ס4 וסוי פק"יס ע"יגעסס
 נווסע ססיעס סכסר 6ין סקנס רוג גפסק06 פכ" נעסע ספוט רונ סיס ו6ף )רגריו6פי'
 גמד ו6,)ען סמכסיר נמפסס ספק סוסוספיר

 : וכס*) )רעמו נספ~קס
 טכ*) סק'ו ע) וסמכ'ס סס'י פממסו טהכח(

 )חסכ יס 6יפור פןקמ כנר ס"סרסוס
 סט6 סן סוס מסנרנרמ, גפרס ענעמנכמ5, )סכסיר מ*ג כוומ" שמק וסממנר דס6גויכיון
 וכנר ירבוומ6 פ)ונמ6 ק, נ)נו) ע'ינענס
 מפיקרמ יס 03 מ,קס גנר נס רטועי)סמג6ר

 1 5%ע"ע מיקיי מסוגטסקיס

 כ"הטימין

 כנ*ל יצ"ו הוו*ר למברת נמ ובהרל כו' היקל לא ום"מ כו' לומר מקום מ ע'ה ובתר"ימ'1*
 ש1צטה הכשר בו אין מ"ם בושפ. רוג שיש ואף הקנה רוב שהט אם ספק הנ"ל כי להקל.אק

 : פמוק הקנהכשרוב

 טון דרבווו,ז פלעתן ט' בכך שייך שם"ם מצר ליישב יש אולי הפ"ז על דהש"' תטי'כח(
 : וצלע'ע עיקור םהו סברות יש נם כן פמק וב"י מיקלשהאנור

 כ'הסיפז

 וטשתהה מ" רוב נשהפ אם כשס' אדםלהנאתהותר דצב"ה כיוןא(
 העוף לשמור יצטרך ולא ס". ווב נשהט אם להבהין צואר עור לקרוע יכוללמות.

 אם להוורע ממושכה ותוהלת אח"ש. קנה רוב נשלם שסא שחוששין ק."ל פרגום שע"ימפרכום
 להכות או כנ*ל, לקרוע ו.כול אדם להנאת ה"ל עי"ז להסטיכו. שראוי הכסוי מצד נס כשר.העזף
 הכאה שע"י ואף כ"כ. צער איז ולקיוע צער 2מיעוט לבמור ראוי מ"מ להמיתו. העוף3ראש
 עולה אינו אדם בידי שלא ממילא שהוא שהצער י'ל הפדכום בשהיית יצטער ולא תיכףימות

 להסיתו. ראשו על חכאה מצעד פהות קדיעה דצער וכיון הקריעה. צער עם נצמרף ואיןלהשבון
 בשונב שעבר מה כי עוד במי' שהט שלא ע*י מב בא הפרכוס של שהצעד סה לכאן מצוףאינו
 צער. לנדומ ושלא בכשרות לשהוט הי' ורעתו הוא שננה מ"מ העוף יתכשד ]לא[ אם ואףאין

ולפעמים



 קדושים וטערן פד טיטן ש"יפהת אברהםרבנרי
 )ס3טן יס קנס רו3 3ססע 06 כשבודקד(

 ספנפלס סעור % ודכוום" קםע*י
 רוכ 3ס6ר ס" *צנ'ו 33*קפל ס6ס כחקפ))*

 ספ:ינ:י פור כד31 ו% 3סמס ש6ס*ור
 כ) נסמס ענסון פט ססמ ל6 נססע)6

 ויף סניכימס ופורוס סססוסיסססיקף
 ססו6 ע" ספכמ* נעיר סכט %סקיט)
 דומק ע" 16* )מטס ש פ'פ )ססחוגדסדטק
 : סקנס רוג ס.ספע )עפוס ויוכ)ןע, נחקפ) סנסרד ווש" פנסנט ספיר טררטפכין

ס(

 טירי איבא מי מצד לב'נ ונם לישראל עוראסרה

 ניכ %א עוד מלשחש שממעט מהול!עפים
 ש י מההכשר י1תר סשהו שחופ' שנםמצר
 בשהיות אם בכירור נורע לא נס חנם. צב*הבזה

 פירוד בחינות יש כי צעי. יעיף ישפרכוס
 ויש סח(בא בינותה כמשחל טהנוףהחיוני
 לסעפ צריך כנ*ל ובקייעה : ושפ בפיכפיטורי

 יש אם החבחנה צורך שכסי מה רק יעשהולא
 היחבת חשש יהי' לא שבהקרע ויזהררוב

 אף העוף טוחיפת אחר ואולי 1 בסי'החהוך
 אסור שבפ-פה אף צב"ח אז ל"ששמפרכס
 אחר עד אס'ה אימור שייך ב'נ ולנבי[צב'ח[
 שאין כיון המתר שחיפה מ"ם שאח,ש.הפרכום

 וט"ם ! עאז צב'ח אימור רל'ש לוטר מקוםהי'
 והו הושם מיעוט נשחם ודאי ונם כשרה. השחי*ה אם ספק הרי בהנ'ל נם 3ן, טהסבדאאין
 ?ב'ח איכור ששייך תל פחיים בנבלה ונם סחיים לפמא כנספרא כ'כ נבלה אינו מ'םנבלח
 ספק וכן כשר. שחיטה אחר וכן מחיים. ב:בלה נם בח:ם צער לעשות שאסור מסברא.כ'ה
 דיריה ?ער הוא ומבוכות וחששות לארם פיפול שינורם מצר לא אם דאוריי'. רצב'ח כיוןחמיר.

 : בחששות להבחין שלא מקילין יש* 'ז ע צג*ע. הותר ארםולהנחת

  שאין ביום כשייאת כמו רקיל י"ל שחוטים כלם סי' שהב' בסהטסוש בריקה כו'. לסהטסשב(
 : מחוברמשהו-

 צלע*נ הספרקת. רק והרניש לביה'וט ירו שהעניר ע"י רבימח בסי' לברוק ]ריכי[ שהי' שו'בג(
 נשחפו הס" שב' בעיניו שיראה צ"ל הבדיקח שהרי שחיטהו[ בם ]שבישל נלים אורות נםבזה
 שהסי' לחיש שאפשר כל5 בס.' ננע שלא הנ"ל בריחח סשאיכ ססש. הסי' על ביריו שיסשסשאו
 שבשוס הסי' מקום של הרנולונ מצר אוסרנ' שיש ו*ף יריו. שהעביר מסקים לסטה מהצרהם
 ולכתחלה בריעבר. אף ע14 לסטוך רחוק ענ"1 : יר-ו שהעביר ססקום להלאה בבהסה אינםפעס.

 ב-אי או לנסדי שלהם בחתיך הס" ב' על במשפוש לברוק צריך רק ע'ז. לססיך איןפשיפא
 וד*י ממש ומרניש כמי' שתופס מצר להקל בא-לי בזה סברא נ"כ יש ריעבר ולנביברורה.
 צל"ע ום'ם לנסרי. כולם נחתבו שהסי' תפיסו ע'י מרניש ונם י יריו שהעביר ב"קוםשמונהים
 וזה הס" נקרעו פרכוס שע*י רל"ש כ' שסהרי"ק אף ע*ז. לממוך אין פשיפא ולכתחלהבריעבר.

 בעופו'. בזה החמיר והתנ'ש זל"ז אוטרנות לרטית אין ומשמוש ראיה בלי ירוע אומרנ' טנרררק
 א"ע סמך שאם לו ואם-תי : מראי' פ.בה יר העברת ש6 שבריקה לפני יפה שו'כ אטרוהיום

 סצר נ'כ. ברא-' ברק רק לבר ע"ז א"ע ססך שלא אסר ואז לספרע. על נם צ'ע כזואבייקה
 בייעבר קפירא בוה שיש שמעו שע"י אצלי :נופה ברבריו מהסם שלבי ואף כנ'ל. ברקהסתיוות

 איטרנ וטע"פ כיון עכ"ז היאשונים. רבריו' סשטעו' כפי לשמוע רחוק שהוא סה ואמר חזרע'ז
 שנרפסו השו'ב ומל' מעכשיו בוה והזהיתיו הרבר ען מאשימו אינני ריעבר לנבי כנ-ל לצררי-ט
 אין רם לא שביה'ש שע'י לט'ש ]להקל[ קצת כשסעות לכאורה והיה בזה. כ'כ הנרעאין

 בלי הוא. ששחוט להרניש קשה )ובושפ הפ'ז מלשון והוא בפשם(ש רק בראיה כ'כלהבחק
 ראיא אין אך הוש(( היתוך שהוא( לוסר עליי לטעות יטלין שנחתך רספרקת הבשר כירא".

סזה



טנ אברהםרבף4 טי 9ק שיאי מרישםרעת
 להריא הוא שם הט"ו כוונת שהרי כלר,טזה
 נרנש וזה למיע.ט רוב נשחט בין הבחנהלנבי
 שקצת ובשטיביש האצבע העברת ע"י נסהיבב
 מיעיטו ש:שאר להבחין יכול נשחט לאהושט
 הרם באצבעו לפנות עיוכל או נשחטש(א

 לא ברם מבוסה שדוא טה וע"י היטב.ולראוון
 שחיטג כש*ינם הני' כל ששחט לפניויתראה
 להבחין לו א'א עי"ז שע"י בכיסוי שם הכוונהרק

 באצבע בריקה וע"י למיעופ. רוב ביןהיטב
 לחוש שיש נראה ועכ"פ היפב. לירעייבל

 לפעסים רחוק חשש שהוא ואף סהצרשהמימנים
 י ב;ה ברירה שמירהצ'ל

 להבחין יש קנה. רוב נשחט אם כשבודקד(
 בפנים העור אם ורכוותיה קשע"י

 נשאר היח זענ"ו. מקיפול רכוטהופשט נתקפללא
 לא הפניסי שרוב ו:ל נשחט שלא העוררוב

 ההיקוף כל נשחט שבחוץ מה 04נשחט.
 לא שקיפול אף שביניהס. ועורותבהסחוסים

 להסחיסי'. רבוק שהוא ע'י הפניסי בעורשכיח
 נפרר ה:כין דוחק ע"י אולי לחשוש ישמ'ם
 נראה שעי"ז קיפול בו ושייך בפניםהעור

 ז העור רובשנשהט

 אורות אח"ש לברוק כ"ב חיוב שאין מ"שה(
 ובוח שאינו חזקת כננר כי י'לעיקור

 נ' ום"מ כו'. עקורים הסי' היה שלא חזקהיש
 הסכין. רחיפת ע'י מצוי סצר להחמירהש'כ
 בין א' נס ללל שכיה רלא רואין אנורכעת
 אם וב'ש טשום4. הסי' תפיסת ע"י כיובבות

 ום"מ הסכין. חריפות וע"י בקלותההולכות
 סועיל אין באיוזות הנומלים ק4בעותאורות
 זע'ז הטבעות בדחוק כי הסכין חריפותב'כ

 : קצת יכה רחיפהצ'ל

 פרפה נברק לא שאם סה לנב. רק ה'ינוו(
 וראי היטב 0עורים והס" בשברקאבל

 לפנים הסג לרחוק נוהנים הש:"ב לכ'ע.כשר
 כן קצר השחיטה כשבית אגורל תנ,יותאחר
 כנ"ל. לברוק נכון ואולי רשה. השי"ב ל*העיר

 הש2וי של הפחוס כשטנולה היינוושסוטה
 : ב2'עכובע

 5נרוק כ'כ פיוכ פ6ין ס5סרתיס מ'שה(
 כי נאומס י"5 ניקור 6ודומ6ס*פ

 רפעיקר6 סזקס כנטו יט ז3ום פ6ינו פןקתככנר
 ופ'פ סר"ן כפ'ס מקוריס ססיפכיס 8"ס63
 כדיקת כפו פ5וי ססו6 ננ5ר 5ספפיר סם'ךכ0נ
 )כרוק סש*5 וה5ריכו עריפום כס דסכיסכרה*ס
 פ% כ6ן וכ'כ כפרות רוכ ע5 סופכיןו6ין

 ד65 רו6ין 6:ו וכעת סטכין 0ת דמ ע"פפוטס
 חפיפת מ"י כי רנכית כין 6' נס כ5)סכיפ

 ססו)טת %ס וכ"ס עספועס פסופרססיפרס
 ופ'פ סק:ין מריטת ע*י כקיוס כעסיסוסנ6ות
 פועי5 6ק נ6וווית שיפ)יס ססכמות6ורות
 וע"ו סטכעיפ כייפוק כי ססכין מריפוחכ"כ

 : ק5ת ונכמ רמיפס5'5
 פ5 6מ"פ 6ניד5 רמוקף ס06רוניס מ"שו(

 65 סי55ע 65מר 061 כונפססיפו
 רק סיש וטייפס ס12טס ס"5 3פרס פוננכנסו
 סזלו ס65 פס 6פרינן 6מ"כ כנרק )066

 נרק 06 6כ) ספוטס ססי' ממפת ס:6סיפניס
 ווד6י סיטנ מטליס סססימניס ולו6ס06"כ
 סטיפניס 5רמוק כוסניס וססועכ 5כ"עכסר
 ספפיעס כסנית 6ניד) מקיפם 6מר5פניס
 עכ'פ נטן ונזס דפס ססו"כ 5' סעיי כןק5ר
 וסטסס כע*5 פפוריס ססיפניס 06לנזוק
 3פשע. כוכפ ססיפוי 9) סספום כספ3ו5ססיינו

 ירך פ6יכו סיועס נקנס קרפ נפ65 אםז(
 פקורס פרכום וסי' פסיטס כקכיןמי0יך

 לוכ פיתוך ררך פסו6 פנל6ס כפקוס יפ06
 קרפ כפין סני6ס פפקוס פון לעיניססנר6ס
 כפופקיס סמכו6ר 6ף נכספס 6ף 5סתיריס

 פ"פ פרטק ע"4 כם4 קרפ מפפ 6יןסננספמ
 ככסמס נס כי נרויס 6ופרנ6 ס61 ס?*5סיכר
 סר86 פס סמכרנרס וסמעתי פרכוק ק05פייך
 סניף פס פנרנזת פ6ינס פ5ר רק :סרנס
 5נוף פר6ס סכרפניס פו5יכס ס,עס פ5ר16

 טקוס 65 6כ) פוף מנכי קי5 5ר6פופנוף
 30*16 סמפיספיס ופס ככ"5 נרו)ס 6וגגז,6פיס

 סרכום פ" ספמך נתןפכ סמ6 סייפינן ר)6ר6"
 6פ4יינן ו65 53י5ס ומטפט רפרפ נסדיפ8סס

פסס



 קרישים ו8ערן כד םעק שחיפההיי אברהםדברי
 כחסרס ס)6 6ף ס*תוך דרך ססי' כיגרססם
 גטסע 06 6מ'כ סכדקסו הד6י סוס כיוןכן

 סכירו ופנניל6 סו5 סכרמיח 11 כדיקס ניסרוכ
 וסספ6 קרע 15 סיחמי ררך סו6 1606
 יכול סרכיס סע"י רי'3 דמיי' ~ס ר6ין ריטיכס

 )טפ6 רל*ח ופפיל6 סמיטט כעין נר5ס)סיות
 ע'י כסיסוך פ'פ 6ב) מרכים ע"יכחרמנ
 ופ'פ קרע כעין געסס 6יגו כסכ*ןטמיעס
 6ף כ3ספס לסמפיר 6ין קרע כל6 ניכרכסרע
 5ין פ'פ פרכיס ע"י ננעס סכקרעסר5יפ
 נס לסקל יט ס3יסיס נ' יט ו5ס יותרלסחןיק
 סקרם טעס 6ף ס"נ 3סננ'ם כמנו6רנסוף
 ססכי כמסכיז סקרע עי)ס ס)יסים נ'יט

 :טליטיס

 %' רטסיט פסמע סיקל טק*ס בתב'שי(
 לסמפיר 6כיו כטס סס'ךספ*ט

 פ'י טמחך סיחרמכ למוס גקגס 3ריפכךנס
 כ)'פיס ככ' 5כ) פ5וץ5ס כרוכ רק כווכחופרנום
 כריס מסרי כקגס 6פי' למקל טיס סס"ךפורס
 סס'ך סנרח עפ"י לסקל ס6ין סססקכ'ס
 סט"ך על ספר"מ קיסיית טס טסילן 6ףטוסע
 כסננ"ס כתכ ופ'פ מסס יס רלסמפ*רס8פע

 : )סספיר ים סליטיס ס33'סס

 וור5י פירו כטוף סעי6 ס63 טכ"(ומשמע
 סע"נ כטרכוס ורווק8 3כ"עקיל

 יס נרו3ות חריקומ ט3טוליס לפספיס סיםס5רן
 מס6'ג סיפניס רונ ע) ננפיעוט סרמכסססם
 ססו"כ כיד מריין ססי6 כעת סעיףכנרגור
 נטרני לספיך יכע ו6ינו נידו ספוסיסוסכנפיס
 וספסרי'ק כל3 נוס לחטיע 6ין רנר לס.סרנליו
 )6 ס3מ:רי"ק, ספמפיר ונס לנננרי, נןסנניקל
 6טוסי ע5ר ונס פירו כסו5י6 רקסממיר
 כ"ז ננוריס סכ"ע כן )ופר ר6וי )*פטלונת6
 נעי5מ ע*י רווק5 כי פירו סעיף 510י5ס)6

 ססיפגיס למסוך כח )י סיס נקיקעסגיסרגיס
 פס'6כ נס'ע ג'ד ססי' גפנו6ר 5פרניוע"י
 כננס פסננעומ וכ'ס 5טרניו מ'י סבס 5ין06

 סעיף נחוסם סנס ו6ף פס6מרוגיסלפכות
פירו

 חתוך ירך שאינו ונופה בקנה קרע נטצא אםז(
 צ'ל סקודם. פרכוס והיה שהימה.בסכין

 לעינים הנראה רוב רצעוך דרך קרע שאינובמקום
 ע"י דיחוב חשש אין שבבהטה הכנה"נ שכ'אף

 וצ'ל הרבה הראש עם שמנדנה )שמעתיפרכום.
 שאינה מצד או קיל בהגוף מנדנדת שאיןשמצד
 לדאש ומנוף לנוף מראש הסי' מוליכהשאינה
 איטינא הוא הנ,ל היכר כי קיל( ע"1כעוף
 בהדי משחמ הראיה עי"1 מתרו שלא ומהנדולה.
 דרך ניכר ששם ולומר בלילה ושוחפדפרח.
 הכרחיית רוב אם בדיקה כי פורש. דלא אףחתוך.
 זה דאין קרע. או תהוך אם יוכר וממילאודאי
 ע"י כעין להיות יכול פרכום שע"י ד."לדחיי'

 קרע נעשה לא שחיטה עוי מ"מ אבלשחימה.
 עוד להחמיר אין קרע בלא ניכד כשרובום"ם

 מ'ם פדכוס. ע"י שנקכע שראינו אףבבהטה
 שלישים ב' יש הקרע עם ואם וקיללהחזיקיותד.

 : הב' בחשבון עילה והקרע בעוף. נםקיל

 החתוך נתרחב אולי במפרכס שהחמירו כמוח(
 שהקנה שרוא.ן במה כ"ה אוליבקנה.

 ב' אין אם ריחוב חשש שבכך ויורד.עולה
 בקנה תמיד כ"ה הנדאה וכפי שחוטין.שליש.ן
 להחמיר וראוי הנשימה. מצד ויודישעולה

 : וצלע"ע תיכף גםעי"ז

 הרחבת מחשש סוציא אינו בטפדקת. חי,זוךט(
 היו אולי כי פדכוס* ע"י במי'קרע

 : מהצדהסי'

 כינתו שהש"כ ליה מש.מ משמע בתב,שי(
 משא'כ מצומצם. ברוב בקנהלהחמ'ר

 בתב"ש סיים שהרי להקל. מודה שלישיםבב'
 ק' שתירץ אף הש"כ סברת ע"פ להקלשאין

 כתב ום"מ חשש יש דלהחמיר ומשמעהפר"ח.
 ומשמע : שלישים בב' בקנה גם במנישלהקל

 דק כי לכ"ע. קיל סידו העוף הוציאשכשלא
 פלמולים לפעמ.ם שיש הארץ שע"נבפרכוס
 על מפיעופ הרחבה חשש יש נדולותוזריקות

 עדיין שהוא בעת העיף בנדנוד משא'כ סי'.רוב
ביי



 מך אבמ4וץמ ו4בנר4 כד ימן שהשה ה' קרושיםיעת
 יכול ואין בירו תמומים הכנמים השו'ב.ביר

 לתשוש שאין דבר. לשום רנליו צפרנילסמוך
 בהוציא רק כ' לא שבמ,רי"ק והמחמיר כללבזה
 לומר ראוי ל'ם פ~ונתא אשושי 3ומצרסירו.
 ,"י השש שום שא.ן כ' מהר"ק ע1הריכן

 נעיצת ע'י שהיא השמוטה ומצרפרכוסים.
 מצר פרכום נבי חוששים אנו עי"זהצמרנים

 משא'ב צשרניו. ע"י המי' למשוך כח לושיש
 משמעות וכ'ה וצל"ע(. צפרניו. ע'י רהטשכשאין
 מרכום שיש ואף מהאחרונים. לשונותכמה

 מ'ם שתיפה. במקום מטה מעלה הס.'שמושך
 מצר רק המיר ועוף בבהטה. נם כ"הממתמא
 להקל הפר"ח ראיית בריא הררא ובכךשקופץ.

 ה.ל שרישים ב' והרי עכ'פ* בבהמה בקנהנם
 ובכך התכ"ש רשון כפשיטות בהם"ם הסי'ככל
 נ"כ כשניכר וכמרט להקל. הראיה על רהיי'אין

 : קרע שם היה ולא בתיתוך.שהכל

 כשהב' אולי סי'. שלישי בב' שהקילו מהיא(
 נם חטיר. מקימות בב' הםשלישים

 ואף נ'כ שהייה תשש מצר הפ"ם. ב' ה'להרי
 נשתם ועי'ז המוך כמרזב הקנה שהיהשחל
 הרי מ9מ כ'ד. שהי" שום בלי וה תתתזה

 להכריע ואולי מקוסות. נ' ע". אוליחשש
 ושבקי יריעה. הסרון מ' ה"ל כנ'ל כמרובשהיה

 : היטביבחין

 יב'ח שהייה ל"ם ראולי הפמ'נ ט"ש אורותיב(
 מיעומט םםוך מצד בושם מרפהבספק

 אנו שאין וי"ל בזה במק"א כתבתי .לתזקה
דנין

 ומטס מע5ס ססיפכיס ספיסך פ"כוס יס*הרו
 ע'ף נכי מףק ככסמס ססו 65 ספוסקיס וכ5סו, כן פמסננן נכסננס נס סרי סמיטסכמקוס
 ר6ייס כרי6 סדר6 וכזס סקופף ננממתסחמיו
 כסס כסס'ך )ר65 כקנס נס 5סק5ספר'ח
 נס דנוהך ככספס רנניירי כלי5ס פס.חט6כיו(
 6ור קורס סכמרמכ 5"פ ו6פ*ס סקנססחיטת
 5יכ6 רכנספס דוחס סס כססכ'ס ורקסיוס
 מ*דו ס~י6ו ס65 כע.ד כעיף גס 61'כקפעומ
 ר6יימ ע5 רסי' 6ץ סיכ קפילוס 5יכ6סנ"כ
 וכפרט כווסט ומכ'ס כקנס נס 5סק5ספר'ח
 : קרע סס ו6ין נמ.תוך ססי' כיכר6ם

 נרק 65 06 נעוף נס סיק5 התב'שיא(
 רוכ כססטו 6ס 65מ*םחיכף

 נרא רוכ ס:ססטו ופל6 כרק ו6מ'כססיננניס
 כססנ' ו6ו5י ס'נ ספ'ס ע' ס5יסש כ'כפו

 כיון נס לסק5 6ין פקופוח ככ' ססס5יופוס
 סס'8 כננקוס רק ס5יסיס כנ' פקי5פ6יכו
 ססם פ5ד ספ"פ כמקוס קו3י חרי סו'5רווק6,
 נ"כססיי'

 כעכו~
 ו6ף סק'נ ך*נ סי' נסנ"ס

 סכ' ונסמס סטך כפוזכ סקכס סיסי'סי'5
 פ*פ כ'ד, ססיי' סוס כ5י וט ססח זמס5יסיס

 נ' כסחט 06 סייכו סייסיס ככ' פסין5 פס1"3
 ני יס 5ירוף ע'י 06 6נ5 כננק*6ס5יסיס
 316* סספק ונס זס 5עגין 5סק5 6קפ5יסיס

 סנקי יייפס סטרון ספק סו'5 כנ'5 כמרזכס*'
 : סיטכיכמין

 בסס'ד 5*6 סי' 5קמן סספ"נ מ'ס אודותיב(
 דססימ פסרס'5 ס5רעח 6'6ות

 עהפא נניעוט ריס רוכ ענר סו6 כס'טינ*ס
 סו.סט וכקוכת טוסס, נקיכח מחס כו ריסדפ6
 כסוסק"ס פספעוח ו6ין 5סזקס, פיעוט6וספוך

 16 נר6וי נסמטס 06 6ז רכין 6פ ס6ץ זכוס ס6יכו מזקס 16 51'ס כסרס סי6 06 כמיי'ווין רפ" 6פ כי למזקם פיעוט6 ספיך נזס 5*ס פ'פ סייס 6*ם טריסוח רוכ מרק רס"55רטח 6ש" ונס נ5כר, כרונ )6 ככיס סו6 סכן סייכוי'
 מזקס 5רון סייטת סיס כטר0 רוכ ננכס דירס סכסר6 סמצ. וכיון 65 16 סי6 כפרס 06 לק65

 6ס. 5מנץ סזקס סוס זנום ס6ש פלר ורק סחוס' לסיטס ועריסס ננעס 6יקור 5נניננפנס פטיקה %ן 6פ*ס פ5 פזקס נמיי' סיס ומס 3חזקס, מיעח6 ספוך 6פר 5*ס *כומח6עו
ט5ר:



 קדרשים ופש1צ ס"נכד שיפה 1 אברהםר24רי
 סומרס נסמסס 4מר ס)6 3ססיסס סמגו)ד
 סספיטס סועי)ס 06 ד6ורייח6 ססיק6תס6ר
 ט)6 מס( 6ין ר)כ"פ ני6ס ממייסמט6'כ
 מ6סאפ רוכ נכי נס רסיס6 ו)פס , רוכיאר)
 סמוך דמס -') ,נוס ס6ק סזקס כגניו ייסש
 וכיון סנ(בסס שדס 6סו,כ סונין %רוט'

 5ר עור 6ין מומחס ססו6 סרוכ ע'יססומ1ק
 ססקסו פס 6ך וכו* מעוך 3זס )ופרמפק

 גימ6 רמ6ספ'ס 6מרען )מס 1")סקדטרס
 סרס נריענר 3סמט רנס כיון סו6 וכו'סמוך
 סססיסס 6פר רנין ו6נו כלל, ס:ופס 6םסר6יכו
 רמ6ספ*ס מסע0 ופכפירען כסרס סויסמו06
 סקט ר ספ וכ,ס )עיכרקי' קמן )יסי'06
 כססייח סס6יכ זנוס ס6ינו חזקס כגנוורש
 יס ססיר סווסס כקונמ כו דים סיכ6יגא
 מספס ספמ"נ סכסכ וכון ספוך מסס)דגימ
 סרוכ פכס )כסרס ססצףוסו כנר רכמא'סר)
 ע'י סעפט נקוכמ כמסס )ממי כגעכ*סוכ"כ

 : ע*סססיית

 ע) )סיק %') סר3 סבי6 סזס בדבחשינ(
 פספס ס)פניניו כ6ום כג*)ספ8'נ

 יועי' נפספס ד)*ס ד6ף נוס וט1ףסג*)
 ם4 סמנ*ס )פפ*ס כסרומ 6סוקס 65וופידפ6

 סכסרומ מרוכ י065 טעחו ריפימ6 סיט וכ)כ*ע
 רק דסי6 פזק'כ )*ם זו ריעוח6 כססס6ין
 סר6סוניס כפ*ם כסרומ רוכ מכס ד6סי6סזקס
 נ3יוומ  6וווון פ"6 ס'י ננ" סו163 ופ4ןס*ק

 כטיפגיס ריעימ יס וס*ג טושפ,  סנפ65מפבמפס
 י') ינ*ס, טפסס כיון מ*מ סמספום,פשי

 בוופס ריטמ6 ס" ס)6 )פטים סף)מ6ד%נ)6י
 מוקס סייף ופמי63 סכסרומ פרוכ י65פ1)6

 סוקם גבר 1 פזקס ופומו רויטי פכסד6סי6
 רנרי ושר כו' פיטט6 סמוך )שס *בוםס6יגו
 כ%מ )מפ)ס סכי6רמי כפי מכ61רין לה)סרכ

 :ס)פשו
)6

 ואזן זבוחה. שעכשיו לומר הבהסה בתי'דנין
 שאינו לתזקת ניגד עליו דנין שאנו סההתהלת
 ססוך דל"ש רסאש"ם גבי רהימא זלפוםובוה.
 שהוהזק וכיון שנזבהה. קורם שדנין מצדכו'
 בזה ספק צד עוד אי( מוסחה שהוא הרובע"י
 למיבדקי' וליתא בדיעבד בשהפ גם הריאך

 שאין מצד הנ'ל פעם וי"ש ארמאש"ם.סוסכין
 שאין להזקת נינוד עליו דנין שאנו מההתחלת
 ; יב"ח שהיי' ע"י להתיר בתב"ש וכ"כזבוח

 משמעות אין דסא קוע.יבססמוס סועיי אין יב'ת ששהיית הפם'נ ס"שיג(
 אין ודעימי' הרשביא ולסברת כןהפוסקים
 וגם בלבד. ברוב לא בכולם שב"ה תי'פרפה
 טיעו8א סטך בזה ל"ש ס"מ ברוב. רקאם

 זבוח. שאינו חזקה שיש אח'ש רקלחזקה.
 זבוח שחינו על דנין אנו שאין במחייםסשא"כ
 שפה אף עי'ז. הרוב ננר להכייע לצרפוול'ש
 נולר לנבי סועיל אין כשרות בהמוועשרוב
 בצים או לירה או יב'ח שע"י רוב ס"מריעותא
 כיו! זגוח. שאינו חזקה סצד ע"1 נינודאין
 לנבי ורק ובוח. שהוא לומר כלל דניז אנושאין

 ונשחר זבוח שאינו הזקה שייך הותרהנשחפה
 השתיפה הועילה אם שהמפק במה דאורי"ספקא
 שלא חשש איז דלכ'ע נראה במחייםמשא'כ
 טמנה מחזק*קין אין שלאם'ה והוקה רוב.יועיל
 זבוח שאינו מצד ורק ומרפה נבלה איסור4נבי
 שע'י י'ל נם במחיים. כן ול"ש חזקה.ה*ל
 הוא ש:ולדה שהריעותא למפרע אנלאיינ'ח

 רובא מכת ראתיא תוקה יש וממילאכדליתא
 סבוררת חושה למפרע וה"ל כשרות בהסותשרוב
 נגד כו' סמוך עוד ול*ש זבוח. שעעו חוקהנגד
 רב" כסברת קי"ל ואנן סחזקה. שעדיףהרוב
 רובא. ע*י חוקה שיש נבינות* שנבישמשון
 הס' נודע אם אף הפס"ג לד' מקום אין,ולפ"ו

 ההוראה לשאול כשבא אך את'ש.בההלכה'
 שאין הרוב ע*י קולא נקבעתל אז  הבע"ה.בחיי
 על הבע'ח בח" לרון כשבא ופכ'ש ננרוחוקה

 לבהמה דבשר שאין שכיון לומר נ"כ ול*ש הרוב. לבמל נגדי' הזקה שום שאין זבציםהחלב
 דל"ש פשי8א והחלב גהבצים כי זבוח. שאינו אימור חזקת יה" שאו מופו ע'ש דנין בשהיפהרק

כן
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 לדון כ% פנרא אין פפ" גהבע*ת 4פ *ך .כן.

 ז גחייו סו%ע,ש
' 

 - כזסימן

 שכ: סהוס*י כבית על -ישוב י'5 או4א(
ן .וך לב'4 בקן ליתן אין שממ(רכ0ח-  

 של4 3רק מברונו רהה . והתב"ש הפרכןס.כלט.2
 עשהמכרא י4ל ר4:לי כן(. לתוש עף'ם ילצג*נ
 ש.א~ קגד בטרפה. נם .שיקן גידי איכאסי
 ונם )ישר4) כשיות תזקת יקפרייה.הי'סו4

כשיה. בריקה . בלן . נאגדה אם רבה(?ק כווןבדיאעז
 דהל :וביין *ארא": היחך- .. תזקמ הש4

 נפקע ההטער ואין וותרה, סירי איכא סישכך
 הקביע אימור משא"כ חח.כ, שנורע פרפותרע"י

 סי חל רלח בכךי"י ספרכ6ח. 4עודהסל4מל
 אי.ו ב:טרפות היתר טץש- ולם'ז מיה.איכ%

 ום"ש בתי". שהוב'רבפ4פ4נ
 התבשש.

 בטרפה

 נבלה ספומאת 4שראל התיר השתיפה*
 בפה-ה ליוה4 יכילין שאין שבזמנ:ם "לואמיה.
 האימור שאם התב"ש סשש ונם היתר. בכךל'ש

 הוא סמרכמתצבעידה
. 

 לעש מדדבנן: רק
 *ל אה4 פי4(. אי5א מי לשוןעגא

 בכך נפקע דרבנן. על נם שייך תסור 4ל8שמיק
 שכ' הב*י"תא לשון ורקדוק מיי. .איכ8סי

 לפ'1 השב הלכוש.' סברת כפ. נם י"להתכ,ש.
 דל*ש לעולם ע41כהר 4ל סמיפה. פקועהובן
 ליש4אי. כו%ר שעת בו היה לא כי מירי איכאסי

 עא,ימה כריסר הש קרקע ע'ג ,צה(רים 'רטכיון
 %ין' ררבנן איסור שע"י התב*ש לפברתונם

מי-
 להצריך עמעקנו בסה אול( כנ"ל איכא:כרדי

שה4פה
 רהקי

 י*ל.שבנך אסהה. אוסור סננק

 ביישזב נם' ב5'ז. וצל*ע סירי. איכא מינ8ק*
 : הג'ל 56ריית44

ב(
-*

 שיפת. 84לש %פ.ונט
 וור6* רפלח6 6מ%רת6 הו" י4 ",4יי6 0ם%סוו 60ומר %

 סא חקצףרנר'
."3מן

 גטיש קן.שסמ9' ג1)' '5וט'6'י 5ס6ני נמ יפוע חפפ*ם וסזך ע"שח(
 5ה%. דעי פפרשק נפודס מיתתסי קלוס- 6שחנ פס ט" %פ*..ס מבעק גל. %*גמפרכסת
 מסיצ4 פ5 מסגינ ר 6וס ה3ש0 ופ' וכו'פידי
 נלבו0סנמכ

 רל6מ-
 לס,מ5ס. ננוסר ספיס

 ו6קיר 6כספס אפחס דקודס ופחפ5פ:ו'ם.
 כפכ%4ף סךק פ5 ה6גו%. 65 %טי0 3י0ל")6ז
 1כ6ו %ל ד5שס' 3ככרי 5ס%.5 6סלמ וע'ן'נס,ך
 ננ%,ס יימ" כית עק ס0ע וכטנ'פסיר.,
 85כו'ס ליחן ו0רי מירי 6י:6 פי 6נורינןטויפס
 עיעמאן" נס00 6500 פמנס_קודס סס"ךנום
 %6"ן,פ%45 גיוי. 3:ו61ס וסר56 כסיטסס6י
 56:לעק4גי 5י0ר56 סחיקס ס6י ד6סגיכ6ן
 ,'ג5ן. סלע 5 ח%5ו 65 פפס 0.5ר656מור
 ל3;נץ',. גטמ,מט: כר* 3ק טשז מ3ויס 6ינוסככרי

 ן ~43סל.0גיג 1פ 161ל1 גג0"ז נסג6 קורס6ס"

 , א שיטל.; %רי 6ז6 פ 6%400 יפפמסרלי
נטכןס

 פש.
ס:ער"ס. 6עישץ5! 0ל.6ן -4הירס 5יס

 ט-

 וי6ין 5י0י56 יכ%יות נןוקת סיג
 רנססקץפ_") ניק- נלי6ן סעביעת כף'66

 מו"ר . ק:זקמ ס'3 כסכס 4יקס נמכ6נים
 סוטי9,.טג %ילי 6,16 .מי 6ג דס5 וכען5יסו56
 שן,קשנש, %9:6 .סץ(, נר4"5 פמ6ףכ.6"*י. *ץ1ן. .35%עס עקו גקקע ססיחר *ין וסוג5נגרן
 נחן38 ט"גי מסע:ל%סע%נ6 גטודס ק0,ךמכ%ה
 .14 עלפס. גט"ניא .*ף' סיירסששעש_ ח .א: ."כי'%גי 9ק,י%י %4%י'5

נט%14"
 סטפ*א".'%%.. %5%ן . נהים ס%גב
 ,*ש -טק%".*6י,י% 'י'3- ות%'ס,,נניש שיף"שש9ד ט6ו3ימ"ן 5ענין' ג6.,י5יכל"3סקיי0 : ען %מ ג4כי ל, .געמ:%ז%

 קא 4י לי6ל מש. ועסיוס נפומ6ן56יוסה
%י נ יפי5סס

:סא:ש6רו%אוץ שכ?4%"
 ופקש נוטן טל 05 ןםיי

 3נרי
 סנוי
 ססכי6 סנרייס6 05ון ולקדוק סידי 6ינ6 '

 : זס נ% עיון ו5יין ס5נוס מנרת ג*י *פ סשד4 *יפב יש "*שסתסש

 וקיי



 סרוש"ם דקוצ %י מיק שהי8ה % אבררםדברי
 6מו ססיטס 15 סועי ס65 פטריפס סקחצסוכן

 54 קיקפ ען וספרש "צ נס"כפ*ס
 6ף 6מ'ס משס %כרי 3מכור סטנר כ5ד6סור
 5*פר% גמ~ק*כ ס" סטריפומ סטופסקיוס
 וככ'5 מיי 6יכ6 8* מ5ר 5נט" נס 6זפסוס
 סססרים כיון פידי 6י% סף נזס ד3'ם י*85*פ
 ררכנן רק סא 6ף ססיטס עעק קרקע%*נ

 נפקע 6ין 3ע*5 סכזכר סול סמט16ם51סכרת
 כי.ן "5 מ*פ ורנכן 6ישר פ4 מהי .6י%ני

 פן 6נר סננין ססו6 סטעס ע** סו6וס6יסור
 נס פיף 6יכ6 כי ד3*ם סמנ"פ מויםססי

 נכ'* 1נ3*פכורככן

 סרימס 5ס6כע סמוסר 68י נםם ה%מקיםב(
 כ65מר 5מ"ו 5עאעס מע%ס נרוס6ר
 סכספס סמפות קויס נס סכוככיסספיעת
 סמ3וייס פעייס ונכי נקכס סמ%ש מף6ססוס
 רף ע3ין )פ' 3דיק6% רסיס' כמ6ןנווסע
 מימ6 מ% כספיטס ו65ו ו5כ*נ ( פ*ב5*כ
 פטפס 6% לנ?,  לסוסיע  ו6שר 86"םכוס
 3סמהעס לסלבלס 06 6ע , נ*נל פיף %%פר
 ליון 6סהר פשכ , פירי 6יכ% פי ל*םסונ

 ופונר 6מ'ס מסוס 5ננרי ונ*פמרק1ט
 ססק נק דנס גר6ס , וט' פוו%מי
 5נוי, ונ*מ סרי6ס 5ימן 65סור יסכסמיטס

 פנס ז? ס6סלומס מפ4 דק'יי5 מס 8*8רק
 כננד סו6 06 %3פר6 %6ען ספיקום נןטס

 ססיקוס ננ' %6' נסטיטס מממ?ין %ןסז*ק6
 5נ? סמע%ס 5מטר סטמר 54 כוס515י
 מררנכן רק סו6 סממפירין פס סי%מ
 נקערוכת 6' וססק 3מף 6' ככצפקונס

 3כ' 5כ"ג 5סק3 וים פס"מ 6יכוססמעירין
 ' 61 , כ6' 6' כמפרכ ו6ס"כ טס כסמס%רקיוש
 06 ום' כפסנטס נספק וכן דקי3 י*5כ6כד
 5ופר ש 5טי 5מכור ו3נני כתערונמ 6סרופן בנוף 6' נמ כמו ס'5 נסר6 פכרי כטכיסו6

 סיענלקי5
ס(

 ספק לנף מעים ובני הריאה ליתן לאסור ישב(
 ס'ם נהרא עברי כב' אם וס'בשהיפה.

 שע4פ במה מ4ם ואולי 16י. הםעים למכוראין
  בת1קת להומרא ספקות נ' שנס ל קיהאחרוניס
 ספקות. בנ'  אף  בשחיפה:מהמירין ועי"1איסור*
 לב? המעים מ:ירת למנוע מופל שאין תלבכך
 למנדר רק תורה, איסור אין בכך מסתסאכי
 בתערובות וא' בנוף א' בס' ונם הוסרא בכךיש

 ספקות ובף לב'כ. וקיל פה'ת אינו יןשמחמיו
 י'ל נאבר וא' בא'. א' נתערב ואה"כבשהיפה
 נהרא עביי כב' אינו אם בספק וכןד;יל:
 בתעיוביב וא' בעף א' כמנמן ה'ל בבךשס'

 : הימב דקיל ישל לנוי למכורלנבי

 וחה*ש[ךנפצח שהיפה לפמ שנברק סכיןנ(
 אולי בוהלו'ה. במפרכךן והרנישפנום

 לצףנ. להקל לצדד יש לנוי לטכור ד~מעיםלנבי
 שכשיסנעם השיב מעל הריב להשקיפ)ובפרפ
 בשהיפה פסול שה" ירישו לנוי  המעיםלמכור
 ספיקיהע כסה יש כי בלא"ה(. פרפה היתהולא
 בדיקולח. דפנה' כסאן ר4ש המוברים רבושהרי
 הוא ברעךלא* בב';סיסנים שאה, התב"שומ"ש
 הפנם אם ובפרפ נפנם. שבמפרקרז וס' ס'.רק
 אם ובפרפ בעין. נ'כר רק מהנ*צ. פחותהיה

 עצם ע*נ בכה הוליך שהיפה שבסוףהרניש
 שבירה. דרך מעין נ'כ היה אם ומב"שמפרקת.
 הס8רקךן שבירה דרך שאף לההמיר דק"לשאף
 אהרים כעצמות וה"ל קיל בהפס'ם מ"מרך*

 הרשב"א. םלשון גאכ ה*י[ ]סי' הפם'נכמ*ש
 נ*ב נהורות בהפת סוכר בעיר .ש אםובפרפ

 אין רקי"( כיון מועל אין דססאות)פהורות.
 שאז  הפיר משש י-ל  וב1ה בממגות מהנאמ'ה
 כ'ם. םאי  האהרונים וב'  במטאת  נוהבאם"ה
 כבב' בפושרות אמ"ה ה,ל שעי'ז שכ"םוי'ל
 ד8טאמז( אם'ה שסצוי- םה ול"ם נהיא.עברי
 נרהא נהרא עברי כבב'  אינו שעיי שלהם.ומעים
 מעיפ יקסז דגשעים. לו יממור לא הוא אםאף

 לפ*ע לנבי דקיל הנהורוחס. טוכרי מןאחרים
 הפקר. בשהיפה ס*ס כי וצל*ע : נוידלנני
 אם כשררע של[ ]פעיפ כבני ישלםוהשו*ב

א



 % אברהם ך4ברי כי מימו שיטה י קרושאםרעת
 שהשו'ב מה ]ליי היפב ההכשר אתרהיה

 יניבל[
 להזהיר שמעתי לא מרוע יורע אימ כעתר(

 ודאי. ניבול או בשתימה בם'בעוף
 נזהרין. שבבהשה כסו למי המעים לתתשלא
 ו5ביחי כי נתרא. עברי כב' אינו בעוףואולי
 מבח צ*ל בהטת כהשא"ב לעצמם. נוחריםטים
 וטוכרים נוהרים שנוים ובמקום לרבים.סוכר
 לבר. סעים בשביל ינחור שלא אף קיל.אולי
 סעים. אוכל א' ניתוסף ]זה[. לנוי מכרוע"י

 דקמן. בסה רק כהשקל לנו שאין יאל מ*םטנחירה*
 נהרא עברי כב' לפנינו אין שלפניט רהנויוכיון
 לשאול בבאו וכוותיה שבילין ]ב'[ נבי וכמוקיל*
 מ*מ וראי. בניבול נם חל בעוף ושנוליזחת'ז.
 בעוף וגולי כבריקולא. המעים אם בכךס~~נהא
 כבריקילא שאינה נוטה בצלעות. רבוקהררטוה
 וספק רבהחה[. לריאה ]ול"ר הקנה שחיטתע'י

 חשש אין בושפ ואחע תהל,. ]נשחט[ווהקנה
 נם שייך ואולי בבהסח. כב' בעוף א' ס"כי
 ושעים בשר כל הנוי ישליך שמא ספקכן

 : יאכלנו[ ]ולא בו ירליק או ימשתוהעחסן

 לא ביראי כשסתיים ריעות' להתויק איןה(
 היה אולי לוסר המפרקנ כל שבורהיה

 שהי' רכת וזריקה סלפזל כי מתיים. שבחררוב
 כולה שבר נם סצרו עופא. סי לשברבכרי
 י כוראי ה*ל ט*מ בנבלה חמיר רס'םואף

 כתסיטן

 כהפר'ח. רלא בעפר תיבת למיי' נ'חני'א(
 בטעסם נכונים הם התב'שורברי

 :בזה

 שעי"ז ,הנאה שהא משום הטעם כ' חתב'שב(
 שאין ,ראה בשר. לאנול רוסיתר

 הוא שיאכלו עצמו בשביל ששוחפ מי לנבירק
 ונופל בצבור קבוע אווחט לנבי או סהעוף.וב'ב
 םשא'כ הנאה. לו שיש ששוחט. עיף טכלשכר

כששוחט

 ונר6ס וכי פפרקת ננסכלס 6פרוניס ע'ה(
 שפר ס"' 65 ס8ם"ס כוור6* ירופד6ס

 פשי 080רקס כ3 כסבר ו6מ*ס סמסרקסכ5
 רעעת6 יססש"ק 6ע נגמ י*ףיקסטע3ס%.

 81עעע 8ס%ס סני רונ מי' 6עי ,4פר
 חר,י' פסט חריקס סט3כע3 כי 4מ'סנסכר
 סכ3 טנר נס ק כפו סמיפיע 3מנרנכוי
 נסנלפ תסיר. יס*פ ו6ף. 4יונן יוכ635"מס
 טי6* 8ס ןס 8'8 זכא ס6יפ פונףומסיס
 %*6 פ5טת כס נסער ספנימס רט5ץכמו

א . נ8מס במורסמ6  

 כחסיטן

 נספס ססנויט )נרך ס63 ופר*ס עש"ךב(
 18מן ס6יט כיק סענמסר6סון

 פ3ישו פכרכין ר6ין ותי3ין חיס כמו13פן,
 סהתא כהפט ספז*ק כ*ק*ר ומתכ*סססמיינו,
 פכמפפת6 י4י וסנש סכינוי 38 ססמאנו3נרך
 סר~0יט מכרך ו8מסרום סרו8וס 3פריםססו3ך
 קתסי נ6סשח ונגצס סמס ססו6ספכ*

 וכ,
 3נטס נ*וו ס6ין כ3 רעי*3 ניק לטינני
 4 מצמו סעי" %% סוס 3סתיט 64כור
 ססוסע נסי רווק6 סו% ונר6ס נסר63ט3
 3נני 15 פסעוף ונ*נ סו6 י5כ3ו 58עונסכי3
 פוף מ% סכר סנוס3 מס4נור קפופסומט
 כסנ0 כספופט-6' פס6*כ סנ6ס, 4 סיספסאע
 סתנ*ם פצרס מח סיסנס מכ*כ 83י 3113631תו
 4%1 ל0ן %נת6 ח14סי עמרע 3כיךס)6
 וספסרום מתלומופ סתכ*ם ססני6 סר5ו' ננרי')

 נחרו8ות ססמייט סמכרין נאצס מ34סספר*ס
 ספנרכע כעין ט% טסר* ע3 ס4ךומססרוות
 יסנין 6פ %ע %ף סר% 6קר6ססחאו
 8*רות ס3 רק מדשס 6תנו6ס ססמייטלנוך
 56 כשערף 8"8 3עס מסנס מחקיימיסס6ץ
 38 נם ינרך סיך ספקיי0 תה"8סמ5יס
 לנרך 0סוספת6 כוונה 06 6ךסהנו6ס
 נו' נס*8 ו6מעסרוס כפ'פ 6סרופותססס*עי
 סחכו6פ ספ5 נרורס יוחר ספרזמ כנוסר6*'

 סיע* יי3 מ*מ *ך 6' סעס לק )כרך6"
קני8צת



 'אא.ישם י,א**-מ אערבף
 ס6סיסס *דס *י ייפי 4ט,ג:4נטפ,,4ק

ל

 ד36'כ 5כימו סהפס ס - 61מר פיכף חצכ"פ.
 4ריך מ5ר ונס ונסגקו'פ מ06ר ינ5טונר'ן

 .סיו6ז. פפיפינן.וינף .מטהפ6_5סורר1.גש5וס
 ועי"1 5סו"פ ניפור אן ' וק סכ*פ-.שציךפנימ

 גווכ0 כ'פ ושו5י ןשן ג*' קני8 ג18 דסוס*"5
 כקגיע רק. שס0יינו פנרך ד6וו דננמיקסם*ך

 : %)'8 אע15

 ססמ'ינו סיניך 9נ*5 טחג*פואפין--5רטת
 ע3 ככר כסטט3 סר6סק סעסכסמכמס

 וכ:*3, מסעוף 4י%5 כפ6וכ5 16ססס*סס
 פסעוף 6כ5 65 סכיסס סר6סין כסנפעסעכ'פ
 כנר6ס לסי5 טס0נתי פפפ סנר . גףב5ל44

 נססס ו6מ"כ 5גרך, ס63 0ס,ו:שפטדש-ססכ*ם
 סיוכ3 16 סו"כ סנפסס 65מר טר6סון-פים כסמנסס 16 5כיך 3ו 6"6 סכרע הןט5 עאינ..

 .- פע: 1.6ס כיסס סכנר גיון פסטוף-
 סר6סון סעט סנוספס מי ס5, סטטיכוואודות.

 סו6 ססעוף 6ף פססאמ, ט3ק4ם,ט"
 סח3"ס ספורמ י6ס טהגם* לכי5ק55=ך
 : ת5יע פפס3הו פריף 611 ככר . סבירך:8י, ס3 ס5יחוס מטעס ..רק נמ61 כוין יקיך'וטנש
 .נ
 סד"ס, בפוסנר טפניס סר3 ע"ו כבר"פס ג(.

 ע5 סיכרך ס*0 3ק8*ט פפרס טסרי.
 נ5נד. ס5פפ3סייכוי

 רח נת.י6(

 אט לכפץ. ד4מת.עןר.תיחות לא אס בריעברנ(

 מב*ב למ. ילא זויתו .ל~ורך בהנם א'כששוחפ
 וכפרט לברך. שוא 'התב'ש פורה סזה.שיקנה
 ס"ל י'ל.שהפי*ח וגול* ל"ם. פלונת'ראפושי

 איינו שהח4נו שמביך מה וסעשיותשבתרוסו'
 סרכה גופיה-כעין הפרי על השייכ'הגיכה
 לברך נוהנק אני שא.ן יאף חדתא.י4קיא
 .שא.ן פיריה על רק חרשה אחנו-.השהחיי:ו
 נם ש41ך אילי ס"ם לשנה. מש-המזקיימים
 שמק.ים. תרו"ם אל בהצשרפות לביךאתבואה

 בש'ע אתרומו' שדהיינו ך 4ב הכוונה אםאך
 אך בהורה. יותר ה-א*ה היה בפ.ע.ואמעשיו'

 וטנים קביעות יש שם'ם סצר דהיינו י"לס*מ
 ,גנהנ.ן היו שכן אסיפה קורם קציר ביסילהו"ם
 גבל עוב-ין הרי לביתו האסיפה תיכףועכ'פ
 .5מר אם רק שאינו 3נראה בתו"ם נםהאחר
 בלל -ואמ4 שם שקיא קורם סשח"כ אפדושולא

 יהוררן צריכין שמצות סצר ס*ם אךוצלאע.
 עכ*פ( הבית פני שייאה תיבף ספרשינןםסתמא
 ואולי כקגוע ה*ל "ז וע לתו*ם. ביעיר וסןויש

 : וצל"ע הש*ב כוו:תכ"ה
 פעם,ן-אשון קפכסה סי של שהחיינוואורות

 הוא שהעוף 4ף טהשוחם ת שליחע'י
 קעב'ש שמודה נ-אה הטבס71 אנילתלצורך
 מ' של שלירית מצר רק שהוא כיון יביךשלא
 הי ,.אס ונם וצל"ע. כותי' הוא כברשכיוך
 כשיעם עכ'פ מהע-ף. כשאי:ל שיברךשייך
 שכר קיבל ולא סהעוף א?ל לא שכימההא'
 יברך שלא בזה התב"ש שסורה שכנראהממנו
 פעם וםכסה שכ4. ו:ימל שו"ב כשנעשחאח"כ

 שר לקרך לו א"א סהעוף. שאוכל אףה-אע:ון.
 : פעם איזה נימה ש?ברכיון

 ולכסות תיחית עפר ע'נ סשם הרם למלקא'א
 ציותו שהתויה שכיון סילתא. נלוי רק הוא ששם י"ל ~לס"הש.ם*ם תיחוז .עפר .לה.וון'אח"א ע'י כסוי ל'ש שבמוקרשיו שאחז"ל ואף לבר. שלמעלה הכמוי לגוך.על. _שייךשלי

 הפאטות ום"ם אמוקרש-ן. קאי 4א כסוי משת עי"ז א"א ונסוקרשין למפה. תוהוח עפרשוהית.
 : וצלע*ע אינרכסוי סלמפק תיתות עפר שבג'ימשסע

 ניכר אין שהכשי ואהי אימור. אין רנליס מי ידששיל וגם .וטיס_שס.ברנל ק:ל חחר_כיסויר(
 ג להמצוה אחר מקום לבחור יש ס"ם הלחלווצתשסכסה~ אף סם'ר. נקי צ"ל להכסוי להכין והסקום : סלהפיל עוה"את.סכת'יורות אין.שם*

 אגנש,ה(



 שהשעתם התב'ש כמ'ש לעשיתהנכון 5יקריקים מ י" שימ"דלע
 ת'חוה אפר יניחעצכו

 עצייד ,ט השי בשיזשי דוקא ריאו לומר צר ש ש ואףסלטטח.
 עושה עצמו שהוא כי.ן ס"ם מבשלחהו. יותיבו י ק

 שמ:ו ה.י כל וכמו מגי. נכי מהטצ.ה.קצת
 ]:ראי;ש :ו' שיבוטא כלח שבתסר לכבירהז'ל
 בזה שיש כתבתי ונטה'א מקדש[. האישר*פ

 שכתב ש2":[ ]ם.' בחו"ם כ להשהתנצלות
 ההיא די"ל לכוהל. יכבר לא מוהל האבשאם

 סצד שהא ט:וזתא. קבע ז.ל נ ל דףדמנחות
 כתב ואילי מהסצוה. קצת בצסי עשהשבעה'ב
 וא"כ הטצוה. בכלל נ"כ שזה בעצמוההטווזה[

 שהוא שכיין כמיי נבי נם כן לוסר א(שרהיה
 שלוחו. למטה האפר שיתן נכין בעצסו.סכמה
 כר' לעשות נבון עכ"י אך שלוחו 'שיזמיןאו

 : כ! סשסע פשיטו הש"ם שלשון ביוןהתב'ש

 היהוח בהעפר סקים כ:ף טסצית קצתו(
 הביכה שיי"ח רא'י אולי ע'"1ילמטה.

 ה,א רגם ה.אול הברכה. ישסע דלכטההעפר ש:ותן שטי רא" טלטעלה. טכסהוחעתחפ' מימטה. העפר נותן אחר אם ]י"רב12טיעה
 רט'לה. להפו-ע ורכי סחסצוה. הלקעחטה
 ובכ.ונת מהחותך[ הברכה שישמעו?צהיך
 קצת רק וכשמכסה הבינה. תקנת היא כךעע4 דמצוה המסיים הוא עיקר מ*ט ואיליטזטסיע.

 ה:פש רם שבספק סה כסי. ניסר ושלוחודם
 ימשם'ע שוסע כיונת ביותר נכן וכדלקטן.פפין

 : בססוך[ לק' ].ע' הברכה יי'חשהשליה

 בכסוי. חשוב לאדם לכבד התכ-ש ס*שז(
 ככיד על שטים כבוד להרבות דצריך*דיע כי ]חארם[. כביר רבוי סננון זהאין
 ע"י המצות כבוד להרבות כוונתו רקהבריות.
 הטעם סבשלוחו בו שסציה ום"( 4ילס.נכבדי
 ירהיקנה בה יתרשל שלא המצוה כבורמשים
 כבירהמציה תוס' יש מכובד באיש עי"ומנופו.
 שי-ותו ועושה התרשלותו. לב על עילהוא'ן
 לעשות ו'רוץ ישית הוא שהרי הטכובר.ע*י
 קבע לר'נ שאמי רר"3 יה"ט הטכובף.רצון
 בכך די.*4ם בעצטז טהטציה סשיושכ,טעושה כתנתי ובמק"א הק.ים[. ]ועס"ק מווזתארי
 האיש ר"פ ]דאי' הטצוה כבוד היכרה"ל

 והכינו שבמצות דא"ל צבי. פלח סרמקרש[
 ההכנה עיקר כי צבי. בפלח די לשבח.כו'

 סלך מי רהרי נשים. טלאכת הטבישו~וא4'
 נשים. טמלאכת אינו וכ*ז כו' חרך ומרבו'

 כל בעצסו לעשות א' כל על סוזשן ה.'וא*כ
 ]זלש'ז : בעצסו במקצת דיי אע": ]ידר[.זה
 ספן ני שטטבילין סטה התב'ש[ ל-' ראי'אין
 ]ןמוש יה יייי[:מן עושה שאין מה יקטן הוא חוב ]ול'א ב"רע'ר

 ש~
 :ו: כ!:יך

 *ן ש ש'ה[ כי' הנה'ב שכ' ופיה"במרעת'[
 ע-?"תה וטפקיע הטצוח ע'?ה שא"י טה חובהזה

 ](ק' וכ'מ כהתב"ש. סשטעות ישסהכער'ם.
 ו?אפשר 3ומציה שליח. ע'י דהיינו נותן.למ. ירע שלא דצדקח עליויה רטדינה רמ"?[מ"

 מ:ית סש(יח וכן ולם( אחרים ע"ילעשות
 מ?וה דוקא ה" ואל. בזל'ח.ת. הפצוהומתניח.

 . סטנו הטצוה להפק'ע טעטימ.כדא'ם היו לאבו

 רק כסו. בטצית לכבר נכון שא'ן נראהח(
 שע-ית ע"פ ודאי נדו( שהיאלם'

 סיששח? כשאח-'ל שה-י בנים. ע.פ אוכה"כה
 י י:נייק,ס,ה(י'""גיו"1 חוקה לשנים שמשהניע ](ימר ררבאהזקה ע" מיסכין א.ן ובדאויייתא סה"ת. כ"היככה
 במ:ג"ה[ ס"ה א' ]בבמ.' שנים טי"ח רוקאשי"ב
 ישלה שלא צבור של לש-"ב א"" רוב ע"פכי

 טצד . ואויי :פידתו לכסית בטקיסילפע:ים
 .כ.'( בו מצוה רל"ש לענ'ן קילשע.שהלטידתי

 למי' לפעסים נבול הוא שנים ש-"חוטצינו
 וז?עיות נשנים נרו" צ"ל ההשלח ונםנרלות
 אם ]דטם*נ בהחלט כ': שייך זה ש"יןואף
 .כסית ח'ובא בר א.-ו הרי ערי.ן. קטןהוא

 ולפ*ז היא קצת מטיכה ס'מ טה"ת[.בעצמו
 י"ה קודם יף לציביר שו"ט לסנית סקיםיש
 שייים בטה צל"ע נם וצל'ע. ו(ד. לו ש'שכל
 שנתעכיה ש'דוע ס.ר כן ש'יך אם כסי'.הם

 : וצל'ע כם.טמ. הם קייטא שלזרע דוק" ויולי נפלים יסיעופ לחוש יש 14אשתו.

 עוף עור א' ושהט ו-כסות.ע.ד ף ע לשחים בדעתי והיה כסוי. על הקברךט(
 ששרחט סה בכלל זה שא.ן כנראה ל:סותו:יברו
 ]לדיע*ל לפניו ש.ובא מה כל על דעקוי0תא
 ש'כבענו אדעתי' אסיק ס"ם וא-לי ט[. ימ"

 שנועכסה ספק יש כשבכסוי אך לכנדו.כשרניל
 : לביך א"א השני של סעהלטה דהו כל נםאז

 ש:וטר בטקים בסכסה התב"ש שמח*ר אףי(
 נתנלה אי רק וה שאין נראהלהתגרות.

לנסרי



 לר"שיםרשן מח םשן שהיפהף אכרהםואבנרי
 ססומט'ס פ5 חימ כמנ פיס בתורתיא(

 פ'י סכיסו. ל6נלו" דעכידנרטנ
 מספע ונפסכס סס ס*וי רנ) פ'י חו פ15"רוס
 ננ5כסומ, סטור רויק6 דיפנר ונמנ)סנססו
 כיפמ כ"נ )כן נ%ממי)מ, סוס נרמוכונשמם
 לצרמ6 ופמכ" )נ*מו לכממילס 6פ"ופימר
 וס:ינ סני6ו י"מ ס"ק וסתנ"ס כקט,דפלס6
 ססכין וספ) סנימז רס נני סמוקקיס ננננ"ספ)יו

 קני ו65 ופכקס )" דנרהך נם"םד6מיי:ן
 דכסוי פסוס סס סו6 נ6ס* פ3פע3ס%סוח
 )יכס3 דמופו מסיס כיסף מסיכ 63 מטכןסע3
 פסיפו כפקיס קשיד6 סים פזס פספפמסס

 סעופד דכ) כ:ר נחנלס :6פ ססו6לסנ)ימ
 רדס כזס )מ5ק ים י6ו)י דפי כנ)יי)סנלית
 סעיפד י.גורס ע125 מ5י סמקיס טסכ,ןסע)

 כיע)ו 651 כמכן ס'ז מססכין ו)ילט)לססמכומ
 ססו6 %ן פפר ע5 פס6"כ ר' יףנסי?ס
 כפו פכמון סיכס מיזס פ5ר רק )סס )י'פנט5
 )ססמנוס פוננר סו, וכרוננס רנליס רימוםפ'י
 כסגמנלס תנניד ):ס"ץ וממממיר 51).ע מסס6ץ

 .- ע5סיו"ט פופססו6
 ד5ריך )6נ)ויי רעכיר נננקוס כימהיב(

 ככ'3 סתכ'ם )דעת ו)כסימ)מזור
 06 כזס 5"ע סי" 1)6 ממר רק רו"מו6מ"כ

 ס.פם דס פסו יפימ סכי6 6ק'ל מנ'ם ע'יג( לכסומ.- עליומ5ומ
 סנוטפין סטיפין 6ו סקי)ו9 דס6ם
 93פ*מ כמכ יכן סקיל'מ דט 6סרוסותחין
 סקי)וט מרס סיסי' )יזסר 59רך י'טמפיף
 סרס 5מיק סיכת וכר6: ססיסין פרסונס

 6יזס סספק מ5ר נט"פ, וסטיסן נפ'עסק3ומ
 6ומו כ6)ו כיטי) ננע.ן כזס וט..ך ס.פםדס
 פיעוט סעע'ן רס ו6ו3י ע.ס ט6 סכפם רסס%נו
 פיס סקי5ימ רס סי' ס156 נסק5ומ סימנט)נ'כ
 פססיפין, כו סכפ5 6מר נס פיס פר6סוסי'
 )עסומ נר6ס )זס סנסם רס סס מסיסיןו6ילי
 דס ו)כסוס ססיפין ע) כס6פר נפ'פפקוש
 כ"ס כם"פ וסט'פין ס5פו כסכיסק.)וס

 :*סיו"ע

שו(

 ריושם רק נתנלה כשלא סשא'כלנמרי
 אדסופטן רושם שתנלה אף ואולילחיותית.

 אץ העשר עם עכלל הרם כל נבלע שכברכיון
 כתכו בכסותו סבליע שנבי ואף ע.ר.קפידא
 ' טדים שכבר בזה עכשז רישם. ע*י כסיישיש

 ועכ*פ לכסות. עוד א"צ לכ*ע או* כסוי0צות
 לכסותו ]רא'1 הסכין ושעל הגיתז סרמ נרעלא
 רמ כל שהרי לכסות[. אתר רם שם ישאם

 אין הרי הנראה ורושם יראי. מ:יסק הואה:פש
 לימר 0קום שהיה נס הנצש. דם כשיעורבו

 כאלו היא הארמומית רושם בו שנראהשהשטח
 מ4פ שם. מ"ומק ממ:ו נתכסה ולא נלויכולו
 מנילה. הנראה 0עם כפי רק לדון שאיזנוטז

 ? לכ"ע להקל נראה לבד להלוחיתוביושס

 ברחונ השוחטין על זכות כ' חיים בתורתש(
 רוח קרש רטום הכסוי לנלויירעב.ר

 התב'שדטמ'ש עליו וכ' שם. המצוי רנל אוסשי
 ליה רנייר הסכין ושעל הניתז דם נביהשומק'ם
 ושם. הוא באשר למעלה לכסות סני ו~אומ:סי
 דמופולינ8ל 0שום בסכין בעיד כסוי חעדבדלא
 לרגלות שמופו בטקום קפירא שיש משמע0שם.
 ל"לק יש אולי ע*ש. ככר נתנלה כאלושהוא
 ושם לי' מבפל רלא המבין שעל דם ביןבזה

 לה,שתנו' שמר שהוא נורס עצמו 0צדוהמקום
 ,שדיא איץ בעפר 0שא'ב ביפלו ולא כתבןוה"ז
 ע'י מנהוץ סיבת מצד ורק לשם. ליה0בפל
 %11ע. להשתנו' עיסר הוא וכרום' רנלי'רימוס

 עושה הוא כשנתנלה תטיר לכסותוה0חמיר
 2עצדיו'8

 רואה ואמשכ לאנלויי. דעביד בסקום כימהיב(
 2 עליו סצוה אם אחירק

 והם8ין ב8*ע חקילוח לחלק נכון בכסויינ(
 חנמש. דם איזהו הספק מצדבפ"ע.

 מים כאלו,היא ביפול. מעין בכך ששייךוי'ל
 :כי'

 יהן הקילוח רם הן לכמות התכ"ש ס'שיד(
 אף הנפש. דם איזה ס' 0צר הפשיןרם

 דא*צ המכין ושעל הניתז מרם קשיארלא
 לדם הששו ולא בקיאין היו רבש'סלכסות.

 לדידן נם נראה מ"ם היבה. ה.ה אםה:יתן'אף
 לו0ר הסכין ושעל הניהז רם לכסות לחושאין

 דקי*ל כמו כי בי. יצא הנפש דס זהוקצאולי
 אשתאר. ברובא איסורא ראם*" ק'י סיילקי
 אית" ברובא בו יוצא שהנפש ים בזה י.לכן.

 הרם. מ:ל סתם ביוב ורי כאן. איןוקבוע
ובזה



 טח אברהם דברי כח מי ש"שה"' קרושים שער
 וקבוע איתי'. ברובא בו יוצא ושהנפש דםבוה
 יש ובזת הדם. טכל מתם: ברוב ודי כאז.אין
 בהניתז ומקילין בכסוי שנתפןים השו*ב עלזכות

 נומה כבר שלהם האומדנא שלפי כלשבשעד,*ד
 %ם א.תיה ברובא הל הנפש. דם כאןשיש
 בהטיעים ולא פריש( מרובא דפויש )יכלהנמש
 להאריך יש הדם מצוי במדר רק אח*כ*שיהיה
 ' והייתי : רובא שייך לא בזה כי האפשרבכל
 ה:צרר הרם כל לככות שנה ערך זהנהונ

 ונענועין. שחיפה ע*י פוציאו והייהיבנרון.
 רואה אני וכעת הנפש. דם זהו שאוליטצד
 שיש שכל סצד טראס'י. בזה ול'ש פעותשזה
 פפין ממין שיוצא מסה וכ*ש הקל.ח טדםכ'ש
 בתב"ש וכמ"ש הנפש. דם א'זהו ספק י"תכבר

 כיון  עשע להתפ.ר סדהס'י בזה ואיןלהדיא*
 ובכר דסו. סקצת רק דפו ברורה הלכהדקי'ל
 הוזכר ולא להלכה סתם בש*ע שהוקבעסה
 לדיעה לתוש מדתפ'י עוד ל'ש אחרת.ריעה
 נקרא ועושהו פרבר והפ8ור מהלכה.הדחוי'
 שמים כבוד תוספת ושיש במת ודקהריום.
 ובמ"ש ההוכה. שנגד לדיעה לתוש 8דחס'ישייך

 פחק ובב"ט.  לקרות הפיחי נביה8וסקים
 לנמות הוא הרעת בשקול ומעותדברכוה[
 בזה ובפיפ כוונתה. רעלפא שסוניא8הריעה
 דסו כל לדיעה 'שתוששין לומר שאשאשכיון
 עפר ע'ג  ינררנו הסכין שעל הניותזדא"כ

 שם כשאין לרילן שהלין עכט ויכסמהתיהוח.
 כן עושה ואין הסכץ( שע*נ ום אחעואלא
 לכסות שיש כ, תתל*ד 40 ובס*ת אדם.ושום
 שיאה כתב ז?פ הסכין קה שקונת נוצהדעל
 בתוך הנוצ' ומשליך בנרצה המכין דם מקנחא'
 לך אין לו אמר הכל. וטכסה העפר שעלדם

 בניצה[. ?נדבק הדם תכסה אלא כן*לוהטוון
 כן ומצינו דסו כל דסו דם'ל ההמרשים שםוכ'
 ז לז שאין פשומ ועכ'1 ב*י. כמ'ש הרדהדעת
 שכוונתו נ"ב וי'ל בזה. להלכה הש'עס8סק
 תזשש שהי' זה דעת לפי רק פילבש
 הז'ל לא דרכו שלפי חמכין. שעל ל8פסתן
 העפר על סהנוצה לנרור רק הנוצה. עםלכסות

 כ5יו,ר 6'ע3 ט(ס לק רס ו65י5, סוורירין נססטו 631 6סד פיף שחפתימו(
 סש'כ קרע ו6מ'כ ס6פר על וורקסיס סו3קסח
 כנרכס כשי ועסיחי סרכס דס 65 וסוורירין
 כחכ סחכ'ס כי ס:ק לי ונו3ר גוס עייגסיסוכ

 ספ6 כי כרכס כלי 5'ל רס נזפטרכפפכסס
 וחכ'ס י'ס סעיף כ:מ"מ ע' סיפם וס6יגו
 כספס על לכיך ר6וי סי' 63 ו6"כ כ'קס'ק

 פ"י 6מ*כ 65 ס וסרס ס6פי, ט)פ~רקסי'
 וספפ*נ פפיטס, ררך 6יפ סווריר'ןקייכס
 6ף פחי' פקועס רכן כסכ כ'מ ס"ק3ספ'ר
 6כיסר לכיך 6ין מ'מ מזרננן, סמיסססגריך
 "נ סי' ע' סמיטחו על פכרכין ר6ין כיוןרמו

 וסנן טנמ מטנום כפ"ם וילפיגן סק"רבפפ"ר
 ר6'כו וכיון ל6כילס, ספנסדח פסיטסדנעי
 קייעת וס"כ סכיסוי פ3 לנרך 6ין סמיטסטעון

 : פחיט: גקר6 6עוסווןירין

 וגס סר6 רס ססח ככלע ל6 06 נמראך
 כוס סכיסוי, קורס נמפר, ספמיקס,טע"י

 ו6ש' רפו כסמוכריס ס' ):רך מפיקוסנ'
 סמ)ם.:וס כס' וכ"כ סיסי' רס פ6יוס רפיפק5ח
 סיכ6 טוסי' רקיי") יסוד6 ר' ומס טכןכסוי6
 רס סטפס סי' ספ6 ום' כ*ט, ס4קכסכ'פ
 6ף נכיסוי מייכ פקופ נן פפ6 וסןסנ:ע
 קייעח ע'י סי~6 סרס וס'ס סחטס כרפ"עו

 לכרך ס:כון ספפ"נ ירס ספיקוח וננ'סוורידין,
 : 3כרךפל6 ט"י ס"ק כננס"1 5סו.6 כמכ ספקוח רכנ'6ף

ופלכו
 תשש יש עכשיו משא"כ ולכסות. של0מהתיתתת
 בלבי הנ"להית הס'ת דברי דפה אשו"ב לי שהראה קודם וגם הנוצה. ע"י לאפר חדם ביןחצשח
 דם היה ואלו בהקילוח שיתבמל כ"כ סועפ המפין דם שאולי והמפין. הקילות אה?תלתשחש
 בהאפר בפ'ע ום מק לעשות נראה ועי"ז פהפפין. בו שנפל אתר נם מים מראיתן היה מיםהקילות.

 סדחס"י שאין הנאל וע"6 : עצהיו'מ וכ"ה בפ'ע. וסתמפין בפ"ע טהקילות ולכסות היפןיזיעל
 להנלות שעתיר במוקום בשוחפ התב"ש 0'ש לנבי ~כ קיל עפ"ז דמו. כל דס.ל לדיעהלחוש
 תטיר נשאר ועכ"8 הנהונ. סהאפר הדם כל שיתגלה טצוי שאין כיון כשנתנלה. לכפותשטדז
 אודות הקודם[ ס"ק ]ע' ובסק*א מקצח. שנתנלה על.סה בטדחם"י נם תשש עוד אין מבומה.קצתו
 מהקלות קצת שנשאי כללכל השש עוד אין להנשל אך שנתנלה. טה ע'י הנראה האדפומיתמראה
 דם הניתז בסקום שיש כל למרתוק דגיתזין דמים נם לכמות ע*ע ה8חמיר אך מוכסה*והטפין
 עצהיו*8 עושה הגדי* בשור רביעית לפ*ע שהמ*ב, רם גל בו שיהיה שאפשר עד קצתמרובה
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 קךהשיפ8ודעטן כה סטץ ששאה' *מטשהם רי-ב
 פסצומ 5פי45 מפמ'נ סר5ס פס ~סחשלבד

 ספכסית כסורסס דיוק6 וסכןעכפ
 וס"ם מסיני6 כן נר6ס 6ין ניסיי נעי)6כי5ס

 6פרו 6ו*נ לנכי ררק ס*ס דף סדס כימו*פ'
 ססיטת, כתינ 6ו'נ דנני עכח מטנוע רי5פעןפס

 ומו 6ת וספך ני' רכחיכ כיסוי 5נכיפס6'כ
 דכ:י י)פי:ן י6כ3 6סר כ:'ם'י פוכתינרק

 סייכ 6ז 5,כילס ר6וי סי:י' ר6וי',סהיסס
 פקועס כן פ5 עיע פ סוס 5נו 6ין ו6"כנכיסוי,
 סססת*ט: יף 65כלס דר6וי כיון פכיסוי5פסיר
 6מור ירמו וספך, ככ)) סו6 פ*פ )סמירו0*5
 נ-6ס וכ"כ ככרת, רכו, רס כ6ר כמוסו6
 ככי) ס:6 סוורירין כקזנח פ*י כיו65רסדס
 סת'טת כ5 וסרי 6כיסוי, )נרך רקר6וססך

 יכ4 65 כל) לוירידין ינ.פו )6 6טכנפולס
 מ"ס וכירופ כר: פומוק 6,נו ר ססע דסיו5ז

 ג"י סססו 6וועס ס5 פירוס 5נכי נזסססוסקיס
 רס פ%י6יס 6יכס ססימכיס ונס פ)ימסנ63
 ססיוריזין נ'כ ו:ימ6 סוורירין, ע'י סוסופיקר
 6:י5: סיתר ס6ין כיון ססס-עס, מסכסר6'נס
 ססיעס כפת פ:כסע* 5י ומס ידימס פ5כ55

 מין ויר6י ר)6 6ס*כ ס:ססעו 6יססיפכיס
 סנ*) נכ*ך וכ"ס וססך, נכ55 סזסו כ)5מפק
 סמספ*נ מסמח כזס 5."ע ופ"פ פקיעס, כקוכ*ס

 : כןכתכ

 כ'6 סע,ף בפ'פ מ'ס ע3 נתביז(וזפר'ח
 )נסוח פם- )1 61ין נמך3רסססו.ך

 כמכו6ף פ5וס כי,יי רסוס נ0;ו5 סדסים15ן
 זסיו כ65 כרנ5ו יכמס כ)6 ו' סעיףכם'פ
 5'ר סם'ק סחכ"ס ומ'ם ע5יו ביויוחפ5ופ
 ו)כקות )תוכו, ססומע מעפר סגי5 ניפד63
 פסוס כוכ4 סיז ביריו )כמומ סיכו5 נרנ)וסוס
 י*5 נםגר5, סלס 5מממ5מ 1)6 מטסנ*י

ובבצוי
 דסמנע מעפר יוחר ז5צ5 כו מ5ינו

 מדי ססו6 פפר פמ6"כ נעי5ס 3ריךנמני5

דפ5י
 סי)קוע ע) ז'ר נס' ספנ*6 ככתנ ו6ף

סס"יי
 מ:וס 5כפיס כמ:ודס סו, מכע5יס כ)י

 וסמנפ5יס ס6רמ6 %ורסדכהיב
 413 פפטקי*

 יחשף ס9פכר3 ויאפפ ס6ימס ק%פ עיןס"7ס
סטכ

 1ל8, הה*הרק גשה8ו %א א' עי שחפתיפ-(
 קרע1ז2ט"כ. אח"כ החפר. ע4 חרקתיהולקדעזיה ה,אשד" על א' פטה רק דטי:בש

 בידסוהע כמוי ועשיתי הרבה. רם ויצאהורידין
 מ התג,ש % מפק. 4 ונולר בזה עיינו7ישוב

 82טא: כי נרכה בלי צ"ל ~ דס. מעפרכשסבמה
 אות.' נוטפ"ד והשם'נ שהיפה דרך אינוהי-ירין י קייעת ע*י אח'ק שיצא והדם הנפז. רםאינו
 שחיטהן שצר-ך אף רח.ה פקוע דבן כ'כ"ח

 השחיהן, רמצר א:סו-. לברך אין מ"ממדרכנן

 וכיק בפם'נ י'נ עס" לניך שדא י"אמ-דבנן
 המכשית שחיפה רבעי' פבח מטבוח.דילפי'
 ' ואף ע,ו פקיע דבן בסיי על לברך אי(לאכ.לה
 השהיפיך שע*י ה-אשונה רם הפשה נבלע רא)"ם

 ספקבהסובריפ., מפקות. ר היי הבסיי( קו-םבאפר.
 הגפ,נ. רם' הפפה הי' שסא ומ' הנפש. רםוא'צ
 מפקוהון ובד בכמיה תייב מקיע בן ש0אום'
 זה סלבר אך לברך( כמו-שלא נבי להריאכ, מחקותי דבבן )אף לביך. וטנכון פם8נ יודהאלו

 לצבי ררק סובךג מפבגח בזה למילף רד"שנלע"ר
 כש8אהך לילף-מפבות הרם כמוי בפן אמ-ואו'ב
 ששה: ילפי' לא ושפך. רק דכתיב כסוילנבי
 יאמל ששר מרכתיב ורק אכילון היתר2דם
 מיש"8 שום לנו אן ואךב ראייה. שח-מהבע"
 פצפו-גין אינה שגעאה-פה אף פקיעה בןעל

 בבלי הוא מ'0יהזירו.
 נראתיהרמ וכן ושםך.

 וש8ך . בג% לכ'ע הוי ורידין נקזת 1'יהיוצא
 שב,ע46 שת-הו71 כל. שהרי א:מיי. לברךרק-א
 שום יוצן עד' לג כ% לורירין יניע לאאם
 ם*שנ וכידוג בדם מוחזק איננו שהעוררם

 טי שעאו א?זות של עירות לנני ביחהפיסקים
 דמ.. מוציאש אינם רומיפנים וכן מויחה.בלי

 ניפשנ. ל8 ופדיע הורידק. ע"י הוא דרםועיקר
 82שין ה12חיקה. כהכשר כלל אינםרהו-ידץ
 כושנושה18.- ל* סה יריהמ: על. כ% א:ילהה-תר
 שהיפתבעת

 הס-

 ודשה אלש אח'כ. שנשחמו או
 הג*ל גנ'ר וכ'ה  ושמך בכלל וזהו כלל מפקאין
 עצףב מוה בזה. צל"ע ומים פקוע. בבןוכ'ה

 יהפם'נ
 אהףטנ פוד בכמוו ונרנר עוף שחפתיפז(

 ש? יעג מסט שיצא הרםונתכסה
 ואה4כ נביכה. ונסיתי ה-בה דם מם:ו יצאואח*ב
 ןהקב רבע:גן ותב*ש ס*ש מצד גוקשו לביהיה
 קשטרא דאין נראה אך ענש. בו יוצא שהנפושדם

 ךוב כסתיסוצ שסא ס'ם רה*ל ביהלכ'ע
 ץ8קך ילש להרוא. ותגוש דמשם*ח מ8ש גגדההו צשי נלכא:רה .8נפש. דם יה היה ושסאבשטמ: נהטב"ש* כמקאם הנפש דם רא"צ הפומקים'
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 מפ _. אברהם דברי כ" שי"מי % קרושיםרעת
 הרב ושנזמישם'ם. יביך לא וממפק הנפש דם שהוא יודעאאיכ

 וצי
 דידיח בנדון

 אין ם'ם רע"י הפמ"נ בשס הרבכ'
 לה*ם'נ בזה טמכים אים עצסורהרב
 שסש שו"ת בשם ב' ס*ק פ"וסי'

 ותב"ש וסהשמ'ח פי'. הילולים בקודש וע''צרקף
 שהספק בנוונא דמיירי י'ל כי כ*כ. קשיאלא
 עיד ידיעה[. המרון םפק. הוי הנפש דם חואאם

 הרבה דם שיצא בזהשכל ספק שום ש*יןנראה
 חשש ואין נפש רם שה"ז פשיפא הפדכוםבעת

 : לכ"עפת"פ

 בו מצינו דבםנדל ליישב יש התב"ש ום'שיז(
 בו חנונע דםנדל מעפר יותרזלזול

 דמנק*. פידי שהוא עפר פשא"כ נמילה.צריך
 שההולך הילקופ. על ז'ר בם' המנ"א שכ'ואף
 דכתיב משום לשמים. כסנודה מנעליםבלי

 הארם בין מפםיקין והמנעלים חאדמהארורה
 חשוב יותר שמשסעשהםנד האדטה. קללתובין
 אדם ~יעת משום בו. הנונע נטילה ורבעימעפר
 דשלהי דרגנן ברכי הריז'ל בשם לממ*ש"ל

 כו6 כו סגונפ כטי5ס דכעי וס"~ מעפל,פסוכ
 כ5 פסכנדמ 56יו ,טקצסכת 6לס זיפחפסוס
 מ) ס6יי4"5 נסס 5פטהנ פ4פ דנו%סרחס6
 סו6 טוס סהיעצ דס5גי רבכן ברכי סניפ6פסי'5
 ספכו6ר מסעסוס כפקכ ססי%5ים זח 6חמסו0
 5סנו) קניעום יומר 5סס יס פי'ז 6ו)יסס

 ס6פפר וכ5 ד6*ם ו56ו 56י "זס כ58פ6פ)פפר
 וכס6'6 ספריפ  כו' י01ר טוב כנני)סכ)'פ

 : פול סתכו6ות כד' מסס6ין

 כס"ע )פפיק מנו6רק זמ) סרנ דברייח(
 סכ*ס וספ*ח ופ"ך וט*ז כ"6סטף

וחנ'ס

 ננ יה נהסץ :';יי .קים :ו:שו יאף ה::מ הפ(שיצ, ו:ד,קח ופה דום': מ'שי"(
 בעת לברך והסוברים כלל. מצוה אינו בכםות הבלעה אבל הביעור. נם בלשון וכולל ליה.גבוו

 ער שמהבלעה רב וסן בסשך טכשש ימות( שסא חששו ום"ם . הפומקים[ מהלוקת בזהטיש

 מטצות נדחה שכבס לחוש יש דאל"כ מבולה. שהההת ליזהר צריך בי כשפבליע ואדרבהכלל.
 ]מחשש ברכה בלי כהוגן ומכםה מגלה מכםין שאין בדברים נשכיםה יפי' פמ"נ וכם'שכפי

 טהמובחר. מצוה יק והוא מה"וז. איעו לשחיטה הכסוי שפפיבת שע"י רק לעקור[ד"ת.ביהם

 ינאונ'ם '%, (וך הנ'. ים' :ן'; הנווש שח',, נונה ו:ם ע, .נין ".ן אנ.אנ,יחי
 על ובם הש'ם חכמי על גם ותו בדחו'ל. נתקנה לא אשר ברכה לבוך בקו"ע ד'ת לעירלתק
דברי

 לתקן לתכמים 0דל'ית נממר זךי
שקייסו [-י - -'י -ש ן 2ודות לברךז

% " ש" יאיז "שי,עלע התלמיי ישתל"חתימתטוךנו:שג" ש  

 % ש,א נקמי' איחה. ל11ן נהנו נלוא גשים. נ,וי שלא כל ישיאל[ נ זברכח5
ק

 : כהתב*ש הנכון כן



 שי88 % - אברהםרברי

 טסר 6 ומין טשלךישסטינר נדץ 05אנ"
 :5שש*

 5סנ* טסגש פבלכ סיים נ*עז5 נר ע'ש(
 דסרנ ט% ד*5תלט טטנו *ארסשקנח

 א*ף"ח ילואיח
לש%א:

וקהתקרחששנ
ש ש ק טע בחאשוש שא* שא ישש  

 הרפיףרטש*4-;.י.שקףםשןהיתמ*תבק
 הסאס: בשס יארח,קמ

 וש לבשלכ(
 אק ושלי עשה ישרם מים לם*ח -

 האשר ירהה שיא מן! או* ועי*ז שמ4 . .יי
 1 כעת ושל"ע *טיב.:
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ם4ק
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