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מורעה.
 סגתגס כסעס יק)"1 כזכחיס כרמי' סמוננות )כ) סתורס יריעת קכ"ה נתן 5כך ה6ונוות ננכ3 ום)וס הטו)ס ככ5 6סוכיס )יסרת3 סיס" קכ"סר(גדק

 )כגיו )יתנה וכקקס מזןו כנית 5קכ"ה יס טוכס מנניס 6ו"ס ננ)כי )כ3 הפר סרספ  וכלפס  סופו פר  פולס  מסוף  סולף קו)ו הי' 5יסרמ)תולם
 6כ) 65ו"ס טי6ס תיה ע"י סיררה סי:י ס:קרמ י6מר ננ6ן סים הנס כס)וס עמו 6ת יכרך י( ו6ננרו כו5ס סתהו ונניך יתן )עננו עוזז ן'סל6ננר
 כווגמ ה61 . רוננמות יל6ת ננננך ויר6ו ע3יך לקר6 ד' סס כי סמרן ט:ני כ5 1ירמו כננס"כ כם5וס וכרכס )יסר56 מו"ה כתורס.מככרין יסר56כסימויקו
 סכסרו 6ף הס:ניס 3סוגות 55ננוו נניסר56 תורס )סטכימ הנסקרה 5רטתס ננכ"ן רמי' נננימין סנניליס 5םון כע' סרס'י התורס כמר ננסס הו6י5ננס"כ
 ה63 סכע"ס כתורה ננורים הס חס כי 5רעס חייס 36קיס רכרי הסכו סרם"י."כר סנניגיס י"ז יף ר"ס כר6י' התורה ננן רמי' מנימין 5רעה 6כ5כתורס
  מוריס  סס  והס  לסון כפ'  יורפיס ססי'  מכי"ין  וכן  לסיסוך  רהיות סרלס  ו:יויה תעסה כ65 כוס סטוכר כ' 5"ת וסננ"ג לנח3ו 3םוגם סיכוי ם)6 כסכי5"י'

  וננסטוס  :וסריס רייי  מכייים  ססס  כפקוס סרי מפולם  כיסוף סי' סל"  ככיסוף לגפרי  כוסרין  וסס :יסוף  נס  יורפין סהי'  ד"ן  יסיסררין מי'  סססלי
 תירו5יס יס )סון כפ' סחורס מרפ"ס רכי"ר וס"  כסליס וסגי  ספתורנפין לנסי  סופפין תס" סלה  גופמה כרקתלי התס כסנסררין מ)מוננת5ו55יס
 3סון כע' התורה כמר ע"כ ס3וס ככרכת 5יסל36 סיכרכו 5יסר6) סגתגה התורס גיויעת העו5ס כ3 נהתכסס ית"ם ר15ג1 נו"ר סרמס נ"כ ו6שםסוליס
 עד כס3וס ויכרכס 6:ות ותורתו 6מת וננסה 3קכ"ה גגוזס חננדה סהומ ויר6ה סתורה יןיעת 6וננות )סכעיס יהי' דעי"כ וכ5סוגו ככתכו ועס עס3כ)
 נניסרמ3 עי"כ סתורם וכנחויקיס )וננריס יסרמ3 6ס )היסוך ןכן . ימר6) ע5 ס5ום ס6וננות ')ון יסי' סתורה סע"י )ננדיס 6גו וסכתוכיס הננ6פריםכמן
  לופריס  ב,ין  סחרסיס  פ"לו סוה  לסיסוך  והס  יסר"ל  פן וכרכס  וסלוס הסכס  ל"ופות יס סתורס  ספ"י 5דין מי, כס' כרמי' 6וננוח 3כ5 וס5וס6סכה

 : 5רין מין כס' כר6י' ננסלסס )טמיר יכ31 ולסון 6וננס כ3 1)6  יסר6)  עס למ  סהורס  ממ,יקיסול"
  ססלוס פרת  סו,  סיוכ ג"כ  וחפ"יס ומרעיס ס)וס 36" כרכה ננמן"ק כ)י ומין כ)יס מין סלוט  מין  הס  פכל  לפפלס  סוח הס15ס ננןת כ;ןיך4רע

 ס1ס הרכר  כן  ל,לול  סו" ממלו לכרוה וכסייכל  פסו:ן  סו"  סריפ  פס  ססתמכרות  סירס פל  סרולח  יקוס כ"סר וספירור סתרהקותוספלוס
 והטיכו וננקינניס סתורס ליפור  ופחזיקיס יסרהל  פל  ססלוס  פפויקיס מענמרעז ננריגתינו יוסר וכע5י יעת לקיי סמייגס וכ3 וססררס  ססמלךוחחרי
 וטוכתס כס15מס ו5כרכס הטוכיס וכ) וססררס יר"ה סננלך 6ת 6והכיס כ"י ס6נמנו 6כו"; ע5 החרסים וסער קועס ננרומ מ"ו רנ5יגו יננערו לכלטפלי

 : וכיה"ר 6ננן )טוכיס י' הטיכס 5ע1)ס ח'יגו ינניכ3
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קרמה
 ערוכ כמסר מסן מ)ך לממים מלמ 6) הפסתוגות ונומן סממככותיףףע

 כי ערכי ונמות ררכי סחות ע) כקרכי )כי גס:ס כי )טוכעכרך
 6יך . וכ)ימה כוטה 6מ(נו מעם וד)ת ריק כ)י רעת קי5ר מגכי מי .ירכו

 . עו)ס ר6יתי 6)קיס . נדו)יס כף מררך כמקוס )עמוד . כ)ימה ע)הסרכתי

 רריסות מכע ה5ריך . ממורות כס)כות . סוניס 6פור קןמת כוניס מיכוריסומכר
 כי"נ ו)גסות . כ6יסורמ כרוכ כה)כת6 5הכריע . ממיר6 כ) )כמר .ומקירות
 מת )כר וננה . יוממ וטהור נכר6 טהור סעו)ת מ)ה כ) ססה מו5מ כ)נפה

 : סכר מ) םכר נסכר ו)כי . הנכר "גי עניי מת ר"יתי . דיומהמורנ6

 יתרו כם' הקןוסה כתורה כתיכ הדכריס כן הן ה)כ כווגת ממראי
 ונוי כהגים מנ1)כת ני ההיו ומתס ונו' כקולי תככנפו סמוע 6ס ועתה1
 ע5ננו מת נס תוהר מהקכ"ה מ65נו כמפך קדום תיכת נסכין ים ונו'סיוס
 סתוה"ק פי ע) 5רכר ננככר כ"ני ננה כי וגר6ה ונו' 6כי קרום כי (הכפס

 יהי' קרום ונו' וקרסתו ממור ס' כננ6ה"כ הקדוסה הז6 הכנוד ו6ויככתקרט
 הרי רמסון ו5כרך רכר ככ) רמהון )סתומ קךוטה כו נהונ וסירס"י)ך

 )ככדו ר!") )קרסו הסכת יוס מת (כור סמה"כ והו6 קרום געסהכמככרו
 ור(י) קוןם )מקר"י תמ)ה יוס הו6 כי רכ"  סדיטי  כליסח רמסון )ו)סתומ
 וע"י יין ככוס והנון טוכ )מורמ הכ3ור ר6סיח גי  סיין פל  וולרסו6מרו
 וע'"1 )ככדו היין ע) הסכת יוס "ת (כור ו(הו הסכת יחקרם כ(סהככוד
 !ו כככנירה נס )קרסי יה"ם "ת כמור נ"מר ה6מרוגות וכדכרותלקדסן
 ימ))1 ס)6 6חריס ע) וכנכיט ה5וסה הומ כטומר כי והומ ככור עו5ס כהים
 6ותה )כ(ות !ר יכו6 כ) י6חור סגיס כמ(וייגיס מטרגותה ככומרי הסכ66ת
 יומגן ר' מממר ג(ה וממכיס מקרם והננככן ממ)5 כמכ(ה (ה )עומתו(ה

 ומככתותי סג6מר הסכת מת כה טמי))ו מפגי 6)מ ירוס)יס כמרכה )מכטכת
 מה )קיים ממריס פ) ההסנמה עין טכע)ימו הכוגה ונו' פיכיהסהע)ימו
 ע) ו65 םל1 סכת ע5 רק הסנימ )6 ממד וכ) )קרסו יה"ם מת סמורסג6מר

 : 6מריס ס)סכתות
 נ:5ותי )טמזר מ6נמס מגה עד כתוכ סכת סמרו )6 כמטר המ?ך22נ1'

 מ5ותי סממר מ"ס סכת ע) רק ענרו ס)6 הנס ותורותי1
 סהממ)) )ומר )ע"( פ'מקוםם גסמכה )ננה ס)ח ס' ססירם"י כננו רכיסכ)טון
 כט(ר6 מונור הומ וכן כו)ן המ5ות ככ3 סנת כטקונה ע"ן כעוכרטכת
 )הס הורעת קדטיך סכת ומת ונו!ות תירה )ענוך ותתן יררת סילן כרום)

 )קייס מכו טוכ כר5ון חסר )כמריס סמרכר כוורה ה)סון ססטות6מגס
 כ(ה וי") ממריס המריות עגמס כג נקכ) סממ6ניס מ)6 ומ5ותתורה

 וננ"ם ונסמע געסה ממרו ה4 תוס' והקטו כנינית הר ע)יהס כסהססקכ"ה
 ממרו )6 מהרסיס גנר פומריס סנהי' הייגו "ננרו )6 )עסות וגסמורמכ)
 נקגו רכריס נ' כרר(") יטזרין ע"י כ"6 כ6 )6 העוה"( מיי ג5מיי מייממנס
 6תס "ין 61ס מוטכ תקכ)ו מס ממר ו)וה ועוה"כ ו6"י תורסכיסורין
 מהרסיס מ)ממת  3פרס  )עמור מכס טנככ כי הנ") הממירה עגיןמקכ)יס
 ת(כו כמה כי קכורתכס תהי' סס 6( מרוכה 51ער נסר יניעמוממריכיס
 ממר וססיר הטומר כ615רי הת)וי' רכה כיניפה )מ מס טוה"כ )תימיסו

 : ונו' ננ5וותי )פמור נו"גחס מגהפר
 ככיגוק נע6)ונען המורריס עננדו כ6סר כ(מכינו גתקייס ה,ה המ(יוןדםנקר

 כפתו נהיסר וגו5- כמריגתינו התוה"ק כ5 6ת נעקרקמכנרעם
 )סי ק5ר כ(מן ו6מונתיכו מגחגו נועכו עתה כי הרת טומרי מכרתוכ(מגו
 מסמת מקור תקנותיכס מת )ככריח סעה כמותו )הס סהי' והעו(הכוח
 )עסות ר' הומי5 כי רמו כמסר ננרם כיס ורסעיס יר6יס  מקסלוחכמיק
 וממס)ת סנטס תמת )היות מוכרמיס ו6יגס יר"ה המ)ך כעיני ומסר מן5יר~ו
 6מור נוורו עור )סני מכסול )תת 6מר ר' כעיני רע סי ע) התחכמו(רוגס
 )פמס והס )הס נ6ה סננס סטמטוסקיו6 כסמותס וקר6ו ס6רטסריטמסמס
 התורס גתמעט כעוס"ר ומ6( הםס וירמי סתורה ככור הסם) )מט, זהוכ)

 חכמח וככור יררס חוה4ק וכ3ור וסלס  סלס גסו5ו קודם 6כגימסמרריס
 פל. פסוקס וכלכס חורס  הרין קיכ כנר נריחי 6ח  וסמרתם  מלוחפיכם לקכל  סט6טוסקוו6 פ6רטכריט סמוח 3פלי 3לי  מ"נחם 6ל6 פר . רפס1רס
 מהר"ס כפו'ת קדת סומרי ר' יר6י כקסר גתמנרו ו)6 יהוריס שר סהםמ)ו
 הרת טומרי כגנר ונווח(ק מסורסס סהי' מחך )רכ סס ככתוכ ,נ")סיק
 )מס) סו6 לו פלחס מס ר6ו .  כ6מדולס תסי מלס (") כסרמ"ס )ווכתכ

 דין י65 סטומקיס והנס מכוט) נט)ו גתכט)ו ס~1 רכניס וס6רו)טניגה
 )6 מסוסער )ה*ות ר5ו ס)6 כבנה סשן וש5מ ה!רק רכ ופ"כ מםסקטס
 קמצ 6פס סק6גנרעסס הררי סכרססו ססריס. ום6ר הג") כטו"ת כ)רגוגר
 כמיכם 6"( (ס כפנס"ר רניס 5ריקךס נסת5ש סטמורס טממ6ניסופשי

 : כרכ6 )קף סולינסדי

 סי' נ' כר6י' קרומס ממ)וקת (ננניג1 כתות לנ' מ5יג1 ככרלדעתף
 סטתק מיוכ נהרנ סיען כ)עס . "יינ יתרו כ)עס ע5הכ6ותו

 ע5ת יךעגו הנס סנהררין ר6טי כניו סנטטו (כה ככרמ יתרו יסוריןקיכ)
 ה(נות ע) ע5ה נהן ונו' )ענוך ה(ה העס יעפה מסר 6יע5ך כ)ק כם'כ)עס
 5וה תורה עמנו ר' גתן 6כר המטה תמת )ה(נות כממה ו(ונה מו6ככגות
 ר' ח)ק )מ 6כר מי5ונות כמכמוה וססיקי יטקכ לקה)ת ממורסס כ:מס)נו
 )הןנות הקרוטה תורתינו הוי מייס מקור )ע(וכ הנטל1נען ע5ת וכו56ג1

 לסו גיחה ככסקירמ מוסתפו יכתק כסטהטוסקוו6 כת ככע)יהןכניהס
 )מוסכותס )מקומותס כעריהס הננגנ,דיס סקקו (ה סס קנו מ"( ננעירוכנסיון
 מנור)יס כניסס היוס עוך וה6מתייס מהס וכר)ו כרחו הרת סטומריוכת
 ננקוס ככל התורה "הכת רנטות הפדר גרנה כעוה"ר ומס כתורה כרכיענ

 : הנ") הכתות מנדינו טונמינו כסיכת כי(ה העררכמננת
 תיכת רטטיס נע5ת ה)ך )מ 6הר המים "טרי הרסיר המ)ךר4שכמר

 תמיר טהו)כיס הרמכונה ככת קדימה ה)יכת ע) מורהה)ך
 י)ך )מ מזר ה6דם הומ כמ:טר ממר עו)ס ט) מקרמונו ויסעוקרוננס
 הו6' עמד )מ מטמיס וכןרך . מ"מ וכעכוד ג)כה ער רסעיס כע5תקרומה

 מ5כ ע) פוננדיס סהס היוס כ3 כמומרס סו6 ייכר סיהס "סר כטניתכת
 )6 מטמיס וכררך כנ(כיר )(ס ה5רק רודסיס ו)מ מרםע כורמיס )"היטן
 )!יס וכמיטכ . ססע רכר כג ע) דרכיס סרפת ע5כנו הו6 (ו כפמירהעמר
 כ(כיס מיס חינוריס )כותניס קסרתית קסת עס היוסכיס ח)ו יסכ)מ

 כען והי' ונומר מס5ו ר' כתורת כ"מ 1"מר המס וירהי כהורה)הת)51ן
 כ(מגיס ת)ויס הכ)כות כן הנס כטתו יתן סריו מקר נויס ס5ני ע3הסתו)
 ס"ע מ)קי ור' היו"ר וכן יו"טן סכת וק"ם הסי)ין 5י5ת הכמר כרכתנט"י
 טוכ רכר סומ( מי(ה עסה כמי)ו גרהה יהי' )סעמיס ומס כעחו יסההכ)
 ספס ה(רמן כ6ס הרפע טוכת יהי' כן הרומ תרפנו 6םר כמון והי'6מר
 רסעיס יקומו )6 ע"כ הרומ יכהס טוכ דנר מי(ה סעסה תייו ימיכמפך
 מומר ר"י סמית (והר )כד"מ 6מת כפרה 5דיקיס כפרת ומטמיסכמססט
 כמד" והכריס רעיס תהוון ד)6 נזנורעיס נרמיך6רמין

 )ך יכמימו ר)6
 )כל דור ויהי כמס"כ 5ןיקיס ררך ך' יורע כי וכו' כמטמו. ותתססעוכרי
 ' וככזככ" כרקיע כ(והר ננ(כיר"ס ה5דיקיס ררך כן עננו וד' :נמכי)דרכיו

 ו(הכ רעהו ככ"ר כמה"כ ירעו ררכיו ככ) עכנו ר' כי )דעת וער)טו)ס
 ר' מת פירע ר' כיריפת כו6 ה5ריקיס דרך כ)ומר 5דיקיס ררך ד'יורע
 מ"מ נעכור כטתר )ממר הו6 ןרכיו כי ת6כר רכעיס ררך מכ) דר:יוככ)
 כעיס ירומו )6 ע"כ תמכד רטפיס ןרך ע"כ ת6כדון 6כר כתיכוכע"(
 דכר 6סר מקוס )6ר5ותס כמקומותס ר"ינו נעינינו כ6פר ום)וס מס6מת
 )נויניס כו)ס גכסכו :מעט סניע הכוסריס  מ)ה  פס  וס"חרוחסם)וס

 :מסיקורסיס

 עיכי 6ורהותס ע) ר' ועיני כונה כחור 5ריקיס ררך ר' הוריער4שףקרי
 ררך כהס יהי' נ6 מ) ננ6ור גטערה סכיכיו יתוס רור ע)עיגי

 6סור 6ומנות ויסי' נכר"י כמיק )3מוד כגיהס יתנו סוה"ר וננכגיע51כ
 חכמיח  ללמור כו"כ פ"6 קל"ג סי' יו"ר  פיין מילוח רננסכי מין  6ללו))מור
 6חריס  6להים  סם 3כלל  והו6 סליי פל  טומ6חס ווס כמו חורסורוח

 . 6ומרח מס םכילס .  ו6פיקורסים  מיליס ררו63 רו63 6לסוהמלמרים
 עיגי עיני (ה  פל  לוסף . םוממס כלי וסיו החויכ נכר 3פוה"ר כימל3ר
  למס6ח המה נהוגיס גתוגיס הננות סנס עמי בת מ))י ע) מיסיוריה
 סכל חורס 3לוחילו ללווור 3ל כוסירלו חן"ל 6ם 6סר '  ומרוחיםסו6

 . פ6כו"כ חפלוח 63מח סלמוס מי .  חסלוח למרס כ6לו חורס 3חובמלמר
  ינוסכו טממוכיהס 6חרי תוריית. מדית רנסת טוך ימ5ח 3ח וכל63לס
 מכמות מכל מכננתס 6ת מוהכת סהקכ"ה )6מור כ6יכס כעורס לככס6ח

 קרום ומסס . (ד ממוגס יק )נ פל קסור ים6ר טל6  סרנלים  וממיןכעו)ס
 מי15כיס ססריס מ)6 6רנ( ור6ה  טוכ סס כפל  למרן ככיח ססי'סמפחי
 . ר"ל ממר ממונת ותוסה מ6)ס 5מוןה כתו היתה כי וימ65 הדכרופקס
 וחסלות  3חס3מוחיהם  )סיר )גו )מ 6מוגה כססרי כקי6יס כו)סוכמעט
 יפסוק  ימיו  כל 6ם 6"3. חרפ נ6 3פיר וסנור  פלין  לסולם פלסכומרוח
 ס"כ 3סיסמ"ס ופיי' יטוסטס  3ססוליסס רפחו  יחן  6חח  ופפסכחורס
 מטק  וססרי  חילולים ססרים  כפלין ס"3 סי'  ו6ו"מ ס"ק י"נ סי'  ום"ךרטט

 : ס6ליליס 6ל חסלו רל6 ל6ו פלספו3ר
 מ)די נע5כ וסרוגך ע5כוגך 6רכס כרכה ק")ה כ6מי כסיהכנוזיב

 ~"ל  6"כ וקסס כגיס נידו) 5ער 6רכה סרנה וסירם"יכגיס
 סיי'  כקין  63וססמ  ופיין  3יס סנירול %ר ני סלירס  6חר גי כטוף)מזוכ
 קי4) קרממו ו6ש  63מרוח .ינכחיס סי' סקין כי"רחי וכמק"6 סרפמכמילח

)6מור



וקר%ה
 61'ג י' עס כקין סותפין ססי' פירס ולם"י י' 6ת 6ים קלימי)6ננוי
 וננורריס פוסעיס ג. ולרמס כ6רס טותפיס נ' גי י' מת 6יס קגיגוסע"3
 יוס'ננ ס6ננר כי עו5כ ירך 6ס ור6ה כנננר6 יכימי' ' מת ג7ע5יכיסגקל6ו
 יון סס" סעו5ס כירך ולמלי 6( )פניך הכנ5יכיס נגיר )1 יהי, 06ע"ס
 כגיו יסי' ס6ס סמיסכ ננפלי .כי עו5כ ררך מס ומוננרו לם) )היותל6י

 6סה ונו' סמן סקר מם"כ וכי"כ כו סמסרון ספק כ)י ר' )סניננע5יכיס
 כ)וסנמיבסי)ו3 ננעסיס כסעריס ויה3)ו יר" ננפרי )ה תלי תתס)) סימיך"

 יר6ת ומסה וכס ננעה 3ה יכומ סהי)ו3 וה )פירותי' סכריות סיתלווססכמ
 מיתו ננטננ6ין ננעט ננ)ננטס ע5ננו סגנטננמ ר(") ומינרו . תתס)5 הימד'

 וכ)"ס סרעת כעז מטמס 6מרי כססטי' סכתוכ ומ"כ . הרכסמ)ננע)ס
 סק5)ס 01י' כה ע5נני קגין י' 3פני )סע5יכ (1 רעס ננרס והי' נניכיס.סלעסו
 סכליס. נירו) 5ער ננסככ יה" 6סר סנרס ו5כן ננ)ננע)ס הרכס כע5כון'עפ

 ננינה וכ6 קדס ככר סנרס (ס הקכ"ס )םגי ננע5יכין כניס סיהי'דסיילו
 סננסורה ו("כ . קויס כגיס נירו3 ס5ער רס"י סירס וסם.ר כע5ננהוכס
 . מרכה הרכס ו6ייך הך כ' 6רכה'סרכה

 ע3 וי)ננוך ננפורס יכומ (רעך
 סננו מת כקר6ס מוס כויל: ויפס כמן 6ף כ(רעו ננינר התס ננסהסתוס
 6סר 6יס )סו3יך ס(ם סמיס סקגין הו6 כו מיס קניתי מלי קליתי כיקין

 וכלותיכס כליכס )יתן תסי תסכמו ה6יך תורס מוהכי 6תס מיפויי"םנ : מ"ו )רכות ר' מת כסיתוףי6ננין
 כיייס )ך' ננע5יכיס ותכו6ו ותנד)ו ותעסו מ"ו )5ננוד סננו)ך)רומ

 גמלו )פגיך ננע5יכיס כלי יהי' 06 מננר יסרמ) ננ)ך ויור לפס מותככ3
 נניסננעמ3 56יע(ר כיתי ננסק כן סירסלו ננוטכ 6ננר 6כרהס וכן עו)סכירך
 כרמוריית6 ימורייתמ ספיקי )ו סוננעין 6ין ננסוכלין מ"( מס סננסתפקונני

 כעוס"ר עחס ננכ"ס 61"י ייהרונ ננננס ע"( וסומ הנוסמ מוננר3מוננר6
 3העכיר הרעם6רננער תכ)ית כידוע יננסמל6 6ערקתמ 6סי נ(ירססעת
 פמרטסריט קס) כסמ ע) סיוסכ 6מר רעס ננורה כמסר כיסר6) יתע)
 כוננריס ומכורת יסרמ) רת 5סנניר כננו יעז "סר קונטרוסין הרפוסט"ם

 לרפס כפם"ר נס כנניילתעו הל"5 סקשטרוסיס מ)קו כעננ)מנרמוננריס
 ננמ)ס . כרע טוכ )הנניר מייס מ)קיס יכרי עספכין ננננם 6סר מורסע)ס
 . (רות מכננת פורה ננסורס נמ והכ) וס6פיקורסת סננילות לם5:וכ6)ס
 63 6יך )כ:"ת כנוננריס ורוכס עו) פקרו ככר המעוך לכתי הננוריס06
 כל"י כתוך אקרסתי מוננר והכתוכ רכ כי כר כ)כ וננר רע סורס 61תיכה
 כ(כו)ן 16 תורה וננמןיקי תורה 6)מ ככור ומין 6לקיכס )ד' ככודמלו

 כ6ננור כל"י כתוך מקרסתי נ"כ ננקייס )ת"מ כתו 'נותן 16ויססכר
 :)ננע)ה

 ככע כס6נו התוה"ק ננ)יננוך מון הככגך יתרת ננ65לו )6 חלמלו כיי' .ו3פגיך )ר5ון ל6 ויהי' כוולתי כ) (ס וסלס יתתע)' יתכרךסננו 3ככוי עוסיס ס6למלו סככוך סו6 יתנרך סטס קידוס בס מיסולמדנו
 ונניקרקיס יורסיס כמורס כמסיכה רכיס ינניס רכות וענני)ות כיניעותכמילו
 )6נניתס )כוין סננמ כ)כ כתוה"ק ממת ס3כס 16 ממך כיכר ו3הסכי3)הכין
 רמס ככפיפת וממ(נו ומררס ירמס ננננלו נע)ננה סה3כה ו6ס תורהם3

 ננסלתו וכמסר סכיגס ננננקור הכרי)ו (וסננמ 6ו מ)מס 65 מט רומולנניכת
 וכיקרת רכ ס)) כננו5מ מננרתך ע) מלכי סס ננס"כ )כו ע5 עו5ה ולקי(ך

 סתורס 6ת סננככך ונני . סככוך הננ)ך לתקים כ(ס הקיוסס סתורסככוך
 יקרה כי תפמרתס כיקר סננויס ננורס ג(ה רכה וכסקירס כיניעה (הכמופן
 נופו סתורה 6ת .סננככך כ3 6ננרו (ה ע) מופיר וכתס ננפניליס )וסי6

 וכפי' ת(יע למ וננילס וכו' כס והפוך כס הפיך כעתכי' יתלן וסיילוננכוכך
 13 לוסף סננינע וכ3 סו6 ריק יכר 63 כי יכיר ועי"( כס )יינעסכרטנורה

 5"ט יף סלסילין רס"י %יין כיותר וננ:כרס כנויו ו(הו הסנתו ע)ססנה
 סעעתמ ))ננך .רכה יניעס סיותר והעננ) 13 עננ)ס ענע נפס פסוק ע3ע"כ

 : יס)כת66)יכ6
 כ(ס ססס )קיס ימייות ננ5ך סכנוך יתיית עססיק 6יז הלסשנית

 ת5נניייס עס כע"ם 16 כהכ"3 )ממריס ))ננך כייו סיס ננימ)6
 ס3מ י' יכר ע) ומרך היר6 הל") כררך סתוה"ק ע) ופירוסיס כספריס16
 ססס ולתקיס סנניס ככוך ננרכס הומ הגה מ' יכר כעיכיכו ק5סיהי'

 : יסר6) כלי כתוך ונקיסתיככתכו
 סס)יסי סככוך הו6 ססס קיוסת ע) לפסו )ננסור ולקרסתי ייסוךר1"יך

 הננ3ך ק סוננר כננו סוננר )סיות ע)יו (ננקכ) נני 5ככך-הכי
 כסריס סנן מי)לי ויכרסננו- ויהרסו יפר5ו ס65 רעות ומיות ערכננז6כי
 כככוך )סנניתו ס3סוטיס 6ויכיו סננ)ך-ננפגי ל(ר סוננר ססומ מו לרייסעס
 סוננריס גסמלו וכך ננננס לפס ננסירת הסכנס כתכ)ית עוננך הסוננרכ(ס
 נן סננסמיתיס רעות המיות גגבך ננ5ותי מת וסננרכנס כננה"כ התורהמת
 עופייס ונוטריס ססוננריס סלס יסר6) 56קי ר' ו6ויכי 5כ6ות י' כרסי'
 ר6יגו כ6סר ככל"י ולקדסמי וננקיינניס לפסס נננסירת ננננס ננסננרתסט3
 גסם כננ0ירת כסגלס עוננייס סית סוננרי סכע)י ה3)ו כיורות כעיןטין

 ע3 סעכר 3ננען וננטעיס סננתעיס וננוסריס סננ)סשיס לע36ונען כתגני
 סננוע 06 ומתס סגתוכיס סירום זסו וג'3 נניטרמ3 תורס ו3ססטימדת

 רכות יניעת כ3י סכלייס ססכלה תכו6 631 סכגס ננ)סון סננום .מסננעו
 .מג3 ככ) סננירס וסננרמס ו6מ"ג 65מריס תסמיע הייכו . תסמע .כננס')
 3גן קק'ק כגנד סטס קייוס סנור%יס ככור ננילי ס)ם ככי6ול רטס6י'
 ו6תפ כן : מג'ס 0נו% 3י וסייתס 6' סגיס כנ' כנניס יס" ם3כסקגר
 כגוד. כגס מע%ונ 6גי נס ג3ומל קדוס יתי נ' גסגיס.. ממ3גת '*חחיו

 3טתומ. גס4 קדומת וסיגו מקדסגס ד' מל גננס*כ מתכס קדס3מען
 %3ננול תסננע סמוע 6מ כתיכ תכו6 כס' וכ3 סכקיוסס יכר כג3ר6סון
 ננכוכייס 6תס ת:יו קדוס 3עס 13 ו' יק*ננך ו6ננר סכ") נמיגות נ'גלנך
 פ3יך לקר6 ד' סס גי המרן עג7י כ3 ור6ו ס6ננר כננו סענניס ננכ)3י

 נ6ון סמי הרכ יסומ3 6כי וכרי )סעתיק מ5וס 6עיתירלענינ"נר : ננ(ס ניו) גכוך סיסוי"ננ
 ננ"ס סי' .כריכ"ס וסוכמ ימנינה כפ"כ יעקכ כעיןהוכמ

 כ6ותו )סתעסק ננותר מס ()סעס נמון ננרעה ס)וי הר"ס סלניך'ססמ5
 עסק סומ סמרס הלסנת ונניסור וסנפט סנוף רזיקון. )1 והסיכמכננות
 יננסכס כי סמלן 5ענני 1.ועי3 כננותו ו)מכנניס )ע5ננו יועי3 וסנננרמסננ5וס
 מסר סר~ס כיכריס ויתעסק ננ(ס )כו יסור ומסר והתורס הננ5וס)ררכי
 דכר" כ5 ננע3יו יס3ק כי סעליגיס כמותו ויפסיר ית"ס ננע)יו יסור(כרת
 ימומו ס3מ ער יעתס סיסתכם מרס )כל ירע ההקרה ועי(ת )נננריתורה
 כמומן גננחעסקיס מדס כלי סמותן תרמה ומס ננ5ית וסמר סתפי)ה)ע(וכת
 תסננע )6 סכורמ )יייעת יסינו וכ(ם ס)ו)ה ירך סו6 כי )ך י6ננרוינריס
 ועגוס ו(ר.(ת מט6 יר6ת תננ5מ ו)מ. )ך יכ(כו כי כ6ננת ורע )הס תמנהו)מ

 סכעה רכת . עכ"5 ונננר6 כננסגס סננתעסקיס כ6ותס 636 וקדוסהוטסרס
 סמי רכ ננסי יו5מיס מייס מ5קיס כרכרי רוה וקורת העולנ לפסילו)ס

 ססי. (י"ע הל") ימרמ) מכי ע) ההס כרכריס סננתעסקיס י6כייור4*כם - :נמון
 )6ננור וגו( כנמוה עתק )רכר )סולס ע) כרני) הננירס כיתנניוסכי

 סעתיס נמתנו עתס רוכו )פי לירון סעו)ס טוכ מת ייעו )6 הסכט)ליס
 נקרכך יקוס פן ונסם כנוף סננתוקליס סלס סלס ככ56ס התעסקס ע"יססרוכ
 סקר מך כי )רעת מ5ריכך )(6ת )ו ת6נס פן מ)וס מו3ס כזה סקרלכימ
 רכינו הנ6וניס נמון כפלט סעו3ס כטיכ כקי6יס יסר6) מכנני כיפיסס
 3ילמיו ר' סוך כננה"כ )סכיסס נ3וי סהכ) כמ)ו )יכריס 5ריך ו6ין (5")המי
 תסוכ ע5ננו ננרכרי )מפיקורס סתטוכן ננה י2 מכ) סורות 6ילס מ)ויכריס
 ועוסק מוס) היופכ וכל"מ 6)ק,ס )פני יסר )היות ננסונ) הומ ננימ)יו

 סהעוסק יויה הוס נס כורמי ס)מ מו5ות כרמוכות הננטיי3 16 ונננרמכננסנה
 6ים ססומ 6יס 6סרי הס)"ה וכננ"ס סנניס ירמ ססומ ונננרמ ננסגהכתורס
 מ(ליו עיליו ס:נוריס מוסין כ) כי יר"ם סיהי' כלק) כוך6י יסכ כרך)כרו
 י' כתורת ויהנס ירכר ופיו לכ)ה סוננעת )מ ומו(ן רע ר6תה 63 עיןופיו

 והנמוליס ו6ננורמיס התנמיס כו סעננ)ו כתוה"ק וינועות לפ63יסוסננעסיס
 מסקס נ"כ ונפסו כעיכיו וכמסכו סכע"ם כתורס מתך כיקיוקוסננמכריס
 6מר )י3ך ננסונ3 סומ מי5ומ כרמוכות וסוטטיס הננטי.)וס ננסמ"ככתורס
 .רק ננטיי) (ס וסלס נוננריס ננעסה וכ)י מוננך ו)כ עכירה סרסוריעיניו
 כמו5ות וננסוטט ננטיי5 (כ (רות כמכננת העוסק (ס 6כ) . עירוכמו5ות
 סננמכריס נס כי מסק כספרי )יכר ננונע 6ינו הומ נרו3ות וע.ירותסכרכיס
 רננון ר"מ ומוננר כמם 3ננען כ6ירת )כס ותמי)ס מכננתס ע) יוסךס6)ו
 ניו)י עס הרורות כקורות ננטיי3 סו6 כי"כ . (לק וק)יפתו 6כ) תוכוננ5מ
 ננסוף סו3ך ומננו חרסות סננננ5ימ מכס עס .16 הננ)ך נד)ו מסרמר5ות
 מ3ו מת וננסמריס ננסכחיס כמ)1 וספריס נדו3 מוננן 16 סופו עךעו3ס
 סכ3לות רומס 6יגו סס הלה . ננמננין וסו6 ומנף סקר ירות עסרמכנניס
 סומ מכ3 י רמב"ר ססתפקות י הקרוס רכינו קיוסת . ריכ"( נרו3ת .ס3)
 טיעור. 6ו סיורות כקוננות מ"( כספרי רומה ססומ המכנניס סמ)המוננר

 כטיו3ו וכתו"כ מכגנתס נכסס סנניס ועך סיני הר ע3 ענניו 63ה6ר5ות
 מכס. כ6ין ויתם6ר עננו ע3 לתני3 מסר .כ6יס יפנע כמ)ו מיכוריטכפריס
 סככתכ כו3ס התורס )כי' סומ כקורות ועסר ניו) ננמקר ססי'כננוהו
 פי3וסופי' סמיכס ספריס סמף הקןוסיס הספריס כתכו וככרוסכע"ם
 מננונתילו .)עקרי סננתכנריס כמ5ס יכריס כספריסס סננערכיס ורני)סכימ
 ננמננר ע3 רס"נ רכרי ל5כ 3כך ונר6ס (") נמון כר"ס כו ריכר מ)קיסורומ
 )הו3כיס רוננס (רות כמכננות וננתעכניס הטיו) ע) 5פריס נכלסוי'

 מ' ססמר מכ3 כס)וס וי65 כס5וס כככס רע"ק ורק ופריסיס כנלות)טיי)
 : כנט.עות ק5ז וסס3יסי נפנע הסר וננתה5ין

 וסקכ"ס וכו' כסמ3 (ס יכר סמרן 6כיס נ7ה ע) פסוק ע3 5 ייר14גמרך
 תחי3ס כתורס כרכו ס)6 תורתי 6ת ע(כס ע5 כע5ננופירסס

 . יסי' 6פי' ס3"נ נ' ננמננר רכלות ספתי כמ)ק הננעכ"י יכרי עפ"יתר6ס

 ומכננתו סכ3ו 3פי מקירותיו עי יסננוך מ) לון כן וכיסוסע כילימ)מכס
 . 36וף וססריך כגט'עה וק5ן כסכ5ו סכטמ סרמסון כ6כינו ניו) )5ו נניכי

 6מ( כי כסס ונמח( )קיוסס המי5וגיס סיכ) ננתוך )ע)ות' ר5ס לח ימ"ו
 הסנניס ע)ס נני וע:ו וננתו ס5י5ו סנסיננו ומכיסו לרכ ולסנע סננסכרכיין

 יטע' ומ) ומקירס ננפי)וסופינ: ירמק לפסו סוננר )כן כס3וס וילךכמקירס
 תוס'ק עוקרי ועוננריס . נצכס 5הס כיו מסר ננזויפת סקיננות סקרכרכרי
 י' ננע) ורמקו לדו סי )סס 6וי כזכיסם ומותות סכ)יהס עפוסיכעלמת
 תירם ספ"ם מננתיות מ3קות כיייעת ו6ון עננ) מו)ייס 0מכננס 6ותסגי

 כ5ענס ו6מרית0 (רה ססתי תטופלס לופת יסיכין % כ6י' וכ3 מ"ונכורמס
 כמר עוך נעסס פידת. כמיכ ומןס נננניתות  "רסיום 0כרות מננלו כיננרס
 %מ ו5מי .מוי )עי תמג3 6כדון עד סומ ו6ם יתננוכו געיי' וס6עתג3ס
 ו%סס טשם כו תירק כרנע .כי סכוזכות כיטותיסס וסינ סימ 15 סיסו!מו
 סשא. ) ;צנ3 -ממכמם ססלו0' סקימש גי ונ6מת . טו3ס ' 'ס5 מקדננילוי0ש

 '"ט%לש-ס%0 :ודצרי שגסס - 'נתורת ש5סמעק .שס..ר' 5ג מג"עזו)מג3ס
*15 סי ו*סכש ויו6ש %כודש אמד% געועיס.יהערן וגמ0ערומגירנוגות



 סמטכ)וס וטופ5ים "דלך סכס 657 6טוי'.סעסי.םד4(6)קיו4ל:גיאימךיס
 וז'פ נכ6)ס 5פקוק סנניגיס יר נכרס המיכן )ט5סגי ידוע וט5ס עכ?:;.מופיגו

 ורכיקמ 0סס. קירוס סכומס תמ5ה ס)*.נרכו:נתורס ע45כוס.ס6"רו
 .דכריגו: כר6טימ כ6רגו )כ6טר סו6 . סקהוטה ומסו התול0- גריעס'.יםר6ל.
 _6*כו ו6ס .ר6סון ו)כרך רכר )כ) ר6סט )פמומ ככסן וקרטתו :מססוק
 לפתות ור%סימ  מתלס  סחורס  %ו יסי' כך וננמו3) פנוס ס"ה רממהקור6ו
כס(

 ר6סי
 )ה'סך 6)6 כתמי)ס כרכו. )6 הס 6כ) ספמה מירס ונכרת.

 מכננתס '6"כ סכ)ע(ס נפטוסי מ)וי התויס ספיקרי פי)וסוטיתכסקדננת
 : מ6כ) 6כרון ער הי6 6'ס נג") ה6רן 6כרק פ"כ ור6סימממ)ס

 וכדנומ 5כנקוס סגר6ה 6מרמ ופוד 11") כסייולו עמין י"י סנ6זןהננ"כנ
 ס6רורס הפי)וססי6 סי6: ה)6 ננמגכרמ והי6 )כריומ)ה6וכס

 ופוקרמ הורסת כסר עך ננכפם ננקכרת הי6 כפיי' ענכי' כק ימיפו)טי6
 (ריס כליס ירס פטיל  וסי%  לנרסם  כ%ר5וח  ספיליס  חספתות כ5 651רננננלו

 ופכודה ננתורס הפס 5כ סכי6ו כ6ל5יכו מכננתס 6רם גככם ננ6,)6ונומיכו
 )עקר סתמכננו ופי"כ סכדוי' מכפתס ע)י ה6)קומ רמן )סרכ'כוסממי5ו
 פו) ופרקי פכס" ו)ק5וןסרסי

 מפסיומ כחיי עסמגהנ ננפ)יהס תור"
 סזס סמר כנ)ות לנ6ר5ס ונ)ו* סגיח כית ססחרינו ער סקטו 1)6ו3מגמו
 סהפגיקו כקסרך פננ"לו כלי כו' כיכילו ננרקד ססו6 סננסימ כטוס"רוקריין
 6קוריס כננ6כ5ומ ר6ס )סק) ))ננרס כפוכרס וסימה מכננס כ6ותווסננסו

 כ"י וססננרומ ננסס )ססננירס )סס סנרמו פך מוק וספרוועכרונלית
 הננססממ סססתס גר6ס ננ"ננ עו)ס מסירי כסס טהי' םנס 6וקריג6ננ6רן
 כי ויכ6 כ)6 ריל6 קכ"ה פכיך ו)6 כננוכן סרוך כ6ותו נס פי)יסופיס)

 . ס0 והמריך 5תורחל ל קכ6מ נך)ה כי ננכ)ה הי6 ורספ מס ה)זהכנע
 חרכס י65 סננטס הספנניג6ר נניוס-סהוקס כננריכתילו ר6יכו כעין פיןה5ה
 ר' נמ5מננת י~1 זי"פ סק;*וסיס ורכותכו ר6קט6רפן נמסיניס3עו5ס
 ח"כ סופר ומתז סיק ננסר"ננ כתסו' ממ65 כ6סר ננהס 5הפרך1הזסירו
 הי' תח)ס סכתחמת רו6יס ו6כמגו כסינפט סכרפס ננ)וס כ%מננתוכס'
 טוננ6תס היוס כתנ)ה 6כ) יסרמ) רנ5 )הריס טוכ סמפ5ס ד' )פסננר6יס

 כתוכו כרו )היות 6רס ס5 ככורו ו)היומ יסר6) כ6)קי )כפורו4ימימומס
 ננגנרי הסכ6ס פרמ ןמן סננ6ותו וירוע ככסמר כנ)וי כר' כופר הו6טרי
 ולכפריס כפור'ס כפריס מיכוך כמו ננמזיקיס ננריגומ כט6ר וכן טסגכ-י
 6ס . 115 11 מכופומ ע)ילי עכר וססננרומ 5רומ כננס וננ6ו ננסמכרותורס
 סרננכ"ס נס )6מור המייס כ6ר5ות 6סר סנלו)יס סס מנניך סננזכיריסנס
 כתכ פוז נננד) כספרו רי"פ סנ6ון סגה הרכס ומקר הננורס 6תטסס

 ננ)יימס מ)י)ה הרפ )פסות התננכרו 6טר סננורה ננסרסי ס5כופי'טסננמפרקיס
 כר6יומ זה )סוכ-ח זיס המוקה סיך כע) הננהיר )ננמכר ע5כיס מכור6ומו

 תתורו ר65 ננקר6 כסרי' הרננכ"ס 6סר רע"ו כפ"כ טהרי וכו'כר1רו%
 סטכפ ננססרי )ננגוע ריכ"ס ופיין סכקכס ננופת ע"י יפ)ין הסמכ)ו%סוס
 והסטנמס פו)ס חירוס וכסרט תוה4ק פיקרי )פקור ננמ6ננ5יס סהסננפכי
 וירוס)נני נכ)י כו)ה סמורס כ) )כן קורס ס)ננר הר"ננ ככנך וננס"ס .וס6ריך
 ססי' ננסוס חורס נוסלס ננספר סכר6ס כננו מוספת6 ססריספר6
 פסה )6פיקורסיס )הסיכ וכרי זרק וק)יפה 6כ) מוכו ננ65 רננוןנרו)
 מיננן 6נרמ סכי6 5מננוס"נ יומר 6ננרי ספר כסוף ופיין ננורסספר

 : ננתמרט סהי' 1")מהר"מ
 כרם"י סכי ע) 6מריס 6)קיס 5ך יהי' )6 הססוק סי' ט"כנ נס'רר44י'

 פ) כ5טוו )6 מ6סר ס)6 קייס ס6כי וננן כ) פכי ע) ננכי)מ6כסס
 כווגוס 6)6 כז )וננר ס"ך ננהיכי מננוה הרכר ו)כ6ו' רור 6ותופעו'מ)מ
 ננפתה 6מריס 6)היס הזהר 6ותו סננככה זרומ מכננות פ))יננוך.הננכי)מ6

 רור 6ומו ננסו"ה וסכפירס ספוננמס ננקוס כמ5ריס סלמנך)ו מ6חרס"ך
 פ)יסס סמורה 6סרה רפ ססורס וננסוס סמורס קכ)ו ועמס גכךססורנ)ה
 סככר הכ6יס כרורומ ננס6"כ מננולמס ימ)ס כך ננמוך סננ6 זרוםחכמומ
 התורה זפיקרי וננ5ומיה מורס כפו) ננקטלומס ולמנך)ו 6עוגתסגתמזק
 )סמ)יס ורות מכננות )ננורי )סס יזיק ')6 תי וננ6ויס כ)כס גסרסיסכגר
 כ) יכקה 63 כי סו6 כן )6 ה6מת 6נ) אננוכס המורה קיוסכמ

 כ' פ%ס3ס . מסו' ו3פ"מ . פ"כ  יסורין ל% נ%יס  .וכל כהסכונע
 וכריכיס מ)ננוריס ככ' סכקי  6חר רי"ו סי' י"ד  רמ"%  סיתררל%

 סיס כמכננות 6)6 מכננומ כס6ר 6רפי כןרך ))ננוך ננסן הגוכפיןוה)כומ
 סום"ך כ"ננ עי' ונננטרי6ות תקופומ כנון 36וקיס )פכיליס מוע)מכהס
 וננסורריס כמוניס הס 06 ורוק6 ר6נות סופ"נ י"ט וכמוס' יסס"מננה'
 ט1כיס )6 6סר ספליס הס כי פכו"ס ננססרי ו)6 הכפינניס יסר6).נננרי)י
 )פיקרי סננתכנריס ג36ס רלריס כססריהס סננחערכיס ורני) סכימ'כי

 פי  %סרי  סמרומות הכפוח כלל פסס סל%  פי ופוס מוס ויו3,%מולתילו
 כי וסיכס 1קלס פו  לם ר' 3חורמ  ססולכיס  ררך  תמייי  %סרי  'מפ%ןסל%

 כ)כרו 6דס ככי יוקסיס סו6 כסכ)י )3כומ 6מ ננוסכומ ה6)סמכננומ
 קסה ופוך ז"5 סרננ"6 ע) סתירומ כספריס כ' וככר עג") ר")כננ5ורומס

 כמכננות כקי סהי' סרננכ"ס סמ5ייק סריכ"ט ננרכרי סרכריו סרננ"6ע)
 הזה ררך נופי' סו6 ננס)יך כיסוגו 6)ר רכריו 6מרי נוסי' הריכ"ס ה66)ל
 ססי' )לורן ננ"ס. ר"מ כסס ננס"כ יוסף .רכרי מ"6 מיכורי -קהקךננסוע4
 וקיום מסיך רכס 56); )יננורס סה" 6)1 גמכננות כק64יס נרו)יסגננ65
 הקרוסים ממריס נססריס כמ65 ופוך הטזיק רכר ככננ65 'ומוסיה יויע51"

 ( הכ"3 כהקרננט .ופי', (וגג"כ מרקפ ל6י': סטחי6ין %ס רכ4יס0*סזשתריס

 יעקכ נני .סקעו.:ז6ח ,5סן וסוה;'יפל:יו ס6ריך 6מוגס 3ייך סקייתר12כם'
 מ)ערו 56 סנליס וורך .סמקוה)ח,יכד ר5ך עש 6)וקים כך'וס6נניגו

 ה6ננגמו 6םי..6מר. כס יכקע,סגונע 63. עה- סס תנעו ומל כסי)וסיסין .)המכמ'ס
 כ6 כי נניכי' סזכן רי ;רממכ6 כריך ג,ה'ש סרמ"ס כ6סר;כ' סגוקוכ)תננ5ך
 וסננוסמס6ומ

 סהי"
 סננקוכ5מ ררך 6כל יננעס )וננרי'; לכ )הסיר נורננת

 : פכ") 6ננוכס-ל5וכו ופוסי י"ק )ו כמריסננקורה
 כמנ)ס )מ- כי כ)) ה6כנת כנמככנת. יופו 63 קרס גימי כ' כ'רבנפרמ

 ננעסי סן סן כי פי)סוסי )יננודי כי וממכו עריין .סווהרס'
 ננקוס 6) הפי)סופי6 זורקיס סי' כמנ)ה ה6ננמ מכננלו פי' ו6)ו;ננרככה
 )נ כי ס6ננת יורעין 6כו פ)יכו ס") כמסר זכעמ ספרס6מפמומ ו6)הרטן
 סע3יון עעס 6מוןת נרו)ה קלוסס כסכך כ6ח, סננרככה וננפסההתורה
 ספי)סופי6 ררכי סע"י ר' קג6מ פכור קננורה פ' סר"ננ סמיכר וננסוכו'
 זס פ"י ו)מנקר פוך ו)הרימ )הסיס יוכ)ו )כ) ננסמימ 6גסי 6ת נסי)ננך
 סכסיון הורס ככר ממרוכיס כרורומ 6גו 6ננכס ננסה ורמ יסר6) כיתכרך
 סננמקרי' סכתרכו ננפמ כי כר6ה כעין עין ו6ררכס ןכ עכול 'כ)וס כמק,ס)6
 ע) סעוכריס עך כיסר6) חפיקורסס גמרכו הנויס הפו)וקוסי6 ררךע3
 ה6ננמ ותסי ס6ננוכס 6כרס ננפט ועוך ג3) פון כ4ס 6ין ו6וננריס תורהגום"

 ; פכ") הננתס)ספימ ע"י מף)סגעררמ
 .ספקמ סו6 היטר36י מכ)ימ כי זמת ננורפת ככר וז") ק"י לף כ'רערך*

 מרי"ג הננס הן סתכ)ימ ז6מ )סנכ ה:ניומריס וסננפסס ננך"ר5ון
 ל%  וסלסתרומ  3סלנלוח סמ5ות ו%ופלי  סתורס 3ת:פמ  וסרפמ י%ע"טננ15מ

 לורפ  כל  סיפר%לי ירפ  %ם  %ף כי  סגוים  לררכי  ספולס לחכפותסירפוס
 פולס רוי כ3 כ)  יוופ יסי' %יר פר  סגוים  חכמי ככל %טר תגולסוכל

 ססיח )ו סננכוקס המכ5ית 56" מסוכלה )6 6)ה כ) הטכפ סמריומפ3ומות
 ס5ורס 5ז6ח סנניומך סמוכנר 61מ 1)6 הררך 11 )6 כי ר' ר5וןססקמ
 כסס )הקר6 והו6 6מר מג)ימ )ו מקוכגה 6כ5 יסר6)י סהו6 ננ5להלככרמ
 ננמכננתס החכננות כ) לו חוקיף ו)מ יורע סהו6 ננ5ל 63 6רס סהו6 ננ5ךמכס
 כקי )סיומ סו%  סליפותו  %ותן כל כפו ימגרך ר5ולו 3ספקת  סליפותרגר

 כחננוכמו ס)יננות סוס )ו ינרוס ול6 ויפה טונ היומנ 5ך ע)נננ)6כמו
 סהמייט כננו )ננ)6כמו כונפיס 6יגס 6סר ה6מרמ כמ:ננמ כקי יהי'6ס
 נפכי)רפע נס כסהו6 רכ סמננרו המופיס כנך 6נורתי ןס טפומ להכהוכוי
 יריעמ )1 יס מס ננוס)ס כקר6 יהי' מייט נס כן  06  ו6ננרמי ננוס)ס הז166

 6)6 ננוס3ס מייט יקרמ וה ננסוס סכי לננ)6כתו גונעיס 6יכס 6סר6מרמ
 גיריפומ כקי כטסו6 כ16ננכמו מזננח6 6וכנן גננ65 )6 עמ)ף 6'6ררכה
 ססו6 יסורי כ) )מכ)ימ ה6)ה גכמיס יכריס כ' ה6ננוכס וררך6מרות

 : ו6ננמיס( ננרכס ננתזקיס כרכריס סס וס6ריך ד' ר5וןספקמ
 סרהיקו 6סר סניגוכס מכעמ וננסננפורסס ס"ט ג"ס כ% הי6"םר2נרצשך'

 )מיוכ וננופמ 6ומ )מורה ר6י' ננננכס ננכי6ין הרמ מכנניכ)
 וכננססטיס כננסס ה6ננעו )6 מקורס מו5כו וה)מ ו)סמיר )6סול1)ו:ות
 נגינניס ס6כו ו6יך וכקכ5ס ככמכ ירס ע3 מוכיס 6גמלו 6סר 5ריקיסוכמוקיס
 ספי5יסוסי6 מכננת כי ע"ה ננ"ר ס) וננטפסיס )מוקיס ננהס רמי'יכימו
 ננסיגי 5ננסה קכ)ה הי6 סמורס מכננמ כי 6' ררך פ) 6יגן סמורסומכפת
  %פפ"י לפלת% מלח% ופרמס  כסס לררוס סלהלה כמירות כס  יררוסוהמכס
 מכננמ %כל כקכלס פפ"י  סולכיס  %לו ספ3פ מכפת %תר  למסכיםם%ילם

  יכפו ע3 רכר כ) והעננירו סי' נרו3יס ומכנניס  טכעיומ ס.6ספי)וסוסי6
 כל  ס%ין לפי מסס נמורת  לכפור  וסירכו  וססתיתו ספפיקו  תכפתםופרו3
 .וספו5ס וכו' ר'  פם תהי'  תפים. ל%וור ופ"1 קכלס 6ל%  פ3פיותסחורס
  5רות  סם  ססכיס  סלי כי כננספט ענוומ ימך סתכפות  סחי )הסוומכרוחו

 : עכ") 6' גננקוס -יסככו ו65  מו  1ז
 ונזירות וכנופמ 6ומ )פסומ כנרכריסס ר6י' )הני6 6ין )כןססערן4

 ל6 כו6יס כ) המכס "ננר ופ"ו  סיסרים ר'  ננססטי ע)וננס)יס
 )הכגיס ננננכס )65ת יוכ3 )6 11: כמכננמ ממי)ה וכ:גס הכ6 כ) ר")יסוכין
 כו' לס  טסורגל  סי3עיות ננמכננמ )סוכ יוכ) )6 כי סתורה מכננמכ)כו
 : %'  כפקום יסכלו ול% לי 1 5רות  ספכים סמי כי ספספפ יפות 1ספתוך
 ככיס - ורפ ספ:דל%ר סיסי'  סלפ%לוגפן פ5ח %ת  סייטתס  %מי"יויונה

 .5סרפ מכנניס יהיו )ננען ופי)וסיף ר%טטפר  תתר כ) ע:י'ס)הס
 כי כירס פ)מה וכן וכסכע"פ סככמכ מסס מורמ ס6ננוכה ו)סרס)פקר
 ננכימ סי65 ור6סון ננסס מורמ פ) כקורומ עסס ה3) ה5ורריס  ננל6טי-6מד
 וטגי 6וננומ 50 6ירס כיוס ס)כו ססמ מנ )טסומ ררס ררס הכ")מכוך
 )ס5ריק; וכדוננס ומ54ס סמוק 6ך סו6 הנע ופגין סננפסה )6כוורפירסס
  טל רכוה רעומ ננסכי) היריפה וסכס.ק5ר ננפורכ חימון )פסומו)זרו

  פרן  לסמתס  רכותילו  כי  ר%ו .  תחילמו  סופו סוכיח  %פלס  סללוסלורריס
 פ,ן  כי  כלפלותס  סחי%ים ע%לסים לספרר  53וותס פמלו פסו ר9 רכרל%
 ; יגו"ס כפורממ וסי6 6פיקורסומס הכקי)ה ככר ס1ה  כרור לר%תס.3פין

 הרעיס ננפסיהס )עסות הכפ)ונפז; ע) קסה סי' 5ריקיס רככיסוכטהי'
 פחי9יס  ספפיל%ר סל יפ3לים  כן  ל% ועוכם יוגס יתנ)ה ' ס)6כנומסך
 )פסומ -כו)ו ו5פגיהס ומכמ' חירס נרולי כל  מניס  פליהס כפימיריסם
 סמורס )פכור הננפייכיס רונניס.,)ס6 חכריהס עס ו)העיכ יוננוכ6סר

 ס5סס כ)5 5טוכמ 16 ויסר 5רק רכ מממ סיוסכיסכננסמריס
-' 

 כן כסיס
 סרע )עסומ ננעוייס הס פורס סכע)ונען כ' וננמכס רת סוננרי 6חמננמכומ
 כגנך ךח)וס ורו5יס כק~ורס סר54וק';י)ין. הסמון סננטעיס 'סרו6יסכעיגי
 0ג : יעתו שמ..כתקררס; ק))ומ כי"ח .ננכנר6 6*מ6רעסיזו

 .י0מי-

 ח6חר עו'
ירסכו



הקהמה-
 ו3כן. מכמס סקגס כוקן ייפכו ומיוהת שתייס 5שוריק . נ1קן סלסויוסשו'

 סוס פוד יפפס ל6 ג"נ ס4י6 כלפו ספ%פופ - פסניע  -כיון ג,סנושקיי
 6מח פ6גווס. שמפס ע(י' 6% סמיהט 6מוי כקדקו %חו_ :6טר.16שז

 ק) דכר ומי" מיס. סממפל6 סי'. ו6מרומ עננהס ט3וס ה" 6ט.כנ9. : דשמו גתקריה ע"ג ומ)5דו 6% ימסמדו)
 "ך י"נורו ו6ס כידוע ויר6ס פורה כע)י' )סססי5 וכיייסט! לעיכיסס)
 מפץ ט)כו ננס יעטס. )טטות סר51" וג)ל'מי מכלףיסן 6גו 6מיכו.ט3וס
 יסתרלו "כ) . להו 6יכסת סל6 6מת הגה . להו ל6'6יכפת כתורה)עסוק

כגיוגין 5ווחים וסרכה ור5וגס דרכס גפי העליס ו)נד) ננזק.. להס_)להחטורכו
 'ה3"

 מסל סננו )מחוק 5וה כע5ננו סהקכ"% שד סט)וס נוע)
 6סרים מיכור "וננר וסגתוכ כלוס "ין סלוט. "ין "ס %63תו 6יט כיף.ם%ט:

 ממו למחוק יתכרך ר5וגו סי' כך 'כי : "6נס-לסס ל" )1.ע%.ט-סגח
 לנרכס לה: יסי' הסס מחיקת "ז כטמות מזקת כמ!קתס ) עוךגס ה6סה'46
 ח)י)ס סרמעיס כטכיל "כ) . זרע וגזרטס וגקתס ו6טה 6ים כין ס)וטגיה"

 סי" טנו"ה כי פך'טומ"ס ים 06 עפע.' )" . ססס ")מ"
 ססס יומק ול")

 הס יעו "סר זמגעו כרסעי מעם הרכר וכן הסס ממיקת ע"ילימריתכ ה" מרס סגה סתוטנס,. עסתה סי" 6מגס עריס "ץ. 6ס =צס.ש65
 "סס עס סם)וס הגה יתיר סתי מי ונוסו תוסו -כ"נגי וכגותיהםוכלהס

 ומס כיתס סתמ תקרכ ו6) ררכ~ך מע)" הרחק !יקל י5" , מיסול,יסוטר
 לו הגח טוע"ז 6ס" לו הגח ע5כיס "סריט חיכור .ספוק על מו"לש"~ה
 מסה כ"מוגת "רוק סו6 וער(ין ע5מו לסג"מ למי6כון ועוסהל כעוכךהיינו:
 ננ"תך ו)סרימו כהרכו )הגיחו "ין יסר"ל כ) כטרכות עריין וכ!הוחורתו
 ח'כור "ס "כ) )מוטכ )סמ!ירו תקוס ים עוך כי ו)הוכימו 5כ~כו6%

 לננורות !רות מחכמת סכ6 ע5כיס)חכרת
 סי)וססי"

 כר6סית כ!וכר כי"י'
 )ו הגח ונניגות ע"! מיגי כל גמטכיס ומססי וז") ק"מ רף סקורםוטכורמ
 :יסוכין )" כ"י' כ) כי )נווטכ )סמ!ירו תקוה עוו 6ין כי טלו ו)מנור3ייכו
 כמה"כ )5"ן גמסלו יסר"ל סגס . רומס הו" למה סזס סטלוסןשך4

 ההר טל הטומר ליער סמוך וסמרעס מרטיתך 651ן עמך"כמגו
 יכגסו סל". ,מסמרתו ע) עומך סג"מן וסרועה כעורסות מיות מס6טר
 וטורסות רעות חיות הס ו"סיקורסיס סמיגיס ")1 כן היער כמוך64זגו;

 ה5"ן "תס מו"נ 6רי' ורגלי ירי כ6רי כתרוגי כסון 6נירי סככוגווכמ"ס"כ
 ימד גר"ס כי )גו יסי' ט)וס סכס ו"תיו טוכו ממנו ע5נניכס תרמקומדוע'
 והרכס ורלס כ!ה טרעה כמקומכס סס לכס ננס טמיגס ננרע"ס טרהעל

 "ליו ומתקרכיס ססריס על גסו5ס יסר"ל ס!ורה וסס לססטיננעיס
 ע"ר ר' כקהל יכו" ל" ומו"כ עמון ת5" כסרטת "ומי וסכתיכ .טורף וסו"

 יכר גור" מס הרגיסו וסמפורסיס . וכמיס כלמס "תכס קרמו ל"6סר
 פרס"י ועור . ד' נעו)ת מססתסח ו5טון 6ומס יתרמק זס כעכור 6טרזה
 כתרי' כתוכ ועוך מ!כחס וי"כלו לסס סקר"ו !ס סססוק על וסני"קטה
 6' מקל)ס חוז גתקיימו ל" סקללות כל )כרכה סקללס 6ת ד'ויססוך
 וסייס כ!ס לגו מרמז ומס !1 קללס לננס המדרם וכתי ככסיות כתירסייגו

 : סינניס כ) וטוכתס סלומס תררום3"
 ס3סס סכגסת כית כגין עסרריס הנע)ונען כי הכתיכיס כי6זרדנ"לך

 לקייס מסרריס כ!ה וקוהר "רבל עוסין ולתס"רתו לככוד והררכהוך
 לרומס סכווגתס לסטטות מסו"ר סטמיג"ר כגי וכן סעע נ5%)יס))וסו
 סון מסזריס נס תורס )למוך גטרי' י"כו ועי"כ תורה להח!יק . ננררסנית
 וכ"לס כ"לס . ררכיס מורה סח!יק למ%ן סולען מיגוך כתי )כגותרכ

 %6נס  סרכיט 6ה כפו סכטיל לתפן  ססירוס  יעין  ויעילם  סו6 ייכיפיהפ
 רריסה 5ריך ר' ררך !סו "רס לך י"מר "ס כהמ5"ו ר' ררסו 16מרסכתוכ
 סטכ) על קרוכ כהיותו קר"וסו נקר"ו י' ים 6ס הדק היטי3ומקילס
 )ילך ממהר ל6 טס ר"" סדימך 6סר סנויס ככל לככך "ל וססכותוכמס"כ
 וכלככך כסיך סדכר קרוכ כי )ככך "ל עקורס סרכר מופ סנוסיחיס"חר
 6סי' ססס ועכודת קתורס ויכק  ליוי  הו6 כע5ס יסר6ל כי ו)חקור)לרום

 ויררום ימקור לסניכו סלכ "ל סננסיתיס רנרי יסונ "ס סנויס כיןכמהו"
 :"מריסס

 ככורי תחר "ל וכקסלס גססי תנו" "ל נסודס "מר ע"ס "כיגיריעהב
 כנלוי תכלת סכו)ו ט)ית . לכם קרמ כי וקרח !מרי ע)וסרם"י

 כסגחס טכר ור5ס ננעטיו עסס וזננרי ד' תורת ולעקר לסים ר5סוכסמר

 ותיעוכ כחט %ננען סער "דרת לכם הו" נס סכנלו. מסוס כ3"סוהו"
 "ל נסודס ו!ה"ס נסוך סי'טלספ

 ל6 תורתי ו"ת כננררם ר!"ל "מרו לזס "חת נ"נורס עמר(ס יחריסי' ל" ככורי תחר ") וכקסלס גססי תנו"
 כסגי רסע כ"נרוף פננכס כ"רס סננרו תורתי ו"מ ע!כו 6ותי סלו"יסננרו
 כו הגנוע כי )ככורו !"ת עסיתי וי"מר רכיס לעיגי נרול וטר גככר6יס

 ססו" ע6כו"ט )רכיס סגסננע נרולקו) וי5" ככח ככסי גנעתו "ס ע"כו"כ ככורו הו" כמוך כקול יסקכטסתיט
 ססוסעיס עוטיס כך סככוך יתרת

 ו!"ס להקכ"ס ככוך סעוטיס "מרו סעיכוסות כננקוס לסס ג6ה תיעונפס
 ו)" ע!נו "ותי סלו"י סננרו ל6 תורחי6ת

 למען סמכותיס "ומריס סי'
 סמיר וענני 6לסיס )6 וסננס "לסיס נוי ססעיר סרעיס כמססיססככווי
 עוכך סנויי כי ס"ומוח נננויי נרועיס ע%י רסעי סגס יועי) כ65כנורי
 56)פ וננ"ננ' ס"גנמ 6)קיס "ת עכרו ול6 "לסיס -ס6יגו 6חריס6להיס
 רסש "כ3 כתיעוכיסס. לסקגי6נן קכויוגות 6ותו ננככוין 61ין כשקומיככודי
 ו6ומים 6ותו .,ומנ!ים עפרס עוסין ננ%ס סחחת. יסר6) קדוס גו56ו.פ"י

 מהס "ל6 מג6ן מקיי לשוג כעכירס סג6 ממ5ופ זס ונרופ ככודיוסו
 %מ'מומר.)סכפש כן הפוסס %וה תחפ נגמיי מפס עפיהה%"רו
 תנג) נויד 6)4 כס ומטמתס ק)קולם ר4ות עד מסם' 3סטיד )המתין 'ו6ין
 נטדיושם ע). כווגתפ כ) נניטר6) גטמות ו)5וי ידכרו סו% סיהט כי)סכין
 1ז6כ13 )הס קי% כעס וססיי5יט הק)יס "לו כ)עט כנעטם. סי'רין"ן : "וכ) סו6 6פר ס)מס פ3 נס עין 5רי הם. 6כ) יח!יקוס)6 לכי )6 מנרה ו)סחיק רכ סון יסזרו ויי6ס מתזרס ' המיופריסרכגיסס

 6ווהס וזקגיו לוט !קגס יסר") 6וככי ססס 6ותס: וסטעומזכחיהס-
 )סחעגנ 6ותס סקר"ו' סמה כרורה ר6י' ונ"מת' סין "מיס "גסיס.ס)6

 נס.כע:פ, פהרי סס "חיט 6גסיס כי )כס טונ י,פ"ת. הי' ל6כננגעימיסס
 לחיך )סון. תרכק כעת "תכס קדנוו ל"%חט

 כ5ננ"
  ולס% נו65תס "םר

 ס~ן ננררס1ת וכתי כגסיות כת( רהייגו כלטס ננק)לות "חת ק)5ס לקיננןלגו
 היוסי כה~,ית מררסוהס וכית .כגסיותס כתי עוסי הרטטיס רור ככלעוסיס
 יסר6) 6נסוכי טקס כסרוגס ננכמון לסר"ות )לטתס סכטריס סענירלמטן
 כ. ו~דרוס ל6 טוכתס ובס מסס ססרר ס)ומס תרר1ם ל" הכתוכוסייס
 "ו כח!רס ינו"ו !כנן "חר 6ם )עולס חייך ימי כל רעה רסעיס סלטוכתן
 ל" טמסס להת"מך הננ5"הכ"י!ס

 ; )רסע" ר' "מר ס)וס "ין ס)ומס תררוס ל
 תורה ננהמגנדי )י הו" )עו)ס כי תחכמכו ננ"ויכי "וכנר הכתוכ רנרכמהת

 סכ"יס כרכריס הס סגה גסטות )5ור סנ"יס ומרי"יסוסמסיחיס
 6ין "יו כננעסיס כי רוננננות כמע)דת טוכיס' רכריס עוסיס ולהטטות)5ור
 6ט היר"יס יי5ורו פע'"! כרי ל5ליח סקן מטסס "ררכס "ומס ננטככ,סטטן
 וטר וכית טלהס לעע%סע) רכ ננעון ופיזר נהירור מעסיסס ס)וננות'יר"ו
 )פ"ר ננכחון סננר6יס כננו )התקייס ט)הס תכ)ית ס6ין הסטמיכ"רחט"יס
 ס)גר מררסות וכתי כגקיות )נתי ככוך לעסות תחכמגו ננהס ננקרםמקוס

 : לו ג5כ סי" לעולסכי

 סמגורה פגי מול "ל הגרות "ת כהע)ותך כנ"ה"ג סי' סעגי' לרעתיךך,ך4ש
 ויהי כי טכעס וסתורת התורה הי6 ה"ור הגרות סכעתו"ירו

 סו6סיר"ס סמעמיר בוס" וסננכורה גרות ה!' סס ""כ כס"ע ססרכגסוע
 והכל מתקיינ~ת חכננתו 6ין לחכמתו קורננת מט"ו יר"ת ס"ין כלט"ננרס
 וסקכ"ס סגרות סכעת י"ירו המגורס פגי ננול ") כן על הננעמיר "חרהולך
 מי"ס חון כי"ס הכל כי כירי היר"ה "ין סמגורה מעסס ו!ה )מסס6מר

 עזרי סקכ"ה ו)ו)י )5ריק רסע 5וסה סרי "פסר "יך כי מטס כוגתקסס
 ס) כסתחו )י פתחו נונור והקכ"ס )התחי) 5ריך סה6רס ")" )ו יכו3)"
 סותח וסקכ"ה יותר ול"ממט

 וכמדרם המגורס תיעסה ט"ננר וסו" כסט""
 כמס"כ סתורס )ס6יר גיתגס וכגיו 1)"הרן מ"לי' המגורה געססלכסוף
 כהעלותך )"סרן ג"ננר )כך )יעקכ מםסטיך יורו חפירך )"יס ו"ורךתומך
 רכר לכל ר"םון להיותה ולרוממס להטלותס סתורה ס5ריך סגרות"ת

 כתמי)ס כי6יתי וככר תחי)ה כתויס ר6סון כס 1)כרך ל6סון כה)סתומ
 "חרי )כך ומככרו ננקרטו הקכ"ס התורס פננככד ומי סקרוסס הו"ססככוך
 וקירסתו כננס"ג 'מכ"מ סכרו הסס ולקרם התורה לככך !כס סכסןס"סרן

 : ר"סון ו)כרך ר"סון לסתחו לך יסי' קרוטוגו'

 5ריקיס נערת ומט6יס "חת סקהלות כ3 מהי' קרס כימי "יכר רנעערףש
 סכל "ת )עקור כקטו כי המח)וקות מסגי ימריו יקוננו )" "ומרוסכ'

 כ6יס "יגס. ססס סבס רייגרייטם כ)סון םיררוס מכס יהי' טהרכ כירסועלתס
 וכ)סון סרעדינערק נר"ס להתמגות גחס נכל והת"מ5ו סרכ ררטתלטמוע.
 5ל כ)מון )רכר ננוכלמ סיסי' סע"י הי' כווגתס וכל רערגעל גקל"יסןייטס
 עי"!ומ5וח5מ

 ממיל"
 כלסון טורנל סיהי' וסקירה כסתננרה כיהקר ילמור

 נניגות כו סירכק כל"ס כוכער סלמורומכוין
 רננסכ"

 להסית ככמו דיסי'
 כררסותיוו)סריח

 ו)סחטי"
 סתורס מן סרעיס רכריס ויח!יק הרכיס "ת

 ם6מ כדי מסך )ססרי )עגין מעגין יכ" סכיכער וכתוך י"! ןף ר-הכר6י'
 6ג) וק)יפתו תוכו כ6ס סיחה כהסיע65

 סמסרקיס סל ר5וגכנ גתמל" וננק"ל"
 עיגות. !1 )כגכס "ח"י תתולו ו)" מס"כ )גכות יררום )"סססרעדיגער

 ומחיר !וגס "תגן תכי" ל6 כננס"כ גרמ! סרמז וער זגות !ה עעיכסו"חרי
 טמרו ס"ו רף כככ"ק ו"ף וח!"ל סגיסס נס ")קיך ד' תועכת "לקיר ר' כיתכלכ

 פגיס סנננלס !ס וכו' זוגה "תגן "ית" וכננדרס עי"ס לרנות 6תי מס גסנתיכת
 כ"כ עסק )" כע5מו סרכ "ס נס "ף כי י"מר %רכריגו כסלכס טל"נתורס
 גכססס רייגרייטס כ)סון סרורס רגס "ת ססוננעיס ט)1 ת)נניריס מ"מככיכער
 סרערינער סו" נס )סיות רנו ')עעסי מעסי יניעו מתי גטסס כ)מסונס
 וזס לסוכו "ת לסרנין חטך וספרי נניכער נסתמדס לסגות מח"מןע"כ
 מין כספרי "ו למסוקתו חמוק כעגיגי מוסר "ו ג"ס סימס ימ65 6סררכו
 )ננקוס מורס הרכריס מני6 מ5" ו)עת ועופרת כרז) כעט )ע5ננוננרסיס
 ננקסרי (וגס 6תגן תכי6 3" 1!"כ נויסותיו סקרס 6רון )סכי ן' ניתקסור
 ") כ)כיס כטס סמיגיס כיכס יספי' והגכי6 כ)כ ננמיר "וחסך

 כז6ת תכי"
 תורס ןנלי סנס לרכות ו"ת סגיסם נסל ן' תועכת כי 36קיך ו'כית

 כי וננוסר חכננס סו" "ס "ף )ר' תועגה סומ 6לו נס ס"לוכפירוסיס
 מע)נוגס לכריומ לסס 6וי 6ננר רינ") וס6)קי' הןכייס י65ו פמ"ממקור

 כט)( )6 כ"5ף 6פן' חסוכס כר" לע)שן כל6ם סעומריס סיגו תורס0)
 גזיף גקר6 ורס כה עוסק ס"יגו נני סכ) כרכריסס סתורס 6תסמע)יכיס
 6סר סמ)עיגיס וסס והיניפה -סעיון 610 ספסק %"ו ס" כ6שמ טט"זכמיס
 סויר %ף זו(כ. כום גננו ג%ף נמר6 כ"1 הלמונומ כוקןומי עיגיספנומגיס

6סלו,,



 ההקרמ
 רכר נכל נננמו )הרמיק 'ט5ליך 6"מ כט"ע ננכו6ר סמ,.ל 6ף  דין6טר

 תרר 3הף סמרפריגפר  דורט הסר סמורה סה, 1סכ  ל1ס  וכיילוסכקהוסה
 וכיכער: סננוקר מן  סתכמססוה

 כננותס רולם,ס )6 6סר סיר6יס ע) 6ומריס ס6כדייטם סדורטיסייאמימ
  6ס ה3ל  סלמון כרקרוק  כקיהיס 6ינס ססס ננסני סומסטעס - .'

 סינ6) וכעיקר.ס כר' סכנ6ננין 6ו)ס כן וורקיס סי' סס :גס כקי6יססי'
 .לסולס "ת סילו  סלה סכסביל  כלוהמרם  ספ6מין וכני יסר6) 6ת עולד'

 סנחולס 6ין כי מכו6ר ומכנ6נ1ר . רייטם נלסון וורס . היגו זס  וטכורל65לו
 יכמ ננתי וגנ5סיט סעוכנדיס דסיינו יסר6) ומהקת  סר5ון פ"י הל36הס
 ע) )כו וידוס עינו תדמע ורננוע כג)ות ננמו)) סו6 6מר כ"ס סכור6כנור
 כקרכו )כו נטכר 6סר ע) כדקדוק . ו)דכר ס6וננות )סון וננמככפייפמ  טהילי נני סו6 )זס וסכחינס וססיננן תירס 6ין וכנויס וכנקדס סקדטמורכן
 ננכ) ורוכומהגו סענניס ננכ) כמכתנו 6תס ס6וכנריס 6נו 6סר)גתמיס
 יתככך וסנמ מרכ וכסננ"ק ו)סון 6וננס ננכ) סס)יס 6גו ו6תסס)סונות
 פל  לספלות  סיוכל  סג6ולס פל יוס  3כל ומ5סס  ספומר וננהמר כג)נתנממ))
 כמרז נר סו6 דעתו ס)סי ננמחר 6מרת 6וננס )סון ויתנט6 סירוס'סרפח
 טסו6 נני רק זס 6ין סתננורס 1ע) סג6ו)ס ע) תנניד יוס ככל וננמכססז6ת
 כהיס סלסהיפס  ולטון ססח מח33 סוה סיוס  סמו ו)סטתקע 6זרמייותר
 נס ונננני)6 . זס  פכור  ו1פ5ריס יטר6ל סלג6לו סני6ור ו6"ט כס יולרו6יס
 ירכר כ6סר סלטון ולסגות יסר6ל גהולת  לפכ3 הקור  ריילריייס טיודענני
  6ס לתכי לסולי חר93 מס"כ 13ס  לפרס  6סטר רננז וכדרך . רעהו 6) יסר6)6יט
 6יט ע"ד סכווגס טננמתי ר6ס ע) ירום)יס 6ת 6ע)ס )6 '6ס 6זכרכי)6
 וסכע) ננמד גרו)ס )סכס 6ס ות65 סכירס כוויען גכיתו טריסס ג6מז 6סר6'

 סרמוכ כ6ננ5ע ו5רון )עוף סתמי) )ו עוזר 6ין כי מרכגו 6ת כל6ותוסכית
  6מד הליו 63  סהגתו כמננ5ע עוננד סומ וסנס סייער סייער כקו)וקר6
 6רקרוק פפ"י כי רכרת יסס ל6 6סוכי ג6 6ל לו  וי6כנר וויען עירע6גטי
  טופס סכית כע) )1  ססי3 סייער ו)6 ס6יער ס6יער )וננר  5ריךסיית
 סו6 וסוני רכוסי . כ)סון 6רקדק 'ו6ני ססריסס י כ6מ5ע ז עוננד כיתוסתי
 סיכר כן כ)סוני 6קר6 6יך )סון כננס)ו) תמי)ס מר6ס ו6גי ו6כןוןכס6ו)
  טהקמפסיג )דכר יכו)ין סייכו רו5יס סיינו 6ס 6גמכו גס 6ננת סןסזס
 פופר  3יתילו  הולס סרפרלפר  כמספט לופפ  סלמון ללומ  וית"1 פפפלרכר
 פ"ס לרקרק  ו6לתלו 13 סלכו  סופליס  סספס  ליון סר פל  סחור3ןלהפ5פ
 הלי  גס  לתכי לסולי תרכק ח"כ  יתכרך וסלנו  יטרהל ס5)ת )קרכ 6ירסלסון
 לפסות  פליליס והסר  לתיך  סלטון  לסר3יק סר"וי פת  סיורפיסספר3ריס כפספי רק 3מרו5ס  סרי3ור  ילך סל6  י6קפפסינ )דכר 6יך  יודעסייחי

  ירוס)יס "ח  הפלס לה  ה1כרכי-הס לה ה6  הולס  לפלין  פלין  3יןסססקות
 : מלקי3י 3ית סריסת ר' פרר  לס3ס כי 1סמקדס סקדטעק1ס
 סזס כזלן עמנו סעסס ונס)6ות סנקיס ע) טוכ כי )ד' סודוןערנןץ

  ולספ3ירס  חורחך  לססכיתס 3קהלגרפס סמסרסיס-  פלילוכטפמרו
 סטלוס וסו6 6ון סוע)י כ) סתסרדו עת יסר6) ע) ס)וס ו6תס ר5וגךמתוקי
 וכ' 6כרס" 6מיו" ננעל" 6ים" ויסררו" פ"ס ה3ילו  ו"3רסס לוט כסירורכמס"כ
 ננוכרמיק סרכניס "ין וכעת ננסס ססטרנו  .וכרוך  סלוס  סוה טס"חכעס"ט
  6וננריס  סיוס  הסר סס6רסריע )ס"6 כמ עי"1 מ"ו ו)יתן  ס6כריייס)ידרם
 זס סל לטולו מטוכמ כמס 6פרו  סיוס פ"1 ופכור לך  6וננריס 1)ע"לכך

 6וגג6רן כ)סון יוסכיס 6נו  מוננרימ  ולפתר  רייטס קהררפקי לררוססיורפ
 )סקיר 6ז וככמס טענניג6ל ס6ון ננכית 6מד גקמ 6וכנריס ס)כסוףער
 ע) יוסכי' סרכניס כן יטר6) .כעיגי סתוס"ק 1)מככ יסר6) ננכית ננוקסכ)

 : ככ"6 יתכרך סננו וככור סתורס קרז )סריס כ"ס עז כמסננדין

 סננמתי כר6ס 6סייס סמ5ריס כין ק6ר)סכ6ד פס עועי 6יירבב4לשר
 33יהור  ירוסליס  יוס  הת )זכור זס מכולי סננונננר כרכתע)

 סלנ5גסת ססר  הלוקיס ר' המר כס כ"ה ית1קהל קרה 1י רף  ניטיןנפ'
 ז6ת )מ ז6ת ננס סססי)ו וסגכוס סגכס ססס)ס ז6ת )6 1"ת ספירסוסרס
 ספפרס  וסרס סמ5לסת ססר  ליסרהל סק3"ס  ס6מר כסעס כו' ר"פדריס

 -כסיגי )סנוך הסקדיננו ליפר6ל.  לסן  61ת ר3ט"פ  סקכ"ס  לסכי כנס"ט6פרו
  ,וסג5יסו סנכוס 6ת ססססי)ו )יטר6) )הן ז6ת )6  לסן המר  ללטמפגעמס

 : פ"כ 3סיכל ללס וספפירו  סספל6ת
 סלת כרה" ליטר6ל כתריס  לותלין סי'  הטר ססרת ככנ)6כי ססוכ'ל

 ננס"ס ריכו6 ס' נ6ו ללטמפ ' לפטס יסר6ל ססקרימו 3ספסרס"ת
 גסננע 'גננד וה' געסס כנגד 6' כתריס סני )ו וקסרו נניסרמ) 6' 6')כ)

 סיינו ססקריננו וגעסס ננירמס סעוכד זס נסננע כי סי' סננ6ורוכנננורת
  סעוט ונ' כתריס' )כ'  י1כו )כך כפו) סכרו ננ"סנס ועוכד ננ6סכסעונד
 )עסות ועזרז ממסר הילו פירהה  סספוכר  סקרוסיס  3ססריס כלו3והרכוולתי
 וע"כ יתכרך ר5ונו )עטות כזריזות וננננסר רן ננ6סכס וסעונד ד'ננ15ת
 סמלוס פפמי סמיפת 3ל6 לפטס  פקרימ'יס סי'  מהסכס  פו3ריסססי'
 ע) ככ") וכננ"ק זכו וכיגס )מכננס דסיינו י") סקכ)ו סכתריסוססכר
  דטערות וכו' כר6סיסס ועטרותינ:ס יוסכיס . 5דיקיס כפוס"כסננ6ננר
  טסי' יטר6) כן יתכרך ככודו ונןו) רוננננות וסטנות 'סמכננס סיינוכר6טס
 וס פביר, 4"ת הכמתו  פל וסינכו  פפיויס המרי תקרו ולה פ6ס3ספו3ריס
  יטרהל ש) ד' ק5ף וכ6סי וסכתריס סעטרות וסיינו ו3ילס לחכמס  סס1כו
 סנסת)ק סיינו סעטרס וסרס סמ5נסת ססר סקכ"ס מננר 6סו מרוןכיוס

  ססקרימו )יטר36 )סן 61ת קכ"ס )סגי ננס"ס 6ננרו ננר6סס וסכינססמכננס
 לס3ל  זכות  לסמ סי' פ6סכס פו3ו-יס ססיי  רלכך  ללטפפ לפסס 3סילילסליך
 ליסר6) )סן ז6ת )6 סקכ"ס )סן '6ננר כרמטס וכיגס מכננס פטרות3'
 עכדו )מ ננ.ר6ה 6סי' 6)6 ננ6סכס סתורס סקכ)ו כסיני ססיו קדסכינני
 תככנוח  רסיילו סססל הת וסג3יסו  סטסילי וגכוה ע)יוגס סמכננס סתורסכי

 51)0 כסיכ5 5)ס  סהפמירו הלו  רכריס  כסוף ולוס מחתת  והר5יוח1רוח
 סעננינ6ר סנ. כ) 6)6 ננמס 'ס5)ס רוק6 )6וי' סו6 סע"ז דסייגוטנסיכ)
 סנמון כ' וכך. זס 6ו זס סעננינ6ר מי)וק טוס ס6ין סקדוסיס כתכווככר

 ט6עו  ןיין סמפמיר כל רו"ל ו6מרו .  וו6ס6רספל )ננ6ר6ס גי'דננ6רגרעטען
 ג)וי וככר סרסע סננס ס5דק כננקוס ננזכמ 56) 6טירס עוננר כ6)ו.סגון
 ננתקייננות מכננתס ס6ין ו6י5") סגוניס ס6יגס 11 ס)6 כיוס וכרורוידוע
 כי  מתקייינות תכפתו  סהין לתכפתו קורמות תטהו ירהת  סהין נניסכ)
  סהין ע5יסס )וננר ננקוס ו)6ו ויר6ס ' מככנס כסתמ)ות כ)) נכנסו)6

 )ססכימ סדת )העכיר  פפסיסס ננערת כ) סומ ונססוך ננתקייננותחכננתס
 יקר6ו סגע)וגען כוננרי 06 כי )יסר6) סס רכניס ו)6ו כניטר6)תורס
 ומוכת ס6ננוגס וננן סרח פל  לספכיר  לסיסר ספיניכהר וכית  סס  כיסמס

 דף ל"ס עי' סנניגיס מ)ו )רעס מייס 6)וקיס דכרי וננססכיןס5ככות

  לסחהתר סהיור ס9הלגרפס 6תרי  סקרוסיס  רכותילו  טיספויב11בד~ק
 כתוס"ט סמכו6ר רקסלס מסיס  לסס  לסלס והסור  פמלס1

 פכורמ לה רטכיכתרגומו כ'  התריס  הלסיס  טס וענדת ח3וה כיס'
 נלתמס  סייס  סס  ו3ס3ת  לכופריסס  ונולגליות פס  פפלין הלה מפסהלסוח
  '5יון וכהו  יסו3ין ר' וסרויי  סל6מל סכחריס ללו ק3לסלסת1יר ופתירו1"ל
 סתמזור ור") ע"כ  רוטס פל.  מפולס  טפתס רוטמ ע) עו)ס וטננמתכרגס
 טוונת ססו6 -י") וכזס סעונניס )מי 6סר וסכינס סמכננס )יוטנסעטרות
 ד' 'נניך )קמס כי סעטרות( סכס) )ע) ענני גמננו נמננו סכס)~ס"כ
 סק3לו ספטרות כסל  3פוס"ר פיסרהל  סללקמ סעוגס לסייכו כו'ככס)יס
 ט) עק)ק5ות כדרכי6ס ו5יס תוסו  ספולס  יסוה כמר3ר ק,רח קולכסילי(

 ננסי)ס יסרו ד' וכרקכיס( וננקי5יס ננף ננמכני דדך סנוסננסרסיס('
  סמטפליס( ננן כעת ססס)ס סקדוסס סתורס לדסייגו גי6 כ) .)6)קיגו
 וסנניגיס סס)ס ססו6 זרות ומכננות סננינות )דסייגו ונכעס סר וכלילס6
 כסר כ) ור16 ד' ככור וכג5ס  יטפלו ונכעס( )סר )ננע)ס סגנסססס)ס
 סככתכ ותורס כדס ננ)כו סנכי6יס 6רון ננסס )6 כי דכר ד' סי כיימדיו
  כענור 6"ננ תנניד יוס ככ) כעתירתיגו סתורס סנותן סו6 ד' טכע"טותורס
6כותינו

 סכטמי
 כ)כגו ותן וכו' ות)ננדגו תמנגו כן מייס מוקי ות)ננדס כך

 ו)6 1ג1' כתורתיך עינ~גו וס6ר ונו' ו))ננר כ)ננוד )סננוע ו)ססכי) )סכיןכיגס
 : וגו' וער )עו)סככוס

----

 הנה * לידי רממי קמא קמא שמותם וארשים - לעוה"ב והק"ק בעוה"ז יאכלו הפירות * ימים לאריכת שיזכו המחזיקים שמות יזכרו המובועל
 משכורתם ותהי פעלם' רי ישלם . חיבורי להרפמת אותי המסייעים עם ואחריהם לתורה ותלמירי אותי המחזיקים יע"א לאראן פ' עיר ערתי אנשיבראש
 ככה פעמים אלף עליהם ור' משלי זאת רמיטב מילי בכל ויברכם דן מאתשלמה
 ננסו' יד"נ סנכיר ס5דיק וניודעי 6)וסי . מק)ייגוו6רייין נ:' רייזמאנן צבי מסו' תורס מוסכ סכע)ס סנכיר ידידי ר6סון ר6טון סעקייעיסירםםף

  9פן  כתור  כססייתי ו6ני (5וק") 6ס 6ננרי סגו)ס ננ6ור רכיגו מ5) )ננרנו כ6ם'ר ננורי סי' סו6 51") ק") ר"6 נס"נ קורלגנדער רפאלר'
 ענני )ננד ונעכעגסיער סגכון דרך ענני ו)ננר וי"ט ו)י)ס יוננס סתורס ע3 טוקר מריף כמור וסי' כמכס ענני ולננר פסיר  3תור סי' סוה . 6ללולמרת"
 דסניס סגיס 6ריטת וימי' כככוד תרוס ע)יון ידיד קרן סקרנו כפס רק תודס !יתן כידי ו6ין סר"ן עס כע"ס 11 ננס' סייעתי ער כסס)נס גדריסננם'

 מתויס  סק5ין ירירי .  ז"ל )גסננתס )ע'ק גתן 6סר ע"ס מיגה מ' ס5דקת ק רא,ענמעלד  שלמה  שמחה מסו' סק5ין סר3גי ידידי .  וכיס"ר 6עןזרעגגיס
 אוללמאנן ישראל ננסו' סמריף סרכגי יד"ג . ני' נוו"ד 6נןק"ק ני' פוכם משה ננסו' סס"ג . 51") כ"א מנשה ר' 5ריק לאותו נן בהן רוך 'ר'מ'ת
 ראובן סרכני.ננוס' וידידי ננסס גי' זיננער  פייפל מסו' סלככר סרכלי ירירי 51וקייל.  סלמס יריעות נע) ס6ננתי סנ6ון נגי גי' ישכר עסו' ו6מיוגי'
 מיענרע5ין שרה מ' ע"1 ווייט יוסף ר' כס' סגככד סק5ין . ננפס גי' גרינמעלד אברהם ור' יי' הערשקאוויפש צבי ר' כס' וירידי לי'השז
 גי' ראטה  מררבי  יפסב פסו'  תו"ס  סר3לי  ידיוי . יי' בנימין סכן ו6מיו גי' מאיר ננסו' ת)מידיי ונניו ננק6נ6 יי' ר"פ א"ו'ק מסו' ס5ריקסרכגי
 סרכלי י ג" וו"ב מאיר ננסו' סנפס)נ סרכנ" ננס66ס וידיריי . מפו)רעט וו"ב שרה חי' מ' סמסוכס ו6טס גי' וו"כ מיכל ננסו' סק5יןוניסו
 סק5ין נגו  עס  מעועאי  ליב ר'  ססט  יר6י  ומככריי  מוקיריי . לי'  ננטפטפטלפן וו"ב זלמן ר' סק5ין וייייי יי' בערנער אנפהםיל ננסו'סמוס)נ



 ר' י'0 סק5ין מס6רס6ז ויריריי נוסס, לי' מעלרמאנן משה מוס( תורס 6וסכ המוס3נ סרכלי . מ(ט6קע ת" העני מ' סמסוכס ע"ז יי'אמפאלאש זישא ר' סק5ין . מ6ויפ6)ו יי' פארקאש יהושע י' וסט5ין רסו"ס 3ו יס)מ י' לי' בנימין יונתן חיים ר' סקמן . מסערעס כי' מרדכיר'
 פייער אהרן מסו' סנווס)נ סלכלי . מק6כ6 יי' ר"פ יעקכ 41וד מסו' סרככי ירירי . יי' מאשקאוויפש אברהם ר' סלככר וסנכיר יי' האראוויפץאלעזר
 עס פעטל מ' זונתי ממות . מעס6מ6לי6 כי' שמואל כס' הכ' ו6מיו ר"זמאן יצחק כס' סרכלית !וגתי 6מות נלי . י6כר6ן מקי יי'לעבאווימהמ צבי %. ידידי ו6מיו לי' אר" דוב מסו' י"ס והק5ין לי' וויים זאב מסו' סי"ם סנכיר . מס6)י6ק יי' זיכערמאן יהושע מסו' רככן נווקירוסק5ין
 מפעסט 5י' פרגנקעל אברהם ננסו' סק5ין 6וריית6 מוקיר החריף ס6כרך סרכלי יד"כ - רסו"ס 3ס יס)מ ו' שינדל מ' סמ0וכס ע"ז מזערעלרכי' וויים צבי ר' סק5ין ירירי וניסו מסעפרעם תי' ענמהצא נו' סמסוכם ע"ז כי' וויים שמואל ר' כס' סנכיר ומוקירי מטיכי ייייי . מב"ם פינאכת0
 ירירי . מכ6רק6ך יי' מוהצנער פייש ר' סק5ין ייייי מעטעניי. י" קעספענבוים מררכי מסו' י"ס ייירי . ממיס6 כי' כעק מרדכי ר' סק5יןירירי
 מסו' יי' הירשמעלד מאיר מסו' יי' אבעלעם יונה מסו' הו"כ סנוופ)נ סרכ וי"ס כתורס נווס3ניס יריריי ונוסס כוויי5ען יר6יס 6כר"ק ("3"שעי' מסו' טו"כ סמ6וס"נ סרכ . י6למ6ע מכ' דושנא גג' סמסוכס ע"( בערצעללער וואלף ר' סק5ין . מטרעכעס6ן לי' פוכס תיים מסו' סמ0ירהרככי
 ר' כי' דאך שמואל ר' גי' פאפא יוםף ר' יי' ניימאנן מענדל מסו' יי' לעוו פנחם מסו' י" עקשפיין בונם מסו' גי' הכהןוצרדכי
 סר0ימס ממר ל6כך כי מככורס ס)יחס 6כק0 ווייט5ען מ6לם' מסר ו6ס ל' הערמאנן מענדל ר' יי' אבעלעם ליב משה ר' יי' פוימקאשר
 . וס6סס כי' מפ6ס6 שפיפצער יוסף ור' מס6כ6ס3וי ניטאנן שמואל ר' סק5ין ידירי . )טוכיס ר' סעיכס סנסכמות כ) וזוכר 5ריקיס ררך ר'ויורע

 : מי6רמ6ט תי' הערצפעלר שרה מ'סק5יכס
 יען כוליך 6)6 כליך תקר6 6) 6"ר ככיך ס)וס ורכ ד' )מורי כליך וכ) וכנוס"כ מזרעכס סתורס ימו0 ו)6 ס)ומכס יםסומ י' ננוו)כס ים)סד4'

 )סמס חורס ס3ומל 6כות כפרקי כמכו6ר )סמס תולס ))מור כזוכס כעו)ס כרכס סוס עוד מסר וכי )סננס תורס רסיילו ר' )מורי סככיך6מרי
 נזית 6כלי כלין חפ5י וקולס ומסורר ל6ס כית )ו 3עסות סרו5ס )ע0יר רומס וסרכר נ"כ סמח(יקיס )כרך מ)ננרלו סכ' 6)6 וכו' הרכס )רכריסזוכס

 ימר סחס5יס .כ) ו)תת סכית )עסות טכ) טוכ כולס 6ומן )ו כ6ין סלס הכית 3תקרת ק)י) ולמוטת )כליס וזכוכית 6)מוניס וע5י וכועז יכיןועמוריס
 ו)ותר כועת סעסיר כן ומסריס סעכיס סמס5יס וכ) רקכ וסע)ו חיותס יו5י6 מסע5יס סזמן וכסמסך יועי) כ)6 ומולמיס יוס יוס סמס5יסותמסרו
 כירוע מייס ען 6ומר סכ' מחןיקיס יס 6ס 6כ) . ומסור ס)וך מ"ו נומזיקיס 6ין 06 6כ) ורעיס וס)כות סמעתת6 יר ע3 קוכז סו6 )0מסמורס
 כ6ין סמכמיס עס מרכר ר' יר6ת מכמס ר6סית 6ומר וסכ' כס )ממזיקיס זס (כות סו6 רקכון סע)ס ו)6 מייס פן ססו6 מס ען לקר6רס5ריק
 עס מרכר )ער עומדת תס3חו עו0יסס 3כ) טוכ סכ) תפסריס רעועיס כהפ5יס סלככס סכית ויפו) ננתקיימות מכמתו 6ין 3מכמתו קורנותיר6תו
 סעוסיס סס סמחזיקיס כו)) עוסיסס )כ) )ער עומרת תס)תו )מכנותו קודננמ יר6תו 06 רסיילו וכרי6יס מזקיס טוכ כסכ3 חפ5יס סיקמסמכמיס

 עומדיס כתיס )סס ויעסו סעו)ס )קיוס וסי' סקרוס סכלין מפ5י לתמכרו יריסס סע) סממזיקיס סיילו כתיך ע"י ס3וס ורכ 11"ס סכית 6ת וסכוכיסנאכ
 : ועך )עעס כמייס מ)קס ר' )נוורי עס וכעוס"כ כעוס"! ו6מרוה ס)וס ורכ)ער

 מסורסיס 5ר,ק כרכלן נווסינ ומלון סר ילון סמו סמ0 )סלי כ)ככון 6סר ס6רו ס"0 6ותי סממזיקיס יענורו ק)מע)ס סכרכס וע) יזכרו סטוכדעל
 : 0)וס )ו 6סר ו)כ) כ06ס"י כי' ר6ט0ן)ר ס6ן כ6ר6ן וואלף שמעון נוסו' כקס"ת קרוסיסמנזע

 ו)כ) מנרעס)וי 0עיט"6 ממקרויער רוב שמואל מסו' כקס"ת סתורלי רכלן ורמיס 6וריית6 מוקיר ו' רנר ע) וחלך יר6 סק5ין ומכיניריך4יך4י
 : ו6רוכיס עוכיס מייס 613טר

 סמכרק-ק שליפ"א יצחק מסו' כקס"ה ע5וס מו"כ סנו6וס'נ סרכ כלי 30 6נות תורת נומ"ת (ה )מיכורי )ססתסמ כ6פסרי סי' )מ עיכ1כיסדכמרדב
 ט3 וממ"ת שליפ"א וואלף נוסו' כקס"ת כמרותו כימי ררכיס )פרסת סניע 6טר כ)וס מו5ר מו"כ סנרו3 סרכ ככי 50 ומ"ת יע"6ה6רס6ז

 ת)יס ות)י מיכוריס )סס יס כ6ו"6 6סר סמוריס כ6' )סור6ס סניעו ככר 6סר י" שפרוים אברהם נוסו' כקס"ת תנויס 5ריק סמו"כ סרכמתכי
 מ65 כמריף סכ' כקי' ורעת כזכות רכו ממכיס ת3מיך מררסי ככית סיוסכ סליס עטר זס 06ר 6מי כן ת)מירי עס רס3כת6 6)יכ6 סמעתת6מ"ת
 כקרן וקרלס סי6ס ויע)ס תורס מרכי5י כסמ"ר ממוכסי סיס" ע(רעילו )לו יענווך סקרו0יס 6כותיגו ~כות יי' ראזענכורג צכי כמנחם נוסו' ר'יר6מ

 : ככ"6 ס5רק נוורס כ6 עךסתורס
 ס3י וסנויכס סתכ5)ות ככר ימ65 כי0 סי' כמ"ר וסו6 ססכמס כ)6 ספר )לפוס 60יו כתכתי כע5מי ו6לי ססכמס כ)6 זס ססר מרסים ס6ליןכמה

 כמיכורי כמ65 ככר סממזיקיס טוכת נור) ונס מ6תי ת)וכות )ססיר 6מריס וכריס ועור כתכתיס סס כמ"ר כסקרנום ססכמס כ)6)סוסיס
 : סרכריס )כסו) ו6ים5 יו"ך ע). וכמ"ר יו"ע ס' ע) ומ"ג ססמ ס' ע) ומ"כ עירוכין סכת ע3מ"ר

 ל5כיס רכלי כ"ס כי ססר6יתי (1 1)6 מיכוריי ע3 ת0וכות סרכס 6)י וכ6ו 6מרות כנורילות וסן כמריכתילו סן כ"ס ס)יש כמיכוריס נה3כס עוסק"ס סול6ס )מורי ס)כות ע3 ס)י מיכוריסדיען
 וקיינויס.

 כ65%ות רוכ ונוסכי )רכרי ר6יות עור סוספתי ס6מת ע'ך כ"ס ס)כתי כי יען )רוכ 6)6
 )מ רכס כיניטס ס)נורתי כמו ס6מרון סוסק סר סנמ' מן כס3כס כקי ו6ילו כסעכרס סרו6ס )ומר 6וכ3 ז6ת ו6ך ס6)ס תטוכות דפסתי )6 כמיונועט
 כעוורי )י יס" ל' נווס)נים ת)מ?יס עס ס)י מיכורים מקומות )מרתי ו6לי סנורס סו6 (ס סרכר ר6יוד סקכ)מי סתסוכות ככ) כי רכרי רומסיס"

 : 6וכי"ר ית'0 ורתו ו)טכ )חורתו ססכ) וס)ימות 5רכי וס)ימות סנוונכס)יגנות

יזיז-



ירסףתכ!'ג ו' סעיה ם"א מי' דעהיורהסימןדברי

 * תכייגסימן

 חייב אי בצ"ע נשאר אפריכ ביד דרבנן מחומראפריפות)א(
 אין מהן תקפו אם מ"מ פפור דמספק ל ע"כבמתנות

 זובחי מאת דם"ל לשיפתי' הספרי ישוב )ב( מידו אותומוציא-ן
 פי' לכך שליח ע"י מתנות ליהן דמותר דידן גמ' לפילשיפתי' ורש"י שלוחו ע"י ולא לכהן ונרק ם"ל משו"ה לפריפה פרפזבח
 ולא במתמא ואפי' כרש"י נ"ל )ג( פריפה להוציא לכדןמונתן

 * שליח ע"י לשלוח מותר הכהןפרעת

 סוכח זוכחי ננמת רררסילן סטור טריסס ומ5מ סחט מכ3 1' סעי'בשייע
 ננטוס סי' קנ"ג רף ורם"י ננססרי_ וסומ סק"מ כט"ו )טרסססרט

 ק)"כ רכרף ננטוס כססרי רס" סי' י)מ סמ ול' )כ)כו ו)מ )כסן ולתןלכתיכ
 סרין )כדרכמ סתס גומי' מו טס מו טור מו 3ח)ק זכח זוכחי ננמתרריט
 סם4רוסי' כין גרו)ס ל"ננ רים ד5"ע וכ' סירוטיס סכ' סכימ וירע"ט - סטכחעס
 מ"5 )רס"י מכ) )יתן !ריך )ססרי כטרס וסכסננס סורוע כטכרסרמס

 ום)תי ססר"ח . טכ' רמי' מסריס וכיך . עי"ם )כ)כ מ)מ רמוי מינורסורוע
 וו חועלמ לסג סכסן סגס כיון סטול מחרוליס ננמוננרות טרסס ו6סי'כ'
 כסר"ה סכריע וכננח"כ חייכת ןרכלן רטריסס כ' וכננטכ5ות )כ)כו )וקממ"כ
 ססר"ת סכימ סננטכ5ות רסמ ססיר וקסס . 51"ע רחייכ כ' תומר כסרימך

 מנני)מ כננטכ15ת ו)מ וס)ת. כסר"ח רסכריע סננח"כ 'ומ"כ עננווננסכיס
 סורוע לסכר ו)סי"ו הסר"ת מח"כ הכימ ו)ינס כסר"ת. לנני,ד)מננכריע
 ננ5ות ננטוס טריסס תררכלן רק וסמכר טרסס סנסננס עוטס סמיןכננקוס
 ר)מ סטעס כ' רסמ כן כ' )רס"י מסי' והיילו וססננ"ג 3סר"ת חייכ ומם"ססירוס
 ~כח סססרי )ורטת גס כ' ססר"מ ועוד חורס וכר ע3 )סק) חכנניסכמ

 כטריסות ננסלי רעכ"ם ול") . סטור )ססרי גס מ"כ )מכי)ס סרמוי-ננטננע
 מכ) ננירו נמ5ימין ומין סכסן תקסו טמס וסר"ת סננסכ15ת סכרעתררכלן
 )רנריו רמיות וסנמתי סתורס ננן טסומ הר"ננ טרעת כיון מכרטריסות

 : ננירו ננעימין כסן תקסו כס"ג לרמס ל"סכסי'
 )כסן ולתן ססרי כטס כ' י"ו ס"ק רפר"מ )רס"י ססרי כין ל"ננ עורדק8"נ

 ם)ה מי מכ) וכתננמ סיכמ היילו כסר"מ וכ' )ס3וחו ו)מ )ע5מו)ו
 מ)מ מסר"ח חו)ק ט"1 ס"ק וסם)תי כננותו מרס ם3 וס)1ח1 ט"ך ס)וחו.כסן

 ע"י )ת"ח וננוכס סי"ך ננ)קננן כ' י' ס"ק וכננסכ5ות כססרי ס)יח ע"ידמסור
 ורריט )טיטתי' ימיסו )ססלי ל"ננ ו)סי"ו . ס)יח ע"י רטרי כן עטננעמחר
 טרסס )ננעט )כ)כו ו)מ )כסן ולתן ומ"5 )טרסס סרט סוכח ווכחיננ6ת
 ק)"ז וף )רט"י מכ) )ס)והו ו)מ )כסן  ולתן )י' ננוקי)כך

 דמעטרך.
 ולתן

 כססרי סרט"י ו)מ ומ"ם . ס)וחו )ננעט ננילי' ירעילן )מ )כ)כו ו)מ)כסן
 רננס"ס וננמחר יתן )מ ככ"ע ט)וחו ע"י ר)ססרי סם)תי כננ"ט כסטטי' ס")ררט"י
 ננתורת וסיילו מחר ע"י וננקכס רסעי"ך ננסך ם3וחו ע"י וננותר ננוכחר)ן

 )כ)כו. ו)מ מתו מ)מ )ם)יח 1)מ )מעט מתי )כסן ומתן מי") ומ"כס)יחות
 ר"ס ע"מ ק)"מ וכרף )יתמ רג"כ ל)על"ך .כסתננמ )ססרי רננקייסוססר"ח
 סרס"י וכן )כסן וסקיכס וס)חייס סורוע ננוניכין  תיייסת כטסי' סרם"יחטיף
 ו)מ ננטננע _)כסליס מותס טלוטמין ננתילוקת ננתלתי' דחטף ר"ה ק)"נלף

 . וכסן ננדטתו ט)מ מסי' מחר )כהן טו)חיס סי' סהננמ מסי' מ)מכסר"ח
 ננותר. ט)יח ע"י )כ)כו 1)מ מתי )כסן רולתן )סיטתי' ו)רס"י חסור )ססל,וזס
 רמסור כסטטי' ננסננע וססרי סר-ח סכרת רקסס מומ כרס"י )סכריעת'
 כססרי 1)מ סטכח עס 3ורכמ;ססוין מ54טרך וכח ווכחי וכנמת כיוןופוך - ננותר כסתננמ גס ננותר ס)יח וע"י ננוכח ריון ננגננ' ומ"כ ס)יחע"י
 ט)וחו )מעט קרמ וליכמ )טרסס סרט )כסן ולתן מי5טרך 3טרסססרט

 : סתננממסי'

 תכ"ד.ם'מן
 זכיי אין הא לקפן מתנות נותנין רהאיך הקשההפר"ח)א(

 וישבתי פירכא אי"ל ולכולהו זו קוי תי' בירע"ש וכן תירוציםב' ה" ז"ל והוא אפרים ביד השיבו בנתיבות שתי' ומהלקפן
 דם"ל יהושע ר' שאג"א קו' תי' ירעייש בם' לב( לענ"ד הקו'אני

 להיפך מוכח מתומפתא הא ממון אינו הנאה פובת דנ"ופמחים
 * נכון על שג"א קו' אני וישבתי תרוצו עלוהקשיתי

 טסקטס ננס כ' כמן מסריט כיך . )כסלות מותס י1תי-ס ם"חב-ש"ע
 דחסו"ק 5"ט וף כיכננות ומי' חייס נניס כססרו ססר"חל
 ייי י51מ וסמיך חו3קין ככית מכ) תרוננס )סס חו)קין מין כנורןרוקמ
 מחרת כועת מס"ת זכי' )י' מית וקטן ותי' זכי' )ו מין קטן רס6גתילס
 מ)מ מילו ננקלס 6חרת דעת ומ0י' סוסקיס )סלך תתייטנ מיך. 51"עמקלס
 ססקר כ"ר רססקר ננס".-; מף ננסלי ננררכלן דקלס כיון )ססוכריס ומףמררכלן

 ללס לננקרי )עלין ת"ט  ר1ס ל' ננ"ננ כמעננ"ם קרוסין )עכין כ"ח סי' כמס"עכננ"ס
 לת?תו ליח,ת  יוס ל%  טוס כיון לתיל' ננ5ות ומין י") כתיל' ננ15ת  )עלין ננ"נגמ33
 לולכ ס'  סוף כספס"מ ופי'  פכ"ל סספקר  מן  לווכסרק

 .טסכיי
 רכרי ג"כ

 רף  סלסררין ותוס'  ררכלן מקלס %הרת רפח  ס%ומר מי  ורפת סל"לסר"ת
 למ"ר  %יכ% ה% %הר פ"י .ו%י,כמולה  לקין  ממון מסכתת  ס%יך סקססס"ח
  מיפס רןכי' ננורכלן סיילו )קטן זכין )מ"ך ו6סי' )קטן וכין  רמין רקל"וכ"כ

 הוט' ותי' סתורס ננן כועון  רי"ל לוסמפ  וטס  לקסן  טליהות  ו%יןטליחות
 רמ"ג סי' מקגוס"מ ננכמן )' וקטס ננס"ת ננננון י"ל ננקלס 6חית ועתע"י
 ו)ת ננוכח וננתוק' ,כי'  מטפס גנני ננקכס "חרת ועת טכ' טי"ג סי'וחס"ו
  ונחס"1  לקיוס"ה כפס.  פירלה.  ול% )קטן וכי' מין סמ סק)"ך רמ"כ סכיס")
 וסמחרוליס סר"ח קו' ע) תכנס ג. ס"ק כמן וכירע"ם כוכרולי סעו)ס מעסמ)מ

 . )סס מוכס  סטלוחט וע"י )כתיסס ננטגרין וסמ קוסי' רמס וכריוטסכימו
 כח",  רקיי"ל  וסגמ כוס פלוגת% ריט  סל"ל  סלסורין תוס' כעת רמס)מ
 טכ! למו. וקסס  ינררכלן %ל% %ילו מ"מ  רמקלין מ"ר  כסך  סה"י  רמ"גס4'

 טוכת וקיי") כיון י"מ  דף כ"מ  כמררכי )מסר")ו  %סריס סיר סקססושוך4 : כסל"ל  %פריס סיר.
 ממרת ועת סוס )מ ומ"כ כע)ים כנקרי כמ נוננון מילוסלמס

  הלירי ר"ב ססקלס ס"ס  סננרוכי ותי'ננקלס
 מ"מ  לווכן  ר%ילו  %פרים  סיר וכ'

 סקלין  רחל למסר"לנ רס"ל ול"ל ט"ס רק לו סי' ל% ר"ג  לסמ טססלסכלמ(
 וסוכמ טננת נני כס' סננררכי כננ"ס נוסו ננננון ססו%  %חלירו רתלכמגו
  מטלטלין וקולס קולס  כתליפין  ומילילין  מטכפ כסגס סע"כ ר"ג סי'כח"ננ
 סכסליט 6ין כסולס רהתלת ו)תרן )חום ורו5ה מטכפ למי קולסכחליפין
 תוס' וכננ"ט ככרי ח)ק )סס ים וכמ)1 )סס ןכימ, רסתויס כו )וכות5ריכין
 י"מ וף ככ"ננ ל5ריך וסמ כטותף כסן רסוס טכ) ט) כמתרוג )"ס דףסוכס
 רמננר וננס . יר"ג ננרסותי' )סו5ימ סיילו וננעסר תרוננס )סס )סקלותר"ג
 מי"5 רסקלמס ווקמ )מו וסקלמס )"ך סומ ננקלס מכורת לעת טס ססמרכ
 )ננחטה: ננסלי וננחסכתו טועתו 'קמננר סננקלס ננ5ד 5ריך מקלס ועתרק
 יסמ קטס ו") ורכריו . עכ"ד סח5ר כ5ד עוננויס טמילס מע"ג ס)ססרטות
 מנומר ס' סי' ל~יקין )ס' מיימויי כתטך' רננסר"ננ וין - סוכמ וכןכננררכי
 מפטר  לקין  .ליתן ומ"6 סכ' סקלמס )סס ר5ריכי מ3מ מסריס כיךר)מ
 ננקלס מחרת ועת ננסלי ו)מ )1 יס ומכיו %כיו  סולתן פל  ססומך מסליפלי
 רעת וקמננר ננם3יג רננ5יעמ וכס"ק ומע"ג  ממין  %ילי  רי"ס כיון )קטןר")
 וקלן ננטוס יננטננע כן גס ח5רו )סס ננקלי וקמ ם"ס סמלי ננקלסמחרת
 מסי' כ' וס ופל  סקל%ס  רלריך  ומסמפ  סקין קלס ל% מניו ס~חן ע)סוננך
 . כע)יס 6יגו  עננון %ילו רט'יס  כיון קלס ל% מקלס %תרהכרפת

 יכ31 רמילו כסן נתקסו ר"ו נ"ננ )תוס' סקטס רס"ע סי,ונק5וס"ח
  ור5ס  לפליס  לסס  ר%ין  1כי סיכי  סמתלות  גוף %"כ  סל%ס טוכת רק3תכוע
 ומגכ כתורת-מגכ קלו כע)יס ו)יכמ כננה קלייליס כ' סי' כר"ג)סוכיח
 הלתינות )ננ"ם מננלס . ח5ר כתורת קלו כע)יס סי"ל  וי"ס ננססקרלולס
 כתכתי מ)מ מ"ם סוס מסריס ו)יך סק)"ך כהסקר קולס מגנ ומין י"ננסי'

 :  פי"ס  מגו  מיפס ננסננררכי כננ"ם ומ"ס כיך"מו)מ
  כסן סל  טכטו כללל  רקטן  וכיון  לסס וכתס  רהתור' הי'  5ייר רל% מ"סאמבם

 מיפכמ  י"3  ככלל  קטן  גס  כסרטס %יט  כתיכ רל% סו"  לכסןולהן
 ווק6 סיילו )כסן ולתן סתורס רכ' ננס י") נננני)מ וכי' כל )מו וקטןכיון
 סלס . כסותף סוס וכסן טוכה ננתוס' וננ"ם . ולתן כי' וטייך גוו))כסן

  רט"ס כיון הכ") 3ר"ננ מס" י") )תוס' מסי' ל' ומ)מ . טס חו)קסרננכ"ן
 פר  פריין  כסן  טל ו)מ כע)יס חטיכי ננ"ננ מכ) ככע)יס חסיכי )מ  נומון%ילו

  כפליס  סס סיי  כפליס סל וט"ס לתילס קר% ר%מר  כיון  סכפליס לוסיקלסו
 רף גיטין כ' וסננררכי סג"מ וס6 ותרע כסקלמס רק הכסן )יך  י51ימו%ילו
 ומין  ולופטוו כמהלס רסוס  מטוס  כסולס  מכירי  רקלס ס"ט ותרוננה)'

 סמר רלגכי סכע)יס ננן סקלמס ך5ייך ננוכח ומ"כ )מזור יכו)יןסנע)יס
 מסומי כסליס סמר כסמס כננכירי וטס כ' רם"י רסמ )סכרתס מי"5כסליס
 כננתלס וסוי )תרן 5ריכו 1)כך כע)יס )גכי סקל,ס ך5ריך מע"כננסמי
 ס"ר  סמתליח  לתטוף  %י  יוסף ר'  רכפי קל"ג רף  סר"ן ממ"ס  וגם .מופטת
 רלתעס כע)יס סל רט"ס  סתיף כוס ג"כ רו5יס כסכע)יס ס"ר סר"ןוכ'
  מס לוכ"ס  סקל%ס  רלריכי  ססיט% ומ"כ כל)יס לקרמו ססס סרי כסוכתי'
 תספס  סתס  ר%י' פ'י% קו'%  רף סגמ'  מן סכי  לרקרק פור ול' .  ממוןט"ס
  לקין  רתולקין. 1ו  ל"מ  למי %מר ול% לי'מ  רמס  סס סגמ' ומסרר  כסןצכסי
  סכסן  רלריך %פ"ג  לסטן  וכי'  %י"ל סו%  כסן  רלכסי  .כיון  לקטן 1כי'  ר%ין%פ"ג

 : ננקרי כסן לכסי )מו ס,כס קויס וס 1)עליןסקל%ס
 רסכ"מ ננתסו' רמי' מסריס סיררבמ"ש

 סי-

 ע) ננכרך ומילו סכ' י"ח
 יסיכ ננריוי' ו)מו זכי קמ גכוס יננס)מן ננסוס כסומ: ננתלתלתיכת

 ג"כ ר"י' ימין ל)"ע תרוננתי ננסננרת מת )כס לתתי ומלי טלמננר)סו
 ל") ועוך סקלמס ו5ריך כע)יס ננקרן ולתן לנני יקמננר כיון וננ"ננוכננ"ס
 )נני סיסי' תורס ועת ירוס לתילס )סון . לתתי ומלי סמננרס סתורסגס

 . )מ זכי' ומי") )קטן מכ) זכי' סי") יסיילו לתילס כוסטייך

ופך1א



ףדכמףתכ-ד ח' מעיף ט"א טי' דעהידרהטימןדבדף
 ומטף ממר נמ ומס וכי'  לסין  טהז  ר6ף  רי"ל  ,פרים סיו תי'דעדד4

 וי65 ס)ו סומ סרי סקטן ניר ססומ וננן כ) ננ"ננ )ו וכסננננלו
 סרוטס סוס מילו מסי' רסגט כ' רף גיטין ננתוס' למי' ומכימ לתילסירי
 רכתיכ.ולתן מע"ג פרוטס סוס סמילו מע"ג סוטרת ממת חטס תרוננס.וכן
 כע5ננו רומס ומססר ר"ס כסוף סלס וכי' סייך מין סרוטס סוס סמילווכ)
 ננ5ות קייס )מ כ)) וכי' )י") קטן ננסמ"כ לתילס ננקרי רסננס"ם 11רמי'

 : כ))לתילס
 עו)סןןקל'

 כרעת-

 מננ"ק סרעת ננ"ר )סך סוככ סיר"מ קו' רסלס סעלי'
 כ"ל רססקר ננסוס ררכלן וקלין )ססקיר רק ררכלן וכמננררכלן

 כתורת ס)וקמ כיר )קלות כיריסס כמ מין מכ) סכע)יס ננרסות )ס51ימססקר
 וכי' כס' מסריס כננמלס סכ"כ מיכרמ . )ירו כמ ססקר כתורת מ)מקלין
 ועי' ק"כ סי' ססוט גט כס' וכ"כ כ' רף גיטין סס"ס כסגסותוסוכמ
 יטנתי ק"כ סי' סס מס"ע ע) נמרוסי מננלס . כ"ו וסי' כ"נ סי' ססיס"ס

 ))וקמ כמ ס)מ רסיילו קלין )עסות מכנניס כיר כמ ריס וסע)תירמיותיסס
 )קננן יוסי כר' רקיי") )דירן ננכ"ס קולס קלין ננ5ר מ)מ כ"ר ססקרכתורת
 ממרת לעת רכלן רמננרו ננס י") כן כווכס ווכס סמילו רעסו נננתלותסע"י

 : כווכס ווכס מילו רעסוסו )קטן 6סי' ננררכלןננקלס
 ננסרס ננ"ו רף לנססמיס סג"6 קו' ע) סתי' סל") כס"ק 3ירע"סןר14ף'

 רף כ"ננ רר"נ ננננעסס ננננון מילו ט"ס סכר יסוסע רר'סס"ס
 רסוס כ"ע )ר"מ לתן סכו ננעסר תרוננת יסוסע ר' רמננר כתוססתמ רמי'י"מ
 ננננון ט"ס מס מ)מ קלו )מ מגכ סמ מגכ כקלין רקלו סס"ס ננוקי וסמיךכסן
 תרוננת סך מכ) נע)יס מילו ננננון מילו ט"ס מס ננטוס יס"ט סירע"סותי'
 ק5וס"מ סכ' כעין כע)יס ננקרי ססיר ע)יו עליין סממריותננעסר
 )כ"ע כסן )יר כמ ס)מ וננן כ) סמכ ע) רממריות סכן רסריון רננ"גסי'
 עיסור ר"ס סס נ"ננ נתוס' נננמ"כ רמס ו)מ ע"כ. סומ נע)יס ס) ננננוןעריין
 נ"ננ נסוגי' ססג"מ קו' יסנתי  והלי .  והו"לו פפטר ר"ג ססריט סככררנניירי
 רמננ"ק ננסלי ו)מ כע)יס ומילו ננננון מילו ט"ס רס") יסוסע רר' רמ)יכמסס

 ר"ם רק מגכ כקלין כ"ע )ר"מ ר"י רננקכי ר"ם ננורס סל") סנננררכי)ננר"ננ
 ננטעס מ)מ מגכ כתורת רקלס מי5") ננר"ג מננר ס)כך ננננון ט"סס")
 ומי"5 סמלי ננקלס ממרת כרעת סמ5ר כ5ר רר"י עילו סי' ר)מ ומימ5ר

 לקלס )מ ננננון מילו ט"ס רמי כס"ר סס כס"ס רקמננר וננס כ5ר)עננור
 ננ5ר רכעי )עו)מ וקסי' מ5ר ננטעס ג"כ יסוסע ר' מו ס") וסוסכמגכ
 קלין ר)מ רמננר כרכמ סימ ו)מ מסריס סננמלה וכסי' סימ ו)מ סס"סקמננר
 מילו ט"ס מסי( ננתלס וסוס כי' כתיכי לתילס ננתלות רגכי רקלי מ)מכמגכ
  ט"ך כוולות סוס ול' מגכ כקלין לקלס )מ מ)יס קלין 5ריך כננכר ננסמ"טננננון

  הב"ה.סימן
 אפרים וביד דיוצא מסתכר המתנות דכהן לבע"ח נתןאם)א(

 צדקה ממעות חוב לשלם דאי"צ דפ' ח"מ מש"ך בצ"עכ'
 .מתומפתא הש"ך ראיות קשי' ולי כהונה במכירי לפר"תותי'
 יכול שאינו להדיופ כממירה בצדקה לגמוה אמירה )ב(ור"מ
 לעני ליתן לחזור ויכול זה עגי ליר כהגיע חשיב לא אבללחזור
 צדקה ממעות חוב לפרוע דאי"צ מוכח ממרדכי מ"ש )ג( וצ"עאחר
 אמל ובניו אשתו פרנסת בשביל בפי' בקובץ דה'ד דמוכחקשה
 דצריך נראה א"כ יחפוץ אשר לכל נותנים מתמא אולעצמו

 *לשלם

 נ~ות קייס כסן ס) )נע"מ סננתלות לתן מס רכנסתנרמ תומר 3סרימנ'
 )ו מסס )מסר ננולתן ףי)יף לתן רר' סיענורמ ננטעס כ)ו' ע"כלתילס

 51"ע כסולס כננכירי רנניירי ומססר ע)יו וכ' ססר"ת רכרי סכימ מסריסוכיר
 רת"ק כס"ס רקמננר ננס ררננכ"ס מ)יכמ .רננסרס סק"ג ס"ו סי' מ"ננוכס"ך
 רף וכמו)ין כתוססתמ כרמי' ר5רקס נני)י ככ) רסיילו כר"כ ס"3 )מכע)ננמ
 כסו"ם סר"ננ וססקס סמוכ מת עסס ננס)עין מין עלי וננעסר רסימסכ"ר

 : ע"כ ננת"ע ננס'ו'
 ננ)תמ עלייס ננתלת נס' סס ור"ננ יתוססתמ ס"ך יכיי סכיתידלא

 )יתן עלי ננננעסר יט)ס )מ )עלי מונ סמיינ נני רסיילו סומממריתמ
 מו עלי ננננעסר )ס)ס. ר5ריך י") סמייכ סעלי מנ) עלי ס) )כע"מסננעסר
 סעלי רמייכ סורוע ננסו"ם )רקרק יס ועור וכר"ננ כתוס' עי"סננ5רקס
 ננסוס סיסיכס )כלי סלס)מ רילרמ כסק מנני רכ רוכי ס5רקס ננננעות)ט)ס
 גר)סו סלמננר כרור גרו) ססי' מנני )רכי )יתן מינ סיסיכס כלי ע)רגס
 רמין  י")  פטם  ומססר )ס)ס ס5ריך ננעות ס)וס מוכ סממר גרע ו)מננממיו
 וסוס סיסיכס כלי )יר עדיין סגיע )מ רסמ סעלי )יר סגיע כס)מ מ)מרמי'
 י") )ירו כמ כככר מכ) מנני ר3 כו )וכות יכו) סי' 3כך רע)ננמננעות
 סיענורמ לנני מננרילן ר)מ קסס עריין סס"ך ע) ומ)מ ננננלו )ס)סרמי"5
 סמוכ יס)ס )מ ו)ננס רעלי )ירי' ס5רקס כמ )מ עריין כס"ג סמ קססרר"ל
 ע"כ סרי )ו מסס )מסר ולתן רכתיכ רר"נ ננסיענורי' סמייכ מ"ת )וננריס
 ככר סי' כמ)ו רסוס מ)מ )ננ)וס מור סעי"כ )וס ס) רסיילו סומ סס)ו5")
 רמסיכ וכיון )ו מסס )מסר )וננר סייך ו)מ סומ דע)ננמ וננעות ר)וסירי' סגיע )מ רעליין כיון )ו מסס )מסר )וננר סייך )מ רמ)"כ )וס ס)כירו
 נין סמי)קו ננס קסס סל") תי' מננלס סמוכ )ס)ס מי"5 תו )ירוכסגיע

 רל"מ סי' )קננן כ5רקס גס )סריוט כננסירס )ננוס מננירס רהמ )ירי'סגיע
 מטיכ )מ מכ) )מוור יכו3 מילו כע)ננמ כמננירס מ3מ סכי מננרילן ר)מול'
 יוקף ל' כעי רסמיך ותרע רננקכ3 ס)וס )ירי' כסגיע סיסי' מננירתוע"י
 מוטף סי' ננריס ומניי ננתילוקת )מטוף סס סרק"י עיי' ננתלות )מטוף סרימי

 : (ו רמי' ו)רחות )רמוק יס מננלס )ירו כסגיע וסוס עלי סי'סננמ
 והומ  סם עייכתי כנ)ס)ס רסטור נ"נ כנכנררכי מסריס סיר כנס")כמ"כמ

 ננס)ס ר6ילו רל"ג סו"ס )קננן כסגס וסוכמ רכ"כ כפ"ק,כסגננ"ר
 סלותן דרעת ננסוס וכליו מסתו )סרלסת ככתכ כסקכן )ו סלתלו ננ5רקסמונ
 סלותן רעת סתננמ מו ע5ננו כער ננקכן מס ננסננע וככיו מסתו )סרלססי'
  סטי' 'בש"ט :  לטלם ננננלו הריך כו יעסס יחסון  טל3ו וננס )י' ר5ריך ננס)כ)
 גרו)ס ררך וס מין )כ)נו נלותן ניס"ס וכ' )כ)ניס )סמכי)ס יכו) ו)כןי"ג
 רוק6 ו)"ל כס"ך וסוכמ )מכי)ס רמוי כמילו מ)מ )כ)כ )יתן דמין ט'ו)כן

  רלוטפפ : )כ)כיס )סמכי)ס 6ט"פ  למוון ננסעע וכך )כ)כיס )נננרי.כננמכי)ס
 ררך נס ננותר )כ)כ ננננלו ולותן ככור  ררך  פפלו  הוכל הוה  הם ה3ללגפרי
 )יתן רמסור סר"ת כס' ננ"ס מו)ס 51"ע )כ)כס ננננמכ)ס סלותליס כךסריס
 סמרן עס מסי' רסמ ננטוס וטעננו )סרמון כעוננר מ)מ כסר כסר)כ)כ
 מיסור ע)יו )וננר סייך סמרן עס סמרס ע) תננוס סומ כסר )מכו)מסור
 גס נננני)מ מיסור ע)יו סייך )מ סכ)כ ע) מכ) נסר )ו )יתן מין גסונננני)מ

 :- ננותר )ו)יתן

 . תכ"דכמינהן
 והג"א אמרדכי ל' דף גיפין ישראל קרהשת על ותי'לידם הגיע לא הא קנו במה כהונה מכירי ירע"ש קו' על תי')א(
 לא רב הא מועפת כמתנה דהוה משום לרב כהונה מכירישכ'
 שפמקו ופור לרמב"ם ומער * לחזור יכול דאין מועפת מתנהמ"ל

 * הנ"ל גיפין מנמ' ממון אינו הנאהפובת

 יכו) ננתלותיסס )ו )יתן סרגי)ין ננכירין )ו סיס כסן - י"י סעי'בש"ע
 כרמי' רננ)תמ וטענני' כ"ג ס"ק ססר"מ כ' וכו' )יסרמ))וכותס

 )סיות סטלי ומת ס)וי ומת סכסן מת ננעות סננ)וס כננסלס )' רףכגיטין
 )י' קולי ננמן סרס"י )ירי' מתי ר)מ ומע"ג וסריך . ננמ)קן ע)יסןננסריס
 לכ מננר לתילס ירי י5מ וסמיך נמונו וס סיקכ)לס תרוננס סך כסן)סמי
 וס )כסן מ)מ וננעטרות תרוננת )תת רגי) רמילו סירס"י כסולסכננכירי
 כסלי  טהר )סו מסמו )סו יסיכ  רלרירסו סוה  רססיטה רננ)תמ כיוןס)כך

 סק"ג כירע"ס וסקסס כמן ער רסלי )ירייסו רפיו  כפהן וסוסרפהייסו
 )מ רסמ כסולס ננכייי סלי ווכו קלו כננס ננ"ננ כסליס סמר רמסמילסי
 וסמיך לתילס ירי כעס"כ י5מ סמיך )רוכתי' סגננ' וס"ק כוס קלין סכסןעסס
  מסיכ כסולס רפכירי טס ע"כ רקכ"ג לומ)ין יס וכם' כמוכו )קכ)ויכו)
 פופית  כפהלס  סוהיל . פופיה כפהלם  רתסי3  סיפם  הוס' כ'  33כורפיתוק
 קלס כננס סכמ מכ) כננומוק מסיכ )מוור יכו) מילו )מור נמננירסקי")

 : ע"כ לתילס ירי י5מ סמיך ננרמו' קלס ר)מ וכיוןסכסן
  תו"ננ מננסריס רגס נגיטין וסג"מ נכנררכי כע"ת סירע"ס ימס )מ14כמנם

 ננתלס רסוס עסוס סל") יומ)ין יס נם' תוס' כננ"ס כ' סס מוכוע)
 כיון 5") לתילס ירי יו5מ  רסהיך סירע"ט רננקטי וסמ כו )מוור ומסורננועטת
  טלהן סננעות ירי ע) לתילס ירי יו5מ )כסן )תלו ומייכ כו )מוור מסוררוס

 : וס5)"מ ק"ל עם"י מסניר ו)קננןכו

 יסרמ) ננ"ט רף סוסנ עם' )ינריסס ימ1' עכימין וסףמהדהלמרדכי
 )עסותו רסמי )וי סכן כירי )ך יס ננעסר כור )וי )כןסמננר

 כע)ננמ כרכריס מסי' כו )מונר רמסור ננסוס וטעננמ ננק"מ ע)מרוננס
 סמ סס יסרמ) קרוסת נס' ע)יסס וסקסס עכ") סומ ננועטת רננתלסננסוס
 . ע)י' ס)יג רכ מכ) )מוור יכו) מילו ננועטת ננתלס סכי יומלן ר' ס")סתס
 כננננון מ)מ פ)יג )מ ררכ ו)מ)ק )יסנ ול") . ע"כ הע"ג רכ סומ כגיטיןוכמן
 כרסות וסננננון סלותן )מוור יכו) ננננס נננננון וסומ סלותן ננננון )גננריססומ
 ס6ילו' תו"ננ כגון סלמס כטונת מנ) ננועטת כננתלס כמננירס נננתלססלותן
 יכו) ומעו כרכריס ננרסותו ו)ק)ק )סו5ימ ריכו) ננולס ר3 גס ננננסננננון

 : יומלן )ר'  פופטה ננתלס כננו)מוור
 כס)ומס סלתן סכנעות ירי סע) ככנס") סומ וסג"מ סכנרלכי רכווית י")4ור

 ))וי סמוננר יסרמ) )כן ככ"ננ )סתס וננרנני' )ירי' ננטי' כמ)ו כסןקלס
 רלנני ממר ננקוס ע) תו"ננ ננננלו. )ססריס יכו) כירי )ך יס מעסרכור
 ננועטת כננתלס יומלן )ר' ס") מסי"ס מ)מ )ירי' ננטי )6 עריין סמקסס
 וסנני' נרכריס סכטמתו ע"י וסיילו )ירי' ננטי כמ)ו סוס כו )לווור סמ"יננסלי
 ננעות ריסיכ כמן )מור. כרכריס ס)יג רסתס מע"ג כמן )רכ ס"סלתילס
 סתס סוס כו )מוור יכו) כעס"כ רמין לנני כגיטין סתס רמי' מ)קו ע))כסן
 ריכו) ס"ס ננועטת כננתלס סתס רמו)ק לו)"ק )ירי' ננטי כמ)ו )רכגס

 ר)כך כ' סס וכם"י . )מוור יכו) מין סמ כמן מכ) ננתלות( סוס ר)מ)מוור
 סטעס כ' רמכ"ר כסס ורננכ"ן . קייס סכננננון תלמי כ) ננסוס )מוור יכו)מין
  סיעכול )ו ומין ננעותיו סו5ימ ס))ו סי' ע3 רכעס"כ ננסוס )מוור יכו)רמילו
 ר"ס סס תוס' עיי' גכסיס ננסמר ננס)ס מילו לסתרסו מס ססרי ע)יוממר
 יכו) מילו )כו)ס סרי )וס( רכיוון לי") )י' )ית ננכי נרע ר)מ)"ס
 סכימו ו)6 )ירי' ננטי כמ)ו סוס )מוור סמ"י וננסלי ננננון ססי' ננסוס)מוור

 מ)מ ננועטת ננתלס ס") )מ רר3 .  פופטה ננננתלס רמי' וסננג"מסננררכי
ססכימו
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 עדיין מנוכס . דעי 43ך" נועי כמ)ו )חזור יכי ט~גו דמ0וס רמי'טסכימו
 סמיגו כיון )ילי' נוטי' כמ)ו וסוס ס:סן יקגס כנוס )זס ועעס ססכר5ריך

יכו)
 : )חזוי

 טוס 0עתמ כסמ )יכמ סמ סרעו כ)מ )ננסרע סחנון וקתס נו5ס ' ען )כ:סרע דס") )מכיי ר3"מ כססחיס סק0ו 1ס5)"מ - ק"י נס' ' וסיה "ל-רב
 דכעס"כ כיון ס"ג י") ומ"כ ממר קגין 1מי"5 קונס . דסיעכוך כק"ל ותי'קגין
"ינה'

 י:~
 ממר קגין ומי"5 ספירות ע) סיעכוך )כסן סי' נומ)1 נרע )מ )חוור

 גתטו' כמ"ס י'ע ט)ו סו6 0יענוך רע"1 ולי"5 )"ר סיפכור6 .ם"ל ררכמט'ינ
 כס"ג )י' )ם)ק ע)יו.ונו5י 10)טות עריי! רמסוגיס כע)יס כסיר ררוקממחת
 כס"נ מיעכוך נוחנות נעוס 30 סום 0סיר ס13ס גסת)ק כסככר 6כ3ם)"ך
 רכיון נסת)קו כתו"נו )סכע)יס סי0 סכמס נוטוכת כי ס"נ כן )רכ מסי'ם"ד
 יכו5 מיגו 0סכע)יס כיון ומ"כ תו"כנ ע3 זס 3כהן נועותיו סכעה"כרגתן

 : מחר קגין ומי"5 מ"ך )רכ ומסי' סיעכור )כסן יס כו)חזור
 כע)יס כיך כוכנון מיגו ןט"ס :יון כמן ' 0)"ך ס") ייכ דמע"נ כך י")4שך

 ס") ררכ וננוכח טל'ך קיי") והכי מחר ק:ין ומי"5 5סן כיך 0"ךכס"נ
 )סו גיחמ ר)מ מ)מ כריגמ מרכ ס)יגי )מ וע1)מ קנוומ) ומף נונוון מילוט"ס
 רט"ס רס") 51") סכסן קגס כנוס )כו)ס וק0ס כסוגס 5נוכירי סננס:ס)סר0
 ו0נ:וח) ררכ 0"נו מ"כ כ0יעכוך סכסן קגס )הוור טמ"י כיון ס)כך נוננוןמינו
 כמ":ו ס0"ך קו' ו6"ם נומון 6ילו ט"ס ס") כו)סו רגיעין סוני' לסיועו)מ
 רגרריס ול:ס"כ נונוו! מיגו ט"ס רססקו 1ט1"ר ר"נו ע) זס סוס"י וכם"ח ס"נסי'

 : וכסג") )' רף רניטין כסוני' דססקו י"3 ו3נו"ם נונוון רט"סננוכח

 ת2"ו*ממיכמן
 לחברו אומר שם שפ' רמן'ו מי' ח"מ אש"ע רימ"פ אקו'ישוב)א(

 כהונה מתנוה דאוכל מכאן והקשה לשלם חייב עמיאכול
 דש"ע מתענה הייתי לומף יכול דמשתרשי ראע"נ משוםרפפור
 ראשיה פ' מריש ר"ן אקו' ישוב )ב( כן פסק לא זה במי'לקמן
 שתי' ורי"ם משתרשי אפי' פפוד כהונה במתנות דהוכיחהנז

 מלשלם פפור בחצרי דור לחברו האומר רמ"א שםדפ' ס"י שם"ג פסי' כק"ה רמ"ו סי' בקצוה'ח עליו השיבאקושיתו
 ורין * דדינא ספיקי הוה שמ"נ דסי' שדין והעלהי לרימ"פוישבתי
 * בכ"ד בתשובה ישברזי הש"ך שם שהקשה -מה רמ"ודסי'

 נריננ"ט כו' וסססירן מכ)ן מ3מ )כסן סננתגות יתן 3מ ט"ו סע"י22שייע
 רנו"ו סוס"י סרנו"מ וסכימו סי"ו סי' מתס"ך סק0ס כ"מ ס".חמ"ע

 כסי' )י' טחנור עך )0)ס חייכ ענני ומכו) כמ )הכירו מננל דמסכח"נו
 ק)"מ כדף רסרי ס' ס"ק כק15ס"ה סג") כסי' וסוכמ סריכ:"ט וסק0ס)ססטר
 נוסרי וסריך סטור ו6כ)ן כסוגס כ:תגות סנוזיק רמכנר חסרמ )רכ סט"ס סריךכמן

 דכ2ויק חסרמ )רכ ננגי' וסריך . )ע0ר חייכ כחוכו גורגו מת סנו)ךסמגסו
 תוך סנועסר למ1 דמי 3י' :וטתר0י רקמ ונו0גי סטור ומכ)ן כסוגסנותגות
 סמ גנוי כסוגס מתגות מ"כ תוס' וסק0ס . מחרות סירות )וקחיס ס.'נורגו

 טס" 5וכנר יכו) רסי' דסטור ותי' מחר דכר )מכו) ומ"5 גסמכ)ן )י'נו0תרסי
 סייתי מ") כנ5י )מ כמן מננמי הייכ מנומי 5חכירו כמומר מ"כ .נותעגה
 כחוס' ס") נ"כ דרס"י דמע"נ 3ק-ננ רמטוגס כסטקסס ):מו' . ע"כנותעגס
 חסי' מ5מ כתוס' ס") )מ גי' מתיק ורע"מ 3"מ סעי' )קנון ו0"ע סר"נומכ)
 סר"ן וסכימ ננ"ג ס"ק ססר"ח וכ"ס פטור מסי"ס דנוסתרטי )ננתגותנוכרן
 5ריך וס רנוכח חייכ דננסתר0י סיכי כסוגס כמתגות ןס") תוס' ע)סחנוס
 ומ"כ נותעגס סייתי )ונור ריכו) נו0וס ננ0תרני ננקיי )מ נמכי3ס)חר0
 מגו 5ריכין )מ מ"כ כמ! וסס"ע וסר"ן :רנוכ"ס ק"5 ורננ"ה יתס"רי")

 תוס' ס"ק מ"כ ומ"ת :ותעגס סייתי )ונול יכו) מרס ריסי' ~ס רכר)חר0
 כמוכו גורנו סנו3ך גנט3 ררוקמ סר"ן תי' ככר נו0תרסי כמכ3ן סמ3דוכתי'
 ומס ס! )י דמס ע)יו נו15ת1 עןיין )" ונו0תר0י נו15ת1 סו6 ססקיע ס)מכיון
 ס"3 )מ ותוס' ררם"י נומהר מייכ.)ט)ס מי מגן גהוי מננגס . כג") דנויססגי

 נוסר4"ט קו' ק0ס ועריין וסנונוע"ס רלינמ ססיקי סי' עכ"ס וסר"ןכרננכ"ס
 וסומ סר"ן רמיות ננכח כר"נו נוכריע רסר"ח וסמ חייכ ענוי כמוכ3מנומי

 רקגויס מ0וס פטור 50כעו עך )ו )יתכו סספיק 3מ סנו רמטית כרי"ס תגןרסמ.
 : לי'  מטחרסי ור46 ס6  יסתס  ס6כלן 6י כסילס  :ותליח כנוויק 3י' וסוסכסגוי
 סו6 קוגס סיגוי רודמי- כנסוס (1 סר"ן קו' )תוס' ק0י' סוס ו3מרנ"ל

 רק דסוה  כר"ן 6ל6 ר6ל"כ ט6כלן ,ו  טסדקן  כגין  מדק  מסתרעריף
 0נועת נונותגי' סמ סטור ינוויק חסרמ רכ קנו") ננס מ"ג וסטור נו,יקכסמו
 דמדסטוי חקרמ )רכרמי, נותגי' נוסך מנימ 31מ חסימ רכ דנותיכ תיונתמ וכנוס פטור נ"ט ןנוויקכן

 53כפוי סססיק ד)מ מ"ו )5כעו סקסיק 0)מ עך
 י"ל ו6"כ סטיר למי  כמסתיסי מסי' ס):ך נותנות נוויק נוקמר עדיףסומ
 לימ6  סלוגה6 ר6יכ6 מ6מר תייכ 6מ6י לריל6 קסס לורי"ט רקו'ספיר

 .סמ%פ"כ

  ורימ"י
 רסוס תייכ 6ילו מ~יק  רמסוס 3מחלוה  רכ6ן  רלוי רל6  תי'

 סייתי כי :סגיתי 5מ )וכנר י:1) )כך גסגס ננ0וס מ)מ תונעיס )ס  ס6יןממון
 תי' דוחס וק5וס"מ . נוחי'כ נניסו ננויק נוסוס מכירו 0) כמוכ) מכ)מתעגס

 נוויק נוסוס מייכ רל6 לר6ס 3' .  כסנה ס"י סס"ג סי' טמ רמי'6 מרכריזס
 )ס)ס  5ריך פמי כ6כול כ'  וכ6ן  לטלס מ"5 כח5לי רור )טכירו סמוננר כ'ר0ס
 כנו"ם גסגס )מ רוס )נוינר עכיך ד)מ כנכרמ נוילי רסתס נו0וס 5")וע"כ
 פו6 לסלס  מסוס מוכח ו6"כ לסלה ס"1 פמי  נ6נול  ריט6"כ  ססס0"ך

  )נויגף פכיר לל6  ססי כסי' כ'  סס"ך רסי  הק5וס"ח וקסס פ"לרמהיינ
 _פ%י כ6כול  רמחייל חס"ר רפליג  לס"ך ופכ5"ל  רסטור נוורס תס";ימפי'
  למיגר ופכיו ל6גר6 כקיימה רסטור  כת5רי כרור טס'צ כסי'  רסכ"ןפל

 ל"י 61כ כס'  והכיס יליק  סחרון סכ' ובלי .  סס"ך סכ"כ  סק5סי'ה כ'וס6יך
 פס הס"ר רסליגי  רס"ל  כס'יך רל6 ט"ל רק5וס"ח לי סטי3 י"מ  כןכססי'
 לס5רי כרור סס"נ כסי' ולרסל"ן רמ"ו 3סי' לתס"ר סכי, רמ"6 רכ6רסכ"ן
 עכיר כ5מ דסיינו סס"ך סכ"כ סק5ס"ח כ' וע"ז מודס סחס"ד נסוכזס כנויגי עכיך נ)מ נויירי סס"ג  כסי' רסכ"ן סרתנ"נסס  מהרן  ולכןפטור
 רן סו6 ופהס  ויי'ן לחויס כלי  יחלך  6לוקיס . מורס  סתסי'ר נס)נוינר
 . ונדו)י
 כס"כ סרמ"ס כמ"0 סס"נ סי' נו)קנון מינרי"ט ק15ס"מ ק1' )יט3רנ"ל

 נויסו ססתמ נו"נו כעס מחרת זירס נוו5ימ 0סי' גסכס ס)מ מע"נ)נוינר עכיי )מ רנכרמ מע"נ )מנרמ רקיינומ חכירו כח5ר רל ס' ס.'רכ"ק
 חייכ 6ילו עמי  כ6כול נוסרי"ט נו"ס רס"ג וי") . גססד סחכרו כנוסגס:ס
 סנוויק ננס נותסגס סומ עכ0יו נו"נו ננתעגס סייתי דיחער נסגסמטוס
 נחסר 0חכירו כנוס רנסגס כיון ר") תויק ננ0וס רחייג נוסרי"ט וע"ס)חנירו
 סחתכ מתרותס  סס  ססלסיית  ססקסס נוס )סי"ז ומ"0 כע)יס נודעת מסי'חייכ
 נוננון רס") כיון )מכירו רחסר כנוס גסגס )מ כמתכות ננסמ"כ . חכירולו
 סס'צ נוסי' סק5ס"ה ססקסס נוס קסי' רל6 מכתוכ ו)קמן תוכעיס 3וס6ין

 : כר0כ"ן ס' 0ס"ג וכסי' כתס"ך ס' רנו"ו רכסי' רנו"מוסתי'
 גמסוקי ס"3 עכי כמכונ )מכירו רכו,יק כיון כנסרי"ט סכרת )ססכיר ים%4ך

 רע"מ מע"כ )סתעכות מ)מ )מכו) 13 כי' ו)מ )0)ס ן5ריךדעתי'
 מ5י  סוכפיס  לו  0מין נונוון רסוס כסוגס כננתגות ננ0מ"כ . מכי) כמנות)ם)ס
  סלכך .  חוכפיס לו  ס6ין  ממון  רסיס  כיון  לטלס רפח6י 6סוקי ל6ולמיוור
 סרנו"מ וכי0וכ - נותעגס סייתי )ס)ס ר5ריך יעת נוסיק סייתי  מס לומרי:ול
 ס"3 סרנו"מ מ"ננ עיי"0 .)סדדי נו0וי רס:"ד מע"ג 0ס"נ וסי' רמ"1נוסי'
 חסרון )חכירו  סחסרו נננס גסנס וס ננ0וס חייכ עסני כמכ31 רוק6)ח)ק
 הרמ"0 כנו"ס כע)נומ נרנומ מ3מ סוס ר)מ חכירו כח5ר כרר נוטמ"כננננ0
 כחסרוגו גסגס סזס נו0וס מ)מ )מייכו מין סחסרון ע) ומ"כ . ס:") סי'0ס
 כע)יס מרעה 6כ5 כע)יס מדעת ס)מ כמ:3 מ63 3מייכו מין טי"ם וסט3

 תיכ עמי ריכול ס"ט יכ"ק כס"ח כיס"ס )מ"0 וס וד' )ססכיר עודריי2ן : פעור כח5רי דורממ")
 ממק )סתימ ו)מ )30ס ע"מ )סזכיר  ס"ל  פמי  ו6כול 3ו6 רמקור6לסיסיך סכרי רלמ6 וק;ס פ"כ לסטור פ"מ לומר ס"ל  ס6וכל רוסמסוס

 רסוס כמ5ל מ0מ"כ ןח"כ כחסרוגו גסגס 0וס טען :ומ סכי רסנזממת"3
 כ0)ממ ומ"כ גסגס זס מ0וס רק מסרמו ע5ך 5חיכו 1מ"6 כע)ממ נרתמרק

 ווס כו מוחוק 0סומ ס3ו מעה על סקור6  סל  כטההו ס" עמינמכת
 נוסכיר 30 דנונווגו כח5ר מ0מ"כ קרמתיו )ס)ס. דע"כנ סטיטמ0נוחסרו
 ע) ס)כך )ו סי0)ס חכירו ס) ענוון ע5 כטחוגו סי' סמיך נרעמסוס

 ס:מס גרס רק 3י עכרית נוס 5ונור יגו) כדר ונס )סתגות 5ריךסנוסכיר
 )ך עכ"ס סי' כסגמס מיגו ס:מס דנרס תגן ר"ס דק"ה כחון תוס'עיי'

 רנו"ו נוסי' סוחר יסי סרנו0מטל6 )י0כ )י :רמס כ"ז . 5ס)ס ט"כנגסתגות
  רסמפיין רריל6  ספיקי  רסו6 ל' כת5רי רור לו .  63ומר לרילת מ"מ  טסע3סי'
  רסטור סרמ'י6  כמ"ס  לרס3'ין רס"ל למכרה  ר6ין ל' סס"ג סי'  כת"מלל"י
 מךס כני כדרך נו0ננע דסתעמ יהייכ רס") סוסקיס מיכמ קס"1 סי'וכי"ך
 מייכ עמי ר6כול  ריל6  6סך רמייו סי'  סס"ך טסקסס  ומס  כסכייוחדרין

 : נכון ע) כתטו' )ייסכסמרכתי

 תכ"ח*סימן
 אם אתי' לר"מ שכהבו וב"י אר"ן ופמ"א חב"ח אקו'תי')א(

 )ב( כוי פם' שייך לא לקולא דאו' ס' רם"ל לר"מ םברותפפיקא לרבויי קרא איצ%רך וכי כהמה ם' חי' ם' שהוא כוילרבות
 בהמה מן הבא כוי ס"ל דר"מ המור לשיפת הרמב"ם דעתביאור
 דאין כיון המתנוה מפרישין בכוי שכ' אר"מ המור אקו' ותי'וחי'
 דלא כ' דב"ח . אר"מ ה-'ן קו' ביאור )ג( מפרישין למהנותנין
 ישוב כתבתי ואמנם , הר"! הקשה רשפיר ובארתי מידיקשה

 , הר"ן קו'על

 סר"נו 03ון זס ס:ס . ו0ס נ0ור מ)מ גוסנ מיגו ננתגות י"1 סעי'בש"ע
 מע"נ וסכוי כנותגות מייכ ועו נוככם סכמ כ)מיס . 0ס מס מור מס0למ' כ)כי טסורס כסנוס מ)מ כעתגות חייכ  מין  לכוריס יוס'כס"ט

 חייכ סו)ך וי)רס סען ע) סכמ 5כי . סננתגות כ) נוננגו נוסרי0ין ססקססומ
  סטור סו)ך ס5כ" ע) הכמ תיס 0ס נוק5ת ומס"  סס מס סגמ' נותגותכח5י

 ססומ ככוי מניירי  ררמכ'יס כנ"י סי'  וכן  סרמנ"ס  דנרי סי' הר"ןיהנה סננתגותען
 ססיקי לרכויי קר6  מי5טרך וכי סנ"ח וסקסס מ" ס' ' כסעסססק

 ועיי"נו"ט סק"מ 0"ך ס"ך סי' )קנון וסנו"נ ל"כ  סי' סמ"6 כסו"ח  סקססוכן
 3טי3 ומני כסנוס ס' ח" ס' סר"נו רס' כוי ס) כח)נ סר"ננ 3יסנ ת"נוסי'
 סס טכתכתי למסין כתרי סמנ) 0ס מח~תי רסיטמ )סוס כי ק5רתי ס"מסי'
 חי' מו כסנוס רס' )כוי מתי כנותגות סס רמס סר"ננ כיסוכ סכ"י תי')סי

"י, ק' כסננס ק' )כוי ח)כ כ3 מתי )מ כמ)כ ס") נוסי' דרננכ"ס ססוכתכתי



דךכשףתכת יייו ' טעיף . םייא . ם" לדעחיףהסימןיבהי
 סכ"י כתי' )וננר מסטר וס6יך .ססיקמ )רכויי קרמ 6י5ערך כי ננטוסמי'

 וסומ טס יט וכריס ש5ור מננ1ס ססיקמ 3רכויי קרמ 6י5עלך וכידקטס
 ססיקי )רכויי כמ)כ קרמ מי5ערך וכי פריך ננס ע"ל רף כיוננמ "ס"כ תוס'דכס',
 )מ ננס"ת )ממנניר רמו' ס' מס ממגס מסור יס4 )ן ננספקמ כי מעעררסמ

 סי"כ ננת עוננמת מס' כס"ע ג" יט כרת טסומ וכמ5כ 3מיסורי קר66עערך
 רעכממ ירי ונננטננטי נומנ רת)יגן כננו ס") ררננכ"ס' י") מו ננס"תססומ
 ס"ת מננגס ססיתר ננן טוו )מק) ת)יגן ננס"ת כן ננררכגן 6סי' ססיקמ3סק)
 ננה ננססקין ומגו כוי ננטמ"כ מיסורין ננסס ויט ננותרין ננסס טיטגססק
 ומיכמ כיון ועוך נסננס כו)ס כסננה סימ ומס מי' כו)ס מי' ננין סימ מססימ

 כ)מ סטיעמ כיסוי וכעי מ4 סימ מס ומוננרמ מ3כ )עגין כסננס סימ מסהוננרמ
 כטגיסס )סק) מי"מ וקעמ מוננרמ רמיכמ כיון . )סומרמ ססיקי גנניקרמ
 )עגין 6כ) מסררי רסתרי קו)מ תרי רסוס כטגיסס )סמנניר רק )ר"ננ6פי'
 מעערך טסיר ססק טיס כ) סרמי' ע)יו ממנרו סננו5ימ קיי") נננננוןמתגות
 רמ(יכ מ.' מו. כסננס סומ מס כו ננסוסקין מגו טמס כננין 3חיוכיקרמ

 ססיקי )רכויי קרמ מי5ערך וכי קטס ו)מ גו ותן ננט)ך 5רק ס5ריקוויט עגי קרמ רמי5ערך )קע כס' ק)"ך רף סט"ס קמננר כי"כ כמטרכננתגות
 סי' ו)קמן כן ננתגות )עגין גנני כן וסננננע"ס 3ו יתן )מ ססק נ)6מטוס
 רננקטו ,ס ננעגין וכי"כ סתוס' קו' סרכס כיטוכ כוו כתכתי כתטו'רס"מ
 ננננ"ט סכ"מ מתי' סקטס סק"מ כט"ך וסננ"נ ססיקי )רכהי קי6 מי5ערךוגי

 מס למ טס מס טגמננר ננתגות מ5י מייכ סתייטס עו סכ6 5כיסר"ננ
 ננתגות ככו)סו )מייכ סתייטס ע) סנמ )5כי מס מתי מס ועוך )כוי6עערך
 וג") כגמ' כך6י' סס ננק5ת מסי' י") סה רססעות קר6 5ריך )6ל)מ5י
 כרכין ססק ר)6 )רננכ"ס טכ' )כ"מ 1כ5") רוקמ )מו הומ הל"מ וכ'ימס
 מס 51") ו"ס קממ )") כמ5י רקטס. כמ5י מייכ סתייטס ע) סכמ כ5כיורק

 מיירי ררננכ"ס ג' )כך ננפריט 3ננס גותן מיגו מס סקטס יהעויילענ"ו* ן היננכ"ס גקיע גררממגב
 הננתגות כ3 )ססריט 5ריך ננססיקי ס)כך ומי' ננכסננס סכמככוי

 )מ )מומרמ ס' ססרטס ננננ5ות )ססריט 5ריך כוי סתס כריטמ כ'ו3כך
 י)מ 6סי' 36מ סננתגות כ) )יתן ר5ריך 3רכות מתי טס מס רמימכעי
 מוטטין רטננמ ס5כי ע) הכ6 כתיט מסי' עכ"ס )ססריט 5ריך טמסי"סכרכין
 ססרטס.כס"ע ננ"ננ עכ) מיגו ננסריט )מ ר6י מע"נ טס ננק5ת מסי' וטס3ן"מ
 נניך )ססריט 5ריך ננ"ננ עכ)יס רמיגו רמע"ג ס"ס -)עי) כעוס"ע כננ"טננ5וה
 )עגין וממ"כ ננתרוננס גתיגס גתיגס .י)סיגן ססרטס ר)עגין ננסוס סכ"מוכ'

 ע) סכמ 5כי רסייגו ככוי מי)וק יט גתיגס ר)עגין וסו)ך לנסרטגתיגס
 סעור ס5כי' ע3 סכמ ותיס טס ננק5ת מס" רטס ננתגות כמ5י מייכסתייטס
 ננתרוננס גתיגס גתיגס וי)יף סכ"מ כננ"ט ס") )מ ררננכ"ס )וננר יט מו3גננרי
 רס"ל . יומגן רר' עענני' תוס' כ' רסמ כתרוננס עכ3יס מיגו 6כנמידמ"ג

 סתייטס ע) סכמ י5כי כוי רמס" מיימ רר' כרי' ןר"ס מ)יכ6 )ר"ננ3י' רקט" ו636 ננתרוננס גתיגס גתיגס רי)יף ננטוס עכ)יס סוס ס)מרננתגות
 רר"מ כרי' י)ר"ס )ר"ננ ס") טכך )") מס ננתגות כמ5י 6)מ מייכ )מגנני
 )גתיגס 3רכות כ6 רמס רס") יומגן ננר' ר6י' ומין )ססרטס עכ"ס )רכות6תי
 סוס הורננס ט)מ ננתגות רס") מוי) )טיעתי' יומגן ר' רי") סמתגותכ)

 קרמ מי"5 סננתגות )כ) ססרטס מ"כ ננתרוננס גתיגס גתיגס רי)יףטכ)יס
 רס' גתיגס גתיגס ננכמ )ססריט עכ"ס ר5ריך רסטיעמ כו ,טס ננק5ת ריטכיון

 ככ) )מייכו )רכות מתי ר6ס מע"כ הומ נלוס גוס" רסגתיגס3סמנניר
 :סננמגות

 רכנסריט כננ"ט )ר"כנ טסי' ג"כ סי' סננ"מ כטו"ת רמי' וממ כותכיר~שדקרי
 )ר"ננ ננג") עעס כ' ו)מ גותן טמין הע"נ ססרטה ננ5ות'ננטוס

 הוטטין מין רטננמ לרננכ"ס ססיקי רננסרט ועור ננסריט גותן טמיןמעס"י
 עס )רון רמתי )ררכמ )י' ו)ית )מ)ק )ריך וכמ ווכמי ננמת מ"כ מכ)1רע
 סכמ תיט גס מ"כ ננגוס"כ ננתגות כו)סו )רכות ,מתי .מס וע"כסעכמ
 ווכמי ננמת ר)ננ6 מו טגמ רננ6י ננגוס"כ ננתגות ככו)סו מיי5י ס5כי'ע)

 כ)וס )י") ס5כי' ע) סכמ בתיט ומ"כ )מ)ק מס ומי5ערך )כלרכמי3סיגן
 גססק ננסכ"ת וקטה ס5כי' ע) סכמ כתיט גוי . מסי' ננססק ננסליטין3כך

!
 ) : סומ וכתרמ כררכ6 קיי") ככ"ננ רסמ כררכמ .

 מ"כ סתייטה ע) סכמ )5כי כמ רמס ררכויי מי סכ' כווגות."ר"ן רוסדנ"7
 ו)מ סכ"מ וכ' )רכויי קרמ מ5ערך מננמי מכ 3ורע רמוטטיןגסטוע.

 ננמייכ ו)סכי מוטסין ומין קרמ )ן ג)י רכויי רכסמי )נניננר למיכמ ננירי.קטס
 קר6 5"5 )מ)ק מ"כ מוטטין מי כט)ננמ כתי' )י' גיממ. 3מ סר"ןגננתגומ
 מי מכ3 סעכמ עס וסרין )כררכ6 מ"ט וכמ ווכמי ו6ת 6ו"כ כס'כננכומר
 כרכמ קיי") סמ קטס וכמ ,וכמי ננמת 51"3 קר6 5ריך . ו)מ)ק מוטטין6ין
 כננתגות מייכס רמננגמ מסי' טננ6 מו ה") הר"ן מקו' תי' פור ס4'מיננ"ט
 ע) סכמ כ5כי רגס כיון סעור ס5כי' ע) סכמ כתיט גס .רמ"כ קטס גנניןס

 ררכמ וין ננסורט כרננכ"ס גננ5מ )מ רכמננת ג"5 ו)יטכ ; ננמס"כסתייטס
 סמ מננגס ; כר4מ ססק ר)מ י"3 ומ"כ סעכמ עס טסרין ככוריס ננס'כפ"ע
 ו)כסן )גוי הטומע ק)"כ וף ננתגי' ס"ע טס סכימ סר"ננ רס6 )כמו'43תמ
 רכמ מננר סננתגות ננן סעור וגוי כהן ו)תגי כגננ' ררייק סננתגות ננןפעור
 ווכמי ננמת רכמ רריט קמננר סכי רכתר )וננר ויט סעכמ עס סוין מוננרת61ת
 ררכמ )"כ רסומ י") ומ"כ יטרמ) ט) רסכסננס כיון יתן כסן סעכמ 6פי'1גס
 )מטננעיגן כסטומע וגקיע רננתגי' י") מ)6 העכמ עס רסוין כררכמ -ס"3ל6

 וסקומע וטרמ) ט3 סכסננס 06 "כ) פעור כסן ט) סכסננס 6ס דוק36דיוקי
 63 31וס קננ") לסעול. כסן כטומע ת)י' רננתגות סעפס ר63 .מייכגסן

 ססק ררכמ ורין )מ3ק קרמ 5ריך מס ,כמ ווכמי ננמת קרמ ומייתר קלמ5ריך
 )גוי סטומע סננטגס רק כסי' סר"ננ סכימו .)מ )כך )רננכ"ס כמננתסומ
 )מטמעיגן מתו )ררכמ )יתמ מס מו סעכמ עס רסרין כרכמ מוי4תי
 קף קסס ו)מ כסג") כסן טומע מסי' מייכ טומע כ) יטרמ) כסננתרטומע
 ,וכמי ננמת ו)הלק מוטסין )מין מתי רקרמ מס ררכוי סכ"מ כתי' רי"5סר"ן

 : )ררכמ )יתמ ומווכמ

 תכ"פ.כם'מן"
 דקיי"ל שכ' כאן הכ"מ על ישראל קדושת קו' עלישוב)א(

 אע"ג מעות עליהם שהלוה בעה"ב ומעשרות תרומהבמפריש
 שאינו דעשו יוסי כר' דפ' ד"ל ביפין כעולא כהן ליר מפירלא

 . כן פמק לא הר"מ הא כזוכהזוכה
 כטלס גסתסק מס וכן סקי"מ סט"ך וכ' . נכור 6נ) כ' סעיןבנש"ע

 ס,כס כנני טעטמוהו סננתגות ננן סעור הטגי סרי מ' סכסןו)קמ
 ככ"ננ וג' ככוריס ננס' כס"ע סר"ננ עכ") )כע)יו כננוננו וגתגו סכסןכו

 עו)6 מננר )' וף סגע כ) וכס' ומע"ג ר"ננ )גכי יוסי כר' רסקקוהייגו
 )מ כימיומי מננרו )מ כעו)מ כ)סו ו6ננרו ס)יג ומננורמי יוסי כר'ננתגי'
 סתס )הענניך ר5ס רננ"ננ מ)מ כוותי' ס)כתמ ר)מו ננטוס )מו מ")ננוקנניגן
 ומ"כ סכ"ננ ע) הקטה טס כגיט'ן יטרמ) קיוטת וכס' ע"כ כרכיסננתגי'
 סננטגס רס'יגו וננעטרות תרוננות ע) ו)וי )כהן ננעות כננ)וס סר"ננ כ')ננס
 תרוננס ע)יסן ננסריט כי5ך 11") ו' ס)כה ננעסר ננס' כס"ו- סג") ר")רגיעין
 מ"5 יוסי כר' רססק ננ6מר כסוגס כננכירי מו ממר ע"י )סן וננ,כסוננעטר
 רמסי' רס") ננוקנניגן )מ כימירמי סכ' כרטכ"מ 5") ע"כ מ)מ ממר ע"י),כותן
 )מ ,וכס ו)מ ננכר ר)מ כיון כווכס ,וכס טמיגו ועטו כס"ג מננר )מ יוסיר'
 )ס. טמגי כסן כיך טמ)יסיו כ) רככורות וססי6 גתיגס ננ15ת ערייןקייס

 סססיקות ננן מ'טנתן1
 רטכ"מ כרכרי )תרן כמן כק"ר )י' גיממ ר)6 סכ"ננ וכרי כיסוכדנייך

 רננטננע ננוקננ')ן )מ כימירמי ס)טון מ"ס )6 ו""כ ננורס יוסי ר'ומסי'
 ננטוס )הלן הכ"ננ 5ריך וטסיר יוסי ר' וסייגו סכי ס") ימיו6ירעכ"ס
 ננ"ננ . יוסי כר' רס' "ט"נ יוס' כר' רסייגו כימיומי ננתגי' )מוקיס ר5סר)מ
 רכ6ן סרסכ"מ )רכרי הכ"ננ ננורס ו)כנסקגמ יסרמ) קרוטת קו' קטס)מ
 פלהרוננות פפוה  הלולוה סכרייתמ טס סכי6 ר)ננקקג6 ננורס יוסי ר'6סי'

 מכ) סכעס"כ ס"ך ססמ רכ ומננה כו )מ~ור יכו) ומין וכו'וננעסרות
 ,כס ככר טסומ כננס מ(רס )טון טייך ה6יך וקסס כו )מ,ור יכו)סכסן
 מ(רס )טון טייך כסוגס כמכירי 16 6מר ע"י )ו כננ(כס כט)ננמ מתק"מכו

 כטככר מכ). ,וכס ומיגו מו,ר ווכס )סיות כתמי)ס כועתו ססי' ננסרמו,ר
 סמ וקטב יוסי כר' ר)מ מע"כ מ,רס )סון טייך )מ סו6 וס)ו כווכס
 רכמן כרטכ"מ 5") מע"כ יוסי כר' קי") וסמיך סומ לכתר4 ססמ כרכקי")

 : ננורס יוסירכ

 רנ"ל*ם'מן
 דספק מידו מוציאין אין כזו דבפ' סקי"ג  להש"ך  סמוכיןיכ' .  זה דין על  הר"ן קו' על תי'  להחזירם. אי"צ מלוי נפלן אם)א(
 דאיכא שם פרמ"ב ומ"ש קמא מרי' חזקת מקרי לא הלוקחקנה
 לי"א חולין ור"ת  דר"י  פלוגתא זה  זכדר  הי' לא אמו במעיחזסה
 אם מפק בכל כאן מידו מוציאין בכור בם' אע"ב ישוב)ב(

 . )סמוירס מ"5 ננירו סכסן גע)ן ומס כו' ססק )ויס כ"ג סעי'ב~ש"ע י  להחזירן אי"צנפלן
 )כע)יס סגמס ופונת כסו כתיכ גתיגס כננתגות סקטסוסר"ן

 כין יס מי)וק ננס רמ)"כ ננירו ננו5ימין וגע)ן כסן כמ )כע)הס ע"ס טיטוכ)
 ומי") )כע)יס ע"ס רמין וסימס וטכמס )קע וכין )כע)יס ע"ס ריטמתגות
 כע"כ )ו )תגו 5ריך  )סמו) העגי כמ מס )כע)יס ע"ס רמין כסגירסמי)וק
 )רכ סריך ננס מ"כ סס תוכעיס )ו טיט ננננון וסימס וטכמס )קע סרימ"כ
 ננכעס"כ תוכעיס )ו ומין ננסוס סעור כסוגס ננתגות סננויק ומננרמסימ
 וננס ע"כ ננט)ס )כיתו וכטיכומ וסימס סכמס )קע גוע) )ננקוס ננננקוססעונר
 מי י") תוכעין )ו טיט ננננון ס"5 רמטון טתוכע )נני 3יתן ננמויכ מססריך
 מייכ טסעטיר וירע ננמן )יכמ רעטיר כיתו .כננקדס גמן -מר6 מרי' )מננסמ
 סכמס כ)קע ננטוס כמירך ת)י' רמרמ ועור תוכעין )ו סמין ננננוןוס")
 נני ס)כך וכות ו)מ  פליסס  סכפליס  סס מין )כע)יס ע"ס רמין , כיוןוסימס
 סומ סרי כו ,כס טככר סעטיר ננטמ"כ כע"כ )ו )תגו 5ריך רמטוןטכ6
 ננקרי ותו סו6 ט)ו וע"ס סומ טיר5ס 3וי )כ) )יתן יכו) תו ססירות ע)כע)יס
 מע"נ כ' סקי"נ וכט"ך יט)ס מננמי מסררי טסיר וסריך תוכעין )ו ט6יןננננון
 6ננרי' סעגין כגוף הומ טסססק טע"ו סי' )קננן ננירו ננו5ימין ככורכססק
 מס וסססק .כמן ננטמ"כ קננמ ננרי' ממוקת )י' ננוקנניגן רמי' ננייתי )ממס
 כיט מ)מ קננמ ננרי' ממוקת ננוקנניגן ר)מ ססכרמ גרמס ע"כ מייכיס)וייס
 מס רססק סכמ כגון מוקס כססק )מ מכ3 רננעיקרמ מוקס ורמי קננ")ננלי'
 ותקסס מור נכי וגעען עוען ננ"ס כס"ע ר"ננ עיי' מןקס )ו מין )יתן מייכס3וי

 ו)מ מוקס ססק רק ))וקמ ס") קגס רססק דכגורות כפ"כ 6)גויוכרי"ע
 : מ,קססוס

וי
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 6ו ננ5וס מיכת ננסוס -גננתלות 3מעוף 6י מרכ6 יוסף ל' %' ונעי
 )יתן 6מ'כ סכט)יס כסר5ס 6% )ל %לעי ל)6 וסר'ן ול, ניזוי %חש6סור

 סיתר5ו ידע סוס מסיכן .הננתגות ע"י סגם3ח .מנוילוקת "כ4ף. 5גיי''ויוש' מרים ועיר 'סכי מסננע )6 ו5סטי' 3ג3%י0 ו'ה:6ס"ט"מ %13י%-שים53

גל%ךי
 )נכוס' 6מירס 53רקס כעיי וקיי") )פר ס)מס ט6% ופול 3ית5ו'3ו

 %3יוטכ4רס
  ומי'-

 1מטיסה- סיטו) ו63 ולתן תורה ס6מרה 6םי' ג' ו3גך'

 כנ"י כ' )כי"נ ננ5וה כיזוי ננמוס והיעו )חטוף 6סור )כממ)וע %יגו6שוי
 סתקסו קורס סןר 6כ) כהן ם) נננננלר %לו ככור ס' רי"3 סט"ו 'ט"!3קמן
 מטסו גסכגר כריפכר 6כ) כסן( ננננון סו6 הלי כויע' סתקטו 63מיממ6"ג
 . ננהכע)יס )מטוף 6סול ר)כתמ)ה כיון )כע3יס ע"ה ננ"מ ש)ו סו6סרי

 )חטוף רמרי רננמננע ו)קקו וכתיכ ס4טו) 1)6 ונתן ג%יג י"3 לע)'מ6וטשנר'
 לננ65 כו זכה מטף 6סי' גריע' 6כ) ולתן. געיגן 3כתמ)ה 3מ3ק סגר6ס*עכ"מ.

 כויע' ננ"ננ )מטוף ר6סור כיון קננ6 ננר" מוקת 3הנע)יס לים 46 'י3.39פ."1
 ננירו וננו5י6ין סטור 'סננ6 6ננרי' 63 גננ' כסטק ס)כך ס)ו טו5 הייכ5סף
 כו ט"ס )הכע)יס ים ככור והו6 כהן ' כיר כסהי6 י6סי' ככור ס'דס6גי
 כו ננננון מוקת )הכע)י' ים וכי"כ רכי'כ כיון עירו )ה51י6 קמ6 ננלי' מזקתמופ34
 ס) סו6 סרי 6)6 וכע)יס ט"ס ססקו מטסו כסככר יכריע' כ6ןמם6"כ
 6ין רכע)יס ט"ה רססקו )י' וננסייע עתה כו ננומזק סגהן כיון .6"ככסן

 עויין סים ננמוס ננירה ננו5י6ין רמם"ה )עי) הכ6תיו כ' יסר"ז ננייונ%י6ין
 ט"ה רטסקה )ננ"ם 6נ) )סס סים הל6ה טוכת ננסגי 3סס 3המזיר3הגפ)יס
 ננו5י6ין קיי") ננננון ס' כס6ר 6ע"נ מירו ננו5י6ין 6ין תו כמטףדכע3יס
 כע"ס מס5"ג  גמוליס וכעליס  נמור גענען ה"ל קנני' ננלי' )מוכ4נמילו
 לנמרי סטור  5י נמור  ממון  רמסוס נמור  כממון ו5ילו  נמורדס  גפליס5ילפ
  קמ5 רמריי  ממון ס"ס רל ולי"ל מפיקר5 מססק רק כרורס ~מוקסליל5

 :  כסן מיר  מו5ייין ל5  ר5פליס פ"פ ססק5 מטף כסככר  רפכטיורמפיקר%

 ולסליס( תכ"ו יקי' 3ייפ ס%5 סן' נזכת עייב ס53יס סקיי 3כפל 13פוס  פלרפסליפן
 . תכ"ד  םימןס

 הא.כל רנ'ל י,הנן ר' שכ' ט דף אתיס' שי'א ק' 'שיב)א(
 חייבש שותפש ובהמת בחולנוהג

 מייכ יסר6) עס ננמתתף 6כ) ננסננט כו' עננסס והמסת5ף כ"ה סעי'22ש"ע
 6)עי ור' . כננתלות מייכין הסותסין כהננת ק)"ו רף 6י'וסכי

 לוסנ 6ין ננתכות ר"6 ס"3 ו3כך הנו ננר6סית גתיגה לתילה רי)יףטוטר
 גתילס י)פי ר)6 כסותסיס רננמייכיס ורכלן ננתרוננה לתילה לתיגה רי)יףכמו")
 וסר"ננ ננתרוננס כתיכה לתיכם י)פי ר)6 לוהנ כמו") ס") ו)כךלתילה
  וכמי מ5מ 50 סקסס וססר"מ זכמ זוכמי מ5מ  מרכמיכ  רסותפיס  ספפסכ'
 נננ"ם מייכיס רסותסיס )ה וננסיק סטנמ עס ססוין )כורנ6  י3סילן1כמ
 סיסי' ננסכ"ת 6)6 לתיגס גתיכה י)סי )6 ר)רכלן ו)ית6 ננתרוננה לתילהגתילה

 : פטורין ןסותפין נניפוט6 כתיכ )6 כננתלות כיוןסטור
  יומלן  רר' '  פפמי' סכמכו  רקל"כ 6תום' הקמה כ"מ 7ף מני)ה 6כןבמור

 רי)יף טכ)יס 6וכ) כ6)ו הורמו ס)6 ננתלות ס6וכ)ר5ננר
 6עו וכמו") פטור טותסין ס) נתילה גתילה רי)יף ר"6 קסס 6"כ לתילהלתיגה
 כמו"3.וסותסין ןגוהנ ס") וסת"ננ ננתלי' כסתס ס)כה ס") ) יומכן ר' וה6לוהנ
 ננקתכר ר)6 סיכי ננ"ננ )ננמ5ה נ"ם ר6ין ר6פ"נ )ייסכ ל' ננמו") הלס .מייגין
 הכי נוסי' יומגן רר' 6)יכ6 )נ"נ רף כקרוסין הטנ"י כננ"ם סנ"ם 6ננריגז63

 טנ)יס סיסי' )ענין ננ"ננ לתילס לתעס סנ"ם ןס") )ר"6 6ס4' .נוסי'וס%"6
 לר'  5יפכ5 י"ל  כן  מפורניס  ס5ילס.  מהלות  רס5לי ננטוס סנ"ם ס") )6כטכ)
 לתילס סג"ם י)יף )6 )מו") 6כ) כטכ) סו6 סרי ה5רסס ר5ריך כיוןיוחלן
 סמורס כל  רקרוסין כסוס"ק  ומקיס קרקפ מוכמ 5ילו -רמתלות  מסוסלתיגס

לפ"
 כירום)נני ונס כחו") וכין  כ5רן  כין  רלוסנ קיקפ  מוכת  ס5ילו רמס
 דלמס מסימסמ  ססקסס וננה כמו") נס רגוהנ )תפי4ן התורס כ3ננלם
 כמו") לוסנ ר6ילו כר"6 כ' כסעי' רקיי) ע"6 קו' )ר*לן גמן וקס"חייכ
 מייכיס. כסותם'ס. 61פי"ה כל"6 ננתרוננה לתילה כתילה ר')פיגן ננסוסע"כ
 סס כר6י' פטור סותפת כתרוננה ס") ר"6 קסה )6 ננעיקר6 ט"6 קו.636
 6כ) רמייכ מתרוננס לי)וף רפטור הנו ננר6טית י)יף )ננס מיכ ר46.כנננ'
 ע"כ ק3"ה סס כר6י' תרוננתכס ננרכתיכ מ-כ הסותסין תרוננת רקיי")6לן
  לתילה  למילף כר"5  רקיי"ל 5פ"נ  ס"ל  6ין 6"כ .ננתרוננת כם"6 הר"ננוכ"ם
 ימייכ כתרוננה מייכ ננה"ט כסותפות 6כ) כמו") לוסנ ר6ילו ננתרוננהלתעה

 י לתילס: לתילס וי)פילןכטותסת

 * תכ"הםימן
 אמת הדין המתנות מן פפור לגוי נשאר פרפה נמצא אםלא(

 צ"ע המרדכי שכ' הפעם אכל קנ'ן עדיין ישראל עשהשלא
 . *לעכיד

' 

 וסעפס מסממלות  פשוש%ש .לנוי יס5ר יו4(  נמ55 05יאןץכדך"יי"ס
 4' יס ספסס וכס5י 1נו11 נספמ  כו5 קיקרןר,מיוכ רס5  כיסמרוכי..
  15לילן 63 דלננננונ6 כסמ361 קיי"3 שסי.ס6 כסריס ורוכ 6ע"נ  דירי'  רמסויכריר'
 כרירס ר6ין טע6% לי וקסס פ"ב סכימ סרי5מ  טריסומ ועור רוכגמר
 רי"ס 6)נוי 1עי5.כיד"ט %י 30 ק5*ן-.עדיין'יוסכהננסנ סיסר36 עסס 61ית4פ")

 סבננ65 כתינוק דכהונות נסופ"ק ניטס ר%ורס 3סקת סהפ6רכנורו%,.
 )נוי ו6ין. ננסוס ופי' מץ3-:.3גזקק יסר36,,ו6נגל. יסר36 וממ5ס נויסננמ5ה
 6מר כננננק סו3כין 5ון 3כך' ס6 . , ד6יכ סכי ס"3 63 חסננררכי ננננדןמזקת
 ד3י"3 כנוי 6"כ ע"כ ר"כ כ"ננ תוס' גננ"ס. עויפ6 ננננון רחקת מ5הםסרוכ

 : סרוכ 6מר הו);ין ננמוןמזקת
 נוי נ1ל  ס"ל ר%ולים רכל דוומק'ל5ער  סר5סולימגיעת 6)נזי סרן"ט פי' וומה קי"6 ס" מי"ו זף3 )6שס"נ 6ס %יירב2שו"ת

  נס מו  ליטר5ל 5מר לרכר סמ1קלו סכלר  כיון  ללוקין מיס כ'  ולכךמומר.
 סכ' כמונומ סוף ססל5ס כ'  וכי"כ  כן  ממוקילן ננננון)עגין

 ככסמס-
 ר5זלילו

 1"5 5כל רוכ כמר  15לילן  ממון  -לפלין  בס  ל6יסורי  פריפומ  כרין רוככמר
 6"כ הרוכ 6מר כננננון סו3כין ו6ין כ' למס ר5"כ סכי ס"ל ל5  סמררכירס5

 : 5"ע הננררכייכרי

 * תכורכמימן
 ? ול"ב שייר שיורי ע"מ פסק ובמעשרבפל והתנאי תנאי מנת על פסק במתנות .רלמה אר"מ ישובלא(

 סר"מ וכ"פ תל6י 6עו ס)י ססננתלות תג6י ע) )י' 6מר 6סבש"ע
 ככן ננעסר ננה' כפ"ו פסק הרננכ"ס ה6 והקסו ככוריס ננה'כפ"ק

 מ"י ס"ק כס"ך ועיי' התל6י ננהכי ס)ו סהננעסר ע"ננ ו6ננר סרס סננכר)וי
 6ת הננוכר כר'"פ עיי' הפל"מ . סתי' וננס )י' לימ6 )6 )הפל"ח סתי'ננה

 : כפר"מ ר)6 לננ65 רסכ"ס כפי' 11 כסוני'סכית
 מון  לסוו  לומר סייך )6 )עו)ס כ6 ס)6 רכר רע) )ייסכ יי6הרלענ"ד

 ננננעסר מון סי6ננר סרס סננוכר )וננר סייך )6 )וי  ככןכנון
 61"כ ס)י סהננעסר ננלת ע) )סון סייך 6)6 כעו)ס עליין הננעסר ס6יןכיק
 ר)6 נ%ת ע3 ר6ננר והסת6 מון )וננר יכו) הוה ן)6 כננעסר כס)ננ66"ס
 וס6 סיירי סיורי ננלת ע3 6ננרילן ה)כך סס רסכ"ס כננ"ס ככרי 6ילסי6ננר
 ס3"3  סייר סיורי 6י  ממלומ ננט6"ג כדס3כ"ל מוז לסון סייך ד53 חון  6מר7)מ

 :  כפולס  יסלן ממלומ רס5 -מון

 * תכ"ר0הבמן-

 פטור לתנייר ס)6 ער גסמטס פרס )ו וסי' סלתנייר ני )"נ סעי'בש"ע
 ננספק הכי התס ר6י' 6ננסגס רנני כנננ' . סהננננע"ה פטור ספקכו'

 פרה רכ6 וסגי כספק רמייכ לננ)יס רמורי 6ננתני' רסייגו עלייסננתלת
 מיוכי כמוקת קמה לכרי כמוקת הי' עכסיו ער פי' קייננ6 פטורכמוקת
 ספיק6 ננסו"ה כננ5ות סמייכ יסר6) כמוקת ננעו)ס סהיתה פרס"יקייננ6
 כמזקת פרה רק6ננר רריס6 )* ננסננע ןי"ר ר"ה 6כן כטול וכ')סמנניר
 קננס רק6ננר וסיפ6 )הקנניר  קסיקו מזקס ליכ6  6י 6כל רוק6 קייננ6פטור
 וכיון 6הררי ריוקין קסי' ןוק6 רסליהס ר6)"ה )"ר קייננ6 מיוכיכמזקת
 רס) 6עינ כה )וננר סייך מיוכ מוקת רמ5י רוק5 ל5ו רקמס  סך פ"כטכן
 יותר עלייס כמוקת קיינני קננס 6טו מיוכ מוקת כ6ן 6ין ננעו)ס הי6יטר6)
 ננ5ילן ננקוננות כהרכה כ6 והקקה רוק6 וריס6 )"ר סיס5  6"ו כעה"כננס)
 : ספור מוקמ כליכ5  5פי' לסקל ממ"לרס'1

 מיס"ל  קיימ5 מיוכ כמוקמ קמס רל"ל פור קסס רלכ5ו' ייסכרקשענייר
 ס' רמסמפ  מסלך לו  הן ר"ל ו5מר  ס5ריקו ורס  פלימקר6

 5ל5 ככפק  לסמפיר  למיוכי ל5י  ס5ריקי ורס  רפלי ל"ל פ"כ לבממירלקפ
  פלייס סול5 סקכ"ס 5יס כיומו י5מר ול5 ספלי 5מ  לס5ריק ללו 5מרססכ'
 וקכ"ס 5ויקיס  ססס  ספלייס  לסלריק 5ררכס 5ל5 סרספיס  סס  %מיל%י5"כ
 כדכר ע5ננו ננמייכ היסר6) 3קט ס'  ליסר6ל כסיס ונננני)6 הפלייס6והכ
 הו6 מיוכ כמוקת קננה רס"י וו"ס ס5ריקו ורס על סקר6 רכרי ע"י)יתן
 סיילו ס)ס מיוכ רמוקת רס"י כננ"ס 6)6 סננוננע"ס ו"6 מיוכ כמוקתו)"ת

 ה5ך'קו ורס עלי ננפכי רר") וי") הו6 יסר6)  רסל )כך עוננרת הי6רננעו3ס
 ר)יכ6 ננת"כ כם' 6כ) רוק6 רסיפ6 וריוקי )סמזקס והיילו סיתן )כךעוננרת
 רוק6 )6ו וריט6 וויוקי 'מוקר, כ)6 )קע6 ספק ה5ריקו ורס רעליקר6
 כמוקת פרה ר6ננר )16 ר6י מסוס רוק6 רר'ס6 ריוק6 רנס )וננר רים6)6
 )הי0וך מוקה רהוה ננסוס הננננשיה 6ננרי' 1)6 )מייכ ה"6 קייננ6 .פטור
 5ריך )כך גסמטס סנתניירה ו)סמר מי 6מוקת פרה ננוקנניגן רהוהרסייגו
  )יכ6 כמו  ומסיכ מזקס )נכי מוקה והוה פטור מזקת ר6יכ6)וננר
 מלס כס' רס"ס  לרס"י ו)כ6ו' סק"מ מ' סי' 6ו"מ כננסכ5ות ופיי' כ3)מזקה
 ו)פי"ז מזקס  כמקוס  מררכלן  סמכילן ול5 6יסור ס' רסוס  מסוסרמייכ
 )6מר לתנ)נ)ס רהטת6 מזקס ד6יכ6 כ3) חזקס )יכ6 כמ)ס רנס ננוכמ6ילו

ספר"מ8נ2



ייקמ"ה:ח כ' סעיף מ"ב סייייררדדעהמ4מן._רצרף
 וזכ"הסהמן

 בשר משום רהיינו ג' לוקה פריפה צלא ת*פ"ל' שלש לוקה!,) ומפרפה מחי חלב תולש נקיפ אר'מ:רלמה הקשה הפר"ח)א(
 לשיפתי' והר"מ א"ש .לשיפתי' תומי וכרנבתי הום' -יכ"כ ההימן-
 תי' עוד )ב( בשר מקרי חלב שכ' ראב"ד ךעת- ביאור )ב(א"ש
 מן בן~ר משום דאסור מדולרל אכר רמ"ל אר"מ ותי' פר"חאקו'
 לוק" אינו .ולמההחי

 לא ךחלב לר"מ ראי' )ד( החי מן כבשף
 מב"מ ובשר דחלב ומר"מ מזכהים כ'.דא" צמנ"א )ה( בשרמקרי

 : מנ"א לרברי ורהיתי סותרין הף"מ פסק4 יהי'1אא"כ

 כס"ס טכ' 6רינכ"ס הקטס כטר"ח כו' ההי ,ן ססיר!ז וכסר 0"כבשויע
 וקטס טלט לוקס סטרסס כ:ן הה. מן "לג סתו)ט ננ"מננס'

 חלכ וננטוס סחי כון כסר וננטוס הננס"ח לנטוס טלט חייכ טרסס כלמתיס"5
 : סר"ננ לימכ עי)ס ל6 ותירו5ס ע"כ ק"כ רף כזית ד"ס תוס' סקטסוכן

 כרמכ"ר כסר כנקרי דח)כ 0"נ דתוס' תי' מ"נ ננס' כסי"ןינ2שעה"מ
 רחייכ טס.ר סקסו ונכך ני"ס כפ' ור"ן סרט3"6 כטכ:ה,טכ"כ

 0סכי6 כ6נור ס"ל סר"ננ 6כל סחי ינן כטר כנסוס נס מחלכ רסייגוטלט
 : כסר כנסוס לקי י6 מהלכ 6"כ סס 'נניגיס כ' ונלר דחלכ 5"ה סי'כ"י,
 מ36ר סכסרט כטר מכזית הייכ דל6 דס"ל ל0יטתס תוס' דיעול"נ

 רק ננחייכ ד65. מ)6 סכי 0"5 רתוס' ססר"ה וכננ"ס ע5ס כוט6ין
 דליקס וטרסס סהי ננן חלכ רתלט נניננרמ הך ע"כ ומ"כ , ס6כר כ5כתו5ט
 כ,ית 6יכ6 ו6"כ סכולי' עס ההלכ דסייגו כולו ס6כר כל 3גהלט ננייר.0לס
 סחי ננן כטר ננטוס רסייגו טלס דגקי תו0' הקטס 0סיר מ"כ ככולי'כטר
 סר"לנ דיליף ס"ס וכ' ע5ס, כו 60ין ממכר 6כזית ריי ל0יטתי' סר"ננמכל
 כגטל כניילי ל6 לי"ננ וכ' סטרסס יכ:1 סחי ננן חלכ דתול0 ננסךסכי
 ננ0וס נ' ולקי כטר מלכ ננקרי ולמ ס"ל יהלכ ח3כ רק עננו סכולי'כל

 6ננס"ח.

 : ומלכ טרססוכנטוס
 ננסחי ח)כ ותל0 ננסך כסר כנקרי דהלכ דס"ל "רמכ"ר ""כ ר4ב"ע)ב[

 מכזימ לקי דלמ כתוס' כס"ס ס"ל כר6כ"ד סמ .וננטרסס
 וע"כ דחייכ חלכ דתלט ננסך לר"ננ ר6י' ננכי6 וס"ס פ5ס כו 60יןס:6כר
 לר6כ"ר ננג"ל מ"כ לתוס' כננ"0 כעימ עס ד"') כרננל"ן כנסרםדר6כ"ד

 : סכו)י'. דסייגו כטר טי0 ד6"ס כסר מיקרירחלכ
 דחלכ ר6י' ננכי6 ננס מרמכ"ד- סכ"ח. מקו' ל"ח 0י' נסר"ח ככנ"טיף"ל

 דלוקין סייל כ6 ור'..וחגן קמננרי יוחגן ר' מלנר1 סך סמ כטרעקרי
 סר6כ"ד דרייק ססרייה ות" סהי ננן נטר ע3 ל6 ננהמי מכר על דסייגוסלט
 כנטוס 6הל3 דננמייכ וכ1ון סכטר עס סגסט מ6כל ננלמ ילסיגן מננסייחרסמ

 קו, נס מ"כ כטר 6קרי דמלכ טננעיגןהננס"ה
 דנניירי מעיינ קסס למ ד4די

 .דמיקרי ס"לנ ט5ס )מכר ננ5רף דסח5כ סחלכ על נס 5קי .ננ"ננ הכולימעס
 דסייגו סכס0 5"ת ס"ק דקרמ סר"ח לדכרי 0דוחס 0ם כסעס"ס: וי6י' -כ0ר
 דכרי ועריין כטר ננקרי למ הלכ -כעו)ס מכל סנסר עס סומ כעורס6כר
 כס"ך ו3סרנו"ב כסריסס דסגס פר"מ דכרי וכי6ור כיסוכ ול"נ קסיס..רמכ-ד

 ס"6 למעלס רק קמי דמי דכריסס כי6ור וכ"ל .ולכנעס לננ~לס קמי דגססכ'
 טמין מכר י"ל דגסס נניתס ל6הר ו6סי' 0לס מכר יסייגו גפ0 ת6כללמ

 כטעוד דסייגו סכ0ר עס סגסס כטור לננטס גנני קמי ע"כ הליסיןעוטס
 ככסר כ0סחיות רוקמ דלננ6 וק0ס חיות ור"ל 6כר ר"ל וגס0 ככ0ר י0חיות

 ן כסר ננקרי הלכ מ"ו ננג"ל כחגכ כ0סחיוהמכל
 6כ:ס"ח ננ0וס חסור חגכ דק"ד ו' לף ננככורות ר6י' סטעס"ערכמ"ש

 י") . מעס"מ ננטוט מקולז ומסי"ס כקר ל6ו ודמי להגכמלננ6
 ומסור סחי ננן עמכר יהי6 ננסוס רק 6סור 6עס"מ ננטוס למו מס"גךחלכ
 ח"ס וכ"כ עי"ס סק"6 כסלתי כ' כי"כ ורוטכן 5ירן למסור סעננ6יןמסוס
 ט6עו ע0ס מסוס מקור דמלכ דככורות נננ, סי, כ' לץ סיי וכגכ"ח ע'ס.'

 :זניח
 וננס סתוס' קו' נניי0כ סי' דר"מ 6רננכ"ס סר"ח .קו' יי:ונ רל"כ)ג(

 ד5קי דס"6 קננ"ל רכות6 טריסס ננטוס נ' ןלקס יוחגן ר'דגקיט
 דטריפס קרמ נוחד מתי' סחי ננן כסר סמ ו6"ת סהי ננן ננכ0ר נס דסיי5וד'

 קרמ ננחד דמתי' וננכו50 גמ תמכל דמל 3קרמ ס6 י"ל טתיס 5וקסוס6.ך
 ד' הלכס ק"ס נוסן כס"ח לנירסתו סל'לנ ל0יטת 0תיס לקי ל6כיימסי"ס
 0גיסס כ6כל מפי' סכי קרמ כנסכנע וננכו0ל כגמ סייגו רכמ סלינ דסתסמע"נ
 כ0דס ננכסר דקרמ ננריסמ דמתי' ה"מ סהי ננן כ0י ננ0מ'יכ מ' 6למ לקילמ

 דלקי קנני') ד' ו5קי טרסס דכתיכ ננננס דסייגו רקרמ ננסיפמ מתיוטריסס
 וכננו דקר6 דסיפמ ננטרסס מתי' גנני סמי ננן וג0ר ננ0וס וטעננמ לרק
0כ'

 סננרולרל ומנר סיו5ימ דממנר סא דר"ננ 61"0 עי"0 ס"כ כסן'ס סר""
 ננכ0ר מתי' וני'כ לוקס סחי ננן ככסר ולננס כטדס ננכ0ר ימתי' לוקסמין

 : לקמ נוסי' טריסס ננן סחי ננן וכטר ס"ל .דר"ננ מ"ט לננ"0כ0דס
 כ"נ  ר4  3פסתימ רלי 3פר מקרי לי  והל3 )ימנ"ס י6י, כי רערר)ר(

  גכילס  כססוהרס מס דס"ל ריס"נ ור"ע ריסי 3וסהפליגי
 נכלל וחלכ ס"ל ור"ע 3פר  6יקרי לת  רהל3  טפ  וסי0"י הותרס . למחלכ
 ג' סע"ז ננסע"מ כס"ח. סר"מ וסגס סוסרס ,ל3  גמ ג3ילס  וכססוהרס03ר
  0למ  והירופ 5' ס"ק סייר פי'  5קפן 3פש  ספרפ"נ וכמ"0 כריס"נדס"3
 כריס"ג סר"ננ פ' ולננס. עיון גנני ו5ריך וו סוגי' ספוסקיסר4כי6ו

 : ר"ע)נכי

 ססוסרס,והלכ 5"פ, פו!י לקמן ע0"ך 3מווך 6סרן נננחת כס'. ר,%44י'3ה(
  ה"7,ו,י כמיגוימזכחןס...ךף" ננין סוסוגטר

 כננסכס  .טס.
 וב1ניבורין ססקריכ"סכ0ר וסרט"י. הייכ . כחון ומיננוריז  קו0יססננקריכ.

  לסקערס מעג.רמני 0סכ0י וסר0"י מ5עס .מיכמ וסמ וסריך הייכ כוננחוכרין
 דרספג~6ננר ,סומ סעלמס למו כסגיס ודכוותי' לננערכס סמיננורין כיןחו5ן
 חייכ 6~1. דממכ סומ יוסי . ר' ננתי' וקס"ד סננזכה על מסר סע5יסעל
 מסי"ת ,ננטגי ,החגן ור' כסססכן טננו6ל וננקנן סננזנח לר6ט סיעלסעך
 רכ "ייכ הסלע לל. סעלס. .מסי' דמננר כימ 0מעון ר' כנל וה6 סמגןטלמ
 סכ"ננ כרכ.ו;'. ס6ק ננס"ק. ננס' כפי"ט והר"ננ . מיפ-חו5ן כהיגו ננין6ננר
 :נתני' ל6וקים ד6סמר לוננר מל6 מרכ סלינ למ יוחגן .ר' ט6ף סדכרדקרוכ
 ס"ל ,ור"ננ ג' סומ דנמ פ"מ סי, כת0ו' סר)ג"ה כ0ס 0ס וסכימ עכ")סכי
 סס נניכלס כ' וכטר דחלכ דס"ל מוכה סג"5 נוהר"ננ ה6 קטס ולרירי. 'סכי
  חלכ על כסר  יוןוס. ג"כ  ולקי כסר פקרי ר,י  3טר נוטוס לקי ל6דחלכ
 רכ ננכ"כנ.ל'וכ.-.ה6 ד0"ל מר0!'י 5"1 יף גי"ס כס' סר"ן וכננ"ם .ננכ"ננ0וס
 גתולס ,כנרלוקין ננכ"ננ כ0ר עס ותרכמ כס' כק0ר תרכ6 5"ח דף ס"למטי'
י

 סחי: ננן כ0ר ננ0וס סהי ננן חלכ .

 כל מלמ חד6י כ0ננמ ת)ימ רלמ' י"ל ה5י5ס ד5עגין 6סרן דלח.ככנגחתרנייי
 דמננר סתס ומי' סו5ן נניגו ומיגו כמיגו מלמ לולכ 6ונדין רמין ע"כ ל"ויף ננסוכס ר6י'. .וסמ טננמ כמר מעו מסי' ננכ"ננ מקרי יחד ונדל0גכרמ

 נ:"ננ "יגו 6ינו. כסכנ6 מע"נ הרי כטר ידקלמ וכע4קרמ כסיכ מנדו 6סי'רכ
 מלנזי סרי"ט כטל טכתכת' 0ל"ט סי' לעיל  ופיי' יחר טגד3 כיון מיגוסוס
 לסיות .כטר רמפ0ר כיון 6ל6 כע5ס דוננס להיות מ54 ח5י5ס לעגין נ"כסכ'
 סר"מ ;ס דפקק וננס ח5י5ס לעגין ננכ"ננ סוס קרכן כ60ר ננזנח ע"נעעס
 0מומי לנכי כרכ ננס"ק כ:ס'כסי"ט

 5לי  וגס  פפייכ3 . ננס עי"ט יומגן ור'
 : יסיהיו ופתס ר"ססמ

 ננר"ע לסיסוך מלמ 0עס כל דפ' סוני' סך וננכי6 ליתמ סם מיגיס; 0כי וכטר דחל3 ע'י0 נס ד"ס 1, 0"ק 5וימ 0י' לקמז כפיייימ י6י'אחייכ
 נכילס ככל) דמ5כ מלנ:6 סותרס ונידס. וחלכס סי6 גכי)ס כ0סוהר'דמננר
 כ0סותרס ננ"ננ כנקרי למ חלכ ןמפי' פר:ח לדכרי דוחס יוגס וככגפי . כנקריוכטר
 סתוס' כקו' גנני יס דק.ד6יכ ל6 קרסו וכננחילת סכסננס כל סותרסגכילס

 כנילס .כ0סותרה )נניוצר דליכמ תום' לתכו מזס דס וסר4 ל"ס 0ס כ"כ דף,
 ומ"כ סותרס ככלל דסכל יוכס ככגסי ול6 כטר ננקרי ל6 ורס כסר נס.סותרס
 וכרוטכ סעור כס' מ' ננ0לס ועיי' 05ר לנקרי דחלכ ט"ננ חלכס סוהרסננדמננר
 )סיסוך קגנט סלי ר6יג ""כ ומל6 . כסר סגקרמ ננס מל6 ליתמ גכלסדככלל
 פסק  מיפתפי9  ולסטו"ה כסר לוקרי ל5  ס"תרהל3 6"כ כריס"נ דססקכנר"ננ

 נריס"נ:  סרפ3'יפס

 ומ5כ 5ייגמ ג"כנ ומין כננילו כנין' סוס מי 31סי 3"ל3 ימו  י6יייייזי4לבנ2
 מכ"נג .קיי"ל 'סמ ומגן סעמ .כתר ר"5 נכניגו כנין מוס מיוכ0ר
 כנניגו ננכקכנוננין סוס כעעננ6'מי כטר עס חלכ כסניגו ננין נדיןכט5,מעתיק
 : וסומ וס 'כרין ס0כתי 6מר מחת תקוכס מעתיק מ51ןמיכו

 אין שומן בשר עם חלב סק"א צ"ח בטי' פרמ"ג העת)א(
 כחוש בבשר אבל מ' הי' אם כפק ויש. בנשפךלהקל

 עם דחלב רא" כ' הפלתי )ב( בהפ"מ להתיר יש שומן בשרעם
 מה והעלתי' דחיתי מותר נשפך אן'כ בפעמ' שוה מב"מ הוהבשר
 ספק הוה לחתיכה מחתיכה מפעפע אי חלב ק"ה סי' בש"עדפ'

 לש"ך ראיות הבאתי )ב( בטעמא ושוה במב"מ אפי' היינוולחומדא
 פוכקים ומיש במעמא שוה חלב עם שומן דבשר פומקיםמיש
 להחמיר יש בכ"ע א"כ הש"ך היפוך פומקים ומיש ראי'רליכא
 שומן ובשר . כפמ"ג ולא שומן בשר עם כחוש בשר ביןבמפק
 בשר עם שומן בשר אפי' אלא כש"ך להקל אין נמי חלבעם

 2 לכחוש שומן בין בקיאין אנו ואין א' כחוש שמא צ"עשומן

 פס  פפוף ק9לס  התיכס  גילס פסיי ספלי'  ועתי 5חוות כ"ת טטמ5מה
 ממע גנג65 ומח"כ  ספוף ההיכה יל5כל "לכר"סל"  פו)ון כטרסר3ס

 6ס ספק 04 ועתס וגטרסס סעוףכקרקכן

 סי-

 כ"ת וננסתסק התיכס כגנד ס'
 3יפפת פוס 3כר  פפ ר3פר  סם וסננ"נ סק"מ 5"ה 0י' כס"ך סננכומרלסי
 כהום כ0ר עס כחו0 וכ0ר סס ננכומר וסמ ננקרי 0וס גנני עוף נ0ר נסמס
  ננ0וגס  6מת יספס  3מכריס  פרגיסין רמלו הפ"נ פי"פ.  3פפפי 0וס סוסודמי
  מ"כ מ'  3פפס סוס ננננ0 לסיות 5ריך דלמ ננ0ננע חי)קו עמ ננזס וסעעס
 סי'  וספוף  סומן סוס  כספה  וכ0ר ומע"ג כסננס כסר עס עוף  כ0ר ס"סי"ל
  רו6ין  רפפיר'יפרילן מיגו רסוס כסס"מ דננותר לוננל ירמס  פפן כ0רעס- 5טוס כ0מ 60 כסר"ח כ' סמ כטעננמ ננ03מ"ננ סוס כחו0 עס ו0ומן3הופ
 וכננכ~נ ע3יו רכס ונניגו מיגו כ6לו ס0וננן וסייגו נניגו  0מיגו מת רומין ר").כס"ג
 סק"6 כסר"ה כנ5י רלמ כ"ת וכ' סר"ה ועיי' ע"ז כ' וססרכנ"נ . כנותרגספך
 סרכס ~י  סיפ סנמ וכ"ת פלפל על ס5מי מכליס למ . וננסלסל כ"ה60לות - תוגן כך . רומין 6ננרען ול6 פסק סק"ח ס0"ך וסמ סרננ"נ לוכרי 00ייךוכר
 כפרמ"נ . כ"פ פ"פ וסגס .  לרילמ  פללפלי'ר פמ רס  והפיכ רכריו סרכס עללססיכ
 מוגמ  ל0י'ך עק0ם ססומ סק"6 כפר"ת ועי" יל  כך  מלמ  כן  6יגו 3סר"ה.ופיי'
 . מכ"מ 0ומן עס  :דסוס  סגס -וסקסס .פגון  כסר פס  פ3"פ סוס  סופןרכסר

מו16. ! ו"סול כנגס6"כנ' סוס 0כ2 עס ס0וננן מ"כ כ0י יעס י"ל סכ0ר עכ"פוסמ



 דירמף.תכ"ד ב' סעיף ם"ב סי' דעהיררהסימןדבוי
 סו3ן _  כטר וז"ל  ססרברג כ'  לכך  רוהין  המרילן  רלה כ' סק"ס וסם"ךןדמו'
 3וסמפ רסתמה ססרמייג כוולות מילו רסוס  ולומר ל5רר  הס לרילה 5"פ חלככ1ס

רל"
  מיירי לטפמה מכסהי'מ כסרה  פם  תרכה  סטוט"פ נו"ס. .סכ'  3ט"ר.סקעה

 וטוס מ3"מ  כטר  פס  רחלכ כ'  סרהכ"ן סה סומן  ככסר, רהי"ל  כחוס.3סר
 סוס  כסר  כל  פס חלכ טל סתמה .מסמפ מטוס"פ כמטמפ  ה~לי וס3טפס
 לחור  טפס רכסר  טמן כסר  פס  וכין .כחום כסר  פס  כין  3טפמהמכטה"יו
  סמן כסר  פס כחוס  ככטר ססרוויצ כ' ולסי"1 לסקל י"פ לחור טפמהו"לב
 כל  טוס"פ  לרפח  לסרווי'ג ל'  רספיקר חרה  ירריס - מתרי  לסקל ים טסיר~

  כטפס מסולס וסוס הסיי'ח וה"כ 3טפמה סוס סוס  סמן  פס כחום הסי'3טר
 : ססרננ"ג כווגות כך רומין  ר"מרילן  וסי'ל הבנח3י  לסמוך'מ5ילן

 חל3  פס  כטפמה וםוס כנכ"ננ סוננן נסר מס סמ כנסיכנ':ג 3משמע)ב(
 לה  מילו הילו ורהי  סומן  כסר סוס כחוס כסר  פס ה"ככס"ך

 וי'כ . 1)סק) כננמכר רומין )וכנר  טומן  3סר  פס כחוס  ככסר 5סקל  סומךסוס
 כנתוס' מ' כס"ק רמי' ננכימ סק"מ וס)תי . כס"ך כסק"1 ס' גנני דסר"מ5"ע
 סומ וכך רומין )וננר סוננן עס ככמום ססרפ"ג )קו)ת ןי מו וה"ככס"ך

  גדי 5"1  רף  חולין רהי'  כטפמה וסוין ננכ"כנ סוס ומ)כ דסוכנן סס)תירמיו"
 דננסעסע מ)כ סמגי וכנמגי מסור מוגו ננרים ד"סי' ר"ס. הוור  3חל3וט5להו
 סס)תי וסקטס ננסעסע גנני סגיך טוננן סה תוס' וסקסו כנסעסע מיגומך
 ק"ס סי' סס"ע ןעת סומ וכך כנסעסע ןרק.ספק )וכנר ייס תוס' סקסוננס
  וכך מקוס  לטילת  5ריך ס'  יט מסי' ס)כך כנסעסע מס ססק ים 5)יכמ)כ
 ק5"מטמפ

 הי'כ ססק רק רסוס  וכיון מספספ הי  כחלכ רססק ק' רף יתוס'
 )וננו 5ר.ך וע"כ 3גטסך ככנו )קו)מ מכנרי' דרכגן ססק רק  רסוה  סגירכטומן
 סוה הס  הסור והווהי  רר3לן ג"כ וסוס  כטפמה סוס גכני כסר עסדמ)כ

  סגיר  כסווון  הסי' הי'כ מספספ  רורהי הפייכ לה "ו בנפפפפ  הסספיס"
 סרבו"ג:  רכרי  לרחס והי'כ פייכ  הסור  לוףריכלן

 ססק  מטוס טסוה  לנקוס לטילת כרי ג"כסוונן כ5י  ר5ריך קי'ס  סי' כנסייע  ינ"ט מימ סיתן  לתף ייית"י'%מנמ
"'1 

 ססיטה  הלה
 3ננקוס  דמייסיגן  מטפם מקוס  לטילת ג"כ  ד5ויך וסי ככולו וופפספרחלכ
 כסס סס כ3"י ככנכו"ר ננקוס כמותו יותר כ)ע סח)כטגגע

 רסכ""
 וננ"ס .

 ססק ורהי סוס  רוט3 כל" להתיטס מתתיכס כספסופ  סתס ק'  רףכנתום'
 הי רססק ופור . ט' ספי' קן'ס כסי' ססיקי  סך וכסססס"פ סס)תוס'
 ר3גן  קהמרי מס לססק רומס מספספ רססק  לטפך )ם' )"ו לה הומספספ
 1)"ג יןיעס מסרון ס' כוס )ס' קרי מ' כ)) ו3כנג"י ססק סוס גוסי'1)לנגן
 כססקמ מכ) כסס"כנ קי") וסכי ססק 1:וס ידיעס מסרון ננמכנת ס'"סי"ת
 )סמנניר כדרכגן מסי' קיי") כס"ג )סו כנססקמ נוסי' ולר3גן רכגן קמכנריננס
  דננססקמ מע"ג )מתיכס מחתיכס קי'ס סיי סט"פ  מהמיר  ובנס"ט  טס ככנג"יעיי'

 : ככנכ"ע )סק) כנמ)ק 1)מ מסור ככנכ"ננ וגס כנסעסע מי)ן
 רהל3  רהכ"ן  ו3רי לסי סספלס לווס  רט"ך מדיגמ גרגמ )טדות ריך"נלג(

 מן  להו ריי'ל  סומן 3כטר  וסיילו 3טפמה  טוס מכיימ  3סרפס
  הל" סכי המרסלסיון

 רהתמר קייו וף  ססחיס סגמ'  מן סוכחס לו ססי'
 וכ' נני)תמ )מו רימ עותר מער 13י מ)תמ דריממ מם,ר ר3 ננותר"כנר  מק1ר.1)1י  המר רכ טווילס  סחוטס  3סר  פס ס5להו כהוסס לכילס כטרסחם
 רס"י 7עת  וכן  מורס )וי מסי' )כתמ)ס הכל כריפ'  סיילו כלוי  רסלכססרי"ף
 עכ"ס )"ננ למ"ר הסי' רריחה מסוס קי'ה סי' 3ריימ כ'  וסטפס ססכסססיס
 ננכ"ננ ןס") )מכיי קסס כנעתס וססננ"ג ס"1 ןף ע"ו תוק' וכ"כ מיכמננססו
  סמן נטר  פס  כחוס כסר כסרווי'ג. וה"ת  3טפכוה ןטוס כתר מו)יגן)"כ
סוס

 כטפמ"
  כרמכ"ן הלה 3טפמה סוס הילו סוס חלכ  פס  סומן כטר ווומילה

  סמן  3טר וסייס  חלכ פס כטפמה  טוס  סוונן  "ס  כ"ירך ת)וי יוסוסס"ך
 להכיי וקסס כטפמה מכסה"מ סוס כחוס  פס  סמן כסר ""כ  סס"ךכמייס
 סוס סוננן כסר עס כמוס כסר תיס") כם' מוסר ריממ מי רכ  סליגרלמס
  כחולין  כרהי' )מכיי  לי'ל מילו "ת  סלק  ורוהין  כמטסו  והסור  3טפמהננכ"ננ
 חלכ  פס  רסומן מכסה"מ סוס  סומן  פס כחוס  כסר  וכט"ך  כרהכ"ן הורי'ק
  מסוס ררכ טפמי' ס"ל  הין  להכיי וה"ח חלכ פס  כטפמה וסוס מכ"מסוס
 מוחר והסי"ס היכה פכ"פ רמססו הסור לכחחלס ס"ל  מולוי הילו וסמכ"מ
 וככר ו"מ כס' ננכ"ננ וס") ס)יג ו)וי כננססו ננכ"ננ ס") רכ רסליגיוהי"ל
 סי"מ וסעס"ננ סק"ס תננ"ו סי' וננמס"ם ק"מ סי' )קננן וס)תי  טס כ5)"מכ'

 ןס)יגי מע"כ כננססו ננכ"ננ הי כע)ננמ ו)וי רכ )ס)וגי ס") ןמ"כננסננ"מ
 ננכ"ננ ננסוס ןמסור תיס") מכיי ע) וסק)"ר כגו"ט מוסר ריממ מי 1)וירכ
 ננתיר )כתמ)ס מסי' ן)וי דס") )סוסקיס מכ) וכרמכ"ן כס"ך ננוכממ"כ

 סכי ננוכמ )מ רמסוגיס ססוסקיס רו3 ןעת מכן 5'יו סוק"י )קננןוכתכתי
  סומן כסר  פס כחוס  כסר ה"כ מכ"ננ  מסוס ררכ  טפמי' )מכיי ס"כ מיןוי")
  כס"ך מוכח  ולה כטפמה מילו  הילו סוס חל3  פס  סומן  ממילה ננני'מסוס

 גי"ס כפ' פור  סריייף למ"ס  וסס"ך  סרהכ"ן  סיפוך ליקרק יס~יבמבם :ורהכ"ן
 מוכח  מסוגי'  סרהסול.ס פליו וסקסו  כמכי'מ  כטפמי' סייךדרנ

 סספס"מ  ותי'לסיסוך
  נסיי"

 מס'
 ננססו מ)מ )יכמ יריממ ס"ל  רריייף מי"

 כננו סמיסור ;גיכר ןסוס ננסוס מסור ככנכממ"ננננ"ננ
  לטפמ"

 רלייכ פכירה
  עס.כטר  כחוס  לכלס כסר  כגון כננכ"מ  המלס  סהיסור  רליטר  מסוס3ס'
 קמ כי ננכ"ננ ססוה  כיון סהיסור  כליכר  רסוס לומר  סייך לה סמלססחויס
 ררכ טפ3וי'  לומר  הפ"ג  היסור 3סר ריח  ולה סוה  מסיתר  כטר רימ'ערימ
  רקסס יסוכ 5רין  פריין וס סספס"מ תי'  ולכהו'  סרהסוליס מקו'סריייף. ליסכ לסי"ו סמסיק מס  ופיי"ס כננססו מכ"ננ  רס"ל  ה1יל לטפמי'גנסוס

 6"ס כטפמה סוס  כתר כמכ6מ16לילן רס"ל להכיי ה"ט יס רס6  סל"לרנריו
 ריח  פס רסיתר ריח וטוס .כטפננה חסיכ  רריחה  הדל  לטפווי' .  רר3מ"ס

 כתר  רהולילן קיי") סמ מלן. מנ)  -)מניי נננ"ננ וסוס 3טפמה סוס.רהיסור
 )ננמן  סס  מיליס כ' וכטי  והלכ הלכ  מקרי  רסוננן  סוה מכטה"מ ה"כסמה
 ןקרמ כרהכמ רכמ ןמכנר נניננרמ ע) 5"1 ןף כלמס 3)"מ ועי' )עי) ס;ידס")
 ר"ן כע"ס כס' ננכ"כנ ס") סרי"ף ןסגס )י'סכ ויס מ)כ כסס סוננן גסננקרי
 ננכ"כנ ס"1 לך' ע"ו )רכמ ןס") ןננס 5") ומ"כ יכמ ס") קכך ן5עומו)ין
  כמססו ננכ"ננ ס") דרכמ סג") דף ~מו)ין תוס' כננ"ס סננמ כתר ומו)יגן)ןכ
 ככלסתורס לי'כ מכי'מ רס"ל ורכ  יורה  דר' מ)יכמ י") מ"כ ויי"ג כטכלרוקה
 כר'  רסהמירו להכיי ס"ל וייי'ל כטכל מסה!יכ טפמה  3חר  רה1לילן יכהמורס
  5ן כמ"ס ל"3 רמכ"מ .יורה

 סריטכי"
 למי  ו-"ל כטכל  גס ה"כ רפייג כפץ

  כתרה1לילן
 טפמ"

  רלקרה  מסוס כמלוימ ויי"ל 3ט3ל רסהמירו ס"ל רכה  הכל
  סהיסור  סס רלקרה  מסוס רוקה כמכי'מ להסור ' ס"ט כרסיל"ב1 סק"ס""3 סי' 3ט"1 סוכה כהייה כמ"ס טמ" כוור  "ן,ל  סלכך  סהיסוה סס פלסחפרוכת

 ס"ס ה"כ  רסיל"מ מקרי  טכל דסה סומ סכי וכמי טכל ""כ  סתפרוכחפל
  מטסס ג'יכ  סהבנירוכיי"ג

  רלקר"
  כטמה בסוס  סתפרוכת פל  סהיסור  סס

  סוס מ3"מ סוס כהוס 3סר  פס  סמן מריכףכסר מוכה לספס"מוהלה_""כ
 וסכנסורסיס גגע)1 )מ  סריף  פל  תרו5יס  רסלרי "פ"ב  כטי'ך רלהכטפיוה
 כככנס יסכתי מגנ וגס ססעס"ננ - כתי' ו)מ סרי"ף ע) מהריס תר51יסתיר15
 ננ"כנ ק"מ וכקי' 5"1 כסי' )רי"ףמוס5יס

 ן)כנ"
 ומין כססעס"כנ ס") סריף

 : )סק)כיןיגו
  סיון 3סר  פס כהוס  כסר ""כ  וס"ך  כרהנ"ן  לרייק  ויס מיכויגולמרנו

 סננן כקר עס כמוס ככסר ננקי) )מ  וסרמ"ג מכסה"מסוס
  לרהכ"ן רלה רס"ל  מסוס הלה  הוהין ס"ל  רל"  כס"ך  רלה רומיןומכנריגן
 לסקל  הין ה"כ  לרה3"ן רהי' ריס  למי'ט ה"ס  סרמי'ג  רכרי  כיהור לפילכמי'ס
  פוף  רסל, כי'ת כמ"ס רי"ל  רירן  כלירן וכסרט  טמן כטר 'פס  כהוסכ3סר
  טל  טפס "ין גוסי' כסכנס ככסר "ע"ג  כיוהר כסמס  מ3טר כטפסבוסולס
 ל'יל הכל לן היכסת לה מסולס מפט  רמסוס 5"ל ההר הכר  כטפס יס"כר
  3סוס מיגו ןגיס 3סר דוןמי )וס  י') ס3ר,  וק5ת  כוסולס 3יותרלסקל
  גכרמיס  סרקק  וון ופוסות  ל3רהיס  סוויס  _וון  ורגיס כסמס  כטר פס3טפיוה
 3רוקוס דק רק סתרלגולת  לול3ן  ספוייס  וירופ  טלסס  טפם דרמוק י")'ומ"כ
  רגיס  ססוה וס3ור  רגיס  טפס מרגיט  ספוף  ל3ן טסו"  ס""י וווי כסי'קרגיס
 סוס נטמה רסוס מס רסתמה והסיקלה ו"ס  סוף  סק"ו 5"ה סי'  סר"הופיי'

 3סמה  רהלוק וכסווס פוף ה"כ  כטפמה מ)וק כמכנמ  לם)וק ומסכטפמה
 לסי"1  וכן וו3"מ רסוס  סס"ך סכ' מ)כ עס סוכנן )סיסוך וגן . 3טפמההלוק
 כ'יכ  ררהכי'ן  רי"ל )ננס") )סק) קסס ג"כ מ3'ימ סוס  הל3  פס  סומן כסרגס
 ; כר"ן ככנם") סרמ3"ן סיסוך )ןקןק  יט וגס סכרמ ומין ססוגי' כנן דקדוק)סי

 ןסייגו מ)3 )רכנכ"ס סכ' ם"מ סי' סר)כ"מ כסס כ' סק"1 ססרבנפר,יה
 כוס'  ט"ו כט' רט' וסה כמילו  מין  סוס  כסר עסתרכמ

 סמ)י' מ)כ סי' מס סג) וגיכנומ סכ)יות כם)כ סמ)י' מ)כ לסל ר'סלכס מ'"
  ם)ג גקיט )מ )ננס סר)כ"מ וןקדק ע"כ סתורס כנן כנותר סכ)יות כמ)כככ'
 )וננר דסייך כנטוס ותי' ננכ"כנ סוס 3סר עס ןמ)כ כר"ן ס") 'מ. כטרעס

  וססרייה 5י'ה סיי  "סרן 3מלהת  סונה . 3סר  פס כהלכ מסהי'כ  סכלטליינוה
 כ"ט רסר"ה ול' כטפמה  מינו  הילו רסוס  לריימ סי'ל כסר רפס  פליוהולק
  ה)3  פס כטפמ, סוס  סינן  רנסר רמנ"ן  כסס  כס"ך ,  סס  רספלסמטוס
 ;תכת. ככר מ"כ ;מוס ככ;ר נניירי נניגו מיגו נטר עס תרכמ ןס")וטוס"ע
  ןר"ן סרלכייה וכנ"ס . )סק) )5ןך ן5"ע כ' ג"כ יסרננ"ג כרמכ"ן )סק)סמין
 ור"ן רר"וו מרכ'  כטפרוה טוס )עגין וכנסכנע מכיימ  סוס  וכטר ןמ)כס")
 קסס כטפמה כסוס כמכ"מ  מיירי סה סל"ל כפטייו  וריימ  סייס כמרמקמי
 ק"י וה"כ יורה כר'  כטל )מ ווכ"לו  הוורי' רלה לסלכתה  סס קהי  סר"ןסה

 כנרי"ף סס סר"ן כ' ס" ק"ג רף ננמו)ין רמי' וסכיה סכנה כתרהמכי'מ
 סמלולית  כגון הטפמה  למיקוס  רליכה כווילו  מין  כרכה  טס גריסורי"ף 1ס1"

רגיר

 סלסס-

 ככנ"ס )וננר  51ריך כטפמה  טוס סוס כסר  פס  רהלכ מסמפ
  3נסר  מיירי כטפמה  מנסה"מ סוס 3טר  פס .תרכה כ.  רטוס"פ רסהסט"ך
 סותוליח  כגון'  סס  רגריס סרי"ף גי' )סי  כן סמוכח  רסבס לרהוח יסכהוס
 והי'כ  כך  סגי'  סי'  למי  ררהכ"ן וי"ל  סרי"ף  גי' סי'  סטך  סרמכ"ן וכ"כסגיר
 עס ןטוננן )נניננר מיכמ ןגיך סננגוגית כגון גרסיגן 7)מ ס)סגיס)גירסמ

 כטפמה: סוין מיגס סוננן כסר,
 פס סלתכסל רגיר  3מטלס סכנסגיו' כנסי' סוכימ מס יוסףונ2ר%4ש

-

  ננל'ננ  מקרי  3סר  פס סגיר  סמלולית  רס"ל  סגיריס י
 ופור  סמן ככטר נ"כ נניירי סננסגיות ןס' )וננר ורוהק  פי"ס  כטפמהוסוס
 סננגוגית יס סגיך סננגוגית גכי די") )סר)כ"מ רהי'  הין  סרי"ף  מגי'גס

 טפס סמרגיט מס רסמה  ככטר  הטפננה )נניקס )יכמ מ"כ כירךןסתירמ
 כטוס מכ"מ  רסוס לרפהי'  סומן כסר  פס הלכ  סס"ך  רמתיר רסהועוך4 סוה:  סיתר  סומן רסלסומן

  סכי רסי'ל לפיל  ססוסקיס לרפת  כסמן  הלוקיס רורהי  הפ"גכטפמה
 3סי' לסיטתי'  סס"ך  מסרי  כסי  סוננן כסר הפי'  כטמן  הולקיס ו3סררהלכ
 כרול מס"ת רכטל  כמכ"ננ ס' ס"ק ם"ך כ' סעי' מרננ"מ דמו)ק מ"ס5"מ
 כסוס סרמ"ה  סס  סיסכתי למס הכל  כלהור כטפמה כסוסתלי'

 ומ)וקין כטסמ"
 ססק  רסוס  הסור  3לססך ה"כ מסי'ת  כטל 1)מ מנסמ"ננ סוסכסמה

  ר6ו'-
  טוננן  'כין  כקיהין הלו  רהין ומליהס  53לי סיפסופ  לפכין ק"ססי'  לקמן רסיי"ל ממס טלה ננהי הלכ  פס  סומן 3סר  רננת,י  רס"ך 5"ערן3רד* :

לטהוס



תכ"ח % סעיף ם*ב מף הקיץ.יורעץסימןד,ברי

4רי  כנמ סמ סאכ כן חסור גמוס כ3 טמליגות סרוך )ו סים כ) ומסרינן3כמוט
 עם סוננן כטר 6"כ 0וס כמום מ)כ כגנל וק6מר מ3כ 6סי'. 6סכטן 5ע!-רף
  5פ5י  סו5 כפפמם וסוס פכ"פ  יס"ך.  סופן כסר  פמ סיכ 15  -טופןכסר
 636 0ו6 כחוס כ6כנת ו0 סהצן כסר וסננ6 כע6ומייו )מסיון )כיכום)8

 : נניגו כם6יכו ננין 0ו0 6"כ כקי%ן 6גוסמין
 6מס"מ י6ין לק") ,)עס ננ0' כפ"ט 6ימכגס ימסרקמקסיבפלת4

 ן' כס" ועיי' 36ו פ)תי קו' יסכתי 6כי וגסי כעוף ככאגלו0נ
 ןע0רומ ןס"6 ג' מטל0 סט"ס ןננוק4 ק"כ ןף מ" )ריןי' 60 עוכ6 קטס6כ3
 ננוכמ 6"כ ננפורכסת כעןיין ןסיינו גמ )כן מע0רמו סמיעתו 6ין סמ6.זעוף
 כס"0 ס"ל ך55  5פרוליס וט5ר  ספלחי  5סרוליס  פל  יו וקו' ככ"נ כעוף .דלוסג

 5יכ5  5יסור 5כל  לוןרג ל5  כפוף רכ"ל ס"ל  רר"פ סץ וס"0_  סמיט"י
 : מתגיתין 0ך קס0 )יכ6  6יסורי'  ו6פ" )ו"מ וס") 6מרולס עלורק

 * תכ"טכמהבמן
 וכאן מדרבק אסור מדולרל אבר- פ' נ"ה בסי' . אש"עקו')א(

 דס"ל אתוס' וקו' * זו קו' על ותי' מהית שהוא רס"למשמע
 הנשמפ באבר )ב( מדולדל אבר דין היינו נתלשים ביציםדין

 ואני מתיר ואועמ ש"ך רובו חופין עו"ב אפי' להחמירהמנהג
 קשה . חופין עו"ב באין אפי' עוד ולא מישור לאורח ראי'הוספתי

 דמתיר* ארשב"א חולק דאו"ה לרמ"אמכ'ל
 6סור 6ינו ככיסס ננעוריס 0ס ועדיין טלת)סו זכי כי5י י, סעי,בשייע

 ננכ"מ ננותר ננסרימין 61ילס דננעוייס עעננ6 כ)6 6סי' ו6"כ כנדרככן6)6 6סוי )6 ססירום ד6כר ג"ס כס" פסק 0ם"ע 60 וקסס וכו'מ0"ת

 ננס"ת  פרולרל ר5לר  רכ5ן  כילימ  מדין  סרייק  סק"1  כפרי'מ  וי6י' כנדו)ר)6כי
 ע"כ סו6 0הי ננן 6כר 0גי כייין ק6 ננר)6 ד6וסר )מ6ןפרק5פר
 ססר"מ כננ"ם ננךרככן 6ננ0"מ וי") דוק6 ן)16 5") 6ר"ננ ימו)קיסו)סוסקיס

 נניירי ןכי5יס כ' ד"י כ' כ)5 כ16"ס דס6 ג"3 )כך קטס 6ס"ע 6כ)טס
 ד0קסו סתוס' קו' ונתרן )מ)ק יס ו6"כ ככיס  ולוולחים לנננריסח)וסיס

 דטמני מדרככן רק ננןו)ך) 6כי ד60 מ0"ת 6כננס"מ ר63ו 5"נ כדףנ"כ
 ננ6ן 3נננדי  מלוסימ  ס:ם  כי5יס פס5":  קית  :5כר  ר:נהוכר  ננןוגך)6כר

 ננעוריס ססס כיון ןננתיר וננ6ן ננ0"ת 0חי ננן 6כר ננסוס )נננרי 6וסרד6וסר
 סר"ננ דננ"ס ננעוס"ע כי06 6"כ סרן ננסימי 1)6 ככיסן ננוגמיס סהסד0יינו
 ועוט"ע כמקן 6ו 6ותן טנניעך כנון יכו 16 נניעכו יו  5כר טמט ס"זכס"ה
  כר6ס 0רפכ"ס  כליון סו5 פס'ימ חסיר  ר5ילו ננננ"ט ו0ס"ע סכת)סוכ'

 סכ' רריס5  רספופ פירוסו וסו5  לתלסו סיילו  סרלוכי'ס  סכ' רסיסמיגתקן

 וכ5כר ננוו)ד3 4כר כפו  כור5י  פררכלן פסו5  %י כיי ממועיולת-ום'
 מ0 וום"כ ננקוס כסוס לסר%ס )סיות דכעי. כסכנע )6ננדו3ך3

 ל6וסר ו61ן )מעס .3%  .  לפרסו ל5 5סי' 5סור ספרולרל  כיון  מיס"ל5ויר5 סליי  רל5  פסומ לפרפו ל5  סכי  .פסוס ר5סור  יפמ 3יתן 160סר5ריה
 סלספי  נ5כרריונה :  לטרפו  ללוי  רכפי ס"ו  )כך  ררכלן ססו6 0מרייך3 ננ6כר ונרע ננ0"ת6סי'

 כ6ין 6סי' וננמיל לסכ"6 מסו' כסס  סרפ"5 סכ'
 6פי' ןננסמע י"ד ס"ק סס"ר וכ' )סממיי וסמכסנ רוכומופין

 1)"ל 0ס ננסננע י63 כ' נניסור וכ6ולמ ננננלסנ6 6סול למי רוכוכעוכ"מ
 6ס 6כר ככסננע ןננתיר כ)כו כסס כ' סם"ך ל60 כ6ו"ננ ס0ןין)0וסיף
 ן16סר ןננסמע ככי5יק ננננ"ם %3סוך מסננע ננר"ננ טכ' רק יוכו מוסיןעו"כ

 ססס גי5יס יס6לי ר6י'  6ין ולסל"ל  סוסין  פו"כ 6סי' סס וננסננעככטננעו
  לנירין  לפפורס רמיירי  5כר כסננע מם6"כ כגיןין ננעורין ו6ילסמ)וסיס
 ד6כר סקי"נ ס"ך כקעוי וסוכ6  פ"פ סי' רסכ"5 כמסו' לר5ס לפי וסמילוס
 עו"כ כ6ין רק .6וסר )6 ס16סי 6טי' 61"כ סיי )0כי עדיין רמעורססכסננע
 ר6"ס מסו' כ' )6  ד)מס  לי'  סקסס  ז' ו'ין ס"1 כ)) )נחס0 וכס~מ.מופין
 61"כ כרסכ"6 ס' 6כי כ6יסור ות" יסכ"6 6מסו' ןמו)ק ס"ג כ"0 סי'ס0כי6
 )סמיר דסיעו ר6"ס מסו' כ' ננד63 6כר כ6יסור יותר )0ק) דרננ"6ןעמו
 כר"ננ 63סור 6ו"0 כסס ןמ"ם כיננ6 וס6יך מופין עו"כ 6ין 6סי'כ6כר
 וי0י' יוכו 6ת עוכ"מ 6ין 6פי' )6סוי רננ"6 ןכומות כי5יס כננו ננריכ61016
 כעור ןסרי ר6"ם כתסו' ל"ס כסי' ןם' עריס0 סעוסס ננננקוס מננוי6כר

 : מוסיןוכטי

 ננכי6 נ' כסעי' י)כנס רכנ"6 ע) 0קטס סס"ך 0כס 3סכייד44ירניני
 כי5יס לסננעו ןננתיר )סיעת" דיסכ"6 דממיר רסכ"6)דכרי

 )16"0 סרננ"6 ססכימ כ5ע וננס ד6סור כי"ננ כס"ר קיי3 ס6 ו6כן ד'כסעי'
 ד6ס"כ 0ם"ך סת" וננ0 ככי5יס ר"מ ןכיי יק סכי6 )6 ס6ו"ס 60ד6וסר

 0ס"ך מי' סכך מ' ע"כ ככי5יס כננו )סמנניר סננכסנ כ6ן יגס רננ"6ק6נני
 וך":נ כרננ"6 כננטננע וו"6 כרסכ"6 ן)6 סנמסג כמן דנס ננוסיףןרננ"6
 : 0ר"ננ ס' יק סכי6 )6 161"ס ס6ו"0 סכרת יק ע5ננו סכרת סרננ"6 כ'דנ6

 ךכרי ססס 6%ו"0 פ)וגת6 )עסות )רננ"6 דכנג") סכניוי0 כננדי)ר4שני
 )רטכ"6 ננודס סר"ננ נס  5כר כגסננט ן)מ6 רסכ"6 6רכריר"ננ

 נוסי' רננ"6 ןע"כ ותדע )נננרי דת)וסיס ננסוס ד6סור כי5יס 1ם6גיןננומר
 דט6כי ןרטכ"6 )סיתר רננ"6 ננכי6 ד)מרי 0ט"ך קו' דקס0 זס מי)וקס")

 רי"ל 5ל5  0ס"ך  סו'  ליטכ ננקוס ומין קס0 ס"ך ותי'  כי5יס  רפהיררסכ"6
 רק סי"ננ 6וסי 1)6 דרטכ"6 כןין 6כי ככסננע רננותר ננודס  לפיררפכ"ס
 רק ננכי6 )6 ס6ו"ס 60 6יסכ"6 מו)ק ןהו"ס )יננ"6 ננכ") ו6"כככי5יס

 : רננכ"סןכיי
 .  ננג~ע *הר"יי

תכ"פ מ"ג מימץ דעהירךףץסימן

 * תכ"פסימן
 ומשם מציאות אלו מפ' אםור בשנמעה כרב אפומקיםישוב)א(

 נמצא אי וישוב * אסור עכו"ב ביד דנמצא לרמב'םיצא
 חדשה ם' ואמרתי * שרי אמאי חניות ממ' ש"ם הק' אסור גויביר

 בשעה כיון קנוע מקרי לא לעצמו שלקח הגוי בפנינו ופי'כראה
 הקביעות במקום ספק לן נולד מקרי לא לעצמו הגוישלקח
 גם צרור והבשר ברט"י גוי ביר בנמצא אר"מ אחר ישובלב(
 ליתן דאוסר הי"ד כפ"ח ה"ה אקו' ישוב )ג( דשרי מורההר"מ
 . צ"ע ה"ה ורברי ישראל בשר יקח שמא ישראל בפני לנויירך
 משום אבל סי' לאו וניקור שחיטה אע"נ ה"ה אקו' תי'עור

 אסור כשר בשר לקח וראי אפי' גוי ביד )ד( סי' הוהכשנהמ"ה
 השיב ות"ש במקומו שלא מצאו אפי' מקיל הפר"ח ( )הלבוש ודברי דבריו ומיאור * ש"ך בש"ע הא' לדעה בשנמ"המשום
 לא כרב האוכרים אפי' וכתבתי ממעמ" ולא כפר"ח ול"נעליו
 והבאתי בעיפור מצאתי וכן במקומו שלא בנמצא אלאאםור
 נאבדה אפי' מתירין כרב דלא דפ' הפוסקים ורוב לדברראיות
 כרוב לו( לההמיר פוב משום רק כו ואין במקומו שלאומצאו
 והפר"ח מתיר הש"ך הניחו במקום שלא ומצא ישראלטבחי

 : ת"ש ראיות כל וישבתי כש"ך והכרעהי אוסרות"ש

 עכו"ס כיר כין כסוק כין סכננ65 סכסר כ) מכמיס 6סוו הכיבשייע
 כגננ' 60. 0"0 סס ו0קסס ננ"6 ננס' כם"מ 0ר"ננ 'דכרי0ס

 כיוכ ננותר עכו"ס כיד כננ65 0עין נק  סלתפלמ כסי' ן16סר )יכ 6פי'6י'
 6ננכס . דומק ססו6 כ' 61מרמיס כירוט3נל סי"ננ דפ' כ' וס"0 יטי36עכמי
 וכן מ)"1 סי' 6"מ עיי' כירום)נני סענניס כננ0 סססק ןסר"מ דיכו סו6כן

 6סרו 5יסת דרכומיכו טכ' ""6 ננס' כם"ו 0נננ"י ועיי' . ננקומותכסרכ0
 1)פי"ז לנירין ככ)י ת3נניד 6מר ככ) ככי ןכ) ן6יימי6 כין ן6קסת6 כיןמ)כ
 ירום3נני מ)ננוך 6מר ןכננסכין 6)6 סכי ס"3 )6 0ימי ם3 ןננתירסר"ננ

 :  פריף  ככלי סיכי  ופיי"ס עייוכין סוף רי"ף כננ"ם מככ)יןטןיף

 כסר6 ןסק*) דיו י0ס61 נלי16ת 6)1 ננפ' ר6י' 0כי16  כרב  רספיסקיסרל"ב
 . )כססך טקו3 זי) 6") ן6כיי )קנני' 6ת6 ננייון דכי 5יכת6 ככיוטדי

 . כווהי' ן30כת6 ס"ננ ננרכ נניסייך 6סור נסכננ"0 6מר רכ 60וסריר
  רס5לי וכתס"6 כמיךו' ורסכ"6 כר"ן וסוכ6 יז"ס כרכ ר)6 ססוסקיסודמו
 ננוד0 )וי 6סי' 6פסל 60י כי כ) ננ0יכי  ירפי ול5  רפייתי  לריו  רהוילןסתס
 ס") )6 כרכ ןסקקו וסיעתי' ן)ר"ננ ול") ע"כ ננייתי ננרחוק 6סי'דעורכ
 16 . כסימ דננייתי ןיו 0)") ננרמוק  ריו  ססכי5 כןכרי0ס ן6י דימויסך
  ןטקי) דיו 6כ) ועמ)י ככדי ןננייתו כעורכ 3קננן כ)סון כסר6 וטןי דיו6תי
 כעוננד ננסכי )ננס ונס כפכילו כוע) ט0י' ננסננע  5יגת6 ככי  וטייכסר6
  ו0ס)יכו  פסלילו וי1016 עוננך כסיס"י עין סע)יס ן)6 כיכ דננסמעור6ו0ו
 חסס וליכ5  לפלילו לקחו ריו ר0סו5 י5"כ  0פיר  פן כסלקהו כר5ס סנירללוי
  ננרוכ  6ו  נוי  פכהי נננניעוע 6י סכסר נננני 0עיר מעכמי 0מסט 6)6דע)ננ6
 פ"כ וסיילו כסלפ"0 ר5סור מרכ לי'  ופריך . הכיי וננמיר .טי6)עכמי
 0ו6 6מי כסל ןסדי כסל וס6י 0עויכ ננן ג6כך ננכ6ן  רסקיל כטררליתוס
 סל כפיו  נס 0וי  פטתפר כמוקת כיןו ננטוס סרי כנוי 6י גוי כיךסכננ65 )כסי ןוננ0 ןיו ס) כסיו )יננכ"ס וס") . כיכ ד30כ0 ס"ננ 6"כ )רכו6סור
 כננו מ)סוסו )6 דע)ננ6 ועויכין ננמגו ל5כר ול5  0וי  לוסתפר כמזקתדיו
 6סוני' סר"0: וסמך 6סור כנני גוי כיר כננ65 ןכ"ננ סוגי' )סי 6ע"כ גויכיד
 רסיש  יסלויי  חליות  ננט' )רכ )יוכתי' סס"ם 0"ק ןכ"ננ )סוני' 61"תדכ"מ
 ::סוס ו6סור כסכיגו פי' 0ו0 ור016ו כעוכנד 61"ת ניהה נוי כיך כגננ65יננוקי
 כנני ז1 ןקו' )יסכ ל") וסק"ה סק"נ כ6ן וכס"ך ק"י סי' )קננן כד6י'קכוע
 0וס כרמ0 וקס0 סננקו)ין ננן יו5י6 0נוי סי6ס וסו6 מגיות דע'6ננתכית6 ק6נני יומגן רר'  וככ"י סל"ל כס"ס  וסוכ5 דסק3יס כם"כ 6ייום)נניקס0
 ומתיר נניירי דירוט)נני )ןמוק סיס 6יכר6 קכוע ננסוס ו6כ,ור כסגיגוסי'

 ננוכר סיסי6) 1ר016ו פפר  וסיילו מננקו)ין )קה  כטיסר6) נוי כיךכגננ65
 ננכסיר דכס"ג )ככיי ננכרו ועכסיו )קמ כסי כסר ון6י 61"כ ננננקו)יןיו5י6
  וסי'ך  וכפט'ל כס"0 כננ"ם עכין ככ) וממנניר ס)יג 6פי"ס ויכ יומכןר'

 כר6ס ומתי4 מכיות  6ט' ןק6י כססעי' 0יוום)נני כפוס  06 חל5סקי'ס
 : סק-נ סם"ך וכננ"ם קכוע 0") 6"כ וקס0 0קכוע מן )וקמ סנוין

 סיילו קכיעומ כננקוס 0ס' ןלו)ד ננטוס 6סור 3סכילו פ" )1מינלענ"ר
כסע0



ה.ירסהתכ"ם א' סעיף בדנ ץעה-סי'יוץה- .סימןיבדי
 מננן ט) ומ' .ננ5ס סג 5כורין ע' כנון וסיתמ כ6יסור ')ן ג"ננ טס.'כסעה
 נניד כנ"ננ סכית נתוך העכנר עייין הככיס. ט)מ 6ע"ג . כסנימ עככרוסקי3
 יעוננר הכית כתוך הככר ממ"כ סעכנר ינגיס 06 עכסיו ססק פ)דיסקי)
 ו5ריך הומ מננז מי סקניעות ונסעת סקכיעות נננקוס הסי געך ספיר ננקרי)גן

 )ע5כנו כסר )וקמ כטנוי ננסמ"כ 6מריו כןיקה ומ"'5 סומ ע5ס :מוכדיקס
 ג"נ1 )נו חין (1 ינסעה קכיעות כננקוס ססק )ן גו)ך ננקרי )מ כסניכומסי'

 : )ע5מו )קמו טהגוי כיון )ססק גחתיגן ו)מ זסככמר
 טגמ"ה כטר ננסוס נוי כיך גננ65 מסור )ייום)נני ננממי סי"ננ י"2-ב

 מיגו 6יסוי ננן )סננרן ע)י' רנני' י)מ כיון גוי כיך נסר ט"כמ"כ
 כסרלנ מכי) היכי ורכ יננסגי יי)ן ו"ט"ס 3רכ כעורכין מסגי ננסתננרכמזקת
 סייגו גוי כיך כגננ65 ךננטג' ןי)ן ס"ס ינס י") מ"כ ומתוס כ5רורומסגי
 ננסגי הומ ננסתננר כה(קת גוי כיך הר"ננ ננודה ימ( נוי כיך ומתוסג5רור

 גנני קמי ומתוס 5יול טסי' מו סט"ע כ)סון טסומ הר"כנ וננ"טהעורניס
 סומ ננטתננר כמזקת ומתוס כ5רור מכ) נוי כיר כגננ65 יחסור הר"עמננ"ם
 )רננכ-ס סמ ס"ס והקמכ סיסרמ) ננננגו ימכ) טננמ .הניך סיעו3 עדיסרמ) כסגי )גוי יהגגה )6 מתוכה יירך טכ' הי"ך סס כס"ח הר"ננ ומ"ס . גויכיך
 ננויה נוי כיר ומתוס כ5רור מ"ם ו)ננ"ם נוי מיך כסר )יקמ מסורהג")

 : יסרי:ר"ננ
 וסומ כטר סהומ )ו עסרס סגותן סיסרמ) הרננכ"ס דנניירי תי' רךץ"ךץג

 ינכמו' )י וקסס - הנריות יעת )נגוכ ימסור סכסר )וימננין
 ננסת:נר כח(קת סמיכו ננסוס נוי כיך כסר הר"ננ מוסר יע"כ ה"ה ננקטהננס

 עדיין דהי' יסרמ) נסגי יתלגה ממס סר"ננ כ' וססיר . כטגננ"ס ננסוסומסור
 מ"כ )ה"ה דס") 51") כסגננ"ה ננטוס )יכמ תו נניד ויקמ יסרמ) כיךהכסר
 היסרמ) כסגי ננסגוי ממר יטלמ) יקח מס כי )ננימוס 4כמ ניך ננסוסגס

 הנוי ננן יקמ טכנ6 סמטם מ"ו הגיך עייין גע) ס)מ )ו יממר וימיסגותן
 יסרמ) .קמ מ)מ ס"ה סקטה טסיר מ"כ סגותן יסרמ) ס)ך סככר זננן6מר
 כמר סהומ הגותן ימרמ) )ו סמננר ה"ה תי' ננה קסה מ"כ מ)מ . כסגננ"סמסוס
 נוסוס מסור נוי כיר הו6 מס כסר כטר וימי הנוי )קמ 6סי' יסח ככךננס

 )מו סגיקור סי' ננכריזין טמין כננקוס מע"נ ה"ה קו' כיסוכ ג")ךערך4 : סק"ס סס"ך כננ"ם ננ"ס סגתע)סכסר
 כסגננ"ה מיסור כגנד מכ) תיתוכמ ך"ה 5"ך דף תוכר וכננ"ט הומסי'

 נוי כיך יסרמ)'זיקח יסננוך חתוקס יהי' מס ומ"כ קי' הוה יגיקור )ר"נגס")
 ס") העיעור ןהגס )טיעתי' )רננכ"ס (1 סנרמ )יחס ויס . כסכננ"הננסוס
 )ענין הייגו כמן כככ"ס וכ' קי"מ סי' 3קננן ננ"י הונמ סי' סוהיסמיעה
 ית)" ויע) . סי' סוס )מ סמיעס כתמ)תו )מיסור )מוט ים מי מכ)כסגננ"ס
 יסר6ל פ3הי 3רו3  סחוי נדי יהתירו כ"ך דף ננכ"מ כרכ ססק )מ יר"תכ(ה

 כיון "") כרכ רס'יל  לרפכ:ס 6י'כ לרייה  הפררכי כפ"ס  סיפן 6ילורסחיפס
 סמיסה הוה טסיר כסגמ"ה מוננרת ננסוס מ)מ מסור ו)מ יטרמ) עכהיררוכ

 כסגננ"ה: ננסוס סי' הוס יגיקור י") .)ר"ננ ס"כ כןסיננן
 ר6ו 6סי' מכנניס 6סרו כנר מכ) חכ' מ3כוט תננה סק"ס ס"ך רעיי'ד

 וסס"ך )ו ננכר ערסה מו גכ)ה יסננמ 6מר נניסרמ) )קמוטנוי
 סלכוס ונם סם"ך וכן כטלמ:"ס  פסוס מסול כטר כער עכר.)) כוימי ימסי'כ'
 מרפן ספמ  חייפילן כטר כסר  כור6י  בוכר ר6סי' רקפ"ל 6ל6 סכיס"ל
 טכ' מ)כום הס"ך ת:נה עור (1 מוננרמ ))נום ננג") וקסה ירפס 3טרלו
 )") רע"י נתר ית()יגן ננעעס נוי ניך עהירין ים המ .. נרמס ננתיריןוים
 )מ )ע5עו הגכרי נ5וקח גתכתי )עי) הגה . קנופ ס") נרמה ימירמה
 והייגו הננקו)ין ננן ממר יסרמ) כק)קמו הייגו דרמה י"3 ו))נום קכועסייך
 והייגו  לגוי פכרו  יפכסי כסר כסר וי6י הננקו)ין ננן )קמו סהיטרמ3רמסו
 ס)ונתמ והייגו - סמקו)ין ננן )קמ מותה טרמה וסומ סמננר כירום)נני יוחגןר'
  טוכ מי. ניך עגין ככ)  מוסר  חופר6 ר6וסר-פסוס  3ירוסלפי ירכ ה)כוססכ'ן
 סכן  ב"ח ס"ק ל"3  כלל כמלילר6י'

  רסלונתי
  סבכרו 3ספס  יסר6ללגוי  לו ס6פר כ'  ו"ל והומ כסר לטר  ססו6  3ירופ טי"ככו כר6ס  פתירין יס סלכוס סכ'

 סלונת6 סס נננ65 ר)6 כן נ'ר ס"ק וה"ס  כירוטלעי  ססלוגת6 וכ' כסרטסו6
  כ)כום ס") גנני יה"ה כ' י"נ וכס"ק וכננ"ם יוחגן ור' דרכ ס)ונתמ , ססומו3"ג

 ככ) ננמנניר רפחפיר ר3 ס"ס. פרכ'  לם"ך ל"ל  כ6יסור  תחלהו  ~סוסרהו1זטס
 כסלפייס:  6סורבסוס כסר 3סר  סגוי לקח  פור6י ר6פי'  כט"ך הייגו.ר")פגין
  3בסום יל6  כב65ו  66וסויפ  טחולק מסר"מ תמס ע"י ס"ק ,1ברצ"שה

-

 יו63  והפסלי וכ'-סח"ס  לקפן כ'  3ספין סס"פ סכ'  ססליחו י
 !") ססיר  רכלי כל  3סם  סמלחפוה כס'  ורפ3"ן ור"מ  סרן"ף  סנ6וליס'סל6
 ורז"ה ורסכ"ס 5רסת רכגי עס"י ימגסניגו מ)מ . כטגננ"ס גכ) )סמננירכ'

 כננו כננ65ס יוקמ יסייגו נננק5ת סקעו הס 1") 'והממרוגיס והר"ןוסרסכ"6
 סככסר ננסננס מסור סעין' ננן סגתע)ס כסר סכ' נוסי' ירכ ה"מ מ9)י'מייטר ומי וכו' נויס נרונ סננקי) ננ5יגו )6 ננכעס ימקי) רם"י ומסי'קהגמה
 ססכסר בםבפ  ספין מן  וגפ3ם. הס"פ  כלטון ססו6 סר"מ לסון  וכ"מ .ג~ס

 ננן עין סע)יס ססומ מ)מ כננקומו נננ5מו מנ) מסור וננ5מויפלס'ול6לר
 מחרוגיס וננסננעות 'הת"ם כננ"ם נווגמ ככ) 1)6 סרי )סמוסריס מס"סגסר
 ע)ממ כ) ימתי ם"ה יע) עכמי .יני נסר מהמי עיגו רנ פ4ס י)מ-וס6.
  כסרמ מכי) סיכי רכ סריך סיכי ומ"ת . נויס רסחליפוס' חסס  יס)סהס
 )רנ מסור נעקוננו ס3מ וכננ5מו מיעתי' ו)מו  לבנץס  בפסום סכפר.מילילין 3יה סכגי יכיח ס6  סייך  רסכי .י"ל . לרכ 6ס"  סרי כבקוננו -כפ5מוכיון
 .  ס"י  ר3פ"ח .6ע"נ

 לר3 פס6"כ  לרירן  היילו .  כיה כ3לי למלומ  כיט מתיי
 וסר5יס מעורכין ה:ים נמקומד ס)מ וגננ5מ  בפין  לפל( .ססגסר. כלר6וסר

 סימגמ מי ו6ננרו וסמ)1 נכמו כסר )הס לגמכיו עוכימ ננסגי סנננ' מן כןוג'
 (ו ננס מננרו 3מ ו)מס כרכ ור"ננ נרי"ף פסקו י)כך כרכ ים") כגוהמי")
 ננרכ דמסיק ג' הטומ3 ונס מסור נננקוננו מפי' תיס") כסר מי נגמנךטמ)ס
 כ)וי ס)כס ס"ד יטו6) ו6י סומ)יס הי' )מ יגמנך )מו ומי כמג"מימוסר
 מה  כמקופו נננ5מו מוסר יינ6י"מ

 ס"ר.
 :  3פקופו סלי 6פי' פהיר  רלוי

 סוף מת"ח גס ו(ה )יתמ (ה ור("ס 5רסת מכמי. עפ"י  ימגסניגורבה"ש
 ננ65ו נין ננמ)קיס 5רסת רחכפי  סם ננינריו סג' כן קסה נ'כ))

 5לסת הכפי ס6 יקסס .  כן סספלסג  3רפ"6 סכ'  מזפ וג' סהגיחוכננקוס
 נפ"מ וסנננ"י ת"( סי' ורקמ ומ"ז ור("ס ור"ת  רט"י יהייגו עגין ככ)ננתירין
 ננסננע טהגימו נננקוס ננ5מו נין יננח)ק וסמ סס"ת, דכריסנימ
 ר"ן כגגך גיגהו ורכיס הומ ירכגן דננ3חמ כיון ותננה כ(ה כסס"ת ס")ד)מ

 כי"כ )מסם סננוכין טסנימ והת"ס יסנ"מ נסס ורמ"ם סס"תורסככהכסס
 ככמ יגימוס סתרוננות כס' וככנ"ס יוהר רחוק מסס כמן י") עיי"םננמננן
  גויס  רו3 כמון מסי' ננהגי (1 וסכרמ ככית סתמ ירך מו מ)ון ירךטורכ

 : ערסה נמרו)הס
 וסה"ת כננקוננו ס)מ כגננ5מ מ)מ מסרו )מ גנני ול"כנ ייי"ף מס"3רהנה

 נניירי ונהכי נננקוננו ס)מ ננ5מו נין )מ)ק סכי נניגססי'סננתרן
 י") . נמקוננו ננו65ו מסי' מוסי רכ-ימוסר סמ ננסננע יהתירומננורמי
 כלמ וננכגי כסרמ מכי) היכי ורכ כנכנ' ממרת גי' )ו סהי' גרמסיסס"ה
  3פלים רכ 6וסר 3פקופו  3מ65ו  6פי' לר3  רס"ל  6י'ט ו)כך נ~י' עיגיע)יס
 ע)יס כ3מ גרסיגן  י)מ  רירן גין  לפי 36ל  3פקופו ה3סר  6כל סכסר  פןפין
 סכסר נגע)ס ")מ נניגי עין כע)יס מסור )מ רכ ימסי' ככנ"ם 1")עיגי
 ננוגמ סומ ומסי' כ' ו)מ סו)מן ע3 ננוגמ הי' מסי' כירכ ססי' ורם"י .ננננגו
 ננוגמ ססי' מ)מ כעקוננו למגמ )6 סעתס כירכ סס.' נ"כ גרחס סכמגוע)

 טננגימן הומ וסתננמ הכית כתוך ננוגמ מסי' נ(ה וקננ"3 ס)מגו ע3ננתמ)ס
 מ)ון  דרך 16 ססהח  ררך  פורכ ס63  רחוק חספ  רחייסילן וקפ"ל  כלהלוע)
 ס6 וקטס ככיתו גסר  סונח  כסהי' קרגתמ מת)ת סמתך רס"י ננננ"טוכן
 מ"כ ס") כמכיו כר"ה רכס וננסתננמ רס"י כננ"ט ס"3 רכי' כרכ הוגמרכ
 ננגי' עין_ )סע)יס  יוכ) סיסי' קרלת6 6הלה  סמתך )סרם )רם"יס")

 וסחפ6  בורס רכ  6סין  בבקובו ל36ר 3ל6 לרס"י  רס"ל  ,"ו  6סורו3סלפ"ה
 רפכיר 6"ו כסלמ"ה מסוס  סיללן לעסוה 5ריך הי' ול6 כמ:קומו מולמיסי'
 :  ל3יתו 3סרכסטלח-

 לב65  6סין  6סור ררכ 6לי63 רסי'ל  מספפ מסי)ין סו"ס כרם"י4לי21ר4ל
  עדיס6  3בקובו  כ6ן רס"י פ'יפ  פלי'  פין  רפליס רקכבקובו

 רכ ו(ננן ררס6 3פכר6  הלוי ססי'  בסוס  סיילו  ר6סור סויפ  מטיליןוכס'
 ימסור סס סכ' )סרט"י מכ) . מסור )ננה ימי)"ה ))"ק כ"כ רם"יועוד
 רם"י טס יגס י") תקע"ו סוס"י מו"מ הזסכ יכ"ד נמיכורי עיי' ננוק5הננטוס
 קמננר )מ רנ מסתננמ ו(") כננ"ס סכ' סעיעור כס' כנ5מתי ומח"כננוןס
 כס"ה כימננר ננגי' יעתי' דמסיח מ"ג ימיתנך ליעותמ ימית")ךמ)6
 דעת סיסמ יסיילו וי") יק( 1)מ נני5ה מ5מ  י)מ  סמ כ' לוהננגיהככי5ה
 סכווגתי וכרוך רכ וזננן התורסס נננקוס ייטמ נעינרמ ת)וי סהי'כיון
 ל6 סס ו6היוליס כח"ס ול6 ס"ל הכי  ר6טוגיס כל רי'יל ומיט  הנ6ון3דעח

 :  ספיפור  ר3ריר6ו
 כיין וכן כטלננ"ס ככ"ע ננתירין 5רסת מכננן יכ) )כנ"ם )סכי ןן44לרנינןד

 רננ"מ 6ינרי טכ'  סק"ח  כט"ך  כור6י  לסקל לר6ס נו"מ  כננט"13
 ס3מ .נננ65ו מנ) - טסגימס נמקוס נננ5מה ממרוגס כסנרמ )הק)יהננגהנ
 נ"כ ומיכ6 כננקוננו ס)מ ננ5מו )ריעוח6 כתרתי העך סם"ך כ' מסורנננקוננו
 ע"ז ס"ק וכת"ם כננקוננו ט63 ננ65ו מסי' עותר כלע"י מכ) גויס עכמירוכ
 כננ5מו 6וסרין 5רסת הכנני כג רס'יל כ'יכ לטיפחי' ית"ם ו)"ג מס"ךמו)ק
 ירי"ף ("6 )מ"ם מכ) ככ"ע ננחננרי וסיעתי' ור"ננ ורי"ף הגימו כננקוסס)מ
 וג") . עגין נכ3  בתירין 5רסת ומכנני הגימו כננקוס ס)מ כננ5מו חסרוור"ננ
 ס)כך ססייס ננננס כם"ך ד)מ . רטכ"מ נחידו' ננסננע סכן הת"ם ננ"םעוך
 ל6 ל6חלופי פורכ דליכ6 כמקומה ומ65ס  הגוים כין הגיחס 6טייכרטעי
ימסי' )ס גימום )ננס נננקוננס טל6 פ65ס  נ(סי' .סת"ס וסקסס פכ"ל  כללחייסילן

 . )עורכ ימיים 5ע) מ)מ וסרי קייננמ ע"י כרוכ המ גוי ע"י סומ)ס"
 כ"מ פריגן )מ קיינניגן יסרמ) כרוכ מע"ג כ)ו' עורכ י)יכמ גנני סייסו)כן
 ריעות6 כ6יכמ כ"מ : )עורכ מייסיגן )מ כעקוננו כגננ65 סי' עורכ י)יכמננטוס

 יסמעות ויומק . ע"כ )עורכ ימייטינן מסור כרע"י מפ" ימז ננננקוננויגע)ע)ה
 )מ )סגיגו עורכ י)יכמ כיון ר") עורכ י)יכמ ננ"ם ננסננע רמנ"מיכרי
 כרע"י טרי נירך ננום)כת כגננ5מ וכק5ר כתה"מ וכננ"ם . )עורכמייסיגן
 )ס גימוס )ננס עורכ י)יטמ כיון מ"כ סהקסה וננס . )יכמ וסר5יס.ועוסות
 סוחלפס  כור6י  סיס 3מקחזך  טל6 וגננ5מ הנויס כין סננוגמ כיק י") ע"ינרוכ
 ומסור נויס ענמי מיעוע עס יעריסות מיעוע יננ5רסיגן י")  סוחלססו3ור6י
 סלפ65 כ3טר 3' כספי'  כס"חנוכננ"ס

  פוטלי
  רונ ספיר  6פ סרי ל6 3סיק

 נדעוע עס יערסות נניעוע יננ5רפיגן יסרמ) העיר ענהי נכ) מ)מנויס
 כגית כסר מכ) מ"ך( ננהסנהע ת"ם יכרי )קננן כס"ך ומנמר נויסוענמי
 סל36רס  סחתיכה  סי6  ריו י"ל  -ויותר סומ)סס וימי י3יכמ כננקונע ס)מונלמו

 סמחנר ננ"ט סהקסס ומה טכ' סניח- ממסננרת כם"ך ימ כתקרבץ"ש י יסר6ל  פיחי  כרוכסרי
 מסרניות ו)סר5יס  לפורכ  חייסיגן  פבקופו  דליפל סיכי כ) ))וידמס"

 ום" פכ") ירכיס נעונרי מ)מ כעורכ ת3יגן )6 סתס דכ"ך ככ"ננ מנניירכ
תייגן8ב . ע6 ננכג('מ )יסו) יירך מקרי ריעוחמ- )מו כסרניות ךגייגו גמ5מסמ"ם



ידסףתכ"פ א' מ"ג'מע'ף סי' דעה'יץץה'פמןדברי
 1)סי"ו לחכס )ט)ט) כ"מ ררך 6ין גמקונוו ס)מ 5ננ65 מכ3 נעוסומתליכן
 נ"כ י"3 )ננסמרת גס סכס פ"כ נרט"י 6סור לנני כניתר נננקוננו ס3מככנפמ
 ימיכמ כס"ך כתר") רה"ל כנוקוננו ט)מ כנו65ו )טורכ ))וי נס רחוטסמע"נ
 חייסיכן )6 ככית )חוך עורכ חסס ננסוס כרט"י. מכ) נויס סכמי רוככנני
 יסרמ) טכחי כרוכ סס מיירי סרניות המ - ננסרניות )נוסננרת קטס ננהומ"ת
 כגמ5מ מכעם סרי כננקוננו ס)6 ננ5מה כנון כריעותמ מסי' יטרמ) טכחיוכרוכ
 מוס3כת מ)6 כן מיכו )ס"ך י") סת"ס כנו"ס רעיתמ ר)יכ6 כירךלנוס)כת
 הכמ65 נוכסר נחון רסכיחי עורניס )נני ריעות6 יותו ןסוה ס"6כעיר
 ס5כך . וסח3יסו סתח מו ח)ון ררך סכמ עורנ סכיח ר)מ נננקומו ט)מגנית
 כמקוננו ס3מ ננכנו65 נוע )מ כסוק ננוס)כת כמ5מ ד6סי' )תרן הננסערת5ריך
 כנני ומ"ס כסכ"נ כננטננרת כונריו יתסרם כנני כתס-ק ורכליו כרט"יוסלי
 מוס3ך כגנלמ התרוננות נוןס;כיר התרומות מם' מס"ך נ:סינ ססר"חננס
 כרט"י דסרי נננקוננו ס)מ כננגמו 63.מוכיר 1)מס יסרמ3 מוכרי כרוכןסרי
 כסכ") כננקונוו ס)מ ככית נומ5מס נרע כסוק רננוסגך די") ר6י' מיןי)ננ"מ

 תסע וננ5מ י' כנהכיח )מסור כמקומו ס)מ כו"ס כ"ת )ככנעיין י")יעץך* : ככית ננכ"מ כרט"י סריומסי"ה
 דכ6 כי כגננ5מ רכ6ן ו)סכיף )רוגממ רק הומ מסוי כמקוננוס)6

 כס רח)ס רכר6ה כמורין סכסר ככמ65 כחן מוסר סתס רננתיר רכי6סי'
 י3ית6 יעית" הוה כמקזג:ו ס3מ סכ' כת"ם 1)מ רסכ"מ מוסר )מכג13. כנון )נרור ססר5יס סררך כחורין כמ65 ו)מ כננקומו ם)מ 6כ) .סר5יס
 )מ נסוק סרניות 6כ) כננסמרת כי 1)כך רסכ"מ 6יסר נחורין נכנלמדרוקמ
 ינו65 כנרכיי) כק:ך ס") )6 ככני ןטור כה"ם וגל'ס . סרי ס)כך רכמ )נירנני
 ןקסי' 6)6 כוט"י חסי' )סס מ' דין ס"מ והחוירו עוף נט)ו כהרי כנזקוננוסנ6

 ט"י כרוכ רמתיר מ' סי' מד)עי) כ6ן מ"ס מסררי העור רנרי)הרריסס
 . )מסננות וכמ"פ ריעות6 ו)יכ6 ככיק מיס3כת ככננ65 מיירי דסתס סת"סותי'
 י") כמקימו ס)מ מכמ5מ ןנרע 61ססר ריטותמ כמי ננוס)כת רנננ5מו3נו"ס
 מסי' 6מכס נרט"י רננתיר רכ"ט סי' וכח"ננ 6' כס"' ממ"ס כמן ךסננךהטור
 סנכי )ת5ות ויס סהכימ כנוקומו ס)6 וכננ5מו כס"מ כ' עכו"ס טכחינרוכ
 כסו ת)יכן כנני ננית חתו3יס ניס 1)"5 ת)יכן 15רך )6י,ה ט)ס)וסוסנית

 : 6ותז י6כ) 1)מ נסר נומק"6 )סנימ חתו)יס ררךומין

 * ת"לכמימן

 שלמה בהמה דאפי' ז"ל לרא"ש ס"ל כרב דפסקו א' לדעה)א(
 דאוסר הרמב"ם בזה וישבתי פלוג ולא חומרא משוםאסור

 אוסר דרב מוכח לא דלתום' כ' דש"ך אבל גוי כיד נמצאאפי'
 גוים ורוב גוים פבחי רוב שהי' כגמ' התם ושאניבשלמה
 נכון על דבריו וישבתי הש"ך ברברי ומקשים דוחימוהאחיונים

 וישבתי בשנמ"ה לגבי וחתום צרור צריך למה הקשה הת"ש)יב(
 אלא אוסר לא דיב תכ"פ בם.' למ"ש ראי' ומזהקושייתו

 :בריעותא

 חייסיכן ס)כוס כנהכנה ד6סי' הרמ"ס וכ' 6סור העיז ען וייסנבש"ע
 ומ"ס - סימ יתירמ וחונור6 ככנו' כך6י' ח)16ה1 עורכיססממ

 כ) רוןמי מוכח 3מ היס נויס רוכ ררכ עונרמ רסהומ מס סכ' רתוס'סס"ך
 ןיכמ 1)מ הוס מהנניר ךרנ )רמ"ס )כ6ו' מסוי )עכו"ס )נניחוס רמיכ6כיכי
 ונרייתמ מננסכס מסור כסכמ"ס רמננר מרכ הס"ם סריך ננק מ"כקמננר
 ןוגננמ סמסכס כזננן עדיין ס" 1)מ כינויו והירסה כו חוננרמ פכיד רכ)יננמ

 סננסכס כימי סי' 3מ סיכט3 5ריך סכווק רכ רמננר ו' יף ססחיס)דני
 כינויהס 6ננורמיס מחרסיס רכריס וכננה סס ונענ"ס סס כמסרס"6כמ"ס
 ממוס מותרת חתיכות רנק)ים מסכס מסרט סוס ירנ מסיק רהס"םוי")

 מרכססי! ךרכ רמסיק )ננס ממכס ה:י מננר סננקכ: כ;ננן נס 6"כטוממה
 מסור נוי כיך דס"ס הר"ננ מ"ט ס5ננס נסנזס מסי' ס)ונ '63 ננטוספחנניל
 11 חומרמ נוי ניך ככנ65 הננסכה רננסני מר"ננ ,ו5מ-קסס ס)ונ 3מ.ננסוס

 : ננותר נוי כיך כננ5מ הננסכה כזנון 6כ) רכ'חירס
 ה3קו רתום' סכ' )ח"ר סכוויתי רמי! וממ"כ )סס"ך ע) תמסתי4*כמנם
 רנניירי כתנו )מ יתוס' ו;"6 נויס כרוכ .רנויירי ננרכ' מרמ"ם-
 מסור כסכמ"ם ס") דרכ ננכמן 5ננירוק י)יכ6 כ' רתוס' מ3מ מיסכרוכ
 נויס נרוכ יננייר סס"ך כננ"ס כתנו ו)מ נץס טנחי נרונ .למייריוי"3

 מסי' מוסי עורכיס ננסוס רמסור 3רנ סמ עווכתייהו וסק)י 'עורניטעסוס מסיי נויס טנחי נרוכ פ"מ ננותר דכסכמ"ה כ3וי )פוסקיס -6פי',-ו:ווכתס
 ספירכרט"4

 כ-

 )ם"ך ק כ' ןתום, כרנ"ננ ל כי"כ . ח01:רמ . רסוס סרמ"ס
 סם"ך וכווכת מס"ך ר)ק"ננ כ") סוכ מסור. 3רכ 6כ5.)קוטט6 ננסכי 3ננייוקי)יכמ
 מע"נ מ"כ סיסי' מיך יסי' מרכ ננוכח ר)מ ננמחר ננתוס' מר6"ס)סקסות
 נסננס מפי' דמוסר ננוכח )מ פ"ננ מקור סעין נון סכתע)ס נסר ס"3למכ
 נויס טנחי רוכ כקטי רתוס' לענ"נ נ1ים כרוכ )רכ דננירי די"3 כיון.ס5ננס
 01:כ") ט"י כרוכ ,6פי! כסכ"ננ מוסר רמיסו מכ") )רכ מפי' ננ"ננ כ)ויוממו'
 ננכ") כס"נ *תירמ חוננרמ ננחמיר ורנ ס)עה 5כהפר4 כרט"י כמי 6וסר''ררכ
 סקסה רסגס'סח"ך י") מו . כ"כ כרקלוק פ)מ גויס רוכ סס"ך דכקיט,ימס
 ק"ח נסי" כי6" סנוי )מח3וסי חייסען 63 וכככם ני~ומ ס6 מס"ךעוה
 קסס מתום' , נס ממכס )ח)ופי  /)מייסיכן נניירי . גויס נרוכ הס*ך כ'ו)ננס
 נויס נר"ט 6פי' סע)ס . סם"ך ס6 נויס טכחי כרוכ ומדירי כ)ר רי"3סכ!

 5141מין 1נכככוין רכ עס טס סי' מ"כ דרכ )מפי' ומתי כסקי דכ"ע כיון5") מ65 כ)וי )סוסק"ס כמקונוו ננו65 ונ6 כרט"נ רהייכו כתר") מ)מ מסור)מ
 נויס רוכ כס'ס עכ"ס 3ח)וסי הוססין ספיר רכ סכי קכ)ת ע5 סוסורעתיהו
 ננה 61"0 'סר36 טכחי 5ריך ו)כך כסר .כנני סח)יסג מסי' רטגי מס61)מ
 עס דסי' כיון רס"ס כסכ") כרט"ג סרי כ:נקוננו כנו5מו המ 6תוס'רקסס
 כקיט ןנו)ת6 )רווחמ. ו6"כ . כנוקוננו נו5מו 6סי' )ח3זסי ססיר 3חום יטרכ

 כנחנו"ר טסי' יתירס חומרמ יסוה כרמ"ס ך3מ די"3 כ)1' נויס רוכסס"ך
 ןכך נויס רוכ מסי' ססי' רי"3 ננסוס כנוכח דנמ ננקוס ככ)מס"'כס3ננה

 רוכ6 הוס ונויס נויס וכין יסרמ)יס כין ננסמע )מסי' כ"ע רמתיננסנ:ע
 חומר6 כ:ון ו)יכמ יטרמ5 טכחי רוכ למי סס וסי' העיר רוכ סייכורע)ננ6

 : סס"ך ומ"סיתירס
 ויס סרמכ"ט )סון וסו6 ט"ט נו )1 סהי' מו סי' )1 סי' מ6ייכבש"ע

 יפ 6מ"כ רהייכו )ונזי )1 יס הוה ו)סון ככר )סון כ' )ננס)רקרק
 תרתי וסקסס . וחתוס 5רור טסי' מו ננ"ס קקי"כ הקסה ות"ס וכו' סי:נן)1
 מסמע 5רור ד)סון ננכ"ס יעורכיס )ח3וסי )מימיס 3יכ6 תו )חוך כ5רור)")
 ר6י' ו3"כ סנויסכ מס ועיי' ו") 3ןכריו ר6יות סננכימ כמו ג"כ קסורססו6
 מ63 ריעות6 מחוקיכן ר)מ כסימ"ס ננמוס ננתח)ה 5ריר )היות 5ריך)6_סי' ו6"כ וכמ5מ דכמכד ריעותמ כ6יכ6 6)מ 6סור )מ ככני ילכ תכ"ט כסי')מ"ס
 רחתך רר"ס דומי' וחתוס 5יירי הי' נוי ע". ככיתו הכקר ננס)חכססי'
 גוי כיר ומס)ה וסה"ת כר"ן וכ"נו )כיתו כסס3הו ,ה מסוס קיכתממת3ת
 6כ) :נעכניןין מין כפ' כרמי' כחנ"ח ח;נ והתינ:ה 51יירי כת"ח חותט5ריך

 : העורכיס ככנל )חור כ5רור סגי כסכננ"הננסוס

 * תל"אס'מן

 לא ברוב אבל כשר הבשר ישראל פבחי בכל בשרמוציא)א(
 גוים דפכחי מיעופי עם דפריפות מיעופי דמצרפינןמשום

 מיעופים כ! לצרף קמן דאי' ברובא אמרינן דלא עליו חולקוח"ד
 דאיתא ברובא פמל"ח לר"ת אמרינן דלא כ, וכי"ב הרובלגרע
 ג'כ כ' יהודא יעלה ובשו"ה בדבר מספק ק"י סי' ובפמ"גקמן
 מיעופי ובתרי ראי' ה:"ל אחרונים ראי' שאין כהבתי ואניכח"ד
 ויש"ש כ"ד לשב"ט דסג. כתום' פטק ופלתי כתחלה עיןבשבעותי' אלא ט"ע מהני דלא פ' בש"ך )ב( שהביא וכראי' כת"ש הדיןנמי
 כגי ונמצא שנאבד ועכשיו נמור פב"ע בו שיהי' צריך מתחלהפ'

 גמור* פב"ע צריך עכשיו דנם ולפענ"ד כ"דבפב"ע

 יסר6) סעיר מותו טכמי סכ5 כסר סמ51י6 ס"נ חרשהבשמלה
 סכנמר כסר ורוכ כסרות כהמות ררוכננותר

 כסכ5רף סננמ חייסיכן סננעס רסס מע"נ כעיר גויס טכחי נס עס מכ)כסר
 כ"מ סרי 1)מ רוכ סכסרות רוכ יסי' )6 נזיט טכחי 3ס3 ךיסר6) טרסותמיעוט
 כנננ' מננר?' כס"נ כסרות רוכ מיכ6 ס5ירוף מחר סגס ככירורכטכודע
 : )סכי ד'יס ר"1 פסחיס כתזס' וכ"מ וכיכנוות ננרכות מהס טוכמכרוכתי

,
 כמ6ן כויטוטמ קכון ר6ית6 רוכמ 5ננ. י)ית6 ת"ס רכרי ע5 כ' רןק"ך4

 קננן ר6י' ריכ6 סוס יסו36 טכתו ורוכ )י! ננ5יסיכן 1)מר)יתמ
 חייס ר)6 דר"מ רככן דגס רס") )ר"ת סקטה רי"כ ח31ין דסרמסתרע

 ננוננה.ן. סמיכס רסומטין מיעוט כ5רף מ"כ )חזקס מיעוטי סמוך ס"33ננעוטי
 נרט"י קסס ומ"כ חגיח )מ ננומחין סמינו רנניעוט ותי' וכוח סמיכו3חוקת
 ררט"י ועכ5") סמ"; )חיקת גויס טכהי סנניעוט כ5רף רכ"ך ככ"0: כר6י'רסרי
 נויכן טכמי נניעוט מ5רסיכן ר)מ ננכ"ם נננרסינן )מ סומ ךמי"ק ןרוכמכיון
 ססקסה מי)תמ סך )י' נרירי )מ קקי"ך ס"ך ק"4 כם*' וכסננ"נ . ע"כ3נכי'
 סמ"ו )חוקת ככנה נוו:רת מהת דחנות נניעוטה סננוך כיממ וכו' חניותנט'
 כע"ס 6ו סעוך מננריכן 3מ קפן ר6יה6  לרוכח  ו6ול, סמ' תר51יס נ'ותי'

  ככ)ס כקר ננוכות מ' י"3 ע"כ רננעוטי נניעוטי ננוננחין מין דרוכסומ"ס
 חוקת כלנר  ר6יכ6ן  ר6פ"ג סרוכ חהר ר"ס חי רף ליס  פתוס'ריכה : פ"כ  רפפוסי מיפויי סיס  טתויס  פוכרות נו'כלנר
 רליפ6 קטיי. ,ין פהוס' רול להר  ח1לילן 6פי"ס פלימ כטי~לוח

 רק  פיפ"נ סדו קפס  ון6  ספוך  6פרי' ל6  דלרללן ר"י לסיטה  רהוסיספוך
 ע"6 י"ס קווסין ננרס"י כמ"ך נתכ כ! כ? ס" יסודמ יע)ס ונסו"תלר"ה
 רול  ל6ו לפיסס  מגיפהין ת*כוקת רוכ סתס רמי' 6פריס כית כס'וסכ"כ
 לי") סכרע ננסס ךמין 1)"כ קנון י)יתמ רוכמ ןהומ ננסוס רס"י 1כ!נמור
 סוס מי ספיר )נניקס  יוכ3ו ל6  רללן  קפן רלית6  כיון  ו"ל רס"יכוויות

 . : נננוררוכ

  פל"פ רמי'  וסני6 כרנ קיי") י)6 רם"3 ר"ת רנרי ח"ך ניניי מעיתיכמריש
  סיי  סופ  רפחייס ס"ל ספייור  6פלס  סיפן סוס למ  פחיטס ס")יר"ת סננרךכי וכ'  מסור ולרל  יסר6ל  טכחי  כרוכ סלפ65 נרי  ססרפתיר

 רסחייס סיפ"ל  רט"י  ספ ל"ל 6"כ קי"ח סי'  לספן הול6 סרסל"6  פליווסססס
 יסרמ3 ,טכחי רוכ סס וק6ננר רננס ננ"ננ  פס תי' סור וככור  סיפןהוס
 וספייס יסר6ל סיס  לספיי  יכולים רול  6ל6 יטר6ל  טכחי מק31ין רוכ ר"))מך

  ספל"מ  ליפ6 לרוכפיי ח"ר וס"ק  ספן  רליה6 רול6 סדס ~ס ורוכ  סיפןסוס.
 .  6טריי ל6  ר46ק וכרוכמ עקו)ין  רוכ ר"ל רי"י ררייל 6פ"כ ספל"ח  וסי'ל~י'ם

 סי'.: סחייס  ר6ין  תיפ'ל  רט" רסנ"מ-)") קי קסססין  הוה רספיפס  כפיפור ר6י"ל כרכ סלפס  ר6ין לפייתי' ר'יה  מוכה  וספיר  ספל"ה.
ממכס



ןיהמףתל"א אן םעזו .מנ סף רעהיוףה'םימןרבר"

 ומזקס נניעוט די"3 ת"ס דכרי 3ימות ימי' מ"ד י6יות ד6ין ג")~ומנם
 דפתגרע סכיננמ רק כ:ננות הרוכ ננתנרע ד)מ מננריגן )6 )5רףי--'-
 ככנוות סרוכ נננרעו נניעוטי כ' מככ מננריגן )6 !ה כמיכות המ;קסעס

 סנו)"מ מנוריגן )מ ד3ננס מ"ד קו' י"5 ועוד . רוכ מסיכ ד)מ סטיר6ננרי'
 דמית6 כרוכמ ננסוס 65ו י") מגיות כט' ספרננ"נ קו' וכן ,סרמ) טכחיכרוכ
 ק"י כסי' סקסס סמ"ד לסגס מהר ננטעס מ)מ . ספ)"מ מנורי' 3מקנון
 כט5 )מ 6ננ6י כע)י' ומ' ככית מ' 6סי' כט3 כיכמ יכס דקיי") )ננהסק"נ
 גכ)ס כסר סננוכר ננמגות מגיות כט' כסר כסר רוכ יס מס מניותנט'
 סייך 5מ וכ6ננוכרין כסר רוכ כתר י)מ הנפכרין כתל מ()יגז כמגיותותי'
 נו5טרסי ד)מ י") כן . עיי"ס קכוע, דין כו וסייך סנניעוט ו)כט5 )רוכ)5רף
 ח;קת  פוסיף  הילו לכלס כסר  ספו:רת  סלות  6והו דסגס ;כומ סמיגו )מזקסנניעוט
 הכסרות ננמניות ;גומ ס6יגו מ;קת דג5רף ועכ5") . גכ)ס וד6י סימ ססר.טמ";

 ננ5יסין מיגס וסנווכרין סנווכרין כתר מז)י:ן דן כס6תס .י") הממת)נמפוט
 ספ)"ח דס") נר"ת מגיומ כנט' סרנו"ג ומקף ; רוכמ כ% מ;)יגן טסירהו
 מוקנני' מננריגן ד)מ מ"י סי' מי"ד 51"5 )מננוס"נ מס כ6ננרי )ננ"ס עורי")

 י"מ דף מו)ין ור"ת כר"י ס)יגי 11 כסכרמ כננק"מ וכ' ננטסס ונעסס6מזקס
 סככורה ננן סוטר מיגו דמו)כת כרסכ"נ דקיי") )ננס סס סכ' ע"כ ססכתוק'
 כך יו)דות סמיגו )ח;קת יו)דות ס6ינו 6ע"ג דמו)כות נניעוטי דמננוךנוסוס
 קדוס 6יגו מננו כננעי דו)ר )סיסוך מ;קה 6יכמ דהמ תוס' וסקטה )ר"תס")

 מ"כ ככור מיגו ו;ס כככורס קווס סמיגו דמ"ת מ"ס 6ננוס"ג ו)סכרתכככורס
 רע)יות 6נורי' )מ ,ס יוידת ככר וכי' (כר ע3י' ע)ס סככר 3וננר מתה5ריך
 וגעטס ממזקכ מוקנני' מננרי' ו)מ די"ט כככורות כד6י' ננעסה מסיכ;כר

 סננוכרת ננחגות סננוכר סמגות ננן ו)קמ סננ)"ה ממרי' )מ ס"ג כןסננעסס
 ק5ת 3מ)ק דיס מכמ מננריגן )מ ;ס סננעסס געסה סכך כננעסס דת)י'נכ)ה
 מח;קס דבנוקכיגן י'י) ננהכיות ננ6' ה3קימה הננעסס געסה כודמידכמן

 3:רך מון ננס5ך סי' ת"ר דק"נ סתס ד6י' כנכרכות הת"ס סכ'רדהר~פי' :ננ"ננ
 יסר6) רוכ מסי' מוננר יוס* רי 5נכרך יסרמ) רוכ מס רימוסרימ

 נמעוטיס כ' דננ5רסיגן סרי ס:)יס )נננר ונניעוטי )כססים דנויעוט ננכרך6יגו
 נניעוטי ננ5רסיגן )6 ד)ננס )סיסוך רמי' .ננסס 6דרכס כמ"ד וכ' סרוכנגנד
 רוכמ נס סמ 6כין למ . נויעוטי מ5רסיגן 63 ד"י"ק כרוכמ ננסוס 6"ו5ט";

 רוכ6 ו6י ננ5רסיגן ומסי"ס קננן ד6ית6 יוכ6 וסוס דעיר רוכ6 )כססיסד)6י
 הוס כך דגין סמגו :נסגי רוכמ דכ6ו מגיות וט' סגסדרין כנון ר")למי"ק
 ס6גו רק סומ )כססיס )מו רוכ ננסמ"כ )עין גיכר דמי"ק רוכמ מ)מלוכ
 גנוי סכעיר )ע"ז נניעוטי י"3 מגכ דמי"ק רוכמ ננקרי )מ הומ דכךןגין

 סתס דמי' כח"ר ד63 ננכומר ר"1 ססמיס כנתוס' סת"ס ססכי6וכמר~לי' : ומג*ות :סגסדרין )סגיגו ננננס וסנניעוט רוכמ)6ו
 סגי ננעסר )עו)ס כסננס סומר* )ס5י כירוס)יס סימ5מננעות

 )מופרמ ת)יגן ננססיקי כ)וקמ ככנו כננוכר )ננת)י דמיכמ מע"נ וסרס"יכומ'
 ס)נמ עס ד)וקח ננעות דסמר דמו)ין נניעוטי סנווך רמננר )ר"י גרמהימין

 סוס ננעסר ס) ססומ ד)וקמ דננעות ורוכמ ע"כ )התירמ רוכמ וה")ןננוכר
 : דננוכר ס)נמ עס )י' ננ5רסיגן ומסי"ס ד6י"ק רוכ6.

 מדס דכ) ות"מ הסוסקיס כסס (' ס"ק סס"ך כ' 1;") נ' ס"ך!2ספקךרני
 מותן סרמה התיכות ןוקמ- וסומ גמננן ננרכגן 15רכמ מיגומסי'

 6ננר ממריגן ד5"ס דסתס ותוק' כנננ' כן פסננט )מ סגס וכ' היטכנתמ3ס
 1)מ כסיכננמ ~ידתמ ננהדריגן דסמ ננטכ"ע -עדיף סינממ ס"מ ננר*סדכמ

 וסקסס עדיס6 ט"ע 6ננרי' סננטת6 )סגהו דסכנעיגסו ססתמ כט"עפסדריגן

 ו)ת"ח דננסקר טעננ6 סמס כט"ע מכידס ננסדריגן ד)מ רננם וכו' ו)6 ר"סמוס'
 .;) טכ'ע ו)מ נמור טכ"ע סייגו )ת"ח לננסדריגן ה6 ותי' פהדריגןנמפת
 ננס ססיטמ ננוור ט'ט דמי . נפור טכ"ע הי' )מ כגננן עוכדמ וסנךדהו6
 ו:"כ דסומ כ) כט"ע ננתיר דתוס' הרי כי' התירו וננ"ננ )סמ)ס5ריך

 כ' ור"ן רסכ"ה ס6 ויס"ם ססוסקיס טכ"כ סכ' ותיננמ ע"כ. 1.ס"סססוסקיס
 ננטוס וסיס"ס 5ך:ריסס ר6י' זסכימו עיין סכעתן דוקמ דכע" רננכ"ןכסס

 וכנ"ס תח)ס עין כסכעתן כעיגן גנמ תוס' דהייגו תוס' דכר" עסרנריסס
 ד)מ סרי גננור ט"ע 15 מין כסגננ5מ עתס הייכו דסומ כל כט"ע רסניתוס'
 עכסיו 5פה ננוור ט"ע 5ריך כתה3ס ננממי קסה יס"ס דכרי ונסכם)הי
 סכרמיס ק' ו") תוס' דדכרי 6גן וגמ;י ננסוסו תח)ס מ"ם כ"ך נט"עסני
 ר6י' ננס ה"כ ננסקר ד)מ ננסוס ננסיריגן 3ת"מ דס6 קוסיתס ננכחהדמ
 מכ-דס מסדריגן וכמ כ"ר כט"ע דנניירי כתיר51ס ננוכח מ"כ ננמכידסננייתי
 נננור ט"ע )6ננורמ סי' דמי דכריהס כסוף כננ"ם ננוכת וסגית . נ:ותרוסכמ
 דסננעיכן ססתמ רכ6 ד6כנר ננס וסכגה 5"ע וסנס . ס6)ס 5ריך ננספסיטמ
 דמסגי כיון סכי )רכמ דס") 51") דקסס עדיסה ט"ע מנוריכן סמעתמכסני

 סרסכ"מ מנפם כתוס' ננוכח גנני ננכץ מ"כ דסומ כ) ט"ע מסי'כמיסור
 ממר תי' וה:' סתוס; קו' סקסס סרננכ"ן. וה6 כתוס, ס") )6 ע"כורננכ"ן
 ננסדרינן ננרכגן ד55ורכ6 מע"נ כטכ"ע ננסדיגן 1)מ 1;"3 כתוס' ס"3 ד)מס"ננ'
 לכל ותכס לקי  פרכלן רלורכ6  ללטום ס"ר רסוס ותי'  סתוס'  סויסייגו
  סרכנכ"ן פכ"ל פססר רללו6  דפייסילן  :וסום  רכלן ל5ורכ% 6ל6  פסררילןרלי וסי  טפי -פר"ף 6ילסי ככלסו רט"פ ירפל6 ססתי  6ילסי ננסמר טסיפילי
 סגי דס6 עייף מיגכי ככו)כו דט"ע הסתמ רכמ סננעיגן דננהיכי כימור ו5ריך(")

 סם)יתי כמ"ס 3רננכ"ן דס") 6"ו ת"מ כו)סז סוה ט"ע כמן רננסגיעוכדמ
 י"פ  לסס  יסי' רה"ח 6רפ6  6ורת  דל6ו כ"ד פ"פ לסו רסיס  סכ')תוס'
  ק6פרי וכי  כפ5פן, ט"פ ליי'ל  סהפ6 דת"ת  לרנוכ"ן  ס"ל  ין  ככסרנפור
 לכסר י"פ  לסם  סיס גסותיסס ע"י 6ו ננסרתת ע"י ר") ט"פ לסורחיה
  -לסם סי' ד6י  סכ' )יתמ תוק' ימיות גס ו)סי"(  לסס יט פ"ס  ריןולסיס
 ו6"כ כט"פ  ללסיס  לס6פין  6ס ט6לו  ספיר  רס6 סחלו פס פסיט6 גפורטייפ
 זרמכ"" רננכ"ן כגנר רמי' נננננ'מין

 רוקח רכטי  וסס"ך ה"ת פ' ספיר ור6ןה"כ
 : נננורט"פ

  סמיטס כתרגנו3ת )ידו כמ מעסה כ' תרס"ח סוס"י גין'ס ס'22כמרר2י
 וססותט להתלפס ספ6 ולסהפקו  סופר לל6 פכו"ס כירוסלתס

  סתרגנו)ת כפל 6כל 6חה  הרלנולת  סתטהי עתה 6ננגס טכ"ע כס 3י  מיןססיכ
 כר"ת ננכירס סוה התרגנ~ת סכע) כיון מותס וסתרתי מותס ננכירסי'

 'כרג ס)כס ד6ין רמי' סכי6 ור"ת מסור כסגננ"כ דמננר כרכ ס3כתמ )יתדמננר
 מיגו דסחיטה ג"3 ר"ת ססכיח ופר6י'  סתוטות סרביות ר6סתכה דכ"נננום"כ
 )כו)ס סותר מ' 6ו 5ס)סגיו )תי' סותר ומ' ננרדכי )דכרי סירסו כו)סוס)ת. וסר"מ  ופיץ וכי'ת ויס"ס לרכ %סי'  פותר  טל'יפ דהי' כ-ון כ"י וסקסה עכ")סיננן
 נניסכ כרכ סוסקיס דמותן ססוט כ' ו)עג"ר חוסות כסננ5מות תיר%סוכ5

  סינון  ספיסס  ר6ין  לפי"1 פוכת ולר"ה  סיפן  פתייס התס ר"ת 5רמיותסעיטור
 טוס דכסמיטס קו)6  6סור רכסלפייס כרל  לפתפיריס  לפ65 ס:ורר:יוכננ"ס
 ומ"כ סי'  סוס  ל6 דסחיטה מוננרמ כסנננ"ה דננקעיס וסיעתי' ו)ר"תסי'
 6כ) דכעס"כ טכ"ע ננטעס דוקמ 6ותס וסתרתי וס"ק הנורדכי קמננרססיר
 ולרויה כר"ת  רסי"'ל  פטום  סתיטס  סיפן מתירפסום  סי" ל6  ט"פ הוס )ממי

 וכו' רכ"פ פפ"כ כרכ סלכס  ד6ין ר6י'  סלי6 ר"ת  רס6 קימן  6יגוסתיטס
 : סיננן  מיגו  טפיפס ל"ל ססכי6ופר6י'

תל"ב מ"ך סימן ו4עדץיררףץסימן

 * תל"בסימן
 אסור פ' בן שליל דחלב י"א בשם הש"ע שכ' הר"מ דעת)א(

 ותי' אר"מ פלתי אתיי קו' )ב( קשה דלא כ' רשב"אוהקשה
 עוד )ה( לשיפתי' לר"מ ישוב עוד )ד( ע"ד מדף לר"מ ראי')נ(
 לר"ם ראיו עוד )ו( מהרש"א מקר פרש"י וישוב ע"ד מדף לר"מדא"
 אר"מ פר"ח קו' (  לח  הר"מלשיפהי'  ישיב  עיר  )ז( ע"ד דףסל"ק
 ב"י אקו' תי' )ם( אותם ודחיתי תרוצים ב' כ' ופלתי ס"פסדף
 הא הוציאו למ"ל חייב והוציאו ם' מבן חלב תלש הר"מאמ"ש
 )י( פר-ח קו' וישוב אסור החלב אמו נשחפה אפי' ס"להר"מ
 הב"ח וכ"פ הניד וכן אסור,כר"מ שליל דחלב כר"מ הש"ך מ"שדע

 אלא אמור לא חלב דהיינו הוא לצדדין בניד הכי דם"לנרשב"א
 אמו בשחיפת החלב שרי לכן קודם אבל אמו ונשחפה ם'2בן

 ן השחיפה ע"י הותר לא בכ"ע בנידאבל

 מסור מ3כו כ) מי וננ165 מדסיו )ו ס)ננו סמס וי"מ כ' סעי' ב2ש"עא
 דכן יודמ כר' דקיי"3 דמף )ח)ק דס") סרננכ"ס דעת (סוכו'

  סלוסקיס כל  תפסו וכלר 6סור  תלכו ננ"ננ 6נוו  כסתיטת  ליתרט'
 יור6 ור' כסליל.  לוסנ וניו חלכ ס"ל רי'פ  פליגי ר5"כ יור6 ור'דר"פ
 ט' ככן מח3וקת  מוסיע6 ר' 6נור  6לפיר ר' ו6פר כסליל להמב  ד6ילוס"ל

 והמיך סחיטס כמיסור מ3כ מיסור דתף סרי 3סיטתן יודמ ור' ר"ננוס)ך
 ע"מ וע"ס ורס"י 6סור וניד דמ3כ ופו כסמיטס ט' כן דגיתר סר"ננפ'

 גר"פ רל6 ס"ל  כולמ  וכחידוסיו כס3כות ור"ן נ"ס וכם' סס ורסכ"מ ורמ"סותוס'
 ע"6 1'6 כדף ננדסריך ס)כת6 מ)ע,ר דר' סס רסכ"מ ססקסס ננס6פלס
 3דר' הס"ס יננכימ ומננר ד"ס סס כתוס' כננ"ס די") רמי' דמין ג")ננננגו
 מננגס דניד מ)כו ר") ככרייתמ דקתגי ה)כו גיננמ ד)מ ר"מ 6ננרמ)עזר
  6מו כננע* קדסי6 311דות דקמננר ני"ס דרי"ם דסוני' כ' ני"ס כם'רסכ"מ
 6לפ1ר כר' רלי נוכו"ר 6"כ  ס6תי כסררי ניר ו6יסור  קרטים וחיסורסרוט

 : פי"ס כסתיטס רליתר  6פי 6סור  סליל סל  ס2יר6ל6

 ל"נ ע"ד .דף נננננ' ו"3 סר"מ 3דעת רמי: סכימ סק"מ  כמן  רפלרציב
 דנס ס"3 ור"3 סמס כסמיטת כיתר 3מ דוננו 6י"3 יוחגןר'

 סם)תי וכ' מייכ כרת תננ5ית דס דע3 ס"3 יודמ ור' סתנלית דסמ)6 יס" 3ח יוומ 3ר' מי קמננר )ננ6ן ופריך כרת עגוס ס6ין הייגו ננותרדנגו
 5ר' כמידך דנס 3וננר 5ריך יודמ כר' ס"3 מ' כדכר ננסוס וכיוקסס
 רסייול  לרידן  סיילו  ~מלכו ספהיר לרכרי ר"ל ק6פר וס:י  ס"ליוד6
  יתמ-~ך :ר'  סיי"ל ל% תפ5ית רכדפ כרת ליכ6 רפו נס לס6 יוך%כר'

 )י קסיין 1") ודכריו יודמ כר' קיי"3 3מ כמ3כו סרננכ"ססכריח
 6)ט דס"3 ע"ס דף  יוחגן לר'  סיילו  6סור ט' כן דמ3כ )ר"ננ ס"3.דע"כ
 ממעיל,מ"ק מיגו סחיטס דנס סר"ננ ומ"ס נרפו דחדסיס מייכ ו6כ)ו חיח3כ

מפי3מ



4ועשףתיפב נך -טעק" ט"ד ם4 . .דעהחש4ה;שימןי3רף
 רת)ס ס") רמיסו יר"3 מ)יכמ יקייננילן במן מנ) מיסיט ימעמ 8סוי שנני)מ.
 כס)י) )רירי' לוסג מ)כ מין מעכ )ירה למי רכפי סטור ומכ)ו ט' ננ3ן ח)כי

 רמיתי סוכ . ב)) היתר 5ריך )מ סמ מננו ?סמיטת ננותר )מ מסי' כ)) ט'3ן
 1ר' רס)וגתמ ורמ"ס ורסכ"מ יפ"ה כתום' סכר נעי רר"נו כ'ריסס
 ורסכ"6 סרמ"ס כננ"ס ו)6 יורמ ור' רר"ננ כס)וגת6 לוגפ מילו ור")יומלן
 ו)סי"ז יורמ ור' רר"ננ כס)וגתמ ור") יומלן רר' ס)וגתמ רת)י' ררננכ"םטפננמ
 )ממר מננו כננפי סלננ5מ ט' כן מכ) ומוירמ מרסיס רכפי . )ר") מסי'י")

 ןה טפס הרמ"ס כננ"ס מסור רמ)כו ה"מ מי הו)ך רממ"כ פסוס גרפסמיטה
 סמיטס ר)יכמ מפ"ג סלת)ס ,ט' 3ן מ)כ ר") כנתיר רפ"ע לנני י") מ"כיורמ' כר' לנני מתי' ר") ססיטמ כן מננו כסחיטת ט' כן מ)כ רמוסר ננ6יר)ר'
 מ)מ רמסור ה"מ מי ממ"ב והו)ך ככסננס סלננ5מ ט' כן מכ) ללת)סה"ר
 יורמ כר' דקיי") ד)רילן )ר") 6סי' מ"ס ומ"כ ננתירו רסמיטהננסוס
 )6 רר") כ)) היתר "י"5 )ר") סמ ססקסיתי ננה קסה ו)מ ננתיריסמיטה
 : ננתיר רסמיטה ננטפס מ)מ וסרי מי 6מ"כ כהו)ד רכריוקמננל

 מירמי סיטמן רס)כו רמננר מוספימ ר' 6ננר רל"מ )יננכ"ס יי5מ יק8"נג
 סמיטה טפון מי ט' כן כס ננ5מ מננתלי' פ"ר רף רמי'ננה)כה

 מ)כו מי)יננמ ננמי )ננפוטי וסריך סמיטה פסקי פ) מ)מ ס)יגי )מל"מ מפי מ)פור ר' מננר גננ' ננטסרתו מננו סמיטת מוננריס ומכנניס ל"ננדכרי
 כס)י) לוהג מילו מננר יורמ ר' כס)י) לוהג ס") ר"ננ ס)יגו ננס)יג המדס)י)
 מתננר הכי מ)מ . )סיטתן וה)כו מי ט' ככן ננמ)וקת ר"מ מננר ר"מומננר
 )ננפוטי כ)כר מכי)ס פסקי פ) מ)מ ס)יגי )מ ר"מ 6ננר מ)פור ר'8ננר
 רמייכ ננסלכסת ננכסננה רגרפ רם"ל רכפו )ננעוטי ר"ה תוס' וכ'רכפו

 סקופ כן רם") פ"ס יף סס כריה"ג תילמ רהמ )רננכ"ס ום") וי") רכפו'
 מין ננסרכסת רם") מו . מוכ)ין טוננמת ננטננמ -רסמ כסר כמתיכתמסוכ
 רננסקילן )ננמי מכ) ננננסרכסת גרפ )מ סקופ כן רורמי סטור רכפוה"ל
 )מ ר"מ' מננר ר"מ מננר רכך )נניננר )יכ6 מייכ ננסרכסת ררוכפ. קכ"סיף )קננן וננסקילן מוכ)ין טוננמת ננטננמ כב"ס רמין ום") ס)יגי ררכלן)קננן
 מננר ר"מ 6ננר רר"מ מפ"כ רוכפ ו)ננפט מלי)ה פסקי פ) 6)מ 3וה)בו

 כסמיטה ת)י' )מ כמ)כ מכ) כ)כר ממיטה )פלין רס)יגי ננפיקרמכרמתננר
 )סנני ננסתכר ויותר )סיטתן רה)כו רקמננר מוספימ ר' מננר )רר"מו)יתמ
 מ)כ ת)י' ר)מ רמננר רר"מ ננקנני )סיטתן רה)כו רמננר ננה מ)פןר ור'הך

 ט' כן רננתיר ס' סמיטס ר)פלין ננתלי' וסתס )מוננרמ ננסוס מרמ3סמיטה
 : ט' כןלוכר- )מ ט)י) כמ)כ רס)יגי ככרייתמ ופור ומסור גי"ה כרי"ס סתס מ)כו)פליז
 )יננכ"ס רם") מתי"כס)כתמ )מ מוסיפמ ר' מננר רר"מ הרמנ"סי") 4ןד

 מ)פור )ר' לותן הי' מי5ולה רסכרמ מ)פור רר'רטפננמ
 עוכר רם") כס"פ כהננס מ)מ ננמ4כריס כמ' .הס)י) סמין מסור ס)י)דמ)כ
 סמיטה דפ"י יורמ )ר' ננפרס ס)כך יורמ ר' ננתיר 1)ננה מננו ירך)מו
 מננלס כסמיטה ליתר רהכ) ככסננס ננכ) סו6 רגוה"כ הרמ"ס וכננ"סחתיר
 סס וככ"ננ ה"ג תננורס ננס' כס"ר כר"ננ פיי' מננו ירך פוכר רם")הר"ננ
 ננסוס יורמ )ר' רננותר ס"ט הס)י) מ)כ מ)מ )גוה"כ 5ריכין מלו 6יןומ"כ

 ננה' כס"ו הלננכ"ס כ)סון )הרי' ננכומר וכך ננמ'כרי' למ' כו)ויספיכר.
 ננתלי' סתס ומו)ס )סיטתז ס)כו )מ מ"כ ננתירתו רסמיטתו ננטפננמ 1)16עמ"ם
 רמרסיס רם") רף-פ"ר יומלן כר' 'גרננו רמרסיס ס") מסור ס)י) רמ)כלססקו
 רמסוליס קו' ננ"ננ יומלן כר' רססק רר"ננ רטפנני' ורמ"ס הרסכ"מ וקננ"סגרנני

 : וק") קסה )6 )סיטתן רה)כו רקמננר ר"מ מננרננר"מ
 מיכפימ פ"כ פ"ר רף ננסוס ו") כרננכ"ס ו)רקרק רמי' )סנימ ל') עדדה

 ננסו סמוטס כהננה לטננמה סרס"י וסלי רמסון כו )ננלות ננהו)הו
 וסלי רמסון כו ננולין מננר יומלן ר' סלי מככטלה מי ט' וכן רמסון)ננלותס
 סרס"י וסלי רמטון כו ננולין מין מוננר כ") ר"ס לעסו גוסי דתריסרס"י
 ר"ננ רכרי לכ)ה ננגפ הכסר יומלן )ר' ר") מיתכי' רמסון הוה לנני מיסו8)מ
 כס)ננס טרסס ננגפ ומכ"מ סיו5מ )מכר ננמוכר ססי' ספוכר כסרטרס"י
 מיתכסר כננה )רירך מ)מ רמיננמ כרננמ ר6תכסר היימ סומ גוסמ רמר)יירי
 המ ט. ככן ס)וגתיסו מסרס"י סננהרס"מ וסקסס פ"כ וכר"ס כטמיטה6")

 רמין )ר"ננ ס") ט' ככן רהמ נניירי מ' ככן יומלן ר' נעי' יפריךמננתליתמ
 פ) סתננה מרי' )כ כם' ורמיתי ס)יגי מ' כ3ן ונס וכ' ננטסלתו מננוטמיטת
 יהיכלמ ו)ו יומלן כר' רקיי") וסלי רמסון רננתין וס רין הכימ ס)מסרננכ"ס

 ל"ננ ננ"ננ סומ רמי כיון ננט%מ רמין )קמן כרכלן רקיי") ל"ננ )יכמ ט'33ן
 וסלי רמסון רננתין יומלן רר' רטפננמ ותי' ננת ט' ככן מסי' 16 מי מ'33ן
 ר' רהמ וו"מ מננו ירך פוכר ס") והר"מ מננו ירך )מו פוכר יס")עסוס
 יומלן רר' ננ"ט קסה ננפתס ומ)מ . מננו ירך סוכר הסו)מ כס' מי")יומק
 ס)וגתיהו ססי' סרס"י י") מנעס פננו ירך פוכר המ נוסי תרי יסוסדס")
 רר' טפנני' לנני )יסכ ויט נניירי ט' ככן ס"ל ס"ה נניירי ט' ככן כרננגוי") רר"י וס)ונתמ מוספימ רכ מננר מ)פור רר' י)פי) סוג" וכו)הו מימ ט'33ן
 סמיטת פס הפוכר כ) ליתר )מ ט' ככן ננ"ננ מננו ירך פוכר ים") משיניומלן
 רמסון כי' ננולין ו)כך ננמיכרי' כמ' מסיכ .)מ כ6ן פ"כ סמ)כ יסיילוסמס
 %מ ספוכר )סתיר ננמ)קת הסמיקס מין מ' כ5ן ננסמ"כ )רננכ"ס ורמי'וסבי

 נרנני.: ומרסיס כס)י) כ)) לוהג %4ן רמ)כקמ)כ
 ח)כ רם") רר"ננ רמ)יכמ ננר"ננ יומי, 3י, י") יסריך סמסיס"מ שי.ד4"ש

 )גננרי-ו)סוי -ננרדר ססמיטס מין ג"ב )ר"ננ מ' 5ן מ"כ כם4)לוסג
 למי' וסוכ ננתכסר וכננה יורמ )ר' ט, 3ן כסו )רירך )ר"ננ -גופי(בתרי

 )סיטתן יס)כו כל"מ )ל"8 דקמ ננר"ננ מוספימ ר' מעל )ל"מ ו)יתמ5לננ3"ף

 )ר"ש ס") יומלן ר' נניירי ט' ןככן וכיון ננותר רמ)כו ננורס ר"מ גס מ'ככן
 רקיי") מלן מכ) קוננ6ה ננקכ) ט' רכן רם") רריה"ג מ)יכמ יומלן ר'רמ"ס
 וסלי רמסון ננמין ר6ננר יומלן )רר' )יתמ מוכ)ין טוננמת ננטננמ רמילוכרכלן
 ' : טוננמה ננקכ) מילו המ;

 כסטי)ה ור") ר"4 רס)יג ס"ר רף קננמ ננ)יסלמ )הרננכעס רמי' ל") עדך14
 מי~ כמ)כ מננר ור") גריס מוירמ כסננה כמ)כ מ)כו מננר ר"ילס)
 ו6סי~ .נמתסר רבו)ך וכיון כהכנס )סוי' גרס מוירמ ו") ופרס"י גרננימרסיס
 ננס וקסה ספו)ס )6ויר י65 ר)מ לתס ננותר ח)כו רפ"ר )פי) יורמ)ר'
 ננתירו סחיטתו קורס מ)כ סס רמ) מסי"ת י") רהמ יורמ ננר' )רס"י_קסי'
 טפננמ מננר )ננה ומ"כ )רס"י ום") וי") וו)וות ר"ה גי"ה רי"ס תום' כי"ככננ"ס
 והמ כס)י) לוסג מ)כ ק") יומלן' רר' )יננמ- גריס רמוירמ ננסוס יומלןרר'
 נגטהרתו רסמיטתו )סיתן רה)לו מוספימ ר' מננר כר"מ ס)י) מ)כ יורמ ל'רסרי
 טפכנמ 5") ו)כך ננטהרתו סמיטה מין תו כס)י) מ)כ מיכמ רמי ס") ר)"ק6"1
 ננתיר יורמ רר' וכסרס"י יורמ ננר' ומ"ק גריס רמוירמ ננסוס ,יומלןרר'
 )סיטתי' ננסוס יורמ רר' רטפננמ ליננמ ו)מ פו)ס )מויר עמ ר)מננסוס
 ))"כ גס מ)מ ככיי ))"כ )"ק כין ס)וגתמ פכרילן ר)מ )ר"ננ ום")מוי)

 )טסרתו: טמיטה- כמ מין ככ"ט ומסור גרננירמרסיס
 ט' רכן ננסוס כרננכ"ס ר)מ כ' גחרוסיו רכי"ן הרננכ"ס ניסונ ל") עדך4ז

 המ)כ. וננותר ת6כ)ו "ותס ככסננס 3הננס וקרילן כסננסלקרמ
 מרסיס'גרנני-מכ) רס") יומבן )ר' כח)רות ר"ס גי"ה רי"ס כתום' לננ5מוכר"ן
 כמווסי וכ"ל סור ננקרי )מ מ' וכן ככס מו סור כמ)כ רכתיכ )מ מ'כן

 ומננרתי ככסננס כהננס ססיל וקרען כהננה פוכר ננקרי ט' כן סרירסכ"מ
 ככהננה ננכסננס ו)"ק מננו כסמיטת העוכר רליתר י)סילן ס"ט רכרףיטכ
 המ)כ וננתיר כסננס ננקרי רפוכר סרי רסיסמ מכסננה רריטמ כהננסרסרילן

 מננו כסמיטת רליתר ננרכילן ככסננה וננוכ) סס כ)"כ רסקק סר"ננ מכ) כר"ן.
 ריקרמ סננפילן )מ פוכל מ"כ כ)"כ ס' רר"ננ י"ו ס"ק סי"ג סס"ךכננ"ס
 הכויי י)סילן ננוכ) רק המ)כ 6סי' רהיילו כו)ס ספוכר כסננס סרי ו)מכסננס
 פי"ט סר"ננ כי"כ סתי' סק"כ סי"ג כננסכ15ת רמיתי סוכ סמיטה כ)מ)התיר
 והיילו ככסננה ננכסננה ס") מר"ננ המו)קיס רהמ ננוכרמ הרכר פור מליו)ננ"ס

 : כ)"כ רס' )קיעתי' סר"ננ דמ"ס וססיטמ הר"ן כסס וכננ"סכ)"ק
 כ6יסור סקופ כן התס רכפי ס"ט ננרף סל"כנ ס) מקסי ן12כ%ר"וןח

 כהננס ננסו ורפו רכוותי' סקופ מכן רמוי) היו5ממכר
 מסורי תרי מ"ר סרי ה"ל וסרי מתי מכוה ס) ווס מ)כ ננכמ )מורפ)ננמ
 )יכ, יו5מ מיסור )ר"ננ מי קננכפימ )ננמי וסריך מננרילן )מ ת)תממננרילן
 כסמיטת וליתר )יכ6 מ)3 מיסור יורמ )ר' ומי כסמיטה ט' כן ליתרר)מ
 כסמ מיכמ יו5מ ומיסור כסמיטס ליתר ר)מ מ)כ מיכמ )ייין מ"ס ו)ר"ננמננו
 סינעיס ר' רקיי") )ננה סס)תי ותי' ט' כן ננתיר רסמיטה יורמ כר' קיי")המ
 גננור סור הרי מ"כ ו)סחטו כסננה )ננעי ירו )סוסיט רמננלמ.ויכו) כהמכסר
 )ו ומין סיננליס ר' מכסרי ר)מ )ננ"ר סס"ם מו)י ס"ט כרף מכ) מסורומ)בו
 ססיטמ ס"ט כרת במננר רהמיך תננוה וה ותי' ננותר ומ)כו פ5ננוסמיטת
 פ"ר רכרף ופור )י' ננכפימ פ"מ ע"ר וכרף סינעיס ר' מכסרי ר)מ ום"))י'

 ר' מי סרי מי מיססטי' ר)מ ר63 ננסיק וסמטו כסננה )ננפי ירוכהוסיט
 )רכמ ס") ט' כן כה וננ65 הטרסה 6ת כסוחט פ"ס וכרף מכסריסיננליס

 3ספת מו סהי' המ)כ מ)מ מסור )מ )לננכ"ס ומסי' סס)תי תי'ןעחך4 : )רכרי ר"ה תום' כננ"ס 5") מפ"כ כה מכערי סיננליסר'
 גס נעיקס )סיות סר6וי ער ממ"כ המ)3 סלתגר) ננה מכ)סמיטה

 כמוכ) סלתגר) מ)כ תורה מסרס וכי רנני כסמוט הו)ך רהמ ננותר)ר"ננ
 ננסוס מ)כ 6יסור )יכמ )יירן מפי' יססיר הסר"מ קו' מ"ס ומ"כ)ממ"ס
 רהמ ו") כרכריו ר)מ ו)"ל כם' כט) )ירה כספת סהי' מ)3 סננפטרמותו
 סננתיר ננננס יותר ננתיר מילו רמס וסמיטס ליננמ פ"ס רף סקסההרמ"ס
 ככהננה ננכ) הומ רגוה"כ ותי' פוכר ס) מ)כ ליתר ו)ננה פ5ננה)כספס
 כמיסיס רמ)כ והטפס המ)כ ככסננס ננכ) ננמיר ר)מ )רננכ"ס ט' ככןומ"כ
 תפסס הו)ך כטסו6 6מ"כ 3ו סלתהוס המ)כ רמסור ננכ"ס סור רננקרית)י'
 וכ)מ"ה . סומ סור ס) מ)כ מ)6 כמוכ5 סלתגר) כמ)כ רהוס )ננ"ס ו)ית6סור
 מוכ)ין טוננמת ננטננמ סקוע כן דמין מס-ט ננה' כס"כ סר"ננ פ' רסמתננוס
 סכ"מ כסי' רקיי") ופור מוכ) מסיכ )מ סמיקס סמי"5 מפ"ג הומ רמיביון
 )ננר 6ס" 6)מ כי' קרעמ סס ומוי) ררהיט כיון כו רסורין רע"ר מסיכלכ
 33הננס ננכהננס לסמט רפוכר סס כ)"ק ם"ט רף סוגי' רמתי' )ננס")סר"מ קי 4סכ ו)"ל . ננססמ סס גו"ס י)פילן רהמ ננקרי סה סורין מין ים")ןוטרמ

 הרננכ'ס: ננויה )יסלמו)סך
 11") ל ס"ר כנמ"ס כנה' 3פ"ז רסר"כנ ספר"מ קו' סוט3 )יסכ 5") חעדך4ט

 מרסיו )ו סב)ה -העוכר ננמ)כ ומותך כהננס )ננפי ירוסוסיט
 והכ"י סכ"ננ והקסס 3סננוך 'כס"פ ג, רספי' רין והומ ע)יו מייכ ס"1וס%ימו
 )מ)כ ננתירו סמיטס ימין . סרננכ"ס ס' רסמ וסו5ימו סרננכ"ס לקיטר)ננס
 סו6 הרי סמ)כ כסלחתך מג) ס)ס כססס)י) רס"ך סכ"י סתי' וננס ט' כןפו3ל
 כס"ס ננ"ס )סי הר"ננ )יס3 ו)"ל פי"ס ססר"מ רמוסו סככהננס מה כ)ככ))
 ככת כמו סמחורין' רטלי ננסוס סתייס )וקס סמי ננן מ)כ רתו)ס ס'ס)כס
 'ננ3כגת ד"ס 5"ג ורף )רכרי י"ס פ"0 יף כתוס' ס") ירננ3'ס ננכומרממת
 6ויר ומי"ן גרפי מדסיס ןם") מש'ג יומלן י)"ר סכ' ימיסור י"ס ק"נורף
 וטךיפס מ)כ י6יסור ק"ג רף )ר"י מ"ס "כך 5ריך פו)ס מויר _ננ"ננ)ירס
 חן ו)מ בסל") ל") וס51ימו סריננ רננ"ס כ"י קו' מ"ס ומ"כ מ' 33תכמו

 נמ"ם מ) מילו עריין למוד מוסיס %) ספ%ס )מוי1 עי5מ עך מ)3סמיסור
3ת)ס



ילןכפףתל"ב ב' םעלף ם"ד ם"' דעה'"דדה-מימןיברף
 . וגכון סטנק והומ כן"מ רסוה גנטוס טתיס )וקה ומכ)ו סמי ננן ")3כה)ס
 מ)מ )סגות 5כיך י)ננה ק"ע רף סוגי' קטס געי לעכ"ס כ)מ )סי"זמעמס
 המ מת" ננמ5כ גהננס מננר ךהמיר קטה כ)6"ה המ מננריגן )מ ננכמכ)
 )מויר י5מ 1)מ רוכר סכסננס כתוך עריין סכסננה ננננגו טכמ 'סוכרח)3

 כן )תרו ננ5י הוה ה"ג מין ס)כ רננטוס 5") ומ)6 מ)כ מיסוה 1)יכמסעו)ס
 וס רכתי' מננליגן )מ ננכמ כ) מסגי )כך- רס ננסוס גס 5מרן יר51המכ)
 ע5י סוה ס"ג למ-ן מר"ננ גנני קקה )מ מ"כ . וננרס ננמ)כ )טגיהסננ"סכ
 רכ)מ"ס )י' קסי' הוה רטוכ ומ)מ מיסורין ומיכמ כט)ין גוהג מ)כ )ליין)יטכ
 ו)מ פעו)ס )מויר י5מ ר)מ כיון ננוכר כהננס .כטוס )יכמ )גננרימ5כ
 כקטי' הס"י קטס וכי"כ וכי"כ מיסול'ן נ' מיכמ ר)רירן כתר151 ננועי)סוס
 ננכמ כ) )י' והטיכ ננהס"ך )יסו) 5ריך והי' כ)) מ)כ מיסור )יכמ רסמ11

 : רס וננמיסור מ)כ ננמיסול ננק"ך .רגס) ננ)מ עעס רהומ. מננריגן)מ

 סרסה י"ו ס' ויקרמ כת"כ סכי מי' ע"ס רף הגכנ' טהכימ התייגןף,בה
 יהי' )מ יכו) ס)י) מ)כ מת מו5ימ כ)יות וטתי מ)כ ננלכתיכ י"ך '-'

 כעוננר יסי' מכ) יכו) ל)יות וסתי מ)כ עוך ת") כמוסרה יסמ מכ)כעוגס
 וננה כו' ננט)נניס סומ רק"1 ת") טמין כמטס כ)יות יטתי מ)כ עוך ת")וסקרכ
 וסרי עכ") ט)י) ננכ)) ננ51ימ כ) מף הט)י) ננכ)) ננו5ימ כמטס מ)כ ננה כמטסת")

 מ)מ כספס ננוכ) כמוסרה רמיגו )ת"כ טסי' ע"מ ע"ה יף כתוס' ר)מננכומר
 ע) )כמו' וקטה מסרן הקרכן טס ננייטכ התוס' וקו' כ)יות וסתי רמ)כנניתורי
 נניירי ת"כ רסמ ט)1 מ)כ כמוהרה מיגו ט' כן רט)י) ננכומר רמ"כסרננכ"ס
 מוטיעמ כר' כר"מ ר)מ וה ננת"כ לננוכמ הומ גהסוך ומו)ס ט)י). כה וגננ5מכגטמע
 רסמ רו"מ . ככהננס ננכ)) ננותר ומ)כו )טיטתן ה)כו יורמ ור' ר"ננרקמננר
 סמ)כ לעתיר רת"ק הר"מ ומ"ט הכ)יופ טתי ומת יתורי ננן -ננתירסת"כ
 רה)ך ננטוס .1)מ כט)י) גוהג ימיגו ס") יורמ ור' הומ יורמ ר' ת"כסתס
 : כט)י) רגוהג גי"ה ררי"ס ננתגי' כסתס הי"ננ ס' וטסיר )טיטתי' יורמר'

 מעס"י מי וננ5מו מלטיו )1 ט)כנו טמס כי"מ רהעיקר כ' י5מק 3יתנ2ם'
 מ)כו י5מק כמוה) וננ"ט מסור וגיךו מ)כו קרקע ע"ג ססריסט)מ

 גירו כי גכוגה תיקן )מ ועריין . ע"כ כרסוס גס) עעות מסור וגירוננותר
 וגננ"ט מי' הכי וכרטכ"מ רטכ"מ כטס טס"כ כ"י עיי' טגע5מ ט)י) ככ)מסור

 ננמנניריס יט טכ' ס"ו ס"ה סי' )קננן מרננ"מ גס מיכרמ . הסי'כסתימת
 ממרוגס רסכרמ קטה גנני מכיכ כן ננהר"ננ ממרוגה .כסכרמ )סמננירוגסגו
 גכ"ע ומ"כ כרטכ"מ רהננגסנ כתכ מכיכ גז רננהר"ננ וו"מ מי ע' ככןהייגו

 :מסור

 תלע.כימן
 אסרו והאחרונים לכיס הדבוק מחלב ,בתעדובות מיקל הש"ךלא(,
 מהבשר רק ונזהרים סירכא שהי' מבשר הרופב לאכולמק.לים ראיתי מקרוב חדשים )ב( בצ"ע הניח אכלים גם והפמ"ג'
 שממנו הפוסק אם סברא הפ"ז כ' כאן )ג( דבריהם נראהולא
 שהפוסק פסק באותו אחר דין לפנינו ובא דאסור הפכקיוצא
 לסמוך מצינן כאן דינא בהאי כךותי' .פסקינן דלא מתיר_אע"גזה
 , ? מ"ח בסי' מ"ש עיי'. ודקין לכרם דבוק חלב בדין לד( .מ'ד סי' הפ"ז כ"כ ולאעליו

 פ'סעי',
. 

 היתר כו וגוהגין הומי) רייגוס כגי ס) כ)יס מוסלין מין מ3)
 )כרס הרכוק ננהמ)3 'תערוכת יט מסי' כתערוכת ננקי)והס"ך

 וכ"כ מסור רמו' ע"כ רקיי") )ננס כ' וסר"מ נעמכו) גננגעין מיןכתכטי)
 טונק טיט כ) המ קסס ו)רירי ס' 5ריך )מ ר)ננה כ5"ע כ' סלננ"נ וגסכר"ו
 .. 5"מ סי' )קננן כרמי' כעין כמיסור הוה מ"כ טג5עגן ע"י הטוננן )סקסימיכו)

 סירכמ כטר )מכו) ט)מ ינניהס כ) הגוהריס :רמיתי-ננמגסיס ננקרוכמוטיס
 כטו"ת כ' טכן ומננלו מוכ)ין מיגס סכסר ורק הרועכ רסייגו הננלקטמוכ)ין
 ירי תמת מיגו וסס' כגו"ע מיגו ו3גרר גרר ננעפס הומ טסננקנמרין וננטיכטומ)
 כי"כ ורמיתי גי' רסערי הגמון ננהרכ כטנניס הר. טו"ת ס' )ילי כמו)טעה
 ומס,"ס ל'ע כסי' סרכיקות מוסר ::ה" רמכ"ך) )לכרי והכימ סרועכ)סתיר
 כו 5ף כעין טוננן ככטר לסמ כרכר -)י תנניהות והרכה . הרועכ "וכ).ס"
 ר)מ סוסקיס סרכס )רעות רמוטטין ננטוס עעננס כקירטת רהננמנניריסועוך
 ע)יו וננרטיס קי"ע סי' כט"ך ועי' גרר ננטוס ו)מו כסירכות נניעוךננסגי
 כמן הסר"מ כננ"ט רמ" מין וננרמכ"ל כמן ככה"ט והוכמ כמן הס"ךע5יו

 מוננרמ ע)יו קכ) ו)מ ססמנניר מ)מ רכק הננהירי ננן ה'" יסרמכ"ך,
 . סרי הרועכ נס מכ)ו )מ סיוס עך הרי הסייכות ננן מכ) : סכטררק

 וננטננוט רנניעוך כן סכתכו הססריס ממלי וגננסכין )גננרי ע)יהסטקכ)1
 ר)מ טכ' ה' ס"ק כע"1 עיי' . כלוע3 נס )סמנניל ויט נרולהקו)מ
 ור"מ המוסר הומ מסריס רר' ננטוס )כרס סרכוק כמ)כ ג"ג מתיכהמננריגן
 5)ע כמסר ך' ס"ק ג"ך קי' ו)עי) כככ"מ רק מכ"ג מננריגן ר)מ ק")גוסי'
 וה כמיכורי 11 סכלמ כ' ננקוננות וכהרכה לי"ט 11 סנימ הע"ו . ס")5מ

 . הרננ"מ טננייטכין הרקין מ)3 )עגיז ע"1 סעי' עיי' ת5"ו סוס"י למו"מוכמיכורי
 מגי טגס ננ"מ סי" ועיי") המננות ע) הקרוס רק מסור ר)מ כו כ)כסס
 ר5ריך פ' ר' כמות ו)ננה נ' מות סכית כתיקן י5מק -כית כס' וכ-סיסכחי

 : הרקין ע"ג 'סרכוק סמ)כ כגגך גס.ק'

 תל"ד. ם'מן-
 מהית יותרת'הכבד חלב דם"ל הרא"ם שדמו ורא"ש אתום' ישו,)א(

 והרמב"ם * מעי"ש קו' וישבתי ורא"ש אתום' הקשה ומעי"פאכור
 מפעם אהר פעם מותר אלי' דחלב פעם שכ' מא"ם מה'בפ"ז
 דח"ש לא?פרופי חזי ל"ל דע"ד יומא תום' אקו' תי' לב( בגמ'דאי'
 קי"ז דף אתוס' חולין טהרש"א אקו' תי' * הלב מכל תיפ"לאפור
 לג( כנמ' דאי' כפעם מותר אלי' חלב כ' שלא ארמב"ם תי'ועוד
 בשעירי כליות ושתי יותרת ס"ל ינאי דף' שכ' קי"ז דת אתוסיקו'
 הנ"ל רמב"ם על וישוב ותי' אדרבי רבי רמי א"כ לפר מועשהע"א
 ומיני' אדר'(שמעאל ישמעאל ר' דקשיא תוס' תי' על קו' עוד)ד(
 כרא"מ'ור"ת להחמיר ה"א ח"לי איישר אי )ה( לרמב"ם סעדעוד

 הפרפיש להשליך או הקרום תחת השומן הכבד ביותרתלקלוף-
 מקום ' יש ור"ת רא"ם על ורא"ש תוס' שהקשו הקו' כילגמרי

 ? לדבריהם נפוסקים מקום ויש הש"ס מןלישב

 המת הסוכנן )גקר עוך כנמננירין ויט וכו' הככך יותרת כהגה י"נ2ממעי'
 רף מו)ין ורמ"ס כתוס' רמ"ס רכרי - ור"ת רמ"ס . ההומהקרוס

 מעתיק )הכין ט)סגיגו )ננה ט5ריך וננטוס קי"ו דף ר)קננן ננסוגי' ע)יווסקטו מסוי סככך נניותלת מ)כ ה"ה מ"כ מסור ננןכמ ע) הקרכ רמ)כ ננת"כ5"כ
 ר' מננר ה"ננ ננגמ וכגננ' . כו ננוע)ין כמ)כ כננטגה טס רמי'הסוגי'
 כו' הט)נניס וכח ננטור יורס כמטר ננטימ( כהן טר )כמיננורי קרמ רמננליגמי
 יס סם)נניס וכמ טור מף כמיננוריס( לסרט"י ננעי)ה כו יט ננטימ כהןננס
 מיננורי )רכות )ך' מ)כ כ) לכי סטגס 11 כעורה מגיגמ ר' מ") ננעי)הכו

 מין מ)כ ה"מ מ)כ רמננגמ כ' רמי מי5ערך מכיי מננר )ננעי)ה ק)יסקדטיס
 יורס כמטר רמננגמ כ' ומי יורס כמטר רמננגמ כ' )מ כ)יות וטתייותרת
 "י וכיך )ר' ננרי ר' מ") מ)כ כ3 רמננגמ כ' )מ כטור ר)יתמ מ)יה מ)כס"מ
 וכסכ סור מ)כ כ) קרמ מננר ע)יך מ") כמכי)ה תתסר מ)כ מיקרימ)יה
 מננר מטי רכ ועו( כטור גוהג מיגו )ומ)יס ועו וכטכ כטור הסוה רכרועו
 כה יננע)ו )מ ננעתס מ)מ מיקרמי )6 סתפמ מ)כ מיקרמי סמ)יהמ)כו
 מ)מ מיקרמי( מ)כ ר)מ מננרת והמ )ן גסקמ מ)כ ננכ) ננעי)סלרסמ

 קרמ רמננר יגמי ר' מננר ר"ה טס ותוס' . עכ)ה"ג וכיך כרר'ננמוורתמ
 )רכר יורס כמסר טס רכמ ננוקנני רננ"ע ננקוננן מיוהו כסרק יורסכמטר
 וכו' ע"ו כטעיר כ)יות וטתי ריותרת כסיקט וננ)ננך מוור רמיגו כסיקטס)ננך
 דקרכ )יתסר המ)יס טוננן כ) )רכריו סרמ"ס ע) ס' סי' ורמ"ט תוס'וסקטו
 מ)כ מיקרמי סמ)יס מ)כ מננר מטי רכ רמננריגן ננטוס ומי הומ ננוכמ)גכי
 ננס כנני"ע וסקמה ננוכמ )נכ' קרכ סהומ ננטוס )יתסר ננ"ננ מיקרו )מסתננמ
 ננרכתיכ רטרי )קננן ננסורטת גננ' רהמ )יתסר מ)יס רמ)כ סרמ"ס ע)ננקטו

 : כט)טתן ססוס רכר ועו וככט טור מ)ככ)

 סמ)יה מ)3 ה' ה)כה ננמ"ט ננה' כסי"ו טכ' קטה הרננכ"ס גס יהגסדנ"י
 טגקימ כננו כ)כמ קרכן .)עגין מ)מ מ)כ מיקרי ר)מ כמכי)הננותר

 סננריעין )סי סמרן מ)כ מוננר טמתס כננו )עגין.קרכן הככך ויותרת כ)יותמ)כ
 וסקטה . ע"כ )ך' הננורס מ)מ עוכ רכר למין מ)כ גקלמת )ך' מ)1רכריס
 מ)כ מקרי )מ כ)יות וטתי סככך יותרת רח)כ ננוכמ סג") כנננ' המכ)מ"ננ
 ועוך , סמ)כ ננס) מתי' - 1)מ )ננעי)ה מותס . )רכות יורס כמטר 5ריך1)כך
 וככס טור מ)כ כ) ננרכתיכ לנותר מ)יה רמ)כ כגננ' . רמי' סעעס כ' )מ)ננס

 ] : כט)טתן הטוה רכיועו

 הנני"ע רסגה הג") ורמ"ט מתוס' נני"ע וקו' )מ"ננ ננקו' הי"ננ )יטכדנ"קך
 )סתיר 1ע1 כסכ טור מ)כ כ) רמתי קי"ו יף וכיך ר' ררריטהקטס

 ררסי ר' רף ככריתות סמ )ט)טתן כטוס רק מסור רח)כ ננסוס מ)י'מ)כ
 וככס מטוו רמייכ )מ)ק יטננעמ) )ר' רהייגו ממריתמ )ררטמ קרמ סךהתס
 טור קרמ מי5טרך ממת מ)מ מייכ מיגו רס") ו)רכגן וממת ממת כ) ע)'ועו
 )יתמ ומ"כ . ההס )ס 5ריכי רננ5ריך י)סיגן )מ ממיגך רמרמ ננטוס ועווככט

 : וכיל)רל'
 יורמ כמטר 5ריכי נפריך רמכיי קי"ו רף הג") .סוגי' ע) קטה יעוירנייל

 רק טור )כתוכ )מ וקטס טור ה"מ יורס _ננכמטר רמי )ך' המ)כ.וכ)
 רמ-ן י") מ"כ מ)מ המ)כ כ) מי5ערך הוה ו)מ הט)נניס ננוכמ יורסכמטר
 יורס ננכמטר רי)יף יגמי )ר' מ~)י רמו)ין וסוני' סן ח)וקות סוגיותס"ג
 המ)י' כמ)כ רננוע)ין המ)כ ננכ) לרכי לרטמ גס יגמי )ר' ס") .ומיהטור
 טסיר מכיי וננטגי ררטמ )מיוה- סור )כתוכ 5ריך יגמי )ר' )רמולתריכן
 )ר' וקטס המ)י' מ)כ )רכות ג"כ המ)כ כ) 51ליך ננטור יורס כמטרר5ייכי
 וכיך ר' 51ריך כמכי)ה )תסר מ)כ מקרי המ)י' מ)כ מס מ"כ סגננ' קו(יגמי
 - כמכי)ה מ)י' מ)כ )התיר מתי ועו וטה טור מ)כ רכ) יגמי רר' מ)יכמ)טגות
 רסור קרמ רמי5טרך רכריתות ננסוגי' יגמי ר' מסיק ו)מ כט)טתן הטוסרכר
 )מ ננמיגך רמל ננטוס ו)רכגן )מ)ק יטננעמ) )ר' ממריתמ )ררטמ ועווככט
 ה)ננך )רכר מתי יורס רכמטר ננ"ע רף וכמיס כרכמ ס") )מ וגסי)סיגן
 )יתמ לכריתות כסוגי' רקיי") מגן מכ) כהיקט וננ)ננך מוור מיגוכסיקס
 ננוקי יכמ רהמ יגמי )ךר' )יתמ ועוך )מננת נני"ע כקו' וכיך ו)ר' יגמי)רר'
 רננוע)ין עעננמ )רכמ וע"כ כהיקט טלננר )רכר )כררכמ מתי יורסכמטר
 ח)כ רסייגו מ)כ מיקרי )ך' -מ)כ טהומ ננה כ) )ך' המ)כ רכ) ננטוסכמ)כ
 קטה )מ ונננני)מ , המרו מ)כ כננו עוכ טסומ ננטוס מ)כ מיקרי ננמו"ה)ך'
' -'4ד4 מ)כ וננקרי ננטוס )מו )ך' המ)כ ננכ) רסח רו"מ הגננ' כקו' מ)י' מ)כ""כ

-
 ס עע.



ירפמףתל"ך י"ב טע'ף פ"ד מי' ,העה 9רה.סימןרלר"
 טסיר ומוע3 3ר' וננורס  טוכ טסו6' פפלי 6ל6  נ6כילס  רליתסרננננם
 )ך' ומורס טוכ ססומ ח)כ,ננפגי מ)י' ח)כ ננקרי טסיר ננע4)סי3עכין
 ח)כ ננקרי 3מ מ)יס וח)כ ננננס ח)כ טהומ ננס מ)מ מסור )מ כמכי)סמכ)
 ח)כ עקלי ר)מ ננסוס נלתסר )ה מ3י' דמ)כ מטי' רכ רמננר מדחימסי. רכ סמ ננעי"ע ננקו' מסי ננרכ סרמ"ט ע) -ול6"ט תוס' ננ"ם מ"ס ו)סי"ז 'ננננס
 רכתיכ מע"ג ח)כ ננקרי ע"כ וננרננוע) כה יננע)ו )מ ננעתה מ)מסתננמ
 סח)כ כנכ) ע"כ רננוע) יורס ננכמטר ננוכח )מ )לכמ רסמ ז"מ סמ)י'מ)כ
 מופ) 6כל סהננ6 חלכ דננקרי מס 456 6סור 6ילו כ6כי)ס 6טי גר' רי"ל)ר'
 3ר' סכנורס רסיילו סטוכ ר") )ר' מ)כ ננעי)ה 3גכי ר6יקרי ננטוסטסיל

 : המרן ח)ככננו
 , ר)סי מרמ"ס סקטו ורמ"ט תוס' רסגס ססוט י") ורמ"ם תוס'~יכמגממ

 ננזכח ע"ג רקרכ )יתסר מ)י' ח)כ מסי רכ ע) קסס , רמ"סרכרי
 ננותר מ)י' ח)כ רננס מסי ננרכ ננקטי מ)מ מסי לכ ע) ננקטי )מוסס"ת
 )6 ו)ננס רטרי ננכ"ט טוננן רננקרי יותרת ס) סתס ח)כ ננקרי ר)מננסוס
 סננזכה ע"ג רקרכ )תסר מ3י' ח)כ ור6"ס ורמ"ט כתוס' סה"ה-סקסס
 דכרי הס תוס' רכרי סענניס רסרכה וג") נננט"ס סקטו )מ ורמ"ט.ותוק'
 מ' )דכר ורמ"ס דתוס' מוננר ועתס ותטכח דוק תוס' נננע)י ססו6סה"ת
 טוננן מס קוטיתס וסכי כרכריהס קי15ר סיט מ)מ סס"ת רכרי עסכיווכו
 רקרכ ננטוס לר6"ס 6סול סוננן 6ל6 חלכ פקרי )6 דוד6י סככדיותרת
 טיהי' ננכ"ס סתננמ ח)כ ננקרי ר)מ רמע"נ מ)יס ח)5 ננכ"ט ננןכחע"נ
 יננט)ו )מ רמ' מטי רכ רמיהותכ מע"ג ומ"כ ננזכח ע"ג רקרכ כ,וןמקור
 ח)כ דמסי' וס"ננ דרכי הח)כ ננכ) רמתרכי ט"ננ המ)י' כמ)כ ננדננוע)ומ)מ
 )מ כ)) ח)כ ננקרי ר)מ המ)יס ננמ)כ דגרע סוננן ננ"ננ ח)כ ננקריהמ)י"
 דקרכ מע"ג מ)כ"סומ ככ)) )מו יותרת טוננן עכ"ס מטי )רכ מ"כמירחי

 : ננזכחע"ג
 ~כיר כר' ר3מ ס") 3רידי' מסי; )רכ דס") סכ' רמיתי 6רי' )כ ןבנם'ב

 הח)כ כ) יס"י יננע)1 )מ מ"כ סגננ' קו' )י' קסי6 סוסו)מ
 מ"כ 1מ"ת סתס ח3כ גקרמ ס)מ מ)יה ח)כ מסי' רסומ כ) מ)כ ננרכסרכ)-

 )ח"ט סח)כ כ) רלסיגן מכי)ה )עגין ז"מ כמכי)ס )תסר מ"כ הגננ' קו'קקס
 תיננ6 וז'יל למי5טרוסי רמזי כיון י"ס ע"ר דף יוננמ סתוס' קו' מ"ס לסי"זוכ"ל
 רמי מ"ס 1)סי"ז סיעור מ5י )רכות מתי מ)כ דכ) טעננמ קמננר 3מ מננמי)י
 סח)כ כ) כננו סמ)יס מ)כ )רכות מ)כ ננכ) ה"מ )6י5טרוסי דחזי סכרמ3מו

 כ3 מ)כ מסי' הח3כ ננכ) ננרכיכן סתננמ מ)כ רמע"נ סמ)יה מ)כיננרכיגן

רסו"
 מננגס )ח"ס מ)כ כ) ננוקנניגן )6י5טרוסי רחז' סכר6 )ן ריס עכקיו מכ)

 יננע)ו )מ ננעתס מ)מ מסי ))ררכ דחי סם"ס דסמ ננתלן )מ מרי' )ככס'
 מסננכתמ דסכ) יגמי ר' מננר ר"ס תוס' )נליס )וננר ומסמר )ד' מלכננכ)

 מסור )מ סתננמ מ)כ מקרי ד)מ 36יס רח)כ מטי רכ מירהי )מ סומכע)ננמ
 ננעתה מ)6 סגננ' קו' קקס 1)מ סתס מ)כ מקרי ד)מ כיון סלי ננררככןומסי'
 )ד' מ)כ כ) וקרמ ננררכגן רק ננוע) מיגו ננס"ת ס"כ מין יננע)ו)מ

 רק וקרמ ננ"ס מתום' סקסס טס כננסרם"מ ממכס - סומ כט3ננממסננכת6
 יכמי לר' ננזכמ קרסי מלמ ככנסקגמ סתס סכי קמי )מ רסממסננכתמ
 וכננעי3ס ר)"כ כתפור: ננוכח רסכי מרי' )כ כק' וכ' ננוע)ננדמורייתמ

 : ע"מ ט"ורף
 כקוסיתס קסקסו כננו ננ"י רף זכח'ס )רכ6 3ים5 כן כתכו רתש'רנ"ל

 המ' כתי' כתוק' ותיר5ו כסיקט ס)ננר )רכל יורס כמטר 5ריך )לכמסמ
 תוס' וכ"כ וכו' )סר ננועמס ע"מ כסע,רי כ)יות וסתי יותרת יכמי )ר'דק")
 טעירי די)יף סס רכמ מכ) . .יסננע6) ר' דכי כתכמ ' והומ ננ"ט רףכזכחיס
 ועטס דמננר רכ רכי כתגמ ס"3 יורס ננל6סר ויותרת כ)יות סתי 5ריךע"ז
 רכי כתג6 ס)כס יס") ר)סכמ )רוחק )תוס' סי' ז1 ותי' יס"כ סר זס)סר

'

 ר' דכרי ררכמ מ)וכמ ןי") הכ' תי' תוס' כ' ו)כך יגמי 6ר' )כמו' ס)יג לכ
 : מסננכתמ יסכ) מסי רכ וכרה: מסננכתמיכמי
 רסוס סכ"3 וננעי)ס רתכנורס מסול' .סכנך ר6יסו הרכנל'ס 6"סמערצה

 מ"כ ננה"ת )ננעי)ס יורס כמסר קרמ יגמ. י' ננכימ 1)מכנס"ת
 כסיקס 1)ננר חוזר מין כסיקם ))ננד מי5טרך, יורס כמסר התוס' קו'מ"ס
 ננועי) מסי"ס סתס מ)כ ננקרי ר)מ סמ)י' מ)כ_ ומסי' סמ)כ ננכ) ננס"תננ"ננ
 6סננכתמ רק כמכנת רחו)ין כסוגי' סתס יננע)ו )מ מ"כ מסי "רכ .רסריךוננס
 מ)מ ססירוסריך

 ננעת"
 )יכמ )ר' מ)כ יכ) מקננכתמ כי יננע)ו )מ

 6סמכתמ )עס1ת סכרמ מין ח)כ וננכ) ח)כ מיקרי ר)מ כיק מ)יס ח)כלננעט
 ננררכגן רק גנני ויותרת כ)יות סתי מ)כ - רמסי' כיון ננררככן1)ננעו)
 מס מכ) סתס ח)כ מקרי ר)מ ננילכגן מ3י' לו)כ מסי' למסור סכרממין
 יהייגו דסומ כ5 ה)כ מס" 3ננעי)ס )ר' מ)כ ננכ) ננרכיגן טסיר ננס';ת'סומ-

 רר' ננדרסמ ננותר מ)י' דח)כ ננכימ ר)6 סרננכ"ס מ"ם ומ"ג מ)י' ח)כ,מסי'
 )מ )מפת רסמ ננוכח כ)מ"ה )ריןן כט)סתן ססוס וסס טור ח)כ וכ);כיד
 :3 מסי' רננוע) ננוכח ח)כ ננכ3 דסמ יננע)ו )6 ננעתס מסי רכ6ירחי
 : ס'עור )ח5י ח)כ כ) ירסיגן מיסור" )עגין )יכמ מיסורי מכ)יהומ

 כסעיר כ)יות וטתי יותרת סנר יימי רי, מ' ת1ס' מתי' )י לשה ;,
 כק"ק רננוע) )ד' מ)כ כנכ) ייריק רכי 6"כ )סר ננועססע"ז

 קרמי תרתי ר5ריכי מכיי כרמננר יורס ננכמטר גס יכמי כר' כ;") ככני:ע"כ
 רמ"מ זכחיס ס") רכי דהמ וז"מ )סר 'ננועסס ע"מ סעירי ס") 5נני רכימ"כ
 ונכי דס") ננרכי כמן מסקי ד)מ 51") ס:יסוריס 'וס סר זס )סרדעסס
 )סעילי ן5ריך וכו' ננהיקס ס3ננר יכר )כדרכמ 6י5טרך יורס כמטרמ"כ
 כק"ק )ננטי)ס כ)יות וטתי יותלת 'נ%") קסה מ"כ 1מ)מ כ3יות ומתי יותלהפ"ו

 כ)יות טתי מין ח)כ גיננ6 מ"כ רכי כדרקת )ר' מ)כ כ) מ)מ כסמלר)6
 סננורס 1ס1מ סעוכ מ)מ ננננט מ3כ 3מ1 כקרכן רר") רמ)כ כלננכ"ס מע"כ63
 : המרזח)כ- כננו ח3כ ננקרי תו ננטיח כסן כסר רסורס ויותרת כ)יות טתי מ"כ3ד'
 ע"ז )סעירי כ)יות וסתי יותרת די3יף סכתכו )תום' )י' קסס עלדד

 כר' ק)יס )קדסיס )פעי)ס יורס כמקר ומי5טרך וכו' )סרננועסה
 טס כזכחיס ס"6 רף יטננעמ) ר' רכ, תגמ סכי דס") תגמ ננמן וקטהיגמי
 ד6ננר ננה כפורס- וכי יספע6ל ר' על וקסי' כ6טר 6י5טרך לתדכר"י6"כ
 רמכי. כ5ריכת )תרן 51ריך ק3יס קרסיס כמיננורי רננוע) 3ר' מ)כ ננכ)רכי
 זכ'ד ר' כתי' )וננר ו5ריך כמכי)ה תיתסר מ)יה ח)כ מ"כ ננרי ר' קו'וקסס
 כריתות ס") יסננעמ) ר' דסמ וו"מ כט)סתן הטוה וסה סור ח)כ כ)יכתי
 ומ)מ ומחת מחת כ) ע) רחייכ )ח)ק ועז וטס סור ח)כ כ) רמי5טרך ר'רף
 סתננמ רח)כ ננסוס מסור )מ 31כך גרמה )מ מטי ררכ )רננכ"ס סעדננזס
 סגננ' קו' קטימ י)מ 51") ננותר סתננמ ח)כ ננקרי ל)מ מ)יס וח)כמסור
 רר") מ)כ טסיר ננקרי ננעי)ה )עגין הרננכ"ס כסי' 51") ננוע) מננמימ"כ
 יטננעמ) ר' רכי דתגמ תר"מ סוס"י מ"ח סר"מ ועיי' סמרן ח)כ כננוטוכס

,
 כנר, גתננעט )מ 6)יה וח)כ ייחה )6 מסי ייכ סי") כ) )סיידהנה : יטננעמ) ר' הייגו . .

 6ל6 כסלסתן ססוה וע1 וסס טור חלכ ננכל כניעטי' רסכ'וכיר
 הרמ"ס כרחה טסיר סתס מ3כ ננקרי )מ מ)יה רח)כ מטי דרככטענני'
 כדמס מסי' ומ)מ ננזכח ע"ג דקרכ כיון מסור יסי' רננ"ננ ורמ"ט תוס'כקו'
 מננגס סתרוננות כס' ככנ"ט- מירחי )מ ננסוננן ננ"ננ המ)י' ננח)כ מטירכ

 רכ)סון ננכ"ננ ח)כ עס ננקלי רטוננן הרמ"ט מננ"ס כ"ה סי' כ"ס סי'כנני"ט
 סכר) גתגו סחכנניס מ)מ טננו ח)כ מיסור ס) כין היתר ס) כיןסננקרמ
 יהרמ"ס י") מ"כ ע"כ טוננן כסס )קרוהו סננותר 3ח)ק סס )יחדכגיהס
 רזס טופן דננקרי טכ' כסס"ת 1)מ ננקרמ מ)כ ננקרי סיותרת מלכ דגסס")
 וח)כ סוננן )רמ"ס ננקרי דננטו"ס ננקרי מ)כ )עו)ס מכ) סחכנניס ננןהסס
 כעטעמ נוכ"פ סוס וח)כ סולנן י"3 ררמ"ס רמי' מין ננרמ"ט מננגסננכ"ננ
 ומ."5 3מוד וח)כ )חוד טוננן י") טננמ 3עגין מכ) סק"מ 5"ח סי' סט"ךו:ננ"ט
 6ננלס כטעננמ כננכ"ננ נניירי ררמ"ס הר6"ט על קטה ר)6 סנניויטלתי'
 )מ ננכ"ננ )עגין ננסננע ננכ"ננ וקוננן רמ)כ מו"ס כטס- כ' סק"1 טסכסר"מ
 ננסוס וע"כ טעמ מד וח)כ רסוננן ט"ננ 6"כ סננמ כתר מז)יגן 1)מכט)

 רח)כ רמכ"ר כסס גי"ס כסי' ורסכ"מ הר"ן כננ"ס ח)כ מיקרי סכ)כתורה
 קסס )מ ומ"כ כסר ככ)) גנני מיקרי מ)כ כתורס ננסוס ננכ"ננ ננקייוכסר
 5"ח סי' ככ"י סוכמ כמגור ס") רסס"ת י") ומ~גס ירמיס ס' ע3 סה"תקו'
 גס י") מ"כ סירך וסוננן ה5)עות סוננן כגון מ)כ עס נניגו טמיכו טוננןריס

 : כסס"ת ננקרי טוננן סככר היותרתס)
 סקרוס טתהח סטוננן )גקר כנחכנילין ריט הרמ"ס כסס כ' ררכנ"מרנב"ע

 ור' הקרונניס )גקר רק כן מיגו יהננכסג וכ' . ור"ת ר"ננ .סהומ
 יעיקר ננטננע סהי'ת לסי ור"ת הרמ"ס כלגר קטס הדין כנ"ננ ע"כיכר עננמ וכן סרמ"ס וכ"ג וננותר מע)יו סקרוס סגוט) הכריעו טתוס' כ'יר"ו

 ככני ס") סכן )עי) וכ' סוננן ננקלי יותרת רס) ננסוס ור"ת 3ימ"סטדומה
 יותרת מגכי יותלת וסוננן טכ' ורמ"ס 5"נ רף תוס' כ)סון וכ"ננ ורמ"ס3לןוגם'
 ונני"ע מו"ה כטס )ננ"ס ח)כ ננקרי .גנני רסוננן רמ"ס 3רכרי ננקוס יטמ"כ
 ננגסג רים כ' סכ"י הננלסג וננן טרמ"ס )סחנניל דיט מגור כטס כ' 1ר"ננ .)עי3
 ומ)י' 51)עות חזם רסוננן מנור כסס וננס") . סטרסיט )גננרי סננס)יכיןממר
 מסי"ס ס1מן כטר דננקרי י"ו רין כ"ג כ)) כ"כ מו"ס גס ר6יתי ננקריסוען
 כסס"ת ר)מ סרי ח)כ לכני ננקרי טוננן מ"כ נננ"ננ ננקרי סוננן עס ימ3ככ'

 מטי ננרכ ננננין -מר"מ ורמ"ס תוס'וסקו'
 יממי-

 ננר3מ ננותר מ3י' ח3כ
 ר)ננמ י") מזנח ע"ג קרכ המ וסקסו סמ)י' ח)נ מ)מ סתממ מ3כמיקרי
 כיחמ ננ"ננ רומק רזס ומת") רמ" סרמ"ס טסנימ ית"כ נננלייתמ ננסיק)מ
 רכ3מ"ס ס") דהר6"ס וי"ל לננעול מננ6י סטת6 וכי' ננל' סקו' לסקסותלי'
 ננמוכר כטסומ יוקמ סמ)יס ח)כ לקרמ יע"כ מסי רכ )סקסות ננ5יסגס
 ומו"ס ננמגור כננ"ס ח3כ ננקרי טסיר ע5ננו כטגי כסהומ מכ) ס6)יסעס
 כסכי כטסו6 מכ) סוננן כסר ננקרי סח)יה עס יכוק כטהומ ננכ"ננ)עגין
 )סקסות 3י' רעריסמ עכ5") מ)מ סננמ כחד מ)כ עס ננכ"ננ סוסע5ננו

 וכו' ננכי' )סקסות )י' יעריסמ קטס )6 מסר"ננ גס מ"כ וכי' נ%י'ננננעי)ס
 סכ' כננכסנ מו כסרמ"ס )החנניר טוכ כרת ימיסור ס"מ היי)י מייטרומי

 : סטרסיס סננס)יכיןסכ"י

 ,"( 'חס "" "" תל"ד,סימן
 כסלים ע"ג להניחו מותר החלב שנצפנן דלאחר בש"ע מ"ש)א(
 ובעורו )ב( או"ה כמ"ש כרת באימור להחמיר ,יש דלק"מונ' ישבתי בד"מ עליו שהקשה ומה אוסר מרדכי בשם או"ה.
 ישבתי וכן ישבתי ארש"י הרשב"א שהקשה. ומה אוסר רש"יחם

 בשפשוף בדיע' רסגי אלא כרש"י ס"ל דלא אר"מ הרשב"א קו''
 פ' וכאן תה"מ אחר למשוך בכ"מ שדרכו אפור צ"ע )נ(גדול
 כאו"ה בכ"מ רפוסק ארמ"א מכ"ש קליפה רבעי פ' ובתה"בכר"מ
 דאוסף משמע רש"י דברי דפשפו' מאחר עוד ולא כרשב"א פ'ואו"ה
 לענ"ר דחיתי סגי בקליפה דשמא תוה"ב שכ' וראיות קאמרכולו
 פוכרח אין כתבתי )ד( להחמיר יש כרת דכ' בחלכ א"כפשופ

עו"פ



חיד1מיש תל"ד . י"ח מעלף ם"ד מף' .דעה ידרה,מימןדבר'
 רשב'א וקו' או"ה על ד"מ קו' וא"ש חם בחלב ריע' דמתירמר"מ
 לכתחלה רק אמור דלא מ"ל רש"י דגם שכ' היש"ש לה(אר"מ

 *פליאה

 :%: ~%1 1: ::י סש ין:דב, "" קע.בש,ע
 ננויטיננו ור"ן ורמ"ם תוס' כ' רמי' ננס. מ"כ ומ"י סכסר. ע) ווכ וננתחננססכסל
 נניירי רסססוק י") סמ כס"ע וכננ"ס ננותר סל5טנן ר)מחל החוות ע)סחלליס
 מסרק"י חו)ק יתום' )וננר ורוחק סננתחננס עך וננן כך כ) סס ננונח הי'ט)מ
 רעת )כתוכ ורמ"ס )תוס' ס") רמ"כ מסור וע"ו כננונח טננתמלנס ננחננתל)מ
 וג' תוס' רכרי וגס רס"י רכרי ג"כ סכימ רר"ן עוך ו)מ ע)יו ולח)וקרס"י
 סנעסס )ה מכ) חכ סח)כ )5מת ננתחננס ר") וננתחננס רס"י יכנ"סים")
 תתמי וקיי") 5ונן סכסי סמ כתהכ"מ ננרסכ"מ וכ"נ כחתיכותחיננוס
 ""ו חנניס סניסס ס") ננוס וס ננתחנננניס רסניסס כסטוטו סרס"י ומיגכר
 וה ע) וה ננונח מי 51"ע ק5ת חיננוס ע"י יו5מ וכ סהומ יהח)כ מ)מרו"מ
 6י"6 רסחיטס רס"י כננ"ס נתחננס רכ כוננן כס"ע רכסר רירוע סרכסומן

 ס"נ מ' כננטנס רס"י כ"כ ויסר-ח יתחננס סן כסרמ )ננכפר יחייטננעיו"ט
 ננחיננוס כמ וססירחון ננסרס ננקריה ח)כ מו ע"ו וה ננונח וכטכסררכי5ס
 כיו"ט כסן ננססכין ו6ין סמ3כיס ננו)מין מין י"מ רף סס כך6י' סנ")כרט"י
 ו") רס"י רכרי וכססטות ננתחנננניס וע"ו ננונחיס טססס סרי יסריחו ם)מכדי
 כקימין מנו מין ומלן סן וייוין כסניס כו' סח)כיס ויסיננו ננקרמ קטסי)מ כג5טגן מסי' ימסור )רט"י י") ו)כתה)ס ןננן כננטך וע"ו ננוכח מסו5"ע.
 וכו' ויסיננו ננקרמ תוס' ננכימ רמי' ננס קטס וכ)מ"ס נתחננס וננןככננה
 כסניס ומ"כ סעי"ט כננ"ס כטפטוף סרי כריע' כיון טרי טנ5טנן)מחר
 . מ'יס כרט"י מסור )גננרי כריע' ס") תוס' מס ומ)מ )כתח)ס וטרי סן~ריוין
 י"ט סעי' סס"ע כננ"ס ו)מ כו)ו רמוסר ננטננע רננרס"י כ' רסכ"מוכח'לו'
 ירענמ ו)מ . קו)ף מגמ רמינו ססחיטס ננכית .ננ"ס וסקסה כססטוףרסני'
 נמסר ו)מ קו)ף מננמי )עי) כמננת סקטס גוסי' סרסכ"מ רסמ )י' קטי'ננס

 ננננס ח)כ ןוכ כמן מכ) סומ ננעט רסנננונית וכ' . כרס סנכ)עכסנננונית
 : והרכס ..

 כסרמ כ)ע ססמ רכ סמ ק)יסה מסי)ו כעי ד)מ מרננכ"ס הרסכ"מ ססקס'רכמה
 6י'ל  לולן  וסכסר גנל תתמי .סמ מר;"י הקסס נתס"מ המ י"3קמננר
 מכ) כ"ק וכו)ע חס וסח)כ גכר ע)מי כננ"ך ס") ססמ רכ )ר"נני"),רס'ע

 ננננט כחס סיינו ק)יסס כעי 5ונן לתוך כחס מע"ג מותר ת"ג דקיי")6נן
 יסי' ר)ננס 5"ע וס רתי'. 6)מ )מ סכסננס מן כטניט) רח)כ כהס מכ)דוקמ
 וסנס )סחיטס סננוך חס עריין סכטר גס כי סכסר ננן מס יותר .הח)כ

 ס") ד)מ גוי ,ט) כקכין סרננכ"ס )יסכ י' סי' כננס"ל י") )סיטתי'לרננכ"ס
 כטוסקיס וסול6 כירס כס' כירום)עי כננ"ך ס") רמיסו קו)ף רמננרגרכ'
 )טיטתי' סר"ננ ומ"ט כו)ע מינו ננני מכט) רמינו רותח. ס"ח סי')קננן
 ננתוס' וכ"נ רמכ"מ כננ"ס כו)ו רמוסר ננסננע רס"י סטטות כי 5"עו3רירי

 זסקטה ן(לידן ט6ני כננקדט וכו' הה)כיס ויטינ72 סנמננר ומעפ"יכ15נ, מסי' )כתח)ס ימוסר ננררכי כטס )מו"ס סרוחס מרננ"מ )י קססדעדד* ן 51"ע מסור ר)גננרי רס"5 ורמ"ס'
 )כתח)ס רק מסור ו)מ סרי כריע' חס סומ מס 6פי' סר"ננ רס6 סך"ננע)יו
 סי"מ סס סכימ נוסי' סמו"ס .רסמ קו' מין ע"כ סרי )כתח)ס מסי' כ5ולןט"ננ
 ק)יסס רכעי נתקרר כ)מ כר"ננ ר)6 רסוסק סרי ק)יסס כעי נתקרר )מ"כ) ננתח)ס נתקרר מס סיינו תה"כ טכ' ע)יו וכ' סכסר כמסר )מ כריע'ע"ס

 סננררכי וכננ"ט כננררכי מ)מ נתקרר כ)מ כר"ננ ס' )מ כןזכרסכ"מ
 )מסננעינן חס ססח)כ נקיט )רכותי' )יסכ יט ננר"ננ ועוך . כרת כס'.לסחנניר
 )ך"ננ )סקסות ס"3 ועדיסמ סר"ננ ננורס )כתמ)ס מכ) טרי כריע'.ךמסי"ס
 מסור נניך וי") מסור כריע' רמסי' סכרי רתוס' )ננ"ס מנננס סח)כיס"ת ויסיננו סנמננר מננס ננותר גתקרר ככר מס רמי' סנננימין ור-ן ור6"סננתוס'
 ככירור כ'ז כק5ר מע"ג' סני כק)יסס )רס"י סננמ רק כ' וכתס"כ כ5ונן"סי' כ31ע וה3ק רך דח3כ ננסוס כחס"1 זסי' כ15ק מס" ככ;ר כולע דה3כ י'היף הוס' כננ"ס כ5ונן ננני מוסר רך ססומ מסכי יח)כ וס"ך ק)יסס כריעכ"ס
 יסי' מס רסני סרסכ"מ סכ' טענניס רכ' כו)ו רלוסר )ענ"ך ננכריע ויותרנן

 )עי) יטכתי ככר גכר תתמי ננסוס מו כק)יסס רסגי הטחיטס יכיתכרותח
 מינו מ"כ ת"ג סייך ו)מ מתחנננניס רסניסס כ' רס"י רהמ ננ"ס )סיזעוך
 ע) כעין וכ והומ וח)ק רך חס ח)כ ועוך' 5ולן רססכין ססחיטס )כיתרוננס
 כרננכ"ס ננכריע )מ ורסכ"מ )סק) )רננות )נו מין מ"כ וח)ק רך רכרססומ ננסיי ככסר כו)ע רח)כז )תוס' חס"ו כסס כננס") יותר רכו)ע י")גטר

 רמיכ רסמ גרו) כטססוף סני רסמיך קקימ כק5ת ז)ר"ננ סניחמררכס
 מו)ינן כרמו' וננסתפמ ריעות הכ' סכי6 כק5ר וכן ק6מר כסרמ וכ)עתרכמ
 ככנררמ וס"3 כ15ין מ)6 כדיעכך וכנתיר כנלכנכ"ס מוכרח ימיגו לזעדן* : כרננכ"ס ו)מ כרס"י ננכריע סתס"כ סנ") ננמו"ס וכ"ל סמחננירכתר

 ר"ננ כסס כ' רטור מיכרמ ננרננכ"ס ר"ננ קו' קסה ו)מ סמו"ססכ'
 )טכח מקור סי"ט כס"ו סרננכ"ס דו") רמסור ננודס ר"ננ גס י") כחס""כ כ5וגן נניירי רר"ננ י") סנ") )ננררכי מכ) ור"ן )רסכ"מ ס") וכן כחס'רנניירי
 ומס )עסותן מסור המ)ו סדכריס וכ) ככסר ויכ)ע סח)כ ויווכ סטכח,כיך ויתננעך רק סח)כ טע) ססקרוס )נמותו כרי סכסר ע) סכס)יס מ)כ,סרוס
 סטור סהעתיק כננו חס כח)כ סר"ננ כ' ר)מ הרי סכסר נמסר )מנעסס
 ניתוח )מחר רוקמ ר"ס כסס ע)יו וכ' סלננכ"ס )סון כ) סכ' כסננ"נ~רמיתי

 סר"ננ ננ"ס ססננ"ג_ וססנניט .ע"כ מותר יסה כנתקרר מכ) חס כעורונניר
 וכ)ח"פ כחט ,כדיע' דטרי ס") ר)מ ססנניט ננסו"ס ונרמס כדיע5ךרננותר
 טנ5טגנו מחר מכ) סטחט מחר סטכח רסיינו טכח רכיגו נקיט ר)כך כ'סס
 ומסור סכ' הנ"3 כמו"ס סננררכי כננ"ס טכח רנקיט ננוטרח ו3"נ-.רמינו)מ

 5ונלי6 סניסס מס מסי )נמותס .כרי סכסר ע) סכס)יס ח3כ )סמוס3טכח
 טיסננוך נרמס ומין כרת ס' חסס כו טיס כרכר כך כ) )טכח )הק) מיןכו'
 .רמע"ג טכח ךנקיל נניוטכ כרלריו ירמה כו' רעתו ע) כך כ) הטכחכו

 6ין גוסי' רהטכח ננסוס ע)יו )סננוך )נו חין כוס כסר כסכסר ימננןיטכח
 י"3 ועוך מרעתי' ו)מו כ"כ יתקרר )מ )סענניס כי כננס"ט ע5ננו ע) )סננוך)ו

 ע"ג )טרוט-סח)כ ככך' ררכו כקר .ננוכר רסטכח רננ)תמ מורחי' טכחרנקיט
 יכרי סמחר כוונתו סכי גוטי' רמו"ה וי"3 ס)וקחיס כעיני )נמות כריכסר
 ק)יפס מסי' כתס"כ וכ' וו"ט כ5ונן ר") ננותר .כריע' סר"ת כסס כ'ננררכי
 ס") )מ המו"ס כחס גוסי' סר"ננ סי' רתס"כ מע"ג עי"ס לתקרר מס כעי)מ

 : תס"כ כקו' כריעכך מסור )מ מננמי מה"ננ קטס רמוכן
 כעינידל~קןף4יףץ

 רכרי.
 63 מכניכנל. מכנר וו"3 י"ך סי' כס"ק טכ' 'ט"ס

 . מיידי טננמ רמייטינן כטרמ ע)וי כס)מ מינס)סחוף
 רננננסמס

 כריע' מסי' רס"י ננרעת טי' סר"ן .וכ' ויווכ נסחת יסי' רק טהומ כמותוירמ
 מסור .מינו )רס"י דמה מוננר ומלן )כת")ס מ)מ מסור סמינו כ' וסרן'ננמסור
 חסס6 מ)מ 6ינו ככך ננה סכסר ע) ווכ ננתחלנס סהח)כ )סי וננ"ט )כתח)סמ)מ

 ו)6 קרננמ נסהת )מ סננמ יווכ ומת") יודכ 3מ טננמ ס"ס מיכמ וגסרחוקס
 מיילי .טעמ כתה)ס ו") סומ כמ"ט )ית6 וכגננ' עכ") סכטר ע) כ))יכומ
 ננסננע תסחת וק)יט רק ססומ סקרוס ירמ רננננסננס מיירי מ)מ קסק)סון
 . ננטננע ורמי )סון ווכ סננתחננס רס"י )סון וגס ססק )טון ו)6 ורמי)סון
 מיסוהי כגננ' רמתננר כננס ע5ננייו ננדעת סומ רחוקס רחטטמ )וננר נננ")וגס

 כסרמ וכ)ע הרכמ רמיכ רך3ננמ כסרמ ע)וי כס)י )סחוף )מ כ'וכעיטור
 : ר)ננמ ו)מ תרכמ ררמיכ מי' ןירן כגננ'מכ)

 רפוב בגן שתול כעץ ותהי' טוב וכל והשלוםהה"ם
 צפונה פענה ובקי הריף המה"ג הרב העצניהערני

 תהי' ב"ב וכל הצדקת כלתי ע"ז ני'ררועגבהרג ~סבחמ מו"ה כקש"ת לבי מחמד כני פמונהמגלה.

 טטרס כסר כסר ננוכר מטר סנוי טסק5כ סמננרו.)ך סמ)תך יכועל
 סכטר סכסל מת ננניח הכסרה סננקו)ין )תוך סכסר הכטרסהכי6

 יח)יק . טננמ ססיקות כ' ויס חויר כטר טס ננוכר מסר ס)ו סננקו)יןכתוך
 חןיר וסכטר )סלסי) חויר סכסר מ5) סיניחו מו חויר ננסומן סכטרסכסר
 כסכין כסרס כננקו)ין גם מותך סער3 סק5כ לכ( כו' ננ)וח טננמ וסוסננ)וח

 : תח)ס חויר כסר כוסחותך
 סיח)יקו .מו סחויר מ5) _ סכסרס סיניח סממרת הרין %ר4פשיב

 ק."ח סי' יו"ך כס"ע . כננכומר חסס מין סחוירכסוננן
 ממנס הורית :יסס .)יסרמ) טיכסי) חייטינן )מ סגוי נסנס סמינו'כרכר
 )סח)יף ריכו) לסיכי . נ' סי' חי"ך סלימ"ט ס)מ לך סימננרו יסמט

 נסנס. כ3מ מף טיכטי3 היי;ינן טילחמ כ3י כשו3הכסי3
 המג"י הכך )1 מננור

 . למי. ונ") ר"ס תקי"ג סי' סוסכ כרכיך וסכמתיו )ריננ"ט רוחס )"ככ))
 רנירון י") כגנכ ע)יו ונתסס כננירתת מ)מ ננתיר )מ סנננ"י רגסומ"ת
 כןס )י סי' ככר מ)מ )נננ"י 5ריכין מלו סמין מ)מ סיססיך מירתת נננירירן
 )סעמיך כחו ככ) ננמננז מרס סכ) וירוע רוך סכו)י סננחכר עס כרורסס)כס
 ומח"ו ס)סו) מ' רכר ע) )י סהי' סנ") סנמון ק"1 כססרו ננ"סרכריו
 סי' יוסף רכרי כססרי וסומ )י סורס וכוס רכר-ו )כט) ר5ס ו)מ סנסח5י
 )ו ומין ק) כרכר ס6סי' כרורות כרחיות רימ"ט ע) סחו)ק כח"5 סס)כסכ'

 רוקמ סכ' כנננ"י )מ ונס )סכסי) חייסינן )מ סנמס )גוי סמין כ)טירחמ
 כסס סכימ 5"כ סוס"י סמו) ין כסגה ועיי' )י וסורס עי"ס כננככנתפק
 וכ' סס כרמ"מ ו)מ ככחוס מסי' כוו 1ד .נוגעות קרירות ככ' רננחננירתוי"ק
 חכנניס חסו 31מ מ' כטירס קדירות סטסתו זיקרמ3 גכרי די"כ .ננגל'1רמי'
 קלירס סנכרי ינע סננמ )מ ו)מס כטרס ויקח נכ)ס וסרי סי' ננסררמר)ננמ

 כטילה כס)ננמ סס וסג"ס כרמ"ס עיי' )מ . רסרי מ)מ ינתר דניק) כוו11
 סמין כיון קדירות סכד סיגעו מכ) כרע טוכ סגוי סירויח )חוס ה"6כנכי)ה

 : -חייסינן ד)מ ססיטמ ריוח)גוי
 מסריס וככית ס"י כסו"ת וסומ כנותר )ריכנ"ט מסי' רירן גייוןה4לכמנמם

 סי' ו5וק") )מננס"נ חי"ר מס מננרי כסו"ת כו ועננך סוכמוכן
 טעס כרוך סגמון כטס ננמס ננו5) ססר וכקוף כ"ג סי' סיק וננהר"סכ"ו

 ננוקננינן )מ מננמי רמסור ס' יט מס ססק ויס כנססך ננינו כמי:ו.ך)ננס
 ננוקנניגן למ ריעותמ רמיכמ רכנס) נ)ננך כו)ס ננרכרי וסנס . מחוקתוססיתר
 רר"י כרין ומ"כ ריעותמ כיס מסי' מחוקס ננוקנניגן רננס"ת ננררכנןמחוקס
 חתיכס רכ3 3ח3יסין רחייסינן סיכי מו ע"ס היתר חוקת סרכר סי, ס3מננטרני
 מתחוק רננקרי רננ"ג כחו)ין רמי' חתיכות ככ' וס") כ5ננו כסניעוננד
 רן"מ סיתר מחוקת ססיתר חתיכת מוקי )וננר מי"מ כח)יסין וטן כמןמיסורמ
 מ)מ ססיתר חתיכות ננעו)ס 11 חתיכס סמין מ)מ ננותר עדיין נסרססיתר
 ו:סיתר כחוקת עננך סכסר רסכסר רירן כייוון ננסמ"כ סמסורס 11סננמ
 סומוכך

 עת~
 ננוקננילן חויר כטוננן סנגע מימור ע)יו כמ מס הססק' מ)מ

 יותר סמננרו.טיט ומה מירתת ינני דמיכמ ננכ"ס סיתר מחוקת סכסר)סכסר
 כסי' רקיי") קו)מ ס)מ ~ס חוננרמ כיותר ננ)וח סחויר ססוננן ננסניחסס

ק"ס



ףוטףתי"ד י"ח מעףף מ'ד טף' דעהףררהטימןדברף
 כמן ומין טגגע ננה ככגר ס, ויט ככו)ו כו)ע ורמי טוננן כיס ננ)ימסק"ס
 כס' ננכ"ם 3כתמ)ס ננכע) ננטוס כו 6ין 6.סור וססק תערוכות כורמיי6סי' )כתמ)ס מיחור ננכט) מי דכמן )כתח)ה מיסול ננכע) ננטוס דמסורננקוס
 מוגמ טמיגו ננ5מו היסרמ) מס מננגס ו)יכמ כו)1 כגגר ס' 5ריך כה"גיסמ ןס )סליף )יתמ סמויר מ5) הגיחו טננ6 מטט ע) . תערוכומ כמן הי' מטלחוק
 י"ט ק"ק תס"ו סי' הוסכ רכיר עיי' )מקוס ננננקוס מיסור ננחוקיגן )מ56)ו
 1)מ ממוקתו הסתר ננוקנניגן גפ) כס' טהכמתי סגדו)יס ככ) כתכתיוטס
 סרמ"ט כ' כטר עס רטונ1ן מתי ננסכיס ססגמי ומין כססריס 51"עכס"ט
 מין מ1)1 הגס 5"מ רם"י כט"ך כסלינ"ג וסונמ כעעננמ טוס מכ"ננדסוה
 רסוס כטי עס מויר כטר טוננן י") כן כטל ננטעס ננטוגס טטוננןכרמס

 : )גירון וה 5ריכיס מגו ומין ננקוננו כמן מין וס מננגסננכ"ננ
 מויר טוען טמתך כסכין כטר הכסל הק5נ טמותך הכ' הריןרב~ננד

 יוהיר מרס סכ) ס"ר סי' ע"ן כסעי' כננו דעתך וסוףוסמרכת
 סננ3נמס טקורס תדע מטס טכ) )סכריו גס ומננרת סכסר טיטסטף3כיתו
 )כך 5רכת )מ מכ) כלכס ע)יך תכומ טעטית וה רכר כנניס סיעכיטסטסו
 )קגח ד5ריך תנניד הכטר עס מ)כיס גס כו טחותכין כקכין כט)ננמחרמ
 כ' ע"כ תנניר )עטות כוס גוסריס )מ הק5כיס וטננמ ככנר תננירהסכין
 יט כסוננן כדיעכד כגירון ננטמ"כ הכטר טיטסטפו )כ"כ )יוהר ר5רירהלסכ"מ

 היטכ הסכין טיקגמ כטרס )ננקעין הק5כ כסכמ המטגיח יסגימ ו)כתח)סק'
 : חסס טוס מין תו1
 כגי 3הוהיר 11 נמוהרס גוהריס הכנו)ס טמין מסוכי 3יי מידיעתי~שבנך

 וכות )ננ15מ וג") מ)כיס סק5כ טמתך ננחטט הכטר )טסטףכיתו
 רמטוגס כהדמס סגי )ר"ן טכ' סק"מ ס"ע סי' כט"ך כסרננעג רעיי'ע)יהס
 תפו5ות ככ) גוהגין מגו וכן . טעה נו5י כטלי' כננררכי ננחננריגן ומגןטיסטוף
 כסרננזג סגס טעה ח5י )כתח)ה )טלות רגוסגין טט כ' כלננ"מ ממגסיטרמ)
 פטוט וננלננ"מ . טעד( ח5י טרי' ננכ"ט ננטסטוף יותר סו6 יטלי' ננוכחהל")

 כטרי' גוסגין סי' )מ סט"ס כומן מ"ט ומ"כ רט"ס ננרילמ מילו ח"טדסריית
 ח5י רטורין )רירן מכ) סח)כיס ננסגי טסטוף 5ייך סי' ע"כ טעס כח5ימכ"ט
 : ח)כיס ננטוס טסטוף עוד 5ריך מיגו מ"כ ננטסטוף עךיף טסומטעס
 51ריך ננמור גרכק סומ כי רק כמ)ח ס"ע כסי' רסכ"מ כטס כ' סעור)כ(
 וכט"ע מסכמ סי' .יורט"י רמכ"ר כסס כתה"מ והומ גרו3ססטוף

 ר5ריך כדק ננ)מ מס כייע' כ' )מ ר)ננה וסטה סרוטיס ככ' )כתח)הס'
 וסג"מ נ:ננררכי וכ' מחרוגות סדמות ג' ר5ריך קיי") מגן מכ) כ' מו מ'היחס ננרימן ססי' רט"ס )ויגמ כ"כ רמכ"ר כסס רהטכ"מ וג") . נרו)ססטוף
 סרחות ג' ר5ריך יריס )געי)ת 11 סדחס סננך טגתגו ליכ"מ כטס מ"31טס
 רמטוגה כסרחס הטלי' עחננת )רירן ומ"כ רק ננ)ח כננו)ח ססטוף מי"5מו
 גס מ"כ כטגיסס ננכ"ס טפסוף מי"5 ממרוגה הןמס ננ5ר וכן טסטוףמי"5

 : טססוף ומי"5 יסס גרמ5וסח)כיס
 חויר כסוננן טיגע כחטט סמ' )ר:ן טמת )יתר יע)ה מ)ו רחי15תרףקיךנר

 ומין ס' עך ככו)ו כו)ע כטוננן דננ)וח ע"ג גטמר ט)מומננרתי
 ומין כתכתי טככר מ)מ ננססטוף יותר מעכירו לחי5ות מותן ע)יו)ח)וחית' ויט ננ)ומ כ)מ טוננן מו כמוט הוס מי נס מ)מ כננ"ט )כתח)ה ננכע3כמן

 כטל .ננגקלי רסתס קי) הג") ס"ר קי' סעי"ו כם"ע כי ירעתי נגי'ידשעף2ף ססח)יק: מו כמויל טנגע כ)) מטטכמן
 סכיגיס כ' 5ליך תורס כמיסור מכ3 ננה"ת טמס1ריס ח3כיס חותכיןמין

 ננקגמיס ומיגס ק)יס סק5כיס כי וכות )חסט ט"ע )רכרן גס 5ריךננ"ננ
 ו)ק5כיס )טסטף ננווסריס טיה" נניןיעתי מין כך )עוטין ונס ככנרהסכין
 )כנקו)ין נניוחד מ' סכין )הס יט מס' כס"ע כטריס ננקו)יס טיט הגסףטלמן
 טוננן סחותך דמ1' מיקור מיכמ מ"כ כטר כטר )ננקו)ין מחר וסכיןטרסה
 . כטר סכין סכטריס נמקו)ין )סם )סיות סה ע"ו ננוסיר הייתי ' ומגיטניסה
 ננקי)ין כ' סה סיט ננמחר, הטומע )י ומננר וה ממר חקרתי הינניסוכרכות
 ננתערוכות ע"ו )הוסיריס מ"מ רעת ק)י והק5כיס סננוכנן וכטרהטרסה
 טסננקו)יס כננקוננך מכ) כתכתי מטר סוכותיס ננועי) 3כס"ג הגהסכיגיס
 סכין )סכנ סיסי' גכון )1 הרוננס וננן סכיעור ננן הרחק ננטוס ע"כרמוקיס
 תמי)ס כטר סכסר יהי' ס)מ מסטר ומס סכטריס כננקו)יס ננסוננן טסומכטר
 כגי כעיגי תננוס רכר סומ ננותר טהו6 מעס"י הויר כננקו)י טסוממעס"י
 הוכנרות )עטות כדכר תגמי עור כגי ורע . מססר מס כן יט-)עטות6רס
 )יתן ט)מ ננועכ כטלס )ננקו)ין נ:ירוס עי"ו יכמ )מ מס סרין ננן ט)ממ)ו
 ק") ד)מ ג' וסר"ז . כננכומר ננותר סןין )סי כי ננה )החננ.ר מ)1 חטטותע)

 סקטס ח' דף רר"ן כהרחס סגי טוננן ננטוס מסי' מ)מ יוגה ר' כטסגרטכ"מ
 רכ"ננ ותי' הדמס 5ריך כטר כ) סמ.כ)מ"ה ננריח ט"ג כסכין טס רמננרמננס
 כטס ותי' סרחס כעי גנני )5)י רננכ"ן כסס ויסכ"מ סרמס כעי ר)מ53)י
 5ריך כסוחע רף וכמותו ע"כ טסטוף מ)מ כסןמס סני )מ כטוננן יולסר'
 ותי' סרחס 5ליך סכטר כ)מ"ס סמ הר"ן סקטס נ"כ -)ח)כיס נניומרקכין
 מו יס ננטוס ומיכמ כטר כה נננותך טכחי כי, רננח))י ~יננגיהל"ן

 ננטוס סרחה 5ריך טונ )טגייס מתכו מח"כ מס עיון 5ריך סר"ןרר2י' : ע"כ ח)כננטוס
 תיס") והק)"ר ןס ננטוס רמיכמ כע5ננו הר'ין וכננ"ס סליו טע)רס

 כ"ס סרמה 5ריך עכחי' כי' ח))י )מ מס ס") ןר"ן כר וג") )הריחוי5ריך
 כסרחס סגי מס מננגס הרחס ן5ריך 6ע"נ עכחי כי' ח))י כטככר רקיסס

 עכ"ס סי"ן )'סכ )כמו' כ"ל הטוננן ננעניר מין ננופקת והדחסמועעת
 5ריך כסוננן יוגס כר' תי' ו)6 ס6י כוגי )רחיקי )") יוגס כר' ס") מיקטס

 ממר ת" )לו למין מ)מ ננוכרח 6יגו יוגה ר' ט)  ורילו )ר"ן רם") מוספסוף
 6"ננכ)'ננקוס הרמס 5ריך ו53)י )רננכ"ן ננורה הי"ן הוס 1)כסוף סקו'ע)
 מחר תי' )גו דיט סר"ן כ' ו)לך - מי)וק 6ין ונננני)מ ננוכרמ יוגס ר' תי'מין

 רסוסקיס ומירט )ל"ן )י' ומיק יותר יולה ר' יתי' ננטננע ממר תי' )תרןורחיק
 )עי3 ר"ן ורכרי וה הר"ן רכרי הטוסקיס סכימו ן)6 ס"6 5"מ וכסי'כמן

 ס"3 ן)מ רכיס_ סננה מ"כ סדמס כעי )מ ר5)י וק") 5ף ננטוסרננתר5יס
 רקיי"3 )יתמ הדחס כעי ד)מ )5)י רג"ננ יר"ן ה6' רתי' ומי") יונסכר'

 )5)י כריע' סס ו)רמ"מ הרמה כעי י)מ ססק ע"ו סי' . כט"ע רס6 ו"מכרננכ"ן
 יוגס כר' ק") ר)מ רכיס והוס הדחה )"כ )5)1 הדין )עיקר מ"כ הרמס)"כ
 רי"3 ננסוס ננודה יוגס ר' גס סוה הרחה )"כ ן5)י )רירן )וננל עורוגוכ)
 5"כ סי' )קננן וכסננ"ג . ננ)ימה 5ריך לטר כ)מ"ה תיפ") הקו' ע3 מחיתי'
 : תננוס הדכר )י והי' כטננן מסי' מררכגן מסור.6)מ מין ננ)ימה וי")כ'

ךנייי
 ק)יסס ד5ריך טמננרו ננקוס ככ) טכ' כ"ע כ)) ננמו"ס ר6י' )כמו'
 לו)מ מיגו רק)יסס ננטוס ננותר כריע' סק)יסה כיט) מט ככ))וננ)ימס

 כסננן ה"ה י") מ"כ מררכגן רק לו6 -כרותמ הננ)ימה דכח הרימוננרמ
 כין כננ)יחס מי)וק דמ,ן ק") רמטוגיס ררוכ ר") 5"נ סי' כחם"ו עיי'ככו)ו
 מ)מ טמיגו י") ננ"ננ תק5"ח טי' כננט)"ק כן ג") טמין מע"ג )טוננןכחוט

 יט רירן כגידון ננ"ננ ננס"ת ססומ ננטננע הסוסקיס ססעות הגסננררכלן
 ; )היתר סגיףעור

 . תל"הסימן
 הרי בקצבים הנה ימים ג' עוד בשר להשהות ברוצהלא(

 ואומר הטבוקים כדרך בעלמא בהעברה להדיהשהמנהו.
 אכל מנהגם על יניהם מקודמ הדם גידי לנקר יכולשאין
 על קו' )ב( בידיו הבשר וישפשף מימ הכלי על הצלעותיעמוד

 * באו"ה סתירה לג( כאןרמ"א

 יתקטס ט)מ המ)כ ננן ינרס ג' תווי הכטר 3גקר יט ולן מ"י סעי'בהב"ה
 כריעכך )מסור מין ינניס ג' תוך גקרו )מ מס מכ) טכוהמ)כ

 5כי גח)ת כססר וכ' . ע"כ וננהלמ"י סר6"ט תטו' וטרי מח"כ ננגקלו.מ)מ
 ע"כ רהמ ממ"כ ננגקרו מס דסרי קמננר )5)י גרמה )כמו' היו"ר עססגרסס
 כ)מ מ"ו הח)כ עס סגננ)ח ננטוס מסור ור6י כגננ)ח ר6י נניירי גננ)מכ)מ
 תוך גננ)ח ט)מ כטר סעי"כ ס"ע כסי' כרמי' )קרירס ומקור ג"י תוךגננ)ח
 דמינ ג"י תוך כנניס כטרו רנניירי )וננל ו6ין )5)י וטרי )קרירה מסורג"י
 מטיג טר' וגנני גתקסס )6 )ח)כ גס מ"כ ו)ננ)חו ג"י )סטהותו ןננותרטס

 מס.' ננותר רכמן כ' ג' ס"ק ס"ע סי' סט"ך מננלס מיירי )5)י מ"1)כתמ)ה
 ננעעס )קיירס מסור מ"כ נניירי ג"י תוך גננ)ח כ)מ סמ הק)"ר)קדירס

 .תוך יט וכן סרננ"מ ננ"ט קטס וגס כריע' מסי' נ"י תוךט)מ-גננ)ח
 ננ)יחס כ)מ )כתח)ה )סטהות מסור נ)מ"ה המ סמ)כ יתקטה ס)מ ינניסנ'

 י'נ': סעי' ס"ע סי' )קננןכננ"ט
 ננטוס רמו ג' כתוך ננעע נטרו וג"ננ 1)כתמ)ה )קןירה רכניירי כח"ררך2ף'

 מכ3 סס ס"ע כקי' כרמי ינניס ג' עוד )סטהות )כתמ)ס ננותלרס
 הס"ר כננ"ט ינניס ג' עור )הססומו )כתח)ה מסור ננה3כ ליקורכ)מ
 סיכנ"מ וקננ") עועעת כסרי' מסור רס נננירי גיקור כ)מ סקג"מ ק"עכסי'
 הכס וה דין )ירן ורמתי : ננועטת כטרי' טרי )מ מסי"ה ןס ננגייינגיקוי
 ננועטת כטרי' רסגי סדס מדי ניע) כין )ח)ק כ' ט)מ ןרננ"מ סס כ'סט"ך
 הרס נידי גיע3 )מ מסי' רר") גרמה ננקוננות ננגסג ע) סרכר ןהכיממטוס
 כסרו5ס סיטכ )סטרותו יט רננ"ננ ס") )ןגסט" ןסט"ך מע"נ ננועעת כסרי'רסני

 סיכי מכ) ינגהג ר)יכמ היכי הייגו מ' כתטו' הטכתי ינניס נ' עור)סססותו
 כח))י סכטר ננריחין ינניס ג' עור )סטהות ר51יס טמס סק5כיס ננגסגרמיכ6
 סמו"ס כננ"ט ככך סגי )טרות ר51יס ומיגס כע)ממ כסעכרס כססיכס טכחיכי
 דוקמ כ"כ ר6ו"ס מע"ג ג"מ ק"ק וכט"ך טס )"ג ס"ק כע"ו וסוכמ כ'כ))

 כ"ת ככנ"ט ננקורס )גקר ר51יט מיגס וסעכחימ היס נננידי תמ)סכננגקר
 טיט כחורףננסגי

 מוווו~
 1)סגי כטר ק5ת רק ננוכר מיגו ועוסות

 ריס ג") ככטר וקרעיס כקעיס כטרומין גמה הכטר מין יהוריססמיגס
 כ)3 כרמסוגיס לננ5מ ד)מ ר' ס"ק ו' כ)) כננל"י וכננ"ט ננגסגס ע))סגימ
 סס"ס גנן )מו ג"י )טסות מיסור כ) וגס עכ") יס נידי גיקר ע) ננקפיריןטיסי'
 )סרית טמי"מ' סגס כן סק5כ יעסס ןמסטר היכי מכ) הגמוגיס חוננרותרק

 כיריר ויססטף ויריה נניס ננ)מ הג)י ע)' הכסר יעמוד מכ) ט)יננות5)עות
 רכרי )י רקטי' מיכלמ . כ"1 סוס"י חמ"ח כגכ"ת כרננטננע ק5ת כטיי' הוסרוס
 כדרך כע)ננמ כסעכיה כטסיכס רהייגו טכחי כי כח))י רטני כ' יכמןמו"ה

 דכח))י כט"ס דמי' ןסמ סק"כ ס"ע סי' כט"ך וסוכמ כ' י' ככ)) סמהעכמיס
 נניס טוסכין טסעכמיס ננס וס רמין קננייתמ הרחס ומי"5 ננסגי עכחיכי

 קנניית6 )סןחה מע"ג י") )גמותס כרי ט)יננות 5)עות ע) כע)ננמכסעכרה
 וכן כןס ננקי) סומ סגמוגיס חוננרות דרק ינניס נ' עור )הטסות מכ)ננחנניר
 גיקר כ3מ ןמסי' ננ"ו ס"ק כמ"ר ג"כ וסוכ6 טס כננג"י סוכמ סננ"כןעת
 ס"3 סכי וסרננ"מ תס"ר טגס סג"5 טכ' וננה עועטת כסרחס קני דסננגירי
 התס"ד רסמ 1"מ ננועטת כטרי' כמן ננהגי )מ ד)כתח)ס רין כמן ננמרטורננ"6
 סרי מי רסומ) כווגתו מי סטמ) סטומ) ע) טננתנניס ק5"6 סי' רססקיסוה

 כ)6 )כתח)ס )סססותו ט)מ סננגהנ כ)מ"ס סמ ליקר כ)מ )סטהותו)כתח)ס
 רתס"י הרי ויכט)נו יטכח טננמ ג"יפ)יחס

 וע"ג 5כי סגח)ת קו' סקסס נוסי'
ד)יתמ



מירגםףתל"ה י"ח סעיף מ"ד סי' רעהייףדץסימן'ף2נרף
 הטכחיס כירך דסייכו מופטת כסימס הסור יכהן 5כי סגה3ת )ת"י3ית6
 סתי' מס וכן וס :"מ ימננר כן )מ דמס כפ)מ6 כסעכיס 3סריהרני)ין
 )יתה וס נס כהן סרננ"6 קמ") 11ס כ3) סריל מסגי 5ה כמן כח)כ עורכג"5'

 : ג"מ סך סטו6) פ) טסקסס קוטייתו פ) זס -תי' סתס"ר י"מר.ך6"כ
 ממס"י ז י" ת י6שוב

 ננסוס 5כי גמ)ת ס) תלו5יס כ)י סרננ"ה ע3 קוטי,
 ימיס נ' )סססות מ3יחס סכסר )פגין נס מסכי ו)6 ס") דתס"ך,
 מכ3 סקן'ד ו' כ3) סס כמ:"י וסוכ6 ט"ר כסג"ס כמ"ס סרי'ע"י

 מתס"ר קו' סהין ל ד5ו קסס טייין הכ5 כהן מהמיר סתס ימסגי ג6ו"סלם' סרמ""
 הסטר ס6יך 6"כ כר"ננ וכמ"ס מתס"ך מקורו רמ"6 סןכרי כיון מקוסמכ)
 )כתח)ס יהקוי סכה קמ") מה קוטי' הווי מכח חיס דין קמ") דרגג"ת3ומי

 )ה נוסי; טתס"ך ננהחר סג"5 כקו' )כתח)ס הסור דכ)ה"ס כיון מ)כ כגיקור'
 לס6ר 0ו6 לי'מ רמס סל"ל כקו' ססקס0 סת0ייר ו6ררכס יס  רכרלסמפ
 כיין ג"מ ר)יכה כ' יתס"ר כיון סרמ"6 0כיהו ד)מס סרמ"6 פ) קססק~ס
 ככ"י רק נוסי' כתס"ר פייגו 3ה ורמ"ה רר"מ ו:") . הקור כ)ה"ס י)כתה)ס(ס

 )כקר  "וסר  לכתמלס רת0י'ר מטמפ סכייי  וכלסון כקי5ור תס"ך רכרי,סס~ת'ק
 דמס ססוה) פ) ;' סתס"ן הירכס כמס"ד כן )יתה הכ5 ח)כ מוטי נ"י.תוך

 : הסוי כ)ה"ס )כתח)ס סהג"ננ
 ינניס נ' תוך סכסר 3מ13ח  נירו  ס6ין יטנה רסי י"י וס כיאמנם

 סיטכ סרי'  לריך רמ מנירי לנ:קר כל6 טכ' ו6ו'יס כריפכריתטיכ
 ורוק6  כפלמ6  כספכר0 כטסיכס  טכמי כי כח)5י סני סיס  ניריוכמלסר
 )סס ר,סטר  כתיס כפלי כיו למ65  סככר ככסר מיירי רייסו י"לכריפכר
 6פסר רל6  כמעקונין כטכח 5ה 6כ5 יותר מחמיר )כך מיר סכטר )מ)ומ)סס
  סי' פכלזי 3י  תללי  רתרי וסומ ס:") הו"ס הסתירת )ססכיר  יס ופוך .)מ)מו
 סמריהין ויט קמייתה ססיהס כו )5הת וכטרי' סטיכ  מתללי סי'  כנמ'רסילו
 כספכרס  טסוסכין  סטכתים  כררך  יכת כי כמ))י מ"ט והו"ס )ג6ותןרק

 לכסל 6סור ק5ת  טרס )ה ו6ס  מופטה 0רת0  מסלי )ה  ימים ג'  כתוךליקור כלי  תן  תטו6ות סו"ה  כסס  6פויים סיר כ'  סי"כ ס"פ כסי'  ולקמן .לפללי6
 מו נ1כוס) 3כסר ניו)  5ורך כיס  לול"ל כריפכר לסקל  יס כס)ו והס  53)ותרק

 והס 3כס)ו( ומותר כדיפ' סוס וה  כרין  ככיסוג רסוס קרר ל5לי 16לרוטכ
 )ס"ר )כס) ננותר מופטת סרחס רק ססורמ הף יכניס ג' מוךניקר

 רק סכי מחכניר יהו"ס -)וננר ויס )קמן יכוהר )כתח)ס י3עגיןכריפכד
 סמה חייטיגן ככיתו היס ועוד כטכח מט6"כ  למלתו ר6פסר 6יס  ככיסככקר
  פפס  רכסוס  ססכת סדחמ פ) סיה תסמוך 5ה טכמ כססייחו מס""כ פ"ה' לכיתי סורה  טככר כיון סננ5ימה כספת קמייתה סיחס הח"כ פוד ייימ)ה
 סכי ססמגסנ כננקוס כפ)מה כסעכרס כסיחס )כתמ)ס הס.'  סומךרסיכת כתכתי )עי5  ו6ולס  קמיית6 כסרתס  טכתי רכי  6הללי  לספוך רגילס6ילי
 :רנ6( כי'  סרי וריכ"ס סנ6וניס חומרות ני'י סססס  יכטר כ"ה ס"ק סט"ךכננ"ס
 סיטכ סיסרס  לכון מלוקר סו6 6ס  תילוק  יס )כתמ)ס  6כל ככר כססס 1סוכל
 : פכ"3 סעות כמס יסרס הסי' )כתמ)ס 6סור כנגוקר חיגו ו6ס1

 יקמ") ווס . סרי' מכיי 65 סכ' )תי' 5כי )גמ3ת ח)כילעניי
 סרכנ""
. 

 ו3הס"ך מת0"ד גוכפיס רמ"ה דכרי כי דמ"תי וס יסור 6מ:סי
 הננגס . וכמס"ג סג"! כקו' קמ") כנס יה3"כ כמ)כ חוננר6 יקמ"3 )ומר6ין

  סי'ר וסנ"ס ותס"ך ר6ויט  נותסו" סכ' ס"ט סי' )קמן יסויה יר כס'רהיתי
 נ"י  הוך  לנתלכ ליקור כל6 כמררכי יו6ל ר' דסיי:ו 60וסריס סרפהמסמפ
 כתכו ססס וסגכנ"י ןמררכי כ' ו"ו)ס טרי' ונסל. לנה 6"כ כולפ רסתלכמסוס
 סמ)כ. דגתקססמקוס

 רחס ןתס"ר מהמר יסה ד("ה 31"ג  טר" ננסגי 6"כ
  כיון הך רסכל לר06 6)מ המר טפס סתס"ד י6מר נ1סכ"ת סמרדכייכרי

 . סרי' ננסלי  0וס ל6 ליקר  כל6 6ייכ וכולפ  כו כככוט סוס  כתוגוטלתקטס
 וק5"6 פ"1 סי' כהס"ר כמכו6ר  6תויים  כהלק  6ל6 לסממיר  ד6ין  ג"63מלס

 כח)ק הכ)  י") 6"כ  יורס ג' ליקור כל6  6וסריס  6תוריס רכהלקוכסגס"ר

 כס"ך כס"מ וכ"מ ו' ספי' )עע כס"פ כר6י'  מלכ מפט  יט. דסססגיס
 דמוקס ס0טפס סיכ6 למי  6מוריס  כסר  ולפלין  ו1"ל וכי כ"ר ס"ק ס"עסי'
 סרהס רמסלי לר6ס  ססלים כהלק 6"כ סטיכ  סרין פי'י  לסהיר יס כ6"6ר6"6
 . סנהוכיס מימרות  6)1  ריליס  סכל סיוה )סק) מרר כ"ל '  סדס כניריכמו

 :  מהירין  סלגו סוסקיס וסהר ותס"ך רה"ס תסו'וססוסקי'

 תלייסשן
 0כי" כ"זבנפף"ח

 )ננטוח סגוסניס מס סננכו מס פ) סגסה5 סריכ"ט תסו,
 פונור טסהלכ מסלי רמותר וססיכ כהלכ  סיין  כסלוטפטף  יין  סלחכיות

 רהי' ומכי6 . )כט)ו  מכוין  ט6ילו ופור .  סיין  כתוך  כולפ  ו6ילוכפ"פ
 )כט)  ר0נפלס  כמיס יס 6סי' ופור .  לכטל  סרי ס"יך )סנפי) סתורסמרסתירס
 , פ"כ )כט)ו מכוין י~ן מסוס ה"ו סכ)י ו6וסליס סמיס הוורין סכ)י,5יטת

 ללוכסל ררק סגתכט3ו כיון כייפ' הוסרין סמיס יסי' ד)ננס ססר"מ פיויהמס
 כל ת6כל  מל6 ר6סור סריכ"ס כוולת ו6י קלס6  מסוס  מררכלן 6סוניפ5מו
 לסל  ר6ס  כיון ז"6  סו6 5ך תיפכתי סרי )כתח)ס )כט5 ד6סור  כיוןתופכס
  6חן  ר5ורס קט"ו ר'  הולין תוס' כמי'ס סו6  לך תיפכתי  ל6ו לתכפלממיל6
 יסי'  6ו  רקרטיס  כדון  מסוס  טפמ6  ר6יכ6 כמוס  כטלמ6 ליטנונ"קש :  טרי ממיל6  מוס לסל  ר6ס  מסום סוה )ך תיפכתי  ל6ו  כככור,

 כריפכר לפטס כסככר נס  פדיין  טפס 6ותו מ'ימ  סיסי' מססטפםס
 ככר  כלסל 6מ6י ר6לי'כ  פסוס סו6  לך תיפכהי רל6ו  6מרי' ספירסונוס
 רסוס  מטוס ו6סור לימ6 ס6יסור  טפס 6יכ6 כריפ'  6סי' ס6 מותרסמוס
 רהסור ה63 כ)) סוה תופכס )הו כס"נ 6פ"כ .  מלניל6  נלסל 6סי'תופנס
  סלתכטל  ול6הר  סלתכטל כיון יטרי היסור ככיט51 מטה"כ כן)פסומ
 תופכס טסוה )ומר כו סייך ו)ה כ)) היסור )יכה  כ6לו סוסתו

 גמסך כיטו)  6ס סתורס מן  לכתתל0  לכטל ר6סור  כיון  י"ל 6ויככדיעכד
 6יסור מסוס והסור מדיפכך גס )כט) ט)ה תורס רהמרס מסס6יסור
 ננכט3ין הין י60 מנני3ה גס) הס כייפכך דטרי ממ0 רהי' והיןתופכס
 נ1נני)6 כמגס) ךיפכך  הין  סלכך .  כטל  כסככר 6דיפכד סייך גה5כתחגס
 רסוס מסוס  טרי ממיל6  כלסל כרתי' 60  ססיר וי") מכט)ין מין פ3קםי'
 הסור )כתח5ס ומכטל רכספוכר  כר6י' ס6 6מל"כ ו6יסור  כפולסכ6ילי

 דמ"ס וגכ"י טכת תוס' כסס סכ' ס' ק"ק ק"נ סי' תטו' כסתחירעיי' : כייפכדהסי'
 טם סלננ"נ ופיי' כ5ירי מ)כ ר") כוט)"ס סוה כיין רח)כ טסכרמ"ה

 ט:סנו סרמ"6 :'  רטס  ור"ל פ"כ לסכת ל"ס רסוס  מסמפ כסנס ס"6קכ"ה ס" פיי' )סנס סוס )ה כ5ירי ח)כ הכ) כקמן ה3כ יסייגו כ' סקי"נ "ך
  מ)כ  כולפ ט6ילו  סחן סטכפ  כהלכ  מרוכקיס  סלסריסס  ככליס כייןסיתר

 ר6ס סי6  ר6.' ל6ו וכ6מת מותר  כל6"ס  ר6ל"כ סו6  לטכס גו"ט יח3כה)"
 סי'  סס כריכ"ס כהיי' סוה וכן הסור )כתח)ס פכ"ס רלטלייפמסוס

 טו6ל  סו6ל  כרכרי ררק ססרמ"ג כוולות ול": סי'ת פכויל  סרין מקויסמסס קמ"י
  וכמסל"ק )כתח)ס 6סי' )התיר סוה3 מיכרי ומוכח גוס3ייס ךסוה מטוס)סתיר
 דסוס מוכיר ו5ה ס6הר מטפס רק מתיר )ה רוותיר  כהסוכתו  סריכ'יסהכל
 )סנס יסוס כ' )ה כן מטוס וננ"ס סכי ס") .ך)ה ס"מ סטוה) כיפתגט)"ם
 טפס כל ס'  נר"ן  סס 6לטי  חדוסי כסנ"ס ר0ה י") חסול )כתח)סננסום
 כ)י סססר 6"כ סכ)י )סכור ו5ריך )כתח)ס  6סור 6כ"י לוטן"ס 6מ6ימקסי
 תוס' כננ"ם וי"3 ייטכר חסיכ כ)י  דסססך רק 0כי ל"6 וכן1"ג דיעכר  הסיכ)6
 מסוס , ותי' הקור וסכ). מגוט)"ס מותר דסמהכ) סממ)ק מס ע"זסוף
 ומתמ)ס סקייה יה"כה סמטסטף כחכיות י") וה"כ  סטכה מן טפס סכ)ייקכ)

 : כריפכר  הסיכ רססיר6  סרי סוס )סנססוס

תל"ז ם"ה מימן רעהיררדץסימן

 * תל"זסימן
 מותר ני"ה ום"ל בנו"ט בגידין אין דפסק ארמב"מ ישוכא(
 דלמד נ' כאן מפמ"נ ( )ב כ"ב פמחים הנמ' כנגד והוא בהנאה.
 כ"ב טי' ובש"ך הנאהן כררד שלא לוקין בנו"ט בגירין איןאם

 מקומות בכמה ס"ל תוס' )ג( רבריו על וישוב כ'צ לאסק"א
 אבל מדרבנן ואכור לוקין אין אכילתן כררך שלאכאכילה
 תום' פנים והראיתי המשל"מ כמ"ש מה"ת דאסור מ"להרמכ"ם
 אקו' וישוב אבוה כר' רפ' הר"מ וישבתי לשישתי' ור"םלשישתי'
 חלב מכל ח"ש יליף הא לצמרופי חזי יוחנן לרי דל"ל יומאחום'
 וגירה וחלבה היא נבלה כשהותרה ס"ל דדמכ"ם שכ'ושעה"מ אפלתי וקו' בהנאה מותר ני"ה דם"ל ארמב"ם ישוכ עוד)ר(

 ישיב. עיד)ז( אהמב"ם נכון ישוב עור )ו( וצ"ע סחורה להיתוי איצטהך האקרא ל"צ בחלב הנאה להיתר לר"ע רקאפר קושיא ועור )ה( עץישוב וקצת הנאה להיתר אתי מלאבה לכל יעשה בחלב רקרא  הר"מכ' ובב"ח דכן'נ כר"ע קרא צריך לא בחלב הנאה להיתה א"כ.הותרה
 פנום ק"ג בכי' ופר"ת-כ' דפר"ח אע"ג ימכרא אר"מ

 מעורב כבר אם יהל שומן ע"י לשבח כשנעשה אסור השביחולבסוף
 ג דאסור ולהשביח להתחמם ועומדבשומן

 ורה"ס רסכ"ה וסקסו סר"מ וכ"ס נסגהס מומי ני"ס י' ספי' 22שייעא
 יהכל )ה סגה' יכ"מ 6כוס )ר'  כססהיס 6י'  ס6 גי"הכס'

 מותר ו6סי"ס י6כ) )ה יכתי' ניך וסרי וסליך כמסמפ כמי סג6סהיסור
 ות5כס סי6 לכלס  כססותרס  ומסגי )גכרי ירך 6רס  סולה ןתגןכסגהס
 כנייין הין )מ"ר  6)ה כלו"ס  כגירין  יס )מ"ך סגימה וסריך סותרסונירס
 .ס") ס"ג ור"ט ר"ס כלוייט  6י3"נ יס") )י' סננפת מהן ומטכי  ממ")כגו"ק
 ס' )מס כגו"ט כנייין יהין וס' הכוס כר' רס' וסר"מ - כסגהסרמסור
 רס"ס )ר"מ רס"5 סרמכ"ן כסס כ' ממ""ס כס"ח וס"0 כסגהס מותריגי"ס
 כיהור 5ריך ופייין כסה סת ת)י' )6 )ננסקגה הכ) דמ5ת6 )רוומה כןהומר
 ימ)תה )רווחה ירק )ר"ננ מג"5 כ6ירך חרח ית)י6 ס"3 דנמ' דסוני'ננהחר

 כגו"ט כנייין הין דס"3 3ננהן דססחיס וו סוני' )סי כי דר"מ טפמי'רנ"יך : כןהמר
 פ"כ 63כי)ס רהוי היגו וניר )הכי)ס ר6וי יגכ)ס גכ3ס ככ))וה"כו

נמיוי6ה דוק6 הכי)ס 5ריך דפ"כ 6כי5ס כררך ס)ה 6סי' מני"ס ר3וקין סוני' סךס"3



יןכמףתל"ז י' -מעיף כן'ה נמף' רעדץ4ררדץםשןדברי
 מע"ג )ר"ננ סק"מ ס"כי סי' -כס"ך ספננ,נ ל יסס וו"מ מכי3ס יכרגננייי
 רלכ)ס ימכ) י)מ כננו מכי)ה בררה יוק4 ריוי' ימכ); ל4 )כגו"ט כגיייןר6ין
 מ"כ ננקרי מכי)ס נג"ננ כלו~ט כניהין י6ין ,מע"ג ומ"כ )ושן ל"ה סמתסננע- _6כי)ס כי' כתיג י)מ וכ"כ ככ"ח כך"6'לק ס)מ י)וק'ן. הי"מ כ'חי)מ
 סותרהטפיר

 כה)4-

 ס"ל מין רסץ) 5") סל") יב"כ יפקחיס - ")מ.ססונן' ין)ק
 לנני י)וקין לכלס ומילו_כש) כסלמס ומסור כלו"ט, כגיךין-- מין יקיי"))ננה
 יקמננר כ"ך יף. ך)קננן 6סוגי' סמן סל"פ מכ3 הלמתן' כירך ס)מכגי"ה
 מוריס סכ3 6ניי ו6מר 6כי3סן כררך ס63 לוקין 6ין סכמולה 6יטוריןלכל
 6כי)ס למי וגי"ה לננ5מ מיסורין סמר ככ)) גי"ס מכ) - וננסננעגכ"כ
 לנני ג,ימ לכ)ה כססותרה ממרי' וססור- לו-ק ,.ך)יכמ 5ע"געקרי
 יכר מזי למ הומ יען ממחר כעי טעממ טפ"' סמ ומ)מסותרה
 וטעס"מ כמן סס)ת( כמ"ס ת") מכי)ס ררך יוקמ 5ריך ו)מה הומכלס
 מחסכי' רחננלמ ימכ) )מ כגי"ה יגתיכ כיון הר"ננ כיסוכ ננמ"ס ננס'גס"מ
 ננכמן ננוכח סומ הרי ו)ננ"ס מחריס עננקוננות וס הוכימו ומילסולמכי)ה

 הר"ננ: )יסוכ ורמי' ) . ..
 סלמס ע) )וק'ן רמין יס") ירכנכ"ס כ' י"מ ס"ק כס"ך כמן ן2גכשכמ"גב

 )וקין )רירי' מפטר כסלמה מסור גי"ס וט") )ר"סמכ)
 על )וקין ימין סמ ננמ"ס ננה' יוך וכפ' כס"ח כ' ה"ס יהמ הלמסע)

 . 6כילס סיילו סל6תו וררך סל6תן כררך 6ל6 לוק,ן י6ין רקיי"ל מסוססל6ס
 כו ךמין גי"ה מכ) מכי)ס רק סלמתו ירך מין )מכי)ס הרמוי נ) ה"תמ"כ
 ע) מס ננק"ו הסל6ה ע) י)וקין י") הלמה סמר רק מכי)ה סלמתו מיןטעס
 )וקין רכריו )סי )כמו' . עכ") כ"ס )מ סלמתו ע) הלמתו ירך סמילו )קימכי)תו
 וס סמין מע"ג מכי)תו 'ע) )וקין יסמ והלמתן מכי)תן כירך ס)6מגי"ה
 סק"מ ס"כ סי' )ננט'ע סותר ווה )מכי3ה רמוי סמילו כיון )ה"ס סג6תוירך
 כן ספ"ט כ' )ר"ננ י'ל מננלס . מכי)תן כירך ס)מ )ר"ננ )וקין ימיןהל"ל
 רמחסכי' כסל") 51") כלו"ט כגירין ימין מע"ג כסלמס ננותר גי"ס ס")ימיסו
 סכרת ס") ו)מ מרננכ"ס )חו3קיס כן ססרננ"ג כ' וכמן כמכי)סהתורס
 מכי)תו ומין סומ כע)ננמ יען כיון מכי)תן כירך ס)מ )וקין כמננתמחסכי'

 )וקין: ומפי"ס סכמתוירך
 דסל6ס מע"נ הליה כנסכנע י6כ) י)6 מכוס כר! וססק יי"מ לבאריג

 ככ)) מסור סוס מסי"ס ה"ה כננ"ס מכי)ה כורך ס)מהוה
 כ"ג רף כסס"יס כרמי' הלמה סיתר כסי' סכ' )ך יסרט ננסוס רקמכי)ה
 היתר יכתיכ יס"ס וננסלי מכוה מר' סריך כסלמס יננותרין מסוריןככ)
 כררך ס)מ ננמכי)ס גרע מכי)ה סמילו יסלמס )וננר סכרמ ויס כסי'סל6ה
 עריף מכי)ס כירך ס)מ מכ) סרי הלמס )היתר סכ' יסרט והלמס .מכי)ס
 כירך ע)יו )וקין רמין מע"ג ננה"ת מסור כמכי)ה סומ מוכ) יעכ"סננילי'
 ס)6 דסוס כסלמה דמסור היכי סלמס מיסור כננו . ננס"ת מסור ננ"ננ6כי)ה
 כמוכ) ננכ"ס )וקין ומין ננה"ת 1מסור מכי)ס סלמתו רירך הלמתוכררך
 יס") ותוק' )וקין ימין מע"ג ננה"ת מסור רורמי מכי)תו כירך ס)ממ)מ
 כט"ו ס"ך כסי' כפ"ננ וכ"כ יסוה"ת ננ"ס כס"ס כננס") כננ"ס ננררכלןדסוס
 רק לתוס' סנמתן כירך סלמ רסוה 3קדירס סלס3 חי ח3כ סכ' מ'ס"ק

 יכ) ננסוס מכי)ה ככ)) מילו הל6ס יכננו כחוקי' יס'ע 5") מסורעירכלן
 מילו מכי)ס כירך וס)מ כמכ) )תוס' ס") כך כל) מיסור )יכמ כירךס)מ
 מכי)תן כררך ס)מ )וקין מין ננרקמננר כ"ך יף ופסטות'ססוגי' - מכי)הככ))

 סס כסוגי' יססל"י וכננרוננה מיכמ ננה"ת עכ"ס מיטורי מכ) ננסננעוסלמתן
 ע"כ יכ"ך תוס' רכרי )פרס כננס"ס יסוה"ת ננה' כסץה וכעס)"ננ ננוסייכר
 מכי)תן כירך ננס)מ חננור )עו)ס יהלמה )היפוך סכרמ כ' ננוריס הכ)ו"ס
 מ"כ סלמס ע) י)וקין סס )סיטתי' תוס' יי") . לתוס' ננוכרח סר"ננומין
 כררך יס)מ )רננכ"ס )י' יננוכח )ננס ננעתס . חנניר יהלמס הקכרממ"ס
 כס' הרמ"ס קו' מ"ס מכוס לר' ס"ך מכי)ס ככ)) יסוס ננה"ת מסורמכי)ס
 - וק") יוחלן יר' רכי' רסוס חוקי' כלגך כר"ננ ססק ר)ננס טתננה מר"ננגי"ה
 ס3מ יס"3 כננ"ס סרננכ"ס יעת ססע3ס ורמיתי סל"3 כננס)"ננ עיילתיומח"כ

 )וקין: ימין רק מסור ננה"ת הלמתן כררך ,-
 כחו)י טס סרי המיך מסור עס"ת מי מר"כנ תכנס ססדבגכמשי"מ

 כיון ח"ס ותי' סמכ"ס כחולי ננותר ח"ט נלילן. י)מסמכ"ס
 י)") סהקסו ע"ר יף יוננמ תוס' קו'. כוה וי") כננ)קות חנניר )5קרופייחז'
 ננכ) מסור יח"ס תהפ") )5טרופי יחוי .ננטעננמ ננס"ת מסור ימ"ס יומלן)ר'
 ננותר יכ) ננרכוי ננה"ת וממור ח)כ ננכ) ימי )ר"ננ רמיי .ננהמ י") ומ"כמ)כ
 ומנניר )5רופי חוי ננסוס טעננמ .קננ") ננס"ת סהומ מע"ג סמכ"ס)חו)י

 : סמכ"ס )חעי ומסורכננ)קות
 יס") מע"ג כסנמס ננותר גי"ס יס") סנ") הר"כנ מייר )סי"ו למי .די'ל

 ך3מ גירה סותרה לכלס כטהותרס מננרילן 5פי"ס כלוי'ט כניייןמין
 מי5טרך )מ ננ)מכה )כ) ייעסה כ"ג יף כר"ע וס"3 כסימה יננותר .ננמלכגרע
 ננותר וח)כס סימ לכ)ה כסהותרס ננסוס וטסרס )טוננמה מ)מ הלמסלס(תר
 )מיסור מכי)תו כלרך ס)מ חי וח)כ )ננ)קות ננגוס) ח)כ כין מיכמ מלכומיקוה
 ככ)3 לנני מכי)ה כילך וס)מ ומכ)ס תתללס כסעריך מסר ,)גר יכתיכהורס
 מ"כ נו"ט ימילו מננ"ג הותרס לנני גיר מ"כ ננס"ת רמסור כיון לכ))5כי)ס
 חימ ת)י' ר)מ ננוכח ננה"ת מסור מכ) סטור חי ח)כ מכ) כ"ר יףלננסקלמ
 : ח)כ כננו גיך סותרס י") מפי"ס כלו"ט כגירין מין )ננ"ר 6פי' מ)מכמירך
 יננותר יר"ננ יטעכני' וסעה"כנ יס)תי תירו5ס )סי' )י קסי' מךמזיכמנם

(
 לכ)ס מננרי',כטהותרה )מכי)ס מחסכי' יסתורס כיון ננסוס כסגמכ .

 יף כר"ע הר"ננ מתי' מ"כ סכתכתי )תרו5יס וכן סותרס וגירן ומ)כססימ

 סיסו  טטפ:ילן  רכלר הלמס )סיתר קרמ 6י5טרך )מ ננ)מכס 3כ)  ריטססכ"ג
 3כ3 יעסק  י סט"1 טטי"ס כפ"ח סר"ט ס4 וכו' לכלס כססותרססליס
 סר"ט  הררך לו4ר ו6פסר  כססותרס ס") ולמ מ)ננמ סלמס )סיתרננ3מכה
 :יחרת מררסמ רכר 5ותו  סטטילן גמ' ררטת לפי 'יט"ג סקרי ססטוסלסכי4
 מפי'  5סוי  ס5סור נרכר סחורס  ר5יסור  לסיטת )י קטס 41ת 4יבחבבןה

 סל6ס . לסיתר לר"ט קי4ור ונס י"כ כסליס רטותרכרכר
 וכמ"ס סחורס לסיתר קר6 5ריך עריין_ טסיר 60 כססותרס ד5בנרי' סר36"5

 : ספל5י לטת ו5"ט סתורס לסיתר ריתי סל"ל  סטי'1סר"ננ
  כלו"ט כגילין ימין כיון כמן כס)תי לננכומר סרננכ"ס כיטוכ ל") יערל4ן

 מס לווי י'יס ויסי' לכלכ ר6וי רק לגר ר5וי ס5ילו  כלכלסרוטס
 כגירין  מין  רס"ל תלמ ננמן סס כססחיס הס"ס קמננר  י)ננס  ספלתיסרקרק
  כלו"ט מיכ"ג דס"3 כוותי' יקיי"ל כרוקה כן יוחלן ר' מיכמ המ ר"סכלו"ט
 ומכ)ס תתללס כסעריך מסר )גר כתיכ לכ3ה כסיתר סלס פסוט י")ו)פי"ו
 ילכ)) )וננר מין כ)כ מכי)ת ו)מ מדס )מכי)ת רמוי ר") וה ומכ)ה מסומ"כ
 ומכ)ס רס") ננמן מכ) . כ)כ 6כי)ת רהוס גיך מכי)ת גס לכ)סכהיתר
 מ"ס ומ"כ ומכ)ה יכתיכ ננננס לכ)ס היתר ככ)) גיה"ל גס מ"כ כ)כמכי)ת
 הרמוי ומכ)ס דס"ה כע"ו יס") )ר"ס ירוקמ ר"ס תלמ ננמן יוקמיקמננר
 "תללס ר)גר סל6ס כסיהר לכ33 ל6 נלכ 6כילת דסוס גי"4 6"כ גרל6כילת
 רק ננלכ)ס 3מו סרי  רלטל"ס ס"ח לף ע"ו כעו)מ יפסק הר"ננ מכ)ומכ)ה
  )טוננמס מתי' _ומכ)ה תתללס ילכ)ס רקרמ וס") . סס תוס' כננ"טננסכרמ
 כ)כ )מכי)ת רמוי ססומ ומן כ3  י") רויכלס ט"כ כ"ג  רף ככורות  יוחלןכר'
  רלכלס סל6ס סיתר ככלל גי"ס  סוס כלו"ט כנירין מין מסי' מ"כ מכי)המנני'

 סכי רסר"ונ 1ס רכר טיי' י ויכלס  סך  ככלל לטי כלכ ריכילת ויכלסתתללס
 :  כ"ו סי' ח"ר כלכ"יס"ל

  סגוס סונהכר פ' ק"ג סי'  לקוין רסלס  סרמכ"ס כסיטת לסה1יק ל"ל  עוך4ז
 כננמן הוס מו)ילן סופו רכתר כיון ומ"כ מסור ססכיח1)כסוף

 .  6סור לתי  סבוס  ססומ  כטעס גס ננעכסיו )מכי)ה רמוי וננקרי )סכחלעכקיו
 מפי'  מוקר  וססר'ית  ינטיל4  לכסוף  כססכיח  רוק,  סס כ' רפר-'חייכרי
 ע"י )טכה לעסס 4ס מכל 6קור לטי כיסול ע"י לסכח סלעטס ע"י מ:מ:יל6כל6
 כרמי' נוותר הסכימ ו)כסוף סוגס גס סי'ל רייסו רי'ס  4מלס  מטכסיויכילס סגיר יוקרי  לסכה לעסס ומו )סתכס) )כך ועוננך וסמלו  כסרו  טסרכוק  ססוי גי"ה מכ) ותכ)ין סוננן )ו )סכימ 5ריך מס ס"ר וי"3 . עכסיו ננותרסוננן
 ננסוס מסור )מו )ססכימ סופו רננסוס לכ)ס ככ)) מילו סגיר מ"כ ססכע"ו
 סוס ססכיח  ולכסוף  ר4וגס טטיייס י"1 כפ' רפ' סר")נלסיטתי' מכ)לכ)ה
 )ננ"ר סס"ס וכתי' כסליס  ונוהר גי"ס כלוי'ט  5יכ"ג יס.' י"ל לטכחכטכטיו

 : סותרס לטי גירס  לכלס  כטסותרס כלו"ט כגיייןיס

 בשמן  חזיר דשומן כאו"ה גפל"פ ולאו ספק כאן ואיןמערב ודאי שומן בו במערב נהנה שהגוי כיון  שניגאריע  בריןא(
 רמ"א שו"ת גם דירן בנירן אלא רמ"א כתשו' ולא נוטליישהוה
 אסורין בשאר הג"נ בישראל מרווהת דהלכה מה )ב(מודה
 ביאר )ג( איפור געשה גופי' דהיתר פומקים ראיכא פרםאכילת כדי שמערכין להוש וקרוב לאיסור גופי' ההיתר נהפדדאו' אי כעיקר בפעם כר"ת דם"ל נ' ומרש-'י בצ"ע הואמדרבנן
 עליו תום' הקושיות כל ומישב אםור מה"ת פעמא דם"ל רש"ידעת

 אסור טעכ רבמרגיש מה"ת לבמרי מותר טעמא ס"ל דרש"ישהביגו
  וה וספק ס' דליכא לומר לנו יש דיותר אלא מם' למעלהאפי'
 ר"מ דגם ביאור )ד( מיגו באינו דאמור דקיי"ל  נשפך מם'גרע
 פרס שיעור דקיי"ל ולמה  נזירות מה' בפ"ג וישובו דאו' פ"כס"ל
  לזהרין  מעשה  ואנשי כא"פ הוה  פראצעלט  ז' מערבין אם ביציםד'

  לזה אי"צ וכאן בו  שמערבין  חזיר שומן השש מפני ויהמשמן
 ורמב"ן לראב"ד איסור עוד * בהו  שמערבין  חזקה שנהנ'  כיוןכמש"4
 ( גה ביפול לו אין גוי של דכל סמ"ק טמ"ג שעד ור"ן ורא"שורשב"א

  ובזה * ההכשר תקלת ועל ההשגהה על האיסרין שמערעריןמה
 אדם מנמ שקוגים בנאתרדגים  בומבילו  השערורי'  ע4עמרהי
 הכשר להס יש ואפי'  הכשר  שים  וב4י 4כשריס  מוחוקיםשאינם
 הבאים אלא מהיר הי' לא והס"ו בפריעסם ודאקפארמראכי
 דמתם  4שובה  הומן דגשתנה גימא ולא מקרפו גם ובב"אמיענווא

 : לרעה דנשתגה בעוה"ר אבל מורכבים איגםאתרוגים
 הצינאריע בענין ערבובי' יצא כאשר שנים פ' לפני כתבתי אשרתשובה
 קראקוי אבדק"ק זצ"ל סיפר - שטעון מה"ו- המנוה הרה"נ ע"י.
 הנני לענינינו שייך כי ויען בצינאריע הזיר שומן פראצענפ ששהשמערבין

 : שם לשיני וזה הנ"ל תשו' שלי שו"ת מתוךמעתיק

 סס ננערכין מס סוו6ר5לען כיטול כיעת ננטוס היתר כ"ת ננ"ס ךץנךץא
 וסוס מרס )כנמכ) רמוי מ.נו ימו ננסוס מסור מיכי חו'רסוננן

  ס,ילו ילי  לסגס  ססוס מכנר ננמן וס ע) תקוכס . לכ)ס לעטה ו)מלוט3עפ
  ססוי טסלי מ1ל4כל

  לכל ל4כל סו4 ויח.'כ  וכיטול  ת,קון  פריין  ו5ריך  ח.
  תרפתילו 'לחיס  ללו  סמין כסוסקיס והוכ6 ל"ט סי' מסרבו"פ וכטוי'ת6רס
  ט:וי  כפוכוקיס ל1כר סל5לצס

 ריכי' 4ל תמס ל"וי סי' רוו"6 ולתטו'  לויל"פ.
מל5



ייתלא ף טע"ןי ם"דנ . ם" דעה!יורהס"ןרברי  כטופו כלוט)"פ ו6פ" )טנס 1ית כטננן מויר סמוננן )וננל ירע וננל6  ל4'מי6
 ס6לו כרכר מ)6 )כך 5ריכין מלו_ טמין 6)מ ת"ל ננעכםי1 6סור הו6ממנימ
 רהסתמ מ~קה רמיכ6 )מכמ ס"_ ננתמ)ה נס סתננמ )טכמ כקוף ססומלומין
 רהטת6 מןקס )כ-ע כה"ג )סכמ כתמ)ה מס כירור )לו ומין )טכח סהומכסוף
 ננסננן יותר ננטעיס חויר מסוננן עור ספק ס6ין וננ6חר - הומ 6)יננחממ~ק0
 ריס"ג סיסננ"ס עיי' סננערכ סומ ודמי ג"כ להלה סהגוי והיכי לתכררוכן

 ססק 0ו0 )מ כררכלן ימסי' קק"ר תננ"1 סי' כט"ו 6"מ וכסרננ"גירננמי
 קי"ד סוס"י כטור ננכומר ויותל ננערכין ור6י מ"כ לסלה סהגוי היכידרכלן
 ננכ"ם 6"כ ההיתר ננן כיוקר סמיסור מסי' 0מיסוי כ)עיי )תקלוגמי"מ
 ח63 המי ד"ס )"כ רף ע"ו וכתוס' - ננסוכח ויותר כוו) יותר טהומ מןיר3סוננן
 סיכדוק ע"ר ננקוס ככ) מחור יין טננרי )ערכ סרגילין ננקוננות טיסכיון
 ולמי )כ"ע כןה להלה והגוי הננקוננות ככ) כ)ערו סמי"מ רירן כלילוןי1כ"ס
 רכריס טסחק ע:ו"ס וו") סמ' כ)סון כק"ע וסי' הטמיקה ע) גוןיין טהי'הי, דכר נני"מ דמ' דטכת כס"ק כ"יום)נני מי' ננוו וגרו)ה . חןיר סוננן'ננערכין
 : ה6סוריט רכריס כ:ן ערכו ר)ננמ ננסס ציקמ טמסור )הכירס 1מיןהננותריס
 רננל") הרמכי' ע) מתכנס ל"ג חי' רכנ"מ סו"ת כסס )עי) ססכמתירבמדו

 המיכ הרננ"מ מכ) סומ) יכרי הס לוט)"ס וית כסען מוירלהוען
 מ") מסור דמרננ6י ם)וק ננסממ ה6י )"מ רף ע"1 סגננ' ננן ננוכח דהכי)1
 )ן הו0 ומי וכו' סרי ננקרי מערוכי ננסוס מי )ה כימוס )פס ספרמר'

 נעי' ננטננע ומ)מ לימוס )ננמי ססרמ ר' סריך ננה מויר )כסר)ננימום
 הרכנ"מ מס טכ' מחריס טענניס ננסוס ר)ננמ ר6י' ננס קס0 הומרלוט)"ס
 עילויהון כינני מותו טועננין הכותיס טרוכ ס' כסננן יס רודמי רהיילוסרי
 ננסוס ננמממ מסור ר)מ מגננרמ לנני י") כן מןיר טעס כו ננרגיטיןו)מ
 מייסילן )מ כסננן כגננ' ה"ט מו סוננן טעס כו ננרגימין ימין ננממרטוננן

 מו ננמננן יותר כוו) מיכו דמוננן להלה סמילו ננסוס מו'ר סוננןסננערכ
 פחוקילן )מ כיוקר יותה סוננן והו0 ננ15י חויר טוננן 6ין סכנננ'כננקו1ות
 לוט3"ס לכריס נעו)י ננטוס ומי מס ספרמ ר' ננרקמננר מררכה6יסורמ
 כעין סי' 6ס חכ3 )סגס כמכ"י ככ)י כסר טעס הוה סכ)י ננמננעננותר

 נעין סוננן 0"ה ננסכנע מ'יכ סס תוס' וכ"כ )טנה לו"ט )טננן סוהככסי
 וכו'  לוטוס מי ד"ה מס כתוס' עיי' ו") כלכנ"מ 1)מ לוט)"ם סויכסננן

 וכ"כ ע"כ ר"מ חו)ין תוס' מהכימ רכנ"6 תטו' ע) גרו)ה יותירכ~י~%י
 לכריס ם) ננסננן מכ"י לכריס ס) כ)י רסתס רמי' טכ'כקננ"ג

 כ)י ם) ו)יסתז )ת"ק רס") ננסוס מננומ) וכנסרס כננטלה רמסור )"לדף
 וטעס ננותר לוט)"ס רסכרי ננסוס התירו כטי6ה ר"י וקמננר6וסרתן
 לוט)"ס סוה כע'ן. מננלולית הוה רמסי' ר6י") רמכ"י ננטוס רקמננר)סנס
 מי כגננ' וננפרם דכם ננתיר רהתס ננתלי' ר)"ט ננתלי' קטימ למ"ככסננן
 גני ה"ט מ)6 סת"ק מסרו 0סננן מכ) ננותר לוט)"ס לכריס געו)יננמוס
 כסמכ"י מ)מ. ססגס מין הקננן מכ) לוט)"ס סו0 כעין סנמילומ מסי'דכם
 )מ)ק מלו 5ריכין מ)מ הגננ' ע) ה)קו )6 יתוס' 5") יע"ל הרמ"מזכ'

 המוננן כעין נעורו 6"כ וקמה ע"כ 3סגס הוה כננסקה ולעטה טפקדכמהומ
 כננו 0תירו ורכם כננטלס הת"ק מסרו מ"כ )סגס ככר הוס טלננמהמ)מ

 1מילו ליננומ )מ כעדיין מ)6 סנון מסרו ר)מ )וננר מין וכורמי תוס'סהקמס
 ו)יסתן ננטוס טננן 6סרו מננמי קסה וכן מסרו טננן כ) רבנטננע )סנספר'ין
 מ"כ ססוננן כתוך ליננומ הכ)י ננן רס)יטס 6סור לוט)"ס רם") 6סור כ)ים)
 ונ)י'ה 6סרו ומננמי לוט)"ס סוה כעין מוכנן הי' מסי' וכס)וק ם)וקק")
 מתוס' קסה רמ)"כ כ' ררננ"מ מ)6 ליננומ קודס כין )מ)ק מירוס )מרםקמה
 כרכי רקיי") ננס"ם וגס 0גננ' ננן ננוכח ר)מ )עי) כתכתי וככר הגננ'ננן
 ננמקה ולעטס מליננומ קורס כמננן סוננן סוה מסי' )תערוכמ מייסילןז)מ
 - ננטרכ ורמי ננתערונת כלהל0 מכ) מיקורי' )החויק ננהכ"ת ר0תס מ"םלנני
 סל) ננממר )הו)ננו קסה וסגוס רננ6יס מויר כסוננן וכ"ק סרננ"מ ננ"םגס
 )בו תננ65 המיך סתכסי)ין )כ) מויר כסוננן ננסתננסין סריס מס"בעס
 מסם ים עוםיס כננמסך מס רירן כלירון 1מננלס - וסגוס ננמוס יהוי)וננר

 סטוט ומ"כ מסור )רגנ"מ נס הסוננן כתוך ו)6 גטרסיס כעין מויר מוננןסננערכין
 רע"י רידן כלירון מננלס לוט)"מ הוה כמננן דמוננן הננררכי כמס כמו"0טהרין

 : ננודה הרננ"מ גס וננננתיקו )מכמ כו הטעס כ5יגמריע סעערכיןהטוכנן
 ידעתי הגס ירכלן ל"ל ומתיכה לכי)ה סלעמה 5ייכין 6יו סמין אלאב

 ננממר ננ5"ע י5מלו )מ ננ"ננ ננררכלן רק רמל"ל ססוקה ה)כסכי
 וסרי ננסרי"ך רעת וכן ננה"ת מיסורין ככ) כ"ל ס") ק' רף רמו)יןכתוס'
 כסס תננ"ו סי' סננג"מ כננ"ם כתוס' רה)כס כ))י' מתוס' מו)ק הרי"ףזמין
 מילו מרס דכ)י המ טכ' 5"נ סי' ס)תי ועי" )"ס סי' ונר"ננ ל"ה קי'קננ"ע
 וקטה מיקורין ככ) 1)רמכ"ל כמט6ת )רננכ"ס ,ננעט ולטער הגע)ה ע"ייו5מ
 עוסה תנניר טכם6ר רננה 6"ו ננס10 מותו יו5י6 וכורמי פענניס כננהינעי)
 ככמר, לממר מ)מ וי6ננר מ)י' ינומ טמסי' י"ו ס"ק ק"ה סי' ס"ך וע"גכי)ה
 6)מ ככ"מ תורק מסרי' )מ המ וקסס לכ)0 סכמר מסי"ה ח)כ ק5ת.מסי'
 וננמכנע )1"ט )יכ6 המ3כ ננננלו כי5מ 6סור 0מ)כ כ) כי65 ו)ננהגלו"ט
 רמין סיתר )1 מין סלמסר רמוכ)ין ננמננע מ)מ )ם"ך מסור כנה"תרמסי'
 ננסמר ככ"מ םלמ ננמי מ": מסור )סחטו רמססר טעננו סוה כ6וכ)יןננ~)ס

 : י"כ ס"ק ק"ה סי' ס)תי ועיי'6יסורין
 ררכלן מיסורין רכממר והעיקר י"נ ס"ק 5יינ סי' ים"ויבנסנרמ"ג

 רס") מוי) )מיטתי' ר"ת ננס"ת יל"ל רח") רר"ת טסוננסננע
 וממרוליס רמטוליס ס0סוחקיס מירום מכ) )6יקור 0היתר ולהסך י16'ט"כ
 ר"ה סס חכ' כר"ת רס") יננקננע ננ"ר דף ססמיס ז") )סרס"י הכי6ול6

 נוטי' סת )י' ו6יתעכיר כעיקו טעס וננייןפסת
 6יסוי.6)6 טעס סי"כ הפת, כ) דמסול 0)") גוסי' סהיתר להסך )6רכטעס ק"י ים"י . ו6י . עכ"3 6יקוי

 ד6"ת )6יקור ההיתר סת ולהסך ננטננע "יסור מיתעכיד נומי' דסתננ"ס
 ס'ע דלם"י ממל ננטעס. ננותר )רם"י כיון )היתר )ס)כס עכ"ס רס"יסיטת
 )רעתי ת5"1 סוס"י )6ו"מ .למ'כורי ועי' כ"ד כס" כי"נ כננ"ם )"רט"כ
 סיפת ר6מוליס רעת חהי' טעס וננס. רמו' ט"כ רס"י סרעתהעלי'

 6ע"ג .כטעפ6 ים") ננר"ת 6מרת טיטס סו6 כסן מייס ר' .סיטתרערן4 , . : )קנון סמכ6ר כננו )הס גרס וננה )"ר ט"כרם"י
 ככתעיכ ננ"מ מסור )היות גוסי' סהיתר להסוך )מ. ננס"תם610

 כטור כן וס' ס") כוותי' מ)ה וכה' כמו)ין ורמ"ם להסוך סרס מכי)תכרי
 סמס ננעלכין ריג6 סכעיר ק' 51") ננקק"ק רם"ס הה"ג ומס 5"מ סי')קננן

 סי' ננג"מ עיי' סרע5עלט י"מ טהומ סרם מכי)ת טדי מפי' )מום יםסרע5עלט
 ומומר סרמ5עלט )י"מ קרוכ סומ מ"כ ויתיס ג' ונן5ה כי5יס ג' סרסתפ"ו
 טסה "-ס הננכם)ין )וקמין סי' מרננס ננתסומי )פי"ם נניריעת )רכררוגננמ

 כרי ויותר סרמ5עיט ט"ו ער )קומין הי' וממ"כ ותנומ0, ננמ)טןסר56עלט
 קמפסע .הוויסכמכער יותר ננסכמין הלס.ס הלה ה"ל כן כננו מ~ק יותרסיהי'
 סוננן יותר ס)וקמין )קוס הרכר קרוכ 5ינמריע ננן ורטיכתו וריהוכטעננו
 התכטי)ין ככ3 טטס )יתן כוי הומ -0סוננן כי סרמ5עלט וט"ו י"כי"מ
 ן)4") )ננמן .מפי' ומ"כ סקי"מ 5"מ סי' ט"1 עיי' יורעיס הכ) ~ה רמי'ומי"5
 טיטת טכן ע") מיסור לעטה גוסי' סהיתר טמ"ס )תערוכת )מום כיםל"ל

 ! : כננם)"קהר"ננ

 כנכנס סומ כנה"ת "סוו ט"כ ס") לנני ירם"י ע"ם מכ6י רף2דק~יקנ'
 כס וים וו") סכ' ננירי )6 ותו ר"ס ע"6 ק"ט רף מו)יןרם"י

 חו)ק דרק"י.מילו י") מ"כ. ננה"ת מפור כוימ מי"כ ומסי' טעס -ויתןכרי
 רסיילו כעיקר התעריכת מסור יהי' הטעס ע"י כ)ו' כעיקר טעס סיהי'מ)6
 ננננסרת הל") ססרס"י ככנו מיסור ט) כנוסי' כעיקר ויסי' 0היתרלהסוך
 עגכיס ננטרת )רס"י )י' מטננע רסכ' כמיסור גופי' ססת ד6יעכרעלכיס
 הנניס ע) .קמי ימכ) י)מ פיון ומ"כ י6כ) )מ העלכיס כו סלסרו הנניסדהיילו
 ד0טעמ כעיקר טעס )סון ט) סירוטו 11ה1 מיסור ם) כנוסי' סנניססרי

 : כעיקר התערוכתעוסה
 כס' רנט) כט)ה יכנורוע הומ מייום ד6י עימ ק"" יף מו)יז י כניםרגם

 )ננננ"ם הס3טה סי' רכך 51") י)"ו לויר תוס' וכננ"ם נננורה ילסמסו6
 כננעס )קר6 ננסרס רס)ננננ"ס כן וננ5ילן כס' ומרי הרוטכ כתוך הורוער)סענניס
 כננקלה מרס"י 5"מ סי' ס)תי קו' ומ"ס מ"ס גכי ונע0 ננמננז כס"6כננס)"מ
 ס)ננננ"ם 0י' רסמיך ס' טיעור ססומ, כ)פת ככטר רננסערילן רס"י סכ'דירך
 ריליף ומכיי ננו"כ ננה"ת מסור טעננמ ס") רס"י גס ו)ננ"ס )"ך ט"כמס

 מ)6 ננוכמ ו)מ ננננטרת כננו ה0יתל להסוך ננוכמ )מ וננככ"ה ננככ"מטעננ6
 מ)מ י)סילן )מ כס)ס ננןרוע י") כם)ר( כנורוע )נני)ף ננ5י ווה מסוריטעננמ

 סננרגיס כ) מסול טעננמ י)יף וננככ"ה כט03 כורוע ס' הי' רכךס'
 סננרגיס כ) 5"1 רף הר"ן וכננ"ט ככו"ט ת)י' רסכ) מסור ס' מיכ6 מסי'הטעס
 טורס כגנרי"ק רמיתי סוכ . 5"מ סי' )קננן כרננ"מ וכ"ס מסול ננם' )ננע)המסי'
 מכ) )מכיי כ"כ סננרי"ק מ)מ גננורה דרממ כס)ה ורוע )רם"י טכ'קננ"ר
 מס.' 6)מ מי"5 רוכ ימסי' ס"מ ו"כ )מו רמי כ' )"ר ט"כ )רס"י דס"))רכמ
 ד5יר תיפ"ל קמה 11ה עי"ס רוכ עכ"ס י5ריך ו"כ קננ") ננותרכננמ5ה
 עסננע וכך רוכ ל5ריך וססיטמ ככעין הוס ע"ננ וננמ5ה מסור ננמיסורהי51מ
 כ' ומס מסננכת6 )ט"כ וננטרת )"ר ט"כ יקיי") סס טכ' 5יימ רףננרם"י
 )יכט) ר)מ )המנניר ננו"כ כ) ננהכמ וי)סילן רכיס ננממרי סננעילן רוכרטייי
 0ננרי"ה סיייק ופה )רכמ גננורה ררממ דו"כ ננטננע כס, מו כננמהמ)מ
 כ"כ ירס"י כרוכמ רכט)י )הטות רכיס ננ6מרי )ן קיס להמ רס"י ננרכ'טס

 כריכ כט) סוס כס)ה ננורוע )מו 6י )וננר ר5ה ררס"י י") ררכממ)יכמ
 מתו ננטרת מס מננלס )מיסור גוסי' ססיתר להסוך טננעילן ננננטרתוסלה
 גוסי' ההיתר דמיתעכיר ננטננע ד)מ מנעו"ננ וט"כ )מיסור ננ5טרף)היתר
 רהיילו כ6יקור סהיתר )להסוך רמסי"ה י") מננלס מסור רטעננמ רק)מיסור
 וה רמסור )טעננמ רק דמי )רס"י כננעו"ננ י)סילן כסל"3 3רסייי טייכ)מון
 לססוך רהיתר מתו )טייכ קרמ ימיכמ כמטמת כן וכננו ננו"כ ירעילןככר

 ' מיסור,:)סיות

 ם"3 ררס"י סהכילו סתוס' קו' כנכ) ר5"מ כמו)ין רם"י ימיש עוסיקירנבא
 'רסייי כוולות סס והכי ו"מ ו)נניים ננדמו' "סור )מ טעס)ס)כה

 5"ח סי' ומ"ד טס וריטכ"מ רסכיימ כננ"ם ~היית מסור כורמי כעין כסהטע'רהלה
 י)סילן ננו"כ מכ) רוכמ נורמי ונעי טננמ הטננמ ננן הי651 כ) וננטעס ט'ס"ק

 וננננסו כטעננמ מ)6 יוחלן ר' כרמננר מ)מ )וקין רמין מ)6 מוסררטעננמ
 כעיקר היילו כעיקר טעט סיסי' מכ) מילמ מיסור6 ררק ננ0)ננ"ם הי'ווה
 ל5רכה )מ סרס"י ומי'ס )"ר סומ ההיתר מסי' התערוכת הכ) מיסור ט)וגופו
 כעיקר 0טעס ע"י ולתססך כננוהו )התת יקדם כתיכ רהתס )קרטיסמ)מ
 העעס ע"י לעטה כו)ו ט"כ כמו)ין גס ננגעו"ננ מו ננננסרת טויכ רי)יףוננמן
 מו ננננטרת י)סי )מ כתרמי רמננורמי ו") רס"י כ' 1)סכי המיסורכעיקר
 וכן ננו"כ ננה"ת מסור מכ) כעיקר ה0יתר סטעס ע"י )הסך ו)מננגעו"ננ
 טמננרו כננו נעת6 טעננמ מננר )6 ר)ננס כעיקר טעס נפסון )רקרק עודים

 רסיילו כעיקר ססיתר דלססך ןר") כמן 6)מ ננ)תמ ריממ נני)ת6כמוותמ
 : מיסור ס)כגוסו

 מיסורי מסי' לטעס יס") )וכנר . רס"י )רעת ו") )רמטוליס מגרסרבמך:
 כחו)ין סריטכ"מ וכ"כ ס"ו יף ע"ו התוס' )מון ממר סלננמכו ננסוס)יכמ

ירם"י



4רמףתל"ז 9י טע4ף ס"ה מי' דעהידרהסימןדברי
 )נני)ף ירו5ס )6כיי טימס ק"מ רף מו)ין ננרכמ )ס)כס ימי' 0כימדרס"י
 מ"כ יננוכמ תורס מסר0 כיסו) ררך רכמ 3י וימי מככ"מ מסורקעממ
 כננ)קות ו)מ כמיסורי ינניירי מלי ט) סס רקמי )יכמ מיסורי ימסי'מרס"י
 כס' רמו ור6סוניס יתוס' ונרמס ננרכמ (ו רמי' )יכמ ס)סינלו כרס"י6נננס
 ט"כ רסיט6 )סוס סננוכן ננננקוננות 0רמיות ננתמ)ס ססכימ )ר"תסיסר
 ס") גוסי' ירס'ני )ננ"ס מכ) )רם"י ננרכמ (ו רמי' גס כ' )"ך טעסס"3 ירס"י רסכ,לו רמסוניס וסמר ותוס' 50") ננרכמ רמי' 0ך גס ו0כימ3"ך

 רננתיר ננסננע )מ ננרכמ ק"מ יף )תוס' רס"י ..ננור0 מ"כ ננ0"ת מסורטעננמ
 )יכמ ננככ"מ )מכיי )י' ננימי ימי ירכמ מ)מ ננ("כ )י' יי)יף מ)מטעננמ

 :)נני)ף

 ו)מ קעננו ימננר )ננמן ימיכמ הכסר כ3 כס' מננרינן וסכי ירכנן- ננננסו ו)מ- טעננו ס") סככ)י יכותמ ירכנן סכ' רננ"ה ססמיסירש"י
 )למכיי. יימי רכמ יהיינו ננסננע סכטל כ) כס' וסך עכ") ירכנןמננסו
 הכימ )מ י)ננה קמס ועוך קיי") וסכי 0)") )0)כה רס"י כוולות מיוקסס
 מו)ין רס"י כתי' ע)יו )וקין 6ין ננננסו ו)מ טעננו ימננר יומלן ננה ך6י'רס"י
 נ5רכס 3מ ימננר 5"מ יף ננרכמ רס"י ננכי6 )מ י)ננ0 קס0 ועוך- ע"כד5"מ
 קסס ועור ק"מ נניף רס"י ססכימ ננרכמ קודס סהומ )"ך יט"כ )קלסיס36מ
 רכמ )0(כיר ס") רס"י 6תי ס)כס )מ)ונני מי )ננ"ר .ומיכמ רס"י כ')מס

 רמננל )ננמן ומיכמ רס"י נניכ' קסה ועוך כרכמ י0)כס יססיטמ.כסירוס
 מכ) ימננר ננמן מותו )0(כיר )רס"י ה") ימ"כ כן כסי' מננר 0מננורמדמין
 וננסתננמ רכמ )י' כירמי ננככ"מ י)פינן. )מ רמי )מכיי היילו ננ"ךדמיכמ רס"י וננ"ס ננ("כ ננ0"ת מסור טעננמ וק"ח 5"מ ורכמ יומנן ננר' מ"סלננ"מ
 ימכיי כסי' רס"י כ' )מ כסירוס מכיי קמננר י)מ וליון ננרכמ קכ)ה6כיי
 מסור ננס' )ננע)ס מסי' טעס כו כנרניס ימס ססכמתי מי"ז 3נ1יי~נא : ס") סכי ימכיי )נניננר רמיכמ כ' יסוס כננו ימננר ננמן מיכמ מ)מ ם")סכי

 קמססע סרמנק תערוכת ע"י כמ)כ הטוכ י0טעס ייננר וננמןננ0"ת
 מנו י6ין מו"ס כ' יכ)מ"0 הטעס 0ומ מ(יר ס) ססונק טעס ז0 מינו06

 כמן מטעיננה סננכינן כריע' ה' ס"ק 5"1 כסי' כ' יס"ך מף כטעיננסכקימין
 )וננר יכו) נני טעננו טוכ עס כנניס מו כמ)כ קמססע ס5יגריע טעסדטועס
 סנעטה ס45גריען רסמ סכו מ(יר ססוננן ננמננת סטוכ 0טעס סמין זהכקימות
 . י0וייס מינס ס) כננו טוכ טעס )סס מין י0וייס ס3 כסמכריקעןנסננן
 מ)מ 0יתר מ(קת )סיתר )ו ייס נננססך וגרע ס' כמן ימין )וננר סיס16

 ננססק ונת)0 הטעס ינרגס כמן מכ) ס"כ 5"מ כסי' כס)תי כננ"םימיחרע
 מדרכה מ(ק0 )יכמ (ס ססק )גכי 0סוננן ננן וס' ססרסיס ננן סטוכססטעס
 )י' )ית כסננן סנעסה 0רמי' ננן מ(יר כסוננן סטוכ טעס )ת)ות יסדיותר
 כטוכ 0יטכ יורעיס ססס יכסכי) )וננר ויומק קמססע כסרמנק טוכקעס

 : נסיק )מ רמו' קססיקמ עכ"ס (ס יננכמ ננסוכמ 0ומ ע"כסננ)מכ0
 ננרכ' )"ר ט"כ יס") ממריו ו0נכנסכיס 5"מ סי' 0כ"י כ' סר"כנ 2%ד4ערנף

 וננכין סוסרים ננרכרי ננננסו ו)מ טעמו ננמ"ס ננ0' ט"וכס'
 סמינו ננ0 0ר"ננ ירך י0מ רמי' מין ננ(0 וסקסיתי ננרכרי0ס ננררומ ננכות3ו

 כקוסימ קיננוני סככר ממ"כ ורמיתי סוסריס ננרכרי )קרמוסו כתור0ננסורס
 ערות ססו) סער ססי' כגט ס)ו וכתסו' טריסות )0' כסתימ0 ססרננ"ג11

 ו0ס"ג ומני ננקרמ)י ו)רכ ומותי (5") ננמנהייננער רמ"5 )סס"ג היכרולסמ)
 כן ננני י") נניכריסס הר"ננ סכ' מסי' כתכתי וסס סגט סס)נוממונגוומר

 ססרננכ"ס סיכי מ)מ כ"כ )מ רר"ננ מסו מר0 והסומ) כתיר0 ננסורס סמילוכיון
 ננס' כס"כ ו)מ"ננ ננכ"ננ )רכרי רמי' ו0כמתי סוסריס ננרכרי רק כסי'כ'

 ס"כ ככ"ננ כ(ס ועיי' כייך ' (ה ונקוט סק"מ )"ג סי' מ"ננ וננס"ךסמיט0
 כסי"ז ננסננע ו6ירכס כסי' סכ"כ גנ"כ סוס"י ככ"י וכמ"ך מ' 0לכ0 מכ)מס)'
 קיירה מ)מ תור0 מסר0 י63 סכ'ס"מ

 כ-

 0כ)י טעס ככ"י 60 ננסננע
 י5יכמ וקס0 ננה"ת סטעס רוקמ ככ)י תי' 5"מ סי' וס)תי . ננ0"ת6סור
 סמיך ועור מוסר ננכ)י ויו5ימ סתערוכת מוסר מין ננכעין טעס וכו'כמרעמ
 )ר"ננ כ' 5"ג סי' כס"ך כסרננ"ג וגס קרמ רג)י ם"0 )יננמ ננגעו"ננ ט"כי)יף

 )כ(ית מתו רננסרת 0ר"ננ כ' נ(ירות ננה' יכס"ס סרננכ"ס כרפתינ"ל : 5"ג סי' )קננן סקסיתי יכריו ע) גס )כתמ)ס תורה מסרי' ככ)יכי"כ
 )0יתר רמתי יומנן ר' מננר ננסרת סמ סכ"ננ וסקסס מ"סכיי

 סכי מננר רר"ע מ)יכמ יומנן רר' )ר"ננ רס") 0כ"ננ ותי' )מיסורמ5טרף
 : (0 יכר )רננכ"ס ננל"3 ממרוניס ו0קסו ס") )מו)י'
 ותי' רמו' כ6"ס כזית די"ג ככריתות ננסורסת ננסנס 0מימו' כמ"ס כ(ית וכי יננתננ0 ממכיי הקסה ר3"( נ(יר תוס' יהכסרנלובנ"ד

 )רננכ"ס קס0 0וס ומ"כ כתערוכת ננתננ0 ומכיי כעין כססומ 0יינותוס'
 נננ") וקס0 כתערוכת כמ"ס כ(ית מסי' 0תס רמי") ס"ו יף ע"ז יומנן6ר'
 ננכרייתמ יומנן )ר' רי5מ )רננכ"ס וס") מכיי יננתננס כננו 0מ 'יומנןלר'

 כ6"ס כ(ית כמיכמ כסן מייס כר' וס") כעיקר טעס )יתן ננסרתדססמיס
 וס") 0תערוכת ננן כ(ית מכ) ו)וקין מיסור כו)ו ימיתעכר )וק0נתערוכת
 יר"מ מי)וק ריס ומ)מ כ(ית גתערוכת כיס מ)מ ננתססך י)מ יומנן )ר'וח") )רס"י סירוסי סך וכננס"") 6יסור גוסי, 0היתר ילעס0 ר") כעיקר יטעסלר"ח
 וסרננכ"ס 0תערוכת ננן כ(ית מכ) )וקין כמ"ס כ(ית כתערוכת כיס ח")טסן
 ומ( ססרס כ) כמוכ) מ)מ )וק0 ומינו כמ"ס כ(ית כימיכמ ינניירי לנניח")
 מססר ומ)מ כתערוכת ססומ מע"ג ננ)קות ר0וס מ)מ מיסור כזית מכ)סרי
 ר' קננ") )מור ננננטו ננסוס ו)וקק כתערוכת ננ)תמ )מו טעננמ )וננרטייין
 וננ)תמ מיסורי ככ)) ננני טעננמ ע"כ מ"כ י)וקין סומ שננסו טעננויוהנן
 תננ"כ סי' מו"מ סר"מ עיי' מינמ מיסורי' עכ"ס יטעננמ ונעננ כתערוכתהומ.

 רננוקי כן יומנן )י' וי5מ וננננטו טעננו מננל יומלן ר' ר0מ כן ס") )מ0ר"ננ י"י מ"כ טעננו כ)מ כננננטו מסי' מסוי כמ"ס יס") סטור )רעת סססכ'
 ס"ננ כעיקר טעס 0כיייתמ וקמננר כמ"ס יננ"רי )ט"כ יננסרתכריית6
 יר' ננוכמ מ"כ ע)יו )וקין מז וננננסו סעיקר כננו )היות 5ריך נננירטעננמ
 0ר"ננ ומ"ס ס") )מ ו)י' כן קמננר )ר"ע 3מיסור ננ5רף )0יתר יננוקייומנן

 : נ(ירית ננ"0'כס"ה
 כטעננו גס רוקמ י)וקין ככמ"ם מס יומנן רר' מ)יכמ )רכנכ"ס4ש"כ2/ס")
 ס)ס ננטיעור סיעור כמ5י 0ומ ננ)תמ ננני 'טעננמ מ"כ ננננסועס

 עכ"פ מכ) )וקין מין ננננסו ו)מ טעננמ יומנן ר' סמננר וננס ננ0"תומסור
 יננסרת יע"( יומלן ר' ננסך מסיק )מ יססמיס סוגי' מנננס ננס"תמסור
 ננסרת )רכנן הם"ם ננוקי סוס )וקין ימין מ)מ 6סור ננני וטעננמ )כמ"ס6תו

 מסור יטעננמ נננ") )מיסור ננ5טלף )היתר )ננסרת רננוקי ור"ע ימסור)טעננמ
 מכ3 )") ננסרת ימ)"כ .מירוס.0ומ געו"נ )וננר 5ריך ו)לכנן ננגעו"נוי)יף
 כמ"פ כיס )מחתכר וננננסו )טעס ננסרת ומתו יונונן ננר' יננסקינן6נן

 ננסרת ימ)"כ 0ומ מייוס געו"ננ מי5") רמסור לסננע נננני)מ עכ"סוטעננ6
 קו' ומ"ס מסי' י)וקין ומננסו טעננו כמ"ס )כ(ית ננסרת מי5טרך י0מ)")

 ננח)וקות יג' תוס' כ' 0מ' וכתי' סומ מייוס )י"ס געו"5 ננסני )מר)ננס. תוס' וסקסו נננעו"נ ופריך מותר נוט)"ס ס") ר"ס ע"כ ס"ו יף ע"(סתוס'
 וס"ך יומנן ננר' ננסיק י0תס ""ס )ם"ס מכ) טוכמ רמיקמ 0כ' סתי' גסכיכר
 נננכי)ס זי)יף ור"ם ננגעו"ננ מסור מכ"י - מסי' מסור טעננמ מסיננקסן
 כן ימיק כססמיס יוק6 0ומ מירום רגעו"נ )ימוק 6י"5 כעין יסוגססמני

 : כסכ"3 יומנן ננר' מסיקננר)מ
 סתוס' כתי' כע"( התוס' קו' וע) יומנן ננר' מסיק כססמ-ס יגס נמכנרר4שכמ

 סריך ננ0 )"ו כנ(יר תוס' ס0קסס ננס יסיינו קו' מייך )יסכיס
 ט"כ ר"ע מיה"נ י)ננמ נננ") ט"כ )מיקור ננ5רף- )היתר ננסרת יננוקיור"ע
 רמטונ0 רכננמנ0 סס תי' וכס"י יננ"ך כססמיס ננ0רס"מ 0קס0 וכן)י")
 ננסוס ומייכ ננייהי ענכיס כסריית ע"כ רכיעית סיסתס ער מייכ מינוכנ(יר
 ער )סו)ננו וקסס 6י") יט"כ ננורה כריסמ ננסננע ל"ע כסיסמ 0תס ותנןט"כ

 )ר' מ"ס )ננ"ם מכ) ענכיס כננסרת ו)מ ננננס יין ננסננע יין רכיעיתסיסתס
 ננעתס )מוך כננננחו כמ"ס ככ(ית )וקין ימין ננננסרת )קו)מ מתי רקרמיומנן
 מננרי' כתנמי יומנן ר' 6"כ )וקין )מוך מננננטו מ"כ ט"כ )י") ר"ע.מ"ת

 טעננח ננגעו"נ רי)יף וננסני כר"ע מסי' יומנן )ר' )6וקננו )י' וניממ)סננעתי'
 : טי!ננו עס מ)מ )מוך כננננסו מ"ס כיי )וקין מין נננני)מ ננ)תמ יטעננמוכיון
 מ' כערך מיסור כתערוכת מסור כי5יס ר' פרס יסיעור רקיי") )מסןך4ע

 ו""כ נננננו קטן וכ(ית כי05 סים גרונרות רס") ורננכ"ססרמ5ענט
 כמ"פ 6יסור כ(ית ננלמ (יתיס י"ך מו י"ג כמ"ס נננ5מ כי5יס ר' ססומכמ"ס
 סרמ5ענט ססס כו סננערכין (") ננקרמקמ 0ס"ג )ננס"כ וקרוכ סרמ5ענטסכעה

 . טס ננג"מ ננקו' סר"ננ סיסכתי ננס תס"ו סי' )מ"מ כמיכוריועיי'
 מינו כסננן מויר סומן יננערכין מסס נסננע )6 רמעו)סכ"תרמ"ש

 כיון חסס 41ם כירככן ומסי: ננערכין ורמי כל0נה מ' כננ"סכ)וס
 ננהר"ננ. הגמון מננו"ר כי וייעתי . כעין מ(יר סוננן סננערכין כסתרסעוסין
 6וכ)ין מינס 0מסיייס סס סירמיס כמונגוומר 0קיוסיס וכניו (5וק")מ"ס
 והי' מתיננס ע)יו והי' כ5)ומית (ית כסננן ננסננסין וסיו ס)עטות מוו(ותסוננן
 סקוט (ית ננסננן נ(הרין וסי' (ך (ית סננן עס) סרמוויל5ען מותוקורמין
 סננערכין חסם ויס ננערכין ורמי רירן כנירון מ)מ מ(יר סוננן תערוכתננסס

 : נסיק )מ רמו' מיסור ססק ננייי כמ"ס וכ(ית כמ"סכ(ית
 עיקרו גנטעס 50יגריע מיסול מעלין כתנתי תקע"( סי' רלקנמןה

 סרמכ"ר וסיטת ס5יגמריע גוף מן מ)ק 0ומ וססוננןככך
 ק)מ כיטו) )ו מין גוי ס) תערוכת יכ) יע"( סוס"כ כר"ן רסכ"מסכ'

 הנס טס סכתכתי רכריס עס ננקוננו סס כי סס וכתכת* ועי"םיסרו5ו
 0סוסקיס )יעת סרמכ"ך רמיות יסכתי סס ס)י כךכרי ג"ו סי')קננן
 1)6 מרמכ"ר מו)קין מינס וסר"ננ ננינס יר"י סס וכ' )0ק) מין ננ"ננממריס
 ססוסקיס רוכ כלגך סהומ ועוך )0ק3 ע)י0ס וסוננך סמו)קין סכ'כנכ"י
 וכן ס") כרמכ"ר רכו)ס וסננ"ק סננ"ג כסס וס"ר ור"ן ורמ"ס ורסכ"מרננכ"ן

 סמין ננננקוס ממר ננננקוס טמוניס ססרסיס סוכמו ככר מס ועוך .רעתרננ"מ
 . סננערכין )ווימי קרוכ הומ ו)סמס") מ(יר סוננן כסננן יס וסננמ . כ))ננסגימ
 ססמכריקמנט כי סמק) כ) ע) סנרסס 0הכסר ע) )סננוך קסס (0 כ)ומוז
 כננו )ס(ךייף 3כ) וננסור סרון הרור כעו"ס וגס ככ(0 )(ייף יכו)כע5ננו

 :סיר5ס
 ס") ירס"י סכתכתי כנ0 מרס )רכר תוהמ י0י' ס)מ 5כ"תר4שם2ר~רבנ

 יונס כנסי כס' סנס - רמטוניס יעות כ) 0יסוך ימו'ט"כ
 ררכו )סי 0סוגי' וננסרס ננ0"ת ק' ער יס"3 סכי )רס"י סי' ננני 5"מכסי'
 וכננק"מ ררכנן ט"כ )רס"י מ' כננקוס רננסננע מס כתכתי תרע"ג קי'ו)קננן
 וכע"ז_ )"כ ננכ"ננ רס"י ס' ק"ט כמו)ין כננינו הננין רס"י כיעת רת)י6ננ0"ת
 ! כט"כ כן מ(רס )רס"י 0י' מ"כ ויי"נ ננטכ) מון כט) ננכ"ננ כ'יס"ו

 כנננ' ננ"ג יף ססמיס רס"י מ"ס ננ0"ת ט"כ ס") ררס"י סירוסי )סידנ"י
 ננק5תו תקטירו כ) סמור והתני' יריס )מ כ) כי ר"מ תיננמוכי

 כי ויריס ר"מ כ) יירים סננעת ננמן כ3 כי ת") ננניין ערוכו כ) ת")ננניין
 ר(0 וקטס ננכ(ית סמות ס)ס 0קטר סמין (ית מ5י ננניין ננק5תו וסרס"יכ)

 תיוכתמ ו)מ קסימ נניננסיק וי") כרכמ ק*י") ומנן נ"מ יף ננכמות)מכיי
 0קסימ 1כמן י") ומ"כ יססמיס כס"ג סרמ"ס כננ"ס תירון )ו יס קסימוכ)
 וננס כרכגן וכרייתמ יריס )מ כ) כי יר"מ.)עו)ס יי") יהיילו תירון )ויס

ס6ננרו



4איוטףאל"' י' סעיף ם"ה טי' דעה4ירהסימן-דבוי
 )ננ)קומ הידנו )ומרי י0 כ) ןר0י ל)6 ננטננע כ)וס 1)6 ע4וכו ש)ט6ננ4ו
 )כה"מ ננמננן ן')פי וי'צ 6יכ6 עכ"ם 6יסור6 וט"כ כ3 ררסי )6(סור6;6כ)

 ננכ) רי43ינן כמי0 גננו .י") ,כרמ 6יכ6 ןכמננן 6ע"נ ןרכנן 6)יכ6.)6יסור6
 מ)מ6 נ)וי 6)6 ן6ילו )רסגועומ כם"נ הר"ן כ' כרמ 6יכלו ,כמ)כ 6ע"גמ)כ
 ו6כיי )6כיי .6ז)י כ6ן 51"4-רסוני' כקטי' ונס6ר הס"ס סר*ך ננה 6"כומ"מ
 וכננו )6יסור6 6פי' דרסיירכנן )מ כ)' 6"כ ן6ו' )6ו ככה"מ ט"כס"5

 ננומר ט"כ ס") ן6כיי הסוני' כסוף מ"ה רף ר0"י כוונומ טזה- )עי)0כמנתי
 ןסא ימניי '6ייכת .רס"י ספי' 6"ם ן6כיי 6)יכ6 6ז)י ןסוני' וכיוןננה"מ

 : ננכ1ימ 'סמות סקטרס6ין
 כר"6 6מי' 11 כריימ6 .ה6 כ)מ"ננ וסק0ס . כעירוכו כננקטיר. נ60ור ןמיינ נריימ6 הך 6ר"כנ ססני6 כנונמ כנס)כומ נפ"הדבנר"כמ

 הרננכ"ס. כי.כ ננני ונניי0ג ןר"6 כרכננ ססק והר"ננ מייכ ערוכו ע)כמננן
 וכמרו' כרכנן 6מי' ר)6ננמ , 0"ננ כמיוכמ6 ו)6 כקסי6 נ60ר רה0"סכיון
 ר0"י )י0כ נס 0נכון עכ"פ . כקסי6 ה0-ס נס6ר .ך)ננה ה)מ"ננ )מי'יסכמי
 )סמנניר ר0"י כ' כקןירה 6י ננ0ערינן כי5ר 0ס כפ)וגמ6 ע"כ , 5"1 רףמויין רם"י 6"0 ן6ו' ט"כ ס") ננני ןרס"י )ננ"ם ו)כ6ו' )רננכ"ס כננו 1סכררך
 )י0כ ורמוק )"ך ט"כ ס") ר0"י ןס6 רט"י ע) סר0כ"6 טס געננר ו6ו.כס'
 וןעמ . ו6"ם ן6ו' ט"כ ס") רס"י נס )ננ"0 . 6כ) ס"ו ןף ע"1 כ0"נוגן
 )סי' כסמימה ועיי' ן6ו' ט"ג )רט"י 6פי' נופו ןנכמערכ ני"ה קוס"יסרץ
 סנוף מ1יריןנמערכ 0וננן ו6יכ 11 טיטה )נכון ימכמי 6ו"מ ע) קספרי.תננ"נ
 ן)6 )מערוכמ כפמימה פרננ"נ ןכ' כספק כזה ונ"ננ ר6ו' ט"כ ..)ל0"י
 ננהר0"ק וסנ"ס ס' הי' 'וטננ6 )"ך ט"כ סננ6 'ס"ס ננעעס רסרי 6מרי'י)6 6סור ננינו כ6ינו נננספך ר6י' וסני6 )ס"ס וסיעתי' רס"י סיטמ4רפינן
 -)6 פ)ונמ6 יס' טפרננ"נ ע"ם גס כ6' ספיקומ הכ' סוה )6 כנ0סךימי

 נ%י5ן_ וכן ס"ס כןיני ק"י כסי' ומ"ך מנ"י עיי' )ימ6 ל'כ )ס"סננ5רסינן
 ן6ו' ט"כ' סכור ננ3י ןרם"י 6ני )מ"0 ננקוס ננכ) הרכס פעמיסכסוסקיס
 נופו ו)6 טעננו כטחערכ 6)6 ס"ס )המיר 6ין 6"כ י0כתי. סר"ןו0יעת

 ס") כו)ס ןספוסקיס מקע"1 כסי' מה4רכמי )עי) 0רננ1מי )ננהעדך4 :כנ")
 ר6ימי יפרו5ו 0)6 כרי כיטו) )ו 6ין נוי ס) ןכתערוכמכר6כ"ך

 ס") ןננני כסכ"ס כים"0 ועיי' ' הר6"0 ןטמ סכן 0כ' ס"ק ')"כ כ)),כנננ"י
 ננירו0)נני נ' ס"ק קי"מ סי' הפר"מ ןעת וכן . ירו' ר' ~עמ וכן .כר6כ"ר
 0סס מוכ"מ 5ריך ןמכי"ת ס"6 קי"מ כסי' כם"ך רהנה הו6 זס ןכרוכ(6ור
 ירו0)מי כ' וכסק"ס . ננררלנן 0סו6 ננ0וס סני 6' כמומס ומננם"גננס"מל
 60יסורן מומס כתוך חומס 5ריך מכ)ת יין ןנ כ0ל ממיכמ מכי"מ 6מל'חי)וק
 6סור ע5ננו 0הפמ 6פי' ופמ מערוכמ ננטוס 6יסורו מננס"נ 6כ)נננוטו
 כמר") רוק6 ננ0ננע ס0"ך ננרכרי 6' כמומס סני מןכריסס ר6יסורוכיון
 ר6"ס כסס )סןי' ה0"ך וכ"כ ננה"מ ו6סור נננופו ס6סור רהיינו מכ"מ.5ריך
 ננס רהיינו מערוכמ ע"י 6)6 כעין 6יסור )יכ6 וכח)מומ סס כפר"מוכ'

 ר"ן ננןכרי ננכו6ר וכן ננרכריהס 6)6 6יסורו 6ין ע"כ כמ)מות כ)וע.ססו6
 ססי6 כין רק ןסמי)וק נ' ננפר"מ סנס 6ני ו6וננר . עכ") ןקי"מ ר6"סוכדכרי
 ו6יסור ננס"מ כ6סור 6)6 מכ"מ ר6י"5 6)6 ן6)"כ ננדכריהס 6וננה"ח.
 הוס 6פי' ננןכריסס 0סו6 04וס רק מ)מומ )מרן הפר"מ 5ריך )6נננופו

 מכי"מ המי)וק טכ' מרסכ"ה סק0ס נ' 0ער ן' נימ ננר"ס ייהיהנה : נננופו 6סור 60ין כיון 6' נמומס סניננה"מ
 ןסמי)וק ננירוס)נני וסק0ה ןרכנן מננם"נ 6כ) מוכ"מ 5ריךננה"מ

 סירוס)נני ע) )סרטכ"6 קסה רסוס הרסכ"6 )יסכ ונ") נננוסו ה6סורכרכר
 ןפה 6ע"נ ננןכריסס 0סו6 ננ0וס פמ )מרן נ"כ 5ריך סירוס)נני ,ינסכיון
 כמ"מ מומס 6י"5 ננה"מ 0הו6 6ע"נ כמכי"מ )ירום)נני נננ") 6"כ נננופו6סור
 )ננה ננס"מ 0סו6 ננה כין רק המי)וק ר)ננ6 נ"כ נננופו 6סור 0הו6 ננפנירק
 פוסקיס ו40ר )סר"ן ן)") סס ה0"ך 0סק0ה ננה ק0ס עוך ננרכריהססהו6
 0סס מים") נננופן 6יסורן 6ין סהס ננ0וס ונכינה כמ)כ )ירו0)נניעננו

 0ס כ0"ך וכננ"ם ר)ימ6 נ' עיי"ם טס ה0"ך 0מי' וננה ננןכריהס6סור4ן
 ןהירוס3נני )רסכ"6 ס") עכך - ננןכריסס 0הס כנכינה וסקי"6' כמ)כסק"מ
 כמומס סני ננןכייהס ומננפ"נ מכ"מ 5ריך ננה"מ נמכי"מ ןהמי)וק ס")ננני
 ק0ה )6 מ)כ כק)ננ6 כעיקר ןטעס ננס"מ ןכנני ס"ך מ)מומ ןק0ום, 6)66'

 מי' )כך. טס כמ"ס כננ"0 כט) כרוכ6 ננס"מ ננכ"ננ טהיר כמ)כ טננ6דמ)כ
 מ)מומ 6י ור6י כ)וננר ננופו 6יסורו כנס 6)6 כל'מ מומס ל ן6י"5סירו0)מי

 מ34וק רסכ) ננסעמ 6סור רסוה כ)ו' כעין כ6יסור הוה וט"כ נ"ט כןיכ)ע
 כט) ן)6 כיון כעין 6יסור הוה כט) ו)6 ננה"מ 4סור ססו6 ןננה סו66'

 וננס"מ ננססו 6)6 כ)ע )6 מ)מומ 6כ) נננוסו . 6יסור ננקרי. וסוסעס"מ
 6)6 6סור ו)6 כט) רננס"מ כיון כלן 6יסור רהיינו ננגוסו 6יסול ו6ינונטו

 ננרכריסס כט) ר)6 6יסור.כיון ס) כנופו ןהוה 6ע"ג מ)מומ' ו6"סננןכריסס'
 )מוך טעננ6 כסך מ)וי וסכ) ננרכריהס 0סו6 ננסוס 6' כמומס סניט"ננ
 0המי)וק )מור 1ה טעס )ירו0)נני סני סוס וכ6ננמ . וכו' ננס"מ ןכר.0הו6כין

 כנו"ט כמערגכמ ן6ם,' קננ") רירוס)נף 6)6 ןרככן ומננס"נ ן6רחכי"מ
 כנופו ןסוס כנו"ט כמערוכמ. )הק) 60ין 6יסור ס) כנופו סוה ננס"מד6סור
 6ע"כ . 6סור מננ6י נו"ט כ)6 וק0ס נו"ט כ)6 ע"כ כמ)מומ ו6"כ 6יסור0)

 ט'- ןעמי-י)טני ג)ימי ע"כ . 6סור נו"ט כ)6 6סי' נויס כ0) רכ)'ור6כ"ר
.

 ה0נממו וענין קמפפע עונפל6נק סנןי4ס .גין י65ס )מ3ק סנעיסדבגעיצ : ס5ינ6ריע -כענין )0ו6)יסניס -
 ערכי ונניעוט "ני.'מגניס.;ל5מי וין מתיר4ן ו6)ו6)ו'6וסרין

 הננכמי0יס כסוכיס ו0ני 'הננמ)וקמ כ0גוער_06 ננכ"0 י0ר36 נוו)י נין)הכריע
 : כיניסס ויכריע י0ר6) ע) 0)וס ס0)י0י. הכמיכ יכו6 1ס 6מזה

 3וס( עוד ע"4 י"3 3דף )קען)וד.'

 וכטו"מ מס"ו כ0ו"מ דמנו6ר נ1מנינו ע).אתרוגים )ני 6) 0ממירכנעת
 רחס"ו 0כ' וננ"ט -ננ"מ 0י' 6ו"מ מ)ק 51וק") )6מה"נ 6"60ננרי

 ננורככיס 60ינס יןוע 0ס כי נניענווע סכ6יס 6מרוניס רק הכ0יר)6
 ככ0רות הננומ1א ו6ןס הל0ר ע"י רק )הל0יר 0)6 6"0 כ6ננריוסרעי0
 0עמה 6מרון כספר 0כ' ו0מעמן כעוה"ר כ1נננינו 6דס כני כסמסו)6
 60ומן כ' מננ"מ כסי' כ0ע"מ הכה כ)וס 1ה ןכר ו6ין ננורכליס ננ5וי)6

 )6כו) נוטעין 60ין ירוע כקרם"ן וכ! ננרכיכין הפרי )6כו) 6מרוניס0נננך)ין
 זננן נ0מנה ננס 6"כ קרם"ו 30 6מרוניס וננכ0יר 6ותן )ננכור רקהפירומ
 ננורככין סרוכ 6"כ ספירומ )6כו) נוטעין ננסממ6 עו)ס -0רוכ ננ6מר וכיס1ה
 )נריעומ6 נ0מנס כהכסר ו6פי' 164 פרו5יס יומר ה1ה הרור עס והסומריסהס

 ננוכר 1ה סכ0ר וע) 6ממ מיכס ע) 6' הכ0ר )וקמין ננומ1קיס ס6ינסוהסומריס
 מס"ו כינני ור6.נו כ) סכסר )הס 60ין- סומ4יס וי0 הכ0ר כ)י מיכומכננה
 מ"כ כינניו י") 6"ס ה6ננרי מ)נניןו ו6מריו הןכר 6מר :מוקר סי'. 51")סו6
 ננקוס ננ6יזם היטכ ימקרו הכ0ריס 0הסומריס )כ 6), )0וס ר6וי כיננינונס

 ניכריס 60ינס 6ןס ננכני 6תרוניס )יקמ ננקרפו-.ו)6 6ו מיענ6וועה6מרוניס
 ננקרפו 6ו יענ6ווע ננ6י הס . 6ס ס6ננמ ע) ימהרו הכ0רי' ו6נננס 3כ0רי' מזקין.)ננו
 ססיננניס ע) )סננוך ו6ין ננורככיס 6ינס 0כרור'0סס 6מריס ננננקוננומ6ו

 ס") ןנכ"י ננןרכנן והו6 ןמנ כ'. כיוס )6פי' ננוסיף ו6ני )6ו.ר6ו'רסיננניס
 הכרעמי מקכ"ן סי' ועי)"ק סננכינן ן63 ס") וסם"י 6ס'ננניס סננכינןכןרכ5ן
 סהו6 סר"ננ ןעמ מרט"ו ס" נננ"6 רננכי6 ככרכה ננכ"0 כסם"י סעני')ןעמי

 6סור: )נכ"י 6פי' 6"כ )כט)ס כלכסד6ו'

 . תל"חמ'מן
 למכור אוםר נפתלי מפה ס' המהבר להרב אפרים ביתלם'.)א(

 דעת גניבות משום לנכרי מאליהן מתות פפומותאוו1ות
 אכפת לא מאלי' מתות לנכרי מותר תורה דדעת כיון אמרתיואני
 ליכא כה"ג מאל4' דמתה רעתיהם לאםוקי דה"ל ועוד דעתמלן
 להפעות דמותר שכ' ם"ב שמ"ה בםי' א' דעה כ1ה וישובגנ"ד

 ד"ה ב"ב בתול ופי' גנ"ל משים דאםור דתיפ"ל וקשהלעכו"ם
 וראי' הנ"ל שמ"ה םי' הא' דעה על ישוב עוד )ב( רנ"ב םי' פ"ומקו'
 עור )ג( מרמה ברברי במפתהו אלא אםור לא דגנ"דללח"מ
 עצמו העכו"ם ועושה בידע אלא אםור לא וגנ"ד הנ"ל לדעהישוב
 דקיי"ל ב"ק לתום' ישוב )ד( השם חילול משום ואםור ידעכלא
 ואםו' ידע בלא עצמו בעושה מיירי לדקדק דצריך קנהו עםדחשכ
 ליכא מתם במוכר )ה( לאםור רראי' יש"ש מקו' חיה"שמשום
 משום ליכא במתנה שכ' םקי"ג קי"1 םי' אש"ך וצ"ע גנ"דמשום

 ?לנ"ד

 כ0סו6 יהננס )6 -כ0רה ו6ננר י0ר6) נפני )ה נומנה "ס י"אכמעי'
 נמ1קמ )ו 0נומנס הו6 סרו6ס י0ר6) 0ננ6 )מו0 ןי0 ממוכס.,

 רר0ומ כס' ר6ימי הנוי ןעמ וננוכ ר6סור הי6 ,רכסרה ור6י סכרכ0רס
 סספר כסוף 0כ' נ"י מר0 פעט0י רק"ק סנ6ון ננהרכ 6פריס כימו6נןה

 ננסוכנות פטוננומ נעופומ הנ0יס 0נוהניס ננס 11") ע"נ נ'ן'
 טסס ויר6י

 ו)6 ע"1 ננקפיריס ןנכריס 0כימי נכריס הקוניס יהי' ו)6 ננ6)יהסננמיס
 ונומריס נ0מט'ט 0סי'. סי6ננינו )נכריס )סטעומ ר6סור ננ6י)י' ממס6וכ)יס
 )ננכור 60סור ה"ה כ0רס כמ1קמ נכי)ס )ננכור ן6סור כננו ננימסקוןס
 כפמ4 זס רין 0ננ65 וכ' ע"ז ננקפיןיס ןנכריס כיון טריפס כמ1קמנכי)ס
 ןננומר 0כ' מ0ו' כפממי ועי(נמי 6רי' פני מ0ו' נ0ס קי"1 סי' )"ננןמ0ו'

 . : כ)וס ריכר )6 ןעמ נננניכמ 6כ) הפסר יהי' 0)6 סננוסכנמ,)נמור

 יומר ננעומ הנה רנומו 0מוטה כננר טריפס כננוכר נ0)מ6 3מ)קרל"נ
 0ננקפיריס ננה 6כ) 0מ"מ קי' כמ"ננ כןקיי") ו6סור נוי נ1)ס")

 ננומר סמורס וננן 6ננונמס )פי ענירס ננטוס הו6 ננ6)י' ננימס )6כו)ס)6
 0ננמ1יק )י0ר6) 6פי' - כ)וס 6ינו 0וטיס ורעמ 0וטיס ןעמ סוה )ססהו6
 כננ"0 כ)וס 6ינו 0וטיס ןרעמ . ננ0וס )ו )ימן ננומר כטעומ )6יסוררכר

 )יכ6 רעחי' )6סוקי רס") סיכי ס"ו רנ"מ סי' 0ס רקיי") )מ)ק י0ןעדך4 : י1 סעי' ר)"כ סי'סט"1
 6יכ6 0מוטס כננל טריפה )ו כננוכר כ0)ננ6 6"כ רעמ ננינמננ0וס

 ה") )6 0מוטס 0הו6 )ו ו6וננר מכימו )ו ננוכר וי0ר6) רכיון ננ"רננ0וס
 נמנכ)ס 0ננ6 רעמי' )6סוקי )נוי ס") מו נכ)ה )ו כמוכר 6כ) רעמי')6סוקי
 6ו מו)60 ננמננמ ננ6)י' 0ננמיס 0כימי פטוננומ 6וו1ומ רה6 ננמסוננ6)י'
 סכי6 כסנס ס"כ 0ננ"ם קי' וכרו"נג כנרון קוקורין נרניר 0נכנס0נמנק

 06 6)6 )הטעו6ו ד6סור זי"6 )עכו"ס )סטעומו רננומר י"6 רעומכ'
 6' )ןעס ק0ה וזס 6סור רעמ ננכמ 6פי' רה6 ססננ"ע 'וכ' ננע5ננו -.טעה
 ו)יכ6 רעמי' )נוין.)6סוקי רס"5 היכי 6)4 ס6' רעה סמירו ר)6 )הנ")וי")
 ננקכ) הי' 0כמכו ע"מ ר"מ כ"כ מוס' יכרי י1ס וי") רעמ נניכמננ0וס
 ריורסרן רעמ ננינמ ננ0וס כי' ו)יכ6 עכו"ס )עניי וננמ)קן ננעכוס5רקה
 6יכ6 עריין רנ"כ סי' )קננן סט"1 וסק0ס עכו"ס )עניי ננפרנסיססי0ר6)
 0ננפרנסין רירעי כיון י") ו)הנ") 3י0ר6) -נס )מ)ק סי' סנומן 0ןעמנכ"ר

 י ני)ע.. , .8



יוטושתל"ח 'א ף טע"ה ם"ה מר יעדה4דרהסימזהברף
 ר3מ ומעהו גויס )עליי  ס)הס  5וסס סיתגו ועתיהו )מסקי -גויס;ס-),לעלי

 . : ע5ננן העעו מיכהו ועתיסו מקקי - ; ).,:

 גסרר ותי' גג"ר ננסוס כטטי'.)יתמ ננעעי סר"ננ-ףהיכי.ך6יסוסכימ- 3מ מננמי סקטה ס"ו רעות כס' ר)מ"ננ. עסי'ן מ' סדעס נ'סוכ ל")דערך4
 גל"ר מסום רמסור מתוכס 3גכרי ייך מןס -יטעמ רננננקכה -תי' כמרננקלה
 כ' סריעכ"מ ימררכס לט)ו ןגוי 3ככורו ט)מ רעת" )מקוקי )גוי ה"לדסתס
מי. עעות סרי וסמיך גג"ך כנטוס 3סעעותו רמסור כרעהככ' ר)מ!ס") סמ,יטס מ"ם ו)סי"ז )וסעלו ננגיל טיסי' כרי ס3ננס ירך קיט)חלו 'יותר )גוי )י'דגיחמ

 מ)מ סרי גוי רטשות מסטר וסמיך נל"ך ננטוס מסוי רג"כ ננירך קטסלעתי' )מסוקי רס"), והסכלמ גל"נ ננסוס ליכמ ר"ז 51") ננע5ננו קעס מס רוקמ
 רננותר.יסמ מסור כה"ג ננרכנס כדכיי יתפר1יסו סהכי מ3מ מסור )מ רגל"ך סס5").כ)ח"ננ

 . כרכיי עטתיהו נ)מ )סטעותו
 טססקו מ' הרעס ומ"ס ערננה

 ו3קננן ססננ"פ גנל'ס נג"ד עסוס י"סנל תיס"ל קסה ו)מ )"טעותו.;רפותר
 )ו מכני ט)מ כ) גל"ר פסוס )יכמ כסתס כר"ת ןע"קר מכתוכ הס4'.כסוף
 תיס"3 סננ"ע כרכרי קסס ו)מ ננותרי גוי עעות המ' )רעס ליטנ ל");ערו4 : סתס )ו נמכנר עעותו רננטכחת סקי'ע קו' קטל )מ לנני סחיטס ,טהומגסי'

 מסור ססומ לכרי )גז) ננגיין רקי"ג ככ"ק רמ" גג"ר ננטוסרמקור
 ירקרק קולסו עס ומסכ ת") יג)וס יכו) לו תהי' גמו3ס לננכר ממרי,מ")
 רעלו"ס היכי מסור )הטעותו רמסי' )רכות מתי ומטכ תוס' וסי' קוליסועס
 ומ"כ . ננותר עעותו רמ)"כ הטס מי)ו) ננטוס ומסור יורע כמילי ע5ננועוטס
 וננסיס מ"י כמ)ו ע5ננו ועוטס סגוי כיורע. ה"ר סמ' )יעה רמסור גל"רי"3

 : כנותר עעותו כמננת כמ"י מכ)מיס"ם
 ועוסה כירע וחטכ ססי' הל"3 מתוס' סקטה כ' סי' טס כיט"ט היהד44גב1

 נניגי' פריך ננס גתנס' ועוד קמננר סתננמ קרמ סמ ירע כ)מע5ננו
 גס )תוס' סמ קולהר עס לנומטכ מיס"ט ננסוס מקור עכו"ס נז) רמננר)ר"ע
 מי הכיגותי ו)מ גכנור ננומט0.)גו) גס הע)ס ו)כך . הטס מי)ו) ננטוסוחסכ
 גננור גו) מסור ככר המ יג)וס יכו) קמננר ננס 1ננור גו3 ננטוסכיס"ט

 רגו) לננכר ממרי יקרמ ננריסמ )תוס' סריך יסה מר"ע וגס רקר6ננריסמ.
 מסכמן ננ"ננ קמננר סתננמ' קרמ רקמננר וננה מיס"ס ננסוס ו)מ מסורגננור

 יסוה כ)) )רקרק 5ריך ר)מ סוס מי5וגה רסכרמ )ננסתכר קרמרמוקנניכן
 ומוקכנילן 3רקרק ר5ריך יג)וס ת"3 גוי )עעות ררוננס מו רסיי ננ)וסכהסקעות
 מתי ענניתה רככורות כ' כרי"ס רה:ה )תוס' רמי' עור ול") . )ננסתכר)קרמ
 מי5ערך מסךר גוי גן) )ננ"ר הליממ )גוי ו)מ מולמה ננמויר מתס)יטרמ)
 מוגמה )היתר קרמ )") ננותר גוי גו) מסי' )כנ"ר מ)מ גוי מוג6ות)התיר
 קולות רננעות ענניתך רמי5טרך יומלן )ר' ננכירה ננ"ס כסי"ג כ)מ"ננלועיי'
 טס קרמ )") )יס"ט קסס ננעתה ממיו( מת תולה נלמ כגוי מוכמה מיןי)יף
 סוה וה רגס גננור גז) ננסוס סמיסור רהכ) הגוי עס רירקרק קי"גרף

 )תוס' מכ) . מסור רגו) ט"ננ מולמס )סיתר קרמ .ננרמי5טרך רמקורננוכמ
 רעוטס כיון רמרי רה"מ סיסמ ננטוס גננור )מ) לננכר ננוממרי רמי5עלךמ"ט
 ר4סי"ה קננ") כעעותו סרי ויהי' כמ"י היטרמ) גס יעסה יודע כמיכוע5כנו

 : מיס"ם )ירי רמהי ננסוסמסור
 לכ)ה )ננכור דמסור רננ"מ מננ"ם סכ' קי"ג ס"ק קי"ו סי' הסייו ע)רננייע

 ננטוס ו)יכמ ננותר כננתגס מכ) )כנכור )כתוכ טדקרק כסרהכחוקת
 סתס כ:ן רננה)ק הר"ת מכ) 5"ר רף חו)ין כ"וס' מ' )תי' יזה 51"עגג"ר
 הרמ"ק ס"3 וכן )ננכר ננתלס כין מי)וק רמין רס") עסננע גל-ר ננטוס)יכמ
 מ)מ סמועה כננר גכ)ה רננוכריס )ננגהג יסכ"מ ע5מ ו)מ כר"ת ורסכ"מור"ן
 וכ"כ ננותר סתננמ ננסעע כטרה סהומ 3ו. ומוננר טכ' כמן כט"ע וכ"ננכר"ת
 ננתגה כין )מ)ק סעור )סרס לו5ס כמן וככ"י רכר עננמ טכן כמןכסר"מ
 רף כרק"י וכ"ננ )ר"ת סעור הסכימ קי"ו כסי' סמ ועור הכ"מ ססיכו)ננכר
 כסס סכ' ספוסקיס סמ 3ננכור ננרכקיט' הס"ך וננ"ס כר"ת "יגסו ך"ס5"ר
 כתכו הפי"ס )ננתגס ננכר כין )סי"ו חי)וק ו)יכמ סתס כין המי)וקל"ת
 טרפה סכתכו כיון מ)מ טחועס כמוקת לכ)ס )ו סננכר וס 3טון ר"תכטס

 )מ)ק ננוכח ו)מ סמועס טהומ כסי, )ו טמננל כר"ת ננסעע- סמוטסוה,קת,
 ננמי)יסן ננתו והס קתס מוווות )ו נננוכר נגייון ו)פי"ו )ננתלס עכרכין

 : רעתי' )חסוק. רס"3 ססי' וכתמ)ת כעס") סרי כ)מ"ה רכ") מ)6טרי

 תל"פ.-מימן')
 אווזות בשבת לנחור לנכרי לומראוסר אפרימ בות בם'לא(

 להיפוך הוכחתי ואני יומתו- שלא ממוכנתפפומות
 דבהפסד מפסחים ראי' והביא אוסר שיק מהר"מ בשו"ת נמלב(
 דאו' איכור בשבת למיעבד אתי לי' שרית. לא דאי ל"אמועפ

 והוכחתי השבתי דבריו וטאר על וגם להיפוך משם "וכחתיואני.
 גוי ועוד הפ"מ דהוה לומר עוד יש דידן בנידון_ ובאווזותדשךי
 חזקת יש אי פלפול )ג( מלאכה כפק רק עושה אינוהנוחר
 * חיישונן ימות שמא י':ל דיש ואת"ל בהמה 'בממוכנתחיים

 .'רמיתי עדר.
 )להור סלותלין עכרי ססיר ר)מ זס נדיכור מסריס 3ית 3ט,
 )סקיו רננותר נמו"ח ט)"כ כנחוס"י רמי' ומין הסקר . )ו :ויהי' לכר'סי"גה ו3מ ננמ)יהן יעיתו. ס)מ ננסוכגת סטוננות מווזות גכרי ע"יכסכת

 ש"י 3כסננה.וס

 לכרי-

 גרו3 סססר )ו יס - התט כע5ננו יסרמ) יעטס ט3מ
 מיגו יננות סננמ ססק רק ס)*כ כסי' כיון' ועור. ננועע הססר יס"כי::כמן

 כרמקס ככנו כע5ננו סיעסה )רמוג ים יננות רורמי ננסוכלת מכ) כך כ)כסו)
 כע5ננו ויעטס כהו3 סיסי' מ'יסילן. רמו .' מסור סיננות ולמי יסי' מסוע"כ. גרו3 הססר דמיטמ כיו1 ט)"כ כסי' ועור רכהו3 )ה5י) רמסור כיתכמותו

 כנורס סננלסג מין הלס כנלוכה סססר )יכמ סעוכנה רמווומ כנ"סדמנדק : ננרוכה הססך ד)יכמ הכמ ננסמ"כ גוי ע"י סריה3כך
 קננקוס ננכסירין סעוננס כמווומ דטריסה סמ)ס כסכמ כןהורמות

 כננקח )ן)31 5ריך מכ3 )לכרי יננכילה יעריף דמס מע"ג סס"ננ כננקוסרסרי
 סכוה חנניר יהי' )מ ו"מ מנניר רטכת ומ"ת רכר עננמ כן הס-נני זסומסיכ
 סכיסוריס יוס כרי"ס הר"ן סמ ועור . ימכ)לס טיסרמ) מננה גכרי.)למרוע"י
 כסי' וננ"ס כסכת ננסמ"כ כוית מכ) כטרסק ןמייכ ננסכת מנניר רטריססכ'

 סהו5ימ כנננררכי הומ ס)"כ רסי' רין רננקור .ננות כספק מ)מ טרי )מט)"כ
 ככע3 ננוס )סעי) רסיי כננו )ככור רס 3סקיו רננותר ר)"ג ננככורות והרין
 המיך ססק רק יננות סננמ ומ"ת כע3.ננוס ג"כ סוס רס סממוו .וככורננוס
 מי)יננמ ל"ס )"ה רף סס 'כתוס' ועיי' ננוס כע) ככר ורמי יסוה ננסתסי)יף
 ך)מ ננוכח לנני וננוס יננות ורמי משי' כככור )הקיו רננותר ג"כ טכ'_וכו'

 ע)ס ככור כין ננמ)קילן 3מ סס כככור רסמ גדו) הפסר כין רננח)קכרכריו
 מסי' מסור רכהו) היכי ס)"ר כסי' סמ קסה ועוך . גרו3 ככור וכיןקען

 כנסוס וס סרכ )תרן ררו5ס וגרמס . גרו) הססר מיכמ רכר)יקהכר(ססר
 כסו3 ננטוס ומסור ודמי היכמ ס)"ר וכסי' כססק נניירי ס)"כ כסי'רכמן
 כר3יקס ררוקמ ס)"י )סי' ר)"ר ומ)מ כורמי מסי' ננותר . ס)"כ כסי' כננ"טוו"מ
 וכתוס' סק"מ סס גננמס"ס עיי' . סכת סהיוס יסכה וסננמ גרו) כהי)ות6יכמ
 ננותר כר)יקס כננו כסנ) סמילו רלריס סמר מכ) ננתוך ר"ה רננ"רסנת
 מ"כ ס"כ ס)"ר כסי' כרמי' ןמו' מיסור יעכור ט3מ כרי מררכלן)עכור
 ומ"י )מיקור עננו וססכיננו רכל.ס 3כננט טססמי) כ' ל"י והרכ סריה"ל

 :3ננה
 סי' נסלתר"כנ י5מ וממ"כ סל") ע)יו וכ' טגתר)"כ )מור י5מ הל") ס'ומגה

 סמ3ה סי"ק )ננסננר"ננ סמ3 הג") ססרכ ורמיתי סי"ק ננהר"ננסו"ת
 סיסמוע נני כ) "ימכנר מ)מ סרי ו)מ )המנניר סס ו") סומ גס וסע3הז1

 כננקוס קרי .ררננן ם)"ר סי' כמו"ה סנסכרה ומכית כר)יקה כננו ננססיר6ילו
 )עטותו מתי גוי ע"י )י' טריה )מ דמי מננליגן )מ ננועע כסססררמי' והכימ )סיסוך( הוכמתי לוככר כמווומ ננסמ"כ הס"ננ- רמיכמ ננסוסמ)מ סרי )מ רס ננקיו רהיהר ג"כ וכ' קג"ר סי' ממו"מ טס כתסו' וסומססירמ
 ננקיוין מין ננת הומ מסי' רס סמחוו ככור סתס רמי' י"מ רף.ננפקמיס

 עג כסו) סמדס עתוך יודמ רר' עענני' הם"ס וננסרס רטרי ומכ"מ דס)ו
 כננקוס )נניעכר מתו ננוס כו עוסין סמין כננקוס 3י' סרית מיננננולי'
 והתלימ ננננוגי' ע) כסו) מיס יורמ )ר' מננריגן ונני וסריך סומ וכסו)הומי) וסרם"י 3נניטכר מתי כ)) 3י' סרית )מ רמי כ"ם ורכגן ננוס כוסעוסין
 התס דננסלי ננקר5סין מכ) מכורה טעוסס ננסלי כיו"ט הכהננה ננקרריןמין
 מת כנכמיס סהעיט וסרטי' הומ כע)ננמ 5ערמ -קירור כ)מ )י'סכיק מי כקיר5וף הכמ ננמולי' ע) כסו) מרס 6ננרי' נניית )י' סכיקרמי

 5ריך כך יורמ רר' מ)יכמ סננתר5ין וכקס ו") הומ וכ' . וננ5ערההכסננס
 סכמסס רמטס כיון ומ"כ כהו) רמדס ננסוס סקוה רסתירו רלכלן מ)יכמ)תרז
 .-וממר4 ע"כ )"ס וס"ל ננננולי' ע) עוננר מרס מין סייך 3מ ננועע ססקרהק

 קיר5וף גס מסרו דמכנניס כ' סרס"י ו"3 כרס"י רמס )מ קרקו ככורננחי)ת
 וננח3יף )מו רמי )סיפוך רמי' ומ"כ כקירוך ננימ)ף רק4ר5וף רס")כנטוס
 מתי )י' סרית )מ מי רכהו) ננסוס ננוטע כסססך מסי' )רכנן סריסוה

 מיסורמ3ננעינר
 דככור כנסקוס רמי' וננכימ סלייל כסיי סקוס טווהיר  "פרולי )וקוק ייסונייל

 מסנת ננטכת רמי' )סכימ ס"ל יותר ננ"ננ מהקוס ננסקוה רננכימ מט"נ)
 כעו כר"ס ו"מ נע5ננו )מתויי מתי' )י' סרית )מ מי ננננוגי' ע) עוננרמרס רמין ננסוס )לכרי כיסו )יתן )ו התירו כררך )ו סהחסיך נני ננרי"סרהיילו
 רמי' וננכימ רננ"ר סי' סס כס"ע והוכמ גוי ע"י ננכס )גכות סננררכיסננתיר
 יננות ס3מ כיותר כהו) מיכמ כהקוה רה"מ )יסכ ול' סהמסיך נני לי"סננסך
 מפי( סרילן 3מ כהו) טהומ ננתוך רמננרי' )ך)יקה ורומס פתמוסכהננתו
 רכסו) ננוכמ מ"כ רטרי ננסקוס ננכיח )כך סכת טהומ יטכח רסננח כ)33ס5י)
 סכ' ננס)כוס סס ו") טיק ננסר"ננ ננ"ס ו)ס"'ו ד)יקה ט) )כהו) )"ררהקוס
 ע"כ רסרי הומ וננסורסיס גרו3 ססירמ דמיכמ כננכס ררוקמ רננ"רכסי'
 ננממר רכמן י") ננועע )סססר רכ הססר כין מי)וק רמין רננוכמ )ננ"םי")
 כככור כננו ננרוכס הפסר )יכמ מסי' סרי סתמוס תננות סננמ כהו)סהומ
 כננקוס ננסורסיס הננכס יקכ)ת ננטוס כננכס ננחנניר ר)כום י") ועור .וכננם")
 )ו סמין ננננכס רמי, מין ועור . ננועע הססר כננקוס סרי הוס )מרכיס

 .עסוס רק ננמ)י' ננמס מוכ3ין הגויס מין רהמירגמ סס כתסו' כ'דעדך4 : רננ"ר סי' כננג"מ עיי' ננכיקוהססר
 גומרין ו)זס 3ננרמה למערת מילו סרס י5מ )מ סמס )הורננמוס

 מסור טק"נ ס)"ך סי' )ננג"מ ומ"כ סמי5)"נ ננ)מכס רק הוה מ"כ הרס)סו5ימ
 ממ:סור )עכור ,כומ )י' סרית )מ רמי מטס כמיכמ מ)מ טרי ר)מ ססרכ'
 טענול מסס יס 4' סריננ )מ מס מפי' ננתיר סק"ו רננ"ר סי' וכע"ו'רמו'
 ו6י"3 נוסמר-.סכוחץ יותר-מנניר וס סכות סמ35"ג וננ)מכס מנניר יותרמיסור
 רננתיר ננמן מסי' ו"מ רסכות סכות רהוה ננסוס ננותר 11 סכרמ )סימררכה
 סי' סננג"מ לננ"ס מסור סמ5)"ג כננ)מכה. ננ"ננ ססירמ כננקוס רסכותסכות

 : עכ"ל 3סר~יר מין פ"כ סע'ןס"ו
 ננסוס כנהס.'טלומרין סכנעהי מלי רס )הולימ כנסוס .טגומרין כנ"ם ף,גה.

.. 
  ולרתם .



 יונ-סףתל"ט י"א סעיף ,.ם"ה סי' ףעהירץהסימןרברי
 והפי'  רהו' מיסור )ידי מתי ססיר מ"כ ננמי)י' ננתס )סס מסררד)דתס

 הל" 0רילפג""
 ס5ריכמ ננ5מכס דסוס  יג) לפרהס לספר 0יסי' לרכריו "פין

 )י'  וגיממ 5וכפ  פסוס לפי הייכ  סותט פ"כ פ"ר רף  כטכה כדמי')גוסמ
 ע"י כדי 5ריך כסמיטס סומ כן ס"נ קוניס ד)חוי סיכי כי יססכננרמס
  סוט"י כמו"מ סרננ"ג ועיי' )ננרמס וגמכנד ססמיטס ננקוס ג5כע יסי!ססמיטס
 3כך ננכוין %סומט  רמין  פסוס  סיילו כסותט  סס  פליג  רספוהג  הפי'ג 0כ'ס"כ

 5קוע ססמיטס כית מיסי' )כך יתכווין ורמי יפרמ) יסמטגו מס כמןננטמ"כ
 ה"כ פהלין פתס ולה  סלסתט סטמיטס ככית רומס סקנגם טיסי' כריננרס

 )סמווומ סגוי כסוהט כננ"ם ורמי רמו' מיסור יסי' כיסרמ) מע"ג עודרב"ק4 : דמו' מיסור )ידי סיטרהליכוה
 כננו )5כוע יכזוין 5מ ד)15כע סכות ס' וס") מי)1) מיסור ססקמיכמ

 סכות ס' ריוס הלה ספפ"ג וכננ"ס דע)ננמטוחט
 רסוו"

  סמווומ יפסס לה
 כדמי' טמיעס כתמ3ת ננתס כככר מןכ וסוס סחיטס כסוף סרכוסננסוכגת
 )הער ומין כע)ננמ כסר ננחתך  מ)מ  לספס גטילת כמן )יכמ ומ"כ ס"'ולעי)

 קי' מס"ו וכננ"ם ססמיטס' כסוף יפרכסת וכוד~י חייס. מחקת )סמוקננינן
 רהי'  ספכיה חק"ו מרמיות )דקדק ים כננסוכן מפי' חייס ממוקת דננוקנניגןכ'

 תלי' הי כפס'י0 פככורוה כפ"ר הלגזי כרי"ט ופ,י  פזלה לי' דהיהפהרס
 וגי  .סהס תפות רספה  ככור  סיסי'  כרור רהילו לפסרפ,סכן  %לתהכהגל"י
להזק

 תפוס ספה  הייכילן  ו0סיר וננסוכנת לילר  כורפות כספס  רגס .11 סכר"
 פסק  רלפס  תפורס פסי כפ"ר "ר"פ ססס0ס פס  0ס  קוסיתו )יכנ יסוכזס
 1)ננ"ם כמריכות עי"ס )עו)0 קדום סוס  רוכו  סי5ה  קורס  סככוה סקריםהס
 ככור יסי' 31מ סנסננס תננות וסתמ חי מוקת )ס .  מין דפסוכלה  כיןמ"ס
 הזקת לו ים  ר%סוכן כ' רהס"ו  ופור  וסק5רתי סי"ם שולס  קרוסת ח))כך
 רכ"ה  כגוטין  כררכה.  הייסילן יפות  לספה מכ) ננת סככר מייסיגן ד5ממי

 651 סטחיטס קודס יפות 0פ". ו,"כ  לס~ה.יפות פת ספה  כיןרפהלס
 רלי"ל  סס לוכוהר  לגוסס.  כסגיפ  ופוה כע)ננמ כסר ננמתך ויסי' עודיסרכס
 סגי  0רהיתי  וננסכי - גסק )מ ססיקמ כנידי נננ5מ סס )מכיי מסי' מיהוקת

 :  כהן וס סי'  0ן פקופו  הין.  הכל  כתכתיס ויפלה כהרהריליס

  צעאריע. בנירון תל'ו סי מלעיל נשמט והרבר
  "יכרה כטל. לה  כ"לף  והפי' )טעננמ עכידי דסוננן כנממר )עיין יסערד4

 רוסה כ'  רהוי'ס  פכירן לטפפי' פקרי גה  רסופן 5"ה כסיי כ'ססט"1
  סונניס כ' י' מסגס  רפרלס כפ"כ  3סיספ"ס סה לטפפי' פקרי הריףרכר
 כננס ס"ק'כ' סס וכסר"מ סוננן ס"ס מ"כ עכ'די )טעממ גמי ויין  וספןוכ5ליס
 רמס )מ )כך כתתכוין נניירי רסרננכ"ם כ' תוס' עס סר"ננ לססוותסר51ס
 רכרי דמ'תי ועור  פתכוין  כלה רהפיי  לוסרפכ"ס  טכן 1' דין כ"ס כ))כמו"ס
 נ:יירי יס"סננ"ט :' ס"מ ס"ק ס"ס כ)) וכננ:"י מי מות תרם'יד סי' )קננןסר"מ
 כ' מות טי"ם מ:"י דכרי כסמיטות רמיתי ג"כ מס י, כמסגס ייריף)עגין
 סרי )טעכנמ ננקרי  ריין כסכיטוה  סכ' ננעמר ס)כות מסריס כ:נמגסועיי'
 סר"מ סכתכו כח)וקיס ננמור מריף מ"נו מסי' ננסגיות ססי' ממרדגננסך
 ךכרי ולפ. .  סס רכריסס רמיתי וככר ה)וקיס מ)ס )רכנכ"ס ננג")וננג"י
  כיותר הריף סהילו  כיון 53ל ,כל כ?הר הריף  רסיילו הריף רוקה  0יריךהו"ס
 ווגפ' י"" ס"ק  כט"1 5"ה כסי'  כפרפ"ג כננ"ם כנס' יותר 5ריך ננ"ננכט)
 לטפפי פקרי לה  כפלסלן  הריפיס  0הילס  כ5ליס  לרכריסס פכי'פ 5י'1  רףהולין
  תכלין לוקר. לפי  רכ5ליס כתכו ר"ן כרס רכתוס' ו1"ה  לטווון ורופספכירי
  )סמור סגמ קמננ%  כהו4ן  וסס  כהולין  0ס  רסכ"ה כהדו' וכ"כ 1'  רףויהולין
 3"כ עכירי )טענני' כ3 מריף מינו רמסי' סרי ו)"כ פכירי  לטפפי'ותכ5ין
 ופס  פכליות כסי' וכ"ננ .כסרננ"נ כננ"ם וט5ם3ן כוגגכ) מריף מי:ו כ5)יעכ"ם
 כסכי הירהי' רל"ו נרכר יייל כיטול  לו ים דכ55 ע"כ 5"1  רף  כהוליןדהי'
 פכירי לטפפיי  ככלל הילו כסרהס הורסי' רלהו כרכר כ"ס :לל  הו"סכלו"ס

 ריפות סכיה וכפ"כ  הולק כ"ס הות  וספר"ה ספרפ"ג ול'  פררככן-  פכירי לטפפין הו'יס  כסס  סס"ך 0סניה כייט ס"ק 5"פ כסיי כפרלו"גועיי' : כטל לה הריף הילו הפי' כסכי כ"ורתי' פוכס פכ"פי
 מו)ק רסר"ן כ' וסננ"כ דרכגן וסוס )מו"ה יסכתי  תרפ"ג סי'  ולק%ן פ"ככזס

 ווס"ת רהסור ופטפפי  הסור ס' והיכ,  סטפס  סיור:יט :) כ' דר"ן ור"3ע"ז
 ירע ד"ס ס"מ מ"נ תערוכת )ם' כפהיהס וכפרוני'ג  0ס כ"ה ס"ק  נס"ךוכ!'מ
 דר"ן מו"ס ע) מ31ק )מ  דך"ן ספלי' לרפתי  סס כתכתי והלי  סס כרכריוועוד
 נתנ5ין מנ) מס' יותר נפור  טפס לרנט  רלפפפיס  גפור  טפס כננרניסנני"רי
 ג"ננ 61"כ  תרכגן רק לכ"פ כפטפיר רסוס כמ0"0  רמהקן הו סקרירסרפהז.ק
 ססו"  כיון  הטפילוס סננכיגן ד)מ עכ"ם)ר"ן

 גרגם ס5מ כקי סומ ונני פסי'ת
 גרגם סוננן סטעס  מוננריס סרכ?  פכט"כ כנס"ת סו6 )כ"ע ומ"כ גמורטעס

 ה"ת הפי' ר"ו' ס' סוס  וה"כ מיקור סוננן מיגו וס סטעס ייננר ונניכ5ינמריע
 רליג0 וי"ל סטץ כפ"ס  סטפס לרגכ פכ"ס  פכירה לטפפי' לוקרי להרסופן

 כסי' קיי") רסנס עכידי )טענני' כנקרי דמוכנן דידן מ)יכמ רמי' ג")רערדש : כנס"ה ומסור נננורטעס
 יסי' ד)מ ע5ננו ננמננת כמיסור דוקמ ענירי )טענני' כסנס ס"מ5"מ

 ננמתיס 5ריך כ5יר 5יר ד5"ט מו)ין דתרולוות כסי'י יורה פר' וסר"0 ריכ"הכסס קפ"י ל"ת  3סוני'ג  וסקסס ע"כ רק"מ מו5ין כתום' וסומ כנמוסר חננורסלהסר
 ססעגוכית כנמננת מ)מ מסור מין סכ5יר וסכעה ססוננן ס)מ כ"כ 5ריך1)ננס
 סחוכנן עס ננתערכ טססוננן ננסגי מע"ג כס' כט) וססנננוגית  טפהרג

  סספלולית  כ"לו )מם:ר 3גו יק עננסס סמיסור מת וננ1)יכיס ימךוסננ)מ
 לרס סל כקרירס  הכל  כפהתיס  פתכטל וכי"כ כ5יר ורוקמ ונפמ הולוןכולו
 וחוננ )נניס טננמ סדג ססננגו:ית ומ"כ עכיך )טענני' ננקרי סוננן דקיי")י' ען'כ  דירן סלכתה קסיה וה"כ  לק0יה  ולסהר ע"כ כמ)ף מסי' כט) מיןוכסר
 מככ כננחתיס כ5.ר דוקמ ומ"כ ע5מו מיסור ננמננת עכידי )טענני51יר
 רכרים סס סכתכתי ננכ דכ) 1ד1"ק כט) )מ כמ)ף מסי' דכריסכסמר

 : וגכוגיסססוטיס

- -

ת"מ -ם"ן סימן רעהיררדהםימן

 * ת"מס4מן
 אשור קו' ב( ) חי' ם' בהמה ס' כוי רפםק ארמב"םישובא(

 אסור בלא"ה משום השמיש החי מן ובאבר בפמאין נוהגדדם הש"ע כ' כאן דלמה פמ"נ אקו' תי' )ד( בםוני' פם"ג אקו'תי' )ג( עליו חייבין אין כוי וחלב עליו ח"בין כוי כדםאמאי
 : ממאמשום

 סר"פ  סספיטו  לפס  וסקסיתי ע)יו חייכין 5וי דס וק מ' סעי'בש*ע
 ס' חי' ס' דכוי רססק סר"ננ מכ) כסננס ס' 1)מ הי' ססק )מ ם%כו כס"ענדי' כוי )ננ"ר סייגו )כוי קרמ  רפ5ריך כויה  רף  כריתות רגפ' ויסכתיכפ"ו

 וס ככל  טכוולתילפר"ת ורמיתי מייכ רפפייל  ופסיט" קרמ 5ריך )מ)סלנס
 כל כספס ס' הי' ס' דסוס לר"פ  כוי נהלכ .ני ס"ק ס"ר  כסי'  ספר'יהוכ"כ
 וכסרמ"ג ננתגות גכי סר"ננ )דעת כן ס"מ כסין כתכתי  והלי לה"סולת4
 ס' כוי  רס"ל  רפהן ק"י כסי'  סכן מסר"מ סקטס סק"מ ס"ד סי' כס"ךלעי)
 ננן וסוכימ. סכי ס") ס"מ כסי' סכתי סמ כורכמ ננס כורכמ מי' ס'גסלוס
 ס") וכמן ס"ד וכסי' ס"מ כסי' ככ"י ס") גוסי' רפר"ה  קסס ויות%ססוני'
 קי"מ כסי' ססר"מ כננ"ס מר"ס קמס מננגס . כס%ס ס' חי' ס' רסוס)ר"ננ
  וכוי "ה"ס הלכ רכל ס"ל פס"ת  הסור מ"ס דס';) ע"ר דף יוננ% יומגןד)ר'
 כרי' כוי יומגן רן ופטלי  ספילי  לרכויי קרה  הלטרך  ופריך  גפורסדרסה
  ופור כן ססק )מ סר"ננ 1)ננה מי' 1ס' כסננס ס' 3מ כוי דס"5 ס"נננה"ע
 סמיגו כם"ע כרי' כוי ע"כ כוי דס )רכות 6תי  רס  רכל  כרס ככריהוה הרהרכ
 וע3ס ספיקי )רכויי  קרה  הי5טרך לה רה"כ  %0  כתוט' כננ"ם. חי' ס' כסננסקסק
 ננס' כם"מ סר"ננ ס' ו3מס לוי ח)כ )רכות מתי מ)כ כ) קמננר כויגס"ג

 סכרייתמ רק יומגן ר' ס") דרננכ"ס )יסכ ונ"5 . מי' ס' כסננס ס' כויננמ"ס
 סרננכ"ס מכ) מי' מו כסננס ס' )מ דכוי סכי ס") ס"ג מין יוד6 ור' סכ.ננסרם
 כסננס דמ)כ ננססק ננטננמ כוי רמ)כ דככוריס כם"כ ננתגי' כסתסססק
 מ)כ דכתיכ ע' דף כוכמיס ומי' וננטננמ נכ)ס מי' ומ)כ ננטננמ דמיגוקיי")
 מ)כ תמכ5וס )מ ו6כוכ יכתיכ ננטננ6 דמיגו ננוכם סננ)מכס )כ) יעססנכ)ס
 כסר  כסהר מ5כ סוס תמכ5וסו )מ ומכו) ככ)) דמיגו מי' מ)כ מכ)כסננס
 ומיכו מיסורמ רק )יכמ תו ננכ) כרן  רק סוה ססק להו  כוי  והי ופטפהלכלס
 ומכו)ככ5)

 מ"ם 1)0נ"5 ננטננמ ומננמי כהי' כוי יסי' כ)מו תמכ)1ס1 )"
  וסיינו )ה"ם רק מ)כ נ) מתי 1)מ מי' ס' כספס ס' רכוי ס"לרספ0לס
 דכר' סכימ ס"ד כסי' וכסננ"ג ננכ) דמסור ככוי ננ"סיננמ"ס כס"מ סכימר)מ

  כיון פספס פטפה  הפ"י 5פ"ס  וסקסס כנ") סטוננמס מכות רסמררננכ"ס
 גססיק' קרמ מי5טרך וכי .)ר"ננ ,1 קו'  י0כתי ס"מ וכסי' מ"ס 1)ננ"ססי' ננס רעתו 3סוף יורד ומיני תמכ)סו )מ ומכו) ככ)) ומיגו )מיסורמ  רקרכל

  טמיטס  רס כרי!פ  ככריתות  דהפרילן פס  ססק0ס סק"מ כס"ר פרמ"געיי' : )ססיקי מ5כ כ) מתי )מ מס"ג דכר"ננ וס )כ) 5ריכין )מ. )ננ"סמכ)
 נניתורמ ר)מו ט"ד דף כיוננמ מי' וכן ספיקי  לרכויי קרה  הי5טרךוכי

  לופר לתלה ללל פכ"פ קטס לסלס  ליסכ. 1:") כמן עד: וסרטמ ננכ)5ממ)מ
 . הסור  סרם  היס  הו כספס סיה כוי  כין פ0יטה כוי  רס  לרכוייכל
 מ"כ.קסס כננס") חי' 51מ כסכנס )מ סימ כם"ע כרי' כוי ס") וממי  5")ופ"כ
 כיון וסרטמ ננכ))מ מתי' ר)מ ימיס ככסננס -מננורס טוננמס דננטננמקנננ")
 רסיה ומ"ס דס ,נכ) דמתימ 5"3 מ)מ כסוגי' עיי' מיס ו)מ כסננס )מדמיגו
 דס"3 ו%שנ4.  דס  פכ4-לרנויי  %תלה ה%י  ול4ס הסור-  סרס רפפ"לספיק, לרכיי קרה  ה5טרך  ספיקה  כוי קסכר הי קסכר פס סגפ' רכריגופי'
 ' ולרטמ ננכ))% 1)מ ננרכ1יי %כ) ומתי'. כם"ע כרי' כויי

עוי



-ףרמשישת"מ א' מעףיפ מייו. כם" דיעדץףורףןטימןדברף
 ס"כ וכסי' כטננ6יס כין כ' כיס יכ6ן 6ס"ע סס הסיי'גהקסהערד

 ול"3 טננ6 מטוס 6סוי יכ)6"ס ננטוס כטע6יס גט יגוהנהטמיט
 6סי' ככי)ס ננסוס מייכ ככי)ה ס) כניך כ' סק"כ ס"ס קי' כס)תידסלה
 לנני הוה ניד )עכין )6כי)ס ד6מטכי' כיון מטוס כגו"ט כגייין6ין

 )6 מ"כ כטמ6ס כוסנ ניד י6ין טמ6ס .ס) כניד 6כ) גכי)ס ננטוס6כי)ס

6מסכי
 ט6יכו יס )ונני יס 6"כ - טננ6ס ננטוס לנני סטור גיד ננסוס )6כי)ה

 דלפטו 6כי)ס 6ינו מי ודס עוכר 6ין סביט)ו ירס מי כדס 6)6 6)6ועוכר
 כ6כר כס)ננ6 ננעתה )6כי)ס 6מסכי' יסתורה. %") נזי כרמ ק5ה ~6יסט3.
 ו)יכ6 טננ6 ננסוס 6סור כ)6"ס כיוז )6סמעילן 5ליך )" כטמ6 סמיננן

 ס"6 כדס 6כ) מותר לגני טננ6 ןעסוט לוסג 6ין החי מן 6כר י6ס)מטעי
 לנני מייכ רס עסוס )6כי)ס ו6חטכי' 0ו6י) טמ6 ננטוס חייכ כטננ6דע"כ
 כטננ6 י6ין וה"ח דס מסוס כטמ6 י"ס ' סננעיגן סוס )6 6י ו6"כ טמ6מסוס
 : יס ננסוס כטננמ ייס )6סמעינן הננמכי 5י"ך ס)כךטננ6 )6יקוי 6כעס ננקרי )6 ועעי)6 )6כי)ס וס רחננלי' 6חסכי' ו)6 יסננסוס

 * תמ"אבמיכמן

 חיץ או בחלמון בנמצא .להקל בהפ"מ כ' ט' ס"קהפף"ח)א(
 א"כ רא"ה קו' ישבתי ואני רא"ה קו' משום חלמוןמקשר

 מ"ש )ב( בחלבון בנמצא יומא בבת ומק'ל הנאונים כשיפתדעיקר המנ"י יכ"כ כנאונים נמי פרש"י וישבתי הנאונים כשימתהלכה
 לגזור תימה חלבון קשר על בנמעא די"א רמ"א אט"ש מק"חהפר"ח
 4 כן תמה הי' הוא שכן מישבו באוהעש המרש"ל מדעתינונזירות

 קסר ע) גמ65 י6ס וי.'6 ור"מ( וריף סנ6וגיס טיטמ )הו6- 6סור סכי5ס כ) סח)כון ע) כגננ65 כ' קו"ד ע)י' גמ65 כס"ע ג'טעף'
 רט"י )דעת וי6סוניס תוס' טיטת )11 6סורה סכי5ה כ)' ננכמון ונסהמ)כון
 ס"כ כ)) כת"ח וכ' דס סיס כי5ה כ) )6סור הנעסנ נתפטט וננ!ס .(1")

 דננדיל6 כ' וסט"! והס"ך כסר כקר6 ננקוס 6יזס כקי6ין 6כו ד6יןכנסוט
 כרמ"ס כסס"ננ )התיר ססר"מ וכ' 6סור דכמ)כון ר6"ה כיעה דמטסו6סור
 כווחי' ס"ל ל6 וסס"פ הסוסקיס ררוכ 6פ'ינ  מלכון ע) כלננ65 סכי5ס)סתיר
 )6חר 6סי' כי המ)ננון ננן 6ינו 6סרוח די5ירת הו6 סכן טנע ננמכנניומסייע
 י6ע"נ ר6"ס קו' )נ6וניס קטה י)6 ו)"כ סמ)ננון ט)ס נננ65 ה6סרוחסלנננר
 סכי5ה כ) ננו!רוה יככר הכי5ס כ3 מיכרי ננ"ע המ)כון ננן ס6פרומדי5ירת
 סנכר6 כנננה ת)יי הכי5ה דכ) רעית6 6ין 6"כ התרלנו)ת נניטיכתוסרומה
 6)6 ככו)י הכ)י יסדי ננס ת)י' )6 סריקוס כהתמ)ת ננס כןה6פרוח
 כ3 ו6יתרע. כ!ס נתק)ק) ננ"ננ הח)כון ננן ונננרו ס6סרומ די5ירת6ע"נ

 כרט"י יססקו ור"ן רסכ"מ ור6"ס וסננ"נ תוס' סר6סוגיס יפת.רלרלף : ככו)י תכ)י וסדיהכי5ס
 נתסטט 6ס 6סור כח)כון י)סרס"י סג6וכיס עס דחו)ק )רס"יוסירסו

 נננ65 יס"ר הל'ננ ד!") ס") כנ6וגיס דרס"י 6וננר הייתי כה)ננון ו)6מהקסס
 סננע6 וסו6 ירנניכ ל' 6מר סס6ר 6ת ו6וכל סיס 6מ 1ורק  רס ק1רטע)י'
 ע) גננ65 6כל ס)ה מ)כון ע) סנכנ65 6)6 סנו )6 דוסת6י תגי ס)ה קטרע)

 וסו6 ו!") וסרס"י ככו)6 תכ)6 דטרי ננ"ט 6סורס כ%ס 6פי' ס)סמ)ננון
 ס6סרוח י5ירת וננסס סכר כר6ס תרננו) !רע סו6 סקסר ע3 דסטכננ65
 הס6ר 6ת 6וכ) ס)כך . הכי5ס כט6ר נתס!ר )6 סס הו6 דעדיין וכיוןעתמ)ה
 ככו)י תכ)י דסדי )קננן כדכנפרם 6סורס כו)ו ס)ס ח)ננון פ) גע665כ)

 כנננ65 רק הכי5ס סרי ד)6 ור6סוגיס תוס' וסי' עכ") ככו)י סק)קו)נתססט
 נתס!ר ו)6 סקסי דע) )יסנ6 סתננ6 מסננע יהכי ננטוס וסייגו הקסרע)
 'הכי וכו' ח)כנון 6כ3 רס"י כ' )עה ד6"כ חד6 ס!ה סי' )י קסי'ףנמיב2ף : 6סורס הכי5ס כ) סקסר ננע) סלתטסט כ) רננסננע גתסזר ו)6 סכ'וזס

 דססנניעלו עיקר !ה דס6 6סור סקסר ננן גתס!ר 6כ)ס)")
 הקסה דתוס' ועזד 6סורה סני5ה %7 )קטל מזן ,ננתס,י )סחכניר יינד'ל'

 וננכמ נוסי' כמ3כון )ס)ונ )ח)ננון מ)כון כין ננח)ק דוסת6י ד)ננה6סרס"י
 כקטר דהיינו קתס כ' ורס"י סתס דוסת6י ד6ננר כח)ננון תוס' ננחרס !וק'ו
 פסיט6 ועכ"ס דוחק והו6 מ)ננון )קסר ח)כון קטר כין ןוסת6י וננח)ק3חוך
 נניסר נננ: קטס ועוד )סוד כקסר יוסת6י דנניירי )סרס )רס"י דה")דקסס
 נר6ה דננע5נננו ננ6חר )קננן כרננסרט ח)ננון 6כ) )וננר ירנני' כירכרס"י
 6כ3 רס"י דננ"ס סכ' סק"כ כט"ז כסרננ"נ ור6יתי 6סור כח)ננון )קמן נניר)כו

 ןכרי 6)6 ק6י )קסר 6חון דר"י כ6 ירנני' ר' דכרי )סרוסי )6ו כו' כמ)ננוןכננ65
 ד6סור ר"י ננורה כקסר כח)ננון 6כ) נניירי כח)כון . דוק6 ירנני' דר' הננהרס"י
 ועור כקסר 6סי' י6סור ר"י ננודס וכח)ננון )וננר )רס"י דה") לומקוהו6
 6סור כח)ננון 6כ) וכ' 6סור נתס!ר 6כ) ירנני' דר' כפירוס6 רס"י כ'מד)6
 כננ"וננו יוסת6י דכרי רס"י ופר0 ועוו ירננ" ירן 3פרוסי כ6 7הו6מסננע
 ידעינן ונננני)6 6סור )חוד כקסר 6סי' רס"י יסרס סס 6סור מ)ננוןדע)

 : ירנני' ר' עס חו)קד6~נו
ן ו)6 6סור סח)כון ע) כגננ65 כנ6תיכ ס") ככני דיס"י כ)עי"דלט2ך
 סח)כון ננן וריקומו י5ירתו סתח)ת 6)6 הו)י י5ירת דטס ננקוס .
 יהי' ס)6 הקסר ננן סגתס!ר דסייגו ריקוס ננסכחת )6 כי )רס"י יס")6)6
 ננסתמ6 כח)ננון וכסגננ65 סנעננון עך יורדת 11 סטיפס דסויגו ככו)י תכ)יטדי
 דר(כי5ס )רס"י ננסכחת . י)6 6"ס 6"כ )ננטס ננ)ננע)ס טכתטור מננסכ6
 סח)ננון ע) כנ6% 6כ) 61"0 גתסזר 631 ח)כון )קטר חון כלמ65 רקעסר

 כמ)עון נננ65 נננני)6 הקסי ננן טגתפזר כ) ננסוס גתפזר 6כ3 )כ'.רס"יו)י
 לתסזי סיינו כח)ננון טנננ65 כ)ומיכי'

 )י וננסעי' 11 סכר6 סכ' כר"ן עיי'
 טסנ") ננני וס") כפיס"י סקסר ע) דה"ד ק6י הס6ל 6ת 66וכ) ירנני' ר'יס") 6סור הקטר ע) דוק6 )דר'-ירמי' סלי"ף ססטנניטו ננה כזס וי") יס"י)יטכ
 . כ) וכן ח)כון ס) סקסר ננן ירד ננסתננ6 כמ)כון )ננטס נננ65 ד6סכרס"י
 לננ65 6ם רק ג"ננ 6ין ו6"כ )ננטס כח)ננון לננ65 ח)כון סקסי ננן ולתס!רסירך

 5ריך: 63 ותו 6סורס סכי5ס כ)כמ)ננון

 תכויכ.ממינמן
 ודעת אסור הכל הלמון על דם ונמצא הטרופותביצם)א(

 והכל מתערב נמי פרפן ולא שבורות רק כשהםהפרישה
 על נמצא ובין ונתערב חל5ון על נמצא בין פ' הש"ך )ב(אמור
 שהקשו מה נכון וישבתי ומותרין מפיקא הוה ונתערב.חחלמון
 דכשר ונתערב הקשר על נמצא דאפי' והוספתי האחרוניםעליו
 הי' אם א"י אם כחר חד, בתערובות אפי' מתיר הש"ך)ג(

 ונמצא בביצים שנלושה בעימה דפ"ז במעשה לד( האסרובמקום
 מינו שאינו את סליק דאמרינן משום והיתרו בעיפה דם.פפת
 אמרינן דלא אש"ע דחולק צ-'ה פי' לש"ך דאפי' הפרמ"ג וכ'וכו'
 גודע בלא כ' ק"פ סום"י רש"ר אל'3  וכתבתי כאן  מורהםליק

 ביפול שייך בלח אבל ביבש היינו ביפול שייך לאהתערובת
 לא נודע בלא דיגי דהך לאו"ח כוללות פתיחה מפרמ"נוהבאתי
 לישכ וכתבתי כפל בהיתר היתר אי בפלונתא תליא ביטולשייף
 )ה( מותרת ביצים געולי ברייתא הביאו שלא והרמב"מהריף

 מינו באינו שנתערב חד ביצה אפי' בהפ"מ מתירבפרמ"ג
 אפי' מתיר ופלתי ם' ליבא אפי' עליו רכו ומינו סליקדלי"ל

 ודם האסור במקומ הי' אם ספק דהוה ממעם כפ"ענתבשלה
 צ דרבנןשבישלו

 רס ססו6  0מלכון  כסל כקפרס  סטרוסות כ5יט ד' סעי' בש"עמ"ד
 סהי' ליכר סי' רס6יך כ"י סקסה 6סור וסכל כיסרננתערכ

  סיס"5 כ' וכי"כ  לטרסן רק טסחתין רמיירי ותי'  ירוסות טסי'  כיון  תלפוןפל
 תסו' נניירי ד)6 כ' וסריסס . ס)יננות סמ)ננונות ועדיין סק"נ כט"1סוכ6
  וותפרכין  רסיס  ססס סח)כונות ננק)יסתן סכורות כסהס רק כעירכןרמ"ם
 0ס"ננ סכ' רין ו0יילו 0מררכי כ'  ר60יך וסקסס .  סלימות  0תלמולות6כל

  ו)6 כ' וסט"ע וכו'  סכסריס הח)ננוניס יקח וכו' סכורות  כי5ים 6כלכספוך
 וסכל נתערכו סרי ערוסות )6 6סי' סכורוח  ססס פ"י ס6 ו1"ה .טריסות
 כסתי' דס") וני כסריסס )עיין כ' סק"ט וסט"ך כק)יסתן עריין ססן ותי'6קור

 יקת ס)6. דסיינו )סיסוך יעסס ד)6 סכנרדכי כ' וננס ד6"כ )י וקסס)החנניר
  ננן  כתתתון קמפ0  יס6ל ט)6 ד6י"6 כנסוס סכסרות ויס6יר ס6סורהסכי5ה
 ע6 סככר ר6'ית  יס6ר וננננס כ)) ננעורכין 6יכס כק)יסתן סן 6סהע)יון
  וכטרף לנעורכ ככר לחון סי65 רננס סכסריס סיקח סועל ננ0  עסקליססלחון

 ו5"ל . מפורכ  סככר ננס6יסור עננס יקה הכסרומ יקח 6סי' ו6"כ)הטריסה
 סכי5ים וינכיס סיקח כספס חסס דיס 6)6 )ק)יסה תון פריין כ6מת י65ר63

 ס6סויס ו)6 הכסרות סיקח קננ") טוכס ע5ה ע"כ קננעס ננננלו י65הסכוריס
 : )הון קעעס סיקחס כסעת עכסיו יסו)ס)6

 ס"ת  סס"ך וכ' וכו'  ס6סרו נננקוס הי' 6ס ססק הי' 6ס %6 ב2הגהב
 כר6'יס סמ6  ספיקי  חטיכ ולתפרכ  0חלמון פנ 3לפ65 ו6סי'י'

 כסנ6ולימ קייייל רסמ6 ספיקי תטי3 ולחפרכ  0לכון פל כלפ65 וכן .וסייפתו
 ורקפ רר6י'ס מסוס  סס"ך  %ל  תולק סקי"נ ס"כ  כלל  וספל"י  פכ"לוטייפתס
 לתוסו רסי'י רסיטת  לס"ך  רס"ל  ולייל ור"מ ויי"ף 0נ6וליס לבכי ליל0ויהיר6י
 6ס כחכננון כלננ65 ננותר ד)סיטתס כנ6וניס ד)6 ננסעי' דעתס וכןור6"ס
 כ01 פססיר ול6 כקי6ין 6כן ר6ין לרידן כקסר ו6סי' . סהלמון כקסר6ינו
 ל"ב סיי  סס"ך כמ"ס מסלי  יריפ0  תסרון רס' ספיקר רס6 יריפ0  חסרוןס'
 וה"ה כד6ו' כק"ס וסתס )לכריו ר6יות סס כ' ו6ני נסס"מ )סק) פ"וס"ק

 )דעת ו6סי' ננדרכנן ססו6 סוסקיס הרכס סדעת כ5ירוף דהיילוכדרכגן
 רסכ"6  כסם  כסמוך  סס"ך וכננ"ס ספק 6)6 6ינו ננה"ת ריקוס סרסהסוקקיס
 כד6ון 6סי' ס"ס ו)נכי )סתרקס סתחי)ה דסננ6 ססיק6  6)6 ר"ילוויס"ס

  סמ6 כ6ן כננו כס"ס דננמנניר ננ6ן 6סי' )גו וגוסף ידיעה חסרון )ס'ננסכי
 סרי דרכנן רסוס סיטות ן6יכ6 כ6ן ריקוס )יכ6  כהל3נון וסמ6 לתרקמ0ל6
 )ה)כס רל' סליף פור 6כהוכ כחר תר  כרין  כסמוך  ולק3ון .  סס"ך ו6"ט)כ"ע
 כ5יס ורוכ ע)י' סתרנגו)ת כיסכס 6)6 ריקוס נעקה ד)6 )ננעססו)6
  ננ"ס 6כ) כסוס"ק סכ' דכריו סותר סהס"ך הננג"י הקסס ועוד . כן6ינס

 פל"י קו'  פל כ' סק"י וכס3ו"נ לר06 6יכו 0תלמון .  פל כלמ65  לסק)3ו0רס"ל
 :  פירי6ל  לחלת ס'  כסם תסוכס כפתמי וכ"כ  ססי'ך חו1רר6ולי

 60  רססי'ך וסו6  כלל.  0סייך  פל קסה רל6 ור6יתי כיס"ס .פיילחיו14בי
 ססיקי סוס כחפרוכת  סס"ך כ' ספיר 60סורס סכי5ס כלהפרכ3ויירי

 מס פל  דסיילו 6חר  פלין- פל ק6י הו6 סיס"ס 6כל ' סתל3נון  פל ל3ו665סי'
 סמ)ננוגימ יקח כו נתערכ ו)6 סכורוה  ככי5יס כס"פ וסוכ6 סמררכיסכ'

 6י"5 כמ)ננון . כגנ6% 6כ) היט"ס כ' ע"ז כקערה ס6סורס ויס6ירסכסריס
 כף )ו גר6ס ד)6 סס"ך כ' ספיר ע"ז עי"0 ננעט גתערכ 6ס ככךדקדוק

 6כ3 )כתמ)ס 6יטור סיכט) ננסכ"ת קננעס יתערכ ט63 )עסות סיכו)ננ6חר
סס"ך



-דברי.
יגיךסףתמ"ב ד' טעיף ס"ו מיי דעהיררהמימל

 דננרס") הננכין ע) וקכנך כקי15ר כ' והם"ך כו לטמר כטככל ננייריהם"ך
 )הק) ננסייעי' ועור הט"ך מ"ם כתעיוכת %) הח)נ1ון ע) כלננ65נניק)
 ויט תערונת כ)מ ומסי' היתר מ,קת )1 יט - רכי5: כננס)"קכם"ך
 הומ מס ססק ים הקסר ע) כלננ5מ ונס ננננלהנמ רק טרי דננדילמ ל'ססק

 ככר מי קםר נ1קוס ננקרי מיוה ח)וקיס הסוסקיס יה6 המסורכננקוס
 כננקוס דכלננ5מ הרננ"מ ננ"ט ננטכחת )מ רמ"כ )החעיר ל' ןה מנ~ס כחרמי

 : מסור הקסר ע) כודמי כלנ51מ מ)מ הכ) דמסורהמסוי
 ה" )מ סננמ ס"ס נ1סוס כחד חר 3תערוכת מסי' מתיי ךלקשי,ךג

 המסורה ננן נרו)ה הכטרה סנ1מ סהי' ומת") המסורכננקוס
 טס והמל"י כ)) תערוכת הוה )מ כהר רחר ע)יו חו)ק וסר"ח כרוכולתכע)
 סק"י וכסרננ"נ טלייס סי )סיות ר5ריך דס") סוסקיס ןיט הס"ך ע)סקסס
 . 1)נ1רור יותר הכטרס מס )ירע יכו) כק) רסמ מכננס חסרון דסוסהקסה
 כהוך לטמר דסננמ )נ1רוד מססר דהמיך הכילותי )מ הסרננ"נ קו'מלה

 טינ1רור 1מי כהערוכה כתחתון יסמר ס)מ דמ"מ הנ1ררכי וכנ1"טהתערוכת
 כרי13ר )ננם") מכ) ע)יו )עננור מ"מ מ"כ הק)יסות טכורין ננסתננמהק)יסות
 מיכמ כ)ג תערוכת כ)מ מסי' ננןכייו הננכומר )פי דהט"ך מ"ם כמן נססקודס
 חוקה למי רמיכמ וכתכתי המסור כננקוס ס" )מ וסננמ לתרקס )מ טננמס"ס
 ררס רק") מפיטות 1)קננוך )5רף נפיין כורמי מ"כ )קננן ס)תי כטסכננ"ם
 כסי' רהמ הסר"ח קו' ומ"ט כתערוכת והר"ננ סת"ח כננ"ם נ1ררכלן רקכי5ה
 ס") מיסורי מתחוק )מ כררכלן כחד דחר הס"ך כ' כ"מ מות ס"ס כדיליק"י
 נ1גהנמ מ)מ מילו 3כעין רמסי' קטה )מ ננל"י קו' וגם 1)ק1)מ דרכלןססק
 כסרננ"נ כ' ה6 ועור ע)י' )וקיף ד)מ והכו היתר וחוקת ס"ם דמיכמליון
 יותר לנםהו כרוכ דסננך")כט) נ1מן תורה כדכרי דמסי' תערוכת )ס'כסתי'
 )מ מכ) כ' כדין וכן סלתערכ ודוקמ כו )נעור מין טלייס סי כס)1)יכמ

 טרי ח)ננוליס וטמר סמסור סח)ננון )יקח 5ריך כס"ע והח)ננוליסלתערכו
 כחד חר טמוסר כלס"י כס' ורמיתי . ססוט והומ כ' כמות כדין וכן כס"עכנ1"ס
 ררכלן ססיקי טהומ וליממ סינ51מ ככ"ננ לתיר 'חרמ ככי5ה מ"כ כוה לתיררמס
 םמלו ננה חידוט וס דמס סכהמ וה ומין ס"ך ןכרי )דחות ננוה כדמי מיןוכו'

 כחר מ)מ . כחר חר כתערוכת מסי' יותר חירום עור ליננמ כי5ה כחרמוחרין
 כחד חך כתערוכת ועור מלהגמ )יכמ כחד חד מכ) ננננלהגמ מסורכי5ה

 המוסר כנ1קוס טלנ51מ ררס וס"ע סוסקיס כנככנה טכ' נ1ה הלסךעףך4 : 1ד1"ק הננותרת ככי5ה לוכ יט טננמ ססקליתוסף
 תעוה הומ . תרלנו)ת ע)י' יסכס )מ מסי' דמסור ריקוסננטוס

 יסיכת חיננוס כ)מ מסרומ )התהוות ריקוס סיהי' ננהכ"ת כי הקכרמ ננןומילו
 כו ננכ) וכ"ל קמי ננוורות דמכי5יס כ"כ ה"ל מין וסר"ן ע)י'סתרלנו)ת
 כת טהימ מעם"י המוקרה כננקוס ככי5ס רס ככטלננ5מ ככ"י )סוגווהוכמ
 נ1סוס רוקמ המיסור מי כם)ממ ננעתה - עכ") רכלן ס)ונ ד)6 מסורהיוננמ
 ננככר סלו)רה ככי5ה מ)מ מסור )מ ננדילמ מ"ט תרלגו)ת ע)י' יטכס.טננמ
 ח"ת מכ) )מ יועמ ככת מכ) ריקוס חטט ויט תרלנו)ת ע)י' דיסכהוי")

 מנ1י)מ טלעטית מסטר ר)מ יוננמ כת )י ננה מ"כ ננמי)מ לעטהדהריקוס
 ננולה סיוס תרלנו)ת טי)רס טכי5ה דירוע (ה חטט יט הכי5יס ר)כ) ל")מך

 1יט מחת וננליח מחת ו)וקחין מחרת כי5ה מי)דה ען מחר יוס עורתחתיי
 הכ"כ כ' 1)כך ריקוס לעסה וננוה התרלנו)ת ננימיכת חינ1וס כי5יס ככ)חטם
 'יוס התרלגו)ת ע)י' יטכה ס)מ טידוע ןהיילו 'יונ1מ כת כי5ה דמסי'טסיר
 כנ1קוס דס טלננ5מ כי5ס כ) ננקוס ננכ) ס)ונ )מ ננסוס מסור מסי"המוחימ
 ננתחתי' 11 כי5ה טלט)1 דסיילו ננדילמ ומרי' יוננמ כת הימ ססק'מס יטהמוסר

 : קו"ר יוננמ כת ככי5ת נס ננסכחילןרהמ

 ה)יטה ומחר ננכ5יס טיי)וטה עיסה עסתה סמסס . 3טיין כמונשהי
 כ5יס סרכה סס והי' ננהס מ' ס) כק)יסס דס טיסתלננ5מ

 כמקוס סי' דמסי' כיון דרכלן ס' כננו דהוה הכ) והתרתי תערוכתכמותו
 כעיסה לתערכ רסמ ומי") )קו)מ מו)ילן כם' וכן כרוכמ ננס"ת כט) הי'סמקרו
 וכו' מילו כמ)1 ננילו סמילו מת ס)יק דמננרילן ו"מ ס' ו5ריך ננכסמ"ננוה")
 הס"ך חו)ק 5"ח כסי' 6ע"נ הפרננ"נ וכ' 5"ח קי' )קננן רטכ"מ דעתווה

 כי5ס ןדס ןיעות סרכס דים כיון כמן יודה מסטר ננודה כמןמרסכ"מ
 1)ננרס )ערכ דדרך ננסוס ננודה הם"ך מפי' רכמן הפרננ"נ כ' ועור .דרכלן
 סוכ נננור היתר ולעטה כננילו לתכט) ככר מ"כ )כר ננילו סכי5יסננתח)ה
 סי' )קען כיכס דיכס דונני' ננילו מילו כקננמ מח"כ סלתערכ ננס ננויקמילו
 כ)ח ממ"כ לתערכ מס למסר )מ תו סיתר ולעסס כינם לתכט) דמסס"ט
 כיטו) סייך )מ התערוכת טלודע דקודס ק"ט סוס"י הט"ך כ' המ וקסהע"כ
 סרננ"נ דכרי רמה 1)מ 5"ח סי' כם"ך סחנניר ק"1 ס"ק סרד 1)כוסיכ))

 : ננותר )ם"ך דמפי, סכ'הל")
 ננ)תמ הך ת)י' הנ' כפרק פסח )ה' כו))ת 3סתיחס )מו"מרבנפרמ"ג

 . רס") )ננמן דסכרמ )מ מו כיטו) טייך תערוכת לורע כ)ממי
 כט"1 וסוכמ כיט)"ננ כלדריס נ:ר"ן דעת וסומ כיטו) )ו מין כהיתרהיתר
 כיטו) סייך ו)מ מיסור סס חיי) )מ עדיין התערוכת כורע כ)מ ה"הכיעו) סייך )6 מיסור סס ח) )מ סעדיין כ) ננטוס וה"ט 6' ס"ק ק"כ סי'5קננן
 נס מיסור סס ע)י' חיי) )מ מסי' כיטר) י") כהיתר דסיתר דס") ננ6ןמכ)
 כמן מ"כ מיסור סס עדיין חיי) ד)מ מע"ג כיטו) סייך סתערוכת לודעכ)מ

 6סוסקיס )סננוך ננ5ילן ג' כ' כמות ננ"ם כ) עס סק"' הם"ך כננ"ם' ספקיק סוה ננה"ת טהומ דס"3' ננמן ומפי' דרכלן. כ5יס יס יס") פוסקיס.יסלכם
 סכי5ה לתכט)ס ןמר תיפ") סתערוכת כויע )מ 6פ" גמן. ננתירדסרננ"נ' דכיון תיפ") סכ5ים סננננרסן ננסמ 5ולך )") כן 6נעס . )מ"ך 6סי'-דסרי

 סי' )קמן סוסקיס ןמיכמ ומי כרוכ כט) כיכט דיכט ט)יננות גסהי'המסורה
 כטי)ה כי5ה התס דס") סוסקיס יס המ כק) ו)מ טכננלין רכר הוס רכי5הק"י
 סי' עי)"ק כנמין ס)מ לננכרו סענניס וכי5ה )ננלות סררכו כ) וקיי")ננסוס

 ן":,;ישנו:ני" נו:לעיד : כט) ד)כ"ע יותר היתר לקיט הסרנ1"נ מנולסק"י
 :הג עי"ג :::: ננ: :

 נ1יירי רכמן כיון רו"מ כיכט יכט כמהי' להכט)ה ככר מהי' הסרע"נננ5וף
 רסכי כרוכ כנ1ילו יסה טלכ)) הכמ כגון כ)ח כ)ח מכ) התערוכת לורעכ)מ
 לוךע _,)מ מסי' הכיטו) רטייך י") כט) כרוכמ נ1ה"ה כיון הרמ"מ כננ"ט 'עתה

 :התערוכת
 מטוס מסור )מ רס קורט נה ויט סלתכם)ה ני5ה חך מסי' הס)תי כנ'ה

 המסור כנ1קוס הי' מס ררכלן ס' והוה עוכר מילו סכיט)היס
 רלכ"מ כטס סק"י הם"ך כנ1"ט ססק מ)מ מילו לנ1י מסור ' כנ1קוסלומסי'
 טלמ היהר חוקת )כי5ה מיכמ כמן מדרכק מיסור חוקת כמקוס ס)מוים"מ(
 מקי)ילן קסיקות ככ) ר)מ כ' ננ)יחה )ה' כסרננ"נ )קנ1ן 1מע"נ ע"כלתרקננס
 דט"1 הנס מיסור חוקת לחתיכה רחיכמ כ1טוס רוקמ י") נ1"נ1 סכים)הכרס
 רנ1עיקרמ חוקה הוה נ1"נ1 מיסור חוקת ננקרי )ה כהתיכה רדס קכ"ו כסי'כ'

 ועוד . חוקה רי") מחרוליס סכ' נ1)חה מס סטכחה כמטה ס"ט סי'עי)"ק
 כנ1קוס רס") סוקקיס כננס ןיס ומע"נ . כס)תי כנ1"ס היתר הוקה מיכמןכמן

 מהוקה רנ1וקנ1ילן ס") סוסקיס ררוכ כיון ננ"נ1 מחוקה נ1וקננילן )מריעותמ
 רדס מסוקקיס )סנ1וך נ:5ילן כמן כנ1קו"מ כננ"ט העיקר וכן ייעוהמ כננקוסמסי'
 רהוה מסוסקיס רקנ1כילן כתערוכת )הק) ור"ננ ות"ח מו"ה כננ"ס ררכלןכי5ה
 כודמ. רוקמ סחוקה רנננרע רייעותמ כתכתי טריסות כה' ועור .דרכלן
 וכמן מחןקה דננוקננילן ססק ככ) מחוקה נ1וקנ1ילן ריעותמ כס' מכ)ריעותמ

 הסרנ1"נ וכ' הס)תי כרכרי כנה"נ כמס סהכימ כסרכ1"נ מח"כרר~לירנף : ריעוהמ ס' הוה סמסור כננקוס הי' )מרסננמ
 נ~הגמ נ1סוס מסור הכ) תערוכת כ)מ טלתכט)ה כי5הדחר

 כ)יכמ מסי' )5רר יט כהס"נ1 ולתכם)ס ננילו )מילו לס)ה הכ) הפרכ:"נוכ'
 לנני דמיכמ כנ1"ט הקוטיי דנ1עליס ס)תי )רכרי הכימ נה 1הסמ"נ רמותרס'

 ר)מ נ1)תמ ככ) המ המ נ1ל") ננלהגמ ננטוס רתקור הסרננ"נ ונ1"סחוקה
 טלתכט)ה )מחר דס טיסת סיננ5מ .טכיח )ח נ"כ ווס ננלהנמ טייך )מםכיה
 רלין מלו גופי' 1מהמ חי' הכי5ה כעורו רס הקורט נניר )רמות טרלךנ1סלי
 : ננלהנמ נ1טוס מסור יסי' ,מכ1מי'-

 תמ"ג*מ"מן
 שפ' ארמכ"ם וישוב ע"ב כ"א דף כריתות הוכ' קו' ב' על תי'א(

 בלא אפי' מותר בכלי שכנכו דנים דם מא"ם מה'בפ"ג
 לב( ז"ל להב"ח יצא שגגה לרמב"ם הב"ח שתי' ומהקשקשים

 : ב"ת בענין עי"ש כתבתי ובפי"ג ליתאכתבשיל דאבלע תשקצו בל משום דגים בדם דליכא ג' סי' בה"ש שת"מה
 כ1 וסיט נ1ס"ע ננסוס מסור ככ)י קכ15 מס כו' דניס רס ט' סעי'בשייע

 כס"נ והרנ1כ"ס ע"כ רכ"מ כליתות ננגננ' הומ ננוהרקטקטיס

ננה-

 ו)קננן ו") הרמכ"ר הטינו וככר ננותר קסקטיס כ)י מסי' ססק ננמ"ס
 )סון ומעתיק )יטכ ל") וכמן הר"ננ ע) לכון יטוכ כתכתי ח' מות תל"נסי'

 רס נ1יתיכי מסור טכילסו רניס רס חסרמ רכ הני' וכעיטור רכ מננרהסוו'
 כסכילסו ורכ כילקו כט)מ ההימ )כתח)ה ומסי' נ1ותר חנכיס ורסדניס
 כילסו כט)מ רמסור כרייתמ כמותו דתלי טתייס ננה)כי נכי רכוותי'וסריך
 וכ)עו נ1551 הסלייס כין ט) ומכ)1 נררו ככר טע"נ דס וסתלימ מסורונני
 רס טטה רכ מננר . קסקסיס כי' רמית ננתלי' סהימ תלי' כי מ)מ חוסטומילו
 מסור טתייס ננה)כי רס נ1יתיכי כו מין סירוט ננ15ת מסי' טתייסננה)כי
 ככר טע"נ דס כרתלי' סירט ד)מ רכ קמננר כי דסירט חסור תלימ יכיוננטלי

 : וכ)עו נ1551 הטלייס כין ומכ)1נררו
 ול") סירט ר)מ טלייס טכין כרס התס טמעי סריך ננה תוס'רה-שה

 רק עריין סירס ))מ סירט כין חי)וק דיס ננסיק ד)מ.)יטכ
 וקטי' )יכמ סירס נ~ות מסי' טתייס ננה)כי דס טטת רכ )קננן)קננן'ננרמננר

 כין סחי)וק והומ . סירט ))מ סי' כין 1)ח)ק )מסיק 5ריך מו ננכרייתמע)י'
 ד)מ ננטוס ננותר הטלייס וכין סירט טהומ מטוס נרלו ככר ע) רסריטמ
 חילוק ננסיק רככר דמ"ת התוס' קו' דקטה ננס חון עוד רמי. וק5תסירס
 סירס ))מ סירט כין חי)וק דיס )סייע 51ריך סטת ננרכ ננקטי הוס )מוס

 מסור ככר טע"נ סרס כין וננה ומ"ת ןס ננכ) מסיק דככר כיוןננכיייתמ
 ה"ט י") . סירס ))מ סירט כין החי)וק מסיק ד)מ כיון ננותר הסלייסוכין
 ננס' כפי"ו וסר"ננ כסס ק5ה מדס ס) סלסטו ננמוס הוה הככר סע)דס

 ו)ננסקלמ תסק5ו ככ) ה"1 ננ)וכ)ך ננכ)י 6סי' ננמוס סהומ דכר רכ) כ'ננמ"ס
 ננסוס ד)יכמ )ו ננמוס סמילי יסס )לסט מפי' ל"ננ סירס ננטוס הטעססמננר
 ע"י למכ) חי כחנכ סכתכו ר"ע סו"ס תוס' ועיי' מסור מפי"ה תסק5וכ)

 סננמ פריך ננס תוס' הקסס עוד . הככר סע"נ כרס י") כן ננסדסרחי5ה
 דקמננר וסמ מתו דננסתס לודע סהומ ננס1ס היעו וכו)ע ננ55ו דקמננלהמ
 י") ע"כ מתי ננהיכי לודע כ)מ נניירי מסור סהומ סתייס ננה)כיכרס
 לודע דמס קמננר )י' עדיפמ סתר5ן מ)6 הכי )תרן נלי הוה ס"כ-דמין

 ))6 כלסו כין ננהחי)וק כס) ס)כך ככלקו 6פי' )מסור סכר6 6ין 6תירננסתס
 מתי': סדגיס דננן לודע דסוה ננותר .ככלסו מפי' )הכי קסקסיס כיס מ65גלסו

?. 
. 

 ולחןי



4דכמןתמ"ג פ' מע4ה ם"י מי' דעהידרהסימןדברל
 ננותר פירס רכ)מ ססת ר3 וננמ)ק ססת ננר' רננסיק )עסקלמ מיזרנחו'

 חי)וק נננ") הס"ק וקמננר כסירס נניילי והכרייתמ סתייס ננה)כירס
 סמ נננ") וכעע ננו5ן הסנייס וכין גררו סככר ע) רס ננכרייתמ הומזס
 הרניס ננן ססומ רנורע ננסוס _סרי קטקסיס כיס )כרייתמ רננתרן )רכרהמ
 )מוקיס יס הככר סע"ג רס ריסמ כין וסחי)וק מסור סירס )מ מסי' י")מ"כ

 נורע )מ סרומה ננ"ננ סתייס ננה)כי ננן סכמ מע"ג ככר ע"ג רססנננ5מ
 :- ננותר 1)סכי מתי רננסתס כורע סנייס כין ננסמ"כ מסור 1)כךננזס
 5ליכין )ררכ )תרן כמלו רמס מהררי רסתרי מוסניס כ' )נו יסבמערנה

 כגון ננותר ננרגיס מו מרס ננן סהומ וניכר כנורע )תרןמנו
 כנהכרייתמ ססת )רל' )תרן כמנו וכמסר - מסור כקסקסיס 1)מכקסקסיס
 וכסנ") קסקסיס סס ריס רהיינו ניכר כין חי)וק רמין )וננר מנו5ריכין
 רס ומ"כ )מ מו היכר יס כין חי)וק רמין ססת כרכ )וכנר )ן עריף3ורמי
 קסי' רתו תמננר ומס מכרייתמ מו)ק )מ רמננורמ מוסן ככ) ננותלרניס

 מננרינן ננקוס ככ) ר)מ מע"ג וס)'ג תנמ ררכ )וננר יס זה רע) מרכנננרייתמ

 ו)חלק כוותי' כרייתמ רמתי' )רכ )יסכ מחר כענין )וננר מ"מ כמן מכ)כן
 רלכ )וננר תוכ) 1)מ ננכרייתמ ססת מרכ קסה רמז 'קסקסיס כו יסכין
 _ססת כר' רה)כה חסרמ רכ הגירסמ מס ננכ"ס %1רייתמ מרכ ס)יגססת
 רססק הר"ננ )יסכ כ' ככ"ה : הרכנכ"ס ,מ"ס ססת )רר' ססקו הסוסקיסוכ)

 כזה רקננ") רורמי )כתח)ה ומסי' ננותר רגיס רס רתכי רכרייתמכסתננמ
 קסקסיס כ)יכמ מטי' רסיינו ננותר ענין כנ) )כתח)ס ומסי' נכרייתמטכנוסיף
 )כתה)ס 1מסי' סך סמ וסקסיתי סננכינן )מ רחוקי ומסנויי קננ") ננהרמ)"כ
 : כרכר' וננ5מתי כתוססתמ ועיינתי סכי ננוסף סגננ' מ)מ כרייתמ )סוןמינו
 תסק15 נ) ננסוס מיכמ המ רגיס רס )טתות רסרי המ כ' סי"ג )עי)כת"ס
 נרמ"ט כעת רמס )מ נתנסי) 4 רמ3)ע ותי' כהס ק5ה מרס ס)רנפסו
 כר סינני )ר' רכ רמ") המ כי כנסו כ)מ ההומ רגריס כ"ס סי' כ"ססי'
 כעין כסותיסו נניירי ככנסו רמסנל ריכ וננסננע מיכו) ומנמ )י מכ)עחיימ

 :. סרננכ"ס כיסוכ עור ננ"ס. ח' מות תנ"ג סי'ועי)"ק

תמייי ם"ח טימץ דעה*דרדץמימן

 * תמ"דמרמן

 משום מותר וראש אפור וקרום דמוח מ"ש רא"ש בדברי פי'א(
 הפרמ"ג מ"ש ולפי"ז הפעם עיקר לאו הוא מפסיקדקרום

 מדמו נמלח שכבר בשר עם ומלחו הקדום עם המוח הוציאואם
 * דליתא נ"ל לרא"ש דמותרוצירו

 5)מו מס ס"ז גי"ס כסי' סרמ"ס כ' . מסוריס והקלוס העוח מ' סטי'בשייע
 וכ"כ כעי )מ ק)יסס ומסי' ננותר וסכסר מסורין ננ)יחס כ)מ רסחוטי

 וסיכי )תיתמי הסמיטס כית )מנוחי 5ריך ריסמ רננטוי ננמן המיכעס"ג
 ק)יסה ומסי' סרי ררמס מ)ננמ סרי גוסי' ריסמ מסור ננוקרמ וססכמלנניסת)י

 הסרננ"ג והנס ע"כ. ס)טו כך וכנ)עו ננססיק ססקרוס )סי וה"ט 5ריך)מ
 סקרוס ררך )ס)וט .כו) )מ וכי ננססיק רקרננמ ככך ננה הקסה מ' ס"קכס"ך
 כח)כמ ס5)מה כל1)י' 5"1 רף גי"ס )סיטתי' ררמ"ס י") ז1 קו' )כמו'עכ")
 הקסה והנני"ט ננססיק רקרננמ רס חוטי ננתיר ו)כך ננססיק רקרננמסרי

 ננה קס4 מסכמ 1)רירי ננססיק לקדירה רהיינו )וננר )רמ"ס ה") ננזודגרו)ה
 רעיקר 5") ומ)מ ננססיק רקרירס ריסמ רסמני ננריסמ רס )חוטי ננייתירמי'
 ס"ה סי' סס"ך כננ"ס ס)טו כך ננסוס.ככ)עו ק)יסה כעי ר)מ רס כחוטיטעננמ
 רקןירה מזו נןו)ה ה)") רמ)"כ סטעס עיקר זס מין כנססיק קרננמ ננ"סמכ)

 סקרוס עס סננומ הו5ימ מס כ6ן כט"ז הסננ"נ )ננ"ס ר)יתמ כ' 1)מי"זננססיק
 ננססיק רקרוס כיון סיי 51יר1 רננו כ) וס)ט נננ)מ סכלר כסר עסוננ)חו
 ננסוס רק ננססיק רקרננמ ננסוס )מו .ררמס טעננמ רז"מ-לטיקר נ")1)ננ"ס
 ננסקיק קרוס מינו )רירן י") ננסקיק )רמ"ס )"וך דקרננמ ומסי"תכנכ"ס
 1)קננן ננססיק )מ רקרננמ ומסור ק"ה )קננן-'סי' כמ)כמ ך5)מ1 ככ1)י'כננו

 : רמ"ם ט) ממר תי' מטתוכ ט.סעי'

 רצמ"ה.ממיכמן
 המוח עם הראש בנמלח שרי בריעבר כיון רמ"א אמ"שישובא(

 וישוב 3ב( והקרום העצם בניקב מגי ולא .ערב או שתיוחתכו
 נקיבת לכתחלה מגי לא הראש בצולה אמאי פרמ"גאתמיהת

 : ולצלותו המוח להמיר וצריךהעצם

 סננומ הסיר )מ מסי' סני ערכ מו סתי מתכו מס וכריטכר כהנס ד'במוני
 כריעכר כ' ע"מ סי' )קננן סמ סק"מ הס"ך והקסס סננ)ימסקורס

 ננס ס"ך ועיי' עיכ מו סתי מתכו כ)מ מסי' וסקרוס ט5ס ניקכ מסי'כסל
 טסי רכותי' ערכ מו )טתי מתכו מורכס תי' ):ו ס"ק ט"ו כ)) וכנננ"יסתי'
 קננ") נננוקכ סמיקו כט)י כננו)מ רסוס .וס"6 טינו) ח5י 5ך ככ) נננ5מרכה"נ
 : כריעכר )זס מוססיןרמין)
 )ססיר כ5)י נס רני)ין רסמירנמ כ"נ סי' כ' כ)) נתסו' סימ"ס )ע"סיל"נ

 כינניהס כי סק"כ )עי) כס"ך והוכמ 5)י קורס תמ)ה ענני)חוהננומ
 הרס כ) זכ )ננטס הנמוריס וכסגותן )תוכו ה5)י וננס)ס)ין לתנוי 5ו)יןהי'
 מיכמ )ננע)ס כסיהס סתנוריס סמין ס)נו כ5)י ננסמ"כ סלמוריס ררך)מון
 ומ"כ עכ") )ננטה הנמיריס מו ססמיטס כית יהי' )מ )סטנניס סננמ)נניחס
 )מוך .נקכ ננסוס 'תססך וסממ כניקכ מסס יותר ריס כריעיך מסי'ו)מסור 'יותי )סמנניי יס ס)נו וכתנוריס ,)חור סט5ס כניקכ זו הר6"ס סכרת)סי
 רק כ5)י -ממטיי למ ס"מ הימ"6 מ"מ כננל ..ננסורס ~5ו כזנננס4סי'

 סע5ס ליקכ כהן )מטס למיריו כין ס)נו סתנוליט ננסני כךיט' מכ)לכתמ)ס
 כמותכיז כי', רמסלי -רקי) כ45 ס"ך י") כן ו6נעס.)חוך

 למ4ריו-
 מכ) געטס

 מ"כ ט"מ םי' לקמן הס"ך' טמ"ט מנמייוו כמותכן' ננהנן ר)מ, רממיר.כננ)ימה

 תנוריס )סי כזנננינו סננוח )ססיר רננחננירין הרמ"ס תסו' נננסג כ5ירוףי")
 ר)מ וסקרוס סע5ס כניקכ ריעכר מסי' יותר כננ)ימס עכ"ס )מסור יסס)נו
 כת"מ וננ"ס כגננ' מתננר )מ הע5ס רנקיכה כיון נתהסך )טננמ לחוסננסני
 ננותר סננ)יחס קורס סע5ס רק ניקכ )6 רמסי' מו"ס כטס י"ז רין ט"1כ))

 ע"מ סי' הטור )רכרי הכי רכריו כ' ז' כסער הומ סמו"ס ה6כריעכך
 )קננן כ' וד"ננ כמו"ס )יתמ הננומ )הסיר רהנננהנ סכ' רמ"ס )תסו' מכ)סכ"כ
 סכימ )כר רסת"ח כ)מ"ה וכ"נ סרמס תסו' רכרי הכי6 )מ סהטור ע"מסי'

 )חור הע5ס כנקינת סגי כנליחה ס") .גוסי' רהמו"ה )ס)כה מו"ה)רכרי
 : סקרוס נקיכת גס ר5ריו כרננ"מ מי' ע"מ סי'ו)קננן
 חתיכת רוקמ רק הע5ס נקיכת ננסני ר)מ כננ)יחה )החנניו נ' כןדףהגה

  וננתיר ע"מ כסי' ר)קננן סרננ"מ גס 'יץ) וממ"כ ערכ מוסתי
 הרמ"ט כתסו' סירוסו עס"י חזי) כריעכך כננ)יחס הע5ס כנקיכתהרננ"מ
 תנניך רננססך ננסוס כססוך כ15)ה רק ננמנניר )מ _כתסו' ררמ"ס סכ'כך"ננ
 יתססך )סננמ חייסינן 1)מ )רירן גס ננותר 151)ה כננונח נרמס מכ)כססוך
 מ)מ סימ"ס כתסו' ססי' כן מינו כמננת סע5ס'מכ) כניקכ ננותר כננ)יחהה"ס
 וכק"ך ס"כ .קרננ"מ כרננסננע נתססך סננמ חייסינן ססוך כ)מ כ15)המסי'
 ע"מ כסי' כר"ננ ועיי' ננ"ס סק"כ סס"ך כוונת ססומ ונרמס כך"ננ 1)מסק"כ
 חותכו רוקמ )היות 51ריך )חוך כניקכ כננ)יחה ריע' מסי' )סחנניר יקמ"כ
 כסיקכ ננתיר ע"מ וכסי' )חוך כניקכ רמוסר ננכ6ן המי כו)י קסס 1)מסתן
 רסותר הומ סכי ורמי הרי וכזס סרמ"ס תסו' כסי' רת)י' )ננ"ס כי)חוך
 ע"מ כסי' -)סירוסו 3ספוד רל"ד סרמט תסו' כס.' ס"מ סככמן רכריוהרננ"מ
 : כססוך נ15)ה רוקמ ננחנניר רמ"ס רתסו' רסי' .'
 סרמ"ס כתסו' מננ"ס סקסס סק"כ לס"ך יסרננ"ג כ5)י מחי ייז ע1ירנ"ל

 הסננ"נ ותננס כן )עסות )כתמ)ס סרננ"מ ומוננר כ5)י )גננרירננסירין
 רס") 3כ)1' הרסכ"מ קוסיות ננסוס ומי הננומ )ססיר כך כ) החננירומננמי
 )סני ננ"ננ כתס"כ( כרמי' חתוכה 5ריך סמס ע) סניהס סמין יסכחוטי
 רסוס )סנייס חתוכס מסי' )כתח)ה רחססו ננסוס ונ") י ע"ל הקרוס.כחתיכת

 סנ"): סנננ"י וכננ"ס ננגוקכ סמינו ככ)יכננו)ח
 רוק4 ע"כ ר5"נ תוס' וכ' כרננן תרננו)ת )ננ)ונ עותר ט' סעי'בש"ע

 מסור סננומ )5מת הרס הננעכניס ורכריס ע5ננות סיסכרמס
 סקרוס כתוך סנתכס) נזה") כ' ורמ"ס . התוס' עכ") סקרוס כרססנתכס)
 הקלוס רס ננסוס מסור רהננומ ורמ"ס )תוס' לנננ") עס"ך סמרוךוהקסס
 ס") )מ והננחכר וקרוס סננוח ככגך ס' 5ריך סלס סרמס ככיס) סכ'י' סטי' סס"ע רעת וכן ס"מ כסי' והטור רי"1 וכ"כ ע5ננו הננומ רס ננסוסר)ננמ
 מסור גוסי' רכננוח ננסוס מ"1 סנניח כננך ס' 5ריך ו)ננה מיסורין כסמרמנ"נ
 מ)מ ע5מו רס ננסוס מסור רסננוח ס") ורמ"ס תוס' רנס ונ") י ע5ננו רסננסוס
 כתרנגו)ת רסרי כננו, טמי5. ננסמכ רנורמ ננסוס הננומ רסרי )וננר סכרמריס
 נתלננעת נס ננתקנז הרס ננ)ינס ע"י ננסוס מסור ריסמ רורמי רז"מ תי'ע"ז
 ננתקכן נעיגה ע"4 מס סרי מננמי הרמס רמ"כ רזץמ כ' 6כ) מסורהוס
 וס"לו סננעכניס רנריס עוך יס הע5ס זו)ת ננסוס ס"ט כננומ מ"1סרס
 מעו 1)ננס ע5ננו ס) ננרס מסור ססיר סננומ ונננ5מ כתרנגו)ת ת"מהקרוס
 סקרוס כתוך סננוח נתכס) ע"כ ננססיק וסקרירס רהקרוס ננסוס סיינוי51ימ
 רקרוס מסור ,והננוח סרי רריסמ ס)ס סרמס כ5ו)ה ז' סי' הרמ"ס ננ"סומ"ס
 תננ"ך סי' )עי) וסכ6תיו סקרירה רמסי' ננזו נרו)ס נני"ט וסקססננססיק
 ט5ננות ככ) כננו כננ)ימה סן)ט רססיר ס"מ סקךירס ט5ס רננסוס מ"סו)סי"ז
 רסוס סקרוס נס י") ננססיק ססקרוס )סי סרמ"ס כ' ס)כך ננומ כסססיס

 טס ס)ס ברמס נמ)מ י"( סק"מ ט~מ ,ס" סס"ך שו מס יעבבידץ - : סססקות כ'מ"כ
 עיעממ.בסמר כ)ט ר)מ עותר 4רו כ) וס)ט סככה,גמ)מ כסר סמר.
 נמסי י)מ 1סמ מססיק סנ)ע)ת סט5ס עסוסכקר

 מ5סר.
 עייי סרמק=סס"ך

 'סכסיכפוסי
 ררס ט)יו ססינ סם וכמ"ל כס"ך סג3 מונס וכן. סומם )מע)'

 ננסננוח סדם ויו5ימ 6:נרים. רס סוס נוטי' סמומ ורס 151)ע לפ)ט6יכריס
 וכ31ט. '"



תמ"ה מ' מעיף מ"ח מי' דעהיררדץסימןו4בנרי
יף ירסף.

 "ינו סננוח ננן רנס 6"ס )כו"ט הנננס עי"ס נננ)ח טככר נכטרוכו)ע
 : וסקרוס סע5נוות רתססיקננטום יוגי"

 . רנמ"יכמיכמן
 וש"פ וירושלמי דילן ש"כ בין הוא פלוגהא תינוק של בכרימו .ן או בוד משערין אם הפופקים דפליני בו מולדות שהיר כ"ר (א
 ירוחפ ור' הערור דעה וכן ביר ולא וכו' בכריכו רוקא ם"לדילן
 לההמיר יש בדאו' הלכך כריסו בשיעור בקיאין לא דאנן כ'ות"ש
 אהרוניס מים ( ב ) חקירה צריך בררבנן ונם מלבו מפק שיצא)ןן
 של כריפו שאין מלבו פפק שיצא עד בחמין מ~יפול לההמירייש

 להקל פרמן'כ דעה בקיאות בהסרון נכ"י פפק לנ( נכויתהינוק
 דשם קצ"ה סי' הפ'ם קו' על והי' להחמיר מש"ע דקדקת.ואני
 היש"ש ד( ) מחמיר ובנפ"י ברפה חציצה לענין הש?ע מחמירלא
 דירושלמי יפייב ואין האש על דעומד בכ"ר להקל דמנהפינאכ'

 לבכוף ונשאר היש'ש לפי לירושלמי מפרש והפרמ":אוסר
 עומר באין הירושלמי מיירי אפרמ"ג דלפירושו היש"ש עלבקש'א

 הפמ"נ קו' קשה ולא בירושלמי אחר פי' פרשהי ואני האשע"3
 נ"ל ןה( קשה לא איש"ש םק"ה ק"ה פי' השיך שהקשה מהוגפ

 אעוג האצבע נכוה שלא לו שברור כל אאו,יה  לסמוך מצינןבדרבנן
 : הנ"ל כה"ש ולא נכוה כו' שכריסושאפשר

 קק'ק כט"1 סרמ"נ ע.י' :1' ריסון נו:)י ע3.סס יערס )ה 1:ן 4' כמעיןא
 ::ויה תינוק ם) ס:ריקו סיי:1 ויס"כ כו סו!דות מיר :)ד:"ר

 סכי" הטריך וכ:ס כנ' ד, :יר? כפ' :ך"?!ריכו
 קו)דוה "' סי' פרוסיס כ'

 )"הוריו :הו~רסיר
 ה.ק :ו)ניות כ.רו:)?~. "חר פי' ה:וה :)" סכותיר"

 ע'י: ת:וה כ)" :ח כס וים סו)טות :.ר "ס דר"ל הסרנ!"נ וסי'סז)דות
 :'ז?!דכריו

 ר)י:"
 7כ' לסי' "' ?סי' כין :"י!

 :י ועור :פירום ")" ;רי:"
 דס)יני ו)": כיד נ!סער.:ןד)סר?!'נ

 כפגונת"
 :י"ה מי' )"ז"ה כח.כור. ם:תכה.

 ךכ:מערין טעו סור"7 דכנודס :' פרי:ה כסס ול!הס"ם דח"ך לנ"כ ס"ק יומףכיך
 כס' )עי.ן ;:.הי זעתה  תי:וק 5ל ??ריסו ?נמעריז חל" כ"לכט  דהיי:וניד

 :קו)ך ים וסרסן'י סו)דת ה"ד :ם כננ!' ד"י' ?נ' דף נורס". ::' :ססריםס
 ד?נ:ערין מס הכ"תי מו"ה וכמם כ": סו)ד ס"י:. ויס כ!ועטהכ!רת.ח:
 סי:. פריך ?:ם ננסערין כיר ד"י :פריסס ד""ם ו:' כי:ו:והכ"!כע
 תי:וק ס) כ:ריקו ?נפמטי' יד וננויי" סו)רוה ירד?וי

 כ.גו:ות כיך "?!ר ו)"
 ן' פי' ו:ן ל!ת.ירח ר"ל דסולדות כ"' :פי' ס") דלן ד:"כ ""ול:םערי:ן
 ד.כ ו:פרס"י סריך ופסירירוחס

 לנה.יר"
 פרס"י הי הכ) . כ!ועעת ?)רתיה:

 כר:וה ת3זי ה?!ורה :י כיגו:וח כיך כ!מערין דודח. כ:ך נ:ס :.דכ::וית
ס)כ

"(1 
 סו" כירוס)כני "ננגס . כיד

 כ.)טוה יך :.:ן סר.ך נ,'כ :ירה כפ'
 וסייגו ::וה הס כ.ד דג!סערי:ן :"וייה ס"5 י.רוט)נוי כו ::ויה ידוק"מר
 כ(ס מכנס)פ) ק"נ הו)ין ת"ם וע.י' די)ן :ס"ק ככ"יו ק.י") הגן ""כ:"ו":
 כקי"ין )ה דח:, ופסוט וסייס תיגוק ס) כ:ריקו ד:וסערי; נ":זהע)ה
 כ:"ר )סייניר ריוי ד"י' כנוידי ע:"ם 1)כן :1' תי:וק ט) ט:ריסוכטיעור

עד
 הקירס !ריך כדיכ:ן ויפי' הנ(:ר הוס כו מ"ין ננ)כו הספק סי5"

 : ,סע)
 "נור ס:י ):)י ר"סון כ)י כזן ?וס ק"ננר :ירס כם' ססובירוש~מי

 ר' "מר מני )כ)י סרחקס עטו וג" י6ס1ן ):)י סיחקסעסו ")" סו)טות סיד מין ו:"ן טולטות סיד כ"ן יונהר'
 )י' ננסייער"ור(ה סגכ" ססן ענ"

 63כ"
 הים"ס וכ'ריתה סו" :רון ועד )"תר "תר מן )י' מסני ד"ת
 דננסתסינ"

 סולרות יך 1"ין ס"ס ט"נ סעוננד ככ"ר )סכ)
 ד"ררכס סק"ס ק"ס כסי' סס"ך וסקסס סרהקס דעסו הג") ננירוס)טיכו

 רס"ך נר"ס מסור כו סו)טות הינו כיך כ"ר רסייגו )סיסוך כווכמננירוס)נני
 5ריך ור"י ")" ננסהסי כ"ן ו).:" סנ") סת"ם וכננ"ט הרחקס 5ריךי"י ככריסו רננסערינן יי5ן נס"ס מכ5 סרחקס "י"5 סיר ע) ססירוס)ירוס5נני
 וכן כיד רננסערי5ן סירוס5כני רעת "חר ר"ז)י :' והס"ך ויט"ס)ההנניר
 כיר ננטערין דיין ינננ' )דינח נוסכנעכת"ס

 1)ית"
 : גסריסס נ' ורט"י נננננ'

רנייי
 כוונת דןס

 סנננ""
 סי' "ו"ח

 קס""
 ננויס נוט)ין "ין נ' סעי'

 סיכוס עסקינן כטוטס 6טו 51"ע כסס נכוית ססיר כחנניןההרוגיס
 ססק ורט'י) ניכות תינוק ט) טכריסו ט:) קו)דות ססיר 6י' 1כנננ'יריו

 כ' דרס") הנננ"6 כוונות וי") עכ") כ15נניןווק"
 דף חו)ין "י' כנננ' דס"

 ו"טו ס"ור כחנני ר"סוניס כעיס נוט)ין טסי' כן עוסין סי' נ)י) סכניק"ו
 יס"כ דסיינו כסס נכוית ססיר כריתחין רוח5ין סי' נ)י)ג:י

 וסוכ"
 רכריו

 1כ' קק"1 סס ק"ס סי'גט"(
 נכוית ססיך ר"ל "ין יס"כ דס" ו"" סנננ""

כז
 "נו ס6-ן :יון נ") כן "נננס נכוית )" וסיך תינוק ס) כריסו ר") מ3"
ער כחעין )יטו) "ין 6חרוניס כנניס נס ""כ וכו' כריסו מיננוס כסיטורכקי6ין
 יריס נט')ת דס'"ע"נ חקירס 5ריך כררכנן רנס סנ") כת"ס כננ"ט כ)כו כוסק סי!"

 )קו)"
 יט סכנתמ ססק יסוס "חרוגיס כנניס "כ3 סקי"נ ~רסס כ"ם) ק"סקי' ככ"ננ עיי' ידיעס חסרון ננחננח ס' י"פי'

 סוס,,י נא"עוג'י; קסננין ע"נ "חרוניס נניס ר"וסר כרכות ננס' כס"ו כסינני'נ טיי'לסחנניר
 קסא"

 )יטנ" חרי ד"יכ" ססיקי דס1ס "ע,,נ
 כנננ'

 "מרוניס נניס 3יטו) ד5ריך טכ' ננרננכ"ס 1כן.סס
 דסננ"

 סכגתמ ס' דהוס ננסוס ס"ננ סעיגיס סעסננ6 סרומית ננ)ח כעכע כז)ח"1 סדוננית מ)ח כו יס

 דננמנניר ס"נ ננט"ע נר"ס נ)""ס ומ)" נו סו3יות יר )ענין ס"נמחננרינן
 יריעס חסרון כס' ט"ננ ככט"י יחו5ז רסוי למינו רסוי כין נקי"ין "נוט"ון

 סס ס"חרוניס ססקסו ננס )יסכ כ") )ירן ד"תי ו"נכ . כגט"י מפי'ננה?נריגן
 ננמנניר כנט"י רכ"ן 6סדרי סס"ע דכרי סק"ו ק5"ח סי' כיו"ר וק"טנ"1"ה
 לקייס יס 1)סנ") - ננחנניר )" טכי)ה לענין סם וכי"ך רסה "ינו 6עורסס
 ו"יסור. נ~ירס רננטעס כ' רסתססגיסס

 כ' כנט"י כ6ן "כ) רסס נ~רו. ל"
 כריע' 1"סטר יריעס הסרון ננסוס ו"קור כקי"ין "נו ס"ין יוטעס "סורמ'יגו

 : נוותר רסס סי' סור"יכסרו"ס
 נ"ג פי' טססר"מ והס"ך הכורסוע )פ.' ס6' כדין סס י1"סרדהכנרכמ"נ

 ננכס) :נטוס דהסור כ:"ר הרחקס רעסו הג") כירוס)יויסכי
 סיכו) )"ס סננוך )סעכניך )עגין דסיינו כירוסגנני "הר סי' :'וכסרננ"נ
 כ)) לנווכח )" 6יסורין )עגין ו""כ יק"נ )סתחינס י:ול ס)מ כעקוס)סענ:יד
 כנכס) ר"ין י") "ט "5) עוננד "ף "יק"כ "פ.' הרהקןןעמו

 ננס)יע 1)"
 סורוטלנני ר6ננר )כ"ס כ"ך כין יוס ססי' ר""כ )סס דחוק (ס דפן' ו)":ו:)כ)יע
 עך כו יטסס "טו ססיט"כ ככ"ר מסור ננני )הפטיר ד"סי' )תוכו )יחןסו"

 רס" נ)"נ דסוססהיס"כ
 ננס)ך סמיר ס6ין כ5 ווס"ת כיסו) "ין סס יונס )ר'

 סנתחננס כ)י סכ"יתו :יון נוכ"ר רעירוי )קנון ס"כתוכ )מס "סי'ההתיו
 )ר"ת יוכט) ועדיין כ"ר ;ה מותו כי ים כעירו. נס תהתיו ננה)ךכ"ור

 6"ס ננעו)ס ס6ור ס)ך ל" כגי כמותו מס ")" תהתיו נ:ס)ך ס"ור "יןכוקרי 1)"

ד)ית"
 כ"ל )תוך 5וגן כ;גי נגיס כגותן דכניירי סירוט)כני כפי' )סרננ"כ

 וסוס :)י "ותו ס) תחתיו ננסלך סחוך הין נוקרי ססיר :)י סססקרהיכה
 5") ננני ור' יוסי ר' ופלינ לכ"ס :"ר כין ד"ננר :?נס מ"1נ)"נ

 וכ"ק מ:"ר :פסי'כ"סי' ננ3תמ רסו"
 יסן'ט סי' )סי נס 1"1)ס . )תוכו גיתן )ענין ו5" רעלנו"

 1:"ט ":"ר רק"י ופר"חוס"ך
 ס)יני כננס ""כ )תזכו )יתן לענין 1)" דעגננ"

 כ)'מסיס"כ כנס"ת מכטל :"ס "ף ק") יוסי דר' הסרגו"נ 1:' מ:י ור' יוקיר'
 סרחקס ועסו מדרכגן כ"ה כנכט) "ין נו"ס סהעכ.רו כ"ר "ף קוכר יו:ס.ר'
 ינ:"ור ס?עכייל:"ר

 ע"ו :' ולכסוף ג)"נ כ6ן 1"ין עכ") וכו' )כ"ם ו)"
 ננ"ט ע) הים"ט עג ה?)ה ומ:י ון")ספרלו"נ

 רננסהסינ"
 כ:"ר )סק3

 ר)" היס"ט רני; ר") ) כירוס)לני כנירסתו ו)פי ה"ס ע)מעוכ!ר
 פ5ונתין ק".

 "ס)ונת" דס?ניהם "כות:י' יוג: ור' יוסידר'
 )ענין רנניירי ורכנן רר"כנ

 עסו ג;'ר ס"ס( ?נן ססעניר, והקךירס ק")פק ה:נסגס על ,להל:פביר
 :הרהקס

 )" ק"י ל" יויך.ס ס:) דהך ככ~"םרל"נ
 רנניחס "ננתני'

 ס)ונת"
 דר"ננ

 ס)ונתח וסס ססטכירן והקדירס דס")פס ונם:7 ע3 ו)"וח:כ!יס
 ור'דרכ:ן

 סל ככ)י מוריס סכ3 וס"ק ר:ססיהו "סלונת.ס1 ק". "ל" יוך"
 ככ"ר .ס)יגי 1כי סרי הסי"ס יס"כ ננ!י ט:י :)י דק") יו:ס ר' "סי':)ו
 כו טזלטות יד "ין דכ"ר מ") יוסיר'

 דוק"
 6סי' סייגו סרחקס עם1 ככ"ר "3מ כז סוגטות יך "ין ו"ידי "ידי יו:?ור' סרי וגס:י יס"כ "ין וכ"ס "סור

 ר' וסגס יס"כ "טו נוירס חד" רק וסו? ס"ס ע'ינ כעורו וסיי:1"יס"כ
 סס"ך קו' קטס ו)מ הפר:נ"נ נ"כ וכ"כ .ם"כ מני :גי "י ס)יני יוקי ור'יו:ה
 )סיסך עו:ח כיר1סלנני ס" "יס"ס ק"ססי'

 רסיינו סז)טוה יר כ6ין דרוק"
 טי)טות יר "ינו דכ"ס יס") יוסי "ר' רס)ינ )ננס ח)ה קהי "סרהקס)"ו טו)טות היר סחין ככ"ר דגקיט דסמ קסה )מ )סנ") "כ) הרחקס עסוסז)דזת
 עסו כ:"ר ")" טו)טות סיר חין כ"ר כננו ננני דכ"ט יונס ר' ק"ננר כ"ר:ננו

 תיגוק ס) ככריסו רירן כנננ' דננהנניר ננס ")" כיכונו ל"דם גכוית סיך"ס
 סיר ס"ין טכרור כ) דרכנן כמירי )סק) ו"ססר סרהקכ ננטוס ר(סוי")

 ד6ססר כננס סת)ננורין לסטוות טסי ה"ס וסכינכווית
 )סחנניר 5ריכין 1)"

 : נכוס ל" "ס חקורס 5ריך ררכנן כננייי נסכת"כ

 תמ"וסימן
 בנפסק קליפה כדי מבשל דעירוי בירושלמי הפרמ"נפ.'א(

 דמבשל דס"ל לר"ת ורוחה מבשל מדרבנן עירוי בירושלמידאוסר דמאן הר"ן מ"ש )ב( הקילוח נפסק בלא אלא ליהאהקילוח
 ראי' מירושלמי אר"ת ישוב )'ג( מאד קשה הר"ז דכרימה"ת
 במערה דה"ד וישבתי דרבנן תחתיו מהלך האור שאין כלהתם
 אבל התבלין תחת משם הקילוח ונוחל הכלי על התכליןמצד

 למ"ש ואמנם מה"ת דהוה כר'ת י"ל התילין על להדי'במערה
 אפי' במערה דהיינו כהצ לאסור ח"י ס"ק בש"ך צ"ה סי,הפרמ"נ
 דש"ם ב' דין פוף כאן בפרמ"ג למ"ש התורה מן דהוה י"למצ?דהן
 א"ד תחתיו מהלך האור אין אפי' מה"ת בישול דיש ס"לדילן

 בצידהן דמיירי שפר' למה אבל להדי' בעירוי רק נחית לאדפרמ"ג
 חנני' ר' רהא להחמיר ונ' התורה מן אינו בזה דידן לגמ' דנםיול

 יהוה לכ"ר שנתחב_לפעמים לכלי בעירוי להנעיל דמכשיר ר"תעל וישוב צ"ה דף זבחים תום' ביאור )ו( ר"ת על הקרש פהרתקר על ת? )ה( מבשל עירוי דנ"ל ר"ת על מירושלמי עדה קרבןקי' על תי' )ד( .להחמיה לפסוק ויש אםור מה"ת לדידי' א"כלהדי' דאנסר.עירוי יונה לר' אמור הקילוח מן בעירוי דגם מ"לבירושלמי
נ5וע



 ידסף.תמ"ז ש' טעיף ם"ה מף' רעהיררהסיפ1דברף
 : זה רא" על ר"ת על הרא"ש שהקשה מה קשה לא זה פי'ולפי- ככ"ר דעירוי ע"ד דף מע"ז ראי ר"ת שהביא מה פ" לז( בכולי'בלוע

 6ו ננכם) 6י ה6ט ננן טהוסר כ"ר סכ' גהרין 'סק"ט כט"זכפרמ"נ
 רז") ננררכלן 6ו ננה"ת 6י ננכק) ו6ת") )מוך וננכ)יעמס)יט

 ננ)נגע)ה ע)יהן ו)ערות ננ)ננטה תכ)ין )יתן ננהו ר6)סס ננתני' ע)הירום)נני
 ו6' כ1 סכים) 6מר רתגי הר6 ננן רר"י מיי)יה ככ"ל ועירוי 6וסר יונהר'

 ננתכס)ין 6ינן תכ)ין כו)ע מרס כ)י תננן יוקי ר' 6ננר רותמ )תוכנ:טטירה
 כו)ע כ"ל )נניננר )ך 6ית כן נממת ככ)י 6ף והתני כון כר יוסי ר'התיכ
 ור' יונה ר' ננמ)וקת ה)) רר' כרי מנני' ר' 6ננר סקי)ומ ננן )עיותמהו
 ע"י כעירוי ס)ינוי כך עירוי כסתס רס)ינו היכי כי ערה הקרכן לסי'יוסי

 כרור תכסי) ר6י(ה התורה ננן 6יגו כה"נ זעיר6 ר6ננר נננ6 ור'קי)ומ(
 הננסרם דכרי רננננר51ת הסרננ"נ וכ' ירום)נני עכ"ר תמתיו ננה)ך טס6ורג)

 ררכ ס13נת6 והוה הקי)ום רנססק כעירוי ס)יני יוסי ור' יונה רר'גר6ה
 וכס6ר נ'ה רף כ~כמיס תוס' .ה6 קמה וכו' 15)ין ככי5ך נכר כתת6יוטננו6)
 ירוט)נני ננהך ססק רר"ת הכי16 ורסכ"6 ור6"ט הירום)נני סירמומקוננות
 )סננו6) תי' 1)6 ק)יסה כרי ננכם) ננ"ננ ת"נ דס"ל וטננו6) ננכם)רעירוי
 )ר"ת ו6"כ הקי)ומ נססק כין )ח)ק ס") )6 רי"ת תום' וכ' הקי)ומכלססק
 עירוי 6דרכה ום") מו)ק הלה ורטכ"ס . הקי)ומ לפסק כ)6 נס הירום)נניפי'
 )רסכ"ס הר. ננכם) 6יגו 6כ) כו)ע מרס כ)י תננז דרמי יוסי כר' ננכט)הילו
 קעוח נססק כ)6 נס )רמכי'ס רה6 הק)ומ לססק ט)6 כעירוי ס)ונתיהו:נני
 ננכס3 6ינו 6כ) כ"ק כ)ע 6רנניקר ורק ת"נ ר6ננר וטסננו6) ננכט)מילו
 )הנעי) רננתיר )ר"ת יננייסכין ע"ז קוף וננררכי והנ"6 ור"ן כזכמיסותוס'
 כ)ע 1)6 רת"נ )רסעו6) 1תיר15 ככו)ו ננסלט רעירוי רננטננע עירוי ע"יכ"ר
 ר6י' ר"ת ננכי6 דננני' הירוט)נני 6כ) סקי)ומ כלססק נניירי ק)יפה כרידק

 טוכי קטיין סרננ"נ ןכרי 6"כ הקי)ומ .נססק כ)6 נלירי עכ"ס מכמ3רעירוי
 נניותר סרכה תיגת הרכה כו)ע מרם כ)י תננן טדה הקרכן וננ"ט ננ"סנס
 %פ4ר פפי כולפ רל"ח ור"ל  ולמים תוס'  כרכרי  סס ק"פ  פרכרי3ית6

 ננס"ת ננכם) עירוי רם") ר"ת )סיטת סדומה ר"ן רכרי הסרננ"נ הכי4ערדש : ככיסע 6סור )כךכ)יס
 גמסת יכ)י ס") יוסי רר' כון ר' )קוטיות מם )6 יוסי רר' יי")רז"6

 וכ"ס ננכם) 6ין תמתיו ננה)ך ס6ור ס6ין רכ) טס מסקג6 ו6דרכה כו)ע:מי
 וכ"כ )ירום)נני נס 6סור וככ"ח כסכת רככס) ננורה ננררכלן 6כ)פירוי

 ננררככן 6סי' ננה)ך מור כ6ין כר"ן סהכין ערה כקרכן ר)6 והייגו ע"1כטי
 ק)יסה כרי ננכט). 6ין רעירוי )רסכ"ס )סייע גזה סר"ן כוונת לי0י'צותר
 רס") ר"ת )רמות 6)6 )כתמ)ה 6סי' כסכת עירוי מתיר הרטכ"סרה6

 ר6יכו סר"ן רומה זס עירוי ע"י הנע)ה ננרמתיר סתורה ננן ננכס)רעירוי
 : ננררכגן 6)66סור

  כפפ"נ ור4יתי %קר4 וריפ  רסס רוחת 3תוכס 1פירפ  %ופסיפי סחורס  %ן כיסול וסוס %פפפ  יונה י'  רפטפוח הר"ן ע) עיון )ירשנר4ד
 6סור ר%רוי יוגה רר' 6כיו ע) ס)ינ )6 ננגי ר' וז") סכ' כזה ססרניםב6ן
 ננ"ננ ננה"ת ננסננע כו' כס סכיס) מ6' ר6י' )הכי6 סר5ס ו6ף ננררכלןסייגו
 6)6 .הכי ננטננע )6 ע"ז סוף כר"ן 6מלס קכ)ה יוסי ר' סרמה6%מר
 5ריך סתס ט6ס י") נ"כ 6%'.סכיס) יולס ר, סעכי6 ננתמ)הטעסרס
 כסר"מ ועי' כן כתכ כסר"מ ונס ננדרכלן 6סור עכ"ס כטכת וטטיסהצריקה
 . כו)ע מרס כ)י תמן יוסי ר' רסריך ננה נס )סי"ז זס ס" רומקשמה
 6"ם )סי"1 6סר למטת ננכ)י כון כר יוסי ו' רסריך לננס- מסלומק1נס
 פהו6 ורננכ"ן )ר"ן )סו רןמקו דעיקר ד6)6 ננה"ת ננכט) דעירויסר"ת
 כיסו) 6ין תמתיו ננה)ך ה6ור ס6ין רכ) רס") ננל6 ננר' ה'יגו%ררכגן
 ננורה יוסי ר' סרמה )6מר ר)מסקג6 כסמ"נ לוננר ננסתכר והטת6מה"ת
 : ננה"ת רכוה רס") .ר"ת לדמה ננ"ח 61"כ מל"רז 6סור ר)6 יולהר:
 6)6 סקי)ומ כססק ס)6 כעירוי מתיר ר6ו"ה והו6 הר"ת )יסכרנ"ל

 ע) לזמ) ומ5ריהו 6מר דכר ע) 6)6 פ)יו )הרי' סעירוי הי'ם)6
 כסס .כנררכי נסס %ס כ6ן מס"ך כ6רוך 6ננלס הכסר ל6סר )מכטר

 הסרמ"נ מו)ק ככר כי )סעתיק 5ורך -ו6יג' כ6ו"ס ר)6 מוכממסר"ס
 ס"ק סי"מ ס" וכמיכורי 5"כ כסי כתכתי וכן מ"י ס"ק ס"ך 5"ה כסי'164"ה
 מ)ננע)ה )ערות מהו כירוס)מי ה6' דכע" %רוס)נני הסי' סזהו סק)יתיי"כ

 )ערות מהו הכ' וכעי'- ננננס התכ4ן ע) )הרי' 'עירוי היילו ננ)ננטסוסתכ)ין
 סכ)י וננן סכ)י ע) מערס סהי' ר") הקי)וחשן

 ו)פי"ז סתכ)ין סקי)ומ גזמ).
 התורה %ן רמכס) יולה )ר' רס") רעירוי 6כיו ע) ננגי ר' ס)יג י)6'")
 )ננע)ה ננכס) .גנני ר6סון רכ)י ועירוי רמכס) וכ"ר- סתכ)ין ע) כפירויסייגו

דס~
 כ' מזה הרמקה ננסוס רק כ"ר 6ס" ס") יוכה רר' סס ,ר' כס)כס
 ר' 6ג) )מרס") ס") וכן יס"כ ס6ין ככ"ר סתס י") עירוי מכ"סשטר"פ
 תמת הקי)ומ ס)ך וממגו 5הן סכ)י פ) הי' 0עירוי טתמ)ת- רמייריי%גס

 מתמתיו מכס) ר6ילו מטי ר' 6מר זס פ3 סקי)ומ גססת ר)6 6פ"נשחנ4ן-
 ע)ס ו6מ"ל סכ)י טכתוך מס ומכס) מתמתיו )כ)י .מממס ")6'6ויטצד)ומ
טגכל
. 

 כקלכן ור%תי 6' 6ות _תלמ"ס נכם*' מרמ"נ ס4' ו%' -תרו5יס זפכ'שיךח' ר"ת ע) עור ועי"ס סק"ר תל4 ס4 )6ו"מ כמיכורי )ר"ת כן, יטכתי
 ור' *מס דר' 4ס)ונת6 דק6ממ מגגי' מר' כר"ת ר)6 )ר"ן ר%' סמנימ סס%ס
 ר"ת פ3 קטס ר)6. ון"ג כח כר יוסי מר' קכ)ס )4 יוסי ור' מוכמ 6"כשקי
 יוסי ר' קו' ס") ד)6 נון גר יוסי ורז .יוגס גר' )מהצר5 ק4") "ק%8"ע
 : וק") גמסת מכ)י כון כר יוסי ר' מקוטיות 6סיק מגג4 רלף ימר '8%ןשור

 ככריית4  רהלי .6ננ6י הקטה 5"ה  ר"ף  כוכתיס  הקרטטהרת בנמ'ב
 עכ"פ רעירוי כיון תיפ") יסכל כו ת") ננליין רותמ )תוכהפירה

 )6 6"כ )עו)ס רוסנו ננירי י651 6יגו רכ"מ טכירה ן5ריך ססיט6 6"ככו)ע
 וי)יף מכק) ר6סי' ננגיין עיר0 רהכווכס קטה )% )ר"ת הלה הנע)סננהגי

 רר"י ננ"כ רף סכת כס"י וכ"כ ננכס) ר6סי' יסכר כו תכם) 6טרננדכתיכ
 רהוס 6)ננ6 תכוס3 6מר ננ)סון עירו רננרכיגן רזכמיס ננההי6 ר6י'ננייתי
 יוקי ר' רסריך ננה )פי"ז וי)"ס - 6סוי כטכת ר6סי' ונ"ננ גננורכ3יסו)

 : סר"ה וכננ"ם ככימו) מסיכ ננסו"ום הרכה כו)ע מרם כ)י תננןכירוס)נני
 סיננוסיהס קעיות הפיוט ע) עירה ד"ה 5"ה רף זכמיס כת1ס'רדקנה

 רכ) ר)יח6 י"ת 6וננר ע)יהן רותמין סוסכין כך כסן ננסירכסוסכין
 רננהכי נהי )ר"ת וקטס ככ"ר כעירוי רותמין ססיכת עהני סכעו)סכ)יס
 טהוכנסד וכ)יס . קערות )6ותן יועי) ה6יך קערות )תוך ננכ"ר ננרותחיןעירוי
 )מזול סיכונ' )ענין הכ)י עוכי ככ) 6יסורין 'וננ)6ין ר6סון כ)י )תוךכו)ן

 ןתת6י כסננו6) רקי") כיון היתר ס) ננרותמין וקרירה 6י)סס כתוךו)הכליסן
 סכעו)ס כ)יס ר)כ) כ' ר"ת ה6 וקטה ק)יסה כרי 6)6 ננכס) ו6ינונכר
 )יסכ"ס ה") עריס6 6"כ המט ע) טהעוננר )כ"ר 6סי' רננטננע עירויננהני

 קסה )כ6ו' רהגס וי"5 הכ)י עוכי ככ) דכ)וע עירוי )י' ננהגי רה6יך )סקסות'
 ק) הנע)ה רסו6 כעירוי ר"ת ננתיר )6 ר)ננ6 6ר"ת רסכ"ס ננקטיננה
 6ע'צ ר"ת כטס ט' דף חו)ין תוס' כמ"ס כ)ע דהתיר6 ססמ כט)דוק6
 יעכ"פ כסנל)ס סגי כ)ע רהתיר6 כמנק 6כ) )יכון כעי 6יסור ס)כסכין
 )רטכ"ס רס") וי") 6יסור טס 6מ"כ מ) 1)6 הנס6ר הכ)וע כמננמ)יס
 6יסורי' ם) 6סי' רהיינו עירוי ננהני סכעו)ס כ)יס ר)כ) ר"ת דכ'רהיינו
 ע"נ טעוננך ננכ)י ננ6סי' 6ר"ת )הקסות יכו) הרסכ"ס הי' ר)6 6"מ1)סי"ן
 כססמ 1)"ך כ6סורי' 6פי' רר") רי") סכעו)ס כ)יס )כ) ר"ת ננדכ'ה6ס

 : כ)ערהתיר6
 )תוך כו)ן סהוכלסו כנכ)יס כך יטכ"ס ק1' יעיקי כיוז )סי"זר384מנבמ

 ר)6 ר"ת ננורה ככ"ר תריר סתסנניסן ככ)יס י") ננניכ"ר
 תייר ננני. הס. .ככ"ר תריר טתסנניטן כסות ר6)1 כסות כנון עירויננהלי

 סכעו)ס כ)יס ר)כ) ננ"ם 6)6 ר"ת ננורה ס6 וזה סמור ע"נ ככ"רתטנניסן
 רר"ת ננסוס ננה2י 6סי"ה ככ"ר תומכין ס)סענניס כ)יס היילו עירויננהני

 סי' )קננן כס"ע וכ"פ תטמיסו רוכ כתל 6זי) רר"ת ע"ז סוף כתוס')סיטתי'
 ס)טו כך ככ)עו; קיי") ה" תננה טס ופסר"ח ס"ו תל"6 סי' וכ6"מקכ"מ
 ס6יך כ)י ס) תסנניסו רוכ זה ט6ין 6ף ה6ור ע"י ל6סר 6' רסעס כיון6"כ

 וכ"מ מי"ח סי' 6ו"מ כח"ר כמיכורי הכ6תיו ה6ו"ה עמ"י )יסכ 1)"נהוכסר
 ע) העוננד ככ"ר הנע)ה תסנניסין.5ריך רוכון ע"י רקערות תנ"מ סי'סס
 ה6יסור וגתקטה ס)טו כך ככ)עו 6ננרינן )6 תסנניס ריכוי רע"י הריה6ס
 רוכ ננ"ננ ה6ור ע"י כו לטתעס )פענניס 6ע"נ )היסוך ס"ל תסנניס רוכננמננת
 ס"ל ה"ס ניעו) ונעטה ה6וי ע"י קהי' הכ)ועה לתרסה כרותמין כוסיננוט
 הסעס )ז6ת ניעו) לעסס עירו ע"י )רוכ טננסתננס רננס רסכ"ס קו' קסס)6

 : כ"ר כתוך כוסלסתננס
 רריס ע"ר רף ננע"ז ר6י' ר"ת הכי6 טעוך סכ' פרה כס' ר6"ס ןעיי''

 עשן ססכו 6)6 כ"ר כתוך )הכליסה 6פטר ר6י ירתמי' לעוהרכ6
 6יסור כו סנסתמט כ)י ר"מ ננתיר הי' כך וננתוך'מותמין

. 
 עירוי עי' ככ"ר

 רתטנניסו יי"ל רט6לי ר6י'ו6ינו

 ע-

 ד)מ סנ") זכמיט ננתוס' 1)"ל וכו' 15נן
 )ננס ר6"כ עירוי ע"י )סכסיר ר"ת ננתיר 6רתמי' נעוה רננהך כר6"סס'ע
 ססכניס ננכ"ר רק ננקסו ו)6 הסיוט ע) ננ"ס ר"ת רכרי )הכי6 תוס'5ריה
 6רתחי' ננלטוס ר"ה 6ננ"ס ננקטיס 1)6 עירוי ע"י )סנעי) סרי 6יךככ"ר
 )הנעי3 רננכסיר רננטמע טסי ננקטי וסוה כעירוי. )הנעי) ר"ת מתיררמסס
 ע"י )הנעי) ננכטיר )6 ר"ת נס ")6 )עכר ננעכר סכ)ועיס כ)יסככ)
 רר"ת 6)6 סר6"ס כננ"ט לסך יין רס6גי ר4) 6רתמי' רלעוס ננסךעירוי
 וסטיט6 סלי ככ)י רעירוי רס"3 .סרסכ"ס רעת )רמות 6רתמה נגעוההכי6
 סככר כזכרוני וע)ה כ5וגן הה כגסתננס 66" סכ)י מכ) ננס)יט 6ילורכ"ס
 כן )ר"תיסכתי

 . תנ"6 סי' )16"מ כמיכורי תסמיס רוכ כתר . ר6זי) פוטוס .
 כסס סס סהכ6תי תמה וקממ6 נניי6 הוססתי כ6ן ו6עס ז' ס"ק סזסככרכיר
 כננכוס3 רככוק וננסוס סרן"ז סס ממנ"6 סהו6 ול' סנע)0 5ריך רכככוסנננ"6
 כירה כס' 6רתמי' כגעוה הר6"ס סל מר%ות וז"6 כעכוס) )נננרי רהוהי")
 ריס 6)6 ר"ת ע) הר6"ס הקסה וטסיר כמכוס) כננו הכסר כעי ר)6סס
 : ככ"ס רק סוה רעירוי רס") סרסכ"ס )רמות 6)6 כעי )6 רר"ת כננם"))תרן

 כס' הרסכ"6 ככנ"ס סר6"ס רכוולות מר"ת ר6ס קו' י") עויר84ריןבש
 כרי 6)6 ל6סר ר)6 ר6י' )יכמ 6רתמ" למגעוס רמ"ככירס

 ק)יסס.' כרי 6)6 6וסר 6יכו ככום . רס") מסוס 0ר6"ם גמי ס"3 וכך .ק)יסס
 כעומד )כ"ע סכ' וק)"ז ק)"ה סי' )ס"ך 6"כ ו6מלס כעירוי סגי כיי"גוה)כך
 ועי' כו)ו 6וסר רככוס 6ו"ס כסס כ' כסי' ונס כו)ו ל6סר מע)"עכו

 עננד 6סי' גרו) ו)5ורך כס"ך רפ' י"6 ס4 ס' כ)3 יי"ג כס' 6רסכמכמת
 כ6ו"ס ס") ר"ת י") 61"כ ק)יסס כןי 6)6 ככום 6סור )6 ימיס כמסכו

 דעירר 6ע"כ עירוי מהל. וה6יך כמכוס) ככו)ו 6וסר רככוםוהס"ך
 מפ)יט 6כ) ק)יסס ,כרי רק מכס) ר)6 מויה דר"ת "גל'נ מכ4ומס)יט
 סי' כס"ך ו)6 סכי דס") ס"כ ס" מסרס") )טו"ת ור6ימי ככו)ווננכ4ע

 סר"ן ססקסס ומר( מסרס") טיטת )קייס טור 6%ר ו)קמן 6מרם").סמו)ק ק""
 כגי5ן5ות קכט ר)סוי כרור נד5ס6 עוקכ6 )מר ד)מט.)ל 'ר"ת ע) ע"זסוף
 כגססק מורס _דר"ת ןסע )ומר'])ר"ן וים כ%רוי. נרגס6 כ)6' לי5ו5ותסרי

 6ילו גי5ו5ות י") עוד 6)6 קי)ומ כגססק סו0 לתזין ל5ו5ות )ומר יםסקי)ומ
רומס



 פר"רסףתט"ז פ' מע4ף ס'יה סף' דעהףררהטימןדב-ף
 גתוין טהי' נ:קוס כ6ותו דסנע)ס סגי5ו5ומ ' גת~ו )6 ןטמה )ערוידוננה

 : סמסוייסהגי5ן'15ה

 * תמ"חמ'מן

 שכך כ"ק דמבשל כר"ת העיקר הקילוח נפכק שלאעירויא(
 הר"ן )ב( הפרמ"ג כמ"ש מכפק ולא הפוסקים רובדעה
 ר"ת ראיות ישבהי ואני מירושלמי רא" ר"ה שהביא מההוחה
 רלא לפרמ"ג ס"ל מליחה ע"י שנאפר כלי ע"י שנאסר כלי)ג(
 הקודם בסוס"י שהבאהי ביי"נ כמו לצורך עירוי ע"יכהגעלה דשרי כבוש מחמה כנאסר אפ" ול"נ עירוי ע"י הגעלהמהני

 לד( דטהני פשופ ונ"ל כפרמ"ג דלא הוכחתי מליחה ע"יובנאמר
 סשום צוננין מימ להוד כשכת להת מותר מכ"ר אפי' חמיםמים

 ושכן אסור גבר תהאי דקיי"ל למה וכתבתי * פרס"ג *דמתערבין
 ל'1 ס"ק שי"ה סי' במג"א לה( נוהן ד"ה ע"ב רמ"ב שכתתוס' דברי וביארהי פלוגהא שעושה כפרמ"ג ולא והמור תוס'ס"ל

 צ"אי טפי' דמבשל. צונן לרופב רותח בשר בשבה ליתןראמור
 להיפוך מוכה מההם דאדרמה נפלאתי נוראות עליו כ'והפרמ"ג
 כפג"א: להזהמיר ויש פירושיםבג' ישבהי צ"א מסי' המג"א ום"ש אופנימ בב' מג"א סברוהוישבהי

 נ:ח)וקה 1ה61 ננכ"ר הקי)וח כסקק ט)6 עירוי הט)ימי כהדיןבממ"נ
 )חומי6 מססק כ"ק מכט) עירוי קי") ו6לן וימכ"6ל"ת

 ככ"ח )עיוגי 61יכ6 נ:ססק כ"ק כהג6ה ממור וככ"ח 6סור כטכתסלכך
 )סק) ו6ין ק"י סי' עיי' )ס"ס )חטוכ 6ס עירוי ע"י סלס) ססק יט06
 )חומר6 כר"ת טססק ק"ס סי' הט"ך )סון ממר גמסך דסמ"נ וג' . .עכ")
 נדו)י דרוכ כיון כר"ת סעיקר 6כ) רמ)ת6 )רווח6 6)6 כעק ד)6ול")

 ס"ה )6וין הסמ"נ דהייגו' ק"ס סי' ה6רוך כקסרו כמ"ק הכי ס")סוסקיס
 דעת וכן סס סכת 3ס' נשר"ננ רעמ וכן ע"כ ורקלטי יר6יס וס'הימ"ט ססכמות וכ"נ 61נורה ורקה רס"מ סי' וסננ"ק מסכת פכ"כ וסנמ"יוסה"ת
 וכסי' היטר וס' ורטכ"6 וס6"1 דמ"כ' כטכת טס ה"ס כמ"טרט"י
 ורחס 6סור דעירס נחסת ככ)י נע מדסלי מכס) דעירס דדייק כוןכר יוסי מר' הקורס( כקי' )קונו להכ6תי מירוס)מי רעת ר6יות סל"ןסימס מס )יטכ עור כ") וכ6ן 6ר"ת ר6טוליס קו' כיטוכ כתכתיהקודס

 כון 'כר יוסי ר' )קוסיות חט )6 יוסי דר' די") ע"1 וכסוףסר"ן.כסכת
 ג~סר ד5"ה וכחיס דתוס' ל") מכס) )6 36) דכו)ע י") נחסמ גכ)ירנס
 הרכס רץ) גו)ע חרס כ)י 'תמן יוסי ר' ד6מר. מס כתכו )"נו ד)נגר"מוה

 הויוקיס קטס )מוך כרוכ ת)וי ךהכ) סת1ס' כדעמ יסימע יכייו "יוליינ
 מסור כטוין המ_ מסמע הרוכ ןס15כן 15נן )תוך חננין 6דסגותן

 דנס 1"" כ6מת 6כ) 5ונן )תוך מחמין ת"נ דקיי") קין חנ:ין )תוך 5ולןיהי' וכי ועוד פלי כטוין סמ 6סור חמין )תוך 15נן מסכ6 )דקדק יסוכסים6
 כסוני' כסי' וכ"כ וכ:תערכין ננרוכין ס)מטה סחמין דהיינו טעמיס כ' כ'תוס'
 וכמיס כמיס ןמתערכין .ומסוס כתוס' הטו"ל סיעת טי"ח סי' כ6"מוהכ"ח
 )תוך 15לן דמננמי מססיק )6 )חוד דנ:תערכין נ:סוס )חוד 11 כסכר616מגס
 כ' 1)לך )רכ תיקטי 6"כ תוס' ה"ק ת"נ ומ"ת דמתערכ תיס") 6סורחמין
 הדיוקיס קטי' 61ח"כ רכ ומודה מרוכין החמין הס ד)ננטה סכרת נ"כתוס'
 קו' טסו6 ת"נ כנ:"ד )6 )מידק )יכ6 דמהתנמ ג") ע"כ כהנ") )סיפ6ריט"
 נקיע דנ:)תמ 6ורחי' התנ6 התוס' כווגת וכך )הקקות )מ ונס ס"'תוס'
 כס"נ דמטכחת די") ק)יסה כדי עכ"ס 1)סמו6) ע"נ דם") )רכדסר. 15גן )תוך חמין קטה )" נ:מי)6 כמרוכה המועט )ערות סהירך מסני)תוך
 קסה )6 ד6סור 15גן )תוך כמנ:ין וסיס6 החתוגיס כ15נגיס רוככי6יכמ
 )טננוה) 6כ) ןמכם) רכ מודה ונ:תערכ ננר31ס דסתחתון מטמע ד)תוך)רכ
 דהתנמ 5") כו)1 6וסר מתערכ 6ין ונס )מטה רוכ )יכ6 חסי' ""כ ת"נדס")
 כנ:ג6 מרוכיס כתוך ננעוטיס )תת כהכי ד6ורחי' מטוס חמין )תוךנקיט
 ע"נ דס") ןרכ ססיס6 )רכ )תרן הו6 נזרוכין )ס' נס חום' דהו5רךמס
 דמתערכין נ:טוס רכ מתיר חננין כע)6י הסי' המ 6סור ממין )תוך כ15גןחנ:6י
 5ריך )6 )סמו6) 6כ) מתכס)ין וכסמערכין נ:רוכין )מטס ןממין מסוס6"1
 מריט6 רק )טמוה) קסה 1)6 ת"נ דס") הנ:ין )תוך כ15גן החנ:ין מרוכיןסיהי'
 ק)יסה כדי 6וסר 6ין דמססו מי5") )וה ק)יסה כעי עכ"ס )ממין 15נןדתי")
 6)6 6סור ד)6 כיון )טמו6) 1"6 )רכ כמו ומתערכיס מרוכיס רסוסמסוס
 6יג1 כ"ק 6סי' ןנ:תערכין כיון כמיס מיס קכרמ כחד דסני י") ק)יססכןי
 6)יכ6 6)6 הסרמ"נ כננ"ס ור"ן תום' כין .ס)ונתמ )יכ6 )סי"ו גנז5ממכט)

 : ק)יסה כןי מוסר 6יכו 15גן )חוך חמין המתערכין כדכריסדכ"ע

 הייגו מרוכיס נ"כ דכעי תום' דמ"ט כ' )"ס ס"ק סי"ח סי'רבנכמחה"ש
 5וגן )תוך חנ:ין קת:י ו6פי"ה ע"נ דס") )ר3 דס6)טמו6)

 דין כס"נ מוי) )סמו6) ס"ס ע"ג דין ')י' 16י) טמתפרכיס ע"י עכ5")מותר
 6סור מס )תוך ן15נן 5") ומ"כ וטמומ) לכ כין ס)ונת6 כחדס דמסכ"תת"נ

 טהחמין כיון כ' )6 ונס דת"נ הטעס טכ' הטור ממנס מרוכיס הסדהתמתון
 כתכו ס)6 מ"6 דף ססהיס כתוס' דס") )כד מתערכין סכרת 6)6מרוכין

 : מרוכיס סהתמתוגיס ה~כירו ו)6 המתערכ סכרתרק
 הדיוקי סתרי נזרוכין כממין דוקמ חמין )תוך כ5ונן נ"כ )סמומ) י6סרל"נ

 סתת6יס 6ס דת"נ )סמו6) דהייגו ינונה )6 סהכרמ ס)כך6הרדו
 דס6 רי") הכרח )גו ד6ין כיון ומתערכיס 'מועטיס התממי 6ס מסורמרוכיס
 דמ)ת6 מורמי' מומ מרוכין דכעי-חמין מסוס. )16 ממין )תוך 15גןדגקיט
 כמתערכין נ:ודה דרכ 51") 15נן )תוך מממין רכ ע) דקסי' )רכ מסמ"כיקיע
 ו6וסר ע"נ דס") רכ ןה6 6סוי ממין 5ונן-)תוך 6מ6י מסיס6 ע)יווקסס
 סהתחתוגיס דמטוס טעמ6 )עוך 5ריכין )כך 3מתערכין מודה 6סי:'סכו)ו

 ד6ף 3ון :כר יוסי ר' דפריך מכריית6 ידע י)6 גחטת ככלי ו)6סכירס מותר מסי' ממ6י 5ונן )תוך ממין מריס6 רק קטי' ד)6 )סמומ) מכ)נ:רוכין
 מותר גחמת כ;)י )מס ד6י'כ עירה מ3ט) ד6:לו ס"ננ 6"כ . נחממככ)י
 )י' דמותיכ )כתר- מעתה סרכה דכעע מסוס 6סור מסו"ס מרס ככלירק
 )קוטיותו חס ר)6 )ומר 6סטר .60יך נמטס ככ)י ד6ף 3ון כל 4וסיר"
 נס כן למטת ככ)י נס 6י 6כ) מרס כ)י "דלקיט יוקי: דר' עיקר כ)דה6

 כ)י המ עירוי ע"י הכטירו עירוי ע"י סל6סר כ)י ו)סי"ז. הסרמ'צ כ'ערך4 : מודה יוקי.ר'
 ו)ענ"ר עכ") כעירוי סכסרו 6ין 5"6 סי' .עיי' כ"ק מ)יחה ט.יסכ)ע

 6טי' 6)מ 6רתחי' מלעוס .דמסני ככ"ר דסוה דקיי") דמסני )ר"ח )"מ1"6
 6רתחי' כנעוה ע"1 סוף זר"ן רמ"כ .כירס כס' ורס3"6 סר6'ט כ' ס6)חו)קיס
 דככוס כיון 61)6 כמכנט) וקיי") כנום מי"נ סוה וסתס 3עירוי הנע)המסגי
 מכ"ס סקודס כסוס"י וכמ"ט' סס סרסכ"6 כמ"ס ק)יסס כדי 6)6 6סור)6

 ס"ק תנ"6 טי' 3מ"6 וכסרמ"נ דמ)יח כרותח 'רק ד6ינו נמ)ימדמסלי
 "יסורין )סמר ממנו ))מוד ומין עכ"ס מק)ט דמיי"נ מטוס כ' עירויכדיעכד מסני כיי"ל וה6 כעירוי סגע)ה מהלי )6 ככו)י' ר6סור כיון ככ3וס כ'י"1.
 כ5ולן תסמיסו סהי' מסוס כיי"ל סטעס כ' סנ") ורס3"מ וה"ן סר6"ססלס

 דככוס מסוס ה"ט 6סיי מכ) ק)יסס כדי רק 6סור ד)מ מסוס ק'ורסכ"מ
 )ומר ומין עירוי דמהלי. ססיט6 כ"ק. דמוסר מ)ימס מסמ"כ ככו)וכו)ע

 סגמקר ממס סכסר יותר סנע)ס דעירוי גותן דהדעת הכטרו כךכתטמ"סו
 סמ)מו דס ועוד מכס) ד6סי' ס") ~ )ה)כס סעיקר ססומ ד)ל"תכמ)ימס

 : 6ר"ת )סמוך דים מדרככן 6)66ינו
 5ולן )תוך חמין מדס נותן ד"ס .מ"כ דף כירס סד תוק' ססימ"נרכמ"ש
1

 ככ"ר מסי' 15גן )תוך ממין מדס לותן הוס' כ' ממין )ת!ך 15ג1 1)מ
 וסקסה נכר ןתת6י סי' ורס"י כי ס6סרס כמו מכס) 15לן.מילו .)תוףוממ"ן
 מכס)' עכ"ס נכר תתמה ד)מ"ד הכ' נכר עי)מה )מ"ד דתיקט' מ' קו' ג'תוס'
 וה5ומיס מסמע 15לן )תוך יממין ר"ת סמומר כמו לרמס 6)מ ק%4גדי

 כסן ומתערכין מרוכין ט)מעה ססממין ממין )מוך 5מן 6% ממימותןומתכע) המועטיס הממין מכס)ין 6ין ו)כך כמרוכס סמועט )יהן סדלך טרוכיסט)מטס
  רקיי"ל 60  רכריסס ו)פי ססרמ"נ וכ' .שתוס' עכ")ס5עלס:סמועטיס

 תת6י.
 כךי מוסר 6ין 5הן וס6 מועטיז  כסממתון ל6 . כסוס -  סוס 4וק6. כה,שלר

 : י6וסר 6פסר מרוכס מס וכ%פ)יון.נן)יסס

 תוס' סותר )6 י6"כ  קליפס  כדי 6סור )6 דמתערכין טכרת מסנימתנט)
 כסרמ"נ ד)מ מוה 1י651 . מרוכיס ס15נן מסי' "סור ממין )תוך 5ונן ת"ניקיי") דה)כת6 6)יכ6 טס ד6זי) הטור וכן מרוכיס סהתהתויס מ~כיר ד)6ססמיס
 רו"6  כסרס"י 6)6 כר"ן 1)מ כתוס' ד)6 ס") וטור 'ר"ן עס חעקיס רהוס'סכ'

 סיינו ק)יסס כדי מכט) ר)מ חמין )תוך 5ונן כר"ן ס") )דידן לפירהוטי
 מ"6 דכרי )סרט ל'  וכן 0כ"ה כפ"ס ספור רפה  לוסכן דמתערכיסמסוס
  כיון  סמ 0פנ'א סכ'  ויפ"ג  פופייס הס ס15מיס ומסי'  )"ד( ס"קטס

 ור"ן ססחיס )תום' 6ה"כ פפ"ס  6מלס כמחה"ס נרמס ו)כך מרוכיןסה5ונניס
  כפפפיס כתכי  סל6  6כלפפ0  פרוליס  רכפילן סכ!  סכת כתוס' כיוון ד)כךי")

 סרמ"נ דכרי גר6ס וכןה ילפ"ם לרל .6ל6 כסכה כ'  רל6 ס"פ  פרונים'סכרה
 ססהיס רתוס'  רת"ל  פפפפי' )6 מכ) ססחיס כתוס' ס") דסמנ"מ טכ'סככמן
 י"ה  סוס"ק  סס כייי1 כמ"פ ר6יהי 6ה"כ . 6"ט  ולפ"ס סיה  תוס'  פססוהרין
 ר5ריך כ"כ דתוס' ותי' מתוס' לכר  רתת6י  מסוס הטעס טכ' הטור)יסכ
 6פי' כסטיפי  0פפס  לס6ר ע"נ )מ"ד '6כ) ת"נ )מ"ד מ)6 מרוכין)היות
 דמיס ס"ה )תי' 5ריך כ"ק  פכסל ל6 6פיי פ"פ פ"כ פרוכס  0תחתוןכל6

  פתפרלין:כמיס
 ונ") סכ' ל"0 ס"ק סי"ח סי'  טס 6מנ"6 לס)מתי וגורמות ספרפ"נ כ'עווש

 מתערכ דמילו דכיון 15גן רוטכ )תוך ממין גסר מתיכונז )יתןדמסור
  ססרמ"נ  ו0קסס עכ") ס"1 דף ופסחיס 5"מ סי' ני"ד ול"מ ק)יסה כדימכס)

 רסכסר  סקילוח רלססק  ור"לכיון  פ"כ מכם) )מ מכ)  ממריכן כ)עדמדמיקר
 ככסר )החמיר המנ"מ סכרת ומססר כ)ע רק כ"ק מכם) )מ 0ו6 קלומלפסק
 ס"ס ספגס6סם  וסכייו סלי  ככלי 6פי' יפכסל  ספסרס"ל סכ'  גוס רכרססו6
  דמכימ וס6 נוס כרכר רפכסל  ם"לן  סלי  ככלי סקילוה  לססק 6פי"ה  0לכךפ"ס
  פכי6 רספל"6 0פרפ"ג  ס0כין כמו )מ ע"ו וף ומססחיס 5"מ מסי'המ"מ
  פכסל  כולי'  ריפי'  פסיימ  תיקסי ו)6 6)מ הנמ. ומן 5"מ מסי' )יכריוה6י'
 רותמ ס3סר וס") כמלכ סכסר לסקפ.  מלכ  להוך סלסל רותמ סלסיר60
 6טי"6 ותי'  לן  ס0קס0 5"מ. סוס"י ככ"י וסוכמ  סרסכ"6 כ' ז1 וסכרמתיתמי
 ל"6 פסי'  כן  ופוכמ  ופקרר לוכר' סו6  כפקופו  ססו6 יכ) 5וכן )תוך כחססוס

 :  סליסס כרי 6ן6  6סוו  רל6 . פלכ  לתוך  סלסל  רותמרכסר



ידמ4תמ"ח פ' מע~יש ם"ה מף' רעהידרהסימידברף
 טסקסו טס עייו רף ססהיט התוק' קו' 11 כסכימ יסכתי י3דותירבנףכמ4

 תו סמ תיתס רותח ח5כ 5תוך טגס) רותח כסי מירך תגיממרננייתי
 כח)כ סכטר גטקע מ3כ 3תוך סגס3 סכסי רס"ר מ"ס והסתמ . )סכימ3")
 סתנ"מ כן טתי' עתס וננ5מתי - קת") כו)ו ומסור תתמי תקרי דסכטרוס"מ
 סתג"מ קכרת נוסי' דזס י") )סכי רמתיגן וססתמ . וכו' גותן ר"ה ת"כרף

 סיפטס רותה ססכסר תס ננסגי ר)מ, גסי ח)כ 3תוך רותח ככטר)סחתיר
 ת"ננ מכ) ותקרר תתנכר כתקוננו סעוננר יסח)כ )נננרי )מקור רותהסתתמי
 רסכ"6 כטס ננכ"י רסייגו 5"מ תסי' למי' ותכימ ק)יסה כרי טס טיכם)כנסגי
 )י' מרנניקל ת"ת סכ) מוסר טיסי' 3ננעס וטוקע גום) טסכטר תסרס"מ
 5ו3ין כי5ר רס' סוני' ותכימ )ננעס חס רהכטר כיון כ"ק )כט3 עכ"סרננהגי
 .כחו פסק ככר סקי)וה רגססק תטוס כ"ל רק מוסר רמ.ני סעעסרסננמ
 קורס כחו ססק טככר כיון מח"כ )ננעס סוקע טהכטר ננס ננועי) מיןנננני)מ
 סקי)וח סססיק וסמויר כגסי)ס כעורו תיר מ)מ כח)כ )ננטס הכטרסגמתקע
 סרי כ"ק כ3ע )י' מרתיקר רמותר ע"ו רף תסוני' סכימ )כך ג5טגןככר
 כדי רער 5תעס טגס5 ככטר ומ"כ )תוכו סגס) סגוגן התקררות גתיר5ריך

 : ק)יסה כרי גתי רתכס) י") עריין גתקרר )הק)יסס
 רכרי הקי)וח גססק כ)מ טכ' ס"כ סי' תרט") כתטו' ס") )מ יהנננ'רכי

 כם"ך והוכמ ככו)ו כו)ע ננ"ננ תכט) רמין מע"נ רכו)ו מ"כ תכט)ק)יסה
 סכ' )ננה דמ"כ סכי ס") )ח  ורמי  :לו3יי4 הגס סק"ס ק"ס סי'3קתן

 5"מ סי' כי"ר מי' מתמי מ"כ רתכס) רועכ )תוך רותח כסירחתיכות
 ר)6 מ"ו כק)יסס רסגי 5וגן חלכ )תוך טגס) יותח כטר ע"ו יף'פקחיס
 5"" כס" )עיין ת"ס סתנ"מ כווגת עור י"ל ו)פי"ו כננרט")ק")

 דסס
 כ)מ ועירוי כק)יס: סני סק.)וח גססק ר)מ עירוי רמסי' ו' ס"ק :ט"ך:'

 כן ככו)ו כו)ע מיגו ומסי"ס ק)יסה כרי רתכט) כר"ת קיי") הקי)וחנססק
 כרי תכט) מסי"ס ככו)ו כו)ע רמיגו מע"נ )רוטכ )יתן רותמ כטר י"):"ג

 3סחתיר יט ננ"ת )סחת'ר ננרט") )רכרי תקוס )קננן טמכתוכ מס וג'ק)יס:
 :כתג"מ

 . .תמ"םם'מן
 בלא עירוי רכ"ל בתשובה כרש"ל ודלא דפכק אש"ך קו'א(

 ופמק כולו ואוכר בולע קליפה כדי דמבשל קילוחנפסק
 שפרא הש"ך דמזכי וקשה נפסק ללא קילוח נפסק בין חילוקדיש
 ההמ"א לישכ הכר"ו מ"ש )ג( דע"ו פסחים לרש"י ישוב ( לכ תרילכי

 הכר"ו שהקשה ומה דחיתי נפסק לא הקילוח נפכק ביןדמחלק
 )ר( קשה לא נפסק ללא נפפק בין מחלקי דלא ורא"שמתום'
 בעירוי דוקא י"ל הקליפה נגד כ' כליכא בעירוי מתיר דר"תהא
 י"ל ועור ופ"ו הש"ך קו' 'מיושב ובזה דאסור מודה במליחהאבל
 הקליפה נגד ס' בליכא דאמור ר"ת .מודה הקילוח נפסקבלא
 ואפי' בנרידה די הכלי על הקילוח נפסק לה( מה"ד לדבריוסמך

 : כח"ד דלא ו,ה בפרמ"ג כ"כ עץככלי

 ונננ)יע. תס)יט מכ5 נננס) מין סקי)וח טגססק עירוי נסרכנ"נ מרניעיףןן4לז
 כטס 1ס רין סק"ס ק"ס כס" כ' סט"ך רסגס עיון 5ריך וסרין

 ר"ת ססיתר תה ע) וו סכרמ כתכו והס ע"ו סוף וסנ"מ וסתררכיהר"ן
 ק)יסס כרי מ)מ נעט) מיגן ת"נ רקיי") )ננס סמ רמסון )כ3י כעירויסנע)ה
 סנימ סס סמ וקמס הקי)וח כגססק נניירי כק)יסס רסני כפסהיס סתסותיר5ו
 תכם) רעירוי רס") )ר"ת סקורס נסוס"י טסכמתי כתטו' סתרם"3הט"ך
 סקי)וח כגססק תיירי כק3יסה רסני כסטחיס ימי' והמ ככו)ו כו)עכ"ק
 כניירי רכפסחיס וס תי' כ' ותריכי וסנ"מ יר"ן תסוס מתרס") חו)קוסט"ך
 מקו' תי' תיר"ת כן ס") 3מ יר"ת כ' כונחיס תוס' מכ) הקי)וחכגססק
 כ"ק תכס) רעכ"ס רעה ותי' ת"ג קיי") המ כ:"ר עירוי יס") ר"ת ע)רטכ"ס

 : גססק ))מ גססק כין מ.)וק מין )ר"ת:מ)ננמ
 )ח)ק תג'ע קמ: מרת"מ גס מ)מ 11 קו' קסס )3י סס"ך ע) )מר44דלכ2

 כר"ת קיע )מ מגן סמ ס~י5וח גססק %מ הקי5וח גססקנין
 יותר ו)מ ק3יס: כרי מ3מ תכט) רמיגו תטוס כ"ר )סגעי) יכו3 עירוירע"י

 )סעי) ייכו) ר"ת מננר וסמיך וקו)ף ת"נ רקיי"5 תססמיס קחס.מ"כ.)מ
 )ח)ק וסנ"מ ותררכי ור"ן סתום' )תי' תוכרחין מגו מין כננני)מ כעירויכ"ר

 )מו"ח כחיכורי סקטיתי כן )ת5ק תג") מ"כ הקי)וח כגססק תייריכססחיס
 ותה ק"ס סי. כתח3ת כס)תי הקו' מח"כ ננ5מתי סכן טס וכ' סק"1 תת"וסי'
 )רכ סכי כ)י דמ3"כ סקי)וח כגססק חי)וק רים הרת"מ ןסוכיח הס)תיסתי'
 ס:5י וגעמה דע"נ כיון 5כ"ס סכ"ר .תן הרותח רכסננערס ננטכחתסיכי
 ג5טגן 'כמככר כמתת מ)מ ננסכחת )מ טגי כ)י )הכ ר5ממ טס דמית:רותמ
 סנ. ככ)י נס ומוסר תחתיר סרטכ"מ כמ:נת רסמ עור ג") ועתס ס"כתיר
 סננחס ר' כסס ע"ו .כסוף וסתררכי כמן ופר;'ח ק"ס סי' )קתן כעולסומ

 ננננגו נרע )מ וכ"ס קו)ף גכריס ס) כסכין סטוחע רכ ימננר י' רףעחו)ין
 רמתר כרכ וקיי") תותר ג"ט יקיי") )ומגן מסור כ"ם ס") רכ מה"גומ"כ.י")
 מיפמ רהמ ר"י( כהגין כרמי רסכינמ ריחקמ ימיכמ תטוס סתס י"5קו5ף
 .כס"ד "קתן סמ' כיין סרת"נ עיי' תכט) גנני סגי כ)י רס") כירוס)ננימ"ר
 ככ"ם כ)) מוסר יסי' )מ סגי תכ)י סקילוח גססק י5סיגן מי ועור כ"סכרין
 סי' סס"ך .כת"ס תכט) סמיגו מ3מ ק)יסס כרי מומר גתי הקי3וח כססקסמ

 : סק"ס ק"ס כסי' סס"ך כתץט. 'ותכ)יע ננפ3ן:1 ומ"גו ו' ס"ק5"מ

 סכ' ט"1 ס"ק י"1 כ% כתי"י ימיתירערנה
 לטסק כין חי)וק ר"ט סתקוי

 ו3מ גכוגיס ט"ך ורכרי והג"מ ותררכ. ותר"ן תתוס' סקי)וח-
 ותוס' סר"ת )יסכ רק כתנו )מ סג") גסרמטוגיס סותר ע5תו רס"ךהרניט
 גססק רמפי' ננוכח ססחיס רננם"ס כ' והננג"י סכי ס") )מ ר"ת דנסכתכו
 סתס ימי' תתה רר") )"ח ס"ק 5"כ סי' כסרת"נ רכריו וסי' כ)עהקי)וח
 כס"ק סכר"ו מכ) כ"כ כ"ס נרין כמן נסר"ה נס . סחיס ע) תרועכוגטף

(  : 1ס תייטכ סג") .,
 ורמ"ס תתוס' סלת"מ )סיסוך מסי' רמי' סס)תי סס טסממ תס ראילמב

 5תוך חתין מיס כגותן רהקטו ת"כ רף כסכת ור"ןורטכ"מ
 )רכ קטי. מ"כ וסקסו נכר רתתמי תטוס וסרט"י חננין 5וגן.)תוך ו)מ5וגן
 ק)יסס כרי עכ"ס )סתומל וכן ע"נרס")

 ננכם).
 כסכת יסתס תיר5ו )מ ו)ננס

 ט"לנ מ3מ ייסס כרי תכם) ומיגו רת"נ תורס כ"ע כקי)וח כגססקתיירי
 רננה טס כסנ"י סקטס כ)מ"ה. רסמ י") קו"ול סגס . פ3יגו סקי)וח כגסקקדמף
 מו)תמ תס מ"כ רסננומ) ת"כ כססחיס הכימ כ)מ"ס דהמ )רכ קטי' מ"כהקטו
 ססיקי )מ תכס) עכ"ס ק)יסס רכרי כ' הקי' ונס כרייתמ תהך כרייתמסמי
 כרי ננכט) עירוי מי ורסכ"ס דר"ח ס)ונתמ כוס )קתן הכימו רהמ5הו

 ועור )ף"ת תכמן תיקטי ננ"ת רסמ קטס )מ רסג"י 11 קו' )סגסק)יסס
 ע"3 ת"מ רף וכססחיס 5קתן כי"ת סכר וסומ סר"י סומ תוס' סתסהמ
 סמ 11 קו' נ"כ :סקמו ור"ן ננרטכ"מ 11 כקו' סג". רכרי )סח,יק ריסמ)מ

 כתי' ' 5'ע מפ"כ. כרמכ"ס( ס"3 ור"ן רטכ"מ סמ כ"ק תכס) עכ"ס3טתומ3
 כסרס"י )סו גיחמ יכ)מ"ס מ)מ כך כנסרטיס קוטיתס תטוס ר3מו סססם"י

 : הס5תי )רמיות גתי 5יתמ ומ"כ יהד סתתערכיס כתיס ת"נרס~ך
 רכססחיס ר"ת ,נ) סד(י' וסנ"מ ותררכי )ר"ן מסי' טס יתכתי מיי 44הדאג

 כגססק רסייגו כטגיסס גתי דס)ילי דיץ) סקי)וח כגססקתיירי
 רותח כסר דטתומ) ת"כ עור רסכןמ כססחיס טס ר"ת ננ"ס עסייי לססקו)מ
 מי"5 )ק)וף רמי"מ היכי רקת") ר"ת ותי' )") תו .וסמ 5וגן ח)כ )תורטגס3
 ויטכת. . רמסוגס כרייתמ )") קטס עדיין סעו)ס ותקטיס הק)יסס כגנךס'

 סתס רמסוגס קת") סקי3וח .כססק היילו סגס) רות6 כסר סכ' כרייתמימי)ו
 כתח)ת סס רס"י 3יטכ ויס . סקי5וח כססק כ3מ מטי' רס)יגי 5וגן )תוךחס

 ס5)"ח וסקסס כתרתי ות"כ ת"נ רס") כסתומ) רס)כה טכ' ע"ו רףססונ"
 ):ג") מכ) - כתרתי רת"כ )יננר )רם"י .ועור.)ננול ססקן ו)מ פרטן רט"י-ס6
 רפ3יני טתליגן כתרתי רת"כ רתמחרמ"ט

. 

 )ססט ומת רט"י ו5ריך כתרתי
 )מ וכין סקי)וח גססק כין רכ עס ס)ינ ת"ג רס") רסתו36 )יעתרסייגו
 כי מכ) זו רס"י )יטנ סנ"תי תכ"מ רס"י כהיכורי לולמנ"ח סקי)ומגפחק
 מין ת"ת רמכרין( ע) וחכ) ססכר. 3מיוכת כמן סע)תי ע"כ כיסוסגמכר
 5"1 סי' )קתן כתכתי וכן -קי5וח 'בגססם לסג") כן )פסוק ננקור)רת"מ

 : 11 קו' ע) יסוכ כתכתי ת"כ סי' ועי)"ק ו'סעיף
 חותרמ רק רק)יסה כתתמי תס"ו סי' מתנ"מ סקטה כמן 3סרת"נ רהנהד

 כ"ק תכם) )ר"ת סמ סק)יסס כלנר ס' מי"5 תררכלן מ)מומיגו
 מיסור סרי רסמיך ר"ת ע) ק"ג נטס סס סנמתי 11 קו' ז: וי") תה"תסוה
 סכ' כרייתמ ע) מ)מ מתר )מ ר"ת רסמ סג") 3סי .ויטכתי ק' נ3מתס"ת
 רעירוי רמע"נ עור יסכתי מכ5 תכס) מיגו כמתה סקי)וח כנססקרתיירי
 ימו' )מו י"כ וכס"נ סמיסוי ]וף )סו5ימ ככח מין תועע כזתן מכ)ננכס)
 סק"ח 5"מ סי סס"ך קו' כוס ויטכתי הק)יסס כגנר ס' )ס5ריך סחננייו3מ
 כסוסס סתס כע.גן ומסי"ס כ"ק רק מוסר רמיגו תת)ימס ססקסווט"1
 כמ"ר כוכרי ות5מתי ר"ת תורס סתורה ננן ע"כ והוס נת)ח תהסיעור
 לנקדירס ננסותך .רח)כ טכ' )"ח ס"ק סס .מס"ך סהקטה כ"ח ס"ק 5"כסי'

 וסקסס סקי)וח כיון'לכפטק עירוי חם'כ ד)מ כנרילס די סמס ע)סגרתח
 ותי' . ק5.ס: כע. ס"עוח סגססק ע'רוי רמסי' סק"ו 5"מ קי' כ' כסרי'דסמ
 מססר מם )סכי תריגמ הק3יס: סקי)ומ גססק ם)מ כעירו יוקמ כווגתורג'

 סמי"מ ככ)י ותסו"ס חותרמ הק)יס: הק.)וח סגססק כעירוי מכ) מסור)ק)סו
 ססנרירס מף ק)יסס כתקוס ננרירס די כמחת כו)ו סיגע) יסייגוכק)יסס
 )חותרמ סק3יס: נכר כתתמי סת"מ דננ"ס מנניכמ ס": ע"כ כמחת כיעולמיגי
 וכסרת"נ סקי)ו )מ )ק)סו דמסמר ען ככ3י )ה"ר למו)ס הקי)וח כגססקס"ך
 נס גרמס תהר"ת תטו' כסס סס וכט"ז )"ח ס"ק ס"ך 5"כ סי' ו3קתןכמן
 רכעירוי סמיטמ רמיות 3"5 ומ"ת כנרירס( סקי5וח כגססק סקי)ו עןנכ)י
 וכחיס )תוס' רסמ ו"מ נ1כס3 ת:"ת דסומ כיון )סק3 )4כמ קי)וח גססקר)מ
 רתותר מס כ' ור"ת סקי)וח גססק כ)מ מס.' )ר"ת כססחיס תייריר5"ה
 ו3קתן ס' .כ3מ כע3 .תורס מיסור סמיך כמתת סק"ג וסקסה ס'כ)יכמ

 : כתקוננס מ3ו כריגיס גרכר ט' וסעי' ס"ו 5"נסי'

 . ת"נכם4מן
 ופי' עליו השבתי בדיעבד מותר ים'ב כ"ש מכריע שהב'" מהא(

 הקילוח נפסק בלא .היינו לגמרי אוסר עירוי מ"שביש"ש
 לג( כ"ק עכ"פ בולע דכ"ש מירושלמי ראי' לב( לח בתוךויבש
 הקילוח בפסק בשלא דווקא היינו לכלוע בישול דמדמהר"ת
 מש"ך ארוך קו' יושב )ד( אר"ת ר'ן קו' הרבה אר"ת מיישב.ובזה

 חמ"פ 'סי' לעיל דידי אקי' תי? )ה( בקליפה דאוסרארשב"א
 נפסק ללא הקילוח נפסק בין חילוק דיש מנ"ל צ"ב סי'ארמ"א
 דמצרכי קכיא סי' משוש"ע שכ' ל"נ כלל מנ"י עיי'בהפם"מ לאסוראש~ יש בכ"ש חם על הקילוח ונפסק רותח במערה נ"ללו(

הנע!:



%וידפפףת"נ פי סע*ף מ"ח מי' דעהיךרה-טימןדבר'
 הוה בהגגלה תקנא דיש כיון ותי' בולע יכ"ש ש"מ לכ"שדנעלה

 אוסר אינו. דבדיע' לפרש הו"ל דא"כ נראה אינולכחחילה
 מבליע אינו דכ"ש אפוכקים סמכו דהפוש"עבדיע' נדחק אםאפי'
 הגעלה צריך דכ"ש שכ' כ"ש בפ' ורא"ש מרי"ף דבריהם מקורמ"מ

 * אחרונים לפופקיפ דהששו כן לומר שייך לא ורא"שולרי"ף

 איסורין בשאר גפ טסתמא א"כ אסור בדיע' אפי' בחמץלעוד
 בפי' ממ"ש הגעלה צריך דכ"ש בקכ"א סמך והמחבר סתמאשכ'
 לא מותר בדיע' איכורין ובשאר אסור בדיע' בחמץ ואיתנ"א

 : בחמץ ממ"ש איסורין בשאר לסמוךהו"ל
 כריע' דכ"ט כס"ע ססק ק"ה רכסי' כ"ם רין הסינ"ג כ' מנניטין*4י4
 הו3ק טס רטור )סיעתי' )כ"י 51"ע וננכ)יע ננס)יע 1)מ ננ1תר1
 דהעור ננסרסיס טס והסריסה הכ"ח מכ) ננתיר והומ ככ"ם רמוסרמרטכ"מ
 רמכ"מ רמפי' מ"ס כננ)יהה י") ככ"ם כנננ)ג ננתיר סע"מ וה וכקי' הו)קמינ1
 כע)ננמ מכ) סקכ"ן כט"ך כסננ"ג וכננ"ט תתננ"ג סי' כתטו' כדמ.'כנתיר
 וכ' הכס)יס והוס כיה"ט כנחוס ם)1 רמי' כ' הרטכ"מ המ ומננמי טריכ"ם
 כס"ע וכ"ס הכס)יה כחוס רננתיר מהרננכ"ה קננכינן רכדיע' וה כקי'כ"י
 קי' 1)עי) ה:סגיס ננחוס יותר חס ויט"כ כ"ט רחוס וקטה ס"ר סי')עי)
 סס טכ' ותוס' וננרס"י קריע' ננתיר )מ הר"ננ סגס ננקוס כתכת.ת)"ר

 ככ"ם רמוסר הים"ט הכימ כמן וכסננ"ג כריע' מסי' הכס)יס כחוסדמוסריס
 כ"ס וי") כ"ק מ)מ מסל )מ הרטכ"מ המ הנקה"כ וסקטס ככו)4411היס"כ
 רכריו )קייס ים ננ"ננ כריע' הכס)יס כחוס כס"ק ננקי) ףם"ם חננורי"טהיס"כ
 עדיף סקילוח דנססק לנקה"כ סהקסה וננה . )נננרי רמוסריס מני)ננ"ט
 ככו)1 מוסר טהיס"כ רכ"ם ע"מ סי' כ"ה נס' סס הים"ם כ' רעור י")ננכ"ט
 ו)מ ע"ן כ' והסננ"ג גכר תתמס סייך )מ 5ל ננכ) ננקיסו וכרועכ ערויוכ"ם
 הכטר מת ננקיף הח)כ הלי )ח)כ טגס) נסר מפסמיס וקטה . ננו:1ירעכמ
 הקודס כסי' סכתל:ז. כעין )חון והו5יהו טהה ס)מ רהתס ומססר 5רננכ)
 1)ענין . הקי)וה ונסקק ננערוי גרע סומ כיס"כ ככ"ט טס כסהס מכ))ר"ת
 ננכט) רכק)יסה כיון )גננרי מוסר רערוי ס"כ סי' )סיעתי' מוי) כערויכנ"ט
 מו יכטיס רכריס כל נניירי כק)יסה וקגי ת"ג כססחיס רמפרינן המותי'

 דרועכ כ.ון טכ' היינו כ)ח יכס הקי)וח נססק ס)מ ערוי מכ) הקי)וחכגססק
 : קי)וח כססק כ3מ היינו ת"ג טייך )מ כ)ח יכט להוה 5ר ננכ3ננקיסו

 כין ננה יוסי מ"ר כירס ס' ננירוט)נני טהימ"כ כ"ם )מסור רמי' עךך4ב
 כ"ם מס" יס"כ סמ וננטננע . יס"כ מין וכ"ס יס"כ כ"ר )כ"םכ"ר

 המוקתי ומגי וסר"ח ום"ך הים"ם ס' טכן המי כדין הסרננ'ע 5מן כננ"ם6סור
 )טיעתי' רסירוס)נני י") היס"כ מין כ"ט סתס ס") רר"י ומע"ג סירוטסטס
 מתממ י") תינוק ט) ככרסו רננטערין ריין 3ס"ס מכ) כיר רננטעריןדס")
 יס"כ מסי' כ"ט וס") רס)יג יונס ר' ומסי' סוה סיעור כו יס רותחכסהומ
 ס)וגתמ 3עסות ס)מ וננס)יע כו3ע מכ) ננכם) מינו רווקמ ר3ננמ ננכט)מינו
 רותה )תוכו ננעירה כן וסקע רננכם) יונס ר' ס") כערוי כסננור רסמיחוקס
 והר"ן יוסי כר' הרטכ"ס וס' ננ5ס) מינו מכ) כו3ע תננן יוקי ר' ורחיוכו'
 טמינו מעס"י ןי") ננוכח מ"כ נניכי' קכ3ה יוכה דר' -כתכ ע"1 וסוףכסכת
 : ננכט) ומינו רכו)ע ת"ג 3רטכ"ס כגננ' ומיכמ כו)ע ננ"ננ ננכס),
 תוס' כננ"ט )כיסו) כ)ועה ננדננס רערוי הירוס)נני ססי' ~י'ת מסי'יואלא

 ננגט3 כך כ"ק רכ)וע כננו רעיוי )ר"ת ס"3 ו3כך 5"ה רףוכחיס
 ננכס) רמינו- ג מע יונה ר רמויה י'-) כ"ס מכ3 כערוי רה"ר י"3 ננ"ננכ"ק
 ננכ3וע כח יותר 5ליך )כים31 רוורמי כעי ועעננמ תננוה המ רהכה כו)עכך
 רערוי כר"ת קיי") מנן דהמ ותרע ' 3כיסי) כ3וע הירום3נני ננלננייהמיך
 סס"ך וכננ"ס ננכט) ומינו רכו)ע קיי"3 הקי3וח כנססק מסי"ה כ"קננכט)
 )ר"ת רננכ'ע ע"1 סוף סר"ן סקטה וכי"כ סק"ה ק"ה וסי קק"ן 5"מסי'
 סומ ססכרמ מ)מ : ננכם) רמין מע"ג כיס"ט חוס ננסוס רמסור ככריי) וננקכין כרותח וננ3יח כטר 3הכ)יע ננקסיק כס3יס ט) חוס ננכט3 טכו3עכיון
 מרנניקר כ31ע 3מ מ"נ טנתקרר קורס רכ"ר חוס 13 סיס רג"ר כערוידווקמ

 ס"3 31מ ג"כ ננכס3 ה)כך ככ"ר ג"כ יכס) 3מ 3פס טנתקרר קורסכ"קיפננ"נ
 וה הי' ועריין סכיטו) ננכח רהייכו כ"ר ננכח נתקרר הכ"ר ננן סי5מורנניר

 רמננר ננס ס") ר"ת מכ) ננכט) טמינו מע"ג רכו3ע רס") הרסכ"ס ס'לכמורה
 טיעור עד נתקרר ט)מ וכיון קורס ו3מ גתקרר )כר ננתתמה כ3עחדנניקר
 ככ"ס סס ככ"ס סנתערה רותח רכר מכ3 כ"ק ננכם) נננני)מ כ"ק'כ)ועה

 : יס"כ רעריין כיון נתקרר )מ הכ)יעה ננכח מכ) הכיטו) ננכחנתקרר
 מוסר. טהיס"כ כ"ס רס") מרסכ"מ הקסה ק"ה סי' פם"ך ןק4יררךג

,.
 ק3יסה סורתמ ג)ע *כניקר קמננר הס"ס סמ כ"ק וכו)ע ,

 31"ג ע"כ כעי )מ ק).סה מסי' נתקרר טככר ככ"ם ככר כטהומ המ ננסכנעגעי
 )מ ננותר 15גן )תוך חס רמננר רמננה מ3מ כעי ק)יסס ננני כ:"ם3ע1)ס
 ססיעמ ,ה ונס נתקרר תתמה רע"י רי"3 רסיס"כ כיון כו)ו ןמסורפר:ך
 סריך והכי כ"ק עריין מוסר יס"כ ככ"ס טכתקרר 3מחר סמסי' 3ננקטן.)י'
 ננכח ננ"ננ כיסו) . ננכח דנתקרר ננטוס כלו מסור ן3מ רניחמ יהי' ר)ו)י'

 ננכס3 טמינו מע"ג כו)ע עירוי רי"3 כרטכ"ס ק"3 ררסכ"6 כתקרר 3מ'כ3וע
 ננ)מחר כננם"3 טנתקרל ער מכס3 מפי' ו)ר"ת כו)ע ככ"ס גס נננני)מ-6"כ

 גתתמי הס"ך קו' קטה למ סטיטות 3כ) ומ"כ ק3יסס כל' ככ"ס כו)עסלתקרר
 מו יחר סננו;מיס כטעה כתחתון הע3יון סנוגע 3סעח היינו וננקררגכר
 ננכדי יותמ פור מושר סי' ר")"כ יס"כ סמין ער נתקרר )טעח מותוככ).
 כ3ע יס"כ סנוגע כסעח יס" ס)מ 3י' מרנניקל כנננ' סירוסמ סכי מ"כק)יסרי

 כיס"כ י"3 ככ)י 3ננעס הנוגפ חון.ננטעח ככ:ם סים ננה 3ננע)ה מכ3סולתמ
 ננכס3 מסי' טני רכ)י רמי' כתכתי סוסק"י טי"ח סי' )מו"ח וכחיכורי .ומוסר
 )כמו' )51") ננ"ח יף טכת ננס' ע) יעקנ ~רע כע 11 רמי' רמיתיועתס
 )"ע רף וכננרס"מ עי"ם כ)י כננססיק היינו ננכס) מינו רכ"ס ננ' רף רחיננה
 רכ"ס וסע)ה החר"ך כמן וכסר"ח סס הכרענורה )סי' והיינו כ)( ד"התוס'
 גרו3 חיווק הומ חכתכתי וננה הכי רס") סוסקיס וכהרכה מוסריס"כ
 מסי' כו נכוית טהיר עך כ"כ חס מס כ' נ"ע כ)) מרס וכחכננת)רכריו

 : 51"ע ננעסרות כה' סר"ננ כ"כ ננכס)כ"ם

 נססק כגון ומ"כ רכ"ס ננורה ג"כ רר"ת )הכי ימתינן השתאי
 רכו)ע כיון ס") כעירוי רק כנכם) סמיגו מעס"י כו)עהקי)וח

 כ"ר ם) נחוננו הומ ננתתמי נתקרר מכ) ננסני סכתכהי וכחי)וק ננכס)ננני
 הקי)וח נססק וכן הכיסו) ננכה נתקרר ננ"ננ ריס"כ דמ;"ג כ"ם ננטמ"כרננכוס)
 סקטה וכי"כ ת:נ"ע כסי' טהקטיתי כנה )י נניוטכ הכיטו) ננכחנתקרר
 כין הי)וק ריס ננהר"ננ תסו' נסס 5"נ כק" )רננ"מ נננ") ק"ה נסי'סס)תי
 רס") )ר"ת )יטכ רק כוכחיס כן כתכו תוס' המ גססק ))מ הקי)ומנססק
 נניירי כ"ק כו)ע רק כו)ע רמינו ת"ג כססחיס רמי' וננה כ"ק ננכם)עירו'
 5ריך הוס )מ דמ"כ סכי ק") )ח רר"ת וה רהי גוסי' ותוס' הקי)וחכנססק
 רננכס) ר"ת -ותי' גכר תתמי ככ"ר רעירוי רס-') )ר"ת רסכ"ס חקו')יטכ
 גס כתכו רתוס' 3יסכ ים )סי"ן מכ) הקי)וח כנססק רנניירי )תרן ה")כ"ק

 כ;ג רננדנני ר"ת גרעת ;ססעי' ס") רתום' ק)יסה כרי ננכם) ק.)וחכנססק
 ר)מ ט"ננ כן ננתרן )ח רר"ת דננוכמ כיון .ה"ק חין ה"כ )כ)וע כיטו)ננקוס
 ; ננני ננכם) כו)ע חס רננננ"נ כססק 33ח נססק כין ח,)וק רים )ר"תס")
 כו)ע ננ"ננ מכ) מ)כט) כחו נססק טגססק-יהקי13ח כיון ס") ננהר"ננמכ)
 רמי' מין כחו נססק ט)מ כעירוי מ)מ )כיסו) כ13ע ננרנני 3מ ור"תעריין
 ד"סכרמ נססק ))מ נססק כין 3ח)ק ס"3 ר)מ ננכ)3 הכי ר"ה תי'ננר)מ
 עירוי ככ) סתננמ דס)וגתיהו רק") ננטוס כן תי' ר)מ והמ ח')וקיס

 : )טננומ) ת"כ ג' ננרהכימ ננוכח רהכי 11ננ"ע כקי' )ננ"ם ננכ"םס)יגו

דנ"י
 .ס"נ ו"ט חס התחתון . מס נננ"י כסס הרכיעי כרין הסננ"ג ננ"ם
 ומסור גכר תתמה מננרינן )ח הקי)וח כנססק ע)יו ננכ"רונס)

 כמיסור 3סהנניר ויס וכ' מנננ"י רהו)קיס הסננ"ג כ' וע"1 ם"ך וכססנגננרי
 וספר"ח סוסקיס הרכה רעת )סי  5"ע  ורמ. ון: כהס"ננ 1)הק3רחורייתמ
 )עי)מה רננקרר )ופר סכרמ סמיך כ"ק רננכ)יע רותח ננקרי יס"כרכ"ס
 - מכ3יע רכ"ס ,ומכי"ס וננררכי הכהן ור"מ ררסכ"מ יננכ"ן סכימ כמןוסר"ח
 - מסי' מוסר כ"ק מכ) כהס"ננ ננקי) והומ ;נ14 )מסור כ' ננהרם")וכסס
 וסמ"ו יונה ר' כסס. טכ"כ טהכימ מרי"מ 'סי' ננסר"ס כטו"ת רמו ו)מכהס"ננ

 : ק)יפה ננ5ריך התרוננה וס'. ורכו ורמ"ס ננכ3יערכ"ם

-ךדמשייי
 וכחיס כתוס' כרמי' )ננ)נה תרנגו)ת ע) )ערות יננתירננטהס ומי נננ") מ"י כ)3 ננכ)יע מינו כ"ט ס") דוסנ"ס כ: ק"ה 3סי'

 כו)ע כ"ם )עו)ס 'רי)ננמ )יתמ 3ל"ס ננכ"ט כמ' ופ3יעה כ)יעה רסוה (5"הדף
 קננ"3 ננ51ימ הננ)ח מין וננכ)יע ננס)יע: רמ)ו מכ3 ננ51ימ הננ)ח רכ)יעהמ)מ
 רסכ'ס ננרל' ומרהכס כ"ע ס"ק ס"ך כמן ס"ננ עיי' וננכ)יע ננס)יע מינורערוי

 חו)ק ננ"מ רף טכת כתוס' הר"י כ' ו)כך ככ"ס )גננרי ננסננעערוי_ככ"ס
 ככ"ס רערוי רמי: הכימ הרסכ"ס המ ועור )גננרי כ'כ-'ס )מו רערוימרטכ"ס
 ננכ"ס חנניר ערוי ומ"ת כ"ק רכולע מי' וטס גכר תתמה כססחיסננרקיי")
-- חניר רערוי דכיון ככ"ס רסוה גכר ננתתמה מר"ת רקכ"ס ננקטי ננסמ"כ

 : ל' מות תרע"1 סי )קפן ועיל רפכט3 מכ"ס -
 עעגק ד"ס כסר"ח עמ ככעע ת31ה כיסע ומק לעע פ"ממכם) סמיי מע"ר סני רכ)י י"3 ר"ת 3רעת 3רחות עור 3כי מ3 טמתי*פ%דנ2,
 מכסל רמק כ"ם ממעמ פכטל ה"ה דכן)ע ;יק רפירף רר"ת רעעממעירף
 כר"ת ס") כירה נפ' ררמ"ס מסי כלע מינו כך מכס3 סמק כפו ככ"רטור דכסי כירס כס' הרמ"ם )יעת סק"ו ס"ע ס" )קפן כס3תי וכיכ כעעמ;כו
 וכרצ' כסכת רטג"מ וכחרו' כע"ו כר"ן ועי" וכ' רכו)ע כיון רמכט3כפירוי
 ומ"פ ככיסו) לפי' רכ)יעה פוכרח ו"מ 3ר"ת רמף מני ומומר ד15וכחיס
 וכען רכעע כען מטוס )מו פכט) רעירף סריכור גתח3ת כוכחיסתוס'
 רמכס) ס"פ כו נזכום) )נמטר עירה רמרכה רכטן פסום מ3מ מנט3רנעע
 כ' ר"ת סיעת כסהכימ כע"1 כר"ן ומררכה י"כ רף כסכת ססל'יוכ"כ
 יס מס מ3מ כו )כ3וע רמי"מ )ירוס3נני ס") קטה טהומ גחטת ככ3ירוקמ
 ננכם) סמינו מע"נ כו)ע ככ"נ קסה סמינו מכ3 ננכומכ כיטו)-ננןה ם3 חדסכו
 רעירוי רהוכימ הנרום)נני טס כ~כחיס תוס' סכ' מחר מ3מ . 3ר"תמפי'
 כננו הנום פרנני הסתמ תוס' סכ' ננעעס ככ"נ )וננר ומין נחטת ננכ)יננכס3
 דגר"ת )הו רננסמע ג' ננןס ע"כ עירוי ע"י ננכס3 כך עירוי ע"יסכו)ע
 כסלי ררוקמ סנ") כהר"ן התוס' רכוולות מ3מ ר)יתמ י") ככיטו3 ת)י'כ)וע
 רקסימ מ3מ ננכס3 רעייוי סהוכיח כירו' הפי' וה ננכס) רעירוי ום"ננ3כם3- סיכו5 החוס כח כיס מ)מ )כ3וע דמי"מ דננכט) ה"ה כןלע ומס ןקטהנתסת
 גי") כו תכס) כממסר . ננרננרכס ננכס) רעירוי הירוטלנני גס רייק )מן3ננה
 'מלמ סומ נ;ס"כ י)מי ננתרן רפריפמ מ)מ הכי 3תהן נלי רהוידמה"ל
 כפירוי מיס. הקטה_סעננ' כחסת ככ3י עירוי תרמסר הומ הכי נננירהסכרמ

 פע*: יהוכיח יפס כירוס)% הטתמ-.קיי"3 הוס' וויס 3ים1) ס) מוסכח
 פכס3 לך עירוי ע"י לחסת כג3י טכעע ;ננו פרננה ננכס3 רעירוינחסת
 פנפל- עירוי .כן ננסוס העעס מין. 3ר"ת ומף טס רסכ"מ כחרו' ננכומרוכן

 חלכ 'יק"ח ממעין מח"כ -סהוכיח מה סס כס)תי )ועיי' ככיס31 רת3י'ננסוס
 !%"ת מ;1 קסס יה" ו)רכריו עי"ס ככיס31. כ)וע ת3י' ר)מ;כ)ס

' 

קיימות תפ"



יןמףתיינ פ' טע'ף מייח ט" דעה,"ררהטימןדבר"
 וכ)יעס - יגו3ע ~טיס מכט). רננטו:'ס ס") )6 לנד י"מ דנס 6"יהייניית

 כו)ע מיכו סכי רכ)י סס כע"1 כל"ן סו6 כן הננמירין רעמ הלסדוניד : ככיטו3(ת)ימ
 הר-'ן 6ומס רמה כו)ע מילו ננכס) סמילו כיון ככ"ל ירום)נניננסך

 כנסלי מרס ננכ)י ר6י' )סכי6 טמין ננתח)ס רמה סירוס)נני טס)5 עעסכעוכ
 מכ)י ))כנרס סו5רכס ו6ח"כ 3כיסו) רמוי טמילו מחוס 6ס:( כד)עטהומ

 : ע"כ חכס ככ)י צכ13ע ק) יהי' )מ וכי"כ טסכסי 3סס וננליןלחסה
 סרננכ"ן ירמו טס סר"ן טכ' רננכ"ן רכרי כיטוכ סל") ננה מכמוכר4שנפ

 רננכ"ן ורחו ננכם) 6עו כו)ע רמילו כיון הל"ל כ"ס סננתיריןרעת
 גרו) כ)) כס' כך6י' )מורחי' כרכעי 6סי' ננכסל רמילו רננ)יחסנניותח
 מילו רננ)יח טס ננוכח )מ .גרו) כ)) כס' סמ סקטה והר"ן כו)עו6סי"ה
 רכו)ט כיון רננ)ח )עו)ס ר)ננמ מרננכ"ן סקטה ננ"ג סי' וכלכי"ת .ננכס)
 כחננס )"ע דף כד6י' המור תו)דות טמילו כיון סקור וכטכת רננכט)ה"ה
 ננפ' הכי6 )מ ררננכ"ן ול") סעור ומס."ה ננתכס) רור6י טכרי' כמנני16
 כמננח ננוכה )מ וס ננכס) ננטוס כו מין )מויחי' מסי' רננ)יחה גיו)כמ

 קסס הומ עדיין ננ)וה רכסר )רננכ"ן ס") דלסטי' ננסכרמ מ)6 הר"ן כקו'מה~ס
 ט"ננ כו)ע ו6סי"ס כעור טלתרכך היילו וכיסו) מוננ5מ וננקרי מיככטר
 מו)ין צרט"י מסי' סרננכ"ן כ' דננ)תמ ו)רווחמ ננכט) 6ין 6סי'דכולת
 בעין ה"ר רמוסר רותח דכסר יסרמ) יעקכ הר' כסס טס ותוס'קי"כ
 לתכט) עי"כ טיסי' סכרמ מין מסי"ס גרו) כ)) כס' כרמי' )6ורמי' ר3עיננ3חמ
 הכיטו) ככח כח כו סמין ננטוס סחי ככטר קסה וסו6 ננקרי חי עריין636

 רי"כ מסס )רמי' הכי6 )מ גרו) כ)) ננס' סרננכ"ן טסכי6 וננס כו)עו6סי"ה
 'מום' טכ' כמו רכה ננ3יחס ננתמין ר)מורחמ )מ5ימות ננכימ 6)מ כיטו)מטוס
 ננ)ימס רמיכמ טס רמ" גרו) כ)) ננס' כנכי6 גרו3ס ננ)יחס רכעי סכ'דקי"כ

 : )מורחי' רכעי וכגוןרכס

 . רנכ"אכ~יכמן
 מבשל הקילוח נפסק שלא דערוי כ' כ"ב סי' בתשר המרש"ל)א(

 וישבתיו ורא"ש מתום' עליו הקשה והש"ף בכולי' ומולעכ"ק
 להקל שלא אלא אר"ת חולק דלא והר"ן לירושלמי פירשתילב(
 דמרש"ל לדילא גופי' מר"ת , ראי' עוד לג( דמרש"ל לדיניראי. ומזה לקולא כרשב"פ פסק דר"ן שכ' ופרמ"ג ופר"ח כש"ךולא
 רבר בכלי כבדש )ה( כוותו' דס"ל מתה"ד למרש"ל ראי'לד(
 או"ה קליפה כדי משערין, ובוי"נ כולו כנגד משערים מעל"עאיפור
 כלי או"ה לדעת שכ' ואחרונים קל"ז סי' כש"ך ולא או"הוהנהת
 ולא האחרונים וכ"כ בכולו משערינן מעל"ע יי"נ ודאי בושעמד

 י כ"כ שלא באו"ה המקומות בכלראו
 ככ"ר רכ"ר עירוי )ר"ת רס") ננס )יטכ ר"ת כ' 5"ה יף ע"יסבתים

 רננירוט)נני ר"מ וכ' גכר תתמי כטננומ) קיי") המ רסכ"סדסקסה
 מף )כניננר )ך מית כון כר יוסי ר' וכון.ומיתוכ ככ"ר רכ"ר רעירוימטננע
 עירוי ע"י ננכק) כך עירוי ע"י סכו)ע כננו יסתס ננרמי הסת6 כן לחטתכ3י
 ככ)י מף כון כר יוסי ר' ןסכימ' כריית6 סיילו יולס רי' כוותי' ננתלית'ס"ננ
 ת"ג ד6ננר רסננומ) כוותי' רקיי") ומע"נ כוותי' ה)כת6 מ)ננ6 כןכמטת
 5ולן )הוך מס קתלי 3י' רננטייע כרייתמ רהמ כ"ק רננכס) טננו6)מורה
 ע"כ קו)ף 5הן )תוך חס מיננ6 וננטלי כ)ע 3י' מרנניקר לט"ס וסייךמרימ

 : כירס כפ' תוט' לכרי סרמ"טוכ"כ
 רסכ"ס ננ"ס ע) ע"ו סוף י"ן דנרי סנימ סייכ סי' כתטו'ררש"ל

 ן6יכ6 סר"ן כ' נכר יהתמי , כטננומ) ננרקיי") גכ"ר )מורעירוי
 לפסק ק)וחו סמין סכמ מנ) כו)ע וננטו"ס לססק סק)וחו גניירי רסתס3ננרחי
 מ'יכ. עירו. נכי )כ)וע כיסו) כין מי)וק ייס ננמחר רס") וכ' ע"כ רננכם)י")

 כסס כ' רר"ת מע"ג כוותי' ומ)כתמ ק)יסה כרי רננכס) )ר"ת )נניננרמסתכר
 ככ)י סייגו מכ)יע מילו ננכם) טמילו וכ) ננכ)יע , ננכס3 טסומ כ)ירוס3נני
 רננכ)יע רי") ק)יסה כרי רננכט). כ6וכ)ין ננכ"ס חרס ננכ)י 6כ)מתכות
 טסותר כננס טס ננט"ך כמרוך ור6ימי ע)יו חו)ק ק"ה סי' )קננן והסעך5כ1)י'
 רקיי") ימע"ג ננננ"ס )עי) טכתכתי ורמ"ס ננרכרי.תוס' קותר ה6' ננסרס")דכרי

 כמוכ)ין נניירי וטננומ) ק)יסה כרי רננכס) טננומ) ננורה נכר רתת6יכסננומ)
 מיכו גס ככו)ו ננכס) רמילו כיון ס"ננ ק3יסס כרי מ63 כו)ע מילוו6סי"ה
 רס") הר"ת )מרן טס תוס' ננננ"ס. ננוכמ רסכי סמ"ך כ' ק' . ככו)ומכ3יע
 וסננומ) סקי)וח כססק כ)מ סיילו כתכו כעירוי כ"ר )סגעי) ננכסירדר"ת
 כו)ע מיכו ננ"ננ כ-'ק יננכס) מע"ג ע."כ הקי)וח כלססק מו ,יכר:ס ככ'מיירי
 ר"ת נניסו סתוס' 5"ס ועור כק)יסס ננותי סקי)וח כלססק טננו6) רס6ככו3ו
 ננסוס ק)יסס כרי 36מ מכט) 6ילו רעירוי )נניננר 3י' ננר6י5עיר כן סכר63

 ומי' כפסמיס סו6 נכר רתת6י וקו' רט"ך וכוולתו ע"כ גנל יתתמיקוסי'
 כק)יסס דסני 6י' כססמיס וסס כ"ק ננכס) רעירוי טננו6) רננורה הר"תס3

 . כמוכ)ין:ונניירי
. 

 ממרן יר"ס כמנס' ו6י' כר"ן 636 למוס' ר"ת ר3רי סי' 63 דננרט"3.יל"נ
 נכי ננתחמי רטכ"ס קו'.

 ננס"ס רטכ"ס קו' נניר 3תיז. 3תוס' ה"3.
 סירוטלנני 6חר סנגסך וננס ננייוס3נני דר"ת ר6יימו -3הכי6 ו6מ"כסכ3י

 סי' כך 1"3 3כך גכי ממת6י רסכ"ס קו' 3יטנ כ"ק ימכס3 ננויסדסנ36%.
 יסתס יי"3 ות"נ "וטי' מטוס יפקמיס סוני' ע3 כ33 ננמרן 63 יר"תסתול

 )ר"ת יס") מ)6 ר~ת וננורס_ סקי)וח כלססק מו יכטות מתיכומ ככ'ננייוך'
 הקי)ומ לססק ט3מ עירוי מפי' סיהי: סכרמ מין נכר דממ6י כיוןמסכרמ
 כתכו ככ"ר רכ"ר דעירוי הירוס3נני ננן רמי' ר"ת סכמכו מחר 1)כךננכט3
 )6 מכ) 3סו -קסי' רכמן ומעירוי גכר רתתמי כיון' ססכרמ סיסך טהומהנס
 קסין ספי רק רסכ"ס דגס לוי") קי13ח כלססק י") יסתס סטחיס ננק'ע)

 ננסוס ססכר6 היסוך 6ינ1 ק)יסה כןי כתכו ע"1 רססחיס( כנסוני' ו)מ)י'
 כ)ופ )עלין רנניירי כססחיס רהמ רמי' תוס' וננכימ כ"ק )י' ננכט)6רמיקר
 יססק ס)מ כעילוי כך ק)יסה כרי כ)ע מינניקר ננ"ננ הקי)וח רלססקכיון

 ותוס' רס") ע) קו' מין גוסי' ננר"ת וננמחר ק)יסה כרי ננכס) מרנניקרסקי)וה
 כר"ת סירוסס ננכח הקי)וח כלססק נניירי כססחיס )תרן תיר51סמדוחיס
 סירוטי 1)סי התוס' כקו' סר"ת לטמר כ"ק רק ננכט) לנני רססחיס כסוגי'רס")
 מ"כ עירוי ע"י )כ"ר הגע)ס ננהלי המיך רסקסו התוס' ננקו' .ר"תמ"ס
 התוסן קו' מר"ת היקטי 1)מ סרט") )חרו ססרטתי כננו )פרט לכוןיותר

 סוף והג"מ סננרדכי וגס ננכו)ו ננס)יע כך ככו)1 ןכו3ע רככנו ננגעי)יןדטסיר
 : כר"ן ננתר5יסע"ו

 ננורס ת"ג ס") רסננומ) מע"ג תוס' ננננ"ס כתוס' כסיר1סי עוךןרוך4ע
 )תוט' ר)ננה וכו' מרנניקר קממר כססחיס רסמ ננכס) ק)יפסיכרי

 ו)יכ6 ת"ג )מו מי ככ"ר רכ"ר רעירוי )ר"ת רננוכה ננמחר רסמ ננססחיסרמי'
 ס"ננ ת"ג כסננומ) רקיי") ננמחר מ)מ ננכט) כו)ו ימסי' ה"מ כנססמיסימי'
 קטס כ"ו ממלס מחרת )רמי' תוס' 5ריך וננס כ"ק מ)מ כו)ו ננכט)ר6ילו
 קסס טסיר כ"ק מ)6 ננכט) רמילו ר"ת חירוט מת"נ קו' רננכח סתוס')סי'
 רת"ג. קו' )מו מי יס6 ססיעמ ק)יסס רכעי ננססחיס ממית ר6י' )תוס')")
 ננסוס רססחיס סוגי' )תרן תוס' ר5ס ר)6 )ננ"ט מכ) ננכט) כו)ו ר6סי'ס"6
 רננכט3 מננרי' המיך ננקסס מעיהוי מ)6 סקי)וח לססק כ)מ רנניירי י")יטס
 רכ"ק תוס' וננתר5י כעירוי רהיילו רססחיס כסוגי' נניירי )מ ווה רת"גכיון
 )גננרי כין ננח)קין לנני כ)וע )עלין כהתס ננססחיס טסיר רמי' ננכימיןננכט)

 : כ"ק)כין
 יתס כר' ס)כה רס") )ר"ת רמסי"ת כערט") )סחנניר ריטל") רערןי-

 )סחנניר )ן יס מלן כו)ע מייו ננכט) טמילו וכ) ככ"ר רעילויכודמי
 עירוי מי )י' רננכעי מי' הכי רכירוט)נני ננירוט)נני )ר"ת רומה הר"ןדסמ
 טכירס חיס כ)י 5ריך רותח )תוכה עירה ננכרייתמ יולה ר' ופטיטננכט)
 כר יוסי ר' מיתוכ רננכס) ננל") מכ") כו)ע חרס כ)י תננן יוסי ר'וסריך
 רכ3 כון כר יוסי וכר' יולה כר' ר"ת וס' כן לחסת ככ)י 6ף התלי'כון

 חע 3מ יוסי רר' רי") )ר"ת רוחה ע"ו סוף. והר"ן כו)ע מילו ננכט)סמילו
 כמן וכסר"מ סק"ס ק"ה סי' )קננן לוכם"ך כו)ע לחסת ככ)י גס -רי"))סטיכו
 )כיסו3 כ)וע כיון )ח)ק רננמריך כרסכ"ס ס") רני"ן כ' סט)יסי כריןוכסרננ"ג
 כרמיות וננמריך ננכס) רמילו יכרור ככ"ס )מסול זה ננמריך רר"ן)יתמ
 לנני כו)ע סומ רמס כל"ת י"ל כעירוי מכ) כו)ע ננ"ננ ננכס4 דמילומע"נ
 ננ"ננ יוסי כר' 6סי"ת וי") ננחוננו( כ)) לתקרר ן)מ הקורס כסי'וכננ"ם
 רי"ל תסטוע )מ ננהכמ ר") מ)מ ננכט) 6ילו עירוי ס") יוסי רר' כרירמילו
 ננ"ננ מר"ת המ"ן וננקסה ננכט) מיגו טכו)ע ומעס"י רכו)ע חרס כ)יטמלי
 מן )ערות ננסו כייוט3נני כעי רמח"כ מע"ג. ככ"ר )סנעי3 )סק) לר"תננל"צ
 יוסי ר)ר' ננטננע יוסי ור' יוכה רר' ס)וגתמ' טהומ ננ"ך חד וסטיטהקי)וח
 תחתיו ננס)ך מור טמין כ) ומננר ס)יג ננלי ר' המ ננכט) מילו רעירויכרור
 ככ"ר רעירוי "ולס ר' 6כיו כרעמ מכעי )מ )פרן ויט כיור חכטי)6יכו
 תכטי3 טמילו וז"ט ס6כעימ מיסטעמ )מ עריין יוסי )י' מסי' מ)מ מסורדימי
 )י' רסריך יוסי מר' קכ)ס מכיו יולה ר' גס )וננר וים הוה דססיקיכרור.
 ו)ס"ס )מ מו מכס) עירוי 6י סמכעימ מיססע6 ו)מ כו)ע חרס כ)יתננן
 יוסי רר' )ריחוי רמפי' פטיטמ תחתיו ננה)ך 6וי מין מסי' כיסו) רסוסר)ן

 סקורננים כסי' )ננ"ס וגס רננכט) די") עירוי 6סטטי' ו)מ כו)ע תננןרמננר
 מיירי סמ' רכעי' סמ' ננכעי' 6חי עלין הומ הקי)וח ננן )ערות ננסו כ'יכעי'
 רכר ע) ננערס טהי' נניירי כ' 1כעי' סתכ)ין ע) )סד(' )ננעה צננע)סכפירוי
 כר' )הק) כ' כעימ )ננ"ד מסי' י") מ"כ סננמכ) ע3 סק)וח ננן וכוח)מחר
 ננררכלן מ)מ מסור ו)6 תחתיו ננה)ד מור מין ננקרי כה"ג ננטוס סי.לויוסי

 : ננותר כוו 3עירוי ססיקי. רק יוסי )ר' לנני ננננסועירוי
 )כיטול כ)וע כין - חי)וק דיס יוסי כר' רס)כה כר"ן רי") מזה פו סי651מ"כמ

 סוס רעירוי ננכם) רעירוי י") ומסי"ס כו)ע חרס כ)י תננןכרפריך
 תסי )ר' רה6 ככ)י כו)ע סמילו כעירוי )סק) ננל") מ"כ 6יססטמ ר)6ססיקי
 כר יוסי כר' רססק ננר"ת סקסה וסס"ך -לכיסו) כ)וע כין חי)וק יטורמי
 .וסי כר' קיי") רטננמ )ל"ת הר"ן רחי ס6 כו)ע 6ילו ננ5ס) ימיל1 ננסכון

 2 ככו)ו וכו)ע ננכט) עירגי ק)יפה כדי י") 6"כ ננננה4טננכט) יוחררכו)ע
 מוס' מננ"ט מס"ך 6רוך כקו' רט") מתסו' סיניס ;ייה ק"י.כס'דנ2כם'

 וכפסחינ4 גכר מת6י קו' ננכח כ"ק ננכט) רק. רעירוי מירוןרר"ת
 ותוס' סכי ננמרן .)מ גוסי' רר"ת הק"ל וכו כ"ק רק וכו3ע 6סור )6 ת"נגמ
 סיסר כס' רמ*תי 36) כרכריו ננסננע )6 כתוס' סכי רננמר5יס 6)יכמכ"כ
 ננסום) כ"ק רננכט) רססחיס מוגי' הכי ר"ת מתרן .ך)6 ה-ל ר6ין3ר"ת
 ר6י' סכי6 רר"מ גוסי'_ ננר"ת )ננרט") ר6י' סכ6תי ממ"ז סי' ו)עי) . מ"גקו'

 עייוי ע"י )סגעי3 . רסיינו 6רתחי' לעוס רלכ6 ע"ך ןף ננע"1 ככ"ל.דעירוי
 כדי 636 6וסר 6ין 5ולן ויי"נ ליפמ כיי רכעע עורה רטכ"ס ס6 ל6י'וננס
 כו)ככ יככוט ס") דל"מ 6כל'כ כסוגיין ננ"6 דף כטכמ סרסכ"6 וכננ"טק3יפס
 יכ"ק כננרס") 5"3 6ע"כ כ"ק 636 מכט3 י6ילו עירוי -פסכי וסמיךככו3ד

 ננכו3ו: כנס3יע ס"ס כקו3ו. למ3ע פכס3.
ותס"ד



'ןירטףתנ"א פ( מע"ף ם"ח מ" דעהיוףהמימןדברי
 טסת טכ' ס"ט 5"נ סי' )קעז הינ6 "מרע") דס"3 נר6ס קע"ו ס",.ףרנהעי4

 סכ)י ע) ט"סס מננגו וגסף סעוס ם5 ככנין 6רוך סעסוי' קרוטמ)כ
 ר3כ3 וו") סתס"ד וכ' סגע)ס 5ייך ננסומך ננח)כ מגר 6כ) כגרירססני

 )ר"ת מסי' וקסס סנע)ס כעי ר6סון יננג)י כעירוי רותנו סו6 שדייןספמות
 כ"ק רעירוי )תס"ך רס") 6"ו כ"ק מ)6 עכס) 6יגו )ר"ת ן6סי' קק)יסססני
 דקיוק כ' )"ה ס"ק 5"כ סי' כס"ך כסננ"נ י6יתי ו6מ"כ 3נננרי וכו)עננכס3
 סןקרקתי כננו גתי כ' וממ"כ )נננרי מוסך דעירוי ס"3 דתס"ר6מר
 קס"6 כס"' ס"ג ס:ן כתכחי כ' 6ות מרי"ן סל 51קמן יס"ככסי'.קפ"סמר"ן

 : )"6 ס"ק 5"כ ס" סר"חוכ"כ

 )יסכ לתכתי וטס )סי' סרויחס עסיתי תג"6 סי' )16"מרבנהיבורי
 )סע)ות מ65תי ו)6 6כרוסו סננרסיסיס 6כ3 נ"כסננלט")

 ע3 עוד עו)יס 1)6 וגכומיס טוכיס רכריס טסי' 6גי יורע מננגס 6זמרוכס
 גר6ין כןכריט 6כס גס 6ככ מדתי הס כ6ן עתס סכתכתי וננס.זכרוגי
 כר"ת ר)6 ר6פי"ת )ננק"3 וסגיף סננרם"5 סיטת )יסכ כטוכ ננכריעין5סיות
 סכ' וכנ"6 וננררכי סר"ן עוך ג5רף ככו)י' עירוי כוגע ה"כ יוסי כר'וס)כס
 כ)6 מכ) סקי)וח כ:ססק ננירי -כ"ק 16סר ד6יגו ןפסמיס דס6י גוסי')ר"ת

 : ככו)י' כו)עגססק
 טסס ת"ג כסינו6) דקיי") וחע"ג כניום !ימיס תוק' סרכלי גכון ג,11רערף

 )ר"ת עכנרו ו)כך תוס' טסכיגו :ננו סרטכ"ס קו' 3יטכ ר"תרכרי
 וגר6ס גותן 6כ) ן"ס ון") ננ"6 ןף, סכת כחוס' ר"י לכרי טסס 6)6כקסי6
 ת"ג כסננומכ קייע וסמ כ"ק ננכט) 6)6 ככ"ס 1)6 ככ"ר סוס )6דעילוי
 סתס רק6ננר כ"ק ננכס) וננ"מ )גננרי( ננכם) וכ"ר ככ"י סוס 1')מ מ"כלס")
 ק") רר"י ככ"ס דכ6ו נמכה 6"כ ר") ק)יפס גרי יכ)ע 6רנניקל 5וגן3תוך
 דעירוי סתרס") 6"ט ו)פי"ז ע"ז סוף כננלרכי כד6.' כ)) ננכ)יע 6יגוג"ט
 כו3ע ד6יגו' ר6י' רססמ"ס וסוני' ככו3ו כו)ע כ"ק דמכט) :יון גפסקס)6
 רמוכמ כתכו וססיר סקי)ומ כגפכק מו יכיטים כסגיסס נניירי ג"קמ)6.
 כ3ח ננכ"ס ככ"ט ו6יגו כ"ק כו)ע סקי)ומ כגסקק ומס ןנני כג"ס )6ודעירוי
 כננו קסס ,ס ר)סון רס6 כננקוס כזכמיס וכתוס' כ"ק 6ם.' דננכס) י"))גססק

 5"3 מ)6 מסור דכ"ק רהי' ד5ריך )גכ1רי ננותר דעירוי ס"י לפסססקטיתי.
 6סור ק)יסס כדי רס6 לכ"ס 6יגו ננ"ננ ור"3 סכת תוס' כננ"ס ננקוס:מכ)
 לן מי' כסכת קכ"6 .קי' 3קמן כ"י כננ"ם טס סו6 ט"ס רכ)מ"ס עירוי.ככ)

 ר"ת: כסס סןכריס כ) כ' יטכליס ר"כטס
 מףכ כסס טכ' ס"ס כ% ת"מ כסס ל סק"ג 5"ע ס" )קמן ד"קם""4ה

 סק"ט ק)"1 סי' סס"ך כ' כך ומתוך כו)ך ככ)) 6וסררככוכ
 ומר6טנלס יזמ"ז סוס" דכריו וסכ6ת' תעי'ע "": כו טגנעך 'סכ)י65סור
 ח"'ד מ"ס 6ערי "ה וכט רק-כ"ק 6וסר 6עו מע)"ע כה סכנד י6פי'יוכו6ר
 כסוס"י רכריסס סכ6תי גרו) 53ורך כנקי) ומכ"ת ן6ו"ס 6)יכ6 גט"ךננ6נניר
 גו)ו ככנד .ס' 5ריך ככ)י כככוס סכ' מ' דין כ' כ)) כ6ו"ס ר6ימי וכעתתננ"ו
 וכ"כ סקיגו כי."ג )כתח)ס סכר כו )סוס כסננ"ק לסרי יי"ג 3מכיתו)"ד
 תס כו)1 _כגנר ,:נסער 6יסור ננע)"ע כו סגככט כ5י וז"3 )"1 ט)) מו"ססג"ס
 מסי, מ)6 כס"ך  ד)6  וולו,ר סרי סמור רתימת עיו ס:כ)ע )6 .6ס כיי"ל)6

 : כ"ק מ63 6וסר וחין -ננק)יגן כיי"כ 6סן"ס ככו)ו ככוט ןס"3 נוסי')6ו"ס

 * תטבנימז
 סננקוננות סכי6 ו)מ ןוכחי' ננכננס כ)) כ31ע 16ג1 . עירויעי, גמסת יכ3י ססוקקיס כטס ייומס ר' מ"ס ססרננ"נ סכימ ססיטיבנו4יץ

 ו3ג6ו' ק? כננס סקסק וטס"ך ע)יו ותו)ק כטיטור כטס כן כ' סרסכ"6וגס
 ועייגתי סס"ך קו' )תרן דיס ע"כ 6"כ יוכתי' ננכננס ננוכמ טכן סכ'מ6חר
 כון ןר' דננעטלות וכפ"ק כילס כס' סירוס)נני ננן 6' ר6י' טכ'כעיטור
 ירוט)נני רניי. סקווננין כסי' סכ6תי וככר כו)ע טסו6 נמסת ככ)י תמכנר6וננר
 וכנוסמ6 כו)ע 6יגו גמסת כ3י סם רמ" רל"ג 6כות כנקוף סכי6 ועודכוכו
 רכ)י כמט6ת ד6י' כ6ן סס"ך טסכי6 נגת"כ עוך 31"ג סתס סכ. )ית6רירן
 גמטת ככ)י כו תכוט) 6סר ת") ננגיין רותמ )תוכס ע"רס טכירס כעימרס
 ט"ננ ע5ננו כסגי גמסת כ)י )רכות מןהו5רך ע"כ גמטת ככ3י ומס ת"3ננגיין
 וסטיפס ננריקס 5ריך )מ גמטת ככ)י ס"6 ננה ר56"כ כו)ע 6יגו גהסתדככי
 . סרכס כ)ע ר)6 גמסת כ)י ג"כ כתכו זכמיס ותוס' . כו)ע :נני גמסת דכ)יכיון

 ככ)י דוק6 רס"6 51") קר6 )") קטס סס"ך קו' וסו6 כ)ע ננ"ננ מכ)מסננע
 ככ)3 '6יגו סלכס כ)ע ר)6 כ": 6כ) כיסו) ככ)כ סיס סרכס רכ)עהרס
 כו)ע ר6יגו 6י' רר"כ כ6כות כיק וטור יר"ו ור' )עיטור דמוק ו~סכיסו)
 קיי"3 וסכי )ר"ת ר6י' וע"כ ג3) כו)ע רמי:ו ס") סכי סירוס)נני גסכ))

 )6סננעיגן ככ"ג קר6 6י5טרה וססיר 6סור כ)וע ר3יכ6 6ע"נ ננכסכדעירוי
 ננס 6סור כ)וע' כ)6 כימו) גמטת ננכ)י ננוכמ 6": ו6"ת ננכס5 דעירסכר"ת
 ננסו כ)וט כ63 כיסו) דסוס התנור כ6ויר תכ6ו כ"מ רכני סס )י'כנססקי
 כס"נ כ)וע כ)6 כיסו) ור") גרע כתנור גנע ר)6 כיון סתגור כ6ו.ר ת)ויי"ג

 כסמיגו )כך כו)ע דתגור וכ)וע כיס) סוט גונע ר56ו וכתגור גונעס6יכו
 : כ)וע .כ)6 כיסו) )י' קריגוגע

 ד)מ גמסת ככ)י קל6 רמעטהך ית"כ טס 6סרן כקרכן כמ"ם י")דערן4
 כ)) כ)ע ד)6 הגור כמויר. כת)6ו )רננכ"מ ננכעי וטסיר ק5ת רק3)ע

 ננריקס ו)עגין וסעיטור ירומס 3ר' לוע מסיכ )6 כ)וע ק5ת 6יסור1)ג%.ן
 ד)6 כיון. סרי 6יסורי )עגין 6"כ ג"ט כרי ו)יכ6 מע"ג סו6 גזס"כוסטיסס
 3סכס כגו"ט מסי' 5"ט סוסי' כט"ז כקננן סוכ6 כרסכ"6 וס"3 )ג"ט )עו5סיכי6
 ננטוס ככסע !1 ככ3י ננסתננטין מס ק5ת סכ)עס ג3י )כתמ)ס )כט)ננותר
 זס היתר' כנננ' ננ5יגן ר)מ טכ' סס )ט"( 6סי' 6)6 ג"ט )ירי )כומדמ"'6
 -כגננ; נליגן ן)6 ננסוס )סכמ כ:"ט 6כ3 )כתמנס רק דמסור כגוט3"ס6ן6
 כו 1יסי' ננועט כסיתר כי יסחננט מטו רנזריגן י6סור י"3 דסרי)סרי'
 ד6ננליגן רננס די"3 ננטוס כ6ן )סתיר יס כ"י 6טו מכ"י ךנזריגן כננוכו"ט

 ת)6ו סססק )5ל רק סו6 ק5ת עכ"ס דכ)ע גמטת כ)י )רכות קרמננר6י5טרך
 גמטת ננכ)י )נני)ף ד)יג6 ג"3 16 כ)ע . ן)6 ננסוס גנותר התגורכ6ויר
 6ע"נ 6קול סתגוי כ6ויר ת3וי 6י מכ) .ק5ת כ)ע גמסת ככ3י 51"3.ר6קור
 וך6י מס" ו6ןכ 6סור ומסי"ס כ)) כ)ע גמסת-)מ כ)י 6ננרי כו)ער6י:ו
 3סדי'- סיתר ~יגן ד)6 ננטוס ורק סט"1 כננ"ם ננררכגן 6)6 6יגו ק5תכ)ע
 6יגו כ)ע ר6סי' י"3 ועוד . )ט"ז 6סי' סרי כ)) כו)ע 6י ססיקי רסוסכס"ג
 .קר6 מי5טרך יססיר 6יסור כו3ע 6יגו ירומס )ר' וננקרי ק3וס טעס רקכו3ע
 כננריקס ננ"ננ גננור טעמ נו)ע ט6יגו 6ע"ג וסטיסס ננריקס )עכין גמסתככ)י

 ננזכמיס יהומס מר' טכקסס סם"ך קו' -כ3 קסס 631 כ3וע כנקריוסטיסס
 ננורס רסתס כיסל ככ6 כ)וע גמסת ככ)י עירס דנ1קר. סתוק' 3סי'וננירוט3נני

 ד3מ6 סתגור כ6ויר )".מ3וי וכעי סו6 וגזס"כ ק)וס טעס כו)ע רננ"ננ ירוהס'ר'
 וכמיכורי עריף,. גוס"כ ד)ננעטסרי

 '6ר' יטוכ ג"ג קתכקי תג"6 סוסי' )6"מ'
 דס") סרננכ"ס יסכתי וטס עוך יסוכ' כס"ד .מכתוכ 5"כ סי' ו)קננןילומס

 ' : ת"ר סי' עי)"ק ירוהס כר' סר"ננגס

 מריהההלכות
תנ"נ ם"פ סימן דעהיררףץסימן

 * תכ'גסימן
 מא"ם מה' בפ"ו ה"ה)א(

 כ/.
 אם שבישלו דם ביאור לא דהר"מ

 כשר מקרי דלא אע"נ מתה חלב לב( הה"מ על הלח"מ וקו'להיה .וישבתי .דעובר יטם .דמבואר_ הקשה ולח"מ לא אועובר
 ולא כנ'ח עליו ולוקין אסור איפור לענין מ"מ .פומאהלעני!

 י~בשלו דם לרמב"ם דם"ל מוכה לא וממילאכפרמ"ג,.נפתיחה
 כל תאכל לא משום נכלה חלב על דלוקין י"ל )נ( על:ולוק1ן
 ולה"ה ק"כ מדף מהפמאין אתו כי מלקות דאיכא י"ל )ד(גבלה
 ומנ"ל מהפמא,ם כ' ולא הקנה מבת אםור פמאה ביצהשכ, הרמנ"ם על ישוב לה( קענ מדף ה"ה על קשה מלקות דליכיששכ'

 לדעת הרא"ש ו( ) 'מה"ת שהוא י"ל היוצאין משקין.לרמב"ם
 'עליי עובר אינו יטלישלו דם' ס"להימב"ם

 פרמ"ג אקו' )ו(:תי'
 מה"ת אסוף לא דלמה מדרבנ!. רק מתה חלב, דם"לאפדישה
 לדרב הביא שלא. מא"ם מה' פ"ו ארמב"ם ישוב )ח(מהפמאים

 דמוהר בכלי וכנסו . דגים דם מא ,ד"ף בכריתותראמר
 ק"ל דרמב"ם ומני' העין מראית משום . בתוכו קשקשיםדה"ד
 מה נ"ו ם"ק ש"ב. סי' מג"א אקו" ותן' עליו עובר אינו שבשלודם
 משום חכמים שאסרו כ"מ דאמה ארב ע"ל כ"ג דף יטבתפריך
 ובחערו בזוג בהמה יצא מלא אסור בחעח אפי' העיןמראית
 דאפי' בכריתות ס"ל ררב מה'!ת אמר לא רב דלמאמותר
 דם ס"ל דכ ואם מדרבנן רק שב"שלו דדם בח"ח . אסורבדרכנן
 דמייהי קרעו דלב דק"ש חולין התומ' קו' מיושב מה"תשבישלו
 אהד רב קאמר והאיך בבישול דמיירי -משמע דטשנה כןלאחר
 רב כהת חייג כזות דאיכא בהמה בלב דל'א בכריהות'משנה

 ה"ה וקו' כוותי' .קיי"ל לא ואנן עובר שבישלו רם מ"ללשיפתי'
 עליו עובר אין שמלחו דדם כ"ל אי אבל -בדוחק ותי' הי"בפ"ו
 הפלתי קו' ועל סנפי.יונה .קו' על ה"ה)פ(1שוב קו' קשהלא

 דף ר"ן חרושי על תמיהה )י( דרבנן שבישלו. דםעל.הפדסקימ
 הקו' אהרבה דרבנן שבישלו דם הפוטקים על שהקשה. מהק"ל

 .פ
9. 

.
.

. .
 )סיסך. . .



יןטףתנ"ב 4, במע"ף כם"בם מף' ד4עדץידרףץמימןרברי
 שכחה ברין )יא( מם"ו אקו' ותי' מה"ת שבשלו דם אילהיפך

 ן סברות כמה במעשה דתליא רובא בדין מלחהאם

 נרכרי גתכמר ר)מ ו' ס)כס ננמ"ס ננ:' נפ"מ ס"ס עיי' מ3ימס ו4ינףא
 גתכמר רססיר ע)יו 0קסס וכ)מ"ננ ע)יו מייכ סכס)1 רס מירכיגו

 כיס) ומס רננו וננו5ימ קרעו ס)כ וו") 0ר"ננ ננרכ' מייכ סכס)1 רס1ק")
 כ)כ כר"מ כרת מייכ מיגו ומכ)1 קרעו )מ ומס וננותר סכס)1 ממר קרעו קרעו:ו)מ
 ר)סון 30מ"ננ וכ' כרת מייכ נ:ננס )נ 0י' מס מכ) רס סית כו ס6ין0עוף
 כ0ננס )כ סי' מס 6כ) כ' ננך)מ מייכ כיסו) רס ע) רמסי' ננסננערכיגו
 ק"ט רף 0ננסגס רגס ר6י' ננ,ם רמין 1)"ג - כיסו) קורס מכ13 מס כרתמייכ
 רף תוס' כננ"ס כיסו) )ממר רנניירי עונר מיגו קרעו )מ ומס קרעוס)נ
 סר"ננ רכרי תמ)ת וסייגו כיסו)1 6מר קרעו )סרי סס מי' וככרייתמק"ט
 וכ' כ"כ רף ככריתות רכ ןכרי 0ס ומכ)ו קרעו )מ ומס כרייתמ דכריסס
 רכרי ס'תסרק כננו 6"כ כמי גס נניירי סתננמ ק"ט רף רמסג0 רם")תוס'
 )יכמ כיסו) )ממר מכ) ננסרס )מ ורכ כחי נניירי קרעו מס רתגן סמרכ
 כננו )ננסתס סר"ננ סררך ננפרס 1)מ סתס כ' סר"ננ כך ככסננס מסי'כרת

 כרת )יכמ כיסו)1 )ממר מכ) )סרס ר5ס ר)מ ועוך כגננ' סתוססמתננר
 מיסורי' מסי' וכמננת מיכמ 6יסורי מו )מו מכ) ר)יכמ סומ כרתדס"מ
 6יגו קרעו )מ מס סר"ננ כ' ר)ננ0 )רקרק רכ' פוך 1)מ )יכמגנני
 סקס0 כן )יכמ )מו מפי' כמ"ס סמ מיכמ )מו רננסננע כעוף כרתמייכ
 מייכ מין גנני ריסמ גקיט כרת מייכ ככסננ0 סיסמ ננסוס סתי' וננסכ)מ"פנ
 רנסג0 ר)ננס קסס ועוך סיסמ ננסוס ריס6 )ננגקט ררך רמין רומק סומכרת
 ננסגס ר)כך י") מ)מ ע)יו עונר מיגו קרעו )מ מס רתגן 0ננסג0ננ)סוז
 )יכמ וככיסו) תוס' כננ"ס ככיסו) נס נניירי קרעי )מ מס ר0ננסגסמסוס
 ננס"ת . מיסור ר)יכמ ננסננע ןכנגי' ע)יו עוכר מיגו )וננר סייך רמו'מיסור
 ננס מלמ כננ"ס כן יפס סרקדוק )"נ ס" .מי"ך כס"1 עיי' עוכר ומינ1כ))

 ננכ") סייכ מיגו ;כס)1 רס ננננתגי' )סוכימ רר51ס מתוק'-ננגמות סקסססססומ)
 סמ וקסס ננס"ת מיסור ר)יכמ רננסננע עוכר מוגו ננרתגן קס0 ר)מ ג")סמ
 0כי גקיט כיסו)1 ננסוס ע"כ מ)מ ננס"ת מסור סיעולמ5י

' 

 )מ סגיס)ו רס
 גס רנניירי רסננסגס סננסגס ננ)סון סרננכ"ס סיגס כן )סיות .ננ0"ת"סור
 רננמ)ק ררכ וריגי' ררכ ריוקי רגקיט סר"ננ מכ) עוכר מיגו גקיט כסו)ול6מר
 )מסננעיגן כרי סר"ננ נס כרת ננרננמייכ כמי נניירי ורכ )כסננס עוףכין

 פטור כעוף כרת כמיוכ מ)מ עונר רמיגו סננסג0 )סון גקיט )מ כתירנניירי
 : מייכוככסננס

 דס רס") ננוכמ 0"ו ננמ"ס ננס' כפ"ט רננרננכ"ס פ"ו סי' )קמז רבנבנ"יב
 ננתס כמ)כ מו מ)כ כנני כסר סננכס) סס סכ' עוכרסכיס)ו

 כסר ננסוס מכי3תו ע) )וקס ומיגו פטור כמ)כ רס סכס) מו וכר כמ)כ16
 6מ)כ ר)ננמ וקסס )וקס רס ננקוס מכ3 )וק0 מיגו ככ"מ ננסוס ננסננעכמ)כ
 ר6כו)ן )וננר 5ריך רמין ס"ו כסי, ככ"מ וכ"כ גכ)ס ננסוס ר)וק0 קמיננת0
 וכפרננ"נ . רכריס מסרכ0 1)מ ק6י ממרמ ננסננע מכי)תו ע3 5וקס דמיגוקמי
 1)וקס כגכ)ס מסיכ כנוננות רכגוס כיון ננתס ממצכ )כ"מ יס"). כ' פ"ןסי'

 ככי5ת ננררכגן מלמ מסור 6יגו ננתס מ)כ רס") כסריס0 1)מ גכ)סננסוס
 : מרס רק קמי ר)6 סכ"י 6"ס ו)רירי'גכי)ס
 ר0וס סתורס ננן כנותר כנתס רמ)כ רס") כרריס0 )מ כ' 3פתימסדדמ:4רכמ"נ

 ננתס מ3כ 0"ס - כ5יר טננמ0 מ)כ )מסור ננסטננמיסודמי
 כננ"ס ננ)קות )יכמ פרוכוימ רמתי' כיון )יכ6 רננ)קות ככ"מ ן)6ננ"ננ
 טננ6 עוף וכי5ת טננ6ס כסננס סמ)כ מעס"י ננ6"ס ננ:' כס"נ0ר'ננ
 סומ סנסר ע) תמכ)1 )מ נננסרס סגמננר ע)יסס )וקין מין ננ0"ת5סורין
 מ)6 ננכסרס גזכר )מ כעוף יסמ ננננעט נננסרס ר)מו נ0"ס ועיי')וקס
 ננתוס' ככ"מ דמי") 30י6 ועוך . )וק0 מיגו סננררס ננן מ)מ )ננך סמיגוגיון

 כססותר0 סתס ננסגי ננך)6 גכ)ס ככ)) )מו ררס 0ומי) ר"ס רכ"כססמיס
 מין גני)ות רס ס"ך סטוננמס מכות ננ0' כס"מ ר"ננ ועיי' רננ0 סותר0גכי)ס
 ככ)) ס6יגו ננרס רעיקרו מ)כ ננג"ס טננמיס כננסקין מ)מ וכ)יס מרסננטננמ
 כס"כ ע"כ ומ"כ מ"ס כננו תורס מיסור כ"מ כו מין ורמי גכ)ס כ) תמכ))6

 ננסוס ר)וקס ק6י )מורי' סרס ע) ככ"מ ננסוס 6כי)ס ע) )וקין 61יןסר"ננ
 : פרמ"נ פכ"ל  רסד

 )עגין ררוק5  די") רמי' ר6ין י") כנרכנכ"ס סגס מסתח כו יס)קיגןרבבכמדו
 כיון מיסור ')עגין מכ) גכ)ס מקרי 1)6 כסר מקרי )מטוננ6ס

 מס' כס"מ רסעס"ננ כי"כ )רנר ורמי' גנ)ס תמכ) )6 ננסוס מייכ )6כו)ררמוי
 ס3 ני"ס סמדכ) יור5 ר' ס") רסס יור6 6רר' יולמ ל' .סקסס ס"וממ"ס
 ססור וכרי"פ גכ)0 ככ)) נירין "לה כג"ט כנירין ריס סתייס )וקסככ)ס

 סקסז כי"כ  לכלוח  מסוס מטפה  5ין  כנירין לח"ק יורה ר' מורסוסרוטכ
 ספ5מוח  מן טסור פהף  מלבילת סהוכל  סתס  רקתלי "סה ז'  רף כיסהרפ"י
 פ"כ כגו"ט נמרין  6ין רקסלר  סנירין  מן  סס רס"י  וו"ל יסור  סניריןומן
 וקסי' נגו"ט כמרין  6ין כמ"ר 5חי' וסרויכ רספור מתלי'  רפתי' 3פי.ו5"כ

 )סגין ם"ר. כל"י  ונירין יס  למ"ר  הפי' סמ5ירי  כפס וחי'  5רר"י יור6 רי'
 רי"פ כ' לפי ורס"י סו5 נמור כסר רל5ו  טסור סוננ6ס )פגין 6פי"ס6יסורי
 מנירז "סו-"נ  "וכל סוה .מ"מ 5כל  סס כסר  ככלל ל%  דנירין וס%ינספור
  סי"ד ננ6"ס מס' נפ"נ ד60 )6כי)ס 5יסור '  כין חי~ק ריס %%'%ן

 וננן ספ5ננות ומן סעוף שן 0טמ6ין ומ" מכסמם 16 ועףיפס מ5נ)סס6וכ)
 ססור מרי"ס )ר"מ סי65 ס"ס וכ( ססור ס"1 6סור ססו6 6סס"יסנהרין
 :כסר גקר6 ר)6 גמו. 0לי גנעות טוננ6ת שסמ6ין  6ין  ונירין ישמות ,וסרוטכ

 יודה כרנ ס"ל כג"ט כנירין מז רס") 6ע"נ נוסי' סר"ננ רסמ )מ)קננוכרמ סיס" :"ס )רנמ )י' קסי' 5ה יורנ4 מרר' יורמ ור' מסור 6יגו כן)טוננמס
 רהסטכי"  ווטופ  סס כספס"ננ ותי' . סתייס )וק0 לכלס  סל ני"סרסהוכל
 בס כגנ')ננ6 כען ומסיכ .כלו"ט  יגירין פ"ין סייר.כניר י"ל .  כס"כלןלני"ס
 סל'ל ן כמי)וג י") למכי)ס סרמוי רס )פגין 6כ) )יכמ מכי)ס מיסורננסוס
 מיסור ננסוס מייכ ננ"ננ מכל . 0ומ כסר )"1 רס ננסוס ננג3)ס רטסוררמע"נ

 נ )מכי)ס רר6וי כיון גכ)0/_
 כעוור' מנן נס' סג: כסר נכ)) )6ו רדס כ"נ רף ססתיס מתוס'רמ"ש

  ומתרן. כסר ככלל סוה ררם הל" פתוס'  לסיסוך יוכי"כמרוסיו
 ר"יות.  רס"ר מע"נ תוס' קו')סי"ו

 "כל ס3סר כל סוף כחןוסי רחיתי  טסכי"
  כ"כן  ומתרן  סס כפהחיס 0תוס' קו' ננכת כן ס") 0רננכ"ס  י")מ"מ

 : מחס  "חלכ וס'" לכל'ס  "רס מלקוח  רהיכה כ3"ה ססיר'  וי"לספחר
 "ל6 היסור רק  רליכה הת.  .רסטפ"יס ננריכו"מ )מ ננתס דמ)כ ןי"קיג

  רמיסורי כ6ן )ננ3קות  כל  ררסילן  רל" ו"פ"נ  לכלס כל חהכלמלה
 : למלקות החי  רכל י"ל  מסטלוהין גסננעככר

 מיגו ננרינויימ ר6תי' מע"נ ר)וקין  י") רליר  מסימהיס  י")  ועון4ד
  ד"יגו .סכ'  ררמכ"ס סל"ל  ס"ס כננ"ס )וננר ורומק ננ)תמ ני13.מ)מ

 מסלי  רלוסטלו"יס כ' וס"ס  מכסרס מרכחיכ ימהס  וכעת  טפ"ס ממ)כ)וקס
 מכטרם  מרכחיכ גקיט ררננכ"ס ננממר דוחק וס )וק0  מין ממררססרק
 )כך ר)וקס וס"מ  לנלחה  גילוי רק  סטמהיס ננסוס מ"1 רוקמ  ל)מורלותר

 : )1 רומס סוס  טינהס וכי5ס ימהס  הלכ  למפט  מכסרסמי5טרך
 )וקס )6 גכ)ס מ)כ רע) סכ' כסרכנ"נ ר)מ )כמו' ג'0עיוןר4ידקרי

מסטיוהיס
 ר1""

 חלכ רס"ה רמסלי ו' רף רככורוח למסקלה

 ריכוי  טמ" )ח)כ ומי5טרך  5ירן ל"סור  מסטמ"יס ל"סר ולה- מותרטמ"
  לקי  למי מלקי  מסטמ"יס דמתי' ננס כ) )רנננ"ס בס רס") נננ) מנמל 15מהח
 ססרננ"ג וכ"כ ו' רף ונכורות רקי"נ מו)ין תוס' וכ"כ 3עי) ססוכחחיוכמו
 ה' ס"ק  כי'יו ס"מ סי' )קננןע5ננו

 ורוק"
 לוקס  רהילו סריימ כ' ימה כחלכ

 טמ" כחלכס"ר
 כסרננ"ג ו)מ )רננכ"ס מורס חוס' נס כוס  וי"ל מהח רהתי'

 וסי' 6'  ט"ק ס"6 סי' כס"ך ננרכר.1 וכ"ננ ס)יני ורננכ"ס רתוס' סכ'כמן
  סגי  יפ" מ)כ )ם"ך  ססליס ס"ו סי' "ו"ח סלכ"ח ""ס וכוס . ט' ס"קסץ

   דמסס סגכ"י ותי' מותס כתוך מותס 5ריך ננס"ת ססומ נדכר מע"נ מ'נמותס
  כיון  ימ" ומ)כ סחורס  מן וטכייפ  ולי"ט ימי  חלכ כו פירוכסמה
 ל"ר  ט"כ ננ)קותר)יכמ

 מלסוח  סיס סגך רננס ונננע"ננ ננננסרת )נני)ף  רליכ"
 ר6יות עוך כתכתי נ' 16ת תרע"ו וסי' מ' מות תק"מ סי' )קננן ועי'ננ)קות מיכ" גנני )תוס'  טמ" כמ)כ ר)סרננ"נ ס"מ סי' כסרננ"נ ר)6 סיינו וסורין
  כנון  כמותן  ס"ילו "פ"נ  סי1"ין  מסקיס )רננכ"ס 0תורס ככ) וי") כגנ"יר)מ

 6יסורי ר6פי' סס נ)מ"ננל וכ'  סס ננננמ"ס כס"י כר"ננ ומרס מטכלסיולהין
 מסל"ח כי 3מרס כק"מ כסג"י וכ"כ )כך וסננן ויין כער)ס 6)6 )ר"ננ)יכמ
 והפ"ג ר"סור  כיס כמו סיפלס מכח 5יכ" ר"יסורי י"ל  ולסל"ל"יסורי'
רמלקות

 רף ני"ס סתוס' קו' )יסכ  כחכתי  ליו"ר  כסימן פ"ה סי'  ולקמן  ליכ"
 כטרפס ס" מס"ח  הסור טרסס ר5יר רקי"כ רכה "מר  רסהיך  ססקסו5"ט
  סס יסכחי ו5כי  כמוחן הין  רמסקין ככ"מ  ספל"י  סומך וס  ספל קרמ)יכמ

 סתוס'קו'
 סי' כס)תי .)ננ"ט ננתס נמ)כ ננ)קות ריס כ"מ )רכרי מקוס יס ערד4ה

 ססו"  ומן כ) ננתס רמ)כ י' ס"קס"1
 ס'ס  ולסי"1  כנירין מפודס

 גוף רכפ)ננמ  51") 5מס"ח  מטוס הסיר מתס  כתרלנולת מפורס כי5סלמל5
 מיסור רגכגס נגסוס מנמס"מ סס סקע גכ)ס ננסוס מסור סגנתססעוף.
 וכננ"מ עי"ס מכננס"ה מסוס רסו0 ננעורס סמ)כ מו סכי5ס ע) מכ)גכי)ס
  דמ)כ  מיוס  לכלס  מסוס מחס  כחלכ רלוקס  סטפס ס"1 סי' כקו"מ0כ"מ
 ע) כ' )"ו סי' וכגכ"ת . מננס"מ ננטוס ד)וקס )ס)תי  י")  כן כנוסומוכלפ
 -ררוננ0 י"3 מכר רמיגנ ננסוס 6פס"מ ננסוס )יכמ רכמ)כ רככורותקומ'
 רמיגו 6ע"נ )ו יס מננס"מ רין ס"גומ)כ כן ע5ס ר)יכמ 5גנ"נ וכ)יות)ככך

 : נירין ו)מ -כסר

 מ)יכ6 רס") ג") ננס"ת מ)ממסור )סר"ננ-נני  סכ' כ"ס נפ' יסו6"ט וכ"לי
 ררננכ"ס 6)יכמ )ר6"ס רננג") רסייפו ננרלכגן קכיס)ו רסדר"מ

 ננסוס ')וקס דמיגו 0ר"ננ ננ"ס ק6י 6סמי )רמ"ס )י' רקסי' מ"ו סכירס")
  מתס 6מ)כ ומי ררכגן רק סכיס)1 רס 6רס מי ר"6 ננסוס 6)6ככ"מ
 רק"י "פ"כ  מררכלן הלה  סהילו -כפריסס מו )וק0 6יכו כסרמ"נ רס")ו')

 :  חלכ5מי
  סרי רחלכ .  קר5  לן  רגלי רכתר סקי"כ ס"5 סי'  סס"ך  למ"ס4ויבבר444

 מ"פ סר5"ס כשי' )ננ"ס )ית8 6"כ סמי ננן כסר ככ)) מ)כ6ין
 סס כסר"ח 6כ) רומסו סס"ך ו36מ )01 גמית )6 ררה"פ  סס כ'סס"ך
  סס"ך )רכרי רומס ס"מ סוס"י סס כס)תי ונס סס"ך )רכרי רומססקי"ך
 מ)6 נע5ננו כמ"ס )יסנו רוחק סקי"כ  -סס וספרפ"נ ס"י רף.  פווכסמנפ'
 סחקלן  סהין מחס 5כל  כפחייס תקגס )ו כ" רוק6 ססרמ"נ יסונ )סימסי'

 : מורס  סס"ך  נסמתרח
 מ)מ 6יגו כנמס ימ)כ סג") )פריסס יסכתי פ"6 סי' )קמז4יבר4

 כלוו  מסימ5יס רמסור תיס") ספר"ננ סתמס וננקננררכגן
  כן סטמה מסנוף לתמ5ס רל5  מסוס מותר  מטמהס רנ)יס מי 0ר"מ כננ"סגסר כטס" סכסר נננוף ממייס גתננ5ס רמ)כ מתס מ)כ רס6גי סס וכ' טמ5סחלכ
 רומס סחלכ  סוס סויתם ו)5מר סכסל מנוף יגתמ5ס' ננתס שנ .)סיסוךי")

 :.  מסימ"יס 6סור ו)מ ס6סור מסנוף גתמ5ס ד)6  רנליסלמי

כן



ידקלרכמףתנ"ג א' טעיף ט"ט מ"' דעהיררהסימןדבר"
 כנהטממיס מסור 1)מ המיסור הנוף כנן עתכנ5ה רמיכו העתס ה")נ כןז

 מין סר"כנ רכנ"ט )וכנר מין )פר;סה ומ"כ נסטכנמ כנן י51ימכנמוס
 עוכר טגיס)ו רס כנו:ה 6"כ "רס רק כנת0 מח)כ קמי ככ"ח כנסוס)וקס
 כגוננות כנוכ)ע כנתס רח)כ ננטוס מחר כנעעס מסריקה מו)ק כקו"מ הכ"ח6כ)
 כקר" כן רע) וי") ככי)ס )כי5ת רכני31מ

 כנטוס כנסרק 3נסוס כמכת סחו)כ
 ועו3נד ככוס ט0ו" רנ)יס מכני רמי' ומין כנוכנותרננוכ)ע

"(1 
 : 3נוכ)ע

 כפ"ו מס' )טיטהי' הרמכ"ס מ"ס ררככן מנס)1 יס ס") הרכננ"ס ר%4כפח
 וסת0ו כג)י ככסו ומסי' )"וכ)ן 3נותר טסוריס רניס רסה"מ

 קמקמיס כי' כ)ית כ"מ רף ככריתות ס") רכ המ ככ"13 והקטסננותר
 וי") כע5מו "ה"כ מסקטס כ3נו קסס ככ"ננ סתי' ו3נה כנס"ע כנמוס"סור

 כנר"ית כנטוס "סור טיהי' חי רס )מכו) ררך סמין ככיס)ו כניירידממתכנמ
 מכ) נכנור עין גנר"ית מ)מ מנ(ור )6 וכררכגן כנררככן מ)" מיכו וככיטו),עין
 ס' וף כתוכות כתוט' כרמי' חדריס כהררילמ

 וכ3ננ""
 סי'

 ס;'"
 ג"ו ס"ק

 כה"ח מסי' מ"ס 3נסכי חככניס ממסרו כ"13 רמכנר מרכ סריך 3נסהקטס
 רכ מפי' י") 3נלרככן רק התס טרי כח5ר מכ) )ל"ה כןוג י5מ ננ)חחקור
 כ)יטמ דניס כרס דמוסר )טיטתי' ררכ מ"ס )3נ"ט מכ) כרוחק ותי'ננודה

 ר"סי' ס") דרכ הרי ררככן טכם)1 ורס כיפו) )מחר 3ניירי וס3נתמקטקטיס
 רכ )סנות 51ריך סריך טסיר )טיטתי' רכ מ"כ חסור חרליס כחרריכררככן
 3נטוס "קור כקכ)כות טוסו ככותן כמ1"ח ר3נ"ך כסי' כר3נ"מ "ע"נ הומתכמי
 מיכמ 0מ כח"ח ו3נקרי מסור מיכו )3נס כמן נס מ"כ כיתו )כגי מסי'3נ"ע
 3נטוס )יכמ "סור ררס יורעין רכ"ע כיון כחן )ו3נר יט כ"כ כנסוסחטדמ
 )0ס ויטיכ סכמכ) ןס רס ע) יטמ)ו רתסתכנמ13ס"ע

 טהו"
 ננסמ"כ דניס רס

 הרמ"מ כ~ס וימכתי - יוס טכיר )סתיר 1מתי 11ס כסכיר יטעו כקכ)כותהתס
 מטוס טקריס כה)כ כעוף .)היכר מקריס )הכיח 5ריך ר)6 ס"1 סיי)קמן
 3נטוס מסור כררכגן "פי' קיי") לסמ סמ"ך והקטס ננדרככן כעוףרככ"ח
 קו' סס 5כי כ:ח)ת כן 11 קו' ת" טככר וכנ5"תי 11 קו' ויטכתי עיןלנרמית
 )" מכ) כררככן חטור נמור עין 3נר"ית ררוקמהס"ך

 :0מי חרריס כמיר.
 : ס' דףדכתוכות

 קרעו )מ "ס כחו)ין ק"ט דף רהממכה ק") ררכנכ"ס מ)יכמ כנרכ י"לאו
 דק"3נר ורכ רכח) דו3ני' 0כיסו) )מחר רמיירי עוכר מיכוה)כ

 ר)יכמ עוף כ)כ ס"ך עוכר רהיגו כ3נך"מ 3נמכה הך ע) כ"מ רף:ריתות
 הוס' וכ' עוכר מין מכימ)ו רס המ וקטס כרת הייכ כסכנס כ)כ מכ):ןית

 ורכ )רוחק ןס סי' )0רמכ"ס "כ) כחי וכין ככימו) כין כני.רידה3נמכס
 וככסו כמתו0ו רניס כוס רמוסר מ"ם 1)סי"1 3נה"ת "סור טכים)1 דסק")
 )מ"13 קו' )יסכ ויט חדריס כחררי "סי' 3נ"ס כנטוס "סריכן רכךמ1' 13"עינסגי
 רכנוכה דככר רק3נך י") 1)הכ") )סכי"1 ה") עוכר מין טכס)ו רס )ר"כנ ס")ד"י

 ר3נ)הו הר"13 כ' כ5)י י"כ וכ0)כה עוכר רמיכו הכ") מ' 3נ0)כ0 כןכנרכריו
 ה") ""כ ה"ה והקמ0 מקור מיד מ)חו )מ מס "כ) ס"ם וכ' 3נירו5ול0ו
 י") מס "3נכס מפור ויהי' מעט מימה0 דקרוכ :)1' 3ניר 15)10 מסי')י~1ר
 טכים)1 רדס נןרו )מ ימטו"ה סר"מ כדעת ה") ה:י דסכרו סוסקיסדק:.

 : נו)"נ ה") כנ;ור 1מי מדרככן ורק ע)יו עוכרמי:1
 עוכר מין טכיט)1 רס דם") רס"י סיטת )קייס 0"ר.ך .ו:ה כגסי בצכפיפ

 ע)יו עוכר מיכו כיסו)ו )"חר קרעו )מ דק"כנר כ:ות:י 3נטמט סונ":;:) והו" )ס:ריח ר051 "' כדכר רק "כ) רם"י )יסכ רק דכריווכ)
 ממוס :' דתוס' מף עוכר ככ0מ0 "כ) עוף כ)כ )י' כנוק.יהס.;'ה

 מדינוק. קמס וס הרכר "כ) עוף כ)כ )"וקיס 5ר.ך 0):ך ::ני כחי:נם:נע דסת3נ"
 מתי טיעורי' "טו מידי קמן') 5" דכן0 1ת1 ככ.ם1) )י' לוק:נ. כעוףל.'

 טוכי ררכ ו)"ג ו:ו' כהמ0 כ)כ ו"סי' ככימו) )"וקמי ס") ועריף)"ם:נעיכן
 סס כדסריך מיכריס :רס ס)כ דס תי3נמ ד)ח :רת חייכ ככהמהק::;')
 דמ1 ע)יו עוכר "יכו ר)כנ0 ה3נםגס )תרן רכ כה 1)מ הי.כ ממחי "יככ"מת
 רכרס ה" קכנ") ס)כך היכריס :רס 0וה ר)ח כ0מה כס) רהייכ ידעיכןהו0 )" מכ) כמוף ד3ניירי ד:נמ:י ע:מיו כ:11 כ?נכוס) דמיירי כנתר; כמכנת:ו0
 כהית )מ רכ "כ) כ3נכום) ד3ניירי )יםכ 3נ5י הוה "ה"ג ומתגי' הייכ:)כ

)חס:נעיכן
 סיר1ם"

 דכנתרן 3נתגי' 1)כך מכריס כרס היוכ רמי:" רק ד3נת:י'
 מיכריס דס ם"יכו כ)כ חייכ כסכנס כדס דממר כנט1ס גקיט 3נכייהוחדמ
 ועוך כמכום) )תרן כנ5י ה3נמכס מכ) חייכ מיכו כעוף סמ כקיט כ~ית""כ
 "כנר ד)מ כיון סייכו נ"כ כחי סת3נמ 3ניירי רכנתכי' )תוס' רכנמ3נעדמס

 ; כחי נס ר3ניירי מ"ו כימו)1 )מחר קרעו מס גכרייתמ ככנו כסי'כ?נתכי'

 כנס כנכ") כרס ט"כ 3נררככן סכס)ו רס ""ת סקמסמק""יבצכנירצי
 ה.תר ריס יוכיח כויר ומ"ת )כם)ו )"יסורו סיתר טיס)רס

 מכן )כןיי כנס י") כנ"ר דף כססחיס תוס' כמ"ם מסור ט"כ ומסי"ס63.סורו
 מכיס)ו רס ככיסו5 מס מסכהת סיכי כדס ע"כ י"5 )מיקור 3נ5טלף היתרימ
 כט) ככניס סגתערכ רס כ' סמו"ס ס" סנתערג כעין כרס 51") עוכרמיכו

 כיין י"3 ועור )מו"ס הכ"תי ולקננן )הקרכס רמוי רמ"כו כיון 'רסננתורת
 חרטות וסכיס טכסתגה כנסכי סומ כיטו) ע"י דמרי ו3נה חי מ)מ מקורי)"

 )מיסורי' רסיתר )מיסורי' סיתר ים 3נקרי )מ כס"נ רס כנקרי ר5" )כ"ןנ"
 כ)י 6כנרס רהתורה כנון חדמות סכיס כ)מ תקכס )מיסור ים מס רקסומ
 חרמות דסליס ננפוס )ככמוכות )יסדר כננ:כי כנ"כנ מקגס )1 ומין יסכרזרס

 נניכנרמ הך כ"ס כפ' כנרהעתיק כרס"י הרי"ף רעת סכן הס)מי כ' ',3רזש : כתוס' ט"מ רק"כ חו)ין ועי' :י"כ הרכה כנ5יכו וכן )כמןכמ
 ג"כנ דננס ותכנהו עוף כ)כ לכניירי קרפו ס)כ סמטכס ע)ררכ

 ו)ק"ע. ע": רמו' סכט)ו ררס עוכר כסכנס רך6 לתן )סורות מןו ססעתיקו"ס 5דיכ"

 ורס  הי3ויס  וס רהוה תיכנמ ר)6 ה"כ כן יוכה גיסי קו' ע) )עי)וכננ"ס
 :  "י3ריס  רס יסוס סס ס"ר סככוס רס רמסי' ננותר פי' כם)ממיכריס
 עוכר מכס)ו רט"י_ייס )יעת רמי' סכימ ק"כ יף הי"ז בצחרושףיא

 וחוכנר 3נכדס כח)כ חוכנר רתגן ק"י רף כנננטגנמע)יו
 כנכוס) מכ)1 כין- חי "כ)1 כין ססח)כ כח)כ חוכנר קתכי 1)מ כו' כנכח)ככדס
 רכח)כ וקס0 )וקה מייו ה3נכוט) 1ע3 )וקה סחי טע) כרס כנסמ"כ ע)יו)וקס
 דוקמ )מו סר"ן סכ' ר)וק0 ומססר ע"כ כ"ד רף כססחיס כרמ.' )וקה "יכומי
 כנס"ת מיסורמ שכ"ס הגמתן כדרך רט)מ )ר"ן דס") י") )וקה מיכו מסי'מ)מ
 )מ תו מיסור רק וכח)כ כרת "סי' מיכמ חי רכרס כיגן י") מ"תמיכמ
 חי "1)ס ככרת הי דרס ח3נור חי רס חי ח)כ ככנד גי )חו3נר )י'חטיכ
 דננמוס דס ככנר חוכנר )יכמ כננכוס) כרת רמיכמ וכח)כ מיכמ מיקולרק
 דיס3נס

 קו)"
 )סיטת קסס "יסכ" מ3נכס כחי )דס חוכנר כו יס ככנכוט) )דס

 יסוה"ת 3נה' כס"0 כננ)"כנ וכ3נ"ם 3נס"ת )י:מ "יסורמ מסי' חי רח)כדס")
 חי ה)כ )מ:ו) ו3:ותר כנותר "כילתן כררך ם)" סקי"ך ק5"ס סי' ס"ךועיי'
 מיכ" )היסוך ""כ ג~הר יסי' כרימרק

 ע)יו ע51ל מיכו סכט13 רדס ר6י'
 כ.ן חייכ סכדס 3נכח)כ כרס חו3נר )יתכי רעוכר כרם"י רכיכנמ מ)"רמ)"כ
 רמ"ה רעת מכן מס כ' ר"ן וחרו' ככנכים) מ)מ הייכ מיג1 וכח)כ 3נכוס) כיןחי

 סוסריס ננדכרי מכט)1 דס ,דס") 3נקממי ו3נק5ת כתרמי וכך)הו ור3נכ"ןורמכ"מ
 )ר~עירי סכימו כנר)מ הכי ס") )מ ור"ן ררי"ף , יס") )רעתי' סייכוע"כ
 : )סכימודייקו )" 3נדלככן מסור מכ)מ"ס וכיון סדיכיס כ) )סכימ ררכו מין הרי"ףי")

 סניס13 רדס מסוסקיס הח"ס מכיו כטס הקטה הי"ך ככ"סרר%4ירצי
 ע"מ ע"1 רף 3נססמיס עוכר"יכו

 רכנכי"
 ככ)עו ר"מריכן סייעתמ

 כככ"ס ה.1 דס כ)ע וסמ 151)10 ססקה כהוך וכרעיו קרכו רכתן 3נדתגןכ"ם
 תי' 51") סנמון וכגו כתוכו וכרעיו קרכו )תת כנה"ת ה1513ה ירההט)מ וסטיט" מדרככן מלמ מיכו סכט)1 רס סמ סכו)ע ככך 3נס 1") הס"1והקט0
 ודוהק ע)יו עוכר "יכו טכט)1 רס י)י") רמכיי מ)ינמ ססונימ ק6.רהתס
 סירכמ רקמכיי י0" כתגחוה הור וו"י רמכיי רכ' ' ועור התס 0כי ק"3נר נ3נ' דקמסרכ'

 דקמי"
 )י'

 קמ0 ד)מ )"כ "כ) .סה רכ: )י' 3נתרן ו0"
 ע"ם ה) מס :רת כמקוס ."סי' כססה רכריהס רהעמידו דס") החס"1קו'

 כנדכריסס מנות רק 1ה1"ס הוח0 3נטוס ס)1 מכיעי טח) טממ גרמסכמכת
 ס)" הססח כקרכ ו:רעיס הקרכ )ת)ותננכ"ם

 סי"כ סססה ננעטית כט)
 רנס תוק' 1כ1"ט דכריסס דהעמילו סי") ססיטמ כע)3נמ )3נ15ס רקכרת
 ר"סור כנטוס כמרמ ע)וי ככרמ מטוס החכנירו ו)מ סססח כתוךהככר
 סעתירו 1)מ ההכנירו ד)מ ס") נוסי' רס3נקסן הרי סהמייו )מ. כססהננררכגן
 דוקמי")

 חו3נר"
 0חכנירו )ה פ)טו :ך רככ)עו כיון דסייכו החכנירו )" יתירס

כככר"
 ע)1. :כרמ מסוס

 כסר"
 כנענניריס הי' :ככ"ס מ3נריכן )" חי הכ)

 מחר: ת" תוק' מס כ' ה" ועודדכריהס

 מ"):0 מדרכק ")" גו מ סכט)ו רדכ; הסוסקיס )רוכ ר"" ) : קגיזינ-
 ס) מפרקתה הנוכר ר"ח מסוס ממומ3 חער קי"נ רכרףמהרת

 דס ומכ)יע ונהלותךהברעת סכםר "ת מ:כיך ס"ז גסמ0 מת5ה קודסכסמ0
 )3ר:ל מ"ד תי:" )מיכ) סרי כמיכרים דס ומכ)יע הו"יל )סו "יכעימכ"יכריס
 )1 דמין "ית" דמס כסירמ 1)מ וף) רם"י )גי' הר"ן והקסה "סורמיכ"
 רחמיר הכריהן "ת דס גנמכי) ה)") הכריורד "ינ ונח) ר"ננר היכי :יתקכ0
 ל6 וה):ך ,)הו קמכעימ כ)חוד 51"1ע5" טרי )קדירה ""כ ר)5)י מ"וטסי
 גמ. ר)רס"י מס כתי"ט ות" ע:") טכיח )מ ד"ומ5מ דס דממ:י) עמוס:קיט

 מיסור" קתגי ר)" קמס)"
 "עיר6 הכרעת מת נוע רמדרכ0 הדס )תיכ)

 ן דרכ מיקורמ ")מ נ" לית ע)יו עוכר מיגו מכם)1 "ו סת)חו דסדסרי
 כמיכורי )ת"ס 1)ס", עה"ת סכס)1 רס ס") דהם"י יסס,הקסס )רם"י והכסע"כ
 קי')עי)

 כעי"ט 51") הר"ן קו' קמ0 "": רם"ר :נ" ס") הסוסקיס ררוכ תי""
 הט"1 :' וכתכסלס 'ע)ח0 מס סם;הה כממ0 מ:' כ"ד ס"ק כט"1יציי' עס"ת: מסור "ין קכם)1 דרס עו:חומ":

 ס:' "גה"כ 0קמס ל רף קרוסין וכהס)"ס רוכ מטעסדעותר
 כ' דף ככורות תוס' המ מס כט"1 כסת"נ וכ"כ כעעמס דת)" ותסוסרוכ ד)יכ"

 דכ)כתכו
 ס0ו"

 ערוכ רמ" ועכימ כעעסס דת)ימ מע"נ רוכ טסיר הוה רנל
 ר)"1 י") כגס": הנ0 סחען כורקין דרוכ ד' דף תנססחיס תעסר.ןע"ה
 רוכ ד)יכח מער כ1צעסס רת)ימתטוס

 ,מ)"
 הט"ו כס' ר)מ .סכס": כע"ם

 פומד וטתכתס כמיןה 1מ"י כוכרגתס :תו וכי כקיט קירכמ עטטסרעקי)
 כ") תככורות וכ"מ סם)מ0 ע"ט מעכס )סכוח הוס )מ רמ"כ מסוס רוככמן יכ" עס"ט ה"כ כן )מכוח ה" )מ רכ סנצעקקות רע)יח0 ר)יתמ סגה"כודוח0
 רס" )סיסך תוכח ססר"דרכס

 ת)" מקרי )מ רתסמיס מע"נ מס תוק' כ'
 קס0 עהס)מה מרס כל )סעעיס 5רץ ככסעה מכ) רעעלמ עמוסכעעסה
 מרס כר עעסס 5ריך ס)סעעיס נכך ותה סומ רמ) כנסהה נס ע:"סהמ

 'מע"נ רתמ כתר ר"~4ק כ' כרל) סמ;
 דת4"

 : כעעסה
 קר קטס למ געעמה רתימ רוכמ כתר "עיק רכררכק רט"ד טעעו "יףך

 1)""ס ררעמי עעטרק ע"ה ותרוכ ררכגן סהו" חען עכרקתסם)מס
 כק' ורמיתי עעעטר ע0"ת סטור ר)קוח כ"נ טכת הסכ" כמ'ם תותרת0"ת
 תום' מעגס . געעמס רתימ רוכמ כתר רמ1)ען ") רכמטה סכ' סרועיסע)מ
 ועור ק"ע -כעות כ' ננכורות מכהתה עמסתו טקסו עה רמ"כ הכ. ס"3)מ
 ס"ס ר)עמ הומ מכוסו )מו ר)עמ מכיו 3מנכ0 רוכ י"מ רף חלין י)יףתס
 סוס ומיה"ג י") ןס מכנגס כנ15ס וסרוכ כןכות רה3נעוט )כניעוט חייסיכןר)מ
 מןקום לכני .רמיכמ ס"ס )רשת יכו) הי' נלמ"ס תוס' .כננ"ק :ן )רחותכנ5י

חוקת



ירמףתף,ג א, טעיף מ"פ טי' דעהיררהמימןדברי
 כתר מו3יכן ר3מ ס"ט כ' י"מ ס"ק כנננ"מ מ' סי' 3מו"מ וכסננ"נ 5רקתמוקת
 רת)י6 כרוכמ ומוקס רוכמ רכע3ננמ רמע"נ ננסוס כננעסס רת3י6רוכמ

 געסס מס ססק רים ננסננע רכריו ססטות סגס מוקס כתר 6ו3יגןכננעטס
 ר3מ ר"כ ככגורות מכ3 סננעסס געסס ר3מ 6מוקס ו6וקנניגןסננעטס
 מוקת רננעיקרמ מוקס עוך יס וכככור כננעסס רת)י6 רוכ6 כתר6ו)יגן
 סריכ"ס ריעת רוכמ כתר מו3יגן ר)מ 61"ם ככור יסן' ר6סון טיו5ימ טוסמיוכ
 הריכ"ם ויסכתי ע3יו וסגכ"י'ננקסס עריף רוכ6 6ננרו )6 מוקות כ'טכגנד
 רמוקות מוקות כ' 3יכמ רסס ננעסרין ע"ס ננרוכ קסס )6 גנני ו3סי"וכננק"6
 ר"ט ססמיס כ3"ק ס") סן ננעסרין ע"ס רוכ רס"3 ננמן רי") 3יכממיוכ
 מוקס רק מיוכ מוקת ו)יכמ גגות ררך סכגיס סננ6 ססק ים טכ3רככ3

 וכן עריף ירוכ6 6ננריגן מוקס מך וכגנך סננעמס געסס ס)6רננעיקר6
 מוקת הכל כריקס מפסס לפסס  הס הוקס מר רק ב"כ  רהיכה מננוננכריקת
 סקסס תל"1 כסי' וסלוב"ה ק"ל  סוס"י  סרפ"6 כננ"ס )יכמ לסכ.ת ממןהיסור
 כסכמס נס ו)סי"ו לס"ר 1' ס"ק  סס סוסל  רליר כחיכורי  לרמ"ה  ויסכתיופליו
 רל"  סס"ך סכרת ע5 כ' סס3תי רסגס 3סתיר מין גנני ננלמס6ס

 לס סי'
 לה  הס מררלס  רסיי:ו  לסיסך סכר"  רי"ל  ספלתי כ' רכ סתעסקוחלסכוה
 רביל ססק וסוי כוס רנ פסק פ~תס  הס ססק  3ידי 03 סכי6 ננספסתס
 ננטעס )סתיר רמין וג") ט' רף ססמיס כרמי' ווי6י מייי ננתי6 רני3וססק
  לוטפס הלה וס  לרין סיתר  הין ו6"כ  פי"ס )סוגות ככ' ת3וי דוס ננסוסוס
 "סור רהי'כ  וי"ל רול  לנטפס  הלה מתיר לה רטי'1 ל"ג  ס"  כלכי'י וכ"כרוכ
 לכיסול י  חתיכס היסור ומ1קת סלופסס לפסס סל" מוקוח כ' רהיכהמסוס

 רמהיכס קכיי1  סי' סטי'1 רה'ים  ר"פ"ב כתלתי תס'יר  סיי  ילקפן מלימסכל"

 ססק6 )עגין מכ) מ' עך )עגין סייגו  6יסור מ1קת מקרי לה  מרס לפלמטל"
 וכ3מ"ס מזקות כ' דמשמ 3סתיר 6ין רוכ ננטעס נס 6"כ מוקס ננקרידרכגן
  מטוס  מלימס לסקלכספק  רהין  סמר.ממרוכיס וכן וכטגיס כסתימס ססננ"נכ'

 וסלולמו  סכסלו  דס  רס"ל  סוסקיס:- סרכס  ר6יכה  מסוס  ררללןססק"
 :ר6ו'

  תלוי סרונ  ר"ס  כסילוליס כרק לה  בלי כ' ט'  רף יסכ"מבחדושי
  טס יוסף רהס וסקסס סמוקס  פל והוקמי'  סהמירו למפסס.

 כלופסס רתליה רולה רסוס  מסוס  הפסלפ"ח  סלו:ילן לה סי"ו כסי' ה"כרלמס
 פיל"ק המסלפי'ח  נ(לו:ילן  וכררבלן  ררכלן רק  כמפסס רתלי' רוכה לרסל"6סה
  כסמט ננמ6"כ ננס"ת רסוס י") כלל  סלופסס געסס מס נססק וי") תס"נסי'
  לוררככן סוס סמפסס לפסס  הס רססק "לה  מפסס  רפסס מסיננ5ין כרקו)מ
  סימליס כרק ללה .כלוו סמפסס סלפסס ורול  סמפפס ע) סס'  06 י'ילופור
 ת)וי עריין וס ורוכ יו)רות הה"כ מוללות  הילן  ררוכן כככור  הכל  ררכלןסוס

 כס"ב סמפסס  סלפסס ע) סרוכ רמין )גקכס סוכר גוקק  6סכיופטס
  הס רמותר  רסל"ס  כסס  מם'ים כ"ס נס' )"ו סי' לרה"טעיי' : מסייתסוס

 למ5"
 סננ)מו רס רכ3 0ר6"ס וסי' ררכלן  הכריס  רס  פטים  לולימס"הר כלולוות  רס

  רס ס"ל למפטס  ירסביגיפי' מ"מ 1"3 רם"י 6כנר 1ס טרכר כ' וכ6"1ירכלן
  סס  כפלחות ררוקה  וי"ל  סותרין  1"ל  רס"י רכרי מ"כ 6ננגס ררכגןסכנ)מו
 כןס כרת טמייכ רס כו ריס ס3כ כדס ק"ט כמו3ין וכן ס:פס  לרסרמיירי
  והסי' פליו פולר הילו  סמלמו מכריס רס מכ) ע)יו רעוכר סס 3רם"יס")

 ר"ס ל"ו  סי' סיק  ופסר"ס לי'ב סי' לכס"ו  ר6.חי והמ"כ  ליכה מס"ת6סורה
  דס מלכ  ולפסס געכי רס )ר"ננ )סו לרהס  כך  כיוולו ה'  סלרלרוכל""ס
 סכר ננ5י )ס3כס ירם"י י") 3סי"ו כס"ו וכ' .ר"ננ וסייגו מס"ח "סורסכסלו

 : ננס"ת מסור סכיט3ורס
 החוס'  סקסס רס"כ סס"נ סס כנקסי סג") 3"נ סי' כס"ו בבשך-רעיג

 כ"ס כס' רתגי וסייגו וו"3 סכ' סכם)ו  רס ר"ס רכ"המלמותמ
 רכ רסה  פליו פוכר  רהילו מרקתלי מס"ת מותר סלסלו  - ררס ננננתגי'למי' ננייתי רתוס' רג' 51"ע ע"כ כסו)ו 6מר רנניירי ע)יו עוכר 6יגו .קרעו)6
  ננסוס סקסו ע"כ סי' רס)תי וג"3 ע3יו עוכר  6יגו ומסו"ס פוף כלכ לי'לווקי
 ל6 ססתה פר  וכי פוכר רהילו  ל6סמפילן  ה5טריך לה כפוף  רלוייריח"ס

 ס6 כוית ר)יכ6 ננמוס מייכ  6יגו 5פוף רוקה רקמ"ל פ"כ רהלה סתיייילס  וכלסי ט' הות  לפיל  סללס"יססל6תי כקו' וסוה  חייכ  הילו רכמ"ססמפילן
 רריוק6 כיון רו"מ כ"3 כווגתו כ"ג ע"כ מייכ סכסלו  רס וקננ"ג מייכגכסננה
 ננגי' עןייק מייכ 6יגו כעוף כסרי6 3ננתגי ס") חייכ כסננס ס6 ננתגי'קננ"3
 .  כריסה רכם) רונני' ככסננס רנניירי ננסננע סתננמ מכ3 עוכר ככסננססמ
 כוית 3יכמ עוף כ) כ)כ  רס רקפ"ל  תי'יסלתי

  מס ול"לו  כייס סליס  ססו"
 סק"ט פ"כ  סי'  כס"ך ולה סלל רס כגנד ס'  5ריך  רכריס כט"ר סלככחכסל
 ססלתי כ' ופ"ן סלכ  סכחלל  סרס כמס  יופי5ן רלה  סלל  כל  כ:בר ס'רכפילן
 כוית ננן ס)כ כמ)) רס )יגמ ד)יותר ננוכמלס:"ל

 חס לי5ס  סלים  ססו"
  כדת  כי'  רלית  לוסוס  פליו פוכר  הילו פוף כלל  רהמר. ננ0 ננתגי'רקמ"ל
  למחלי ס"ל סלכ  להלל יס  רס כמס  ל"סלופילן תלה התי  רהי קסס וס חי'ט"כ
 תגן ג"ננ ר3ננס ננגמות 3תוס' ס"3 ו)כך  לסי'  כפוף  סרין  כמתלי'כסריה
 טיעורין וכי ננ"ננ עוכר ךמיגו ומ"ם כעוף רנניירי ומסי"ת ע3יו עוכרד6יגו
 כין נניירי רננתגי' יס"3 תוס' כ' רס6 6תי 3ריוקי ע"כ 36מ )6טננעיגן6תי
 קרעו 63 סיס6 6כ3 רננו מת וננו5י6 קרעו ס3כ  ריטמ  וסיילו ננכום) כין"י
 6יכ6 ננררכגן 6יסורמ עכ"ס 6כ3 רמיגו סומ מייכ קננ") ע3יו עוכר6יגו

 ע"כ וכררייק 6יכמ 6יסורמ רעכ"ס וס ריוקמ טכם)ו רס כנסוסוסננעיין
 כ' ססיר ו6"כ 6יכ6' עכ"ט 6יסור6 מכ) עכר ר)6 סו6 ננעיכר ככמ3סס
 מוקי ררכ הפ"ג מס"ת 6סור הילו  סכסלו, רס רננתגי, ננגי' רננוכממוס'

 דסמ עוכר מיגו רקתגי ננסוס יין סכרמ טוס כוס דייק )6 נפוףסמסלס
 נניירי ננ5י לה רמתלי' ק6מר סירוסה רל  הלה הכי לקיט  פכוסל ננסוסי")
 כתי' הו פוכר לסמס סה לריוקה סלכ"י וכחי' לפוף  רקמייל היייל פולרהילי לסיפ"  רחלן ננס 6כ) עוכר מיגו ו3ננס כמי ננ-ירי סננסגס דס6 ככסננ0נס

 : כסירוס עוף כננתגי' )ננתגי ס"ל לפוף  רין רקלו"לססלחי

 סכטלו  ררס ו' רף  רנכורות מסוני' רמי' כנכימ 3"1 "י' תגייימבנבייי
-  תיס"3 טננ6 מ)כ )מיסור קר6 )") סט"ס  סריך  רסתס פוכר/

 לפכר  ררס הירוס רסרי  טסורס מלכ רס"ה  ומסלי כו' 5ירן 3מסורננסטננ6יס
 ננס כו' געכר רס ס") ר3מ 3ננ"ך וסריך טרי למי  טמ6 וס"ה  מלכולפסס
  ופריך וכו'  וסרי  סמי  לון  ר"תי  לוירי רליכה  סוה מירוס דמכמי וננסגימ")
 ליורה  רהלכ לוכלל ככי'ח רחלולה  לור6סרי'  ולוטלי  טרי טסורס  רחלכולולי'ל
 טסורס מ)כ )עו)ס רלמה  קסס מ)כ וגעסס געכר  דס  רלמ"ר  סלכי'י וכ'סרי
 ו6י5טרך  דס  לוטוס חו הסור ולה  סכיסלו רס רסוי ככ"מ 6)מ כרס6סור
 6ין )עג"ר  ולרירי פוכר  סכיסלו רס סתס רק") 6"ו ע": ככוה ננסוסר6סור
 6מי'כ רלנחרס ללוס לוורס מלל  ולפסס געכר ןדס סננ"ר נס כי ר6י'ננסתס
 ה.' רק"לור לוס וס  רלר קמי )כ"ע והייכ  לנסמי דהתי מסוס למירהסור
  דמ)"כ.  סרי רמלל לווכמ לכ"פ ה": מסמי  רהחי  מסוס  רסיילו הסור'מלכ
 63 רסתס סוגי' רע"כ עוך טס כ' סנמון וכגו ככ"מ תורס 6סרס3עס
 יס.' רמ)כ ס"מ סוס )יכמ רהל"כ פוכר  הין  סכיסלו רס רס") כועיריס"3
 ןס מיסוי כו ומין 3כסרס ר6וי מיגו מ3כ וגעמס סגעכר סמ ננסוס6סור
 י"ל וס נס מלכ ולפטס סלטתלס  כיון לוריקס  רהוי  רהין  סליסלו רסכננו
 6סור נ"כ רח)כ כיון סכיס3ו רס רמסור ס"מ טרי טסורס מ3כ סוס 3מרמי
 רס רס") ננ"ד כסך עוכר  6יגו  סליסלו רס ננגי' רי)יף סכ' ררסיגןוסוס
 6לה  פוכרטכיסלו

 למסקל"
 פוכר 6ילו  סליסלו רס 6לורי'  סרי  טסורס  רחלכ

 רמירוט  סס ככורות סס"ס  קהמר לוס רקסס הלה רלסחלס  מטוס  סרי  למיומלכ
 ל6 לוריקס רהוי  סהילו  כיון סוה רבוסי'כ  לורס 'רהחי  כיון  סרי  רחללסוה

 : מירוס ל"ו  סליסלו  דס כלוו סלסחלס  כיון  רס  לוסוסהסור

  וגעסס געכר  דס רמ"ר סל"ל  לני"ח קו' לויסכ 5י'ו  סי' סיק יי"ייונבשויית
  דס  לוסוס מייכ  סהיך ר"ל"כ פוכר  סכיסלו  רס ס"ל פ"כחלל

 סגמון כנו קרננו ככר וס רכר 0גס ננוכמ )נכי רהוי  הילי  סלפכר כיוןיה6
 ס"ל 0כי געכר רס רס") ננ"ך ר0ך 1") מיק סננ0ר"ס כננ"ם 63 מכנגסכסנס
  רסך  סס  סג"ון כננ"ס מ3מ רס ננסוס מייכ מיגו ננ"ך )סך ס"נ 6יןר)ננמ
 הסלכחה ל"ק לו"לו  פליו פולר  טלסלו  רס  כופייה  התי'סובי'

 רלרוומ"
 דלולת6

 : עוכר קכימ3ו  רס רלו'יר  הליכהלולהר
 סרלוכיים לורכ' פייו  כסי' סלי'י כננ"ס ע)יו עוכר סכים)ויס ךס"ל ננוכמ מין ננמ"ס ננס' כס"ט ייכנכ"ס י"3 ס" )ע5כיי רכנשאנייך

 יננטננע ככ"מ ננטוס מכי)תו ע) )וקס ומיגו סטוי  כמ)כ  רס סמכטיכפייט
 סכ"י ר)כמו' ננוכרמ רמיגו וג") )וקס רס ננסוס מכ) )וקס מיגו ככ"מננסוס
  והין סטור כמלל סכסלו  ורס יו"ל סל"ל  סרמכ"ס  רלרי  סי' סטור ע)סקסס
  כמ)כ סכסלו  רס  ספתיק  ד)ננ0 ל"י וסקסס לכ"מ  מסוס  ה:ילתו פללוקין

  והין  סטוריס לו  לסלות  סרהוי  סלוקוס סוה  טס ופור סר"לו  סכתכס ננמ)וקס'
 וסי'ס לוחס למלכ  רסיילו המר רלר  מסומ  רלוקס רמסמפ לכי'ה  מסיסלוקין
 כסר סטור כסכ' רהח"כ סנייי לוחמס ופור  רס  מסוס הו מתס  מסוסלרס
 ככ"מ ננסוס מכי)תו ע) )וקין  והין כ'  ול6 סטור  סתמ כ' לוחס כהלכסכסלו
 6ין ננתס מ)כ ע) רלק סרננכ"ס ננרכרי רס"6 ננסוס סטור )תרן כ'וככ"מ
 דסן'6 קמי ל6 רס על 6כל ננתס מ)כ ננסוס לוקס 6כ3 ככ"ח ננמוסלוקס
 סרליכ"כג  סכחכס ננמ3וקס טכס3ו רס סטור סכי6 )כך עוכר מ,גו סכיס)ורס

  ו6ע"ל  רס  מסוס לוקס למלל  סכיסל -לרס רהף  להרויי רהסולס למלוקסיקכפס
 סי'  לקפן ס"ל  לולפטי'  ססטור ננ6מר קסס ו3רירי . ע"כ ננתס ככ"מכננכס3
 רפונר מלי' רלסמפ  רמכ"ס  לסון  ספתיק ל"מ למס פונר ~לו סכסלו רספ"ו
 ט3 רקטס ננכ"ס מלק כ3י עוכר  ר6יגו כ' ס"ו  כסי'  ילפיל  סכסלו  רספל
 כסעתקס 0טורקננ") רק ננתס ננמ3כ קמי ררננכ"ס סמ' סירוסו )סי סכ"מע)
 )ננס עוכר רמיגו )טור רם"3 ע"נ כסי' כרעתו ום)מ רעוכר )6רוייט3ו
  רירן כסלכס סר"מ  רגס לולור רהססר  סיכי רפוכר  רמל"ס  רכרי 3סרסרמיק

 :- עוכר ר6יגוס"ל

 ככ"ת כנסוס )וקין מין כנרקמכנר סרכנכ"ס כנ)טון )רייק ר)יכמ כ")ע"בב
 רמ  מסוס  סגס מע"נ מ)מ 3וקין רס ננטוס מו ננתס מ3כ ננסוססמ

  סרפכ"ס סכ' לו  כיו5ה  רסרי  ככ"מ  מסוס פקס 6ין  לקיט לוקס  היןללוי
 6סורי 6פי' רכה רוקה להו 1ס  רלסון -  פליו  לוקין  "ין טכרי'  כחפיסמכסל
 על )וקין  6ין לככה  רקהי וכרן מלכ  מלוקס הותו סר"מ מ"ס  וכן  ליכ"למי

 )יכ6 סמ וו"מ מיכ6 רמו' מיסור סמ 3רקדק סים ו6"ת ככ"מ ננסוסמכי)תו
 6מר רכר ננסוס סמ ככ"מ כנסוס )וקס מין גרקדק 6ס כנכ"ם רמו' 6יסורכי'
 ננקוננות 'כתכתי תקס"נ וכסי' ר"מ ננסוס ננ)קות 3יכמ וכר כמ)כ סמ)וקס
 6ין רס כננכס5 סכ' סר"ננ ו6"כ סרננכ"ס כ3סון כן 3רקרק  סמיןרננוכמ
 6"כ 3וקס ממר רכר ננסוס 3רקרק כרי כן סר"ננ כ' 3מ ככ"מ ננקוס3וקין
  מינר  סכסלו רס ססוקס )ס)כס ע"ו כסי' 3סטור ממרי סטור. קננ"3 וסכ)

  ננסומ סה  פרמכ"ס לרהרק  ום6ין ס"3 סכי סר"ננ רגס ס"ו כסי' קע"3עוכר
 3רקרק  סמין כרור רוסו ע5ננו כסגי רס ננכס3 3קמ ס3כך 3וקס 6מררכר
 כמ)כ נננני)מ עוכר 6ין סכם)ו רס ס") נוסי' מי0ו רסמ 3קי רס ננסוסס6
 סטור ננתס כמ)כ סטור כ' ס3כך ננתס ננטוס ר3וקס 3רקיק 6ין גנניננתה
 : רוקה ל6ו  סרמכ"ס  רלסון ננסוס ככ"מ ננסוס 3וקין ר6ין סרננכ"ס כ3סון כ'ע6

סימו



יפידסףתנ"ר א' סעיף מ"מ מי' דעהיררהסימןדברף
 תניירטימן

 "כשר לרכך כדי ראשונה הדחה פעם הר"ן משםבש"ד)א(
 ר"ן דברי ופירשתי כש"ך כ' וכת"ח אש"ך הקשהובפרמ"ג

 קודם לשרותו חסצריך שהי' בשעה היטב הבשר רחץ אפי')ב(
 ולהדיח לחזור צריך לשנימ א' חתיכה חתך )ג( כח"ד ולאמליחה
 ותי' ,1 ר"י' על כפר"ח  והקשה * דחולין מפ"ק מרדכי * חתךבמקום
 צריך כיד הכשר בקרע גם מחמיר ופרוח פר"ח קל' על אחרתי' וכתבתי הפלתי לישוב וכתבתי הפלתי את" הקשה ופהמ"גהפלתי
 בחתיך זה אדין הקשה ופלתי קרע במקום מחדשהדחה
 ראה לא ר"ן קו' קשה דא"כ אחרות הדחה דצריך,לשנים

 אחרת הדחה צריך הבשר מן שונרא אכל ( )ד בחדושיוברשב"א
 להיפוך ' ראי' הח"ד ומ"ש דם  יוציא  רלעיסה דוחקא ע"י.די"ל
 ישיטן  גרול הקור  בומן כ' א' ס"ק  תשובה בפתחי )ה(ליתא
 קו' לו( זה לדין דליתא ול"נ צינתן שתפיג עד באורהמים

 להשהותו כדי ימים שלשה בתוך הדחה שהתירו ות"חאמהרא"י
 דכר בה שמשתמשין בכלי בשר  כב'יח  נ"ל  )ז( ימים ג'לאחר
 ולא לנערה וראוי זה בכלי בשר לשרות עושין הם יפה לאכשר
 ולא אסור הכלי להכשיר דעתו אפי' ונ"ל אב"ח שהולקכפר"ח

 * הפנימכלחם

  סיחרכך כרי  סטפס  סלוליחס קורס סכסר  לסריח  5ריך  מ' סעי' ב2שייעא
 ו") סגס ס"ך כמררכי וי""  ר"ן  מליחס פ"י רמו ועהסכסר

 יסי'  ס"ס  מליחס פייי רמו  ולה סכסר  סיתרכך כדי כתח)ס מרימסר"ן
  כמלח כה יסי' לה סליו פליטרס

 לסו5י"
  כס"ך ססרמןנ וסקטס ע;")  רס

סק""
 סיטכ כסססוף רי והייכ סחתיכס סלי  ספל סיוכם )סעכיר סומ )ר"ן רסה

  לרכך ספס ה5י  סרי'  5ריך סכטר  לרכך  ר5ריך טכ(  סכמררכי )י"ההכל
 סיטס כמר  סכמררכי וי"מ  רר"ן  סס"ך כ' וסהיך רמו לסו5יה  מכסגיססתתיכס
  טפס רמסמפ  סרען לסון  סוף תופס רפרמ"נ לכ"ו' וגייל פ"כקיימה
  לסון תחלת תופס  סר"ן הכל סהתיכס מפ"ס סיוכט לספכיר רקססרחס
 ג"כ כ' ט"ו כלל וכח"ח סכסר  לרכך ;רי סדמס רטפס טלי' רמסמעסר"ן
 יס ""כ יהס י5"ל ט"ס לקרס יסי'  סהס כלסילי סל'ל  סר"ן מ"ט  יליילכס"ך
 וכסוף סרי' כפי ה"כ לרכך כרי סטפס סכ'  רכריג כתחלת  כר"ן  טפמיסכ'

 החר  לסליס סחתיכס  כחתך ול'ימ סליו  טפל סרס מסלי סכ'  טפסרכריו
 ותרע . סמתך כמקוס סגיו ע) סרס )סעכיר מחרת סימס  5ריךססרחס
 בכין  פל רס יוסוס  סטפס כ' חי  ככסר כ' וכרף סיתרכך כרי סר"ן כ'רכמן

 : טפמי' תרתי הי"ל  הר"ןהלה
 מופטת כסרחס סני ולה סכטר לרכך לטפס  סר"ן חוסט לכתהלס  י"ל4לר

 ח' טפר כסגס"ר כלתלוחית  כמפכיר מונזר  כריפ'הכל
 וסוכ"

 כתי'ח
 וכ"סטס

  כין מכריפ רסיה לסגסס"ר רולוס ס"ילו  "פ"ב  כסמוך סרמ""
 כסוסק.ס מקי) וכריע' סמממירין ;סוסקיס )סממיר )כתה3סססוסקיס
 מרפה כן לר"ן  גס לומר יס מ"מ פ5מו כסיטת קהי סר"ן "כלסנוקילין
 כס"ר ססרמ"ב למ"ס ורומהפ5מו

 סק""
 לתסו'

 רסכ""
 ~ס פל וקי'ק פיי"ס

 כוי כלניס הותו  סורין סכטר  כסמכי"ין לוסביס והגו סכ' כסכ'יסמסג"ה
 טלתיכס רס סטפס סרמ"ה ס'  וסהיך סיטכ סהתיכס ספיצ  סרססיתרכך

  ננסוס סטעס רם") ננמן מסי' סורין מסמנסנ וי") סרי'  5ריך לה כסרפ"ב
 ': סיטכ כסרמס מעככ רמיגו י") כריעכר  מכ) סלתיכסרס

 וס"ך כט"ז עיי' כמ"ד כ' ככית )סדימו מי"5 סטכח סרימו ס"ס שםב
 סרי' לריך ר"ין רקמ"ל לומר  והין כוס קמ"ל מסססקסו

 פיי' כ~ס לי ול' . סרמ'יב י  לרכך  ח"ט סרי' 5ריך )כתמ)ס כ' דסמ וס יתכן)מ לרמ""
 כמיס,' מעט רח5ו  רהס וו"ל כ' מריח המר רכ3"ח כר'יס כחירו'כרטכי'ה
 כסרחס  סבי  תס  ססרס רכספס  ככך די מריחו כטסטכה הס  ססרסכספה
 וסיילו  סיפסוף  5ריך סכסר פל מתיכס לססדס הכל סססוף "י"5 ו"1ננועטת
 רסוה כל כרהעס חס  ססרס כספס הלמה טכהי כי' דחללי  רהמריכןסה
 טכחי  כי'  סרסכרהרחללי כרכרי סרמ"מ )מרן גר"ס "ילו "מלס פכ"לסני
 )מעיין יפור כר"מ מןס רכר  סיס מוכירו  ס"יגו רכר  חמ ססכסר מפגיסיילו

כרטכ""
  רס  מטוס רהסוגס סרחס  טפס ר"י'ילטס יוגס  רכורי כסס סכ"כ סס
 סמלחו  כספס סרייס ר5ריך  י")  סכטר )רכך )טעס  הכל סחתיכס  פלסלחיכס
 סמלח  והין הח"כ  סכסל  סלתחןק מס מסגי )מ חס כפורוררחי5ס

 )סרי' קהמר כבמ' סה וה"ת רוקה סרייס  ו5ריך סכסר  לרכך  ו5ריךרמו מו5י"
 כמו"ס וכ"כ )רכך כרי רם") )ססוסקיס  סרייס גמי סייגו טכמי נ. מ))ירמסגי
 סוכמ ככ)י ק5ת מומו ססרס ער טכמי כי מ))י' קרוי רמיגו מ' רין ד'כ))
 למררכי לטפס  וכן ל"נ ס"ק וכט"1 כ' ס"ק  וכט"ך ד' רין ט"1 כ)) וכת"מכך"מ
  כס"ך וסרמ"ב סע51מו 3עסות .כו3  והין  מרס יתמלה רסמלח רהסולסדסרמס
 : וק"ל חס פורו  כין  חילוק  רהין רססיטה פיקר וס סטפס כ'סק"כ

 מטעס כ' כמרוכי . ו)סרימ )מוור 5ריך כו' )סיס .גתח  ג)  חחר  שםג
 רומקה רהבכ  ס"ל כסכין ססומט נכי כס"ק כרמי' דסכיגמךוסקמ

 ורסכ"ה ורה"ס ותוס' בוסי' היסו סרי ססר"ח וסקסס סרסרסליט כלפדסכילה
  י")  ררכיך כהוכל נזי' וכר"ו רוחקה מסלי ק5ת  רותח )נס"ט ררוקה  ססכ'

 כסי' מליפחה כס"ר וסקסס ק5ה חוס כלה הסי' דוחקה הנכדם)יט
  רסומן דהפ"נ קטי" ל" מסה  הי ול"ל נסרחס סני למס לכלוע מוסילה . רומקה מסכי להוכל והי סרחס  הלה ""5 עליי קרום  סומן  סכין סתס רהפי'5"1

 ריס לקי"כ רס"י עיי' ניגר סמילו על ססכין ע) )תיכט מ"מ ססכין ע)קרוט
 כיכט יכס וסומ כ5וגן 5וגן מסוס כעיגן )מ סרמס מסי' י") ומ"כע"מ
 מסגי דרוחקה 5"ל  הלה סק"ה 5"ה סי'  סס"ך כמ"ס כעיגן )מ סדמסר6סי'
 עכ"ס ק5ת )ספ)יט רמסגי י") ס"ג מ"כ . וסססוף סרמס  5ריך לסיותפכ"ס
 רסלס ססר"ה קו'  ליטכ ו)"ג . יכס מסכין דומקמ מסגי מס מתיכס ע"נרס
 )מתוך 5ריך ר)כך )5מת ממקומו  לתפורר  סרס  כל סחיטס כספתקיי"ל

 קי"כ מדף )רכר סמך וק5ת )מוך כרומקמ ויולמ כגוס  סרס  ולפסססוורירין
  מטוס  סס כנמ' לקממר מסור רכ;ר 5)י כסר ע)י' סמתךכככר

 ריו5י"
  דס

 די") )יכמ במורס  רמי' כנ"כנ 5וגן ג5)י רכניירי רי"ל "פ"ב  רסכינהכרמ1קמ
 פ"י  כקל ויו5יה סהס פ"י  ררכיך  סהגי 5)י י") מ"ו רוקמ מס כ5)ירמיירי
 )ר;ך 'סרחס כפי  לה )5)י  הכן .ר'יס נ' ספר כסבסט"ר כמ"ס לחוררוחקה

 : סיטכ  מרככו סמס רמוסמסוס
 הו כהוכן לחלק  ספלתי כלו'ט הו  קסס )מ ססר"ח דק1, מע"נר4*כמנם

 סקסס יפס מי'מ לחור רומקה ע"י ססי' יו5יה  ררס הגיכלנ"ס
 רסתן רהי' ליכה פכ"ס ומסס מס"ק רמררכי ר"ייתו רפיקר מהחרספי"ח
 כפר"מ קו' )י'  סיקטס ומי מסגי עכ"ס דרומקמ רמי' רמכימ והססר)חור דומק" כמן דכנסגי עיקר.סטעס )כז;יר )סמרדכי יס"ל ס5ת חוס גמיהיכה

 : כמ"ס )תרן ריס סמעיין ע) ע5מוסמך

 כסתך ימי"5 וס") וס רין 'ע) מו)ק כס"ק הר"ן סיעת סכימהשייי
  נר.ל סטכמ רכ ר",ר .קסי' מכמ וכ"כ ולסרימ  למזור)סניס

 ח)כיס טמחתך ו"' כסר כס  סמחתך ומ' כס סטמט מ' סכיגיס נ' )ו)סיות
 וסקסו  תסנוס סלה ר"ה כס  יחחוך סלה כס טסחט  סכין ופרס"י  סר"ןוכ'
  והס  סחיטס )סגי כדיקס  5ריך  סכין כל סהפליו

 תלו5"
 )מ סבוס ססוה

 כס ססחט  .כסכין  כטר יממוך ס)" ר5ריך סר"ן סי' (ו קו' ומנמיסהוט
 סרמס  5ריך כסר כל ס" סר'ין וסקטס ככסר סיבפ  נוכין פגי טפל  רסמסוס
 5ריך לחתיכות סכסר _הח"כ  כסיחתוך עריין סמ וקטס טכמי כי כדמ3)יותי'
 והקטס  סר'ין  סשת סומ כך סרחס 5ריך רמיגו מיגו ,ס "חרתסרהס
 לרוכתי'  סר"ן קו' קסס  לסליס  כחתך סרחס ר5ריך רס"ל לספוסקיס הי'כססלתי

 . : עיי"ס 1"ל סרס"י טלנייסכ  כרסכ"ה עייןו)מ

 סוגר" ה:ל הס  סק"ג ב2ןק"ך*ך
 סרתס  ר5ריך  "מרילן  רלה הססר חתיכס

 דוחק" דפ"יסכית
 רק  רס לגרור טכע רהין סולט היגו  דסטלייס

 רס יו5ימ סמ )ס מטכחת סיכי חי להכול רמותר חי כסר רהלת"ס  סכיןפ"י
 מרוחקה כהכילס רס  יסחס סלה וס לוכחיס  רחוס ול"ל  סטגייס ע"יכעין

 תו  כלפיסס  ססלייס  כין סיו5ה  ררס חי כסר ל"כול רסיי ס"ט "להרססלייס
 רס מ)מ מסרו )מ גמי ורכגן סתורס מן מקור ומיגו )מוכה )סקרכס מוי)ה

 נורן לה  כהכילס לסירס הכל ססירס  כפין  דס הטו  מליחס פ"יספולטת

כיו5"
 רהילו  כיון מס"ח הסור הילו  מיס כו  סלחפרכ  רס כ"ו"ס סכ' לרכר

 : מוכמ ע"נ )סקריכר"וי
 סמפורכ רס רהמהי הו"ס פל  ססקסס כו רמיתי יסודה יו ס' גדסס4שדק"ד

 דס כננו רס מקרי )" כמיס סגתערכ רס יסה כיסוי  5ריךכמיס
 וג"3סכסלו

 רס ת)י' ד)מ עוכר דמין כמיס סגתערכ דס כ' מו"ס דק"
 לעבור דס  הילו לסקריכ רהוי סהינו כמס "ל"  "כילס כהיסור כננוככתכטל
 כהיסור  סרס כיסוי  .רחליה י"ל ה"כ  יהכל  "סר ןכמיכ ככיסוי  י"3 ו"'יכפליו
 כ) כיסוי  5ריך כך לתכטל סלה  ומן כל פוכר  הכילס דהיסור וכמוהכילס

 : לתכטל  סלהומן
  וכולנן  סקריס נמקומות  סכ' נ"י רכרי סכימ מ' ס"ק תט1כס ב2כ~רצחיה

 ידיחו ו"ח"כ  5ילתן  טתסיב פר כהור  סנויס  יסיס בדולסקור
 ס:' סכי ס"ל לה ררמייה ול'ל עט"ל לסכסר  מטרטי  סמיס רהל"כ סכסרכו

 רהטונס סוהס  טפס ס"ל דסהסר'יי ס"ר סנ"ס כסס "'  רין  ט"ו  כללכת"ח
 כ' דיפס ננסני כדיעכר מכ) מועטת סרמס מסגי 1)מ סכסר )רכךכרי

 לי' מטרסי מיח  רהררכס  סכסר )רכך זס טעס )ומר ד"ין כננרדכיסרמכ"י
 )רמכ"י ורוחס 5ילתן  לספיב כהור ריפמור ככ"י רלה מוכח-ה"כ

 כסרחס  כריפכר דסבי כס"כ סרמ"ה. וכ"ס 5ילתן לססיב כ"ורסיטימו
 סר"ן לפי' רה"ס  וי"ל ומטרסי  מ5לליס  סמיס סה קסס  סכל ו""ת'מופטת
 כמן מ"ג סנקכ רסומס רמכוו5י )מ כקרירי רהווסה ריהס בכי ל"ו רףססי'

 ומקסס רמטרסי  טפי' )רס"י מכ) סכי ממריגן כגקכ דרוקמ ס15גניס מזיק)"
 סיילכחי'  רלה  ולרהכי' מטרסי סמיס. סה כהמת חיקסי ה"כ לרהכי' ס"לוכן
 מטרטי )מ המהי  ולטפמיך סרהכי' פל קטס ורהי  5יגתן לססיב ר5ריך'סכ"י
 ולה סכסר כחלקי ופומר כגוס  רס רסלס סר"כי' רפת  ליסכ וג")סמיס
 רמחמת רס"ל  הלה ~ס  הין  לרכך סרחס  ר5ריך רס"ל  וססוסקיס כומוכלפ
 מקסס לה  ר5יגון רפ"כ סרהכי' ססיר ורחס כו ולתקסס סכסר  ל5טלןסמיתס
 ד)תרו5ו כ"י רכרי )י תמוסין ועוד . )י' מטרסי  5ולגין  ססס  סמיס הררכסרה"כ
 טוכמ קריס ומיס נדו) כקור רדוקמ כ' )מס ה"כ לכסר  מטרסיר5וגגיס
 סרי )מ ר15גכיס רמווסמ רימס נכי 3"1 קי' 3ע.3 וטוס"ע כסוסקיס מי'סמ

 ומתחממיס ככית סעומדיס כמיס וסייגו סוסרין מימ )סיות 51ריך כסו)מכדק
 סוס לה  סהי  כולי הס"ל וה"ת כן  סרין סחמס כימות רהסי' מטמפמעט
 : מתקסס )מ רמי'  5") רפ"כ ס"ל בוסי' ררהכי' הפ"כ ופוסקיס ס"ססחקי
 גסינין ר)מ כ' רמסרמ"י נ' "" ד' 3כ)) סת"מ ננמ"ס )י קסס כז ר14כננםד

 מרככין ססמיס מסגי נ' תוך כסרמו ימיס נ' סססס כסר)סתיר
 סי' )קמן  נעיו כ' וסת"ח כמררכי כמ"ס לי'  מטרסי ננימ ומדרכסמותו
 וכי המסרה"י לי  וקטס ע"כ 3י' כנטרסי ומי' סכנליכי טסכרמ קיי") )"ט"ו
  מס1י  סהיך  לטפמיך .מיקטי ומ"כ )י' מטרטי ומימ )מממ 3מרד;י ס"לסכי

.ט1
~

ננ)ימס



ףףפמוקתנ"ד א' סע"ף מ"פ סי' דעח"ורה.סימזדברי

 ככסר לתס"ר רס") ומי") )כטר ננטרטי )מ רנני' רק") מ"ו סרחס 6מוננ)יחס
 סרמכי' ננסמ"כ קיסוי ננוסיף נניס רסי(ית גתקטה דעי"כ ינניס נ'סטוהס
 ננ"ננ גנתקסיס מיגס נ"כ סעיס קסוי וכ)יכ6 סכסר )רכך 3טעס ר)ית6ק")
 נ"כ עת"מ ננרככי )6 רננימ מוכח וסס ננסננילטן ר6י"תו עיקר וכל ס6ננג")
 ננסוס ננועטת כסרחס כטר כריעכר כמסל6"י ס") גנני ט"1 ככ3), ס6קסה
 חו)ק ננס מ"כ לי' ננטרסי' 6רלכה לנני6 ליכוך ננטוס סטעס )וננרי6ין

 ככסר סרי' לכתמ)ה רננ?גי מ"ס ריג6 )עגין וננ"ננ ר' ככ)) כ6ן6פהר6"י
 נס 31כנ"ס ננננררכי )י ננטרסי בני6 סמ ננסרמ"י קו' קטס 631 ינניס ג'סססס

 : סכי ק") ל6סננררכי
 מפי' כסר כו ססורין ככ3י להסתבנט רמסור ז' סי' נ' סעי כמי"ס כ4'ו

 6ין 15גן )ח רכר כו )סטתינס 1מסי' 6' טעס 6ט כי כתוכו מסס)6
 )ססתננט חסי' כיו"ד כר6וקר קורס סיטכ יריהגו )6 רסננמ )כתח)הננקי)ין
 סכ"ח וכ' וכו' ירימכו ו)6 יטכח 1)ננ6 )כתח)ס 6יסול ט) ככ3י ויכם5וגן

 '. 6ו"ה דכרי לסי הכ"ה וכ' סהעתקתי כננו ננעתיקו ט6יגו 6)מ מו"ס)רכרי

 )וכלחס"ס רניס כו סננכס3ין כסר כחטת ככ3י כטר )טרות טננקי4ןמותן
 מכנניס רכרי ע) הס עוכריס גי )נערס רמויין כקעסע)ע( מו כסעגרלכ'

 טהכ"מ כ' וסס"ח ע"כ כטר דכר נו סננסתננסין ככלי )כתחלס כסל)טרות
 ע5ננס סהרגילו כיון רננ)תמ וטעננמ כזס ננקי)ין ררכיס סננרס ע3ספריז
 סכ)י )סטוף ר5ריך ממר,גס סכמס מחר וכן סכסר טריית מחי הכ)י)סרימ
 )קפן כהדהס ר6ורחי' ננירי וסוס רס למ)ומית סוס כו 4טמר ט)6כרי
 קט"ו רף כמירו' סרסכ"מ וסכ"כ מיסור ככ)י -)כתמ)ס לסגיחו רסרי 5"מיהי'
 כ6יסור כו )סטתננס גננגעיס 6ין כו סיטתננס קורס כסןחה סררכוככ)י
 ננ)ס-יחו יטכה סכנמ כ' ם)מ כזס הירגיס סמו"ה רלרמס ר3ק"ננ ול"ל5ולן
 סננמ מייסינן )סרימו ררכו כ6ין רכננו טכ' מ)מ כסרמס' רמורחי' כיוןוסייגו
 )מ מננ6 למוס יס כהרחס סירכו מע"נ טרי' ככ)י כך ננלסריחויפכח
 )ממר כהרמ: טכ' ז' סעי' כס"ע וכ"ננ ססכ6תי מו"ס כ)סון היטכיריחגו
 נקיט' )רמי5ה רחי5ס כין סכלי ויטטוף סעינייס ככלי הכסר טירחגוננ)יחה

 כעלננמ טטיסס ננסננע סטיסס רק 5ריך וככ)י סיטכ סרחס ננטננע סרמסגכסי
 ט)מ נוטס סרעת סכן וכ' הסוסכןס טמר הזכירו )מ זו רטטיסס תננהוסכ"ח
 כו סננרימין הנסי מטוס רק וסייגו ככ)י רכוק ורס סמיס סכ)י ע)יסי'
 )רחון כנקוס סמין ננכ"ס נ"ס סכסר סננרימין ננמחר רחוק זה וגסעכטיו
 נ"פ וכנרימין כר6טוגס וננריחין טטורין סמי"כ )כטר כ3) סדחה מחרהכ)י

 כן וסעוסין סכ)י כסרחת כך כ) ננקסירין מין ורמי )פי"ז ומ"ככ6חרונס
 ירימגו למ סננמ רחייסיגן מו"ס כ' וססיר כעלננמ טטיס? רק עוטס6יגו
 ננריחין מין ומז כמויר נ"ס סרחס רננסגי ז' כסעי' ננכומר .ס6 ג") ועורסיטכ
 סננ)ימה מחר הכ)י ננר'מ,ן מס הייגו סכ)י )רחון טסננגהג 6ע"ג מ"וסכ)י
 כסר כ:3י הכסר טורס 6ס מכ) תנניר כו ססורין ככ)י רוק6 עוטיןוזס
 )ו ס6ין הדמק ננסגי כסר כ3י כ16ת1 המ' והרמק סטרייה רק עוססמין
 1)6 סכסר ככ)י ממרוגס הרח? עור ננרימ )6 כס"נ )כך נניוחר סרי'כ)י

 וח"כ כ6ויר )סרימ ריכו) סמי"5 כיון הכטר כסכ)י מיכזור 5וגן מסי'ננוסיף
 כ' וכ)הה"ס . גכון כ"מ ס) וריגו ססרי' ממר סכ)י כסדחת מורחי' )מוכס"נ
 )6 קעסע) מו סעגר) סקורין גחסת ככלי )סרות קגוסנין ננס ככ"ח.כך
 ע"כ סנננסנ )כט) רמין כ' וסר"ח )סכסירו מח"כ רו5יט 66"כ עוסיסיסס

 מתיר 6יגו סר"ח ר6סי' )סכסירו מח"כ כרו5יס )סתיר כרכריו כ' )מוהכ"ח
 ולססתננס כ3י )סכטיר מכ) יסכח סננ6 סייך )מ כסרחה ר6ורחי' ננסוסמ)מ
 סלתס"פ  כלסון כ'  וככס"ט ננטת)י )ל)ננ6 ומייסיגן 6סול ור6י 6סור ןכרכו

 .) : כננ"ס1ל"ג

 נ:פ)( גלסס הטיען וח לגס . תנ"דם'כמן'

 שהה בלא לצלי הש"ר דמתיף תחלח הדיח ולא מלחאם)א(
 לענ"ד וכ' לצלי אפי' דאסרו פוסקים וכמה מליחהשיעור

 ס"1 במי' רמ"א מ"ש )ב( מש"ך הארוך וישבתי הש"ך עםשהרין
 לצלי ימליחה חתוכה דצריך  השהיפה מכית כשר בתותךס"נ
 להשהותו צריך לתום' כתבתי מליחה שיעוף להשמותוואי"צ
 דאסרו קמייתא הדחה בלא מועפת במליחה )ג( .מליחהשיעיר

 שנית ומליחה בהדחה דשרי נראה ורבריו ולפר"חהאחרונים
 החתיכה כל אמור ונמלח הודח בלא אמאי הקשה הח"דוד(

 ישוב וכתכתי קליפה מכדי יותר אוסר מליחה דאין דם"ללמחבר
 אמא' הדם נבד כ' ביש על.רמ"א שהקשו אקו' ותי' )ה(ע"ז

 י ג"כ קליפה דבעי ה"נ דאין כ' ופלתי קליפה נמיא"צ
 מוסרין ויס סגית 1.כנ)חגו יריחגו תמ)ס הלימ ו)6 מ)ח מס כ' סעי'נבש"ע

 55לי סננולמין כררך ננעט רק גננ)ח )מ מסי' גוסנין וכןסל'ס
 רסיי5ו כר"ננ כ' סקי"ג סס"ך וכ' מו"ה כנ)יחס סיעור כננ)חו ססס )6ומסי'
 כ' סי' ע"ו כסי' ו5"כ ננ3ימס סיעור פסס )מ מס סרי )5)י 6כ)לקרירס
 ס' כ)) וכעג"י הרכ כרכרי סע)הי וכססרי ל5)י גס מוסר וכ"חוננרס")
 ולמ ננעט רק גננ)ח ר)מ )ננעכיותמ כתרתי מ)מ )5)י טרי ר)6 'כ" ה'ס"ק
 ע"ו כסי' סרננ"6 רעת וגס )ננסס תס6רת כטס תסו' כסתחי וכ"כססס

 ססוני' געתיק זס רין 1)כמר הס"ך עס סהרין )עכ"ר והגס . ע"כ כןננתסרס
 כסר כזית מותך גססס טת65 קורס בננסננה )מכל סרו5ס תגימ 3"גןף

 ס6 תוק' וכ' גסס? סת5מ ער )ס וננננתין יסס יס? וננ)חו הטחיטהמכ'ת

 נניירי ה"ג 6יירי ולקרירה ענחי כי דח)3י כנון קננייתמ הוחס ~פוולמ
 ננכיטרמ ועדיף גסס? סת65 קורס סגמתך ט"ס ננ)ימס )"כ ל5לי מע"נ)35י

 כפי 3מ רל45 פתוס' רננוכה כ' מות נ' סער ס"ר כהנ"ס וכ' עכ"3ומסנניק
 ננסנ"מ )ייכ טורמ מנ) עיסנ )דמוק יס רננתוס' כ' ולכסוה קננייתמלרמס
 ימס ~'י סי' כס"כ יס"מ ורייק קעיית6 סרחה כעי 1)מ )5)י רננייריכסי'
 חייוק רמין 6ט"כ גפסס( סי65 כדי מכ)1 רסמ לר"ל נניך 151)הוכמותך נניירי ה6 כ6ן מ)מ )35י קננייתמ סרח: יכעי ר)עי)ס רי") ננתוס'רמי'
 ננס"ך וסמרוך כ)3 סהס כלמ נניר מסור )5)י ומסי' קננייתמ סדס?כ)מ
 י") ל5לי ר""ג כ' )תי' דנס י"ל )תוס' סי' סכ' נ' 6ות סס ס"ר הנססכימ
 ע"ז סקס? )וכננג"מ טכמי כי רח))י גכני רנניירי מ3מ קננייתמ סרחסרכעי
 ונרע ננליחס )5לי 6סי' דכעי קננ") רהמ ק"ינ ולמ תוס' קננ") ננסרמ"כ

 רהייגו י"ל יטוכ 6כל רננטננע )יסכ טורמ ננהנ"מ מכ) וק"ל( רמסנניקננכיסרמ
 רננלת6 ננסופ-וססטי' וטורמ רוהק ססומ מ)מ ננ)ימס טיעדר סהס כ)מרי")
 מסך נס כן ס:רי 6' הדחס כ)מ סרי ו6ס"ה כסהה 6ף עיירי וסנ"מרתוס'
 כננגח"6 וסקטס ננ)ימ: סיעור כסס? ונניירי גנני רננטננע יסס יסהרננלמו
 וסומ כרומק ותי' גסט? טת5מ עד קמננר ננ? כססס רמי סומרגססוך

 : יס"סכקו'
 מי הקטו סם וסר"ן סרסכ"מ רסלס הס"ך כווגות )יסי ג"ל כן~לפמנם

 כננלימה רסמ גסמ? סת65 ער וננננתין קמננר סמיך לקדירסכניירי
 הס"ך 6ננגס )5)י מ1 כ6וכפ6 רכניירי 1תיר15 גפסה י5מ? דככר ססיטמוכיסו)
 קסי' נופי' מתוס' מ"כ לקרירה גנני דייירי תום' )רכרי סמז3ו ס"רוסנ"ה
 גנני ר") יס: יסס ננ)חו ננד6ננר 3תוס' דס") ע"כ מ)6 והר"ן רסכ"מ-קו'

 יסה ננ)חו מס ריסמ קתגי )5ררין דכריית6 )תום' 5") וע"כ ננ)יחססיעור
 ונס . וכיסו) כנ)ימס סיעור כדי וססה )קדירס )6כ)ו ר51ס מס הייגויס?
 י65 ככר 35י כטיפור רנס ור"ן ננרסכ"מ טס' מ"ס כ5)י רנניירי סכ')הי'
 לחי ומסטר חי )מכו) כרו5ס סייגו רסיפמ גססס סת5מ עד ננננתיןגססס
 ננכית. כמותך ס"ס י") י"ר כדף כטר כסתס כנליח? 5ריך ר)מ )תוס'רס")

 ננ)יחס סיעור )סטסות 5ריך מ.ן מכ) 5ריך ננ)יחס כחותך ו6סי"תסטחיטס
 ננסר"י נסס סר"ננ )רעת ננמ"ס ננ?' כס"1 ככ"ננ ס") כן )דסמ ננירומוכ)
 כזס( ע)יו חו)ק 6יגו וס:"כנ )ססהותו ו6י"3 ננ3ימס ד5ריך מי כסר ככ)מכיכ
 קתגי ר53ררין )דמוק ומי"5 כניר ו6וכ) כמוננ5מ סכרייתמ תוס'לסרס ר5ס1)6
 ר5ריך )קרירס רנניירי )תוס' דננסלנע יסה יסס ננ)מו )ננה קסס ר6"ככנסוס
 ומחרוגיס סננליחה ינסגי ינס סס? רכ)מ )סטסותו ו5ריך כטר כטמרננ3ימס

 : כננק"6 כננ"ס ננס"ך סמרוך ס' לסס סי')6
 כנרסקתס ןכסוכר ס"נ ס"ז כסי' כ' ררכנ"6 רין )גוי65ררפף"ד

 ננכית כסר כחותך וכן כ5לי 6ף ולננלחו )מת:ו לסחננירגהבו
 מכ) סק"ר סס כס"ך כסרמ"נ וכ' ע"כ ר"ן גססס סת5מ קורסססחיטה
 הומ סכי ר)כמו' כן כמותך ס"ס ו)סי"ן ננ)יחה טיעור כפ)ח )הטהותומי"5
 מכ3 גססס י65 רככר סטיטמ כסהס ר6י נניר כ5ו)סו כחותך רננסרסלר"ן
 מ"כ לקרירס וכין )35י כין נניירי )תום' רסמ ננירי ננוכמ 1)מ כן מיגולתוס'

 ל וק"ל כסהס גננינניירי
 כגכנ3ח כנתיר רמיגו ה' כ3ל ננת"ה רכנסכנפ ר6סי' כס"ך ג' )ייגמכמןנרעדמ

 ע"ו סי' )קננן ורננ"6 כמן סר"ננ ת-ננ )5לי טסה כ)מ סורחו)מ
 כסרננ"נ כננ"ס גינסו רכתר6י סת"ח כגנר ורננ"6 כר"ננ וקיי"3 כס"ךננסננע'
 גרחס דיס"ק ורמי' ננתירין וסנסט"ר וסמו"ס ט"ו ס"ק כננ"ו וכ6ןכסתיחס
 כ' וסכ"י לקרירס ומפי' כססס 6סי' )נננרי סרי כסס"פ כריעכרכסרט
 ור6"ס סר"ננ ר)6ו כ' ס"ק.י"כ וכסר"מ ורמ"ם ממסר"ננ 3סמוך כסס"נניכר6י
 יס וכססיטות ור"ן וננררכי רמ"ה רסכ"6 תוס' רנס מ3מ סננתירין)חור
 וננ3ימה סדחס יסרי וסיכי  פיי'יס ננככטכנ.ניכגן רמו' כמיסור 6סי'לסתיר
 כסמיטות דננחננריגן מף ומ"כ סקי"ד סקי"נופי"ח הס"ך גננ"ס 5)י כ"טסגית
 ונננ3יחס כפטיטות )התיר יס סהס ולמ כ5לי ננ"ננ כסס"ננ 6)6 טריגןולמ

 סר"ח ו)רכרי ז' ס"ק וכח"ר סקי"נ כס"ך סננ"נ עיי' מחרוגיס רמסרוננועטת
 כפטיטות טרי )סר"ח )ננס ומ"י )סר"מ סכימו )מ וממרוגיס כססיטות )ספירג'

 : )קרירסמפי'
 ס"ך עיי' ננ)קררס )35י ננ"ס )5)י סהס נ5מ רפתיר ס6ו"ה ע) כ'רדהבנ"ח

 כתורת כ"כ ר6ו"ס 1ל"ג )מו"ס טעס ננ"ס ח' ס"ק ע"ו סי')קננן
 סרמס כ)מ רמי )5)י כסהס 6סי' רסרי ר' ככ3) כננ"ט גותן רסריןסכרעה
 כעין דס ננטעס 6סריגן ו)מ וננ)ימ? סרחס כלם ננ5)י נרע ר)מקננייתמ
 )6ו"ס וק"3 כ)) ננ)יה: כ)י סג5)ס ככסר )נ:חטיכס )קו)6 מננריגן ר)מ6)6
 סננכיגן ננ)ימס סיעוי ססס כ)6 עכ"פ 1)כך הומ כע)ננמ חיננרמ זס ריןגס

 כגננ3ח מסור סחתיכ: רכל 6וסין ויט סכ' )סממכר ימסמע סק"126דץ"יא : וק") כ)) גננ)מ כ)6 )סחסיכס"סכרמ
 6ין רננ3ימה וק"ס 5"מ כסי' ס") סננחכה ס6 והקטה הלרחו)מ

 סרס רסי' חייטיגן וגננלח הורמ סל6 ר)ק"ננ וג"ל ק)יסס כרי מ)מ6סור
 ס"ק כט"ז .כסננ"ג וכ"ס )6ו"ס נ' רין ס' ' כ)) כת"ח כננ"ם )ננקוסננננקוס

 סע5יו רס כגגר ס' סי' רמס כסננוך' מרננ"מ סס סקסס עור . ז' ס"ק וס"ךז'
 וי")'ר)גכי ק)יסס נעי ס' דיט מע"נ כננ)יחה ק"? כסי' קיי") 6גן סמטרי

 סכ: ננכסירין כיס סליטס דס הוס חתיכה טע"נ כעין ררס סננכיגןקליסס
 רס רסוס מת"ל רמסי' סכרמ עור דיס סגית וננ)יחה הרמס רננסגיסס"ע
 .סמתיטס ננתוך סננ)ימסי כנסליט )6 כעין )רס יהי' רלו ס('כ סננ)יחסכעין
 5ריך ס' ן6יס6 6ע"נ ס"ג ר6ין כ' כס)תי ומ)6 הק)יסה ננתוך סו)טעכ"ס
 : ק)יכה: רכעי מ"י סי' כפ"כ כיט"ט סכ"ס רמית.. ומח"כ ק)יססגנני

סי~ן



בקץמףתרה ב' מעיף ט"ם מף דשוץירר4הטילו]41גבו4"
 תכיה.םףמן

 * ת"ה * בכלי לא.נשרה בדיעבד;אפ" מותר מעפ רק דצרח לאואם
 ישבתי: במ3"י עלע שהקשהגמה

 ס' ס4' מס ו0"0 ננופר סמ3מו קודס ננעט יק 0וךמ )6 1מסבהנ"ה
 כוס"5 כ' מ' דין ט"ו כ)) וכת"מ , סע)יו דס גנךכמתיכה

 6סי' כדיעכד . מכ3 סעס ננמ5י יותר סכסר יסרה )כתמ)ה .ננמו"ס
 כ)מ דע"כ כ0נ0 נוהר6"י גננ"0 סגי סרי' סוס כ)מ ] נוועטתנסדמס
 ס0תירו 1ק6ן )כתמ)ס ננועטת כסריי' ולהגו כ' כתמ03 דסמ נניירי סרי'סוס
 כ33.ר"פ כמו"ס 0מ סק"כ כננג"י ו0קט0 סרייס סוט כ65 גניייי ייעניווקמ
 כר(דמס ככ)י סרכה הכ0ר סה0 3מ מס וננ"ננ וו") סכ' 636 כ"כ 3מ מ'ךין

 כדיעכד גנותר כך ונלמס כתרייתמ ננסדמה סמות סהדימו 6פי' מ)6קנניית6
 כסדמה סע)יו כעין הדס )ססיר סני ננועטת סכסדמס טרוטין ננסר"יכרפי'
 עכ"3 3מ ר6סוגה כסדמה %ל יסס פענניס סננו36 6ננר ננ3ימסס)6מר
 ננעט )סיות 5ריך רק נניס ננעט ע)יו סוסכין מס מסלי ן3מ )סדי'ננסכנע
 ד6ין' ד' כ)3 6ו"ה כסס ת"מ כ' נ' דין ה' ןככ)) י"3 3כמו' 0ככ)יכנניס

 טכמתיכ0 0דס כ) ננס)יט הנעמ מין ולס סע)י' 0יס ננך ס' מתיכהכסוס
 הדמס טעס דס"3 ננדכריו ג: 0ת"מ וכ' תמ)0 סכסר נתרכך ס)מוו6מר
 ננטעס ננועטת כהדמס' )סתיר סוננכיס מנו ןכדיעכד כתכמר ככר מכ3סיתרכך
 כנגג"י וכ' סע)יו כעין ןס ננ0וס רק מיגו סדמה דטעס מננ"ך סוננכין,ך6גו
 כ0ןמס _דכדיע' טרוסין כננ0ר"י ס' מ' ןין ד' כ33 המו"ס גס 601 ננמוך51"ע

 עעט יס") -דמו"נ: כמכרת0 ננתור5ת קו' מר6 י") ומ"כ ע"כ סנימועטת
 כספיכ0 דסייגו ננועטת כסןמס סני 3מ )דידי' כמננת דנתרכך ננ0וסד0דמס
 סננומ5 מננר ננד)6 דדייק ערוסין ננסר"י 3ןכרי מכימ ומיכו ננועטת כסרי'6)6
 כסרי' סני ;)דידן 0"ג כן ננועטת סרמ0 )י' וסני סענויס יסס יסססןמה
 רק סלמה דטעס סננכיגן דמגן כ)) 0רי' ג3מ ננתיר רננ"מ מכ)ננועטת
 כ)6 כדיע' ס"ך,לננותר מר(נס ננוכח סכן סת"מ וננ"ס סע)1ו דסמ0וס
 נניס כמותן ה)הזימ ננועט וננן 3סרותו כן 0ננג0נ ט"ד סג"ס ו") דסג0סרי'
 ס"3 . מ)מ 0כי ס"3 )6 0מסר"י 0דס סיתרכך כדי הדמ0 טעס וננ"ססיטכ
 3פי"ו ו6"כ ננלמס ע4 דנוו )סו5ימ ע5ננו סכ0ר 0יתרכך כדי סדמסטעט
 לר ןיו כעכ"י וכ' גריע' )סתיר וי%מס כדיע' מפי' ננועטת כסדמנ: 3י' סני)מ
 וננ"ס סיטכ וסדמס נוושטת סרי' ע"3 0יינו 3כתמ)ס דנותיר סמ .)סרסג'

 נוועטיס ססניהס כיון ננועטת והדמס סרי' ע"י סייגו דווק6 ןיעכד)סתיר
 והדמה כסרי' 4פי' סני )מ 3מסר"י 3פי"ו ס"ד )סנס 0)") סכי ןכריו )סיע"כ

 כהןמס ןנגתיר )מסקג6 ו6"כ )מוד כסרמס דנויירי מ"ו רכותי( דהוסמועטת
 : ננותר, טרייה כ)6 )מוד כסדמהמועטת

 . תנ"וממן
 בצד למפה ולהניחו הב בצף שנית למלחו א' מצד נקלח)א.(

 דצריך נ' לב( צ"ע לדידי האחרונים שכ' עתה שמלהזה
 'א' מצד נמלח יהי' דלא מליחה קודם מעופות הריאהלהוציא
 ישליך_הריאה.* השחימה מבית שבא דם הריאה נצררואם

 נו5י כנננ)מ כדיעכד מפ4' 6וסריס וי0 ס"יבהג"ה
 כפננ"נ סקסס מ,

 כןיעכך מסי' תקנ0 וס 03כסר 6ין 6ננ6י כ"ג ס"קכס"ך
 סי40.כו)ע )גניהס ו)יכ6 עתס סנוו)מ 5ד מותו וינימ.)ננטס הכ' ס5דינלמנ0
 כסס כ"כ מפריס וכיך 3נוע3ס ננסעסע 6ינו יס ו60 ככר סגנו)מס5ד

 )נו"ס נוסני נוס 11 תקנס 51"ע הכסר )סתסך ס)6 נוסר סיס4 כרק"ס)"נו
 סכ' ננ5ד )נו)ומ 5ריך נו)ימס סיעור תוך סכקע כ) וו") סקי"נ כט"ונס%"נ
 נננו)ס כססומ נוס6"כ 0מ)ס 6מר ננרר סוס 5ד נוכ) ננו)מ כסהו6דדוק6
 סדס גנרר כן')מ פע3 63 לנני סננ)6 5ך )6ותו ן6פי' ננסננע ע"כ .למויר
 )6 כנני )מוך סכ' 5ד' כסיננ)מ עכסיו נס 6"כ 6' כ5ד . כסנו)ומ סנו)מממרי
 5דדין ככ' ינלמנו עכסיו ו6"ת נו)מו. ו)6ל )6ויר נונו)0 - סכ' ד5ד כיוןעסני
 )נוע)0. ננסעפע 0נל" ו6ץ י6נורו נוס 6"כ נו)מ כ)6 )6ויל נונו)ס יסלו)מ
 נוכ5 6נונס . נו)מ נ"כ סס סיס ג6סר )מע)ס נס סוס ננרר כוו6יג6

 )מון )סש)יט גיןין עתס..ככ, כנוו)מ 6פי' .0כ' כמ)ימס כמ ו6ין י")גקוס
 סכננ)מ מס5ך ננו)מ סככר 5ך . 6ותו _ .כו)ע "' 5ד כמ)מ ככל סי' ננתמ)סכיון
 כו)ע. וספיר סכ' ג5ך .סרת נו)ימס נוסני )6 ונוס"ט סנס"ך וכנו"סגת0

 )נוע3ס ננ)ק סס סיס כיון ))נועלסע)ננט0
 ר"

 יכו) -ך)6 י") 5מוז. צסס)יט
 סך ספוסקיס סוכירו )מ ו3כך )מון נופ)יטו סננצמ, .ס6ין נוע)ע6 ו6תה.כדס

 כך )ל ]סרות ל6י כס"ך 0פרנו"נ ,נו"ס ספוסקיס .סזכירו ה))7)6יעףך4 :..חקכת6
 )כתת3ס 5ו)ין. כסר6.ס6'ן טגן6-תותל כנוו 5טיסוך ;)נויעכר6תי

 גס"נ מסיכ כ"6 ס"ק .נסץך, . כספ"נו . 45 .סיתר )6 כ5ני ת"כ0 )1 ויסגו6י)
 6ה"ט 3ס"ך 1סמ ו"3 )יכר4ו סכיכותי. ' ו)6 . ע"ל )ו 0תירו )6 %6מינפ"נו(
גפרע"נ. ננקסי ונוס סס"נו ,ך)יכמ ביכי 656 6מרו )% 6"כ ספשנו ו%קרי כיון.'(ץסרי,

 )סק) ן6ין. עכ"פ;ללמס .%"ע 6' כ5ך קרי .ס6 ס"כ 6ין: רכספ"נו
 0נולחם קוד6 ;מסעופות סרו6ס לסו5ימ ויס ט"ו ס"ק כנוטכ5ות וג' עגתקגפ
 סוס כ%שהע דכוקס סלי6ס ללן שמו)קי.%"1. :מון6'סקי"מ (ך גס'יר6יתי
 ננכ' נננעס נו%נו ויס ]כ5)עות כם13 וכור;ס 6ער ןה6 ו)ית6 . עכס .גמת4כס

 ןס עוף 30 כרימס - כננ5מ )שענניס עי"כ . מז ננ5ך 6)6 גמ5ח. 1)6גייין
 קתס מין מך הו5ימס 3מ 6ס ןיע' 6פי' )6סור נ' כוס וקרוס כ5ררסרכס
 סעי"ט )"מ סי' כ)"ס מנננס ממ"ו )כדוק סמי"5 נוןכריו ו"סעע כן.סרימות

 פסו) ו)6 ססמיטס ננכית כמ סמור מו מדוס דס 5רורות כגהשת ןסכימ.כ'
 5ריך דסכימ כיק, מ"כ סק"ו מ"נ )"מ סי' י5מק ככית וסוכמ ננרמ0ננסוס
 מין כי 0רימ0 0יס)יך כך סומ 0מס ונרמ0 3סו5ימה 5ריך ו6ו ממ"ו)כדוק
 0דיניס סכ' וכ' וי"ט י"מ כס"ק כמ"ד ועיי' סנ5רר דס 03ו5ימ כננ)מכמ

 : יסס ככימור וסכסעי'

 * תנ"וםימן

 כשיעוף מליחה שיעור שכתבו 1הרא"ש-מה הרמב"ם ישוב)א(
 על אהפנינן ב' ישוב )ב( התום' קו' ועל לח"מ קו' עלמיל
 דמליח פםק ופעם אוםר- אינו מלית פסק דפעם הר"ממתירת
 * מילהילוך כדי םגי ולא שעה במלה להשהות דצקיך למנהנ שעם )ג(אוםר

ל ססי' סיעור ו' סעי'בש"ע  

 כן.כ' נני3 הי)וך ננכדי פמות מעו כננ)מ
 דסנוך סס ס"ה וכ' רס"י כסס וסננרדכי פ6"ס ננס' כפ"וסר"ננ

 עיכוד וסיעור עיכוד ננסוס י"כ וננ)ימ0 ע"ו דף כסכת דמי' ננננססר"ננ
 וסקסס 0כת-.. )ענין) ס"ל כמוכ)ין עיכוד מין סכת )עגין מע"נ נני)כסיעור

 : הו6 עיכוד 3מו )כיתי' ן%)ימה סס כסכת מי' דהמ ססס)מ"נו

רנייי
 -ננני וסר"ננ סמכמר כננו )סיטתי' ר0"י דסיינו . ורס"י סר"ננ 3יסוכ
 דס6 קי"נ דף כמו)ין פי' ןרס"י ו0ו6 ו") רס"י .כסיטת ןס")3סיטי'

 ר"ת ו0קס0 )50כיעו כסר נעימ כעין כננ)מו הייגו כרותמ ננ)ימדקיי"3
 וננ)ימס לקדירה ננ)יחס כעין. .נניירי נוסתנו6 %ס5ניעו 63ורמי' ןכעיכעין. הרכה כננ)ימ סננקוננות ככ) עיירי ומטו כננ)ימ ימסריגן כם"ס ננקוננותננכננס
 כ"מ יף נננננמות ר6י' ננוי וננכימ )מו%מי' כעין כ"כ נו)ומ מעו3קליר0
 )קןיר0 ננ)ימס ננסנוע 3קיירה וכן .מכיי 6ננר - .קדסיס כנלימת התסדקמנור
 כרותמ נלימ. קךסיס וכנו)ימת קדסיס )נו3ימת ננדננסו ן0מ כרותמ נליחסוס
 )יסג וג") כרותמ וננ)יה גנסוט. עוכר מין סננ)מו דס ו0% סתסכל6י'
 )פול י%5יך מו)ק ור6"ס 5ןדין ננכ' .)נפומ י6י"5 רסכ"6ידס") כסס כ'וטו%
 עקוס ככ3.סננ)מ

 .וככ-

 נירסתו סי' סכך נוןגריו 1ל%מס הכ"מ וכ' לודין
 ס") סר6"ס 6כ) )כסותו 6י"5 ו)כך ככנין 3עסותן ן6י"5 ס") ורסל6כטור
 51") מ)מ. כ)6 נוקוס יסי' ס)6 )כסותו 5ריך ס)כך כככין. )עסותון5ריך
 י6י"5. י") כככין )עסותו_ ומי"5 נוסנוע כככין )עסותו יכו) סס 6כיי מנול0מ

 ונופרס )ומכןי וומס רכ6 ןס6 ככון ויותך. . כככין סורות .סורות)עסות
 .61'ג )כסותו סרכה %"5 תמ)מ ""3 נועע נו5מ יסלנו ככונס )עסותויכו)

 .ככגין )עסיתו. 5ריך)נוסקנמ
 .ן0ייני

 גנקו' רס"י 6"ס %פי"ו . כננ)מ )%סותו
 )6ורמי'.כיון )ה5נגו סני סוס לס וסהי6 )קוירמ וננ)ימ ס")התוס'.ןרס"י

 כסכת כי6י' עיכוך. ססיכ' 11 נו)ימס וספיר כככיז ו)עסותו )כסותון5ריך
 כנל) ססי' 5ריך נלימס - נס כמי) עיכוד וסיעור עיכוך. הוס ן)6ולמי'סס
 כנו)יח0 נו6ל)יס כעין)סנוו)מין סיינו סו6 עיכוך )מ )כיסי' סס ו6ננרונום

 נוכססו ס6ינוק)ס1..
. 

ל :.. ככגיו

 וסקסס וסהצורו טענוו ע) לטנווך. ו6ין -משור נכ)ס .נסר %ס יגכ))סננו)מ. כסי כסי ססק נו6"ס מס' פט"ו כסוף ןסנס כר%המ נו)ימ. נוקרי )6. ככנין ו%רכס נוכסס סמילו . מ%מ וכ) כרס"י .וס") מהרמל'ס ין.רי"ל
 ")כיס נוו)חין- ו6ין כ' כפ"1 ןסמככץנו

 ונוסעע סס 0"ס וכ' כטי עס-
 סרכס נוננימס נויירי ט"ו 5פ' מ"ס ו)סכ") עי"ס סרי ןכויע'נורנוכ"ס
 סרכס נו)ומ סס4 כ)ו' ונכ)) סננו3מ נו"ס כווכתו ווס כנין כעיןסנוכס10
 : )כית4 ננ5ימס כסתס ק)0 כנו)ימס נויירי כפ"ו 6כ)' כ%)מ~נכ)3.
 .עט"י 0ר"% כקוכ % %רכינוןץרץ

 י") מ"כ המתיכ0 ו)מננס וס )סו6% ןסיינו סעו3ות תרי 6ין.עולש.ן וננ)ח ס"ס 5"6 כ"י' פ)יתה טכרת.
 עוסס סננ)מ סמין סדס,מ"כ צסו5י6 סכסר כנוו)מ נו4רי ;.נוסנ"3.כפ"ו)סיפוך

 )סס3יט סננ3מ טכע כמ הו6 כעימס סיעור כתנך סלס כסנוו5י6 פל%תכ'
 )מחר ת6ננר ננס ח)כ ס) נומתיכס 5יר )510י6 סנית פעו03 עחס %ןלס

 סיעור סססס )ממר ס") הר"ננ י") מוסר יהי' סדס ש)ט יככר סרץסיעור
 וסן כסוס"ך ורניס י"ס ע:ג וקי"כ תוס' כיעת נוגמ)מ . סרנהמ פסקט%מ0
 ו6"כ נו5וס וסעודת ספ"ננ כננקוס כן .5"6 כסי' רנו"6 וש' סס סר6"סועת
 כסו"פ-ט"ו 6כ) 3מסור יכו) סמ3ימ0 ימ'ן כדיעכן וסרי )רנוכ"ס ס")ספיה
 כנ)0 כסר עס סכית עתס ונו)מו יננו י0ו5ימ כנו)מ סככר ככסר .נויריסס

 וס41נו ממת טעו)ס ועוס0 סדס פ)יטת סעו)ת עוס0 סנו)מ ןמ-ן.5קינוו
 ןכס' 3תרן יס מכ).)טניניננ . ו6וסר נכ)ס 5יר וסו)ט הנכ)ס מתיכת)סרתימ
 גס"נ )קוירס נו)ימ0 כנוי ווס )6ורמי' כנו)ימס ליטכ כנלימק נריריט"ן.
 6מר כסר נוו)מין 6וס סככי כדרך 6)מ )קוירס כסר יכנו)ימת)6ורמי, נו)ימס סי' נויי%הם)6 כפןו ס").נוס6"כ ור"מ;סכי געס"5ופרס"' כרותמנו)יח

 וככ"י סס וככןנו כרותמ . נופמ סוס י)6 וכס"נ 6ומרי' 3יונו6 וסרמססננ)ימס
 פ)תי ועי4 נע)מ ג6וסיןןסעס )ננכסנ. .טעס "5נ כ' גתס"לדהנדץ ) ' כנו"ל;; )דכריו וסנווכץ סכר6 כ', )6 6כ) כי"כ תי' ע' .6י' .)קננן.

 3סרגוך נו)יתס 0וס .וזס %. ]עג) טנוכסל גנומ6ס וטמירי )סיטתיסוסייכה קגי עי) סיעור -קכתלו] ורנוכ"ס ירס!י י") ו3כ6ו' כטענע' סנענס ...
 גנו5ימ0 ס"ס נוי3 כסיטיר סגה )עיכוך נסס6

 )וס.
 6ג5 'נוי) כסיסעל סני
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תנ"ז י' טעיף מצם טי רטעהידרהטימןדבדף

9י  6"כ וט"ו וט"ך סכ"מ כננ"ט ננקוס ככ) )ננ)ומ  פרקרקין ט6י! מכסגלפי
 כננרקדק 1.") נני) טיפור ע) סננכו )6 6ן'כ )עיכוי )ננ)ימ רופס וס6ין

 : מי) כטיפור )כתמ)ס מסי' 6פטר סגי ננקוס ככ) כננ)מ)כסותו
 כרותמ ננ)ימ טננו6) ננד6ננר כס"ג כטס פ"6 רק"כ ור6"ם תוס' )הכין9ש

 ר)6 ננוכמ ננןס סר6"ט וק: כ5)י ננט6"כ כננ)ימס מתיכס 5ריךיס רמוטי ור6"ט תוס' ג' 5"נ לכרף וקטס נני) כסיפור 5)י וטיפוור5)י
 כה"ג ננרכ' 5)י' 6מר כננו ננ)ימס 6מל ככך )כם) רננותר מכ'כר"ת
 51)י ננ)ימס טוין נני) סיפור )עכין. ולננס ע"כ 5)י כסיפוי ננ)ימסדסיפור
 6' טיעור וס6יך ננכנ3יסס עדיף י5)י פ"ו סי' ו)קננן זס כס.' 6י'וכ)6"ס
 כנסר יו5י6 כ5)י 6ה"כ וי") כ5)י' כננו כננ)ימס דסיו5י6

. 
 5)יותו כמ5י וסו6

 נני) כטיפור סו6 5רכו כ) 51)י' עע טיעיר קורס וסו6 פ"ו כסי'כר6י'
 ת)ס ר)מס 3ס"ג דרייק 6)6 ל6.כר"ה נם5)י' ככמ ספ)ימס כמ 6יןוכ6ננת
  ור6יתי  מילוקי'ל.  סיעור  והו4 5יכו כ5 כ5)י רר") 6"ו ן5)י כרותמ נניימסננו6)
 וכ' מי) כסיפור נעינ,ס סיפור סכ' טרננכ"ס הקסס כ6ן יפקכ כ6רגס'
 כסננס ג:"נ 5רין 6ין ננס' קטס 6"כ נני) כסי)וך 5)י רטיפור רי5'ץ כסססר"י

 כרי 6ננר ול'פ ננכפ"י 5)י 'כוית )6כו) יכו) 6"6 יסמוט )6 ני"טננסוככ6
 5ריך מי רגס רס") )רננכ"ס וקטס טכימתס ננכימ מי כוית )6כו)סיכו)
 ננ)ימס סיפור ס6 קטס כמי ו)ננ"ם )י"פ ת"ק כין ים מעוק ננה 6"כננ)ימס
 )רננכ"ס 5") 6פ"כ ננע סיפור רסייכו 6ותו )6כו) סיכו) 5רכו כ) 5)יכטיפור
 סייכו ר5)י כלותמ ננ)ימ סכ"מ סי' וכן כ5)י כננו רננו יו5י6כמ)ימס
 וסו6 5רכו כ) 5)י 5ריך ו)ת"ק )ר"ננ עיכוך כסיפור נני) וסי)וך 5)יותוכמ5י
 כנקייס תס"ך רסלק )יטכ וכ") ננננ)4מס יותר כמו 5)י ה6 וסק)"ך ננמי)יותר
 סמ) כפר"ס טטוסיסו לסהע תכניר כס' מך6י' טפס כננ)מ )סננתין)ננכסג
 ר") 5)י )מכ)ו טיכו) כרי רק6ננר )ת"ק )סרננכ"ט י") 6"כ טעס כס)יטססו6 סיפוי רק 6י"5 ר)5)י .ע5יס )יקוט פס ור") 5)י כטיפור )תנניר טפסכפר"ט

 וסספכלס: , פ5יס )יקוט רסיילו ססככספס

 . תג"הםימן).
 לכבור או- בדיע' לממוך יכול מיל הילוד כדי הרמ"אמ"שא(

 'לכבוד בליכא אדיעבד הוט"ך וכ' אורחים לכבוד אושמת
 בשהה עכ"פ ומקיל חולק ורג"מ נתבשל בכבר אלא שרי לאשבת
 לעו"ך ישבת" ו"ני נתבשל לא אפי' והדיח שעה מהצייותר
 הדיה בלא מקי"ד בש"ך פי' )ב( מוכרה אינו דדנ"מ קולאא"כ
 הש"ך כ' שמ בדיע' דמותה ם"ב רמ"א שכ' שמלהו קודם מעפרק

 : נתבשל לא עדייןאפי'

 יס וס וע) סנ"ס כו' סי)וך ננכדי סמות 6יכו כננ)מ טסייס טיפולננש"ע
 נני) סיפור טססס 6מר ססורמ כגון סס"ך וכ' כריפכך)סננוך

 ננקרי מ)מ סססך דיט כיון י") סכתכס) קורס 6סי' כ' וכיגןננולתכס)
 קורס ננפע רק סורמ )6 ו6ס רננ"6 טכ' ננספי"כ סל6 רננ6י וו"6דיפכר
 ננותיטננ)מו

 כט)ו ט)6 6ף סכננ)מ ךכיון רננטננפ סקי"י סט"ך וכ' כדיפכך
 ס") נוסי' רסט"ך 6)ננ6 פכ") ו)ננ)מו )סרימו צמיוי ו6"5 ריפכך מסוכעריין
 כ' ו)ננס ננ)מ ספסד ננטוס כיסן) קורס 6סי' ר") טרי ריעכד רננ"6לננ"ט
 כננכ"י יסכס )יסכ ויס לתכס) סככר רסיינו כריפכר רסרי רננ"מ יננ"סכ6ן

 קורס סם רנניירי ננרננ"6 כן )ס"ך ננטננע מסכין סקי"ר ט"ך פ)עקסס
 קורס ננעק רק סורמ )6 ו6ס רננ"6 נר:ה ר)ננס סט"ך ררייק ע")טכתכטו
 כסרמס רסיעו נניירי .כס6 רס6 נניותר טננ)מו קורס יהךסמ)מג.
 רמ)ימס .)6טננפיכן סנלמו קורס דכקיט ו6"ו סננ)ימס קורסקמיית6
 רס") וננכי' ננ)מ סססי ננסוס סס כריפכר סרי ו6סי"ס כיסו) נס ו)6 סי')כר
 סכתכסל קורס רנניירי )6טננפיכן כ5טוכה רננ"6 כנרקרק כס"כ רסתס ננננה3ס"ך
 נניירי כמן 6"ו סננ)מו קורס כקיט ו)6 סתס כ' כס"ו וכ6ן כריפ' ננותרכנני
 סססר ננסוס כש )סק) )רננ"6 כר6ס ' )6 כיסו) קורס 6כ) כיסו))6מר
 ננה5י יותר טסס 6ס כיסו) קורס 6סי' סרג"ננ סנניק) ננס 5"פ ו6"טמ)מ

 : רמק כך)יכ6 ו)ננ)מו ס~רמכו )מוור 6י"5 6סטפס

סשןתנש.
 במי"פ דמותרשהדיח מוכה מר"ן שכ' רמ"א ותשו' הד"מ ישובא(

 י קמייתא הרחה לא אבל אחרונה הדההודוקא
 ננרכרי סוס כ' כך"מ סירות כנני סנטר )הוומ פו~י ו' ספי'בהגה

 וס רכר כננ65 )6 כר"ן ס6 וסם"ך סט"ו ותננס ססומט כט'ר"ן
 ו)6 רססומט ר)"נ 6ננתגי' ססומט כפ' כתוס' 51") ט"ס ססו6 סס"ך1כ'
 ר)6 תוס' 'וכ' כרס סוכסר ס)6 )פי' מסו6כת כיריס וכ6כ) כסי יס"65

 רנס ננוכמ ננתוס' קסס פריין ,6ננכס סירות כנני ונניירי כסרמססוכטר
 ננוקיק רסו6) סרננ"6 כ' ק)"כ סי' וכתסו' סירות כמי סריגסומסזר6סוכס

 : )י' רננטרסי י"ל רנני"פ ננסוס סטעס סרננ"6 וכ' )6 ר6סמס. לסדמסעריר"ן
 סר"ן כן ננננ'-ס סרננ"6 )ננר )6 וס ררין 6)6 הר"ן סו6 ט"ס 1)116נ,'יך

 רננסננע כר"ננ 5") וכך ר"ן ערכרי ורקרוק ננננטמקות - 6)6כסל
 סוכסרו ס)6 3פי ס5") סמסנס( פ) יהעס וסו6 - כתט1' סרפ"6 .כמ"6'י1%קרוק 6תי כנף ר)6' ר6סוכס. )1כסדמס ריעו פמו ו*ניר כנני,ם- .)מוימ רפיתיענל"ן

 סוכטרו  6כילה קורס  כרהן פל  כרס סוכסר. סל6  ליסו  וו"ל סריץ הקססכוס
 )5)י. ו6י כס טכיס) כנניס לכס.י"3 כנניט סוכטרס סרי )קרירס ר6י3נניס
 וקסס פכ"3 סדמס כעי )5)י 6סי' רוי6י כסרמס כנני ככסרו רוטכר)יכ6
 כ5)י ססקסס כמו כהלמס סוכטי ככר כ5יטו) גס' סר"ז סקסס )66ננ6י.
 קסי' )6 קנניית6 ננסרמס ו6סי"ת העיס 3תוך )לרילס סכתכו קורסרסומ
 סמתיכס ספ) כרס ככגך ק' ן6יכ6 וכנון קנניית6 סרמס כ)6 .ננסכמתרי")

 ר6יכ6 ט"1 ס"ק ט"ך פיי' ס' ננסכי )6 כטי)ס כרי ן6וסר כ5)יננסמ"כ
 )סקסות ה") 6מרוכס ננסרמס 6כ) טפ)יו סרס ככגר כמתיכס ס')סענניס
 כמתיכס ס' ר)יכ6 קיי") רס6 )6כ)1 רמרי 6י"6 6מיוכס סרמס כ)ירור6י
 קטי' )6 6חרוכס פסרמס 5") ו6)6 ט' ספי' )קננן ספ)יו וסרס סננ)מכלגך
 6מרוכס הרמס טרי רכנני"ס ט"מ 6"כ כנני"ט .טסודמ )תרן ר6ססר ננסוס)י'

 סר"ן סקטס תו ננס קסס ר6"כ )6 6' רסרמס רקרוק רננ"6 כתטו'וססו6)
 5"ל פ"כ כנני"ס ססורמס )תרז 6ססר ס6 כסרמה סוכסר כפי )5)יו6י

 : וק") סר"ן סקסס ויסס כ5)י כנסכי וסנ)6 כנני"ס טרי )6 6'יסרמס

 * רנ"כםם~יכמן

 המלה כדי ם' צריך אחרונה הרחה בלא שנתבשלבשף)א(
 מותר והמלה ע"ז הולק רמב"ן בשם דר"ן כ' בד"משבו

 למהרש"א וכתבתי ם' בחתיכה. יש חתיכה ע"ג הדם כנגד י"לא"כ
 כ"ל תום' אי ופרי ושקיל ס"ל כרמב"ן וםמ"ג ורא"ש הום'גם

 אהרימ לפוכקים וקושיותו מוכרחים אינמ רמכ"ן דברי )ב(כרמב"ן
 מיד אם והוא דא"ז הגהות ב' מתירת על ישוב )ג( ל"קבלא"ה
 החתיכה על יש דם הרבה נהבשלה מליהה שיעור ששההאהר
 בשהה אבל לס' לצרף ג"כ רופב וצריך ם' להוד בהתיכהאין
 להדמ שופף והציף ציר דפלפ מליחה שיעור אחר מרובהזמן
 )ד( רא"ה דעת וכן והמלה הדם כנגד לחוד בהתיכה ם' ישאז

 למ"ד אלא המלה כנגד אף ס' צרוך דלא דם"ל הב"ה על4שוב
 בהפ"מ לומר מקום יש ולפי-ז )ה( נכלה נעשה עצמההתיכה
 דיש דמותר אחרונה הדהה בלא ונתבשל מליהה שיעורבשהה

 הענ"נ אמרי' דלא פוכקים הרבה יש דהא הנ"ל כל בצירוףכ'
 ביש אלו דעות דמצרפינן ואשכהן במליהה וכן איסוריןבשאר
 בהתיכה ס' איכא לעולם דם"ל מהר"מ איכא הא צדדין-וכאןעוד

 ר,עורף מותר דדמלח תוכ' לדעת והמרש"א ורא"ה ויסכ"ןואיכא
 דאיכא שעה ובשהה הנ"ל כד"מ ם' איכא לחוד הדם וכנגדהדמ
 ומה הדם שושף דהציר משום ם' דיש כהנ"ל ורא"ה הא"זנמי

 היינו בהפ"מ אפי' לאםור בכ"ש בהושם תס"א במי'שאכתוב
 פשימא התם מקום מכל או ככ"ש דמכשל חריף דברבשאר

 אהר מיד בכ"ש ובהושמ עכ"פ שעה שיעור בשההלהתיר.בהפ"מ
 פוסקימ דרוב מפני בהפ"מ אפי' לאמור יש כה"ג נ"להמליחה

 במישור שם הוכהתי כ"ש עם ומלח בהתיכה מ' דליכאם"ל
 'דמבשל

 סיסי' 5ריך 6חרמס סרמס כ)6 וכתכט) טימ)מ כקי ל ספיבש"ע
 וסרכ טוט"פ ס' סכן סגס זס רין סכס - טכו סננ)מ כרי ס'כו
 : סכי_ ר6טוכיס ססוסקיס רוכ רפת ט6ין )סי 5"פ)רירי

 ס)ינ רננכ"ן כססל רסר"ן כך"כנ וכ' סכנ"ק כסס סטור כ' יס ייז ךץנדץא
 סןס 6ת טורף וסננ)מ ננסוס ננותר ע5ננו- רסנעמ טכ' זה6רין

 וסו6 כרננכ"ן ס") וטכנ"ג וי6"ס תוס' ס)6 ר6סוכיס סוסקיס ננכי6ו)6
 ספין וסו6 ררס"י ננפסס גס סכ' כסוס"ך רגיס ר"ס. פ"כ קי"כ רףכתוס'
 5יר וכתננ)6 ככ)י 6מרוכס סרמס קורס סכננ)מ כטר מכימין טסי' )קננןכ'
 סקתיכס כתוך סרס רננכ)יפ סכסר ספ) סננ)מ ננסוס )6סור רמין וכ'סרי
 נניס )י וננס ננוס5 )י רננס כנניס טכננ)מס )6מר מתיכס לנכימין ס6יךך6"כ
 ו") סננרס"6 וסי' וססננ"ג סר6"ס וכ"כ סננ)מ כתוך סרס יימיכט ס"ט6"ו
 כרי ס' 6י"5 ו6"כ כרננכ"ן ננותר סננ3מ ו6"כ הרס טורף רסננ)מ מטוסרס")
 רסננ)ת ג"כ כסננוך סיננ"6 ס' ו)ננס סמתיכס ספ"ג סרס ככגר 6)6סכנ)מ
 6כיו כרפת ט)6 סססק קסס סטור פ) וגס ר6סוכיס ד6ת סכי6ו ו)66סור

 :הר6"ס
 ר)6 זס . רכר )מרס סו5יכו תוס' ריוק6 רס") )יסכ כ") סטורךדהגדץ

 )6 סר6"ס 6כ) טסורף ננסכי טכננ)מ רס ננמננת סמתיכסכ6סר
 סכסר ספ) ססננ)ח ו6פס"1 ג~ס") )הרי' כ' רר6"ט ננטוס וס. )טפס.5ריך
 וננתייכס כננ)מ סו6 גיכק סכננ)מ דס 6ותו מ"ננ כו ננפורכ ססרס6סור
 נכי )פי) כרפי' סננוס) כתוך סכננמס ו6פפ"י ככסל )יכ)פ כמ )ו ומיזכתוכו
 כי סננ)מ ננן )65ת כמו 6ין )כך כ' כ"ט כסי' גוננות גכי ו)פי) פכ")גוננות
 וכס6ר 6מריו וננסכו סוס סננס)יט ילכו סנלמ 6ררכס כי ננמ)יטו סננ)מ6ין

 )' כסי' וננ"ס 51") סננתיכס ננפכי 'כ' ו)6 פכ") 3כסר מוור ו6יכוכתוכו
 נומות גגי טס כ' תוק' נס ס6 6ננכס כקיט יתוס' )יסכ6 סנירתומתיכס
 רכוולתס ו6י ככסר ננ)יככס סו6 סרס ננעככ סכסר סע) ססננ)מ י") 6"כוו")
 תוס' 5ייך )מס 6"ג 6)יו סרס 3סננסיך סננ)מ רטכע ננסוס הר6"סכננ"ס
 נכ* )פע ונס 6"1 וסיפו כננ)מ ננתיכס ססרס מפכי ננסוס סכי ~תר)טפס
 וסרפו סרס ננ'כס רסננ)מ ננטוס ס"ט ננ)ככוק סרס ננפככ טסננ)מ ננ"סנוננות
 6קול רסננ)מ קע מוק' רנס כ3) ר6י' נ"כ מהוס' ר)יכ6 י"ן )סעכ"ר6נננס
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 ט' נעיף ס"מ מי' דעהידרהמימןיברן

 תוס' מכ) ננותר סננ)מ ס)כך )יס סרסו ככר טסננ)מ ס") ררננכ"ן 'כרננכ"ןו63
 הרס 6)וו )סננטיך סננ)מ טלכע ננטוס וסו6 )לס הננ)מ ננינסו מפפ יכנעפס")

 )5מת יכו) סרס ס6ין גונפת גכי ור6"ם תוס' טמ"ם ככנ5מ ננתיכם 1ווננסננט5ס
 מותו גנני והומ סרס מ)יו )סננסיך פכעו ססננ)מ ננסוס סר6"ט כננ"טהומ
 ועי"כ מ)יו סננ)מ רננוסך מסוס כסננ)מ ננתיכט טסדס )כסוף סכתכו:סכרמ
 ננותל כננ)מ ררס פס מוס' ננ"ט )י קסס סתוס' כוויות כז מסר4של4ש. : סננ)מ ו)סתיר סרס סורף סננ)מ סיסי' )מ 6כ). חו)פ ממיגו כך כ)ננתיכט

 מ)מ נניס )י וננס ננוס) )י רננס ננ)ימס )ממר כנניס סננגימיןכפו
 )סי' וכס)ננמ עכ") ככסר )כ)ע כמ כו ו6ין כו ננתיכס כהננ)מ טסרס5")

 כיון כנניס וכין כננוס) כין רסרי מ"ם כתוכו סרס סורף יסננ)ממסרס"מ
  סלולה רי3פ סרי"ט 'כלוייפ  כוולתס 6י מכ) . כננ)מ ססי' כסעס סרסטגטרף
 סננ)מ רפכע רותמ טסימ יותר קי) ננוס) מררכס י") מ"כ סרס כתוכו)עכנ
 כמ כו רמ.ן כנניס כטננעורכ ננסמ"כ . )מתיכס ננם)יפ ו6יגו סרסלסכ)יע
 רננכפ)ין ננטוס סרי כנניס ו6"ת 6)יו )ננסוך סננ)מ ספכע כו רגיכנמסננ)מ
 נין ספעס כ' רסס סכי ס") )מ תוס' ס6 מ' כסעי' ספור כננ"ס סננ)מכמ

 : סגתינט ננפעס ננניס וניןכננוס)
 רינני רכ ר"ס קי"ג מו)ין כר"ן כ' סרס סורף יסננ)מ סיכנכ"ן ניייס4שכמנם

 )מסרו רמוי וסי' כו פעס וגתן סכסר ע) גיתך סננ)מ סמר6)"כ
 סר"י )רעת סמ 'סס וננכומר מ)ו רננכ"ן- רכרי סר"ן ג"כ כ' רפ"מוכסוגי'
 )מסור יכו) סגמסר ו6ין כמתיכס גכ)ע סרס טמין )נטוס מוסר סננ)מ.ד6ין
 מתיכים 6ננריגן ר)מ סכ' )ר"ן 16 סס )י)ך יכו) ע5ננו ססמיסור כמקוס6)מ
 מוסר מין מ"ננ .טמסור 6עס"י סננ)מ' ס6ין מ"ס כ)מ"ס 6"כ ככנ)ימסג"ג
 רס כגגר ס' 5ריך וססיר כתוכו )סרס סורף רסננ3מ רננכ"ן )סכרת 6י"65"כ

 סרס סטורף ננפגי סננ)מ ננתיר )מ ררננכ"ן סכ' מ' ס"ק וכם)תי . ג"כטכננ)מ
 רק6ננר דפ"מ סוגי' רכתמ)ת כל"ן כעת ,עיין )מ כככ"מ רק מג"ג )ננ"רדוק6

 : 6יסורין ככ) מג"ג )ננ"ר 6סי'כן
 מתיכס )ך רמין כתוכ נמ' ננ6"1 סג"ס כ' סנימ ס"ך סג"ס בנתחןתב'

 סרס כגגך כמתיכס ס' יסי' ס)6 ננ)ימס כרי וססססגננ)מס
 ס' יט סרמס כ)מ וננכס)ס 5)י' כרי .כננ)מ סטסס ממר כ' 'ממרתוכסנ"ס
 סס כ' תרו5יס וסלכס ןומס סכ"מ ס"ך כסג"ס טתי' וננס וכרופככחתיכס
 סגסות סכ' )יסכ ו)"ג . ט"ך רכרי כננסננעות רכריו סמין כ' ו3כסוףכננ"ס
 ננע"ג סרס סופף ננ)ימס סיעור )ממר היו5מ ר5יר ככ"ס רמ"ס ננ"סעם"י

 .ס5יר ס)יפת ננס וננן 5ריך סרס מת ס5יר טיטפוף )וס ו)סי"והמתיכס
 ס' מיכ6 סמתיכס ע) סגטמר כגגך י") ומו סמתיכס ננע"ג סרסויספוף
 כקל טססס ממר רנניר רנניירי כ' סג"ס מנ) 6' סג"ס נניירי וכס"ג5מתיכס

 סיספוף 5יר ס)יפת עריין סי' )מ נניר כקרייס טננוסו 5)י' טיעורכננ)מ.
 סוכ . )ס' סרופכ גס )5רף 5ריך סמתיכס ע) סרכס ןס מיכמ ומ"כסרס
 ס6"ו רו") כננ"ס סכ' סגרו) כמ"ו ג"י י5מק ננס"ו סמריף סרכ )י.כגיסרמס
 עך )כס)ו . טיננסר סענניס 6)מ ננ5ריך )6 ממרונס רסרמס נלמס מ)6סס
 )6 כ6ננת מס סרי עכ") נקרירס עננסס ויסיננגס רס פסת מננגו יסז)ס)מ
 ססג"ס וכ' ממרוגס סרמס כ)מ וכסר סרס טסת ננננכו רגס) ס") )כס)ומיסר
 סרס פסת גם) ו)ננס נמתיגס ס' סמלדכס ע) סגט6ר גגגך מיכמ כס"גמסוס
 וננן טסי' ט4ננס סעס וכססס )סרס סופף רס5יר ננסוס מע"כ נניסרכ63
 סרננכ"ן ס(פת כ5ירוף כסם"ננ )סק) מססר סדס מת ס5יר )טפוףהרכס
 וגס ס' רמיכ6 י") סעמו סרס וכגגר סננ)מ כתוך סרס מוסד ר)מטכטכגו
 ועיי' ס' יס מתיכס רככ) רס"): כננררכי סר"ננ רעת וכ5ירוף כרננכ"ן ס")למ"ס
 רמ"ס ע) סו)ק וכננס"כ סננ"ק כסס כננ"ט ננכומר סס )סוגו טכ) גוסי'.כמ"ו
 ועוך כמרי5ין יט ס5יר קסי':רן'-ל מין רננס"ס ג") כמרי5ין רגטמר )עיןןגרמס

 . : סרס וגתננעפ סמתיכס ננין סופף ס5יר ננ"ננ )ננסננס"כמסי'
 וכנטכנע 5כ)ס געסס רסכנ)מ טכו סכנ)מ כרי גס ס' 5ריך ר)כך כ' ףקטפןרג'

 וסמ)מ ס' 4כמ ג"כ סננ)מ כנגך מ)מ ס' ננסתננמ סוס רס)גכי
 סננ)מ נ)ע כעס ירעען י)מ כ' וסס"ך ג"ג ס") 3מ ספול סמ סקסס וסכ"מג"ג

 גס ר6ננריגן )ססוסקיס מוסס רספור תי' רסכ"מ כ' מ' ס"ק 6'. כ))וכננג"י
 רסתס ננפור גס סנ"מ סכי ק"ג כסי' )סיפתי' רמ1י) מעג"ג מסוריןכסמר
 ע) קו' וס ומין וכ") ע"כ )ננעסס )ס)כס מ)ו 5ססוסקיס מוסס רפדרמוכמ
 סס גס ומי"5 רסס ספור מ"ס כ"ג ס"ק 5"ך כסינ )סיפתי' סס"ך רס6סס"ך

 הלה ספלת כלפ כנוס  4)מ.ידעיגן ננפעס -ס' מי"5 יכ" )דקיקילענ"ךח : סכ"מ)תי'
56נגס. סייס ככ"י סוכמ ססננ"ק רס6 הננ)מ כגגך ט'  5ריך הי.תל"לריקה

 ס' ר)'כ6 ס")  וסמו)קיס וסנולת  סרס כלגר ס' היפ ס"ל רסרי'3נ לכהי'" ו"י'יל פכ"ל ס'  יס סע)י' סרס )כפ) מתיכס ככ) כי כריעכך ננתיר סר"ננ
 סע)יו 6רס כגך רק. ס' ר)יכמ ס") כ"ע מ"ו כנ%ימות ס)וגתמ נעסס.ננסכ"ת
 מנניי'.ג"ג ר)מ ס") רסר"ננ ום)יגי ג"כ סננ)מ כגגך ו)מ סר"ננ )סוןג44רס
 65יק כפכו  ירפילן' רלה  פסוס  ספלת כגגו ס' רכעי י)ניעו )יכ6 .עעי)מ.ג,ג  ס4)מ הי'כ ל"ל 4ם"ל סטפ"ק ה3ל סר4 כלגר כס' סגי  סל5ך  6יסגריןכס6ר
15') 6)מ-ע"כ )מוך כ5נר-סרם ס( רמיכמ נעס ךסגי 6כו"ננ קסס רמ"כמגי'

 ר5י
 כגנך ס' יס רסתננמ כיון ככה ננס סננ)מ כ)ע דס גננס ידעיגן -ל% הפי'י""כ כו,תיכס :פל  טיפ ננס רס כו כגגר ס' ריס ננסר"ננ ס) 'קנ)תו סיי

 כי ירעו כי ככ)) סכנ1)ס רס וגס כו)וסרס

 יס-

 ננ"ננ יכננ)מ סרס רכ ימ)ק
 גס רכעי וס") סמוקי, ו)כך כססע ס' כו ויס -נניעופי רק קכל כיןסוא
 רפור ?3"ת וכפ"ס. ספור רכרי  וכפספות רכ"ל  פסוס רק סיה .ספלתכלגר

 :  היסורין 3ס%ר תל'יל  לסהו3נריסחוספ

מאיובמףת"ם
 . תם"אמימן

 .אומר ורמ"א או"ה אהרונה הדחה קודם מלוח בשר כנתן)א(
 שפרמ"ג ומה בהפ"מ בכ"ש מתיר והעו"ך שני בכליאפי'
 הש-ך )ב( יבריו ול השבתי נקביו דנסתמו ממעמ לאםנררוצה
 לדבריהם פרשתי ואני' כאו"ה דלא ומרדכי רשב"א מתשו'כ'

 וה על כתבתי כאו"ה דלא מוכח מרא"ש הש"ך מ"ש ( )גכא4"ה
 ועוד וכ"ש במליה או"ה דברי ביאור כתבתי )ד( תריציםב'

 בבלי מש"ם ראי' לה( כאו"ה להו מבירי ורא"ש דמרדכיביאור
 עצמו את סותר ל'ץ כלל האו"ה )ו( דאומר לאו"הוירושלמי

 דשם תרוצים ב' וכ' כ"ש 4בישול מם4יע אינו הריף דבר שםשכ'
 בשאר או לבישול מסייע אינו  או שני מכלי בעירוי מיידי ל"ובכלל
 שפיר מלח כאן אבל לבישול מסייע דאינו הוא הריףדבר
 דרשב"א כש"ך יהי' אפי' כאו"ה שהדין חזקתי גם . לבישולמסייע
 שלא להקל היש"ש שפסק מה וגם או"ה על הולקיםומרדכי
 אפי' להקל דאין ונ"ל ישכתו המלח כח רפסק ממעםכאו;'ה
 וכ"פ לאו"ה. שישבהי ממה חריף דבר בשאר אפי'בהפ'מ

 : נהגו שכן כ' והאו"ה ומנ"י מהר"מ ותשו' כאו"ההרמ"א
  סגי ככ)י רק סוטס )מ מסי' סכנ)מ גנך כקרירס ס' )יכמ 61י מ'כמגנייש

 ונוסרט"ל ל"ו ס"ק  סס"ך וכ'  וכפררכי י"מ ככלל 3הו"ס הסיר סכל.
 כ"ס 3פ' ספררכ,  פלסון נווכת  וכן 3כס"ג  הפי' 3כ"ס  ופתיר תילק כ"ס3פ'
  ס3ר"  ס6י  רלי"ל כירס 3פ'  סדה"ס  ופוכרי נוסר"נו כסס כ' טמ5ה3נס

 רספלת
  סהין כנוקוס סהווסוסי3  לר3רי לתוט  טיס "לה ככ"ס הף לסתכסלגירם
 כרי וטסס  סלפלת 3סר סכי היי 3לנררכי סלס סללפל"ר לנס  והכהי .ספן'פ
 ננטוס כי'  6ירון נוס ירפלה לה  נרותתיס ככעט לתלוסו סרתס  וקורסנוליתס
 סי' ננתכם)ין מיגס תכ)ין כו)ע מרס כ)י תננן כייס סי' כירוט)ננירמננריגן
   רסתס  ס"ל ססיר  סלי ככ)י תרגגו5 סננו)נין תטיכיגי ומ) טגי ככ)ירעירוי
 ותחר סלו5ס לסתלקס סלה נוההר וכלפס ות1רס רס סלנוס  יהס למלתלה

 כרי וטסס  ללולת  סככר 1ס כטר 6כ) 5)י' ע"י מו ננ)ימס ע"י סרסויו5ימ
  וכמל"י ר"נו  3טס  מ5התי  כך  לספליפס  3נופלין ו5לי' מליתס סו3  %יןנוליתס
 ספל"י' כנו"ם נוסר"נו כתטו' וליתה %תרולי' וכ"כ  פסר"ס תסו' 1ס  סי"לנכ'

 ננרכ' כמו"ה ס") )מ רסמרוכי סם"ך וכווגות כסן ננטס ר' 6.'וכ6גודס
 לסתכסל  גורס  לולת  רכהן קהפר , ולה  פ5פו  טל רס )ו סיס ככ"ט)ננ)יגס
 סננרןכי ע) סקסה מ' כ)) נננג"י  6ו)ס . 3סרנו"ג כ"כ נו3סל  4הין ס"פהל%
 ע'-ג) סי' )קננן קיי") ס6 ע5ננו ס) רס )ו מין ננ)ימה ס)ממר ככךננס
 רס' גנני סו)פ  5יר רס)יט ר6יירי ויננליגן ננ)ימס ננסגי 5יר. טסו)ט1ננן
 -  כסטס סם)יפס גקכי רגקתננו סננג"י ותי' סכי6ו ר' רף כסננ"ג וגסטכ)ע
 5סת%ן ל% כפלפה כספ3רס כסרתס  סס כס"ך ע' לסי' ו)"ר ססננ"ג וכ'נכ"ס
 גקכי רגסתננו תים") )י' ננססקי פס רמ"כ סכי ס") )6 ורמי סננררכיוסנס - עי"ס ומסור 'ס)יפס גקכי גסתננו ורמי לכ"ס  ללפל  נוטה"י  ספליפסלק3י

 לר") ססננ"ג ורמק טגתכט) ננסוס טכ' ורננ"מ סמו"ס גס מ)מסס)יפס
 טיסי' כ)סוגס גרמס ו)6 ננסוסק . סמו"ס וגס סס)יפס גקכיסגסתנני
 ו5%") ירמי 64סור )ססופ' כ' .יסם"ננ ככ"ם ס)יפס גקכי נגסתנפננסתסקיס

 )פיקר יעוך וסו5ימו.נ4ך ככ"ס סס6 מו כסעכרס סדמס 'כין סמי)וקו6ת
 סקי"ר ר. כ)) כננג"י רסמ ס)יפס גקכי רגסתננו ננסוס סננג"י ננ"ס 1"6סרין
 סיעור  טססס )6מי סרמס רע"י ת"נ סך'סכרת כ)) ס") ר)מ ננססוסקיסכ'

  טו"ת.  כס6  5ן  טס ופסיק סליפס  לק3י רלנפחפולנליתס
 וסנוקיל 5"5

 1)מ )ננג"י רמי' ימו"ס %סננררכי וג") -כרוריכן סרכריו ע)יף וכ'  ספסירלה
 -קנוס נופתס  ריסור  ופט"פ6 )י' מספקי ננס ר6)"כ ס)יפס גקכי רגסתננוס")
 .לירו.  פולפ  פריין נוליתס  פיפוי  סס6ס להתר הפי' רסה וססנו"ג  סלנל"י.קו'
 פירף כנוו ,הס,  רפררכי  ספיקו  טסי'  סיש"ס לרפת כ'י1  ה3נלס וינולתלויתיר
 הפי"ס נוכסל רהילו  הפ"ג לפי כ"ם רלפה כילפ הפי"ס 3נ3יל רהילורכייר
 וסיס'ט 5יר סי)פ רעריין יננ)מגו ימוור' סכו)ע ככך ננס קסס  -טפיר3ולפ
 ( -: ' . ננררכי רכרי )סו)ננו רקטס כ' וכיט"ס וק") 5ריך )מ סגית ' :: מ)ימס מסי, ומ"כ ננכ)יע מיגו כ"ט רקיי") ממר ננפעס סננררכי ע)מו)ק

 ננ"כ רף סכת תוס' רסגס 'סומ סכ' ר"ננ סכנרר5י'כטס ס) יססיקוול"נ
 ט'"כ פרכר 6ון רותמת )קןירס גותן 6ומ )כ) רמננר יורמ מר'ע"כ

 ננטים ככ"ר ננתכס) ר)מ יור6 ר' ס)יג 5תכ)ין רוק6' גר6ס .תוס' כ' ו5ירמוננן
  .ננגט) מיגו תכ)ין רמננר . רסירוס)נני )ר"פ )י' ננססקי ו6"כ קססלתכלין
 קסיימוה  3ת3לין רוקה רלנוה הו פלסל  הילו  כ"ס וה"כ ככ"ס '  רפייוי  פכלל3פירוי

 'ררך ,זיס  ללי :-הכל נו3סל הילו  '
 פנסל  ספיר. נו%כל לכר-' %ל"ס.

  וכ"כן'%5"י  4יטול רסוס 4נכלל  יט3ר כו תכסל נוהסר  תיס כלי ] פר5סר5ה
 רפירה:והוכן  נולך  פכסל  פירוי רם"ל לר'ית (מוסלפי נו"לסי' רף5ס3ת
 6טי' יותר. ' טרך )מוכ) לס"ס י") כו יכטן פהטר לי'  נורפר3ילן תרסל5לי
 דכ"ם מ)מ6 סקערס )6וך תג)ין רגותן %"כ רף כננטגס ד%' וס6 פכס)כ"ס
 :ו36 למומר יע"1 רננכט) י") ננמכ) רכר: מכ) רקסס תכ)ין ס"ר ננכס):מ'גו

 6יכ6 עדיין ססיכ ע"1 ס"כ] ססיר, ככ"ס תרגגו)ת רננו)גין ננננגסגמתטיכיני
  עקייןיוננסו"ס לה.לנולת  ]ויתס  פ3סל )5"מ עסייפ ע)מ !רך)ננמ.כיט5סיקי
 גמ)מ כסר:1ה-6ככר מכ) מפסיקין 4קגו5ות סט )כס) -מי"6 כננ)מ )מרעריין' ננע)יומ6 כ)מ 4ומס-.לי") וסגית כנעימס ס4ס סו)פ וססיר ניסו))יכמ

  רפכטל-יסיילו  ספיר י") ננ)ימםוססס,כרי
 פהו""

 .יא 'י6"יןהי:ן%פפס.):כיטו3
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ירמףתם"א מ' מעיף מ"ם מי' דעה4דרהמימןדבר4
 : הו6 רותמ הננ)מ ננ)ימה סיעור סהה כ)6 6סי' רה6 נלימה טיעור סהה)")

 כיסו) כנסוס ככנררכי רפי' כנם"ך מרוך כטס טכ' יסורמ יר כס'ךר4%4רצ'
 הננררכי רכר' טסי' המיך ,ה רכר ינ5מתי )מ ס)י ננם,ךוכמרוך

 )סרם כן סרעת .ע) ע)ס סמיך כננ"ס הקסה סל") וכס' כר(ג") וסרטתיכן
 הכנ)ח מררכה )כיסו) ננסייע רינ)מ טס") מו"ה ע) סהקטה סק"מ ננג"יעס": )תרן 1)"ג רותח גנני )כן קורס רהמ ננ)ימה סיעור טסה 5ריך )ננהר6"כ
 מין רמריסות מ)ננמ ננתכם) )מ ככ"ר ומסי' רתור6 ככטר6 )כיסו)קטה
 גמ)ס ט)מ ,כנן כ) ה"ר .ותי' סכיטו) כגנר עוכנר המריסותו מררכהננסייע
 ככנכוס) רהוה וגתרכך ננהכסר הרס והס)יע כטר כו פגננ)מ כנקמ"כהננ)מ
 י") הרס כ) ס)ע כ)מ מכ) הרס כ) טס)ע הינ)מ כטגמ)ם רה"ר י")מ"כ
 )כם) טלמ ככמו עריין מררכה ככ"ט )כיטו) ננסייע מיגו )נכנרי גח)סר)מ

 )ממר ננטוס ינקי) סמ ריס"ס קכנ") ררכותמ י") 6ו רכ כיטו) ר5ריךככנ)חמ
 כן קיי") ד)מ ומגן דרס"י וככנעטה הכנ)מ כמ ססק ננ)ימה טיעורטסהה
 י") )רט"י 1מסי' כנ)ימה טיעור טטהר( ממר )5יר טגס) ככטר ,הכסום"י
 כנ3יחה טיעור טטהה )ממר מסי' רכנסייע י") טגי כ)י כ5ירוף מכ) כפ"עה"ד

 : כנ)ימה סיעור קטהה קורסוכנכ"ס
 המ1"ה ע) כנכנרלכי הס"ך )הטנות )יתמ ככנררכי סירוטי )סי כמ, ערדדמנה

 סכ' כמו"ה )הכנע"ין וכנכ"ט הס )מהייס 1מ1"ה הכנרדכי6דרכה

 1מ"1 כנקקר טקורי )מ1 וכורמי ינררכי ט) )טוג1 ע"כ טסייס הכנררכי כ'טכרכריו
 והע"1 ס)סגיגו ככנררכי טים כנכנר( ט)1 ככנררכי ממרת גוסממ )6ו"הטהי'
 ררכגן כנ)תמ ועיקר טענני' רכנקתכר כנסוס עעכניס ננכ' כיט"סטכנכך)

 סכנג"י קו' ע3יו רקסה כיס"ט )יתמ כננררכי סי' )כנ"ם הגה כנקתסקוהננררכי
 ינמכנת דס' סק"ו כלנג"י כ' ככר כנסתסק רהכנררכי וננ'ט 5יר סו)ערעריין
 וכנירום)כני כנם"ק גר'יק 1)קכנן כנמנניר הוה נוסי' הכנררכי נס יריעהמקרו'

 :כמו"ה
 המרוך כססרו' )טיטתי' רמ1') גרמה כנהרמ"ט )6ו"ה הט"ך טסותר כמהכ

 כס' הרמט סדעת סכ' ירומס )ר' סהכימ ר' סי' כ' כ)) מת"מטמו)ק
 כנ)יחה המ ננטכנע ומ"כ ה)מ)ומית ננכט) רמסון כ)י עס ננ)ומ רכטרכירס
 כ)מ דכ"ר ע)יו ח1)ק והת"ח כ"נ ס"ק כע"1 והוכמ כנכט) מ"גו כ"סעס
 כ)וס כנרמ"ם )כניווק )יכמ מ"כ סרמ"ט )רעת ל3מ)ומית ננכס) גנניננ)ימ

 ד)מ כנוכמ רכנרמ"ס כס"ך כ' 1)כך ירומט ר' )רכרי כנקייס ננם"ךוהמרוך
 )יניננר יוסף ר' קכר רמכנרי מיכ6 כנ"כ דף כירה כס' הרמ"ט רז")כמו"ה
 מיגו כנ)ימ מכיי מ") כטי) )מ וככ"ט כטי) רמטון ככ)י כתכ)ין סומ הריננ)מ

 כטו)מ 5ריכמ כר)ממ רמננר רר"ג והייגו כטי) )מ גכני רמטון רכ)יכתכ)ין
 רתורמ רכטרמ וכנטכנע גהכנן )רכי רננסייע ה,ה כ)סון וה)כה רתורמככטר6
 ונניהו המור כנע) טהעכירו כ"ר )תוך מ. כטר )תת וכנותר ככ"ר כטי))מ
 גהי כנמרם גכנ)ח 1מסי' )ע.) כר6כנר )התכס3 רננכנהר מסטר יטן ננ)ימ6ס
 ככסר וגכ)ע כנתכס) טכתוכו והרס והכעמ ה)מ)ימות ננתכט) מיןרכסר
 כנ)ימה כ)מ כנתכט) ר)מ)ימות רס") מת"מ כנט"ך ה6רוך ותננה - עכ")'ו6סור
 רמטון ככ)י כסי) )6 רתורמ רכטרמ וננטננע כריטמ הרמ"ט ק6ננר היכמ6"כ
 קו' מננגס כו' המור כנע) טהעכירו ר6חון כ)י כתוך מי כטר )תתוננותי

 כרננ"מ הכריע והנ"מ 11") )' ס"ק טי"מ סי' הנננ"מ כננ"ט קטה )מ11
 רס, כנטוס ננ)ומ רגקיע מ)מ מסור גכני כנ)ומ רכ)מ כת"מ טסלרס")
 )תת רננותר ס") רכריטמ ננננה כ)1' הרמטוגיס ננרכריו מ,ר )ננסקגמ 6)מסכו(
 ןהמ 66ו"ה קטה )מ הרמ"ט טכ' ננ)מ)וחית ומ"כ מור ננ,ס ככ"ר מיכסר

 : וק") כמ)וח )מ)מ)ומית
 רס מסוס ר6סור מטוס מהח רגקיע רמ"6 כ' רהמ קסה עי"ו1*רירכם

 ע" כמתיכה גכ)ע סמ)מ כתוך סיט הרס ור") ככסר וגכ)עסכו
 6)מ טכחתיכה 6רס הרמ"ט כחגת ר)מ1 סק"י 6' כ)) כמג" סכ' כמוסכ"ר
 סמרקרק וע"ט קמי מימה סיעור וטהתה המתיכה טע) ומ)מ6רס
 ככ"ר קננ") ננ6י ננ)ימס מיכמ מי 66ו"ה קטה וטסיר כן הר6"ם כ)סוןסיעכ
 ע3 ננסוסק )הטיכ )יכמ כח"נ כ) י") ומוסר ננכם) ככ"ס מסי' )מו"התיס")
 6ותו ט) רקווקו רמה סוה 6ס ר6ו)י כ"ה סי' כמ"ננ הרננ"מ כננ"ססוסק
 גמית )6 סרמ"ס ה"ג כן כוה )רקרק גמית ע6 רסומ 6)6 )י' ננורס הוהנ6ון

 ירומס כר' וס") מת"מ טמו)ק כ"נ ס"ק 6ע"ז מו)ק הס)תיה6ןעדך4 : ע)יו מו)ק הוה )מ ס)1 ורקרוק ר"ננ רכרי רמס הוה ו6)1)רקרק
 ככ"ר גתכט) ט6יגו כננו כ"ר ע"י כו)ע 6ילו ננ)ימה כ)6רורמי

 העור כננסננעות )"ר גננ)מ ס") רר6"ט רי") כע"1 ר)6 ק"1 סי' כפ)תיוכ'
 ו)כן כ)) יו65 הרס ו6ין מ)ועה ה") כ"ר 3תוך מי כטר גתן 06 ס")רק
 רותמין נניס טוכ )65ת הרס כמ )עורר סננ)מ המ) רככר כיון ולננ)מכ'

 6ו"ה ע) ננרמ"ט סם"ך קו' קטה )6 ו6"כ ע"כ וגכ)ע גס3ע והרסנוננרין
 טע) הרס וננכ)יע סננ)מ חוס ננסייע רככ"ס כמו"ה .חכל סר6"ס.לנ5יר)עו)ס
 סר6"ם רנניירי גננ)מ עס ככ"ר הר6"ט רכ' וס6 הנעיחה )6מרהמתיכה
 )עורר ננ)מ 5ריך ס3כך )התיר6 הוה וכ"ר מ)יעס רסוס ננתמ)ה ככ"רסכיתן
 )6מר רס יט כסככר 6כ) 1)סכ)יע הרס )הס)יע עננריס והרות~ןהרס

 : וכו)ע ננתכס) לנני ככ"ם מסי'.ננ)ימס
 רתור6 ככסרמ כניירי הר6"ם רהמ הם"ך קו' יע ליהאיברא

 כסר כס6ר )מו"ה סר6"ס רננורס וי") כע)ננ6 ככ"סרכ"ר
 כס6ר )סקתסק )ר6~ס ס") ר6"כ יסור6 יר כם' ור6ית. וכננ)מ ככ"ס6פי'
 רר6"ם כיון קסי' זה ו6ין רתור6 ככסר6 דוק6 כן ר'? 6י כ6ו"הכסר

.
 )כ"ס כ"י כין המי)וק כ' כנ' רף רלום' 6ו"ס ט) ססיקו 3ססלר דנ"לג, - ככ"ס לסננע ונננני)מ ככ"ר רכריו כקיט' דתור6 ככסר6 נניירי ~

 רסכות כ"ט כנטמ"כ המוס כנח,יקיס הרסלות כ"ר ננסוס יס"נוסגיהס
 כ"ס ט3 המוט ננמ,.ק סכנ)מ רמוס ה16"ה סכרת ר,ה י") ו)סי"וננקרריס
 לנני )וכנר וים )הררי רנני מי כ,ה רננסוסק מ)6 רסגות ככנקוסועוכנר
 כ"ר כין כנה רהחי)וק מהר טעס כ' כירה כם', הירוט)נני דהמהססק
 גנני )ית6 ומ"כ רסגות כנטוס 1)מ )כ"ס 1)מ הרחקה עסו ככ"ר)כ"ט

 ומ"ת רננ"ט הרחקה רעכרי קכרמ 6ין כנ)מ עס ככ"ט רנס 6ו"ה)סכרת
 רס") ירוס)כני ררוק6 )יסכ רמססר וג") ננירוט)נני מתוס' הקסס טסכי'ע ןכמננת )וננר יס הירוס)יני ננן תוס' גרמה רודמי ססיקי )יכמ תומ"כ
 מ"כ ננכס) ננסוס מייכ מיגו תמתיו כנה)ך המור טמין כ) ר' ה)כקטס
 כנננ' מכ) הימקה, כנסוק רק מסור )6 סמס ננן ט:צכירו כ"ר י")טס'ר
 כנה"ת כ"ר צס מ"כ כן טס( ירוט)יס כט)וס לוכננ"ט ,ה רכר גכנ5מ )מרירן
 י") ועור . כמו"ה סס"ר וי") רסגות ננטוס כתוק' הטעס ע'יכ מ'כמכ")
 רס)ינו ורכגן רר"כנ מסלונת6 רקמי המ' כרין ס"מ כקק"י כסכנ"נ)כנ"ס

 ומסור )הססיר מו )התחכנס טיכו5 ככנקוס הכנרורה כגנר קרירה)העכניר
 1מין רע)כנמ )כ"ר כניירי רתוק' )תום' עגין ,ה מין מ"כ ככ"ס וינותרככ"ר
 ק"ה סי' ומט"ך ס"מ כסי' רסר"מ הסכנ"נ כ' טס ומו)ס הרמקס כנסוסכו

 רמ)ס4 מכנטגה )נ"ט כ"ר כין ננה )הך טסירטו מ)מ הכי ק") )מסק"ה
 ה% כירו' ר6תכנר מכנה כ"כ רסרננ"נ לרמע"נ כנרותמין טהעכירו רהוהקדי
 .ן וק") טס מתכנר 1: נס מ"כ )כ"ט כ"ר כין וכנה מתכנר ע"ו מכנגס ככ"טכנור.ס
 ל' רע"1 ססמיס ת"נ כסוני' כיגה מננרי רכם' הססק )הטעיסר4ש

 ככ"ר מוס הננמ,יק רסגות 1)יכמ ככ"ט כנקררות דפגות ר)יכמרעירוי
 גתקרר ט)מ דסוע) רי") רכ"ס חוס רכנמ,יק ככנ)מ ה"ג י") כן ססיקמהוה

 )סרם ויס סינמכנכניס רסגות ננע)1ת )כ"ר רכע. מיכמ ססיקי כנ"כנכנהרסגות
 קורס סכטר כגתן ט)גו כדין )ססיקו )סטוע פכנכימ טככנררכי ר"כנ רכריכ,ה
 )ננ"ט מכ) ,ק,),ס עגין כנה וקטה ככ"ט. רע"רוי רר") ננירוט)כני )כ"םהרמה
 כנ)מ ה"ה י") מ"כ הכנקררות רסגות ר)יכמ ננטוס ככ"ר עירוי דמסי")
 רוקמ רכעי 51") ככ"ס עירוי 6י מכ) כנקררות ט6יגס רסגות ככנקוסננהגי
 ה6ס כנן קהוקר ככ"ר הננ)מ כח מין ורמי המי 1כ1)י הכנמננכנותרסגות

 . רותמתורסגותיו

עכ2"ס~
 הומ כך הרמ"ט קכרות רנס כנרמ"ט ממ1"ס גנני קטה )מ )סי"1

 ככ"ס רהוה רתירמ ככסרמ המט ינן סהוסר )כ"ר כנמננסרהננ)מ
 ננהגי ככ"ס כע)כנמ וכנכני)מ הכנ)מ עוסה 11ה המוס )המ,יק 51ריךכע)ננמ
 )ק"ננ הר"כנ רכנסתסק ככנו כ"ט כט6ר )י' ננססקי ר)6 והמ הננ)מנ"כ
 רתורמ ככטר6 ככ"ר כננו רע)ננמ ככ"ט )מיסורי' )י! ססיעמ )רמ"טר)כנמ
 רסגות ר)יכמ מע"נ ננכט) עירוי רס") רננ6ן עירוי כרין ,ה רין רת)י'1)ננ"ט
 רג' הרמט מ"כ כנכט) גנני ככ"ט רכנ)מ י") כן כנקררות רסגות )יכ6ננ"ננ
 ככטרמ וננ)ימ ככ"ר כננו וכנ)ימ ככ"ט )י' ננססקי )מ ה)כך ננכס) עירוירס")
 ר)קננן כסי' ועיי' ממ1"ה ננרמ"ט הס"ך קו' כ)) קסה ר)מ גכנ65רתורמ

 . סירוטיס כ' וכ' כנר6"ט הת"מטיטכתי
 הכ) כירוט)נני רמתננר רננה הג") הממרוגיס הסוסקיס דעת )סי לכ=או'ד

 ננכט) רכ"ר ס") ררכגן .ורמ ור' ררכגן מס)ונתמ קמי ככ"טננוריס
 )הכין 51ריך 51יר הוכנן כו טיט ננקןירה מון גותן הומ )כ) ס") יור6 ור'תכ)ין
 כסי' כננסגה תגן המ 51יר מוננן כ)מ מי ננכט) ס6יגו ככ"ט ננוריס הכ)רק6ננר
 לו כיס )ירוט)נני רס") מ"1 הכוס )תוך מו הקערה )תוך הו6 גותן6כ)
 כיס מ)מ ננכט) מין כ"ס וכין כ"ר כין הקרירות כ) ס") יורמ ור' 51ירמוכנן
 51יר.כנכט) מוננן כו כיט רכגן מסי'. ככ"ט ננוריס הכ) ומ"ט 51יר מוננןכו
 טענני' רננסרט כנננה )מו"ה רמי' ומ"כ כ5יר רננ)מ טס כירוט)נניו6י'
 רג"ננ מ"ם 1)מו"ה יורמ כר' קיי") )מ ה6 כ5יר ננ)מ ג"ננ רננה יורמרר'
 רר' ))"ק התס רמי' כמו"ס כנוכמ ג") ננ"כ רף טכת ר)ן נננננ' נס .ככ"ט
 6יגו כ"ם קיי") ה6 ננמי וטעננמ כט)ס גנני רככ"ם כתכ)ין 6יגו ננ)מיוסף
 טהומ מ)מ טס מורי כן כם' וכ"כ כ6ו"ה ע"כ ננכט) כננ)מ 1)ננהננכט)
 כתכ)ין מיגו רננ)מ ))"כ ס") רע"כ מוננר ומגי כ6ו"ה ס") )מ ר)"כ כ'1")

 קסה ננ)מ וס") )כ) ר"ה תוס' כננ"ט קטה רתכ)ין כט)ה )6 ככ"ררמסי'
 טסהה )ממר כנון גתרכך הננ)ח 6ס 6כ) כתכ)ין ננ)מ ת)י 1)כךננתכ)ין
 סכמתיו וככר סק"מ מ' כ)) כננג"י וכננ"ט המו"ה ר6וסר ננ)ימהסיעור

 : מ)"ק )"כ כ,ה נס רס)ינננהכ"ת
 )מו"מ כמיכורי ומגי כמו"ה ר)6 כנוכמ כנ' רף רכססמיס כ' כמן רצירב~מ/

 סס רננוכמ )סיסוך כתכתי סק"מ תס"ך וסי' סק"י סי"מסי'
 6ס.' רננכם) ס"ננ ו5יר נמוננן וננוקי ננ)י)ות ננו))ין טס רתגי רננהכמו"ה
 1)מ סגי ככ)י יורמ כר' סי' ררט"י סרמק יהור6 יר כס' עתה ור6יתיככ"ט
 יור6 כר' )סרס רס"י ר6ה רננה 6ררכה וכו' רננו))ין . 6כליית6 כןסי'
 רחו))ין ננסוס מ"1 ק6י 6כ"ר יור6 רר' סטיע כירה כס' רה6 סליככ)י

 ס"ננ יורמ רר' ע)ה וננרסכימ סס כחיכורי וכננ"ט ככ"ס ננייריננ)י)ות
 )גו 6ין כססמיס כר6י' כ:"ר הסי' ו6סי' 'וק") קמי 6כ"ס נס יורמרר'

 וכיר סס הר"ן וכננ"ס כקרירה ככ"ר ננ)י)ה ררך הי' דכך רי") כ"ס)ננעע
 יור6 )רר' כססעי' סירסו רננעסרות כס"ק והר6"ס ולע"כ ננר"נניהוד6
 רר' 6)יכ6 ועור )יסכ סק"י סי"מ סי' טס כמיכורי כזה ננ"ס עיי' 6כ"ררק
 6כעי6 כרססיע 51יר כמוננן 6)מ ננכט) 6ילו לכ"ר קננ")יד6ס" רכותי'יור6
 רר' ננ"כ רף כסכתכזה

 סס ננסורס ר)6 ככ"ם 6כ) פ)ינ 6ריס6 יור"
 סכי6 ועור - )רקרק ס5ריך ננה 1)6 ננפורס סהו6 ננס ננפרסיוהסרסגיס
 3קערס סעירסו כסר ס) תכסי) )ענין נ' .רין )"1 ככ)) כ' נופי'ס6ו"ה
 סכף סל6סר 6עס"י מ)כ ס) 6סי' כף ע"י עילסו 06 6ך 1ז"3ס)ימ)כ

וסתכס')



 כב4ךמףתם"א ם' סעיף ם"ם סי' דעהיררהסימןדברי

 הו' :עי %:עוש:ין.'י,ן::גוש
 ח,' מטי11"ו

 %ן
 מסי' יס6 חריף ננהני ל)מ דהומ כסר ס) )תכסי) סעירהו הכףרהיינו
 6וסר  6ין 3כ"ס 6"כ כ"ק  ופירוי  כולו 6וסר רכ"ר ככ"ר 6ילו  רכ['רעירוי
  כ"ס כתוך מכ) ננני' נרע מו ס)יטי ככ)י חסיכ ' ננכ"ם רפירוי כללפירוי

 : כ"ם עס 6וסר רמריף כמו"סי")
 כסקסס רמלילו כמו  לסתכטל ק) רמו)י כדס )סמנניר כ' יויס כיםיך2גכם'

 3יר פליו וסקסס לסתכטל  רקל 3מפסר  סס  כסמן  וכןסרס
 מייס  רס"ל רחכייי  3סס  כירס כס'  כסמררכי  ננ5ינו מזס  סיפוך סלסיסורס
 כן י") )סכ)יע 1)ק"ננ - עכ") דטריק דס )מ מכ) 6יסור טמר וננכ)יעננס)יט
 מוס עס ננכ"ם כו)ע ודמי רכ"ס רקיי"ל למס 36ל  3ולפ 6ילו רסריקרכיון~
 פ'יי מפליפ ולח  סרם סהתיכס -  3תוך  טס נ"כ ןנתכם) מננרינן תוס)מס
  )התכט) סני )כ)י ונופיל  6ילו  הריף רכר 3ס6ר 6סי"ת פור ול"ל סליתמלה
 לר' מורס  רר3לן  סכתכתי סנ") ר6י1ת כסי כ16"ה רננסני י")  נולתהכל
 לח  ר6ס תריף ר3ר ט6ר  ול6 ליר מומן  רוק6 יודמ 1)ר' סלי 3כלייור6
 וחס  כ5יר סי6 סרי  מלה רק6מר  וסירומללר  ותומן ליר רוקח לקיט לייסכן

 ר6סור  סיימ  סי' 3מ'ין סרמייג כ' סרהס קורם  יולות  כטר ע) ננכ"רפירס
 מינו תכ)ין רמננר ננירום)נני טכ' -הננרדכי כוונת דוס וי") סלי מכלימכ"ס
 ח"ר לנכ"ט ככ"ס )כ"ם כיסו) סוע) ומינו חריף תכ)ין ו6ס ככ"ט יעירוימכט)

 -  לפיל כת3תי וככר רקסס ט6ליח3לין
 )נננרי ס"3 רסכ"6 ותסו' הננררכי די") )מו"ס יסנתי כס פר ךזנךןה

 ותטו' רסווררכי  כסייך חפייית ו6ל6  מ3טל סננ)מ עס רכ"סכמו"ה
 גיון "מר  מיפס  חסור  לרכריסם גם סח מ"מ רחי"פ  כיפס ס"ל ל6רס3"6
 קיי"ל  ר6לן יפ"נ סלית מליהס פ"י  סליי ל6 תו רמו ספלי לחהיסכלפ
  מין רכס"נ להקל קט" לון'ר1 ס3לש מס  פולפ ליר  רפליפ, רכיין פ' סיילקמן
  כי"נ %יי'  חסור למי  למרךכי  רנס  כיון  ס6וייס כננד )סק)  סמררכי  רפת)5רף
 ת5"1 סוס"י )מו"מ וכחיכורי קם"ר סי' וכנננ"6 5)ע כיתר נ"י ס"נס"ך

 תריף  ר6ין ח6ו"ס רסכרהרסליגו ותסו'  רסמררכי י"ל ועוד כי"כונננק"6
 כנננ"י )ננ"ט לננכ"ט ננרו"כ כננהל"ס ס") דמינסו )כם) לכ"ס נו5רף מלמסל

 )מו ג"כ רס3"6 ותטו' מרו"כ  נוסר"מ סוח 3מררכי 1ס סר"מ  חהרוליסוס6ר
  מ)6  ר3ולפ ס"ל רסו6  3ולפ כ"ט מי )י' רמססקי לי"ל  רלרט3"". הומננרסכ"מ
 ס"ל ורט3"6 יור6 3יר וכ"כ מסר"מ  חסו' כמס ננהר"טנטלרססו תטו'הומ
  נ)כך חלתות  חלח חריף ר3ר  ר6ין  הריף(  תלתות ררוקח מרו"כ כמר"מרל6
 רף מוכה  רמפסמיס  לנוט"ל )רירסו )יסכ וים מריף דכר מטיכ )מ ננ)ממ"כ
 ננננ)יח 5יר רסיינו חוק 51יר מוננן  י") ל3סל כ"ס  פס מ5רף עיר רתומןמ'

 5"מ סוס"י )קננן כמ"ד ועיי' )ננהר"ננ נס הריף סוס  טסיר )מורמי'דכעי
 ט"כנ כ"ק מ)מ מוסר רמינו דקיי") וכננ)ימ כו)1 מסור וכתכ)יןכננתכי)
 סס כמ"ר כננ"ס כן סתס קיי") )מ 6נן מכ) כתכ)ין מסי' מריף מינורננ)מ
  )כס) רננ5רף י") ס)גך מריף דכר ננקרי ננ)ח ינס מ' ס"ק 5"1 סי'וכס"ך

כח1"ס:  ססק.יח  רס  ופליי מליהס סיפור  סססס )ממר מסוס ימקי)יד,יש"ש
 ד)מ וסע)ס וס דכר יומס 5""-סק"י 3סי' ספר"ח. ס6סמלח

 כסוף סמ ננ"ננ הפר"מ רמיות )דחות - כסננוך )קננן 3ס"י למן'ס  ו6ףפסק
 מתס"כ וסוח  5ורך  ונם  מרו3ס  3"פסר מ)מ הכי קיי") )מ 5"מ ו5סי' וססי'
 סקסהעי 1ס  פל  ונם כן'ס כפ! רתוס' סילו' לחר  כן טסו6 סתסן'ר קל"י.וכ'סי'
 כסעו' גס )סננוך תפ"ר סי' פיל"ק ילן'פ סילוי  למר 6סי!  נם מוכח  רל6לקמן
  ריט כתכתי ת"נ כסי' הנס_ )זה וכ5ירוף כסר"מ )החנרר מ)4 ו)15רךננ15ה
 ועוד ננ)ימס תו ' ננהכי )מ ' ורמי ומ"כ ננכס) )כך טסיס"3 רכי'סרפות
  וכננ"ט סומ מריף עדיין ננ"ננ כרותמ ננ)ומ )סיות סננ)מ כח דפסקמפי"ת
  ס3סי רמית* כי וס6רכתי . כסס"ננ מפי' )סק)  רחין ל"ל 6"כ  ססנווך כסי'לק'
  כננ"ט סננכס) מריף דכר ככ) )המנניר ול") כסס"ננ )סק)  ס6ריך  יסורחיר

 כרפת 6ו"ס ר3רי  רסותרין ו6"ת  יס3תי ככר )סק) )"1 ככ)) דננ"ס כ6ןכח"ר
  3לירון  סכ' י"מ יככ)) סמו"ה כרכרי )סחנניר' )המזיק )נו יס יסור6סיר
  ליס"ם מן'מ ס6  מסמלה  כח רפסק  3כך נוס סל"ל יס"ס .ר3רי לי קסי'עיך4 : נוכריפ סמלסנ 6"כ ל6סרו  רלסנו סלי  לכלי 6חרולס סרחס  קורס  3לותןרירן

 רחפענ, ס"6 סי' כ"ס 3ס'  ז"לגוסיי  סו6 גננ"ס יותמ סחתיכספרין
 סס'ק  ול6 רותפ  סו6 פ%5ך סחתיכס  ח3ל  כחו פסק  ,רס-  ט6ליי ל6מררמלח
 טסור מננר" 5)1) )נכי מפ"נ סחתיכה )תוך נולט הדס מין 6סי"ה  6)מכחו
 כסנ"ס.6כ) 5"6 3סי' כרקיי"ל  ס6ללו  ס5לול  סטסור כו)ע תס) וטננ6ננ)וח
  6ילו מי'מ  סמלח כח .  סססק כיון תפ) סדס גגני רסתס מ5)ו כו)ע  6ינורם
  טסמתיכה  מלוח 6כל  תסל נפמ6 תילח  חמלס  סריק מסרק  ררס ' ננסוס3ולפ
 : סנן כ)י עס רננ5רף 6ו.ס ע) )ח)וק )רס") נננ") כמו' ססק 1)6 רותחסו6

 סלי!  נוליחס פ"י  כחן רמתיר  סמרסייל פל ספמי'נ  ססקטס מס%4כמנם
 טיפור סססס  ל6מר פ' טי'  לקנון  סי6 ס"ל  סמרסי'ל סחויפלופו

 כ") 11 קו' דס סו)ט 5יר דיט)וט ר6נכ מננרינן )מ רק סו)ט ומינהמ4חס
 5ו)ין כי5ד לס' ורמ"ס תוס' ננ)סון כן )ו ן654 זס דמרם") ךטענני')יסכ
 ננ)ימתו סיעור ממר )5יר טנפ) כסר )6סורקכתכו

 רמנכ-

 )מ 5יר דס)יט
 דין כ' כ)) כת"ח ע)יו כננ"ס כ"כ חזקה מינו ור6ייתו דס רסו)ט6ננרינן

 סכו מ"מ  כוולתס  טכך די") ננסוס סננרס") ננחנניר ננ"ננ ומ)מ עי"סה'
 סכ' כעין כ"ס ע"י כנכ)ע למ יכל מיס פ"י  33לפ רס"ר פלי' 4סיףרל%

 : פפי גרפ  רמליח _מנוק3 ס6ילו ככלי פ"ר סן'ק  לקמןסס"ך

 תם"בסימן
 נאמר מליהה קודם מאור שהומף בכ"ר שנתנהו חי שור בשר)א(

 וגם בבשר ונבלע מתבשל התיכה שע"נ רלהלוהיתמשום
 בנמלח רא"ש דכ' והא פלתי עיי' למקום ממקום פי' שבתוכוהדם
 אאו"ה ל"ז מ"ק הש"ך קו' מיושמ ובזה תרוצים ב'  כתבתיע"ז

 *  וה לפני במי'  הבאתיו רא"ש מרברי שהקשה מהורמ"א

 ר6סון דככ)י ננכמן ננסננע הט"ז וכ' ננכס), סיי 3כ)י 3סגס כפ'כמונ'ף
 33סר רמתיר  סכ' ירוחס כר' 1)מ 6סור ננ)ימה כ)מ6סי'

 מר6ייס וסוח ס"וה  מפל ססוסר  ר6סון 3כלי ולתלוסו תי  לוולה סלח'סור
 מיסו  מת3סל גמ  ר6סון  3כלי ר6פי'  סס  רקייייל סור כ3סר סכ' כירה3פ'
 רכסר. נסי ננמדס נננ)מ ו6סי' )התכס) רננננהר 6ססר הומ יסן  מלות6ס
 וחסור כ3סר  ול3לפ  מתכסל סכתוטו וסדס והננ)מ ס)מ)ומית ננתכס)מינו

 דננ"ננ מסור נננ)מ כ)מ מסי' מ)6 כוס )סק) דמין כ' ר'  דין 3' כללוסת"מ
 כטור וכ"כ )מ)ומית יותר מיכמ כ)) נננ)מ 1כ)מ ננתכט) סע)יוס)מ)וחות

 הכסר דמין 6ע"נ כ)) כנ)יחס כ)מ מפי'. ננתכט) ס)מ)ומוה סי"מ סי'מ"מ
 ר6ס"נ 6ע"ג ננסוס ננ)ימה דוקמ דכעי ירומס )ר' ננסכיס והט"ומתכס)

 1)"כ ע"כ ננכוס) מילו ססכסר כיון )סכ)יע כמ  מין מ"מ  מת3טלרס)מ)ומית
 פירוי דרמרסרסייל סס)תי ומ"ס  כולפ יו"מ  ל31טל ד)מ מע"נ ס")דרננ"6
 לפיל כה3תי 6לי ינ3ליפ  חילי  וו3טל סמינו כ) )כ)וע כיטו) כין מי)ק )6ככ"ר
 ננקוס סננרמה כמן כס)תי 1)מ )כיסו) כ)וע כין מי)וק ימיכמ  י") ל1"מיי3סל פירוי רסייל לריית ר6סי!  )כוי' ננסורס ורסכ"6 נר"ן כן י)ית6 ת"נסוס"י
  ננסננע רסיטמ ר)סוס 5"1 רף  ז3היס  לתוס'  6סי' 6ל6 ורס3"6  מרייןלר3ריו

 . וכננס"ט ו"מ נט 36לכסלתי
 ר3כ"ר  כיון  טלמלה הלמ"ס גקיט )ננה רמ"כ )רננ"מ )יסכ  לייר44נהבם

 6יכ6 וליר  סרס  רמסליי  סמלה פ"י  מסוס  י"ל 6סורלתור
 )ח)ומית  רליכ6  מטכהת. ינליהס  3ל6 6נל מלתח וססיקח כורחילחלוחיח
  לקיי 3לוליחס  רמיירי ומסוס )סענניס יכס1ס61

  רמת3סל רמלתח וסיספח  6ורה.'
 ככסרח סוס  רמלת 6פ"ג פור וקמ"ל  סרס  ס3הוך וסרס  וסמלהסלתלוחית
 כננ"ס הכ) ונתכס) גתרכך ננהוס :כנ)ה מכ) ננכט) )מ 3כייר 6פי'רחור6
 כרנו"6  סרין וח"כ 3טכת  טלח3סל ננסוט המתיכס ומקור סק"ח מ' כ))נננ"י
  דננ)תמ 6ורחי'  כוטוס וולח רלקיי ווס 6ל6  ל3יסול לסייפ  נולח  לריךרל6
 )ח)וחות יס  ויותר )סיסוך כת"ת  סרמ"6 יננ"ט )מ)ומות כעסה סננ)מדע"י
 סחתיכס  טפל רס דכנגך קיי") יס6 ועול נותן סרעת. ו"6 הננ)ימהקורס
 ול6חל ס"3 סרמ"ח כמ"ט  לפפמיס  3תתייס ס' 6יכ6 ומליתס סרתסקורס
 ריותר סרי כס"פ ס' 3חחיכס  רליכ6  קיי"ל 6חרולס סרהס  קורסמליהס

 .  כקורם טלמל6 נומס  סמליתס חמי  למלוהיתיט
  דס לגר נחתיכס סי  ר6יכ6 ננרו"כ ננהר"ננ כרכו ס") יסימ"ט י")44ך

  רכלנר למלת סי'  ט6ם כ' ס)כך המתיכס כ) )מקור  ררו5ס ור6י'סספליו
 וננ)ח  רס ננני 6יכ6 ומ"כ ננ)ימ ססי' הרמ"ס כ' 1)כך ס' )יכמ וסנולתסרס
 )כ)וע כדי ננ)ימ )ר6"ס דכעי' סכ' כט"ו )6 6כ) ס' )יכמ רכריס כ'כננד
 ל"1 ס"ק  ס"ך קו' מיחנ  סכת3תי כר"ייט  6לו  סירוטיס כ' ו)פי'ככסר
 ורו"ק ככ"ס 6'  סרהס קודס )הכסר  3סוסס רחסרו ורנו"6 6חו"סמר6"ס

 . 1ס סלפלי כסי'  ססי'ך קו' יס3תיוככר

 3כפל( גיטס ס"" 'ס )גס  רנם"בסימן

 בדרבנן אפי' מהני לא ממלפ"ת דגוי ארמ"א חולק הפר"חא(
ן

 לרמ"א וישבוזי ראשונים רום מרעת אימורי' אתחזק ולא
 נאמן אינו דממלפ"ת ארמ"א חולק הב"ח )ב( דנאמןדפמק
 דליכא כתבתי ואני כן אומרת התפארות משום די"למשום
 דיש דאע"ג ממ"ק דברי וביאור מדיהה אם התפארוהמשום
 דאומר יונה ככנפי ולא ממפל"ת מהני ברותהין הדיהה שמאספק
 בהדחה מגי דבדיעבד כממ"ג דקיי"ל ולרידן א"ש ג"כלשימתיהו ימה"ת וממ"ג א"ש לשישתי' סמ"ק לדכרי ביאור עוד )ג(כה"ג
 ממיח אי"צ יהודית מנהג ביודעות בנב"י שכ' מה )ד(ממלפ"ת דמהני רמ"א פמק נכין א"ל מ"פ לעיל רמ"א כמ"שא'

 ליכא יהודית מנהג שיודעות משום משא"כ הנידון בדברלפנינו הכרה כשיש ה"ד  ס"ח קפ"ז מי' כלקמן הגוי נאמן לדברברגלים דהא וכתבתי כן בממ"ג פירשו לא כולם 1הפומקים נ-ל לאלפ"ת
 * רגל"ד  מקרי  לא  וה הענין -והשתנות הכרהכאן

  כסוס"י ס3"י סח  סקסתי וכו'  נמסלפ"ת  חי סני  מליסו ונחד כסנהסע"י
 ננסנ. מיסורמ מתחוק ר)מ סיכי מסי' נננס)ס"ת )סק) דמין כ'ק)"ו

 61ח"כ )סק) )הכריע רולס  חילו  ור"ן  וריכ"ס ורמ"ס רסכןמ תסו' דעתסכן
 סוכמ וריכ"מ ססננ"נ רעת נ"כ וננכי6 כ(ה 6רננ"6 סחו)ק כמן כסר"מרמיתי
 ע)יו כ' סס וסמ"ר סק"מ תקי"נ סי' )מו"ח כססרי טר"מ דכריססכמתי כזכרוכי וע)ס כרכר ססמ"קוימיך ררק ונננ5מ כמן מננס)ס"ת סננכו ר)מככ"י
  סס 3רי'% יחו ל6  ו6מלם ותס"ר  6מררכי  חולקים  סוסקים ררוכ מ6מרקחיי  6ינו וס  פריין  ו6מלס סיו"י פל סר"מ ס' 16 לי' סי!  ול6  הולסיםטססוסקיס 3כיי סרחס 6ף ותסי'ר כנוררכי רמ"6 סכרפות  פנ )ח)וק נוכרי' רכוכננה

סכ'



ייבמףתם"ב 4' פמעףף טם"במ טל' דשעדץיףף4דץ.-םימןו4ב2רף
 עי"ס רגממן ננוריס ורסכ"מ וסריכ"ס סרמ"ט מסי' ירכגן יכמיסוי ומססרפכ'
 גממן מיגו )כך גמכנן מיגו כררכגן מסי' ס") י"ח כ)) רמ"ס כתסו'6ע"נ

 ק)"כ כסי' טכ' ומריכ"ם מיסורי' מתחוק ההס י") יכ"מ הכוכיסגתייסגה
 רכההימ מת"ג מפי' הריכ"ס כ' הנוי :נן יטגיס קגקגיס ט)קח יסוריפ)
 דחי)וק הסר"ח וכ' מיסורי' רמתמוק ס"ה ועור :נם)ס"ת גממן מחר נוימסי'
 )ר11ממ רק כ' מתמוק )מ מ1 מ.סור' מתח,ק כין )ח)קזה

 רמ)ת"
 ס") הומ

 כ)) גח:נן "יל1 מס)ס"ת דנוי ס") רמטוגיס רסמר )ססוט רם") כנסגיהכי
 כררכ:ן רגהמן העיקר דהוה רי") מררכה ס") למ"מ מכ) מתחוק כ)ממסי'

 רטכ"מ כתסו' המ 1מ"ת מתחוק רהוה מסוס דוקח גממן דמ.גווכקגקגיס
 וירמה חדכיס כ)יס סהס מס)ם"ת נוי סג ככיהו )סכנוך ריכו) ת5"ו כסי'כ'
 הכ"י נוי ס3 :)י רסהס הקור :נדרכ:ן רק דההס תיס") רמוהר סממרכמו
 כ:נו גרה? מ.:1 ן"ס י"3 קכ"כ ס.' )קכנן הוכמ והורין

"1?: 
 כהס מוכנר

 הסור נ:"מ גט)"פ רהוה "ע"נ כהס ומטתמס .סגיס ט?ס ח,קה הוהחרטיס
 כ:ק)פ'יה כנ?:י די?י' ס") ד)ח ור.כ"ח ו:סונ"נ ספר"מ ו:נ"ס )כתח)המררכגן

 ; וכ::ס י51.מ י?ר") מס היתר רק ,ה היהר ה,:ירו:נר)מ

 ::תוך :נו:ח ו?:ן :ן כמ:נת דס") ס:נ"כ 3רכרי :נסרס יהכ"מאיברא
 דגמ :נ)המ ד?ו? י") ד:נ?:י :נס)ס"ת דין :)) ה,:יר מד3מ ס:נ"נמדכר. :ך ד:)מוד 1"י ?כ"ס גס.' ךוח? "' כ)) כמ:"י מכ)רכריו

 יסימ) ככיה רפסה?סכיממ
 סת:נ"

 ב?נ:וס ויודעות .הור.ס כ:נג?נ יודעות
 כ"י:מ ד?.י:ו ההו? דכר כ' וג:ך מס)ס"ה :נס1ס )יכמ וכה"נ כו גנעימ1"ה
 כמיסורין ג"כנן ונסלס"ת 1)עגין וו"ג ס:' כ"ה סי' ר"ן וכהטו' וגכגסי51ימ
 ר,ג? "יגי "כ) דקי"ר הנוו) ננם' )הק) )רי.ק חססר יילס סתס כנוןירכגן
 )ע:וה :יך5? ו:ני רמטוגיס מנדו)י )מ' כנסורס רמיתי סגמ כנעסה)עסות
 היגו ח,קק כגי:מ הסי' :נפ:נע .יגס סתס סתממ ומרכ' עכ"ג ממהה)מ
 ה:ן נס ר:נקי:ין ות?"ד ):,ררכי ד:נ5יגן הגן "ררכ? י"3 לס."ת ג:רילממן
 דמ'סי' נ' "ות :נ""ס ה' סוף )קר":נ כסו"ת "י' מוו ונדוג? )מיק)מ5ילן

 ע:"פ ":ן רגח:נן :נקחו "ת גכנסכיח :נכוין הנוי ה.ן מס מיסורמגמתמוק
 . )רעת הרמיתי קק"כ מ)"מ ס.' )מו"ח וכמיכורי - מתחוק כ)ה )ס::וךמ5יגן

 כתס"ר סהקטה מה כוה ומ"ס כרמ1' מסי' :מ:נן רמ)ם"ת כ"ד :תוכת התוס')רעת
 :' וכט'"ד כ?ור כססק רכ:ורות כס"נ ננם)ס"ת ר:נתיר ק") סי'ככתכ.1
 :הו" הרמ"5 ע) ות:נ? ג"כנןרמיגו

 ע5:נו )דכרי רסותר קסה 1)כמו' דמ1'
 )ו:נר יס )הג") מכ) )סי"ת סגתיסן כוכי ע) גמ:נן מיגו רהנוי כ' י"הדככ3)
 גמ:נן כ3מ"ה מכ) מסכח רמסכוח. מסוס דוקמ גמ:נן מ.ן דנוי סס רמ"כדדכרי
 כ:נ"ס ס") גמ דמיהו מע"נ תוס' רכרי )הכימ הרמ"ס ודרך תוק' דכריהס

 : רכרכות כרים"קרנעי"ט
 גההסמרות מ)מ גכרית גתכווגה ל)מ )מימר רמיכמ היכמ )החיניר כ'ףב2"ףק

 גק. סיהי' כטוכ הכסר )הדימ היתה ד,רי,ה טירותה)הטנימ
 דערומ. רי") גמ:נגת מיגו ככ"ע הג:רי עסס )הסכיח די") והיכי )ה)וחותמכ)

 ונס3ס"ת רמה.ר מרננ"מ הכ"ח 1ח1)ק גנ' כס"ק כסר"ה וכמ"סקמעריס
 כ:"ר הריהו ס:נמ )חוס כמין מ)מ מס)ם"ת כמן סרי ד)" יוגה כגסיונס'
 :נתיר 1:ה"נ פעמיס טגי המיס )החמיס פגמ. 3הס הי' ס)מ כנון כע.רוימו

 ו:' מ)ח טעס כו טעמו כי )נגויי דעכ.דו. ננס1ס כר"ן מס)ס"תהס:נ"ק
 כ".קור סהדיה )חוס כסים :ניירי רהס:נ"ק מסמ"נ ס)ינ רסכנ"נ )ומר ה."35סי"ו

וחי""
 : מס)ם"ת ננכס.ר מיגו )כך כגג ידיעה ).ר. )כומ

 כרעת ס:נ"ק רכרי כימור ג") כן ומחרוגיס רמ"מ רעת סחיןףב2היורנ
 ככית :נס:נס גכרי וחס ה:נ5ות כס' וכ' הטור ד1")הרמ"מ

 תו:נו )ס. כ:נס.ח גממן )מו מס הריחו מס וח"י כקרירס הכסר וגתןיטרח)
 כטוכ כיודעות גמה וקסס וכו' ככ"י עיי' יהוד.ס כטוכ יורעיס מסיכ"ס
 ןנמה ג"מגת )מה יהוריס כטיכ כח"י ועוד מם.' כ"ס הוהיהוריס
 כורמ. דוה גסמ"ק דם"נ גרמה ע"כ יהוריס מגהנ יודעות פמיגו כיוןהייחה
 מירתה ומסרתה הכנ6כ) ותתק)קל כיותר מ)וח יהי' ס)מ סהייהההומ
 כטיכ יורעות מ.גו 6סי' ה)כך גקיות מס1ס רקסדי ועוד הממכ))ק)קג
 רנס ("מ מ:נגס רמסון ככ). כריחה ס:נמ מ)מ הדיהה כור"י הרייהורית
 ומין מרויחה ד"יגו וכיון מהרת סעס מננ.ן גהיחס )ה הומ טירממוה
 כסי' כרקיי") כיריס מכסו) עמה ס3מ גמננן נוי וכ) :נכם)ה היגו הג"ה)ס
 מ)ה.חס )ס טרחמ יותר הרחה סממ ממגס )י'כ ס" ס"ר כהנ"ה וע.י'קי"ח
 התסמרות ננסוס ו)יכמ מהגי מס)ם"ת מכ) מס)ם"ת 5ריך )כך מחריסמיס
 יתק)ק) ס)מ ה:!)מ מן הכסר מריחה מסרתת כג כור"י כ.ון הכ"חכמ"מ
 התסמרות )יכמ תו כרותחין סריחה סננמ רק והחסס גקיותמ ומסוסהממכ)
 כרותחין הי' מי סהריחה כנם)ם"ת סימ כהתח)ה מס כתכתי תם"ר ס.'ו)קכנן

 כמתחוק המ ונס התםמרות ד)יכמ ומ"ס הקמ"ק רעת ככ.מור נ")ףיךרנף
 סג6 סננ"נ רכרי סהס רסס"ת )הכין יס ונס מס3ם"ת נ:הימן)מ

 מף כתכו )"כ סי' וכס"ר מסה"ת קסס וכן )חור ננירתת רק ננס)ס"תהכימ
 סנוי וסמ6 וגכגס יו65 יסרמ) 6סי' מסור סכ) מו יסרמ) ננגהנ מ"י הנוי6ס
 וקסס עכ") כרין טעסס 3ו סגר6ס )סי )עסות סרני) כמו טרחו )הק)פטס
 6ילו ננדין רה6 כרין סעסס )ו גר6ס המיך יסרמ) ננגהנ יורעות ס%גוכיון
 .קני כריעכר קננ"ק כסס כ' ט"ו סוס"י ס"ר כסנ"ס רהכה ג"3 ע"כ'ולע

 קני רכריעכר וס כרין ייסס 3עיל )כסנ"ס 6חרוגס כהרחס 6חתפסרמס
 סס"ת רכרי וס ע) וסכימ וס( רכר סס לננ5מ ו63 . ור"ן ננררכי . 6'פהרחה
 ספמס 6ו נוי 6ס כפכו סכן כ6נ י' רסעי' רין סכ' )"כ סי' וס"ר ס"וקי'
 06 ננותר פענניס סגי ר6ס 6ס יסר36 ר6ס ו63 כסר וסרימו יסר6)פכית

 הריח כלמ מסור כריע' רמסי' רס") מוכח מ"כ רמרתת וגכגס י51מיסרמ)
 : רמרתת מסוס מ)מ סס סרי 1)מ סעמיססגי

 המרמי' מכריע סס"ת כ)סון כ' כסננ"נ סנס כ' כ"1 סער ה מ1 הרב~הב
 ס"מ רמסתסיגמ ד3ו)י כ' ר""ו מסוס כס"מ כריע' )הק)כהנס"ר

 רס כגנך ס' ים חתיכה רככ) מהר"מ כסס כ' והנמולי' כ3) הרחק כ)מ כסרכריע'
 כהרחה כריע' רסני )ס:נוך :נ5יכן "גן מ"כ הרחה כ)מ סר. כריע' ""כוהמ)ח
 מ' ססעס הרכר וקרוכ הדחה כם"מ דסני )ס.טת.' ר)ק:נ"ק י") .יעתהמחת
 התסמרות :נסוס )י:" 1ת1 :קיות :נס1ס ונס ה:נ"כ) גתקגק) ס)מהריחה
 ןסכרת כיון מ)מ המ)ו סכרות :נ:ח ).:מ ורמי מיסור וח,קת הכ"מכ:נ"ם
 )המעיין )הטיכ גרמה מגקיות רקסד. מסכרה מררכץ כנכנ' מסורסיס מיגסמ)1
 מס)ם"ת וכנהגי ססק :נירי י51ימ "יגו מ"כ מ' כ3) ה:נ:"י ו::נ": )' דףכע"ו

 הדיחס דוד6י ר") יהודיה ככנגסנ .ודעות מס ו:": .כסת"ק ינ!'ם שיא : הג") הסכרותעס
 ט)ח סהדימה סכרוה נ' כחן ריס כע?'כ :ר15ן )עסות ח'הדחק

 )סריה מיסורי :נסוס ננקסירין סיהוריס עוד גוקף קפדי 1מ:קיותתתק)ק)

 רטעגנים :נסוס ונסלס"ת כ)מ ?")ה חטע:ניס 3סגנוך תסמ"ק ר5? ד)"")"
 כמט") )ס קי) כרותחין )?דיה ס:נמ ועוך כנכנ' מסורסין הי:סהלו

 )טיטתיהו מיגהו מ)מ מ:נס)ם"ת ס)יני 3" ?ס נס ו:"ר וסונ"נוסה'ית
 רקסרו סכרות :!הגי )מ כ"ם גנכי ח": סע::יס כ' כעי' כדיעכר דמסי'דס"3
 "ומ:קיות

"(? 
 "יגר סמס הסה"ת מ"ס מ": "' כטעס סני ד)ו? גתק)ק)

 ע:? ס:דין קכרה יסרה) כ:נג?נייודע
"1? 

 מריחין סיסרמ) יודעות סוה
 מיגי ,מת מכ) טירממ ".כס גנ:י ח:נין ר)החס :ן עוסיה הימ ונסכ5ו:ן
 סעטה )1 רללמה סס"ת כ' מסיר ""כ רוקח סעכניס כ' )?דיה פ5ריך.ודעוח
 ורמי רם"מ :נוריס הכ) 3פי"ו יברמ) :ד.ן סהוח ה' כסעס דהייגוכד.ן

 מחת כהדמה כריע' סני מ. ת)י' :"ן ר:נהגי דונס)ם"ת דין ""כ:נריחות
 ו)מ כ:נס)ס"ת גמ:נן הנוי מ' כ?רהה כדיע' דסני :ק:נ"ק דקיי") מנןמ"כ
 מסום כס:נ"נ )ססוק )נ:ריעין מגן דהמ כדכר ימיד דסכנ"ק ?כ"ח?:נ"ב

 תג"ט כסי' ועיי' כ)) ?רמה כ)ה סני כריע' ס") ונכר"ונ כססדהנחו:יס
 : :נהר"מ גדעת סגיסין עודט:תכתי

 חו)ק רריכ"מ קסי)מ רוקמ ד5ריך סכ' כסמ"נ הריכ"מ רעת .'גינ=1ה
 מטעס טרי )מ יהוריס :נגהני כטוכ יורעוה מס.' וס")מסכנ"נ

 י51מ והיסרמ) יותר יטריח 1)" :נדיחה הימ מחה רפעס הומי)מירתה
 קסרי רמגקיות ירעו 3מ וכ"ע מדיהוה מ' ססעס :נמחר :נרנים )מוגכגס
 וסריכ"מ ס"6 מסי' הריחס )מה רמ)"כ כהונן עסה )הכסיר סכוורמיוית)ה
 רוק6 הריכ"מ ננ5ריך ה)כך הרהה כ"ס רוקמ רכעי ס") נ"כ כסמ"נ סס)ע.)
 מ)וח'כ3 ומיגו ממת הרחס סהי' כיון מרניס )מ מרס כ) סמר מכ)קפי)מ
 ומ)מ הרחות כ' וכין מ' סרחה כין החי)וק :נרניס קסי)מ מכ)כך

 גכ)ה סגעסס רסמ)ח רס") כסמ"נ 3קכנן הוכמ )םיטתי' עוך י")הריכ"מ
 טעס מרניס סיסי' קסי)מ 5ריך ה)כך עכירמ )טעמי' דין ע)יו .ס:נהדס

 ו6 651ס מם' יותר :נעט,.
 יורע מס וכ"ט ננ"ט סננ"ק רכרי מסרס )"מ סוט"י מה"ע ח)ק יךב%נב

 כמגסנ )עטות )רכר רנ)יס מקרי רמ"כ רר") יהוריס:נג?נ
 גיכר סמס ס"ח קס"ו סי' )קמן כמו ננם)ם"ת כ)מ מסי' ע)יו )סכנוךיס'

 3י וקסס ננס)ם"ת סמיגו מף עוכ"מ ע) מף )סמוך ים הרסומותסהועי)ה
 רקסרי )רכר רנ)יס מיגו מממי יהוריס כמגהנ יודעות כמיגה הסי'מ"כ

 ס"מ רף ע"ו גט)"ם מקרי מ)ח יתירה יקרירה הממכ) תתק)ק) 1)ממגקיות
 ננקרי ר)מ גרמס )עג"ךחכ)

 סכרה מיוס )סכיגו כסיס מ)מ )רכר רנ)יס .
 מיגו סננריחה מסת") יסרמ) כננכהנ יורעת ססי6 מה מסמ"כ כרכרוהסתגות

 : כרכל רנ)יס ננקרי ו)מ כע)ננמ סכרממ)6

 תםס4מן
 מםלפ"ת דפםקו וש"ע ארשב"א םק'יב וש"ך תה"ד קו'ישובא(

 )כ( התורה מן ט"כ ם"ל הא פעם בו יש אם בתערובותמהני
 . מסלפ-ת שכ' ריב"ש דברי שדוחה מה י"ז סי' א"ע אפ"וישוב

 אקו' תי' )ג( מותר פלוני מת םתם באומר אלא דברים קישוראי"צ
 כש"ך ולא נאמן באתחוק אפי' נאמן אם במםלפ"ת מוכח מכ"קפר"ח
 םום"י לקכק אש"ע לש"ך)ד(ישוב ראי' מב"ק דאדרבה כתבתיושוב
 שהוא כמו ויראה חדשים שהם מםלפ"ת והוא לגוי בנכנםקכ"ב
 * כן אומר. מקחו להשכוח אמרינן ולא לקנותם דמותראוטר

 כנננז וכר6ל ננלרככן טסו6 ננסוס ככ"י וכ' כמס3פ"ת 6ו י' סעי'ב2דהגה
 סלס כננקלס"ת סוננכין דרכלן ותרוננס רלכגן למי) קי"ר רףכ"ק

 ןננממרי. יתס_ וכגסי ככ"מ ד)6 זס ט3פלי כסי' הרננ"מ ססק קיימתיככר
 ססיטות' דעת ס3"מ סי' 63ו"מ כמיכורי סוסכתי יען 3סוסיף כ6תי וכ6ןע4'ס
 . 6חר כ6ופן כסי'%תקי-ג ונס . 6ופכיס ככ' ננט)פ"ת ננסגי לנני כר"ו'ר6סי'
 סכי6ה והק"ה 5'ח 3קננן.סי/ וס"ך תס"ר קו' ססו6 6מר .6ופן געוך ג"3וכ6ן
 )נוי וטועמין רפסקו סס וס"ע רסכ"6ע3

 .כמס)פ""
 6טס כעדות 6)6 .)פ"ת סוננכין סל!)_ר6ין ננננו' .רס6;ננכו6ר סתורסננן כשיגי קעס קי) סס ס6

 .מססן-5סמ% ר63 דס6 כ' ע"כ נסוף כתר6 ס6סס סו"פ כלננ"י דסלסינ"ך . דכ3כד.
 "מ כקופס. ט)י' יסקננרמ . ננסהע 5מט)פ"ת גן טי6ננר )גויטכרס

סכעל



כנףרכמףתם"ג "' מעיף ם"פ מי' דעהףורהטימןדבר4
 גימוט סכרו )מ מס מפי' 5"ע עדיין מננכס . דרכיס י"כ כקלס מיסכע)
 קי"מ ס" כתטו' רטכ"מ וכננ"ט סומ דכר סיסס כ3 ננמטו מטקרטננמ

 סריכ"ס כטס )"מ ס"ק י"ו סי' ככ'יס כננ"ס -וי") כע)ננמ גמננן מינווננה"ט
 . מטתו .מת יטמ ננת סס)ול ססר ננן קו) כסננע סס סס"ס רסריךננננס
 סריך )מ ד)ננס סריכ"ס וסקסס ע"כ הומ סד ד)ננמ סימ 5רס ד)ננהוסריך
 קיסור מי"5 נוי דעדות ט"ננ גמננן סומ נוי מס מע"כ הומ נוי ד)כנמלכני

 ננכסי) מינו נוי כי הומ גוי טננמ סריך ד)מ והמ רמי' דמינו סט"ו וכ'דכריס
 דומה וסכ"ט נוי מינו ודמי מ"כ קי"מ ס" כיו"ד דקיי") כננו כמגס)יטרמ)
 כ) נ:"ננ )יסרמ) כמנס ננכטי) מינו סנוי מעס"י כי ו)ק"ננ גו") ט"ו)יכרי
 סנוי מין ד)ננה' קסס רהכ) דס") )ט"ו וי") . עכ") ננסגי )מ ננס)ס"תטמיגו
 מ' כעד כננו 3סוסו ע)י' טסהננרת מוננר נ:טעס כננט)ס"ת מיגו מסי'למכנן
 ננטעס כ"כ סקי)1 )מ ה)כך טכרו סננמ הסס ננני מיכמ כנוי 51")יטרמ)

 : ננס)ס"ת גנני כמיכמ מ)מ כסוסו ע)י'טסהננרת
 דננס הומ נוי טננמ סריך ד)מ סריכ"ס רמיות )דסות כ' המט)ייכנרדזנה

 מ"ט 1)ןידי ננ5ויין מדס כגי סמין כננקוס הסריס כין סס)נוי
 ווה . טכרו טננמ 51") כמנס ננכסי) נוי טמין )נוי )הוט מין כמנס )ט"ויותר
 טימננר מ"כ נמויין מדס טכני כננקוס טכרו סוס יותר סכרו דמי מינוודמי
 כע)ננמ 1)סי"ו סט"ו )יטכ כג") - וסכרו )נוי )נניחוס )יכמ ומ"כ ננס)ס"תכן
 ומנננס ננכטי) מילו דכמנס כננס)ס"ת נמננן )נוי דסכיו )נניהוט ד)יכמהיכי
 טכרו )סננמ מייסינן )מ מטס כעדות מ)מ מקור סכיו )סננמ )מוט ןיססיכי
 וסס"ך תס"ד קו' )"ק 1)ס"ו כסוסס ע)י' טהמננרת מוננר כנטוס סנלנ"יכננ"ס
 ותרוננס מטס כעדות מ)מ נמננן ננס)ס"ת דמין מטי רכ ימננר כ3"ק מי'דע"כ
 כס.' )קנ:ן ננטמ"כ טככו )טננמ )מוט ויס ננתירין דוקמ דכ"ר מ)1 דוקמוטכוי'
 ננס)ס"ת סימננל )נוי סכרו טננמ טייך ד)מ והיתר מיסור )עגין כמן מו5"ס
 מין וכמגס )ו ננוהס ננמן מיטור )מכו) ר51ס דמס המיסור טעס ננרניםי)מ
 יסננכו ט)מ ננס)ס"ת כ)מ נוי ע) סנ:כו )מ ס)ונ )מ ננטוס ורק נ:כטי)הנוי

 כע)ננמ החנ:ירו כנס) די"מ מ1)ין תום' טכ' כעין ננס)ס"ת כ)מ מסהכעדות
 : ערוס מיסורננטום

 יצנירבנזה
 סכריס כין מסט ד)יכמ טכתכתי הט"ו סיטכתי הג") התי,

 וקטס נמננן טפיר ססריס כין נוי טס יס מסי' מ"כ סכרו טננמ3נוי-
 דוקמ דכעי קיי") מסי"ס טכרו סננמ ססס ד)יכמ 3כך נ:ה וס תי'ע)

 ננס)ס"ת כעי מסי"ה סכרו טננמ סייך ד)מ וסיתר כמיסור רמי' והמננס)ס"ת
 טננמ סריך )מ דמננמי סריכ"ט סקטס ןססיר מט"ו ה3"ס סקסס טסירמ"כ
 33מ ננס)ס"ת מיגו ס)וגי סנ:ת ננסר סתס 1ק1) תוננו )סי ננקימ וכעי הומנוי

 הטט 3)יכמ מסי' נ:ם)ס"ת וכעי הומ נר דטנ:מ מ"ו )ננ"ס מננגס דכריסקיסור
 הומ וטד 5רה ד)כנמ ננקטי עדיסמ מ"כ ס)ונ )מ ננסוס רק הומטסכרו

 : וק") נמנננת מינודערינמ
 מתמוק כ)מ 3כנס)ס"ת נמנ:ן כררכגן דננח)ק מט"ך כמן הקטסרב1כ%"יה

 דגמננן סס דמי' דקי"ר טס 33"ק המ גמננן מינו 3מתמוקמכ)
 כננס)ס"ת וס גמי) י5מ ננכמן וקטד מסס דנמננן ננת:י' טס וננוקיננס)ס"ת
 גמננן מס כננס)ס"ת מי)וק דמין סרי כגמי) מ' המויק מסי' נ:ייריוננסתננמ
 מתמוק כין סי)וק מין גנ:י גמננן דמיגו נוי מ"כ גמננן ננ:י כמתמוקמסי'
 מי)וק יט )ס"ה כננו )וננר יס 1)כמו' ע"כ ננם)ס"ת כסמר. נניירי ד3"קוסוני'
 ננס)ס"ת טמר החי)וק כך מ)מ מי)וק יס )ס"ך י") כן ננס)ס"ת )סמר נויכין
 דקמננר ' ננס ועוד . מתמוק כ)מ רק נמננן מיגו ונוי מתה(ק מסי'גמננן
 ננררסין ככע)יס הייגו כננטכמת )ננתגי' ננוקי דהמ ו"מ נניירי ככ"עיננתגי'
 רמטוגיס ננומוקיס סס דכנסתכנמ ננרדסין כע)יס 5ריך ד)כך י")רעןך4 : תגן כננ)מ )מ מתמ(ק )עגין דנס י") כן תגן ננ)מ )מ דננתני'הרי

 כע)יס מין מס )מסוקי ננידס )ס51ימ מח"כ סמי"מ כננק)ס"ת וגמנ:ןכו
 סמ ננטננע ננירס )ה51ימ ננהגי לנס)ס"ת מין כהס סמויקו ומחריסננירסין
 מ"כ ננידו ננו5ימ ננס)ס"ת מין מהר 3הס וסוסוקו ננרדסין כע)יס מיןמס

 : 3ררכגן מוקס כננקוס גמננן ננס)ס"ת דמין )ס"ך רמי' יס ננססמדרכס
 כ)יס טס ורומה )כית כגכגס סס' קכ"כ סוס"י )קמן מס"ע )ירקשה

 ננותר מונ:ר ססומ כננו טס ירמס מדסיס טסס ננס)ס"תוהנוי
 )ססתננט דננותר רק טס )יתמ וכרסכ"מ ת5"ו סי' רטכ"מ ננתסו' והומ)קגותס
 דס") וי") . כן מננר ננקהו )סטכימ ד)ננמ לסרי ננג") )קגוהס ימ"ככהס
 ננותר כ)מ"ה 3דיע' ננסוס רק כננס)ס"ת גמננן ד)מ ננרס3"מ דג' כיון)ס"ע
 מיגו ננקמו )הסכימ ננטוס מע"נ ס"ג וס ננטעס מכ"י ס"נ כ)י דסתסננטוס
 מכ"י ס"נ כ)י דסתס ננותר כדיע' כיון טעננמ המי ננס1ס סרי כננס)ס"תגמען

 מכ"י סייך )מ יין ככ)י ססי' ננס)ק"ת דמוסר כ)יס כסכסר ק)"ווכסוס"י
 : כסוסקיס כננכומר יותר ננס~ימ סנתיסן כ"ודיין

 . רנממיידכמי'
 ומ"ש )ב( דרבנן ס' משום הפ"ז מתיר אממלחה ששכחה אשה)א(

 נאמן אינו לפי"ה דמסיח י' סעי' דלעיל הפ"ז בפי'הפרמ"ג
 ניש אפ" מסלפ"ת דנאמן מא"ע כתנתי פירחא דישכמקום
 דרבנן ס' משום אי.לאו לפ"ז הפרמ"ג שמישב מה ובםפירחא
 כיון כתבתי עוד. )ב( דחיתי ג"כ ברותחין הדיחה שמא לחושיש

 ברותחין הריחה אם לשואלה אח"כ מותר מסלפ"ת היתהבההחלה
 )ד הפסולית ברותחין--,2ממיר שהךיחה שתאמר סנרהדבלא"ה
 נה"כ אקו' ותי' דרבנן ס' מפעם רמתיר לפ"ז ישוב אניוכתבתי

 ניקור שצריך דבשר דם"ה קדושין הוס' ביאור )ה( הפ"זעל
 הדם לנקר מליחה שצריך בשר וה"ה איסורי אתחזק מקרילא

 לדברי וביאור שם כנה"כ ולא ככרא הך דס"ל קכ"ז סי'וכפ"ז
 ואין איסור חזקת במקום להתיר נאמן ע"א אין חזקה במקוםתום'
 בשתקו אמנם היתר חזקת במקום היינו ג"כ לאסור נאמןע"א

 ותוס' מרש"י ראי' )ו)( כהודאה שתיקה משום נאמן.העדהבעלים
 איפורי' אתח,יק מקרי לא ניקור הצריך הבשר ע"ב ד"בגיפין
 מקרי לא דניקר יהי' לי דרבנן ם' מפעם רמתיר אפ"ז קו')ז(

 דפ"ז מלהה אמ בשכחה בנידון אבל א' עד לענין ה"דאתחזק
 דרבנן וכ' כאהחזק והוה בחד כחד והוה חתיכות לב'רמדמה
 ממלפ"ת לגבי ח"ד כמ"ש מהני אם צ"ע מסלפ"ת וגםלהחמיר
 משום רמתיר דפ"ז פעמי' וכתבתי אתחזק ניקור מקרי רלאמהני
 בפעשה רתליא רובא הוה הא הקשה ובמשנצוה ' )חרוב

 כשערי ולא רונ לאו מה"ת במעשה רתלי' רונא די"לוכתבתי
 מלחה אי רב. עסק דמליחה דאוסר כנה"כ נ' ולדינא )פ(תורה
 ליכא תו דשכחה י"ל ושפיר פרדות לה בהי' ונ"ל שכחה הי'לא
 שמהרץ מה וגם למלוה שכחה פרדות דע"י רי"ל מלחה שודאירוכ

 : השבתי ג"כ לפ"זהפלתי

 כי כ"ל ס'"ק כט"ו ננ)ימס כ)מ סגתנט) 3סי מעף"א נבשייעא(
 )מו מס תמ)ס מותה ננ)מס מס סטכמהכמטה

 דננעיקרמ מס(קס )ס דננוקנניגן ומ") 1)קו)מ דרכנן ססיקמ מ)מ הוס ד)מוסתרנו
 ו)מ )ס"ת ננסיח ננכמ נ:תירין מגו מננמי כמן נס דמ"כ ננ)ומס סיתסטטמ
 סורס טכ ד)מ וכנס'ע ננ)ומס סיתס 1)מ דננעיקרמ ממוקס מוקננוהמננריגן
 ס51רכי )ננס דמ"כ עקו)מ דרכנן ססק כה"נ מננרי' )מדודמי

 הסוסקיס כ)
 דרכנן ס' ננטעס תי; וסננ"נ דרכגן ס' ננטעס סרי 1)מ וכו' ננס)ס"תסכמ
 )סדימ טרמ ד)מ )מיסור יותר סכרמ דמיכמ ננסוס טרי )מ ננס)ס"תכ)מ
 ססק נעטס ננס)ס"ת ע"י מ)מ הססו)ות ננעכיר טוכ ייותר ככ"ר טסדיממו

 . ממוקס ננוקנניגן ד)מ מ"1 מסןקס מוקנני' ניננמ הט"ו סקטס ויסס ע"כטקו)
 ע"י דגעסס מ)מ נמננן מיגי )לד כננס)ס"ת דננטננע מט"ו מ"כ )יוקטה

 ססק נ:טעס 1)מ ננס)ס"ת ננטעס נמננן ודמי מיגו 1)ננס טקו) ססקננס)ס"ת
 כמין סט"1 קי"ק כמה"ע קיי") דסמ וו"מ כסדמס טירממ דיס ננטוס גנני5")

 קכורס ננן נןו)ס טירממ )ך ומ,ן קכרתיו 5") סננת טס ננוכייסננס)ס"ת
 )וננר 5ריך ד)מ טכתכו הסוסקיס )יטכ יט ולסי"ו נ:ס)ס"ת ננסגיומסי"ס
 ויומק וקכרתיו טמננר טס .סננעטיס ככ) גקיט ד)ננס ע)יסס וקטסוק3רתיו
 דרכותמ די") מ"ס 1)ננ"ט הי' כך טסי' ננעטס ננסוס מ)1 כ) דנ:3ימ)ונ:ר
 דמיכמ ק3רתיו מננר מס רכותמ דקננ") מ)מ 5ריך מין קכרתיו 3מננתקננ")

 : ננסיננין מסי"סטירממ
 ננסוס דרכגן ססיקי כנטעס טרי )מ דננטו"ס הסרננ"נ תי' נס ~לנמנםנ'(

 טננמ מו טירחמ ננטוס סדימס )מ ד)ננמ טקו) ס' סוסר)מ
 יתק)ק) ס3מ ועוד קסדי מ:קיות ס3רת מיכמ י") טירממ דכננד ככ"רסדיהס
 יט דע"ו י") הדימס סננמ כ"ר וכננד . 3)מ-סד"ס ננ)מ ננייתרססכטר
 סעי' כמס"ע טס מי' דסכי ססדימס ננס)ס"ת היתה כתמ)ס כיון גמנ:נות)ס
 סנוי )סמו) ממ"כ יכו) כטמ)ה ט)מ כננ)ס"ת כסתמ)ה הי' דמס וט"1י"ד
 מע"ל רותמין הי' ט)מ מהוקהן סנניס מוקננוה סמ ועוד . סדכריסיתר

 ס"מ כסי'כסננ"נ
 דעתיד ננטוס ה(קס ננקלי )מ דוס ומכתי ד"ס סק"ט 3ננ"

 וס סי' וס כמיכורי כתכתי סנס הומ מוקס 1)מו מנניס )היות)ססתגות
 מ)מ כ)) מוקה דמינו )מו )סטתגות סעסוי' דמוקס ס' מות הסי'וכסתימת
 ננסוס כרותמין דהדימה כע)ננמ סכרמ כגנד ומ"כ סומ מ)יננתמ מוקסד)מו
 )") גס"כ וס"ק ססק סיהי' )הסתגות עטוי' מוקס ננסגי סססו)תדננסיר

 : סט"ו )רמיות הגה"כ דמס טססיר וגננ5מננס)ס"ת
 מיסור מ(קת דמיכמ כנטוס טרי )מ דרכגן ססיקי דכנטעס הגס"כ רממייבמג'(

 דרכגן דס' ק"י סי' )קננן טדעתו כס)תי ננקי) 1)סי"ו כמתיכהלס
 ננקו' סס"ך דעת יסכתי וככר כס"ך ו)מ מיסורי מתמוק כננקוס מסי')קו)מ
 ת)"1 מו"מ"י' ע) וכמיכורי ננקומות ננס' כס"י וסעס"ננ ק"י סי' )קננןהס"מ

 : ת"ט סי' וכמו"מ כיו"ד סכי ס") נופי'וטהט"ו
 ננסוס דרכגן ס' כנסוס טעכנו דמו ממרוגיס וכ) תכנוסין ט"ו דכרירלשמ%"ו

 ננס)ס"ת 5ריך ד)ננה סט"ו ע) גס"כ 1ק1' מסור דרכגן ס'דכמתמ(ק
 הומ כמן וננתיר והט"ו מסור דרכגן ס' דננ5ד כ' ג"נ סי' קננמ כגכ"יוכן

 טעננמ מ)מ- כן דמיגו ננכומר ננט"( עכ"ס ממ"כ סט"ו כננ"ס רוכננטעס
 ירכגן ססק ננעעס ננתיר דט"ו כ' כמן וכמ"ד סלי גנני דרכגן ס' ננטוסדט"ו
 מ)מ סיתר כו)1 סמתיכס כיון גננ)מס ט)מ כסר מיסורמ מתמ(ק ננקריד)מ
 קכ"(' סס"י )קננן הט"ו כי"כ וכננ"ס סדס סהוסר תו)ין ומגו טכתוכוסדס

 וכי"כ גמננן וע"מ מיסורי מתמ(ק ננקרי )מ סניר ננן )גקרו ס5ריךכירך
 ננעתס . סק"מ תקי"נ סי' )מו"מ כמיכורי והכמתיו ו' ס' נ' כסננעתמ כט"טכ'

 מיסור מוקת כמיכמ דדוקמ הע)יתי ט6 כי טעס ט"ד.כטוכ דכרי י,'))סי"ו
 סמ(קס וסע"י דננעיקרמ מוקס מכ) מוקת וסוס סומ כרור מיסור סעסססי'

 יכמן. ננט"( רמי' וסכמתי מננריגן )מ המ מיסורי' מתמוק יס"יננעיקר5
 מיסול ח(קמ כמתיכס ד)יכמ ננסוס כססיקי יננקי) 5ט"( תיר15 וסס"סימ"ד
 ע"כ מ)מ גננ)מה ט)מ דננעיקרמ מ(קס. 3התיכס מוקה מיכמ נל'ננ סדסמ)מ
 וסומ מיסורי' מתמוק גקרמ )סיות דרכגן נננרע.הססק )מ דננעיקרמימ(קס
 מתח~ק ננקרי )מ הניך כגייר ס") מיסו )סיטתי' הט"( ס) יסריונוסי'
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ירכמףתם"ר א ף מעףף מיפ פף' דעה"ררדץמיהןדבנף'
 יננעיקרמ ח(קס ננטוס רק סע"ו רן 1)" דס כנסוס התיכה וס"ס"יסורי'
 ה(קה ר:לנר וק"כנר :כנ)חריע)מ

 רכנעיקר"
 "ע"נ מ"ם ו""כ 3קו)מ דרכלן ;'

 מיסור כח(קת סיי:1 "קורי מתח(ק כלנקוס )סחכניר ררכלן ס' ס") נוסי' '(דט
 כמ(קס )" מכ3 כנוסי'כרור

 רכנע.קר"
 ם0יר 1)סי"(

 הכי"
 דמ)ן'כ רמי' סט"(

 היל1 דסח ל"ננן כנס)ס"ת )כנם מ'סור הזקת כנקרי רנועיקרמ ח(קה רנסכ)1'
 ה(קס ""1 "יסור כמתח(ק ננס)ס"תמ"כנן

 "יסורי' מתה(ק ננקרי )" ינעיקל"
 כנקרי דכ" ננם1ס ננותר דרכ:ן ק' ?נכח כיון מ"כ נס"כ קו' קסס )מ1)סי"1
 ננק)ס'ית )")"תח(ק

 דהסת"
 וי") כ:קרי ה(קק ד?נע.קרמ ח(קס דורמי )"ק

 דכע' רכנעיקרמ כמ(קה נס החכנירו "יסורי ד"תה(ק הי:י ס)ונ )"כנסוס
 וי")כנק)ם"ה

 "י "כ) דרכגן ספיק. כנטעס התירו 1)מ המכנירו כנוי רוק"
:יכנ"

 דה(קה
 דכנעיקר"

 טוכח ה:ה": קמה (ה ה:ה כנק)ס"מ כנסגי )מ "יקורי' "תה(ק ככנקוסקיי") ה" קסס ה:ה": רק") :כנו מסורי' התה(ק כנקרי
 רק הוה כ)ה"ה ה" ננם)ס"ת כררכלן ננקלי )ה "יסור כהתה(ק ננט:חתסי:י
 כנק)ס"ת כחי:ח כנ"ננ חסור ה(קס ככנקוס דקד"ר כנסוס רק דרכגן;פ'ק'
 ככנקוס )לה": למכנן רק רכנס)ס"ת 1""ת הסור"?נק'

 ד)יכ"
 )"נ מס ח(קה

 ר".ה. סוכ ומ:נ:ס ררכלן ססק כנטעה סרי כ)ה"ה ח(קס ר:יכמ :יוןונם)ס"ת
כח"1

 קומי"
 )כנ.עכד הס1ר ררכלן ;' :נמוס )כתק)ס ):ניעכר דל"כנ די"5

 : וק") קם"ך ו""ם ח(קס כ)י5מ )כתה3ם ;?נכילן כנס)ס"ת 1:נמוסל:תה3ס
 "תח(ק :נקרי )" ::נ)הס ט)" חתי:ס דק' ומ"5 ה"ר כס' רנעייןה

 ק:"( כ;י' :יקור ס5רי:: כמתיכס סט"( ם:' :?נו"יסורי
"(1 

כר?נ""
 מסכ." ר"יות כ) והלה סס

 ":נלס כגה": דוהס ק:"( כסי' סס הט"ן
 )ק'ים :") גטלנהו ר"ה ע"כ ס"ס רף קרוסין כנתום' הט"( מ:' מהתרמי'
 ניט'ן וו:תין ככ) ר"כנר דסח )וכנר 51ריך מס סתוס' ד(") כ:ס"כ 1)ח:ט"(
 התיכס מו ננלוקרת (1 כטר כנון )התיר ס"ד כ"יקורין :מכנן ע"" ע"כ כ'וף
 ע-': 1(:1 עכ") מסרטתי כ:נו מ)מ להכנן הילו סרכר )ח;ור מכ) מוכנן מ)זו
 סי' סנח ככ)) לקר"ו רח)ו )וכנר וע"כ טוכנן נכי ככנו )תקן כ'רו חין"סי'
 עכ") כ(ס )סיתר ככ"נ למננן כנמו"ס כנתח)ס )חיקור 1)ח )סיתר )הה(קס
 כ"1 1)" )סכי סחמ נהתי )" רתום' ר"י' "ין ךכנתוס' כ:ס"כ וכ'סט"1
 הי:י סיילו כנלוקר (1 כטר כנון וננ"ס רוקמ )סתירמ להכנן דע"מ )ו?נר")"
 "סמר מו כנ:וקר (ס1 1מוננר נננוקר טמילו 1"' כנגוקר מ' הת':ות כ'ד".:מ
 : "יסורי כ"תמ(ק מפי' :"ננן דע"מ כנכנין ר"" כרעת קרומין )תוק'רק")

 )סתיר מכ) סיתר ח(קת כ:נד דהיילו מ(קה ככנקוס )";ור:"כנן ע"" ד"ין ס") רתוק' לס": רעת ה"' )תי' דסלס ):ס"כ )ירקשה
 5למ כנ"י וקסה )ס"ך ליקור ט5ריך כסר וכנון חיסור ח(קת ::נד:"כנן
 :"ננן מיסור מ(קת :גנר 1)ונס סיתר ננמ(קת )הסור רמי"ל סיתרה(קת
 :קטי  לווס חיסור ח(קת ככנקוס לחכנן )סתיר תוס' ס") "' ועור:סתיר
 מוכנן ס) יו התיכס "וכנרכהעד

 ר)יכ"
 כלננ"י :כנ"ס מ'סור מ(קת :"ן

 מיסור ח(קה כנקרי )מ ה)כ ס) וח' טוננן ס) "' חתיכות ככ' ס"מסכרי"ם
 :כנוסס

 נ"כ טסכין הרף רים כרם"י ע"ה נ' רף וכניטין מס נסל"י נס ר~4ירנףו
 ע)יסס וכ' )מיסור וכין )סיתר כין )ח)ק סתום'מכוונות

 כין )ה)ק ים כססיר "ע"נ כרקרוק ם)הסדכריהס
 )סתיר"

 1)" )סתירמ כמתמ(ק למננן- רע"מ נמכנר "ססייג1 )"י;ור" גמכנן
 כממינו )"יסור

 רכ)מ"ס )כך ה51ר:נו )" כנלוקרת (1 כסר )עלין כמן כנממ"ככיוו
 מחרינמ טעננמ ננני טוננן (1 מתיכס )ענין וכן מכירו ננמוס רל"ננןפסיטמ
 סתוס' כוולות טתססו כסחחרוליט ר"יתי וכן עכ") "יסורי' מחמזק ר)ממי;מ
 קו' כי כ)) גר"ס 1)" סננותר )"סור וכין ס"יסור 5סתיר כין' )ה)קכן

 נרו)ות קו' ססססג"י
 כ' טתוק' )וננר כי"נ קו' ע) )וננר סייך 1)"

 תוס' וכננ"ם (ס )סלי סירומס עס"י רכריהס :' תום' המ קמס ועורכרקרוק ט)"
 סמיסור ר)סתיר כן )מ)ק כרננז "סי' ה(כירו )מ )עי) וכסירוססכדסרמתי

 . נ"ננן "יג1 הננותר 1)"קור מיסור ח(קת כננקוסנמכנן

 סיילו דנ"ננן טהרותיך ינטכנמו ק"י ר)עי) ר"דכריהס ססוט כ'44ל44
 "יגו ""י ם"תר כנון טותק כ"ינו מכ) מותק כה)ס ר")כרסרמתי

 סגזיקין כס' סר""ט וכננ"ם סיתר מזקת רסיילו מזק: כננקוס ע""נמננן
 כננקוס )סת*ר מו סיתר ח(קת כננקוס )"סור ס"וננר כין מי)וק 1"ין)סרי'
 )רכותי' תוס' וגקטי נ"כנן מינו מ(קס רכננקוס התוס' ננטרת דכ) מיקורמ(קת

ר)יכ"
 ננגוקרת 11 כסר גנון נ"ננן ננני 1)הק) )סתיר "סי' נ"ננן "יסור חזקת

 רטוננן 11"1
 .)יכ"

 ננכ"ס ג"ננן מיסור חזקת
 )מוננר"

 כננקוס סננותר )"סור
 מזקס כננקוס "כ) רנותמ נקיט וכסיסמ ,סמותר )מסור ננכ"ס חזקהכננקוס ס)" )התיר נ"ננן "ס סנ(יקין כס' סר""ס ולננ"ט ךג"לנן מזקסד)יכמ
 נמכנן ע""מין

 כ)"
 סמסור )סתיר ננכ"ס הננותר )"סור מפ.' רסיינו .טהילץם

 "יסורי חתמ(ק ננקרי )" ננגוקרת זס דכטר כט"( קווס'ן ננתוק' ננכו"רמ"כ
 כמדמ סו"מ)"

 ננמת"
 . סוננן ו"' ח)כ "' הת.כות )כ'

 כררכנן נ"כנן מיכו )סתיר כנסלט"ת דנוי ע"כ כנ"נ דף כסן ככננמת כי"כרדקנה
 כ)יכמ "סי' כננס)ס"ת נ"ננן "ינו )מסור "כ) "יסורי .כמתח(יק

 כפוסקיס ס"3 סננ"כ נס מ"כ - ע"כ )"סור נמננן מין ע'מ .כננו 'היתרמזקת
 כננר ןמיכ" כננקוס )"קור ג"ננן רמ"גו כ~'ס סמוט ו)"ג סנ"למחרוכיס
 כיון כננסס)"ת )מסור סנוי גמננן סיתר מ(קת ר)יכמ ייכי .1)ס."זסיתר
 1)"סור )התיר ננס)ס"ת ג;רי סוסקיס כסס כננ"ג'ןננרנני

 )ע"י
 סי' ועיי'

 : ננקמו כננסכימ מסי' )החנהו נוי נמננן נוי ןכס) ~ם)כה הע)יתיקננ"ך
 )רכס סס רסריך כט"ז ע"כ ג' רף ניטין ותוס' ננרס"י ג"3 געןך4ו'

.

 ופטג' תרי )כעי ,)סננס כקימין י)" ננטוס וכס"כ כס"נ דכעי

 תורס סמכנילס מהרי כ"יסורין ל"ננן ע"מ ר"ס וסרם"י )מ רמתח(ק סיכי"כ) מתמזק ר)מ היכי כ"יסורין ל"ננן רע"מ "יננור וסריך נ"יסורין נ"פןע"מ
 ע"מ "יכנור ד"כנר 1"כנמי וסח)כ סניר וניקר וסמיטס תרוכנס ססרמת ע) ו"'מ'

 כירו רהתס ):ני)ף ינ5י )מ ומחיטס ו5נתרוננס רם"י כ' "תה(ק כ)מ:מננן

 מע"כ והמ)כ סנירין ליקר רם"י :"ן נס כקיט1)"
 דוק"

 כנקרי וסהיטס תרוכנק
 נ'ר :'קור מכ) מתח(ק ככנקוס כנסס רגי)ף כנסס ר5"י כנקמי טס'רמתח(ק
 "יקורי' מתח(ק ר)" ד"ה סרם"י נכני 1""ט :ט"( "תה(ק כנקרי נ,וה)כ
 היכנור קמננר רסם"ק כנסוס ")" כ(ס רם"י כעי כנס גוסי' הת':ס כ:ן-רח)כ

 מ)כ ס) ס' מוכנן 0) ס' כנון מיקורי' מתמ(ק כ)ח :מכנן ע""ן":נרי:ן
 סוכנן ק' )התי:ס דכני 1)מ וסה)כ סניר כגיקור נ"כנן סמ )רט"יוקם.'
 כנוסי' "יסור ה(קת חיכמ כליקור ננס"": מיסורי' "תח(ק ד)" סו" ה35;'

 1מסי"ס ח)כ ם) וה' מוכנן ם) "' התיכות ככ' כניירי סוכנן ;' דסך11:1:ת1

 כ::נ"י ו:ננ"ם כנוס" "'קור ד)יכמ.ה(קת כנטוס היסורי' "תח(ק כנקרי)"
 ח)כ ס) וח' מו?נן ם) "' התיכות ככ' רכס ה"מם רי"ס )רם"י ;1קכרח
 היקורי' ר)מו כנמוס "יסורי' מתח(ק ננקרי )" כנקרי היסורי' דחקכעהע"נ
 ככ' כנקרי מ'קורי הקכע רנ"כ כנליקור קמס )מ כנכני)ה ח": דחת.:סכנוס.'

 : כנקרי )מ מ';ורה מתמ(ק מכ) טוכנן ם) ומ' ח)כ ם) ה'התיכות
 תרוכנס הסרטת כנ(:'ר רלכנס הסרם'" טהקמו סס )תוס' דס":ר:1"נ

 וע"( כנ(:יר יסס וסח)כ סניר נקור מכ) כנטכנע כירו סהסומהיטס
 סגיר רליקר ם"כנ ה": ה(קס ר)יכמ ככנקוס רג"כנן היננור טם"סדחי

 רם"י סי' )" וסח'טס תרוכנה סכ' טס כנ)טולס וכ": ההח(ק כנקרי )חוסח)כ
 ליקור מכ) כנמננע כייו כנסוס חיסור כ"תה(ק "סי' לחכנן דס:ה31ה(:יר
 ר)מ כנסוס ד:חכנן סטעס כסכסו ינמכנע דלקיט )רם"י ""נ וסח)ככננ.ר
 רע"ח ר"ננרילן מיינור סם"; מתי' כנס ככ)) וסוס מטיכ הי;ורי"תח(ק
 כסתיהס סי"ט כנם"נ לכנ5ה . וסח)כ הניר מליקור התחזק ד)מ סיכינ"כנן
 יוס כ:) כנכנעסיס הט"( )רמיות רק דמיתי )מ :ט"( ד)מ כס:יסמ.גי

 כנסגי כט"( ס5מ :ן ):תוכ ומכנכתי כנלוקר (ס סכסר )ע"מככנהכני:יס
 כנתוק' סט"( רמיות ק?נס :"ן )כנ"ס הכ) סט"ז רמיות ):) דמס :כרסלס":

 : :ט"( סדין ""כ כנוכח הכי ניטין ותו;' ננרם"י ונסקדומין
 )ח כ:יקור כט"ן דמכנרי:ן "ף קסס כנ)חס "ס טסכהס כלירו, 44במנכםז'

 מוננן מ' התי;ות )כ' דרו?נס חננהי סט"( כ' המ מתמ(יקננקרי
 סוה ם(1 )סעיך_ התיכות ככ' רלמכנן ע"" )ענין תילח סמ ו"": ה5כ1"'
 מ)כנ" מ)כמ3

 כמר מד התי:ות ככ' ס" מרי מכנמי כנלמס מס כס' ררכלן כ;' כמןמכ) ע"" לעגין סרי "יסורי' ומקכע מתח(ק כנקרי )מ )עלין-ע"מ
 מ)ננ" )קו)מ ררכלןכהיקול

 כהתמזק הוס ררכנן ס' )נכי "יסורי' מקכע
 כניקור "תח(ק כנקרי ר)מ כנסלי ןכנס)ס"ת טכ' "ה"ד קסס וכי"כהיסורי'
 ס"ררכגן כננו ינס:י כנם)ס"ת מי 5"ע ןרכנן מי;ור ומ' מתיכומ ככ'הלס
 כננ"ס רוכ כנטעס ")מ ח(קה כנטעס כנתיר מינו רט"( 5") ")" מס:י)מ

 : נ"ג סי'כנכ"י
 ק"ס קרמ וססק ררכלן ק"ם )כנ"ד )ט"( רמי' הם)תי רכמ"שח'

 קסק חיוכ ה(קת רמיכ" "ע"נ מ)כנמ .1)קרות )מ(ורמי"5
 ס)1 ס;סק ככית ק"י כסי' סמ"ר ננ"ם עיי'. )רחות ים כ(ס ורמי כנידיננ51ימ
 סקטס זסכ וננסכ5ות עכיר מיסורי היוכ )סס וננתס)) )סתס)) ננהיוכ מילןכמס
 רוכ" סוס רה""ט"ז

 ח"נ תורס כסערי כעת רמיתי הלס כלנעסס רת)י'
 ט"1כ))

 ררוכ"
 ט' רף מו)ין ננרסכ"מ רוכ "ילו ננררכנן רק ככנעטס רת)י'

 וננם"ס רחי', "ין ךננרמכ"מ יוסף כרכרי (' סי' )עי) כתכתי 1"ני כסנ"י1)"
 מננרי' י)מדסטעס

 רוכ"
 נעטס ס)מ חזקס ר"יכ" כנסוס ככנעסה רת)י'

 )זס 1"י"5 כקמי' לממר 1)כסוף ותי' עדיף רוכ" וחזקס רוכמ המ וסקססננעסס
 רסכ"" כננ"ט")מ

 ת)וי )" וספיעוט ככ1עמס ת)י' ררוכמ כיון י"כ רף כמרו'
 כס)נ" דסוס וי") תסרוכ ם:ימ הנניעוט הוסכננעסס

 רננ"ק י") מ)מ ופ)נמ
 )חו ננו)מין רוכסט"(

 דוק"
 : כניעוט מסי' 1)יכמ ננו)מין סכ) מ)מ

 רכ פעסס רכנ)ימס כנסוס )החכניר מהר עעס כ'. הנס"כ ר44ילכםט'
 טרורס היתס "ס )סי"ז 51"ע ננ)חס מס )ס;ומ ס"))מ

 ססק )ס וים סרכס כסר ננו)חת חהי' "ו הס:חס )ת)ות כננס ריסננ"ור
 סכרוה סוס )מ ננ)חס דמס כנלח: ד)מ דננסתכר כס"ך ד"י") מתי:הע)

 "נננס ממרת מתיקות סננ)מס ננהכנת "1 רב טררת ננמפת טכחסדססיר
 )מ כ"ן נע)מין ררוכ ננטעס דסרי ט"( ס) טעננו ן:)- כיון מסורהכס"ל
 רוכסייך

 רטננ"
 "חר חתיכות עס סננ)מס סמסכס ננמננת "ו טרר" ננמננת

 : ננ)מס )מוכ"ננת
 )ס סי' )" כנלמס ד"ס סס"ך סכ' י;ננד )ט"ן פיסי סס)תיאולמ

 )ספק סכ'מס ננס ננ)מס "ס )היסך סכר" ריס סס)תי כ')סכמ
 מו)ס ע'; ורמי ננירי ננ51ימ ססק כןרכגן וננסקנתו כ(ס רכ ננעטסרעסתס

 סתס )כ"1' כוותי' דקיי") 1))"כ ט' רף ססמיס )סונות ככ' ת)י' סדכרזס
 ססק "ין מכ) וססקססק

 ררוכמ כתנתי מ' כתסו' ועור . וד"י ננירי ננו5י"
 מיכמ כ"ן ונס סרוכ חזקות-כננר כ' ר"יכ" ננסוס כככורות כננעטסדת)י'
 חזקה חזקותכ'

 דננעיקר"
 ןע"ן סכ' ונכ"י כננט") מתמזק :כ"ס הוס וניקור

 : ננרוכמ עריף- .חזקות כ' רוכ ננטעס ")מ ננתירר)"

 . תפהטשן
 מהרי"א שו"ת בם' פ' והורח מליחה שיעור שהה אם בטפקא'

 ואני מותר נתבשל כבר ואם שנית ולמלוח לחזוררצריך
השבתי



 גףירמףתם"ד 4"א טעיף מ"פ טי' רעה"ורהמימןרברי
 )ב( בדיעבד אכור נתבשל אם אלא רבריו כל עלהשבתי
 שרוצה ס"ח דף ממנחות ק"י סי' פלתי לראיות ישובכתבתי
 שגתבשלה חתיכה )ג( באתחוק אפי' לקולא דרבגן רם'להוכיח
 אוהה אוסר אחרת לקרירה וגפלה חתיכות ס' עם מליחהבלא

 חלב חתיכות שם והי' בשר שמלחה אשה )ד( * פרמ"ג *חתיכה
 מין דהוה בצ"צ ופ' הבשף עם גמלה החלב אם ירעהולא

 ולחומרא דאו' ס' הוה ס' ליכא ואי בשר עם הלבבשא"מ
 הבשר כל קלף דאם פלתי וכ' עמו הפכים מ"ד ס"קופר"ח
 כמ"ש וליתא בקליפה כגי במליחה פסקו הפוסקים דרובמותר
 מליחה ס"ל הפוסקים כל שכ' א", כפ' לפגיהם הי' רלא ק"הבסי'
 גופי' לראב"י ואפי' בקליפה רכגי שכ' בדבר יחיד וראפ"יבס'

 ' כך להלכה ברוראיגו

 3ס1יית יייאמעיי
 מסרי""

 מכנ)הה מ' מטס סטמ)ה ע) כ' קט"ו סי'
 הכמר הת הכנ:רהת והדימה :ה:וה תיד ה)כס ומה"ככסר

 והומ הסוח) וכנת.ר )מ מ1 כנ)יהס סיעור טהה מס ססק טיט מננרהוסמטס
 דכנר הו.) )ניטתי' :כנ)חס חס כטכמה דנותיר דסט"1 וכ' עננו ססכיסו")
 ק:"ן קוס"י כ:ה": )טע:ני' וסס"ך מיסור מתחוק ננקרי )מ ננכוקרסמייו
 מההוק כנקרי ד)ה עריסה כרס ועוד :מן מוסר ס)כך מט"1 ססדחו)ק
 רודחי היסור מתהוק :)) כינ)חה )מ כס' וסייס )מוננ5מ חזי דסממיסורי'
 כנ"כנ כנ)יחס סיעור סהה מי ו;' כנו)מ כנטמ"כ כיטו) ע"י 1י5מ דס כויט
 מיקור הח,קת סנוס)קה סנו)יחס כנעסה ע"י ןננעיקרמ חוקה מיתרעככר
 5"ע ו") דכריו 1)דירי דנוותר כנודה סס"ך וגס )מק) סד"ר ססיר מכנרי'דס

 דטעכני' מ)מ ק:"1 דסי' )טיטתי' דמ,י) ננטוס ד)מו כנט"1דס:רמה
 דרככן ס' מכנריכן דננעיקרמ מוקס ככגד דננעיקרמ ח,קה דמיכמ מע"גדט"1
 דכנעיקרמ הןקה כ:גך דגס מו)ק וסט"ך מי;ול הוקת ככגר ורוקמ)קו)מ
 חוקה )מתיכה מי:מ כנני וס ככירון וח"כ )סמנניר דרככן ס' מכנרי'כנני

 כנ;)ק מיכו .וסנו)יהס דס עוד כו יס עתס גס :ן כחתיכס דס הי'דמעיקרמ
 דכנעיקרמ מחוקה כנוקננינן דסוה י") כסוכנן גס ועוך הרס כ) טי5מ כו)1המ,קה
 תרוכנס סוק) כקטן ק"ה דף יככנות תו;' טכ' כעין ה,ננן עכר סי' )מדעריין

 ססי.ת וען עדיין כמ )מ ה"כ כן גד)ות ,נון עויין כמ ט)מ "ח,קסדנווקנניכן
 דה:נרי' כה"ט :1)ד כס' כמו"מ ס)"מ סי' כסננ"נ כ""כ ועיי' כנ)יחקסיעור
 כ' וסי' סי"מ והרינו"ט כנעיקרמ כחוקס טכת וכנן כמ ס)מ כה"ג",קס
 מס כסכחס דכניק) הט"1 1מסי' יטכתיו ונננק"מ סכ") יכננות מתוס'ננקטי
 כסכנ"ג :ע"פ רוכ דיט תטוס סט"1 סוננך דטס כנטוס הטעס עיקרננ)חס
 מכנרי' 1)מ הוכח כ;' סוה כננ).סס. דסמ כט"ד כ"מ ס"ק קי"מ וכ;י' כמןכט"1
 סמך דט"1 העיקר מ)מ נוככורות כס"ד כנט)"ננ כננ"ס )סק) דרככןס'

 ה,קת כנקרי )מ ככיקר הט"ו דכנ"ס הקורס כקי' לכנ"ט וגס רוכ ננסוסנל*כי'
 : )מ דלכ:ן ס' )עכין מכ) :מנון ע"מ )עכין ס"דמיסור

 קסס ננעיקרמ סיתר נחוקת סחתיכס כ) נמוע5מ )מכו) דחזי כיון שומ
 1)כיסו) כתכס)ה סככר מו סכס)ס וו מחתיכס דכין מכו ככך ננס.
 )כט) דמין זס כסי' כ"מ פ"ק כס"ד כסננ"ג וכננ"ט מיסור חוקת )סחתיכהסי'
 ננכט) נוקלי )מ חי ססומ כננות מע"ג חתיכות כס' נו)יחה כ)מ חינסר
 ננכט) .ונוקרי מסור כיטו) )נכי' ננ"ננ סירוט ס)מ ד"6 דסוה )כתח)ה"יסור
 : 4יסור ,.
 ו)מ דננעיקרמ כח!קס דמסור ננ)יחס טיעור ססס דנס' )יי"ס ימי'.רג"ל

 )ננס טכ' כ"ט ס"ק כמ"ז נוסננ"נ הח!קה ננק)ק דסננ)יחסמנורי'
 חתיכס מותס ס' ים מס דמסי' ננ)יחס כ)מ סכתכס) חתיכס וס נסעי'דקיי")
 וירמה וכ' ננס' כסחות מחרת )קדירה חתיכה מותס כס)ה מס וכ'"קורה
 ע"כ ומוסרות סי' מח"כ וכננ5מ 3חתיכס דס כסמר סכמ כרור דמין)מסור
 כס סהי' קננייתמ מחוקה )ס דננוקנניכן 51") )סק) דרככן ס' כיננמלקסה
 ונננרע דס ננ51ימ כיסו) ע"י דודמי מננרי' ו)מ דס כה יס עתה כןדס

 סכ' ננ"ו דף כחדו' סרסכ"מ כננ"ס הח!קס כ3 )נרע ד5ריך מע"ככח!קה
 עי"ס הטריסס ננעטה ססתחי) כיון מחוקס נטקנניכן )מ וכוקסנסירכמ
 מיכו !1 קירכמ ע"י סכהננה כ) מ"כ הטריסס דננעסה סתח)ס יע"יסיעו
 כ)) גננ)חה כ)מ הוס ננ)יחס סיעור ססה ס)מ כ) כמן מכ) ס)יננסנחזקת
 )5מת סתחי) וכודמי הדס כ) כו סמין מ)מ ננניע )מ כמן.וסננ)יחסכננכומר
 וכ)מ"ס דס. כו סיס עוננד כח!קתו עריין כמתיכס הכסמר סדס ע) )מ6כ)
 ססומ מף דס"3 מחרוכיס וסמר ננס"ת סכיס)ו דרס )עיקר ממיוכיס סרכס:'

 וככ"ח כסתימס כפננ"נ עיי' סרמסוכיס דהת.רו. סיכ? מ)מ )סק) מיןננןרכ:ן
 : י'כסעי'

 ןקיי") רמי' טננכימ ק"י כסי' פ)תי רמיות )יסנ י"י )ייז ימתיראגב
 ררכנן כחו") מדס קסכרי סיכסר כנסי דסיתסל 6ורתמ מלס מכ)ייר"ס' דר"ס ומי"ס דס:ח ננננ:מות ח!קס כננקוס 6ס" )קו)מ דרכ:ןס'

 דחדם כיון )וננר יס מיסור4 חדס דמתח!ק מף ננותר דרכ:ן ספיקי6)ממ.
 כסס קכ"! סוס" סרנו"מ כננ"ס מיסור מתמ!ק ננקרי )מ ממ"כ סיתר )1ךס
 מסור !ה.יהי' מננן י") )מו)קיס ומסי' מיסור מתמ!ק ננקרי )מ ליכ"ס.דמננזן

 ע)יו סננו חמן דס") )ננמן ננ"ננ י") פסח )סכי ננותר סהי' ננסוס "תמ!ק' ננקרי עמ מננן ד)כך ומ"ת סמס )סכס כמסר 5מ !ה מדס מכ) סכמס5סנס
 כמיכורי כנננומר ע)יו סמו חננז "ננר4 )מ .פע%יס ד)כמס 6פי"ת6%1
 סיך )מ מזקס ננ"ננ 8סור עכסיו דעד מע"נ מדס י") נו"נו סק"מ ת:"כקי'
 )סכה דכ6סר כחננז ממ"כ נס סיס4 8פסל סמיסור מסור סומ מס מ)מ5וננר

 36ל נזפיקר6 טסי' כנזו 6סור יסי' סכן 6יסור סהזקח סכפ  רכךהכמה
 6חזקת  ל6וקיס 13  6ומריס 6ין כחרט כמו 6ה"כ ס6יסור יסי' ל6  כור6י6ס

 ח1קס 6פרילן  מקורס טסי' כמו לסתלס ון6 רמעיקר6 כחוקס העויג6יסור
 ו' מות וכסתיחס ו' סי' וה כחיכורי כננס") )עו)ס  כן יסי' סל6 הפ"ג11
 ננ"ננ לן )עו)ס יסי' סל6 מס פויק רווס סגוף  סטתלות ננחננת נח,קסה"ד
 נוסמ"ק דננעיקרמ  ממוקה לס  מוקמילן לטתלס ל6 רפריין לונזר  טיט ,נוןכ)

 הסס וום מיסור מוקת )1 יס סמיסור טס דננטוס חדס כגון מיסורמ,קת
 )ח,קת טוכמ ריעותמ סוס עו)ס מיסור מיסורו ומין כ,כנכו כננני)מכטתכס

 :סמיסור

 . תם"וממימן
 פי' דכ"ל ר"ת בשם י"ד רף והום' הרא"ש שדעתבארתיא(

 מפעם מוהר צרכו כל שאינו וגצלה אפור למקוםממקום
 ם"ק ע'1 פי' כש"ך ולא שרי לדידן גם צרכו כל גצלה לאולפי', אחרוגים כפוסקים ולא מא"ז הוא ממקומו כלל פ.' לאדהגשאר

 וישבתי ולבוש בדגמ"ר וכ"כ א"1 מפ' להם הי' לא ולהפוסקים"'נ
 מליחה שיעור במלהו שהה דלא היכי )ב( כן הפרישה כוונותגם

 אותה ולאםור לההמיר מהרב"פ הגהוה רוצה אח"כוגתבשל
 גמלחה מלא המור ולא חילוק דאין ול"נ והפ"מ כ' באיכא אףההיכ'
 בפחות אהרת לקדירה חתיכה אוהה אוק"כ גפלה אם לג(כלל
 ולענ"ד בצ"ע הנ"ל ובהגהות לאסור דיראה בם"ן בפמ"ג 3'מס'

 : עי"שלהקל

 :יגר ס' כתכסי) סיסי'  5ריך  יוליחס  כל6  טלתכטל כסר י"מ ;עי,בשייע
 כסי' הקטס וכן כמן ו") הכ"מ והקסה הכ) ננותר ומן כטרמ1ת1

 סי'  מסום ר6סור  סי'ל סרמט מף ס"1 כהכנס ננסרקת כסוכר דקמק"ן
 כ' וספ"1 כ" ס"ק כטיע  וסוכ6  סס ותי' מסן'ע 6סור יסי' וס"לממל"וו
 סורס מיכו )מון יימ ם)מ ו:) )חון יול6 ססי' יוס כל כניסול דסכיולק"מ
 ס6ור סלסלט דפס  לנליחס כל6 לללי ורוניי  פפולס ס3סר ל6סר דל""סיר  )סחטו מסטר :מן טייך ד)מ כמן הרמ"ס ננ"ס 3סרס 5ריך 31מי"ן וכ)3:))
 ומס מ"ס  רר"ל פכ"ל  פירוס סל6  6יכריס  רס  סוס כסוכו סלסחר וונסס6כו
 ר") טמכו המור סכס)ט דנוס וננ"ס כלל סירוט סל6 רסי.לו כתוכוסלט,ר
 כטמר דמס )חון טמנו סמס רס מותו מחר )ננקוס כנננקוננו סכס)טנוס

 מל6  למקוס  ממקוס פירוט סכר  נזיי הימ"ט 1)סי"ו מסורכתוכו.
 6ר' רתולק מלוקכ ככלי נמולח פ"ט סי' 3ר6"ס מטמע  וכך. . 6סור  להוןיל6
 ססי' ססגיר סלכי6 סו6 מי סר6ס וכ'  לליר סהון מס 6סי' רהוררסרן

 סרמ"ס ננודס )ננקוס נוקוס סי' המ ננסננע )גננרי י51מ ו6ינוממל"מ
 :דמסור

 מנננס )חון סי' מס דוקמ הרמ"ט כ' סי"ן נ' כ)) 3תט1,איברא
 )נוקוס ננננקוס סי' ס") דהי' כתסו' 51") הכי ם") )מנססקיו-

 י"ד דף חו)ין ר"ת דכרי ססטות )י' עסננע דכך )חון כי51מ דוקמננותר
 ג' ס"ק כט"ך ע"ו סי' סרננ"נ כסט כננס)"ק כחון כססי' דוקמ ס")דסכי
 כ"ק )ננקוס ננננקוס סי' המ סרן )ר' ננותר 5רכו כ) כ5)ס ט)מ 5)יד)ננס
 דקיי") מכן 1)סי"ו ננותר ננננק)ננ"ק דסי' ננסוס מ"1 י"ד דף ס"ק ורמ"סתוס'
  סס"ך פ'  ולכך לסר6"ס  סססיכ תס"ו סי' כתסו' כרסכ"מ מסור נוננק)ננ"קסי'
  ותסו' כרי'ס רקיי"ל  כ6ן 6סור לרכו כל לללה  נל6 סקי"ג פ"ו סי!לקנזן

  כת3ו  סק"ו וס סין ופלחי סק"כ ס"ו סי' וספר"ח 6סור ממקלנזי'ק פי'סרסב'י6
 ננרסכ"מ !ה סמ) דהרמ"ס ננמחר )ונני )כו יס מדרכס כ") כתסו')ננ"ס סותי וכריו יה" ס)מ כ"כ סרן דר' )דכריו רק חור ל6 מייס 3סי'יה6"ס
 ננננק)ננ"ק דסי' סה)כס ע) העננידו כתסו' וסרסכ"מ תסוכתו )סננועורו5ה
 סמי ע) תי' )ו סי' מס" )1 ננורה דודמי י") ננסרקמו דסוכר ננהמימסור
 דסוכר ננהך כתסו' סרמ"ס ננתרן ננד)מ כרמס יותר מכ) ננסרקתודסוכר
 דסי' ננסרקתו דסוכר סוני' הך הרמ"ס דעת ע) ע)ס ס)מ ננסעעננסרקתו
 ריל6  רסך ריוק6  וסוכירו סעננידו וסיסנ"מ מסוי )ננקוסננננקוס
 סרסכ"מ כננ"ט מסור ננננ)ננ"ק סי' ננודס דרמ"ם מ"ת ומ"ת לי' נזורססתנז6
 ר"ס דסמ ה5יר ננן )ננע)ס ננכוקכ סמיכו ככ)י כננ)ח סס ננתיר )ננסמ"כ

 ננודס כנני ירסכ"מ סכתכסי ועור ננננ)ננ"ק סי'- ננסוס ננ5יר )ננע)המוסי
 ר"פ 6ל  כססקיו סר,"ס סכ'  פיפס י") נ%יר )ננע)ס דסרי )רמ"טכתטו'
  כתטו' סר6י'ס  רפורס לפס י"ל ופור  מעקלמיק ססי'  ככס6"פ )1 סניררנני
 : ממר  לנזעלס 66י' ר6סור לפי ס"ל 6סור מפלמי'ק רסי' לרסכי'6-

   דסי' סרה"ס רנזורס  כן י"ר רף ור6"ס הוס'  נס 'לסרס יס יונבהיות
 וכססחיס סס סכ' 'מסור כנני )חון י5מ ו)מ )ננקוס -ננננקוס

 יסס סכסר כסכ5)ס ננכעימ ד)מ ננ)ימה מי"5 ר)5)י' ר"ת נסס 15)ין כי5דרי"ש
 ו6פס"י נזוחר כ"5  ל5לס ל6 6פי' 6ל6 דסרן סכסר מן  סרס  כלוכס)ט
 וכו'  לחון סיפרוס פר 6סור 6ילו וס ללר וס מ5ר  פכפליססלסלפ
 .. סחוס' לסון סו6כך

 ס6כ נזס6כ  לור6 לחון סי6 ופס עוה לוס כ' וסר6"ס
  לסון סע6  רפ"ט י"ל פ"כ פירט סל6 6יכריס  רס סוס כחוכו סלס6רומס
 לחוס' רס"ל 6ל6  לפקוס  פפקוס ספי' 6ע"נ מוחר  כפליס  פסוסל6ו

 כלל מליתס כעי ל6 ל5לי כן סכ' ר"ח רכרי לסרי' ס6"1 כפ"סור6"ם
  פ5ר פי' ספ6 לתוס ו6ין  ל%ון סכו  סרס כל ופו5י6 סיכ מיסכרלור6

סרי רכסי כסר פל4  סתחך ככר לסנט ררכ פס6י לפן כולו י65 ול6 וס  ללר%(



ףדמףתפ"1 ף.'א סע"ף כם"ט פמף ףעדץיףרדץסימןו%נגרף
 המור ע"י ססי' ננה סכ) )חון טכתוכו רס כ) ננ51ימ טה6ור ט"ננטרי

 כ)) סי' ט)מ כו יס 1מם כ)) כו לט6ר ומילו )חוז י651 הומממקוננו
 דר"ת הלי ע:"3 וטרי כמכייס המוכ)ע דס הוה כתוכו ל5ננת 6)מכנננקוננו
 מ3מ כמ"ז סס עור וכמכומר מסור ממ)מ"ק סי' מכריס ררס ס")גוסי'
 הכי תוס' גס 5"3 מ": ככיסו) כמן הט"ו וכמ"ם מננקוננו כ3) סרים )מכ5)י
 כתוק' קמכנר )-וה:י הכי )סרם ים ור6"ט תוס' רכרי נס ועוד סקי5רו מ)מס")

 ומסור כתוכו לטמר )טננמ ח;.טילן )ה כל) זה )5ד ננ5ר כסליס סלס)טומעס"י
 ונניר :3ו' )הון טיסרוט עד מסור מילו מ"כ ( מסור ממ)ק"מ רסי'ומסור
 כמס ננלוקכ סמ.:1 :3י גכי כ' הר6"ס המ ועור ס6כ מםמכ לורמ )חוןסכמ
 3ננע)ס הטעס :' הפוסק.ס דסמ וקסס 53יי פחון מה לסי' רמוסרר"ת
 י"ר דף הו)ין כתוס' ר"ת המ וקסה ננמק3ננ'יק סי' ננסוס מסור למיננ5יר
 :"6 סי'ק 3קמן סם)תי ורמ.תי מותר 3ננקוס מננקוס סי' דס") הסוסקיסכ'

 רננ5יכו 6"ם 3ננ"ס מכ) רוהק סהומ כע5ננו :' תר151 וע) כוו קו' ככרהקטה
 תקפ"ו מ3י כקי' 5' סי' ועיי' מסור ממק3"מ סי' ו)עו3ס הרמ"ט רכרי3סרם
 ::מק)"ננ פי' יסור וטור 3רמ"ם רם") ננסס ס)תי כסס הכמתי ג'מות

 מותר מכנקנ"ננ סי' ס"3 וטור מרמ"ם רהמ רו"מ סס כסרמ"ג ע)יווהקטה
 : הס)תי תי' מ"ט )סיסוך כמן1)ננ"ט

 מ"מ )הוז י5מ כודהי רלעקר רמה מע"ג ורמ"ט תוס' דכרי כך )סרס ים%4ר
 מסור )סחטו מסטר מטעס וה )5ר וה ננ5ר הרס סה)ך מה )מסוריס
 המוסרין רטעס מ)יחה כ)מ טלתנט)ה חתיכה המוסריס יכמן כסעי'וכננו
 כמ"ם )חון כו)1 רי5מ מע"ג כמן כר6"ם כרמטננע מסור )סחטו מסטרעסוס
 סתס גס )קחטו מססר תסוס ר6סור כמן ס") ד)מ הרמ"ס מכ)הט"ו
 יס כ)1' )חון מיסרום עד מסוי ר)מ כיון תוס' רכרי ג"כ יתסרטו וכךננתיר
 עדיין ל"סר )מ כסליס מ"כ )מון טי5מ ער מסור מילו כסליס לסמר ם)מזה

 : מסור )סהטו חסטר ננטוס ק"ך כסליס טה)ך ננה מסורמ.ן
 ננטוס סר6"ס רכרי כן סי' סק"ג ע"1 סי' כט"ר יסכנ"ג ימיתיר%4דץ"כנ -

 הכי מממע )מ רמ"ט דכרי מססטות טסייס מ)6 )סחטומסמר
 סי' דק") ה"ת )דכרי הכי6 ססס המ"ו סס' )הס הי' ט3מ ננפלי והוכ)

 י5מ ט)מ דמה כנסוס ה"ט 5רכו כ) ל5)ה נ)מ מ)6 6סור )ננקוסננננקוס
 )סננוך ויס תוק' מכע)י טהומ ומ"ו החוס ע"י רל5ננח כ)) סי' )מ)חון
 מסור )מקוס ממקוס סי' דס"3 גוסי' סרן ר' גס ועוך יותר העתקתוט)
 ננננקומו כ)) לעקר ד)מ ננסוס מ)ימס מי"5 ר5)י כ"ס ס' סוף נהגמ"רסי'
 )קמן ה)כוט וגס כ)) כסליס לטמר ו)מ )חון יו5מ טסי' ומס סי' ם)ממה
 ט)לו תוס' )סי רר"ת מ)יכ6 ננח)וקות לטוס ר)מ סיכי כי מ"כ כ"כ ע"1סי'
 ע"1 סי' כט"ך לקננן הוכמ ססריטה כוולות לנני רוס וי") טסיעדיף
 וסקסה 5ר15 כ) ל5)ס )מ דננתיר רח31ין רס"ק רמ"ט ע) סל") קו' תי'טהומ
 ט"ס ותי' ננננ)ננ"ק פי' מטוס רמפור ס"ו סי' )עי) כחתיכה טל5ררעדס

 מחעת לק )5מת לתעורר ט)מ ננטמ"כ טסי' רס וסוי 53מת לעוררסינחייס
 )גננרי הו5ימו ננננקוננו )1111 סמם כמ מ)יו טכמ ננה כ3 6ננרי' ס)כךהמט
 ר)מ קמננר כתוכו סלטמר ננס הסי' סרמ"ם רהמ הט"ך ע)יו ותננה )מםולפ)
 )ר"ת רמ"ס רכלי ננסרס רססריטה י") ו)סי"ו ע"ס ונ6ננת כסי'הוס
 )6 מכ) ננננקומו )וווו )סיות כומו ננחייס כסי' החי)וק הכי ו6"כ סל")כ6"ו

 גח עסמ"כ מננק)ננ"ק סי' מ3מ 5עית נלעת ר)מ )היסך מו )חון3ססריטו
 : 5מית ננ5ננת טלטמל וננס )נננרי )מון ננ51ימהמט
 דמוסר ע"ו סי' כט"ך ו)6 ננותר 5רכו כ) ל5)ה כ)מ סטוט )סי"ומערזדץ

 ננננ)ננ:ק רסי' ס") ותוס' הרמ"ט )ננקוס-רס6 ננננקוס סי'ננטעס
 מיחורי' הך ס") רננמן. רס"ך )רכריו רמסי' ו"מ 1)ננ"ט כ"5 ל5)ס ט)מכ5)י
 תוס' וגס הכי קץ) ה6"ו גס ומ)מ כל) סי' ר)מ ס") והומ ר"ס ננמ)ננ"קט"

 : ננתסרסי הכי למיורמ"ס
 כננ)חס סהס ר)מ סיכי 5"ע הל") סט"ז )רעת כ' מסרכ"סנגדץגהירצ

 סחתיכס מותס 6טיילן )6 מננמי מח"כ ולתכס) ננ)ימססיעור
 ננתחי) רסרס ננסלקתס סוכר )וין )רננותו ריט .הס"ננ ס' כדמיכמ6ף

 י") מה"כ וככים) ננננ)יחחו כטסורח ננ)5מת ולססק ננ)יחס ע"י3סתסרס
 כתוך ולסמר י5פ )מ 1)כך וס כיטו) ע"י )התסרס עתה סתחי)' )מד)ננמ

 כתוך הדס לתפרס 3מ מס ננננ"ל רמיכמ כ)) לננ)ח ס)מ )כטר 1)"רסחתיכה
 ע"י סחחיכה כתוך עתס טלסרס וננה סירוט ס)מ רס סוה הריהחתיכה
 )חון י5ימתו נננר כך סריסתו גרס טסכיסו) כסס )הון י5מ כור6יהכיסו)
 כס סמין כקדירס לננ)חס ס)מ סחתיכס וכיט) טחור סיכי ג"כ 5"ע1)סי"ו
 רממון ככיטו) סרס כ) ס" )מ טננ6 )ססוקי מיכמ דהמ למסרת 6סם'
 לתסרס 1)מ החתיכס כתוך סלסמר וננס מו טלתסרט ננה רק )חון י5מ1)מ

 : עכ") טלי ככיסו) הקרירס )מון וי65 כתסרט רמסוןככיסו3
 נ3מ המ"ו )ננ"ס מנעס . )מיסור כ"ע ס"ק כט"ו ססננ"נ כ' סנ' ייזומגדמ

 סנרמ ה"ס י") י51מ מילו 1ת1 ל5ננת כחתיכס רהלטמר 5רכו כ)כ5)ה
 סרן ר' כמס כהגסננ"ר מנעס סלסמר מס מ)יטס ע"י רכ5ננת ככיסו) י")ז1
 כחתיכה דס ריס רחוען מע"ג מסוס רננותר כ"5 כ5)ה כ)מכ'
 רי51מ כן ככיסו) נס י") מ"כ ננעט ננעט סירס כי ;)) סי' )מ וסדס
 וכן סלי' כקרייס סירוט יהי' רמסולה כקרירס סירוס ט)מ וננה ננעטננעט
 סרס )סרוט סוע3 יהי' )מ סכיסו) ס"ר ן)מ והומ סרי )כ"ע י") המ'סיין
 סי' ו)יכ6 טלסמר ננה 5ננית דמ5ננח )מ"ו )"ננ ל6ן דסרי וננה הננ)יחסממר

 ס" )מ סכס6ר מ"כ ננעט ננעט רסי' י") ג"כ )ר"ס 6פי' 6)מ דסרי'ממ)ננ"ק
 5"ע סכ' סרין מכ) )התסרס כמ יסן' )6 סכיסו) חננריכן )מ זס 6כ)כ))
 קו' ננכ) כ"נ סי' סס6יכתי כמו ננררככן סליס)ו רס כיון )עכ"רמננכס

  י65  ניטו3 פ'יי רטפ, סי'ס  רמיכמ מטוס סכ' נדין גס )התיר יטמחרוליס
 : יו5ימ מילו וטוכ כמ"ו )י' 5ננתי ננ5ננת סננמ עוך סלסמר ומת") 3גמריהדס
 ל5)ס ט)6 י5)י ע"1 סי' מס"ך מסס סהקטה ל"מ ס"ק. כס"ד סרננ"גרעףף'

 )הס"ך מ"כ מקור )ננקוס מננקוס כסי' 3רידן כך )מכ)1 מין 5ר:1כ)
 ליננ6 ט5)6ו מחר כט)1 מס כריע' דמותר מ)יחס כ3מ ג". סטהה ככסרסס
 מסי' מותר כ5)י רמה"ל מ"ס )מ"ט מ)מ ע"ם 3מקוס ממקוס סי' ,3י'ע"י
 )חון י51מ ספי' רמס מננק)מ"ק סי' ד)ממ חסט 3.:מ דכ5)י 5)ייתוכה5י

 : וק") ננננקוננו יווו )מ י:מ ם)ה וננה טהכ מטהכולורמ

 4 תם"וסי'

 סטעס 3סרט מין הט"ך וכ' התיכס מותס מ1סריס 1ים .'י6 סעייבהגה
 מרמ"מ ))כמ1' הרמ"ט ו:"כ כנעו3ס הכטר למקר 3מ רהמדחל"נ

 וככנם)"ק( ל"ל מ;עס רמסור י") 3המוקריס מכ3 הננת.רין מן דמיהו רמ.'מין
 סי' סנתוכו סהדס וגורס ההתי:ה טעס מכ3כ) דרוטכ מטוס הטעסמ)מ

 המיסור טעס כ' וכט"ו . ע": ס"ד 1הג"ה כערר:. 1כרמי' )מקוסממקוס
 ועוד וחקור כמקומו הטעס לסמר ע5מו מחמת נסמסור כיון מו"הכסס
 ס.' ננסוס ג"כ רמו"ס המ' 3טעס ס.' והסרכנ"ג ו:ו' דכוק כה.קוריחטיכ

 מיסור :עין דהוס מסוס רמו"ה ה' 3טעס סי' וכח"ר . :ט"ך וסיילוממק3מ"ק
 כררכ:ן סמ הח"ר הקמה רכוק עטעס סמו"ה טכ' סכ' מטעס המ וקטהרכוק
 כ3מ )מקור רמ"ח ס' 31ננס קסה המ' טעס גס מ"כ דכוק מיסור מקרילן)מ

 :הס"ננ
 והגט"ך הננררכי כסס כן ט:' מחליו מהרוליס ו:) מם"ך )י קטסאבל

 חסור התיכס רמותו רמכ"ן כטס תס3"מ כקי' המרדכי כ' )סרי'דהמ
 מסי' כ' מח"כ מ)מ . לנ)ה ולעסית כחתי:ה טעננמ יהיכ כיס31 ע"יממוס
 י5ימת עס רד)ממ ר"סורה מ") "סי"ה כחתי:ס כלו"ט מסור )מ רדסמת")
 ע5ננה כמתיכס וכ)ע וחזר רמי' דקו)י ס)יק )מ 5ר נהר החתי:ה טססדס
 רמיכח מו"ס כס' מ)מ ממ3ננ"ק סי' מםדס 3מו סטעס וה גס ננננלהטי5מ

 מ51ימ ננ)ח ורקמננר כ' כסוף סוכ מננלס )רוטכ חון 5ד חר י5מ מממ)נניחוס
 רוטכ מכ) כחתיכה סדט טעס מכ)כ) 1)6 ננו5ימ ננ)ה רנני )מ מ51ימורוטכ
 הוכרע )מ טוכ ננטלמסרס למסרס ה)כך כחתיכה הרס טעס יננכ)כ)ננ51ימ
 המיסור רמי כחתיכה הרס טננכ)כ) כ' ננר)מ עכ"ל מסור )סחטורמסטר
 דננטעס ל") סטעס טמכ)כ) ננוכ' מכ) . )עקוס ננננקוס ססי' רסננסוס
 למסר טככר כיון מסור )סחטו מסטר ננטוס דמקור ננננ"ט 1כן מוסרל"ל

 מע"נ ולמסר כתה)ה )מקוס ננננקוס טפי' כעילן תרתי סט"ך כוולותמססר
 : 1כ"ל למסר :יר כיסו) ע"י י51מ)כסוף

 רק הטעס טננכ)כ) ננ"ס רמכ"ן רכיי סוף כ' )6 ו' כ)) כמו"ה4לפמגכמ
 סטעס רלסחט ומע"נ ול"ל כחתיכס טעננ6 יסיכ סכיסו)רע"י

 לתעורר ננ"ננ י5מ )מ ננסרס וסטעס סירוס רסרס ןס"ק )וננר ול") לסחט)6
 סטעס ננן ולמסר סירום רין ע3יו ויס סרס גוף כתר )הטעס וטדילן)65ת
 הדס רהי' ננסוס רמסור ננסרקתו כטוכי סק"כ ס"ו סי' כסר"ח כי"כעי'

 והוכ6 מחר טעס כ' ס"ר וכהנה כסטעס סכי י"3 כן )מון )5מתננתעורר
 תוס' כננ"ט כרוטכ לסמר לננ)חה ס)מ ננמתיכס סס3יט רננה ננטוסכימ"ס

 : ןל"כ ננטוס סטעס עכ"סככה)

 * רצכם"יץכמי'

 דמותר ג"י ששהה בשר משמע הרא"ש מתשו' כ'בתה"ך)א(
 להיפור רמשמע כ' ומהריץל הצלי אחר לבשלו ואסורבצלי
 דאמור משמע מפור וד"מ בת"ח מ"ש )ב( כמהרי"לוישבתי
 כ' מנ"ע בשו"ת )ג( ראי' דאין לענ"ד כתכתי הצלי אחרלבשלו
 ראי' על תמה ומנ"י לקמן כ"א דמעי' מדין ראי' ומביאדשרי

 והרדב"ז מהר"מ בשם ואו"ה המרדכי .ס"ל שכן וכתבתי ישבתיזי
 באיכא עכ"פ נלענ"ד ולמן הרדב"ז לדברי כוונתי זה שכישובוראיתי
 ואכ כפרמ"ג ולא צלי' אחר לבשל מותר מועפ הפסד אפי'הפסד
 כפתחי ולא' רדב"ו שרי לכ"ע רותחין לתוך הצלי' אחרמשליכו
 יודא יד בס' וראיתי )ד( רדכ"ז דכרי יפה העתיק שלאתשונה
 קיימתי ואני הרדב"ז ראיות דוחה וגמ מהר"מ בדברי אחף פי'שכ'

 : צלי' אחד בישול דמתירין לרדב"ז וישבתי הנ"לפירושי
 סתירו ז") ממיי וי' וו'ע טכ' ר6"ם נתטו' ננסננע סכ4 כ'נתס"ר יכט3לוי )6 ט5)מו ומחי כו' כנ)יחה נ)6 ינניס-ננע)"ע ג' ססהס 3סר ף"בכמונף'
 כקיירה )כט)ו מכ) פי' ס)מ מיכריס וס סוס )מון הרס י65 )מ מס ומף)5)י
 ו6"כ 5)י' ע"י הרס סיס)יט .ר6"ם )תסו' כריר6 ו)מ ננטננע עק") כו'מסור
 עכ"ר ננ5)י יותר סוע) סכיסו) ימססר ככיסו) יס)וט טננמ מח"כיתכט)
 יס;'ס רו") רמי' )תס"ר מין כ"ס נסי' הים"ס ססכימ ננס )פי ו)"כ .תה"ר
 סננ)יחה ע"י עור ,65 מעו ינניס ג' טססס כטר סנמוליס כתכו ס"ה סי'סס

 רס סוס סמ ים)וט ס)מ ככך וננה 11 מוננרמ ננ5מלו )לא כת)נניר כ'וננסר"ננ
 מ5וה סוס ע)יחס כ)מ .ג"י טסהה כסר כ) פסק ע"כ סירוס ט)מימיכריס
 סגמרליס ננפי סדכר טי65 6מר )כס)ו )6 6כ) קמכ ננטמכ רלור6 כ5)י)מכ)1
 3מ ננמסס ע"י י65 ס3מ כיון סנ6וכיס כועת ננסר"ננ. ןסכין ל' יט"סעכ")
 ע6מר י%5 ר63 מכ") נעימס ע"י ל6סי' .ק"3 ו)ולס%' מס ע"י 6סי' ג"כי65

טכ'



ג2ד,ירכמףתם"ח ף'ב מע"ף ס"ם כנף ד4עץקיררוץסימןי4ב2רף
 ננלי"ס ע"י י51מ דמינו גכני ננ5יגן ו)מ כנננ' 11 חוננרמ ק5יגו ד)מטכ'
 והיינו כ5לי מסי' )ח)ועין ומסרו כלל י5מ דלמ דס"ל ס") כדעת'הגמוניסמכ)

 6כריס רס הוה ה6 מסור 6ננמי כ)ל הלס עמ דלמ לרכריגס מפי'טסקטה
 הננלימה מחר דהיינו מסור )כט)ו מכ) י5מ מט רע"י והכריע פירוסט)מ

 : כיטע )מיסור דכריהס לקייס הנסרמינן הגמוגוס ננסי סי5ממחר
 ק5ח ננהוסך טהומ מ)מ כהל") סרמ"ט תט1, יכי, )סרט יט ססר4ש"כ2

 ננמיר ר' הרמ"ט ננ"ס דהייגו סים"ט טהעתיקו ננננה ננמיר ר')טון
 לטננוע ננ5וה ננטוס ננהר"ננ דכרי סוף הס לסור ולכיסו) דיקמ ל5ליהתירו
 קמי מ5לי למ )חון הדס י5מ למ מס ומף מח"ג וננ"ס סנמוניס ננטיטי5מ
 דגמוניס כיננטננע ס"ל )מ רלקוטעמ ננמיר ר' רגרי מלמ התה"ר טסכיןכננו
 ככך כנס י51ימ דמיגו )דעתס מסי' ככך דכנה נ5לי מסי' ומסרו כל) י5מר)מ
 יו5ימ נננ)יחס מסי' ס") לדנססי' מכל . סי' סלמ מכליס רס הוסהמ

 רעת וננסרס נמוגיס ננסי סי5מ ננסוס ננחכניר כנגיחס רק כ5)י ננכ"ס)נננרי
 כ' ס"; סי' ננסרי"ל וכתטו' . טרי כ5לי מכל ננליחה ממר )כטל נוסי'הנמוכיס

 היפך 5לי מחר לכט)ו דננךתר ננטנוע רמ"ט ננתטו' כ' רננסרי"להיסוך-תה"ר
 ננסרי"ל לדכרי טסי' ננה ככ"ח ועיי' דמסור רמ"ם ננתטו' רננטננע טכ'התס"ר
 ומף ננהר"ננ טכ' דננסכ"ת ;"ל לננהרי") לי" קסי' דהוה סטוט כ'ולעכ"ר
 כגננ' ע5יגו למ 11 דהוננרמ )ננר"ס דס") כיון מירכס להון הרס י5מ לממ0
 מ"ת סכי ננקטי לדכריסס מ"ו יו5מ כננליחה דמס" )סקטות ס") עריעממ"כ
 סירס ס)מ ד"מ הוה המ מסרו מננמי מט ע"י מסי' י51ימ ימיגו ס"לדהס
 ננסי די5מ לו)י )דעתי' דסמ )נכנרי יו5מ כ35י סטיעמ סוה לי"ננמכל

 : ;1 ננחוננרמ סנננ' ננלטתיק י51מ טסיר כננ)יחה דמסי' ק"3 הוהסנמוגיס
 כתס"ד מטלופ  לווי יננטור; כ' ;ה כסי' וכר"ננ סי"כ י, כל3 חרב=ת

 יכול סלמ לנכוטל )מכ)ו ומין כ' טהטור 5לי' מחר )כס)ורחסור
 נמית למ דעול חד6 לדחות ויס ננננ"י ע"כ תחלה 5)1 מס ננכוסל3מכלו
 ננקרכן 35יותו ח5י הייגו )כטר ר5)י סטור כ' זה כסוס"י המ ועוך .)כך
 יף כטסחיס דמי' זס כרין גנני י"ל כן 5רכו כל 5ליי ננקרי 5לי דח5יססח
 סתננמ ננכוטל )מכ)1 ומין סטור ננ"ס מ"כ 5לי ננקרי כסלו ומח"כ 5)יננ"מ

 ומסי' . ננכוס) ו)מ ננקרי 5)י כנקורס 5)מ1 דמי ננקודס 5)מו נלמננטננע
 וכטל רקרמ ננרכויי סיינו חייכ כססח כט)ו ומה"כ 5)מו כססחיס טסלננ"ר
 ננסוס ה"ט כט)ו ומה"כ מסוי סרי דלמ תס"מ סי' כמו"מ כננ5ה וגןננכוט3
 51)י 35י מחל ניטול 6ין כע)ננמ סס כנננ' כרמי ו)יכמ נעינן ננ5היטעס

 : תס"מ ונמי' סקיט סי"ח סי' כמו"ח טלי סוהכ כרכיר עיי')נקרי
 סי' לקכנן כ"מ הנסעי' 35י' מחר לכטלו כנתיר קי"נ סי' ע מנר2%רזשו

 ננותר ומח"כ 5)י' ח5י 5י3ין ננלח טמין כננקוסוה
 ק"1 ננה סק"ג ד' כלל נננג"י וסקסה עכ"3 ק"1 טהלכייס מגו ורומיס3כט)
 3מ סוכ כ5לי יסלוט טלמ וננה מי' ע"י נס)ט סכ) דהתס 3סלדי כ))ול"ר
 ס"ק סם"ך כ' וכי"כ ע"כ כתוכו סרס סננזנ[טה הכי ננסמ"כ ככיטו)יפ)וט

 : עכ"ר יותר פתרכך כיסו) ע"י ומוליננ"ח
 סר"ננ כטס כ"ה כם' מכנררכי קוסיתס נכני קסה דכריסס י)סי מניף%4ךבמר

 ונ"כ ע"כ כ5לי ננותר ננ3יחה כ)מ כסר טסרי כ5לייה לסתירו נהנטהי'
 ויו5ימ נתוכו הרס נתקסס ט)מ כ5)י ננותר התס הננג"י כקו' רמי' ננהקטה
 נננ"ע טו"ת עס מהריס סס סל"מ סדכלי ג"3 מ)מ וכו' כ5לייה הדסכל

 מ)מ עכטלו הי' ה5לי' דמחר ר"ל כ5לייה לסהירו גסג סהי' טכ'והר"ננ
 כ5)ייה סהמט מננייכן 1)מ כ5)י' ננתיל הר"מ הי' כיסול קודס הננ)יחהככנקוס
 כסעי' סמיך דמ"כ וננכימ י5מ ככיסו) מח'וכ וסוכ סמהיכס כתוך סרסננקסה
 וע"י סדס ננקטה ס5ולסו סמס סמ דע)ננמ ככסר 5)י מחר )כס3 ננתיריןכ"מ
 מיגו ר5)י דהי"ננ רמיותו כווכת ו;ה כנרככו יסכיטול הדס 6ח"ג י5מכיסו3
 ננו5ימ רהמם ננליחס כננקוס 5)י ננותר ה"כ ננמי)מ מ"כ ננוימ מלמ כתוכוננקסה
 סוה דזה הר"ננ רמי' סכימ למ ע"ז כ5)י כך ו)מכלו כ5)י 3התיר מכלהרס
 ננעתה סי' סלמ מכריס דס ה") ננקסה דהמס דמסית"ל דסיי לי'ססיטמ
 סססס ככסר רכמן והומ ננג"ע הסו' כננ"ס כנסתס ק"ו דכוה מ"ט והיידון
 ככיטו3 מסור ד)מ לסתיר סכרמ עוד מיכמ כתוכו כנתקסה יהרס נננ"ייותר
 למ ככיסו) דמסי' ינתקסה י") מ"כ נ"י ךסהה כיון די") ננטוס 5)י'ממר
 לסלוט דס ריכוי מיכמ דע)ננמ כחתיכה דהתס עוך פירוס ס)מ ד"מ והוסיו5ימ
 ננעט רק י651 דמינו .נניס נ' סססה דכתקסה כיון כמן כנכ"ס התכטילכתוך
 5)י דע"י 5לי' מחר לכסלו )התיך ננסרי"ל ס"ל סכן סג"ח וכננ"סונתכט)
 דע)ננמ חתיכס )כסל רננותר כ"מ וכסעי' נתכטל ננעט נסמר .ומפי' סכליו5מ

 : ככיסו) מח"כ סי5מ הרכס ןס יס טס 5)י'6חר
 ננהר"ננ כסס כ' כ)ל כמו"ה והומ ננ)יחס מי"5 5)י רהמ )5)יננותל. נ"י סטסה כסר וו"3 סמו"ה מ"ס והכימ )"נ ס"ק נט"ז כסמ"ג ימיתישוב
 ננתיר סס ימו"ה סירוטי געי ו6"פ לעע טככמתי הערדכי כרכריוהיינו
 )5)י דסמ ננותר 45 דס"ק מו"ה )רכרי סי' הסרננ"נ מכ3 35י ממר5כסגו.
 סוע) 5לי סועל מין רננליחה להי מ)יחה כ)מ נ"י סהס י"ל מ"כ ננ3יחה6י"5
 מין )מוד רננ)יחה נסי י"ל נמי כעי 5לי מסי"ת יסמ ,ס פי' )י וקססע"כ
 כ5לי כסר סמר דננותר כננו ססהס ככסר 5לי וננותר סועל ו5לי' ננליחססועל

 :.וכננ).הס

רלפי
 הי"3.

 ימסור יכנטננע טכ' רמ"ס  מתטו' תה"ר ר~ות 3יחות יס ל'כ
 דס סוס )חון הדס י5מ למ מס ומף 53)י סתירו ו") ור"נניכ'
 ע"י סדס ייימ )" כרירמ דימ ננסננע התכוי ודייק עכ") - סי' ס3מ.מיכרוס
 טכ' סר"ננ יכרי '3סרס י") "ל6 יותר, דפופ) -ככשו) ע6 6מ"כ וטננ56)יס
 סרס י65 )מ 6ס ומף סלמ"ט וס"ק מסי"מ כסס. גמו"ס ינררכי כרכרי.סר6'ש

 5)י פ"י יו5ימ יהי' ס)מ כך כ) לוזקטה נ"י טטהה דע"י ננטוס )6ולמון
 ננתיכט המס ננסליט טלמ ננה מ)מ כלו )סרס המט יו5ימ ד)מ מת"ל דר"למלמ
 כ6ם דגתקטס כיון טיי מח"כ לכטלו ומסי' סי' סלמ מיכרים דס הוהכתוכו
 סדס מתיכס המם מ)מ דמנ"כ ננסר"ננ וכרמיות ככיטול ננוי יו5ימ מיג1תו

 : כ"מ, סעי' )קכנן 5לי' מחר לכטל טרי המיך להסליט סוע)וכיטו3
 וו") 5)י' מחר לכסלו ימתיר ק)"מ כסי' סכ' הרדכ"ו לסו"ת וכיתי%4דק"כ2

 ו6ס לכט)ו ך"סור דקיי"ל מככר דהוה ננירי כ)וס ס5לי' מחרדמין
 הומ"ם ננתטו' ו"ל כרכ טדקדק ננה 3סי ומסי' . לכטלו מותר תחלס35מו
 מתייכסת 5)יה ע"י ננ"ננ יו5מ ןמיגו נהי 5)י' ע"י י51מ ה"ינריס ןס ימין;")

 להקל דעמי דננלת6 כללמ כיטול ע"י נ:ננקוננו הרס י5מ 3מ ומוכ טסיסכסר
 ד)"ר טכ' נ"כ ס"ק וסס"ך סג"ל כנננ"י ולמ ננ"ע כסו"ת כ' דלנני עכ"ל נסנווכן
 ננליחס ננועי) מיגו רהתס )כסלו ננותר ס5)י' ומחי )כס13 דמסורלככד
 ככ*סו) יסלוט )מ כ5גי' לסלט ס)מ וננה הכל נפ3ט תסתננמ רס ריכויננטוס
 מיגו 5לי ומססר כתוכו יננו נתיכס דככר ננסוס ננליחה ננהגי דלמ הכממכל
 ססרטתי כננו )סרט יס סררכ"ו דכרי נס מכל . סועל וסכיטול סדס לרכךפופל
 ע"י סכ' גוסי' רדכ"ו דכרי ננורין טכן עוד ולמ' ומו"ה והננררכי ננ"עלתטו'
 ננותל ס5לי דמחי ככך ננן לסקל סכימ וננוה עכ") טסי הכסר ננתיכטתס5לי
 ננחננת כו כתיכס דלמ חע"נ טסי כתוכו סדס מתיכס 5)י ע"י דסמ)כט)ו
 ננתטו' תס"ר דכרי סרדכ"ז סדחה ננה וכן כיטול, ננהני ומסי"ה ג"י סססטלמ

 דס"ע )יינמ 5"ע ננעתה . לדעתו סכווגתי וכרוך סןחיתי ננה הומ הומהלמ"ט

 וסכן סתה"ד רק הכימו למ הלס רננ"מ וכן 5ל'" מחר )כסלו )כתחלסמוסי
 ותיננס ננוכח )מ ננטור ונס תס"ר לרמיות דליתמ "כ)-)ננ"ט ננטור לי'ננסמע
 וכטע5ני' דננתיר כנ"ע סו"ת כרעת והעלתי . כמו"ס ננקוס ככ) סס'מרננ"מ
 6חר )כסלו ננתיר סהומ נ35י' ננתיר דסומ נוסי' הנהר"ננ כטס ומו"הננננררכי

 ופוסקיס ט"ע כע)י רמו למ וס וכ) גהנו טכן וננעיך סרדכ"ו רעת וכן5לי
 : כל"ל ננ"ננ הס"ע כע)י כגנד לססוק קסס כי ומסמהרוניס

 נדו)ס כסעו' מ1 טעתי' )י' ודחיקמ כע"ט טכ' ל"כ ס"ק ככנ";רפ~רבמ"ג
 תחלה לננ)חו התיר סס"ננ לכד גלי סוה סוגיס 3ננטענניסד5ריך

 רמו מ)ו ל' סנ") כ) ו)פי )מ ננועט כהססד מכל מח"כ ולכסלוו)5)ותו
 חוננלת מל6 סמיגו כרכר כנקילין הוה הננגסנ וטכן הננתירין מלוהסוסקיס
 תסו' כסתהי וכן כנועט, הססר כננקוס עכ"ם כסטוט 3התיר ויססנמתיס
 )כטל דמסור דהמ טדעתו כוס") טהכמתי רדכ"ז תטו' העתיק כ"רס"ק
 מותו יט)יכו מס מכל סוטרין כעורן כקןירס יתכו מ" דוקמ ה5)יהממר
 פסחיס כלילי כגון ה5ורך דלעת דג' סם"ת וכ' עי"ט ננותר רותחיסכנניס
 כננח"כ כסטיטות ע"ו לסהנוך ים מוכלין כ.ם)ו ומח"כ 5)י רק 5ל* 6וכליןט6ין
 כסוסרין מסי' 5)י מהר כיטו) )סתיר רדכ"ו .ס) דעתו דמלו יסס סעתיקלמ

 .: דטרי ננודס תס"ד מסי' כרותהין סכ' מ3מננתיר

 יהורמ יר ס' לידי כמ ועתה טגיס עסר יה כתכתי כי")ד4ב2רים
 כסס ננרדכי כדכרי סמ' דהייגו דכריס כ' רמיתי ננ)יחה, ס'ע)

 נ"י הומ 5)י מחר לכסל רננותר רדכ"ו כדכרי וכן הנ") סירוטי רלם'ננהר"ננ
 ננ)יחה מי"5 . ל5)י רכסר 55)י רננותר ננסר"ס ננ"ס סננרדכי רכרי סי'כ'

 כטר יהמ ננותר סי' ס)מ רדס ננותר כל) י5מ למ מס מף רכ35י ננניכועתו
 דרס רמי' להכימ כווגתו ננסננע דמ"כ קסס זה וסי' עכ"ל ננ)יחס )"5)5לי
 דהמ ננכמן רמי' )זס מין וכמננת ננליחה ר)"5 ל5)י כנכסר ניותר סי'ט)מ
 ס" סלמ מיכריס ורס סמיכ, לנסמכ דנורמ ננסוס ננ)יחה ל"כ ד5)י רס"סי"ל

 טסכימ פ"כ י"ד דף תוס' עיי' מוזריס ננננקוננות רמי' ססוסקיס כ'רננותר
 : כ"מ דף כנכריתות רמי' ננכימ וכת"ה קי"נ דף הכסר על ככרננחותך
 סכמרתי ננה לסי מך ג' )ככד וננדננהו )כסלו דננתיר הרוכ"ו עלוהכ'
 רק ננליחה כסיעור גסלט סנככר המנריס דס ינמעת עצכסי'
 מ"כ עוך תננחה ס)מ )יכטו המט ננועי) דס רכולמ סככר נננוף סלננחהלננס
 ע"י י5מ ס)מ ליכסו ה5לי ננועיל מינו לוה מיכריס דס מ)מ ימיגו )כמןל"ך
 סתעלס דמחי )סננומל דמף דוני כי נכי קי"נ דף נננננ' כנוכח וכןכיטע

 רוחסמ ע"י י51ימ עריין ננ"ננ הרס סוכ ננם)יט ומילו נניכם המםתננרותו
 ע"י מע"נ הרדכ"ז ליסכ ל") ע"כ רותחין ע"י יי51מ ננכ"ס סס כרמי'יסכין
 עדיין רותח ס)מ וכ"ו ח)יטס ננע)ת כרותחין רמיכמ כיסו) ע"י יו5מדוחקמ
 ננ)יחס כ)ח טלתכס) כסר כסמר "ע"נ פרי ננננ"נ ומ"כ ננסליטין מינסהנניס
 כ)ל מו"ה גננ"ס ירכנן ככד דדס ננק)ינן . כככד מכ) ננננ"ל הך מננריכן)מ
 ככטר כננכ"ס לסק) רמ5ינן וננני' הכימו, )"כ ס"ק וכט"1 כסתיחה וכסננ"נכ'

 : ננננ"נ הך ננכח ה5)י' מחר )כס)ו רמותר נ"יסססה

 3כ%( גיסס יסי, ה מס תסייחמימן

 ומלחו והזרו והדיחוהו, מנוקב בכלי שמלחו ג"י ששההבשר
 ומצאו כבישה שיעור בה שהה ולא מנוקכ שאינוככלי

 * ום"ז כרש"ל לצדד וכהבתי אוכר ונה"פ מתיר הם") רש"ל צירשם

 ששהה בשר נאסר שהה שלא בשר עם ג"י ששהה נשר מלח3ב(
 אינו שוכ שבלע וכיון שהה שלא פכשר דם דכלע לצלי אפי'נ"י

 פסקו ומנ"י ופלתי בצלי מתיר ונה"כ הם"ז כ"פ צלי ע"ייוציא
 : כמנ"י וכתכתי מנ"י לדבר דוחה ופרמ"גכנה"כ

'. 18 -יב סמ)חו ג"י סטסס כקי 5"ח קי' כ"ס פ' יס"3 כסס 3"פ ס"ק הם"דכ2'
 ככ)י..



ירכמףתם"ח י"ב מעיף סעפ סי' דעהיררדץסימןי4בנה'
  ננלוקכול% סמיגו ככ)י ומנמו ומזרו כגתליית6 סרמס ונ:דימוסו ננגוקכככ)י
 ר!"פ כ' הלס"כ - פ"י'ם רמותה  ל(יר  סם  ומ%5ו  ככיסס.  סיפור כסטסס

 מלוסכ,  ס%ילו ככלי  כלפלת  וסוס לופט ומי1ט פולט  ג"י סססס רסכסרלוחלח  רססכר"
 רטולת הריכ"ס רעת מר6 ססיתי, 5מר טעעיס היכס יס ;ס דכריןונ")
 כננ)ימה דננו כ) י5מ ככר 6"כ )קרירה כמ)ימה ננותר נ"י טטסס דכטרסדין

 63 סנ' ננ)ימס נס "ימור יקיי") כננ;ו מס)יטו כנ)ימס ר"ין מת"3רמסוכס
 עוננד, כננקוננו וסיוכס רסננס~יט

 ק5ת רק סננמ ק5ת מס)יט רננ)ימס 1ממ"גן
 סס"ך ככנ"ס מפט נופט סולע י"ילו פתנר כננקומו ס"וכס וסגס%רמס)יט
 כמי וכנסייע רסתירמ 5ררי ,הכי כ) ככנך )6יסור 5ר מר רק סס"ךורכרי
 ככ)י נוו)ה ככ) דס") ור"ן רסכ"מ סיטת 5ררין כסגי כ) עס)סתירמ
 מע"נ )5)1 ננותר נמוקכסמיגו

 כע)ננ"
 ככ13 רננו)ה ;ס כסי' )קננן כר?ת קיי")

 : )55י מס1ר נגוקכס6יכו
 ומ)חו סהה ס)מ נטר עס נ"י. סטהס נסר כז)ח מס סכ") ס"ק הט"1 כ';נרן*

 1:יון סהה ס3" כנהנסר רמ סכ)ע ססהס הכסל דנמסר דמו)ה51.מ
 גנני יס)יט דירי' יס רסלין רמיירי ע3יו חו)ק ונה"כ 5)י ע"י י51י6 )מסכ)ע
 דכסר רנ,כ"נ רט"ן רין דוחה נ:1"ס חמגס הט"; עס כ:סכיס וכס"ח סכ)עדס

 63 5יר דס)יט 6יירי ססיר וי") כתיכס )מ 5ירו מכ) הדס כו כתינססססס
 ו)"ג סכגע דס ג"כ יס3וע ע5נזו 5יר ר.ס)יט תיגו ס)טו כך ככ)עו מויכ)יע
 סו)ט 5)י ס" 53לי 6ס.' רמוסר "טי'ז סקסס רסננגיי. רננהיר כלסייכעוד
 תי' וסננ"נ רסו)ט מ)נז6 סרי )5)י דסח ססססכסר

 ננסוס סוי ר5)י רה"
 סהומ רהר"ננ הקודס גקי' גננ"ס 1)סי"; ע."ס ססו)ט כנסנס ו)6 נזיכסדסמס
 סכנכ';. קו' קלנ: ""כ נזיכס 1"יגו סו)ט ד(:"ס כנסזס )ככ) ומח"כ כ5מננתיר

 : , כגס"; כ5)י וסרי נזקומוע)

 ינסקםם*י
 " פ' אבדק"ק וכו' וכו' הגאון הרב ליד"נ וכ"פשלום

 השו'אל דרוצה )א( מליחה כלא נ"י ששהה שומן בשרבדין
 אמור לא בדם מוהזק רלא ביון דבשומן לשבו"י סניףלעשות

 הפלת. רגם כן ואינו השכו"י על חולק לכר הנב'י דרק נ"ילאחר
 מצו*ף דח"ד מ"ש )ב( השנו"י על חולקין וט"ו כש"ך כאןופרמ"ג
 נ'" ששהה בשר טי"א רמ"א דכ' הא לנ( ליתא השבו"ילפניף
 בשוי אלא דמי דלא לומר יש נמלח שלא ככשר ונהכשלונמלח
 מ;י;ו דהמלה י'ל הכשר רנהקשה כיון מליהה בלא נ"יששהה
 ונעשה ממקלימ פי' הוה א"כ לחוץ שיפלש ייהו ואיןממקומו
 ומלבוש מרמ"א )ד( בהפ"מ אפי נ"נ חהיכה איתה א"כנבלה
 לא דב'ש"ש וכ' זה כדין דלא ראי' דטפ"ז ישוב )ו( זה לדיןראי'
 השואל מ"ש )ו( ;ה דין וא"ש כפ"זכ'

 דההנ"-

 בבשר בסי"א
 שכ"כ אמה דין הדין מ"מ באו"ח ליתא , או"ה י ס' דצריך נ"יששהה
 שומן שכ' והגש"ר ומררכי מרוקה ל1( אגיר בשם ובר"מבה"ח
 פופקים הרבה הביא לאברהם ;כור ובם' כשבו". דלאכבשר
 בשם הש,אל ס"ש לה( הבל"י דעת וכ; שכו"י לרברישרוחים
 כדא" ליתא שבו דכ ככנד לשער בשומן דמקיל צדקהשמש
 רוא" עינינו שאין ואף דעתם וישבתי סק"ח ע"ה ם" וש"ךבת"ח
 קאי באסורי' מ"מ הדם דנהלבן די"ל בשומן ארום דםהרבה
 הפרדכי יבר' ולפ' כתובים ב' נמצא הגאוניפ דברי במקור)פ(

 שלא הדם נבלע מליחה בלא ג"י כששהה דנאוניםשעמיהו
 קו' וא"ש החתיכה כל כנגד ם' וצריך נבלה נעשה וא"כבמקימו
 וכך בצלי אפי' אסור לגאונים ולפי"ז דנאונים דין עלדריב"ש

 במליחה תקנה פעמים דיש כצלי מקילין שאנו דן וא"כ בש"דא"
 אמור ובישיל במליחק אבל מן'ז סי' עייי ממקל.ימ שפייבדם

 הג"ה  לי(  החתיבה כנגד ס' שצריך מ' יש ואפי'החתיכה
 הפדמ"ג מ"ש )יא( כשכו"י דלא ומוכח ישוב צריך מ"ר"מי'

 לא הדם דהא היתר עכשיו דחתיכה דאע"ג םקנ"אבש"ך
 איסורי לן'ז בחמץ כמו לכפלו אכור אפי"ה עדייןפי'

 וקו'
 זמן קודם ביין חפה חלב לבפל דאופר המ"ז פי' או"חאדג"מ
 סי'  .במה"ק לשיטתי'  ראזיל וישבתיו לבפל מכוו, אין האאטורו
 כ"ו בסי' דבריו על וקו' מנוין כלא אפי' בעין  לערב  ראוסרכ"ו
 דרוצה צ"פ סי' פר"ה קו' וישוב רשל'א לפתירת ישוב *הנ"ל

 מתכוון באין מצינן דלא )יב( ליתא דרכנן מבטלין דאיןלהוכיח
 היתר בזמן לבפל לי"נ( צדדים עוד באיכא אלא  היתרלבפל

 * כפרם'ינ לכפל אסור לכ"ע י"ל וכאן הפוסקים ביןפלונתא

 נ' עכרו סככר )מקכ) גורע ו)" ממקוס סיס)חה מ"י ע"ינשאלוז'
 וכתכס)  כרהוי  עכסיו וסודחס ולנולוזס לנולתס  סל" ננע)"עינניס

 כו ססי' נדו3 כ)י )תוך עירוי ע"י וכתערכ )כרו גתך . וססומן וג6כ3קכסר
  ע)יו ספכו ו%ח"כ לייפר כר'  סינון  לינופר ןסייגו סומן כננותו סעמיסן'
 תערונות ננספט ננס תערוכוה ע) והו)ך סוככ -וסס6)ס . 4טפר י'פוך

 . וסכ)י;ו

 דכססי' מסכרמ ה6וו; כעור סכנתיר ג?ח סי' סנו"י תטו' ייוע.דדץנה
 1"יגו כטכעו רכין סטומן כי סנמוגיס מומית כסומן- ס.יךך)מ

 דונממ ק5ת סכימ ו' 6ות: ר' כ3) וכננג"י ימיס כננס )"מי 6פי'-ננמקסמ

 מו)ק כ"ד סי' והגכי"ק 11 סכנימ נ"כ ססכנ5ימו כסרמנ סקרס סשוטסוסורמס
 "סכו"י  טהולק  רלריו  פיןר ממר כננמ"כ סיוס פ) ו וססר' סכרס ' ס'וקורמס
 וסנ' לסהיר  טליף ,תריו סכ%,מ  ה%חרוליס  גרילי  פ:ו כ'יו  פסלתקכלו

 .. )"ח  סי'  ח"לרע"מ
 סכר"  טס כננ!מ )מ כמג"י רמסון ר"סון' ען 6גי *ורכמךא'

 סך%נ מוקלי ן
 סרי )ככ"י רק סכימ ס)מ ונ:"ת )כזו 1כר  ול% סלי'ל  ססכו". ס' רסיילו/.

 וס)תי ככרתי גס כמכנת "כ) סכו"י ע3 'סחי)ק יהיר דסככ"י כ"ת דעת)סי
 ס)" כנס )היס )ג1 ומין כסוסקיס כן גנז65 ו)מ 11") 3סכו"י רוחס פ"ססי'
כמ5"

 ירעגח )" הסכון'י ע) טק"ג סם"ט כס"ר הסליכנ"נ כ' וכ."כ נקרנווניס
 הרס הין סוכ יכניס נ' ס:סהס כ) 6יננה הדס גתקסס ו)מ דרכיך וננג;)סיתר

  רכר  ררכיך  לונלן "' קו' כ' סל.ט: ססתע  ס:"ל מליחה פ"י  לל%תנזתעורר

 ר:'ן. דכז::ן 3טעכנמ סדוחס כ' קרנזוכיס גן:רס)"
 דגח והקו' כהתי:ה ע) 1)ה )5מת כנ'תעורר מס הרס ע) רגין ומנורכיך )" ע:"ס הרס ר"יננ"

 כוולתו כוס  מט?'ק  ופיי' וסייס סק)"כ כננ"ו הסננ"נ כ' כסוסקיסננ5יג1
 כקל""  לסי'ךל1"ס

  כן פם וסלו"ג לל"י ססלתי  :ילס :זרו%יס %לחלו ו%"כ
 דכ) גוכ". כ' וםסיך סכו"י ננרכרי סגיף )עסות ס"ין סניט6סכרותיקס
 ס)מ רין )הרס כהור"ה קכרותסנוכז5י6

 כננ5"
 קכרח מ)מ וה "ין כקרמ;וכיס

 :הכרס
 נם סכו"י רכרי )סכיף יקיט דחייי רכמיישב'

 דו"ל סומ וכהסוך 1'"
 ככסר כמו  סרין גי'י  סססס וסוננן סקנג"1 כהירוסיסכח"ר

 דמ"ן  מ)ננמ  כסר וה"ס  כקלייר ספונס מס סמ"ג רפת  מכי% רתיידוירופ
 6מר כס' דכניס כיסו3 ען'י )התיר ויס סח'ר כ' סמס"כ כנסגי 1מ1)יהי3וק

 6כ:מכר קננכיגן רכסס"ננ כיון )כתמי)ס  "יסור  לנכיל הוי ד)מסמ)יחס
 רה:מ נזותר התי:? 'ך"ותו טעס סם כ' )רסט"; סק:"; ט-"; פיי' 6'ספי'
 וס") כ))( סורס "ינו )'מון י51" ס)6 רכ) )מון יו5" ססירס ננה כ)ככיסו)
 ון'" סכו"י רעה; דננ5רף ננסוס ;ה סית: המו"ך רכנת.ר)כ"ת

 "ס" דהכמ
 ס)מ התיכה ):הח.): )כש)  "סור ר"ינ"י כקקג"מ הסכנ"נ הקססככסר
 כס'גנ:)חה

 סי' ס)מ כ,'1 ןסמ וכו'  ינכילין מין ננסוס ר).כ"
 )יכ"

 מיסורמ
 יססוך כנזיס נ"י סססה כסל' יכס) ומס דח"ר ;ס ת.' מ"ס ככסר נס""כ
 ןם ד)טעס כסח5"1 ו'כ"כ טור י5" )" י5"  טג" ענה )מו: סע" תדס עםסיניס
 רוקה רהי לוותר כסר הסי' ס%'  כטפס הטו"; סכווגת ותרע' מותר ככסרנס
 התיכס מותק .כנותר סס"נו כ)ה מפי' כסזכנן ה6 )סס"ננ 5ריך )ננםסוכזן
 כ:וכזן דכריו הה"ך דכקיט וסמ סקע"ח ע"ס ס.' גקכנן וס"ך סתו"מ:ננ-'ס
 רלס רלת סס כפתי'ט כלנייס די"ל %ל%  ססכוייי ס' לסכיף רגקוט כנסוס)"ו

  סהיסור  לבטל ת:וין רמין כנסוס כ' טעס עוד וכ' המ' מטעס )סנזוך:?י"ר

 :נ:יס דוקה  לטוכ1כסוינן רוקי ססיתר ו1ס  ססולנן  לסחיר"ל"
  ככלין ר%""

 הסע"נ רכרי סכנכ הון י"סור יר6ס ס' עד ההר כסוננן )ערכו %כגס:'  רכרי  סוף לוסוס  ככונזן סרין רלקיט  ופוי"ל  כ5לי %.ס:י כסר לוס":יכנ"תר

 מס" ")מ דהסור וכסר )"ננ קננ"3 הוננרח הדרכס ה"כ ג"מ סוס"קה"י
 ג"י  סססס סונזן רכריו כתהי)ת כנז"ס קננ") :סכו"י )ק:'ף )יקח ר:ו"'6סו:נן

 : כלסר  כלווסרין
 רכל כץ רטוץ  מטפס ה6' ה:יתר כזרכ' הה"ד ע) עיון כנקוס )י רי,?ג'

 וכ) 3חון  יו5"  ספירסיוס
 ננכ:נע סורס מיגו 3ר;1ן  י51מ  ס)"

 ק5ת וי1)ח קי.ננת סמתיכס מ)מ סנניס כתוך יננק ס)מ סומן כממיכהדמיורי
 טרי  סתתיכס סיהס כלה"ס ימס  ט"ס ופיר כתתיכס  לס"ר וק5תממגס
 ד)טעס סרם"י כסס כתנ;;י סמ ועור סק"ח ט"ס סי' כס"ך  כנתו"מ  לפיל'כיו"ס
 סרי גנני כ5"ננ נ"י סן:סס רכסר לוס:ופ ת"כ כ:ר  חתיכת מ)6 םו'ננן 3גרסמ'

 רוותר רכ:ס'ילנ  כיון סת"ר כע"טכסס"מ
  רכרי  ססטות פסמפ  וכו כספיי"

  ספיי"רנו"%
 כתילו רילו  למלח  מס  %ףי  נצליחס כל"  גויי סססס כסר  וכן ט:י

 לנלה ס)6 וככנו ר'סיטמ )סוס ננסינע ') ע: ס'  5ריך  לתבסל  ו%ס למלתל%
 5"ע כדירי כסס"מ מונ;ר וגתכס3 וכנז)ח נ"י סססס 3סר כך כסס"תננותר
 כי רוווקומו  סירס  תכ1ס כ"ן ליכ% לתלח  סל"  ככסר כסלננ6 ד;"מדגר6ס
 ךכרי וסס  סטי"1 ::מייס  ל"סר )מ ססיר וככיס) הכיס) יק הי' )מ?ז)ימה
 כ)סון כ)) סנסמר כנס )מקוס כנמקיס סי' ו)מ )מון לו5ח ססיי רפסר""ס
 לכח  ס"ין %טפ"י לנליהס כטפה סה ו:מלת בי'י  טססס ככסר מכ3הטו"ו
  )חונזרמ  סקל"כ ו:מ"ססטו"1 )65ת  סרס תפורר פ"מ י~ס לסו5י"סמלת
 כתוכו גחקסס רסרס כיון מ"כ סס כגקם"כ וכ"כ סננ)ח ספופלממריגן
 וכתטככ  ל5הת סרס לפירר ספולס ק5ת עטס  ספ" 6"כ כח ק5ת כו יססננ)ח
 כ:נ).חה מכ)  וכללי כניסל רוק%  לתון  יול"  טסילי% כנס יו סכרמ מ5רף )6כי
 כנמ כלנ)ה "ס סריעות )כ) ס" ודונננמ הןס כו סכתקסס כחתיכם)מ

 גס סכסר  ריהרכך "י דסיהם  ולטפם הסור סחתיכה וגתכס5 מ'סדמס
 נננקוס נננ:קוס וסי' 3עורר סוע) סמ)ח גתיסך רגמ כיון מסוס' מ"31נכנרי יו5" )מון  ט?ר% ל:ס כיטן פ'י:  %:נרילן ל%  ולמם גתרכך )6ככיס)

 . נל"ננ נ"י כססס כגתקקסס"ס
 מ3מ כנתגנויס יה וןיז "ג'ע י"6 סעי' ימ"מ )ס1ז ס"ק ראדמרלי(

   רסול"ל ר:נ"מ סמריך ר)כנס י)"ר ד3כמו' 3סייעו כנניסיט
 ומס סייס 1)מס גננגח 3מ כ"י)ו ויג1 נננ)ח 6ס מף ג"י סססס כסרכקי5ור
 גלמ רנו"מ כ' מקודס ועור כן ירפי' סוי רננמי)6 ככנרו ס' 5ריךכתכס)
 סכ" סו3"3 נ"י סססם ככסר כקיפמ כן כ)) גנו)חס 61 כ1316 כרמויכננ3מס
 כין חעוק ריט סרננ"מ קננ"ג ;ה ננ3סון 36מ כ)) גנעמס כ)6 ךסויכקי15ר
 כין כ33 נננ)מס )מ כמי3ו נ"כ סוי כימוי. גמ3חס סמיכו 6ו כגו)ת ס3מכסי

 י%ומס  טנ 5ריך 6)מ כרמכ"ד נח" רגסיק גנס כגנד כט' סני ד63)חומר6
הסיכס



כודרמףתם"פ ף"2א סע"ף טעפ מ" דעהףררהסימןדברף
 סי' מסס כסס רמין מתיכה מות: סרי וכסס"ננ )קו)מ וכין מסורהחתיכה
 רינו ה"ז )ננקוס ננננקוס סי' ממס כו דימ נ"י כסהה מכ) )ננקוסננננקוס
 מותה מכ) כננדו ס' 5ריך גתכס) רמס (ה )ענין )חוננרמ יכנ3מ? )מכמ.)ו
 מסי' נ"י וכמהה ננותר כ)) נננ)מ כ)מ כן מינו כהס"ננ טרי סיהי'מתיכה
 רננהני כננו כנננק3"כנ סירס הננ).מס רע"י מע"נ ננהני 35י ננ"ננ מסורכהפ"כנ
 סכ' הסננ,כות )ייסכ יט כיון )זה הרננ"מ ומס הרס כנ5רר ס"ר ס"(סי'
 טסהה' כטר רמס י"מ כסי' כמןרננ"מ

 ס' ד5ריך ונתכס) וגננ)מס נ"י
 נ"י סהה סוה הדיניס )כ) ר)מ 5מטכנעי' וכנה"נ כ"ת כננ"ס כטי"כלננקוננו כננרי

 י5ריך כסירוס ס:' רין )מותו דהיינו )מוכנרמ מ)מ כ)) נכנ)מה ))מוכו'
 (ם סרט )סרט 5ריך הי' )מ )ל"ר רוננה ימס רכר )כ) ר)מ כנכ)) כננרוס'

 כ)מ רוכנה כ)"ננ נ"י טסהה כסר וכן 1)וכנר )כנסתס מ)מ כנניו ס'רכע.'
 : כ))5ננ)ח

 כנ)יחה כ)מ סנתכט) כסר דין רק מ' כסי' הכימ טסומ כ)מס )יקדקרפננ"ל
 מו ס5ורך וכעת כ' טס ננתירין ויס תתיכה מותס וי"מ ס'ר5ריך

 כנ)יחה כ)מ נ"י טהם דין כ' כ' וכסי' ננקי)ין מרכרי )סננוך יכו)יןכהס"ננ
 )התיה מכנק.)ין )קננוך כמן כ' 1)מ ריע' "סי' וכס)ו הנ"י ממר ננ)מומס
 )התרכך רכע. כנסוס רמקוגה כהרמס כנם") כננרו ס' כיס מתיכהמותו
 נ". טטהה ע"י כנתקסה ה"נ וכתכתי )כנקוס כנננקוס סירט נתרכך מינוומס
 ר") כן ס") )מ דרמ"ם סכ' מ)מ טק"( ככנ"( כסננ"נ כן רמיתי ננ)ימהכ)מ
 וס"ס עיי"ם י"ר מו)ין כרמ"ט כרמי' מסור כנננ)"ננ סירם ס") )מ הרמ"טרהמ
 טעס ס") )מ הס מסור כנננ)"ננ סירס קיי") דמנן מע"נ (: מיסור כתכור)מ

 ; ממרוליס טכתכו ממריס טענניס ננטוס מ)מ ריכך ננסוס מ'הרמם
 _יס"ט כמס טס הכימ )"כ ס"ק כטו"( קטי' נרמס זה עריז אמנמה

 ככ)י וננ)מו ננ)ימה כ)מ נ"י סטהה כטי ע) 5"ח סי' כ"הסרק
 )"מ כנגוקכ טמינו ככ)י וננ)מהו ומ(רו הרימהו וממ"כ ננ)ימה כטיעורנננוקכ
 ככנ)ימה י5מ ס)מ ננל: מ)מ כן ימינו והמיכ מסור וע"כ כנעע ינעטדסו)ע
 רמסור סנע)ה ועטה )יכן ר5ריך ככנירי ננ"ם לכני ו)מ י5מ )מ טוכרמטוגה
 ננהני עכ"ס 'רהנע)ס טו"( וסי' וכו' ננעט עעט סו)ט הנע)ה רע."רננטוס
 הננ)ימה נס ככנ"ט מס וכנעתה יע"ם ע"כ כנעט ננעט כנכנקוכנו הכ)יעהטי(י(
 וחח"כ ננכנקוכנו טי(1( )הנע)ה דוכנה ה"( מ"כ כנכנ)"כנ סורט טיסי,סוע)

 1)מ כ)) כנכנקוכנו כנ(י(ו טמינו ורמי מ)מ טרי ומכנמי כנ51ימ1 טליתכננ)ימה
 כטו"ז כ' ם)מ ורמיתי כיס"ם עיינתי מננגס . רמטוגס ככנ)יחה ננננ)"כנסירס

 סכ' מ)מ ננננקוננו ה(יז )מ המ' כנ)ימס סמ רננטכני ננכנקוכנן כנ(י(רהנע)ה
 ד)יכון כנחכירו יותר ננס)יט טהמ' מסכמן המס רמוס הנע)ה כין)ח)ק
 רמסונס הנע)ס ע'" סננמ רמיימי' י") כן כנעירוי והנע)ה ננהנע)ה ננט)יטיותר
 ננסמ"כ יותר וננס)יט רותמ 13 טחתך ממר מוס ע)יו ונוסף כו)1 י5מ)מ

 י5מ )מ מס ססוט נרמה ננטו"ה ככנ)ימה לוססות כ(מת ננ5ינו )מכננ)ימה
 וכין כהנע)ה כין י") ומ"כ ע"כ סגי' ככנ)יחה י5מ לה  טוכ  ר,טולסככוליתה
 מ)מ נ"י )סהס וסננ)מ כהנע)ה ככ)י הכ)יעה ננ(י( נ"י ססהס ככסרככנ)יהס
 יותר )נננרי )ס51ימ ככומו מין נ"כ הכ' וסנלמ )מון )סו5ימ ככנ)מ כחטמין

 והססיט ננע)"ע )ממר ססומ כיורע ח)מ ננתיר )מ )טכו.'י מסי'כמערנדץ : לוססות כמ ננ5ינן )מ כננ)ימס כי רמטונהננננ)ימה
 והססיטה נ"י )ממר קסומ יורעה הי' ר)מ כנ"ד מכ3 הטוננן ננן כסרכ)

 ימד ולננ)חו ננ)ימס קורס נסטעה ס)מ רון מכנור כמן מ)מ סננססיטיןכדרך
 סורמי סכ' ונקס"כ דס טי5מ דמייטי' כ' סק)"כ והטו"( הכסר עסהטוננן
 מננרילן ומס הכטר ננן כרס ננומזק הטוננן נעסס מ"כ כנעט ננעט דסי51מ
 נעטס כננ)ימס הרי כננ)ימה )נננרי 1)ס)וט )5מת )רס ככח ומין ננננק)"ננדסי'
 דכרי מט ומססר . הטוננן ומסי' )ננקוס ננננקוס טסי' כרס ננומזק כו)וורמי
 מוננרמ )נככ טמין וסנס סמתילס כננר ס' יס מסי' מסורה החתיגס ננ"טכניס
 סמיך ננסוסקי' רמנו היכמ ננ"ננ כס"ס ו)יתמ הנמוניס ננן מ)מ טמינוכרין
 )י ירוע (ה רגר ססק ככ)) נכנק (ה ס' סמין ירוע רמסוניס דעתהי'

 מן ננקוס )הרסיס כעת כ(כרוני עו3ס מינו מכ) כסוסקיסמכ"ננ
 :הננקוננות

 סס מסר מו"ס כהנ"ה כן ננ5מ ס)מ כנס"נ כס' ננ45תי ומו)ס 1(") כ"ת רכן"שר
 ס' 5ריך נ"י סססה ככסר י"מ דסעי' רהרננ"מ סדכריססורט

 נננ)מס ס)מ מתיכס עס כסעי"מ דינמ הך טסוכמ כטפות )ת)ות ור5הכננרו
 ס' 5ריכס נתכם)ה ומס רננ"ס הע)ה עננוקה מריכות ו)מחר כגנרו ס'51ריך
 ננ)ימס כ)מ נ"י סנסתהה רכסר סיסקמ הך ע) כ)) קמי )מ המתיכה כ)ננר

 כ)"ננ נ" סמסה דכטר רמ.' )הכימ נרמה הי' כן,ו)כמו' )הכליע ר5הוממ"כ
 כסר הרס ננר ס' יס מס וכננקתפקין סכו יס ננד כ"מ ס' מי"5ונתכט)ה
 טמנו מ)מ רוכ כוודמי כיס )סיתר סנס) דרכנן כמיסור כ' טננומ)וממונת

 י דננותר נניר' נס.ק כננה ידעינן ט)מ ס' יס מסננסוסקין

 ("מ מו"ס כסעי"מ הנ") כרננ"מ סגרסס דננה ככך דננס כננמכ"ת ,"מגמ
 מננת רין הרין מכ) ע:נרססוכטעות רק מנננס כמו"ה, כן נננ5מ.ד)מ

 זה ננרננ"מ מננ"ס רכרי נסתר ומ"כ ד"( כ' כ)) ות"מ כמן הנרו) כר"ננסל'כ
 ומין כרננ"מ סכי ס") ומחרוגיס ונננ"י דס"ע הסוסקיס וכ) מ3גרגסס
 סכ' (ה )רין כ)) ד)יתמ כ"ת כננ"ס כ' נ"כ סו6 ומס כננקוננינו כנס"נס'

 רכתי תנניהה סוככ ע)יו נס מו"ה וכסס כננקוננו ס)מ טניטס- ננמננתהרננ"מ
 ככ"י כ' ס)י מ' וכס' המנור כסס מננת דין ססדין נננמו סגע)ס היתכןזה

 הומ כסעי"מ (1 הנ"ה סנרסס סננה (15ע') .טייטע)כויס נגטס ננה"ופהנמס"ק
 . סוסרכטעות

 י") סרס טגתקסס ןכיון נרע נלימס דפ"י ס' כמות )מ"ס מני.ך44רנמר

 מער )ננס 6"כ נכ)ה סמתיכה כ3 ולעסה )מקוס ננננקוס פירוסכגננ)מס
 דיותר מף, ננה קסה וכו' נננ)מה מס מף כ)"ננ נ"י טמהס כסרהרננ"מ
 נננננו רי5מ נננ)מה מס רכותמ מ' ר)5ר )תרן סיס הנס נננ)מה מסנרוע
 ס)כך )י' ננססקמ נוסי' רכנ"מ עוד . טגה )מ כהסס"ננ )הנ") מכ) כננדוס/ ו5ריך כ)) נננ)מה ))מ טוס )חוננרמ סייס )כך גרוע, רמררכה קננ")דס

 י") כהנ") סוסר ננטעות רמטתכט כיון ננמוורתמ מכ) כהסס"ננ מסי'ננמנלר
 גכתכ 3מ וכת"ח דכר"ננ כיון ומ"כ )יו"ר כסתיחה סננ"נ כננ"ס כד"ננ ככרריכר 6טי הומ כסג"ה. רננ"מ רננ"ס דירוע קעות הומ הרננ"ח סכ' (ה מףרנס

 . )היות 5ריך מינו כסנ"ה נס מף (הרין
 1)מ לסגיף טכו"י רעת סע5רף נני כסן יע5מ מס כססייס ןןקם4שתףז

 סי"נ ס"ט סי' כיו"ר )מכרהס (כול כס' )היסך. .ננ)מתי
 סוסטי הרג ונס גוכ"י סהרכ כתכ ננ"ה וכק' סכו"י, יכרי ע) כ' סוכנןכר"ס
 מותו גוערין )סתיר וטהננורה רטכו"י .(1 הורמה ע) קסות ריכרדעת
 הרמה הורח כם)מ לדהיינו כהסס"ננ תרי )הני 3הק) סקק כ)"י והרככנ(יסס
 ים רממונס סרהה הודמ כ)מ רווקמ ו)"ג נ"י( תוך הורמ ט)מ מורמסונה
 י5"ו פכ") כהסס"ננ מסי' )מסור יט נ"י תוך הורמ כ)מ מכ3 כהסט"ננ)הק)
 רכ)"י סכ' סקנ"מ ס"ק סי' כסכנ"נ ד)מ 1(ה )מכרסס (כורע"ד
 כרמסולה הורה כ)מ כנמכניר וכמן ג"י )עלין ע"ל כסי'כנקי)
 כססס"ננ כמן ננקי) כסגיהס הנ") ()"מ כס' כננ"ס ככ)"י רמיתי כךמ)מ
 : כ)וס כ)"י כק' ננ(ה ל(כר )מ ע"ה כסי' מכ) ג5"ע הכ)"י סייס כסוףומ)מ
 סורח ננ)מ נ"י כטסס )המנניר יט ריותר כ' ס:סננ"נ גנעתה מגנורמ"כמ

 )מכרסס (כור כק' וכ"כ וניכנוקו טעננו סס ועיי' רמטונהסדמס
 הסנו"י ע) סקנ"כ ס"ט סי' ככ)"י כ' רמסוגה הרמה הורמ וכ)מ כנ"ה ט'כטס
 טנתנס) מווזמ סוננן מפי' הרוקח רכ' וסס כסכו"י ר)מ כנסוסקיסרכנוכמ
 דכנכמן כת"ח וכ' ס"ר והנ"ה וננרדכי מו"ה וכ"כ מסור כתרייתמ הרמסכ)תי

 סרוקח כסס כננרדכי מיתמ והכי עכ") )סוננן כיר כין חי)וק רמיןמכנעילן
 סודח ו)מ טלננ)ח מ11(מ טוננן סכ' קי"( כסי' 51") ס5"ך סי' כננררכיוע"ס
 ו5ריך ככטי הוי הטוננן נס כן רס כו יט נוסי' כנתמ דסמ מסור כקרירהוסוסס

 : מחרוגההדחה
 )טער מי"5 סנתכס) נננ)ח ט)מ כסוכנן סננקי) 5יקה טננט כטס רכמיישח

 סק4"ח ס"ט סי' וכס"ת סכו הרס כננד מ)מ הטוננן כ)כלנר
 רננכומר קק"ח ע"ה סי' )קננן ום"ך ת"מ דכרי למטתנניט רלרמה ע)יוכ'
 כטוננן דננקי) 5רקה דטננט דטענני' עול ונ") ססוננן כ) ננר ס' ר5ריךסס

 מותו כננעט נננ)מ ומס רקיס ועורקיס וורירין מ)מ כסוננן נרמה ד)מננטוס
 כטסי' כעור דהמ קמננר קוקטמ וכנוכ"י עכ") וכ) ננכ) ימריס )מה5יר
 מודס נרמה ר)מ רננה ת") רס כו יס עכסיו נס מ"כ ;כלס ננוח(ק סי'כמום
 כסעוננך סנפס דס דמס" רננמ כ5))תמ והוה )כן נעסס ע5ננו ררסכנסוס
 סכס)ו דס )כנ"ר ננס"ת ומסור דרננמ 5))תמ ונקרמ מיורמ ומתי סוננקממ(יל
 כמס"ו כננ"ט ננדרכלן מסור ירכנן ו)ננ"ר )(ריקס רמוי דמינו מע"נננס"ת
 . )כן ססומ כיון נניני' נסיק דפמ כננס ירעינן )מ וודמי ומ"כ ע'סי'
 מ111 סרוקח סכ';,כסס סמרוכי 3סס טכ' מתייח  לרקס כסעסרכמ"ש

 ננסס ))ננור מין ככטר הוי הסוננן נס כמחרונה .סודמ 1)מטנננ)ך
 סננ)מ כננד מ)מ ס' מ."5 לסס המתיכס כ) כננר כ)) נננ)מ כ)מ ס'ד5ריך

 )טיטור קרוכ רס כ"כ טיסי' רמססר י") רסתס נניגיי נסיק כננה ירעיגןד)"
 הרכה גד1) יותר סיעור לסומ המתיכה כ) כגנד )סער כנ"ר ננסמ"כסננ)מ
 ד)טון י") פ"ס סי' וס"ך ו)ת"מ עכ"ד, דס כ"כ מוננן כהתיכה טיהי'ומ"מ
 ככסר יהי' )מ ומסי' )ננה ככטר הוי דסוננן טעס סנתגו ננננה וננררכירקמ
 ננך סני 1)מ הננ)מ ננד ננסעריגן סרכס סיעור סמינו הננ)ח כננר י")ננ"ע
 ))ננוד ננססכרמ דנ"כ ומ)מ )כסר סוננן 4הסוות דכוונתו וורמי מ)מהרס
 ס' )יכמ מס דיעכר מסי' כסוננן מסרו ד)ננס ע"ה סי' וס"ך וכת"מ)סיסך
 מסי' דס כו יהי'; )מ )סוננן מרננוננית סנרמס ננה עיניגו רמות )סי נ)ךמס
 דס כננך כמתיכס )' .מיכמ כטר כסמר ננעתה כסר, ננקמר ננכ'ממד
 ק' מוכמ ומ"כ הרס ננד 3' סענניס כ' כטוננן דיט סטיטמ סע)יווננ)מ
 טוננן לגין מנו רמין וורמי מ)מ הסוסקיס וכ) והנוררכי יקח מסרוומננמי
 ננכחיס (ס דדכי מי5") ו)ננ"ס )כטר סוננן כין מי)וק ומין עיגינר ר6ות)סי

 : דדננמ 5))תמ תרקמ סגת)כן דס דים עינינורמות
 וננ5מתי נמוניס דכרי סהכימ ןסוסקיס הרכריס עקוי ע) רעבמד*רנףפ(

 כ' כ)3 סרמ"ס כתסו' הנס דיגיס סנוי ונס טענניססינוי
 ס)מ כסר )מכו) ס)מ ה(מת כמרן פסוט נננהנ ססמ)ת ננה כ' כ"הרין
 ככסר גכ)ע מיגו סמ)כ כניקר ת)וי ננס כי סכנעתי )מ ה(ס הנננהנ נ"יניקר
 כתוכו הדס סג5רר כ)"ננ נ"י ססהס כסר )מסור נמוניס ע"ס נוהנין מ)6 הומדקר
 ננסוס )מו הנמיגיס דטעס נרמס מ"כ עכ") כ5)י התירו ננרוטנכורנוהר"ננ
 מ)מ סכי )נניננר מיכמ כמ)כ נס רמ"כ כתוכו וגכ)ע ננננ)"ננ הןס סי'רכנ"י
 נכ)ע ט)מ כיון כננקוננו סכתקסה מסי"ת מ)כ ומ"ב הומ דקר כיון ד("מוודמי
 כננקוננו גתקסה סרס _דהטעס מ)מ נ"י, )ממר מסי' ננננקוננו )נקרויכו)
 כננ)יחה יו5מ 6יגו ססדס ננסני ומסור מחר ננננקוס ויכ)וע ננננ)"ננ סי'ו)מ
 רגכ)ע "הסוס ו)מו כתוכו סנתייכם .ננפני ום"ע הטור )סון וכן סנתקסהכיון

 כסל כ) סרמסוגיס ננן קכ) ה)וי ר"י כתכ כ"ה כס יעייכיייכמנם :כתוכו-
 סנתקסס רננו סו)ט מיגו סוכ נננ)ט ו3מ גיקר כ)מ ננע)"ע נ"יסטסה

 6פי' 1)נקרו )מתכו יכו) המ)כ המ וקסה. עכ") סכתוכו ורס מ)כננמיסור
 סגכ)פ מסגי ונ6ורס דטעננ6. נסננע ")6 נכך עה כננקושסגהקסס

גתוט



4וסףתמ"ת יייב סעיף ס"מ מי' רעהיךרהמיקדבר4
 סכתוכו ורס ח)כ ננמיסור טכתקסה ננ)סולו ננסננע וכן קר ססומ מע"נכתוכו
 ולתקסה לננ)ח ס)מ נ"י סססס כסר נמוליס כרכרי סנירסמ סי' ילמ"טולרמס
 ר5ה )מ ר0רמ"ם מו ר' סי' כם"ר 11 ו0ני' ח)כ לוכר ו)מ וכר כתוכו0רס
 ננכנ)"גנ סי' ס") הרמ"ם סמ ננננ)"ננ סי' ו0וי כתוכו לכ)ע ררס ננסעס)מסור
 סכ' כטעס רס") ננסננע !ס"1 סי' וכריכ"ם ננ)יחס ע"י ויו5מ סי' ננקרי)מ

 יתירה הוננרמ סהומ הנמוליס סכ' ננננ)"ננ וסי' סרס י:כ)ע רכנ"יסננררכי
 רף טכנומ5 רמננר לסט0 סח5מ קורס 'כהננה ס) ננסרקתה ננסוכרוסקסה
 )סי כמכריס רס וננכ)יע הכריות מת ונוו) סכסר מת ננככיר ס"וקי"נ
 כנסננע 1)חוננרמ כתיקו וס)קמ כמוננ5מ )מכו) ננסו רנריס ו") הרי"ףנירסת
 ססיטמ )קדר0 מסי' מו כ5)י מכ) ננ)יחה כ)י חי רסיילו כמוננ5מרווקמ
 וס חת הומ ננ51ימ ככנק"מ הלכ5ע רס )ה51יח כננ)ח כה סמין מעם"ירטרי
 סתכנמ מ)6 כמוננ5ח ננילי' )נניכ) נרים )מ ו") סרם"י ומע"ג הריכ"ם עוךוכ'
 ע"י )קררה וכין ג5גי כין הסור עגין ככ) נירסתו ו)סי ננילי' )נניכ)ננסו

 דממר.נו~3 היכי :י תקגה רמי") 6יתמ ד6ס. ו") 0ננסרסיס רחו ככרננ)יחה
 טעינייהו ס"3 הריכ"ם ןנס הרי טסי דחיניר )כריות רס ננמכי) 10)") סכריות6ת

 נ"; דהוי ננפרקה 3טוכר ננדננהו )כך ננננ)"ק סי' נ"י י)מחר ננסוסרנמוליס
 רס לכ)ע 0ננסרקת כססוכרסי'

 כהרס ממוס הנהוגיס סכרת רמי כננק""
 הרס גתקמה ר)ח ינסרקת כסוכר ננירי'ס"ה. ננקסה )מ ננננקוננוננתקסס
 . הריכ"ם קו' כ)) )"ק כלתקסה ננממ"כ סננ)ח ססיר ננו5ימה)כך

 כהכורי סהע)תי )כנה ריכ"ם קו' )"ק כך וכין כך כין )הכיךדש4יך~ינל
 וקו' ל:וליס רס"י סרכרי תי"6 כסי' ס)י כסי' יוסףדכרי

 תי' ומע"י לכון ע) ננ0רי"ט נתי' סס הכ6תי דחנניר רס ננמכי) רהו)")הל")
 כני' ס' דיס ננמחר ה)כת6 דהכי טס והכ6תי כרם"י ס' וסהריננ"טכע"מ
 ועיטור ותוס' ר"ת רעת ס:ן סס כתכתי מ)מ כירוע )סמנניר יםו:ם"ס
 רס"י ע3 חו)ק )6 ררי"ף סס סכ' רמיות ועור יקיר ור' ר"י ורכותיוומ"ו
 ומס רחסור ננסרקת )טוכר וינדננין כריכ"ס ס") סנמוליס מררכה י")ומ"כ
 לוסממ )חך ר' סי' סעריס כננכומ וכ"כ ר"ן כננ"ס )5לי מסי' מסור)רס"י

 נמוליס רכרי סיטכ ומ"ם כ5)י נותיר ננהר"ננ רק מסיר כ35י מסי'ד)נמוליס
 : סקכ"נ הס"ך כו דננקייע סריכ"ס כ" רסרי לרנ6 ננו"ק ומין ריכ"םננקו'

 וכריע' נ"י תוך הכסר )לקר ים כ)כתמי)ס סייימ סייר סי, ה וגרב~ך
 תוך תסרה ס)מ כניירי מי ננננ"ל 5ני כלח)ת סס וסקסססרי

 )עגין )6 מכ) ננהלי רס ו)עלין טרי רסי' ותי' רס ננסוס רמסור תים")ג"י
 סכרמ ע) יותר ננתקמס כנניס ס0ומ כ"ו רח)כ ססכרמ ננ5ר ק5ת וכ"לח)כ
 נ"י ו)סמסגת נ"י תוך )סרות רסרי כ' נ' רין ו' כ)) כתעמ רסמ )ססיכ ים11

 ותו"ח )י' ננטרסי .נני' מררכה רמי' וננכימ מוסר ננסרימ מננלס6מריס
 1)תס6רת ט"ו כ)) )קננן )י' ננטרמי רננימ כננררכי קיי") ר)מ ועוךננתיר
 והמיך )י' ננטרסי רנני' כיון נ"י תוך )סרות כסר וסוננן כח)כ ננסלי )מ5כי
 מ)מ ננטרטי ח)כ סמ. הכטר )רכך כרי )ננ"ר )מ)כ רמסולה סרמהמהלי
 לתרכך כטכע ננ"ננ הח5כ ננקכן רנל' רי") מ' רנניון כננסק) סלוסמיןסמין
 ננתחי)ס ננ"ם ננחוורתמ מ)מ רמסולה וסרחה נ"י כתוך סר" ננסליו)סכי
 ננתקסה ריותר כ5)י מסי' מסור הח)כ סס סהי' הננקוס ננמ)כ כיקר )מרמס
 רעסוס ננקוננות ננטמר סרס סס יותר .ומחוו סוננן סהומ ח)כ ע"יסרס
 .סננתקסס רח)כ חי,סילן )כתמי)ה מו כו)ע מילו סומ סקר כיון ע5ננו?)כ
 רירי )סי' וכין 5כי תסמרת )ס.' כין עכ"ם : 5)י נס ננהלי ו)מ ככטר"כו)ע
 ר)מ וננוכמ ננתקכן וח)כ ססוני רהכסר ננכסר פוננן ננתקסס דיותרננוכח

 : )היסך סכ'כסכו"י

 סלה )סליף סכו"י רכרי )וקמ 51") הנרע"מ רכסו"ת 0רעס כ"ת כמ"ש'א
 תסוכה סתח. כקי15ר הוכמ רמיתיו מ)מ הל") סו"ת כננקוננימין

 ננ0נרע"מ סיתר רק סס הכימ 0ם"ת .רה6 סכו"י )טו"ת דננ5רף כרמס )מגס
 מס כירי סמילי כיון )רון יכו) ו6ילי 6ווות טוננן כס' )כט)ו רננותר;.51")
 כסוננן )כט) ו6וסר מסכו"י מו)ק סקג"מ סננ"נ ר0מ )סכו"י וס )רכרמ5רף
 היתר רעכסיו לננ)חס ס)מ מתיכס )י' רננדננס ננסוס וטעננו סענניסס"מ
 )ערכ סמסור ססננ"נ ריננסו כסננכם)ו )6מ"כ ננכט)ו מ)6 סי' ס)מ כיוןסו6
 6)מ סכי ס") )מ סנרע"מ ומו)י סומ סיתר רעכסיו מע"נ היתר כוננןמננן
 50"5 עס רססכיס ננ"ס ס"ק סס מנננ"מ תננ"ו סי' כמו"מ הרנ"ננכננ"ם
 רוהו וי") ע)יו סננו רמננן ננסוס ססמ קורס כיין מטק מ)כ )ערכדמסור
 ננסמ"כ ע)יו סננו רמננן ננסוס )כט) . רמסור נננ"מ סכ' סרסכ"מ תסו'ס'

 . החת"כה עג מ)מ למתיכה ע) סננו כרס מין לנעמס ק)ממתיכס

 ננטעס 0רנ"ננ ננתיר )מ ר)ננס סס סרנ"ננ ע) )י קמס ייז ימתיך4יכב
 רסרי לננניס כו סלם)ו ננרכם סס ננל'מ כננ"ם )כט)ו ננ:ויןסמין

 קע"מ סי' ותס"ר ננותר )כט)ו ננכוין כמין ל"נ ס" סס כטור וכ"כלחננננו
 כין רננמ)ק קננ"מ כלוכ"י כ"ו סי' )סיטתו רמוי) וי"3 כו0 0טור ע)סוננך
 )כתחי)ס )ערכ מכ) )כט)ו ננכוין כמין ננותר כתערוכות. ככר סהי'גננ)יס
 ננרין רסי~כו )רכריו ננרסכ"מ רמ" מכימ הלכ"י 6ננלס ננכוין. כ6ין מסי'*סור
 כתכתי כעליי ומלי כססע כו סננסתננסין כקררס 5"ט סוס"י כס"עט0וכמ
 סכך )כסו).הרכריס רו5ס ומוכי רסרי רננוכמ )סיסך תננ"ו סוס"יומיכורי
 סכוולתי ורמיתי סמרסיס יו"ך )י סים סליס כעסר ווה כי)רותי*ננרתי

 דמוסר כנננ"מ סס סכ' רסכ"מ ננתסו' מננגס סיוח"י ס"ך סי' 5כייזס_)כמ)ת
 ננכוין כ)מ סוס גטמון כווכתו והכס כקועין מסיס כו סלתערכו מסיסלסמון
 ננטוס ו)כט) )טמון ריכו) כתרוננס תסס"נ סי' כתסו' רסכ"מ כננ"םלכס)ו
 ננסוס ו0 הקי)ו כתרוננה ררייק6 ךמכ"6 וכ' )סמק 6)6 )כס) כוולתוד6ין

 )כט)ו ננכוין כמין סקי)1 כננמה מ' מ)מ כט) ר)מ כתרוננה יותרר0חננירו
 ריכלן )כתח)ה מיסור ננכט)ין רמין ננתרוננה רייק סק"מ 5"ט סי'לוסר"ח
 כיון כתרוננס רסקי)ו סר"מ רמיות לרמה ה"ל רסכ"מ 1)תסו' כ"כננדהקי)ו
 )כט)ו ננכוין מין רננקרי ננוכח עכ"ם כרוכמ כט) ד)מ ננמור כוס0מננירו
 סס וכננחס"ם )טמון סס כנננ"מ הרסכ"מ מוסר ומס"ה )טמון ננכויןמ)מ

 ננ"ה ס"ק כנננ"מ סס 0רטכ"מ 'ע) כתכו תננ"ו סי' סס _כט"ווכסרננ"נ
 רטכ"מ כתסו' ר0תס ננסוס וכתכו ננכוין כמין )כט) רסרי תל"נ סי'ננעור
 כלכ"י )כמור' ווסו לתערכ )מ הוס-כמ)1 )כרקו ריכו) גיון ינ"ה ס"קכיננ"מ

 : )כט)ו ננכוין כמילו מסי' מסור כתערוכות הי' )מרמס
 עוד מיכמ רטס תל"נ תסי' )ח)ק ש ~מיי0 ימי' )16 ינ0מ 6יי ךאומריב

 רוק ננעט )נכי קסס רחטה טס כטור כרמית' )0תיר5ררין
 גרדיס עוך ל': 6י:מ קע"מ סי' הל") תה"ך .ונס רכנתיכם ועודסיתחינן
 ומין כנסוס דינוהר תג"נ סי' מטור ןסוננך כחיטיס 5גננ5מ1 כתו)עיס)התיר
 1ממ": טה כתס"ד כרמי' טס נס 5וריס עור דים כנמוס הייל1 35ט)1ננ:וין
 כ:ר:וס נס 5דדיס טור כ)י:ה )כט13 ינכוין כמין חסור כתערוכת דמס"י")
 ים גכני פ"ר סי' כי"ד לכנ)יס ונכי 5רריס עור ים ייני קי"ר סוק"יכם"ך
 הסורין 1)ח הדכם כנן הלכנ)יס ולתהוה הי' כמן לכנ5מ כחן רמכנרילן5רדיס
 רכיהייהו ר0יילו גהון סירטו ו)מ כ)ח סלעסו כתו)עיס סרסוחמ"כ
 סוקק.ס ועוד הייס וחורהת הרסכ"מ מיכמ 0מ ועור לסקי )מ ססק כנידיננ"כנ

 וכד"כנ )סנס לו"ט הוה ינמוסיס וטר5יס דגננ)יס ק"ר סי' סוף ככ"יטהוכמו
 ק"ר סוס"י כס"נ ו:"ם ננעיקרמ כסרוחיס רהוה כ' וסינ"נ סינ"נ כסססס

 ד3יכמ היכי כט)כנ6 ננסמ"כ סס וסר"ח וכט"ן מס וכרננ"מ ק"ו סי'וכסוף
 והכימ כ5"5 ר)מ רננתיר תת"ן סי' מס כנננ"מ )סתיר רהין מסטר 5רריןעור
 מפי' ננתירין סוסקיס רכינס סכ' ס"ר כסי' 5מ תםמרת וכס' ננלכנ)יסרמי'

 נס מס ע)יסס )עיין ססריס כירי מין כתערוכמ 0י' )6 מסי' )ערכ):תח)ס
 כססע מננסתננםין רקדירה נורמכ"מ רננוכמ והמ ):תירמ 5רריס עור מיכמסס

 )רםכ"מ סינסרם 5"ט סוס"י )ט"ו הלס )כט)1 ננכוין סמין כיון כו )כם)רננותר
 קל"כ סי' כפר"ת מכ) )ננקוס רמ" מין לט)"פ לנני רמיכ6 ננסוס 0תסרוקמ
 כסר"ת ינסיק וכן סמלי רכ)וע י") ננתיר ננני כ)טכה התס )רסכ"מננסרם

 . )כט)1 ננכוין 6ין רמפי' ננסננע )כט) מסור רכעיןטס

 סננערכ כיון )התיר ל1נסיף 5ר לנני רמיכמ י") כנננ"6 חטה כח)כר4שנמנממ
 כננל"י סיתר כוננן )ערכ סרי מי כוס וסלס היתר כוננן ססחקורס

 ננ"ם מ)מ 0ימר כוננן )עלכ טרי מי כוס ס)ונתמ 0כימ סק"מ ס'כ))
 ננחויק וסומ 5רריס עוך ריס- ננסוס רמי' ר)יכמ )עי) כתכתי תל"נ סי'ננטור
 כננו 0נננ"מ סננתיר )לננ)יס ו)"ר כיין מטס מ)כ )ערכ . רמסור 50"5כדעת
 )רחות כוה כרמי סחין ו)"ל היין תוך )הסיס מסן מין ר0תס כרכםכלננ)יס
 ננן )הילות חסן מילו מ"כ כיין מט0 מ)כ סלותן כסעס ננסוס סנננ"6רעת

 : ה"ן )ס5ף) מ)מ הח)כ.
 ס" כסר"ח הלס מ3תמ רחותזמ ככ"י ריעה )מך מכ"ם סמל"י ךנמ"יבןיג

 כיק )זה רמילר5ריך מ)מ נונזמ )מו חותזמ כררכלן המריךק"נ
 טוכ ננרמה )יין וים היין י51)) טעי"כ 36מ מטה מ)כ סנזערוכת להלססמילו
 0מיסור ננרמה )1 וים כל5כע מ)מ ננ)תמ רק ומוותמ מטס סמ)כ ננרמה )וומין

 51)1) וך טיהי' )יין סיללו כמ)1 מ)מ מילו רוס ססוט ל") וה כוסלתערכ
 0כריות רעת רנולכ טרי סיכי כמו) רמסי' ננ"ם ר)יתמ ל") וכוהננרמיתו
 ות3כ ע:ור יין )סגלן מסור וכי רו"מ כך כ) ננסננין הי' )מ עכור הי'רמס

 : עכיד סילן ננעסהמטס

עפג"ס~
 כסרכנ"ג ו0לה 0סוסקיס כין ס)ונתמ 0)מ היתר כוננן )ערכ סרי מי

 כסר כסכך מי)ן עלסי )כט) רננותר סס סתי' תרכ"ח סי' כט"ו וכסוכהמסור 6יסוי וננן קורס כעין טכ' כמוסריס ס") כ"ה כס"ק כט"וכננ"ו
 ו6"כ מחריס תרג5יס מס הסרננ"נ כ' מיסור וננן קורס סי' רסס סט"וותי'

 6ע"נ נ"י סטסה )כט) רמוסר ל"מ ס"ק ס"ט כסי' כמן )סיטתי'ססרננ"נ
 ססהס )כט) רמוסר וננלו קורס ננמננן יסה רמי' ננכימ 0ומ סיתררעדיין
 סיתר רעכסיו *ע"נ )כט) רמסור רמי' ננכימ הומ סיתר רעריין מע"ננ"י
 )רעומ סענניס כס' )כט) ךננותר 51") ר"ע סנ' רעת )קייס ים מכ)סומ

 )ננתירין רמי' )סכימ ים 1)כמו' וננן 6)ממר סיתר כסהו6 עכסיו )כט)סננתירין
 15)ין ננמין ל)וי סס סם"ס סריך ננס ע"ו רף כססמיס סננסרסיסרהקסו

 )כתח)ס )וי ננורה ורי"ף )רם"י המ כ)וי ר)מ ננ)תמ ריממ רננוכמ ססחיסכ'
 מכרהס ר' כטס טס כננ)מננות תי' וכי"כ תרכ"מ סי' כט"ו 6י)ן כעלסיכננ. )כתמ)0 )כט) סרי 0)י)ס קורס סיתר כוננן רהתס וורריס כנילת ותי'מסור
 ים מטעננמ )נניקס )יכמ וממ"כ הומ סיתר סססחיס רעכסיו רננסוס0)וי

 : כת0"מ וכ"כ )כתמי)ס מסי')התיר
 סי' ככנמס"ס וכ"כ )כט)ו ננכוין ר6ין ננסוס ננותר סס תי' כ5)"מך4יכמנבמ

 מו)ס ננהתס קסימ סמוסרין ט) מ"כ ננ)תמ רימ6 כריןתננ"ו
 סי' כם)מ מסור )כתמ)ה )ערכ רס") רי") כן תיר5ו )מ ותס"מסרננכ"ן
 )היסוך ננוכח ננרמכ"מ 1)ננ"ם כ"ו ס" כככ"י )כט)ו מכ~ן 6יגו מסי'כתערוכת
 )כט) ננותר היתר כוננן תיר5ו ס)כה כם)יטה ס"ך י") 5כי 0למ)תוכננ"ם
 סי' כמ"י ונס רסרי סונך ו") ר"ע וס"נ סננך רננמנניר )סרננ"נ וים)כתח)ס
 תס"נ סי' )מו"מ כחיכורי ועיי' מיסור וננן קורס )כט) דמסור כ'תננ"ו
 כלירון 6כ) מסור. כעין )כט) 6כ) )סוסיף סיילו רננתיר כ"ח ר6סי'סק"כ
 סרס סי' סננ)ימס רע"י ס' כמות סכתכתי ינניס נ' סססס ככסר רסיילורירן

 ע"י ססירט רס כו סים הממי5ס 6יסור.ע) סס ככר 6"כ )ננקוסננננקוס
 ננסוס 6סור סננ)ימ0 קורס ר6ם" סנמוגיס )רעת סירסתי ס' וכמותסננ)ימ0

רוס



כזיףסףתם"פ הב פעיף ס"פ מי' ףעה'ףףרהטימןרבר9
 מיסור ועכסיו )ננקוס ננמקוס ססי' רס ג"כ כו וים כתוכו גכ)ע יגניס כג'דרס

 ג"כ טכ' 51") רע"מ הה"ג מרוסי סס וגדסס ירטיס היו"ר וידי כמ כ!14דמרף : מ)ימס קודס מסי' )כתמ)ה )כט)ו מקור 6"כהומ
 מ)ימה כ)מ ג"י ססהה דכסר י"מ טעי' גסג"ה דננ"ם ה' כמות 6גיכגנ"ם

 רסתס כ)) גתכט) ס)מ כמתיכס )נמרי דיגו ס6.ן ג"י )ממל תמ)מכ))
 ם6גי מ)מ כ:ם"ננ מסי' מתזכה מותו מסור כוו 6כ) חתיכס מותו ננותלכהם"ננ
 )מון הדס )הם)יט המ)מ ככמ מין כתוכו סדס דגתקסס כיון הטעסכתכתי
 הסתיכה מ"כ )ננקוס ננמקוס פי' והוה כמתיכה וגטמר ק5ת ננם)יט636

 מ)ימה כ)מ ג"י רטהס כיון 6מר טעס כ' !") והומ -קייממ כמיסורי'סגמסרס
 3חתיכה וגכ)ע מך!ר ג"י 63חר סכנ)ימס ע"י דס ננעט וי5מ הדסגתקסס
 וגתכט) מימור רכ)ע דע)ממ כמתיכה וסוה ר6סוגה הימה כ)מ הרמ"טכמ"ם
 כטס ע"ה כסי' סט"ך טכ' מע"ג 5"ע ו)סי"! קיילנמ כ6יטורי' רהמתיכסכס'
 נ"י סססס כסומן מותר הכ) ס' יט מס ננ)יחה כ)מ סגתכם) כטומןנצ"מ

 טעס )סק) טעמיס כ' מס כ' דהט"ך מסור סומן מתיכמ ר6ותו י")וגמ)מה
 גימס. סמין כסומן טרי )6 !ס טעס כסכי3 6כ) נקדירה טיעס סהטומןמ'
 סמותגין קייננות 1סמר העור מכ) גיטם סהסוכנן סטועס מוו! ט) עור כגוןסכ)

 סגתכט)ס כמתיכה כיון ממר טעס הם"ך :' )כך ו6)6 קטגות)מהיכות
 כע)מ6 מומר6 רק רסוה כו'.וה6 כע)ממ מוננרמ גוסי' כ)) ננ)יחסכ)6
 כננ"ם י5מ )גננרי י5מ ומס כ)) סי' )מ י5מ )מ ד6ס. ננננ"ג רמננרי'מטוס
 ססי' רס סכ)ע כיון מסורה ננריגה רמתיכה ג"י כסהה מכ) ט"! ס"קסט"!

 : וגכ)ע דמו!ר !5") מיגר הגר"ע כננ"ם מו מגי כננ"ס6ו
 ג"י סטסה ככסר סרי ע5מו החתיכס גס ס' נים )הק) מ5רר כגם"יף11פ'

 וסומך כל) גננ)מ )ס כמ)ו ג"י ססהה כסר )גמרי רננרנניוטענני'
 מננקוס ססי' סהרם ס") הסוסקיס דרוכ דעתו )סי ג"י סססה ככטר)הק)
 ממגס-)מ"ם סמתיכס ג6סרה- )מ מ"כ י") מותר ע5מס מתיכס כמותו3ננקוס
 ממגס תכ)ע ומ!ר- )מון סי5מ ננדס המתיכס ג6סר !5") רע"6 הג"סכסס
 )רכך ננטוס מ' דסרמס רטעס ר6"ס ס) טעמו )סי !") רע"מ רסג"סטעננו
 טמס המלדכי - כטעס מ' רהרמס )טעס גס כן דהדין גרמה מננגס .הכסר
 סהקסה ססיי כתמ)ת כגס"י כק' 3ננ"ם והייגו רס הננלמ ותננ)מ גרימגו)מ

 סיעור סגרע סכטר )עוכי ג5טרך טיעור וכננה כן גיכנ6 עכהכמתיכס
 כסהייתו המ)ימה עגין כי וגרמה וכ' עוד יו5ימ ו)מ ננרלו סגתמ)6ננ)מו

 רמסר' ננ"ר הגי רק ס") כר~"י מ"כ 5)י עס _סמסמו סת ננתיר)רגססי'
 קמי "סי רכ והתס מסי כרכ רס") דכים)"ננ ' ננסוס טענניסו ר"מסי'
 גנני ע"כ התה"ך דהגם"ר'סהומ סס וכ' רסי)"ננ ננקרי תרוננה ס") מםיורכ

 ק"כ כסי' והכמתיו כרמכ"י רר"ננ מתה"ד ס"סה וכסעה"ננ הכי רס"5מוכרמ
 )מ ס"ו סי וכים"ם ככ"י ממנס רתה"ר, ריגמ כסך סס והמרכתי ססייסכתי
 רייקיגן, )מ ננררכגן מ)מ מיגו רדסי)"ננ כיון העתיקו סהס )תה"ר יססהעתיקו
 רטעממ רכיון רכריו סהעתקתי )ננס מכ) רסי)"ננ ככ) התה"ר רמק4) ג'מ"כ
 מיגו סטהה כסר והסימ רי") ננסננע ננדרכגן מ5מ מיגו וההימ דסי)"ננמסום
 ננגי' ררכגן סכים)ו רס ועור הגמוגיס מוננרת מ)מ טמיגו מו ננררכגןמ)מ
 ממגס רמסור מורה התה"ד גס כמ"ר וי") רמו' כמיסור כע)ננמ )מי)ף)יכמ
 )מ 531)י הותר 3מ ר5כיסו5 רסי)"ננ ננקרי ר)6 התה"ך קממר ננה קסי'המ
 3כם)1 מסור ה5)י וקורס ה5)י ממר מתירין 15 ים )כוסו) גס המ מסורסוה-

 ה5)יי ממר )כם). רמסור וכסגם"ר נססקיו רס") )סיטתי' התה"רכם)ננמ
 מס"ע רמ"ם 55י ממר )כם). ננריגמ רננותר ס"ע וכע)י המו"ה מכ)מ"ם

 ננעיקל מכ) מוסרין סוסקיס רים כיון )סק) ס)מ כרי רק הומ מסור)כתמ)ה
 : רטי)"ננ ססיר ומסיכ 35י ממר )כם)ו ננותרהדין
 ומסור ג"י ים מס ננסוסק ומס ננותר ג"י תוך גננ)מ ססק -"גף1בכמעי'.

 כר"ו מי ממ!קת הכהננה רננוקננינן מסוס ננותר ג"כ )מ מו)מ)מו
 הכהמה רמוקמיגן ד)י") כספק גס ננסננע הגמוגיס מוננרת מ)מ רמיגוועור
 קורס מי וננסוסק נ"י געסה ה' וכסעה מ5ות קורס כסר סננ)מ כגון מיממ!קת

 וכננ'" הגמוגיס מומרת מ)מ רמיגו הכ' מטעס מותר ננ)מ ה' )ממר מוה'
 כננ"ם רסי)"ננ ננקרי )מ ר!ה סננ". תי' וסס רסי)"ננ הוה המ הקסס ר'כ))
 ננ)ימס כ3מ ג"י סטהה מתיכה כגתערכ התה"ר סכ' ד' רסעי' רין והומ מ'רין

 מ)מ כטי5 רננס"ת כרוכ רגתערכה רנניירי -רתה"ר ו)מ)ק )הסיכ יםו)עג"ר.
 מכ1מס רהמננירו )גמרי י)"ננ מס רוקמ הייגו .י") ר)"כ כי3"ננ המננירורכגן
 ננסוס ק"כ כסי' סכ' )ם)תי וגס המננילו )מ מסור סהי' ננמה הותר)מ

 )"כ - גנני נעצירין )ו ים הסס כתר רמ!3יגן וכיון כטי) )מ כהיתרדהיתר
 רמסור י)"ננ .כססק 6כ) סיתר כסס .גקרמ מטור. סהי' ננננה סמי)"ננ היכי.ו)פי"ז
 סהי' ננננה סהיתר מין מסי' י") כסיתל תמכ)עה כמיסור סתמכ)גו עדננט1פ1
 ומ"כ וגו' כמיסור סתמכ)גו ער )ומר סייך היתר )ו סים ככ"ע מ)ממסור
 סכ5)י מע"ג וגו' כמיסור טתמכ)גו טר י"3 כ5)י . היתר רים ג"י סההכס'

 : ננעו)ס גמסר)מ-

 מ"כ הגסמר ויתקסס דננו )הו5ימ המ)ימה מסגי ר)6 וגמ)מ ננ)ימה כ)6ג"י
 סי' רק ו)מ )מון )נננרי י5מ !ה ודס וגכ)ע וחו!ר ססו5ימ ננרס הננ)מגתמ)מ
 : וג"ג סגמסר ננרס סמתיכה נמסר 6"כ ננמ)ננ"ק ,.

 ננותר )מקוס מננקוס סי' ס") ססוסקיס סרוכ סכ' דעתו )סי !סףב1י
 סי' סכרו הסוסכךס לכ) )היסוך תס"ו סי' )עי) כתכתי מגימכ)
 )מון סי5מ ננרס מון סמתיכס גמסרס ננכסגיס ננהרס גס מ"ג 6סורמננ)ננ"ק

 : רמסוגה כסדמס סורמ ))מ )רננותו .סים וכגם"י רע"מ3סג"ה

 . רנ"עבמיכמן
 שהוא תה"ד דשיל"מ הוה דלא ברוב בפל גייי ששהה 1נשר)א(

 ולראב"י דשיל"מ הוה לרי"ף וראבי"ה הרי"ףפלוגתת
 ק"ב ס" לקמן וה דין הביא ורמ"א כראב"י ופמק רשיל"מ הוה'לא

 כראב"י מקיל הכא דוקא בתה"ד דמשמע ח"א דשיל"מ בכלדמשמע
 * ס"ל כראב"י נמי דרי"ף י"ל הא ועוד דרבנן שבישלו דדם.משום
 אחר דמותר קיי"ל וכן לאו"ה ברוב בפל אמאי דכאן דין עלקו'
 בלא שנתכשלה חתיכה מ"ש ארמ"א ישוב )ב( כאן הוהצלי

 האיך סק"ג הח"ר . שחקר מה )ג( ס' בעי' ולא ברוב בפלמליחה
 בשם והבאתי בלעימה פי' הדם הא מליחה כלא מותר חיבשר
 שלא חתיכה ונמצא כלי ע"ג כשפי' אלא אפור לא הדם דפי'עיפור
 דם למ"ד אפ" מדרבנן אלא אמור לא כרופב וגתבשלהנמלחה

 : חדש והוא דאו'שבשלו

 ף"י4 כ1עף'1נוט"ע
 כמתיכות וגתערכה ננ)ימה ג"י-3)מ ססהה כסי

 גרי3 כטס ק"ע סי' כתס"ר הומ כרוכ, כט)ה ממרות .]
 מסור, הומ עריין ו)כס) מעו)ס ג6סר )מ כ5)י' רסי3"ננ כמן סייך רמיןלטריי
 עס )מכ)ו ויכו) סומי) לסי)"מ )י' מטיכ מ)ססי ררכ ה5)י עס הגמסהדסת מההי" גי"ס כס' כננררכי כרמי' סכרמ כהך ס)יגי ורמכ"י מ)פס ררכומע"ג
 כדכר מ)סס כרכ )ססוק דגסגו ננסר"ננ וכ' רסי)"ננ חטיכ )מ ו3רמכ"י.כטר:

 הער) רס' ננר4מ עיקר כמן רמכ"י ד3רי . גר6ה ננ"ננ- תוס' ע) גמ)קו ט)מ,
 כרות6 מסי דרכ רסמ הס"ס וקמננר רטי)"ננ מקר. תרוננה 6סי רכדקממר
 .הומ )כסן סי' קמסר נניסר )יסרמ) מי סיי 3כהן_ננטרי 6י יננמ"גסומ

 מיגו וסהימ רסי)"ננ ננסוס רטענני' רכיון תרמס ננ"גנ; )1ק רמפטרומע"ג' רמכ"י כסכרת ננננט הייגו 6סול סומ עדיץ ו)יסרמ) כיט5 כ3מ מסי'סלי.
 הקטיתי ק"מ סי' ו)קננן עכ") )המנמר המי כו)י ףיקיגן 3מ מייכלו"6לה
 גוסי' מ)סס דרכ סס כמכתי 6כ) ויסכתי מ)פס מרכ מו)ק, .תוס'דסמ

 מתיכה וכ"ם ו!") סיס"ס כ, ננעו)ס גמסר. )מ ד)5)י .מון )5)י י)"ננמקרי
 )ו סמין מו ננ)מ כ"כ )ו ומין המ)ומות מתיכות כין סגתערכה גמ)מהס)מ
 !ה ננטעס מותרין רכו)ן ננרמי יותר ננ)ימות המתיכות כ) סיהי' כ!המסק
 סרי )מ ו!ה מנני)מ מרי !מן ומחל כ!ננן סת)וי כ!ה מ)מ רסי)"ננ גקרמר)מ
 _ כווגתו ג' עכ") ננעו)ס גמסר )מ עגין ו)מותו ממר כעגין ו)מ !ה כעגיןמ)מ

 הי' ס)מ מרס היתר הוה כ!ננן סת)ה היתר רכ) ריט"ס הסיתר דעיקרכך
 מרס ההיתר הוה ננ"ננ נננני)מ הנתר ר)מ מע"ג גרריס היתר וננגי'ננותר
 מין כננ)ימה רסייגו רסי)"ננ רהוה מ"ת סגתערכה גננ)מה ס)מ מתיכסננסמ"כ
 גמסר )מ עגין ו)מותו ו!"ס נעימה ע"י ננותר הי' ג"כ רננתמ)ה מרס היתרכמן

 לי טטסה מתיכה כגתערבס תה"ר ס) כליגו י)"ננ סס ננקרי ויותרננעו)ס
 ננתירין 3ה וקם נ"י מיסור ע)י' וכמ כננ)ימה ,ממתיכה ננותר הי'רמעיקרמ

 ע)י' סייך )מ ורמי מיסור סוס ע)י' כמ )מ גננ)מס ס)מ כמתיכה מכ)כ5)י
 ננעו)ס גמסר 3מ י)5)י ננסוס רסי)"ננ הוה ל)מ כליגו כ' סתה"ר ומס י)"ננסס
 עגין )מותו ר)ננ)ימה ננסוס רטי)"ננ ננקלי ר)מ גננ)מס ס)מ מתיכהמכ"ס

 : וגכון ומ"ס כ"ס רהוה היס"ס רכרי והייגו ננעו)ס גמסרה)מ
 ער ננסוס תה"ר סכרת סניך ד65 סהה 3ס' עכ"ס )עגיגיגוףנדהזףר

 הס)תי כננ"ס סגי ו)מ סרי מננמי קסה כהג"3 וגו'סתמכ5גו
 ננוכמ רכתה"ר הגמוגיס מוננרת .רהוהמטוס

 הומ רגמוגיס מוננרת רננטעס.
 ממ!קתה כסננס רמו"י מוקה ר6יכמ ומע"נ רסי)"ננ הי' מס ננתיר סי')מ

 הננ)ימה ס" מס כססק מגי ננ"ס רגס וג' י)"מ דמיכמ מע"ג מ!קה כתררמ!)יגן
 רננעיקרמ ממ!קס וס!מן היוס רמוקנניגן מ!קה מיכמ גמי הג"י כ)ותקורס
 קטגות ממ!קת )קטן רמוקנניגן ס"מ יכננות תוס' וכננ"ס הל'י הי' )מועדיין
 ננוקמיגן 5מ ט' מחר 5סגיגו כסכמ תוס' סכ' מע"ג ט' כן עריין הי'ס)מ

 יסרמ) כת ע) הסטו) 3מ ט' 6מר מס רעכסיו סתס י") דננעיקרמממ!קה
 כמ!קת 3סגיגו כטקמ ססיר מיסור כמזקת ד!מן דססתמ מ!קה ננמננתטוס)
 ג"1 ממר עכסיו כמ מסי' כמן ננסמ"כ ננעיקרמ ר!מן מ!קה ננועי) )ממיסור

 . הננ5ימה כ!ננן רהייגו קורס הי' כי5ר מ)מ רהסתמ' כ!ננן נ"ננ )גו מין)סגיגו
 עיון 5ריך ערייןממגס

 ר)ננ~
 )מ כרסי5"ננ רכי5ס כס"ק- היס"ס רכ' כננו

 ס)כס סכן 3רכריו רמיות הכמתי תקי"נ סי' )מו"מ וכססרי רוכ כתרמ!)יגן
 י") מו עריף רוכמ וח!קה ררוכמ רסי3"ננ רמננריגן מ!קה כנגר ננ"כמ"כ
 כתר מו)יגן ר)מ כקכוע ססגי' המקירה ד"ס ו"ר ס"ק ק"ן סי. הסרננ"נכננ"ס
 רוכ כגנר רוכאם מ"ר .עריף רוכמ ומ!קה ררוכמ כן ח!קה )עגין מע"נרוכמ
 כן י") הנ")מ"כ

 מז)יגן 1)מ ה"ה כרוכ ד)"כ רמננרו טי3"ננ כרכר דרוקמ.
 : מננרו )מ מ!קם כננקוס מכ) כדסי)"ננ רוכמגתר
 ססירמ מיכמ ר)35י ננסוס מת"רין )ו יס )"ננ טלס דס' י") סיייזר14במנבמ

 ו)מ ססירמ מיכמ נ5)טות ננ"ם וויכומ כס' כסוסו מ"מכס'
14יד4

ממיייז-



ףףטףת"ע ,"ף מעיף מ"פ מף דעה.יררהסימןדברף
 ססידמ ננקרי )6 כ5)' דמססר ננ0 כ' כ"6 ק"ק וכט"ך יטי3"ע- הי'מ~ריגן

 : סס"מ כנקרי )5)י רטרי רכנס )ה.סך כ' סקי"כ כע"ו6כ3
 ס"ך וסקטס כרוכ כע)ס טגתערכה גכנ)חס ס)6 מתיכס וכן בבהנייהכ'

 כמיגו כיכם יכס )קכנן ס' רכנ"מ סמ כרוכ כט) מננמי כ";ס"ק
 גתכט3 סככר 6מר טגתערכו מסי' כ' ונכנג"י עעס ויתן יכס)ס טכנמ 6כ;ולכניגו

 רעת )יסכ 1)"ג כררכגן, מסי' כן טס כ' ורכנ"מ עייוי ע)יהס יכומ טכנממייקיגן
 כרמו' ומם" כנותר כמי"כנ מסי' יכס ק"ע נטי' )קכנן )כנמכר כנממרסרכנ"מ
 גיכר רכמ"כנ כנסוס רמ1"ס טעכנה רסייגו ממר עעס מיכ6 ד6וקל )כנ6ן1מסן'
 יכט)ס טכנמ ננטוס רמקור מו)ק ררננ"6 מ)מ כרוכ רכט) מ"ט מ"כמיכ(ור
 סכ' רמכ"ר רעת רמיכמ כמן נוסמ"כ )הכריע 51ר קכיף כ)י") ס"ר עעסויתן

 ק' 6יכמ וכור6י כנועט רס כנגי' רגפ'ק כנותל כנ)יחס כ3מ סגתכט)סרמתיכס
 סרס גנר ס' ור6י ך6יכמ כתלי כמר עכ"ס מתיכס כמותומסי'
 טככר יננ'6 רכניירי כיון כנכ"ס סיתר סכ3 וגעטס כיכט נתכע)הכסככר
 1מ1"ס ומכנמכר מרכנ"מ דסכנך חיכנוס )ייי טיכומ למוקס ניירה רסוסגתכס)ה
 כניגו כמיגו כיכט כיכט )ריג6 רהעיקר כנ"מ ט"ק וסר"מ רגס"ככררכגן
 כע)כררכגן

 כרוכ"
 . ר6סי' י' ק"ק )"ע וכ)) כ;ק"1 כ' כ)) ככנג"י וככנ"ט ר;"מ מע"נ

 כמן מ"כנ ס' כעי' מו") מ)ת כנון ננס"ת עיקר )1 סמין ררכגןכמיסור
 סרי כ)6"ה ומו"0 51ט"ע ררכגן ססומ כ"; כ5ירוף ססיר רמכ"ל סלרמיכמ

 . כרוכ רכע) הרכנ"מ ננקי)טטיר

 כטי) רכי מע"ב כנ)ימה כ)מ טגתכס) רכטר סנ6וגיס כטס כ'רהעףכנור
 כין כרס וה") כ)י ע"נ סירוס )6 סמ ס)יע כקרירס)ס

 סומ ;ו.רמוי' רעס 6ררכס ;ס סעיעור רעת הוכמ ט)6 סנס ע"כססגייט
 וטכנומ) וכן"כ י6סכניק כסר רק כנ)ימה 5ליך כטל טוס 6ין (1ר)רעס
 כנ)ימס ר5ריך לע15כי )16 יסס כנ)מו מ6"כ רננו כנירי י651 סכסר מיןר6ננר
 ע"נ סי' ט)מ ליון סירוט )6 רננקרי כיון סרי כנ)ימס כ)מ ננכס) ר6סי'כיון
 ס6יך ססגייס ננכין קוטיתו נו'ננ עי"ט רכנו י)ה51ימ )ינ)מו סרו5ס מי רקכ)י
 ומננגס ס? מקרי )6 כ)י ע"נ סי' ס)6 כיון סעיעור כנוכח רננג" נניסכיןמגו
 רס כס' כר6י' ננ155 ססגייס טכין מרס רס ע) כווגתו רמי 5"כ עיעוליכרי
 ננה"ת רמותר מרס דס רטמגי כנירי כנקסס )מ קע"י ס"ו סי' 31עי)טחיעה
 כנמדס סכמ רכנוכמ ססגייס כין .ס)כך מסור דננ"ס ננסוס רק וטס טסכר6י'

 .ננותר

 רסמיך סק-נ )עי3 כ5"ע סמ"ד טהגימ )כנס סעיעור סכווגתר~~כנשר
 רסמ ס"כ ס"; סי' כרמי' ננ3ימס כ)מ מי כסר )מכ31ננותר

 הומ )עיקס ע4 גסמע ר3מ סמ"ד וננ"ס סי' וסוס )עיסס ע"יגסמע
 סק3"ך מ"כ פי' ס)מ כיון תי' 1)~ס סעיעור כווגת ס" 1;ס ננכחיט טססכ)ננה
 דכנךמי כ)י ע"נ סי' ר)מ תיס") מסור כנ)ימה כ)מ סגתכס) כסרמעמי
 סי' )עי) יסורמ וכקו) ע"נ דוק6 כתו)עיס ס'רוס טיקרמ )ננהסעיטור
 נ"כ יננרנני ס.' ננקרי )6 מכי)ה ררך טסי' ג) מ"ר )קו' . תי' סוסק"הס"1

 ק5ת )סירי )מון טסירטו )מחר מ)מ 6סורין ר6יגן כת3וט לגו)רו)תו)עיס
 קטה ועריין ע"כ מכי)ה ררך כסיו סיסרוס )ננס מייסיגן 31מ נרעין ע"נ6ו

 ליס כתו)עיס )סי' )י' רכנרננין כיון כנ"כנ מי כסר קטה-ננמכי)תי13,.ך)6
 ר)מ כ)י ע"נ הרס ס.' ס)מ כ) ל'כ גרנני כן ס" כנקרי 3מ 6כי3הןכררך
 51ריך 51"ע סי' )יכ6 ס6 מסור 6כנמי כרועכ כנ)ימ: כ)מ גתכט) מ"כ סי'סוס
 ע"נ רסי' קרר כ5)י מ)מ וגתכס) גננ)מ ט)מ כטר כנס"ת מסול י)מ3רמוק
 רקיי") 11)ת כנ)ימס כ)מ טגתכס) כסר מ"כ כרועכ כגתכס) נט ונ;רוכ)י
 חרט ורכר כ)י ע"נ טי' ר)מ כיון ררכגן ממר ננעעס עוד ררכגן טכיט13רס
 נוסי' קדר ר5)י כיון 51"ע. סעיעור רכרי ר6ו. 1)מ כנוכרמ סרכר ננ"מסו6
 כסרננ"נ והוכמ כננה"כ ככנ"ס י") עוכר מין טכיס)ו ררס דרכגן מ63מיגו

 ססרננ"נ וכ' ר"ת, הוס 3יסו) קורס מוננו כתמ)ח ררס ורמיתי י"סכסתימה
 נןירס גכני ובןרו ררכגן סוס ב)נו3 רע"י י") ררכגן סוס כטג35ה ממ"כ6ע"נ
 1)סענניס סגסט רס רסייגו כרת כו רמייכ רס רמיכמ כיון ועור)נוירס
 כננ"ס ננכס ננמכנת ג5רר מו רמסנניק כסר כנק הגסס רס כ6יכליסגס6ר

 כסרכנ"נ כננ"ס י") מו ב)"נ נ~רו כרת כ6יסור 61סכמן ס"; סי' )עי3כממרוגיס
 61ע"נ רמוריית6 רס ר"ס קי"מ רף תוס' ננ"ס ורמיתי ד"ס ססכסתימה

 רמו' סוס גתכס) ס)מ ער כסגס)ע תמ03 ננ"ננ ע)יו עוכר 6יגו סכס13דס
 י") כן עיי"ס כיסו) קורס כסחיעה גס)ע מס רר") סיננ"ג מתמ3סופי'

 סגס)ע רס 6עו ננררכגן מסור כ)י ע"נ סי' ר)מ מע"נ כרוטכנגתכס3
 .כסחיטס

 )"כ ס"ק תסו' סתמי ע,י' כנע)"ע ככניס סגטרה יסי ע"1 סעי'נב27ליע
 כנניס וריגו )י' 6;די קכנ6 רקננמ כ33 ככוט ננקרי )מ כגסרכנ"ט-

 .כנמו)סיס

 רנינ"אגמיכמן-
 מותר מנוקבת באינה בשר בח שמלה קערה רמ"א מ"שא(
1

 לכלים מליחה דא,ן משום מדמו נמלה שככר בשר בה למלוח
 דח"ד המנ"י וכ',

 אין דאמרינן הוא למליהה מליהה בין בהודהה.
 לכתהלה אמור פעמי' הרבה במולהין מ"ש גם . וליתא לכליםמליהה
 אמור ענין בכל ס"ל הש"ך אלא כדבייו רמ"א דברי משמעלא

 שהקשה מה לב( לכלים מליהה יש אמרינן לכתהלהלמתמלה,
 אפי' לכלים מליהה דאין להמ"א ס"ל דכאן ומנ"י ס"ז ס"קהש"ך

 וכתבתי לכתחלה דאומר מי"ב ק"ה בווי,ן. למדש ימדתרלכתהלה

 אסור מליהה מהמת נאסר דמתהלה אע"ב נכיגה שלעכו"ם בדפוכי אג -ברותה שנאמר מיירי ק"ה בפי' והתם שרילכתהלה אפ" כמליחה הכלי בנאסף כאן דהיינו התי' מכוארדבאו"ה
 אמרינן דלא או"ה בשם שכ' ק"ה סי' אד"מ קו' )ג(לכתהלה

 רמ"א. לפסק פעם עוד לד( מנוקב בכלי אלא לכלים מליההאין
 הוכהה לה( לכתהלה אפור עכו"ם של ברפוסים שנעשודנבינות
 דאינו ועא לכלים מליהה אין דאמרינן הא הכברות ומןמפופקים
 ארא"ש יוסף ראש קו' על תי' )1( מפליפ דאינו כמומבליע
 אקו' וישוב להיפך קי"ג ובדף לכלים מליהה יש מ"ל קי"אדבדף
 ראש אקו' תי' )ז( ככוש דין דהשמיפ ארמב"ם במה"קנו"כ

 * צ"ח דף פחולין לכלים מליהה דאין דין אהךיופף

 סס"ך כ' נסר, כ: 1)כנ)ומ )מ~וו כנותו מכ) 2בהג"ה כ~"ומעי'
 סעעס כ' ע' דין י"מ כ)) ונת"מ וו") ס";ס"ק

 כרמ"ס והגס כנ)ימס ע"י סכתוכו כנה )סס)יע 3כ)יס כנ)ימה רמין מ1"הנסס
 )מכו) מסומ כטר כה סכעח טקערס סכנומ) רמכנר 6כנמי קי"מ רף נסוני'כ'
 )כנ)ומ מסור יסי' מ"כ ככנגוקכת רמי כניירי כנגוקכת טמ'גו כקערה רותחכס
 )כ)יס כנ)ימס ר6ין רסרי כנ3ימס סמגי יוסף כרמס וסקסס ננגוקכ ככ)יכ"ס

 נכיגות עסס ס6ס ננ"כ סי' כרמ"ס קי"נ רף נוסי' כרמ"ס טכ"כ)סס)יע
 ועכנמ כנ)ימ עסור ככנו רהוי גמסרות מיגן כתוכו וכנ)מן עכו"סכרסוסי
 כנו)מין סמיך רסקטס סמ תיר15 ורסכ"מ ול"ן כען 1נ)ימס סיןך רמיןתס)
 כר"ן טס מגטי כמרו' כי"כ נ"כ וסקסס סריק כנטרק ררס ננסוס כ"סככ)י

 . )כ)יס כנ)ימה רמין תיס") סג") קו'טס

 )כ)יס כנ)ימ: .ס )ר""ס דס") קי"6 רכרף (1 מקו' תי, )"ע סי'דבבפבכמ"ך
 רסמ 1"ה 1)עג"ר וכו' רס )סס)יע הננ)מ רעכע כרסהייגו

 ס)יטה רס דסייגו סמתיכה ננן דס ה"ר רס )סס)יע סכנ)מ עכע ורמיננכטר
 ס"1 ע' סי' כדקיי") )הס)יע ככנ)מ כה מין ממר ננכנקוס סגכ)ע רס6כ)

 ג6סרה גננ3מה ס)6 מתיכה עס וגננ)מ: _51ירס רננס כ) סס)עהמת~כס
 : טגית כנ)יחה ננסגי 63וסוכ

 סכ3י סורח כ)מ ותי' סג") קו' טכ' י"כ ס"ק סג"3 כ)) ככנג"יר~~ירני
 ס"ק סס"ך ככנ"ס סלין )1מ"כ רותמ סכ)י )כנ)ימה מ)ימ:כין

 ט3מ ככנקוס מס" סקעיס ק)יסת כ) כגנר ס' 5ריך רותח כסקערהע"ר
 כניירי )כ)יס כנ)ימ: 61ין סומ 15גגת כס סגננ)מ הכ)י- רמננריגן והמגנע(

 ר6"כ סכי כנטננע )מ ררכנ"מ וסתננמ ע"כ- 3כנ)ימ: כנ)ימה כ.ן הכ)יכהודמס
 גס )ס~כיר ס") )כ)י כטגקכוסו רכנותר סכ' וככנו )סתוס 1)מ )סרסס")

 ר)6 והמ סקער0 כ) כגנר ס' 5ריך הודמ )מ כ6ס ):~כיר ס") ונססהורח
 )מ מכנס סקערה )סיות י") סקעלס כ) כגנר ק' ן5ריך מננס כטקערסס;כיר
 סרכס כעו)מין )תרן -סכנג"י ננ"ט ונס כן כת"ה ננ"ט סכנך סע"( ועורס:יח,
 רננ"מ ככנ"ס מסור )כתמ)ס עכ"ס 1)רירן )כ)יס ננ3יח: יט ממ"1 וססע:ניס
 רסס כנסוס עכו"ס כרסוסי נכוגות )ננ)ומ מקור ר)כתח5ה סי"כ ק"הסי'
 כמן רכנרכנ"מ )ית6 וס נס ;: מחר ו: סענניס הרכס ככנו)מיןכניירי
 תכניר עת -כ) סענניס סרכס כטר )ננ)ומ ודרך כסר )כנ)ומ רסריכנסננע
 כסתס )כתמ): מסור כמן נס רמס"ג ס"1 ס"ק ס"ך ועיי' כסרסכנכט)ין
 וסננג"י הט"ך ננמ"כ ממרי מכנגס )ח3וקיס מי"5 ומ"כ קכנ") הריעכר רקורכנ"מ
 ע"י סכ3י סגמסר רוקמ כ' ןין נ' ככ3) רכ' סמי)וק גכנ5מ נוסי'כמו"ס
 עייי לק גמסר סכ)י מס מכ) כו )ננ)ומ )כתמ)ס מסור מן כיסו) ע"י מ1סמור

 )כתמ)ס ננותר כו סגננ)מ כנגוקכ' סמיגו 5י כנון כרותמ סמסוכהכנ)ימה
 כנ)ימס ע"י גמסר ככ)י ,כ6ן כנתיר נוסי' רמו"ס הרי עכ") כו ו)מ)ומ)גוקכו
 כו )ננ)וח ר51ס מס סייגו כו 1)ננ)וח )גקכו וכנ"ס כו 3ננ)ומ )כתמ)סמסי'
 וסכנג"י סט.'ך קו' קסס 1)מ סק"י קכ"מ סי' כט"ך וכ"כ רכנו )ס51י6כטר

 )כתמ)ה )ננ)וח רמסור כ' מ' דין י"1 כ)) וכת"מ סי"כ ק"ה כ(י' 3קכנןררננ"מ
 סנכיגות כריעכר מסי' מוסר המו"ה רהמ )ק"ננ ע"ס ,עכו"ס כרסוסינכיגות
 סננ)מ רוכ ננמננת ננטוס העעס ס6ו"ס וכ' ו' רין סג"3 ככ)) נויסכדסוסי
 כ5יר רככס"נ גמסרו כסרות נכיגות סוכ וכסכנכייסו נניגות ס) טעסקטס
 וסכי 1)סכ)ע )סרוק 5יר רררך ננגוקכ כ)י ננסכי 3מ ככ)ס 5יר- והייגומסור
 רכס ססומ כנסנכיגות גסתנניס )סענניס רסוס ס) סהגקכיס ועורגסינין
 ס6יגו ככ)י והוה כנכסר יותר ס5רריס כ) וננננ)מ סכ)י ככ) טננתססע31סי
 כרפוסי סגעסה כנכיגות כריע' מסי' מוסר ר16"ה סרי עכ") כו סגמ)מננגוקכ
 ו6יכרמ מסור 3כתמ): כנ"ננ כריע' )סתיר )סננוך כ' סס כסנ"ה רקעכו"ס
 . )י ננוכן)מ

 סמ כנגוקכ ט6יגו כ:)י הוס ררסוקיס ננתרן רננה מו"ס רכרי
 וסיכי )כ)יס כנ3ימ: "ין מכנריגן גנני ננגוקכ סמיגו ככ3י מס.' כ' רין)עי)
 נלימס ננמ:נת רק נמסרו ודסוסיס כמתר 3כתמ)ס מפ.' ננ)ימס ננמננתרג6סר
 קכלס סננ)מ רוכ ננמכנת ננסוס כננ"ט מסור יוהר נרסוסיס סעעס עיקר6"1
 רכס וסנכיגס סננ)מ רוכ ננחננת ננסוס ככסרות ממ"כ עעס וסו)עעעס
 גסמר ד)מ .י51מ וס5יר ננגוקכ ססלסוס כנממר מ)6 כ5יר ככוס כ6)1הוס
 ס6עו ככ)י רסוס . רסוס כ' )כה )כ)יס מ)ימס מין גיננמ סוג תו הננ)מרק

 ממנניר מ)מ 1',6 )כ):ס ננ)ימס יס ננגוקכ וכמיגו ר76"ס טעננמ 3מה מכ)ננגוקכ
 . כ5יר ככום רסוה ננסוס כרסוט כנגוקכ מיגוככ)י

 ננ3ימ" מין מננריגן ר)מ מויס כסס סכ' סר"מ ע)ד(ב"ע
 רוקמ מ)מ )כ)יס

 ננכומר ס:כמתי הג") כ' רין ננמו"ה סמ וקסס ע)יו וחו)ק ננגוקכככ)י
 )כתמ5ס וננותר רכ' 6ע"נ )כ)יס מ)ימס מין כנגוקכ סמיגו כ3י רמסי')סיסוך

)גקכו



כ2חייתע"א ח"ו מו3'ף כם"מ. ממ4י ך"ן3דץףןרףץםימןו%ב2רף
 ננך16' לננ)מ כסככר 6ל) רננו, והוו6 כו )נעומ כיו5ה כמ"ס סיילו)לקכו

 : כמן הרננ"מ וכננ"ס כקכו ; כ)6 מפי' כו )ננ)ומננותר
 רקיי"5 מע"נ עכו"ס ס) כרפום סלעסו כנכיכות )סמכניר טעננ6 עוירנ"ל

 סיתר רהלה סרי, )כתמ)ס רמפי' ה כהגק כמן )כ)יס ננ)ימהמין
 ננס' ננקורו ומ"כ קי"ג, רף ורמ"ס ' כתו,ט סומ. לכריס ט) כרפוסגכילות

 עטה ומס כ(ה") ס"ר סי' המרוננות כס' כ' הוה ויין התום' כע) סהו6התרוננות
 ננורי 6ננר ננ)מן וגס כיוננו ס)הס גנ:יל,'ת סעטה לכריס ס) כרפוסגכילות
 ננ)ימ טהור כננו הנה ומ"כ סען תוך וע קכ) ננה ננם)יט מילו סהננ)מננטוס
 מטט כמן עוך טיס ס"ד )יכמ ה)מ ננ'!מן וגס ננ"ס .וקסה על") תס)וטננ6
 6סור )מ כו' גכילות "סה מס ה)") הכי 1 כרותמ רננ)ימ סנעמן ננננהמיסיר
 עס הח)כ טעוננייס גכילות עטיות יו-וע דסלה לרמה מננלס ננ)ימ,ננטוס
 הננ)ימה כנועי) ק5ת רותמ ס6ס מ ה" כ מ" וננוקיס וכתגכן סמט מ5)הקוס
 טהי' כ!מוקילן י)6 קננ") ננכס), מ')מ יצס רכ"ט ט' סעי' רקיי") כננו)מסול
 כרפוסי טלעסס )כתח)ה כגכילות )מקור יותר מסט מילמ טפיר 6"כרותמ

 : כריסל

 6כ) ככנ)יחה, כה 6ין )סם)יט ר~'ק6 מי )כ)י,ם ע3ימה דמין (ה כייזרהגה
 כין כננ)יחה כמ ד6ין מי)וק ר6.ין מו ככל;י כננ)מ כח ים)הכ)יע

 פו)ט סמילו )ען ננ)ימה ר6ין כ' ט' סער ר'" כס"ר הלס - )הם)יט וכין)סכ)יע
 כו )כ)וע גס מי)וק ימין )ק") יס"ך :רי י עכ") כו לכ)ע .)6 סהריה6יקור
 ו' )טער ע5ננו יסותר סקסה מ' 6ות סיט ס"ך וכהג"ה )ננ)מ, כמ מיןלכני
 ככנסר") ,ס תי' הוכמ גרו) כרומגק ותי' 'ס )כ)' ננ)ימה יס ככ)י ו)כ)וע כ'ססס
 )כ)וע וכין )הס)יט כין לכ)יס ננ)ימה רמין 1' כסער ס") גופי' והגהס"ךמל)יס,
 ננס"ך כיון מ"כ ול") ג'מס"י ננוכמ וכן ;סס ר"ה כננ"ס 11 סתירה ע)ועננך
 סכ' ננכריע ננ"כ כסי' הרנ,"ס )סון סל0 הכי ופעס הכי סעס ט"ךוסג"ה
 : )כ)יס ננ)יחה מין וכני )הכ)יע ס6פי' ננכולור ננ)יהה ע"י סכ)י למסרר)6
 כננ)מ כח ד6ין ספ'וסק-ס ננ)סולות )ס'יפוך רמיות עכי6 טסע"סרבמה

 ננמחר )ימות יס וג:ננרלכי פ"ג סי' וס"ך ננות התרו ננס' )סם)יטרוקמ
 )עי) טפרסתי )פי נ,כ) סתלוננות ננס' יהס רכר ננקול והננררכי ס"יטרכרי
 למין הננ)מ ננמננת ל6סג* )6 הגוי ססופך גכילורז רע"י י") ,לתרוננותרכרי
 גוי ט) גכילה הי' טננ6 מטס ננחננת סלי:)ע מ)מ )סכ3יע, ג"כ כננ)מכמ

 סופך וכסיסרמ) היפו'ם למסי ו6"כ רותמ יהי' ס)מ ננקסיך )מ רגוירותמ
 המיסור הדפוס מ:ן ויס)יט רותמ הגכילס ייחי' ט)מ לוהר יסר6) כור6יממ"ל
 כמ דמיז ג:תרוננות כ' )כך רננ)ימה רותמ ננממ:ת רק 3טמר ו)6 0גכילה3תוך
 כמ 6ין )כ)וע יג,ס ננסוס סכ)י ל6סר ר)מ )ונננ* יכו) הי' )הס)יט,ו)מכננ)ח
 היסום )תוך כסטפכ1) כלכרי הגכילה ;טסי' ננמננת ולכ)ע מסור ננ"כנךהמ

רם2ן. : כיסוס ולכ)ערותלו
 ננ)ימה רמין רהטעס , והתרוננות תוק' סכ' הסכר6 ננ5י כותז הריז

 ננקרי דען וכ"ון תם) וטננ6 ננ)ימ )טסור )ען ננ)ימס לר1ננה )כ)יס1
 סטהור ס6'ין תם) וטננמ ננ)ימ )טהור )רננונזו 5ריך מ"כ הננ)מ 3גכיתם)
 מ"כ טרי הננ)מ ננמננת תם) סען למסר )מ כך )תם) ננ)ימ עוטסמ)ימ
 )כ)י מ)ימ1( ריט מ"ת 6כ) כו )הכ'3יע מפי' )כ)יס ננ)ימה ד6ין ננוכמספיר
 פו)ט סמילו וננה כו לכלק ססננ)מ הומ ננ)ומ שהרי תם) הען 6ין 6"כנכ)וע
 ממליל6טעננ6

 סו"
 סל3)ע 6יסור הכ)יעת ננכ)י )הו5ימ כננ)מ כמ סמין ננסוס

 לננסכו הס )הס)יט רק )כ)יס כנ)ימה רמ"ן כן סכתכו הממרוליס וכ)כו
 )סולות ננכריג? יותר )ננ"ס 6כ) הכי )הו רננטננע הכ") הסוסקיס )טון6מרי

 ע) )י קסס רין ננן וכר )נ:כ)יע, כין )הם)יט כין ממ)קי ר)מספוסקיס
 :ס ע )סכ)י מכ) )סם)יט 6)מ ס )כ)י ננ)ימה 6ין מננרו ר)מ הכ")הפוסקיס

 מ:ועט ננ)מ מסי' רורמי הרסכ"מ וסקס1: )קרילה, ננ)ימס סיילו כרותמרננ)ימ רס" סכ" 5"מ סי' )קננן ככ"י ו0,וכמ כ' כתה"מ סרסכ"6 רהלה וקטה כמכו
 כג(יס רק )הכ)יע 1)מ )הם)יט סננ,)מ טכע עיקר ותי' ק5ת )הם)יט כמ כויס
 ננ)סכליע )סם)יט כננ)מ כמ יותר יס ככטר 6)ננמ ג"כ ננכ3יע הרכהרס
 )סיפון4 יסי' 3ננס כען מ"כ כ:ננ)מ, טכע ץ סמין _)פי ננ)מ .כננעט לו)ער6עו

 : ננ)סם)יט )הכ)י1נ המ)ח טכעסיותר

 )מכ3 מסור כסר כס סננ)מ קויירס )טעו6) ס") י)עה קסה מ"כדאלא
 )כ)יס ננ)ימס מין ס6 מ)מ ע"י סכ3י סכ)ע ננטוס 51") רותמכה

 הקו' )תרן כרי וי") )סכ)יע,גס
 כננו )כ)יס .ננ3ימה יס ננלוקכ סמיכו ככ)י.

 ים") י") סר6"ס הלה יוסף הלמס קו' 3פי"1 )יסכ ויס 6ו"ס, )רעת כר"ננדם")
 ורפום ננלוקכ ככ)י ה"ך קי"נ יף כרפוכ(יס )כ3יס מ3ימה רמין ה6)קוסטמ
 6סור כטר כס סננ)מ רקרירס סוני' רהך הר6"ס רכ' וס6 ק:סננכוקכיס
 6סור מ"כ כנעוקכות ר6י נניירי נגלוקכת 6ילו כקרירה ררוקמ רותמ כה)מכו3
 )סס)יט כ(ן 5כ)יס ננ)ימס %ן ה6 סר'6"ס ע) וקסה ננלוקכ, ככ)י כ"פ)ננ)ומ
 נניירי רסננו6) ו)תרן ו6י") כה סנעמ קרירה 6סור ו6ננ6י )הכ3יעוכ,ן
 הל6"ס ננקסה ננה 6"כ )כ3י, ננ)ימס יק ו6ומריס וכהל") ננלוקכ ס6ילוככ)י
 ננכוקכ וכ6ילו )כ)יס מ3ימה מיז כננלוקכ ס6 ננלוקכ .ככ3י. ננו)מין ה6יך6"כ
 יס 6"כ ך6וטר סננומ) ע"רי כננלוקכת ר6י הר6"ס רס"ק י") ננ)ימס.5כליסיס

 ה6' כפעס ס6 כ"פ ננו)מין ס6יך 6"כ וננם)יט כננלוקכת גס )כ)יסננ)ימה
 ננ3ימה ר6ין ננטעס 6סור ע6' סרי כעכוקכת 6"ו ננפ)יט הכ' וכפעסכו)ע
 ננטעס ק6ננר ו)מ סריק עסרק רלמ6 ננס,וס סר6"ט רסייס וננה)כ)יס

 רס רה"6. ה"ט כרפוסיס ~ס טעס טכ' כלנו )כ)יס מ3ימס 6יןכננלוקכת
 ו6"ס סריק, ננסרק וס 6ררכס כ' )כך כננלוקכ 6סל ומוסר. גרעוסריך

 ..וק").(

 הקרירה מסור  מילו מ)ית  'חוסוס ו' טער  ס"ו' יכוי )סי )יסנ יסיכי"ב
 ככוס מעסה כ5יר ננולמ כוסי' ננטעס מ)מ )כ)יס ננ)ימהרמין

 רק לסמר ו)מ 5יר ר)יכמ כננלו,קכ מכ) ננכוקכ סמיכו ככ)( רוק6 סייך1(הו
 הרמי'ס וכננ"ס )ננסקלמ ווס נ ננכוקכ ככ)י )כ)יס ננ)ימה מין ה)כךהננ)מ

 לעננמ 51") נניירי ככנלוקכ ,גס רסננומ) מת") הר6"ס כ' כמן מכ)כרפוסיס
 רק מקור ו)מ )חוץ וכ ס5יר . יסמ הקרירה מוםר ככוס ננסוס )מרסננומ)
 יככוט רין הכימ ס)מ מרכנ3:"ס טתננה כ"ו סי' קננמ כלוכ"ידעיי' : כ"ם ננו)מין המיך מ"כ הר6"ס קמננר ספיר )כ)יס ננימה יקננטוס

 קיירה סננומנ רמכנר רננס ה'נ") כק"ר רם") י") ו)הל")כננכוט)
 ומסור נניירי ננלוקכת כמ"לו רותמ כה )מכו) מסור כסר 3הטננ)ס
 הכימ הרי ~ס רין טננכימ רון מ"כ ככנכוס) וככוס כ5יל ננולמ טסי'ננטעס

 : הכימו ספיר הרי ומ"כ ככוסרין
 ר6י' . )כ)יס ננ)ימה מין רס") 6סוסקי,ס סקסה 5יימ יף ירם"ב2רא*?

 רכסרמ כדיקו)י ילס) ךתרכמ כויתמו הסומ כגננ'התס
 רהתיר6 מטו מסי )רכ רכלן מ"'! יקו)6 רכ)ע כננה )טערי מסי רכסכר
 כה סננכט)ין קיירה ר") ק)מת כויק31מ ו") ופרט"י כ)ע )מ דמיסור6כ)ע
 כרי קרירה טכ)עה ננה ע)ס ו)מסופי התירמ )סעורי 6סי רכ וסכרכטר
 ימיקור6 ננ5וננק )פלילו כ6 ססומ כננו ננסער הי' והמיסור המיסור)כט)
 ננסערין סכ) מ)מ יותר ,כו ס'י' וכסלס) ננ5טננק המיסור מף כתנני' כ)ע)מ

 הר"ן מכ) ע"כ, רו6יס ט6לוכננות
 ורסכ""

 ס) ייקו)מ הפי' כ' רירך כסוגי'
 ננה )סער רר5ס רקמננר וננה כם' רננ)ימה טס והוכימו ננ)ומ כטרט)

 הם) ךם)יט.ננן )סער כר":מ ננר ור5ה ננככר הם) רכ)ע כנה ר")רכ)ע
 )פרס ו)"ל סס עוך והק'סה )כ)יס ננ)ימס 6ין המ הרי"ו והקטה המ)כ)נט)
 (ס ננכסר )סער רנ*5ה. רר"נ קרירה ק)מת כפרס"י ס) ססי' פי'-)הך

 גס ו5ירף המ)כ ככ.'גך )מוך ככסר ס' סי' ס)מ רהיילו כם) עתהטננולמ
 סתירת מטו )ו וי,יננרו .)הכ)יע ננ)ימס יס ום"ך הס) )תוך ןה ננכסרהכ)וע
 המסכון )פי נם) כ)ע, )מ ננסמ)כ רהיילו ומיסורמ כ)ע עכטר רסייכוכ)ע

 : גיפלילו סכמו כננו מ)מ והסיתר סמיסור )סער )ךמ"כ

 תעייבפימן,
 אלא אמור , דלא הש"ע דעת מנוקכ שאינו בכלי שנמלמבשרא(

 ל"ק צ"ו ' ממי' הח"ד שהקשה מה מלמו מממת נאכלבלא
 נאכל (א בכ אלא רותמ נקרא דלא דם"ל דתה"ק קשיא האאמנם
 ב"נ ובתד.,"א וכחדושיו ש"א ב"ד בתה"א מ"ל והכי מלחומחמת
 אפינ רותו,, והוה מלמו מחמת נאכל אינו מיר דציר מ"לש"ג
 דם " פ, דם"ל ר"ת אמתירת ישוכ לב( מלמו מממת נאכל"בשר
 מג"עם לציר מוץ אפי' שא"מ בכלי אומר ולמה מותרממקל"מ
 למע/1ה מפעפע דם שומן ביש דר"ת דפעמו ע"ו ותי' ממקל"טדפי'
 אל(א אסור דאינו המ"ד כ' שמינה מתיכה. רותמ בדם ננע אם)ג(
 ' אחור הב"י לקו' קיום )ד( בם' והוכחתי.שהיא כ' ואני קליפהכדי

 כתוש לאימור ומפפם היתר אזיל פ' שם במץה ק"ה סן'לקמן
 .לא רוחב בלא למתוכה מחתיכה יוצא בלוע אין גבי המי'ובמוף

 * ליתא ורש"ל דו"פ ב"מ הד"מ של ותי' כ"כ.

 הס"ך כ' כו' ננלוקכ סמילו ככ)י סכע)מ כסו חי סע" ב2שי,עא'
 ננרכ' והיילו ע"כ )קרירס ננ)ימס כעין והיילו ננ)מו ננמננת ל6כ) ס6ילורסיילו ככ"י דעתו ננסננט ננ)ימ וטיעור ע"6 . ס"ק.

 ננועטת כננ)ימס 6פי' ר6סור סכ' ננררכי )רכרי סכ' ממל תה"ק 3רכריהכ"4
 סכ"י סננכי6ו ומי") ננ)מו ננמננת ל6כ) כ)6 6)6 6סור ל63 )תה"לוהכי6
 עוך רסכימו 15"1 דתס"ק )רכריו כנר ?תמ)ה הנימו 60 ססיטות )סיררק

 6)6 כוותי', )סכריע)כסוף
 רק~"

 ר)6 כ' וכתסכ"מ קי"נ רף רכמרוטיו ננ6מר
 ננסוס רמי"5 סרסכ"מ וכ' )קוירה מ)ימס וכעי סכי רס") מכר5)וליכר"י
 )קרירס כננ)ימס מ)מ מסור ר3מ סתס כתה"ק ו)ננה נניך רותמ לעסהדס5יר
 ננתה"6 מו )תה"ק ננמרוטיו סותר ררסכ"מ סיכי רקיי") 6ע"נ קסס מכ"יונס

 מרוסיו רמיכמ כמז . )יו"ך כסתימס ספרננ"ג וכננ"ס כק5ר קיי"))תס"ק
 ר)ננמכר כיון פ תננוס ו(") הס"ך )רעת 6ננמכר הקסס כ"ס ס-קדלבדץ"י4 : נתה"ק ססתס ננננמ וס ע) 3סננוך יס יותר )המנניר טעס סס טכ'ו;תה"מ

 ונוכו6ר ו5יר כרס סגככס ננמננת ככיסס כסיעור 6)מ. מסור6ילו
 מסיכ ננועטת ננ)ימכ ע"י מפי' נננסר סיו65 ו5יר כהנ"ס ס"ה 5"6כסי'
 )סכ,מ 5ריך הי' )מ הלה וכו' ננ)מו ננמננת ל6כ) 6ילו ננ"ננ רה5יררעזמ
 סהה )מ רמטי' כן כהנ"ה ס"ה כ6ן ננכו6ר רהמ כסג!'ס ס"ה 5"6ננסי'
 הטעס כ' והננררכ. ננרךכי כסס ככ3י 5יר סלר6ה עך ננעט רק מ)ימהסיעור
 ולכ)8 מוור רס ומותו סוס ננן ךסו6 כ3 סנעמ יומ6 ס)6 ומי"6ננסוס
 רמ)"כ .רותמ ה5יר רסוס )וננר 5ריך ולנני .ע"כ ננלוקכ 6ילי קהכ)י כיוןככסר

 : ככ)עסיכמ
 כתה"כ הרסכ"6 וה6 קרננית 6נכרמ נכר6 וכי )ק"ע המ"י קףאמנם

 יס ננועט סננ)מ מעם". ננעט כננ)מ ק"ה סי' )קננן ככ"י הוכ6כ'
 )0פ)יטו רס )ננטוך ננ)מ ט) קכע רעיקך ננסוס היילו ק5ת )סם)יט כמכו
 כרסכ"6 רומס סמלי מ)6 )קרירה סרכה ננ)מ יט 66"כ עכ)יע 6יכו3%
 ננקרי )6 ו5יר רס סננו5י6 6עם"י ננעט רננ)מ 6)ו ררכריס סתירסגופי'
 ע)מו ננמננת סכסר כ6ג). ס6ילו כ) הרכס כננ)מ 6)6 ה5יר ננמננתרותמ

ונליס



ףרכמףתעיב ח ף סע"ף מ"פ מי דעה"ררהמימןרברף
 י' ככית 36ו1גליי

 טגי
 ע"י יו5מין וס5יר טהרס כ) ג' נכית עננ"ה 6'

 ננחננת למכ) עדיין טהכסר מעס"י ננ)חן כנחכנת ימכלז מיין סז הריהמ~ו
 מ)6 יותח דסוס רמי' ימין כ' המ יו65ין וה5יר טה,ס ככך רמס ע"כממן

 וס5יי סיס )הננטיך סננ)חטסנ~ע
. 

 כס יט מסי' ק)יסס כדי מ)מ מסור מיי1 )5יי "חון וח)ק ב2ש"עב
 מננרי' טוננן כסיתר ס' ק"ס סי' סננמכר ס6 המ"ר והקסהסוננן

 סמיגו טטכעו כרס )מ מכ) סכי מכנרילן נכמוט דוקה ותי' )כחוסיננסטס
 עי"ט )יו)ק ' טכ"כ ק"ס סוס"י )קננן כטור ו6ס וכה ע"כ )עע)סננפעסע
 מננמי ק)יסס כרי מוקרין טמגו ננקוס כ) דמ)"כ )וה רמי' כ' 5"1 דףוכתוט'
 רמי' מין סס רמ"כנ )דכרי מננ:ס המ5)ו, כנס ומוכך הוור ק)יסס מוחומין
 ו)מ ק"ה סוס"י ככ"י והכימו חתיכה כח5י :י)ה געטה 6ננריגן ן3מסכ'
 ו)סי"ו הימכי' ;-עת טכן כ' ונשמררכ. כט"ע הטכנד כדכר מ)6 חג"כמננר"
 ס") י"ר דף ר"ת סמ כנ:ססחי 11 כקו' עננדתי ו)עיל וכי"ו סר"מ קו')"ק

 סהון ננה מפ" :::וקכ סמי:ו ככ3י כמן מסור מנמי מ"כ ננותר גננעננ"ק דפי'.
 . כרמ"ס כרמי'ג5יר

 דגס ט.') ורי'ת היתה טננ:ה ר"ת סמסר תהגו)ת ימ1תס י"3רלסני"י
 )ננעלס וכנסעסע סכחוט )דס וננפטס הטומן מוע מננריגן נדס-
 מין חפי' וט") מיסורין כסמר ח:": ס") רר"ת צמו הו)ך הדס דמיןומסי"ת
 כסננ"ג הכי ק") קננ'ימ )"ת סוף ור"ס סריכ"מ יה6 )י)ך יכו) כע5כנוסמיטוי
 ד)ר"ת מ)ח ע"כ ריט עי"ס סתוס' קו' ומט"ס יקי"כ רטכ"ס דס") י")וכן
 ננסעסע סדס גס ססוננן דע"י ס") ר"ת י") מ)מ כרג"מ דס") דוקמ6י5")
 ננסעסע מי:ו ררס סס תוק' כ' ומ)מ כרמ"ס דק") מי'ימי' וננק)יסה)ננע)ה
 כגיגית וכנ:יחין סרכה כסר כטננו)חיס ס:הנו ננננס סמן יס מסי'3מע)ס
 ננסוס )מע)ס מסעסע טסרס מננרי' 1)מ ונעעירין יתכין )5יר סחוןיננס
 סכר ננ5י ןס מננלהג טמו)ק )ר"ת מ"כ )ננע)ס, )סעסע ס ט) רלכוטמין
 כרמ"ט הסננ"ק ע) וקסה ספוננן, פיעוס ע"י ננסעסע סדס עכם סוננןיכיס

 ננלוקכ טמי:ו מיסור ,סטעס טכ' כ"ה פ' ונננרדכי סי"ו נ' ונתטיכ))גפסקיו
 סטיר ננותר )ננקוס ננננקוס סי' דמסי' 3וה ומי"5 )עקוס. מקוס פי'ננטוס
 דמסור ר"ת מכ) 'עוסין דכך ננננגסגמ רק סומ )5יר חון דננמ'יננתיר6סור
 מסור כנר)מ רמי' תוס' דננכימ וננה )התיר רמי' )יכמ מ"כ כמלג6ד)מ

 כרס מכ) יותר ננתססע המיסור דמין ט"ס רמי' מין סמ5)ו )גיסהק)יסה
 ס)6 ננננ:סגמ ומי )סיסוך דננג") )ננע)ס ג"כ הרס ננתטסט טוננן מס'םי")
 . מכנלהגמ הו)ק ג"כ ננננק)ננ"ק דסי' ננסוס ככס6"ננ ננטעס ימוסר הינ"קגס
 חי:ו דרס ננסוס וע"כ ננ)יחס סיעור טטסס )מחר )5יר סנסר ס:ס)עיי' )5יר חון טננתירין ננס דסייגו סננלהג ננקייס סססננ"ק ככנרדכי 'מי'טוכ
 דסי' ננסוס נכטמ"ננ סטעס ססננ"ק ד5ריך מ"ס ומ"כ . )ננע)המפסע
 סמכתוכ 3ננס מננ:ס . )ננע)ס ננסעסע דדס ננסוס סטעס )וננל ומין,.ננ)ננ"ק
 )5יר חון )התיר דגסגו סכתכו דמס ססוסקיס ננננטננפות ג' מותגקננוך
 מ"כ כטמ"ננ ננטוס וי"כ ננ)יחה סיעור כתוך ס5יר כתוך חתיכס כ:ננ5ממיירי
 דטענני' מ"כ וי") וה 6ננ:הגמ מו)ק סו6 )5יל מון מסי' דמוסר ר"ת'")
 ננסעסע סינן נים ננטעס מ)מ ומסור ננהנ)מ"ק סי' דכסמ"ננ כנסוס)6ו

רג2' :)ננע)ס
 סנניגס חתיכס רותח כרס :גע מסי' ס:") ד)פי סג") כס-ק כמ"י
 ג"כ דכ5)י' 5ריך ק)יסס רק ט)ננע)ה ננס וננותר )ננע)ס ננסעסעמילס
 : עכ") כ5)י סריק ננסרק דמערילן )ננע)ה ננסעסע דסמין
 גס וככיסו) כניסו) סוס ת"ג וקיי") חס דתית6י כיון )יתמ סרכריורל"נ

 ס"ד ק"ק סס וס"ך ט"ז ננסעי' )רכר ורמי' )ננע)ס ננסעסעדס
 גטתננס 6ס חננס .כטסימ ננכוקכת מיגו כס סגננ)מ לנסלי ס:מסרסכקערס
 כט' ועיי' :טי)ס כדי ד5ריך רסכ"מ טכ' ק5ת רטיכת כו טיס 5וגן דכרכס
 תתמי יכ)י כיון כו)ו מסור ק5ת רטיכת כיס )דיון טס נסרננ"ג וכ'ק"ס
 נק)יסס )מ,סמ חס כתתמי סרי ע"כ סקערס כ) ק)יסת כגגר ס' ו5ריךחס
 כחו)ין דמי' כ5)י רוקמ 51") כס' ומוסר ככו)ו דננכ)יע מ)מ נו סכטתננסכננס
 )ס3ת טומכ ננסמכ ןלורמ ננסוס סריק ננסרק דס 5ו3ין כ"5ד וכרי"סקי"ג
 סדם ו)סס)יל )ט6וכ סרס רכוכע לננ" 5"ר דף תוס' טכ' כננ)יח וכןסדס
 כ,ס 5וכן מו כמס כחס ננטמ"כ )ננע)ס ננסעסע ומילו סריק ננסרק סדס3כך

 'סס סטוה ע) ססקסס ק"ס סוס"י כי' דכרי )יסכ מכתוכראגב ככ1)1: )ננע)ס וננסעסע גכיסעסוס
 כ)מ 3חתיכי ננחתיכס י51מ כ)וע מין דקיי") סמסכ'

 ננו)יך סנף ססוננן סמין )עי סמן סמיסור נס סלכ)ע סחתיכה מפי'רוטכ
 וסקסס עכ"). כטכעו )סס )י)ך יכו) ע5ננו טהמיסור כננקוס מ)מסמיסור
 ומתיכות כמור מיסור חתיכת מסי' ס"ס )ננס") סותריס מ)ו דכייסהכ"י

 )סמי נסטס דסמי ננסוס ככו)ו ננסעסע סמיסור סננן מ5)ו טג5)סה6יסור
 דכר כסמר מכי כחוס כח)כ מ)מ )סמי ננסטס מננרי:ן ד)מ סד"ננ ותי' .ע"כ
 ק"ס ס" וס"ך וסונמ -תי' וננלס") והסריסמ וסכ"ח )מ כ)) ח)כ ו)מכמום
 דמ,י) ע5ממננריכן ננחננת כמיסור סס כסעי"ס דדוקמ )תרן .טכתכו י"טט"ק

 ככ"י סקסס דיוס וג' ככ)וע )מ מכ) כחוס )מיסור וננסטס טוננןההימר
 ד)ננע)ס נ5יר ולי' סגננ)חס נחלנייכס סטעס ק"ס כסי' סס עד5' דסממעור
 ננסעפע דדס ננמס דננסטס 6מריכן ע6 סננן סחתיכס מסי' ננותרפ5יר
 סוס וכן . )נננרי טחום מ)מ כחוס כמ)כ דסייכו כ)) סוננן מילו ודס)ננע)ס
 . )כ"ח וכין )ד"ננ כין מ"כ כ)וע מיסור )חתיכס וכו)ע טמוזר סכ5ירסדס

 תיס") )ננע)ס נאעפע מיגו דדס ננטוס סטעס סטור 5ריך לננהוסריטמ
 דדס מסי"ת מ"כ כלע מיקור סוס ו)כ"ח . כחוט ננח)כ כחוט דס3ד"ננ

 סקטס וססיר מ)ו סנרות )י") דעור י'ו ננסטננו הטוננן מין )מע)סננטעסע
 :סל'י

 רנו3"נ.במףבמן
 רפ' המררכי וכ' החתיכה כל אוסרש ויש הרמ"א מ"שא(
 לאחר לציר שנפל טיירי לציר 'שחוץ מה שמתיר התרומות-

 והרמ"א הכי משמע ראשונים רבהי אין מליהה שיעורששהמ
 לציר חוץ בכשא"מ שמתיר הרא"ש רק הפופקים כל הביאלא
 ולקמן וריטב"א ור"ן ורשב"א ורא"ש הומ' דעת שכן כתבתיואני
 שכ' האו"ה לב( בהפ"מ להקל ג' התרונו'ת רעת שכן ס"ו ע'מי'
 לג( ע"ו הירוצים וב' קשה כרותח מליח משום כשא"מפעם
 בכבוש למעלה אוסר כבוש מרץ"ש להוכיח שכ' מה ח"ר עלקו'

 כתקנתא עביד רלא משום כקא"מ פ?ם שכ' מנ"י על וקו'מקצהו
 מר"ת לטקום ממקום פי' משום נשא"ל דאומר אר"ת וישובדרבנן
 נפל אם כם' )ר( בתוס' להגיה ואי"צ כתוס' ופי' בתום' י"ררף

 צ"ע ע"ה ס"ק הש"ך רמתיר מליחה עהיית שיעור בתוךלכשא"מ
 4 אסור בישול אבל לצל' דקא מותראם

 )תוך טגס)ס )חתיכס 1)"ד סט"ך וכ' סחתיכס כל מוסוין ויסב2הגייה
 ע' סוס"י וכד)קננן ס5יר סכתוך עס מ)מ מסור סמיגוס5יר

 ננס מ)מ מסור מי:ו ס3כך יננס כ5 וס)טס כיגה חתיכס גננ)חסדסתס
 סר"ר כסס כננרדכי וס דכר ננקור סגס ננסעסע, מיגו דדס ס5ירטכתור
 ס:ענ)ס ננחתיכה דהוי ננידי )5יר סין ננס )סמירס ר51יס דיט טכ'סרן
 סככר מחרי כס:ס)ה נניירי סתרוננס רס' ותי' כס":תרוננס כרמי' ס5ירנתוך
 כן ננטננע ו)מ ננותר, )5יר חון טסו6 ננס 3כך ננגוקכ ככ)י כננססטסכנ)חס
 ט) כגיגת ולתלן סגננ)חו סרכס כסר חתיכות וו"3 כרננכס מכ' קה"ת)סון
 ס5יר כתוך ננק5ת מותו ס5יר נתוך מחת חתיכס :ננ5מת מס ומנגיסע5יס
 מסי"ס ננ)יחס סיעור כתוך מפי' טכ' לננ5מת )סון יננסננע עכ") וכו'מסור
 כסננו)חין סלוהגין וננס כסכנ"ג וכ"כ ס5יר סנתוך ננק5ת מווו רק מסור)מ
 חותכין . ס5יר נתוך ח5י' מחת חתיטם וסענניס כגיגת וננ:מין סרכסכסל
 ד3מ ננסעע מריט, ר"ס 5"1 דף חלין סתוק' )טון וכ"ננ וכו' ס5ל סכתוךננס
 הגיע סננמ ססק ויט ה5יר כחוך לטכלה מח"כ טכננ65 מ)מ .'ח"כ כ:ס)סנניירי
 הסננ"ק כתי' כקטיכן ר)מ 6ע"ג ו6"ת ננ)יחס טיעור תוך זס הציכס ננק5ת)5יר
 ורטכ"מ רמ"ס ספוסקיס סמר וכ) ותוס' וסננ"נ התרוננות דק' סי, )יסכיס

 וסע"ג כתרוננות דס' )דכריסס טכ' ומ"1 ויי"ו ג"ס כפ'וננלדכי
 ננותר ו)סכי נעיחס סיעור טטהס קודס גס3 מס כטסקנניירי
 כננ"ט )5ירו מון ננותר ו)הכי טננ)חו דס ירנ:ן ס' יסהננטעס
 ויס סומי) ס"ס כננו דהוס ננטוס טס ספרננ"ג כ' סמ ע"ה ס"קסס"ך
 )דעת )וננר מי"מ וס וסרסכ"מ סר""ס דסייגו )5יר סחוז ננס ממי'ננתירן
 מו דננננ"ג ננתירין ויס סומי) נססק טננתילין וסננ"ג סתרוננותסי6סוגים

 רסוס ננטוס דננותר סטננ"ג כ' עוד 6ו)ס . וק"3 ננותר מו מסור סן)דסס
 הוס גוסי' דסתס מחר טעס עוד כ' סמו"ס המ טננ)חו דס ירכ:ןססק
 ג"כ וכ' חוננרמ רק סוה )5יר חון דמסור כסמ"ננ דסייכו כע)ננ6חוננרל
 סכ' ססמ"ק סכרת ע) טחו)ק סרמ"ס סכרת ד6יכ6 כיווןסכוהה

 דיס המו"ס סכ' כעין מ)מ טייך )מ ררכלן ס' דסוס טעס גס ועור)סיט יכול מיגו חון טח5י' 13 יגיד דנני סרמ"ט וכ' ננננ)ננ"ק יסי' ננטוס כו)ומסג' נכט6'"
 :ס)ה מ)6 טס סי' )מ חדמ סעס דעכ"ס ססהס קודס טס כפ)ס מסשק
 חתיכס ססי' כך סכסר ננגיח .סי' סננתח)ס סס"ת סכ' כעגין מכ)4ה"כ
 קורס 5יר סי' כן 5יר עכסיו טהי' כננו י") תחתיו 5יר ולע65 )ננטסת3וי'

 : נליחס ס"עור סססס קודס דסייכו)כן
 ככ)י תח)ס כננו)ח רסס"ת דסך תי' כנ' ס"ק ע' סי' 3קננן כס"ר~שרקןכם

 ננותר כטו)י.סגיגות גוגע סכסר ומין כ5יר ח)וי סח5י' מ)6כנגוקכ
 כתוך כסר טכ' ורגיס ד"ס קי"ג יף נתוס' ועיי' סמ"כנ )כ)י )"רדכס"ג
 ס5יר כתוך טקוע ססומ ננחננת ,ה ננטעס )סתיר מ"ן טמ"ננ ככ)י כגוןה5יל
 ט3 דח5י' וסיכי ננגוקנ ססומ ככ)י מ)מ ננו)חין מין דמננר דטננומ)וס"ט
 ננסננע ננדכריסס גי"ס כט' וע") כדסי' ממוי סנתוכו ננה ה5יר כתוףחתיכס
 ככ)י תח)ס כלננ)ח נניילי מסור )כד ס5יר כתוך דכח5י' סכ' כסננ"קד)מ
 ננטוס מסור 3כד ה5יר כתוך דמ5" כס"ך ד)מ וגס כ5יר לס) ומח"כננגוקכ
 נניירי תוס' סמ ננגוקכ טמין כ)1 ננטוס כמן ומין ת)וי כ5יר סח5ידנניירי
 כ' וע"ז כ5יר כו)ו כסקוע מ3מ כו)ו מסור )מ וגס ככסמ"ננ כננ)מכתח)ס
 קמי דע)ס 3סדימ ננסננע וכו' ס5יר כתוך חתיכס ס) דח5י' וסיכיתוס'
 טמ"ננ ככ)י סננן)ח כדרך סכ3י כסו)י וגוגע ככט6"ננ תח)ס דלננ)חדסייגו
 סרמ"ס וכ"כ )5יר סמון ננס ננותר ומפי"ס ע15ס ע"ג כננו)ח נניירי.ו)6
 סט"ך )ננ"ס ליתמ כסננ"ג דססק רננ"מ מפסק 51"ע סתוס' כדכרי )"דסו"ס
 נתוך ומ5י' ע"ג כננו)ח וססוסקיס תוס' דננ"ט ומו"ס ת"ח סג") סק"ננ ע'סי'
 סגיגית כטו)י :וגע סמיגו כיון סומ סמ"ננ כ)י פנתיר י)מ טלניגיתס5יר
 כ' ססננ"ק סמ כטמ"ננ ננטעס מיסוי ר)יכמ כסג") וסרמ"ס )תוס' ז"מסמ

 תוך כגס) ס5יר תוך כח5י )סתיר ועג") ננכוקכ ככ)י כדיגו קגננ)ח_נערירי
 ננקוס )דס 6ין ע"ננ סגיגית כסו)י לוגע סכטר סמין ננפגי ננ)יחסטשור
 סססק כס"ע ד)מ דננכריע 5"ע רננ"מ מהכרעות וגס ו5ע"ג כטמ"ננ וסוס)זוכ

 כטמ"ננ רס"). כדכר יחיד סרמ"ט כמ)וכלמ"ט
 דוק~

 מסור ה5יר - טכתוך ננס
1,,ומ



 כפיךסמףתע"ג הח טעיה ט"פ מ"י רעהיררהטימןדברף
 וכתס"כ כהדוטיו סרטכ"מ וגן, סתוס' דעת סכן ננוכמ )ננ"ט נז"6.

 נספ"ננ 5"ע מ"כ- ')יתמ ססמ"ק ולמיות ס"ו ע' קן' כננט)"ק וריטכ"6וסר"ן
 - )סק)דג'

 )ו ס6ין דננ6מר נדיענד מפ מסור דכלו נטעמיס כ' " כ% יב2או"ה.
 מ)יח דקיי") ככסר וגכ)ע סרותמ ס5יר חו(רת )65ת ננקוסך

 י65 ו)מ ננננ)ננ"ק טי' כתוכו סלסמר ססדס ננטעס וגס י5)י גרותחס"ס
 ננסעסע 6יגו דס דמ)'ח כרותח ס6 קסס סרמטון טעס ע) סגס פכ"))הון

 )וידן )סחנניר י") ומססר סג") סרמסוגיס וכ) סתרוננות ס' כננ"ט)ננע)ס
 מ"כ )סוננן כהוט  3ין  כקיהין הלו סהין  מסום כס, 3כהוס  מליה' הסי'דקיי"ל
 ומ"ם עיי"ט סק"מ 5"מ סי' )קננן כס"ד כסר"ננ כ' וכן כס' כדסנס

 ננטוס ננ)ימס טיפול סטסס קודס סס גס) 06 כססק )הק) סל")המו"ה ננ'"
 כיון ע"ד ס"ק סס"ך ותי' ננננ)"מ דסי' מע"נ נכסמ"ננ ננסלי דל6 זסטעס
 ננס דסמ ססרננ"נ וסקסס כננכוט) ככוס סוס עגנקכ טמיגו ככליטגכנ)מ
 ומסי"ה )רננ"6 כטיעור ססס )6 ס5יר טכתוך ננס ו6ף ככום מילו )5ירטחון
 כ5יי 6' מלק וטכוט ננ)יחה רתיחת ע"י דמסטר ותי'מסור

 )ננע)ס ננסעפע.
 ן כוולתו סכי מו"ס נס י") מ"כ מסורננסו"ה

 ס"ק ט",,דלך4ע
 כ,,"

 ככוס סוס ככס6"ננ מ"ג סס"ך יננ"ס גסרננ"נ ד)מ כ,.
 ננ"ס דט"ך סמ' תי' סדומס סק"כ ס"ח וע"י עיי"ס )ננחכרסומ

 גסמר )מ 6"כ רמי' וסכימ כככ"ס דמדרכס טסי נרע ננ)יחס ע"י טטי'דסכ6
 ו)מ דלננ"6 מ)"כמ סכ' דתי' כסר"ננ ע"כ מ"כ רננ"מ ע) 5כ' תי' רק)גו

 נס ננועי) דככוט י"ל כננכוס) דכנוס כיון יככוס כ' כ"( ס"קרב2דץ"ן4 וק")כח"ד
 ססר"ח קו' כ(ס )יסכ .וכ' כיסו) יננסגי כננו ננ5יר 6)ננע)ס . ..-
 י"ד כדף ננותר )ננקוס ננננקוס ססי' יס דס") מסלדי ר"ת דכריוסכר"ו
 דר"ת די") קסה )מ ו)סיננ"ס )5יר חון מסי' ככסמ"ננ כגמ)חס 6וסרו)מס
 וננכימ גמסר )ככיסס ננס:טמון ד6ס" סעי"מ ק"ס סינ כסג"ס מ' כדעסק")
 )5יר סחון ננס דננתיר סרמ"ט ננדכרי )סוכיח סכ' סק"6 סס ננס"ךר6י'

 )ננע)ס ננסעסע מיגו דס סמ סוכחה ומס ס)ננע)ס )ננה ננועי) מיגודככיסס
 ננסוס סרי )ננע)ה )כתוכ סר6"ס 5ריך )ננס מ"כ וקטס עכ") )ננע)ס"ף ננפעסע וככיסו) כננכום) דככוס טיוון )ננע)ס מף ננועי) גמננרלדככוט מסמ"ו
 )ננס ננועי) ככוס מין דס מ"לו מסי' תיפ") -)ננע)ה ננסעסע דסדמין

 סכי )יטכ יט סר"ת ננ"ננ סס"ך ע) סס נט"ד ססרננ"ג סקסס וגןס)ננע)ס
 )תרן כ' ט"( ס"ק י"נ כ)) ונננג"י סקויס, נסי' כתנתי וכי"כ נוסי')ר"ת
 מסור ננ"ננ ננותר )ננקוס ננננקוס דסי' מע"ג 6סור ננכוקכ טמיגו רכ)ילס"ט

 ודכריו ט"ד כסנ"ס ננסרמ"י וסכ"כ דרנגן כתשתמ עכיך ד)ה ננסוסככט6"כנ
 ו)ננס ננותר )ננקוס ננ"קוס סי' ס") דמיסו סר"ת )יסכ כ"כ סננסרמ"יחננוסי1
 דסמ סננרדכי כסס מת"ח טס קמי סננג"י מנ) דלנלן גתקגת6 עכידי)מ ננסוס סרמסוגיס סיעורו )מ מטר חדס כדכר )תלן ודוחק כסמ"ננמסור
 טוכ 6סור )ננקוס ננננקוס דסי ננסוס ננס"ט מין כסמ"ננ ד6סור ס")מיסו
 ננננקוס סי' ננסוס מדרכס כננג"י ד)מ ננסר6"י דכרי סי' נננ"סעייגתי

 )ננקוס ' ,.
 : ' כסמ"ננ'מסור:.

 דכטר ןי"ד חו)ין תוס' ד(") ר"ת דכרי כיסוכ עוד ס"6 (") יכריססרלרלי
 ר"ת מננר וכן טרי פי' ס)מ, ס6כריס דדס כ)) ננ)יחס )"כ)5)י

 ג5)ס )מ מסי' מ)מ , דטרי סכטר ננן סדס כ) וגס)ט יסס סכטר כטכ5)סו)"ננ
 ד)מו מגי ומוננר וכו' (ס )5ד (ה ננ5ד ננכסגיס טגסלט ומעס"י ננותר כךכ)
 ננסוס ננותר סירס ס)מ מכריס דס דסייגו סדכריס תח)ת רק (ס כ) מננלר"ת
 סי. סרי.כ)מ מיכריס דדס כ"מ .דף כריתות )סדי' ננכומר )6 (סדדכר
 נניירי כרייתמ 6ותו מסור 6יכריס דס טס ד6י' כרייתמ דכסך כיון,מ)מ
 מוננריס מגו כדסירס סיסמ סה וננוקי מסור סל5יס ודס 6דס כדס נססס
 רמי' ומעו כדסירוס יוק6 כנני נניירי תעטס כ)6 מיכריס כדס ריטמגס
 . כריסמ ננסמ"כ ננ"ס ננסוס כסירוס דוקמ מסור ססיר כסיסמ די")כ"כ

 כ)מ תוס' כ' )כך סי' כ)מ 6סי' 6סור מיכריס דס דס") כ(וסרננכ"ס
 דסרי )ננקוס ננננקוס דסי' מכ) סר"ת דכ"כ ל' ע"( סריס"
 דתוק' כתוס' סי' עוד כתכתי ו)עי) ' ר"ת דכרי ו)6 תוס' דכריסס
 ומ"ט מ"ס גנני כתוס' תס"ו כסי' מחר סי' וכ' מסור ננננ)ננ"ק סי' מויסגנני
 (ס )5ך (ס ננ5ך טגס)ט 6עס"י ננותר כ"כ ג5)ס )מ מסי' סכ' כתוס'סני'
 סחתך' ככר נכי כ"מ דף כריתות ,כדמננר )חון סיסרוס עד 6סור6יגו
 עדיין דננו י5מ ס)6 מעס"י סכסר סרי סככר דמסור ננ6ן דמסי' כסר)%י'
 סי' ר6י' )סכי6 רו5ס תוס' דסמ ננוכן מיגו ככריתות כדמננריכן דסךעכ")

 סגיס וכן )קננן כדמננרי' ס)") ועוד ננכריתות ננוכח )6 ו(ס מותרמק)ננ"ק
 מכ) ט"ס סומ ככריתות כד6ננרילן 6"כ קי"כ דף )קננן כד6ננרי' כסג"סטס.-

 עך 6סור מינריס סדס דמין הו6 ננכריתות דר6י'י )קתס יס סג"))סי'
 סכסר' רסרי ננככר ע"( רמי' ננכימ וכן ר"ת דכרי וסייגו )חוןטיסריס
 סי' ס)מ מיכריס דס עוכח מ"כ 6סור סככר נסמ ןננו כ) י5מ ס)מ6עפ"י
 )דגססי' מוס' רק כ)) פי' )מ סכ)י כתוך סלסמר דננס לר"ת וי")-ננותר
 רןת 6כ) כתוכו וגסמר )ננקוס ננננקוס פי' סדס 5רכו ג) ל5)ס כ)6 סכי,ס")
 מ"( )דכרי סותר יסי' ס)6 סס וכתכתי 6סור )ננקוס ננננקוס פי'יס") ר"ת )דעת מ"( 'נטס כתנתי תס"ו וכסי' )ר"ת סתירס מין ומ"כ (ס ס")63
 סגפ)ט 0ןס ס35י ע"י כ6ננת דר") 6)6 יסרי כתוכו וגס6ר )מקוסננמקוס סס" סתוס' כווגוס )מו (ס )5ר (ס מ5ד נט)ט 6פי' תוס' מלס .דסיינו.י6ן )ננ"ס לכון וננס"ס סרי סי' ולכון תוס' כדכרי פי' טס וכתכתי תוס'וכרי

 קי"ג דף ד6ית6 מסמ ר6" טס עוד תוס' ננ"ט 6)6 קננ") )סמטומפסר
 דננסננע עכ") )נננרי פי' סתס גיס6 ננסמי גיס6.וכ)ע ננסמי סריס גמיחדמ
 דכסוף ננסוס דננותר דס"ט נ"כ י") ננותר ננננ)ננ"ק ופי' כסגיס כעודוסמ

 סחתיכס כתוך )נננרי סדס יגסמר ס") דכס"ל )חון יו65סננ)ימס
 דמסור דסמ וי") סחתיכס כתוך ק5ת דגסמר מ)מ סדס ננס)יטדננ)מ
 6כ) כ)ע וסדר )חון )גננרי סי' סתס תום' כ' ע"( )סחטו מססרננסוס
 ננחננת )מסור סייך ו)מ )נננרי .5מ סי5מ וננס טרי כחתיכס סלסמרננננס

 : )סחטו 6ססר ננטוס טי5מ סדס(ס
 ננסתכל6 ס6"ננ נכ)י נגמ)ח ו(") כ; י"( יין נ, כ)) ר6ייס ב2תשו'ד'

 ו6ין )ננטס וסריק דננו מת ננס)יט )5יר טחון ננס)נניננר
 סננק5ת )נניננר ננסתנר )מ ונס 0ע)יון )מיסור ננסעסע ס5יר סכתוךננס

 מס ומף ננ)ס)וע )5יר מון ססו6 סע)יון מת ננוגע נ5יר סננוגחסמתיכס
 יס)וט כטיכס)סו ומ"ת וננותר סי' ט)מ מינליס דס סוס ננ)פ)וט ננוגעסי'
 ס)6 מינריס דס סוס סי' )מ ומי )ננטס , גס) סי' ד6י כ5)י' ננותר יסי'ננ"ננ
 וכסיניע )ננטס )רדת סחתיכס כתוך ננננקוננו געקר ססדס )וננר ומיןסי'

 6ין וס5יר סדס ננכ)יעת סכע ס5יי סכתוה ססחתיכס ננחננת ס5יר)ננקוס
 וחסיכ ומוסרתס )5יר סחון סמתיכס כתוך תסמר )עכור יס )מותוננקוס
 יננגע ד)ננס )נניננר כ)) ננסתכר ד)מ ננננקוננו סגעקר כיון ססי' 6כריסדס

 מחריו )ח דכר ננננסיך )ח דכר כ) מדרכס כו )סתערכ סע)יון סדס ס5ירכ)יעת
 וכו' )חון וי65 סי' ס)מ כיון טסי' סמכריס וס ננקרי )מ וגס יחרוננתערכיס

 סננק5ת )נניננר ננמתכר )מ ונס ננתח)ס ננ"ם כיכריו )סון כס) יס )כ6ו' .עכ")
 סי' ס)מ מינריס דס סוס ננוגע סי' מס ו6ף סע)יון מת ננולעסחמיכס
 )מותו ננקוס ס6ין וכו' )וננר ו6ין כננ"ס נס (ס דכר עור מה"כ כ'ו)ננס
 ננוגע ס5יר כסוך סחתיכס טננק5ת דמי") ככר ננ"ט סייגו סו6 )עכורדס
 דכר )עי) כ' ככר סמ ססי' מיכריס דס ננקרי )מ ונס ננ"ס נס סע)יוןמת
 דסיסמ גרמס כן ע) ס)מ.סי' מנר-ס דס סוס ננ)ס)וט ננוגע סי' מס ומףןס

 )ע)יון ננוגע מילו סכ5יר ננק5ת דמותו ננסתכר ד)6 ננ"ס יסייגו )ליס6ננסרם
 ננסרט וסדר מחריו )ח יכר ננננטיך )ח דכר כ) מדרכס מסוס דכריוננסרס
 סוס ננ"מ נתח)ס וכננ"ט (1 מסנרמ )ננסמך 1)יכמ דמולע מסית")ננט")
 ננננק)ננ"ק סי' ד)ננס )דכריו רמיות )כסוף וננסרט סי' ס)מ 6כריסדס

 . סס כר6"ס כננכו6ר פ" )6,ננקרי

 גננ"ס ננ)ס)וט ננ)ע)יון יננוגע די") כננסקגמ סרמ"ט גסמר )סי"(רד:נך:
 מע"ג )דידן וג"ננ כ5)י, מ)מ סרי )6 גנני )רמ"ס ומ"כלתח)ס

 סססס טסנקויס גס) מס כססק ג"ננ ננ"ננ כו)ו דמקור 3כס6"ננ קיי")דמגן
 ס"ק סס"ך סכ' ננ)יהסטיעור

 ע"ס-דננותי
 ננסוס סס כסרננ"ג וננכומר )דידן 6סי'

 סתירו )מ סננתירין גס ו)ננ"ס מו"ס דכרי יתסרטו. וכן ננתירין יטכ)מ"ס
 נניסו) מסי' וננסננע סתס ננתיר כססקיו וסנס מסור כססק נס מ"כ)כט)ו

 סס סס"ך מננ"ס ע"ד ס"ק סרננ"נ קו' 6"ט סי") ס סימרב2ד4ב2רף - 51"ע ככיסו) עכ"ס )מסור לננודס ל' נססקיוננ"ננ
 סדס דסי' ננסוס סמ"ת ככ)י סלית ננ)יחס ננסכי )6ד)ננס

 ננסוס סס"ך ותי' סגית ננמחס דננסגי ננסרקת סונל ננ"ס )מקוסננננקוס
 )ננע)ס ננסעסע מיגו ודס ככוס מילו )5יר סחון רננס ססר"ננ וסקטסדככוס
 )ננקוס ננננקוס כססי' מ)מ )ננע)ס יננסעסע )וננר ד)"5 מ"ט ר6"סו)תסו'
 ס5יר סכתוך ח5י' כי )ננטס ננ)רדת גננגע סי' גי ס5יר ננן )ננע)ס סדסגסמר

 .: וק") )ננטס )רדת סע)יון ננוגע טכע ססי' ננחננת.

 מחריו )ח דכר ננננסיך )ח דנר כ) דמדרנס מסתנר דמ סומ"טרכמייש
 גכ)ע סיסי' לננ)יחס רותח סוע) (ס דכר, י") ע"כוננתערכיס

 ננס סכר"ו קו' ונניוטכ )ננטס כ)ח )סתערכ סע)יון גננסך יסי' ו)6כננקוננו
 ננסוס דמסור ס"מ כעופות ד)ננ6 ועוסות עוסות 6סי' מ"ס סריך ננסססקטס
 דמסי' מ"ס ו)ננ"ס כרותח ננ)יח וקננ") כדניס קננ") )ננקוס ננננקוססי'

 . כרותח דננ)יח ננסוס גנני ד6סורכעוסות

 תע"רמימן
 רמלה כרש"י ס"ל כ' בסעי' הפור על ופ"ז הב"ה אקו'תי'א(

 דלא משמע ולעיל כחו פסק מליחה שיעור ששההלאחר
 מלוללך חולבת בכלי משר ממלה להתיר הרמ"א מ"ש )ב( הכיס"ל
 עם נמלה בשר במלה צ"א סי' לקמן וכ"כ והפ"מ ' מצוהמסעו'
 הבשר נעשה דלא פ' סע"ה צ"א .סי' לקמן בש"ע ג( ) הפר"הלקו' ישבתי ואני רמ"א על השיב צ"א סי' לקמן והפף.'ה כשרבשר
 ופר"ה והש"ך לקדירה מליחה שיעור ששהה אחר אלארותח
 הש"ע לדעת מקיים ופר:'ת בדמר יחיד שכ"כ שהר"ן כ' סק"זשם

 טיד.רותה דציר אסור מציר פנגע כ' א"כ כמהצ ור"ת'ם"למכה"ג
 וכתמת4 מליהה שיעור שהה ככבר אלא אסור לא מהתיכהאמל
 התה"ד לראיות דוהה היש"ש )ד( הפר"ת לפי' מה"ג שפי'שאי"א
 מה דקשה ג"כ כתכתי ואני אסור נמי מהפ"מ אפי'. א"כוהרמ"א
 ששהה לאחר כהו פסק נמי דחתיכה מתום' ראי' תה"דשממא
 וצורך מהפ"מ אפי' וא"כ מירי מוכה לא מתום' הא מליההשיעור
 ששהה אחר אלא הבשר רותח נקהעה דלא לש"ע ראיותכפה כתבתי תקצ"ו סי' לקמן אמנם )ה( ויש"ש כפר"ח אסורמצוה
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לדמףתע"ד כ' פעיף פיט פי' רעהללרהטימןרבר"
 נכ)י .ממ"כ ונתנוסו ע)ימה כוי ומהס סנננ)ח סי כ מעי'בש"ו

 כנץ ס"ק הט"ו כ' גו' עותר ת5'ר ונת:נ3מ הדמהנ)מ
 )ע.) כ' ס:טור והקסה רותמ עור חסיכ )מ ננ)ימה סיעור טסההל)מהר
 )מסור כרותמ מסיכ 1)מ הננ)מ כמ ננכט)ין סככף הנניס כ4 3מסור"ין תמ)ה כנניס נסטף 3מ מו נס15 1)6 רק מו גס כננ)מ. ננ)מ מס כיןונניהו
 ות.' וננ"ם ע"כ ננ)ימס סיעור סעכר מעס"י רותמ הוה נניס נ)מ ננסננעסנסר
 נוסוס ומוסר מרס"י רס)יג )ננמן מסי' רכ"ע מ)ינמ סטוי כ' דסתסהט"(
 הרס ננהננת )מסור דמין כ' רס"י סמ קסה ע"כ רותמ סוה )מח"כרגס

 רמ)"כ ונת:נמה ננוה) סיס ומסי' כמו, סססק מו הרס ינתינם כנס1ססכננ3מ
 כתוס' כ"כ נרס )י ננ: ננוס) )י רננה כנניס ננ)ימס )ממר נותכיןהמיך
 ננוה) כין ח.)וק י0 דמ)"כ ננכט)ין רתיס ס") )מ רם"י ע"כ ע"כ קי"כרף

 ; ננכט) נניס מכ) ננ5ט)ר)מ

 נמסר ר)מ הנ") טע:ניס ננכ' ממר טעס כ' הרמ"ם דהנה הטור )יסכרנייל
 הדס )הנ)יע רננ)ח מריסותו רטכע ננסיס הננ)מ כתוך הרסננחננת

 )הקסות יס מ"כ מנננס כמתיכ: כו)ע ומינו ננהננ)מ סו)ט מינו מ"ככתוכו
 נניס הי' ס)מ הומ דחריף כיון )התיר ים ננוה) ככתפ)מ ררוקמיהיסוך
 נמתיכ", נו)ע 1מינו נתו;ו הדס סנו)ע כטכעו טהומ י") )חריסותי')כט)1
 כ)) הכימ )מ רהרמ"ס נסטף ו)מ ניסון ר)מ כנניס ננ)ימס )ממר ננותכומנ3
 עכיר, יתירה מוננרמ רינני ררכ )רמ"ס רס") ננכ)3 נננסן סהי' רינני3רכ
 רסר. 5ריך )כך כמתיכה כו3ע ונננני3מ הנניס ע"י הננ)מ טכע דמ(י) טריהמיך
 מכ) כתוכו הרס )הכ)יע הננ3ח טכע מוי3 סנויס ע"י יסי' ר)ו מחר)נטעס
 המתיכה כתוך )כ)וע כמ כו מין וננננ.)מ וכחו חריסות.' ג"כ מוי) סנניסעס

 1מ)מ מריסותי' ננכט)ין רנניס סכרמ הך ).' )ית )רם"י רורמי סטורוננורס
 רננכט) נניס רסמלי נננניס רמי' )רס"י רמ'ן רס"י ע) כמלקיס הטור ס")כ(ם
 תכט) רמין כננוה) ננסוס הטור ננתיר ססיר ררס"י כרין ננ"ננ מריסותי'כח

 והרמ"מ הריסיתי' סנני6 ע"י רכט) כיון סרי ננני ננטכעו סנניס ע"ירמו.) הננ)יהה )ממר כניס נתוך 1)יתן כתו;ו דס )6כ)יע כטכעו הומ הריחריסותי'
 רמין כרס"י ס") ננני ררמ"ס ס"ננ נניס )י ננה ננוה) )י כנה רמ"י )רכריסכ'
 כננ."ט ככנ"ס ס") )מ 1)י' הוט' רכרי הכימ ררמ"ס )טור רס") י") ננכט)נניס
 ד)מ קס"ת רעת 0כן כתכתי ת"ר ס" וע.' הרמ"ט ררך ס;ן דגר;ותכס"ק

 : )מריסות נניסננכט)ין
 ננרוכה הססר הומ מס מכ) וכו' כדיעכר מסי' מ1סריס 1יס בנדהגהכ'

 סס"ה רממר 1)ולנל )הק) יס ננ15ה סעו' 15רך ג"כ כ.'1מית
 סי' (נת:"ו והומ 5"מ, סי' עי)"ק כרותמ 5ירו נניח0כ )מ כנ)יחהטיעור
 הכסר_ נחסר ר)מ דהמ סכ' ק'"כ דף התוס' תי' מהר )הק) ססוננךקנ"ט
 ו3מ ע"ג פכננ)ה דהרס :נהננת כ:)י מותו וננ:ימן ננ)יה: סיעור ססה0)מחר
 הנניה ס3 ;חו ססק ננ)'הה סיעור טם:ס דמחר ננסום 1כ1)ע ןמ(רמננרינן
 כסר כמר עס נכ)ה כסר ככנ)ה סרי ר)מ כתכו 5"מ סי' והס"ך כמןוהט"(
 הננ)ח כה לח3ט דמ( הרס )הס3יט כננ3ח מ)מ ננ15ה )5ירך כסס"ננכ:"ג
 וממנניר (ה מדין מו)ק 5"מ סי' )קננן וסר"ח ננ)'חה סיעור סמהה)ממר
 רתוס' הרמ רתוס' תי' מהך חו)קיס רהסיסקיס ננסוס ננ5וה וסעו' 'ננ כ:סמסי'

 יונס ר' הרכ כ0ס הכימ כתה"כ הרסכ"מ ועוד סנויי, )חר כ"כוהו""5
 סיס )סי מסור 51יר רס ס)יטת ג:נר 3מחר נלהו עם ועו:נר סלננ)מדנסר
 וכ"; ע"כ סט)י1 הנעמ חס ננח:נת וכו)ע הומ וח(ר סס)ט דס טימת, סניוע)
 ס"ה ע' סי' )קננן )מקייע3 מנן רהמ ן("מ ונ") ורכנכ"ן ורמכ"ד ורמ"ההר"ן
 כנתכנ)מ כמן כ' רסעי' כרין (ה דין דת).' כ"ן ס"ק סס וכס"ך סיטהכסך
 ננותר ננ)'מם סיעור ססהה ר)ממל כדיע' כמן וסס"ע רס"י רננתיר 5ירהכ)י
 דהס"ך מע"ג מ)מ 0) נמו ססק ססהה ר)מחר טנוימ )מר 51") הומדננוס)
 כ5יר ננייר. 6.5 לוכסי' סריק ננטרק ררס ננטעס מ)מ ננתיר )מ טסכסקי"מ
 כהס"ננ מכ) הס"ננ כלמ מס" כדיעכר )התיר היינו סריק( ננסרק סייךד)מ

 המוסרין רהיינו ןרס"י נננעסה ית)י' כ"י כסס סס כס"ך י") ננ5וסו)סעו'
 כמו רססק הנ") תי' )מר ס") והננתירין סננ)ה כח ססק )מ ממ"כ רגסי")

 ס") .והס הננ)ה כח דססק סנוימ )הך ררס"י מננעסה ח)קו הנ")והרמטוניס
 כ6ות )ננ"ט מנננס סנוימ )מר וסננ"ג ורמ"ס תוס' תי' סכן הננ)ח כמ ס'ר)מ

 מכ) תוס' תי' רק כן וסרמ"מ סנוימ הך ס") )מ והטור הרמ"סהקודס
 וסעו' כהס"ננ תה"ר ססק )רמות כ!ס מין ננ"ננ הכי ס") )מ )רכפסי'הרמ"ס

 : תי' )6ותו הנימ והלמ"ס הכי ס"3 וסננ"ג תוס' רעכ"ס כיוןננ5וס
 כר"ן ס' ה' סעי' 5"מ סי' )קכנן כמ"ע דהכס !ה ססק ע3 קסי' המאבל

 סכי וננקנני כרותמ ננ)ימ )קרירס ננ)ימס סעור סטהס 3מחרריוק6
 ס) כמו פסק 3קדירה ננ)שה סיעור ד)ממר.סמהה )וננר מין )ס"ע)מ.ו%'כ

 מות תק5"ו . סי' עיי3"ק רותח. נעסה ננ3ימה טיעיר ממר מררכה רהמ.מ)מ
 .מסי' )הק) ומין %ם כרכר ימיר רהר"ן כ' וסר"ח רס"ך מע"נ %ם. יסכתינ'

 'הר"ן ר!") סכימו ור"ן ורסכ'מ ור"ת דכונ"נ כ' ט' ס"ק סס הסר"תכהס"ננ
 סיעור סכ' גס"נ ננרכרי וכ"כ רותמ כקרירס.מסכיכן ננ)ימס סתס כ"סנס'

 ננ)ימ דקייי) ננקוס נני) סי)וך כדי 5)י וסיעיר .לי כסיכנור )קדירהמ)ימה
 כננ)מו סססס דכ) הכר5)וכי סרכ סנסימ כ"כ רותמ, ממיכ דסכי מ)ננמ.כרוחח
 רכס"נ )דעת הר6תי ע"כ )מ ה;י וננקנני רותמ סוה )קדירס ססייה.סיעור
 ננ)ימס, סיעור כסהס. מ)מ רותמ ננקרי ד)מ ממת כדעת כו3ס הלרלוכי'ופרכ
 כס"נ .)רכרי סס רןת כ' . וכו' יסר6) יעקכ הר'ר ס'ננ ך"ס נץ:נ יףיתום'

 ,:ע"כ

 וססננ"נ 5"ג' רף מוס' כמ י6"כ מכר5)וכי יס"נ,הרנ כז-~ווכהן ילתמדל"ג
 ר)ממר סכווי )חד גתכל והללך כס"נ .3רכרי כתכו כו)ס...והי6קם

 ססהה ממר כר5)1נ. )הרכ מירכק כמו פסק )קדירה ננ)ימה סיעורססהס
 עי"ט ת)חי ננהננת גמ:) רותמ-1מינו )היות התחי3 הדס וםלט ננ)יממסיעור
 כיון הכה"ג ;יונמ מ)מ ('מ ודמ' מ3מ כהנ") (ס ע) תי' תק5"1 ק')קננן
 רנג)ח רותמ ע"י גס מי) סיעור 5ריך ר5)י רותח כ%ו מ"כ ד5יי כרותחדננ)ימ
 )קדירה רמננ)ימ ננכה"ג סס.ר ננוכמ מ"כ נר) כסיעור ננני הרס מו)ט)קדירה
 ;רותח ננ)יח מננרו )מורחמ כרכעי ןוקמ מ3מ דמ3": כרוהח כנ3ימנמננר
 כ5)י רותח והה ננ)מו ננמננת נמכ) מינ1 נעסה נניר )קרירה ננ)ימה ה"51)י, כסיעיי רסגי נכה"ג כננ") סמותה ננ)יחה טסומ )קרירה ננ)ימה מ"כר5)י
 רהרכ רסיי14 כר5)וני הרכ וכ"כ הר"ן וננ"ס כ5)י, נני) כטיעור )ס:ות51ר,ך

 ומינו רותח ננקרי )מוימי'. )מ מפ" )קרירה רננ)יחה ככה"ג ס") נננימכר5)וגי
 גמכ3 סמיכו רותח נעסה )קדירס כננ)'מה ע:"ס ננדכ' ננ)חו ננחכנתנמכ)
 רהתמ.) "כר5)וני להרג סכר )סיות 5ריך )מ סכה"ג מכ3 ננ)מו,ננחננת

 : הרס סס)ט )ממל ננ)מו ננמכנת נמכ) 1מין רותמ)היות
 נעסה סנננ)מ רנניר סכתנתי כתו ע)קונו ' ורמיתי יכס"ג עיייתישוב

 5)י כסיעור סמי' 5ריך הרס )ס3יטת ח3מ ננ)מו ננחננת כמ;)מינו
 כר"י )כה"ג טסי' רמטוכיס כננה ננ5מהי הכ") סל' )קננן מנננס כסר"ת31מ

 ' :כר5)וגי

 המתיכק גוף ע"ננ כחו פסק טסכנ)ח מע"ג ע5מו ע) הקסה התה"ר.ך4יכמנכפ
 )סתיר ה:נ)מ כח רססק תיר15 ננ: רמ)"כ ר("מ ות.' רותחמסיכ

 כרותח יחסוכ מס הננ)ומ הכסר ננ"ננ כ15נן מ)מ יהי' )מ כגוננות טנננ5מה5יר
 ננ)ומ הגוו) הי' רמס _כט"ד )סרי' כדמי' מ5)1 סננו5ימ )ה רכר הומכו)ע
 )קננן מי' וה ודין ע"כ ננק"ט מסור הוס ננ)יח הכותח הי' )מ מס" 5רכוכ)
 כטסור מכ) תס) וטננמ ננ)יח טהור מסור )מ יכסיס ככ' מע"ג 5"מסי'
 סותר יהי' ד)מ היכי כי תי' טס וכיס"ס כו)ע מ5)ו )מ תס3 וטננמננ)ימ
 וכנננ)ח כמו ססק ננ)ימס סיעור טסהה ד)ממר סנוי חד כ' רכמן סננ"גרכרי
 סכר6 סמי מננרינן ר3מ 5"3 ע"כ וכ' )היס סהס כ"ו מוסר "ננה וגכינהכסר

 סרר;ו רס מנ) מיסורין סמר מו כככ"מ מ)מ וכולע מ5)1 )ח רכרסננ51ימ
 ננונח .ה5יר סהרי )גננרי סריק )מ רסכי 5הי כע.ן מינו מס סריק)סיות
 הננ)מ כח סססק ננממר ננטר ננ)ע טמינו 11 סכרמ ננהכי ננ"גנכגוננמ
 כררך )סננ"ג ננתרן 5"מ , סי' )קננן והס"ך כמן והכף'( רמוק וסומע":

 :ממר

  כגוננות  וליר הטעס נדנריהס )עי) כ' תוס' סמ כגותות,טנננ5מ ס5יי )התיר נוה תיר15 כנס רמ)"כ כנס"כ סתה"ד הוכחות קשהולריר'
 דטרי רכריסס כקוף תוס' טכ' וננה כו)ע מינו 5יר ססו)ט (ננן רכ)סרי
 )הכ)יע. ס") הננ)ח וכמ הנעח סכתוך רס ננסוס ,היילו הננ)ח כח דססקגנסוס
 3ננס)ט רטריר מיירי מננרינן )מ כעין וכרס הכסר, כתוך כעין דס)הותו

 : הננ)ח כמ דססק )תרן תוס' 1ה51רכ1 כ)ע)מ

 * תע"הכמימן

 וביש"ש בכלי ציר שנראה עד מעפ שהה אם בכשא"מ מלחא(
 בתוך בנפל מתיר נכ"א )ב( לדבר שיעור ואין מיד אוסר.

 מכוסה באינו אבל בנסרים מכוסה  השרץ .על או בכשא"ממור. דאמור נ"ל מנוקב שאינו כלי לתוך או לארץ ונפל מליחהשיעור
 ציר ליכא ואם הציר בתוך שיש מה אלא אסור לאבנסרים

באר"
 . תפ"ד בסי' כמ"ש קליפה צריך לחה ועדיין

 ומסי' מוסרין וים הג"ה נננוקנ סמינו נכ)י סננלמ נסי י"מ סעי'בש"ע
 מנננס ע"כ כ;3י 5יר 6נרמס עד ננעט רק ננ)ימה .סיעור סהה)מ

 מכ) ככ)י 5יר ננעט הי' מס רוקמ הכי ;ן גס המ"! כסס כ' 5" סי'כיס"ס
 רמין כמסר עיר ננעט רק סהתס )מ ומסי' ו!") כ' כסעריס ננהרי"מכסס
 ננמ' רננסננע כמ"! ר)מ ,ןהייכו סיס"ס ו;"כ ע"כ כסונ הכי כרכרסיעוה
 : ע"כ לרכר טיעורומין_ מסור רנניר ננסננע כו' נניר דכ6סול דר"ת כננעסה למסר"י וכ"כמיסכמ

 כס) כעימה סיעור ונתוך כנכוקכ סכ%)ח.'ככ)י נסר כ' )' סי'ר1גבג"א
 וכ' דינו ננס פיר וסנכיסו פכוקכ. סמיכו כ)י )תוך מו)6רן

 סתרננו)ות מסור' ו)ננס )ננקוס.,ננותר ננננקוס סי' ס"3 רר"ת ננסוס)הק)
 נרפת מו)קיס והסוסקיס דחוק סומ הכו-ס סתי' וננס גכסמ"פסכננ)חה
 סננכ"י כננ"ס סעיקר ומ)6 )5יר 3מון ננה מס.' סתרכנו3ות כ) 6סר מיר"ת
 נ;)י מסור ננ"ננ ננותר )פקוס ננננקיס סי' רקיי"3 מגן רמסי' ט"! ס"קי"כ
 ככס3 מכ) .מ;נניס כתקכת עניר ד)6 )י' דקכסיכן ננסוס נמוקנסמינו
 נניר 0גכיה ו6ס )5יר קמוו פוו ננותל )ננקכסי' סייך ר)מ ננ)ימה סיעורתוך
 רמי' והכימ ננ)ימה סיעור תוך ככסל מסי' 3מסור סכ' וסננ"כ ננותרהכ)

 ננסוס סמ"פ כ3י טעס סכ' מזי3 )סיטתי' ומו"ס ס'ר כסנ"ה רמס 63ננמו"ס
 - ע"כ )ננקוס ננננקוססי'

.. )דחוק 5ריך ס"ר רהג"ה "כנכ"י !ם ס)סמ נם4 גפדס תמוהין דכר4ו.יהנה
 ננותל ננגנק)ננ"ק סי' לס") מלר"ח ר"ת )" דקסי' ננסוס כן )תרן

 סמ"ננ ככ)י מ,סור כרננ"% דקיי"3 6כן ,סמ גן 6ננגס התרכנו)ת מסורו3ננס
 מוסרין מכו ס)סס מטעס י"3 6"כ 4ס"פ ככרסס ו6ו"ס ..קננרלכיגננ'ת
 כן מעו הנמסג סכי ס"). .3מ סר"מ 6פ" מסור . ננננ)ננ"ק קי ננסוסרסייכו
 דעס די") רמ" מין יעותר. 5וכד ען מ)ם מ63 י"ל יף .תוס'ור6יות.

סה"מי)



ליהסףתם"ה. י"ח ' יםעיף מיימ םיי- רעהיררהמימןדברי
 כ5) סירו0 )מ י5מ ס3מ וננס 0מיכ ננסמכ רגורמ נניר י5מ .5סרוססהתח.)
 ד5מ ר"ת ל0יטת יסס סג"5 כפ.' (0כתי סמ ועור סקודננין כסי'כנ:0"5
 סנ"ס דסנניכות כיון ומ"כ 5ר"ת כ"1 ס"ק .סח"ר יסס תי' וכז מסיריסתיין
 ר' דסמ והד0 דחוק ותרו5ו ר"ת דכרי יסתרו ר)מ ננטוס רק סומ0"ר
 סי' ננטטס מ)מ מסרו )מ ננגוקכ 0מיגו כ;)י סמוסרין רסייכו וסיעתי'סרז

 כתקגת עכיר ד)מ ינמוס )מסור טעס )חר0 5רירן כנג"5 מ"כ מסורכנננ)ננ"ק
 פעס רסייגו 30סס )טעם )יתמ )רירן כיון ננגוקכ כ;3י 5ננ)וההכנניס
 סמיגו כ;3י )ננ13ח 0)מ ון תקגם ' ועוד )רירן פרי כנננ)"ק רסי''סמוסרין
 סומ תקכס )ח סמ"כנ ככ5י כנ51חין מין רמננר 0ננומ) רהמ טיכס ננסננגוקכ
 ריגמ :מכנומ) ככוס כנסוס מקור יס.' ס5יר סכתוך רכנה מסור ננריגממ5מ
 י~)ן15 כ5מ כדי 0ייך רקגם )ינקגס.' םייך 5מ ומ"כ ככנכוס) רככו0קכנ")
 למו)ק כנ6ן 1מסי' ננדיגמ סכ0ר דגמסר. כיון כן יעסס )ננס כמן מכ).כתק"ח
 וסכמהיו )מ.קור טענניס כ' כ' סמו"ס סמ 5ננקום ננננקוס רסי'6טעינמ

 סקודסנסי'

 כסס 11"ל כסה"ננ 5מסור טעס עוך מ0עע סג"3 סי'רב2יש!יש
 מ0ננע טכ"ל ננגוקכ מ.ג' ססכ3י כיון ככטר וגכ5ע סרס וחותוסכסר ננז דננו סנעח י51ימ ס)מ מ"מ ככסמ"ננ סכמ מכ5מ"1

 רננו 5נננרי ססירו0 מ5מ 5כנקוס ננננקוס פירום דסרס ננסוס ר)מננדכריו
 1כ5 1גכגע וחור5מון

 ססוקקיס.
 טעכנו סכימו 5מ ומחרוגיס 1מ1"ס ננרדכי

 סננרס"ל רנס כג"מ וכנ"ם רק חכ~") כתיקן עסם ר5מ מסוס סנסס"רס5
 סממרים טענניס רק ס~כירו 5מ כיס"ם סה ס"ר סנ"ס דכרי כ' סט"דע)

 ננכימ1 וכססנסות סם'יר ע5 וס סססרו ננסגי ס"ר הנ"ס 3דכרי כ'וכם"ר
 כגם) יותר סכנחנניר )"ס ס"ק ס"ת וע.' פיי"ם ודכריי מקוננווננסרסו
 ככממ"ננ ננתח)ס רככנ)ח ככסמ"ננ גנתח)ס ננכנ)ה ככסמ"ננ כנ)יחס סיעורכתוך
 רמ"" ככנ"ס ;כ)י 5יר סכרמם ער מ)מ מסור)מ

 ננ)יחם סיעור תוך וכגם5
 כקרקט מכ) כגסריס סכנכוסם כמרן מו סמ"ננ )כ5י כגס5 ס"ר מננגסכניר וגמסי 5ננקוס כנננקום סדס סי' :ניד סכמר רותה סככר רכיון נניךגמסר

 : תם"ר קי' כינס)"ק סומ כגסריס מנוסס סמיגוח5קס

--- - - -  

ירמףתע"ו ג' סעי' ע' ם'מץין"ףסימןדברי
 חשיב מליחה שיעור דבתוך סשמע דכאן המחבר עלמתירהא(

 י"א הש"ע על קשה )ב( כן פ' לא צ"א מי' ולקמןכרותח
 הש"ע על קשה )ג( הא מנ"ל בנוגעין שרי לא מליחבשהור
 במליח מחלק דלא למהבר בנוגעין אסור מליה בשהורשכוי"א
 סי' יקסן ברמ"א )ד( אלו לן"א מקום אין לת"ג ע"ג ביןכחוש
 לא חמ וא' והיתר אימור דסמוכין פמק או"ה בשם מע"הצ'א
 בשהור )ה( הכי מ"ל לא וריפכ"א ור"ן מסה"ת כתתאיחשיב
 וכחוש מליח פמא נ"ל )ו( קליפה דצייך מפתברא למפהמליח
 קו'. )ו( נקליפה לסמוך בהפ"מ למעלה מליח והטמאבמבעו

 * כאןאדג"מ

 כךי חסור (כ"ן גונעין וסס הסי3ס וסכסייס כנ)וח ססטיסס מ1 נ'מעיי
 ככטיר: רסיסמ 5רכותח :ומ גונעין דינ"ס סס"ך וכ'ק)יסס

 5"מ סי' )קכ1ן ככ"י וכ"כ וכו' כסר וכ"ו כגונעין מם" כנ)וחס וטוססננ15חס
 ככסרס גונע טננמ סל ססס)יפס מ63 ככסר גונע מ.גס מסי' ננ)יחרכסטננמ

 ס"ס 5"מ סי' )קננן ס' סננחכר דסמ וקסס סתיוננס כס' וכ"כ מסורנכני
 ססר"מ וסקכס 3קדירה כנ)יחס ;רי כסס: מלמ כרותח כנ)יח גקרמ ד)"'כר"ן
 רייה טכ' מליקכ 6ילו ככיי  סלכ:לת: ככסר ס"ט כסיי  סטיר ננננ"ס סק"ט סס'

 ךיהמת להכל  פריין ססכסר ר6פיצ  מליתס  סיפור סר~ס לי 6סי'  מירסלהסרס
 יופוות  להכל הןו  וסרס  סליר ווי'מ  ל1ליתס סיפור  פריין ססס טנ6 לסימלתו
 רהתיכס לניפ: רל'יר  קוסיי  הילו  וו רקוסי' סק"ט סס כסר"ת  כס והי'רולתו
 ננ)יחס סיעור ססס ס)מ סגס כרותח וריגו כיותר חס  י5יר  רלירללניפס
 סיפור ססס סל6  כיון רוהת סכסר לסיות סכסר רוסלי טפל  סלייגנסח"כ
 כ3 ומס רותח רין )ו סגיו-ומין סע5 ס5יר כח 5וגן.וננקרר כרין  ייגווולית:
 ונניסו 11") ככ"י סוכמ "ק:נ"ק ר6י' וסכימ כ"ק )ס5ר.ך  מין כההיכססלוגפ
 כרותה  סוס :זנולו  סלוטף ליר ו%יסו  כרותה סוס ל6 רללי  מופטת'ס:3יחס
 55יר סגוטף 5יר  כין ר%הלק סרי מנסו מת%ה ליכל 6ילו ליר ר6ותומסוס
 ליר  כין  היליק ריס  קי"כ רף 1 כסוני'  סר"ן כ'  וס וחי5וק סכסרסעלם
 כולפ  ס6ילו  ט6פס'ע ממ'ט ס"פ רכרי לי קסס %פתס . סכסר  וכיןסלוגוף
 ו6ייכ  רס לסולי6  ס%ליתס  %ססט סיפור  כתוך  רמיירי  %סמפ  סטריסכנויס
   מין 3ס"ט :ננ5יחס סיעוך כתוך ס6 סכסרס גמסר "ננמי )ס"עקסס

 ד5ריך סרין :"ננ 5כנס ננ"ננ רותה סוס ר5יר מסי"ת כרותח ננ5יחססחתיכס
 על קסס וה"כ כתתיכס כלונפ  רסיילו סר'ית לנוייס  ול"ל  מליתס  סיסויסיעור
 ככ6  ר%יירי סכ'  רר'ין  רמלייל קסס כי .  וק"ל 6סור כלונפית טכיסס"פ
 ס(ס כס"ע כננ"ס מסור תם5 וטננמ נליח טסור כלונפית רס6 רר"לכוגפות
 רסוני'  לר"ן  רס"ל  :וסוס הל,  סר"ן כוולוה ל,ו רוס ריייל ססי'פ  סכ'י"מ
 כ'  לכך  פריין רוהת 6ילו  וסתתיכס'  מליהס סיפור  תוך הסי' ר6סורמיירי
 סיפור  תוך  רין מלית  כטמה 5חלק 5ריך רהי'כ כלונפוה מיירי רלהסרי'ן
 ו);ך 115 מוו סכוטף  סליר  מסוס  ר6סור 6לה מליתס סיפור ל6תרמליתס

 : ננ)יחס סיטור תוך מסי'מסור
 כוס וס גונעין כ65 וכניירי כקי5ור כן כ' כס)כות קי"1 ימי',טרב2

  כן :'  ול6  6סור  כלונפין  תסל  וט:ז6  %ליה  6טסור רקמי כס"עוסי'
 כן כס5כוח נס וננסתננמ ככימור דכריו כ' סס כווגתו וס סמין )ר"ןגחרו'
  תס3 סטסור 6פי' - נוס%פ הסור מכית  וטמ6  תסל טסור  יסקססכוונתו
 סעוננרין מלמ טסקיגן כוס וס ככונעין 5מ1 רסכמ ותי' ת"נ רקיי") ומע"נחחתון
 מססר ע"נ ו)ננ"ר 6יכ6 סרי ה"נ  ולנוי'ר  תתתיו זכס  ססליטס וכס"נגסננוך
 כ) 5ו:נר ו6ססר ת"נ )ננ"ר ומפי' ס5ררין ננן מסי' מ)ח עי5מי רוקמד)מו
 יקיי") )רירן רססיקי ננ)תמ סכ' כס)כות סר"ן כווגות וסו. י"5 מ"כעכ"5

 והי' רסרי למטס הסנ  סטסור  6ס %הלק ול6 6סור %לית  ימ6 ו5מה ת"נ'
 6"כ  לטסור 1כ געצ6 סל ספליטס רק  סנווכין  ס6ילסדמיירי

 נונוילי
 היכ6

 תת6י ננקרי ר5ןדין )י' ססיקי ר5מ ננסוס וכ5ררין  כנונפץ  %תרןתית6י-ול6
 כס)כות רר"ן )סיסוך י") מו )י' ססוקי י)מ כחרוסיו כננכומרגס)כות
 ננ5ימ טסור  6סי'  6סור  כסמוכין  ולכך תית6י "כ נ %קרי  סלררין נע לייססיט6

  כלונפין  6כל  כוגפין כ6ילס סייר רסרי  מליה רט:ור  כסטטיי הר"ן רכר'ומתי'
  וסר6"ס  כפסוטי'  רהתיי  ככון יהר 1ס  והסורוסי'  :תית"י ווקריסדלדלררין
  6)מ  היה6י  כהס סוס  רלררין %ורס רהייס  רנס י"ל  כלונפין 6סי'רמה.ר
 מליח וטמ6  תסל  טסור כין יק 3ע)מי תיתמי כין כננ)יחס ננמלק )מדרמ'ים
 כמליהס  %הלק רל6 סמהכר ה"כ  כלררין 6סי' מתיר  סלכך וווהרלפולס
 וטמה  מגיה  טסוי פנ  טסכיה ר"ן 5רכרי :נקוס  חין כתע עענ  כיןככהוס

 : סל"ל,  פרוסיס לכ'הפל
 מוהר סוס  תתתון  הפל  כטסוך מס ר"ן חרו' מיכרי ימירכמנ2ו44ר

  סטסור פל למפלס ספולה סטמ6  %ן  לוטף רליר %ס נוויקול6
 ננ5יח סטסור 6סיי  למטס  סווליה  6ס 1ס פל וס  כנוולהין הומר6 לו:י6יכ,  ונו%ילה  סתרומות כס' וכ"מ ופיל6י כתית6. 1ס פל זס  כמולהין  כיןלווגיס
 רסילו 6סור תסל  וטסור  :נ)יה  טכו6 ס;' ס"נ סי' כתרוננות וכ"ננמקור
 מי וסננומ5 ררכ ס5ונתמ סתס וע"ו סס מס מכ) ,ס מ5) ;ס קננוכיןכססן
 כוס )חוננר6 וכין 5ק1למ כין עסננע עכ") וננם)יטו הנירו מת ננהכנםע"נ
 6סור ל%טס  סמל.ה  6ס הלה תסל וטסור מליה  כטמ, ת)י' )מ וסע3
  מס.' סרי 6:זהי תסכ וטמ, לוליה טסור  סריסה פל רמססס  סריטכ"6ו;"כ
 כרננ"מ רכמ ווס חס תיהמי סוס ;מ15 וחוכנרמ :וס סננו;ית  כלררין  ססיס פכ!'ס יווכה  ימריטכ"ה וכנר"ן ננתרומות כו3ן ננרגרי מ"כ )סר"ןססירסת. כננו וסייגו גונעין כ)מ כניירי רסכי יתי' תיתמי רין ננח5ק ו3מ תיתמיסומ
 וננוגחיס !וגן וה' חס מ' . וסיתר מיסור דמס מו"ס נסס ס"ס נ"מכסי'

 סי' מ"ם ועיי' חס כתתמי חסיכ 5מ וס מ5) וסקננוכין
 מותרה  טס.לס  וסטריסם ננ3וחס סכסרס סכ' סננחנר )י קססעןך4 . כוס ס"ר 5""

 כסי' וכ"כ למטס  להלן  כין  למפלס כסרס כהן  כין  קליפס  כל6כסרהס
 ותס) תמתון )ננ)יח תחתון ;תם) ע)יון ננ5יח כין חי5וק ד6ין ס"ס5"מ
 ס"ר  כסמוך סה וקסס  %מלו כו3ע ומיגו נתס) כנכ5יע סננ5יח )עו)סע)יון
 סקסס סקי"כ 5"מ סי' כמ"ך מח'יכ ורמיתי  לתהתון ע)יון רין כננ)יח )ח)קכ'
 ק)יסס כרי )מסור מכ) כו)ס )מסור חי5וק יט כסננן דוקמ 51") וו"ל וכ'כן
 עכ") מ' כסעי' כננו כעי נניהמ ק)יס: ננ'יננ נכר דתיתמי רגסי ה.3וקמין
 כננ"ס כסרחס סני 5ננטס תס)ס טסוד רמס ככחוס נס ג"ננ דס6וקסס

 : סי'נ  מסוס  קליסס  כפי  למטס מליז  וכיסורכמן
 חיכוק מין דכננ5יחס ס."מ ק"ס כסי' סרננ"6 סכ' )רירן נס )סי"ורצייע

 כין מסור ננ5יח רט:נמ 5חוננר6 ס"ר  י"5  לנוטס מו 5ננע)ס סוממס
  תהתון וסו6  %ליה כטסור 6כל סתסל ססיתר 6וסר לפפלס  6ו  למטסססומ
 ריס וריכ"6  ור"ן כרטכי'6 פכ'יס קליסס  ולריך  %קלילן רל6  י"ל כסרהסלסקל
 ג"כ ר'  ספ.'  סנוהכר סרפת מככסכס%ן לת"נ פ"נ  כין  כמל'ה:הילוק

 : כתיתהירתלי'
  מסי'  %המרילן  ר6:ן 6פ"נ כ'  טייו סי' מיינ כפ ארםב2דהבנמרנ

 סננן סומ מי(ו כקימין מנו ןמין כחוס סמיסורמס
 רחות 5ם. כחוס סמ'סור מס ק5יסס ע"י כננ5יחס 5סתיר יס כספ"ננננ"ננ
  רננ5רף ככ"ה  כס  גסיטתי' דהיסו );מו' תרמס כחוסה כסננס כנוןעיגייו
 סי' )קננן רכריו רחיתי וככר כס' כסננן מסי' ננ)יחס רכ) סלמכ"יסיטת
 6פיי  סוסקיס  סרכס ר6יכה ל%פלס מליה  סטמ6 מס ג") ננקוס ננכ5ק5"ח

 : כק5יסס כסם"ננ )סננוך ססיר ננ5יגן כך מ)מ מוסר מיכונסננן

 דרכנן כמיסור ננ.סו תי'ח נסס כ' )"ח ס"ק ק"ס סי' )קתןרב2שייי
 ס"ק )ס"ך כרנ"כנ וסקסס ע"; כק5יסס כננ).חס )סק5 יסכחוס

 ומעסי"כ ננררכנן רה סננ5חו רס וסרי סננגוכ.ת סייך )מ נרס ססט"ו
 ננ"כנ כהוס ססדס מעס"י 51") ס' עד סמוסר רוכתי וככננס ע' כסי'ננכומר
 51"מ 5סק) ללו סי' כ"ה ס"ק  סס"ך %יט  ולסי  סומן ספמו  ססכסרנניירי
 )מיסוק ננסטס ס-תר מכנריגן )מ כננ5יחס סס"ך כ' כ"מ כס"ק ור")ע:י'5
 כטטרפס סיילו כולו הוסר  ל%טס וסננ)יח כס:נן סססק מסו"ע כמן כרנ"ננוכ"כ
 כ"מ וס"ק סל"ל  ססי-ה וכננ"ס,  5יין כ,: סרנ"% 6ל6-  ס%כס סיתס סחתיכסמס מק" כסי' כ' סס"ע רסמ )ס"ע כ"כ )מ ירנ"ננ 51"5 פכ"ל סמיגסכפימו
 טי5וק מין ס65 נייין 5ננע)ס  סטמ6 מסי' מסור 5ריין קסס מננגס ק"סכקי'

5מ)ימס:



ירמףתע"ו בי טעיף עי מה דעהלררהסיקדברי
 יסס כול;ננ נל'ם וכן סי"6 ק"ס ס" רננ"6 'כננ"ט )עי)% תית6י 'גיןכמ)ימס
 סננמכר .ונס כ"ג סג") כ"מ -ס"ק וסם"ך . מ%מס - סכסרס טנס,וסייגו
 סטלסס ירק ננסננע סע)ומס סטרפס סכטרס 6ס ! כ' _ וננמכר ו1"6 סכיק"5

  ספפיס 3כפס 3ו ר0תפירו  ר6סכחן כפו  ררכגן' - 6יסזר כס6ר כננו- מק)יגן63' טננ)מו כוס ונ"ננ_י") ו6קו' כ"כ ס"ק כט"ך ג6ן )סר" וכ"כמ613ס
 :כססק

 . תע"יטימן
 מלוה בשר על שנתן נמלה שלא בשר בש"ע דמתירהא)א(

 אפי' דסותר אהרונים פומקים .בשם הש"ך .כ' ומלהועוחוזר
 ומהרי"ל ות"ה דמהרא"י  5תבתי  ואני  נמלח  שלא  הבשר הורחבלא

 למה א"כ להתיר ותרומות . מש"ד מרש"ל ראי' ודהיתיאוסרין-
 אסור קמייתא הדהה בלא שנמלה בשר סע"ב ס"פ בטי'דקיי"ל.
 דהכא כ' בש"ד ומהרא"י קמייתא הדהה בלא בהפ"מ  אפי' שםאום' ה"י סי' בפ"ב מההש"ל דהא להתיר עיון צריה כאן בם הפ"מכלא
 מפליפ המליחה דאין מכ"ש רעלמא מדם בלוע דהוה פפיגרע
 שהוא ציר לדא"ש מ"ל כאן ק"ה/סק"ב מי' השיך אקו' תי'לכ(
 מעל"ע בהומץ כ' דם"ה ובע"ז שיהמיה כדי כבו,ט שיעורחריף
 כרא"ש דלא שלם יום בציר כאן ואו"ה רמ"א פ' רלמהופעמ
 כמבושל כבוש שפי' רש"י על הרבה- וישובים דליתא אנפיןבמה כתבתי נרא"ש דלא מוכה ור"מ ורש"י בדבר יהיד דרא"שדם"ל כפלתי ולא מעל"ע נמי בעי דהומץ הרבה הפומקים דעת)ב(

 מפסחים הפלהי הקשה עוד )ה( אופנים בכמה  ור קו' על נכוןישוב וכתבתי ע"ד דף רא"שטפמחים על הפלתי הקשה עוד 3ד(בחומץ
 אדרבה וא"כ הר"ן ס"לכפי'  והרא"ש  'כרא"ש מונח  שם  הר"ן,שפי' כתבתי ואני שם התום' לפי' מעל"ע ל"ב בהומץ רכבוש ע"ד.דף
 רמ"א דמיש הב' בתי ל"ו ס"ק הש"ך מ"ש )ו( להרא"ש משם.ראי'
 בסוף והפר"מ מ' ס"ק כ' וכי"ב מנוקב בכלי מעל"ע כבושדבעינן
 ליתא דינים הרבה הענין בזה מזה העלה דינים ששה בסדרהסימן
 התיכה  נתן  3ז( בכשא"מ דוקא מיירי בציר נפל דכ' 5"מא"כ

 במליהה מותר בציר אפי' מלוהה להתיכה דודהה שלאתפלה
 ולא שירתיה כדי שם שהה אפי' א' באות כמ"ש הפסדבמקום
 )ה( הפ"מ כדי אלא שדי לא שירתיה כדי בשהה שכ'כפ%'ב
 רפסקו ורמ"א .או"ה לישנ שכתבתי ב' אות מוף הנ"ל דיןוהנה
 מליהה שועור בתוך הנה במעל"ע אלא כבוש נעשה לא בציףכבוש
 משום אסור בציר מליחה שיעור שהה שלא דכל בפניםכתבתי
 % -ם"ק כש"ך ולא הכלי בשולי הבשר נבע בלא אפי'כשא"ם
 תוך והייני בפנים  ה' אות סוף כמ"ש צ"ע מליהה שיעורולאחר
 נאסור מעל"ע דלאהר בהפ"מ יב"ש לאהר או דפ"מ כלאיב"ש
 לקמן אכתוב  וה דין שם ובש"ד מ"ו ס"ק וש"ך רמ"א כמ"שמיד

 שם ובפתיחה תע"ה סי' ועיי' למהרש"ל וישבתי ע"ז הולקדמהרש"ל
 כש"ך ולא מעל"ע רבעי' נ"ל בציר כהושים דרבנן באימוראמנם

 :ומנ"י

 סננמכר וננ"ס כ"ט ס"ק סס"ך וכ' וס, נכ) מתיוין ייס ו" מעי'בש"ע
 ננתמ)ס ססוומ נניירי כ)) גננ)מ ט)מ ככסר כויע')התיר

 כ)6 ס"כ ס"ט סי'- כרננ"6 י6סור קנניית6 סרמס כ)מ וגננ)מ תיס")ימ)"ל
 כסנ"ס 6כ) ו"כ ו' כ)) ות"מ ו' סי' ס"ר כסנ"ס ננסרמ"י ועת 1(סהס"ננ
 מו"ס ועת וכן קננייתמ סומס כ)6 6סי' כמן ננתיר עמק סוסן כסס5מרת

 1)מ.)סכ)יע ע5גנו )סכ)ע רק כ5יר כמ ומין סמו"ס כ' וסטעס וסכ"מוננסרס")
  רפסרי"לכ'  וס~לו וו לרפס פסרי"ל רפת גמ  סט"ך וננסוס סע)יו כעיןוס

  כגיסס ולסתס0  סוולותות  3ין ולתפרכ0  פריין לפלח0 טל6 תפל0חתיכס
 סגתערכס טרס סוומס 06 6ננגס סנית )ננ)מס מועי) 1)מ מסורס מתיכס6ותו
 כין סגתערכס כיון סתס רסמגי ג' סס"ך כ' עכ") ויננ)מגו וידמגוימ(ור

  ויגיס  לסס0 גמ)ק כמן ו' וסעי' ססוין כ' ססי' קוף כס"ךיבנפרמ"ג : סס"ך עכ") ע5ננו ננסמ)מ טעס סקכ)ס 6ססר מ"כ סס וגסההססננ)ומות
 עס)ת מתיכס מו ממיכס 56) מת'כס ר") ויכיס ס)ססועלי

 )סס"ך וסכימ סג") וין סומ ס6' ורין ננגוקכ סמיגו ככ)י 6ו מגוקכ ככ)י)5יר
 : סס"ננ כ6ין מסור מ( סס וגסתסס סרכס .ננ)ומות .. כין (ו)ת קננייתמ סומס כ)6 .וסרי כננ)תס מתי5ס . מ5) גננ)מה ט)6כמתלכס
 סננרי"3 )ססוות סרפס ננס סס"ך )רכרי רומס ו' .לין ו' כ)) כמג"חפכמנם

 כגתערכס מפי' כסוי' ננתיר קנניית6 סומס כ)6 ומתיר ל6ו"ס6)6
 סכ' ננ"ט ס" ננסנ"מ )י .וכ"ג ננ)ומות מתיכות סרכס כין תס)ס 6'מתיכס
 גוכק ססוס ננכהצס עתס ננ3ומ כסר 56) גננ)מ ס)6 סמרוננות.מ%מירוטר3רעת
 וט(ר מסוס גננ)מ ט)6 0תס) ומותך סטעס כ' סתרומות 60 וקססכמ)מ
 רו5ס וסב"6 וג"3 ליך" .וס.' ריסליט ו6נכומו)מו

 )תרן-
 גרכק רסרס  פסוס ותי' קפיית6 סרתס כל6  מןירג  ,פסתפ6 0תפלסטפ) כעין ננרס קסס עויין

 )ר6:ס %  )וכ"ג סרכס התיכות כץ 6ס" "פטפפ גתפרכ 160'  וס5%"6-כפלת
 6"כ . פליהס  סיפור  4ן 0פ%תס פם תפל סנסי  כגסתס% %יירי.יטלענוכן ננסעע וכסיננגיס 6תרומומ וסנ"6 כמ)מ( גרגק לרס מ%יכס,'מסוסחעיכ כנרן 'רס מטוס, מיס ו)6 קנלית6 סומס .כ)6' כסר כגננ)מ כליע'דמתיה

 0רפ"6 סמפו  סכן ספרננ"נ ננ"ט עס קנרית6 סומס כ)מ ומוסר מו)ק0פרי"ל
 16 קננויתמ כסרמס יסייגו כת"מ וכ' סחס כ' סתרוננות נס וס6 ר6"6ין
 5יר ומין מו"ס וסכרת גיגסו כתרמי רננ"6 וגנסות כת"מ ככי מ"םיסננך
 כננ"ס כרותמ ננ)ימ ננסוס כו יס 5יר וסמ )סו)מו קסס כעין וס )סכ)יעכמ

 : ס") )מ ורמ"ס גוקרק ו)קננן מ' ס"ק ק"ס סי' כס"ךס"ננ
 )כתוכ ססעליס יר סק5רס סכ' סס"ך וסכימו וננתיר ע"( סי'רבביש"ש

 כו' טגננ)מ כסר סכ' סס"ת וכן גננ)מס ו)מ ססוומס סכסר-=.
 0ירח ל6  6סי' פסלופ לפלת סל6 סתפ6  סכ' וננממר גננ)מ ס)מ כטר ע)סטגנו
  ססורמ 3סררסתס

  פולתי
 רליכ%  פטפרימ ל"פ כלל ר6י'  ר6ילו ול"ל פ"כ  פיר

 סל6 3טר  כריפ;  רפתיר יכפסר"פ  ספיסר רס"ל  סס פכו6ר פי' רס"רר6י'
 כל6. פותר  כ6ן  גס  סלכך תפ"נ 0פחפיר  סייס רק  קפיית6 0רתס 3ל6לפלמ

 ס") סכי סתרוננות דנס יי") רמי' מין ננתרוננות .נס  6)מסרת0--קפיית6
 כ)6 כריע' וננותר סכ' סרמ"ס ס") ס5י י") וכן %ותר קנניית6 סומסכ)מ
 סגננ)מ כטר סננתיר סג") ותרוננות ננסך סגית וננו)מ כמו(ר קנניית6סדמס
 וס)יט ננכ"ק ננע)ננמ סכ)ע רס וסו)ט 6)ננמ גננ)מ ס)6 כסר ע)ססוסס
.  פטוס יתרופות  פתיר  ססיי  סתס  3טלפ6 ר6י' ננס. 6כתל וקסס וירי'וס

 6"ו 3סכי רפתלק 0ל"ל יו"ס כרפת  לפין  סרס  ל30ליפ  3ליר כת  6ין  ר0תס
 קננייתמע'סרי ו0רחמ ננתרומות לר6"ס ט"פ וספיר  חילוק  ר6ין ס"לרר6"ס
 קנניית6 סרמס כ)6 וכסר ס"ך כוכרי כסוף סס סכ' טרוסין כננר"ייקיי")  6גן 36ל  3פין,  לרס  לו3ליפ רסליר ליפ6  טרי מננמי ותרוננות כוין נסומ)"כ
  פט"ר ר6י'  6ין 6"כ  כר3רי0ס  סלרסתיסוספיקר רפת  טכן מסור כויע'-מסי'

 :  לריוןותרולוות
 60ס פל כסיפור  כטט0תס "ף )(וכ ננקוס )5יר יס ו6( ננגוקכ)כ)י- גס)ס 6ס מי)וק  יט ונניסו 1(") סמ' כוין ססי' כסוף ססרננ"נ כ' ערואב

 )5רך יס )(וכ ננקוס כיס מגוקכ ככ)י ככיסס י)"ט )"ו ס"ק סס"ך כננ"סוסירתית
 ננגוקכ סמיגו ככ)י ננטמ"כ סס"ננ ס6ין 6ף וכווננס מורמיס )ככוך )סק)גנני
 וכו)ע ככוט וגעטס י") סומס סוס ו)מ כיון ננסוס סס"מ כ)מ )סתירמין
 כס6ר כננו )ססיר ויט כי' )עיין יס וכסס"ננ ככיסס, סיעור כגסתסס כעיןוס

 : 03ס"פ  רסרי קפיית6 סרח0 3ל6 טלפלה3טר
 סכ' תי' סו6 )ווכ ננקוס כיט ננגוקכ ככ)י ככיסס סיעור. י)"ס כמוסדץנה

  גוטס 0רפ"6 רפת  0יכן כ3וט  רין פתתלס ו636י ל"ו ס"קר0ס"ך
 : סרננ"ג )רכרי גמ(ור וממ"כ קיי")וסמיך

 וגס) ננ)ימס סיעור עויין. ססס 1)מ סכסר גננ)מ ומסי' כ' סימ"מדהנה
 סוף כסרננ"נ ג' וין לוסו6 ס)ס יוס כתוכו גככס )מ מס )סתיר יס)5יר

 ננ)ימס )ממר ער סומס ננקווס סננ3ימס סיר )סי ט)1 כסרר ססו)ךססי'
 : ננע)"ע( 6מרער

 כרכרי סר3  סתס ק"ס רס"י  רלקמן ל"ו ס"ק 6רפ"6 סס0ךסקט0דץנדמ
  ויתתיל  ויותיט 60ור  פל  סיתללו כרי  3ליר כ3וס 0ו6  ר6ס0פת3ר

 כפ3וסל  רסוי  סת0 ק6פר רל6 60' 3תי' ותי' פכ"ל כפ3וסל 0וסל0ת3סל
 וסעיקר כ' ס( ס"ק ו' כ)) וכננג"י סירתימ כוי 51") כרננ"6 מיכ6 רט"ס כ'."( ס"ק  ו3י"1 )(ונ )5יר  פקוס  ויס פלוק3  3כלי  פיירג פ"כ  רסכי  ופי'ל ננ)ימס. ע"י 6מ"כ  י5מ ול6 פפס כפ3וסל  ריסי' 3טר  לפלין ל% 6כל  פילי לט6ר6ל6
 ננגקכ ס6יגו כג)י ננ)ימס סיעור תוך )5יר כגס) ונניירי . וס"ך ס6'כתי'
 ננ)יחס ננסגי ו)6 )עגין כננכוט) ומעו ס)ס יוס ככוס וכעי רננ"6 ועתו6סי"ס
 וכ' ע"כ וירתימ ס6ט ע) עוננך סקרירס ככך) וסני כרמ"ס ס") 1)מסגית
 )כ) ננעל"ע כע"גן גנני מריסיס וכוכריס מר6"ט מו)ק )נננלי ו6ו"ססננג"י
 ר6כ"י ננטס ננררכי וכיי מ' וין )' כ)) סמו"ס ננרכ' וננג"י וטענני: וג")נני)י
 ע)יו ססיכ ור6כ"י ו5יר כמו%ן ווקמ ככוס סי' ורס"י סכ' ויו"ט 'כס"כ

 ס"ל ו6ן חריף 3רכר רוק6 ל6ו 6לפ6 ו6סור ככוס  3טפן תרס וררפטכיפית
  ררס" וי") מירי תקסס )מ סירתימ סיעור כוי מסור ומריף מ(קכרככ
 רר36"י  לפי פוכח ו6"כ  כן ס"ל רל6 ס"פ  סירתיה כרי  ככיסס 3סיפורפיירי
 ס6ר כין )רננ"מ )מ)ק .וננג"י סט"ך לתי' 6י'5  כן  6פלס כר6"ס ס"ל ל6לפי
 6)6 (ס )מי)וק ור6י' ננקור )רמ"מ ס6ין סגית ננ)ימס י5ריך כסר וכיןנני)ן
 י") כ6ו"ס ס)ס יוס כ' וכמן ע' כסי' כ6ן )עיין ק"ס כסי" כ' סרננ"6כיון

 רק סירתימ כרי ככיטס ננסגי )מ מריף כוכר כמו"ס ס") )נננריורננ"מ
  כרי ככוט ננקרי מריף כונר וס") מו)ק ןו6"ט כיון 5"ע .ולכאו' :ננע)"ע

 רננ"6 ועת סכן וכתכתי כרמ"ס ר)6 ס6ו"ס . ס' ו)ננס  סירתימס
 ומו)ק כמוננז רנניירי )' ככ)) ומו"ס סג") סננג"י מ"ס 6יכר6 )קו)6 ס'ו)ננס
 דס") כמן 6רמ"ס סק"כ ק"ס כסי' סס"ך וס6 ננוכרמ 6יגו כ5יר סר6"סע)

 יככוס ס") כטיכר6 כעככרמ ס"מ וף וכע"( סירתימ כוי ככוס 'כ5יר)ר6"ס
 ננמוננן מריף יותר מ)מ . טי"כ י5יר 'סס"ך סתי' וננס ננע)"ע כעיכטוננן
 מריף מוננן כין )מ)ק סננל'מ סת" ננס נס כ"מ ס"ק מננ"ו סי' כמנ"6רומס

 . )מוננן מוננו כן ננמ)ק )6 רסר6"ס סכי ננסמע)6
 מקיי )מ כע)ננמ )מומן 5יר כין מי)וק ר6ין' ס") גנני וסר6"ס 3יסכרנ"ל

 ננו)מין ו6ין סננו6) י6ננר כננ)ימס כ6ן רק כנלע)"ע 6)6ככו6
 כ%פ 60 ופטפפ  כ5יר  גכוט. ננטעס כננ"ס ,ר6"ס )י' ימסננעככס6"מ
 ככסר ,ככ3וס גרפ כפלית0  רכ6ן ס") ס3כך מע)"ע  5ריך ול6 6סור.נכ6%"פ
 )כסר  6ין תו 6"כ פ%ל"ע  6י"5 לז0 פליפס גקכי גסתפו  סירת,ץ  כריכ5יר
 6ר6"ס 6ו"ס רמו)ק מוכמ )6 כיכ כ)) ממומן ו6"כ וכ5)י' כמ3ימס מקגסעוו
 סר6"ס פס ויפ"6 6ר"ס  נין פלונת6 ולימ  לחופן פור0 נוסי'  רמ%"ס,מטוס
 כסיעור ננ)ומס  פסלי ל6 6%'ס  ל5יי ול%ל מליחס  סיפור -ססס  כל6 ק6ן")6

ככיסס



 לשירמוףתע"ז ו' מעיף ע' מ4' רעהיררהמימןרבר"
 סר6"ט )מ)וק'ע) רמי' ורננ"מ )מו"ס 6ין ו)(ה ננהגי ו3רננ"6 ול6ו"הגניטה
 דס") וכ"ננ כר6"ם )ננססק ס"3 6"כ כמוננן דננייי" ר6י' )יכ6 כסג")מרמכ"י
 ככסמ"ננ ננו)מין מין  טפוהל רהפר  רלוס דייך כסוני' ע"כ 5"( יףתוס'
 כם' סר"ן דעת וכן ננע)"ע 5ריך )6 6"כ ל6סר 3ליר  כטככוס ננטוסהו6

 : סכי )ננססק ס") 6גמגו גס 6"כ וריטכ"", ותס"כ  רס3"ה ומדו'כ"ס
 כגון מריף נדנר ס") גוסי' דר6שט ננממר סג") )סי ולע"6 י6ו"ה י") שוכמנמג'

 כרי  3ליר כ3וס יסי'  פליהס  לפלין  להן )מדס וננסכ"ת ננע)"ע כעיגןמוננן
 3כסה"פ  פולהין  הין  טיוו"ל ד6ננר ס6 ס") ד)6 )סיטתי' דסרמ"ט 5")  6)6סירחית
  דרמ"ס ננ5יר )ננע)ס מסי' )דידן ומסור דקיי"3 כננו 3ננקוס  פפקוס פי'פפפמ
  ככיסס סיעור וע"כי  נליי ל3וס  פסיס  ססי! פי'כ  סלכך ן  הס3רהיהולס
 ננ)ימס כדי כמיעור ננמננע סמ"ננ דככ)י םירתימ כרי כננ)ימס תקגהד)")
  סירחיה כרי  כפכוטל  כ3וס רסיילו  סייתיה כרי  רסיילו  לר6"ם ום"3גמסר
 מ"ננ ססכ)י כנטעס ככסמ"ננ ננו)מין מין סננומ) דמננר ס6 דקיי") )דידןה3ל
 ר3ר  פטה"כ כננ)ימס כ6ן כ5יר ככום )מ)ק ננהכ"ת )ננקוס ננננקוס סדססי'
 ד5יר רננטגיוה סג") ככנ"6 וכננ"ם ככ"ננ מוס וחוננן 5יר רסה  הופן  כגוןהריף
 דננה כסוסקיס גוסגיס דמגו ד)ו 5"ע )ןיגמ וח:נגס . ננקוננות ככננס סויןומוננן
 )ננע)ס ומסי' )מוננרמ .ומטור ננננ)ננ',ק סי' ננטעס כסמ"כנ 6יקור סננו6)ד6ננר
 ך)6 ננ)ימנם טיעור סססס )ממר כ5יר כככום )סק) 5"ע ננ"ננ וננירמ5יר
  סיפור כרי  וטסס )ננע)ס ננסעסע מיגו דדס כ5יר סכתוך ננס 6)6מסול
  פפפס  לספוהל פי'  וריט3"6 -ור('ן ורמ"ס דתום' ננממר )כתיר 5"עכ5יסס
 סרננ"מ מננתיי וננס סמ)ו דעות ס3ימו ו)מ כסכי גמתי )6 וכסוסקיסכבוט
 : חפ"ת  סי'  כפסל"ק  3כס6"פ ננ)יח:דסוס- דסייגו ממר ננטעס )יתמ וס ס)ס יוס ססס ו)מ ננ)ימס סיעור תוךמסי'
 סר6"ס ננדכ' )סק) . דהמ)יט סס"ך ע) תננס סק"ל ק"ס סיי רבנכשלתףד'

 סרמ"ק סדעת יסי' )ו ננע)"ע כפי  3הופן  בסכרהכעככר6
 6"כ  3תופן  סיילו  ללוכוסל ככוט סי' ע"נ 5"( דף מו)ין רם"י ס6 ננ"ננכך
  סו6  הירוס 33"ה  טס  סס"נן דקמננר ננ"ל דף ננססמיס ננע)"ע ככום ס"))6
 ככוט )י") הפהי רה"כ  הסור  "יסורין  ו3טהר טרי יוננמ כו)י )י' תרידמי
  כננכוס) כנוס דם") מ)מ ננע)"ע כעיגן )6 )רס"י כודמי ומ"כ ננסתסכ5וגן
  ססומ כרמ"ס )הק) דמין ג' ננס)תי סגס ע"כ סקדירס קירתיה כייר")
 דמוננן סרננ"מ וסכ"ס ו6ו"ס ור6כ"י ננררכי כסס כננס") וו"מ 3רכריהיר
 רפת  סכן כ"כ כ)) וכננג"י ננע)"ע כעי כמוננן 5' סי' כ"ס כס' כיס"סוכ"ס כמוננז ננכ"ס ננע)"ע דכעי ורע"6 )6ו"ס ס") כ5יר ומס" ננע)"ע כע-גןגנני

 סג") ננרס"י סס)תי רמיות ע) )כ- )סוס 5ריך )סי"ו 6)מ ו6מרוגיסרהסוליס
 )י' ננתרי ננע)"ע ק") ננד)מ  סירתימ כדי ס") )מ דרס"י י") )כמו'סגס
 כדמי' דיי"ג ננקגקגיס רמי' וננכימ ינניס ג' ככוס דכעי כריכ"מ ס").ד)ננמ
 ככוס סכ' גי"ס כס' רס"י ננדכרי עור סס)תי ננ"ט גס דיו"ט כס"ככננררכי
 ותכ)יןכמוננן

 וכננו.
 כמוננן כן כננו 5יר עגין דסומ תיכף הוס כתכ)ין ככוס

 ככום דסוס ננוכמ )6  לפי  3ליר רסה ריי'  הין  )ננט") כרק"י )מ)ק.דמין
 )סיטתי'  ס")  סלי פ'יכ  וסר6"ס 3ליר  גמ ורננתמהולתיס מו"ס דס6תיכף
 סכי6 ועוד .  הסררי סרה"ס ססי'  רלה  כננט") נננ)ימה ס"ד וי") ננושמקומ

 דמסור )מ)6  6ו  לטיכרה דגס) דעככר6 ננמ"ס לנס'  3פט"ו  פריצו  רמי'סס)תי
 סוס דסכר )ר"ננ דס") ות" ככימס סיעור סר"ננ כ' )מ. ד)ננס ס)מ"ננוכ'
 ננע)"ע מי"5 כמכר מסי' סרי עכ") טסי כנכ)יע ומוננז דסכר וס")מריף
 תרו5ו )סי ונס חריף דסכר כ)) סכרמימין מדמ .קמס ס)מ"ננ דתי' ננר"ננ )ס)תי  סלויכס  6ין ו)עג"ר ע"כ מועזכנכ"ט

. 
  כ3יסס  סיפור כ' )מ ד)ננס קסס

 רס" פיר,  כ3וס  לפסס )מ רור6י  סירתיהלרי
 קמס )6 ננעיקרמ )%'ננ  קו'

 סמין כ'-קיעור )מ סר"ננ גס ככיסס (ננן כסי' מתננר )6 גננ' כנננ'ןס6'
 : יעיס נ' דכעי ומססר כגננ' מסו' ד)6 ננס )סכי6 סר"ננדרך

 ננננס מונע למ כהופן ל3וט  פ"ס  )רס"י 4' יס 3סיג 4ונהינבבבפ"
 כעיכרוגעסס וכרוכ 6יגערקס כגון ירקוה  ככו3ס6)6

 )6 ו)כך קכוע כ(ננן כננכוס) ככוס מקרי )מ כ(ס כהוס וי") "ננו5יסננינניו
 דמ)6 ככוס דמקרי מדס כגי יריעת )סי 6)מ כקכוס) כככוס סיעור6תננר
 ננעמ  1פן  סיסוי  סיפור 6תננר י)מ ספוול הפר  רלפי כררתה  יוליתננמי
 )סי מ)קו וססוסקיס' ג5)י ק)יסה כדי ימ6וסר סיגו י5)י כרותמ ד6ננרו6ל'נ
 הרפת  סופך  רטפו"ל פ"ל  פליהס ו3היוס  כרותה  פליה  לפס: מיננתדעתס
  סהילמ  ר3ריס  3ס"ר ננודס דרס"י )ס)תי ר6י' 6ין גישס סי' כנרס"י  י"לןיר :  כפ3וסל  6כ3יס  ספך  ין  רללי  כרותה לקרה רפתי  סכקי6יס  6רםכלי

 נננני)6 יוננ6 כו)י' )י' תרי רהי  3סרי"4כל"כפסך  היסרימ.פריפיס
  י6ילמ  ר3ריס כסהר  הפלס  3ספן הרס  פורר  רס"י ע) סננררכי קו')"ק

 כסר וננכ)יע נגס)יט רק 6ס וג,מ וננכ)יע רפסליפ "סור  סרי'  פפפסהריפי6.
 ס' ס"ט סי' -כס"ך כננעמ )כטר ננ)ימה עדיין .ננסגי כנניס ננע)"עסגסרס
 כמוננן מ)6 סוע) 6יגו ד(ס )רס"י ס") מ6ו6) ד6ננר כננכוס) ככוס ננסוסמכ)
  לה כננכוס) דככוס ננסוס סק"ס  סמ כם"ך וכננ"ס כעיק כנע3"ע )עו3סמכ3

 :  וללי'  נפליהס  תו-פ4יפ
 ננס רק )ננע)ס גנסעסע 6יגו דכנוס כ' )' כ)) ד6ו"ס סג") כורך עוד .שוך

 )6יסור  לופס  סס 6ו"ס וכסגה )מע)ס ננפעסע 6יגו ד5וגן 5נרססננעמ
 ננכוס3 )ננע)ס.כננו דננסעסע הכי"דייק כננכוס) ככוס ד3סון ג"כוגרמס
 ד5וגן כ6ו"ס גותן ססכרמ' וממגס )ר"ת סמ"י ס"ט סי' 3עי) כמ"ד ג'וכ'"ג
 סיטת ג"כ י"3 ו6"כ ס"6 ק"ס ס4 )קננן סר,מ"6 וכ"ס 3עע)ס ננטטסעמיגו
 3יגלס ננסעסע דלוגו 6)6 גמי "~נן, 61סי' 3י( ע6לי מע3"ט לק"3ל5'"

  כ3יסיל לפפלס  הף רפספספ פטפפ  כפ3וסל  כגוט  .רלסון  1"ל  )רס"יוקטי'
 ננע3"ע כעי 5יר ד6סי' ורננ"6  סיו"ס רה"ס פקופילו  פל  יסהריי סי")רקןכשף : כמוננן דנניירי 1") לם"י כ' )כך1

 סס3תי קו' קסס ו)מ ננמונק דננ"ס כע)ננמ סכי ס"3 רמ"םוגס
 געי גנני דמוננז ננ"ס דרמ.'ס י") פלי' פריסה  ו6לה כננ"ם די") ננרם"יננמוננן
 טכ' וו"ננ מומן  רט"י גקטי ד)ננה דקמס ("ל ורננכ"ס ננרם"י )ו י5מננע)"ע
 רס"י וקננ") יוננ6 כו)י )י' ננהרי ומוכמ ננע)"ע כעי דככום ננסוס סומומוננז

 : מריסיס ס6יגס דכריס )טמל טוס דמוננן )רכותי' מוננזור"ננ
 ד6סנניק 6וננ5מ ד"ה ע"ד דף ננססמיס הרמ"ט ע) תטונה הס)תי כ' ערן4ה'

 )הוך סגתגו מי ככטר דנניירי גי"ס כסי' סר6"ס וכ"כ ס"נ כטס תוס'כ'
 דמוננן מטור וסמונק הכסר מסנניק ומי כתוכו ג5ננת סןס טיסי'סמוננז
 כו יסי' ם)מ ומי"מ 6סור מיי)מ מסנניק )מ דמסי' סכר ורכיגמ ככמרננכ)יע
 יסי' ננ6ין ננע)"ע ככוטת (ו)ת להכ)יע כמוננן כמ מין ומס סוננקיטורייקי
 כין )מ)ק ודומק 3התיכס  י3ליפ  היך  הריף  חופן  הין  המ  ו_ל"סר מו(רהכמר
  ע) סיתלו לרי  3רמ כ' סרמ"ס דסמ ו)סק) )מ)ק  פל'יל  לי  ר3ריס  לסהרדס
 6דלכס י") רנ:יט6 )טוס סגס . מסוריס ננגי")סמר י)סיגן ננ"ננ וירתימסמם
 )"3 ס* סירתימ כדי דמי") ננע)"ע כעיגן ןמוננן דכריו סרמ"ם סו5ימננסס
 ע"כ ומ)6 סרכס (ננן טירתימ ננכרי 6רוך (ננן יותר דסו6 דמסנניקטיעור
 םיעור דוקמ ככקר ו)סכ)יע )הס)יט סיעור מכנניס גתגו כמוננן דסס6גי

  רלפלפ  3רס  רפסלי כנכ"ט דנריס נכ) סגי  טירתימ' כדי מי מנ)דמסנניק
  46סור  לסהר  רס  3ין  היל4ק  רהין  ססלתי  טכ' וס ומ)6 מליף ע"י וגכ)עפיר
 דוק6 סירתימ כרי ד5יר כ' )מ דרמס 6ס"ג )ננס") הגס ננ5יר קססדמ"כ

 ד)6 ג' ננתוק' סגס וסרמ"ס ססמיס ננתוס' כס)תי קו' ע) ג")רעןדש : וכננם")כדס
 י") מ"כ' ככסר הדס וננכ)יע דמו(ר כתכו )מ רתוס' ננידיננוכמ

 סחיר ומ"כ ממכ כננקוס גמסף וסדס דמקנניק סס סר"ן כסי' ס")דתוס'
 סדס ננריכוי )חון גנני דננס)יט י") מ' ננקוס מ) דג6סף כיון. מסורסמוננן
 .סדס דנמסף ננסוס רק וכולע דמו(ר ננטוס ו)6 ג6סר וסכסר ככוסכ)מ

 וסכסר מסנניק )מ מסי' מסור )עו)ס מי)י' )רכיג6 סתוס' וננ"ס 6'כננקוס
 3ו  הין  פופפח  סלייס ננמוס 5ווגתס 6ין ננועטת ס)יטס ננסוס גמסר)מ

 6ין מ"כ ננעע רק דסו)ט כיון מ)מ וכו)ע דמו(ר ננסוס סכסר )מסורפסוס
 סמתיכס כתוך כננק:מ סדס )6סוף כמ כו מין גנני ו)סכי גדו) מוננן ס)כמו

 כסר"מ כ' ככר )ננקוס ננננקוס מוסר-סי' )מ י"ך דף חו)ין דתוס'ו6ע"ג
 סכ)י כתוך כגוס סומ כ6)ו הוה 6' )ננקוס ]וג5רי דמסנניק מכ) ס"(סי'
 מו(ר דסדס ננטוס 6סור דסכמר כסי' כ' ס?ומ סימ"ם ננסי' סס)תי קו'מכ)
  סרמ  הו1ר לי ר"ס ב"כ טכ'  סס כנני"ט ור6יתי סס)תי סקסס יסה מ"כוגכ)ע
 ו3סי'  פכ"ל  רלקפן  3סי' פלוק3 סהילו לכלי  לוולה לפו סלויי'פ כ' 3תולוולבלפ
 סכ' כמן דגס )ננעי"ט  וס'יל  3ליר ל3וס  פיפס  ר6סור לר6"ס ס"ל 3כסה"לורלקפן
 . כס)תי ככום ננסוס כו יס למוננן ם"ננ מ"כ ככוס ננטעס ג"כ וגכ)עדמו(ר

 וגנ)ע דמו(ר כ' סר6"ס דהמ כומ"ס עוכמ .6יסכמ מיייק )עי"דאבי
 דס6י ננסתכר וסכי ע"כ )עי) דס)יגי דמ;נניק מוננ5מ וכס6יכתוכו

 כסי' קיי") וסכי כר)עי) 51)י וע)מי' מתכי' ננסלי' ומ"כ קמי דס)יגי66סעיק
 פלוקכ  סהילו  3כלי ללוו  כ3וס  פסוס דרמ"ם דטעננמ ונני"ט כס)תי מ"ת ומ"כס"(
 3לסה"לו רס6  סהיל  מטהל דגורמ )5)י מו וננ)מי' מתכי' כ6ן ננסגי )ננסה"כ
 ככוס ד)6ו 6ע"כ וננ)מס מתכי' כמן ננסגי ומננמי תקגה סוס )"))רמ"ס
  3לוימ נככוט ס' ס"ק ס"ט כסי' סס"ך כננ"ס תקגס )ו מין דככוססו6
  רפפליפ רליפה  להלס  ס"ל לה וסרה"ט  3ליר  3ל3וס  פלוק3  סהילו3כלי

 5יר מכ) )5)י כננ)ימס תקג: )ו  יס )כך ננננס כננכוס) ו6יגו מוננןוננכ)יע
  3ככ3רה דרמ"ט ננ6מר ע"כ מ)6 תקגס )ו ומין כננכוס) סוהככסמ"ננ
 כמסנניק גי"ס כסי' וסס כנניע מיגו ננננע") )סמות מכל"כ 3פי  תופן3סלרה
 כננס כננ"ס 5") ע"כ מסדדי רמ"ס דכרי וסתרין וכו)ע דמוזר כ'כמוננן
 מת סותר דרמ"ם דס:כיסענניס

 דכננס גרכות ריס הנני"ט כננ"ס ע5נני
 כהך גי"ס כסי' כרמ"ס ככימ ה"ג מ"כ )סיסוך.  .)ט~ננו סר6"ס סכ'ממר' 6ננקוס ננגי' )סקסות ומ"מ ס") )6 ו)י' תוס' )דכרי הימ"ס סכימסענניס
  לר3רי כמוננןמסנניק

 ננע)"ע כעי מוננן זדס") )דגסטי'  .פי'ה.ה3ל  ססהיס  תוס,
6(

 ס")-
  ננסוס מסור סלסר גחוננן ד6מנניק סר"ן כסי' 6)מ סתוס' כסי'

 ורכיגמ ר"מ סס דס)יגי דמסנניק י,ננ" (ס ס" וננסתכר כננל'מ הדסיג5רר
 כסי' ננכס . ננחננת הדס סג5רר דמסנניק מס דסי' 51)י וננ)מי' חתכי' ננסגי6י
 גנני טס כמוננן מסנניק גס ננסתננ6 ומ"כ וסר"ן סרס"י והו6 כע5ננוסס
 מיגו דמוננן. ננוכמ ננגי' י") מ"נ נננק"6 סיס דגמסף ננסוס )וסןוננס
  כרילסירתימ תיכף ככוס הוס זמ"כ ס") כוותי' יהרמ"ס הר"ן )סי'ל3וס
 ). ומין ככוס ננסוס דמסור ס6"ננ ככ)י ס6 51)י וננ)מי' מהכי' פסליהפהי
 ככר דסמ כר6"ס ד)מ ריכ"מ ננדכרי ר6י' )הכימ מין )דירן ננ"ננ ;תקגס
 )דכרי.ריכ"6  יפי'  ולר""ס  סר"ן  6סי' דס)יג ננוכרמ )6 גוסי' ננריכ"6כתכתי
 כסי' ום")  פליו  הולס  סרה"סלרלפסי' ה6 ננע)"ע ימי"5 כמוננן וגכ)עימו(ר

 .  כננס") ננטתכר סר"ן וסי'הל"ן
 )5,ר ןיס ננגוקכ ככ3י ס6' כדין סכ' יסננ"נ ס3' )ייז ימיוי במעתהו'

  ט63 ככסר כככוס מורמיס 3ככוד דוקמ )?ק) )(וכננקוס
 דס"ך הכ' דתי' 6)יכ6 והו6  סירתיה  כרי  לכ3יסס  קפיית6 סר6שסורה
 כסס כתכתי כגס ננגוקכ ככ)י ס4,כו מע)"ע דכעי סכ, דרכ7"6 3"1קאק
 מן כר מ63 6יסור מטכמן 63 ננגוקכ ככ)י ו6"כ יס"ך סנ' 3תל ן3'ת6מג"י
יי .16ש ס6יך 3וונ מקוס 53'ל , ויס מגוקכ )כ)י  ר3לפל  סס"ך דכרי ע3 מל תמסדין

סיך.



רברף
יומישתע"ז ו' פעיימ- ש מה יעהיורהסימי

 י3מחר כ4"כ סק"ך כ' כנ' כם"ק וכן סכ' קחי' כס"ג סלננ"מ עתרז ככוטסייר
 וננ3ינעס הרמה ננהכי )מ כנ:וקכ ככ)י )5יר כס3 מסי' ננ)יחה טיעורקטהה
 15ר כמן 6ין ומ"כ ננכוקכ הומ מס ככוט טייך המיך ככוס ננטעסיהייגו

 סכ"3 סק3"ו רס"ך סכ' כתי' טכ' כ"מ ס"ק מ כסי כ מח!רר%4ירצף . כתוכו ככוטטיס"
 וסייס ס)ס יוס ננ5ליך 1)הכי ננכוקכ .גכ)י כניריררננ"מ

 ננכוקכ ככ)י ככיטה סייך 3מ הדין רכנעיקר כע)ננן חוכנלמ מ)מ 6יכו (הומף
 והוכיח הננכ"י כננ"ס ננחוורתמ מ"כ כקסי' )סר"ח כסמר הרננ"מ מ6"כ;ס רכי ןוחס )רילמ סרי עכ") )הק3 עיקר וכן יועיס מו יום ססהמתמס
 כמן ה"ר ננ"כנ המ' כתי' פירתיה כרי ככוט הוה 3מ ר5יר ננמו"סגנניסור
 כ5יר גס ר3יכמ כמו"ה )גננרי סכר ננ5י ררננ"מ כתכתי 6כ) ננ)וחהדננסכי
 סט"ך עג הכי נ"כ סכטיג יוכה כלס. כס' רמיתי 1"ח"כ סירתיח כריככוט
 ה5יר כו יעננוד רננמין הליל גתוך סגס3 ננהו ננכוקכ ככ3י מ"י 11")'סק"כנ
 סכ)י טע"ג 51יר רס )כ)כות ננועט ננסוס ורמי והמ כקכיו דרך י5מו)מ
 כס3 ססרכנ"ג ננס ננעתה וכו' גמסר ומיכו סס כן סכ)יס רכ3 כמסרלמ

 3יתמ כ"ו הרכס ריגיס כנכוקכ )כ3י 53יר כגס) ח3קיס סססס ככ)זטי)ם
 כנ)ומה מתיכס מ5) טכתן תס) כסר רהיי5, הרמטון כרין הסכנ"ג כ, עדןאן, . ססוטוסומ)

 מין טירתיח כרי סס וטהה ננכוקכ טמיכו ככ)י ננ)יחס סיעורכתוך
 ס"ט כסי' קכנייתמ הרחס כ)מ טגכנ)מ חתיכה ככ) ככנו סס"ננ כ)מלהתיר
 גכ)ע ר5יר לר") המט ע) כקיעור וכנס)יט רננכ3יע ר)ו הס"כנ כ)מ סריר)מ
 ס"ק רהט"ך ר") ננ)יחס ע"י י51מ מין כעין רס כנ"כנ רירי'( רס מגכוסו)ט
 הומ מננכס ככיסה טיעור סס סהה כ)מ ה"ר מ' הרחה כ)מ כנתיר )מנ"ט
 רין ה51ימ טנמנגו התרוננות כניירי ככ"ע ננסכנע רסתכנמ הכי )וכנררוחק
 כו)ע 5יר רמין מו"ה )טעס וכן מ' מות דכננס") הדחה כ)מ מסי' רסרו'ןס
 )טיטתי' הסננ"ג מ)מ ככיסה ס4עור ככסתהס מסי' ננטכנע וה טעס כעיןדס
 )ווכ )5יר כנקוס וים ככ"כנ מס" כככס רסייך הט"ך סיטת מחר רמן) רכ"ככ'
 ככתן כמן מ"כ כ5יי כסקוע מ)מ ככיסה טיעור הקורס'רמין כמות )ננס")מכ)

 מפי' מ3מ כ5יר טקוע רמיכו כנ)ומה חתיכה עס מ' הדחה כ3מ תס)החתיכס
 טירתיח כדי כ5יר ככוט סייך ו)מ כמו"ס ' דהעיקר )עי) כ' המ כ5ילכטקוע
 תם) הכטר מס ןה ררין כתכתי ככר מ)מ רסננ"ג וס לדין ר)יתמ כ'מ"כ
 כ)מ טירתימ כרי סהה כ)מ מסי' )התיל ומין מגוי' כננח13קת הרחהכ)מ

 'הססד

 הכ3 מיסור ט) 5ימ כתוך כככס 6ס סקי"ר כ"כ כ)) כת"ח כננכ"י עיף'ח'
 כרותה רסוס ט' רין טיר כ)) )עי) הרכ כננ"ט ננירמסור

 מיסור עס היתר רכסרס והיגי כס' כנ)יחה כ) ננטערין דמכו ננירוכמסר
 כלימה ננטעס 3מסור מין רמו דהיתר כ5יר ננכנס כהוטיס ררנכןכחוטיס
 המט ע) טייתימ כרי סיעור טסס מס כנ"ננ )"ח כ)) 3קכנן כננכו6רכס'
 הם"ך וכ"כ ט' רין 1' כ)) הרכ כננ"ס וכמסר 5יר טהומ כיון גכוסננקרי

 : עכ") סק"כ .ק"ססי'
 מ)מ סירתיח כרי כ5יר רככוט כן כת"מ יכממ )מ ט, ייז 1 ככ)3 ונהד

 ננ)יהה ננטערין רמגו ננמוס ננ"1 ת"ק כמן הט"ך וכע"ס נניררכמסר
 כ5יר רככוס כמו"ה ס") רת"ח ה' ס"ק ו' כ)) כ' גוסי מיהו המ ועורכס'
 ק"ה סי רננ"מ טכ' והייגו 3"1 ס"ק כמן הט"ך וכ"כ כננע)"ע מ)6 מוסרמין
 גס 1מ"כ ככ"סה, כרי רמוסר מננחגר רננ"מ סח1)ק רהייכו ע'. כסי' )עייןס"מ
 דהמ ננוכח )מ ננד"כנ גס )סי"ו כנד"ננ כננג"י סק"ג ק"ה כסי' ו") הם"ךננ"ם
 ככיסה סיעור כ3) רלי") המו"ה )ננ"ס ננעתרן ע' כסי' )עיין כ' כר"ננגס
 מננכס )מו"ה, סס ויסכתי ה' מות )עי) כננכומר סרננ"מ וסכ"ם טירתיחכרי
 כנו)הין מין רמננר סכנומ) כסי' ת)י' ןה ררין )רירן נ5"ע הכחתי ה' מותכסוף
 ננטעס 1)רמ"ט כ5יר ככוס ננוכח )מ 3ננקוס ננננקוס סי' ננטעס מי טמ"ננככ)י
 גוסי' הרמ"ם די"3 )ע') כתכתי מננכס ג"כ כרמ"ס )החנניר )יו יט מ"כככום
 כררככן הכ") כרין כ") מ"כ מיסורין כטמל 31מ כננ)יחה מ)מ רכריו מננר)מ
 כרסננומל כסוסקיס ק'י(') קסכי ורננ"מ מו"ה ע) 1)סננוך סירתימ כרי )התירים

 : ססוט נ") וס ננננק)ננ"ק סי'ננטעס

 * רנ:נ"י",ממףכמן

 במלחה חתיכה אצל והונח נמלח - ולא בראשונה שהורחבשר
 הפסד כמקום ונ"ל מחלוקת יש לציר וכנפלה 'ויפלחנוידחנו

 בלא להקל דאין נ"ל ראשונה הדחה ובלא ולמלחה להדיחהמותר
 ור"ן ורשב"א ולרא"ש. לתום' כיון שירתיח כדי בשהה-הפ"מ

 פשיפא נ"ל ראשונה הדחה בהי' אבל אסור כבישה כדיוריפב"א
 ולא מותר שירתיח כדי שהה בלא מ"מ הפ"מ כלא להתירדאין
 ונפל מליחה שיעור תוך חתיכה אבל כשא"מ משום מידאכור
 מפעם אסור בללי נוגע ואין בציר תלוי אפי לכשא"מלציר

 :כשא"מ

 כננ)מ 1)מ כרמטוכה סהורח כסר וו") הסי' סוף כסוע"ג השניהדיי
 מיסור מין כנ)יחה טיעור תוך כננ)חס חתיכה 56) יהוכח ' -:

 תנ:רם"3 כ' דסס טרי ט"ו ס"ק כט"ו עפס"3 ככ1ט רסופ תקכל מין ו)סרכייז ס"ק )ט"1 המס ע) כסיעור )5יר וככס)ה כסשתרוננו' כככ"ס מח"כ ט'מ)מ5ווע-י
 ~)יחכ קיעור סטהה. מסר כפ3 מס הייכו ככנכוט) ככוס ר"מרילן ומע"ב ון"3'

 כסתהס כ3מ )מ מכ) כק)יסה סגי ו)מ כו)ו רמקור ככיטה סיעור טסוכסתסס
 ס3מ יוס כ5יר נטתהה ט)מ כיון ננ)יחס חורת ע"י סתקכתו ננליחססיעור
 ננרמ"ט סומ סירתיה כרי ככוס כנקור רהמ מרם") וקטה כימור כתוק'עכ")
 כדי וכעי כ5.ר ככוט ננטעס ננכוקכ סמיכו ככ)י ננו)חין מין )סננומ) כןטסי'

 ננ)יחה וננסלי מסור )מ ננ)יחה רננסכי רהיכי )"ו ס"ק סס"ך כננ"ס 3רס")51") סיעוי עןיין נסתהה )מ מס.' מסור סירת"ח כרי מסה מס מכלסירתיח.
 ננטעס 3מו ככסמ"כנ כנו)חין רמין ר)רירן כרמ"ט ר)מ כן סכריע51"),דננדעתי'.

 )סחנניר דק'י") מע"נ )הק) ר5"ע ס' מות וה )סכי כסי' כתכתי וככרננ3יחה, סיעוי כתוך עכ"ס 3הק) וננ~לן כל) ננוכח )מ סילתיח כרי ככוט וע"כככוס
 מסוי סמ"ננדכ)י

 )ננקוס כנכנקוס סי' טמ"כנ כ)י ננטעס הסוסקיס כסי'
 כנ:") ככוס ננטוס מ)מ טמ"ננ כ)י ננטוס מסור ד)מ היכי )הק) כנכ")ננ"ננ
 סגס ס") המ' כתי' )"1 ס"ק הס"ר רהמ מננרט") )סננוך כ") כהססרמכנכס
 כמו"ה רכנ"מ סרעת כתכתי ומכי קק"ה ו' כ)) כננכ"י וכ"כ כן רכנ"מרעת

 : ט)ס יוסרכעי
 ככ"כנ כס"ך )סק) טכ' וכט"ך ככ)יכנכוקכ רק וה רין סי' הסרכנ"ג%4במנמ

 ר)מ ככפ"י כטס הקורס כסיי כתכתי הכס )"1 ס"ק הכ' כתי' כהס"כנ"סור )סס"ך מף וככסמ"כנ כטס"כנ 1)הק) )5ור יס )ווכ כנקוס )5ירויט
 ככ)י כנייר' מ"כ רס"ך המ' כתי' סעיקר הכ") ס"ק והננכ"י ככ"כנ ככזטטייך
 סקטו סק"ח וסס"ך י"ו ס"ק וט"ו . ככוס ננעעס רמסור ומ"ת ננכוקכטמיגו
 כנכוקכ סמיכו ככ)י כננ)ח ננטעס רמסור תיס") ננ).חה סיעור כתוך )5ירככס)
 ע5יס ע"ג ככנו)ח והסוסק'ס 5"1 רף. גי"ה סי' תוס' ככנ"ט רכנייריותיר5ו
 סקטית' תע"ג וכסי' ככ)י, כוגע ומיכו כ5יר ת)וי וסכטר גינת ע"גהכנוכחיס

 )5יר סתוך ננה מסי' מסוי ממ"ננ רכ)י ח"י סעי' ס"ט כסי' רקיי").)כנה
 הומ מ)מ כן ת.' )מ וסומ כרמ"ס וסוכמ כסננ"ק וה"יכו כנננ3ננ"ק רסי'ננטעס
 סכתוך ננה מ)מ מסור )מ )5יר טכס) ככטר התרוננות כק' טכ' ~סתי'
 קסה )מ כנסתס וט"ו כט"ך ומי רכנו כ) ס)ט טככר ככסר רנניירי ותי'ה5יר
 כ)י כנקרי כה"ג וגס ר)"ט מע"כ ככ)י כוגע ומ'כו כ5יר כת)וי כניירידהמ
 וסוקקיס כנתוס' וס 1)חי)וק 11 )סכרמ ננ5מו סננך כנס תיננמ ועור כנכוקכטמיכו
 )כנע)ה כנותר כ5'ר רכס3 ככסמ"כנ ננו)חין מין גכי ורמ"ם 5"1 רף טסכתוס' ננכומי המ כטמ"כנ כנטוס מסרו 1)מ ננ5יר )ננע)ס ננס )5יר ככס)רהתירו
 כוגע מטי' )רירהו מ"כ ננ15קכ סמיכו כ)י מיקור כ)) ס") )6 מיכהו סמננ5.ר

 : וה חי)וק ננכ") כטמ"ננ )סמוסריס מ"כ כנותרככ3י
 כמו"ה ככנ5מ רמ'5ו כ:ס"י כם' כ' רמי' כנמו"ה הכ") ס"ק הט"ך ט)קחרכמה

 )כננ)ה רוננה ומיכו )סתיר ק5ת ננסכנע ו' סי' ה' ככ)) וכנסט)סכיכו
 :רסס וככר סס ט"ס ,סמיכמ ססק כ). סכי' וכנ)ימרן כהרחה וננותיככטמ"ננ
 ומיכו כ5יר ת)וי רק רמסי' )היסוך ננכומר י"ר רין ו' וככ)) 51"ע טסכג)יון
 31ננע)ס כניר כו)1 ומסור כטמ"כנ סוס ננ)'חתו סיעור תוך סס וכס)כוגע

 :ננ5יר
 ומסור גרע ע5כנס וכנ)'חה כנ)מ ריס כנ)יחס טיעור כתוך יה"ו י")אמנמ

 כננ)ח כ3מ דסרננ"ג ריכו רירן כנירון מננכס כטמ"ננ ננמוסנניר
 וינעמכן טיחוור וננסגי כנלוקכ סמיכו כ)י ננסוס מסור 1)מ טר. רססיר י")כ)3

 כ63. תס3 כסר כ' רין ה' כ)) מי"ה כ' )הרי' רהמ כננמי") סססר,כננקוס
 מין ר5יר )כסה"ננ 1)"ך סס כהנייה וכ' כננ)יחה תקנה י") )5יר סכס)הרחה
 )המ חס ד5מ )""ו מסי' מו )ננקוס ננננקוס ס" ו)מ ע5ננו )התכ3ע רק כח)ו

 ים וגס ורותח ננ)וח הכסר רהתס 3ננקוס כנכנקוס טכו הרס סיסרסרננהר"ף
 הכימ כ"ט וכס"ק עכ") ננכ)יע .ורמי דננכיחה ע5ננה )ננ)יחס 5יר כיןחי)וק
 : ננכוקכסמיכו כ)י כנטוס מסור )מ תס3 ככטר ננוכח ומ"כ מ)ו מ1"ה רכרי כע5ננוהם"ך

 * תע"פסימן

 חתיכה אצל והונחה במלחה שעה חצי ששהתההתהכהא(
 שנית מליחה אי"צ א"כ כלל בלעה לא מליחהבתחלת
 הוה מיל שיעור דאחר ול"נ שנית ומליחה הדחה צרידובהודחה
 שיעוף תוך אבל לציר בנפל וכן מליחה שיעור לאחף אלובדינים
 מקרי מיל שיעור ולאחר כשא"פ משומ מיד נאסר לציר ונפלמיל

 : לקמן ויתבאר ששההאחר

 מ35 והוכחה כנו)סס -סעה ח5י סססתה התינכ הסרננ"ג כ' הס)יסינגד~יז
 ס)טה כך ככ)עה הסגי רין כננו סרין ככני ננ5ימה כתמ)ת חתיכה'
 3מ מס" וכ)עס הורחה מסי' מ)מ כ)) כ)עה 1)מ יטרוד הרחה כ)מו)"ננ
 נני'רי רמסוכיס סוסק'ס כרכרי )5'ר סכס) כקר דרין )ר") כננכומרהורחס
 ע"1 סרי )רס") נס ה5יר( טכת1ך כנס פכ"ס ימקרו כנ)יחה סיעורכתוך
 תוך כ5יר כם) מס הקורס( כסי' טהכמתי רם") להיינו סכית וננ)יחססרחס
 וס רין גס סכית ננ3יחס ננהכי טירתיח כדי כככס מפי' )5יר ננ)יחססיעור
 סהון ננה מף סמ"כנ וככ)י ננכוקכ, ככ)י הייכו ססננ"נ כ' הפננ"נ כ' )5ירגכס)
 3מ ככ"ננ )5יר רכס5 הקורננין כס" ג' וככר ככסמ"ננ ננו)ח דהוה מסור)5יר

 ומסור ננ)יחס טיעור תוך ככסמ"ננ )5יר ככס3 רוקמ וס דין מ"כננטכחת
 ננטוס מסור רגנני סקורס כסי' כננ"ט כגיר תל1י והכסר ע5יס ע"ג ככננ)מגס

 )עיין יט סעה ה5י ככנ)יחה כססתה הרין ססרננ"ג רכ' דננה 6)מכסמ"ננ
 כננכומר ננחוננרמ רק הומ וסעס נני3 סיעור ננ)יחס טיטור .הריןדננעיקר
 קיעור )מחר מ"כ מחרוכיס וסמר טס ודג"ננ כס3תי ועיי' ננתרן"ר ס"עכסי'

מי3



לביףטףתע"פ ו' סעףף עי מי' דעהףףרהמימןדברף
 רסי' רכיעי דין וי"כ סמ"ננ כ)י ננטעס מותר )כסמ"ננ מו )5יר כגס)נני)

 : מו"ה כננ"ם הוננרמ רק כ)מ"ה ננגוקכ סמיגו דין גי)קננן

 ר2"פכמףכמן
 שנית ומליחה הדחה אי"צ מליחה שיעור תוף במלחה '- חתיכה אצל והונחה יב'ש תוד מליחה שיעור ששהה בשרא(

 ות"ח כש"ז ולא ורש"ל כש"ך מתום' ראשונה מליחה מחמתכבכ"פ
 לציר בנפל שכ' ארמ"א הקשה וש"ז הש"ד )ב( הכי דם"ל י"לנמי
 דע"י כ' בת"ח הא וימלחנה וידחנה יחוור מליחה שיעוראחר
 דעת לדחות רק כ"כ דת"ח וכתבתי פלימה נקבי נמתמוהדחה

 לציר ובנפל ה:י)נ( מ"ל לא לדנפשי' אבל דמלתא לרווחאהמרש"ל
 דה"ד נ' בהפ"מ רמ"א דמתיר בכשא"מ מליחה שיעורלאחר
 ולש"ך וידיחנו שיחזור ע"י שירתיח כדי כבישה שיעור שההבלא
 שירתיה כדי אבל הפלימה נסבי ימתמו שלא מועפת הדחהיעשה

 . בהפ"מ אפי' לאסוריש
 והוגמה יכ"ם תוך ננ)ימה סיעור סמסה כטר הסננ"ג כ' הרכיעיכבן4ין

,
 יווקמ סרן ט"! מות )ט"; כנ)ימה מיעור תוך כננ)מה מתיכה מ35 ' -
 כ)ע עכ"ס מכ) כככ"ס טגית כנ)ימס וע"י רכ)ע סגית וננ)ימס סרמהע"י
 מי"5 )"כ ס"ק 1)ס"ך כ)ע )מ 5יר )כנס)ט רטרור מיירי מננליגן )מרכ5יר

 : כ)ע 51מ מננרי' גנני רטרוד סגיתננ)ימה
 כנ)ימה 5ריך ננני !ה כרין מטעע רהיטמ )סוס ה' יין 1, כ)) עת"מהנה

 ר6מריכן המ כנסגי ר)מ סהגיה כמ"1 מכ' הר"ם רמיתי סכ'סלית
 ה5יר )תוך גס) מס מכ) כסר מ5) גננ)מ מס רק וכו' רירס 5יר רם)טמנכ
 ס' רמ"ס כרכרי ע5עו וסננך ננ3ימה סיעור )ממר כניך מוסר ע)יו ה5ירמו

 ננ)ימס טיעור מחר )גיר סגם) כסר 1מטור סכתכו כ"ה ס' והננרלכיגי"ה'
 מ' רין רסכ3 כנסוס כנמננע מ3מ כן ננמננע )מ וטוי"ר ט"ר ר)טון הת"מוכ'
 הסכרמ וכן )5יר גס) מס ולין ננ)יהר( מיעיר )ממר נסר עס סמנ)מ כיןהומ

 ס)יעתו ק.עור עס הייגו ננ)יהה סיעור עס רגקטו הג") והסוסקיסגותגות
 ומסטר טכו ה5יר כסכי3 יסתמ )מ 1םוכ ס)יטה גקכי ' וגסתננו כהורה16

 רכה"ג כהולמה רוקמ ננ)ימה סיעור )עי) הג;:ריס הסוסקיס גקטו ;הס)עכין
 מ' רין רהכ) וטור ננם"ר רננסננע הת"מ ננרכ' מ"כ עכ") כג"3רוקמ
 מס רנס ררנני גנני ה"ה ויננ)מגו וירמגו מיס!ור ננהג. )5יר כגם) וגסהימ

 מיר: כגס) כעו ולע)מו ומער 5ריך כטר מ5)גמ)מ
 מגכ מעריק כ~ר רנס !ה רכר רמקור סכ"כ ט"; ס"ק ט"! המ4*כמנגכפ

 קי"ג רף ת" )הר ננתוק' סומ רססכ)ע גס ים3וט 5יררים)1ט
 כסהתחתוגה המ ;ס ע) ;ה מתיכות הרכה )ע)וך מותר ה6יך כ"כותוס'
 ות" התמתוגה 1כ31ע רס סו3ט הע3עגה ועד"ן דמו כ3 ס3יט ככרס)ט
 ועלמ מו;ר מין סתס וסמ ע"כ ויס)טגו סימ!ור הומ רהיתר מ)מ רכ31עתוס'

 מ3ימה ננמננת ת") סרי מסי"ה. רעו. כ) ס)יט רככר כ' ונזחם,)תמתוגה
 )5יר גם) ודוקמ זסו)ע הרר ו~"ע רכ))ע מע"ג ~ר ס)יט רעד"ןרמסוגס
 כגע)מס מכ) גרו) תורך )קמן רע"6 כע"ס )סרימו )מחר 5ריך יכ"םהוך

 : סגית ע)ימה 6יע נלומה מתיכהמ5)
 ומה ע התיכה מ5) כעו)מ מלת ע)ימה ר5ריך רמ" מק עת"מ גסדנ"יך

 ד)מ סיעור )ממר )5יר כגם) ננסוס רהגה ומ3מ ננ)ימה טיעורממר
 ננריגמ מ"כ הננל"ס) ע) רמו)ק ורננ"6 והת"מ סגית ננ)ימה )רסיי)ננסגי
 כננו סגית ע)ימס מייי5 ננ3ימה סיעור מחר )5יר גם) מסי' )ת"מ רסיי)ייי)
 כטס כננ"ם רמסוגס ננ)ימה ננמננת 5יר ע"י סו)ט סכ)ע רננה מתיכהמ35
 מתיכה מ35 רסייגו );ה ;ה רונניס רסגיהס הת"מ ננ"ס ומייכ הג")תוס'
 ננע'קר מדרכה מ63 טגית גננ)ימס הרמה 5ריך רמגיהס )מ כ5יר)גס)
 )5יל כגס) סרנניימ רכ' והמ סגית וננ3ימה הרמה מייי5 רמגיהס רונניןסרין
 )חמר )סתיר ר5ס 1)מ ננרט") .3רכרי רמומס ננטוס הומ 1ירמגורימ!ור
 ננהיות גנני ננמנניר )"; ס"ק כם"ך כננכומר כהס"ננ רוקמ יכ"ם ותוךי"כ
 וירמגו ימ!ור טגס כסס"ננ י"כ תוך ננ)ימס ממר.טיעור 53יר כגס)טוכ

 סגית ננ)ימה ןמי"5 כתוס' רננכומר ננ)ימה מתיכה מ5) כננוגמ מכ)ויננ3מגו
 5ריך סיסי' הרננ"מ ננמנניר מין 3"כ ק"ק כם"ך הוכמ ננהרט"3 רעת.וכן

 ההרמה ע"י המ ויננ)מגו וידמגו סימ!ור יכ"ס תוך נעימהסיעור ממי )5יר כגפ) סכ' רננ"מ ע) וט"! )"ט ס"ק הם"ך קו' )יטכ עק1ס "ינבוה . סגית ננ3ימההרמה
 רננ"מ )רעת ננר-ג6 רהמ מ"ס 1)סי"; כת"מ כננ"ס ס3יטה גקכיגקתננו
 רמיות )יטכ רננ"מ וכמ ר6סוגה ננ)ימה ע"י ס)יט והרר רכ)ע כ))מי"5

 ,סיעור וממר )5יר כגם) דמסור וננררכי ננרמ"ס )י' רכנסננע רכ'ננסרס")
 ה!קה סכרמ מיגו ;1 מננגס ס)יטס גקכי גסתננו כהרמה הרננ"מ 51י'ע3ימס
 טיעור 3ממר ננסגי 1מ1)ס !ס סי' וסר"מ סקי"כ 1' כ)) כננג"י כננ"סכ"כ

 הסוסקיס 3יסכ כדי רמטוגה ננננ)ימס הגקכיס גסתננו הסרמה סע"יננ)ימס
 מוננרמ ננסוס רק סגית ננ3ימה כ3מ רננותר הרננ"מ ס") הרין ננעיקרמכ3
 עריף יותר 1)כך טוכ הומ סיס)יט רמססר ננס רכ3 סגית ננ3ימה5ריך

 גסתננו ויהי' הכעין ס3כ)וך )סעכיר סגית ננ)ימה קורס 1)סרימ)המנניר
 רננעיקר ננעככיס מיגו סרס 3ה51ימ !1 סהננ)ימה ננממר ק5ת 36יטהנקכי
 )יסכ כ"כ רננ3תמ )רווממ כ)).רק ירימגס 1)6 רמטוגה כככ"ס'כננ)ימסכדין

 רננ*ילי סגית ננסגי ד3מ כ5יר ננ3ימס סיעור 3ממר כתס) ימוסריןזסוסקיס

 3רגפסי' מכ) ויננ)מ סימ!ור הרמה כ)6 )מסור )ננרס") ננג") מכ)כסרחה
 עס נניירי הס ננסוסקיס רמי' ימין )עי) סהכמתיו המ' כתי' )ת"מס")

 כננס)"ק ממר תי' מ.;ס מו ג"כ וס5יר הוס פס)ט )מסר ר") סליטתוקיעור
 ומ)מ סגית כנ)ימה ומי"5 ס)יטה גקכי גסתננו ד)מ )רננ"6 ס") )עיקרמכ)

 טירימ טוכ יותר יותר ננ5מ יכ"ט תוך ויננ)מ סימ;ור סמוננר כננרט")3המכניר
 ככיסס סיעור טהה כין וננמ)ק ככ"כנ )5יר נס)ה ומס הסר"כנ כ'ערך4 : כעיןה5יר

 )וננר סייך )מ ננגוקכ רככ3י ר!"מ הקורננין כסי' כתכתי ככרהגה
 ע"ט ומ"כ ככיסה כרי עכ"ק ככיסה כרי ט)מ כ5יר רסהה ננכ"ס )5ירגס)
 טימ!ור כהסךננ ננתיר ורננ"מ ננ)ימה סיעור )מחר כ5יר סמסר דרס")ננה
 ככיטס טיעדר כסהה' רננ"מ מי)ק וננר)מ ננגוקכ טמיגו ככ)י ננייליויכנ)מ
 טירתיח כרי נ5יר כניסה כ)) ס") )מ ררננ"מ תע"ו כסי' כננ"ס הייגורמסור
 טילתיח כרי ככום רס") דרמ"ס רכיון טס כתכתי ומ3מ ננע)"ע כעימ3מ
 כס"ע וכ"ם כן ס") רמסוליס הרכה ה5יר סכסוך עה ומסור כננכוס)סוס
 טרי 3מ רכ)מ"ס יכ"ס תוך מ"כ כהס"כנ מ3מ )התיר מין ס"מ ק"הסי'
 הס"ננ דתרי כהס"ננ מפי' )התיר מין ככיטס כסיעור מ"כ )רננ"6 כסס"ננמ)מ
 כ"ק מס.' נעימה טיעור טהה כלמ מנננס 5"מ סוס"י ט"; וכננ';ס )התירמין

 : ויכנ)מגו יח!ור מס מסור)6

 תפ"אבפיכנן
 באין אטורין יב"ש שהה שכבר חתיכות על חתיכותמלחא(

 מליחה שיעור לאחר אסור לרש"ל לציר בנפל )ב(הפ"מ
 בהפ"מ אפי' אמור יביש ולאחר יכ"ש תוך בהפ"מ מתירורמ"א
 מהרש"ל ראיות על מאור תמהתי ואני הרש"ל לדעתדחושש

 לאחריס שלא בא"ו דבריו עם ביש"ש דכריו ועשיתימראשונים
 בהפ"מ לציר בנפל שירתיח כדי ככוש שנית מליחה מהנידאם
 מליחה שיעור קודם או מליחה שיעור תוד אפי' הקודםבסי' כתבתי כבר אלא שנית מליחה כיון.דמהני אומר אינו יב"ש.תוך

 . הפ"מ בלא שירתיח כדי בכבוש להתיראין

 סעות י"כ 1)ממר ננ3ימה סיעור טסהה כסר הסננ"ג כ' המכניסיבבד4ין
 סס"ננ כמין "מוסר ורננ"מ ננע3"ע ער כנקי3 רס") מתיכה ע)י'ננ)מ

 .. הסננ"ג הסנניטו 1)ננה כרננ"מ טהעיקר כ' )"ג ס"ק וס"ך ע"כ יכ"ס)ממר

 כסם"כנ מס" סלית ננ)ימה הרמס כנהלי )מ סעות י"כ )ממר )5ירוכגס)
 ררס") כרננ"מ כננכו6ר סעות י"כ תוך טלי וכהס"ננ )"ח ס"ק הס"ךוכננ"ס
 ננמנניר )כך )5יר גס) מס ננ)יחס חיעור ססהה )ממר מוסר ס)1כמ"1

 ! )גננרי ננע)"ע ו)מ ויננ)מגו וידמגו סימ;ור כהס"ננ כיכ"ס.רננ"6
 גי"ה כסי' סרמ"ס ננ"ט המ' ננרס"3 רמיות )יסכ ה"מ כדמי הייתיד%4לך

 סגס) ננ)ימס כרי סטהה כסר ס6וסריס יוס ככ) סננעסיס ו;")סי"ג
 סגננ)מה תרגגו)ת 3כרכה ;כרוגו ר"ת מסר וכן )5)י ומסי' דס ס)יטתכ5יר
 ערייןי נם)ט 1)מ ככ)י 5)י' סיעור סהתה ס)מ מעם"י ננגוקכ סמינוככ3י
 סכ)יעס כטעת נניר רגס3ט סיכי רדוקמ )5)י מותה מוקר מס."ה רננסכ)
 רס ננמננת ככר הגמסר רכר מכ) ס)טו כך ככ)עו מננריגן ננו)ייתמכגון
 ננכומר מ"כ ע"כ כככ"פ ננסוס )י' סריגן )מ תו ממר ננננקוס ע)יוטכמ
 כ)3 ננכמן ר6י' ננכין מיגי ומגי תקגס עור )1 מין ננ3ימה סיעורד)ממר
 וכןננסננע ננגוקכ טמיגו כ)י ננסוס דהמיסור ננסננע רמ"ס רכרירססטות
 כגס) ה"ס סמ"ננ ט)י ננטעס ננ)יהה סיעור תוך דמוסר ר"ת מוקררננה"ט
 )ממר מכ3 ננגוקכ סמיגו כ)י ננטעס ומסור ננ)ימה סיעור תוך נניירי)5יר

 ע) .כנגוקכ ' סמיגו כ3י מרין מולק כ"ס דכפ' קס" י6"ס יע)%4יבנרא - סגית וננ3ימה סרמה ננהגי ר)מ ננרמ"ס ננכמן ננ)"ג ננ)ימהטיעור
 סרמ"ס רק ר3מ 51") ננננ3ננ"ק רסי' ננסוס כו13 רמוסרססננ"ק

 !ה וננטעס ננננ)ננ"ק סי' ננסוס מי )5יר כגס3 מסור ננה כממוס 3סרסכמן
 כיון סכסר כ) כס' כננ"ס כ5יר דגככס ננסוס מו ננגוקכ סמיגו . כ)ימסור
 כ) כס' ננקוס ננכ3 )5)י מף מסור ממר ננננקוס גכ)ע דמס ננוכמרננ"ננ
 ככס6"ננ דמננר רסננומ3 האט )5יר גגס) רמסרו דסמ סרמ"ס חכ'הכסר
 רייק וסמיך ננ3-מה סיעור תוך נניירי מ"כ כ5יר רגככט וננסוס 3ננ3וממסור

 תוך נניירי ורמ"ס כיון ננהגי )מ ננ3ימה סיעור ר)ממר ננרמ"םהננרס")
 דננסננע כננו ננכנ)ננ"ק ופי' טמ"ננ כ)י ננטעס מו ומסור ננ)ימהסיעור
 סמיך ועור כ"ה כס' כננ"ט ככסמ"ננ ככוס ננטעס מו גי"ה כס' רכריוססטות
 כגס3 סגית ננ)ימס דננהגי ע"; סי' כיס"ס סרעתו ננרמ"ס 3ננרס"3מ"ק
 גי"ה כפ' וכן )5יר כגם) דמוסר ננכו6ר סמ"ננ כ)י גכי .רננרמ"ס,)5יר
 כ"ה כס כננריכי הוח סכן הרס") ננ"ם נס )עי3 ססתכתי כננו ר"תכסס
 ננ!ה רגר6ס :)גססך תיקסי ג"כ 53יר כלס) מסור ננ)ימה סיעור ר3ממרסכ'
 קיעור רתוך 1!"מ סגית ננ3ימה ננהגי ננ)ימס סיעור תוך המ )יס"סרט"3
 כנגוקכ סמיגו . כ3י כנסוס סס כ"כ ק4ק כסס )ננררכי מסור כלמ"סננ3ימה
 סמ ועוד סמ"י ס"ט סי' )עי3 כרמי' נניר וגמסר )5יר מין 6סי' רמסורונ"כנ
 ור"ן רקכ"מ רמסוגיס ויתר כ"סי כס' ורמ"ס גי"ק פי' -כתוס' למסוגיסככ)
 תוך ס5'ר גתוך סים ננס )5יר כגס3 ר6וסר רתרוננות )הך סירסוכו)ס
 סתס 6סרו ומסי"ה ננ)ימהסיעור

"(1 
 למרסץ) סגית' מ)ימס סיתר. כתל

 ו6סי' )5יר כגפ3 סגית מ)ימס ננסגי. .נעימס טיעור כתוך ע"( כסי'ס"3
 אוסיות מט. וסת"מ "מוסין רם) דכרי רננ)ת6 כ))מ. סירתימ כרי כוככום

ים"ם



ירכמףתפ"א די סעיף ע' סף רעה יררה נלסימן.רבר"
 רעת וכן כר6"ס )פקוק ר%תו 0רס") ו6' )מר5ו 61"י 6מרמיס וכ3יס"ס

 כננכו6ר ננ)ימס סיעוי מוך 6סי' )5יר ככס) 6סרו 0ס 60 סל")ר6סוליס
 )וננר סס"ך סרו5ס וננ0 סיית ננ)ימס ננ0ל4 1)6 )5יר כלפ3לרכריסס
 נעימ0 טיעוי תוך 6סור )6 וס3כך כ3י כסו)י )ננטס לנע כ)6 ננייריסתס
 ככר ועור וי6"ס כתוס' כננ"ם לככט ננטעס 6סור מ"ננ ס6"ננ כ'ננטוס

 6סי' סגית כנ)ימס כנ0לי כנ)ימס סיעור תוך )ננרס") ננ6מר )רקרק יסרעדך4 : ננלימס סיעוי תוך כלפ) "סור כט""ננ ננטוס רנסכתכתי
 ט"ו ס"ק כטו"ו ו0וכ6 ע"ו סי' כיט"ס כננ"ס סירתימ כויככוס

 )6 3כנה 6"כ סירתימ כרי כלככס ככוט ננטעס 6סור ננ)ימס סיעורו)6מר
 כ)6"0 ע3ימס סיעול )6מר ר6סור רננ"6 ע) וס ננטעס יס3ו כ6"וחו3ק
 ע"ס סי' כיס"ט כננכו6ר )ננרט") ננותר ככיס0 סיעור רקורס כנוסננסוס
 טלית נלימ0 כנסכי י6ס לידך ת)י' רמר6 י") וס ננ"ו- ס"ק כס"ךוסוכ6
 כ0ס"ננ טעות י"כ סגית ננ)יהס רמסלי )רננ"מ ו)0כי כנותר טירתימ כריכנוס
 ה)כך כסס"ע ר0יילו עריין ננ)ימ0 טיעור כמוך )רננ"6 מטוכ 53ירכלפ)
 סק)"ו כט"ף ו)6 סק"0 ו' כ)) סננל"י כננ"ס 6וסר 6ילו סירתימ כריככוס
 כרעת 0ננרס") 0כין לוכך טירתימ כדי ככוס סוס )רננ"6 סכ' י"ו ס"קוט"ו

 תוך )5יר כלס) מע)"ע ככום רכעי )ננרס") ס") )רלפסי' 6כ)0ת"מ(
 כנותר טירתימ כרי ככוט ננ)ימה ננ0ני רעריין כיון וה"ט מ)ימ0טיעור
 ננסוסקיס ר6י' )רעתי' 0רם") והכי6 הל") ס"ק כט"ו ו0וכ6 כן 0יס"טוכננ"ס
 : סירתימ כרי כככוט 6סור רס)כך סך וסיילו סלית ננ)ימ0 ננ0לין)6
 סלית כנ)יחה רננסלי 0יכי יס"ט כס' ס") לעי 0רננ"6 רי") כיוןמערנה

 רננ0ני כיון ננ)ימ0 סיעור )6מר י") 6"כ סייתימ כרי 6סור)6
 כסרננ"ג ר)6 ווס ננותר טירתיח כרי ככוט כן כ0פ"ננ )רננ"6 סליתננ)ימס
 גס טירתימ_ כרי ככוט ננ)ימס טיעור 63מר סכ' סרכיעיכרין

 )רננ""
 6סור

 _פ)יט 5יר רפ)יט 6יירי נזטעס 6סור טוכ ר)ננרס") סכ' ועור ככוסבנטעס
 ס6 ועור 0רננ"6 )רעת 0נ;רס") ןומס )ננ0 ר6"כ ו"6 6ננרילן )6 טכ)קרס

 ננטוס '6סור נלימ0 סיעור )6מר כן- . ס") ע"ו סי' גופי'סננרס")
 )6 כ5יר טעס ' )עור 5ריך כ"ננ ולננה ררננ"6 כטעעי' סירתיח כריככוס
 )5יר לס3 הס:נ"ג טס סרכר וננס טכ)ע ננס פו)ט 5יר רפ)יט 6יירי6ננרי

 . )5יר כס3 סייך )6 עלוקכ ככ)י 6ננרתי וככר ננלוקכככ)י

 תפ"ב.ם'מן
 חתיכה אצל והונחה וצירו דמו כל שפלפ מעל"ע. לאחרא(

 לציר ובנפל )כ( מיר נאסרה עלי' ציוי שנפל אוכמלחה
 ולאחר הפ"מ באין יב"ש תוד כגון שנית מליהה מהני דלאהיכי

 * כבישה שיעור נכבשה לא אפי' מיר נאטר בהפ"ממעל"ע

 תוך ממיכס 56) ססולמ כנע)"ע )6מל כטר 0ו6 ספרכנ"ג כ' 0סיסיבדיי
 ר)6 סק") וכט"ך הג"ס כתמ)ת כיננ':6 כ, וה רין ננ)ימ0סיעוי

 53יר סלפ) רכטר רט") ננסרס") ו6ף נניד ול6סר טלית ו0רמ0 ננ)ימ0מ0לי
 ננור0 ננ"ו ס"ק סס"ך וסכי6ו ככיס0 סיעור טס כטסס0 636 6וקר6יכו
 ו6מ"כ 0קרקע ע) 6ו סכ3י ע) קלפ) סכ)י ע) ק5ת לתקרר ס5יר רסתס.הכ6
 סמתיכס ע) נניד לוס) 5יר ןטסה כ6ן ננסמ"כ רננו טפ)ט כטר )טסלס)
 י"3 0כ)י ע) ו)6 0חתיכס ע) 5יר כלס)ס 0"0 ו6"כ נניך. ר6קורמור0

 : נניר ר6סור3רס"3
 ננ)יח0 ננסגי ר)6 0יכי )5יר כלס)ס רננ"6 ע) ננרס") ס) כממ3וקתדיך"נ

 כסס"ננ 6ף יכ"ס )6מר 6ו 0פ"ננ ו6ין יכ"ס תוך ננ3ימס סיעיר סמ00יכ) דסיעו ננ"ו ס"ק וכט"ך 0רננ"6 כננ"ט נניד סל6סר רננ"6 סכ'סכית
 רע"6 ע) רמו)ק ננהיס") כסס, טס 0כי6 וסט"ך סיית ננ)ימ0 ננסכין)6
 )ננרס") רומס סג") ס"ק ו0ט"ך דכ"כ ננר6"ס ככיטס. כרי 636 6סורר)6
 6סור 3ר6"ס כעו נניר ד6סור רננ"6 כ' טפיר כס' ננ)ימס רל") )רירןננסוס
 כו)ו )6סור 0ו6 סירתיח כרי ככוס סר6"ס .ר50ריך וננס נניר ק3יפהכרי

 : כק' כננ)ימס כו)ו 6וסר 63 ררה"ט . ;'
 ויס 0רכ0 5יר פו)ט סירתימ כרי לככס ט)6 וננן כ) ס") ייס"ס.רנ"7

 נ;)ימ0 ו6פי' סכ)ע ננ0 נ"כ יס)יט 5יר ריפ)ינו 6יירי כ5יר גס)וננר
 כרין ורילו הרכ0 5יר עריין כז וסו)ט לככס ט)6 כיון ננעט דכ)ע 6י"5סכית
 רירי' רס ריפ3יט 6יייי ימס;י )ננרס") רס") ננ)ימ0 סיעור תוך )5ירגס)
 6ין עכ"פ כ5יר 6"כ כרס רסיילו סירת'מ כרי כסיעור ככוס 6פי' ננתירוסס
 ר)ו סלית כנ)ימה ננהכי ככיסס כרי ד6פי' ק"3 0ת"מ ו60 נניר )6סורקכר6
 נרע כ6ן כק' רננ)ימס ככך ננס כ)) ככוס כ)6 ננ"ננ 0ננרס") מו)ק ע"וי0י'

 : )סכריע כידי 46ן ננ"ננ 5יר )עו)ס דפו)ט ננטוס ננ)ימסננס6ר

 . תפ'גסימן
 מליחה לה מהגי בכשא"מ שנמלחה בחתימה שנגע תפל בשרא(

 אם צ"ע כבישה שיעור ושהה החתיכות בתוך בשוקעותאבל
 בכ"ע ומתירין בכך חלקו לא הפוסקימ אכל מליחה עוד.מהני

 ש תפל בבשר שניתמליחה

 כ6)ו ריכס וכ6סר0 ס6"ננ ככ)י טכמ3מס כמת*סה סלגע 3סרבהנ"ה
 כ"ח ס"ק ט"ך עי" 6יייי ננסוס סגימ מ)ימס וננ0כי כ5ירגנעס

 סרכר ננקור ננקרק6 כסן כמסי"י ע6 וכ"ס ע"נ סי' ורס"ל ר 3% ת"מכסס

 ככ)י ננ)ומומ מתיכות כין טלתערכ0 תפ3 כסר סמכננ0 ס' כסס כ'דננורכי
 תס)ס רמתיכה 0תרוננות כס' רקיי") 3ננ0 טס כ' והיס"ט ~כוקכ,ס6ילו
 ר' רין כ6יוך ועי' 6תרוננות מו)ק סמכננה רס' 5") ננ)ימ0 ננסכי )5ירלפ)
 ו' כ)) כת"מ ופי' 0מכננס, ס' מיכור נוסי' סתרתנות ס' ר60 רו"6ננס"ך
 תס)ס ס0י' רק ו5יר רננו כ) ופ)ט לננ3מס טככר רננייר4 מכננ0 ס')רכרי

 : כן )סרס 6י"6 כמררכי )0ננעיין כ' סק"ו טס וכננכ"י 6קור 3סכיעתס
 כסר 56) תפ) כסר כלפ) כניירי דכנתיר יתרוכנות )תרז כ'דוץ%4נרד4ףץ

 י)6 יס מי)וק רננס ככט6"ננ נניירי 0מכננ0 וס' ככ"ננננ)ומ
 ס"ק כננלי וכ"כ ננלוקכ ננכ)י כתפ)ס רירי' רס ריפ)ט 6יירי ככט6"ננליננ6
 רכר,סס סי' ע"כ 0י' כך ססי' ננעס0 ננסוס ס6"ננ כלי רכקיט רננררכימ'

 ננכוקכ ס6ילו כ)י רלקט )וננל סייך )6 כ0"ג 5"ע וסננל"י 0ט"ך רכריו)רירי
 וע) ננ)ימס סיעור ס0ס רככר כיון סו6 יתר רספת כיון טסי' ננעט0ננטוס
 וכקק"ו ט0י' ננעסס ננסוס לקיט רסמ"ננ סכ' סק"מ רסותר קט0 ור6יננל"י
 סמכננס )ס' חי)וק ר6ין כרכרי0ס 6י ועור ;ת"מ סננררכי לפרט ר6י"6כ'
 כי תס) נסר )6סור )ננסתס 0מכננ0 )ס: 0") ר)6 פטיט6 )כס6"ננ כ"ננכין
 כננד 0תרוננות 6ס' ומו)ק כ)) לננ)מ ס)6 תס) כסר רר") לטעס ר)6סיכי

 : כייי' סתרוננות ס' )ו יס כ"ע ד)6 ננ0רק")סטע0
 כסי' רננ"ס ר") )כט6"כנ כנלוקכ כ)י כין יס מי)וק רננס 60גורס ע3 סכתנורכמה

 סקוע ר6ס ס") כ"ס כסי' וסר6"ס ננריס ר"ס 5"1 רף רתוס'תע"ג
 כ5יר כסקוע ו0יילו ט6"ננ ככ)י ננו)מין 6ין סעו6) ר6ננר ו0יילו 6סורכ5יר
 6קור ננ)ימ0 טיעור מוך עריין 0יתה 6סי' 0רי 6סור, רוק6 מירתימוכרי

 סקוע כ6)ו רסו0 0ננ)ומות סמתיכות כין תפ)ה מתיכ0 6סור כךכטקוע
 ננ0לי )מ לנני תפי)0 )מתיכ0 ו6ו ככיט0 כרי סה0 רג"כ וי") 50ירכתוך
 0תפ)ס כננולמת 6)6 0תרומות ס' טרי ו63 כננכוט) סו6 0רי רככוסננ)ימס
 6סור ככיס0 סיעור כלטתקס ננ"מ ס"ק כס"ך נפרמ"ג וננ"ס 51"ע)ננע)0
 5"ע )רירי 6כ) כ"ט ט"ק 0ס"ך וכננ"ס ה6' 0רח0 כ)6 רנניירי ננסוססס

 : ככך מ)קו )ח ססוסקיס גיון 0מכננס ס' )פי 6' סרמה כסי'6סי'

 * תפ"דמימן
 שפלפ לאחר או מליחה שיעור תוך בין קרקע ע"ג בשרנפלא(

 אלא שא"מ ככלי מציר למעלה אפי' לגמרי אסור אין דמוכל
 הש"ה דעת וכן בקליפה די להה הקרקע ואם בתוד שהואמה
 ונפל בנמרים מכוסה הקרקע אם אמנם ממעמי' לא אכל כןוהדין
 וכ"כ שא"מ כלי כמו מיד לאסור יש מליחה שיעור תוך הארץעל

 לקרקע בנפל להחמיר הפוסקים ממ"ש כ' 14 כלל כמנ"י )ב(הח"ר
 מדולרל אבר בם' דז"א וכתבתי בדרבנן ידיעה חסרון ס' כלה"ה
 ובם' יריעה חסרון ס' רהוה אע"נ להקל יש שחיטה קורם הי'אי

 ש רבנן קאמרי מה דהספק שאני בקרקענפל

 ככ)י 50יר 0ית0 כ6)ו ריל0 קרקע סע"ג 5יל )מוך סיפ3 3טיבהנייה

-

 )5יר רמון כ5יר מ5י' כמתיכס סריכ0 כ' מ' רין ו' כ3)וכת"מ
 6סי' 6סור ו)6 ננ)ימ0 סיעור תוך קרקע ע"ג סכפ) רנניירי סס"ך וכ'סרי
 ס6"ננ )כ)י דרוננס מ6מי וקס0 ננ' ס"ק כטננו וכננ"מ ככט6"ננ )5יר טמוזנ;ס
 כת"ת רס") 0כ") סק"ננ כת"ח הרע"6 ועוך )5יל סמון מס )סתיר )רננ"6ננכ")
 ס5יר כתוך טסו6 ננ0 6ל6 6סור ר)6 נ;)ימס סיעול כתוך 53יר כלפ3כן
 כמו)ת רנניירי 6ו"0 כסס ננ' ס"ק 0ס"ך כננ"ם 51") כס6"ננ ננטעס 6סורו)6
 וככר ו"6 כט~'ננ ננטוס כו)ו 6סוה )6 כ3י נסו)י לוגע ס6ילו כיון ע5יסע"ג

 טיעור כתוך כהנ"ס )סיסוך לננ65 ר6ררכ0 כלפ"י כסס הקורננין כסי'כתכתי
 6י5ו טננ6 ספיקי ננטוס 03ק3 ו6ין ט6"ננ ככ)י מסיכ קלקע 6י ססקט0ו6. כיון כו)ו )6סור יס ו6"0 ס6"ננ כ13 ננטעס 6סור סו6 )5יר וכס3ע)יחס
 סחןך וכ' )5יר סחון ננ0 ככק6"ננ דמתיר כר6"ם 0)כס וסננ6ככס6"ננ
 נך ר3"ר כ") ככס6"מ )5יי ולפ) נ;)ימס סיעור , ס00 6ס )ססקדוונ;0
 וכי"כ )ספיק6 למסכ 63 רכלן 6ננרו דננ0 ירעיכז ר)6 קרקע רספקססיקי
 כננל"יכ'

 ככ)),
 ננמננת ס' כ) )סי"ו כו)3 ססהמ 6)6 קרקע ע"ג כ"ס פ"6

 )ספיקי מסיכ יריעס מסרון רס' כ"ג כם" )ננ"ס 6פ" )"ל יריע0מסרון
 ר6וי רכלן כי' ק6ננרי דננס כ,ו: סטק ר6ורי*ת6 וכם"ס ססק כמרכררכלן
 ננסוס ננ)יחס סיעור תוך כו)ו 63סור ס63 )0ק) כר6ס )ריל6 ננ"ננ)סמנניר
 וריטכ"6 ור"ן ורסכ"6 ור6"ס תוס' ר6סוכיס פוסקיס וס6ר לר6"ס כתנתיסככר
 6"ג 50יר כתוך ס0ו6 ננ0 רק כו3ו 6סור ס6"ננ כ)י ס") ר)6 פוסקיטועוך
 כקרקע ננ"ננ י"מ סכר' ס"ט כסי' כר6ן' כו3ו )6סור ככם6"ננ לכנילן ר6לן6ע"נ
 0וס נכסריס 0קרקע 6ס ~'מ ;ע)יסס )סמוד ננ5ילן ספיקי רק ר)יכ6כיוז

 חו ו6ו יננו כ) פ)ט ט;כר ננטר רסססק )וננר  ד6ין כי  רסם"ךרעיד4 : ו0 סוס'י. 0מ"ך כ"כ מ6"נ;ככ)י
 ו"ה כו)ע 0ו6 6ס. 0ספק 6)6 ככט6"ננ ננטטס.ננממס סספק6ין

 0י' רסססק ננסננע ס"ר ננסג"0 6ננלס ע"כ כו)ע כנני ננכוקכ ככ)י 6סי'רס6
 ו' כ% כננכ"י .0ס"ך ט) 0סינ וכן כע5ננו 0ס"ך וכננ"ט רננו כ) סס)ל)6מר
 4) כקרקע כ6ן ר6סור נמוקכ ככ)י .53יי כע)ננ6 כס) כין ונגח)ק ס"יס"ק

 סמ6 ננסוס 6סור-.כו)ו ננ)ימ0 סיעור כתוך מיכייו סממ3ק ננס עי"סרנ;ותר
 סססו: 63מר נניירי ננ5יר 3מע)ס ומתיו וסלמ"6 מכוקכ ס6ילו כ;)יהוס
 כק" כהכתי ככר יכ6 רמל"י ןס )מי3וק 6י"5 )עכ"ר 6כ) נעימססיעור
 6יסור כ33 כ6נגי 63 נמוקכ כ3י כס6ר ינם יולס וככפ" פר"מ כטםסקורמין

ככס3-



ינףרטיעת8"ד ו מע"ף ע' ,טף' דעהףרךחמימןדברף
 11"3 ננסוסקיס כקרקע רק 6' כמקוס עת6סח 6יגו ר5יי ס5ירכגס3,3תור

 ננ3ימס סיעור תוך ע"נ.קרקע כגס3 )נמיי 6סוי 6י ג)3 ננסמטקיסד63
 ססו6 סע"י )כחמ"ננ דוננס מיגו הןט כו)ע רקרקע כיון דז"מ כט6"מ.מטעס
 כלס) )ננניי )מסור מין 31כך )ננקוס ננננקוס הרס סי' טמ"ננ ככ)4ננולמ
 וסקיקע )קרקע נגס) רססטק מ)6 .)נננרי מוסרין 6ין כטמ"ננ כג3ר6סוליס. סוסקיס ירוכ כננס") וכ5ירוף נגטר'ס ננכוסה ט6יגו )6רן מ3יחס טיעורהוך
 הנם"ר )טון וכיננסננע )חס כקרקע טגנע ננסגי ק)יסס כדי כו3ע 306מס
 )החנניר יס ק)יסה )עגין .ולרמה . כ)) נ)ע הומ מס רהטסק הט"ך 'טסגומ
 ימוי ננסופקין טמגו כיון כת"מ ורננ"מ 161"ה ט"ך סנ"ס טננסייס'וכננו

 :)סמנניר

 ' תפ"הם'מן
' 

 בתשו' ס' נמים ואין קמייתא הדחה למי שנפל מלוח כשר דיןא(
 הבינו וכן מוכח הוא דנמ' מן ומתירין אומרין כ' טהרי"ו.

 אלא פליני הגמ' מן דלא וכתפתי תמוה והוא והנב"יהמנ"י
 )ב( טוכח לא מפמ"נ כ' והמתירין לאסור הוכיחו דסמ"נאליבא
 ברוכ מעורב דהדם משום דמותר ה"פ ולפי"ז המרנירין תי'ביאור
 הפהור אם ב' בהנ"ה מ"ה צ"א ס" לקמן רפ"א פ"ש ולפי"זמים
 או דבולע אסור תפל דפמא אע"נ אצלו איכור לח ונמצאמלוח
 מותר במים מעורב החלב אם אכל תפל וההלב מלוחהבשף
 ס"ט סי' וב"י ות"ח כאו"ה פ' דר"ן כאן המתירין כדעתדקיי'ל
 שלא בשר נ"כ קמייתא הדחה במי ביש אם אמנמ לג(ופר"ח
 החהיכה על כעין לח דיש אסור המלוח הבשר אז עדייןהודח
 אצל בלח . רלמה צ"צ אקו' תי' )ד( אצלו הלח הבשרובולע
 אין דם או דחלב הלח דמצנן נימא צ"א במי' אטור מלוחיבש
 קו' ישוב )ה( ונב"י הצ"צ שהכיאו מרי"ו כתשו' זה וחילוקמצנן
 הדחה במי שנפל מלוח בשר אמתירין הנכ"י קו' והצ"צהנב"י
 מלוח הגוזל אם צ"א בסי' למה הצ"צ וקו' הציר כחדמבפל
 למה ונ"ל בהדהה כמו נצפנן לא למה תפל החלב אפי'אסור
 מליחה ע"י יתיר עכ"פ נקפו שלכו דמי הנב"י כ' כמתיריןדקיי"ל
 מלחוש פוכ ויוהר שנית שימלחנו א!'צ הנכ"י קו' לישב נכוןעל שביארתי למה אבל בשר שאר עם ולא בפ"ע שימלחנו לזהרוצריך

 . : וק"ל בפ"ע ימלחנו לאשמא

 ננסגי טגתמרננו )נניס וגס) טלננ)ח כסר כרין י' סי' ו' ט)) כת"חעיי'
 וט סרס כגנד כנניס' ק' ומין הננ)יחס קורס כטר כססטהריחו

 ססלניס )סי סעעס ות)ה כריעכר )התיר גהונ והכי ננתיר וסמנורמוסרין
 וסמר ננתיר רר"ס כ' ג"מ סי' נ1הרי"ו סו"ת וכם' . ע"כ ה5יר כחננכע)ין
 גמכ) רסכנ1כמ ננסוס ררכמ כרי' חליגמ ר' סרי(ה קי"כ דף הכסר כ)כס' דמננרי רכננכמ )כרמ רגס) נוו)ח כנההימ וטענניסו 6סרו מיקערייךחכנני
 רכ3 כר"ת גהינין וכן מסור מ)חו נ1חננת גמכ) מיגו מס סמ ננ)הוננחנ1ת
 ז") ס)וס ננהר"ר ט3 וטעננו ננ)הו ננחננת ל6כ) 6ילו סוה ס)לוננ)יחות
 רכננכמ )כרמ רגס) נוו)מ ןנכי הע"נ כרותמ היה ר)ח הכסר ננ5גגיססהנ1.ס
 וכרכק עכס הימ רכמכמ ננטוס 6סור הי' ננ)חו ננמננת גמכ) מיגומט

 . ננ"מ ס.' כלכי"ת והוכ6 כו גכ)ע וה וננתוךכהגוו)6

 יננננ' עירי ננוכה )6 נ1נננ' רהמ ננסרי"1 תסו' רכרי כ3 ע)ררנבמדמני
 )רייק רק יס נ:ןה ננ)חו, ננחג~ת גמכ) מיגו הוה 3מ רכננכממננר

 לתכ)ע רכננכמ הנוו) 6סור הוה מ)מו ננמננת 'למכ3 6יגו הכננ:מ סי' מסה6
 הכסר מס נ1ל") 6כ) ימסור וססיעמ נ:)יה עננמ הכננכמ רהוה סנוז)כתהך
 תס3 עננמ דהוה הכנ1כמ ננן רל6סר ננ)יה הנוו) מס מו ננהרס רגמסיננ)ימ
רכננכמ. התס טמגי )תרן ר"ט 5ריך 1)ננה סרי, ננ)ימ ועסור תס) עננ6וקיי")

 נ1)וח הח)כ כ5)1) המ מטננע כו לכ)ע ,ה וכ1תוך כסגו) וגרכק עכס
 )נניס טגס) נ1)וח כסר וה דין טהכימ י"ו רין 1' כ)) מו"ס נס' סרמי'עךש : הנוו) ומסור סנוו) )נכי ננ)וח טננמ הננגוח סח)כ ס"3 רהמ וו"6 הנוו) טריסוה

 וכ' ננותר סכסי :) מז קננייתמ הסדחה ננתמ)ה סכטר כהןסהודמ
 כסננ"נ סי' )כננכמ רגס3ה רנוו)6 1כעוכרמ סומ ננ)יח גנוסו סהכטר ומע"נכך

 הכננכמ ננן גמסר ע)וחה סיהס מס מנ) ע)1חיס הי' טטליהס ננעעסססריי'
 ונניס לס 6כ) וגדכק עכ רכר הוס דסכגנכמ התס רסמל. ננסר"טמי)ק

ן
 גרכקין. מ:גס העעורכיס

 עכ") 51)1) כעין המיסור הוה רסתס ועור
 ננ)יח וטכור תס3 טננ6 מנור" ד3מ סכי רס") הסננ"נ ננן6)מ- סמוסריס כניקרקיס הנכג' ננן ר)6ו כנהרי") כתסו' קי5ר . ריס 6ייסי%4"כ2
 ססו6 ככננכמ דוק6 ר)מו ננוכמ כקננ"נ ה6 קסה ערייז 6נעס לו)עמ"ו 3מ הננ)יח דכטננו5י6 מסור 5ל1) העננ6 6ס "כ) ינסיס כסג4הס מ)6ננותר
 מו 3כרו כמ3כ נעה יק כין ס)כ ע)יו סגסג מי לטר מכג ההננ"נ ן~ץ)עכ
 תי' מיגו וס דרננ"מ מ)יכמ עכ רהכננכ6 ננהר"ס תי' ססותר סג")יקי' כגכ"י ור6יתי וכו' 5)31 סו6 סה~סור כיון ס' ער 6סור סכ) )כרוככסי
 תס3 ועמ6 ע)יח יעסור המ כ' נהנ"ס ס"ס '5"ס.. סי' )קכנן פ' סרמ"מדס6
 ס6יגו ננממר הטהור גמסל 5)1) רכר סומ מס על6נ3 ססטננמ כיייוסרי

 רנג"6, !מוסר כ5)1) ד6פי' גרי ס56)ו כמיסור כו3עט6ה).ננחעת!ננ3מו
 רכרי סם 5"6 נקי' סרננ"6 לס6 קסה נוסי' ננסר."ו תסונ ע3 גסו3יירי

 כ5)ו3 6טי' כ' ס6-כסננ"נ כהיכס כו)ע הו6 עכ ככננט6.טסומ ירוקממסי"ט
 יירז כגייון רט וכין.. 5"6 כסי' כלכנ"מ ככ"מ כין ננמ)ק טסרב2נבייף : רכריווכננט")

 וסס"ך ננ"ז ס"ק ס"ט סי' ט"1 טיי' כיס )נו)ק יס רעוד1)"ג
 ןכר כננס3יט ננטמ"כ רתימותו, ססק יס טננס)יע יננ3מ י"מ ס"ק 5"מנסי'

 ; 6ין כדס ננעתהממר
 הל"3 1מ1"ס ננסרי"1 תסו' דהיילו טסרמסוגיס. )מוכנרו סרכר קטסר%4ףיןבם

 טכתנו וני' ננלי' טועיס טיהי' עננו והסכיננו ט)וס )ר'ססכימו
 סייס כו)ע הומ עכ ססומ ננסני ככננכ6 מ)מ מננר ר)מ ננססננ"נ)יסכ
 קטס כך רננ"מ ע) הגכ"י וכקו' 5)ו) ככ) ט)ו רין כ' נוסי' רקננ"נננמחר
 כן קסס נוסי' רמטתיס סע) )כ ע) טם )מ והגכ"י 61"ס מרי"1 ,תסו'ע)
 כו)ע ננ)יח יכט ועהור 5)1) ננקרי )מ מיסור רכ) ס)וס ר' כווגת ל")3כך
 6סורין וכ3 ויס )ח3כ טינני וכי"כ לס מ1 ח)כ כין דהייל. ה)ח המסור56)1
 כיכס לכ3ע הסננ"נ טכ' ח3כ כגון 5)1) מיסור נכ) ונ1ס"ס וטנינ ענסס

 רוקמ )מו ט)וס ור' סומ וסכיך עכ וכי"כ יס נ:"ה 6ו ננ)יחהעסור
 רט"י כננ"ט וק3יס רק טס1מ נניס )6סוקי מ)מ ננטקין טמר )מסוקיכננכמ
 ננסקין סמר ננסמ"כ וק)יס רק ססוה כנניס דוקמ סננורךין רכיעיתכטיעור
 כנניס טלפ)ה ננ)וחה כחתיכס סמו"ס וכננ"ס ססיר ט3וס ר' נניסכ 1)סי"ו עכסס

 היט נס ק)יט לעסה ננ"ננ דס נ"כ סיט מעס"י קננייתמ סרחה כוסהורהה
 כתי' סכ' 3עי) ססכמתי מו"ס )טק כן וננרוקןק כו)ע, מיגו 1)כך הנניסע"י
 מילס הננעורכיס ונניס .רס מכ3 עכ יכר סוס דהכננכמ התס רסמג.ה6'

 )רעת מסור סיסי' ננסרס רק הקוסי' רה6 נניס ננןכיר ן)ננסלרכקיס,
 מ)מ העננמ מסור ננ)ומ מילו מסי' סמ5)1 ה)ח מיקור יכו)ע סס")ססננ"נ
 געסס היס נס כו ננעויכיס סהנניס כיון רק וסכיך עכ הוה דס רנסכננ"ס

 :ק).ט
 דקיי") יהמ סיין יי1ריצא

 נילנ""
 ננ3יח רעסור ססננ"נ כרעת 5"מ סי'

 מכ3 כעין הה3כ מס ס"ד כככ"ח מסור מ5)ו תס) )ח והמיסורינט
 מו"ה ס) הכ' )תי' נ"כ סומ וכן היכט, גמסר )מ כנניס ננעורכ הח)נ6ס
 ככננכמ יוקמ )הסכיר לרמה ע"כ 51)1) כעין סמיסור הוה דהתס ועורטכ'
 מ5)1 כו)ע סה)ח )סננ"נ רס") סומ מ)כ רק )התכ)ע ננירי 1)יכמ כעיןהח)כ
 כנניס הננעורכ חו)כ מו לנניס הננעורכ כרס ננטמ"כ )כרו, המיסוררהייגו
 מננרילן הנניס הומ סרוכ נ1"ננ ס' ר)יכמ רמע"נ הומ היתר ס) נניסרהרוכ
 ס") לנני ה3' כתי' נ"כ ומססר הרוכ סהומ הנניס כנן יותר כו)עטנ:יכס
 סליף עוד כ' רננ)תמ )רווחמ מ)מ עכ, והה)כ טהרס נ1ן סנניס ננןדכו)ע
 הח)כ ככננכמ רהתס רהייגו )ננע).ותמ הרתי הכ' )תיי רמיכמ סמ')תי'
 כ3ע ר)ח ססיטמ סר1כ הס והנניס נניס גנני מיכמ כמן ננטמ"כ עכ ונסכעין
 ננ5גן כנניס סננעורכ כרס רוק6 דסננמ ד5"ע מ)" הרס ננן 1)מ ו:נניס ננןרק

 ננ5עלן וכגק) הננ)ח כח סקק רס ס)יעה ר)ממר דירי סנרמ גנני רמיכמננסוס
 י") הנ1)ח כח ססק 1)מ רס ס)יטת הננ)ח עסה 1)מ .כנניס ננעורכ כח)כגנסמ"כ

 . : נ' מות ת"ר כסי' ועיי' ורו"קרמסור
 ט) המ' תי' ר)סי נ"כ טכ' סק"נ ט:' סק"1 , כ"כ כ)) כנ1ג"יןעףף'

 עכ טמילו נננור 135) כמיסור מ"כ עכ סהומ כננכמ רטמלימו"ה
 יה6 רק )מ לנני כננוו"כ ננ)וח הכטר ממי' מיסור מין ח)כ )תוך כטרמו
 תס) סעננמ מסי' מסור סיכס )ח ננסס מ' דס"3 ננהסננ"נ )יסכ ס)וס ר'ת.'

 ס)וס ר' )תי' )וננר מסטר ומוך הרסס כנני טגס3 ננ)ומ הכטר טריוהמ.ך
 רמסור כסי' כ' הסע"נ' סמ ננותר מ)כ 3תוך ננ)וה נסר ה6' תי'טסומ

 : ו6"ק כננט")מ"ו

 ננ)וח דסכטר כנותירין י"1 כחות סכ' הל") מ1"ה ע) מקסה ססרב2נב"י
 קותר המ הןס כלנר ס' כנניס מין קננייתמ הרחה )נניסלס)

 כסר עס סלתערכ ננ)וח כסר 11") טס טכ' )היסוך טכ' י"ע כסי'רכריו
 סננ)וח טהנטר קננייתמ כסרחס ננניס עננו והוטס לננ)מ ו)מ הורחס)מ
 כנניס ומין כעין רס הוס תס) הכסר ננן טי51.מ טהרס )סי )ננ1ריל6סר
 רג3י כפות תחת '6גי ועסר . ע"כ הנ1)וח ככסר וכ)ע הרס מ1תו גנרטסיס

 כלס) כס3ננמ נוסי' מו"ס כרכרי 3הרי' כחי)וק גרמה ה)מ רגכ"יהקרוטיס
 סכסר ע) מ"כ סודמ ס)ח כסר נס סס כיס מכ) כעין דס כ6ן )יכמ)נניס
 החתיכה כו)ע וטסיר כחתיכה ינע סננמ חייסיגן כעין רס יס הודמס)מ

 ככטר התס) סדס רכו)ע דסננ"נ וכריגי' הורח ט)6 ננחתיכס סרססננ)וח
 סרחס כנני ה5יר רתיחת רלתכט) ננסוס כ6נור כסס הת"ח ננ"ט וע) .הננ)ומ

 מילו סכטר מכ) כחו וכע) תיכף הנניס עס הננתערכ 5יר רטמגי .סגכ"יכ'
 ננ5לן 50)1) סרכר מננריגן ד)מ 5"מ ננקי' ורמי' ננ5טגן 1מיגו הנניס עסכנתערכ
 סכקר ע) הח)כ גרכק רסתס ה6ו"ה וכתי' רמי' הין 5"מ ננסי' הגסהע3יח
 0ננ)וח )סיכט סננ5גן )וננר מי"6 סכו)ע וכיון גכ)ע 1)כך ועכ כעיןטה5)1)
 וכי סרותח סעכ הננטקה ננכע) )מ ע"כ מ"כ וכו)ע מ).ו גרכק ס)חמדרכה
 ע"כ. גדכקיס 1)מ ק)יסיס סהס רנניס נניס ןוקמ רננ5גיס סמתיריןמננרו

 : גוסי' ר4"ו ננתסו' כננס)"ק נמירך ת)וי ןןס ננכע)סו6
 הכנ)וח גה4כס כנ5גן מיגו ה)ח מכנ6י 5"מ רסי' מסך הקסה נ"כרב142"4נ

 כנני ומסי' הסרחס ממר הנסר סל5טלן הסכיח קמייתמיסרחה
 רסנניס סכ' ננהר"י נתסו' ע"1 סהתי' מגי ומוהר סרחה, דננסגי קיי")סירות
 כננכמ גכי כסננ"נ ננ"ט רהיילו ככננכ6 ננטמ"כ סמ)ימה רתיחותננ5גגיס
 ח)כ וס"ס כו)ע 6ררכס ננ5גן מיכו טגרכק כיון כגנכמ הרי וגרכק עכטהו6
 ז וננייוי ערננ"מ 5"מ ננסי' ה5"5 קו' י") מ"כ מ)נ גקיע ססמ"נרס6

 6"כ הכטר .ננ5גן מיגו עכ סהומ כיון רמ3כ תס) כח)כ ננ3ומ גכטי תי' וסמיך כסג"3 מהסמ"נ דסיילו ~סטיייך' מכמי הקטוס
 סייות. . . ' 17)"ו



יןכמףתפעה י' מעיף % מף' רעהיררהמימןדברי
 כסרחס דננ0גיסירות

 קנניית"
 עכים ס0ס ורס ננח)כ חוז ננ."ס סמר הי.גו

 גכ)ע.ס 6יגס ק)1סיס ננסקיס כמידך ת)וי דוס ננ5גגיס דסס )וננרומי"מ
 : 0ננ3וח ננ5גגיס 0ס נננני)מ 0יכסכננ)וח

 סמר ננסמ"כ ננ5גגיס עכ"ס דנניס ננסוס 0ננתירין )דעת תיגח 0מאמנם
 דס") קסה וד6י 0מוסרין )דעת מכ) ננ5גגיס מיגס ח)כ כנוןננסקיס

 נס 50"5 קו' וי") 50"5 כקו' קננייתמ ננ:רח0 קס0 ננ5גגיס מ.גס כניסמסי'
 ססומ דס וכן עכ ס0ומ דח)כ 0"תירין כסכרת רס") ו0ייגו 0מוסרין)לעת
 0חוס עמו ננחויק מ"כ סמ135 0ננ)וח 0יכס כתוך 1כ1)ע דגרכק עכנ"כ

 דס מו ח)כ כתערוכת ק") 0כנתירין מ)מ דננ5גגו )וננר דמין ננכ"סורתיחתו
 ד0נניס מ)מ סרותמ וננח,-ק כו)ע 1מיגו ק)ים ודס 0ח)כ געס0 נניסעס
 סיס מסי' ס") 0מוסרין מכ) מ5)1 0יכם כו)ע מיגו תו רננ5גגו וכיוןננ5גגו

 )5גן כנניס כח ומין כ0כסר גרכק עכ ס0ומ 0דס 0רס עס נניסתערוכת
 רותח רלפניל  ליויס סלסלס  פליחס חתיכק דינ. ד)מ נוסי' גכ"ייאקר' : )סנניס 0כסר כין ח51ן ככסר יכוק ס0ומ 0עכר0רס

 נניס עס )5יר )נס) ד)"ר 0גכ"י וכ'  הנור  כסס סת'יח כפ"ס  ר!ירר
 0סננ"נ ננננ"ס חי)וק ד)יכמ רהי' ג") ננתה)0 ננכט) ה5יר ד0תסכנסוס

 כ"0 כס'ו0ננררכי
 ו0וכ"

 0רכס כסם י"ן דין 1' כ)) וכמו"0 ס"ט סי' ככ"י
 דננ.ס ננותר וכריעכר ננועט כ:ניס ככ)י יתן )מ ננ)וח סרכ0 דכסרסוסקיס
 0כניס ננכט)ין 0חהיה: רתיחת נס הרי 0חתיכ0 סע) 50יר רותחננכט)ין
  וסטיסס כ0דח0 0"ד דננ5גן 0רח0 50"5 קו' עור וי") ננתח)0 גתערכ ד)ממע"ג
 מין ננ)ומ 0י' 0גו() מי )כננכמ דגס) כגון)מ כ5"מ כננו כתוכו כננוגממכ5
 1מ)מ 0ננ)וח 0כסר ומסור הח)כ כתוך ננוגח ס0כסר כיון כנ5גגו0מ)כ

 0כסר כננוגה מסי' ננ5גגיס דנניס ס") הדח0 )נני סגס) ננ)וח ככסר0ננתירין
 כסדח0 מ)מ ננ5טגן )מ וח3כ כננכמ כגון עכ כדכר רק 0דחה 0נניתוך

 גס) דמס קו)מ )סי"ן וג"ננ 0רתיחס ננכט) )מ כתוכו כננוגח מכ)וסטיס0
 עכ ד0ח)כ מע"נ סכסר ננותר וסט,ס0 0רחס דרך ננ)וח כסר ע3 תס)ח)כ
 כתוכ1 דננוגח ננטוס ננ5גן ד)מ 5"מ וכסי' )סכסר ננ5גן 0דח0 דדרךננסוס
 עס סגתערכ כנניס ס"ר סרח0 נני ננכט) כתוכו ננוגח דמסיי דס")ו0מגור
 : דירי מסכרמ )סק) ננסתסיגמ כתוכו ננוגח מסי' ננ5גגיס 0נניסדס
  דס ס)ט ד)מ 0ננ)ח כח ססק )מ דסס 5"מ כנקי' )עי) ס)י )תי'רגמ

 כגס) דסמגי 0מנור ע) סגנ"י קו' קס0 )מ ג"כ 0סננ"נ מוסרננסו"0
 כנני סגס) כסר דין 0מגור י)יף ד)מ די") תמ)ס סגתכט) נניס עס)5יר
  דגתכט) 0מנור ס") דגססי' ננסכרס מ)מ כ5יר סגפ) כסר ננן דגתכט)0דמ0
 )רכרי1 רמי' סננכימ וסגכ"י  רס דס)ט 0ננ)ח כח דגח)ס ננסוס 0מתיכ0לותמ
  ספל" ס)ט )מ 5"מ כסי' דסס רמי' מיגו 5"מננסי'

 : טוגמ רותח 1מיכמ

 . תפ"ום'מן
 צ"א מי' רמ"א אסור הבשר תפל לחלב שנפל מלוחבשר)א(

  ם"ז ס"ק צ"ו סי' בש"ד החלב מותר מלוח לבדו חלבאבל
 וכתכתי ומררכי כממ"ג דפ' נ' והש"ך ומרדכי כממ"ג דלא ת"חבשם
 ומיושב מותר החלב נמלח לברו החלב אם מ"ל הכי ג"כדממ"ג

 דאין הדין מקור שממנו כמה"ת מצאתי ואח"כ  סו'לפיבזכמה
 לבדו בחלב רמתיר  הגמ"ר ואא"כ כםמ"ג אלא כרמ"א ולאחילוק
 מצלול בולע אינו נמלח לבד כשר אם נמי דחולק י"לנמלח

 : להפלים או להבליע בין חילוק אין למה"ת דהאשאצלו

 עומירבנדהיררצי
 ס"ר 5"מ סל כרכנ"מ ו0ו6 דסכנ"ג כריגמ .סק1יס כסי'

 יכטיס כסגיסס מ)מ ננותר ננ)ומ טסור מננרי' ד)מכ0ג"ס
 מס ננ)וח ס0כסר ננסוס מסור 0כסר )מ )ח)כ וגס) ננ)ומ 0נסר מסמכ)
 סי' סס"ך וכ' ס"נ קי' 0תרוננות כ)סון 0ומ וכך כ)עו מ5)1 )מ)וחיתגננ5מ
  פטפפ ננ)וח )כדו 0ח)כ מס מכ) כ' דין כ"נ כ)) נת"מ וכ' ט"( ס"ק5"מ

 ט"ס 0נמ וכך ננרדכי סנ0ות 51") כססננ"ג ד)מ ננותר ד0ח)כ ננרדכינודכרי
 וסננ"נ ד0ננרדכי כיון )דיגמ 5"ע וננ"ננ כסננ"נ מי' כננרדכי ך0מכמו"0
 מ)מ סרי 3מ תס3 וטננמ ננ)ימ טהור דכ3 סונר ססר"ן כסנס"וסריס
 כסי' ועוד ננוד0 כ"ע נ5)ו) י") כוותי' זה כסי' קיי") ד)מ וכ0י יונעיןכסמין

 כסס"ת רכותיגו עיינ1 ס)מ וננ0גרמ0 ע"כ טר"ן )דכרי רכנ"מ חוססק"0
 סר6סוגיס 0סוסק.ס כ3 וננסתננמ כרמקוג0 ו0  רין  טהפליה ו0ומ ו0 דיןסכ'

 כס0"ת ס") ר)נננרי ננכ)) קת:נמ וננדכ' ס0"ת מחר, גננס:ו ו0 דין.ס0כימו
 וכ"כ "ו)ק ד"ת"י כ' רת"ח מע"נ כסננ"נ ד)מ ננכומר )עי) סכ'וכסה"ת
 ננדור"י ור"י  ססמ"נ סכ": כ' פ' סין  כיט"ס  הכל  פרטי'ל  סל מו"0 כססכס"ר

 מס מכ) 0כסר דגמסר )כדו ננ)וה סכטר מס רק סננ"נ רכרי וכ'וננ0רמ"י
 נדו) דומק ,0 ונס ננקננ"נ, ט' )מ ו0 0מ3כ מסור סי0י' ננ3וה )כרו0ח5כ
 סנ"ס כננקוס ננרר:י וכמ1"ה כת"ח ננקוננות כנ'  ט"ס רמיכמ 0ס"ךכנ"ס

 מיגו ומת"ח כהנננ"ר, ום' וננרדכי כסננ"ק מו"0 סקק )מ  ולווס ועורננרר:י
 0נננ"ר כננקוס כנרר:י ו0 דין כס"כ כמו"0 רק רמה ד)מ די") כך כ)ס)ימ0
 ככסר 5"מ סי' כרסס כרננ"מ ונס קס0 מו"0 ע3 מכ) כן 0ת"מ נסוכ'
 )כרו כח3כ נס )סננ"נ דהמ כסננ')נ ז"6 0מ סננ"נ כסס כו' ננ)ומ)כדו

 : 6סור 0ח)כמ)וח
 ד,") סמיוזר וכ:ט התרומות ס' ע) הסכל'נ ס)ינ )מ דכממת ל')~פבנ:,
 מו )כדו כה)כ ת3ה ימ כץ מ)כ ע)ע סגס) חי כסר מכ)0סע"נ-

 סתעמ והגה . ע:') 5,) 0ומ ס0מיסור רון ס' על מקור הכ) )כררככסר
 ורץ מ0"ת )דכרי כ:"ת 0כימ סססמ"נ כירוע כק0"ת ,0 דץ 0סנרנרמ0
  סמ"נ סל ררכו רהץ פלץ רחיק פסכ"ה סס"ה  סו"  סרהטט סע5מו גמי,:

  0טעס הס0"ת כ' )נדו 0כסר כע)" כם)ממ  ופור רמי' נ)י ס0"ת ע)3ח13ק
 )חלק רתס 0סירנ מס ועת0 מ45 )ח4ח'ת ספוי,  כל  וממך  פלוחריכס
 )סרס נ"כ )סע"נ 0") "סור דה)י גמ)ח )ידו 0ח3כ מס סנס סס0"תע)

 רק כן  והספ"ג  ס!ול  ססיפר רה1  סססל יכס  פן  פפליי פלוח  כלחסיפס
 כיץ )כרו 0טהור 0כסר כגמ)מ רק דמ"רי עסעע ד,ס  5)1)  ססהיסורכין

 דהסמ"ג מוכח ומ"כ סכסר )נכי סמיסור הומ 0חיכ דסייגו 5)1)דסמיקור
 ככסר מו )כדו כח)כ נו3ח יס כין 0סירנ ע"ם כ") ע"כ מסס"ת חו)קמיגו
 דנננכמ )כרמ דגס3  מנח)  סס רקמי ק6י )חור מנח) נל עד מסור 0כ3)כדו
 3כרו 0כסר וכין )כדו סח)כ כין %1)וח מ' 0י מס מכ) ,שס1ץ"נ מוננרע"1

 ח)כ גת65 עהח 0נסר ומס וח פ  יפה סוס ע4ח 0ח)כ מס מסור0כסר
 מסור דככ'ע )מו סי עד מסור סכ) וע"ס )נ~רי כס0"ת חס )ע וכ מ5)1)ח

 6)מ מסור ד)מ ד)"ת ר"3 מ)מ 0כסר גמסר )מ מ)יח כמ3כ וךמסגיסס
 ועררכי הסע"נ נס ומ"כ 0כ) ומ"ם ס' ער מקור סכ) קמ") ק)יססכדי

 : כסה"תס")
  כתת" ססק" רלה  "פ"ג  "סיר  לוגפז דכ)מ"0 ר"ן 0ס"ך.עדכרי סעס"ערכפתפ:

 כ) ו0ג0 כ% רז לרכרי  פקוס  הין לן"פ תפ"ס כס" מס"ל פורעי"
 מכ3 )ח דכר כסגע5מ עקוס כ)ה )כדו עיח ככסר דמסרו ,: נדץ0סוסקיס

 : כרק ס") )מ דכ03ו מוכח מקור )מ כונעקמסוס
 )כדו 0ח)כ  מס  כט"ך  לסהפיר לכ ס"ל  יט ס"ק כס"ר ססרבבג%ך*כמ"ג

 )עס)ט  סטסור רירור  ,גכ פ"פ פיפה  פפי רפפיי  רלסי  רפוהרחפל  ויפ"  פליח  ריסור 0רסכ"מ ס" )סי מסור ר0ח)כע)1מ
  פסכסר  ק!פ רפפ4י .כחלכ  כס"ג  ססיטמ  6"כ עעט מותו )כ4ע כח נומץ

  כהרוכופ .: וכר פכהר ר' ס"ס נע"( ע' ונסי' ע"כ )מסרו דיסתכ))
 נלוח  ט:ור סמ'  פירוס'ס כ' רסכ"ה  כסס כ'  סס פ'  רכסי'  4נז6 ל'כ,י,0 1)"

 מס."ת ננ)וח דטהור 0כ' סי' ועוד  פופר סחלכ סוס  וליפס ננידי ננס)יט)מ
 )רסנ"מ רס") סייפ סכי  כסי' כק!ר. פרכי  ספרמ"נ וכ' כסלי'ל פ%דננס)יט
 קי"נ דף ו") רס"י סי' דכן סמ' כסי' ס)כ0 הררכ0 וג") סנ' כסי'00)כ0
 כסי' סלכס  סהין  ססיטמ ומ"כ וסמ"ן וס0"ת ור"ן כמידו' ורסכ"מורמ"ם
  רי"ל פכייססכ'

 הרסכ""
  ננותר טעי  רפולט  ר"פיי'ח  כן "פר רפלחה  לרווחה

 )כ) ננור0 כ)ח 0"כ מין מכ) )0תכ)ע כח דמין מ"ס דגנני כיכס נניירידסס

ספוסקיס-
 )מ ננירי דפ)יט מסי' 'סרי ודמי כ)ח מו וכנותר  פירי ס)יט ד)מ-

 ק)יסה 5ריך  סוס  ק!פ ננס)יט מס כיכס מכ) ככנדו ס' י0י' סלה  כך  כלס)יט
 )סתיר סדעתו 5"מ קי' כסר"מ ונס )0תכ)ע כח כו דמין רסכ"מ 5ריך)כך

 מ)6 כננ)מ כמ סמין כרורה ססנרתו כסע"נ 1)מ כסנננ"ר ננסר"סכרכרי
 רכ  ופן מחרי מננגס - טפ3 וטת6 ות13מ 5)1) סטסור מס 03פ)יט 1)6)0כ)יע
 כ)) סת"ח וס)מ וכי'ך  כספ"נ ס"נ כסי' )0דימ טכי  כסיפליס כססי'פרהיחי
 ו6"כ וכסיננגיס כסגיס כסס"ת ר6ו )מ ט"ן ס"ק 5"מ סי' )קננן וס"ךכ"כ

 ן ננס"ס ת"ר סי' ועיי' )סמ3יט 6ו )0כ)יע כין חי)וק מין)קה"ת

רכ-
_,י,-מקרב ,ז

 בישול אחר ללב קרעו לא בנישול דאפי' דם"ל רש"י שימת ישובא(
 דם נפל אם )ג( במשנה ק"ם חולם רש"י דברי ביאור נב(דשיע

 ובמנ"י מתיר הש"ך לציר נפל או מליתה בשעת לב -עלבעין
 כש"ך מתירין ופלתי ופר"ח לציר בנפל אומרים ות'דופרמ"ג
 לרמב"ן מבחוץ נמי שיע דלב הש"ך וכדעת ברמב"ן פי'וכתבתי
 בשאר ע' בסום"י רמ"א דמתיר יליש תוך לציר בנפל עפ'צונ"ל
 ולאחר הפ"מ בלא אפי' להקל יש בלב בהפ"מ יב~ש תוךבשר
 עוף דלב אף בהפ"מ להתיר יש בלב אמור בשר בשאריב"ש
 מ"ש או"ה בישוב )ד( בתערובת . לאמור נ"מ אבל הפ"מליכא
 למעלה בפתוח ה"ד צלי לאחר או מליחה לאחר רועו רשרירהא

 ה~א הלב ובולע לחוץ להפלים במלח כח אין פתוח באינואבל
 כל ולענ"ד אאו"ה פליני אחרונים וכל כבכ"פ בעין ברםאמרינן

 * לק"מ עליו שהקשוקו'

 ו0"ס דכככ"ס כו' מ)ימתו ממר קרעו קרעו ו3מ מ)מו ס"כנבש"ע
 כגנד ס' סיס.' עד מסור קריעס .כ)1 כס)ו מס מנ) 5)מומס

 וסרי סרפו  ככיפיל  "פי' רס"ל רט"י  כטייח. ולמ ר"ת כסיטת וזסס)כ
 מננריק כ5)י דס") )רכס )1' פס"ע גיממ ע"ך ן4 ססחיס הסוני'ומעתיק
 ומותר כסו)ו )6מר קרעו קרעו )מ ומו ופ5ימ קרעו ס)כ פ)טו כךככ)עו
 ו6טי' כ)ע ו3מ סרס"1 רסיע )כ. ס% כככ"פ ר6מריק מסוס )מופ"ט

נקןירס



 לףףףכמףתפ"ז ב' מע"ף ע"ב מף' דעה4ררמסימןלבר'
 רסך ס") רר"ת סס וכתוס' ס)טו כך )נניער י3יכמ ומע"נ טרי גמיכקרירס

 )כנסקל" רה" הו" כע3ננמ רימוי יטיע )כ סמלימי'
 ד"ננרילן כרכה קיי")

 ררמי כנס ר)סי )וינר סכר" י"ין סרס"י ע3 הקסה פס"ך וכמרוךגככ"ס
 ככך הת5ננור ךרך 1"'ן ככיסו) מסי' רהיילו יותר ננתיר רסיע )כסמלי
 "י3יננמ עסקילן כננ6י רננו מת 1ננ51ימ קרעו ה)כ )י' כנקייע גיננמ ה3"לוהכי

 : דסיע )כ וס6לי ככיסו) )" ו)טלי וכככ"ס כ35י ס"מ מ)" טרי מכנ"י3כס51י
 ק1יע ה)כ ע"" ק"ט רף מ1)ק ייינסיה י) יט"יר22ישוב

 1כנ51י"
 רכ:ו

 ככרת )היות ע)יו עוכר 6ילו סרס"י ע)יו עונר "ילו קרעו)"
 "ס מייכ ככהכנה "כ) כוית כןכנו טמין עוף כ)כ )ס ננוקיס כריתותוככנק'
 כו3ע 1"ילו הו" ה3ק קה)כ לחקר "ילו כטרו .מכ) כסו)ו "מר קלעו3"
 הומ סרטן רם"י ה" קסס ר)כ"1' עכ") דסיע )כ סמלי כססחיס "ננרי'וס"ל
 ננותר כטרו "כ) כננסלה כ"ן סייכותוכנה

 )הרי' כן "י' ע"כ )קננן וה)"
 "כנרי' וה"ל סכ' רס"י מ)טון י5"ל ועוך ננותר וכטרו 'כטו)1 )"מרקרעו

 "כנרי' וה"ל )וננר סייך רמו ו: טעס כסי' "כנל לנני רכ"ן רננסנ1עכפסחיס
כססחיס

 כססמיס מננרילן דסכי ה)") והכי ו: טעס לחננר )מ רכ"ן וו""
 . ננני תיכת תוס' וסכיק רס"י רכרי טס תוט'וכ"כ

 מר" רקסה הננסלה 3סירוס יכריו כ3 כן 5ריך רלט"י י")ע"כ2
 כקו'

 עוכר רמילו ננתלי' ק?נ") רכנה וה כסי' והס)תי ס"ט כרס"יכלס"י
 דנניירי )סרס ה") "טינעילן וה ר"ס ועיך )מסכנעילן "תי ס.עורין וכיכמ"ט
 ח)כ כטר ט) הןין ננהרר )מ 1)ננה כרס קכנ") רהננסלה קטה כ' .געוף
 רכח) רוכני' ככיסו) רנניירי רהננסלה )וינר 1"ין "סור מ1 תותר הומ"ס

 כככ"ס סייך 3מ רככיסו3 מסור ה)כ רסכסרוססיטמ
 ר)ננ"

 ככרייתמ כ5). כניירי
 הכריית" והו" ע"כ)קכנן

 הל")
 סכנכי"

 כנסוס רסרי כ"כ ססיט" וחין כססמיס
 כככ"ס רמי") "רכה סס וננקטי כככ"ס )י") גססחיס "כיי רה"כככ"ס

וככריית"
 ונ:וכר כטו)ו )ממר קרעו ה)כ הכסר היתר קננ") "ה"ג

 ע) וכנהדר כ"כי)ה ה)כ היתר טכיק הכנטלה )כנק ח"כ )מסכ:עינןדמי5טרך מ)כ:"
 . ועוכר עוכר כ"יגוהרס

 )מ עוכר ד"ילו )סעורין ךכנתל.' כמכרתה פת1י5ת ק1' י"י" י'ע"כנ
 עתק ער ירעילן )" ר"טו כחן)"סכ:עילן

 ד3יכ"
 ננסיעול כסמות עוגס

 ע)יו עוכר "ילו קרעו )" רננו וננו5ימ קרעו כרס לת:י קננ") דיוקממ)מ

 )סרוסי ו: 5ריך ררם"י ל"סר "ילו כסרו "כ) רס"י וו"ס כנותר ע5כנו ה)כה"
 קננ") ס" רכ"כנת וסרט"י ננתלי' קננ"3 וכ:ה כסרו סכיק ר)ננהרננתלי'
 ננטוס )וננר ר"ין ח)ק סה)כ הטעס רט"1 וכ' ל"סור ".לו כטרוי"כ)
 הו" רסיע ר"ת 1:ס'כככ"ס

 רימו.
 כע)כנ"

 ""כ ככ:"ס ננסוס רטעכנ6 )רכה
 תיס") )י' סריך כנה 1"כיי ננננתליתן :כ:"ס ר"כנרי' ר:ה הוכיח )מ)ננה
 ננכריית" כס)ננ" ה:י כנכנתלי'רננו:ה

 כס131 )"מר רקרעו כסרי' רקתני
 ירעו ומכיי ורכס י.") קסה )"וננותר

 ננכריית"
 ננוכמ סס,ר נמנתלי' "כ)

 ס") ר"ת המ ןסיע )כ ס"לי )לנדחי כנ5י רסוה1"י"3
 ר)ית"

 כ)) )רכה
 כככ"ס ננסוס ורק סיע סכרת )י") רכה כנ"ננ כן )ןהות ריס "סי"תרעףףש : טיעסכרות

 הכסר )מסר 3" ר)הכי 6ננתלי' דכליו )"וק.ס )רכה :")מ"כ
 ול"ננ ל6סר '1)מ רטיע ננסוס דננתלי' טעכנמ הכי רקוטטמ ""1גככ"ס
 וככ"ע סיע ננטוס רהטעס ננננתלי' ננוכמ כ)""ה ועור כניתר ככיס1)זמסיי
 הרס )עלין העסלס ננסרר ד)ינה הק)"ר ד")"כ ככי12) "סי'ננותר

 כיון מ"1 "סור ככיטו) "כ) כככ"ס ננטוס ננותר ד)5)י הכמר )על"ןננהיר 1)"
 3יכ" ר)טעורין עוכר ומיגו ננתלי' רקננ"3 ינהדכ)

 ורק רקננ"3 )נניננר
 ככיסו) כין כ5)י כין למסר )ח ככ"ע ננסננע ל"סור )" כטרו דה" קכנ"3ריוקמ
 ר)סי; כססמיס "כנריגן לנני והכי ננ"ס ""ס 1)סי"ו סיע ננסוס הטעסזע"כ

 לנני הכי ה)סון ומ"ס דסיע כטעננ6 ננוכמ סננסלה כננוף ננכ"ןהל")
 הכ") )ס' )יתמ 1)סי"ו כססמיסמננרי'

 ר)ננסקל"
 )מ תו כככ"ס י"ננרי'

 ומוכמת קייננות סכרמ ה"י סמ' רסיע )כ ס"לי הל") הט"ס תי'"ננרי
 )ססוט יר5ה וכס"ר כסל") רכנתלי ננריוקי רמון סננסלה'ננן

 ננכריית"
 קרעו

 הטעס רכ)כ סל") רמו)ין רננתלי' ריוקי "סיק )מ כככ"ס וננותר כסו)51"חר

 דהתר5ן ננם"ך ס"רוך קו' לנני קסה 1)מ ל6סר )6 ננטו"ה טיע ננסוסהו"
 רסיע )כ ס"ליזקמננר

 ונננני)"
 קכר" ננסלי ככיטו) נס

 סס.' כרננכ"ן 1)מ 11
 רסיע )תר5ןבס

 ):תיר התר5ן ררך ן"ין עננו ננסכיס וסס"ך כ5)י ןוק"
 דטס רחו)ין רננתגי' 6ויוקי רס"י ססמך יננסכי מ"ס הל") )סי "כ)יותר

 : כננס") ננותר ככיסו) ורמסי' סיע סכרת ככרננוכח
 כסס כ' דין כ"ו כ)) כת"מ כככ"ס "ננוי' )מ כעיןכרס ה" הקסה נ' ס"ק ס"ך עיי' ננ)יחתו ממר קרעו קיעו 31מ כניחוכ

 כסנ"ס והוכמ ה3כ עס טלננ3מה כטר סמר מוסרין רננה"ט סוסקיס.הרכס
 דידי' 31נכי הרנה כו)ע ד"ין מיעתו ננסלי .ע5ננו ס)כ ר)נכי ותי')קננוך
 ס3יטה רס סכו)ע 'רסננחמכ

 וננרי""
 ע"י כנתיכס. רהדס תי' ס"ר כהנ"ס

 רק מי' דע"ד ססחיס ככריית6 כנננ' הלה ס)יטה כרס רהוה 51)יינ3ימס
 קי"" מו)ין תוס' וכ' ננ)יחתו 6מר רקרעו)5)י

 דכנ" ר"ה
 המי

 ק5ת דומק ססומ ננסרה"י וכ' ננתיכס ננ)ימתו 6מר נס 51") 35י ע"יזננתיכס טע:נ"
 . נרו) דוהק סהומ 1:' ננ"ח כסי' דכריו נני)6ויס"ס

 ס,"לי הס"ס רכנסני וכנ)יחה רנ35י הרכנכ"ן סיטת הומ זו "קו' ה"גיר~ף'
 )סי' ההרוך וכססוו ננסכיס וסס"ך כ)3 כ)ע נ6 ""כ יסיע3כ
 דסיע כיון ננותר נ"כ 51)י ננ)ימס כעת ננגמון כע"ן רס גפ) 6ס 6"כ.סרננכ"ן,
 ננסוס כרננכ"ן ו)מ ל כ"ו כ)) וכננל"י ננותר, )5יר לס5 6ס וכן כעעש6ילו
 סק"נ ס"ך כסרננ"נ וכ"ס כ)) סיע )כ ס"3 ו3מ ע)י' פ)ינין סוסקיסיהרכה

 ויקח ורו"ס ור"ננ. רס"" "יכ" דס" ננק.)ין וס)תי כסר"מ מכ) הק"נס"ד
 )עיקר רס") ורס"3 ום"ך ומרוך 'כ31ע ".לו ככיסו) 6סי' סיע )כרס")
 סמ"ך -6"כ סיע "יגו ננכ"ון ס"3 הרננכ"ן ה" הקטה יור" יר וכס'כרננכ"ן
 מס "ך סכלס ,3ה6 1"ין נננונננס ט)סולו הנס כו)ע, ה3" ננותר )5ירלס)
 גננ"ס קי"3 מגן קסה "ילו ג"כ "כ3 )רכריו ק5ת עקוס יס כוולתו כך"ננלס
 כ' וה6בודה הסוקקיס כל וכ"כ סיע ננקחון דגס ע"כ ע"ר סקמיסתוס'

 : ננכמוןרכ"ס
 ננכחון גס. יטיע )וננר ר"ין "סור כיטו) דע"י טכ' קסה נוסי' רכננ"ןףעל

"(1
 )יננכ"ן )") וקסס וכו', גכ)ה עס כסלתכט) לתירלו טמ"כ כ3ע

 י") כ63"ס ה" עכמוז טיע י"ילו ננסוס ככ)ס עס ככיסו) רמסורהטעס
 טיעתו ררך וננח)) סנלמ)מ גורס הרוטכ עס הרתימה רכמ כיטו)ס"גי
 כווגתו הכי הרננכ"ן רנס )וננר גרמה ע"כ ננ"ח סי' וה טעס כיט"סוכ"כ
 כיותר ננכמון טיעתו 5ריך רותמ רוטכ )נכי כ)1' כמון לכני רטיע )וננרדמין
 כו)ע "ייו גנמ רוממ לוטכ ס"סי' כיותר רהיילו כמון לנני רטיע ומי")ו("ס
 נוסי' יננכ"ן ננורה וכעיחה 5)י )נכי "כ) גכ)ה עס כטלתכט3 תתירלומ"כ

 : כ:כמון לכני ס.ערהוה
 כפין רס הוס ה)כ דרס ימה"ל הל") ק1' ע) י' ת.' י"ל)ייייאמנם

 ננהגי ר)6 "' רין ט"1 כ)) "1"ה כננ"ט טרי ינסו"ה כמן")"
 ט5ריך ")מ )נננרי ה)כ וסתוס כסנור 5).1ת1 ומחר כנ).מתו )"מרקרעו
 ססו" כננקוס )מון סרס דוכ ר") )כנע)ה סתומ)היות

 כמ מין ר"3"כ סתומ
 רננס ננטוס .כעין רס ננקרי ר)" לנני 6"ס 1""כ עי"ס ע"כ )הס)יטו)ננ)ח
 נניעוט" ")" מילו ה)כ כתוךטלסמר

 ה3כ ננרנני ר"ו"ה ס)יטה רס ומטיכ
 ר)" מתוכי ננהלי ליני כן מתוכי רכעי דס ס))מוטין

 כננו כעין רס הוה
 ככך מ)קו )" רהסוסקיס הו"ה ע) הת"ח ' וכנ"ס רכנהליכמוטין

 ומו)"
 ע3

 וה סעי' סוף, )קננן כרכנ"מ ס' וכן"ו"ה
 1כ) טס וכט"ו סקי"נ כס"ך והוכ"

 עס הסכיכנו"חרוליס
 הרכנ""

 יכעי רמתיכה רק") ה"1"ה 31יסכ 3וננר יס
 ר3ג ")6 דס ננמוטי )כ נרע ר3" ננ)ימה קורס רכעי )"סכנעילן 5ריכי)"
 רכעי ננ)יחה "חר רסרי קרעו )" "כ) קריעה 6סי' רכעי ננהוטיסנרע
 וה )ננע)ה וסתומ מתוכהעכ"ס

 סטיט"
 קו' 3לססך רתיקסי )מיינר 5ייכי ו)מ

ףעףך4 : ס)טו כך ככ)עו "כנרילן )" כעין כרס סמהל")
 והר"ר ננ"ייכרי ור"י סרן ר' כסס כ' והנסס"ר סס הת"ח ס"

 סגננ)ח כסר "וסר 1)כן כעין רס ננקרי ה)כ ררס ס")ננתתי'
 ננותר ע5ננו ס)כ ר"ע"נ כת"מ והקסה כהנ"ה )קכנן ה")1 רעות והוכ"1עכנו

לככ:"ס
 הרסכ""

 )מ ות"ה וטוט"ע
 לימ"

 ותי' סוסקיס( סגי ים)יני )י'
 סיעותי' ננהלי ע5כנו )כ ד)נכיהת"ח

 ר)"
 כככ"ס כי' 1"ננרי כעין רס יהי'

 הי' 6ס ")" ע5ננו ה)כ נס טרי ר)" ע"כ ""כ )מו"ה יומק הי'וה
 כמ ו6ין ס)כ כרס ננ)ימה ננהלי ר)" ה"1"ה ננ"ס ""ט כן כננו )כנע)הסתומ
 וכן סס סכ' מו"ה )סון )וה וננדוקרק כעין יס סהו6 ;יון 3הס)יטכננ)ה
הסיכ

 ")מ רסיע )כ ט"לי רמוקי "סלויי כ)) סוננכין ס"ין ור"ת ור"י הריכ""
 ננדכ' עכ") .וסנור כלוס )כעין רס כו ס'ס כסר 5ס"ר )כ כין כ)3 חי)וקמין

 3וננר סר51ה ת"מ רכרי היסוך ני)ה כוה הרי כ)כ כ3) חי)וק ר"יןוטולה
 סיהי' כ)כ טיעותו ננהלירעכ"ס

 לקר"
 הק)"ר 1""כ )" כ3) ")" ס)יטס דס

 ס") למי סוסקיס רסגי מ"1 "סור עננו סלננ)מ והכטר סרי ע5כנו ה)כה"יך
רנניירי.

 35י' )"מר קרעו רננהלי הכרייתמ נניירי כה"נ )כנע)ה סתומ טהו"
 ככנ3ימה "סור ס)כ נס כ"ננת ו"ו )נננרי כסנור נניילו הכטר סחסרווסס
 כ"טר והנסו5)י,

 ססוסקיס רכרי וטמר סרן ר' רכרי 3סלילו יכריסס הוכ"
 כסנור רנניילי כן מ.ת" )מסל")

 והכריית"
 ר3י") ננ"מר ננ"כנ )ננע)ה כסתוח

 רהסוסקיס עננו סלננ)ח כטר 1)עלין וה כ6וסן רכריהס )יסכ יס "מרתי'
 : ס)יטה רס ננקרי כסר ר)סמר "1"ה מו)ק ע"ו "סרוהל"3
 דקורע. הסוסקיס רק"כנרו ה" רמ"כ נ' רין סס .כת"מ ע)יו סהקסהרכמה

 "י'כ קריער( ננסלי )" מ"כ )ננע)ס. סנור הי' מי ה"י ננ)ימתוממר
 ועוננרת קרוע רסמ )") 11 קריעה ""כ )ננע)ה ססתומ נניירי 1"י)רעתו
 636 מיגו )נננרי )קרפו סגסנו וננה סרי כו לתכס) כ' ססרי 3דעתוסומ

 קרעו ה)כ סס ננכר'ית6 ק"ט ומו3ין ע"ר דף ססמיס כננכנ' מ"1"הכ:קסי )" ר)ננס מת"מ תננה כ"( כ)) וכננכ"י ע"כ כת)ננור סוכירו ר)ממוננרמ

1ננ51."
 וננותי 5)י סיילו כסו)1 "חר קרעו קרעו )" דננו מת

 סננג"י ותי'
 )ומר ר5ס והננל"י ר"ת 3סיטת רכייו רכ' 3היסוך כ' נוסי' כ"1"ס ועודדהוק

 . : ולו"ק עי"ם רס"י )סיטת רכריוסכ'

 ו6י"5 כקריעה :וס 3מו"ס ס") )כנע3ס סתומ ט6ס הכין הת"ח4וכמנם
 ס6מרוליס כ) הכילו וכן )עי5 כ?נכו"ריותר

 וקו)"
 המו"ה קננ")

 רמתנור ננס יהיילו )סמנניר רק )הק)- המו"ה כיוון ד)" יו"מ ססוטול"ל

ככריית"
 ה)כ

 קרעו.
 5ריך )כתמ)ה 6כ3 )ננע)ה סתומ סככר "ע.'נ נניימי

 פתוח סמס מו"ה וו"ס )ננע)ס כסתוח סני כדיעכר מכ) 3נננרי)קרעו
 3הו5ימ 3נננרי קריעה 5ריך )כתח)ה מכ) כדיעכר כנותר כו 1לתכס))ננע3ה
 סת"מ ססקסס וננס רננו 3סו5י6 כרי כסו)1 )מחר קרעו קרעו )מ 1מסרננו

 חוננרמ רק סהקריעס כ' מהרי 3כנס 11קריעס
 כע)ננ"

 )סננעיין )ק"מ
 סנירין וחותכין ס)כ על3ת חותכין סקורעין ננה סחון ננה רהייכוכ"ו"ה
 גנויה וס 3נננרי )קרוע 6כ) כת5נניר הווכר ס63 כע)ננמ מוננר6- רקהו"
 סתוח כסככר מ)מ מסיי 65 כיסו) )מחר וקריעס כת3נניר דהוו5ר"ו"ה
 )מ כעין וכרס ס3כ' כסר וכו5ע )חון )הס)יטו כמ כננ)ח מין רמ)"ק)ננע)ס

 י : כככ"סמננריגן
 טנמ3ח )כ 6וסר וסר"י ה~" גסס ד' ניין ס6ו"ס. כן סס ימ"ס%4ף22ל%4%

ט3ס



ידטףתפ"ז ב, טעיף ע"ב מי דעה-ודרהםימןיברי
 ע5מו ס)כ רק )מסור וסיינו סמו"ס וכ' ע"כ נם)ט )6 סכמוכו ססדסט)ס

 ס)כ 6ס מכ) )עי) כרמי' ככיסו) כ"מ עמו ר"6 מוסר ו6ילו 51)"קמ)ימס
 סמ"ו רעמ סכן רס") ננכומר עכ") כריעכך מסס . כו מין 3מע)ס פמוממק

 )כ )כס) סמין כס"ך ננ"ס סמו"ס כ' ה' רכרין המו"ה סיטת )סייעייש . )ננע)ס סמומ כ)מ 51)י כננ)ימה 6סור רמ)כור"י
 )ננמן סיינו קריעס כ)מ 6ומו יכס) סננמ ננסוס כקריעס מ)ימס6מר
 )ננע)ס סמומ 1)מ ס)ס כססו6 רס)כ )רירן מכ) ס)ס 51)י' כנלימסרננכסיר
 והוכמ ננ)ימה כ)מ כיסו) רמין ככר נמסר רמ"כ )סמ )מימס )יכ6 ס)כ6סור
 ממ"כ וקרעו ס)ס כננ)מו ה)כ טרי כמ)ימס רנס )ננטס סכ' ר)ננס וכ'כך"מ
 מנננס כמו"ה ס"ננ ננמננרינן ר)מ )רירן כנל6 11 )גדרה מקוס יס6ס
 היס"ס כננ"ס וכנ6וניס כגננ' נננ65 ר)מ מסוס ננמננירין ר)6 )רמומיס

 ננקוננומ ויס גמון הי' נוסי' ננהיורמ ססר"י ננממר כ"כ רימוי מעו וה6נננס
 ננסננע ננסךור6 כסר"י )נהוג ריס רט"1 סי' ננהר6"י ככמכי ועיי' כוומי'סנוסגין
 מכ) הגננ' כמוכ ר)מ ננסוס רי וס מין מ"כ ע)יו מו)קיס הסוסקיס 6פי'סס

 סכ' ננ5ר הוננרמ מכ) וס 5ך ננן 11 רקו)' טננקי)ין סנננכג 6"ס)מו"ה
 : 51)י' כננ)ימס ס)ס ה)כ רמסוררהיינו

 סמין גי"ס כם' הרמ"ס סכ' וכ)מי סכיך כנמוטין ס)1 )רין ר6י' מכימדה%4י"ומ
 וכך ממכן )6 מס כמוטין ססגור כנוס רס )סם)יט כננ)ימהכמ

 כמוטין רס ר)יכמ )מוטין ר)"ך וכך"ננ סס כמ"מ כ' ע"ו ננם)יטו ה5)ייס6ין
 רמימ )כ )גכי מכ) ננכסניס סכ)עו ננס ס)טו )מ סננמ מייסינן ו)כןע5מן
 סכ)ע ננה כנני סו)ט רירי' רס רסו)ט ליירי כ" 6ננרי' כו הכנוס רס כ)6 רסכי'
 )כ6ו' הסנס וה ו6ין. ע"כ )5יר סלם)ה ממיכס נכי )עי) מי)וק נמכמרוככר
 כרננ"6 והוכמ ה' ככ)) כ' ומו"ס ה)כ כמ)) כנוס כעין רס רמיכממממר
 רס סו)ט ריך" רסו)ט.יס מיירי 6ננרינן )מ כעין כרס ע' סי' סוף)עי3
 הרס רק מסורין סמוטין מין כמיטין רגס כמ"מ כ' ועוך ממר רססו)ט
 )סכין 51ריך ע"כ ננ)ימס )ממר קרעו מס ננומר ס)כ סכמ ה"ס ו6"ככמוטין
 ננסמננ6 6"כ סרס )סם)יט 51)י כננ)מ כמ סמין כיון סרי המוטין יהי'ר)ננס
 הוס כנוק ררס ס") סמו"ס כככ"ם ננסוס 5") וע"כ המוטין כמוךככ)ע
 סמו"ה רננמיר ס)כ עס סנננ)מ כסר וסמר כככ"ם מננרי' ו)מ כעיןכרס
 מננכס כככ"ם מננרי ססיר ס)יטס רס ס") ה3כ ררך ום)ט סי5מ כיוןס"ט
 סמו"ה ננמנניר ס)כך רס סרכס יס כ)כ וי") סייכ ננסיכ רנורמ ממיכסכ)מ מם" רסרי ני"ס כסי' סרמ"ם סס ננסיק כ5)י כמוטין רהמ 16"ה ע)ק"ק

 : כ5)ימף

 * תפ"חמימן
 דם כנגד מ' יש אם דמשער פומקים יש קריעה בלי בשלואםא(

 מ' אלא דאי"צ כ' ופלתי וכנ"ל הלב כל כנגד וי"אשבתללו
 כל כננד מ' וצריך נ"נ דצוק אינו הלב אם כ' ובמנ"י להיפךראי' והבאתי שלו ראי' דתיתי מכויוז יותר עוף בשום דם שאיןויתים

 * נ"נ דלא מבואר ומ"ש ודנש"ד בש"דהלב

 ס"ק כס"ך ה)כ כלנך ס' סיסי' עך מסור קריעס לי כס)ו 6ס'בשייע
 וכס)1 רננו כ) ס)כ כסר ננן וי5מ ס)כ נננ)מ מס כ5"ע סלימה'

 וכננל"י כמ))ו רננמ כננס ירעינן ר)מ ננסוס ס)כ כ) כננר )לער 5ריך נ"כ6י
 ס)כ כ) כנגך ס' 5ריך כעוף רכוק ס)כ מין ר6ס , סע)ס י"כ מומ כ"וט))
 כלנך ס' סים כממיכס כרכוק מכ) )כ)וע סננננסר ס)כ כ) רל"נ סנננ)מ6ף
 מננריכן ר)מ סנס"ר נניירי ר)נננ"י כסננ"נ וכ' )כ)וע ננננסר רה)כ )"מ כוסדס
 - )סרי6 ננכומר ע' 6ומ וכננ"ם וסנ~ה כס"ך סננעין עיי"ס כררבנן מיירי כ"כד)כ
 כרכוק כ' סק"ס כס"ך וכסננ"נ נ"ל ס)כ 6ין כס"ע ה)כ מפ.' מ)מ כמנ"יד)מ

 )סמיר רמ.' כ' וכפ)מי . כסס"ננ רוק6 )סק3 יס הרס ככנך ס' סיסכפמיכס
 רמ)"כ ננכוימ ס)כ כמ)) רס יומר )יכ6 רורמי ננומר כוימ כלגך ס' יס .6ס
 רנניירי כ"6 רף ככרימומ ו6י' עוכר מילו קרעו )מ ק"ט רף ממני' קננ")מס
 )יכ6 עוף רכ) קננ") רננמני' 6"1 קננ") סיעורין וכו' כוימ כר ר6יןכעופ
 ט' מומ מנ"נ סי' )פי). 1סכמתיו יונס כנסי' כס' ג"כ הקסס וו 1ק1'כ~ימ
 קננ") ממר ררכר נניוסכ נ"כ מפ-ו כס" ו)ננס") סס י"ג 6ומ 11 )קו'ויטכמי

 ו)6 כעוף כמ))1 רס כוימ סיס מסר)ל"מ כסס מס"ס ס"ו כפ"1 כ3מ"מהעיי' :ממני'
 ר)6 ס") ור"מ ור6"ס רריף ס)מי )רכרי רומס י' ס"ק וכמ"ךכפ)מי

 סמיטה כסעמ סננוסך רס מכ) כמייס 6פי' כמ))ו סכלוס כרס רק רכ6מר
 סננוסך מף כר"ו ס) סרמי' כסמר וכוס ככרמ ו6ילו 6יכ4יס רס רק סוהל6

 עכ"). מכוימ יומר הרכס סיס 6ססר כעין,וכוס וס סוס סמיטסנסעמ
 )6 כמסנס מרקמננר סננסנס מן רכריו רייק סס3מי רס6 רימוי ןס161ן
 כוית כו רמין מסוס )ננסלס רכ נרמוקי געוף ומיילי ע)יו עוכר 6ילוקלעו
 קמ") וסמ סננוסך רס כ5ירוף 6ף עוף כסוס 4כ6 מ3קומ ו6סיגומסמע
 ו)יכ6 עוכר ר6ילו רקמ") 6ע"כ ננמני' קננ"3 מס ר6)"כ כפ)מי . כמ"סממט'
 6"ס נלמ"מ מני מ"ס 6כ) עוף כ)כ כ)) רס כוימ ר)יכמ מסוסמ3קומ
 ומ.כ6 כוימ סמוסך הרס עס כעוך ר~כ6 )סיסוך מסר"מ מרוייקדמכי'

 : )יכמ ננ)קומ ר6סי' עוכר רמיכו קמ") רמסלס כפ)מי,סכו ו)6קכ"סימ3קומ
 סוסקיס ויס סכמ)וו רס כננר )נהנר )סק3 6פסי )ריל6 6ינרנ"ל
 סכיסו) סע"י ירוע סנס 6כ) לסער %ס כ3 כוג) סכןס. . סכמכו.
 ננ6סר נךו3 הי'..יומר . ס)כ מ)3 . 6"כ . .מכמ(ו~4טס" כסר כ) "תקט!ג5טמק

 עתס ס) סמ)) כנ~ל )סער יורעין מלו מין -מו מ"כ הכיסו) 6מר עמהסו6
 סוכירו ס)6 סומ מרס דכר מ)מ ה)כ כ) כלגך רוקמ )סער ריס כ'ע"ס

 : ר6יסורי ר"ס ר5"מ מו)ין רס"י עי' ננ5טננק ההימר סגס 51")ססוסקיס

 . רזפ"מממימן
 כדעת העיקר שלם הלב נצלה או בנמלח כאן הרמ"א מ"שא(/

 וראיות הרבים האוסרין הלא קשה בשר שארהמתירין
 דעת ושכן ראיות אינם ומתוטין ומאו"ה ע"כ מי' מפורת"ת

 צריך נתתכו בלא כ"ב בכי' ג"כ בוורידין לב( להתמירמהרי"ל
 הוורידין ואין שם כש"ך ולא מדינא קליפה ובמליתה נמילהבצלי
 ושאר )ג( קליפה במקום עומד הלב ואין קליפה במקוםעומדין
 ורמ"א נפילה בלא שרי בצלי ד,ע' מדינא מ"ה סי' צווארתופי

 בקיאין אנו שאין כיון אלא קשה קליפה בלא במליתהשמתיר
 . כוורידין דינם לתותכם שמנהג צוואר תוטי כל א"כ וורידיןמהו
 כסר סמר )מסור כננ)ימס מפי' כו ממנררין וק נ' סעי' בבד:גדץ.א(

 הג"ס וכו' ה)כ ךס גכי כככ"פ ר)"מ ומוננרין עננו,סנננ)ח
 וכהגס"ר כרננ"מ נרסס כך הר"י כסס כננררכי וכ"כ ננממי' ר' כססס"ך
 כסס כת"ח וכ"כ ו") סרן וסר"ר ננ6יכרס. סרי' מסו' כסס כן כנניכ'

 רעמ סכן )סק) סכריע וסרננ"מ כ' רננן כ"1 ככ)) הסס סרכיסססוסקיס
 1)מ. סכיך מוטין רה6 )וה רמי' ונ' וכ' טס כמ"מ וכ"כ כ"ן וננסרמ"ימו"ה
 )ק)וף טוכ נניסו ס"ס כסי' סטור כננ"ס הכסר )כ"ע נ5)1 "ו נננ)מומס

 כ)מ ססכיננו הסוסקיס רוכ רהמ )כ"ע י51מין ר6ו כו רכוק ס)ככננקוס
 סימכמר כננו )מוננרמ ס' ננ5ריכין סמנו רק ק)יסס רק כננ)ימס)ה5ריך
 וכ"ס עכ") ט"1 כ)) כ6ו"ה וכ"כ )כ"ע כק)יסס סגי ככס"ג מ"כ )"ססי'

 )מוס וטוכ וי") ו") הרננ"מ סכ' ק)יסס 5ריך כע)ננמ )מוננר6 רק כמן:כרננ"מ
 כס"ך וסוכ6 )"ר כ)) כמ"מ כ' מוטין וגכי ה)כ סכיכ ק5מ 1)ק)וף)רכריהס

 ננרינ6 מכ) כע)ננמ )מוננרמ ק)יסס 5ריך וכננ)ימס כ5)י ס' ס"ק ס"ססי'
 ננסיק כוורירין וגס רממיריס כ)כ כמן הסוסקיס רוכ כרעמ כככ"ססרי
 )מוננר6 מ)מ ננרינמ מינו כננ)ימס וק)יפס כ5)י רנטי)ס סק"1 כ"כ כסי'הס"ך

 :כע)ננמ
 5ריך )רירן מ"כ וק)יסס נטעה 5ריך מרינמ רכ' 5"ע וססקקדלדירי

 וננ"ט הרוכ וסננס כסר סמר סמוסריס ססוסקיס כרעתס'
 ממיכס כ)מ סרי כ5)י רק סטור כ' )מ ננטור ס"ס כסי/ ננמוטין ורננ"מהמ"מ
 מסורין סן ממיכס כ)מ 5)מו מס )5)י גס ממיכס סנלריך נני ומסי'וננ)ימה
 כ' כוורירין סמ רקסס הסריסס סס כ' המ ומסי'.כ5)- ננומר כסרוהסמר

 סיט ומי' סכיכו ננכסר נטי)ה כרי 1)יטו) ממריסן )מטט 5ריךרכריעכך
 סכתוכן רס כ) סמיכ ננסמכ ונורמ סן רקין ססמוטין )חוטין וורירין כין)מ)ק
 כ' סס וכך"ננ רננן כ) )ה51י6 כמור כמ ומין עכיס סהס כוריריןננסמ"כ
 ננמי)וק )סיסוך ססומ ר"ננ ס) )מי)וק רומה ססריסמ מכ) 6מרמי)וק

 והס"ך עכ") ככסר כ"כ סו)טין ומינו ננורירק יומר עכיס רמוטיןהסריס6
 עכ"ס סך"ננ )מי' רוסס הסריס6 סמ וקסס ג"כ הך"מ הי' כ' סק"1 ס"סכסי'
 כ) ס1מכ סיהי' כ"כ נורמ סמיכ 1)מ עכ ורמי ר)כ כ5)י מסי' קסה רננ"6ע5
 ד)6 כננלימס ננכ"ס כ)כ ננכ"ט כרוקמ נטי3ס ר5ריך ל1רירין 1ךוננההרס
 הפוסקיס כרוכ )טור כמוטין מסי' ק,ןיסס ננרינמ ס6יכ-ד5ריך ננסמכסייך
 ,ננ)ן ק)יסס ר)"5 כמוט"ן מס" כננ)ימס ננטור )רננ"6 רמי' וננס כ)כהנ")
 סמ כנלימס גס הכסר סמר 6סור ר)6 כמוטין כ"כ ט"1 כ)) רמו"הסגס
 רמסרו סנ") הסוסקיס כרוכ ר)מ כ)כ רמי' ננכי6 רת"מ רמ" מיןמ6ו"ה
 נ"כ רעתיר ננמוטין רמי' '11 ננק מ"כ כ)כ רננמיר ננמו"ה הכסר ס6רכננ)ימס
 )סוסקיס מס"ל י") ))כ מוטין טמר סרננ"מ רננרמי )ננה י") רסמסמו"ה

 : כחוטין רמסרו ה"ס כ)נר6סרו
 ורירין ממיכמ כ)מ סנכנ)מ עוף כ"כ סי' כך"כנ סוכמ מסרי") יעמדכנ"נ

 ננסום כככ"ס מננרי' ו)מ כך"ננ וכ' ק)יסס וכננ)ימס כטי)ס כעיכ5)י
 רנטי)ס כ' )"ך כ)) וכמ"מ כככ"ס, 6ננרי' 1)6 כלוס רס הוססכמוטין
 מו"ס .וסכ"כ כמו)ין ס"ס כסי' ננמיר סטור רסמ כע)ננ6 מוננרמ רקוק)יסס
 כ5)י סמ"מ ננ"ס מ"ס כורירין 1)6 כמוטין ננסרי") נניירי מס הנס י"טכ))

 רסמט סרי ננסרי. מרינמ מסוס כע)ננ6 )מוננרמ רק סנטי)ה מ5ריךסננרי")
 כ"כ כסי' כ' סס"ך מכ) רקין סמוטין רעור הסריס6 וכמ"ס סמכמסמכ
 עכיס ססס כיון מרינ6 לטי)ס 5ריך כ5)י מפי' 6"כ כורירין מייריימרי")
 5ריך מריל6 רנ"כ מ"ס כננ)יחס ננסרי") ננ"ס נס וממי)6 ססריס6)סכרמ
 קמננר מרינמ רננ)ממ פסטי' מ)6 כ"כ, )מוננרמ ררק )ומר רמסכ"ממ)ימס
 רמסור כ)כ כמן הסוסקיס כסרכה ס") ננסרי"3 רגס )ומר נכון כור6יומ"כ
 כן סרין כורירין ס"ס מ"כ וק)יסס כלטי)ס מרינמ 51)י כמ)ימס סכסר6סמר
 ס"ס כסי' מוטין וכסמר ס)ו מו"ס כסוף מסרי") סכ"כ כמכמי כ' מומו)קמן
 מכ) סמכ ננסמכ רכור6 מרינמ נטי)ה 6י"5 רקין ססס כיון )טור כ5)ימורס
 רמס כ"כ ס" כס"ך הוכ6 מסרי") ומ"ס מרינ6 .ק)יסס רכעי י")כמ)ימס
 סומרין סרכריו כיון י") סק"י עי"ס סרמס ע"י סרי כסר ס6ר עס ס)כלמ)מ
 )"ר כ)) כמנ"י כי"כ ע-י' ת)מיך מיוס רק כמבו .סמסרי") )6 רוסי")

 : כי"כ סכ'סק"ר
 סוס ס)ס 5)6ו 6ס נו4ירין סכ' סק"ו כ"כ סי' סק"ך ע) קסה. כגי"בנב'

 )מסוס רק ססומט פ' ור6"ס מוס' כמ"ס )נמרי סרי מדינ6 ל35יכטלס
)רעת



 להירטף"פ"פ ב' טעיף ע"ב ם" דעהיררהמימןלבר'
 גטילס 6סי' רלרם3"6 סלט  ול6 כלפ 6ן סהור  מן כססילק רס"ל רסכ"6לרפת
  ס)כך  סרט3"6 סכרת טייך ו)מ כנז)ימס "כ) ס'  5ריך  3מס  רממ מסליל6
 וכ' ק)יסס, 5ריך )מ כננ)ימס מכ) גטי)ס  5ייך 53לי 6פ"ג  סס סרננ"מס'

 פ"י  סרי כטר 5מר עס ס)כ גנעמ 6ס ננסרי") כ' כ)כ רמי' וסמהס"ך
 כורידין ק)יסס ע"כ כורידין . ננכ"ם כסדמס וננתיר ננוריוין גרע ו)כסרחס
 כוריוין דגס סננך דת"מ כ' )"ד  כלל  וכונג"י פייכ  3טלמ6 מוננרמ ")6מינו
  מסוס  ס6סור כ) סכ' י"ט כ)) מו"ס ע) כע)ננמ מומרמ רק ק)יפס כ5)ימסי'
  סג) כ5)י' מו כננ)ימס כעוף סדכוק וסככל ם)ס וס)כ סדס גידי כגוןדס

 : פ"כ כפלוו6  לחויור6  קלסו  וכ5לי כ3כ"סו1ותר
  5ריך  מריג6  כורירין 6ל6  כס"ך  רלי קייכ סי' לעיל כת3תי יייןלבה

 סורירין כדין גס סגכ כדין עננדתי ועתס ק)יסס וכננ)ימסגטי)ס
  מי"5  רווריג6 וו"ס לרתות יט חוונר6 6לי ט6יגו  סכ' סם"ך טרמיותורמיתי
 נזטוס כככ"ס מננרי' )6  3ללי סכ'  כרט3"6 קיי") ד)מ נזטוס כ5)י מסי'גטי)ס
3ס'.  ורמ"ס כתוס' וקיי") סו)ט )מ מכ) וכו)ע מס  עד'ין סמור ננן טסי)ק)החר

  ד5)"ו 3גמ' כ' סרה"ם ס6 תמס . מותר  כוהירין טמט )מ  ר6ס ססוהס
 וכ)מ כגטי)ס דמסור 5)י ככל ק6מך ננדיג6 וכודמי גטי)ס כ5)י ד5ריךס)ס
  סס"ך פל כיס פמר סק"פ  סס כת"ם 6ח"כ  ור6יתי  סג"ל  סרט3"6סכרת
 מותר סורירין  סחט 3ל6 ססוחט 3ריעס כתוס' סר6"ם רמ"ם  ו5"לפי"ם

 חקכס לו  ו6ין 6סור  ספוף רכל  סס סתוספתה  וולסון ל6סוקי רללכריפ3ר
 רהי' מ"ם  גס 3פי,  סורירין  ס3י3  גטילס  36ל 3ריפכר מוחר רספוףכ'

 ול6  כן כת3ו ו1סרייל  סחלמירי  כננס") י") סרתס, סגי כלכ טכ'ממסרי"ל
 ר6סרו וסמררכי וכגט"ר וותתי' ור' ר"ס  3סס ר"ס סו"ל  סוסקיס מסרכס6סקי
 סר3ס  סוסקיס 6יכי  ר3ל6"ס 3ל3  ססקילו 6ו  3ורירין וס"ס  נסר ס6ר3לכ
  וס מקרי  סיס"  3סר ס6ר לסתיר סיעותי' ומסלי כלפ ולה  סיפ ל3רס"ל
 וסוה  כס"ך רלה  גופי' נזננסרי") סג") סק"ט כת"ם ר6י' ממ"כ מכ)ס)יטס
 )ו(ס )ס סכיכ ק)יסס 5ריך  סלס  3לכ  טגמלת רפיף סלו הו"ס  ט3סוף.כ6"ו
 סכי וס") כסוסקיס כנדיגמ וק)יסז: נטי)ס  5ריך 3לנ 6'  ג6וח ללסרהי'
 ננורידין גרע )מ ו)כ ונ"). כ)כ וננקיו כוריוין ננחנניר ות"ע ננסרי") דעת1טכן

  פמו סגכולת 3סר  סמר .ומסרו סנ") סוסקיס )סוי' מיכמ סמ כ)כמדרכס
  סמך  סס"ך ומ"ם  3ורירין( כמו לטילס  כ5לי ס"ס 6ל6 כ3כ"פ  6וורי'ולה

 לסיפתי' ר6ו"ס ר"י'  6ין' וו6ו"ס לסמל"י 1 חומר6 כ' סל6 מ6ו"סלר3ריו
 כלום  ררס 3ל3  פליו  חולקיס  וספוסקיס פליטס כרס חטיכ  כל3  גסרם"ל
  רו5ס כט גלל רת"מ לפיל כת3תי ונ3ר  3ורירין סוס סליטס  רס מקרילה

 קליפס  3ל, כמלימס 3ריפ(  רמתיר  ננמוטין ס)יטס וס דננקרי כ)כ)סכריע
 : סכי ס") מו"ס רק ג"כ1ס

 וטוט"פ רר6"ס  כיון קסס. וסכל 6ס"ל רלמ6  קטס ס' 5ריהיסי' )דידז מ"כ ננדינ) וק)יסס גטי)ס  י5ריך ר6"ת כ"נ סי'  סס סם"ךרכמ"ש
 ויוכ _כיון )ססנניר )גו מין .)וינמ י") מנננס נחי)ס, ננדיגמ 5ריך  כלליכ'

 כ6ן כס' סכ) ננמננרינן ד6נן מ)מ כ")יסס יינ)ימס כלטי)ס 5)י ס").סוסקיס
 נטי)ס עמננירין מס )גו די כ)) 5ריך ו)מ מו"ס דעת ומיכה וכ)ככוריוין
  כס"ך  .3ורירין. ס'  סס וסרננ"ג כ)כ כ' דין כ"ו כ)) סת"מ כ' וכי"כוק)יסס
 קליסס ס"ל ררמן'6 כ' ג"כ  סס וכסלתי  פליו, סחולק כת"ט  עיליו  ססול6

 ע) ותעס סק)יסס כגנקוס עוננדין  נורידין. ס"ל ררוו"6 6ל6  3וריריןמריל6
  כקליסם ורירין חטיכי רל6 כ'  סס כת"ס ה3ל כ1ס  סרגיסו ס)מסממרוגיס
  דס מל6 ג"כ יל3 וי"ל טוכ6 סלטי חמיי  נתוכס  ורמוק מוס  רסרסמסוס
 טו)י. ג") ועוד ורידין כננוומסור

 וכין 5)י כין וקיי") )ויון )סק) מין ס6י
 :  סכסר ננן כקל-סס כטד טמר )סק) )גו מ"כ.די כט'ננ)ימס

 ל"ותרין ס"ס סי' סט""ע כ' כ5)י סנס ג"כ 5וומר מוטי רבגש~שרב'
 כוריךין ד)ננס ססריטמ כתי' ועיקר כתכתי וטכרכויעכד

  סרס כל  ס6י3 וטורמ דקיס. מ)ו ומוטין ננטוס גטי)ס ו5ריך כ5)ימטור.
 כ)כ וגס כ5)י נטי)ס דכעי נ)כ כמן )סמנניר 1ס  מטפס  גס לסי"ן וי"ליס  מל6י  ססס 5נסגי מננוריס וריוין תי' סנ") ס"ק עכיט.וכת"ם. ודיהיןמס6"כ
 )סתיר כננ)ימס רמי' סכ' ג"ך כ)) ותש 5"ע כמ)ימה מכ) וס ריכויים

 פ"( ככ)) חוטין )וס )כ וס ננדנני גוסי' ות"מ' ס)יטס. וס סכנוס וסיסוס סכי כ)כ וגס כוריוין גס ס"ל  כ6יסו  ר6י' . מין ק)יסס כ)מ כדיע'ננ6ו"ס
  לסיפוך יעל לףכ  3מוטין, כמו סלמלח .כסר  סחר סמוסריס כסוסקיס ד)6טכ'
  כורירין  ר6סורלרירן

 כונ"י
 ריג6  כחוטין  נס 6' 63ות כמ"ם  ולל3 3' כ4ות

סכי
. 

  רפומרין מורס סת"ס  גס 3מוטין וי"ל  סחסין ס3י3 מכטר קליפס  ר5ריך
 6יוס  3קיהין 6לו  ס6ין כתנו כ"נ נסי'  ספוסקיס  קליסס:6פלס  3מקוססמוטין
 :  כורירין רילס  לחחכס. טסמלסג לוו6ר חוטי  3כל 6"כ  ורירין גסר6וגיריס

 ,סימן
תייצ אן מעי' ע"ג  במיבמן  'ין"ךא

 דסגי נ' צלי בשד בשאר. ואפי, צלייתו מצי צולהו.  הכברא(
 העלה בפלתי )כ( בזה  הנשים כקיאות על וסמכינןבכך
 וישביזי רליתא רכתבתי אסור לר"מ אפי' מעל"ע  כבושרבבה
 אמרות ממשניות כבוש מתיר דשם מי"א מתרומות פ"י תי"פקו'

 דר"מ. שכ' כם"ן ואיצ"ל במעל"ע מיירי לא התםואמרתי
 ס"ל לא.

 דתרנמות פ"י תי"פ אקו' תי' מריף-)גן בדבר אלא מעל'יעככוש
 דם"ל מידו' 4'סתי' שהן כמות עם ..המשנינת הר"מ )הפיאדלמה
 ולא מדשים התום' כתי' .ולא דילן מש"ם כמפושל כבושלד"י
 הר"מ .מרעת הנב"י .שפי' מה )ד( . כר'" ס"ל דר"מ שלכפלרצ

 וא"כ לר"מ אמר פעם והעלתי קשה מותר נבוש ט"ל פי'ולפי
 פלוגתא דין הביא שלא רמב"ם על ישוב )ה( אטור כבושס'

 דכ' הר"מ על ישוב )ו( כמבושל כבוש אי יומנן ור'דשמואל
 משולקת ישמעאל כר' דפסק דאשונים וכ' אסור לבד מבושלכבד
 לראיות דמוי )ז( אסור שלוק דאפי' הביא לא ולמהאסור
 אסור כבוש כבד למו"י ישוב )מ( כמבושל דכבוש ממשנהפלתי

 כסמ"ק ס"ל לא ורשב"א דתום' כ' והפלתי דסמ"ק אליבאלפירש"י
 בשיפת  אולי לא ורשב"א ותום' לפירש"י הסמ"ק כ' דיפהואמרתי
 ולא לעצמו שיטתו שימסו ר"ן אשיטת פרימ אקו' וישוברש"י
 באנפי דכבדא למסקנא כסמ"ק מבר מצי דתום' עוד )ט(לרש"י
 וביאור דגמ' מדיוקא מלימה קודם בבישלה אסור נמינפשי'
 כנגד הפר"מ מ"ש )י( מלימה לאחר דפרש"י לםמ"ק יצאמהיכן
 אלא בגמ' את6ר דלא משום מעל"ע ככוש כבד דאוסרהצ"צ
 י:'ל בגמ' אתמר לא דכבוש כיון- אדרבה אמרתי ושלוקבישול
 ושילוק כבישול בשפע דם מפליפ אינו דכבוש אסורדלכ"ע
 לדבר . ראי' 1הבאתי בולע ואינו למפלט פרודה לומר שייךולא
 ג' ששהה כבד וה"ה אסרו שפיר כבוש האוסרין דמלתאכללא

 * דמתיר כפלתי ולא בשר כשאר ,אסור שריי' בלאימים

 )מכי)ס רמוי סיסי' 151)סו טו' וס 'ריכוי נו. יס סכנו 'כסגס א'סעי'
 ס"כ ע"ו סי' עי") סק"כ  כס"ך וכ' מ' כ)) נז6ו"ס'סומ

 וכ"כ  כ6ן רס"ס  ומטמפ )6טי)ס רמוי ננקרי 5)ייתו וכמ5י . דגתכמרכסג"ס
  כיון  6רס  3גי לרו3 ל6כילס ר6וי  סיסי' פר סקג"ר ס"ט ,3סי' כמס"לליסר  ר6וי 3טר 3ס6ר ר66י' כ' סק"3  כסוך ו3סמ"ג 3סריה מ'  כלל סוף6ו"ס

 כמ6כל רק רסו6  5לייתו 3מ5י סני 65 .  6"כ רם3י'6 מרוסי  3סס כ"כרמרס"ל
 3לי לרו3 6כילס ול36"ר

  טגית ו(מת ס3ת, מס' כס"ט סר"מ סיפת כן  6רסל
 גוסגות ע"כ וננו כל סיץ3 פר 3ר3ר  כקיהין סכל  ס6ין כ' ס"רכסגס
 סנך( וכ' עכ") מותו ננכס)ין  .וממ"כ והץיכס 5רכו כ) )5)ותו כמר5ינוסגטיס
 : ללסוג ר6וי  רגן  סס פרמ"ג וכ"ט סרפות  כל  ל65ת לגסוג ר6ף  רכןסס

 עד ססטוננות סנכוות כך מ). 5ו)ין מין ס)נו  מסיס  מ6ין 6ייוהבה
 פ"1  סומכין  י6יך כיסול מ5י סו6  מספרין_6ס מ)מ ננכמוןסיתיכם

 מ' 3ספר כ' יוגס ר' סר3 31ל סכ' 3ס"ר  סס כסג6 ור6יתי  3ק'6ין 6לו  6יןכי
 סתיק סוס ל6 סמלסג  כן  הילו  ר6ס וג' לכתמלס ל3סלו יותר  5לייתור3מ5י

 י"ל  הרס 3גי לרו3 להכללס רהוי סט"סיסי' ורס3"6 .פ"ו סי'ס6ו"ס:וסרמ"6..
 רמ6כל. ס"ל רל"ג סי' 6.מ: וטור  רסכת סוס"ק, ור"ן  ורס"י 5)ייתו  ח5יסיילו
  מייסינן 6ס ו6סי' ללייתו 54י  כ6ן סטור כ'  רלמס וקטס 3יסולו כסליטכ"ר
 3ככר6 מכ"ס מרר3גן  ססו6 סננ)מו כוס כסו)ו גמ5י כר'ימ ס3ת3ס'

  כס)יס 5)י  רתסי3 )סנזוך ננ5ינן ננדרכגן סו6 סי' מסי' ססוסקיסו)כננס
 כמכ"ה רסגי 3סי' כ' רוג6 3י  ג3י.  וסר"ן  וסיפתי' .רס"י  כסיטת3יסול
 3סולו .  3סליס ס"ל  וסר"ן פין וור6ית  כנסוס רק ו6סור 3פלוו6  מוסלו6מ"כ
 כלי לרו3 6ו !לייחו  ח5י סכ' למי ורסכ"6  רסטור י"ל 6"כ כמכ"רמקרי
  סרי ונוינמ וכיון עין ננרמית מסוס רק וסייגו  5)ייתו  כחלי  סיילומוס

 מ"ס ומ"ט 5)ייתו ננמ5י יומר )5)ותו  6י"5  עין  מר6ית  מסוס 3סולו 3סליס.
 וננדינמ ננסוס 5)'יתו מ5י דסייג4 5רכו כ) י5)גו )מ לסוו6  מייסיגן רל6ס6ו"ס
 ול6 ל6כילס ר6וי רק 3חס"3 כ' ככר פ"ג  מתך וגכי 3סולו  .סליס 6פי'סרי
 ע"1, )קננן.סי' וכן פ"1 רנרי כ'  סס ס"ט כסן' וטכס"ט %ס כגי )רוככ'

 ול6  5לייחו  3מ5י  סגי לכחחלס "פי' רמסמפ  הס"ך ונרי _כ' סק"נ וכמןכ"כ,
 לט"1. 6סי'  רר3גן'  פוסקיס ריס כ3ר  3רס מסמע 5רכו כל ללס  לכחמלסג'

 פיי' ליחמיר  מ"מ.6ין רהו'  ככר ווס )קננן מכתוכ ומני . 5)ייתו  3ח5ימותר.
 טס רטנ"6  רמ"ס ס' 6מר וש.  רקי"נ נרסנ"6  פיילתי סונ תמח -וסי' חס"ו.סי'
 י53לי  סנבר פ."-ג.  סחתךנ5לי

 סג6כל_
  וריל6 מר' למירק ליכ6  6רס 3גי לרוכ

  מסוס  סככי 6וסר רטמו6ל לרס3"6 רס"ל ק6מר רמלת6 קוסטי 6ל6סכי
 מיירי סתפ6 ס3סר סל*כל  רכיון רמלת6 קוסט6 רס3"6 כ' פ"כ  למורמ"ס
 למסי' קמנגר רכותמ יעוד. 6סור למור מן'ס  מסוס פ"כ ו6"כ 3"ה  לריכרג6כל

 יכ. מס"ס כימ )רוכגמכ)
 6חמיר ס6ו6 6ס"לר"ע רמותר סק"6 3סלהי מפיפ.:ל ככ,ס יגכרדץב,ד, י : מ"ס

 לע  סרמכ"ס רס6 מותר מכג"פ כ3וס נככריותר
 ס6וסרי

  מס
 רפטק  סטפס סמ"ע ול סיץ למ"ס  רסח.סר"ף וק "סורס )כוו סככונטה
  וקסס ת6סרת 6סורס ס4קמ ר6מר 3רוקס ק יוחס ר' סל .3י יסמפ6לגר'
 רהי.  ס6וסקיס כמ"ס לומר  6ין ולסר"מ -סלוק ול6סור .ליסול  לסתירס"ל
 נרמס )כן דגמרמ מ)6-מדיגמ כ' )6 סר"מ וסמ )ם)וק כיסו) כ~ן כקימיןמגו

 ס")לסר"ננ
 ס)ו"

 סכ'  רחרומוח י"מ  מסגס ס"י כסננ"ט ועיי' ננכוסו) גרע
 ו6מר כנוטס רק סיהר סס  י'. 5מסגס  סמוקרס תגה  סס רתג6יכסלוגת6

 )מ ומננר יכ"ג ה' . וסוסיף ננכוס)יס מסי' י"ע וסוס'ף גס)קיס מסי' יוסי.ר'
 ר' 6ופר. מפתס  מכיסול גרופ רסלוק מ3ו6ר יסר3ר סככר  6ל6 סכסרכ)

 .סימכ"ס מיס לגו ,ו'65 ט6תי  כ3וס )ננעט .רק כ"ם..ננכזס3 כס)וקיסננעמ)

רמממיי
 הכ.  ימן 6סי'  מפי"פ  כמיס 363וס ל1ורס 3כ3ר יותר

  תנן רסתמ6
 רכרי כל  פל  סכ' סר"ע סייס וכן מרוך )(ען מסי' יס" נככסיסנננסגס

 : עכ") סנככסין מ)4 נניתר ומיגו סן  רחוגין ור3ריס  סתל6יס ,..
 3ס"ו  כרתלן  סחס כ3יס  רחג1 6פ"ג  מפל"פ כככוס ינניירי י6"ימיז. רנ"י.

רס3יפית,זרי
 וכ' וננותר סורר מת י)קוט  יסן  כסמן סכ3סו תרס

-. .18ידץ  סתס  רחגן 6פ"ג סרי 6סור ר3  ל1מן 6כל מותר מיר ככוס רוק6כססננ"ס
  ככוס--



 ף4עןק%ררןץסימן נ4ריו

 כמ-
ירכמף -ת"צ % סעיף ע:ג.

 כיסן מרט ורד סס רסיס6 . ננועט )זננן דוקמ נניירי 6פ'"ה ומותרככוט
ן

 נניר דמסור סנניטס ננס' כס"ז וככ"ננ סננסנס כסי' כמ"ס יניד סייגו 6סור
 וכ"כ 6סור ככ"ע רכ ד)זכנן נניד סיינו 6סור ככוט כיסן חרט ורדדטכע
 חריף כדכר 6)6 6סור 63 דככוט כרס"י ס") דר"ננ .קק"ד י' כ))כנננ"י
 נ6סר דסתס הסי"ננ כננ"ם ותי' דסכיעית מסךיס"1 סקטס וסננררכיכרט"י
 נככסין דתרוננות י' כננטגס רתגן כנה י") כן כורה גכנס ססננן דטכענ:יד
 סתס גככסון דתנן ננני רייק6 וי") ד6סור י") ננע)"ע 6כ3 נ:ותר ננידר")
 ס5ועין חלין סג 6ס תרונ:ס 1.תי עס טככמו העין זית. ז' 6כנסנה מסדק6י
 כחזנ:ן נככוס כננו חו)ין ם) נ"סרו נ:יר מ"כ חריף דכר ננקרי וזיתיסמסור
 ננותר נניר ."3 נכני כ:וחר ס)ינניס הולין זיתי כין ככוט 6כ) נניר דנ6סרו5יר
 חריף דכר הוי וחטית ההסיה עם 6)6 מותר סגככפין כ3 י' כננמכהוכן

 ."3 נ"כ הריף ו6יגו הסית כ)6 6'י: יטקכ ככנגחת ו:"כ כנידו6וסר
 ננע)"ע הככל דככום "') 6": נניירו )י כנכ:על"ע מכ) :ניר כיסרד)6
 נוותר הגככסין רכ) 6הך הקטה דתרונ:ות ס"י כקוף כתוי"ט ונס .6סוו
 כטננן יסן ורר רסתס סננםניות )סי' ו3ק"ננ מכור רככוט דסכיעוחננסך
 הג") סכנ:"י כננ"ס 5.6") וגס כורד :נכ)יע ט::ן רטכע ננסוס נניד 6כורחדט

 6כ3 הסית ככנו הריף כרכר מ65 "סור 6י5ו דככום כרס"י ס"לדסרננכ"ס
 כרכריס רק רככוס זס ןין כה)כותיו סכ'מ )6 ו)כן מותרין ס:כוטיס כ)סמר

  לון  חון  במחריס  סלככסיס  כל סכי, "פח  תרילוות כס' דה6 וז"6 -הריסיס
 ס6ין פוחי  סל:כסיס ב,ר  כל  סהפר וס  ופל פיר  להסר  כחט-ת סתסחסיה
 חדט ורד נכי וכנל'ס 6סור בנרוכס )זמן 6כ3 נניר )הנניע ככוסיס סמרטכע
 ס6.נו כ:ס )סכי6 הרננכ"ס דרך ס6ין 3סכי6ו 5ריך הלכנכ"ס ומ.( יסןכסננן
 כלולוסל  הי  כלבוט  רפליגי  -ופלן  ור' ום:נו6) 6סור סכ6ננת 6ע"נ כסדי'מסורם
  כרוהח  הו  כבוכוסל סוה  "י  פליני "סור ככופ  רתלן  כהלו  היילו  רללי כרוחפהו
 ס'  פפסלס  ססקפס  פס תוי"ט קו' )"ק וכזסד5)י

  סתם  רחלן וסכיפית כפייי
 ככסיס ג' כרכט סתס דתנן ננרוכס  ליון לניירי  סתם  י"ל כי'  ככסיס גיסכוכפ
  ד)ננס י"ט הוס' קו' קקס )6 ונס ננרוכס 3זנ5ן 5ככוס הדרך וכחכיתכחכית
 דתרוננות ננטגיות ננסגך כננכוס) 6יגו ככוט ד6ננר יוחנן )ר' סיעתי' מכי6)6

 נ:ייר. יוחנן ר' 6כ) חריף כרכר ו)6 נניר נניירי ככום דמתיר דסננטניות)ק"ננ
 : נניד )6סור  ספכפ כדכר 6וכמריף

 כטכת כהיש  רלווה כוה  ספור  פל ס"טטפפר סוס"י 3כ"ח י6יתישוב
 הכי רפ' ותי' ניסו)ו ח5י כ' וכ6ן  כיסילו  טליס פהכ"רס'

 סוס"י כטור עי.' )קו)6 )ומר ס'יל  ררכלן  סכיסלי לס כיון קסס הו6)חוננר6 וסכ-
  רחלי  סספ"נ  טרפת סס כ' סכ"ה דהגה סטור כרעת נ") עוד מ)6ע"ו

 )סכין ים 55י ח5י ו6"כ הטור דעת סכן וי") 5רכו כ) 35י סייגו5)ייתו
 35י ח5י נננני)6 )גננרי 5)י ט6ינו הכווגה כ55י 5רכו וכ) ;נרכו כ) ג5)הס6יגו

 : כיסו)ו ס3ים 6)6 ג5)ס  ג" 6סי'ננקרי
 )קכ) סרי דוק6 ל6כי3ס ר6וי כנ5)ה דוגי ככי ע"ו כסי' סטוררכמ"ש

 טסרי ותדע כננ6כ"ד ר") )6כי)ה ר6וי י") נננ:נו סנוט)סננניגות
 ססי' 6"כ זו כננס' וכיותר .רטכ"6 דכרי והס סתס דכרים כ' דסר"ןידוע
  כ)6  סלויף סטוננן )קכ)  1סור  פ"פ כפ,כי'-ר  כסל5לס יוני ככי סר"ןסכ'
 ע) הר"ן סימ3וק מסכ"ת רסכ"6 דכרי מהס העין ננר6ית ננטוס ננ)חנ3וי

 יסנ"6 ע) )מ)וק  רפתו 'והם  ירס כל. לריכ סלללס "חר כ'  טרסכ",סרטכ"6
 כקיט )רכות6 דרסכ"6 סכתכתי כננו 6"ו ס3ינ ד)מס )סדם )ר"ן ס")כזה
 ננסוס 6סור ככר ע"נ 5סד4' סגופף ננוה) ננ"ננ 6דס כגי גרוכ כמכ)ד6סי'
. סככר ע5 והנתך ס6וכ) הכסר ננסתבנ6 ק6ננר דננלת6 קוסט6 6ו עיןכ:ר6ית

 ד3טנוו6) 6)6 35י. סיעור 63סננעיגן סס גחית )6 דה6 נניירי )6כי)הר6וי
 סרוכ כדרך סתננ6 ס35י 6כ) מ"ה מסוס 6סור ןהככר )6טננעיגן6תי

 ' ס%5 6כי)ת נניירי 6וכ)ין 6דס כגיי

 ד6ננר סס ננירוס)נני ננכיסו) פחות דס3וק )ר"מ ננסייע סס)תי ןףקנהב'
 ברפ  טסוי ט)וק מ)6 ככוס כ6ן )יח ככום סס הסגוי כ)ע3

 עננד .וכן דככוס סבנטגיות הני6 היננכ"ס ה6ותמס
 כתוי"י

 הר"ננ ע) סס
 עכ"3 ככימס )עגין ססן כננות דתרוננות 3ננסגיות העתיק תרוננות ה'כטוף
 ננכים31 נרע דס)וק סירום)מי ננן סר"מ רכרי סס)תי ננסייע ס6יךו6"כ
 : כן ס") )6 הר"ננ ה" ככוס כלנקוס ס)וק ותגן מדהניהנ
 דסירוס)נני ככום כ6ן ו)ית  ס)וק רפניס  לרום)נר ס") ד)6 הר"ננ 5יסוכרל"נ

  ד.)ן  כטי'ס ס" יו"ט תוס' וסקכס כרותח ס"ז דככום ננסוס  סיפםכ'
 סת)מורן ס3יני ר)6 כ' חרסיס וכתוס' . כננכוט) 6יגו :כוט 6ננר יוחגן ר'6י'
 ד6ננר וזס  ר5לי  כרותח  סיח  הכל כננכוסג מיגו ננ)ימ ד)ן כס"ס ד6נורדמס
 י35י: כרותח ר") גנני כרותמ ה"ז דככוס ירוס)נני.,
 6סי' הו6 כיסו) גנני ס)וק דה6 חדסיס סתוס' כתי' )ומר י6י"6ריך"נ

 כ) גתכם) )6 סעדיין סמתיכס )עגין דסיוגו ננכיסל סחותססו6
 ד5)י ננרותמ רותח ויותר רכיסו) רותח עכ"ס הרותמ 6כ) ס)וק ננקרי'5רכו
 יותר ככום 51") 6סור ככוס 6כ) ינותר ס)וק ננניהה דירוס5נני )מה61"כ
 6)6 ד5)י כרותח ר") דירוס)נני כתו"ח )י") 6"כ )ירוס3נני מט5וקרותח
  פירי  סלככבים כל רפתיר ו'  רפטיס דס"3 )ירוס)נני 51"3 דננכום3כרותח
 רספחיס התוי"ט קו' 6"ס ו)סי"ז  6סור,  ככוב  סוס  סלכך כר"ח ."ו  סרכסכופן
 מסוס כירום)מי ד63 ענוסס )עגין  סהן  כפוח  רתריפות  ספסלייתסר"פ

 ד35י כרותמ ד6י") דמכוס5 כרותח ככוס 6כ) ס)וק דעניס 5")ד)ירום)נני.
 דר' 6" י)ן כס"ס ס6 )דוכתי' דתי"ט 6ירך קו' 6"כ מותר ממ6" ס)וק6"כ
 דמניסס )מיננר )יג6 נוס"- יוחגן )ר' ""כ . כננכום) ככום כן") 63.יומגן
 מם)וק סחות ככוס ה6 6סור וככוס כמכוס) דככום מסוס ככום .כמקוסס3וק

 ננעג"ס כקודס דמיילי 6)6 כעע)"ע דנניירי ו6י5") כככוסה דננייריחע"כ
 וכננ"ט  כככוס  טפם  סילפ  י"ילי סירה  פכפ כירק כתרוננות התס רי")6ו
 ככר ככיסול "ל"  פפפו ננוטך ד6יגו תרומס , ס) כירק סס ננסניותססי'
 סקרננון )תכ6 גס י") מ"כ הירק סעס מוסך 6ינו כירק ככר יכ"ג ו5ר'לר"ע
 כ' סו"ס הס5תי ונס ננוסך ד6יגו נניירי חרומה ט) כירק גנני ככוסדמתיר
 )דכרי )יתמ ע"כ )כרס סננתכטלת ככד רמוסר סר"ננ )ימכ ז: הכנטנינתסי'

 דס"3 סר"ננ 6)6 ירוט)נני הנ"ה ננן ננניסו) נרוע רס3וק ס") דסר"ננס)יתי
 כנבנגו ננוכח )6 :נ"ננ כיסו) ננן גרוע רסלוק מוכח סתנ6יס סדר ננןסכי

 והכי6 ירק עס מו נניד כככום נני,רי דר"ננ ננסוס ננע)"ע ככד ככוסדננתיר
 סכ' וס3ה. כ)ל כנגי' נווכח )6 וננע3"ע לויס  פפ  "כל  ססס כלנוחסננטניית

 : םסן כמוה סננטנ.ות טסכי6 כר"לנ עוין 63 כירוס3ננ.רס")
 ק'יה סין "ר"וסיפסי"פ כ"ו סי' כגכ"י כ:קסס כנה י") סג") ק4פ4ינ'

 36יכי' כיון ננסוס יוחנן רן לנכי כסננו6) כגנכוס) ככוסדססקי
  ככוס יוחנן ר' דס") ננו:ח סל"ל כירוטלנני 6ל:ור6. 6יכמ נוס.' יוחגןרר'

  פ' 6ננסנה ט)וק סנ:ניה רכנס הר"ס כני' דעיקר סע)ה סס )וכנכ"יכננכוס)
 ס)וק ו6סי' ס"י ססכהגכיס

 ג"כ כנותר חנכיס ד5יר סרי ננכיטו)  יותר  ססו"
 : כם)תי(ד)6

  כננכוס) :כום דין )ה)כס הכי6 ס)" מס סע)ס ככוט כדון סר"ננרב1ד4ערנ
 תנן ד)6 הדכריס ם6ר דככ) יוחגן ור' סננו6) כ.'-ןס5יני

 כנג"י ע) )ע,ג כתכתי כ."כ ד5)י כרותח ס") ורי"ו  כפכוסל כ"לו  ככוססי:והל ס"ל -  לככיס  סל,סרים  פגיסם  ספבלס  סספירס דכריס כהגך ור."וימנני36 וס)ונתיסו 6סור ט6ינו ננסן וים 6סור טככוס מסטכע ננסן .ס רתרונ:ותכננסגס
 נסרטו ס)6 דכריס כ) וס"ר ססן ככ:ות ככ:קזמו מ' כ) סננטניות סכי6והר"ננ
 6ס הו6 דססק ירעיגן וננכני)6 הר"ננ סניחס )חונזר6 ו)6 )קו)6 65כננטניות
 ננותר ככוס וכס' ככוס כסו 63סוד ר6וי ד6ו' כ6יסור 6"כ ככום כסססייך
 6סור טככוס 6ותן מן הומ 6"  6יסורין  כס"ר ככוט 6' ס' וננותר ס"סדסוס
 מיגו סננ6 דס' הך 6וגס סס ו6ינו 1נע5י'ע סי' )6 סננ6 6סור ו6ת")פסיכפ
 : כנרוכס זמן סס )טרות ויכו) מטס )הסירו 6."5 זה כדכר מסורככום
 )דודי כוהמ נ"כ  פוחריס זע"ז סגככמיס כ) י' וכל:סנס ד"ה סס עודרכו'

 הכוכם דסכיעית ננס"ט תוי"ט קו' קסס ו)6 ק6י 3חוד ירקותרע)
 כתוך ססדס ננן נניכו טכ)ס כ) סכר ר"נ כ6ננת ןסס וכו' ככמיסטלסס
 ס6ין ר"נ פג  פפפו ע5מו וזה מותר נניניס  וססהר יכער ע5ננו זססחכית
 . ור' ר"6 עס כננ5י6ות מו)ק ר"נ 6"כ וקסס ע"כ כככוס ננחכירו כו)עירק

  דתרוכ:ות כפסלס  תלי' %ס  "י  וקסס סכי פסיס כירוס' הנ"  כר"ג  סלכסניפי'  כפטלס )ית6 סס ותוי"ט וכר"ס דומק סו6 כ)6"ס ד6סטר וסיכייהוסיע
 כר"נ ס)כס )וננר 5ריך )גנס  כריע וו  פטלס  סחס  ""כ נ:דתר הגככסיסכ)
 כורד סר"פ סמ קס" ז6ת. ומו)ס  י"ל.  וס ו6נננס כסתס ה)כה 6ננר ככרה6
 ננסכיעית רס"ט ננסנס  רסך  כפס"ל נר6ס 6)6 6סור מרוכה 3זמן דככוטכ'

 תוס' כמ"ט י") כר"נ דה)כה ...וס6 כחכית הכוכם כדרך ננרוכה )זננןנניירי
 כפ"ס ."ו  כפלופר  סו"  סרי סלכלפ  רסטפס  רר"נ  רפפיף' ג"כ רףססהיס
  נס ו)פי"ז , התירו סתערוכת כתוך כ6 וה6יסור דרכנן כתרומה ססהר"ם
 לסרפ3'יס  כולון-לוופפ  הסיר  חפית  כנון תריף  ירכר 6סור כננע3"ע גסכירק

 : 6סור ככום ססק נננני65 )ססירוו5ריך
 וס)ונת6 ד*ן כ)) סר"מ הני6 65 ד)ננה הגנ"י ממרן 6ינו רערךד'

 סגונתיסו יסי' ד5)י כרותח 6ו כננכום) ככוס מי יוחנן ור'דטננומ)
 יתגן דכריס כ6ותן דל"ננ )הכימו ס") מ"ננ כמסנה כסי' דתנן דיגיסכ6ותן

 : כקי6ין 6גו ס6ין דכר לכ) כ"מ נ"כ ו)גכ"יכמסנה
 רכ ס)ינו )6 חריף יגר ו6יגו מותר ככוס נניד דננוירי הר"ננ כיעתךמ"לך

 6)6 כננכום) ן6סור ס)ונת6 6יכ6 גנני ננע)"ע כככום ונסוסננומ)
 6י פ)יגו כננסגס דתנן 66)ו 6סור דככוס חריף דכר וכי"כ כהסיתדס5ינו
 כג)' 5סניס 5ריך כמכוס) ככום )ננ"ד .כזה ות)" כרותמ 6ו כננכוס)6סור

 וע"כ כרותמ דהוס מסוס תגן )6 ןככום כירום)נני וכד6י' ס)וקהננטגיות
 ד5)י כרותח יותר וד6י דס)וק ננותר ס)וק 6מ6י כ5)י ד6י דננכום)כרותמ
 והו6 ס3קות מקרי כירק סיינו 13מר ויס ננננכוס3 סחות ס3וק גנניוס"נ
 ככוס רס"5 ד)ן כם"ס יוחגן ר, 6כ) כירום)נני יוחנן ר' ס") וכך ננמנוס)סמזת
 כיון .מעתה . סרי דככום ס)וק ו63 ככסיס כננסגס גס6ר 6"כ כננכום)6יגו

 יוחגן כר' דקיי") 3ן ידוע מני' כככוסה ססי6 כננות סננסגה סני6דסרמכ"ס
  כגוק  פסכחח  ס"יך רה"כ  רללי  כרותפ הלה  כפכוסל  6יגו דגכום ד)ןכם"ס
 ד6סור תג6 ס6י. ס"3 ~כוט) דה6 מותר ז' גמסגס מריף נ"כ ססו6כזיתיס

 :  כפכוטל  "ילו  ככוס6ע"נ
  1כיה לפס ה"כ  הסור  רסלוק  יספפיל לר' פסק  ררפכ"םי  ס"ס כפ"ט סו"  כך  הס  הרפכייס  ספלתי  קי' ליסכ יס  1ס ןב41ירס4ןה'

 ורסכ"6 .גר"ן ססקסו מס וכן ט)וק וסייר ננם)וק  פריף רסה  הסורפכסל
 סוס 6ננור6י דסגי י"3 )הג") )י' ו6כ5י )י' ס)קי 6מור6י כ3 דס66ר"מ
 כן נננקוס  ט' וננסגס ז' ננסנס דתרומס כפ"י הג") כמטניות הני')הו

 גמי יוסי ר' ונס נ:וחר ס)וק ס") סר6סון התנ6 גמ65 הנם)קיס כ)הנככסיס
 מכסר חון סיתר כגיסו) ור"ע-מוסיף - התרדין ננן סון סס)וקיס כ)~תיר
 דסמ )ומר סר"ננ ר5ס )6 סיתר נס 6כ) כס)וק.. 6יסור סר"ננ 6ננר 63)כך
  ססי6 כננות סננסגס ני' כננכוס)  6יגו ככוט ס") "וחגן דר' ד)ן ס"ס )סיסר"מ
 - 1)6- 6יסור )6 כס3וק 6מר )6  לכך  פכליפ  סלוק )דידסו ה"כ  פותרוכ5וס
 כיון )6סור סכריע ככיסע 6כ) ננכיסו3 פמות ססו6 כס)וק ס"ד 6מגססיתר
 )ר'  וכן  "וסר  טלוק ה6 דמסמע גככליס דוק6 דמת;ר סקודס)תג6

סגי יסמע~



יףירמףת"צ א' טעיף ע"פ מי' דעהיררדץסימןי124ר"
 ננכריע ס):ך ימוסר ג' ככיסו) מכ) הלס)קיס כ) יננתיר יוסי ו)ר' הומסכי
 ומכ)ו ס3קין מ)מ יסתירו ממכחן 3מ לנני ומננולמי כניטו) )מסור הר"נננס

"(
 למסרת ומילו מוסרת הככך הכנטגה ננן )י' ססיט המ ומ"ת כלנכוס)
 ים)קי מנני ננר' )י וסמטית רמי' ננה מכיי )יננמ ימ3"כ ככיטו3 מסי'ימסמע

 עןיף יסומ 3י ננססקמ ככיטו) מגמ מכ) ננסתננמ הננמלס נניירי וכך)י'
 1"מ מננלס - מרי לנני כימו) ח"כ )כימו) ם3וק כין חי)וק ר)יכמ מ"וננם)וק
 מס מסורה ננמו)קת .ימננעמ) ר' לקיט )ננה י6"כ כן )וננר מפ"ריסמיך

 סטס )ה1כיר יטננעמ) ר' 5ריך )מ )1ה 1ה כין חי)וק ומין כיטו3 היילוס)וק.
 יג"כ ס") ימננעמ) ור' גמסרת ומיגו מוסרת ס") ריכ"כ סתננ6 מ3מכנטו)קת
 כם"ך יססט סמ מ"כ )כיטו) ם3וק כין חי)וק יס 11 )ננקקגמ מ"ולמסרת
 הייגו כיסו) ס"ה ומכי) ם)קי יהי' מנני 3רכ ט)וק כננו כיסי3ינס
 יים ע"כ ם)וק ימוקר יטננעמ) יר' ננכרייתמ דננסקיגן )ננסקגמ מכ))ס"ד
 מכ)י' כס)וק יוקמ י") כס3וק )י' רמכ)י 6נני רכ מ"כ )כימו) ם)וק כיןחי3וק
 כמם") כסירוס היתר סר"ננ כ' )מ כם)וק מסי' ננ"ננ מסור ננכום) מכ))י'

 הככך )כם) מסור י)כך ם3וק הרננכ"ס הכימ י3מ יננה ססוט י")רערד4 : מסור ם)וק ס") כננקלה סר"ננ גי' )סי התג6יס ירול-
 יגננ' מריגמ כמן הר"ננ מין ומ"כ יקננעמ) כר' ךגהגו ננלהגמ ננסוס)כרה

 כין מגן כקימין י3מ ננסוס כיסו3 ככ)3 ט)וק דגס סוה וננגהגמ מננגסגממ)מ
 ימגן ננמוס ח)יטה )"ננ ננננלסגמ ננה"ט יהמ )ר"ננ ננסכחת ו1ה )כיסו)ם)וק
 : )סמריך רו5ס סמיגי מ)מ )י קטס 1ה מרננכ"ס הס)תי ותי' כקימיןמיגס
 גמ3וק כיסו) נננלה ננע)"ע הככך ככום )התיר הס)תי כ' עוי רןץ3הו'

 התס י") סטעס ננסיג מיגי ככוס מ)ננמ מותר טרוימסור
 מ"כ ננ3תמ ת)י' ככ)יעס כמן מכ) ככרכומ כימי' ננ)תמ ת)י' ננ5הגטעס
 טעס כננושך ת)י' יככוס 13ס זס )יננות ומס 1ה ע) ננ1ה ימי' )סכיממיז

 טעס ננוסך מילו ג"כ טטס ננפיג ימיכו כמר4 כננו רמי' ומיכמ הסי"ננגננ"ם
 עיי' כמננת 6סור כננ5ס ננע)"ע כככום יהמ )היסוף _רמי' י") .כו)עתומילו

 : ט' ס"ק תס"מ סי' )מו"ה כחיכורי וסכ6תיוכמ"י
 כנננ' סססק )סרם"י הגס ככום ימוקר חו"י מו,ת ע3 הס3תי טען עררו'

 למקלת כככך מף י") גננ)ח ם)6 כככך מ"כ מכ3 טלננ)ח כככרהומ
 ננס )סרם"י ססקקו ור"ן( רמ"ס )וכן ורמכ"מ תוס' מכ) כ"כ כסננ"ק כי"ננת סם)תי ע"1 וכ' מסור, יגנני י") וככום גננ3ח ס)מ ככך מןל כסננ"קוכ"כ
 : )היי' הננרם"מ וכ"כ כ)עס 1)מ יס )ננם)ט טרויה ויותר- רכ יננס סגננ)חס קויס מדרכה לסמס )נניקר 51") למסרת מילו קתגי -"יך וקמס ננ)יחס, כ3מ נניירי י)ננמ רמוסרת תלן לנני חכרתס )נניסרקמננר
 י)ננמ )הקמות 3תוס' ננל") קסס יסכ) גכולה הסמ"ק ימיטת י")ע"כנ

 רוכ י6יכמ ננטוס 3כיס כלתכס)ה למסר היס לננ)ח כ)מ)היסוך
 יותר סטרורס ננסלי גננ)ח כ)מ הכי ננוכח סירוטס 3סי מ)מ , כו)עותדס
 ננננתגי' )י' ננכעי6 -)מ ננטו"ה לסמה )נניסר ססרמ יר' ס"י ננס ימ)"כמרי'
 יס כך כ) י)יכמ ננ)יחס )מחר המטלה י)ננ6 למסרת ומילו מוסרתהככך
 ימיכמ כיון י") ננ)יחס .קויס קמי דמכיי כעימ מכ) גמסרת מיגו הימממו"ה
 מסי' לסמס 3נניסר יס") מע"כ 3מס)ט יטריימ "יייי ,ננסלי )מ יסליכוי
 כ)עה ו3מ סרכס יס )ננם)ט טרייי דמ1 ננסוס. גמסרת מיגו ננ)יחהקויס
 מוסר יתגן הומ י)ננמ מ"כ תוס סקמה ססיר מ"כ והננרס"מ הס)תיוכננ"ם
 מננגס כ)ע )6 )ננס)ט יטריימ י6יייי מ"ם למסרת ומילו לננ)חה כ)מנניירי
 וססיר ננ)יחה )מחר יוקמ )מכיי ננכעי חכרתס )מסור ךס") )תוס' מ"םסס
 יסמכעימ )רם"י מכ) ננ)יחס קויס ימוסרת ננתלי' נניירי י)ננמ תוק'סקסו
 הר"ן כננ"ם י)מ וי") חכרתס )נניקר מ)יחס )מחכ וכין ננ)יחס קויסנין

 ננע)ס מיגו דננ)יחה ננ)יחס )מחר וכין ננ)יסה קויס כין חי)וק ימיןגנסוס
 סומ ננ)יחס . י)מחר חי)וק ים לסמימי י)גכי 1"5 )רם"י מ)מ כככימוננוריך
 מסור לססמי 3גכי גס י") דס ריכוי ימיכמ כיון ננ)יחס קויס מכ)ימרי
 וה"ק ננ)יחס )מחר ה"ך )י' ננכעימ )מ ילסם6י )גכי' ימננר המ י")זמ"כ
 י3מחר ננוכח ו)כס"ס למסר מיגו. הככך יתלן ננננתלי' ננוכח וימי 1הסגס
 לססה ו)גכי' ננ)יחס קויס )י' ננכעי ק6 כי מננר ו)מ גמסרת מיגו סיממ)יחס
 )מ גססה ו)נניסר ננ)יחס )מחר כין ננ)יחה קויס כין )ננכעימ ירו5סממוס
 )ננכעימ כך כ) ג"ננ מין ועמ ננותר ננ)יחס 3מחר יהמ מלסין ככ) )ננכעיממ5י
 סננגהג ע) ססמ)ס כי' מתון ננה וככךמ כמר )ננ)וח יירך כיון ננ)יחהקויס
 מסי' ימרי מסמר .ככך ייס ננ)יחס קויס מסי' סרי )נננרי ככימ יס"י )סרם"י יהססק ננ)יחס )מחר ומסי' חכרתה )נניסר יוקמ 3י' ננכעימז)כך
 מי") יססיר )ננכעימ ננ5י הוס ננ)יחה קויס יהי' )ו לסטי' )גכי' מכ)סירם

 ככך יס סננמ 1ה ססק )ננכעי' ונ51יגן ורמכ"מ כתוס' מננהי' 1)6יכו)עות
 ננמוס ננכעימ )6 כסמי' )גכי' יננס מ"ם ננ"ננ ססירם )ממר מסי' סרי)נננרי
 ננ)יחס ו)מחר חכרתס מוסרת מי ננ)יחס )מחר מסי' סיין )ננכעיירו5ס

 ימרי: סמיטמ גסמי')גכי
 ככימ יכעי כסיי' ננוכח יננרם"י סק"6 ססר"ח סהקמס מס מ"םו2נוה

 סככך יס כ) ננ51ימ מיגו יסננ)ח )י' יסמיטמ סומ כי' מתוןננה
 גנני סירום מסי' יננו מף ככי6 רחננגמ יסרי כיון 3י' יננססקמ מ)מייכוי
 ע)יו. תננס סמגי מ)מ סר"ן סיטת 111 ומסור הומ יס ססי' 3מחר מ"ךסרי
 ים יגסמס י)גכס י") י)רם"י .מ"ם סג") ו)סי )רם"י ו)6 )ע5ננו יחסולננה
 קויס מננרי' ו)מ מסור ננ)יחס. קויס מכ) יסרי סומ ננ)ימס ימחר"י)וק
 מכ) כתוס' ס") י)מ י"3 ירם"י כ)ע )מ 3ננס)ט יטריימ 6יייי כננימ)יחנך
 כמלסי' ככימ מ"כ מוריך ו)מ ננע)ה )מ, כככך יננ3יחס ס"י -)רגססי'י(ר"ן

 : ננותר ננ3יחם קויס מסי'לספי'

 ננס סקמס תוס' יסלה כננרם"מ מוכרח מייו ננתוס'י"3 רעףן4ח'
 מוסרת סככך יתלן )ך תכעי6 )מ לנני מכרתס )נניקרקמננר

 מיננ6 ימ"כ סננרם"מ והקמה ננ)יחס קויס נניירי הננמלס י)ננמ למסרתומילו
 קויס מסי' יס ריכוי יננחננת הננרם"מ ותי' למסרת מילו גסמס )גכי' מננמיסיסמ
 מיגו יהימ סיסמ ננמוס יקננ") י") תוס' מכ) ימוסרת ססיטמ ננ)יחהקויס מי סתוק' קו' ע) כ' יהרמכ"מ הננרם"מ כתי' ננוכרח ומיגו גמסרת מיגוננ)יחה
 ג"ל מקורס ננ)יחה כ3מ כסננ"ק יי") מע"ג ננ)יחה קויס מסי'גמסרת
 )יחות יס יסמ )ננססט )מכיי ננג") ננקוס ננכ) יס ריכוי ננסוס לססי'כמסי'
 קסה 3מ ננ"ננ סננרם"מ כננ"ם )ננס)ט טרויה ננטוס ננ)יחה כ)מ גססי'כמסי'
כננ"ס

 הרסכ""
 סיסמ ננמוס קננ") י)מ ננ)יחס קורס ימוסרות ססיט6 יהוה'

 הסכרמ דהמ ננ)יחס כ)מ מסי' גססי' כמסי' יסרי קינ") טוכמ וימיוסיסמ
 )ננסקט )מכיי ננג") מ)מ כסננ"ק ננ)יחס לסמי' כמסי' י6סורה 6ססרחי5וגה
 יססיר תוס' ותי' קננ"), גוסי' וסומ ננותרת גסמי' כמסי' כקננ"ק י)מי)ננמ
 קויס סננכס)ין כסר כירך ננ)יחס )מחר סננטגה נניירי סתננמ יס"3 )י'ססיט
 ננ3יחס קויס מסורי' לפסי' כחגסי' המ )סננ"ק ננויה יתוס' י") תוננ)יחה
 : )ננסמט ננג") רק סתום' יקו' יי) רמי' מין כן תוס' ס") י)מ כס"ךיהמ
 התוס' קו' מ"כ כים"ם ויוחה הקמס יסה התוס' תי' ע) הגה. רערן4ט'

 לננ)חס כ)מ מי סתוס' מקו' תי' רמכ"מ וכחיו' עוננךכננקוננו
 וכתה"כ סיסמ ננסוס יקננ") מו ח)יטס כננו יהוה יה"מ סר"ן רוחה 1הססיטמ
 יוחק הומ כו)ע מיגו מננלוגית ימסי' יקננ") מ)מ כן 3תלן ננ5י ימס"גתי'
 ה"3 ו3מ )י' ננכעימ יסוה ננס הרמסוליס יכריו )סרם כמן כמ מכייסמ

 כ"כ יססיטמ ננ)תמ ימילו כיון מגכ כירך זס רכותמ )ממננעיגן כמן.)גחות
 כסננ"ק נףחוורתמ מ)מ סמגילות ננמוך יכו)ע חןיגן המ הקמה הר"ןמירכה
 )סננ"ק 1"מ לננ)חה כ)מ הננמגס נניירי י)ננמ מסיר סתוס' קו'וננתורן
 למסרת מיגו סימ מננמי נניחה קויס סיסמ מיננמ )מננת ננהרס"מוכקו'
 )ננס)ט יטריימ מיייי מננרי' )מ ננ)יחה קויס הננרם"מ כתי' מננרי'ו)מ

 : כ)ע)מ
 יי65 וסכ"ח נניחס )מחר קמי ימיכעימ וסנניכי ום"ך סרמ"ם יכ"כןד4ע

 וחתכס וערכ מתי קריעס יכעי ימתננר )ננה ננסרמי' סכי)רמם
 תוק' וכננ"ם חתיכה )") 5יי )מכ)ו ימי מח"כ )כם)ו יהיילו מ5)י3תחת
 ימכיי ססיקו הומ )רם"י ס") ננ)יחס -)מחר מ"ו ננ)יחס )מחר ננסרם ו)מורמ"ס
 רם"י כ' ננך)מ 11"מ ויוחק ס"ו ננסלי )מ מ)יחס )מחר נננני)מ מיסטמ.ו3מ
 נניירי 5)י )מכ)ו כרו5ס ע"כ סתוס' כננ"ם )כם)ו כרו5ה סו1כר ו)מ )35ירק
 )מ מ"כ רס"י יעת סכן' וסר"ן וכתה"כ כחיו' רסכ"מ וכ"כ כה"נכיעת
 מסי' מח"כ )כם)ו רס"י נניירי יגמ מח"כ ו)כס)ו כננ)יחה )סרם רס"יננ5י
 )וננל מסמר יסמיך הרמ"ק ע) תננס וסר"ח ם"ו קריעס 5ריך )חוך)5)י
 )6 י)ננמ ננמי יננמ ננמוס מכ) כ' רס"י סמ ננ)יחה )מחר יננכעימ)רם"י
 : המיכעימ ננ)יחס קויס גס מ"כ ככך יס כ)) ,תורה "סרס.
 וכ' כי' מתון ננס ככימ יכעי ססוגי' ננתח)ת ננרם'י )סוסקיס יי5מרנעל

 ססו)ק ננסגי מסור מו כקיירס )כס) ננותר כו לוהגין מתס ננהרם"י
 )גננרי ככך ייס ננותר .מסי' יס מי וסססק ננ)יחה )סגי נניירי ומייס

 ננסוס מ"ו ככימ ננכ"ם כטר ממר מסי' יס סו)ט ננ)ימס- יקויס סמיטמיס ססו)ט ננסגי )וננר רם"י 5ריך )ננה ועוך מסירם )ממר מסור מו ס)")ננותר
 ננותר ננ)יחס קויס מסי' ומ1 ננותר )נננרי מי יססיקו 1ס י1ו)ת ס")ירם"י
 )מחר מסי' מוסר ססירום )מחר מסור סיס ימת") ננ)יחס )מחר גנניהססק
 כקיירס כם)ה מסי' ינננני)6 יס סו)ט עך"ן ט)יחה )מחר יגסננ)יחה
 רק )סתיר מין גסמי כ6גסי' ככם)ס כק"ך מכיי נניירי יזס גסמי'כמלסי'
 ימננ6 ננ)יחס )מחר דנניירי סס סרם"י ס3כך הסננ"ק כיעת ננ)יחסמחר
 וכם)ס ננ)יחס כ)מ סמ ננגיל מכ) )י' ננכעי י)מ קמננר 'וע"ז יססו)ט

 קויס כין ססיקי מחריס ו)מסור ומסור מילטטי' ו)מ סומ ססיקיכקיירס
 : )ננס5ט יטריימ מיייי סייך י)מ ננמוס ננ)יחה )מחרוכין
 סססס ככך 5)י מחר )כם) ימסור קכ"מ סי' 5"5 כמס כ' ססר"ח.רדץנה

 כ)) ננל"י וכ"כ ננע)"ע ככום ככך מוסר ונס סרי' כ3מ ינניסג'
 ססר"ח חו)ק מיגו מרי', נ)מ מי סססס וע) סגיסס ננתיר וסס)תי סק"ככ"ך
 ננותר נעיחס כ)מ נ"י סטהס כמר ממר ינס תס"ח כסי' סע)תי מלימו)ס
 כס)סו)ו כ' )מ וסס)תי סק)"כ ס"ט סי' וסרננ"נ לננל"י 5)י-וכ"ס מחר)כם)ו
 סעיקר ס)יקס ימף וטענני' ככוס ככך )סתיר לסר"ח וננ"ם - ע"ז מיתרסוס
 חייוסו מ3מ כו )ך מין ימסרו )ייסו מף ~כומג ננסתס יגרע יככום כ"ס)סתיר
 י") מ"כ יסרי כסי' מתננר )מ יככום כיון מיסכמ ו)"ג ע)י', )וסיף י)מוסכו
 מף ימסמר ח)וט סמוסרין ימגו סק"ט כם"ך כ' יסרננ"נ סככום טכע ייענני
 ננסוס סרי ע"כ 5)י ע"י יו5ימ ו6ין וגכ)ע סי' וסננמ כקימין מגו ימין מסור)5)י
 וכו)ע סרכס )ננס)ט טריך ימיגו חייסילן ח)יטס כמיעוה רותמ סי' ס)6חסם

 י)מ כככום כן יי") ננכ"ם כם"ס סתירמ יננסורם ח)וט כלגך סכיומננריגן
 סרכס יס סככך סו)ט ום)וק כיסו) ע"י ייוקמ ו)וננר כם"ס סתירמננסורם
 סכימ סק"ך תמון וכסתחי ונו)ע סו)ט מ"כ מחת כסעס ננרוכס יסננככר. )סס3יט כח )ו מין ככום מכ) )ננס)ט רטריימ מיייי )נמוס כו)עומילו
 ע)יסס )עיין מתי סתסוכות מ)ו ומין ותסו'שננתירין ככך ככום מוסריןתמו'

 : )י הויחו ננקוסו)על"ך

 תנא.מימן
 אפי' ש"ו כקריעת 'הוי במכין פעמים הרבה מנקבה אםא(

לכתחלה



ידמף'תציא אי טעיף ע"ג מי דעהףררה טימן-ךברף
 יש המרה דניפל אע"ג הבעוף אח"כ לבעולו בר4צה ואפי'לכתחלה
 מ' להם הי' לא מ"ו וש"ך ורם"א והב"י להחמיר במכיןלנקבה
 בצולה בסע"ג מאו"ה וישבתיו לסע"ג א' בסעי' מכאן אהדדירמ"א דברי מקשה נב"י _)ב( בעימור אחרים פירושימ כ' לכךהעיטור
 הםמפונות לדם חשש אין א"כ גסור צלי שצלאו ממתמא צלילאכלו
 הןכיר שלא ותימא רובם הפוסקים דעה שאין ש"ו קריעהדל"ב שפ" בסע"ג ארמ"א וקשה )נ( מכושל לאכלו כדי בצולה0שא"כ

 : לתחת חהוכי דצריד המרה בניפל בעוףרמ"א
 כ"כ לטור ס"ו כקייעה סוס כס:ין סעננלש הרכה נחקנס 61סבהנ"ה

 ננפלסיס כן ע) סעיטור ס' להס חי' )6 והסוסקיס סעיטורכט0
 ננס רכריו ו6)ו העיטור )סון והעתיק . ו)יתגיהו ממריס ודרכיסוכריו
 ק6ננר )5)י' )תהת ההוכי ותרק6ל:ר )תהה וחתוכי' ט"ו קיעוה כגננ'רמי'

 וסכין סרי )כ"ע גסטי' כמסי' דסה )חוננימ וננסתכנ6 קריעס מ5יכי'ו6סי"ס
 כסכין )לקכו כ5רסת סכ:נסג וכ) )התולי כעי -רננטוי כנ6ן המי כס"גכ'

 ויסס סגהיס ע"נ 6)6 מיתוך טוס כ)6 סעוף וככך כססוך 6)6וננלהגיגו
 ככ"י ר)6 כנכו6ר הרי . עכ") )תורס קיג )עסות )חוננר6 כסכין )גקכוסו6
 5ריך )עגין 3מ- סכ' וסססוז' )5)י, קריעס רכעי כ' ר)6 ק") ר0עיטורטכ'

 קק"כ סט"ו נננ"ס 5") גמ)יס ע"ג כעוף -רסרי וננס לננו.נניירי,)סו5מות
 כט"ו וננ"ס סכין גקיכת 5ריך 3ח1ננרמ וננ"ננ סננרס טליט) כיון ננהליכעוף

 כ5ו)ס גט נניירי סעיטור רה6 ו'ץ, מכין לקיכת כנסכי )6 )כט)וכ5ו)ה.ע"ננ
 כניירי ככיטו) לסטי' וכ6נסי סרי )כ"ע גסטי' כמלסי רהמ ננרכ' )כס)וט"ננ
 )חומרמ 6)מ מילו ם"1 קריעס 5)י 6חר ננכוט) 6וכ)ו וכין 5)י כין.כ6כ)1מ)6
 כת"מ מ"ט גכן ססטין כלקיכת ריט)סמנניל 6)6 סססוך כלקיכת סקי)וס)כך
 6)6 סענניס סרכס סכין לקיכס ננסלי )6 5)י 6מל )כס)ו רו5ס כין3ח)ק
 רקיס לקכיס לקיכת רננסלי הטור הפ6 )כר כ5)י . ננטוסנריע'

 רסמ וו""
 כיו5ס ימך םניסס עסוי וכעיטור העיעור כסס רקין לקכי0 מלקכס כ'סטור
 ננכי6 ננתחלס סטור )סון הננסך וכ"י ננכוט) )6וכ3. כר51ס 6ו . 5)י)6וכ)1
 ננכט)ו ו6מ"כ כ5)מו מיירי ט"ו קריעס רכעי כנננ' ר6תננה ננס הר".0יעת
 )סעיטור ככי6 וע"1 ס"ו קריעס כעי )כרו כ5)י 6פי' כס"ג סךעתומה"כ
 ננכוט) מוכ)ו 6ו '5)י מוכ)ו נין עטוי וסעיטור יקיט לקכיס לק"כתרננס:י

 : רקיס לקכיס נקיכת ננסכי.
 סקטס ננ' סי' כגנ"ת וכו' סטמסולנכנ לוט) כן עטה )6 מס ומיימבהגייה

 התיכה טוס מי"5 )5)י קי"6 רף סתוס' 'ך)רעת "רע"מע)
 סר0 י651 6מ"כ .)כט)1 כר51ס רק כו כתקסה כתוכו טלס6ר ופס 51")נ))

 ירכ' ע"כ ")6 מחדכ סננסתות נוט) ננסלי ננס )הוס' מ"כ ו6וסרכקךירס
 )"כ )5)י ג' כעי' )קננן פסק ס6 ורשי6 ססיננסולות רס מטוס- ט"וקינעס כעי ר)35י תוק' קסכי6ו כס"ג. כרעת סומ קסיננסולות כוט) רכנהליהמננ"6

 : כי6ור כתוק' גכ"ן קו' כ") כך סרננ"6 רכרי 13 תי' ולכ"י ט"ו.קריעס
 ט"ו כסי' 6ו"ס ס' )י טיט ויען 6ו"ס ס' מתו ט6ין סלכ"י סייס4שכמנכם

 45 )"וכ)ו 6כ) 6ח"כ )כס)1 כסר51ה ורוק6 11") ס6ו"ה כ'סי"ג
 )6 וגס סרס כ) טו6כ ס6ור כי קריפס )"5 כסננס ככך- ס6סי' כ"יססהכ
 כקיכת כ)6 ו6סי' רכככ"ס כככך ססיננסולות ךמ 1נ3)ע מוור טננימ?ס'לן
 דם*טת ננכו6ר -סרי עכ") )כתמ)ס סיתר ע)ננ6 5מוג 6סכ)ס ע"נ 6)מ7100
 6ח"כ כיסו) ע"י 6)מ כ45 הרס לתקסה י)6 סמוס' סשת ססו6הר"י

עתעורר
.- 6ננמי רקסס 6)6 סרס ; כ) ננ51ימ 5)י. 6)6 כקדירס ]טתרכך-וע5ילי

 ל 5)י ע"י י65י הרס כ) סמ 6מ"ג )כט13 6סור.,
 כ5)י מהר )כס)1 סמסור סכתכמי וס רכר ס6ו"ס כ' י' דכסי'רנראה

 .גכלס סככך ננס6ר טהי' :ךננמ ד6ו) ננסוס היילו )קלעוו5ריר
 סככך רס ננסוס קריעס 5ריך ס5)י 6מר כננ3ס) י)ננס 6"ט 6"כ ע"כ,3סננסון
 6יכ6 רסמ קל'עס למי"5 כ' כ5)י 6מ6י )הכין 5ריך כסיננסולות'66"כגכלס
 ססיננפון .רס ו5'ע ל5ננו הסיננסון 'רס ננס31 .6ו י:לכלק'.כסיכנסון סככררס
 )6 מננ6י כסימפון ,סגכלס רס . ע"כנ סירוס ט)מ ט5ננו הככך כרסע5ננו
 טסו6 6ו"ס ע) סס סכ' מו"ס ננכג"ס וס ע) תי' ו)ננרתי . )כרו כ5)י6וסר
 ו)סי"ו עכ") ' גננור )5)י ו6סי' ססוך לקיכת נניסו סנעריך ככסע"ט ס"))6
 "ר"י דמוסר רס66"ס

 .ססוי
 :יון ננ0וס ה"ט ננכס)ו ו6מ"כ. נ5ו)ס תוססת

 6"ס ""כ כ"5 ,5)ה ם)6 כיון ;כככ"ס י)י") כסננסון סככך 5ס6י.יס0יהי'. )חוס יס ננסן'ה )6כ)ו ר6וי גננור 5)י י5)5ו )6 )6כו) ממ"כ )כס)ולרתה
 6נ) ננותי ססיננסולות גוט) 6ס רננ"מט"ט

 כסעיי
 קריעס :6י"5) )5)י סי ג'

 כס6ר 1)6 כככ"ס 6ננרי' נננור 5)י 5)6ו גנקתננ6 6"כ 5)י )6כ)ו כרו5ססיי5ו
 : כסיננסולותרס

 קריעס 6."5 כ5)י ל סעי' כרכנ"6. ספ' הננלסג טוכ6;ע) תמי,4שכמנם
 ננ6הר 'יס"ו-

 קרעת.
 .ננ5ריך קכ)ס רכר. רכריו סכ) כס"ג

 וכן כס"ג )יכרי . ספכימין לר6ה -ור6"ס וכתוס' כ5)י' נס . סינקריעס
 ס)6 וסכ"מ )כס"ג סהוטסין תוס, כע) ר"י כטס 6"ו כקס הנ"מועת;
 יסעיטור ונלחננות ורו"ס רס"י רעה וכן 6"ו ס' )ו סי' )6 כסג"לרע"כ
 וגסוהר"ן

 רסכ""
 )6 ,וסננררכי כים"0 וכ"כ ג3ס"ג )מום כ' וכתס"כ כחרו'

 : כס"ג )רעת )כסוף ננורס תוס' דגס רס-) ל' כס"ג רכרי יקהכי6
 6)6 ס6יסור מין )תזס' גס ננ"ננ כתוס' רססק 6ע"ג כרננ"6 6"סעבג"כ8

 רכו)י רס ננסוס ס" ו)6 נסננסון סככגס רננ6 מסוס סתיס' כן_)0יטתיסי' וס6ו"ס סל") ס6ו"ה כניס כסננסולות הרס. ככגס %י נסעתננסוס
 רס6 )תוס' הפרט"6 כמננת סי' וכן . ככנטו) 6ה"ל ר65. ' 'ג35י סי' ' ס)6 ~2כך

 דרוהק רס. ע)6 הסיננפון רסוס רחו6 6י' כגננ' לה6 ע"ו סקטססננרס"מ
 מי ססקסס.תוס' וננס עוכר6 ):וס ךסכי מטוס סכי רלקיט )וננר)6ו"ה
 קו' סימסוגות )י") טמו) ס6 סרי טהו) הננ") ננס ססיננפולות רסמטוס
 וססיר כסננסולות עעו)ס סים רס ננטוס קריעס ןיריך ר") 6ס 6"טסתוס'
 הככך רם ננטוס מסומ כמכנת )16"ס 6כ) סיננסלות ליכ6 כטמו) ס6קסה
 גס וה"כ סרס גטמר גוסי' כככך רס"ר מ)6 ססיננסון )תוך רלכנסעגננו
 )ננניי )5מת יוכ) )6 סננסולות )ו טיס כיון ככך רוק6 קננ") 6סורטמול,

 : סרי סיננפולות ר)יכ6 טחו) 6"כ וכו)עין סרס ננעככיןרק"ננסולות

 4 רזצ"בםימן

 אמורה ראשונה הדחה בלא מליחה שיעור ושהה הכבד נמלחא(
 * כפר"ה דלא ש"ך ת"ח בדיעבד אפי' אמור בחליפהלב(

 י:נן 0,ן" )" 7"ס ק'ו גמ "ו'ה ומע יו לק ח,בפרפג

 מליהס  טיפור וטסס וללנלת סככר סורה ל6  רהס כ' כתוחות כ))סננל"י
 )ס יס 3טר ס6ר  ררין לוספפ ר6וי כסר פט,ר 3ק"ו  יליף רס6ר6סור
 ס"כ ע"ו סי' )קננן  כר6י' 6סור  לוליהה סיפור לוססס  כר6טולס סורהרכ)6

 לוכ'יס  3כיטול  כולפות  ו6ילו  רסולטות  סטפס כ' )6 6ננמי ן6)"ככסג"ס(
  פכי'ל רטרי 6' סרחס  3ל6  ללמלת טפס לפי רסוס סלולי כפ"סכלוליתס
 )מטכ רוכ)י כי וכי רמי'  6ין פס6  ול"ל  רכריו,  ל0כין  כי6וי תוס'כקית
 1ס  רליפס 3קייו  ר6וי  כטי ננסמר )נני)ף ו6י"5 עריף וה וטעס 6ע"גו)יוו)
 )וננל יט  כולפ  ו6ילו  דסולפ  סייך ל6 3ט6ר ר6ילו כסר פס6"כ כנרפריף
 רירי'  סליפס רס כלגר 6ל6  מסלי לי  כולפות ו6ינו סו)טות )מוך 1ספפס
  5ריר 6יל לסלוט  טסתתיל  קורס נולפ רההלס סי'6  ספליו  כטין  רס )גכי36ל
 6סור טסרמ  כטר  ננס6ר גרע ר)6 כנני )ומר 5ריך )כך )5)י ר6סוכססוחס
  ננ)יחס  טיפור וססס סורח  כל6  3ס ל6פת 36ל  רר3לן ככר ר6 פכי'סלוס"ה
  פו)טות  וגס  ררכלן כ3ר  כרס  רלונ6 ע"1 סי' )קען 6סוו כסר כט6ר6ע"ג

 )5)י-: רסרי רי") טעננ6 ננתרי כו)עותומילו
 פי' רטפ6 6סור  לללי 6ף 6סטי כתלוט  סקייפ  3ט"ך הסננ"ג )מ"טול"נ

  6ילו ספ6  גהליפס  כקי6ין 6לו  ר6ין  כיון  פסוס ול"ל  פיייסולכלפ
  סיף 1)6 כו)ע נננף)6 6"כ כטסע סו)ט 6ילו כנ"ננ סו)ט ועדיין כ"כרותמ
 וכסססס וכולפ 3טספ ננפ)יט 6ילו ננ)יחה ע"י לנני  י")  כן  לפסלט  רטרירי6יירי
 טס וכט"ך ע"ו סי' הל") כרננ"מ כטר ס6ו נמו כו פתקסה  מליהסטיפור
 וכ"כ כו)ע 6"כ ננפט סו)ט כננ)ימס יגס )רירן  'פתלייס ר6י' פ"ס דפ יסק"ט
  סתס .פסק  סק"י  ופר"ה פריל6 6ילו  3הלוטס  רסתס  6סי' כככוט 5'כסי'
 כן י") ר6" כ)6 כי סתירס גכך  6ין  כריפ'  מותר  3הליפס כפח3רכסיי3
סו)ט. ו)6 יכננ)יח כככוט כ)עי )6  ללוסלפ  רירירי  6יירי לופר  סייך  רל6ננסכר6

 ככיסו), 6)6 כ)עות ו)6 רסעטות 11 סכר6 6סכמן )6 ו6לן כסספ
 : 3חייר  כן ופ'  ככיסול  יפי' כהיטס 6וטר  ה"ס  3ססוסט"ד

-מימן,ת%"ג,
 14לא אסור, מה"ת הכבד דם שפ'  ;אפר"ח  חולק  הפנועא(

 כפר"ח ועיקר דליתא וכ' מותר בכבד כבנוט וספקמדרבנן
 בדיעבד בככד שפ' .וש"ע אפור. ם.תירה לב( אסור כבושום'

 הביאו והם"ז והש"ך  ל,~ף כשאר הכבד כנמלחה דשריכר"ת
 וקשה עובדא מהדרינן דלא כר"ת המורה הורה דאםלמהרא"י

 קשה וכן ש"א מ"ה מי' לעל ופוש"ע צ"ג לף ורא"ש מתום'ע"ז
 כר"ת לפסוק זה דין וא"כ . השור על ה,י' דחיתי אח"כאמנ". המוה על וגם על,ה תי' וכתבתי .היא"ש מאכיו קמור עלבזה

(.
 * צע"גבכבד .

  כסר ננסמר ככך .גרע ד)6 סכ' ת5"נ נסי' ססנ6תי סכ") מ16"ההגה
 ספרננ"נ וכ' רמכלן ככך -לס רק"ן מוכמ וסט"ך .סך"ננ וסכי6ג רמו''

  וסספ"ל 3תסו'  רס"ל וכייר לוקופוה ככ' 6וייס פור סכייכ  סקי"ר  כס"ך)עי)
 )סתיר פו3ר6  ל6.פסררילן  סורס ו6י כריית  רפיקף 4פור  לוס רמי' . פורכץ
 ססר"ח כ' 1' כס"ק  לי"ל מסלכס 1ס רחס פסו"ס כרייח רל6 מפר לירר6. כ6ות וססר"ס  רר3לן סכ3מ ר0 ופיכ  .פלימס  קורס  6כעי6 וע"כ ננימסען'י
 פס6"כ  כר"מ( ססס רל6  פסוס  סייי  ור"ן ורטכ"6 כתוס' ה6ו' כ3רר6

 פותר  מפל"פ סהס 06 ססק -06 ייכר .נוכגק לכן  לריהן,ל
 פי'"
: . 

  יננכו6ר  6תריו  טפסכו  וסט"ך ותץח  כ6וייס ו)מ ססר"מ עס יה6ננתדל"נ
 ס6כע:6 6י 6)6 כננ)ימס ככך יננתיר ר"ת דסיטת ססכיןננסרננ"ג

  6ילו כ3ר  רס 6ח"כ מוסי פ"י פטו0 סו6  פליתס  3ל6  6סי'  טרי 6י6ן)י
 כננ)ימס ככך ופתיר וננס ססרננ"נ סכין כיס"ס_ועו4- ססגין וכ"ל ננרר3נן.")6
 רסרי )ע:קר כר"ת רקיי) 56ן כ' ו)כך ננררכנן רק ככך רס ננסוס ג"5סו6
 כ6ירך ת)י' ר~ס.)6 )יתמ וס וכ) ררככן ככך דס )רירן  ט"פ כננ)יחסככך
 ת)י' 1)6 .לססי'- כ6סיי ננ)ת6 סו6 ררכלן ככך רס )י וכר6ס תוס' ננ"ם6)6

 סיטמ כך סכי6- וריטכ"6 . ו6"ו וננררכי ור"ן זרסכ"6 למי' וס6 ר"תגסיטת
 וססוסקיס סרי כנני ננ)יחה כ)6 מי )י' רננססקי 6)6 רפרי סט,ט6 כמ)יהך(ר"ת
 )ה'ת נננ)ימס .מפי"ס 6סי ננס"ת 6י ומסי' 6)ננ6 ננס4ת ככך רס_ ס")הל")

טרי



לךירםףתצ"ג אי סעיח ע"ג מי' דעהיררהםימןהברי

 ןסספק כפי' 6י' וכרס"י 6ר"ת מו)ק "י:ו ירס"י ד-ע3 עור סס כ' וס6"וסרי
 ננ5תמ וס ננררכנן ככך ררס ונ"3 ממ"כ תוס' רמעס 636 מורס 6סג"6י

 זס ננומר נ51ימס רקורס כר"מ סעיקר קי"3 רמנן 6ע"נ 6"כ לפסי'כמפי'
 63 ר6כעימ כיון ר6ורייתמ ססק דסוס י"3 ננ"ננ כר"מ סעיקר רקיי")י"3

  לומר 6ססר ר6ןך וסר"ן סרסכ"מ נ"כ.דומסו וס ס63 עור ו)מ6פסט"

רס6כפיי
 ד6ו' ןס כטר6 ע5וי ככד6 נכי  לקפן 6מר ס6 ר6ו' ס' רהוס

 כלר  סרס  כסטייות מוננר ס6מ"כ ננס 3י' כנקפק. ננעיקר6 י:וס 6י"63"כ
 : לוסי'ת6סור

 הסיכ ננד)6 ננררכגן ככך ררס )י וגר6ס 3וננר הוס' רר5ס מסרעל
 מוק' סניה וכ3יוה לכ ךהסיכ כ:נו 6כריס כרס ככך כ"כ רף ככריתומ-
 ד3מ ננס ר"מ וכ'  :לי'ל  לר,י'  סס וכיםלסלוהרן ר6ורייממ דס כד"סגקסי'
  רט'יל מסו' כסס ספרננ"נ ננ"ם ננני וננ,ס וכ)יומ  טחול כ:נו ככך נננימסיכ

  סיטה כסננר6 נ"כ וספר"ח מס"ת טסו6  רסי'ל ניס"ן  פו:ת  תררכלןססוי
 6פי' מוסר 6ס דננספקי 6)6 כסר כס6ר רסרי פסיטמ כנו3ימס כ"כר"מ
 ננס"מ סו6 6ס רסספק פי' ורס"י וכפרם"י )מ מו מסור רננו 6י ננ).מסג63

 ככר ררס מוכרת 6ילי ר"ת  לסיטת כננ"ס סו6 סכי)מעמס
  ררכלי

 רספיק% יל6

 כ)3 ננ)ימס נעי מי )י' ימספקי 3ומר  ס6ין סכ' ל"פ  י"ן  רייי  חבצם. : ל6 יו פס"ת  תסיר %יסוי
 קנ" ננדקריכו פסיט ננס מ"כ סר"ן ע3יו וסקסס ר"ת  סיטתוסומ

  ר6ו'  רם  לקפן  :ריפרי' 6סור כלר  רס רפסיט מ"ו )י' ננ)מ ר)ננ6כקופי'
 6י )י' ונוספקי ננוריר ו63 ננע)ס מיכו ננ)ימס רס") גופי' הר"ן כ'ו6מ"כ
  רפטיט  רלקפן מס6  לסיטתי' סר"ן ננפרנס רסמיך 51"כ כ)) סדסמסור

 :  ך6ורית6  רמ ליי י.
 6סור ככר דרמ מסיק )6 כס"ך י"3 )רירי כס)כנמ ר)ק"כנ כר"ן )כנעייןןיעל

 ננע)ס ריס ר"ת לסיטת יכל  6יפסט" וסדר 3" ננספקי וססירכנס"מ
 כנננ)מס נניירי ך)ננמ כקגימ קוסי' ננקריכו פסיט ננס מ"כ כנעימסכככר
 3ןונננמ רק .סו6 )קננן כננו סר"ן סכ' ומס  ר%טיר,  לן ססיט ככך רס6"ו
 ננוכמ וכס"ד לי'  פסיט6 )ננסקנ6 מנ6 3ננסקגמ כננו י6סור 6סיק ככרכס"ד
 רנרירי )יננ6 ןננכימס כיון )ר"מ 6סור דס 6י ספק רסוס דמי")עכ"פ

 כס"ר יג3 ספיי ננוריך ל6 ננע3ס ל6  מליתס  )רנפסי' 3ר"ן 6כ)כנננ)מס
  )טון ננ"ננ ד6סור 3י'  פסיט6 )ננסקנמ 6נ3 כ)) .6סור רם 6י )י'ננספק*
 רכ) כיון מסוי רדס ר3קננן סך סמכי6 ננס סו6 יתי ספת ר"ת פלסרי'ן

  לקמן וכן מס"ת 6סור :נר  סרס ס)כוס רעח סנס כ' סק"כ כס"ך כפכנ"נןעיי' : וק"3 ככננ3חס ד)וקנני'סקסי'
 תוס' רמסוניס סדעמ ון"מ ירכנן כנך  ררס ספוסקיס סרוכ6לור

 מו"ם כרעח 3פסוק פ"ן ותמי' ר6ו' ססר6 יפרי'ה ויס"ס וננררכי ומ'ץ ורס"יור"ן ורמכ""
  רסיית סיכי כוכס ס:") פוסקיס כגנך כמוס' דפסק כדכר יהירססו6
 וכס"ס 3וקס ככר רס ננננ6"ק .כפ"ו כ' נ"כ וסר"ננ נקסי'  כתוס' ךס6ררייה
 ו6"כ מעסס כ)מ ס"ו כו' ככד 3כ  רמ נכריית6  סבי' 6י'  סלך  הלססס
 ססומ ננ6מר )סק) 3ר6יומ )דעמי' 5ורך רמין קסס ספ"ננ עכ ככוס ס'כרין
 כורמי ככוס רננהירין וכר"ו סר"ח רעח נ"כ ככוס כורמי סק"ט  כט"ך כ'1")
 )סמיר 6ס 5"ע וס)מי כסר"מ יכמ מ"5 כסי' 3ננ"ס מ)6 כססק )סק3ים

 ע"מ סוף ד' יף יוסף כרכרי ועיי' כננכו6ר דמו' ככר דרס כיון ככוםספק
 רמ~קס עסוס דססמ6 מזקס רסיינו )6סור ננסחע מזקס סוס ככוסדס'

 סתליי כרכר 6נל סלוי  גפסס מס כספק מ3מ מננרינן )6 רעריףננעיקר6
 ס' מו"ס 3רעמ  נס 6"כ עייף רססממ מזקס נעסית ככר וסננעססכומן

 : 6סורככוס

 סוס גקכיס ימנקכ 6' סעי' )עי) כרננ"מ סוכמ סמו"ס יננ"ס עורינ"י
 וסוכמ כ)) קריעס 6י"5 כ5)י ננ"ס וכן סני סננרס וניט) ס"וכקריעס

  נננסך כמ"מ ורננ"6 דרככן ככך רם ס") דמו"ס ננפוס סו6 ס"נגרננ"6
 נקכיס רנננקכ .כסנ"מ כקי5ור סוכמ כמ"ז סכ' סעו3ס מנסנ סי' וזסממריו
 )סנומ ר6ין וכ' סוס נננסנ ט) ננמתס סמ"; מכ) ס"ו כקריעמ סוסכקיסס
 רככסננס כעוף 6פי' וסיינו סר"י נוסנ סי' וכן יסורמ ר' כסס ס3כסננננכסנ.
 כרס"י ננס"ך כירוע סעו)ס נננסנ סייך )6 6"כ ס3ננס ככך סי35ס סכימ)מ

 : כעוף מפי' ר%יירי 6"ו ק"5 סי' .וייס6'
 וכ"כ גר"וצ רספיקר  סל"לסקי"ר כט"ק  ספרמ"נ  פ"ט טוכמ 3י . רקססרדחע

 וטוס"ע כריעכך ננומר כר"מ סננורס סורס ר6ס כקנ)ס )ו ססי'ננסר6"י י רכרי ססכי6ו ס"ק וט"ז סמ"ט וכס"ך פריסס  %ס :5קי'ירכס"ך

  דמוהו  סמ וכרמ"ם 5"ג וף גמוס' ס6 וקסס כר"מ כריעכך 6' כסעי'פסקו
 ונעימס ממיכס 5ריך רס ס) רמוטין ננננס כ5)י' מ3ימס ננסגי ככר6 דק"ל5ר"ת
 נרנזס מ"כ ס"מ ס"ס נסי' כן פסקו סטוס"ע סמ ננעמה חמיכס כעי )6ונ5)י
  כטור סמ 3מממ ממוכס כעוגמ גר"מ ננקי3ין רכ6ן )וננר ו6ין רייתסיטת
 סס רננ"מ וכ"פ )מממ ממוכי' )סיומ 5ריך  רס כחיטי  סס נס כ' ס"וסי'
 ד)מ ס"ננ קריעס . 6י"5 וכ55י ככ"ע סו6 סכי סתננמ ונודמי ס"מ ע"סכסי'

 : טס  סרי"ס כננ"סכר"מ
 ננ)ימס )סדננומ רו5ס רססו36 ט' סי' רעיס הנניס ס' כסט י6יהירכנן

 כ5)י סריק ננסרק טפס וסטיל  רסריק  פטפם  כלל :ללע  י6ילו  55גי5
 נכי סננ5יגו כננו ננננ)יהס  גריל ר:חי  גלולללי מכ3 רכככ"פ מסוס מל66ינו

 סרס לס  סלסר:מתיכס
  רלמלית"

 כ:סני ככר וכן כ5)י ו63 המיכס 5ריכין
 : ע"כ ננ3ימס ו)56)י

 ננ)ימס רנני )מ 6' כננקוס סרס כנ5רר ס"ס כסי' ו3מ3ק 13ננור%4כששף
 )"ד  תוטין  ספסק ליס  רס נחוטי  וכן  סרס מסס  רמהקטס353י

 כדנניס דמרוכס 6ע"נ ככר מכ) ננננ)ימס נרו) כמו ור6י ד35י )5לימ3ימס
 כננו ננ)ימס ע"י ויו5מ כך כ) גמקסס 6ינו 6' )ננקוס כטוס סדס ר6ין כיוןננ"ננ
 טיעור ננדנמנו נננסנ ר"ה כסנ"ס ז"מ 353י ננ)ימס )רננומ ר6ין וכ:"םכ35י

 ע3 מ)6 סקוסי' נס6ר ו)6 )35י, ננ)ימס דננרננין 6)ננמ 5)י כסיעורננ3ימס
 סע3 רטור )יסכ נ") וס נס 6כיו כל6"ט ן63 כריעכר כר"מ ספסקסטור
 כ) ספ)טו ממיכומ ע"נ מתיכות . כננו3מ רקי"כ כמוס' כר"מ סר6"סרננ"ס
 ננעיס ככני קי"ג רף. סרמ"ס וכ"כ סריק ננסרק  ררמ  מטפס סרי מסי"סרמן

  ננטוס י)מו ס") סטור סריק ננסרק דוס ננסוס )6סור 6ין כסר עטסע)מו
 מע"נ סנ") דעיס כמנניס ססו6) כרעת כ)) כ)ע ר)6 רק מסרקדסריקסנרומ
 כו סגננ5מ נננסר רסקסס )כסוף כ)) נכע ר63 סכי ננסננע נממ)ס ור6"סנמוס'
  מטפם סרי ו6פי"ס רכ)ע וכיון סריק ננסרק מננרינן ומפי"ס כ3ע ודחינוננות
 כננ)ימס דס"ס ר"מ כ' סמ כ5)י מ)6 סריק סכרמ ננ5ינן רל,  ו6פ"נסריס
 כנוננ6 סננתכנס רננס 3סיטמי' )ר"מ רוק6 רזסו )טוי ס") וסנס סכימערי'
 רנעי ננ"ס כסי'  סכמוטין )רס מו ס%רר )ןס רונגס סמינו יסי' י)ווכו)ע
  סל:ך 6מר  כמקומ כרמיס מרוכס ויט טלכלס  פלייס רס ססו6 מ)מ 5)ידוק6
 5כי רננסני כננו ננ)ימס נס וננסני  נרמיס רמרוכס ל:כר  ררומס לר"הס"ל
 סריק רננסרק כנוננמ סנסמסף ננננס פליטס  רס ננ51ימ ננ)ימס כנסני ס"גכן

 סנרמ ננרמס ור"מ סריק ננסרק סכרת ננקוננות ככ' כ' רר6"ם סיוןננעמס
 וס") כסנ"3 ננקוננומ ככ' ס"3 כר"מ דרמ"ס ע"כ )5)י נעיהס קריקננסרק
 רננוכמ כפכ"ס ננקוננומ ננכ' כר"% ן)מ ני"ס כ"פ סר6"ם ננ"ס יסמי)טור

 : כר"מרס"3
  סר6"ס רס") 5") וס ו)מי' )ימ6 5טור וס סמי' ר6ימי סעיון 6חר4ובמנכם

 636 וכ)ע סיינו סריק נוסרק כננ)4מס ר6ננרינן רננס3ר"מ
 סי' סרמ"ס וס6 וו"מ קי"נ רף ר"ן מרו' דעמ וכן דעיס כמנניסכנכ"ס
 דני") ננ6ן מפי' סריק ננכרק כ35י ק"'מ רף ר6ננריגן כננו )ר"מ י6י' כ')"ו

 דננתיר 3ר"מ רמי' ענין ;ס מין 6"כ סריק ננסרק רס"3 סרי' עי"סכככ"פ
  רס. רוכ  לספליט  כמגיהס :ת  ס6ין כדמומ יס רסמס כ5)י כננו כננ)ימסככך

  טכפ דכך 51"3 כ)) רס ג)ע י)6 רספי' סריק סנסרק 6כ3 כ5)י, כננורכנך
 כככך 6ר"נל סמו)ק נני מפי' י") סריק ננסרק רק  כילפ ס6ילי פליטסרס
 ננקו"ח נכ)ע ו)מ סרס רסריק יומר יל) כננ)ימס 6דרכס סריק קכרנ%י
 ככ)י קי"6 רף כר6"ס ונס סריק ננסרק 6מרי' ו6סי"ס  יותר ררומתננ5)י
 63 ככ)י וסמ סרי 6ננ6י. נ)ע ך6י כ)) כ)ע ךכמ ננכ))  נמליחס  רמיסריק רמסרל  פטפס כננגקכמ דסרי סרח"ס כ' רוממ כו )מכו) ר6סור כוסננ)מ
 מ3ננ6 כ5)י קי"מ רף 6)מ כנעימס נמ65 )מ סריק וסכרמ כככ"פ 3וננרסייך
 כס )מכו3 נננוקכ ככ)י נס דמוסרין ורסכ"מ וסר"ן כ)) כ)ע ר)מ ס"3ררמ"ס
 דף י"ן וכמדו' :נ:יש  בטפס ססכר6 רסריק ס") )סיקמיסו 6ינסורוממ
 קרירס ננסך סריק עסרק כננ)ימס דס"3 ר"מ מסכרת רמכ"ן סקססקי"נ
 סריק מסרק כננ)ימס 6ננרי' ר)מ 6)ננמ רוממ כס )מכו) 6סור כססע)מ
 סרמ"ס ומ"כ ;ס סייך 3מ וככ)י כככ"פ ננסוס סריק רננסרק רסר"מ סר"ןומי'.
 ר6ס"נ 6"ס מנננס 3רוקמי' רננכ"ן וס"ק כ)5 כו)ע רמינו סריק רננסרקרס")
 כנננוקכמ מכ) נננוקכמ כמינו 6)מ רוחמ כס )6כו) 6סור ר)6 סרמ"סכ'

 )רעמ סכמכמי )מי' 3ימ6 ומ"ג כו)ע ר6ינו ננסוס וסרי סריק ננסרק6ננרינן
 :סטור

 א' סעיף ע"ה מימןין"רסימןרברי
 ירכמף תצ"ד.

 * תצ"הסימן
 מליחה צריכין לכתחלה מיהו מעים בבני דם מחזיקיןא'ן.א(

 להש"ך פרשתי- ואנו בקשיא הש"ך דברי הניחחפרם"ג
 איכא רם מעפ שכ' כר"ן דלא מוכת שהביא מהפוסקיםדכונתו
  צ"ע-וח"ד-  במזיד מעים בני מלח לא אם כ' שהפמ"ג וכתכתיגב"מ
סיק הרמ"א מ"ש  לב(  ו"ל כיכהיהם לא הוכחות ושאר שככשאינו משמע . הפופקים שמלשון וכתבתי איסור מבפל משוםאוסר

 שומי
 טרשה חוץ מצר ולא פנים נצר_ ושח -החלחולת על

 פריפה שומן ודאי ויש כחוץ נמלח אם מעים בני בשארה"ה
 בצר למולחן לכתחלהי צריך שומן כליכא אפי' אלא בדיע'אפי'
 וימלחנה יחזור עדיון נתבשלה לא שאם הרמ"א מ"ש מהנישומן ודאי יש ואפי' היפב לנקרם דאי"א  משים  השומן שהי'חוץ

 נתבשלה ואם .מבחון א' מצד מליחה לכתחלה .מגי וכןמכחדץ.
 מותר הכל שכה והנידין השומן ננד רק ס' יש אם דפריפהכך
 * מישור כאורח ולא פרמ"נ חתיכה אותה אסור ולא.

 מיסו כסנ"ס כו' ננעייס ככני רס ממזיקין מין ס"6 כס"ט ע"ה כשי'א'
)כממ)ס..19יץם



ירסףתצשר א' מעיף ע"ה מי' רעהיריהסימןדברי
 )וכ"כ י"ט ך' כ)3 וכמו"ה כסס"ת !ננסורס סס"ך כ' כוי ננ)ימס 5ריכין)כתח)ס
 ס"ק ט"1 כ% וכנג"י 5"ס ס,' כים"ס וסוכ6. 5' 6ות ס"1 וסנננ"י כ6"( (סטעם
 )סי מ)ימס קורס כקךירס )תתס 1)6 נס4ס )9י"" קיכ 6ין סכ'י'ש(
 מסי' סגי וננה"ט עי"ט סוננן ננעט יסמל-כ0ן ט)6 נצנייס 0כגי )כקרס6"6

 תזס' כק5ה סק"ה 0ס"ך סכ") סק"( וכך)קננן )כד 5ך"6 כננ)ימת)כתמ)0
 ומין ככ"ננ כסן יט יס יננעט 0ר"ן ן)יעס. 0סרננ"ג וסי' סס"ת,ננ)סון
 מליתס לכתחלס  ר5ריך סיפס  ס"כ  כלכוט לוכ"כ דיעכר . )היסורעמ,יקין
  ככלל 6ין כרס סהומר לורפת ל6פוקי 1ס כ' וסר"ן כסם יס  רס  מפףננסוס
 כ' פ"1  רמ כו ריס הלמי קי'ו כו יס  יס 6י' ככרס  טגמ65 כמחפ רסהכ"מ
 ר16. הי' )ר"ן "יל  כיטול(  פי'  יו5יה סהילו הל6 כו יס רמפפ רליההסר"ן

 מ5מ הם"ך )כווגת ססמ"נ סי' ע"כ 5ררין כנכ' גוסי' )רקין )ננ1)מן)כתמ)ס
  ס6ין  כיון  לוסוקין ליפיל "י"5  רסומן כ' ו'  רכהית  סכילוהי )6 ע"ננס0קסס

 סני  מס"ס כ0ן יט יס רכנעט מ"ם  סר"ן ליפס ס"ס ה"כ כרס כ"כ  מוחוס.
 פכי'ל:  כ5"ה  למלחן  לכתחלס.

 טומן  6זי רס ננעט 6יכ6 נוסיי מעייס יככגי )0ר"ן סס"ך  יכווגותוליינ
 עס כסר )ננ)ומ 6ין )כתמ3ס ק"כ )קננן כך6י' 5דרי6 מכ' וללולחוססו%ן ללקי _5ריך  סוס 16  כסר .כס6ר  כרס ומוחוק כסר סו6,גט6ר סרי -.
 הפיי  סהוסר יו6ג : כסס.ר' כמררכי  וכ"ננ ס)0ס טוננן עס ן6קור ס"0כ"מ

  י6ין  כיון הותן  מולהין "ין נריטק"6  סקורין  :נפיס  הותס וס"ל ו1"ן סכיכסר  כט6י חסיכ  רסומן  מסום  סלו טולון  פס. ס"ס כטר עס כ"מ ננ)ח  6סכויפכר
  סטונזן  פס למלחו  ר6ין מסמפ  פג"ל  רס כו יס  0סוככ  וכטונון רס  כומחדקז
 כטר סהר  פם ס"כ מסרמ"ה רמימפ כמו 11 לרפס  לכהחלס תייסילן  ו6לןסכו

 כ)) יס .)יכ6 ככ"ננ יס") גיה6 לדירן )ס"ך ס"ל  מוטטין 6גו  6יןוכיומן
 6' כ5ר 1)%)הו 0סומן )נקט 5ריך )6 ו)סכי כ"כ רס ננמ,.קין 6ין כסומןנס
 ול6 כטר כס6ר  חטיכ סוננן 60  י")  רס לופפ  נוס" ככ"ננ ייק )סר"ן6כ)
 רפוכ תוס' כסס כ' גופיי רהר"ן הפ"נ ה' מ5ר  ססומן  למלוח  סני למסה"ס
 כתכו ננד)6 ס") 0ס"ך 6כ) הטוננן, ))קע  ד5ריך כי ול6 ססולון מ5רללולוח

 ן63 6"1 )כתמ)ס ננ)ימ0  5ר"ך  ולכך  כו  יס .יס ננעט ןעכ"ם כסר"ן.ססוסקיס
  טיסי'  ססומן. ))קט 5מ.ך וסי' כטר כסמר טוכנן 0וה ;0 ר)טעס )0וגימ6

 :  כר"ן רלה הפ"כ 0כי פכרי רלה  יום ככן  ומפטיס 5ררים מכיסמליחס

 כו"כנ י5ריכין טעס ינתן לכוט כסס ססרמ"נ כ' סק"כרבב0ם"ל
  ו)כתמ)0 סוה  רכפל ננסר"ן וסו6 נו. .ס  ןס יבנעט )כתח)סכנ)ימ0

 ועיי' י"ט 6ות ט"1 כ)) מג"י ועיי' 5כתח)ס 6יסור נגכט)ין ר6ין )כנ)ח1יט
 גננ)מו )6 6ס 51"ע וכו' גננ3סו )6 6ס )6קור 6ין י"0- קי"ג רף חו)יןרס"י
 י0ס 1)סר"ן ))כוס דומ0 סחץ 0סרננ"נ טהכי6 ככנג"י ס6 וקס0 עכ"3כננ;יר

  ד1ס 0ר,ן ! רכוי )עי) ס0כ6תי וכננו כ"ננ ככ,)) סו0 דכרס 16)י)סיטתיהו
 רס'יל ו5"ל כ"מ  ככלל  6ילו רכרס פסקו  החרו:יס כג כהמת 6כל כזססליה

 ר)6 כמכו 0ר6סוגיס כ) מ6חר ננ!'מ כו יס יס דננעט כר'ין  י") מ"מלפרמ"נ
 נעימס קויס כקרירס )תתס טוכ מין רק כ' וסס"ת כסה"ת 6)6כ)כוס
 רמס"י י"ל נ"כ  וירס"י תחלס לולהס ל,  הפי'  ליכח  פכוכי הכלמסמפ

 כ'
  ט)6  סהי"6 כסס"ת פכי  מפפס )נעחס יט  רלכתחלס  רנסוס ריפכרלסון
  ט6ס ריפכר  לסון 6"ס ה"כ  ססומן סכ"פופם מילח ל:תחלס סתמ6 .מסוס הלי לכתחלס  לכ"בנ ננ)ימ0  ד5ריך  מרסי'י מוכח לה ופור  סומן מפפ כויסהר
  נ%ימס כ"מ  6י"5 -ו16  מסס  סטומן סליקפ רסיילו  מפייס סכלי מלח סל6הירפ
 סרקין 6תרמי 6י דיעכר )סון  טפיר וסייך ככ"ננ יס מה;יקין י6יןננסוס

 : מסם ססומן  טפסיר ס)6גמ)חו,כנק.
 0ר"ן ד0לו כסרמ"ג ד)6 .לרגבןל*ש"דץ

 מס" מעט 16תו יתי6 ר6עו כ' .
 ל6 סמה  סכ' )סרמ"נ 61פ' מ)יח0 5ריך )מ0 6"כ ניט31ע"

 נכי 0תס"ך כמ"ס חטיכ 3כתח3ס 6יסור עכט3 )6ו 6יסומ יס 6סכססק
 ס"ק ס"ט כסי' כסרכנענ 60 ועור ס"ל קי' )קננן ככ"י סוכ6 סמות)עקננמ
  מכפל מקרי  רלה כסרמ;ינ- כ'  מלימ: כלה נ"  וס:גס. ס0וססט 1116 כטיכנןכ"6

 י0וס 6יסור עעיין 3יכ6 רעכטיו ס' עך סוננן ננוסיף  6ס לכתתלס6יסור
  כ'ון-רמוסיף סכ' הלי  כתפרוכה יסי'  כספירט ו6ח"כ פירוס ס)6 6יכריסיס
 וגיכ6 ננוסיף ר6יגו מ)ימס כ)6 כ"ננ כנוכס3 כ6ן 6"כ )0תיר מכויןסרי

 : לכט)  לנכויו .6ל6 נסהיי ,מכויןכ6ן

 )6 כ6)1 0וי חון כנ5ך 1)6 סגיס בנ5ר סס)מו)ת מ)מ 61סבהג"ה
 מכחון  סומן פליי יס  6ס  פריפס  כך  לתכסלס ו6ס כ))גננ)מס

  6ין 6כל ל6סור כרי  סומן  סס  ססי'  ירוע  6ס סירוס פ' ס"ק  סט"ך וכ';
 כליע' 6סן' רקין כס6ר 6סי' ח)מו)ות רוקה סרמ"6 וכ"כ 6ו"ס כ' 6מ6י..6"כ  מיטוי כ6ורח פ:"לוסקסס סומן כס  יס6ר ס)6 )כקרס ס6י"6 ננטעס)6סור
 כסהר  סומן  'ש 6ס .גננן 0כי ד6ין ק"כנ ד)6 נ16"0 )0עעיין 1)"ג .6סור
 )כך  סומן  מן  מ5קרין  -כרקין הל6  הסיר כריפ' הפיי  סליס כ5ר ומלוחרקין
 כסר כריפ' ינל סומן !5ר-ססי'  כ6ותו 3ננ)וח )כתח)כ. 5ריך ר6סי"ס6ע"]
  נ%ח נ6 סהס  סס כתכו )כך ססוכנן ננן ננגקרין  6ין  סס כתלתולתמס6"כ
 )עגין יס"ס 5כוס כסס כ' ט"1 כ)) וכננ5"י כדיעכה 6סי' טריסס סטוננןנ5ך
 י)6 ו;"6 0ננג4 וכ' כ)"מ 0כין וכן )מ)מ51נ4 ננע-יט כגי !ס6ר טו0ייעכך
  מפיים כס6ר ריעכר רלנוהר לומר הל6 חלחולת ריסח סרסכ"6 גקט3מגס
 עס ננעייס כגי קוס  מפייס כלי פן  סוללן 5'ט 51מ"ננ 0לכוט ה"טולמ"פ
 סססיר )6מר סייגו סטונק נ5ר ימ)ומ )כתמ03 ינ"ננ 6ו"ס ומ"ט ,_מ)מו)1ת
 מ"ה סה סט"ך  פל מיסור ס6ורח סמקס0 ו%ס .סיפג ללקר  .ריי"6ססומ(
  סומן 'יס  ולור6י ומוהרה מכתון. וימלחלה ית1וי  פריין לתכסלס ל6. ו6םט'

  בפרמ"נ רחס ככר ר1ס פט .למלה  4ימ  סיחוור לוסלי לה וורהי  סס"ךכמיש
  ויננ)מכו הסייסימ(ור כירהי  סומן כיס  רהפ"  מיוהר י"כ  רין פ"ו כללרכה"ח
 סני 5כתמ)0 י6סי' (' ס"ק  "ך  סס סכ' 0ק631 ר"3 כ0 ס6)1 קוגתוכ)

 כ)6 וסנייין סטוננן גנך ס' יס ןמס רר כס"ק וסקו)6 הח.15ן כ5רננגיח0
 : כננ)מס ס)6 ח:~יכס 6ותו 6סי' בנותר 0כ)נעימק

 * רנצ"דזםימן

 והנמיי ואנודה ו;מרדכי וסה"ה וכמ"ק וכמ"נ ורא:'שתום'א(
 דם אמרי  במליהה סייל סבזבולם ם"ם פי' וטוש"עוהגש"ד

 פמק ס"ט במי' ארמ"א וקשיא כלל דם בולע ואינד שריקמשרק
 בלע ציר טלים ד'לא בזמן אלא כן פסק לא ם"ו ע' ובפי'הכי
 רשב;'א קו' ישוב ב( ) ור"ן כרשב"א שריק משרק אמרינןולא
 שנה2ך בחולחולת הוריץ א' רב י"נ סן'ק בש"ך בפ"מ )ג( ר"תעל

 ציי רוהדין בטים ומלנו מליחה בלי כקמח ומלאו לפניםהשומן
 השהטון בצד וימלח לחוץ השומן שיהפוך דרב וההירעירוי

 הכרכשוטש מעל השומן נםל שלא מה הורה יפה דלא כ'והפם"ג
 והודח, ברם מלח אם לדן( טעמים מכמה הורה דיפה כתבתיואני
 כהם'מ השמ"ג אונם4 מלוחק בשר אצל והונח מליחה שיעורתוך
 שיע4'9  לאחר הודה  הכרם אפי' אל'א  רשרי  פשימא  רזהול"נ

 * הכרם להרניר יש נמי מליחה אצל  והונחמליחה

 0ננלנל )עכר סנ"סנ סורס 6' סרכ סננעתי ל סקי"ג כס"ךבפרמ;ג
 ונ%נר מגימס כ)י כקממ וכנ)16 .)סגיס כססך 0סוננןד0ייגו

 לנפ4כן וסכלי קליפס כרי  מכסל סעירוי כרכ וסתיר עילוי ע"י רותמיןככניס
  טם הלה  0סומן ללר וילימ  בוליחס  כלה למ"ר וכריפ' סקליפס  כלוקוססס
 רסדיס מטוס רמוהר  רגופס  סחיחולה  מן  ססו:נן  ליפול  ר5ריך סורס יססל6
 י"ג ס!'ק  ססאך כמ"ס  מפייס סכלי  כולפ הילו  למפלפ יריר6ו

 )6 וכלנכיטי
 : פ"כ פפמ6 סליטייך1

 2ותר יננטו"ס ס") קי"כ דף כתוס' ו"ת והלס סירן יפסרג*צנ"ר*
 כסננו ססוסקיס; וג' 5ירה כל פליפ  סככר  כסל עס כסר)ננ)ומ

 סריק כנסרק רןס ננטעס סוסקיס וט6ר כתה"כ עיי' ינניס כננס 6מר6סי'
  י6עריגן כסרה  פלוי  יסר6 )כתמ)0 מותר כ5)י כננו קי"מ ננרף ר6י'וסכי6
 כרפי' סלבזו כך ככ)עו דגי") ננמן 6סי' סר6"ט וננוסיף סריק ננסרקיננ6
 .לעי)

 ננ6ן ד6סי' כן כתכו סריק ננטרק יננ6 ר"ה קי"6 רף כתוס' ו0ו6 )
  סריק מסרק דננמ 6סכרת ס)יג )6 ס)סו כך ככ)עו 6סכר, כססמיסיס)ינ
 6)6 כככ"ס ננסוס ל6ו סוה טריק מטרק  רס דסי ורה"ט  :זתוס'  מכוהרסרי
 )55י ננ)יחס ר"ם יננרנוי יננה ת5"ג כסוס"י כתכתי וככר כ)) כו)עד6ינו
 6פי' "לה כ5לי כלוו לוליחס מסלי כיכר רס"ל 16יל  לטיפהי' יך"ת ננסוס)מו

 סתס 5"נ יף ני"ס כסי' ויותר יככי6 כסוני' כננכו6ל מר"6 רחולקסר6"ס
  טריק מסרק רס י6ננרי' ננס 6כ) ננננ)ימס כמ יותר יס 5)י יס)סס)יט
 : כ)) כו)ע רייגו  רי"3 כלוליחס מכ"ט רותח  כ5לי כלל  כולפוהיגו

 כנסרק רס יק6מר 6ר"ת ט0קסס קי"כ דף ר"ן כמרו' י)6 ;0 ררהנה.
 6סור כסר כ0 סננגמ קערס ע"כ קי"ח נניף קט0 כעע ו6יגוסריק

 ר"ת רס' סר"ן מרו' וכ' כ)) כו)מ 6יגו 6"כ סריק ננטרק ו6י רותמ כ0)6כו3
  כו3ע רהילו מסוס סריק רמסרק רפפמה  למס"ל 1("6 כככ"ס ננסוסיטריק
 רף ננרמ"ט כ)3 כו)ע ו6יגו סריק מסרק  רקיי"ל לסלכס יהי,  יס ננעתסכ))
 רהי' רסה י"1 ספיי וכס"פ  סוסקיס  וטהר  סס וסננ"ק ס"ט כסי' וטורקי"מ
 6כל מלוקכת כהילו סיילו רוהח כ0 להכול 6סור כסר . טל דקפרסכנמ'

 מ"כ ס"ק  סס כפ"1 נ"כ כמ"ס סריק מסרק ררמה  מפפס לנותרכנזלקכה
  ו6ין . פפי כלפ רכ"ח  מטוס  הסור חרס ככלי יק. כי וכסק"פ ס"פ ס"קום"ף
 ננג") ס"ך כ0נ"0 מסר6"י כננ"ס כך כ) כו)ע 6ין ככ)י)ובנר

 )סי
 ככ)י

 6)6 ירעג6 ונ6 טריק דגנסרק טענני' כ' טס ר6טוגיס ססוסקוס כ)6ררכס
 ועיי' ע"1 מו)ק וסר"ן כלי  פס ככליפס טוס רכסר  פוסקיס כטס  סכ'עירו. נכי ע"; סוף קר"ן ועיי'  ככסר כננ)ימ0 י0"ס ר"ת וכ' כסר פ"ג  כטרננ5)י
 כג)י סתס י6סרו' ורסכ"6 וסר"ן כ;ס מ"ס 6"כ 6)6 כו"0 תע"6כסי'

  כננ)ימת סריק ננטרק ס") י)6 6ר"ת ימו)קיס 6()י )סיטתיסו 6יג0וננגוקכת
 עס , וכננ)מ 4י ס3יטת )6מר ססקק ס"1 ע' סיי 6רננ"6 5ע"נ. ו)סי"וכסר
  5.ר )כנס3ט דטריו 6"ירי טעס י3יכ6 ננסוס ג6סר  יס  לסו5י6  טמלחוכסר
  יס  קיי"ל ס6  הלן הכל  ורי'ן רטכ"6  סיפה ז0ו 5יר ס3יט י)6 כ:ון כ)ע)6

 ננותר יננסו"0 כ)) כ)ע '1)6 סריקננסרק
 סרותת.

 : 51"ע ננגיקכת נ5)י 'ס6נ3
  התיכל( )ננ13מ יסרי 6:נ6י 6מריס תרו5יס כתכו קי"כ דף יתוס'ר4וע"ג

  ור6"ס הוס' סכ' מר6י' וכרמוכח סריק מסרק ררס פסכרה גפלל6
 סיט כסר מסוס  6לו  תרייס ד15יך .  הל6 סי"נ ס"פ מסי'  סכ"ל ומר6ייכסל"ל
 כסמ"נ וכ"כ כנימ6  סרס סה רסריק מסוס רלה-כלפ ו6י"ל  רכולפ  נומותכו
 רהסוגס ססת0 -סיהס סככר  6חרולס חהיכס  כסנוולחין סטופ וסהכרו1"ל
  כמתיכוס נומות .יס טריק.ו6טי'  מסרק  סרס )סי מותרה  6פפיכ  מליחססיפור
 יכמ"ס  ימס%פ וכו' סגי' מתיכל וסננו ס61י) ננ"מ .גסרק 03יות יכו)ס6*יו
 סרי ננני כו)ע 61יכו יסריק %טעס ) ]ס נומוה 1כליכ6 היהה  פפמיסרסלי

'-
- 

 ר"ת: סיטת ס0ו6
 רק כסר ע'ע 3%ות'כסר ור6יתו..נניסרי ר"ת דכר' ל ס'.סתרוננות:רגם

 פ' 6וח ממ6"ס פ'ו כסנ4י  וכ"כ 6מר .)תירון. 5ריך נוננות ננטוס '!
מפפס



לחירכמףתצ"ה אי מעלף ע"ה 'מ"י דעה"רריקמימןרברי
 ננסרק דרס ננותרמ ומ"ס וכו' כיחר הרכס חת"כות סננולחין יוס ככ)ננעסס
 ננ)סרוק ננעככות לגוננות כר"ת מננרי' )מ ככסר גוננות טיס ננשוס רקםריק
 כים מ)מ רסריק מסכרת מר"ת ח5קו ר)מ וססה"ת הננ15ת ססר )ו"וננסיע
 גוננות כ)יכמ מ)מ רטריק טעננמ כ' 1)מ הכי נוסי".ס") ר"ת גס ויי')גוננות
 מ"כ וסס:"ת סננ"ג דכרי כתכו כו)ס 1מגודה והננררכ. המ"ו והגהככסר
 דמיירי הטעס ננהגי וככוננות סריק רננמרק )ר"ת ננורס גוננות כליכמס"ננ

 ו)מ דסריק ס") הג") הסוסקיס וכ) ננח)1קות ו)"כמ כ)ע )מ )ינס)טרטרירמ'
 )מחר ר' כסער ם"ר כהג"ה וכ"כ )הגננ"י והכימ כ"כ סקי"ג וכס"ך כל)כלע
 כייעכר ומסי' הגמ1גיס רוכ וכ"כ גהוג הכי ע)יו )ננ)וה מסוי יונניס מו.וס
 ננטרק וה"ת ננרוכה ו:נן 3סגי מננ)מו סחתיכות סננתיכסות רומות עניגודהמ
 רק כ)ט 1)מ סריק סכרת לס") הרי מריק )מ נוננות דמיכמ כיוןמריק
 51'ע הג") הגננ"י רכרי ג"כ כ' מכ) ר"ה ננכי' 1)עי) סר,ק סייך )מכגו3נות
 ססיר מננריגן 5יר דס5יט רהיכי רדוקמ רס") כסס י"ג סוס"ק כ'סם"ך
 עליו ח1)ק ומיגו ס"ר הג"ה רנרי ע"ך כסי' הכימ הים"ם הח קסהדסריק
 זננן ')מחר מסי' סריק רמננרי' ננורה גומות )יכמ מס ס"ך סנ"ס.ו3נדכרי
 . : 5יר ס)יט 1)מ רננתיכטות ננרוכהי

 ע) חתיכה ננ)ח מס )"ט סי' כרמ-'ס נ"כ והוכמ התרונוות 3סירכמ"ש
 גנלחה ס)מ חתיכה )מותו ננ)יחה )כ"ע ננהגי גננ)חס ,סלמחתיכה

 י")  סריק רפסרק  כלל  3לפ  רל% %פר  ול%  רירי'  רס  ריסלוט  מייד'3נםוס
 %יירי  יויפס מרי ננ"ננ סריק ננסרק סייך ד)מ גוננות כו סיס ככסרדג"ננ
 כננ"ם מס כ' כו)ע ומיגו סריק ננסרק כר"ת סי'ל רט-ה  ו3ם  רירי'  רסריפלוט
 ססתס וככר  %תרולה ההיכס  כסנזולהין וסננ"ג וסרמ"ס וננררכי כתוס'דס")

  ימ %פי'  %למ סריק רפסיק  פסוס פיהר ו%פסי"כ  פל,תס  סיפורר%טולס
 וכתוך יונניס מו יוס 5יר )ס)וט סתוחה ננ"כנ גלרק סמיגו כחתיכותגוננות
 ננסננע גנני מ"כ סננ"ג )מון והומ פכ") ס)טות סכו)עות ננה כ) הוההו:נן
 דס' עוך וכ"ג 1ס1)טות כו)ע כגוננות מ)מ כ)) כ)ע )מ גוננות כ)יכמהמ
 ע"ג ככסר נל)י מריק דמננרי' ננ)יחה י)יף ר"ת רהמ כל) כ)ע ל)מ4"ת,
 סו)ט )מ מו 5.ר סו)ט כין )ח)ק מייך )מ וכ5)י )5)י ננ)ימס ר"ת וננסויכטר
 גנני כננ)יחה ס"ה 6"כ סקי"ר ק"ג סי' כם"ך כננ"ם סריק ננסרק מננר.'.5יר.

 הומ: הכי-=
 ע) מר"ת ח1)קיס 1י"ן יסנ"6 רך~נהב'

 מננלי' )מ כננ)יחס סכרתי
 דטריד מיירי מננרי' 5יר מו רס -ססו)ק וננן כ) 6)מדסריק

 כננס )מחי  4סי'  סהיר  1"ל ור"ה 3סס3"% סרס3י'4  כ'- והכי כ)ע )מ)ננס)ט
 טל3לפ כפו  ל3לפ  ו%ס ל3לפ  4ילו  ולפולס טריק פסיק  ררס ננמוסינניס
 ו)מ  סריק  ררס. ס"ל הרהי רר"ה כפי'ט רסיילו  כלי'ל  סס פתפכ3  ו%ילולפלט

 : גס)ט סגכ)ע כננו כגוננות כגון ר") גכ)ע ומס וננ"םג)ע
 ו6קטי' גרממ ננ)ח ססת רכ מי' דהמ כעיגי נניחוור ו6יגו הרם3"מרכ2'

 דטריך ננסוס מ)6 ומסור כ)ע ס)יט ר)מ היכי מ)ננמ גיסמ המי וכ)עגיסמ המי ס)יט 'די)ננמ גנני חר סמי וכ)ע סמי ס)יט ר)ננמ )מ ננ"טתרי
 ד)ננמ )מ ננ"ט תרי כקי15ר מננר )מ ד)ננה כווגתו גרמה כו)ע מילו)ננס)ט
 כטענני' כ)ע'-כ)) ר)מ ה"מ רמו מ"1 כ)ע ר)מ מ"1 גנני כחן6 ננהמי סמיכ)ע
 וס)כך )ננס)ט רטרלרי 5יר )יכמ מס דודמי.כ)ע וו"מ סריק רננסרקדר"ת
 והמחרת קורס ס)יטתס גוננרה החת ספמ חוטם סי' רמוסה ססת)רכ
 קרננה סככר ה6י וכו)ע עדיין ס6י ס)יט ר)ננמ דחוסס סמננר ווה ס)יט'עריין

 ס") )מ וגס כלע ומיגו סריק ננסרק דס כ5)י גס ס") )מ מיהו 6"ככסרמ ע)וי גכדמ )5)ות מוסר כגסררעי רינני רכ קי"מ דף דמי' י")ס)יטתס
 נלי הוס )6 מ"כ כככ"ס ס") ר)6 ע"ד דף כססחיס מיכ6 ו5כ"סכככ"ס
 ד)ננ6 מו כככ"ס )י"ל ר)ננמ סריק ננסרק ננטעס סרי סיהי' ססת מרכ)סקסות

 גנני חר 6"כ ססיר ננקסי סוס רג"כ סגס סריק ננחהק ססמ )רכ ס"))מ
 ר)מ ננמן חסי' ס") כ"ע כ)ע )מ דטריר6 6"ירי דה6 ננקסי ננכי' עריס6ננ"ננ
 ל6סוגס סגננרס חוסם ר6תס ססת ררכ )ךידך גקיט ע"כ סריק ננסרקס")

 טריר. )יכמ ותוס)יטתס
 ועוסות רגיס סננומ) מננר ר"ג 6ננר סתס גנני' וגרסיגן נתס"נ- כ'רערן8 : 5נני כחך מ"כ וכ)ער( )ננס)ט

סננ)ח~
 ועופות וס)טי קרננוסו רסו ררגיס ננסוס ננ"ט 6סורין ע"1 וס

 ד)6 ננוכח ננוס ור") עכ") נניגי"ו רגיס וכ)עי דס עוסות סמטי 5ירןוכ) דננן כ) )ס)וט דגיס סיגוחו 3מחר כ)וננר דגיס רגייחו וכתר קרנניהוקנניטי
 דרסו רניס 6כ) ס)") כקי15ר מ"כ סריק וננסרק כ)ע ר)6 דממרכר"ת
 טרירי 1)יל6 )ס)וט רגיס רגייחו כתר )ס6ריך 5ריך ס)כך )ננס)טדטרירמ 6יידי ננסוס כע)ננמ כ)ע י)מ רס6 מ"ו כ)ע רסריק סייך )מ מ"כקרנניסו
 רסרק מננרי מסי"ה קרנניהו. דרסו מע"ג כרניס גס )ר"ת י") כ)עי,ננסו-'ס
 רליס  לייחו  ככל סננמ דחייסיגן רו"מ מננר )כך )ננסלט יטריט ננהדננסייע
 )דניס סגית ננ)יחס רננסגי. המוננר דעת סכי6 ררסכ"6 י") 6וננ)ס)וט,
 סכ)ע רס נ"כ יס)וט רירהו רס רניס ריס)וטו 6יירי ננסוס סגיתנו)יחה ננהגי ננ"ננ דכ)ע מע"נ ס"מ )חוד קרנניהו ררסי מסוס מננל הוס ימיי") ו6"כ תקגס רמי") מסורין )סון ננסננע רקך ננ)יחה )סו ננסגי ר)מוננס"ק
 וכרסי-קרנניסו תס)ס חתיכה עס חתיכה כננו)ח כתרוננות כננ"ס מחרעאקוס
 סגי:חג עך כננ)יחס )נננרי ס)טי ררניס קננ") 6' .טעמ לננ)חה 6סי'י").גן

 פ)טו כך ככ)עו טעננמ נוכנות פסוס ס") הג") רהפוסקיס ננ"סידקמדק סגית: ננ)יחס ננסגי .)6 נננני)6 מ"כ עוךננ)ס)ט
 טעננמ נ"כ ס") כ)ע )6 5ננס)ט רטרירי מיירי ננסוס מונניר

 )כלי יג"מ מו )ננס)ט רננ6 ר)") 6ע"נ סריק דננסרק מפרי' נ1ננותי)יכמ דמ)ק ננעייס ככגי ד5"ננ י") וס  טפס נס 5ייך ג"ננ )ננס סריק ננסרקררננ6

 ס"ט סי' כרמי' רסריק ננטעס רותח גו )מכו) רפוהר 3טר כו  ספלהננגוקכ
 רננסרק טעננמ כ"ננ עס כסר כננ)ח כ' ומסי"ה מר"ת רחו)ק הר"ן והגססי"ו
 מ"כ כ)ע 1)מ רסריק הר"ן ננורה ח)קיס ססס כיין רכ"ננ )וכנר 5ריךטריק
 רק גסמר ו)מ רסריק ככ"ננ ננוריס מר"ת רחו)קיס ורמכ"ך ר3נכ"ן רנסי")

 סרמכ"6 מ)מ רסריק ננטעס ככ"ננ סכ' מתוס' וחו)ק כרכר יחיר סהומרסכ"מ
 )ננס)ט רטרירי ומיירי 5יר הכ"ננ סו)טין רננ"ננ עמוס כ)ע למ ד)הכיכ'

 סכרכסתמ ננע) הסוננן ))קט 15ה ס)מ סרכ הורה ייסה יימסכמערנה
 ר%פ"3  רסריס  טפפ%  %ס רוק% ' 1ס סלס פייכ טפפמ  סלי )"ס )מגננכום)-  5יר  לסלוט טריר %ו רסריק  רטפס הורה יסם ד)מ הס"ננוננ"ם

 , מהומ כיון )עי)  רסןסכחכסי וכחרו'  ירר  סולט  כולפססו%
 כו)ע- ננכוס)

 גננס") כ)) כ)ע ר)6 סריק כנסריק רינמ סכרת מי מכ) ס)יט )מ 1ת1יותר
 גנני ננכוס) מהכטר מסי' . גרו)יס סוסקיס ורוכ ר"ת ס")רכך

 חר"
 לס6

 ג5)ס סככר מע"ג כקר6 ע"ג כסרמ ננ5)י ל"ת )ומך כננ)יחה 'מריקסכרת.
 ככ"ננ -רננוריס. י") מר"ת סחו)ק )סיסקיס ומסי' )חתיכס ננחתיכה כו)עמיגו

 ככ"ננ גס ס") ד)מ 'הרסכ"מ רק גסמר 1)מ )ר"ן כננ,ם כ)ע ו)מרח)קיס.
 דמסי' י") רועור מוסקיס סגי כ) כננל 5ו )חום  ימין ססיטמ סריקננסרק
 מננהינן )מ כסר עס ננע"ן כגי לינו)ח כי' רמיירי כדין מ)מ חו)ק )מרסכ"מ
 מסמ"כ סרכס דס יס ככסר ננמוס- מ)מ ח)ק"ס רכ"ננ מע"גרסריק
 הסגננן ))קט 5ריך ו5מ כסוננן ךס הרכה ננהויקין רמ'ן הח)חו)ת ע)כמוננן
 ו)מ רסריק סייגו י") סק"ו כט"ך וכננ"ס סריק רננסרק ננסוס ננעייסננכגי
 ען" כננכוסל 6סי' מ"ג כנוס") סכי דס") הסוסקיס רוכ כרעת כ))כ)ע
 רע4 עוך וג5רף כ)) כ)ע 1)מ סריק ננסרק גנני ד"דן כגירון סכרכסמעירוי
 וסוכמ נעיחס קודס כמר )ננ)וג וננותר ככ"ס עירוי דס") וסיעתי'רסכ"ס
 סס ככ"ס מסי' )ננ)וג .ימין רס") מע"נ ור"ן ורטכ"מ ' סרננכ"ן ועור סי'ככ"י
 ועירוי ע"ו סוף והר"ן ננ"כ סכת רסכ"מ כחרו' כננכומל ככ"ט ג"כ עירויס")
 6"כ ננכוס) ו)מ סומ חי סכרכחתמ עדיין מ"כ ננכס) 1)מ וננס)יט ננכ)יערק
 . ..6י ומסי' כ)ע נ)מ סריק דננקרק מו כ)ע, 1)מ כננעיקר6  5יר סו)טעריין

  כיון  פיר סעט גנני כמן גס סר"ן כחרו' נניך וסו)ט דכ)ע ר") סריקננסרק
 ננכס) עירוי מס רסייגו כננכום) רק מוסר רהסי"ננ סכרכסתמ ננכום)סמיגו
 יותר עכ הומ והכרכמתמ רקס ק)יפה כדי ננכס). דעירו" ג"ל דין ננןוכר

 גתכס) )מ )קוננן סננוך הכרכסתמ מס ק)יסהננכרי
 5%)  וסולח  פליחס  טיפור תוך הודח מס ככרס וי ס"ק כשר8מ"כ כ2'~ג'

  נט"1 ס"ט נסי' . לפ"ס להפ"פ פוהר 3טר 3ס%רפליח?
 ס)יטס גקכי וגסתננו. דס כו  מין רטנז% . 3ספי'פ %סור ככרס לייסס"ק
 כו_ חו)קיס רכיס סרחה ס)יטס גקכי נסתננו דכסנרת 6וננר ומגיע"י
 וננותר כמר כסמר סומ הרי מ"כ  רס  3ו  יט מס ננותר ננננ"גוכרק
 מ"כ כ"ננ ככ)) דכרס כסוסקיס דס ,כו מין ומי כטר, כממרכהס"ננ
 דננסו"ס סריק ננסרק מננריגן פעי'ט 5גי י)גכי רס הכרס כ)ע)מ

 ל' לפו  ו3רולס . 1' ס'יק  ססייך כננ"ס כ"ננ ע) ננחוכר הסוננן )ננ)וחנזותר
 ס)יטס גקכי גסתננו ד)מ ככרס מננריגן ננ)יח: מיעומ )מחר סורת%סי'

 ססוסקיס מסי' י") דסמ . ננ'עייס ככגי דיגו דכרס כ5ירוף 6סוסקיסוסננכיגן
 מס 6כ) ננ)יחה ד5ריך )עגין סי'ר  ככסר הומ והרי ג"4 רין )1 6ין כרסדס")
 ככ"ננ כננו מיגר,כו)ע רכרס 6ננריגן גננ)ח ס)6 כסר עס הדחה מחרגננ)ח
 י") ככרס כן סריק ננמרק ודס וח)קין קסין רכ"ננ ננסוס כולעין מיגססהס
 כר"ת הסוסקיס דרוכ )עי) כתכתי וסגס ככ"ננ וח3ק קסה דג"כ כןסדין

 וס)ט ננ)יחס )מחר כסר ס6ר מסי' כ)) כ)ע ו)מ סריק ננסרק כרסרמננרי'
 הרננ"6 ס' )6 ע"ו דכמ" מע"נ עתה סננ)וח כסר 56) וסוגח 51ירו יננוכ)
 סס סמין הכרס גוננות-6כ) כו סיס ננסוס ככסר מ)6 ע)י' )וסיף ר)מ סכוכן

 . . . ' . : ןסרי )ננטה סגוננות מוגוננות

 כסר עס ננע"יס רכגי סוננן ננו)ח מס כ5"ע הגיח סק"ט 3ס"ךבפמ"ג
 קרננ6 דקסי גנני ד6יכמ סרי כסר עס רק"ן דוקמ די") ננותרמס

 . דס6 וג") כיוגתו ג' כך כולע  רך ס?ו,  ססווון  מ3ל סריק  3סו  וטייךוח)קיס

 6"ו יחר  כסר עס כסגננ)חו וח)חו)ת סדכן.ך ננן הסוננן ))קט ס5ריך ננ5יגן)מ
 . 6ננרי' כננ)יחה דס") כר"ת דס") )עי) סכתכתי ססיסקיס )רוכ כיןרסרי

 כו)ע 6יגו ומסיס המס ע"י סכסל גתרכך 1כ5)י ננ5)י ננקו"ח סריקננסרק
 : כו)ע מיגו 5יר רסו)ט דמנכ הרסכ"6 ננטעסוגס

 * תצ"ו ם'מן-
 הסכימו ופ"ו וש"ך והב"חהיש"שא(

 . החלמון ננמר בלא דוק"
 הכיצה אפי' וכן החלמון בננמר אבל עם.בשר שמלוחמותד
 בח"ד. כ' כבר קליפ" לה יש הביצה אם. .והנה אסורבקליפה
 קליפה בלא דאפי' המנהג ישבתי ואני הקליפה שמשליךדסני
 רק להתיר אין מליחה- צלא כשלם ואם בשר עם למלחומותד
 רא": אין  ווה בשר עם למלחן דהמנהג משום- להקל דסומך בב"י שמעורהידנ' אעפ"י וחלבון חלמון להביש , שפסק פ"ו סי' .הש"ע פסק על הקשיתי )ב( החלבון ניכ להביש

 )כך סח)ננון. רק גנננר )מ מס  כעוסות סלנז5מים  -3יייס 6י סע"בהג"ה
 וננותר כסר כסמר ננ)יחה 5ריכין..

 )ננ)חן.
 ככךמ. )ע5ין דחסכיגן )כר הח)מון גנננר מסי' רס") כסס וכט"ו כס"ךועיי' ס"ג סי' כ"י כטר עס

ככסר



ירכמףתצ"ו א' סעיף ע:ה סי רעהיררהסימןדברי
נכסר

 ך)6.
 מסיכ ד)מ סמ)כון נס כגנננר מכ"ס ור") )ננס)ט טרוי0 סייך ו)מ ו5יריס י)י"3 ננסוס כסר עס כננ)מו כדיעכד 6פי' מסור מסי"ס כרס"י

 כו)ע )נננרי לתקסס ככר  וחסי' כ' וממ"כ נסר עס מ)חס 6ס דמסורככסר
 ככ6וריס כס"ד וכ"כ ורי כק)יסס דננס)יך כק)יס0 כגתקס0 עקי)וכס)תי
 דמפי' יס"ס דכרי סקי"כ כס"ך כ' וכסננ"נ ס"ז, סי' )קננן כמו"ננ וכ"כסק"6
 עכ") כ0ן )נעור 1.ס גו:רין 6ין ו0עו)ס המ3ננון סגנננר כ) מס1רךיעכ-
 דה6 וו"מ 0כ"ח סכ"כ סס"ך וסיים סקי"כ הכ"ך דכרי 6מר כזהוגננסך
 מ)כון )ו ס6ין סכ) גוהנין סעו)ם וננ"כנ וו") ס"1 כסי' הכ"י ננ"ס 0כי6סכ"מ
 כסס ס'יס וכ"כ כסר  פס ו6סי'  חותוננו)מיס

 רסכ"י
 חלו  כרכריס כיו65 וכג

 עס לננ)מן גוסנין הע1)ס 6פסר כ' סהכ"מ מ)מ פכ"ל סמלסנ פלסומכין
 6ין ודמ. )נננרי גנננר דמ)ננון היכי מכ5 גנננר המ)מון כס6ין 0"ךכסר

 ככר ככננור )כתמ)ה מ)6 מסור )6 רהכ"מ ננסננע וכו' כסר עס)ננו)מן
 סמלסנ  סחלמון כלנמר סכ"י  סספיר ננ6חר רומק כ"מ רכרי 6)מ0מ)ננון,
  המ)ננון לנל:ר כסלה רק  ספלסנ  סחין  לסכ"ה.לומר מסכ"ת כסר  סחר עס)ננ)ומ
  כסר עס )ננגומ 0מ)ננון כגנננך מף כן ססננגכנ ספוננ"נ נס ננעירועת0
   סכ"י: לפ"ס  סמלסנ פל  לסמוך ה"כי
 הסוסקיס ירוכ סקויננין כסי' מ"ס )סי כ0)כ0 וס0ומ סננגסנ  )ק".סונייל

 מפי' סריק תסרק נננ)ימס דדס :ר"ת ס") דקדמ6י וקדננ6ייקננמי
 5ריכין כ)ע 1)מ דננסרק )י") נועות כו סיס ככסר רק ו5יר רס כ)ס)יט
 פפמיי  וכל  כגפ )מ  למסלט  רירירח מיידי ננסוס כ)ע ד)מ מייך)טעננמ
 ו"6 )פ3וט טרודס מיגו מ"כ 51יר  יס לס  6ין  רכי5ס  מסוס רחוסרררס"ל
 ו)6 3לפ רספיר הר"ת  רפליני  ולססוסקיס סריס  לוסרק נוננמ י3יכ6גיון
 ננעייס כגי רמז)מין מון0 הומ וככ"ננ מר"ת דפ)ינ סר"ן סמ סריק6ננרי'
 מר"ת ימו)קיס הקודס כסי' סכתכתי )סי 0ר"ן )סון הכ6תי עכ")נ%ממ כ0ך" ו6ן.) )י סריק מ)מ כ)עי )מ יננמ כסו י)ית כיון דסגי וז") כסרעס

 כ)) ומו"0 סקי"נ 0ס"ך כננ"ס ימ)ק ננסוס הר"ן כננ"ס ננעיס ככגיננודיס
 )מ ומ)ק קסס ר)מ סמ3ננון סגנננר ככי05 מ"כ ומ)ק קסי' כ"ננ ננסוס כ'ד'
 ננסרק מננרי' מ)ק דכ"ננ. ננסוס ד)6ו 0ר"ן )סון 0כמת, ע"כ לר"ן )טעכנמסרי
 רפ"כ  סר"ן סכרת ל"ל סריק  ומסרק כ)עי )6 דננ6 )י' ד)ית כיון מ)מסריק
 גסתמו 0ננ)ימ0 סע"י דס כו סים כדכר מ)6 וכו)ע סריק )6 ננ)ימ0  ייסס"ל
 דוק6 ו5ריך וכ)ע כגקכיס סןס וגכגס )נמרי גסתעו )6 ותו  סליטסגקכי

 ו)מ דס 5ו סמין יכר ננסמ"כ כ)ע )6 דס )ננפ5ק רטרירי "יירילטפמח
 מוסר מננמי ככ"ננ מ"כ סריק כסרק היס ננ).מ0 ננמננת 0גקכיסנסתהו
 ליכמ מס כ)עי 1)6 דטרידי מיייי סייך )מ ו5יר דס )כ5יס ד5י") ננטוסמרס")
 ס") %מ ננעיס ככגי חו)ק ירסכ"מ מף הר"ן, וכננ"ס כ)ע )מ כ)מ"סיננמ
 3ננפ)ט יטריימ מיידי ננטוס מ)6 ככ"ננ סרי ו)מ 0ר"ן סכרת )מ ונסכר"ת
  כסס סכ' מ:מ6"ס כס"ט ה"0 כננ"ס מתיר ממל ננטעס רסכ'מ סמ5יר

 עכ") כסר כדין )קיייס נלימס טעונ0 0ימ סרי מ)כון )0  סחין סכלסרסכ"ח
 ננכ'" וכ"ננ כסר סמר עס )ננ)מ0 ומותר כסר דין )נננרי די")מסננע
 סס ככ"י סוכ6 ירומס ור' כי5ס ננר"ן ו:"ננ כיס"ם ו)6 ו5יל דס )וייס ס"0 כסר רין יי") כיון )רסכ"6 יס") 51") 0כי רסכ"מ כסס )ס"סדס")
 גיגסו נננור ככסר המ3ננון תנננר מ)כון )ו סמין 6ס.' דד"ייכו נננורותכמיגס
  וט';ז  וס"ך מיס'יס טוכ6 ותנני' ו5יר  דס  רלי"ל סכ' כיס"ס ורלח  מליתסויפן

 קו)מ 3ידי דמתי. מוננרמ סוה ו)יס"ס ברמסוגיס רפת כלנר חתריוסלמסכי
 דס כ0ס ננמזיקין דמין עעייס נכגי הס הרי ,6"כ דס כהס סמ:ן .כןומ"ת
 ס:גמר 3כלס ח"כ ח'  כספי' כר6.  מותר ננ)ימס כ)מ. כס)ס מס)סיכך
 ננממר סדכר יסתקע  וז"6 סלה רמ6י סכי לימח למי  סמלכון  ול6סתלמון

 : כסר כסמר דסוה ס") וכ"י ורי"ו ור"ןסרסכ"מ
 6ס ית3י' יסננכו וג' מליחס נלח  נסלס  נהס יכרו )מרדקב~רכמקים

 מס דמסור כסר גנני סוה ככ"מ )עגין ככסר מסיכהו6

 6"כ ננ)ימ0 )עגין ככסר רסוס ורי"ו  סר"ן סכ' כמו  מליתס  כל6מכסלס
 פ"1 כסי'  ססק סס"פ רקח מליתס  כלח  נסלמ  חס  סהלכון  כ6ין )הק)מין
 ר%פי' י' ס'יק פ"1 סי'  סס"ך למ'ים  ולסי"ו  כחלכ, כסר  לפלין ככסר רסוהס"ס

 ננקרי )6 רתו כסדרה יננמוכרין ננעורות מפ" כספ"ננ )כד  סחלמוןנלנמר
   51"ע לסס"נ: מותר מליתס  כל6  כסגס מט דס"ג מססר ככ"ה )עגיןכסר
 יהילו הסור וופורה  .סהוה כ3 )דעתי' רפיקר  סס הס"ך רננסיק מע"נכוה

 רו:  מסוס כ:פ"לו  סמליוון  נממר  פוכקים "סרנס  סומך לו'ימ למתרמפורס
 רלוותר סכ' חר"מ התי כס' סר6י' כנוו  ררכלן  כחלכ פוף כסר  רסיילוסכסר
  כמ3כ  פיף 3סר ר:"ר כחלכ  פוף כסר  כנון  ררכלן 6יסור לכתחל:לכנול
 דס ה"י י") ח"כ )6, דרכגן 6יסור ס6ר 6כ) ננס"ת עיקר )1 מיןיננקרי
 כרנ( דל1..רי מפ"נ ר6י'  רס קיי'ח  רף כנמ' כר"י מסי'ח  פיקר מקריסכיסגו
  מין 3ן"ה  רלפלין פ"ו כסי' סכ'  חכ"י יקסס  ררכלן  :תל מסת"כסכיסגו
 ס6.ן וננן כנ רמחוויר כח"ח  "פי' )0מנניר ימין דר") לג' כיותר)החנניר

 דרכנן כח)כ עוף רכסר כיון כטר( עדיין ננקרי וככג0 רקס ק)יסה "והו)ס
 ע:") ו:ו' ננדרככן מ3מ "יגו הימ סנס ננ)ימה )עכין ד0"הוג'

 )ננס"י
 )"ך

 נ%יהס קולס עככיו. כסהו6 דס ועוד מדמ 0מ כמ)כ עוף )כסר סכיס)ודס
 .,רערדש ימו'סו6

 סיכו, קו)מ )ירי ן6תי מוננרמ 0וס כו0 ס0ננמנניר ו6פסר 0כ"י
 כ0ס סמין נננ65 נ%ימ0 5ריכיס %גס ומס כסר 6ו עוף עס)נ%מס

  לוסביפ  ספולס  ומ"מ עננהס 0נננ)מיס וכסר עוף דפ)טי ננדס וכ)עי )ס)וטננס
  כי"3 וכ) 0רסכ"6 כסס 0"ה ול'כ 6ותם מו)מין מ)כון )0ס ס6יןכ)

 סמין כ) כככ"ח )המנניר וננוכח  רמ"מ רר"ל ל' פ:"ל סמגסנ פלסימ:ין
 כככ"מ ננותר )כך סמ)ננון כגגננר יס") וסיעתי' כרס"י ו)מ מ)כון)0ס
 ~ננ)ימ? רמי' דמין 3?נס") והגס כסר עס ננו)מין 0מיך דמ"כ כסר נקר6ו)6

 מס."ה כריק  מסרק  ס"ל רלח  ולרסכ"6  ספוסקיס  לרין  סריק דננסרקדקיי")
 ננסעס מלננון  ,)מ  חלכון לס  כ6ין  כן רפסק כס"ע נס ומ"כ ננותרככעס
 :נ:מ:ר ע) ננכ"ס קסר" סומ כסר עס )ננ)ומ סהננכסנ ננננ0 ככ"י סכ'זס
 ס"ק  סס  סס"ך כוו"ס  ו5ירו רמו  כל ס)ט ימסי' ס"ו ע' כסי' ס") ימיהינופי'
 6"כ סריק ננסרק דדס ננסוס וע"כ )כסוף סכ' מתיריס סיס רסיילו ול'כ"ו
 מס כסס  ס6ין  כיון כסי  .פס  סמלתו ממלסנ ס3"י ננ"ס .רמי'6.ן
 כמ)כ כסר )עגין כסר גננ. יסוס כסר עס סננו)מין ננננס ר6י' ימין עוךןי"ק9 : )ס)וט..

 יס יכסר נ%ימ0 ד5ריכי ככ"מ )ענין כסר מסיכ 6ס מפרכמדוד6י
 כסר מקרי לח ככ"ח  לפלין 6פ"ג י"ל  כסר עס סעו)מין ננננ0 6כ) יס3ו

 דס כסס ד6ין  ר") סיס"ס רסה  רס סרכס ול6  רס כו רים לתוס  יסמיימ
 סוננן כננו כסר עס )ננ3מ1 ס)6 המננירו )מ ננ"ע )ננ)מו והמננירוכ)),

 6סור )מ גנ"ננ ססוננן כ5ד )ננ)מו ו5ריך כסוננן יס סממזיקיןסח)מו)ת
 עס ננעייס כני )ננ)ומ סננגסנ סכן סק"ז הט"ז כננ"ם כסר סמר עס)ננ)מו
 סם"ך וכננ"ס כיס כך כ) סוננן ננומוק דמין מע"נ סוננן ננכ"ס וננננסעכסר

 סע31סין סננגסנ 3סתור ס:תכ ככ"מ ד)מ הכנגהנ קיוס געי מ.כמיבנדה . :ס"ק
 פלוו  סלמלת  מכסר  נולפ  וממילח כסר סוה  רלח  ננסוס )כךעמ)ננון

 כהו 6ית דס דית י") ננ"ננ מכ) סוננן כננו הרכ0 כדס  ננומוק  רליכח1"%
 רמתיר  לסכ"ך עננס"ל )יתמ ונננני)6 מסור ננ)ימס כ)מ כס)ס מסונננני)מ
  כיס.' ככ"מ ננקרי ד)מ )כר  חלמון  גסס כיס וסיפתי' כרס"י  כספ"מכככ"ת
 ירומס ור' 0ר"ן סכ' ומ)כון ס)ננון )סם כים  חמלס מליתס, כלח  כלתכסלמותר
 3כד  .כחלמון כרס"י  ס"ל  ירותס רר' סכ'  סס"ך  פל ו5"פ מליחס,  יפוןמין
  כסר עדיין מ)כון 05 מין סמס ירומס ר' כסס כ' ככ"י סמ כסר גקרמ )מתו

 : כסר ננקרי ומפי' גנננר סח)ננון מכ) ננסננע ע"כ ננ)ימס וטפילססוח

ירםףתצ"ו ב' סעי' ע"ן מימזין"רסימןדברי
.

 * תצ"ו םיבק

 הר"ן וקו'  .התום' מקו' מליתה בעי דצלי רש"י שיטת ישובא(
 קצת מליחה ר"ל אינו רש"י שדעת העלתי שלפי"ו אלא..

 מ"ש )ב( כדישיפלופ ושהיי' יפה מליחה צריך אלא מירוהעלהו
 כלל מוכרת אינו מליתה צריך דצלי כרש"י ס"ל דר'מהר"ן
 אי"צ חי בשר ס"ל נמי דר"מ והוא תי בבשר  הרמב"ם עלוישוב

 * והכ"מ  הראביר קו' עליו קשה ולאמליחה

 ע"ד  יף  כססתיס וסוי רס"י  תתלס  מליתס  ק5ת %ריך וי"מ ס"כבהבאה
 דמי 55י  כמליתת רמלחו ופרי"י סריח  .מולייתח  ס6י רכ:לננר

 ננ)ימס )"5 ר5לי  רס"י ע) מו)ק ותוס' פסיטמ )קיירה 5ורך כ)בננ)ימת
 . %ותר  ל%קוס  ממקוס פי'  רס ק5ת 1סחר  רחס לתוס'  רס"ל  סס1ננכו6ר
 ננ)ימס 5ריך 5)י יכ) 6"ס 6סור )ננקוס עננקוס פ" דס") י") לר6"י6"כ
   עמו)ין  רס"י ע) סקסס ותוס' . ננננק%3ק פ" וסיס ס5ורך כ) י5)גר )מ:עמ
 ולכלפ  סי%5מסכסר סיס ננסגי מ%6ג 0ככר כסר ע)י' סמתך יגכר קידכ?ף

  ורסכ"ח 5רכו כ5 ג%ס ו)מ ר1% כל י6  סלח  הפפ"י מותר סכסר ו6ס"סבככר

 5רכו כ) נג5)ס דנניירי  י") ו""כ נו"ס  מסוס  חסור רסככר רה3"ר  כססכ'
  כפ"ךיקייכ סוכח וסררהסה  סלכוס )נל'ס  ..ועוד רסייי פל סמוס' קו'  קטסו)6
 סי' )מ )מון  י65 סל6 ומס  לתון  לנמרי י%יח סחס  פ"י %חפ סלתפירררמס
 כ3 נ%ס )מ )סם"ך דסגס ומ"ס חסור וסככר מותר  רססכסר מ"ס מ"ככ)3.
  45ותו וכח5י למקוס  מנוקוס פי'  רסרס  מסוס וסיילו  ס~י"נ כננ"ס 6סור5רכו
  סכסר 5רכו כ)  ג5)ס  סלח רכסר  ולקמן תס'יו כס" )ננ"ס מכ) )מון י5מ)6

 עכך כ)) ננננקיננו 0י' )מ )מון י5ח  סלח מס  סל"ל  כיפס  5") כס"כמותר
 סככר ע) דס ייס כיון מו ננ"ס ננסוס מסוי ו0ככר 55ייתו כמ5י0כסר
 6מ"כ כיסוג יע"י נג3ימה 5ריך וססיר )מון י65 יסכיגמ דומקמ ע"ימננריגן

 : )מו:י5מ
 דמין )5)י ננועטת נ%ימ0 ננוע)ת כנס )רס"י תוס' סקססרב~ס~ממדקיבם

 מימכ כחיי'ס יסס יפס  סינ%מגו עך יננו ננייי יו5ימ.סכסר
 נרסי:ן  רלה  הוס' וכ' קסס .והומ "ןס )סו5ימ 5)י עס ננ)מ  ד5ריך סוחדסכי

  דה6 י") ו)סי"1 נ%ימס 5ריך )מ  י5)י ל5לי  וכן  חכיי חמר כ"חכסקומ:ן.רף
 5ריך )45 נס רס"י סדעת ס"מ ז") דעתס ו)ו)י )5)י וכן סי' רס"יגיי

 ק"3 )קדירס ננסגי 6)6 יסס ננ)ימס נ"כ ו5ריך  ןס סמלח  סיפליטלכססותו
 5ריך 3מ כ35י - מכ5 )ה5גיעו כרי מליתס* רסיילו טוכס  פלימס רכפי)רס"י

 סנ%ימ



 יפם 'יוכמף תצי' ב' !טעיף עייו מ"י דעהיררתטימן .דבר'
 ננ)ימה )גכי ננועטת ננ)יחה וגקי6 דיון כננ)יחה מטי' מ)מ כ"כננ)ימס
 ננמננת גמג3 מיגו ננ3ימ קי"כ דף מו3ין סי' דרמ"" )ה5גיע כדי דכעי)קדירס
 גכ) וכי כרותמ דננ)ימ ננקוננות ננכננה הוס' והקסס )ה5ליעו כננו)מננ)מו

 ננ)ימס .)קדירה ננ)ימה כעי )רס"י מה"נ י") )ך5:.עו כדי ננייר.הננקוננות
 תוס' הקסה עוד מ)מ נניירי כה"ג 'ננ)ימה סתס 6"כ )ה5גיע דהיילוכוו

 מיגו קדסיס ננ)ימת דקמננר סס נננננמות )ה5גיע ננ3ימה כעי )מו)קדירס
 רמיגו ננוכמ קדסיס' ננ)ימת כרותמ.ומ"כ וננ)ימ עוכר מיגו סכיס)ו דדסעוכר
 ע) עוכר דמין ככיסו) דסוה עוכר מיגו דכננ)ימ כיון סומ ננ)סו ננמננתגמכ)
 מיגו קדסיס וננ)ימת )קדירה וכן קדסיס כננ)ימת התס וקממר סכס)ודס

 : ככגין ננ)ח דמי"5 סס ככרייתמ כדמי' )ה5גיעו כדי כך כ)ננ)ומ
 מסיק )מ יכס"י )יס"ירנ"ל

 עהי
 כננ)ימת קדסיס דננ)ימת וס"ל כיייתמ

 עוכר מילו וססיר ננ)מו ננמננת גמכ) ומיגו )ס5גיעו כדי והייגוקדירה
 ננ)ימת נננרייתמ דננסיק )ננסקגמ מכ) .עוכר מיגו סכיס)ו דס כננוע)יו

 ננ)יחת ססומ )ה5גיעו ננ)ימס ו)מ הטעס טירגיס 5ררין ננכ' רקקדסיס
 כננ)ימה 5)י מ)ימת והוי )5)י וכן רס"י גי' סי' סכך 5)י כננ3ימת מ)מקדירה
 מ)מ ננועי) יננה ננעט ננ)ימה )מ דהייגו 5)י כננ)ימת קדסיס וננ)ימתקדסיס
 ננ)ימס ע"י כה"ג דס וכמננת )קדירה ס)גו כננ)ימה י"3 3רס"י )5)יננ)ימה
 כ' גי"ה ס' וכר"ן . )רס"1 גס ננהגי )מ ננננס ננועטת ננ)ימה מכ)עוכר
 דסייגו וגרמה סיסוי 5ריך דמיגו 6)מ )קדירס כננו ננ)ימה כעי )5)י)רס"י
 דמין ג"3 )5)י וכן מננר וע"ו .וננע)יסו ננ)מו סס כננגמות כקדסיסננדמננל
 רק )רס"י )5)י וכן דמננר מ)מ )5)י ננ)ימה סיהוי 5ריך )עו)ס דמ)מננוכרמ
 דסמ ותדע נניד )ננע)יסו )מ מכ) כקדטיס כננו )5)י דכעי הננ)ימה כננותע)

 לקדסיס כננו סיסוי 5ריך ד)מ )וננר מין וכודמי )קדירס וכן גריס)ר"ת
 )קדירס וכן גירסתו )סי גוסי' סר"ן וכננ'ט סהוי 5ריך )כ"ע )קןירהדסמ

 : 5ר"ך סיסוי סננ)ימה )עכיןהייגו
 מי דייכ ננידכ כטוי מי הימ 1)6 .ננתגות )ו לגתלין מין )יט)ן סמ"יו כסן וכ) מסורין סכ)מי ומוטיס סורוע . סורוע כנם' רס"י ע) ססןךןף"ן
 כננו כ)) כטוי ננ)ימס ננדכרי וננד)מ ס"ד )י' וע)מ. )י' מדמתכי)קדירס
 )דעתי' דר"ן ג") ננ)ימה כעי )מ כ5)י ס"ננ וננ)ימה מתיכס דננדכיר)קדירה
 ד"ה 5"ג דף כתוס' מי' כי"כ דהגה קסה ד)מ י") )רס"י מכ) הקסהיסה
 )עי) סר"ן וסקסה רס"י דעת וסכן מתיכה כעי 53)י מסי' יד דמוטימתכי'
 )קדירס דדוקמ כעה"כ כננ"ס 51") כ5)י מתיכס ננוכיר ד)מ הורוע נ)ם'כי"כ

 דכעי מננר סוי ו6י . דננ)מ עד ננמכסר )מור כמתיכה ד3מו )מסננעיכןמי5טרך
 מתיכה דכעי סמ מכ) כעילן ונלימס מתיכה קננ") כננ)ימה דסגי ס"מננ)ימה
 דככר סקיטמ גנני )5)י ננ)ימה דכעי דננה י"3 כן )י' סטיט6 ה") והכ5)י

 : מי5טרך )קדירה וננ)מו מתכי' מ)מ )35י וכן 6כיי6ננר
 דצ5)י ו") כרס"י כנמ"ס כנה' כם"ו ס") הרכנכ"ס דגס סס סר"ןרבמ"ש

 דכרי כ' תכס"ט סי' כ"ס כם' הננרוכי ע) מגי ותננה כנ)ימסכעי
 וכסי' ס") סכי גוסי' דמיהו ננסננע מ"כ כ"כ ססננייננוגי כ' ו)מהרננכ"ס
 ננלננכ"ס ג") ע"כ סיכוס הומ )5)י וכן הססריס דגי' מננר דר"י הכימתסי"ט
 )כט) ס5ריך )כסר סמ)ו הדכריס כ) סס כ' דהרי,כנ כרס"י דסיין ימי'מין
 יסה וננדימו יסה יסס ננ)מו סי כסר )מכו) והרו5ה נניך ו5ו)ה ננו)מ )5)ימכ)
 ס") מ"כ ננ)ימס 5ריך כמי ד)ננה הקסס והר6כ"ד . עכ") ימכ) וממ"כיסה
 מ"כ ס"ד )כסר מו)ט דמס הר"ננ כ' הכי וכתר מסור סי' ס)מ מיכריסדס

 ד5ריך ננסוס )מו מי )כסר מו )5)י ננ)ימס הר"ננ דע"ס ג") הכ)ילישכ : ננותר סי' ס3מ מיכריס דס דס")ט"ננ
 ננ)יחה דכעי ננסוס )מו )5)י ננ)ימס סס דנקיט י"מ דף וכי5ה קי"מי' מו)ין תוס' כננ"ס טעס )ו )יתן כדי ננ)מו מס מ)מ גקיט ננ)ימה.

 סגי' )תרו כ' גי"ס כם' סר"ן סכימו סרננכ"ן והגה )ננ)מו דננגהג ננסוסמ)מ
 סדמס 5ריך דמין )5)י וכן דר") מ"ס ננ)ימה )"כ )5)י מע"ג )5)יכננגמות
 סדמה מי"5 נניד וננע)יסו כננ)מו דוקמ כ' סס רטכ"מ כסס וה"ס . ננ)מומס
 ו)סי"ו ע"כ סכיר )הדימ 5ריך נניר ננע)יסו ו)מ ננ)סו מכ) הננ)ימה6מר
 וס"ל )5)י וכן סני' )ו הי' דסר"ננ הר"ננ דכרי )סרס ים כן כגננ' טהסי'כננו
 מי כטר מו 5)י כסר )ננ)ומ הדרך הומ דכך ננ)מו מס דהיינו רננכ"ןכסי'
 גמננר )מ כתרייתמ וסדמה קננייתמ הדמה 5ריך ס)קדירס דמע"ג הר"ננומננר
 ומי"5 ור") נניד ו5ו)יסו כגסוג ננ)מו )5)י מכ) )קדירה רק מ)ו הדכריסכ)

 סדמה ד5ריך גטננע סע)סו-נניר כ)מ מכ) נניר כ15)הו ודוקמ הדמהכנתייס
 סננ)מו מי כסר מכ) סר"ננ כ' ע"ו הג") סרסכ"מכננ"ס

 סכך.
 )ננ)מו הננגהג

 טימכ) כתוך כי הדמס 5ריך ו)מ נניד דמכ)סו )וננר סייך ד)מ הדחס5ריך
 )עגין מכ) הדמס 5ריך ס)כך סמתיכה סלי ע) דס הננ)מ סו)ט ננעטסמתיכס

 ננ3ימה דמי"5 ס") הר"ננ גסננ)ימה

 י . תצ'יחסימן

 צרכו כל נצלה בלא והפרישה הלבוש לדעת ראיותא(
 גחלים ע"ג הכבד שצולין המנהג על אלא צלי ל~כלודמותר

 מבשלין ואח"כ צל*יתו כחצי מקום בכל נצלה אם מדקדקקואין
 שיסמוכו מה על להם דישהכבד

 כ) ג5)ס ב)מ סס"ך כ' )מכי)ס סיס"-רמוי כדי תמ)ה סי5)גו יקב2דהג"ה
ן

 ו6גי . כפ"ק כננ"ט.סל6"ם לננקוס ננננקוס סס ןפי( 5רכו כ3 ג5)ה כ)66סור' כך )מכ)ל ןמסי' .ננטננע ננמו!'ה ממגס ממ"כ )כס)ו 6סור 5רכו .

 סי' ס3מ מה מטוס _דסרי וממרוגיס רמטוליס ננסוסקיס תס"ו כסי'כתכתי
 3דירן הקודס כסי' טכתכתי )ננה )סוסיף גרמה ועתה כ)) י5מ )מ3מון
 כתכו הרמסוגיס וכ) י"י יף סתוס' קו' הדרי מסור )ננקוס ננננקוס טי'דקיי")

 מסור דסככר דס כו וגרמס ככר ע"ג 5)י כסר .מתך ננהד סהססוכדכליהס
 כ)) סי' ד)מ עכ5") מ)מ ננותר )ננקוס ממקוס דס.' ט"ננ ננותל הכטרמכ)
 כתיקו ו:םמו כמוננ5מ סרי מ. ננסרקתו הסוכל קי"ג דף הרטכ"מ הגסועור

 וכתסו' טס כננכו6ר מסור )ננקוס ננננקוס סי' ננסוס סמיסור ס")ורסכ"מ
 דוקמ ננסננע 5רכו כ) נ5)ס כ)מ סרי )מ כסוכר הרסכ"מ כ' ומסי"הרמ"ס
 ככסר כ)מ"ה מכ3 )ננקוס ננננקוס סדס סכירה ע"י דגכ)ע ננסוסכסוכר
 תי' כמד סס ס"ד דכרי סי' ט' כסי' ס"ד וסגס : 5)ייתו כמ5י סריכע)ננמ
 )ננקוס ננננקוס סי' )ס"ד דס") מע"נ ננותר 5רכו כ) ג5)ה ס)מ ד5)י )ס"דיס")
 והסריסה ס)כוס כננ"ס כ)) סירוס )מ )מון וי5מ סי' ס)מ דננה מט"כמסור
 מס ננדקדקין דמין כ' כמ)ו והוי ד"ס ס"ן כהג"ה סס וכן סק"כ סס"ךסכ'
 כ3) ס") ד)מ זו- )הג"ס ססי' ננה י"ו ס"ק י"כ כ)) כננג"י עיי' 5רכו כ)ג5)ס

 כתקגת עסס ד)מ ננטוס הטעס ננגוקכ סמיגו וכ)י מסור )ננקוסננננקוס
 וגס ממר סי' וכננ"ס )דכריו ד)יתמ .-טע'"מ ס"ט כקי' כתכתי וככרמכנניס
 ננ"ננ )סמריך רו5ה סמיגי מ)מ 5רכו כ) נ5)ה )מ דננתיר דננכומר קסהסירוסו
 כ) ייווכ י") כננמכ"ד כנ5)ס מננגס כ"5 ג5)ה כ)6 דננתיר כדכריו ננכומרוס

 . : ת"5 סי' כננס")דמו

 ממ"כ 3כס) 6פי' 5רכו כ) ג5)ה כ)מ 5ו)ין כי5ד ס' עתוס' ג") יותיואלא
 וננננ)קו )מון י65 ט)מ סדס 5ננית נלננת ד5)י כרותמ ננסוססרי

 כמ"ו וכ"כ ככיסו) יו5ימ מיגו ותו כתוכו סדס ג5ננת וה רותמ ע"י סמסננן
 נניירי יע"כ מסור דככר כסר ע)יו סמתך כככר סכ' תס"ו כסי'וסכמתיו
 וכיון . כתוכו ג5ננת דסדס ננסוס ננותר סכסר מסי"ה 5רכו כ) ג5)הכ3מ

 ננסוס סס וכ' ממ"כ )כס) דסרי מ)יטה כננו )כס3 גנני ננותר כתוכודג5ננת
 מכ) דסכיגמ . דומקמ ע"י הייגו הככר ע3 דיו5ימ דננה 51") 5נניתדננ5ננת
 רותמין ע"י גמ)ט געסה ד5)י רותמ ע"י כטוכ ג5ננת 3מ מס 5)י' ממרכננכס)
 וננן כ) די") מי ככסר מ)יטה ננסוס מכיסו) סעכיגן )מ כע)ננמ מע"גדכיסו)
 דסדס הנניס מוס ע"י כקדייה גם)ט הדס )מ)וט כדי רותמ הקרירסטמין

 ד5)י כרו"מ המס ע) הכיסו) קודס כססי' ננסמ"כ גם)ט כק3 מיננמתיכס
 ו)מ הו)טין רותמין )היות סנניס וכקיגיעו )הם)יט הנניס כמוס כממין

 : המ"ו יעת )סרם כ' כךסו)טין
 דגם)ט 5מכו ו) ג5)ה )"ננ סכ' ע"ד דף ססחיס ננתוס' כן )יקיקרנ"ל

 הדס כ) לס)ט ד)מ 5רכו כ) ג5)ה )מ 6ם4' מ)מ וסרי סדסכ)
 דמננר ועוד כו' כססירס דוקמ ה"ננ ס6יכריס כדס )מו דמיכמ מע"נננותר
 )סי )כס3ו ננותר כמ)מ מו כרותמין סמ)טוהו ממר דככד הכסר כ)כפ'

 סוגמ רכ התס דקמננר )ם)וט מותו ננגימין ומין כתוכו הדסטננ5נניהין
 )נניננר דרכמ קנני' ססמ רכ סכר כרותמין )י מ)טי ור"ג כמ)מ )י'מ)טי
 סדר דם)יט היכי דכי מסור גנני מיהו מסור מ)י' מי )י' מננר מסורמ)י'
 כמכי)ס סרי ו6סי"ה )ם)וט ננגימו ומין הדס דננ5ננת סרי גנני מ)ייה מ"וכ)ע
 דהסיכ וננס מסור הומ סס6 רכ דסכר ננס' והכימ תום' המריך ננה . וקססע"כ
 ס"ננ כמ)מ מ"ו כרותמין דמ)טי ננננס דהמ מסרר גנני מיסו מסור מ)מ מי רכמ)ו

 ננותר )מון סי' ס)מ מיכריס דס ס"ננ ככר )מון הדס סי' ד)מ כיוןדננותר
 מסור מ)מ ד"ה סס כמו)ין וסרס"י מסור דמ)מ ססמ דרכ ס"י )סיומסי'

 : ע"כ סדס ננן ננק5ת ננו5ימ דקסכר מסור כו סג5ננת מוננןמותו

 סמיגו 5)י מננמי קסה ומ"כ מסור )ננקוס ננננקוס סי' )תוס' יס"ל ג"לע"כ2
 יכו4 סמילי 5ננתו דסמס 51") )ננקוס ננננקוס סירוס סננמ ננותר 5רכוכ)
 )תוס' וס") מ)יטה כננו ה5)י ע"י כננקוננו )י' 5ננית מ)מ כ)) ננננקוננו)סיוס
 דסתירו וסמ ממ"כ ננק5ת פמט סננמ מייסיגן ו)מ ממ"כ )כק)ו ננותרדמ"כ
 רכרי דכמן סרי כככרמ יוקמ סתמ 6מ"כ )כס) כרותמין מו כמ)ממ)יטס
 ככדמ ד"ה י' דף )ר"ת ס") סמ )ר"ת סס כססמיס ר"ת כסס מו)י.תוס'

 מ"כ ננדרכגן מ)מ מסור מין סי' דמסי' דדנני' כככדמ התס )י'דננכעי'
 ננהגהו דססיט י") מ"כ כתערוכת )מ מכל ככעין ס"ד ד)ננמ )י'.ננכעימ
 מכ) כתערוכת גס מקור דדס יהי' ד)ו כרותמין מו כמ3מ )הומדמ)יט
 עכ"ם )כתמ)ה ננכט) וננסוס דגתכט) דסרי ננודו ננק5ת רק סי' כ)מננקוס
 סו)ט דוה דמססר דמסור י") 5רכו כ) ג5)ס ס)מ כ5)י מ"כ סי' כ)מ)יכמ
 )כך מסור ננה"ת גנני סתערוכת כתוך כסר כסמר דהייגו דג5ננת מע"גיותר
 ננותר כסר סמר נס מ"כ כ)) ס)יט )מ ו5ננית היכי רכמ יכרי תוס'כ'
 ןכרי 3סכימ תוס' הו5רך וטסיר )כס)ו ננותר ומנני)מ סמס ע) 5נניתמס

 : 5ננית מס כ)) ס)יט ד)מרכמ
 להון דכנו כ) כנ~ימ סהמור כנסגי וו") כן תוס' דכרי סכ' כמ"וןר~וירצף

 מ)מ כ)) כמתיכס גסמר )6 סמור ע"י ננננקוננו ססי' ננסטכ)
 סננוכ)ע סוי דס 6ותו ננננקוננו כ)) סי' ס)מ דס כס יס ומס )מון סכ)יו5ימ

 סי' ס)מ מ)מ מסור )ננקוס ננננקוס סי' הוי מס דס") סרי וננותרכמיכריס
 סרי מ)מ דנס מננר רכ6 עד )י' דמ)טי ננננה רמי' הכימ וע"ו ננננקוננוכ)3
 דע"י ננסוס כ)) ס)יט )מ ננסו"ס דוד6י יהרמי' ננסעע ע"כ כ)) פ)יטד)6

 6מ"כ יו5ימ ס6יגו ננעככו נני ננננקוננו פי' דמי ננננקוננו כ)) סריס )מס5נניח
 ננס פי' )מ ו)כך 5ננית געמס -המור ע"י סתוס' )יעת )6"1 ס") כן)מון
 6מר )כס3ו דננותר כננו 6""כ )ככ)ו ננותר ומ"כ כ)) ננננקוננו ננסןססגסמר
 דגמ)ט ננסוס 5רכו כ) ס)מ ג35ס ממר )כס3 ןסרי סכתכתי ו)סכר6סמ)יטה
 סגסמר רןם סמ"ז וכננ"ם 5רכו כ) ג5)ס ס)6 6פי' גמ)ט נופי' ן5)'כרותמין
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יוסףתצ" ב' סע~י ע'ו סיירהדעהנק דברי.
 5רכו כ5 .כ35ס 63 ועליין ננ653ת ססק סדס 6כ3 653ת סל6וי ננס סייגו ננס נרו) זכות ו(ס המ"ו ס' 3סס סי' )6 וס6"רוכיס כ3) מננקוננו טי')6

 : כתוכו כ5ננת סגסמר וסרס כ) כ5)ס )6 וסככר רכריט ס6ר עס 6ות" וכנכס3ין סככך )35ותסכוהגס
 רננו כ3 סיווכ ער סכקר י5)ס נעמ ס6ין כננקוס ס6"ו וננ"ט ככ)ע"ך,5רכו

 ליכמףתצ"פ ,ייב טעיף או ם'פן ליד,ידהשמפה סימןדברף
 כל לשנית שאי"א ע"כ החיבור פדר של במימנים בזמנם והתשובות השמפות שרשטתים מפני אבל הסדר על החיבור ינם השייע סדרעל נד[סים ויהי' בסו[ו או בתחלתי ח"ב זה ה.בורי בתהלת יוסף דברי ה"ר הבורי על אותי לשיאלים שהשבתי ותשובות השמפות להדפיםה2בדעתי

 : ובסימניהם ,שרשמתים במקומם דפסתי ע"כ ימצא לא המימנים נשתנה ואם אהר בסי' עין אימר זה שסי' כירוץ ההיבורמימני

 . תצייפםלמן
 אהרים אבל הזרה מדני עצמו לגבי מדבריו הפבח הזר אם"(

 כיון אמתלא ולא עדים בלא בהזרי"לחוד להאכילואסור
 ואינו הוא אימור אהרים לגבי א"כ בהזרה נאמן אינו אהריםלנבי
 לא בעל לגבי באגורה לב( נ"ל וצ"ע איסור לי' ספינן דרינאמן
 שנח"ד דהוי וי"ל מרימ"פ מקו' ע"ו והי' ה"ד נפשי' שוי'אמרינן
 אפי"ה נדר מפעם שהוא סברו מצי ור"ן רי"ד ותום' נדרמפעם
 פעמים דב' נ"ל )ג( אסור דלפבח רשב"א כתשו' סברומצי
 משום או עצמו על נאמן דאדמ משום ה"ר אנפשי' בשוי'אמת
 ממילא רק להתיר הוא האמירה אם דהיינו באומרנא וו2לי'נדף
 אבל נאמנות משום רק נדר כאן אין אהר בדבר האיסורבא

 לא בפבח א"כ נדר דהוי י"ל כאו בפבה כגון לאיסורלאטירה
 מפעם ח"ד' נפשי' דשוי' כ"א דף מקדושין רא" .לד( הזרהמהני
 כמ"ש להלק וצריך נאמן ארם מפעם האומרים על וקו'נדר
 אנפשי' דשוי' פעם שכ' וש"ג רשב"א על עצומה קו' )ה( נ'באוו2
 אלא בעצמו אמר לא אם לו( עצמו עם נאמן דאדם מפעםה"ד

 מ"ל היש"ש וכי"ב פא"ל לאשה שהאמין נעל כגון לאהרשהאמין
 שחולק בהנ"ה כנמ"י ולא לרידי' גם מהני אמתלא בנתנהדוקא
 מעיקרא כטו שנה"ר הוי מאמין אינו שעתה ואמר חזר אכלע"ן

 ליבא אמר לא והוא מאמין דאם כ' ובשעה"מ ורשב'אמתוס'
 ישוב )ו( כיש"ש והעיקר הנ"ל ורשכ"א מתום'- ז"א שנח"דמשום
 לת( עדים איכא אפי' אסור, דלפנה כאן וש"ע רשב'א תשו'על
 אקו' וישוב נדר. מפעם הוא ח"ד אנפשי' דשוי' מתום' ראי'עוד
 אמרי' דלא הפרמ"נ שכ' הד' דין וא"ש נדר מפעם שדוחהנב"י
 עיי"ש בירו' וה המותר לאסור דבידו היכי אלא ה"ד נפשי'שוי'
 שוי' אמרי' לא לאחרימ דהב היכי הה' בדין הפרמ"ג מ"ש)פ(

 אלא אר"ן חולקים פוכקים רשאר כתבתי ר"ן מדברי ח"דאנפשי'
 ' מוכח לא גופי' מר"ןאפי'

 )קגות יסר6) וכסכ6 )עכו"ס כסננס עריס כסגי ססומט מיייב איכם'י
 כ6ננן 6יכו טמטתי' )6 כי ננננגס תקכה )מ מננרננננכו

 )"ט ס"ק כס"ך כסיננ"נ ועיי' מ"ר מגססי' סוי' רהמ מקורס )רירי'ונניסו
 מו)ק רק"ו קי' .ככתכ"1 ננהרמ"י סרכרי הט"ר 6יסות ננה' כס"ט ננס3"ננסכי6
 גס 6ותו ננכמיסין עריס 6ס רס") רסכ"מ ננתסו' סהו6 רס"ע וס6רין
 ר6יתי 6טר סערות )5י ננימוס כית כ6ן 6ין וו") סכ' כ6ננן 6יכו)ע5ננו

 כ"6 וס5עיף סקורוין סכערס )מכי כתן ס)6 כע,4יס גכר6 .ס6יד6תכמיס
 דנכר6 כיון סננכיכן )מ 6מורתו ר6תכמיס )6ו מי ננ"ננ וסקרון ט)יסותרלך
 ע5ננו סו6 מותו מכחיסין עריס כי6יכ6 פ"כ כקרוכותי' 63סור מ"י )י'טוי'
 כסמוור סרסכ"6 ריורס סרסכ"מ תסו' עס הננרי"מ סננס3"ננ וססוסננותר
 כ' נניכוס כס"ג סננס)"ננ ונס סרננ"ג עכ") כעיכי גרו) מירוס וסו6כרכריו
 ססוטס סכל6 ססו6 סכ' כ' סי' מ4"ך ככס"1 ורמיתי כסכי )ח)ק רומקססו6
 כ)וס )6ו רירי' 3גכי' עריס רסכמסת סרסכ"6 רעת רס6 כסרננ"ל1)עכ"ד
 רק ו)יכ6 ננסכ' עריס ר) 6"כ עריס ננק' יומר ע5ננו ט) כ6ננן ר6רססי6

 : ננהיי )מ מננת)ח כ)6 ומורס ס)1מורס
 העריס ע3 סוכנך סו6 ר6ס תסכ"ן ננסס סכי6 סס כס"טרבנשעהיימ

 ר)6 ננסוס ננותרת ע5ננה רסי6 סכמיסוסו עריסו6ותן

 סכווכתו וי") ע"כ סננס)"ננ קו' )יסכ יס כזס וכ' עריס .כ6ותן רקס6כמ"י
 סכמיסוסו, וסס .עריס ע) כקוגנך נניירי רננסר6"י סנור6"י עס סרסכ"36יסכ
 6מריס עריס כ)יכ6 נניירי רסכ"6 רתסו' נ' כרין כ6ן סכ' כסרננ"נ ד)6ווף
ן : סכמיסוסו והס עריס ע3 ססוננך6)16  6ף טוכס 6ננת)6 6וננר ס6יכו רכ) כסרכנ"ג כ' 6' גרין הגסדלעכ'י4 

 6כי 6יס 6סת ס6ננרס רכתוכת ס"כ ננגננ' והו6 6סורסמהר
סוף. ורסכ"6 כתוס' 6י' וכן כ6כטות )רכרי' 6ננת)ס כתגה 6ס פכוי' 6ננרסו6מ"כ

 6ננכס .)ך 6כי טננ6ס כ6וננרת .כהנ"ס ס"1 קט"ו סי' כס"ע וכן כרריס
 ו6'ס . סכ") סננקוננות ככ) נלירי וכך 6ננת)6 5ריך 6מריס )נכי דס"ךג")
 כסן מסור ססו6 כיון סקרוכות )עכין סייכו ננקכי )6 רמזרתו הננסרי"6ת"ס
 ע' סי, כערי"6 מ"6 כגכ"י ר)6 ווס כיריס 6יסור )י' )ננססי -6סוריס ססנס
 ים6 11"6 כרמו כע) ס"ך ס6סור רכר 3ו .ננ6כי)ין 6ין 6כמ"ך כסוי'סכ'
 ע3 כ6מן ו6לס כיון מורס ננסכי וכסש' 3נכי' 6כ) ננכ"ס )ססייסוננטוין

 סקר 6כנר ננתח)ה סממר סננס ע5ננו -ע) ג"כ ג6כנן עויס ננק' יותרע5ננו
 מחריס ר)גכי )ו ננמנניגיס )6 )ריוי' .גס סקרוכות ננ"ננ מננת עכסיווס)
 כסוי' העדיס רננסגי סננרמ". ננ"ס 6"כ כ6ננת)6 מ)מ כחורס גמננןמינו

 )6 סעריס והומ סעריס ע) סוננכין ד6מריס 6הריס )נכי ה"ר ח"רמגססי'
 1)מו ננותר ננננ"כ כמוי ס)כך מורס ננסכי ע5ננו ע) המ ע5ננו ע)ננסגי
 6ננת)6 כננו )סתיר ימר ננ5רסין עדיס עס רמורה הננס)"ננ סכ'ננטעס
 רירי' 1)גכ" -. הורה 1)מ ממריס 5גכי. ננסכי רעריס ממר ננטעס 6)6וחורס
 סתס"ר נס מורס כ)6 נניירי לסכ"6 כתסו' 6"כ ננסגי מורתו ננהכי )6עריס
 ננס"ח מ' מות ועיי' י'רי' )גכי' כ6ננכיס 6ין רעריס מסור רטכהננורס

 : רסכ"מ תסו' עוך)יסכ
 כרר 1טעס מ"ר 6גסטי' רסוי' טעננ6 ר6י כ' סס ככס"1 %4כמנכםב

 כתטו' רה6 סו6 סנוס ום רטעס סכ' 6)6 מורה ננסכי)6
 סכקף ססי' כנכמיסין סעדיס 6ס כ' ננ"מ סי' 6ס"ע ככ"י ססוכ6רסכ"6
 גמננן רמרס ננסוס כ6ננן סו6. קרוסין )סס ו)6 סקרון )סס )ססגתן
 5רק כננטסט 1)6 רכתוכות כס:כ כרי6"ז וכ"כ עדיס ננק' יותר ע5ננוע3

 כטע:"כנ רסכס עיי"ס גרר ננסוס סומ רטכמ"ך רטעננ6 סס כסעס"ננסוכ6
 רר"מ רכיתסו י"כ .רף קרוסין רי"ך 6תוס' 5"כ סי' ריננ"ט כסס סקסססס
 קרוסין ננמחר קכ)ק 6כיך )ס מננרס ר6ינני' )י' 6ננרס )ילס 5ער )ססי'
 ננהימ סרי' סימ 6ננ6י רי"ך תוס' וסקסס ע)י )6סרך כנניגי' כ) )6 מ"יו6ננר
 כ6נורס ותי' רסכמ"ך ננסוס כקרוכותיו רמסורה קרטתכי6ננרס.

 )מ רנכי
 מסורס ט"ו רף כגרריס תסנניסך סג6ות כמוננרת ס6 ריננ"ט וסקססננסיננכ6
 6סור כרר ננסוס סתס ריננ"ט ע3 סעס"ננ וסקסס . גכי' ר6גירס6ט"ג
 קכמ"ך רנס ס"3 'רריננ"ט 51") כמנעות מסוס רק כרר ו)יכ6 כ6ןננט6"כ
 כרר ננסוס )6ו רסגה"ר ס") רי"ר רתוס' ננוכח כסדו_,6"כ וכ' כדרננטעס
 ע)ס רוומ6 סכרר רננסכמ נניגו ע)י תסנניסך סכ6ות ק6ננרס סס ט"ויף כגרריס כ' סר"ן יסכס ריננ"ט קו' )יסכ וג' 6רי' 63 ס6 ננסוס 6י וכ")סו6
 ססימ כע)ס ע) גנני מ) מ"ר 6גססס רסוי' ס6סור רכר )6רס ננ6כי)ןר6ין

 עסועכך ססי6 ננמננת סכרר )חו) 6ססר ר)6 ננגו 6טכ6 כיננ6 וקססננסועכרת
 קורס סו6 רכע) רסיעוכורי' כ)3 רוומ6 ננסכמ ו)6 ע)ס כנני מ) )מ)כע)

 : סכרר)וננן
 רסומ ננסוס ננותר ע)י תטנניסך 6ננר כסו6 סס כ' רר"ן )ומר ייס%4ל%4

 ר36ננוהו סר"ן ותי' סיעכוך נניך4 ננסקיע קוכננות ס6 )סננסועכך
 )רוומ6 רומה כע3 ס3 הסיענור ר6ין קוסיון קסס )6 )סי"ו ר6סס)טיענוך
 גננור כקוכננות תיגמ וסמ ססיעוכר ננסקיע קוכננות ננס"ת כית, סכררח3ות
 רין )1 6ין ננ"כנ כרר ננטעס רהוס 6ע"נ מ"ך 6כססי' כסוי' 4"כ כרף6כ)

 סיעכוך כננקוס 6"כ כנניכי' כ) ר)6ו ננ6מריס סיעכוך כרי סננסקיעקוכננות
 : סכרר מ)63

 כנטוס רק כרר ננסוס_ ר)6ו ס"3 נ"כ כרריס סוף רר"ן סכס"ו כ'רכנף"ב1
 כטעכת כ6נעת 6יכו סרין רננעיקר רי"ך כתוס' נ"כ סכ'כ6ננכות

 ננסוס מ)מ כדר ננטוס ר)6ו רס"3 6)ננ6 )כע) למס1כערת כיון )ך 6כיטננ6ס
 כנני מ3 )6 סכע) ט) מ3 ר)6 כיון רו"6 מ"ר מכססי' דסוי טעננ6כ6נמות
 ככק"ו ננ"ס כרחס ננננני)6 כו3ו סותר ננק5תו ססותר כיר כעין6רירס
 רתוק' כיון וה כסעי' רסכ"6 רתסו' 6רין מו)קיס וסר"ן רי"ר רתוס'ו")
 )טנמ גס נננני)6 כ6נעות ננסוס 6כמ"ר. ךסוי' רטעמ6 ס") וסר"ןרי"ך
 הומ )טכמ ר6סנר רס") רסכ"6 דתסו' 5רק )ננטסט )טכמ רס6סרי
 ננסיס_ ססו6 י6סי' ככךל סכמ"ך רסוס ננטוסרק

 סיעכור כמיכ6 ננ"ננ כרי
 : רמיי)6 רוומ6 סכרר ננסכמ )6)כע)ס

 ר)6 כעי כסכח -ססעס"כנ סס סהכי6 כנקוכ5ת וסטס ככס"1 כ' ' עןד4נ'
 6כי דטננ6ס כקוני' ל דטננ"ק כרר ננסוס יסכמ"ך יטעמ6ס")

 6)ס"ע רעוכרת ננסננסת סי6 ס6יך וסקסה כ6ננכת 6יכי 6מרוכס )ננסכס3ך
 מסוס ו3יכ6 ךככע)ת'כע"כותי'

 )ק"ע.
 רטעת6 סכ' 5רק ססעס"ננ])ננססט וכ'

 ס"3 5מ דסנלק ס"ננ 6"כ 5ממרוס )ס"ע ננסוס 3יכ6 כךי . ןננטעסדס6כמ"ך
 .סוס ל)6ו 6"ס כטכת וכריו כ' 5רק רננססט .ל6י' ד6ין ו)"כ - - כלרננסוס
 ע3 סננכו וס6מריס כיון 63מריס סכסר 5ותן סטכמ 06 6יסור עגקה6רס
 עכיר )6 נ"כ )6מריס סטתן סטכמ רסייכו 6כי) )מ ו6יסו כטר סהו6סעריס
 ססומ- כע3ס סוננכת ננס וט3 עריס ר3יכ6 )ך 6כי כטננ6ס מס6"כ .6יסור
 )תירון סריטכ"6 5ריך ו)כך 3ס"ע מסוס 6יכ6 .ססיר רעתס )סי6יסור

 כרר ננטעס ר)6 )סרי' 6י', דכתוכות כס"כ מס"נ רנס ככס"ו .רכמ"שי' : .ס3ו
 ננכמיס:ן ועריס 1עננ6תי ו6מרס פכוי' לסימס 6ס כסכוי'סכ'

 6ותס.



מירכצףתצ"ח י"ב כאציף א' מ" ליוייד4דןשכמפהסימןרבר"
 וכן עדיס ננננמ0 יותר ע5ננו ע) למננן סמרס ננטוט )כ0ול6 מסורה16ת0

 : (: טעס כ' ננ"מ סי' כמ"ע 0כ"י ססכימ מ"נ רטכ"6ננת[ו'
 לממלות ננטעס -0וי ח"ר מגססי' דסוי' ממת רסלי0ס )יסכ 5ילרהנה

 )מקור יכו) ןמרס ליר ננטעס ונס ע5ננו ע) מרס רלמכנןננסוס

 כנון למנמות ננסוס )וננר כו רמייף מקוס יס מ)מ 0ננותר רכר ע5כנועי
 ): דכסיסמ מ)מ )כ0ולמ 1מסור0 ממרת כסעס ר(.לת0 רירע: רי")כסכוי'
 לדר ננתורת ר)מו )ס ננסייע סכי' רננעטס מו מכוי' ס0י' כ(כנןטועלת
 ע5כנו ע) ל6ננן רמרס 0)טון 0ט"נ לקיט 1)כך טלטכנמת 0מכנת רקמננרס
 ע5כנס ע) )מסור רןעתק כנטוס כנטכנע )מ (: ר)סון קרטתלי כמוכנרת,מו

 סמכנרס 0ל") מ"נ רסכ"מ כתמוע וכן ,: 6יט עס )רור רעתס מ)מ!קרוכיו
 סמיקור כדעתס'כמכנירס 0י' 1)מ (0 עס )רור ררעתס 0יי' קיוטין כסף,ססי'
 רף כקרוסין כנטמ"כ עדיס ככנמ0 ע5ננו ע) למננן מדס כנ)טון מסור0'0)כך
 מיקור )טון דמכנרס לרריס סוף )ף מלי כטכנמ: מו דר"מ כרכיונסוי"3

 : לדר וכנטעס ע)יו )מסרס מרס רלמכנן ס)טון 6למ"ר כטוי' מכנרילן ע)יוטמסור0
 כנותרת טמ") מוכנרת ממרולס, )כנטלס טל לרריס יסוף י"ז % מייטרבנזה

 כנטעס כין מ"ר 6לסטס טוי' 0מ קס0 1)6 סכ' )כע) רכנסועכרתכנטוס
 ס:ימ כיון 51") 0)ך ):יכן טכס מיקור לרר כנטעס מו ע5כנו ע) למכנןמןס

 מננ6. תרוכנס מכ) 0לרר, )חו) כנקוס דמין מו כע"כ כנטננטתננמועכרת
 ד)מ דמכנרילן מ"ס לרר עטוס סטעס מס מננלס כנטופכרת מילי -ד)(0טרי'
 מכ) )ך מלי טממ0 כ)טון ר,: תטנניס רסיילו כסי' ממננר0 ננ0 מ)ממסר0
 כטכמ כנעת0 )ט"ס כנקסקי 0)כך כ)5 )מסור כרעת: ס.' ס)מ י")תרוננ0

 ע5ננו ע) )מקור מ)מ סעדיס ):כמיס )מו סדעתי' י") טמטי' ס)מרמונני
 לרר טמילו קרסתלי כמוכנרת ל"כנ וכן .מ~ת)מ כ)מ מ,ר0 תו כנ:לי )מומ"ס
 וקדטס )כנ0"י מ0)ך כמננר0 מכ) מ(ר0 כנסלי )רור רק סרעת0כ0נ")
 ננ0לי 1)מ לרר ננמוס רמסור0 י") 0עו)ס כ) ע) מסור0 ס:ימ כריכור0מ"כ

 ;מ,ר0
  וופפס סו, הלתייר  רסוי' פפפה טכ' וסיינ רט3"6  ותטו' טעכני' רעלה'

 ס"נ רף כנקווטין עדיס ננק' יותר ע5ננו ע) נמננן דמדסלמננלות
 ר)מכ 6ות0 סוק)ין טמין לתקדטתי כ6וננרת וננורילמ מסי רכ מננרע"כ

 מלמ"ר סוי' רנס ומי וכו' מ"ר מלסטי' רמוי' ננמוס ילמסרת 0מ מ)מלתקרטת. )וננר 0יננלי' )מ )ריר0 וסרק"י רמכנלמ 0יכנלי' )מ )ליר0 רמכחמסיננלמ
 נדו)0 )ך מין עריס ננק' יותר ע5ננו ע) למכנן רמרס למננלות כנטעסנ"כ

 כמן 0ננקדס כמין מ"ס )ננט") מכנלס ננ(:, יותר )רירס 0תור0 כנןהיננלמ
 ר0מיס1ר מכנרילן 0עו)ס כ) ע) מסורס ס0ימ ננטכנע מיסורמ רקוכרכור0
 1)ננס סוק)ין 0ו0 ננ0"ת 0ינעמ 0ו0 מי רננמננע קט0 רעריין מ)מ לררננטוס
 טמננר0 לסרט )כנה מות0 קוק)ין -ומין כמסרת כלרר כדכרי' )סרט ריטכיון

 0תורס 0ו0 טמס )תרן )רמוק יס (ס 0ל0 וסוק)ין ולמנעות ערותכתורת
 מלמ"ר סוי' ננסוס מסור כ)מ"ס 6יקור )עלין ל"ננ 1)כנמי כסי' )רירי'ננסיננגי'
 קסימ סמ מכ) מלמ"ך טוי' חננרילן 0וי )מ ע"כ מ( מ"כ סוק)ין )עליןמע"כ
 למננגות ננטוס רק 0ומ מלמ"ר טויי )סלילו כ0ננקרט סכר6 ריט י0י' ר)1עדיין
 רק מדרכ0 כ)טוגס )מיסור מננרס ר)מ כיון וגרר 6יסורי' ננטוס רמי")מ"ט

 )ננ0"י טס)ך לתקרמתי כמוננרת )0יפוך מכ) . עננו )רור סר051ס0יתר
 עריס כק' ע5ננו ע) למננן רמדס ננטעס נ"כ ים ננ"ננ מיסורמ ננטננערנרכור0
 קומטמ ן)מו ת)ילן כלרר )ת)ות ריט כיון 51") סמכ כננו ננ0יננלות סימומ"כ

 : כלדר כ0 רת)ילן מ)מ סוק).ן ומיןקמננר0
 )נכי למכנן דסומ מכ' ורי"( רסכ"מ תסו' ע) קטי' 0מ קסי'מי %4בנק,1'

 )1 מננרי ננרי"ס כו' ע5ננו ע) למננן רמרס ננטוס עריסכ'
 )רכלן סטור מכ)תי מוננריס ו0עריס מכ)תי )מ מננר הומ )1 ננכמיטיןכסליס
 מו 0ייתי ננויר מננר כעי רמי נננו ננטוס ררכלן טטננמ מי 0תסוננכעימ
 מננר רכעי ננינו ר)יכמ מדט0 כטוננמ0 ול"ננ ע5ננו ע) ל6ננן רמרסננטוס

 ננמוס ררכלן רטעננמ סס וסמיט סיטכו) ססות 0י' )מ ד0מ וטכ)תילטננמתי
 ננמוס למננן מילו מרט0 כטוננמ0 כר"ננ ס' ו0כי מס ותוס' סרס"י עיי'נננו

 )סטור רסתס )וננר ורומק ע5ננו ע) למננן 6רס רמין ננוכמ 6"כ נננו,ד)יכמ
 סו0 ע5ננו ע) )מסור מכ) ע5ננו ע) ל6ננן 6רס רמין 0ומ קרכן ננןס5ננו
 0ו0 כקרכן נס סמ מייס סמילו מעס"י ע5ננו ע) למננן מרס ע5ננו ע3כ)מוכ

 דכ' ס"1 יף וכקרוטין ס"( רף כיככנות רכ' נוסי' רסכ"מ ע) תמוסייררנר : ע5ננו ע) למננן מילו מסי"0 כסר0 )1 סמין)מוכ
 מתיק0 ננטעס למננן רע"מ ס") ריכננות סוני' סס ס)יניסוניות

 דף רקרוסין סוני' מכ) ע5ננו ע) למננן רמדס כמת") וסיילו רנני'כסורמס
 ומתיקת 0דמות ננמוס 1)מ 0עד ננסערות למננן רמ"ע 0סוני' ס") ססס"1

 נננו ננסוס - ררכלן וטעננמ ע5ננו למננן מרס מין ס") (1 רסוני' ננסוס0נע)יס
 ריס ננמוס 0רסכ"מ ע) קטי' רסכ"מ ננתסו' רמין ידוע 0ל0 ומ)מ קיי")י0כי
 למננן מדס ס") ר)מ ננוכמ ננרמכ"מ ננ"ננ 0ס ננרסכ"מ ר)מו תסוכותכננ0
 : לרר עטעס 0ומ מ"ר רסוי' טעננמ ע"כ ומ"כ ע5כנו ע)ן

 י"כ רף כיכננות 0יס"ס )י כניוסכ לרר כנטעס מלמ"ד יסוי' רקןכמעלמ%4ן
 סמננין ו0נע) )ך מכי טננמס סמננר0 0מס0 סכ'רע"ך

 0"( ממ טננמס מננרס )ננ0 )רכרי' מננת)0 לתן 6כ) )ס51ימ)0יך5ריך
 סוף סננתוס' גרר,ס כסוף כלננ"י ור6יתי )510ימ0 5ריך סנע) ומיןטסור0
 חנ0ות נננני ומ"י 0נ"0 מס טכ' ננמימות כסכ"ך וכ0"0 מס רסכ"מ וכ"ככרריפ
 5ריך )0 60ננין 0כע) מס טס סכ' )0יפך ננגכמ 0ל") ננרמסדגיס וכ' .סמ)1
 ותוס' 0ל") סנ"0 כע) ו0כין 0י', מלוס0 61ננר0 תמ(ור מס "סי'לקו5י6
 6תי ריר0 )נני' רכס)ננמ לדנרי' 6ננת)ס לתכ0 מסי' ר") 0ל")יר6סוליס

 ט)יו טמסר כע) )נכי ננמנניל0 0ומ מס מכ) ט)0 דיכור וננכט) ס)0דיכור
 ורכרו )נכי'  היסורה הק3פ סה סהפלתו  רפ'יי  ויוס ממת)מ 0ננותרמת

 דיכ1ר וננכם)  ריו0  רי3ור התי לה לר3רי' הפתלה ולתלס כסתורסטהלה"ר
 רנניירי כננ"ם כתכו )מ 0ל") ורממוליס דתוס' 1)"ל סמוט )ו ו0דכרריוי'

 רננ0לי י") רירס מננת)מ מנ) למןמננת)6, ננייון סתס כמ(ל0 מ)מכמננת)מ
 סותר  פסס ה' סותר  ל."תלין.וסיפ4  63' וקיי"5 לרר ננסיס סטעס ומי)כע)
  סיה 3סותרס הייכ לרר ספטתס  סהסס כננמננר ת)וי 0כע) ס"ג כןכ)1

  דמ'ן הפ"נ  כלו סותר  פק5תו  ססותר לור  פפפס סותר סוה  נסכ6פח)ה
 מ"ך מוי' מס מסי' מרי' )מ ננ0מ מי ומ)מ מ"ך מלססי' רטוי' כלדר0יתר
 ע5ננו ננמננת מסור )מ ד0ומ כיון ננ"ננ ע5ננו ע) למננן רמרס ננטעס0ומ
 מננת)ס ננסלי )מ )ננ: ע5ננ0 ונ) למנחת וכי" ם)ס למכנלות ננטעסמ)מ

 : ע).כע)0ריד0
 וחתייכ  יפהס ס0ימ 0כע) )0 כ0מכנין ע' סי' כיכי"ק כ' עערגרולה

 מסוננמ מ)6 מ"ר טוי' ר)מ  ;יון  פסלי.  הפתלס  לתן  סלה 6פיינתור
  ח"ד לעמ0 )מ כנעיקרמ מ"כ )0 גמננין  מילו  ופכסיו וכיון )0  טס"פיןריר0
 ת"ר  פפיקרה לפטס  רלה ולהפלת  6פתלס לותלת  כססיה פכ'יס ה'יכפייכ
 לרמס מכנלס )ס, .ננמננין סמילו ומוכנר כמו(ר מ)מ  6י"5 הרלת)ה  הסי'ולל3ייי
 ומסור0 מלמ"ך סוי' )ס  יוסייון רה. ס:' סכי  פסיופ )מ לרריס סוףכנתוק'
 ננמננין מס ומסי' ר0"ק רננמננע ע"כ כמולס ומננרס תמ,ור מס 1מסי' )טו)ס)י'

 : כמוגס עכטיו םמננר0 ננ0)ס
 (כנן כ) עכ"ס ר)לכ"י כנלכ"י נדו)ס כ' "יס1ת מס' 3ס"טרבנשעה"מ

 פהווין  והילו התי'כ  3תוור רק ת'יר סה"הלסטי  וווהפיןטסתק
 סוי' )מ  פהפין רק  רהס כ'  טמ 3ס"פ 3ספסייוו  ה3ל תייר  טוי' )הרופיקרת

 התוס'  ס:קססה"ר
 ורס3י"

  ד)ננסלס )ך  הלי רפפהס  3סוני' ס")  רלה
  רי"ר  כתוס' טלמ"ד מננרי' )מ נכי' ומניר0 )כע) רפסופכרת ווסוסהתריל:
 מיימ דר' נרכית0ו  י"נ רף רי"ר תוסי ס"ק ה"כ  לרריס סוף  וכר"ן ייי3רף
 )6 רסימ סטעס"כנ ותי' )כע)0 ומסורס מ"ר מלסס0 טוי' רס6 סריהמיך
 מ"ך 6לסטי' סוי' מכנרילן )מ )מכנס מכנמננלת סיס ע5 רק 0כת ד0ייגומכנר0
 הפת  הס  סה"י הפ'ינ )ס  פהפין  ר6ס 3סי' כ'  ורס3"ה תוס' ד0מ ד("מעי"ם
  התוס' קסס ו"הי'כ הלחי'ר  טוי'פי'לו

 ורס3י"
 רסלס  ו"פסר רי"ו תום'  קו'

 מילי )ך מלי טננמ0 כמוכנרת ממרול0 )ננסל0  לרריס  סוף 5י ורט3ייהתוס'
 מ"כ )עקור מכנניס כיד כמ יס נרו) כרכר ותי' מלמ"ר רטוי' וסקסוכמכנלת
 )ימכ ר151ת ר0מ עג"כ כנקוס )יכמ י"כ רף  רסס רמ"ט רי"ך תוס' קו'י")
  כיד מין על"כ סייך ר)מ 0יכי מסי' ננרותיסן 0סוו ננ"ננ כע) כ)מ ינני'כ)

 וכסנ"0 סל") כסי' כלכ"י כי"כ כ' וככר כע)ס נניד ע5ננ0 )0סקיעסהס:
 ננוכרמ ומילו מים"ט מו)ק 1' סעי' קט"1 -סי' מ0"ע דוננ"מ כ' לרריס קוףלננ"י

 : עיי"םכ))
 פס"" נס"ט מס רבנשעה"מח'

 ר)6 עטפפ )"6 סלכס סס  רבסייס כ'  ספ"ו
 מננרס מס 0"0 כ' רסס ור") . רטכ"מ ותמו' כמןכס"ע

  סהלח"ר כנטוס מסור0 מננת)מ לותלת מין דמס ננטלי קדוסין  וקכלסלתקרטתי
  כ)6 לו פותרת  הילי  סהרוס 3ה הסי' סוה ופסופ ס"ס וכ'  פסלי נפו5ריכס
 פעיריס עדיס 60 רכנטננע ע"כ כדכרי' ננעיריס עריס מין מ:רי 0טלי ננןנט

 רקרי 0"0 ננננל0 נס מיסור סקע עדיס כיט מ)ננמ ננותרת ס"(כרכרי'
 סמין מסי"ת מ"כ סרי )טכמ נס ומ(רס דעריס )ננם") רנני ר)מ 1)"ל .)טכמ
  1)רלסטי' מ(ר0 0מ ו0ימ סעריס ע) סננכו רממריס ננותרת ננ"ננ מרוס(0

 טמין סימ מתמננר )מותן מ)מ מלמ"ר מוי' )מ  ד6י0ו  ופור  כפס"ל ת1רספסלי
 : מרוס(ס

 ותסו' רכמן 6רין קס0רלד4יו4י
  רס3י"

 כ"0 רף יכננות  ור6"ט רתוס'
 מננ6י )ך מלי טננמס כמוננרת מס ס0קסו רסכ"מ תמו' ע)פ)יני

 עו עיי"ס ננמקרת ררוכן מכנניס ררמו כיון ותי' מלמ"ך סוי' 60ננותרת
 ססקר  פריס 3'  כטיס ננכ"ם ננותרת 0י6 ננ"כנ עריס ככ' סננטקרת רוכי0י'
 כננ"ס סץ) תוס' ר0ך ס)יני ר)מ י")  הפלס פויר רספ3ת ספ3תהפר
 כוכל ותי' 6למ"ו דסוי' ננותרת 0ימ 0מיך הל") קו' )תרן לרריס סוףכתוס'
 מ)מ ס") 0כי יכננוס תוס' נס וי") . )0תיר מכנניס כיר כמ יסנרו)

  פסקרות ררו3  סרהו  פסוס  תכפיס  ססתירו  נרול סר3ר רפסו  ססרפפרסי
 : 3פ)יס פיר  פ5פו  ופסקיפו

  3הנירס  סכ' י"כ רף רי"ד מתוס'  ריע"ט  נסס  סס נספס'יפ סקסס  סוך4ש'
 פפ"ס פהופרת  רכתו3ות וכס"כ מלמ"ד סוי' מננריגן )מ  נ3י'נ

  נ3י  הנירי' סה  והפהי  3הפת)ה 6)ה להפלת  הילי  6לי פסורס הפרס.והת"כ
  3ס"ט )ננ"ם וקס0 . פ"כ )0 פוספרס להפלת  סי6  סתס 3ספסי'פותי'

 מ0כי )6 עדות כתורת עד רלמננן דסיכמ סרוכיל5ימ )מכנני .ס"ת ו'ספפתת'
 60 ננ0לי מננת)6 ולתלס טסור0 ומננר0 מלי טננ6ס כמוננרת 6ננמימננת)מ
 ד)יכ6 לקייס כ(' 6)מ למננלות 6.לי )0 דננוססר0 וכ' ): ננוססר0למננלת
 פוספרס ל6פלת  הילי  הלי  פפהז מכ) - 0ותר ח(קת 1)מ מיסור ח(קת)מ
 ננטעס רמסורס מ)מ למננן ע"מ מין 0יתר מ(קת. ר6יכמ כיון ע"מ ננטעס)0

  פסוס  רהי לרר  למ"רפפפס  רסוי' דס") סריכיל5ימ כנמככני מ1כמולכאו' : נכי' מניר0 0מ 0ק)"ר מ"כ מלמ"דסוי'
 סכי תוס' נס 1)סי"( הפתל6  פסלי הלי 3פפהס "פ6ילהפלות

 ס"ל  רתונר )י' הפר ר"ס  וקי"ח ינננות רתוס' פ"מ ס'יו  סס 3ס"פ  רס6ס")
כחכפי

  סר3ולשי"
 )מ )יכס רוקוק:  פסוס 1  .סתוס' קו' סס"סליס3 רופט"ט

 ("6 מלמ"ר סוי' מננרי' )מ )נע) 3פסופ3רת  סר"ן )ננ"ס 6למ"ך קוי'מננרי'
  6"ט ו6"כ  סהלתער )"6 נכג' כ6ניר0 ד0יילו סומ מד6 רי"ר ותוס' 0ר"ןר60

רחוס'



יוטף הצש יב טעיף א' שי ליו,דהשמטהממןדברי
 6נירה ה6 6גי מטננמס ריננ"ט' קו' ר0ק)"ך ננטוע כן )תרן ר5ו )מותוס'
 : טקייס( כ(' יק )0 וססר0 סרוכיג5י6 )מכנני )ס ננוססרס )תרן ומיןנכי'

 כעין ננטוס סו6 מגמ"ך רטוי' טמוננר ימי כמן 3ס"ת סונמ טנ"ירכמ"ש
 הומ מגמ"ך רסוי' סג") כס"ט כטעס"גנ וכננ"ס )ק"ננ רו0 ו)"ג ננ)מכ0)עסות מסוי וכי טכת טהיוס מע כינני סימננר נני רמ"כ סטות 0ומלרר

 טגתקרטס סמננר0 גנון ט6יגו רכר ע5 מכ) סמותר רכר ע5ננו )קגוסריכו)
 רכר כה"נ מלמ"ר סוי' ממרי )מ נרו) טהי' 6ננר0 ו0י6 קטן טהי'וגורע
 0ננותר רכי ע5כנו ע) ס6סור "כ) סמיגו ר3י 0ו6 מל כינני טכת כי"כסמייו
 )מסור הר' כרין כמן הסרננ"נ נ"כ הכימ 01 ורין מסטר זה גררננטעס
 ננחו) )עסות כן כננו עיי"ס נרו) ננקטן )עטות ננטמ"כ כירו יסהננותר

 :סכת
 עביס כק' ע5כנו ע)' גמכנן רמרס רסטעס סכיגותי ו)6 הקססרדובשרכמ"ג

 כסס כ' וה רין ר"מ ו)ק"ננ ע"כ נרו) סה" 0מכ גממןמ"כ
 מטוס ה)מ ע5עו ע) גמננן רמרס ננסוס )מו רסמגמ"ך ם") והומ 5רקמססט

 : כירו הננותר רכי ר)מסור ו6"םגרר
 ו)6מריס )ע5כנו מכ מ"ך מ:פסי' רסוי' ככנ0 מס כ' ס0' 3ןין2%פרמיינ

 כיון גמנעות )0 רמין גרריס סוף ננננמג0 כנותרת )ע5כנס גסי
 כמס כ' תוס' מכ3 הר"ן ר5רי סוס כסרננ"נ ע) ותננ0 ע"כ )כע)ס מוכטיס
 כמטת נניירי רננטג0 ננטום מגמ"ך טוי' ר)מ ממרוג0 הננסג0 ע) ממר תי'רמ"ננ

 ננטוס טרי ימ~0ו כ6ן מכ3 6סור הכהן מס מ)מ 6סורמ מילי ר~6כהן
 -קסה למ טס כמדו' הרסכ"6 וכ"כ ננותרת הימ נס כ6מי תגת כ עיגי'פננמ
 לננ"ס 0ו6 כננו ננו(0רת רהימ יקחו )מ כתיכ 0מ מננסר"ננ תוס' ח0קטסננס
 כרמ"ס גנני רס"נ כתוכות יתוס' כ' ע' סי' קננמ וכגכי"ק מ"ם רטכ"6'כטס
 6ין רסגמ"ר סס כגכ"י ר"ננ סרי 6ממי ננתרוננס תוס' ם?קט0 וננ0ס")

 )ו )יתן טיי )6 גנני ותרוננה כע"כ הייגו )ו 0מסור רכר )מרסננמכי)ן
 )ננססי מו )מסרוסי 5ריך רורמי קטס (ס רתי' )ע") כתכתי וככרכענכ
 נ:טעס סגמ"ר 6י ננתרוננס יטו5 .)עי) כתכתי ככר ומגי . כיריס)י'

 יט נרו3 כרכר 6)מ כר"ן רלמ כרסכ"מ וכן ממר תי' סס 3ירייסררנרכמי :כרר
 ממר תי' כ' כ"0 רף ורמ"ט כתוס' וכי"כ )התיר מכנניס כירכח

 סרוכג5י' ומקנר רקי"מ יכננות רתוס' מ' מות 3עי) כתכתי וככר כר"ןס)מ
 דמכ כיון ר'ן ס) הכוע0 מין ננר"ן רנס ג") מ)מ סר"ן כתי' ס") )מנ"כ

 )גסס.' סו" רכע) נכי' מנירס רנוסס כיון רי"ך כס'.תוס' מ)מ.)ממריגמ
 מנירה רנוס0 כיון נוס0 ע) סכרר רמיי)י רוומ6 ננסכמ )מ גרר ננטעסמ"ך
 ככע) ה"ט י") ע5ננו ע) גמננן רמרס ננטוס יסמלח"ד )טעננמ ונסככע)
 )ו ננטועכרת ט0ימ כיון כרמה כע) ננסננסת מסור0 ר0ימ מע"נ.ננותרת
 כ6מר גתגס ועיגל רננסקרת דמננרי' כיון רילס מיפור" )כע) מכסת)מ

 : )6מרילמ רמכ 0יכי מ"ך 6גסטי' סוי' 6מרי' ר)מ כע)ננ6.מל")מכ)

יומףת"ק אמו ירד דעובף מדנף' וביאדר נקר '"ח מי"ולפפרימימןדברף
 ששערן נרשון טו"ה כקש"ת בתורה מופלנ החריף הרב לידירי וכייששלום

 : יע"א לודאש ט' דקהל אב"דנ"

 ססר ע) הסינ מסר מ6הכס תסו' )ו מסיכ יי, יייייכייתאחדויש
 : יעננורו עננרס וע) ג6ננגו כי רכרי ננ5מתי ומגי יוסףרכמי

 מיגן רוכ רמיכמ מע"נ רמסור ררס כס' רס"ט כסוסי"1 כ' סמגי 3מדץא'
 ס6יגו מוק0 מוקות תרי מיכמ 0רוכ כגנך ננטוס יורסין ומיגןסוהין

 מ"כ ננע)תו וסקס0 )מיסור ננמיסור רננמזיקין )רסכ"מ מננה"מ ומוקתזכומ
 חוקות 0כ' 6יכ6 טס נס תיפ") ננקו)ק)ין ננעסיסן רוכ ס"ו דף )ר"ננ)")

 ננססיקי ננמננרי מננמי ררלגן מ)יכמ כן ננקסי )מ ומננמי רוכ כננוומ)יס
 6ס' ממר תי' ננע)תו ננמרס ט)י תי' סדומ0 וממרי מוקית תרי מיכמהמ
 כקכ ננננקוס סננמ נניעוטי כ' לסננכיגן רוכ כתר מו)יגן ר)מ ררס וס'טסה
 כיון תי' ועוך י"ו סי' ס)תי כ' וס כעין ורורסין סוהין )נניעוטטמט
 כתו)ות גטיס רוכ כעין רוכ כתר מו)יגן )מ כסמוט0 ס' רמתי)ר ריעותמרמיכמ
 )סענניך רק כמתי )מ מ)מ )ס)ס) יט מ)ו תרו5יו ע) רכתוכות כס"כגסמות
 ו)תרו5ו )ננע)תו קסי' תרו5י ע) ר)מה ס6)תי ומת מכ) ננכוגס ע)רכרי
 נניעוטי תרי רהוס תיס") רוכ )ר"ננ ד)") קסה תרו5ו ע) רנס )י'גיממ
 דחייט )מ"ננ ננכ"ס סמ"( חוקת נ:סייע רחוק0 ננכ"ס רוכ כננו ר0ו0)מיסיר
 : )רכגן נניעוטי כנתרי נניעוטי תרי )ר"ננ .עדיסמ מ"כ נניעוטי )מרמסי'

ד4שק-4י
 ממיק ר5מ סוני' ר6יכמ כתכת. המ מ' קסה )מ ננע)תו קו' )ןירי

 יריס ס' ס0ס ס' )מתויי מת. וכ5 6סור כסחיטה ס' כ),נכרייתמ
 "תי כ) דייק ר)מ 6ו חוקות הכ' כגנר סוהין 6ין רוכ כתר רמז)יגןוה"מ
 דיס )"ו סכה עיי' )מעסנניגן מת. רננתג.' ריוקי כן הרכס רכנ5יגן)מתויי
 רמ41כן ס"ך ו)כך מסיק )מ כי"כ רס כיסוי יס' סוני' ומ"כ רקדקס)מ
 רכרי רמז.3 )רננכ"ס ה"ט )רכגן )"ק )ננסקכמ מסי' י") ועור סוסין רוככתי
 מ"ס וכרננ"5 0ן מט"ננ ננ5ויין רוכ גנני כמסו"ק המ מוקות י"כ ר)ו)ימ)יכי'
 וכ)מ"ס סס.ק. וסוס ננחננרי חוקות כ' רמיכמ כיון מכ) סננ)מ"ו מננרי')מ
 ס") כ"ע )מו ננמיסור רננמזקיכן רמוק0 חוקות כסמר מ)יננמ מוקות הכ'מין

 )ננעוטמ רחיים )ר"ננ ננכ"ס סד"מ כיכננות )עיין ר' רף סס 0רסכ"מוכננ"ס
 )מ רס)נמ מוקות כ' כגנך עתוקגיס )ס5נ6 ננימוס רהו0 ננכ"ס רוכמכגנר
 כגנך ס5נמ רננ0גי ננכ"ס רי"5 עריף רוכה וחוקה ורוכמ נניפוטי ננתריגרע
 מוקותלכ0ג") כסמר מסיכי 3מ מ(קות רהכ' וננכ"ס )קי )ר"ננ ומגנמי חוקותכ'

 : ננקו)ק)יס רוכ רוקמ מי5טרךס)כך
 וננכרר ררכגן סיננג.ס נדיקת 0סוסקיס רעת כסי"מ סכנ~כתי כמהב'

 כעוסות הסר"ת ננ"ס 5פי )רעתו 5"ע וס רין ננע)תו כ'רעתס
 וכ' הטסור וכין סטננ6 כין )0כרי) עסס מיכמ רננ"ננ רוכ גנהגי )מטננמיס
 כת"כ ננ"ט )פי ננע)תו וכ' סר"ת כרכרי החו.קו ממרוגיס טהרכהננע)תו
 5") הטסור וכין 0טננמ כין ו)סכרי3 כתיכ סנניגי ס' סוף כמוננס כרס"יסוכמ
 כין )ך )ולנר )סכרי) ג6ננר )ננ0 מ"כ ננפורסיס סס .ככר )מננור סר0גין

 סערס ננ)מ וכננ0 רוכמ )גסמט מ5יו גסמט כין )ך טסווס וכין )ךטננמס
 : ע"כ 0תורה ננן סיננגיס כריקת רנס ננוכמ מ"כ ע"כ-
 סמט ננמ5ס וגכלמ דסמט ממר עגין סומ רת"כ )ק"מ יכנע)תו קו'הנה

 ממך סער0 וחוט קננ") ססומט כס"ו ררכ כס"ך רכטר תיננמר)מ
 מכ) רוכ סיסי' כריקס י5ריך סטיטמ גס"נ ונס 3כסר 6יסור כיןננכרי)
 ומ)6 סת"כ, ננירי )6 כוס סיננגיס יוכ רסומטין סומטין כרוכ סתסכסחט
 סריך ננה מ"כ )עסס 6תי )הכרל רמננר ססר"ת . על קסס )סיפוךלרירי
 ססוכמתי ט"ט סי' )קננן ועיי' )עטס 6תי 60 6ננוריס ככר ומננור )סרםסת"כ

 )6 )הכרי) ננטוס ססר"ת כ' )מ טמעו)ס כסר"ת יסס טיין י)מ כסו"תו)מ
 : כ(0 ננ"ט תק"כ קי' עיי' רוכמננהגי

 ועוכר ננסוס מותר ט)ל יומגן,.ח)נ ןל' טעכנ" ג"ר כסי' סכתכתימדץ
 יס סכרמ 6י(ס ננמור תננס ו6גי וכ"ננ ננמכרי' 6' עונה וכ)ייך

 כ' 3מ וננעלתו )סתור ר6" ט0כימ מי' וכו' 0מס ככטר י0י' סמ)כ)וננר
 וע) סקרכ סע) מ)כ מ)מ תורה מסר0 )מ ננסולסת, רורי וסכר6סכרמ

 : כירך ח)כ רין ים דכי מננו כירך ועוכר הירך מ)כ ו)מ0כ)יות,
 ככסננ0 מוגין ע"נ דף 0תס רמתננר מננמי נ' מות סג") כסי' מכתנתיכנה

 ד3ננס מר"ננ מרי' ה)כ ותננה ננוג"ן 6ין מננר ור") וסגי רמטוןועוכר
 סר"ננ מכ3 ]וסי' תרי רסו0 ס") יומגן ר' ותי' יומגן כר' רקיי") ססק)מ
 י"מ עוכר סם~מ כפ' מי") יומגן ר' ה6 רו"מ והקטתי מננו ייך עוכרססק
 רר' תום' כ' וסס כ"נ רף כניטין מ)מ כן הסו)מ כס' כנ5מ ד)מ ננע)תווכ'
 .רר' ס' רף סגהירין תוס' וק"כ סכי ס") )מ ו)י' כן מננר רלכי מ)יכמיומגן
 יומגן ל' רמננר כ"ס רף כתננורס מננו ירך )מו עוכר ס") )רגססי'יומגן

 טעגני' וננסרס כו)ך ננכפר ר5ה כמס ננכסר ל5ס ננעוכרת מטמתסננפריס
 פ' גיכננות וג"ט 6ננו ירך )מו עוכר ננטוייר ,)סייר ר5ה רמס יומגןרר'

 .~ : ע"מ רףהער)

 )מ כי כנקוס )ו 0י' כתום' 6)מ יותר עיין ט)מ )כנע)תו מסי' דהנדמ'
 כעוככ ת)י' רמס 5"נ( רף כניטין 5") ט"ס 0סו)מ )וכפ' נליגוס3

 סני' )סי ננכ"ס 0ומ רכי 0מ )יננ6 יומגן 6י' מר"ננ ר") סריך ננ0י"מ
 כרייתמ ננ6ירך 6ל") יומכן ר' פליך ננה וכן רכי ו)מ ננמיר ר'כתכנורס
 רננ"ס 6יכרמ . מרי' כ)כ ך)מ 6ע"כ ורכגן רכי 0ומ דתג6י ס)ונת6 )תוס'סמ
  היכר )מ רכי ה6 )י' ננוכן מיכו ררכי מ)יכמ 0כי מננר יומגן רר'תוס'
 רסמ קט0 מ"מ. הג") קו' 6כ) עכרו מ5י רננטמרר ממר כעגין מ)מכעוכר
 ננס קט0 ומ"כ 6ננו ירך עוכה מי כתג6י יומגן )רר' סס נתננור0מקסי
 ננ"ננ מננו ירך טוכר מפי'. מגי )ננ"ס מכ) ננכרייתות יוחגן ור' ר")כנקסו
 )י' וסריך וסגי רמסון ננוגה )היות סומ מ)וק סמ)כ נס ננתיי ט6יןכיון

 : כננט"ס )דכריך ננכלייתמססיר
 6רי' ס)כ רכניסכו קייכנען סר"כנ כטיטת 6גן דק )מ מע)תו ככוי84ב2ק-

 מננו ירק )6ו עוכר יוחגן ר' ס") כתננור0 תוס' )ננ"ש )יתמ6"כ
 עוכר רוכתי ככננ0 ס' סל"ננ רהמ קמנני ררכי 6)יכמ יומגן ר' ע"כמ"כ
 ננססו)י כפ"ך ננעוכרת מטמת 0ננסרים יומלן רר' סך פסק ומסי"0 מננוירך

 ירך )מו עוכר רס") ננסוס כתננורס יוחכן רר' טענני' ר)מו ס"ננננוקרסין
 : מננו ירך עוכר קמננר לגפטי' 6)יכי' כניטין יומגן רר' גס6רכו מ"גמננו

 )0)ננו קטס זס ותי' מטוייר סיירו מס רפסק סר"מ כניטנ ס0ד2%קשיץ"כמ
 ו0ר"ננ י"מ )מו עוכר ננטוייר טיירו מס ת)י' ו0ט"סננממר

 נגיכס ננס' כס"כ כטעה"ננ הוכימ ככר כ)מ"ה מ)מ מננו ירך עוכיססק
 י"ט רף תננורס )ר"ננ ססק ננך)6 ננטוייר טיירו מס ססק. )מרסר"כנ.
 דמכר 0נגנ' וגנסרם )פסמ יקריכ ע5מו הו)ר )ססמ ננעוכרת גקכס0ננפריס

 חן)ין )ר"מ. ננוקנני' 60יך סקטיתי לננמ( י"6 )מו עוכר ננמוייר סיירו6ס
 כתוי"ט רמ" ממ"ל . מננו ירך עוכר ננטוס רמסור טריסס כלך. ג"זרף

 העיוכס רעתו ע) ע)ה ו)מ 6)ע(ר ר' רנריס כתננור0 י"מ רףכננסכ0
 ר' גייל ככרייתמ ךנס קוטיותי קסס )6 עכ"פ ננקוסיותי כן)סכרימ

 ננפוכרת חט6ת 0ננפריס יומגן כר' פסק י)מ"כנ סכ' גתי' 0ט.קר84במנבמ
 כסכס מתכסר רמרס ננטוס יומנן רר' רטעמ" ק")ררננכ"ס

 ומע"נ סכ") כסעס"ננ וסכי6ו ס"מ יף קרוס'ן יוסף כע5מות ת*' וכןסקרט
 מתכפר 6יס מסוס יומגן רך' טעמי' דר") 3רכ6 סמגוג6 רכ וחיכתעיווי0

כסכמ



מאירבמףת"ק אמו ירד לעיברלטרמ'טומן בר"ר
 ננטוס וייי טעע" 3"' ימוחוכ )ר"6 יומג1 ר' ססיכ מד63 סקרסכסנמ
 סט רק6פר פ'  רף 0תורה 6פ'  ספך 0ר"פ 0קרס  כסכת  פתכפו6וס
 מזי פס קסס 1ס  ותי' הקדס  כטכת פמכסר  תרס  פסוס  יותלן ור'פפפי'
 ר'  ססיכ ד63 ננפס דננסייפי' דתננורס ננסוני' יותר  וו 6סוגי' )סמור)ר"ננ

 : סננכוכ6 רכ כקו' כן 3ר"מיותלן
  ננסוס יומנן דר' ספנני' ד)ננ6 6ננר כך כסכ6 רכ טס סתודס נס'רעןר
 1  6סעי' סר"פ  לספוך 0"ל  רלת  פסיטת סקלס כסכמ ננתכסר  6רס-
 ס6פר קתפר-פרתי'  ור6י ספלול6 ורכ  לי'  כרירת לת  נופי' כסנ6 דרככיון
 ננסקי )6 סס דר"מ דס"ס נ") 6)6 . )ר"6 יומנן. ל' כן 0סי5 )6  לפסר6"כ

 ס") יומנן דר' יננסקינן )דידן 6כ) מננו פוכר.ילר דס"3 לניט,ן 'ומנןננר'-
 כסכח ננתכסר 6רס ד6ין ננסוס יומלן דר' ספנני' פ"כ 6"כ 6ננו ירךפוכר
 יומנן ר' דססיכ 6ס"ל ד5") סו6 קוסי' 63ט פ"כ סנננונ6 דרכ וקו' :סקדס

 לכהמ"ו.  ץתלן י' תסוכת  ול6תססי 3ן סננעי' )6 ל6לן מ)6 כן)ר"6
 פודהר"הך

. 

 ננלוכסר 6וס ננטוס פ"כ כתננורס יומגן דר' דספנני' סר"ננ דסננך
'

 ננ"ז ר4 כ"ק ננרכ6 6ננו ירך 63ו פוכר ננסוס ע6 סקרס כסכמ '
  סלסררין תוס' כפ"ס י"ת פוכר לרלת ס"ל רפ"כ  פולר  נולס ססויקסרסרס
 ירך .  ל6:  פוכר ס"ל  יוחלן ר' ותי  פפון  פקי פס'  כפי"6  סר"פ ולפ' פ'רף
 כר"ן כד6י' י"6 )6ו עוכר דפסק ר"ת סכרת כ6ננת וזסו כתר6י6ננור6.  סרכילן קפתי ו6פור6י  יותלן פר' רס6  יותלן 6נ4' רלח  סולס  ס6יך6פו
 יפרס ןרכ6 ס6י )תרן ורחוק כתננורס סכי יוחגן )ר' ננדס") 6"סכט'

 ר6ס כ"נ דף דנינךן וסך 6ננו ירך ל6ו פוכי )ננ"ד 6סי' ד6תי'ססזיקס
 יומלן ור' 6ננו ירך עוכר כרכ6 דס)כס 6סכ6 כיננ6 13 זכתס עוכרס.ו(יתס

 יומנן ר' 6ננר דינני כרכ ד6תי' גיננ6 י"6 )16 עוכר )ר"ת דס")דרמהורס
 פרכתכ סלי כלס ה,סולס  פירית סלס6  טלי ננ5רי דק6פר פ"מ דףיכננות
 כ"מ מיי6 ר' 6י' וכניטין סס כד6י' י"6 )6ו פוכר לפללו6 ס6 סי'פ יולרו.תסר
 ורכמ יומגן דר' 6)יכ6 גינסו 6ננור6י 61"כ 6מו ירך פוכר יומנן ר'6ננר
 גילסו מננור6י 6ס דז"6 5"). 6"ו י"6 עונר יומנן דר' 6)יה ננ"ד כסהססק
 6פ"כ גליכ )ננס גנוכי ננ"ד כסך ס)כס )וננר )רכ6 ס") יומנן דר'6)יכ6
  פפיר דסתס ננסוס 03 זכתס פוכרס ד6ס דניסין יומגן כרר' רכ6 סייךו)6
 יח)וק ו66"כ סר"ן כננ"ם ס3ס כיד דסוס 6ננו ירך ל6ו פוכר  6פי'1כחס
 יומנן 6ר' )מ)וק 6ין ורכ6- י"6 )6ן פוכר ס") _ךסס דתננורס יומנן6ר'
 סר"ן סכ' וכסכ' ליננו ירך פוכי )פ"ר 6סי' 6יכ6 דרכ6 דדין פכ5")ס)כך

 . וסו)ד ס6ס סזיקודסניסס
 ימ)וק וס6יך ס") 6ננו ירך פונר דרנ6 ס") דסי"ננ )ר"פ ס") ה"נכמץ

 פוכר ננ"ד כסך ס)כס )יננ6 נניכ 3ננס נלוכי ד6"כ יומכן כןר'דתנ6. ס)ונת6 ד6יכ6 )רכ6 ו)י") י"6 )6ו עוכר דס") דתננורס יומגן6ר'
 ס)כס 6ננר ו)6 כניטין וכדסץ י"מ עוכר ס"ל יומנן דר' 5") )רכ6 6"וי"6
 פ"כ ו6"כ דס)יני ננכ)) ס)כס ננד6ננר ס)ונת6 ד6יכ6 ס"6 ר6ז יומנןכר'
 לר"6  יותלן ר'  ססיכ פדופ סננלונ6 דרכ 6תקסת6 קכ) )6 כתננורסדרכ6
 סנננונ6 ורכ )קו' קיכ) . ד6ס 6ננו ייך פוכר סנ") ככ"ק סכר 3ננסר6"כ
 ססק ו6"ס יומנן ר' פ) רכ6 מו)ק וס6יך ס") לי"6 פוכר יומגן ר'6"כ
 ננתכסר 6דס ננטפס כו' ננפוכרת מט6ת סננסריס יומנן )דר' דססקסר"ננ
 דימוי קכ) )6 ררכ6 ננוגמ ס6 )דרכ6 רמי סנננוג6 דרכ 6פ"נ סקהםכסכמ

  סס  כהפורס כהכלליס פסק  פנריס פס' רנפ"1 לר"לל  לייסנ יימ6רבגוד, . סגנגול6ןרכ
 וסקסס קייננין רכריר פכד וו3דך מויין כת 6ת )ססהס .6מרס6ס

 עוכר ס") ומכעיס 6ננו ירך פוכר סר"כנ ס' סס כס'ס6 ס6 סר6כ:'רסס
 רס")  רי") סי'ל רסר"פ פתרן  סס ס)מ"ננ וסנם כתננורס כו6י' י"6)16

 סס וס"1 ס"6 סעי' רס"ז סי' וכס"ך סס יוסף כע5ננית וכן י"6 פוכר 6סי''
 ירך פיכר )ננ"ד 6פי' מכנניס ד6תי' )ר"ננ סכרות וכתכו 3סרננכ"סננתר5יס
 ספננ6 רננסרם דהננורס קקוני' ד)6 3וננר  ל1ס סר"ננ 5ריך ננס ננ"ננ6מו

 דר' ננספס י"מ פוכר ססק דר"ננ ננסוס ו6י י"6 63ו פוכר דס")דמכנניס
 ד6רס ננסוס ספנני' דסס קוסי' 6ין דמננורס יומנן ופר' 4"6 פוכה ס").יומנן

 דפונר סכי ס") ננני )ס 1כתה פוליס  ר6ס ולריית6 סקרס  כטכחננתכסר
 )ננססק ננ5ינן 6סי"ס י"6 )6ו פוכר ס"3 תג6 מר 6ס 3ן 6נסת ננס 6ננוירך
 ננדרכ6 6י'ט 3ננ"ם 6כ) י"6 פוכר כריית6 כ6ותו דססק יומנן .כר' י"6פוכר
  לסיפוך תלי  תיוס ויתפר  רפליני תלתי  ס"רורליכ6 6ננו ירך פוכר .ר6ננר

 :  סלכס וסלייל  כתלהי רל6ר6"כ
 ס") )6 קייפין יכריו ד6ננרו רמכנניס כן )סר"ננ יפי'ע 11 קו'ואלא

 ד6תלסת6 סי' ררם"י ממר כ6וסן י") )ננסקנ6 י"6 63ועוכר
 6ד)פי) סקדס כסכמ ננתכסר ד6דס פסוס יוהנן רר'  פפפי' ד)ננ6דרכ6
 רכרי )סיר ס"3 - ד6"כ )ר"ננ ס") 63 זס יומגן ר6רר' ק6י סקוני'תמ)ת
 )ר"ננ ס") )כך סמגוג6 דרכ דיחוי פס יומנן 6ר' דננותיכ 6מר )עי)רכמ
 5") רפ"כ פסוס יומגן נרר' תנ6י ומסיק כתר )רכ6 הס"ס ננסדרר)סכי
 )סו4 ו)6 כרי רק סו6 י"6 ))6ו עוכר ס"3 קייננין דכריו דס") ררכנןכן
 יומכן דר' ספנני' רכמ דק6ננר )ננס 6כ) תלמ כסוס ד)6 מיוכת6 יימ5ןר'

 6ין נס י"6 פוכר יומגן )ר' סץ) מ"כ סקדס כסכמ ננחכסר ד6דסנגסוס
  רפסיק כתר לררכ6 סס"ס  סירר  ילכך י"6  כפוכר ס)יני דתנ6י )וננר)גו
 ננתכסר ד6דס סענני' יומכן )ר' )מרל ררכ6 רפת" רמס ננני ו6"סקי6י
 ק6י דמכנניס כיון "וחלן ר' עמס 6יתותכ 63 יכ)6"ס מממי סקדםכסכמ
 דכייו ד6ערו מגמיס יסי%4 סכי יס') תג6 6מר ר63 י"ל דרכ6 6"1כוותי'

 יומגן 6ר' כל6"ס  %0 רכ,' 6פר  וטטיר 4ומנן )וו' 3תרן כרי 636קימן
 . וק") סקוס כסכמ ננתכסי 6דס נגטוס. ךעעכגי' קסס)6
 י6מל דרנ6 דתננורס כקוני' טסק ר)6 סי"ננ רסוכ נ"3 פויר14כמנמ

 טרח4 סקרס נטכח  פתכפי  6רס  פסוס .יותלן  רר'  טפפי'יי)פ6
 רר'  רטעפי' ס"ננ 6"כ )ר"6 פ5ננו יומנן ר'  כן  ספיל  פרל6 סנננונ6 רכ3י'
 מס6ת.ננפוכרו1 סמסריט ד6ננר יומלן )דר'  ליתת  ו6"כ 1"6 )6ו עוכר ננסוסיימגן
 ."סכס יומנן רי' דינו סי"ס טסק ו)ננס ממו ירך פוכר ססק דסר"ננוכו'

 עוכר ס") יומנן רי'  6י'  סס רגס  סערל רפ'  פסוני'  פלי  סקסס עודננפ3תו
  דרננכ"ס  וספפי' כן ססק )6 דסר"ננ 11 קו' קסס )6 ו3דיוי 6ננו . ייך)6ו
 ספ'  6רפכ"ס סקסס נליכס כס'  סס  נספס"פ דסגס סו6 סכי ססקר)מ
 ס)ונת6 וסו6 קרוס ס"1' פוס כפל כפפי פולר ספקדיס פפס"ק פ"ו.כפ'
  טוכר סכר יוחלן דר' סתס ד6סרי' י"6 דף כהצנורס יומנן ור פד6וגר
 )ס6 פסק. ס6יך י"6  פגר פסק  רסר"פ  כיון כספס"פ וסקסס י"56או
 )סמתך סקרוכסו ננסוס רססו) ס"ט דכפ"ננ ס") )8וסר"גג ונוי' יומנןדר'
 כלגר  טסו6: ר"פ  פל פ"פ וקסס פ"כ כסר  פתיס  ס6יגו סו)ר 6"כיע6יס
 דסתס ער"ננ רס"ל וי") י"6 )6ו פוכר ננסוס יומנן הר'  פפפי' ר6פר.סנפ'
 תפתת סננפריס כ"ס רף יומנן רר' טפננ6 דסכי סו6 ו6ניי 6נייק6י

 6כ). 63כיי ק:ע דנך .  )קננן  פור וכננ"ס מננו ירך )6ו פוכר  פסוסנופוכרח
 -ננ"1 דף כ"ק וכרכ6 6ננו ירך פוכר ןס") כניטין יוחנן ננר' ד6קיקכר"ננ
 פס פ"כ  הלכך כרלה  סללת6 ורכת ו6כיי סקרס לטכת  פתכפר  ד6רספסופ לקכי  תפתת כננפריט יותנן יר' ,דטענני' כ"ס דף 3רכ6 ס") וכן סכידס")
 -)6 ו6"כ סספס"ננ 'וכננ"ט 6מר ננסעס קדיט כע"מ דפוכר יוה5ן ר'ד6פר
 6יה6 סתס י"6 )6ו פוכר דסע) יומלן דר' 6)יכ6 6י' דסס סער3 מפ'קסס

 רר' רפפפי' לרכת ספטק  סרפנ"ס  פיוסכ )פי"1 פ5ננעו לעתיקיעך~ףץ : סכי קיי"3 63 6נן' 6כ) סר"מ ננודס ד6כיי ו6)יכ66כיי
 רחו ספלול6 רכ ס6 סקרם לסלת פתכפר  ר6רס  פסוסיותלן

 : )ר"6 הכי כפ5ננו יומנן ר' סטיכ -ננד)6)דיכ6
 ננכעי6 כ"ז דף ככייתות ס6 סכננונ6 דרכ דימוי ע) סקסס תוס' יסגס רני.

 כיליגו .זס גי) -כננס 6") סקדס כסכח לנתכסר 6דס 6י יוחנן )ר' ר"6-
 יומנן ר' כן 6ננר סד6 ופ) 6ין כנכ3) סט"ס וק6ננר זס ד5י ירע )6ופריין
 6כ) כסר0 )6מר 6)6 )"ס -יומנן ר' ו6ננר )מס ספולס 6ין כו' תודסו)ד
  סחודס נס' 56יק וכן . סקדס כסכח ננסכסר 6)ננ6 )מס. ספון כסרס)סני
 כס"נ 6כיי גנני וסוס סקיס כסכח ננתכסר 6רס יומ5ן ר'  רקפ"ל ע"טדף
 כ' פ"ס דף וסס )מס6ת תודס כין )מ3ק ו5ריך כתוס' ותי' סנננ'פכ")
 דס") ננוכמ דסס תוס' סקטס ס' כדף 6ו)ס )מס6ת תודס כין סמי)וקתוס'
 רסיילו  סן תלוקית  רסיניית ל' פ"כ  פיי:ס  לתפ6ת תוד5 כין מי)וקד6ין
  ננטוס לטכס  תפ6ת  ספפרים כ"ט תנערס יומנן רר' פפפי' ס"ל  ר6יסו5כיי
 כסל") פ"מ וף ויכננות י"6 דף תננורס 6כיי דס") כדננוכמ י"6 )6ופולר
 כטכמ ננתכסר ד6דס ננסוס יומנן רר'  טפפי' )סרט )6כיי )י' נימ6ו)6
 ר' ססיכ .)ננס י6"כ ננסוס 5") ככריתות -)ר"6 נופ.' יומנן ר' כד6ננרסקדס
 יומנן ר' 6ננר דינני כרכ ס") ד6כיי מו סנננונ6 רכ כקו: סכי )ר"6יומלן

 6דס 6ננרינן תודס כין ))מ)ק )6כיי 5ריך פ"כ ו6"כ י"6 )6ו פוכרכיכננות
 סס"ק ככריתות דננסרס ננס 6"כ כמסמת )6  6לל סקדס כסכמננתכסר
  16לי 1  סוגי  ק6י  6תורס סקדס כסכמ כנתכסר 6דס ס") דר"6 6יןננ;))
 6תודס יהחנן )רר' דמסרס סתורס יס' סוני' ריעו ע)יו ויניד ר6כיי6לילת
 יוחנן לרר' -פפרס  רסוס  6יסו  6ליי  6לפת כס"ג  6ליי לס רסוס  ססדמי'
 מ)יכ6 יומלן )ר' 6י") כמס6ת יס6 כמס6ת )6 6כ) דוק6 תורס 6)מכניסכי

  ריפפ' ד)י") סנננת6 דרנ קו' דקנ3 ל' כתפורס 6פ"ג )ונמ ס6בהעתה : סקרם  כטלת. ננמכסר 6דס ס") )6 כתפ6ת פכלל י"מ )6ו עוכרר6כיי
 6ננר  'רנ6 ס6  סתס סקרם לסלת פתכפר  תרס  פסוסררי"ו

  רספ6 3י' מססקי ו6"כ ננתכסר 6דס ננסוס דרי"ו ספננ6 די)ננ6כ)סון
 יוחלן נני' ננמיק ה1ס )6 6ז פ"כ י"6 )6ו פוכר  פסוס  יותלן רר'פפפיי
 מ' ננרכרי ננני 6סיק ר)6 י") וכן 6ננו ירך פוכר יומנן )ר' רס")דניסין
 ו6"ם  סקרס  לפכח ננתכסר ר6רס )ר"6 )סדי' יוחנן ר' ד6כני יכר:תותיומנן
 )6 6ננ6י ד6"כ סננכונ6 לרכ דימוי קכ) ומסיר רלפסי' פסכר6  רלפתר6פר
 עד )ר"6 6ננר יומנן .דר' ננני וננסקינן ננ"1 רף ככ"ק כן וססק 6ננוירך פוכי ו6ננר יומנן ננר' רכ6 ננסיק )ננסקכ6 6כ) . סכ. כפ5ננו יוחגן ר'ססיכ
 סננגע6 רכ )קו' )ית6 תו ד6ין ננכ)) זס דכר ידפ )6 ופדיין כיכינו נד)כננס
 ננסייס סי' נקיכס מס6ת 6ננסריס יומנן )ר' ר"6 דננומיכ 6ננ6י ס"כ 6יןדי")
 ר' סי' וס פ) מיוכת6 63ו וחי סקרס  נסכת ננתכפר 6וס 6ננריגן 6יר"6
 ככריתות דננפרם וננס ססיכו מס6ת וע) כינינו נד) כננס עד ססיכיומנן
 ו)כך יומנן י' תסוכת .סייננו )6 ככסננ"ד 636 ד6כיי 6)יכמ סיילו6תורס
 כ6ננת מכ) 3ר"6 יומלן ר' סמיכ ננר)6 )רכ6 )דמות סננכונ6 ריכס"ד
 )תודס מע6ת כין ננמ)קינן )6 6נן 6ננר 6תודס יומנן ןר' ו6סי"תסמיכו
 סננגונ6 דרכ קו' קסס )6 6סי"ס י"6 פוכר יומנן .דר' 6)יכ6 דקיי")ננ6חר

 ננסלר6ס י") 6"כ זס דכר .ידפ ו)6 כיניגו זס נר) כננס פד יומנן ר'וננד6ננר
  טכמו ור"6 סקרם  כסכח ננתכסר -ר6דס ריןדזס יומגן ר' )ננד ככררסי'
 )סטיכו מס ר)6 כן סוכי ו6סכסן )ססיכו מס )6 יומנן ור' יומלן .)ר:ננות4נ ס" וכו' נקנס  -מס6ת ספפרים  רין  יותלן 'י' כס6פר פ"כ  טלפר 61לרין
 מס )6וכ6ן

 )סטיכו-
 כסכמ פתכסר ר6רס ננשס לטענני' )6קיק רס") ננסכי

 כטכת  פתשר  6י  תתרת  פפס ר"ח  'ס6ל ו6ח"כ כחורס,  פפלו  סלפרסקיט
יא. 21.כא זס.כעיכו גד3 6"3;כעס 6)6 3סםיכו מס 63 יוחגן'ונ"כ י' ע3" וקסירססרס



יומף "קי אמו ירך דעוברלטיגי'סימןדברי
 ויפל6  תרי  סי'ל רככר 1ס ככר- לפירפ  ס"ן  ור6י רסטחה 1ס רכר  ירפ51מ

 :  יהאן לקכ:  חפהת וכננסרי0 כתורס זס רכר ננננגו  סלפרננ0
  הפ6י ורסכי'6  חוס'  סם  סכ' כנ"ז דף מו)ין כרכי ע0ר"כנ קו' מייסרבנוה

 עוכר ננ0וס  מוסר ריי6 פריסס  כולר  יסוסיפ ור' ר"ה  סםרסליגי
 י"מ פוכר ככסיית  קיי"ל  רהלן תוס'  וסקסס י"מ 3מו עוכר מדדד ור"יי"6

 )מו )כ"ע כחיות רת)י' כטריסות ותיר5ו י"מ )מו פוכר כר"י  קייי'לוסחס
 רי") וכיון חי' 0ו)ר מכ) חי' מינו רטריס0 מי' מיגו רסמס ננ0וסי"מ
 כקרוסין יוסף כע5ננות כננ"0 )ר"ננ ס") וכן ננותר 0ו)ר )כך כם"עמיות
 כננקוס מכ) מ"ס מ"מ טריסס ס"נ כנר: ס"3 רכמ 0מ ננ0רננ"כ וסק00סם
  טרם: 0ו)ר ומננמי סנ"3 )ס' )יתמ מ"כ מ.' טרסם ס") רע"ז כם"קממר
 )רכמ רס") 0מ כו: רת)י' י"5 ו)ם'"ו מננו ירך פוכר ס'יל רכה סהסרי

 0קדס כ0כמ ננתכסר ס") יוחגן רר' רכמ מסיק ר)מ )ננ0 0ומ חי'טריס0
 יומגן רר' ר)ננמ_טענני' מננר 0ו0 רגס0י' ננקכרמ ררק סננגוגמ ררכ קו'וקכ)
 וכך י"מ )מו רעוכר ננסוס  יוח:ן רר' פפפי' 6ייכ  סקיס כטכמ ננתכסרננ0וס
 י"מ )מו עוכר רס") יסוסיע ננר' 3"ק ו0סיר ר"ת כ0ס 0ר"ן כננ"ס0)כס
 כנר' יננסיק )ננסקגמ 0יינו מי' טריסם רמננר ננ0 מכ) . ככה"ת 0)כסרכך
  קיי"3. ס6  וקפס כסנ") 0ננגוגמ ררכ קו' קסם ו3מ י"מ עונר רס"3יומגן

 ס31ר ס)כך חי' 6ילו יריסס הפייכ  פפותי ררייה  יסוסיפ כר' טרסםכו)ר
 : מסור ר0מס מע"נ ננותרטחי

  )0סמם כ6וננר כרכנן רססק עכריס כנ0' כם"ז רסרכנכ"ס ססקמרבנהי
 סי'  סבפ' סה  פליו רקסס  קייפין  רכריו פכר  וולרך  תורין כח 6תן
 0" ו0ר"ננ מננו ירך 3מו  פיכרדס"ן

  0וגיס תרו5יס כ' וססוסקיס י"מ עוכר ס'
 ררך נ") י"מ )מו עונר ננטוס מ3מ כן 6ננר )מ  סגפ' רפ'יפ קססכל"לופליסס

 רפסרס וכוי לקכס פפהח 0ננסרי0 יוחנן רר' נניננרמ רע) והומ . כיסוכו3ע5נני
 רת)י' ןננ0ננע מננו ירך )מו עוכר ננ0וייר  0יירו מס יומגן 3ר'  רסי'לכגפ'
 )סכור ננוכרמ מננו ירך )מו עוכר רס") ננמן כך 3ר"ננ ס"3 כמירךחרמ
  ססיפ6 פסוייר  6ילו כפי'  פסייר  6פי' 6לה ר"ל'יכ  פסוייר  כפי'  0יירומס

 עוכר ס") 60יך יומגן מר' תיקסי  ד3מ  ולכך סו6 רהיפי'  גוסיי כחררפוכר
 מס רורמי ד,"מ ק"ננר ננ0ו"ה ננמוייר מי5ו כסי'  0יירו רמסי' כיון י"מ)מו
 עוכר רק"3 יוחגן רר' כטענני' לכהו' סגי  רל6 פס  ו,"ס ננ0וייל כסי'0יירו
 ר6ס"ל מ"ס )ננ"ס  הלה לחור פסוייר סיירו הס  כפפס מו 3מור מעו ירך3מו

  פסוייר  6ילו  כסיי  ר0ייר קיי") רמס מ)מ סני 3חור י"מ 3מו פוכרככופס
 ; כסג"3 י"מ 3מו פוכר רליי'ל  פסייה1

 6כנו ירך עוכר סכר כנ5ן מי0ו כנסוייר כסי' 0יירו מס יס"3 ע6זאבל
 ו3כך ננ60ס מ)וק ,0עונר מז ננ0מס 03עוכר כסי' כסננ0ייררק

 סעעיס סרנ0 ע"כ 3ת"ק רס"3 עכך וו3דך מררין כת רמת תגמיכננכימ
 ננוכרמ ז: רמין מננו ירך 3מו פוכר  סייס  ול6 סייר סיורי 6ם  סס"סקמננר
 וסך י"מ 3מו עוכר סנר .ננ5י תנמ ר0ך כן ע5ננו 3תרן ננ5י יומנן ר'מ3מ
 3ננסקגמ מ"כ 0ומ כננמן ר3מ תיוכתמ יוחגן ר' )סוי ר)מ גוותי' ס")תגמ
 כיון 0תס קייננין רכריו רמננרו ננרכגן קתירס מין מננו ירך עונררקיי"3
  ננ0וייל, כפ"  ר0'יר ננסגי עכר י0י' וו3ר כן ומננר חורין )כת סססמ0רע00
 טסי'  כפות  ססחס מת כמננר רכריית6 כרין מכ) י"מ )מו עוכר )ננ"ךהסי'
 ' ססי' כפות  ססחס 0ימ רסמ 3ו3ך  ר0ייר )וננר  סייך )6  חורין  כןופוכר

 והפר  ססי' כעות 3מ מורין כת 63ננר-מת  ולי'ר ספוכר פל רק  רכריו  כלופיקר
 עכר  וסולר  ססתס מת כמוננר ס)כך כם.' סייר  ספיר סוה כס"ג פכריולרך
 מורין כן וו)רך  "ת.ספחס כרייתמ מסך כן וע3 מננו ירך כעוכר ססירתלי'
 וננ0 י"מ עוכר רס"3 0סיר ננסיק 6ננו ירך ועוכר ננ0וייר ננסיירו מסוכתס
 סיירו מס סנר גנני ננ5י ורמי י"מ עיכר ננ"ר 03ך סיירו מס גננידמננר
 רמיגו כתרתי יוחנן ר' ע) כ)סון קוסי' )מ3ונני כרי  תרחי  ולקייננ0וייר
 סנר ננ5י י"מ עוכר רס") מע"ג 0ר"ננ מ"ס ומ"כ מננו ירך ועוכרננ0דייר

 : קייננין רכריו עכר וו3רך חורין כת מתכרכגן
 יוסף כפ%5ות  פליו  רכנק0י כנס 0רכנכ"ס ע) י0וכ 03כנ5ימ יס 3סי"זרנ"ל

 פקרה כפוס  פלכרית.  סלולו רכן  רילפילו  סתס רהי' סי'פ  רףקרו0ין
  סמ0: מ3מ מ:"י וננסגי  לפי  ססה: כן מסי' 6"0 וסריך  וגו'  תסייןרכי

 מוננר סנ3י3י יוסי ר' עכר וו)רך מורין כת מת 0רי 3כרתני' 3")וי3ריס
 רכמ ומננל וי)ריס  הסס רכתיכ קינניס רכריו מוננריס ומכנניס כננו0ו3ר0
 ננכי מ)מ תסיין ננ:. י)ם. 3מ ע"כ )ם."ז ורכגן כתננורס כרמי' )רי0"נקרמ
 6"כ כפוסו  ספחס 3כן  6תי  וילריי  והסס רקרה יפפה רררפ כר"0יסיר
 .  חסיין  פכי כפוסו  לכרית  כן ו5"ן פפפ6  ררריי כר"0 ססק  ר3מסר"פ

 כס"ז ססק סר"ננ 60 קסס 6"כ .ס"נ 3כרר'  51"3 לפס  וין4הן היסס ה"כוקסס
 וי)רי0 0מס0 קסס 6"כ כננו0 :ו)ד נ סמין קייננין 0דבריו כרכנן עריסננ0'
 ררוקמ רכמ קמננר רע"כ י") ס") ו)כנ' זו קו' ננייטכ 0פ' וכננקגס ע"30"3

 ר' )מוקיס רכעיגן )ננ: מ)מ  .כנן  לו ו)מ וי3רי0 מיטס קרמ מי5טרךלריה"נ
 רמפי' י"3 י"" עוכר רקיי") 'ינ: ) מכ) י"מ 3מ1 עוכר רס") כח:עיסיוחנן
 ס"מ ומ"כ ננ0וייר סיירו מס ךמ ננסכ, ס") ררככן ו0ומ קרמ מי5טרך3רכגן
 רמ"ל נ"ננ ננס ומ"ת לוסייר  כיי  סוהיליו6י  לוטיייר ליוי'  כסי'  0ייר 3ממפי'
 רמרם ננתכסר 3ר"ננ כ65"ס סמ תיס"ל. 0ייר ר)מ גקכ: חטמת כננסרי0רנ"ננ

 ר3יכ6 חורין כן וו)רך  טסתם הת כהומר רל'לו  וי"ל סקרט  לפכהננתכסר
 רסו3ר וי)ריס ס6טס קכב"5 ענ:ר מ5. דננ0חרר מורין כן ר0ו: ו0"מ0יור
  רסכי פכר  ה5י לוסחרני  ר"ין  פטוס  וו  וט,ע_ימ, ננ0וחרר ומינוכעו0

  קיי")-

 )מ. 1ס  כריס"ג כפופ רסהמ  עכנ' וו)רן חגרין כן מת )מוננר רמתירמי")
 מתי כי מלמ כפ" ססדיכז כס"נ קרמ 3מוקיס. תסתכר ו)מ )רכנןס"3

 : ככי' 0יירו כ)מלעסתלר
 רר' כעי' רמו:מ נגמה,ל ס' נניככנות ננע)תו כמ:י 0סקסב ינ0 4יכמנםר

 רקיינניגן 5מק לוג( 5רינוה מנו 6ין 6ננגס דמכיי מ)וכו" )ר"ננ ד0סוני'3עע כתכתי ככר ססש  פס  תיס' ו:ננ"0 י':מ )מו סןכר ס"3יוחנן
 ר"ר מננר סכי ססומ' 30 סו5עס רסתס ררננכ"ס מ)יכ6 מרי' 0)כ3רחות
 רכתוכ. י'י6 פיגנה לע~צת.  סלי נלס ר,סול: פ5רית סלסה  סלי ננ5רי רי"ומננר
 סי"ננ 0מ ד6 י"מ. 5הר עוכר כע)ננמ מכ) ננסננע כ3ירס ת)מו סכ'  י)רו6סר
 יוטף כע5מות ע:קטר, )0ס יו)רו מטר קרמ נ"כ סכי6 כימ: 6יסורי ננ0'גסי"כ
 16פי' כתר  ססךכך  ד0דיק, קרמ כ3מ ס"3 6יסו 60 סקך6 0ר"ננ ננכימל)ננ0
 רס"ה  הפו יורך עוכר )ננ"ר 6ף  ר6י5פרך  כטסנזשפ והמ' 6עו ירךרפוכר
  5סס  יולרו 6טר נצךמ קפי'ל כיי  קרילן הכוחס לנית  פכירס  רהיןכיון
 טצכר 6סי' ס"ק 3עסקהן פ"כ ריכפות יוהוסוגי' ירסץכר סהרכנ כתרטיילן
 כגיס קת"3 מטפס )כיינ רכתיכ ננסוס כמכ 03יות כרמוי 0") מננוירך
 עוכר יומנן )ר' ממ%נ"ם מ)יכמ ס"3 ריכננות סוני' גס סרי 03ס יו3רומסר

 : מננוירך
 ננפוכרת גקיכס נצנפליט  יומגן רר' פפפי'  רס"ל  סס ""ר עור 3מרריש

 רהסולס  סלס6 סני ע5ר. רמננר רינני ננרכ וסריך י"מ 3מו עוכרננסוס
 ני)ף וקסם מינני' כתר רס1יל )0ס  יולרו 6סר  כליס רכח4כ ופפלי סליכלס
 פסוס סיפם פ"כ לקנס  חפהת כסרי0 מס"ג 51") מננו ירך רעוכרננגי'
 יו)רר 6טר כניס קרה פכי6 רסר"פ 6"ס ה'יכ סקרס  כטכח כנתכסרר6רם
 0נמ סכי ננוכמן ננקרמ ר6פי' קרמ ננכימ י"מ עוכל )ל"ננ רס"3 3ננ030ס

 לסס.  ילרו מ0ר כניס קיה רגלי רוקה רסחס  רפפלי פספפ  סגפ!רפספוח
 : )מ כפלפ6 הכל סהס החר  לילרסרילן

 עוכר ס") )מ יוחנן .רר' 36יכמ )רכנכ"ס ריככנות רסוני' כנוכחעכב"כש
 יו)ך.: סניעננמסר רכנ0 סוני' כסך סר"ננ ססק 0מיך רמ"כ י"מ3מו

 ננע,רס חון כנכרס ירכני' ר' נעי ע"מ רף כ"ק כננכנ' כ"ת 0סקס0כמה
 ו0ננמבר 3סר"ננ  וסקסס וכו' י"מ 3מו עיכר 3כ"ר תיכעי כיננסו

 6כנן ירך דעוכר מומ"3 ננ0וס 61"כ פפוכרת  לסחופ רננותר ע"כ י'קי'
 נצ~ות מייכי פ0רכו') רס' )ננ0  מומ"כ  לסתוי מסור מננו ירך 3מו 3ננ"רמ"כ
 סוס כפכירס 4לו כפכיתס  ס6ילו  כן  ס"ן לפי  ור"ל  כלייל  סיורין0וננין
 תכפי  לגש הילוכפכירס  כפכיחס רמינו סיכי כ3 רכנ"ר ומ)יכמ עוך 3וכנרלי'
 כ0י3רס רננמר כיון )ק"ננ זו קו' 3רירי כטכימס מיגו י"מ 3מו עוכר רמס3י

  כתוס'  כסגצז ננוכר  כפין כסכת  סוחי כפו  סוה כיכיחס  6יתי'  לסחפסננותר
 : כ3 ר"סרע"1

  )0מוט נפחר י"מ 3מו ,עונר )כנ"ך ימסי' ר3יתמ ג") ז: רכר גוףרגמ
 כססליסס. ררוקה חסחיו לה  הוה"ג רכחיכ ס"ר  כתיספחה  כררר0יכנעוכרת

 לספפ 1:  גס פ"ננ תטחיו לה  ררסילן 6ו"כ כסו"ס 6פ'יג סתיין5ריכין
 )גל'ך מיסכמ ר") מ)מ תסמטו )6 כי'  טייך ל6 סתייס סהי"5 סיכיפססיי'
 סו6  רולר  פבהיס ננקרי 3מ  ר6ס  יסחייס נוסיס ככ' וסרי י"מ 163עונר
 מויית  הילו  סהם רסתיית כסחייס  סולר  רהין סרי  רפפוכרת 3נניננרר6יכה
 עוכר )0ניג(ס סח94ס  יס מס רוקמ תסמטו 3מ כסו )ננקרי ננ5.נןסולר
 ריס 6ננו ירך עוכר מם ננסמ"כ מ' )נוף רק  ססחייס מין ננעוכרת3מסוקי
  מס פכ"ס חסתש לה קריט רססיר ס"ה  סולר סחייח גס סכספסכסחיפתו
 רפוכר  כיון  רליס6 סר'פ כ'  לכך  סהם  כסחיפת 0עור מ)כ סותר ד)מתמננר
 : להוה"כ לחפכ ו6ז  פותר סמ3כ מפ.' ו3ר"ננ מ' כנוף 3נננרי סומ  סריי"מ

4;  

הקש שם סימןיו'ךסיסןרכרי

 ,רב(ר ור'מ רעת נו(4ר )נ( שר' ספק משום רלמא ת'שרפה תיואסימן יוי

 רכ .וה אקרן וקרבן בח.מש- רש'י ,כפ' לח,ר בל,מ.ר סנ' .לא ,חנב'ם ,רנט ועיף חיה ברמה בם.מנ.ם לבריק עשה מצותא(

 צרקל של.' וש,.ת יששק א'כא טגיהכאמת
 ) ו 6 י ן , , % ,עי ססכ'ק רלא

 כ0 סיסי' 6מכ)ו 6ות0 ספרי ו03ון - ת6כ)ו מסר סמי' זמת יתכרך 6וננרו דלמא עולה של מר-שא רוב 'לימ האיך לר"מ רשב"א יאקו'
סיננכק



 מב~מףתק"א א' כע"' ע"ט סי' דעה"ורהסימןדכר"
 וו:ו ננותרת 6.גס מ)ו סיננגין )ס סמין וכהננה כמכ)ס ננותר 6)1סיעלין
 וכי-'כ סמ13 כס.' )נרוק וסעגין,ננ5ו0..וו עסה ססומ עטה ננכ)) הנמ)מן
 ססניגו הומ וו") כרניס קל"כ וכננ15ס כחנכיס קל"מ 1כננ15ס כעוסות ק"כננ5וס
 כת"ס תמ:)ו ו: מת מננו וי56לך יתע)ה מוננרו והומ רניס כק")כרוק
 וי"ת כעס: עוכר טננמ רנ סמוכ) ע"כ ס"ו רף כחו)ין מננרווככימר
 ם~: ולו:נר סס.מלין כמ13 )רון ננ15וין סיותיגו עסה ננ15ת 11 כמננרווהעלין
 ט:ורה כ::נ: כין והכר)תס סמננר כננו )מכ13 ננותר מיגו 11ס )מ:)1ננותר
 הומ מ:עס: ננםננע רכריו סתח)ת סר"ת כס' וסקסס וכסיננגיןלטננמס
 רכ' ות" וסכר3תס הכ' סמ:נך ס:עטה ננסננע רכריו וננסיוס תמכ)1ננמותו
 דמות: ו)"ת כעסס עוכר טננמ: כהננ: כמוכ) רהייגו הם עמסענגילי
 מכ) דמם מתי ו:כר)תס וקרמ מחרת מכ) וסומ ממרות ו)מ מכו)טסורה
 כ3מ םמכ3 ננסגנ כע(ה עכר טהורס כממת הימ מס מסי' סכד)סכ)מ
 כעמ: עוכר כריעכר טסורה ה.מ רמסי' כן )וננר חרם דכר והומ ע"ככליק:
 5' וסי' ס"מ סי' 1") סמגעט: ננגמס ננו"ה ננסס"נ 5דק טערי כסו"תורמיתי
 קס: נ"כ וסומ כריק: ר5ריך ננסוס ע3יו )סננוך רוכ )ן ננסגי )מ ר)סכיסכ'

 ו)סון ססרי ד)סון ועור כריקה 5ריך ו)ננס קיי") ככו)1 ירוכו)סו)ננו
 סיננליס )כריקת מתי גנני תמכ)1 רמותה רעטס כסר"ת ננסעע )6סרננכ"ס
 כ) מ)מ נסיננגיס ת)ו )מ תמכ)1 מותס ו)סר"ת כסיננכיס וסכר)תסכננו

 : ועסס נ)"ת עונר טננמססמוכ)

 הכמ )מו רסוי מ:"ג )מור תמכ)ו ננמותה ימי מי5טיך רתיתי י")דכי
 רעוכר טננמס כסננס 3מכו) רמתי ס"מ מכ) עסס רהוי עסהננכ))

 )סרם רוסכר)תס קרמ מ.5טריך )כך ע5ננו כפגי עסס ו)יכמ ועססכ)"ת
 ננגין כין וגהנגס עטה טסיר וסוי סיננגיס כ5ריקת סימכ) ר") תמכ)ורמותס
 ירעיגן סוי )מ כו' הטהורס כסננס כין וסכר)תס כתיכ הוי ומיסעסין
 מותס קרמ מי5טרך ס)כך וסכר)תס כהו כתיכ ר)מ וחנכיס ורניסכעוף
 וכריקתהסיננגיס 11 עטס רסוס כמכי)ה עננמה נהננה מין המ ככהננסתמכ)ו
 קרמ רנ)י 'כיון הסיננגיס כריקת רר"3 קימ רג)י והכר)תס כי'לכתיכ
 מנכיס )עוסות ס"ס סיננגיס )כדיקת תמכ)ו רמותה סעמה כווגותככסננס
 כריקת נ"כ סיילו ןירסו רעסס עסס ננכ)) סכמ )מו כווגת גנניורניק.

 וננקייס כדיקס מי"5 מ"כ הסר"ת כננ"ם ןקרמ יתורמ ר)יכמ וגיוןססיננגיס
 )הו5ימ )כרוק ר5ריך טננמס ססק טהורס כססק רוקמ הייגו ככריקו:סעסס

 : נ"כ ננ"ע ננקייס ככרק מ)מ ססקגנירי
 מקו' סכ' מ' סי' וריננ"ע סססיקות כקו' ק"י סי' )סר"ח ננוס סייעממךי"ל

 ננריטמ רוכמ י)יף. היכמ ננס"ת )קו)מ סרמ"ו רס' מרנננ"סרסנ"מ
 מ)מ ננוח ס) קרוס גיקכ ר)ננמ כך תסכרו )מ ע5ס יכתיכ עו)סס)

 רסרמ"וג)קו)מ ננטוס ר3ננמ רוכמ ננטעס ננג") ו)רננכ"ס רוכמ כקררמו)י5ן
 כ3 )סרננכ"ס רי65 י"3 ו)סג") סר"ננ ננורס )כרורי -רמיכמ רהיכיותיר5ו
 ומי מססך גסננוך י)מ ססיננגיס )כרוק )5וות סכתוכ ננרסו5רך ננכמןרכריו
 )קו)מ סרמ"ו מ"ו וס ע) 53וות )י' ו)ננה רגכרק ססיטמ )חוננרמסימ"ו
 תרו5ס ננ"ננ )חוננרמ כס"נ קננ") גננ. )כרורי דמיכמ כננקוס מס,'וס"מ
 סוי מ"כ כו תסנרו למ וע5ס תורס רמננרה כינן ננוכן מילו רטכ"מ קו')יטכ
 ס)סי 5רק סמערי טס טננסייע וננה ססיקמ ננסוס וטרי 3כרורי ר)יכמכססק
 גיו) ננסורת כ)מ עוף 6וכ)ין מין מננמי סק"ר ס"נ סי' סס)תי קו' כניומכרכריו

 סס ט)תי עי' ננלוכיס טסוריס טעופות טהוריס ננרוכ וסריס רסרים רוכמכתי
 כריקה ו5ריך ננהלי )6 לוכ רמסי' )רעתו רמי' ננחרס וססע"5 סננמרסננס

 רוכ ר)יכמ סומ טננמ ננעוף ר)ננמ ר"ס וס קו' ע) תי' ס"ס רף תוק'ו)ננ"ם
 סקרננו רמיתי כן ממרי כתוס' רמו ם)מ וחירוס )מרס רמי' )י") מ"כטסורין
 מננרס סהתורס כיון סיננגיס ככריקת ססר"ת כסס ססע"5 סכ' 11כסכרמ
 סהתורס סרננכ"ס )רעת ק5ןכ סי' כריכ"ט עוף מו כסננס כסיננגי)הכרי)
 כס"ת ננכ)) וס סי65 וננסכ"ת כווכת כך ר)יחמ כתכתי וככר )סנרי)מננרס
 ערור סיכיר וכ)כר נננרכר סו)ך סי' ס' ננרף רמי' הריכ"ס טסכימוננה

 טרק ו)כך עהורס כסננס סמר )נכי רנניעוטמ נניעוטמ ססערורומעס"י
 מע"3 טסרה סיננן כחד עוף מסור סוס כימוכ סכיחי סי' מס ס' רףועוגי'
 ננוה רמין ו)"ל עי"ם ע"כ טסור*ס עוסות )נכי נניעוטי עריין ס"ודסוס
 טסורס ננכסננס יותר עלור סס רסכיח י"3 כננרכר רוכתי רכסמי כ))רמי'
 ס6יגס ע)יו )עננוך יגו) )ונני מסור הוה כיסוכ סכיחי הוס מי פ"ווכן

 וסננמ נמנס ננקוננס טננ"יס עוסות רעיקר ממר כקיננן העוף סנמננרוכיס
 ס"ה רף הי") כתוס' סתי' הרממוייס ננכ) ורמי' טס היוכ וססטננמ
 עוף ר)ננמ רסריך כי"כ סס תי' וסר"ן רוכ כתר רמו)ילן רס")לננסננע
 סרי 3חוס טננ6יס עופות רמכיחי רכרוכמי' רוכ כתר 6ו)יכן ו)מעננמ
 מט"נ טסוריס רוכ ר)יכ6 דוכתמ כסמן רמייסיגן טהורין רוכ 3יכ6 רססכננ"ס

 קרוטיס פ' וכקוף טנניגי סו"ס כהוננם רם"י רכ' ימס 5יי) )ימכ"סיהנה : טסוריס רוכ 6יכמכעו)ס
 ל6 )סרס חננול כין סטננמ כין )סכרי) כ6ן ככ"י וסוכמ ננת"כן.

 רוכמ )סחוט מ5יו כמחט כ:ן )סכרי) רמתי מ)6 מננור רככר קרמ6י5טרך
 מקננכתמ הסוחע כם' דרכ כס"ר כרוכ ע"ננ "ח5ס תיננמ ר)מ סקורס כסי'וכ'

 )ימכ יס ומ"כ )כרוק 5ריך רנססק 3עטס 6י5טרך )ר"ננ רסמ הומכע3כנמ
 דמיכ6 ננקרמ רס") ננקסרי ע)ייהו וקסס 3קו)מ רמו' ס' ססוסקיס סיטתגנני
 וי") 3קו)מ רמו' רס' )כרוק כמי"מ עכ"ם ס"ננ כססק כסיננייס 53רוקעסס
 )לסחט ח5יו גמחט לרון )ת"כ מ)מ )עסס רמתי כקסרי ס") 63ד6יכסו
 נססקי ~ס ננפסוק ררסות סכ' רריס קנניכי פ' כת"כ כי 1"6 6ננכסרוכו
 סטננ6יס חכין . ססכרי) )ירע ר") מי 6סרן לכקרכן )סכדי) ססו'

 -ססוגה כ)כר 3מ ומ)ו( מ)ו סיננכיס סגימרה 1: כימור סתור: הרי)ט:וריס
 ססת: קמס יספיק ס)מ הקרכן ס.' ט:ור ומין: טננמ מ.1, כיורעמ3מ

 ס."פ סססוק פי' וו:ו ק:חומיס הכרת 5ריך ס:3.ות ).דיע: רה"יכוס:)כות
 מתרע כרי ה)יננור רהייגו כ: סיריע: ס:ומ הנהננס תורת ומתסנניגי
 כססקי וממ"ל התורה יריעת )ך יספ.ק 1)מ ננ:ט:ור סטננמ 1)::יר)סכר.3

 ננפורמיס ככר )חננור.וה)מ סרס כין 5") הט:ור ונין הטעמ כין ו3:כרי)1'
 ונט וכו' ח5יו ס) )רוכו קלה ס) רוכו למחט כין )ך )ט:ור )ך )וננרמ)מ
 )רוכתי' קו' סרר4 ננעתס ו: ננססוק רת"כ- רמחת סכ' הכימ כחוכנסרס"י
 קטה )6 מנניס דמו' ס' רס") תיס") כסיננגיס סכ:ננה )כריקת קרמ3")

 כססק כסינמיס )כריק: קרמ מתי )מ כחוננס רס" וכן מ:רן )קרכן)סג"5
 ננ"מ נ"כ י") וממ"כ כחוס ססיננגיס ננ:יר ונס )וננר )היות ס5ריך דמתימ3מ
 וחי' כסננה כסיננגי )כרוק ד5ריך ננמ"ס )ק3כות וכסתיח: הננ5ות כס'הר"ננ
 הו6 מס' ומ"י כסננס )סליו כסים כניירי )מ ט:ורה כין טננמ: כין)הכרי3
 מ1טךנמה

 ט:ורה-

 סכריקס רהייגו עסס סננ5ות הו6 הסיננגיס ע"י וכריקת:
 )כרוק רננ5וס כסרס"י רר") מ)מ ו"מ עסס ה15ק ע) עכרה כרקס )מומס

 וננ"ס עסס סננ5ות סומ כחוס כהסיננגיס ננכיר מיהי' כחום ע5ננןכסיננגיס
 ו6כ) הקיננלס וננכיר סה)כ':' )יננור ע"י ר') ת6:)1 מותה רהעמססר"ע
 ותורס ,סכרי) ס)מ גסס עסה ננכ)) סכ6 כ)מו עכר מ3ו.סיננכיס סמיןמחרת

 : )הכרי)מננר
 גמחט כין ררסי כת"כ סמ כסיכנגיס- ):כרי) טכ' סטור ע3 סקס:ךנ1"ף

 ונס 1' כססקי רמה ו)מ ו' כססקי רמס ותיננמ וכו' קגס ס)מ5יו
 רתרי )הדי' כן נתדכ מי' ונמננת רס"י נטס סכ"כ נת"כ כ3) רמה )מסט"ו
 ננכיר יסי' כחוס )סנרי) כו' הכסננס תורת ומת קננמ ננקרמ גררסררסות
 )קכיי) ולמ וסכך)תס סלננכ"ס ריקיט וננה רת"כ מירך ררסמ 'ונסהסיננגיס
 סטסורס סכסננה כין וסכר3תס ססוט סיותר קרמ רגקיט סר"ננ ררךירוע

 תורת 1מת קרמ ננן כסינע1ס כחים כקי 3סיוח ס5ריך יותר ננסורם)טננמס
 )הטירן נ"כ 5ריך טיסי' מ3מ )חור כ)יננור רי )מ רר") )הנרי) ':ו'סכסננה
 ססק )גו כיס )כרוק רה:יגו ספלס )כר(ק: כתכו 5רק ומערי והסר"תכחום
 ננמ"ק )ה' ונסתיח: . המ5ות כם' הר"ננ )סון )הס ננסננע רכך ססיננגיסע"י

 עסס ננ5ות כו" סר"ננ כ' סמ מ' ס)כה כסגיס מכ) . כסננס כסיננגי3נדוק'
 ו)6 סננ5וס סומ' )סהיננגיס כחום סהכרס ננסננע וכו' ססיננליס)ירע

 5ריר נווגמ רככ) כסר"ת י") הננ15ס ססכר)ס מס וג"ננ הננ5והססנר)ה
 מס י35מ וו"מ העטס ע3 עכר טסורה לננ5מ מסי' כסיננגיס ו)כרוק)הכרי)
 ססיינגיס )ייע מ)מ כעמה רמין )כרוק עטס כמן מין טהורס סימננריג6'

 : מותסו)סכיר

. תק"בסימן

 איסע"י
 נס"כ כה"ס וכו' ימנ"ס ננה"ת )מכ)1 מסוי מיס 3סי 3סנ"ה .

 מסור כסר ,ומי ננותר סמוס ח)כ המ סקמס ננמ"ס ננה':"נ
 כננטגה וכרמי' טננמ סטננמ ננן היו5מ כ) קיי") סמ קססננס"ת

 ככורו"
 רף

 וסקסס )מ כעסס רק מר6 כסר מכ) כ)מו מ)מ 6תננר וס לכ3) ותי'ו'
 מו5י6 ו)מ כסמננרס ס' רף ככתוכת והימ ככרייתמ )מס קסה רערייןנ)ח"ננ
 סדרי מ"כ עסה רק ו)6 )מו מפ" סיסי' הכוו5ס כת"כ( כן לסומ סכטרמת
 וננ"ס טננמ הטננמ ננן סיו5ימ וס)מ כן )וננר מססר -י6יך )רוכתי'קו'
 טננמ רח)כ ננמחר רוחק הומ ננוס כ)) ננסרם סומ ככרייתמ ס"ר ר)סי)תרן
 סטננמ ננן היו5ימ רכ) ננסתס וי)סיגן 1' רף כככורות כרמי' ננקרממסור
 מסרן וכקרכן ננותל והחלכ כ)מו מסור רהכסר 3וננר ס"ר רמיךוסק)"ר
 תיס") מסור טננ6ס רח)כ קרמ )") סס כככורות רסריך -ותי' הכי סקסהנ"כ

 טחרמה 'מירום גנני טסורס ככסעה וננטגי ורוטנן 5ירן )מסורננסטננמין
 ננרס ר)מו )ננ"ר ונס מסור סיסי' רמוי והי' מ)כ וגעטה .געכר ררסתורה
 כ) ועס ומרי החי ננן רמתו כנירי ר)יכמ רהומי) הומ חירוס עכקק6תי
 סומ נננופו ר)מו כמרס דסרי גיננמ ס"ג נננוסס ד)מו ננמוס ננס"ת ננותרוס

 ננגוסי' כ6ין טסס ורוטכן )5ירן טלנמס ח)כ רוננס מיכו ח"כ )וננר ד5ריךעכ"ר
 קר6 ו"י5טרך רסרי . ס"מ נננוס" ר)מו ח3כ טמגי כקי15ר ננקלי ר)מוהמ
 מי)וק מין כמ הכסר ננן ר)מו מע"נ הנוף ננן מכמ כיון רה"מ וי"))מסור
 טסורה ח)כ סרי מננמי חירום יסי' דמ"כ לקיט, וס ננטוס )5ירן רומסועריין
 רסיילו רנני ננננס נננוסס .כננו ננננס נננוסס טמי5ו מסי' כיון סומרחירום
 )מ נננופ: סח)כ כמ ר)מ כיון חי)וק רים מ"ו ינני כ5יר נננוסם ס6ילוח)כ
 ל6 ר)מ כיון מסור רסכטר מע"נ טרי ג~י כרס ומ"סידמ)כ ויוטכ )5ילרנני
 6ין 6מי נננוסה ר)מו כיון ננותר יח3כ )ננסקכמ )סי"1 וק"3 סכסרננגוף
 )ננ"ד קמס מננגס סכטר ננן ככמ נניירי ד6סור החי ננן דדכי חירוטכ6ן
 רכיון וי") סמיסור ננרט טסור חירוס סוס )ננקקגמ נמ ח)כ וגעמו געכרדס
 רק כיננמ רנס סרי כטננ6 ונס "'דוס ננקרי למ תו סרי חי וכעסס געכרררס
 נניס ר)מו )ננ"ר רכ:ננס נננופי' רכמ תמננר מס מ3) נננום" ו)מ 6תיננרס
 י'ו י)םיגן )מ ננמירום גיננמ טסור ננח)כ טננמ ח)כ )נני)ף מפסי סמ'ךמתי
 סו6 )מו-נננום" )ננסקגמ וכיון סחי ננן ריו5מ סם"ס כ)סון 36מ נננוס"י)מו
 גנפכו .וגעסס דח)כ סננמכ3 ננן דכ6. ן5"ל כטמ6ס נס ומרי מירום )יכ6תו

 חמי )6 ננ"ננ מ)נ וגעמס ננתננ5ין ומח"כ סנוף כתוך כפ"ע ועוננדננמקם
 .היגו סנוף ננן לננתנלי )ח)כ רנני רל6 דקמ%ר ('- דף )קננן חננור ס))ננ"ר
 כטק -וגני' פ) רננ4 )ננ"ר ול'ך הנוף כתוךי ננננמכ) הטקס לכגק רננ"ננכיון

 רק מתה דחלג סכ' ס:ו סי' .ססריטה נ"כ מ"ם הג'ע 6סלן ' קרכןו3דכרי
מררככן



4רכמףתק"א א' מע4' ע"ט מי' דעהיררהמימןדברי
 רסס"ס 6ע"נ רכריו וכי6ור ורוטכן מ5ירן ננ"ס כסרננ"נ וקסס 6סורעררככן
 טננ6ס ימ)כ קר6 יכתיכ )כנסקכ6 6כ) קר6 ס)מ יסרי רס"ך סייכוכככורות
 )5ירן. )"ר )ננסקכ6 6)6 כן 6יכו 6"רן -ז)קרכן . ורוטכן כלרן מ)כ ס")מסור
 המ)כ )6סור קר6 ר6יכ6 כטננ6ס 6)6 ק6תי נננוסס )6ו רמ)כ כ4וןורוטכן
 רס") ו)סוסקיס ננררככן 6)6 6סור )6 קר6 ר)יכ6 ננתס מ)כ 6כ)6סור
 6ע"ג ננטגנ6 יו65 מ)כ נס וננקרי טננ6ס ננח)כ )י' ךי)סיכן י") ננס"תי6סור

 . : נננוסס ר)6ו.

 כ)6ו רסכסר 6ע"נ סמ)כ 6ת 6כי 6תי6 רק6ננר )ח"ננ קו' יסעכ"מ
 י)סייכן ו)6 סו6 סטננ6 ננן יו5י6 ככ)) )6ו נננוסס ר)6וננסוס

 ננס"ת ננתס מ)כ רס") ססוסקיס ו6)ו סרי כנני ננתס ומ)כ טננ6סננמ)כ
 מסרן קרכן סי' 6ין ערי:ן 6ננכס 6' כנוף סכ) כעסס סנניתס, ע"יי")

 מ)כ וכעסס כעכר יס )ננ"ר כננ"ס ר)6ו_נננוסס ננסוס סרי רמ)כמוכרמ
 6יסורהן תלי ר6יכ6 סרי כנני -טננ6ס רח)כ ס"ך ננס ו6"כ ר6יסור נננוסי'טכ6
 ודנני. ננגוסס ר6תי י") נניס 6תי )6 ומ)כ ננ"ך )6ירך נס 6"כ ס"טיף מו)ין כ."כ כר6י' 6יסורי תרי )י וננס 6יסורי מר )י רטס רס"ר 5")וע"כ
 )עו)ס 6כ) ר6סור כטננ6 קר6 קננ") ננותר טננ6 ןמ)כ ס"ר וככני ננסמי)6כר

 : נננוסס מנככ6
 כיון 6ררכס קסס וסו6.רסכ) ק"6 רנרי ככוכיס סטינ כסכרקרק4שמנם

 וככ'ננ סרי ננננ6ס נס ננסכ"ת סרי' טסורס רמ)כ מו6רמירוס

 נוסס מתננ5ית 6)6 נננופו כ6 )6 דס גס 6"ו מרוסי' 6)6 רי )ך 6ין6ננרי'
 כסננס כמ)כ נוסן ננתננ5ית כ6 ררס ס"6 כס"ו סרעננ וכננ"ס כס"עועוננר
 סייכו מירוס מ)כ מ)כ וכעסס כעכר רס )ננ"ך ר6מר ננס גס ו6";טננ6ס..
 ומירוס. 6סור סרס כיון 6סור רור6י ס"6 מ)כ רממכ6 סרי' סוי )6 ו6ירק

 כיו, וס"ט כרכר 6יכ6 דטעננ6 ע"כ רמננכ6 רסרי' )כתר 6כ) רמננכ6רסרי
 ננ)ימוח רסייכו סנוף ננתנ4ית רק נ:כסר רסייכו מגוסו כ6 )מ ננעיקר6רס
 כסכעכר ננ"ננ כ6קר רס סכעסס דסעס 6ע"נ ננתמ)ס רסרי סננ6כ) וננןסעף
 כיון סרי מ)כ כטננ6ס רכסי' ק"ר וססיר וסרי )קנניית6 סררי מ)כוכעסס
 סי' וסוסן דכתמ)ה ננסוס וסרי סרס כ6 ננגוסס ר)6ו כיון ס"ט כטסורסרגמ
 "כל ר6סור כטננ6ס קר6 קננ") סרי ננס"ט כנני כטננ6ס ס"ס 6";סיתר
 סכתכתי מס )קייס כ1ס וס6רכתי נננוסס ר)6ו מ)כ סרי קר6 ר).כ6כע)ננ6
 מננז .כ:ננות ס6וכ)ת רמ)כ תי"ט סי' )עי)- יוקף רכרי ס' )יו"רכמיכור. סדכר וסי)סתי. תס"ו סי' וסס ססמ ס)כות תמ)ת כתסוכס )מ"מכמיכורי
 רור גורן ס' כרסס סכ") ססרי סי65 ו6מרי ננננ6כ) כ6 רמ)כ 6סורכססמ
 ססננוך כס.' 51') רכריו ע3 תסוכת ו6עתיק וכריו כ) ורמיתי סמ)כרננתיר
 סי' )קננן )ו סססכתי ננס וכעתיק סס"נ )נכו התסונס וכתנתי תק"נסי'
 כ6 )6 רמ)כ ננ"ס 6סרן קרכן רכרי רסנצו תק"ס סי' וסוף מק"סתק"ר
 תק"1 סי' ס"6 סי' ועי)"ק כסכ") סרוסו ססכרמתי סכ' וננס רכסננסנננוסו

 : 6הרן כקרכן סכי6וי סרמגתי-

-.  4  

 יוסף תק" תיט סי יוםף והשמשהלדברי ע,ט סי ליך'ך ס"דברי
 . תק"גמימז

 אוכלת שאפרה מפטה החלב שמתיר .דוד מין ם' עלהשבתיא(
 דאי' כמה הדש פי' מ"ש דהיתי )ב( מיי"ש מהמשוירחמא
 להתיר שרוצה מה דחיתי לג( ע"ז בכרשיני פרה_שנתפטמהבע"ז
 מ"ש גם )ד( ד"ק ב"ק לתום' בקק"ב ופירושו בטל קמא קמאטשום
 מ"ש )ה( כמפתח רק והמאכל בגופה דהחלב משוםלהתיר
 סובלים מל'א - דברי אין זוז"ג לאםור מג"א דעת על עלהדלא

 אהרו' םברות ג"כ לי כ' א' ורב )ו( סברתו על והקשיתיכדברע
 בםברת כרת איםור להתיר כולם על ותמהתי ההלבלהתיר
 מ"ש נם לז( ידים בשתי םנרותיו ודחיתי מאחנו המכוםההכרם
 בכםף הגוי מן החלב כשקונה משום החלב להתיר הדשבהיבור
 הש"ך ה( ) תמוהים ודבריו דהיתי ליה"מ הנאה להולך הוהטלא

 שאוכלת פרה שאוםר כרמ"א דלא מאגור ס' בטי' דקדקווהפר"ח
 אנור דברי שהם מאגודה דקדקתי ואני אכילה איםור ימי'כל

 לה די המץ ששותה כהמה וא"כ תמורה מתום' וכןכרמ"א
 דברי שפי' תואר הפרי כ' לט( אםור החלב לשחריתמשהרית
 דפירשא ואע"ג הכהמה כמעי פירשא נעשה מהמאכל ותום'רש"י

 מהך הבא המושבה מדבר להינות אבל שרי הנאהבאםורי
 באוכלת אפי' דאםור ם' םי' הרמ"א לישב כתבתי אלאפר"ת לדברי אסור ההלב בהנאה דאםר בהמץ וא"כ ע"כ אםורפירשא
 שנתפטמה בהמה הר"מ מיש )י( פר"ת דברי עם אלילהאיםורי
 דאםור גורם בהד דגשתנה משום למזבה מותר ע"זבכרשיני
 באפשר א"כ והש"ך במגי"ש וכ"כ נשתנה מהני, ולאלהדיוט
 מ"ש ועי' נשתנה מהני לא גורם הד הוה המץ באכילתלהעמיד
 מהני דלא עוד מ"ש תקל"ט ובםי' א' אות תק"ה םי' לקמןעוד

 דאוםר הרמ"א ישבתי )יא( דנשתנה משום להתיר הר"מסברת
 שאוכל כל ראי' שהביא הש"ך מקו' אכילה מאיםור נתפטמהאפי'

 באיםור הנ"ל ם' םי' ופר"ת לש"ך )יב( מיתר עצמוהאיםור
 כהמץ א"כ גורם כהד הוא האיםור מן בא שהעיקר כלהנאה.

 המאכל מן ולא האיברים מן הבא ההלב אפ" בהנאהדאםור
 דאוםר ארמ"א ם' ם(' הש"ך אקו' תי' )ינ( גורם חד משוםאםור
 וכתבתי ישבתי מרדכי מדברי ימיה כל בנתפטמה באכילהאפי'
 אם דאוםר תמורה אתום' חולק דמרדכי משמע בד"מדאף

 הולק דאין . מםיק באמת וברמ"א ליתא הגורם עיקרהאיםוך
 אםור בדיעב' אפי' ימי' כל הנאה באיםור דפרמ"ג פםקליד(

 בא דעיקר המץ מן הבא ההלכ א"כ ספק לשהריתומשהרית
 ועוד ם4ק בלא דיע' ואםור כמש"ל ימי' לכל דומה המאכלמן
 הש"ך אחר דאזיל לשחרית משחרית לפרמ"ג רמםפקימה

 אה"כ הביא וגם.והפרמ"ג לרמ"א ישבתי כבר ואני ארמ"אדהולק
 פ' ס' סי' ביו"ד אפרים יד בפ' שגם וראי' כרמ"א שפ'בכנה"ג
 פרמ"ג כ' ועוד אםור אכילה איסור תמיד באוכלת דאפי'כרמ"א
 גורם הד רק ליכא וכאן- בזון"ג רק היתר אין שנשתנהמטעם
 )טו( בהמץ זוז"ג לאםור בםמוך ואכת4ב כתבתי כבר ועודכמש"ל
 לעיכול המץ אוכלת מבהמה הלב לדמות רוצה שפרמ"נמה

 י"ב אית לעיל ופר"ת ולש"ך " אות לעיל ל4ר"ת ליתאכשר4ף
 אסור זוז"נ בחמץ )פז( בזה פרמ"נ לרברי דליתא כתבתי.ועוד
 אםור ~וז"ג יל"מ מקדי חמץ רם"ל לרמב"ם וכן ,במשהו דאסוהגיון

 כן ט"ל אחרונים פוסקים וכן המפורממים ראשוניםוהבאתי
 ומנ"4 מג"א דברי וישבתי הכי רם"ל י"ל הטוש"ע דגםוכתבתי
 לדידן אי"צ א"ב יל"מ הוה המץ ם"ל לא. דפוש"ע להוכיחשרוצים
 הוה לדידן כיון ל"ב בחמץ ביכש יבש אמאי המג"א שכ'לדוהק
 משום רק לדידן חמץ דטעם הםוגי' מן נכון הוכהתי גיז(דשיל"מ
 וישבתי למעופי ד"ה דע"ד ע"ז תום' רברי ופרשתי שיל"מדבר

 דאין כתבתי )יח( הריפתא ופלפלא פלתי מקו' שםהרא"ש
 הפםה אהר ישהנו אם משום דשיל"מ מקרי לא דהלבלדחות
 מ"ש עוד ועי' הכי דם"ל למאן דשיל"מ הוה ולא ההלביתקלקל
 ובפנים החיבור בתהלת בתשובה לה"פ בחיבורי החלכבאיםור
 וכסי' תקנ"ד מי' ולקמן תי"ט ס" לעיל :ה ובהיבור תם"וםי'_

 : י"ז ט"ז ד' באותתקע"ט
 )סתיר סס כ' תרננ"ו סכת כעת )6ור סי65 )"ס סי' רור נווןבם'

 )6"מ כמיכורי כתכתי סכס ו6כי מננן 6וכ)ין סכסננות כססמסמ)כ
 סי' כסכיס כתכתי וכן )6סור כתסו' מיכורי כריס פסמ ס)כותע)
 : 51") רול גורן סרכ ננ"ס כ6תי- עתס וע) ס' סי' יוסף רכרי )יו"ר נמיכורי טונ6 ס6יסור וסמ1קתיתס"ו
 ורס )כסר סכססנך דסייכו סכנותר )רכר סמכנן כסתכס רכנר כנסוס כ2')א(

 1") )סממכר נע") וססכתי ע"כ סכסננס סכנוף ורס ככסרוכתכס)
 כטסס ו)6 נניר סמננן וננסתיית ננסננ6כ) כעסס סמ)כ מ)ק ר)ננ6 סו6סכך
 6)6 כ6יכריס כככס )6 ננ"ננ רס כעסס ננתמ)ס ו6סי"ת ננתמ)ס ורסכסר
 כס"6 וכ"כ מרסיס כתוס' ועי' כיטו) ;6ן ו)יכ6 מ)כ וכעסס כסתכסססס
 )6 ל)כ תעסס כעכר רס ס") ר)6 כוותייסו רקיי") ררככן ננ"רככרס
 ררס )ר"ננ ו6סי' מ)כ כעסס נניך 6)6 מ)כ ו6מ"כ רס ננתמ)ס כעסס)6

 נס וכס"ג ))וכן ננ6ורס רכסתכס רק כיטו) כ6ן 6ין מלכ וכעססכעכר
 יו65ין סכקכיס סמו)כות ככסננות )עין כר6ס וכך ר6סור ננורס סססננמכר
 סנני"ר וכעין )קיכס ססננוך - ננננקוס יו65 ססמ)כ וכר6ס );מ) סכרסננז

 ס6כריס כתוך תמ)ס כככס ו)6 נניר יו65ין ססכינניס ננס6כריס ננן נ"כריו65
 רעיקר י") ננ"ננ ח)כ כ6 ג"כ וננ6כריס סמיות ננטכע סנס רי")6ע"ג

 . ר' 6ות תק"ר עי)"ק וססתי' סננ6כ) ננן נניר כ6.סח)כ
 סכתסטננס סרס 6"כ יקסס וכנותר נסר תמ)ס סיעסס 1") )יעתו ר%4ף)ננ(

 111"ג ננסוס תר1ס סרס מר6 רתכי ננ"ט דף כע"1 ע"1ככרסיכי
 הכרסיכ" ס6 11 קו' ססקסס סכע5ננו 6מ"כ ור6יתי כתכט)ס ס6 6סור6ננ6י
 סרס 6כ) וכור ננסרס סס"ס סוכמות רעיקר ותי' סננותר )רכרכססכו
 עכר )כתמ)ס כיון 6)6 ננותרת סתר1ס קורס סמטס 6ס רור6י כ")תר1ס
 רכריו ותננוסין עכ") כרסי)"ננ עכרו ו6ו)י רככן קכסוסו ננ6יסורוכסכס
 טר"י סיסוך סו6 ונס מרס ססט ו)עסות ררככן ג1ירס )מרס ננסכ"ת 6)ו1")
 )סרכ ועור 111"נ מקוס רסו6 רייק תסמט ננסרס רגס )6ו ננ6י ר"ססס

 6"כ רככן רקכסוסו ס") תר1ס כנ"ר כרייתות ס)יגי כננס 6"כ 1")סננמכר
 רעכר כיון ננ"ס. ועור כ1ס ס)ונת6 6סכמן ו)6 סכי ס") )6 תסמטננ"ר
 נוי ע"י נתסטננס 6סי' ננסמע תכי סכתסטננס ס6 עכר. כננס קססוכסכס
 ע"1 ככרסעי ככתסעננס סכ( רר"ננ טענני' ן1ס וננס"ס מסור ו6סי"סנננני)6
 רסוס ננסוס ננ"ט רף כר6י' רסרי רטענני' 1"6 סכסתכס ננסוסננותרת
 ור"ס י") ו1ס י"ס סס ס). כתסו' עי' רכסתכס ננסוס )ננ1כמ סר"ננ ומ"סןו1"ג

 . תס"ו סי' כססריוננ"ס
 כככס ר)6 כיוןי כ.טו) )יכ6 ו)סן") קק"נ ננטעס )סתיר כ' ערד4)נ(

 י") סעןיין וננס י"ס סס כתסו' עמיתי ו6כי )סתכט))עף
ינו



 מג ירסף תק"ג - תי"מ סי' יוסף לדברי והשמפה ע"מ מי' יי"ד הימןדברי
 סס ס*ס סמ)כ כתוך סכמ הח)כ קק"כ ליננמ ננ"ננ כנוף קק"כ )מו יסי'ו)ו

 6יסורין מין 6יסור ננתחי)ס וס") לעכר דס ו)ננ"ך )"כ חננן סס וכ'ננככר
 )סתערכ ננתח)ה דעוננך דננה ריטכ"6 וכרי סס הכמתי ועוך זמ"זננכט)ין
 ייננר ננמן 6"כ נוננות נוננות י") הכח) רהמ מוננר וכעת קק"כ מננרי')מ

 ו)6 כס"ע )גוננ6 לכלם ח)כ ננן רכמ קננמ קננ6 כ) ר)ננמ ק"קדלתכט)
 עיי' ועוך )סחרית ננסחרית חננן סמכ)ה ככח) ח)כ רוכ מדרכהלתכט)
 ל"ז סי' ני"ה סי' ויס"ם סס ור6"ם כתה"כ ורסכ"6 ע"נ רף ע"ז וי"ןרננכ"ן
 מהם"ך מיכר6 קק"כ קי'") )מ דמלן כ"מ ס"ק סס ום"ך ס"ז 5"ט סי'ורננ"6
 כרמ"ם ו)מ רננכ"ן כמס ור"ן ננרסכ"מ וליעור חוזר מננרי' כלו"ט דוק6 ססכ'
 ננדכתכו ס") כרמ"ם הל") רמסוגיס סנס לכון כתכחי תר5"מ סי'ועיי'
 מס סר"ח סכ' כ"6 ס"ק כם"ך סס כסרננ"נ עיי' ועור מירחי )נננרידקק"כ
 ום6פי' )רכרי' ר6יות הכימ וסר"ח וחו"ל קק"כ )"מ )כ"ע כהיתר רוכמין

 ה"ל 6"כ ה6יסור כסוכר דסוה טעננ6 ד)יכמ כננכ"ננ ומסי' מסורננה"ת
 סי' וכס)תי וליעור חוזר ו)מ קק"כ מננרי' ו)מ ההיתר ננן רוכ מיןסננמ
 כסר"ח וסוכחתי סיטכ סס5תי קו' כ) יסכת' ו6לי מסר"ח חו)ק כ' ס"ק5"ט
 קלתסטננס כסרס קק"כ מננרילן . ד)6 )תרן כ' ז") והומ תר5"ח סי')קננן
 נניירי ע"ז וככרסילי קק"כ מננרילן )מ ככך כוסתן ק' רף כ"ק תוס'כננ"ם
 ננסס ותתנד) ע"ז כרטילי ינני' כ) מתמכ) כך כ) ע"ז כרסילי כעס"כסהכין
 וור6" וסומ עכ"ך ינני' כ) כלתסטננס דמוסר ס' סי' הרננ"מ ננייריוכה"נ
 מין מחת סלס )ח5י ומס" ינני' )כ) מ' ננין ננססומ )הכין יכו) נניתננוס
 כך דסתננמ עוד )וננר ננקוס ד6ין וננכ"ס 6' ועכנין מחת ככת )הכיןדרך
 סהדין סנ") כ"ק כתוס' כוולתו נוף מ)מ ככך יסתן הזה דרך )קרומהומ
 מין ננקרי ע"ז נרמילי ד)מכו) סכסהנס ה6כי)ת הננעסה ר") ככךדוסתן
 דוסתן לוטסין ונכי וכ)6יס רכ5) סי' וריכ"ס התוס' דז") וז"מ ככךוסתן
 ע) ד)מ כנכומר סרי עכ") קננ6 קננמ כט3 )מ מעט ננעט )יגי)ככך

 וסכ)מים סכ5) ע) סלטיעה ע) דסיילו ככך וסתן "ס קמננרהננעסה
 וסתן הומ ננעט ננעט )סהנך) וסריכויי הנידו) ע5 מ)מ כלוטסיןוסלטיסה
 ננעט ו)סתרכות סמיסור ח)כ סיתרכה כלידון וה"ס ננעט ננעט )ההנד)ככך

 : קק"כ 6ננרילן )מ ככך וסתן סמכ)ה חננן סמכי3ת כנןננעט
 ע"י מ63 כקרכס סומ ככר דסמ)כ מסוס הח)כ )התיר עור רכמ"שד

 עתס סמוכ)ת ננ6כי)תס ו)6 ננקרכה המ)כ ננו5ימ חננןמכי)ת
 חלכ לעסס סמכ')ס ננן 6ס הרכה ננרות מ)כ לננסך ה6יך רמ"כ הח)כלעסס
 ננסחננן סננמכ) ורוננס כך כ) )סיעור סלתהסך יונניס מו מ' יוסמ)מ

 מין סרכה ססענניס הדכר כן סננע הרכ וסלס ע"כ סח)כ )הו5ימכננסתח
 )ח)יכם ננמכ) דכר )ס לותלין ומס הח)יכה כפעת כ)) ח)כ לותןהפרס
 מננלס . ככסרס כקרכס ננוכלת סהח)כ ע"כ סמער וננזסו ננרות כננהלות:ת
 יותר סי6 ח)כ יותר כס כסים הכהננל סהרך רומין מלו ה)מ כן הדכרמין
 מס )ננטס הח)כ לותלת מעס ססרה רק כקרכה סמ)כ טמין הרי וננ)מעכ
 ננהננמכ) לתקכן כדך הח)כ מכ) )ח)יכה ננמכ) יכר )ס לותליןמין

 : ננעטננעט
 חננן נכי ימסר דווו"נ תננ"ס סי' סננל'מ דעת ע) ע)ס ד)מ מס"ס גמה

 כע"ז כט) ו)מ כננסהו וחסיכ המיסור כליכר הוה וכים) כמפי'מ)מ
 ע"ז סנננ' ננכימ ננס ע)יו )סקסות ריס ומ)6 נננ"6 דכרי כן ננסננע )מוחננן
 כ6סי' מ)6 נניירי )6 ר"מ סמ כלתסטננס מוסר זוז"נ רס") ננר"מ ננ"טדף

 :וכיסו)
 חס"1 וק)סי' סר"י ע) ח"י כדכרי מחר דכר סיכומ )מ מס סילוי .י ננהלי )מ 6יסוריס ככ) מס וז") 'מכר6 דס"ס הרכ )י כ' מסר ר1ךק1

 כטעס הן כננרמס סן סיסי' נוולמ ככ) סהומ מיסול מסרס ססתורהסיילו
 סלתחננן יען סומ ססמיסור כחננן כן )מ הרכר ננע5ננות הסלוי ננועי)וננס

 סיתר סי' סעיסס מכ) ננננחנ5ת )ננדין ומלו ר"מ עחננת לתחננן מוהעיסס
 )6 כודמי ננזס חיננו: כ) סה)ך ומ") מ)יסו כמ מס ומ"כ לתחננ5ה )ממס
 ועריף ככ"ח טעס כ) לס)ט מס )ככ"ח ננננס דוננס והומ ' מיסור כוהי'
 )על.ן סלונע ננס כ"ז מננלס כירוע החננן מזי) )מ י"ס וכפסו)ת )על"רננננלו
 כו וים זס )רכר נרס מסס"ל סרי ננחננן סלתסווס ננס מכ) מכי)סמיסור
 סכרס ננסכרת כרת מיסור )התיר ססוט וקסה ע"כ )כר הנמה מיסורננסוס
 ייננר ונני רמי' כ)י חדסה סנרמ ע) ה)כה )סורות מין )ו והסכתי .כסליס
 ו)ננס נני"ס חי)וק וננס המיסור ננל" וסקע וס)יק מיננון עוך כוסמין

 מלו ועוד חיננון כו 6ין סננמכ) וכפסו)ת חשון עוד כו ים י"סכססו)ת
 סי"ס כן וכננרמס כטעס נננור סילוי יסוי וס") ח)כ עכסיו ססומ ננהדלין
 ננמננת ססמ-סור )ככ"ח )"ד ועוד ננקורס ססי' וננרמה כטעס 6ילונ"כ

 6סי' 6)6 חננז עיקר סוס ננמ)יו לתחננן העיקר מננז ננממ"כתערוכת
 כסכמ ועוך מסור "יסור תערוכת ננסוס )מו ננננחננ5ת רננרכילן ד"מננחננת
 06 תערוכת. ננסוס דמסור )ככ"ח חננן )"ך ומ"כ למסר חננן מיסורזננן
 ו)6 כנופו מיסור סוס חננז ננסמ"כ תערוכת כמן ומין )נננרי יו5מסח)כ
 כו מין מס ככ"מ ס6 ז"מ )הלמס מכי)ס כין )ח)ק וננ"ם תערוכתננחננת
 כ)) ככ"ח רמילו כיון כנותר ססל6ס נס ככ-ח סס ננלי' וסקע מכי)המיסור
 סכ"ח רעת וכן סקט'ז ק"ס סי' סס"ך כ' כככ"ח נס ה)מ הל") כ) כ)ממ)מ
 ככ"ח ו)כך מ)כ עוד כו .מין כוודמי מס מסי' ככסר ר6סור .וננהרס")סס
 ננחתיכס יו5ימ כ)ועה 'ד6ין יתמ ח)כ דמין מע"נ כו הלונעת חכרתסמוסר
 : היתר ,)ו 6ין סו5 דלמסר כיון מפי"ס כסר רק כ)ע ו)מ רוטכ כ)6)חתיכס
 כמסס רומין מלו סרי )ח)כ כע5ננו הננ6כ) סיתהפך ס6"מ כ"ת ננ"םגמ

 ח)יכס יופסק ])מ עכ"ז ר") ינניס' 6יזס תמכ) 63 מס סנסננלקת

 6וכ)ת ס6ילו סנס מ)כ ריכוי )ם סיס סו6 לספוך )ידתס וכינני)נננרי
 סח)כ ננתננ5ס וננסס )מיכריס יכומ סננ6כ) סכח 6"ו סרמסוליסכינניס
 ס56טוננכי ננ"ננ חו)י ססי6 6עינ דננילקת ננוכח )מ דננזס 6לי מוננרע"כ
 ח)כ )סעסות סחיות טקע )ידתס וכינני ננננ6כ) כמ ועריין כידוע רק6ילו
 ננסתננמ המ)כ סכי) כמותו סלתרכס וננס סותת מו ס6וכ)ת סננעט ננזסרכ

 דידוע )היסוך 6וננדל6 י") ננסס ו6דרכס מחרות ורטיכות זיכותלתננעטו
 סמכ) נניל כי רוטכ מוכ)ת ו)מ סותת מילו ס)ירס כתמ)ת ס6ז)לסיס
 וזס מ)כ לעסס וססתי' הננמכ) ננן סרי ננננלו סח)כ לתרכס רוטכעליילי
 סמ)כ ננרכס סטכע מיות ננן דנס מסי"ת ועוד הסתי' 6מר ננידלעסס
 וננננלן סמ5טוננכ6 )תוך וס)ימות סדס וחוקר ' וננתעלס 6וכ)תכמילו
 כי"כ מוננדלמ ויס סננמכ) ננן. ח)כ לעסס נניד כסמוכ)ת מכ) .מ)כלעסס
 ננמיות סננתננ5ס ננ"ר ננטי) ר") מו)י ננמננת וסומס מוכ) ס6ילו נניכננ"ר
 סמולס ונני ננ"ר ננטי) נניד וסותה וכסמוכ) ננה)יחות-'סלתמססוהטכע

 'ססת*' מחר סנניד מוננדלמ סך ע) מוננד תנניד )סטי) ננ"רע)יננסירת
 לרמס ומ"כ כטחו) תסתכן ננתננ5: סססתן וידוע ננ"ר )סטי) )ננסר5ריך
 : כן מעו כח5כ ו)ננס וסתי' סמכי)ס ננן כ6 נניד סננ"ר )יחות כי)עין

 ען ננכסננ"ד ננסרכ לועס 6מרי ס' )ידי נ6 זס יכררבגכגרצבגי
 כע5י ספת מפס מס דסלס סח)כ )סתיר סכ' כוויעןחייס

 סרמ"ס וכן וסר"ן כ)) לתערכ )6 מסי' )יס"ננ סלמק הו)כת ננסלי )רס"יע"ו
 ע5יס דנני נסו)כות )דעתס סני ננ"ננ הסת סיתפרכ 5ר'כיס סהסמף

 סח)כ )מכו) ננותה מ"כ ננמיסור לסלס מין מ"כ ססוום ככסף ננס)סויסרמ) לכרי ס) מננן סמוכ)ת כסננס מ"כ מיסור ספת כ) לעפס )מ רס6וססנר6
 פרס דסמ רז"מ ול") ננ"ט כדף וסמריך )יס"ננ סל6ס ס)כות כננודסוה

 כסננתו ססיטס כנוי נניירי סתננ6 ננ"ט דף- ע"ז ע"ז ככרסי'סלתסטננה
 דסתננמ מע"נ תרזה ו6פי"ס ע"ז כרמילי יס סמיך יסרמ) מכ) ע"זככרסי'
 סו6 כמ)ו וסוס 6יסור דכר סכסננס כמכ)ס מ)מ ננ)מ כלסף סימר6))קחה
 )ננ"ד זוז"נ הו6 6ס מסור סמ)כ מו סכסננס ו)סכי כעין המיסורמוכ)
 תס"ו סי, נחיכורי עיי' ע5יס )סכמ דומה לו6 מס ננכ"ס כחננן מסורזוז"נ
 כסתיחת )ה"ס ס)י כמכורי כתסו' ועיי' לרמס ועוד סגי .סס וכתכתיננזה
 סלמס מיסורי ננס6ר יותר כמננן זוז"נ דמוסר )נננ"6 סהסכרתיסססר
 )מ ונננני)6 סננדס תוס' ננסחננן דמיכמ. 6סור- )כ"פ ספיר כח)כסלה
 )6סור יס זוז"נ כ)מ 6כ) מסור כע5ננן סננדס תוק' כי )יס"ננ סלמסננסלי
 טענניס וננכננס כננכומר נוס.' ננהמוכ) נ"כ דננתננ5י די") ננמוססמ)כ

 ו)קננן תי"ט סי' וכדכרהווסף ס)י כתסוכה סס כמיכורי סח)כ כמיסורסכתכתי
 ד)סכי ססכרמ סכ' ננעיקרמ דחוי' הרכ סכרת ועוד ו)ס)ן מק"ככסי'
 ננל") מיסור הסת כ) לעסס )6 דס6 כ)כד )יס"ננ ע5יס דנני סו)כתננסלי
 סלמס כסננו)יך מ)6 סמיסור כו סיס זננן כ) 6סור הסת סמין ננהכ"תסמ

 לכרי ס) כסמתו מכ) סדיון )ו ויס דנניו תוסס דע"ז ננסוס ננסלי)יה"ננ
 סננ3מ )יס סלמס ננסלי ד)מ )נננ"מ מו )יה"ננ כסו)כס לפדה ס)מ חננןסמכ)ס
 ועיי' פדיון )ו ' ס6ין כיון קמי כמיסורי ודמי דנניו לתסס )מ דחננןננסוס
 דטעיס כיון מסור כמכן)ס ננ"ננ פריון )ו יס דמננן )פוסקיס תננ"ז סי'כ"י

 וכ"פ מיסורין כסמר )יס"ננ סלמס הו)כט ננסלי ד)מ ק' סי' נם"ךןעיף' : פדיון )ו יין דחננן סס וכד"ננ דמיסור6טעננמ
 סל") הססר מין וכעת ס"י תס"ז סי' ורננ"מ תננ"ס סי' מ"מכס"ע

 סכ5 סלמס מיסור כקמס מ)מ )יס"ננ דנניס )סו)כת דנני ד)מ וקסהת"י
 ללמה סמיסור קולס ס"ז קולס וסומ )יס"ננ לס)ח ו)6 כתוכו ססמיסורזננן
 סו)' ננסלי ר)6 ע"ו ס) ככרכר כנד כמרנ קננ"כ סי' כיו"ד דמי' ננהוסמס
 כעכו"ס נניירי ננסתננמ סכנד מרנ כיסרמ) דוקמ נניירי וכי )יס"ננמיסור
 לסלס היסרמ) מין ומ"כ ננ)6 ככטף סכ) )נוי ננם)ס סמ )יסר6) מסורו)ננה
 ננננסות וכלתערכ סננמכ) ננן סיימ דסכח טעס לתערכ דכמן ועוד.ננננלו
 ס") סוסקיס וסרכס רע"ז סס"נ ור"ן כרמ"ס ועיי' ס)יה"ננ ננהלי )6סמיסור
 מ)מ )מכ)ו. )יסרמ) מסור סעדיין ננסלי )מ )חוד )יס"ננ הל6סדהו)כת
 תננ"ה סי' סוף סזסכ כרכיד וכתכתי ' )יס"ננ יו)יך והסלמס )נוי )ננוכרו5ריך

 : 6סורין כסמר סכ* )סמננירךיס
 ככ) דמוסר ס' סי' רננ"מ ע5 סססינ הם"ך ע) עמיתי )ייז ימתיראגב

 ח)כ סילקה וז") מכ' ננמנור כמכי)ה סמסוריס ננדכריסנןו)י'
 ס"ס כתוס' ופ" מסור ננטריסות נדו)י' וכ) הומי) )סחרית ננסחריתרותח
 עכו"ס ננכרסילי כנון ננמיסור כנון ננמיסור נרי)יס סכ) כסננס מסור)סדיוט
 מסור )6 ד)סריוט מ)ננמ ע"ז ככרסילי וס"יס כטריפות דננרפתח עכ")וכי"כ
 סמנורי )סון וסלס וכו' סלמס. מיסורי ד)מו 6פ.' מסור )ננזכח מכ)כסלמס
 ננ)סון כס"ך כן ורקדק מנרדס דכרי סכימ והפר"ח ו' סו"פ 6נודה )טוןסומ
 כן נ' )סלי מסר כמנודס ממלס . סמנור ננ)סון סס"ך סרקגק כ~ומנורס
 כמיסורי דנס ננסננע - הננססקת כלקודס. מסור )סדיוט ס"ס כתוס'ופי'
 )' דף תננורס תוס' דכרי ססטות דננסננע כמו מסור )הדיוט לננימכי)ס
 סעיקר ינני' כ) מכ)ס מס מ"ז .ככרסילי וס"ס רותח מ)כ סילקסוז")

 דכר'סס דפסטות. עכ") )סדיוט מסי' רסיטמ ו)פוס 6סור ססו6 ננסןנדו)תס
 וס"ס תוס' כתגו ד)ננס סכי 6י )דקרק יס ומןרכס טריפה ממ)כ נסדקמי
 עיי' סלמס .6יסור ננכ"ס כמכי)ס רק מסור ד)6 יננס דפסיט6 ע"זכרסילי
 ס"ל מ"ו ככרסילי סמכי)ה ננעתס מ)מ -פריך דסס"ס ננסוס מ)מסרננ"נ
 וננותרת ע"ז ככרסעי דס6כי)ס פסוט' וה. דכרי דסוס דננכמעד6יסורי
 מ)כ -ם6וכ)ת דננסלי )ננקקל6 ע"ז דככרסילי סד"מ 6"כ ננלי'ננרפריך
 מיסייךי12בבנ ננסמע דססטות עלין ככ) סרי ע"ז ככרסילי מכ) לסחרית מסחריתר1תמ



 יךפף תק"ג תף"ש שי' יומף לדברי והשמשה ע"ש מי'ין"רסימןרבר'
 כנותר ענין רככ) ד"סורה ה"ג ע"ן כרמיגי ה":.)ה ננעתה מ)6עוסו"ך

 תוס' כ'ע"ז
 )לנסקג"

 "קור ינני' כ) כ"1:)ת ע"ן ככרטיגי דה"ס 5') ע"כ
 הס ההיסור ססטות דיונ(ר :נם:נע 1)ס."1 ומ"כ )מהרית ננסחרית ,כיגקהכננו
 )כסוף תוק' ננ"מ מ"כ כה"ה רק תוס' כ' ע"ז וככרסילי )סחרית ננסחריתיגקה

 וה"ה ה"יסור סמטות דןהו קהי )סחרית ננסמרית מיגק7 "קורן)הןיוט
 ם":): ע"ן כ:רס.:. ה"ה כתכו רתוס' י") ועוך ט"ן ככרטיגיה"כי)ה
 ננס1ס ינני' כ)כהננה

 דק""
 נורס ג:נ. הכקינה רה.ות ננמוס מר, ככה:נה

 דכ:גך רותח ח)כ כינקה כנ[ה": ה' סוס"ק הסר"ה וכ:נ"ם יון'ג ו:")3פ.טוס
 העג) ס)חיות

 טר.סה ס7יח רמם ח.ות מיכ"
 ד)ה תוס' ק:נ"נ דחסוי הו""

 ד"קור :'ם ה:ח7 מ.קור הוה כפר"ח ר)ח התוק' )מקקגת כ"ננת ומ"ככסר"ח
 דנס ה:נפסקת :קודה טכ' כנננק כנ"גודה דלנוכה וכיון "כי)ה היקור ננן)הדיוט
 "ו וס"ם 1"נור כ"כודה 5") כך כ"כ "קורק כנ".סור נדו)יה ככ) מכי3הגמיסור
 ו:ניוסכ ע"ן :נ:רם.:. :נון כנ".סור נרו)י' סכ3 כהכנהוכ"ם

 הרננ""
 1""כ היטכ

 :נח:נן ח)כ וע"קר 3מחריה כנ[חריה כה )ע':נוד סיכ31 חננן כהננה ס"וכ)תה)כ
 ד)ק:נן כקי' וע.י' )י"ה הגהה סו3;וה ג"כ ננקגי )" מכי)ה וכ"יקור"סור
 ם:3 "ע"נ ק:ריע תו"ר סרי וכק' כנהגי )מ ננןה עוך כנ"ס )קפן תקג"ןוכקי'
 "סוריס כרכריס י:ני' :3 גהסט:נה כנון כ"כי3ה ה"סוריס כרכריסגדז)י'
"ע"ג

 ר)יכ"
 "ין "ס ויו:נה מסוריס ננוכריס ניוו)7 ןע.קר כ.ון יון"ג כה"נ

 ה:. ורקרק ווו"נ הוה רי" )7ח:נין כןי כו ים וכ".סור )החכנין כריכה1תר
 ה:"ק כמ.קורי הייגו )הןיוט ר"וסר תכנורה וננתוס' ננ"ט דף %'(ננרם"י

רוק"
 וכ' ננותר "כי)ה כ"יקורי כנס""כ

 הסכר"
 רכה:נה דס.טוס ננטוס )ח)ק

 תח)ה הננמכ) געסה ננ"יסורי.דהוי
 כע)כנ" סירם"

 ם.גקה :מרק כ:נו כ?נע.'
 קי' )קננןננטריסה

 ס""
 לענה כ:נעי' דכגוק כיון ננמוס רננותר

 ה:"ם ד"קורי רם.רסיהו "ע"נ ה"יסור ננן )1 יס הג"ה כ"יסורננם""כ ס-רס"
 קיי:נילן ":ן "כ) כעי:ק הם.רממ )":ו) הי.:1 ס"כ כע"ן כד"י'ננותר
 וה"י הנח7 ר".סורי ס.רם" ננהך רמת. ננו(כה כנדכר )"ת:וגיהטתמ

ר"נניג"
 . ע:"ר רמסור

 הויות ע.קי "ס כ":יצה ה"סיריס :נרכר.ס מס.' ד"וסר רימ""ול"נ
 ס.רממ געמה כה:נה כננע. כה3כ רוק" ן):נ6 חרמ ה"יסור ננןהרכר

 ה[יכ ננמכ) רכ) מס."תזעור
 סירם"

 ם.51" המון המ י")
 )נוף הפ"כ) :נן

 כנהו" ")מ ה"יסור הותר 31מ נלמיכה הו"ו3"כריס
 ה:נ":) עס כתערוכת

"(1
 המכיח 1)כק,ף כסנוס ננגי' רעריף ")" ה[כיח 1)כקוף ננפגוס גרע
 ד)עו)ס י") )גוף ס:כגק הכנ"כ) כתוך ה:נון 1:"ן סרי )גננרי סגוסכסעת
 כנדכר דגהגה ננסוס ן"קור דננודו הג"ה מ.סור )עגין וככנו ננוסכההוה

 ה[כיח 1)כסוף כסנוס הום "כי)ה כ"יקור כך סירס" ננהך דמתיננוסכח
 ת)י" כ"כי)ה דהג"7 ס"ן סי' )קכנן כננ"ס העיקרועוד

 כחכי)ה ננותר וחס
 ע"כ ה"כ מקור רכהג"ה תכנורס )תוק' רננודה ו5נמחר כנותר סהכ"הגס

 חסיכ ד)" ע"כ ו""כ חסור לכניחכי3ה
 כס.רם"

 ככ) ננטכנע 1"נור וכ"נורה
 כע"ז רה" כ"כי)ה ת)י' )" רהל"ה י.') רכע"ן כע"ז ו)"ר הל"ה"יסורי

מסי'
 סירם"

 נ הרננ"מ ומ"ם מסור

 ע"ן ככרם,גי טגתסטננק כהכנה ננוכה "סורי לנה' כם"נ הרעכ"ס רכמ"שי
 ס") )" רר"ננ הסר"ה הוכימ רננן7 רגסת:ה. ננסוס )כנוכח ננותר-"

 ר"ה כנ"1 דף ע"ן וננרם"י הסר"ת כ' ינני' ככ) "סור ד)הריוטכתוס'
 הסכר" כנן כן וכתכו כרם"י ס") תוס' וכן כר"ננ ס") ד)מהננסתחוה

 מ"כ

 הג"ה ר"סויי כננ)תמ גס הותרמ 5:סתג1 רכ3 ננרננכ"ס גכני )נננננר)יכ"
 כננ)ת" ")" רננותר גסתנה ננהגי ן3" ")")הריוט

 ומסור 3סדיוט רסרי
 )מסור 'ים )חור ר)נכוה וון"ג דהוה התורס כנרכריס נס כגתסטננה ור"))נכוה
 טעננ" ננהגי)הכי

 ינני' כ) כגתסמטננה ""כ )גכוה "סי' דננותר רגסתגה
 "סי' חקור )כ"ע )הריוט כהג"ה ר"סור נורס כחר רהוה הג"הכ"יסורי
 כעיקר הג"ם רכ"יקורי כסר"ת כ"כ ס") והס"ך םגמתגה ננה כגהגי 1)")הדיוט

 ר"וקר מכי)ה כחיסור "כ) 1"סור נורס חר ס") הג"ק כ"יסוריכ"
 - :הג") ח:י)ה כ"יסור "סי' 1)"ל )ה)וטין "רננ"מ חי)ק 1)ה כ5"עהכיחו רננ""

 סגהסטננה סרה נ,סור ויזן'נ )כנ"ר קסס ר")"כ הו" הכי יע"כו:פמה
 ננה מע"כ גנתגה סמ מסור יהי' יון"ג רהוה כ:ך ננה תרוה ע"ןככרסיגי
 הכ,ני"ם וכ"כ ( תקג"ט כסי' עוד, ננ"ס )ועיי' כסתגה ננהגי )" )הריוטר"סור
 ס:סתגה "יסור תורה חיסורי כ;) חע"נ ון") וכן ד"ה כ"ו רףססהיס

סםיט"
 כעין "ס כי תורה "סרה )" נכוה כ".סורי וס"כנ כ"כי)ה רהקור

 .ע"כ
 כנותר "כי)ס רכ6יסורי רננ"מ ע) קו' הם"ך כנ"ס )יפכ )ן רמשיא

 רף ע"ן כתוס' וכ"מ ע5ננו ה"יסור "וכ) ס"יגוננסוס
 ננותר סגי כנננעמר רגרו)ין גטע סמס ר"הננ"ט

"(1 
 וו("ג ננפוס חסור

)ר""
 )רכגן "יסורי ננן הרכר סעיקר כגון נורס כחר ה"ה ""כ )ס"ך וס")

 הורע רגרקכ כנרו)ין רוקמ י") ע5ננו ה"יסור "וכ) ס"יגו כ)ננותר
"(1 

 גס"ר
 ננעטמ)"

 1ה1"
 הורע "יסור ננמהו כגגר ""כ גרו)ין ננתוססת. "ח"כ "וכ)

 כספס "כל  פליתוסף תוססות ")ח ע5ננו "יג(ור "וכ) "יגי גרו)יןחמיכ
 מיסור מוכ) כ")1 ססיר חסיכ ""כ גתסטס וננננגו הרכה  מיסורפ"וכלת
ע5ננו

 הרם כרכר הו" הנדו)ין רהתוססות נרו)ין כננו התוססות ננן 1)"
 "כ) כעו)ס פיסגד הננ6:) הננוסבח ננן געסה כסיטוס "כ) כעו)ס הי'מ)מ
 הח)נ "1 הכהננה תוססות 1"ין "ח"כ סכהננה סגתסטננה מה סו"ננננס
 תס"ו סי' מו"ח הוהכ כרכיר ועיי' נרו)ין כננו הסיטוס ננסיעור דכר יותרכ6

 : קוטית ס6ר וע) (1 קו' ע) 6חר ת-' פכתכתיסק"ג

 רהוה החיסור ננן כ" כעיקר מסור הגמה דהיקור וסר"ת )ס"ך רן4עיב
 ננסוס הקור ננח:נן רח!כ מי5") הג"ק כ"יסור דמסור נורס;חד

 דג") כ:נו הננח:) כנן סח)כדכ"
 דקוסט"

 הסי' מ)ה הו" ה:י
 ננן סכ"

  כפו  ס,:לן "יסור לתורם ל" רפיקר גורפ הר  רה"ל  "לוור  ללויה"כריס
 ם":)ה ננ7 נירס פפך ל"  ספיקר סהלכ  כן הסור  ר:לטר ילויי  :ללתפילו:
 כנכ"ס כו )ע:נוד ויכ1)ק הל"7חיסורי

 )רננ""
 כ.ון היקור כ"וכ3 רחם.כ

 נ הננהכ) ננננומכה העיקר סכ"/.
 מר:נ"" סי.ג דס:נררכי ס:' רהם"ך "ו:נר ":. דעיך4יג

  ה:נררני טכ'
 נניסרה) סרה סמכר כ:ן רה" יקיר ר' כסס )כ"ג "):נ:הכס'

 התרוננה כנן ננהסט:נת טכה:נ7 ננס:י תרוננה כרסיני י":.3:ה)"
 . כתרובנ7 "ו:ייסרמ3 גננ5"

"(1 
 תרגנו)יס "וכ)ין "גו "::,. ד"ן: גר"ה

 הס"ך :ווגות תוכן הסרלנ"נ 1כ' הם"ך והקנה עכ") הסר5יס מןהרנתסטנניס
 יקיר ר' )תי' דחס 3ננה ""; ') ור ע"כ יון"ג דהוה; חקור נניהו )כתח)סקית לתפפפמ "'יכ  ריפכר  הסיר ילויי  כל כר:נד"רלחפלולוס הפרד:י סכר הוסהי

ד)"
 רסייגו ועור חדמ )יטכ 1:"ל . ע": יון"ג "סור )כתח5ה ר"3 תרו:נ: י":)

:יון
 דרננ""

  ןככ) כננססססוססיס כתוס' ה7)כ7 ""כ "קור ד)תוס' ק"3
 )"ס סי' 3עי) כו"ננ 1:גנ,'ס חו)ק דהרי"ף ה.:י וו3ת כתוס' הה):הכנקוס
 כ"ה ס.' ח"ננ וסננ"ע ו'ס"ק

 ונננ""
 סק"ן תננ"( ס.'

  רננורה  )הס"ך ומ)"
 דתרוננס הוכיח וכסר"ת כריעכר דמסורה הג"ה כ"יסורי ילני' :לללהפייו:

 עיסה "ננ"י ד"3"כ "סיי כ.3וי ם) רהנ"ה ננסוס הג"ה מיסורהסיכ
 "וכ) מיגו ה" "סור זי("נ דהוס )"1 מי תרוננ7 ם) כם"ורס7ה:ני5ה
 ר)מ ק") לכני וסר"ת כמכ.)ס מקור רק תרופה 1"י ע5מוהחיסוי

 לוירי  קסה )" ד:נע'קר6 :' ")" כנק5ת כ":3ה )כת"3ה כתרוכנ:ה:נריכי ננתיי ":נ"י 3רגסמי' הם"ך ת.ק[י 1""כ הג"ה חיסור חסיכ הרו:נסמ"1 כרננ""
 "ס1רות ננמ:י)ת סכ" ננח:נז  סהלכ "ו  לו"יסור יפי' כל  ל:חפ(לו:ר:ה
 ס".סור הו" המק.יננ7 דעיקי :יון כ:ת..ם "חריס דכרים מ:3ה ו"ס-'ר"סור
 )ה.סך כן כ:נו 1"קוי )סטם :רי כ".סור כים וה") כנסוס הסר"ת וכ'"סור
 כלנו "יסור דכר כגתייס ם":3ה "ע"נ ננותרין דכריס הננקייננה עיקרמס

 כדי כו "ין ה"יסור )החינ'ן כדי כקיתר כיס הוה סר5יס קחוכ)יןעוסות
 רס"ל הנורכנין מוין כם:.הם רה" סרי ):הח)ה הסי' )רירן כה"נסהחכנין
 1""כ )כהח3: רק "קור )"יון"ג

 ר)יכ"
 כרי י'כ כהיתר מ!" סו.ן יון"נ

 סהו" סטוט )כתחיה סי')החננ-ן
 "לנ"י הפררכי הק[ה סס.ר "": ננוחר

תגימ
 סת:נ"

 מסור "ם."ס היתר ס! וקיולנה היתר ":י)ת רוכ ס"וכ3ת "פ.'ננס:נפ סתינ" ):תחי)ה תרו:נה כרמיגי י"כ) )" דכהן עגין כ;)
 כסי' [ס ננסר:נ"נ ו:"כנ );תחי)ה "סור כה"ג ":נ"י .הקסה ומם.ר)כתה)ק

 תד'ינ "לנ:ס ):תחלה "ם.' ננותר )פענניס סר5יס כ"וכ)יז ננס"ס כם"דס'
 הו5ק דהננררכ. ס"ל דכד"ננ כסר:1"נ וכ"כ "תיכן' ס!ינ דננררכיננספנט
  כחכי3ה  הסוריס לודלריס  כלתפ(לנס מסי' ננתיר' וננררכי תלנורה"תוס'
 ננת.ר )מ רננרר;י מתוס' הו)ק מ.ן רננררכי )וכנר רים "ד"ננ קמה ה"ג1"ין

 וט.קר "יסור רכר )סענניס כמוכ)ת ")")כתה.)ה
 ק.וננ"

 "ו הסיתר ננן
 רר"ננוד"י ומ)" ננורה תוק' גס רכת"נ ננותרין רכריס מכ)ה ככר )ם.טוסדננקודס

 כסננכי"
 ינני' ל:ל  תוס'  טכ' הננרדכי דכרי "חר תוס' דכרי

 הננררכי הסנניט 31כך )תומ' ננודה הננרןכי רנס רי") ננמיגו הי'"קור
 דכר סוף ון"5 ננסקגתו ס:' ננ"נור ור"ננ ד"ה ס' כסי' סס סרננ"נרעיי' "תוס' חו)ק ו"ין ננררכי )רכרי)גננרי

 דיעכד מקור ינני' כ) הס הג"ה 1"יסור. כו' )קגות חסור ירוע רכר"ס .1):תח3ס ייני' כ) דסרי ננודיס כ"ע "ססר ":י)ה כ"יסורי גסננעהכ)
 וננה הננח:) ננן כמ הק)כ עסיות עיקר כי ינני' ככ) הוה חננן קננמכ3ננן הכ" רח)כ ו)"ג ע:") תום' קו' כסתס )סהרית וננסחרית ננע"ןכרננוכה
 יסכתי :כה רננ"ה ע3 כ5"ע וגס"ר ה["ך דעת וכן )סרננ"ג )י'דכנקסקי
  כס(יטות ססקק ס' כסי' ה.1"ד ע) מסריס יר כס' ור".הי)רננ"ה

   כ(ס חח"כ הסרננ"נ הכי" וכן ע.י"ס "ס1ר ינני' כ) "כי)ה כ"יסורד"פי'  כרננ""
 ע"ן כרסיגי וס ריכור סוף סס בפרפ"ג ננ"ס ועיי' )כה"נ  ור"יי ר'יס:ס'יג
 ר") ע": ננססק )חור דסיגוי וה טעס "ין יננ.' כ)כ)"1

 עס מ5" ננססק ר)"
  כ;לווך פור ו"כתול כלר כלוי'ס "סור  זיי'צ  כתלון "יי:  זח'יג  רסוה  סטפפגס

 : ננחכנן "כי)ה כעיקר גורס הר רן  ליכה  כהלכ כתלתי :לרופור
 )מס ח:נן םמ1כ3ת ננכהננה ח3כ )דננות רסכור ורע ר"ה סכסרכנ"ג רכמדץפו

 ו"" מסור עסרן כסקחה:נן
  ל:לון כילפי  סספ,:ל רנ72 ד"ם."ת

 לפללו" פירס" "ל" כ"סר "ילו  כסרוף הוסופ.כיל
  תו"ר כפרי כלו"ט

מ"כ
 הי51"

 וס וננטעס הגהם ננ"יסורי הנ"ה )י' הוה כנסוכח הוה ננננ:ו
 דעת דמ"ס )ע.) כתכתיה:י

 הרננ""
  סרי כ":ילס  ס,סירים  פרכריפ  ר"פי'

 פריתי זסוילח
 לרג"

 הכיגס כרלר  כ(רוף סוס  רפיכיל ה"ו'יה סכ' כס"י
  מס ופיר תסיע  סיס'יי  טו""פ כפ'יט כפולו"ן  "ל" פיכל  סותר דל"רהפיקר
מ"ם

 הרננ""
 רדוננה נוח)כ ינני' ככ) מסור )"כי)ה המסוריס כדכריס ד"סי'

 ננסום הטעם "ין וו". מ"כ כנננ"כ)( דעיקיה כ.ון וסר"ה )סר"ה ימי')כ)
 ננקוננות כנ' עוך ועיין סרי "סר כמכי)ה  ןמס:ר דכננירי "סוררמסר
 הרוכק ת(ו' )ס"ם ססרי_ כריס רהייגו ננקוננות ככ' הוסכ רכירכססרי
 ככל סהרכתי תי"ט סי' )עי) ו7 וכססרי הוסכ כרכיר תס"1 סי'וכס:יס
 רסה)כ ופוסקיס ננ["ס רמיות והרכיתי הננתירין הר"יות רעת כ)רחותננקוס
 רלרי  ליטכ ר51ס רור נורן ס"נ כתסו' סהס"נ וה ס"חר כסי' ועיי'"סור
 ע)י ססיכ כהיסור ססע)יתי הןכריס ננן "' וע) כ)וס ו"יגו  זלייל"ליו

  קטס )" לח( גס  "לל  ספקופות  ולכל  כר"יוח לכל לכו  פל  ססו3"
הקסה ו)"



 תק'נ םיתי'ט יוסף לדברי והשממה ע'פ םי יוקי ס'מןדברי

 יוי
 מד

 דהח)כ רמיות עור י5מ וננמנו ר)קננן. כסי' העני' רעתי ומכמר כ)וסהקמה
 : מסור.

 ומת") ד"ה ססרי כסתיחת סכתכתי ככנה 3נמר )ה1סיף מחי1י ךכ:עתפ!ו
 סס הע)יתי 11("נ דהוה כסר"ח רמסי"ת סק"ר .תכנ"ה סי'וכם:יס

 רחכניר כחכנן כנטוס מ1 כנוייס רכ"ע ומססי נחננז מסור ויו"נ ס")ררננכ"ס
 מסור ווו"נ כנרריס טכ' כננרריס כם"כ והר"ננ כ"ו דף הקרס ככנו מסורויו"נ
 דהכנז כנסוס ררכנכ"ס טעכני' מו סס הכ"ננ כננ"ס מו )הקרם ררוננהכנסוס

 כתכתי ככר . כמן ומכמר מסור ווו"נ כנרריס ו)כך דסי)"ננ הוה)רננכ"ס
 כמ1גנ11מר 51") ר"ס הננה"נ הרכ עס סמ"ם נוס וויכוח )י וסי' )עי) תי"טכסי'
 דהננן הוה כדכר יחיר הרננכ"ס ה)מ חוננרות )נככ )ן רננה )י ינמיכוהי'
 כרהטונה והסכתי כרננכ"ס ר)מ החויקו כ3יו ונוםמי וטוס"ע רסי)"כנננקרי
 מע"נ ור"ן ככנ)חכנות רננכ"ן רעת ס:ן מ)מ וה כרכר יהיר הרננכ"סמין

 כנ"ע מקור )מהה"ם ננדרכנן כיון יס)"כנ רחננן וס נטעם כננכננסכססחיס
 וכ"ם ורכנכ"ס כרכנכ"ן סס כריטכ"מ וכ"ט רסי)"ננ הוה רח:נז סתינמ כ'כע"ו
 וחידו' י)"כנ חכנן 'כנקרי כנתק)ק3 ר)מ היכי ר' דף )כי5: כחירוסיורמג"מ
 כיו"ר וט"ו וכ"ה ס"ו סי' כ"ה כס' כים"ם וכ"ס כינניהס נרסס הי' )מרמכ"מ
 רס") רכמ )כמו' דקסה ועור תננ"ו סי' וכנ"ן 5"כ סי' ונה"כ ק"כסוס"י

 ר)מ הוה ככנסהו נכנינו ס)מ 1כין נכנינו נין נוכננו חכנן )' רףכססחיס
 רכ סמגי כננסהו רס") ורכ כס' כנינו מינו יוחגן ור' )סכנומ) רהמ:ינמן
 נס דס"3 רכח מכ) כנינו מטו ככניגו ם)מ ונור ככנסהו כנכ"ננ ס")רמיהו
 ומסור רסי3"ננ כנקרי ה:נן מי מכ) ככנססו )רכמ מסור )ינה כס'ככנינו
 תננ"ו כק.' הכננ"מ והנה . ננינו מינו מסי' רכמ דמוקר מ"ם נננטהונכניגו
 רסוה ינמוס מסור רחננן דס") הנה"כ ע) הס.נו )"ט כ)) ונכננ"י ננ'ס"ק

 נס רהוה כנסוס כננמהו 31מ כס' כער"ם ת:נ"ו כס" כס"ע ס' המרסי)"ינ
 נחינן תס"ו כסי' הם"ע כנתיר ד)כנה הכננ"י הקסס ועוד רסי)ייינכער"ם

 .: וכו' לח3ק דים ומע"נ ס"ס ינהני )מ כרםי)"ינ סמס"ס

 רכ" מננר ד"ה )' רף ססח.ס כסנ"י דהלה קוס.תס )יםכךל"נ
 )דכרי סי'

 נניק) הי' ער"ם מכ) כנסכנפ כס' )הק3 ר5ה )מ הססח רכתוךר"ת
 י"3 וכוה הם"י וכ' כס' חכנז דס") ומכס"נ מ(מ)תות סוכנך הי'דכער"ם
 3ס"י קמימ כנה הסנ"י ע3 ). וקמה וכו' כס' כער"ם ססקו ר)כנההטום"ע
 ומ"ס כרי)י ו)מ כרת ננסוס מ)מ ככנסהו כססח מסרו. )ח הס הממטוס"ע
 רסי)"ננ ננסוס )טום"ע ס") רמסי' ר") מ"1 כס' הומ כרת ר)יכמכער"ם
 הים"ם טהקסה ננה ומ"ם וכה"נ מסמ)תות )סננוך כס' כער"ם מ"סמסי"ה
 רסי)"ננ )"מ נחננן סנתק3ק) כרכר סעה כ) כם' ככנרדכי סהוכמ מר"תהנ")
 רס") הסמ)תות )יטכ כ"כ רר"ת מ"ם ו)הג") כנע5כנינו סכרות )חרסכנג"3
 ח:נז רתנסי) עמוס רס"3 ותי' רסי)"ננ הוה ח:נן המ כס' ססח כתיךמסי'

 רנמסר ננסוס כ)) רסי)"כנ הוה )מ רחננן )תרז ככנררכי ס"3 31מכנתק3ק)
 ס") גנני וכה"נ הסמ)תות וכן כס' רס") ר"ת מסי' 3ם."ו נכנ5מ הכהה)סנה
 )מ חננן הכהננה סמוכ)ת נח3כ מכתונ 1)קכנן גתק)ק) כ)מ רסי3"כנחננן

 כחננז דטעננמ מע"נ הרננכ"ס )יסכ סכ' חוכנ"5 כנה' כס"מ נכ"כנךעיי' : ייתק)ק) כנמוס רסי)"ננ )התירסייך
 ועריין עיי"ם כס' כט) כער"ס ר)ננה סס )יסכ סכ' רסי3"כנכנטוס

 רסי)"ינ מיסורין ככ) ככנינו המ כס' כט) כער"ם מכנמי ככנינו עכ"סקסה
 כםמר טוכ דטי)"ננ הוה )מ רחננן עור י") ומ)מ עיי"ס כננסהוככניגו
 )מ ה)כך כנתק)ק) כנון ננתירין )1 מין חננז ר)סענניס מיסורין ככ3דם.)"ינ

 : הססח תוך מ)מכנחכנירינן
 ו"מ הטור )יסכ נס הם:"י ינ"סאמנמ

 רהמ.
 סרמ"ס כמכיו 6סק הטור

 מסי' דמ"כ הומ רסי)"ננ )מו חננן ורמי מ"כ כרוכ כט) כיכםיכם
 )"כ כיכם יכם רממונה :סכרמ כס"ה סססק )ס"ע מכ) )"כ נכני כיכסכיכם
 סס היס"ם כוונת ו:"נ דסי)"ננ רסוי ננטוס רככנסהו טעינ" רה:ון י")כרוכ
 הטור מיכמ המ מיס"ם וקסה י)"ננ ננקרי )מ רחכנן מכ' מכ"חסהעק
 ע) קסימ )ים"ם ומ)מ כרוכ כט) כיכם יכס ינדס") הכי ס") יורמיורמ"ם
 כנע5נניגו סכרות )הכנ5ימ )ני )ננה מ"כ כרוכ כט) ר)מ רקיי") )דירןהת"ח
 )מו כננסהו ומסור )"כ כיכם ריכם )רירן מסי' כ' הנ") סק"כנזככננ"מ
 ע"כ כיכם ה"ה ככנמסו במסרו כיון הננררכי כננ"ם הטעס מ3מ דסי)"כנגנמוס
 מ"כ י)"ננ ננקרי )מ דח:נן כ"ס כם' ס") רמיהו רמי' מין ננכנררכי מנימוננר
 וריטכ"מ ור"ן ורסכ"מ ורננכ"ן הר"כנ רמיכמ מנן מנ) 11 סנרה )הכנ5ימ5ריך
 נ"כ רה"ט )וכנר כנ5ינן מדרכה מ"כ י3"כנ ננקרי רחננן הנ") המחרונ.סוכ)

 כס' כער"ס מננמי רק קסה ו)מ דסי)"כנ דסוה רמי' )"כ כיכם ריכםקטעס
 , 500") מסמ)תות סינכינן כער"ם כהנ") מ"םווה

 כרמ"ם רהנה דסי)"כנ כנטוס רק כננסהו רחננז הסוני' ננן )סוגיחונ"הי
 חננז סי'ר ננסו"ה התס רננתגי' רמכ"ר כסס סכניסנ ע"ך רףכע"ז

 מכ) כהנמה כננסהו רמסור נניירי כע"ז התס רתנן ככנםה1 "יכ(ורין'ננכג
 )רסי)"ננ רהווש ננסוס כננסהו רממן תי' וכר"ן כננמסו מסור גמ כיכס.כ( וכחננן כיכס כיכם כניירי כע"ז תי' וסרמ"ם ככנסהו מסור )מ כהנמההמן

 כסגמה נננסהו מסור חננן רקיי") מנן ומ"כ רסי)"ננ תגן )" דר.תסונננתני'
 הרמ"ם )תי' ).תמ מ"כ. כט) נמ כחננן יכס'כיכס וקיי") הרמנ"ד )%',~תמ
 התנמ.: )י' חני )מ דרסי)"ננ רסי3"ננ הוה רחננן הר"ן תי רק )רידן )גו;ימין

 )סכרת 5רכינר ו)מ הסוניות )יס3 מחר ת" עור נכני מיכמ )דייןך4ש"ךן
 )ננעוטי ןר") )ננעוטי ן"ה כע"ז סס סח"ס כתי' והיינויסי)"מ

 נוסי' ןתוס' מני מוננר כננסהו חננן. ימסור .ננוןה מכ3 )י' חמיכ ן3מ!חננז
 רסגם סמכמר ככנו )תרו5ס רחוהו ו)כסוף תר51ס )הו ניממ הי' )מיתה)ה

 תיר51ס' כירי' רסימ נוסי' ר)תוס' מ3ננמ כן 3וינר ים וסננמ רק כתנותוס'
 ססוט ננסכנע כססח חננן )ננעוטי הנננ' )ם1ן רססטות ינסוסונ")
 התוס' כתי' )סנותו ירר ס)מ ננמיס ו)מ ככנחהו מסור 3מ כססהדהינן
 רכט) סכנננין רכר ומינו הנמה היסורי )ינעוטי סס"ס ד)מוןועוך
 )ננעוטי רקמכנר הלמה מיסורי וכ) כח:נן )"ר כויירי הנמה מיקוריככ)
 כננסהו מסור )מ הנמה מיסור דורמי :3) כננמהו הסור ד)מהיינ1
 ויותר ככנסהו מסור ר)מ הנמה מיסור סחר כ:)) נכני ה:נן מיסור נסוה"כ
 רר"3 כהנמה מקור 1)מ סכנננין דכר דריסמ ד)כנעוטי הרוחק)סכו)
 )נננרי )כנעוטי דהוה סגכננין רכר ומינו הגהה מיסור וסיסמ 3סנותו ירדסלמ
 ר3מ ע": רריסמ ד)כנעוטי מנססי' וננוקי רקיםמ רונני' ריממ הוה1)מ
 )מ מסי' פכנננ.ן רכר כחו)ין מחרותמ סתננמ דמיכמ כיון )סנותוירר
 רמו ק5ת רי") רסיסמ רומי הוה ר)מ .מע"נ כט3 )מ מסי"ה כ:נמהחסור
 נקיט הכי נקיט כסיסמ כיון מ)מ דוקמ )מו דריסמ לננעוטי יסון רנקיטו:
 דהייגו )סנותו ירר ס)מ )כנעוטי כסיסמ נס רניכנמ !נ"ננ הכי ריםמננני
 . וסכנמ )סון כתה)ה תוס' כ' 1)כך דוחק יותר הוה סננמ חננן.

 כ")כתמ הסוני' ססיר מתי' מ"כ כרכ כננסהו כרכמ קיי") הכין רמנן כנמהר וקםה )רכ מ)מ תירון מייו זה יתי' ת1ס' כ'רלבסיח
 ר)מ כיון כס' חננן רס") יוחנן ור' כטכנומ3 הסוני' סמין )ן מסכתוכנה
 נקיט תנמ רהך כיון כוונותס ונ' )תוס' )הו קסימ ננה מ"כ כוותיהוקיי")
 כ) נוסי' ננכנתני' ננסננע )מעוטי מ)ו ותנן סגנננין ורכר הגמה מיסורתרתי
 ככ) כנותר )חור סנמה מיס~ר מו )חור סכנננין דכר כנון תרת.ר)יכמ
 הנמה מיסור ע"כ )דירהו הננפגה יוהנן ור' סננומ3 ננתרז הי' והמיךטהומ
 סמיגו )הו מ.כסת ו)מ כננם:1 מסור ר3מ )נכנרי )ננצוט. חכנן מם.')חור

 מסור ומיגו סכנגנין רכר רריסמ ר)ננעוטי דסיסמ רונני' דריממ)כנעוטי
 מין )דירן נס מ"כ )סנותו ירד ס3מ מ)מ כט3 ר)מ הומ )נכנרי )מוכהנמ:
 )ננעוטי )"ירן נס מ)מ יוחנן .ור' כסכנומ) ד)מ הננסנה )סרם )רחוק 5ריכיןמנו

 רסיסמ )ננעוטי סכ' הרמ"ם מ"ס וכוה כננסהו מיגו רחננן מתי )נכנרירסיסמ
 כהנמס הרמכ"ר )רעת וכן כיכס כיכס ככנססו מסור ר)מ )נכנריכחכנן
 הוה ד)מ קסה ר)רמ"ם סק"מ ק"י סי' וס)יתי סס חריסתמ הם3ם)מוהקטה
 ס5מ רק הוה רריסמ רננעוטי התוט' כקו' רריסמ לוננימ רסיםמ)ננעיט.
 , נכנמהו מסור )מ רכהננת )נכנרי )ננעוטי מסור רסיםמ ו)ננעוטי )סנותוירר

 ננ)כנעוטי ח)וק דריםמ ר)ננעוטי )וננר ננסתנר ריותר כרמננרן ס") ררמ"םוג")
 )עו) סכתכתי ננטעיניס )סגותו ירר ס3מ קמננר רסיםמ ינ)יניננריסיםמ
 ר)מ 3ננתני' רחננן 3נננרי דסיסמ ו)כנעוטי תרו5ס דוחה. )נסוף תוס'וסנס

 :ננרם") )ההנניר )ססוק סכתכו.דיס ק"כ סוס"י -יו"ר וט.'ו ננ"חךעיי' : ככנססו' כמןמסור
 סרו )מ דח)כ ספוט ונ") ננתירין )ו ים ננקרן לחננן כרננכ"ס טססק.
 הסהה רע"י )מוכ)ו מססר רהמ ו"מ נתק)ק) )מח:"ם ער ימהנו מסננסוס
 הגמה )מותו פ:"ם ומ"ת נכינה נעמה הח)כ וסמר ח:נמה ננהח)כנעסה
 )קננן כט"ו הסר"ננ )כנ"ם ודוננה 11 הגמה נתק)ק) סהומ ככנות הח3כככיסו)
 כ5ל"ח ונ"כ כם"ע הגמה ט3טו3 ד:3 רסי)"כנ ינקרי )מ ט)טו) )ענין ק"נסי'
 תי' סס ר5)"ח מע"נ ננכרייתמ 11 סכרמ רוחה סס כסנ"י הנה ד' ד'כי5ה
 נ' 3:מו' קק"ה תקי"נ סי' )מו"ח כססרי ה5)"ח )תי' רמיות ננ"םעיי'

 )מ )5)י ננסוס )5)י דסי)"ננ כנקרי נ"י תוך גננ)חה ם)מ דחתיכהרתה"ד
 )ו מין כיס) רהנמות :' ו)מ י' ס"ק ק"נ סי' כט"ו והוכמ. ינעו)סנמסר
 הינו דתה.'ד כ5):מ ד)מ )כמו' ווה הנמות ל:) ןסי)"ננ רמי"5 כנ:))ננתירין
 י") הט)טו5 הנמגת ננם""כ ננתירין )ו ים עכ"ם מיכמ מכי)ה כסנמותחו)ק
 הנמות עכ"ם דמיכמ חננמה סנעסה כמ)כ ומ"כ כפ"ע סנמה ט)טו) רכ)כ5)"ח
 )מ תו סח3כ כסכנכום) וה )כ) מי"5 כה)כ ומ)מ ננורה ה5)"ח נסמכי)ה
 הססר כסת.' וה כרין 3מו"ח כססרי עור ועיי' כננתיקה הח)כ וגסמרננתק)ק)
 סי' עור 1)קננן תי"ט סי' )עי)ל וה ינהינורי תס"ו סי' מס וכסניסכתסוכה
 ס:ע5יתי הננקוכנות נ:3 הטינ עיי' י'ו ומות ר' מות תקע"ט ונס"תקג"ך

 : כססה הה)כ)מסור
 דקה) הנמון הרכ רור נורן הכנחכר )כן כתכתי יו עתטוייכממצת

 כ' )ה הכל 51") מכיו דכרי 31קייס גה5ריק 5י והסיכימרננטה
 הסכתי מסר וסומ . )רכריו רמי' ננכימ רק 51") מכיו רכרי )כ ע)3התיסכ

 : תק"ך כסי' )ק' הננכומר)ו

 תקסימן
 ולא הגוף מן בא דחלב הגם' מן קו' ב' רב לי שהקשהמהא(

 כתבתי קשה לא מותר חמץ שאומלת בהמה א"כ האוכלמן
 .מן בא דחלב שכ' מר"ם גם )ב( שכתבתי לדבריםראיות
 הנסיון מן והבאתי מהמאכל ג"כ בא . דלא רא" איןהאברים
 לאסור יש האברים מן בא אפי' ואלא המאכל מן החלבשבא
 בנופי' תחלה דנכנס היינו מגופי' דמתמצ. דקאמה חמור מילג(

 דם"ר אע"ג איסורי' עליו שחל ומפני השתן למקום מתקבץואח"כ
 אוכלת בלא מכ"ש הפר"ת 5יאור כן קיימא באיסורי' אח"כנפגמו
 -היתררוב

 די'י
 ומתקכץ בגופה 'המתמצי רנבלע כן בחלב

 )ד( בשבחו עומד רהחלב קו.'ח קיימא דבאיסוריהו לדדויורד
 יוצא מקדי מ"מ ואיברים מ-דם בא לא דחלב הכ' מרשב"אאלא
 בא דלא וכמו ממראיתו נשתנה 'ורק ממאכל בא- וא"כמהחי

 *ו י*ןחייי



 4רכמף תק"ד תי"מ מף' ירטף לדברף רהשממה ע"מ ם4'ין"דטימןדברף
 נעשה לא כן ומבשר וחלב מדם דהיינו חלב ונעשה אחרמדבר
 בגוף שנתפשפ ,כיון אטור וגמלים. פוסים של מ"ר מ"מלגמ' רשב"א שכ' כמו לרפב"ם י"ל כן מאיברים יוציא חלב בנמ'דאי' אע"ג בגמ' מנופי' מתמצי לרשב"א שפיר מקרי ואפי"המאידים
 או היתר של מים שותה שהיתה אע"3 מגוף מתמציחשיב

 אמור החלב לכך פמא הנוף בלווות היתף המאכלשנתערב
 י"ל ועוד אסורין המ"ר הלכר הלחות שם שנתערכווסופי' גמלים של במ"ר תוס' וכמ"ש התורם דכרים פמאה שאוכלאע"ג

 יש איפור ובאוכלת היתר שאוכלת אע"ג לאטור יש פמאחלב הלכד הגוף מן הרוכ או מהמאכל הרוב אם וא"י באמאכרימ
 מגוף החלב בא וילא ראי' תק"ב בסי' שכתבתי עדה קרבןמפי' )ה( שיק מהר"ם טיצו"ת כי"ב וכ"כ המאכל מן רוב שמאלאפור
 מה )ו( כנפ, קו' על ותי' המאכל מן דבא ין'ל א"כהבהמה
 מן בא לא ו"חלב קמ"ג משכת יא" להביא הרבשרצה
 ורצה אסורוה מאכלות שאכלה ממינקת לוהר שיש מתינוקשנא רמאי המתירין כנגד תי"ט ב:סי' שכתבר~י מה ),( ליהאהמאכל
 התינוק אפור דלא וכתבתי ליתא לבהמה אדם בין לחלקהרב
 דבחלכ ורש"י מגמ' והבאתי טיסור שאכלה כעת אלאלינוק
 הנטיון מן דלקמן בסי' כתבתי וכי"ב איםור של טעמים כלנרנש
 בע"ז דאי' דמה איתא נמי וברמב"ם בהמה בחלב הואשכך

 : וצ"ל דוד גורן כמחבר ולא וו"ג זה מפעם תשחפפרה
 עכירי רמננור רננ"ר 1' רף כנככורות כ"ת סרקרק עה כיית אחד"שא

 סיס ונני )כ)יות ויורך גסק וכנימ ע3 ננימ הסהי' נני רורמי . ןה ע3תסו' - כננוף ננת51י רח)כ מ)ננ6 ע"כ ננתננ5י ננגופי' 3ח)כיננימ
 סתס כט"ר מ63 )כ3יות טתי' הנני ככלסו נניך ננע5ור )ו ס6ין כננ"ר מו)ה)ו

 ככ3יות תח)ה סע"ר סלכגסו כיון ס"3 סוה עיי"ס )כך( מי"5גר)ננסקכמ
 ויו65 ננגוסס ננרצנ5י ננקרי כרך סיכ)ע וננחננת -כרר סח)כ רככ)ע כח3כהוה
 )וקק ננתס רמ)כ כקו"מ ס"ו כסי, הכ"ח כ' ננוו ונרו)ה ננקרי הטננמכנן
 )י' קרי ססיר מ"כ דנני וכנוסי' נננוסי' חסיכ כנועות ככגנ( סהח3ככיון
 ס"ננ כנסרק עסוס חייכ כסכת סמעכ הלה ועוך נננוסי, ננתננ5י וח3כסס"ם
 ר)ננמ כ"ת וסקסה 5ירן 3מסור ננסטננ6יס תיס"3 טננמ )ח)כ )") נננ3 נננ3,' רף כככורות סס כ"ת טהקסה ננס מ"ס וכוה כ3יעי ננכ)ע ננקרי ככח)רו)כ
 )וננר יס ננמוכ3ין נ"כ סכמ ח)כ ננס6"כ הגוף ננן דיעימ 5ירן רוקמו:"מ
 ער כנוף סגכ)ע וננס כנוסי'. הוה כנוננות כדך מח"כ ככסר רגכ3עכיון
 הרר"מ )יסכ ס"מ כסי' הכ"ח וכננ"ס ננגופי' ננתננ5י סמיכו רכר מפי'נניכה הטננ6יס הכנקטין רס"3 י") ועור נננופי' כנתכנ5י כנקרי סטיר 3ייטיורך
 ען 1)מ סכהננה נננוף כנתננ5י דח)כ רמי' מין הס"ס ננן עכ"ס ס"",כסי' כננכומר 6חל ננטעס סומ ננותר ח)כ נני קיי") רמכן ומע"נ נננוסי'מתננ5. ד3מ מע"נ הטננמ ננן יו5מ כ) הכ) ננרכה הטננמיס ננסוס ח)כ ננירמוסר

 :המוכ)ין
 וננקיי ח)כ ננהגיחות וגעסס )הרר )חות כמ המכריס ען ינס רנראהב

 רכנ"ני ע"כ ו' רף סס מוס' כננ"ס ננגוסי' כנתננ5י ססירכנני
 כנכ3 ס)יחות רגתערכ )וננר יס כח)כ מ"כ ס)ימות תערוכת ננסוסמסור
 יו65 מכר )ו סיס כהננה ס"ט כחו)ין כרמי' המיכריס כנן נ"כ ויו5מהגוף
 כרר ועתעיכ ננסמוכ)ין סח)כ כנני כמ מכ) מכר מותו ננסוס מסורהח)כ
 ננן מקוס כמותו )חות עס וננתערכ ע) עי ננ"ר ;ננו סגוף גחותעס
 רכרי כחיכורי )עי) והנמתיו ננמ"ס כנס' כס"ה סרננכ"ס ננננ"ט וכי"כהנוף
 מכריס ננן געי רכמ ר") געי המכריס כנן כמ רהה)כ סכ' כ"1 סי'יוסף
 ננעיר הכסיון כי הסכתי מ' ו)רכ . נ": הננמכ) ננן כ" ס)מ מננר )6מכ5
 מין ))ירתן סננוך הרכה סנסיס הננ6כ)יס ' ננן נניר כמ טהמ)כ וסע3

 ו5ער כ"כ )ס ויס רכ מ)כ )יןי' כמ המכי3ס 6חר נניר כי רוטכמוכ3ת
 סמיכריס ננן הח)כ כ" סמסי' )ם"ך ורע די'ה הקורס 3ס" ננ"ס ועי'ויסוריס
 : מסור הומ סח)כ כמ ננסננמכ) נס כי ד"' רננ)תמ קוסטמ מ)מ ע"ס 6סורכנני
 תומר סי. הססר כנן וננסתייע )וכנר כנעיר ססחוס כנס עיר ד%4יכמיףג

 רננ"ר סס רמי' הכ"3 ר' רף דככורות קוני' טנניסנ ס"מסי'
 וכתר כנוסה כתחי3ה הכרס. גככסו סות: ססכ:ננק סהכניס מסוררמננור
 וגננ)יס רסוסיס וננ"ר הסתן קיכון )ננקוס המיכריס ננכ)3ות כנתכנ5.הכי
 מ"ר מ)מ כסק והרר ע) דננימ ננסוס סרי כנוסה רננכ)עי סגס רסריל)"ק
 ומסור חעור ננכסר רעכירי כסק דע) כננו 63 כיון )י' עכעימרחכנור
 כמיסורי כקיכס המ)כ רכסנס רסנס עטריסס סיכקס לכסרה ורוננסכמ)כ
 מח"כ ומף ס"יסור ע)יו ח) כגוף ככ)ע כססי' חננור ס) ננ"ר ה"כקמי

 רקו"ח מסור סי' כמיכריס סגכ)2 רקורס חננן הכסננה כסותה מגי 6וננימ"כ - קמ. כמקורי' מיסורי' ע)י' רח3 כיון קמי כמיסורי' נ"כ גפנסכסהוסרס
 קמי קננמ וכמסורי' דמסור ננסוכח עדיין והח3כ 3רר ויורד נננוסהכסעתננ5י
 )רכר ננועי) )מ ופנס קמי קננמ כמיסורי ומסי"ס ממ"כ יסנוס ננננ"רכנק"ו
 סח)כ )מסור ריס 3סנס הח)כ מח"כ הכעסה ננס קורס ססי' כננו כעין.סהומ

 : היתר רוכ מוכ)תכ)6ן
 הח)כ כמ ר)מ וככורות חו)ין נננננ' הוכחתי ו' מות תי"ט נסי' ר4י%47ך

 חרסיס וכתוס' ננמיכריס ו)מ החי ננן רי65 ר") ננמכר ריו5מ רננס"ססס ססכמת' וננרסכ"מ סמי ננן ומכר וח)כ רס ננן )מננ:מכריס
 ננן מ)כ לטסס )6 מ3כ וגעקה לעכר יס ס") ר)6 רר"ננ ר)רככן רכרהכס"ק

 וסס ת6יריס סח3כ רגטטה ר") חדסיס ןתוס' ס"') )ו הסיכ וכ"תרס
 )וננר סים כסכרמ סני )מ 6כ) כרורה רמי' 5ריך המיסוי )התיר הכההיתר
 כיון ננדס געס: ר)מ ננ"ס ומירס ננ)יחות סח3כ ןגעסה ""ת ועור .כן
 כע:ק ר)מ י") סכהגנה ננ)יחות מ"ט )ננ"ס מכ) . מחל ננרכר המ)כרכמ
 מסורי' ומ"כ ח3כ כננרמק כסתגס כנוף מח"כ מ)מ וסתי' הננמכ) כנן מ)6ח)כ
 ננקרי ססיר )הרד י651 וכנ:נוף הננ6כ) ננן )נוף רגככס וי") מוי))היכן
 סנו)ר )6 מכ) סהי ננן יו5'מ רננקרי הכ") הרסכ"מ וככנ"ס טגוסי'ננתננ5י
 5מתו עד כנע.קרמ כס"ע עוננר דסוה ננסייע טס רסכ"מ 1)סון ,ס6יכריסננן
 מ"כ ח3כ כעסה ומח"כ וח)כ )רס מ1 )כטר סננמכ) וכתססך סגתסוהו)מ
 ו:ר"ננ סחי כנן ס.5מ 6)מ כן, רמיכו כ' ויסכ"6 ומכר וח)כ ננרס כמסח)כ
 וכ:ורות חו)ין נננננ' ע)יו קסה ר)מ היכי כי ה6כריס ננן כמ רח)כ סכ'הג")
 ח)כ סכעסס ננה"וכ) רסננסקה ס") הכי סר"ננ רנס )וננר כיחמ הרטכ"מסכ'
 סמח"כ ו3פ. ה)כ כננר6: רק סס וגסתכה ע5ננו כסכי כנוף כסכי)יןעוננר
 כננ"ס סח. ננן ס.5מ ור"3 ה6כריס ננן סכמ סרננכ"ס כ' )רך הנוף ננןיו5מ

 )ח3וק ר5ה וכ"ת המ. ננן סי65 ר") 6ינריס ננן יו5מ רמננל )נמר6היסכ"מ
 רהייכו ו5ירן ח3כ כין חי)וק ריס ע"כ ח)כ ע3 ורוטכן ננ5ירן הנע'ננרסריך
 ננדכר כמ )מ רח3כ רמע"נ והו6 הן רסוין סננ' מהררי ננרפריך מררכסוכו'
 כנוף הוה ננ"ננ הכ") ננננניות הרסכ"6 רהוכיח כננו ננסננמכ) רק.מחר

 סוס ומ"כ מסור הח)כ היו5מ ננ6כר, ר)כך מקרי סחי ננן ויו5מהכסננס
 ; ורוטכןכ5ירן

 כנן כמ סמ מסור עכנמ ח)נ מכנ"י הח)כ סעמכ) כנן כמ מס כ"תרכמ"ש
 )מ כמעת מכן סכה ננותריס ונננ)יס סוסיס ננננ"ר ורמי'הננמכ)

 ננקס.ם ורמסוכיס כרננכ"ס ר)מ ס"6 ס"מ קי' כס"ע מ' רדעה כרננכ"סקיי"3
 רמ3כ סוה הכי רע"כ הרסכ"מ ססוכיח )עה ומ)מ סיענ"ס ע) סס"סננן
 5ריך ע"כ מ"כ וסתי' כנמכי)ה כמ ע"כ ומ"כ ומכר וח3כ ננרס כעסס)מ

 הננמכ) ננן הח)כ נתהוס סננננכו סרוטכ רהייכו )ננ"ר ה)כ כין )ר"ננ3ח3ק
 הומ היתר הננ6כ) מס מכ) כמסורי' עוננר הומ 6יסור מכי)ת 6סוהננטקה

 ננן יו5ימ ננקרי ככסר סככ)ע וכיון הכסר נוף כתוך וכככס גתססטננ"ננ
 ננכ"ח )עי) סכתכתי הכח) סגוננות כין ככח) סגכ)ע מו ומסורהמיסור
 כיון מסור הננמכ) מס ס6יסור ננננלו כט3 )מ ננ"ננ הגוף כמיקוררכירונן
 יהיכגמ מסי' ומ)מ . ננננרמה סגסתכה מ63 ננקורס ססי' כננו סומסהמיסור

 סרוכ רסעמ טננמ ח)כ )מסור ר5ריך ססיטמ מ"כ ח)כ ננסמכריס נססכ6
 כמיסור נס ומנעס סכהננס ככטן ה)חות תס)וכות 'יורע עי סמיכריסננן
 כסכרמ )רחוק ו)מ ננסס"ס נרורס ימ" כ)6 )סק) מין ככני מיסור, ססו"חען

 כח)ק והומ (5") טיק ננהר"ננ )סו"ת סכמתי ת."ט סי' )עי3 הכהרערן4 : סננקוננות ככ) )מיקור ח~קות רמיות סהכמתי ננכ"ס3התיר
 סס דכריו ורחיתי וססכתי המ)כ רננתיר ננרסוס מ( סי65"ו"ח

 ס" סס ורמיתי היו"ר ע) סכ"3 ננסר"ננ סו"ת )מור י65 עתה ו' ומות ו'מות
 ננמכ) ע"י כעסה רח3כ רוכתי' ככננס ננכומר ס) הרכר וכנוף ד"ס5"1

 רסכסיון )מסור יס חננן הכהננות סמכ)ו כססה מ)כ )עכין כסוסקיסכננכומר
 רכר מותו ס) הגוף ככרי6ות ת)י' וס וכורמ. יותר סרס ננן הכמ 6ו יותר, הננמכ) ננן הכמ סח)כ מס יורע רנני וכ' ח)כ ע) גורס רסננמכ)ננעיך

 : 6יסורי' מקכע רסוה סס וכ' רכר מותו ס) הננמכ3ו)פי
 )עיידלכמייש

 . רמי' מיכמ מהרן הקרכן סי' עס התו"כ כיסוכ תק"נ סי'

 י"ל מ"כ סננמכ) ננן דכמ י") מ"כ הכהכנה נננוף סח)כ כ6ר)מ
 סוה טננמ )ח3כ נגנ3 נננ) ו)") 5ירן )מסוי עסטננמיס רסריך סננקטןנ"כ
 סי' )סי 3י' סוכיח סתר5ן מכ) 5ירן כננו סכסננס נננוף סמ3כ נס רכמס"ד
 הסוני' ככימור הרחכתי תק"ו סי' ו)קננן עיי"ס נננוסי' כ6 )מ דח)כהק"מ

 רכסר מרננכ"ס ססקסה , ע"ט סי' וס נסי' יוכה ככסי כס'דר%4ירצף : הככון הו" הק"מ ססי' וסע)תייככורוה
 וקמננר ח)כ תעסס כעכר רס רס") ט' רף ננכרה כעססמדס

 מ)מ טסור וח)כ טננמ הי' ררס ננטכנמ טהור יתן נני רכת.כ הייכוסס"ס
 ננכנכו סנו5ר והמרס טננמ רורע ורע סכתכ ע) וננסכי וכו' קסה)רככן
 6יסור סירוסו טננ6 ר)סון ננ"רס ח)כ ע) )סגוי ה") )רננכ"ס וקססטהור
 ווס מיסור ע3 טננמרננ5ילן

-. 
 ררו5ס ותי' מיסור ע) רקמי סטננמה )כס

 וכעסס סנעכר כרה רס )ר"ננ ססירסו כנגו ננעם רטוננמה כעגייכמ)תרז
 רמכר ננטננמ סטהור כהמס ח3כ ע) 3סרוסי רה"ננ קסס כנני רכ)""סח)כ
 סהי' )ח)כ סרימ ררחכנכמ סומ חירום רח)כ כככורומ סננסיק כננו החיננן

 : המיכריס כתוך ננוכך) סהומ 6)6 סטהור סננמכ) ננן מס כי1מיכריס כנכסי יו5ימ )מ סח)כ רכננסקכמ קסה )מ ו)ננ"ס סחי ננן מכרמיחור
 רתנן מכנמי )ר5ון ן"ה סס וכנתוס' ע"כ קכנ"נ רף כסכת כ"תרבמ"ש

 מ)מ ננטננמ מיגו כהכנה ח)כ )ר5ון ו)6 )ר15ן ננטננמ המססח)כ
 מת ותסתח סנמננר עסקה רמיקרמי ננסוס )ר5ון ו)מ )ר15ן ופרס"י)ר5ון
 ררס ננרס כמ "סה רח)כ וס ע3 קרמ 5ריך ר)מ תוס' וכ' ותסקיהוהכמר
 )ר15ן כהננה )טננמ קרמ 5ריך וכי טננ" כננסת: ררס ס)כ ונעס:כעכר
 ןח)נ תיפ") ססתס ועעיס ננננמכ) כ6 ח3כ מס קרמ )'י) כ"ת והקסהע"כ
 כמ רח)כ מע"כ )ר5ון ס)מ מסי' כנטננ6 ונניס גו מפר הכניס ננסוסטננמ
 סח3כ ננ"ננ סכהמה נננוף כמ מסי' כתכתי ככר הכס ע"כ הכסננהנננוף
 )כמן רטוננמה עכין סמין מ)מ הח)כ ע) נורס הננמכ) רעכ"ס כססחמסור
 ננכ") רנ)יס נני ק6ננר כ"ה רף ככרה )כססך תקסי דהמ "יסור)עכין

 קר6 )") קסס כ"ת ו)רעת רנ)יו ננינני )רכומ ווממ טננמ ןוכו רתכימרננטננ6
 כסננס ט) ננ"ר ו)רננכ"ס כסק וננימ ע) ר~י6 הומ נניס רורמי רנ)יס3נני

טמ6ס



 מדל ףדכמף - תק"ד רצייים מף' יוםף לדברף והשממה ם ע סף"ו"דמימודברי
 נננוסי' נ7תנ%י 63 וך46 ומ"ר 'קר6 ו)") סו6 נלס וו6י 6"ג נ7ותר.סננ6ס
 סוס )6 61נ67י סירות נ7י סוס כסנ7ס 30 נ7"ר ס' 6וכ)י! סומ6ומ נ7ס'וכס"י

 נ7סקס סס ע3יו 3סיות 51ריך ס6כי סונ67ס 6ע"כ )סק ;ונ7י6 ע3 נ7י' וס6נ7י6.
 6כל נ7סקס ךסוס קר6 ונלי סיכי רק סנ7סקים נ7כ3 נ7סקס סס סקעוכנוף
 6סי' 3סר"מיסכ"3 נ7קווס 6סור ככר ססי' נ7ס )נכי' סקע 63 6יסור)עגין
 וכ6יסורי סכנ67כ) נ7סנ7סוכח סגעסס לותן ססכר6 מ)כ נ7כ"0 6מ"ככסנס

 . : ק6י'קנ67

 ס6וכ3ת מ3כ 6ותו )6כו) סנ7קי3ין ע) תנ7ס כ)6"ס תי"ס כ0י'רנמ"ש
 סכ6 ונו6י מנ7ן נ7ייס וסותיס סגמססינו וננסרות כפסממנ7ן

 סס וסר"מ רע סכע ונורס 3תיגוק 5יתן ו6סור 6יסור ס6וכ)מנ7נ7יכקת.
 כנ7ינקת 6)6 כ"כ . 63 ורנ7"6 וגססי' נ7סכר6 כ"ת וכ' כזס )סזסירסס)ינ

 ל6 וסר"מ וס"ך תוע כ"ת ו6נ7ר כ3כס ' רע סכע גורס וס6יסורטר6)ות
 נ7סוס )ינ67 ר6י' זס נ7ס ע"כ. כ6יסור ינ7י' כ3 סנתסענ7ס ככסנ7ס כןכמכו
 וכריס ס6כ)ו כסמס ס) מ)כ וכין 6סס ס) מ)כ כין מי)וק י6יןוס0וס
 ו6סור כוכר 0ס כ6יסור סגתססנ7ס כסמס וכ)6"ס )סזכיר -ו6י"65סוריס
 פ"6 נסי' 636 סס נ7יירי )6 נ7וסר כורך ו6זסרס נ7יירי 'סו6 נ7ויל6ונ7ומר
 מסוס דוק6 כיסר6)ית סכ' 3ית6 סכרתו ונס סו6 סכי ככסנ7ס דנס)ססוס
 6כ3ס ס)6 ממריס כינ7יס 6מ"כ 6סי' ו6"כ כ)כס רע סכע נורנ7תו6יסור
 6סורס ו6יגו וז"6 כ)כס רע סכע )ס יס סעס 60כ)ס כיון 6סורסעכסיו
 ע"כ 6)6 סק"ס סס כס"ך ססנ7"נ כנ7"ס 6יסור ט6וכ3ת סינ7יס 6ותן636
 סתעוק ע) יע סוע3 סמ)כ גמסוס סנ7נ7כס ס6יסור וסנ67כ) ננסוסססעס
 )וכיי סער עוך ונ657תי . וק") ר"ת 3סיסת כסוסו מי"ס 3ס" ככרוסוכמתי
 כו)ן סנ57ריות ן כ3 ע) )נ7סס סמזירוסו סרעס סכת י"3 וף סוססנ7רס"י
 יכר רס"י' כ( סנ57 וכר יגק ססכיגס עס )ך4י סעתיך סה 6נ7ר יגקו63
 סת6כ3 נ7ס כ3 כמ)כס סועס וסתיגוק סנ67יס וכריס ס%י)תס זוסנ67

 סך ו"ס כיונ67.סס וכ"כ עכ"3 ססנ7ן 3סך נכי ע"ס וף כיונ67כך6ננרילן
 : 6וכ)ת 0ס6ס סענ7יס נניכי כ3 כו נ7ו5)6 תיגוקזה
 .כככורות.)נ7"ך פריך ונ7ס ו' 6ות תי"ס כסי' טסק0יתי נ07 ע3 ' כ"תרנמ"ש

 כסר )6 ס6ינו כיון וכ"ת וכו' וסרי חיווס נ7ס נ7מסרקין6כרי'
 סרי נ67כרי' יו65 מ3כ ד6ס נ7קסס ננס 6"י עכ"5 כ)) ג6סור 6ין 6כרו)6
 וסלס טרי כנ7י קנ67 מ)כ ס"ס ס"6 רמנ7ג6 וסרי' ו6סור 6יסור נ:ןיו65
 )סיסוך ר6יו% ככר ססכ6תי זעת נ7ן,,סמיכריס כ6 סמ)כ וכ) סר"))ועמי
 סו6 תרזס ע"ז ככרסיכי 0גתססמס סיס כריימ6 3מר 3נ7ס כ' 3ועתי636
 . וכסר יט כתור ;כע) וממן כנל'ס וכשר וס כתוך כס3 51") 6כיו3ועת
 כ' סר"נ7 ס6 וז"נ. זס נ7סוס )6ו תרזס כסרס 51") 6כיו כועת )ונ7רו6ין

 ' : זוז"נ נ7סעס ע"ז נ7ס'כס"ס

 . . ת"קהסדמן
.

' 

 פרה פ"ל דלא %'פ דף ע"ז וש"י מד(דוק לי השיב הרבא(
 נורן לדברי שדתיתי מה ונם כלום לאו זוז"נ מפעםתשחם

 להתיר ומ"ש כלום כלא הרב לי השיב קנםא משום ושעמודוד
 דתמץ ס"ל ובתראי קמאי דרי הלא השבתיו התלב ,וז"נמטעם
 לאסו' תס-נ םי' לה"פ בתיבורי כ' ועוד אטור וזון"נ דשיל"מסקרי
 חשיב זה במאכל להעמיד ביכולה שם כתבתי ועודלהדיום
 נשתנה לא דאם היינו בנשתנה להתיר הר"מ ומ"ש גורםתד
 אסור זוז"נ מהמאכל החלב דניכר ועוד אםור וזוז"נ כבעיןהוה
 נשתנה ולא ממאכל בא דתלב הקודם בםי' שכתבתי מהחוץ
 בנו ורצה באופה אלא אםור זוז"נ כחמץ אמר לא תמ"הבסי' דהמנשש שכ' דוד נורן על ,טהקשיתי מה )ב( המראהאלא

 פםה הלכות תיבורי ריש בתשו' כתבתי ואני ליתאהרב'לישבו
 מה וכן תל"פ סי' לקמן ועיי' בתמץ .זוז"נ המנ"א דאומהטעמא

 ליתא נ"כ הרב כנו לישב רצה רוד גורן היתר על שםשהקשיתי
 כבהמה הוה משהרית תמץ ואוכלת יום יום שבא דחלב כתבתי.גנ(
 כתבת4 גורם נמי דתיות הפר"ח ומ"ש מאיסור ימי"עתנדלהשכל
 נם דאוםר והפר"ח הש"ך שכ' מה )ד( דליתא תקנ"זכםי'

 תקל"נ סי' לקמן כתבתי כשרוף דעיכול מאויה אכילהבאיםורי
 החלכ דמתהוה וכינן לנר בראון אלא בעיכול תליא לא5איסור

 אלא כתבו לא תוס' דהא רמ"א על שהקשו ומה המשובחמן
 כגורן דלא. ב"ק תום" דברי שפרשתי ומה ישבתי הנאהכאיםור
 שמעם הנםיון מן )ה( ליתא נ"כ ני' בנו הרב לי והשיבדוד

 : בתלכ נרנשהמאכליס
 וף. ע"ז נ7רס"י 51"3 סנ7מכר 6כיו ע) ססקסיתי ונ7ס 3י ססינ ערךשא

 סו6 ז5ץ 6כיו ונ7ר וכסענ7" 6מר סעס 6יכ6 וכסרס נ7רס"י ס"נ7יסיתר וקרקע ו6יסור זכ) ע"י כו' .מזרע סוס 6מר תסמס וסרס רס"י כ'ס)6 רס"י ע3 )וקוק סיס כ"מ כ' תק"נ סי' עי") )16 נ67י ו"סנ7"ט
 כסרס ס)6 ס63י. ועוו 5ר נ7כ3 נ7וקסס וסו6 כ33 כזכר ס63 זר ס" סגועיס יקווק ס) וספוך ז5"3 6כיו כסי' כס" סי' ו63 סו6 סרסן דרס"י כעיכיס)6י
 6כ.)מ נ7ס6ר )כן קווס נך3ס סי6 ס6ף נ7"ם זוז"נ נ7קוס כס" כנ7י רס"יכ'
 . וסכס נ7ותי זס נ7טעס כסרס 6ף זוז"נ נ7סעס כזרעיס כנ7ו כסי" סכ.סרי
 וקרקע ס%ר סכ"מ סנסות כימ6 ויותר 636 .רס"י ס) סורו )יסכ 3י'ט

 כעס ; סקווסי כסי' סככ6מי ופר"ת סר"ח ועיי' תסחט. וסרס 5")וסיתר
 סכ' ונ7סעס )סויוט ונ7ומר עכו"ס נ7ס' כס"ו כנ7"ם זוז~נ מסעס טעמיסמכ' נ7תיי סרנ7כ"ס כ' כע5נ7ו כ"ת ס63 ססוס וסו6 זוז"נ נ7סעס )ר0"יסירסו
 כסרס מזכפ 6יסוךי נ7ס' כס"נ כנ7"ס .)נ7זכמ 6פי' . ונ7ותר דגסתכסנ7סוס

 כנ7ר 'ו)6 1111נ נ7סעס נ7ותר סרס כ' סי"נ7 נס סיי. 6"כ ע"כטלתססנ7ט
 וככי' קכט6' מסוס ד6סור ז5ע%יו.

 0*יך .ונ7"ט . סקודס' נסוס"י 1ס כמכת:
 'וסיףנ7 וקנ7ו קג% טסוס )ונ7ר6פסר

 וכי.
 נוי ע"ן ככתסספס נ7יירי )6

 סיך קלס6 נ7ס קוסיותי ס)6 כזס ע)' סקסס כ3וס )6- נ7ותר*כנךייסי)"נ7 ו5י כ"ת ע)י וסקסס . מייי סכיך ל6 יטר6) ס6 כנוי . סייך קגס6ומס
 כ6ן %6רו כך כס) )6 ר6מרו 3וקי)"נ7 מומר1 %") 6לו נ7ר ורק .כגוי

 : וטע"נ7 ')יכ6 כ6ן 6כל קכס6 נ7סוס ככו) ר)מרככן
 נ7ותר סלסמכס ונ7סוס זוז"נ נ7סעס סר"נ7 נ7תיר סכמפטמס כסרס מ"סגם

 ס3כונו ע) למכורי כסתימס כתכתי סנס 111"נ נ7סעס סכס )מזכמ6טי'
 מננ7קרי וס"3 מסוס !וסנ7מירץקוז"נ זו~.נ 6סור מתירין י") רמנ77ססמויון

 כוכר ימיי ור"ם סוס.ס") וקפוסקיס סקווס' )עי)-כסי' כאכתי 6כ)י)"נ7
 וס"ז וכ"ק ויס"ס וריסכ"6 ור"ן ורס5"6 רנ7כ"ן' ועמ כן וז"6 י3"נ7 ומנ7ןזס
 )ועת נ7ס"ס ככוייס וכריס סכמכתי ע"ס 6מלוכיס ועוך ת"5 כמס"כוס"ה
 נ7סגי ו)6 זס כיסוכ נ7"ס תק"נ סי' ועי") סוס נורס מ"נ7 כ0תלס ו6סי'זו

 תס"ו וכס" %קוס סס כ". ועוך ונ7ני"ס נ7סר"ת )סויוט ס6סור. כוכרגסתכס
 נורס כחך סוס 6יטור כמכי)ת צסענ7יך כיכו)ס סס כ' ועור 6סויד3סויוס
 63 ,% דסר"נ7 כתכתי תקע"ט סי' עקנ7ן %יסור )סממין . כוי כיס4וונ7ס
 זוז"נ נ7סעס רק נ7תיר סר"נ7 6)6 לסמלס נ7סוס נ7"ס 6מר טעסממום
 ככיכר גתכמו וסס זוז"נ 6נ7רי 63 וככעין ככעין סוס גסתכס 63 606)6

 עיי 6סור זוז"נ 6יסור נ67כעמ תוססומ תיכר סלמ)כ כמ3כ כנ7וס6יסור
 סנ%57 ס) ס)ימות 6)6 סו6 נורס ו63 יי") כתכמי ככר 60 ועוך ססעור

 וטעס סנ7ר6ס 'סגסתגס וסיעו ;מ)כ לעסס סלימס סמ6ותו כננףכתפסס
 ' ע3יסס עיי' סנ7קונ7ת ככ) סכתכתי רכיס טענ7יס ועוך נ7סוכמ ססו6סמ3כ

' : סוכריס )סכפע )י ו6ין"

 .כמכ 63 תנ7"ס ס;' וסנ7נץ6 סכ' 51") ףנ7מכר 6כיו ע) ססקסימי רכמהב.
 נ7ע"ז וסקסיתי ונ7כס3 כ6וסס 6)6 דחמיר כאנ7ל 6סורוווז"נ

 . ("6 י6נ7ר 6ימור )ימות :ש ס6 ססת כר ט6פס' %ז"נ ט"ג ור"6 מ"סוף

 ' ססמ 6מ' כו ו6סס וכרייח6 כ"ת ' 1ל ווק6 כ6וסס ' 6סור זוז"נ.

 נ"כ ק6י
 סכנך 6ת כו 6רנ נ"כ 6י' ז6ת ךכנ7סכס ,סכ3ך -.6ת 13 6רג ססיס6ע3

 3% נ7וכן 6ילו כ"ת וכרי צרככן-כו' .דסמ~ת 6י%ר "ס"ס רמס יססוכ63"ס
 כריט6 ו)קנ7ן נ7סגס כריית6.רק 11.סת-6יכו ומפס זוז"נ )יכ6 סכנרכו

 וכו' רכגן ו6נ7רי 6ינ7ור; וננ7' )י"ס סכ6ס יעיך 6ונ7ר ר"מ ססת כוכ6פס
 סענ7י' 6יי נ7"ט- ועיי' כ6וספ ס"ך . ר"6 ו6נ7ר 6ימור גנ7י 6מי )6ו)נ7ס
)ן

. 
 . : ת"3יס סי; )קנ7ן וע*י' כמנ7ז 1וו"נ י6וסר ונ7נ"6 .

 ינ7יס וכ3 כ1ת וכ' ונ7י' 3כ3 עססו6 ימן % 6כיו נ7י ע3 ססקסתיינמןן
 4כור6י ינ7יו כ3 )' וףתנ7י5ס רס"י 'סכ' 3ענ3ט רותמ כמ)5 כנ7ו 56)1 סיומס .'מ* כ) 636)"ר

 6ין,
 - כסנ7ס סכ' ס' סי' ורנ7"6 סס מוס' )סון 6ג3 :סכקמו ינ7י ינ7יו. כ3ר") כעני ססוס נ") ינ7יו כ)) יוכק סענ)

 ל63ו ויווע סלס מ5י' )כס"פ וכסונ בסיסוס ימי כ) ר") ינ7יס כ)סגתססנ7ס.
 רמוק נ7סכמת סו6 1כ63"ס כס"6 סכס. מ5י, ס) נ7ססו6 כ) נ7כין סיסי' סו6כן
 גס' וכמ65 51") סנ6ון 63כיו מ"מ כ' וכי3ו1תי סרנ7"6 6ת 51") 6כיויסוכ
 תמעס כנ657 ס)6 וכר סרנ7"6 )תרן רמוק ססו6 3י'. וכ' "3י 'תסוכתוזס

 רנ7ז כנ6% 63 נ"כ 51") סנ6ון 6כניו דנ7ר זס, תי' וכן ככי .6ו כך"נ7וכריו
 ' : וככ"יכר"נ7

.. 

 - כיוןיעיקר ינ7י ל3 סג6ס כ6יסור סק"ך ס' %'. וסר"מ כס"ך ריעןף'ג
 כ' סס ס"ק וכממ)ת זוז"נ נ7סעס' סרי )6 סל6ס נ67יסור נירו3ס ..
 נס 6סור י")י5זס

 3מ""
 ומו)כ יוס יוס סכעסס ומ)כ 3ג וכ' סס כממורס

 )ונ7ותג יס כח3כ . כיונ7ו יוס סרי )סמרית נ7טקרימ מנ7ן. ו6וכ3תסכסנ7ס
 ומסי' ססר"מ כ' סס ס' כסוס"ק 6361 כ6יסור ינ7י' כ) ; סכמנך)ס)כסנ7ס
 נולס 1מי כסנ7ט ש3 ומיות )סר"מ דס"3 זון"נ נ7סוס. נ7ימר ינ7י' כ63וכ3ת
 . ויסכתי 43רס נ7קרי ומיות.)6 ססוכחתי מקכ"ז סי' עי3"ק זוז"נ סוס עסכיסו6

 3נ7"ס ס"ס ימי' כ) כלתססנ7ס 6סי' 6וסר ורנ7"6 סנ3 6רנ7"6 ססר"מ קו'סס
 ן : 'ע"ט סריסס מכי5ס 6כי)ס כ46סורי )סמרימ .נ7סמרימכמ)כ

 נ"ל,נ67ו"ס 6כי)ס ( נ6סורן י6וסר סרנ7"6 ש) ססר"מ .סססינ רכמה'ך
 "ק)"ג-'ספ)תי 'סי' 3קנ7ן סכפ כסרוף .סוס ולמעכ) כיוןנ7סוס

 ; 6ע"נ 6"לל גכיט% מף6 וכתקרוכט. )נר כר6וי 6)% כעיכו) ממ6 )6כ6יסור

 וכתקס5 . )") 96כ 'נו" כ3 וכ6וכ3מ מכסנ7ס )תוך יו5י6 "סכמ נ7"נ7סיתעכ)
 ככתססמו ' סנ7תירין נ7סוסקיס ל6י' 6ין )ויון 6"כ ס6יסור ננן סו6 רוכדמ6
 -כעיכע תיי6 6כי)ס ן6יסורי כסוטקיס סכרי ,6יכס 6כי)ס כ6יסור ינ7יסכ)
 כ%סור 636 ימי' כ3 6יסור כתכו 63 ומוס' וססר"מ סס'ךונ7"ס
 נ67יסורי סכסנ7ות )לו-3ססס כמוקס נ7טכמ גי. קסיא )6 רזס י")סכ6ס

 . 2 ווו"ק "%)ס...

 טמוס' יז") סניו% ע) ק6י כ"ק 1מוס' ריכ"ס וכרי ספרסמי מס רעלה
 כי"ל- 1נ7ו קמ6 .ק61 כט4) )6 נ7עט נ7עס 3ינו3 , ככךוווסתן

 סיו נ7סנך) כיי'ל ונמ סקסס וכ"מ ע"כ סכי לגנ7ר ס'יך )6 כיי"לוסמס
 פו)ס ס) נ7נ7כסנו סניוו). וווק6 סססוט ס%)וק כ'א סכין 1)6 עכ") נ7עסנ7עט

 עשי נ7פט מפט כייוג סכעסס- מס ממ6"כ ככך ווסתן נ7קרי ססיר)סמבך)
 סכט. עקרי כיי'ס סככס )וכר וימ6 ככך ווקמן נ7קרי 63 6וסנ7עסס
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 יוסף תק.ה תיט מי לדברייוסף ע'טוהשמטה סי יו'ד כ'קרברי
ממי)"

 הכנה ונקוי )" "דס ניוי נכנוו מנ)
 כנכני)"

 מין 51") "כיו כרעת
 )ריטכ"" כתכתי 1"ני כ,ה יחיר סהו" כריכ"ס ס)כה)ססוק

 וכחיכורי סכ' כנס
 : )רכריו ר"י' הכ"תי ס3"ה סי')"1"ח

 רהיינו 51") "כיו כנר קו' עדיין קסה ריטכ" כוכרי כ"תרכ2'ש
 "ין ע"1 כרסיני סיוס ה"כי)ה "ס וכי ע"1 כרטיגי כ"כ)הקק"כ ניכנ"

 ל"י' כנ,: "ין וכן ,ם כנ"כ) ת"כ) כנחר סנסכנוכרח
 3דינ"

 רכסכנס כנע"כ ס)
 ח)כה ת"נ(ור חכנןט"כ)ה

 רניכנ"
 "ין חכנן היוס סמכ)ה כנסני וכי קק"כ

 ס"כיו )הווות רה") תננוהיס כנע"כ רכרי חכנן )כנחר נס סת"כ)סכרח
 הריטכ"" רכרי ר"ה )"51")

 הריטכ"" וכרי "ת ס:ר"יתיו וכ"ת
 הקסה

ע)
 ס"ס כנחר )יוס סיהי' כנס רן רכני 51") "כיו כנר כנרכרי הריטכ""

 כט) ק"ק "כנרינן כנחר )יוס כך יהי'ככירור
 51") "כיו דכרי הס ה)"

 כנוכח כנ"י")"
 כנריטכ""

 הח סכ' ה")ה כרכריס ר)מ
 הריטכ""

 תי'
 סעוכנר כנה רקןקק"כ

 כנעיקר"
 וכן כנ5רף כסוף סנס) כנה כ) )יסו)

 כט3 ק"ק )"" הכסכנם )נוף )"כי)תס )כך סעוננר כנק כ) כהמהכ"כי)ת
 ר)יכ" כנת"ס "חריס רכריס כתכתי ככר"כננס

 רסי)"כנ הוה וחכנן כיטו)
 . : הכהכנס כנוף לתכט) )"וח)כ

 רחיות, נורס כמר הוס רחכנן ה"ס ריס כססרי כנ"ס כ"ת סהקסהרבמה

 "סור סח)כ כנדוע כנע"כ והקסה כסר"ח 1)6 סר"ת נורס חסיכ)"
ננ"כר

 הי51"
 י51ימ הוה ס"כר ככקר נכ)ע רהח)כ כ.ון וכנ"כנ 5עי) כתכתי ככרקסה )" ע"כ כ)) נחסכ )" והחיות נורס מר רק הוה ר"כי)ה כיון

 כסס וככנ"ס החיכנן
 רסכ""

 הוה 1"סי' היכריס )ה:סי) 1"י"5 1' "ות תי"ט
 סס יסכתו הנה111"נ

 התנ""
 וסס 1ו1"נ כנסוס כמננן רכנחכניר כתכנ"ה דס")

 )ט"1 "סור ,וו"נ )כסוף נוס3 ה"יסור "ס כתכתי ססח ה' ריםכחיכורי
 כנס"ס תק5"ט סי' )ק:נן כ"ריכות עור ועיי' סס ויסכתיו סי"ח סי'""ח

 :כס"ר
 כי וילעתי סתייס "1 "חת מו)כת סרה )י הי' תתיו כי הטסר22ררך

 כתח)ת. כנון הסרה ט"וכ)ת ה"וכ) :נן טעס נח)כ גרנסהי'

 כ55יס ככנרעם וכסהי' ע"כ טעס כח)כ נרנק וסי' ככנכעה כקי5"תהקין
 חריף וטעס ריח גרנס ה.' קנעכ5עך 115יס)עך הגקר"יס סס הנר)יסוסונניס
 כ)"" סקיר"ין טוקעם )סרה סח)יכה )סגי נותגיסוכסהי'

 נרנם הי' קערכעס
 הי' כחכנ"ם 1"סי' הח)כ )"כו) קן היינו סענניס סככנה עד והטעסהריח
 נכ3 התינוק סטועס סכ' הנ") סוט: )רס"י ")1 ורכריס הטעסנרנס
 ה"ס ס"וכ)תטעכניס

 כיהור"
 ועור

 )קר"
 יתעקס ס)" 1"ת כותכ סננ. "כנגס

 כן מי:1 רככהכנס )וכנרסכנתעקס
 כנרניס היגו סהו" "וס י"כנר 1"ף 1)ית"

 כקי' כדחי' קוכנכין "נו ".ן היתר כטעיכנת "סי' ר"גן ידוע הנםהטעס
 כטע-כנת כנכ"ס סוכנכין ר"ין הכננהנ וכן ת:נ"1 פי' סוף כחיכורי ועי'5"ח

 . כרת כ"יסור 1ק1"ח"יסור
 הכנח,יקיס הנה כן "ינו סכ"כנת :נה כט) .סכנן הטעס הי' "סר~שכ2י'

 סכנכט)ין )כני ר"סור 5"ט כסי' וקי.") יסר") כסכי3 כננט)יס הס הריחכנן ססו" הי"ס כנכיסו) הססו)ת "וכ)ין והמרות הח)כ )כנכירהסרות
 נרו)ות עיירות וס"ר כנסעסט הס")ה ככנו יסר") סכנוכריס 1"סכסכי)1
 כנוכרין 1"סי' החכנן כ~כרין 1"ין ככס"ת עכירה עוכרי סכנוגריססכ,מניכו
 ""כ' מ)כ )כנכור החכנן כנן )י:נות רעתס כי כ)וס )"ו ס)המכנכירה
 סי' סוף עי)"ק 'כנכט) הנוי 1"ס עכירה עוכרי ירי כנסייעיס כנהסה)וקחיס

 :תקג"ח

 3כס5( גיסס סט.' )וה . סנ") )הה"נ עוי תקייהכ2'מן

 בדם מתבפל מפרה שאוכלת החמח שאי, במיבורי מ"שא(
 ע"ז הרב . והשיב מח"ד א.סור מכפל איסור דאיןובשר
 אכל לוקה אינה מלקות לענין אע"נ וב"י לפור הוא שכןוכארתי
 ותי' ס"ל הוא גם דהכי ח"ד דברי וף2כתי מה"ת אפו'*באכילד
 דפור ממלקות פפור אימורין דג; הפור הביא נ"מ דלמה ב"יאקו'
 דם"ל אר"מ ב"ה אקו' תי' )-ב( בלא"ה ואסור מלקות לענין כ'לא
 בצירוף וכתבתי מבמלין דפ' המור ועל זא"ז מבפלין איסוריןאין
 לכד אימורין בתוך איסורין אבל דמבפל מודה הר"מ נםהיתר
 שכ' המנ"י קו' על תי' לג( ראסור ס"ל הפור גם היתרבלא

 ואני איסור מנפל אימור אין כר"מ דפסק במה סותרדראב"ד
 ס"ל דרא"ש דם"ל .המנ"י )ד( סותר ואינו פםק דיפהישבתי
 ואני הילל ' לבית שדמה במי' אזיל לשימתי' מבמליןאימורין
 מבפלין אין איסורין ס"ל נמי דרא"ש נכון ב"ה שדברינתבתי
 דגם להלכה לפוי הכרמ דהי' והיינו המור על ישוב לה(זא"ז
 ממלקות דפפור אלא ס"ל ולא זא"ז מבמלין איסורין אין ס"לר"ל
 אפי"ה מבפלין איסורין אין דקיי"ל אע"ג הרא"ש על ישוכ)ו(
 ס' ביש אפי' מכפלין אסורין אין דקיי"ל ולמה מר"ל ראי'מכיא
 פרם בם' נתכפל אם ספק רק יש ממץ שאוכלת בהמהמכ"ש
 דפ' ראש לתשו' לה"פ במיבורי שישכתי אף ו,"ש מלבשנעשה
 ואלא כר"ל פסקו דלא וראב"ד 'מ כר להחמיר לנו ישכר"א
 שם שכתבתי מה לפי ואפי' הכי ס"ל הרא"ש גם לדינאכתבתי
 כר"ל דהלכה מוכמ לא מר"ל שהקשו בהולין ורא"שתום'

 ' אב"יוקו'

 סייך ל)6 ססח ה)כות ע) חכורי נתח)ת נתסוכס סכתנתי מההנה

 סי' ננח"ר וסכ"תי ןס "מ ,ה כנכט)ין "ין 1"יסורין ,כוח ס"ינו מיסור"ו "כנס"ח ו"יסור רס "יסור ר"יכ" וככטר כרס הכסכנה כתוך החכנןכיטו)
 כטעננס רק "' כנקס הס "סר כנ"ינ(ורין סח"ר ריכר רטס כ' וכ"ת סק"ח5"ח
 והוה "חר סס סניסס החי כנן וכסר דס עס 'חכנן "יסור כנס""כ סוה"ינס
 התסוכס כתח)תהסו") רכרי ככנק"ק )ססח קכנוך נס")תי. 11 תסוכס הגס . ע"כ טנתערכו ורסכח)כ

"(1 
 "כ6ר ע"כ סרט ככ) )ס"ריך עססיק סי'

 ססס יוסף רכרי כהיכורי 5"ח כסי' סס "ני כנ"ס 1"עתיק כ"ן ,הסש
 )"ורה: )ה51י"1י,יכג1

 כ' כס וגס) היתר ס) 1יתיס נ"ט כה סיס קרירה 5"ח סוס"יבמור
 היתר ס) סנ"ט עס כנ5טרף "' כ) מ)כ ס) 1"חר רס ס) "',יתיס

 סגי כ) "' כנכ) כ,.ת כ,ם ,ה סנתערכו יכס ס) "יסורין כנינימ נ' וכןוכו'
 ")1 ריניס סכ' כ"י וכ' ס)סתן ע) וסטורין וכנכט)ין הנ' ע) רכיסכניניס
 התערוכת וכנס' כו' הכ)"יס "ת רער)ה.הער)ה..כנע)ה כס"כ יניתנןנלעך
 והנותר הסינו) ר") "כנר -ע"חרף

 וטכנ"
 ס"ננ סטור 1"כ)ן כ,ה ,ה טכ))ן

 קי' כ' כ)) כתסוכס הר""ה הלי" ")1 וכנקוכנות ,ס "ת 1: כנכט)ין"יסורין
 ס) )' הי' "חרת וכקרירס ח)כ ס) כ,ית כהס סנס) היתר ס) ,יתס )' ע)כ'

 רסכרמ וכ' התערוכת סתי '")1 יהך ונתערכו רס ס) כ,ית )תוכן וגס)היתר

הו"
 "ינו וח)כ רס וטעס כהיתר טעס )יתן יכו) כס"ינו כט) "יסור רכ)

 סכנכט) "יקור )י רכנס כס' הדס וטעס כס' סח)כ טטס נתכט) הריסוה
 1)" המיסור טעס סיתכט) רק "יסור הכנכטן היתר ). וכנס"יקור

 )1 יסי'
 ,: סנתערכו "יסורין כניניס נ' ו:ן קטור וונ"ס כ:יתר טעם )יתן כחעוד
 ונותר רסינ1) ס"י היינוכ,:

 וטכנ"
 ווד"י ום" סטור 1"ג3ן כ,ס ן: סכ))ן

 סס כ"כי)ס ר"סוריסססיט"
 )מ דה" ,ס רין )כתוכ רכינו 5ריךהי' )" 1""כ כנכנ)קות )סוטרן ")" ר") כ" 1)"

 תי' וגס)יתי וכו' כניוי )ן נסק"
 רין סטור כ' נ"כנ ר)כנס )תרן :' סס3ת. י:נס כסוקק"י סם כח"ררכ2' : עי.'ק נ"ונ דיס וכ')טור

 עכ"ס "יסורי ה" כנכנ)קורנ וסעור ה"' כנכט)ין רסניס ,יתימ רנ'הנ")

 ותי'"יכ"
 ססרח נתערכו סיתר כ,ית ועוד ער)ס ו,ית כ"כ וית ר"מ הו"

 רכנ)קות כנס"ת )"יקור ה"ה כנ)קות )ענין כרוכ רנתכט)1 וכ": ער3ססס
 וקסה וכו' ס)קתן "ג) "סי' "סור כנררכת רק "תי קר" כנחר1"יקור
 סטור רנכני "יסור ,יתיס הנ' "סי' תיס") היתר "' כ,ית כ')כנה

כנכנ)קות
 )יכ" נכני "יכ(ורי וכנכני)"

 טהקטס סח"ר ע) רכ"ס הנ' הנהות הו" כרוך כ"כנרי 11' קו' ר"יתי"ח"כ נסק" קר" כנחר ו"יסורי רכנ)קות
 "יסור ,יתס כנ' כנה"ת כ"כי)ה ר"סוריס כנסכנע וכ"י טור רססטות וג")כן

 )ו )סתרות סתר"ס ר5ריך כנ)קות ר3ענין )וכנר ויס כנכנ)קות רסטור"ע"נ
 הסס כנהס כט) כסניס "' כ) וכנת~ט) סס כ,כחיס רס"י ככנ"ס ה"יסורטס

"(1
 "יסור ה,יתס סכ) כיון כנהס סלח )מ "יסור.' )ענין "כ) התר"ה הוה
 כ"כי)ה )התיר ,ה "ת ,ה כנכט)ין "יסורין "ין "כי)ס כנ"יסור נתכט)1)"
 לי"כ 5"ט סוס"י הכ"י ככנ"ס )וכנר יס סכ)"יס "ת כנע)ס הער)ס דתנןוה"

רס"
 "ת )כט) הסיתר עס כנ5רף "' "יסור כנכט) ר"יסור 5ייח כסי' ר"י'

 "' כנין רסגיהט היכי "כ)חכירו
 נ"ט י") כן וניעור כנינו "ת כנין כנ5"

 הכי- )וכנר יס כמן נס כנ"כנ רכ"י רינו ,ה ס"ין הנס רירןכנירון
 כסיס רוק"

 "יסור )כט) יכו) ההיתר היתר ,יתס )ק5"ט סנסו כ)"יס כנון היתרג"ן
 וכנכט) היתר ,יתס סק5"ט עס "יסור ,ית כ) וכנ5טרף "ח"כ ער)ס כ,יתכנס)
 "כ) - הכ' סמיסורהכוית

 "סור. כ"כי)ס "כ) התר"ה כנסוס סטור כנ)קות )ענין יהי' )1 סיתר5ירוף כ)" "יסור ,יתיס סנ' רק היתר סוס כ"ן כ)יג"
 כיכס כנס"ת רכנותר סח"ר כ' )" ה)כך ,ס "ת ,ה כנכט)ין "סוריןר"ין
 סהכי")רכנכ"ס )1")" "יסור כנכט) ה"יסור כ5ירוף "1 היתר כ,ית כיס רוקמ כרוכרכט)

 כנכט)ין "יסורין ר"ין כנוקרסין כנה' כסי"ח רס") הח"ר סס
 : כנכט)ין( "ין ננ)קות )ענין ר"ס" וס") רחו)קכנטכנע

 ע) )"רריש

 קו-

 י"סור ססיט" רור"י ,ה רין הטור הני" נ"מ ד)מה כ"י
 "' ,ית כנפ) ס)1 )רין הכי" הי""ס רתסו' כנסוס )וכנר יספמכי)ה

 סר""ס והכי" )נכנרי רכנותר רס כ,.ת נס) ומח"כ סיתר ,יתס לנ"טח)כ
 ונותר סינו) ,יתס כננ' ,ה)רין

 וטכנ"
 רנס ה"" ""כ כרוכ כט) חר רכ)

 כיון ועור )נכנריכנותל
 ר)יכ"

 ס"" כנ)קות
 כנחר כיון )יכ" נכני ר"יסורי'

 "כ) סטור וסכנעינן סטור סנתערכו "יסור ,יתס נ' סטור כ' )כך "תיקר"
 "כ"ר 1)קכנן ,ה "ת ,ה כנכט)ין "יסנרין ר"ין כנסוס "סור רכ"כי)ה"סור
 : )"יסורי כנ)קות כין )ח)ק ככה ע) ר"ה וכנה ,ם רכר )טור סהכרימכנס
 רסנה ,ס "ת ,ס מכט)ין מיסורין כרין הלכה ב2תחיהיכ"יב

 הכי"הס)תי
 ר)כנס "סריס סער 1ס1"ת ה,נח כרכת כסס

 הר)ת "חורי סכנוקרסין ססו)י כנס' י"ח כס' סרכנכ"ס סיטת - סכ"יסס)יך
 תכנס כ"ן הי)) .כית כס' ונס הח"ד רחה ס)תי ס) ותר51ס סטור ע)רחו)ק

 -ר' כירוס)כני כר"י' כנכט)ין מיסורין מין סססק )רמכ"ס סס כ' הכ"כנרס"
 ון"י 6"כ ,מ"1 ננכט)ין "יסורין "ין ס") יוחנן ור' כ,: ס)יגי ור")יוחלן
 כנכט)ין "יסורין ר"ין סכ. נ(") גכני ע"ח רף כ,כמיס ור"מ יוחנן כר'ס)כס
 סטור ע) וקסס,מ"1

 סכית תננס "כנלס 5"ח כסוס"י כ"ן ר") רכרי סכנכי"
 1)"ג )ח)ק 5ריך ךע"כ וכ' סכ)"יס "ת ננע)ס רער)ס כנכנסנה הר"כנ ע)סי))

רסו"
 3"יסור ננכט) רהיתר ההיתר עס ה"יסור כנ5רף ןסס ככנס") החי)וק

 "יסור כנכט) מין מיסור מכ) ה"יסנר )כט) סהיתר עס )5רף המיסוריכו)
 כקו' סרכנכ"ס ע) ססקסס "סריס סער כסו"ת ר"יתי סוכ . )טור כןככנ"ס
 מיסורין רמין גר"כנ ס") סכי סטור נס )ננס") והנה סכתכתי כעו ותיכ"ס

 . : סל") קוסיתס 1)"ק ,מ"1ננכט)ין



 תק"ה תף"ט ס,י ףוסף לדברף והשממה ע"מ מי'יו"ד' מימזדברי
מף ירכמף -

 כנכט)ין מין מסורין מס )רילמ כ5"ע הליח פ"מ ס"ק ס"ה לפ ףבבכמניי'ל
 מו כל"כנ ס") רעיס כתנניס סרמכ"ר וכן כר"כנ וס מתוס

 סכ' ,הרסכ"מ כסס כ' 5"ט סי' וככ"י .5"ח סוס"י הטור וכ"ס כתסוכהכרמ"ס
 כנ"ס סכ' )רילמ 51"ע 1מ"ו )כט) מיסוריס ככ) רהרין )סיסוך הרמכ"רכסס
 5"ט כסוס"י רמכ"ר כסס הר"ן 51") ט"ס הרמכ"ד כסס כ": סרסכ"מהינל"י
 ננרוכה היתר )תוך ננועט מיסור סלפ) הרמכ"ר נניירי רסס. )ק"ננ )כנ"סמכ)

 מח"כ לם) מס הרהכ"ר וכ' המיסור ננכט) היתר רורמי כהיתרולתכט)
 סרמכ"ר רס") כנה מכ) קננמ קננמ ולתכט) וליעור חו1ר מילו מיסורעור

 כר"מ סקק סיתר כיטו) כ)יכמ ר") 1מ"1 ננכט)ין מיסורין רמין רעיסכתנניס
 : חיסור כנכט) מין מיסור מכ) מיסור ננכט) היתר דרוקמ כירוס)נני יוהלןור'
 הטור וכן )רר") סהכימ כתסו' דהרמ"ס הכנל"י כנ"ס מ)מ )כו יסמר ךל4לד

 11") חס סכ' ט' ס"ק תע"ה סי' כחי' מ1י) )סיטתי' הכנל"יכ1ה
 ע) סס סננתכניה סק"ר 5"ח סי' כיו"ד הי)) כית כס'ורמי'

 הרמ"~
 והטור

 ותנני' 11") 1ס מת 1ה ננכט)ין רמיסוריס כססיטות סס סססקו ע)וכ"י
 כנכט)ין דמיסורין רר") המ ע) סתערוכת כם' רמי' .כנה ננסס סלע)סלס)מה
 מיסוריס כך 1מ"1 כנכט)ין מין סכנ15ת כסס רמכנר רר"מ רם)יגמ 1ק מת1ה
 הי)) 1: מת 1ס ננכט)ין כנ15ת רמין )י' סלנעת כנמן 1ה מת 1ה כנכטליןמין
 ה1קן הי)) ע) ע)יו מכנרו רתלימ ימכ)1ס1 וכנרוריס ננ15ת ע) רתלימסימ
 מלן מ": ימכ)1ה1 וננרוריס כנ15ת ע) סלמ' ומוכ) מחת ככת כורכססהי'

 רמיסורין )קו)מ כמן ססק 1)כנס )חוכנרמ כו)ס ירי )5מת ע"ס כס'רסקקילן
 רסלי ר)רכריו קוסימ ק5ת מסי' כמן מין 1)סעל"ר הה"י וכ' 1מ"1ינכט)ין
 מכנהי מדר"מ ום)יגמ הם"ס קמננר מ:נמי כנכנס כ11 11 ת)וין חלוהריליס
 ססוט הומ ורמי מ)מ 1מ"1 כנכט)ת כנ15ת מין דמ:נר חדה)) וס)יגח קמננר)מ

 מין כך 1מ"1 כנכט)ות כנ15ת סמין כסס רמכנר רר"מ וס)ינמ סס"סרס"ק
 רמין מע"ג מ)מ כסס סמי מכנרי' ר)מ סכר ור") 1ח"1 ינכט)יןמיסורין
 מיסורין כנ"ננ )י5"ננ 1כרון מ' עלין )כוולת סליסס סהס כיון 1ח"1 כנכט)יןכנ15ת

 ע"כ: 1מ"1כננט)ין
 כסס הך כנר"מ ססננעלו ומחרי כסס הך סכי ימער הומ יר"מ כ-וזףל"נ

 ת)וי 1ם רורמי ר'מ רכרי קכ) הס"ם מ)מ מרהל) וס)יגמ מער)מ
 כהי)) רסה)כה ס") דר"מ מרר"מ וס)יגמ ומ"ט סן) כרכלן ר") וננכני)מכמירר
 מתלמ ם)יג רמכנורמ )וננר סייך 1)מ כרכלן ס)כה ס") רהומ מר"מ ס)יגור")
 גס ומררכה ע)י' ס)יג מיסו כהי)) ה)כה ס-) רר"מ כננה ס)יג מ)מהי))
 מין דננ15ת כסס מננר ר"מ )וננר )סס"ס סגי הוה ר)כמו' כך כנסננעס)סון
 )תרן ר5ה רסס"ס מ"1 כורכס סהי' ה1קן ה)) ע) ע)יו מננרו רתלימכנכט)ין
 הס"ס קמננר )כך מתלמ ס)יג מננורמ מין והמ מהי)) ס)יג וכי )ר")גס
 מ)מ ס") הכי :"ע )מו ותי' כנכט)ות כנ15ת רמין הכי רס") )י' סכנעתכנמן
 כהי)) ה)כה ס") דר"מ 5") ומ"כ ע)י' ס)יגי רכלן מכ) לסננע כנלי'הי))
 הרמ"ס ע) הי)) הכית קו' ננעתס מר"מ רם)יגמ והיילו כרכלן ה)כה ס")ור")

 ר)עו)ס סכ' הרמ"ם כדעת ה)) הכית טדחק )ננה מלו 5ריכין מ"ככננקוכנו
 הרמ"ס סהכימ מע"ג מ)מ 1מ"1 ננכט)ין מיסורין רמין כרכנכ"ס ס")הרמן'ס
 ל)ננר כננני)מ כן ה)כס סמין מף והטכנמ וסלותר הסיגו) כנן ננר")המי'
 הכימ רהרמ"ס ננסוס 1מ"ו ננכט)ין מיסורין ס' ער 'כלו"ט מיסור )עליןפלי'
 כלתילת סליתכט) רכר סכן וכ) 11") סתסוכה כקוף טכ' כננכק"כ ט)1רמי'
 כרוכ סכט) רכר מסי' והסתמ 11") כ' 1)עי) עכ") )עי) כרסרסתיטעס
 הסיתר כננו כנכט) סהמיסור כל"ט סגמסר רכר כס"כ מיסור ננרכט)מיסור
 כלגר כר") )ססוק ה") ר)מ קסה כ)מ"ה כי 1ס רוחק )סכו) )לו וטוכמכ")
 רה)כה ססיטמ הירוס)נני ננן הרמ"ס מסיק ד)מ ומת") כירוס)נני יוחלןר'

 : 1מ"ו ננכט)ין מיסורין מין רססקכרננכ"ס
 ר") דרכו ננכימ ססומ קסס סטור ע) מנ) הי)) סנית סייס אמנמה

 כ1כחי' ננסננע דגננ' סתננמ ורמי והומ כננס") סטור )יסכול")
 ננסעע ננרמו' מסור )מ טעכנמ ס"ננ הס"ס קמננר כמכי)ס מסי' ננתירדר")
 וכט) ננכ"ננ רהוה ננסוס )ר") הס"ס ננוקי 1)כסוף ר") ננתיר נמכי)הגס
 1ה כנכט)ין רמיסורין ס") ר") ומ"כ ננותר כמכי)ה רמסי' ג"כ ננסננעכרוכ
 1ס מת 1ה ננכט)ין מין מסורין דמננר מר"מ רס)יגמ מ"ס 'נננני)מ 1ס.מת

 רה)כה ננסעע ננותיכ ססמ ורכ )י' ננסלי ורכמ רר") מ)יכמ הס"סוננרסק)
 כע"ם כרמי' התס מסקו ר)מ )וננר 51ריך מת 1ס ננכט)ין דמסוריןכר")

 ס") הוה מ)מ כה)) )יעכור ומח"כ )כרכס ט)מ תחנה כרכלן )חוננרמד)עיכד
 ננכט)ין מיסורין מ"כ )קו)מ ומם.' ודמי ה)כס דה)) וכרכלן כר")רה)כה
 רננסקילן )ננה מכ) ננותר כמכי)ה מסיי ונננני)מ ננכט)ין ננ15ת כננו1מ"1

 )החנניר 5ריכין מיסורין )עלין ומ"כ כה)) מי כרכלן מי רססק דע"סננסוגי'
 רמין מסור מכי)ה )עלין ננורה ר") ןגס י") מ"כ זמ"1 ננכט)ין מיןרמסור,ן
 מיסורין כך ננכט)ין מין סננ15ת כסס מר"מ ס)ינ 1)מ מיסור עכטגמיסור
 דעכט)ין ננסוס טעננס מין )כורכס ד)מ רפ)יגו רכלן ומסי' ננכט)יןמין
 מכ) ע5ננו כסלי מ' כ) ימכ) כם"ע ננ15ס מ' סכ) כיון מ)מ 11 מת11

 מיסורין ס") לנני ור") ננכט)ין מין רמיסורין סכרי לנני רכלן ננ5יכמיסורין
 ננכנ)קו' ר") סטור ר") דמננר וננה כמכי)ס ומסורין 1ה מת 1ה ננכט)יןמין
 ע) )ה1סירו 5ריך וסתרמה )1 ססי' סס עכ"ם כו מין רוכמ דמיכמרכיון

 : מיסור ט)ססס
 מות הל") תר151 )כך כ' הי)) דכית דוחק כ)י הרמ"ס )יסכ ך%4ףכ~רו

 מסי' ס"). ר") כהדרנה ננר") רמי' הכימ ררמ"ס .דומקר'
 אש וע) לו"ט נ)יכמ מיסור ננכט) מיסור עכ"ם )דידן- -"יסי ננכט)ימיסור

 מנ) ננילו נסמילו מין הוה וסתס' )הי)) 1ס דין ננדננדננה דוףקי קסומק'

 מילו מסי' כנסננע מיסור כנכט) מיסור מין ~ה )סון דורמ. והומ מ"ס)ננ"ם
 מין )כטל מיסור ככח ומין )כט) יכו) היתר ררק ננממר ל"ט 1)יכמכנילו
 סמז היתר ממר לנין כתערוכת סמין 1כנן כ) ננילו )מילו ננילו כיןחי)וק
 כ' רק כ)יכמ מכ) מחר סמיסור )כט) ההיתר עס המיסור ננ5רףרוקמ
 מ"ל ננ15ס ננכט) ננ15ה ומין .מיסור כנכט) מיסור מין כנ15ת כ' מ1מיסורין
 5ירוף כ)מ כמיסורין סמסי' ס") ר") המ כהררגה כנר") רמי' הרמ"ק כ'ססיר
 כמיסורין כר") קיי") )מ רמלן מע"ג מ"כ 1ה מת 1ה כנכט)ין מסוריןהיתר
 ככנסל' וסה)כה מיסור כנכט) רמיסור ננוריס מלן גס היתר כ5ירוף עכ"ס)כר
 כרכלן סננסלה רמת" ומי5") . הער)ה מת כנע)ס רכ)מיס רער)הכס"כ
 רהמ )רהי)) ור"מ רר") כנרכני יסה ומ"כ 1מ"1 כנכט)ין כנ15ת רס")רה))

 : רסות מחר רכר כ)מ כנ15ת כ' רק ד)יכמ נניירי כהי))גס
 תנניס ס' כסס סכ' מ' נסרק טעס ננווך ומיתי דהלה )מ"ס ר""ריש

 ננרין י)סילן כט) )מ כהיתר סיתר הסונריס סטעס )רמכ"ררעיס
 ל"ט סי' ר"ן כתסו' והלה 1מ"1 כנכט)ין מין ומקורין, 1מ"1 כנכט)ין סמיןננ15ת
 כנכוקעו' מילו עס ננכוקעות כ"מ )ססח )טחון ננותר מס ססיקות כ' סיסכ'
 מיסורו )מחר יתנט) וכנתי התירו כ1כנן וה"ל נסיתר כנתכט) היתר סמיןסמ'
 1ננלו ר)סלי מננרילן כי רר)כנמ החלי סססק )כתח)ה מיסור כנכט) 1הלננ5מ
 וליעול דח,1ר מסור הססח תוך מנ) 1)ינע)ה סעות ננסס )מכ)ו סיילוכס'
 כנתכט) הסיתר מין ומסי"ה ננילו כמילו לו"ט 1)יכמ כיק"ס רכניירי הריע"כ
 פססו כנסוס סכ' כססק כנרכ' דסמ 1"מ ככנסהו דחננן חוכנרמ כ:סוס1מי")
 מין מוכנריס סמלו ננה ה"ה ח"כ סומ חכנן כנסוס )מו המ' כטעסס"כנ

 ; נט) )מ כמיסור המיסור לו"ט כ)יכמ מסי' חי)וק מין 1מ"1 כנכט)יןמיסורין
 כס"ך הוכמ ר5"ט כסי' כ' עט"1 המ כהיתר )היתר לרכנין מס%4ףנ1ר%4

 כמ5ו והוס 'פתססט רח)כ כנסוס כס' כט) ססיר ככ"חסס
 מ"כ.ס"ל כיטו) סייך )מ כעו)ס ננ5ימות )1 סיס ככ)מיס מכ) כנעו)סלמכר
 ננוכח כנר"ן מכנלס העו)ס ננן למכך :מ)1 הוה ס' כיס כן כמיסוריןי"3
 ננע"ז הר"ן סהכימ כנרמ"י וגס סס תר51ס כסמר ככ)מיס )ח)ק 51")ר1"מ
 ומ)מ כנס' כיותר רמסי' ננוכח לכני ככו) )מ מיסור )גוי סלם) רהתירמכם"כ
 כט)יס סמילס רכריס ככ) סמננרו כננו כנסננע כססטי' כנכט)ין מין מיסורין)סון
 סלתנט) ססק יס מכנן סהננמכ) מסי"ת ומ"כ כט) )מ ס' יט מסי'דר")
 ככרוך ועיי' כמיסור מיסור לתכט) )מ ח)כ סלעסה קורס כק' וכסרנגוף
 כננט)ין כמסורין ור"מ רר") ס)וגתמ כימור מוסליס כ' סכ' ססטעס

 כנכט)ין מין מיסורין כססיטות ס' ק' סי' וכס)תי כר") ה)כה מין1)סליהס
 :1מ"1

 וסומ כר") רם' סרמ"ס תסו' .כיסוכ כתכתי תע"ה סי' כמו"ח%4יב~ר%4
 רהי)) כרכלן רסל)כה לרמה סס רננרמ"ס סססכתכתי

 מ1י) כהי)) רס") ור"מ 1ה מת 1ה כנכט)ות כנ15ת ררכלןוטעכניסו
 ס") מ"כ 1מ"1 כנכט)ין מין מיסורין רס") כירוס)תי רכו יוחלן ר'כסיטת
 )ס"ק מכ) . ס)) ע) חו)קין חככניס .ומין כה)) דה):ה ס") יוהלן דר')ר"מ
 הס)כה מ"כ כרכלן הה)כה הי)) ע) רכלן רחו)קין כע"ם יוחלן ר' ימתררי)ן
 ננמחל מכ). )ם)סו)מ לכון 1ס רכ) מלי מוכנר כר") ה)כה וכננני)מכרכלן
 גס )ססוות )דילמ לכון יותר כר"מ ה)כס ס") רעיס כתכניס ורמכ"דדר"ננ
 ויותל ורמכ"ר כר"ננ )סחנניר )ריסמ מלו 5ריכין וכ)מ"ה הכי הרמ"סרעת
 הת)ננוריס כין ס)וגתמ )עסות דרוחק הכי ס") הרמ"ס רגס )וכנרלכון

 )ננס ננכ"ס רם)יגו ס") דירן וכגננ, ס)יגי ר)מ יוחלן )ר' ס") הי'דכירוס)נני
 ססת מר"מ רקמתר ע"ט ר4 כ1כחיס סגננ' ה)סון ר' מות )עי).סדקרקתי

 ררמ"ס יהיכלמ מסי' ומ)מ מהי)) ס)יגמ ררכלן רמס'ק )י' סננעת ננמןיתר
 זמ"1 ננכט)ין מין רמיסורין נירוס)נני רמסקילן ומלן רהי)) כרכלן ה)כסס")
 טענניסו רי") מו ננכט)ין כננ15ת ת)ימ ננכט)ין מיסורין מין מ"כ )ותר )לויס

 ניזו ננסוס הומ 1ה מת 1ה ננכט)ין ננ15ת רכלן רסכרי רננה כננס"סדרכלן
 )תליר תריר סמילו ננ15ס עס )הקריס סמין סכתכו ככנו ננ15ס )מירךננ15ה

 : סתוס' סתירת כ1ה ננס"ס ועיי"ס כי1וננסוס
 ססיגו) ר") רמננר ננהמ תוס' והקסה טעס כ)יכמ מסי' כקרסיס. מסול )רס"י סכ' ל5רכה )מ ד"ס ע"כ 5"ח רף חו)ין נתוס' )עיי, ךישח

 ננסננע מ)ננמ )"ר כרוכ לו"ט ס"ננ וקמננר סטור ומכ)ן סכ))ן והטננמוהלותר
 והרמ"ס )תוס' רס") רמי' מין ננוס י") כננילו מסור )מ ל"ט כרירמסי'
 ננכט)ין מיסורין לעלין מע"ג 5") כנר") רמי' ננרהכימו כר") רס)כהסס
 מננלס כגו"ט מ)מ נקרסיס מסור ד)מ ננר") עכ"ם ננוכח ננ"ננ כר") ה)כהמין
 סל") ורמ"ס ננתוס' קסה מיכמ מיסורין עכ"ם )ר") דגס ננסכנע כמן כ"יע)

 רמסור דססיטמ כ"י רננ"ס )וכנר ומין )יכמ מיסורי' מסי' ד)ר") גוסי'וננגת'
 ר1ס סח"ר וכננ"ס סטיטמ הכ"י ננקסה הומ )מ מ"כ הח"ך וכננ"סננררכלן
 מכ) סטור ננ)קות )עלין רק )ר") רמסי' הטור כדעת 1)ננס") סטורקננ")
 סוס נ1נחיס סס מכ) ע"ם כם' דננקיק )ננה הה)כה )סי היילו מיכממיסורי
 תננה ומלי )יכמ לנני מיסורי ומסי' י") ס)יג ננכט)ין כמיסורין )ר")ס"ד
 1)רעתי )מיסור סס סכתכתי דכר מי1ה ע) סננסקסק )כ"ת הנס כ"תע)

 טענניס סכתכתי רכריס עור )כ"ת לסמר ה)מ ננ"ננ מ' יכר לום) 1)מיסכתי
 ח)כ מכ) תורס סתירה מיסור ננחד דח)כ הח)נ )מסור דיס כגון)מסור
 ומיסתרי.מסרי סומי) מננהילן ד)מ תורה התירה )מ חננן ננמיסור נס סכמ1ה
 ססכמתי המוסריס וססוסקיס יע"ס תס"1 סי' כחיכורי כסליס ננ"ס ועודיע"ס
 וכתכתי עתה )כ"ת כתכתי 5רדיס והרכה תי"ט וכסי' חינורי נתח)תנתסו'
 תק"ג כסי' לעי) כתכתי סלכר דכריס וסרכס תקע"ט סי' )קננן כס"רעוד
 הרכ סתסוכת ננסלי מ)מ עוך )יסכ 5ריך סי' 1)מ הכ) מיוסנ כנרסי'

כמ1



 רדהשטשו ע"פ מףין"דםימןדברי
 ננככר סכתכתי סרכריס כ5 6מר 5מוור סנמי 5קמתי ו)6 6חר כומו ס65כ6ו

 : סר6סוכיס יכריס )סמז.ק תנניר כרעתו סע)0 ננ0 5פ. עמ ככ5וסעכמי

, ת-וסימן

 הוא שמא שנולד פרה אי' בחולין הא אלנזי ריפ קד' -ישובא(
 ?אסור

 רף ככורות ננתגי' כסתס ננותרמ טכנמס כננין סי5רס יטסול0 ב'כמעי'
 56גזי כרי"ט וסקסס וסר6"ס סנניגי פ' סס6)מומ כ"כ כרככןו'

 ו0יינו 6סור טננ06 כננין סי3רס טסורס כר"ט 6מריכ6 סתננ6 6יג6ס6
 ע5 מתך 6י 6יכריס. כרוכ ר6סור סיול6 כ6כר סמס 6כעי6 ס"ט רףכהו3ין
 כסננס ררי"ס ננמ:י' ננסתס וססיט )6 6ו כעיכן ככ"6 רוכ6 מי ססו3י66כר

 ננ6י )6ת!ו סכ)5 וס 6סור נוס0 ס6יגס 0כ)5 זס סתס תגןסמקסס
 כמו5ין )ס"ס 3י' קיס רול6י ועוך כר6וי 5סמנניר וס"5 רסתרי סמננ6תיי 6"כ ר6סור דר"ס ו6)יג6 פרס כננעי ק5ט ק)וט )6תויי )6 ורמי כ0"נ)6ו

 סתמ6 ועור ר30כמ6 6)יכ6 ס65 65וקנני' רמגק ננס ן56עכ כר"ס .דס5כ0

 יךטףתק"ה תי"מ ס" יוטףלרברי
 פסט"' גנני ו' רף כככורות רססוני' יס מ)וקות קסומות קסס י%וליינ

 6' כ"ס נננ) ננרכמוכ רר"ס רטענני' כר"ס רס)כסננסננע
 נמ5 נננ5 ננוקי ורכגן ננסרס סג51ד. נננ5 65סור ו6תו כננתג0 ו6'כת"כ
 ורככן 6מ דדרס כרעע ר"ס רס"5 )6סור רריס 0נמ5 ננ6ת ור"ס מ5כו65סור
 6ת ררריכ רר"ע כננסקג6 דמתי' כר"ס דקייג) ננסמע 6"כ 6מ רריס)6
   רתוליו  סוני" ו6"ם כר"ס סלכס 6"כ פקוס ככל 6ת לררוס  קיי"ל  ו6גןמת

 רה)כס 6מרות ננסומומ ר6-מ כננס ססכי6 סר6"ס 6ננגס כר"ס סתננ6רננוקי
 מ5קו רסכי סוניומ רסגך וע"כ סעט רף דמו)ין סוני' גרמ0 כן ע)כרכגן
 סרס כעעי רנננ3 ננוכח ע"כ ו6"כ דרטי כ"ע נמ) נננ5 ס"3 רחו)יןרסוני'
 5מ דרככן ס") סוניומ מ*גך 6כ5 6ת ררסיגן 60 ח)כ 65יסור ן6יא65סור
 ננוכמ ועוד וח(יר 6רגכמ ססן ססן דרמיכן ר63 כננו נננ5 נמ5ררסי
 עוף דמומ גננלמ סס רק6ננר כרככן 0)כס רס"5 ננוכמ לף ס"ט יומגןרר'

 רונני' עוכר 6כ5 ננתקייס ר65 עוף מרגקיט סס תוס' וכ' 6סורככסננס
 יוחגן ר' 6ננר ו60 ננותר )6ויר כי63 6סי' ק3וט רסוי רנ)יס 15 רמיןרעוף
 כ"ר רף יוחגן ננר' וכן עיקר רככורומ יסמננ6 ס"ננ 6"כ ננמגי' כסמסס5כס
 די)י' י)6ו 6ע"נ )י' ננרמנני' ר5ננ6 כ6כי3ס 6סורס רמ5 6חר כרוךמ,יר
  יככורות  רסתם ס"פ ו6"כ סס כי""ס  וכ"כ סרי .י5רס יסי6 כירועס"ננ

 : עיקר. דככורומ . וסתננמ ו0יתר 6יסור 5עגין כננקוננו סמננ6 רסויס6
 ' : ככורות גכי רמגן 6ורמי' 6נכתגן

-_6א_,נ
ירמף תק"י .. פנ"א סיכמןין"דםימןד2ברי

 דנילוף שרד שמא דחלב ד"ו ככורות ס"ד מה הקשההפרישהא(
 השיב אימורים ב' איכא פמאה כחלב הא פהורהמחלב
 ס"ד מה דידי קו' )ב( תמוהים הנב"י ותי' ל"ו םי בנבי"תהשואל
 פי' )ג( חידוש שההה דחלב כיון פהור מחלב פמא חלבלמילף
 דקי"ל מיושב לפי"ז לד( הנ"ל הפרישה קו' ומיושב ע"פבסי' שהכאתי אהרן כקרבן למסקנא מגופה בא לא חלב וע"כבנמ'
 טקרא ע"כ דשרי דבש ששת לר' הא ששת כרב אסורמ"ר
 ונ"מ כברייתא מגופו מתמצי לא דבש משום ולא יעקבכר'
 והא בםוגי' כדאי' אסור צרעין דבש מקרא דמתיר יעקבלר'
 א"כ מותר צרעין דבש מתני' ומתם  מתני' כםהם הלכה קיי"לאנן
 מגופי'ואמאי מתמצי דלא מטעם אלא מותר מקרא לאו ע"כדבש

 ? מגופו מתמצי לא מ"ר הא אסורמ"ר

 רנ5יס ונני ו3יל0 טריסס 6ו טמ6ס ומי' כסננה מ)כ 6' סעי'בש"ע
 ננקר6 ננו0 י)יף ו' רף  ככורוה  יליף  יפיס ח)כ ככסר60קוריס

 נירן )6סור מסטמ6יס תיס") וסריך 3ר"ס סנננ) ננמת 6ו 5רכגן נננ5מנננ)
 6סורס וסי6 בו6י5 ננסכר6 תים"5 קר6 ד5")  כך סקסס לוכסריססורוטכן
 סטננ6,ס קר6 כ65 ססכרמ רננן ננכו6ר נננננ' ו"מ 6סורס מ)כס מףמנני)6
 חירוס ננני טסורס ננרכסננס סומי) יסר"6 וננסגי ך6סור(  6פרילן  סוילה
  ה)כ  ולפסס געכר פרס רל6ו לפ"ר יו  חלכ  ולפסס גטכר דס. )מ"דסומ
 6ס  מף  ספריסס  וסקסס וסרי' ננחי' .ר6מי ננייי ן5יכ6 סו6י5 0ו6 חירוסכנני
 ר"5 עוננך כעקוננו טננ6ס כסננס 6יסור כח5כ ננותר 6כננס"ח י6יסויכ6ננר
 6יסוריס כ' נ"כ רסותר 6ננס"מ י0ייגו 6יסור מך דסרי' כיון רסתורסמג")
 ליסנ 6ילו ס%י  פן ר6כר  6יסיריס כ'  יפ6ס ככ0ננס ר5יכ6 0פריססומי'

  6יסור לפי  סותר כיסורס 6כפס"מ  הייור  וסותר  סךייל ס"י י6"כלטפ6ס
 קסס  רפריין ספריסס פל  ססי6ל סקסס ל"ו סי' וכלכ"ת כיפהס  טפהח)כ
 כי  היכה  לרירי' טפהס חלכ רסרי  סר'י6 %ס חלכ  ולשסס געכר רס)מ"ך
 מ5כ געס0 6יכריס ננרס ררק ומי' לריכתי'  פריסס יס"ק  ויפ6ס  רס%סיריס
 רסיילו 6יסור מר רק וליכ6 תסור  6ילו סירס ס5מ וננן כג 6יכריסורס

 רס סוס רננעיקר6 סכ' כ"כ 65 רס"י 6כ5 כ' סגדכ"י ו6ננגס .טפ6ס
  ססו56 וקו'  סמלכ לפסס  פירוס ס65 6יכריס מרס ר)6ו סרי ככרמוס6כ5ו
  6יכריס פרס ר%י סלכ"י תי'  לסתכוין  פקיס  סהין קסי' ו5דירי . פופרכפקופו
 כרייס רפעכ י"ל רס6 טפ6 היסור  לסתיר נ"כ ס"ך ננס 6"כ ק6י סי'ס65

 כיון רס 6יסור ס6כרים כרס סי' )6  רפרין  פסוס טסירס מלכרמפלה
 6יכ6 טוננ6ס 6יסור ננס6"כ דס 6יסור ע)י' מ3 )6 ס5כך וגעכר סי'ס65
 פי' וססיר ס6יסור רסותר ננג") מגכ כעסס ס5מ עד 0רס כ6יכריסכעויו
 כסר סכ' -גס 6ר' מו5ק  רט"ו כסי' רפנ"6 קסס סלס רכל6"סועוך4 : כלכי'י  ססי6ל- כקו' ליתה  ספריסס ותי' 5רוכמ"; 0פריסס ס"ק ו6"כ סגסס ננרס דכ6רס"י

 סנננ"מ ו0קסס 0סת6 כתר ד6ליגן סרי 5רכס וכת0סך כדכסגכ5ס
 6כננס"מ הי' מעיקב, ננטם רמ3כמסור רסר"מ כמ)נ כ6ן ח6טר 0ם"סדס6
 סמתמ בתר ר6עיגן רסרי ננה)כ גערין ו6ין מטיקר6  כתר ד6ו)יגן")מ6
 קחמר ננס %'כ מ6י 6ן6 וקסס י)סיגן 63 וגנתיןוס סו6 חירוס ח)כס6

 מידום טסנרס מגכ גיע6 טסור0 ננמ5כ עננ6ס מ)כ רי)סיען רסר"4סס"ס
 סד"מ כנ0 וקסס תק"כ סו' )עיל וס 0קסיוזי וכגר ילסיגן )6 לננחירוםסו6
 סלכ לפמיר י' ס"ק ל"ר כלל חרס  כלסמח וכננ"ס וס 3יסכ יםרק4כנ4יו' גגפ נננ) רי6 ו)") סרי יעמ יח)כן

 יס מ6יסור כ6 רהלכ לפ"ר כפו כססמ מפן  סחיכליןפכספות

 ים יפכ"פ 6כפס"מ  כפו רסף פ"ר  ל%ירך 16 מלכ  ולפסס געכר רס)ננ"ך
 6סתרי  והיסתרי סומי) 6ננריגן 6"כ רחננג6 סיהר והפי"ס  נפור  היסורכו

 גמי וכר6י' )קריו סוהר ללרפהו יסוהר  סו6יל פ"כ ו'  רף כיכפיתכרהי'
 ו6*"5 ננותר גנני טננ6ס רח)כ 0"6 )6קור נננ) נננ) 65ו ר6יכככורות
 סו6 מירום ו6"כ )6יסור רס"מ ננוכמ ח)כ 05מיר קר6 ננד6י3טרךי6ררכס
  6יסורין  סהר 6כ5ס מפי' רה"כ  ו"ה סימר יס ררוק6 י)פיכן 65וננמירוס
 4"3 לס*"ו מ5כ  לפסס כע5:נן  6יגס רכריס סהר  פם6"כ 6סור רסח)כג6ננר
 כיון סומרמ טנו6 סמיסור ינס דסך"מ 0ס"ס ק6מר יטסיר ססריססקו'

  6יסור  רסיילי כ' ס6יסור לפי היסהרי  טפהס  כפלכ  6יסור הד6ר6יסתר6
 סו6יל רליפ6 6לה כטפהס 6כפס"מ  6יסור ן)יכמ 05סריסס 6כ) -טוננ6ס
 גננן סותר 6כננ0"מ 6יסור כטסור0 ו6יסמרי סו6י) ר0יי:ו נוסין ככ'והיסתרי
  כיון כמלכ רליכ6 ללכ"י פכ"ס  כן להפר פסכ"ת טפהס היסור.ליפהס

 : יס ננסוס 6סור )6 עייין סירס כ)6 כיד6סתרי
  1יפ.' ס6 חיח מננוס סו6 כו' ומיסמרי יסו6י5 כנכנ' סג"6 סי'4שכמנם

 רגסננת וס פי'  יריס ככי רחיתי  ככר  ופור מירים פור  וליפ6מיריס
 סכספית סהכלת  נזתפן חלכ  כרין  סס סססר כסתיחת ו0סי' כחיכורי6יס
 כחיסתרי 6ל6  והיסתרי סו6י5 6ננרי' ר)6  6י3טרך  רל6  ופור ר"סכפסח
 6*סורי' 0כ' כסכ6ו )מ 6נל סכ' 6יסור 6ח"כ כה  סלה  רהסון היסירקורפ
 ל%  כס'צ  טפה 6יסור קורס ננ6כננס"מ 0מ5כ 0ומר ר)6 כמ)כ גנזויחך

 : עי*"ס 3מסרו קר6 6ילטרך ריהי' 5יכ6 ס"ך ו6סי'סו6יל
 5"5 ו6עסקג6 נ"כ סרי סוי טננ6 דח5כ 6ס"ן כקוסי6 יס6רגוכמונתה

 ד)מסקג6 סג' כק" 6סרן קרכן כטס כננ"ם ננחוורתמ ע"כקר6
 )6ו ר6י  סס"ס וס"ק וסננסקנ6 סס"ך ס5ינ6 וכוס נננוסי' כ6 מ)כ6ין
  ולפסס פרס  סכי )סתיר  סו6 מידוס יח5כ רי"6 )6סור נננ3 רננלקרמ
 רס סלפסס  רקורס סה'  חירים יסי' סל% וכרי  רהכפס"ח  פנופי' הומלכ
 656 0מ)כ געסס )6 ננ6כננ"ס וכן מ3כ וגעסס געכר ךס 5סיות סר6וידס
  ס3סר ען ג6 6כ) סניף כתוך עוננך ננטקס וגעטס סננ6כ5 ננן סגסררננס

 סמוכ5 ננן  ה)6  וסהכריס פכסר כה  רל6  כיון סרי לפי טפ6ס חלכרנס  יפירסר"י סכן וכיון  :לן חירוס כ65 ססיר ננומר ננסו"ס כמסווסוסמיכריס
  רמירוס  ססקסיתי נזס  סס"ר ו6"ס ענננו כס:י ס6כריס כתוך ועוננרוספסקס
  רסוי ססי'ס ר6פר רפס  רן"ה  היסוריס  תרי  רסוי  כפריסס  קו'  ונססוה
 ננ6ננס"מ רכ6 ס"6 מ5כ :כ' סיתר 5מ ד6י סו6 חירוס )16 וכי ר"3מירוס
  )מו יוכי ננ6ננס"מ כ6 י)6 5"5 ט0ורס ח)כ סכ' ססיתר 6מרי 65ננת6כ)
 מר מסי' ו)יכ6 נננופ0 כ6 ר65 6"ו ננומר ויסי' ננ6כננס"מ סכ6 0ו6מיווס
 ר"ס  רס'יג  כחולין  תוס'  רכרי 5סרס נריכין  וכך  כטפהס נס כ)65יסור
  6סריגן  סיי ילה  הסור טפהס  רכילס סיפלס כת  רהילפרך סכיריקפס
 וסרי פחי רהחי  6סכמן רל6  סי, חירוס  רכילס  מסיס  פטפ6 סיו63ננכ5
  רכרי :סיס 5ריכין  כך סנמ'  רכרי פיי כפ"ס וכו'  כטפהס 6ף רסר"סד"6
 0וח :נננוסס ד65 6"י סרי כי,ס דמידוס ור") נלו' כרכרי רק ססלי6תוט'
 ו!6ת סרי טננ6ס דנס ססיי וסר'6 65עת חירום וליכה פפיר  סויוננטי'ס
 סס ו!ע) ר)6 ועוך ר"נ: כתמוכס מס ססח 3הלכות כססרי עכנר כווכת-סיי

  ימ)כ סר"ה וסרייה  סהי  פן הלר לזיטס  להסור ר6יי ססי' סו6דחירוגנ
 )6ו ת6ננת סו% מנוס0 ר)6ו 6סרן ;קרלן ננכו6ר :ווכתו עכ'ע כס"עכרי'

  0ומ חיד"ס רחלכ כמננך 1מך( סו0 כסי' ס"5 ד)6 ג' מסרמ"ם4ייבנרא : 6סרן קרכן )ס.' סננוכי' ע? ס:' תקי"! סי' ועיל"ק 0נממיןוס
 רנגס נקסס סלמ'ט יסח 6תי' נננוסי' 63ו רח3נ סית סיוזס )מןכיפט יסרי עכסין 6כ) סכטר ננן כ6 לה)כ דס"6 65סור רסויטסיר

  ננסמע  סדי ו6סי"ה סמי ננן ריו63 כיגס נס מסכחן רס6 3מנכ 6יכחחירוס
רנס



מויוסףתק"י א' סעיף פ"א טי' רעה'יררך,סימןרברי
 מילום )6ו כ6ננת ד6ס חידום מ)כ סוי סריומ דמ3כ )ס6מת עכסיו דנס'.

 וככר חירוט ת" וכ' 11 קו' סקטס ט' ט"ק וכסר"ת סר6"ם קו' ל"קסו6
 : כסל") ננוכלח מסרן סקרכן טי' ננקום ננכ) סרמ"םקדננו
 ככורות ססת כרכ 6סור דנו"ר כס"ע ר6סתס יעת- כזס ).סכ ננקוסייקש
 ננטוס )6ו דסרי ודוכסח . נננוסן ננתנלין 63 דננ"י ננסוס 1' ןף-
 סר6 ק6 קר6 ןכס יעקכ כר' מ)ח סס ככריית6 נננוסן ננתמ5י )6דדכם
 קתס ס6 וקטס  )ויי סס )ו דיס ננטוס כנקר6 כנרכי ד)6 (נין דכם יעקכ%'
 כס"נ ס"ס וכ"כ כרה"ם סוכ6 ר"ת מססק וכננו נזוחר ונין דדכפ ננכסיריןדננם'

 ונין דדכס ננכס.רין רננס' ננסתננ6 0סת כרכ ד)6 סר"ננ ס' ,סדננטעס
 6סור ונין דכס ח"כ יעקכ ן)ר' ננקר6 ננותר דדכם יעקכ כר' י)6סרי
 דננ"ר הר"ננ ס' וכ)כך נננוסי' ננתננ5י ד)6 מסוס דמרי דדכם טענני'6)6
 רננ"ר 6ננחכר סכי הקסס 6' ס"ק כננ"ו עיי' סססקיס וקסה 0ר. לנניטננמם
 דסתרי תרתי וסו. זנון דכס ננתיר דננכסירין ?ותג.' וסתס ססח כר'6סור
 טכת ר' 6"כ דכסננס נונוסי' דמ)כ ס") סוי ו' דף דסנננ' )יסכ יםו)סל"3
 דננתור כנכלייתמ 5י' וסריך 6סור זמסי"ס נזנופי' מתננ5י ד)6 ננ"רד6וסר
 6תי' סכת ר' )מנות ו5רזך נננופי' ננתנז5י - ד5מ ננסוס סטעס ד6י'דכם
 ד)ר' ו"6 )קו)6 ננדכם ננ"ר ני)וף ו6"ת נזקרמ נניתר רדכם יעקככר'
 סי0ר כס' ור6י' . 6סור ננ"ר כ)כך )חוננומ וינם.לן מסוי ,גין יכםיעקכ
 ע:לכס ל") ר"ם וע"כ כננ"ס כן ותי' ססקסס כדכריו '3כוין דים ת)"נסי'

 ו' דף סנ"5 מסוני' סננכילן 6נן 6נננס ננקום ככ) סו6 כ)65 ננתכי'כסתס
 6סור ננ"ר רנם סמת רכ 6"ם 6"כ 6סור ו6סי"ס מת. כננוסי' )ת מ)כונס
 ל6סוי וכננו יעקכ כר' ס0ת דרכ 6י5") 6"כ נננופי' ננתנל. ר)מ6ע"נ

 )ר'
 נס כוותר זנין יכם די") ז"6 6סור ננ"ר כן ננתנז5. ר)ח זנין לכםיעקכ
 מ) 6סי' רכס גל סיילו כלי6 קר6 רס,2'דגם רמכסירין כסתם ססת)ר'
 דכם ו)6ו :נין 5ןכם רכוריס דכם כין רכנמ)ק יעקכ כר' ד)6ונין
 6ע"נ 6טר ?נ"ר וס"ס מ)כ דס6 )חוד מנוס.' עתננ5י ד)6 ננטעססרי
 נננוס. ננתננ5י מ)כ ס") ן)"ק 0רי ננ"ר דס") כ)"ק ו)6 נננום" מתננ5יד)6
 כסתס ננזתר טנו6 עוף ננסרין 6כ) )"ת טננ6 עוף כנקר6 טרי דכם ס"ט6)מ

 ננותר רכם דטעס רק6ננר סכריית6 ןסייגו ננמ)וקות נ' ו)יכ6דננכסירק
 ננתננ5. ד)6 6ע"נ ננ"ר רמוסר ססת כר' ון)מ מנוסו נניתמ5. )6 דכםננטוס
  וסתס ונין )דכם רכוריס ןכם כין וה*)וק מקר6, ךכס כנמיר יעקכור'

 ננתננ5י ד)6 ת"ר ר,פיצ ססה ררכ  ר6יייל סכתכתי ללוס  רפכסיריןפתלי'
  ד)6  לופוס 'לרכפ טפפ6 לקיגי רכייית6 רי"ל  וותלוקת 3'ו6יכ,  דכוריס לרכס  ינין  רכס  כין  פתלק  ול6  פקר6 רסרי ורכס  6סוינננוסו
 רכס 6)6 סר" )6 רקר6 6ל6 ?וקר6 סרי רכס לנני ס") מנופי'ננמ?נ5י
 3ח)כ )חוננר6 6)6 ננדכס )קו)6 ).' י)סינן )6 ננ"ר 6כ) מנוסו נזתננ5יפ6יפ
 ננתני' כסתס ננוהר ונ.ן ודכם ססת כרכ 6סור רכנ"ר סכ)כתמו6"ם

 :דננכסירין

 תק"חסימן
 ציר )ב( ל"ד ט"כ א"כ מלקות ואין אסור וטריפה טמא חלבא(
 לציר בשנתערב מה"ת ום"כ מלקות יש בפ"ע כשעומד טריפה)
 גמל דל"ל ח"ד קו' .על תי' ( )ג מדך'ת ככ"ח הוה כחלב שבישלבשר
 ציר שוה תרגצו דלפי ה"וצא כל משום היפ"ל טמא לחלבגמל
 ועומר הנפלפ הצעם שר אלא ו1"א ומ"ר כעין ועומר הנפלפרפעם
 ומעמא מלקות וליכא דהלב דומי' הוה ומ"ר מלקות איכאבעין
 מדאיצשרך לי' דיליף י"ל או לד( לחלב דמדמי אסור דמ"רדר"ש
 א"כ וקשי' אמור מנופ.'. מתמצי דלא אע"ג מ"ר ש"מ להתירדבש
 מותר מ"ר דפכק רמב"ם על וישוב ע"ז ותי' ל"ל חלב לאימורקרא
 דציר לחדש בקו-א בפנ"י שהעלה מה )ה( ששת כרבדלא
 דלוכא כיון צ"ם דף חולין תום' קו' מכח מה"ת אסור אינוטריפה
 הציר בנבלע שם דבריו לפי ועוד כמותן אינם דמשקין ומני'קרא
 הנ"ל התום' קו' 1.שבתי שלו ראיות ודחיתי כאו5ל דהוהבאוכל
 טמאה ובהמה שרצים ובשל איסור .טרפה בציר יש תרוצוולפי

  עוד כ' אמנם באוכל לנבלע בעין שותוהו כון חילוק ואיןמלקות
 ריטב"א דברי וביאור סריפבן'א רניי ועוד תוסי אקו' אחרהיי
 דמשקין מא"כ מה' בפ"י אר"מ ישוב לו( מה"ת פריפהדציר

 מפירות משקין דפסק הרי'מ ביאור )ז( לוקין ואק אסוריןמפירות
 יש ובזה בעלמא  ויטה דם"ל כאביי דלא  זירא כר' מה"תאסור

 אטור טריפה ציר לרבא אמאי הנ"ל דצ"ט חולין תום' קו'לישב.
 להעמיד להקל מצדד ז'יל החם"ו 3ח( לשיפתי' רבא היעומה"ה
 והשבתי בב"ח משום אטור ולא וי"ט במים אותו ששוריןבעזה
 הוטקים לרוב ג"כ בכ"ח  הטלתי  %'ז' ובטי' שהתיר צדדים נלעל

 : אמור נמי כשרה בעור העמידאם

 סרמ"נ עיי' ו5.רס יריפל %ו  וחי'.ט6%ס כסכנס ח)כ 6' כסעי' ב~ן"ע)א(
 ככורות ננתוס' כ"ננ ננלקות 6יכ6 5ירס. יע) קק"מככ"ך ..

 6יכמ נניסוי וע) כס  רכקולים  וליירן  רויכ ונענס )כ.חוי 6ת. .דקרהלכ'
 טמ"ס ננס' כס"נ דר"ננ ככ' 6)6 5ירן ס"ס 6"כ 6כינק ככ3) דכתי'ע5קות
 ר' 6ות  תל"נ סי' כתכתי ו6לי  פלקוח  ו6ין ננרכוי -ד6מי' סכ' יתוס'מעק
  ספפ6יס  6כל  פרכוי ר6הי  יפ6 5מ)כ  מ63 כ"כ  נ6 דהר"ננ .זנוגרמ'ך4ין

 כין ל"ננ סכ' כסרננ"נ ועיי' ננ)ת6 נ)וי 6)6 ד6יגו דננודס י")  5ירןל6סור
 ס"ו ס.' מ6"מ כנכי"ת )ננ"ס נ"ננ עוד וי") ננ)קות סי"כ וכין )כד6יסור
 רסמס )נני3וף ננ5ילן )6  פרין ופנפולי  רפפטרת לייר י"כ  ט6%ס כסנוסה)כ
 ?סי! כר6יי 6'  תיתמ פסלי  ררכלן  רט"כ וכיון ננ)קות סי"כ מ6יסורכ6

 ועי)"ק ננותר דספק ככססך ננני ונ"ננ לייר  יייכ כנני  טריסם  הלכ סייסקייית
 : 6יכ6 לפי  פלקות כ5יר וריטכ"6 ננר0כ"6 תרע"זס.'

  לרס"י  כיסול פ'יי  סיול6  רויכ כ"ס נס' )ר"ן מסי' כסוננ"נ כ' ערך)ב(
  ספופר 5יר  6כל  תפרוכת סיייכ  רויכ ס"ר ל"ר יכ"פרסייל

 רח) כר ננרי ר' נכי רקיויכ  תולין  כריטכיי6 וכי'כ פ"כ ד"ת סוסכפי'פ
  וססיי  טריסס  לסר פס  סהויס כסר6יננ)ח

 ל6סור  %סי6%יס רכ6 לי'
  וססיט סכי  סי'ל לפי רכ6 ס6. ל"ר  י"כ קיי") ד6נן 6ע"נ ורוטכן5ירן

  ססטעס דכ3  6"ו  לטייכ 11 ננכריית6 ר6י' ננכ'מ 6ילו מקוס וכהוס ווננכליית6
 י") כ5יר דסוס כס"ע ועוכנר סלסלט טעס ו3סי"1 ננס"ת סו6 כס"עפומר
 כר'ין וכ"כנ  6סור  ספיקו  גו"כ ןקיי") )דין, 6ח"כ לכ)ע ו6ס ננ)קותרסוי
 ו6"כ סו6 ויעס ר)6ו )י' סטיט ורכ6 כפליה ייפה  ר5יר  ס"ר ננרי ררכסס
 נוס"מ כח)כ כסר סוס כ5יר מ)כ כסרננ"נ כננ"ס ננסתכר6 ו6"כ ככסרסום
  לפלפ6 זיפס  פליתס פ"י  סיול6  כסר  ריר  ט' ס"ק ) 5"6 ס.' כח"דו)6
 כע)ננ6 ויעס 6ו ןנעימ רותמ סנעסס קורס כין סס רננח)ק  6)6סי6

  טעס סכסר  פגוף  סו6  סר.  כ5.ר  פלקות ריפ  כיון  יפמ כנו5י6 )6דעדיין
 ננס ססוני' מיסכ דכריו ו)סי סנ") ננכנ  כרפוכה כפן'פסכ?רופיפר-סיפס

 ננס וכן 6יכ6 6יסורח דכ5יר ידע )6 ננרי רכ וכי ננסטננ6ים רכ6ססיט
 ררכ ס"ד סוס ננס כרותח נניח  ר6פר  פספו6ל ו)ססוט סס"ס 6ח"כסריך
 סרטכ"6 ססוני' יסס סי' דככר סר6סוניס ננך דכר ו)חדס )סרוס. 6י"5ננרי
 וכוז"ד סרסכ"6 5שי' כסכיס ו)כסוף  6תר פיי  פור כי  וסר.טכ"6  טסכמדו'
 דרס"י ננס"ת סו6 כס"ע סעומד כטעס סכי נוסי' ננרס"י כ' סק"נ 5"חסי'
 ר6חרי  פקר6  ריכלן ייל רס"ל  רוו6ן כפיקר  ליפס ר"ה 5"ה  רף  תוליןכי

 דת"ד 6נ6 כרוכ כיטו) ו5ריך פס"ת כס"פ  ספופר  רטפס :רי  ל?יותרכיס
  ל6סור  פכטפ6ין  רילפילן 6ייי6 רוס  פרכלן  סלפלט  ריפס .ר6ייי6  סיפםכן
  כ) פפ6ר 3רפ  סלפלי  טעס יסי' ונוס"ת ס"6 סי' גננס") סיו65 וכ)5.רן
 ננסעע ס"6 סי' כננ"ס סיו5י6 ננטוס  וטפס 5יר  ר6סור דכריו ו)סי עכ")סיו65
 פ"6 סי' כ6ן ?נננ"ס דכריו ט6כתוכ וכננו סגס)ט וטעס כ5יר ננ)קותד)יכ6
 . כנתכווניס 6ינס סק"6 כ6ן וך5ריו ינ)קות ר6יכ6 636 ד)ית6 ו)"נסק"6

 סטמ6 כנן סיו65 דג) עד סק"6 עט"ו וו") כ' 6' ס"ק 6' כ6ן כח"ד ףץנףןג
  טכנ6ס מ)כ )6סור  לפל לפל ל"ל חי'ר  וכססס מדמו' וסומטנו6

  6פ6י כ' טלו6;  מטפ6 סיו5מ כ3 ננסוס מסור כ)6"ס ס6 ו'  רף  ככורות.
  סיולי6  רכל  יתי'  רוגיכו6 יו65 המ  פררכלן  טפ6יס  ר3יס5.ר

  דסיוו6ין  לוקרי
 טננ6יס כרניס וננסו"ס ננסן סיו65 כ) 6)מ 5ירן 1)"ד )ן לסק6 5ירן)6סור
 כ) 6ף ננו"ר 5ירן  ריף 5"ט  דף  תולין  תוס' כפ"ס  פ?טפ6ין קר6ד).כ6
 כננע* סנננ65 טסור דנ רוכ ר"ס ו' דף דתוס' 6"ס )סי"ו וכ' עותרסיו5מ
  כלסיילי" ננפוס 6סור ו)6 כ:ותר .6ט6י טננ6רנ

 לסקסות  לסס  רסי'  כי'
 נתיסכ )6 דוכ סי651 כ) מסוס י)יתסר ננס"נ: רננותר רנ*ס 56יר נ"כ 11קו'

  )סון סעמיס כננס ססעתיק ננם ר6סית  קוסיותו ד)"ק ו)"נ עי"סכתרו5ס
 סיולייכל

 סיפ6 '  לון ססיולי6  6ל6 ספפלס  כלכון ילה  כט",ו 1'י6 יפ,  פטל61
 טסור סננהנס נירסת תח3יף ד)6 תנן )סיננג6 רק וס ר)מון ו' כרףו6י'
 נויו6.5 ססת רכ דייק ו' וכדף  ספ6 טסור סי5רס וטננ6  טסור  טפ6סי)דס

 ' ננכ) תיס") ריקכנס )") כי"כ סקסה דק"נ חו)ין ייקמס רוסרבויציכם' : סיו5י6 כ) ננ)סון ו)6 טפ6ס כספס סל  6סור  ר3ליס רפיפטפ6ס

 )6ו עכ") .מננור 50 ננ"ר  6סרינן ננס"ט טננ6  מיפ6סיו65
 סיו5י6 דכ) ס"ננ מננור 50 ננ"ר נס ננר6סרינן 6)6 סקסה סיו65 כ)ננ)חון
 דס"מ מי5טרך וד6י )ח)כ ח)כ )6יסור נננ) נננ) )") הקסס וסח"ד6סור
 וסלס סרי לווי  פיפ,ס ס"6 וסרי ננ6כמס"ח ד6תי ו; דף רננסני כננודסרי
 )ננ)קות ריקננס )") תוס' ננןסקסס 6יכ6 ננני ננ)קות דננ"ר "סננע  סספתוסי
 %כמ כנו"ר דנס ננסננע 6"כ מננור ס) ננ"ר 6סרי' ננס"ט ס.,65 ננכ)תיס")
 סעננ6 ננן גו)ד כננו סוס כי' דנניירי כי5ס 6קור רק ננ"ר מס )וננר ויסנלקות

 :  כט'יו סרננ"נ עיי' 6יכמ ננ)קות 6סי' וד6יוככו)ר

ו3;י*%רי
 רנצדנני דר'יס ))"ק 1עו ד)"ק* נכנ) כננכנ) כנ"ר י)יף ססת לרכ

 כח)כ ננ)קות ו)יכ6 נננ) נננננ) י)סילן וח)כ . 3מ)כ חננור ט) ננ"ר.
 6כ) ננ)קות )יכמ נננ"ר ס"ס 6י'כ יפ6ס  פתלכ  פייר  פריף יל6יפ6ס

 מע"נ 6סור ננ"ר רכ) ))"כ ס"ס ננ)קות לנני ו6יכ6 5ירן  י)סיגן-פסטפ6יס
 דננ"ר ))"כ דנס 6)6 סכסר כנוף דסוס )5ירן )"ך גמי נננופי' ננתננ5יד)מ
 ו5יר ננגוסי' נותננ5י )6 לנני דח3כ ס") )"כ ו6ססר כח3כ לוקין ומין6סור
 )סון ד)יכ6 סית6 כ) ו)6  פסטפהיס י)סילן 5יר כי ננס"ת סרי ססירדניס
 עח)כ 6חר כטכ'ן י%י6 סו6 ד5יר ננסוס כדניס ננני )מיסר )ימיפ,ס  מ)ב  ופפין ליר  6סיר,פטפס ל6  סטפ6יס כתיכ )6 כרניס וכיון כ)'סיו65זס
 ד6י5טרך ריקננס ד"ס ס"נ רף  ט)ין תוס' סכ!  וכפין  סיו5י6 כ) י)סינן )מגנני
  יפ6-פסופ )כי5ת סיפלס כת  קר6  ו6יוך נפל  נפל  טפ6 )מ)כ קר6יכ'
 6תר  כררך יול6רל6

 %"כ.
 ו63 דניס 5יר. )6סור קר6 כהיכ רלח  כרניס

 כנגקוס סננת6סף דמ"ר דכוותי' ספיר. סוס ננ"ר. וי")  יפ6 ננח)כ 3י'י)פיגן
 טקסי תוס' "וס 6י 6-ס )6 1. דף סס סמוס' התי' וננ"ס יו5י6 ו6ח"כ6'
כר. סנלר'י%י6 סעס תוס' וח" מותר  טסור  רנ .סכלפ  טפ6 דנ )מס 6'טנננוף' ד3מ'מתמ5י מפ"נ מסור ננ"ר ממ6י סקסו תוס' דס6 6יגו וס נס דניסנליר

84. ,
.עפ..



~מףתק"ח א4 ממע"ף ל8"%4 כמף' דשעדץיךרףץסימןרברי
 ר(יעס ננותר ע5ננו רננ5ד רגיס כ5יר י") מ"כ ננהגוף )ח)וחיתפננו

 : עעו יו5ימ מין הגוף ננן )ח)וחות וסמרכע)ננמ
 הכ) וכנ"ר כפין ועוכנך סלס3ט וטעס ו5יר כנ"ר י)ח"י עוסךדהיךם%4%

 כננ"ר וכננו טננמ ננטכנמ סיו5ימ סכ) ))ננר ננהטננמיןמסור
 ננ3קות )יכמ מילך גס מ"כ ))"כ ה"ס ))"ק )ח)כ )י' רננרנני ננ)קותר)יכמ
 כננ"ר מכ) כעין ועננך הלס)ט וטעס כ5.ר ננ)קות רמיכמ מ)מ ו"מו)ננ"ס

 . ננ3קות)יכמ
 ו5רעין (נין 0) המ דרכוריס רוכ0מ ננתיר דקרמ יעקככר, ססת רכ רננוקי )עה מס"ת ימסור ססת )רכ יע"ר ייי) ךעדדד

 ננתננ5י ר)מ מע"נ מסור לנני ננ"ר ס)כך ננגוסי' ננתננ5י ר)מ מע"נמסור
 רננכ0ירין ס"ו ננתלי' כסתס ננותר וגין כ0) רמפי' סעי"כ )ננחכר ומסי'ענוסי'
 מסור יננ"ר ננוכה רכ0 רננן י") לנניי רכ0 רננתיר רקרמ כ:תירמ חי)וקר)יכמ
 )רכות )הטננמיס .ך)"ר רמסור יננהכ"ת רכס )הת"ר ננרמי5טרך ננסוסמס"ת
 )ריוקי רמתי מ"ו דכ0 ננ0מ"כ ננגוסו ננתננ5י רמילהו גננ) ננגננ) ו)ח)כ5יר

 : נננוסי' ננתננ5י ר)מ ימע"ג מסור ננ"ר סמ ננותר רכסרוקמ
 (גין פרכ0 מו רכ0 )מסור כנרמ.5טרך .מסור ננ"ר רמם קסס )סי"(4שק-14

 חיכ מסור רננ"ר כיון תיס") מסור טננמ רח3כ קרמ נננ) נננ))")
 תיפ") גננ) גננ) )") ס0"ס מס"רכת ו' יף סט"ס כתי' )וננר ו6ין ננננ"ר נרע)מ

 רמתי ננירי ר)יכמ 0רי ח)כ יה"מ ה0"ס וננסלי כו' 5ירן )מסורעסטננמיס
 קרי לנני טננמה ח3כ ס"ס וה"מ 0נוותר ח"לו0 טסורה וח3כ וסרילנהחי
 דסומ ננגוסי' ננתנלי ו)מ לסיק וננימ ע3 רננימ מסור ננ"ר מפי' ננה"ת כיוןו1"מ
 ננח%3 טננמס ח3כ )נני)ף ס"ד מין מ"כ רחנממ מסרי' ומסי"ה חירו0ג"כ

 ריו5.מ כיון רמסיר לותן 0הדין ט:נמס )מ3כ ננס )הקעות ריס רסרי)יסורה
 ססת ררכ )ננ"ס ר)ית" )וננר 5ריך ומ63 כטננמס מסור ננ"ר מס.' רסמננטננמ
 סגוף ננמננת ולסתכה עכור 0לע0ה רכס ר0מלי רי") ננרכס רמסור ננ"ר.י)יף
 כ5לס"י ר6" (ו )וסכרמ מקור ג"כ סיהי' ר5)ו) ננ"ר ננלי' ירעילן הוי)מ

 וסננקסן הנוף( ננחננת רלסתלה כיון מסור רע:.ר6 חננור ס) רננ"רר))"ק
 נננוסי' ננתמ5י רלמ ננסוס 0רי ררכס ככריתמ ר6י' ננכ"ס ננ:ח 0סת )ר'.סריך
 ירכס ס") יעקכ כר' ר"ס וננ0לי סרי ריהי' ננהנוף לסתלס ר)מ ננ"ר.ננכ"ס
 00ת מרכ )יכמ ק0י' ומ"כ ננגוסי' ננתנלי ר)מ ננ0וס ו)מ רננתירננקרמ
 לנני רמי' ננ"ננ התירו דקרמ 0רי רכ0 סמ ננתננ5. ר)מ מע"ג ננ"ררמוסר
 לסתלה ר)מ ננ"ר )עעס רי") מסור רננ"ר 0"ננ רכס )מסור ננרמי5טרך)יכמ
 ר0רי קרמ מי5טרך ומסור ה"מ המף ננהננת רלסתלס ורכס 0רי סגוףננחננת
 הומ ןכך לסתלה )מ רג"כ )ח3כ יי' רכנדכני ננסוס מסור רננ"ר ה"ט:61)מ

 : מסור ננ"ר יגס ס)כך )ר"0 ם") )מ ננגוסי' וננתכנ5יננתו)יתו

 ססת כל' ססק ר)מ כנמ"ס כנה' כס"ג סרכנכ"ס י") )סכי'דדש%4רנינז
 יעקכ כר' רס") )ר"ט קו0ין )י' קסי' הוי רמיהו ננ"ררמוסר

 כתי"ט וכננ"ס ננותר ננקרמ ררכס רכנכסירין כס"ו כסי"ננ וכן'כ סר. ננקרמררכס
 ססת רכ 51"3 הל") ס4 תי' ס") 1)מ טננמ )ח)כ 'גננ) נננ) )") מ"כסס

 )י' ייעילן )ננסקלמ מ)מ טננמ )ח)כ קרמ )י") מסור רננ"ר הננסלס ננןרדייק.
 ננטננמ .הי51מ רכר סמר סמ ס"כנ רכס )התיר קרמ מדמי5טרך הכ) וח)כע"ר
מסור

 כי~ננ"ר.
 ע"כ ו' רף ככרייתמ כרמי' ררס )מ גכנ) גננ) 51.') ח)כ ננכ"ס

 )מ מת סגננ) ומת חו"ר ח(יר מרלכת מרככת ססן ססן ' ררסילן ר)מכננו
 טגנמ )ח)כ קרמ )יכמ ומ"כ מת ררסי )מ ררכלן ו' רף סס רמי' כננולריס
 קרמ מיכמ מ"כ ככה"ת מת רררחילן מו נננ) גכנ) רררסילן מו מלןמכ)
 רננ"ר מ"ו מסור רח)כ ננכ"ס מסור כנ"ר חס ת"ס") קרמ ו)") מסוררח)כ

 : ססת כרכ ר)מננותר
 ננס"מ רמסור כנסטכנמיס כנרי )רכ רכמ רססיט טריסה כ5יר ךףץנףץה

 כ"ון תיננמ וק5ת 1(") 5יל סמלי ר"ס ע"כ 5"ט יף הוס'סקסה
 ד)יכמ ורגיס )כס הס טננחיס כנולתיכ ט:נמה וככר"כנם כסרן קרמר5ריך
 5יר )מסור ננסטננמיס רמי' סתס רלמ ננייתי היכי ננרמו' מסור )מקרמ
 )עלין )מו ררכמ רמס"ל )חרס כקו"מ סל"י כ' (1 קו' וננכמ עכ") לריססס)
 )ית טריסס ס) )ס5יר סתה מס רמס"ל כנרמו' י).תסר קססיט,)י' גוס.'5יר
 מיסור ס) דננסקין )סל"י )רס)כס סומ כע)ננמ רויעה ננסוס רמו' מיסורכ"

 )עלין מ)מ ריכמ ססיטתי' עיקר מ)מ כי' כתינה רמכי)ה כננותן(מילס.
 ככורות ננתוס' )ננרתי (ס ורכר כננעיקרמ מוכ) רס") כנסר וככ)ע חורמס
 ככנ)ח כח יס מס )י' ננססקי ננרי רכ מ)מ רוטכ )פלין סכ"כ 5ירן ר"ה ו'רף

 סי51מ סיילו ו5יר 5ירן )מסור ננסטננ6יס ססיר )י' ססיט וכסמ 5יר.)הס)יט
 סרטכ"מ וכטי' )הכ)יע וס"ס 5יר )סס)יט כננ)ח כח ריס ק"ננ ננ)יחהע"י

 : מסור ננלרכלן רק טריסה 5יר רכריו )סי כן מסעכ"ר
 כסותס ס"ר ננררכלן ססומ רמע.'ג ססל'י טס עוך סעחרס (ס דכרדדהנה

 מוכ) רהוי כמוכ) ולכ)ע כמ(ר ננס"ת סהומ רכמ רססיט ננהמכ)
 כח(ר ומסי' ננררכלן עלין ככ) סומ מס.' רהמ הומ יתירתמ ננ)תמכרננעיקרמ

 5יר )סס)יט כננ)ח כח ריס ננרי ררכ סס"קו ססיר רכמ ססיט ננ',ננולכ)ע
 )") סס . הקסס רתוס' רמי' )יכמ ככורות ננתוס' ליעתמ סננכימ ננהוגס
 תיס") קרמ )"3 )רוטכ תיס' והקסס . ורוטכן 5ירן )מסור הטכנמיסקרמ
 ככ)) סת" ר)סוי וגננעו )הננקסו רמ.5ערך הכ' כתיי תוס' וכ' ט"כננסוס
 ננוכח וסיכי עכ") ומכו) כסקסוסו )מוקנני ננ5י רהוי כמכי)ס סתייהר)סוי- סעעילן סוס )מ )חורי' ננ5יר ונניהו הס רסקו).ס 5יר לנני וי)ס,לןמכי)ס
 הררי תכ)ע כח(ר סתי' רסוס ננסוס ככע"ן ננדתך הי' רמס כמןגנתוסד

 3הננחהו רמעטרך.קרמ תוס' ננננ"ס ס"י ררמ.ות )מי") כמוכ) רהויכמפיקר6
 רהוה וככ)ע כח(ר מ"ו ננה'ע( ר6סור ננסכחת היכי ט"כ רמ"כ רקססונננעו

 כסתיית מ"כמ ננ3קות רמסי' וגננעו )סננחהו ומי5טרף )יכמ ננ)קות כל1טול"ט מיסוי תערוכת כו ויס כרוטכ מיכ6 ט"ל רי") כרכר תסו' כרננעיקרממוכ)
 : וגננעו הננחהו כנון כעיןהמיסר

 ננח)כ )י' רי3סילן ננה"ת טריסם ר5יר )פוסקיס התו6' קו' )יסנילעדשי'נ
 כס"ס רסריך כננו דמקור ה"מ 5יר ה"ה גננ) ננגננ) רמסורטננמ

 מח)כ ננ5יר ננרסריך מ"כ 5ירן )מסור ננהטכנמיס תיס") גננ) גננ) ר)")ככורות
 מסור לנני 5.ר מסור סח3כ וכננו 5יר עס סקו) ר)סוי לותן סרין רח3כס"ע
 5יר גס 3נני)ף ננ5ילן כן טננמס ננח)כ רמסור י)סילן טריסס רח)כ כננוומ"כ
 רסרי רס"מ טננ6ה ח)כ רננס )י' י)סילן כננכ"ס ומססר טננמה ננח)כטרסס
 רמסור טריסס 5.ר ננכ"ס סכ' מסרי' ומס."ס המי ננן רכמ טהורה ח)ככננו
 מ)6 )יכ6 סטננמ ננן ס"תומ ננסוס טננמה ננח)כ )י' רי)סילן כיוןמננלס
 יע"כ סקוסיתס הל") סו)ין התוס קו' קס: )מ ו)ס""ו ננ)קות ו)ממיסורמ
 טריסם רהיילו ננמידך חרמ )י' רי)ס"לן ר6י"3 כע)ננמ כ(יעס טריסס5יר

 מין סככ"מ וכ"כ טננ6ס וככ::נס כסרן כתוליס כ' מ.5טרך רסמ ו"מננסר5יס
 טריסס ר5יר )ק"ננ ו)נו"ס ננס"ת ננוקר קרמ )יכמ כרניס וננה"טננ)כנרין
 טננמה וככסננס סטננמיס כסרז וכ"כ עכ"ס )מיסורמ טננמה ננח)כ )נני)ףננ5ילן
 ן5ירן ככ:ורות תוס' וכננ"ס מיכמ ננ)קות מס" רכסלי מתי מסורר5ירן

 רגיס ו5יר . רמיכמ-ננ)קות וגננעו הננחסו עס הומ סקו) כסר5יסננסטננמיס
 הו6 כע)ננ6 רו'ע רגיס 5יר רסמלי ננסוס )נני)ף ננ5ילן )מ )מ.סורממסי'
 הכי סס"ס ורך פסטננמיס טריסס, 5יר קי"כ רף קרמ ננכימ ררכמומע"ג
 קו' .כיסוכ ל'י3 ססוע מכ) מהרילמ ננקרמ דלסננ5 מע"ג מחר קרמ)הכימ
 יקר6 ס") ד.)ן ס"ס דע"כ ננסוס תיננמ ק5ת רק תוס'. כ' ו)כךהתוס'
 סככ"מ כ"כ )יכמ 6"כ נכנורס למנ,ןרסמ ורוטכן )5ירן ררריס טננמהככהננה
 מסור ר5ירן ננסר5יסוי)סילן

 .דמ3עקל)ק1?ע55שי
 כריטכ"מ מנמס . כסר5יס "רמ

 דננכ.מ רכמ ע3 וו") 5"ע רף הל") התוס' קו' רכליו כתוך ננתרן קי"כרף
 )5יר כנלי' רירס קרמ מיכמ :' כדף כ' ולוטכן 5ירן )מסור רסטננמיסקרמ

 : עכ") דת3ננורמ סוני' רהכי רסר5יס קרמ והכימ לכ)סס)
 ר)כלקות 3יכמ וכנ3קות ט:נמ כנח3כ מסור טריסס ר5יר )עי)ולמ"ש

 ס"ה וי"3 . טכנמס וככסננה נסר5יס הטננ6יס כהככ"מ סלימיכמ
 כס"4 רר"ננ ה"ט וי") 3יכמ וננ)קות מיכמ מיסור הומ הכי ננמיסור י51מכ)
 1,ין ::נותן ננסק'ן :ו' ו:חרס הט3) מיסורין ככ) סכ' .סכ"כ ננמ"סננס'
 מסור מכי)תן כדרך ס)מ ננסוס ס)ח"ננ וכ' מיכמ מיסורי מכ) רננסננע)וקין
 מם" מכי)תן כררך ס)6 סל") כקו"מ וכסל"י מסננכתמ רהוי סס וככ"ננננה"ת
 מסור ננמיסור סיו5ימ כ) ננסוס מ"כמ רמיסורי י") ו)הל") )יכממיסורי

 : )וקין ומין טריסס כ5ירננה"ת
 מפין ננה"ת מסור טריסס ר5יר ממר טעס יע )הכי ימתילז 4יכמגמז

 סיילו ננה"ת דמסור ננרי )רכ סיי) ורכמ הטננמיס כתיכר)מ
 1.ע )מו רננסקין רכ"ר ססחיס 1.רמ כר' ססק ררננכ"ס סס ה)ח"ננכננ"ס
 ננס"ת מסורין דננ"ננ 3ר"ננ וס") כרה"ל ס)מ רסוי ננסוס מ)מ הומכע)ננמ
 ס)מ ננרסרי ננה"ת ננותר כרס"ל ס)מ כ' סיס""ת כסוף רננס)"ננ מע"ג]ול")

 ננמכ) רכר סהכיח כנון )נננרי סלמ: כררך ס)מ ה"ר י") סכלס כננקוס,
 )ח"ננ ס3 מתרו15 וקסס ננס"ת[ מסור ננמכ) ננדכר ננסקין מכ).,)רפומס
 כק"מ ס'י ועיי' הומ רכתרמ ממי )גכי וירמ כר' הרננכ"ס ססקרסמיך
 וננסקס 5יר ולכ)ה וח)כ רחננן וירמ כר' ר)מ ק"כ רף רהו)ין סעי'רהמי
 סס ס)מ"ננ וננ"ס ננותר כרה"כ ס)מ וכ136 כרס"ל ס)מ הוה (ירמ ו)ר,חייכ

 מר' ס3יג מכיי מטו וקסס וירמ כר' כסיעתי' לנני קיי") יוחלן כר'ננרקי"")
 :יוחלן

 וננכוין מססר )6 מכיי רייק כ"ו רף רכססחיס הרעכ"ס ימ"ס יעאמגם
 כ35 יוס כ) סדרס ו:מי כן יוחלן ננר' רמוסר כרגמ ר)מננותר

 ס,לי רכמ וננסלי וסרי סי' )5) וננכווין כע"מ מססר )מ רהוי ננסוס היכ)ס)
 כר' ס") ררכמ וי") סלמתן כררך ס)6 דהוי עסוי' ר)תוכוהיכ)
 ורננול"ס ננתדתיס ננסקין ע) )וקין רמין יה"ט מ)מ (יעה 3מו רננסקיןוירמ
 ס"ס כרה"ל ס)מ ננסקין והוס עוננריס )מכי)ה רסירות ננסוס מיסורס)

 ס") מכיי מכ) הלמתן כררך ס)מ )ס-כ) חון ס5) סוי עוננר )תוכוהסיכ)
 ננסקין הוה )מכי)ס רעוננר ננסוס מכ) הומ כע)ננ6 ר(יפ ננסקיןרסמלי
 ננחון היכ) ס) כ5י)ו ס"ס הימס כררך להלה רמיהו כיון סכמסכררך
 מקור ננה"ת עכ"ס )רכמ מס ומ"ת )תוכו סעוננד מע"ג הלמה ררך.הוס
 . מססר כ)מ רכמ ננורס )כך עוננד כמילו וי") וכמי כן יוחלן )ר' סריוסמיך

 ננסוס כסיכ) טעס כ' רסר"ננ י"3 מו . )כתחי)ה מסי' רסרי כ"ו יוחלןכר'
 סיכן כגננ' רמי' טעננמ הר"ננ כ' )מ )ננה סס וכננס)"ננ ועננר ננחוכררסוה
 ר3תולו ככך רננס )רננכ"ס )" קסי' רהוה ננסוס , מ"ס ו)הל") עסוי')תוכו
 גוס"ת ננ"ננ מכ) 3וקין ימין ו""ס כרס"ל ס)מ והוס )כך עוננר ומיכועסוי'
 ננחוכל ננכות) רלהלס כיון טעס הרננכ"ס ננוסיף 3כך )רכמ קסי' ופריין_"סור
 )מו יננסקין ס") ררכמ ננסל") יו5מ עכ('ס . כרס"ל ס)מ ננס"ת )גננדיננותר
 ס)מ דסוס ננסוס כננותן סוה )מ עסקין ננסו"ס מ)מ הוה כע)ננמ(יעה
 מסור )רכמ טריסס מננמיש5ני 5"ט רף התוס' קו' י") כו: מ'ע סלמתןכירך
 מט"ג קרמ רננכימ מורמי' רהטננ6יס קרמ( רננכימ ננה סלה ננהטננמיסמה"ת
 מקור ננס"ת )רכמ הומ קוסטמ ננ"ננ הל"ג סריטכ"מ וכננ"ס ננלי' י)סילןד)מ
 5יר וו)ת טריפה 5יר ס"ס כע)ננמ (יעס סוס ר1נסקון רמכיי )י"3רמיסו
 ננס"ת ורק כרס"ל כ)מ הוס )כך עוננר רמילו ננסוס כע)ננמ 1.עה )כ"טרניס

 : )וקין מין מכ) הכ"3 )סיטתי. כרכמ .6סור
,ו
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 מח'"אפשי"ל" א' פע4ף פ"א פף ד4עוה~וריץמימןדברי
 קרמ מי5טרך טננמה נסננה מע"נ 5"ט רף ה31"ן . תוס' קו'י")רעדד4

 ססיל טריסס כסננס מכ) ןסר5יס ננסטעמים י)סילן 1)מ)5יר
 ס"ג דף תוס' כ' זם כעין י)סילן ננכהננה דכהננה טעהס ננכסננסי)ם4לן
 ככי5ת ד)כך היעלס כת דכתיכ טננ6 עוף כנכי5ת י)סיי! )מ סלזדכי5ת
 דעוף טננמ עוף ננכי5ת י)סילן טריסה כי5ת מכ) ריקננס דוקמ כעילןסרן

 : סיתר ננן ס(ה מעס"י י)סילןננעוף
 דפסמיס דסוני' מ)יכמ סומ 5"ט דף סת1ס' ש, )יסכ הט1י" %ךהגה

 דס)כ הט"ס דננכימ וקרמי נע)ננמ (יע דננסקין מננר דמכיי כ"דדף
 דגס כס"י וכ' מסור )מ 5יר מכ) וגננעו )הננמסו דוקמ מתי ולכי)סומננן
 ורוטכן 5ירן )מסור סקן גכי דדיסילן כדגיס ננדכ' ס") סכי ד5"ט כמו)יןתוס'

 )סו די)סילן סכתורה מיסורין דכ) דוננימ ננד16' מסור )6 מננמימסננכתמ
 דגיס ד5יר 1)1ננר )מ)ק קכרמ סוס דיס )נניננר 1)יכמ וסר5יס ומננן-עלכ)ה
 סמלי קממר סתננמ דהמ מילו (מ ננסקין ננסמר טסי כע)ננ6 זיע:סוה
 וכיון כע)ננמ ד(יעס דגיס 5יר סמלי קמננר ו)מ כע)ננמ ד(יעה5יר
 ננח)כ י)סילן )מ לנני טי-סס 5יר כן כננו ננסי'ת מס1ר דגיס 5יר י)סילןד)מ
 דף דססמיס סוגי' ס") דכך כ' סי' מכ"5 דעת וכן תוס' ננקטי ולכ)סומננן
 )סננמקו רק מתי' קרמי הלי ולכ)ה ומ)כ ומען כע)ננמ (יע 5יר דכ)כ"ד
 ויסכתי התוס' קו' 61"ס מרכילן )מ 5יר מכ) מכי)ה נכ)) דסתי'וגננעו
 ולכי)ס 1מננן כנח)כ דכנרכילן ק?כ דף דמו)ין )סוגי' 6כ) )רכמ תר51יסכננס
 )רכמ דננל") סתוס' קו' רכמ ע) קם: )מ ננעיקרמ מ"כ 5ירן וגסהננח:ו
 ומננן ננמ)כ מסור ד5יר י)סילן כו)ו התורה ככ) רסמ מסור טריססד5יר
 דסעננמיס קרמ רננכימ מרכמ קי"כ רף וכריטכ"מ כר"ן )הרי' וכ"כולכ)ה
 דמורמי'. דמר5יס קרמ וננייתי דלכ)ה ננקרמ )י' י4ף )קננן הריטכ"מ כןכ'

 וכריטכ"מ ק"כ דף דמו)ין סוג" )סי התוס' קו' ו)ק"ננ כי"כדת)ננורמ
 מ"5 כרגיס דקמ. כיון 51") הומ כע)ננ6 (יעה דגיס 5.ר דרוקמ לננ'כ'

 . )מכיי ד6סי' תננ"כ סי' )מו"מ כססרי כתכתי ומלי רגיס 5יר ס6לי)וננר

 ומסיכ הסרי טעס מי") סרי ט) דננסקס כע)ננמ (יע סירי דננסקיןכססמיס
 גס כמכי)ה דסתי' חייכ וגננעו יהננמה1 כיון כסר ס) )5יר ננסמ"כקיוהמ
 )סליף (ס סס וכתכתי הכטר כעיקר טעס ד,") כעותן ס)הס וננסקין5ירו
 נססמיס )ס1גי' נס מ"כ 5כי כמכס 1)מ ס"י כסו"ת הומ גננור מננז )מדי"ס
 סדעת ד)קמן כסי' ועיי' ולכ)ה ומננן ננמ)כ טסיר י)סילן טריסס 5יר המי")

 ננסקין כ"ס ה"ה ומ"כ ננס"ת מסור מילו מיסוריס; ס) 5יר דמסי'הר"ננ
 סיעתי' סומ מ"כ הומ כע)ננמ (יע 5יר לס") ננסוס מסורין ד)מ סמטו מסננסירות
 כיסו) וע"י כיסו) ע"י סהומ סכר גס ססל"י דננתיר ננה ננ"ננ כ"1"מ)סל"י
 סי'. כמס-י כ' (ס וכעין ננ)ימס ע"י רק ה:נתיר )מ דסר"ננ )יתמננ51ימ
 ננ"ננ סשמ כע)ננמ ד(יעה י") )ננ)ימס ככום וע"י ט"כ סומ כיטו) דע"יס"מ
 )5דד פ ננה(יעה סהומ ועוד . הסירי טעס ומילו קיוסמ נו דיםכי"ס

 : תננ"כ סוס"י כמיכורי כננס"ט ס"י כסו"ת טעס"םכמננן
 ומין ד"ה )הדט כקו"מ כסל"י ד)מ טכ' דס"ט מו)י, כתוס' עיייתירשך12

 תננס תוס' דסמ 1("6 דרכלן 5יר דכ5 ס") דתוס' סס סכ')סוכימ
 )סלי' ננכומר עיי'ש 6כסר ננסטננמיס דגיס ננ5יר קי"כ דף סריך ננססס
 כע) ר"י כסס כ5ורות כננס' כמגודה הומ וכן ננה"ת ננותר דגיס 5ירדרק
 כסננ"ג ולרמס תוס' כדכרי לכני כ' וכסננ"ג רמסוליס כ) דעת וכן סתוס',

 : דגיס 5יל סמלי גוסי' כגננרמ לוסממ )1 הי'סכך
 כתוס' סהכילו והלס ד"ה ס' סי' וכמס"1 וננתוך ד"ס כ"1 סי' לכי"ק ע"י ד,ן

 טעס ננסוס מסור )מ רוטכ 6סי' הכ' ד)תי' ע"כ 1' דףככורות
 ולכוליס )יתמ ו(ס 5יר עס רוטכ סן דסקו)ין תוס' כ' יהמכעיקר
 מתי 5ירן מ)מ ננט"כ מסור הכ' )תי' דרוטכ סק"מ כס"ך סרננ"ג דכרינ(ס

 סננ5דד וננס 3ננ)קות סן סקו)ין וגננעו ולננמס ד5ירן תוס' כ' י)(ה)ננ)קות
 כנניס מותו וסורין הקיכס מור ס)וקמין העננדס כננעסס )סק) סמס"ו סס)
 )סק) וכ' ולתגכן כח)כ ננערכ כנון וננמותו העור סומטין וממ"כ טרף זייןן
 ומ"כ טעס )יכ6 וכמן כל"ט 6)מ ננענניד מסור )מ ככ"מ סוסקיס דרוכ כיוןן
 כסר 5יר מננרילן )מ וככ"מ כסר ננן הי51מ 5יר מ)מ מילו סלסמט ה(ה הננוזן

 ננע)"ע ככוס סעור יסי' ס)מ ל(הר סיסי' מ)מ מדוסו מ)מ כו )ך דמ*ןגכטר
 י6סי'.הי' ול") תו"ד ע"כ כען יכס סומ מס כקימין מלו דמין עוד ססוכ'
. כ"ג ס"ק כם"ך ס"( סי' כסרננ"ג כננ"ס )סכח מ(ר כסננרככו עתם כעז'כס
 ננע)"ע ככוס דגס ד' מות כ' כ)) ננל"י עיי' ננע)"ע ככוס יהי' ס)מ וננ"ס
 ססוקקיס ננן מ)1 דכריס כנניסור והוכימ 5יר רק וגוסו טעננו ננ51ימ6ילו
 כ"1 סי' לכ"י וגס טעס ס51ימ ננע)"ע דככוט סכ' ס"ג סי' וט"( כס"ך ו)מ;

 . כתנו סס .ולנ"י נננל"י ומננלס כס"ך כתכתי תקכ"( ונסי' כננל"י ס")סל")

 העור לנני י") מ"; מיסור ק) ננננסו רק 5יר ננ51ימ מין סרע"ס ע"יידככיטס
 כסר ד5יר וננ"ס 5יל רק ו3מ סכפר גוף סמיטס ע"י יו5י6 ולתרכך.סלסרה
 סק"מ כם"ך סרננ"ג כדעת ע5ה כך ננ"מ ננסוס ננס"ת טמסור הומ ככר')מו
 ננ)תמ גי)1י ס") 5ירן )רכות סטננמיס כיון די") )סמנניל דיס סייס מכ)כמן

 ססוסקיס דרוכ ס"( .סי' )קננן כס"ד כתכתי ומלי מסור ככ"מ ומסי'כע)ננמ
 מסי' עור עס סננענניד כ) מ"כ ססומ .ככ) ננענניד "סור לנני;)ככ"ח
 ננה ע) כסס ()ה"ס מס"1 ט) 5דיין וסמר כס' כט). ו)מ 6סוי כקרס'ננם)

 :)סננוך

 רצופ.ממי'
 פמאה של מ"ר דאופר ששת ולא'כר' ופסק ארמב"ם .*שובאש

 מותף איםיף4ן ועל ציר רם"ל לשיפתי' הר"מ רהיינו מתירור"מ
 רג אמאי התום' קו' קשה לר"מ מ"ל לר"ש או ששת כר'רלא דגי רמתמא ארמב"ם ישוב עור )ב( מגופו ממצי רלאוה"פ
 ס"ל כמרדכי נמי רר"מ רי"ל וכתבתי הפר"ח קו' וישבתיקושית עליי הרבה ופר"ח ושרי כעלמא פירשא וגמלים רמוטים דמ"רכ' המררכי )ג( ברוחק מתורץ ששת ולר' מותר פהור דג שבלעפמע
 והוה אינשי שתי לא הזה בזמן רחמור אפי' שרי מ"ר כלהלכך
 אינו רהמשגה רי"ל צ"ע שרי מ"ר הלכך ששת כר' רלאראתי' דמכשירין כמתגי' רפמק הרימ על ה"ה לתי' בעלמא פירשאהכל

 : ששת אר'חולק

 ככורות כגננ' מי' הכי כ5טרס 6סוריס רג)י' ועיעי 6' סעי'בש"ע
 דסוקיס ננ"ר ננהו מננור ם3 ננ"ר טטת ננרכ נניכי' כעיד"(

 כי לסק נני' ע) נני' )מ5כ ו)"ד עכירי ר)מ )סו6 נניכעימ )מוגננ)יס
 סהי51מ הננטלס ננן ר"ס וססיט )מ)כ ודננו דעכירי מננור ס) )יקננכעימ

 עי5עימ )מ וגננ)יס דסוסיס ומ"ך סומ דטננמ ננילמ וסמי טכנמ סטננ6ננן
 ר"ס וססיט ננמי )ירוקלמ וננע)י מילטי דטתי דחננור מילסי טתי ד)מ)סו
 דכם ננה ננסלי נניתני קמתי ננטננמ לנני והמי הטננמ ננן מהי51מ הננסלסננן

 וקסי' וסרס"י ננגוסן 6ותן ננננ5ית ומין כגוסן סננכליסן כנסלי ננותרדכוריס
 כר' ד6ננר סומ וננסלי סרי. נננני15 ננגוסן ד)מו כיון סכי .דהמ ססת)רכ
 מתה - מכ) מוכל מתה 6י טננמ עוף סרן סרי רמ:נלמ דוכסמ דמננריעקכ
 )ו סיס )מ 51רעין ג(ין וכס יכוריס דכס (ה ננסליז טננמ טעוף ננהמוכ)
 ד)6 דססק סרננכ"ס ע) וסקטו כר"ס וסס"ע הסוסקיס וססקו ע"כ )11יסס

 : עותר מעור ס) ע"ר ומס"כר"ס
 כסי' יטכתי ככר ס)עיךר13ספן

 תק"
 הרעכ"ס )דכרי סעוטן כעס ער כמן ת")

 עעחץ מץ ממ"ס עס' כסץ סכ' הרעכ"ס סעיס' ק"ס סס"י ננ"מ ע"1)יסנ
 לסד" וכ"כ ככך ל6סר הכסר מין וננ)מ עכר סמס ננסננע כו' הנסר עסהמ)כי'
 ננסעסע ע5ננו המיסור מין סננן דמסי' מ)ננמ מי)וק וננד)6 ה"ה וכסי'ממ"כ
 סרמכ"י ע"ס ד' סר"ן וכ"כ כך ססי' הרננכ"ן .ע"ס סר"ן וכ"כ ננ)ימהע"י
 .כסך עננו טלכ)) ננ)יה לכ)ה דכסר ננמ"ס ננס' כסט"1 סר"ננ דכ' ננסמ'וקסה
 (יעק ד)מו כננ)ימס היילו 5ירן מסי' )מסוי דסטננמיס סכ' ננג(ירתלכ)ה כמיסוי דוק6 ותי' דננסעסע כננ)ימה למסר סהכ) ד6)ננמ למסר ס"(סמיטה
 ק"ט דף והרוטכ סעור כס' כתינ כסר5יס דהטננמיס ומע"ג סומכע)ננמ
 ננסעסע מין כננ)ימה דמין כיון מיסולין כסמר מכ) כלכ)ס קיי") ננסיכיננסרסילן
 ננסטננמיס קי"כ דף דקמננר ורכמ . סו6 כע)ננמ (יעס ד5יר מוסר מילו 5ירמ)מ

 עכ"ס דננ)יח ננוכמ ננסס דר") מ3מ מילו טרסה כסר עס כסר כסרכמינעמ
 עדיין ודכריו עכ"ד כרותמ ננ)ימ דמננר ננדסעומ) )י' )יננמ )י' וסריךננס)יט
 ולכ)ס וחננז דמ)כ ננקלמ )מסור מין הומ כע)ממ (יע ד5יר דס") כיון5"כ

 וכ"כ סתורס ככ) כננו ננותר 5יר מכ) כמכי)ה דסתי' וגננעו )הננמהורי
 הומ כע)ננמ (יעס ננסקין דס") )מכיי סעה כ) דס' )סוגי' כ' סי'כמכ"5
 כמ)כ ננמ)יי סכמ מיסור ד"ה מתוס' סכ' סננסרס"מ כננ"ס )וננרויס
 כס"ס 5יר ננותר מיסוריס סמר מכ) 5יר גס ננלכילן לסט דכתיכ ולכ)סומננן
 סכי ס") דמכיי דססמיס סוגי' וכן כע)ננמ ד(יעס 5יר. סמגי דננסלי 5"טדה

 דף כדמי' ננכיליסו י)סילן 1)מ סוגיות מסלי סננך וסר"ננ סירות ס)כננסקין
 1).כמ ננותר ד5יר ננקוס ננמי(ס יודעיס סי' מסתננמ ולכ)ה וחננן ננמ)כק"כ
 ומרס טכ) ס) דננסקין ננמ"ס ננס' כס"י הר"ננ דכ' וסמ )כהת"כ ננסלי)נני)ף
 כר"ננ ננ5ילן )וקין מין סכ' מע"ג )יכמ לעי מיסורי דמסי' י") )וקין מיןכו'
 סמיטס ננס' כפי"כ כר"ננ עיי' )וקס מילו טכ' ננס"ת כ)) מסור סמילוסננס
 י") ננעתה ננה"ת מקור דמילו סל") ננמ"ס ננה' כסי"כ ככ"ננ וכ"כ כי"כהי'

 ננכ) מסור 1)מ סומ כע)ננמ ד(יע ננסוס דננותל מיסורין כ) ס) ד5ירדס"ט
 דס' )סיטתי' סר"ננ מ"ס ומ"כ ננגוס" ננתננ5י ד)מ ננסוס טננמ ננטננמהי51מ
 סכי דק") וככרייתמ ננגוסי' ננתננ5י -ד)מ מע"ג ננ"ר דמוסר ססת כרכד)מ
 ססכימ הכרייתמ )ר"ננ ג"כ ומ"ס ננגוסי' טתנלי ד)מ ננסוס דסרי דכסדס"ט
 מתי' סומ כננותן וכו' וסכיעות ומדס טכ) ס) דננסקס העור-וסרוטככס'
 : התירו רמנמ6 ודוכסמ מסור ננגוסו ננתננ5י ד)מ מע"ג דס") יעקככר'
 סטננ6 ננן סהי51מ סננסלס ננן ססיט ססת רכ דהלה הרננכ"ס כיסונ נ"לב

 לנני ננ"ר מ"כ סטננמ ננן סי51מ כ) דקננ") מ)מ ד)") דססטוננסננע
 דתלן כיון טננמ סהי651 3ננתלי )ננס ו' כדף סריך הס"ס דסמ ו("ממסור
 4' תלי כע)ננמ )סיננלמ סס"ס ועסלי טננמ טננמ כננין סכו)דס טננמכהדי'
 כמן קמננר סמיך (1 קו' סקסס ו)ננה ד"ה ותוק' הגי' וסרס"י תמ)יףט)6
 )רננכ"ס ס") )מ תוס' סתי' וננס ססת )רכ מי5טרך המ )סיננלמ וקמננר)ננה
 קסס (ה 1תי' וסי51ת סו") ססת כרכ )דכר טעס לתן דמי תיר5ודתוס'
 סתננמ מע"כ וסיו5מ ה)") טעס ד)לתילת )סיננלמ רק דמתו )יננמ)סיסוך
 )סיננלמ דס") דס"ס סתננמ ס)יגי כננס )ססכיר וים ססת כר' ד)מ ס")אדס"ס
 סי51ימ כ) )רכות ןתנן ס") ססת ור' כו' סטננמ ננן ססי51ימ תלן תמ)יףס)מ

 ננגוסי' ננננ5י ד)מ ננ"ר ומפי' טננמננטננמ
 הך )סמ)יף דס"מ ול' סינהמ ןתלן סגירסמ )המ)יף ננסכ"ת דקטהךנ'

 )סיות ד)מ כר"ס ננסלס סתס דיהי' טננמ הטננמ מת סלו)ך טהורככמ
 גוסה סמילו סכ))., (ס סס דתנן סננקסה כסננה דס' מסתננמ (1 סתננמקסי'
 כמננת מ)ג(. וסרי"ט כר"ס סרה כננעי גננ) )מתויי ימתי כגננ' וננסרסמסור

'

 כננקוננו דליתלי דמו)ין- כסתננ6 כר"ס קיי") מננמי הקסה
 דמיסוי.

 וסיתר
 ננסרס ו)לך כרנלן וס") סוניות סרכס דיס סס ויסנתי תק"ו וסי'והכ6תי

סנמ'



ףרכטףתק"פ א' .מע4ף פ"א מף דעהףררהמשן..דבף4
 סמסל0 תח)יף ס)6 3סיננכ6 6מי ית4רה נוטכה. סטנו6 נון ססיו5י6סגנו'
 רסיכי כע3ננ6 כננו ר6י סס)כס רכך וק%') 'גרכלן סינע6 קנו"5כר"ס
 ננמקוננו ווס )6 ונוסכ0 רכי דחור 03 סמלן 6קמננ6 סמ~6דסמרי
 וגתן כמר6 סמננ6 דככורומ רוו קנו") )כך דמו)ין כסתננמ לס3כסה"6
 ר0)כס ס") ר"ם 6נ) כר"ס ו)סמ)יף 6קמט6 סמנו6 )מרז ס63סינוג6
 5כך כנוקונוו רמו)ין וכסתננ6כר"ס

 נוסר"
 ססיה6 מגן טעס ר)לתעמ כרומק

 3סיננג6 קיי"3 6נן 6כ) מגן )סינוכמ דכוסו"0 ו0יו65 תכי ר)6 )יי 6יכסתו)6
 : ססמ רר': ו)ימ6מלן

 ספמ 6ר' -0קסס 1' רף רגיס דונ ר"0 מוק' י0ל0 ויך עוי ישיריש
 טננ6 רג דסרי רסתס ננננתגי' ))"כ וגננליס דסוסיס ממי' נו"רר6וסר

 נלננ65 6)6 "יירי )6 רננמלי' חך6 ר)"ר מוט' ומי' טסגר רגטכ3ע
 6כ) גסיק יגיס עו) יגיס ססיט6 סכ6 י65ו ו6סי' ט0ור ,יגכמוכו
 דנומגי' )ר"ננ וס") עננסס נומערכ הגוף 3מ)וחית סות0 ס0כסנוסמיס

 , מכןסמנו6
 סגוף )מ)וה,ת ננ"ר רעס סמוק' כמי' )ס") 1)6 י65ו ו6סי'

 כננו סגוף )ח)וחומ ננמערכ )6 כרכס )ינו6 ננרכם סריה נו0 ר6"כממערכ
 רייק 0ננסג0 )סון י6יסו 5") ס0מ רכ ו6)6 רנוכטירין כס"ו כסי"ננדננסננע
 טעס למלס 0ו6 ט0יו65מרמגן

- 
 רג ר)קננן ננננמלי' סמוס' קו' 3י' רס.' ו)6

 כיון 0טמ )ר' וי") 0מוס' כקו' נונו"ר נו"ם רננומר טסור רג סכ)טטנו6
 נומלי' 63וקיס רחיק ו)כך נו"ר ר6וסר סמננ6 סף )י' ליח6 יעקכ כר:דס")
 ורחיק ט0ור ינ מוכו כגננ65 ננומר ט0ור מרג מכ)עו טננ6 רגד6ח"כ
 סו6 טעס )למילמ '651,00 יתיר0 ננסל0 דפ"כ עור כן סטמ )ר')י'
 6כ3 ן כמוכו כלננ65 טסור יג סכ)עו טנו6 רג ננמלי' וע"כ 6סור נו"ר'8"כ
 'ו6"ס ננותר ננ"ר 6"כ טעס ' )למילמ ו)6 -מלן 3סינול6 רננתכי' רקיי")"כן

 - : סרי לני כי65 י"סי' כפטטי' ט0ור רנ סכ)עו טננ6 רגנמלי'
 רמ3כ רונני' . רסוי 6סור רנו"ר ססמ רכ רסכרמ 0רנננ"ס י") ערן4נ

 דסליסס )ח)כ דונו0 ונו"ר סגננ) ננ6מ 6ו נננ3 נוגננ3ד6סול
 6' ס"ק כט"1 כסרנו"ג יכ"מ כגוף כ)ועין לס6רו ו)6 6' כנוקוסממ6ססיס
 נוכי" .ך)נו0; רנוכ"ס ע3 )ל0ןג כטס סכי6וכסנו"ג

 טננ6ס כי5ת כס"ג 0ר"ננ
 יעי) הגננ) ננ6מ 6ו נננ) ננגננ) ר6סול טנו6ס ח)כ ננכי6 ו)6 0יעכ0מכמ
 רסלס וסו6 6חר ררך ק5מ כ6ן ו6ונור 11 קו' יטנמי כ"ו 6ומ מי"טסי'
 6סור -ו)6 טק6ס )כי5ס סיעל0 כמ ר)") נקס0 ריקננ6 ר"ס ס"ג יףתוס'

 כ6נו0"מ רסוס חירוס-0ו6- טסור0 כי5מ ר6סי' רס"6 מוס' ומי'מסטנו6יס
 )מ3כ קר6 ר6י5קרך ר"ו ככורות ) 0ס"ס סלי' וכננו סרי כנני טנו6סט3

 כמ)כ ס"6 קר6 גי3ס רככר רכיון סמוס' כמי' ס") )6 הר"נו 6נולסטננ06
 ו6זג . 6סור לנני טננ6 כי5ה גס 6"כ 0ו6 חירוס )6ו תו ר6סורטנו6
 חך6 קר6 רררטילן ס"5 טסמ רכ ננתלתי חך6 636 קר6י מרי 5ר(ךל6

 6סור רמ)כ וכיון ננ6מ 6ו גנו) ננגננ) 6ו י6סור טננ6 )ח3כ טנו6סנכסנו0.
 )6 קר6י רמרי רריס )6 סיעגס וכמ כ0ל") )ח)כ ררומס 6סור נננימ"ר
 סיעל0 ננכמ סס כחוקי' ס") סר"ננ 6כ) כעס ו)6יסור ח3כ )מיסור .5ריך
 סו6 חירוס רח)כ רס"6 ר6י )ח)כ קי6 ררסילן ל6, ומ"כ 6סור0דכי05
 ח)כ )"סור דרט'לן )6 6ת 6ע"כ ד6סור כי5יס הכ' )ן רג3י ננה ריוסרי
 רגסננ0 ננ"ר )6סיר גוסכ"מ סיענ0 נוכת ר"מי' וכיון גננ) גננ3 6וטננ6ס
 '6סור ננ"ר רלינו6 ד6קור כמיכ כמ3כ 63 קר6. ה6 )ח)כ ררונו0"ע"ג
 יכסננס נו"ר ו6ין 5ח)כ )י' י)פ"גן סיעג0 ננכמ רס6 הו0 דח3כ רונוי'מטוס

 : וק"3 סיעכס נוכת טכ" לכי5ס רומהטנו6ס

 וגנו)יט רסוקיס יננ"ר 5ייג קגכו' ס.' טר5יס סננכס כם'ב2כנרדכי
 רחננור כע)נו6 פירמ6 וסוי 6גסי סתי ר)6 )סך נניכעי6)6

 6ינו יסירוסו ספר"מ וכ' ננומר רנ5יס רנני נוילי' וסטיט נוהו )ירוקל6 וסרי'
 6י ועוך רעכירי רחננור נוכ"ט סירס6 וגמ)יס רסוסיס נו"ר 6ימימוויר
 פירס6 נוירי )0ו5י6 ננחסיכו ו0 6ין רסו06 ננטוס 6ומו ססומין ננסט:רט6
 .6יכ6! )ננררכי ס6 טנו6 0טט6 ננן ססיו5י6 0ננסלס נון ססמ ר' ססיטוננס

 ) : סרי כנוי רחננור נו"ר וגיננ6 יסרי רקר'ננו"ר

 6סור נו"ר רג) ר6)"כ טרי רסו"ג רנו"ר כננררכי מורס סגנו' י)סיןדנ"/
 כו"כו ל0ו . סמי ל)6 6ע"כ )סו נוכען6 )6 רנגו"ג )נו"ר 3נוס6"כ

 6וסר ו6ין סו6 רסירסמ 6"ו 0תערוכמ ו6וסר 6יסור 0ו6 6סל"מ
 רטמי.)ירוקל6 נוסוס )י' נוססקי ,4טו"ס רחנוור ט"י 6י ועוךממעיוכת
 חו3יס 6'לס 6סי' 6לטי רטמי רחנוור מדו"ק וך6י ")6 נוסוליריקכ6 ימע)י חננור ס) ס3") כקי5ור מילסי רסמי ק6ננר נ"ננ לנו0 )כי.לרפו6ס
 .)יסוריס ננותר 6ס לי' רנוכעי6 0יילו )ירוקנ6 וננט3ן י0וריס 6ילסוסיילו
 6ו ל'ד רנוע)י 6ילסי .סמי ק6ננר ו3" 3ירוקל6 ומע)י ה)סון ו6"סלירוקל6
 רכרו6יס וכיון 3ירוקל6 דמע)י נוסוס רחנוור -נו"ר חומין רכרו6יסדהק'
 ופסיט גנגוסי' נומנלי ר63 כיון סרי ו6פי"0 סו" כע)ננ6 פירס6 )6וסומין
 סמררכה כסי' ס"3 ככני רר"ננ ו6ססר 6יכס., וסמ* רחוי עיון י"סורי .לסו

 3ל,ן, נוכי6 6ילו )כך סירס6 וסוס כרו6"ס ~גסי סתי )6 0וס כוננןו)סיונל
- דכט רכרי'ח6 וכטפכו' פ"ו דכוכסירין ככומגי' יפסק 3סי"ננ מי,דדש"ף4 : כ33 נו"ר 6יסור,

- 

 וקסס נוקר6 ו63 נונופו נומנו5י ר63 ננסוס רכס רסרה - ס"ט
 סרי רכס רמטנס טענו6 י") רס6 כר'.0סמ ר)6 נווכמ )6 "נוסג0 נוןט"מ
 סס 0נוסמומ נפי' תפ*' סנוסיה _נון -נוומר נןין וקין. רכוריס וכיןמקל6
 כ6כי03 ונוומר מלן 63 רכוריס רנכי סמסלס 3סון וכ"מ מותר רכסדנוקר6
 גכר רכוייס דכס סמסגיומ כפ4 וכן כ6כי3ס ונגומר- טסור מרעס~וכט-ן
 )ר"ט.: סתךרת כ6ן ."ין מסמשלס סרי .סס כתוי"ט ע" דסרי .ששסיע

 כר"מ רממ" וי") ננסרס סננסלס רק ססמ דרכ 05רמכ"ס מי'רבשקשר2ף
 כר"ם רקיי") 6גן 6כ) 6סור 3ני חוי ו)6 לכ)ה 6סי'וס"3

 רוננס ןננ"ר וקסס ע"כ )גר חוי )6 רגנני .סרי ננ"ר מ"כ סרי )נר הויכ)6
 ויס . ננויס ר"ננ ונס ננע"קר6 כסרוח 3מו) המיסור יכו) ר)6 ננמייס3סרוח
 : ס6ימור מ3 וססיר כ6' כ6ין כגוף וכ)יעמו ססרוח 6)6 כן 6ילו ננ"ר)וננר

 ככוס כעסס ר6יננת 6ע"נ ר6סור 6יסור ככ)י היתר כככוס ססוסקיסכננ"פ
 כס"ך כ"כ כ6חמ כ6ין והשגיננס רס6יסור ותיר5ו לט3"ס סו6 6ן63חה.ננע)"ע

 ס") ננ"ר ד6סרי ססוסקיס )דעת 6ננלס . כי"כ ו0"ל ממ"ו ס" וכמ"6 ק"ססי'
 י5ח ו:נן 6יוס כסיפנווך 6כ) 0נוף ננן סי65 ק5ר כוננן כנו"ר יסרססיימון

 ופור ננ"ר ס0ו6 יורע ס6ילו נוי )יכ6 נני6וס ננסוס וגס הסרחוןנונוכו
 חוי כ)6 כמכ)ימ 6סור 60 6סור ננ"ר 6ננ6י סס)תי קו' כיסוכ י")ונרדש : 0ו6 )נר חוי ע5ננומו נלר כיון 6יסורי סקע )6 נויחוסנוסוס
 רלט3"ם ססמ )ר' ס") ס"מ רף כע"ו ר60 ס)תי רכרי 5רקו ו)כ6ו')גר
 כין כעין כין חעגק ו6ין 6סרמו סמורס ךננ6יסי "ע"ג '6סולכסר5יס
 רננמיס ננסוס הרי נוומר כתערוכת 6כ) ככעין דל"ך 0ר"ן כ"כמרוסי' י 6)6 כו )ך ד6ין ננסוס ננומר דננ6יסי כסר5יס לט)"ם ס") ורכ6כמערוכמ
 ; כיון 6סור 6נו6י ככעין ננ"ר 6"כ חירוס סו0 ככעין רק כמערוכמנוומר
 רגוט)"ס וסרננ"6 כס"ע פקק ק"ו כסס"י ק"י וכסי' כעין סו6רנני6וס
 כננ"ס 6)6 רננ6יס ננסוס )6ו ררכ6 דטעעי' )ונור ויס ימ"יס נוסוס ננומרכסר5י'
 ג"כ וטעננו'פנוס ננ6יס 0ו6 כעיג6 ר0תס ")6 חירוס כסר5יס יע-כי") ו" כמכסי) סוגס סר5יס ס) רטעס ירכ6 כטענני' 6' סער ר' כית'כמס"כ
 )6 ננ"ר כננו נוי6וס רק ר3יכ6 0יכי 6כ) ננותר רטעננ6 )רכ6 סן')וכ6נומ

 : 0ס"ע ו6"ם )גר ר6וי כ6יגו"סיכ

- 

- 
 ננומר כסר5יס כלט)"ם ררכ6 טענני' ס"5 ר6י0ו י") סומ5"סאמנמ

 ננעיקר6 כסרוח סוס רננ6יסי ננסוס 6)6 סוגס דטעננו מסוס)"ו
 0כ6מיו מקננ"ר סי' עי3"ק כסננ"גוכ"כ

 סכ-

 6ומר 6יגו רננחיס6 רסר5יס
 רכטעס ננסוס ו)6 )רכ6 והיילו ננעיקר6 כסרוח רסו0 ננקוססתערוגמ
 ננ"ר סר"ננ ס' ה3כך ננעיקר6 כסרוח סו0 ננ"ר גס ""כ כתכ0י3 סוגססר5יס
 ס") ר6י0ו י)סיטמי' ר"ס )"ק נו"ר כככורומ ססמ רכ רמסר וס6ננומר
 לנני כתערוכמ ס"ס רננ6יסי 6ע"ג כעין 0ר5יס מורס ר6סרי' כיוןכסר5יס
 63 6י ירוק6 ס"ק סס ר"ם וע"כ מיוסי' 6)6 וו )ך 6ין ס"3 6631סור
 סר5יס ל6סרי' )נמר ר,כל מירוס סוס רננ6יסי סר5יס מורה 6סרס0ו0

 גנני נני6וס קסו6 ננ"ר 6סי' ננקוס ככ) וכן 6סור כמערוכת גסרננ6יקוי
 . : סרי נו"ר ו6"כ חירוסו 6)6 כו )ך ו6ין כרכ6 קיי") ו6כן6סור

 6וסרין ' 0ננ6וסיס שסר5יס רס") פוסקיס ככוס- )יסכ טקוס יטרנ2וה
 סו5י6 ש6ס ק"ו 40 כטור וכ"פ ק"י סי' נכ"י ו0וכ6וכמשרוכמ

 רעת ס6 סס סכ"י וסקס0 6סור 0כף ככףוכוכ
 רסכ""

 ע3 מיוסריס ור"ן
 י") ו)ספ")- וסרי גט3"ס 0וס. סר5יס טעס רכמערוכמ כרכ6 רססקו פו~לה
 .636 0מכקי3 טוגס .ך0ר15ס רטעס ננסוס )6ו הרכ6 רטעננ6 סכיייסס

 סוגי' סתס רסיט6 .וסכי ככורור2 ססת כרכ ססקו וסס כסיוח _סו0יננ6יסי
 הטמ6 מן 0,ו65 כ) ננרמלן דננתגי' מריוקי וס רייק ור"ס 6סור רננ"רסהס
 'רק6ננר )"ו רף סכמ עיי' רנומלי' )ריוקי כמימ ר)" י"3 ורכ6 6סוריננ"ר
 ריוקי 6כ). כ5 כסי סנור0 רננסלס ר6ט"נ קנו") רננמכי' ריוקיסמס
 סרעכ"ס 6כ3 כרכ6 סס טסקו )" ה3כך ל6סננע,גן ו5ריך טנור0 63רננתלי'
 ~כרעת "ילו ססת רינ וריוקי רכמר6 ננרכ6 רע"ו ננסולי' רככורומ סוני'דחי
 ננקוננו ע3 עיוסכיס הפוסקיס וכל 0"נ ננננ6"ס כס"ג 0"ס כנו"ס )דמומוריס

 : מקננ.'י סי' ועי'כט)וס

 תק"'םימן
 לשהיפה סמוך שנעשה שי"ל טריפות זה במעי' הם דינים - .לא(

 אינו מבוררת שאינו חזקה דהוה. אע"ג מתיר הש"ע ניקבבגון
 ואו"ה ושור ררא"ש בסמ"ג כמ"ש רונ מפעם למפרע מותרהזקה
 לדעת אסור החזקה מן מה זמן .דיצא המכה פי נגלד ב'ודין

 כר"ו קו' ע5 ותי' ככר"ו ולא קיי"ל והכי מת"ר ורמ"אפוש"ע
 על וקו' הי' כאן נמצא כאן אמרינן ולא אחוקה מוקמינן)דלמה.
 ואין אבי/. בכית בעורה מומין בנמצא ,טכ' ל"ם סי' -א"עהפור
 ישוב )כ( גפ צריך דאיך מומין בה הי' שמנתארסה ראיילהאב
 תו מחזקתו א' שעה בודאי בשיצא דהוכיח מכתם רשב"אאקו'
 אפי' מותר מכה פי הוגלד אייכ בפהרות .אלא ז"א למפרעאטור
 באין שמחמיר יצהק בית )ושו"ת ופר"ת כפר"ח ולא הפ"מבאין
 עושה ררוב הכי ס"ל פוסקים דרוב חדא פעמ'ם מג'הפ"מ(
 , חזקה מ"ל לא וסה"ת מותר געי עה א"כ מבוררת ההזקהגמ

 ה'תף-עד אזקת לו -הי' ד"הלב כ. ורקח הזקה מבוררת'לאושאימ
 אפי' ר"ל מתהלה אלא הלכה היומ. עד )-ועאכלנו כיון כלו'ג"י

 י"ת בשת כ' ולבסוף איתרע לא חלב איתרעי דבהמה ג"יבתוד
 שווינדל שי"ל בבהמה בצ"ע הניח שפר"מ מה ננ( אסור ג"4רתוך
 הגבינות לאמור דיש המוח . היקף שלא גמצא ועתה מיב"ח יותרזה

 .ההאש - מבקעון עתה . מכ"ש להתיר ול"נ כצ"ע והניחלמפרע
 רמ"א דכ' מה לי( רכשר במוח הוקה אמ לעמוד יכולםואינם
 , לשישתיהו. ' פוסקימ ושאר תום' נ"ל פוםקים ושאר כתוס'- דאסור מקיפו"מוח . אם לפק ויש סחיים ר"עותא ד"ם כיוזי במוח מים בנמצא נ'םן'

! 



41ב2רף
מירכמףתק"י במ _מעיף פ"א בםיי י ייעי יייריסימי

 אחזקה מוקמינן מכה פי בהוגלר רקיי"ל לדידן אבללשימת~הו
 * אמזקה מוקמינן בריעותאגם

 ננ"ט כ)3 כ6ו"ס 0כס כו' כסננה עח)כ סלפסה נכייות- נ! ספי'מוט"ע
 כרכר דיליס נ' לנו5מ רכריו כסוף כ' (ה כס" כד"ננ -ו0וכמ -י

 כ' ננותר הכ) גקכ כעו גפס0 3סחיטס 'סננוך )ננימר דמיכ6 מ'טריסות
 0כטן ננן סכמ וטריסות סרי נ' קודס ינניס נ' תוך 0ננכס סי הונ)דומס
 גקוט הגה ע"כ מסור )פו)ס ננננלה סגפס0 ננ0 הכ) חסרת 6ו יתרתכנון
 הדיגיס וכ) הדיעות כ3 ככ)) מ15 ריגיס כנ' כי מ)1 דיגיס נ'כיוך

 6"כ סחיטה מחר )ה סקר0 )וננר גוכ3 סחיגו דכ) ססק 0סר"מ~ךץלך, : דידן )0)כ00ננסתפסיס
 כ"כ. ס3מ כט"1 ו)6 )ננסרפ טרפ0 הח3כ ננחייס ננחזקת0 י065 י ,-'

 )ונזר סגוכ) רק סחיטה קודס לטרסה ודמי מסן מסי' )ט"( 0סכיסו0ס)תי
 רק כ"כ סט"ו 1("6 גקטיגן ד0כי וננטננפ פ"כ ננותרת נ"כ )סחיטהסננוך
 הסחיט0 6חר )0 סקרה סי") כטריסות דוקמ סר") הכית דמסננרתמ)יכ6
 קודס גטרפס מסי' ננתיר רסכ"מ דפת 6)מ כן ן3יתמ 0ט"( כ'ננותר
 מ3מ סרסכ"מ מוסר ו)מ )סחיטה סננוך סגפס0 )וננר סיס כ)סחיט0
 מסור ד6ז ננכס סי 0ונ)י כגון ססחיטה קורס ננס (ננן ככירורכי5מ

 מסור 3מ ננכס סי 0ונ)ד ימסי' כרע"6 קיי") )ה3כה מכ) )ננסרפסנכילות
 דרוכמ ורוכמ 0רכס הפוסקיס דפת סכן ננס"ך וכ6רוך כס"ך ופייי נ"יקודס

כרנז"מ:

 6ס' הנכייות מסוי י)כר פסכייובמלתי
 טקי0 )ת)ות יהע מיז

 וכננ"ס סי' כמן לננ65 דכמן מ(ק0 ננסוס )סחיט0 סעוךתיכף
 ומי"5 כט)ין סקרוסין מרוסם והימ מוננין כה גע65 רמס )"ט ס" מ"פסטור
 ח(קת כלנד ח(קס והוס כרי טופלת מסי' הי' וכמן לננ5מ כמן ננטוסגט
 סי כסונ)ד )ננסרע דננתיר וסיפת,' כרננ"מ ו)6 כס"פ 0דין ו)סי"זסנוף
 סלפסס )ת3ות סלוכ3 כטריפות 6סי' ימ"כ (") דכריו )כווין מוכ3 1)ממג0
 דכמן קסה דגנני ומ)6 0י' כמן לננ5מ כמן 3יננמ סלי מננ6י )סחיט0סננוך
 ננסכת כר"י כדמי' עדיף דננפיקרמ חזקס וכחו)ין דססת6 ח(קס 0ו6לננ5מ
 דסייגו נרופ ח(ק0 מיכמ וכמן ססוט ו0ו6 ומכ"6 ד"0 כתוס' נ' דףגד0
 כתר כמו"ה וכננכו6ר ו3סננ"ג רוכ לנני ח(ק0 3הך מיכמ 6ננגס ננכוררתסמילו
 ד0תס וננ0 הרוכ פ"י וננכוררת טוכה נ"כ המזק0 גפסס סרוכ כתרד6()ילן
 כלנד כן 0טור 3דפת 0י' כ6ן גננ65 כמן כנט דהיילו נ"כ כמיסורי6ננלי'
 סוויס סננקוננות כ) )מ קט"( דף יכננות 0גננ"י כננ"ס י") סנוףמ(קת
 לננ5מ כמן כננוננין ססק 65 דככתוכת רננכ"ן דכרי ו0ס וכ"0 כ"גכפלין
 ננוננין כלננ5מו סס ככתוכות כ' דרמ"ס )ח)ק ייס 3טור י"3 כן 0י'כמן

 ולסתפח0 0כפ) כרסות 0י' סגתמרס0 נניד סדין ננן מפ"נ 6כי' ככיתכפוד0
 לננ5מ כמן ס)ומננרילן וסכתוכ0 נני3י )כ) 0מכ כרסות ססימ כיון ננ"ננטדסו
 דננ0לי נט 3פלין י0ייגו מיסורי )פגין לנני י") כן 6ירוסין קודס 0י'וכמן
 הכ"ס דפת )סי הטור סרכרי ומ3מ וכ"ה כ"ג ח(קה פס 60כרסות
 כ"ג סנרת דמי") סט )רכמ י") ד(ס קסס נט 5ריכי י)מ וכ"ס כ"לדמהלי

 : )רכמסי פסמ"כ 0"וכמן
 סעה חלמ כען ג"ה ס" כהנ)יד רמ" והר"ן הרסכ"מ סהכ"ו רלמדץ)ב(

 דמס דלץ מגדה דפעיקרמ מח(קס מוקפען )מ פמזקתומ'
 דס"3 ססר"ח סכ"ו וכן הכעוס סעת עד )מסרפ פטע6ין הכתסעכם

 רוכ לפי דמיכמ הכ6 דםמלך (ו קי פייסכ סק"ט והם"ך כרפכ"6דיקטילן
 ננדס ט0ורות לסיס רוכ מ*כמ לנני ד0תס הס)תי דוחה כסירותכסננות
 ננטננמילן )ח סכתס מס לנס כננסלס סס רמי' )לססי' רסכ"מ תיקסי קטהו3דידי
 סננוך פתס )וננר סיכ1) 3טריפות דונז0 (0 ה6 )ח )0יות יכו) סהי' (ננן כ3)ננפרפ
 לנל גיננמ 'כן הנכיגות כ) וננותרין ממ(ק0 )כ0מס וננוקנניגן לטיסהלסמיטה
 רסכ"מ רמיות )כ6ו' 36מ )נוסרע ננטננמילן ומננ6י סכנד פ3 לס) דססת6כ3ח
 וכקדסיס ט0רות )פלין נניירי דהתס ננכתס רמי' מיגה ננעיקר6ור"ן
 כספת הטוננ6ות סכ) ד"ס ד' דף כד6י )ננשרע )עננ6 ננ5י6תן ספת כתר6עיכן
 ננטננמ וכ"0 תולמ ותגמ פ"0 דף כתו' ותוק' 0ל") נ' דף ותוס'ק5י6תן
 וכסר"ת מח(קס ננוקנניגן כחו)ין מכ3 כקדסיס דגדס רמסולה ככנסג30ננסרפ
 ד6ילו כיון )יכמ דחזקס דסעיקר מסוס ננכה סי כהונ)ד כננימכריע
 דרוכ כיון מ)מ ננסר0 די3סיגן ננכ)) .י5ת0 דהרי )יכמ רוכ נסננכוררת
 סי' )קמן ופיי' )0חנניר ,יס ננכה סי כ0ונ)ך פכ"ס הכי ס") )מסוסקיס

 : קו' פ) יסונ כ' נ' מותתקט"(
 כחזק0 0מ רוכ ננכ)) י5ת0 סעת0 כיון רוכ 6ננריגן ד)6 ננ"סר1"%4

 ולוכ6 0כי[ ד6ננרילן סוגיות כננ0 סננכימ ע"נ סי' כסס"ח ]ופיי' ססתמעד. 0ח(קה פ3 ננוקננילן ננח(קס י5ת0 ד0סתמ מפ"נ 6ז)ילןדננטיקרמ
 ננהרוכ י5תס דפכסיו מפ"נ רוכ כתר רמ()ילן י"3 דודמי עדיף רוכ6ומ(קה
 ננכוררה ס6יל0 סח(ק0 מין )ס"ד דוקמ ננסננ"נ והו6 מ"ט סי' כ16"סליי'
 סיהי' נרס 0רוג ננח(קס פדיף ורוכמ רוכ כתר דמ()ילן )ננסקלמ מכ5חזקס
 כרי6ות כח(קת כסננות מ"כ כסרות כ0ננות דרוכ סעס כ) ננכ'וררתסחזקס
 קו"חננחוקה רוכ ננכ)) י5ת0 ספתס עה ננ(יק )6 ""כ פכ") "כתן הוךמטי'
 6ננרילן וד6י ננח(ק0 דפדיף רונמ ד~רסה הומ 0קת6 מערען כח(קהומס

 0י6"ס כווכות ונס כמו"ה ננכומר כן ננסרוכ וי5תס דלטרסס סומ.מסתמ
 6גילן )מ ח(קס דכתר פרס ה6 מוכן 'ו6יגו מכורכעז סמילס כיון3,כ6 רוכ נס מ(קס )יכ6 נוכוררת ס6יל0 דמ(קס כיון סכ' ו63.כסר"ת לנניךדןק : ר6"ס כדכרי מןסק ס"ו סי' ככם"ו ורמי' ננח(ק0 עריף רוכ גננ"ססכי

 לננ65ת ועתס כיון ספר"ת דס"ק 51"3 מילה י)פילן ורוכ6 ננכוירתטמילה
 חזקם נננרפ מיגו ןסטת6 חזקס כננו ז"6 הרוכ ננכורר 6ין 3ננטיפטרסה

 רוכ6 ומ(ק0 דרוכ6 )רוכמ נננרפ מילו טריסה ססטתמ ננה כןיעפיקר6
 ד6ין 6ע"נ 0לוכ כתר דמ(3יכן 0ננס ה)6 כרננ"מ 0ננתירין דפת והלהעריף
 פ' והננרדכי וכס"ג רסכ"ס כסס וסננ"נ ורמ"ס יוגה ר' ננכוררתהמזקה
 והס"ד ור"ת מכיו כסס סס"ו סי' ורקמ רכו כסס וננסר"ס הר"י כססמ"ט
 דס"3 ג' ס0"ת 6)מ וס0"ת כה"נ ד5") ל") כ0נ"0 דפת וסכן פ"דסי'
 די"6 תוס' וקו' ננכוררת סמילס ח(קה כנ3 ו)י") ננוחר ח(ק0 ננטעסרנס

 דחזקס תוס' כ' ננ(0- ח(ק0 ננטפס סננמ תוס' וסקסה ננסרה רוכדהוכיח
 מי' טרסס )פ"ד די)יף וסמ"נ סה"ת חי' ח(קה ו:וה )מ ננכוררתסמיגה
 ח(ק0 כ' כת טסי6 כסר0 )יכ6 מי' טרס0 ד)ננ"ד התוס' קו' קססו)6
 רוכמ ספר מדס ככילת ד)מ ו(ס יכ"ח ננדחייתה טרפס היתה ס)מכ))

 ננסוס 6ננרילן )6 דכסמ0 מ(קס ד3"מ כתוס' ס") הפוסקיס דכ)וח(קה
 ט"ק והנ"6 ננה"מ סן'נ והנע"י מ"" סי' סמ"נ ננכוררת סמיגס ח(קהדהו0
 ססוסקיס דרוכ סכ' כפר"ת ו)מ כתוס' ס") ד3מ מ"( כסס ומו"0דחו3ין
 דף וכגדה רוכמ כתר ו)מ ח(קס כתר )מ כנכילות מ()ילן ד3מ כתוס'ס")
 ורקמ ח(קס סוי ננכוררת סמיכ0 ח(קה מי כ5"פ נופי' תוס' גסמר פ"ככ'
 0יוס פר פוננד סי' דה)כ ננסוס 0נכילות )התיר 6מרת סכר6 רכ' ל'סס

 סננכס סי כסונ)ד וס"0 מתננו) מ)כו מת רמכ)לו דסיילו כסריתכח(קת
 תו)דות טו"ת כסס תסו" כסתחי ננ"ס ' וס)מ נ"י קודס מלפס0 כ)ננותר
 כסי' כ' ס)6 ועס כ0ס"ננ מ)מ סננכס פי כסונ)ד רננ"מ 0תיר ד)מי5חק
 6וסרין ס6ין הכ"י סדפת כסירכמ .נ' ספי' כהנ"0 )קננן מננ"ס דסננךננטוס
 סס"ננ כ6ין )מסור דיס רננ"מ כ' ומסי"0 ס"ס ד0וי ננסוס ינניס נ' תוך6ף

 ננעו)ס 0נכילות סלפסה ננה סכ"י דמוסר הננכס סי כסונ)ך הכמננכ"ס
 ק"3 )6 סכ"י דס6 ננכווגיס 6)1 דכייס מין 0ל0 הפ"מ כמין סרי )מכודמי
 זס דין סייך ננה ופוד נ' תוך סרי )6 יסירכ6 ס") יכ"י הס"ך כע"ס0כי
 נ"י תוך כמ ססירכ6 ג' דיומר 3רננ"6 ל' 0י' נ"י תוך ננוירי כסירכמ)(0
 0ומ סס"ננ וכהונ)ד כספ"ננ ו)מ נ"י תוך סכמ0 כהפ"ננ )התיר סננךה)כך
 : סוסק'ס מרוכ רננ"6 טננך נ"י קודס 0ח3כ )סתיר ל0יילו מחרפגין
 כרמס נניס )0 סיס ננסוס סווילד) )0 סיס כסננה סק"ד ס"ך סר"ננ עיף')ב(

 רוכ רי5מה ננפעס סנכילות )סטריף דיס ננקיף 0ננוח מיןועתס
 ים מ"כ כ"ט סי' כתוס' כננ"ם סס כרמס נניס 3מו לרוכן ננמ(קתהסליס
 דננכ61ר )ננס ו)כ6ו' 51"ע דססת6 )ח(ק0 נניפוט לסעוך יכ"ח קורס)מסור
 הס"ך סמ ופוד מותר כס"נ מ"כ וננס"ס סס כח"ך פ"י כתכ"ם ו3מ ג'כסי'
 דנניפוט6 נניעוט6 רק מיגו חי דנניפוטמ ?ננרס") 6פי' סקננ"מ ל"זסי'
 י"כ חייס מילס רנניפוטמ נניעוטמ דמפי' רסכ"מ ודפת ספ)"ח מננרילן1)6
 סלפסס ד0סתמ ננח(ק0 פדיף סילוי לפסה ס)מ דננפיקרמ דח(קה לר6הועוד

 : דננפיקרמ כח(ק0 מ)6 סננ3"ח )נניננר ננ5ילן )מ ומגןסיגוי

 נננומ נניס כננקיף סג") כת"ס ד)6 פכמן )יייק כ' )ידז דמתי ר%4גב2)ר(
 סר"ח דפת וכן ל' כסי' 0רננ"מ כדפת מח(ק0 ננוקכנילןד63

 מחזקה דננוקננילן מסכחן ד)ספנניס 6ננלס כר"0 כ"ט כסי' 0סר"חוננסכיר
 0ג") כסי' כת"ס ננסכיר וכן דננחנניר ורננ"מ . סקו) ססק ומיכ6כריפותמ
 דכלי פס"י ננקוננות ככננס ופוד י' ס"ק כט"( )"ט כסי' כסרננ"נו0וכ6
 מיס כנון מחייס סטורף ננפטי כ0מ3 ננ"נ וכדף )"0 כדף כחרוסיורסכ"6
 ננ"ט ככ3) מו"ס כי כרננ"6 דקיי") )ננס ומוננר מח(ק0 מוקכנילן )6כננוח
 כססיתה מוננר סמתס רכננו רמסוגיס( וכננס ססננ"נ דפת )וכן ננסר"סכסס

 .דמילו כח(קה י") כן כננו סח(קס דלססכ0 0ו6 הסתמ ננכוררתהח(ק0
 דרוכ6 0נניפוט ננן (מת כ0ננס דלפסית 0י6 0סת6 סרוכ ספ"יננכוררת
 נכי כננו ו6ת6י טריף )נניננר ד)יבמ וריכ"ק סר"ננ וכ' פדיף רוכ6וחזקס
 6חרוליס ינניס נננ' סהסריס ננס חומז וגננ5מ יין ננן תרוננ0 ו)0סריסננקו0
 )סתחננן ררך מין דהתס מח(קה ננוקננילן ו)מ מחרת טפס )תרוס5ריך
 כמסר סוס סטורף ננפס' כסח) )וננר יס מ"כ וכו' )מט )6ט מ)6סתמוס
 דפת סכן כ' כסי' סכ"כ ורננ"מ מחזק0 נ"כ ננוקלנילן )6 0)כךומתמי
 3מ סרננ"6 סכ' יכפות )ננתוס' מרננ"מ 0קסס מהר"ננ דכסו"ת מע"נ0תוס'
 יסכתיו 6לי ונס ג' סי' כס)תי פיי' 0מחרוליס )רננ"מ יטכו ככר הכיננוכח
 דגעסה דכיון ננסוס )ננסרפ סנכילות 6סרו י0ס )סיטתי0ו תוס' ומ"כסס
 סתחי) ככר סטורף דננפסס ומתמי כחסר טריסות )ננסרפ 0ו0 טריס0עתס

 0כהננס סקו) כססק סס מסרו 0ס ורסכ"מ יול0 ור' ננפט מעטננעיקרמ
 ננכס סי כסונ)ד (ו)ת טריסס ספתס מפ"נ 0נכילות ננתיל יול0 ור' .פ5עו
 5ריך כיכוס ננספמ דננטננמין ככתס ודמי עריסס ס0יתס ננה (ננןסידוע
 ננס כן 0ח(קס ענרע ומתמי חסר סו0 כו רלין סמלו פ5ננ0 ככ0ננס)וננר
 לפגין מכ3 0ח(קס ע) פ5ננס 0כהננ0 ננוקנניגן )6 0טורף נזעססס0מ)
 נונרע )6 סרקח כסס כננ"ס כס"פ סיתר מ(קת 03 סי' דסח)כהח)כ
 טריפ0 ודמי כגננ5מ (עת ס)1 0יתר ח(קת ח)כ )ח(קת כסננ0 ס) ומתיטריף
 כחייס עח(ק0 ננ0 זננן י5מ0 סככר כ(ו נדו)0 ליפות6 מיננות ו6"יננחייס
 ר' דכרי יסי' ס)מ יטוכ מי(ס 5") ופ"כ 6וסר 0ח3כ נס ומתמי טריףפס
 ננתיר וכמן סקו) כססק דמוקר י' דף כסננו סר"ן כ' ד)פי) סתרייוגס

 טריסס ודמי פתס ט0ימ דמפי, דקיי") )דידן מנתס סקו) כססק0נכילות
 )כסננם ננוקננילן ומסי"ס ננכ0 סי כסונ)ד (מן מי(0 )ננסרפ ס*' ככרו0טריסות
 3טריף ינני )מ סטריסות 6ו"0 כסנ"0 וכ"כ מו"0 סכ' כננו 51")6מזקתס
 'דמיכ6 6פ"נ ננסוס ננותר ננחייס כריעות6 גס י") )סק) לוהנין וטכןו6ת6י

ליטוחמ25כה



 טף' דעה' יררה'.םימןדברי

 ו6ת6י )טריף ווננה טריסות נס י6)"כ 0טורף 0מ)_מעסס ננקרי )6ויעוממ
 )סנכיגות נ"י ער ננכסירין.ומננ6י

 תקיייאכמימן
 ופירשו מ"ם מטעם מותר מירכא ע"* בנטרפה בש"ע מ"שא(

 אומרין שאנו במירכות אלא מירכות בכל דלאוהפומקים
 וטוש"ע ואו"ה מרדכי דלשון דו"א ואמרתי בקיאין אנו שאיןממפק
 טרפה טפק רק סירכא דהוה משום מירכות בכל להתירסשמע
 להתיר יש מירכות בווראי אפי' לרירן כ' פ' מ"ק הש"ך)ב(

 ביודאי אוסר המנ"1 מכה פי דהוגלר דומי' ג"י קודםהנבינות
 ואני בפרמ"ג והובא הפ"מ בלא כמדרן שלא מי' דהיינוטירכות
 לענ"ד ואלא כש"ך הרין וא"כ קושיתו וישבתי המנ"י עלהשבתי
 ג א' אות כמ"ש מ"ם מפעם גם שלכ"ם מי' אפי' שריבלא"ה
 ר0וס ננסוס 0נכילות 6וסריס מין סירכ0 ע"י כטיפ0 1מס כי סעי'בש"ע

 כסירכמ )סתיר 0טוס"ע ננ"ס 11") סק"ט 0ס"ך וכ' ססיקמססק
 כקימין מלו סמין ננססק מוסרין סמלו סירכות כסתס 0יילו ס"ס.ננטעס
 כסי' סלתכמר וכננו כורמי וטריסות טוכמ סירכות מיכמ וומי מכ)יכויק0
 מ3ו ןססק סירכמ ע"י כגטרסס ס"ס ן0וס ורמ"ס תוס' ננוכ' לוכ"כ)"ט
 ור"ן ררסכ"מ )יסכ ל") וכ0כי לערסס( עכסיו סננ6 וס' )כןוק כקימין0ו0
 נניסו ותוס' 6רמ"ס ס)יני ו)מ סייכמ ננמננת כלטרפס נכילות סתירוו63

 : 0נכילות )סתיר יס סירכמ ורמי ןמסי' קיי")מגן
 ננס"ך כמרוך ככנ"ס כוולתו מ0רמ"ם ס)ינו )מ ור"ן ייסכ"מ מ"ס.הנה

 ס"ס ננטעס ננתירין 5מ ו0ר"ן 0רמ"ס ו)ננ0 וכ"מ ננרס")ססקסו
 נניירי ורמ"ס ותוס' כויקס ,ןמי") סירכות, כוומי נניירי ןרסכ"6ותי'

 )ננ"ס ע5ננו וסותר מ)ו ס"ך מוכרי סקסס יעקכ וכמר ספק ס0סגסירכות

 ננס"ך מרוך ס' )ו 0י' ו)מ 0ר6"ס ועת כן סמינו ג") נניסו ננס"סכסק"י
 ננוקננילן )מ ו)רסכ"מ ס)ינו וומי 6' סע0 ננמייס סעמ כטריפות"כתס
 רסכ"מ '!ס ססק ססומ כסירכמ מכ) ננוקננילן ו)רמ"ס וננע*קרמ6מזקס
 ורסכ"מ )עעננמ כתכו וכע"1 וככ"מ וכיס"מ ס"ס ננעעס רסרי ננון0ור"ן
 מע"ג ורמ"ט )תוס' ןננ0לי ו0מ ס"ס ננסלי )מ כויק0 ן5ריך ננסוסור"ן
 ט6לו מ)מ ככויקס כקימין מגן סנס כננ0 נניירי ןסס 0יילו כויק0י5ריך
 ןיכו3 כננקוס מפי' ס"ס ננ0לי כקימיס כמילס ע5ננגו וננמ1יקיס 'ננמננירין
 כןין מ)ו ננ0רס") )רכרי סענניס 0יכ0 0כמתי טריפות כ0' ו)עי))כרר
 ול6"ס תוס'. 60 עוכג קסס ו5וידי ת' סי' עי") )כרורי 5ריך מיס"ס

 מו כיס"ס ומי טיירי סירגמ ככ) ננסננע סתס סירגמ כתכו וטוס"עוננרוכי
 ספי' )מקור ויס ן"0. )ט' )סי' כסתימס )פרננ"נ ננכ"ס )סתו6 0י' )מכס"ך
 סירכות ננמותן מ)מ ססק ססומ סירכמ ננו5ימ ו)מ כמן 0ס"ך)וכרי

 ססק ןסוי )0תיר לו0נין מגו סמין ו6י)ך מ"י ננסעי' )"ט כסי'סננוזכריס
 0מ)ו סירכות ע) י)מ ןססיטמ עכ") וכו' נ"י תוך 0מ)כ )0תיר ויססירכמ
 מ)מ ננותרין מ)ו ריגיס )רמסתיס ן0מ ס"ס ננכמ )0תיר סרמסתיסכיווכו
 3' תוך 0מ)כ )התיר ננ"ס נס - מותס 1מסור ונו0ניס ננמנניריןומלן
 כס"ך כננ"ס נ"י כקכ סככר סמות סירכמ ןמין קיי") ן0מ נ"כ קססינניס
 י"מ ננסעי' סירכות כמ)ו )0ק) ןמפסר מ)מ )קננן 6י"ס ויכומרסק"ט
 ע"כ כ55 וכנצ"י ס5גו .ננמוננרמ' רק ןטריפות כיון נ"י תוך סמ)כו~)ך
 ונני0ו 11") כ)סולות סרקוקו כס"ך ננמננע גנני ורמ"ס תוס' ו)סוןסקט"ו
 כמותן ןוקמ ננסננע כו' כקימין 0יעו סמס סירכמ ננמננת טרפס 0ומ6ס

 ס)מ כסירכ6 ננסמ"כ כןיקס )0ס ס0י' מססר )כרר כקימין סיעו סמססירכות
 63 תוס' 6כ) סרמ"ס )סון סכך מיכרמ ע"כ. ס"ס ד)י") פסיט: כויק' ן)י")כסןרן

 כסררן וסירכמ כסננ"נ סננסון ר' 0ומ מ)ו ןתוס' וי") ן)יא) 0זס כ)סוןכ'
 ורמ"ס וכ0נננ"י כסררן מסירכמ וקמי לקכ כ)מ סירכמ מין ןס") כןיקסכעי
 0רמ"ס *") וכן ככויקס כקימין מלו ןמין ננסוס טרפ0 כסררן סירכמ ימפי'כ'
 ס") )מ ו)י' כןיק0 כעי לנני כסורן פוסקיס כננס סכ' תוס' יכריכ'
 0רסכ"מ ומ"ס כויקס )"כ כסורן ןסי' כלננכ"ן מ"ט כפ' 0רמ"ססננסקלת-

 כויק0 ננ0לי )מ כסורן ס)מ וסי' כריקס )"כ כסורן סירכמ נ"כןס")
 וכננ"ס ספיקי 0ו"מ סירכמ כ) ננסננע סירכמ סתס סכ' כטוס"עמעגס
 ספיקי כו5ס )וירן סוי 0סירכות כלילוע כקימין מט סמין ןכיון רפ"טכסי'
 ססק סו0 ססירכות וכ) ננסננע ננ"ט סי' ומו"0 תר)"0 סי' ס"נ כננררכיוכן

 סירכמ סכ) ר)"כ סי' וכסננ"ע וכסוסרין כגפימה כקימין מלו ומיןננסוס
 סנצ"י כננ"ס ורמ"ס 0תוס' ננ)' ננוכרמ ןמין י") ועוך טריפ0 ססק0וס
 ססק 3לו 0ו0 כסורן כס)מ "פי' סרכות כ) סתס ורמ"ס )תוס' נס י")מ)מ
 י") ןעור מ)מ סירכות מכ) )סרסו. ייס סתוס' )סון עיי' כקימין "לון6ין
 ןמז )כרר כקימין מגו 'סמ'ן סירכמ ננמננת גטרס0 מס סתס כתכון)מ
 . סמר נס )כ)ו) ןרו5יס ננסוס כקימין מלו 6ין סרכמ רכ) ננסננע 0ו0וןמי

 סמס כתכו )סכי ננ"ט כ)) וכמו"ס )"מ מות לט"ו ירומס כר' וכ"ננטריפות
 )כןוק ככק*מות סותר ו)מ טרסס וומי ססס יס ןכסמר )כרר כקימיןסייילו

-
 . : כקימין 0ייגו סמס 0טריפות ננן 0ומ סמס 5") 3כך

 נ0ונ)ר ק*י") דמלן כסירכמ כס"ס ל"כנ )יכמ ן)ןיון סכתכתי 0ס"ך רכמ"ש-
 כסרות כסננות מרוכ )0 ןננוקנניגן ננסוס נ"י עך יסרי' ננכספי

 )ננס ן6"כ מס"ך 0קסס ט"1 ס"ק כ))-ע"כ וכננג"י נ"י קוןס גטרפסו63
 ןס") 3סיטתי' 0רמ"ס ווקנ וכ' מרוכמ ןסננכילן כסירכמ סטוס"ע כ'65

 סיסקיס וסמר סטור ננסמ"כ סירכות גנר 6רוכ ןסננטלן כסר רי6סל6כרס

ףומן"מ, כ. .סעדף -מא  סירכ6 ומיכמ וננ5ויין כס*רכ6 מרוגמ סננ:יכג ר5מ סכ6 כ"ס 5סמננירי"סםו.
 סירכמ כננו .סירכמ וך6י ססו6 כ3 .מ"כ ס"ס ,ננסוס 0טטס כתכו )כןקננן
 כס"ד כסרננ"נ ו0ו65 כסס"ננ רק 03כסיר מין ס"ס ו3יכמ כקררןס3מ
 כסירן ס63 כסי' נס ננסננע 0פוסקיס וסתיננות )עי3 6לי )ננ"ם וסל0סק"ט
 )מו 0פ"ננ כ63 טריס: רי6: וג6כר0 )רירן וננ"ט כס"ך 3רירן ננותרי% ננטעס סנס וק' מ3מ ס"ס ננטעס כקר כסררן ס63 נס מ"כ ס"סמיכמ
 סס"ך כננ"ס 6)6 1"ה מרוכ סננכילן 3מ סירכות 5נכי ננסוס ז") 0ו6כננ"ס
 6' כ) ר6"כ גנסוס 3ס6וסריס מסור רי06 כ6כר0 ר3כך סק"ח 3"טסי'
 ננסוס ו3מו :נוכח מדרכ: מ": כתקלתן ח:נניס 0ועי5ו וננ: סרימ0יס)יך
 6ין כזס 0רימ0 )כדוק רכגן דתיקלו וסמ סירכות כננד מרוכ: סננטלןו)מ
 ריט סחיטה )ממר רוק6 51") סוסקיס 5סמר סר6"ס כיןמי)וק
 סגכילות )ננסרע סלעס: כנ: מס6"כ רננ5ויות )סירכות הייסילן ו)כווקלכרר
 סטיר )כרר 6פמר 0י' ו65 ק'רכות ק:ון 0י' ס)מ כסע0 כמייסכעון0
 כסירכמ הטוס"ע כ' גמ ר3ננ0 ס0קס0 וננ0 סח)כ ס6כ)לו כננו 6רוכסננכילן
 מ)6 כהרמ"ס כננו יס כרכריסס סגמ ר5ק"כנ ל") רוכ מטעט)0כסיר
 ננטעס קירכ6 סננתירין תום' רכרי תח3ס כתכו ד0ר6"ס ססדרסננ0סכיס

 וטוס"ע )תוס' ס") ו)מ ננ0 רוכ כתר ומ,)יגן טעס עור כ' וממרי0סס"ס
 רוכ ננעעס ננותרין ו0נכיגות טריסס כגננ65ת כתכו תמ03 0סררננססכיס
 קירכמ ק"3 . מי ננננ"ג מסירכ6 גנני ננסגי ורוכ וטעס . וק"ס טעס כ'ומח"כ
 3סמיטס. קננוך ועת0 ויי') טריפות כ3 כטו 0ומ סרי 3סמיט0 סננוךכמ

 ננכ0 סי כסונ)ך רסירכ6 יס") ומי סרוכ כתר )טוס"ע ימ1)יגןגטרס0
 51"3 . רוכ ננטעס נ"י קורס )נכילות סרמ"ס ננתיל ומפי'ע: ינניס נ' תוךוכמ
 ננכס פי כ0ונ)ר יול0 ור' כרסכ"6 ססקו וסמ מרמ"ס פ3יגו וטוס"ע16
 )יכמ כוור6י 6ז ננר~ זמן ננמ1קתס כור6י סי65 כיון רוכ כתר מ31ילן)מ

 וס6 רוכ ננטעס ננותר וכסירכמ סטוס"ע כתכו ן63 סננג"י )קו'0תמ)0
 כסירכי כ' 3מ ןטור ס' ננס"ך וכמרוך . ננסלי ן)מ ננכ0 סי כסונ5ר פ)יגו0ס

 מריס6 רוכ כתר ומ31"גן ועוי") 0רמ"ס וננים ןס") 0ר6"ס כננ"ס רוכננטעס
 וכ"כ. 0כי כרמ"ס 0פי' מין סטיקר מכ) הננכה פי כקונ)ר 6סירכמ ו)6קמי

 כ' סי' יס"סכסס

 תקי"במימן
 אטורות הנבינות אין המכה פי הוגלד ומה"ת בכה"נ פי'א(

 אסור דלא וכרמ"א כפוסקים אלא ופוש"ע כתה'בלמפרע
 כפר"ז ולא אםור ג"י תוך נמי ס-רכא ע"י ונמצא ג"י עדאלא
 דיחוי מכאן הפר"ח למ"ש סתירה )ב( . ג"י תוך מתיר דמה"תשכ'

 אין ~'י ועתה פ"א קבלה שנטל בשוחפ שכ' א' מי'לרמ"א
 מאין וכתבתי וסה"ת מבה"ג לרם"א ראי' אדרבה למפרעאומרין
 בידוע אלא אחוקה דמוקמינן הגבינות אמור דלא לבה"גיצא

 נולד הבפן מן וראי דיתרת מוכח. ומבה"ג טרפה שהי'בבירור
 הרמ"א )ג( לבה"ג מגמ' ראי' והבאתי ומרש"ל ש"ד כהג"הולא

 והש"ך בהפ"מ סירכא ע"י טרפה בנמצאת ג"י תוך גבינותשמתיר
 לרמ"א טמוכין כ' והאחרונים לממוך מה על לרמ"א ואיןאומר

 : האחרונים שכ' לממוכין וליתא כש"דוהעלתי

 רס3"6 ינניס ס3סה תוך סלמ)כ ננ0 כקירכמ מפי' מוסר(ן ויסבהג"ה
 0קס0 סק"ט ו0ס"ך ע"כ סט"ננ מין מס 3ל0ונ יס וכןור"ן

 ננטעס וסננתירין סננמכר וועת ננוכריו וננסננע מןמ 0רננ"6 ע3 קוסיותכ'
 ננתיר ו)כך נ"י תוך 0ייכו מוסרין ור"ן ורסכ"מ נ"י תוך מפי' ננתיריזס"ס

 תוך ננוריס ס"ס נגטעס 0ננתירין )1: ז0 עגין ומין 11"מ ל'י תוךכסס"ננ
 סונ)ך ונס ס"ס ו)י") מסור )עו)ס ור"ן ו)רסכ"מ ננכ0 פי כ0ונ)ך מקורנ"י
 ססוסק" ננכ) סקס0 ועוך . ננכתס ססכימו כרמי' 6סור )עו)ס ס") ננכ0סי

 סתננמ רק כפירוס כ' ס)6 וספוסקיס כנ"י ןכעסס כסירכמ כפי'סכתכו
 סננייסכיס 0רכ0 וסממלוליס ננם"ך כ6רוך' וכ"כ מי)קו ננר)מ 0כי ס")לנני

 )6 ינניס כנ' ו5מ נניר לעסס סירכמ וס") פוסקיס מיזס )סננ5ימ)רננ"מ
 ננטוס 0ננתירין 3ועת כן 0רננ"מ סכין ס6יך ס"ך ס5 רמסול: )קו' 3כסננו
 וס3יני 0ומ נ"י מתוך ור"ן רקכ"מ וסמיך נ"י כתוך מסי' ננתיריןס"ס
 )עג"ר ס6מרוליס סכ' התירו5יס וכ) עוננר כננקוננו נ"3 וס"ך 0כ' קו'מנצס
 כס' וכן סכית וננסתרת )רננ"מ סיעתי' כ' 0פ"מ 0גס מרוכס 0ע)ו)מ

 רמ31ילן הננ" רז"3 3סיסוך כ' כת0"כ סכס סכי ןס") כ' ע"נ סי'0תרוננות
 )סחיטס סננוך ןססתמ )וננר סמססר כטריפות 0נכיגות )0תיר 0רוככתר
 )ת)ות סמי"מ ממרות טריסות מו סירכמ כטריפות מכ) כ0 גו)דגנננס
 סלננ65ת סכסננ0 1") ככס"נ גנל6 וכן וכו' 6סיר5מ ורמי כס6 סמ*ט0כסעת
 עכ") סתרוננות .כס' 0ימ וכן )ננפרע כס סלעסס נכילות מוסריןטריפס
 ןרוננס וע"כ 0סמיטס קווס ירוע 1ננן לעסס וסירכמ ס") רתס"פסרי

 יס") סכיח כננסננרת ו)מ ועכ"פ נ"י סמיטס קווס סלעסס ננכס פי)0ונ)ו
 ס)מ ממריס מטענניס "ט"ז כ' וככר ננננס סמיע0 קורס לעסיתןסירכמ
 ננקנ1"ג ממלס ני"ס פי' ננכס"נ סס"ת. ורכרי - ננסרסכ"מ ננ0"כ ןכריי5מו
 לנני ר"ם וכתסו' ס0"ת ןז") כעי0ס ל"ננ ויס ננסס"ת ממר סי' 6יכ6ככס"נ
 עננ6 וכן יכו' ולטרס0 סומ לססת6 מזקס ננטעס 0נגילות ססתיררמיתי
 -ננגי' ומ5כ עי61 )י'- ומית ננמן 0תס 6י' וסכי ככס"נ גנני ננתיר וכןוכר
יגויע וס"ננ מסור כננכ6 ס0ו6 עליפס וגננ65ת וסמטס כננכמ נניוי' ועכיךמ)כ6



 %א מי' דעה"ררהסימןדברי

 סעי~
תקי"ב ב'

ירי
נ

 דכיווע ננכק סי דהונ)ד כנון טרסה היתה הסמיטה דננקנני וו6ירלווינ
 סירכ6 ע"י טריפה נננ5מת מס מ-כ עכ") לטרפה טמיטה 3סלי יכניס]ס)סס
 יהווה רכ וסתיר סר"ס סוימות ע) )סעוך יס כי הנכילות 6ח )התירים
 רמי' רסכ"6 וננדהלמ מסורות סנכילות כ5 הכטן ננן סכמ כטריפות מכ)גמוו

 61סור מסור הננכה סי כהונ3ר )כס"ג ננננ"ם ננכו6ר והמ סיילוננסה"ת
 כסעת סלעסס )ת)ות סמ."מ כיון )ננסרע 6סור )טו)ס )יפכ"מ )י'ננטננע
 ע"י טריסה נלע5מת 6כ5 סה"ת נניכ' סמ רטכ"6 ע3 קסה מננכס -סמיטס
 )סחיטה סננוך סלעפה מסמר קירכמ דננסננע סגכילות מת )התיר יססירכמ
 הגכינות מסורין סירכ6 ע"י כלטרסס נס סכ' רסכ"6 ע) וקסה סר"חכננ"ם
 )עו5ס מסור ננכה פי וכהונ)ד 5סחיטס סננוך טלעסה 6סמר ס)6ננס1ס

 : ננכה סי כהונ5ך נ"י עך דננתיר )ע.) סרננ"מ דעת היפוךכלסכ"מ

 מ)מ ני"ס כפי' נמון יהורמ רכ הגכילות התירס וכן כ"כ כסכנ"ג~אכמלמ
'- -  ם3מ כיתרת כננו טרסה סיתס -סמיטה סקווס מלורע כננקוס 

 עכ") מסורין הנכילה מו סכטן ננן הכמ טריסות טהומ וכי"כ דמוליכורי
 טריסה ננכה סי הוג)ר כגון כ' כס"נ סמ סכס"נ כ"כ המיך ק0ה1)כמו'
 כיתרח )כס"נ כ' והקננ"ג מקוי )ע31ס הננכה סי כהוג)ד יגס ננסכנעמסור
 לעסה ס65 כיון הננכה פי כהוג)ד מכ) ננסננע )ננפרע 6קור דוקמ הכטןננן

 ודוק6 סכ"כ כה"ג ן3סון )סננ"נ דס") ל' 636 וננותרין ממ(קה )י'ננוקננילן
 הנ)יד מס דקמגנרילן ס6 כנון טריסס סומי מ)כמ סמי דלמ)כ ננקנניוירעילן
 ולעסה כותח היילו דכננכמ עכ") סחיטה קווס ינניס סס)0ה כילוע . הלנכסטי
 כידיעה מ5מ מסור ו5מ ננדכריו ועסמע יכיס .)ימיס ננקורס רכ(ננן

 מהי' ככירור ידע וכסלח)כ ח)יכס קודס. )ננפלע טריסה ככר טהי'וומית
 3ננסרע מוקר דכה"נ דק") )רמכ"6 דמ)ו כיתרת מ63 ננסכחת 3מ 11הטריסה
 וננ"ם טרסה לעסיה ננכי ננססק מ63 )ננסרע מסור 6ין ננכה סיכהוג)ר
 )6ו ינניס קם)טה כידוע הננכה סי סג)יך מס דקמננרילן המ כגוןהכה"נ
 המכס סי סוג5ך כנון ה)") סכי דמ"כ כיתרת ו)6 כה"ג הכה"גרנניירי
 לו)ך דיתרת טריפס סלטסס קודס כוומי סכמ)כ וידט כיתרת דה"קמ3מ

 פי כסונ)ד דקמננרילן סמ כגון מסור מעו)ס 3יתרת ונניון קמכנרננכטן
 )ננסרע כן כידוע רוקמ ומסור ג"י כוד6י יווע דטס נ"י סס דמסורהננכה
 כרננ"מ ננוכמ כנכה"נ ועתה כיתרה והיילו כידוע יוק6 מסול כנני)עו)ס
 סה-ח דכרי הכי )סרם לנני ויס ינניס נ' מ)מ מסור )מ ננכס סידהוג)ד,
 ססכימ מחרי ננ"ם ומ"ס סירכ6 ע"1 סלטסה דכסננס טריפות כסתסדנניירי
 ססו6 כטריסות מכ) כה"ג ננסרמיות סגכילות 3התיר ים סירכ6 ד6"כ3כס"ג
 דמוסר דכס"ג וילו דה4ילו )עו)ס סגכילות מסוליס כיתרת כננו הכטןנון

 מוכח לנני דוס ננותר ננ:ה פי הוג)ד דהזילו כסירכ6 ננלי' 3עו5סכיתרת
 טסטריסוח והיכי כ' 0מח"כ ותרע )עו)ס )ננסרע מסור )מ הוג)ד. ומסי'ננכס"ג
 ננכה"ג סמיט ככר המ ננסוסק ננה סמ כו' 3ן ננספק6 ננכה סי סהוג)ךננמננת
 סססט קורס ננסוסק הי' 0מתחלה ננס ןה"ק 6"ו דכר טננמ סכן וכ'רננותר
 )סחיטה סננוך כעסית סירכמ ומי עי"ס כהוגלך הספק הי' וכה"גננל"ם
 ננדססיט ננססק הי' )פחיטה סמוך סהו6 סירכמ ע"י רמפי' קסי' לכותי')יננמ
 סוה סירכמ מ"ו ננותר סירכ6 ע"י לננ5מת רמס הכה"ג סהכימממלי
 6סור ס"ננ הונ3ך ננננם ננכה"ג )י' ססיט והוס כג"י ולעסס ננכה סיסוג)ך
 סי כהוג)ד ננסוסק דהי' מח"כ סכ' 6"ס ה)כך הומ סכי סירכמ דגסג"י
 הכטן ננן וכמ )טו)ס כיתרת מסרו וסה"ת דסננ"ג ננוכח וננלי' ווו"קננכס

 : ס"י וסנה כננלם") יכ"ח רקו)מ

 יווע מס מכ) כ' דסטנר )ה"ג ססרפתי כננו סטול יעת הומ טכןונ"ל
 פי הוג)ד מו כו 0לטלפה מכר יתרת כגון לטרסה טח)כהטקודס

 מקורות הגכילות כ) הי' הסמיטה קווס ינניס ג' מקודס סכיוועהננכה
 סכ"י וכ"כ לטרסה מחיטה סקודס יווע מס 51") טעות סהומ כ"ח וכ'עכ"3
 סגכילות מוסר 0הומ ננסננע מסורות הגכילות כ) טכ' דהטור ננסננעוהמ
 1)"ל הרוכ ננחוקת ננמייס סי65ס כיון ינניס ס)0ס קודס סלעסה ננהמסי'
 כגון כ' )כך ח)יכס קודס טריסס סלעסה ככירור כידוע דוקמ ככה"גוס")
 סמ מסורות סתס סכ' מע"נ ג"י חוך מסור סננכס סי כהוג)ך וה"סיתרת
 כככור וננ5מתי לטרסס סלח)כה 0קודס כידוע ודוקמ כ11לת1 כתח)הסי'
 כ' הטור ה6 )סי"ו דקסה ומ)מ הטור )דכרי כן ססי' י' דף מו)ין0ור
 י65ס ככר מ"כ לטרסס עכסיו ס)מ סידוע סכ3 רסכ"6 דכרי כסירכמ6ח"כ
 ו6"מ )חוננרמ דס"ד 63סור ים וכספק ננכננס ידוע ו6ילי ננחוקת ננחייס11

 ס") כסירכמ דוק6 .סח"ס כ' וכו' ס"ק ננסוס כסירכ6 )סת'ר כ'הרמ"ס
 וים ינניס כ' וים קוום מ' יוס מנעסית יס )סירכמ סיעול דמין,3רסכ"מ
 סיעור )1 דיס ננכס סי הונ3ד מכ) סיעול מ:ננזס כו לתלו 1)6 יגויס ס"1ויס
 לעסה ינניס נ' התח)ת 50 רנע דכמוחו ומערי' ידוע (ננן ס") ינניסנ'

 כהכרי 3סרי' ננוכח וסס ננתס"ק )קוחיס טור דדכרי )(ס ורמי'הטריסות
 קודס ננח)כה גכילות ולעסה המכס סי כמסונ)ד וכן וו") ו' סעי ג'ככית
 כו' כסרות כהננות סרוכ 3סי 3דכריו טעס 1לותן סננתיר נני ויס כו'ג"י
 עכ") כו' לטרסס ננננס סעכמיו )וננר סמי"6 וכי"כ סירכמ כטריסותוננ"ננ
 )סירכמ הונ)ך כין )י' דסלי מ3ננמ סירכמ ולקיט כי' דמיירי הונ3ד וסכקסרי
 כה"נ )סון הומ הטור ד3סון נ' ס6 לכימות דכרי מ)מ וה ו6ין סת"סעכ")
 הי' סככר כירוע הונ3ד עכטיו לננ5מ ד6ס הג"ננ כ)סון מ)מ למננר 63וסס
 ג' .(סנקכ

 ינניס,
 6כ3 הוג)ד לעסה )מ ינניס נ' קודס מ3מ ננוכח )מ מ"כ

 וננ"ס כסירכמ כננו ינניס ו' 16 :' 6ו ו' 6חרי הונ)ד )סענניס י"3עדיין
 ר' וכ)סון סננטון ר' דעת כ' דתח3ה כ)3 רמי' מילו ננתה"ק )דכריור6י'

 תסיס ינלמ ר' ו)סון יולה ר' ועת כ' ומח"כ ננכה סי הונ5ו 6י'סננ0ון
 עס יולה ר' רס)ינו ננוכלח )6 (") וכריו 1)סי וכתה"כ כר"ן כר6"סירכ6

 . הומ מדמ וסירכמ דהוג)ך ננ0ננע דס3יגיכ. ורסכ"6 וכי"ן כהוג)ר ננורה יולה ור' כסירכמ רננודה י") דר"ס טננסוןר'
 דמוסר רסנ"מ )דכרי כסירכמ סכ' הטור דכרי העסך )יסכ יםרכמונתה

 ד6ו' וס' )הסרע 6קור ס)כך ננח(קתו זננן די65ה ננמוסוטעננו
 סמסר כהנ5יל גס ה6 כסירכמ דרסכ"6 _טעננו כ' ד)ננס כ"י והקסה3מוננרמ
 ועוך וכ' נוה, (נגן ננמ(קתו סי5מ כיון דרסכ"מ ננטענני' הו6 ככר)עי3
 כסירכ6 ורמ"ס טענני' סטור כ' )מ ד)ננה סטור ע3 כ' סי' כיס"םהקסה
 6רסכ"6 מו5ק דהטיר דהיילו מ"ט הכ) 3דידי מננלס . רוכ מטעס'דכ0ר
 כה'נ דכרי סכימ תח)ס ע"כ כה"ג דכרי וסס ג"י קודס כהוג)דוננתיר
 המ(קס נעסה רוכ ננטעס נ"י קודס כהוג3ר דסרי דרמ"ס טענני'ו6יכ6
 )ננסרע ננותר וסוג3ך כ)ו' (1 1מ5"3 (1 כדרך טור וכרי והננטך נ"י קווסעך

 ם.65 כיון ננטעננו מוסר ורסכ"מ כסירכמ ומי5'י5 רוכ ננכח דמתי' ח(קהננטעס
 סוף ס"ס ננטעס גס כסירכמ סרי ד)דידן ננרוכ דננותר ס"3 1)מ ננח(קהןמן

 :. ת"ס ם5 הע)יולה )דעת סכיוולתי כרוךוכר

 ננסננ"ג רמיות כמן והכ6תי רננ"מ ע) )חו)קיס דימוי (ה וכסי' הקודסכסי'
 ננ6ן מפי' מ65 נ"י[ קודס )עפרט מסור מין סי"ננ כהוג)ד דכס"גוסס"ת
 ומוקננילן גכו) ים רכמן ס"ד 3ננסרע מסריכן 1)6 כהוג)ד כמןדננתיר
 כ6 ו)6 ,הסכחס כו )ת)ות סיכו) זננן סוס )ילמ כסומט מכ) ג"י על6ח(קה
 ("מ ו)ננ"ס ה' עו מו ד' עד ד)ננ6 יעיס ג' )וננר ומין מחת ככתהסכחס
 קודס ו)מ ינניס ג' כתוך עתה דוק6 סלעסס ננועי) ינניס סג' מין למןרנס
 ומן ו6ין נ'ץ כתוך מסי' כננר יותר מו וה' כד' לטרסה סהי' יכו) רנסג'

 (ננ! כ5 מחןקס ננוקננילן ו6סי"ה ינניס ננס6ר יותר כו )ת)ות 0יכו)רג"י
 סככר ככירור סכירוע כיון 3סכסיר לוכ) )מ ג"י כתוך מ~מ )ת3ותסיוכ)
 וכרי כיסוכ יוקף כדכרי ס)י (' כסי' 6' כסי' ננ"ס ועיי' ג"י כתוךלטרסה
 כננ'ם יתרת והיי' ח)יכס קורס טריפה ססי' כידעילן כה"ג לקט ו)ננסרננ"מ
 מחיטס קורס לעסית כוורמי מכ) לעטית ננתי ם6"י כ)קותמ דמייריהסננ"ג
 כג"י ת)י' הוג)ר רדוק6 סירכמ כננו ינניס כג' לעסית 5ננקה מו 6טוסוכי
 כסומט ס"ס כסר (ם גס מ"1 מחזקה סנכילות ומסורין טריסס ומס"הינניס
 רוק6 ננמוס כיחרת מ3מ הגכילות מסור ד)מ דסרסתי )סי טכה"ג טוךול'

 ול' מחוקס 03 ננוקנניכן כודמי כמןי 6כ) מ)יכס כסעת טריסה סהיתהכידוע

 סנכילוה )הכסיר יוכה ל' כסס והר"ן סלסכ"מ כננ"ס הכי 3כה"גדי65
 ר"ה דמננר מננה כע0ית סמיטה סקודס )ת)ות דיוכ) כליקכ טריסהכלננ65ת
 גס ננתיר כה"ג לטרסס כננס 3ך סיודע עד עוננדת היתר כמוקתלסחטה
 כסוג5ד מו טריסה הי' סלח3כ סקובס יווע דמו כיתרס רק ננכה ס.כהוג)ך
 6ו ססק )לו מיס וננן ל) ממ(קם )י' ננוקננילן לנני כ0וחט ומ"כ ג"יתוך
 )ה:ס-ר כוכ5 '63 ספק עוך )יכ6 תו, 6( יורע ס6ילו טידוע עתה עד ידעהוה
 דמסר ננ0ס וננוכח טרס: ולננ5מת מחט ד"ה נ"1 רף קרוסין ועיי'עוך
 ננ5רף טריסות כס' וכ3"ס ס"ך והנס כננרס"5 ו3מ ננסלו)ד הי' ווו6יויתיר

 . סוגי' כהך רמו' 1)מ )דעתס.

 תוך מסי' . נטתר וסייכ6 ממו"ה )ומ"6 סמוכין כ' ע"כ כ))רבנמנ"י
 כפ"ע גכילה כהננה ננכ) ע0ס ממס סס המו"ה סכ' )תוס'ג"י

 ננכען טלעטה גכילות דכ) דמו)ין ט"ק תוס' כתכו הנכילות לתערכווממ"כ
 )סחיטס קננוך וטנו6 (1 מילו סננ6 מ' כ3 ט3 ס"ס ומין מסורות ג"יתוך
 דח31ין פ"ק תוס' כסס ננוכ'. הננל"י והכין וכו' נ"י טריסה היתה וודמיד("מ

::::ןיולושג"":ן~
 ,%:.::[:מ שש נג%;"ס"':ןןן? "ןקי,ס

 כסס (ה קודס טס ה"1"ס כ' המ ועוד ינניס' ג' כתוך דוקמ ו)36ע1)ס
 5"כ מו"ה דכרי .6"כ ומ63 ג"י טרזסק היתס נסירכמ חו)ק סוס כ)יר"ת
 ננדכלי מו"ס ה51ימ ננפ)סו3 ול") כרננ( מסי' .כתוס' דכריו כננ5מו 3מנוס"כ
 סקסס ל' סי' הפ)תי רהלה ג"י תוך ס"ס ננהלי ו)מ מסור נ"י יתוךתום'
 הרכס כסלח5כ טריסס כלנלמת הגכילות )מסור חו)ין תוס' לקיטד)ננה
 דח5כ 6מת ככסננס הכי )כתוכ מססר סמ טריסס מחת ולמ5מכסננוח
 מחת ככהמס רק כ"כ כמננת ע"כ כ' יף יד0 ותוס' )ננפרע מסורונכיגה
 )ננ"ס כהננות כהרכה דכתכו י"3 ומ"כ טס כחו)ין 6רי' )כ כס' סקססוכן

 ססק כים מק" הייכו היילו סתס 6סור דגכילות סתוס' מכ'כתח3ס
 וכיערכו כפ"ע מ' כ) 0לח3כ כנון ססק ננסכחת כהננות וכהרכס מסורהסי"ה
 ד0"מ י") מסור מחר דכס' סטיט6 ק0: 31מ (ה מילו סננ6 י"3 מ' כ3דע3
 כסמות דמוקת ססק )התיר הימ חיקס )מ1 ננכוררת סמינו ח(קה יהי')ו

 יהיילו מחר ספק כלנד מכ) לתכררה ד)מ כיון )יתמ טריסס ססקכלגד
 קננ") כסר ויסי' ננכוררת סמילו )מוקה ס3גמ סננוך המ וס מילו0תמ
 וסננמ (ה 6ילו סמ6 רליממ ס"ס 3יכמ ג"י כתוך ננדלסמי' המו"ה מוננרננעתה

 לה., מ,כום מיםגץץזןג.:נ:עי:ג
 סי הונ5ך ססירכמ מ"כ לקכ כ)6 סירכמ דמין )רס"יותוס'

 דלעסס י"3 )סתסרק .סוסו ננסוס דסירכמ )תוס' מכ) ג"י תוך ו6סורננכה
 ככטרפס כחוס' דס") 3רסכ"מ רמ"כ )יתמ ו: תי' נס סלה )סחיטהקננוך

עעי



ירכמףתקי"ב % םעיף סךא- מי' ךעה יררה ..טימןדברי
 סי 0ונ)ר 6ר כסירכ6 כ' כתו0"כ וס6 6911 )ננסרע כסר סילכ6ט"י

 ד3רסכ"6 טריס0 0י' ינניס סס)סס כידע סילכ6 נס ע"כ )ננסרע 6סור0מכס
 סי' כסתימ0 וכסננ"נ טריסס וד6י ססית0 ידוע זננן כסי' 3מסרעמוסר
 מ"ו ס"ק כס"ר וסס פוכרמ ס6עו ע)יו וכ' ס)תי דכרי סני6 כסוסו3"ט
 )סיטת סס סננתננס ננ' כסי' כס"נניכט"1 כמ"ס וכ' כס)תי 1)6 כ0מ)טכ'

 כקו;  6יכו עכסיו עכ"ס מנ) )לקונ סוסו מסוס טריסס דסירכ6סתוס'
 כ) ננסוס )כקונ סוסו ננסוס טריסס ס0ו6 ))קות6 דמי ד)6 טריס0ו6ננ6י
 נס 51") ותי' רנני ככוקכ 0וס ד)קות6 דנני עכסיו ככקוכ )כקוכססוסו
 דכננקוס כי"נ כ' 5"1 ס"ק )"ט סי' ונ)"ס 0סירכ6 נננקוס )קות6 יס3תוס'
 )תוס' נס 61"כ ננעכסיו ככקוכ ו0וס סרי6ס עור ננעתס לק)ס סס0סירכ6
 ד6ין 0ס"ך כ' רססיר 0ל") ננכ) 0עו)ס סננכ0 סי כנ)ד כעין סוסססירכ6
 ננ0 ע) )רננ"6 דמין כ0ס"ננ 6סי' סירכ6 ע"י כלטרס0 נ"י תוך 0מ3כ)0תיר
 סירכ6 ננסוס רק כריקס 6"5 דרי6ס )"ט )סי' כסתימ0 כסרננ"נ ומ"ס3סננוך
 ו)כקכיס נ"י תוך 6)6 נניך ד)6 5") נניד סירכ6 דכעס0 לקניס מסוס631

 6מרי דנס ס"ו כסי' סע)כו ו6כו סכיממ ד)6 כדיקס 5ריך 63 נ"י תוךסגעסו
 : 0סירכ6 מיך כעסס ד)6 )כרוק. 5ריך0לקכיס-

 תקי"ג מהמן.
 וכי"ב צמקה כגון המכה פי הוגלד במוג אינם שהם שריפות)א'(

 להקל מצינן זה במוג מפק וביש ג"י תוך אלא אמור לאג"כ
 מריפית סוגים ג' רק דליתא דמלתא וכללא במפק אפי'אמור ג"י תוך המכה פי הוגלד ובשאר במירכא משא"כ נ"י תוךאפי'
 ממוך קודם פותר החלב לשחישה ממוך _להיות שיכולדייק

 אלא הוגלר שלא או מכה פי הוגלר שאר או ומרכאלשחיטה
 החלב ויתיר חמר_ ג"י תוך החלב אמור מועם לזמן נעשה,שלא
 שריפה או כשר אי יתיר או בחמר -פלוגתא )ב( לעולםאמור

 ו והל"ש הפלתי כמ"ש החלב להתיר מהנילא

 סכעסו ננמייכ 0סכ) מ"ננ כסירכ6 מכ0 סי סונ)ד ס6יכן כטייסות*ן"ע
 כוד6י 0וס 6"כ הרוס לעס0 ס65 6סי' 16 ססמיט0 קודס ננס~ננן
 סס)תי ננ"ס ג' )ננסרע ל6סר וננתי סמיט0 ןננן קודס )ננסרע 3מ)5"יסור
 )6מר )6י 16 טריסס 0י6 06 נוסי' כיתרת ננמ)וקות כיס ד' ס"קככרתי
 וכמדוסי טריסות כ0' כ)"ס כ' כי"כ 0ו6 כסר דיתרת ס"מ יכ"מ מדמייכ"מ

 קורס מותר דס)כ ננר0,תטרס0 מסר סלנל6ת סר0 מ' סעי' )יו"ד ס)ודימס.
 וו") כ' ס"ד סי' ס"ד כ0נ"0 050 . ..כסר .ננרס דמסר סוסקיס דיסיכ"מ
 ננן כ6ין ס6ין טריפות ס6ר ע"י . כין סירכ6 ע"י כין נ"י תוך סלעסוומ)כ
 6ע"נ יכ"ת עך )ננסרע 0כ) 6סור 0כטן _מן סכ6יס כטריסות 6כ)0כטן

 ע"נ כתיר 61"כ 0כטן ננן 0טריסס כ6 ד)6 )ננסרע ננ)ת6 6יג)6י יכ"מדכסמית0
 ננועט כןננן כז0 טריסות )כו6 סו6 רני)ות 6ין ננ"מ טריסות כס6הנ"י

 ננסוס נ"י עך סירכ6 ס) כטריסות )6סור דלוסניס דמו3ין כס"ק כ0נ"6כננ"ס
 ננועט כןננן כעסין ד6ין טריסות 0"0 לעסית )6 ינניס נננ' סמותדסירכ6
 לעסין דמין ננסוס ימיס נ' עד 0טריסות ככ) )0מניר . ככון ס"טוננסוס
 0ננכ0 סי 0ג5יד נכי ימיס דנ' טיעור ו6סכמן )סמיט0 ננננס סמורכ"כ
 וכוד6י סו6 0ננכס סי 0ונ)ד ככ)) ס)16 דטייסות ס)כו 5"ע )ן ו"ססט .עכ")
 )ננסרע 6סור ןננן ק5ת 6ננרי' )6 6סי"ס ננננס )סמיט0 סמוך כעסית)6

 ננותר ננדי65 6)6 יל"מ עד .)ננסרע ו6סרילן )6סור כננס עד 61"יכוד6י
 כסי' וכננ"ס כסרות כ0ננות דרוכ רוכ6 ע3 )י' וננוקמען לסמיטס סננוךעד

 0י'. 0יתר כמןקת בסמיט0 )6מר עך דמ)כ ננסוס מו כס"נ כרעת0קודס
 כ0ונ)ד ן0 נכו) ד6סכמן מסומ נ"י תוך )6סור . 3סמנניר דלכון 6)6עוננד
 6"כ )ננסרע נ"י תוך כטרסס דוד6י סירכ6 ע"י כלטרס0 ו6עכ . מכ0סי
 כספק כסר סןננן קודס כווד6י לעסס טריסות ס6ר 6כ) 6סור כססקנס
 כס6ר )0מנניר דלכון 0ל") ס"ד )סגס ד0כי6 כס"ק 0יס"ס ע) ~"ע נ"יתוך

 כר"ן סס ס' סיס"ס 60 ננננס סננוך כ"כ . לעסית כ6ין נ"י תוךטריסות
 ננוקננען 651 5ננסרע 6סור ממ~קתו ,סמיטס קודס מ0 ומן כסע6וכמוס'

 : נ"י תוך עד6מוקס
 60 יכ"מ קורס 0מ)כ דננתיר ננר0 נמסר 0ל") ייייס נמיו' ם"שד.

 סכ' יכ"מ6)6 סמ" מזס ר6" מ0 6"כ יכ"מ יר רתר מסר ' ש*'יפ"
 דטריס0 ומסר דיתר וסוסקיס מס"ס 0ע)ס ס)ו ס5תסונס כ' ס"קטס
 דקיי") 60 קס0 )דכריו 6נעס ידי תמת 6ילו 11 ותסוכס יכ"ח 6) -מילו,ג"כ

 יכ"מ מי מסלי 1)6 ננעו)ס המ)כ 6סור ננמננמ.יתרת 'כטרסס כ6ןכלננ"6
 51") טריס0 ס6עו לימ6 סמי' ווו טריסות כס6ר יכ"מ ;מי 6ילו )דכריו60
 כ~ר ונניעוט ננרס מסר 0ננכסירין דמיעוט סס וכ' מרס י"נ מי מיעוטדרק
 ננכטן 1)6*מ"כ

 6סי' 6לי 6וננר מי טרסס מיעוט כלנד מרט י"כ ננ0ל4 '
 קודס 0מ)כ )סתיר מ5עו )6 מ"ננ מי 6ין כנני ננכטן דסריסות 6)וכדכריו
 טליסות ל' קדוסין_דף כתוס' וכ"ננ ו6ו"ס ננסננ"נ דננסננם כיון מודסי"כ
 6מ"כ דלעסס 6וננריס 6ין מודס י"כ מי 6סי' 61"כ לכטן ננן ויסרמסר
 י"כ ננ0לי )6 סכטן ננן כ6 דור6י יכיון סכטן ננן 6)6 מודס י"כ תוךיסיילו
 כננו 0'ילו 0כטן ננן ס65 יתרת דכ6 וסנ0ס"ד )ננרס")_ ס")- .וע"כמורס
 0כטן ננן 0טריפות ד)6.כ6 )ננסרט -ננ)ת6 מינ)6י וכ"מ .כסמ*ות -סכת5
 מכטן י"ןוע"כ'ל16 סמית0 זו 6"כ יכ,מ סטרפס 3מיות ו6י"6 דם"3מ)ננמ
 ממיעוטמ רק וזו 6"ת 6ס" מווס י"כ 3מיוח למי יכו) דיתר ס") 6לן מכ)ועס0

 חורס יכ"מ מדמי סכטן ננן כ6 )6 ויתר כמסר )וננר מ0כ"ת מ"מסמייס
 סמיתס 111 סכטן הן ס)6 ויתיר מסר כ)יב6 636 ילי5רל מיעוט6וס"0
 3מיות 03 6ססר 60 יכ"מ סמי טרסות נניעוט ממותן ס0י6 0כרמ )ו 6יןיכ"מ
 : ןננכסיר )ננ6ן ננכריע 6ילו דיכ"מ ננס"ס ע"י סי' )עי) וטיי' מרסי"כ

 תקיס'מן
,/

י-  מ"ש )ב( אמור החלב דרוסה שהיא שנורע משעהררומהא'
 לענ"ד בהמות מ' אי"צ משובחות כשרות פרות ראםבם"ז

 ולא שבמניין דבר הוה שלימות גבינות הפרמ"ג מ"ש )'ג(צ"ע
 דקיי"ל לדידן כן ליתא לענייד להתכבד ראוי. אינה אפי'בשל
 תוך וחלב סירכא מחמת בנטרפה לד( תמיר למנות שררכואת
 הפמ"ג שנתערב אחר ער נודע ולא היתר בחלב נתערבג"י

 מרוכה הפמד דוקא בעינן ק"י מי' לש"ך וכתבתי ברובמתיר
 : זה שהשמים אפמ"ג וצ"ע מצוה מעורת צורךוגם

 לו)ר0 )6 סוור6י דרוס0 כננו נננוררת נמוק0 כ' סקיינ נט"יבפרמ"ג
 מ(ק0 6סי"ס יננ4ס כננ0 ננסמןק0 ננס וננן י65ס 6סי'ירוס0

 רידע דננסננע כ)סוכו )טעות 6.ן עכ"3 מנוררת ס0ית0 מון עדיססדננעיקר6
 6פי' סמ5כ נגותר עדיף רננעיקר6 מזק0 ו6סי"0 ינניס כמ0 דרוס0ס0י6
 ר") 6)6 סמ)כ ד6סור ססיט6 ס6 סכררסס וידוע ננמוקתס סע6ס ינניסכ6ותן
 ד0וס רוכ6 ננכמ ד6תי' דמוק0 כ"ננ ו)רירן 3מסרע 0מ)כ 6סור )6)ננמכר
 סמ(קס ננסכי 61"כ יכ"מ עד 6סור )6 מכ0 סי כ0ונ)ד ד3כך מכוררתמוק0
 סמ*טס קורס סרי 6סי"0 ננננם )סמיטס סמוך לעס0 ס)6 כטריסות6סי'
 כסס 0קודס כקי' וכננ"ס נ"י תוך טריסות כס6ר נס )0ממיר דלכון6)6

 ומותר ס' ד6יכ6 ננסתמ6 6ננריכן כ0ננות ס' יס ד6ס כס"ע בו"ש :0נס"ד
 ננסננע 0סרננ"נ וכ' )קו)6 6ז)ילן דרכלן ס' דסיעור ננ6מר סק"מ סס"נ_וכ'
 עכסיו ד6סי' )כרר ד6י"6 ו)"כ ת"ע )קו)6 ססיק6 6פי"0 3כרר דיס6ף
 כסעת )וננר ויס ממד סיעור תמיר לותכיס 0סרות 6ין ככסירות ס' י0י')6

 ננ"ס ו)סי"ו . עתס סלותכת ננננ0 סמות כותכת 0טריפ0 0י' גכילותעסיות
 סרות דים 5"ע 3סק) ת)ען ננסוכמת ס0כסירות סרו6ין כ) סק"דכט"ז

 סוננן סו6 ססמ5כ ו0 ו0רכר כידוע מכמוסת מ)נ ננעט לותליססננעות
 וסכחוסת מסוכמת מעסס כנוסס לס6ר ססוננן מ3נ ננעט סלותלמוע"י
 סנניכס יס וד6י 6כ) כמוסס סי6 פ"כ מ)נ -ינ נלתילת ס)ס סוננןלותכת
 6' כ) )סער ס)6 כסננות ס' יס 06 דוק6 0רננ"6 כננ"ס 6)6 )סק)ס6ין. כר6ס ע"כ מ)נ מעט ולותכת כנוסס וכמוסות 0רכ0 מ)כ נ"כ וכותלתכנוס0

 די 6וננרן3סי
 כננקומ 0ו6 6סי' סנננלין רנל הוס ס)יננ0 דנכיל0 ויע 0סרננ"נ ססרגמ"ש

 כננסק3 "63 נכיגות ננוכרין ד6ין 6ע"נ 3תתככד ר6וי' 6עוס0ו6
 6ע"נ כי05 ריס דק5יעות ד)יטר6 דונני' סכמלין דכר 0וס ננ"מ גננלין1)6

 )0ס ים סענו)ין ס) ס0סונלן כיון מ"מ כ)יטר6 ד0יילו כפסק3דלננכר
 6י"3 רי"ו ור") יומלן ר' ס3ינ נ' לף סס ננע0 5"ע 6נעס . כט) )6מלין
 )ר"3 וסריך )נעות סירכו כ) ס") ור") כט) )6 תנניד 3מלות סדרכו6ת
 דסיילו ק5יעות ד)יטר6 כתל6 ד6תי6 וננסלי כט) )6 כי5ס 0תס תכי6ננ6י
 רכר כ)י וסונני סומי) וסרס"י כט) )6 סוננין מ6ות _נ' יס ד6סי' י0וסיער'
 סררכו 6ת ססוננין מקרי )6 ד)ננס )סכין ויס ע"כ כט) 1)6 0ו6 מכיןסי"כ
 קדרכו סכ) ננסוס כט) )6 כי5ס יומלן )ר' ד6י") תל6 מ6ן 61"כ)מלות
 כננגריס0 ננסרידן )מוכרן כסכ6ין מסוס ד0"ט תר6ס כט) ' )6 לנני)ננלות
 )6 כננסק3 6)6 גננלין ס)6 סלננכר כיון )0כי סס כסרס"י כמסק)ומוכרן
 0ומ כננסק) כננוכרין ק"נ סי' כת0"ד וכ"ננ סדרכו כ) רק סדרכו 6תננקרי
 ננסום כט5יס 6עס לרות כס6ר סלתערכ מלוכ0 לרות סכ' סכננליןדכר
 כנננין סננוכר ננ0 636 סכנננין דכר ננקרי ד)6 וכ"ת וכ' סכננלין דכרד0וס
 סכננכין דכר 0וס ססוד)קו ו6מר ולתערכו סו6י) מ"מ וכ16מד כמסק)1)6
 ננרכ~ יומלן כר' דס") וס סננת0"ד סכ' נ' 6ות ק"י סי' )קננן כד"ננ עי'כו'

 דך"ננ וי") ננוכרין. ס)סענניס 6עפ"י כן כ' 63 כת0"ד ננוכרין )סענניסמעס"י.
 דעכסיו כיון תמיר ננקרי )6 ~0 נננסק) סננוכר4ן נכך מ0 כר") ס") ד6יס")
 0ת0"ה 5ריך וננס כט) ד)6 וססיט6 מוכרין )סעמיס כמו ו0ו0 נעין )ויס

 6רס )ככי מכין )ו סיס סדכר 6סי' ננוכמ עכ"ס יומכן כר' דס") 6"31ר6יות
 סדרכר כ5 דננקרי ו6סי"ת מסיכ סכננלין דכר )16 כננסק) סננוכריסכ)

 סי' )קמן קיי") 6לן 60 כמסק) כננכר כסלמכר -6ע"נ ק5יעות כ)יטר6)מלות
 ר6וף דנכיכס כ' מ"ט כ)) וכ6ו"0 כט) )6 סדרכו 6ת 'דרוק6 יומלן כר'ק"ו

 ס)מ 0י6 ד6ס כ' 0' רין כ"0 ככ)) רק סס כ' )6 סכמלין וננדכר)סתככד
 סדרכו כ) כר") סס ססק דמי0ו קסס )6 6ו"ס ע) 6ננלס )ננלות דרכוד0וי
 תנניר 5נמות סדרכו 6ת דקיי") )דידן 6כ) כט) )6 לנני )סענניס)נעות
 סוס דנכיכס מ"ט כ)) )16"0 .רק כ6ן כ' )6 כממת ורמ"6 0סרמ"נ ע)קסס

 : )סתככדי6וי'
 ע"י טריס0 נלננ65ת רא) נ"י תוך כמ3כ 06 0' ס"ק נמ"1 סרמ"נןעיף'
 סג כעילן ומדרכלן. ננס"ת כרוכ כט) דכננכ"ננ כרוכ ולתערכ סירכ6.

 כתערוכת 6' וס' כנוסו 6' גס' כננו לרכלן ס' וס") 6מ"כ עד 0ססק לודע1)6
  וננסריכ"3 ס"ס  ספיר סוס ס"ס סלטסס  עה לולע כ63 6כ) ס"ס סו0ד)6

 נתערונת 6' וס' 6'גנוסו נס' ת)י' )6_מלען נ)נו) ע"י דרכלן דס'דננמדס
 לנ"ר ועת ע3 ע)ס י)6 י"3 מ"מ כסרננ"ג ס") ד63 כ' סי' מי"דונעכי"ת



 נאירסףתק*"ד ב' סעיף' פייא , פף רעהיררדהסיטן-דברף
 0ססק סגס עי"ם 5"ה סץ סיק ננסר"ננ כסו"ת ד3מ וזס וטעעו ססרננ"גסגרת
 3טמיטס סננוך געסית דסירכמ ככנ"ד דסננמ כמן 3סננ"ג ס"3 הוס נ"י תוךכסירכמ
 )קייס ים ומ65 סכי לס") ננמן ר3יכמ קי"מ סי' כתסן' . כתכמי ככל0ג0
 מוך המ5כ וגמערכ טריסס ססק 0ו0 סירכמ דכ5 ננסופ' כססק סרננ"נרגרי
 מיסור 0ספק גודע כ)מ 0ם"ך כ' כק5רס' ס"ם ככ))י 6ננגס יכני16'
 וימכ)גו ' נ"כ ננ5וס סעו' 5ורך וים כהס"ננ מ)מ סרי )מ סנמערכ מחלעל

 מממ מחת )מכ5ו כיכם כיכם ס"כ ס"ק ק"י סי' כם"ד וכ' טגייסס3ייס
 ננטעס )0תיל יס הס"ננ דסוי כ"מ כס)ו מי ורמי מכ) 0ס"ננ סייך )ממו
 ו0סננ"ג ננ5ו0 סעו' ו5ורך הס"ננ כ' 0ס"ך ר0מ וקס0 עי"ם דרכגןססק

 כ"0 ס"ק כננג"י דסג0 וי") 0ס"מ גס הפנניט וכמן נ51וס סעו'0סנויט
 0"ר ס"ם סו0 ד)מ כתערוכמ מ' כגוסו מ' רט' דהע)ה )"ו סי' )ננ"כננייחכ
 ת3י' רמדמ ג)נול ע"י דרכגן כס: 0"ה )מ"כ סנתטרכ קודס המ' ס'כגודע
 כגודע דדוקמ 5מ)ק סכ"כ ס"ד טי' ס"ד כנהנ"ס ננל"י רמיות וע.קרכמידך(
 טדומה מע"ג סק"י כם"ך וסרננ"נ ס"ס 0וס 63 קיתערכ קודס המ'שי

 ננקי3 ןננסו"ה :"3 ו)כך ע)יו מ)וקיס ננ"ננ כ"כ ס"ר י0נ"ה 6ע"ג וכ'3ננג"י
 5ירוף כ)מ 3כד כ0ס"ננ ג:דע כ3מ ג3גו5 ע"י דרכנן כס' וננמיר יותר0סר"ננ
 כרכר ונסעס"ננ ד"0 סק"ט תס"ז סי' 65"מ נמ.כורי ועי' . מ5ו0סעודמ
 ס' כסמר ננסמ"כ גודעל מסי' נ3ג31 ע"י דרכגן ס' 6כנריגן טכתכט)מסוכ

 : )ננס ד"0 עי"ם גורע וכ3מ )הק3 6"סדרכגן

 תקפייום"מן
 פחזקתה זפן .יצאה ואפ" מבוררת בחזקה שכ' פרמ"ג ישובא'(

 כם"ו פקו' גבול לעזן אי"א אפי' ח,קה למפרע הוהמ"מ
 הר"ש ראיותוביאור

 דאולי"
 רובא מכח דאתיא חזקה בתר

 בכתו' לשיפתי' חזקה פשאר ועדיף טבוררת אינה דח,קהאע"ג
 לא. המכה פי בהוגלד רמ"א פסק וא"ש הכי מוכח ע"הדף

 הר"ן. של דחוי וישבתי רובא מהמת חזקה משום למפרעאסור
 על הכם"ו קו' עוד על ישוב )כ( נכון על ז"ל הר"פ טלורשב"א
 אקו' ותי' מכתם הביא ראי' פה קושיותו על ותי' הנ"לפפ"ג
 כס"ג שדוחה מה לג( דבריהם וביאור ע"ב ד"ב נדה מתום'פלתי
 ותום' דרש"י בפלוגתא הלי' מג"י פחות מירכא דאין שכ'לפלועי
 בנטרפה להקל העלה דינים והרכה ליתא נקב בלא סירכא איןאי

 )ד( מג"י פחות פירכא אין דנקטינן וליתא ג"י תוך אפי'נסירכא
 שנתערבה לאחר ונורע ונתערבה היום אותו חלב או ג"י חוךוחלב
 מזלזל פקרי ולא מותר החלב אמור דהבשר אע"ג ח.לוקאין

 מ' לא מירכא דכל דינא ג"כ וראי בכירכא ובנפרפהבדרבנן
 הקדו' במי' כמ"ש צ'יע .פרוכה הפטד בלא אפו' שרי ואיפריפה
 ש פרובה הפמד בלא אפי' פותר פלוגתא בו ביש במירכאאפנפ

 ממרי . טריס0 ונננ5מת כהננ0 ננמלכ סגעס0 מיגס כ' סטי' בבשו)מה"ת(
 זס כעגין כו ורמיתי סוסר כתכ סו"ת 0ג31ס ננמור סו"תטי65

 0קודנניס כסיננניס סע3מי מכר 3סי מיגס 0ס מסר. 4יגיס מרוסיכננ0
 : ז03"0 דכריו ע3 סססכתי 04 דעתיוממו0

 רסכ"מ 0מוקרין ס)ינו 3מ דע"כ כ' נ' ס"ק כט-ז 0סרננ-ג דקנה-לא'(
 מ3מ 'מוןט י"כ עד כהונ3ד ננכ)3ן ו0ננמכר ו0טור ור"ן.

 כ) מ יוכ6 ננמעתכמזקה
 כמזק"

 כ3כוס ננסננט וסכן כתרי' מז)ינן מכוררת
 3יתן ומי"6 ינניס כננס סי5מ0 כ) גכני כרור0 דמזקס דס"3ומ31ק,.6סר"מ

 ונס"נ ננסט"ג קי"כ נסי' גנדעתי כן כמכמי מגי ונמ ע3י' סוננכין מיןנכו3
 כסג"י ג' וכננוננין מננוננין כר"ן מי' 60 ככס"ו ע)יו כקסס 4כוררתכ"זק0 פ3יני 3מ סמוסרין דנס סכ"כ 0פרננ"ג מ3מ ס"ד כהנה ננהננרמ"י קי"ג'וכס4'

 ננרסומ דסוי 3מו מי ומסי"ט 0נוף ומזקמ רוכ למיכמ ע"0 . דףככתוכות
 3מ 11 דקו' ו4ג 0מזקס ננן עה זננן די5מס ננסוס )ננסרע ד0י' 0"36רסגמ
 לסנ"י כיון 0כס"ו ר0כ0 כ))קס0

 דרכמ מכ3 ד"ס ע"ס דף כתוכומ מתוס'
 וכ' סנוף מזקמ כמר יסוסיע. ר' 6ז3 דננננוגמ מזקס ד3יכמ 0יכי מכ63ננר
 מננמ4 סר"י וסקסס סנוף חזקמ כגנר סגויס מזקמ דמיכמ מע"נ. סי'מלס'
 ננוס וסרי סגויס חזקת 3ריעותמ מרתי מיכמ 'דהמ סנוף מזקמ. כמרמזי)
 סנוף מזקמ 3גכי מזקס כ)) מסיכס 63 סגוי' דמזקת 0רסכ"מ 'ומי')סגיך
 0כ' כתי' .ומ" וכו' מננקוס ננ"ס סגוי' מזקת חסיכ 3מ מננמי 0סג"יומננ0
 טריסס וגננ5מ נכיגות נכי הר"ן 'ס0כימ סננסון ר' 0ו0 ר0מס.ירטכ"מ

 ננכמ רממי' מזק0 רס"3 ננסזס 0נכיגונז ננתיר רוכ6 כמר דמז)יגן ר3ננסקגמ,
 ןרוכ מ63 :נננוס גלרס דד)ננמ רכוות" ו0"ג מזקומ ננסמל דלריףרו4
 מזקות ננסמר ןעריף מכה':רוכ6 ד6תי' מזקס והוי :ננוס 03ס ' מיןנסיס
 רמי' וננכי6 סננסון רכיכו סכרמ מסכימ ס"ק דמו3ין רסכ"מ ננ3סוןוליג

 רוכמ ננכמ רמתי מזקס דס"ל סננסון ר' מירכס ומ"כ סג"יי טכ"רעננוננין
 מ' סעס די5מ דמע"נ ננכס סי נסוג)ר ננתיר מיסו מ"כ מזק0 ננסמר4יף
 3רמי' 0סרננ"נ 5ריך. 3מ ו3דידי' רננעיקר6 ממזק0 טוקנניגן יס"0 נ'יידסייגו
 נס  הסיס ננננוננין ר"ס'ססיר-ו6י' -ו0כי6 רננעיקר6 מזקס כמרד6ז4גן
  ומזקם ררוכ6 וס"ט תוקס מם"ר  ופריף רוכ6  יוכח! ר6תי' הוקס:טס
 ננס6ר עריף ,ר3מ 3סיטמיסו רסס ורסכ"6 ור"ן הרמ"ס וכננ"ס עדיףרוכמ
 רקסס י0וסיפ )רד 0נוף' מזקמ כמר 6ז)י5ן טתס לננק סק)'1 6"ג-יאקס

 תרתי נ"כ ו0וס סי, כ6ן גננ165 כמן נ"כ 01ו0 0כפ) 3רסות כגכגסס0ייגו
 . . _מדמ.: כננקוס,-

... 

 ננסורס' .ס0ומ ררסכ"מ ננרימוי סננסוז ר' מסיק )מ ר)מס 3יסג יסרלג~י"ל
 0י' כמן גנ5מ כמן דמיכמ -ננסוס כננוננין .ל0תס רכמלדכרן

 דר' תיננמ 3מ רקמננר סמס ררכמ נניננרמ מהך ננמננ0 רססגעי מ"םו)סי"ז
 כ)) כמן ננ)תמ 0מ סייך ד)מ ננ3כר כ33 דנוסן' מזק0 כמר מזי) 3מיסוסיע
 כממ05 ס5סון קסס ויומר סכי 0)"3 . ור"י דר"ג ס3וגתמ דעיקר כס"קמ3מ
 וכו' ועוד ננתגי' .3סגוי' מננר רכמ סכי ו)כתר כס"ע כנניננרמ רכממננר
 ממוקיננמי' וקמי נרסיגן רכס 11 דנניערמ ז") 0ס"י ומי' ודומסו כרמ"0 ססותי'
 מ3יכמ וננסרם קמננר וססיר י0וסיע כר' גס כו3י' 0ננסג0 דננוקידר"מ
 ננטעס סר"ם 5רמיומ ורסכ"מ כר"ן סדמ0 ננס קסס )מ ו)סי"1 י0וסיעדר'
 )מ י0וסיע כר' גנני. ננמגי' וננוקי תכרמ דס"3 ר"מ ד0מ 0י' כמן גננ5מכמן
 עדיף רוכ6 נ:כמ דמתי' דמזקס הוכימ ספיר מי'כ 0.' כמן גננ5מ כמןס")
 מ)6 סמפון כר' ס"5 ד3מ ו' סער נ' ככימ דסומ ור6"0 מזק0ננסמר
 כמי' מי") ס"3 )מ רוכ ננכמ מזקס נס ננכוררמ סמיגו מזק0 ננ0גי ר3מכיון

 : 6מר כתי' )תרן דמק 0)כך יסה 3ר:ם רמי' יסי' דמ"כ0ס"י
 3דכריסס רמ.'. כ' ורסכ"מ הר"ן דסמ מסרננ"נ סכס"1 0קס0 ערן4ב'

 סיכיל סגמיכס ננסעמ ו5מ כיכוס ננסעת )ננסרע סננטננמין'ננכמס
 לננסרע ומוססין כווק כמזקמ 0מ13ק סי' רסמ טוכ0 מזקס 40' וסמס3סמיכם
 מק"י כסי' רסנ0 וג"5 . סגתיכם רננעיקרמ מזק0 ננן זננן סי5מננסוס
 לקרסיס רק 0מס סמ 3ננסרע רננט4מין ננכתס נניימ. רמי' ננ0סקסיתי
 ססלתי ססקסס ננ0 ונס 3יסכ סיס ג"3 וכעת כקסימ סס וגסמלמי0מננירו
 לכך קמזי' דכננוסי' ריעות6 רמיכמ ד"0 ע"כ כ' דף נד0 6מוס, זסכסי'
 מע"נ ממזקק ננוקנניגן סוס. טעננמ 0מי )מ1 מי מכ) 3ננסרע כ'יסננטננמ
 טריסס סגננ5ממ ננכ0ננס 0נכיגות 3סתיר מין וננ"ננ כו' טננמס ודמיןספת6
 סס3יתי וסכין ננכוררמ סעס 03 0ית0 )מ )ננעו3ס כיון מוקייממזק0ננטעס
 וסקסס ריעות6 כמן ר)יכמ נגטעס סנכיגומ. )סמיר ננכ"ס רייק ממ)הרתוס'
 כווגת כ) 31"ג וכו' סעתס די' )מלין- כ"ס ננוד0 3סרם,.ד0מ )תוס' 0"3טסי

 ןננמנניר רכ"ס 3טעננמ כין 3מוס' דס") 0נכיגומ )0כסיר ננע:קרמסמוס'
 63ידך וכין מזי' קמ דנננוס" ננסוס ממזקס מוקיס ו3מ 3ננסלעכטסרומ
 מזקס לעולס המזקס 0וס רע"כ ננסננע ןס ננ1קנני כס"ר דכות3ימוקיננת'
 ננסמי סומ כקדטיס יננמנניר רכ"ס טעננמ ומ"כ 43פרע ננכוררמסמיגו
 טעננמ ננסמי מ"כ 3מוס' ס"3 ססיר מ"כ ננכוררמ סמיגו מזקס רסוסטעננמ
 יחזקת מוס' כ' ע"כ ננכוררמ סמיגו מזקס ד0ו0 מע"נ סר' כמו3יזנכיגומ
 מסור גנני כמעין מסי' י"3 ככעמ0 כ)3 טכוררמ סמיגו רכסננ0כטרומ
 כקדסיס ננכוררת סמיגו מזקס ננטננמין מס ננכמס רסכ"מ רמיומ סי'וכך

 כס"ר דכותלי ננסוס מו סיי נננו דמזי' ננמננמ ננכוררת רמיגו ננסוס3ננסרע
 מיגו 3נננרי ססומ 0יט 3ננסרע )מסור ים עכ"ס כמו)ין מ"כ רסננעננידין
 רוכ מיכמ גנני המס ד0מ רוכ רמיכמ מע"נ ככ0ננק כנון כסעת0ננכוירת
 0סרננ"נ נס מ"ם ננעתס . רוכ מיכמ סס דנס כס3תי וכ"כ ט0ורומגסיס
 קדסיס 3עכין ז"מ נננורס מזקס כדוק כמזקמ סמ3וק סי' 0מס המ כס"ווקו'
 הג"ל מטענניס ננכוררת סמיגו מזק0 .מ)מ זס 0ומ נננור0 מזק30מ1

 ננעננידין כ0"ר רכותלי ננסוס מו מזי' קמ רנננוסי' ננסוס )מסרע נ"סדננטננמ
 3ננ"ם מ3מ מרסכ"מ קס0 כ)6"0 11 קו' 3מו3ין רמי' רסכ"מ דננכי6ו0מ

 : 3ננסרע כמו3ין נס י"3 3נננרי ננכוררת סמיגו כמזקס דננכיממ"ם
 נסס"ננ סענניס . נ"י מוך 3סק3 0כס"ו ננמדס דיגיס 0רנס רן~נה)ג(
 ננסגי מ)מ. 3רכריו ויסוד כסס"ננ ס3מ מסי' ו3סענניס כרננ"מן

 כסירכמ כרננ"מ סוטקיס דיט סכתכו וסרננ"נ וט3תי ננג"י ממריסגננסך
 סירגמ מין דס"3 דרס"י כס3וגממ רת3י' רר"3 סס3תי טוד' ו3מ נ"י מוךננותר
 לסמסרק סוסו ננסוס לכירכמ 3מוס' ננסמ"כ ננכ0 טי 3סונ)ד רנני' גקככ3מ
 סננכס סננממ3ת ע"י כמ הנ)ר ננזס ז0 ררמוקיס וג"3 וכ' ננכ0 סי 3סונ3ד3"ל

 0רימם גקכ 6כ3 נ"י מוך כמ 0נ3ד דמין כננ3ממ מכנניס וקננו3כתרס6ומ
 דלמ מכנניס רקננו ננג"ל סירכמ גפס0 0כקג מוך עוכריס ס0נניסע"י

 מין ס3תי סרכרי כ' 3"ט 3סי' כסתימס וססרמ"נ נ"י ממר רקגמ0ווס
 כ53 רק )מ כמן תורמו מור וכננמ"כ עכ"3 3ננ"ס גמכוין וכ3"סננוכרמין
 וררי והנ"מ ר"ת כסס 0רקמ מ3מ ננרגססי' זו סכרמ כ' 3מ סס3תיר60
 טננמננס ער נ"י תוך ומסור כסוג3ר רסירכמ ננס"ך ומרוך כם"ך כננ"קקננמי
 טירכמ ע"י גגטרסס רס"3 ננ6ן 3סננוך נני ע3 3רננ"מ סמין וכם"ךכמרוך
 כ'רופ סומ 3סגיגו סירכמ מו 0ונ5ר כמן סיס כיון וסכרתס נ"י מוךננותר
 ז""כ סירכ6 מו נ3ד געסס' נ"י וכתוך ינניס נ' ניקכ )כס"ס 0י'סככר
 חו3ין כככ"ס ומ"ס וסר"מ סם"ך וכ"ס נסוסקיס סיטת וסומ גקכ ס"דוד6י
 רכרי ו3מו גקכ .כ63 סירכ6 ר6ין גקכ ססי' רס"י 3סיטת 0ומ וכך י"מרף
 סי' 31מ 03תסרע סוסו ננסוס סירכמ דסי3 3תוס' ננמדס 0ס3מי מ63ס)6י
 '3מו כסמימס וסרננ"נ ינניס נ' וסיערו גקנ 0י' ססס כ0ונ3ר מ3י' 3מגקכ

 3סיסוך מ3מ ג"י ככר גקכ ר3מ י"3 רס"י ר)סיטת ננסוס כס3תי ר3מכוונתו
 כמכתי ככר ומגי ננוכרמ מיגו זס נ"י תוך כטריסומ כמ י3תוס' 3פ3מיננ"ס
 רס") סוסקיס סיס סכתט וסרמ"נ ו3ננג"י 3ט3תי ר5יממ 0קודנניןכסי'
 !כ0ס"פ מסי' נ" תוך 03ק3 6ין 61"כ .נ"י תוך טייסם מיגו סירכמכע"י
 הננג"י ע5 פמור תננס וכעמ נקטיגן דהכי כמר רי 0נ"3 כסי' כימרתיוככר
 ס"ק. 3מוס' סמו"0 סכ' 3פי ננן ננמו"ס 5רננ"6 סמך סכ' סקי"ט פ"ככ33

 . יריס ככ' . מ3ו רכריו סרמית* זלמ נ' מוך 0מ3כ כסירגמ )0כסיררמו)ין

 1 , סכי פסק 63 נוסי' כמו"ס רסמ סננג"' ע3 קסס יותר סנ"3 כס" מורס יסוטיע -ור' ותיר5ו .מרחי .כגני מרמ'. כנוף מזקתיס"3
 סק 6ש..כ1ך



 כמף' ן4עףץףןרןץסימןדבר'
ירכמףתקפ"ו בנ' כמע"ף ס%"4י

 כרננ"6 ו)6 נננ' סחות סירכ6 ד6ין סננל"י כו 0עוננד דין;ס" נת"ח0ס
 0סי' דננמ)ק סוסק 0וס סכי6 ו63 כד"מ וכ"כ סננכס סי כסונ3דדסירכמ
 ננעיד 6ילו דסירכ6 דס") 3קס"ת סכית 5מ0הית 0מ65 ססר"מ וגס נ'תוך
 ועיי' ססוסקיס כ5 רעת 0כן כ0"ך סעיקר סקק ננ"ננ ג' תוך לקוכ0סי'
 ר0גנס כ' וכע3י) כרננ"6 ס"5 )6 ננני וקס"ת דר0כ"מ סכתכתי סנ")כ0"
 ננתירין ס"0 ננסוס ןסננתירין 0וכר יסוס 1"3 סרננ"6 ס30יט ננ3פכיי65
 סרסכ"6 6כ3 וכ' כך סכין ג"כ וכת"מ סק"ט ס0"ך כננ"0 וו"6 נ"י תוך6סי'
 ססק 636 כ6ן 6ין 6"כ ינניס ננג' סחות לע0ית 0ירכ6 6ין ןור6י6וסר
 יס6 ר0כ"מ כ0ס כננ"0 )ית6 ג"כ ווס נ"י תוך יפ3יגי ג"כ סכין6חד

 ספק 0סיר סוס נ"1 וקודס וסוג)ר כסירכ6 3"י קודס 6סי' 6וסרסר0כ"6
 דרסכ"6 0סכין כרע"6 י63 כנוכח ננ"מ 3ר0כ"6 6מר תי' 51")קסיק6

 : סהו3קיס וכן ג"י תורנניירי
 ננחתת טייסס ח)כ 0כתערכ סיכי ססיננ"ג 0כ' 6מלס י"ס רכמ"ש)ד(

 3סק3 ררכלן לק' ננוהר סססק לודע ומח"כ כתרי חיקירכ6
 י0 קירכ6 ננחתת טריסס כוור6י ר6סי' סכס"ו וכ' סלתערכ 6חריכ0כודע
 תוך קירכ6 די0 ססוכריס ע3 ו3קננוך כסם"ננ כדרככן )קננוך ככס"ג3סתיר
 די"3- 636 סח)כ רננתיר ננ6ן 4כ6 ג"י דתוך כננ"ס 3סתיר 6ין ננטענני' סלסג"י

 3"ט 03י' כפתי' דסרננ"ג טריסם ססק 6יכ6 ס.רכות רככ) עד י"ס 1"3 סו6כננ"0
 סננמכר כדעת כ' ו)כן וכד"ס טריסס ססק ו6יוס טריסס וד6י 6יוס וסו)ךננעס
 תוס' וננ"0 לקכ ננחעת כ6 6ס ס' סוס סירכות דכ3 וטור ור6"0ותוק'
 תחתיו לקכ י0 6ס כקימיס סיי' 6ס ר"3 5כדוק כקי6ין סייכו 60סור6"0
 רם"ט סי' ו3עי) תקי"כ כ0י' כתכתי כי"כ וכן עי"0 לקכ_ ע"י כ6 6ס'6ו

 וי6י סוס ק30כ"0 דכ) סוסקיס וס6ר כסתימס נוסי' דננס"ננכ6ריכומ
 6לו 60ין ננסוס ספק סוס סירכות ככ3 ו6ו"ס ננננררכי סע3יתי ו6ניטריפס
 : ו' 0"ק )"ט ס" כט"1 וסוכ6 רל"מ כסי' סכ6תיו ככ"כ נס ו;"כ כלטימסכקימין
 ס6וגס גסרך 0סי' ס360ס 0סי' סכט"ו רל360 כלייון ריפרכמר)ה(
 כ6ן סם"ננ יננתיר סמ3כ ונתערכ ננח5י 3ננע3ס 63וננס,'
 0רילן 63 ס6 סקודס כסי' וסק0יתי ננותר ,סלתערכ עד לודע כ)6כט"ו
 כ0' ת4' נ)גו3 ע"י דרכלן ע"י וס' כספ"ננ '636 כלודע כגוסו 6' כס'כס"ג
 0לתערכ עד לודע ננ3מ ג)גו5 ע"י דרכלן כס' כפר"ננ וכ"כ כנופו-6'
 כסי' כד"ננ כננ"0 ס)וגת6 ס' סוס ננח5י' 3ננע3ס כדין כסם"ננ 636 סריד63
 6ות כננהוד0יס ק.'י סוקייי ס0"ד כננ"ס סם"ננ כ63 6ס,' 3סק3 ננ5יכן)"ט
 וכ6ן ספ"ננ כ63 6פי' ננותר ססק עוך כי0 כסם"ננ ד0רי סיכי טי"0נ'
 מננ"ס סקי"כ תס"ו סי' למו"ח כחיכורי סי0כתי ננננס )סתיר סליף עודי"5

 וסו6 ננותר סתכ0י) לתכקעו כ63 חיטיס סס 0כננ65ו תכ0י) 0סכ0"ע
 ר6ו' - ק' 0סומ כיון 6סור כעיכיסו חיטיס סלי 3נניכ3 0כ' וסר6"0עסרי"ף
 0עיקרו דכר כ3 קי"ע 6כן ס6 וסק0ס ןרכלן ס' ןסוי מ0וס 0רי סתערוכת6כ3
 סק0ס וכן 3סמנניר ןרכנן ס' קיי"3 סנ3נע ע"י כ6 וסריכגן מס"ת6סור
 קסק ננ60ר עדיף רם3וגת6 דס' סק"י סס 3ח"י 0ס וי0כתי 0ס יעקכני0ועת
 לננ65 63 כי וס ע3 3סננוך 5"ע ו)דיל6 ננותי נ)גו3 ע"י ט3וגת6 כס'י"3
 ג"כ, סכ0ר ע) )רון ו5ריכן סכ0ר 3סלילו כסים ננסתפק ונכס"ו ע"ע הכר)1

 0סו6 ננ0וס. סתערוכת 6חר וכודע 0לתערכ סח)כ 5תיר 6ס ס"יןסוי
 ע)תס 1)6 דרכלן כ6יסור כננולו3 6ו ןסתרי' כתרתי טוס )6 6םדרכלן
 6וסיין 6נו כע1ניסו דסחיטיס סל"3 ור6"ס יסריף ינס0ט ו)"ככידו

 : ננתיריןוסתכסי5
 סתערוכת 0גולע קודס 0נתערנס ג"י תוך )ח3ק:כין 0רו5ס מסרגם

 ס0מיטס כיוס 0גח3כס 6ותס 6כ3 כספ"ננ ס63 6סי' 3סתירסדי0
 סירכי ו6ין ווד6י וטריפס )סתיר כיןינו 6ין נודע ו6ח"כ כתער5ס6פי'
 סירכ6 0לננ5מ כ3 6)6 ססוסקיס כ3 3ןעת כן )ית6 30סניו 6' מיוססמות
 ינניס ג' לקוכ סי' 0ככר כירוע ננכס סי סונ3ך וכ3 מכס סי סוג3רגקר6
 ו6ס0ר כסם"ננ 636 0לתערכ )6חר כגודע 0רי 631 3סס נ' יין סח)כוכ3
 דכ3 3פס 6' ןין ססירכות וכ3 וס י3סני סוסס"י כננ"0 ספ"ננ כ3מ6סי'

 : כננ"0 קסק ח0יכיןססירכות
 עיי' כ' ננע3"ע 0יסוי 6חר סח3נ כס 0כתנ30 כ4ס ו)עלין סכס"וכמ"ש

 ננסרגכ"מ ת0ו' כנורס מעילי ויע)ס י"מ סי' וחו"ד 'ק3"ו סי'ט"ו-
 וככיןון כנע3"ט כ0יסוי כ"ח 3סתיר ןי0 ס"ד מות ס"ס כ33 וכמל"י קכ"06י'
 כיוס 0כח3כס בח3כ 0כתכ30ס ככ3יס 6פי' )סתיר 5דריס כ)6"ס די300נו

 ננפוסקיס 3ננ"0 עעל"ך עכ"3 נ"י תוך 0למ3כ וכ"0 סססיד , 63ס0חיטס
 ע3 ו6ין וכסר"ח כ0"ך וכ"פ וכ0"ך מ0"ך כ6רוך כננכו6ר כו3סר06וליס

 ננע)"ע וכ0יסוי 6סוריס סכ13ס נס 6"כ נ"י כתוך סח3כ )סתיר 5קעוךמי
 )6 ןרכלן כ6יסור ן6פי' כי0ר36 מרוומות ס)כס 5"נ גס" כסרמ"נ כ' ס6מכ

 : ס6רכתי עי"0 ננ"מ סי' 3עי3 סככ"י כי0וכ כתכתי וכ"כ כוט3"םננסכי

 תכף'זסימן
 הראב"ד )ב( עליו מתמיהים אחרונים שכל םקהא ש"ך רברי 8"א(

 לשיפתי' הראב'ד א,ט פירשא לאו שליא דם"ל אר"מ דמשיגבפ"ה
 שאר רם"ל אר"מ פלתי אקו' תי' )ג( ל"ק לליפתין ולר"מבפ"ד
 )ר( להלמו קשה הפלתי שתי' ומה אםור טמאות בהמותשליות
 מותר שייא ג"כ פמאים דם"ל.שאר אש"ך הפלתי לתי'מתירה
 והוא ופרמ"נ פלתי קו' לישכ סבהא )ה( פלתי לדבר3, .וושוב
 לנר ראוי -ואינו מיאום שהוא אעפ"י הבהמה מג'וף שנכראדבר.

 פירשא הוא אא"כ התורה ואסרה דמיאום. לשרצים ודומהאמור
 מאן מ"ר או שליות שאר או תמור של כשליא כלל אוכלואינו
 שמחדש ומה שהקשה הקושיות הח"ד לתי'. סתירה )ו(ד0תיר
 פירשא דהוהנ שכתבו חמור של דשליא הפוסקים כל כננדג"כ

 דף רהולין בסוגיא אחר פי' לו שהי' נ' הר"מ )ו( בעלמאועפרא
 לשאר דמותר המור של של-א כין לחלק לרמב"מ יצא ומזהע"ז

 ראכ"ד כ' רש'" ופ.' שלנו נוטהא לפי אבל פמאותבהמות
 וכמ"ש בהמות שאר לשליות חמור שליות בין לחלוקדמהכ"ת
 יפירשא שליא דאמ והש"ך הראב"ד על הפר"ח קו' ותי'הש"ך

 : האם בשהיפת מותר דשליא קרא ל"לבעלמא

 כע3ננ6 דסיר60 ננותר כו לו5ר 0סחננור 0)י6 י' סעי'בש"ע
 כס"ק עי4' טננ6ות כסננות 60ר 30 וכ"0 סקי"6 סס"ך וכ'סו6

 דעכירי ננ"ר סתס ננסק"כ ר6י' דננס כסלננ"נ וכן וסר"ח כננכ"י וסק0סכ'
 דכסננק0ס ו6דרכס כסיק ונני' עו) דנני6 מ"ר ננ60ר יותר רחננור 63סורי0

 נ וכו' סי"נ ננ6"ס ס"ס כר"ננ וכ"כ 0רי דננ6וס חננור 30 דןוק6.ננ0ננע
 לקיט 3ננס 3ס"ך 3י' דק0י' סק"ך נכוולות ר06ון י06ון ע3 ן14רכמר%לא(

 כככורות ננכי6 דס6 חננור ןוק6 ו6י"3 דוקמ הננור30
 רס0יט6 כסננות ק6ר כ'0 5"3 6)מ ססגתי וכננ"0 3חננור 6דס 30ננ0)י6
 3כ"ט ר6י' 3סכי6 כוולתו 6ין כקק"כ עיין ס0"ך וננ"0 ו0רי פיר60דסוס
 כס"ס וסוכ6 ס"ק כככורות סרננכ"ן קו' )ן ק0י' ד)6 כוולתו 636 כסננות60ר
 6' כסעיף ס"כ ננ6"ק ננס'כם"ר

 ן0רי 6ננרי' ו)6 00ת כרכ 6סורין ןננ"י
 כע3ננ6 ועסר6 כ33 סו6 6וכ63 63ו כ30י6 דכ6ן ותי' סו6 דפיר60ננ0וס
 ד63 3ר"ננ ננ0ננע מותר חננור 30 ן30י6 ננכ6ן 0ס ס"ס וכ' ע"כסו6
 ננ"ר 00ת דרכ כ5"ק ס"ס ולר6ס ע"כ 0רי לנני ננ"ר 636 00ת ,כרכסקק
 כנני 6"כ 3ח3כ ודנני דעכיר. ננמוס 6סור ןמננור 636 ננותר כסננותננ60ר
 דס0"ך יר6ס ד0ס סק"כ עיי' ס0"ך כ' לוס כ33 6ננ"ר ננ30י6 ק0ס)6

 - 00ת דרכ כ3"קננכריע
 ו6סוי סי"ג ננסננ6"ס ס"ס סומנ"ס נוס )וננו רישלג(

 כי65ס 0)י'
 ד30י6 סר6כ"ך ע3יו וסק0ס סיו65 כ6כר 0מיטס קודסננק5תס

 ןכם"ך סק0ס יסס )0יטתי' סר6כ"ד וי"3 סו6 כע3ננ6 ןסיר60 6וכ3מיכו
 00ת ננרכ סר6כ"ד ע3יו וס0יג טננ6ס כסננס 30 ננ"ר ננתיר סר"ננס"כ

 חננור 30יות 6ננ6י סרננכ"ן קו' וק0ס 00ת כרכ רפסק וכיון 63סורידס0יט
 סרננכ"ס 6כ5 כ3) 6וכ3 ו63 סירס6 -ר30י6 כם"ס כס0גות כננ"0 51"5ננותר
 סרי ד30י6 0ס ננוכח 6.ן 6"כ ננותר חננור 30יות וגס ננותר ננ"רדס"3
 מננול ק5 רוק6 6סכ6 י"3 6דרכס 636 כ3) 6וכ3 ו6ילו פירס6 יותרסו6

 : ו6סורס 6וכ3 סוס כסננות 60ר 30 6נ3ננותר
 רכ ננייתי ר6י' ננס ר6:ן סם3תי קו' ק0ס סר6כ"ך ע) ן4פבמנכמלג(

 6ןס 30יות לימ6 חננוי 03)יות 6דס ננ0)יות 3ר"סמסי6
 6פי' וסר"ח סננכ"י 0סקסו ננס )י0כ ולקדיס 3יקכ וג"3 כסננס 60רכט3יות
 וננ65 סכסננס 6ת ס0וחט כננסלס סתס ן6ין ע"ו דף סננק0ס ננס'סר6כ"ד

 טוננ6ת מ6 6וכ)ין טוננ6ת 63 ננטננ6ס ו6ילו. ת6כ)כו סיסס כפ0 30י'כס
 30י6 לכ)ות טוננ6ת 63 6נ3 6וכ3ין טוננ6ת ננטננ6ס ע3יסס חי0נכנ)ות
 מן 6כר ו63 ת6כ)לו סיפס כפ0 פרס'" כ6כי5ם 6סורס ננק5תס0י65ס
 16כ) ח0יכס ן)6 ננטננ6ס 6ילס - ס6ס כ0מיעת כיתר סי6 0נס סו6סמי
 לפיק ד63 ו6עענ כ6כי3ס 6קורס - סו6 כ0ר 1631 גכ)ות טוננ6ת )66כ3
 ננותר ן0)י' ננלס"ננ וכנננ' כי3ור סו6 וסרי סר6ס 0ננ6י65 כו. סורת6366

 ת") ננק5תס 6סי' יכו5 ס30י6 6ת 3רכות ת6כ3ו כסננם כ3 ס6סכסחיטת
 עך כ63 ס3י6 6ין תים"3 קל6 3ע ננק5תס ו63 0)יננס ת6כ3ו6ותס
 וסק0ס סו6 כע3ננ6 6סננכת6 קר6 וננ0כי סו3ך י65 ו0ננ6 פ0יט6וסיכי'
 6סורס י0)י' ס"6 ננתרת ן0חיטס דכ) קר6- ן)ו5י ןננ0ננע )ר6כ"רססר"ה
 כ60ר 0כ' ס0"ך ע3 קטס וכן סו6 סיר60 . ן63 0"ננ 6"כ 6ננס"המ0וס

 50י6 6סור קר6 נ63 ס"6 6ננס"מ ננ0וס 3י0נ י0 ס0"ך ע) נפלתירכנן : ס30י6 ננותר נמי טנג6ות כסננות-
 ר6סריכן 63ו ן6י וכ5יס 6ח3כ ןסוס נניןי כסר טק6 מי"5כ6ננס"מ

 י30י6 ס0"ך כן 0סיר כ0ר דכתיכ כטננ6ות 6כ3 סס כ0ר )6ו ומ)וננקר6
 ככסננס 6סי' ןכ' סר6כ"ר ע3 6כ3 6ננס"ח 0ייך 63 כטננ6ות כ0ר ננקרי63

 סר6כ"ר ןננודם ותי' ספר"ח ק0ס.קו' מק5תס כי65 מותר ס30י6 ג"כטסורס
 6ין 6סור ננררככן 636 פיר60 ננס"ת כיון ס)ינ סכי ור6כ"ך 6סורסדננדרכלן
 כ6כר ננחנירין ו6ס י3וד כ3מ וסוס כסכיס 6130 ורוכ ננק5תס י65ס63סור
 )6סור 3לו 6ין ןרכלן 6יסור ןננחננרילן כננס 6כ3 תורס 0) דסו06י65

 ספיקו כננק5תו כי65ס חיי0יכן ן0סיר 5סו)ננן ו"5 ןכריו וק0ססנניעוט
 : כי3ור וסוס ר06ו ננק5ת 6ותו עס י65 0מ6ן6וריית6

 6"ס 6ננס"מ עיכ6 כ0ר דכתיכ כיון גטננ6ס ס0עך 3י0נ מ"0 ןנמ)ד(
 ע"כ ן"ו ככורות 3וננר ס0"ס 5ריך 3מס 6"כ כסרדוק6

 )רכות סעננ6יס. מ0וס 6סור סוס 631 טננ6 ח)כ )6סור גננ3 נמ)ן6י5טרך
 ס"ס וס"6 רחננכ6 וסרי' סימ מידו0 לנני טסור ןח3כ דס"6 ורועכן5ירן

 כסר וכטננמ סו6 כסי ן63 ח3כ 6סור סוס )6 מסטננ6יס תים"3טסורס
 'סטמ6יס ננדכתיכ 6ע"כ סו6 כ0ר ן63 כיון ס3י6 כמו ח3כ ו0ריכןכתיכ
 ןננרר0מ 3יסכ ננקוס ים 36ו ןכריו ו6ו3ס . ןוק6 63ו כ0ר 6"כ 5ירן65סור
 מסמ6"ק כם"נ כ' וסרננכ"ס טמ6ס כח3כ )יכ6 ןננ3קות ס0יט6 נננ3ןנננ)
 ן6תי כיון 636 ן3"ר ס"ס וכ' ננמ)קות מ3נ מננעט ננכ0לס כטננ6םןכתיכ

.'
ננור60~.



תקש'ץ - די מעיף פ"א ט"י דעהיירהמימןדברי

 נבלי
 תי%ע נננ3 נננ) )") ככ;ורות ססוגי' 31י כך י") 61"כ ננ)שת )יכ26ררם6

 מררס6 מע' ייסי' ננמ5קות 5ננפע נננ5 נננ5 רמתי ו6י") כו'2ר~עכנ6יס
 ס"5 וכננ"ם;כסרננ"נ סס ננתוס' כפכו6ר נ%קות גנני ררםילן כנסעננ6יס6%

 י6י5ערך 3ננסקג6 ננטתה . מכסרס ננרכתיכ ננננטעילן הוס כמ)כ י)יכ26)קות

ננני
 י6תו ו6ננרילן 5"5 וכסרס כמ5כ נ%קות י5יכ6 טננטילן מ)כ )6יסור נננ)
 5רכוי ננ% . וננננ% ננכסר מ3כ ננננעעיגן 6% הו6 כסר ו5מו כיון ס)י'3ננטע

 : 'סם5תי תי' ומ"ם 65כי5ס ור16י מ5כ 5רכות רכנסתכרס)י16
 ננקרי י)6 6)מ ננקרי )6כי)ס י6וין רס)י6 סט)תי )תי' ן%4ק-%4).ה(

 5מ לנני דוך6י 6סור ננ"ר ר5ננה 5דוכתי' רננכ"ן ה"קכסר
 )סי 60 ננננ"ר ונרט כט)ננ6 כטפרמ רס)י6 ו6י") ננותר ום)י6 כ0רננקרי
 6ננמכר כ"כ וסם"ך ננקרי )6 רכסר 6)6 סו6 16כ)6 רם)י6 1"מ הם)תית"
 ו)ם"ננ 6סוו ננ"ר ססק והננחכר ס)ימ ננותר לנני עננ6ות כסננות ס6רים)
 כיון 6"כ ר0ייגו כ' ס"ק וטיי' ננ"ם סם"ך כומות וזהו )פי) כתכתי0מלי

 : 61"ם רסרי סכי )סקוק ים כננ"ר נס כהננות כ60ר ננותררם)ימ
 ס"ה ט) כעסיף ומסתכר ככ%ה6 הךמכ"ס )יסכ יס )ירז ימתי'ן4שגננ

 ס"ננ 5ננסקג6 דסרי מננור ם5 רננם5י6 5טי5 והכ6תיו ס"הסכ'
 סטת רכ טס סנגסקג6 ס)ינו רככנס ו6וכנר ס)כת6 )16 כנ"ר ר6סוררלכ'מסת

 ר6יגו תים") ננ"ר 6וסר ססת רכ רסמיך סק"6 כם)תי ססקסה ננה גייסכו6נכ
 6עו ס6 קננ") ננס חננור ס) ס5י6 וננתיר 6ר"ס לנס וג") )נרר6וי
 ר6סי' )וננר ים סכסננס ס) נננוסו סם)י6 0וס י6ס 6לי ו6וננר )נרר6וי
 סרי נוסי' כגכ)ס 6סי' )גי ר6וי כ6יגו סרי רט"כ 6קור לנני )נר רמוי6ילו
 רכר מכ) )נר ר6וי ס6יגו ע"י ננסרי לססר ו6מ"כ )סכמ ננתמ)ס ססי'ננסוס
 )סר5יס ווננס זס סרי כסננס ם) כמיותס )נר רמוי מילו ננעיקר6לכר6
 ר6וי ס6יגו 6סי' ו6סור ט"כ רס"מ כט"1 כד6י' 6סור ננ"ננ רננ6*סי6ט"נ
 וסק)"ר חסר6 ררכ כת"כ וכסננס נננוסי' סוס ר)6 טרם"י ס)י' וט))נר
 מיגו רם)י6 נוסי' רהמ רטרי קננ") ננס קסי' )6 תו ס)ימ רננתיר 6ד"הומ)מ
 ס"ע י") 61"כ 6יסורי' עמו מ5 ר)6 ר6וי כ6יגו סרי ס)כך כ0ננס' ם)נננוסו
 ר"ס כתוס' כננ"ם סעננ6ס ננסנוף )מ)ומות נ"כ י51י6 0ננ"ר דטס סשתררכ
 1)6 ססת ר' 6סר ס)כך ס3מ)ומות )כע) כרי כננ"ר ים 6ס ססק ויםרוכ
 60 6סור יננ"ר כוותי כם"ט וססק הם)תי קו' ססת 6רכקס0
 6יסורי' הוס הננ"ר טס הננתערכ סנוף רס3מ)והות ננסוס )נר. ר6וי6יגו
 נס ס"ננ ננרכס ט)י' סריך ' וטור ננותר )6 )נר רמוי .מיגו וננעיקרונננום"
 וכ"כ הרכם טס ננתטרכ הנוף )ח)ומ~ת ננגוסו ננתנ%ס ימיגו 6ט"נכרכם
 וננתטרכ 6ט"נ סת*רתו סתורס וכס יטקכ כר' מננר ססת ר' וננסגיכנני"ע
 ר6סור ננננטעיגן כטין רכם 6פי' רס6 ננ"ר טל" י3סיגן )מ ננ"ננ )מ)ומיתטננו
 )מ)ומימ כו ים נ"כ רוך6י מננור ס)יות ר"ס רננתיר )כחר ממגס ננ"רננכ"ם
 כמן ס0קסס סס)% ננקו' הרננכ"ס גנני 1מ"ם ננ"ר ס"ה סרי ו6סי"ססנוף
 סס)י6 ננותר מננור ם5 רוק6 וס") )סיננכ"ס )טי) וסכ6תיו 0ר"ננט)

 ורמננור ננ6רס כריית6 ננכי6 .חסר6 רכ סמ עננמות כסננות כם6רננסמ"כ
 נננוסו )16 וסס)י6 ננוכמ רסתס 'ר6"1 רק גנכי6 חסר6 ררכ י")י)סכ"5
 ננסוס מננור ם) סם)ימ רננתיר ר"ס סכרת גיממ נננני)6 6"כ סו6וס6ס

 : וק") סו6 6וכ) 'י)16
 רס6 כנ6יסותי' כנסוס ס)י6 סרי י6יך ססקסס סק"נ כמ"ר רעיי')ו(

 עסור ם610 כנת ם) )ם)י6 ננ)% ס6 ננונני ככורות3ם"ס
 סעטס ו6י כט)ננ6 סירס6 6)6 ס6ס כנן 1)6 סו)ך מן י)מ רם)י6וסרם"י
 )טגין נני6וס סייך ננס ועור )6 מו ס6ס ננן ססו6 )י ננס נני6וסננסוס
 וכ) רננ6וסין 6ף 6סור ומננוריס סוסיס ח3 ננ"ר מם" ס6 וטורעוננמס
 כט)ננ6 סירס6 רק ונננני)6 עננ6 6יגו ס6ס ננן ס6יגו כיון קסס )6קוסיותו
 כיון 6וכ)ין עוננ6ת ננעננ6 6ילו ונס ס6ס ננן ס6יגו ר6י' רק וננכי6סומ
 ך)16 סרננכ"ן כ' ס6 וננ"ר ע"1 רף חו)ין כננסגס כר6י' סו6 6וכ)ך)6ד
 תוס'( )כננ"ם סנוף ס)ח)וחית ננסוס רס6יסור ו)ננ"ם 0)ימ כננו סו6סירס6
 6ין ים)י6 ס)ימ וננתירין ננ"ר )6וסריס 51") 6סור כננ6יסותי' סגכר6וננס

 : )מ3ומית עננויולי6
 )מכי)ס ר6וי רהוס 6ט"נ סרי רם)י6 רס"ע )חרם סמ"ר סרו5סרכמדה

 סייך )6 מעננ6 סיו65 רכ3 ..)עננ6 ננעננ6 ס*651 ככ)) 6וסר6ינו
 סנניס כירי חדסס כרי' כתוכס סג%י כרכר 6כ) נננופו סננתנ%ס כןכר6)6
 )סרס קר6 רמ'5ערך ו' וף ננככורות )01 ור6י' ננעננ6 קו6% כ)- סייך)6

סג%ר. פרס רת)ס ננס סתס ק6ננר ונס סעננ6 ננן ריו65 6ף סנננ) ננןסג%ו
 תעטס ם)6 כרם"י טי"ם כט)ננ6 5סיננג6 סו6 ננעננמ סיו65 רכ) כס6

 סיטגס דכת קר6 )") ססקסו ליקננס ר"ס ס"נ רף מו)ין תוס' 6"סוכזס
 ננסעננ6יס כי )ננ)קות נננננ) גו)ר טרס ר56עריך וי") כו' עננ6ס כי5ת65סור
 ננ)קות ננסעננ6יס רס") כסוני6 ו)תוס' ננסננ6"ס כס"נ )ר"ננ ננ)קותליכ6
 סכ' כטין 6סור )6 כם"ט מיות רי") כיון סנננ) ננן סגו)ד פרס וס6 6יסכ6י")
 ננסעננ6יס ימע"נ כוכריו גר6ס 1)6 6ננו ירך טוכר נכי כ"ח רףתוס'
 סגו5ר ינס קרמ ו6י5עלך הנננ) ננן סגו)ר סרס )6סור ס"6 )6 5ירן63סור
 סו6 6סור סנ% ננן סרס-סנו)ר סכ' ר6סר 5כתר ננ"ננ 6סורגכסננס
 כחו)ין סתוס' כתי' 5") 61)6 סיטגס כת ד)? סעכנ6 כנן סיולמ כ)מעטם
 סנננ) כתוך סרס קר6 )ן רנ)י כיון מרי 6ננ6י חפור ס5 ס)י6 דכןסס
 כט)ננ6 5סינננמ רק נקיע רסם"ס וננ"ם 6סור מפי"ס כם"ט ל%ר ססו66ט"נ
 כפסועיס סרגריס 6"1 תעטס ס)6 ננפני סקר סננסגס י6ננר וכי תננוססו6
 רכ כריייק עננ6 סעננ6 מן 0סיו5מ מעטס 6סור סננ% ננן לגו)ךספרס
 6"1 ו' רף סס כתוס' ככנ"ס תעעס ם)6 כנוכח %5כנגי לס 6)6 ז' רףססח

 גרעת סומ כט)ננ6 וסירס6 )מכי)ס ר6וי ר6יגו ננסוס ס1י דס)ימס"ע
 עננ6 סעננ6 ננן יו65 ננקרי )6 סעננ6 ננן סגו3ך עסור ו)ח"רסטוסקיס

 סעננמ ננן י6% ננקרי ר63 סו)") עריס6 סיו65 כ) )נניתג6 )") ר"1 סריךננס
 סי65 ס)י' י6סור סי"נ כס"ס רס") סרננכ"ס )יסכ ק6י סמ"ר 60 וטורכס"נ
 6סור סמי ננן סיו5י6 כ) סמי ננן רכ6כר ומח3ק סיו5י6 6כר ננסוסננק5תו
 כ6כפס"ח רק 6וסר י)6 סר"ננ )יסכ כס)תי וכ"כ עי"ס כס"ט סגכר6 ננס6סי'
 6)ננמ 6סור ססו6 גכ)ס ם) וס)י' סר"ננ כ' י"ח ס)כס כס"ל סמ קססנ"כ

 : המי ננן כ6כר)"ך
 מק5תס טי65ס ס)י' סכנסגס סי' ם)6 סרכנכ"ס כולת גר6ה סכסד%4כמנם

 כי)ור וסוס ננק5ת כמותו ' ר6סו סו5י6ו סננ6 ננסוסר6קור
 כ' סר"ננ ךס6 כי)ור ס0ו6 כיון סכסליס ננס דס*יגו 6קור כולו סי'רמ"כ
 כו)ל קסורס 11 ס5י' סיתס 06 סכסננס מת וסמע ננק5תס סי65סו0)י'
 רסי' וט"כ סננק5ת 6)6 6וסר ך)6 הרי ננותר וסס6ר 6סור ננננלו סי65ננס

 רם)ימ ננוכח 6"כ סי65 ננק5ת 6ותו 6סור ננקלתו 0ע6ה וס)י' סכיהסוני'
 כס)י6 כנננ' רק6ננר' וננס )ר"ננ 3י' ננמננט וסכי כט)ננ6' סירס6 1)616סורס
 )מון ננק5תו כס"ט סס)י6 י65 6"כ כסרס"י כס1יס סו)ר. ור") כו)רקס1רס
 ר6ין כי)וך רסוס ננסום ו)י") ק6י סס)י6 ט) ס6סוו סננקלתו 6"כ ו)ךכ)6
 ר6ננר ננננס, )" ננסננן וכן סס)י6 כתוךסו)ר

 ר"6-
 קטורם סיתס. )6 ו6ס

 כו' כו ססי' ו)ר )1 ס)ך ננק5תס סי65ת ז1 ס)י6 סננמ 6סורס כו)סכו
 וסמ סמיסור ק6י סו)ר ט) 1)6 6סורס )כך רס)י' )רננכ"ס )י' ננסננטזס ננכי

 כין רננמ)ק סר"ננ כסי' ננסרס 65 ט"כ ט"ז רף סרס"- 6כ) וו)ר)יכ6
 6סורס קסורס-כו)ו וכ)6 ננקלת רק 6סור רכקסורס קטורס 61ילוקסורס
 )ו)ר מוסטין 6ין קסורס 6כ) קסורס ס6יגו 6)6 )"ס 6ננתגי' ר"6רס6
 6סרס רכו)י' סרס"י וכננסלס קסורס _כ6ין נניירי רננתלי' ננסננע 6"כ .6מר
 ו)ל טור יס ר6סיי רננסננט סגו 630 סכי סי' רס"ו 6)מ כ')ור רסויכיון
 סי' 11 ס)י6 ו6ננריגן כו קסורס י6יגו כיון וו)רות ככ' וננסרס כסליסטננס
 ומ"ג ו)ר כ6ן ססי' סיננן רס)י6 סננסגה וקמננר סגיננוח 6)6 6מר ו)ר)1

 סנניחוי כ5 ר6סור ננק5תס סי5תס רס)י' כננסגס רס"י רסי' כססעי'סננסגס
 6מורס סננק5תו סג6ננר 6כ5 י65 כו)ו 1)6 ולר ננ6ותו סי65 מננס סססלס6ר
 רי"5 סרמכ"ר )רטת ננסכיס סרס"י 61"כ )סרס"י )ית6 סי6% 6כרננסוס
 ננסרסי' 6מר סי' י"5 וסרננכ"ס . ת"ט סו6 כט)ננ6 רפ'רס6 ננותר ט5ננוסס)י'
 כמו סגוס6י ומירוס ט"1 רף כנננ' 6מרת נוסממ )רננכ"ס ססי' גר6סוגס
 סרננכ"ס טס ננסכיס רסרס"י ס6מרוגיס כתכו 6דרכס ועור כזס ננרניסיןמין
 טי65 ננס רק כו סו)ר כקסורס )ננס סרננכ"ס ע) קסס ועור 6סוררס)י'
 ננקלת כע6 ס"ח רף ו)טי) י"6 רף ננכ"ק ננוכמ וס6 כו)ו 1)6 6סורטננגס
 ס5כק כסוף סר"ננ וכעכ כי)ור וסוס רוכו י65 רסננ6 6סור סו3ך כ)ס)י6
 %"ע כו סקסורס כיון רוכו י65 סננ6 סו)ר כ) 6סור )6 כקסורס 1)ננסי"ג
 ננני ו6"כ כסרס"י סירסו ננסתננ6 רס"י כני' סכת3ו וסר6"ס סרי"ף1מ"כ
 רסמ כמננור כננו מותר עננ6ות כסננות סמר ם) ס)יות כ) כר6כ"רס")
 6סור 6מרות וס)יות סוכמה 5ו ים וס*רוסו נירסתו )ס. ננמוס רקסר"ננ
 06 וסרמכ"ר סס"ך ט) וססר"ח סננג"י ס0קסו וננס ננותר מננור ם)ורוק6
 וסכ6תיס סחי ננן מכר ננסוס דמותר קרמ )") כט)ננ6 ס*רס6ס)י6
 כסס)י6 סגיננומ )ו)ר 6תי רקר6 6)6 קר6 )"5 טלננו י)ס)ימ ל") 6'כ6ות
 סמיעה 6מר ככסננס ננ65 כם)יתס ו)ר 6סי' ננננטע ס)יננס כסננסוה"6
 ס)יננס ו)מ ו6ותס ס)ננס 6יגו סער 6סיי ננרכס גסננס כ) קננ") סגימומו)מ

 ס"ל סנ"מ רנס 6מרמיס וס6ר וס5ת' וסל"מ סננל"י וננ"ס כט)ננ66סננכת6
 'ק' )סגיסס סי' )6 כי 1"6 כתכסי) 6)6 עננ6ס ס)י6 ננתיר 1)6כלננכ"ס

 : כר6כ"ר רס") )סרי' ננכו6ר רסס6"1

 תעזסשן
 ' ראוםר הראב"ן שיטת ישובא(

 אחר אופן ועוד )ב( חלב מי
 אסור בשר עם דחלבא נםיובא אי פליני שמחה ור'דראב"ן

 דלא מים ממנו שנעשה בדם למה חסע קו' ישוב )ג( לא אומה"ת
 דם אפומקים ר"ן חדו' אקו' ורמ' כחלב חשרב חלב ומי כרםחשיב

 ש מבדם בחלב ועמר תנו לא דלמה עובר אינושבשלו

 כ5 ס' כר6"ס סוכ6 שו ס)וגת6- כזס ס6וסר נני ו'ס ס' סטיףבש"ע
 כרננכ"ן ונס וסרננכ"ן נריס וננטי"ע 6וסר ז") ססרננכ"ס סכסר.
 רס6 6וסר ז? וסר6כ"ן 5סיות רלריך ונ") כן נננ65 )6 )ככורותכס)כותיו
 6סור ננחי ך6תי ננירי רכ3 נוסוס .ח)כ 5סתיר קר6 שריך וככורותגס"ק
 וכיון )ננסרי קר6 ו)יכ6 כח)כ 6יגו ח3כ רנני ככ"מ כיסו5 )טנין 6ננלי'וסכי
 כמ)כ חסיכ 6ין ככ"ח 5טנין רווקמ סטיכ 1") סנוחס וסר"ר 6סור ננחיר6תי
 נני5י ס6ר ככ) 6כ) ס6וכ) עס ננטורכ ס6ס מן סיולי6 כננו ק6ננררקר6
 סנו )6 ר"ל ו6ננר כמ)כ סן סרי ח)כ נני ס"ו ננכסירין רתנן ח5כ ככ))סוי
 סמ סר6כ"ן וי") כח)כ 6ינן ח)כ כני כנ"ח גיסו5 5פניש %) 5סכסיר6)6
 חייכ נננ' ח)כ טס סכיס) כסר וליר כנסעכנ6יס ככנותן כנסק'ן כךיע6גן

 6)מ מ)כ ר6יכו ננסכר6 )ר6כ"ן ס") ח)כ ונני 6' ס"ק כס"ך כפרננ"נוכננ"ס
 סחי ננן י65 ננסוס 6סור סוי 1)6 כח)כ ח)כ נני סוי גננותן סיו5מיןכננסקין
 סחי מן סיתי6 כננו ס6יגו כיון כח)כ ~סי' ם)6 6ננו כח)כ 6ננר סכ'6)6
 6יגו וכ6ן ח)כ ננננס ח5כ נני ננקוס רככ) 5חיס סכ' כ6 ר)מ )ר6כ"ןוס")
 6ננריגן סכי כן 6ס פךיף )חרוסי )ננטע 60 ח5כ ם) ננסקין 651מ)כ

כט)ננ6



ףרכמףתקי"ז הי מעיף פייא _מ" דעהיררהטימןיגף"
 ח3כ סוי )כד ננסקין מטעס 636 ננננס מ)כ ס6יגו טסיט6 מ)כ מי3ע)מ6
 כככ"" 6תיוקר6

 מלכ נני ס3כך כננותו עסקין ככ"מ גכי כמ3כ גיננ6 מ63

 סוכיח ססיר ו6"כ . ככ"מ כננותו מטקין מ3כ נני סוי ר)6 סטוריככטי
 כמ)כ ר6י 6ס1ר מ)כ כני וס5כך ננננס כמ3כ 6ינו מ3כ נני דכע3ננ6סר6כ"ן
 ככ"מ תורס ד6ננרי נדו) מירוט סוימננס

 .דננכנעט לסטור מ3כ נני )ננעי
 פני רננכסיר נננוס גכני 3"ק ומננע6 וק"3 מ)כ כננסקס 61יג1 כמ)גט6יגו
 כננותן ונוסקין מ)כ ננםקס 636 ע5ננו מ)כ מ)כ נני דמסיכ ננסוס 63ומ)כ

 רגס.וכי ס"ס ס"ו סי' כס"ע וסוכ6 טס כמ6"ס ס"ל רר6כ"ן י"3ןערדא : ננכסירס3כך
 ו6ס1ר מלכ מי ככגל חיגס הנכילס מקס6ון הננתננ5ס דסייגורמ3כ6

 5ף וס6וכ) הנסיוכי :נכס)יס הנגיכה סעוסיט 6מר גקר6 ח3כ וננימס"ת
 ננה"ת 6סוי גסייכי 6מ6י סר6"ס ע) סקסס סקי"ר כ6ן והסר"חנעננע3ס

 היג1 ח3כ רנני דס6 3י6נ"ן ס"3 ננוס ס6ס ננן סי65 כננו כו6 6יגוס6
 636 ס6ס ננן כיו5י6 סו' ר)6 ננסוס סמחס ר' גע"ט סטעט 6ין כנניכמ3כ
 דגכויוכ6 ור"ן וי6"ס כמוק' ס"ל טממס ר' 6כ) כמ)כ 6יגו מ3כ דנניננסוס
 ננסוס דהנועס סננמס ר' 3וננר ננ5י ה3כך ננס"מ 6סור 6ק גכניימ3כ6
 מלכ וכנני כנס'ת גסיוכ6 רס"3 וסר6"ס סמס ננן סי65 כננו ק6ננריקר6
 3קמן יסכתי סקי"כ כס"ך כסננ"נ וכן הסר"מ קו' וקטס סננמה כר' יס"3ג'

 ס"1 רננכסירין 6ננסגס סקטה ע' סי' המס"1 רסגס הר6כ", כסיטת 1"3ערדש כס ס"0 ס"זסי'
 )ית 6י כרס דס"ו מ31ין ר6י' ננס6 סי6 מ6י ננכסיר מ3כ רמיסכ"3

 כלכסר וג"ג ננכסיר 6יגו 35)ת6 נני 636 כס6ר ו63 6דעיננות נני6סכי'
 יח )כגי סרס נננני 3סתי' טטי עוננד מ)כ ונני 3סתי',ת3י' סעוננךכננטקס
 מ5כ כנ. דס") סר6כ"ן סנרת סי!' נוסי' ווס ננכסייין ננם' כסוףוכננכו6ר
 כן נזסננע וכטור ,סתי' רעומך ננסוס ננכסיר סו6 ננ"ננ כח3כ6יגו
 סננקומות ננגסנ 3סי דת3י' כ' 6ננגס עייז תעס וככ.י ח3כ ננייסותין

 ננה)ק ד63 סננמס 3רי 6ו)ס 65ן ס3 ח)כ נני כגסף 3וקמיסוכננדיגתעו
 ימסכ כרס 163 דס נני ד3ננס קסס סממ"1 קוי יכריס 3ס6ר סכסרכין
 ק"כ דף מו3ין ט"ס עס"י סמס"ו קו' 3יסכ ו6ססר . כמ3כ מסיכ מ3כננני

 סס( כתוס' לעיי' 6כילס ככ)3 טתי' דיסי' דמייכ מלכ סננמהו נעייןיסליך
 כיון כסננמסו 3סתי' 6כ(3ס כין 3מ)ק סכר6 ננס י"ן כמידו'- וכ' גסםת"3

 כססן 6)6 כ6יסורין נניירי 63 ס6סרה רסתורס וכ' סמ3כ נוףטסותס
 דכרס ר63 מ3כ כס3ננ6 סננתס 3ר' מס"ו קו' י") 6ןכ גסתגו ו63 כרייתןכעין
 ויכס מ3כ כוכת ~יי ננדטכמי' טרי דמ)כ דססעיגן 636 ריר? סתיר6 סמורסכו
 כו ירכרס רס כ6יסור ננס6"כ מ3כ ככ33 6יגו מ3כ נני ננסכ"ת ננומר ןמ)כט"ננ

 335ת6 ו63 ככרייתו כססו6 כרס 636 תורס רכיס 63 רס ת6כ3 )6סמורס
 דסתי' וסטנו6יס גסט ד6תי 3ננסקג6 ו6סי' ככרייתו 6יגו נניס וגעססדרמ6
 5ל3ת6 יסי' 6"כ ננכטננ6יס 6סור 5יר וכן כנכריית6 דגכתכס ו6ע"נ 6סורהננחסו
 6סורידם

 ננטעס.
 סגכנמס ומ3כ כ53 גסתנו 63 ןטננ6יס 5יר רנני י"3 יס 5יי

 3סיות. ד5ריך כוריקס דת3י' רס ננס6"כ הו6 נדו3 סיגוי 163 י6סור קר6 ג)יגנני
 סמס"ו סס וכ' ננ6יסור סיו65 5.ר 3ס6ר ינני 63 6"כ נדו3 סיגוי וגסתגס6רוס
 סוייפ' רתגן ר6י' וננכי6 5יי כס6ר 6סור דננסיית י"3 3מ*ס וסיי 335ת6 יסףננ"ננ
 6סור 5יר כמ3כ נ"כ ס6 3ימסכ ננותר רס 5יר ו6י וכו' ננכדס כמ3כ חומרכ"ס
 כסרנניינ 3ננ"ס ו3כ6ו' סנ6 ד63 6ייו ננותר וכרס נסס ננדכתיכ ק"כ יףכד6יי

 גפס דכמיכ וכמ3כ ננ)קות 3יכ6 ננכטנו6ין ד*)ס"גן ד5יר ס"ט 3סי'כ0היחס
 וסננמסו ד5יר סס וכנניס"6 'ק"כ רף וכרננסננע ח3כ כ5יר 6יכ6 ננ3קותגמ
 ננ3קות 3עגין ננכדס כמ3כ מוננר עדיין )ננתגי )י' וסי' סן סקו3ין3מ3כ
 6עו סכיס3ו יס 6י סס ר"ן מידו' קו' 3יסכ ים וסייר תג6 5") 636נ5יר
 י"3. 31סנ") כדס ננס6"כ 6סור ננכוס3 רמ3כ מכוס כמ3כ מוננר 3יתגיןעוכר
 נעקות ד6יכ6 ננמום' סק"6 ו3סננ"ג רדמ6 335ת6 5נני יסייר וסיירתג6

 : סכס3ו רס טסייר כננו 35)ה6 דסייר מס"ו קו' )"קכ5יי
 ק6ננר ננס 6"כ סס"ך ע3 סקטס וכסר"מ מ3כ ו63 נוסו רוק6י כ6מס"מ נ3תס יסתורס כיון כנותר מ5כ רכנינני תי' סםי"כרדמשייד

 ידוק6 3ן ני)ס יסתורס מורוס וננס רטרי סו6 מידוס ימ3כ סססמום
 כ5יר 636 סוס 63 מ3כ יור6י )ס"ך תי') סקי"כ ס"ך וכסננ"נ מ3כ ו63נופו
 ס"0 וס"6 5ירן )6סור דסטננ6ין סמי ננן 6כר ס3 5יר עסוס י6סורוס"ס
 כי"כ 5ירן רככ)-6יסורין סו6 ומירוס ננותר ימ3כ קר6 ונ3י 6ננס"ם ט3מ3כ

 ותי' . ננע נננ3 כתיכ 3כך סרי גנני טננ6 מ3כ רס"ס וס"6 63וכ6ננ0"מ
 י5י"3 ננסוס 6סור יו5י6 6*סור ס3 מ)כ יקיי4) סס"ך ע) ס3תי קו' נסכזס

 ותי' 6ננס"מ סוס ר63 קר6 נ3י 3ס"ר ס6 כ6ננס"מ סוס עסמיטס.סקגת6
 ט'יכ יו6.5 6יסור ס"ס סיתר 3ו י"ין 6סור טננ6ס דמ3כ וכ6ננתהסננ"ג
 י63 ססרננ"נ סכי ,נוסיי סכר6 ככ6י הס"ך רכרי 3רמות כ' עי סי'וכמם"ו
  רמלכ  סועס ט3ע3ס

 מ5כ  רסוי  שס  כככויומ רס"ר הלמ כפוי  ככלל יסי' ,
 כיו65 5יר ככס"ת סז6 מירוס מ3כ 3ר6כ4ן וסיי3  פהפס"מ  סיו55 5ירככלל
 נ"כ למס"ו .דס"3 ונ' ט"כ ננעורכיס לססס מירוסו 636 1ך  ""כ6יןכסס
  נפל  גפל  ר"ייירך סס"ס ק6ננר ננס ד6"5 3י וקסס . כסרננ"נ כנננ'הסי'

 3ננסק' מס"ו כננ"ס מידוסו 656 כו לך  6ין  "פרי'לן לה "פ6י סרי  לפיי~"ס וס"6 סיו65 כ3 ננסוס 63סור ר16י דסי'  סו,  פידיפ לפי עסור  רתלנהס"
 יסי' תק"ז כסי' כע3תי 11 קו' וננכמ ספ"ס פל  קסס וו .קו' וכ6ננת3ר6כ"ן
 וננטסולס סמ3כ 6סור קננ6ס י3נו6 גמי קסס וכן ע'"ם 6סרן קקרנןכנננ'
  ספרפ"נ  כמ'ס כספיפס סיפר רלי"ל  טנומה ןס6כי 3נני3ף5יכ6

 כך ננל ננע רכמיכ. לכמר כספיטס  חקלמה רלי"ל  פסוס "סוררפפמס לפסקל"

 חקגם 13 6ין טננ6ס כנסוס גננ3 נננ3 כתיכ סוס 63 6סי' מסור וס עטעסי")
  מלכ  לסמיר  סו" דמירוס ס"6 כס"ר ררק 6"ס ק"מ גסי' הכלכסהיטס
 נננוסי' 63ו מ3כ ס"ננ רמננג6 ננרסרי6 ו636 נננוסי' ננתננ5י מ)כ דס6טסורס
 6יגו 6סי' ו6טור נננ3  גרול קננ"ג טרי גנני טכנ6ס מ3כ ס"ס 1"כננתנו5י
  רסתכי  כטסורס ו63 כעננ6ס מסור למי  סיילי6  6כר 1)סכי נננופי'י51י6

 : כסהיטס תקגת6 ר6י"נטסורס

/  רצקיייחםיכמן-
 והיתף אמור בסע"י ומ"ר מוהר  קיבה אמאי פר"ח אקו' ישובא'(

 ואי"צ מותר פריפה משל להנקה כמוך שאינו כלקיבה
 דפר"חמתופפ' ג' קו' ישוב )ג( דפר"ח. ב' קו' ישוב )ב(מעל"ע
 פירשא דשליא שכע אראב"ד  וה בפי' הפר"ח קו' ישוב)ר(

 ישוב וביאור בבהמה הנמצא שליא להתיר קרא ל"לכעלסא
 מדרבנן אנור לרמב"ם פירשא שהוא' כשליא והראב"דהרמב"ם
 קיל שבקיבה וחלב אוכלין טומאת מפמא בחישבולראכ"ד
 טומאית לטמא מהני לא חישב ואפי' לראב"ר וכן מותרלרמב"ם
 וכמבימ קרא ל"ל לראב"ד הפר"ח קו' על ישוב עוד )ה(אוכלין
 אבל ' אסור בעין כשהוא שבקיבה חלב אפי"ת פר"ת. שללפמק
 מפרפה שינקה כשרה אפי' דהיינו שרי בתערובות בולהעמיד
 אר"מ פ"ח קו' ישוב )ו( בו  להעמיר שרי בקיבה שנמצאחלב
 אמרינן ולא ואכילה חישב מהני  מה פירשא בקיבה חלבאי

 תנן הא פירשא דשליא ראכ"ד על קו'.ה"ה על ותי' דעתובפלה
 שליא בין שכקיבה בחלב בין וישבתי פ"א מפמא לאכילהחישב
 מירושלמי כי  הפר"ח  ל1( חישכ מהני להכי אכלו יפה שדעתומי

 חלב המרפה מן שינקה כשרה דהתירו ור"ט כר'"ף דלאמשנזע
 וכן בק"ע וכ"ב כדבריהם משמע מירו' אררבה וכתבתישבקיבה
 ועוד ור"מ כרייף דלא מתוספתא הביא פ"ח )ח( העיטורדעת
 ' יר"מ לרי"ף ראי' )פ( ור"מ הרי"ף על ופ"ח הרא"ש קו' כל י"ללפי"ז

 בצלול אפי' בהעמיד בדיעכד להקל ריש דמלתא 1סיומא הגמ'מן
 לא למה הנכרי מן גדי בלוקח ישוב )י( משרפה .שינקהבכשרה
 מותר הש"ע לדעת פטאה וקיבת מיעופי לתרי שלו בקיבהחיישינן

 ש דפרמ"ג כצ"עולא

 סי' )קמן ססק וכן וכו' מותר סטריסס ננן כסרסלסיגקס ו' סעי'ג2שייע
 וכ' כ6ן ככ"י וכ"ס מ3כ 6יגו כקיכס סגננ65 רת3כ ט' סעי'ס"ו

 כרעס ננותר כקרוס יוק6 ססק כ6ן ככ"מ 6כ3 ר6טוגס כסכר6 גוסנוסני
 6כ)) סירס6 רסוס סו6 סכסננס כמי' גקרס 1דוק6 סירס6 רסוס סו6סכ'
 וסס"ר . כסס"ננ 6סי' 3סקל ד6ין סמיטס 63חר וממ"כ ככסננס כמייכ5ל31
 וגקרס כספס  כפיי  נ5לול הפי'  סס כרננ"6 ננתיר 3"כ ס"ק ס"( סי'3קננן

  כספפיר לי  ספוסקיס רפה כימור  סל"ל  ולווס ספ"פ כינקים  סתיטס)6מי
 : כפ"פ  כמקיס  רסרי  כללול "פי'כריפכר

  וסומ  רפתכר סרמסולס לרפס  רופס כ"נ' ס'ק פ"ז סי' כסר"מאיברא
 קיכת כ"ס סו"ס ננננסגס סרין דננקור ורננל'ס סרי"ףדעת

 ננותרת קיכתס 6סורס סטריסס ננן סיגקס כסירס 6סור0 ככי3ס וס3גכרי
 סננו6) 6ננר וס6 ר6סור גכי3ס 6קיכת 0ס"ס וסריך כננעיס סכגוסננסגי
 גכי3ס .גקיכת כעור 6ותו סננעננירין ננסגי עכו"ס נכיגות 6סרו ננסננסגי
 וכ6ן גכ*5ס קיכת 6סוי מורס קורס כ6ן קסי' 63 סר'6 נוס6 קיכסס6

 תגן וכסיס6 6סורס - נכ3ס קיכת כריס6 3סיס6 ריס6 סריך וסוכ מזרס63מר
 רכ 6ננר . ננותר 'סכסירס ננן סיגקס סריסס וקתגי כסרס טריססקיכת
 6ננר י5חק ר' 6ננר 636 רכ6 ע3י' וסריך נכ3ות כ6וכ3 גר6ס ריס6מסר6
 וכקיכת נכי3ס כקיכת ננעננירין וס3כת6 וננסיק חורס 63מר 'סיס6 יומגןר'

 סננכוגס מ3כ ננ"ט סכסרס ננן סינקס טריסס כקיכס וכ"ס סטריסס ננןק*גקס
 6סי' יס6 ססר"מ סס וסקסס וסר"ננ סרי"ף פ' ני' וכ6ומו כע3ננ6 סירס6כס
 לי'  סרילן  ילה 6' ספיי  לפיל כס"פ כרפסק "סור  פפ"ס עכסננס רג3יסנני

 3סכריפ ננקוס 6ין 11 ננקו' סגס . כע3ננ6 פירס6 ור6י פ"ר  רסוספיפס
 כסס ס"כ 6סורות ננ6כ3ות ננס' כס"ר כס"ס סכ' וכננו וסר"מ סיי"ף דעתכנד

 סירס6 יסוס ננותר רס)י6 ס' סעי' 3טי3 וס כסי' ככ"י וסוכ6סרננ3"ן
 - 5ס"פ ננני 5"3  כמן סלי6  כפו  כסירט6 כך כ3 6יגו דננ"ר ותי'  פפ"הוקסס
 יותר דסוס סטריסס ננן סינקס סכקיכס מ3כ וכן ס3י6 ימתירלרעתו
 ננוכר כסננות יס6ר כננ"ר ססק סק"כ כ6ן כס"ך ס6 ועוך כע3ננ6כסירט6
 כסלת' 60 ועוד 3מ3כ ורוננס  רפכירי. ננסוס 6סור מננור כס3 ורקכ3"ק
 3נר ר6וי ר6יכו נגותר טננ6ומ כסננות כ3 ננרס"3 רסמק סרננ3"סננהוסכ
 3נר ר16י י6וסר כר"ננ ו6תי6 כך ננוקן' סננסגס יק פ"ר רמוסר  ססמורכ
 וי6ת'  סרפנ"ס  טייס ע3 ייסוכיס כננס סקורמ*ן כסיננגיס. כתכתיוככר
 רננ"ר ננסננסנס יךייק ססת ררכ סר"ננ כיסוכ עור 11 סוגי' 3סי י"33ידן
 קודמ ז1 ננסטס י6תי וי"3 ססת ר' כן ננרייק סמסגס ירק סס)תי כתי'6סור
 לפסגס מכל  6גויר גנני. ננ"ך 3סכי 6סור. סו6 רטירס6 6ע"נ וקיכסמזרס
 וסר" כע3ננ6 סירס6 קיכס וס3כת6 סך כסג"3 סרי"ף ני' ו3ס*'"תרוגס

 : סרי ננני ננ"ר נס וסר"ננ סרי"ף3רעת
 )6מר 636 סרי 63 קיכס יסיתר 3וננר ר5ס 01 כסי' יויסכיסירב2פי

 זם יכר גזכר ננסכי.ס6ינו ו6כ3 עיקו3 סיעור' יסו6ננע3"ע
כסוסקיס



 3גיןכמףתקי"ח ה' כמוניף כ~"%4 פמף עיי י ףרריי. מום נארףי
 מכ) )סנקס סעוך נניר יסי' ם)מ כ' )ר"ת סימר כס' ומררכסנפומקיס
 ו6ילו סלתק)ק5 כיון מ)מ )כמן עיכו5 טלין מס ומוער כ~ל! 65ננ)"פ
 לפטס זס ועיסוס וננרמסו וכרימו סנוס סטעננו כקיכס מרס )ננמכ)למוי
 )נר למוי ומילו סומ רסירסמ ננסוס סרי קיכס מס ומ"ת . ננע)"עקויס
 מילו טסומ כיון תיס"3 כננעיס סכלוס ננסי רננטלס סטעס 5ריך נננסמ"כ
 5מוכ)ו מסור עכ"ס ננדרכלן 5נר רמוי' ממילו לכ)ס )וננר יס )גררמו.
 סלכ5ס רוקמ כ5ו' כננעיס כלוס ססומ ננסלי סטעס קמננר ס)כךכעיגי'
 סכסירס ס"גקס סטריסס סמ5כ ננסמ"כ )כתח5ס מסור ע5ננס ססומכננוה
 ק"נ סי' ססר"ה מיכרמ . כעילי' וננותר רכלן מסרו )מ כס"נ רכטרסכננעיס

 יסס וס תי' עו5ס )מ 5כתחגס מסי' מותר 5נר רמוי פמילו ייכ)סכ'
 רמוי דמילו ננסוס תיס") כננעי' מכלוק ננסלי סטעס סננסלס 5ריךר)כנס
 סכ5מ ננחננת ע"כ כגנעי' סכלוס ננסלי כי רה"ק י") מננלס מרס)ננמכ)
 סננפיס כתוך עיקר רל"5 תק)"כ סי' )ק' עי' כע5ננמ סירטמ יעססרנוסמ
 : כחתיכס כניירי וסתס ח)כ סמגי י") ת)י' )נר כרמוי רוקמלנני
 ח)כ )מו מ"כ כ)ו' כננעי' כנוס מילו כח) מסור כח)כס טכם)ס- קיכס מותר כח)כס ס3.ס5ס כח) תיי' ק"ט 3ד9 ,ססר"ח סקטס ונרד4ב'
 כע)ננמ סירסמ ר") מילו כננעי' רכלוס מ)ננמ כננעי' כלוס וכקיכהסומ

 כמן וכלוס מחר ננננקוס סכמ ר"5 מ)מ מסור כננעי' סכלוס ננסלילמרלכס
 ססימ ננסלי ננס)כס 11 כרייתמ רוחס וסרי"4 מ)כ מילו עדיין כח)מטמ"כ
 )רעת מחרולס כננסיס דסולס ה5סון לקט ססרי"ף ותיננמ חורס קורסגסלת
 ננרייתמ לסלס טעס מותו ננותל ס)כך כגנעיו כלוס טסומ ננסליסרי"ף
 )רי"ף כוס ססוט כיטוכ ול"ל כננעי' סכלוס ננסני רמסור סכקינסכח)כ
 כלוס ססומ ננסלי ננםכנעות - 3' ימ כננעיו סכגוס ננסלי )ימלמ יסךור"ננ
 סירסמ לעסס ע"כ כגנעיו כלוס חסומ ננסלי ונס מ)כ חטיכמ ע"כ מ'כננקוס
 כלוס ססומ ננסלי עליילו )סי כו סננסננעות רמוסר רכרייתמ כ)ימלמ1מ"כ

 ננסלי רננתיי מחרולס )ננטלס מכ) רמסולס כננסלס רס") ומסור מ'כננקוס
 סרי )כתח)ס ומסי' כע)ננמ סירסמ סומ ע"כ סכוולס כננעי' סיוסטסומ

 : רכטרס כננעיו כגוס עתס סטריפס סח)כ ננסלי טעננמננסמי
 ננטוכנמת כפ'מ הר"ננ וססקס רטסרות כנתוססתמ ספר"ח סקטס ~נךד4ג'

 מוכ)ין טוננמת מטננמ סכקיכס סח)כ ע) חימכ מוכ)ין'"'
 ננתה)ס . רעת.' רכט)ס ס)") סירסמ סוס רמי סוס רמוכ)מ)ננמ
 דח)כ טסור טסומ סכ"נ סס ע)יו כ' סרמכ"ר רסמ תננוס סססר"חמסנתי
 סכקיכס רה)כ ננמ"ס לנס' כפ"ט כ' רסר"ננ מע"נ ככ"ננ וכ' ס'רממסנקיגס
 רוננימ טוננמס )עלין כמוכ) סוס ע)יו כסחסכ )נניננר מיכמ מסי"ססירסמ
 ננסגי כחסיכ מעס."כ סומ וסירסמ סג") ננסננמ"ס כס"ר )רכיגו רק")רם)ימ
 )רכרי סכ' סקי"כ כמן כסר"ח רמ" מח"כ מננלס מוכ).ן טוננמתוננטננמ
 רח)כ ס") מסיר טיטתו )סי מ"כ חימוכ ננסני טסומ מ)מ וסכ"ננרמכ"ר
 כסננס סו"ס ננרמי' נננור סירטמ )מו כם)ימ )כן כמכי)ס מסורסטגקיכס
 דהמ ומוננר . מוכ)ין טוננמת )טננמ ננסלי חיסכ רמס כננטלססננקטס
 ק") מ"כ סומ רסירטמ ננמוס ננותר רם)ימ ננמ"ס ננס' כס"ס ס")הרמכ"ד
 סננקסס כסננס סו"ס וסנ"מ כמ"ו ונס חימכ ננסגי ומסי"ס כסירסמרסוס
 כעסרמ כ)) רמוי כמילו מ)מ םייך )מ רעתי' רכט)י' מ"ו ק")סכי
 מוקר סי"נ ננמ"ק כס"ס סרמכ"ס ר5"ע מיכרמ . וסכ"ננ סרננכ"סומ"ס
 )רעת הומ ומת כמן וסס)תי סס"ח כננ"ם מסור ננדרכלן כם)ימ 51")ס)ימ
 כטרס כקיכס טריסס רח)כ סרי"ף כני' ססקק )פי )ר"מ 5") וע"כסר"ננ
 ני' )סי כי וס"ט סכקיכס ננח)כ ידתר מוכ) ק5ת רחסיכ ע"כ )נננרירננותר
 ננסלי ומסי"ס סומ רסירטמ ננסוס ננותר סכקיכס רח)כ כסי' מי'סרי"ף
 טכקיכס כח)כ סכ' סרמכ"ר ע) 5"ע ננ"ננ כם)ימ ננכ"ם )מוכ)חיסכ

 סרמכ"ר טכ' כס)ימ ו)ננס חיסכ ננסלי ר)מ מרננכ"ס וחו)ק סומ סוירסירסמ
 כרמ.' חיסכ ננסגי ומס."ס וננותר סירסמ סוס רם)ימ סי"נ ננמ"ק ננס'ט"ס

 סכקיכס רח)כ )רמכ"ר י5מ וננל"5 חיסכ רננסלי סננקסס כסננס סו"סככנסגס
 רמי' )ס"ח רמין ננוס סיו5מ עכ"ס ננסלי )מ חיסכ רמסי' פירסמסוס
 כרי"ף סכקיכס כח)כ ס") ררמכ"ר וננוכח חיסכ ננרננסל. סירסמ סוסר)מ

 ח)כ ו)רמכ"ר חיסכ 5ריך ר)ר"ננ ננלי' ועריסמ סירסמ רסויוכנירסתס
 ננסלי ר)מ סכקיכס ח)כ ננכ"ם )רמכ"ר ננותר ומסי"ס חיסוכ ננסלייסמ כ"כ סירסמ מילו וס)י' כי' כנסגי )מ חיסכ רמסי' סירסמ כ"ק סוסטכקיכס
 ססוני' ננן כתכתי תקט"ו וכסי' מוכ)ין טוננמת )טכנמ חיסכ מסי')רמכ"ר
 סומ מוכ) ר)מו סק."כ כן ססק וס"ך וסנ"מ וסה"ו כרמכ"ר כס)ימסעיקר
 : חיסכ ננסלי ומסי"ס סומ סירסמ רס)ימ קי"נ וף כנננ' וכ"ננ סומוסירסמ
 מע"נ מסורס רס)ימ ו' כסעי' כמן ססר"ח רמיות עיקר ךד,נדץ)ד'

 ס)ימ )רכות כסננס כ) ע"ו רף ננרקמננר סומרסירטמ
 קרמ ו)") רננותר ססיטמ סומ נננור סירסמ ומי רננותרת ככספססגנ~מ
 רסלס )יסכ עור ל") וכמן גכון ע5 קט"ו כסי' 11 קו' יסכתי ככרסגס
 סיסי' ער נתכ)ין ננתכ) סמס ק"נ סי' )קננן סע)תי )גר רמו. טמילולכ)ס
 ררוקמ סס כח"ר ו)מ ססכיח ו)כסוף כסנוס מסור סוח מרס )ננמכ)רמוי
 קרירס כ5יקי עוססו סמס.' ננלכ)תס ע"כ ע"ו רף ננננעטילן נכי)סעור
 מע"נ ס)ימ מ"כ עי"ם ~ננמ נכ)ס מינו רמסי"ה כתכ)ין ננתכ5ודסייגו
 מסור כתכ)ין כסננתקגו ננ"ננ סרמכ"ר )רעת )מכ)ו וננותר סירם6דסוס
 ככ) רננותר סלטחטס ככסננס כלננ5מת רקותר ם)ימ )רכות ככסננס.ג5 קר6 רמתי י") מ"כ ומסר ורעור רחוור כתכ)ין כטננתכ)ו סנוס ככ)5מכ)ו
 )מ רנ"כ ננ)ס ס) כעור קרמ סס כרננ5ריך קרירס כ5יקי .עס6ו מכף'עגין

 : קרירס כ5יקי כסעסמו מ)מ נ5רכס ר)מ וננסני קרמ5ריך

 מסור ננ"ננ סומ .וסירסמ הע"נ ס") כס)ימ ו)ננס וומג"ס יס"ט י'עך4י"כ2
 סו6 ססייסה כיון ננותר טכקיגס כח5נ ו)פס נ' 6ות כסננוכננ"ס-

 )תקגו סמססר כיון ננ"ננ )נר רמוי ו6ילו סירסמ רס)ימ 6ע"ג י")ו)סל")
 ננררכלן רק רמסור )ר"ננ כס)ימ כסר"ח סכ"כ ננררכלן 6סור תכ)יןע"י
 )מכי)ס רמוי סעכ"ס כיון )מסרו רמו יסתס וי") וכס"ת כס)תי וכ"כ6סור
 3עו)ס חוי )מ רכע5ננו סרי ר)נננרי )ר"ננ ס"5 טכקיכס כמ)כ ננסמ"כ תכ)יןע"י
 כו )סענניר מ)מ לתכ)ין ננתכ) ע"י )6כ)ו ררכו מין כי ל"ט )"די יכומ)מ
 יעור ננמ"ס כס"נ סר"ננ כננ"ם ננועט רכר רק )עו5ס )יכמ וכסעננרסח)כ

 וננענניר ננענניד ננטוס 5"כ ננ"ננ ננועט רכר מ)מ מילו כו סננעננירסקינס
 טכקיכה כח)כ כננענניר מכ) לכ)ס עור כנון מיסור כרכר כננעננירס"ר

 סתערוכת )סטכיח סוסו טסומ ננסוס כתערוכת מיסור לעסס )מ סומרסיתר
 וכסוסו עפנס ננתח)ס סמסור כרכר מ)מ מננרילן )מ ססכימ ו)גסוףלסנוס
 לנני ומ"ס ל"ט כו סמין ננכ"ס סננותר כרכר עםמ"כ וליעור חוזר)ססכיח
 טוננמת ננס' כס"מ כ' סירסמ טסומ כקיכס נ' כמות ע)יו מעננרתיסרמכ"ד
 סומ רסירסמ סרמכ"ר לנני כ' הי"נ ננמ"ס ננס' כס"ס סמ חיסכ ננסליר)מ

 ו)סל") ע"1 רף כננסנס כרמי' מוכ)ין טוננמת )טננמ חיטכ כנסלי סמוכם)י6
 ססר"ח קו' )יסכ כננס") קרירס כ5יקי ל"ט )ירי )כומ מססר עכ"ס רס)ימי")
 רעוננר נ"ט )ירי )כומ- עוננר מילו סכקיכס ח)כ מכ) קרמ ר)") סרמכ"רע)

 : ננועט רכר מ)מ כו לותן ומילו כו)סענניר
 סמילו כלכ)ס סכ' נחס"ו רמי' וכן ק"נ נסי' יולה כלסי 3ס' ךלכניישה'

 רמיסו- כיון ננטוס ס"ט מסור כעילי' מוכ)י' מס )נררמוי
 ננס"ת מסור )סיות ננועי) מחסכי' רסכרת י") מ"כ )מכי)ס מחסכי'מכ)ו
 סתערוכת כתוך כסמכ)ו מ)מ )נל רמוי סמילו לכ)ס מס"ט סרי. ר)516")
 כתח)ת סו עטרת כס' כ' כי"כ סתערוכת ע) טרעתו מחטכי' סייך.נ5מ
 ננסוס סריטכ"מ וכ, )ר"ס )ננ)קות ססומ ככ) ננחכריס וכסמרססרו
 ססיר ומ"כ סמוכ) סתערוכת ע) רדעתו ר"ס ננורס כתערוכת מ"כמחטכי'
 ננסוס רמסור רס"מ מותר )י' 6כ)י' מיסו רמסי' ס)ימ )סתירמי5טרך
 ככעיג' סמ ו)סי"ו ככסננס כלכנ5מת ננותר דמסי"ס קננ") רמחטכי'רמיסו
 ננכ) רמחסכי' כיון כרמכ"ר ו)מ סר"ננ כרעת מסור טסיר לכ)ס ס)ס)ימ
 ר)6 רננותר )סרננכ"ס ק") טסיר גתערוכת טסו6 טכקיכס כח)כננ"וס
 מריכות מחרי סק"מ כמן תומר -סרי כס' מח"כ ורמיתי מחסכי' כי'סייך
 כתערוכ' מכ) מסורס כעילמ סטריסס כנן סילקס כסרס סכקיכת רמ)כסע)ס
 )מ מננלס כתערוכת ססומ כו )סענניר רק ננתיר .מינו וסר"ננ רטריסומ
 כעין מסומ כין חי)וק ריס מ"ם וכמן ר' מות ו)ננס") סרכר וננקור טעננמכ'

 : כתערוכת ססוממו
 טכקיכס ח)כ רננתיר סרננכ"ס ע) ססר"ח תנניסת )יסכ פור ךנ"לו'

 כט)' ליננמ )מכי)ס חיסכ ננסלי סמיך מ"כ כסירסמ מסוממטוס
 ננימוס רכר ככ) סק"מ ס"ר כקי' הסר"ח כננ"ם )וננר יס מדס כ) מ5)דעתי'
 ס5ימ ע"ו רף כחו)ין רתלן המ קסס מ"כ תסק5ו כ) ננטוס )מכ)ורמסור
 יסס טלססו כסן )"ס רף כע"ו עו)ס מכקיכת כח)כ וכן מוכ)ו יססכשט
 כיון ר5") ססר"ה כ' ומ)מ מרס כ) מ5) רעתי' כט)י' ליננמ חיססורסו
 רפתו כתר מ)מ סעו)ס רעת כתר מ!)ילן )מ כו ננננמס ו)מ מוכ)י'רמיסו
 רמסכחן מיסורי' )עלין מכ) 5',נ ננמוסיס גרכריס רסר"ח כרילי'ומס
 טסו6 )י' מכ)" רמיסו כיון ססיר י") )מכי)ס מחסכי' רננסלי וו סכרמסרכס
 חיסכ רק מיסו מסי' י") ועור מדס כ) מ5) רעתי' כט)י' מננרילן )מ יססלסס
 חיסכ ננסלי ננ"ננ ימכ)לו )מ כע5ננו מיסו מסי' ט"מ ננטננמ )מכי)ססיסי'
 סרעתו חיכמ סכקיכס וח)כ מותו. מוכ)ין מחריס יט מס מחריס)מכי)ת
 )מכי)ס רלתיחר מננרילן ומלן )מכי)ס חימכ ננסלי טסיר חיס וסרסויסס
 ריס כיון מרס כ) מ5) רעתי' כט)" כס"נ סייך ו)מ חי' ססורסו יסס5לסס
 ססנות )יימכ יס ו)סי"ו - יסס לסס רסיילו מותס סמוכ)ין מדס כליריעות
 וססינו מסור )חון ננק5תס סי5מס רס)ימ ססק רסר"ננ ננמ"ס ננס' כס"ססרמכ"ר
 ע)יו וסטינ סומ כפ)ננמ סירטמ ס)ימ סמ מסור יסי' ר)ננס סרמכ"רע)יו
 מין מ"כ מוכ)ין טוננמת מטננמ )מוכ)ן ע)יו חיטכ כננסלס רתלן כיוןס"ס
 לסס )מכי)ת ספיר ננסלי )מכי)ס חיסכ רסיי) י") סרמכייר נננור כסרסוס
 : כמכי)ס ננותר וס)כך כסירסמ מסיכ )כייע מכ) טיימ ננטננמ וססיריפס
 ננעכנירין מין כס' ננ5מתי. ועור וו") ס"ז כסי' סס כסר"ח ל עןך4זי

 רננטלס ככמ דסך )סרי' סס ומ" ורננכ"ס כרי"ף ר)מננכומר
 מחרולס כננסלס מסורס קיכתס סטריסס מן סינקס כמירס סכ"ססוף
 רפירס6 סכקיכס ח)כ מננרילן )6 מחרונס )ננטלס ימסי' ננכומרסרי

 . : סומכפ)ננמ

 )סיסוך )סרי' מי' וסס יכ51ס כפ"ק ג"כ סומ וה מייוס)נני מייכסול"נ
 וכ' רמסונס )ננסנס מ)מ מסור )6 סטריסם ננן סינקסרכסירס

 סס ותננס סומ ננננוסכת ננעננירין מין כס' כירוס)נני רסלוסחמ ססכק"ע
 סטריסס ננן סינקס רכסרס וכ' סר"ננ ע) רחו)ק סכסר כ) סו"ס סרמ"סע)

 מרי"ף וחו)ק מחרולס )ננסגס סכסירס ננך סילקס טריסס ליסלת.פסכמחת
 ננעננירין מין וסכס' מננת ככי5ס רירוס)נני רנוסחמ סק"ע כיון ריססוג")

 סתס כר"מ מסור עכו"ס ספחטו ענ) רקיגת כירוס)נני סתס רמי'ננסוסכת
 ננותר ננכסרס סעקס טריסס כסיסמ מחרונס כננסלס ננרתני )ע"ו גויננחסכת
 ננריס6 )רייק 0") וקסס מסור נוי סחטו מ"ו נוי כסחטו טסי רכותי' נקטו)מ

 )ננסכס ככמ סך מ"ו רמסור גוי ססחטו מכ"ס מסור ננטרסס סילקסכסירס
 חזרס כתר ננגי' )ננפסט ננ5י )מ ומ"כ 6חרולס )ננסלס ו)מ 6חננרימסולס
 ככ6 רסך ירום)נני נוסחת ג"כ ססכימ סעיטור כס' מח"כ ורמיתי זוננככמ

כסוסי8כו



ידמףתקי"ח ה' מע"" פ"א סף דעה"דרהמיטןדברף
 עותר מורה )6מר מ"כ ניטנת מןרה קורס - מסורה ננעריפה ס'נקהכסרה
 קורס כסירה רינקם כן מס כרומק ננמרסכת יהננסכס והנס ור"מגרי"ף
 6ס כ)יסלמ כרומק ננתיסכין ננסליות כננה ננ"ננ כסר"מ כננ"ס ניסנתמ(רה
 הרי"ף עס וננלמ כירוס)ננ" הומ סכן כיון הומ ננוכרמ ה"נ כן הומ הכיט";

 וס;סיטתס העיטור רעת ה"נ כן ועתה הרמכ"ר רעת סכן כתכתי וככרוהר"ננ
 ננכסרה סינקה טריסה כקיכה )עס כירוס)עי סס ומי' הסו"מ סס כ'ערד4 : הק"ע וכננ"ם כירוס)עיננוכמ

 ננננקוס קיכס נוסי' גרו)י כי5ה וננסני נכי)ס כ.5ת כננו "סרו)מ
 סירטמ ננסוס )מו קיכה רהיתר טננעינן פירטמ )מו כי5ה תי' וננר)מממר
 ' 6סור עייין הוה סירט6 ננסוס ר6י י") סיתר ננננקוס סכמ ננסני מ)מננותר

 ס") ממר ננננקוס סכמ ננסני מכל )נר רמוי סמינו כעין ;נכ)הננררככן
 וה )ירוס)נני מה"ג י") ננעריסה סינקה כסרה מ"כ )נננרי ןננותר)ירוס)נני
 רכ))י רידן )גננ' וכן תערוכת ע"י ןהוה ננותר כו )העעיר מכ) ככעיןמסור

 ננסוס ננכסרה טינקה טריסס עס ננקטריסה מילקה כסרס כיןכה)כתמ

-
 טמיגו ע5ננס )נכ)ס רוננה רמונו כננס") סרי י)גננרי :") כסירסמןהוה
 וק") ננננק"מ )ו וכמ כ:ננס כננעי כלוס ססומ כנני מיכמ רכמן )נר.ר6וי

 ) טעננמ תרתי ר5ריכי מ"סעכ"ס
 ה5י ננסננע רהיטמ )פוס מענס ננתוססתמ ננוכמ סכן ססר"מ כ' עןך4זן'

 ום) נכרי ס) קיכה כתוססתמ מי' רסכי ו"מ העיון )ממרמכ)
 מוער ר"י נכ)ה וקיכת נכרי כקיכת ננעננילין )ונני )וננר מורו מסורהככ)ה
 קוכתס הכקירק ננן סינקס וטריסה מסורה הטליסה ננן סינקהגסירה
 כסרס מורה )מפר מסי' רהיטמ )סוס הרי ע"כ כננעי' סכנקס ננסניננותרת
 )ממר מנננס מורה )ממר כן םמוננר ר"י כרכרי מסורה ננטרסססיכקה
 ככסרס והיינו מו)ק הת"ק מכ) ננסננע מוננר יורמ ר' ננרמננר מןרכה.סעיון
 וה)כתמ סרי"ף ני' )סי יקמער רי)ן ננס"ס ננסננע וכן הטריסה ננןמיכקה
 מ"ם )הנ") מנננס ס)יג וננמן רס)ינו ננכ)) ננותרת ננטריסה סיכקהכטרה
 ,קננ") מסור ננטריסה סיגקה רכסירה מורה ממר נס ס)יג יורמ ר'ןסמ
 סו"ס הרמ"ס קו' )יסכ יט )הכי ורמתינן - ננתוססתמ יורמ רר' כת"קיה);ה
 מסורה ננטריסס סינקה כסייה ננסננע- ננסנתינו רסיר הרי"ף )סיטת'כעה
 ננכסרה סינקה טריסה עס ננמתמ כמרמ )י' תני יסמ כסנס מורס,)6מר
 ננעריסה כסירה ינקה רכין ה)כת6 )וננר סס"ס 5ריך )כך ס"נ רמיןוי")
 סימ יימירמי ריין סתננמ כהך ה)כה ומין ננכסרס סינקה טריסה כננוגטר
 הטריסס ננן סינקה כסרה רננתיר רתוססתמ כת"ק מ)6 יורמ כר'והיינו
 רס") והס"מ הרמ"ס קו' כ) ומו)י הומ כע)ננמ סירסמ יקיכס ננסוסוע"כ
 כננסנס יתנן רננה והכינו כמן רנסנית ננתני' כסתס רססקו וסר"מ)רמ"ס
 נסכת הורה קורס ררוקמ ור"ננ )רי"ף ס") מסורה ננטריסס קיכקהכסרס
 )6מר כננתני' ננורו ור"ננ ררי"ף י") )סכ") מכ) עי"ס קוסיתס הקטוו)כך
 ננותר מורה )ממר מ)מ סימ ןימיר6י כן ה);ה רמין 6)6 ניסנתחורה
 סגכון הומ וכך נירקתס )סי נננ' סתס ס") ;ן ננטריסה סיכקהכסרה

 : ננוכמ הכי ננני ותוססתמ ננסירוט)נני רסמ.
 ימין )ננטנה רננסרם סונמ )רכ יקסה ור"ננ רי"ף )סיטת ימי' ןל"נט'

 ינק סכנ6 ומייסיכן הנוי כנן ניי כ)וקמ ~ו"ס כקיכתננעננירין
 ננעננירין )וננר חורו התוססתמ סונמ רכ כננה_יסרגס הטננ6ה וכנן סטריסהכנן

 ססרסנו וכננו ננ)ס כקיכת סננעננייין מ)מ מ,רה מקכמן י)מ נכריכקיכת
 ננן ינק סננמ רמייסינן )ר"ה ננלכרי כלוקמ מכ) סיתר ננננקוס כמסהמ)כ
 ננטריסה סינקס כסירה ור"ננ )רי"ף ומנננס מורה מסכמן )מ וננטננמסטריסה

 : סרי ממרוכה )ננסנהוננטננמס
 רסיינו )נכנרי כנקי) מינו )"כ ס"ק ס"ו כסי' הס"ך הנה יע)תמבמידכמ14

 ס"ק סס הכימ רס"ך ננסוס היינו סמיטס ממר כנקרס מ)מכ5)ו)
 ננטריסס סינקה כסירס כרם"י )נננרי יססקו ורס") ומו"ס ורקמ רק יעתכ"ס
 יסירסמ כנסוס יסרי. וס);ת6 סכנננ' הנוסממ וננמקו מסור קרוס וכין 5)1)כין

 רעת וסכן ותוססתמ ננירוס)נני ור"ננ כרי"ף העיקר )ננ"ס מכ)כע)ננמ
 וס )כ) כמתו )מ והסוסקיס כהנו ס;ן סכ' וכ"י וסייע וסעיטורסרמכ"ר
 כתערוכת ננטוס )סענניר יננתיר וססר"ת סיטתס ע) סהקסו קו' כס"רויסכתי
 לננענניר כ5)ו) מפ" כננענניך )סעוך ננ5יכן כורמי כריעכר סעכ"פ נורו)מ
 ננענניר יס") סוסקיס ריס ננדרכנן רסו6 הסוסקיס רוכ כס' כט) י)6גופי'
 כסס )"ס ס"ק סס כס"ך וכ"כ סיי, כס.' כס"ר .)קננן כננכומר כס' כט)כנני
 )סרמיק ס)מ כתכתי ס"ו סי' )קננן והגס כריעכר )התיר )סננוךרט")

 )היות 5ריך מס מ)מ ס)יני ו)מ כ5)ו) יננויו ור"ננ סרי"ף כיןהם)ונתמ
 )מ ססוסקיס ררעת כ5)ו) מסי' )סננוך יס כריע' מנננפ כסננס כחייקרוס
 תקל'ו סי' עי)"ק והס"ע ה"ס רעת וכן כ5)ו) מפי' רהתירו מ)6 הכיס")

 : ו' 6ות, ..
 העננמ0 ננן מו העריסס ננן יכקס סננמ חוססין מין ועיהו סנ' הרמייא."

 רמיכמ רסיכי ס"מ ןפ והר"ן סרסכ"מ סכ' )רופוסקיס5"ע
 מטוס כ6ן מסור )מ מננמי נס מ"כ רוכמ כתר 6ו)יכן )מ נניעועיתרי
 סכימ ר)6 גניעוטי סעננמס ננן סיוכק ו6ו)י טננמות ונניעוט עריסותגנעוע
 עממס מ)כ )%ו) ננימסו סגכריס נס יעכסיו כ' נכרי נכ"כת נכי.וכתה"כ

 : העכנמס כנן )יוכק נ"כ לתכו )6 י""כ.
 רס"ס 5"ע סרימ 6ס )עיק יס עעמה רקיכת כ' ע"י ס"ק כם"ר בנפמ"גי"א

 וקיכס סירסמ ססו6 ננס ננסני י)מ ימוסר )ננ6ן רנני'כם'ך
 )פי"ו וכ' סיתמ כ) ננסוס מסור )6 ס)לך . ק6תי ט0ור רננמ*ן .מ3רסרי
 כסעי' רססק וסננמכר עמ6 סטננמ ען סיו5ימ כ) ננטוס- מסור0 עננמהקיכת

 ועננמס קיכת ה"ה הנר6ס )סי מ"כ מסור עננמהז כהננות כ) ס)""יננ"ר
 כסרה ור"ננ כרי"ף וסקק _וסיעתי' הק"ע )רעת רייי 11'ע ע"כ 51"עמסור
 יסי' מכ) סרי נמי ננטננמום סינקס ננחננת נס 6"כ סרי ננטריפהסיכקה
 קס קייס ה"ה יהמ מסרננ"נ 51"ע טננמ נגטננמ . סיו5מ כ) ננקוסמסור
 מננור ס) פניו כנגר הכמ עור וכין 6סור סהומ ננ"ר כין )מ)ק הרננכ"ןכטס
 הטננמ ננן יו5מ ססומ 6ע"ג )ן 6כסת ו)מ כע)ננמ ;עסימ רהוי ננסוסיסרי
 כננ"ס טננמות כהננות ממר ס)יות וכן כנותר סירס6 סהומ כיוןמסי"ה
 כננס הרי מ"כ סירסמ ןס)י6 ננטוס ומ"ו רמכ"ר רעת וכן סקי"כהט"ך
 טריסס ;' כו ככ) . הטננמ ננן כיו5מ מסי' ננותר סירס6 סהו6 כי'רמתננר
 ננוכח וכן ;מן כס"ע כרמי' )ית6 וה כ5)ו) )ר"ת מסור ננכסרהסינקס
 : ננותר ננכמיה םינקה ערסה התס ותנן כ5)ו) רקט"ו הננסנס ננוקי ר"תיה6

רגקף"ממ-
 אסורה' נכרית דחלב שכ' ר"ה דעת שהשמיט רמ"א עלצ"עא(

 דחלב הרמ"א לדעת הפר"ח מ"ש )כ( מה"ת טמאהכחלב
 נכרית בשל דגם נכון הרמ"א ולעת דליתאוכתנתי. בכלי אפי' איסור יש בגדול אלא דליתא כישראליתנכרית

 לרמ"א ליכ"
 כהמה חלב )ג( בישראלית כמו מכלי נכרית בהלבאיסור
 וקן' רע"א קו' ב,ה ומיושב בידים למספ. שרי מה"ת י"לשמאה

 ראיי )ד( בירים למספי מותר דרבנן איסור דם"לארשב"א
 לקפן אתי קראי קי"ד יבמות דלמסקגא שע"ג מי' לקמןלפור
 שמעינן מסגרא בידימ ולמספי להפרישו מצווין ב"ד שאיןאו"נ

 לקפן למספי דאסור מעמי. כ' התה"ד )ה( רע"א קו'ומעשב
 ותי' דקרא מעמא דרשינן לא דהא חם"ו רהקשה -להרגילושלא
 ואנו סתרי דקראי היכי פשיש חם"ו קו' וישבתי ליתאכם"ו

 : לישב דקרא טעמא לומר יש לישבעריכין

 . סרסכ"6 כסס סמ"ננ ר"ן יסרמ)ימ כמ)כ עכו"ס מ)כ 1' סעי'בגדהג"ה
 סהכימ ר"מ רעת הכי% )מ ר)ננה תננהתי תי"טכסום"י

 ע5ננית רמיות הכימ ורסכ"מ ויק"ס כנננ"י ו;"ס מסור עכו"ס רמ)כסרסכ"מ
 כתכתי מנננס 11 סיטה ע) רקסי'- ננה סס ויסכתי ת)נניר ו5ריך וקייס)ר"ח
 ננותריס רכריס ומוכ)ת יסרמל ככית מכ) מקורות מכי)ת כ6;)ה כה"רסס
 יטרמ)ית כמ)כ נכרית מ)כ הרננ"מ 6ננ"ס כ' כ"ך ס"ק וססר"מ נגותיהמ)כ
 וננכסננה נננ;רית והו)ך תיגוק יונק מרם כס' ננרנרסינן ננמוויר וסימין
 כ;)י מסי' הסר"מ וס.' כו' מסור וכנרו) סקן ננמוס חוססין ומיכוטננ6ה
 מכל ננותר ככ)י טתייס ננס)כי מ)כ מי' ס' רף ככתוכת מעס"י וכנרו)מסור
 מיונק מסור וכנרו) ככרייתמ יתכי יננה עוכמ קסה ורכריו ע"כ נורוכנלרית

 )ןעתי' המ )ניו) ככ)י גס ר6סור תנן טננמה רכהננה רוננימ ר") ומי ק6י הררננן
 )6 כמננת מכ) ננה"ת וטננמה מסור ננירככן רק )נרו) יהה הו6 לוננימ )מוכנני
 וס) ככרית ס) מ)כ ססיר תני כקטן . ריסמ ננטוס רוננ" הוה י)מקסה
 רמ)כ כרסכי'מ יסקק ו)רגנ"מ ננה"ת סכיהס רהוס י") )ר"מ )"ננטננמה
 מסי' מ)מ רסרי הנ;רית ננן )"ננ וו מף )"ו כררך יגקיט 5"ל ננותרנכרית

 : ננותר גנני העננמהננן
 רק סניסס רכמננת כנמתמ כמימ וטננמה נגרית כקט יססיר י") ןעדך*ג'

 סתס ננ") ו") 6ינר רע"מ הנמון כסס קו' ןרמי'ננררכנן
 טגנמה מ)כ סרי ר)מ התס ננרמננר כיריס )ססות מסור טננמה מ)ככיכננות
 רמיכמ )מינך רננה )נני)ף )יכמ ורס ננטר5יס יהמ סכנס כננקוס רק)תיכוק
 וננכסננס הלכרית ננן יונק גקתכי סכרייתמ ע) קסס כ)6"ה רסנהננ)קות
 וכ' ננכס יוכק וננ;ו)ן ורננסיס סק5יס' טריפות נכי)ת ימ;י)כו ו)מטננ6ה
 כיייס )י' וססין יוכק קתס ס;נס רסוה מ)כ )ענין כריטמ )ננקקנמהרסכ"מ
 פרע רלננה וקסס סתננ6 ימ;י)כו )מ ע"כ 6וננרנמ 5ריך וטריסות ככ)ות6כ)

 ככו)סו כמננת יהמ ורננסיס ננסק5יס נס מננר ו)6 תרתי הגי יוקמכריס6
 ימ)כ )מננת רעמ"נ ;קו' ס"כ מין ") 6)מ יולק וננכו)ן ססייס כננוסרי

 כסל ריסמ נקיט ו)כך ננהגך )נני)ף ננ5י )מ ננ)קות ר)יכמ כיוןעננמס
 ננס"ת )קען כייס )ננססי רסרי רהכסו ננמתמ כחימ עננמס וכהננסנכרית
 כמיסור רמסי' סננ"ג סי' כמו"ח קיי") יהמ סככס כ)יכמ ננררכנןמ)6
 )ננססי יסרי רס") הרסכ"מ ע) )י' וקסס . כיייס )י' )ננססי מסורירכנן
 רס") ;ר"מ ן)מ ס") ורמכ"מ ככרית מ)כ כנני תכי המ ירכלן 6יסורכיריס
 ומסור כיסר6)ית כ;רית רמ)כ ס") מ)מ ככרית כח)כ מיסור ריס)ר"מ
ננירככן

 ;יוג"
 )ממ)וסי מתי י)ננמ ק' יף ככתוכות סרמ"ס כננ"ס סקו

 כננ"ס יריס6 מככ6 קמי סכנה ננסוס וכוימי סככה ו)") עננמסככהננה
 סככס כננקוס ס)6 סמ ככרית מח)כ וס"ס 6עננמס רקמי נוסי'סרסכ"מ
 ר)מ ננוכמ סכרייתמ ננן ומ"כ כ"מ ס"ק כסויך כננ"ס סנמתן כררךמסיר
 ןסרי ירככן יסוס ככרית ס) זו )מ. תכי )רסכי'מ סכיחוק. )6 מסכיסכ"מ

 )ננקפ. מסור ננס"ח סהומ עננמס ככהננס מפ.' מ)מ ס;כה מי"5 כררכגןכי
 )רסכ"6 ומנננס . מ)כ 56) ננסוכן תיכוק מתס ננסוס סרי כתיכוק מס"ס)י'

 רמסור ננס מ)מ כירככן )ננספי מסור )מ )רטכ"מ רכיון )יוכתי' רע"מסך"ק
 ננכ'ל מ)קות רמיכמ ננסכסו י)סיכן ר)מ עננמק ח)כ 6"כ סתורה ננן)ננספי

 : כיייס )י' )ננססיר6סור)
 )מסרוסי מתי כעוננמס רקרמ סכ' סע"נ סי' סטור )יטכ עקוס רישד'

 הס"ס ננסיק קי"ך כיכמות רהמ כ"י וסקסה כרננג"ס ו)מ)קען
כרננכ"ס



 .נדידכמףתק'"פ ו' מע'ף פ"א מ"י דעה"ררהסימן.דברי
 רעכיר תי' ר5ריכי ס"3 ר0טור 0כ"י וכ' כיריס )ננססי 6תי רקרמיכרמכ"ס
 מ"כ כיריס )נוססי קרמי רמתי )י") מ"כ סככ"6 כ"כ ס") ומ"כ טירכמ0ס"ס

 )קטן מתי דקלהי מ"ו סככ"ה כ"כ ס") 0מ )ננסרע מסור הכס"ת 6ננמי'
 )טור נול") וקס0 עי"ס ע"כ )0סריסו נו15וין הין כע3ננמ 0מ כ"כ והוימו"נ

 : רמי' כ)מ 0ס"ס כגנר כן )ססוקננ"ננ
 ננתוססתמ ננו:ח :ן כיריס )ננססי רמקור ננוכמ טנומ רמ)כ )יסכ *סרלמי"ך

 קי"ר דף כרייתמ ססטות ננוי נוסנוע וסכי מסור סכלס כננקוס ס3מטנומ
 כר"ח ס"3 גכרית ח)כ גס וי") מסור סכנ0 כננקוס רוקמ טננמסןמ3כ
 )0גך רנו0 )נני)ף )יכמ קרמ רננסנ0ו נונ") טנומ כח)כ רע"מ קו'וקס0
 נננ") ומ"כ )ססריסו ננ5ווין כ"ר כ0ל0ו מתי רקר6י 5") מ") ננ)קותןמיכמ
 5")'"סכ' מע"כ כיריס )ננססי רמסור קר6י )יכ6 0מ מסול כיריס,ן)נוססי
 טננמ0 כח)כ רנס רע"6 קו' קסס 'ו)מ כיריס )ננססי רמסור 0כימנורינן
 ננ0גך כיריס )ננססי מיסור י)סילן )מ רסמ ננסכרמ כידיס )ננססימסור

 :קרמי
 ס0קס0 ס"ג סי' ממ1"ח מס"1 י עם יע"6 ק1' )תין מ ס יש כמרה'

 ננ5ווין כ"ר מין מו"נ ננרקטן ס0קקס ס"ר סי' ככתכיו6ת0"ך
 )ו 3ססות מסור מנומי מ"כ סקטן ע) 6יסול סוס ר~כ6 ט"ננ)ססריסו
 )טענוי' ררסינן )מ סמ ע3יו וסקסס כמסורות )סרגי)ו ס)מ .ננסום וכ'ניריס
 ננ)תמ גי)וי סטעס מס רקרמ טענני' רלסינן כס"נ תי' נו"( סי' וככס"ודקרמ
 מתי כ3 מ)כ ככ) כתיכ ןקרמ ס"6 כמ"ס רסכועות כס"ג סר"ן כננ"ס)קרמ
 0קרמ 6ין )5רופי ןמןי טעכנמ )ן סיס וננסני ככרת סכן )ח)כ ננ0 וס"6,)ח"ס
 ס3מ טענומ )ן רמית כיון רע"מ קו' )יסכ כרעתי סי' כך ננ)תמ גי3וירק

 ר)יתמ ר6י' סוכ כיריס )נוססי ןמסור טננ6 כח)כ גס מננריגן תו)0לגי)ו
 נומנוור ק) )נני5ף ננ)ת6 גי)וי סי0י' לקרמ ננ0לי סוס רכמן ר)י") כס"ו)רכרי
 טעננמ ר0וס מ"מ סס כרמי' )ננסרך רמיכ6 ננסוס קי"ר כרף קלמי ג' )")מ"כ
 ןע"כ )ק"ננ מס"ו קו' )ע"ר מ)6 ננחננור ק3 י)סילן ס6 כע)כנ6 ננ3תמגי)וי
 )הכין 5ריכן מנו 6ין סת.ר0 ר3יכ6 סיכי מ)6 ןקרמ טענני' דרסילן)מ
 0קטן ע) 6יסור טוס סמין קרמ )ן רנ)י 0כמ כגון מכ) (1 ננ5וס טעספנ0ו
 מסור כיריס )ננססי )ננ0 מ"כ 0תס"ר וסקס: )ססריסו ננ5ווין סוסרמ"כ

 3ו0 (0 כין )מ)ק טעס ו)יתן )יסכ ננ5ינן 0קטן ע3 מיסור רמיכ6רננסננע
 . )סרגי)ו ס)מ ננסוס מקור כיריס )ננסס' 6יסור ע3יו ר3יכמ מע"גןסיילו
 ר6תי כסו סמך ר)6 וסוט0 כמרס מ"כ 6תי""ר סס המס"ו ס0קס0וננס

 כ.ריס 3י' )נוססי מסור ומננמ' מיוכ )ירי מתי )מ רסמ כסו )יכ6לסרגי)ו
 רף גיטין רסכ"מ נוחרו' 6)מ )ית6 כירים )חרס )ננקס" ר6סור סמסנה
 מררכ0 ומ3מ סכימ )6 ערוכ0 גננ' 6כ) המק"ו ס0כימו וכננו ע"6נ"ס

 )ננקסי ננותל כמרס ונווכח 0מס"ו ננתמ)ס ננרקרק מרס רקו"סננקוממ
 : 51"ע כיריס)י'

 תק"כםימן
 דמפמפם כיון להפרישו מצווה אביו אין מרינא דלמהתמיההא(

 רעה לתרבות יוצא ולבפוף רעות מרות לו ומוליד הלבאת
 להפרישו מצווין אי לי' מפפקי דדבנן באד יוחנן דר' בטוניא.ופי'
 עלוישוב

 הדי'"
 שבא בקפן קכ"א שבת יוחנן דר' תי' שהשמיפ

 תמיהה על תי' )ב( אכיו ע"ד בע1שה למחותו צריך דאכיולכבות
 מקום ומראה הרמב"ם כדעת להפרישו צריך חינוך דמשוםהנ"ל
 בר דלאו בתינוק שכ' או"ה על ותמי' זה דין לרמב"ם יצאמאין
 דמתם שאני התם הא פמאה בהמה מיונק חינוך שייך לאהבנה
 הרי"ף על וישוב או"ה על ישוב וקצת חלב אצל מסיכןתינק
 בעושה ר"י רמשני מה הנ"ל קכ"א דף שבת הביא שלאהנ"ל

 ש אביוע"ר

 6ע"ג 0ס"ך וכ' נ(קגחו )ו ננ(יק (ס כ5 כי כע5מו התיכוק הןננדקגי,ה
 כרקיי.) )0סריסו נעוו0 6כיו 6ין 6סוריס רכריס 6וכ)ןקטן

 כ(קנותו )ו סננזיק ננסגי יסריסו ננ"ננ 6כ) ננרינ6 0יינו סננ"נ סי')מו"מ
 ו3פי רע0 )תרכות ויו5י6 ננוסיף ום"מ . רע טכע ונורס ס)כ:ננטננטס
 ורוכס רעס )תרכות יו65ס 0כניס רוכ 6)1 ננענייניס כ(0ריס 6יןסכזעכינו

 ועיי' כרכר'ס וסמריך כ)כס כונע ר' ירמת ו6ין סכרור' סניס ע(יהס
 כעיר סיס חינוך )כית )יתן סוטס כסיתר ן0מריך פ"נ סי' 6ו('מ"ס"ו
 וימכ3 רעת מותס סננ)ננריס יסוריס 6יכס ס) )וויי5ען מו וויעןע)וכס
 מסורות ננמ:3ות סע"י (") קרננוניס 0עירו וננ"ננ סייס ננ"ננ מסורותממכ13ת
 וסורס ינניו כ) סוט0 .ס*סי' ננוטכ 6"כ רע )ו.טכע וננו)יר ס3כמטננטס
 ע) ועכרס נננננו ננעוכרת י0י' ס6ננו יע0 )תרכות סי65 ננ6מר (0ז5ר
 י0י'. )6 3ננ0 6ני תנו0 .61"כ . נננננו ו6כ3ס 0ננין ננ6ותו ו0רימס ע"ונתי
 6כדת ננססכת נןו)ס 6כרס 0סכת )ך יס וכי ננרינ6 )0סריס ננ5וויןנ"ר
 רכר כ") וסי' - רט0 )תרכות וע5מ כססו %ר0 סרי ננ5י)ו 6יכו ו6סהגסס
 כ(ית 6כ3 מינו סקטן כי ןרכנן 6יסור 636 ן)יכ6 נכ)ות 6וכל קטןחום
 מכ) 6"ס ססק 0ו6 6ס 6סי' ק6ננר ןננ)ת6 3רוחמ '") כ6"פ "וכ3"י ספק רסוס כ' י"נ ןף וככריתות )5רופי מ(י ננני כי' סי'ך 1)6 ה"םגכרי

 פמות פמות סעיך ןסתננ6 סריטכ"6 כסס כ' .ר6יתי כסכת 0קטןנננעכיר' וכן ריככן 6יסור 6% ו3יכ6 כ5יס ן' 16 נ' ""פ כרי 6כ) ר)6 י")לקוטטמ

 ננמ"ש )ספריסו נז0"כ סרי )ססריסו נו5ווין סכ"ר קר6 כיס דוקמ ועת0ננר"מ
 סטונומ0 כמ ע)י' רכעי ננוי ררכלן רכמיסור רע טכע נוו3יר נוררכלןעכ"ס מסוי ס0ומ כיון נוסיס ננססכרמ )ססריסו ר5ריך )וננר יס קרמ כ)יכממכ3

 רמורייתמ מיסור ג(ירת נוסוס מ)מ מסרו 3מ ררכלן כיון י") מו ס3ג3טנוטס
 : )גסס ננ(יק ומין טונומ0 ע)י' רכעי 3מ ררכנן מיסור ננסוסמכ)
 קטן מי ננספקי ססוקי יוחנן ר' מ3מ קי"ד יכננות סס"ס רננסיק סמרי"ל

 דהוכ) כיון ררכגן מיסור רק 3סקטן ר0ו0 מע"ג )0סריסו נו5וויןמו"נ
 ננעיו סנ6ת כתר דמ(3ינן )ע"ר ומפסר )5טרופי מ(י סייך )מ וכקטןמ"ס
 נ0כין רננעיו מיכמ מיסורי' ע)קות ר)יכ6 מע"ג מיסור עכ"ס מיכמססיר
 דמיתי ועתס רח"ס )סוגי' כחרוסי' וכ"כ )כקיעור כעעיו וננ5רףנוכ(ית
 ו0כ* יומגן )ר' מכ) 0ירוס)נני כסס קס"ס סי' מ6ו"ח סיק כננסר"נוסכ"כ
 ו)6 ככ"מ סיעור )יכמ תינוק ס3 וכגרונו גרולו 0נמות כתר רמ()יגןקיי")
 כסננ"ג ועור כקטן )יכ6 וננ)קות )ננ)שת )כ(ית )5דוסי מ(י ננסוס מ)6מסור
 ו(ס ככ"מ עכסיו כ,ית מכ) 0י' מס ע:סיו )5רוסי ח(י )וננר ר05 ק"כסי'
 כקטן ר0יינו ררכגן כמר יומכן דר' רססיקו כיון ומ"כ כקטן סייך)6

 סס 0ס"ס וננסני ננ0 6"כ ררכלן מיסורי' רק נקטן )עו)ס )יכמנננ)ות
 )י' רננסקי כס"ר מסי' )מסרוסי 5ריך רמין כ"ע מורס כדרכלןכיכננות
 תרי סוס -ררכגן מיסור ככ) נוסוס 5") פ"כ ררכנן נוסי' נכ)0 60כנכ)ות
 תוס' סקסס 0קי)ו כרננ6י יומכן רג מוננר ר"0 סס סתוס' קו' ו6"ס 'ררכלן
 31ננ"ס ס6ני ננררכנן מ)מ רמילו כיון לנויננל ננ5י 0מ כרננ6י 0ק*)ו )6מסי'
 6יסור כמוכ) ר0וי ס"ר מוכ) מס 60 וכרננמי 0קי)ו )מ ןרכלן כמר6"ס
 סס תוס' וכנו"ס ןמורייתמ ר0ו0 טכ) סימכ3 )מוס ייס כיון ,רמו'

.'
 : סכ' כת"

 0ומ סלוגת6 16"נ רקטן סכ' ע"כ ננ"ו רף נו0 וט"י כ(0 3יסכרףש
 ררכלן כ6יסור נניירי ננר0 סתס 60 כיכננות 0רסכ"מ ו0קסםכיכננות

 כנוסתחות עוכרמ רעכר סרת ר' 0נה מ"ס ו3ם."ו ס)וגתמ 3יכמולררכנן
 ק"6 רננ"ו כר0 רס"י כ(ס 3יסכ ויס - )0פריסו ננ5וו.ן מין כררכלן ס"))0ק3
 נניירי ככרס סתס 0רסכ"מ ו0קס0 כיכננות 0ימ ס3ונתמ 6ו"ל קטןסכ'

 )ססריסו כו5וו.ן רמיז ס") וכ"ע ס3וגתמ )יכמ וכדרכנן ררכנןכ6יסור
 0ו0 כס"נ ררכנן כתרוננס 36מ י0קי)ו קמננר 3מ יוחגן דר' י")ו03נ"ל
 סדת ר' מכ) ככ"מ כסיעור מו:) )6 ו3עו3ס ררכנן רסוה מר6 ררכנןתרי

 מע"ג'כסכת יוחלן מר' פ3יג ררכנן מר מ)6 ר)יכמ כר"0 6סי' עוכרמרפכיר
 סגירסמ רס"י )סני כנר0 י"5 סרת י' כננקוס יומנן ר' רס"י גי' קכ"מדף
 יומגן מר' סריך נו0 0קסס סס כיכננות יסועות חוסן וכס' ] סרתר'

 6ו"ל קען רס") ס"ננ מכיו ע"ר כעוס0 3ככות סכ6 קטן סננסנ0 ננסניר)ננ:
 רק 3גום.' 5ריכמ סמינו ע)מכ0 ס") יומגן ר' 0מ )0סייטו ננ5ווין כ"ר6ין

 63 ררכנן כחר )ננ"ס 6כ) )ססריסו 6י"5 כררכנן יוחלן ר' וננור0ננררכלן
 : ררכגן כתרי 6)6 ננור0 ר)מ 6"סננור0

 עןך כעוס0 יוחנן רר' מוקיננתי' סכימ ס)מ סרי"ף ).סנ 3ו0 מקוסריש
 כ' כיכנוות סרסכ"מ סנ0 י") ס3"ר סי' מו"מ כ5"י 0קס0 כןמכ'ו

 כיריס )נוססי מסור כררגלן מ( 3ססריסו ננ5ווין כ"ר מו"נ קטן מס0ררגס
 לנוססי ננותר כדרכנן מ( )ססריסו נו5ווין מין.כ"ר מו"כ קטן דקיי"ל )ננ0מכ)
 רסכי נורין מרסכ"מ, קסס ו)רירי ננמ"ס 0' סוף כנוס)"ננ ועיי' כיויס3י'

 רק )סכיק סתייס ננס)כי מ3כ סמ )תינוק )ינוק מסור חרסיס וד' 0'ן3ממר
 י" ננעתס כידיס )קטן )ססות מסור ומסי"ס סר6"ס :ננ"ס ררכנןמיקור
 )ססות רמקור נו5ינן מס ר0יינו 0רסכ"מ סכ' סררנ0 ג"כ ס") סו0סרי"ף
 )ססריסו 5ריך וננררכלן 6סי' )הסריסו 5ריך כר6ו' ע"כ כיריס כררככן3קטן
 ננררככן מם" וכררכנן נוררכנן סמי5)"ג ננ)מכס רס") יוחנן ר' כס)ננ6מ"כ
 ע"ך כעוס0 )מוקיס ריס ררכנן כמר תססוט )6 ננסכ6 כ)ו' )סרוסי6י"5
 ע"ך כעוסס )סכי6 6י"5 מייכ ס6י%"נ ננ63כ0 דססק הרי"ף 6כ)6כיו

 . ננררכנן )6סרוסי 5ריך ס") כר6ו'6כיו

 ר60וך ס)י תנני0 ע3 6חר ררך עוד 0"6 קיוסיס יעת )31י%4במנם
 כנססו 5ו ננ(יק מסורות סגנ6כ3ות כיון )ססריסו ננ5ו0 6יןננרינמ

 )נעור ננ5וס מכיו מכ) ננמ"ס 0' וכסוף מסכת כ"ך כס' 0ר"ננ כ' ר60י")
 כיון )ססריסו ננסוס מיסור טור מי"5 ותו חינוך ננ5ות ננסוס ו)0סריסוכו

 כתיכוק ןרוק6 מו"ס כסס כ' סס כנננ"6 6נננס חינוך ננסוס ננסריסוכ63"0
 ככר'יתמ מי' ןסמ כס )י") סכנס כר למו 6כ) מינוך סייך 0כנסרכל
 ןננכ) סס"( ס"מ ס" ועכי"ר 0ננ"6 וסייס עכ"5 טננ06 ננכ0ננ0 יונקתינוק
 כיון. )0סריס סמכ ננ5וו0 מין 6ננמי סק)"ר ו6"כ עכ"3 )תיכוק נו(יקננקוס
 נו5ווין ר6ין ן"ע"נ )סרננכ"ס רי65 נ") ע"כ 0תינוק ')כסס ננ(יקססומ

 סכ' כיכננות ט3יו ןמו)ק כרסכ"6 1)6 חינוך ננסוס מסור ננ"ננ3ססריסו
 . קכ"כ רף סכת תוס' וכ"כ )חינוך כ0גיע 36מ )יכ6 ןמיכוך כרננכ"סר)מ
 כ"ד 6ין 16"כ קטן ת"ס ןק6ננמ (1 וננכריית6 ננסס"ס כן )רננכ"ס רי65י")

 ימכלכו 1)6 טננ6ס וננכסננס ננככרית וסו3ך יוכק תיכוק ןתכי' )ססריסוננ5ווין
 ננ5ווין כ"ר 6ין 6ו"נ קטן ס"ננ מסור וכנןו) יוכק וננכו)ן וטרפותככ3ות

 מ35 מסוכן תילוק ןסתס כריכ") ח)כ ןס6כי י תססוט )6 וננסני)ספריסו
 )סרם 5ריך מסור )כ"ע 'כיריס- )י' ססי ס6 סננקסן )רעת 0יסכ"מ וכ'מ)כ
 כסיפמ כר6י' 6סור כיריס ססי 6כ) )ו נמימן יוכק תיכוק ככריית6)סון
 ככ)ות ימכ)ו)6

 ו)תר"
 יוכק תינוק ססי' 5ג) ח3כ %6 ננסוכן תעוק ןסתס

 : כיךיס )י' 3ננססי ןסרי.ר")
 קיסמ )סרוסי ננ5ווין כ"ך מו"ל קטן ן)עו3ס )תר5ן )יסנ"6 )ידקשה

 6סור סככס כי' ן)יכ6 יולק ס6עו תינוק סייכו מסורכנדו)
כננססי



ירכמףתק"כ ו' סע'ף פ"א מי' דעהיררהםימןדבר"
 6פי' מ"1 )סרוסי 6סי' 5ריך 6ו"ל דקטן עתה קיימילן 60 כידיסלמססי
 כסי' מורה כ6ן ומין )ילוק )ו רמלימן כס"ר כננו ר") יולק תילוק הסירוט)מר5ן

 מ"ננ מ)כ מ5) מסוכן רתילוק כיון כיריס )י' ספי )תר5ן ו6ע"גסכריית6
 נ1לימין 6ין יולק טמילו כגדו3 ה6 סיס6 מסוס )ילוק )ו ננלימן )סוןלקיע
 )כנסקל6 כמוי ננעתס . ו6"ט )הסריסו ננ15וין כ"ר 6ין ק6ו"ל עתה דקיי"))1
 56) ננסוכן' הילוק וסתס )הסריטו מ5ווין כ"ר 6ין 6ו"ל קטן רקיי")3ננה
 )כתמי)ס 6פי' ננותר סיולק תילוק ה6 )ילוק )ו ננלימין לקט )ננהמ)כ
 יולק ט6ילו נרו) ננטוס רלקיט ו6י") מ)כ 56) ננסוכן תילוק דסתסכיון

 מ)כ 56) נרו) טהו6 קטן 5") 6)מ סטיט6 מננט גרו) מי מנג"לדמסור
 6ותו מלימין וה קטן גס מ"כ מ5") כ"ר 6ין 6ו"ל קטן קיי") ס6 יולקט6ילו
 )טון סהומ יולק )טון 6)מ כיריס )י' )ססות )כתמ)ה )טון )י' ילו ד)מ6"ו

 ח)כ מ5) מסוכן קטן דסתס מסוס כדיעכר מטיכ כ6ן ןוק6 ננטוסריעכד
 מ15וין כ"ר 6ין 6ו"ל קטן קיי") ה6 וקסה מלימין 6ין סכלה כ)יכ6מטמע
 י65 מכ6ן מ"כ מילוך מסוס )הסריסו ננ5וה ה6ג ע) מ"מ 6ע"כ)הסריסו
 הכי )סרננכ"ס טי65 ננקוס מר6ה כ)יו כלוטמי מ65תי ו)מ דעתו)הרמכ"ס
 ר6י' דמכי6 ה6ו"ה ע) ותעי' מילוך סייך הכלה כ)י") ר6סי' מוכמומ"כ
 . 56) ננסוכן תילוק רסתס ט"ה ה6 ע)יו קטה רסטוט עממה מכהננהוטו)כ

 : כריכ")מ)נ
 רננוקי יומנן דר' ס") ד6יהו המו"ה גס )יסכ יט כטועה המ1"ה יהי'ושלא

 נ~ווין מו"י קטן מי )י' דמססקי ננסוס 6כיו רעת ע)כעוטס
 מוכמ עכ"פ ר)ריכ") מ)כ 56) מסוכן תילוק. רסתס כליכ") ס") )6)סרוסי
 דננטננע יולק תילוק )טון לקיט ר)מה )הסריטו מ15וין כ"ר מו"ל קטןננררכלן
 מטוס )י' ןלקיט 3ריכ") 51") )כתמ)ה 6פי' ננותר סכלה מטוס ה6ננלימן
 מססקי ומס )הסריטו ר5ריך מסור נמימין ד6סי' יולק סמילו רסיסמגדו)
 כ"ר 6ין יומלן )ר' ס") ו)ננסקל6 דריכ") )י") יומלן ר' מ"ו יומלן ר')י'

 ,הנ:קסן כדעת 'סכריית6 כ)טון מלימין )טון רלקיט ו6"ט )הסריסוננ5ווין
 הכלה כ)") מע"כ מילוך ננטוס מלימן 6מ6י וקטה 6סור כידיס )מספיי6כ)

 . מילוך סייך)מ

 דרי"ף 6כיו ע"ר כעוסה יומלן דר' 6וקימתי' הכימ ט)6 כרי"ף )יטנריש
 לקיט מננ6י )רוכתי' וה"ק מ)כ מ5) ננסוכן תילוק רסתס כריכ")ססק
 )כתמ)ה מסי' סלי כסכלה ה6 מלימין רמטננע והו)ך .ולק תילוקהכליית6

 6"כ מכימין ו6ין 6סור יולק ס6ילו תילוק ר") מסור כנרו) סיפ6 ננטוס51")
 הו6 6ס )סטוט רו5ה והט"ס )הסריסו 5ריך מדרכין עכ"פ מו"ל קטןט"מ
 )כך ר6יססטמ )כי"ף ס") )סלוסי _ד5ריך מררכלן 6כ) 6יססטמ ו)6מרמו'
 כרטכ"6 טהקטה ומה מכיו ע"ד כעוטה יומלן רר' תי' )הכי6 5ריך)6

 )מלכו מייכ )ססריטו מ5ווה רמין מע"ג רס") הל") הרמכ"ס ע)כיכמות
 : מקומו כ6ן ו6ין כמרוטיסיסכתי

 תקכ"אסימן
 משעם הפרה כשחולבין בחלב הנמצא דס בפ"ת שנ' נמה3א(

 שו"ת' בזה שתי ומה הכי קת"ל לא הא חלב ונעשה נעכרדמ

 ' עכור דנמצא כיון שרי 'מה"ת זה דדם )ב( ליתא שיקמר"ם

 מה"ת אינו שנתערב דם כ' באו"ה 3ג( שפי' קודם שנעכראמרינן
 דדרה ועוד איסור מצינן דלא כיון דשרי י"ל מדרבנןואפי'
 כלל דם נשאר שלא וסכרא החלב ' מן למשה לגמרי יורדהדם
 מ"ש )ד( דשרי דוגי לבי ודומה אדמימות נראה שאיןבמקום
 סי' לש"ך וז"א אבטה"ת ציר משום נמי אסור החי מן דםהחם"ו
 מה"ח בשר אלא אםור לא חלב דהותרא לבתר שכ' סקי"בזה

 אבמה"ח ציר משום אסור לא החי מן היוצא כל אבלמשמע
 להתיר שנ"ל ואמ 3ה( שהור שהור ממין היוצא דכלמשום
 שנמצא וקדירה כהפ"מ להקל נ' התערובת אמנם מסתפינאהחלב
 מאותו נתן אם אבל אחרת חלם בו להעמיד עור אסור הדםב1
 דלא נ"ל מעל"ע בו ועמד נקי חלב דהיינו אהרת לקדירהחלב
 עוד לו( מעל"ע בו להשהות .חלב עוד בו להעמיד זו כליאסור

 .: מותר אבטה"ח דציר לש"ךדאיות

 כעלין כ' סי' סכעס למ)ת נתטו' עיי' כ'. סק"ו תטונהבבס~רנדקף
 והכליס 6סור המלכ עס רס ממלה טי65 מוככות סרה.
 סי' כ"י מיכוך כתסו' וכן עי"ס . 6סורין מע)"ע המ)כ כוטעעדג.'.

 כמ)כ רס ריס וכיון מ)כ ולעסס כעכר. ררס ננסוס כזה .)6סור פסק)"ס
 )6סור יט ע"כ )מ)כ הדס לטתלה )נמרי )6 דעריין מוכמ מרמימות6ו

 וימכרלו טימוור )מוט ט6ין כ6וסן )כותי ימכור' ו0ממ6ה מננט דסננטוס
 מעטה לעכר רס ר)י") כרכלן קס"ע כסי' קיי") ה6 וקטה עכ"))יטר36
 כמרוטיו טס"ו כטס .ועכטיו ר"ה 5"ה סי' סיק מהר"מ כסו"ת ור6יתיח)כ
 סכרי ורכלן כעכר לידות רננדס סוכר ר"מ 6)6 כמ5י6ות פ)ינו ן)6)טכת
 )6ו'מיווט מ)כ )רכלן 1' דף ככורות הט"ס ק6מר טסיר מ"ננ ה6יכריסמדס
 דף ע"ז הר"ן טכ' כעין הדס כתעסס מ)כ מדס טלעטס קודס מטוסיסרי
 ילפכר )ר"מ כט)מ6 סוי' קורס ההערר ן)עו)ס סרי מסרי רכט גכי)"ט
 עי"ס מכ)ס טיוסס) 6פי' כעיכן דכטומ6ה 0עיפוט מסלי )6 לרות)נרס
 6כ) מקור )רכלן נס המ)כ כתוך רס למ65 רעדלז כיון 6"ס הוסו)סי"ו
 סי' ו)6 כרת טי"כ יס לעכר רס סס פי' רט"י ר60 טוכ6 קטה מס"ווכרי

 6יכריס דס כס6ל מ)מ כרת טי"כ ננרס 6ילו גס 6"כ 6יכליסננןס
 כ6 )6 )ר"ננ גס ו6"כ לדה דס )יכ6 כלהמה 6כ) כ6סה תילמ ה6ועור
 מי 6"כ קיינ:6 6כי)ה 6יסור )עלין כככורות התס ה6 ועוך ננמכרי'6)מ
 ר6וי ס6ילו כ6כי)ה דס") ר"מ 4') וה 6מלס מידוט מין )ר"מ גסעיסוס
 ליח6 )6 עדיין 6מלס כ)כ ננמכי)ת סיסס) עד למי כ6כי)ה 6"כ מסור)גר
 קרי )ר"מ גס מ)כ טלעסה קורס לתעסט מטעס )רכלן דסרי 6"תננסוס
 ו0וה טלתעפס ככך מה ה6 ק:ה עוד ו6)6 מעיקר6 כסרומ ר"לנרכ;ורה
 ה0כימ )כקוף הוה ט)כ וכסלעטה מסור הסכימ ו)כסוף סגוס קיי") המ)סגס
 )רכר הכסר לטתלה 0תס דמותר כסר כו סליתן דכס גכי )ר"ן דמיו)מ
 דס טמוהו מ)6 המותר 6מר לרכר כטתלה )6 כ6ן מט6"כ )כ0רהיתר
 מלכ כנדסרי מוכמ ר)מ תס"ו סי' הה'י כ' זו וסכר6 כמר6יתו )מ)כלסתלה
 ג": וסס,הכימ וטכמוהו ע' סי' סמס"ו והכי6ו עי"ס הסת6 כתרד6ו)ילן
 מה)ימות רק ח)כ לעטה ננרס ס") )6 רר"ננ ררכלןו מדסיס תוס'לכרי
 סמו)כין מ3כ 6ננ6י הק)"ר ו6"כ המס"ו ג"כ וסיכחוהו המ)כ לעסהההיתר
 : הכי ס") )6 רכל1 דה6 -מ)כ ולעסה לעכר דס מטעס ר6סור 6ןוסוהו6

 ר6וי 1)6 הו6 רעכור כיון י") כס)כ דס כ6ן יט ה6 לנקוס מכ)ר%4"רו
 ר6וי 6ילו לעכר רס )מ"ר כ' כהגה. )"ו סי' כלכי"ת וסלה)וריקה

 מ0"ת 6סור )61ילו סמ)מו ורס סכיט)ו )רס דומה ה"ו ולסתלה הו6י))מ(כמ
 ו)6 )"1 סי' סלכ"י קו' סס ונניטכ וכ)6"ה ר"ה 5"1 כסי' ו") הומ כ'וכי"כ
 מ)כ ולעסה לעכר דס רננ"ר )יסכ וננ"ט כ"כ ע5מו טכהגה וה כטכתכרמה
 : ננקוננו כ6ן (ס ומי! (ה דכר 5ן מל6 תמוה סומ עוכר סכיס)ו רס ס")ע"כ
 ננ0גוף רס י5מ כוד6י 6"כ נמ)כ יס טיס יומות עייייו י"6 ת6מי מה כ אב'

 לתערכ וכ6ן מסור סוסקיס 'ד)רוכ )כנקוס מננקוס וסירט)הדר
 63 רעדיין טכ' )ית6 מילוך רתסו' 3רטעט . מהרס המ)כ וכ6גטרכהמ)כ
 לעכר רס ממרילן ד)6 קיי") רה6 מ)כ לעטס סהדס ממה המ)כלתכט)
 רהלה מלי מומר הגוף( ננן טסי' דס טכ6 המסס 6)6 מ)כולעסס
 כס"כ קיי") ו6לן דהטתמ מוקה כתר מו)ילן רמעיקר6 חוקה ר)יכ6היכי

 כהננות רוכ ננכמ 6כ) מ(קה )6ו מכוררת ט6ילו רמוקה 6ע"גכגכילות
 מוקס וכ6ן רוכ ננכח רנ1עיקר6 מ(קה )כהננס יס טעתה ככ) 6"ככטרות
 הרס סכסרט סכסעת מכוררת מוקה )לו ו6ין הרס וכן עכור טהמ)כדהטתמ

 מרוס הרס כהמות דרוכ רוכ ננכמ מוקה רי") ו6י") 5)1) ססי' הגוףמן
 עכור והי' הגוף כתוך כרס לתערכ המ)כ לתהווה טממלו רה)ימות די")("מ

 )טעמי' ננכ"ם כטסירס 5)1) הרס טכ6 ו)ומר רוכ )יכ6 וה רע)קדרטמסירס
 6דנניננות )ו סיס כיון וס מ)כ ולעטה לעכר רס מטוס ס6מר' מכ"ידתטו'
 לנני ,רס מטוס מ"מ המ)כ לתכס) ד)6 דמע"נ כן רי") היטכ לתכט)3מ
 עכור הי' כן עכור עכטיו 6100 כמו רהסת6 מוקה כתר רמ()ילן)יכ6

 6רוס דס ררוכ )ומר 6ין ג"כ ומ"ו )וריקה ר6וי ננעו)ס סי" ו)6 סגוף מןכססירט
 מט6"כ מוקה וה") כטרות כהננות רוכ י") טעתה ככ) התס ככהננהככנו
 רס ו6"כ עכור )סיות ועומר עכור כעסה מ)כ )היות סרמוי ןס ה6יהכי
 מהדס לעטה סעתס כ) 6ןרכה 6רוס עתה טהו6 סעתה כ) רוכ )1 מיןוה
 סכר6 )6ו וכור6י )כן מ)כ כרס למ65 טמיטנ: )6מר ה6 ועור ולעכרמ)כ

 ומ"כ כגוף הרס לעכר ננתמ)ה 6.ו )כן )מ)כ 6רוס מרס 6' ככתטל0סך
 כט"ו סמ"ג עי' )הרר יוררין וממ"כ הרס טלסרט קודס טלעכר כןהסכרמ

 : רהטת6 מ(קה כעליןסק"ג
 כהרד מעורכ הומ עתס מ"מ טלעכר קורס סלסרט מסי"ת רערן4ג'

 ת)י' ו)מ מה"ת מסור 6ילו כמיס מעורכ דס כ' ה6ו6ו"ה
 תל"ג סי' )עי) ויטכתי )מוכמ ר6וי 6ילו נתערוכת סהו6 6)6ככיטו)
 לסמע רור6י מע"ג ננדרכלן 6פי' )6כ3ו מותר מי דכסר ה6 טסוכתכתי
 מסרו )6 רכלן וגס מוריקה כוס לסס) דננה"ת מסוס )עיסה ע"י וסירטרכג
 כעלין מכ) כע5מו ספי' כעין 'יס מטו וכיסו) מ)ימה ע"י טפירט דס6)6
 מ0כמן ר)מ כיון מררכלן מסי' מותר דירן כלירון גס 6"כ ג(רו )66מר
 מכ"ס כסה ומרגיטו ט6וכ) כעין דס דלר6ה מי כסר כ)ועס 0תסוקו"מ
 כסמענ:ירן רהמ)כ כרכר כקי סהומ מי ידוע דה6 מררכלן 6פי' דטריכמן

 והסומן וסמ)כ כקרירס )מטס )גמרי סןס למ65 6ו וממ6ה )סומןכקרירות
 )מטה כ5)) טהדס ככך מס ו6"ת . ולקי וך )מע)ה קסוי סמעט"6סקורין
 י"3 כ"6 וס"ק 6' ס"ק ס"ט סי' סמ"ג עיי' כ6וכ)ין הגע)ס 6ין קיי")המ
 )גמרי לתיכס 6פי' כננ)מ סכ' מ' ס"ק 6פ)תי י"נ ס"ק סס הקטהרמ"ד
 סיסמוע דכמקוס סקטס 6סור )סמטו ד6ססר )גמרי י65 6פי' לכ)הלעטה
 סדס ל5)) המ)מ רע"י דוגי כי גכי קי"כ רף כמו)ין הר"ן כמ"ט, מותרהכ)

 יהי' ט)6 )כך עומד מתמ)ס רוגי כי ט6לי 6לי ו6ומר .)גמרי ויוררמססומן
 )6 הי)וכו ררך דכ). ק' דף מו)ין תוס' )מ"ט ורומה כטומן הדסלט6ר
 מעתה ל"ל ספיר סמתיכס כתוך לתעככ )היות ככס6ר. מט6"כ לכ)הלעטה
 סו6 דכך טירד )כך עומר ור6י מ"כ מ6)יו )מטס הדס סלמ65 דידןכלידון
 סננכילן )6 דוגי ככי 6ע"ג )מע)ס מסעסע רס ר6ין דקיי") כמו הדסטכע
 יורד ממ)יו כקימות סוס 6י"5 כמן מכ) 5ריך מ)ט כמה כקי6ין )6 רמלןמטוס
 לסמר טומן יטעס ס' 5ריך ו6סי"ה )מע)ה 51ף .רמ5ללו 5"מ סי'וכטומן
 כי ר6"כ ז"6 )מע)ס כט"ר רס רהטעס הכי, כ6ן גס ת6מר 6"כ)מטה
 טהומ ימה כטוס טומן ט) טעמו 4"מ כסי' התס ר)"ד 6)6 טרי ס6יךדוג6
 הכמוט היילו סתנט) כתוך )מטה טסו6 )טעס מייסילן 6"כ )מע)ה 5ףטמן

 סהומ )מפ)ס 5ף הח)כ )עו)ס מ"מ )מטס ירר דכמוס 6סי"ת כ6ןמט6"כ
 ט)מ כ) 6"כ סמסקס. כ) ע) 5פס סומן מס 6מרו ורז"3 כמוט ודסטמז
 מותר )סמטו ו6פסר דוגי )כי רומס רס כו לס6ר )6 6רוס מטהו .כיכר

כה"ג



 נהירסמףתקכ"א וי סע"ה א פ טף דוהידרה טימז.דבו"
 רסרי  י"ל סירוס תטי3 חס 3רר תתלס 53  רהדמ 6טי"ת וה וסימרכס"ג

 : טפת6תהלי
 ק"ו סי' חס"י ר3רי סס ס3ימ  6י3ו6 ס י סס ק ס ס 3מסי כ רונדדרי
 יפ"נ ר6"כ 36תס"ח 5יר  תסומ לתי  להירן 6סור ר4מי  תן  ררס --
 5יר מסוס כסןס ים עדיין )וריקס ריוי ס6ילו  כיון  רס 6יסור  תיריפי6לי
 3ספי' סטמ כר3 קיי"ל דס6 תס"ו טל 6לו ר3ריפ פל  קטס ו)י 0מי מן%ר
  כתין רמלי6 תהתטלס 1' רף 3כורומ  ורייק 6סור להת"ט סל רת"ר6י

 6תר ר"ס ומ" רטרי ונר3ט ססמ 6ר' לי'  רפריך ת0"מ רסו6  סס ול'3ות6
 סיו65 כל הו6 רכללי  כיון ו6"כ קר6  רגלי סרי ווכס יעקככר'

 תתי
 טן6

 מ)כ הכ' רסימר 60 6"כ  טסור טסור  תתין סיו65 כל  ל0יפוך .ס"סטת6
 נס ומנני)6 טסור מננין ןי65 מסוס 6מס"מ- 5יר מסוס 6סור ו)6טסורס
 ך6סור טננ06 ומלכ ט0ור מננין ס0ו6 טסור ט0ור0 מכסמ0 סיו65וס

 : טמ6 מננין סע6 ננסוס טעננ6 לגני ננענננמ)
 ן0ס"ך כממו0 סקי"כ פ"6 סי' .)סס"ך ט' כקי' 0מס"ו ס0יימ ננסד*8"4ט
 כסר ס"מ מ)כ 0ימר קר6 רנ)י כיון מומר מ)כ ןמי טס כ' ---
 ןמ)כ מננו0יס סךכריו 0מס"ו וכ' וכריס ס6ר ו)6 סמי ננן ל6סרדוק6
 נת) קננ") למי טמ6ס ")נ וסך"6 6ננס"מ 5יר סוי ןמ)כ 0יילו 0כ'דסמיר
 ו0מיס כסמ)כ ןוק6 מןוסו 6)6 כו )ך 61ין סו6 מייום )ר6כ"זוס")

 6ע"נ 0ס"ך נס ו)"ל . 6כננס"מ 5יר כס6ר 0ו0 כססירסו 6כ)מעורכיס
 ססיר ו6סי"0  )ס"ך סרמ"נ סירסו וכן 6מס"מ 5יר ר") 6כמ0"מ )טוןדלקיט
 מ)וי סכ) 6סור טמ06 ומ)כ מומר ט0ור0 מ)כ קר6 ךנ)י )כמר סס"ךכ'
 מן 6יסור סוס )יכ6 ומו ט0ור מננין סיו65 מומר מ)כ נני נס 6"ככמין
 כמיכ כסר5יס כככורומ ןפריך ךסטמ6יס 6ע"נ 5") ו)כ6ו' ט0ור מננין0מי
 0וס )6 למוך מסכר6 כן טסור ממין 0ו6 מיןוס מ)כ ו)ננ0 טמ6 ממיןטסו6

  ס0מיר 6מר 5") וכן . טסור מנלן )יו65 טמ6 ננמין ין65 כיןננמ)קילן
 ר1ס 6פ"נ לככורות סס"ס כר6תר תומר  טת06  רנס ס"ת טהורס תל3סכ'
 נתל נתל  רכמי3 ל3מר 6ל6  כסכי רנחלקילן ל6סוס טסור  תין וו0 טת6תין

  מח)קילן 16 תסטת6יס 6סור  ול6 תומר  טסורס ומל3 טל61  מל3.ל6סור
 ט0ור ממין סיו65 וכ) טע6 טמ6 ממין 0יו65 סכ3 מסלי סו6 טעסולמלו
 טמ6 ממין סכ6 מסוס 6סור . טמ06 מכסמ0 מ"ר )ר"ס ס") 0)כךטסור
 עס 5יר 6סור )6 רככ"מ פ' סי' כמס"1 י") ו66"כ 0מסל0 מן 0כיוןייק
 ךמכ"י טעמ6 ו0"0 סק"6 כפרננ"ג 1)6 ט0ור ננמין ךי65 כיון מ0"מ.מ)כ
 ו6"מ . 0ו6 טסור טסור ממין 0יו65 כ) יפס למכס) ס)6 6ע"נ)ימ6
 ךכלכ)מ י") טסור ממילו סת מ0"ת 6סור קי"כ ךף מו)ין טרפס 5יר6ננ6י
 טרפ0 י") ו6"כ 6סור ממלו 0יו65 ך5יר ק"כ יף מו)ין מכי6 ט0ורעוף
 6, 6יסור נ"כ כו ךיס 6ע"נ ט0ור. הכ0מ0 כסכ) '6)6 5יר סרי ו)6כי"כ
 ך)נמרי ,טרפ0 6ו לכ)0 מס6"כ 0כ0מס עיקר כמר ןוי) מומר כו0יו65
 כטומ06 טסור עוף כלכ)מ ק"כ ךף ךמו)ין וסוני' 0יו5י6 כ) 6סור6יסור
 מטוננ06 6יסור סעמיס כמס ןי)סילן 6יסור )עלין סכי6ו 0סוני' מ"ננמיירי
 כ6"1  כן וכמ"ט ע"כ ו' ןף וככורומ ס)י6 גכי 0תקס0 כסמ0 כסו"פכן6י'

 : 3סתססו"פ
 3סתס סל ת"ר ססמ כר' רל6 ספסק  ררל31"ס  טפת6 סוהורן4בששר

 קי"3 רף  רמולין רסוני'  וכיון  3תין מלי6 רלר"ס  תסוס,תומר
 ססמ כר' קיי"ל  6לן 6תלס  כתין מלי6 ל6 6לת6 טריפה 5יר 6סורוק"כ

 . מס"מ 6סור סמיס 6ין מיס סיייו ולפטס  סרס סל;רס רס  תי  גפותתיל6
 עוכר 6ין סכיס)ו יס )מ"ך רק 6מלס ננ0"מ ך6עו נ"כ ע' כסי' כ'כמס"ו
 0יו65 כ) מסוס מומר )כ"ע 1)ןיךי לוריק0 ר6וין 6ען זס ניס נס0"0
 ססמ מר' מסמע ו0כי סכ") סס"ך ןכר' )ו0 ומסייעי' טהור ט0ורננמין
 )מס"ו נס )מטס יורך ךסןס כיון סכמכמי מה 6מ 6"ס )וס ונס5סכ")
 6פסר 6מרילן )6 כס"נ סרי מ"ננ 6כמ0"מ 5יר ננסוס 6סור ךדסךס")
 סנס ממיר ו6לי 6סרו מסו' סכע)י ומפלי ןוגי ככי כמו 6סור)סמטו
 כו סיס מ)כ 6ותו )סק) כע5מי מסמפע6 סכמכמי מ0 )כ) למתי ן)6ךגר6ה
 וכו)ע 0קךיר0 )סו)י יורך כעין סןס מסלי )6סור יס 11 וסקךיר0סךס
 מ)כ מ6ומו )קמ ו6ס כספ"ננ )סק) ל' ו0 ננמ)כ מערוכמ מכ) כעיןמןס

 )סעמיך )סמיר פסוט ל") קךיר0 6ומו מע)"ע סס ועננך 6מרמ)קךיר0
 ספוסקיס כ' ך0ת ו"6 סקןירס ויפ)יט ככוס ךלעס0 6ע"נ מם)"ע כמוכומ)כ

 6סור.  לכחמלס 6פ"נ  פנוס לפסס ו6ז מע)"ע )6מר ככוס לעס0ו6יננת
 6יסור מכט)ין ן6ין )מ6 מסוס 1ס  סטפס סל0 כ"י ס6ילוקרילס
 כ5ירוף סכ)י. )6סור 6ין ךעכ"פ סרי כע5מו ך0מ)כ כ6ן מ"מ,)כחמ)ה

 לססמתס תומר כס"נ 5"ט  3סוס"י סי ו0ס"פ כירופ  הקרירומ  תל6יס.5תל3. סמעמיךין כספע מסממסין וסקךירומ מועט ךכר כולע 0ו0 ו6"כק)יפ0' כןי רק כו)ע סי' )6 ככוס דכ)3 ן0עיקר סע)ימי ממ"ו כסי' ךה6 .זס
 ר6י' ומכי6' סנניסכו כסנר"6 עיי' ו0 6ןין סס מו)ק והט"1 ל5ממלס6סי'
 ו0ס6ר ננק5מ 6ומו יס)יך נע") ירוק ננר6ה כנכעס לר06 6ס וכן)יכריו

 : כ)6"ס 6מר כךכר 0ננר06 )מ)ומ ךיסמומר

 סלייסכ ועפ"י 0ו6 ןמוקס0 ססוני' ו)כ6ר. סקי"כ 0ל") סס"ך כיסוכינ"י
 ך6מר סס"ך ע) סקסס ןספר"מ לכו:יס נ"כ 0ס"ך ךכרי 0סוני' ..

 רק.כסי 6כמ0"מ 6ין 16 ננומר ומ)כלננס.
 קר6 ךנ)י .6)6 מיןוס כ6ן -6ין סומ מיןוס ךמ)כ 0ס"ך ק6מר )ננ0מ"כ: פר"מ וסקסס )6 6מרע6 ומיו4

 סקס0 סס וסס)מי 6סננ0"פ ננסוס יס כסר רק %סמ"מ ככ3) .)16דמ)כ
 גיק ס6 כסמהטס מקלמ6 ך)י")- ננסוס 6סור יו5י6 ננ6כר מ)כ ו)מס)ס"ך

 ככ)3 6ילו ומלכ 5סר 6)6 .6סור )6.)מטקכא
 6כ0מס"מ.

--- וע' סקי"כ ופרמ"נ

 תותר  -טהויפ ומ)כ 6סור טמ6ס סמ)כ ו6מר 6כ0מס"מ 5יר מטעסמ)כ 6טוי סי4' ר6וי מ"מ 6כננה"מ ס6עו י0י' ך)ו מיךוס ד0וי פר"מ)קו'
 0ס)מי קי ל'כ ו6"ס כסמיט0 מקלמ6 6י") ט0ור0 ננסוס 0טעס6ננרילן
 0ו6 לךיוס מ)כ 6ננר ס6יך 6נמר6 ססוט קסס נמי 11 וקוטי' וקס0ע"כ

 ספיר סרי טסור0 כס)מ6 ס"י מ0 ןסרי טמ06 0"0 ו0"6 0מיר0ו0מור0
 תס6"כ  3סמיטס מקלמ6 ר6י"ל  תסוס 36תס"מ  5יר 16  36סתס"ממסוס
 ו0 תילוק 3ס"ר פלס ול6 וה מילוק ר6תרי' 0תסקל6 מדח רתסטת6ס
 תתלכ טלו6 מל3  ילפילן רס6 ומי' 5"1 סי' ת0רי"6 3מסו' 1 קו' ר6י'6מ"כ
 33"ל לוסנ ר6ילו טת6  לת 33לי ולוסג ת6תס"מ  ר6סור  טסור מלל תק"וטסור
 0ימר עלין וננ0 מומר6 6ילו 3סמיטס מקלמ6 לי"ל רטת6 ותס רתומרתכ"ט
 ס6ין ךמ0 0ו6 פירכ6 ן)6 ככך מ0 מכין ו6ילו טומ6ס )6יסורסמיט0
 סמיטס ן6ין כטמ6ס כס)ננ6 י") ננ"ננ מוננר6 6ילו כסמיטס סימר)טמ6
 כסמיטס עכין )ו ןיס סו6 6מרימ6 ננ)מ6 טסורס 6כ) 6סור מ)ככטננ06
 ותו 0ק"ו )וננר )ס"ס סו") ועוך 0כ' סימר סמ)כ מס"0 כסמיטסומקלמי'
  נס וס"6 מירוס  טסור0 מ)כ ןק6ננר 0קוני' נוף ע) עמרמי ךכנר ועוךא

 0כי6 ךסס"ס ך6ע"נ י") 6מלס. מיךוסי' 6)6 כו )ך 6ין ליננ6 ננומרט0ורס
  סטת6יס היפ"ל נתל נתל ל"ל 6סור  טת6ס חל3 רמיפ"ל  רסטת6יסקר6
 0ו6 מיןוס כטסולס ומ) 0ו6י) מסי"6 0ס"ס ומסלי וריטכן  5ירןלר3ומ
 ך0טמ6יס סטמ6יס מסוס 6סור 6כ0מ0"מ 5יר 6ין 6כ0מ0"מ 5ירך6סור
 סי"6 6)6 סמיט0 סימר כו סייך 6ין ונס טננ6 ננין ס0ו6 כסר5יסכמיכ
 קי) סו6 סרי סמיטס 13 קייך ו0י' טסור ננמין סכ6 מסור ן5ירוננלנ)0

 6סמ0"ח 5יר )ןמומ 6מיכ6 ך0ו0 6סור לנני 6כמ0"מ 5יר נס 5ירו6סוי
 כסמיט0 מקלס עןיין )ו יס ן6כ0מ0"מ )מ)ק 0"6 1)6 לכ)0 ס))5יר

  ו0"מ כסמיטס מקל0 )ו 6ין ככר וי65 סגמ)כ ד0מ)כ ננסוס לכ)סמס6"כ
  חולין  סריט3"6 כ' כי"3 רל3לס קר6 תיימי ל6 רסס"ם 6פ"נ לל3ל0ררותס
 כסר5יס וכמיכ מסטננ6יס טריס0 )5יר ת3י6 רקי"3 רס"ס פ"3 5"מרף
 ססננין )6כמס"מ ןוננס ססו6 5ד יס ולכ)0 ק6י לכ)0 56יר כיון מעמס6)6
 ככ)ס כו)ו סעכסיו טננ06 ס0ו6 5ך ויס כסמיט0 מקל0 כו סייך וסי'ט0ור
 מ5יר ומ)וק טמ06 מן 0יו65 )5יר מלכ)0 0יו65 5יר ךומ0 כו)וו6סור0
 ןומ0 )6 מנעו יו5י6 ס5יר ססכהש0 מסוס6כמ0"מ

 )ס~
 מס6ר סיו65 5יר

  6י רסיילו  סר"6  5דויס 3'  ססוניי 6"ם 0)כך .כסמיט0 מקל0 )ו ס6ין6יסור
 ננמין וסלי0ס לכ)ס ל5יר סרותה סר"6 סרי -  טהורס רמלנ קר6 רנליל%

 0ו6 מיןוס 6"כ רממל6 וסרי 6כננ0"מ 5יר 0"0 6סור לכ)0 ו5ירטסור
 מ)כ )סיפוך סי"6 טסורס מ)כ 0מור0 ךסמיר )כמר 6מלס רממל6רסרי
 ו6י5טרך סרי טמ06 מ)כ גס 6"כ סרי סמי מן י6514 ךסרי 0ו6 מיןוס)6ו
 סוכ סרי סמי מן יו5ימ כ) מסוס ס0ימר ן)16 וכיון 6סור טמ6ס מ)כקר6
 כו וסייך סמומר ממין נ"כ ן6מי' 6סור לכ)0 ס) ן5יר מיןוס מ)כ0גי

  _מקלס עמ0 )ו סיס מ)כ ס6לי 6מרילן ממיךוסי' )מעט כךי 6מלססמיט0
 כרפת .3סמיטס חקלמ6 לו ריס תס"ט סרי  06תס"מ 5יר כל 6"כ3סמיטס
 ךס"6 כקי5ור 6ננר ו)6 סו6 מידוס מ)כ ס6מר )מ0  5ריך סס"ס  וסי'סס"ך
 סמי מן 0יו65 ךכ) סרי למי טמ06 מ)כ 0"6 כן כננו סרי ט0ור0 ךמ)ככמו
 ןס6 מקןיס )ו0 לכ)0 )5יר . מךמען טננ6 מ)כ ךסך"6. ך0"ק ננסוססרי
 61פי"0 סוס כסמיט0 סייך לכ)ס ונס סימר מננין ססליסס טסור0 מ)כ6פי'
 )5יר )י' ננןמיגן )6 טמ6ס מ)כ נס לכ)ס )5יר ט0ורס )מ)כ )י' מןמילן)6

 : ננומר 0מי מן 0יו5י6 ')כ) 6)6 לכ)סס)
 ט0ור0 ננמ)כ סרי טמ6 מ)כ 60יך 0ו6 מיןוס 6י ס0קס"מי מ0ד44"ש

 )ןננומ ןס") )כ6ורס כררך רק 0ו6 0ו6 מיןוס ך6ננרןמ0
 סע"כ )ס6ננמ 6כ) ןסרי מיןוס ו6יכ6 לכ)0 5יר כננו ד6סור ט0ורסמ)כ
 מותר מי מן יו5י6 ןכ) 6)6 הו6 מיךוס )6ו ןמו ר") טסור0 )מ)כ סכ'0מיר
 ננס מ6וך מננו0 ססוני' כי 0טיכ וךו"ק טננ06 מ)כ 6פי' 0"6וספיר

 יי") ננסוס קרי 0מי מן 5יר ךכ) לכוליס ס"ך וןכלי 6"ס ו)פי"וססקסימי
 6סרן )קרכן מק"ו וכס" 0קוןמיס כסימליס כמכמי וככר נסמיטסמקלמ6

 3ס' ופי' סו6 מיריס ל6ו מל3 תומר  טסורס  רתל3 ך)ננסקלמ 0סוני כן ספי'-
 ררמתל6  ומדל6 וכמר נ"כ סכ' סק"טסר"מ

 סו6 תירוס ל6ו תלכ סרי' .
  תירוס  רס6י רנית6  תמי ר6מו כ6יסורי לסרי' כי"כ 6יסור  6סכמןרל6
 כו' לעכר ןס )ננ"ך .ו6כ) כן )ומוק  5ריך  תמסרקין  ר36רן' )מ"ו  6)6סו6
 כר"ננ ס)כס וקיי") )מ0 ו6"כ 0מי ננן יו5י6 ננסוס סו6 מיךוס )6ומ)כ
 5יר סוי 60 מומר טסוריס רנ)יס מי 6ננ6י 6"ס 6"כ כו' לעכר ךסךסכר
 כסמומ ננ"ר 6' כסעי' קיי") ךס6 פירס6 ןסוי ננסוס ו6י") סמי ננןיו65

 קי") ך6לן ך)מ6י 6"ס ו)פי"ו פירס6 ךהוי מטעס סלי ו)6 6סורטננ6ומ
 : סחי מן 6כר ננסוס ננן.0מי יו5י6 ךכר סוס 6סור )6כר"ננ
 6)6 סו6 מיךוס )6ד. ך)מסקל6 סכ' מן6 מןכריו לקטילן עכ"פדהנדמ

 סוי כ"י מילוך מסו' ןנס וי") לעכר ןס כר"ננ ס)כ0 ננסיקססו6
  ךס  תן כ6 רמלכ 6תרי' ל6  כיכלן קפ"ט סי' ךקיי") )ןיןן 6כ) ס")סכי
 .0פר"מ קוסימ ונס למכס) ס)6 ננסוס רס כו 'סלמ65 מ)כ 6סור )6ו6"כ
 וננ0 עוננך כננקומו )כ6ו' 6סור עננ6ומ גס) ננומר ט0ורומ טל ננ"רך6מ6י
 המי ננן יו5י6 ננסוס 6יסור ו)יכ6 כר"ננ ךקיי") ו") )ןעמו ר6פי' )ימ6סמי'
 5יר ננסוס טסוריס ננ"ר 6סור )6 6ננ6י ךס ננסוס 6)6 0מי. ננן 6כרדסוי
 כ) וננסוס 5ירן )רכות מסטמ6יס 6מי' למי ךטננ6 ננ"ר ך60 סמי מן6כר
 סכסננם ךכ) כיון ליננ6 ס"ל מממ5י"נופ" )6 ןננ"ר 6ע"נל ס6סל מן0יו5חא
 ו)6 מורס סמירס מ)כ וגימלו 6סור ננפלו י6% כ) סמי ננן 6כר ננסוס6קור
 : סו6 מיןוס )16 ומ)כ 6סור סמי ננן יו6.5 6ין )ננסקל6 6"ו מהמי יו5י6ס6ר
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ירכמףתקכ"א וי וטעףף טעש טיי דעה.ררהסימןיבף4
 ולמ65 0לעכר זה ימ3כ )עע )וכרעו סננסייע שס כסר"ת ימיתידעוד
 סה) ןקורס ננעיקרמ סרוח לסוס ננסוס )י"ננ מסול )מ דס כו.
 ז6כ .ננס"ו כו' סרכ ככי )י וסקסס )ח)כ ולעכר סעסוט ככר סי' יס,~יסור
 קורס ס6יסוי וכ6 לעכל )ננקוס מננקוס נילס סככר )ממר ד0ננ6,ל"י

 0ס ור6"0 ו"ס חו)ין תוס' טיי' רמ0וכיס ססוסקיס דיוכ ד~"מ )וומננרתי
 )גננרי )מון ע6 0)מ ~מן כ) מ"כ חי קעי' ס"ע קי' ועוס"ע כ' כ3)!וכח0ו'
 הי' וככל י") נעי מסור )ננקוס ננננקוס סי' דקיי"5 )יידן 6ס.' 6)מ:עותר
 ילין 60נו 0פייס ננקוס סי' כן מ)כ דססת6 דה,קה ננכמ ססירס קויס")3
 ככ) )וננר נכהננם כחוך כ0סי6 כטעתס ננעיקרמ ננכוררת מ~קס7)יכמ
 6מלס . כססיל0 דהיילו יסו6 מרוס מ)כ )סיות סרמוי סרס עדיין עתססכע:
 סומ 'מירוט ח)כ יקממר ס"ס ~כלי 0כ' מ"ט ס)מ"ס כסק"ע כפר"ת)מ"ס
 ננותר כ6יכריס כ)וע כעודו רס גי )סתילמ כו דיכו),)דון כ) נעכררס
 מ) ו)מ מ)כ לעסס כ)וע כסיותו ~ס ומ)כ 5מתי ממר 6)מ סכ' 6סרוע)מ
 דמסי' ומ)6 . מ)כ ו)מ רמננלמ מננל רס )וננר ננקוס ויס עיקר כ) מיסור'ע)יו
 ננ"ס די") ' מ' עכ"ר סו6 דס סוף לסוף ע0וס ד6סור דס"מ סס"ס5ננר
 מ)מ כיס דיגו סומ סרי היתר )דכר לטתלס ד)מ כיון סימ דס סוףוסוף

 קסה כתמ)ס 0כ' דכריו 61)מ תס"1 סי' מ"י כ0ס כננ0") כנרמיתועטכ0תנס
 )ננקוס ננמקוס סי' דככר -ננעעס )מקור יט ננ"ננ כור כ)וע 0סומ ככךוננס
 סירוט ננקרי )מ )מקנס ננננקוס סי' ססוע ג") עוד מנננס )עי) כננ"0מ"ו
 60ילו ככ)י כנון מ)מ ע"י מו סכמס ע"י רסיילו כעכע 0)6 כ0סי'מ5מ
 6ס ע"י יכפר0 ע"י כסי' דמוקר כננמן 5רכו כ) נ5)ס 0)מ כ0ר מונננוקכ
 ננננ)ננ"ק .סי' ננקרי )מ כעכע הדד )תוך ננסמכריס סרס ססזרס ננס6כ)
 : .)ננקוס ננמקוס וסו") סי' מ)מ מ' כננקוס ניימ )מ טכגוף דס כ)וסמ
 ו6ננ6י סומ כסר 15 מכר מ)כ וכי תננה ג"כ )"ו סי' דכנכי"ת עורודאע

 סמ. מן סי65 מי ננטוס דמקור דס"ד הומ מ.ווס דמ)כ הס"סקמננר
 )וננר ויס ו~כחת עסה מסוס 6)6 מסמס"ח ננסוס 6סור י3מ ד6ה"כשכ'

 סק",ה וסלפ"ג סכ") סחס"ו כע"ס מכמס"ט 5יר ננסוס רמקור )וננר ר5הי)6
 )נניפר כר6יכ6 וה"ת כננותן 'ננסקין ננטוס ומסור רי") 5יר דסמניננסוס
 כיה כננותו 5יר טיסי' )וננר מי"6 מכננס"מ 5יר 6כ) . כננותן נסיותסיכו)
 ננסומ סס6יסור כ' כן ע) מכר כמותן )סיות מי"מ וס5יר מכרכמכוסן
 ןכומ: ננמינו 5יר ננסוס מסור דרס חוס' דכרי )ית6 כנני ו)ס"'1 . ןכומסמילו
 ננס"ת )מכו) מסור מךס ינסר מ' סע.' ע"ט סי' )עי) רננ"מ דססק)ננה
 כ) ננעעס מסור ו)מ ננותל מדס מ)ל ומננ6י ננ6"ס ננס' ריס"כ /נ"הוכ'

 העסס )מ ננמיסור סיו65 6)מ הכי מננרו ד)מ ותי' מסור ננמיסורהזו5י6
 ס6ילו ננכסר היו5מ 5יר ה"ה מ"כ עיי"ס עסס מ)מ מילו מדס כסרמכ3
 סומ מירוס מ)כ 6מר יסס"ס וס6 . ננותר ס5יר עסס רק דנ"כ~כומס
 עסס דמיכ6 6ע"נ ננותר מדס דמ)כ מגיג סמינהזכהוה מיסומ ננטוסי6סור
 )מננת 6כ) ריקננס.כי"כ ד"ס תוס; עיי' ננמיס כסננס י)פינן סוי 5מכס"ד
 מ)6 רמינו כיון מקור מהי 5יר ד6ין כ6דס עעננמ למנננמ.מננרינןדסרי'
 סמינו סמ)כ 6ת מו5ימ כת"כ ס' דף כתו' ננכריית6 ס"ג כפ"כ וכ)מ"ננעסס
 מננרינן )6 כעסס ס"ס )דכרי ודומה עננמ סעננ6 ננן היו5י6 כ) המננותל' והמ)כ מסור דסכסר מססר 'ימיך ככ) ססוס סכסר מת מו5י6 ו)6 ככ)טוס
 עי"ס ~ס כ)) נמננר )6 דכס"ד ס)מ"ננ וכ' 6יכמ )מו דגס ה"מ. כס"ד סמכן

 סעננמ ננן היו65 כ5 יקיי") כיון כן נ6ננר )מ כס"ד ננהכ"ת תיננהוסומ
 )ננסקלמ מ"ס )ק"ך 6דס כסר )סתיר קרמ רמי5ערך 5ירן )רכותננסעמ6יס

 6סור 5ירו עננמ ננננין ןוקמ ננסוס ננותר מכננה"ה ו5יר סו6 מירוס 5מומ)כ
 מדס 6כ) ק"כ יף ננכיליהו י)סילן כס"ג כ6כי)ה מסור וסו6 מכי)ס דכרמו

 מכי)ס מיסור )טמר דנני ד)מ מכננס"מ כ5יר ~ס מכ)) יו5י6 מכי3ס כרד)מו
 ננסו)ס ננה"ר ננס"ג סו"ת )מור י65 וממ"כ כסחיעה תקלתמ מ")ימכננס"ח
 ננקוס. מסור ומעו כננותו ננסק.ן )"מ מכננס"מ ד5יר כננ"ס ור6י'עיקננניען

 : ספסיר )מ כססס"ננ ע)יסס ססוננך נני ול' ע"סמכמס"מ

1י

ףרמףתקכ"ב- פ"ב מףיו"דמימורברף
 תקכ"בם"מן

 והרא"ש מתיר הרשב"א פהרה של בגופו סימנים ג' ביש)א(
 כרשב"א הכרעה נ"ל כרא"ש פמקו ורמ"א וש"ע ואו"האוסר

 מדינא לאו גופי' ורא"ש ס"ל כרשב"א במק"א גופי' דרש"יכיון
 כרש"י מחמיר דרא"ש ועוד לחומרא אלא כרש"י לאמורם"ל
 נכון דשימת4" כ' ור"ן והרמב"ן יומף בר ר"מ שיפת ראהשלא
 דמהמיר הש"ע ועוד ור"ת רש"י שיפת רק הרשב"א וכ"כבסוגיא
 בלה"מ כמ"ש וליתא ס"ל כרש"י הף"מ דגם כריב"ש מ"לכהש"י
 ולפלתי רובא בתר אזלינן לא עוף בסימני הריב"ש למ"שוליתא
 רש"י דאף )ב( רוב בתר א,לינן ולא בדיקה בעי מדרבגןשכ'
 נכרי' בעוף ה"ד במסלרת אלא נאכל עוף דאין מהמירלא
 אסור שהוא אחר ובמקום מותי שהוא במקום מסורת שישאו
 לתרגגולים שרומה .תרנגולימ אבל מימנים אבדיקת םטכינן לא.אז

 ר' ביש מכ"ש מהגי למנהגו דומה ' ונמ היא כן ושמושלנו
 כ' וכי"ב את"כ שידרמו חיישינן לא תרגגולים בשארמימנים
 בו נמצא אם לן איכפת ושלא להתיר אסאד מהר"יהגאון
 לרש"י דאפי' מהלוקת כאן דאין די"ל )ג( אדום שצאוורםשינוי
 הוא פהור ועוף דורם שאינו בירוע בגופו מי' ג' שי"ל כלז"ל
 יהי' שמא בגופן מימגים ג' די"ל תרנגולים להנך היתר עוד)ד(
 וצר שכועם דורם דמי' כרמכ"ן דם"ל פוסקים לרוב אח"כדורם
 יהד שכן סברא ועוד יהד שבן אלא כן אינם תרננוליםלהמית
 כנגד שמגופו הם4' אם אלא שליגו דלא דר"א לרבנן אפי'מהני
 שכן מהני לכ"ע עמו שכן וגם פהור כגופו במי' אבל שכןסי'

 דגם ופר"ה כש"ך אלא ליתא כרמב"ן מגל לא דש"ע הפלתיומ"ש
 טמא רזרזיר כר"ה דפטק הרמב"ם על יהשוב .ם'ל כרמב"ןהש"ע
 )ה( תרי לבי שטרא דמוכי שהקשו פמא ונדמה שכןוכרבנן
 בנו מקו' פהור הבר דאווז מב"ק מכיא מה .לצ"צ נכוןישוב
 שהוא צווארם על שינוי בתרנגולים משם ועולה חם"ו ומקו'בקו"א
 או יחד דנזקקו כיון ' הוא שלנו תרנקולים מין עדיין ה"ואדומ
 שיש סימנים אעען להן שיש כיון או לאלו גם מהני הממורתמפני

 אמ )ו( ממורת וא"צ דשרי מוכה להם ודומה שלנו.לתרנגולים
 שחם מביצים ראי' יש מפמא מתעבר פהור אין דא~רריב"ל

 ולא הם טהורים עעכ א"כ נתעכרו הנכריםמשונים'דמתרנגולים
 נמי לזה זה שמזרווגים דמה כתכתי ואני )ז(, הם נדמהאמרינן
 על'הצ"צ חם"ו וקו' אהרים מדרשים וישבתי טהור שההאסימן
 פמא פומאה -מי' עם ביצים הכר באווז נמצא )ח( נ' דףמנדה
 פהרה אטי' לםמוך יש רירן בנידן בתרנגולים אבל כפלתיולא
 להחמיר כיצים אמי' לממוך הצ"צ כמ"ש פ"ו מי' דלקמן ביציםשל
 פהרה סי' כנ' דביצים פהרה 'במי' טמכינן בעוף פהרה מי'כנגד
 רק מטורת בלא ראמור בגופא פהרה מי' דג' לו-כיון יש גמי.בנופו

 ? הואחומרא

 עד . כו' עהרס סיננני ג' יט דורס ס6ילו ידוע ומס כ' סעי'בנש"ע
 כערך ~ס )סלי סלס ע"כ כננסורות מ)מ עוף סוס )מכו) ומיןסג"ה

 הינער קממינ6 . נקרמיס ססי' תרכגו)יס עכור כעו)ס רעס סי' סליסכ'
 ע) מנננס מרן וגמתי ננגדו)י כסיתר וע)ו- וננתיריס מוסריס סיכניסכין
 מסורס סיס ננ)ולין ננסס"ג סכתכו ננסתיריס מון )סס סי' עוסותמ)ו
 ננקרוכ מדסיס וממרי . יהורס יע)ס כסו"ת כדמי' מותס סמוכ)יס סויוכמרו
 וסננעתי וערוס 6רוס ק5וומרס ננסוניס וסס כננדילותינו תרלגו)יס163
 מותס ,סמוסר 5' סי' 51") ננדעס ננסגמון 5דק סערי כסו"ת רמיתיוממ"כ
 דורס סננמ מייסינן כגוסן עסרס קיננלי ג' כסס ונננ5מו נכדקו מסמף

 כננסורות דוקמ ו5ריך כו כקי6ין מנו ס6ין ממ"כ ידרוס סננמכסרס"י
 כננ"מ רורס ס6ינו ירוע דמן כגוסו סיננליס ג' )ו כיס סרי סמדינמו)סיות
 ננסלי )מ סיננניס כנ' דמף ננמננירין מנו )מוננרמ ננסוס רק סק"דסס"ך
 סמ,ך 11 כמוננרמ ססוסקיס דעת 6נן למ~י ו6"כ ו' כס"ק ג"כ סס"ךוככנ"ס

 : ע)י' )וסף ו)מ הכו ד)יננמ נועסדעתס
 ס6יז 11") כ' סכך כגוסו סיננליס כג' ג"כ ננממיי כתס"מ היסכ"6דמגה

 מ)מ )מכ)ו עסרס קיננניס ~ מרכעס כ)י )סלילו הכ6 כעוף)סננוך
 סעוף )י נרמס כסס כקי6ין מיו סמין כנתוך 11") 1") רס"י וכ"ככננסולות

 סי' י6גננמ תרנגו)ת6 הך רמס סו6 דורם סננ6 3וננר 1ס 3סנינוהכ6
 נננסורות נמכ) עוף 'ו6ין סיורס" רמוס ננכן .ו)ממר כטהורס כסננמןיקין
 סי' נ' )ר סיס כ) מ)מ כ"כ י6 "עיקר ססומ נחה"ק ננקוס עכ3 עכ")1כו'
 וכן כתה"ק ננ"ס תסס ססע,קר וידוע דורק מילו סהומ כיר,ע ננותרכגוסו

 . : סקגר תס"כ רק סכי6 )6כד"ננ

 וסמיך סיכנכיס ל' כו כיס עכ"ס ננתיר דמיסו סמיוך תס"כ ע) )ירקשה
 וכ"כ כ' וס6יך . דורס ס6ינו סרמילו 51") סימליס ד'ננסכמת

 דמייסינן מסוס ננסורות כ)6 סיננגיס כו' מסי' סרי )מ )רס"י רסמרס"י
 ססיקות סננונס גכי גוסי' דננרס"י כיון )יסכ"6 רס") ול"5 מח"כ ,ירוססננ6
 סיננניס נ' דכמיכמ הדורס כ) י"ס תוס' ר"ת כסיעת ס") ע"כ ס"כדף

 וככר סכי )יסעי ס") )מ ע"מ ס'" כרף 6ע'צ רורס ס6ילו כייועכגוסו
 סרסכ"6 כקיע )כך מסדיי .רס"י רכרי סקוגי' כריס כחרוסיו רסכ"מהקטס
 דכ)6"ס ר"ת עס ננח3וקות ו)יכמ ססיקות דסעונה רס"י דכלי)ננסקנמ
 כג' )רס"י גס ננפמ וכ) ר"ס סס . רקן'י מסיעת קוסיות כעה תוס'סקסס
 ססק סתס"ק ננס ומ"ס דורס סמילו כירוע כי עהור סו6 כגוסו 'סיננניס
 ננס סיטס כמד6 דק6י ןרס"י מוננימ סכי6 ו)6 טסור כגופו סיננניסכג'
 )יעת )מוס )נו מין מסדדי סתרי גופ.' ירס"י יכיון וכמווסיו כתס"מדס")
 וכן )סמנניר דססק . הס"ע 61"כ ידרוס סננמ כגוסו סינתיס ג' כיסרס"י
 ספסק סרמ"ס ממרי סנננסכו סכ) ירו' ור' כסג"ס ונרטס כר"ננ סוכממו"ה

 ססו6 ננסני רכיס ננקרי )מ כ)מ"ס וסרמ"ס ילו' ור' כרס"י)סמנניי
 ס6יכו עדיין כידוע מינו כגוסו סיננניס כג' דמסי' כננהרי"ק כ"כת)ננירו
 165 נוסי' רסיי ננקוס כמר כיון סרסכ"6 דעת יותר ננכריע כרסץירורס
 ומפי' ננסורות כ)מ סרי ר)6 3טכילו סכ6 כעוף דננמנניל רס"י 61"כ -ס")סכי
 5ליך וודמי י(ס דורס סמיכו סי4' וסג' כנוסו סימכיס ככ' ס"ד סיכנכיסכג!

 יויק ~כו וסנ' כנופו סיננניס ככ' ק") כר"ת ג"כ )פי"1 ררס"י ,,מסורות
יס ץ,,,



 נןירטףתקכ"ב ב טע"ף פ"ב טף' דעהיררהטימןדברף
 כננקוס דסרי מ' כסי' מס" מ3מ הכי דמי"3 טננ6יס עוסות )י"ט )מוםיס
 וכננ"ם ננדיגמ סרי כה"ג דורס ממיגו סיננן וסייגו וע(גי' סרס סכיחמר)מ
 כעורכ וכקי דורס ו6יגו כגוסו מ' כס.' מו לנגן חן" ד"ס ט"כ ס"כ יףחוס'
 סרי ננדיגמ (ה דכ) עוסות י"ט וננכיר וורס ומיגו כ:וסו סי' ככ' מוומגין
 כג' ננסמ"כ כננסורות מ)מ מרי ד)מ רם"י כ' כקימין ד)מ מגן מכ)לר"ת

 : דריס ס)מ הומ כיןוע כגוסוסיננגיס
 כידוע כנוסו סי' ג' ןס") ר"ת סי' יק הכימ ס)מ יימ"ס עויך4שכמר

 כגגד כים"י ננחנניר דרמ"ס 6"ס כ(ה דס)יג וסרס"י דורססמיגו
 ג"כ והכימ ר"ת סי' סהכימ רננכ"ן חדו' דכרי רמה )מ הגה הרמ"ם מכ)ר"ת
 רמי' והמ ררס"י )חוננרמ ננקוס מין וסר"ן הרסכ"מ טננו הסכיס וכןעננו' וסקכיס סומ טהור כנוסו סיננג'ס כג' ג"כ כסוגי' י)סרוסו יוסף כר ר"ננפי'

 מ"ו רם"י דכרי )הכימ סררכו הר"ן וננכ"ם דרם". חוננר6 סכימ )מ*דרננכ"ן
 הח"י )סיטת )יתמ תו גכולם )סיטה יוסף כר הר"ננ טיטת דתססוננטוס
 )מ ג"כ ר"ת סיטת כמרוף יוסף כר ר"ננ סיטת ר6ה הוה סר6"ם ומו)יז")
 דסם"ע עוך ומוננר כ"ס סי' כח"ננ רננ"מ כי"כ סכ' כעין כרס"י ננחננירהוה

 כרס"י ס") הרננכ"ס דגס ש"מ סי' כריכ"ם ןס") הייגו כרמ"םןננמנניר
 יוסף כר כהר"ננ ס") סר"ננ דגס וכ' יחסו ננמ"ס ננה' כם"מ כ)ח"ננ6כ)

 סרמ"ק דעת רק המו"ס הכימ ס)מ רמי' מין סרננ"מ סכ' ננ"ו"ה גסננעתס
 טסרה סיננגי כ) כה רומין מגו דמסי' ננוכח כתסו' ננרמ"ט טכ' נך"ננרעיי' -ורו"ק

 רק כסיננגיס מ)מ עוף סוס )התיר מין 1)כן טננמ הוממסי"ה
 טריסס )עגין וכננ"ם היימיגן )מ ד)ננעוטי )וננר (ו )רחות לים מע"גכננסורות

 ננדיגמ כי הומ גדו)ס דחוננרמ סרי עכ") )החנניר"לדכר ןים ג' ננ"ננחי'
 דף כרייתמ סי' מכך דורס סמיגו כידוע כגוסו סיננגיס כג' ןס") כר"תסרי
 סיננ' כג' טננמ עוף כ)) ננסכחת )מ יוסף כר ו)ר"ננ דרסכ"ג כרייתמס"ה
 ד)מ דורס סמיגו ננככר )גו ננוח(ק ס)מ כעוף )החנניר )ן די מ"ככגוסו
 )חוס נניעוטמ רה") סיכנגיס הד' כל כרומס מכל יוסף כר וכר"ננכר"ת

 סי' סרי'תומר כסס סכ' סיננגיס וכטמר סג") סי' 5רק ננססט כס'דר4יי' : כתה"מ רסכ"מ דעת וסכן )חום מין מע"כסידרוס
 ככר רוכ כתל מ(5יגן )מ )הנרי) עסה דמיכמ עוף כסיננגיע"ט

 ס.' כריכ"ס מך כ"כ 3מ וטהסר"ת כך העסס כווגות סמין תק"מ כסי'יתכתי
 ערוד טיכיר וכ)כך כו' כסננה ננ5מ ס' דף ננגננ' רמי' וסכימ כן כתכק5"כ
 ג") וכ6ן )גכון סריכ"ס ת רמיו סס ורחיתי ערוד מיגס כסננות דרוכמע"ג
 קכוע ה") ננקוננו סס סהערוד כננקוס כננדכר סו)ך טסומ כיון )ןחות.עוד
 וכל סירום ה") ננננקוס )סגיגו הכמ עוף ננטמ"כ דנני כננע"ננ קכועוכ)

 ננ"ננ טסור קסומ מח"כ כרור ימסי' מריכ"ס ק") ועוד סריס ננרולמדסרים
 מתי ד)ננמ )"3 סגסיר וס"ו סם"ס סריך ננה מ"כ )כרוק ד5ריך מ)סכדי)עכר
 ס") )מ סוסקיס רוכ סגסיר 1"ל קסקמיס סי") כ) טסומ מע"ג )כדוקן5ריך
 טננמ עוף וך)ננמ ד"ה ס"ג יף תוס' דכרי סכימו ט)מ כננק"סגריכ"ס
 והר"ן כרסכ"מ וכ"כ סתר5ו ננס עי"ט טהורין עוסות רוכ ה6 סהקסוכומ
 כתר מ()יגן )מ עוסות כסיננגי סכ' הריכ"ם סכרת ס") ר)מ ננוכחטכ"ם
 והלה י"ה סק"ך ס"ג סי' ס)תי )דכרי ן)יתמ תק"מ כס"י טס וכתכתילוכמ
 כננו מכיח ן)מ נניעוטמ ןסוה רוכ כתר מן5יגן למ עוסות כסיננגירננוכח
 חד סם)תי סס סדוחה וננה להיסוך ננוכח הג") דננרמסוגיס כרימהקמננרו
 נניעוטי תרי דמיכמ ננסוס רוכמ כתר "(ליגן למ דסס ננ"ם הר"ן סלתי'

 קננ6 ותי' מחריס תרו5יס כ' סס כ' הר"ן הגס טננמות ונניעוט גכ)ותנניעוט
 ד)טון סן מסורות וד)ננמ כ(ה") לופר )סס"ם וה") הרסכ"6 ןוחוסו-כ)מ"ה

 ןננתיר הרסכ"מ דסייגו לסתור ר6י' כתס"מ רסכ"מ הכימ י63 י נב ן 1טננמות טריסות גכי)ות כו)) (ס-
 סרסכ"6 דורס קמיגו יודע וסמיך דסרי קיננגיס ד' )ו טיםכעוף

 סיסי' חייסיגן )מ תו דורק סמיגו ורמיגו רכ (ננן כיגיגו סיט כעוף~יירי
 סד' )סס ים ןתרגגו)ין ננסורס )לו ןים ס)גו גידון כעין מו 6ח"כדורס
 סיגוי מי(ס כו סים תרגגו)ת וכמ ןורס ומיגו כגוסו סיננגיס ג'סיננגיס
 וכננגסגו וסר5וסו כננרמה סדוננה כיון סו6 טננמ ננין (ה קננמ חייטיגןלמ
 ססו6 דננסננע )סגיגו סכ6 עוף סכ' ננ)סוגו כדננסננע נניירי רם"י6כל
 הו6 מס כדיקתיגו ע) וגסננוך ןורס סמיגו רכ (ננן )גו ננוח(ק ומיגוגכרי
 מ"כ גכרי עוף ססומ כיון וגס מח"כ יררוס ןסננ6 סננכיגן ל6 כס"ניורס
 ננתחלס ומכלי' דררסי רכגן ח(יסו ד"ה כתוס' סכנקסיס כנה יסי"וד4י"בנ : 6ח"כ רורק יהי, סננמ חייסיגן סו6 כס"נ (ה ננין על ננקורות6ין

 סיננג' כסמי ומכ)י ןרסי ד)6 סכוריס הי' ננתח)ה ות" קסכריננה
 ר)6ו כנוי' )י' קיס מו כיסוכ סכיח. ד)מ וע(ג" )סרס חייקיגן ו)56חוןמ
 סרס וכמך ננהטנע ןגמתגס 5") )כסוף ד6"כ ןחוק וסומ עכ") סומ סרסעננין
 קסס ועוד סננסקגמ )סי )גננרי טעות ננתח)ה סה" דוחק ג"כ הכ'והתי'
 כיסוג סכיחי ן)מ וע(ג" 3סרס חייסיגן ילמ ה)כתמ 6ננר גוסי' מנניננרכמ
 עוך וקסה טננמ ססו6 6' כסי' הכמ עוף דמתרמי ר6ה נוסי' 6נניננרכמ
 רתרגגו)ת6 ס"ל ע"כ ג' דף כגןה רם"י ןהמ סתוס' כתי' )נניננר )יכ6לים"י
 ננסרס סננ6 )מסוקי וה") סכיח והומ טממ ס(כר 6כ) כסר לכךסגקיכה
 וננססיקמ סכיח גנני.)6 ה6י סו6 רטסור ר6"ת סכיח ד)6 מע"ג הו6זט(ל'
 6כל לןורס ח(יגמ ר)מ רורס סננמ )נניחם וס"ל רמו' ס' ככ) )6סורסץ
 6' כסי' סכ6 עוף וכסננותיסן כהן כקי סי' ס"כ ןף ל ירס"י 6"ם'לננ"ק
 תרגנו3תמ המי ו6"כ סני וכסננו .כו כקי כססו6 טסור כעוף 3סיפוך י"3""כ עיי"ם וע(גי' סרס סעו ו6ין 3ם"ו 5הן רוננס ט6ין יןוע 6ס פרם"יקיור

 הומ כן טננו ונס 3תרגגו)ין דוננס סהו6 כיון סכוריס הי' ננתח)סד6גננמ
 וכסננומן כסן כקי ננחננת ומס ט' וס"ק סק"ו הס"ך כננ"ס לננסורות5ייך -)6 כדיקם ומפי' טסור מרגנו~ן רננין כ))י ננסורות על סננכו דהוי מוסני
 3מ מו דורם סומ מס היכר ע3 עמרו ו)6 כדיקס "י"5 דתו וס") י"3ג"כ
 כי נניך וסחטוסו סמנס ננן סכמ גכרי עוף סי' רמנננמ דתרגגו)תמננסוס
 כננסר וגס כדיקה מי"5 הדין ננ5ד ומ"כ כרחו כי 3ססהותו מי"מ כרמעוסות
 סיסי' כייתי עוף 6יגו כי ןורס הומ 06 ו)ןעת לעננוד ג"כ יכ)ו )מה(ננן
 הי' )מ סננו וכו לסננסורה )הס גוןע ךןריס -דחזיה ו)כסוף תנניר)סג'גו
 הננסו' הי' )מ הימ, דכרמ דמגננמ תרגגולתמ מכ) כייתי תרגגו)ין ע)רק

 כעוף מ)מ ננתח)ה סנוריס יהי' ננננס ח(רת )יכמ הננסקגמ )סי 6ףננעתה
 סמין כיון רם"י כ' כ(ה סמגס ננן סכמ תיגגו)תמ כננו כייתי ס6יגוגכרי
 סננכיגן מ)מ (ה תרגגו)ת ט) טסורה כ)6 מסיי וסרי )ח(ור ננהכ"ת כס"דס") דהוי כננו גסמר כייתי כתרגגו)יס 6כ) כנוסולה מ)6. גמכ) )מ כקימין6גו
 טסוריס סתרגגו)יס כננקורס מו וכננגהנו תרגגו)ת סגקר6ת וכסננו )ו סרוננה15
 גס ו)סי"ן המגננמ ננן כרמ תרכגו):ס ע) מסי' (ס כ) דננסגי ס") סוה כס"ךדסמ
 ננסורות )גו סי' ס)מ גכרי כעוף 6)מ )מסור רמי' מין רמ"ם וננתסו'ננרמ"מ
 מו 3"כ סי' כ' כ)) כתסו' נניירי כס"ג סיננגיס כדיקת ע"י )סתירורו5ה
 מחר וכננקוט כ' סי' סס נניירי ד6 כגווגמ דמסור ננסורות 3גו קהי'כעוך
 מכ) ט6סור ננסורה כגנד ו3התיר כסיטגיס 3כןוק 6' וכמ מותו מוכ)יןהי'
 נעדה סרמ"ס דגס י"5 כה"ג )היתר סננסורה סהי' ותרגנו)יס כייתיכטוף

 וככנסורס ס)גו )תרגגו)י' סגדכנו כנסגי 5"כ סי' כנסרי"מ כסו"ת מח"כרר4שירנף : וכננגסגו כן טגקרמ וכסננו סדוננה וכו כננסורסןסננכיגן
 סרטית ננסורס מי"5 ןורסיס מיגס סתרגגו)יס יודעיסמגו

 תרגגו) ננממ"ל כנדי)תן הסיגוי כסכי) הודו ננמרן סכמו תרגגו)יס)מותן
 גסתגה ותומרו כ5ורתו גס ומו)י )וננר כסס סגסתגה ננה דננ)כדדמגננמ
 ןדוק6 ננוכרח מיגו חס ע"כ גק)ף קרקכגו הי' ס)6 מ' טסרה נסי'עוד

 6כ) גק)ף קרכלו הי' ס)מ גס 6"י ספיקות ננהח' סהומ ד6נננמתרגגולמ
 ננ"ס וגס - לננ"ס ימי' עכ"פ מח"כ[ דדרס דח(יסו דמגננמ כתרגנו)תמ)מ
 דמין כסג"ה ננמו"ה דייק עליסמ ועוד ד"ה טס וגס הכי 3וננר ר6י'הומ

 )טהוריס רונניס סמיגס חדק כעוף מ3מ דורס ו6יגו כגוסו סי' כנ')החנניר
 וסכמ (ס כ)סון סכ' 5"ס דכסי' ננהרי"ל כסס וכהןי' ד"ס וכ"כ )גוהגכריס
 סומ ככס"נ רוק6 ננטננע מותו ננכירין ס6ין ככרי עוף סל ננסורות)העיר
 )סון סכ'מ סק"מ סר"ח ועי' עכ") כחוננרות הננסורות יסי' מיךטסתגס
 ס3מ ו656 ננ)וגדן ג"כ ננסורס כסי' סס כ' ננסרי"מ דסו"ת ומע"ג .ננסרי")
 כעוף מ)מ כ' ננחנניר )מ ןננרי") כ' כננסורות ננהרי"ל חוננרות)סחמיר
 הכ"ל ננטענניס ננסננע הג") מף מננגס וכך"ה הג") עןיס6 ועור כד"הננ"ננ
 ננקורה דננהגי סכרמ סס כ' (") וסומ כ)) ננסורס כ)6 מפי' 6וסר סי')מ
 מוו( תומר )ו סים )כ) רמווו ננסילס ןננסגי כננו התרגגו3יס )כ)כ))י

 ננמוו(ס סיגוי סים מעם"י ננמווז ננסורה ננחננת רחכיס רג)ו וכףכחרטוס
 5מ)ו היתר .ים ננעתה עי"ס ס)גו כמוו(יס ו)6 טחור חרטוס 3הס סיםס)גו

 ססג6ון ננס וגס וסננו ותומרו כ5ורתו ס)גו )תלגגו)יס ןונניס סססתרגגו)יס
 דקיי"ל ו("מ ד"ה קס כ' וגןננס סכן היתר ע) ננסקסק (5") דייטםננה"ך
 כסס וכ' ור"ן חוס' כסי' כסיננגיס גדננה וסי' וגדננה סכן דר"6כרכגן
 כסר5וסו ןוננה ססומ כווכתו סר"ן וסי' כננרמיהן )הס ןוננה ססי'רם"י

 רמיוח וננכימ סכתכתי ננס ככ) )סננוך כננ"ם (5"ל סגמון כ' הגהוננגהגו
 ("ל לןכריווסכרות

 : 6חלות לנרמיות סע)תי , )קרמ ועור כיסודס ו6גי.
 כהז כקי ר'ע ןמכנר כנסמ סוין וסכנו דוכנס רכנסגי סכתכתי 3יייירדקנדמ

 סכנכיגן טסור כעוף ה"ה ומננרתי טהור 6' כסי' הכ6 דעוףוכסננותן
 כטיכן וגדננס סכן )רכגן מע"ג ו6וננר )ו סןוננה כהן כקי ססרם"י וכסננוכו
 ג"כ קכן כעיגן )כך עורכ סננו מיגו סתס ומ"ט וסגיגית כ(ר(יר ס"הכןף
 סננך גוסי' מהמ י") )גננרי ןוננה מל) ק5ת ננסננע גדננה רק סתסועוד
 כסרס כקי הו6 מס . וקננ") קמננר )חוננר6 ןר"ן )וננר סכרמ ד6יןומוננר
 ןוקמ מ( ס"ו 6יגו סננר וגס )ם"ו כננק5ת 6סי' ןוננס סמיגו כססוע(גי'
 . כןוננס קננכיגן )מ )קו)מ מכ) ננחננריגן 3ס"ו ק5ת דוננס ס6 טסורהומ

 ו6"כ מננריגן )חוננרמ רק מננריגן )מ לקו)מ ןוננה )נננרי מם" ומססרק5ת
 וסתננ6 הכי )וננר )ח)ק דמין ג' וסננו רוננס ןננסגי ר6י' ס)י ר6י'6ין

 : לקו)מ וכין לחומרמ וכין קמננר דוקמ ןר"ננננסננט
 חוננר6 רק הו6 כגרסו סי' ג' ננסגי ד)6 ננ"ם ננמחר ג"ל עןך4)ג(

 נגוסו סיננגיס ג' )הס ים טננמיס עוסות י"ט וכל ןפי'כרם"י
 יומה ס"מ דף כ5 ן"ס ותוס' לסיפוך כע5ננו כ' ססיקות כח' כע5ננוורם"י
 רם"י ןעת )יסכ וננ5מתי עייגתי כר"ת ס") ר6סוגיס פוטקיס והרכססרם"י
 כגוסו סיננגיס ג' ננהגי ר)6 רם"י סדעת ספוסקיס קכתכו ננננקוסרגס
 קו' ע)יו קסס 1)6 ע5ננו סותר למ ורק"י כן 5וננר וטוכ סכי ננוכחןל6
 טוף כ) חכנניס מננלו 6כ) מננסגה ס"ס ןף ' (ס ךכל ננקור סגססתוס'
 מ5כע 5ו ים טננמ ססומ כיןוע ומוכ) רורס 6וננר רסכ"ג תגי6 טננ6הדורס
 יתירה 56כע )ו יט סג' פרם"י טהור ססו6 כירוע גק)ף וקרקכגו ו(סקיתירה
 לו וים רורס 6יגו ו6ס טננמ הןורס עוף כ)' לי' רתג6 סמוך ו6ריסמוכו'
 תוס' וכ' עכ") טסור ססומ כיןוט 6רכעס - ' לסו רסוה סיעגיס ס)מסעוך
 תוס' ןננ"ם כ' סיף וננהר"ננ כן ננסננע 65 הכריית6 ר3סון כ) ר"ס ס"6יף
 טכ' ןכיון ק6י ן6ריס6 כפרם"י לי' ננסננע ל6 הכריית6ר)סון

 תוס-

 הגי'
 6כ) כ)5 ריס6 ככריית6 ליכ6 6"כ 56כע )ו סים כ5 6וננר רסכ"נככריית6
 גרסיק ר6מי' ול"ג ו6וכ) רורס נופי' סרסכ"נ כננתגיתן כפו ס3גוכגננרות



ייכמףתקכ"ב ב' הע"ף סלב טף רעה"ררהטימלדברי
 וכר"ן וורס 6ילו 061 כ0וי' מלי ו63 כיון סינצ"ס ג' )ו ויס רורס 6ילוי6ס ו6ויוק6 6ריס6 וק6י -כסרס"י ננטמע )6 למי עמ6 סיולס כ3 33ליימ6-צס

 סימליס נ' )ו רס וורס 6עו ו6ס ככריימ6 רתל6 כ' סרס"י ססכי6כמטלה
 ססיר 61"כ סכי ננסננע )6 נוסי' כרס"י נס 6ננלס 0כי מלי י03ך"ועסמע

 ועריס6 קסס סי"ף ננ0ר"ננ ו6פי' ק6י ר6ייט6 כפרס"י ננטננע ר)6 מוס'.כ'
 )נו' סי"ף )ננ0ר"מ .ה6 סננך י6ריס6 רס"י כ' ר)מס 3מוס' )סקסותט"3

 3כ כס' ור6י' קננך י6רים6 רט"י כ' ו60יר כ)) ריס6 . כ6ן )יכ06תוס'
 רננתלי' 6רימ6 י") סננוך 6ריס6 רם"י רננ"ט וכ' םיף ננ0ר"ננ רכיי ס0כי86רי'
 )ו סיס כ) הכי מגן כננתלי' ונס ננטוס כן י"ג רמוק ט0ו6 0גסול")
 6ננתר' לנני רס"י וק6י וכריית6 רסכ"נ דכרי טהו6 ט0ור וכו' ימירס']56כע
 )סלילו כנננרומ טהו6 ככנו נכריימ6 0נן' סי' )6 יש"י ני' ינסילנ : כריס6 מלן וננמלי' יכריס6 סננך ן6ריס6 ססיל ק6ננר ו)כך.

 ו)יכ6 )סלילו כמוססת6 0ו6 וכך 0כריית6 0ממ)מ יזו ננסננע כו' 56כעיו יס הני' כ' רסגי רס6 טננ6 .ס0ו6 כידוע ו6וכ). וויס 6ימ6י0כי
 וז0ו כו' טננ6 0וורס עוף כ) פננוך כ' רס"י 60 ועוך ו6וכ) וורסריט6
 עננ6 טסו6 כירוע 61וכ) וורס כהל") 30סון ככריית6 6כ) המסל30סון
 סימליס ג' ן3רס"י ור6"ט ור"ן ורסכ"6 סכ") מום' ננ"ס 6לי 6וננלמעמס
 סננך 6רים6 כ' ולס"י ננסוס סו6 עוסומ נני"ט וסננ6 טננ6 ערייןכנוסן
 נסי' מיס") סינציס ו' ו)") רס"י ע) סקס0 ויסכ"6 וסר"ן נניוי ננוכמ63
 דורק ו6ילו 6' כסיננן עננ6 עוף י)יכ6 סני וורס ו6ילו ט0ור0 כס)8'

 6תי. )6 ותל6 6)6 0"ל ר6ין וי")ומר5ו
 )סלילו 0כ6 עוף כסימר )6סננעילן

 וכנננ' )6עסננילן 6מי עסרה סיננלי כו)0ו 6)6 )י' סני. סיננליסגכננ0
 ו)עו)ס י") 6"כ כ6ן עך )י' סני קיננליס נכננס )סלעו 0כ6 עוף ננסרס0ו6.
 סימכיס נ' היילו ננטננ6יס עוסות כס6ר סיננליס ונ' ס") כר"ה יכנייט"י
 נ' ')ו טיס כ) סננעילן ונננני)6 ססיקומ מ' נכי וכננ"ס וורס ו6ילוכנוסו
 קטי' וסוי ננסוס סננוך 6ריס6 לס"י רננ"ס 6)6 .טהור טסו6 כנוסוסימייס
 סיננליס נ' )ו סיס כ) ק6ננר ו)ננ0 ור"ן רטכ"6 קו' 6כריימ6 )רס"י)י

 ו)ימ6 סיננן 6ותו לנון ט0ור כנני נניליסו כתרי סי' כמך תיס") טהורכנוסו
 )תרן ו5ריך 6י"ת כ) ו"0 תוס' טסקסס כננו עננו 6מר וסי' עוטומכי"ט

 הכריימ6. ע) קסה וזו 0ס כננ0 טסר0 ס) 0סינציס 6)6 קננ"3 )6ד0מל6
 ל' )כך ו' 6יכ6 60 6סננעילן ט0ר0 סי' ו6י טסרס סי' נ' רק מליו)6

 נננס ט0רס סי'  מר כריס6 ד6יכ6 6ננתלי' והייכו סננך ו6ריס6 רש"י'
 כ) 6יכ6 רעוך ק6י וס ע) ט0ור יורס כ6ילו מכ)) טננ6 סוורס כ)יתלן

 6תננר )6 סני סנציס ככננס 6כ) כנוסו סינציס סג' עס ו' ככ))0סיננליס
 רק סכ") ור"ן סרסכ"6 כננ"ס כננסלס 6מננר ו)6 כננ"ס )רם"יככייית6

 : 6ממ כווכס סמננ6 ו0ננטל0 סכרייה6 6כ) זסכנמ'--ננסרס
 )ו יט 6ננרסכ"ג נרסען 0כי טכ' )רט"י כ' 6לי' נ)נ י0ל0 עויר14רכמף

 סמום' כגי' נרסען ו)6 )6סוקי ן6מי וסייכו כו' יתירס56כע
 ננ)ת6 סו0 סי") כ) יטכ"נ 6נני 0גירס6 ט6ס רל"מ כו' 56כע )ו טיסנ)

 י"3 61"כ 6ריס6 דק6י י") כ) 1)6 )ו יט סנירס6 6י 6כ) לססי'כ6לפ4'
 ' קיננכיס כנ' טמ6 עוף י)יכמ ט0ור כנופו סימליס כנ' כר"מ ס") לנניררס"י

 6ר"ת תוס' קו' קסס ן6"כ כ3 נרסילן ו)6 רע"כ 0וכימ דרט"י 6)6כנוסו
 וסכ' יתירס 56כע ו0יילו סי' כמך ננסכממ רס6 כנוסו סימליס נ'ד)")
 ותי' כתוק' טתי' כמו )תרן %ריך עופות י"ט ככג י)יכ6 סכנוסו ס"6ומו
 ו' 6)6 63חננעילן כ6ת )6 ננסלתעו עיקר וכ) )סרס ולר6ס וו")כמוס'
 6"כ כ3 נרסילן 6י .6נייית6 0תוס' קו' קס0 ועויין טסרה ס)סינציס
 קיננליס ו' וקמ"3 )וער 6י") 6"כ 6ריס6 ק6י 1)6 לססי' כ6סי' ננ)ה6הוס
 קיננכיס נ' רק תלי )6 0ו6 כפסי' כ6סי' מ)ת6 סכרי4תח כיון רס6טהר0
 כנופו סימליס כג' ננסננע .ננכריימ6 טכ' 0ר"ת )יסכ ננמוו )ומוקי5ריך
 דז0ו כגליית6 נס ט0ר0 סיננלי ו' כ6ן ו6יכ6 ךורס ס6עו כיוועט0ור
 ו)6 רט"י כ' )כר ככריית6 יורס ט6ייו סס" כסירוס לזכר ר)6 כיוןדומק
 כ) ו0זכיר ק6י דננסכס ו6ריס6 )סרט וננ5ילו וכו' )ו יס 6)6 כ)נרסילן
 6מ"כ ותלי טסר0 ס" 0ו6 וורס מילו 60 )ננסמע ד6יכ6 טננ6הרורס
 וכ6יז0 טסרה סיננלי סר' כננסכס. כננו ככריית6 נ6סננעילן סיננליס הג'טוך

 כ3י 0כריית6 טוכי )ים"י 61"ס כגננר6 ננסרס טסור ס0ו6 כיוועסינציס
 כסיטמ רק6י 6סרוי סתרי 1)6 רס"י סיטת ננ6וך לכון )סי"ז עכ"סדומק
 ק6י ד6ריס6 לט"י מ"ס ס"ס רף סייוסו רנס ססיקומ טנצ0 גני כסוגי'ר"מ

 6מ סותר רס"י וי0י'  םימליס ו' רוק6 רכעי -)רט"י ם") וסס מסוס63ו.
 : ננ6ור לכון ו0ו6ע5ננו

 כניירי נכנסורומ 636 )6כו3 6ין )סלילו 0נ6 5וף )פי"ז רם"י מכ'רגמדה
 ר)6 מזיוס ר"ה סס מוס' כמ"ס כנוסו סימליס כ)יכ6 ר0מסרונני'

 סימלי' כג' 16 סו6 עורכ סננ6 סימליס ככ' 16 רורס ס6עו סיננן ט))סננוך
 טמ6יס עופומ נני"ט וסו6 ןורס יסמ6 וורס ו6ילו כנופו סיננליס כ,דסיילו
 מננסורומ עךיס6 זס 0רי טננ6 עוף סוס )יכ6 רכס"ג נלוסו סימליס ננ'%)
 ר6ע"נ. הפוסכךס.וכמ"ס

 מיעוס כי") 6כ) .כמסורומ 6)6 ל6כ) עוף ן6ין
 .ס") ורס"י )וער 6ססר נ6יך 61"ת כמסורוה 0וס וזס ננתזר רמכיסורנ)
 סח"ם כננ"ס רורס ט6ילו מססינציט 6' סיננליס כ' סי") עורכ %'ככר"מ

 רורסין ככתיס סמנר5יס -רעורכיס עע6 יף.ס"נ כ' 60 ורס"י כ) ר"סהל")..
 וגי"כ סננ6ור . כע) כ' טכי"נ גמרומס כמול0 סכ' עורכ סיילו ר)16,יא)

 ) : כתולס סכ' עסס ספוטות סננות .רלסתכס כשקקיס;למ65
. 

. ור6"ס פ"8 וסמניך סרון טותי'ל ום"3 3רמכ"ן רס") סק"נ נס"ך- עיי ,לר(
 ומוכ5 וומס כס" ט~' וטי"מ %ן.ומיטא וכ"י.וס"ע .כננ"0 ורסכ"6 '

 קי' )עי) עוסות וס6ר 0לז ררוטת כעין ורורס ככע"מ כ5סרליוסלוטנ
 (סיי6 וננמננת נניירי ל"( כסי' וסתס 6)6 כי6וי רננכ"ן וכמרן' עכ")ל"ז

 עננ6וס ועופומ 6ורמיהו זסיר6 ו)יכ6 ג0לי .8פ" ר") וכ6ן 'כו מטי)ו6רס
 וין ננמייס כין ו6כ)ו )סמימו כ5סלליו טננכהו ו6וכ) רורק 0סי' )0סטיס
 0ננחכר )ועת כן )ומר ל6ין וסר"מ 6ס"ך 0שינ 6' ם"ק ונס3מי מית0)6חו
 מושסין ס6לו 3פי )6כ3ו 6ין כנופו סי' נ' כ) סי") 6עס"י כ' 0ננמכרד60
 סרס המוס סי' 61"כ ננופו סי' נ' י"3 עוסומ כ' וכ3 רס"י כסיטמ יויסס~6
 6יז"ו וטוסקיס הוס' לסתפקו וננ0 ןורם ס6ילו סיילו כע(לי' 16 כפרס16
 6)6 )הו ננססק4- 63 י0סוסקיס תננו0יס ז"3 יכריו עי"ס ע"כ 0מיססי'

 ננע4קר קיי") 561ן ר"ת סי' 16 סרס"י 6י 6ננמ ס4רוט ו6יזהו כננ6ןכ0)כ0
 )מוקי )יק6 וס"י ע) ומו)ק מוס' 6כ) סק"ך סס"ך כננ"ס כרס"י ד)6ויל6
 6-לו .סמרס סי' 0ו0 )רס"י לננו 0וורס כ3 י"0 כמוס' כננכו6ר כ))ספק
 ור"ן רננכ"ן כמונ' וננכומר עי"ס לק3ף קרקכן המוס סי' 0וס )ר"מ כךרורס
 ג' וק"3 רס"י. )סיטה 6כ) )6כ)ו. כוי )הננימו ננמייס ע)יו סוורסיר") כרמכ"ז ס") 1)6 ננמייס ו6וכ3 וורס פי' ס0ו6 8ר"מ מו)ק ורננכ"ןו0ננגיר
 )סון כרננסננע כוותי' ננמנניר והס"ע דורס עויין סננ6 מייסיכן כנוסוסיננכיס

 כר";נ ועיקר ורסכ"6 ור"ן )רננכ"ן 16 רננכ"ן כסי' "ע ספיר )6כ3ו ס6ין 0ם"ע'
 0רננכ"ן כננ"ס ססיר 'ם") 6יל0ו 6ז וורס סל רק י") עוסות כ' וכ) יוסףכר

 עוסות וכ) 63כו) כוי : וננננית וורס ו6וכ) וורס טוננ06 סי' י")רכו)ט
 עננ6יס עוסומ וכ) ננ6חר כן )סרס ננ5י לנני 0וס )6 ור"מ כן עוסיסטננ6יס.

 ןורס ס6יכו ננסס 61' ט0ר0 סימלי ג' י"3 טננ6יס עוסומ כ) ו)ר"מ לןעוסין
 עמ6ים עוסומ וס6ר כנג5י6ומ סרננכ"ן ע) מו)ק ור"ת )וננר )לו 6ין כןע)
 עוסות וס6ר ננסקילן י"נ כוף 60 )0ננית עופומ 5ויס 61ילס הלכותנלי

 קלי 163 עננ6יס עופומ ס6ר טנע 6"כ נוכוומיסו ורוסס )0סטננ6יס_.ים
 ע) ,)כעוס טכעס ומ"כ )ורוס עופוה ס) טרלכס ע0ור עוטות עסתרכימ
 כס6ר )גננרי ססס 6)1 סהתרלנו)יס )ומר 6טטר 6יך 61"כסטהוריס
 ו)0ננית )5וך ס") 6"כ טננ6יס עוסומ 0ס ערוס ס5וו8רס 6)6הרלנו3יס
 6ס ו6ף 6וו(ות גר מ1 6ווזות ס) 16 תרכגעין ט6ר ס) קטליסה6סרגתיס
 6ט"ג מתו) כננו תרכות כלי לעסו 6יס כלי עט רני)יס ס0ס ממננמלומוק
 ס3לו עוסומ עס סיילו לילסו תרכומ כלי ס)לו מתעות וריסה )מתו3ריס
 6ין ננקוס ,ננכ) ועוך סעוטסיס ס6סרומיס .ע) כועס הו6 מקוס ננכ)6כ)

 תרלנו)יס כין ססככו 0מרלנו43ס 6)1 6כ) מכרומ6 כחר ימך טכלו0מתו3
 סיננז וסכן'הוס כר"6 קיי"3 )6 6פ1' ע5ננו כסלי מכרות6 כחך כמך6ס)לו
 וכו)ס 0ו6 ננעו )16 עננו וסכן 6ע"נ טננ6יס כעוסות 0יילו 0ו8וננילו
 )ר"מ רככן ננודו 0מס לנס ועוך . ז0 ע) ז0 כועס .6עו 0ננ0ננוכריי
 6וכ)ין 0י' תננרמ6 ס6לסי 6ננרו 60 6נ3 סו6 סנניכו סוכמה 0וס עננורסכן
 ססו6 יותר ננוכמ טסרס וסיננן )רכלן ס") 6"כ זסק )0ס סיס ננסלי6ותו
 6)6 ר6ילו רסכן ננסיננן כקכ)ס יומר סו6 ע5וס סי' ז0 ססיננןטסור
 טסור ססו6 טסיס 6סי' סננכילן סטננ6יס עס סכן 6ע"נ )הכימסכר6
 סכר6 )יכ6 הו עננו סכן כנני ו6יכ6 ט0רס סימיי )סס סיס כעוסות6כ3
 וזו)ת סרננכ"ן 3ועת וכסרט טסור ססו6 עננו דסכן טסרה סי' )סייעס63
 ר6י' יומר 0וס )רננכ"ן עור ננילו ס0ו6 0סירוסיס )כ) סננור0 עננורחכן
 0קעלים סעופות ו)סמיתו )כעוס טננליס למסות ס) ט0טכע מילוססו6
 6ירכ6 כן עוסיס מילס 36ו וסתרלגעיס 6ווזות וכר ו6וזומ מילנו3יטס)
 יע3ס 6ט כמדוטי0ס ור"ן כלמכ"ן סוכ6 כ6גור0 ימך כמיכור עמססוגן
 עפ כ)ס תרור כננור עס גךי יוור 06 ככוכסין רעת ממ65 כקו)סמטור
 וסתמ ז0 הכי6ו .0ס ע"כ כלטיס כסר0 מננ65 )כן פורנ ממ65 6סחמותה
 סטנער טננ6 עוף עס יחר טסול.תיירי עוף ננסכמת ד63 י") כן סמורעורכ

 : 1)6כ)ו ו)5ורו )סנניתו ע3"ו)כעוס
 סי"ך כנ6"ס כפ"6 סס' סרכננ"ס לכון ע) פמכ יס הי"רבגכמברה

 0סוכן כ) ססק כ' וכס)כה וטננ6 עורכ מין ססו8זרזיר
 ס"ס כרף ר6" 6סווי רסתרי מיתי ככ"מ.1זס וסקט0 טננ6 )0סולומס
 כננ16 טטור טסוריס עס טכן טמ6 טע6יס טס סכן 6ומריס 66ריסתלי6
 ננעו ס0ו6 מסלי 6)6 עורכ 356 ,לזיל ס3ך כמלס )6 ר6"6 רמלי6כר"6
 כר"6 0זר(יר 6ת 3סכי6 ננ"ס וססממ ק6מרילן ולרמס סכן רכלן תיננ66סי
 ע)י' יס)ינו כמכנניס סוס טננ6 )0ס מדמס 0טממיס פס ססוכן וכ)ומ"ס
 ור"מ ע)י' ס)יע ורכלן כתנו מסלי ן"ס ס"כ וף . תוק' וסלה 6"סו)סל")
 סימן סו6 )כך סכן רוך6י וכסכ") כך י") 61"כ וכו' קטן זסק )ו יסרזרזיר
 )טננמ סננמוכר כ3 ע"כ 5"כ רף כ"ק סתמ6 ס"ס וכרמכימ ננילוססו6
 כו' וננסעס כו' סלוי' כתורס כ' ז0 ינר ט0ור )טהול סתמוכר כ)טמ6
 61)פ כו' זרזיר. ס)ך כמלס )6 6ומר ר"6 ככייית6 ומלי6 ' כננתלי'ותכן
 סוס קטן וזסק. )רכלן 6כ) קו6 ממילו כעדפוח ננקכר6 יק סו6 ז0סיננן
 0)כך סס ככ"ננ כננ"ס קיי") ו6לן . ט0ור ססו6 יותר מוכסק זס וסי'זסק
 טסרס סיננן מן םיננן ,-ומר סטורכ טס רסכן. 6מרילן 6"כ ו0רי טננ6ססו6 ענני וסכן סיננן כלנך סו6 ; רטסול מונסק סיננן )6ו קטן .סו6 ססזסקכיון
 זסק )ו סיס קנון יסס )טסרה- .סכגופו סטי' כלמ65 6לן למזי מעתסוזפק
 יפס וסי' .0מככניס ע) רפ)ינ- ר"6 6סכמן )6 ט"ז כי"כ טוסומ כט6רנדו)
 סכן וק") 6סכמן ])6 .ן:רס"] )כר. טכן' גנסהננן טריף טסלס נסי'סכעף
 3כך וסכן סנס 6כנלס קטן זפק כנון כעוף גלוע כזימן כלנו 6)6 מסלי3כר
 '"כג ווסני 63 3כר סכן יק5 , סי ;3רכגן קטן וזסק יסס כקי' ר6סי'רק"). רכלן ע) 61"ק' ר"6 ס3ינ )6 ונס* )ר"6 עסלי סכן'ונוער( %) כס"נ מסלי)8
 רפקק 'מע"ג, סרע5ץס וע"כ-.%ש. רשכי,סומ )ל"8 ס"ס . פמי(לי ולדמסטכן.

כר"6



 נןייף"ישתקכ"ב בי טעיף פויב ט4 רעהיררהטימןדבר4
 ננוכסק סי' 63ו כעסו יסי' כיון כזרזיל מסני 3כר וסכן טננ6_ וזחירכי"6
 כרכלן י6תי' ק6ננר דכריית6 6ע"ג מדמס כסכן נ"ננ 5ר"6 נמי 6ית6,סו6
 )כד דטכן גנופו ננוכ0ק קיננן כננד כוותי' ך0)כת6 )י"6 גס נ"ממ"מ

 : וק") ננסני ונדננ0 טכן 6כ) ננ0לי )36ר"6
 ט0ס סיננן (0ו 6ס זס עס '0 מ'קקט מ6מר,04תייגו)יס יעייז רערנך:)ה(

(

 ננדוכר (0 ע"ו (0 ננ(דקקין וטננ6 ט0ור ננין ר6ין טסוריס -
 ססכי6 ננמוקק ח)קת כע) 0ו6 ננווי)נ6 ננ0ר"ננ כטס כ"ט סי' כ5"5ל6טעס
 6וו( סננו6) 6ננר ג"0 דף ככ"ק ד6י ננ60 0כר 6וו(ות )0תיר . י6י'סס
 קועי0 6ריך י60י ננסוס 346יננ6 ננ"ט וסריך כ(ס (0 כ)6יס 0כר1161ז
 כי5יו ז0 6כיי 6ננר 6)6 וכו' סרס6 גננ)6 ננעת0 6)6 קועי0 זוטרו60י
 קננססקי ננ0 טכנ6 ננין 0וס ד6י 0ו6 ט0ור ננין 0כר דמוו( ננוכמו6"כ ננכמוז 0כר כ6וו( ניכרין ס(כלו6 כי5י פרם"י נגכסליס כי5יו ו(0מכמון
 ט0ור 0ו6 ר6ו' כ63יס דעיקר 0ו6 כל6יס ננין וטננ6 טסור ננין ססיט036ו

 טור תמרום ננ)6 דנ)ננוד ננ)6כ0 )פלין 0ייכו כ)6יס ננ0' כס"ט- 0ו6 וטננ6 ט0ור ד6ו' כ)6יס סר"ננ סכ' דננ0 ע3יו ססינ נקויי6רכבו : 50"5 עכ") כקר6 דכתיכי ומננוי דסור דונני' 0רננכ"ס )דעתוטננ6
ומננוי

 וטסיר סס ו0רננכ"ס כם"ס וכד6י' כ)6יס 0ו0 0רכע0 )עלין 6כ)
 יכו) 6כל סו6 6חך ננין סכר ו6ווז 6ווז כ0רכע0 כ)6יס 0וס %טסריך
 כ)6יס ו)יכ6 6' ננין 0ננ0 ננ"כנ ט0ור וננין טננ6 ננ'ן ס0ס ם6עס"י3סיות
 עכ") נניניס טני דסוס כו' כי5יו (ס 6כיי 6ננר 636 0גננ' וננתרזגכיי0ו

 6' ומין ט0ור "' רננין כקו"6 סנ") כלו רכרי דומ0 סק"מ כם"ךוכסרננ"ג
 נננד0 ל6י' 0סרננ"ג וננ"ם כס)תי וכ"כ לונ(ן 0דעת 6ין (ס 6' ננין טיס"טננ6
 סי0י' ט6י"6 ט0ור וסכקיכ0 טננ6 טיסי' ד0(כר דמגננ6 כתרנגו)6 ל'וף
 0זכר טיסי' רמוק וד6י ד0תס ר6י' זס ו6ין ע"כ וט0ור טננ6 6'-ננין
 זכר ד6ילו 0כר 6ווז.ו6וו( 6כ) ט0וי ו6' טננ6 6' ם)ו כקיכ0 נננניןס0ו6
 6' סי0י' סכרה 6ין סו6 דננינו וכיון 0ו6 דמינו ו0 עס (ס דמ(קקיןכיון ססוט ונ' ט0ור ו6' טננ6 6' 6מר ננין חי0י' נותן 0דעת ס6ין 6)6)ר6י' ד"י"5 636 גכייסו כ)6יס )יכ6 מ"ננ טסור ו6י טמ6 ס6' )0יות יכו)ט3ו

 : טננ6 ו6מד ט0ור,
 0רנננ"ס דכר. 50"5 ננייתי ננ0 0סרננ"ג 3תי' 6"ם )6 "יייז4שבמגמ
 כ)6יס 6ין וטננ6 דט0ור י") וטסור כטננ6 )"ד נניליס טלי כ) כ)6יסוסו0 כסרכע0 נניירי סוס כ6י 60 דננטננע ועננ6 כטסול 6)6 )יכ6 דכ63;ס6סי' ס"3 0ר"ננ ר60 ס"ך טסור וז0 טננ6 זס 6ס ד0וס דסטיט6 )5"5 3י'.סטיט6 ד3כך כקו"6 כלו כרכרי ננסננע דננ(ס זעוד וט0וי כטננ6 כ)6יס.

 ומננור דסור כ)6יס ד0נ0 דר") 6)6 ננסר"ננ ינני וננסיק ד0רכמ0כ)6יס )ענין נניירי דסס"ס 6סיק דווד6י 50"5 ד0"ק )יחכ ו)"כ 6חד נניןסו0 ננקוס ננכ) טסור ו6' טננ6 ד6' ד6ע"ג כ)6יס סוס ננ"ט דסריך61"ם

 3מקומן כסו3ר נ"כ ננס"ת 0וס קסק .0ו6 6ס 6"כ טסירם סכר 63ווז טסיןק
 דלמ6 ד"ס ס"ג דף כחווסיו רסכ"6 60 וסוד קכוע 0") ס)0ס קינ0ע3ן
 ( כסלטי טסוליס רוכ ד)יכ6 כנ(וס' כ' סו6 טננ6עוףך

)
 כ5יו מזס כקי6ין ט0י' )ננסקכ6 מכ"ם כסיננלי0ס 3פלי0ס סכ6עוף! סכדכך 636 6כנסורות סמכו ס4 )6 0ם"ס נינני לכונ0 5"5 ר6י4ת נ'רערך4

 3ו 6ין זסק 6נ3 גדו) המ5עי ס56כע סירוס יתיר0 56כע ו6ו3י נק)ף קורקכן! 3ו דים ל' ס)נו 60וון ד0ייכו ם)לו )6ווז טיס ט0ר0 סינגי 6ותן )ו0י' סכי ט60ווז 03ס ידוע ו0י' ס)ו ט0ר0 כקיננכי כקי6ין סיו דוד6י ננכמןןן
 ד6ווז מיימינן )6 )עולכ טננ6 עוף )סוס דגננר6 ננדינ6 )מוס 6ין61"כן ןפק 05ס 6ין טננ6יס דעופות רננכ"ן. כמדו' כננכו6ר כ(סק מסיכ )6דומט

 דויק .סננ6 מייטיכן 63 לפלילו  רורס  ס"ילו  רתךלן  כיון  תייסילן  ל4רטננומ) 36יכ6 דקמי ככ"ק 0תס קדמ6י )6ננור6י יס"ס נניינ6 דורס ס6ינוכיון) חיימינן )6 ננני עוסות עי"ט )6ווז' ננני ודוננ0 סמור ועורכ 0ו6 )כן0כר;
 דורס ר6גננ6 דתרלנו63 רכנן מ(יו0 0וס דכתר6י 6נניננר דרק (ננןל6מר
 מסוס כסר סי' למי רס"י ולסיטת  1מן ל6מר  רורס ו0י'  רירם  ס6ינו ס0ומ(ק6מרי
 ר6יות  6ין 6"כ טמ6יס כפופות ליכ" רן0 סהרט סי' ססוה רורס ס6ילוכיון
 דז"ה ידרוס סננ6 מייסו 63 )ננ0 ד6)"כ טסור וד6י טסוה ננ0גננל לדייק5"5
 טננ6 16 טסור 0ו6 6ס 50"5 דר6יות 636 קננ6י ד6ננור6י 6)יכ6מסם
  נרור 0י' ו1ס סללו ל6ווו סיס י0ר0  סימלי  הותן סכר להווו  חין  סמח0ססק
 6"כ טמ6 0כר ט6וו( ת6ננר ס6ס 50"5 ודייק ככייק0 כקי6ין סי' כי)סס
 סיננכיס( ככדיקת כקי6ין 6ין ר6נן ל6ע"נ )6ווז טיס ט0ר0 סיננני 3ו6ין
 סמכו 0וס ל" סס סהס"ו קו' למי ו6"ס כז0 1ס  כלהיס ר0ו0  ססיט66"כ

 סכר והוח רהוו1 רקהמר חסמו6ל סריך מס 6"כ 6כריקם רקחמסורות
 נ01 וסכלהיס

 רללו"
 'כסילולי מסולס סכר ר6וח  ומלה לי' כריק 0וס סמוהל

 סוס מטוי'ס  פסור ו6' פמה ח' ו0וס רורם סמ5הסו 6ו ל6וח סיס  פסר0.
 ' סיס  סימליס  6ותן 0כר ל6וח וים הילוק  סהין ירפ סו" סגס חיייכל6יס

 מוכח  וכן פסוריס  יסליסס כ"וו1 יסימליו לחיי1 ולרמ0 הווו וסמול6יוו
  טחין, כמס כ63יס 60יקור )ת)ות 5ריך 3ננ0 רהי0ו כמס"ו רל6מ0הר5ן
 וכ)6יס מסוליס ס0מ מס פל ופלור  כסס כקי 0י' ורהי ר6י0ו  סויןכי5יסן
  טינוי לומר 0"ל סללו פהוחוה פסרס כסימלי  רומין 6ילס  ססס 6"ת כ(0ז0
 פסור ם1ס מיליס כ' למי סו0  0סילוי ננסני 6מרה כרי'  ססס ננ0 דמון(0
 פסיס כסימלי מסוליס סהילס ח"1 כ01 י0  כל6יס ורחי רסו0 טמהח0

 כיון הר6  סתרלגוליס לסהיר סללו  ללירון לפי ללו  וי6 יסוריסוטלי0ס
 מסלי  סתרלגוליסיסללו  פל רמסורה  מסוס  ולהס"ו . כמס"ל 6סררירמ1רקקי

 סט"ס טוגי' מן כור6י  0ס  מותרין לטללו לרמו  ססס וגס ס3כותרלגו)יס. 6ותן 36ו )תרנגעימ סיס  כיון  מוכת כסוף ללו"ס ולרירי.  תרלגולימ  6סלךגמי
 כתרלגוליס סילוי רלמ5ה  ומסוס מסורוה ללו 6י"5 ככירור מוהר ססו6ומס
 לפסכו ל6 1ס כסכיל כ5ווחרס  סילוי ל0ס סיס כ6לו חו י מטללו  גרוליסססס

 : וכו' קועי0 6ריך ד60י ננסוס 6י)יננ6 כרסריך נניגיס3כ'
 ריכ"ל ד6ננרו 3ננס דכו יסור0 יע)0 וכסו"ת' נמס"ו כ6מרוניס ףץנךץלו(

 מן טננ06 ננתעכר0 )6 )עו3ס ריכ") 6מל 60 (' דףככורות
 6' מין ס0ס ר6י' ס6ין ננטוס (0 ע) ז0 ועו)ין ננ(דקקין ס0ס רו6יןטהנו ננסלי 6כ5 כעוסוס 0כי ג"כ 6ננר 6י 0טננ06 ננן ט0ורס ו063ט0ור0
 0(כריס סר6ו טננעירים 6ף טכ' ("6 ו)ענ"ד ר"0 עי"ס טסוריןוסלי0ס
 פמח פוליס  רהין לפולס 6מר ל6 ריכ"ל 0רי  תסמיסן דרך ע)י0ןעו)יס
 מ"מ ומ1רקקיס ןפ"1  ספוליס  6ף 6י'כ מתפכרוה  6ין  לפולס 6ל6 י0ור0פל
 חכוסיס מ0יו 6ת"3 וגס כננותן ט0וריס ם)נו .ננזכריס 636 מתעכרומ6ין
 סכ5יס וננטינוי . ננ6רע6 ססנ6 ע"י לתעכרו ד)ננ6 ס)סס (כריס עסרק

 ןס סיסי' מסס ססולירו ממס ור"י חילו ופכ"ס תמור  כמין_  סי)דסופר0 )כן כ65ן כננו נ1ו)ידיס כלדננס די") ננ0ס טנתעכר0 ר6י' 6יןסננטי)יס
 5"ג וכסי' כו' כעופות )ננ3תי' 6ננר )6 ריכ") 6י וננכם"כ י0וריםסימן
  חדלן 40 סכ5יס לולרו מהרפה ססלה מ"י  סמ6 ננ"ס ע) ססו6) ע3יוסקס0

   דכן5ס כס"ק כרהי'  6פרוהין  מגרלין  יילס מ6רפ6 וססל6 הסרוהיסרמנרליס
 הנ3 .דננגך3ין ים נניעוט ננ6רע6 דססנ6 דכיעי )וננר ננקוס דים תי'ע"1
 -מי5דס ופרס 0ו0 נס כדרך )כן  כ65ן  לרמס.0וס  רסמ6 סכ' כי5ססינוי
 0ג6ון 0כי6 ע"1 טסר0 סי' 0"3 וסיר דננעוטי נניעוטי ס") מננורכננין

 נניעוטי ו63 גננור נניעוט 0וס דנדננ0 0ע5וס וכקי6ותו 0גדו) ככמוננ0רי"6
 ר"ס  טפ וכננ"ס כ6ן רוכ6 כתר 6()ינן ד)6 )ננ0רי"6 דס") )6וכ)וומותר  כפוף 5טסר גכי מ0כי ל6 להור ריוכ ל0ו  רססייח דע0 ונר06דננעוטי
 סריכ"ס  סיית כתר וי6ןלי לר06 0כי, רם"ל  סקורס כ"ות וסכהתיו פריסהופור
 כריקת כמו )כרוק  ו5ריך רסכית  מיפופ ר0ו0 מסוס  ט0וריס רוכ כתר0פוף כסימלי  הולילן רל6  סכ' ס"ג כסי' 0ם)תי 3סיטת ךח1ל, י"ל ויוהר סו6כך סכו6רי כרור ר6ילו  כיון ר6סור הילוק,  ריין לר6ס למי רמפופי  יפפויי"סי' 6"כ  6ל6 מ0"ח 0ו6 רוכ כמר  ה1לילן ל6 כסימליס לסכריל טכ' ק5"כס"

 זס. כסי'וסנית4 תק"6 כסי' כתכתי ככר המלס סרי  סכית ד)6 דננעיטי נניעוטי 61"כסרי06
  )נניז) ננ5ילן 6"כ וספ)תי כריכ"ס 0)כ0 ד6ין סענניס כ'

 לרמס  מוליר סו0 6י. וכסלמה  סתרלגולין רק רו6וה .סית0 ל6 סחקקוכספס 60 לססיכ יס  0ו6 רלרמ0  רי"ל סכ' כי5ס  סילוי 0ססק ופ) - רוכ6כמר
 : כתעכרס סנכריס מסתרלגוליס ור6י 6"כסלסס  לכי5יפ לרמ0 סלס כעיס סיסי'  סל0ס כעס  רו"וה סיחס ל6 0הס5סס  לכי5יס רומס 0כ.5ס למס 6כל . לרמס רילרס ספיר י"ל  סלכריסלתרלגולין

 : ימה  מ0ס ו6'  טסוי כנ0ןו6'
1

 ס"3 סו0 יוק6 נס"ד ו0ו6 5"5 ר6יות ען סקס0 ע"ר סי"יבנהם"ר
 ס(0 עדיין 6סיק ם)6 כיון ט0וריס סכי0ס סכר 1161(ד6ווז

 פסיט6 טסוריס כמיליס  "שיפוך ס"ס  מילו מקרי  ק5ה לסתלס חפי' ה"ןסו6 כע5מו 0ו6 ר6"כ לגמרי רומס 6ילו  0מין  וכור6י לווי כסס  לן הכסחולה ספר להוו1 חו סכר  לתרלגולת חפי' מסלי רמסורה לרהות ריםרחי' ל5"5  מל"ל  ססס עדיין ננ"ננ )עי) ו0כ6תיו  יפלס.יסורס כס' וכ'יכלוון  סס נ)6 תרנגו)יס ע) 0י' וסננסורות לוף  סס סוס רכר רכל6מסורות רסמכי מסוס ל" מקורס  טהכלו דונמ6 ותרנגו)ת6 וכנדכריי )כל ננ0ני63 כייתי דננסור6 י") 0נ0 51"ע 0ס )גננרי 6' ננין 0ו6 6'דננין כיון סכייתי 6וו( ס) כננסורות 0כר 6לוז ל6כ3 )6 סוכ זרעכ6יכיי 0ו6 6מרית6 דכר" דננסיק )כתר 6כ) סו6 )גננרי 6' דנניןכיון 0כייתי 6וו( ט6כ)ו ננסולות כ6ותו סכר 6וו( ת6כ) סס נניליס תריכו' 6רוך קועי0 דס6י ננסוס וכי ס0קטס כננו 0ו6 ט0ור מין 0כל116( גס כננסורות )סס ל6 סל 116( וסרי ננכסניס כ5יו ו(0 ננכמוןכ5יי
 5"5 3ל6יות דומ0 סנ"ל סי' 6ס6ד ננסרי"6 ננס"ג יסוד0 יע)0יבגשו"ת : )ננסקנ6 גס וט0ור טוננ6ס ננסיננלי (ס 6יןזרע כ6כרי דלסתנ0 )מסקנ6 6סי' 6"כ וכסיננניו כתו6רו 63ווז6  טרומסטסני 6)6 דכר 6הווז6 ננסכי )6 י6וו( 'דננסור0 דס") 6"1 כ(0' (0 כ63יסד0וס ,ס"נ טייעס וגננ)6 סרסי גננ)6 ננעתס 636 לר6י' 5ריך ו)ננס ר6י'טוס כל6 ססכר6 ננן 0דכר כן סינוי סי"3 6ע"נ דוננס 0ו6 6ס ננסורותדננסני

 .  לל~פכוט ם  ויבכו  מי114ייגילס 1;מ כ ייסיטס  מח.  יטסס  י"ין  1ין ם  טיייי יב  ל29ט "פ% הילו  רספ"ס מד6 ז"6 טסוריס יוכ סוס . לרחכ"6 וננ"ם יררוס טמ6"סור ססס מסוס רלמ6 ססס  ר6סור מיי%"  דפריך  ה%קסן חר6 כלל חסוכ0וס  רהין ול"ל ר6ו'  כל"יף ר0"ל  מיליס כ' רמ%'פ 6חריל6' היעפ6למסרר  סס"ס ו5ריך ט0וייס עוסות דרוכ )קו)6 ננס"ת כ6ן )מונני6 ד6ו' ,ס'דס") )רמכ"6 ו6פי' )קו)6 ד6ו' ס'- דס") )ר"ננ עררכנן ויק 6ת"כ ידרוקסמ6 ננססק רק 0יינו 6קור, 0כר ד6וו( ת") י6סי' ו0ו6 סל")ננכ"ק



ירכצך8תקכ"ב ב' -מעיף כנ"בנ מף' רע'היררהסימן דברי'
 זע"ז טעו5ין ננס. עהלס ס"ננן יסי' 5מ ד)ננרש 6דם %מ כעי ך%4נילז(

 ס0מית כי סססוק ע5 כ' רם"1 סמ תסנניסן. יליומוקקי
 וכת0ו' ננילן )טמילו ננ(דוונן ועוף וכסננס ח11 סמסי' לרכו 6ת כטרכ3

 וסרם"י ננתו0)נני מון מזרו וכו)ס כסכ6 כר מכמ ר' מננר כסננס ע3 ומי'מין ע) כסננס ססרכיפו ננ)ננד רי"ו מננר ס6לן ע3 ררכו כסר כ5 ססמית כי ק"חיף סלסררין יומנן דר' נניננרמ וסומ זם דכר סכי6 ("6 ו5על"ד י"המסרימ
 תרגית 6ומ( סעדיין סומ עוף ננתום)נני מון נניליסס עס )סזרווג חזרוכו)ן
 מותו 50 ודרכו ספיקות מ' נכי ס"נ דף מו)ין כננס' מ' עוף תו0)ננירעס
 וכרי' עוף 0כ5 גיו5ס מ(קס סננכו5 ממר ומ"כ . סכריות כ3 )סרכיעפוף
 סרידס מסכמן 5סענניס ומס ננינו ק6ילו עס וי(דווג רעס תרכית מומו6יכו
 מ5מ ננ0כמת )מ נניעועי מס" מו נניעועי רק סי' וסוס ננחננוריו5ימ

 : 6דס כליכסרכיען
 כ0ננזרווגין עסור עוף 6י(י' )ידע י(ס סי' גס תלן )מ )מס מ"כל%4"רג

 דריכ" 5"ג סי' ננסרי"מ כתטו' ססומ5 ר") כי"כ סלס זס עסזס
 י0 סימן סמי לנני מננרו 5מ מננמי דמ3"כ כעופות דכריו מננר )6ע"כ

 ססיננגיס רק מננרס 5מ דסננסיה ותי' . עסור מנעו ננתעכרת 6סגעוסות
 ננכרי5 מ5מ 5עננמ עסור כין )סכדי5 )כד )מ (ס סי' ועוד כעוסותלסייכי
 רק למית וסתלמ )דקס גסס וכין ומי' כסננס כין עסוריס נניליס סליכין

 5ננתלי לחית דסתלמ ועוד . כ)כד 5טסור עננמ וכין כ)כד פופות סיננלי3מתלי
 גס מ"0 סתר51יס כ) וכו' 0יר5ס ו0עס יוס כ5 5כדוק מדס סיכו5סיננליס
 רמי' מין ננ(ה העסוריס עס ל(רקקו 5מ דמס מ"0 כ5מ"0 ורידי רירי)קו'
 טסיר 5דעת יכ51 סיננליס ע"י מכ5 ס61 ננילו ד5מו ננ0וס ד3ננמ עננמקהומ

 : עננמטסומ
 דחס 0סרו"כנ וכנה ו("3 . וכנה ד"ס 0ס ננסרי"מ כסו"ת כנ"0 מייסו!בלה

 (ר(יר דננרכילן כננו ולדננס 0כן וסומ דסומי5 3סתירן ס0ומ)למיות
 מ5ו 5ננין ננחכריס מעס .ננטס 0סוכקו כננדילות 6ו5י כי רו"ננ ודמס)עוננמס
 ננילו כמן לנ%מ ומין ט5לו התרכנו)יס כין מותן 0לותלין כננדילתילומ)מ
 ננין 0הס רמי' סתחכרותס ומין ננילו טמילו עס כע"כ ננ(דווגין 5כןננננס
 כע)ננמ מכ5 ננינו סכ' עטמו 5ננילסו קרמ דג5י ננטוס ס"ע דננרכילן 1(ר(ירמ'

 : ננילו עוטיסו יעננו וננמכר 0גד5 ננסמין
 וכדכנס סממוכר כ5 מכנרילן )קתיר גס 0ס וננכימ גנסרי"6רבצשך"רנ

 סכרמ דננטוס וננ"ט . ע"כ 5"כ רף וננכ"ק ננתוססתמ סומכנילו
 עסי ס") עננמ 0סומ מת"5 ("מ ננילו סמילו עס כננדילתילו ססננזלווניס
 ומוכ5 דורס כננוסו עננמ ג"כ ססומ כננדילס סה ננילו טמיגו עס)סתמכר

 ננכ"ם כסעיר 0כימ 65 כי 5דמות י0 (1 תטוכס סנס וכו' ההכרמ 5דע)
 15ננר סכרמ דמין ו)"ל ומוכ5יס דורסיס 0סס עננ6יס עופות י0רמ)ככלי
 5ד ע5 מסי' סננכ51 )מחר ננילו כמילו 5ס(ר11ג רעס )תרכות וי5מסימעמ
 כמירס 15 0מין כעוף רעס תרכית טסומ (ו)ת דרכו ססמתת כיססכרמ
 י0 ויותר ננילו 6ילו עס )סתדתג ס65 כעכע סומ כך סננכ51 ננמחרע"כ.
 כרי' 5טוס דמין כיון ננילו עס מ5מ 5ס(דקק ט5מ כעכע לכרמ 0כך)ומר
 ססס"ק 0כ' כננו ננוכרמ סדכר סוס )נניליסו קכ"ס סמננר ו6מרכחירס
 טסו6 ננס רק 5סיות ננוטרמ סומ כמננירס ססי' ננס ויסי מננר סו6-כי

 כססס"ק כננכומר 5ע0ותו מו 5עסות ט)מ כחירס סמדס כ"ד יסכננמ0כס
 . 0מקיס כרמ כננמננרו מ0ר ס5כלס קינוס ככר'כת לי 06ר כמדו' 0סר0תיוכננו
 מוק כננמננר 0סי' כיון . ננננ5)מ וכרומ כננ6ננר ג"כ י"5 5כמס כ5 סיווכרומ
 לטתלס נ0)מ 6ננת סוע5 0סומ( לכיון כי . תס"ידס יסלס ס5מ 5ססכתן
 ממלס - ננ0לס ו5מ . מננת ססעו)מו לכך( קמי( קוסעמ ס5ס י5יכומננת
 מסר סענניס לוגסתלס 0תתמד0 מננר 5)כלס סומ ססעיס 5כמ ננןממד

 עונ( )סיננן תסמרת עערת י0רמ5( כלגד סומ ננ)מ ולע0ס לתמדסופענניס
 0סס ססיילו 5תקן 1יכ51 - מסר סר4 . מועמ כמירס 5סס 0י0 כען5עננוסי
 5מ מס כי נ%כותו ככוד 0ס ע5 5י51רס 5סמר כננותס 5סתחדסעתידיס
 15 0לתן כיון מכ5 . כמיקו עע סי' )מעו6 ננוכלח וסי' סכמירס 65דסיסי'

 חי' כ5 כתיכ כרמטית ט5יטי,כננעטס וכ.וס טננו וככוד 5י51ר סמר סו6סכחילס
 כננמננר וכ5ס 5ננילסו כתיכ כעוף גס מנני0י וכיוס 5ננילס ורננסוכסננס
 מדס ננרכיען מס ססכרח ס5ד ע5 רק כננינו 5ס(ר11ג ננוכרמיס סרילכרמו
 סינניס מת 5ננילסו כתיכ 5מ וכמדס כחירס 5מדס כי ננילן -ט6ילו ע5ננין

 וסמ . ל"ד דף ססחיס כדמי' סרידה וי5מ ממור קוס.ע5 סכ,מ עכ6כננרכר
 ננדתס מת 51טנות נניכו טמילו ע5 ננין 5ס(ד11ג סטכע ננן י5מו סנוכ51נדור

 )דקיק ריט נ"5 כמירס 51מ 5מטומ י5ס"ר 5סס טמין וננממר סקכ"סכננמננר.
 רי"ו דמננר סס מע6ו )מ כסר סכ) ננ0ננע -סל"5 סלסדרין יומלן. ר'ננ)סון
 מותס טסרכיעו חעמ1 מדס 0כני ע0ננע וכון מיס ע5 כסננס ססרכיעוננ5ננד
 טנע5ננן ננטננע ננילן 5סמילן ל(קקין ועוף וחי' כסננס מסי' כ' כמוננ0ורט"י
 דננטננע דרכו מת כסר כ5 סטחית כי דכתיכ קר6 ננטננע ,וכן כ(קקיןסן'
 כסלמ כר מכמ ר' דמננר ננה ננסננע וכך מדס כלי כיך 651 ססמיתו0סס
 דקודס דננטננע רעס תרכות עדיין טמוסכ וסרס"י ננתט5ונני מוץ מ(יווכ51ס
 ע5 וכננ(רחי סרעם ננדרכו ח(ל 5מ תס)ונני מכ5 ומ(רו מט16 סמסננכ51
 5טמינו ל(קקין ועוף מי' כסננס מסי' 0סרס"י כטר כ5 הסחית כיסססוק
 כעעסיסס ק5ק)1 סכ5 דמננה נננדרס סיננן ר' כטס (עירמ כדר' סו6נניגן
 ססרם"י סרמסון 05ון )סי ו(סו סעווס מ5) סתרג51 ס(6כ 'ממר ס51ךסכ)כ
 כסס נכרמ קכ5 ן"מ דרכס ססחיתו סס 6ף כר~ננס עד ננמדס כר6טיתסוף
 ננ5ננד יומגן ר' דמננר מ)ק יס' וסמ כמרס 5ורך ננס כ)ס 0סומ וכיון'סמדס

 סמדננה סלי 6סר סיקוס כ) מת ויננמ ומי.סס .1כ1' מ" ע) כסננסססרכיעו

 כפילן 5ידכק פ"פ טקכ5ו 5ננססחותיסס סמרן ע5 רננס ו;5 למ וי5מנכי ססרס"י וננס כר6סיח סוף ספרס"י הכץ סממחן 5פי' סו6 )י )ננססכ) כלי נסכי) סכ) פסיתי כ5וש רינ"ק 6ננר חע6ס ננס כסעס מע6 מדס6ס
 ס"5 והמיך ססמיתס כט5ננן 0סס ננסעפ כסר כ3 ססמית כייהססוק כננמ"ל קסס ננזרמי ורכרי ע"כ )סולוה ננסתי סרמסון 5סון )סי מ)ממילו

 יומלן 6ר' קמננר כסלמ כר מכמ ר' 5טון המ ועור 5סיסוך יומלןס0כי/ור' 5סו*
 סכ' )סון עכיד ננס ועוד ומ(רו ק)ק)1 כע5ננן 0סס ננסננע וננדכריודכריו

 : סתיכס כי5מויננן רכתיכ )ננטסמותסעס
 כרמסית ס' כסוף רס"י 0כ' סרומיס סכ' כין כנח)וקות כמן סמין נ"5ע"בנ

 סכו ננ)סולו יננסמע עריסמ דכליו כ(תר 65 יומלן ר' וגס מננתוסליסס
 וען . ססס1ק ע) ר0"י דכתיכ כי"כ דננ5ילן ננילו 0מילו ע) ננין סע5ומדס
 רננסכע סמרננס מרורס וגכי ולתק)ק)ה עולס ע5 קכסקרס רס"י 0;'סרי
 "'3 וכ6ן 0ס טתי' ננס ננ(רחי עיי' עולה ע"י לתק)5ס 50מ כעוןט5מ
 )סת6וס והרני)ס ננילס סמיכו ע) ננין ו)סלכיען 5סטחיתס סתמי)ו מדססכלי
 סד"מ ע"כ ננידותס וטילו סטחיתו ננע5ננן וממ"כ (וונס 05מילותמוס
 כעון רק כמ סעולס עיקר כי סרמסון מסי' מו5ק מילו כרמסית סוףגרט"י
 סוס 5ע%ס ומ"כ ננע5נון סתטיתו מ6ח"כ מ5מ כק5ק)ס סתמי5 ססומס6דס
 ננכו) וננה כי"כ עננמ 6ו עסור ננילו ודמי כ(ס (ס 0ננ(ווגין כננין עוכסיננן
 סיננן ועוד סכמירס )סס סי0 מדס כלי ע5 סי' ננילו מילו ע5 ננין ע51יןסי'
 61' סכ"5 רט"י כננ"ס כננילו דוק6 5ידכק ע5יסס 0קכ5ו ננננס ננומ(ק(ה,

 ועסור דעננמ 5"5 סג6ון ססמ5יע כנס ע) סכ' ע"ך כסי' כחס"ורר%4י' : כננט") סוכ5 סדעת מין מ' ננין טיסי' עסור ומ'עננמ
 כעוף מכ) ככהננס הומ כז סמננת סרכעס 5עלין נניליס כ'סוס

 כננררכי ךוכ"כ רס'" דעת וסומ ע"כ ר"כ לרס כתוס' קננייתי 5דיעס5"ע
 וסנקינס וטננמ קפיקות ננ0ננונס סי' ס(כר דמגננמ דתרלנ51מ סר"י[כסס
 טסי' כעוף דחסטר ננדעתו ננכומר עכ"ס דררקי דמ(יוס עד ענ:ור הי' סנניןננזס
 סוכ ומ"כ ועהרס כעוננמס ננ(ס (ס מ)וקיס והלקכס ס(כל סכרימסכעכע
 סתס טמני קסס ד)מ 51"ל ע"כ 51"ע סרכעס מיסור גורס (ס טיסי'מי"מ
 וננ(רווגיז סומ ננילו כס"ג ודמי ננסלקיכס דסיילו כנננלו לכרמ דס(כרכיון
 , 6מ"כ ול51ר כעסר6 תעסס גכי) דסכי5ס ממ"כ כעסס 'טממ"כ וננה כ(ס(ס

 נננטך )מ כ(ס ועור גננרינן )מ וננחידוס חידוס ס.ומ עוננמס כסיננליהתרלגו)
 סתמכרות 6הרי לננמך מ5מ . עננמ וסלקיכס עננמ סס(כר טכסס ח)וקהממרי
 סמין כעוף מכ5 6מ"כ לתססך ורק עננו ננ(ווויג וקסיר ננננלו סכ51ר0כסס

 : כ(ס (ס ;)מיס ורמי עסור 1מ' עננמ וס6' ננננלוי51ר
  פכן  ססו% דננמננת וסנוינית לורדר תר"ה  סליגו  רכלן  רס% יקססואלא

 יחד דננ(דווגין ;יון חננמי וכדננס 0כן דוקמ כנילו 5מ1 עורכ עס5מוד
 סי' גוסי' סמ חנננס כננילו מ5מ סננכ31 ממר ננדכקין 0מין סומ כנילוע"כ

 סכוולס מין ס;ן רסך )"ל  6כ5  פריין  סוס ווילו וס פל  וס דע51ין5מחרוליס
 קר% כנז פפו ולותחכר זס  פס זס  סכיליס יחר  סרריס מ)מ יחד תסנני0ע5

 5דוננס מדע וכן קכן )ננילו עוף כ) ד5"כ ככ"ק וסוכמ סיר%  כלןרכחיכ
  ננינו  ססו% ננסני ה)ח עורכ מ55 (רזיר ס)ך 5מ ר"מ 5סון  פספפ וכך15

 נ,~נההן יהננ:עוצן :נ ב מ,'נע21
 ר") דחננל נ"ס וף ננכ"ק 5סקסות ו6ין ננילו ססומ רמי'  מין  טהולךמעס"י
 דרכר כיון דתיננה ננסו כ(ס (ס כ)6יס וססיולו פווס  הרלגול רני  סלוכ6ן

 סמ  י"5 %סררי רכו  סוס נניליס כ' דמסי' ס;י קננ"5 סו6 מד נניןמסדדי
 יפ ו%י'כ וס  סל חסרומיס ננגד) מהדדי דרגו סי' ר6כ"ד כסס סססוכמ
 : פילו הילו מוו%י ר%י'כ  כ%לו  "לו רפורקקין %סררי ררכו רהיי'ל 3ריריר%י'
  לתפרסו 5מ ד0יעליס כיון סס ננתקסס 0ס נמם"ו סגס ע11ן רישח'

  לוס סכניסו ס)מ  ר"ו ווס  %ותס ספ5י%  כריקוהס פ"י  מכ("5מ)מ
 דף כדמי' ןמו' )מו כליס דקי' מע"ג מד %' ור%ס כר %' רהסו  כיליססי'
 ררפי פורכ ומיכה  סננ%5ו מ5מ דמו' 5מ1 סיננליס מ15 כ5 ס5מ ככך ננסע"ד
 ליפ"  כנך פסליולס

 ע"כ 51"ע עסרס  קיננכי ל  לו ויס לפור3 סכי ר%סרו
 מיתרפי  ספה דמייסינן ננסוס 5יולס דרנני ננסוס רסננכילן 5מ דסמ ג'ו5כמו'
  ננגכסק כזי' טמילו פ"כ מ": ננ5ר ל6ננלות לנני 5ריך 51כך ממריס כעוסותגס
 קסס לה וכ4("ס  קסס 5מ מק"1 1ק1' ס"6 ס"1 סי' ועיי' עסרס סיננניננד'

 : חפ.ר פה  ככל  לסכחין  סיכול כפס  "ל%  ההפה,סיפליס רל% ' ס %וחכפס"ל
 לנותר סכר  ר"וי%1 0כ' כטר סלי קוכערס סוף סס)תי ע5 5"ער4י"כ
8

  כסיפליס סכר  פ%וו  כפסיפו  סי%ו  טסכליס פפיר  לפ%5  %ס %סי'
 סננססיקיס- סיכנליס 15 יט  ס%ס %'  יפס ונ'  פוהר ר%פי'יס  יפ%יסרכליס
  ס%פרו ונפס  ספוף  סל עסרס 5סי' רוחס יילו רפופ%ס  כ5יס פיייכפסרה
 קקס 5מ  ווס ע"כ כ5יס סיוולי  כלל  ס1נ,רו  ול%  פפוסוה פסרס  סיפגיחכפיס
  כעוסות  וווכ"ס פלוה  כפין  יולר  טפסור כננ5ימות מין וכי כ' 'ועודכסל"5
  סיננלי ס%  1"% גס ס5ננ"ס )לו ספסורוח  פסרס וסיננלי ד6ו' 5מו  כילסססיפלי
 עוננמס וסיננלי מ)1 סיעליס ע65ו 0חכמיס מ5מ ס)ננ"ם 5מ1 לנניעהוס
 דסוס ומססר עוננמס סיננן ודמי דהוס ע"ר ס"ד 3קננן  סס"ס קמננרדני5ס.
  ספפירין  ס%חריס  פסרס סי' יננ5מ דמסי' ר0כ"מ וכ' עננמ סדורס דס;סיננן
  וסחר רוחס פווה סרורס  כל  חכפיס  סכלת פ"פ  פסור ור%י ססו%פחפחן
 רמסי' ככ' מוננר למננן  פר דמסי' ס"1 כסי' כ' 51כום וט"ך עסרסס'ננכי
  ר65 כ'. כסי'  %נל  חולק_פליסס  סס  ססלחי %יכר% . %"ל פסור  ססו%כדיס
 ננלו דגמ עוד לנני ומ"0 . ועי."0 1כ5"5 כד"ס )קננן ס"ו כסי' ועי'כס5תי
 סו0 כי5יס סיננלי ננסמ"כ ודמי עננמ מו ודמי טסור סיננכיס מ5ממכנניס

רק



 נחלפףתקכ"א ננ' מעיף פ"ב ט4' ךעה~רהמשןדבר4
 46כו טסוייס כי5יס סיננני מכ) טננ6 טסו6 טננמ כי5ס סימלי וד6ירק

 מיתינני ד)סענניס ננ"ס נס כן ע3 )5יד 3ס6ו5 עוך 5ריך דע"כ סיננניסכור6י
 טסוריס יניס עוכרי ע5 ד6ננר ננירוס3נני ננכי6 וכן טננמ כננ4ן יו)ידסטהול
 כסננע וננלי' 5סיסוך וכן רגיס כעוכיי טסוריט מ35*רגיס סי0לננתרנל
 )כי5יס טוננ6ה דסיננני ננממר לנני עכ") כן )סענניס רננתרנני)כי5יס
 סטהור )סענניס ננטוס )הק) 3סננוך מין טננמ דורמי סס"ס דמננרטננמיס
 נניעוטי מננור כננין סי"יך סרס וננכ"ם טננמיס כי5יס כעין סיו)יד מיתרנניג"כ
 !ס סי' ננמננת טננמ כורמי סוה 6"כ כ3) )ס' מיי0ינן ו)מ סכימ6ו)6
 קיננן כין כיון ססק הוה ססמות 5כ5 וד6י הוה טסרס סי' כנגר גסומססר
 ודמי הוס טננמ ננננין הומ כי5יס ט) סינננן וננמננת טסור הו6דטסרס
 סס"ע סוסקיט ע) 3הקסות ומין טממ ספק ססמות )כ) הוי 6"כטננ6
 )רם"י 5"ע ננעתס ס"6 ס"1 סי' 6ננס") כי5יס כסי' סננכו כי כ)יוולוסמי
 מו כוכר היילו יררוס סננמ כננסורות ' מ63 )סכינו עוף נמכ) ד)מ סכ'גוסי'

 כעין 6כ) סומ כך וסתננ6 סיננליו הטסור ס)ה כי5ה )נו ידוע ו6יןכנקיכה
 כסיננ' כי5יס וים יסר36 ככית ננ15ייס סהס ע)יהס ללין ס6נ1 מ)1תרלגו)יס

 מססמ רק )סלינו דורס סמילו כיון דסננכילן י") פ"ו סי' ר)קננן טסרסס)
 הסוסקיס כרוכ מ)מ כרם"י קיי") )6 הרין רננעיקר )רידן ננכ"ס ידרוס0ננ6

 טסרס כסיננלי 6כי5יס )סבנוך רננ5ינן כרס"י רמננרינן ררק ע)יודמו)קיס
 כתרנגו5יס ננסוניס ס)הס סכי5יס .ומס יררוס סננמ מי'0ילן 1)6 טהורססו6
 ס)סס ננ,כר סומ וכורמי מיי0ינן )מ )לדגנה סקודס כמות ומננרתיס)לו
 סיננן לנני ר,0 סקורס כמות )מ"ם טסור ננני מ"כ ימר סלרכקו רמינו )ממסי'
 מותיות 0מ' ככ) 0נס . ננילו סמילו סטננמ ע) ננע5ננו ננ,רוויג הטסורמ6ינו

 : סתיריסכתכתי

 תקכ"גמימן
 שמא וחשש רוב בתר אזלינן דלא שיק מהו"מ בשו"ת מ"שא'(

 רק ודאי בנופו מומנים בג' ולדידן ליתא דאו' הואידרום
 עליו חולק ונדמה שכן משום להתיר השואל .מ"ש )ב(חומרא
 בדומה גופי' לר"ן כתבתי הלא נרמה לאו קפן הוא אם שכ'מרק

 פהרה סי' כל בפהורים א"כ קפן שהוא אע"ג נדמה הוהלסימכים
 מ"ש )ג( קפן הוא אפי' הוא במראה נדמה לרש"י א"כ הר"ןמקו' פירש"י ישבתי אלא עמו שכן ומהגי לפהורים נדמה הוא לושיש
 'הבאתי ראיותיו ודחיתי ליתא הוא מי' לאו בפהורים וגדמהשכן
 שנמש' מפני להחמיר נופה שדעתו מה ועיקר )ד( להיפךראעת
 כל וכן ממורות כלא שרי עוף שום דאין שמובר רמ"אאחרי

 לכתוב ור"מ הרמ"א שהוציא המקומות שכל כ' אמנםאחרונים
 דאוכר בגופו מי' וי"ל רחב רגל וכף רהב בחרפומ וגם ליתאכן

 כר"ן פכק שיק במהר"מ )ה( ליתא רמ"א אחרי רגמשךהפרמ"ג
 הר"ן על חולקים הפוכקים דכל ליתא במגהגו הוא שמינונדמה

 : הרמב"ם . עלוישוב
 סססיכ סיק ננסר"ננ ס1"ת )מוי 6511 !מת כת4תי אחרף )מה"ת(א'

 ננסורות כ)מ סינער העננ)יסע )סתיר סר5ס)0ומ)
 סרמוי נוה וס וו)ת הקורס נסי' מני סנתכתי רמיות ננעין סס ר6י')מ

 חייסי' דמסי"ס קיננניס ג' כי"כ ימייסילן דננס )5רר ר5ס רססומ5 ע)יו)עננוד
 )וננל דמססר )י' רחי ו6יסו כד"ננ וכננ"ס ע"ס כן 6ינו ררוכ יררוססננמ
 הדכר 3כרר ומי"מ סעו)ס )כ3 ססק ססומ כדכר דוק6 רוכ כתר מ!)ינןר)מ
 )רכר מותו סננכיר ומס0ר וה כדכר סננכיר סעו)ס כסוף מ' ים 16)ימכ3
 כהס)6ה סכ' וכעין רוכמ כתר רני,ו) סייך )מ ננכירין מינס ומנומיסור
 6ס רננק0ו סיינו ע"כ )תק)ה ס)מ תורה מננרס 5מ דמננרינן סמ)ענין
 עו)ס כסוף ננכיר מ' דיס כיון ותי' סייך תק)ס ננס ררכנן )כתמ)ס ננכט)ין6ין
 ועוד סרי ננעורכ כססומ כריעכד רננ"ננ ננ,ס רמי' דמין וק' מסורס5כך
 )כט) מסור יכס כדכר תי' ומס"1 הסעה"ננ 11 קו' ע) נמננר תרו5יס0רכה
 גס וסנה נכון תי' וכתכתי סתרו5יס כ) ע) ס)סו) כתכתי ומני5כתח)ה
 כ"ו 6כ) סרוכ כתר מ,3יכן )מ ד)ננה ע"1 תי' כ"1 ככ5) כ' מו"הכסגס
 מו3ינן )6 טסוריס כרוכ 36מ הכי ס") ור"ן ור0כ"מ דתוס' ננממר6ינו
 סיכי מססות כסמר מכ) ס"נ ורף סקורס כסי' רכריסס כננ"ט רולכתר
 רוכ כתר מו)ינן כננדכר סרמוקיס כננקוננות ו)ר"ן כי' מ,5ינן רוכדמיכ6
 )כדוק ד6י"מ העכו"ס ננן כי5יס ר)וקח סתס כגון )כרוק רמי"מ היכיטסורין
 עיליו 0ס )מ וכנוחכ"ת כר"ננ כננ1ס הומ דרכנן רק ע"כ )רס"י ומ"כהעוף

 רוכ כנגד מהומ כרם"1 רננמננירין רק 0רי ננרינמ )רירן סס"ך ע)סטסוריס
 :הסוקקיס

 כר"ן עיי' ע)יו כ' ולרננס סכן ננטעס )התיר ס0ומ)וו5ס ערן4)ב'(
 נרננס המ סס כ' סר"ן ס6 ע"כ נדננס ננקרי )6 וקטןרגוד)

 סומ דמס סר"ן וננ"ס - קטן סהומ 6עס"י נרבנס ננקרי ססירכ(יננניס
 נקרמ כננר6יתו דועה ססומ כ) 1)רס"י סר"ן קו' קסס י)מ יי"לר4יל4ו : כסיננני' נרננס 6100 ננה ננסני ו)ר"ן )סרס"ן כ"כ סומ נדננה ננקרי )מקטן

 סי' דרס"י וסו6 סרס"י ודומה כסיננכיס לדבנס סי' רהר"ןנרננס
 כיון הו6 טסור עוף סמסטורני) 61"כ 06טורני) סנקרמ עוף הומ.סמורויר
 ו6ננ6י ונדננה סכן סוה מ"כ סהור 6סטרנ) וסמ לר"מ ע5" ס3יגודרכלן
 כססוטי' 'ספי' דמין גננר6יהן )סן דומה נדננס דסרסעי ננס .51"3 -טסור

 ללפמ ר") 3יס"י 6"1 סו6 סמור דנמי כסר 6סערל) 6ננמי מ"כ ו5כעחו6ר
 סחול ססו6 6טס"י 6סטרל) וס5כך וננלסנו כסר5וסו טננ6 )טוף דוננססיס4'
 טסומ 3פי וכננלסנו קטן 0סו6 )סי קטן סהומ ננסלי כסר5וסו נדננס6יכו
 ר"ס ס"כ דף תוס' ק") וכר"ן כסיננליס לדננה פי' )ע5ננו וסר"ן תננ'וננוננר
 כמר~הן כינוס סכ' לס"י ככוונות סר"ן ססי' ננס רוחק רוס ת")ננסלי
 ססו6 כיון ו6סטרכי) ננננס כננר6יתו ר") 36מ ונולסגו כגוסו כסר5וסו-דר")
 הרעכאס יעת 0כן ס"ה וכננ"0 )רכנן מסי' טננ6 סו6 ננ"ננ ור!יי וסו6סמור
 ורגלן טרסס )מור סכן ננטעס זרויר דר"מ 56מ ר"6 ע) ס)ינו 5מדרככן
 כננרמי' סחור סהו6 נרננס הומ וכננס ו)פי"ז טרסס תדננס 0כן דננטעססכרי
 כעופות סי5וסו'ונתסגו 16תו 3סס י0 מ)ו דתרנגו)ין ועוד קטן ססוממע"ג
 לךננ0 כ) הרג3יס ע3 נו5ות סי") ננסלי ננ0וניס ק5ת. 0סס ו6סי"סס3כו

 : 3ו רכדננה 6)מ טנוייס 0י0 מ3מ )גננרי דוננס ס6ינוננסננע
 6ת מו)ק מס מננרו סס כמו)ין ה6 נדננס 'דמסיל מסי"ת כ' ערך4)ג'(

 קוכ טסור )כמן ס)ס טננ6 וכו' ננכ6ן כ' "5כעות כ'לנ3יו
 סי"ן וכ' ט0וריס עס 0כן טננמ טננ6יס עס 0כן 6וננריס 6מריסמננרו
 3כ6ן דס5ס כתלמ כ))י' מ5) טננ6 ודמי )כמן וסתיס )כמן סתיס0ס
 ו~י"1 )עין לרמס סכר ומננרו טסורין ננסס ויס טננ6ין ננהס יס )כ6ןומחת
 סכן 6כ3 )טננמיס וכדננס דסכן כ5)י' סמי רה"נ ס5)"ס סיק בנסר"ננכ'

 כפ"מ מר"ננ וג"ננ ט0ור 0הו6 6ססר 36מ כ)) 6ינו טסור )טסוריסולדננס
 כ' 63 רטהור כ)) 6ידך מכ) טננ6 )טננ6 ולדכנה יסכן הכ3) רק סכ'ה"כ
 מין הר"ן ננננ"ס סנה עכ") וס כ)) סכימו ס)מ ננטוס"ע ננוכמ וכןכ))
 טסור" ויס טננמיס דיס )עיין נרמס יכך דננשס 0ר"ן כ' סמ 6ררכהר6י'
 דוק6 ר)16 דרננמ ננהכ"ת ולרננס סכן 6כ) )כמן וסתיס )כ6ןכסתיס
 :סס ססו6 )ננס דכ) רננכימ סוס 0סומ ננסננע ע"כ 5"כ דף ככ"ק6דרכה
 וכין )ננילו עוף כ) דסיינו )טסור וכין )טננמ כין סס וננכימ ע5ננוננמכר
 הכי16 50מ וננס טהומ )טסור טננמ )טננ6 ננמוכר כ) )ו כדוננהמדס

 כ)65 ו6"כ כסיננניס לרננה ולדננס סכן ננפרס ד0וה י"3 (ה כ))סרננכ"ס
 מט כעורכ סיננליס כ' )ו סיס )ננס) כסיננליס סכדננס 6ע"ג ""סקננמ
 הו6 ננילו סננמ מפלס ה61 טסוי ועוף עורכ 6ילו סרי עורכ ננכירהומ
 סהו6 ננעירין סיננליו מס ט0ור כעוף 6כ5 . וכדננה כ0כן מ)מ ננינווחינו

 ו)6 ססוכ6 עוף סהומ כגץ עדיין סכן כ)6 6סי' סכן ל") טהור עוף כורמ.'
 - טסרה 50 הסיננניס סי"5 )ו 0ידוע כיון כסר מסי"ס סכן נ:י מ5)נודע
 סקודס כסי, ו)ננ"ס . רריס6 מיירי טסוריס טס ונדננס סכן )י' תליו)מ
 טננ6 ולרננה 0כן כרכנן וססק טננ6 ורויר כר"מ דססק הר"ננ )יסכ ד'מות
 מ65 יעורכ ננילו רורויר ננהלי )מ דסכן ר"מ עס רכלן ס)יגי רע"כננסוס

 כנסכן סי' יותר ןס וסי' ה61 רעורכ סיננני ד)מו וסק )ו י0 וס)מכרכריהס
 ססוכן ננס כננד סותר 6ינו טהרס סי' )ו סיפ כוונמ כ) כט0וריס מ"כ6כ)
 )0יות מ"5 0סכונה עס ססיבנו ננעי' מדרכס טהוריס דעופות סטסוריסעס
 ונדננס סוכן רכגן מטי"ת ננסני דה0"ס 6"ס סגי 3כד כסכן ונרננהסכן

 כטסוריס ננסוס מ"ס ו)סי"ו 3כר סכן רק וקתני רנקיט רק0הקמננרילן
 כדננכ 5רס"י וגס כסי' סומ כרננה ג"כ ננמי)מ הומ טהור )מור סכןכ6ננת

 כנני לקיט סטכולה כנגד כסיננן התלגרות י)יכ6 כיון 5ריך מיןכננרמיתו
 5כך 0כן )החנניר נטעה מס מס 1)6 לטסוריס דונני' )מוד סכןכטננמ
 סריסמ רק רנ)יו 6" כמו)ק כ' )ננס ד6)"כ ננותר )ר"מ דגס ותדע)מסור
 ס3ט המ הן סוננע מתה )מו ננכ)) )ננטעי דמיכמ טננ6 וכו' )כמןכסתיס
 ר6ין מ"ו הכי )ננטעי מיכ6 ונרבנה כ0כן וכן טסור 3כמן ומ' )כ6ן 61')כמן
 5יתמ כמננת ס)סנינו כתוססתמ עוד וי"3 סן סומע 6תס )6ו ננכ))ה"נ
 כס5ס סן סוננע מתה )מו ננכ)) )כמן וכ30ס )כ6ן כסתיס סריסמלק
 5טנומ ולרננס כסוכן רק ננכי6 0ו6 סכי ונרננה כסוכן גס ה)כך טהור)כ6ן
 סר"ן כמ"ס סדכר )יסכ רו5ין מלו ומס )כד סוכן מו כסר )כדנרננה כטהוי סכתכתי ננס הומ יסס 6כ) ננרננכ"ס רמי' ומין סוננע מתס )מווננכ5)
 דננסננע טסור ככרייתמ תני ד)ננה קסה טהור )סיות סיכו) )כמןכ0)ס
 יותר מ"כ' טהור ור6י 0סומ )טעות לוכ) ו5כס"ס טסור כוור6יססומ
 ןמי' כננו כ)) ככריית6 6תננר )מ טהור כו' )כמן ס3ס ככמ דהךי")

 כ)5י טסור כתוססתמ ד6י' טסוריס עס סכן 6כ) . כתוקסתמסגירסמ
 )מ דריסמ כככמ ר)ננה הו6 דהכי ננתוססתמ רמי' 6יכ6 ומדרכה סומודמי
 וסיסוכו רכר תלי וכס.סמ טסור )כמן ס)ס מס המ יסיינו וסיסוכו רכרתני
 . סר"ן וכננ"ס סומ כ))י )מו כרייתמ דסוס 6"ו טהור טהוריס עס סכןסמ
 כ' 5"כ סי' יהורמ יע)0 כ0ו"ת וגס דטהור הומ ור6י כ))י כסיסממכ)

 כס' ו0כמתיו כננס"3 6ננלינן ננני )קו)מ סכן כ))י רסך עוכנודננכ"ק
 ו' מותכקודס

 סו6 ננחורות כ)6 )מיסור נוטס 0יק דננהך"ס סדעתו ננס רעילמרלר(
 סי' כיו"ד כס"ע ע)ינו סגר סככר הסיבון כתמ)ת כננ"םי

 ומין נסגו וכן כעסורות 6)מ נמכ) טסור שף ק6ין סרננ"מ ננ"סס"כ
 60 י") לנני עננו 0וכרו 6ין 1") הרננ"מ דננסנרת יסיכנ6 6סי' הנה)סגות
 כיע)ס וכ"כ תרנגו3יס )סנך לנני עהני תרננו)יס ע) כ3)י ננסורותמיכ6
 כסנך סיגוי מיוי' יס דור6י 6ע"ג הכר כמוון ע"ד סי' וכחס"ו ססיסודה
 עס וס כ)) ו6ו"ה הרננ"מ )נו סני)ה ננממר ועוד סקורס כסי' וכננ"סעי"0
 ננו5מין מנן 06 ו"3 הרמ"ס כננ"ס 1") רס"י )0יטת ימ"0ינן ננסוססטעס
 יוסף כר סר"ננ דסיינו סכימוס )מ סרמ"ס מסר רמסוניס ננרוכיססוקקיס
 )סיסוך וסוסקיס ננהס"ס רמיות עוד וסי0 עננו ננסכינניס ור"ן ורסכ"6ורננכ"ן
 רס"י דגס רסיכי וננכ"ס ס6ו"ס וכן ננורס סרמ"0 דגס דסיכי די") היכיועוד

נוסי'



4רכמףתקכצ בי מע4ף פ~ב מי' דעהיררהמימןדברי
 סמורס מכ) (ס מי)וק מס סקורס כסי' כ6ריגות וכמ"ס סכי ס")טפי'
 מ0 כן 0)כ0 ר6ין ט)יו סכונס )0יסור כ)ית6 0פוסק ר6יומ כגרמס.כו)ס
 טעמו ונךמס סכ' טעמו מפני 6)6 כן פסק )6 ט5מו ר0ו6 יו6יןפ6נ1
 עוף סוס )6כו) ס)6 סרמ"6 רסנר רמ0 כ6ן כפרט 6)6 )0יפוך ר6יותוים
 ור' 6ו"ס כסנ"0 נרסס וכן כך"מ כן )ךמו5י8 עמו סוכרו מסורות3)6
 רנ)ו וכף ומרטומו סימליס כנ' עוף 6פי' ך6וסר סיילו ךרמ"6 ו0ר6"ס(ירו'

 סרי רסרי רמכיס רנ)ו וכף כמרטומו מור0 רכ6ו"ס 3ימ6 . וסו6למכיס
 נ"ו כ)) 60ו"ס מ"ס רס6 6ופן ככ) 6יסור ע)ינו סנר 63 נופי'ר6ו"0
 מסורומ י"כ פירוס כ' 60 כמסורומ. כ"6 עוף סוס 65גו) ס6ין0מגסנ
 מכו6ר רמ3 רנ) וכף מרטוס כי"כ 6כ) ט0רס סי' ל וי"כ לורסס6עו
 )סופו סמוך לסר פני כקו' כפ)תי וכ"ג יורס ס6ינו מסורופ ו6י"5סס

 ,. : )ימ6 מסורומ כ)6 עוף סוס,. )6כו) ר6ין רמ"6 רסנר מ0 61"ג 0רמ"6 כמ"ס 60ו"0 ס") ר)6 רמ"6 ט):

 מסורומ כ)6 עוף סוס )6כו) ס6ין ו0 ררך ע) ס6ו"ס ססנר מ0 נס - *שקף4ל;
 כנופו טסרס סימליס 0' כו ויס יורס ס6ץ מסורומ סיס טי'וכ'

 כיס וסק"ט ו' כס"ק 6ו"ס ס) )רכריו רומס ר0ס"ך עמו סוכרו (0 נס.
 סנס סורך וסנר רמ"6 וסמך מ0 ע) 61"כ כסימכיס )רקיק 6י"5 מסורומן
 טסר0 סימליס נ' סי"כ ר6עפ"י כך כועמו ס6ו"0 רנס לנ") וטור )ימ6 סו6!
 ומרע סימניס כ)6 רסרי מווס מסורס כ6יכ6 6כ) מסורס נמי 5ריך מ"מל

 סוס )סכסיר ס6ין כמו)ין רס"י סכ"כ )דכריו ר6י' סכי6 60ו"0דס6
 מכי6 ס6יך כס"ך ו6י רורל ס6ינו קכ3ס סיס )6 06 סימניס כנ'טוף
 כן ו0ו5י6 סלרסס מ0 נס סימניס כנ' מסני )6 רמסור0 מרט"י מוסר6י'
 כמסוכ0 סר6"ס וסכ"כ סט6רך סקורין מסירס ס6וסר ירומס מר'כל"מ
 טמ6 סו6 6סי"ס טסרס סימל כ) רו6ין ר6נו 6ע"נ )ך סרי סל"מוסייס
 ,)מעוטי )ךמות ריס 6ע"נ כמסורמ רק סי' ונע) עוף סוס )0מיר 6יןס)כך

 סר6"ס ומסו' ךריר"ו )ימ6 (ס נס עכ") כדכר )0ממיר ריס מייסילן )6;
 רו"6 0ימר סוס כ) ו)סנור עוף כ) עלין ככ) )6סור מומר6 מטיס 6סרו)6
 ונס מסיךס וססו6 טמ6 עוף ססו6 כמקומומן מסורות ס0י' מטעס 6)6ן

 כו כיס 6כ) כ6וו( רמכ מרטומו ר6ין סס נסר כסני כס)מי כמ"סו"6- נס טסרס סימני כ) כו סנר06 6עפ"י (0 עוף ר6סרו 0ר"ממ"ס
 ככ"י ונס 6סור סיסי' פס פו5ס 6ין רמכ רנ) וכף מרטיסתרווייסו
 .ע5 מימ6 61"כ רנ) וכף מרטוס מרווייסו כע*נן 6י פ)ונמ6 ךיסמכו6ר
 ירו' ךי' סט6רך סקורין עוף כס6 ירומס 3ר' רפ)יני רמ0 סכ'0ר"מ
 ס") 61"כ רמכ רנ) כף רק סי") כ' ירומס כר' 'רס6 מומר6 מטעס6וסר
 ס") ו60וסר )מוך רמכ רנ) ככף רסני ס") לממירין כס6 רפ)יני3פרס
 כ65 כו)ס 0סימריס רסנר רמ"6 ם) רכריו כ) 61"כ מרווייסורכעינן
 ונס (ס ככ3 עיילו )6 1מ"6 6מרי סנמסכו ס6מרוניס וכ) 3ימ6מסורומ
 כמרוויי0ו ד6סי' נ"מ 3יכ6 )ריךן סכ' 0רמ"6 6מרי נמסך סק"1 כס"ךכסרמ"נ
 וכיון וכריו רמ"6 ססו5י6 כמקומומ כן ו)ימ6 6סור רמכ רנ) וכףמרטוס
 רסרי נכונומ ר6יומ עפ"י 3ךון פמומ ספממ סרי רמ"6 ססנר מסר)ימ6

 : מסורומ כ)66פי'
- ר"ן רכרי מוכן י0י' וכ(ס ו6עמיקו רמכ"ן מרו' ס' )ייי 63 ד*%דץ"כנלה(

 ' 6מ כרקמי וסוכ ר(")-רמכ"ן לךמס רין )נו וימכררססכ6מי

 ככ' ומ65מי (") פרס"י וכך 6סטרונ) וכ)ע"( ממט 0סמור עוף וסו6ס,רויר
 כ(ר,יר ר"6 ס) סממ)קומו מ(0 ו3מךתי כק)ף וקרקכן עורכ ס)סימניו
 רסכרי ע)י' ספנו ורכנן עמו וסכן ממס עורכ סימני 3ו ריס כיוןמסוס
 ו0יינו כעינן ונרמססכן

 ירמ"
 60 כמר6סו נןת0 כפרס"י )ר6י") כ5ור0

 ונרמ0 סכן )(ר(יר פ)יני 1)6 מר"6 רכנן קכלו רכ6ממ )רס"י וי") סמור(ר(יר
 ומומר קטן עוף ססו6 נרמ0 6עו ו(0 )רמכ"ס( ס"0 וכמ"ס כמר6יתו0ו6
 סקרקכנו מפני סנירס6 כור(יר 51") כ)) כעורכ ומנסנו ופר5ופו קו)וו6ין
 )עורכ סי") ע5מן סימליס 6ומן )ו ס0י' נךמס סכ' ר"ן רכרי יוכן וכוסגק)ף
 י") רס6 טמ6 6יסטורנ) 0נקר6 עוף ו)פי"( ס"6 רף סמוס' פי')סו6(
 עוף 6"כ 6סטורג3 (ר(יר ספ" כפרס"י ך63 וןס 3עורכ גיט סימניס6ומן
 ורס"י )סיומ( 5ריך רכ6ן לול") רר"6 ע)י' פ)יני ךרכנן כיון 0ו6טסור
 סכן ~61 ס6 )רכנן סר* 6מ6י סמור 0ו6 ~ר~יר 60 כמר6סו נרמספי'

 רומ0 סי0י' סיינו וגרמ0 סכן רכנן כעי ךכי )פרס כ5טרך ו)פי"1ולרמס
 רומס פר5ופו 6ין סתור ססו6 6עפ"י וס6יסטרנ) ומנסנו כפר5ופו טמ6)עוף
 נפרס 06 6כ) כנ"3 0רמכ"ן וכפי' ממיר מ(מר ססו6 מנסנו ו)36עורכ

 ע5מן טסרס סימלי 6ומן 15 יס ס0רי 0ו6 טמ6 עוף 6יסטורנ)כסימניס
 : 3עורכ טיס.

 כרסכ"6 לרמס 0סי' 06 סנימ6 5"ט כסי' כ' סיק מסר"מיבנשריירנ
 6)1 נס מפלי ר"ס רס"כ 0מוס' רעמ סכן וכ"ככסימליס

 6"כ )טסוריס )גו סמומ(קין מרננו)יס ס) סימניס 6י(ס )סס יסתרננו)יס
 0עיר1 וככר ומנסנו ונר)ו כמר6ימו רנרמס סס כר"ן 0מוכ56פרס"י
 ו6ינס קרקע ע"נ )ניס ר0ס מסונ0 מנסנס סמךסיס. סמרננו)יסס6)ו
 מסתס ס6פרומיס עס 0נסנתן נס כרכ)מ6 )סס ו6ין מסונס וקו3ססוין
 סקורס כפי' 6מריס טעמיס כתכמי ככר נרמ0 6עס 6פי' ו0ג0 .ט"כ
 סר"ן קו' וע) כסימליס דגרמס ומוכף רספ"6 פי' טכ"פ )ן רמסייע6)6
 כורויר סמות סילוי ויס טורכ ס3 סימליס כ' 6ותן 3ו 6ין רןרדרעכ5")
 קסס ר)6 ועור וןפק 56כע יע) רעורכ כ' ותום' (פק רי"3 כ' רס"ירס6
 כמ"ס י") 60 רטסור רכלן פ)יני וס6יך סו6 טמ6 ורויר 6"כ סר"ןקו'
 ס6יגו מכירין סי' סיכ 6ותן 6וכ)ין וס)6 6מלו ררכנן מפגי ר"סתוס'

 6)6 וסק )ו יס למי עורכ רס6 (סק )ו דיס טעמ6 מיימי 1)6עורכ
 (פק )ו סים טסרס סי' כו תר6ו מסלי 6ומו 6וכ)ין )מס סטעסק6מר

 : ךורסו6ילו
 )ממוק סחנו )16 (פק סי") 6יסטרנ) כריקמס )פי ורס"י )מוס' י")-ם~ן

 מנו (סק לו יס 0)6 כמקוס סנירס6 ךמומקין מ") ו6ס סנירסותכ)
 ךר"ל 5") וע"כ ךמומר (ס טעס מס ך6"כ לק)ף קרקכנו )ו ססי'6)6
 רעורכ סי' סו6 ךק"נ 6ומו 6וכ)ין 6סי"ס נק)ף קרקכולו )ו ט0"6עס"י
 כמו יתירס 56כע נס )(ר(יר יס יס6 ימירס 56כע סייר ר)מ0 עוךוקסס
 נמרמ6 6נסי וס)6 פסוט 3סניס יומר סני' ממקינן 06 ועוך כעורכססי'
 ספוסקיס רוכ עכ"ס עורכ 6ינו כו מכירין ססי' סכוונס וסי' 6ומו6וכ)ין
 סכוונס נמי כמר6סו ססי' רס"י ונס כסימגיס סיינו תרמס 6ר"ןמו)קין
 מומר ך,ר(יר ררכנן טעמ6 רס"י מרכ' ונס ומנסנו כסר5ופו 1)6 כ5כערק

 מוכמ כמוסו סמור ךסו6 מסוס ע"כ 0ו0 רנרמס ס"מ (פק )י' ר)יממסוס
 כר"ן סנסמי )גך - נךמ0 סמר6ס 06 סנומס מדק ) 6ינו ונננ0נו דקטןי

 ,ר(יר )פרס"י סכ"כ וס)6 ר"ס רס"ג לטכ"ן כמךי' ור6י' כר"ן ס") )6ךרס"י
 מסורס מסוס (ר(יר ךממירין דרכנן .טעמי' כ' רסכ"6 גמרו' וכן 0ו6נרמ0

 (ר(יר רססק סרמכ"ס וכן גומס ך6ינו מסוס כר"ן 1)6 סר("ס כ'וגי"כ.
 מוכח נ"כ 0"ס וכמ"ס 0ו6 נךמס (ר(יר ע"כ גרכנן ונךמס כר"66סור
 סכ1 0"ס וכ' ננל0נו ו6ינו קטן ס0ו6 6ע"נ לרמס מקרי מר6סידמסוס
 סרעמ טכ' כר"ן 1)6 0רמכ"ס ס) כרכו סרמכ"ס )רעמ ימסכמת סרי"ףרעמ
 ךגדמס 6(י) )ךעמי' סר"ן ו6ו)ס עכ") רכינו רעה 0יפך 0(ר,יר )ט0רסרי"ף
 עורכ סנ ומגסנו כסר5וסו )עורכ ךומס ר6ילו (ר(יר 6"כ ומנסנו פר15סור")
 רכו כרי"ף סל"מ י16 ס"0 ןעמ נימ6 יומר 6כ) מומר ורויר )פרס0וכימ
 ךומס )0יומ ו6י"5 כעורכ סמור נמי ו(ר(יר סמר6ס רלךמס 6סור(ר(יר

 סגוינית סר-מ סכ'6 )6 ר)מס 0"ס ססקסס מס )יסכ ונ") ומנסנוכפר5ופו
 : )כ"ע ר6סור כרסס ירוקס וסייגו)כנס

 נט מקוס מכ)- כלומס מוויס ורכלן 6סיק סל0 )6 ס"נ  41 כס"ודי"ל
 מר"6 ופריך )6 ותו עורכ )סכיר 5ייך ר6מר 6"מ פריךכס"ך

 ירכנן וס"ך וסנדינימ (ר(יר מרכ0 ך)מילו ר"6 ר6מר )כנ0 ומסכויניממ(ר,יר
 כגךמס מוךו דרכנן ר6סיק ס") ס"ס ס"ס 6)6 וכמ"ס 6ר"6 פ)יגי)6

 )ר"מ רננורו ס"י מ"ננ כנךמס 6סיק ר)6 6ומר ו6ני סו6 נרמסו(ר(יר
 וססיכ ס)יני רכנן 06 וסנוינמ (ר(יר ס6כ)ו מ6מר )י' ס6)ו רקומממ)0
 כמר ךק6מר ומס 0ו6 מינו ךסכן רכלן מורו סךין 6ת )ימן רעמיריןר"6
 ורכנן ך6גור כקכ)ס )ו סי' ר"מ כקכ)0 רפ)ינו ס"ר כסנוינוה רפ)ינוסכי
 וגךמס סכן ררכנן טעמ6 ךק6מר )מסקג6 6כ) . רסרי כקכ)0 )סוסוס
 כמר6ס טינוי )1 יס 6פי' 6)6 רומס )נמרי ס6יכו מסמע נךמס ו)סוןכעינן
 ךעורכ מעורכ ססיסוך סוס ר(ה )כנס ככריסס (ו)מ מסיכ גךמסמ"מ

 ךמסונס 6ע"נ 3נמרי 3)כן נססוך ס6ינו כרסי כירוקי 6מנס סמור כו3ומר6סו
 )נמרי סמוט ךסו6 (ר(יר 6"ס 61"כ נךמ0 מקרי עךיין כ0"נ סינוי מסמורירוק
 תרגנ0 סכן סו6 6"כ סמוט )נמרי כמר06ו וסנו ומינו כעורכ 0ר"ממנס
 רכלן 6מנס )ר"6 ס61 מינו עורכ עס סכן דסוי 51") סנוינמ 0יסרור"6
 )נמרי. ונרמס סכן ר6יכ6 ך6סור 6"ס (ר(יר ו6"כ כעינן נמי רנרמ0ס")
 כרס6 כירוקס רסנונימ נסמע ממי63 6)6 וסכן סמור 0ו6 ,ר(יררס6
 רנמ65 6ע"נ נךמס ספיר וס") כעורכ סמור סנוף רכ) כיון 0ו6 עורכרככ)
 ר6סור נ:ל"מ גסמע ממי63 כך כ) נרו) סינוי 6'גו עורכ מס6ר סינויכו
 ונרמ0 סכן כטסוריס ומג") 3מילו ריכוי ךכתיכ ע1רכ ס6ני )סקסדמו6ין
 6)6 מנונס רכר י6מר 651 ט0וריס )מנות רס"5 סג' רמנ0 כטמ6יס("6

 )מינו ריכוי 5ריך ס)כך )6 ותו 6מו 6)6 כטמ6יס ר)יכ6 מסוסכדרכי
 מסוס מיפ") ול(יר ס)ך כמכס )6 סטעס )ר"6 ל') 6"ס ו3פי"וכטמ6יס

 : )נוינו כמיכ ר)6 כט0וריס )ירע כךי 6"ס ו)מ"ס)מינו
 עורכ רס6 0רמיון מסיר (1 נמ65 06 ססינוי 6ין רנרמ0 )נוד4ן~%44

 עמק* עורכ 16 כרס6 ירוקי ו6סרו 6סור ונלמ0 סכן ו)רכנןסמור
 כו)ו ו6ס סמור כעינן ועורכ עורכ 6ינו ור6י %ן ככו3י רמכ"ןוכ'
 ועורכ כום יס רעורכ ךמיון מס ירוק כרס כסכי) )כג0 סנוינימ)כן
 לרי עגנוקמ כסרומ כמו )כניס מקומומ כו סי6 סיינו )קמן ומרכינןעמקי
 ר0ני י") )ר"ן 6פי' ו)פי"( )ן 6יכפמ )6 )עורכ ונרמ0 סמור רכו)וכיון

 ככ"ק ר6י' )מ0 ורומ0 עכ ס5וו6רו י") עכ סקו)ו למ0 סנוייס )16סנויס
 ס6ר וכן - סו6 מיכו 6עפ"כ רק 5וו6רו ו,ס עכ 5וו6רו (ס כסכי) וכי נ"סרף

 6ילו ומנסנו קטן )ל"ן ס") רע"כ די") סרי 3ר"ן ר6פי' י") סכ'סנוייס
 ו(ס קטן ו,ס 6ממ כמריג0 כנד)יס ך0"רנרמס

 נר~
 6ין כמנסנו מסונס 16

 סכ6ו -סמרגנו)יס 6)1 6כ) 6ממ טכע 03יומ 5ריך 6' כמרינס נרמ0(ס
 סטכעיס 6כל 6' מין 6רס סכ) 6רס כמיני ר6פי' סורו מ6רן 6מרתממרינס

 : מסונסומנסניסס

 תקכ"דס'מן
 משמע כנם"י משו"ת שינוי ראיכא אע"ג מהני דנדמהמ"שא(

 )כ( רמנ"ן חרו' ס' לו הי' לא והכנם"י דברי וישבתילהיפך
 משום ונדמה שכן הביא שלא הרמב"ם שיק מהר"ם לישובדיהוי

 שכ' כריב"ש דלא מכאן ורא" ונדמה אשכן סמכינן לארלקולא
 םי' רקיי"ל לרירן לפומקים היווק )ג( 8הורים רוב בתר אולינןרלא
 הנ"ל אר"מ וישוב מובהק לסי' מהני לא אמצעים מי' כמה גםל"ד

שוב



 ' ב' סעיף פ"ב מ4' דעה יררה -מימןדברי
- 

 תקכ"ד

ידי
 נפ

 חשוב להיות מי' ב' מהני דלרמב"מ'בכה"ת ,ה לישוב .דיחוישוב
 לנחלה דיורדין מנחלות בפי"ז הר"מ לפי"ז ומיושב מובהקכם"

 ונב"י בדרבנן אטימנים ממכינן דלא מ"ל הפנ"י )ד( מי'בצירוף
 ראי' והבאתי ראיותיהם ודחיתו לדבריו ראי' מביא א' וכלמיקל
 מדאו' סי' אי מפיקי דקיי"ל למה להקל מצינו מדינא מ"מלפל"י
 פהור לעוף ונדמה דורם וראינו מי' ג' לעוף ביש א"כ מהנינמי

 : הקודמים בפי' שכ' התר צדדי עם בפרפ להתיריש

 סיגוי גמ5מ מס מסי' חסיכ דלומה וס ס)סגי כסוס"י מ"ס ד~נדה)מה"ת(
 ועורכ עורכ מסמר סמסולה סמע"נ ננסגוגית רמי'והכמתי

 ננ5מתי )כגות כסרות כו סיס עננקי ועורכ ירקמ כרס6 וסלוגיתכו)ו,טחור
 ו)מ מ)נניגסו וס"ה כסגוגית מננר ד)ננס סננקסי כלס"י כסו"ת 3ווקרמרה
 דמעורכ כ5 ד"ס סי' ס"6 רף כתוס' נס . כתיכ )נניגו כעורכ )מיגו"ננר
 וכ' וכו' סגויגית )הכימ כלן )מיגהו ע) וקמי )חדס הכלק"י ורו5הקמי

 סגויגית גממר ומיך חיוור עננקי ועורכ סחור עורכ והלה כן לותלתוהסכרמ
 ע"כ קמי דגז )מיליסו וע) רס") גרמה ע"כ טננמ כרסמ וירוקה טהור)כגה
 )נניגסו ד"מ כמננת סנירסהו ו") רננכ"ן חדוסי ססר )סס סי' )ממננגס
 .)נננרי עורכ כרמכ"ן כמ"ס )כן )נננרי )מ עננקי ועורכ )כלה סלוגית)הכימ
 )מ )כגה סגוילית וכן )כלות כהרות ר") מ)מ )דכריו ר6י' וסכי6 3יתמ3כן

 יכרייתמ סיסמ הכימן:ר"ננ )מ ד)כך 5"ט סי' סיק מהר"מ נסו"ת כ'ערד4 : )נגה כרסמ מ)6 )כגה )נננריר")
 דגוננה ננסוס, וגדמה כסכן טהור טהוריס )טהוריס ננחוכר ס"הדף

 מכו מכ) גוננס ננהגי ה)כך דמורייתמ:. סי' ס") והכרייתמ כיגולי סי'סוי
 סי' כרייתמ ס") מ. מ"כ וקסה ע"כ מלרננה סננכילן )מ ורכגן סי'רקיי")
 מכן 1)ר"מ ננהגי וגדננה סכן )רכגן כיון ועוך )גדננה סכן נס 5")רמו'
 ]ס . ננסגי )מ תדמה סכן מסי' ד)דיון רחוקה ס)ונתמ לטסה ה6יך)חוך
 כננ"ס מרוכ סננך )מ )קו)מ ה)כך רוכ רק הוה וגוננה סכן )ר"ננ דס")ננ"ס

 כמן סמין מהלי )מ רוכ מסי' )הכדי) 6מרס דהתורה כיון ק5"כ סי'הריכ"ם
 תק"6 כסי' כתכתי וככר רוכ רק ד)יכמ סכי )רננכ"ס ננג") קסה כרורוכר

 ורסכ"6 כתוס' וד)ממ ד"ה ס"נ דף סוסקיס דרוכ )דריכ"ס ד)יתמו,עקכ"כ
 וכעי 5רכלן ננוכרע ננמקומו ומומר י )דריכ"ס ר)יתמ עוד ננ"ס וח"סור"ן
 רסוה מיכמ נניעוטמ עכ"פ )הוויו סכן רוכ ולדננה סכן מס וגרננהסכן
 גנני )החנניר מיעוטי מסי' עוסות כסימלי כיון רכלן סרו ומננמי דעורכננילו

 ונדננס סכן וכעיגן דרכגן טענניהו דס") סרננכ"ס )יסנ ננקוס יסרלכנאר' : הריכ"ס )רעתמסור
 ר' רסננך ע"ט וף מו)ין כדמסננע מננ5עיס סיננגיס הוי דכדננה.

 גנני וסכן דמ1' )מו סי' ס"ננ הס"ס וקממר )הודי דונני כווגיתמ כהגימכמ
 ננוכסק סי' )סיות ננ5רס*ן מננ5עיס סי' וכ' )רכלן ום") מננ5עי סי'הוה
 ק' דמסי' סססק כ"ד סעי' י"ו טי' כמה"ע ועי' . ננותר )"ד סי' )ננ"דומסי'
 ננ"נ ס"ק סס כח"ננ מכ) ננוכהק סי' )סיות יחר ננ5רסין מילס ממ5עיסס"

 רס") י") הרמכ"ס מננגס כ~ה-, הסוקקיס מח)וקות הכימ ע"ג ס"קוככ"ס
 סיננגיס כ' ננ5רסיכן ד)מ ננסננע וסס מרכגן ס)ינו ק"כ דף יכננותרמתלי'
 ננדקתלי מתל,' ננהך )סחנניר סרייק סס כהנ"ה וכננ"ס ננוכהק )סי'מננ5עיס
 סיס מעס"י ור") . עכ") ננעיךין מין וככ)יו כנוסו סיננגיס סיסמעס"י
 ננוכסק לסי' )סיות מהלי )מ )"ך סי' )ננ"ד דהייגו כנופו הרכהסיננגיס
 געסס כנוסו כיגוגי סי' דהרכה )קו)6 )היסוך סוייק סס ט"ו כהנ"ס ד)6ווס
 נרועיס סי' סרכה ס)ו כגיוון ססי' סכ' מורחי ננהר"ח כן ודייק עוכהקסי'
 הרכה סי' מסי תלן וסתננמ כננתגי' דכ)יו כסי' ומ"כ ננ5רסי ר)מכמת

 סיננליס כסרכה וככ)יו ט"ו סנ"ה וכ' ננהגי )מ כ)יו ע) נרועיסקיננגיס
 3סננוך מין עלין ככ) )הוי' ננוכח והסימ מ)מ )התיר רעתו סי' ככ)יונרועיס
 סרכס וסרי ססיטמ )מסור כנננ' ננוכח ד)מ מננ5עיס כסיננגיס 6"כע)יהס
 נס וג") )סיסך הננסלה ננן ננוכח הל") סנר"6 )ננ"ס מכ3 ננוכהק סי')היות
 הס"ס וננסגי נרועיס סי' דהוי ככ)יו כסיננגיס כננו הכי ננורחי מ)י'3סו"ת
 דהייגו נרועיס כסי' נניירי ככ5יו סי' ע) ננעירין ד6ין ה6 רמו' סי'3ננ"ד

 ס"ס מ": ממ5עי מ' )ק" נרוע'ס סי' כננה ננ5רף ו)6 וסומקיכחיוורמ
 דסי' ננוכסק )סי' מננ5עיס סי' כננה ננ5רף ס)מ הסכרמ )"ר רסי3וירן

 ועי' ומו' סי' )ננ"ך וסוננקמ חיוורמ נרועיס כסימליס הזה 3דירןממ5עיס
כחס"1
 ננונהק )סי' ככי5יס סיננגיס כ' וננסגי כ5יס סיננגי נכי ע"ח סי' .
 סהקסס ס"ו ס"נ סי' )קכנן וע" החננירו כרת כמיסור וי") .כהנר"מ ד3מווה
 כ"ח רננ' סתס ומי' ח"י וף ננכ"ננ )החמיל רמי' הנר"מ סס עוך ננ"ס4ירלבמ : ורו"ק מסלי ס" כ' דל"ננ וי") רניס כעוכרי ורכלן סי' מננרו .ג"ננ )ננהס)תי

 כנוי' מי") ט"ע מי כנוי' מי") סיננגמ מי מננר ננדרסמ כי ניטמ )י'מירכס
 קממר 1)מ הדרוהו ט"ע ננסוס מי סיננלמ כנסוס מי ידעגמ ו)מ ליה)ימהררוה

 )מ גנני סגי' כ5ירוף מסגי )מ חרמ מי ע"כ הדרוהו יחך סליהס ננסוסמו
 מ"כ 3י' ננהוריגן )חוד ט?ע מסוס )י' ססיטמ ר)ננמ 3דחות .יס עכורמהורי5ן
 )י' ננססקי הכי מ)מ דננהרריגן )" סטיטמ ד)ט"ע סליהס 5ריך מי )וננד6י"מ
 רסוי ט"ע ננטוס מ"ד ט"ע ננסוס וננכ"ם הדרוסו 3חוך סיננגי ננסוס.מי

 ססיטמ )חוך ט"ע ננסוס דמי וי") וק") ננסדריגן )מ סי' ננטוס .מ5)סדרוהו
 )י' מית סי' ננסוס מי )סוכיר )רננכ"ח ו3ננה ננסיננליס ועדיףדננסררילן

 ננסס העויף רק )הוכיר ה") ננסיננגיס יעריף ט"ע מסי' וי") כיוןכנוי'
 ננסוס ננסקר ד)ננמ נט )ס3יח ננהוריגן י)מ ק)"כ סי' כמה"ע קיי")יסמ נרע גנני רט"ע )י' ננססק' לנני )חור ט"ע וננסוס מ"ו ט"ע וי"3יהיילו

 ימיות 5דחות יס לנני )פי"1 636 מס)חו ט3יו יתרעס ס)6 מוסכירות
 מוכסק כסי' וחסיכ ננ5רסיגן כרכה 6ננ5עיס סי' כע)ננ6 ו)ננמהגר"מ
 סי' ננסוס נלע ט"ע והתס ננסוס ט"ע ננ5רסילן 3מ )ס)ימ כנטוסתס
 קט"ו רף סס תוס' ננננ"ס 3קו)מ ר6" )הכימ ומין כ)) חסיכ ומילומנ~עי
 כדרנני דמוננר ננסוס ננהלי )מ רט"ע תוס' וכ' סיננגיס וקמננרי ר"הע"כ
 תוס' כ' כן סגיסס 5ירוף ננסוס מ3מ ר6ו' )מו רסי' ננהגי 3מ 3חוךוסי'
 ו6ס קננן ומסקיגהו ומננרו כנניס כגטכע רננייר: סמגי התס י") ר"יכסס
 רק 1,סו ססהה )מחר גתסח סממ י") תו ססע)והו סכסעת סס הי')מ

 ות3יגן סרי רססוקי סס כ' מין ו"ה ע"מ כ' רף ותוס' מסור .מורכגן
 כרמי' ע5יו ננעיוין ומין כסעתי' חויוס כ3מ י") ס"ס כסרנ ינניס ג'כתוך
 ס"ם י") ננה"ת סהומ מסי"ת מ)6 ננררככן מ)מ מיגו גנני ע"מ קג"מוף

 סיננגיס מכ3 רמו' )מו סי' מי ננסיננליס חסיכ )ותר סהומ יפה ט"ערמיכמ
 מהתס ר6י'. מין ומ"כ כתוס' תי' עוך סס ר6יכמ ועוד ננ5רסי)מ

 תוננס סכן הכימ ד)מ הרמכ"ס כסיטת כמן עוננויס סמגו )עהראמנם
 )על"ך ננ5רסין ומילס מננ5עיס סיננליס כ' סליהס רהוהננסוס

 מ)מ מיכו ננ5רסין )מ ממ5עיס סי' ר' ס6 6)6 הרננכ"ס רעת כן6יגו
 כן ננלח)נת כס"ו רסגה מיסורין כסמר ננסמ"כ כרת כ6יסור ורקננררכגן

 כנוסו ננוכסקין סיננגיס )ו הי' מכ3 סליו הכירו ו)מ סלסרג נניהר"ננ
 מוננר סמגי מסתו מת ננס;מין סמין 6עס"י 3כח)ס יורדין כו' מותסוהכירו
 המחרוניס ע3יו והקסה כרת מיסור ננסגי 6)6 36ו כרכריס סמננירוס)מ
 ננסי6ין 6סתו נס כיותר מוכסקין כסי' הרננכ"ס ר") מי כ"ט ס" גכי"קע"י
 ננסימין מין ננה"ת מסי' קסה 6ננ5עיס סי' ר"3 ננוכסק כסי' דננ"סמ"ו

 ר") ור"ננ )יסכו ~"ג . סנניסכו ננה ת"ט סי' כק5ה"מ וע"י )"ררסיננגיס
 סיננגיס סלכה סע"י )5רף ננסלן .ככה"ת מננ5עיס סיננכיס ברכה )וסיט
 כרת כמיסור רק ננתרנני )מ סמי דכו3י נמכסק כסי' תסיכ ננוכהקיןסמיגס
 : הי"ר נו'3ס ננה' ס"ך ע"י ננוכהקיס סי' הר"ננ 3י' קרי מננ5עיס וסי'המננירו
 סמיגו רומין ועכסיו סיננגין נ' י") דמס עוד וג") ס)לו )יייוזרנד,לרר

 6ס ננררכנן מ)6 סמילו דורס יסי' סממ וחוססין מ)מדורס
 כננו 51") סיק ננסר"ס וכננ"ס כסיננלין הוי לדננה סהומ סננה כןהרכר
 דרכגן סי' רקיי") 5ננס מסי"ה וגוננה סכן ננכ"ס ע"ט רף כודגיתמכסגי
 כככ"י כ"כ מסיננגין סמכיגן ססיר כורכלן מכ) סי' ננסגי ר)מ כדמו'הייגו
 ווייק גססו סת5מ עך ורמו ע3יו ועננוו סוף סמין.)הס כנניס כ"ט סי'סס
 ע)יסו סננכיגן עמ ולכגן סיננגין רס"י סס סכ' הכי כ"ו רף כ"ננ ננרס"יכן

 סי' מי 6סי' ררכלן כמיסור ננסננע עי"ס ר6ו' מיסור והוי מיסכמסת
 דרכלן סי' רמי' )היסוך הע)ס נננ' ר"ס כ"ו רף כניטין כסג"יי%כמנממ : ע)יסו סננכיגןררכגן

 ווייק ננדרכלן חססמ רק מיכמ דהיכי מסי' כומו' סננכיגן)מ
 מעפ"י סחוטס עס ס"ס ע) ננעיוין רמין סס רתגן ק"כ וף נניכננותסכי
 הננסלס ננסמע ררכגן רסיננליס ננסוס סס וטרי וסקי) וככ)יו כנוסו סי'סיס

 וף כככורות ומי' מע"נ כסיננגיס ננעיוין מין חוטס כ)6 סגיסכסר15ף
 : ננורכלן . מ)מ מיגו חוטס כ)מ סגיס כסר5וף ננעידין רמין וננהננ"1

 כככורות מוקיננתי' הך י") רהמ הסל"י כננ"ס ננוכרח סמין וי")4שי11ר%4
 ננעיוין דמין והננסגס ו% וסי' כיכננות מוקיננתי' )סךמיתמ

 6ננ5עיס סיננכיס מכ3 ונוז כמרוך כיכננות כוננסגי נרועיס כס"נניירי
 3סרט יס רהננסגס י"3 ועור ננסגי ירכגן כחססמ ומה"ג י"3 ורכגן סי'מס
 ננעירין 6ין ננס"ת סס"ס קייס וכסמיגו סס כככורות כלמי' סחוטס ערס"ס
 הס"פ עס החוטס 3סיות ן5ריך .3ן' רתגי וכרייתמ סינטיס ננסגי 3מו3הכ'
 רהמ כורכלן סי' וננהגי מה"ג י"3 ננדרכגן. רק והו סס כככורותכומי'

 כנוסו סי' סיס מעס"י ננעיוין רמין הננסגה . כ)סון תגי )מ 11ככרייתמ
 : סחוטס ער י3"ס כנוסו סי' סי"כ ד6עס"י סכי ותגןוכננסגה
 הלכ"י סוייק כ"ננ ננרס"י )רחות יס גכ"י ר6יות ינס ל"3 ס1כ .4שכמנם

 לוקרק מתח)ה ומורכה ירכגן וחססמ כדמו' ורכגן סי'וננסגי
 מכעימ ככ"ננ סס מי' והכי כסג"י מ3מ )סיסוך 3י ננסננע כ"ננ רנננ'ננסוני'
 דמו' מ"מ כסינעיס מסס נט 3מהוורי ג"ננ 3ננה ורכגן מו רמו' סי'3סו

 3מ כמיטולי מכ) כמננוגי' תקלתמ רכגן עכדי כי ורכגן ומ"מננהדריגן
 דעכירמ טעננ6 מסיק וככר )וננר 6ין ו)כמו' ע"כ תקגתמ רכגןעכדי
 רגיחמ ננסוס כננסקלמ רכמ כדמננר כמכייה ה'יכו כננננוגי' תקגתמרכלן
 עכוי כמננוכמ ננסוס קמננר )ננה רמ"כ כסיננגיס )החויר מכירה 3כע))י'

 ננסוס מכנניס כיר כח יס כננננולמ ננסוס דננסננע כמיסור' ו3מתקלתמ
 סרס"י וכן תקלתמ )נניעכר ננ5י 3מ כמיסור' ננס6"כ ססקר כ"רוהסקר
 ר63 כע)ננמ ננסננע מכ3 ר6יקגו מיכמ טעס כמכירס 3ננסקל6 המסס
 כמ"ך מ"ו ננננון מסי' יסי' תקגתמ עכדי י)מ ססיט6 רמכירה טעססייך
 סיננליס ע) )סננוך דרכלן תקלתמ הי' ננקוס כ:3 רס"ר 36מ ננרכמ מסיק3מ
 כמ טיס תקגתמ רכלן עכרי כמננוגמ סס"ס קמננר ספיר ע"כ חוקהכעין
 ס"ר 3סך וודמי . רסיגו גכ"י )רמיות )יתמ ומ"כ כמיסור' . ו)6 חכנניסכיד
 נס כמ )הס ריט כננננוגמ כננו 'ננסגי גנני ררכגן וחססמ רמו' כ6יסורנס

 סלכ"י רננכימ ורסן'י 6ננרו והס 6ננרו רהס כח )הס יס ולכגןכחססמ
 )ננם מכ3 כהכ"5 ורכמ טענני' עריין מסיק כס"ד.ד)מ .כסוני' קמי ננננלורמי'

 רגיממ ננסוס כמכרס תיקגו ר)ננה טעס דיס רמ:וס ררכמ ננטענני' 'וננסיק
 ס"ננ ס") )6 תקנתמ )עסות )חכנניס :ח דוס ננסוס מכ) מכיוה)כע)
 ורכגן כחססמ כע)ננמ וג"ננ תקגתמ ענרי )ח )תקגת6 טעננמ כ)יכמוס")
 חןקס כננו סי' ננסלי )מ מ"כ תקלתמ עכדי )מ גננ. כ6כידה טעסכ)יכמ

ד)מ80



ירכנףתקכ"ר בי מעיף פ'צנ. טי' רעהיררהמימןרבףי
 תסלת, ופכרי פפמ6  6י:6  וטס כ6כרס הל6 סכי  רכלן  ר6לורו חסכמןד63
 כקי' הכנור פריך דם6 דרכ6 ננטע:נ6 כס"ר מסיק  רל6 טוך ותופסכי
 כננר"ס ופי' נ(י)ס כנס' כפ."ר ר"מ עיי' קי"') וסכי ננסרייגן היכי6וכף
 סק"' ס6ין כיון 6כירס )סחויר מיקגו )6 ס6י כו)י ירכגן סי' י6יסיף
 : "ו:ף כסי' )יסדר 6כידס )כט) גיהמ גמי ן,ס 6"ס ןרכ6 ,ו3כנסק:6כנוף
 כ)6יס כס' דס") סר"כנ מטיטת סיננגיס מסלי 3מ דכייכנז ר6ירנ"לך

 כתקו' הר6ייס ע)יו והקפס כנסי'ת 1)6 נזררכגן ט:נ6סככסמס
  סרומין  פל 4ל6 ר'  רסמך פייט רף  הולין  כילדלית,  מסלך  ט"1 סי' כ'כ)3

 סתס רסננכי:ן וס6 דרכגן קיננכין )עו)ס דללו6 ר6ו'  סימליס סס'יסוק6נזר
 11 קו'  ולוכה פכ"ל ירוהס לכסלוס  רמיירי  ררכלן  6יסור  טס רסויננכוס
 ו6"ת  3ררכלן 6סי(  ווסלי 63 ררכגן סי' ד6. כס:"י )רמכ"ס ק") רע"כ1")
 כית נס1"ת וכ6ננת  כן היי מרל6 לסקל  לסיפך מיכה סר6"ס  מסו"ת6"כ

 ססוגי' ס.'  דס") די") ור6" סכרמ מין ננרה"ם 31"י כ"כ י' .סי' 6מרוןסננו6)

 כסימ:כי' כנייר. דהתס וסי' 6פרט"י  טסקסס גמו3ין סס  ר"ן  לתרו' כמ"סוי
 דרכ:ן דסוי י") וכי"כ כ6כרס 6כ) כנר6ו' סס זס כעגין ע3יסס )סכנוך'6)1
 )סי סר6"ס :' וססיר כ6רוגס . כסוננ6 דק6ננר 6ו מ(. ננמזי ר3מ6:כנסוס
 י"3 וכר6ו' ע)יסס 3סננוך ררכגן סי' 6ס 6סי' כררכגן נצס:י )6 י)מסשס
 ר)6ו 6"ט כס' דק6ננר כ'5יס ים" דונני' רסוי סס סר"ן וכמ"ס סמכיגןך63
 כסוננ6 ר6ומר די"3 כע) כנויחס 6ו נט )6סרורי נכי י"ג )ר6"ס 61"כ -ד6ו'

 : לי'  רליה6 רתקגת6 טע:נ6 ר6יכ6 ר6כירס רו:ניו, רכע'גן סכנכיכן )6כ6רוכס
 כסך ע)ס 3סכנוך דמ5יגן סיכנ:יס רסוי י") וגיננס  טכן יי6".גמעתה

 פל  סונצך סי' רומין  טסי דסררות  ר"ן  לתרו' ט"ט ררףסוני'
 סימגי' )זסכי )6 כררכגן ת"ל 6ט נס ו636 . ע)ס 3סנמך ננ5יכן וכררכגןסי'
 כעי6 סס"קי סוס ר6ו' דסי' דקיי"3 3מס 6כ) כור6י כלרכנן סיי 6סס"ך
 )ככנוך ןמ5.כן ל'ט סי' חמ"ס )6ינוס"נ 6ט 6נזר. כסו"ת כ' 6יססטיי63

 6פי' סיכנגיס רננסג. ד6פסר די") כיון 3קו)6  ררכלן ססיקי  פיססכררככן
 6יט6 ס6 ררכגן ספיש דסוי נכך כנס )עיין ים סתס 6יכר6 סי'כננס"ת
 ככנקוס מסור ורכגן רס' סע)ס ק"י 3סיי  וסס"ך תייס ותזסה 6יס 6פתהוקת
 6ם כקסק 6כנגס תל"נ סוס"י )6ו"ח כספר, )רכריו ר"יות וסכ6ת'ח,קר(
 ררככן ק' דהוי ר"ס ק"כ דף תוס' כ' ססיר 5ורס גסתכס ו)6 נ"י תוךגסלנ
 . ימיס נ' הוך ססו6 ות)יגן תייס מ(קת 6יכ6 6"6 ם(קת ככנררסתס
 6סימ' דסמכינן גמי י'ע 6יסור מ(קת ד4כ6 סיכנ:יס נ' )ו םים כעוףוכן
  סייוליס  מקרי מס"ת 6פי' רסמה  ררללן ססיקי  נזנופס כררכגן ו:רכנססכן

 : סל"נ 6ס  כ6לנריו:מ"ס
 קכ"6 דף יכמות סס כמוס' סר"ת 3יסכ 6' סיסיומ סי") )סיר14כמייכם

 כננס  מחר 6פי'  פליי  ננטיוין כפגיו סכ)ס כ)יכ6 יס")סג")
 כקיס6 ככ6 כן יור6 ר'  6יכטימ  סס ד6י' קכ"6 כנרף רסכ"6 וסקססינניס
 )ך דיס ס5יג )קו63 סוין ססעות כ) ו)6 סכנקוס כ) ו)6 6רס כ3 )6י6ער
 6רס )ך ריס סגיג )חוכנר6 6ו יכנים כננרי 6מר 6פי' דגנעירין כו'6יס
 טכע גכי6 דססו6 ת"ק וק6ננר ע3יו ננעירין 6ין נ"י תוך ר6פי'כז'

 פ)וג 3ק1)6 .ור6 ר' 66"כ ימיס ם' )6חר )דכיתסו רכ6 ו6גסכוסכןנ)ת
 תכ)ס כ)6 נניירי ד)ננ6 )ל"ת רסכ"6 וסקסס וכו' ככה כן כר"י ןעכיד"יסו
 תוס' נניכ' דס6 וי") ינוים כננס 6מי 6סי' דמעירין מורס ת"ק ר6ס"כפגיו
 חסס6 רק 6"כ 3קו)6 קיי"3 כססק מעייין ר6ין ג"י ד63חר סס ר"תכסס
  סלס כפ"ס גי'. להתר ס.' יפסלי דס"ט ס"ל רר"ת י") 6"כדרכנן

 דסלוי
 סי'

 ד)6 מיכעי6 3רידן סהו6ננסני'ננס"ת
 כמס )החר 6ם.' ננסגי )סכי 6ססטי' .

  רטכ"6 קו' )"ק ו6"כ 6ס .6נניי כסס כע"ס ררכנן ספיקי רס") מסוסימימ

 ס"ל  רסוי רכ6 רסתס וי"ל יניינו זן'  הלוך  ס1עיך (  קרלהלנרכת .צךףי4לאל
 מורס  כררכלן סי' לובלי ל6  כלכך כור6י לי'ר  סי' רכ"ן ככ"לן ס"לרהיסו
 ד6ו' סי' מי' 6יססטי' ר)6 )רירן הכל  כרר3לן הסי;  סיל:לין לוסלי רל6ר"ה
 ס") ס6 דרמכ"6 סקסס יפס )רגפמי' ורסכ"6 כררכנן ססיננ:ין סינכיגןססיר
 קכ""דף

  לסייתי' 3ר"ת 6כ) 6סור ססיקי לכך :גה"ת סיס ג"י ר)מחר
 6סי'  סילוליס יוסלי  סלכך  לנררכלן רק בס.סי6 ההר  ויפירין  סהין  לוסר9"ל
 כוכריס  ו"ל ר"ס סנ כיטוכי  פור ס6רכהי  סתטולות  ולקולפרס  ג"ילההר
 6ס"ע וכס"ע ר"ת פל  יסו3 לי סיט ככסריס י6.תי לה ה:י "סרלכוליס
 : ע)יו 3סמוך קגיף עוד וכיס ר"ת 3רטת וגי5כ קס וכננ"ם רר"ה כוותי' סקק)ח

 כ5ירוף ו6סי"ס ד6ו' )6ו כנני כי'גס סי' נס סו6 ייין )יירןיכ~ירכמ4ל
 ויסור  סלולי  מפוף  ססוה כמוכנר רסיינו )טיכית6תרהי

 ר6פי' סט"6 ס"ו סי'  לקלנן ורמ"6 .וכטי'% ס"ר רף כמכויר סי' פסמ5רף
  סק"ט  ס"ג נוי'  לסלון סטץ כ'  וכי"ל מסלי ל6 לתור  גוי רימירה הפ'ינ נוימן

 סוס"כ רננכגן וכמרו' כקי מיגו 6ננירת כנסגי ררכגן דניס קרכי סי'י6ט"ג
 : ווו"ק )כ6ן סגיף וס כ3 ןרכגן )סי' ננ5רף נוי 6ננירת מפי' סס נסןע"(

 ר2קכ"הכמיכמן
 אפו א' בעוף לאטור שכיחא רלא באהרא נהגו אם כ' הפר"חא'

 תומרז משום הנוהגים במקום ואסור מנהגא הוה דשכיחאאתרא
 אבל לאסור שנהנו מה מפני בספק  ואפי'  לשם  שהלההמקום

 נוסורות 3סס ס6ין כנסגי 6' כעוף 6יסור סגוסנין ננ:נקו' סה61 כני ד' סע:ףעיי' י רחיתיו ושוב לפר"ח ישוב וכתבו:י אפר"ח חויקהפלתי
 ססר"מ וסקסס נ6כ)ו ננותר ננסויות נו )סס טים )ננקוסוהגך

  ווקוס  וכטלהי סקגסי 6ננילנר 6מר ע"ה ס"ג דף סגנו' מן ססט3ה)עס
  3לוליג6 6יו  ופריך  6יכלין  הין  5הכוג 'טלה סלסנו  לוקיס  6יכלין  ל6כולטלהגו
 ב6תך6 סה ופזל.' פרק  רסכית6  כהתרי 60 קטי6 ילה  הין לולת6תלי'
 ל6כול  סלה לסגו 6ס טכ4הה רלה  63תוי' "פי'  ססר'יה וספלס טכיה,רלה
 סס)ך )ננקוס סר. דס"ע רין 6ננמי הקנס ו6"כ  6סור' רטכית6 ,תרי'היו
)סס

 ר)כנ"
 עעס כו כים חוכנרה וכ) רסכימ6 6תרי' 6טו סחנוירו כמקיכנו

 סגמ' ר)טון 6פר"ה תו)ק סס)תי "כנגס ננסס סי65 ננקוס מוכנר6 כי'סייך
 קנני') ננס ' קסס ר)כהז' דפ"ה דיגו )קייס 6סטל ו6ו)י כוותי' כנסמע)6

 טל6 לסני סה  פסיט"  סכית6 סס ר6י 6וכ3ין 6ין 3ה:51 סגסנו כנקוס6נמננר
 קלוייל  דטכית6 מקוס יטי  סלסגו 4לה סכיתת ל6  סס 6פי'  רקלוי'ל י"ולהכול

 )תרז ימ"ת )6 דסס"ס ננסוס סכי סס"ס ננסגי  דל6 וס6 3יפית לילסנרלהי
 ננ6כנימר 6כ) סכימ ו)6 פ"ו כקכיח ננגתה ה)י' כמגסג6 הטו הם"ם קו'רק
 ה"י מ"לנ רסיי'ה  לויל6 6ית6 "סי' מכנכס קמ") ננס ד6)"כ סכי מוכמגופי'
 תומר, סה  רטכיהה 6תרה  6טו רל0גו כסכי  רליתוס  הס"פ לי' קסיןמס

 )רסות דיס ו6)6 . ו)קו)מ ררככן ס' ס"3 וה"כ ננירנגן רק )יכ6ננקוס
 ר"ן דקנו") י"3 סח 6לניכנר קננ"ל ננס :סרקרת. ו:נס כפ3ת. דפר"ס ריג6נס

  גס:נוך  מ5י ולה  היכלין  "ין  לה:ול סלה  סלסגו  כמקוס קפ"ס  לסנציךדרסכ"6
 מספר סרסכ"6 :כנ"ס קנ:"3 מסורות )סס יס כור6י 6"כ סתכ)ו6מקומות

  ליפ6 ות"ס  ימ6יס לס"גפוסות סכית6  רטס מסוס כסחנניר סגסנועס
  ננסורות  גסם דמין ננסוס סמ6 סו6  ורכלן ספיקי ררטכ"6 כרילהגס

 )סס סדונניס. קננ6יס עופות סס דסכיח6 מטוס וסכנ6 קרי ו6"כסמכנייו
  סלסגו ננס ךיכגן סהיקיר )נננרי געקר יסי' רה"כ  י")  חסור נ:דרכגןרק
 ; כוקות כר' ע"ס כפ' סר"ן כמ"ס גקו3מ ררכגן ססיקי  6ננריכן ל"כסי'ג

י-.
 כמף'יו"ףיסימןדברי

 ב~
יןכמףתקכ"ו מעייה ג

 תקכ"ומימן
 אעמ"י טהורים מלוהים רנים מהעכו"ם לקנות דמותר כש"ע מ"שא'(

 עפ"י הוא בדיע' הרמ"א וכ"פ א' בכלי הממאים עםשטונחים
 דהרא"ש כן שאינו והעלתי ראשונים פוסקים רער2 שכן בנ'ימ"ש
 התירו לא וריפכ"א ור"ן ורשב,'א רמב"ן אבל הזה נרכריחיד
 שמא ה"שינן ולא מעכו"ם מלוח טהור דנ ליקח דשריאלא
 דאיכא היכא אבל וסה"ת סמ"נ מתיר וכה"נ טמאים עםמלחי

 דעת וכן אסור א' בכלי הפמאים עם שמונה"ם לפנינוריעותא
 ועור בזה  וה בנונעים אוסר ובב"ח אחרים טטעמיס דאםוריש"ש
 הרגים בק ציר וכשיש כבוש ס' מטעם לאי' שעמים שםכ'

 ציר מעל"ע כבוש בם' דלקמן כסי' שאכתוכ ולמה וכי'מלוחים
 שלא יורעי( אנו ואיך הנוי שהביא בדג.ם אן'כ מה"תדרם
 נלנול עי'י לקולא דרבנן ס' אמרינן דלא סברא )כ( מעל"ענשרו

 : דרבנן נעשה אח"כ אםה"ד
 מסעכו"ס )קגות מותר )פיכך ננוונכן 6)6 6יכו יניס 5יי ם"הבש"ע

 '  יסוריס ננ)ומיס רניס.

  סטמתיס  פמ  טמולהיס 6פפ"י
  וו"ל מ"כ סי' רפ"ז  כסייכ ר6"ס רכרי  וסס ?זר  ללולתו ,ל6 סלוה 6תרלכלי
  דמותרין יהר  פירכן  לירן כל סס)טו ו6מר ג,חד כתח)ס כמ)הו )6.סמ6

 6תר ככ)י כגנ)יתתן עריין ננונחין 6סי' יכנטננע טכ"ר כו6 ררכנןןקפיק6

 לקלות  סימ'"  הוסר )כתק): הכ) כדיעכד כקננוך כרמ"מ וכ"ם  ננותרמסי"ס
 .סר6) סר"ר כסס ונוררר ומרוך ו6ין כ' סי'  וס"ר ס"ו וסג"סכתס"ר
  להסור  רהין  סכי סכ"י הסר סרננ"ה גגנסך כריעכד וסנה כרננ"6 סגיסס:ננו

 רכוות6 רכג סכ"י ססע)ס )פ. וסו6 רכווה6 סלי  כל כ:גר הלוכסוסקיס
 :ננתירין

 6סי' כנתיר סרכוכ"ן דנס סנ"י סכ' רע"ז נס"כ רננכ"ן יכליר4שערצימ
 רפת  וסכן 6י ככלי סטסורין  פס יטמ4יס  פתסממוכר

 גכי כ' דגמ )ע"ו כתרו' רסרמכ"ן  לסיפיך ל' )פל"ו  רפ3"ן כך?ריסכ' סרסכ""
 מלתו  סמ6 חיייסיכן 1)6 ננ)וחיס רניס סגכרי ננן )ק:ות סכנותר ו)מרגיטרית
 רסכיה סיכי  כל ס6 ריפוהה מהזקילן רל6  מסוס ו6י ו6מ6י סטמ4פס

 )6סוסי 5ריכיס רטסוריס  ימד  מיוולהו ל6  טסוריס  פס רטמ5יס ותי'מהוקיבן
 . דרכלן ספיקי  סוס ררככן  רגים רליר כיון 6"ל  לנכע0וריס  יותרנלמ6
 פרכרי רייק וס"ס כי וככ"י .  סס והריטכ"6 וסרסכ"ה סר"ן כי רמכ"ןורכרי

 דנ עס  כננ)מ סמ6 מלית  טסור נדנ )חוס  ס6ין נז4"ט מסי כספיצסרמכ"ס
 ל6  כטסוריס  סטמ6יס ננסגי ססטטס ס6ססר וכ' סרמכ"ן סע)ס כךטמ6
 סו6 רס'  מסוס 6"ל  מטמ6ימ יותר מלמ6 פלסו ל6פוסי  וריריכיןלנצלהו
 ס"ס ננרכרי ןננסננע 6ע"נ סכ"י זכ' עכ") הרסכ"6 וכ"כ ולקול6כררכלן
 מ"פ ליפ6 מסוכר ו6ילו לכרי  ליר  סלמל6  מליה 3חסככ6כסהסוסרסכ"6
 לפי  סתס  סרמכ"ן רכי טפפ6  סלך  רה6 יהריו  ופסור לכסעפה כלנורמטס
 ויס רניס מתיכות נל6 וז"ל לתס"ק סרס3"6  כרנרי לופורט  וכן כייסיכו

כ6'



םירטףתקב"ו ה' טעיף פנ סי' דעהידףהסימןדבר"
 מוהרת קסקקש נה 0גננ65 מת ננתמינוות הי' )מ . כו' ק~קסיס ננהסנמ'

 ס) נרכ נכי כ' ומח"כ 6' כנרכ נו)ומות כו)ן הי' 61סי' 6סולותוס0מר
 5ריך ס~ס )סי כ"6 טסור רנ עס טננ6 רנ )ננ)וח ננ15י הדכר סמין5יר

 כ"י עכ") נווה יותרננ)ימה
 רסממ סרמ"ס עעס כתכו )מ ור"ן.וריעכ"מ ויסנ"6 היעכ"ז המדלשה

 ועסוס ררמ"ס עענו6 ס") )מ מ"כ גננ)מו 5ירן כ) ס)יטת )ממר '~1'
 )כר ןס ננטעס עירכן וממ"כ כם"ע מ' כ) נו)מ מ"כ יותר ננ)מ 5ריך רעסורטעפמ
 ןס כטעס )סו סני 5ירן כ) ס3יטת קודס נניר ועירכן כם"ע רננ)חוי")
 ס6 ועור נו3ח גס.ס. כעי וטסורין )עעננ6 5ריך 1)ננס הר6"ס כננ"ט5חור
 נגותרין נוי כיד טגמ5מו טסוריס ננ)וחיס רניס כ' קר5'ס ו"ס ססגת"ה
 גנו5מו 6סי' טם. רכותי' מננר 1)6 טנומיס עס יחו גנו)חו סננ6 מוססיןו6ין

 כ3 סם)ט 3ממר ע'רכו רסממ כרמ"ס ס") מי סרי נ"כ טננמיס נרכ63ותו
 עמי ננ)ח 5ריכין ועסורין עעננ6 מ)מ דרמ"ס כטענוי' ס") ר)6 מ"51ירן

 וס יטעס ג' ועור . )סגיגו ננ)וחין מ' כנרכ כססס )סתיר מין והזננטעס
 קוסיתו )תרן מ)מ ננרננכ"ן ננוכמ מיגו רכ נו)מ 5ריכין רטסורין הרננכ"ןסכ'

 1)6 כפ"ע ננ)1ח כרנ רקוסיתו סגכרי ננן ננ)וח טהור ינ )יקח סריו6ננ6י
 טנו6יס עס ננ)חו טננ6 רגימוס )סתיר דמין ננקסי ומסי"ה טנומ עסננעורכ
 ""ס ע"1 ריעותמ ננחוקיגן וסכיח כיון ריעות6 ךגמ,יק רק חסס כ6ןו)יכ6
 )מ סקו) ס' וסוי סכיח )מ הוה תו רכ ננ)ח 5ריך רטסור כיון הרנוכ"ןתי'

 טנומיס סדניס כריעותמ )סגיגו עתה כ6 כמסר מכ) מיסורי'מחוקיגן
 גנני רננכ"ן וכקו' סרננכ"ן ננתיר כוס ונס ננסכ"ת סטהוריס עסננעורכיס
 ימר ננ)וחין כסכ6ו )6 6כ) כם"ע ננ)ומ טסור רנ רק ננתירין י3ממסננע
 כותמיכנות כמין ר6כנרי ססכימ ננתס"ק ננר"" כ"י יכווגות יידלכנארי : כסג") וסיעתי' רננכ"ס ס") )מ ווה סרמ"ס )טעס מ63 סרי )מרוס

 מס יחך גננ)חו המ קסקסיס כו סגננ5מו חתיכות מותןסרי
 הס"ך הגס סרי ימר גננ)מו מם.' רס") מע"כ קקקליס כו ס6יןהעננמיס
 וו"מ 5ירן כ) ס)יטת )החר גננ)מו וסננמ ררה"ס כטענני' סטעס כ'סק"ס
 ררננכ"ן ןעענני' ננקוס 1"י כסג") רר6"ס טענוי' ס") )6 ורסכ"6ורנוכ"ן
 )התיר מין וה דננטעס הוכחת. ככר ה6 ננ)ח גם'קי 5ריך ועהורננסוס
 הקסיך ד)מ סרי יחר ננעורכין הס רמס רסוכהת. וכננו ממר ככ)י:סהס
 כתי' סרמכ"ן סכתכ וננה מסור כמכנת )ס:יגו וכססריעותמ יחד )פ)חןט"ו
 סהו6 6סי' ריעותמ כנחוקיגן )מ כררכגן ר") ררכגן ססיקי רהו' 6"גסכ'
 ררכגן .ספק )חר כרמו' ס"ס לנרנניגן והמ ירמן ס' ננירי י651 מיגן"כיס
 ס"ס רהוה ססוסקיס וכל"ס סוסקיס וסמר כקו"מ לכתוכות כסל"יכננ"ם
 חו)ק'ס סוסקיס ויס 1"ע"ג ס"ס מסיכ פ3נמ עס נניעוע סכיח 6' ס'6סי'
 ריעות6 )החוק י") ק' סוה )6 הנניעוט ירכגז ס' כסמר חו כק"ס מם"")6 ס'"ר וס וכחיכורי )מ1"ח תס"( סוס"י כחיבורי סיטס כהך ר6י' סכ6תי6גי
 ריעות6 גנחוקיגן 6ין כריקה ס5ריך כ:נקוס רמסי' ס") סמ"1 דהמ יוסרקע
 ננת6יעות כ6ין רמ:נמי מחר עעס 5") מ)מ - כננס)"ק )ררי 5"ע כוס ה""ו36מ
 דרכגן 5יר 3נכי מ"ננ ננתמינווה רמיגו מע"נ וג") . סרי קסקסיס טי"כמ)1

 גתערכו כורמי ננסמ"כ טהור גנני המ טסור ננרהמ ר6ננריגןכננתמיננות' כ:נו עסורין קסקסיס סמ*"כ נס וסינ6 ססק רק ננתמיננות מין הוססננכיגן
 ננ' רף ק6ננר הם"ס רהמ וסיעתי' )רננכ"ן מסור עננ6יס עס טסוריס)סגיגו

 מכ) :יגסו מר6 ורמי רננת6יננות כיון קננ") ו6יתרנוי סר"מכננתמיננות
 ססיר י") ננתמיננות ר)מ מ)מ סו6 חרמ )6 ורמי ר)מו י") ננת6יננותכ6ין

 סרי ס)ס יוס גכנסו 6ס וס' ננתמיננות כמין סק"ס ס"ך כפננ"נדעיי' : ררכגן ס' ססיר 5יר ננסוס סוס מ"כ וסכי סכיומיתרנני
 חרמי מיגס ננת6יננות כמין הרי וס' טסורות סננ6 'ס"סננעעס

 הכ' כת" י") ויותר גמסרו ר)6 ~יר 5)יעות רננסוס מ"ס ה)כךטננ6יס
 ןכ) וקסה ררכגן ס' דהוה ננסוס מ"ג 6מרי ה:") ור6סוגיס הרעכ"ססכ'

 ס") סר6"ס 6"כ וסכיח )רנננ"ן ס"3 כקוסי' ויקסס ספק סוי )6 יותרוסכימ
 3מום יס מס סעמף )עגין 6' וכתסו' ררכגן ס' רהוי ננסוס רקרי הכ'כתי'

 6יסור ננסמר נרע רניס ד5יר 5"ט רף מו)ין ריטכ"מ עם"י ויסכתילסעט:ו
 דננערכין רסכיה' 6פי' נ": ננתיר 1)כך סומ כע)ננ6 רן.עה ננסוסורבגן
 45) מ)מ . )קו)6 דרכגן ס' מננריגן )6 כסכיח ררכגן ס' רכס6ר מע"נעננ6ין
 רננו)מין גנני דסכיח ר"3 מיסורי' וננמוקיגז רסכיח כקוסי6 הרננכ"ןדננ"ם

 6)6 סקו3 ס' 1ס1* עננ6יס כ)מ נו)ימס דסכיח כנוו טננ6יס עסעסוריס
 ):תחלס ורכגז ס' כעוסס וסוי )6 רמו' ס' דסוי ננסוס )סחנניר ס")כם"ך
 ס"ד עכ"ם 31ק1)מ כורכגז ססק וסוי 6)6 ק ימיגו ס") סכ' וכתי'לקגות
 יותר רסכיח ס' כמן מין כימר ננעולכיס )סגיגו ככמו מכ) - סקו)גס'

 עס טסורין ננו)מין ו6ין סמ' תי' )רננכ"ן ס") )מ סכ' וכת.' ימרסגננ)מו
 יחר כננעורכין ןפרי י") 6יך מ": עסי ננ)מ 5ריך רעסורין ננסוס.טננ6יס
 גנעמו י)מ סוכמס סוס )יכ6 סכ' )תי' רסמ יחך סגננ)מו יותר סכימוס6
 סרי סקו5;ו)סכי ס' וסוס ננעורכין כמיגס ננתיר.6)מ )מ סרננכ"ן מויחר

 כתוס' וס") סתס"ד )וכרי )מוס סמין סכ"י כננ"ק 6יגו ננעתס-כדרכגן
 ר' ותוס' ור6כ"י וסיעתי' )רננכ"ן וועמ סוסקיס סגי כ) כגנך יסרמ)'ד'

 גכנ)חו ס)מ כירוע יוקמ מ)מ ננתירין 6יגס וע"1 כם"כ כננרוכי הוכ6ויסר6)
 כו גסנו ננ3וחין רניס וסתס יסר6) הר' כתוס' וכ"כ העננ6יס עסיחר

 כקננ"נ מכ3 ענוסס גננ)מיס יניס.טננמיס סמיז וכו' ננסערנגנס מוז,~יסורי'
 גמ)חו וס' סיכי וסס"ת גנלמ( )6 וככס"נ הר גגנ5מ כסננ"נ כי כ5"))נ"5
 ססק יס ו6ס כ"כ וכסה"ת ע"כ )ק631 ררכגן ס' ננטעס ננותר סטננמיסעס
 דניס עננסס נעחו - 6ס וס' ננ)וחיס סנויס סננוקלין וכו' סערגינסגנון

 מל' מו)קיס וסה"ת יסננ"נ )כ"י מכ"3 6"כ עכ") ננססק ננותריזטמ6יס
 ננעורכין 6ין ו)סניגו בומ כך העריגנם ועוד ימך ננעורכין מסי' וננתיריזיסרמ)
 ' מין כוד6י סכהערירנ יסרמ) ר, כתוס' ס") ו)6טמ6ין

 ס"ל וסה"ת מערכין
 גס רם)יני וננסכ"ת נניירי )6 ימד כנועורכין 6ג) ננערכין מס ססקלסוס

 מס מ)6 )6.כ' והס 5ירן כ) ס)יעת )6מר גננ)מו סננ6 ססק דיסורמ"ס כטענו" )סרס ה") רמ"כ ועור. יסר6) ר' ותוס' רמכי' ע) יהדגננעורכין
 6)מ רנוותר כ' סעיטור רנס כ' ורסכ"מ ורננכ"ן ' כ)י ענוסן ננ)חו מסססק
 6"כ ימר מעורכין )מ 6)6 התירו )6 ורסכ"6 ררננכ"ן ו)ננ"ם )מיסוררגהגו
  להיסור  'רנרס כסהס  לסגו סי'  סס  פספפ להיסיר  רלסגו סעיטור כטסננ"ס
  רהין  ססיט6 מ"כ יחר  לפלהו  סלה כירול' מ)6 סרו ו)מ  יסר6) ר'כהוס'
 ר)ית6 ע)יו כ' 1' ט"ק ופ"1 וי ס"ק  וסס"ף )ננתירין נס . כןס וסכגונעין מוקי והכ"מ סרה"ס פל  הולקיס  ספוסקיס כל  לפלה  כפפורכין הסי'לסהיר
 )כל )כ"ע סרמ"ס רכווגות י") ננעורכין "פי'  רפהיר כנר6"סוכפכמ

  רהף פסק פ"ה סי' כי'ס פ' כיפ"ס  ננסרס") וכז ננסרמ"ס מוןססוסקיס
  כ) רפה  :ן סהילו קקי"ר  סס"ך ע)יו וכ' ריפכר הסי' פד הסורכלולוהיס
 כ' ויסס הרמ"ס מ)6 כן מיגו רמסוגיס רעת )ית6 )ננ"ס עי"קססוסק"ס
 ועור ננ)יחס פ"י  פפס סו)ט ננ"ננ 5יר כל  רסלפ רהסי"ה טפלויס כ'היס"ן
 )נננרי סרי כרניס ה)כך כ"ק 6)6. 6וסר 6ין ננ)ימס וס") הר6"סורוק6
  ככיסו) רמוטריס סיכי! כ) 6"כ כיסו) כנוו כס' ננ)יחס דקיי") 6:ו6כ)
 סרפ"נ ס:' לפס יי'ל ספפס פ"1  היכר6 כפליהס ה"ס  סליפס  ופן ההרהפי'
 רק 6וסר מין )רירן נס . 6"כ כח1ם סס61 כרניס כקי6*ס  ר6לן סקיייכהן

 )ננג"י מסי' סם"ננ וכ'  6סור פפל"פ ככךס כס' ספט :' סה  קססרערן* : כ"כ תע"ס סי' ועי") ל"ה  סי'ק ק"ס סי'  ס"ך כננ"ס ק)יססכרי
 לסהפיר ס"ס  6יכ6 ננ"ננ  6סיר  פררכלן רק לפי  לופלייפ ככוסרע"י

 לסהפיר ס"ס ליכי  כילו  להסור סלס .  פפל"פ לפרו וספ, יהר  ללולהוספ"
 י  כהוט  ססוה  כרגים  כסיהין  כננסר)רהלן מ)6 6סור 6ין יסם  :פלהורהם
 טיהיס  פיירי סרה"ס רס6 הרה"ס רכרי  ללייר קסס ה"כ הסור כ"ק  כיוןלו"פ
  ללו  ססק יסי' פלה  פסכהה וס6יך עי כיר ימר ננ)ומיס פס  פסוריסלפלילו
 כחכיתן סיס נעומיס כרניס רומין מגו הגס ועור - ננע)"ע  לסרו "סכס'ינ
 כ) סס)יע )מחר רסנומ סרמ"ם  מוננר  ס6יך 6"כ  ליר סיס הסעויגנסי"כ
 3ננג"י נס סרפ"ס פ"י  כ3ון כיכר  פהפס  :ליסס וס6 ועור - גתערכו5ירן
 ג' מ"כ מ' ס"ק ק"ו סי' כס"ך וסוכמ ל'. סי'  ס"ר כהנ"ס וכננ"ס ננל'תסוס
 סגתססכו כוכר כו סיס העריגנ כסן סהוכ6 כמותן נרו)יס  סהס כחכיותססוע
  סר6"ס 6סי' ננר16' רמסור 5יכ 1)מ ננננס וי51ימ ,)ננעה עננמיסוסדניס
 הרניס כ16 1)6 כעין 5יר ל)יכ6 6)6 ננתיר )6 רר6"ס  ל"ל . רהסורפורס

 כסי' )ננ"ס ומ)6 .  כךכר סיי'כ  סרגיס כסס  ספלהן הכיה  כהותןספהוריס
 ר6יכמ כיון מ"כ ננה"ת  הסור סליר פפל"פ :כוס 6)מ כנמ"י 1)6 :ס"ךד3קנון

 קסקסיס סי"כ מ)1 כנק"ס כנתמימות 6יגן סחתיכות ר6ס )כנס") מרכרערן* נ כו)1 )6סור תורכ ס' הוה ננע3"ע' ככוםססק
 טי"כ ו)ננה  פלו6יס קסקסיס סה"כ  ס6לו  הייטילן  סההיכוה לנליפוהר

 5יל ו)נכי "סוס סעננ6יס ננ5יר קכ)עו רמקורין 6ננריגן 1)מ ננותרקסקסיס
 וסוי מנורת וככר רכיון נ)נו) ע"י ררכגן ססק והוי תים"5 ררכגן ססקהוי
 מנורתי 5יר ו)נכי ננת6ינוות  סהין  כיון הס סעננ6יס חתיכות )נכי דמו'ס'

 סספ 6סי' להפרכו סהה":  רהלילן ה"ס וס"פ לר6"ס הכל  פסוריסססס
  כספ כ' ה'  הוה הס"ס  כסו' ק"י כסיו  רסר"פ מ"ס נ"כ  לרסכ"ה וי")פפהיס
 מי ס' ו6"י וסר"י רר"ת כם)ונתמ ת)י' כנ)נו) )סמנניר ררכגן רס'-ננסריכ")
 סוס ר)מ ס") וסר"י ס"ס יסוה סא יר"ת ס"ס סוס כתערוכת 6' ס'כנוסו
 כתערוכת סססק נוסגי )6 תו ננס"ת כנוסו ס6' כס' גמסר וככר ננסוסס"ס
  חסוכ רכר 6סי'  כפל כתרי מר רננס"ת ננררכגן מ)מ מיכו כתערוכתמע"נ
 רוק6 י") ~'כ . מכ"י וסי6 כקרירס סכיסל  פריפס ס'  כנון  ררכלן ס"רה"ס

 ע"י מ)6 ננרמו' ננעיקר6 רסוי עריסס ס' 16 ן6ו' ננעיקרמ רסי'כתערוכת
 רננעיקר6 5יר מכ) ' ררכגן גטסה ננע)"ע  סססס ע"י מו דרכ:ן כעסהתערוכת
  חוסס )סחנניר ורק )רסכ"מ ננכ"ס נ)נו) ע"י סןרכגן סכמ נוקרי 3מורכגן
 כ)מ סוסקיס כננה כסס הסרננ"נ טס כ' סמ ועור סכי רי"ל :ר"יכהסי'כ
 תקיייר סי' ועי"5 כסם"ננ ע)יסס 5סתוך וכ' ננותר דרכגן סכממס ערכווע
 העהוריס עס ענומיס  דגיס  ללרוי6 כלססיס6וסר כס' ר"" ומח"כ כוסננ"ס

 ע"נ סיתן כרי כסיעור 6קור 5יר וכרוכ ננע)"ע גכום ס' נלעעסנלוחיס
 :  )סרהיח ויתח.)סמור

 תקכזםשן
 כה"נ דגים וציר לתלוחית גוף יוצא מעל"ע בכבוש כ'הש"ך)א(

 לא דהגש"ד אשדךדז"א ונב"י במנ"י והקשה אםורמה"ת
 ישוב )ב( לא מעל"ע בכבוש ומשמע בפרעםם במככש אלאכ"כ
 מר"מ מנ"י קו' ישוב )ג( ומאי"ה רשב"א מתשו' אש"ך מנ"יאקו'

 מנ"י קו' ישוב )ד( לש"ך ראי' אדרבה והעלתי ורא"שוברפנורה
 עם מעורבין מלוחים פהוהים דגים לקנות מתירין דלמהמר"מ
 במעורבין דאומרין הפוסקים וכדעת מותד דאין איה"נלדינא והעלתי המתירין פעם וכ' כבוש ם' מפעם דאםור לימאפמאים
 ומ"ש דאסרי הראשונים דעת  שבן  הסורם בסל שהארכתיוכמו
 דנהפוך אמרתי כבישול לגמרי אינו דכבוש נ' כלל מת"חהמכ'י
 ופירשתי כבישול לגמרי דכבוש א' כלל מת"ח והבאתי )ה(הוא

 י *יידרריי



4רכמףתקכ"ב בי טו"ף פ"ב מ"! דעה4ררהמימןרברף
 שרוחה בכנפ"י. ראיי את"כ )ו( והאשר"י ממרדכי שכ"כדבריו
 ברגים מדרבנן הוא לחלוחית ויוצא בנכבש מ"ש אך מנ"ידבר1
 : ליתא דתרומות פ"י מירו' לש"דראי' מ"ש גם בדנים מה"ת שהוא סק"א ק"ז סי' בש"ד כמבוארליתא
 ס"ק הט"ך וכ' ננירכלן 6)6 6ינו טמ6יס דגיס 5:י ספ"ה בנשייע)א(

 וכ"כ ר6ו' סו6 כננכוט) וכ"ם כככוס 6כ) כמ)ימה יוקמט"ו
 יכרי דומנ: סק"י כ' כ)) וכנננ"י ה)מומית עיקר יו5י6 ימו סק"מ ק"1.כסי'
 סננל"י רמיות נ)רהות סם"ך י6"ס ו)"ג כי6יוה והמריר יייס ככ'ט"ר

 1גס קכ' ל' סי' ם"ך ננסנ"ה הו6 חכ"ג ס"ך דכרי וננקור ייסודרמטית
 סננעתי )גט) ננ6תיס כע4 טהוריס דגיס עס טנככט טפ6 יג טכ'הרמכ"ס
 3ה)ומית עיקר 61514 16 6טכגן כ)סון סרע"ס טקורין כננככס טטכטודוק6
 פוסקיס )פ6ר רנזורה ר") עכ"3 נזודס 5יר פיגי כט6י '6כ) ?נ6תיםוכעילן
 כנגוסו )מ)והית יו5י6 ננע)"ע כככוט גס רס"3 6ט"ך קסה ו6"כ כס'.דכט)
 .כ"ו סי' מ"ר כלכ"י הקטה וכן כפככס 6)6 כ"כ ל6 ט"ך כהג"ה ה6 5יר.ו)6
 ככיסה סתס סהו6 ננמספן הר"ננ )סון )סו5י6 )הגם"ר ינ"ל עוך וכ'.8ט"ך

 : יגיס 5יר ננטמר עך'ף י)מ ס") ננע)"ע ככיסה סתס 6"ו -,,
 6ין סרע"ס טקורין כפככס כ' יהגם"ך .ננ6וד פסוט טסינר פהיותרל"ב

 טנ' )כנס רהי' גופי' ננוה 36מ ססוט כיכי טטעס סם"ך . רכילו)כנטות
 כננכום) ככום יין הרננכ"ס הכי6 ננך)מ )הט"ך יס") והו6 סם"ך.)יטכ

 ככר כיין פ"ג כסי' )עי) וה כיסוכ המרכתי וככר סס כלכ"י 13 עמדוככי
 ככום יס") 61פי"ת כננכוס) ככוס )ר"ננ ס") ו)מ 3ט"ך ס") 6)6ככוט

 נ:לככטין כל תרוננות ננה' ננ6"ס ננה' כטט"ו קהכימ כיון כמריףטמכוט)
 הר"ננ יס") סק"ך ג' כ)3 כקל"י וכ"כ חריף טהומ קממסיס ננן מוזננומרין
 ד)מ ורמי' ככום )י") כ"כ מריף מעו 5יר י"3 דתרוננות ס11 סמטלהכסי'
 דג עס טככטו טננ6 ינ מ' פטלס יתרוננת פ"י יננסלה ריטמ הר"ננהכי6
 כ6יסור נניירי 11 יריס6 ע"ר סי' כמטו' ורטכ"6 טס סר"ט וכ'טהור
 כה( 6תני ככ6 ג' וו )יננסלה עי"ט עננו טככוט הטהור 6ת ט6וסרככיטמו
 ננתרוננות כס"י טס ננטלה וכהך ככוס ס") מריף סהומ כמסית דוק66"ו
 נ4~בג 1:נ,:יןנ(י";2ן::ו:,ןז4קי,ין

 )ר"ננ כננכוסל 6יגו יככום ככוט ע"י טכ6 ה5יר ככוס כחתס יר"ממ)יכמ :1-יי
 מעל"ע ככום יקיי"3 )דיין 6כ) נזככם ע"י טי65 כ5יר 3ר"ננ כנסרטוס)כך

 : כננכוט) כננו גוסו )ה)ומית יו5י6 )יידן )ס"ך ס"3כמכוט)
 ל. המנן: ע, ס;' .יל'6 ע'מ קי' וסנ'4 מהו.' נמ,.. עו'11)כ(
 יסי' יה6יך 5יר 3ענין )וננר ימין . כתתק"ם כט) דכרי' כניירי גוסוכיטו)
 הרי כתתק"ס מ)מ כט) 6ינו ירכנן כ5יר ס") יר"ן רמוקה ס)ונת6 כךכ3

 י)ק"נו נ") ירכלן יסוי הלסכ"6 מפר ומפי"ס כככוט סננ15פת6יננזירי
 טככסו ריסמ גס 6"כ הומ טעננ6 מך סננסכה רכ) הטומ) )רעת .ט"כירטכ"מ
 כננו ה5יר ננמננת יסיינו כמתק"ק ס") ימ"ק ע)ה טהור דנ עס טננ6 יגעס

 6סור 6ילו וןמי יסיסמ 51'ר1 מריטמ ננני קמי מסור ו5ירו דתלןכסיט6
 יק נ"כ כליס6 גס מ"כ תנן ומימ טפננ6 הדמ דננמל" וכיון ננדרכגן56מ

 יי)ן כס"ס כננ"ך כננכוס) מינו ככוס ס") ,הסומ) ע"כ מ"כ 6סורלנירכלן
 יתגן )יסכ"מ 6כ) . טס כר"ט הוכ6 סס כילום)נני ננ"ר ,וכמד הכיים")
 טהור יג עס טננ6 דג ככוט מ)6 נניירי כ5יר .כככום )6 וריט6 ככ"6נ'

 יג סיפ6 ורק הנ") כמ"ס.כסיננליס כמכום) דככוס ננטוס פה"ת6סור
 ככום פמננת 1)6 ננננ)ימה כ6 וס י5יר דרכגן )כך סומ 6סור 5ירוטננמ
 וכן ננדרכגן מ)6 ד6ינו כיון ס)'נ יוקי ור' כננ6תיס ס") יודמ ר' ס)יגיוכי'
 ו") יסה ו"מ גס עכ") ו' כ)) כמו"ה נ"כ ננכו6ר סכן הננג"י פ"ם ר6י'6ין
 ויוק6 כס' כט) טהור יג פננו טככטו טננ6 ננדג 5יר כמ"ו וכ' טס6ו"ה
 סתירה כמן ו6ין ע"כ ננמתיס 5ריך ככ)ה כ5יר 6כ) ירכנן סהו6 דגיס5יר
 טננ6 רג 6כ3 דרכגן דסוי מ)ומיס טננ6יס נניגיס הי' דה5יר הט"ךע)

 : ננה"ת ימסור כס"ך י") טפנו יו5מטגככם
 5יר סמגי יננטכי 5'יט יף חו)ין ננט"ס )סיי' פוכח וכן הפנ"י כ' עיך4לג(

 קמי והתס ירכנן יגיס 5יר יננוכמ ססוסקיס כ5 כ' וננוהדרכנן
 הר"ננ טסי' כננו כננטנה ם0 כהחכר טהור דג עס טננמ יג כככוס)הרי'

 טפי' ורסכ"6 כרעם ו)מ ר"ט יף כפפר"ננ וכננ"ט הר6"ט דפת וכןוכרטלור6
 סר"ננ ימ)קו יהי' י3ו ר6י' מ"לו וו דגס וכ' פ"כ ככ6 )ת)ת6כננתל4'
 הומ כפ"ע ככמ יננעי5תמ ס") ורטכ"6 דר"ס כננ5יעתמ ורסכ"6 מר"סוהר6"ס
 ככ6 ו"ימ' 5יר )ענין ינניירי ס"3 וך6"ס .ור"ננ כתתק"ס ר)"כ כרי')פכין
 דככמ ימויו י") טסור דג פס סככסו טננ6 ריט6 6נ) לסיס6 עסהו6
 ננ6"ס מס' כסוטט"1 הר"ננ )ננ"ם מפי' ומ)מ ננס"ת 6סור וטהו6 סו56ס"ע
 וכ' ננננ6תיס מ' הטת6 ממ"כ מסור הכ) טסוך דג עס טכנסו~ טגנ6'דנ

 מדמ ג"כ הננעעתמ עס הריסמ גס מ"כ ע"ס גרכ כ) נויס טס('הלמ"ננ
 יס6 )ם"ך רמי' מררכה כ") עי"ם נרכ כ) סר6"ס דגי' הפי"ט וכ"ככו6

 5יר כיטו) ננסוס מריסמ ג"כ ססי' 6סו6) הקטס. הנ") עץר כסי',הרטכ"6
 כסמתיס רכיעי מופר יוי6 ר' "סור- 5ירו טכנ6 רג הריס6 כמר מ"ק6"כ
 מ"ס )ם"ך 6כ5 וככיטו)ו כמיסורי 6סקינן כ5ייו כנני הסת6 עד גס'דהמ
 הוה )מ ננס"מ ומסור כעין ויו5ימ כככוט ינניירי כריסמ מיכ6 )ס"ךור6י'
 טהור דג עס טננמ ינ ננוכימ )ננט6ן ננה"ה ננכ"ננ דכוה יוד6 ר'נ)ינ

 1דג כגוף ננטננע לרכגן 5יר סמני. יוי6 )ר' דננסלי כס"ס וכ"ננ (3"מ(הוס
 סץ3 יוימ דר' ור"י יוך6 יר' פ)ונת6 פננר דרתס וסיפ6 . ק"ו סי'ס.'ר עי' קסה טפננ6 כתר ימוי) ו)מכיי מ"ס סננמ כתר ימזי3 )יכמ מס"תסוה

 5יר דהייכו 6טור 5ירו טמ6 רג כסיפמ )כך,ק6ננל כט) ננננכ"מכירכנן
 ננסוס 6סור 5ירו כסיפ6 נקיט י3ננה רסכ"מ קו' קמס- ל6 מ)יחסע"י
 ננפ)"ע כככוט 6)מ דרכגן כ5יר נניירי הוה )מ כל1סמ להיינו הסתמדטך
 נס ס)גך כמסית 6)6 ככום י)י") סר"ננ מ)מ ננה"ה ו6סור טננ6 סיגפק
,.

 כע"1 ננרמ"ס סש"ך )יכרי סנ") סי' הגכ"י סיומה ננס סטוט )ית6יב=וה : יוןמ כר' כס6תיס ס") ננפ)"ע כככוס , ('
 תרוננות כננס' תנן יכהדי' טכ' ננייככן יניס י5יר סכ' ננ"כסי'

 ננדרכנן פכ"ס י5יר.ןגיס מס כתרוננות סר"ם וכ"כ מסור 5ירן טפ6 יגטי'
 כ)סון ננדי)י' ננוסיף הנכ"י הלה מסור 5ירו סככטו טננ6 דג יתרוננותכננטנה
 סכמ כיתנן מסור ננירכלן ספמוח )כ) סר"ם י,") פככסו טננמ יגקר"ט
 ספי' )סיטתי' )ר"ס )"ננ ומ"כ מגכיס 5יר כננו )גננרי יסרי ד)"ת .כ)ן'

 כתוך 5יר ככיט) מ)6 ככוס מתננר )6 הסיסמ מ"כ ככ6 )ת)תמהמסלס
 כריסמ 6כ) ינררכנן י6סור הומ . ננ)ימה ע"י )ם"ך ר") י5יר )ס"ך י)ק"מ5יל

 וסוכימ נ5יר נניירי הסיסמ רק )רמ"ס מסי' מ)מ 5מ)ימות גוף יו5מ ככוס יפ"י' כם"ר יי") כ5יר נניירי ו)6 כפ"ע ככמ הומ טהור יג עס טננמ יגכככום
 כפ3ננמ י(יעה יגיס 5יר טמלי 5"ט דף כמו)ין סס כןננטגי ננירככןסהו6
 )ר6"ס גס י") יריסמ כריטמ מכ) דכריהס כתמ)ת ור6"ם סר"ס וכננ"םהו6

 : מס"תמסוי
 כ6ן סננתירין הסוסקיס טעס דזהו )יכריו רמי' ספנ"י שי רגמ"שלי'(

 ןסיילו וק5תן נייע' טננ6יס פס ננ)ומין טסויין כיגיסכם"ס
 י6ו' ס' והוי ננע3"ע סרוין הי' טננמ מטסו ו)מ )כתמ)ס מס" ננתיריןהט"ע

 ע) ומת הקסיתי ,ס ט)סלי כסי' סנה ירכנן רק כככוט מסי' מ"וו)מוננר6
 6יכמ י)עו)ס )נננ"י ס") ס"ג ימין )ננכ" מ)מ ס' י)יכמ ריך מיוי'יע) היתר ננסכמת ה6יך מ"כ 6סוי )כ"ע ננע)"ע ככום כס' כ' יט"זסננתירין

 ססו6 מסי' )ננכ"י קסה ננירכנן 6סור דככוס הוכימ כך וננתוך ככוס'ם'
 דמוסר מט"1 הקסס סק"ו כט"ו הפרננ"ג יס6 סר. מננ6י קטה ננניררכנן
 מיכ6 יכמן ותי' נ:עג"ע ככוט ע"י סט"ו ננתיר ק"ה כס" סמ ככוס ס'כמן
 מסור כררכנן ומסי' ננפ)"פ ככוט ה.' וסננמ ימך גפ)מו טננ6 )המננירס"ס
 ככים ס' יס )עו)ס כיון התירו מפ6י ירכנן הומ 6סי' קסה )ננכ"י נסמ"כ

 :ננע)"ע
 יה6 ככום ס' כ)יכמ יננטכמת סננתירין הסוסקיס )יסככ")רכגער:

 טו)ס ס5יר 6)6 ככוט נעסה ד)מ ת"מ כטס כסק"ו כ'הט"ו
 ככוט ס' ו)יכ6 )עע)ה עו)ה כמין הסוסקיס נניירי 6"כ היגיס ננן)כנע)ה
 מ"כ ומננגס ככוס ס' 5יכמ הננתירין נניירי דע"כ הננג"י קו' ננני קסה631
 טהוריס עס טננ6יס ננ)ומיס יגיס ננעורכיס כימגס ל6יסור )קייס כ')רינמ
 ככום ס' יסוס יקסס וס ס)סל כסי' כננ"ם המוקריס הסוסקיסכיעת
 כמס מ)6 סייך )מ דככוט ת"מ כסס כט"ו 5מ"ס דפסכמת כ6ןוכתכתי
 כסג"ה וכ"כ ננותר )5יר סחוז דננס ו' דין כ"כ כ)) )ת"ח יכיון ונ' )ננע)הס5יר
 כיס מ)מ כן 6ננריגן ד)מ פ"ו סטיג סם סם"ך ה6 ס"מ ק"ה סי')קננן
 ננטוס ומי") )ננע)ה ננפעטע 5יר 6כ3 מסננע )ננטה סריק )סרוק סדסיטמ6
 הוס ו6סי"ה כחום גנני יס סמ )ננעלה ננסעסע מילו כמום יגיסי5יר

 : )ננפ)ה ננספפפ 6ינו יס דטכע ננסוס רק )כנע)הננסעסע
 דיט מ)מ יכר )כ) כננכוס) ככום רס") כסייך י)6 הניי"י ןכמיישלה'(

 פ"כ ג' ככ)) סלכ)פי) כ' דכה"ג פ"ו ממננס ו6)מי)וק
 דוננס דככום וכתרמי קננמי י' ס"ק הננל"י סס כ' 6ירכה ג' ככ)3הנס

 מיסור י6ין ככ"מ 3פנין היין וכן סכ' לנהנננ"י עוך ר6י' ופ"ס )גפרי)ננכום)
 ד)מ גוה"כ דהתס ר6י' 6ין' וס ככוס ע"י ו)מ דוק6 כיסו) דרך מ)מי6ו'
 כככוט מפי' כפין וכפ)יע ננפ)'ט )עו)ס מכ) כיסו) דרך מ)ה תורסמסרי'
 סת"מ וננ"ס כננ"ס ויחס ננככ"ח רמי' כפנ"י ננתמ)ה ג"כ סכ' כגכ"יורמי'
 כמתיכה סיס סיכ)כ) דסתס ר6י' מין ככיטו) דכר )כ) 6יגו דככוס ג'ככ5)
 ססיה כסר כ' ס' דין מ' כ)) וכת"מ כננכוס) כעין גמי וננפ)יט כננכוס3)נננר. דסוי י") כננכוס) ככום ממרו דכוס ' וננכ)יפ פס)יט לעגין 6כ3 ממר עניןהומ
 יכי5ס כפל'כ הננריכי כננ"ס נני)י )כ) כננכום) סוי ;נע)"ע ננ)ימס)6חר
 כ' דס"מ נניוקיק מינו ה3סון י"6 ס"ק טס כננג"י וכ' ססוכר ס'והמסרי
 ססהס ככטר דמיירי ג' ככ3) התס וי") יכר )כ) כננכוס) מיכו יככוס ג'כ))
 ככום מננריכן ד63 מתיכס מותו מפי' דננותר ס' כיט ננע)"פ ננ)ימהכ)מ

 המתיכס טעס ננכ)כ3 6יגו מכ) וננכ)יע ספס)יט רק רכר )כ5כננכום)
 נננסג מ)6 מ)6 6ילו ככיסו) נס דס6 כת"מ כננ"ס הטעס ננני ססומיס6
 דמיכ6 ננסוס דוקמ מטננע ע"כ גס"ג )המנניר מין 6כן מתיכס מומו)מסור
 מ' ככ)) מכ) ממר ענין יהו6 י") .כמתיכס סדס ו)כ)כ3 הכ' הטעסלנני

 ו6טר"י ננננריכי רמי' וננ"ם נני)י 3כ) נננכוס) כנוס יסוי )ת"מ ס"))סס)יט
 ככ"ח מם"ס מדמננר רמי' וננכי6ין כמכום) ככוס טוי יננע)"ע רקסרמי'
 ' כננפ)"ע 6סור 16סורין כט6ר ס"ה סרי יומ6 כו)י )י' תרי י6י סוממייום

 י)ננס וי") כפ3ימ י5)י כרוממ רק ככום י)ננ6 ע)יהס ננקסס ססכנכ"י
 מין 5)י יס"י %'-)ננ6ן מו וככום נג)יח נס מננר ולמ מרי ,ימי סם"סנקיט
 ככ"מ ומפי"ה כננכוט) מסי' הומ דככוס קנו"3 רכותי מ"ו ננס"מ ככ"מ6יסור
 סו6 נני)י )כ3 כננכוס) דככוס סרמ"מ ננ"ם מכ) מסור מיסורין וסמרסרי

 ככום ימננרי' ומסר"י ננננריכי רמי' ננכי6 דמ"מ י") עוך מכ)ננסכרמ
 ותכ)ין כמוננן יוקמ כמכום) ככוס דס") סרם"י ננדדחו )נמרי )כיס)יומס

6ו



 טא~טףתקכז הי טעעי פ"ג סף רעהףררהטימןרברף
 מ.דזם. ככ"נז יק6ננר ננס6י יכגיס 5נ' דוקמל ככוט לס") ו)פוסקיס כהרד)16
 י)מ6 מטוי יוננמ דמד כננע)"ע כע3ננמ 6)ננמ יוננ6 כו)י )י' מרי ד6יסו6
 הריף 6ו נ"י כעי קסס ככ)י וג"ננ ינלס נ' מו מריף כדכר ככוס דוק6דכעיגן. טרם"י מ"ם )ננזרי כננכוט) )סיות מכ) וננכ)'ע רננס)יע כזטעס מסורסתם
 ככום סמלזר כיון )ח)ק ד)יכמ דס") מ"ו ,נכזכוטל ננדמהנר והייגו)רם"י
 : )נננרי כננכוס) והוי )ח3ק מין תו כננע)"ע 6סור ככוס ו6ט;חןכננכום)

 הס"ך יכרי מכ) כמכוט) )נננרי ויככוס גכוגס כט"ך סדיז )דיגמ 6סר14כמנבם
 דדנ סנס"ד טכ' זה דין כ' קל הנט"ר כסס ק"1 כסי' סכ'קטס

 וס)ח)והית ס5יר עיקר יו5ימ ס6ו ננד6ו' מסור 9סור דנ עס סככטוטנזמ
 כנזמתיס כ9י ד5יר רתרוננות ס"י והכזטגה הר"ננ כן סי' סנם"ד סמעכ")
 כע) ר)כך נזדרכגן מ)מ 6סור דמיגו 5"ע חו)ין סס"ס נזוקי ננטלה סךוסמ
 ומסמר סס"ך ;ננ"ס ננרמו' מסור מסומ כ' )מ ס"ד וכהל'ס כנזכ"ננ)ר"י
 ר6יירי כסרעס כככסו מסי' ס"ג מין )"ד ט"כ. דס") )ר"ננ הט"ך כווכת)וננר
 וטעמ6 עעכזמ מלמ מיגו ננ"ננ 5יר ו)מ )ה)והית ריו5מ' מע"נ פ"כז סנם"רכי'
 דכט) יודמ ר' ננורה )כד עענוו כננסהו כנכ"פ )עגין רחו3ין סוני' ומ"ס)"ד
 ס") וכדרכגן דדכנן דסוס כ9) נ"כ ה5יר וננחכנת כט) סטעס ננחננתומ"כ
 דיו5י6 כיון מ"כ ננס"ת הומ- ס"כ . דקיי") )רידן כ"כ סס"ך מכ3 כט)ננכ"ננ

 הננג"י קו' וק5ת סם"ך עס וססכיס מננג"י סחו3ק מח"כ ככ-ס"ירר4יי' : ננה"מ מסוי)ח)וחית
 נניירי מה"ת ססומ דקממר דסנס"ר סכ' מכנג"י ססקססמ)מ

 5"ע דף חו)ין נזוקי וכעםג: 6כזסגה כ"כ סנסס"ך המ וסקסס כסרע"סכגככס
 נזס"ת ככוס מכ) סהומ'ננדרכגן נרע כסרע"ס ככככס כ' ו)כך ננדרכגן מ)מס6יגו
 מ)מ ככוט גננסגס נרסיגן ר)מ ח' כמסגה טס כר"ם סוכמ כירוקלנני מי'ו3כך
 )מ וכננח"כ ננררכגן 5ומ מו דדוק6 כסרע"ס כגככס )סנט"ר .מוט)וק
 וככר קסס מס"ך נס וממ"ל נזס"ת סו6 סרעס ע"י סכ' ק"ז סי' כס"ךעיין

 יהי' למ ס)חלוחית סרעס ע"י טגגכס סכרמ )6ו ונס קו"ר )סי )עי)יסכתיו
 ככוס ו)מ ס)וק סירוס)עי הניה ד)כך נז"ם ונס כעיקר עעס ננסוסכו

 מ)6 ד6יגו סומ כסרעס גככס מו נזכיסו) סחות קסומ ס)וק דוקמננסוס
 ולננס ננס"ת סוס כככוט ננכננ"כ דסוס מע"נ דכ9) )ר"י -ומ"סננירכגן
 )חוד כ9טס .5"ח דף חו)ין רסכ"6 כ' סמ ו"מ דכריו כווגת כך )ר"יכ39

 : כננססו ננכ"ננ י"י ס"))מ

 תקכ,חמשן
 אפי' בהעריב הפהויים עם פמאימ אם-נמצאו מתירהתה"רא(

 פהורים רק שמביאין הדרה מרהקים מארץ שבאו כיוןלכתהלה
 כל אלא ליתא ולענ"ר עמהם נמלהו ולא נתערבו אה"כובווראי
 לא ה'"שראל ותום' לכתחלה אסור בהעריב גם יהרשנתערבו
 הקודמין במי' למ"ש אבל לרמ"א זה נתערבו בלא אלאמתיף
 בהעריכ בם לפמא במחובר בריעב' גופי' לאסור הפומקיםדעת
 הקשיתי דגים בשאר ולברוק לפשפש ראי"צ רמ"א מ"ש * הכידינא

 והפפק ממש בציר בשורב פרט'ג ע'" לברוק רצריך'והעלתי
 עיי' ריבנן או דאו' מ' הוה אי מפק הוה האש עלכשיעור
 כבוש צריף בציר רגם העלתי תע"ז מי' לעיל' הנה. מקי"רבש"ד

 *מעל"ע

 ס9ננמיט עס יכז)חיס- מין דודמ' עגין נ;) דננתיהין העייגנ ע)נדננהנ:יה
 כמר5ותיגו קע"ד סי' תס"ד ו") עננסס )כז)חן דרך ימיןננסוס

 ננננרחקיס נניוחדת כחכית מותס ננכי6יס כי עננסס ס9ננמיס גנז)חו ס)מודיי
 כס' דננרדכי וססימ מ5)ס 6י)ו סגיחו ננננ)יחתס רכיס ינניס )מחר'וכורמי
 כננקוננות נניירי מססר ססק ננסוס סן דנזותרין ס;' ד)עי) סכסרכ)

 מין כס' סננרדכי סמ ננדכריו וננכומר עכ") ססעריננ 53ירתהקרוניס
 כעיין נניירי כודמי עננהס גננ)חיס 9הוריס יניס 6ין כהעריגנ סכ'נזעננידין
 כננקונזות נניירי כ"ס כס' יסייכו ננעננידין מין כס' הנזררכי ינניירי ננננסמחר

 6ין כס' וסננריכי 9ננמיס עס יחד סננ)חו י") ססעריגנ קססננו)חין
 כננריכי יסמ ו)יתמ ססק 1)6 טרי דוודמי רחוקיס כננקוננות ננייריננעננידין

 יניס דסתס יטרמ) סר"ר תוס' כסס סכ' דס3יני כ', ' עעננייין מיןנס'
 וכסננ"ג עננסס גננ)חיס דניס סמין ננסערגנים חון מיסור כסן גסנוננ)וח'ן
 ננססק ננותר-ן )6 6ס הטננ6ין עס גננ3חו. 6ס ססק דמיכ6 סיכי כ')סס"ת
 )קו)מ ססק יס ומס כ' וסס"ת סמ"נ וסמ טס סנס כ"ה כס' כננררכ'ו;"כ
 וודמי יסוי סכ' "טרמ) הר"ר ינניירי ננננרדכי ננסננע 6"כ יכו' נ:עריגנסננון
 ועוד סוין כננקוננות כסעריגנ ססק יהוי סכ' וסס"ת וסננ"נ ' גננ)חיסמין

 יריס וס.' תוס' כע)י הי' כו)ס וסס"ת וסננ"נ יסר6) הר"ר דתוס'כ)מ"ס
 מתס"ד קסס ועוד קרוכיס מו סגי5ודו ננננקוס כננרחקיס מו קויןכנזקו"ות
 סעסוריס עס ננחוכריס כסטממיס כמ"ו תסוכס 65ותו סס ססק סהומננמחל
 6"כ יתערכו 5ירן כ) סס93ו )מחר טננ6 נזספיקי דת3יגן כמסר"י ו)ממסור
 רגתערכו כדי") דוקמ. דס") 51") מחוכרין עכסיו כמהס כהעריגנ .)הק)נזג")
 כרמ"ס י)6 גתערכו כ5-3ירן סס)עו קודס סננ6 ת)ינן מ)יחס מהר ק5רומן
 5*רן כ) ס)9ו דוד6י מרי )כ"ע 6ז סגתערכו רכ זננן סודמי כסעריגנ.מכל
 ימד ננחוכריס נססס דמסרו ו'ססוסקיס ה6"ז קיגרמס כן )מ)ק )תה"ד5זג")
 כננ"ס 9פס סו3ע ננ)ח דע"י מסור 5ירן כ3 ס3יעת 6חר נס יננלחסננסוס

 רס8 6סור פדרכגן ננ"ננ כננט)"ק 5יר 6)מ כעיקר קעס ננקרי )מ3עו3ס
 סר6"ס. סיס"ט כננ"ט 5") דננתיך וסרמ"ט כורמי הטעס עכ"ס סו)טננ3ח

 ע3 דוחק וס נס סלס טרי )גננרי כדניס ס)כר כק)יסה נעימס יס"3)סיסתי'
 : 6סור גנני ננעורכין )סניגו כססס כסעריגנ נס ננמי63סר6"ט
 )ננמ דמ)"כ ננותר ננעורכין הס דמסי' )תס"ר סדחקו עה ג")ר%4במנם

 כסערוגנ מ)6 מסור דכססק טעיז6 יסרמ) סר"ר )תוק')י'
 תיס") עננסס טננמיס דניס כ)יכמ ימי עננסס גנז)חו )מ דוודמ.ננסוס
 מסי' ריעותמ ננחוקיגן ד)מ כסננוך ורננ"מ וכננ"ס ייעות6 ננחזקיגןד3מ
 ס9הוריס עס ככ)י טנזמיס דניס טים דנניירי מ"ו )כרורי י6יכ6היכי
 ננטוכג 3דחוק 5ריך ו)כך ננתיר כסערילנ ו)ננה דניס כטמר מוקרומם"ס

 )דחוק!' ו5ריך גתערכו רחוק ),ננן מח"כ ודמי נוכזרחקיס )גו כמודהעריגנ
 עוחק מחר דוחק סומ וכ"ו הסעריננ טג5ודיס כננקוננות וסס"תדסננ"נ
 מסרק: כ"ס כזפ' ננרד;י דכרי כסתירת עומד כ' כ)) כס"ר ככז"ם רמן'ה"ח"כ
 יכרי ונס כננס") ו)ית6 רחוקיס ננקוס כין )ח)ק ;ננ"ט ותי' ננעננידיןמין

 סטסורי0 עס ננעורכיס טננמיס סמיגס ננסנזע יסרמ) סר"ר ותוס' ורמכ"יננרדכי
 דניס עס גננ)חו סננמ יחייסיגן ננ5וס ננ)וחיס יניס כסתס דמוסרמ)מ

 וריטכ"מ' ור"ן סרכנכ"ן כננ"ט י"3 מיסורי' ננחוקיכן )מ סמ 61"תטננמיס
 6כ3 גננ)חו )מ וד6י כהעריננ )תרן 5ריך )כך מיסורי' ננחוקיגן סכיחדכ6ן
 )סו 5ריכי )6 ס)כך כררכגן וסרי סטקו) ססק דסוי ס"ל וסה"תסננ"ב

 : סרי גננ* ססק 6סי' )דכריסס דסמ גננ)חו )6 טודמי כסעריגנ)וננר
 כיגיס0 ש מס ו)סטסם )סחנניר מין דגיס כסמר 1מסי' יני"מרבמייש

 מותס ס)כך סכ' ככורות כננס' ננה6"ו ננתה"ך סו6 9ננמיסדניס
 טננ6 דנ ענ)ות _כמותן רומין סמין כיון כענ)ות טננכימיס ננ)וחיסדניס
 ותו ו)קו)6 דרכגן וס' טנזמיס דניס עס גמ)חו דססק ננותרין סססרי
 6דומיס סס וסרי )מור כגפ) נזעייס כיי דגחננרו כסמ טריסות כמ)וקיי")
 טננ6 )ם)קן ומי"5 35ויין' 3מוכ)ן ננותר מדונניס )סיות ט5ריכין ננפייססכגי
 ננכ"ס )כרר ד6יכמ סיכי 6פ.' ננחוקיגן )מ מיסורי' דמחווקי ויוריקויסתגו
 )נכי )סתס דנניון ננס' וקסס ע"כ טננמיס עס לננ)חו מס )כרר י)יכ6סכמ
 ננכיסו) סחות דס)יק מו ס)יק ו)מ 5)י )מכו) רו5ס וסו6 כייקס )י;מ5)י
 ננסגס יתרוננות ס"י רס"י עיי' וסכי סכי ט)וק יננ5יגן ננכיסו) יותר ס)יקמו
 כסרות חוקת וי") )סגיגו כיוקיס טסס 6ננריגן מיונניס ססס דכיון ועורח'

 סרו5ס עגין 6ין סכ6 מכ) ננעיקרמ ננחזקתן טיטתגו חומסין 6ין)טכיגו
 י") ועוננד כיוק ססומ ננעיקר6 חזקה )יכ6 ונס כדיקס י5טרך ו363מכו)
 יסכ6 סננך יכריו דמסוף י") )מ"1 כס)ננמ 3כתח)ה כדיקק 5ריךיססיר
 ננחזקיגן ד)6 ססי9מ דסוי )מ מו הטממיס עס ננ3וחיס סס 6ס 3כררד)יכמ
 )ננע)יות6' מיכמ יסתס מע"נ ננחזקיגן למ סתס 6ס כסדרנס וי3יףריעותמ
 ד)יכמ,)כרורי סכ6 ננ"ננ הס מיונניס י)סגיגו ועוד 5)י )מכו) רו5סססומ
 ננסתס ננוכמ )מ כהס )סססם 3כרורי כמיכמ כמן 6כ) ננחזקיגן י)מט))
 יסרמ) הר"ר )תוס' חוסס )כמח)ס כיון קסס כ)מ"ה סרננ"מ וע)כ))

 רומין )מ מסי' מייסיגן 9ננמיס עס ננעורכיס כמיגס מסי' ס") וססורמכ"י
 גוסנין מ)וחין יניס .סתס כ' דהמ 9ננמיס עס גננ)מו טסיו 9ננמיסכ6ן
 סרמכ"י וכ"כ עננסס גננ)חיס טננמיס דגיס ס6ין ננסעריגנ. חון_ מיקוריכסן

 מסי' )חוס יס דניס כטמר 6"כ עננמ ינ עס גננ)מו ט)מ כידועדרוקמ
 כדיעכד מע"נ ורמכ"י יסרמ) סר"ר )תוס' 3כתח)ס עמ6יס כ6ן. ו)יכמכודק
 )ננ)וח דרך סמין רננכ"ן ע) 6ו גתערכו 5ירן כ) סגס) )מחר מרמ"ססמך
 .)כתח)ס ו)סססס )כדוק ס5ריך ססחות ו)כ) )כתח)ס )6 6כ) עננמיסיחך
 כייעכ' מפי' מקול רננ"מ טסני6 ססוסקיס )כ) דמז 9ננ6יס כ6ן יסטננמ
 )סתיר .ס6"ו ססכימ וסרמי' )כתח3ס )נדוק )חוט ייס עננמיס נס כ6ןכיס

 : וק") כננ"ם טהוריס עס ננעורכיס 9ננמיס כיס י6י'6יגו
 סמ 9ננמיס כמן סיס גיחוס דננסכ"ת )כיוק דמי"5 ס9עס כ'רדקש"ד

 כסכיח דס6 סרננכ"ן כננ"ס י") ע"ו יכ6ננת כ"כ )6סמ"ז
 9ננמיס )ננ)וח ירה ימין תי' כחד סתי' )ננס ו6סי' ריפונזמננחוקיגן
 )תי' )חוט דיס ננכ"ם 9ננמיס ;מן ס6ין ככדוק ס"ד י") ננ"ננ יחדו9סורין
 טננו)חין יסכיח ימע"נ ור"ל דרכגן ס' דהוי ' ננסוס דמרי סכ'ירננכ"ן
 רק סוס מסי"ס כ6)ו 6)ו וננו)ח ננקסיך )מ דסנוי יחד עננמיס נסטסוריס

 9סוריס עס 9ננמיס )סננו)חיס דסכיח כיון 6"כ 9ננמיס עירוכ מס טקו)ס'
 9ננמיס כ6ן יט סננמ )חוס וים )כיוק ד5ריך סס"9מ ננקסיד מיגווסנוי
 וסנוי סנוי )סגי דסייגו 3סגיגו ננ5וי ט5גיסס כיון ג"ו סי' )עי) ע) )ס'ו)"ד
 כק) סיכי מ"כ ננערכין סי' ד)6 וננס"כ ע) וורמי סוס דניס כחכיתננו)ח

 : )כדוקיכו)

'

- 

 ' רנקכנ"מם'מן .

 ראמור שומנינות יש שאם מחלקי רלא הראשונים להפומקיםא'(
 מלח ע"י דם"ל ויש פמאים עם פהורים מלוהיםבמעורבין

 בפי' שכ' מי מצאתי שלא כיון ט"מ ציר אלא לוכא משומןאפי'
 רשב"א אסתי' בהם"ו השואל אקו' ישוב ( )ב בטפק להקל איןכן
 להיפוך כ' ובמק"א דל"ב יורא ר' מורה מב"מ מ"ל. מקום בחרשכ'

 י מה"ת רגט ציר שכ' ר"מ ע"ז אתום' תירוצים ב')ג(
 כסו 6ית 6ס מכ) סננגוגית נהו )ית ע)וחיס ינ*ס שתסבהנ"ה

 כסעריגנ 81י14 מגו ס6 וקסס )חוננר6 וסס~ק6 ננימו' מסורסוננגוגית . סרניס 'ננן ססו)ע ס9עס רנס 6פי"ת מוסרו 9עס 6יןנדגיס



ידכפףתקכ"פ ה' פ'ג.מעיף סי' דעהידךדץםימןו4ב2ר9
 כיכסיס ו6סי' סמכיס ססס ויקריס סטוכיס סקטכיס וגס גרו)יסכר"עלייג

 וכ' לסמנניר תסגו כסננוך כסג"ס וסוכמ לננמננרי כ' כ35 ס"ר כסיסכ'
 ככ"י מע"נ סס"ע הנויס . כסס :יכר סדכס יסנמוכית ננטוס ס"וסנס
 סכימ )6 כם"ע סוננכי:ומ כסס כיס ימר כננו:מין )סמנניר סננ"ק )רכריסכיה
 עמ סתס רננתירין וסס"ת וסננ"נ סרמ"ס רעת ןכ"י ככך ננמ5ק ר)הננסננע
 סמ 3מ)ק ס"3 סע:ויית כסו 5ית ננ3ומיס רגיס דסתס הע"ג ככךננמ)קי
 סמיי ר"ס ט"כ 5"ט רף תוס' רס:ס )י קסס ועוך דמסור פונמוכית כסןכיס
 סמוטם כסר רמסור )רכמ רסריך קי"כ ננרף סקסו ררככן רניס ר5יר5יר

 סיע5מ טננמ נניג )י' וסריך 5ירן נמסור מסטננהין טרסס כסר עסרמיננ)מ
 לנררככן 5ירן מסור ססמות ר)כ) רעכ"ם ססיר סריך ננותל טסור רגעס
 כם"כ ורמ"ס רנ"מ רתרוננות כם"י סר"ס וכ"כ ע"כ כ)ע ר)מ ננסוס ם"ננה)מ
  וסוננן נסר 6כל  לולט ומייו סומ כמזס ע)ומ וג סתס ר3ננמ ננ"כ סי'רע"(
 6)6 3פרם ס") ה"כ כמוס ככסר רנניילי )וננר 1רומק נעח ע"י כו)עסומ
 סכ3 ננסוננן מפ" ננ3מ ע"י ססו)ט ננס רכ5 מי)וק רמין רהסוייס רעתכ'
 סו)ט הייו ננ)מ הי ננרי )רכ רננססקי רסכ"ה כחרו' כי"כ ע)יו 5ירסס
 סס"ס רננסיי )נגס רהכ"ר כסס סכ' 5"מ רף ננרסכ"ה י") ננוס רהי'רעןך4 . : ננ)מ ע"י ריסיק ננס סיייו 51יר 5ירן )רכות ננרקתכי )י' ופסיט רסמ)ה

 וכסר רמ)כ ומע"ג קמי הסננומ3 כס' וכט5 סוס כמוס מ5כ 5"1דף
 ה)מ סכטר )16ך :כיס מ)כ ס) נוסו מין כמססו עכ"ננ ס") וסננומ5ננכ"ננ
 כיון ה"כ פ5יטתו מ)מ גוסו סו)ט רהין כננ3ימס מכ"ס מ"כ ע"כס)יטתו
 גוסו סו)ט 5ירו מייו רמס 5ירו ה5מ רמייו יהננל ננכנס מ)כ ס)יטתוסמין
 סקי"ד סם"ךכננ'ש

 לכיס~
 מסי' ומ)מ סדכר ננמף מ)מ סו)ט היכו  וככוס

 מסננומ5 3מ סוס כמנם ססומ רננסיי רננם ,כ' ס"1 מו5ק 5"; רףסרסכ"מ
 כסומן מסי' 5יר סו)ט מי:ו כננ)ימ הכ5 נננוסו רסו)פ מם כ5)י סיר י"5קמי
 כננ5מ ר)מ כיון מ)מ )סק) וססיק6 ננררכין מ)מ מייו כסוננן מסי' כרניס6"כ
 תרע"מ וכסי' ס"י נ?'ס כסי' וכננררכי וס ע) )סננוך כירייו מין כן כסי' סכ'נני
 5"ט רף רקמננר יורמ רר' כ5יל סננ"נ וכ"כ ננקו5י וסר ריכ"ה כססכ'

 : )רקרק ס"5 רמ1' סוננן 1מי כוננן סענניס כננס כתכוררכגן
 ננע5"ע מו כ5יר מו ככוס יעסיס טננמיס עס ע)ומיס ווניס דערד4)כ'(

 ננע5"ע יככס ר)מ כירוע מ)ה ננס"ת סוה רגיס 5יר סתסה"כ
 סקי"ך סס"ך כננ"ט סרנ ננגוף סו)ט כננכוס5 רככוס כיו[ כסתסהכ)
 י") ררכין 5יר סמיי 5"ט רף סס"ס רננסיי וסמ סקורס 5סי' 'סיסכתיוכננו
 דה' מ5יכ6 )ררככן ר)יתמ קי"מ רף מננר וסומ קמי רמכיי ה3יכמסתס
 מי") כננכוס) "יכו ככוס רמער סה מכ) ננסננע כרותמ הייו ננ)י"יומכן
 ננס"ת דנ 5יר כ) י"ל כננכום) ככוט רקיי"5 מין מכ5 כ"ו סי' כככ"יוכעכ
 דכריו סותר ררסכ"מ וסקסס ס"ס סי. כמס"ו רר"ם סג' קו' ומ"ס6קור
 רס"ננ ניר סנחו-ס3 כגון כטפננמ ננכ"ננ רמננר ננרכ6 5רקרק כ' 5"1כוף
 דננסו"ם כט5ננמ ר(יע 5יר סהכי כ' 5"ט כרף ס6 כס' כנכ"ננ רס")מרכ6
 יסרה) רק גיר ס5 וסנחו כט) רננכ"ננ ר"י ננורס וכררכין ננררכיןסום

 וכן ככוס רסוס ננס"מ מסור 5יר )רכמ י") ו)סכ"3 מיסור כו יסנוקרוסיס
 ר' טס בנננ' וקו' רניס 5יר עס"ת רהוס סכ' 1' רף ט"ו סתוס' )רעתי")
 : 5ררכו סס סמס"ו וכננ"ט)מננמ וסמנני ר"ס סס סתוס' כקו' ננינו הת ס)ק ננטעס מ"ו יוד6 מרר'יורמ

 כקוסי' עכנד כ"ג סעקר2בבפרבלג.כס'ך
 סכעי

 סכ' ננ"כ דף ע"; תוס' מסתי'
 מננמי )סס וקסי' ר"ת סוס נוע3"ע ככוס רס") ננסוס ר"ת סוס ן5ירן.
 (ס מות וע5 ננס"ת 5יר סוס כככוס סקי"ד 3ס"ך רמי, )ווס סקעוכ5ירן
 סע)ס כננם ו6"י 3ס"ך( רמי' ריס כסוסק"מ פרננ"נ כוכות כ"ג מותרסייכו
 כככוס סהי:ו דרכ:ן כ5יר נניירי רמו)ין סוני' 5"5 תרו5ו ר5סי' מרו5ו עסימרוכס
 כמו3ין סתס מ"ס ונננ"ס סכי נניירי כעעו נס ייננ6 כע"ו )סו קסי; מסמ"כ
 דכמו)ין ע"1 תוס' כיסוכ עוד וכ") . כננכוס) ככוס )י"3 %סו רמכייה)יכמ
 ננמ"ס ננס' ט"ו כסו"ם ס' סרננכ"ס רסכס יוומ 3ר' ס"ר דרכ:ן 5יררמסכי
  כיטת.  לפלין ספסלס כל פפרס  רר'יפ כלח"פ  וכן כננ6תיס כט5 ר5יר יורמכר'
 וכ' ני"ו יוסי ור' כננמתיס יורה ור' כתתק"ס רכט5 ס"נ סת"ק וכ5יר5יר

כ5מ""
  ו6ין להוס' לי' ליחה ל6  ווס סננכריע כרכרי רס)כס יוןמ כר' רם'

 3תוס' וס"3  רכים  וגס  סו6 רסתננה ות"ק רכיס 3נכי כימיר כעכריעס)כס
  סרפני'ס הפין סקסס  כפספרח  ה' סער ר' כית 5תסנ"מ הננכס כלק .רס)כס
  ר3מ כך כ) ננמנניר יסי' ררכ:ן ססוה 5יר ככיקו5 ור"י מ"ק רילינורפפיס
  רגיס 5יו  רנם 06'י: ס"ל רח"ק פ"1 לתוס' ס"ל  סלכך חס9"ס פרכפל
 פ9ר6  ויליף 5"ט  דף  מולין  הוס'  רסכי6 רת"ק כריית6 רסך ומףר6וי
 ר6תיי 6ל6  כן יע"ל הספכסי וסוס  ספ תוס' וכ' פס"ח  6סור  רליסרליר
  רליר ס"ל  6נו%י סס"ס  רפריך כפל ככס"ת פל"מ רס'יל  יור6 %ל6.ר'לח"ק

 כע3ננמ רויע0 5יר סמכי יורמ רר' מ5*כמ סם"ס וננסכי לכט3  יורמ לר' ניל'
 : רכט5 יורמ ר' ננורס וכררכק ננררככן. רק סוס ס)כך ..'

 .תק"ל.סימן
 מימנים ל~מא' בשנימחו לשנויי לרבא דלעל הת4ם' אקו' תי'א(

 )ב( בביצים ונם בדנים דאו' סי' אי לי' מספק" ררבל"ר
  שהשםיי ארי"ף הרץתי'

 וכתכתי קשה בשנימוחו הש"ס תי'
 הביא שלא קל'ב סי' א"ע ב"י -קו' ישוב )ג( הרי"ף על אחד'ישוב

 ר"ת על תום' קו' תי' )ד( בכים קשור מצאו ק"כ ,במותברייתא
 יותר תי'.אחר  לה(-  הירושלמי מן דאו' רנים 'ביצי םימנירםאל

 נאמז אינו פהור והוא חדין או כדים ראשי' ב' בניצים שישינ או עוף על דמעיד כ' ופר"ח השעך )ו( אר"ת מירושלמיפשופ-
 בחדו' ונם דבריהם ישבתי ואני מירושלמי דבריהם דוהדוהפלתי

 נ"כ  וזה רוב אלא פמא ודאי אינו כדים ראשי' כשני כ'ר"ן
 ממילא מוכרח אינו ר"ן חדו' שראיות וכתבתי ופר"ח כש"ךדלא

 אי7 חדים או כדים ראשי' בשני כפשפי' הברייתא פי'נשארנו
 מהני לא בדגים כפוסקיב מ"ל ר"ת  )ז( עדות שום עלמומכין
 ש"ך דברי קיום )ח( מדרבנן 0י' תיקנו נ"מ דלמה ותי'אמירה
 )פ( הש"ך על קו'/פלתי על ותי' םימנים בלא מהני מלחתיםאני
 אחר ישוב עוד )יא( לק"מ רוב כתר ני,ול כפיקותבשמונה פלתי קו' )י( באיכורין מה"ת נאמן דאינו :"ל חשוד א'עד

 דיש כמוני' ועי' בשנימוחו הש"ס תי' הביאו שלא ופ"מארי"ף
 ; ביצים פמא לדג דאין מותריןדגים דביצי לקולא דפמק ארשב"א ישוב )יד( מומחה אינו בישראלםי' מהני בשלימים הפור על ישוב )יג( ופהור פלוני מדגאומר מהני לא בשלימים דאסי' ארמב"ם ישוכ ליב( פובא בהלדקדק

 קרכי לכ מננר ננ' יף ע"י עסוני' וכו' יניס קיכי מעייזבש"ע
 )י' רמי סננוננמס ננן מ3מ ייקמין  מין  ופולריןרניס

 לנ ויעייסו עוכרין 5י' הית ט:נמ ררג ננכ33 כירו רננ[ דוסתהי )ר'טו)'
 תרווייסו תיסנני )מ ןירה ר' מ"5 עוכרין ננכהן סננ. כ5יס ננטי3טסור
 3") וסייך ננכסייס ננסרוין (ס ננכמון עסרי:ן ,ס ה3מ יינכו כי5יסננטי)י
 ומ5ו רניס עוכרי סימ:י כך כי5יס כסימיי רתיי' כסינמיס 3כרוקננוננמס
 יסורס חר 6' ור6סס כר ה'  ר6סס ועג5נו5ת סכודרות כ3 כי5י6 קי'סן
 טננ6ס כנכסניס ומ)כון ננכמוז מ5ננון טננ6ס כריס רמס*' וכ' הרין ר%סי'כ'

 כי5ת ;1 כ(ס ;ס ננעורכין ומ)ננון מ5כון טסור ננכסייס ומ5ננון ננכמוןמ5כון
 וסתנימ עורכין ננכמן סנני רמננר רוסתמי ו)ר' כס:יננומ רכמ מננרהסרן
 קלכי סינניי כך )ס ננתר5ת תרו5י )מ רגיס עוכרי סינמי כך -כי5יסכסינניי
 רמננר כיון יורמ ר' מננר ננמי ננוננמס  ס0 מין כס*)סוממ )ס וננסכמתרניס
 מורי קרכיסס ומ)ו רניס ה3ו סיהננר עך מננר ר": ננותרין ננ)מתיסמיי
 סוני' ע"כ ננותרין ננ)מתיס מ:י רמעי כיון ריי)מ )הרמ יורמ ר')י'

 סיפלי קסכר ל51י ל6 6פיי היפ6  כסליפותו רכ6 6פר ר"ס  סיסי וכ'סס"ס
 רף 6"ט כפ' ננסיי דסכ' כסיננכיס )כרוק 6ין ו)כך רהו'  )מו  רגיסטוכרי
 וננסיי כסינמיס ו3כרוק רסריך ~יכסו ד"ו' ן5מו כי5יס סינעי נכיס"ך
 כננס )סו סני 31מ תוס' ס6ריך ננס וי)"ר ע"כ ננוהו' 3הו כי5יססינניי
 3סהריך תוס' 5ריך ו)ננס דמו' ו)מו כי5יס סינמי גכי כס"מ נגסיי וסקסכ'

 לפס רי"ל  סחוס' קו' רי"ל :' מנננס . וכו' ו)כרוק רסריך עורו)סכיה
 5י' הססקי רססוקי ירהס כ"ו רף ככ"ננ ורכמ . רכמ וכתוס'  כנמ'רנרסילן
 ננסננע ררכין סי' מתע) סס רכמ ו6ננר ררכין סיננכיס הי דמו' סינחיסהי

 ג"כ י"3 ור"ן רטכ"מ כגי' רכי:6 נרסיכן 6פי' 6ל6 לין פספקירספגקי
 )קען וע" ליי  פססקי  רססוקי כ"1  רף גיטין הסי כרכ )י' ננססקירססוקי
  וק%פר ונוכתי' כ6וריי' כסיננ:יס רסוין "פררות רסננך 6כה כרכ ע'יטרף

 תססוט )ן רננססקי רע5ננמ סיננ:יס וסרס"י ר6הץ9תה  סיפליס ס"פסס"ס
 התרנני רהי )י' ננססקי ססוקי רגרכמ י") ס"י ה"כ ימו' רס" הכמננרכ.
  רמססר ננסוס )"ך קיננכיס מי ק"כ ךף כיכננומ כרמי' סיננן כמד רכריססגי

 קיננכיס כמת") כיכנימו כמן )סיות רכה 5ריך כהן ס)כך הסררירהיתרנל
  תססוט ר)מ סיכי כי ו)כך כמ"ט וכין ככי5יס כין רמו' סי' 6(ו6ורייתמ
 כסי' טרסית כ6)1 רננסי. (יר6 ור' -  כסלהוחו  פוקי  ר6וי  ל6ו סי'פכ6ן
 רה)"כ ויר6 ר' ו6ננר ר6ו' )מו דניס כעוכרי ס"ס 3"ר סיננכיסכי5יס
 ססק רק ככי5יס נס ע4' ס3ינ רכמ ס)סס ככי5יס ספיקות כסננויס3כרוק
  )וקמין ת"ר 6י'  כהולין  רסחמ  ססקסס נ' ס"ק סס5תי ק1' מ"ס (םןלר2י' : סוס רססיק.  כיון  וסכי  סחמ מי)מלכרוק וננעי)6ן

 51מ כנ13ת ננסוס )ה  מוססין ומין ננקוס ככ) סנויס מןכי5יס
 כהוננר רסננומ) מכוס מ:נר 10מ טעמ רעוף ור3ננמ וסריך טריפותננסוס
 3מו סי' דרמ ר' ר6קיק ער כסיננניס ו)כרוק וסריך טסור פ5וכי עוףס)
 יסתננ6 סננוך הס*עס סתנגה רתכי דכרייתה רננסננע סס3יתי וסקססרהו'
 6רס ננכ3 כקמין  הין  ספוכו תלי כעעז וסכי כלעננר דנניירי כסכינדילי
 וכמוננר )"ר סי' ננסכי 3ה )כך ןס") ור"ננ 3רי"ף הננר כ)ה סתננ6נניירי
 כך ססוניות וס)יני  מומי כמ*כו נניירי יסתננה 51"3 ל16' ס*' יס")מ5ה
 וסי'  ר6ו' )מו כי5ס רסי' )קננן כתוס' רס"3 5סר"ת נס. ומ5ה כווכתותוכן
 עוכרי סינעי כך כי5יס כסינניי קתכי ככרייתמ סמ קסס ר16' רגיסעוכרי
 ננסכי 5מ ר)כך הל"ת רמו3ק סתום' סיטת ונס כוס ע)יו ססקסו כננודניס
 רסננו6כ מכוס רנעקל ככי5יס כננו סני כמוננר ננוננמס 5ע5 רמכתי )"ךסי'

 כמוננר ונניירי וסננוך רקמננר סתננה דננסכ"ת קסס סכיסס כהננתכמוננר
 והל"ס  ר6י'  ל6ו ס'י' ס"ל פ"כ  ר6יסו.  רספי6ל הכוס ווקמ ה"ס )עעסה)ה
 פפ6  פפךף והיננה סס"ס הפירכת )סכות יכו) סה  כ6ופר  רוק6  פוקילפס
 רמי, יהורייתמ 63ו סי' ס"י כ"ע רסע3 מ"ו כסימכיס כורק ססי'כיכסו
 רככן מי ולככן 16 ךמו' סי' הי ןסססק ננכומר כס"נו סה ך%ססלך)ומר
 סוס  סכי  רס4ו6ל הכוס נס ו% רהז' סימכיס 6י פ)יני תרהי כןור"מ
 תרהי כן ור"ה  ר6ו'  סיפלים ס"ל הל6  רסך  לסלוה לין  ליח6 סוס לייפפקי
  לחרן  ולי  כסיפליס  רלכרוק  סו6 יפ6  שוף ספ6 מסס ליכ6  סלכךסו6

 רהכו' מ"ו כמוננר נ"כ נניירי רסתננה וסננך סתס ותיי  כ6ופר  רפיירי'לרחיקי
ןסעומ)



 פבנידכפףתק"ל וי מעיף פ"נ מף' דעהיףרהטימןדברי
 כסיטת רקמי ק6ננר ססיר )"י סי' ימסגי צרמ ור' 3"י פי' 3כ"טרסננד36
 ר)וקמין כריית6 רהך כן י") סס)כתמ )ן רננקסקי )רירן מכ) רסננו6)6כוה
 כסיננגין )סכי5יס רכריק טננ6 טוף ר3ננמ קסס ו)מ ננטכו"ס מסי'כ5יס
 ס)כך ררכגן )16 ר16' סינגגיס מו י6ו' סי' מי )ה)כה )ן ננססקי 6גן ננ"ננס)הס

 : כגיננומו 5סגות5ריך
 רפסיט6 )16 סיננגיס כמו)י י6מי (יימ י' ינס )ומי יט י~ף2ר)ב(

 סיננגיס וה"ק סוס דססיקי ננטטס 6)6 )"י רס" הכי)י'
 מר' )רקרק יס רכ)מתה ימו' סי' מי מססטי' ר)6 )סנזוך ננ5יגן 3מננרמו'
 ככי5ס )כרוק סס'קות כסננגה סכי תיננמ )מ ר6י )רכריו ר6י' רננכי6(ירמ
 5כרוק טננ6 טוף רסננומ) מכוה 6ננר )ננס ר6"כ ר6י' )ו יס וה)מס)סס

 ננ0מוגס רננכימ 6"ס 3ננ"ס מ)6 )"ך סי' 3סגות הוכרמ 11 קו' וננכמכסיננליס
 רננסננט ' ססק סוס ומסי"ה טהוריס סימליס וננ5מ כריק רמסי'קסיקות
 )יוגה ררנני. טורכ6 רמיכ6 ר6ננר עננס וכן ססיקי הוס ננהגי מיכסיננגיס
 ומ"כ כמו)ין ר"ן כמרו' כ~"ס ננריוגה נרו)יס 6סי' הכ5יס ככ) מוססו)כך
 הייגו )"י סי' רמננר רננס גנני י"3 מ"כ מיסור ססק רק הכ) (ירמ)ר'

 כננו כטננ6ין טהורין מיתרנני ר)ננמ ימייס'גן )"ך סי' י") כמן רגסננסוס
 רננסגי ננס הכימ )מ יהרי"ף כ(ה והרווחג6 )דיוגה ררנני טורכמרמתלנני
 )16 סינעיס מננר (.רמ דר' מ"ט כס' סכ' ננכנס רסננך הר"ן וכ'כגיננומו
 ס") )6 מ"כ וקסס . כתה"6 ונ"כ כריקה )ו 6ין כס5ינניס מסי' 6"כרמו'
 ככר כי טוכריס סיננגי כך כי5יס כסיננגי הכריית6 נ"כ נט':( 3הכי6)רי"ף
 כננה סי6 סי6 ככי רס6 כרייתמ סך הומ ריתר וטוך 6"ט כס' (ה כ5הכימ
 דרי"ף 61)מ ננהגי וכ6וננר כריקס ננסגי ו3מ 3"ך רסינעיס מ"ט ס'רסננך
 ס)וגי ננרנ כ6ונזר ננהגי )6' כרניס כ6ן ונננני)6 מ"ט רס' מסוני' סננך)6

 ר)מ כיון ננסגי )6 כרניס כמו)ין הרי"ף והכימ כ6ננור ננהגי ככ5יסמט"ג
 רכרנ סס סר"ן סכ' ננמ)קיס כים וס"5 כמו)ין ככ5יס סכ' ננה כרניססננך
 ננסוס מננירס ננהגי )6 כרגיס כס"נ כה"ס 16 ס3וגי ננרנ 6ננירה ננסגי)מ

 ננננרמקיסדכ6ו
.6(6 

 י6ורייתמ 6י סי' יט3ממ כסוגיז רס") מננ6י סננך ררי"ף
 1)6 כסיננגיס כריקס 6'ן ו)כך )קננן כסננוך כננ"ם ססיקי הוס ררכלןמו
 וגס רמו' )מו רסי' כחו)ין ('רמ )רי' רננכי6 וסמ כסגימומו )סגות5ריך
 )ר' רנס ררכגן 6ו ר6ו' סי' מ* הומ ססיקמ רס"5 )רי"ף סתורה 6יגו(ה
 רמננירס ננסוס (.רמ )רר' סר"'ף רננכי6 המ ומ)6 כננס") הכי סורוסו(יר6
 )רי"ף רס"ל ננה סננך סתס. נס הוה 3"י ס.' ננסוס 6ככ קננ") ככי5יסננסגי
 ן16' 6י הוס ססיקי רקי' הרי"ף סוטת הומ וסכך ססיקי סוה ימו'סי'

 : ג") ררכגןמי

 כריית6 ססנניט ר)כנס מרי"ף סקסס ק)"כ סי' ט כ6 י סכ ן4ןהנהלנ(
 וי"3 ק"כ יכננות כרייתמ וסו6 ימ(ור כו' ככיס קסוררכנ5מו

 ננוכהק ס.' ה"5 וטכטת רכיס סס כתוס' כננ"ס 5") ורמי ררכגן סי'ר6י
 יס 6"כ 3י' ננססקי יססוקי רס") )טי) סכ6תיו כ"( רף כי_"ננ )רכ6מכ)
 ררכגן סי' 6י רס)יני ננהכמי כן ור"מ ת"ק סס ס)יני כננס (ס ססקככ))
 כיס 6י5") 6"כ כס:י כיכננות ס)ונתיהו רננוקי כ6כ'י ד6וריית6 סי'16

 רמתי' 6צמ סו6 ננוכהק סי' ר)מו י") 5ך )סך ננוכסק סי' סוהוטכעת
 רס") ננסכ6י כן כר"מ הכריית6 ומתי רמו' כסי' וס5יני ננסכ6י כןכר"מ
 כריית6 )סכי6 נעי )6 ה)כך הוס ססיק' רסיננגיס קיי") מגן מכ) י6ו'ס"
 ככ5יס כין ססינעין רככ) י") רס6 רמורייל61 יניס סי' ס") כ6ןיסוני' הר"ת ננוכמ סוה )6 ונננני)6 (ה כתי' הרניס רת"ס רמסון )טגין וגמ(ור .(ו
 ו5כרוק רסריך תוס' ממריך )כך )י' ננססקי ססוקי רניס כטוכריוכין

 רוק6 רננסננט סתוס' ני' הי' סכך וגל6ה )"ך כי5יס סימגי וננסגיכסינעיס
 )16 סינעיס ככי5יס ננרמננר הכי נרסי ר)מ ומסי' רמו' )מו כי5יססימגי
 וכנניתת ונס כמכירה רט)ננמ כסוננגיס מ)ו סימליס ת3ימ ר)מ ננטננטרמו'
 וסקסה )י' ננססקי ססוקי המ רט)ננמ וכסיננגיס 5"ך סי' ננרק6ננרכט)

 : סכי )י' )יסגי מ"כ )"ד גנני רניס טוכרי סיננגי מ"כ ססירתוס'
 רמורייתמ רניס טוכרי סינעי ננהכי רס"ננ ר"ת ו6ומר כתוק' שמ)ד(

 מננר רכמ כר גתן רסירקן סירוס)נני ננן תוס'וסקסה
 טסוריס רניס 3טוכרי טננמיס רניס טוכרי כין ננסרסס מג6 ירט סננו6)קנני'
 וסי' סם)ית6 סרמ )י' מנני מרוכיס וטסוריס טנו)יס טננמיס רניסטוכרי
 ננמ"ס ננס' ס"נ ה"ה טיי' ק)יסתמ הרמ סני"ה וננהרס"6 מ' ס3מוסתהננסרס

 מ") ק)יסס )הס 6ין רניס כי5י רהייגו רניס רטוכרי כננרס"מ ר)מה"(
 סוסך מ5מ טננ6 טסור ט) רמננרת )ך כיס )מ מ") 'טננמ ומ") ננסוכ(ס
 ככ5יס כננו טסור )ק) טננמ רנ טוכרי ריס ננסננט טהול טננמ ט)לוננר

 ר"ה סננוננמס ננן ט"כ )קננן סי' רס"י רקגס ננירוס)נני ר"ת כיסוכדנ"ק4 : רמו' )16 סימגיס מ)ננמ )יוגס ררוננה רטורכמרמיכ6
1

 כתה"מ כנרס ככ0לות ננומ(ק ססו6 ננוננמ0 רר") כרננכ"ן )סרם ר5הלמ וג'_.ולסעי טהורין סן 6ס כהן כקי )היות ס5ריך יר") דניסמ)ו
 רעוננמה ו6י ננסו ננוננמה סס מין מס רקמננר )קננן הנננ' 3סון ננסננטרכך
 קסה נוסי' סנננ' טל מננגס ננוננמה מין מס ה3"3 ככסרות ננומ(ק סמילוכ'3
 סננוכר מותו סננך כננה רמ)"כ ננ0וס כהן כקי ססומ ר") ננוננמה סי'ר5ננ0
 ס)ינניס כסהי' הסיננגיס סרמה ט"י מ"ו רגיננומו טכסיו וננכ"ס טסוריססהס
 קי'. רק") נ"כ ס"ננ 3"ך קי' ננסגי ננך)מ ר"ת 61"0 ןמו' רניס טוכריסי' וס"ננ רסמכיגן ס"ננ ומ"כ ננוננמה 5ריך )מ ננ)מתיס ר6כי ננ)מס )מ הומדסמ
 מ"כ סינעיסס ט"י כקי ר") ננוננמס פי' יי)ן רס"ס. גנני וסייגו רמו'שוכרין

 ס)מ ככסרות ננומ(ק ר") ננוננחס -ססי' )סיטתי' דסומ קסה 3מעירו30נני

 כהן כק4 )סיות 5ריך סיסי' נניילי ו)מ . טסורם כטך טננמ וננוכל)וקמ
 קממר ננך)מ מ"כ כי5יס כסיננגי כקי )סיות ר5ריך ננסננט ר6( ככ5יסרסייגו
 רקי' ננסלי )מ יסיננגיס סע) רירוס)נני ט"כ 'כהן כקי סיסי' סכיסירו'

 רל") ננוננמס ננן 5יקמ רסרי ננננגו ס)קמ סננוכר המ מ63 )"ך)ירו0)נני
 מר"ת קפס )מ מ"כ טהוריס סהי' 'נוסיהו סרניס מ(י רורמי ננסוס מסוך6יגו

 ננוננמס סי' ר)כך )"ך רנ'ס טוכרי קי' רס") ר"ת ננ1רס ו3ילוס3נניננירוס)נני
 וסיילו נוסיסו ככ5יס ר") כסן כקי ננוננמס סי' ר)ן ס:'ס מכ3 ככסרותננומ(ק

 : י6ו' יסי' ננסוס הסיננגיסט"י
 ננתוק' ג' ר5כמו' ננירוס)ננן ר"ת ט) קסה י)מ ססוט יי"5 ר%4לא)ת(

 מרוכין וטהורין טנו5ין טננמין רכמ רקמלנררקיננליס
 רניס רסי' ננירו' ננוכמ 61"כ רי)ן רס"ס .רניס כי5יס סיננגירסייגו
 כין )הסריס יורט סהומ 0מננר (ס ננס 6"כ קסס ו(ס רמו' )16 ר5ןיס"ס
 סיורט 6רס כ5 רכרייתמ סיננכיס סיעו רסיננגיו ת6ננר ומס )טסוריןטננ6ין
 סמ 5תרז )סננומ5 ס"3 ירט ו)מ )י' רמנני סננו6) ונס וססיננגיס)כריית6
 ר3ננם )כרייתמ )סגות וס") רניס 3כי5י טסרס קיננגי ריס 6ננרסהכלייתמ

 מנני ק)יסתה הננרם"6 הניס רלהכי וג' ככרייתמ רמי' סימגיס ננהגיג"ננ
 גלץ כר 5רכמ )י' סי' ממריס ס" ר6ס כי5יס הסיננגי כו יס כק)יסס)י'
 סיכנגיס מותן רוקמ ר)כנמ )"ר כי5יס רקיכנגי כנירוס)כני תוס' סוכיחהמיך
 ליתמ סגס מכ5 ר6ו'- )ירוס)נני -נס י") .כעם סי' מכ) )"ך רכ6סננמרס
 סיננגי סייגו )מו כ"ג ררכ6 סיננגי רט"כ הג") קוסית ננכח ננסרם"מ)רכרי
 מ5מ קליסס 5סס מין רניס רטוכרי (' ננ"ה כס"נ ס"ס כמס וכננס"5כי5ס
 מ"כ ככי5יס ו)מ כס)מוסות הי' כ"ג ררכמ רקינעיס הננסלס כסי'ססי'
 רג"ננ מחר סי' מירו0 כ"ג רכ6 6)6 ר6ו' רניס קי' גנני ככי5ס סמי")

 )ר"ת כסדומה רננכ"ן כמרו' 6מ"כ ורמי, ככי5יס סי' ו)יכ6כגיננומיס
 ילי' נגרוי) הרננכ"ן ועוך כסג"3 וקסס ק6ננר רירן רכריית6 כ'ננסקיר"ו
 סוף )קננן כקננו כננ"0 טננמ וורמי כי רמסי' . ככ' וס"מ כס"ך רס"לננס)ס

 : ו'מות
 ר6מיס ככ' טסור כרנ ככנטיך סכתכו וסר"מ הס"ך )י מיוסכ רבנ1דקלו(
 ע"ל התורס רננכמיס ג6ננן מיגו מרין ר6סין ככ' מוכרין-

 ס"מ ו)ק:נן מוננר מ"ט רכס' התורס דננכמיסין כיון גמננגיס מיגס כ'מסי'
 רמיתרנני הג"5 סירוס)נני ננן רכריהס רמס והס)תי טננ6 ורמיכה"נ
 טננמ ססומ מננר גתן כר רכ6 הוה ד5כך כרין ר6סין ככ' ;'טסור
 וסר"ח )ס"ך סתירס מין )ננ"ס 6כ) ס:נו6) כך6ננר ננטהור הו6וכ6ננת

 מנני גתן כר רכמ ט)יו סוננך ססי' 6מריס כסיננגיס רננייריננירוס)נני
 חריס סגיסס מו כריס סגיסס ככרייתמ ר6י' ססי' 6כ) ר)ית6 סננומ))י'
 סס3תי וננ"ס התורה לננכמיס גמננגיס טרות סוס 6ין טננ6 ורמירסוי
 י0 טננמ ורמי רסוה רמתננר כיון י") נננ3 כננין סי)רה סרס מסכמןרסמ
 ססרס כקרומה מ)מ ננסכמת )6 ננני ננע כננין סי)רה סרס (ס נס)יסכ

 מ1 כריס כל' כי5ס ננסמ"כ )נננ) גרננס הו)ד וגטסה )גננ3 ןכרטג(רקקה
 סמ טננמ רנ ס5 כי5ה כה(ןקק ר6ס רטהור )וננר מין כרניס ל"ננ מריןכ'
 5ס6ננין כ)) ס;ימ )מ גנני כטוסות 6סי' 6)6 )מוז כי5יס ננטי3 מיןעננמ

 : (ס ט)הטר
 רמ0י' ככ' ר6כנר רכנה סס כ' ס"י יף מ"ט ס' י"ז כמיו'%4יבנרא

 יוקמ י") )ר"ן ומ)מ ג6ננן 6יגו ו3סכי רוכ רק טכנמ ורמיכדין
 ורמי טריס כ' מכ) כס)תי ד)6 ו(ס כסר טך מסי' הרוכ ל6ננן מעוט"מ

 סי' יו"ך ומ"ך רס"נ סג"י ט) (ה ר"ן ננמרו' 51"ט הרוכ כגנךג6ננגיס
 רסוס ל6ננן הרוכ ;גנד מכ) המ(ק0 כגנך מיגו רט"מ הע"ג סכ'קכ"(

 רמיתמ כרוכמ רוק6 ומסכתי גמננן רמיגו ננוכמ ננר"ן וכמן ס6יסורכננכרר
 ר)יתמ כרוכמ מכ) כננכרר והוס ומ5כ סוננן )סגיגו מתיכות ככ' סוהקננן
 ננה"ו הנרו) הרכ וכגי כננק"6 כ(0 סכתכתי וכננרוננגי גמננן ט"6 מיןקננן
 רוכמ כין )ח)ק 11 סכרמ מוננר תורס סטרי כט) הנמון סנס )י כ'י5מק

 : קען ))יתמ קננןרמי'
 מין קננן ר)יתמ כרוכמ סכי רס"3 (' ' ס ו' סמטתתמ ס"ם כסס י6"שוב

 כרוכמ )סיסוך .כ' ס"ט סי' ממ"ט קננמ כגכ"י מננגס ג6ננןט"מ
 סס ככ"י ר6יות מננגס כ(ה 3עיין כטת מוכ) ו65 ג6ננן רט"מ ססיטמ קננןד)ית6
 מרו' ורכרי )טכו) כירס סס סמ קסה גמננגות ינני' רוכ רומות מפי'ננגרה
 )מ רמי רמו' )מו סי' (ירמ ר' מננר מ)6 כסמ"ט ר6י' ננננה וסוכמתיסר"ן
 )טו)ס ר)ננ6 סר"ז מרו' וסקסס רירהו ככי5ס )כרוק קפיקות סננוגסת"ס
 כטננמיס סי' לטהוריס יס מכ) )עסורין רוננין טננמין סמין ר16' טסרהסי'

 ככריקס מססר )מ ס3כך ססיקות סננוגה הי' וכך כריס רמסי' כ'רסייגו
 מין מ)ננמ )טננמיס רנניין עסוריס רמיכמ מיתמ רמס )ת3ננורמ רם")ותי'
 רמננרי לנני וסייכו שסווין ררננין טננמיס גנני רמיכמ ננכךי)ין כי5הקיננגי
 טננמיס ממריס )כי5יס )ננימס. מיכמ ה"ג ר"3 )יוכס ררנני' טורכמרמיכ6
 וך6ננרי' )טסוריןררנני'

. 

 רוכ מ)מ רוקמ )מו ורמי טננמס כריס רמסין כ'
 קמננל רוקמ יורמי ו)"ג סננכיגן )מ סומ וטסור פ3וגי ננטוף מוננרומסי'
 כרמ0ר כק5רס 5כמו' 05 קתלי ה)כתמ )ננס מ)מ )"ך קינעיס מירהמ
 כנוי' ססינע:ס ט) סננוך 0ומ וטסור ס)וגי ננטוף מוננר רמס רג"ננ וסט)
 כגנר ננהכי 3מ כ0ר טך מסי' כריס רמסי' כסגי הריסמ )סרס נ"כה")
 ס"3 התר5ן מ)מ כם"ר ס") )מ רסתר5ן מ"ו ס)וגי ננטוף מוננר מסהרוכ
 . רמ0י' ככ' כטננמין טסורין ייננ65 חיי0יגן ו)מ וננסוס דוקמ ורמירהוס

 עורכמ סומ . רסכי מוען התס 3טסורין רונרן טננמין רננסכחת מט"נכריס
 כק"ר רק טננמ וך6י הוס ה3כך )טננמין ירנני )מ עסורין מכ) 3יו5סרוננס

י)מ



תק"ל )י' יומשץש שז עמף ף-עהיירהמשןדשד"
 ו)מ6 )ומוח רו5ס סמסטר ננמננת 6)% )יולה וונני עויכ6 ומוילן 6ם'קד)6

 רוננין טננ6ין ו6ססר כננו )מ3ק ננ0כ"ת ננקסי ססיר 3טהורין דוננסטמ6יט
 גס)מ6 טוכ6 )מ)ק יס )ננסקל6 מכ3 )טננמין ווננס טהורין י"3 כך)טהורין
 כי5יס ככ) )מוס יס תו )יולס ןוננס כעורכ6 הויגן )טסורין_  ידוננהטננ6יס
 סיהי' עוף כסוס רו6ין 6לו 6ין טסוריס 6כ) )טסוריס טננ6יס יסטננ6
 וו6י הוה כויס רמס"' כ' טוננ6ס סי' רו6ין כס6גו הכי5יס ככ) 0)כךכן

 כטסורין יס ו)ננ6 ר"ן מרוסי קוסי' ססקסה רננכ"ן כמרו' ר6י' ו6מ"כטננ6
 : וק") טננ6 וך6י. כו' ר6טי' כ' ח"ו וה6 ד)ית6 וחי' )טננ6יןונניין
 ו6ין וננסננע סננוננמ0 ננן 656 ליקמין 6ין ו6ננר קטה סוה- ו6כחי )"ד סי' )סלות ננ5י הוה י)6 ר"מ )ילרי הי"י טיומה רפמדץלו(
 דכוניס כר"ן ננח)קיס כיט ס") ור"ח י"). היה )טיכותי' מרמי ו6יכ6הי6 וט0ור ס)ולי ננונ כ6וננר ננסגי ליכריס וסי' כט)ינניס וה ו6ין היתרטוס
 ו)6 .6חר ננטעס ה"ס כ' וכי"כ מננירס ננהלי )6 כש)ימיס6סי'
 כ' .חקי"כ קי' היסר כס' ר"ח וסל0 י") ועוך ננננרמק וכ6יס מסוסננהל
 5ריך כ:וננחס סס 'כיס %) ננוננמס סס כ6ץ ה"ך וסרי ננ)מתיס 6גיכ6וננר
 רננסלי וטסור ס)ולי ננונ ו6וננר )ר"ח לס") י") כן המוממה ננן)יקמ

 ננן- 6)6 ליקמן 6ין רכ 6וננר 'ססיר 6"כ מוממ0 סס כ6ין 0"רכט)יעיס
 6ננירס עס כי5יס סיננלי ננסלי כמו)ין סמס %) . ננוננמה כיםסננוננמה
 כין טננמ)ק סר"ן. .כס' 6ו ננננרמק סנ6יס דניס יט6לי ננוננמס סס יס6סי'
 ננהגי ו)6 י") ו)ר"מ כ)) 6ננירה ננהלי )6 )ר"ן 636 3וניס עוסומכי5יס
 מוס' 6קו' ססקטס )וג)ין ננסר"ננ קו' )יסכ כוה והרוומלמ ננוממה ססכיט

 והקסס ו6ו' )6ו וניט עוכרי סיננלי קסכר ננטלי )6 6ננ6י ר"מטסקסס
 ו6ננר )היכי וג"ננ י16' ט6ילן כיון כסיננליס ננלי' ל"ננ )ננה וכ"ממסר"ננ
 כ"כ רחוס' 6ע"נ עכ") כ5יס גכי ו0 וכור כר)קננן סו6 טסור ס)ולי לנט5

 כריע' י") ו)הג") מננירס ננהגי )6 כוניס )ר"ת ה6 ננטננע )ר"ח)למומ
 ססיר ננ"ננ כ6ננירה ול"ננ )"ך סי' )סלומ ננ5י הוס וססיר ננהלי )י"מנס

 : ננוננמס טס כיט סעוננמס . ננן 6)6 ליקמן ו6יןקמננר
 נס)ינניס 6סי' 6ננ'ר0 3יגיס גנהלי י)6 כי"ז הי") 3סוסקשאמהמ

 )6 6ננירס ננסגי 5מ כגיננומ' יוק6 )ר"ן טכ' ר6*')וכ6תרוגיט
 כר"ן )ננע)ס כננכו6ר ו"6 כגיננומו סס רנניימ. ר"ן וכרי כסוף רק עיןטננ'ו

' 

 ננמ)קיס,. היסכססכי6

 ו6ס-

 )יסכ וג") סיננגיס מיקלו )ננס סק3"ך כויע'
 עגכרי סי' כך כ5יס כסיננגי ככריימ6 6ננר ו60 6י"מ סקטויר6סוליס

 6'גס 6"כ ר6ו' וניס וקי' ורכלן גי5יס סי' וה6 6ר"מ וקסה וכו'וניס
 כסיננגי החג6 ננממי) ססיל כסיס6 סויס 6ילס טהר0 כסי' ו6ע"נ ומי'סוין
 טננ6 דור6י כריס6 מרין סגיסס 6ו כוין ר6סי' כסג" וניס סיננגי כךכי5יס
 6הכנר 65 כס*ס6 טסרה סיננל. גננ' י"3 ו6"כ וכריסס מוכן כך .כסצי0ס
 רודמ' טונ:6ה 6סינמי הייגו כוניס סימליס דגנוכיר וננה מוניס63ננח

 : טוננ6ה סיננגי ע"י רג'ס נס טננ6.
 קיננגיס נ)6 ננסגי )חוד נעמתיו ו6לי כ' כ"ך ס"ק סס"ך 4"ס ןבוידץלח(

 כמוננר ננהלי ננוננמס ו6ין כליננומו וק6ננר כנננ' מוכמוטכן
 , והו6 כס"נ וננרננכ"ס סס3חי וסקטס סיטגיס )יג6 וכליננות נעמח"ו6לי

 ננהגי 3מ סיננליס . כ63 ננ)ממיו ומר ננסננע )קננן 6' כסעי' הס"עכוכרי
 ננ)חמיס 6גי יור6 רכ ו6ננר סינעיס ו)יכ6 כסל"ננומו רננוקי וע"ו )סוני'ור6י
 ססתך כתס"6 והרסכ"6 סר"ן סכ' וסרננכ"ס הרי".ף 6כ) סיננגיס כ)6ננסלי
 כרניס נס 6"כ 6ננירה ננסגי סיננ5יס וכ5ירוף )"ר דסי' 6"ט וס'6סוני'
 מ"כ סינ~יס ו*"נ כס)*טיס נניירי דגיס' נס 6)6 כגיננוחו יוד6 ר' 6ננר63

 ור"ננ רוקמ סיננגיס עס וסיילו ננסלי ננ)מחיו מלי יוו6 ר' 6ערכס)ינניס
 הננמכר 'ע) קטה ועוך כרי"ף ס")נ"ג'

 וס").
 סילנגיס כ)6 ננסלי ננ)מחי 6לי

 )כ"ע ננ)תמיו ו6גי ננסגי )6 )מור ס" ס6 ורכלן קיננליס 6ננרו ל'לנ)ננה
 דקננ") מס"ע כ"ר ס"ק כסר"מ כננ"ס קסה ו)מ וג") ע"כ סיננליס כ)6ננהלי
 )ר"ננ נט ו6"כ ננסגי גנני שי' כ63 מ3מהיס 8ל' 6כ) ננס5י )6 5מוד)סי(
 . וה6 3ימ6 ג"כ סיננליס גנני 'כעי )רי"ף ננ"ס : נס הס"ע כ)סון סהו6 כן;י")

 כ)) סיננגיס ו)יכ6 סס"ע' )ועמ וניס וקרכי וניס קרכי רק סכימסרי"ף
 ו6"כ הרי"ף 3ועח סי' נ)6 ננה5י ננ)ממיס ו6גי ס"ננ ננסגי ננ)מתיסו6לי
 קסה )6 סינעיס מיקלו ל"ננ )ננה הכ' וקו' : ס") הכי סר"ננ נססתננ6
 ככרייה6 ו6חננר ננה 6)6 ננסגי ננורכנן סינעיס כ6ננמ 6ננרו ו)6כננט")
 סי' )עלין דג,'ננ כננט") )יסכ יס ווה רניס עוכרי סי' כך כי5יסכסיננלי

ןטוננ6ה:  כסינעי י6חננר וננה כוניס שהרס ס" רגלן ומיקגו 6מ") י")רערדא
 י"3 ק6י לנני וסיס6 טהרה 6סי' נס וניס עוכרין סינעי כך 'כי5יס ..
 וכ"ו ניטין )סג"י ו6סי' ורכגן סי' ע"י וננותמ ס)הס 5יר )עליןול"ננ

 6סי' סיננגן סכע) כנניחח מסגי ורכגדו6 סי' ו6ס קכ"ד סי' 3עי)והכ6מיו
 3סכי הכע) כנניחח סיננליס רכלן וחיקלו 6סכמן ן)6 כיון החסכדרכגן.
 )ועח . סכ' )ס)חי )סג"3 עוך. וח'קגו 6ח") כ6ן ננס6"כ ננ0לי 63ההס
 ו6לי יוו6 ר' ס6ננר מס 6"כ )"ך וס") 6"ט ופ' כסוני' ססק ו6יסוהרי"ף
 6סוני' וס)ינ. ננסגי סימגיס ג5ירוף ה"ד וס)כך,י") כס)ינניס ננייריננ)חתיס
 ס3ונמ6 3עסומ סכר6 ו"6 ננ)ממיס ו6גי ננכלי ו6ס*"ה כסלננומו ומוקיוע"ו
 ו)6 6)6 )"ך 'סי' ס") וע"ו סוני' ונס י"3 וה6 %רך כ63 0סוניוחכ-ן'
 ס6 המוננמס טן 636 3וקמין ו6ין רכ 6ננר 6ננ6י דננ"ננ סכי )סכומרו5ה
 ר"ן כננ"ס סי' עס 6ננירס וננסלי סננך -וסרי"ף כ6ננ*רס מקכמ66יכ6

 6גי דננסלי ננוכמ ןם"ו 3סונ" ועכ"ס כ)3 ססונימ סיני )6 6"כ.ורטכא6
 : יס)ינו 'גסי' ננוכמ )6 ומו)ין וס*ני' סי' כ)6 מ)מתיס.

 ;,סי' סט"ש טטר )6 6ננ6י כע" תננה טרי 6תוס' הקסה רם8לרזףלפ(
 ננוממס ט6יגו 6סי' ~מן ננה"ת 560"ל

~(6 
 מורללן

 סמטסו ליכגן סי' 6סי' 6"ג ככסרות וננומ~ק ננוממה כס6ילו .ג6ננן6ילו
 כקי )היות ס5ריך דנטפמ0 כסרם"י רס") י"3 )מוס' וסגה ע"כ כורכלןרכלן

 סננומוק ר") יננוננמס וו רקו' )ננס נס 6)6 ננה"ח ו6סור ל' כקיוכס6ילו
 רק כ6קטורין ל6ננן ןע"6 ס6 רוומי ג6ננן ננס"מ ויהי' )יח6 נ"כככסיות
 3דקרק ס)6 מסיר וסו6 ננוננמה ס6ילו )6סוקי ככסרוח ננומוקמכ,ט0ו6

 : כסרטיהי'
 סהקטס; סק"ר ס)חי כ' עיךאלי(

 כננסורוח 6)6 ג6כ3 6ילו עוף 6ננ6י
 6"ט ס' כהולין ססיקוח מ' וכננו מרוכ6 וסריס דגכ6 כחרגיוו)

 טננ6יס סכימ6 ננקוס גמוחו סננ6 דהייסיגן כמכו ור"ן ויסכ"6 הוס'.יה6 ו)ק"ננ וכ' טריסוח כמי כננו מי"5 כריק0 ו6סי' סריס ננהוכ6 רסריט ) כ)גיננמ
 סטננ6יס ננננין ננ"ננ ננרוכין טסורין 0נניגיס ירוכ ו6ע"ג חי' ותוס'ידמר.

 לחח)ה טמיר5ו ננס ו0ר"ן הרסנ"6 ודמו סטמ6יס ננן רכיס יומר סהסי")
 רוכ )יכ6 ומו יטננ6יס )ננעוטי נטייסות דלכ)ומ נניעוטי מריוננ5רפין
 וננסננולה וסר"ן סרסכ"מ סלמוסו וס תי' רק 0כי6 )6 והפ)תי)התיר
 636 לק)ף קרקכגן ט6ין' וננ65ו כוקו סככר כיון קסס )6 וו6יססיקומ
 טוננ6ה סי' )סן ויס 6)ו עוסומ ע) ט0ורי,- וע)ננ6 רוכ6 ננ0גי וס6יךכסכין
 סי' 0ו6 סננ6 סססק כיר גק)ף קרקכלו ס6ין כיון טננ6 ססו6 ערוחסהו6

 : עי"ס פ"כ כסי' 0פ)מי ע) כמכחי וככרטוננמה
 . ננ6מר קסה לסלה )יסכ ל") כסגיננומו גנמ' מי' הכי6 )6 דץרף"ף)י"א(

 )עיכוכ6 וננטננע סננוננמס ננן 6)6 ל3קחיס 6ין 6מל ורכ"
 סננוממה ננן 6)6 רכ וה6 ננסו ננוננמס טס 6ין 6ס סכי כמר ק6ננרוה6יך
 כ6ין ס"ך סמוננמ0 ננן 6)6 ליקמן ו6ין רכ י6ננר ה6 ה)") והכי6ננר
 כסיננליס ולכווק וסריך יסננקסן דסוני' וה"ס לרמה ע"כ ננ)מחיס 6לי6וננר
 ר6ו' סי' 6ן )י' ננססקי ןהוס 636 ו6ו' סיננ5יס )י' וססיט6 ננסוס)6ו
 . וס ע3 החר5ן )ו יעגה ננה )סננךע ור05 כסיננליס ולכווק וסריך )"ך6ו
 6"כ כסגיננומו נניירי. סכ4 6)6 ו6ו' סי' )ו י6ננר 6ו )"ך סי' )ו י6ננר6י

 וטננ6 כספק עוננך הי' עריין כסגיננומו )ו סמי' ו)כחר סיננליס סיכר)'כמ
 6כ) ו6ו' סי' ס") כסי' וככרוק  ןריננקסין החר5ן שהכין יננקסן)רכריו
 כסגיננומו רוק6 ו6"כ ד6ו' וסי' )י' ננסגי קוסט6 6ו )"ד סי. ס"3)רלססי'
 ננוננמס סס 6ין 06 סו6) כוס סתר5ן ועמ ו)כרר )וכוקי ו6י"66סור
 ליננומו נ63 וה*יגו הננוננמס ננן ס)6 )יקמ 6מרח מקלס עוך סיס כ)ו'ננס
 ר'יס )י' וננמרן ר6ו' וסיננליס סימגין ככריקח חקגה דיס ננוננמ: 5ריך6ין
 כגי' 1)6 סי6ער פד סרי"ף ני' הו6 כך ננ)מחיס מגי סי6ננר עך6ננר
 יוד6 ר' יס6 ננוכן "יגו סרי"ף ני' וכ6ננמ כו' ס6וננר כיון )סגיכוכנננ'
 6)ו סי6ננר עך כרכ"ל )וננר ס'יך )סמנניר ס") ור"ל ר"ל עס ס)יג)קו)6

 ער )וננר סייך )6 ,ננ)מחיס כ6גי וסני ו6ננר וננ6ן קרכיסס ו36ורגיס.
 ננוננחס 5ריך ו)6 ננסני גנני סיננליס 6ס )י' ס6ו) רהו6 מ"ס הל") )סי6כ)
 סיננגיס 63פוקי ננ3תמיס 6גי 6)6 ננוננמה כ6ין 6מרמ מקכה ו)יכ6עך 6נני י)סכי ננ)חמיס 6גי טי6ננר עך ו6ננר 0וג6 ננרכ )י' ופטיטווק6
 רמננר ננוננחה סס 6ין 6ס הרי"ף ססכי6 וכיון ו6ו' )6ו רסינעיס ננהלי.)6
 ו"63 כסגיננוחו )מי' )ית6 מ"נ 3"י סי' יס"ננ נלממיס 6כי סי6ננר עךר"ה
 5יעת כן _ננסכי הי' כסלימומו חי' רהוי וננה ננוננמס 5ריך גנני ס)'נניס6סי'

 גכון ג") כן ןמורייח6 סינמין וס") וננסננע כסי' וגכווק רסר'ךהננקסן
 : הרננכ"ס כזס סיסכמי ו' 6וח ס"6 ס"ו סי'ועי)"ק

 קו' 6"ט ו)סי"ו ו") סר3"ף כססק נ"כ מסס נס"נ רדץרכמבניימ)יב(
 )6 לנני כס)4נניס ו6סי' סר"ננ ע) ססקסה0)מ"ננ

 סונ.' )סוס )ימ6 ווס ע)ממיס 6גי 6)6 וטסור ס)ולי ננדנ 6ננירהננהגי
 ר6גן ו6ע"נ וננהלי ס)ינלס'י") ה6 כליננומו 6יירי ס"ך יס") וע"ווסוני'
 וננכ") ס5וגי ננעוף 6נלרס ננסכ' 11 )סוני' 6"ט כס' כסוני' ס)"ךקיי")

 ו6ס*' ס)"ך וס") כן ננוכמ דע"ו וננסוני' קסה 63 ו)ננ"ס ננהגי 3מרכרניס
 וניס קרכי הרי"ף וננ"ס . ננ)מתיס ו6גי סי6ננר עך 6)מ ננסגי )6ס)ינניס
 כ'5יס ו)יכ6 ווסח6י כר' יפסק סר"ן וכ' וניס עוכרי כ' עמ וניסוננעי
 נמ כלס ייס )מומרמ וירמ כר' )ססוק דה") ע)יו וחננס טננ6יס3דגיס
 ננסרס וכך ויר6 כר' יס' ט5יס סייגו ר"3 וניס וננעי 31"ג טת6יס)דניס
 וניס קרכי סרי"ף כ' וכמו3ין כי5יס 0יילו וניס וננעי כירוס)ננ'הננסרס
 כע"1 רק כי5יס נס ננסננע )חוך וניס קרכי ו6חננר רהיכי )רי"ף י"3)מוך

 : כי5יס כו ננכווין 6ילו וניס וקרכי ססיט6 6ו כ5יס דהיילו _ננעיוננסרס
 ר"ת וכ' טהרס סיננל כו ליכר 6ס כהו ננסגי 3ס)יו~יס כ' ף:טטרף')ינ(

 כס)יע*1 ו6סי' כ' וסרסכ"6 ו") 0ר6"ס 6"6 ננסקלת הי6 וכן ננוכ0קסי' ס6יגי ננסננע וכירוס5נני ונ כ) ע)יו )סמיר ננוכסק סי'ס0ו6
 ו"3 הר6"ס ו6"6 כו' ננוננמס סמעו נננני ליקמן 'מין כהס גיכר טסרהוסי'
 כס3יננו' ננסגי )6 7)כך כמוס' ל קר6"ס ה6 כ"י וסקסס ר6סוגס כסכרמכ'
 ו6ין 6ננר 3ננה קסס רעויין ננסוס. )"ך .סי' דס6ננת 6ע"נ ד6ו' 163וסי'
 וח4' הו6 וטהור ס3וגי ננונ כ6ונני וסרי וו'6 הננוננמה ען 636גיקמין
 ולססוך סר~'ס ועח סכ' ננננס חי' כחכו 63 6כ) וט"ו ורריסס וכ"מהך"ננ

 : ,)"ך וסי' ננסגי ג6 )מון טסרה סי' מכו6ר וננר6י'כו6
 טננ06 וומי מוין ר6סון טר כדץ; ר6סיס סגי ק6ננר 0כי )הוקחל. ה)כחמ )ננס ו636 3"י סי' ויל6 - 6ר' ס"ך וף נ6"ט כר6"ס כנננ"סרנ"ל
 6ין נו. ע) ר6"ס דגקיט 6רל ע6י וקסס נכו' עכו"ס 6מירת ע) סוננכיןו6ין

 כננעיך והוס וסר"מ 0ס"ך גת"ס סונוין 6ץ יסר% ע) מסי' ס6סוננכין
וננכמיס



 םנירמף ..תשל ד סע"ף פ"נ מה רעה"ויהסימןדבר"
 כלנד רוכ דהוס עסוס ל6מן ד6"לו ס"3 ר"ן ומוו' המויסזתכחיט
 דסיילו מך "' וי6ס כך 6' כי"ס שס6 ננסום 3" ילקיע ת") .סדותו
 כפכו"ס דוק6 סננכילן וטהור ס3וגי מדנ 6וננר 6ס 6ותו וטו"5ין טסרסס*ננלי
 "נ)סועין

 כיסר6י
 כסיננלי מגי דה" דניס נני5י ה"ס ס6)ה 6י"5 כס5ינניס

 טהרס סי' ס6ין ס"ו רס"י )קננן הטור )סון וכך דניס פוכרי סי' כךנעיס
 סי' סוס יסר") פ) )סמוך מטננפ לכיי פ) )סננוך ננוכהק ס" כי5יסט)

 )המויק 6י"5 כ)6"ס ניסר")סונהק
 ריפומ"

 סיננליס כי' ננהלי ה)כך כ"כ
 הר""ם נ"כ כע"ו 61"ם כיסר") ננהגי ננדרכלן לק דמו' )6ו סי' "ם"ס5כך
 ננהגי )"ד סי' מסי' ")" ננהמס ד"ו' סי' דס") כר"מ ננוכרמ ד"ילו כ'ססס

 סיננגיס ננהגי ד)" וכננו כהג") דמו)ין ננרמ"ם כדננוכמ כיסר"):סיננגיס
 ריפותמ סיס כרכוט"י )המיר ננהגי ד)" ננכ"ם )"ד סי' ננסוס כנוי'3מוד

 : הסיננגיס פ) סוננכין ד"ין)סגיגו
( ד"ין "דס ננכ) גיקמן כ5יס דהייגו דניס דפוכרי הטור ממה ערן4),ר(

 ססק ד)ננה כ5יס טננ")דג
 דס" )קו)"

 ד"יכ6 ננסגי זירמ ר'
 נירסתו וכך יניס קרכי רק וכ. "רי"ף כן הקסה והר"ן טננ" )דננעיס

גכריימ"
 ססק דטור כיון קסס ופוד הרי"ף פ) הטור כן מקסי )" ו)ננה

 טננ" )דנ דים ןיר"לל"
 וכ' וניס קרכי דכריו כממ)מ כ' )ננס ""כ כי5יס

 )רנ כי5יס ד)יכמ דננסמפ יניס כי5י ננוכיר ו)6 דניס "קרכי הדיגיסכ3

.טננ"
 דגס י"כ כ"ומ )ננ"ס ""ם כ"ז ")" הרי"ף ננדכרי כן הר"ן סדקדק כננו
 כסירום ד"וננר סיכי ")" כי5יס נס כו)) דניס דקרכי ס") הכיהאןור

 : ננפייס כלי ס6ר פ3 הכוולה דניס קרכי ד"ו דגיס כי5ינס
 ד"וכ) )י יר"ה סכ' מ6"ס ננה' כס"נ כ' דרננכ"ס ל") "רל3"מו~ע1דננ

 ככסר מסיכ ק)יסס )ו ד"ין ננסוס ה"ם וכ' )וקה טננ" דנכי5ת
 ד"ס ס"ד דף מוס' כננ"ם דהייגו סרי סוס כי5ה כס6ל הי' "ס 6כ)ננסננפ
 )כך סרן כי5מ נ)סיגן 5" טננ" פוף דננכעתיקננס

 ומ"כ רקננס דוק6 5ריך.
 ד)יכ" טננ" דנ'גי5מ

 כדכריו ןה כ) סננכו6ר פ"מ סי' מס-ו ופיי' סרי קר6
 י") 1""כ )דפמי'וכיוולמי

 "פ"ג דניס דכי5י ")6 כרננכ"ס ס") )" ירסכ""
 ננדיכלן רק "סור ד)" דניס )5יר ודוננה ככסר מסיכי )" ק)יסות )הסס"ין
 ננדרכגן ")מ "סור )6 וגנני כ5ייו "63 סדג נננוף 6יגו דניס וי5ס כןכננו
 ןיפס ד5יר ננ5יר כי5ס דנרפ וי") )קו)6 ססקה)כך

 כפ)ננ"
 מסוכ כי5ס

כסרומ
 ננפיקר"

 ככסר חסיכי )" )"כי3ה ר"וי כי5ה וכסגפטה ננס"ו סכ" כיון
 : יקננס ד"ה סס וכריסט סוף מוס'וכננעס

 תקלייא. .מימן
 ואחרונים 'הש"ך וכ' רגים בקרבי סימנים רמ"א כ' שלאמהא(

 מש"ם הש"ד עליו יהקשה מימנים .לי"ל דגים רקרבידם"ל
 דגים לקדבי מימנים דיש מ"ל רמ"א רגם די"ל כתבתיופומקים
 בשם רשב"ם מלחתים אני באומר נאמן רעכו"ם רמ"א מ"ש)ב(

 שדג שכ' אמור וישוב העכו"ם נאמן בנימוחו ואפי' כרמ"ארמב"ן לרברי מפרש הרימב"א אבל הכרע אין רמכ"ן מרברי הנהרמב"ן.
 1 ככשרות מומחה אינו אפי' נאמן מהורפלוני

 ננ)ממיס "גי יסר") )ו "וננר ")" ליקמיס 6יגם , דגיס קי13 ם"ובש"ע
 ס)" הננמכר רפמ כ' כ"ד ס"קכס"ך

 כקרכי סימליס כ'
 ויר6 כר' פוסק סהו"י סר"ננ )דפמ ננננ6"ס נס"נ ה"ה כמ"ס יס")דניס

ו")יכ"
 דר'

 הרי"ף דה" הס"ך והקסה סיננן סוס כקרכיס ננהגי )" ויר"
וסר""ס

 ורסכ""
 דגיס )כי5י סוס דניס דקרכי סכרי הסוסקיס וכ) 'והר"ן

 דסם"פ סכי )וננר הכרמ ד6ין ו)"ג כדכריהס ננכרפמ הסוני' וכןכסיננגיס
 ג"ננ ד)ננה ' ננסוס ")" )קרכייס סינעיס ד)יכמס")

 "סי' קננ") מ' כספי' דנס כסננוך נניד כננ"ס ננוריד ו"יגו ננפ)ה 6יגוססיננליס דס" ססיננגיס )הכי"
 ננסגי נעממיס ו"גי ננ)ממיס "גי סי"ננר פד פ)יו סוננכין 6ין סיננגיס"יכ6
 כליננומו6סי'

 ו)יכ"
 כ' ג"ננ )ננה 6"כ ו""מ כ"ד ס"ק סר"מ , וכ"כ סיננגיס

 ל"ננ )יכ" כננ)ומיס וה כדין כי5יס דסיננלי כיון כי5יס סיננלי מ' כספי'סם"פ
 דדג )"סננפילן ר5ס "ורמי' ד"נכ י")כסיננגיס

 ד)ח כי5יס )ו יס טננ"
דססק כרסכ""

 )קו)"
 טננ" 3דנ כי5ס י"ין

 דה") ו""מ
 )סכי"

 דניס קרכי סי'
 גנני מד ו"' כר 6' ד"סי' כיון כ"כ. ג"ננ )יכ" טננ" דוד6י כדיסכסגיסס
 רננ"" פל מעק כ"ה ס"ק וכס"ך פכו"ס מו כסגסמוסר

 כס)יננומ ד"סי' וכ'

 וכססרו נלממיס 6גי כ"ומר )נוי ג"ננגומ סיסי' רננכ"ן דפמ פ) פ)ס)"
 כסס הכי"ה"רוך

 רסכ""
 כ"וננר ג"ננן הנוי כליננומו "סי' הרננכ"ן סכ'

 ו6ין הס"ך וכ' וס דכר 6ננר )" הרננכ"ן קדוס סס ומננה גנ)מתיס"גי
 ס)דקדוקו

 רסכ""
 ור") כרור

 דרסכ""
 ננסמנניט ננ5י ד)מ רננכ"ן ננדכ' כ"כ

 6ננלס פ"ן ג"ננן נוי דנס ר"י' "ין ד,ה נניסכ וכ"רוך יל"מן כנוי ד"סי'ס"ננ
 סרננכ"ן סס סכ' סריטכ"מ נס וסכי"ו פ"ו פ) רננכ"ן מדו' )ו הי' )"'סס"ך
 למננן ננונוחס ננה מ)" כו' כהן .כקי וס ננוננמה' עסרס ו") רס"י ננ'לף

 ספכו"ס ננן ופוכרין דניס קרכי )יקמ ה"רן פננו סגמסדו ננסליוסטפס
 )"ננן ננ)ממיגסו "ג" "ננר ו"ס הן טננ"יס וסננמ טסוריס סססכמוקמ
 ננ5י ננ)ממיגסו "ג" 6ננר )מ "כ) )י' ננסמנניט ננ5י ד)מ ננסוסדננירמת
 ה6 ודננימ והטפלי טהוריס כמןקת )י ננכרן יסר6) "מר )י'ננסממיט

 הו6 טסור ס)ולי פוף ס) "ננר ס"ס כי5יס נכי 6"ט כפ' ד"יתננר)סמ ננ)מ"
 ס) )6נגר דדנני ננדכ' פכ")-ל6ננן

 ס)ולי פוף .
 טהור'סו"

 דרסכ"6 .")6 ג"ננן נוי גנני ננירתומ דסייך ה"כ דננירמת ננסוס נוי"סי' ל6ננן דסתס דג"ננן

 יסוני' מסוס והיילו סרמכ"ן מתיר כרננוחו 6פי' סרננכ"ן דפמ כ'כתס"6
 6ש כפ' סרסכ"מ כ' וכי"כ נוייתת דנ"כ וס") נרמוחו .סס"ס ננוקידהתס'
 יננ"מ סו6 וטסור ס)ולי עוף כ6ומר הנוי ל"ננן טרוסות. -ככ5יסד"ס1'
 וטסור ס)ולי ננפוף טסוליס כי5יס )ס6ר זס דוננה "ס ,דכיכרננירמרמ
 י"ת קו' 3מרן סכ' תוס' יסיילו פ"1 מו)קין דסוסקיס סרסכ"6 כ' פ"1בגס
 כגיננומו .וננמרן כ6ננירה )יקני קסה דעדיין ננסוס )"י ס" ננסלי )6ד)ננס
 כס)יננות 6)" דננירתומ כן "ננר )6 הרננכ"ן ינס ל' ננהלי )" מננירסס"מ
 רס"י סי' )דמומ ")" ק"י )" הרמכ"ן כגיננומו ננייר* דפ"ו דססוני'"פ"נ

 ננדננהלי ר"י' וננכימ כ"נק סרננכ"ן ו3סי' גמננן "ין כקי ס6יגו כ)י3סרס"י
 רננכ"ן דננ"ס י") כן ו"ננגס סננכילן ומננירממ "כ"ננגומ ננסננפ ננ)ממיסמג6
 המדדנני

 ננ)מ"
 דר") ננוכרמ דמיגו ג"ננן הו" טהור ס)וגי פוף ס) )"וננר

 ו"לי ננוננהה ננ"ס דכ"ן ק"ננר סרס"י )סמור ")" ל"ננן הגוי כ"ןדגס
 כסתס כג"ננגומ ננוננחה כיסר") כ"ן ודנני', ג"ננגומ ננטפס דר")ננ)ממיס
 כןס דמסיד "יסורי )ננססי מסיד כ"ילו דנניירי, ו6פ"נ דהמס ' ס)וגיכפוף
 ננן )יקמ פ"ס .סלמסיו סג") סרננכ"ן. כננ"ס מטיד הו" ננ"ננ כגויחסיכ

 י : טסוריס כמןקמ ספכו"ס.
. 

' 

 סכ' 6"ט גפ' כר"ן ר") נהר"1 כננכו6ר כן "ננר הר"ן ינס הס"ךרכמ"ש
 התס 5ריך )" ככסרומ ננומוק ס"עו דיסר") רמכ"ן כסססס

 דניס נכי כד"מרי' סני טהור דננפוף הו" וטסור ס)וגי פוף ס)כמוננר
 סומר ווס מומיגסו וכ"גי מותילהו "לי ננ)ממיס "גי דדוננה סרי פ"סג"ננן הו" טסור סננפרף מןמילסו "לי כ"וננר ה"ל ג"ננן ננ)חמיס "גידכ"וננר
 כפ"ו כמקוננו דרננכ"ן וי") ננירממ "יכ" ננ)ממיס ד6לי דפ"ז)רננכ"ן

 ננסלי חומיגהו ד"ל1 כפוף כחו)ין רננכ"ן וננ"ס ננירתות "יכ" ננ)ממיסד6גי פדיפ"
 טהור מפוף ס"יגו ננכיר "דס סננ"-יהי' ננירמומ גנני דמיכ" ננסלילמי
 ל"ננן דנוי כמו)ין רננכ"ן כמדו' כננ"ס ")" ננירתומ ננסלי )" כנויננ"מ
 )נ)ויי ננ5יגן סו" וטהור ס)וגי ננפוף כ"וננר ו""כ תיכף )נ)ויי דפכידיסיכי
 דיכו) נניד ננמכדס ס)ולי ננדג "ו ס)וגי ננפוף "ננר ו)" ננ)ממיס "לי"ו מומילהו מגי "כ) - דננמכדה 6ססר דנניד פ)וגי ננפוף סמננר כיקמיכף
 וסיסי' "ננרתי "מר ננפוף)וננר

 והדנ ספוף מומס כט"פ ננכיר כקי לננ5"
 ננוחוק ם6יגו כיסר")ימ כןה כקי )ננ5ו6 ורחוק סכיח )" הומ ננטננ6יסססס

 ננוכח )" מ"ט כס' ננר"ן ננקוס ננכ) ל"ננן "ילו כדניס מכ) למננןככסרומ
 ננוחוק ס6יגו כיסר") ננ"ס 6)6 גס)יננומ ננ)ממיס כ6גי ננהיננן "עודנוי

 "ננירס ד"י"5 סרננכ"ן גסס כ' דפ"ו כטרוסומ היעו "ננירה ד5ריךי""
 ל"ננן נוי דנס י") כס)ינניס "כ) כגיננומו ונניירי דננ)מתיס דונני' ס)וגיננפוף

 ד)יכ" סו" טהור ננפוף מ6ננר פויףדוס'
 נ ג)) ננירמומ

 נריטנ""-%4למנכמ
 )דכריסס 51") כליננומו "סי' וננסמפ ננ)ממיס. ו"לי כ"ומרל"ננן כגכרי דסוס מסוד ד"סי' הרננכ"ן דנרי נסי' נפ"ו כ'

 וטהור טננ" ננפוף ננסלינ"וננר סיננגיס )ו יס "ס פוסות ככי5י ד"ננרוננה

ד)"
 דסמ כנוי ננסגי "ננירס פס סיננגיס סגיסס דכ5ירוף סס כסיס"י ס")
 דה"פ 6)מ כלכרי דסוס כמסוד ננסלי כגיננומו דנניירי ננ)ממיס דמגידונני'
 פד ננהגי )6 )מוד דסיננגיס מ' ספי' "ס"פ כ"ד ס"ק סס"ך כננ"ססס

 סינעיס ה"ס סמס כן ננסלי )חוד ננ3ממיס "לי "כ) ננ)ממיס "גיסימננר
 דסמו6) "כוס דייק וסכי ננסגי וטהור ס)ולי פפוף "וננר "כ) ננהגי )6)מוד
 ננמוס' פ"ו )הסיכ ומין סינעיס גנני ננוכיר )" ו)ננס וכו' כמוננרדמוקי
 לקמין 6ין "ננר 6ננ"י ד""כ )"ד סי' ננסלי )" ד)כך ד"ננ סכתכוורמ"ס
 תרתיי דסוי סומ וטהור פ)עי ננדנ כ"וננר ננהגי דפכ"ס הננוננמהננן

 ס)וגי דנ כמוננר ננסלי )מ כסלננומו דננסננפ נסייננומו ננסיי ופ"ו)טיכומי'
 דניס 6)1 דוק6 וס"ר ננסלי ננ)ממיס ד"לל ד"סיק קודס היעו י")וננוננמס
 ד"סי' )ננסקג6 "כ) הי" וטסור ס3עי ננדנ פדיף דזס מסלי קרכיהסו")ו
 ננוכמ סומ ס)וגי:וטסור ננפוף )"וננר דוננס דוס ננהגי גנני ננ)ממיס6גי

 הומ וטהור ס)ולי ננפוף כ"וננר נ"כדננסלי
 ונננני)"

 וכננ"ס גמננן כגכרי נס

הריטכ""
 כו6לי דג"ננן מסיד ו"דס סתס פ"ס כין -כוס ססרס ד"ין ו'!)

 וכ"כננ)ממיס
 וטהור ס)וגי ננדנ חוננר ננסל. כליננומו סכ' סטור ו""ס כמה""

 ננמוס' סהקסיתי כננו סקסס וככ"י הטור פ) סננדקדק ננס כנ"י ופיי'הומ
 דמדנני "רננכ"ן סננך וסטור ""ס סכ) ו)ננ"ס ס)ולי ננדג ננסגי ד)"ננוכמ
 "יגו ס"ו סי' )קננן כגכרי ננ"ננ וטסור ס)וגי פוף )מוננר ננ)מתיס"גי
 פ"מ סי' וכמס"ו סיננגיס כ5ירוף ")" )מוד ס)עי פוף כ6וננר )סתירסוננך
 )מ ככי5יס כטריסומ "פ"נ כ5ימומו ס)עי מדנ כמוננר דננסגי סטור )יסככ'

 כננ"ס סיננגיס כ)" "ננירסננסגי
 רסכ""

 כדניס ליננומו "כ) כמו)ין
 לנני י") וה ננלכר דססיר ס)וגי ננדנ "ננירה ננסגי כממיכותסוס

סיפתי'
 ננ)ממיס ו"לי- "ו ס)וגי ננדנ כנוי מסי' ננסגי דגיס דכקרכי )רננ""

 דלימומו ננסוס סיננגיס כ5ירוף מ)" ננסגי )" כטריסומ "פ"נ )סדדידדנני
 : )ממיכומ רקדנני-
 כסס הל") ""ט כס' מר"ן וקסס כגיננוחיס ו"סי' כנוי"סי' ננסלי ננ)מתיס ד"גי וסריטכ"מ נמס"מ רסכ"מ סדפת 3מס")אמנם
 ל6ננן )מ ננ)מתיס 6לי מסיד ויסר6) דכנוי ננדכריו ננוכמ דפכ"פסרננכ"ן
 ננומוק סמילו כיסרמ) ננסרסיס ויס סס הרננכ"ן דו") )יטכ ג")כגיננומו
 )סו"ככסרומ

 6דס מכ) כעיס )וקמין מ"ט דס' דסוני' סרננכ"ס סיטת .
 ו)ממיסרמ)

 נננוי.
 ו)סי הרננכ"ן כ' פ"ו ק""( ס"ו סי' )קננן נס"פ וכ"ס

 דל6 וטסור- ס)ולי פוף "ננר ס)6 6פס"י כיסר6)דפתי
 ננסקג"

 כדניס
 פכ"3 ננסימין 6ג6 מזיתילסו ס"ל ננפננידין 6ין כס' 6למ ננ)ממילסוכננ"ד
 רסנ"6 ע) וקסה כ6ננן ככסרות ננוחזק ס6ילו יסרמי רק דננ3מתילהוסרי

וייטנא-81לב



~רסמףתקלשא ד' טעףף ש"נ טי' ףעהי-ה'ס",ידפף4
 לרפכ"ן 3דלססי' י"3 סקכ"ל ופ"מ %ט"ך ס6רוך הקסס כןור*ע5"%

 ומלמ כ6ננן מינו גוי חזתיכסו ד6נמ מזתינסו ננמנמ. עדיף מלמ)ל%)ח%עסו
 מפסי"כ הרננכ"ס )דעת ננקסי .לחו3ין מ)מ רכנירתת נמכנן גוי מפי'כנ)מתילנ~ו
 למננן ננ)חתינסו רמנמ כננו ננ"ננ מותינסו כמכמ סוס ננ)מתינסוד6כמ
 ע3 קסה עכ"ם נמנון לנני מ(תינהו מנמ גס ככטרות נממ,ק סמינו'יסרמ)
 ס)וני עוף ס3 כמוננר דוקמ ככסרדת ננומזק סמינו כיסרמ) ד5ריךהרננכ"ס

 כגוי מסי' נניירי ע"ם ס) דהתס דסוגי' ע"כ מ3מ - כח,תילסו סגיו)6
 נעמתיס מני מ"כ נ1ירתת סנרת י") ג"כ ננ)חתיס מני מ"כ ננירתוהננהלי
 הרננכ"ן כיסוכ ננ"ס סעי' ס"ו סי' 3קנון ועיי' )יסכ לכון כנ") כגוי גסננסלי

 : עיי"ס ר"ן קו' סר"ננ ע) סס יסכתי ו)סי"ו סנ") ררמכ"ןננקו'

 תקל.בסימן
 בלועם שלם שאינו רג הפור מתיר דלא י"ל בפור הב"ילפי')א(

 לפיבותי' תרתי _די"ל במעיו שהי' כמה ידעינן בלאאלא
 הש"ך ולדעת ב( . איסור עיכול כדי שהה כבר ושמאלעימה
 מחמת, שנעשה דנראה מותר שלם אינו ההג אם הפורבדעת
 שלם באינו לפור דמנ"ל פעם )ג( ' עיכול והוי בו שלפדעיכול

 : עיכולרהוה

 עננמ דג העור ו") מסומ 'עסור ככנעי' טנכנ5מ עפמ דג י' סעי'בש"ע
 )מ מסי' נניתר )מון סיו5מ כין כננעיו סנננ5מ כין עסור דגסכ)ע

 כית דרך טנננ5מ כין הרעי כית דרך כין כו סנננ5מ. עלין וככ3 סכ)עו.ר6;לו
 ט3ס ססומ כיון כ%עוכ3 מסיכ ד)מ מסור עננ6 דג סכ)ע ועהורהכ)יעה

 .דכננס' תינומ כמכי)ס מסור עננמ רג סכ3ע ועהור סר6"ס סכ' הכ"יצכ'
 כדי ונדנ;ס ונעוסות ל1ע)"ע ינניס ג' כננעיו תסהה כננה סי"מ.6ס)ות
 כין !ח)ק ויס תסתרי ה"נ ומ"כ כננעוכ) מסיכה מ)כנמ ותסרף )מורסתסו)
 וכין כסיניו ולהנס ט6כ) סיכי כין ננח)ק (") ננטס ר' וה"ר )עוננמט6יקור
 רכילו סכ' ווסו עכ") עיכו) מסיכ )מ דלהכי ננתני' הך כי סלס סכ)עוהיכי
 דהמ ננ)ך הננעדכי והקסה סכ"י עכ") ט)ס טסומ .כיון כננעוק) חסיכל)מ
 מיסור ))פוד סמין וי"6 כ' ומח"ו ננסה ר' דעת ננכי6 תננ"( סי' כמ"ח'העור

 סר6"ס דגס תי' והס"ך כקוטי' ונסמר ו") סרמ"ס מ"6 )וה,הקכיספעוננמס
 דננסלה )י' ניממ ד)מ מ)מ כננעוכ) מסיכ כסיניו ד)עסו היכי כתירו5וננורה

 עיכו) הוה ומפי"ס ס)ינניס[ כו)עין ננסתננמ ]רעוסת כ3ועס .נניירידמס)ות
 ננסיכן ע"( סקסס וסם)הי ע"כ ננעוננמה מיסור י)סינן ד)מ תי' )וספיד
 ננעוננ6ס דמיסור )ילמ דקוקי' כיון 3עקן מס נמיסור )הק) סעור מ"כסו5י6
 סס כר"ם כננ5מ דטפיר ו)"נ ע"כ ורמ"ס כתוס, (1 סכרמ ננ5ינן ו)6 י)סינן)מ

 וכו' עיכו) חסיכ כ)ועס כן )וננר יס ננסכרמ סכ' ס"ע דף נננמותוכתוס'
 עוננ6ה כין דננמ)קין סקו' ננכח כן 3וננר הכרח דמין 6ע"ג.6ןכ

 ד)מ דידן ככידון ננכ"פ ותוס' )ר"ס כן 3וננר יס הסכרמ ננ5ד ננ"ננ)מיסור
 , סהו6 ננסננת לסתירו דיס )עום והי' ס)ס מינו סמס כננעיו סהה כננסידעינן

 דננתיר ננ5מלו ס)מ ננחננת מיסור ננידי מסי' )סו5ימ עיכו) כדי ססס וסננ6)עוס
 . סהס כננס ירעינן ו)מ 3עיסה )עיכותי' תרסי מיכמ וכמן כמן 6)6סעור
 סינקה כסרה ס"מ כסי' מ"כ )ועס דננתיר העור עי סם)תי סהקסהוננה

 הוה מ"כ כ3ועס ודמי סוס כננסקין ה6 ומננחי כ5)1) סעור דמוסרמערסה
 קרוס געסס סח)כ כסנתמננס ננועע סכוננן ידוע דסתס קסס ד)מ וכ")עיכו)
 סיעור דס"3 )רננכ"ס עיכו) סיעור עדיין ססמ )מ 5)1) ססומ ,ננן כ)ו6"כ
 מ' מות תק"'ח סי' )עי3 עיי' ינניס ג' ר"ס )דעת ננכ"ס ננע)"ע כהננסעיכו)

 . : וככנם"יד"ס

רדהשייי
 ר' )דכרי 6סי' סכ' דככורות כם"ק ננמגודס סם)תי והקסה הומי רעיכו3 מננרינן סכ)יעס ממר ס)ס הי' )6 דמס העור )דכיי סי'

 עיכו) סוס ו)מ ס)ננה כ)פס דננסתננמ כססח חעה )התיר 6ין.ננסה
 מעור ננמגודה )סקסות דנננ") ו("6 ע"כ ס)ננה כ)תי )הגמ דעכסיוננסינע
 כוסק סנננ65 נחעס סתס קוסי' מינו זה דגס ומ)מ ק6רננית מגכרמ נכר6וכי

 סמינו ננה ר6י' 6ין מוסר מס נתכסי) סנס)ס (1 מעס ע) יל.ן ומנוכססמ
 ס)ננס כס6ינו כרג כמן 6כ3 נמסרס הכיט31 ננחננת ד)ננמ סנתעכ)סס)יננה

 : סעיכו) ננחננת כן סלעסיתדלרמה
 כ)6 נניירי דננסגה .דכנמ)קין )סוסקימ' ססן"מ טסקטה פה )עויר14"ש

 כריכ"כ דם' )ר"ת 6ו כמיסור )סיות ק5ריך עיכו3 סיעורססה
 ננסננע קתכי סתינמ ננתני' סמ כוונתו[ נ' ]כך ננע)"ע כדניס עיכו)דסיעור
 סהה 63 קתננמ ס)ס ססומ כיון )טור ז: וי") עיכו) סיעור סההמסי'
 כיון העור כ' )ננס קסס )ס"ך הקסה וסר"ת עיכו3 ו)יכ6 עיכו)סיעור
 וי") ס)ס הומ מס ס)") וסכי כס)ס דנניייי כ' עדיין הי' ד)מ ס)ססהומ
 העור 3סון ומ"ט ס)ס ססומ ננסננע סכ)עו ס"ע דף נננחופ תוס'כננ"ס

 : ס)ס סו6 סערייןכיון
 רמס ננס מ"כ דסייגו חדסיס סדכריו הס"ך ע) הם)תי כ' עויך4ירקפכמ

 העור דר6ס ונ") עיכו) דהוי ס)ס מינו דמס סכ"כהעור
 כעוננ6ה דסיינו למיסור עוננמה כין דננמ)קינן המ' תי' כו מכיוסהרמ"ס
 6ת~ל ד)6 כמיסור מוננר6 ויס ותסרף )מור סתסו) כדי עיכו)סיפור
 כ)עיסס דננתיר ננסס הרו תי' ו6ח"כ יסהס כננה עיכו) סיעורכמיסור

 כ6ה)ות כריכ"כ )סמנניר מססר דסננ6 ר"ת דכרי הר6"ט כ' ו6מ"כ נניר'
 )סמנניר ' ד5ריך וכיון ננע3"ע ועוסות דגיפ כ%עי 'עיכו3 סיעור דס")סס

 ומינו לקו)מ תרו5ו כי ו"3 ננקס כה"ר כ)עיסה )הק) מין מנני)6נוספק
 סיעור סוס ידעינן )מ דכמיסור סמ' תי' סומ תרו5יס ננהג' והיותרננוכרח
 כסר"ר ר)מ ננסכיס דהרמ"ס כ' תס"( סי' כמ"ח ה)כה ננותר סיסי'סיהוי
 ו6יסור עוכ1מה כין )מ)ק סתי' מ"כ )החנויר טיס הרמ"ס רעת דהמננסס
 עוננמס כין דננח)ק רמ"ס ק) סמ' כתי' תס"( כסי' כ' סכך חל1יר היותרהומ

 עיכו) סיעור כנוסכה קתני )מ )ננה וקסס מנויר יותר 1: קתי')מיסור
 יותר יסי' )מ י1סתנ61 )וכ1ר ומין דריכ"כ 3ת"ק כרגיס הומ כננהכמיסור
 הומ גס ור)ננמ נניירי כעוננמה כנני ריכ"כ דהמ המ נ1נ"3 כריכ"כננננע)"ע
 סהומ די") סכ3עו ננדתלן התכמ דסננך 51") ננכמיסור כעוננמה יותרננקי)
 ס)ס 51%מ ננכך ננסננע נננני3מ ננסס סר"ל 3תי' י1כחות תום' ככנ"סס)ס
 : עיכו) הוי ס)ס נננ5מ כ)מ מכ) עיכו3 )יכמ ומז ככ)יעה, סהי' כננוכינעיו

 י65 מסיז דננסננע דמסור סתס סטור כ' ד)ננס הס"ך הקסה )ן'מובם"ק
 דחסיכ טרי )חון כי5מ כסדי' כ' הרמ"ס המ דריסמ 'דונני')מון

 דתני' דת"כ ננכרייתמ סר,קו תוק' דכרי הס רמ"ט דכרי דהמ ונ")כעיכו)
 כננעי' דוקמ ד)ננמ כננעי' לקיע )כך מסור עסור דג כננעי' לננ5מ עננמדג
 ג"כ ננסננפ רנננ5מ )עור דס") וי") ד)ננ6 רק כ' תוס' סנס סרי )מון י5מ6כ)

 מנו מס סמ )ריוקי כננעי' ססיר ונקיע סנ)עו כננו ס)ס כסהומקתננמ
 ד)מ י"3 ס)ס כטהומ מכ) כ,נעיו עדיין הומ מסי' עיכו) הוס מסר מ)6ס)ס
 3חון כי5מ דס") וס ררמ"ם )דילמ )יתמ ומ"כ )מון יו5מ ומסי' עיכו)סוה
 3חד כן כתכו ותוס' .תוס' )רכרי כ"כ דרמ"ס )עור וס") עיכו) )עו)ספוה
 ועסרו תינוקות קני סכ3עו ד,מכיס דננעסה סכתכו ס"ע דף כנננחותתי'

 ו)6 מסור כמן עננמ כרג ו)ננה עיכו) הוי רכיך דכסר- סכסר 6תמכנניס
 ומ"ט עיכו3 הוס סרעי כית דרך טי5מ כניירי דהתס תי' כמד ותי' עיכו)הוס

 מין תו מחריס תיר51יט ועור )עוננ6ה מיסור דוכנה דמין תי' סרמ"ם סכ'3ננטקנמ
 סעור )רעת רמי' )יכמ ננני הנ") וננת"כ עיט) דהוס ננכית כי5מ )התיררמי'
 הרננכ"ס דעת סכן והכימ . )חון .5מ מסי' עיכו) הוה )חון י5מ דמסזה

 סכסר כנסחר כד"ה ננע)"ע וכרגיס נלוסות סכ' כנת טוננמות ננס'נס"כ
 טסור סכטר ריעי כית דרך והקימו תינוק סכ)ע זמכ מכ) ננעיה כניתוך
 סומכיס כננעי ססהו כגון סירסו כ"כ דף תענית כננס' ותוס' רס"יכלס

 מ)מ עיכו) מין ננני רעי ננכית )מון דיו5מ 6יסכמ ננספע מי'כ ססונתעכ)ו
 )חון ניו5מ עיכו) הוס 3מ כ3עיסס מסי' .ולנסננע נתמכ)ו וסס כננעיסכסהה
 דס") ננסננע ס"ע דף נננחות תוס' וכננ"ס )עסו נסיניס זמכיסדסתס
 מקר ססומ ונרמה חסר ועכסיו ס)ס ככ3עו 636 כ6כי)ה סרי ד)מכעור
 ד)יכ6'כיון- ס)ס סמינו מע"ג )חון י5מ ומסי' כ)ועס )מ מכ) ננותר מ( העיכו)ננמננת

 : עיכו) ננחפת סמסר הוכמה
 סטת ורכ ,גין דכס דמוסר יעקכ ד)ר' נ' מות סוף תק"ע סי'רעי"לן

 סהי)וק ס") ו)6 מסור ג"כ עננמ כדג סנכ)ע עסור דג כוות.'ס")
 תוס' סכ' ננת"כ ר6י' מין ומ"כ הגוף ננ)מ3ימות ננתערכ רננ"ר תוס"ננסוססכ'

 ריס% ננסוס מ)מ פותר )חון כי5מ המ סיסמ ננסוס כננעי' סלננ5מדקתלי
 3רכ ננ"ר כנת מסור כי5מ מנ) ננותר כנ1עי' דוקמ עננ6 נדג עסורןג

 : יעקכ כר' 6תימ והת"כ יעקכ )ר'ססת

 תקיגסימן
 מה מקום נמצא דלא וקושי' דמנחות תום' מדר על קו')א(

 דאמוד לגר בראוי מהלקים ולא בעיכול ראשוניםשמתירין
 האי לרב מכ"ש סדר להם שאין אלא כ"כ באמת מנחותותום'
 שנראה ימה * פמא לדנ פהוד הדג שכלעו מיד מה"ת דמתירגאון
 כלל רא" אין מותר מה"ת הריעי כית דרך להוץ ביצאמתוס'
 לעיל דהא לפומאה איסור בין להלק דיש אתי' קושי' עוד)ב(
 דהלכה ס"ל בכורות ותוכ' בא"ז )ג( לפומאה אימור מדמימיני'
 יותר א"כ לכל ראוי באינו אלא פסולה לא דנבלה מאירכר'
 דמלתא וסיומא ראוי ודאי לכלב הא אסור בעיכול אמאיקשה
 או לגר בראוי אלא אכילה באיסור היתד עושה העיכולשאין

 : הכי דאי"ל מאן לכל תליאלכלב

 הסוסקיס ודעת העור כימור כתכתי הקודס נשי' יו' עפ6 ינ21ש"ע
 מיסור טתי' )רמ"ס )דידי וקסס ן5"ע ננה 6כתוכ וכמןממרוכיס

 ת)י' כ6כי)ס וקסס ננותר ס3ס כמינו העוכ כ' ננ"ננ גנדנניק )מננעוננמס
 סכ' דס"ע נננחות תוס' ע3 סוככ (1 וקו' עפרה 6ו סירס6 חסיכע.:ו) דע"י ונננ") דסרי ננל"3 )נר דרמוי כיון 6"כ ננככ)ה דננ"ס )גר רמוינמינו
 מוכ3ן עוננ6ת ננטננמ )6כי): )קען מס כהננה סכנ))י כמיעין דכ)עד"ס
 )ו)סי"ז עי"ס ו)כ)כ )נר נרמוי ת)וי עוננ6ת תוס' ותי' עיכו3 הוסד63

 . )כ)כ( כרמוי מ)מ געיכ.3 ת)" )מ ו)כ)כ )גר כר6וי ת3" דנננ.כמכ.)ה
 מ"ס סע5ננות ועיננמו הכסר 6ת ועיהרו תיגוקות סכ)עו ננ(מכיסמכ)

 עסוך דג דתכן ננהמ תוס' סקסו וממ"כ כעיכו)י מלמ ת3ימ ננת.)6דעוננ6ת
 עוננמס ד6סוסי עוננ6ה סמני כתוס' ותי' . כ6כי)ה מקור עננ6 דגסכ)ע
 מסור ו)כך 3גר כרמוי ת3י' כ6כי)ס ס6 הקסו דננס וקסה . ננססינן)מ

 ססיעור דנתן 6ס"כ תוס' הקסו ד6ס3ות ננננתניו ע"( ננני קס" ו)6כ6כ.3ה
 כעיכו3 דת)י' סננת כסר 3ענין נניירי דהפס ונסרף ה6ור ע) סתסו3כרי

 : כ6כי)ה מסור ס)כך )גר כרמוי דת)ימ כ6כי)ס6כ)
)כן



 מף .ימ%תיצ םעי-י'.ן %ג %' ף%הי-ה'טקדברי
לי*'-י.

 עקסות. ית1ס' כ'
 עיכו) כדנ-ס דסוה ומס)ות ננמתלי' כ6ג4)ה רמקור וככורות ~ננתכיי ~14/ דננקסי ככולות כתוס' כננגס מ)מ ננסוור מילו

 . )לוננמ6 מיסור כין )ח)ק וים ססיר ותי' ותטרף ס6ור ע) סתסו)כדי
 הוג כננעי גנ"ס מ"כ )נר כר6וי ת)י' מכי)ה רמיסור כיין קסה ננ"ממכ)
 דף ככי5ס וכדמי' כנררכלן רק כמיסול וננטננע ננסקילן 3מ טוננ6הד6סום. ננסוס הל") כננלחות )תוס' )רה"ג ננכ"ם )נר ור6וי 6ע"נ כעיכו)דטיי
 סכ)עו נניד ננותר כנה"ת ננסננע מ"כ טוננמה ננססיגן ר3מ )י") רכר6ו'ז'

 סרי ומננמי ננקורס ססי' כננו )נר סוי סומ דהרי קסה רור6י טהורהונ
 מז)ילן וכננת ט0ור . ווקמ ננת כטוננמת דהתס ליסמ )תוס' מכ) .ננה"ת
 כ)עיסה נניירי רמס)ות רננח)ק ננסה )הר' התירו5יס )כ) קסה ווה עיכו)נתר
 )נר סהומ'רמזי כיון המ ננל") כמכי)ס ננותרומו-

 ננכרייתמ סדייק ננה"ת )חון סיו5ימ כעיכו) ננסננע ככורות עתוס'ר14במנם
 כסי5מ מכ) ננותר טהור כננעי טננמ דנ רוקמ ננסססוקדת"כ

 י5קיט וי") כ)) ננוכח ד)מ ל") )נר כרמוי ת)י' ו)מ יותר דעיכו) הרימסור
 : )נר רמוי ומילו ריעי געסה סתננמ רעי ננכית כסיו5מ )מסוקי כנסננסכננעי
 ננסוס ננותר סננור ס) וס)ימ קמננר ננילי' )עי) וכככורות קסה ערד4)ב(

 )עלין סירסמ קהומ דננס הרי עטוננמס )י' וססיט סירסמדהוה
 דסוה ננטעס טרי 0וי ולנני כעיכו) מ"כ מיסור )עלין סירס6 הוהטוננמה

 : 3מיסור טוננמה כין )ס)ק ריס מח"כ תוס' כתכו וסמיךסירט6
 כסר עס סלתכס)ה לריסה מו לכ)ס ס) דס)ימ כ' הננקסס סוףרנ41י"ל

 טובנמת ננטעס ו)מ הומי) הומ כע)ננמ דסירסמ מוסרת סמילוכסרה-
 הך והכימ טוננמה כנעלין מלי)ס עלין וי)יף דככורות כס"ק דמסכחן6וכ)ין
 וסוכמ טוננמ0 )עגין רט0ור ככנו ננותר חננור ס) דט)י6 וססט. )עי)וסכמתי
 לכ)ה מננרילן ה6 וכ"ת המ"ז סס וננ"ם כסוסו הננקסה כ0ננה כס'כהג"מ
 כעין וגכ)ס כר"ע ךה)כה כו' קי' קננ"מ כלכ"י כננ"ס דס") 5") )כ)כעך
 כין )ס)ק ככגורות כמן סכ' תוס' דס") וכ"ל . )כ)כ .למוי סמין עדמסור
 רמוי מילו יותר ננהר לעסס טוננמה משמין .)רכריסס ו6"כ )טוננ6ס6.סור
 )ר' )סיסך תוס' כ' ע"כ כ"נ דף )קננן כככורות המ מיסור ננ)עליןוסירסמ

 מל- שמכ4)6 רמו' ס46גו וננן כ) למוי ' עויין סוה .טוננמס ד)עגין ססיוחלן
 51") כר"ננ יטסקו ל") 6% - )נר רמוי כ6ילו סגי מכי)ה מיסור1)עלין
 כ~: ננ6כי5ח סגס"ל עך לכ)0 016 כמיסור נס ס)כך כר"כנ ]"כ כנתלי'סת6

 מ"כ ועור ננמכי)ה חננור רס"ו'טוננמה יוחלן ר' ע) קקה טויין כןמננלס
 ט)5~ ס6י5י )טור כלתעכ) ננותל טסור. )דנ טמ6 דנ כגכ)ע המיךהונד)

 ו46ו; .

 ננהלי ננס ' כ3עיסס)סר"ננ
 ו6"ת' כ)כ )מכי3ת חזי 'דעויין כיון עיכו) '

 עץ גכ)ה דמננרילן לס6 כ6"ו סס ככר-תי' סרי ומט."ה )כ)כ חוי גנניס)ימ מי
 הוג ומ"ל. סחיטס וס כס' כדמננרי' )6רס חוי' דננעיקלמ ה"כי היילו3כ3כ
 6זיד ר)מ עד מיסורי' ננלי' סקע )מ )מוס חוי' העיכו) קודס ססי'טננמ
 כננט' ס)ס מילו סרנ כנננ5מ ננתיר וסטור כתכתי ז0 סצסלי וכסי')כ)כ
 )טרס' ה") )טוננמה מיסור כין חי)וק דיס כיון ומ)"כ- דסרי טסורסדג

 מדרכס כ)) רמי' ננוה 6.ן )קוסטמ מננלס . מיקור )טלין העיכו)סיעור
 כד)6 כלכ3ס וס") )ננמן כננקוננו ננכומר ככר מכי)ס מיסורוסננךיד)עלין

 לנני הכמ ננסתננמ - ה"ס כ)כ ננמכי)ת רגסס) קר רסן) ו)ננמן )6דסלוי
 סכי:.וילמ

 עיכו) וין דמס)ות כנננסל0 3סכימ סרו5יס ננה ווסס ר5ן'מ סי'רבנרהח
 לתכס)ס מו ול5)ה כססמ כזסק סלמ5מ חטה ו)סתיר מיסור)עלין

 מיסול ד6ין ועור וכו' מה3ות מ5) ססחיס עגין דננ0 וכ' סתרלגו)תעס
 כמיסורי' מ3ננמ כמכי)ס מסור טננמ רנ סכ)ע טהור רנ דהמ ננתכט)כ)וע
 מו )נר כרמוי כסילורי' וקמי כ)) עיכו) ננסוט )יכמ כ6יסורי ננסננעקמי
 ננטוננמס מכי)0 מיסור ננסלה ' ננ0ר )עי) ננדמי ר)ננס סהקסות וננה .)כ)כ
 וסר"ת כסר,ח הלס ננקוס ננכ) 1' מות תקס"ו סי' 1)עי) סס כרס"י עי'י")
 סהו6 כ) ס)ס מילו דמסי' 3החעיר יס 1)ננ"ס סתר51יס ככ) )החננירכ'
  וננור-ה ננע3ה העיכו) מין ככ)וט ס"ס ומי") ננמן )כ) )כ)כ מו )גררמוי
 מיסור יכין כטוננמס ונניירי ננמה)ות )ח)ק סננתר5ין הסוסקיס )כ) י")וכן
 תם"ז סוס"י מ"ח ככ"י ס") דהכי רמסוליס סוסקיס הרכס ססכימסכננו

 וננ"ס ס") הכי הטור נס וי"3 כעיכו) 6)י' )מ וכמיסור ס") הכיוכו)הו
 נ וסרי )נר רמוי מ-גו דמז גיננוח הומ מס )מסוקי ר") ס)ס סהומכיון

 יוסףתקל'י כע'א %ר סייו'ד ס'מירברי
 תקל,רסימן

 א' רעה והוא הסוגי' שפי' מה הגמ' מן הר"מ דעתביאור)א(
 שנפרץ או הקיר משפת למעלה המים עולה אם )ב( ב'מעי'
 נמשכין שאינם אע"ג הבור כל אםור לחוץ זוחלין ונעשההדופן
 פירש ראס וממה"ת מהר"מ דקרק הפר"ח )ג( הר"מלרעת
 כ' וכפמ"ג בפ"ע ולא המשקים עם ה"ד דשרי הכלילרופני

 ומה"ת מר"מ שאין לפ'!ח ודחיתי בן'ע דשרי משמעמרשב"א
 מאום לא לדירי' אפי' אסור תשקצו בל משומ מ"מ לרבריורא"
 )ג( דעלמא רובא אצל דעתי' כפלי' מאום דעלמא לרובאאלא
 בכלי לשאוב דאסור הרא"ש אביו דברי הכיא שלא אפורישוב
 התולעים פירשו דאס לן מנא חכ"א אקו' תי' )ה( הבורמן

 תולעים משקיס שאר מנ"ל סק"ז ש"ך פרמ"ג וקו' אסורשבכלים
 : כתיב במים כקרא הא שרי בתוכםנדלים

 כ) )ת"ק כנננ' - סככ)יס כנניס הנדיס סר5יס מ' סעי' כנש"ע)ינ(
-, 

 .סננעמ) ר' וכי ותגמ וסרט ככ)) ווריס ננותר לוכעין סמילס'
 סרי5ין מ"כ יותר ערכס ונניעט כריכה דדריס וננמן ונניעוט כריכויךריס
 רמית ננה יסוומ כר ננתתיס כרקתלי )התירמ וםיחין וכורות מסור נ"כולעי5ין
 מלי ננרכ0 )מיסורי וגעי5ין סרי5ין 1)ס51ימ )התירמ סיסין כורות)רכות
 ננמ"ס ננה' כס"כ סר"ננ וכ' וכו' ככ)יס ע5ורין ססן וננערות סיחיןכורות
 לוכעין נניס ומילס סומי) וננערות סיחין ככורות הלכרמ הנניס סרן ח"יה)כה
 סעי"כ כס"ע המ' ועה וסומ וננותר סככ)יס כנניס 0ן סרי ע15רין 0ןז0רי

 ויס מוסרין יס לוכעין 61ילס ננוסכין יסס ולעי5יס סכחרעין כנניססנך)יס
 מעס"י גוכעין כמין מכ) כלוכעין מלמ מסול )מ וכעי5יס מרי5ין ס")ננתירין

 מסור וווח)ין גוכעין סמיכס וגעי5ין כחרי5ין וס") הר"ט )ועת סט"ודכב' : ננותרין ננוסכיןססס
'1 

 ס)ינו ו)מ הכי ס") )6 וומי ות"ק )כרייתמ וכן )תיכר"י י כ ז כר ע )כ
 סוה ז: דכרייתמ ד)תגמ לננסכין 1)מ לוכעין סמיגס ולע*5ין כסרי5ין6)מ

 ננננ"ס יותר ננחויק 0ומ דמס מננרינן ככ)יס ומסי' כך כ) נוו)יססמייס )כ)יס ווננה ו6יגו נרו) ס0ומ כיון מסור רכרייתמ 1)תלמ וככ)יסככורות
 כננס)וקות רננו ר)יכמ וקסס רכריית6 כתגמ סר"ננ ופ' כ)י ננתורת כט)כ)ח
 )מסננעי' ה") כ"ו )תוכר"י מסור כמן נס ננננ"ק נןו) גכ)י דננסננע ועוד(1

 וריקן ננ)מ ננט)ט) רמינו ננננ"ם כנרו) סס טעננמ סמ ועוד נופי'גכ)י
 ולעי5ין כחרי5ין מי5") מ"כ טוננמה ננקכ) 6ילו ו)סכי קרקע )נכי כט3לפ"ו
 וסיחין וכורות טוננמה ננקכ) ומינו כקרקע ססומ תס") נדו) ססומעסלי

 מסור 1)מ וסרט' כ)3י דוריס 0ת"ק רס") כך'ו ס) דרכו עס"' )ר"ננ )סרס ני/ - סרי ומסי"ס ככ)י ננט)ט)ין יגסנמי
 ולעי5ין מרי5ין 1)ננעט גוכעין )רכות ר%ת ננס קסס ו)מ כוכטין36מ

 ריכס רריס והומ ננסוס מסור ומסי"ה לוכעין ננוכיר ו)מ )תדכר"ימכ) גוכעין ס0ס ולח)יס )ינניס רוננ0 סיותר רק ננרכס וסרטי כ))י דוריסכיון
 ונס חרי5ין. 1)רכות וקיסין כורות 5ננעט רמית ננ0 קסה וע)יוונניעוט
 סהס וננערוה סיחין דכרייתמ כתלמ דס") וננסלי כוכעין מיכססרי5ין
 ומ"ג ע5וריס מייס ווח)ין סמילס מעס"י כחרי5ין ננסמ"כ ככ)-סע15ריס
 )נכי' כרכיס כוותיהו הר"ננ וססק סיטס כחדמ דכריית6 ותלמ ונר"יתלמ
 נניס ננרכה סמני עד התס דתלי 0"ס כננ"ט הכי ס") סת"כ וגסת"ק

 כתח)ת סט"ו קו' מ"ס ולנני עכ") כוכעין 6ין מכ) ווח)ין והס ססוניס סננחסיסי! ה5יידין סעוסין חסירות סהס מ0רן כקרכן וכ' עי"ססככיכרין
 מננל )מ ד)ננה כן כתכ )מ ומ"מ סרננכ"ס וכרי - מחרי סכ' מטורהסיננן
 כרננכ-ס הרמ"ס ססק ס)מ הרין דזו)ת 6"ס 1)סי"ז רמסוגה כסכרמ כ'ומ"מ
 כתדכר"י רמתי' ס") וסר"ננ כת"ק מתי' דכרייתמ ותלמ כ' הרמ"סמכ)
 כסי' כן כתכ 3מ סהרמ"ם )וננר ססיר סייך סכרייתמ כסי' רחו)קיסוכיון

ססוני'
 סט"ז )סון וכ"כנ מסור וסיח - כנכור רווח)ין )יעכ"ס - )כי'רנראה

 וקיי"3 לוכע ננעיין סמילו ננקוה )כור ורוננס מהרן קרכן1)סון.
 0ננמי5ס סלסרן מו )סון זוח) דמס כווח)ין ננטהר מסכרון דמין ר"מכסי'
 מע"ג כן סרין ס"ל רס"ס וססו) ווה)ין ננקרי הננקוה וכ) )חוז 0נניסוי165
 סי' כט"ו כסרננ"נ מננגס . ככ)יס ע15ריס סמילס כיון )ה)ן ננוסכיןס6ילס
 0ס"ך כננ"ס וכמ ננו5ימ )הס סיס היילו )רמכ"ס.כווח)ין .דמסור ט"ז)רכרי
 טמיגס הר"גנ 1)סון כננקוס . כננו מ)מ זוח)ין )סון סכי ננסננע ו)מ כ'מות
 מע"ג מסור כו ע15ריס מילס ססנניס כ) ננסננע ע15ריס הן והרילוכעין
 ו)ננס ססרננ"נ וננ"ס . מסור ססתו ע3 0נניס יו5ימס מ)מ כננסכיןסמילס

 רסייגו ה"מ ע15ריס מננר הוה ומי וע5וריס גוכע4ס מילס תרתי הר"ננכ'
 גוכעין סמין. )ז"מ מסור ננוסכין סמין מף נרו3יסן חרי5יס )מסוק. קטןכ)י

 וכמ ננ51ימ )סס סיס )לוכעין דדוננה זוס)ין סמין היילו ע5וריס )וננרע15ריס
 יונני6 וכמ ננ51ימ דוקמ )סיות 5ריך ר)רננכ"ס )סרננ"נ יי5מ ג' ננוהעכ")

 ננהכ"ת קטן כ)י רוקמ סמ )חור ע15ריס מננר סוס רמס דחוק וסומרלוכע'ן
 רגוכעין דונני' ר") 1ע15רין כוכעין נ"כ ננרמננר דוחק ז0 ונס )מנד31
 גוכטין נניס )ו סיס כמר רהמ קסה ד)מ ומ3מ . וכ6 ננ51ימ )ו סיסמסור
 קננ"3 כמר ה"ס ס"מ ע5וריס ימננר סוס מי מ"כ ע15ריס נ"כוננינניו
 כמר )ננטעי )יכמ )חךד ע15ריס דנקיט רכרייתמ וכתלמ מסוררלוכעין
 מדרסמ ק6י ע15ריס דלקיט רכרייתמ רתג6 ו"מ רסרי וס6 נוכע ננעין )1סיס
 יננ)ת6 מורחי' וכמ ננ51ימ 3הס סמין ככ3יס ע5וריס כ) סכ' רס"יךגבן : מסוי ולוכעין סננעילן ככר . לוכעין 'נניס ננסורס 0סרט ננה דכר"יותלמ

 ננ51ימ )1 ס4ס מסי' כמננת מכ) כ6 י") ננ51ימ )ו סים דכ)לקיט
 נוו5ימ )1 סיס ננסוס רק .סומ ~יקור עיקר מכ) כמ )ו יס ננקתננ6)סור
 מ)6 מסור )מ וססיר כגוכעין רק 4סר מין ר)רס~ רמי' 6ט כנרס"יועוך
 מ"כ מסור כגסר גוכעין 6ילס מסי' ר1ףד )יירן מכ) וכמ מ~ימ )וכיס

ככנו5ימ



 ירסמף)הקל"ד א' מעיף פן? טי דעה"יףהסימןדבףף
 מוסכין 6ס סרמכ"ס ט) ז' רין מ"6 כ)) כ6ו"0 וכ"כ סני )מוד1מת"

 : ומכו6 מו5י6 ט6י") 6סי'6סולין
 תטק5ו מטיס 6פי' ננסמס סס"ך כ' . ננ0ס וטותס טומס קפנעיםגדלג'(

 6עס ונס 0נניס )סתות 6)6 כוולמו ו6ין כיון כהס 6ין1
 ס"ר יטיי כל4 כדוסלי וס" סככ)י כנניס 0מו)ע כלמגד3 ו' ס"ק נסר"הכעין
 ו6ס סכ"כ סי"ט מר"ננ סכי ויייק 6סור כעין )6כ)ו 6כ3 0ננסלס )מוךכמזר
 מס' יייק וכן סמיס עס דוק6 ננסננע מותר )נניס ומור כ)י )רוסליסי'

 סימס טכ' כהדוטיו ננרסכ"6 כ5"ע סלימו סק"ד כט"ז ונסרננ"נסתרומות
 כדוסלי ס6 מסננע ו6סור 6יססטי ד)6 כעי6 סו0 וק)טס )כ)י ממון עו)ס)6וויר
 ננרט3"6 וננטננע דס6 סליסס )קייס יס )כ6ו' . ננומר מזר0 ט)6 6ףכ)י

 )כך ננדרכלן מטק5ו כ) ננסוס 6סור 5כ) 0מורן סרן ננסוס סיילודמותר
 6ילו ו3יידי' ננ6יק עו)ס )רוכ 6ס ול"ננ וסס"ת )ר"ננ )ננסק0 )מזור5ריך
 מס' )פר"מ י6י' ט6ין ל' 6ננלס כ' 6ות כ6ן ססר"מ כננ"ס ננותלמ6ס

 . כקס"מ ננ"ט כוולמו ור6' סהרו' כס' סכ"ננ הפר"מ דננ"ט ו0ר"ננ."סמרוננות

 עס )סמותן ננומי כ)י כדוסלי סירסו 6ס סכ' סססר כממ)מכסימלימ
 ' כ)יס כדוסלי מייס ס3כו ו6פי' ח") סכ' )0יסוך סס"מ כ' גפליס ס6טרי' סננסקס עס דוק6 דננסננע עכ") 6סורין טס וסרמו כו' סיליו ו6ססמטקס

 נ' כן ע) ננותרין ע5ננן דמו)עיס ננטננע ננומרין )נניס מון סכורומ כרופלי6ו
 סיפ6 ננסוס סננסקס עס לקיט סננסקס עס )סמומן דננותר כסיננליסדננ"ט
 דריל6 הננטקס עס 6סי' 6סורין סירוס ד0ו0 ננסס וסרמו סיליו 6סס6
 סי' 6ס כ' סר"ננ דגס י6י' 6ין ננ0ר"מ גס 6"כ נ' סעי' )קננן כד6י'סכי

 טסיללס 6מר )כ)" מזר 6סי' וסירסו סננסכן ננומר )ננ*ס ומזר כורכדוסלי
 כסילן 60 סיס6 ננסוס ננותר ומזר סכור )דוסלי כסי' -לקיט )כך וכו'6סור
 6סי' סר"ה כטס קק"נ כט"ז 0פננ"ג וננ"ס - 6סור 0ננסק0 )מוך מזר6סי'
 ד6סור כלס"ג כסם כ' ג' ס"ק וכט"ך ננומר ננ6וס )6 ו)דידי' )כ"עננ6וס
 סו6 6ס דע)מ6 רוכ6 כמר י6ו)ילן ר6יות ננסרכס סהע)תי ל"נ סי'עי")
 : סרו3 56) יעמי' כט)י' ננ6וס )6 ו)דידי' -מ6וס-
 11 סנס סטמיט ס)כוט ~סס ו)טמות ככ)י )ס6וכ 6סור 64בנקילו'(

 ו0 דין טססעיט הטור. ע) מננס ו6לי כט"ך ע)יוועננד
 טוהס דוק6 ."6 סרמ"ס ו") דסכ0 ול") 0ר6"ס 6כיו ננדכריס0ס
 קמלי רננ)ת6 ד6ורמ" וי") ננל6 כדוסלי סירס ד)ננ6 6סור ככ)י 6כ)וסומס
 ד)6 כננס כ) ננל6 6דופלי סירס ד)ננ6 מייסיכן ו)6 ננומר לנני ככ)יו0"ס
 הייסילן 6סור סריט ד6י 0יכי כ) ננסננע כסננעמין ו)קננן דסירוסחזיל6
 דננ3מ6 6ורמי' ד6ננה כיון 0ר6"ס ל)טון )דקדק ויס עכ") פריסדי)ננ6
 כסליס כ)י כדוסלי ס*' וד6'. 6סי' ד)ננ6 סכור ננן נרע דכ)י ננל") 6"פקתלי
 0נניס עס ככ)י כטו6כ מי)וק ד6ין ככור סירוס 0וס 6י כננו סרי כ0סט6כ
 יננ)ת6 6ורמי' סומ0 דלקיט וס6 סננטקס עס סו6 סמנניד כיוןננהכור
 6סור סי' ד6י 0יכי ד6וכ) ננטננע כטננעמין סכ'. 0ר6"ס כ)סון י)"ד ותוקתלי
 כסייוס 60 ננטננע פירום ד)ננ6 מייסילן ו)6 ננכנ"ט 60 סי' ד)ננ6מייסלן
 0") 6"כ דפי' מייטילן י)6 6)6 ר6סור סטיט6כ0כ)ן

 דלקננן כקי5ור )ונני
 דכ) כסננעמין ו)קען טכ' ננ)סון 6כ) סירוס ר)מ6 דמייטיכן ננסננעכסוני'
 כפירום- 6סי' 6סור 6ס )ר6"ס כריר6 י)6 ננסננע 6סוי סירוס ד6יסיכי
 לקיט רמ)מ6 ד6ורמי' 60' 0תי' מרו5יס כ' תי' דסר6"ס )טור ס")ו)כך
 סי' 6סי' 6"כ סכור מן ס6כ הכ)י וכין סכול כין מי)וק 6ין 6"כמומס
 כיון סכור כרוסכי סי' סי' 6ס תמ)ס ככור כננו ננותי ננכסליס ט)יכדופלי
 הייסילן ו)6 סר6"ט וננ"ס ככ)י כסו6כ ס"ס 6)6 )"ך טומ0 דלקיטלננס
 ננה)קות ויו סו6 מייסילן ו)6 ס)6 וסויו 6מר מי' 0ו6 6רוסלי סי'ר)ננ6
 6סי' 11"ס כ)י כדוסכי דטי' ידעילן כ)6 6סי' ד6סרו סי"6 ע) קטסועור

 הייס*' )6 ננ"ננ )ס6וכ 6סור ככ)י 6כ) דוק6 סומס דלקיט דסומס)דכרי0ס
 6סור רסי' היכי דכ) ננסננע כסננעמין דננוכח תי' וע"ו ככ)י סי')סננ6
 )סו ססיט6 ד0וס 60וסרין ע) ' קסי6 )6 60 6"כ ס"רוס ד)ננ6מייסילן
 ד6סי' ס") )דלססי' 0ר6"ט 6כ) סירסו .סננ6 6וסרין ס)כך 6סור ככ)יכסו6כ
 דננסננע סומ0 ןלקיט ננסוס ו6י ד6סור דננסכ"ת ננותר ככ)י סירוסוד6י
 סטו"ר ו6"ס לקיט דננ)מ6 6ורמי' סומ0 דר6"ם ס6' כמי' )ק"ננ 6סורכ)י

 ככ)י כסליס ספירט כידוע 6פי' דס6 ככ)י )ס6וכ 6יסור )נננייד0סנניט
 6סור למי כטליס סי' 6ס כססק 6סי' 6וסרין ויס ננומר כנניסטו6כ
 דסרי דוק6 סו6 דלקיט דסומ0 ו6"ס 6סור . ססירסו כידוע דעכ"םסכריע
 0ר6"ס ע) סוננך סי' )סננ6 נ"כ )ננימוס 6כ) ססי' כידוע 6סי' עליןככ)

 : ססי' כידוע 6סי' ננמיר סר6"ס דס6דסרי
 מלכר6ו תו)עיס סירסו ר6ס ננל") סקסס )"מ כ)) 6רס בנןץכ1כמךןלה'(

 וכלמ)יס כינניס תורס דסמירס כיון ליכנ6 6סור ככ)יס--
 כסס י") 61"כ )ו כ6ין 6פי' וכ)יס וככורות וקסקטת- סלם*ר )ו טיטכ)
 כ6ין ליננ6 ככ)יס ס"ס )גמרי סי' 6סי' מומר וקסקטת סלסיר טי")ט6)ו
 תסק5ו נכ)מס ו6מ כפרסס ננדכתיכ ומי' . )נננרי סי' 6סי' לנני יסר4)ו

 סרי"ף גי' סו6 כך ע"כ מורס 6סר0 ססירסו סרי ססיייו יכמוסין)רכות
 דכח"6 מרו5ו וקסס ססיללו יכהוסין )רכות דרסילן סרן ננכ) ס)לו ני'6כ)
 דרסינן תסק5ו לכ)תס ו6ת דס6 6)1 ננססוקיס נננורס דרסס ד)6 ל'ס6
 )רכות )קננן 6י5טרך סרן וכ) סככסננס סדרליס 6מ )רכות ע"כ)קננן

 נפליס טכעיקרי מכ3 )רכומ סן דסקו)ין ו6י") נסליס סכעיקרימו)עיס
 סגו)יס- דסמו)עיס מכ"6 כקו' סן סקו)ין )6 דוד6י ז"6 טסילן יכמוטיןונס
 סירטו 6פ" כימיס לסרי וקסקת קלפ"י דיס דומי6 סרסו 6סי' סריככ3ים
 מ6כ)ו 6ותם כתיכ טכסיי )סס טיס כ6)ו כס)פ6 מכ"6 קו' כיטוכ,ול")

 דמי3ילן ככ)יס ננס6"כ מותרין ע5מן כטלי סירסו 6סי' 8ותםפסמע
 יס _טסינלו_ 4כמוסין )רכוה ננכ) ננקר6 יוייס מיסתייו יסייאמנם : כננים עורם כסהס דוק6 ננסננע כנניס 6סרננת6כ)ו
 יסתם נסגיס סכעיקרי 6מו3עיס מכ) 5ריך יס6 ססקסימי מס3יטכ

 6סויס כ6יכרי' ס0מ)יע קיסומ 60מר ננטמו6ל מסננע דכן סו66טמכמ6
 ננקי* 3קרקע ננמוכה כ3 ננפסטי' מטננע ננכ) טכי6 ו)6 ס6ין טרן דהו0מסוס
 תלעיס דסרי מל"3 ז' ס"ק כם"ך פרננ"ג קו' )יסכ יס ונזס ס6רןסין

 ננכ) ת6כ)1 זס 6ת 6)6 כתיכ )6 כקר5 60 מסקין מכ) הנד)יססנכ)יס
 סירסו מס סככ)יס מו)עיס ננכ") סכ"6 קוי דקסס י") ו)סכ"5 כנניס6טר
 6סר כ) ננת6כ)ו דננומר' סככ)יס כלניעוע ננדכתיכ דננוכמ וכמכתי6סור
 6סור 'דסירסו קננ") 6י 6סור סיייון 6ס )רכות טרן כ3 קסס 6"ככנניס
 יכמוטין'ססיייו )רכות וממי 6ע"כ כנניס 6סר מכ3 ידעין 6סור ס*' דס6)")
 ד6סור יין ס) כננרסף סלננ65ות ססען יכמוסין ספרס"י כמו ננסקיןננט6י
 ננסקין 3ס6ר ד6סמטילן 6)6 כהכ") קר6 5ריך )6 ו)סירקו סירסו 6סג"כ

 : ננסקין כס6ר 6פי' ננומר סירסו )6ס6

 תלל"הממיכמן
 המוגי' פי' הב"ח וגם וישובה הרבה תמוה נ' רסעי' זו המוגייאי(

 בחומץ ירו' ר' רכ' הא כ' הפר"ח )ב( פירושו עלוהקשיתו
 לרופני פי' אבל הפר"ה כ' מותי בתבשיל פי' אפי' תולעיםשי"ב
 עצמו ,התולע ראוסר לשיפתי' רפר"ח ארם בינת וכ' אטורכלי
 תולעים שי"ב חומץ לפי"ז וכ' עליו חולק והוא כלי בדופנישפי'
 כפר"ח רי"ל כתבתי ואמ ורנים בשר עם לבשל השש שוםאין

 ואוכ' המאכל ' יתיבש שמא אסור החומץ א"כ אטורדבפ"ע
 קדירה לרופנ' ממאכל פי' אם לפר"ח פעם )ג( בעיןהתולע
 לרופני פי' לא אפי' לכלי מביר אוסר לאו"ה בפר"ת )ר(אסוף
הכלי

 וכן(
 על דפי' טשום אמור 5תולע חומץ בו שיש בתבשיל

 החומץ ממנן אינו אם פפי רעדיף כ' וחם"ו בחכ"א )ה(המאכל
 ובישול עבה מפלית על בסינן וסגי סינן דצריך כתבתיואני

 בשאר אבל בחומץ ודוקא לכתחלה שאת ליתר רק הוהמקודם
 : מינן בלא דאמור י"ל מאכל עם מתולעיםמשקין

 מו)עים כו )ינד) סדרך ננסק0 )סיכך . מיס סמסלן נ' סעי' ננשייעא'(
 0כ)י למוך ויפ)ו יה!רו סננ6 כ)י)ס וקסיס כקסנניס )סכלס6ין

 ד)ננ6 לנני כנמ6 0כי 6י וסריך ס"ז דף דר"0 נניננר6 0ו6 )סתומןויכו6
 תיננר6 וננל6 רכימייסו סיילו סמס וננטלי )ננל6 ולם) ומור רננל6 )דופלי'סי'

 ד)ננ6 ו)ימוס כנניס 6סר ננכ) ת") וננערות סימין כורות )רכות ננליןדמלי'
 רכ 6") רכיתי' 0יילו ה"ל רכיתי' סיילו 6)6 וכם3 ומזר )דוסל6סייוס
 טעננ6 ססעלו ננכמון )רכות כו' הסרן כ) לך דננכ!ייע תלי6 )ר"סמסד6
 פריך יננס 0כ"מ ס0קסס ננס מד6 תננוס וססוני! סרי סיללן )6 60דטיללן
 כ3י)0 כננסגן דוק6,ר)ננ6

. 
 ססו6 כננו נס) וסדר דסירם ר"ס ד6ננר 0ו6

 מייסילן 6סור סריס ד6י סיכי דכ) י3ר"ס דס"ו סנ"מ סתי' ומהסרני)ות
 קס0 ועוד סכי )וננר )ס"ך ננסכ"ת קסי6 נוסי' דה6 ז"6 עי"ס סרים)ר)ננ6
 6יכ6 תימר6 ננכ6 ננס 6"כ . סמיר6 ס") ו0ננקסן קננ"3 6יסורי' סול6רכ
 )ד)ננ6 סייסילן )6 0ננקסין ד)דעמ טסי עדיף סננקסן )דעת 6דרכס)ר"0
 סס גס ו)סלומ ננסכריית6 גס )0קטומ 0") 6דרכ0 ו6ר"ס - כ))סירוט
 וסכריימ6 ד6וסר )ר"0 ר6י' ננל") 6כ) 6ר"ס קס0 ו)6 רכיתיסו סיילו0מס
 ננכריית6 )ר"ס דננסייעי' כרייתות כ' 0לך 6ו)ננ6 ננס ועוד סתיר6קננ")
 ס"ס רכיתיסו סיילו 0מס וננסכי כו' ננל6 כדוסלי סי' ור3ננ6 דסריךדכ)יס
 : דכ)יס ננכריית6 !ס חי)וק ננסייסו' וככר כריימומ כ' כסנך כןדי")

רנייי
 סירוס. 6)6 סירום ד6וסר כר"ס י)6 סוכר סי' ד0ננקסן 0סומ' כיטוכ
 וכקו' סי' 6סי' דסרי וקסקסת סכסיר כו דיס דומי' סרי)נננרי

 ככר סננ6 ליחוס 6סור פי' 6"מ דסייך וסיילו סקודס כסי' ססכ6מימכ"6
 סי' 6כ) . רכימי' סיילו סמס וננסלי 3ננכ6 ולס3 ומור יננל6 )דוסליסירוס
 סרי ד)6 )מ)ק נננני)6 ו5ריך 6סור דסירט תיננר6 ננל6 6ננר ק ע"!6סור
 0כריית6 סכי6 ל6 וננערומ סימין )רכות ננליין דתלי' ,רכיתי0ו כננקוס6)6
 6נל סומס רוק6 ננסננע ,סותס וסומס סכריית6 6סוף סננך 6כ)כו)י'
 6קור פירום ס"ננ 6"כ סירוס דסוס ננסוס 6' סעי' 0רננ"6 כמ"ס 6סורככ)י
 וכן רכימיסו סיילו ננסוס סי' טת6 מייסיכן ד)6 דס6 ע"כ 6)6וסייס
 מעוק וגס כר"0 6כ!ור דסי' ס"ננ טסיללו כמוסין )רכות ננכ) , ננכי6מסד6
 דסיילו כסמטי' 3ך יננסייע תני6 דק6ננר מסד6 נרכ פי' ר6י'י11ב1"יץ :. סכ)י כדוסלי סי' סננ6 3מוס ן36"כ ננומר רכימיסו רגננקוננומ ננוכמדר"0

 וסו6. )י קסס סירוסו 6כ) ססוני' 6"ם ו6"כ סת6)6סור6'כרכ
 ר"ס כדכרי כקסין )סליו ד6ין 0טור ננוכיר )6 ד)ננס 0קס0 סכ"יד0לס
 כננסללת. כננסלן דגס מי)וק כ3י)ס.ד6ין )סכן 6ין סמס סכ' )טור דס")טכ'
 )ןכריו ר6י' וכ'. גדו)יס סלקכיס 6ס 5לקכיס דרך יס)ו ס)6 )מוסיס
 ססורל ססרן כ) )ך דננסייע תכי6 )ר"0 ר"מ ננד6ננר כגננ' ננוכמ ו0כי11")

 ק5ת, סתו)עמ ססרסס רננס )סכי6 דסו5רך ססיכלן ימכוסין )רכומססורן
 ננד6י5ערך ס6רן סרן כעסימ )עסקס תם)ס מזרס סמיי 6עפ"י סמסללתע)
 סננסללנ1 ננן )נננרי כס"רסו רמיירי 6ית6 ר6י ססיכלן )יכמוטיןקר6

 )סיכה קר6 ד6עערר כע"כ 636 סי5יס כס6ר ס6ין סרז דסוס5ו6 ססיט~
סהזרו



טהירכשףתקלייה בי מעףף פ"ד מי' דעהףררהמימןדברף
 ננן )חוור סומ רטכיחמ 6)ננ6 סננסגגת ע) ק5ת סס3כו )ממר ננ"ךטמןרו

 קוסין 3י' קט-6 סוס ו") דסכ"ח סיי עכ") )סכי קרמ ננר6י5טרך )כ3יסננסגגת
 ו)מ )רכ"ס )יתמ מס סמ רמוסר 3ר"ס ןלנסייע תגימ סוס ס6יך קס0וכססטי'

מייסי~
 כהנ") סי' ו)כך מירוט סעמ ו)יחוס קסס ו)מ טסי -6"ס סירוס טננמ
 מכ) ונס) וח~ר סי' סננמ וחייס ננסוס ר6וסר )ר"ס )י' רננקייערסקגי6
 ק5ת )סי' קרמ ד6י5טרך כ' סמ ננ"ננ סכיח רע"כ .ננ"ם קסס רכ"מסירוסו
 סכיח ))מ מכיח כין יט חי)וק נננ: כרמו' סכיח ר)מ 6ע"ג רמסור וגם)וחור
 ))מ סכיח כין )ח)ק סייך ררכנן כגוירס ררוקמ רמתרנני סיכי מתיקרמ
 גרו)יס נקכיס )ו סיס וכננסגנת סטור הס' )יסכ ככ"ח ננ"ס מכ)סכיח

 : רמי' כ)מ כן )וננר יט סיס3וחייסיגן
 גקרמ )מויר סירסו מס תו)~יס סי"כ חוננן ייומס י' נסס כ' נבנבייי)ב(

 6כ5 כסר"מ .וכ' סירסו סוס 65 )תנסי5 בחוננן ננן מכ3סירסו
 סייגו ר)מו מסור ננכסגיס כ3י כרוסגי מם.' ו)חון סננ6כ3 ננן סי'מס

 ל") סי' ססכרמ וננן סר"ח )דכרי סוכחס סמין ב' יוג0 כגסי וכס'רכיתי'
 סכור ננן ככ)י )סמוכ ר6סור ו)"ך סכ)י 3רופגי סננ6כ) מז סי' 6סירסיי
 )6ו ככ3י רטס וגס) וחור כ)י )רופלי סי' סננמ ןחייסילן מ' סעי'כסג"ס

סייני
 סות וער ננתמ)ס ננקוס ס) ססננו כוס מכ) ככור סי' רננתח)ס רניתי'

 סננ6כ3 רע) כננו )סר"ח רוחס מרס ונחכננת )מוכ) ננננסקס י;טתגס 6ף.לטוס
 ננסננמכ3 ננני כססי' מ"כ ככ)י סומ כמ)ו כקרירס ססומ ננס רכ) ו5")יטרי
 כ' וכי"כ ננקוס כמותו טסומ כיון רכיתי; וסיינו 6ננרי' כנני קרייס)דופגי
 ו0תו)ע ו' ס"ק )סיטתי' כמן 6וי) דסר"מ כ' ונ:כ"מ סק"י כס"ךכסרננ"ג
 ססר"ח רמוסר ' רעס כחוננן כווכתו ס"ג כן מסור .כ)י )רוסגי ססי'גוסי'
 ע)*ו חו)ק ע"1 וגס ננותר סחוננן עס סננמכ) מכ) ססי' סתו)עתסייגו
 סגסיר )ו דיט רונני' ס~יס סרז מסוס סרי 0כלי , גיוסן רסתו)עתסנ"מ
 סי' 6סי' ננותרין ככליס סגד)ין סר5יס רגס סרין וננן )גננרי סי' מסי'ננותר

 כססיללן סרז וכ) ננקר6 מסור ננכחון כרוסן כסי' רסייגו )גננרי סי' מ)6)גננרי
 : תסק5ו כ3 ננסוס מ)6 מסור מיכו כ3י )ווסגי רק כטסי'מכ)
 עס )כס)ו תו)עיס כו ס;ס כחומן כ)) מסס ימי, סס סע)סריכעף"ד
 )סננמ גיחום מי )ס גיחוס ר)ננ0 חי. מסי' וירקות ורגיס נסר-
 ווךמי ע)י' טוסח ססננסקס וננן כ) )"ננ כ)י )רופגי 16 )מוכ)יסרום

,

 ננסוס 6)מ מיסורו רמין כיון סננמכ3 )גננרי יתינס 6ס 6פי' מ)6 ננותל
 נננמכל סתו)ע כסרומס מ)6 סייך )מ תנ(ק5ו וכ) ,ננדרכלן תטק5וכ)

ע"כ
 ע5ננו נסלי ןסתו)ע כסר"ח ן3מ. טננח3יט ננס מומ כוכר תסונות נ'רקןל'נ

 טכתנתי סגס תסק5ו כ) ננסוס מ)מ מסור )6 כלי כרוסגי טסי'ננס
 וננססיית ננר"ננ טכ"כ )סר"ח רמי' ומין כן רי") כן ת3"ך כסי' )עי3 כע5נני6גי
 סירטו ר6פי' גותן 0וין .רמן סחכ"מ רננ"ט )סיתל רמ-' גנני )יכ6מנ)
 סגסיר )ו )יס רנני ו)6 ס' 6ות ת)ייס כסי' כוכריו סלמ כתכתי ככל)גננרי

 נם"ע מפי' ננטננע תמכ)ו מותס כתינ סתס סירסו מסי' וסריוקסקסת
 6)6 סרי ר)6 ננסננע נמיס ננתמכ)ו סכ' ננן ננותר נכ)יס טר5יסמטמ"כ

 סמילו כיון י") סכ)י כרוסג" כססי' מ"כ סירטו ו)מ כנניס ס0ס ןננןיכ)
 6ו סכ)י )רוסגי סי' טכ' עכ)כו רמי' סחכ"6 סכ' וננה גוסי' סתו)עכנניס
 ננסר"ן וייק וכן ע5ננן ננתו)עיס ננסס רננסננע ננסס געגעין 6יןסכול
 מסויין  ילל.כס"ע  ססולפימ  ננפגי כ~סתות גכננעיס .6ין וסן'ס ר6י' רמיןכ")

 כננ"ו נפרננ"נ ועי' חסק5ו נ) מסוס מסור ועכ"ס )גסטי' תיקסיומ)"כ
 סמיך מסור כסגיס כ3י כרופגי ססי' סתו)ע ר6ס 6פר"מ ססקסס ר'ס"ק
 )תוך סגוט)ו כ) ותי' 0תירו נני רכיתמ. רסיינו ננסוס טרי 3נניסכחור
 כו סיט כחוננו )חוס ריס נננני)6 מ"כ 0מרן )סרך ורוננס כסיו פי' סוססיו,

 כסיו ומ"כ קסס ס"מ ותי' כעיל" סטרן וימכל סכטר יתיכס :(ננמ ו)עיסל
 : מותר סמיך וסותס סוח0 סי'ננקרי

 ננותר ע נס ותו)ע ת דמפ מסמע סי נ כ4שמות)ב(
 כ) כרוסג ם מס כהוננז סננמכ) מוסר ס מס'.
 כסי' רכיתייסו סייגו מננריגן ר)6 י") רסר"מ טענני' ט0קמו וננסומור
 )חוור מועתמ מננריגן ככרייתיסו כם"ע כססננסקס 6ל6 וחור סכ)י)רוסגי
 ומין כסננסק0 6וכ) כיס מכ) ססרס"י כננו כ)ל פי' למ כ6)ו וסוסס"

 : סירוס וקנני' עוד )ח,ור ס)6 מועתמ סירוס ככרייתמ 'הפסקס
 וסו0 סי' ו)חוור מרעתי' וחור רק נכ3י ו)יכ6 גי'ון סרמ"ג קו' ייי)רננודה

 כם"ח ו)6 רמי' סנ"6 סכ' וננס סרס"י עיי' ננעו)ס סי'כ)מ
 נס"ע סתו)ע ו3ס"ח סי' ננקרי מי וק)טו 0עו)ס )6ויר סי' .כגננ'רכעימ
 כנניס גס סכ' רטכ"6 ננחרו' מסר"ח סק"ל כט"ו סרננ"ג סקס0 כי"כמסור
 חון )מויר רוקמ ננסננע מססטי' ר)6 6ינעימ סעו)ס )מךיי סרחססככ3יס
 קק0 ר)מ וג") ננותר )ננטקס חורס ס)מ מף סרי כ)י )יוסגי 60.)?)י
 נעטס סקטין ע3 ק5ת ו0)כס ררחס0 כיון מחרוגס כסיטס ס"ו . רף סי'דרס"י
 רתו)ע )י' ססיטמ וסו)כות ירחסס סכ)י כווסגי י") ססיר מ"כ המרןסרן

 ג"כ' מי )6ויר כסי' )י' וננססקי 6)6 6סורגע5ננו
 : פי' ננקרי

 )כ)י ננכ)י לוכן טרי רככ)י סמ סכ' יותר מחנניר ו' ס"ק בנכשר"ךצ)ד(
 ע3 פי' סוס 6וכ) יס. ס6 ננסקין ככ)י סייגו סיננ"6כננ"ס

 פי' )מ מסי' מוכ3 סיס רכ3 ירוחס רר' 6רין ומו)ק ננסמפ עי"ססמוכ)
 ו)רירי וו"3 קק"ס ננו"ו ע)יו נסרננ"ג וכ' מוכ) ע"ג סייוס סו0 )רוסן)חון
 וכן וסיי רגיתייסו סייכו )ננסק0 וחור סמוכ) ע"י טסי' מף ננסקס קיט5"ע

 דר' כ' יפר"ת חדמ כ5"ס ססת"נ וסגיח וכ' עי"ס 5"ע עויגמ רי"ועטננעות
 סייס ססר"ת 60 ועוד יכט כתכסי3 )מ מג3 3מ כתכסיל מ)6 ננתיר )מירו'

 ר"3 עכ") 3ע1) טכתכתי מו"ס 3רעת )ננס כןס נס )סתיר ננקסידו)ני
 סי' סננמ )טמוכ מ)מ מוסי 63 וימ"ס סרמ"ט ע3 מו)ק ר6ו"0 כ'ד3עי3
 כסג"ס כננ"ס ככור סי' סננתח)ס רכיתייסו מיגו כ)י כרוסגי וסס כ)י)רוסגי
 דוד6י כ5יגור )כ)י ננכור סורק 6פי' ס") סמו"ס 6כ) סק"ך כס"ךק"מ
 סמו"ס כ' ככור סנר)יס כיון מסור 6פי"ס סנניס קורס כ)י כדוסגי סי')מ

 נס )ו3סי"ו ככ)י עננו ננטקס ד6יכמ מע"ג סירם סוס סכור נ~ןככ)יס
 ויט )כ3י ננכ)י ס"ס ס")( סכי ג' 'סעי' כסג"ס וסוכמ סמו"ס סכ'סכ"כ
 ולפי"ן סמוכל ע) ננסקס רמיכמ מע"ג כננמכ) סי' סוי נ"כ מ6כ) כ'ככ)י
 ען 5טו6כ יכו 0ר6"ס וכרי כ' ו6יסו סכי ס") ר3מ ירוחט ננר' קסס)מ

 6סור סכלי )תוך וחןר כ)י 3רופני כטי' ו3דירי' ככ)י סירוס ננקרי )מסכור
 סננסקס כתוך ננמכ3 וס") חו)ק מו"ס 6כ) רסרי סננסקה כתוך כמוכ)כ"ס
 וססרננ"ג רכית"' ו)מ )כ)י ננכור כעירוי כננו סירוס וננקרי רכיתי' )מוגנני

 ר6"ס ע) חו3ק רמו"ס סי"ת רגרי סק"ה כט"ו ריכור כמותו ננתח)ססהכימ
 סס רכ' מע"ג )ריג6 כ5"ע סגימ ג"כ סננמכ) ע) כחוננן תו3עיס כרין)כך

 סירס סוס )כ)י נננור .סמו"ס וננ"ס סרמ"ס עס מו"ס רעת )יסכססננ"ג
 קורס ננכ6גיס 6ו ננכחוז כ3י ווסגי ע"ג רסירם )ורמי קרוכ רסוסר")

 : )ריג6 כ5"ע ןס תי' )סר"ננ סוס סנניסכימת
 )נננרי פי, ס63 כ"ו רננס"ת סכררנו כיון סס ל5ח"6 ננ"ס רקשם4"ו)ה(

 וגס תסק5ו נ) ננסוס ננררכגן מ)מ מסור מ*לו )כלי חוז.
 ככ3י סגי כ)י וין )כ)י ננכ3י עירס ומס )סס מ' דין ג"כ סכחוננןנררגו
 כסר פס )מכ)ו כ)) חסט מין )סי"( כרו6ס מ)מ סי*ך )מ תסק5ו וכ)רמקון
 מוכלין ננעסס ומגטי מסיריס ומם" סס פו5ס טננעגו )מ מעו)ס וכןורגיס
 )סייו )יזסי,,ט)6 5ריכין מך סחוננז )כרוק כ)) חוססין ומין כחוננןננמכ)יס
 וסגס עכ"3 סימ יתורה יסרמ) וננגסג ומסור ס" סוס סיגןדמס

 3ננ""
 כ"1

 ,פר"ח מיכמ וחור סננמכ3 ננן וכסי' רמוסר סר"ת מיכמ סמוכ3 כתוךדמיגו
 : ננולכגן תסק5ו נ) ננסוס ו3מ ננה"תד6וסר

 סמי"6 סמוקל נסס כננ"ט מחוננן תו)טיס )מותז יוי6י. )"יאמנם
 מ)6 סחוננז כ) סו6 וכן תו5עיס כו)ו סגעס0 ער חוננןמגעט0

 עותן מכ) סיגון כ)6 סיכס) טוכ ויותר ססיגן גרע )6)ו תולע-סננמותן
 ן5ריך גרמ0 סיין כננרתף סגעטס כננה ושחוננז הסכ) ננן טגעסויכחוסין
 נ' סעי! רכמן 6דין סקסס ונסגר"מ . סמוננן ו6ת סיין מת ננסגגיסיי"ה. מסורין יטכחוננן סכיין יכחוסין רתרוננות כם"1 כתוססתמ מי' וסכיסיגון
 136 סרי וסנמומן סניין ינחוסין תני' דתרוננוה ס"ו כתוססתמ 51"עוו")

 כוונתו ומססר סחוננן ומת 0יין מת ננסגגין רי"6מסורין
 ר)מ""

 ומסי' ננסננע
 ותגי וירן כגננ' )יסכ ו6ססר . סירוס ר)נגמ רחייסיגן ננסגי )מסיגן
 ותוספת6 סכ)י ננן חון .)5מת יכו)ין ס)4 סכ)י כננסודק טסיגגן יכחוטיןלרכות
 וגככסין יו5מין סי" סכ)י סתוח סי' 6ס יכחוסין 61)1 סתומ ססכ3ינניירי
 ע5ננן 6ת1)עיס ע) מסורין רמננר סת"ק מ)מ 3ת"ק מסי' סיגן 5ריךע"כ
 כסרמ"ג ר6י' סונ 6תנטי) קמי ר"י מ)מ מת"ק, לח)וק כמ )6 יוך6 ור'קמי
 כסגיס וגס סירסו ור6י כלסיס )סס סיס רמותן וננט"מ כסס סק"יכס"ך
 ס"ט וף ע"ו כחרו' כחס"ו וגס ננותר סיגון כ)6 דמוננז כ' מ' רין )"חכ))
 פי' ס)מ וננן כ3 מ)מ ננתו)ע כו)ו סחוק וסחוננז יווע וו") כחכ"מ כ'ע"מ

 רקיס כי סתו)עיס יתמ5ו ננ"ננ עכס נגר ננסגגת ע"י יענירו ומסמותריס
 מסננע ננחס"ו גס ננ"ננ סס כחכ"ק ג"כ וכ"כ עכ") סתו)עין סיננותוקורס' כטלו ממ"כ כננסגגת חוננן )העכיר מי"6 ע"כ ומסור פירוס ויסי' ננמורסס

 סכסו) ר)כחוטין ננוכח ננת~ססתמ ומ)6 כחכ"מ סיגון כ3מ טסי ער'ףוחוננז
 כיסו) ג"כ 5ריך תו ננ"ננ כ"כ רקיס מיגס ריכחוסין מסי"ת מ"כ סיגון5ריך
 ט"י ויסי' כן ססו6 כו)ו ננחוננן וקיס סתו)עיס ננסג* כיסו) סינוןקורס
 רפירסו ו)"ג כסילון יענור 3מ תו ננת ססתו)ע כיון כ' וסחכ"מ סירוססיגון
 וטננמ גיננוחו סננמ קסק עוך יס גתכס)ו ו6ס מסטטי' ד)מ מיכעימננתס

 : ניחר סננסקס עס ססינון ננן סיו5י6 מ)מ כ)) סירוס )מן
 כסי' סרננ"מ ר0מ סתנטי) 6וסריס 6יגס ננחוננז סתו)עיס גר6סר%4רקשמש

 סגונניס מיגס מס כ4"כ מו ככרי' סחסוכיס רכריס כ' ס"מק"ג
 וננמוסס פגוננס ססימ כרי' ומסי' עכ") נט)ין מיגן סתנסי) ססוגנניןכע5ננן

 ג' ס"ק ק"ג סי' ח"ר חטיכותי' כט) ססי' ננכננות כסגתק)ק)ס ננ"ננננסגו)רס
 כס' וכע) כרי' ננסוס 6סור 6יגו כע5ננן סנוננין סכחוננז סתו)עיסמ"כ
 מיגו .0תערוכת כתוך סכמ חסוכ רכר לסכח געטס כתערוכת כסכ6ומ"ת
 ס"ק ס"ט סי' )עי) וכסרננ"ג ס"כ סי' כ6ו"מ גיגת כננו חטוכ רכרגעטס
 ננקרי ננע3ננ6 סגסרחו ע"י סכ' נט"ו ק"ג כסי' סס כסננ"נ ועי' סכ"כ;ל"ס

 כמו"ח כד6י' ססו6 כננות )סתות רמוי 6ין חוננן ס"ג וכן כע5ננןפגוננין
 סק"ס כט"ך ק"מ כסי' כסננ"ג וכ"כ סמומז ע"י וגסגננו תרי"כ.סי'
 חס רננ"6 ננ"ס ק"ר כסי' כס"ך' ר6כומר ע"ו )י וקסי6 סק"6 כט"ווק"כ
 ככתערכ כט) ד)מ כן גס ככעוסס וננטננמ כיון סר5יס ננטננוגסכסרן
 סגם) נעכנר ס"ע וף כע"ו ר6י' ננס ו0ייגו נרי' ננטעס ננסס' סרןכערסס
 כט) )מ וכרי' רטעננמ גכון וס וסי' 6יננריט ו6ננרוטי ננטוס מסור)חוננן
 ו)מ גותן סרין נ"כ ע)יו ו)וקין תורס וממסכי' .ננסוס 5"1 רף תוס'כ'
 סקסס וסרסכ"6 כוית .ך)יכ6 6ע"ג ע)יו ד)וקין תורס רמחסכי' כערס0כט3
 'ותי' כוית כו 6ין מסי' ננטננמ 6נר סמ נט) סין מכר מננ6י סס גי"סכפי'
 )עגין וגט ככעיסס 6"כ מיסור )עגין )מ מכ) טוננ6ס )עגין רוקמן6כר
 סגוס געטס סעככר ס6 וקס0 כט) ול6 6"ס ע)י1 ו)וקין 6חסכי'6יקור
 סגומין סוס רהו)עיס וי"3 כט3 )מ ערטס מותו ו6מ6י מ"כ 0חומןננחננת
כ~מן .88יכ ט5ננן מ5ר סגוננין ססיר סוס עעיקי6 מסולין ו6ילו חוננז ננחננתננעיקלמ



י14גרף
 . מף יחעהידרדץ םימז'.

 :התכסי) וע"י סתכסי) כתערוכת סי' כרי' ננסוס -6סור ויסי' )סכמ דנעסוקזמן
 התס כעככרמ מסמ"כ כע3 זס וההי ממרילן )מ זה מסוכ יכר כטסהיסיז
 מוסר ססיר ככעדסס )וקס וסי' )סכמ סי' כמוננן תערוכתו קוךסיככר

 י6י' ישוב., : כתערוכת כעיסה ;.
 כם""

 ומין ככערסה ךע"ז ננהך כזס 'עומר סס נע"ז ""נ כסי'
 הומ כרי' ננסוס רכט) זס סנס עכ"ם כעת 'כרכריו 5ע1ין 15ננסכ-ס

 5הו5ימ סמססר כיון סינן כעי ךמוננן ננתוססתמ נרמס 5כתמ)ס מכ5ככעיו.
 ומ4"5 ךננסלי ננסמע 3מוך סינן ננ"ננ 6,סור כהוכר הום סינן ע"יהמיסור
 . נרע ךסינן סכ' ומס"ו טמכ"מ ו5מ 5ריך ס,נון מכ) הסינן קוךסכיסו)
 כיסו) ע"י נ6מו סממ' )זס מת גריף סמת )'תר ס1נון קוךס כיסו)נג"ננ
 ס)ס ונם) הננקננת ע) ממ"כ סי' מסי' מ"כ כיסו) ע"י ננתו ורמי6כ"ם
 ננ"ננ סירם מקרי )מ מתה ס,רסם דהעיקר סקי"כ סס"ך כ' המ המוננןכתוך
 ךתו)עיס ננסוס 6"1 וסותה כסינן ךסני נננניס 'ותר . כמוננן נמנניר)ננה
 הננסננת ע) כסמרו וסנךו)יס סירוס ננקרי ו)מ הננ'ס בס, יורך-סלקיס
 .ים נמוננ2 מנ). הננסננת ע) יס"רו וכו)ס וךק?ס קטניס 5יכמ נמיס4מו)י
 כממכ) כתכתי וככר הממכ) ע3 סי' ממ"כ ויהי' הננסננת עס סירךויקיס
 ומ"ת קורס סמוננן ) )כס) 5ויך ס3כך כסר"ת מו כסרגמ מו פי' מסםים

 קדךס מת סננמ ס.' יסי' 'ו6ת"5 סננמל3 עג ס" .הי' )מ סננמ ס"ס1הוה
 מ)מ מינו ננ"ננ כיךיס סעס )עס1ת לו5ין מין ס4' הוה ן)מ העיקר וננת1ם*'

 כעינמ )סנות רמוי )מ וטגננץ )מון סינן מי' כתוססתמ ננממר יתירסטוננרמ.
 רכ5 כסר"ת ך65 מייסינן ך5מ סרי ננמכ3 עס 5כס) מו סת כו 3טכ)6)מ
 ךס"5 כננו נותוססתמ וססר"ת הסר"מ ')יסכ רים סנס . סי' מסיכ הננ6כ)ט)

 וס סי' הוה ננני כ)י כךוסני יק") ךי)ן ס"ס ' ע5 טו5ק ךתוססתמסנר"מ
 ס"5 דתוססת6 כננס") ס)יני ך)6 )סרס סמססר כיון כן )וננר גךו)*ומק
 נננ5י 3מוץ סימסנ וכוךמי כנסיס 15 סים .יכמוכנין' מותן ננסוס סינוןינעי
 ננתוססת6 קסס ורמ. הסר"ת ע) מכ5 יתירה מוננרמ סוה הכיסו) יננ)תמ-כן5מ
 )מ ומסי, )ננטה ' 'כננסנגת סנכנסו יקיס תו)עיס מיכמ ור6י' כמרננן .וסמ
 סר.' 'הננמ4) עס תנניך ננסקה ךיס כיון 5") מ"ו ,כממכ) ס,רוס דיהין'מ'יסינן
 )מ סץ' חמני,ךמס.' סכמוננן תעעיס )יסכ ריס מ)מ. וךו"ק סירוס עקרי1)מ

 4יכמוסוז סכ' קכ"ך) סי' ;כים"ס 51"ע הסוננן ע"י סנסנס כיון כרי'ן 6סיק.
 ננותר )גנוקי"ן( סקוריןקטכיס;

 )מתו"
 ' כן וךהק סננטקין ,טס

 ננל"מלקכ')
 כתוססתמ המ סינן כ5מ ננותר-ן סננסקה כתוך ננטננע ע)יסס )וקה סינן_.)ממר
 ננוקי"ן מותן נגסני סיק ךכעי )וננר 5ריך הסמות )כ) 'סינן דכעי-ננכומר
 כ6וך! כססס 3יכמ ננ)קות ךורמי -רמי, מין 'וננרעמ ;כנסיס )הס ס-סויכמוסין

 ךסננמ )מיכ6 מ"ורי' נג"מ )מון ,ס'רסו )מ יסננמ סכ)י כתוך מדהננסקה
 טכ)ן, מס יניננ מו מו1)3כ)י ;5מו טננ6 סס", יס כנסיס )הס סיס' 'מ~ני
 ך5ריך ק"ה סי. מסר:נג'סיקל כסי"ת', ורמל' סנננ' ען -כפסע ומתוס)5רורן

-

 מ,יסיכן 6מומז כסעוסין סמגכנן סעמיט ככנל ךסוסכין ננסוס כיסו))מוננז
 ועוך י)קננן כס.' ע" )ערומ )לננותר ז"מ -סי'ס"מ

 כ'-

 יהי' קרין כסיקמן
 : !ננסקה יס כקרין כיון ז"מ נס כס"ע הננמכ) ע3'התו)ע

 הפלתי בכ"ר-כ( כמו שנ'. בכלי דשרי בכנףים הגדלים תולעים%(- תיו סיפן )ן
,

 ובהכ"א אמור; לשאוב אבל, שרי לכ"ש מכ"ה לערות. דוקא '
 יתיי, החכ-א לו'ל:א;אמגמ י"? והל4תן שרי ; לשאוב רגם-כ'

 ,טלי האי. ל6י שכתבתי "ץ?ן.מא; משקהן44מה, יש בחוץ גםמשומ
 פופ' משקה הוה עדיק בשממנן דהא אמור במטננת אמאיוא"ת
 רכ1תי4ה1 היינו עד1ין פופ" משקה י"ל לכלי מכלי' דוקאוי"ל.

 '. , מקרי.כל"ן לא ,טמננת אנל..

.

 יהס, הומ.3 כ)י י5 טכ)י הננסקיס )ערות מו6י כהנ"ה נ'מגני'
 5זס רמי' כ' ;כס"ע סנךסק וכר"ננ רכןתייהו היינו ' הננסקהעס )תנניל-

 וימ(ור ע5יס, מו הקסיס ע) יסרוס סממ רמי,סינן )סנן מ5מ מסורננך)מ
 ךמה 51"כ עכ") כ)י ל )רופט סכי ככ)י סיסרוס "ייסינן )מ 3סמן מכ))כ)י

 .מ)מ נ"ננ ך)יכמ 6כי'כ-ון נקיט הכ5י )תוך סימזור )מוס ננני ךיס כיוןנ"ננ.
 ננסמעל הננסקס כתוך טנע6 ס)מ ו ךמזי כיננממ מסי' למז ל1ננ ךמיכמי")
 כימל מסיז כ)י כךוסנין נמ5מ יה" ס5מ )זסר ףוס עךיין וסרי 5ריך )מךתו
 ננותר .נכני כ)י סצ ךוסנו ע) כננפ6 סגן ככ)י ונס סני כ)י כלין ךכ"רמ"ו
 מסי' מ)מ ננותר סני )כ)י ננכ"ר )ערות' ךוקמ ך)6ו ך' ס"ק גס"ךוע'י'
 הסוסק-ס יכ"כ סרי ננני -מכ)י ככ)י)סמוכ

 .ננכ)י )ערות ךוק6 סס)תי. ומ5מ .
 מכ) -כ"ר כתוך סי. כמ)ו רכיתייהו סיינו כ"ס כתוך כסכמ ך6ז סרי כ)ימ)

 )מון סכ3י ו5סננתימ, הכ)י כממולי הסרן ךנךכק כיון מסורלסמוכ.ננכ)י
 ו)סנץ' ירמגק;"כ6ון סננמ ומייסיגן ננסקה כ3מ טכמון סנ3י. כרוסן הטיןהרי

 הסוסק4' סכ5 דקסס כ' וכמקמ"6 מסור ה)5ך המסקס ,מ) )קרכ ככךסךרכו
 ככ)י לסומכ כיק רכית,יהו .היינו' ג"כן ננקר. כמין נס. ל' לכך כזסטעו

 'ומ)"כ;מסי' סו"מ 61יוא גל) זת נס נמוכמ' ""נ כ"ר כתוך כי)וננכניסו.
 יכו) נס4)ה וע"י ויפו) 5כייתמ ע3 יסרוס טגנמ סיזסר 5יננר ה")כיננננמ
 )קרנ סכ)י 65וך יככק' וכסיתיכס הכ)י ממור* לךוסן 'כמון, סיסו)63יות
 סעסקה עס, )ננעס יורך! כס,נן כיון )כ3י ' ממון כ6" 1נס מע"כ סכנסקס"3)
 ?1ה ננזה 6)מ ' רכ'תייהו ךרך הכ) )כ4:הוס וננכ)י נגסקס גמין גסיהיז

 כךרך כ"ך כתוך 6כ)י'.)סני כ3 נטען מסי',)6 רכ4תי' סוה רכ"סמסמע

תקל"ה ג' מעיףפ-ד
 ייכפף-

 'הכ)י. מתוה . מע5מו סי' ט)6 כ3. רכיתי' ררך מקרי סכ)י כ) מ)מסומכ
 ' )מ כמ)ו וסוס סכ)י 5תוך )התקרכ הךרך )כ)י )6ו2 סנס) מ)מ כ)י3ממורי

 : 51"ע כ)3סי'

 . תיץםטן

 ופר"ת מ"ם לעשות םפק בנדר נכנם דלא ס"ל פר"ח תיקו מ'(ש'(
 להק' מ"ל ופרמ"נ בעוא מ' אינו א' םפק עם גם ם דהויכ'
 ! תלי' דהפלוגתא כיון מ( עוד עם מ"ם הוה מתה ובפי'בהפ"מ

 פלתי על תימא )ב( ובמנין בחכמה שוין דלא אע"גבנםחות
 ארש"4 ר"ן אקו' הו' )ג( דרבלן ם' הוה מתה פי' ם"שכ'
 :כ' גד( וישבתי אפרש"י והקשיתי דוקא ריחש דצר'ךשכ'
 להיות יוכל הרי"ף גם אלא רש"י על דחולק איצ"ל וגי'דרי"ף
 שפירוש קודם מת לטמוך מצינן ועכ"פ מותר שפיהש קודםדמת

 ג כרי' מפעםבפל

 ך' סעי'בגש"ע
 מ)"

 כ' )סרי מסרי עך )מרן סהניע קוךס כמויר סננת
 ' ס"ק כס"ר סמ"נ וכ' כתיקו וס5קמ כס"ס. כעיות מ)ו כ3טס"ך

 ' ךיקמ'ךתיקו הכ כ' סר"ת וכע' ס"ק סוה ססק עוך יס מס ונ"מימ

 תיקו ס' ךס"3 ננמן מסי' כמן והוסיף 5' כסי' סע)ה וכן כספק")ס"סנכנט
 )מ מויר ס6מ מרמ ס"ם )עסות ננ5רסינן )כ"ע כנננ' 5יתמ זס ךס'ננת 'מי ומ*מ .כמויר סי' כננק5תה מכ) ' 5, כסי' ססר"מ ךעת וכן כסטק נכנס)מ

 5מ כמויר ננק5תו סננמ .סי' מסיכ רמויר ומת"3 כגננ' ס' ךהומ סי'מקרי
 ננק5תה נס ךכעי ננססק 6י' הוס ךמויר )ננטקנמ סכ' כסר"מ ו)מ ס"ננקרי
 כעי6 ךס' כ' י' סי' ;וכסרכן"נ למון סרי ע"נ ננק5תה קננו מס1רכמוין
 כ' סק"6 ל"ט 6י' ,סכ נכננסכ5ות ס"ס )עסות סספק כגךר נכנס -63ותיקו
 וטור ר""ם וךעת מ' כ)) כנננ" )ועיין )ססק 6כעימ ססק 5הכניס כהס"ננ)הק)
 סכ' ס"ס ךעת כמן 5כמו' וכ"ננ 3קו)מ כךרכנן "יפסטמ י)6 מקעימךס'

 סכ' קרי"ף לעת 1כ"ננ ךמו' ס' ךהוס ננסוס )מוננל6 מ)ו כמכעיות'ךקיי")
 כמיטרי פ"ס כזה ופי, ךמו' 6ינו דכמן , ננסוס ננסננע 5מוננר6 מיסורינס'
 ן 5ס"ק ננ5רף וננתס סילסה ס' מי )רמות ויס כ'( ס"ק כרכיל' רמ"ה 'ס")מו"מ

 ; כ' ךת5ונתמ וכס"ס וננתה סי' מוער-ן ור"ת ור"מ ור"ננ ךהרי"ף ננממר;

 וכנמיז כמכננה סו-ס כססס מ)מ , מסיכ 3מ, לפ)ונתמ רט"ס ס"כ כ55 ה~נ"י,
 סס"ק כנץ ס5ונתתן; ךת)י' כיון וכ') כי"כ כ' '1' כ"ללךין כ)5 כמכ"ממנננס
 . ס"ק .הס"ך ננונס ועוך וכנננין 'גתלמה 46נס;סוין מסין זם 3כ)))ית6

 ,) . י,,,
 , : ל"כןיתר;סננתירין ,

 כנותן וננתס דסי' מרס"ן, 5סננוך יכנמקל סכ' סיס 5 מי )ס5תי -14כמנם )3(!

-
 ךסמ ננתס ככר וכספרס ססיר' קורס כ~ת )ס6וסלין מ6י' ךסמ

 : כ)) 'סוין, כ3מ ,מרן .ע5 )סורן נקרמ סיהי' כצ) ס" ךמ(ן; ננךרכנן' מ)מ .מינו

 )סמנניר ססקו 5ננה ויס-)רמות,ךמ"ק ע)י* רק כ' יססרננגנ 1'כסהי'

 ךזק,-

 )קסה.)מ
 ] שוך )המנניר כררכנן 'מסי' מיסטט" ך5מ ככעימ )-ר4מננרי ךי") כ"כ.

 סכ' ננהץה: גסרננ"נ' הקסל'

 ךלוס-

 הכעי' סטי' כרסןי ךהמ ו)מומר6 ימו' ס'
 . .כלסי)תה נניר סננתה ס:רסה ו5מ )מרן 6סרי ננתון סירקה; וז") טרס"י 5י"וננמס'

 מר"ן רס"י כ' מסו העו5ס המויר כק)טס ' 5קננן וסמ מה"ת למסורועסננע
 5רמ1י רמ4 רמינו ננסוס ננותרת )מתהס"

ל מסננע 5רמוס הי' רמוי 11 מף5  

 י5"כ ס"ך מסור -וננתה סי. הכ')5ך
 )רמ"

 - ךהמ ךומי6 ננה"ת מסור' ומסי"ה
 ,ננממת' 'מס:ת ךמסור מויר -כקוגט ,4' ננכעי ננותר ומתה .ךס*' קמננר ' מת")'

 5רס", גס ו6"כ ) )מור ףסרסה יסני מסור וננתה סי' וס"ך )רמוסירמו'.
 ג)): רימס, ו)מ קתה יח6 -כ5) סר5ה )רס"י,.)מ -נס ךס6 הס)תי קו'קטה

 י"3' ;כן המר2 ע) סורן '5ריך ,כקרסה-ו)מ סני )",.'ך4וגי רננק6קי 5"5 ~5מי

 סירסה- ךנרי': ור-ננ הרי"ף-)מיכה,סוסקיס;-
 . ;ססילסס קוךמ ,טת טככר מת,

 ' מין סי' סין5ס,רק ךמי"5 כיון קולס ;ננת- ;מפי' מ6י)מ )מוך כס,רסהךסני

 רסכ"מ כמרו( )הך" וכ"כ נטננוך סמכתוכ' לר"ן וכ*ננ; מ4 קין ננת! גיןמן)וק
(

 . ' ' ; ננתס.: ס? ננמוסר'ן כתה"כ ךרטכ"6 מע"נ 'ט4מ דמו' יס' , '-_

 ססי יס"י :עצ בנרעי,הקסק)ג'(
 כנטכנ",~6ן"גן ן ק יממי ה כי מ ע סס

- 
מקיי
(4, 

 גפ.,1,1.י11לןסמ51קצ",,יןש"
 ,יי%ע:%"ג::%(4ג

 ,ךצממ"ר

 .כעי-

 רר"ס כקיט ךססיקי ) מ5תמ רימסה ךנקיט' ךרס"י ונ") ס)כה
 -גקיע ל)מ כרימסק, רט"י סי, המרן ע) 6סורן עלן ננסוס ךלוכר4מננר
 ננחס מץכ 5"וך נרימסס מה-סמ )קננן. 6ומ כע4 רזס יכסל כ)6 למוךסירסס
 )עכעיה" 3מ, י5מם הר"ן ךסקסס והמ 5)) סי3וך 5ריך ו1מ 6ייכ לננןכנס4)ס
 .ננסוטק י65 )ר"ן ךסנה י") )ס')וך ,רמוי יסהי' מ)מ ס)כס ו)מ מי' כס4')י'
 .מ:ן ננסו העו)ס 3מףר כעי' מ"כ הי3וה כעי ך)מ' . )ן' יססיטמ הי)וך כע4מי

 ן מי' כסי' )מכעי מויך מי הססק מ)מ _3הי)וך רמוי ךהי' ננטוסססי',כ6רט"י

 ' רס"י טי' סססק זה ה)מ ימייכ מססר )הו)כס. ךרמוי כיון מ"ננ ה)כסו)מ

 העו63ימניי
 ננסו-

 ןי") סתס ס5כס ג)מ נקיט ו)מ )ס)וה ררמוי גנסוס
 ס6רז ע3 פי' )סיות 5ריך ננ"מ סי)וה כעי ר61 רמ6") קננ") מורמי'מנכ
...

, 

. 
 - : קרקע-ימי מויר מ"ך :

 רם"י ני' ע) קס,מ)הלרידי
 סי'.

 קס"ן מי כרך כנסי)ה ךכנתה נוי"ו וננתה

 מ)מ- מי טסרי ךי5מכססוטי'
 ; ככר:יוי' מ"כ עתרי . סכסי)ה כתוך

 מסני ננסו 'סעו)ס 5מויר תו מ' ננססקי ~כימס מי -סה4 כיוןר6וי-5סיצוך
 רמר)סי)וך 'הי' ו)מ ננתס י5'מתס עס 5ץ) 6)מ סך היינו )הי)וך רמויסהי'

 כ33 ) .י



 טר .לשףיקל"ו ד" סעיף פ"ר %' ן4עףןיררדןיסימןדברי
 וני' מרי"ף מו)ק ונירסתו דרם"י ססוסקיס כ' יסה 6"כ ססי' פסעסכ))

 קורס נפגיס כסהי' ננתס סככר רננסננע ו' כ)מ ננסה סרסס נורסססרי"ף
 קורס כסיו וק5טס העלס 5מויר פרס"י ר)ננה קסה )סי"ו 36מ .ססירסס
 )מ י5ימתס עס נניר כננתה מת") )סרוסי ה"5 הג") )פי המ )מרןססניע
 ר)סון ועוך 5ס)וך 5היות ררמוי מי העו)ס )מויר כי5מ )ן ננכעי' טי'ננקרי
 רמ"כ ועור ננתס י5ימתס רעס ננסננע )מ נ:תה נניר כגסי5ה סננתס סכ'רס"י
 רם"י ננני' ננתה סירסה סרי"ף ני' כין ננמ)וקות 5עסות כנוכרמין 6יומיז
 רמ"כ סירס ננקרי )מ כסגיס ננתס רמס סרי"ף )נ-' נס רי") וננתססי'
 עס רסייגו סירסס עס )סרס יס ננתס סרסה מכ5 וסרסה ננתה ס)")יותר
 ר6וי רהי' העו)ס מויר )מחר רננת )סרט יס סעו3ס ו)6ויר כנתה54ימתס
 כם"כ סר"ננ ורק מסרו ור"מ רהרי"ף ננוכרח מיגו כסגיס כננת גננ5מ)סי)וך
 )רס"י 5יסכ ויס נווכרמ מיגו וננסרי"ף ננסני' ננ"ננ ססק רסוה .כ'סי"ו

 ו)סרון )סו)כה רמוי סי" ס)מ כנורה וה נניר כגסי5תה , ננתס מסונירסתו
 ככעי' תו מסוסק ננתס ו5מ העו)ס )מויר י5מ המ מ"ס ו)כך ססירםכסעה
 : ססורז סרז נניקרי ננסו )סו5כה רמוי סי' רכה"נ ננסתסק ססירסגי'
 כנתה סרסה מיז ויוכ קי יהע כ ק ס הס"ר~סכ סי") )סיהנה

 סמו5קיס ננסגי סס"ך ע5 ננסקסק י"נ ס"ק ננ"ו כ55 וכננג"יננותר
 מין סרי"ף וני' נ:רי"ף ו)ננ"ס ננססיקי מסור גנ:י ססירסה קורס ננתוס")
 ננכריע 5מ סר"ן סכה וכ"כ סר"ן יעת סכז כ' ט' ס"ק וכסר"ת כסג")רמי'
 וכ"ס עיטור כסס מרם י"כ )ממר סגננ5מ כסרי סכ' )סיסוך ננסננע וככ)כוכננ6ז
 מכ5 ננסנ:ע מסור פי' )מ מסי' וכעמוכר כ5ו' כננמוכר סגת)ע ת5יגזסננת

 עיי"ס סומ סירום רעכסיו מע"נ ננותר ננת גננ5מ מי ת)וסין כסי'כהית5יע
 עוך ו)"ג סירסס וממ"כ כננת )הסתסק כ)) נ:סתכר' ד)מ כ' הרמ"סוהגס
 ננסוס רמסור ססיטמ ממ"כ ננה סמ 5") וסרסה קורס כננת הכעי'רמי

 סורן כתיכ כקרמ סמ ססיטמ 11 וננס סר"ן כננ"ס הי)וך כעי י)מרססיטמ
 הננג"י הגס סני גנני )הי)וך רמוי ר6סי' רססיטמ ננ)תמ ויסי' מרןע3

 5מיסור רס"ר וג' המוסרין 5רכרי )מוס סיס רק כתכו )מ גנניוססר"ת
 כמ)ף מסי' כט) )מ כרי' ננטקס כט) יסי' ס5מ מכ) כיט) ר5ריך מו.כעיגי'

 : כיטו) )1 ריס 3סננוך ננ5יגזור6י

 תקל"חמימן)
 לאויר אבעי לפיש צריך דלמה אפרש"י פלתי קי' על תי'א(

 מקצתו דפי' לפר"ת מפירש"י וראי' המציאות קשההעולם
 תה"ק בם' רק ראו לא והב"ח הב"י )ב( פירש מקרי לאלאוור
 הפור דברי הפ"ז שהקשח ומה בעצמו הרשב"א וה כ' בארוךאבל

 ליתא לחוץ בניקב דמתיר לרשב"א דפ"ז ופעמי' ,ל"קאהדדי
 לאחורי התולע פי' שמא חיישינן לא מים מלא הכליואפי'
 הרמ"א שהביא להוץ הפרי ניקב אמ לפומקים פעם )ג(.כלי

 לרשב"א מודים גרעין ממנו יטניפל או גרעין לו שאין בפריממילא
 : כשר לחוץ ניקב דאפי' כתלוש שגדליםבתולעים

 ססירסס וסרס"י ננסו כמויר סרסה גנני כעי רננננ' נ' ס"ק ס)תיעיי'
 וסקסס וכ)טס כסיו ק)טה )מרל ססניע וקורס )מויר ת)וס סריננן

 כמויר סי' התעע ננן רננק5ת כססטי' סי' ו)6 הננ5ימות קסה )וס 5ורךננס
 וסכ"כ כו)ו כעיגן ורמי כוה .סתי' וננס )מ מו ומסור קרקע ע"נוכסי'
 כס"ע כסנ:וך והוכמ )מון גקוכ מורו מסי' רננתיר הרסכ"מ מ"ס וכוסססר"מ
 הסר"מ ננסקנת וסגה . יטרי סמיטמ לוס )מויר ננק5ת פי' סננמ מייסו)מ

 נס מן כקרקע הוה מי )י' ננכעי ר)מויר )כנסקגמ מ)מ כז מיגוכסק"י
 )מ סירס ננקרי רמי כננק5ת מסי' י5מ )מ ו)רסכ"מ מסור גנני נמוירננק5תו
 ננקלתו ו)מ כו5ו ננסננע כמויר סרסה )ק"ננ סם)תי קו' ומ)מ )מורו מורסוה
 מסרסה וכסרס"י קמי מך5עי) מו ננהו סעו)ס )מויר ננק5תו ס3")ימ5"כ
 וק)עו רס"י ננרכ' ו)כמו' 3העוך רמוי י)6ו ננסוס רננותרת מת")וננתס
 ע"כ כקרקע מסיכ )4 גחוך רמויר ' ננסננע )מורו רמוור גקיע ו)מכסיו
 סע"1 כננ"ס כקרקע מסיכ ר6רס קרקע ע"נ כננוגמ וסוס כסיו לק5טו5ריך
 כ"כ רסר"מ כסר"מ ר5מ ננותר כמויר כננק5ת כסי', )רס"י ו)טי"ו ס)"ו סוס"יכמ"מ
 נס כקרקע ר6ויר )ננסקגמ ומ"ס כקרקע מויר מ. דכעי ור"ן רסכ"מ5סי'

 כע"נ רסוס )סרי מון מו כקרקע רננק5תו כקרקע כננק5תו כמוירנ:ק5תו
 סוס מכ)עו רמרס קרקע ע"נ רסוה )רס"י מכ) כמויר ננק5תו ה"סקרקע
 מסכמן )מ רסמ רמסור ננסכ"ת קרקע כ)מ כמויר ננק5תו מ"כ קרקעכע"נ

 6ו רנני כהי)וך )סי)וך ררמוי מויר מי מ)6 כקרקע מויר מי )י'יננססקי
 סיו )תוך כסגט)ו סנכ)יס כסו)עיס כי"כ _סכ' סק"י נט"ו כסע"נ וע.י'5מ
 סי)וך גננ. ד5ריך )רם"י מ)מ סי' סוס סיו )תוך כק)טו כמן ה"ס סירססוה
 רתרתי למ מו ננהגי מי )הי)וך רמוי רק ר5יכמ עו)ס )מויר )י' ננססקי5כך
 ו)דירי ננסגי 5מור כקרקע ורסכ"מ ו)ר"ן סי)וך ונס קרקע ט"נ ננוגמכע.גן
 רמוסר כסר"ח ר)מ ננסוסקיס רייק וכסר"ת כקרקע מויר מי )י' רננספקי5")
 כסנ"ה ומנתס רסרי )סר"ת רמ" ננסרס"י מיכמ ו)ננ"ס כמויר כננק5תסירס

 : מסור כמויר ס"ל'ננק5תו ככ"י וסוכמס"י ..
 רעעכני' וג") כ' )כך כתה"ק רמס סכ"י )מון גקוכ מורו 6סי' בנש"ענ'(

 סי' 3מ סמ6 ס"ס מיכמ דסס )כ3יס ר)"ר הקסס סכ"מ 5נס וח~רוסייסו סננמ סוסס רמיגו וסככורות סנכ3יס ננסר5יס )היי)יף
 כתוס"ק רק ר6ה 5מ ג"כ כסגים כרוסן 6)מ סי' )6 סננ6 יפי' ומת");55

 ס"ס נכ)יס גס רליכ6 ת") מסר5יט רי3פיגן וה עטס כע5ננו כ' כמרוךיסמ
 ר)יכ6 ננכסגיס רוסן ו)יכמ נרותיו כ) ע) ננסקיס ננ)מיס רסכ3יסרהיכי
 כ' ו' ק"ק סט"1 ונס סרי ומסי"ס )גננרי )מון י5מ סננמ ס' מך6מ)מ
 ננהננסק, רמוקס סי' סוס רהתס וככ)יס ננסר5יס רמי' רמין ס") מו)קיןריס
 ר)ננמ מייסיגן מסור סריס ומי קרוכה סי' הוס ננסמ"כ כמון הכ)יכתוך
 סהוכ6 מכיו רמ"ס רכרי סכימ ו)מ כרסכ"מ כמן רם' מטור ותננהסירוס
 ר)ננ6 חייסיגן סירוס מס רמסור רכ) ננכור ככ)י )סמוכ רמסור ס"6כסג"ה
 מכיו סרמ"ס רכרי הטור סהסנניט טעס ת5"ר כסי' כתכתי סגססירוס
 ע3 ננ)מ הכ3י מס סמ רמדקס סירסס סוס ככ)יס סכ' ט"ו ןכריומ)מ
 5מון סייס סננמ מייסיגז ו)מ כהז סומה ננ)מ ססומ וסימ כור מונרוסיו
 עענניס גקכ כיס ר)מוסרין מע"נ קרוכה סי' רהוי מע"נ הכ)י)ממורי
 סננמ רסייסוגן 5חון כנקכ )מוסרס טענניס כ' טקי"נ הס"ך וכמ"סממריס

 : וכו' 5סר5יס 51"ך ומורו.סירסו
 ומכ"י ורמכ"ן רננרוכי רטענניסו נתה"ד וכ"מ הימ"מ יעתדלדלא

 ררסכ"מ מרסכ"מ ס)יני גקכ כיס רמוסרין כמן כטנ"לסגרסס
 ס") סוסקיס וסגך כסר5יס כננו ומורו סי' סננמ מ.יסיגז )מ כגיקכס")
 מ)6 ס"6 )עי) כרמי' מייסיגז )מ וכסר5יס ומורו סי' סננמ מייסיגןוכמן
 ןננסננע יוגס ככגסי ננ"ס עם"י )רסכ"מ ננורו מכ) מסרו ממר ננטעסהם

 סי' מס ת)וסיס כסירות סנך)יס כסו)עיס ק"כ סי' כיס"ס ונ"כננסוסקיס
 הומ מכ) -מסור סעו)ס )מויר גתנ5ק ס)מ ננכסגיס מסי' נרעיגתס)ננ

 )6 ננכוסס ססומ )מויר גתנ5ה ו5מ ננכפגיס הנרעין ע) ססירסה רכ)הוכימ
 סה"ת וטור ורמס ור"ננ ורי"ף רס"י רעת סכן והוכימ גמסר ו)מ סירסננקרי
 סויר כננק5ת רסי' )פר"מ )"ננ עו)ס מויר כננק5ת רסני וג") ומו.'סורסכ"6
 סי' )יכמ סתס כסננומ) ססק ל5מ סי' ננקרי ר)מ )פר"ת מסי' מ)מ סי'הוי
 ג"כ 5סיות ר5ריך מ)מ סנרעיז ע) ננכסגיס מיכמ סירס עיקר כמן מכ)ממר
 כסס הננררכי מ"כ גקכ מסי' רהייגו מויר התנ)ות כננק5ת סני כה"נמויר

 טכת5עו ננתלעיס כין יננמ)ק כסננומ) ססקו ר)מ סוסקיס )מ3ו קמיהסוסקיס
 קמי וסננררכי ססורן סרן ננקרי ננכוסה וכו5ו ננכסגיס סורן ומסי'נננמוכר
 ת5וסין כסי' 5רירז כננו ננמוכלין סי' הוה כסננומ3 ססקי ר)מ)סוסקיס
 ומיכס נרעין ננ ע5 סי' 5סננמ 5מוס ליס נרע.ן )ו ריס כקיסות ססונניירי
 כננק5ת דגתנ)ה מסור גקכ כו ים מס מ)מ רסרי 5כך )נננריכננכוסה
 וכ"כ כסמומ3 ה5כס ר)ית רכותיגו דכר. נ' הננקור סהומ המ"ו רו"))מויר
 נרעי, 3ננ ס" 5ן רמכעימ והמ )מון גקוכ ספרי יסי' ס)מ וכ)כר 6כיייסנני

 ,ה טעס ס5"5 סי' רסננמ הטעס )מון גקוכ ומי עכ") )סננומ3 ס.יגוננהו
 מ"כ סי' סננמ רגקכ סטעס מי וכן העו)ס מויר טיהי' גקכ רכעי הטעסמו
 מ"ו סוי 5גקכ מון סוין ורמי. מ"כ כסרס"י וי65 גו)ר נננרעין סתו)עתסמ
 .סירות כמותן מכ5 נ"כ ע51ס מויר רכעיגן ננסוס כסרי גקכ 5ריךר)כך
 תו סי' מס לרסכ"מ רננורו י"5 הגרעין ננסס סגט)ו מו גרעין )הס הי'ס5מ
 וחןר סי' סננמ רמייסיגן רמכ"ן רכרי סי' רס"ך נ:וכרמ מיגו נס מוורמיגו

 ססרי תוך ומור )נננרי סי' סננמ ומוסס סגת5עו הרכס כם.רות ננייריררמכ"ן
 : מייסיגן ך)מ )רסכ"מ. רננורו י") )מורו סימוורמכ)

 י' כס"ק סהמ)יע סר"מ רכרי סרומס סס יוגה כגסי כס' דר4פירניג'(
 ננק5תו רסי' ננהו הע.5ס )מויר סי' רננסוסקר)ננסקגמ

 כגקכ מייט )מ ר3ננס מרסכ"מ ס3ממריו כס"ק והקסה מסור גנני)מויר
 )ננט מ"כ מוננר ומכי וו") הכגם"י כ' ע"ו )מויר ננק5תו סי' סננמ5מון
 סיפרוק ננכ3ערי מי"מ סהרי ננהו תננרה ע"נ סירטו מכעי' סמי )הכימח~רו
 ע"נ סי' מק5ת מותו מס מ)מ מסור גמ רננק5ת 6"ו סעו)ס )6וירננק5תו
 תקסה ומ"כ גו)ו מסי' ננסננע תננרס ע"נ סירס רסך ד)"ק ו)"ג ע"כקרקע
 מיכעי רסך ר)ק"מ מ)מ מסור 3מויר כו)ו סירס מו ננק5תו מסי' סמ)גססך
 )מוננרמ קיי"5 מגן ננ"ננ סי' מקרי )מ עו5ס 5מויר מו ננק5תו כמת")קמי
 פי' רי"5 מלמ )ק"ננ קו' מ5מ רמסור )מויר וגס כננק5תו נס רהייגוככו)ן
 ככו)ס ננק5תו הוה מ"כ רמסור לם"ח מסי' ומ5מ כננק"5 סרי כמוירננק5תו
 עקרי מס ננק5תו ה"ה מוור מיגו תו פי' מס 5רסכ"6 ס"5 ככו3ו כננומ"כ

. : מוור מיכו תו פירס.

 ככס3( ייסס סס" נ~ה תקל"חמימן

 מהני מה וחזרו פירש שמא ח"שינן דפ' אתה"ד קשיא)א(
 .הפוסקים כל )ב( מנוקבים באינם ת' מעי' לקמןרותחין
 ממנהנ ראי' וכן וחזרו שפי' חיישינן בניקב מ"ל לאמפורסמים

 רא"ש דעת וכן מותר שהתליע קמח אלו הפומקים לכל)ג(
 ואגודה וש"ד שהתליע קמח בתשו' שאומר כמו ולא'בפסקיו
 ובנ"א דפלת' 'ופעם וליתא מותר שהתליע קמח ס"לורוקח
 דמתירין הפוש"ע דאפי' מ'יש פרמ"ג לדברי 'דחוי )ד(דאומרין
 דאוסר הראב"ן אפי' ואדרבה בקמח אומרין לחוץ נקבו ד'במעיף

 * בקמח דמתירשם-

 כרירס )ממר 6סי' )מון גקכ ניס קע"מ סי' סתס"ך מ"ס דקנדן)מה"ת(
 ססירסו כסן סתו)ע מיכמ פרייז סננמ )ננימוס6יכמ

 כסירות מייסיגז רהכי ורמכ"י רמכ"ן כ' דהכי וסןרו העו)ס )מוירככר
 נמתיס כננס רמיכ6 ומע"נ רננ"ס כסיטיס ה"ס וערסיס סו)יז כקעגיותוכן
 סג0 ע"כ סננמנניר ממר ה)ך תורה כס) ננ"מ נהכי חייסי ו)4 )התיררכ'

מ"ס
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 קסה )ויוי 6כ) נו"ו סי' סס"ך כסנוו סכ"כ ר6י' 0ר6כ"ן נסס כןע"ס
 ו6סי' פירס )6 ועויין ונועיקר6 6מוקס נווקנויכן )6 ד)נוה ןה ססקע)

 סירוס וד)נו6 סככ)יס כסר5יס ופריך ומס המוקה 6מר הו)כיןכו6ו'
 6ורכה לכימיהו הייכו ו)נוסקכ6 כסכי ד6ורמיי0ו מסוס הייכו כ)יסכדופכי
 6מזקה נווקנויכן ו)6 נוכ") ספ" )כקכ מון 6כ) סרי כסכי ו6ורמייסוכיון
 : רכיתי' נונוקוס )5ממ סרן דרך ו6יג )מזק0 דנוסייע נוכ"ס סירוסס)6
 נסנ0ומו;. ימ0"ד גמשה)ב(

 נס-ד-

 סס כ' נוהר6"י 0נהות הכקר6
 כוומי וה"כו וכ' ומורו סירסו 3מיכול ד6ימנןך ר6כ"ן )וכרי.

 63מר נומו)עיס הרכה סכעסס ועדסיס: פו)ין. ככו65 6ס 6כ)ממו)עיס
 ככויס כסו3ס כממ)ת ו)מכס ו3הס3יך).הגקוכ,ס יפה 3כרור יסטכמ3סו
 עמה סעד )ימוס נו0כ"מ וקסה עכ") וי65ן כקדירה ינקכו ס)6 כוירוממין
 ימכס 6ס ועמה ומורו סירסו סנו6 ומייסיכן 6סור דככיקכו גקכ)יכ6

 כך )למוק הנור6"י 5ריך וכוו6י סירס ויהי' סירמימו קודס יכקנוכ5ועיס
 סי)כו כלי רוממין גומכיס )כקוכיס ו6ס כרוממין. 6ומן )ימן -סהנוכסננוסוס

 ומורו פי' סככר 6סור כ)6"ה ככקוכין מיפ"3 וינוומו הכקכיס )מוך0רוממין

 וכ) מסוס סי' מסיכ )6 )קורע נוקורע 6כ3 ה6רן ע) טזר5ו סנו6ססק
 סכ' תנווסין סרכריו כג"6 )דכרי כ6ן נס ]ו6פרם רכיתי' נוקרי0קנומ
 וס"3 51") 6יקור נוחויקין 6ין כספק ה6 כ)י )ךופכי סי' וך)נו6 סריךונוה
 נוסוס וד6י 6פי' )סתיר רכיתי' הייכו ונוסוס ~כ") וקסס פירס וו6ייהוס
 סוסקיס נוכ) סכה )6 ריכוי ו)יכ6 מ)וסין כפי' נוס6"כ כנויס וכ)יתור6
 תנווסין וכמנות 3וכריו )ית6 ע"כ )חון סירוס 5ריר מ3וסין כסי' ונס0כ")
 כסכימ ה6 6יסור נומויקין ס6ין ונו"ס ונימוס סריך יפה כס"ך וה6וונריו
 והייגו 3י' ותי' ממוקיגן כנו5וי כ"מ וף רנוכ"ן וכמדו' מ' סעי' עיי'נומויקין

 : וק")[ כלל .פירוס )6 כ6)ו הוס רכימי' והייכו כיון וכנו"סרכימי'
 פירסו ככר הרי מ"ננ סמ~רו ככך כוה ספירסו כיון הפ)מיףכמברת

 מייסיגן ך63 הייכו ונותירין הכ"3 הסוסקיס נוכ3 יה6ו"6
 ו)6 כיון ועוך פירסו ס)6 לוה נוסייע והמ~קס ננסוס סירסו )סנו6כ))

 )6 מ"כ חוורין 6יגס רכימן נונוקוס ספירס כ) מסוס מורו סנו6מייסיכן
 ע5עו ונומ,יק נוטגס כ6יוך מ)י6' ווה רכיתן ונונוקוס ססירסו נ"כמייסיכן
 רכיתן נוננקוס ספירס 6מרי מורו סנוח מי*סיכן )6 כן עכור רכימי'כנוקוס

 דרכן ו6ין נוסוס ימורו ס)6 כספירסו מייסיגן ד63' סככ)יס כמו)עיס 4כנוו מייסיכן )6 ככקוכ ד6סי' דסנוכהנ נווכמ ו0 נומכסנ 6ורכ0רנו"6

כסה"מ
 ' 5'וכו!סכעמם4יס סי'ר

 סינוומ רוממין ' כנויס )כס) )פו)ין וכומכין
 שיסיקיקלטי ססו)ין כמוך נוידהוכוכיס

 כמוו' וכ"כ נו6"ס כה' כסנו"ג וכ"כ
 ו)כר ע"כ נויס ע"י ססרז ,6' ס6וסהן.,)ףים,-'ס)6 נוי דיס-רסכ"6
 וכסיפרס 0פרי נמוך מיך סימומו כדי - )כרמימיי:הליפ כנווקוקיסכלנו
 גדי כרוממין 6ומס וכומכיס כמה"6 וכ"כ כ)יס בכר ו "ין עימה63מר
 כמוךסינוומו

 מורג"4"
 סכר6 6ין וס כ5וככיס עמה ')כקוכ דיורך ויינו6

 כ5וככיס ועוסיס פו)ין דכומגיס נו0נוכהנ הכס פוטק-מסמס כטוס כוכרו)6
 סירסו סככר מייסען )6 ו6סי"0 )מון ככקוכ -.ווק6 ונו4ר' נווכמ''ורוממין
 דנוסנוע מדיכ6' )6 וה ונס יסרסו כיסו) ע"י עמס סנו6 דמייסיכן 6)6ומןרו

נוויג"
 סקי"כ )ע"ו סיסכ נוס מקנו"6 סי' ועי)"ק ומורו ססילסו כמיס סימכסקוך4. מייסיכן ד)6 נוכ"ס ונועיקר6 מוקה נועעס וכ' )וה מייסיכן' 63

(
 : מ, וסעי' 11 מקכה ד)"5 כת)וס )כמ)יע סדרכן -)לפירומ '
 ומורו סי' סנו6 מייסיכן י63 ס") סוסקיס סככוס 6עס"י כ' ן?ףזדץ"י4לג(

 סוסקיס ס6ר וכ3 כר6ה 6עו נ"כ 3סמנויר יסכך16'
 ונך"נו סס וסמ"נ וסס"מ כעוס"ע והוכ6 הרסכ"6 דהייכו ע"ו מ)קונדו)יס
 מיך ככיקכ ד6וסר עריטומ 6)ו כסו"ס ה6כ"י ססכי6 נוךוכי כטססכ'
 ודרך כ6נווה וכ"פ ומור פי' סנו6 מייסען ו)6 'סמולק סה"מ ע)יוסכי6
 הכי כנוי. רוממין מקכמ סכ'. ירומס ור' ור"ן ור6"ס כנורוכי )ססוק6גודה
 סכסו)ין י5מק סר' כסס הכ"כ וכ"כ תס"6 סי' כרקמ ס") וכן כנוס")ס")

 ומוס' ימי6) 'ור' 6ען סוכ וסירסו סי65ו ו6ומן כת)וס כ6ין'וסכקעכיומ
 ופי' לחור 6כ) נוסעע עי"ס כנומוכר סגעסו ס") דהס 6וסריןנוס6כן
 קנומ ד6סור כר6"ס מסו' וין העור ככי6 )6 ו)נוה )ויוי ו6"ט ס)ינו)6

 ונונוס מסוס עכ") ומורו ה6רז ע) וסר5ו פרסו ו)6 יינור דנו6ןססת)יע
 )רומחין ו6מ"כ ט5ומיס )מוך סימן וכי"כ כקעכיומ כפסקיו הר6"ססכ'
 מו)עיס יס סנו6 המה"ך כנו"ס סכר6 ד6ין רוממין )") כקוכיס כ6יכסד6י
 )מ סכקוכיס וסנו6 נומוס_ 6"ו סירמימו עד )כקוכ טיככסו וירדוכמיכו
 ס"3 ו6י מגריהון )מוך סיככסו כרוממין יועילו )6)1 כ5וככיס ע"י כו)ןי5יפו

 סככר כיון סינוומו רוממין נוסכי )6 )כקוכין ומורו סילטו סנו6דמייסיכן
 )6ויר פירסו )6 וה6 רוממין )") 6"כ כקוכיס כ)6 6)6 נומייס ומורוסירטו
 סס נויירי סר6"ס וה6 עוך נווכמ וכן סרסו טנו6 מייסיכן ו)6 6"ועו)ס

 סר6"ס וסקסה וסכקוכיס הנוומ)עיס סיע)ו ממ)ה סימכס סכ'ככקוכיס
 )חון רמסו סככר מיפ") ככיסו) )מון ירמטו סנו6 3מוד רוממין נוהגידנו0
 כמוריסן סינוותו . רוממין נוהכי נוה )הקסומ "ה") ועדיס6ומורו
 מייסיכן ו)6 6-ו גקוכיס סהי' כיון נומייס ומורו סי' ככר ה6 ירמסוו)6
 0יכי )י' מייסיכן 6כן וקיכו ר6כ"ן )דעמ מס 6יכו וסר6"פ וסירסו3מורו
 הכי ס") נ, 6ומ כס"כ כסננו"י נס הכי ס") )6 ככו)ס - כסוסקיס .דרוכ
 סי' סנו6 )מוז לכיקכ מייסיכן ו)6 רסכ"6 כסס. סעור הכי6 נ"כ ס,וכ6ומ
 סכססקיו 6מריס נונוקונוומ .סעור )יסכ כמכמי מק)"ע סי' ו)קנוןומורו
 : ו' 6ומ תקכ"כ כסי' יסכמיו וכן ומורו סי' סנו6 דמייסען .ס") ד)6נווכמ
 דעה 11 פ)ונמ6 מ"ו כסי' סכ' 6ע"נ סס"יףגט

 ה6י
 מייסיקן ו)6

 כ' כ"ד כסי' ה6 ומורו )סי' דמייסיכן ס") ,וה6כ"ן ומורו)סי'
 סירסו סנו6 מייסען ד)6 יס") וע"כ נוומרין כקנומ הנד)יסדמו)עיס
 סהמ)יע קנומ כס"ע ד6וסל ד' דסעי' דין נ"כ 5"ע . נועמסומורו
 סממיר נוי כנו65 ד)6 כ' מ' ס"ק והע"ו ומולו סי' סנו6 מסוסמנוי)וין
 סנו6 מייסען ו)6 נוסוס והו6 רקמ כסס כ6נודה רק סכקנוחמו)עיס
 ו)נו"ס קע"6 . סי' כמה"ד כניס סירסו סנו6 דמייסיכן קיי") ו6כןסירסו
 סס וכפ)מי נומיר כמי .ו0ס"ד כמהעך ס") )6 ככו)ס הסוסקיס רוכס6

 . הרי ססירסו כיון מ)וסיס כפירומ נוסוס קנומ )6יסור )וייק רו5הכקממ

 ככעמ וכן סק"מ סס כע"ו סרמ"נ .והכי6ו ומווריס ככך ומה סר5יססס
 ככו)ס. רוכס הסוסקיס כ) כסס )מ"ס )ימ6 וכ"ו ס)מי דכרי 0מויק )"ה סי'6דס

 3מוך כסיר5ו. ס6 נוסנוע. ומזרו סירסו סמ6 מייסלן ד)6 מ)וסיס כסי'יס"3
 כמוכו סמו)ע כסמור כ6סר וססרי )מון כפירסו 6)6 6סורין 6'כסכנוקומן
 סס דכרי וככ3)' 6' מוה מק)"ע ס" )קמן 11 .0ס)תי )קו'. יסכמיוככר
 )קורע נוקולע טירס וד6י .הוס כקממ ככ"6 נוס"ס נס נכ"6 דכרי נסגדמו
 מסוס רק כ' ד6וסר כמסו' סר6שס דס6 ז"6 )ממר6 מממר6 כמוסוס

 ס6ס למוס מין כך רניתן נותקוס לפרוס ומס,וןרכן רכיתן נונונווס יקסרוס.
 והוה נוסוס סר; יומר- רחוק0. ככיקכ-הוס סכ' סק"ע. כס"ך סרנו"נףעי' : ג3) סירסו ך63 6"ו סימורו סירסןככר

 פירי ע"נ פי' סע6 סירוס ו6מ") פירוט )6 סנו6 6יססע6 ו)6כעי6
 ככיקכ כסע"ך דנומיר העוס"ע מסן' 6"כ 6יססע6 ד)6 כעי6 ו0והנוומר
 3מוז כגיקכ 6נו6י קסס -ומורו לפי' מייסיכן ספק מך רק )יכ6 כקנומ)מוז
 ע"נ כפי' 636 )יכ6 וססיקי כקנומ כנוו ס6רז ע3' )ננורי ססי' מייסיכן)6
 נוסוס כס"ך כ' 6סור כקכ ו6ס הדין נוקור סנונוכו סר6כ"ן ועוך .פירי
 יתיקו 6סירי כו)סו 6"כ כמיקו וע)מס מהו עו3ס )6ויר פירס 3ןדכעי6
 6סור "נו6י ע)י' וקסס עכ") ומולו פרסו )נו-נור 3ן ו6ימ )מונור6ו6ו'
 וכנוו ל6ויר דפי' סכימ הוה 6סור )6ויר ו6ס וס"3 6"ו ס"ס וכוה)ינו6
 )ועמ )וננר סכר6 6ין ועמה ס"ס מטיכ ו)6 סכימ סירי וע"נ י")כן

 מורו סנו6 מייסען ו)6 נוטוס ונומירין עעמ6 6)6 ס"ס ד0והנומירין
 מ"כ יפס ספק 6יכ6 ססיר גנוי פירסו )6 חנו6 ס"ס דמסיכ 6"מ.ו6)6
 ו3יכ6 מורו 3מ סנו6 ססירסו ו6ת") פירסו סנומ וה ססק 6יכ6 קנומ נכינס
 ססי' דנוס סכ' ו)ספק מסור ספי' ר6ס 6ס 6' )ס' כ"נו דה6 חך 6וכססס
 וכ) נוסס"מ ונוסנוע וה )כ) ר6י"5 6)6 ססי' כר6ה 6סי' נוומר מוור6עו

 סירסה ד)6 הכי וור6י 6ל6 ס"ס נועעס ו)6 הכי ווו6י ככ")כפוסקיס
 "רסכ"מ וכ"כ סככ)יס כסר5יס כנוו מוור 6יכו ספי' דכ3 נוכריימיסומון
 ד6וסר הר6כ"ן ו6פי' )היפך ,)ונור נו5יכן כנו65 כוה )סר5יס ווונוסכהוי'
 כקנוח 6כ) )גקכ מון נוק5תו ספי, קרוכה סירט6 סוה ' 0מס )מוזככוקכ

 קנומ סנומירין דעמ )קייס עוך ססכ6תי נוס מק3"ע סי' )קנוןןעי' : כקנומ נוווס ס6רן ע"נ פירס6 )סיומס5ריך
 )כממל0 נוומר כמ)וס לסת)יע טורכן כסיממ סכ' כס"ה ועיי'סהח)יעו

 כ6ו"ה ועי' כינוומו כיסו) דע"י נוסוס ורנוכ"ן ורסכ"6 הר"ננ דעמ סכן)כס)ן
 ור"כ סר6"ס כנו"ס ומורו סי' סנו6 )מון ככיקכ מיסינן ו)6 סכ' נו"6כ))

 עכ"3 עוך )מורו מוור 6יכו נומורו הי51י6 כ) דקיי") גמ"ה ורסכ"6וסנו"ק
 )סי' ר6כ"ן וס6 4כ1)מו ככ). כקוכין נוסן ו)ס51י6 )כוררן 5ריך )כממ)0רק
 סככל 6רננ;'6 וקס0 )"מ ומורו ו)סי' מ' דין כ"ו כ)) וכ"ס ע"כומורו
 נוו)יס הפוקקיס ןכ) )מ"ס ונוכ"ס דכריו הכי6 )6 וכ6ן כ6ו"0 ס'נוקוס
 כקנומ 6ו 'נוול כרי כגון 3כלר ד6י"6 היכי כוו6י וסכס 6ר6כ"ןמו)קית
 פי' ססמ3יע כקנומ ס' דין סס סכנ 6ו"ס ע) 51"ע )6ו"ק נוומרסהמ)יע
 וטרי נוכטכיס המכיומ )ד"כי וסירסו ססמ)יעו )נוסקין ו)"ד .ו6וסרר"מ
 נוה כחמ)ס מק)"ע סי' ועי3"ק עכ") כמיס. 6סר דמכ) ימור6 יסוסמס
 )הו5י6 ע"כ רס"ו כמעין ד6י' 6ף ו' ס"ק כע"ו כפרנו"נ' וכ' 11 ר6י'סיסכמי
 קסס 6"כ )מון סי' )6 דוו6י ')מוז מורו כקכ כ6ין סמס סכעוסיסויוין
 . ומור סי' סנו6 מייסיכן דל6 סרי כמי )מון מירו דכיקכ. פוסק ה6ו"ה60
 מנו6י נונוי)ווען )כווק ו6י"6 קנומ 6"כ ר6כ"ן 3דעמ מוסס )כממ)הרק

 : )נוכרו ו6פי'6סול
 כ' )"6 ס"ק כס"י וכסנויינ )65מ סר5ה עמו נווכמ הנקכ ד0מס.יי) סירסו סנו6 חייסיכן )מון- ככיקכ כס"ד סרנו"6 ס0כי6 )סוסקימ י6סי'רנ"2"
 כוס נוייס עי' סירס ככר הוה 6"כ נוע)נו6 המי)נען 6מו טמ6 מססויס
 סהימר נו6"ס נוס, כסייכ נוהגמייי ר6יי תיי) ה' 6ומ סוף מקמ"ה כסי')קנון
 )רמס נוקוס )תו)ע .ו6ין דכוקיס ס0ע)יס סירקומ כמוך מו)עיסנוהר"נו
 נימוס וקסה ו' סעי' כס"ט גרימס 6)6 6סור )6 כנומוכר מו)ע ס")והו6
 3וה מייסען ד)6 6"ו המו)עמ ע) ע)יס נך)ו ו6מ"כ נוע)נו6 המו)ע כ6סנו6
 התו)עיס סי' 6פי' נומירין סיס כ' ס"ד סהנ"ה 6' 6ומ ססמוך גסי'ועי'
 נוכ3 מי' יס )סס כי סי6 וסננ0 ו)עי) נוסקין כנוו )קנומ ומורו הכד)דוסכי
 נו)ימ ונ סי"ו כס"כ כ' הר"נו דס6 ע"ו )י וקסה ע"ס עכ") כו' כנויס6סר

 נוז סכעקרו 6מר סהמ)יעו כסירומ ססן מומרמ סכו 0מו)עמ סריס0מ)יע
 - - :ס6רן

 תקל.טסימן
 היינו הקמת'א"כ לתוד וחוזר .מבפנים הכלי לדופןדפירשו כיו7 המת4רין וטברת בכלי מתולעת קמח מתיר הפר"ת)א(

 כשר"ה ראיות )ב( לנכון ישבתי אפר"ח אחרונים וקו'רביתייהו
דבם



 דעהידףדץסוקדבר"

 ט-

 .ידטףמקיל-פ ד1 טעיף 8'ד

 השיב לא ,כרבייתייהו גפ' אמרינן תלושם בפי'- בתולע*ם)דנם .כי
 קמה להיתר צדדים )נ( הפומקום מכל לפר"ה- ורא*'פירוש

 ולא קמח-מילווען -רמתיר נכון לפנינו ברקת הגי' )ד(. יונהמכנפי
 מילווען קמה אוטר שהוא ומהנש"ד מת"ה וראי' אדם)ככינת
 במשקים רק אמרינן לאן רביתייהו היינו אמרינן דלאמטעם
 לא הטור )ה( הכי ס"ל! דלא מוכח' מהנש:ד במק"א במיםרכתיב
 דלאו משום כקמח הנמצא תולעים דאומר .הדא"ש לתשו'הביא
 נעשו דמילווען להקל צר עוד )ו( ל8סקיו סותד וגם הואאלכתא
 לבריה יש ורשב"א לר"מ מניפים )ז( בשלה ברי' וכה"גבתערובת
 נמלה ורש"י ולר"ת בטלה .ברי' ורא"ש ולרש"י בתתק"םבישול
 ו4נית לשהון דשרי מיל מילווען קמח )ה( מחשיבות בשלהמתה
 תקנה': לו דאין שכ' כפרמ"ג ולא ויצא)

 וסר5ו ס.רסו טננ6 6סוריס נקננמ סלננ65 תו)עיס סעייס בנש"ע)א(
 0תו)עיס סי' 6סי' ננתירין 'סים סןר סנ"ס העתיקככ"י

 ננכ) ת" יס )סס כי סי6 וסננס ר)עי) מסקין כננו )קננמ ומ!רו סכר)רופכי
 0כי )וננר ננ5'לן ס"ל 6"כ - רכיתיסו יסיילו ננסכר6 6)מ קר6 )יכ6ע"!. וננותר ומ!ר סכ)י 3רוסלי רסי' סו6 פננס ו)6 ססר"מ וכ' וכו' כנניס6טר

 רכי~יסו ו0ייגד ננסוס סי' ננקרי ))6 כ)י כרוסמ סי' "ם" ככרכסקננמ
 כ)יכמ לג)ו' ע5ננן ננניס סלנל6יס )תו)עיס 6י5טרך 0סכר6 כ)מוקי6

 ר)6 ר0"6 מו נרותיו כ) ננ)6 ססו6 כנון הכ)י כרוסן ססירסו)ננימוס-
 רסיילו ננסוס כ)י כרוסלי )ס.' סרילן ססכר6 ננסוס רק )סירוס( כ))מייסילן
 נננני)6 סככ)יס )תו)עיס. )סתיר6 קרמ ררכי רכיק מפי"ת ומ)6רכיתיהו-
 ר6)"כ ננ)6( ככ)י קר6 )6וקיס )ורומק כ)י )רוסלי . רסי' סתיר6ננתרכוי
 ו"מ )6 כע)ננ6 .6כ3 קרמ נ5י וסתס ומו!ר כ)י כרוסגי סרס ר)ננ6)יסוס
 ננסוס יסיכ ק6 טעננ6 סס"ס טעס;.מ65 כ)6 נ!ירס סס 0ו6 נו0"כ )6ו-רס6
 נוסי' טענני' ננסך נננני)6 עעננ6 כ63 סומ נזס"כ ר)מ וכיון רכיתי'וסיילו

 וקננמ ס") רריכ"ס ססר"מ וכ' סרי רכיתייסו רסוי רסיכי 5עו)ס )סתיר*ס
 סיילו רככ)י ור6י' . סרי ומ~רו סכ)י כרוסן סי' ו6ם.' רכיתיסו ננקריככך

 סננטקס ננן )סרוס ו6ורמי' רכיתי' רסכי 5סו רקיס ננסוס לסננתיריןרכיתיסו.
 )6 סייוס וננקרי רכיתי' ר0יילו )6ו ו6י ו)מ!ור סכ)י .)רופן כקממוננן
 תוכן ע"כ ו6נורס ורקמ כסנס"ר הריכ"ס סננתירין ורכיס . עור חי!רהוס

 : סר"מןכרי
 )סס ס6ין י6סורין כננטקה תו)עיס כס)ננ6 6סר"מ סקס0והמלתי

 ו6ננרילן כנניס 6סר ננכ) סתירס התורס רק וסגסירקסקסת
 רסיעו סו6י) 6ננריגן )!ס 6סורין הנניס ננן סירסו 6כ) כנניס "סר רוק6,

 כסי' תו)עיס ננס6"כ כנניס מסר 3י' קרי ו)מ!ור. כ)י )רוסלי )סרוסרכיתי'
 ר6ילו כו' !י!ין )סו5י6 ס6רן רע) ננקה6 רק )סתיר6 קר6 כתיכ 6טות)וסיס
 וכך רמוןריס ככך וננס סור5.ס 0ס הרי כססירסו 6כ) ס6רן סרןגכ))
 כ6ננת 06 כננסקס כתו)עיס 6סיי עכ"ם ססר"מ ע3 כ!ס 0סנס סוסרו6ס 6ילי ו6לי יותר וס6ריך כן נ"כ ננח!יק ומכ"6 כט"! כסנניינ כי כרכריו וכורכית-י
 עכסיו ססו6 6עיינ 6סור כנניס הכ)י )תוך ומו(ר כ)י )6מורי כנ,ןסירום
 רקסס )סיפוך 5") 6)6 ת6כ)ו כנניס 6סר ננכ) 6ננרס וסתורס הננ'ס:כתוך
 6סיי רסרי וקסקסת סגם,ר טי") 6)ו כננו )4ננ6 מסור רפיי ננל")כ6ננת
 תי, !") וסו6 סי 6ות תק)"ר סיי )עי) סכ6תיו סכל"6 ססקסס כננופירפו

 סייננ 6עכ 6סורין יכמוסין ססיללן יין )רכות טק5ו גנ)תס ננו6תוסננעילן
 ננתיר )6 גנניס רקר6 ומו!ר כ)י כרוסלי סוי )סתיר ננליי) ) 6"כ 6סורסירס
 ו6גי . ננותר רכיתיסו וסייגו. כ) מננרילן ננסכר6 6עייכ סירוס_ כ)66)מ

 ננת6כ)ו וננרכילן ננסוס סכנניס כתו)עיס 6סור יסירוס ריועילן ססכת5תי
 6"כ 6סור כססירסו ס6 לסרי סו6 כנניס עורס כססס וננסננע -כנניס6סר
 סכנניס כתו)עיס )סק) יס ייותר ס6מרוליס וס6ר כנננ"ס 0ו6 לססוךסרי
 רסי' 6תי )6סורי' כנניס קר6 6ורכס כנניס 6קר סתיר6 כת'נ בהתסננסוס
 סלסיר )סס ס6ין וסר5יס סתם ננס קו"מ 6ננרת ו6"כ . מסור הנניסננן

 סתירס )6 סתור0 6ותס ססתירס 6מרי 6סן' מ)6 6סוריס סי'וקסקסת
 רק )וננר ר6ו ו6סי"ס רכיתיהו גסיילו 6ננרו ו6סי"ס סירסו כ)6 6)6)נננרי
 כת)ום כקננמ סנד)יס כתו)עיס ננכ"ס סירוס )6 כ6)ו .רהוס כהל")ננסכר6
 קו"מ 6סי/ 6)מ סירוס )6 כ6)ו סוס רכרכייתיסו ננסכר6 )נני)ףוננ5ילן
 ס6רן !ס קר6 כ)6 ת)וסיס כסי' תו)עיס סגתנר) רכסירות 6יכמל"ננ

 קר6 כ)6 6יסורי' ירעילן ו)6 וסרי סכת)וס סירות וסייגו כו' סוי!ון 6ת)סו5י6
 : סי' ננקרי ו)6 רכיתייסו ר0יילו רכ) ננסכר6 רי") רססיט6.!ס
 כ6ויר כננק5תו כנסו סעו)ס )6ויר כעי' סי' סק"נ נופי' ןףקכ4ידרןילב(

'
 ס"ק ס"ך סירוס.ועי' מקרי )מ רכיתי' 0יילו כסר. וננק5הו .
 0ס)מן ע) 6פי' כ' ים"ס וכסס כקערס סי' 6פי' מותר סכנכילס כתו3עט"ו
 ירעילןך)6 ונע6 סירס ננקרי )6 רכיתי' סיילו רכ). ננסוס וסכ)ועט"ו
 וכננסקס ס"ס )יננ6 וסננ"נ כפ)תן ומי סכעיס כתו)עיס 6)6 !1 סכר66תננר
 ע"כ כ)י ס;"כוופכי ר)ננמ ולימום נננ' קו' וקסי' כנניס 6סר ננכ) ריכליס

 וכננקוס נוס"כ 1)6 קכר6 ו0ו6 !"6 6"ו דסרי רכיתי' כננקוס רוכסכנניס
 וכעכיתיסו כססירס 56מ 6סור י)6 תו)עיס כס6ר ס"ס פי' ננקרי )6רכיתי'

..ן : פי' ננקרי)6 -.

 )הון הפרי כגיקכ 6פי' כרסכ"6 ים' סעי"י עטוס"ע י6יי עוירדהבה
 וסככ)ימ סככורות כתו)עיס כננו סרר 63 סוכ פי' 0וס _ך6ימותר

 ססטי' סכי סור 0וה )6 סוכ י65 0וס ר6" כ)י ל6מויי פי65 מימיגןר)6

 6"ג גנר"ת6 סוס שכפנ*ס עלדמן 117"פ סכננסקמ )תו)~יס וווננסננסננע
 ו)6 ג)י ממורי )תו)ע'ס יומס ~קכ "~ן' 6כ5 מ*יום )6 כ6)ו וסוס.מו(ר
 גם)תיי 61' . ננסתס ג6 וי)יף ,שיי )מ-מיזד י65 6ס ס)כך כנריית06וס

 ננכ)י מון פי' ו6פי' מ)6 י6)ת"ס ס"ס י)ננ6 טסתס ר6י' ננס וכ"6ופרננ"נ
 פי' סוס 60 מותר סככ)י נניס ס6יך קםה מוזר 6סי"ס סל' ננקריס0ו6

 וכס0וט כתיכ כנניס ננסוס~והתס ע"כ 6)6 ומו!ר כ)י 65מורי 'סי'ור)ננ6 ומוזי
 כס"ך סננ"נ עי' 3נניס -ננקרי )6 כ)י כ6מורי 6כ) כנניס מסיכ ערייןככריית6
 כפי' 0נר)יס כתו)עיס לנני י)סען ננסכי6 כי רו"6 6"ו ו5כ"6 ט"וס"ק
 וכריס ככ) י)סי ו)6 ננסוס )16 ו' כסעי' )מו)קיס 6סי'ת)וסין
 ר6יכ6 כיון סם"ך כננ"ס סתס ווק6 6)6 סכננסקין ננתו)עיס ת)וסיססירות
 סתו)ע כמק5ת )ריוסו סוס כמון נס מ"כ )מון רי65 סוכמס סוסלקכ

 ס)כך ככריית6 י)6 וננק5ת כעק5ת ככריית6 ומסיכ סירוס ססרי ע)ננהגקכ
 ננננם ככריית6 6כ) מוזר ולנני סירוס וננקרי )מון ננק5תו סירוס כ0"]י")
 סוס ומוור ככריית6 ו6ס )רסכ"6 ננויו קננמ ס) סכ)י כתוך כו)וכנון
 סוסקיס וסלך !ס ס)סלי כסי' .כתכתי סלס . ועור . כ)) סה' )6כ6)ו
 נרעין;וע"נ סיס כסירות וסיילו 6סיו 6מר ~טעס )מון כליקכי6סרו
 כקננח 6כ) לקכ 5ר'ך )כך סעו)ס )6ויר )סיית ס5ריך 6ל6 סרי5ס סוסנלעין

 : סירוס )6 כ6)1 ככר*ית6 וכ) ננורו נרעין לור6ין
 יסרוס סננ6 מייסילן ו)6 כרסכ"6 פ' ר' רנסעי' "ס"ע סקססיבבממ"ל

 רסתס )ק"ננ לסר"מ יסרום סננ6 6סור וקננמ כר6"ס ס' וכ6ן)מון
 )6 יסרוט 6ס 6סי' 6)6 סו6 יסרום סננ6 מוסם ו6ילו ננסוס )16 ר'כסעי'
 ספי' מייסילן ~קרקע ס~ור כקננמ 6כ) רליתייסו סיילו ר)6ן ומו!רמייסילן
 כיון סט"! סקסס יסס 6ננלס מ!ר מרכיתייסו ר)16 6סור וכסמו(רומג!ר

 .' : )רכותי' מו7 ססי' מייסילן )6 רכיתיסו ר)מ.

 )קננן סכי6 סר"מ )רכרי וומס וכ6ן יולס64ע"נ ללפי נס' ןר%4י')ג(
 לר6ס ס6יכס קקליס. כנני)ווען סכ' !ס כסוס"י כעסכ"מו"ס

 )ר)ננ6 מייסילן 1)6 סירסו ס)6 ססק ו6ין ו6ס ססננס מוס כרילת ע"י6)6
 6מר ל6סור ס)טור סת ונס )מס ננ65לו;65כו) )6 כן ל6ננר )6 ר6ססרסו

 ועריכס סס6ור נכתי וכן ננתו)עיס סננס כננעט 0קננמיס סכ)יריעתילו
 ר)6 )וננר ור5ס )סיתר 5רריס סס סע)ס כן ע) ורככס )6)ף רוחסיסו)יסס
 )6מר 6)6 י5ירתו ננתמ)ת ל6סר ס6ילו ננסוס כט)0 ס6"לו כ)) כרי'ננקרי
 ככ) )סק) פ)י)ס וכ' כם)תי נ"כ וכ"כ כרי' ננקרי )6 וכס"נססירס
 ננ"ס סכ"מ וכרי סועי5ו ר)6 כ' וסוכ !ס ננטעס נת)וס 0ננתהוסתו)ע
 כ)י ס"נ סורסין ס6ילן ו5יסס כעריכס ו6י"6 כט"! ומר( ננסס גסרסור6ילו
 סריסס סוס 5ריכין י6ילן ננכמון לתסוס 0נני)ווען ס6ותן כיון ועור .ס)יסס
 כוין ס"ך סצ"ס )ננ"ם ררוננס 6ורכס 6ננר 3!ס )"6 ס"ק :נס"ך )כ6ו' ל'כך

 יכיתייסו רסיילו סרי סמתיכס )ננ פירסו ו6ם.' טכ' סככסר כרניסתו)עיס
 נס ס)כך ע"כ סנרעין כתוך )היות ררכו .ס6ין סתננרס )ננ )סי'ע"ר

 כסלי סט"! כ' ו)כך רכיתי0ו ס"יגו ננקרי כמון כקממ סגתסוו כיוןסנני)וון
 ננכמון ססי' ננס 6כ) ו)יסה סעריכס ננמתת פ.רסו ו)ננ6 סל)קמור6!ע"ע

 נ רכיתיסו רסיילו ננסוס וס"ט פירסו ננקרי)6
 נרין סו6 וכן 6וס נילת סכי ולסס6י ננסנר6 6כנרתי וס יכר דקנה)ך(

 נרע ר)6)6סור
. 

 וקורט קורט כ) וס"ל ס6סוריס )סרי ננסרי
 כ)י )6מורי תו)ע כרין כתס"6 )ננ"ס ו6ננרתי 6מר כסרי סו6 קננמס)
 כמווסיו וכ"כ ע"כ 0כ)י כתוך סו6 סמור סתוך ונרעילת0 תננרס )ננורנני
 ננקרי )6 מור ו)יכ6 כקננמ ננס6"כ סכף )6מורי י65 סוס ננסמור י65וס)כך
 סוס )6 לנני .ככ)י ס6ייו 5כוה קננח 6סי. ו)סי"! רכיתייסו סיילו 6)6סירם
 ס)6 ר6י"6 ננט"! ססקסס וננס . רכיתיסו סיילו כמון סננתסוס כיוןסי'
 ככ) ו)יסס כעריכס כיון )מ)ק יס כרו!יל"6 כננו ו)יס0 כעריכס סירוס .יסי'
 קננמ ס) ר6כק רכיתייסו סיילו סס נס ננקרי קננמ עס סס סו6ננקוס
 מון סירסו כקר6ו סס נני)ווען רק קננמ כננ65 ס65 .וסס ננקוס ככ)לננ65

 כסעי' )ג)י ננכ)י כסו6כ וכננו עוך ימ!ור )6 !ס כ)י כ6מורך כננו)רכיתיסו
 ננסוס פירסו ננקרי )6 ננכמון כ)' כ6מורי סלס6רו תו)עיס מותן ו6סי'נ'

 סנס ככ"6 וכ' וננתיר רקמ כסס כ' רסר"מ וסומ סרקמ ס") יכךדנ"ק4 : ססו6כ כסעס ננכמגן 0מסקס יס ססךנס
 ססננטות סס סיס ססוט 6כ) כ' ננ"ו סי' כסנס"ך "כ) ננתיר סכירעוסכרקמ

 סכקננמ תו)עיס ו!") כסס"ר כננ"ט סעיקר 6"ו עי-'ס וכו' וקסססרסוס
 6ורכמ 6"כ 6סורין כלסס לס6רו ו6ס 6סורין כקננמ סר5ו ו6סננותריס
 זו סכוסמ6 ו)"ל כ)י כרוסלי סי' )6 6סי' 6סור כקננמ רק סר5ו י6סננכו6ר
 6)6 פירוס סוס מ"כ וסר5ו 6' פעס "י' סי' . ס6 ננותר לננ65 ר6ננ6יננסוכם
 סר5ו ו6ס סלקמ ססייס וננס ננותר כקננמ סר5ו ר6פי' כרקמ כננ"ססעיקר
 י") נגסס 6סורין סר5ו )6 6פ.' סר5ו כלפס )") כל"6 וסקסס 6סורכגס0
 רננתיר סכרמ )ו סי' )סיטתי' ררקמ ול' . סור5ין ססס כקיט רננ)ת66ורמי'
 מו!רין סיי )6 יג6ו ס6ס ומ!רו פירס סננ6 מייסילן ו)6 סס כ'ורקמ
 ננפ"ו )רכריסן ר6יי כרננות 0כי ס") פוסקיס ססרכ0 כ' קע"6 פייוכת0"ך
 וסוכ 6"כ ע"כ )מון סי65ו סכגיננס ננפלי סננ ע) סירות ננע)יןוננכסירין

 ימר 'סקננמ עתס כססו6 )סרקמ ס") תקלה..ומ"כ !1 ננס י6)"כ מו!ר6עו
 רסכ) סקננמ כתוך ססר5ו זס פ'רוס ננקרי ו)6 ננותרין סנני)ווען סר5ו6סי'

 : ימןוי )מ סוכ )מת סקננמ ננן סיפרסו יננ65 ו6סיכיתי'
 למי תננרי גנ ע) )מור מון כננו כ)י ר6מורי סכ' הל') יסכ"6דכמד4בברי.

 כננסקס ררוק6 וככ"6 ופרננ"נ ום)מי סנם"ר כקו' ו)6ננוכמ
 . די סתורס סיתי כמיס רכתינ ננסוס ע"כ ו~6 כ)י כרופלי סי' ו)ננ6רקם.ס

 י.
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 יויף 'א5'ש ה" 'םעיף שה ]השה;םריףהסשן
  כסי' פס6"כ פי'  %)ו-פ ה01 והוזר ולפיסו כיוזזהו%;שגש

 נוד 1)6 ת)וסיס נפי' )חעעים. . נמסק% ומוש 636 רג5י )ש%"נחק
 סחתיכה נג ט3 סי' 6סי' שכימ: כמר על כת%עש טכ' %"5עסנש'ך
 סיילו - 6מרי' ול6  סקפה ל6סור סל" -פס - .טהזר  .הכיה*סו יסיעועעוס

.
 : גנניס ונתיכ כעמק'סריי%ישו6% - .
 הסר"ח נקננח סגכנ65 ת%עיס ;רמוסר סרמ"ס ט% נסס הס"ע רןןנךןה'

 רמיירי כ' והכ"ח כט3י ו)מ 0מרז ע) נגטגח רכנייליתי'.
 קיי") מגן דס6 מנ"ח ש)ק ח' ס"ק ו%"ו ססירמו 3עין נרו3יט-סגלמסכתו5עי.ס
 רסמ ע"כ.ז"מ כוס סנני)ווען כין חי5וק מין 6"כ סירסו קננ6'רחיסיכן
 ט") רתס"ר מ)מ חיימיגן ד)מ נרו3יס סלנס גסס קע"מ כסי' כ'האס"ך
 סס"ך 1)ננעם 0רסו ספ6 רחייםיגן ס"5 ר' סעי' יע"מ סל' ססוסקיסטעס
 גתכת" תק)"ח כסי' ומכי )כמן סי' פבנמ דחייםילן ממס מי)וק יס י"נט"ק
 ע5ננו מ5ר סכ"ח ס' מ5מ סירסו סל:6 יחייסינן גס") ננוכמ מיכו ספדנס
 נ)מהוס סי' טממ גיחוס 3עם נרוג חוס מחעת מ)מ ו,יס רמיגס כיוןגכון
 ננעסס ע"י מ)" פירם סננמ )טום"ע -חייסיגן ך)מ סק"ו כ' נוסי' סט"זסמ
 , דלמ כנורס רמ"6 רגס י") סמוס כגנך כנטסס ע"י מ65 סן' ר3מ כמןמ"כ

 ע3 פר5ו .סנומ כקננ" סגי כתסו' דרמ"ס ו)"ג . 'עסס כ)מ ססי.חייטיכן
 סכור ננן ככ)י ר3סמוכ כסננו סלננ"מ סכ' נס:'מ .מנ) )סיטת" ומור01מרז
 מייסי' ס"ג מ"כ ומורו סירסו סננמ וחייסיגן, מקול סכ)י כרוטל וסס6קור
 רככר מ3ו סרמ"ט תסוכת סעור סכי6 ר)מ מ"ס ו)סי"1 ומזרו פירסומבנמ
  עסוס 6לו %יו ר6"ס וכרי סספיט רסטור ר' 6ות תקלי,ר כסי'כתכהי
 חוזר מס מ)6 וחזר סירוס חייסיגן.סעמ ר3מ -קא כמכנת רוי6"סרם"ל
 )טור וק") חוזר מיגו חו וסי' רכיתיהו מילו ומס רכיתיסו סייגומננריגן
 סתמוכס כגנך מם,סומ -עיקר רססקיס רירוע כתמו' כננ"ס ק") 5מ.דכססקיו
 מגו כמפירסו מיסור כסים ננקוכע דכ) רמ"ס רכרי סעתיק נרננויסמע"נ
 רפסקיו לי'ל  פור  ופתס נס כננ'ש: ס") כטור ."3  עכ"3- סירסו סננחמוקטין
 63 מכ) כ3י כרופגי סירסו סננ6 רחיימיכן סנול נון נכ)י )סמונ ר6פורס"ל
 6ס רננננ"ג )רקה כננם") דס") רן"מ מןרו טננמ נ"כ דחייטיגן סר6"סכ'

 והוס וחו,ר ספי' ר") רכיתיכו וננקוס רכיתיסו כננקוס סס וערייןסירסו
 סתו)ע נס וסרי פירוס )מקמ)ו

- 
 וסום רכיתייסו נננקוס ס)מ סי' סומ ומס

 כפקוס סל6 סוס כפכיס ר6סיי סכור מן ססו6כ ככלי סו6 וכךפיריס
 חי"סיגן )מ תו; סק"ר כם"ך וכננ"ס סירוס סעמ  הוססין 6לו ופ"כרכיהיסו
 וננ"ע סתו3ע מ)מ מסור ו)מ ררכתייסו כננקוס מ3מ חוזר רמיגו.פחוזר
 נס  יסתם סתיס כסעת )נניס חזר ס)מ מע"נ כי סכ)י ננן )סתותמסור
 ע3 פירסו סננמ חססות נ' נקבנמ נתסונס ננ"ם מ"כ  יחך הפיומ  פססתולפ
 וננננ"ג 11 תמו' סטור סני6 )מ ס)כך נפקקיו פ"ס כללר  סו6  ומזרוסמרן
 פירום וחסיכ רכיתי' סי,גו )מו ו6ס פירס חסיכ ו)מ רכיתי' סוס מורו6ס
 סכי סוסקיס דסרכס- קע"מ סי' ותם"ך הרקה יכננ"ס סהורו חייסיגן)מ

 :ס")

  רסטי' בפ)ונחמ ת3י' כקננה סגכ%מ  תו5פיס רכר ע) כ' ט"1 סי'נ2נבייי
 כ' ו3מ מסור ו)רננ"מ סי' ספ6  לתוס  רמין ננותר )ם"ער'

 כ' כקעח :ף זכסעיף סי' ספ6  חייסילן רל6 ד' נסעי' לסיסך עוכח~כם"ע
 כי, רגפסי' ננסנרמ סעי' .סמרי נניסכ 5יון טיכת וכסו"ת סי' סננמרחיים
 ננממ"כ נניך פורחיס כננסקיס וכן סורחיס )רמף סיכו5הן נניך ויתוסיסזכוכין
 )ננסקין ננרננס מ' רסעי' כע"ר רסומ רסכ"מ דסמ וז"מ כקמחנ1.)ווען
 כתכתי וככר. פיר  סורתיס  ו6ילס  סיתוסין  סביכו  יפ65  וסכר כייןועור
 )סק3 ר5ס ס)מ כ' יוגס כככפי סכ' ה5ורים ומחרי נון ס"פ  פל יבוכלפיל
 דסכיחי סנניגיס ננמ)ו סחוס כימי גמכו) ם5מ רכותיגו סכסינו סככרמחרי
 )מ 1)רעתי רוויכ"י סיר"ו נרויפי"ן ו5ננוקיס סיכסיס פ-' כנון נני)וועןכסו
 ורכר רכה כ) כ5 ס) וככ)יס כקטכיס כי' סכיחי סנניגיס רככ) )כססת
 )ססמר וטונ כננ"ס סניטו) ננחננת נזם עון )גו ר' י"םונ עמ  וכו'כננ"ס
 )כתח)ס ומכו)תן סנריק: כעגין )סק) נ6תי )מ כי קרעוגיס ננגסנע3
 פכ"ל כל6"ס  5ררים ל5רר ג"כ ינו65  6ס ול0ורות לסקל  יכוליס כריפ'6כל
 5דריס מיי נס כתנתי  מרס יתי'  הלחס  רפל סקפה כסיתר סללי 61תפל
 ררוקמ סנסתד קו' קסס )מ נ"כ סג") ו)פי' . סננתירין כרעת ו)סק3עוך

 10ס רמס ננננ"נ סרי גנני קר6 רכ)מ ו"מ כבניס רכתיכ ננסומ סריגננסקס
 וסוס רכיתיסו ננקרי ר)מ ומ"ת פירום )6 כמ3ו 0וס )חוור סררכורכיתיסו

 וכ3 כתערוכת סמיסור סכו)ר ננסוס נרי' סוס ד)מ )סק3 5ך גערערך% . : סיחוור ססירמו )מחר חייסען )מ תוסי'
 כסגו5ר 5סחכט5 ם5מ חסיכי 5מ ננתנט5ין סמיגס סחמוכיןרכריס

 כתכתי וכן כס"ך ק"כ סי' וכריס ק"מ סי' כס"ננ כ%"ס 'כתערוכתסמיסור
 סי' כט"ו נפרננתג ועיי' נחוננן סכעסס נתו)עיס כ' מות תק3שס כסי'3עי)
 סננררכי כננ"ס כיטו) )1 מין כתערוכת כמ כסמיסור סמ ססקסס סק5"סס"ט
 סווייתן תח)ת כמן 6"כ כתערוכת סוויתן כ5תח5ת הי'כך ותי' ננסו5ס ר'כטס'
  פסוס גירון )יכמ ומו נעו)ס סי' וסקננח ננסקננח געסו סנני)ווין רסייגוסי'

 : כתפרוכ'  4יסורו  תהלת לפסס  6ו  ת%ע כסלפסס  6ל6 סיתר רסוסתפריכת
 כתתק"ס נט) כרי' ס") כתסו' ורסנ"מ ררם"י )כק)  סליף כ"ל  שוךילו(

 ס" כס5תי כ' ערם" דס סרף כ' יהס סכגסי טנס רמ"סונ
  ו5צנז תגס כגפי ס6חיורס קו' '"3 ו)ם"ז  כטלס 'כרי' ס"ל ריי"י 1סק"נקי

 ,סכר6 6ילס יספי  רל6  סרס"י רלפס6רס
  כ5כיויוזי

  ר)עמ כ6ורתיי
 ופרס"י ס6רן ע3 ססורז סרן גנסוס ועוכר )כסמ 'נפ3 וסרר ג%כיית6 )עי63י'
 יסי, סירמכס ו3ננחל )כ5י תס51 וננטס סקסיס ע) סת5%יס תטו3'סכנ6

 5*% ירמכס ס)מ כ)עס 6"ם ו)סי"ו דגם) מדעהי' ו3מו כ3י)ס יסחריסננמ רס,"י סי' 3מ ר)ננס וסקמו שתרין סמיס ותו5עת ססכר .ננן יתס ס)מ.סוגר
 : ו6סור סמיסור כיכר וסהם יר6כם  ליוס פס6'ל  כפל ןסוסחיסור

 16": כסס כ' ק"מ ס" כך"ננ רסגס סרכנכ"ס סיטת %לף- מס עןך%)ן(
 ס6ו"ה ע) סקפס וכי"מ כנויגו ס"ר כט). )6. וחתיכסרכרי'

 ננ' כ)) וכננג"י כע)ס מיגו )ירקות מגס)6 פכריס כתסו' כ' סרסכ"6רס6
 סוחזק תו3עים נ' גט5מ רמס ס"ר כס.' ננכומר וכן רמכ"ך כטס סר"ןסע) ופן כר" ננסוס כט) )מ נגבנ)ס וכוכ רס"3 נךסי' ננמו"ס כן סקסס י"כמות

 כנון סכתכו נרי' נני ססוסקיס ו55 וטור נרמ"ס וכ"ננ ומסורסתכמי5
 קק רס"י כם"ע רמ"ס כחכו ק". רכך'י וסר"מ וססי'ך כו' טכנ6 יעוףגננלס
 נניבו גמיגו וק"כ י15ייר )מ טבנעט וככניכו ננילו כמיכו לק . כננ5(מותכמי5י. כרי' כם3גנמ ירעתי ו3מ ח") ר"ט . מקו כ, סק"ו נקו"מ וכפ3תי רוקמ)מו סו" -ננמ"ס ננם' נפי"ו סרננל'ס וסו6-)סון 'נמיגו נט)י .)מ סחכוכ.סרכריס
 3"ך כנניגו הרננכ"ס רנו"ס סמחרוגיס רננ"ם וכ'_ כחר") ננסמ"כ ח:נניסמקרו

 הרכריס וכ) וו") .טכ' פ"ו  רפרלס כפ"ס  סיוסלס כסי' סר.ננ כננ"ם)מסננעיגן
 מןמ סיעור מכנניס כו גתגו ס63 מסור רכר סכ3 סעגין כוס דיגיסכמ3ו
 ססומ כ) כננילו סדכריס ננן סעגו וננס כיי"ג כננו ססומ ככ5 מיסור כוגמננר
 חכנניס סננגו ;ננ: סכ3 ננכומריס סרכריס סרי עכ") וכו' כג"ט כנניגוס)מ
 עכ'3 כרי' לוכר  ל6 וכס כע" חכנניס סננגו )מותן וננתכוין כנלגו)סכ)
 סיעור חכעיס כו גתגו ס5מ מסור רכר סכ3 כ' ססרי כננסננע וו"מסס5תי
 כ) סמ ננתח)ס ס:' כסי"ו סחוקס כיך ננמננע וכן ככ)3. כיי' ונסננסעע
 כננ"ט וכ"כ וכרי' רד3 חתיכס 6ח"כ וחסיכ כנניגו ה"ר כט3 ר)מ חסךכרכר
 הפיכ  רל6 ס"ל  רסרווליימ  י"ל  ספ5י4ות  פן ר6ילו  ססלתי וננ"ם י פ"מח"נ
  סגסס ניר ק' רף כננסגס רתגן ננס מ3מ כרי' דין פוף מו וסרז  וכיכסוס

 בוקרי  סתולפיה  כק:וה  ו6"ב פכי'פ  מסיר סוס ווס  סניריס  פםטלתפרכ
 )"כ רכרי' כמו"ה ם0 רננוכח וס)כתמ ר"ס ע"6 רס"ט ע"ז ויטנ"מרעיי; : סל סרפכש לרפת  פ"לו כס6ילופין-

 סכ"כ  סבסם רמי' פוכ וס כסי' ק')סו ררכו סס וכ' כנניגוןוקמ
  סננסרכי'  לרהות לוס'יס  פליו  לפיין ויט פ"כ 5'יט וף כהולין  כהירוסיוסריטכ"6
 כעככ% כון ר' רסיעור רתרוננות כפיי ננירום)נני כתתק"ס כט)רכרי'

 ננסוס רעככר ר") דירוס)נני 5וננר מפסר סמיך סריטנ"6 וסקססכחתק"ק
 כעיגו רוקמ מ3מ 3"כ נרי' סמ סקסס ו)6 גיכר סעכנר סמ כתתק"סנרי'
 עככר וסעסורסיס כנניגו רוקמ )"כ רכרי' )ריטכ"מ ס") )ךגפבי' י"))זס
 מ5י ננרעתי'.)6 וקוסי' נט) )מ גנני ננניגו ק)מ מפי' ע"כ מו נרי'ננטוס

 רניכר ננחננת כט) )מ ננניגו ס)מ מפי' רע"כ 3רעתס סקסס 3כך)סקכות
 דוחוסו' וסכ"י כט) )מ כנניכו רוק6 רו") סמו"ם )יסכ עוך וג") :סמיסו%

 וכן תויעיס כו סענ5מ ירקות תכסי3 מוסר סרסכ"מ רסח כ,ס ק"מכס"
 רכרי' סמו"ס רעת וכן )רסנ"מ  רלכ6ורס יי"ל  רירקוה זס רין כ'סמו"ס
 )וננר 5ריך סתי)עיס ננחמת .רקות תכסי) רמסרו סמ מ"כ כתתק"סכט5

 : תתק"ס כ3יכמרוקמ

 לו יב דנרי' טכתכ  סלן'ל 6רסכ"6 ני"ס כ0י' סקסו  וסר"ן  סר6"סידהנה
 ר)"כ דכריט כ' כננסגס תגן דסם ק'  רף  פססוגיי כ6לףכיטיל

 לניר  לריכותי' סס"ס  פס  ופוסס- כט)יס מיגס סניריס כין ניד רסייגוכרי'
 כך רותר כ6)ף מפי' כט3 מיגו מס)"ס וכננו סס ןסוין ננסננעו)חס)"ס

 : כיטו) )ו מין כמ3ף מפי' )"ככרי'
 רסוס סניריס כין גיך ככרי' רכניירי דסתס )סיטתי' סמו"ס ייעמערנה

 נניגו כמינו מכ) רחס3"ס ןונני' כט) )מ רכרי' מו"ס ננורסננכ"ננ
 מיתמ וספיר נניגו נמיגו סייגו כתתק"ס כט) רכרי' סמ ממגס כט)כרי'
 קו' ע3יו קסס ו)מ כננכ"ננ רוקמ רמיתמ סומ כ)) ר3"כ רכרי' מו"ס)דכרי
 נמננת כירקות מייו ,ס כט) )מ ו"פי"ס נניגו מיגו רסוס ירקות ננתכסי5כ"י
 כמיגו סייגו כנניגו מ3מ ר)"כ מננר )מ ומו"ס נתתק"ס וסייגו כמו"סנט5
 כ)5 וכת"ח תקננ"ח סי' )קנ:ן כננ"ת ננוס עוד נז"ם ועי" כמ3ף 6פי'  כט33מ
 כרכי)"נז ככנו כנניכו ןוקמ )"כ ור"3 כרי' רס") מו"ס ע3 עוך כ' ו' ריןננ'
 ננמחך מ3מ ע5ננו ס6יקור כנ5ך סחסיכות רמ'ן כרסי3"ננ ים"פ וו") סת"חכ'

 מין כנניגו ס)מ סגתערכ וכ) סיתכט3 חכנניס ר5ו )מ מח"כ היתר )וסיסי'
  ד5ריך רל"כ  כלרריס  סר"ן  לפפס כי הי' ס"ק וללסיסס  פתירין  גוסיין' כפו  וסוס כו סלתפרכ רכר  סס  טל מ)מ סמיסור סס ע) גקרמססיתר
 3עגין )רסי5"ננ 0הסוכיס רכריס 5רננות סמין סטוט כנניגו רוקמכרסי3"ננ
 וכפ"ח כננג"י י"כ ס"ק ק"מ סי' כט"1 וכ"נג ע"כ כסמ"ננ ונניןננכ"בנ
 )רעת מו"ס )יסכ ו3עג"ר . תסי' כסי' כתכהי וכן )ר"ן יוחס ק"1סי'
 זס ננכט)ין מין עויין דר"י ררכגן קיי") ומגן כ' . רר"ן וסומכר"ן
 כ0יתר סיהר 3ננחר יסי' 6ס חכנניס וסמננירו כסיתר סיתר לסוס ~ס6ת
 סיתי. דכ) סמו"ס 3יסכ ים ו3פי"ן ע"כ כט3 ר3מ כע5ס נ"כ נננ"ננ סומ6ס
 . ומס ' סומ חטוכ סיתר רכר ננסוס סי*גו כסיתי רסייגו כנניגו כט3ר)מ

 כך כע5ס כננכ"ננ יורמ )ר' כננו וננמזקו מכ"ננ 3רגכן רסוס כסיתרגתערכ
 ססיתל נסיתר מיסור מכ) כט5 ו)מ ננחזקו .כסיתר סיתר ננכ"ננ)רככן
 יסי' )ננחר 6"כ ננותר יסי' )ננחר מ)מ מסור עכסיו ומס )מיסור וננכט)חסוכ
 סק"6 כננסנ5ות סרנז"נ עיי' סומ מיסור רסיוס כיון ננ"ננ כסיתרסיתר
 ס3כך )חסיכותי' כט) וססיר כך כ5 ממוכ ננותל 3סיות טעתיך ססיתרמין
 סרי )"נ ס)כך נע5ס וננמוקו כע5ס ננכ"ננ )סיות עור חסיכות )סמי5ריך

 רסיתר ננ0"ת סיקר סהסינות יס. וסס חסוכ ססומ מננרו ררכגן גכמכרסי)"מ
נסיתו



 טח יפ":)תקלקש ה' טעיח פ"ד שיי דשהיורה].סיפו-ברי
 רוקמ ר)"כ ס0יטמ ננס"ת מסיכותו ומינו כוי מג"ס )"כ ננה"הלה4תר

 כננילו:מ65
 ננע-5ה סוף מתום' כ' -ס"ק ק' סי' טר"מ סהקסה ע15מה "1' יע ייללהפ

 -. 'ע 1/

 סרוטה ה6י ו5כט)י' וסקמו ננע) סקדם -ככים סרוטה כמוננר .
 תום' ותי' הומ ירכלן ום'5"ננ סמ סר'ון ע"י וסי)"ננ וסוה וכ"תכממרילמ
 רק מסוכ ורכר כט5 כרוכמ ננס"ת המ סר"מ וסקסה 51"כ ח)וס..ננטכע'
 וכריס ננקוננות כהרכה ר6טכמן ו)הכ") רל"ר ניטין כנננ' כרמי' )"כננררגלן

 וסטעס 5"כ כעו)ין ועו)ין כיון ס"ג כן 5מכנדס הכ' וננסרו ננה"תסמיפוריס
 סכ' וננסרו .נוס"ת כט5 ו5מ ממיכ רהיתר ננסוס וכמט )"כ כהיתרדסיתמ

 : כט3 ו5מ מסוכ הכר ננטכע רנס 6ננרו והס)מכנניס
 כ5 ע"נ רף ע"ו ור"5. יומלן ר' ומפרו המ כתגו פלחות הום' המדעןדי

 רסי5"ננ וטכ5 ע"נ רף כט"ו כריטכ"6 וכ"ג 3ט5 )6 רננכ"ננ יורמ כר'ננמננרי
 מסוס כננילו רוסי5"ננ טעננ6 מ5מ כת"מ ו)מ כר"ן ר3מ ,ננוכח מ"כהומ

 ססיר מ"כ יור6 כר' 5התנניר ס"3 כהלי ננסוס רננמננרי ה"ט כננמסווננממרי
 כננסהו מסרו מס"ט לנני י"5 כננססו רמסרו ממוכיס רגריס כ5 רה"ה מו"הכ'

.

 ו"5 כתום' סומ הכי ס"5 כס"נ נס וי"5 מסול כננילו רוקמ ו6"כ יורמלר'
 כממר מכ) . כרכ כננהסו מננן רממר ננרכמ רמננר דע"ו כתרמ כם'יר6"ם

 65 מסורין כ0מר ננוכמ סמיך הר6"0 וסקסה כננססד מסור 3מ6סורין.
 ךם"5 0"ננ כרכ כננטהו רכ6 ננד6ננר 3ססוך כ' כססמיס רם"י המ6סור
 התורס ככ5 יורמ כר' כננכ"ננ סוע ררכ ננסוס גנניגו מסור ןיוחו"הכרכ
 כט5 3מ רננכ"מ כרכ ס"5 ר5מ ננרכה )סוכיח כווכתו הכי 65ו דכס"נ51"ל
 והיי' כ0' רננכ"כנ ממר ננננקוס "וכמה 15 הי' סכה"נ 6)מ הרמ"ם כקו'וו"מ
 רהו6 ננרכ6 ת-קסי ר65 מ65 הכי רם"5 סל"5 ס"נ רף ע"ו ור") יוחגןננר'
 כט5 5מ ננכ"ננ ככס"ת ננכ"ננ ס"5 ורכ כרכ כננססו כמננן. מננר והומכתר6
 מנננרמ ננסוס 5המנניר דלוטה כננקסו מסור כמננן ווקמ וי"5 הכס'.נ תי'ע"ו
 5נניננר ר5יכח כרכ כננילו ננילו 6ילו וגור יורמ כר' 5"כ ננכ"ננ רם"5 ,כרכרחננן
 ר65 כננמן ר)מ רכמ מסול'ר6"כ ומננן מוננרמ ננסוה כננסהו מעןסתננמ
 כננססו מננז 5רכ ס"5 רע"כ כרכ ו65 כלל'ט מננז ום") ור"5 יוחלןכר'
 נניגו מטו ננילו מיכו גור ו3כך יור6 כר' ננכ"ננ רם"5 )טעמי' ררכננסוס
 כחננן ררכמ טענני' מ"ו כננססו מננן )6סור ננל"5 כם' ננכ"ננ ום") רכמ"כ).
 ו)6 סמסוכיס וכריס ככ5 ה"ה מ"כ )"כ רננכ"מ יור6 כר' 5סמנניר0"3
 6"כ כט5 3מ רננכ"גנ יורמ כר' ננמננרילן מסוכיס וכרכליס ננטענני' לנניכט)

 ס"י.ןעיי' כט): 3מ כננכ"ננ רוק6 מסוכ4ס רכריס וכ3 ססירננוכמ
 כט5 ו)מ סמננר הרכריס כ5 ו)ננה 0כימ סכ' )' רף ססמיס

 כתום' ך"ה ר5"מ כי5ה סם"י וכ"כ כרי' לנני וכ' כננילו רוק6גם'
 ר3ננס מת"מ ססקטה -ה' ס"ק 5קו'.ט"ו סוכ כתכתי תט"י סי' ו3קננןכמו"ר
 5ת"מ ום"5 .ננטוס .ררען טעננמ 5"כ כננילו ווק6 כרמי)"ננ הת"מ סנימו3מ

 סכ' ות"מ כננילו רוקמ כט5 )מ רכרי' המו"ה מ"ם הר"ן 3רעתכננם"5
 טענניס עור ועי"ם ממר טעס הת"מ כ'_ -"5כך ססו0קיס רעת כןסמיגו
 רכריס נניהו כ' 0"מ ק"נ סי' וכרננ"מ ור"ן טעננ6 דלרמ: 3חי'מממריס
 כסרננ"נ וכ' . כט)יס "ילס כע3ננס סנונניס מילס מס כי"כ מו ככר"חסוכיס
 מסיכ' ננטוס 5מ רכקי5"ננ ננסוס רסי)"ננ הרננ"מ וסייר כט)יס סנונניסהמ
 כ5) ננמו"ה סס לרמס ורננ"מ יין והלה כ' ס"ק כננסכ3ות כ"כ כט5סומ
 רם") )סיטתי' המו"ה וס )יסכ וים י)"ננ נס סס כ' כמו"ה וסלס ו' וין5"כ
 וסי5"ננ ס") רמו"ה כרמי)"ננ כננו 5"כ כננילו ווקמ מסוכיס וכריס .וכ3כהי'
 סג"5 ננ' כ55 כת"מ 5סיטתי' מוי3 ורננ"6 כט3 5מ מסיכות כנס(סככני

 ננוסי5"מ ו"מ 5נני)ף ננ3ען )מ ומ"כ כט5 5מ ממוכ וכר ננטעס )מורסי)"ננ
 לס6ר סס וסרננ"נ כט5 5מ סלסרמת והיילו כע3ננן כסנוננמ כן0י)"ננס)כך
 ססוט ו)"ל רסי5"ננ נס ננתיר ררננ"מ הם"ך )וכרי סי' וכם"רג5"ע
 ננע3ננן כסנוננמ רטי)"ננ מסור )רננ"6 מ"כ מו)י 5סיטתיהו ומו"סורננ"6
 ננסוס לנני סרסי5"ננ 6ו"ס וכרי )קייס ים נוסי' ננוס ומ)מ סריולמו"ס
 6ע"נ כט) סלסרמה ככרי' סו6 עכ' מו"ס ע5 5"ע ך)כמו' מסורחם.גות
 סוסקיס וסמר ורמ"ם כתום' סמ וקסה הר"ננ כננ"ם מ;יכ ערייןוננ3קות
 65ו"ה ו56מ - מממכי' ו)וקין כיון כננ)קות ת5י' סומ ד)"כ רכרי'עכומר
 לנני כן 6סור מסיכות ננקוס לנני וי)"ננ 3וטי3"ננ מסוכיס .וכריס כלוננרנני
 וס יךעען ונממ כט) סרומ ו6ס ננרסי3"ננ מסוכיס וכריס כ)ננרננילן
 ננותר 6מ"כ כיתק)ק5 כרסי5"ננ קףכ סום"י 5קננן רקיי"5 5וננר יםגוסי3"ננ
 כסהו6 מ"ם )6ו"ס ד' וף כילס כרסכ"6 וכןכ כ"ם כס' ר"ת כססג"כ סננררכי סמ 6ננלס ננ3כלו וכריס )מרם ננכ") וס וין ע5 מו3ק כס:"סוכסי"ם
 ס"3 ונע"י )"כ מסיכות ננטעס רסי)"ננ ננסוס וסיילו כדסי)"ננ ננותרננקו)ק)
 סעתי' ננסוס )"כ וסי)"ננ כיון כוסי)"ננ מותר )התק)ק) עתיר מס5ר6טוגים
 )היות 5ריך מ"כ 5פתיך כסיתר ת6כ~ו עתה כמיסור סתמכ)ו עךוסייגו
 סוקקיס סרכס סלס )מו"ס סננוכין י"3 ועוך . ממ"כ נס כמסיכות .טוננר
 ק"כ סי' ס"ך ועיי' כט) וסע"ננ כליננומ 'ם"ר וסנ"ס וסנ"6 כננרוכיגר"ת
 6כ5 י0)"ננ הוס ויין נניס סכ' רם"ו סי' 3רקח ו6"ם ננגוליס ע"ופסק0ס
 ככ)) וסי)"ננ וסוס 6"ם )6ו"ס סמי5וק )וננר וים וכט) סו6 תשומנום

 סמסיגות כט5 ס)ס כס6ילו וכמס") ק"6 כסי' ככרי' י~י") מ0וכיסוכריס
 וסי)"ננ )כך מסוכ סו6 וסיתר וננם") ס5ס )סיות 5ליך כים)"מ נסמ'כ
 ו6יסורי מסוס מומם פם)ס 6ין מרומס יין וסתה ססננ גויר ס"מפתרומות כס"י סר"ננ כננ"ם 6כעס ננקרי )6 פ"כ מקוכ )6 ומיסור. רמזיגן)עכ

 : תק)"ט ננסי' 156 סר"ננ יכרי כי6רפי ונתסו' סמ".ם%')6

 תוממס סכו וקננת כ'. כם"ך )"ט ס"ק הסרננ"נ הלס5הג") עדי4)ח'(
 עוד תטמגס כרחייט ~תן חקלס וס )קננמ 6ין נני)וועןמו

 סס"ך ממר גמסך ו") 6יהו הלס סטמילס קו)- ע"י סתו5עיס סי3מוסלית
 דס"ך י3מ סטמילס קו) ע"י ננסוס וסר, תה"ך סכ' ססת)יעו כמיטין סכ'סס
 פס 3סי 6"ג כרירס סייך 5מ 0סת)יעו גקננמ ומ"כ סמיטס כרירת5ממר

 ס"ם ו6יכמ כיון כרירה כ)6 .6סי' )טמון כמיטיס וסרי )קננן כק"רסמכתוכ
 כ)מ ר6סי' מיטיס נכי ס"ם כין )ח5ק וים הנס טומן' מס 5סתירים ווומי נני5ווען כו סגננ3מו ק~מ 5התיל סכתכתי 3וריס הרכה עוך )סימ"כ
 כומו' 5כתמ5ס ננכט5ין' כ6ין ת)י6 כיריס ס"9 )עסות ר65 כיריסי0ס ס0"ם 5עסות וסרי ס"ה 5כט5ן ננכוין ננקרי ו65 המיטיס טומן הוה6יסור
 מיסורי ננסוס )מו ו6י כקננמ מכ) סס וכננמס"ם סק"ז תם"כ סי'כנננ"6
 עיי' כיריס הם"ם ועוסה )כתמ3ס %סור סוה מ"כ סלית, טותן הוס)6
 ננקרי ר65 סס עוך כס"ך 6כתוכ ג"6 ס"ק כם"ך ס"ט סי' סרננ"נכי"כ

 נניס סן כרמייס טמיגס סהי' קוננוליס כינניס קגה )כתמ)0 6יסורננכט5.
 והוס ממת כסעס ננעט ננעט 5טמון כמססל והי' כהננות ם5 כרמייסמו

 סכננעט כוננ~ילו מכ5 כריעכר )הק) לרריס סכלס"י וטרמ כוס )והר יכו)עכ"ם
 כומננסף לטחון ררוכמ ו)רוכ6 כהננות וס5 ננים ס) רמיים כ5גתכט)ו
 יסן קננמ סס ויס. עת ככ5. ותננ;ן )רוכ מ' כסעס טומגיס וססנניס)ע"ן
 סהרכיתי ננ"ת .תק)"מ כסי' ועיי' נני)חען- ננן' ננתו)ע יסי' ס5מ ומי"מ5רוכ
 5מור וריכ"ס הממרוליס כננ"ס )מ והננתירין נני5ווען סהת5יע כקננמעור
 כ5 כננעט דעת הומ וסע)תי..סכן ום"ך 1רקמ סמנורס ס"5 כן 6למננתיר

 סיטכ: ורו"ק רמסוליססוסקיס

 .תק"מסימן
 מע"ז רהוכיח מ"ו כלל במנ"י הקשה וכן המג"א קון בישוכא(
 מחולין וכן בחמץ אלא לנכרי מעש מעש למכור מהני דלא.

 : מעש מעש מהני כאן ולמה פ"ו סי' ולקמן מ"דדף
 ננעט )ננוכרו ננותר מכ) הכ).כימד סי' לננכרו ו6סור ס' סעי:בהגייה

 והננמכר הפור כננ"ם )ימרמ) 6מ"כ סנוי יננכרלו ס)6 כעליןננעט
 וט"1 י"1 י"1 ס"ק כס"ך כ"כ כלהר סלטכע ונן גכי כמו"מ תם"1רסי'
 ס"ם ו6יכמ כמננן 6)6 ננעט ננעט סרי ר65 ג' סק"ו סס וכנננ"מסק"ט
 הכמ ננסמ"כ ססמ קווס ס5וקמ היסרמ) ימכ5לו וסננמ יננכרלו )מסננמ
 וכננל"י כיריס ס"ם )עסות יננותר )מ"מ ום"5 כ' סס לכננמה"ם ס"םר5יכמ
 : סימכ5לו( וורמי וקרוכ ננסוס 0רי קכ6 וקכ6 רהטעס כ' ננ"וכ))

 5ננכור היתר 5מ ו5ננה ו5וכלילסו 5ננ6סילסו רכמ רסריקמננר- המיטיס ע5 סלם3ו כיי"ל וע"ו כתר6 מם' )וכריו רמי' מכימרהמ"א
 6מת ככת 5ננכור תקלתמ וסך )וננר יס )כ6ו' ע"כ כמננן כננו קכמקכמ
 כמננן מ5מ נמי' )נניכ5 מתי ו)ננ6 מייסילן ו)6 )מסילהו וקננ") ועוךעויס6
 תקלת6 סס ססמ קרס ו5מכ)ו ו)ננכרלה )ננסילסו ק3ר סוננן ססמקורס
 5ננכור ומסור ס"ו ננקי' סנננ"מ ססקמה וננה טסי עייף ננעט ננעטריננכר
 וף מו5ין כנננ' ומי' הו6 וכי3יס וין ל") 6' כי3ה מסי" ננסמע )גכריכי3ה
 גכ5ס סננמ מיסילן ו65 ננקוס ככ) ננגכרי כי3יס )וקמין ככריתמ ע"כס"נ

 הומ וטהור ס5וני ננעוף כמוננר וננסגי הו6 טננ6 עוף סננמ וסריךוטרסות
 תרי רמיכמ כמן ננ"ננ ננטננ6יס ננרוכיס יטסוריס 6ע"נ י"נו כסס הר"ןוכ'

 .ו6יכמ 6ננת וס ננ"ננ ממריס תרוליס כ' ורסכ"מ ותום' כרשן ועי"םנניעוטי
 ננוכרין מין ככרייתמ קתלי ס"י וף וסס מסויות ס) נניעוטיס תריכמן
 כי3יס ננסס )וקמין מין )סיכך כקערס טרוסס 66"כ 5לכרי טריסהכי3ת

 רטרסה מייסילן כקערה וטרוסות למיכמ ננסוס ננסננע ע"כ כקערסטרוסות
 כ6ותו. וי")הי6

 י"3 ומ"כ הימ טננ6ס לכ)ס טריסס סננ6 ככ)5 6יכמ ממם
 5לכרי כי5ס )ננכיר ננותר סוס )יסרמ) )י וננוכלי' וננסרר וכן סננמוננ3ך
 מכנניס רמו מכ) )יסר36 5יבנכרלו סימוור מיסילן )מ ננועט וכרדסוס
 רטריסות נניעוטי כ' וים ו56מ נמכריס גיליס יסרמ5 )יקמ 6ססרסיסי'
 וטסור .ס)וגי ננעוף דוק6 סי6ננר מננרו ס)כך טננ6 ננעוף סננ6 נסוגכ)ולו
 סי' 5קננן וסוסקיס כנמ' כו6י' ננירתת רנוי המפירס ע5 סננכילן ע"והומ
 הי' וטננמ ככי)ות כי5ת הוס נננורות כנוי מננן כננעי 'כעיס יס וסוכס"ו
 סג:רי ען )יקמ ננותר סוה גנני נניעוטיס כ' כסס רסוס 6ט"נ טרססננעוף

 כי3יס ליקח 3התיר ר3ו )מ וק מננלס סס סכמרות מן כעיס מרוכוקננגיגן
 סננ6 כס"נ 5מום סים ס)ו וטהסות לכ3ות כי3יס ננוכר 'יסר6) נס יסי' 6סנננוי
 נניסר6) הנוי ס3קמ כסעס רומס סיסרמ) סיסי' כנון סו6 ננ6יוי' כ)) )נוי יסמ3)6

 כמו5ין כרמי' )וכר וונננמ טסורס כי3ה )ו ננכר יסר6) ננסתננ6וימננר
 . סיסרמ) יקמ סעמ' יסר6) 5פלי )נוי טרסס כ0ר סיסר6ל יננכר ס63 5"ך.וף

 וגכ3ות טננמ סמססות כ5 כמרוף 61"כ )נוי ננכר כמר כסר יסר6)וור6י
 . לכ)ות ם5 כ3ירוף .סנוי ננן כי3יס )יקמ מייסען סוה נוי ס)וטריסות

 ס63 6ננרו סנוי ננן כליס )יקמ ננותר כוינסיסי' ה)כך יסר6) ט) ,וטריסות
 מננרת ננה )יסרמ) יננכרלו סננ6 ננסוס )נוי וטריפות לכ)ות כליס)ננכור
 חייסיגן ספיר כ6ן ("6 )י0רמ5 יננכרגו ספ6 מייסילן )6 מועט גרכר60

 לכ)ומ כימס וכלירוף טמ4 מסס כמרוף סנויס ננן מליס מלן גקמרס6יך
 3סנוי סלכס וטריפות גכ)וח )כי3יס ימכור .נניסר6) 6וס וכ) נוי ס)וטליפות

 'ו6ו
 כ% כי3יס )יקח ס63 )פנןר )ן זסוס )יסר6) סיננכור )מו0 י0 ור6ג.

מלפרי



יןםףתק"מ ה' כמע4ף ג8"וש מף' רעה"ררדץסימן"רברי
 ננסוס 6ע"נ 6חת כעס מם.' כי5יס )נגרי )ננכור ס)6 נזרו סככךטיכרי
 ר6יכ6 ננסוס 6כ3 ננועט נדכר בורו 63 %ך )יסרמ) יננכרגו סמ6 נ(ירססך.
 )ננכור ס)6 ננעט ננעט מס 6םי' וטריסות גכ)ות כי5יס יננכרו נ~ירס.6טגטי

 דף סס רסכ"מ כמרו' ססקטס ע5וננס קו' )יסכ יס )סי"ז 6ייר4ירבמרי : נניסר36 כ3)כי5יס
 מין )סיכך רק6מל ס:") סכיייית6 6)סון סר"ן סקסה וכןקאך

 כימט ננסס )יקמ סר. עריגמ דננטננע טרופומ טריסות כי5יס ננסס3וקחין
 נ6% סננ6 נזסס יס טרוסות כי5יס 3נוי עוכר ןיסר6) ננטוס רקטרוסות
 כמוננר ננסגי ו3מ הומ טננמ ננעוף לסמ6 מסור ננריג6 תיס") טייססכעס
 63 סננ6 רנוירתת גמננן יתוכר כס)יננות דרוקמ סו6 וטסור ס)וגימעוף
 ר6סוגים רכ) כ' סמ סמגכר כטייפוה ננק6"כ טסור פ)וכי )עוף דוננהיפי'
 סרי סוס רמי סרוסי' דסכי י"ל ו3ננ"ם כרומק תי' סר"ן ונס הכי ט")%

 ננוגרין ד6ין :יון 6כ3 כי4ט סוס לנגוי 5ננכור 6סור סוס גי5יט כ33ננכור
 כיון. סנוי נ:ן 3יקח 6סור טרופות כי5"ס )סיכך טרוסות 6)6 כי5'ס)נוי
 3ננכור וננותר קמ1 כסתילמ כי5יס סמר 6כל סן דטרופות ריעותמרי")

 : סגויננן
 )מ סכורמי תקגס רי"5 כיון ססוט )יסכ יס עכי5ס מנ"6 קו'4"כמנם

 סמין היכי מ"כ כקערס יסר6) סיטרסנס דסייגו סיסרמ)יננכרגס
 )וד6י דקרוכ 6חת כי5ס 6סי' )ננכרו מסור יסרמ) סיטרסגס ככך ר51ססנוי
 )ננכרוסרו5ס

 ננפמ"כ 5יסרמ) סיטרסגס רו5ס מיגו )כנס )5רכו דמי 3יסרמי
 )יסרמ) )ננכרו סרו5ס )וד6י קרוכ ננורס סיסי' תקגס ר)יכמ כחוננן מוכמן
 קיסם סס)יך כ)ח קי"כ, ננסי' ננל'מ קו' גנני ומ"ס סרי ננעט מעטס)כך
 6יכמ כנני סתס מעט מעט 5ננכרו ומסור עכו"ס סת מסוס מסוידסממ

 : )יסרמ) ינוכרנו ס65 ננירורתקגס
 ד."נ וכתכת. חיטיס ע3 סגס) כי."ג סנננ' ננן סנננ"6 קו' יטכתיר4שבמנם

 )ננכור דיכו5 עריסמ תקגתמ ססו6 פת דימסס תקנת6 סנננ'רגקיט
 נורסכ"6 סס רס' כן )וננר מי"מ )"ו סוס"י )קכנן ננטוס"ע 6כש מ' כפעססרכס
 סת מוכ)יס טיסרמ) 'וכננקוס פת ויננכור ריחסס סחיטיס ע) טלס)כיי"ל
 ססר"ח כס6ל וכן ננעט ננעט 3ננכרס כתכו ול6 תקגס )חיטיט 6יןעכו"ס
 כקננח ~ו)ת מעט ננעט גננכור דננתירין כס"ך ר5מ 11 קוסימ ננכהכמן
 ססוסקיס וטת סכן כו)י וסגס כ5) וננג"י ספר"ח יננתירטככר

 קוסית ננכח סיייו ננעט )ננכור כנקוס ככ) רכנחננרי ד6יגסו ס"6ר6טוגיס
 מסור טריסס מחת כי5ס רמסי' ננטם דמוכח סן'ר ר' נומו)ין סננ"חורמי'
 סרסכ"מ ס"ך רסכ"מ מקו' )עי) סיסכתי ותי' )יסרמ3 יננכרגו טננ6 )נוי)ננכור
 6ין מכ3 ננסתס .ננוכח 65 רס"ד דננחו)ין י"3 3רידן מכ) (ס תי' ס"653
 וט"ו סס"ך רעת רמ"ס י") ננ"מ: סר6סוכיס דעת כגנך כן 3וננר כירילו)גו
 ננס ועיי' )נננרי רעתיר רקח 6יכמ יסמ ננעט ננעט 3פכור רעותרכמן

 רמי' סוכ )סתיר 5דריס כננס רמיכמ וס סי' ד3סגי תק)"ט כסי'סכתכתי
 : כ."כככגפ"י

 רזקכמ"אם4מן
 שהם לפי הקליפה תחת הנמצאים בתולעים בש"ע דפסקמה)א(

 הארץ על השורץ שרץ ב" קרינן לא הצר במקוםמונחים
 נתבשל שלא זמן דכל רמ"א דעה וכן כת"ח העלה הש"ךאבל

 קו' וישבתי ממנו הפרי נאסר לא כשנתבשל אבל אסורהתולע
 לפסוק שיש והעליתי התבשיל ואוכרין וחולקין והפלתיהפר"ה

 : ז"ל ורמ"א ת"ח בשמכש"ך

 ענ כסורן חסוכ כננמוכר כעורס כסירות סנר)יס תו3עיס 1' סעי'בשייע
 רס"1 סתוס' סיטת וסו . סריחס וסומ סירס ס)מ מסי' ו6סורס"רז

 סק)יפס תחת ומוסכין כסו)ין סגננ5מיס תו)טיס מותן דננתירין ד.ק6ד"ס
 כמיכס ססח)יעם קיסות נכי 3עי3 סי' כקו' ונס תוט' וכ' ריחסס ס) ומןכ)

 כסס וסננ:"י סרמ"ס וכ"ס סקיסוח כתוך סת"עת דכ:סלכות כיוןמסורה
 סקי"ט וכס"ך מסור ריחסס )מ דמסי' חו)קיס ור"ן ורסכ"מ ורננכ"ןננסר"ננ

 : ססלי גתבסל ס63 ןננן כ) סתו)ע רמסור נופי' כסרי3:חנניר
 כיווגו )מ ורמ"ס ור"ננ תוק' וכ' מסור סתכסי3 ד6סי' חי ס"קר8%11ף"יץ

 וננתס סרסס יוסף ר' כעי כבננ' רנרסיגן כנסוס סריןכעיקר
 3"כ 6"ך סומ סמרן טרן )מו ס5כס ד)מ כיון מננריכן נני רס"י וכ'3נהו
 כעיכן למ נ:ססיק6 ממורמ מ3ננמ )חוננרמ דמו' ותיקו כתיקו ומסיק65סיר5ס
 כ"ס כ)) רימסס ס)מ 6ע"נ מסורס וננתס סירסס ת)וס רכסירי וכננוטרי5ס
 כ)) )רמוס ננקוס )ו סמין 5ר כמקוס סתו3עת סמף 3קרקע ננמוכרכסרי
 כסירסס )וננר ומין סורז סמיכו מעס". )סרון רמוי ססומ ננסוס וסייגוד6סור
 ננססק )ריגמ כך רעתו רס"י ומף וכו' 1"מ )סרון טקוס עכ"ס יסומתם
 כ)) וכננכ"י גכס"כ עי' ננדכריו סר6סוליס רסכיגו כננו 1)6 סס"ךלוכננ,ש
 וסקסו סכי נורס"י סר6סוכיס ננג"3 סמי' ננ"ס ססגך רכרי סכיגו ס)ממ"ו
 ררס"י 6)מ 6"ס( ו3סר"ח סקיסות כתוך )ס)וך ד5ריך סכי כסי' רס"י כ'ס6

 )קננן סוס ריחסס נ65 6נ) מסוי' וד6י סו6 קסו3כת כקיט דפסיקמננ3ת6
 מיכעי רננטננע כרס"י ד)6 ר6י' סכימ סר"ן רס6 ספר"מ כן ועור .ססק
 ' רננכעי6 ו6סי"ת כ' דסר"ה מ)6 סר"ן קו' סיסכתי נ' 6ות מק3"( ' סילוע") דמיסירי )ן דססיט6 ס)כס ס)6 6עם"י ננתס )מ ננסמע וננתס סירסה)י'

 ופסו"ס כת)וס סנר) תלעת דסוס סתס סמגי ס)כס 1)6 כפוטס כמי)י'

 רמס תמ. )תערי ננתכנלי ררימס מ"ג רימס ז63 6ויר 6יכמ מי )ןעכעי6
 6כ3 תרחי ד6יכמ . סיכי 6)מ הסורן סרן קריגן ר3מ מננריגן נ611ו*ר

 קרינן ס6רן ע) הסורן ריחס ס63 -6ף ורמי ננסתכר6 כננחוכי סנריכמו)עת
 סך סמ וטורכ"

 סירס~
 ננססק 6סילמ דלפחות ננכרעת ר6י' סימ וננתס

 סרן כעינן רודמי וננתס ננסירסה קסס 3מ ססר"ח יקו' ומננרתי לקטיגןוסכי
 ספרסס ננמננת מס וננתס פירסס )י' ננססקי סס"ס מ)6 סמרן ע)סטורן
 וננתם סירסס 6"כ וסיר5ס רימס תרתי כפי ו5מ ה6לן ע5 סרן מקרי)כד
 דמסי' 5ר כננקוס כתו3ע 6כ)י 3סמנניר וקיי"3 סיר5ס גנני כעיגן מ"דמ.סור
 יוגס ככגסי י6יתי ממ"כ כ)) סמרז ע3 ססורן סרן ננקרי )מ )יכ6פירום
 מ)6 3ס"ס 3י' ננטסקי ר)6 וסו6 6חר גסינגון ק5ת ססר"ח ע5 כי"כטססיכ
 ס)6 ננכ"מ כ)] סירסה כ3י מכ) מננם ם)יכס כ)מ סני מי וננתסכסירסס
 דקדק ססרי גמסר )6 דעךיין כ)) 5סו מסתסקי 3מ סעו)ס למוירכתנ)ה

 : סמרז ע3 ססורן )כתוכסתולס
 כסירות דרוקמ פר'ח יכרי כסוף וי") ססו"מ זיי ימ"ס י")רשוב

 ננסתכר6 כננחוכר טנד) כתו)עת 6כי )י' ננכעי6 כת3וססגתנעו
 מינס קי"ל כת)וס ססתגיעו סירות רס6 רס"ט ונ") מסוי כ3) ריחס )6מף

 גוחוכר סירות ומ"כ כנננ' כדמי' קר6 רנניעטח כסירסו 6)66סוריס
 כרנ"וכר 6י") 6"כ כננחוכר ססומ רננס סרי סירוס 5ריך )מ כננחוכרוסת)יע

 ססת5יעו כסירות סירסס כננו ןס-סוס נ6רן נדו3ו ססומ דננס ~ירי סוט)6
 ופירסס כתלוס מכטימ ככ3) סוס ירחוט רמוי כנני 6יכמ 5ר וננקוסכת)וס

 : )רחוס ורמוי סירסס ימיכ" סעו)ס63ויר
 ננמחי כלתכס) וסס"ך כי'" יי6ס )ייימאמנם

 וימ"ט וף"ננ ית1ס'
 5ר דכננקוס כן כתכו ננרס"י דכריסס ורייקי ךסננכו ננסוס)מו

 קסק סוס )ננסקגח מנ) גקיט ססיק6 ננ5תמ רס"י 3רהות יס רןסננותר
 כנעוגס גמסרו )6 5ל רננקוס סכ. רגססיסו סכר6 כתכו ססס 6חרמכ)
 פסלר6 :פר"פ ג"כ פ'  ולפלפי . פסכר,  פליסס  לחלוק יכו)ין 6כומין

 כניל6 כסגתנד) וממ"כ )רחס ננקוס 15 וסיי  פיור  קטן סתולפ  סי'כסמחסוס
 6כעי6 כננק5ת סירסס רסך ועוך 5סתירמ חוזר מיגו סוכ ספרי ננקוסכ3
 רננ)ת6 ר"3 נ"כ סקיסות כתוך וס)כה )סרס רס"י ס51רך )כך מיססטיר)6

 לחוס ריס סכיט6 רמסור כנק5תס פירמס דקיי") )ננס 6כ3 גקיטרססיקמ
 ומסור סהומ כ) רים 6ס" כננק5ת ריחסס ססרי כנ1ות כ3 רנני3מסטרס

 : ו3מסור )סחנרר יס )ריגמו3כן
 קטן סתו)ע כטסי' ס") וסיעתי' דתוס' ו"6 ננסכר6 דסכריע יננסרל"נ

 גתרחכ סתלע וכטנך) תר קטן סי' גנני סחור ננקוננו נסננסתינ6
 כתכו יסס ורמ"ס דתוס' ג") ומ)מ 5ר ככנקוס סי' )עלס ח"כ מקונווענ1ו
 תו)עיס כגון כננחוכר ססרי כתוך ננס)ך כ65 )יכמ ססק מטי' )רס"ירנס
 מכעיות דכו3סו ע"כ מ"ז דף סס רס"י כ' )ננס דמ3"כ סק)יסס תחתכסון

 דכעי כת)וכין מ)מ סייך )מ וננתס רסירסס דמפי"ת )סו6 ננכעימכת3וסין
 נס סייך וס ננסו דננק5תס כעי 6כ) פירסס כטיגן )6 כננחוכר ס6סירסס
 מע"כ כננק5ת כרימם מסור כננחוכר ר)כנסקכ6 סנ"5 ס)תי וככנ"סכננחוכר
  כננקוס תיט כעין כננק5ת ריחם מכ) סי3וך סוס ככ1)י' סי)וך דוק6י)רס"י

 : רימס ננקרי )מ וס5ר
 5ר ססננקוס כיו, )רחוט ר6וי 6סי' ננקרי )מ 5ר כעקוס תו)ע עוך רי'יל,

 ויס כגסילתס נניד רננתס ומתס סירסס סנרסי ורס"י ור6"סותוס'
 סוס ננסו"ס )רחוס רמוי וסי' ח. סי' ננסחור סי5מ כטעס ננקוס דננכ))וננר
 מננגס . )יכמ ססיקי 6סי' 5ל כננקוס כננוגח ננס6"כ ומסור מכעימססק

 רמוי מסי' הי' ר)6 ננתס סירסס סרי"ף כני' ס"י רמיכסו ורסכ"מסרמכ"ס
 וסגס ססיקמ סוס גנני 5ר כננקוס תו)ע ס"ס ססיקי סוס מסי"ס)רחוס
 נרו)י דעת )5רף וגוכ) 3*סכ כתכתי סנס סר"ח רקו' וס"ך כרננ'י6 ג')דיכ6

 כננחוכר ססת)יעו דסירות רסננו6) ,ס דין )נננרי ססקי ר)מר6סוניס
 : ס6רן ע) ססורן סרן ננסוס סננומ)ד6וסר

 ככס)( כרסס ססי' )וס רנקמ"אסימן

 להתליע זו פרי רביל אם בספק )ב( הראשונים דעת ביאורא'(
 לא דלמה פעם )כ( תקנה שום ואי"צ ריעותא מחזיקיןאין
 שהק' מה )ר( הש"ע שכ' תקנה במחובר שהתליע בפירותמהני
 שכ' תקנה צריך יב"ה דלאחר הרשב"א בשם שכ' אהה"מהש"ך
 בודאי דוקא משמע דמפוסקים אש"ע וקשה קשה לאהש"ע
 דאיכא כיון להתליע ברניל אבל זו תקנה צריך בונלושהתליע
 שכ' עור בס' ירחשו שמא חיישינן דלא סמכינן  המצוי מיעופרק

  ורוזי"נא דקמח לפ"ז ישוב ( )ה בתבשיל נימוחו ירחשו אפי'רמב"ן
 אש"ע צ"ע )ו( כדיקה אי"צ מילווען להתליע שדרכןאעפ"י

 הוא ורותחין בצוננים ליתנם הפוסקים שכ' זו דתקנהשהשמ"ט
 תקנה אי"צ נפש לבעלי אפי' שכ' ארמב"ן וישוב יפה מנהברק

 ג בתבשיל שנמחו דהלינןמשום

 )מ ממוכריס כ~ס 3סת3יע סררכן סייות עייי ל ח' סעי,בשייע
 כ3יו גוסמי כסוסקיס ל6" כי יפן סיכרוק פדימכ3

 כחרוג רסכ"מ דכרי וגס סרכנכ"ן ס' 3סס סי' ל6 )סע"ד ס6ינס דכריסןס"ע

 דעת יתכמר ועי"כ רמסוגיס ורכרי ססוני' 6עתיק עעכ סכי6ס )מ ג"מדף
 .. : סס"פ ופטקסרפפוליפ

  רסכי6ן



 מ%פףכמףתקמי,א חי טע'ף פייד מף רעהףררףץטימןדברף
  רהוור המ ננור"ה ם"ננ ססמ רנ 6ננר י"מ יף פי 6י' דהכ")א(

 ןכרמ תמרי הגי מסורה 'כמיכי' סהת)יע קיסותמננומ)
 וכ' הרמכ"ן וכסי' כודמי כהת)יעו וסרס"י סריין סתמ ילחי תייסלכתר
 ססתו)עי' כנניגן מ"ננ ננח(קינן )מ מיסויי' דמחןוקי ענו מין )יחום ננססקמכ)
 רם"י ע) כ' כחרוסיו והרסכ"6 הרננכ"ס דפח וכן ניחום למ המיך כסןננ5ויה
 כ(ס ננתייסכ ה)סון דמין הרסכ"מ כ' הת)יעו כורמי הסוגן' ססירמוורננכ"ן
 גקיט ננטו"ה עטננע 6)מ סתעמ סרי לקיט ו)6 דלקיט תמרי רננ"םיסה
 )סירכות סחחסו כענין הננ5וי כנניעוט וחססו כהן נפויה סהת)יעה )סיתננרי
 ננמוכרין כסהן )הת)יע סררכן סירות ננילי כ) (") הרננכ"ס כ' וכן .הרימס
 ורנוכ"ן הרננכ"ס )דעת הרי תו)עת כו ים טננמ הסרי מיכרוק ער ימכ)למ

 הרטכ"מ כננ"ם הכי ננהגננ' )ו רי5מ וע"כ כריקס 5ריך כננ5וי סויןורמכ"מ
 כננינין ס") הכי הרננכ"ן גס )רינמ ו6ע"ג סרי טמר ו)מ תננריננרנקיט
 )מ רתננרי )רננכ"ן ס") הגננ' כס" מננלס כדיקה 5ריך הת)יע כהןהננ5ויס
 חיימינן )מ כססק המ הת)יעה כורמי דנניירי כרם"י וסי' )הת)יע הימננ5ויס
 ספי' הרננכ"ס ע) כוונתו ררכינו כרס"י רס") מטננע ננרכ,נו הרסכ"מ כ'ע"(

 דננפרס סרט רעת וכן הת)יע כננ5ויס כריקס ד5ריך ננורה )דינמ מכ)כפרס"י
 :. סת)יע כהס רננ5ויה ננסוס ת~רי דלקיט)

 מיגו קורקל"ס סקורין ססו)ין סכתוך (כוכין ומותן סרסכ"מ כ'ר14דה"מנ
 ט6וננר נני יס כריקס כ)מ סו)ין מותן )3ם) ו)עגין כננחוכרכמין

 מסורה ורמי ססירסס ומחר סנניס ע"י הפרי ננן י5מ סננמ מסורסהומ
 יס)יכו ומחיכ תח)ה יסה הנניס )סרתיח הננדקרקיס ננק5ת לסגוו)כך

 ננני וננתה טירסמ )גירסת סיסכ"מ וכ' סיננותו כדי הרותחין )תוך הסו)ין'
 כרי תח)ה 15נניס כנניס )סרותן )(הר 5ריך ו)סיכך כסכי טגי )6מסור
 מ' נכנ5מת ומס וריו רותחין כנניס ימיס ומח"כ )סרוס העתיד ססטיסרום

 (ו )רעס נננ65 עכ") הסמר מת ו6וכ) לנס)יכס הקדירה כתוך טתייס16
 טהס קו)מ וחוננר6 קו)מ כמותמין וממ"כ 5ונניס כנניס טנותניס כןטעוס"ן
 ועוד יכ"ח )מחר_ כן סעוסין ננ(כיר )מ רסמ חרם י"כ כתוך מסי' כןעוסין
 ייחטו טננמ מלמ חסם כמן ומין כת)ום -כמו כסו)ין תו)עיס דמותן ס")דסמ
 ירחסו ק)מ רותחין ומח"כ 5וכנין ננהני חרס י"כ כ)מחר יכ"ח כתוך מסי'ומ"כ
 ססרחם מ)ו כסו)ין ניחוט ר)מ דכנסכ"ת "ה"מ כס' סקטה וע"( קו)מסרי
 כסוס (ו תקנה מתננר ר)מ רותחין ומח"כ 5ונניס ננהני וננס כננחוכרכמ

 סכמיס כתולעיס סמ יקרסו ס)מ )רותחין מיתלס ככך ננס ועור כס"סננקוס
 ס"ו )עי) ורסכ"מ ור"ן סס סרסכ"מ )רעת יסרסו ס)מ מסי' מטולכננמוכר

 כתוך 5ריך כריקס מ)מ חדס. י"כ כתוך ןה דכר ננהני ד)מ הלסכ"מ ותננה,
 מנננס כם"ס ננ5מנו (ו כריקה טכן כדיקה 5ויך ננ5וי טהרכר כיוןיכ"ח
 תח)ה )5ונניס )יתן (ו תקלס עוטין יכ"ח מחר סמסי' (מת )רעה חופרמננ5ינן
 ננהכ"חו כננחוכל טסת)עס סננ5ויס כיון ננדינמ ננותר (ה סדכר )רותחיןומח"כ
 מח(וקי וכססק ספק רק החסס (ה ר6"כ כת)וס מח"כ נס טסת)יעליחוס
 לסס כע)י דיס סרננכ"ן וסיינו.רכ' רמכ"ן 3סס כננ"ס ננח(קילן )מריעותמ
 טכמ נניך דסייסו דטכיח ננטוס יכ"מ כתר מסי' וערטיס סו)ס מוכ)יןסמין

 כחרו' רטכ"מ ננחרו' ונ"ננ כן עוסיס נסם כע)י דוקמ וננסננע סחוסע)יסס.
 סהחננירו נסם כע)י יס סרי יכ"ח כתר רתננרי ורמננרינן הר"ן וכ"כסר. ננרינמ מכ) ננסננע הנניס )סרתיח הננרקרקיס ננק5ת נהגו ד)כךוכתה"מ
 כיטו) ע"י סננמ חייסילן סהן כננות )כס)ן מכ) מיין )מכ)ן דה"ננומננרו
 : כת)ום סהת)יעו יכ"ח )מחר )חום מי"5 ננדינמ רס") הרי וכו'סורסין

 )כדקו 5ייך יכ"ח )מחר תו)עיס )גד) סיגי)יס ימיתז כ'רהראייש
 תוך יסס ננגסג כניננס כסס מלננ5מ עדסיס וכמותןו)הס)יך

 ננהלי( ורמי כדיקס מכ) ורותחין 5ולליס לרסיילו תקנס )הס מין.יכ"ח
 מי"5. ינרינמ ננסעע ע"כ .)רותחין ומח"כ 5ונליס נניס )תוך יתלס יכ"חו)מחל
 סדרכן סירות כנילי כ) )פיכך סרננכ"ס ננ"ס ע) הט"ו כ0"כ , פג'רד:"יץ : נסס )כע5 )חוס יסס ננלסג ננטעס מ)6 יכ"ח מחר כ)וס.

 כן )הרננכ"ס רי5מ סיכרוק ער ימכ) )מ ננחוכרין כסהן)הת)יע
 ומס סרננכ"ס ננ"ס וע) כחרוסיו הרסכ"מ כננ"ם , כננחוכר )הת)יעירכן רתננרי ננטוס 6"ו ססת)יעו סירות סמר נקיט ולמ תננרי כדי סגננ'ננדלקיט
 ננרכרי ונרמס ס"ה כ' כןי"ה כ)מ 6וכ) יכ"ח סלעקר מחר ססריססה
 כטעת יסריסו מו סירסו סננמ חוססין ומין כריקה כ)מ )כסן סיכו)רכינו
 . טעס ולתן (") הרננכ"ן וכ"כ 1") הרסכ"מ רכרי וכ"נ חי)וק )מ ססריכיסו)
 .: עכ") ומוכ) (ורק כעין סומ ומס, כטסיס הומ כט) לננומ מס' הכיטו) כסעת סיסרוס סננ5וי סמעפ"י)רכר

 )הת)יע סורכן מ)ו הסירות מ)מ סטע6 עיקר הוענ". טכ' (ס י*ין]ונייל
 יכ"ק )מחר מ"כ והרסכ"מ הרננכ"ן כננ"ם ריעותמ ננמ(קינן ומין ססקס") ככך סררכן סמ"י כיון כת)וס נ"כ הת)יע סננ6 טלימוס ככנמוכר 1,

 נננוח הומ כיסו) כסעפ דת)יכן ננסוס סטעס הרננכ"ן וננ"ס הןננותרין
 הת3יעו מס כס' )סחנניר ננרקרקיס ויס לסס 3ע)י דעת )סתור כ"כהומ

 כיון )סחנניר מין נסס )כע)י רנס סרננכ"ן כ' ע"( ריעותמ וננח(יקיסכת)וס
 סמס )הק) נפילן כת)וס סהת)יעו ריעותמ סלח(וק מת") )וננר נננ'ריס

 כנון כת)ום ספק...ססת)יעו טיס נסירות הנכון והומ 3וכנר יסי4יבמנם : כוונתו הכי ה"ס רנס וי") ליננוחו יתכס)ו-
1

-

 )עסות,עקלה סחננירו )מ הננדקדקיס מפי' ס'רות וסמר תנניי
 סנננ5מ מו כס)וס ננתו)עיס ססס כירוע רק- כרותחין ומח"כ כ5ולנ*ס5יתלן
 )כס)ן ננותר סרין ננן הי' כת)וס )סת)יע כננ5ויה מו יכ"ח מחרסת)ילו

 )ננ"ר דעריין הרמכ"מ כ' וע"( נרותחין )יתלס ה)כך,החננילונ5ולליס
 5ריך ה)כך סיננותו )חור רותחין ננהלי ננה מסור נניתה )מחרפרטו
 כרותחין ומח"כ ננתו)עיס סהס ננה כ) תח)ה סיע)ה כ5ולניס תח)ה)יתלס
 כננ5ויה מו יכ"ח מחר סת)יעו סנננ5מ מו נת13ס 'ננתו)עיס סהס כירוערק

 וסננדקרקיס סכיסו3 ש"י יטותו כי )כם)ן ננותר הרין ננן הי' כת3ום)הת)יע
 כרותחין )יתלס סחננירו ה)כך כ5ונניס יסרסו התכסי) סירתימ עד טננמחסטו
 רותחין ננהני ננס מסור נניתס )מחל סרס'ו )ננ"ר רעריין הרסכ"מ כ'וע"(
 ססס ננס כ) תח)ס סיע)ה כ5ונניס תח)ה )יתלס 5ריר ס)כך טיעותו)חול

 תננ5מ )"ד סי" וסה"ת ק)"כ כסננ"ג והננעיין כרותחין יתנס ומוו"כננתו)עיס
 כננ"םכן

 ורמי כ)) )הת)יע ררכן סמין סירות ר6ותן כ"נ ס"ק הם"ך ננ"םרערזדמ
 דרכן סמין כירוע דוקמ דננסננע ננכחוז מסי' 'כ)) כדיקהמי"5

 )סת)יע. סרגי) כירוע רוקמ מלמ ("מ ו)ננ"ס כליקה לריך כססק 6כ))סת)יע
 -כננ"ס ריעותמ ננח(קינן )מ כמ"י מכ) ורותח:ן כ5וגניס ליתנס 5ריךכת)וס

 טעס ו)"נ עי"ם תקנה הך כנהני )מ ד)כנס .טעס כ' כ"ה רבנמם"מלג( י : וסס"ת ננסע"ג וסכ"ננ ורסכ"מ הרכנכ"ן.
 ד5ריך כלימס סנפוי כנניעוט כגננ' מסכחן דכדיקה תקנתמי

 מכ) כריקה ע) סננכינן )מ כננחו5ר ה)כך כגננ' מסנחן )מ (ו כריקה מכ)כריקס
 ירחטו )מ סננמ ססק ים (ס וכנגר הננ5וי נניעוט רק דמיכמ כת)וס )הת)יעוכדרכו
 וסה"ת רסננ"ג מ)מ סס סנסמרו די") סתכסי) דכסירתיח ננכ"ס ססויממרו
 וכיון כ15נליס תח)ה )יתנס ננחננרי ורסכ"מ ורמ"ם כרותחין )יתלס"חננילו
 ססק עננו וים סננ5וי כנניעוט )סננוך ננ5ילן רננריגמ חוננרמ מ)מטמינו
 ננסמ"כ )סק) ו)מ )חוננרמ מ)מ דמינו (ו מתקגתמ סננכיגן ס)כך ירחסוס)מ

 : כם"ס דלננ5מ כריקס רוקמ 5ריך הננ5וי גנניעוט ננחוכרכפירות

 , רבגכמ"קלי(
 ורננכ"ן והרננכ"ס רסכ"מ טננדכרי כ' רה"ס סס"ך כ' כ"ו

 יסרסו סננמ חייסיגן ד)מ כריקה סוס מי"5 יכ,,ח ר)מ נ,1
 5ריך יכ"ח )מחר דמסי' )סדי' ננוכח דכתוה"ק ס"ס ע) 51"ע הכיטו)כסעת
 )הת)יע כדרכן יחסי' הם"ך דכוונות כ' כ"ג ס"ק כס"ך וכסננ"ג ע"כ (סתיקון
 סררכן סי' ע) סס קמי דה"ה )יתמ ורמי (ה כריקה טוס מי"5כת)וס
 ה"ה כ' קסיר ימ"כ ססק הוה כת)וס. הת)יע ומח"כ כת)ום)הת)יע
 ו)מ ריעותמ ננח(קילן ר)מ ננמוס וה"ט כריקה מוט רמי"5 כנרסכ"6דכ"נ
 )סת)יע רכרגי) ,("מ כרגי) מסן ורננכ"ס )רסכ"מ ננתיי דה"ה סננספעכם"ך
 דנ"כ מסטר )סת)יע כרגי) מסי' מו תקנס הך ד5ריך הרטכ"מ ננסכיסכת)ום
 נסס )כע) ורק (ו 5ריך.תקנה ד)מ ה"נ מין ננדינמ דס") ננסוס כן ס"הכ'

 מסי' ורננכ"ן וכתה"מ כחרו' הרסכ"מ ננורה ננד,נמ עכ"ס הרמכ"מננחנניר
 סננ5וי נניעוט רק כרגי) מסי' רמיכמ כיון ככנם") ננקי) נסס)כע)י

 וסננמ]

 וכ' ננחנניר כתה"ק ומע"ג ננחננרינן )מ נסס )כע) מסי' ס)כך ירמסו)מ
 רננחנניר -סומ כתה"מ כננו כת)ום סת)יע כודמי ה"ר ג"כ י") (ותקלס
 )גננרי ה"ס ננקי) כססק ננס"ס )סת)יע כרגי) מכ) כק5ר כוונתו כןסרטכ"מ
 ,הכימ ס)מ כ"ו ס"ק הס"ך סהקטה ננס נ5כס קננה ועתס תקנה סוסומי"5
 סת)יע כססק דמס.' ננרכריו רננסעע הס"ע ע) קקה וכן ס"ה )רכריהכ"י
 5ריך כורמי דרוקמ ננסננע ורמכ"ן וננרסכ"מ וננה"מ (ו תקנס 5ריךכת)וט
 י") ורננכ"ן מי"5 כת)ום )סת)יע כרגי) מכ) כת)וס כסת)יע (ותקנה
 כורמי דוקמ ג"כ ננסננע וסה"ת וכסננ"ג סיסרסו חייסינן ד)מ כורמימסי'
 )חור כרותחין רסגי כ"י הכימס ס)מ ו(ס )חוד כרותחין סגי כוור6יומסי'
 רס"ר י") (ו תקלס סכ' והטור הרמ"ם גס ומ"כ כ"ד סוס"ק כס"ךתננס

 : ססוסקיס כ) כרעת כת)ום הת)יעכודמי

 כננחוכר )סת)יע סררכו סירות הס"ע,כ) 6ע"ס כ' סקייינ רבנ%ייולה(
 כת)וס מ)מ )סת)יע דרך מין כמס מכ) ננסעעכו'

 נני)ווען סס יס מס וכי"כ רי(יני טקורין יכסיס כסירות מו כקננח כריקהמי"5
 וסקסס ס"ס רסוה ולננ5מ ססירסו מחר 6)מ מיסור סס רמיןקטניס
 סירות וכיסו) עכר רסמ )תננוה ויס ו(") סקי"כ כננ"( וכסרננ"גכננל"י
 ומסי' וסננחכר הרסכ"מ כננ"ס כריקס עכ"פ 5ריך יכ"ח תוך )הת)יעסדרכן
 נ") מנננס כרותהין ומח"כ 5ונניס כנניס שתנס רסיינו 5ריך יכ"ח)מחר
 ננס"ע ר"ננ סכ' ננננס ריכר )מ וגס סרננ"ג קו' וקסה ס"ס ננטעס כ' דט"(מע"נ
 )רכרי קייס )רינמ ננ"ננ הנ") תקלה 5ריך )הת)יע כרגי) ננכ"ס כססקר6סו'
 סו5רכו ד)מ ,וסה"ת וסע"ג רננכ"ן וננכ"ס ורסכ"מ ה"ה רעת ננ' סכן יעןט"(
 דסמ )עי) סכתכתי וננטעס כודמי מפי' ננקי) ו)רננכ"ן כורמי רק תקלההך
 מ)6 מיסור מין דעדיין וכיון הננ5וי נניעוט 6)מ מינו )סת)יע כרני)מסי'
 ננ5וי סמינו נניעוט ע"כ סיסי' (ה וננהני סירחסו חייסינן )מ סירחסומחר
 מ)מ נחסכ מילו רורמי נננחו סכיסו) סמחר סרננכ"ן ס' עוד וננסייעוסרי
 רננכ"ן ססקסה טריסה כטרית ד)"ט כע"( כי"כ ננ5יגן סמילו נניעוטכסמר
 ומ"ת טננמיס עס נננ)ח סננמ חיסינן )מ מננמי, וריטכ"6 וכר"ן ססכחירו'
 ננסוס תרו5יס כ' רננכ"ז ותי' ננמ(קינן כסכיח המ ריעותמ ' ננח(קינןר)מ
 ננסננע דרכנן ס' וסוה ררכלן 5יר ועור טהוריס עס טננמיס נס)חיןר6ין
 לסננוך סמיך וקסס. כרמו' 6סי' סרי המ')תי!

 מלמ (ו סנרמ ע) כדמו,
 6כ) סננ15* נניעוט ננסוס ננדרכנן רק רננח(קינן נסכימ הטעס נ"כסתס
 ק5ת ריס וגיון לתערכין 6נננס רוכ מו )פנינו טננמיס ס~ן כיון סריננה"ת

 ל לריעותח ננמ(קילן 1)6 הננ5וי נניעוט חס*כ )מ תו )הק)סכרמ
 ופו)ין קטניות לת)עו כורמי דמסי' ננ"ו סי' נס"ד כ' מע ןגדריהלו(

י



ידכמףתקמ"א חי מעףף מ"ד מ"ףורהרעהמימןדבר"
 התרוננות ס' כסס סננרדכי סכ"5 כסגס"ר וכ"כ ננמ.יס סי5מו מייטילן1)מ
 כורמי כ' (") הו6 וגס ל1רמי וה"ר רותמין כתוך סיתלס קננ"ג כסס כ'.מ)מ

 ססירסו מי.סילן )מון לקוכ סהו6 גכיון הלקוכיס' יסה )כרירננות)עיס
 וד. רותמ'ס ננניס כסו)ס כתח)ת 1)תלס כטננו( ן' כסעי' הרננ"6כננ"ס
 כודמ. רמסי' סננררכי כננ"ס הכי כתמ)ה סה"ת ורעת יס"ר וטעסככך
 מ5מ )מון ירהטו ט)מ ממ,קס יננוקננילן ננסוס 15יייס י5מ סננ6 מייסילן)מ

 רותמ התכס.) סהי' כסעה פירסו עכסיו מננרילן כקערה סלרהיןעכטיו
 כרותמ.ן 1ממ"כ ק5ולליס )יתן דכעילן ומלן רכיתייהו היילו מררכהוננסל. כלף ררגי) כ)י כלוסלי סירוס סננמ 1לימוס הס"ס יסריך והמ ננתווככר
 ורמ"ס ורסכ"מ )רננ3"ן כננס") הננלקרקיס ירי מף )5מת הומ כורמ.מסי'
 וורמי רמסי' תק)"מ כס.' כתנתי סס"ת )רעת ומ)מ יסה ננלהג ננטוס סכ'וטור
 סכן והע)תי וסי' סקורו. מ.יס"לן )מ ן)קס"ת ננסוס סרי לנני סקננחהת)יע
 ורננ"מ וס"ע וכ"י סמוסרין סוסקיס ננעט ע)תי סוסקיס- גרו)י כ) רעת-גס

 ומסור לתהוו רעתה חוקה ננטעס ננתיה וס)תי וס )כ) למתו )מומחרוליס
 כתוך רהוי )דירי שרקו )מ דעריין ממ,קה ננוקננילן )ננה ומ"י מוסכוננן

 : הרמ"ס. כתסו' כרננסננע סירטו )מהקננמ
 יסם ננלסג ' רק ססומ כ' וטור ררמ"ס כ' ט"1 ס"ק ננ"1 כ)) יר22כמנ

 ננרילמ כרותחין נניר ס-תלס יי והי' ננותר ננת וסי' ס")רהס
 כניס תמ)ס )יתן 5ריך ננרילמ ה)כך מקור ננתס פי' ס") והרכ הס.'עמכ)

 מננלס יסה נחהג וטור רמ"ס ננ"ס הסנניטו. )כך הננתו)עיס טיעכה15לליס
 עיי' ננותר ננתה סי' רס") ננסננע וירמסו הט"ע ננרכ' כ"ר ס"ק ס"ךעיי'

 סס"ך ומננלס יסס ננלסג רק סהומ הס"ע הסנניט מננמי הק)"ר ומ"כסרננ"ג
 מ"ס מ"כ! 1מ)מ ננמייס ויסרסו כרותמין נניר יננותג )מ סננמ רמייסילן-כ'

 מרמ"ט -הק)"ר 1ממ"כ יסה ננלהג סהומ והטול הר6"ס רננ"ס רהסנניטהס"ע
 ננרילמ וטור )רמ"ס ןס") כסל") 1)"ל יסה ננלהג רק סהומ כ' ר)ננהוטור
 ' סירמסו ננתו)עיס כורמי מסי' מייסילן)מ

 רק וסס") ס"ר כרעת )מוז
 : וו תקלה )עסות יסה ננלהגסהומ)

 סהת)יעו מסי' הרננכ"ן כסס ה"ה סכ' .הטעס ע) כ' פ"1 ס"קרב2מר"דק
 ומס כס' כט5 הומ ליננומ מס הניטו) כסעת ויסרסוכת)וס

 נתנס') קטליס יתו)עיס ננימוויר ומילו הסל"מ וכ' ,ורק הומ כעיןהו6
 כרגי) סרי ננרילמ )רננכ"ן רס") לננס") והלה וכו' לננומיס מילסננסתננמ

 סרננכ"ן כ' ססמננירו לסס כע)י רק ריעותמ ממוקילן ו)מ נניירי)הת)יע.
 קסק רמיכמ קיון ננרילמ )רסרי )סת)יע כרמ) )"ע יותר מ"ס 1)הל")דמי"5
 )רננכ"ן לס") י") ננות)ע' כורמי מסי, מ)מ ריעותמ )המויק מין ןתוסירמסו
 סהמננירו לסט )כע)י מ)מ כ)) יפרסו ס)מ ננמוקילן רמלו כט"ך סריננרילמ
 יסרסו מס ;מף טליננומו רכג5רסילן רננכ"ן כ' ע"ן יסרסו סננ6 רמוק)מסס

 . : לסס מסי")כע) )המננירומין
. 

 עכר רהמ כנרסכ"6 כןיקה כ)מ ככ"ס דעתיר מל'1 הסר"ע ק1'ר%4לא
 ומסי"ה ס"ס רמיכמ מע"ג _י") כריקה עכ"ס 5ריך יכ"מ תוךוכיסו)

 ס"ס רס") )סיטת" רסכ"מ סלס מננלס כם"ע כננ"ס כודק )כרוק יכו)מ0
 ננכמן ול' ס"1 ס"ק ק"י קי' כטננו סס"ך כננ"ס )קלר 5ריך )כררסיכו)

 כק5ת מסי' כ' וכסרננ"ג )כרר ר5ריך רסכ"מ יעת מחרי לננסךרהננמכר
 )כרר 5ריך כטייממ רמס.' כתכתי ת' סי' )לב) כרכר"י )כרר מי"5טירממ
 כס"ס ק"י כסי' סס כס"ך הונמו וקה"ת ססננ"ג הסוסקיס דעת ננ"ננכס"ם

 והימ רטכ"מ דכרי סעכ,מ סס : ת"מ ע) הקסה קקי"ט ננ"1 כ))ד22כמגיף : ו' ןף סוף ננ"ה כ)) לכת"מ וכ'ע ,לנרורימי"5
 מס מורס י"כ תוך וכיס) עכר מס כסננוך ט' כסעי' כס"ערין

 ותי' )כרוק מי"5 רס"ס ק' ננ"ה כ)) והת"מ ס"ס סוי המ 'י3ןוק )כרוקיכו)
 מסי' הננ15י וכנניעוט הננ15י נניעוט רק יהוס וקסה ננ15י סהרכרכ,ון

 טסיר סוה ס' עור כיס מ"כ )כרוק 51ריך מ,יסילן ננדרכלן רקכננמ5ס
 ססיר הוה קסק וכעור הסקו) ססק רק מיכמ ננמ5ס יהן' רמסי'ס"ס
 1ר1(ילמ כקננמ מון כריקת 5ריך )מ ר)ננה הטי, ע) תננה וכס)תיס"ס
 כ) רסמ סירסו סננה כהו סייך )מ רכנני)ווען כ"ג ס"ק הס"ךקננ"ס
 3עי) סט"ע כ' ננתו)עיס סלעסו כקננח גס 1)יתמ ע"כ 1)לור )רמוטעליילס
 היילו הוה כקננמ סהס וננן וכל כגני)ווען נניירי ננסקכנמ סירסו טננמס"ס

 ס)מ רננעיקרמ סמוקה עס טננ15י נניעוט רהוה כסמר-סי' וה1הרכיתייהו
 סליף ג"כ ויס סירוס מטיכ )מ ככ)י סננולמ כ"ן סס 1)סר"ח יטריסירסו
 טסת)יע קננמ )סתיר )סליף כלס"י נס' כננ"ם לתכט)1 ליננומו דמסררננכ"ן

 : ננמי)יסן 'וכ)ין לננמו התלור מוססננמננת
 עכר מס וקרי טעכניס כ' כ' יסרטכ"מ מת"מ סכנל"י קו' )יס3 ל"נ,)ן(
-_

 רהוה ועור ננע"ס ככלי סלט) כ,מכ כננו מוקה ננטעס מ' וכיס) .
 עי' סיתר )רירן מין המ' טעס וסלס ליננוח וסננמ תו)ע הי, )6 סננ6'ס-ס
 וכננ"ס גננוי ססק )מו ליננומ סננמ 'ום' ס"ס מ)6 לטמר 1)מ כ"ק ס"קט"ר

 מננ"ס סכ' כ"ו ס"ק סר"מ ועי' כריקס י)כך..5ריך סקי"כ כט"והסרננ"ג
 רמילו רליננומוסרננכ"ן

 ננימוויר.
 כמססר כר,קס ר5ריך כמן הרננ"מ ס' 1)כך

 כדפת -סקו) מילו מ' ס' מס מסי' ננקלי רס"ס ננת"מ )רייק יס לננכמן)כרוק
 סגס,רעת כתכתי כרכרש י"ר סי' '1)עי) רי"מ ירה התוס' .רעת וכןהליכ"ס.

 מסוף ו)מ רננסייע מוקס כמן לנני מיכ6 רננ"ננ )למות ויס כתוכת-כןתוס'
 כט"( י") גננור ס"ס הוס ט"ן ס) נס"ס מנ) הנ~ף( נניעוט מסוס.6)מ

 : כריקסרמי"5
 סירסו )6 מסי' כקעמ -סכ' )"ה 9י' מיס כ"',3יית ע" כי.ררצמוהימ

 קורט סכ) וכן-כיין 6סור ננכסליס כ)יס ד1סלי ע) .6ס.'כ3)

 סהת)יעו קננמ כסס"ננ 6סי' )התיר מין )כן )מסור מחר כסירי סו6 קננמס)
 תו)עיס מהר 3כווק 5ריך כמכית סליס כננה הננולמ וכקננח וסייסנני)כן
 י)יכמ כיון וקסס ומסור סירט )מ סננמ מ' ס' מ)מ כמן רמין מסורוכריע'
 דרכו קננמ המ סייס כתה כחכיות סננולח רוקמ' )") )רעתי' מ' ס'מ)מ

 רק כריקס ר)"5 ננקי) הט"( רהמ כריקה 5ריך הו. ממת כסלה מ"כ.)סת)יע
 כקננמ כ' רמ"ס תסו' כסס כם"ע ןה6 ו"מ כמננת מכ) ק"ס דמיכמננסוס
 כס"ע קורט רכ) ס") ך)מ ננסננע כמרן ריחסו סננמ ססק רמיכמ רקסהתלמ
 ועיי' ורמי טהת)יע קננמ כהיתר תק)"ט וכסי' כננ"ת תק)"מ סי' ועי,סרי

 ורמי סהומ ומור סירס סננמ כקננמ הרמ"ס תסו' ננ"ם סק"ן כט"1סרננ"ג
 רסי' סייסילן )מ )מון כלקכ ס") הטור המ )י' דקסי' ננסוס מסקר המננל")
 הר6"ס תסו' רין הכימ )מ הטור המ ון"6 ורמי, הוס רכקננמ תי' 1)כךומזר
 לסננמ ומייס ססק רהוה ס") )עו)ס כתסו' ררמ"ס ותק)"ט תק)"מ כסי'וכ'
 הרמ"ס כסס ג' רין ננ"מ כ)) כ14"ס וכ"כ מוור כססק:ו מ)מ וסירסמ(ר

 : הל") כסי' )ננ"ם סכוולתו י") ננכמון_ננותר ליקכןס")

 תקמבסימן
 ברא,ינקע"ם מילווען שמצאה באשה (", ס"ק דפ"ובמעשה)א(

 ממעם שנודע קודם שמכרו מה דמכשיר במוכר נמומצאו
 הב"ח בשם וכ"כ אה"כ הלוקחימ אותם אפי' דמותר אחדפעם כתבתי אלא קשה הוא המילווען נעשו ומן במעפ עתהדאמרינן
 ומתיר אםור לא לראות לשמש לחממ שצריך קמניםדמילווען

 ששוב וכתבתי מש"ד לדבריו ראי' והבאתי עצמםהראוינקעם
 : לשרותן לרותחין להשליכן.

 הרסכ"מ וכ' ננותר כו' כריקה כ)6 ~יכ"מ תוך וכיסו) עכר ט' סעי'ביט"ע
 כט"1 ולתכט)1 ליננומ סננמ היס ומת") היה )מ סננמ ס"ס-ננטעס

 לננ5מ וסי' נרמועלק"ם נני)ווען מסה סננ5מס כננעסה )התיר ר51ה ;י"ןס"ק
 סלורע קורס ס)קמו דמותן כ' ננסס )קמו וכען נני)כע"ן הננגכר מ5) כןגס
 וכיסו3 עכר כרין הכסכ"מ כסס כ"י )ננ"ס רוננה רוה ננותלין ננו)כיןסיס

 הסכר6 לגר סוהו ומי"5 הי' )מ ס' רמס סס הי' ססק ס"ס ננטעסרננותר
 הוה )הת)יע סךרכן כיון ררסכ"מ כהמי גס רסמ נני)כין יהי' קעלהסכסעס
 כננומות ע)יו מו)ק וכלה"כ . כתס"ר כננ"ס ססק סנני' )מ הרגי) טס'כורמי
 וסוס ננססק עריסמ )מ )סת)יע כרגי) נניסכ ננ"1 כ)) וכננל"י הוס )מ)כה
 רמן נמון תו)עיס )היות כרגי) 3"מ סוס"ק כס"ך ר)מ והומ ק"סטסיר
 מסי' סרסכ"מ מ)מ ננרטכ"מ כן לרמס 1)מ ססיקי מד מ3מ 1)יכמ ננירלמסרו

 כן' הוס ר)מ י") סקו)' ססק 1מסי' רננ15י נניעוטי מ)מ מילו )הת)יע כררכןג
 מרסכ"6 וס)יג נססק לכלם 1)6 הרגי) ס' רהוס סכ' ותס"ר ססק ננסמרועדיף
 ון"6 הרסכ"6 ננרכרי )התיר רר51ה הט"1 מ"כ , סכי ס") )מ הרסכ"מננ"ננ
 הומ נני3ווען . סיעסו קטלס )סעה ננסמ"כ גננור ססק הוס ררסכ"מיססילי

 סס הננל.י כ"כ )ססק מסיכ )מ )סת)יע כעומוק מנ) סונ) הרעת סמין ינר,
 סי"כ ננומוקיס סהס 1ס1)ין רערסיס )',מ כס"ק כסר"מ וכ"כ כמו"סוסכ"כ
 מכ) סירס )היות 5ריך י)מ כננמוכר רוקמ ל") מ' ס" מ)מ 1)יכמתו)עיס
 סירטו )מ סננמ 6מל ססק מיכ6 ססיר הל") כרמוילק"ס ננ1)11ען כננוכת)וס
 לוכ סכתנתי תק)"מ סס"י )ננס") .ננכ"ס ליננומ וק' מורו ס' סי'ומת")
 עריכס רע"י )ט"1 )י' ססיטמ ומננמי וסירסו )מורו מייסילן ר)6סוסקיס
 הסרי ע) הער5ס מו ה)יסס יר ססגיע כננקוס יי") פי'. ורמי סוהו3יסה
 ע"י לתרטק סננמ ועור סס ולסמרת הסרי ע) הננ.)11ען סלרמק סנעוויןסיס

 רכיתי' היילו נ~ק)ננ"ק 51יסה עריכה ע"י מסי' כ' וכסר"מ וס)יסההעריכה
 וסומ כקננח סכ"כ )סיטתי' רסר"מ כ' )"ו .סי' וככ"מ )מון סי' ס)מכיון

 : כקננמ גס רכריו דמיתי ממ )ננ"ס מננלס כקננמ ע)יומי)ק
 יננקי3 כ"ג סי' המרסות כ"מ טו"ת כסס טכ' כנסרכ"ס כהג"ס ממ"כרר%4י'

 כננו וסרי הרמוליס ען סירסו )מ וסננמ כיננומ סננמ ס"ס ננטעס ..
 סקטליס סנני)כין סננמ)יט הרמוליס )מכו) סננותר עור וכ' '. מליסכתכתי
 מסס סייך )מ הסננס כלגך כמנרן -מותן יסיננו רק.מס )עיין לרמ'סטמילס

 כלורע מף והרמ,ליס הס)מרען רננתיר כמריכות יע"ס .ננדילמ רימס מיסור..
 דעת סוה סכ' הסי' כסוף סכ"מ כ' וס דכר הלה . כתלור סהומסקורס
 והט"1 ג' מות ק)"ט כסי' סכ6תיו סכימו וככלס"י ה6רכתי כתטו' וכ'סרקמ
 רק סכקננמ כתו)עיס סננתיר נני לננ65 ר)מ ננסוס ע3יו מו)ק מ'נס"ק
 רמייסילן ק4,') ומלן סירסו סננ6 מייסילן ן)מ כנטעס 1ה61 רקמ כססכמגורה
 סננילכין כין מי)וק סוס סמין וע"כ קע"מ סי' כתס"ר כננ"ט סירסוסננמ
 )סיטתי' ירקמ כ' ןי מומ סס מל כתכתי סלה וה גס.)טעס הלה ע"ככוה
 רוכ רעת סכן תק)"מ כסי' כתכפי הרי ומור מירסו סננמ מייסילןר)מ

 לר6ה סרקמ כסס (ל'כ סכ"מ ומ)6 . הרוולקיס סרי למי מ"כהסוסקיס
 סמין והיותר ננותר טענניס ננכ' )רקמ 61"כ סרקמ )טון כן :ננסרססהי'
 ע5ננו ננס"ר כט"ן י)מ )כ"מ ר6י' ל' ננ"ננ ר"יות.1 ומ"י )סלי הכ"מתסו'
 נניירי רס"ר )יסכ יט 1)כ"מ כוס ננ"ס תק)"מ סי~ ועי' סהת)'ע קננמננתיר כ"י וכס.' ומווו סירסו סננ6 למי'טילן הרמכ"ן ןכרי )כסוף כ' ננ"1כסי'

 ס6ין וכיון ססננס ,גר )מתס ומי"5 סור5יס סלרמיס נרו)יס נני)וויןכתו)עיס
 כננ"ס עכרילן תקלתמ )נניעכר רמססר היכי; ךננ"ננ כ") )סלי הכ"מתטו'

 סוסקיס ןסרכס סיננותו רותמין )תוך יס)יך ררמ,ילקעס ננ"6 כ)) 0מו"ס.
 : עותר וננתס סי' ס"3',

 נעלין6'



עירכמףתקמ"ג ח' פעיף מ"ר פהלררהרעהפימןדברי
 תקמ"נפימן

 דשרי בתנור יבשים לשמרים אדמ בבינת שפדמי המחבת 1ג על וריי"ז התנור בחום ששלען" "פאמערשנצ.ן שמניחין בעניןגא(
 עליו הקשתי ואני דשרי גכינה לעשות שנהייבש קיבהולעור
 הוי דלא פברי' ועור אפור .אח"כ בנתרכך דשרי אפי"תכעץ. שנתיבש ודבר באוכלין הגעלה ארן פעפ ומה לאסור יש זהמפעם
 יב"ח רמהני כמו שכ' לב"א דחוי )ב( אפור כעץ יבש אפי'בנ"פ
 כלי דמתיר אחכ"צ דהלקו אחרוניפ )ג( לכ.'ע תנור מהניבהולע
 לבריא שרוף שרץ פתיר דש"ך שכ' לב"א דחוי )ד( יב"חאחר
 פעם ליתא לאכילה באהשבי' אלא בשרוף אסור דלא מ"שוגם
 ונ"ל כניפים בהרבה וקליפוה הרייז לחרוך להקל להמוריםאחר

 כמ"ש יפירו שלם הולע נשאר אם שעי"כ הריין ירחצוראח"כ
 בחורף ומוכרים הקיץ מן ראשתקד יבשיפ פי' להמוכריפחם"ו

 ביאור לד( להחמיר להמדקדקים חפ"ו כ' בזה גם אמנםשירחצו
 : כחס"1 ולא לרשב"אאחר

 מככנעט כנרמנ5ין כק)יסות )כנעמס ס)כה ןקן כנורי כמס כ' )"1בנ"א,סיי
 מי5מ ססק מין וסגס מס כתנור )סנימס כני)כי"ן כתו)עיסכנומןקין

 רמננריס ר"מ כטס תוס' וכ' כנותר יכ"מ )ממר דהכנהי רירדמי ינרין)1
 רנעמס יכ"מ רכנהני סכמ ס"ס יכ"מ סננתנס ככנו כנועי) כתנורמנתיכמו
 סכנעתי וכך עי"ס כמסר ונעמס .סתנור סמכניכנות ע"י ינכגי כךכעסרמ
 רמנו כטכנריס כ' סס כרמ"ם 51"ע . עי"ם קין כיכני ריי"1 וכנהכנכניןסקו)ין
 כק)יסס עיקוס יס מכנמ ק)יסות כננרמנ5ין מ"כ )מ3ומית טוס כו ממיןרומין

 ן )כ)וכית םמי"כ כ"כ לסתיכם יכו5 סי' 1)מ סחוס כו ס)טם)מ
 רים )מ5וחית כנכנגו,כ) וי5מ סמיסור טנתיכם כנסני כנס 5"ערערןש

 מכנריס רכנתיר כנמן וסהס מסור )סמטו ומססר נ"נ )מתיכס)רכנותו
 רוקמ סומ מטור )סמטו ומסמר מנ"נ רס") מסריס ר: סומ כתנורסגתיכסו
 ככנ)מ )כנ)ומ רמסור ס"ט ס"1 כס"ך כי"כ ועיי' כוותי' קיי"ל למ ומנןככ"מ
 רמססר סמוט מהומ סס)תי וכ' מכו סרס )ח)ומות כנכ) טנת,כסמנית
 סנתיכק סקיכס לעור רוכנס םןס מס סנ"מ כנ"ס גרמס וככן מסור3סמטו
 ע5כנו מתיכה מכנרינן )מ ממני כסיתר רסתס ככ"מ כנסוס מטור ר)מכען
 5"1 סי' עי") הכנ"1 סי' כנננ"מ ככנ"ם לנותר )סמטו ומסמרנ"ג

 מסמר הכ) רנסמט רהיכי סלתי ע) מולק ס"ט כסי' טס ממ"ר 1מףסק"ה
 סרכנ"נ ועי' .טיסי' טעס ינמיוי' יסי' מוסר מס סס"ך כנ"כנ כנותר)סומטו
 וכנלכניס קטס כנ)מ כמר כסכין ממותכין מ)1 סכ' )"ס ס"ק כט"1 ס"טכסי'
 קט כו מיהי' כעינן ועכ"ס כ)ע כסתירמ מסי' כמוכ)ין )יכון מיןסכנ)מ
 רמין כמן נס גכני מייך 11ס כנעט )סתמכנס מ)מ כננימיס מינס וססגסרף
 ער מ)מ הק)יסות ננ)כניס סמינס ועוד סלמלומית )ה51ימ כמוכ)ין3יכן

 כנסני ר)מ כנכ"ם ממר כנכנקוס ככו)ע )יכון כנסני )מ 1מסטיתמכנס
 )יכן כנסגי )מ )כנס כמכנת 51"ע ע5כנו פמכנת כמיסיר)יכן

 )נכנרי כיו5מ ננותר )מ"ר סמ מסור .)סמטו מסמר כנסוס רמי")כמוכ)ין
 מייס רורמי וי") כמוכלין סנע)ס כנסני )מ כ)ע כסתירמ מסי' כ' סמועור
 1)מ ריע' מסי' )יכן כנסני ד)מ תנ"מ סי' כמ1"מ קיי") וכמייס יסרוףס)מ
 ומסי' )עו)ס רסיו כנירי י51מ ממינו 'מרס )כ)י רוכנס רמוכ)ין י") מומייס

 מכ) )כמן כמ מדסות רססיס ינטוס ס"ט סתס ככם1גות סמןרותככ)..כנסני
 כרמי' כו)1 י51מ כרס רוקמ סג") )מ"ך רמסי' י") מ"כ כמן סייך )מככ)י
 'ד)יכמ ס' סי' וכהכ"5 מיסורין כסמר כנםמ"כ רוגי כנכי טס סמ"רססכימ
 כםמר כנממגכ ועירו כני)וי כככום רינסני כיי"נ ןסקי)1 רממכמן כניי"נ)כנילף
 כסכנריס ככנו כנוהר יכ"מ )ממר מיסור רכ)י כרין מס קמי סמכ"5מסורין
 ינע)"ע ככוס )"מר מסי' רמרי וכני)וי עירוי כרין מכ) יי"נ ם) יכ"מ)ממר
 יכמות רמין 1)כנ"ם כ15נן רכ)יעתו כנמוס רממני ס") והומ סקי)ו רכיי"נכ'

 ומלמ כנסני )מ ככ)י יכ"מ רס"ס י") סג") כטעס מסורין כםמרסתנור
 יכ"מ )מחר סקי)1 כןנין מסי' סמ -ע5כנו ע) סקמס וסמכ"5 סקי)ו רוקמכיי"נ

 : יי"נ נוף םמינו וסכנריס כןנין כיי"נ רסקי)1 י") כ5ונן כ)ועהרמינו

 כסי' כנותר נכינה )עמות כען טכתיכט סקיכס )עור )רכנות שררבמ"ש
 ס~ס )טיעור ה.כמות מסניע ייינר לנמן ס"מ סי' כמס"1 עיי'ס"1

 הררי ונתרכך גתכס) מגת.כט כממר סק)"נ כס"ך טס כסננ"נ כ' המועור
 וכסמןר מיקור מוס י51.מ מינו מנתיכם רע"י כ"1 סי' כנכי"ת וכ"כ .)מיסורי
 כטכנכט) מרי כען יכסתו כמעת מסי"ת דירן כנירון ס"ס מ"כ מסורונתרכך
 כנסום"י רמ.' 5כי תסמרת כטס סכימ מס וכס"ת )מיסורי הרריוגתרככו
 רמס רמי' ר)מ1 כ' והנ"כ כסכנ"נ ר)מ סרי סכרכוס ממ"כ רכנכם)ין"ע"נ מ)מ כס )ן ).ת יכם מהומ כנמוס ככמר מכנןייסיס כנסוס סרי רכרכוסקי"ר
 סי' ככ"י סוכמ רמכ"מ וכנתסו' כרכוס כסיתר טעכניס ם"ר כ)""סמיכמ
 מוסר תכנ5ית וגס )מ)ומית טוס כו מין מכ.ות כדוסגי סוכוק תכליתמכ) ))מ)1ת1 מוןר ככניס מורין רמס כנמוס יכמיס מכנריס רמוסר רר"ת סכ'קכ"נ
 כני דירן כנרון וכן סקיכס כעור מ"כ ונכ"י כסכנ"נ כנמכנע מ"כ 3כתמ)ססט"1
 מיסור כרכר כנסני יכמות רע"כ י") ועור . 3מ)ומית כו גממר ס)מייכנר
 כנ"ט ת)י' ר)מ כריס מכ) מסור )מ כען כיכם .מ"כ מסור סנוס וטעסכג"ט
 כען סומ מפי' י") ק"ג מי' כרכנ"מ כרמי )סגס כססומ מסי' מוסרוסמ

 : "סורמפי"ס

 לתיכטו כנ"כנ מ3מ גסרסו )מ סתנור כמוס רסכר ככ"מ הנסןערךש
 ע"ס סי' כמכ"5 כ' ןס ומכעין כתנור טגהיכטו 3מכנריסוכנרכני

 ט3 )סכנליס וכנרכני כעסרמ רסוס יכ"מ )מחר מגתיטן מיסור כ3ידכנתיר
 יכ"ה )ממר רכ)י המכ"5 עס ססכיס סס ע"ו כסי' סנה יכ"מ )מחריי"נ
 ככ)י מפי' הקי)ו סנע)ס רמייך ככ)י רס"ר י") וסנס וטרי כהגע)הסוס
 סנע)ס רמין )מ מיסור )סתיכם מכ3 ככטונות סמןרות רכנסני דכנ5:נןמרק
 רממ"כ וכיון ק5ת נסמר רמ1)י וכ"כ מסור )קוחטו מסטר ועורכמכ)ין
 ע.י' ע"1 ס)ינו סוסקיס ים נכני 5כי רמכס וכרין ככנס") מסור נכנינתרכפ

ככננ"י
 סוס 1)מ כט) מרם כ). מס וסרכנ"נ וככנמה"ם כנ' ס"ק תכנ"1 ס.'
 וכם"ת הכמס )סנה )מיקורו וחוןר כסנע)ס היתר )ו מין רסמרכסי3"כנ

 כנתטו' סהכ"5 ע) רמו)ק טמ) הייס סו"ת כסס כ' קק"מ תנ"מ סי'סס

רטכ""
 כחיכורי "ותו וכתכת. .י"נ ככ)י רק יכ"מ יימן כנסני ר)מ תקע"ס ס.'

 : יוסף כיר סק"כ תכנ"1 סי'3מו"מ
 יימן כנפני ,ר)מ וכ' מסריס מר' מו)ק ןר"ת רמף מרס סכינתרכמייש

 הכ"מ וכ' קכ"נ כסי' קיי"3 והכי ככניס תמ)ה כנתכנר מלמ מרסי"כ
 ר"ת כנורה כתו)ע יכ"מ רננהני' הכמ מכ) כתנור יכסו כנסני )מרכנם1"ס
 כנסוס רר"ת רטעפמ רמכ"מ תמו' כמס )כנם") סנס כתנור נת.כםרכנסני
 מיכסות ונס כתנור מיכם נכני 1מ1)ק מי)וק מין כמנתרכך ל)מותורמו,ר
 רר"מ )ר"ת מסריס ר' יטנס-כין ס)ונתמ סהומ )מ)וק 5ריך )מסתנור
 ככ"מ ")מ מנ"נ- 1), כנותר )סמטו "סטר רס") כנמוס כתנור כיכסכנתיר
 רר"מ )טעע.' מסי' מ)מ ע)י' ס3ינ )מ ע"כ מסור )סמטו מססר ס")ור"ת
 כנתכנר ' מ)מ כנסני )מ . יכ"מ ריטן ר)יתמ יכ"מ )ייטן כתנור יכסרכנרכני
 ס)מ)והית מכ)ס כיין ררוקמ )הנ") תקע"ה סי' כתטו' ו)רמכ"מ ככנ.סכנקורס
 1)מ ה)מ)ומית כ) דכנ4.51 כנמוס )מ1 כתו)פיס יכ"ה רכנהני פמ ככרי'מ"כ
 כם)ס מ)מ )יתמ וכרי' סנתס~ר כעפרמ נעמס יכ"מ מחר מ)מ כרי'מם.כ
 )ר"מ תנור רכנסג, כניי"ג רמן' ומין ם)ס נממר ם)מ ייכנר כנמן כתגורמכ3

 : כ)מ)ומית מ)מ כם)ס ת)י' )מסתס
 )רסומה כנותר מרוף רמרז קנ"ה סי' כסוף כ' ררכנ"מ מע"נ ככ"מ כ'ערך~
 רמסור 1:ננו קורס כסםרסו תינ"כ סי' כמ.'ה וכן מסור )כרימ פקינפ,
 כמרוף סמכ"5 כ' לועוד )מכ.)ה רמחסכי' כמכ"5 וכ"כ )מכי)ה רננהכויןס"ס
 סקי"נ קנ"ס סי' סם"ך 1)כנ"ם כנותר( )כ"ע )כ)כ רמוי ממינו ער3נכנרי
 כנמוס וכנותל מכי)ס מיסור מ)מ טמינו כסרז כנותר )כרימ מסי'כנסכנע
 כמיסור כנתיר ר)מ רי") למי' מין כנס"ך הנס ע"כ מכי)תן כררך ם)מרסוס
 סנמס כררך ם)מ מרי מכי)ס כמיקור מ)ה מכי)ס כררר ס)ממכי)ה
 מס כמכנן סר"ן כנת.ר לכנס מ"כ רממסכי' כנסוס דמכ"5 טטס גרמס1מינו
 מרכו למ טכנמ מסור כמכי)ס )נכנרי סרוף רמסי' וי") ~פנו קורסכסרסו
 .") ןה וכנטעס סקי"ר ככננ"מ תינ"כ ס.' טס כמ"מ סוכמ הרמ"ס כינ"םיסס

 וסמכ"5 כן רי") כנהיכם כנכ"ם עגין ככ) סרוף מרן )כרימ כ"1"תרמוסר
 )טרוף . יכ"מ )מחר כנרכני רהמ כנהנור עריף רןס כנמכנע יכ"מ )מהרכנתיל
 כחכנן מה רמסור )מרכו רק רדוכנה כתגור גתיכט 1מכ) כעסרמרסוה
 מיכו )מ מכנמ היימינן, רמכמוני קינהמ ר)"ט ססהים וע"י )כ"עכמכי)ס

 :יסס
 קטגן כנמכנת סנוונ סמוס סע"י סכנתיר סכנורס דס") )וינרר%4כ~שר

 כס"ע סוכמ כתס"כ רמכ"מ כינ"ם ס"ס וסוס גיכנומווק)יסתן
 מרסכ"מ קמס מיננס ס'סעי'

 גוקכנ"
 כתטו' )רםכ"מ י"ל נ.כנומו ר)מ ממןקס

 מיננס ס"ס כנכ"ס כנמןקה רעריף רוכמ כנס מ"כ ינרוכ עריף דס"ס ת"מסי'
 רמיכמ י"3 הןקס כינקוס ס"ס כנסני ר)מ כסוסקיס כסנ"י )כתוכת)קו"מ
 כיון י") ועור מ~קס )נכי מ~קס והוס ניכנומ ומכנמ ת31עיס ר)יתחןקס
 הרמכ"מ כמ"ם מ~קס )יכמ הו גיכנומ טסומ י") מע"י כנעססמעכיר
 כנעטה רעטס כנמוס כנ)"מ סינוך כטחיטס מננרי' ר)מ כתמ3תוכתס"כ
 3מ ט' נסעי' "כננס סכנס)קות כנעטס כעוטס ס"ס כנסני ס"נ כןסכנס)קת
 )כהמ)ס כנסינע . כריקס כ)מ וכיטול עכר מס כריעכ' מלמ סרמכ"ממרי
 קסק כים קע"מ סי' כתס"ר ר)מ וכנןס )כתמ)ה כנכט)ין "ין כנמוסמקור
 מ)מ כ' )מ הרמכ"מ סמ ועור לכתח3ס )כטל ינותר מיסור כמן יסמס

 ררוכ הק3"מ כקי' מני )ינ"ם מ)מ ס:נך )ג1 1מ.ן 1' ס"ק וס3תי כנ"1כל) ייננ"י וסר"ח )"מ כ"ט ס"ק סם"ך וכינ"ס כודמי )" מכ) )הת)יעכררכן
 סנ") וסמהיוגיס ומ~רו )סירסו מייטיגן )מ סת)יעו כודמי מסי' ס"לפוסקיס

 מכ' ותקנס סמ1"ה ככנ"ם )כרוק )רמכ"ן מיימינן )כתה)ס רק )ןס נמתו)מ
 כ15נניס 3יתגס סם ס:' תקנס 5ריך כת3וס ית3יע כורמ. ה' כסעי'ססוסקיס
 וכ) . רמסטר כנס כ) ריעסס יסה כננסנ כנ5ד רק סומ כרותמין1מה"כ
 )11 וכ5ירוף . קת)"ט כסי' יימכתי סהת)יעו קכנמ "כנקי3ין ססקמוסקומית
 ככני)כן סומ וכן ססירות כנן ויסרסו הכניכנה- י51מין מוס דע"י כנכנמכסכנם"ם
 וכ5ירוף )מון לנכנרי י5מו יסרסו רמס )כני וי") סמוס ע"י סי51מיןמירוע
 מ1 סתנור מוס ע"י ויכערו מכ)1 מו ' מניכנומו מי") המוס גינ. כנסני ~סכל
 כרי' )רין קו)ות ק)"ט כסוס"י כנ"ם סנ.סיס וסמר סריין כו סקו)יןסכ)י

 ; מסעיין
 - סוס )סת3יע כדרכו מסי' סכ' רסכ"מ )רכהי סי' כ' ע"1 סי'בבדקכמייר

 ס"כנס וככנקרכנות ןכננס רוכ רומות עיגינו מסי' ר15ג1 הכנ15יכניעוט
 .! הרמםסכ.מ

 כ) ~יכרוק ומס ססירית כרוכ )מ מכ) סמכיות כלוכ מסי'
 וקטס ע"כ סכנ15י כניעוט מ)מ )יכמ ע"כ תו)ע כ)מ סלוכ וסי' כס"עסירי
 כנן התו)ע עמ ככימו) טכנמ מסם וים .ספירות )כם) כניירי סרמכ"מסמ
 יג5מ מ' תו)ע י51מ יסי' כנתו3עיס מיגס ססירות סרוכ ככך כנס מ"כהמור

ככיסו)



לרמףתקמ"נ ח מעףף פ'ד סףלדרהדעהסימןדברף
 )מ כמוז סנעטס כמו3וי"ן סס. מיירי ומק"1 ומכ"ס כט3 3מ כרי'נכיסו3
 סייך ר,ס תו)ע כ)6 הרוכ יסי' כס"ע סרי כ3 יכרוק מס (") יכריוסייך
 סרי כ) כננ)1ין מכ) מתו)עיס מיגס' פילות רוכ כסגיס כהת)יעווקמ

 כססרי מ"ס ועי' - סרי כ) ע) סמ)וין תו)עת יט סננמ סססק .ססכמכיות
 לוכ כתר 6,)יגן 5מ סי)"מ כוכל 1' ס"ק הזהכ כרכיר תק"ג סי')מו"מ
 רוכמ כתר 6,)יגן ר)מ כן גמי י") ככרי' מ"כ קיי") והכי כט) 'ר63כמו
 סס גוסי' המס"1 וכננ"ס סיתר מ,קת י") והסירי מסוס ררסכ"מ טעממ6)מ
 גרסכ"מ מם") וממגס . סומ ומ15י נניעוט6 מסוס )מי מי סרי סוהו)כך
 כמו וסרי רמסון טעס וכ' וכיסו) עכר מס ממ"ס סומ כיסו) )עלין'מיירי
 ח(קה מסוס ררסכ"מ טעמי' סכתכתי )וירי גס וקסה מעיס כגי וגט) ומככמ
 הסירי סגכרמ נניר וסממ מכוררת מוקה )יכמ כממוכר סס כ' סמס"הה6
 מוקס והוה וי"3 סס התו)ע סמין כנכוררת סעס ומין סתו)עת עמולכלמ
 )6 סירות רלוכ רוכ ננכמומתי'

 .גכרמו.
 ככרי' זמע"ג ככהמה כמי מתו)עין

 רנועיקרמ מזקה' עי"כ געסה מווכ6 י6תי' מוקס מכ) רוכ כתר 15).נן)מ
 רנ:עיקר6. ומוקס פ"מ כסי' וסכמתי'רכריהס וכמוייה וחו)ין ס"ק כרמ"םכמכומר
 טריסס כגמ5מ ס") ררסכ"מ מע"ג - כט) ס)מ 'כרכר מסי' מהגי כרי'ומין

 כענר' הכמ מכ) )סליגו 'הסתמ טריסה וו6י כמיכמ ה"ך )עו)סננעיקרמ
 : מיסור ורמי )סליגו )יכמ )כרוק יכו) ומיגווכיסו)

 תקמ"דם'מן
 בתערובת ושרצים ונמלים דובוב ם"ל מפורטמים פוםקים רובלא(

 כאן הש"ך ומ"ש ופר"ח ופ"ז ק"ו בםי' ברמ"א וכ"פפוגם
 במשמרת ראה לא פוגם אינו בפרי בתולע לרשב"א ולישבלחלק
 המרדכי לדעתם לצרף אין בכ'פ אוטרין דשרצים והמחמיריןהבית

 יהי' ושלא פוגמין שהן אחר במקום כתבו דהמ והג"מוהאגודה
 סי' הב"י כמ"ש אוםר דפעמן שכתבו מה צ"ל סותריןדבריהם

 לתשו' ישוב לב( הכי קאמרי דאוםרין דלדברידם הפור לישבק"ד
 נפםק אבל בפעמן ה"ד בתערובות פוגמי!_ דשרצים אע"גהרי"ף
 מרקחת בדין )ג( ם' בעינן שרץ של גופו נשאר שםונימוחו

 ולאכול להשליךהתולע יכול אי בד'ן לד( נבדק שלאוויינקםעל
 : תשקצו בל משום אםור איהפרי

 ומרס") כט"ך וכ' סכתוכו התו)עת לגך ס' כו ס6ין סרי )ך ט6יןבנדקג"ה
 הרכה כטס וכ"כ ננויהתו)ע ס' )4כמ קטן כסרי וס")מו)ק

 מוסר קתו)ע ומין 16מריס ורכיס מ"ו כ)) כת"מ סרכ סמ5וך ומהפוסקיס
 טעס ומין סוסקיס סלכס כסס נ"מ ככ)) סהכימ ור") סגוס רה1ממסוס
 והמקי)יס 11"מ כסלי סת31ע עעס וה"ה )סרכ .)י' ומסמע 16סרסוכוכ
 כ' והמ כתו)ע מוסריס כע5מס והס טס סהכימ והרקמ סרטכ"מ הסכוכוכ

 כס)יטתו סימסרו כ"כ כסס סמ-ן כ6ן סטור ומכימו כתס"ק( לר")סרסכ"מ
 הס"ך עכ"3 וכו' )תו)עת , ,כוכ כין כסוימ. תס"1 סי' הרקמ ממ)קוכן

 כ,כוכ סס וכ' )רקמ )מ)ק 5ריך דכך מ)מ כהוי' כן ממ)ק ססרקמ סומכן ו)6-
 סס' וכי פגוסטעמו

 כס"ך ס"מ 'סתו)ע טעס כנגך כסרי ס' ויס כתו)ע
 .הס"ך ע) כ' כ"מ ס"ק מ"1 כ)) וכמג"י . כסרי )תו)ע וכוכ כין מי)וקדיס
 סכייע יסה מ"מ וסרקמ סרסכ"6 ועת ס,ס )ומל ר15ג1 מס מף וכממת11")
 . 6' סמ5מ מי ו") מ)ססי )רכ תסוכה וו") ועיס תמיס כתסו' כ' והמ0רכ

 וכ"כ התכסי) נמסר 1)6 מותו מס)יך ו(כוכ נמ)ס תו3עת כגון הסר5יסמן
 )סהמיר סמין ססיט6 סס סלכ ועת ו)סי )סוי' והר"ס . מ"מ כסססכ"י

 ומין ס' כהס נס סיס לרי"מ קטניס מסירות סכעסה מסי' כ5)כסמוועך)
 ורמי וסרי תו)עיס כסס פמין פירות סמר עס יחו כחכטי) כי)הממיר

 : י'כ סנוס( וטעמוכ5ירוף
 כרכ6 וקיי") מסוס וסרי טעמי' וכי"כ ולמ)ה כ'כוכ מ6מי )מ)קרסנ"ע

 ומסי"ה וממיסי כע,ן סוגמין וסר5יס 6ע"נ וס") ע"כ ס"מ וףכע"ו
 הרסכ"6 ו5מ"ס התכסי) וסוגס מסוס 6וסר מינו כתערוכת מ"מ מורס6סרי'
 )רסכ"6 סכי6ו סכן ק"י כסס"י ככ"י וכמ"ח ס"6 ר' כית וסק5רכתה"6
 לכרי כע"1 ו"3 הר"ן סי' וכן סר"ס כסס ס6"מ סכ"כ סכ"י וכ' סססטור
 . כס"כ ממרוכי וכ"ג וס כפי' ססעיקר הריטכ"6 וכ"כ סריכ"ס וכ"כ'רכ6

 ל"ט 6ינו וכוכ סכ' ורקמ מעיקר6 כסו41ס הוס כוכס ווכוריסיכי5ה
 סוכרי הקוירס מן וכוכ סנוט) הכף ו6וסריס המו)קיס ע) הכ"יומתמה
 כפ"כ 6נווס ועת דכן קיי") וכרכמ פן 6ך5י ע3 מיוסורס והר"ןסרסכ"מ
 וכו"מ סרי"ף מסו' וסכן ועיס תמיס גמי'תסו' ה61 כן ו)הל")דכי5ה

 סס'
. 

 כסומ"י כן וססק והפרוכי ססמ"נ מוכרי וכ"ל כתסוכת ריכ"ה סכ"כסוסיף
 סס ופר"מ הט"ו הסכיס וכן התערוכת 6סור ומין המלהג )סנות ס6יןק"ו
 למוור עכ"פ מממיר הוה )6 הסוסקיס כ) ומרס") סכ"מ ר6ס הוהומס

 רכ6 מתיר ומה"ט )6כ)ו סמימוס כן מעו כסרי תו)עת 6טו)עניילילו
 כמסמרת והטכ"י סס"ך ר16 )6 וכממת וסגמו מסוס מותרוהתערוכת

 : מותר.כתערוכס סכפרי כתו)עת נס )סןי' סכ' סס ככית1
 כפרי ס' ויס טעמ6 ו)") כתס"ק ייסכ"6 6יקמ ה""י 6"כ.דאלא

 ע'ו כסוס"י סטומ ע) ככ"י סתי' כמו )וגגר יס הומ ופנוסתיפ")
 הכף י6סור )סוסקיס כ' ק"1 וכסי' כרסכ"6 ק"י כסג' טכ' נ"כוסותר
 6יסו 6כ) ק6מר ומסרו )וכמיסס וסתס ות" מסקויר'ס וכוכסהו5י6
 - כלגך כפרי ס' סיס כ6ז וטור ורסכ"6 סרקמ מ"ס כן י") 6"כ ס")כרסכ"6

 ק6ננר מסר( כר סר"י כסס כססה"ת לוסומ רר6סוגיס 3רכריסססתו)ע
 כגמ5מ כ' רסמ"נ י") ועור . כתערוכת סוגס רטעמי ס") )וגססי' מכ)סכי

 מדמ סס ומגורס כמררכי וכ"ס רממיס כיון סרי טעמיס ננכ' כיכסוכוריס
 סרומ רס") 5מותן וג"מ נ:עיקרמ כסרוה והוה ועור )סו:ערוכת רסוגסכיון
 כר"מ רס)כה הרננכ"ס רעת סכן סכ' כ"1 סי' גכי"ק )ועי' ננותרממ"כ
 דהכימ1 כן י") וטור ורקמ )רסכ"מ גס 6"כ ננעיקרמ( סרומ יוקמ סריו)מ
 סכ' ק"( סוס"י וכס"ך מותר כט3"ס רס") )ממן מסי' הסרי כגגר ס'ריט-.
 לוהגין רכן סדוו6 ומהר"כ: המו"ה סוגס (כוכ.מיגו המוסרין סוסקיסררכו
 הרי"ף ותסו' סג") ור"ננ ככ"י ססוכמ הנ") רמסוגיס כ) רמו )מ הסהגה
 ננהל"ננ כתסו' ורמי' סווומ מהר"ננ רעת וכ"נ הס"ך כנתיר הס"ננ כמקוסוננ"מ
 גנגמ' הומ סמ וקסה ננע5מיגו סגוס רכר )ומר סמין סכ' ע"ט סי'סמרמ
 ע) נניוסריס סיכריהס ק"ר סי' וכ"י ור"ן רסכ"מ כמ"ס כרכמ וס"מ 'יע"ו
 קטן כסרי וננהמיר סגוס יתו)ע וס"מ )5רף מ"ו ככ)) סכ' ות"מ ס(מוגי
 כ) כגגך ס' ומי"5 ממריס וכריס עור עס כגתכס5ן ומקי3 ס' כוסמ~ן
 סרי 5ך ומין סכ' כמן כרננ"מ סגס נ"נ ע5ננו מתיכה מננרי' ו)מססרי
 )6ו"ה כסתיהה כסרמ"ג כמ~ס מת"מ כס"ע-.ממרוגיס כהסג"ה מור ק' כוממין

 כסג"ס הרמ"מ גוסכיס ו'ו וסי' ק"י סי' 3קמן וסמ מרמ"מ גס וקסס )יו"ר.
 החו)ע כגגך כסירי ס' ךיס ')כמן 5ריך )ננה 6"כ .כתלרוכת סוגסוסר5יס
 3מ רכמן יץ) )רנן"מ מו רממננ'רין )וכריהס כמן סכ"כ טג") כתי'51")
 גכוגיס כי הננתירין הסוסקיס מרעת ל'ך כסי' סכ"י "מ"ס עייין מסיק)מ
 הננר6"י וי"3 והר"ננ הכ"י סמ סכ' סוסקיס הרכה ועור סכ"י כמ"ססס
 כסס ומגורס נ:ררכי וכלי רמ1 המס ומממרי ק"ו כסוס"י סס"ך סכ'ומו"ס
 סתו)ע כנגך כסרי 'ס' ומין סכ' ננמ"ס מה' כס"כ ' וסגמ"י כסמ"טרמכ"י
 רוטכ עם ככף זכוכ סו5ימ מס . וין סס מסר .כר הר"י וכרי ג"כוסכימו
 ו~כוכ רקמ וכרי ע"ו כסוף והמגווה המררכי מ"ס רמו 1)מ גכ)הוגעסס
 כסס רכי5ה כס"כ ומגווס כננררכי רמו 1)מ כסגמ"י וכ"כ התערוכתסונס
 .הפהווערי) ומ"כ ננעיקרמ סרומ והוה 31סנני'ג סוגס ווכוריס ירמיסס'
 סקכי'מ סס כננכ"י וסוכמ כסי' ננתיר ויס"ס הסירות גכררו ס)מ עכו"סט)

 כט) מנ) קטגיס כשירות הומ )סממיר ננתמ)ה ומ5וך ומרס") כ'1ס5"5
 כסירות מסי' ננוסיף ' והנננ"י ס' ייס פסיטמ סוועטסקען סנקרמוס)וימען
 עיך ועתה סרי מותו רק מוסר ומין רמ"מ גהכרעות יסרי ססיטמקטגיט
 ומין מ)מ סוגס מיגו נסרי וכתו)ע סממ)ק כס"ך ל)מ )מ"ס ססיטמיותר
 ים כן ממרי מכ) ט"1 כס"ק סכ"כ כט"ו ר6י' טרס כתכתי וכ"ו יסרימי)וק

 : סעיקר ע) מרוכה תוס: סכתכתיכמס
 מותו מס)יך כקוירס 'הסר5יס מן מ' סמ5מ מ' ס"ה סי' סרי"ף תסו'דד"ל

 וסיערו כתכסי3 סרן מותו גססק מס מכ) תכסי) מותו נממרו)מ
 וגימומ כלססק .)כט) ומי"5 סנוס וטעמו מע"ג יג") סכתורס מיסוריןכט6ר
 ,ס סרי ס' וכעי מסמע סכתורהל מיסורין כסמר ומיכ' ,כרוכו מ)מגוסו
 כל"ט כגיוין) ומין מע"ג הכסס כגיר ק' סי' כס"ע וקיי") )מהיומה
 ק)וס טעס נו"ט כגיךין ר6ין מע"כ סכ' ק"ו סוס"י סס כט"( כסרמ"גועיי'
 כסר5יס ז'י) סריי.ף ס") סי' רכך י"5 מ"כ ס' 5ריך הגוף ככממה ה)כהמיכמ
 טעס וטעמו כע)ממ כען ומסיכ מכי)ה )6כר כעיגי' חסיכ. וממיסיכיון
 עס גוסו נס כגננמס מסמ"כ סרי סרי מותו מסי' )הון כזרקו מ"כק)יס

 : ס' 5ריך ק)וסטעס
 )מסור מין כויעכך מכ) תמ3ה )כרקן 5ריך וויינקס)ן כמרקמתדהנדמ

 )הת)יע כורכס 6סי' כסמוועך)ע וכן כמן כס"ע כמ"ס ס"סי6יכ6
 וכ"ל סרי 'מותו טעס 6יסור ומסוס כרי' כמן 61ין גימומ וסמ6 )יכמסממ
 כגתכס) ומותר כת"ח ממ"ס )111 י6ין כ"מ ס"ק כמל"י כמ"ס 6יסור6ין
 5ריך יכ"מ כתוך מ"מ פונס כסרי ותו)ע והעיקר )מ"ס וססיט6 ממריסעס

 סמין קיכ) ומסר"ס סממריס 6ת מתיר 6ני כ' כ)) הרמ"ס וכתסו')כוקן
 16ת1 מתיר מינו )מס י6"כ וקסס התו)ע ננר ס' יהי' ס)6 סירסמ)ך
 מי16ס מסוס מ31ע כו סלמ65 סרי 6ותו ומוסר ונ"3 סממריס רקסרי
 כ3 מס)כין תו5ע כו סנמ65 וויינקס3 16 קירסן ככויקת העלס ורךסכך
 : כסוועטסקען טוסין וכן ססלי_,
 )מכו) 1)יתן התו)עיס )הס)יך יכו) )ממריס וווילקס) קירסן ככויק /רנ

 גוסי' כמיהו מ63 תסק5ו כ3 מסוס )יכ6 יווע ס6יגו כיוןהסירות
 3ויוי' גס וע)מ6 )רוכ6 מ6וס הו6 06 )עיין יס מי6ום ס6יגו מומר06
 יה1ויס מ6ילס ר6י' ו6ין כ6ן כסר"מ . ו)6 כוכרי ל"נ כס" כמ"ס6סור
 כך כ) ו)יכמ התו)ע רומיס סמינס כ)ין מו סס מתו)עין הפירותס16כ)ין
 16תן 6וכ)ק יהוויס 6ינס סמסרתיס כי ספסי כמקוס )סק) ונ")מי6וס
 מרקמת כעוסין כפרט ככריקס מפריוין סיסר6) תלעיס כהס סיססירות
 סמינס ממריס כסכי3 תעסה סלכס מפירות עוסין כי סרכס )הס)יךי5ריך
 יכו) ו5יקר 6מריס פי' עס כיסו) 6מר ול6כ)ין מיך ל6כ)ין ו)6יוועין
 וס") ססוסקיס תמוס עכ6ו' : )מרקמת ספרי עיקמ )חוו סתו)ע1)סס)יך
 רסע מותו ס) מוכוכ ע"כ ק"ח וף ע"ו ר6"ס ועיי' )סכמ טעס לותןסר5יס
 ערוכה גמ' מסך וכוכ סה51י6 הכף. י6סרו הפוסקיס כ) ו5ן )סכמ ןכוכונס
 .וכ) וריכ"ס ותה"כ סר"ן וכמ"ס כסר5וס"לט3"ע ומתיר מרכ6 ס"מוף

 פוסקיס ס6ר רסכ"6 וטת 60 ק"ך כסי' כ"י הקסה וכן סנ")ספוסקיס
 : פו 6ולי ע) מיוסייס כרכ6 ופסקוור"ן

 ןטעמו .מסוס מתיר 6ינו ללכ ס"3 סוסקיס וסני פ3פו) ורך )יסכדט'5ד
 -יכו) 6זנו ס)כך הו6 6כי)ס נר )מו ומי6וס . מסוס 6)6פנוס

 מס61 6)6 3סכמ וכע5מותו כיון פוסקיס )סלי וס") סתערוכת63קור
ומ6יס



 עאירכמףתקמ"ד %' מעיף %"ר ממ רעהלררהטימןדברי
 סדמק ע"י מכי)ס ס") לרכמ סדמק ט"י 6כי)ס 656 ס6וט)ו מינודננ6יס
 ור' מוסיפמ רכ כי' ס5יני פ"ו דף וכטכת 6סיק 1)6 מכי)ס סנני')6
 וסס)טס מכי)ס )"ס סנר ור"י מכי5ס סננ" הוחק ע"י מכי5ס ס"3 דר"מיומנן
 מכי)ס דכר ננס"ת ' נניננמס דכר וננקרי ננס"ס י"מ -כס' סר"ננ וכ"סכר"מ
 כנננ"מ סוכמ ורקמ ר' ס"ק ק"נ סי' כס"ד וכ"כ תערוכתן . 6וסריןסנכך
 יכס5ו ורספיס גמננר פ"1 נסס מכי)ס פקמ מוכ5 ימס סק"כ תפ"וס"
 דפכ"ס סס ססיכ ר"5 המ כננחס"ס וסקסס כ"נ דף כנ1יר יומנן ר' כומננרכס
 סי' ונירסתו סדמק פ"י מכי)ה' סוס נסס ימכי5ס ס") סוס דרקמ וי") פכידססמ
 קסס )מ ו5סי"1 מכי)ה סנר' ס") ור"5 מכי5ס סנני' )מ ס") יומנן ר'כסכת
 יומנן )ר' דמס"נ מ1ר )מ ר"י 6כ) י5מ ססמ דננסוס ס") דמיסו דכ1ירמר")
 כע"1 כרכ6 ס)כס ומ"כ מכי)ס סנני' )מ סדחק פ"י ו6כי)ס כיון י5מ)6
 ככפיני' דסוס ננותר כנני טפננו נננני)6 סומ וננמכ5 נניוי )מו דננמיסיכיון
 כרכמ ססקו 5מ לננס 1ס סכ"י קו' פ) ממר יסוכ כתכתי תק"ט סוס"יופי")
 כנסוס מננור ס) "נ"ר דננתיר )ר5ננ"ס סס סכתכתי וטדכריסס נכוןיסגכ

 סר"ננ מכ5 כמן )סיטתי' ססת כר' ס61 ו"1 ככורות ססת כר' ו)מוננ6יסי
 : ססוסקיס כרוכ כרכמפסק

 תקמ"ה מימן.
 בם"ם' נכנם לא אפשיפא דלא בעי' דם' מוכה ל"א ס"קבש"ךא(

 אפי' יב"ה לאחר בפי' הש"ך מ"ש )ב( מקי"פ כפמ"גאלא
 ופרמ"נ הפר"ה קו' ול"ק נכונים מם"ם מותר השאר ג'בנמצא
 פרמ"ג רביתיהו היינו מקרי מבהוץ הנעשים בתולעים וא8")ג(
 השבועות דהג במעשה )ד( פיהשו לא שמא זה מ' שאיכאבמילבען שהתליע כקמה גם ותקל"6 תקל"ח במי' כ' ואני כש"דולא
 למה ונ"ל ה%"ז עם ממכים והפר"ת עליו הולק הפף"ה הפ"זשכ'

 ואכתוב תקמ"א מי' וד תקל"ה ממי' הקודמין במי'שכתבתי
 אבל המורים יראו עד להקל מטתפינא לנמרי דלקמז במי'עוד
 הפטד במקום כי"כ במילווען ברינים המקילין על לסמודמצינו
 משום מותר השאר יב"ה לאהר הנ"ל לש"ד ראי' מרשב"א3ה(
 גדולה קושיא )ו(. בעיפור וכ"כ במ"ם נכנם בעי' מ' ו6"למ"ם

 ? יב"ח לאהר אוסר אמאי להוד מתה בם' הנ"לאר"ן

 מסוה סכ5 ד' מו נ' מכ) כ' מו מ' מ)מ ננ~מו ט5מ וס"ננ סמומר מיריש
 יכ"מ מתוך וקמי ננסננפ סמוננר נני ויס וסמי )"מ ס"ק סס"ךוכ'

 כססירסו מ)מ מיסור ו)יכמ י5"מ )ממר 6כ) 6סור ססרי תוך סן מסי'ןמ1
 וננדנרי ומפ"נ ניננומ סנ1מ מי סי' ומת") מת מו מי סירס טסק ס"סמיכמ
 וס") )טפנני' דמ1י) ננסוס סיינן יכ"מ )ממר נס דקמי ננסננפ סססד"ן
 סוס ננת יפי' ס"ס מיכמ 5ר"ן נס סמ וקסס . פ"כ וכו' מטור .וננתפי'

 מיססטמ ד)מ כפימ דס' סר"ן דפת וכן )ט"ך וס") ס"ננ מיססטי' ד)מכעימ
 תקי"1: כסי' כ1ס וכתכתי )סיסוך סכ' כס"ך סקי"מ כסרננ"נ ולמ כס"ס נכנס)מ
 כיון 1)"כ מסור ננתס סי' וקיי") 5ננס סס"ך פ) מו)ק רבבכשר"יץ)ב(

 וננתה סי' מו ננתס סי' נרסינן מי סס"ס כני'.דת)י6
 ננת כסי' דמיכ6 כמן ננכ"ס 1' דין כ"ט כ5) כמכ"מ כננ"ס גננור ססקסוס

 ננססיקמ רק סום דמוסר ננמן ומסי'. 'ננותר ננת יסי' כסוסקיס כיןס5ונת6
 וסומ1ק נ' ונננ5מ כיון מס"ך ססר"מ מו)ק פור ומ)מ . 6יססטי' ד5מ.ןכפימ
 תו)פי6 נננ5מו דפוד מנניינן כן ניפומ ו)מ סירסו ססס תו3עיס' כנ'סתכסי)
 סס"ך דכרי קסימ 5מ סמ ננסוס ו)דל 'ססק מד מסי' עיכמ ס)ינניסכתכסי)
 ססירות ננן כו5ס סירסו מ' וכרנפ מ' כספס )מ כתכסי) .טנמ5מ מותןומסי'
 סומ1ק )מ וכן סירסו מ' כספס )מ כודמי מדרכס. מ)מ מ1קס )יכמופ"1
 )מ סננמ תו5פיס סססמר ס"ס יס ססיר ומ"כ כיננומו מ' כספס סתו)פיססכ)
 )מ סס נס וסמ סנננ5מו ננסנ' רמי' 61ין ניננומו )מ וסננמ פדייןס'רטו
 ' סירסו סנ' פס ס16 מ1קס כמן מין סנ' סתו)פ כסטירם ומ"כ מ' ככת6ירסו

 סנ' קורס סירסו סמו)פיס ס6ר )וננר יט סוכ ומ"כ ססו)פיסנ)
 ממ"כ ס)ינניס ססס וסנ' ניננומו סננמ ססק ססיר כסס יס ו6"כטנפ5מו
 מיכ6 )ר"ן נס סמ סס"ך פ5 סקסס וכסרננ"נ פויין נינננמו )מ פ"כסירטו
 יכו) כמינו מס"פ קמי סס"ך וסמ )ק"ננ ניננומ וסננמ פי' )מ טננמס"סן
 קי"נ סי' כתסג' רסכ"מ כננ"ס )כווק מי"מ ומ1 נננמו סססירות סיינו)כווק

 . סתכסי) )תוך )מון סירסו ודמי ומ"כ )כדוק מי"מ וננכו~)יןכננכוס3ין
 ננותר וסתכסי5 מסור פ5ננו ססתו)מ סס"ך כ' מיך מס"ך ססקסס ננסוכן
 מסר"מ וכננ"ס קסס )מ סתכסי) פס סתו5פיס מוכ) .כתו)פיס ססומ1קכיון
 סננמ ונס ננתו סככר ממ"כ סירסו דסננ6 כמי ססמר ססירסו. "ומ1קן)מ
 ס"ק כסננ"ל גס ככ"מ ססירסו סומ1קו )מ וסמ גיננומו וככר ננקודםסירסו
 . : )ס"ך רמי' ס' מות ופי)"ק ס"ס )מ'ננסני סתכסי) נסוח1ק;)"נ

 נמסרו דמן ננכמון תו)פיס )סיות סרני) כסירות מכ) סס"ך 5' ערד4)ב(
 ד' מו נ' כתכסי) ממ"כ ונננ5מ כדיקס כ)מ כסנתכסלונניד

 י"1 ס"ק כט"1 ופ4' ו1") כס~נ , וסקסס סירס סוס וכמון מסודוסכ)
 מיסור 6ין סירס ס)מ כ5 ומסי' כמון ססס ככני)כפן ססכופות ומנככנפסס
 )מ כמון ססס ננס מכ)' סירס סוס ופריכס )יסס פ"י ודוקמ ור")פ"כ
 פ"נ מו סי' ס5מ זננן כ) נקננמ ט"ו ס"ק כס"ך ננסננפ -וכך סירוס'ננקרי
 5ריך ורו1ינקס קנומ ומין סקי"כ כט"1 ננכומר וכן סירוס ננקרמ ,י)מקרקי
 ורומסיס כמון כעסיס ססס וכיון סט"ז ע) סחו)ק סק"ז כס)תי 1)6כדיקס

 : רכיתיסו סיינו סכ) דסוה תקפ"6 סי' וכננס"5 סירוס סוס ומנממנמ
 ופי' ככס"ט והוכמ מט"ז ססר"מ מו)ק ססכ1פות ימנ בנמעשהלד(

 תומר כסיי מכ3 כסרננ"ג ופיי' מ)וקיס דיניס כ'כס"ת
 כידיס נעסס סוס ד)יסס סכרמ 6יכמ )מ )ננס 61"י סט"1 פסססכיס
 ספליכס פ"י וכן סנני5וופ כתיסק נננפת סהיר ננקוס יכ3 ספיסס כתוךככמ
 כ) וסנס ורכיתיסו ננקוננו דסוס ,וספיקס ננסקננח סי' ס)מ 1ננן כ5ופוד

 ססת)יפו קננמ כסטיטות דמסרו רמסוניס וק5ת סממרוניס סכ'מוננרות
 )ננ"ס מכ) וומק 1ס ונס רקמ כסס סמנודס רק דננתיר נני ד)יכמוכתכו

 מפ"נ מ"כ נני)וופן ססת)יפ קננמ ססוסקיס דעת )קייס סקודנניןנסיננניס
 וכר מו וכר כ1ס סיפוררו ממרוניס רמיתי ס)מ כסיות מי"מ )נננרי)סתיר

 : )ספוך נלינן ננקי5ין מדכרי מכ)ס)ס
 קי"נ סי' רסכ"6 ננתסו' כ"ס דף סור כככור ססוכימ )מס ןלכגאך'לה(

 ומט וסו"פ זס )סון כ' סמיך מ"כ מ1קס סוס זינננמכתרי
 דנננ5מ ננסננפ 5טס"ס 1ס ד)סון ססמר ומוכ) ננכ)יכיס כקדירס ק5תלנ~מו
 כת)וס' ססת)יפו מסירות סס קמי ורסכ"6 י") ססמר מת מוכ) ומננמיסנייס
 מו מיפסטי' ד)מ כפימ וסוס ננותר ננת סירוס סננמ ס"ס ננטטסוסרי
 ד)מ כפימ וס"5 5") מסור ננתס סי' )רסכ"מ דס") מפ"נ ניננומסננמ

 5"6 ס"ק )ס"ך סר"ן )יפת ס"ס דמיכמ כננס") וד)מ כס"ס נכנסמיססטמ.
 : תו)עיס כנ' סתכסע כסומ1ק מסי' ס"ס ומיכמ כ' מות )ס"ך רמי'ומיכמ

 סס"ך כננ"ס ס"ס סוס ד5מ מסור ד5כנס סר"ן פ) טוכ6 5י קססר%4כמנמם
 מסר דמס ני"ס כסי' כ' סר"ן סמ מסור ננתס סי' ס")וסר"ן

 וסיכך רננכ"ן כסס כתס"מ וכ"כ נ"מ דף נ1יר מיססטמ ד)מ כפימ סוסמכר
 כפימ דנ"כ ננתה סירסס מ"כ 5קו)מ ס") ורכנן ססומ כרי' כיטו))פנין
 דרכנן וס' ס"מ כסנ"ס ל'מ וסי' סק"מ כט"1 ק' כס.' ופיי' מססטי'ד)מ
 מס סססק סוס ננתס סירסס סססק נס כרי' סומ מס סססק מס)קו)מ
 מ1קת כננך סומ ננתס סי' ומי") ספק סוס ננ)קות ד)פנין כיון כרי'סומ
 פכסיו פכ"ס ד1ו ננכוררת סמינו ננמ1קס ונרפ ננפו)ס סי' )מ מי דמ1קתמי
 מ1קס כמן 6ין ננתס כסי' 6כ) סיתס סכסרס )ננסרפ מ1קס וסוס יכ"ממי
 ססת5יע כקננמ כנון סירס מס כססק קסס ונניני' מי ממת סעסססי'

 כ) ו)ר"ן )קי מי ננ)קות )פנין ססק וומי סוס יכסיס כסירות מוכנני)וופן
 כס"ך וכסרננ"נ 51"פ כר" ננסוס ננדרכנן כט) ננס"ת ננ)קות )ענין ס'סיס
 כקס קק"ו כס"ת פי' מדמ וכ") כננק"מ סנני)כפן כמו וסננמ כ' )"מ.ס"ק
 ופיי' ננפ5ננמ מתי ו)מ סי' כמן נננ5מ כמן 6ננרי' ננפ5ננמ ימתי כדכרמו"י

 : תק5"מ סוס"' כ1ס ככרננ"ס

 תקמייום'כמן
 מילבען מאימור להנצל שאי"א מה זכות בפלתי שכ' מה)א(

 נאמרה שלא כרי' דין להם שאין משום הקיץבימות
 אלא לזה דאד"צ אני ודהיתיו ליתא הפמ"ג דהוי ברייתהמתחלת

 ד"א מהמת בנאמר לאפוקי מברייתו הוא עצמו מהמת שאמורכל
 וזבובי' נמלים כגון אבל מאומין שאין בדברים דוקא ל"בדברי' משמע ותום' וראב"ן ורקח וממ"ג מתרומות )ב( ברי' מקרילא

 אפי' יבפל שלא ובר" חשיב דבר מקרי לא רמאיםיומילבען
 בטל ברי' ס"ל דלא להלכותיו הרי"ף תשו' ישוב )ג( )באלף
 3ד( תקשד בםי' כמ"ש הרי"ף לתשו' זפעם בהלכות דם"לכמו
 בשמנה כטו שלוקים בדבר ק"ד סי' כה"ד הרי"ף לתשו'פעם

 לא קענות לחתיכות ונהתוך שרץ נתערב אם בכעדשהשרצים
 פעם )ו( ל"ב דגיד משנה הביא דלא הרי"ף על הפלתילתי' דיהוי לה( ס' צריך וניכר מלקות בליכא אבל האימור בניכרבפל

 כיון ל"ב ברי' אמרינן לא המאומים בשרצים הנ"ללפוסקים
 בשם ק"ג מי' מרמ"א השיבות בפל מעיקרא כמרוהיםשהשובים

 כלו' בעצמה פגומה הברי' דאם ק"נ לקמן דאי' מה 3ז(או"ה
 פמא כצפור השיבה בברי' ובפל -הברי' השיבות בפלשנסרהה
 ס"ל ופר"ח דבפל מ"ל האו"ה לגמרי ונמדהה מאומה ובבדי'לכ"ע
 לר"מ וישוב כה"ד ולא ל"ב לגר ראוי קצת בנמרה אבלדל"ב
 בפל מאוסה ברי'- למוברין ופעם לקי מרוהה דברי'בפ"ב

 אלא בו לד שאין משום מותד כתערובת נפל"פ כמובתערובות
 בתערובת פוגמין מאומים שרצים דם"ל רבים הפוסקים וכלהרושו
 מ"ל לא לדידהו י"ל ל"ב נמלה שכ' ור"ן רשב"א ואפי'בפלין
 הג"א מרדכי בא"ז הובא מראב"י דקדוק 3ה( אהרים תי'ועוד

 שהשמיפ הרי"ף על ישוב )פ( בפלים מאימים דדבדיםואגודה
 ? ערוכה משנה שהוא הנשה דנידברי'

 . והכס ד"ס ו' מות סי"ק' נכר"ו כ' )"6 6"ק מ"י בנכ~כ2'ג)א(

 דכ"ז כמיסורו כו5ר סוס 65 ונני)כן סרסכ"מ)דפת
 ספוס' כ) יסמ ד)ית6 כ' וססרננ"נ )רסכ"6 כרי' סוס ו5מ סר פירסוט)מ
 סירסו ו)מ ר1מסו ס)מ זננן כ) מוננר דמכו מ)מ כרי' סוס ונני)וופןכ'

 וננקרי כרי' סוס כססי' ומת"כ למסרת 6וכ)מ מ5מ סומ כרי' )מוכת)וס
 ס)פס' כרי' דסוס )נננרי כו5ר ססתו)פ כ1ון וומק וזס עכ") כמיסורונו5ר

. 

 טי' ס)6 כ"1 כרי' יסי'.נקר6י' ס)מ ננסכ"ת ססרי מ5 מו ססרי כתוךורומס
 ס י ק סוס ;.. י 8 6 ' .לך )סרכס כ55 רימם )מ 6סי' כרי' ננקרי כננמוכר ססת)יט כפרי סמ)6רן



 ש' ,טעיף ש"ד ם' רעהיריהס~מןדברי
ירסףתקמ"י

 : והר"ן הרסכ"מ וככ5) סקי"ט 5עי5 כם"ך סו5מו סכי ס"5טוסקיס
 -'! 65 ונכ)ה כרי' ננקרי טננמ עוף ר)ננס 3ח)ק כ"כ כתס"מ ררסכ"מריך"נ

 ט6יגו כרי' כ' 3(ס כרי! ננקרי )6 סגקק) סור מו כרי' ננקרי
 פמיסורן וכי"כ ניר 6ו נננ)ס כנון ע5ננס ננהמת שמיסורי' ןוקמ,כטי5ס
 ד"6 ננהננת 6יסור סקכ)ס מ)מ ננותר כרי' מכ5 נרייתן 1נתח3ת פ5מןמ5ר
 כוונות ר6ין ונ") ט"כ כט)ס ס6יגו כרי' (ס מין וכי"כ סגסק3 שודכנון
 מ": כרי' ננקר. )6 וכי"כ סגטק) כסור ר3ננס ו3יסכ )ח3ק מ)6 ור"ןר"כ"6
 מטמ"כ ע5ננו ננהננה סמיסורי' וכי"כ טננ6 עוף ררוקמ המ' מי)וק )י!סני
 עתח3ת סמיסור גנני ד5ריך נניכח ו5מ ד"מ ננחכנת 6:הור קכ3ס סגסק)נטור
 רכייו כסוף סרטכ"6 וכ"כ 6יתמ )חור (ס עעס ררק מס"ג ומ)מכרייתו
 סכרי' סרסכ"6 רננ"ס 6)מ ע5מו נ:5ר טמיסורו נס סרסכ"6 ננןכיר ולמכי' נרייתו ננתח)ת וסמיסורם גסמס כריית מ65 כרי' קרוי סמיגי וגננ65 1(")סס
 סהומ רכג ננ)ת6 חר סומ נרייתן מתח)ת ע5ננו כנחתה סמיסורו רקסו6

 ד63 ד6סי'נ כת)ום כסרז 1""כ עמנו ננחננת .ממסור סומ סכי כרייתוננתח)ת
 םכ' וסרמ"ס נרייתו ננתח)ת סיסי' הע'קר ננ"ננ כרייתו ננתה)ת6סור
 כסעס רמיסורו כיון ר") נ"כ כמיסור נותח)ס כגו3ר ה"ר דכרי'כתח3ס
 מחר דכל מ)מ סמיסוך נורס וכרייתו ע5ננו ננחננת מסור ססומ ר")סכו)ל
 מכנרס רסתורס סי") ננס וכי"כ טתמ כעוף סומ דכרי' סרמ"ס )ננ"סמכ)
 וכי"כ סגסק) טור רהייגו כטי)ה י)מ 5עוף מ"כ קטן וכין נרו) כין ימכ))מ
 כנלקות דניכמ וכיון ננ)קות )יכמ ""כ קטן כין ימכי 63 כי' תורה מננרסד)מ
 הגסק) )סור ט:נמ עוף רכין )חי)ק סרמ"ט 5ייך )מ כרי' רין כי')יכמ
 . וגכנס סגסק5 סור ננסמ"כ ע5עו ינמננת .6סור טננמ ןעוף ננסוסוגכי)ס
 כיון וכי"נ ;ס תגמי כתכו )ננס ק' סי' )קננן ור"ן ננרטכ"מ קססוממ"ל
 )תגמיס 5ליכין למ תו כננ)קות תלימ דכרי' ורמ"ם כתוס' ס")! ורסכ"מןר"ן
 הכ"כ מכן טור כסו"ת כי"כ :ז65תי ומח"כ סס מ:סי כחדו' כננ"ס סר"ןסכ'
 ג"). כ"ס כ)) ועמו"ס כרמיות וס6ריך סס3תיע)

 הומ ככרי' סגתגו רתגמי
 : ססומ כ5 כ:נ)קות ת)ימ כיטו) )עגין 6כ3 כרי' 3סון כ.! ןסייך מה.

 חירט 1)כן ננינכע"ן כנ6.סור סקין כי:נות סמי"מ נ;כות )ססה רל"נ)ב'(
 כגה כרייתן ננתח)ת גמסרו )6 סכנו)כען סנ") סננךהמ5תי

 כמן ול") ותקמ"מ וק)"ע תק)"ח כק.' הג") כסיננגיס 5רריש כתכתיגכר
 סרמ"ס וכ' כט)יס )מ וחתיכות רניר סננט:ס סכי6 )מ ;") הרי"ף דסגספור
 רתרתי רע"; כננתגי' וסוכר כט)ס )התככר רמו" רחתיכס רסוכרגרחס
 רהר6"ם מע"נ ק"נ סי' כסלתי וכ' כט5 )מ הגמס ומיסור סכנ!גין דכרגעי:ן
 ס"ננ סמסגס כ) יננרהסנניט נקיט ננגיסו רחד6 סי6 הי6 מכ) ננכרי' זכר)מ

 : כט3 ד)מ ס") )6 ככרי'ר6ף
 כסס הכימ ני"ה כם' סס הר6"ס כי יען ס3ת. ,יכרי יחיתי עייסדהנה

 כסי' כ;ס") סכ' וכתס"מ ור"ן רככ"6 כחדו' הוכ6 וכן סרי"ףתסו'
 כה:נין סגס3 כין כקרירס סרננסים ננכג גע5מ 3סרי"ף כתסוכס נננ5מ וכן)"נ
 6יסורין כסמר כסימיס סיעורן סרן נזמותו גססק מס )15גן סגס3כין

 ע) כקסי6 וגטמרתי כט) ר)מ )רי"ף ס"5 סנרי' כס)ס סרי עכ")סכתורס
 סכ' כטעס גנני וקסימ - כט) )6 רניד ננטגס סכימ )מ )כנס ר6"כהרי"ף
 נוף כר6סו:יס )ס:י סי' ס)מ וג' סרי"ף )תסו' ~כיתו ועתה 3רי"ףכרמ"ס
 רכר. כנוף סר6יתי )סי מכ3 כקי15ר רכר:ו סכיחס סרמו ) לקסתסונה
 ננתקוכס סותרין רי"ף רכרי .סי' 1)6 סס)תי עם ססרין ג'סתסוכס
 תו)עת כנון ססר5יס כ6)1 סרין ה6יך סמ)ס מ"ח נסי' יססומ3)ס)כותיו
 6יסורין ככ3 סממרגו כננו כסם הרין סמיך כקדירה סגס5ו וגננ3ס1;כוכ

 ככ)י כח:נין גפ)1 מג3 כ5וגן כטגפ5ו מ)מ כן מוננריס 6ין מו כק'סכתורה
 י6כ) 16 סתנסי5 כתוך ויכ5ע ;כוכ מותו סיססיק מססר ,ככ"ר וכ"ססגי
 כקדיוס הטר5'ס :נן מ' סיננ5מ נני תסוכה . חננכס )וקס מנזרו וככרכננ)ה
 6ס מכ3 15גן ססי' כין חמ ססי' כין תנסי5 מותו ג6סר 31מ מ,תוננס)יך
 יייל ויס  ככ"ל טכחורס  6יסירין  כס%ר  סיפורין כתכטיל  סרן  %ותו:ססק
 ליכר ול%  סרליס  מ%ותן  :סלס ו%ס  כך  סל"ל כריי מתורת כפל :פסקר%ס
  ססי' מספפ ר1ס ופור וכוי  סרן  6וחו לססק ויס %סור  סתכסילכל

  ול% כקרירס .כלסיססס6לס
  ננמי63  כטל ל%  רכרו'  ל%סורי' ססיפ  לורל, סרי"ף  רסמך  6"י למלסייכל יו  ססייפ ככנ"ט כיטו3 רלי"ל  סרין  סייך למלי

 נניירי כרי' ננרין 63ו ס' 5ריך גססק מס סכ' כיטו5'וננס י") דכרי'יוכן
 כסנוף ננ"מ כנ"ט מיגס רסר5ים רמע"נ ת"ננ"ר סי' טסרסתי כננו.מ)מ

 כעי )חון )סס)יכו חי"מ ר)כך וגססק סכ' סייגו וגיננוח גתערכהמיסור
 ק' כעי כיכס יכס סרי"ף )רעת סכ' 5"ס יף רננכ"ן נחרו' כעת. )ורמי'ס'

 יתן ננכס3 וט6ס מיגו 6יגו חטו נ;ירמ. ר)יכמ 6ע"נ כננכ"ננ 6סי'וננסננע
 ךסיטסו מ"ס ונס:") ק"ט ס.' )קננן גןריגן )מ כנניגו ניכס כיכם רסמטעס

 ס' 5ריך המיסור נוף סגתערככ)
 טננמ רנ חסיכ כט) )מ נרי' . כסחוסכ כס'ננגים סתיעמת בנסילג'(

  כתלף יסיי  כסלתפרכו סגטס גיר 16 טננמ עוף מו קטן מס.'.
 כנסך סכימ נסגיס הנס )ננס 1י'פ . ויתוסיס  ווכיכיס  :מלס הסיכ ול6.ל"כ
 .פמיס ליפור ק"כ רף  ר6תמר רננה ר6י' רק סו6 )וקס חי ו6' גננ)יסדע'
 מותן ננ;כיר 5מ סרי כיטו) )עגין  יכל  .פת וכין חי' כ'ן ססומ נכ))וקין
 ונס נסנז"נ ונס כט3ס ס6יגו כרי' חסיכסיסי'

 נרוקח.
 כ' )6

  ר6נ"ן  .כסס כי מ"ו סי' וכס"ו כרי' מסוס, 6סור רתפרוכת ולמלס:1כוכ  כסרלי4~
 )מוכ)ן מסור סו)ין וכן ערסיס וכן נננחוכר נין נת3ום כין ססת)יעופירות
 רוננימ כננכוס)ין נני'רי רהכ3 וננסכנע ססירות -6ת ומוכ) סתו)עיסעס
 'כן'כ וכן. כננכוס) 36מ ' גמככין סמיכויפעין

 ננ,ירי.
 ננספע וסמ כננחוכר

 6מ 6ו:ל סמיך כננחוכר 6כ3 סק)"6 סם"ך כננ"ס ס"ק ננסוס דסליי")  3ת)וט כט3ננמ 6"כ כתו3מיס סת5סי3 וסוחוק תו3עיס סרכס גכנ5ממסי'
 י)מ כרי' מסרו )מ הנ") ססוסקיס יכ) :' ומ63 סתכסי) רסיינוסס6ר
 %':ז סהומ מכ) ר3קי מע"נ ננ6וסיס ססס כמותן מכ3 נני6וס סמינוכרכר
 כךי' סןכיי 3מ 5"ס רף כתוס' ונס כ36ף 6סי' כט) יהי' ס)מ כרי' חסיכ)מ
  כפל רססיר י") )סנס כננמסו סוס מ"כ ק"( וסוס"י ק"ר כסוס"ייקיי") ככ:ו סונס עכ"ם כתערוכת כיון ועוד - כ6)ף מסי' כט) ס6יגו רננמוסכזו

 רנננ3ה דס") סוסקיס וסגך , )סנס ווססו סוס רכתפרוכתכתפרוכת
 רסגך  טחי'ל ק"ר סוס"י כ"י ססכימ כסוסקיס ס") הס כמ3ף כט3 3מכו וכיו5"

  ר)מ כתפרוכת תסיכי ופסוי'ס  לטכת סס כתכסיל  מ"נז  כלפין רפ%יסיסרלימ
 :כטי)י

 רהגס ס' 5ריך גפסק ומס ננ"ס הרי"ף )רכרי עור סננך 5וער רישלר'(
 כ,ננרפופי סיילו כחל6 פ:כר ר%סור כסלת רכ  רתפלי פיעכס"ס

  קיגות לחתיכות  סלחתך  סרליס כפ:ס וכל רפככר 1לס'יכ  ססי'ך וכו"ל%לורוט
 ככרי'  סוס  פליו  רלוקין  כיון לופוס ס' דייכי 6פי'  יסור 3כפרססרלוסין
 רכ לסרס  ס"ל רי'יכ קסס יס פי'  6ל, כברסס פליו  רלוקין :זסוס טכ'ו1ס
 כפלמ6 6פ'צ כפי'  רל"ל סססר  מן חסי  ופיקר חוט וכר רסו6 ספפסכסלי
 מ:נגס - ככערסס ד)וקין כיון כרי' סוס סר5יס כס:ננה כם3ס מ)ח כרי'מין
 סחיסור וגיכר קפ:ס  כתתיכס  כן  סרין  6סורין ככל  כתכו וננ"כ וסר"חסט";
 ננכקזת כיס דוקמ כ! וכמרוטיס סמיסור דניכר כיון כט) מין ח"סרהייגו
 רלי:6 כה"ס 6כל כ:פדסס  רלוסין  סרס"י )כך כ)3 כט3 )6 ס6יסורוגיכר
 רלססק כתסו'  סריי'ף מיירי כס"ג ו6"כ ס6יסור ליכר  %פ.' כסי כילמלקות

 ל : כסי  סיפורו  נכך ס%יסור ו:יכרלחתיכות
 ננקנס רסייגו כרי' ננכימ ד)מ סרי"ף כיסוכ סם3ת. עייס 44כמנםלה'(

 יוסר רכר  רמין כם"כ כע"1 מ(י) ר5סיטתי' ננס1סרניד
 הכ. נוסי' )רי"ף ר:זל"ל  קסס סג6ה מיסור ונס סכמ:ין רכר %ל%כווססו
 כרי' מכ3 נננטגה סס כננכו6ר ס") )מ ר") רחתיכס מע"נ רע"; כנתגי'ר)ננמ
 )מ ד):נס 61"ת רן') )חתיכס ננכרי' 5ריכ. ננ5ריך ני"ס כסי' רס6 3י'מית
  %ססס סתס רננסגי כננו י") ססו6 ככ) מוסרין ככ)) כע"ו סתס 3סתני

 רככר )ננינני )יכמ ר") חתיכס ננסמ"כ כחו)ין )י' תגי ככר סמ גנניכיי' גן ער)ס כננס' )סו תגי רככר ננסוס )סו תלי  רל6 וס%  ר%י"ל תסוכיסדכריס
 כ)יכ6 מעו כס:מס נ"כ רמסור ככ"ח כע"( תגן )ננס ר6"כ -כח51ין )סתגי

 ננס )קננן יכו6ר סרי"ף כיסוכ סג") וכנס . ר") חתיכס סרי סגמה6יסור
 )סרוח  סרומץ  כיון  רפהוטין  רסרליס  סוסקים סרכס 3רפת לפילסכתלת. ננס ועי )סי וכו.:י' ק"נ ס.' כסג"ס %תר  רין  כי%ור לקריס  %ל6סללפ"ר
 ומיגס תקת"ד סי' 5עי) סכ6תיס סיסק'ס וככצם הקננ"נ ככנ"טנ:ע"קרמ
 דכרי' מו"ה כסס ס"ח ק"נ כסי' הרננ"מ כ' ככר דסגה סתערוכתמוסרין
 כפל ו6'לי כריי ווקרי סתכסיל  ססוגלנין 6פס'יי  כפלתן  סגוווין  מיגסמס

 ססי' מפס סלסרה %ו מפלוו% טלתקלקל  דסיי:י  כפלוון  סגוווון סיו:ספפ
  סגיס וכסו"ת כ"ר  רין פ"ס  כלל ת'ית סי'  כן כרי'  כל סחסיכוה  כפל1%

 רננ"מ )סנ"ס סטירוס סק"נ וכט"; ק"ט סס כם"ך כסרכנ"נ סוכמננמירות
 כע5נץ ננוסכח טסכרי' ר") כרי' רסוה סי6 נע5ננן סנוננין מיגס מס 16"סכסס
 ר"ל  כפלמן  סגומין  ססס ויתוסין וכוכןן 6כ) מ"כ טננ6 ורנ טעמ 5סורכגון

 ק' סי' כס"ת וסוכמ יד. תחת .ס"ננ ס'  ו6ין כריי מסוס כיניןרוו6יסי
 כן סירכו )מ מחרוגיס וכ3  סס כסר:נ"נ 6כ) ר:נן'מ ע) סקסס 1)כןסק"נ
 לקר6  %ילו רו6וס  ססי% ננסמ5מ

 לרננ""
 חס רר") ה)6 ננע5כנן סנוננין חכ'

 רמ! כענמן סונננ~ן דסוס ר") 6( כע'ן כססומ :זע)עמ כעין סנס ע)יוכמ
 ס"ל רסו6  'לס"טהי' ר6ו"ס  6לי %ו:וי  וחל6  סכר.'  חסיכות ננננגוכטי)

 5ריך 1)כך )סכח סו,  סיו רפפם  כפלפן  פנומין יילם  ס:ז,וסיסרחו?פיס
 :כגר ס'  רכפי  רס"ל  רפ6ן חקפ"ר סיי וכללכן'ל סחולפ  טפמ כגנרק'

 6ל6  סתסיכות כיל ל6  וסלכך סרוח  מקרי %ילו . רתולפ ס"ל  סתולפפפם
 כסרות סוס  ססרליס 6לו ר:ל רס"ל וטיפתי' לסונ"ג 6כל  מללמ6כלסית
 מ"מ דלקי %פ"ג ממלו סחסיכות  רכפל  %ת": טלפגס כמו סוי סריי"כ מותר ליל"פ כסר5יס פורה : %סור לופל"ס כפלפי  רס"ל  מ6ן ו%סי'פפיקר%
 ק5ת :פנס ד6סי' מרננ"מ ק"נ כסי' סס כ' הח"ר רסמ נרי' כנסוס כומין
 : כפן פיצו  רלקי 6ף ס:סרתס  טלפלס טכ": פ6ו'יס ר6יי וכי  סחסיכותכט)

 יכרים רקיי") )ננס הנ") ססנ"ס ס" סק"מ ק"ג סי' ססובפר"ח
 ו)מ ע5יסו 31קי רחס:גמ מסוי' ו6סי"ס ;כוכין כנוןהננ6וסין

 רכל6ייס  סל6 דננמי )קי מסי"ה נ"כ כגסרמו מס.' כ156 כרי' ננמוסכטי)י
 רכטג ס"ל רל6  לסוסקיס לחס כר" רסוס  קיי"ל יסי"6 כסרוססוס
  כ6לן כפיצ  סרמכ"ס וכמ"ס תכילותי' כפל ולי פלי'  ולקי סמיוסיס(סרליס

 עוף כנון ננמוסס סמינו ככרי' סר:נכ"ס טס" סס ס"ס כסי' 1)מ .3נער. סרחס מסי' ור"5 . 13קס כולי'  ו%כליי  סו6יל סכרי'  סרהס ר%סי'סמ%וסיס
 מננמי )נר רמוי טמיגו עך )נ:נרי סרמס ר6ס ק5ת ססרחס סי' 1)כךטננמ
 וכי"כ טמ6  פוף  כנון  מ6יסס  ס"ילי ככרי' רוקמ הומ ררננ"6 וססנ"ס)וקס
 סיי  תפרוכתן  6סרו  סלי ננכ"ס ננותרין נוסיסו מיגסו דמסי; גסרחוןמ5ו
 כס"כ הרננכ"ס ורכרי ררננ"מ יין )נננרי וגקרחס חסוכס ככרי' נניירי)סר"ח

 ר5קי  6ף  סלסרתס  למלס  סכ' ננמו"ס מסר"מ חו)ק ק"נ סי; ססרב1דק"י4 : כט) ומיגו )וקין ומסי"ס 3נננרי תקרחס ננמוסס ככרי'נניירי
 כגסרמס רחי כט5 ק5ת ככסרחס רמפי' סח"ר הוכימ ננוס נט)מ"ע

 וכ' ס"ס ע5 חו)ק וססר"ח . סג"3 כס"כ' ס"ס )קי'.כננ"ס 3מ ר6וי.)נרסמיגו
 וכסרי6 גוע3"פ מף ןמ"ג גרמס ומין ע)יסס )וקין סגקיחו סננמוסיסןכרוס

פוכמ



 שי סיף שץ4 טר דעוץ"ירה 'טזמןדברף
 עבימף,תקמ"י

 כעמ"כ דכריו כ3 עכ") ננותר לוט3"ס סר5יס 6ף ע"כ ס"מ 'דף כע"ומוכמ
 רכיי ט" רה"ה הרננכ"ס כסי' 6)6 י'ס ע3 מו3ק מילו הסר-'מ רס6מת6
 פ" וססר"מ ק5ת רלחרמ )ר"ננ )סרם 5ריך ה)כך מטוכס ככרי' כפ"כסר"ננ
 ס"ס סי' וכמננת מסורס נלסרמס גס ה"ה מסרה ו6סי"ה ננמוסקככרי'
 רננ"ס ר3וקה )מסכנע,לן הרננכ"ס 5ריך ננס )גר ורמוי ק5ת רכלסגםקסה
 סרננכ"ס קננ") )סר"מ מכ) קייננמ כננ)תייסי )גר סר6וי דכ) התורהננכ)
 כרקיי") סומ רלט)"ס ננותר כתכסי5 הכנמוסיס כמר5יס ס") ררכממע"ג

 : וק") מסור גנני )גננרי לסרמס מסי' ככעון 6כ) ק"וכסוסי'י
 סרננכ"ס כרעת רסר"ח טענני' רע) כם"כ סרננכ"ס רכרי )סטע'סדל"ג

 ים ננע)ננמ כלסרח ה"ה ימננל6 ו6סרי' כעין ננימוס רכ)6"הכיון
 ר6סרי' ככעין הר"ן כ' ננותל לוט5"ם רננמיסי כסר5יס רס") רכמ רה6)רמות
 רוקמ מרוטי' 6)מ כו )ך מ,ן ה)כך סומ מירוס הן רננמוסיס 6ע"גתורה
 ננה,טהס רוק6 י"3 כן סומ דלט)"ם כיון ננותר כתפרוכת מכ5 מסורככעין
 כלסרחו 6"כ מרוטי' 6)6 כו )ך ומין סומ מורום כתו)דותן ועמוסיןסגוננין
 )וננר ים 6)מ" ר3קי סר"ננ כ' 1)ננה ננותרין ולסרמו טנתק)ק)1 מוננע)ננמ
 ס5ה רהוה תסוס ננותר רלט)"ס כסי' ס") רמיהו )סיטתי' ררננכ"סטענני'
 . לכון )סרננכ"ס טנניטכו 5"מ סי' ומס"ו ס"ו סי' ס)תי ועי' הלמתןכררך
 גס 3קי רננסהו .רהיכי )כ כן ננסר"י כטס רכ"ג מכועות ננהרם") רכריוידוע
 6סי' ס)כך טהומ ככ3 מסי' ר)קי כע,למ כרי' ומ"כ מסור הל6תן כררךס)6
 : מסורלסרמו-

 רס") מ)6 ד)קי )סר"מ וננורה כנמוסס ככרי' עיירי המ1"ה גה )סייייךהגה
 )גננרי כלסרמה כרי' ממיכות כט)י' כיטו) )עלין ר)קי מע"ג)מו"ס

 ורמ"ם 5"ס רף תום' כננ"ס כננ)קות ת)" כרי' כיטו) ר)קי כיון ס")וססר"מ
 הטעס רמין כתערוכת ה"ד ננותר רלט3"ם והמ ג"כ .כט)ה מילו ה)כךור"ן
 כתעלוכת רה"ר )סר"מ וס") סר"ן כננ"ם מרומי' מ)מ כו )ך דמין ננסוסמוסר
 רוקמ הומ מירום רקכוע טס )ס"ע כ"ג ס"ק ק"י כסי' סס"ך כ' כי"כננותר
 ננמו"ה מסר"מ מו)ק רסרננ"ג מכתונ 1)קננן כתערוכת )מ 6כ) מסורככעין
 הכיי' מטיכת כט5 לנני ק5ת כלקרמ כמו"ה .פי' ממר ננלקרוק וט"וות"מ
 מכר סומ 6ס כרי' ממיכ ננהמי רמכר סץ) דמיהו מוי) )מיטתי' רמו"סול'

 ת)י' )מ 3מו"ה סרי סק"ג ק' סי' כט"ו כסרננ"ג והוכמ כוית ר)יכ66ע"ג
 כט) כוות ט6י"כ כמכר ה"ל מין לנעקות ת)י6 רוקמ 1)סר"מ כננ)קותכרי'
 כרי' ת)י, )מ ר)6ו"ס כרי' מם,כ )מ ר)קי מף )גננרי כלסרמס )מו"הה)כך

 : כט3 )6 ננ)קות מיכמ )גננרי כלסרמה -1)סר,'מכננ)קות
 )מ מטוכה כרי' דוק6 רס") מכתכתי רססוסקיס )עלילילו ימיורעכנ"פ

 מין כתערוכת מכ) ר)קי הימ רמירום ננמוסה כרי' מכ)כט)ס
 כתערוכת 11 כרי' רכלן מסרו ר)מ ס") כן לוט)"ם רהוס ננסוס סתכמי)מוסר
 כמו"ה י") כסרומ מכ) כע)קות ת)י' כרי' כע)ננמ מם" מכתוכז)קננן.
 כריית כס"ע ננרסתלה מכ' כמ"ג כם"כ תערוכת .)ס' כסתימה כסרננ"גורמי'
 כננ)קות ת)י' ר)6 רס") סרי ננ)קות )יכמ מ' מטה סמ חטה )מסוקילטננה
 ננ)קות: ו)יכ6 כוית ר)יכמ מע"ג נרי' סוה נמנר כמו"ה ,וס")'-'
 6י רננטננע ורמ"ם ננתוק' מס"ע קמס רכ)מ"ס כנס"ע ימי' ימיזדג"ל

 )מ חטה מכ) קטן כין גרו) כין ננמננע מרן כטרן רוקמ ננסוס כרי'היה )6 רמטס כ' ורמ"ם תוס' ס6 כרי' מטס הוה לסננה' .כרייתהוה
 כתוס' כתכו )מ ורסכ"6 רר"ן רל' ומף קטן דכין גרו) רליננמגין כתורהכתיכ
 כ' סס"ע ועור )סק) ים ררכלן ככרי' ננ"ננ מטה 5"ת כתיכ ר)6רננטוס
 רקיק ןס ורכר סרסג"מ,וסר"ן וכ"כ ע)יי מננו מין ימ)וק ממס הכ))ג"כ

 סמס וס"ר קטן וכין נרו) 'כין ם)יננות ר") תורס רמננרה וסרז רעותסמוס'
 כסהימ כרי' ננמוס קטן מסי' ר"ל עוף כתורה ננרכ' מו ע)יו סננו מ;ןימ)וק
 סמיך מטה כתיכ ר)מ ורסכ"6 )ריין גס מ"כ עוף ננקר. )מ למ)ק רמיס)ס
 רמטס )ר"ס טסטיכו רי"ו ננכות רר"ם ורכלן כרי' מטס ממיכ י)מסטיטמ
 כתיכ מטה וכי רהננ") ה"ה למננה כריית סוה ר)מ ננטוס כריי מטיכ)מ

 .כתכתי וסקו0ימ קמס כרי' סוה רמננה"מ הם"ע סססק ננה ועוךכתורה
 5ריך ר6ננס"מ מע"ג כ' סק"ג ק' סי' נם)תי וכן ו' מות תקל"ט סי')קננן
 ג"כ והיילו כרי' לקרמ כוית ומי"נ ם)ס כמנר ננ"ננ )נעקות כזיתדוק6
 ננסננע והר"ן ותס"מ רסכ"מ וכמרו' ורמ"ם ננתוס' כננס") קסה מכ)כמו"ה
 הלסס כגיר מ3מ כט) )מ רכרי' ממכמן ר)מ לותן הרעת וכן כננ)קותדת)י'
 הוס לנני ננ)קות כ3יכמ מסי' ומי סהומ ככ) מסי' ר)וקין קרמ ממסכי'ומס
 ננ)קות י)יכמ ככרי' )יתלי ננ)קות רמיכמ כגיר רכרי' רין תלן )ננהנרי'
 ולננ)ה כרי' ןסוה ותוס' רם"י מכ' ככ"ם טננמס 5יסור רמכ) ק"כוכרף
 )מטס סס רקרי )ר"ם וכן ננ)קות מיכמ לנני י"ג ננכות כרמי' כרי'רהוה
 ומילו הומ כרי' ננ5ילן ר)מ ע)קות כ)ינ6 מ"כ מכ"ס )וקין מ"כ ר")כרי'
 סס מם"ע כי"כ טכ' סק"ר ק' סי' ס)תי דעי' כט) ר)מ )וננר נננ:כ"תכט)ס
 ס"ה 3כרי' מכו")- רקכפוהו סמ ננל)ן סקסס כרי' רסוס מסרומ טי"כרכי5ה
 ים כנעקות .רת)י' ססוסקיס ננס"עות )היסוך ננוכמ כמן מ)מסכמ
 מסיכות )ו רמין ככסרמס מכ) ע5ננו נלר 6מיכות נ"כ סיסי' 5ריך מכ))וננר
 מ)מ סרומ ננקרי רמילו ס") וכי"כ ווכוכ כט) סרומ מהומ כיון ע5ננוננ5ד
 סום"י וע"י כט) ו)מ ממיכות כו כננ5מ 1)כך )מכמ סוה רם)4טתןרס")
 רמיכ6 היכי ננ"ננ ר' מות תסממ וכסי' כננ)קות רת)יי רמי' עוו כ'תקננ"1

 סננוכר)יס כנסר5יס מף המרן כנן סמי כנן מכר מכ' סק"כ ק' סי' מ"רעיי' : כט) ססיר ע5ננו ננ5ך סכרי' מם4כת כו ומין טהומ מכ)ננ)קות
 ססומ כ) .מסי' "יכריס ע) )קי ננ)קות ר)עלין ומף כרי' סוס)מ
 ונס סלו5רה כעין 0כמות כ) עס מ3מ סוה )מ רכרי' כננעי)סכיננוכמ

 סר6"ם כננ"ט לקרמ ס3יננות חס ט) רטרן רחננלמ מסירסה סככנות כ63ילו
 )פוסקיס רהיילו כמיכות חמוכ מילו 6ס רה"ה 6לי ומוכנר פכ"3 ק' רףכחו)ין
 הו6 מסוכ רכר ר)6ו ננעיקרמ כסרומ רהוה הננמוסיס ות)עיסיסר5יס
 סרוח לין 3סס מין ננמוסיס סר5יס רס"ן )מו"ה כננו כמ3ף כט3 יה"ס)מ

 : המסיכות כט3 ננע)ננמ כלסרמסמ5)
 רין ס"ה כ)3 ננת"4 מסר"מ מ1)ק ג"כ סקיינ ק"ג סי'רבנמשבצות

 ננע)ננ6 סרומ מפי' ננמגנע רננהס )"כ כ)) וננמו"הכ"ר
 ר63 6ע"ג ק5ת לסרמס מס מפי"ס ננמוסה כרי' ססומ לננ)ה ומסי'הכרי'
 ומו"ה ות"מ סט"ו ננ)סון מרקרק עי"ס סרמק ע"י עד,ין מ)מ )גננריסרומ
 רמסיכות ח") רמו"ה ס5.גת,הו טעס מננלס ננסכיס סס רסרננ"גוננסננע
 ממיכות כט) ננ)קות רמיכמ מע"ג ק5ת כלסרמ ע"כ כננ)קות ת)י' )מכרי'
 י"ט ס"ק ק"מ כסי' כננ"ס כט) )מ ננ)קות -רמיכמ כיון ס"3 וסר"מכרי'

 סננ6 ור") 5"ע ק5ת סיסרחה נרי' כ' קט"1 סו"ס ק"מ רכסי' מע"גוסרננ"ג.
 כמו"ס רס") ל' הנ") ק"ג כשי' מננלס ננ)קות רמיכמ' כ11ן ר)"ככסר"מ
 )עלין 6כ) כננ)קות כרי' .רת)י' ננורס מו"ה גס נע)ננמ ככרי' י")ומ"כ

 המיכומ ננמננת 3"כ דכרי' קיון סמו"ס דס") הומ סרומ סהו6 כגוןמסיכות
 ': נננ)קות ת)י' 3מ סמסיכות כט)וסרומ

 הננמוסיס רסל5יס תקננ"ר 5קי' - סהנ6תי הסוסקיס )כ) ילסנף"ולז(
 טמו"ס כר.' )סיות מטוכ ננקלי )6 ננעיקרמ כסרומ הוה'

 רכי5ס כם"כ והתררכי הסננ"ג הננה ס)מ הממיכות מוי) 6מ"כ כלסרמסרס")
 סס הר"ננ וכ"כ ק"ך קוק"י כ"י 0הכימו ומ"מ סס ומגודה ירמיס ס'כמס
 לננ5מ )6 כננלרכי וכמננת הרי"ף ותטו' וננררכי וסננןג הריכ"ס תסו'נמס
 וק"ו ק"ר כקוס"י רפסק מע"ג וסם"ע ננמוס,ס כרכדיס כט)ס מילוכרי'

 ק' כסי' ססק ו6סי"ה סתערוכת 6וסר ומין כסרומ הוס ננננמוקיסרטר5יס
 נס וכ6ננת )י הלימו וננקוס . )רקרק )וה נמית )מ הם"ע כט3 )מרכננ)ס
 רכתערוכת וססקו כסרומ )מי לננ)ה רססקו )תרתי ססק לנני והר"ןסרמכ"מ
 יס הל"3 הסגסקיס )כ) מכ) ק"ו סי' סכ"י מהכימס כננו )סגסהוה
 רכרי' נרי' ננמוס נו מין ננמוסיס רככרי' הסכרמ ננ5ר רס") הכי)וננר

)מ-

 הקנר6 כנן המו"ה מס"3 כננו מסוכיס מ.כס 1מ)1 רמטיכ ננסוס כט)
 ק"ר כם.' מטור כ"י טהקטה כננו י") ועור מסוכיס מילס מח"כ כלסרמו'

 וכוכ כס51ימ ס' ק"ו וכסי' )סגס סוה כתערוכת סננמוקיס כסר5יסס")
 נעין הננ6וס,ס רקר5יס רס") )רכריהס ותי' 6סור סכף סקד"רס ננןככף
 )טכמ סו6 נתערונתננ"ננ

 כן.
 ננ6וסיס רכריס ור"ן רמכ"מ רלקטי 'י")

 רס"3 )רלססיהו מכ) )סנמ טעננס רהוה ססוסקיס ס) )רכריסס כרי'ננקרי
 כן הכילו טסס ועור כתערוכת כט)יס סס וכסרומ .סגוס סהס ע"וננננס'
 סננמיקיס רמר5יס .הכי רס") )סס ססוכמ רכריו קי15ר )סי סרי"ףכתטו'
 רי"ף ננתסו' מרלכה מכתכתי )ננה מכ) ממריו לננסכו כט) ר)מ כרי'ננקרי
 ר)6 )וננר ים הרי"ף תסו' סכימ ס)מ סר"ן וכרכרי רכטל )סיסוךננוכמ
 כי5ר ננגוסי' מיסורי ככרי' הר6מון התלמ סכ' כט) )6 וכי"כ לננ)סס")
 לננ)ס וסייר 0לם0 גיר מי"ל 5םור כגון לטננה כריית כ' תלמי הלסס גירכגון
 ר6י' ונזכי6 ם)ס )היות ר5ריך 6מ"כ סר"ן וננ"ם כתה"מ סרמכ"ממכ'

 )וקין הכי ננסוס כרי' רננקרי לננ)ס כננו )רוגננמ רק סומ סלתרסקננלננ)ס
 מכרי' מ)מ )קי 'ר3מ ננמוס ככזית מ)6 )קי )מ ק)ס כמילו 6כ) סהוממכ3
 כרי' ננקרי )מ כיטול )עלין טננמ 51יס1ר גי"ס כך ס)ס מ)מ ננקרי )מוכרי'

 : ט)סמ)מ
 הרכה לתכם)ו מס כ' מכי' ור' וו"3 כ' מ"ט סו"ם בנכמרדשכני )ה'('

 וס)ם נסליס מו 'והג( ולע65ת_נמ' כימךסירות
 ים,ס' מס )רמות 5ריך כעמוכר כממומ) הסוסקיס )רכרי והסתמתעעיס
 סכע5מ ססרי מסי ומוכ) סתו)עת וחרק התעעת טעס נט) סתו)עתכלגר
 רסכ"ס וכ"ט כט3 כתרי מד כסיתר טלתערכ ריכס נסליס עעט ויק)וףכו

 עכ") רמכ"י עכ"ד )סתככר סרמוי מתיכס מו כרי' יהי' ם)מ וכ)כדוריכ"ס
 כהו: ר") כרי' יהי' ם)6 ננ"ס וע"כ וסמנורה וכהג"מ כמ"ן וסוגמהננררכי
 רלננ%5. כיון רהמ נרי' רין )ו מין 5ננ6וסין מכ) . ורג ו5סור כגי"הממוכס

.

 ס"ח ר)יכמ כננמוכר ונניירי תנסי) מותו כתו)עיס סומוק סרי תו)עיסם)סס
 ועור )כרוק ומי"5 סטמר מת ומוכ) מוננר והמיך )"מ ס"ק הס"רכננ"ס
 )עי3 סרקרקתי כננו ווה קי"ג סי' רמכ"מ כתמו' כננ"ם כריקה )יכמכננכום)

 : וכט) כר.' מסיכ )מ רננמוסין כיון מ"וננרמכ"ן
 )התככר הרמוי כנקרי )מ כטורס רכהכנה ר"ם כסס מכ' ק"מ כסי' ככ"מךעלף'

 כל51תה ותרלגמת כעורה כסננה רה"ס הכץמ וכ' רננמוקהננסוס
 סרי כיי' ורין )התככר רמוי מתיכה רין ננננלו נט) ננמגס רסוסננסוס
 הננמוסיס כרי' ננכ"ס כל51תה סהימ ננמננת כרי' עקרי )6 רננמוסננסוס
 כ"כ טהכ"מ ננננס סנס וכט) מסיכ רמילו רסמיט6 ננהס ק5הסלססו
 ננססכרמ ננ"ננ כן ר"ת כוולת מיכו רכי5ה כם"ק כננררכי סהוכ16 ר"תננרכרי
 רמוי מתיכה כננו כרי' ננרין נט) רננמדס ננמוס טעננמ ננהמי רגס ככ"מי")

 כנסוס ר)ננה ממר טעס ר"ת.כ' מ)מ רננמום ננמוס מטיכתה רכט3י'3התככר
 כרי' מילו ומסי"ס ננמוסה רמילו היני )עצננמ -ונ"ע כסעוך כננ"ם כט)כרי'

 : נסעוך וכננ"ם רר"תננטעס
 נ"כ רלי"ף הכמס כגיר כרי' רין הכימ ר)6 הרי"ף )יסכ יסךעך~ףץ

 רכר סו6 ומו ננסוכמ כטעננו )היות 5ריך כט3 ר)6 רכרי'ס")
 )רירן 6כ) ססוכ הומ כל"ט_)כך כגירין ים כננ"ר מתי'. רניר והננסלהממיכ
 כננ16ס .רוקמ 1)מו מטינות 15 מין סומ כע)ננמ ועו כל"ט כנירין מיןיקיי")

 )ם"ך ומפי' חטוכ לכר ננקרי 63 ל5) טעס כו סמין כיון מ)מ המסיכות כט).
סי'-



ייטמףתקמ"ו ם' טע'ף פ"ד סיי דעהיררהמ:מןדברף
 כרי' 3עלין י"5 6קוי 3סנס ו)6 )טכח ל"י  ס5ילו  רניד סק"6 ק"נסי'

 מטסו ד6ס 3יי"ף יס"3 י"3 ועור 3טכמ עעס רוק6 כעי' חסיכומד5ל~ך
 מסהו ננ6וסה ככלי' ה"ה 6"כ נ"ע ל)יכ6 6ע"נ כני"ס כר"6סור'מעעס

 6חור דמטהו6 היכי ןע"1 כחר6 כפ' הר6"ס סכ' כסוסקיט 3רי"ף וס"63סור
 גס ע"כ 6"כ וח"ה כע"; כלכ6 ננוחר לוע3"ס ס6 וכטר5יס 6סוי נע)"סנס

 כ5יפור מסוכה ככלי' 6סי' כ)3 כרי' )י") ירי"ף 5") )פי"1 6)6 6סורמטהו6
 : 65טור וגע3"ס ר6ויו6"כ

 י"3 1ה ננכ) סלס סוסנ;יס עוך וכן נננני)כן ססח)יע קננמ6וסר כח~1: וכי6"ף כ43ד ויוס46 הס"ע 13 ייכיו ט63 מיסיסן טסיכייסר%4כם
 כיננות )הזסי ט6י"6 וכר העו)ס )ה5י) מקוס )סננ5י6 )י ונימוננקוס
 יוגס ככגטי ס6מרוניס סנניגעיס מו)עיס ננ6כ)יס כרוכ טננ5וי ננננהסמננה
 קניף ו3היות 3סעג"ך גכוניס עענניס כמכת'י וככר ק' כסי' וכס)תיכ6ן
 לממו ו)6 וננה 5יויס י עוךכיט

 )ס4סס טס4' ננמננמ ןס )וכר ר6סוגיס .
 טכמכתי כמו כרי"ף תטו' ככי6 ר6יתי כו וככ) כננ"ס ס") ו)6 כלי"ףתסו"
 הגה 6)ו וכריס כננ65 )6 )סגיגו ןסוסקיס י6ט"נ ועור ;ס ככ) ורו"ק6ני
 תק)"ח כסי' מ"ס 11)ת ס") סכי סכחכמי סוסקיס והרכס י"3 ננקוסמג3

 ו6ם י3קננן כסי' כק"ך ס6כתוכ מה עוך ועיי' 6)ו כעניליס מקננ"6תק3"ע
 ע3 )סט יס 'סננקי)ין ננקוס ננכ) הננוקרקיס ננכ"ט ס"ע ננפכקי 1113ט6ין

 : כל3ע"ך סיסננוכומה

 תכףץסימן
 ורש"י בטת ולא בהי ה"ד בפל דלא בר' דם"ל ר"ת ישובלא(
 בגידים שנתערב גיד המשנה דהשמיפ הרי"ף ומיושב ס"לכר"ת
 הבאתי לב( כהלכה שלא המשנה וא"כ כר"ת דם"ל וי"ל בפלדלא

 : בחי ה"ה ל"ב דברי' לר"תרא"

 מרנגו)ת סלתערכה כ5רסת כנסו6ין מעטה ייי5ס כס"קבמרדכי
 6ממ )הט3יך ר"ת ו5וס סטמועוח מרננו)מ ס6ר עסגכי)ה

 כ6)ף 6סי' מסוכ וכי וכרי' טכמנין וכר תרננו)ת ו6ע"נ ה6מרותו3כמיר
 ו)כע3 נכי)ס מחיכס וכן כניויס סלתערכ ננניך הנטה כניך ננוסריך כע))6

 סי' וריט )"כ כ6)ף ו6מי' )סתככר ר6ויס ממיכס ס6ני וננסניכרוכ6
 וטור העמומ מע6ת נכיסמערוכמ

 סכסק)'
 כע"מ וננטגי כרנכ6 ו)כע3 סריך

 6ינו מרנגעת ו6ותס כעי)ס' מייס כע)י )6ו 6י 6)ננ6 כע)ה 651מסיכי
 עס סהי6 ס6ורמיס )סני 3המככך ר6וי 6'נו ונס מיה ס6ינו כיוןכרי'
 סהי6 כיון טכ' מ' 6ומ סקורס כסי' הכ6תיו ק"נ כסי' והכ"מ עכ")סנו5ה
 ט6יגו ננעעס וכע) הר"מ כ' כרי' ווין וו"6 כרי' וין ננני נננננו כע)כנו5ס
 ננעעס גנני ססו6 ומסיכה מייס כע)י ס6גי סתס נניננסגי 3ר"מ וס"3מיס
 דהר"י כ' וכ6"1 . כע3 1)6 כרי' וננקרי הו6 מיה סהו6 ננטוס ורוק6כר".
 6ר"ת הקסס רע"1 כס"ה כס"נ וכן מיה 6יגו לנני הנסס ניך ס6 6ר"תהקטה
 11"6 ע"כ כרייתס ננתמ)ח 6סורה 6ין ילכי)ה מטוס סעעס ו6ו)י ותי'כן

 התערוכת ופ' וסומ' עתה מיה )סיומ ס5ריך מייס ננכע)י ר6י' כ' ר"מרה6
 הגיריס כין ניך רה6 ;ה תי' 3י' לימ6 )6 ו)ר"י הנסס וניר 6סוני'מעק
 סמסלה ע) וס'התערוכמ קוני' .ימ)וק זה6ז סס סננטנס סי' הו6 כע3ר63
 ננתס י6סי' הרי מייכ נותה עננ6ה ן5סור ק"כ נניף ו"מ ע) סקססוכס"נ
 '56סור ר)וקין נעקות )ענין וננווה 6ר"ת ססוע י") 11 קו' הנה כרי'קרוי
 סלן מ6כ3 63 מורס ו6ננרה כיון 5"מ וף תוס' וכננ"ס טסו6 כ3טננ6
 כפ' כו6י' ננתס ו63 כמי 6)6 מסוכ )6 כיעו) 3ענין 6כ) קען כין נוו3כין

 רט"י רעמ והלס סנטס ננניי קסס הר"י קו' 6כ3 מסיכי מייס כעףסמערוכת
 כננמ ס"3 ננני ו6"כ כמי 636 )קי )6 ננני 6כרי' יננ)קומ ס") ע"ז וףמכומ
 )וקה 3כ,ית וסס)יננן חי 6' והכי6 גננ)יס ע' ליסק המס י6ימ6 סכר"כע3
 סכסכ)ען לכ)ה ל1ית ננסוס 6' וסרס"י . וסו6 סנייס 6סי' . יומגן ר' 6ננרוי
 כססעי' מי ו6' רנקיע ננס )רס"י וס") 6)ננ6 עכ") )כן.ת וננ5רף ננמהו6

 לכ3ה ננטוס )וקה סננמ ו)6מר כמי סו6 סמו6 6כ) ל)וקה סרןרננסוס
 ס6יך .ננננס מי ן6י ס)ס כסהו6 6)6 ווק6 '63ו מי סכ' סס כתוס'ו63
 מכו6ר וכן ננמ הו6 סכסכ3עו סרס"י )תוס' וומק וסוה נכ)ה 3כזיממ5רף
 ' 6מר נניני' 3עי)כרס"י

 ור"י ו"ס סס 6תוס' 5"1 וף יוסף כר6ס 6מ"כ ור6ימי . .מיה גמ)הכ3ע סרס"י מננס )וקה גננ)ה ל )וקס סיטות6 6כ3 6כיי
 6תוס' מו)ק ורם"י יוסף הר6"ס כ' ס3ס ר") כננכומ וק6ננר ומיסכתכו
 וף ו3קננן ה6 תריך סס וקייס כרי' ננקוי )6 כננתה ננננס מיהוכעיגן
 וכן ל"ת( ע3 הס"ג כקו' לוהו6 ססו6 ככ) כננימתס עננ6ס כ5יסורק"3

י : מיס עכסיו ט6ין ו6ף כרי' הוהכ6ז_יניי.ן

 ור"ס רכנן וס)יגו כננכומ לסגס ר"מ נס ו6"ס רס" . וכרי )יסכדנ"57
 6' מעה ע3 ו"ס" כרי' סהו6 6כ) . 3וקין י3ר"ס 3ננכומ סהו6ככ3

 3רכנן י"3 6"כ כר" וסוס הו6 נסננה כליימ כעינן ורכנן כרי' והוהמסוס
 מי וווק6 סהו6 6כ3 הסרן כננמ )וקס 6ינו 6"כ ננננס נסננה כריימכעינן
 636 3וקה ו6יגו -הנ"3 ע"1 רף ננכומ יומנן ור' ה6ננור6יס ס") וכךכעינן
 כניוי' רניך סננסנס ו6ן עתה נסמה חי' 13 כיס 6)6 כרי' עקרי ר)6כמי
 6ילו הננסגס 61"כ לסמס כייימ כעי ר63 כד"ס 5מי' כט3 ו)6 כרי'רסוה
 ימס ס"3 ססו6 כ) ממס 56סוי ד3וקין וס"3 ק"כ וף לכ 6כ)ס3כס
 6עס"י לסמס כריית 3ו סס" מי( יסגי 16 גטמס כריית רכעי' רכגןס6מרו
 מ4יכ י63 סחס לוק6 גסעס כויימ דכעי 6מוו )6 וסס. 6ד פכסיו 3וס6ין

 63 6ננר יסתורס גסננס כריית וכעי כ)) 6נניו )6 כטרז 6כ) 6'6מעה
 סננסגס 6תי6 3רכ 61"כ ננמס כין מי' כין קען כין נוו3 כין סרןמ6כ3
 ה6כ3 )6 6מרס והתורס נטמה כריית )ו יהי' כרכנן 6סי' כע) )6יגיך
 סס נוסיהו הסנרות סס תננ65 5"1 דף כחוס' עי' ,קען כין נוו) כיןגיר
 ו)6 כע) 63 דניר הסוני' ו6כנר 6"ם ו6"כ ומו)ין סוגי' ס") סוהוכך
 וסס 6ננור6י וכו)הו ע"ו וף כננכות הג") יומנן כר' רה)כה מיס5יק6 וכעילן יר"מ ס)כת6 6"ס מעחה . כרכנן 6סי' 6תי6 וה6 ט)ונת6קטוי
 כיון ו"6 636 ננתס 6סי' ו3וקין ק"כ יף מו)ין רכ )נכי מי ווק6רכעי
 וננטני ו)יכע) ופריך כגיוין סנתערכ יגיר הנ:סגס פי' דמו)ין סוני'וסתס
 ו6חי ס"3 סוני' וסחס ננסננע כר"ס ו6תי 6נ:ר ו63 סו6 וכרי' ניךט6לי

 נמ' כסתס דס3כס וס וכ)3 כרי' ננקרי ננני .ממ י6ס" וס"3 כרכלן 6פי''
 וס' סוני' סתס ר"ת סכי6 ס)כך יומנן כר' ס)כס יומנן ור' ננרכעויף

 וסוני' הירינן תו' יוחלן כר' סוני' ו6ת,' מסיכ מ" יוק6 וס").התערוכמ
 6"ם כ;ס ונס יומנן כר' ה)כה יומנן ור' ורכ כה3כח6 ן6מי' טויס116

 ננני וס") כרי' סוס ו)6 כניויס סנתערכ וניך ננתלי' יוהסנניע.סרי"ף
 ננוכריהס יננוכמ ננסס' סכתכמי ר6סוניס וכמס מי ווק6 כעי 6"ככר1ת
 תו)עיס 6יסור )מומל סניף 11 ונס ורס"י כר"מ וס") )יסכ יס כע)וכרי'
 וכע)ין וכיסע כ6סי? ננמו. כוך6י כי- .כנני)כען טהמ)יעו וס'רומ קננמוהימר
 כע) ו)6 )ענין )6ו ר6סור ננתה סירסה ו' סעי' ו)עי5 כנמ' ן6י'וננה
 כתו)ע 6יסור ר)יכ6 כננו ' ננתס כסירסה כ)) 6יסול יס כסמו)ע 6ס636

 : ססירסקודס
 ע)יו ו)וקה כר" ננקרי מי' ידוק6 סי"3 ורס"י )ר"מ י6י' דנר%4ך:)ב(

 כסי' רסכ"6 כמרו' רסלה כט) ו)6 מסיכ מי כנמערכוכן
 )6 סלס ס6יגו רכרי' ע"ז וף ננננעי)ה ר6י' כ' 6' סער כ"ך ותוה"כגי"ס
 כרי' קרוי 6ינו 6)ננ6 ככוימ סר5יס ע) )וקין ס") רכ סס ן6י' כרי'ננקרי
 ננקרי מי ויו"6 הנ") ור"מ כרס"י ננוכמ 11 וננסוני' 6לי ו6וננר ט)ננס6)6
 6כי)ה 6ף כעוסה עוננ6ס ננה ה6 כ;ימ וכעי 6רכ המס וסריךכרי'

 ורכ 6כי)תן כך כעוסה מעננ6ין כנניממן כ6ן קסי6 )6 וננסגיכעדטה
 קהני 'ססר5יס כ) וננחני' ק6י 6ננמני' רכ ה6 6כיי 6") כ;ימ 5ריךכחייהון
 כנ:יתתן כין וננסננע קתני וכ) ססר5יס וכ) סננסלה ננ)סון יננקסי כחוס''וסי'
 ננייר' ככ) . הסר5יס כ) וס") 6כיי ו)עעננך קסס וס וסי' כמייהוןכין
 כנננ)יס דנ:5ערסין תכן כננסנס 6"כ קעניס כלננ)יס לנני רעיירי ננסנ:ע6"כ

 ככ3 5ירופ 5ריך ססיר ה)כך מיירי כננת ממ"כ )") 5ירוף )ננ)קוחקעגיס
 כגתרס: ונניירי ו6י"3 ססו6 6כ) )קי ו)6 כרי' 6ינו כממ ס"מ. מ"כססר5יס
 כננו סריך )6 לנני )רכ ן6"כ ענין וככ) מיירי סר5יס ככ) 63כייה6

 6"ס ה6יך .3רס"י נס ו6"מ . כנניממן נוקי כך כלמרסק כננסכמתוננוקי
 מי ס6כ)ו סהו6 6כ) )קי וס6 5ירוף סייך ה6יך כמי ננני ומייריכיון
 ככר כסכ)עו ע"כ ע"1 וף כננכומ רס"י כננ"ס 5ירוף וסייך 6"ס )רס"י6ננגס

 : וק") ננ5רף וססננמ

 תלףמימן
 הבישול אחר בדיקה להם שין ירקות דוקא הש"ךמ"שא(

 בתשו' הב"י לנוטה דוקא דזה כתבתי פירות שארמשא"כ
 לנוטחא גם אלא כן אינו בידינו הנומחא לפי אבל ירקותרשב"א
 מעלמא . שנפלה דתולעים לדינו ירקות דקמ"ל לדחות ישדלי
 להיות שדרך בנמלים לההמיר פר"ת וכ' חזקה הוה בל.ל"א

 : מעלמא דנפלו בג'. אפי' .חוזק דהוה בב"ארבים

 ו6יגס יס סננ6 3מוס יס סענניס נ' נסס מ65 6ס %6 יי סעי'בש"ע
 ירקות ווק6 ק' כסי' סכ' סעע"1 כסס . 3"ך ק"ק הס"ך כ'לכרות

 6ססר סכס)ן 6מר 3כורקן 6פסר וסטריות כננהין ו6סי' פירומ ס6ר6כ3
 וכן סכ"י סכ' 3סי' יןה1 נ"3 ככןיקה וננותיין סנמכס3ו 6מר. 6סי')כווק
 סו6) כוכרי ננסננע ר;סו לכרומ ו6ען כירקות סכ' כס"ע רכריוסס

 ו6ינן סירקומ )5ורת 5ורתן סגסתנס )סי מכוס3ין כירקומ קי"נ סי'כרסכ"6
 6כ3 סנמכס3ו 63מר 6פי' כריקה י") פירות כס6ר ס6 מסננע י6"כ.נכרין
 כננכוס3ין 6כ) 'כויקה 3הס יס מיין כססן סכ' כיוינו רסכ"6 מטו'3סי

 ננסננען ו3כוקו 3רמ5ו 6ססר כסי כהן כיס) ו6ס כויקה 3סס 6יןוננכו)כ3ין
 כמ"מ וכ"ננ נננו)כ)ין סן 6ס כדיקה )ו 6ין נמ4 מכוט3ין סהן סירותככ)
 סרסכ"6 מסו' ננסונס וכ6ננמ כןיקס )ו 6ין מכסי3 ככ3 ' ננ"וכ33
 כנע"י 6מר. ענין ע) כננ"ס 6מר ענין ע)' וכ"כ כ"י כיך סהימה כננוכיוילו
 ע"כ )כ"י קהי' ננננה כיריגו מסו' ומסוגס כ"ח ס"ק ננ"וכ33
 כך כ3 כמכוס3נר6ס

 סנכ33.
 )חוס יס סלתיכך סוקין כו סיס 6ו ספרי ננן

 נס כדיקס ננסגי ו)6 'נר6ה ע6 ספרי ננן כננה.טנתרכך 6ו כסיק יססננ6
 וכו' ירקות מונקיע סעע"; וייק יכ"י 3לוסמ6 6פי' 6361 סירומכס6ר
 ירקות וסרי' ננסוס ירקומ נקיע י3כך כ"ל ס"ק כסר"מ )מ"ס ר6י'6ין

 מע3ננ6 ו6מי מו)עיס )6סוקי מןקה סוס כג' נננופו תו3עיס כו3מ615
 : )וכר" ר6י' 3עע"ז 6ין 6-כ 1' ס"ק הע"1כננ"ס

 נ=( י% ""י" תכף,חטימן
 מי סכרוכ 3מכור יכלין סיו ס63 כרוכ 6ורות סעג4 3יסת ס36תכסוקנה

 נפסם ועכקיו ס)מיס עס מתוך . כריקס כ3ה כחכיותוגכסיס
כס56מכס



 ע3.יכ,ףתקמ'ח י סעיף פ,ה כ.' ךעהיורדןס'מן141:רי
 כחכותו ינ1כור והימרמ) ג"כ 3ננכול.סכרוכ)יטרמ3 סרכר גכון מסכט6)תכס

 הננתו)עיס כנ1מכ)יס )הסתחר 6וסר ח"י ס"ק כם"ר פ"ר כסי' רטע"ג 3מט3מל
 טמין ומסגי . המ' ס6)ס תוכן ,ה . ה6סור כרכר סחורה 3עטותר6סור
 כמנ1רו ננגהנ-סעו)ס 3ייסכ )ג1 ננמויכ . כ5"ע גס6ר והסננ"ג כן גסגוסעו3ס
 יסרמ) ע3 וכות 3סנ51ימ סמ5וה . 5רק עססט העס. וטסטויו")
 ורמיתי ימכ) טממ ממכ3 כרכר דרוקמ ומנ1רו סתורה נ1ן 6סור -' מסוריס כרכריס רסחורה הקננטוגיס נ1כ) כעיטור ננכמר מרס סכיכת ךץףזמ
 ג'ן) ככמן 11 קומי' רי"3 הגס רקרמי טעממ ררסיגן )מ סמ כרכריכססרגם
 ססחיס ריס הר"ן פ3 סקטה חמ"ח רחס"1 כוכרוגי סע31ה נ1ס כ3)ורך
 כ3 ככ"ס וכי"כ מנ1גו ימכ) סנ1מ ננמוס יננ65 ד)מ רקרמ טעננמ ממננרכי'צ
 מוק0ס רקרמ היכמ 1ג") )מי5טרוסי רח,י ננפוס רקרמ טעננמ 1)"35מי"ם
 טעס )ררום רק )ימכ מי"מ מ1 כי5ר וסמ כקוסי' הקרמ. ע) 1גטמרגווסתירה
 מ"ם ומ"כ כיסוכ קרמ )מוקמי )גו י5מ והטעס הסכרמ יריעתיגו ומחריסקרמ
 מסור חנ1ז סמ קסה וכן רומה מתה מי ט3ך ננסמע קטה )ך ירמסכ)מ

 )מ ם3 הטעס עיקר רכ3 )ייסכ מגחגו מוכרחיס וע"ו . ט3ו ומיכוכהגמה
 סכתיכ עממו וע"כ ק)ו ילי' ועי"כ סינ1ג1 )מכו) יכומ ר)ממ מסוס סומירמס
 טננ6 כ"כ סייך )מ מחריס כס) מטמ"כ ככ"י 1)עכור טיכערגו כרמותונניך
 ססחיס סתוס' כג1"ס כ"ס )מיסור כ3 ררים יוחגן רר' כמ"ם וכןימכ3גן
 ננינ1רמ ע3 עכר ג"כ סמ . )ננ3קות נס 'מרכיגן )מ מממי וקטס 6"מע"ר

 )6 ע3יו ר)וקין 3כוית )5טרוסי רחוי )מ רמי טעס 5ריך ע"כ .דרחננלמ
 ן)וקין נוסוס מ)מ ררחפגמ מננינורמ ענר )מ ומ"כ )ח"ס כ)) מיסורהי'

 : )כוית )5טרוס. חוי והח"םמכוית

 ויסי' . הגמס היתי ננטנ1ע כ"גלכס כססחיס סתירה ים כסחורה ניילבני
 ע"כ כמסמע הגמות כ) מ3מ רוקמ סחורס ננג'ע מיסורמסנ1עי
 מכי3ה מכ) פותר מכי)ס סרך כו סמין הלמה מיסור מננרו קרמ)ייטכ
 ורוקמ סחורה הגמות מסרו ע"כ מסור מכי)ס סרך כו סיס הג6ס 6"כ6סור
 סגמה מיכמ תרתי קחורה מיסור )גו הי51מ . ימכ) סי1מ נ1טוס ננמכ)כרכר
 מטוס הפתו3עיס כפירות לססתהר סמתיר כק"מ הסר"ה מ"ס ו)טי"וו6כי)ה
 מין רסמ ירעגמ 1)מ ססננ"ג והקסס סתו)עיס כסכי) יותר גותגיןרמין
 כתורס רס6 כן 3מנ1ר רמ1 רפס הפר"ח מ"ס ו3ס'"ו מכ3 מננמ סחורסעוס'ן
 ומכי)ה ההגמס סגיהס נ1טעס מסרה רהתורה מ"ם ו)סנ1"ם כתיכסתממ
 כסכי) יותר לותגין רמין כיון כתכ ססיר כ1עתה ממכ) כרכר סחורה-וסומ

 רמיכמ סרי סחורה נ1מכל.ועוטס סמיגו כרכר כננו )סר. סגמה )יכמהתו)עיס
 : 3יכמ ננמכ) ו5רסגמה

 התווה ננן רמי הסג1"ג ע) תגנס 51"3 נ1הרסן'ק . ףנהנמוזרב~הגהרת
 רוקמ רגו"כ וכיון כך גוה"כ רסומ רק כ)) ג,ירה ננ5יגן3מ

 נתורה כתינ המיך ותנ1י' וכו' מתו)עיס )מ מנ3 6סור גוסמ הסירות6ס
 חכו") ררמו ומוס יהיו רק כתוכ )מ ככ' הומ גוס"כ )מננר מגוכ) ננמכ)יכר

 עה"ת ס") המטוגיס וכ3 מרס כיגת ע"י )חכנ1יס ננסיו ומ3מ סחורה)מיסור
 כנ1"ט סרמקס נו5י' נ1רמור-יתמ גס נמנ1ת מ)6 י6כ) סע6 סכרו סי')מ
 כתו' ננקומות הרכס כתכתי ט"ו סי' יוסף רכיי וכססרי ססחיס ריסהר"ן

 ן6סור מע"ג )טחורס כנון כמכי)ס ס)6 םמסור דכר 3יינות ישב, : 3חכנ1יס סכ' סכ1וסיו כמן ננכ"םכן
 כנון מקרו )מ מט)כומ ע)יו סכמ מיסור מ"כ1 )מכי)הכעופר

 סוס"י סננג"מ סהכימ נ1ס ננמיסור נ)ועיס סס מס 6י נ1תו3עיססירות
 רה"ס ט"ג כסס והכימ )מכי)ס היתר )ו םמין מתרוג מסרה רתויהתרננ"ט
 ננוכרח רמיגו כ' והמנ"מ ננע)ננמ מיסור ע)יו מכמ ננמיסוי סכ)ועס6תרוג
 רס"ל נ1קי)ין רעו3ס י") ומ"כ כם"נ ר3מ כרמיות סכריח 5יון טיכתוכטו"ת
 רונני' ע5ננו מחמת המסור כרכר מ)מ סחורס 6סור )מ הכמ ה"ה כס"נר)מ

 גנני לנסננע סחורה מיסור ררסיגן דנניגי' יסי' כהויתן ריהי' וי")רטר5יס
 )וער וים ר"מ ננחעת טגמקר ו3מ מיסור כהוייתן כע5ננס כטססכסוייתן.

 : עעננמ עסמי מורס סס"נ גסכמן
 סייגו ימכ) וסנ1מ 3מכי)ס סעוננר כרכר רוקמ סחורס ימיסור כירזנ

 ר5ריך רקיי") כתו)עיס רננוהוקי' כסירות כתעעיס ומ"כ יסכח טנ1מ'
 ננרוכס 3וננן ומסי' יסכח סי1מ חייטיכן )מ סמיסור גוכר יהי' וגסיכרוקכריקס
 תק)ס ננטוס 3גוי )נווכרו רמקור ססת)יש כקל1ח ס"ס ס"ר ננסי' ננוכרחווס
 ו)מ רורכן 6ין רקננמ כיון וסר"ח סטור וכ' )יסר6) ויננכרגו יחוורטננ6
 ירמס ו)מ )כרקו סיטרמ) ננסיק )6 פסת)יע וה קננח מ"כ כריקס5ריך

 קננח כגון גיכר המיסור טמין כטגין )יטרמ) סיעכרגו סי' וסם"ךהתו)עיס
 סירות סמר 6ו רכרוכ ננטננע ופר"ח )טו"1 סרי 3יסרמ) וימכרגו סתויעטה

 מסי)ו ו)ם"ך )ימממ) יננכרגו טננמ )תק)ס חייטיגן )6 כתו)עיסרננומוקיס
 רגיכר ננסוס ימכרגו סננמ )הק)ס )נ1.חם )יכ6 )סת)יע ררכו ממיןקעח
 יסכח טע6 ערוכה ,נ1ן ותק)ת וימכ) יסכח דסננה סחורה תק)ת ס"המ"כ
 כיכר 3טריפות רוננס מיגו )ננה וכן גיכר רסמ יכווק רורמ" כיון ליחוס)ננס
 ווס ררגי) לון ימכח )מ וור6י וכריקס . )סמסות רננותר ג"ו סוס"יכסג"ס
 קסס )כמורה הס"ך מ)מ ,ס כמות )קננן סמכמר וכננו וסר"ח רטורטענניסו
 ו)6 יסכח סננמ )ננימוס טיקי מ"כ כווימי )הת3יע ננוחוק מיגו רקננחכיון

 4 : 6מר טעס להס"ך )") ומ"כ .יכדוק

 כתק)ס נ.ס וכתכתי )תק)ה חייסילן )מ ויגרוק טיתקן כרלי) )כמרךב%'ש
 כהדמס כמורתמ ס"6 5"6 כנסי' הו6 כרגי) והגס . ננרוכס)וננז

 סוף י' לית כתס"6 וס רכר וננקול וס דכר נותס נס וסכמתס )סזסרמ"5

 5ריר טוחט ךכ) כיון , גכ3ה 16סור ננסוס מחיטס קורס ססכין)כדיקת
 חי כנסר ס"ח 5"1 סי' דרים )ס6 ןננימ 6"כ טמיטה מחר הסכין3כרוק
 )הריח מורחמ רסתס )מ)ק ויס ותי' יסכח טממ חייטי' )מ כהרחס ורחמר6

 מסתור' רק ,ס כ)6 )מכו3 ריכו) הכמ מכ3 ככך מכי)ה רררך ננסוססכפר
 וחו . כסוף יכרוק 3מ טננ6 כתחי)ה כיק ' ר)מ סיכמ חייסי' )סכיחייכת
 רק מחור ומיגו ררכגן כמירי כ"6 ממורחמ סננכיגן )מ התסרגס

 ככנס מיגו ווס יסכח סממ הייסי' כמורחמ מפ')1 כרי)כתחי)ה
 רמורמ6 רחי )סיסוך מוכח כת"ס סרכר כננקור מ)מ )עי)טכתכחי
 יק דעיירי סכין , ותכ"ס רמורייתמ כ6יסור מסי)1 ננייריכהרחה
 ננטננע מעיטור נת"ה מנ) 5"מ כסי' נניייי וכ,ה 5וגן כח)כ סגגע חיככסר
 סנכל" ננן כ)יט 13קחיס טמגו_ ננננס נ1כימ טס ירמכ"ר מיסוריס ככ3רלויירי
 סננ6 חייסי' )מ כסרמס רמורחמ כיון מע"כ )סכסירו ) יסכח סממ חייסיגן31מ
 חריף כיס3 מס כגון התורס ננן 3סעמיס יס ' והתסיסכח

 מו-

 כט"3 3מ"ר
 וכ"נ1 רע"ה כע", כר6ית6 )כתחי)ה סגכויס ננן כליס )וקחין גנוימסור
 סמגיס סמיגס כמיסוריס מס;)ו מס סננחנניר ננס 5"מ סי' כטו"וכסע"ג
 הי' )מ כ"ע מ)1 סרכותיגו ומף סעקי3 ננה סט סק"6 ונ1ח"ר סיסטוף5ריך
 )חוננרת )מ )יתמ העיטור ו)ננ"ם וה' רין נ1קור .טנ1פגו העיטור ססר3סס

 רסר נ1סעע מהרוגיס ננסמר וגס ננוכן ננכו3ס נ1"ננ סח"ר 3ק1)ת 1)מסרננ"ג
 ססו6 ננס )עגין הומ סתק)ס וחסס כרמורייתמ נניירי כהרחה רמורחמחי

 וכ"( חוטסין 6ין ו6ס'"ס ננס"ת היוכו גכריס כ)יס רהכי התורה ננןנ1חוינ
 טע6 מייטי' )6 3הכסירו כהכסר רמורחמ כיון ס)גו )עגין ור6י' כתכ"סר)מ
 ססק ד)עגין 6ע"ג כט) מס"ת כיון כרוכ נכי ונ1כ"ם הכסר כ)6 וימכ3יטכח
 נ1ררכגן וגי)גו) ננס"ת רעיקרו נגסוס )סחנ1יר רמורייתמ כס'סי'

 סססיקו' כקוגטרס וסרמ"ג ג"ו כסו"ס ור"ננ מו"ה כסס סק"6 ק' סי'כטו"ו כר6ית"
 - ננוה ג~כר ט3מ רמיתי רכ"ת כנ1כתכו כי כוקומות והרמיתי מ'מחודס
 ננקומ' הכימ ג"1 קוס"י ונסר"ת 'סס ם"ך ק"י קי' למ"מ קמ)"ן רוה1מססר
 6)מ ננע5ניגו 3תק3ה )חום )גו טמין סס רכריו וקוף תק)ה ה):ותננם"ס
 כתכו"ס מ"ם נס מיתמר )מ מיתכנר ר)מ והיכמ מיתננר רמיתמרהיכמ
 רס") סק"מ סס )טו"1 הייגו )כתחי)ס כמיסור רק סרי )6 5"מ כסי'הג")
 כק)יסה רקיי") )ננה ר)יתמ כ' סס הפנ1"נ 6כ3 סרי כריע' ננטת)ירמי
 ס"ר טס רם") רנ1מן . הטו"( קסס הסנ1"ג כ)מ גס ו)"ג עי"ס מסורננייגמ
 מכ) ס"ר סג"ה כסס סק"ו טו"ו עיי"ס הק)יפס ככגר הייגו ס' מי"5כדיעכר
 רמורממ וגכיגה חי ככסר התס ומ"כ ס' ר5ריך סטיעמ ע5מן סמיסורכגגר
 כדיע' ק' 5נייך כו)ע מיגו ר5וגן כעין עוננר סמיסור כוס' וה וגוגעיןכסרחה

 : ממריו סגננסך ותכו"ס כטו"1 1)מ ססוט כ"ג המיסורכגגר

 מרטכ"6 התכו"ם קוטי' הררס מ"כ . התכו"ם ט3 צתיר51ס ר)יהמ )ננקאבל
 מ"כ יסכח סנ1מ דחייטי' וע"כ )כתח)ה ססכין בריקת 5ריךי)עס

 מח"ס ססכין ככריקת רמורחמ כסכין כלנו ככריקה רמורחמ מע"ג יגכניכגירון
 קוטי' 3תרו )ג1 רמססיק ג") . יסכח סננמ סחיטה קורס כריקה 5ריךמסי"ה

 כתחי)ס כרק ר)מ היכ6 כי כסכין חייסיגן )הכי נ1"ט התכו"ס כרכרי11
 סים סררך סמ)ו סתכו"ס כרכרי סטעס ויס. עכ") )כסוף גנני יכרוק )מכן

 וכמסר סחיטס קורס 1)סגיו נניר )כרוק טחיטה קורס ססכין כריקתנ1עסס
 כריקס ס5ריך וכ) כרוכ ככריקת מכ3 )מח"ם ירהה כך מיר יכרוק ו)מירחה
 טככר 3ממר גוכ) 1)מ מכעה קודס טיסי' רק הכייקה חוכת ע)יומין

 : ויטכח יותר וירמס )רחותהתחי)

 מוסר כנר ןס גחתר כרונ ע6 ס)מיס כרונ )כנ1ם הלה ב'שאלה
 ססוט סם)מיס ומולס כתסוכס ו") עהר"ננ מרעעסהנה"ק

 ר6חר. ס"ר סי' כי"ר נוכומר רסמ תננה וכ"ת מוכ3ין היפס גפס וכ))היתר

 גיכריס ננמיגס סס פור יק סננמ כירקות- הכריקה ננוע)ת מיגהסכיסי
 ימיגו ננסננע והרסכ"מ הסומ) רעת תקי"ג חי' כתפוכה ננסרסכ"מוסומ
 י)מ ליננמ כככיטה נס כננכוט) ככום רקיי") 3ננס ומ"כ ססומ) ע)חו)ק
 כס"ע וגט ססומ) כ5' ככיסו) כמו הילק )15רת התו)עה 5ורת רננסגהציכריס
 וכסרט "5כע לסגות הכיסו) ככח ה5כיעס רכוח כקימיס מגו כוה וגס כןס")

 תורף ע"כ סירק )15רת התו3ל '5ורת יטתגה רוורמי הרכה )י~יסכגככם
 'ל רכ"הםמ)תו

 כתסו' -כ"סומ3 ג"כ והייגו וכו' ירקות רוק6 עט"ו נסס סק)"ך נט"ךךעי'
 סכ' מ"ס גנני כיטכ"6 מ)מ כסומ) -)מ מסי)1 המננת וכןסרסכ"מ

 ננטעמי' )מ מ3מ ככיסו3 גיכריס ר6יגס ג"כ כ' ררקכ"מ גיכריס םמיגסמפנ.
 רסכיסו) ננטעס מ)מ הירק )ננרמה התו3ע נ1רמה דננמתגה ננקוסרסו6)
 ננסעע כך סמומ) של חו)ק כוורמי רסיסכ"6 וג"3 גיכר מיגו ונ"כמ3)כ3
 כירוע עכס 3רוטכ סגוס וטוחן ננסעפע רכיסו) ררסכ"מ קעעמ 1מ3מדכריו
 כ' ס6 הס"ע 6ננגס כרסכ"מ ס)כס כוור6י ומ"כ סתו)ע ננכיר יהי'וסמיך
 3סגי סי' ס)6 רג' הכרע מין ננוס מננגס . כסטומ) רננכריע וננוכחירקות
 הי' ס)6 סק"ט ננ"ו כ)) וכננג"י ככ"י עיי' רחו)ק סרסכ"6 תסו'הס"ע
 סלסכ"6 תסו' )סגיגו מיס )ננה ומ"כ )פגיגו כמ"ס במסנ"6 תסו' כ"י)פגי
 פך ד,רק חווקמ לסתגה כיסו) דע"י כסומ) ס3כס 6ין 6"כ מטומ)רח1)ק
 )ע615 'יקות דרך מסוס סקכ"כ.רגקיט נפר"ת 3ננ"ס ו6ננגס גיכיס6יגו
 כרסכ"6 ססנמ) כדעת ננוכרמ 6יגו ס)ו, וכוקח6 )ס"פ 6סי)ו 61"כ תו)עיסכו

 כסי' סו6 רסכ"מ עתסוכת כן 6יגו. רוור6י ננוכח וכככוס ' ורו"ק כןוס")
 גסתגס ן')המז ו3ננס . כריקס י"3 חורם י"כ רתוך כרכס כגננ3יסע"ר

 נ )רכסמוות6 טעס כתכ ר3ננה 6רסכ"6 סקטס סק"6 י"ה סי' וכתכ"ס (ון
)רוומ876לד



 .משדדצף
 - ף %הרף. שד, ישךד0י_ ןןףדן ,

9 תק%'" *יד1ץש.
 י%יפ"

 כש" ססר"מ. נ" .מ!ותמל ו%ט 6טםל' נומך 6ומ4;
 המופ %סוריס כהכריס ךוק6. )6ו סי6 ננ')ת6 מזות6' 6ט כ' סק"מ ק'ושי' כעו" כסמ"ג וסל0 6'סור ט) כגוסו ס" מזות6'.נני)תח'ק"כ;6י-
 י') 61"כ מ!ות6 ע"י ס6יסור כליכר סי' מסורזת ה6כעת 6טי3ו 636טר6ט
 מרננה %יטט 6ו כי%6 ע"י ר'ךי' מ(וח6 הגמי' גנן לסתכה 6סלננ"ל
 6יכו דכלי' ולעלה ה64' נני3ת6 מ!ות6 6ס סכר" כצוף 6"כ 6!1))ירק
 ננ%תמ- מ(ותמ ך6י סי6 מי3ת6 )16 מ!ות6 61"ת ס3יננ0 כססי6 דוק6ל:טי)ס
 כמכוס) גימומ סננ6 ספק יט' סט כסר"מ כננכו6ר 6יפטט6 ל)6 כע"לומ
 6יססיע6 ר65 וכעי' !ם ססק י") כננכוס3 כככוס נס ס6%;ליננומ !ס ססק6'
 סי וסלל'3 . טק"כ רמ"ה לקי' 16"מ 3ס"% נמינורי לתכ% 3ס"ס מ5רט"4"
 כגנס-כס?ס 63 6טסיעמ ו)6 %כעיז כעא. 6עוונ 1ע1ל )לק3 לגשס
 ססקמס נננ"% גסס טכ' ה)ס.'פ כסס' (ה כסיי כננ"ם 3ס"ס 6*ססיטמוימ כפי' נס )סככילש וכלל4נן מךרכלן רק סי6 לעי3ס; 6'כו רללי'. כיון סכ66נ3
 סת6 ננוסו ס"6 ל"מ ס"ס'ן ה60  מעעמפ"ס  וננ%יר.סחס ע' סעי'6ס"פ
 כיון)רכר" ומ" כמעלוכות ס' וסי' יותר 'כתפלוכות 3יכ6 סממ ולי4רמומ
 ס! י .ננסלי ר)מ 5'.לן 6מנ"6 6מכס כ(ו ם"ס מ0כי מ%כלן סו6:,רק לע)'3מ
 גלויע 6סי5ו ננטמע רסכ6 וסק") לורע כ63 רק גתעלונת וס'ש ננופו6'

 ס"ס מסי 65 )כ"ע 6ו"ס כסס סק"מ ק' כסי' ועו"! סס 5ל"ננללגם
 : 51"ע תערגת. כס6ר נלר*'.

 להתיר יר*סס מ5מו 60יה גישא~ה
 )טתחי)"

 6י' מכע) סו6: ה)6
 ת%עימ וכננס לכרוכ 5ירס טו)עיס הת51עיס רס)6"3כתמי)ס

 סמתוך טרוכ עס ט)נניס סנ%ימיס !1 ם6)0 סכס וכו' סנניס ננככיסתלילבמימ
 תססת* סלס (") ננסר"ה פועעס ס5ריק ננסג' )י כמ"ם עהיט%לט
 וכ")ס כוה 6"י ע"כ. ננקוננו )י רסס )6 1)ננס יו"ר כמ' נ6%הו ו)6 (ו.כתטו'
 י5מו סננ6 )מום ךים וכ"ת כתכו 63 ו)מס )6סור 1נינניקו עפמונננ%ו
 כת1)עיס כמו ננריכיתייסו י65ו 63 מייט כעורס ומסכתי ס)ננ'פמ%עיט
 ת1)עיס כפ"6 ס"ס %וננך ננרכיתייהו טירסז ר)6 וקיי") סילוס רכע"סככ4ס
 כננחוכר כתו)עיס י"3 כן , כמו עיי"ם סככ)יס ננת%עיס כת)ום י,גמימות
 ננכ"ם ננרינתיסו י651יס ל6'כס )3ננור לוכ) ננ"מ טייוס דמ4"5 כרוככמן
 י"3 ונס וססרעס ס6כן כוכו ננממת )65ת יכו)יס .ס6יכס סככוםפרול
 6361 15רס פו)עיס רה63 כ"ת כ' 4"כ סס)ס הננקוס .ננן )65חטתו3פ'ס- עוי יכ3ו 651 ננתו סמריף וסמיננון הסכ3 !0 ננחננת וגס (ס ננמננמסלתו
 מיכ6 6יסוי ננ"ננ 3י% וכרי' י65ו ועי"כ )נניס וסי' ל") סכי%ומיט טכ'(ה
 כמ"ס 6חר כעכין ר6ססר כיון 3כע)1 ננכווין ר6יכו כנסוס סרי י)מ ע"ודכ'

 תננ" סוס"י מננמסם"ק )כ"ת ר6י' 6כ6 3(ס ק5"! ם4כטו"(
 כננךוננס

 ססמ )פרן 3(ככו כיין חיטס מ)כ סכותליס יין 5"5 כתסו' ננא ס"קנמנ"6
 עיעכ )גע)1 מכווין ר6עו 6י") כר"1 ו%לו )כרקו כ6סטר הממסס"קטן

 פ"ר סי' %י כננלמת עי' ככר נמעורכ 6)6 מכווין כ6עו הרי ד)56לל"י
 וע"ס כ(ס ננ"ם ר5"5 כרין תננ"ו סי' )6ו"מ כמ*כורי ועיי' 5סשוךטטוכימ
 סככסות מסתו3עיס ככירור 6יסור סי' ססכשת ננסר"ננ )סו"ת כ6ןכ"ת

 : ססכר)תוך

 כמועיס התס"ר כמ"ם וסיתר וכות ע)יסס ))מצך יס ס6 6כזךנזץדי
 ננ6") כ6ן 6ין 6יסור ווך6י ס" ו)6 כיון טכ' ככ" הוכיננות)עים

 !ס ככיוון ס"כ מכווין 6יי ימי 6ג6 סתס 61י והי6י 6יסור יי% ינדוכה
 ככורר )"ע ס"ק ס"ך עי" כריר0 עור ר5היך ךתס"ד 6ע"נ ננכווין6ין
 רוכ )יכ6 וכגיךון רתס"ך עעכניסו 6סכך סננכי' ;וססיר ננות)עיס רוכו5יכ6
 וססכהצו כננ"ם ספוסקיס )רוכ כט3"ם סו' 0ננ6וסיס סתו)עיס ננן ר5ירועור
 וככ") סס וסר"מ ועו"! .וכרננ"6 ק"! וכסי' כס"ע פ' וכן ק"ר סי' וכר"ננככ"י
 ונע)"פ כננמסו סס מקס"כ 5"ע סוס"י וסו"ו )ס6ריר %קימו כ6ן ו6יןעיקר
 סיכ6 )כתמי3ס )כע3 )סכמ . 6פ*)1 ננותר )ם"ע ננכ"ם )כתמי)ם 3כט3מותר
 ססר"מ 1כ"פ כספע כו טמסתננסין קרירס כנון כ"ע )יך' )סו)סל יכו6ך)מ
 )כט) 6סור כ)וע ננססו רוור6* ו6ע"נ כ"כ כסי' כנס"י נם' וכ"פ קכדכס"

 ככרוכ ננס6"כ .מס' כסמות י6כ)נו רילמ6 כ"ע 5ירי 3כו6 ד6פסרסיילו-.
 6פ"נ ג"ע )ילי 3כו6 ר6י"6 כרוכ וכע) ננ4ורכ גק)מ פסו6 כננודנס.טכסיו
 רמעפס כ"ע )יוי )כו6 6ססר )6 ר)עו)ס כיון גכה ננס' ננ?ננ לככריר0י6ססר
 כ)וע ננננטסו ו)כרוק )כרר ר6ססר ננס עדיפ ר)6 ' 3כע)-)כתמי)ס סריוס

 רמסמר ננס1ס "סול 'מם"ס 6)6 )כע3'3כתמלס, ננותר ג%ע,הי' מססוי6סעד
 ו)סננוך )כתמי3ם כתיר 6יך ננ6וננס סססר ר%ן כ"ת ;ומ"ס )ג"ע 4וי3גו6

 : סכיע% ג)..
 'כתיס סכפ)י כין סלדיק סרכ .6)י %מ ,3כ6ן כטכ6ש %מ84טפרה

 עעס )י ים 6ס )1 )זמר ,%מעות 6)סק כ56ףסס.נתחי)ס
 (עתי )ו וססכתי סמתוך כתוך סלימות כרוג "35י סמגימק סטיעגלנר

 סנ6ון סרכ ננ%06"מ ננירס קכ5ס מסי' - טננו שוסות טת"למכלית,
 גי4:") 3ד וססכתי כ"ת כננ"ם גסעגות ;כ6 ;וסו6 (5י .לטעלענם6ט

 !דכר סס נלכו6ר רננ"ו סל סכת;16"מ )ס' כמיכוף גכס 15 ההט8לרועור
 שכסיו יכיוק ס6ס 6ננ"3 מסוס כש 6ק 6"כ כר"צכר "טיכ ס,רממ 13םש'

 :עירס6 רע מעו סעס כ% פפע וכסכווק נר4)ס טהר% 'סו6. ג%ט-ר4ס5מי6
 יספיסס'%ס6עכ )כלוק 'טפס'ז6פסר )מטע.ג% גטכודק רפדיף  '%'לסטל6

 .,לרזוחל4זמ68% ככוולס %עט י%6שספ,סוכ'; ן למ דכריט גר% סדכס ג5לולק-
 ג%ד"5 '6עפ"י וכו' .3כרוק מיער הרכר קס6 גסרנס ס";קעץ מתס'י- ימ*:

 גאוס ה%3 רכיממהשו פננקוס יטירסה .סמ6 .מיס" .וימ מס"ל )וסיו4ט"ג'רמ"
 3מ0י' תו פירסו סי' ר6ס סממ,סילסו מימיז ד65 .ס"פ .עיש* 6)1,ושפ

 סנגנ כווכ 3חוך 6יסור מגע3 מ"כ_ מתו סו0- ו)6 רירז ככ*רון 6צכמו(ר-
 04 ]כשן ננננקוס יסרוס )6 סכווי6י ועךיף סיכר; יותר מוור 46מוחו כת4 (ס עע6 נפ ננ"ו 6מ"3 נננ(לי ו63 )סתיר 5רריס כננס פודסגתכהר
 )מ ש ננתרמקת ס6ם ננסכי י3רס ננ(רקת ו%כס עמ6ס כסננס כנננ'מית%
 ו6,ב 3פירש חייס" ר63  נסירות  ספוסקיס 'רוכ רעמ ו!0ו ע3"[ננרתמי'

 ; : כוס  3ס6ריךמקומו

 ס4 מייד כמ"ק, ור6יתי כננחנויס עיה:תי יו6ר סכי סכתעככי84דץף
 כננס' ד"ס ס6' פי' כ"נ _ יף רסתמיס כסוני' פירומיס כ'ק"כ

סםדם

 וסי-

 ד6ישר 6לי כננ"ס 16ננר סירוסימ סכ' וננכ) מך וופ הכ4
 סחורס סכ6ת וסייגו 0כ6ס מסוס סי6 כלוסוריו סתולס; ר6סרססחורס'
 סתו)טה 6יסור יממננת ננתו)עיס כס*רות )מפוקי כ4כתי' 6סר וסו% -6סהו
 ננסוס 636 סחורס 6סרס )6 וסתורס יוחר ננרוייפ ר"עו כיע ל0כס'מער
 סירווימ 5יסר36 6פי' )ננכור כס(דננן ךננתיר ) 6ע1"1 פססינ מב' ועור'סכ6ס
 סקוגס ו6פער ;סס סשס' !") סכס )"ע סוכ0 ננתוס' ננותר סקמס'סיסר56
 כךכליס ננס6"כ כס)ו כס!יננן סרי 1)6 5ננגור 6סור ס)ו. ן6פי'סכיעית כסירוה יס"ך יי") סמורס כהץ סיימ כיוקר %ננכור כוי.-)סרווומממכירו
 יסר56 3כ) ננותר (ס רכר כעו"! י") כס(רננן ננותר ך6יסזן כ6כלס60סוריס
 וכע"ו קהורס נניקרי 6י ד)0רווימ )סו דננספ"1 סת0 6תוסן תעסוככ"ת'
 רסננוכר ננופע רכר ססו6 כ6תרוג נדירי לסוכס רסתס י"3 )סו סטוט6סקכ
 6?כ מותס וכס"נ כסכיעית )6כ)ו .ע6כ3 דכר כסיננינו ויקלס )ננכרויכו5
 ס'כ כע"( 6כ3 )סרווימ טוטס 6פי)ו 6יסור6 טכיך )6 סקמס יגס;6ססר
 )קכות סילו סכיעית כפי' 6סור ספו6 וסחורס י5מק ר' 6וננר סתוס'כתכו
 0רכס כקונס 6"כ ע"כ סיוקר )ננקוס ס(1) ננננקוס )ס%יך כימןסרכס
 עתס 65ר3ס סרכס ננוכר ס6יכו כימך סרכס )נעכר גס ר6סור י")כימך
 קוסי' קסס ויותר דסרי 3סו ופסיע6 סי6 סמורס וור6י סרכס כ)6"ס61)מ
 )סו פמיע6 כככי3ות סחויס כ6יסור ר)ננס וכ"י ננע" רכרייסתוס'סכ"ת

 סכתכתי סכ") )מעוק 6כ) )סו ננספק6 רסכיעית וכפ', סוסוסמורסר)סרווימ
 )יסר6) ננותס כס"ג )ע"! ) יסר6 ם) כגיכס גו) סכרוכ ר"ךן ככירון 61"כ6"ם

 : 1)ננכור 3קלות6מר
 ססקטם כננו )ס%ננס קסיס ודכריו כווך6ן כין כספיקן כין סמורס- כו )עסות ננותר ננךכריסס ס6יסורו 1כ) .כ' הי"( ממ6"ס כפ"מהף"ט
 כנון סר"ננ כווכת ול") . עיי"ס ננותר כ6כי)ס 6פי)ו רכריסס ס' ס6סמ3"ר
 סננעננייין ננפכי סי"נ ננסננ6"ס כפ"נ סל"ננ כמ"ס רטרו עכרמנכיכות
 סננותר גרכר ננעננידן 6סי)ו נכעומ ע) רג(רו כסי"כ וסס גכי3ס ס3 כעור6ותן
 ככעין סוס קננוקס 6קונני רמענניר יכיון מס"ת )הר"מ רמסור י"3ככיס כקיכת סע%ך כווד6י וסלס ס6סור כךכר 6ותס סמענרדן מס1סג(ירס
 י") ו(ס ככעין יסו' ס"ך תירק"י גכי תמ"כ ס" כ6ו"מ ס6מרוניסוכ"כ
 : ר6ריותמ )16 עע"כ )סר"ננ % 6פי)ון

 ע"כ ךס"5 כנסננע ננס"6 פי"כ כנסר"ננ סקסס 5"מ סי' ספ3תי84נמנם
 כ)יות כמ)כ כ' ט"ו כפ' רס6 עלננו סותר סרננכ"ס 6"כננס"ת

 ימוריית6 )16 ע"כ יס"3 5"מ ס" כיו"ך וכ' מליות ננכות 6ותו ננכיןוכו'
 ננננקוס סע)תי 6כ) )יעתי -ו6עו ספ)תי קוסי' תי' סק"כ 5אג ס*' כס"ךופננענ
 ססו6 כפע"ו וננ"ס )ס6ריך ננקוננו כ6ן 61ין ד16' ע"כ ס"3 רר"מ עוך6חר

 קי' כע"! סננרךכי )ננ"ס 61"כ . 61"ם )"נ סל מ"ננ סעך עי"כככריסס
 כסייוע )סר"ננ 6"כ . ר6ו' כנני 0מצנניך י6וריית6 ע"כ רס") מ6ןתתכ"ע
 גס ננ"ננ. 6ננכס ס61 רע"כ כיון 6יסורי' ר6ו' סו' נכי)ס ככךגתססענרר
 רכ5 מכנניס סנ(רו גכילות ככ)) טלקר6 )6מר ס5סק נ%יו מייךכס"ב

 : ככי)ס כקיכת סננעננירין ירעי' מכטיס נוירות ע"י ונמננכ6יסור סענניי 6עו רנ(רו כסיתר ס0ענניין סירועות 6ותן 6פי)ו ככ)3סנכינות
 ננוכליסס ס%סורו 1כ) ח") סר'יפ  רברי סיעכ מתטרסי' הכי'רנמערגךץ

 כווגתו 6ין כוור6ן כין כספיקן כין סמורס כו )עסותמהער
 ססיקן ננמננת ננרכריסס ס6יסורו כין ר") 6)6 )6 16 6סור סי6 6ס ס'וסו'
 %) כסיתר 6ו כ6יסור סענניךן סננ6 ססק ננסוס רכ6סרו נוי נרכת:כנון

 ירע" 6פעו כ)וננר כווך6ן וכין ססק 631 וור6י 6הור גופי.כ6קור
 ך16' 6י' כו לתערכ וווו6י ו6ע'נ וכריסט ס"1 כ6יסור כעד6יסמשנניו?ן
 6פי)ו ננוכמ %פיע! סר"ננ רכרי גי6ור כל") סהורס גו יעסית מותר6ס-ס

 : כסר"מ וסיילו כסמורס ננותר נסיתר ר%ריית6 6יסורכתערכ'דורמי
 סכ6ס )6יסור )כס יסי' עמ6יס סס סמ6יס וכ"ק ש"זויףושלטד
 כמר5יס ר"ת כננ"ס ו)6 כמ(יך כתיני ךסכ' סחורס זפי"סננסרם;

 מסוס 636 6סור 65 .רסמורס גירוס)מ' נס ננכו6ר 6"כ מ(י[ י63דמ6יסי
 סומ 3ננכ)6כש וננפני ונננו) חמור וסרי ופריך כמ,ט ה6ר"מ 61"םסנמם
 דמיריס מבשן ג(קי מס' כפ"ס )סיעתי סר"ננ זיא 0כל4 לשר'ננ-ל6זבמך
 ממור זסרי כיר1ס3מי סל"ס דפי' י") 6"כ דמ(עדן מסום %ד) 6סוד.וחננור
 ור"נז ורון אדקין ו6ינן עומויס סס ו5מ%3תו .וננסר 03נכיס זמדוירש

 מותריס עננ%ת נסמות וס% שמע )נו3)ממל6 6טור וכ3כ:סרמוגמדר
 .וכך נ' ע"כ כע" 63ש3ס מטנער ידוקמ ישא .הכי רקסס גייעך'ךש

 )וס %מכור 'מ(ס 5קעת טטומד : מ8כ5 וכר 6% שסךי . '63 ןסתורססשדס, נניקרי 63 (ס; 3נג65כתו סעוננד ' שק יממור!זגמ% כירו%כדר4מי'
 גאזום' סכ' וכע" ווס מ(ס סשר סהיר יש(יס לסק וצסמעללכגשוש(כי."גן

 ינשאורס ה0ב"3-'טוכס
 זדקרי

 מני6 ' וסו"ע וכיק לסנזףח ומטר;. נקוגס ;
 מסור פיןי טהורס . י%% י%%4ש ננךנס :ס6 -נשר61(שק משבר4ספו0

 ו6'ק 'ן



 עדיק%שתקא"ח 4' טשץ8 %ד ש") ףצהץרהס%קדבר"
 גנתו5עיק דסייגו ננשיסוי 5היגהש הסמורס י6ין מות3עיס סייותימ"כ

 : עטו5ס ככנגסנסיי

 ת3ית6י( )מסיוי6 תקמ"חטימן

 6כ) ככית מכס) ס6תס גנס כרוכ )כרוק מלסנך ט ם36תששר
 ננננקוננך כרוכ ק5ת 5ך ם"מין וכ6טר כרוכ כווקין 6יןכננקוננך

 סו)מין 06 סכס . )דעתי ור5וכך 6קור ססומ )ד 6וננר כי' ומותכך 6וכ)6תס
 נוטט' דננותי ט' סעי' ס"ך כסי' ננכו6ר הכס ננכוס) כרוכ )ך ומככר4ן)ך
 כיננו" וסננ6 תו)ע סס סי'ס"ס

 כ)) י6ו"ס כ' כ"ט ס"ק כס"ך 6ננגס .
 סרטייס 6כ3 קעכיות נניגי כסתס סי' סומ(קו 630 וסיעו ו(") כ'ננ"6

 כתס"כ טרסכ"6 דין וסך עכ"), ספק 1)6 וך6י סוס ככך טהומ(קוכננייפה
 ק5ת סררכן רר"ל כ"ט ס"ק כס"ר נסרננ"נ ופי' סמ5וי עיטוט וסוסמכ'

 חו)ט גננ%5 )6 יוכ רטס"י ר"3 ונור6י ס"ס סוס ו)הכי . ננתו)עיס3ר'(יות
 ו)יק6 סומ(ק רסוס סרי 6ננ6י כננ65 תנניד כ' 6ו 6' תו)ע 6)6 ר6)"ככ))
 כט) )6 6' נרי' 6ס*' תעיד תו)ע סנננ65 סומ(ק 6סי' ככרי' יהמס"ס
 "טי' קע5מ 63 רוכ רעפ"י דר') ע"כ 6)6 גיננומ סננ6 6' 'ס' 6)6ו5יכ6
 כדיקס 5ר"ך סנ%וי נניעוט רס") וננמוס נמ65 קטכיות כנניעוט 6)66מך
 3ס4ו636

 ק6י .וטסו"ט ררמכ"מ מד6 וטום"ע כרסכ"מ הכי ננסננע 63 טנ"י
 )סת3יע סדרכן סירות כ3 ח' כסעי' והוכ6 ננ6"ס כס"כ רננכ"ס יכריע)
 סי") )16"0 ספמ"נ כננ"ם 631 )סת)יע (ו כננייגה סירכן ננמננע זהו)סון
 ימ15י ר"3 סננ415 ננ*עוט דסוס סרסכע6 יק6נני וננס 5סת)יע ק5תסררכן

 ננת"עיס 6ינס כו)ס קטגיות ורוכ קטכ'ות ס6ר נתוך ננועטיסגנת%עיס
 5ריך המ5וי גניעוט רהוס וננסוס נור6י ננתעעיה כו)ס קטגיותונניפוט
 6ין יכרי6ה הננ5וי נניעוט רסוה רי6ה )כריקת רסכ"6 מדננינני ונסכריקס
 נניעוט סגנריכות ככ3 כן הוה כו)ס סכסעות רככ) סנג5וי נרעוטגקר6
 6"כ ננרילס כ6ותו נט ככך וורכן סר*6ס נסירכה טריסות. סססהננ5וי
 ומכסיר 3רי6ה מטיר יוננס ננריגס כ6ותו ננק5תן )סת)יע סירךסירות
 6פי"ס )הח3יע חירכן כננדיכס 6ס*' 6"כ כרי6ס כננו וכיסו3 כעכרסרסכ"6
 כב3 דכ36ו וכ' הרכיס וערסיס כפו3ין ס)ו דין כ' סרסכ"6 ס6 ועוךננכמיר
 וםו)יס עוסים כסי' כ' רע"ך סי' רסג"6 תסו' ורכרי )סת)*ע ררכןמייכ.ת
 ס6ין 6סי' גגתיר ירקכ"6 כמ"ם הרי ע"כ כסס ננ5וי סיתר ספק נ)יו(יתס
 סכור6י כמדילה מיירי רטכ"6 6)6 כ6ו"ס ר)6 וזס כסס ננ5וי ררמסספק
 סל") רסכ"6 תסו' וכרי עכ' )"6 ס"ק כסר"ח ר6" סוכ )סת)יעורכן
 כננ"ס גנני וכ' כס"נ ס"ס. סוה יס6יך כ6ו"ה וס' רסכ"6 דכר4ורומס
 נ4ננוח סננ6 6' ס' 636 ו*כ6 תו3עת כסס סיס ננוח(קיס וערסיסדסו)ין
 6זע ק' כסי' )סיטתי' כ' 3מוננר6 ר16' ס' ספר"מ ננ"ם )מוננר6 י6ו'וס'

 : ססורס נגן סו6 י)"כיני"1
 סר"ן כ' .וסכן כטוטס )חמנו כ"כ טרסנ"6 כנ6מר סתיננ6 מן 'ס84ב1ך

 5י סתיק וימ"6 וס"ע כ"( מ3ק גט"ו 4רוחס ור' וטור 6"טכס'
 מוח!' )6 6כ3 )סח3יע ק5ת כררכן טיירי ו6י ננסגי )6 הח)כ יכריקממ' כקע" סרננ"6 ססכי6 ממה ועוך כרמכ"6 סתמ6 טסקו כו)ס ורמ"6ום"ע
 ירוכ6 רוכ6 מכ"ס סיוכ כורקין 6גו 6ס ז0 כעקוס סננת)יעין (וננייגס
 6)1 סי' ננת)עין 6יגס ההי6 כסגס 6ו (ס יכננקוס )ומר )ן הוה נננ65ו)6

  כוד8י סריכן 6"1 ב31ס סיכדק עד סרוכ כריקת ע) סמכיכן 63ו6ננ6י
 : סרוכ כדיקת )6-עהגי ס%ר נכ6ן המ5וי מיעוט ויס (1 נכנייכס)הת3יע

רנגי
 כיו)ין חו)עיס ים ססט ג)י 6ע"נ . גכון ט) סר6סתיס יעת )יסכ

 תעע טוס )יכ6 (ס ובמכמי3 גרונן גם6יו גנתו3עיס נניעוט סננ6"חך ססק יס נ6"כ נניעוטן 636 ננונו3עיס 6יכס כנ"מ וכי"כועדסיס
 פננסון י' גסס ק"ו גסי' ככ"" ועיי' ע"נ ידף כזכחיס (וי :סני6כר6ננרי'
 מי' )כ14ן 6ע"נ גפק6 ל6 ספיק6 ננירי מ"מ 6ית6 נרוכ6 י6יסורידת%3ן
 ם"ס )יכ6 תערוכת ג' נ63 ממוס חערוכת כג' מ)6 ננתירין )6 סע"יק"י
 . 2"ס טסיר הוה ליננומ וס' כרנכ6 גס6ר טננ6 ס' ד6יכ6 כ6ן 6כ)ע"ס
 וג8כוס 61כ גט3 גמו ח(קח'סיסר ננטעט טעעיס מכ' ננתיר יכרסכ"616אס
 יישדס ד3ויין ל) כ"ט ס"ק כם"ר וכסגג"נ ס"ס וננטעסרי6ס
 סייטת %' י6ס *") חס )"ו ס" 3ז6כ 3"ך ונס סס"כנ נ63 6סוררי6ה
 יח(קת ""ם 'ו3ט"ם מ6נ 3ה3ות ים סתט ה6 ועוך כסר ת)תעי מכרהי'
 יננשוט וגיננ6 עהייע גותעעיס 6יגס ורוכן רוכ6 עכנ( ר6תי'סיתר

 ופר'" וסם"ך סגס6ריס קערות גיונ גם%וסמחולעיס
 3רכר" ל6י' בחכו

 . יסוח(קס ננמום ם8והר ססת3יעו נסימרת כ"( סי' )וכ)ין מריר"סמחסי
 ים סיגט ש6 ד6ף סכ' .ויוי קשכר6 הו6 רננתיר ססו36 סכרת.לעכגר
 ל6 כמטקס מש בכיסות מעפים וו6י הוס 6עפש ספק סוס דה6)סתיי
 גיג%מ וטט6 יחס טס סי' 'סע6 ס"ס ד*יכ6 סרסכ"6 כננ"ס ומותרר6עו
 1צ6 :ן"3 כן ככוסות ש6רו סמ6 תו3עיס ור6י יס ס"ס" כננ"ס ו(סעכ"ך
 יומוה וננסר"מ הננתו3ם"ס כמ6רו ס6חריס קטכ*ות ג6ומן יסע6 רסכ"6ס'
 סרסכ"6 למ"ס 'גבודגני ספק מוליכ6 מתיעוס כוד*י סכיסות דסוחזקועיו

 חזקס ע6ותו 3מהת ,כריקס 5ריך נמאעיס ססוח(ק כ) קי'נ סי')תסו'
 בטין יר6ין .ססס גני7ו ג6קר כבם3ט,ם סומ,ק סעסקס נס (סזנגירק
 גו יי' .ספק סם ,%מר 6ץ וווי תעעיט סמשקס גתוך דנר6ין י")"ס פששי6 מ 461' וםמא ,ם4ך 'דשן י"3 עכ"ו סירסו יק5תס סרסוםגתוך

 גבהעפש8ין טק גנצךגםבר,מ,% 6ץ.נר6ק 6סי' 36מ יגר6יןרהם:כיון
 8"ו6י הישצףם םמםקרי.נ"כ'.גאצשא ')סוך ,גומנץ,ג63.סינון ומסחז3סהם
 כהושס יטשלשל' יימ(ק גהבש"3 :סששעמם גננ85 ימס -גי(ע סס'ע 3מ"סורומס

 נ."ן טפיר יק ככס6ריס 1קטגיות יהייכו סט15י נניטוט מלרמו פי"ל כ63כ3
 כננקתחות וכמ"ס ננתולטיס י:כיסות סכ3 עיירי וכננהר"ס סס הי' סננ6קפק

 : ננתו)עיס וד6י ססס סכיסוח -כ) ססוננערכין
 י6יתישוב

 נמי-

 6)6 )6סור כ6 )6 י16"ס ס;, סקי"ט %,1 כ%
 ננות)ע"ק סכ31ן כור6י סירעיכן 6ו תו3עיס נ' 6ו כ' כתכס*3סכננ65 כסוק("

 סי' לס"; כקפרו הס"ך כננ"ס ו63 כרכריו סטיכ )סכנעיין וסטוט כרורכ"(
 ס6ק סס וכ' וקו' ססכוטוה דמנ כננעסס ט"ו כס"ק סטו"1 סססינס"ר
 עכ"3 מו"ס וכננ"ס ס"ק ננטעס ננתירין ו63 ססק ננקרי )6 )סת)4עררכן
 עכ") 5סיטוך ננדכייסק סננוכח ו6ו:'ס רסכ'י6 כדכרי עיין )6 וד6יכקי5ור
 ומ)6 סכ"5 וסטר"ח כס"ך קסרו ע3 גס סוככ ,ו ססנה ו6)6 כננ"ססרי
 ספר"מ קו' מיוסכ ו)מ סכי טננכו6ר רסכ"מ יכרי רכריו כי6ר )6סננכ"י
 רחס סק סיג6%ו ססק רכ)י ננטננע רסכ"מ הסו' ססטוח ס6 ס"ס סוהס6יך
 ררקג"6 3הכין גוכ) סי' נננון"י ונס 6"ס ו)גנ"ס מ%צ)עיס ככו)ס סוס6"כ

 06 6נ5 כ33 תו)ק נהס גנג65 סלח קטגיות ניס 6)6 ננתיר )6)טיעתי'
 כט) "6 6וסר כ"מ 6קי' רקרי' 6וסר תו 6' רק 6פי' נוך6י גננ65ככו)ן
 ננסס קרוכן ננ"ננ תעעיס גנ6% כור6י קעגיות ככ) ד6סי' וכננ"ס ("66ק)
 קפק רק כתכסי5 6מ"כ 6יכ6 גנני ננות)עיק 6יגס רונ יס תערוכתכ6ותו
 : )כטס"כ סיח ס6ריס 56) 6ו סמגווגי 356 כס6רו 16 כ6ן גתערנו06

 3קננוך מ5ית רספיר וכ") מי ככוס כרונ )ך נס)ח 06 6סיכךרערשדץ
 ככך ;קסן ירקוה רוק6 כ' )"ך ס"ק ס"ר סי' הס"ך יס6ו)כרקו

 כתסו' כך6י' ירוקין התו)עיס גם לתסו רירקות נננוס טעננו וכ'מכוס)ין
 קלקרקך סכריקס , קסר( כיסו) 6מר דכי ג"ן סס ומיכר6 קי"נ סי'רמק"6
 ננס כתוך 16 קטן תו)ע סס סגכגק 61פסר פי)י סי)י כו וגעקקהחתיקה
 (1 כריקס ע) 3סננוך וכרי כריקס ד6י") י") מי כרוכ 6) מכימו)סכיננוח
 ירוקן קטגיס תו)ע(ס כעס*ס סכרוכ סכככס ככוס ע"י רבס ת6ננרסננ6

 )ססוך רג") ננסוס . סכריקה ע) יחגנוף ""ג סכריקה וקסס סכרוככננר6ס
 וספוסקיס סס"ע יעת י)ו)י כ3) כריקס כ)6 ככום כרוכ ס6וכ3יןכ(כותיסס
 רכט5 וסר5יס מו)עיס ס3 כרי' רננתילין ר6סוגיס פוסקיס רעות יסננרוכיס
 ורסכ"6 מס וי"ן מס ור6"ס כרי' יין ק' רף סכי6 רל6 (") הר4"ףיהייגו
 קש' 5סס סי' 63 6כ) דסר5ימ כלי' וס"5 סיי"ף תסו' סכי6 ססכתס"כ
 כרי' דק"3 עכו6ר ע5ננו 3תסו', ס(כ*גו 6למגו 6כ3 )פלסס ע5ננוהרי"ף
 )(ס מון . ננורו סוס ע5ננו סרי"ף תסו' 5פליהס הי' 6ס ו6ו3י כט)דסר5יס
 . כרי' גס ומסיכ כנניגו רק 1'כ חטתיס דנריס כ) רם"3 סרננכ"ססיטת
 ניך 636 5"כ 3רידי' ו6"כ ק' יף ומעין יס"מ ע"1 סריטכ"6 דעת ג'וכן
 וספוסקיס כט3 כנניגו ס)6 מכ) טסוויה עוסות כתעלונת טננ6 ועוףכגיד
 6ות תק3"ט סי' ועיי' סר"ס רעת סכן סק"6 ק"י כס" וכ"כ 3הכי גמתו)6
 כט5 י)6 כרי' רס6 סיתר )סגנ5י6 יס )ם"ע 6סי' 6)6 כ6ריכות מססד'

 ))קות תורס דמחסכ" כיון ססוסקיס וככ3 5"ס יף מע'ן כתוס'נגכו6ר
 וננטיס ננ)קוס 3יכ6 סכרי' כגסנס ננ6"ס נננ:' כפ"כ וכר"ננ ססו6 ככ)ע)יו
 ר6"כ כס' כט3ס סכרי' ככסנס ס"6 ק"נ ס*' סרננ"6 וססקו מו"ס כ'(ס

 טרס ייוע כי ועוך סכרי'_ טעס כסנס סככיסס מימון ,סט"י ננ6וךקרוכ
 סרוחכ וכ6ס כתסיסס טעננו גתק)ק) טוכ ומינטן )ככוס סכרוכסגעסס

 וגפנס גססך כו . סננוכס דכר ע"י סכתססך ינר חכ3 כתנווהסוסקיס,
 ננכט)ין 6ין ננסוס כמן ו6ין כם' וכט)ס סנרי' לפנס ככר י6"כ .עסוויהו
 5כררס ר5ריך קי"ך ס4' )ססח נמיטיס סתס"י 6ע"נ )כק3ן עטין67יכו
 קע"6 סי רתס"ד טעננו י"3 ו(ה 3כע3ו ננכוין ס6ין עוכיח סכרירסכרי

 . 3"% ס"ק ס"ך סי' כסננו כס"ך וכננ"ם )כררס ר5ריך סננתאטיסכהיטיס
 ר6יכ6 כיון וי") יכררס נ"כ ד5ריך סס כ' )6 תג"נ סי' כ6"מ 6נן ס66כ)

 סס';ך וס' ס"ס רמיכ6 ננות)עיס כחיע,ס סתס )כררס 6י"5 )כררסטירמ6
 5ר6ות ר6פי' סקי"6 ס"ר. סי' נע'! סרננ"נ יע.' ס"ו 6ות ק"י כסי'כן

 סכביסס יע"י . קכר6 ו6יכ6 כ6ן 6361 . טירח6 ק5ח 6יכ6 ססננסכ%ו
 י"3 )כתמ)ס )נגכט) ויוננר, ניריס פננני' 6יסו סו6 6ננרת עס פמסגעסס
 6ע"נ )כט)ן ננכוין ימין כיון כיייס כן )עסות מותר עסר6 וגטס0כיון
 )סרוף י6פי' סעס כ) רי"פ סננריכי יכרי פי' כ' ט' ס"ק כ%.ננ"ו:כמ5"י
 3כתקלס כננכט) יסוס ננסוס המל"י וכ' )כתמ3ס זס עסר6 געשחוהרן
 : סק"נ 3ט"( פ"ך סי' 'כפרמ"נ סנ%"י וסוכ6(
 יגנסכי )יכן כננו ס6יסור )ננכ)0 636 מיסור 5ננכט3 ווערי 6יגו י(ס נו/.

 טטטי' 6פסר 636 י"6 'ס"ק כט"( ס"ט סי' סרננ"נ פי' כ6וכ)ין.6סי'
 סכמתן כדרך ם)6 סוס גסר5יס י6ססר ננסוס 3(סר ים יכרי6יעריכי
 דננ6יקי 6ע"נ סר5יס 6סרס סתורס רה6 6סול סגמתן .ויוך ש6יספל5יס
 6וסרין ו)כך ק"ד סוק"י נד"ננ סוכ6 ססננ"ג כננ"ם מעיקר6 כסרומ.וסוס
 ננונצל 6"כ כי' כ%כ 6כי)ס 61"ת גוט)"פ 6סי' נסרמס קוסקיס .'ר(לוס
 ו6"כ הסת6 כתר י16)ינן ע"כ כ"ך יף ג35"ח כע"ס י? הג6תן כדרךס63
 גו י(סר יגרי6 6מר טעס, י"3 16 סנ6חו כדלך הוס "פי כטנעסהסשת6
 3נ%"1 6סי' ו636 ל'י 6טו 6כ"י לנ(לינן כמו כעין סרן ,6כ3 קם6דג(רען
 כ6ן 6כל נופי' ססרן 6וכ3 סתס 3כתח3ס ככנכט3 וסוס סכהגו 'וסרמ"נ
 כיון ננותר )כתמ)ס 6סי' מסיכותיס וכט3י' .ונסנננו גכייכ סחעעיס.קגס6רו
 'כ וננסו,ס.נגותר 3נט)ו עכוין 6ין סוס סתו)עיס 63וכ3ן כדי י(פופס.השן
 ט(ס ))ננוד _ו6ין גדיקס כ63 כרונ ס6וכ3ין עקושת שתן לסק3 'סו%6ותוס

 י. .). 6חר:)עקוס..

 ידוע יככר גדו43ס .ננע1גסין. 3סכ35 ג(כותן לספוך וקר שו וט8ן4ש4
 ,וגרמע4 .כנירכגן .כט3 63 מסו"ס .%בי' ננלקהמ ,כיס ולי636 ל16כלי'

עכות



טימן .81ב1,י"
יררד~

.ףדמףתקמ"ח - ף מעיף פ"_ה, ם"' ן8עה
 מין כמתה מכ) כמי 36מ מ)קות ו)יכ6'ככרי' סס וכר"ת ט"1 רףמלות
 מכ) מסורה רננתס יסי' )ו ומ"כ סס תוס' מקו' סיטתס )יטכ ויםמ)קות
 וכרו )מ מ1ס ונס כט)יס סככרוכ- תו)עיס .)ויוסו 6"כ . )יכממ)קות

 עכ"ס 5ריך וסכ' סמ' )טעס 6ו 1ה: )טעס "גהסמוסקיס
 )ססריט כריקה .

 רגעסה )טעס 6כ) ס6יסור כגיכר סוה רמסטר-)הסריס היכי וכ)המיסור
 טעס הננ6וסיס יסר5יס ק"1 סוס"י רקיי") )נננרי הותרה סנוננההכרי'
 ננה וה6 היתר וגעסו לרמה ע5מן הס נס 6"כ מסורין 6ילסס)הס
 נ1ה"כ ס)מ הסננ"נ כע"ס מעיקרמ כסרומיס סהס 6ע"נ הכ'ר6סרו
 כגסנמו מכ) סה" כמות סהס 1מן כ) מור מ)מ כו )ה מק ה)6"כ

 ור"ת )רס"י וסיילו טעס )6יוך נס מ"כ ומ)מ סרן מתורתולתכט)ו
 )וקה ומין כיון סרן מתורת כט) רמת כיון רכי5ה כס' המררכי ועתוכ"מ
 רמסולי' )טענניס נס ומ)מ . מותר רכע5מו קרומה לכ)ס לסר כמססו.הוס
 )כומ מ."מ רסמ )כווק ך6י"5 י") נ"כ גמילו מין והוס מסוס )ריננ6ו. כט)ה כרי' ס") ורי"ף מ)מ מ)קות ומיכמ לתכם) )6 ע5מו כרי?רמ5ר
 )מ והתורס כתערוכת נ"כ התו)ע וימכ) סנוס מסהו )טעס 6)6 ל"ם)יוי
 ס") הסוסקיס כ3 סמ 6"כ 3סנס סכ) יהי' וגתערוכת כעילמ מ)66סרי'
 )כתמ)ס )כט) מותר )סכמ טעס. לת'לת )יוי יני6 ו)6 סיכי 5"םסוס"י
 ס)ממכיס

 יכו"
 ננכ"ס כס' .התו)עיס לתכם)ו . רהמ סנוס טעס )יוי כמן

 )כתמ)ה מסי' וגמננת וננס)יכן כורק מ6ילו מ)6 )כתמ)ה כמן מערכס6ין
 ס' לט3 הוה סננמוסיס רסר5יס ק"ו סוס"י רקיי") )ננה וכ"1 נס"נ )כט)טר'

 : וסר"מ וכט"ו ססכלמעמ

 )סינוך תוכ) מתס כויקס כ)מ כרונ סמוכ)ין נ1כות סתהסכות כ)84דמרי
 וסננסורין תע"כ הממנניר סמקוס מכ) סמתוך סכרוכ)כווק
 : ננממירין הי' )מ סכתכתי מס )כ) גמתו סוס מ)ו ומססרמממירין

 רוקמיימכמיכמן-
 ואני אדם ב5ינת שאומר הכלי בתוך מילבען שנמצאמרקחת

 וכתבתי דשרי מראשונים הדברים מקור מפעמיםהעלתי
 דכ' ממה למפק נכנם אפשיטא רלא בעי' דם"ל לפומקיםישוב
 מטש א4"ב ממייע דקיי"ל ואע"ג מהני דלא ראי' מברכותהאו"ה
 לישב בזה הארכתי א' ובתשו' ממש שי"ב גדדל ממייע ישאבל

 : שן להוציא דאומר שר"ח א"חהפ"ז
 מייגנעמ6כטס סקורין ננרקמת 6וס ככילת כ' מרקמת י"נ סעי'בש"ע

 מטעס ננותר וכ' מ' רק לננ65 )מ ומס הכ)י כתוך מי)נעןטמ65
 כסוסקיס כ) כתכו רהרי סי' )מ סממ סיסכו ומ%') יותר יס )6 סממס"ס
 כמ"ת כרור סוכר 31סי"1 כתס"מ כסוי' וכ"כ מ1קה סוה )מ ומלמכתרי
 גננ5מ מס מכ) סענניס סתי סכ' כרסכ"6 וט"ס סוס"ק גט"1 ךהיי'כט"1
 )מטס וגס)ו יותר סירסו ה"ל סירסו לננ5מו ומ)ו רכננו ק"6 רמסי' מססרנ'
 כת)וס סלעסו כננ,)כען כ' )"6 ס"ק כס"ך הלס .ע"כ תקלס )ו מין)כן
 מין )כן )ננטס וגס)ו יותר סירסו סננמ תו)עיס כנ' כסומ1ק מסי' ס"סיס
 הס"ך ע) מו)ק והסר"מ לנחמו וסננ6 ננתו סירסו סממ תו)עיס כנ'כסומ1ק מסי" ס"ס ים כת)וס סלעסו כמי)כען כ' )"מ 'ס"ק כס"ך סלה ע"כ תקלס13
 סס"ך סכ' מס"ס ננ1כיר מילו כל"מ מ)6 מוס סלסמת סכ' כמו נ"גוכ'
 ס"ך וכרי לכון ע) יסכתי תקננ"ס. נסי' מכ) ל'מומ וסננמ ממ סירססממ
 סוס ונעמ כתרי וס") הכי ננוכמ רסכ"מ רכתסו' סור ככור כסס ססוכ'

 ומותר כת)וט מיירי התס 1נמ6 כתרי רננותר כתס"מ ננ"ס סס ויסכתימ1קה
 ליננומ וסננמ מיססטמ ר)6 נעי' יסוה ננת סי' סממ ס"ס ננסוסהסמר
 מריוי' ננריךי' הקסיתי ס") ר)מ הר"ן וע) העיטור רעת סכן ססוכתכתי
 6כ) קסק כנור לכגס )6 מיססטי' ו)מ וכעימ סוסקיס ימ כע)ננמ 6סי'וג-3.
 כננ"ס 6יססטי ו)מ מכעימ .מ' ס' מסי' ס"ס מהלי ננורכלן )"כ רכרי' כיוןהכ4
 כס"ע וננתיר מממי סנננ"6 סהקסה ססגיס )מס כסס 1ה כסיי יפקכככמר
 וסממ יותר יס )6 ' סממ ס"ס ננטעס כננמוכר כתו)ע מותר כריע'ספי'
 מסלי מררכגן כט) רכרי' רמסוס כתערוכת ו6' כנוסו 6' ס"ס רסוסלימומ
 וס וע) 6יססט6 ר)מ כעי6 ס' מסלי ה"ל י") מ"כ גה"נ ס"סמסי"
 וכרסכ"6 כרי' נכי ני"ס כפי' כר"ן עי' מו"ס כסס 6' סי"ק כט"1 .5"ע

 ררכגן ס' יהוס מסוס יותר ככרי' 6יפסטי' ר)6 כעימ רכתלווכתה"כ
 רכעי6 ססוסקיס רעות )יסכ ל") וכעת ל"1 סוס"י כר"מ סמו"ס .הוכ16כ1
 רכמגמת כוה פ)ונתמ רמ"ה סי' )6"מ כמיכורי עי' )ססק לכלס 6יפסםיד)6
 כרס"( )כוס קכ)ו ל"6 רף מכרכות ) ר6י' 6ו"ס כטס כ' 6' ג))יעקכ
 )ימין סמסייע ננסו סממ) רמסוליס סמ)ו ר"י 6מר )סמ6) ולותלוכימין
 )הממיר לעכר מלן 6יססט" ו)מ )סו מכעי6 ור6סוליס סו6י) 6סי רכ6מר

 קסס ועויין ממס ס6י"נ נננסייע מיירי רהתס קל"נ סי' כמנ"מדר84י' ממס: כו 6ין מסייע ר5"נ סכת קיי"3. ה6 )כ6ו' וקסהן
 לעת סי"כ וקטן )ס1ות פסו)ה ר6סה רפרה י"כ כפ' רתלןממס

 כתסו' סי' ומ1ס .טוכ) וסומ ממיס )ו ו6מןתו ומוס מסערתו ו6ססגסר
 סכוס )מס-יע רומה ו1ס פסו) כירו כ6מ~ו' 6כ) ל"כ ס"ק כ' סי')עי)

 6פסך כררכלן )י' רמספקי 5") ו6)6 מסתס מפסוט וקסס 'עי"סכסמ6)
 רכ פסוט רע"כ י") 6"כ סרי גמי ממס סי"כ מסייע6פי'

. 
 ')סממיר 6סי

 כררכלן נס )סכי ממס כ1 יס מקרי רכה כמסייע ו6סכקן כמסייע ווק66)6
 ה6 מייכ והגיקף כ"6 רף מכות ס") נוסי' 6סי רג סמ ופוו הו6 סכיגמ4
 שי") ס6 סס סלטכ"6 וסקסס כמסיפ וג'6ס( ומסגי מפסס עכיו63

 מי' 6ו"מ כט"1 כ' וכי"כ. מסייע יותר סוה טס ומתרן מננס .מ"כממייפ.
 סכי ס") )מ )ננסקל6 וריטכ"מ מט"1 מו)ק ק5"מ סי' יכס"ט סק"כסכ"מ
 ע"י )יקמ מוסר וט"(' 5סורן פטו) כסכמה סס מט"1. 1מ1)ק סס הכ'כתי'
 ויט ככג") וסרס מננסגה ר6י' מיכמ והמ 1"מ ננסייע ננסוס כסכתנוי

 רף וכרכות, ננהך )ט"1 רמי' כמכ"5 סכי6 וכן )ננסי'ע מסייע כיןמי)וק
 )ני5ה 1קגיס כ6סיפת ונס כהכ") רסרה ננננתלי' רמי' נ"כ יס ו)מ"סקל"מ
 התרוננות ס' כסס ת"ט סי' יו"ר כ"י ועיי' )ננסייע ננסייע כין ממ)ק כ"כרף

 תיקגו רמו' כעין רתיקגו רכ) ננסוס )מוננר6 מסי רכ וססיט י")מעמס
 ורכגן כססק גכגמ )מ מססטי ו)6 דמכפי6 ננכתס ננוכמ )מ כע)ננ66"כ

 ' , כס"ס וכדמו'-)כממיר

 סי' רהתס ק)"6 סי' וס"ך )ס"ס רנני )מ רל"מ ויגו. הלסר4וכמנכמ
 ולננ165 רל"מ כליוון ננסמ"כ ליננומו וסננ6 ננת טננמ סקק יסככיסו)

 יסס וע"ו סירסו 3מ וסממ יותר )יכמ סננמ ק"ס רק ר)יכמ מיותמי)נן
 סכ' כננו סיעסס מ") ססירסו יותר ים כן וסירסו חיס מ)1 ד6תמ1ק כיוןכ'

 נני3כן )היות ררך סמין )"1 ס")' כסר"ננ סוכמ 56כע עוכי כוי סיקמככ)"י
 6ומר סכלה"ג כי סמ"י ע)יו כ' וססננ"] הכגה"נ כננ"ס "סרי ע) )ננע)הרק
 כין סמרקמת תוך נני)כין סמין )4ננמ מחן מכ3 ססרי נוף תוך ננעכיןסמין

 סס מס כי מותל ננננ-ג תיממ ר)6 כועתו עכ") )6 כמסקס ומו)יהסירות
 ננותר נננסקה.ככ)יס סלעסה ותו)עיס הננסקס כתוך הס סננרקמתכתוך
 .הסירות כין סמי)כען סמין )יממ ננמן הסננ"נ כ' 1ס ע) סירסו ס)6 1עןכ)
 מ)6 לעי)כען )הע)ות ררך סמין )כ)"ילכננו רס") 6לי .מוננר נמסקסה1)מ
 כננקוס ~ערקמת )ננע)ה לעסו !כן עו)ס ממויר סלעסו הרי )סיריננמון
 ססומוק הננרקמת )תוך 'מ1קה כמן )יכמ מ"ננ ססק מ)6 סמעו יסי' ו)ומויר

 הכ)י כתוך -טגננ5מו מ6מר ועוד סמויר כלנר )מע)ס לכרמו רסמ6כתו)עיס
 תו הננסקה ננן געסה וסננמ סכ)' תוך ,נס סלננ5מ מ1קה למי מיכממסכ"ת
 הננסקס ננן י5מו לסננ6 מוקה )י"3 טסירסו מותן מפי' רסמ מ1קה)יכמ
 נ:ותרין ססילסו 36ו גס סננמ ס"ס ססיר יס תו רכיתייהו והיילו כ)י)רוסלי
 )מ וסננמ יותר )יכ6 סטמ ס"ם כ)מ"ה יס סננרקמת ע) תו ה1קס1)יכ6
 56נע כעוכי סיקמ ומ)ת6 ו)רווממסירסו

 מכ'"
 רוכ .ק)"מ נסי' )ננ"ס

 כננרקמת ננן )ננע)ס סיקמ מו ומורו סירסו טממ מייסילן .ך)מ ס")לסוסקיס
 סיקמ ססת)יע כסוננן קתס סי' 6"ט כס' כיס"ט סכ' כעין תסק5ו כ)ננסוס
 )ננרקחת נס ונ' תסק5ו כ) ננסוס כיס"ט וכ' סמס מ5) ימננננלו ו6מ"כ)ננע)ס

 : ססעס עווסרתימ

 תק'נסיםן
 פותר לבפלו מכוין ראין מעמידין אין בפ' שכ' ר"ןדבריא(

 מדין )ב( לישבו מ"ש תל"ו מי' ועי' . להלמו קשהמהגעלה
 לבטלו מתכוין שאין משום דמותף לדבש שנפלו נמליםרכאן
 לבפלו פכוין באין להתיר שאין וכ' כעלמא להתיר ראי'אין
 בחבית חלב כמרבקין ריב"ש דברי וביאור צדדים עוד בישאלא
 קכ-א טי' בהג"ה והובא לכפלו מכוין שאין מפני שמפפטףיין

 ן צדדים עודדאיכא
 מיסור ננכט) כמן 1מין וכו' ימננמלו למ)יס כו סלס)1 יכס י"ג.םעיי

 סכ' כ"1 סי' לכי"ק כסס הכימ כמן 5כי למ)ת וכס')כתמי)ס
 כטככי 6)מ )כתמ)ס )כט) כ6ן סריר)מ

 כס' ננר"ן וכן )סיסוך מוכמ מרסג"מ וכ' מרסכ"מ )כט)ו מכוין כמין6סי' 6סוי );טמ)ה )ערכ מכ) מעורכ .
 )יתן מותר ר)סכי סכ' קסס ר"ן' רכרי 6מכס )היסוך ננוכח מענניויןמין
 )כט)ו ננכוין 6ילו סו6 סו)ט ומ"מ סרסו מ)6 ר6ילו יי"ל ס) כקגקליססכר
 מ"ו סרי סמיך סנע)ה ננס"ת כנכט)ין 6ין )מ"ך מוין מכ)י ר6י'וננכי6
 סנע)ה וע"1 6)מ כיטו) כמן 6ין כהנע)ס סמ קסס )כט)ו מכוין רמיןמסוס
 ס"ר כסו"ת סקסס סכן וי6י' מגטל כמן ו)יכמ הנע)ה )נני המיקורסו)ט
 הג)ועה סגתכט) כיטו) 3טעס מגו 5ריכין כסנע)ה' רנס ותי' ר' סי'מ"כ
 וכ"כ ס' ג6יכ6 מ)6 סכ)י ולמסר מ11ר כ6מת ס' )יכ6 ימס )עייזדיש , ע"כ גתכט) רסכ)וע מסוס וכע"כ סמיס מן סכ3י וגמסר חוור סומ רמ3"ככמיס

' 

 ס)6 מ)6 מיסור . מכט) כ6ן 6ין מ"כ ס' רכעי כ"ס .סו"סהר"ן
 יסי' ס)6 )ס5י) 6)6 המיסור מכט) 1ס ו6ין הפ)יטס ע"י ל6סרין סמיסיסי'
 ססננסקין 6"ת סמסי' כקלקליס ר6י' מכימ סר"ן ס6 ועור ממרס למסרהכ)י

 למסר 3מ הסיתה עס מותו ומערכין מסס 6ותו מו5י6ין סהן )תוכוסלותליס
 המיך רמ"ס . מננלו )יהגות כרי )כט)ו סכוין )מי 6)6 )כתמי)ס 6סור)כט)
 לס6ר ו)מ סמיס סוסך וסו6 כמיס ס' 'סיס כהנע)ה רי"3 ננותרהנע)ס
 ומסור. י") מיסור מססז סגסמר.כתערוכת כקלקליס 6כ) 6יסור מססוככ)י
 מוקסיס ססס מממר סיתר )וון )לו 6ין 1ס מר*ן 6"כ מכוין כמילומסי'

 )4' קסי' רהוס 6סוריס רסמיס וכ' רגו ל"ן טרכרי כ' סמ"ם סי'וסריכ"ס
 סיסכתיד מס ת)"ו ס" )ליכ"ס:1עי") גקסי'  סלימ ס"ו כסוס"י וסר"מ 6)וקו'
 וכן )ערכ )כתמי)ס 6ס" רננתיל מ"ס ס"ק . תמ"ו סי' ממ"6 כל"ר ג'פור
 סי' )עע ססכתי מליי רכרי סק"6.ע) ס' ;כ)) כמג,י רסעיקל וכ'.מ5"5
 רסר" 3ר(יסוך מוכמ )מיסור רמי' סלכ"י ססכי6 רמרסכ"6 הלמ"5 ומ"סתס"ט
 מטס מ)כ )הת סרי מי ר5"5 כלין ת%'ו כסוס"י )6ן"פ כמיכורי כתכתי 6כינס
 סי(]סממס"ס' )פי סקמ"ס סמנ"6 סס סכ/ רסכ"6 מתסו' מ"מ פסמ קורסכיין
 כמין מסי' ומקוי לתעככו כ)מ סוס ססמ51יס מיסיסן ככריי1ת ר6ססרכיון
 'תס"ע . ס" ' )עי) וכתכתי וקות . כסכרות 13ס ס6ליך סס כס"ל.; .ועי'מכוין

ו6יו



 -.דביי
 ,:]ק"נ . פ-דסעיף-י"ב. סייורהיעהמימז .

 קךץ . ) .רי :.

 )סתיר 5ך עור -וים ה-כי 6)מ ז5ערכ ,נט3ו ננכוין 3מין י)התיוי6יז
 סמס"ך טכ' סעי"י כסעוך וכן 5יויס כוכ0-עוד טגם)1 כגמ3יס דים ססוג'
 )סיתר 5וויס עוך גנני רמיכמ )כט)ו ננכוין סמין וננטוס (ס כוין הומנס
 ככנעיס .וכם ווין )י כרמס וכעת- . סקעז 5"ט סי' נ0"ך. כם"פ ו5"פע"'ם
 סויכ16

 )כט)ו ננכוין כמין .ננמ"מ רמ4 ומין י") ומ"כ סמ"מ] (ה ייז כע5
 דהוס כ' וסננ"נ גע)"פ סוה הננמוסיס ו0ר5יס וגננ)יס ס") הומ סגסימ"מ
 ננמוס כמן "טור ך)מ 6"ס ל 'ו)סי"ז תקננ"! סי' כננ"ם ננעיקרמ0רומ

 קרו0 כססומ הך05 )סגן מסטר )מ נוסי' כרי' מיסור ננסוס דמי )כתמ)ס' ננכט~
 )נט)-מ)מ כחגתו 0מין סמ"פ 11"ם )הנע)ה רוננה ה"1 ו)סככו )מננננוו5ריך
 )כתחי3ס ונתכט) המיננוס ע"י הכננ3יס טעס לכטמר.גו ננמוס ומי)תקגו
 כמן 6ין עודז 3מננננו כיויס סעוננך דהייגו ננכט)ו טהומ כ0עס .כיוןו"6
 ס"ט יסי' )עי5 נסרמ)נ )עיי' היתר כוננד )כת0)ה .'סננכט) 5נני וךוננה6יסור
 פ5ונת6 ים כ1ס מ3מ ג"מ ס"קנם"ך

- 

 וכננ0"3 היתר כ,ננן )כט) 0רי מי
 המ כט)"ם ננ0הו התערוכת.יהי' י)ממר וכמן ככיוון מכנכס תס"ס[סי'

 5%1") .מסור טככל מיסור ,כט3 יננותר 5"ט סוס"י כט"1 כ' גט3"םננ0הו
 : נתטרונת מח"כ סמיסור סיה3' מ)6 מיסור כמן מין )כתמ)ס 0עכמיוכננס

 מכנ0יננין וננס קכנמ ההי' 3קכנן כהנ"ה וסוכמ סננ"ט ס'רב2ריב2"ש
 סיין סטגע )סי ננותר סיין יכטף 0)6 )כסר כסר כין כייןמ)כ

 ככל כמככ סגונע וסיין ועוך : כמן מין כניעה ומס" סמ)כ ננן .)התלמק
 גווגתו מין ססיי )כתמ)ה מיסור כננכט) 1ס ו6ין "חר יין טסמתערכ
 י1סה הויכ,ם מכ' המ' )טעס סנס )היתר 5וויס כננה 6יכמ טס נס)כט)ו
 היסך כיי! )כבוע 5ר'ך וכע"כ ה'ין )כרוח מי"6 וע"כ קכ"מ כסי'הסר"ת
 סמיסור-6מ"כ סיהי' סריכ"0 וננ"0 ג"ל ככי0ה 0יעול כסי0סס ננכ"םטכעו

 גנע)"ע ממר מה"כ וק סנ)יעס- ינומ ו)מ ע5ננו כפכי טעס סו6כתערוכת
 להמ 6יסור 4כט) 6ין עריין המ)כ עוכק כסהו6 ומ"כ ככוםכטגעסס
 נס 6"כ כנ0סו. רק יסי' היתל.וממ"; כוננן כננכט3 וסוה 6י0ור )יכ6עדיין
 מ6יגר-ננכוין ססכרמ עס 5וויס עוד כמיכ6 6)מ רמי' 6ין ריכ"םננןכרי

 :לכט)ו
 כוכר סדסוסיס ננמיחין 5יק"ר העו0יס 0"מינעיז מ' סעס רנשאיתי.

 ננן )ה0נניטו נכק5 ו0יהי' כוסוס ה5וקר יתרכק. ם)מסוננן
 ננטוס כ)) מט0 י)יכמ וג, (ה וכר ע) ככרוכי' 5וומ 6' רכ והי'הוסוס
 )כט5 ננכוין ומיגו כיון עטסו רק וסיכס כיון )כתמ)ס מיסול , מכט)י!מין

 נסננוף סעי"ד והומ קפ"6 סי' וכתס"ך - כק) )סטנניטו מ)6 0ם6יסור
 וכמן )כתמ)ה ננכט) ננפוס מסור )מ כ5) מיסור כ6ן דמין )וננר וי0וסיכי
 (ס )כ5 מ4"5 6כ) . כמ1ננן ו)מ כסננן ננוסמין דסננ6 מיסור ספק י0כנני
 ויכ1מ מסיעור כסחות )כט) יכומ ס)6 המיסור סומ );תמ)ה ננכט)ין.דמין
 )וס 3מום מין כיריס יסרמ) ננכט) 1)6 סכוי כטכט)1 ננקמ"כ מיסורי)ירי

 : ט"ו וכ"כ כדיעכך סוה נוי' ע"י דכ5 כס0יטות טכ' י"ו סי' כגכ"תור6י'
 כסכי) כנכט) ךנוי ננסכנע )ט"ו 0רי מכנ6י נוי ככנכטל 5"ע 5כמו'4שכמנם

 דקבסו 5"ט סי' 5קננן ככ"י הוכמ כת"ה סרסכ"מ כ' .המיסרמ)
 הננכט) דנוי ננוכמ מ"כ )כט5ו )נוי ימננר ו0ננ6 כנחיך ככיס5.31יסרמ3
 מ)6 ס' )יכמ מסי' .ספנכט) כנוי מכ) ק' סס וכגכ"י מסור יסרמ))5ולך
 וע"י כמו"ס כ"ג ס") )מ גווע כ)מ ומי ג"ג )מ מננמי ק0ה כעי מותר)כסרף
 )ק' ועיי' מו"ה ע) חו)ק סקט"ו 5"ט כקי' סס"ך ה6' גויע כ)6 הורי.נוי
 ו)טטנ:י' ומססר -סרס )תרן )גכ"י סו") עג"ם )מר'ס סיסכתי תר"וסי'
 כ0כי' סננכט) )נני מסור ומ1 כס)ו 6)מ 6יסור כיטו) 0ייך ו6ין וגכ"יוט"1
 וננכט) מיסוי )גט3 ט5וס ננעסיו )י' מסגי וסמ 51"ע תר5"נ סי'עי)"ק
 מ)מ ננתיר )מ יט"1 ומפ0ר כסכי)ו ננכטל 0סנוי נניירי וסט"( כסכי3והנוי

 סכ"5 ו;' סמו)ק ננה וק )מ רסג"5. כתכתי 0ס תר5"ט סן' ועיי'כרסדמס
 כ)י סומ מס כו 1)כ0) )כט3 ננותל נ1ועט מיסור ככ)ע ןרמכ"מדטעמי'

 עיי' ננגוין-'1"מ דמיגו ננ0וס ורסכ"מ טענני' כ' מהכ"5 כססע כוסננ0תמ0ין
 ')"ד יף . 17"(כר"ן

 ננכוין כמיגו ס") )מ כת0ו' ור0כ"מ ור0כ"מ ,ס כוין '
 תר5"ט וסי' תרץ )קמן מגי וכ"כ סק"נ תי"נ .סי' ססר"מ כננ"ס )כט)ננותי
 ננותר כ0פע כו סננסתננ0ין כ)י ססומ כינן רסכ"מ 30 הטעס עיקרמ)6;

 ננפוס 5יכמ כ"ט כוי )עו)ס יכומ ס)מ כיון 5ר0כ"מ גננתכוין 6סי' ומססר.
 : סר0כ"6 כננ"0ננכט3

 ו)מ י0רמ) כ0כי) מס" נננט) הנוי ימס תקמ"1 קי, כייכ"י. ימ"שוב
 "0 מסור )מי)כט) "מר ומס )כט) )מי יממר 0מ6ח"0יק,

 )ממריל )מ 6מר טכיט)-כ0כי) יסרמ) "כ) קגסיק )6 )6מייימ יסמיקייק מק 6יסור עמס )מ ויסר6) כיח נף כ0כלו 0כיט) י04למ) וס"3)ומר
 ס)כך ננע0יו יסגי 0)מ )סננכט) מ)6 כסכי)ו מגתכט) ןסייגר)נניקגסיגן
 גיון )ננכט) קכסיגן ר)6 ס") 5"ט סי' סכ"י מכ) כסכי)ו 0כיט) )נני6סוי
 0כתכט) הכיטו) ננן גכגס 0הומ כמכי)1 0גתכט) )מי מ)6 גסכס מיגו0סומ
 0ננכט) )מי ננותר יסי' מס גוריכן מיסור6 עכיך )מ ימיסו ו6ע"ככסכי)ו
 וי0 כ0כי)1 סמכט3 נוי ססיטמ 6"כ )כט)ו לנוי הו6 ימננר 0חמכ0כי)ו

 : כ0כי)ו )כט3 )לני 0ימננר)מהס

 תקנ"אמימן
 דין שהוא שם התה"ד דהאיהחולק. הש"ך שהקשמ מהל

 עצמו ועל הפוםקים אכל להתיר מותלעים רחיפים דםעי"ד ..
 הש"ך מ"ש גם כלל קשה רלא . הש"ך .על שובא קשהצהב"ה.ש"ד

 בוג"ע חם'מ ליתא פחינה קידם בריקה ,צייה המהולעיםבחיפים
 ברוב'התשי' הנ"ל קלשיתו מכח לחדש. שרוצה מה ונם ית"חובמ"י

 -רקו4 כיון ליתא 4פחינה בבדיקה אפי' - תקנה .להם איןמותלעימ.
 מרהנמ ופירחא ספיקות נ' דאיכא כיון כלל ברירה וא"כלנךם
 פירשו שמא דלא-חיישינן פוסקים רוב בםי'-תקל"ה. למ"שמכ"ש

 : 'ם"ם משום ם'-שרי .ליכא אפי' .א"כ וכתבתילחוץ

 חיטיס י'י סעי'בנש"ע.-
- 

 הנ"ס כ0ס כ' ל"ט- ס"ק נ0"ף וכף ננתופלס.

-
 ע"ם ננ"ו כ)) כת"מ סנימ וכן 5כסר )ה0)יכ! ס5וס-מ"ננ י0"ד .

 כססננות)עין נניירי סוסקיס יסגך ס0"ך וננח)ק וכמו"ס נניננוגיננוסל"ננ--וכתסו'
 ננסרי"מ סננ5מ 5ווין 6סנך קננכיגן ר)6 וו6י -ומ( )כלרן ן6י"מ כעג-ןכרוכ
 כדכריו כננכומל סטמיגס קורס כעגין.טיכררו ננתילנ6)6 5מ ננהר4"מ ונס)התיר
 0ס תו3ע'ס טוך מס0.די0 6)6 ו)יכמ כיון למז )סוי'_ 0"ו וכסנעסכקס"ך
 מסגךסננכילן

 פעמי-

 וקסס . ע"0 קכ"ה _סי' כסוי' כט6"ט ננסר0") - וכ"כ
  תהכו- ו6ת"כ ספפפ לפלי רפפו  הולנויס סרכס פיירי,פלפ65  סתפ%_רתס"ה
  לכיור.  פ6ור סרכר . רקפס סתס"ר וכי  פסם כסרכס  תולפוף  ופל6והרנס.
 סיס )כרל ומי"6 כעכין דפיירי ננסמע כתס"ך נס מ"כ כוקווק גוו)כר1
 ק0ס כך ומ"כ ננימוט רק 0ים תס"ד ננ)0ון פטננע ו)6 ננתו)עיןהרכס
 וו"ל 6תס"ר וכ'  סרתייס  ילרלור  פקול.  לפון  התולפיס  כורחיס  ספפ-לסהפ"י סתס"י כננ"ס ס"ס סוס יסמ ק0ס ויותי כרוכ כעו נסרבססכויקה
 ר6ין ת")ומסי'

 סת1)עיס יטחגו 6ס 0מף )המנניי 6ין גו"מ כרור ,ס יכר -
 )סת5יע סןרכס סירות כגתכ50ו ה' סע" )עו) ננס"ס עדיף ו(ס נס'כט)יס
 0י0י0ננ6 ומת") תו)ע כמן מין 0ננמ ס"ס 1נקעס -ננונל 3כווק יכו3ו6עו
 תס"ר  סיפת כך כויקס י6י"5 )תס"ך ס") כק"ס מסי' 3תה"ד וכמןגיננומו
 הס' מיכמ סמ כמן מ)מ ק"י סוס"י הרננ"6 כוותי' וססק פייו .  סי'ככתכיו
 יססק עכ"ס ננ0ננע כרור םמיגו מת") 0כ' מ)מ .סכרנוו )ורמי קרוכממ'
 יפמלו  פנוריי פפפפ  ולס6ר כמור סמיכו מת") סכ' וס5ך סומ )וומיקרוכ
 6ס סו6 רססק כיון )כתה)ס 6יסור ננכט) ןה ו6ין סתה"ך וג' ס' כווי0

 הק' וס יס כ6ננת מכ) )מון כרחו .י0ננ6 סו6 ססק יעכ"ס סרייתערכ
 כתס"ד ננכומר נ65"ה סמ ועוך . )נט)ו ננתכוין ועוד כמם") )ומיקרוכ

 סיר0ו 0ננמ מיי0יגן ו)6 ננתירין נוו)יס ססק.דהרכס רק 5יכמיננעיקרמ
 כססק )סמנניר י0 כדמו' ס)כך רמו400ן ס") . ורמכ"י ורמכ"ן כיון . מ)מ)חו7
 וננס מ"ו מו00ין[ ימין ס") סוסקיס ורוכ תק)"מ כסי' הע)תי~ומיי
 )התיר 5וך4ס וי0 0גתכו כתמ)ס,קויס ס"ד כר,רס 57ריך ננתס"ךיננסננע
 יס") יננסמע ננ"1 כ)) 0"ך כסנ"ה 61"כ )כתמ)ס '  מיסור  פכפל ננקריו)6

 ננקו) סכוררק ססכרמ רק כ' )מ ו0ס מו6 .  )מיטיס כרירה י5ר"ך)ננהרמ"י
 )מון 0כולמין 1ס יכל )המננית וננוסיף יותר 0סענניק כתס"ך מכ)סרמייס
 כר0ו 0)מ מת") וגס (ו סכרמ כ0כי) היתי 6' ונךו) יפננע5ים. ננכ) ג0ננע0כך
 קל. ספק  ינרתו ספ6 רס' ס"ל סוסרי1 וי"ל  ס"ר .כסנ"ס כ' לי 1ס רכל . כריקס 6י"ל  6יסור  פנפל כמן ו60יןיטחגו

  י6ין כי פ"ר  כסג"ס ופור קוי
 ננקי)ין י0 (ה וכ)מ )מוז וי65 יכקכו וסטמיגס סכרירס כין מננמ)המניר
 כס' כט) ויסי'  גטמכו 0יסי' ננזכיר ו)מ סרמיס ננקו) )חו7 סכרמוסמוננרין
 קננ6 מייסיגן 3מון 0יגקכו מייק,גן ימס סכר סתס מ"ו כתק"ך 0כ'כננו
 כין יגקכו ס0ל6 1ס מ00. כ' י65 )מו6 כתס"ך מב) כקננמ 0)יננ'סיסמרו
  סתו)עיס  יפתלו סטמיגה ננקו) 0י5מ1 כרור 6יגו 0ננמ מ)6 )טמיגהכרירס
 נוו)יס וסרכם ססיקות נ' )תה"ך מסי' ו6יכ6 כמן ננכ"0. כייקס 5ריךי)מ ס"ו ס"ק ק"י סי'  ססייך פי  טירחמ וכננקוס ס"ס עכ"ס והוס כרירה 5ריךמ"כ
 דכרי ע) רק6י ס"ך וכסנס י") עוך ומ"ג סיר0ו 0ננמ חיי0יק י)מס")
  כת0ו' מכ) כרירס ר5ריך י") גנני )וכריו ומ,רו סיר0ו 0ננמ ימוס0רמכ"!
 ומו' ססיקמ רק מיכ6 פירסו סננמ מססו ו)6 וס") נוו)יס רכפםפכ'

)מוננר"
  ס0יט6 סססיקות , 0מר עס

  ד6י"5.
 )0מר ו6סי' )תס"ך כויקס

 ננהגך ק0ה )מ ו6"כ . כננ0") מווו כ6ן כויקס 5ריך כק"ס דס")סוסקיס
 סיר0ו 0ננמ ססלמ0טו ס)6 ימכמי )לסל )ס0)יך ד15ה ס0"ך 0הכי6פוסקיס
 סתעעיס כורמין הטמיגס וע"י ננ)תמ ננסך סננעו )מ הס גס וי")ומזרו

 וככ"י  מיטיס כקננמ (ס כ' כו6כ6י )סס)יך י5וס 0"ך נסנ"סס6רערך4 :)מו7-
 תו)עיס ו' יין ננ"ו כלל כה"ת 6י'  וכן  קפפהסנניט

 כקפת  סלפ5י
 פסר 5ס0)יכו )ננע0ס ה)כס ע0ס מוסר"ס רנ וכ' ל6סור כי פ"רלסנ"ה
  חטין וס"ס ננסננע ס"ך וכסנ"ס ננננהר"'ס ננסרי"כ קיכ) וכן כ"יוכ'

 תס"ך ןכל* כ3 וכ' ננקי)ין יי0 וכ' סר0ן כתרוננת וכ"כ  יסוריןספתולטין
 )ס0)י' 1ס ננע0ס 65פר 63 כמיטין 6כ) סי' כקננמ ננסר"ננ יננע0ס סריע*עס
  יננסיק יל6  6סור  ספהולפין  מיטיס רס"ס כ' וסנ0"ך 6מ"כ 6ורכס)יסר
 התס"ך וסכימ כר"רס יננ5ריך 0"ך סנמס וכרי ום:יר נטמיגס )סתירמתס"ך
 וס63 כננ"0 וסייכו סת"ח כ)) כרירס ננ(כיר ר)6 ע"כ כרירס 5ריךי)6

 נניירי )גסר )ס0)יך ננע0ס 0ע0ס רננוסר"ס סרני0 ו)מ סת"מ סכימ0ה0"ך
 סכרת ר6יכי  כחיטיס דנניירי תס"ך 0ג ססיתר 5יייס )יכ6 י0סכקננח

 ס6ו"ס וכן  יפפלו  סכמ6ריס ונס סטמעס ננקע  'לפון  סיכריו:ספסילין.
 0סק0ס כסן .סר"מ ת0ו' כ) מ"מ ככ5) כ' ננייעיגו מת0ו' ס0"ך0סק0ס
 0ס0)יכו מע0ס. יסך. ככו3ס 0ס כמרס כ' וננ6ו"ס וננת0ה סם"ךננננכו
  פפפס עוסס 51") 6כ"פ 0ר' ו0מסתי סכ' כהנס'ד מ0ננט וכך כקפמ נניירי)גסר
 )סתור ר5ס ו)6  לן  לססלייו דול6י ללסר  לסוליכו יוס פיפיס קפת פסת4פכן

 . 88 "י עסס3יכו )סו)יכו וננדק6גנר עכ") )יסרמ5 ו4מכרגו .סת ימפיגו סז )נוי )מנול,
 פפ 0מ ,...י



~טףתקנ"א ה'ד פ-ד_סיף מין דעהיררהמימן. 'דצוי
 סקננמ וימכר יטמכו טננ6 ס)"3 כמ1טים מיירי לו וכן . נוקח; דנריויעטמע

 0טמי' תח03נס ""י;על,"ס גי כסת רל~סרין כמקוס' 6ק5' תמםי;טי6)'ויט
:ף6סלס'

 ו'מכך-

 יםמעתי וו'ע ט"ד סנ"" רכרי סכ"4 ע"ט ו6"כ קטמ6) סג
 כו ו)סם3יכן )לסר 3העיכן 151ס; "יטיס טסת)יעו מעסס מסס מר6:ס~6
 מכ) .חר6 טעות 0ו6 וכו, פת י6ט0 פן' )לכרי )מכוי !3ית"ר ר5סו65

 מ:דסחמ ועור סמעם:;כקננמ ססי' )פלילו כסגט"ר וכןסו6.'סמקומות;סכ"3
 6כ) כה(טיס ר:רירי ססיר ננטקפ ו)סס3יכן )סו)יכן 6ע"נ קטס נופין,זכ"י
 60 )ריל6 ו636 . כקננמ . סננעטס דסי' "טמע י6סנס טמ6 טקייסמננס
 ססננע כן ו6ח"כ ,כהיטיס )המלהר כ' קע"6 וכת0"ד-סי' 6מ"כ .כ'סכ"י

 זס ס6ין ו6ת") ;0תו)ע'ס רכורמ,ס ת0"ר טטמע )נסוף מסמעזמקי)יס
 טננח.!יריז 0)כס . ד6ין מסננע 0רה"ס כתוך טיטחלו 03ממיר 6ין מ"עכרור
 סננעו' 63 רסס סננהמירין כנן 6תס"ך סס"ך.)סקסות כקון )3"ן )י' קסי'ו65
 סטחילס. ל,ו) טע"י סתע ומח"כ מתמ3ס 3תםג ס") ס"' דכן ימו' רכרתומזס

 סט"ך .עכ נדו)ס וקינו6 סמעי )6 וסממננירין לכסוה התיי. - )מוןכולמ'ס
 ד6ת"ן סתס"ר רננ"ם' ססוי תי6ס. . 6מריו 5ננסכו 6נורוליס וכ) ז"5-ויס"ס
 מסוס 0"ר סים,ס. ככנרו ניס טהעס כסעת כממייס לטתלו כרור ~סס6ין
 סוקקיסי )רוכ 6כ) כט3"ם 0וס כתערוכת סננ6וסיס רסרמס ס")רתס"ר
 וכסי' ק"ד כס" .כם"ע וכ"ם סי'יק"ר וכר"ט ככ"י כננ"מ )סנ6 רסוסוס"3
 . : כ3) ס)0ס ננטפס סתעהוכת .כ6סי "ין ופר"מ וט"1 ולרננ"מ'טסק"ו

 כ'ון גריק0 ר6י"5 ה6טון )עכין פרד.רנדקורף
 ר6י~

 וטירמ6 ססיקות ג'
 רירקר דסתס"ר מהרם ג0נם"ד רעתו. 0יסוך 3הס"ר )כלרר6י"5'

 סכתטו' 5נסוועטסקיס סלעסס פו'וודל'" )עליי סכ' יולס כנסי ,כס'ןעיי' : ריקוד כטעת 6ותו רו6ס יסי' תו3ע רנט6ה 6פי"ת ו6"כ היוס )6ורסקמח
 0סו6ל סחם סחכס ל6)ה 0ס3וינוען טכדקו נוטמע כ"כ סי'5"5
 0לריקס .6י 6% 0רונ( ננן יותר מתו)עין סס "כ"3 פירות מןשסרכס
 ננגוף )כרוק חט י)6 ננמננע ק"ג ס" מסר"ס ומרכרי כ5") 03סמסכי

 ונעדילותילו 0תולפת יירק  ספירית ממתל"ירנ')ין5שתות סס וכ5"5סתו)עיס
 כססק לככס )6 ו6"כ הסק כ)י טכימי תו)עים ס0רי )י ותנל0 כך ל0גול6

 ס)6 תו3ט"ס סרכס טמ65 סק)"ר ססר"מ נס . לימוה סמ6 ס' 6)6ו)יכ6
 ע"כ ססרי כייקת כ)י כננונו .)6כ1) מ)6 ירהק.מסס -כסטו סוננל ע"ככינ!וחו
 טה:נרקרקין' וססיט6 )0תיר 6ין סטוועטסקיס )כרוק ט0ננכ0נ כננקוס ור6יסל0

 דטרי' נוי ע"י לעסית 6סי' כנתיר 50"5 60 סכלפ"י ע) רקמ0 6)6 כוירקרקו
 )יכ6 כגוי ו60 סרי גוי פ"י דכתכט)ו -וכ,ון . סתו)ע טעמ סלחכט3מטוס
 ננ"ו ככ3) )5"5 5מכ"1 וכ"כ ס"ק ר6יכ6 מסוס 6ילו סתו)ע ד)נוף ע"ככריקל
 נוסטעס מסור 6ס סט56ס וכ5 רננותר נוי פ"י  סלפיס  ססמוועו.3 6'ס"ק

 רסננכילן 51"3 סטעס מממת נס דמתהי תק:נ"1 כסי' וסכ6תיוסתו)עיס
 כיננוח וס' כ3) תו)ע'ס כהס ט6ין כמי סוופטטקין יכמ665ס"ס

 3סיוך 6לו ע5ילן תו)עים סר"ה מ65 )סעמיס ו6ס ססוסקיס. כ) ח'כסעי' כתכי
 נכרי' וס כסי' "' כמקוס כמכתי וככר ססק הוס לימות ס' טכ'6ר6טוכיס
 טכל"3 עיעוט 6)6 כ6ינו 0כ' ס' עס סקו) 6' 6ססק )סמוך מ5עןדרכ:ן
 וכדכרי נ' ס"ק תס"1 סי' סו0כ כרכיר סכמכתן ננס ע-י' רמסוניס סכדעתו
 מ:"ם 6"כ ננקוננות ככמס כס"נ כס"ס סננכו כ)6"ס וס3תי ומכ"י סי"ךיוסף
 דעת 0ן ו6ילו ד6ו' נרי' ק' כסי' ס") ר6יסו רננמנניר וסר"ה ררככןככר"'
 ור6י' סרכר ככירור סעמרתי כממטכתי ע)ס ' כך 0ל") ווו3ת ססוקקיסכ)

 ננסוועעסקין לעסו סס תו)עים כו סכמ65 רסווסטמקעק. כן 50"5ס:תכו
 וכסס טלחכס)ו מסוועעסקין כעטיס ספויווער)י חכ) 5רכן כ3 לתכס)ו ט)6'

 סנ!תו)עיס כי (0 רכר ע) מע5:ני וט:נדתי ע"כ ננתלעיס מק' 6מת נננ65ול6
 ס"ס ור6י 0ום 6": ננע5ען גנס6י)ן יסיו ליסו)ן נמר קורס 3קטן )66ם

 6י6 . כריקס ר5ריכין כנתמ03 כ' ס)6 ור6י' .כ5"! פור עיילתיישכמנם :סמיר
 לעס0 ו6ס נוי ע"י, טלתכט3 כיון סלי נויס ע"ן נעטם 6ס סכ'.

 פרי כטרו6ס כסיסימ) ו6ז 0נרעון )0ט)יך 0ס-רות כססיינחין יטר6)ע"י
 לתכט) סרי ורקס ד)6 ו6ת") 3מון סגרעין עש 0תלעת ןורקמתו)עת
 ו6ת") 3וננר סייך ס6יך ר6"כ כורק )6 נ"כ ריסרמ) מוכמ 6"כ עכ"3וטרי
 עסתננ6 )5"5 ום") סנרעין . 3סס3יך ססירות כלמ"ס ןסותחין ה63 וורקר)6

 עין )ר6יות 6י"5 סנרעין 5103י6 כ6ננת 6נ5 ןרקו סתו)עת רו6סכמיסר6)
 ננ36ו לרע ר)6 כ' ע"1טס

 סכעם"
 רכתכט) . :יון סיי ר6פ"'ם גוי ע"י .

 כסר"ס )יסוריס סמ36 כסוננן כו טכנכט)ין סדור םטוחין ס6כנרו כ5"5ומ"ס
 וננכ"ם ננעט כננוסמין הק"כ סוס"י מס"3 פי' מרי כן ס6יכווהנורו

 .רננוסמין רננס 6טסרכספיקי
. 

 :- כננם"ם 3כתיר ייס סוננן ר0וס
-[

.

) תקנ"ב מימן .

 וכן כמנ'1 דלא אתי רמעלמא א"ורין הרג במותתולעטא(
 אקו' תי' לב( מ"2יר א-רח שם בריקה ךצריכין פר"תבכבר

 מאימורי נכלי הא מחיים שרי דנ בבשר תולעים אמאיתי"ט
 שנבראו דתולעים כראב"י דקדקהי הכתוב מן נג( תשקצובל

 ובגביגה ברג תולעים וכן פירשו אפי' מותר שחיפה אחרבבשר
 דראב"י דהוראה שכ' כפר"ח ולא כראבי' הגמ' מן רא.'נד(
 נחתו לא ע"כ הא"ו ם' להם הי' לא אתיונים פוסקים ובלפעות
 מן אראב) פר"ח קר' על תי' בעצמו ;שכ',; רראבןיל5טק"
 כתבתי הפוסקים מן הפרייח שהקשה ימה לק"מ.וכן מ"ד דףהנמ

 שלא הנהגו ופור- הראיישהא
 תשו~

 מן מוכח בצונן שיפרשו
 : כראב"י המנהנ ~.

 סק"6 מ"ה כ3) כמל"י 6סוריז כמיעי0ם כרניס 1סלננ65יס ט"ז סטי'בשייע
 תו3עיס לכלסו נייס דכי כיון ססוט רוס 61"כ 6סויין רכמומ )ם"ך .מנ") 0מל'" וכ' 6תי. דמע)מ6 6סורין כנ!וח 6ו כ' סקכ"6 ד0ס('ךכ'

 0חוטס מן ד6תי' מכננומ כתו)עיס 3ימוס מ5יכן 6"כ כנמ' ' /טר6י'כהוטט
 ו)"ל כס"ך וננוקרק 6נננ"י סחו3ק' ננסור כ6ורת ור6*' )"6 סי' . עיי')מומ

 . זס רכר ככנ65 )6 )סלילו כס"ך 636 כננ"טססוט
 ככסננס סלננ65 מתו)עיס רננ"ט סקסס ככני"ט כנותר נסרן רעףד)ב(

 כ6סיסס ורגיס סחיטס נסי רכסננס עסוס ר6סור סכסרגהוך
 למס נכ)ו _ק6 ננ6יסורי 6ן'כ תטק5ו כ) 6יסור 6יכ6 חייס רגיס גמס6
 ןנ)סתי'

 סו6 6י מכריע ס6יכו סק"6 כתכו"ס עי' דרכלז רק תסק5י
 )רניס נס כ6סיסס קנ. דדניס כיון חי' -וכס וככסי כ' כסיל כנס"ס יעי'דרכלן
 כ) 6יסור ננקודס ססי' ננ: נותיר מיגו 6סיפם 6כ) קויס )כסת0מכר.ס0י' 6יסוי ננתיר ד6מ"כ ןסמיט0 סהי מג 6כר; כס)נומ קס0 ו0 ות.' 6סיפססי'

 ר6סיס6 ר36"כ דנ:תיר סיתר ס0ו6 כסחיטס סו6 סיתר )"ס ר6סיפ0תסק5ו
 6סיפס )סס סי' ס)6 מסור יסי' .כנניס תו 6"כ )כסכנ0 כסחיטס לסתירכ6

 ככ"מ י"ג כס" )טי3 כר6י' ננותר כמיס ננתיס יניס ונ6ננת ס)סן)חיות
 0ו6 תסק5ו. וכ) 6יסור סוס )יכ6 ,וסי' סרג יט3 ס3"ה קו' ר3"ק ו)"לטס
 ו)6 60וכ) על ס6יסור 6"כ חייס )6כו) נני6וס ססו6 מי מיכ)ן סו6 6ס.רק

 : סל6כ)ע)
 טקוס5ין 6כס"י )6וכ)ן נכעס 50 כתו)עיס כו0ניס עוי ננהג"הלג(

 ע) 6כל כקערס ס"ס 6)ס )"ר סס"ך וכ' -ו0לס0כס
 ס6ין כננקוס 3סחסניי וטונ כסג"ס וסתס עין מר6ית מסוס 6סורסס3הן
 סנו5ימו :כר"ננ ק"ר סי' 6"ט כס' וכיס"ס כר6כ"י סננתיר רטת 0נס0ס"מ
 ככסר סגר)1 כתו5עיס 6ו כגנינס תו)עיס גרפ ר)ננס סר6כ"י כרעתטטג!יס
 6סוריז וחורו פירטו ר6ס כתלוט כפירות סלעמ0 ננתו)עיס סח'ע60חר
 )רכליו 0טעס סכ' ר6יתי )6ורו ס~:ילו 6להגו 60"ו ססר 3:ס סי' ס)מננסני
 קודס ננמייס ט0ת3יעו 0"ר ככסר' ססת)יעו חו)עיס ד6סריגן ו60ון'ע

 רנ:ותרין ס6כי;;ס נ!ור. כ' סחיטס 63חר ככסר ס0ת)יעו מו)עיס 6כ3סחיטס
 רריי:ילן 60רן ע) ססויז ננסוס ו)6 0הי כנן 6כו ננסוס )6 כ0סי6ין
 ננן מכר ננמוס )יד0 כסעת כו 6ין 0מו3ירן 0כסר ו0כ6 כמו3יר)כו3ד
 דכריו וכקמת ע"כ )גמרי סירטו 6פי' ןגיס ככסר סככ!65יס וכס"כסחי
 ד6יכו מע"נ כת)וס. פירות נש ס6 ר!סהי מכר ננסוס כו ט6"ן ככך ננס5"כ
 טעס וכ") ס6רן ט5 ססורל סרן מסוס 6סור ננ"ננ 0מי מן 6נרנוסוס
 ו5"ן . 0כי ננסננע ו0יכי כסננס ס3 ררכז רריס תסק5ו רכ:לכ)תס)דכריו
 כ) ת6כ3 ד63 כ)6ו 0ומ רככ5ס קר6 6י5טרך וג6 )נ!ינור )יכ6 ננמסרככ)ס
 ס)6. כלכי)ס ד0וס כסל!ס טככסר תו)עיס )רכות ר6הי יר") 6"1לכ03

 כטהיעס תקכס 3כס סמין סומ לכ03 סס סכסר כתוך 0תו)עיס כךכסהטס
 סהי ננן 6נל מסוס כ0ננס סכמי' סתיעיס קר6 -ננד6י5טרך )רמכ"י ס"ל6"כ

 רקר6 )ומר ו6ין כננ6כל כנמ65ת 6סור )6 0טורן סרן ננסוס ס"ס6סולין
 ס6רז סרן רמסוס פירוס )6 6פ"' ד)6סור 0הי נ:ן מכל' מסוס )6סורמי5ערך

 מקרי ד)6 מי)וק יס ת3וסין כט"רות כט)נו6 ו"ה .י) כטרוס 6)6 6קור)6
 כ:ס3כת ס0י6 כככמס 6כ) ס6רן ע) ורינזט סירום ס63 ,ננן כ) 0סרןכויות
 ק6גכי) נ!ילי' כי 6רן ט3 מס3ך ננקוי נומכו סיו3ר .0תו)ע גס ס6רזט)
 דחסיכ. כננו3יר - ננננלו סלו3די0י'

 ו6"כ כקרן ט) ננ0)ך כמ5ו. 0כו)ר- נס
 רלו)ר כמס דר") -מט"כ רסהיטס תקכס 3ו ן6ין ננטפס )6סרו )")סק)"ר
 סחי מן חכר מטום מ)6 6רן סרן ננסוס 6סור )6 סמ6ל) כדכרנגכטר
 )6 ס6רן סרן ננסוס נס 6ככנ0"מ ננסוס כו ס6ין כסר ס6 סר6כ)י11"ט
 6כר ננשוס כחי מסי' כי' ר3יכ6 נכעס . כנון ננ6כ) וס6ר רמס נוכ"ס6קור
 ע3 ססורן טרן מטוס דטרי מעס"ח נוסוס כ3) 6יסור כין )ית. רור6י 0חיננן

 : נכון כנ") ס6רן 1)
 תו)עיט רמותר סגכנרמ מן 0רמכ"י סו5י6 סרין יגוף יי6ס ייירנרלי(

 גוסי' סנמר6 ע5 6)6 כסו-ס6כ6ר ורניס טחיטס וככטרסכנכיכס
 תו)עיס )מקור ננר6י5טרך לנקר6 כן רננוכח כננס"3 י"5 )זס רסרי מל")קטס
 60רן ע) 0סורן טרן מסוס ד6סור חיס") 0מי ען 6כר ננסוס כסמסכמ'

 סנננ65יס מו3עיס רמ"ס כגננ' ד6י' ו0ו6 סרי. סתו)עיס 6וכ3 מןמ"ו.סכ6
 רנניטתרי סו6 דכסמיט6 כסננ0 ומסכי סרי ורגוורי 6סורין כ0מסככסר
 רכ6סיסס דגיס 6כ) קייננין כ6יסור,י0ו סחיט0 )סו קננסכי מד)6;וסלי

 ד5כ6ו'. וקס0 0נמ' עכ") גכ)! ק6 כסתיר6 גכ)ן ק6 כי וסלי מסתריכע3מ6

 6כננס"ח ננטוס ננעעס ל6סרו וכ6 ננסתרי כ6סיפס רגיס מכ3 סי6ננרסני
 ו:"ק נכ)ן ק6 כסתיר6 נכל ק6 כי יהלי ס6וננר )מס עור 5ריך1)ננס

 גס' 6י' וכן רנני כגנ:תתן יגיס רחיי סרי רכוורי כס"כ כססגומגר6כ"ד
 כיז סינ כ'1 0)לך סו6 סמיט0 כר 3מו רג 6כ3 סכ' )"1 סי'.סתרומות
 כנמ' עוד ד6מר עס כ' ו)מ , כ6סיסס מסתריסתעעיס

 וכי.
 נכ5ן ק6

 רסוס ר0ייכו ומ"מ ס)ו סיע0 סר6כ"י 0ו5ימ ננ,ס 6)6 גכ3ן ק6.כסחיר6
 טרי סכחרי ככטר ת1)עיס ן3נננרי מסננע קרי ןכוורי ער6ננרי' )י'ננסעע
 יכעי כתלוס ססמ3יעו פרי וס6 רסרג )ומר סייך )6 ד6)"כ פירסו6פי'
 סתס סרי כת)וס דתו)סיס )ומר כסו ס"יך וכי כסירסו 636 6סילי)6
 6סי' רטוורי דסרי מ"ו 60רן על ססורן סרן וכקר6ו 6מורין כסירסוכיון
 6סורו מככנס"מ ננסוס י6סורין כיון רככסר6 טעמיס כן 5ריך ו)כךסירסו

גמי



 עדידטהתקנונ; ם"ו מעית ם"ד דעהמהיררהמימןדבר4
 ננטוס וכוורי 6כ3 נכ)ן כ6יסודי כיון 60רן ע) 0סורן סרן ננסוסננני

 וכי ננסוס סריין 60רל סרו ' וננמוס ת)י' וכ6סיפ0 ננסוס ' סרי6כננ0"מ
 6יסורי ו3יכ6 וגכיל0 סלסמט' וכסר ונ ס6וכ). וע) נכ)י ק6 כ0מירמנכ)י

 ננ0 61"ס ננותרין פירטו 6פי' ונננני63 סמרן סרן ננסוס סריומכננ0"מ
 3יכ6 0ונ ע) 60 ו6ננ6י ס6רן סרן -ננסוס נס ונוסננע טרי כווריומננר
 הסורן סרן ססו6 סותר )6. 0דג כמי 6פי' 0תו)ע ע3 6כ) סרן46סור
 וכסתיר6 ננסוס סרן )0יתר מכננ0"מ 0יתר מון 5ריך ו)כך ה6רןע3
 ככסר ססת)יע תו)עיס 6כ) סכ' כ6"ז 'הרמכ"י וכרי גופי' וו:ו גכי)קמ

 ננסוס בסס י6ין כיון וננותרין ונכינס( כוגיס )ונוכ"ס סמיט0ס6מר
 פירסו מסי' כננו)יר )נו)ו ודיינין 60רן ע) ססורן סרן ננסוס 3יכ66כננס"מ
 כיון 0נו)ר כך 0תירמ סננו)יך כננו וכריו וכוולת ע:"))נננרי

 ורמכ"י (1 וסור06 סכ' כפר"מ ו)מ ננמוך נכון סרמכ"י ודעת . גכי)ק6 .ננ0תיר"
 ס3מ 6פרומיס כס"ך סתס וקמננר ס"ך ננרף 0סר"מ ססקססיכמה , /: .טעות0ומ

 6ינו ס6פי' סרי )י6כ"י' ו0קס0 ססורן טרן ננכ) עיניססנתפתחו
 נועי 3סיות סמי"5 'ננוי0 יר6כ"י )ק"ננ ססורז סרן 0ומ -הקרקע ננןנו131
 ג3י ונ)י ו0יכי 6וכ)יס ננן 0כ6 תו)עיס 6)6 סר6כ"י סרי ו)6 636קרקע.
 לכ)תס פ6ת ננד6י5טרה וכננס") סקר6 ננתיל ו0תיר6 ננמוכ)יס 0כ6וווק6
 סרי 6כננס"מ 6יסור י3יכ6 ננסננע 6נננ0"מ ננסוס סככהננ0 תו)עיס)6סול
 6ינו מפי" 6סור כע3ננ6 6כ3 כ0תיר6 גכ)י וק6 ססורן סרן ננטוססיי סמי ננן כ6 .לנני וגכילס חי 0י' ג"כ ווג מי ס0י' כסר כנון 3ו כווננסוס"ר
 ועננך 6' ס"ק כס"ך ע"י )ור6כ"י 0תו)ע ך6סור כסכר ר6"ס קרקע-.-גוו3י
 6)6 )0תור6 ננרכינן ו)6 6"ס . ו)מ"ט כפר"ט 0קס0 וכן ר6כ" גנ)כןס
 ננן יסנו ךכסכר י") ועוך 6ננס"מ -ננסוס 6סור ו6ילו 0מי ננן הכ6כוכר
 ע"1 תי' עוך ת)"ך סוס"י ועיי' כפירות ו6סור ננקרמ ו6סורפירות
 נפירסו וס") סר6כ"י ע) מעקיס ספוסקיס וכ3 ספר"מ ס0קססוננס

 6וננר 6סורין וגכינס כוג מו סמ-טס )6מר ' ככסר סנעסותו)עיס
 כפירו' סנכר6יס 0נניניס 6)1 0י"ך כס"כ ננרננכ"ס ס0קס0 וננ60ני

 וסמ קסס )מ ננסרננכ"ס נ") . )וקס ננהס כןית ו6כ) פירסו 06וכננ6כ)ות
 נכסר סננו65יס ותלעיס י"ו 0)כ0 סס כ6ן( כס"ע )ו0ונ6ו 0רנננ"סויטת
 6)6  6סור  ל, ננננ' סמ סס ססגות וסקס0 סמיט0 )6מר 6פי'6סורס
 )רננכ"ס וס") -סס 0"0 סתי' וננה סמיט0 ך5ריך ננסוס כמייס0ננל6יס
 וקס0 . 6סורין סמיט0 )6מר ככטר 6פי' ננסננע 6סורין ככסר6ננך6ננך

 סמיטס )6מר כקסר 61"כ גכי) ק6 כסתירמ כוגיס ק6ננר טעננ6 0גננ'60
 סי' ס)6 )ומוק 6טו י5ריכין 6)6 גכי) קמ כסת.ר6 ינ"כ 6סורין6ננמי
 ננני וג כמתיכות גס ו)כך גכי) ק6 כ0תיר6 כוגיס ננ)ת6 0ך 0כ"ננכגי'
 סס"ס ננגי' ' קס0 כמננת 61"כ 0נירס6 )סנות וומק ןס ו6נננס כסירסו6וסר

 יס 6סו"ין פילסו וס") ו0"0 ורסכ"6 ננתרונוות 0פר"מ סקסהןעדי4 : כר6כ"י )סוי' ננסננע ונניני' גכ)י ק6 ננסתיר6 נרגיס ננוסיףוק6י
 פירסו סננמ )מוט סי' 0תרוננות )ועת סייס ו0ר6"ם ננממר3וננר

 תו)עיס ווננ0 ר6י נמננת וקסס כן נ0גו ר63 -וכ' '5ונניס עוי-ן כס0י',ננמיים
 )סכי מייסי מ' נסעי' )ננ0 6"כ כתרוננות נת)וס ססת)יעו כפי'נננמכ)ות
 )6מר פירסו וס!') )ננ6ן ג-כ ומססו ועוך 5ולנין- עויין כססי' ירווסננמ
 ך6פי)ו כר6כ"י ו0נננ0נ 6"1 י"ג ס"ק ננ"ו כ)3 נננ"י עי' ר6סוריןנניתס
 )6 ו)ננס תסק5ו כ) ננסוס וסרי כס 6קון 1)6 )י מוי ו)6 ככווריתו)עיס )י 6כ)ע )מינני' 6ננר ררכינ6 0גננר6 ננן נננ" ר6י' ויס ננותרין לנניפירסו
 סירסו 6פי' 6"1 כט) )6 וכרי' 6ותס . יר06 1)6 כתכסי) פורסין סי0י'מס

 סננ6כ) ננן ססירסו ע5ננן ותו)עיס ירננ"6 פסק )קייס נ") ננעת0 .ננותרין
 כס"ך 1)6 ר6סוה ו(פוסקיס רוכ כסס כפר"מ )נננרי כספירסו 03תיר6ין
 0פסך כננקוס )0תיר יס כתערוכת 6כ3 ספר"מ ע)יו סמו)ק כננו ננ"וס"ק

 כס0י' ספירסו מססו )מ ו)ננ0 0כננסג כנן )ר6"ס )י' קסקססרכמדק : ננורכנן רק כט) )6 וכרי' כיון 0רננ"6כננ"ס
 וסץ) 0תרוננות ו)ועת )יעתי' קס0 וס ננמייס ופירסו 5ונניס.
 ס0ת)יע קננמ 0ר6"ס 6וסר 30כך גנננקוננו מון פירסו )סננ6ומייסינן
 כפוסקי' ו0נעסנ ס"ננ כן נסנו ננך)6 6נ) 0כי ס") ג"כ וסס"ת ס'כסעי'
 )0ס ועוסין מססו כנננוקכין מ' כסעי' כפירות רק )סכי מייסיכןן3מ

 ו)6 תק)"מ קסי' סכתכתי 0פוסקיס רוכ )ועת ר6י' ו0ו6 וסע"י.תקגת6
 ופסק סק"ו כט"1 ע)יו ססקסס סטור )פי"1 61"0 פירטו )סננ6חססו

 סרמ"ס 6כיו כרעת ו)6 ומור פירוס סננ6 מייסינן )6 )מון כניקככרסכ"6
 כ"כ כתמ)ס 6ע"ג )טור וס") ומייסינן ס:כ)יס תו3עיס נכי כתמ)הסכ'
 סנכסר כתו)עיס מסטו ס)מ סנו:נו ס:' )נגסקנ6 6כ) )כ6ור: כררךרק
 פירסו 06 6כ) פירסו )סננ6 מססו ו)6 נ0נו יננסו"0 רי") כר6כ"ינננננקנ ר6" 6ין 661"כ ז0 סטור כיטוכ ננקוננות ננעוך כתכתי ותק)קטתק3"מ וכס" כסוסס"י סטור נס 0כימ זס ונננסנ 5ונניס 'נניס כססי' פירסוסעמ
 וכן נפ"נ 0"0 כננ"ם 6סור לנני ננתו - מירסו וס") )רלנכ"ס ננקוס ננכ) .6סור
 ננתו סעכסיו 6ע"נ ננכסר כקערה ספירסו 0תו3עיס 3ריוסו 6"כ רסנ"6יעת
 0תרו' כס' כנננו6ר ע5ננן. סתעעיס עס )6כו3 ו0נעסנ 6סורין 0תו)ע'סי:י'

 כסוננן 3ננעסס 0)כס ננסר"ס נסס' .3קוטיס סמ65 כ' ק"י סי'יביש"ש ' .. : פירסו 6פי' וננותרין . כר6כ"י נננננהנ6 ננוכמ ור6י 6"כוכר6"ס
 כ3 נננננו )ססיר 61"3 6ווז ס) נסוננן תו)עיס טלט111665

 פן' ל6פי' ננסוס סמ ,וסי' וננותר ס6ס 56) )מננננו ו6מיכ רו6ס ססי'מס
 כר6כ"י וס") -סרי תסק5ו כ3 ננסוס סרו6ס ננ0 )0ס'ר ס5ו0. וננסטותר

 ננ0 0יק"ס וננס"ס ת"ט ום"ק כס"ך כפננ"ג נ"כ וסוכמ כת"מ נ"כ כ' זסולין
 -ננסוס כספי' 6סור .כוכס 0יס"ס וכ' . נקעי"ג סונס )כהוך לננ)יסיננותר
 ו)"נ' ננ"מ ל)) קנננ"י ומו0ו ונלס מננן )ענין נני"פיננקרי

 יוכס וס"ט
 ו)ר6כ"י ננסקסננקרי

.63 
 כננ"ס 16 כננס") ךכסר רונני6 ננ6וכ3 מ)6 סרי

 נננ3יס כו סנפ) וגס 0יס"ס וננ"ם ר6סור ננררכנן למסקס ת)"ךסוס"י
 'כוכס סנפ)ו ונננ)יס ע)יו 0קסס ו0ננל"י ע5ננו ננוכס סנעסס ננייריכסעי"נ
 כננו כו סנפ3 סייך ננני ננע5ננו כו סנעס0 ווכר י") ננע)מ6 ומתיגנסננע
 )ננ"ט ור6י' נעס0 ע5ננו הוכס ננן ס:נ6 ספק יס ועכ"פ עס כו סנס)כנך
 ננסוס )כט)ו ננכוין ך6ין ננסוס רסרי לננ)יס כו סנט) סכוכס תס"טכסי'
 : עויין מירסו- )מ סננ6 ו6יכ6 ע5ננו סוכס ננתוך נעסו וסננמ 5וויס עוךויס

 תקנייג ס'מן.
 רש"ל בשם בט"ז כ' מכנה במקום בדיקה שאינוברפואהא(

 תשו'בשם
 מהר"~

 לרפואה אימור- דכר לאכלו לאםור
 להקל . נפשות דם' דמותר פ"נ דמ יה"כ ובתום' בפרמ"גאכל

 להיות דצריך בו,מכנה שיש חולי דהוה בנכפה דוקאואמרתי
 שיטה 'בהדא ומהר"ם ורמב"ם דרש"י נ"ל ויותר צרירהלרפואה

 במכ' מותר רפואה שהוא הפבע. הרופאים שירעודרפואהשבעית
 ברפואה אל4 שרי לא מגוליית .רפואה אבל ברירה אינואפי'
 וכתבתי * להקל _יש ,המענ ועייע בקמיע כמו ג"כ אימוףלהאכיל שרי נמי מגוליית' רמוא' ג"פ דברורה ומ חולי אותו ג"כ שריפ'ידועה

 הטעם אומר אם מלל נמיון בל4 דשרי י"ל טבעיותברפואה
 שרי רופא שאינוי אדם בני סתם אפילו דאז ואפשרלרפואה
 -ן מהר'ם והשו, ורמב"ם רש"י ראשונים דעת וביאורלרפאות

 )כרי6 3% עסננע רפו6ס ננסוס 3מ:)ו ננותר סרוף סרל י"1 סעי'בנשייע
 ןס ע) מק"ט ננ"ו ל)) ננננ"י ו0קסס ו6ו"0 0ננרוכי וכ"כ6סור

 וסו0 )כרי6 6סור )6כו3 ו)-תן )כתמ3ה )סרוף נניירי סס ו6ו"0וננררכי
 כט"ו כסרננ"ג - )0וכמ סרי )כרי6 6ף סרוף כסככר 60 )כתמ)60יסור
 יפס סרפו )6 וסננ6 ססרפו 6מר מף )ן0ר 5ריך י)כרי6 ו)"נ עננווננסכיס
 סנותלין 61)ננורי' ונננ" )פני מרכו נכי סעס כ) כפ' הר6"ס כננ"סוימכ)נו

 ק פתכו
 ר"י תסו' כסס 0טתיק 'רס") תסו' נסס. 0עתיק רס"3 סקכ"ו בנם"ולא(

 סיס ננ6כ) )60כי)ו וננותר מ)) ס) כננכה ס0ו6 נכפסע)
 סרי כס, 0נוי כיט) ו6ס 6סור )16 061 כווק0 0רפו06 מס 0עוף סרשכו
 -עכו('ט סכט)ו כ"ון מיסור עכט)ין 6ין ו)"ס תור0 כ6יסור6ף

 קנ"ס סי' יו"ר עי" סק"6 סס הנננ"מ 6ננ"ס סכ"מ סי' כמ"מוכפרגנ"ג
 נפסות ספק 60 6ננ6י ספרננ"ג ו0קס0 יווע0 רפו06 סת60 וכעילןכ0ג"0
 סס 6פרס"י פ!'נ יף יוננ6 יס"כ תוס' כס' מכיכ ננ0ר"ננ סקס0 כי"כ)0ק)
 11 ורפו06 ננסוס הככך ננמ5ר כ)כ סנסכו )נני ננ6כי3ין ר6ין ס"3ות"ק
 כנן ופי' כך.~ע"כ ע) טננ6: כ0ננ0 6יסור )ו )סתיר .גננול0 רפו606ינו
 ע) הקסס וכן 03ק3 ס"נ 60 6סור 6ננ6י נ.כ _ו0קס0 ספק ו0ו0סנ")
 ר63 ננכפס סכ' ק"ס סי' ננ0ר"ננ וכתסו' וסוכמ.כ6ו"0 סנ") 0ר"יתסונס
 סננסנה ופי' וסרי וסע)ס 6סור רמננ6י כווק0 רפו06 0ו6 6ס 6)6סר4
 טס 0ננקליות כפ" 16 כ)3 רפומס 6ינו 0ככר ימ5ר ס") ות"ק ננסוססס

 כתוי"ס וכ' סנו)0 ורך 6)6 0ועת כ0סכננת 6ילו 0ככך ימ5רסרפו6ס
 3פי ס6עו 6פי' סרי ' ןס סערפ6 סנס*ון ננן כ6 )6 זו רפו06 ססנו)תור")

 . : ס6ננורי ננורכי כסי6 - נניירי 0תס 6)6 רפו6תה טעס 61"י0ועת

 סכל' כו 6ין ולכפ0 כנוכמ נתסונ0 י0ר6"ס כ' ע"ו סי' )יו"ךדבגדהכם"ך
 סו)כי' כס"ל נ") וננ"ננ גפ)ונת6 ת)י6 סכ' סו0 6י נכפ0 מו)י61"כ

 06 6יסור וכר 3ס6כי)ו 0ל") 0ר"י כסס 6ננ0רס") )0ק) )סתוך ויס)0ק3
 0וס ונכפס מפי' סנ") ופרננ"נ י0"כ 3תוס' ו)כ6ו' עכ") כווק:סרפו06
 ננותד וכסכ"ל כווק0 רפומס )0יות 6י"5 ננ"ננ סכנ0 0ו6 06 פ3וגת6ספק

 : סכ"ט סי' כ6ו"מ כך6י' ספיקות וכננ0 כס"ס6סי'
 י6יטו ננסוס סעוף סרן סנכפ0 )יתן ר6סנר סכ, 11 תסו' 60 קסהר4יכמנמם

 ננסתכן ופענניס. מ)) ס3 כננכס סו0 ונכפ0 ס:' 6ע"נ סרפו6:יווע0
 נסנפ נ0 653ת ר6סור ננוננמס .ס6ינו )קנניע0 וננרננס .)6ס 16 3נניססנופ)
 ננ"ם כפי"ך' כ0נננ"י עכ") כקי6ין )ס5ריך ק5ת ננחנניריו ס6לו כי0כ"פ'ומו)י
 ל"3 מנננס יווע0 הרפו6ס )סיות 5ריך סכלס כי"כ 6פי' ננוכמ 61"כננ6"ע
 כלתק)ק) ווק6 סו6 הסכת ע"י וממ33ין מ)) ס) ננננס' כפי"ך 0ר"ן וכ')ננס
 סכ"מ כפי' קיי") ו0כי ננימוס מ)6 6.נו נתק)ק) כ)6 6כ) 0ננכ0 ע"י 6נר6ותו
 61"כ 0מו)ת ננמננת 6' 6כר לתק)ק) סי0י' כן י6ינו כ' נכפס 61"כס"כ

 ר3כך עוך וי") )כ6ור0 גורך 6)6 מ)3 ס) כננכס ינכפס 6ננר )6ננסר"ע
 נופ3 ו3פענניס ננסוס 6מ"כ סננפרס כננו 0יינו מ)) ס3 כננכ0 ו0וסס")
 6)6 ננקי) 6ילו )כך סיננות ס:לס כו 6ין נוקי' 0מו3י 6כ) )נניס 16)6ס

 ו60יך סכנ0 נו 6ין ולכפס ק") וימ"ס. יננס 6"ס 61"ק יווע0כרפו6תו
 ו3ננ~ס ק"ס סי' ננהר"ננ כתסו' סו6 11 יתסו' רכו ננסר"פ ע). ע)מו)ק
 כנון ור6י כסכלס ה6 6"כ )ו כרור 6ינו סוס ולכפס -ננ"ס )ר"ננ ונס6"ס
 ננותל סכלס כמו)י סיס רו6ין 6וס סכני 16 ס6כר ולתק3ק) סכמ))ננכ0

ן : 3סק) וסדל יוועס. סרפו6ס 6יו6ש'
 )שיית 5ריך נננורס כסכנס ד6"כ ננסמע ופ"נ יךמ6 מיס"י -14כננמ)ב(

מ6כלין



ירכמףתקנ"נ ו. י מע4ף פ"ר רעה_מ"ייררהמקצןיברי
 זו כרפו6ס סרוס6יס סלוסנ"ס 6עסץ פלט"י סגו _ככד ממ5ר 13מ6געין
 ס))ו יכרים ינגטמעות כמיס"כ -וכ' 6יסוי , )ו )סתיר נננויס יפו6ס6ילי
 ו)סיכר 6רוכס כנע)ה 46לו ו)פטמיס 6רוכה מע)ס )פעעיס 1ר ירסו6ס-ר")

 המטליות כסי' נננויס רפו6ס ר46כו לט"י רמ"ס ע"כ.31"ג חכעיס6טרוס
 ןס6 6רמכ"ס סקסס יס"כ ותוס' . סגו)ס עס"י 6)6 יעת עפ"4 כורסמט6"כו
כחיכורו
- 

 טסס כלפו6ות נס דננתרס6יס מכו6י 1י"ר י"ג לין מס"ם כט'"ט
 רע"ו י"6 מט' 6סרדי סוחרין. טןכריו רסכ"לו מהסו' טט והכי6 טגו)ס.דרך
 סנו)ס דרך . סננרס6"ס סרוס6יס. חכמי . 3טסר4 רפי16ת -כמס דיהותי'
 עסכ רת)ו ננקרי קרס 6' רסעס ר") סלסיון ננ5י- 6ננתיות הסו6סןס'6
 ססינו- ס)6 6ף -)גכסס רסו6ה ןוו וירעו .סכירו גנטס ולתרפ6 הלכסספ)
 דלכי עטלי 6וסרין ט6גו ניס61ות 6כ) טרי6 סטכע 5ד ע) סרסו6סטפט

 ו)יר% )סגנס עע"1 טסי' לנסלי ס6מור,'יס תמ)ס טסמ5י6 יסו6וה ס0ס6מורי
 סנו)יות כיטו6ס נניייי י(ככל נוח5ר )6כו) 6וסי טת"כן ננס ו6"כוכון

 (") 6"כ טכת למ)) 6ך 6יסור ךכי )6כו) מנ(ירון 6לו 6ין רסו6ס)6ותס

 עס"י 6)6 טכעיות רס61ס ט6ילי גנ11רס יפו6ס ס6ייו כנ"ס ר") ימידרט"י
 סגעיומ ררך 6)6 ננרס6 6עי ינ"כ מקמיעס 3וס י6י' .)סכי6 .ווטסנו)ס
 סכת תלי לסכי סכלס 13 יס 6פי' מיפ6ין .6ין גיורס ט6ילו כ).ו6טי"ס
 סי"כ חו)י 6חר וטי)ס וסוכס טריס6 כ3 נווננחס קמיע 6יז" ת"ר ס"מוף

 6עס"י כגכסס י16סר מסר"מ הטו' נס י"5 61"כ סטכס ט6י"כ .חו)י ו6'סכלה
 6"כ סריוט יטמע6) 6)6 רוס6 סי' )6 דסחס סכלה מקלי יכפס)דעתי'
 טכת כסג"י וכ"כ סיולעיס ננס 6)6 כטכע כקי6יס ס6ילס הדיוטיסמדרך
 מועי) 11 סרפו6ס ט6"י 6הס"י כטכת ירס16מ ננותר 'ןיוסח כססיטוו3יס"6
 כרסו6ס 51"ע ויו"ק טס סג"י קו' 6"ם 6סור סגו)יומ יכלסו6ס )ע"ט6מלס
 06 ס") סכי רס"י סגס ו6נניתי סכלס כי"כ 6סי' סרננכ"ס י6וסרסנו)יוה
 סתננ6 .דמתלי ך)מ6 6ו ו6תננמי קמיע כמו- טלי. 6י נ"ס 11 רט61ס6ימנומי
 ותגן כמו עוננחס כס6יגו ו)6.ק6ער כככך ננמ5י 6ותו ק6כי)ין י6יןמכן
 ננו~מס ס6יגו כקנניע כתס ועור מוננמס ט6יגו כקמיע יו65ין ו6ין ס' דףכטכת
 )ו סי6 ימכטיע טרי מומחס כקנניע 6כ) טס כסיס"י טכמ כנמ))6ילו

 )מ31י ,ס רט"י ך5ריך )וננר יט וה 6ננלס עוכר הו6 6יסור כ6וכ)מט6"כ
 כיון 6י"וי כעוסס 6סי' . דטרי י") סכגס סי"כ "1)י 6כ) מכלל: .ט6"כ

 ' י6יחממי: . ך_.,

 ג"כ ספי' כ"י סי'  כסו%ל  5וקס טגנס כס ו6י 61ת כתכתי %4דהרףלנ(
 ד6סי' כ' ז") -טס61 6)6 )6מויס כר"מ טי' ע0 ,")רט"י

 )6' 6ס )סטתמט )גו, ט6ין כ' 6יסו נס 6פסי"כ כתקלס הרופ6יסטעפ"י

 6עם"י כ' רט"י ןה6 )כך ג5ריך וג") וסלסיון הרעת נס ע)"'סעיר
 ע0 סי' .חך סרס"י ג)פי נננולס רסו6ה 6ילו 11 כיפו"ס לוסניןטסרוס6י0

 רפו6ס הו6 (1 ררפי6ס רמסוס .הר"מ דה6 כן )ומר יט ס6יך )" קטהסר"ס
 רוס6י' עס"י סגתקלס רסו6ס 6סי' כ' ו)כך כן 6ילו סרוס6יס ולסו6וחסגו)יומ
 וכ) כן 6ילו 6גי 1)מ"ס 5עיר וסלסיון טסרעת )6 6ס כלוי רטו6ס .6ילולמי

 הרוס6 י6ט" הרעת מן ננס,ססו5י6ו לחקלה מסתכנ6 6ננרי' ננלוס6יםטגתקלה
 רט"י דכי 1ה6 סכ") הס"1 כננ"ט )רס6ות )1' טרי.מסוסק

 6עפ-

 טגוסגיס
 יגס יס"כ תום' כטס כמ"ס 6)6- 11 לסו6ס סתקילו "הם 163 כרטו6ססרוס6יט
 נורס6 סיז 11 סרסו6ס ג,רמן כך טסי' סגו)יות כרסו6ות לוסגיססיוט6יס
 יס"כ.מי6. תוס' סי' ולימ6 (1 טננרסס מסטגע טעס יולעיס 6גו ו6:ן)מו)ה
 כס' ו)ליל6 כמכמתו ומו5י6ין רפו5ס -טמתקליס ורוס6יס כן סכר6טסו6
 )רעתי' מרט כין ננ"י6 )ר' סת"ק כין פ)ונת6 )6פוטי וס)6 )הק)גפטומ
 ס0 כ' ע"1 6)6 . גמויס רפו6ס מילו 6פי' מתיר מרט כן מתי6 דר'סס
 ז") ססרס"י כמו גמור6 רפו6ס דסוה ס"3 מתי6 ור' הממכר מכןכסגה
 .6"כ תקכוהו סרופ6יט זו ירסל6ס ס:) י6יסו גוהי6 ר' ט)ינ כה6 י")ו)רירי

-
 : הועת מן סההי6ו סו6 נמויס לסו6ססו6 -

 כס"ו סתירו ס)6 ו6מר סלכנכ"ס ע) מ,יס עז כטס טסקסס סםיר%4ף'
.

- 

 ו6כ* סגו)ס דרך לטו6ס 6)6 11 ו6ין ננוממס כקנניע 653ת רסכת
 טרי מל)6 סר"ננ כסי' סו6 יסכי )ייכ6 ר6י' רננסס י6ררכס )~י63ננרתי
 כין. ~6"ו ס"ק.)סק3 ס6 -סככס כמקוט 6פי' מ44מה ס6יגו 3קמיפהתט

 ס)כך סועת מן מסטנע סמ5י6ו ס6יכו מס סנו)יות רסו6ס לק סו6יקמיע

 .ומותר כיורס יפו6ס לטטס נ"פ 6יתממי 6י סככד כח5ל ס"כ. 6ין וי")6סוי
 6מטנס סמך רתכ6 י") כקנניע דמלן כמו סכי כמסלס מלן י)6 ס6וי:)
 סכלס כי"כ 6סי' . ככייית6 ותכי מוממס ס6ילו כקמיע יו65רן ס6יןיטכת
 כמ5ר ס"ל כן סנ)יוח רפו6ס וסוס נגטו6 וס"ט נ1פ כ6יתממי 6)66סור
 זס רין כחכורו הכי6 ט)6 סימכ"ס ע) ותמסחי. סכ4 דיכ6 סתנג6סכיר
 .. ע3 סננרגיס נ3י מ65תי ע6 הככר ח5ר )ו ימ6כי)ן סוטס כ)כ סלפכודמי

 ויו65 כ' כסי"נ סי"ט כס"ס 6מ"ס ןסמך י") עסג") .(1 כהסמטססר"מ
 ססוע)וכטן

 ססו6 רסו6ס מסוס 6ותו סמו)ין דכר וככ). ה5)וכ וכננסמי
 ג"פ מוממס כקמיע ךיו65ין כ' י"ך וכס' גנועי) סהו6 סרופ6יסטי6נניו
 ככר 11 ררפו6ס סנו)ס.מותר ססו6 6ע"נ ס5)וכ וכמסננר. הסוע) כסן6"כ

 טירעו ר"3 מועע ססו6 6וננריס סרוס6יס מס מוחר רפו6ות וכס6לכרורה
 3סיות 5ריכי סנו)יות רפו6ס רסוס ו"מיע . מותי) (ס הדעח.סרכרמן

 ) , . ,ן- סכי ויכ6 46סודין כט6ר ס"ס 6"כ נ"ס,6ממחי

 ; כקמיע כסכת ססי5י66 )סי ס6כי כקמיע סת6 ת*, 5קה טמט רבנעל)ד(

 כס4"ט( סי"ננ_ לוכ"ג )ו סו6 סתכסיט תויס 6יסור כס'6ין
 .ד)מס יקסס -מכ"ס מ"כ .)ו6)6 -כסנומות טמתרפ6ות נ"כ סמירואפיכך,
 מירככן( רק וסו65ס כיון קמט 6יתממי כ63 סככס כמק4ססחגנירו

  ס"% סל לפב"%  רפרמי'ג  תורס לרלי  פט%והו  רסם .י"63)מ
 ם"י

  סק.  ע"1
 מ46 נכר6 )מר  ספיפ תלה% פ"6  וף פפ% ררכ  כ%יכפי%  ססקוולפם
  6יפטע' ן)6 -כעי6 ןפסק )ננ6ן )רע תויס  6יסור  כי' ויט ננסמע3מומי6
 6יכו ור6י ר6ס נ"1  ספי'  ט"ח סי' )נננ"6 י6"ס ות4 )קו)6( וכררכלןסו6

 הסרמ"נ קסכ:6 ותו"ס ס6"י .קו' )יטכ יר51ס וכ'  תפ%ת מייכ ו5י6 וסננרפ6ח
 מוממס 63עו  'כסי"ע  מרמל"ם  סל"ל ס"ת סי'  %מב"%  סהקסו כסום"קסס
 סוס ננרפ6מ מיכו כוד6י 6ס ר") ךננג"6 ססרמ"ג כ' )כר ננרלכלן6)6

 5ריה ך)ננס קטה ד)כ6ורס )י מיוטכ וכזס .  חורס  כרכר  רפמ%וי"ת..סרי
 6ע"נ מוקס כוס זימנן כתרי כרכי קיי") ס6 זיננלי כג' כקנניע6יתמזק
 ס"ר כסי' וכס"ע- מוקס סוס ,יננכי כת)חי ןןוק6 כרסכ"ג רקיי") רכריסדיס
 )6 למי י6ו' כ6יסור 6סי'ס'

 סוה-
 .כ6יסור 6כ) זינננ6 כת)נן 6)6 חוקס

 ךף ככ"ס ועיי' כרכי וימכ6 כתיי סני )6 )מסירכלן
 ס") ררסכ"6 סכ' ס"ז.

 )קו)6 י") כררכנן 6"כ )סמנניר מ(קס סוס זימני כג' כרכי ירקותככןיקות
 קייכ מתרט6ות 6יגו כסור6י ננפכי תורס כס) ן  רפס6והו י") )סכ")6כ)

. : כהכ"להע6ת) .-
' . '

 קנ"ס סי' )רננ"6 ס"כ כמ"ט כסו6) 5וקס כסגנם טמסיק. )ייי6_.י6י'אמנמ
 עס"י כ' ס)6 ננוממס עס"י 6ו יוועס סרסו6ס )היות ס5ריך כסנ"ס..
 ס6ומי סרוס6 טזה )סויותיגו -6)6דוס6

  ננוממ'  סיסיי 5ריך טוכס רסו6פ סזו.
 וננרננס סרי ע"ס קנניע )עלין כסכת כל6ננרי' רפו6ס ו)6ותס מו)י)6ומו
 כרסו66 ד6סי' ס") ו") יסו6 6)6 ננומי כג"ס 6תננחי ו6ס 6יסריןס6ר

 גן ו6יכו רסו6ס 1)16ת1 מו)י )6וחו סלופ6 6תמזק )היות 5ריך רוס6ספוסה
 ננוננחס )סיוה 6י"5 רופ6 עס"י טכעטית ירס61ס וסוכחתי כננס")6)6

 רק יוס6 טפ"י הרסו6ס לעסס ו)6 סכ") מסר:ס תסו' יכרי ססוסרננ"מ
 מסמע וכך  פפ"ייסבולס %ל% רפת  פט"י הרסו6ס 6יכו וממי)6 סריוטעס"י
 5רקס הטנוס סננטיכ כתסוכס ר6יתי ו6מ"כ מוממס )סיות 5ריך דרסו6הסס

 רוה6 עס"י סלפו6ס לעסס  ו%ס תר% .ויומ רס"י  רסי'  %לי כננ"ט)סס61)
 - :  סרפו%ה )6יתמחי 6י"5.'
 סחיר ר' וו") טכ'  כסי"ר סבלו"י טסכי6 פסי"פ תפי, ייפתאמבם

 והמח6ות_ וכו' ירועס סרסו6ס 06 טמ6. טרן כו סיט ממכ))לכסס
 מכמ מרפ6 סטין ס6ס סקנניע כמין ניעה סממ6ה 6י"5 טמ6;.יפו6ה
  ט)סס ננו) מכמ  6)6  יספיפ  ס%ין  סמיפ  למו כ"ל  סמה%ה  6י"5  פפפומווק
 )סתיר כיןי 6ין מוגומס הרפו6ס 6ין ו6ס וכו' ותר ומ למס יפם  כהםוליו%5
 נקי6יס )ס5ריך ק5מ מממירין ס6לו כיס"כ ומו)ס  מומתה  ס%ין ננקמיעיותר
 כננ"ע כקמיט נ"ס סננמ6ס 5ריך סנו)יומ ירסו6ות ננןכריו )דייק יט .עכ")
 06 כוס ןמסופק 6)6 6יתממי ל'כ )סיוח 5ייכס טקעיומ כרפ61ס6)6
 לפי' הככד מ5ר ננסרס סתמ6 סי' וסר"ס ול' כקמיע 6ימננמי )סיות5ריכס
  ת5ר  ריפו%ה פרס"י  וס"ל  כפיס"י( הפי' נץתפ% ליר  סי'  כ"י לכננ"טרט"י
 6סי'  6מור  כלל  %יהפתי  נלי  ו%פי"ס  פנפיות %ל6  סי%  סגוליוח )16ככר

 %יחמתי  יי"5  פכפיות סנו)ס. כ) סר"מ )ועת כננט") ד)6. ו,ס סכנסכמקוס
 ' דגס ס6 ננג"3 מסר"מ כך הננסלס ס" ד)6 י6)"כ . )סק) לפסות דס'כ))

 .. לססות כססק כ)) 6תננמי .כ)6 י6סויס קכעיות  ווך  רפו%ס  ססו%מס
 ן6סו' סו6 סגו)יות כיסו6ס הככך דמ5ר סננטכה טסי' )הרמכ"ס )פי"ולנננ"'
 ומכ"3 ננסכ"ת סטכע.ורעמ עס"י רסו6ס סו6 6ס ) 6כ) סטכע )פי ס6ילומטוס
 כיכר,ס 6)6. סמ5ות ע) עוכייס 6ין כ' יסר"ס 6ע"ג כ)3 6'תממיי5ייך

  מטמע  %"כ ע"כ וסכסיון מסדעת ס51י6ו 6נניתי וכר וסו6 כטכעסננתרס6יס
 כסיון. )1 סי' 1)6 )זס טטס וטתו 6ס )רסות סרופ6 יכו) ט)6 כפטותכס, מסכ"ת כהג") )דחות יס גסיונ ג"כ 5ריך  כפכפ היופ6יס לרפויותר%סי'
  מפיר רפ"1  יפהייס  סם  פכפ עס"י טהס ירסו6ת ל6)ונני ר5ה סר"מ6)6

 : סרוס6  לפלפכרפת סרפו6ס ך5ריך )6. 6כ) וסלקיוןהרפת

 כ) מומחס ך6י"5 דכנגס סכי דסנמ"י מסל"כנ רכרי נס ו)סיס יי")י%4ל%4
 6כ) (ימכי כת)ת מזקס 5ליך כקנניע כותתו ר6ין קנויע כמוכך

 6)6'יר") כעיכן נסיון ועכ"פ 1.מכ6 6ך כלסיון סני סגו)ס ס6ינורסו6ס
 סרסו6ס  6ס  מהלס ננ"ט רסיילו סדעת ססו5י6 ממס  מלסס  סטיןס06
 סני טין ס) עעמו חוזק מחמת סמרסס סדעה מן ירועה ססו6 י'עירועס
 י5רי' כקמיע ננס6"כ )סר"ס כמ"ס כ)3 כקיון עור ו6י"5 מונגמס )סיוחכ,ס
 סרסו6ה 6ין 06 6כ) כסוף 1("ט 4מג6 כח)ת6 636 סני )6 וממי)6כסיון
 %ילו %"1 פ%רס% רלמס פפם  להרפו%ס  ס6ין ס") )סתיר כידי 6יןמוננחס
  ויפל% נ' 5ריך כקמיעי ידוק6 ו)ח)ק )סתיר כירו 6ין סמ)יות 6)6מומחס
 ו%כעס טתי'  כררך_  %כל 6יממחי  5ריך  פטו"ס  כחולי  תולין רק רסלויפפסום
 )סיות 5ייך סנעיומ סוס )יפו6ס ידועס  פפס ס6יכו כ) וי") ו"6 5ריך)6

.
 . : זיננכי וכג' כלסיון6ימממי ~

  ד)6 ים  ספספפ סר"ננ וננמסו' מהנמ"י יותי קע6 עוך )ס51י6רכמציני
 ו6סי"ס יסננ6%) כן סעוסס סתס סכ' מוממס כרופ6 מיילי ...
 סמכילן  טרי רנ"כ טכעה מחוזק ססרן יננרפס )לפו6תו  יפס כותן 06ע)י'
 6"ת כס"ע כגנ"ס מוממס 6י"5 ממור טכת נכ* ר6פי' כרין וכן מוממסו6י"5
 סכלס סו%  פולס  ס%י1ס מוממין -מסוכיט 6רס ככי יכ) י' סטי' סכ"מס"
 סתס ס6 .ועוו ככקי6יס  6ותס  מסוסילן ל6  גוי  יכססם %י' רסם  .%פ"ג
 ' סכלה  ר%יכ%  רסיכי י'ל כרפו6ה )6. 6כ) כסכנס טכקי6וסעיירי

 ור6ף
. 

 סרפפ  מן רפו%ס כ%ופר ציי  %סי'  פ%סס )6סור 6ין סיתרל6יכ6.חזקת
 וסמכען מסוכן 6יכו מזקת )ו ך54 נתמ)ס . כמו  %ם  פסתם.ללי ססו%%ע"נ-
 .ח1קס כפקום  ל%מן 6עו ' ונוי '. .ננסוכן  םסו6 סמונליק' 6ןס ככי6סתס
--.. 

 .. %יסור -. .



 עד1יטףתקנ"נ ף"ו - םע"ף םוף ] %י ,רעה היוף.טע".הבברי
 : ,' ,:) כקי ס6ילו 6עפ"י -גנון לסו6ת ..,- )6סור מספק 3סתי6 מין . סיתר מ!קת ומ-כ6 קסונש '11ני6י ע5מגכ ,1446ר

 ורוכ"! לסכ"מ מסו' גטס ססכי5 סממכר פלן ' נוק6 גס%ם 6מ*כ רר114",
 ל6 16 ננר5מ סומ מס כרסו6ס :.נסי .קתייו דסס 5טגלע'טסו)קים

 רסומ6 ;כססק ננתיל סגמ"4 דנם כננסי) )4מר: :,כון; ן6"כ מלי 6וננרס"כ.
 )ם)6 ינריו 1וסון ע"ס סירוגללוט ידופס;סומ סרסומס 66; גתמ)ס,ו%"ס

 רסו6קו יוועס סיסי' מ)6 קכניע' ;קכנו 5תמס' -3"יות ;5רילן ן6! גנוליות יסי'-
 סתממ הלוסמיס ננתקלת ססומ וכר כחדמ ססוסקים כ3 גננ65 סלכל...ס3
 ילי) ננסוסק סרוסמ-:עדיין ומסי' דננותר ,ומכננחס סדעת ננן יטו6ס-סומ

 סיכרל 3לו כידוע מ3מ- 5סתס סעלילן )מ הרוס6ים ננתקלת . "ילו ומס)עסותו
 לסיון סי' 5)מ מסי' ג"כ יסרו סרי ומו סנו4וס ' יסל ג63 סרסומסטעס

 תקמהבילן
 מפעם .לרפואה. מוהה- .שיוף; רשרץ הפעם במהדכי מ"ש!א(
 הוא דעפרא לנר,ייותי ראינו.;ראוי תיפ"ל אכילה כדהך שלא ןי

 בשרץ יזהר בריא אדם אמאי ישוב )ב( ע"זותי'

 שרו-

 שהקשה
 הצל"ה לר( המל המרדכי דברי על שעה"מ קו, על ת" )ג( המ5"י*4ז
 ההנאה הוה עומד. עתה. שהוא כפי ונהנה נשתנה שהוא ד5רכ'

 שאין וישבתי הכי משמע לא מהש"י שכ' אלא הנאתו .כהלך
 משום אפור נופל"פ דם"ל הר"מ א"ש לצל"ח לה( "רש"ימתיףה
 שכ' פ" םי' אכרתי. ח"ר אקו' ת" )ו( אכילה כדרך שלא4הוה
 בב""לר"מ

 לן( אםור נמי נפל"8 אמור הנאתן כדרך שלא כיון
 חר"מ לדעת מםוגיא קושיתו עפ"י דבהיו ימוד הצל"ח מ"שאמנם
 דינו.לענין הצלןח מ"ש אמנם אופנים ב' על ישלתי הצל"חק4'

 כדרך שלא האכילה הוה מר דבר שעירב כגון הנאהאיסור
 אכילה איטור דפקע כיון קשה ההנאה ררך עכשץ לפיוההנאה
 .פקע

 י"ל לא5ילה ראוי באינו -בחמץ אמנם .הנאה אימור נמר
 כמ"ש באכילה תליא-הנאה לא בחמץ בהנאה דאמורכצל"ח
 בפ"ה הר"מ דמתיר מחמץ רפי' לעשות )ח( םקכ"א תל'ובפי'
 כגון עובר ישראל שאין בחמץ אלא מתיר הלא בכ"מ יםה'ות.וכ'מה'
 ופר"ח תם"ו מי' במג"א וכ"כ בו לזכות רוצה ואין נכרי שלחמץ
 פשפות וכ"מ הכי מ"ל דלא מתש' והבאתי בכה"ג אפי' שםאומר
 ראינו כתבתי לאמור דרוצה פר"ת .והאיות כלימ ולאהר"מ

 י 4צ"עראיות
 כ"ט כס' כננרדכי רסומס ננסוס )מכ)ו ננותר סרוף 'סרן י"ו סעי'5ש"ע
 מכי)תן כררך ס)מ )6וכ)ן ס4י סכתורס מ4סורין . כ) רמכ"י כ'.י

 ננסו )ידי כ6 וננעסס ננמסרן סכן וכ) סלמתן כררך ס)6 ננסס )יסגות6ו
 מסלן סלסרסין דכ) דננותר וססכתי. לרסומס סעסר ו)סתות סרן)סרוף
 כדרך ס)6 ע)יסן ס)וקין מננר מכיי ס)יני וככ"מ כרס ככ)מי מךמותר
 יומלן ר' מננר דסכי כמכי)ס מסי' ננותרין מקורין וסמר קיי") וכוותי'~סלמתן
 ססו6 מי מ)כ מוכ) ננכ"ס ססטור ננכתו ע"נ הלסק) סור מ)כ סליחס6ס
 כל4מ מדס נניסו וננותר סעול. מ)6 יוק6 3מו סטור ולקיט . והמסטור
 מיסור רק סלמס מיסור מעו סרן סמ )י וקסס עכ") כדכרננןסר
 דוקמ וכעי דס)ינ ר"ננ 6סי' ומססר לגר רמוי 6ילו םכסרף וכיוןמכי)ס
 כמכי)ס ומסור וננלו 3סלי הרכו נכ4 סעס כ) כס' סרמ"ט כננ"ס ממסכי'מכ).: דמיסו כיון )וננר ומססר עסרמ וסוס וסרוף סיכי מכ) ננעיקרמסרומ'
 מ)כ כמכ) גננו מכי)ס כדרך ט)מ דסוכ קננ") ממסכי' מכ)י' דמיסוכיון
 . סלסכע סכ"מ לקטס סל") סרמ"ס ע) 6ננלס 6ממכי' 6ננרי ו)מ ימותרחי
 )י קסס ועוך 3מכי)ס ממסכי' 6ננרילן ו)6 פטור עסר ו6כ) י6כ)ס)מ

 מטסכי' מננלילן ו)מ כ6כי)ס וננותר לכ)ס קרוי )6 )נר רמוי טמייוננלכ)ס
 סכ"מ קו' ניסוכ כתכתי סק"ס תננ"ו.כרכס"ו ס" 6"מ יוסףוכמיכורי.ךך

 מייכ כמננן ננסוס כמננן מ)מ עסלי כסרוף 6מטכי' מננר )6 סרמקסדגס
 ננס6"כ כ)כ ננ6כי)ת וירי' 6מסכי' נרע ד)מ )רמ"ס ס"ל כ)כ )מכי3ת3י16י
 מילו 6דס ננמכי)ת כ5סס) 6יסוריןככל

 קרוי
 . וידי' ממסכי' ננסלי )מ מוג)

 ק"ד סי' וככ"י )וננר ויס מוס ט) 56) דעתי' וכט)י' מרט מכי)ת)סיות
 דננמיס כיון ננותר לט)"ס סננמוסיס וטרלס תו)עיס רס") -סוסקיסהכי6
 6סרי והורס. כיון ס") טעננן דמסרו )סוסקיס ו6"כ ננע*קהמ כסרוה.סוס

 כסי' כס"ך סר6כ"י .דעת וכ"ל טעננן נס 6וסרין וע6יסי מע"נכעיליסו
 : סל") )רמ"ס כמננן כננ"ס ממסכי' וננסלי ס"6 6"ג )' ס"ק וס ,.

 )רסומס )מכ)ן מסור ר6וים סמילס וכנסקין מוכ)"ן סכ' ע"ס סי'רבנשג"א
.'.

. 
' 

. 
 סרמ"ס כננ"ס ממסכילסו דמכ)ן כיון סכלכ סמן"כ )מ4)ס .כיוס"כ .

 והסור כיס"כ ווק6 סתס וננסננע ונעו קורס מרכו מננן ;)נכ' כ"סכס'
 כס' כד6י' סכלס סמי"כ כמו)ס כסן )סתרסמות דננותר סלמחן גררךסי6 תורס ס) סלמס פמיסור מנניר ,ד)מ וסרי דס"מ מ)6 נ"כ .ר6ויןט6עו
 )עניןשמכי)ס סס כ' ור"ן מ)6 דער)ס כגסורקי )כרתי' דסרף יכיכ6 נכיכ"ס;
 ר6ויס סמיכס כ6וכ)ין ו6"כ ס6כ"ס כמו)י )רפמות 6פי' 6סור דרכלןכמיסור
 6מסמ' ננסלי )"טי סמכ"ס כמן)4 ננותר סומ מוכ) ד)מו סרי_כיון כ5כי)ס6פ"
 ' 89יש ו)6 3מננן ורומס רמוי' סמייס מוכ)יו )כרי6 ס6סור כיון כיר4"כ נס"ך מוג)סיסי'

. 

 'יס"כ דנ';"מךר כיס"כ .סדס וילי' 6מטכי' .פסלי לק3כ ]כלסס) מ3מסוי
 מכ3 מל6תן כלמך ס)6 קנלס: כננקוס ט)6 'ומרפמי1 תורס -6יסורמס6ר
 ו6סור כמוכ3וסומס חסיכ ס"ם? 6חסכיי כי' ננסלי רמוי מילו :ומסורכיס"כ
 ל"כ )מוכ)ו ננותר רמוי- ס6ילו כמוכ) 6יסולין ס6ר מכ) סכלס כננקוסעמ
 י6ין ססקסיתי כננו -סרי וננסו"ס קוסטמ הרמכ"י כ' ד63 סמ ומץ עפר. )נננרי כססומ עכ"ט סוס )נל 1מילר-רמוי כיון וכננס'.ט סכלס גננקוסט)מ
-,-.. 

 ן - לתרל:; 1ידי -:;- - 1
 )כתמי3ס מיסור כננגט) וסוס ננסוס ס"ק-_.ננ"ס ""ו כ)) ןין כנע"י וט' כדכר יוסר כרימ ססומ 6רס נלסו הננרדכי מ"ק רלכשף"י-ל5(
 סמין כ)י 3ננ)כך דוננס ס"ו ננכט) כ6ן דמין )5"ע כמן כט4ו כפרע"נוסוכ6
 סכ)ועס י סמוכ) .)סלסיר כמוכ)ין )יכון דמין 6ט"נ ננכ)ס מ3מ ננכט)כ6ן

 מ)6 גקכ"6 ס"ט כקי' כמ"ו סרמ"נ עי' ננסלי .)עסר כלסרף מכ)ננ6יסור
 ומסי"ס )6כי)ס רמוי ומילו כנמוסי דסק5יכו כיון )כרימ דמסור דעענני'ל")

 ט)6, דננותר מיסורין ננסמר ד)6'מנניר ננטעס חורמ,.ו4למ.דסרןמסרי'
 מ"ס ממסכי' כסו ננסלי .עכ"ס כסו כתיכי מכי)ס וסמ) מכי)תוכדרך
 סיכי מכי)ס-.מ)מ ננננעט ו)מ מכי)ס כררך ס)מ ססומ מסי' - -מסורכ6וכ)
 ו)מו סכלס סמי"כ )רסומס סמכ)ו. כנון )6כי)ס 6מסכי'- ן6יסו )מיננר-ך3יכ6
 יוסר 3כרימ מכ) ננותר 3רסומס ס)כך מוכ) סומ )מכן)ס ומהסכי'ננטוס
 תורמ ומסרי' סומ 5וכ) )מו דג)מ"ס וכסר5יס ממסכי' סמכ)ו ון כ .);מ.
 ססומ כמן סם"ע .ע) סקסס סס וכננל"י מסור לנני דידי' עסרמ 'ס"ס4'3
 - וסקסס מסור )כרימ סמ דננסננע )רסו6ס סרוף סלן י דננת מ מ כסס'ככ"י

 ק"ך סי' ככ"י סוכמ סמ"מ דסמ קסס ודמי סכתכתי ו)עס סרי. )כרי6"סי' סרו4 כסככר כדיע' מכ) .)כחמ)ס מ)מ )ןסר כרימ ומוס כ' 3מדמררכי
 ככעילי' ס"ד דעמיסי "ע"נ תורס ימסרי מע"נ כסר5יס מ"מ כססכ'
 מיסו מ)מ מוסר )מ סרמכ"י סמ מסור )כרימ מננמי כסרוףמ"כ

 6סור נ"כ ולט)"ס מסור לנני )נל רמוי מילו 6טי' כטר5יס וס"))סיטתי'
 כננו כעיכ" סרן מטו מסס ננסוס יןסר כרי6 סמדס ממר טעס עוי ל'4"ג
 מכ) סלמס )עלין ננותר 6סרן סלקרסין דכ) וס6 יוננמ כת מטו מכ".סגורו
 ננסוס ננתיר ס6י"כ-סכלס )מו)ס מ)מ סל") סרמ"נ עיי' דמנניר י")6כי)ס

 : כנננ' 11 נוירס מסכמןו)מ
 סכ' סל") סכנרדכי ע) סקסס יסס"6 כנ0' 3ס"ס רבנשעד,"במלג(

 וכ"ס סלמתן כדרך ס)מ דסוס ננסוסדמותר
 סלסק) דסור כ"ס ננה וסקסס ננותל מסין סלסרסין וכ)ננמסין
 מסור מסרן סלקכר.ן דכ) מסור ומסרן ננותי כרס"ל וס)מיוכימ
 קמננר ומיך סלמתן כררן . מסור 6סרן ננותר סל6תן כדלך ק)6 6ע"נסרי
 סום דמסרן )וננר סייך דס6יך )לססך תיקסי )י וקסס עכ") מפרןוכ"ק
 כתר מ()ילן סלסתלס כדכר ס"מ וף ססמיס כ5)"מ כננ"ם וי") סלמתןכדרך
 סלמתן ורך דון י") עכסיו ססומ כננו סלמתו כדרך לסלס סוס 6סססת6
 ד6ס' סטעס"ננ ננ"ס 6"ס מ"כ סלמתו דרך 6עו ננעיקר6 סס" ננננס6ע"נ

 : וכ"ם ננס סקסס וססיר סלמתו דרך מטיכ סכסיו- ססו6סי
ל  

 מיסור )סתיר יס דיותר כ"ס כס' כ' סר"ן דסלס סעס"כנ קו' ניטו3רנ"ל
 . סמכ"ס כמו)י דסיילו דרכלן מיסור ננ)התיר סל6תו כדרך ס)6.תורס

 ססקסס ננס מ"ס ומ"כ . תיקלו דמו' כעין ורכגן די") סלמהווכררך
 פננרדכי סכ' וככ"ס כק"ו לכלס סלסק3 סור מדרכס סגטק) ננסורהסעס"ננ
 כורך סוס דמסרן 51") מסור ומסרו סל6תן כדרך ס63 ננותר סגסק)דסור
 סלמתן כררך ננס)מ ננדרכלן מסרן מסור דיותר מ)ננמ סל") כ35ומסלמתן
 .כררך דסוס מע"נ ננותר ו6סרן כלסרסין ננעתס )ר6כ"י )נמרידננותר
 סמעס מסוריס סמר ומ"כ סל6תן כדרך ס)מ )נננרי דננותר ננכ"ססלמתן
 מע"נ גנותר דמסרן ננכ"ס רלסרסין הלמס ננמיסורי דקי) כסלמסמסורין
 דמסרן. כננכ"ס 6תי' ננ"ננ סכ6תן כדרך כמפרןוסוס

 ס) מסרן ננדמיי סרי
 י מכי)תן דרך כ6כי)ס מין 6כי)ס כמיסורי מיסורין כס6ר מ"ו סלסרסיסכ)
 . לסלם מס י") גלמס כמיסור ודוקמ )סלמס רק ננסתננס סוס דמסרככך

 ככ) וננס כ"ס ססיר מ"כ.6יכמ עכסיו סרמוי ננס )סי סל6ס כדרךדסוס
 : 6כי)ס .כדרך ס3מ דסוס כ6כי)ס סמסר וסרי מכי)ס- כמיסור ננכ"ם עכסיו סלמס כדרך סהומ 6ע"נ ננותר מסרן כ6"הסנסרסין
 )עלין )דילמ ל"ננ נ"כ כו ויס )ידן דמתי מנכ סי") 5)':מ רושבנרילד(

 )סתרסמות וננותר סלמתן קדרך כט)6 סכלס ס6י"כמו)י
 סלמתו כררך הוס. כסלסתלס עכסין )פי 06 ל"ננ 61"כ קל"ס כסי' כד6י'כו

 ו)יסכ )ססיכ סל") ננס כי' מננע6 סמיכ"ס כמו)י כו )סתרס6ותמסור
 כסכ' ס)ינן ומכיי ךרמ דר' ע"כ .כ"ר ססחיס כתו"י ס5)מ וסכרת (1כסכרמ
 מין דתלן סלמתן כדרך מ)6 )וקין דמין תלעמ ל%י מלן מף מננר (ירמור'

 העלכיס וננן סויתיס מן סיו5מ מ)מ סר)ס ננסוס ס6רכעיס מתסוסנין
 סלמתן כדרך 6כי) ו)מ ננסוס )16 ננ6י )6 וריננוליס ננתותיס ומ)ונ)נר
 ססיר סלמתו דרך קמכי) ו)6 נוסי' סירמ מסננעילן מי כס)ננמ מכיי6")
 נופי' סיר6 מסננעילן 6י כס)ננמ וסרס"י סו6 כע)0נ6 דויע ננסוס סכ66)מ
 )וקין ד6ין )מכ)ן 6סרסקן 6ו מנו(יס סכים) כנון כדרכן ס)מ מכי)ד6יל
 ס5)"מ וכ' עכ") סומ סרי ד)6ו ננסוס וסטור ססתמ מל) מכי)תן. כדרהמ63
 06 סרי כססי' ננעיקרמ כתר ומו)ילן ס") (ירמ ר' קס6 ס)יני ויכייור"ו
 ןס מין ננסן סיו5מין ננסשן כססוכעמ ננס6"כ 6כי)הן כדרך סוס כךמכ)ו
 סו6 ועכסיי סלסתל0 ננ0 3סי ססתמ כתר ן6(3ילן ס") ומכיי סלמתוודך
 ננפרס"י טס סייס 50)"מ' ממלס סלמתן כדיך לסלס ננקלי ס"( וסותסננסקס
 6ער כסמט60! סנדו3 סרכ סו6 וכסת ומכיס יליק סכ' וככי . כן מטננע)6



יומףח4'י ט םעיף %ייומה,?יעדוסי שמן ,[4'ננדו.
 %)4ש4,

 לכקם"6-

 %ס 5וי ל_מנל ה5)קי4%כירם"4 ]טכווןות- י5מקינ"י% ה76נ
 '-ם4פ6ך-_גליט

 ]מטס3 ק%ן '

 מצוןש'"וטל:1פי-

 -66% ו%)"ת סל*6ן סצלייר
 ס'3 מ)%ן5)ד6 כ4רך-סכמתן %ג,6י:4תי-"וכ)ןםן'].ןעכ6;ו.%גוש%ן

 -6ו6ן .שכ) ]והימ ]%כוט)ין סר6יןל,3מגול,ץושי,_5םרין ]ו:רו15 ):,)%לק*.
 וק6ננ' תרונ%ת כננס' קמי שסקין גכ_י ] "ין,ומופפן ' ד"ך4 ספ-יי-רס"ר לטםיטן : %סיו . 3מ51)ן סשננר*ן ב4לך)%י)תן "וכ)]-שצא "י6 עלשי .שטס6.ש4'שרי
 פטור ננ"מ -סס ננמגדן נני"פ 67מ-מפ" 3פלס.~הכ. לס"י 6ח5 ו53)אמדי6 לר' כן ש" ורס"י עיכ כ)כך %6 ננע"ין]-36מ קרויין' פןרות ען כל,ד6ין
 סמ'לו 5יו!- זירמ.%3'

 מוכ)י
 . טסס ננה 5פי

 ו)") . -)3ננטקס 1)6 'כתמ)ב עוננןין
 כן'ו ן9 ה5)"4 כס שכי ננמכ) כדכר ננר .יכר כעירול 'לם"י- -מןנרי3ל,ס
 עוננן 61'לו רמוי סמ*לו כין -קןרך -ס)מ ס6כי)0 סור4) כס"ג וסכרתוע"3

 ון") הכמס 'ד%ך עכסידן פעוננך )ננס ']ולסלסכה-הוס .סב5מש רק:)מט3ס'
 היס מןחס בכר4 והוס )יטמ מכי)ס ןסייכו .ךךרך-סלמתנר6סולס התסיוקמ
 ננס כפ4 מכ) %כסיו יהדטס( ססומ 3ננה ןלך-סלמה סהלמה עכסיוספיר
 כגון ננתח)ס ססי' כננו - גמכי)ס ננננלו )יסכות עותן עןיין עכסיוס0דמ
 דעייין ביון: מכי)תן כךלך ס)מ ננקרי סמגוויס מכ:)ת כהענ ננכוס)ין '6גוויס

 ל סכמתן כ4רך כ6כעס 3סלות 5ריה מו6ו' סומ.ומוכ)ננמכ)
 הוה ךרכיכמ ע"כ כ"ס- ןף ננסס ה5)"ח.ננפרס"י סכרת )קסור יסאמנם -

 סלמתן כדרך עכיך ן)מ .ננסוס. יער)0 כנהורקי )כרמי"סייף .-
 ו)ןעת ע"כ הכך_ ככית טננלן ו:51ימ_ סיתכס)1 )מחר סכמתו ןרךופרס"י
 כטי )5)"ח 'המ סלמה כןרך ס)מ סוס .כוסר :הי' טגהורקי ככך מסה5)"מ
 כןרך .ס)מ ננקרי ומפי"ס עכסיו הלמתו. כןרך כסלה סומ הלי עמהמל4ן
 עוננך סי' וננתח)ס נננזח)ס עוננך ססי' כננס לסלס ,הי' ס)מ ננסוס'הכמה

 סתיר' )יכמ סר"ן )פי' מננלס סכיס1) מחר ננסנ%ן מהלה ספירותסיתכם)ו
 סלמס כןלך הוס-ס)ת ננסו"ה כרכילמ ןסתס כ; יר"ן ננסתס3ןכרי.ס5)"מ

 סהומ ננה- )פי גס הרי מעב 'כיחך והסננר'ס הסוננן עס. סך ססי'ננסוס
 כנני לס"י ןכוולות ננר"ז וננסננע- הלמה, כךרך ס)מ כסלה הומ סריעתס
 וסתס. מ1)ק ומח"כ פרס"י מח)ס בכימ רס"י ע) חו3ק סר"ן. סמס הומנכי
 : יחך הסננריס עס ננעורכ הומ סכר ככימ י51מ סמין כיון כוסר.
 ננמ"ס ננה' כפי"ך וס") )רננכ"ס )כמו' . ןקטה ספיר )י ן4שרצילה(

 כןרך ס)מ יסוס ננטוס ננותר מןס ] '3ננמכ) רמויימילו
 כככ)ס תיפ") לכ)ס קרוי מילו )גר רמיי מילו ננקרמ י)יף ר"ם הממכי)מו
 כמננרי ועיי' סר"ננ וכננ"ס ננותר מכי)ס כירך ט)6 .ומ"כ כי' כתיכס6כי)ס
 י16כ) ה"מ קרמ )6ו ןמי מ"ס )ו)הל") סעה כ) כרי"פ 51") )מננוה"נלעס
 כןרך כסלס סרי עכסיו סהומ י)פ' חייכ מןס )6%כ) רמוי סמילוסרו6
 לסכס סומ ענסיו ןגס כיון ננסוס פטור )גר רמוי ןמילו קרמ קננ")סלמתו
 1)מ מכי)ה כןרך "וכ).ס)מ מקר. סרוח. קורס לסלס 'ססי' כננוכמכי)ס
 ככרי' עטסיו מס 6)מ שסומ-עכסיו )עה הלמה כןרך ננקרי סיהי'ננסלי
 כס" הכל"1 ומ)מ ננעיקר6 סהי' כננו כמכי)ס )יסלות רמוי ס6יןמןסס
 ה"כ מין ך)רננכ"ס כרננכעס 6חר ןרך )סס יס 5"ח .סי' וחס"ופ"1.

 כ"ס ןס") )ר"ס מ)מ הלמתן -טןרך ס)מ יסוה . ננסוס לוט)"פסננעיכן
 ע"כ ןף-כ"נ סכועומ סננלס"מ כננ"ס מסור סלמתן כירך גס,ס)מ3ננ)ק1ת
 וכ, ננונזר )גר למוי ןמעו קרמ )ר"ס מ'5טרך מסור ןלט)"ם ה"מומ"כ
 לט)"פ מכי)ס כןרך ס)מ 6פי' כככ"ח,ך)וקין )רננכ"ס ןמ"כ טסכפ)תי
 ן)1קין ככה"כ גס ן6"כ הט)תי ע) הקסס מ' ס"ק ק"ג כסי' וכ""ךמסור
 ר"ם רלוט3"פ.ככ"כ ק"מ דף כע"ו מי' ר)ןידי' ת"מ 6סור כוט)?פ כןס"כס)מ
 מ)מ הכמתו. כררך - כס)מ 'כוט)"פ ת)" )מ ןר"ם ע'ננ 1)מננתיר
 ננק' כפ"ה וכסעס"ננ . ננותר לנני ככה"כ גס מ"כ ננומר! ןכוט)"פ י)יףננקימ
 )עסות )5) )מו מסרה מי ןננטננט סיכ) ן"ס פסחיס ןננתוס' הקמהיסה"ת
 ס") יוסי ר' ננ"ך רך טע"[ וסקסס הלמס כןרך סלמ כע"ו ננותרהוה
 רמי' יוק' ר' וננכימ וכ) כעסת סימ מף )1 מננרו )רוח וזור0 סוחק'1"1

 סמחיקה מחרי ,כ) סלעסה ןננס רמי' וננה וגו' כ6ס מוקו ומטרנףננקרמ
 סכסרף ן)מחר מ"ס )5)"ח מפי' מננכס כש'ו וסלי סל%תו כירך ס)6הוה
 : סכמתו רלך סס סוב מ"כ 5וכ) רק עכסיו רמוי, מילו טפר סכעסה5י
 )יסכ ל") קוסי6 ננכח כ"ג ןף סכרתו יסוך ה5)"ח מ"ס ן4שכמנכם.לז(
[. 

.( 
 פפמ רכ י)יף כ"ג ןכיף וסומ מחריס כמופליס ס5)"ח קו' ~

 ת") ננה יסרף כמס ימכ) )מ טננמ ככ) יגע 6סר .ןכתיכ כחננן סלמה.מיקול
 ננוסירין מין וכ"ת כקו"ח _הק) ננננעער ןי)פיכן 6י3טרך )מ )גופ,( ימכ))מ
 )עכין קס קמי ססוג4 ןהמ ה5)"ח וסקסה וכו' סקיסמ המ'מיכמ סןיןננן'
 )ר%כ"ס תיפ") סןין ננן ע,סירין ןמין )1כנר 5ריך ננה )רננכ"ס מ"כהכמה
 ןסמ וסומ הג") סכרתו ה5)"ח מחיס וו קו' וננכח הסלמה ע) '])וקיןמין

 סוה מטי)ס כןכר סלמה רכ) ננסוס, )וקין -מין י)כך ננננמ"ס כפ"ח כ',ס"ס.
 כלסתלס מכ) ה5)"ח כ' ו)וס סמכי)ס סומ הלמתו דרך הכ6תו כןרך.ס)מ
 )סל6ס רק סטתמ עוננך. ומין ננר ןכר כו סעירוכ כגון )מכי)ה רמויימילו
 )ננ"ש )יסכ ים הסלמה ע) ה5)"ח קי הכה ו3וקה סלמתו ןרך ההלמסהוה

 ןוקמ החלמס ע3 ןמין:)וקין )ר"ננ מחר טעס יסס"ת ננס'_ -כפ"סנמס)"ננ
 ןננס)"ננ מ)מ י)וקס הר"ננ ננוןס הסכמס ע) כפירוס ס)מו. כתיכ י3מה:כי
 כככ"מ המ הסלמס ע) )וקין מין ככ"ח גס )רננכ"ס ס") מננמי ע"והקסס
מיכ6

 ג'.
 עם קסס )מ )מיבור-סכמס תכס) )מ חך ומתו תכס) 3מ קרמי

 יק.' סל6ס מיסור כ)) ננסננע )מ . כיסז) ןכלסון כ"ג ןף _סס נ5)"חוכננ"ע

 מ"כ ככ"מ ן)וקין תננ"נ מ"ח ופר"ח )קין %ן ינני6וימ .נזכס) ל)מנניתורי
 "יכמ ק%ח ומפי' כפי: .קרמ כתיכ גמ)הל הוס סמין מוסירין-קן הורן 6י6"ס

 דן - 6דס יקו"מ ננסוס .ופרס"' סדין -ננן ננזס*יין רמין )ןחות 6ס"ספ%'ן
 מעטרך ה)כך הסכמס -ע) -3וקין כקרמ.-ומין כננפורם )מו קו"מ מ"כעע5טו
: : קרמ-כפי' י6כ).)מ -(.

 הרננכ"ס ןעת וסכן סתשכ"ן ןעק למריכות "סכתי . תט"ו קלךלעיקך
 מיכ4 טררכלן רק . סתורה ננן כמקורין.6יכו סכ6ם ימ'סור , - '.

 )מ כככ)ס .הכ' )ך נניפרט ןס") )סיטתי') )רננכ"ס וק"ד.%יח11יר
 31ככרי כלתילה -)3ר ככתכן )דכריס יונ6 כר' כככ)ס ס~י ,ררןננננוכח

 י616ו )סיטתי' י)ר"ננ ננוכח )מ לנני וכו' ננס)'ך מתה ומ6ותוכשבירה
 ה5)"ח קססלקו' )מ מ"כ שסבמה ע) )וקה מ:כו ום)כך מ6ריתמ 3דלסמ.מתי
 ,)מ קדם %ה"ת:ננככ) 6סור . דההכמה - ננקרמ ))נני)ף ר51ה שפ6 יהכי)הנם
 "' )6  5)"מ ס3 סכיסו ""כ סל6ס 36  ה)וקין  הר%נ"9 ננוןה הוסתגק
 ה5)"מ ס' ע)- לסננוך מס מ)מ )יכמ לנני .ננרננכ"ס רמי' גס 6כ5 ננרס"י..ע)יו
 ס)מ )רפומהננננלו. כסכס מס מכי)ס כןכר ננר רכר גננעורכ 5"ע מ"כ .5"ע )כר הסכלמ]5%ך

" 
 יהוס הסלמה ננסוס מסור ננר ןכר כעירכ .מננמי ס5)"ח ע) 5"עומנמס, ה0למס כירך להכס סמ ננסוס 5"ע סככה כננקוס

 כפ)מס כלקוןס הרננכ"ס כננ"ם - כמכי)ס ת)ימ ההכמס ןה6 סכמתוכךרך
 מסור כרה"ל ים)מ יסס"מ ננ"ס כפ"ס )ננס)"ננ מפי' ומ"כ כריתותכ%ס'
 ומילו סמכי)ה סמיסול כסכט) .מכ) המכי)ס- -מיסול כט) -כס)מ ה"ךננס"ת
 מריכות כתכתי פ"ו סי' )קננן ועי' ומ"כ ססכמס מיסור נט כטן )נרלמוי
 וסהכרתי כוס וס מרוקין וסכמס. מכי)ה מי הסדסקיס כסיטת כזהיכריס
 ןיך עכסיו )פי ננקרי כס"ל מס" מ"כ . סרי כסכמה נס כמכ;)המסור. שמעו ננכ ןכר. כנגערל מ"כ כוס וה מןוקיס ססס ננטוס"ע ססהקסס
 סמי"כ חו)י )רפמות. ננותר ךרכלן ומיסיר . ננןרכק מ)מ מסור )מ6הכמס
 )רסימס מסור )סתות מו )מכ)1 רק קכ"ה סוק"י )קננן כסנ"ה כרמי'סכלה

 הוס ננר ןכר עירכ טמס כן הרננכ"ס %עת. כלנ כןף סכ"כיהציייח : סככס סמ"כ )חו)י .]
.

- 
 -ןבכמה חייכ ססלמס 1ע3 ופטור 6כי)ס כןרך ס)מ סמכעה

 ס") סכפ)מה כלקוןס ןכריתות -כפ"ג הר"ננ סמ סלמתו ןרך הוס עכסיו)פי
 כתח)ת רק כ"כ ןסר"ננ )וננר מפסר ע", -כוה וה מרוקין וסלמסימכי)ה
 כהכמס מסור יככ"ח ננוסיף ננטעס .טננמ כסר ט3 כככ"ח ח)- ם)ממיסורו
 כמכי)ס מסור ככר מס מכ) ת%מ כמכי)ס והסכ6ס ח) מילו מכי)ה נללכיון

 )ןעמ מכ) פקע )מ- עןיין הכמס מיסור פקע מבי)ה ןמיסור מע"גוכהלמס
 כ"6 מות תט"1 כסי' מנ%ס כוס כ6ריכות פ"ו כסי' ועננס)"ק כן ןמיכול'

 מ' כ)מו ת)י' )6 והלמס מכי)ס .כחננן פוסקיס וסמר )ר"ננ פכיסכתכתי
 מטי' ננס"מ מקור רמוי מילי כחננן .מ"כ 5)"ח כק' תי' ננה מסור חננןו6פר

 : מיסורין סמרננסמ"כ
 , יכרי ע) מגכ-עמרתי דדרי)ת(

 ח' ה)כה יסס"ת ננס כפ"ס סכ' רננכ"ס
 סט ככ"ננ וכ' כפסח ננחננן ננ)וגננמ מו רטי' )עסות לננות% סכ''ן
 )יסרמ) ומין ננכתו ע"ג סלימה מו )יסרמ) והסמי)ה ככרי ס) כחעזינניירי
 כסעוכר סמ ננכומר עכ") כ)מחריות

 יסרמ).
 סכמס ןרך כין חי13ק מין וככ"י ככ"י

 סי' כננ"מ וכ"כ )כערו ן5ריך כיון ננ)וגננמ סנמו )עטות מסור הלמה ןרךוס)מ
 יסרמ5 ומין סומ ככרי ם) סחננן ןמעפ"י 3ננעסס )סתירו )כו ננ)מ )מתס"1
 ןננותר פסח ס) כמחרון חננן )יטרמ) סגוי סהכימ כןורן וסוה ),כותוננכוין
 כעוס"ע .כ' המ תנו"ח כסי'- כןמי' )קלות )י' ל*חמ )מ 1'סרמ) פסח)מחר
 מןרכה וכמן כרורן חסן טמין יסרמ) ס) ננעסיו נננזוך ככר סיהי' ר5ריךטס
 וננה הננכס ע"ג )ו סיכחכס סרופמ ממר ננחשס סהרי כננ)וגננמיחפן
 מיסור )עכין ")מ סס נניירי )מ ןסר"ננ . סס ל' )כן 3קכותו ננכוין סמיןכ5ע
 הננ)וגננ6 כקלעסס כתכתי טס וכספרי כננג"מ וכ"כ מסור כמננת מכ)הלמס

 ננותר: גננור חען ך6סי' מסננע הר"ננ 5רעת לוקסה מ)מ מילו ,]
 ננותר ננ"ע ככ"י עוכר ןמפי' כפסטי' סרננכ"ס )וננר ננקוס ייסדל"נ

 יף סעס כ) כפ' ננתיס' ),ס ורמי' סכמתו כןרך ס)מ כו)יסכות
 כןרך ס5מ ן)וקין כרס ככ)מי ננוןיס הכ) ןס") )6כיי ננטס ןפריךכ"ס
 ו5מכיי וכ"ל ננער)ס כהכמס ןמסור ככ"ח רי)יף יהוןס כן ננמיס'סלמס
 )רמכ"מ תיננמ תוס' וכ' סכמתן כןרך ס)מ ע)יו )וקין סכן 3כ"כ עסקסס
 הלמה כןרך ס)מ כככ"ח ע) סי)קו )כרס ננכ)מי ננ5ילו כננס כי)יף _גופי'הימ
 5נני)ף ן5יכמ ר"י ומוננר עכירס כו ולעכןס הכוסר סעת נן' כנני כ"כר")

 עכירס כו סכעכך יוכיח ככ"י ע)יו סעכר וחננן הכסק) ןסור )נניננר.ן6יכמ
 עכ") כהו כתיכ ןמכי)ה הלמתו כןרך מ)מ 6סור ומיכו כ6כי)סומסור
 3נניננר )יכמ )התירמ יוכיח כססח חננן )וננר תדס' ןהו5רך כננהיס"מועיי'
 כחננן ימפי' עתוס' ננוכח סרי עכירס כו וכתעכןס ע)יו סעוכר. חננן-רק
 מננרי' ו3מ כיט)ו ס)מ מע"ג הלמתו כןדך ס)מ גו )הילות ננותר יסרמ)ס)
 ננקרמ וגס סלמתו כןרך )ס)מ סלמתו כןרך כין מי)וק מין ככ"י ןעוכרכיון

 סלמתו כןרך ס)מ כמננן )יהלות כמננן -ננתיר ןהתורה %מחרמסננע-הכי.
 סמ כו )יסלומ ננותר וסמיך יסרמ) ס) כחננן ננתיר )מ יקרמ )וננרוןוחק-
 כחננן ננקוןסת 6עו ן)ננה ססקסו כ"ו יף קןומין ננתוס' וכ"ננ )כערו5ליך
 כו )קןס כו )וכותו ר51ס סימ והרי כןה"ל ס)מ נו %הלות ננותרתהמ
 כןס"ל ס)מ כו )יסכות )ס 6פסר סמיך .)כער ו5ריך ככ"י עוכרת היממ"כ
 ס)6 כו )יסלות ןמקור 'סלן וכרייס 6לור כו יסיק ו)מ תלן המומ"ת
 סל") קיוסין תוס' ע) ננהמ הקסס כפ"ה וכ;עס"ננ ננןרככן רק סומכןה4ל
 ן5ריך טטוס עכ"פ %ירנלן מפי' הלמה כןרך .ס)מ )יסלות ךננותרךס")
 סככ' סמי"כ חו)י ןסוס רטי' )עסומ ננותר ""כ . כו )יסכות ננותר)כערו
 3יהלות ננותר סמיך .)כעלו ן5ריך כיון קסס סכ3 ומ"ת . ורככן מיסורוסרי

ס)מ



 היו מעיף פ"ד רעה'=ם4' יורה ' טימו- --דיבי4
 עח ,4ימףתקיה .

 כ6יגו מ"כ 6ילו,עוכר 3כערו כרי 'סמטסס ש"ט יף "לר"י יל-מס"ל-י%ט3מ
 סטותר כיון "סהג מ"כ יו~ע ק0ומ מפטימכערו

 ם)6-
 ' ו6חר) 0טל~ם. כדיך

 כרי-)כעלו כננמסס גוה כסיתל כו )י0נות כרי וננט00 נניר יעכירלגסהנמ0
 6י ס3ך מננר0 סתורס עוכר .6ננמי. סמ י") 16 )כערו 5ריך סי0י'נסעס
 רסכ' ר"1 0ם"ס וק6:נר 6ילו..ס)ך ב?ג6? ם6סור כיון וחננן רו6ס-5עןס

 ס5מ רסנ6ס 6ננר0. רסתור0 כיון 6"כ עייו )עכור כריעט6ו.כרטותו
 וננקלי ע)יו )עכור כרמות.' סכ' עטס )6 נוול6 )ס6י 6ננרינן מותרכר0"ל

.. 

 ~.. : ם)ך ם6ילומננן

לכפ(
 רףץ:%ר"-לי

 סכ6כ )6טס ]0ר"י דכנתיר כ"ס כס' ממריכי ןמי' מכי6
 רנני"ס ו'ת ומטן כרכס 0ני)ום ק:נמ )0 סססיס דרי')0

 0ך רס6 )ר"י )וער,כן ר6ין ונ") 6סול כחנק סמ ננמננע ע"כ מממימן6ין
 . דם)מ רמן' מין ננסס. מ)6 כלם"ל ם)6 ממן רננותר סכתכתי כ"ס רףתוס'

 כננ"ם 5מ1)י.סמכ"ס 6ס" ר6סומ סן) ורסכ"6 6סור מררכנן ננ"ננכרס"נ
 ננכמגה רלכלן כמיסור יותר ננמנניר מ"ס יסס"ת ננ0' כ0"0 כמננוכסע0"ננ

 כרמי' סכנס סמי"כ כמו)י ננותל ררכנן סכות )גוי 6ננירסלכסכת.קיי")
 כרעת י"1 סעי' סס סם"ע רעת כיריס ימלמ) סיעמס ומכות סי'.כ"636"ט
 ן6וסר- ו0רטכ"6 טס ננ"ר וכס"ק טס נננ"מ רעת רכ"נ יסר6) 6סי]יננותל
 קנ"ס ס.' )קננן דקיי") 6גן 6"כ סכנס מ6י"כ כמו)י 6יסורין כם6לררכגן
 סכת נכי ננסכות קי) )6. מ"ננ סכנס ממי"כ כמו)0 ררכגן 6יסוררסלי
 ססומ 16 )ננטככ ככס3 6)6 קכנ0 ם6י"כ כמו)י סכות סרי ד63 קיי")1סתס

 6סור ס)כך ררכנן 6יסור מרי )6 ררי' )ס ככמכ סתס 6"פ סנוףחו)י'כ)
 3ננטככ כנס) 6)6 וננ)ונננ6 כלטי' סרי )6 661"כ 0נ6תו כלרך ס)6 נננורמננן

 : העכס ננחננת 0נוף כ) כמו)0 ס0ו66נ
 וכותגי' סכלס נוננרת6 ס6י מל5יס סננול0 כס' ננירוס3נני ססר"מ סכ'ןכמה

 כפי"ר רסכ"ננ י") 6סור סכנס ר)יכמ סיכי וכ) גסקח מננןע)י'
 6יסו' כ5 רס") ד)"ק ס)יגי כ"ר כססמיס )טונות . דכ' כ' ננמ"ס ננס' י'רין

 כרלך ס)מ 6סור 0נמס 6כ3 ס") מכי)תן כרלך מ)6 )וקין מיןטנתור0
 כררך , לוק6 כסנמ0 נס ס") סנ6תן כררך 6)6 )וקין 6ין ס") ו)"כסנמתן
 ננכ"ם 0נ6תו ררך 5ליה סנ06 06 ס)ונת6 ים כת)ננודן - 06 61"לסנ6תו
 ננס"ת 6סור כסנמס 06 כ)"ק ס") רירום)נני י") 6"כ ת3ננורין ככ' כןרי")
 ק' )6 31פי"ו , 6סול סכנס כננקוס ס)מ ס)כך 0נ6ס כררך ס6.63סי'
 כננ0 )כ"מ ר0קמ0 ' ר6יתי 6ך ר"0 מ' דין יסס"ת ננס' כס"ס ננס3"מקו'
 כ)6 סנ6תו כלרך ם)6 כנסנ0 ))"ק ס)יני כ60 ו)ננ"ם )סונית סכ'ס)יני

 : 60כי)0 רק 0נ6ס רלך מין ננותל 31)"כ 6סול. 6כי)ס.-
 סעוסס יימנן ר' כסס ר"6 )0יסוך סעס כ) כס' כירוט)נניה4י%ט41ש

 טכו )"ת ט6ין )וק0 6ינו וננמננל סכסק) .ננסור6יסס)נית
 י"ס ג"ר רף כ' וכפנ"י כמוקי' ס") יומנן י' כירוס)מי סס וננטיקננימוויר
 כמ~קי' ס") סנ6ס דרך ))6 סנ6ס דרך כין חי)וק ר6ין רס") ד)יסנ6כגננ'
 ק") )יסנ6 )6ידך 6כ) 6סול כר0"נ ס)6 רנס 6"ם )יסנמ )סך 61"כעי"ס
 6כי' טררך ם)6 ר6יננעט כננו 6"כ ננסננע ננני 0נ06 תמכ) ר)6 6כוסכר'

 כס' מס סק"ע קו' מ"ס )פי"ו ור6י' כסנ06 סנ6ס כררך ם)6 ננני6יננעט
 נקיט )ננ0 6"כ סנ6ס ננסמע 63 ד6כי)ס ס") יומגן ר' דשסיק ר)ננסג"ס

 כת"ק וק") כיון 6"ס 31סנ") ננותר נוסי' סכ06 6סי' .תיס")מסם)נית
 )6 6ו סנ6תן כררך כין מי)וק מין כסג6ס כ)יסנ6 )מוקי' סנ")ו)סנ"י
 6יסס)ליח רננתיר סעס כ) רס' ירוס)נני )5רף -נוכ) )6 )רינמ מנננסגררך

 )כערו 5ריך דס6 ננסוס 165 6יסס)נית ר16סר רירוס)נני )עניינינונדץורי% : ננימוויר )6 0נ06 ר6יסור ננטוס מס רירום)ננירטעננ6
 טרי )6 ו)כך 6סור ננס"ת 0נ6תן כררך ם63 דס") ננסוס656

 ננותר ננס"ת 6כ) - ננררכנן . ם)כרס"נ דקיי") 6נן 6כ) קכנ0 כננקו0ס)6
 ס)מ נננננו )י0נות כלו05 ננסמע 6"כ ננמננן סנ6תן כדלך ס)מ3סינות
 וכננ"ס רטי' נננננו טעוסס כננכוער טסו6 )כערו ו6י"5 עוכר 6ינוכרס"ל
 מיטיס י)עוס ד)6 )"ט רף ננננסנס קס0 ע"1 61)6 ננתוס' 0כידננוכמ
 ם)מ סנסנס כיון ככך ננס קמס ו)הנ") ננמנני5ות מ0ן ננסני ננכתו ע"נייתן
 וי") ככ"י דעוכר ננמוס סירסו 6מרוניס 1כ) טס וגנננ"6 עיכר מינוגרס"נ
 6יכ6 מו)0 כ)מ 6כ) סכנס ס6י"כ כחו)ס 6)6 סרי )6 כדס"נרם)6
 מסי' דס6 כ)עיס0 6סור 6"כ )עיסס ג)6 סמיטיס )לכך 61סמר"יסורי'
 כ)י )סנינו סיתר כים 6פי"0 סכתורס 6יסורין כ) )י' רננותר מיכ"סגמו)ס
 כ' .תס"ו כסי' 60מרוניס כי סיות ו6ענס כמיסור )עסות טרי )מקסס6
 סכי6 1)6 כדס"נ ם)6 ננמננו )יסנות 6סול ככ"י דעוכר רננסוסככ"ננ

 : כרכר ו)יטכ 51"ע סו6 מדם )0יסך ננוכמ _ננתוס'

 מקלויוענבורג( )יהמה"ג תקנייר מסימןמה"ת

 )חננן ננס ר"ס ע"כ קט"ו רף מו)ין 6תוס' רו"ננ מ0קסס מסאחדש"ה
 ו0קמ0 ננס"ד עונמין ר6ין )נני)ף )יכמ נוסי' רכרתוכתכו

 רוס כיון ננס"ד טו0ירן ר6ין 0טעס סננ"נ כמס ס"ר. רף סנסדריןכנסרם"6
 6דרכ0 סירכ6 וס 6י 6"כ כק) סננסורם ככסרס ננתכסל 6ינו ננו0חנניר
 ננככ"מ סו6 ק) 6)6 ננככ"מ 0ו6 דמנניר ננסוס )16 כלת ענום יממןסת

 ע)0 ננ65תי )מ 0ע)יס פריריס נומן ימן ח)י יוסף מר6ם וכסיות יוסף.יר6ם- סקו' ממ"כ מר06 וכ' כו ננתכ0ל ו6ינו כרת כעגום )ו רי ר)6סמנניר
 )רעת יכיוון נ"כ כן סקסס כמרוסיו כסוף יעקכ ככ6ר נס 6כ) כו )עין,ו

 ריס ננסוט ננס"ר ננוסילין ר6ין טעננ6 סכ' עו)ס )ס3יכות 6ו)סוסנדו)יס

 :כרט מיסשנ ויננמ 3עסיק סתוס'ן:יטנ") דכרי מ"ס פירכמ מיוס .)ק"ו-.3ו
 סירכמ י*ו 1סננמ 0דין ננן ננן0ירין מ*ן וס"מ ניון סתוח' ות" י)פיגןנופי'
 ן מיי"כ סכן )מננן- .מס ,מטיר ופריך כרת ככ"מ ר3יכמ6"ו- )מ,גסמוך מ)ן.ק"ו' 3סרי'.כי קרמ_ )כתוכ סנ"3 ]כרת תייט סו0 6יומןכ
 .נננכ5ס --מכי)ס מיסור )ננירן רככל, כיון סתוט' 6קר כ"ת ססקססרבמדה

 כ"י סקטס 11 קו' נס ע"כ כרת ענט ר~ן ככייוי , ירעילןמ"כ
 )ננס ר6"כ 5רמות יס ססימ כננות סקו', מנננס .סגר%ס )רעתו נכוןוכיון
 מכי3' 6יסור ר)"ננ כיון ג"ג כימ6 )ככ"ת סכ06 מיסול יסורס כן מיסיי)יף

 סתוס' )ננ"ם סקו' 5ע) ")6 כ0נמס 6סור רמינו ככירוי יועיגן מ"כנלכ)ס
 כמנ6ס דננותל נננו"ס לי)וף כן יכ6ננת ססקסס י'ו מננרת ר"0ססחים
 כס' רסמ ק"ו 061נ' קר6י 6סני מערינן ר)6 ר6י' תום' ומכימ גכי)סכעו

 תוס' ותי' כסנ06 6סול 6ינו רככ"מ וסכר סכמ רי)יף תנ6 6יכ6ט"ס.
 טר'סס כמרס רננכסר .0נ6ס 6יסגר ננני .כתיכ קורס ר6לסי קרמרכס6י
ררקינן

 קרסיס.
 נננכ)ס 1)6 ננקרמיס רגננריגן ק"1 )ן ונ)י מון.)ננמי5ס סי165

 6יסור תינמ מו3ין קסמ.6הוס' ססיר יעקכ כ"נן וסנ6ון רכ"ת קו'ומ"כ
 ורמי כרת ננס6"כ )קדמיס יותר )יס ננדננינן )כך ק"ו רמיכמסנ6ס

 ! ננככ05 נננרינן . ~.
 יף ס6', )תי' 1316 כמו)ין כ6ן רתוס' פסוט סקו' )יסכ יס כן%4כמנם

 6"כ ק"ו 61סני נו"ם 06ני ס") כ"י ר6יסי מס דפי' ע"6ק"ט
 ומסני ל6כי)ס ר6סור נננכ)ס נו"ם 6סגי כ~ )מיסי ניננמ ססיל תוס'סקסס
 ק"ו 6סגי 6ננלינן 63 רע"כ י6י' פסמיס תוס' קננכי6 וננס כרת למייכק"1
 ננס6 נ"םו6סני

 תנ~
 כתכ 0מ כסנ6ס וננותל נננכ)0 י)סינן רככ"מ רס")

 קי"ר כ"ננ "וס' ו)ננ"ס כ"י 6יסי עס כוס פ)ינ -כ6פת וה רתנמ ססתוק'
 ססיר 6תי ודמי ונ,"ם כק"1 ו0"ס ק"ו ו6סני 0קיסי6 6סני )כ"ע-כ6ננת
 ס"3 תנמ ר0ך סס תיר5ו כסנ6ס לננת(ל וננ6ן כפקמיס תוס' רננקס0וננס
 כרתיומ0גי ננק"ו )יננ6 ססיר תוס' ננקסי מ"כ ע"ס סימ מר6 וסנ6ס6כי)0
 ל6סני מגנרינן ר)עו)ס 16סנ,ס ככננס ג"3 כ"ת עס 1)ס)ס3 )6כי)סנ"ם
 קרס ננקרם סכי רי)יף כ"0 ננס' ססמיס )כ"ת רקסי6 ננס ק"ו ו6סנינו"ט

 : 5סענ"ר 6וננר נו"ם כננד ק"ו 06גי ר)6 מ5ננ6 כסנ6ס 6סור61ינו
 61"כ ר"ס 0ו6 תנ6 0ך כסנ6ס ננותל כמ)כ רכסר סכמל כ)בפרל

 5יכמ 5סיטתי' 5ל"ס 56מ ק"ו ו6סני נו"ס מ0ני ס"3 רכ"ע י") ~.
 ננס וקס0 כרי' טקרי 6מת חטס ס") רל"ם 6י' י"ו רף כננכות ר0גסק"ו
 תעלו' ענין 556 רל"ננ ונ") )ננכות כ"ס ד)ל"ם. כיון כלי' ר0וס )ר"מלכ"ננ

 תננ"כ רס"י ק5ת סכתכהי כמו וסו6 ק"ו רף ע"1 תוס' כננ"ס ר"סרמורס
 ר6כ5ו רס6 כתערוכח "ס6"כ 6מטכי' ר6ט)י' כיון רר"ם טעעי. כ'דליעכ"6
 כין כעין כין מי)וק 6.ן 6חסכי' רלמנננ6 כרי' ננס6"כ סתערוכתננסוס

 סס רתום' דסמ כסן'ר כתכו סס 6תוס' 5"1 יף עמו)ין וכמירו'תעיוכת
 תעלו' וכין כעין כין מי)וק 6ין 6מסכי' רלמנננ6 טיון ננ0"ת כט) )מרכרי'
 16 נ"5 כננ6תיס )ר"ם כט) כ"ס 6ננ6י מ"כ כקו' סס תוס' סנם6רוננ0
 ננן ננ"ננ ננררכנן ננ6תיס רשיעול 6ע"ג י") 16 0ס)כ0 ס". כך רי"ס6)יכמ
 ק"כנ 656 דלכלן 0מיעורין ג) ס"כ רמניגס ס"ק כילו' )ננ"ד 6סול0תורס
 סרננכ"ס 3ננ"ס ננני עוד וי") מיעורין )עמות )כמנרס ננסרו ר0כ' מסיכננס"ת
 )ר"ט כ"ס עס 6כ5 סרומ ס0ו6 6סי' 6כרי' ר)וקין סכ"6 ננסננ"6כס"כ
 כ' 6ו"ס כסס סס כ0נ"ס ק"ו סי' כי"ר ויעוי' )נר למוי ר6ינו כיוןסטור
 ננורס כעין כמ0ו6 6כ) סרומ0 כס0י6 כט)ס לתעלוכתרכלי'

 ד6יכמ )ק"ו )ית6 )ל"מ וננעת0 כרננכ"ס ע)יו )וקין ו6פי'ר6סורס
 כר" ננמוס 6מת מט0 6פי' )ל"ם י6וסל סכרס )כ)מי ננס)ננסרך
 16 'כתערוכת )ר"ם ככ"ס )וקין 6ין ככ"מ כסל6ס ננני ר6סור מנניר סו6)כן

 כן תוס' 60 )כתערוכת( )ר"ס סק"ו סריכ6 רמ"ננ 6ף ו6י") .כקרומ

 ננתלתי מרמ ד"ס כתוס' סקו' )נני)ף ננ5ינן ע"ו ננתקרוכות ד6ףכסונין
 תוכו ר"ס רכ"ו ססמיס כ' סתוס' )תי' י") כסנמ0 ננרתר )ר"ס ס"3מננ6י
 ס)6 6סול מכן )ת"ע ננ0 )נניסרך ננ15נן 6ה 6כי)תן כדרך ם63 6סוררע"1
 0וי קרם קדס נננ"ס די)סילן כיון )ר"ס ס") ככ"מ ת6ננר 6כי)תןכירך

 : כן י") 6כ"כ נס 6"כ 6נננס כנופי' 6כי)ס כתוכ;כ5י)ו
 דסנ0 כסנ06 6סי' ד6סור סק"ו ס") )6 ר"ם י)מס 0י") על-קו'לב(

 תולס מסר0 ליסו5 רדרך ככ"מ מג"3 כססחיס סקס1600"מ
 5סי' ס)וקין כרי כיסו) כ)מון 6סקי' )0כי ר60 כימו) כ)טון 6כי)סננר6סקי'
 6כי3תן כררך 6)6 )וקין 6ין ככ"מ רס") 6כיי -6נן'נ וכ' מכי)תן כררךס65
 תורס 6סרס כימו) דרך ס") ר"ם י") 1מ"כ תור0 6סרס כיסו3 ררך3י")
 )וקין סכן )כ"כ ננס סריכמ סק"ו 61"כ סל6תן כררך ס)6 6סי' )וקיןוככ"מ

 : ככ"מ ת6ננר 6כי)תן כררך ס)6ע)יו
 ד)יננמ כ"י ר6יסי 6ק"ו סעו)יס ננקמיס כסס סקסס ןיףץ%4ך"לץ)ג(

 רננס 0ק"ו נסתר 61"כ "כי)תן כדרך 6)6 5וקין 6יןככ"מ
 וננני כנוסי' 6כי05 כתי' נ"כ ככ"מ 60 .ו6י") ם)כר"6 ע)ין ס)וקין)כ"כ.

 )ר6כו' כסנ06 ר6סור ס"6 כנופי' 6כי)ס כתי' ר6י"ס י") ס)כ"6)וקין
 ם6'סור ר05 5מ וסתור0 כננמננע 0נ6ס 6י וכו' י6כ) )6 סכ6ננררכ"ננ
 5נניכמ וננעת0 ע"כ ס") כמוקי' כ6יכ"י 6"כ 51") 160"מ וכ' כסנ06ככ"מ
 )*חמ )ר"ם 6"כ ס") כר"6 רר"ם רכ"כ ססמיס תוס' סכ' )סיטתי' ר"ס60

 ) : )6ננת סעו)ס כקו')ק"4

 ס"3 כ"י ר6יסי סנ").656 סמו"מ כננ"ם )כ6ו' 0וכימ פסמי6 דץמ%נ"י)ר(
 רסמיטוח 6ע"נ קרס .רקרם ,יגו"ם 6יתכי' כנננ'. דס6כל"6

 נוסי' 6נכי)ס 6)6 כתלי' וכתי' מכנ"ח . ק6ן )6 6ת0 קדום עס כידקלמ
רכתיכ



"4מףתקהד י"ו פעיף, פי,ף סיי"ררה,יעהסשזדיברי
 6יסור יה6 5ריטי )6 ו)לכ)ה ננוסכה נו"ט דהוס .כיון מ"ננ 3ליט6].דכחי3

 6ככפמ סגו"ם מוקמילן ע"ט נסוי' כתכו. תרווייהו דייי' הל6ס וסיתל6גי)ס-
 טדהו5רך ור"ננ 6)יכ6 טר"6 -ס") )מ ו6יכ"י 5") .ך)סי"ו 6)6 כתרן'דכתיכ
 הימר 6י5טרך וה6. גננסננע 6יה"ל )"ת סל6ננר ככ"ננ ננכ)) הל6ססימר
 גהל6ה ד6סור )לכ)ה נו"ס מוקננילן הי' ו6)"ט נומי' כגכ)רי.סל6ס
 קל6 6י5טליך )6 )טריסה )וננומו )סל6ה ו)סמיי6 )ננסי5ה מון סי565כס"ק

 : כמריה וכמי' 6ככ"מ- הנז"ם ננוקננען הוי 1)6 ,דל6סרוטממכ"מ
 4" :::אמנם

 :ק:: ן ל'נן י"'נ': ,יויו ע: יגי ]
 כזה )מננוה יס ו5כ6ו' וכו' ס)כך"6 ע)יו ס)וקין )וננר כנוסי' 6טי)סטמיכ
 רממל6 כ' 1)6 נו"ס מירס 6ננרס )ננה וגלקוק ליקוס נו"ס 3כ)ו6טו
 6ייכ' הת)מי ננן כ)ננך יומר )הטנניר המוס כוכל ))ננוך כ6ן ומל")כסוימ
 יי") ומי' )כ6ו' ע5וננה קן; ! והו6 ט"כ )ננמ5ה. נו"ס 6ין 6ננרען כל"מסרי
 . )יה וי)יף ננטננע הג6ה 6יטור מ56) י65 כר"6 ס") י6יכ"י )6כייוס")

 סס רט"י קו' העו)ס סנניסכיס ננס כמירוסילו )עי) ננכו6ר וככר .מ6ומו
 כתרוננה 6כי)ה היתר ננו6י5טרך הקר6 נננוף י)יף )6 6ננ6י ע"כ כ"כוף

 , נו"ס - )סיסך מיננ6 ר)6 )נוסי' ו6י5טרך ננסוס כו' תס)יכון )כ)כוכטריסה

 - קר6 .יחור סוס )יכ6 כע)ננ6 יור6י י") הסת6 כסל6ה י6סור ננככ"מטרסה
 ר6ייתר סקסה ססיר כ6ן 6כ) נו"ס וכמכ כסירוס טתיכ )6 י)ננה )ן קסי6)6

 6יסור )נניכמכ הו") ן6"כ ככ"ח ס)כר"6 )וקין דשיכ 6כיי וייק והכיקר6י
 6יסור ו)"ת )סורומ ו6י54 6ותו ונניומר כגן"ס )") ךקסה כנוסי'מכי)ה
 כטרי' הל6ס היתר ננך6י5טרך הקר6 "נוף )נני)ף לוכ5 והוה ננטננעסל6ה
 )6 וננסו"ה 6ע"כ ל6ננרה )6 הנ"ס והטמ6 כיון כהלמה 6סוריטרסה' נננו"ס ננככ"מ לי3וף רה"6 ו6"ס 6סור כע)ננ6 ננכ)) 6ותו תט)יכין)כ)כ
 כסי' 1)6 הגו"ס ל6ננר ננסייה ס)כך"6 6ס" ע)יו ו)וקין כסי' 6כי)הכמיכ

 וה"6 כע)ננ6 סל6ה 6יסור .)נני)יף מ5ילן )6 רנננוסיי 6ותו טסירו6י5טרך
 ננכסר נמרילן )מוננר6 ע"כ וככ"מ ננככ"מ נננו"ס .כהל6ה 6סור נוסי'יטרסה
 כס' 6י") ר6יהו )ר"ס נועתה . מוס 6ור ונרי ע"כ כסל6ה ן6סול.קויל
 כרף וננכו6ר ו6ו' כעורס טלסמטו רמו)ין ננקוס ה6יס 031' הךסכיסוי
 כס6ר.6יסו' ס65ה )6יסור 6ומו ננוקננען )6 ו6ו' מסכט"ו וס") 5ננ6ןכ"כ
 ' )ננמי' מון סי65 כסר ננילי' וורטןנן כטוה ")כסר ורוננה מטכע"ו )ננעט6)6

 6ס.' )וקין 6ין רככ"מ ננל") )רוכתי' ה6ו"מ קו. הרר' נניומר 6עו 6ותו6"כ
 וכ). כסי' המורו( כ' ננך)6 כך"6ס)6

 רננכח )6כיי רס") 63יכ"4 רק הי' המ"
 )כ"כ ננה ו.") )ק"ו )יכ6 )רס"י 6"כ נלותר 6עו לה6ומו 6ומו וכמ4כ וקר6ימור
 )סי"ו ונניוסכ . )רס"; סכר"6 )וקין ו6ין ככ"מ ת6ננר כך"6 ט)6 6סי' 6סורטכן
 ס)כך"ה ר)וקין ככ"מ ננוריס הכ) 6כין 6ננר )6 ו)ננה כססמיס סס כתוס,קו'
 כתיכ ר)6 וננס קרס קוט נו"ס ו6יכ6 כיון )וקין י6ין ר"ס 6יכ6 )סי"ודה6
 6י5טרך ו6ותו קר6 ס1ס כני1תר י)6 כי1ן ננוקוקין 4ג1 6*ן.' כפיי6כ4)ה

 :)מסכ"ע
- הל6ומ הקו' סיי עסוי ו)תוכו כיכ) ר"ה כססמיס וכ"ו כמוסי נ"ללה(
 ס)כך"6 ו6סי' 6כי)ה כתיכ )6 ה6 61"ת וה"ל סמעו 6סור5י)ו .
 ננ16ה"נ וורו וסלה כמוס' קו' כיסוכ ל)ע"ך כ"ת עס )ססתעסע וכןי6סור
כססרו

 כ"ס.
 ככמ הננ)מננות ע) קו' ו"5 הנ6ון כ' ע"כ ק"ה וף קי"6 סי'

 ננררכלן עכ"ס ס)כך"ה ה6 ס)כך"ה ולהלס ננסוס סרי וכסלה 6ע"נתיה6
 ט)כוה"ל ננומר כע"כ )ו כ6ה והל6ס .ננמכוין ס)6 והוי ננסוס .ומי'6סור
 ננומר ננררכלן 6סי' כוס6כ"ננ כטעס"ננ )ננ"ם י"5 הנננ6וה"נ קו'והגה

 ננורכלן 6סי' סכר"ה מ1תר ננננם ו)6 רימ6 6)6 ס6ילו כ"מ ו6"כס)כך"ה
 6סי' 6כיי סכרמ וכו 6כי ו6וננר :- לכוכה כ"ס כנ6ון סכרמוננ"ננ
 ע)יו רכ6ס כהל6ה ננ"ננ ס)כך"ס 6סי' 6סור דננעי)ה המוס' כקו'מיננ6
 6)6 ע)י' ס)ינ )6 רכ6 נס ננננם והל6ה ננמיר י6כיי התס רננייריכע"כ
 וי") מי' ,ותוס' וסרי רכ6 ננורה ור6י כע"כ סכך"ה 6כ) מננסכקל6ס
 )מוק' )סי"ו הננסרס"6 'והקסה כתיכ6 6כי)ס וכתרומה ננמרוננהוי)סיכן
 כמ6ן הוי נננו"ס 6)6 נוסי' כננעיה 6כעה כתיכ ד)6 6ע"נ ורכ66)יכ6
 ס)6 ע)יו ס)וקין )כ"כ 'ננס קסה )רכ6 6"כ ונני כנוסי' 6ני)היכתיכי
 כנוס' 6כי)ה יכתיכ כננ6ן הוי קרס קרס נננ"ס וי)סי' כככ"מ ת6ננרגיה"ג

 מסוס 6)6 כריס6 ייכתיכ קךח וקוס וס6לי-נ"ס ננסרס"6 6קו' .1)ע5"ךומי'
 )כך ססל"י כסס כננט") כי' כמי' כהוי6 סל6ה ו6ו-ס 6י5טלך )6ר)נוס"
 )6 גכ'-מ כנוסן' ט5ננו הג"ס כתיכ )6 ננ"מ וכתרי' 6כלמ הנז"סננוקננילן
 ככ"מ כנוסי' 6כי5ה וכמ*' כננ6ן וסוה עוך וליננ6 . קוס יקוט נ"ס6)יס
 6)מ 5כ"כ מה סריך )6 יכ6ננת גוי זץ והננסיס"6 6ננרילן )6. רו6יןותרי
 י6יסו)6כיי

- 
 )וק'ן 6ין לנני ככ"כ 6י") 6יס"ל )רכ6 6כ5 6רכ6 כ6ן ס)וג

 וגו"ס ייס6 .טוס ומי"כ 6ססר 6כי)ס גי' כמי' ו)6 6ע"נ כך"הס)6~
 6)י' 1)"ס )6כיי )סי"ו 6ננלס . ו") ננהיס"6 עכ") 6כי)ה כנני כי' כמי'כ6י)1
 מוכמ היכ) ס) כ5י15 ייסכ ננריכ"ז קסה 6סור ננכוין וק6 ו6יטסרי6כיי
 5") וע"כ 6ריכ"י ס)ינ יר"ס )וננר וקסה 6ר"ס וקסס יטרי וק"ננו6פסי
 רנ"ט ס") יר"ס ננוכח 61"כ )י',רכ6 כרננסלי ל''ם 6)יכ6 ננווהך6כיי
 ורכ6 6ל'כ6- סננהרס"6 כננ"ס ונני כנוטי' 6כי)ה וכמיכי כננ6ן קוסוקורס
 י6סור הק14 ר"ם דריס )6 6ננ6י ססקסו המוס' הקו' נ"כ נניוסוו6"כ
 ס)כוס"ל. ע)יהן )וקין סכן )כ"כ וננה -פירכ6 6י") סק"ן )ר"ס דה6כסל6ס
 6כי)ה וכמיכ  כמ6ן  רהוי לר"ס ס'יל קרס קרס  ך4)סילן כיון ככ"ממ6ננר
 למי וכוס  כן  סליני רתל6י י"ל  כן פליג6  ר6מור6י  ספרס"6 וכננ"טכגוסי'
 )6 רלמס 6כיי  סס סתוס' קו' ספ*ר6תי

 6ננר-

 י)1קין כככ"מ מוויס הכ)
 כסל6ס רמתיר. .ר"ס 6יכ6 הס6 תוס'  מ9סס ננ6י ו)כ6ו' סכך"סע)יו
 ר6סור רס"ל תל6י  לסלי %61ר  מורלס רסכל  סתוס' קו' ו5"ל ככ"תלנמרי
 מיריס סכל כסל6ס-ל6ו ככ"מ  ר6סרי סלי  ר6פי' כרי לסו"ל  %6לסכפל6ס
 'סכך"ה. לוקין  6ין רככ"ת ס"ל פ"כ כר"ס מותר רם6"מ רס"ל  רמ6ןל6כיי
 תירו5י'  כיו ומ"ם . ר%י כגופ" 6טילס רכתיכס  כמ6ן סוס קרס רקרסרנז"ס
  ננ5ילן .פ"מ כי"ס ר"ס כנירס6  6ס  כנס לטפמי' ר"ס סרכר  ליסותכל"ל
 סנ" ל"מ קרוסין כרס"י . 6כל יומ4 כן ר"ס סהו6 סתס כר"ס וס"))מרן
 ו%ס פ"כ ל"ו רף סם כס"ס  כתולין י ני' פל ופמר ר"ס  סתס 1"ל)רס"י
 ור"י  ו)רגנן סכן כתי' פווי' %ס כ"כ ר"ס  סס  תולין מתוס'  פורככקסס
 סריכ6 ו6יכ"י קו' 5ננסקל6 ו6סי' ננעכ-'ת יהקסה הלקכריס ננן כססממננז
 ו)נני)ף ריל6 )ננהדר 5ריכין 6"כ יוכימ מננן ו6"מ כסריסס סכן )כ"כננה
 קו' 11 קו' . ו5ייע קרקע נרו)י סכן סרכילן רהו6 ג) ס5ך ו6ננה ה5ךכננה
 התוס' כוגת )יסל ללפ"ר  ו6מיס 6יגר6 וננרססן 6מוס' כ6ננת ו5ע"נמןקה
 סתי" ודרך כ)6"ס 5כ6ו' קסיס מוסי וכרי 5כ6ו' והלה והיינו וה . ורךע)
 -תוס' ר6ס ננס 6ררכה כ6ן ננוסיף וננהו ס6' 6תי' ננוסיףהכ'

 ננתי' רנסי
 כסריפה ככ"מ דנס ננכו)סו לי)ף ון)6 ה6' כמי' ל'ננ6 )6 וננהכ"מה6'

 6הלי ננלכ)ס רי3סילן נגיון 6ננריכן 6ס )ימ6 סמ' )יסכ 'ס פויין והו6ננלס
 וס. 6ננטס סריסה 6י"5 וככי)ה נננ"ס וי)סען כיון 6"כ ק"ו 6הלי ו)6נ"ס
 ה6' )מי' ק6י ותוס' כית למי וכי)ף הקווס סכויכור כתכתי ו)ננס")ךומק
 קסי6 הוה ותוס' גר6ס .'ומר 6ננלס . סוס נורה ו6הלי ק"1 ו6סלי)קננן
 ננלקכריס ככ"מ ע"כ )"כ וף כממורה תלן ס6 קסה 6"כ ה6' 6תי')הו
 ננסלהו כפריסס ככ"מ כ6ננת י)פ*לן )6- 6ננ6י כסרסה מננן ער)ה כ"כ מלןוסס
 ו5רכילן סריסה וכעי כהג6ה ו6סור עכרה כו סלעכוה ננכ"כ כננ"ננ 16ננק"1
 ומסי"ס ננלומר כסריסה מננן יון ננה ר"י ר6יסמק יכ"מ )וכססמיס)ומק
  כסרסס ימננן כר"י ססק מננורס סוף המל6 61ורכה ר"י רחור 6סכמן63
 ו6ע"כ  תמורס רסוף . סח6%  פסך כר"י  סוסקיס סרכס וס  מטפםוכ"ס
 וחננל מותירו וכ) יר6ס כ) נז"ס 6ו נניומר וקר6 ורט6 6יוס )סי'6י")

 5יון חננן רה6 וחננן וכ"כ ננטר5ה כסרסה ככ"מ י)יף )6 וה)כךכסרסה
 כפסת פכר  6ס  פכ"פ 6ו כ"י כע"פ 6יכ6 6ס ככ"י 6ו כמסכימו כע"ססעכי
 לכרי סל  רתפן כסוני6  כמפורסיס כפכו6ר פכרס כן לפכרס  תפןלקר6
 מכ"כ ל%ילף  מ5ילן סל6 כסריפק כפפן פיותר ,קר6 ל"ל 6"כ כ"תפסתיס
 כי  נת%ן 9ר6  מר6יטרך 6פ"נ כרת ו6ילו פכרס כו סלככרס כסריפסססו6
 )ימ6 6"כ ו6נעס ' ננכ"כ י)סילן ל6 ככ"ת  נס  סלכך מכ"כ  לילוף רל6סיכי
 מוכת  תמן לטריפת  פיותר קרמ ו6י"5 )ר"י מילמ 6ננלס מוס' ס) 6')תי'
 וס") )רכלן ועכ"פ הכ'  סתוס' כתי'  סמוסיף וכסל"לווס מכ"כ  ילסילןרל6
  סוף וסמסלס מכ"כ ככ"ת להילף  5%ילן  ון6י )ויוסו כסריסה 6יכומננן

 : ננכ"כ ככ"מ )נני5ף ננ5י י)6 כר"י 6מי'תננורה

4

יןכמףתקנ"ה ם"א מ"ר סימןין"ף .םימןדברי.
 בחולין הא מישראל דוקא ' בצים דלוקחים ארמב'יםישובא(

 דא"פ דםוגי' פלוני עוף של באומר מגוי אפי' דמותרדם"נ
 אבל מהני  נמי  אני.חויתיו אפי' שע"8 .אמירה ל"ל בישראלם"ל
 בישראל מלחתים אני ם"ז 8"ג סי' ולעיל מ' דף בע"ו דקיי"לאנן

 בגוי גם להקל מהכ"ת בישראל הברייתא א"ש לשע"8דד1מה
 מלחתים דאני לע"ז בחדו' כרפב"ן ס"ל דרטב"ם אחר ישוב)ב(
 מעשה משום מלחתים אני דמהני יודא כר' דקיי"ל אעננשע"8 מהני ולא קרביו ואלו הדגים אלו דציל פלינ ר'נ הא נויאפי' ושרי מירתת מלחתים אני שכ' דרמב"ן כטעמי' ואפי' ילשע"פדמי
 סהף 'אסיק לא דא"פ וטוגי' בנוי לר"נ מודה יודא ר' וי:לשע"פ מהני לא ]בישראל אפי' ם"ל דרע כר"נ קיי"ל בנוי אבלרב

 תיקנו למה ל"ד מי' אי לרמב"ם ישוב עוד )ג( ול"נ יודארב
 רישא א"כ ובישראל מלחתים ואני לאומר וצ"ל סי' דגיםבעוברי
 ם"ל בחולין לר"מ ישוב עוד )ד( בישראל נמי בציםםיממ
 דאו' מי' או בשע"8 דמיירי ביצה םי' א"כ דאו' רגים ביצהםי'

 הלכף ל"ד נמי שע"8 ואומר ביצים במיי רישא ה"ה ל"ד ג"כדגים בעוברי דע"ז אםוג' ממך הר"מ אכל בגוי אפי' מהניושפיר
 לאוקש רחיק מה מהר"מ אקו' ישוב )ה( אגוי םומכיןאין

 הגיהסא. לפי אפי' הריימ על ותי' בפבי"ע .לרקי למםקנאאפי' הקשיתי ואני בםימנים בבדק מוקי .. ולא בפרופות בפ"דבםוגי'
 שכ: סקכןב 8"נ סי' אפר"ח קו' לו( חנכרי מן ביציםלוקחין
 גוי אין רצ"ד דבסי' ומ"ש בקפילה כמו אנוי כאןדםמכינן

 רתתבטי נאפי



עפוומףתק3"ה א' מעיף פ1 מי' רעמירההסיחןדבר4
 נאמן דנוי -גרשנ'ג- רברייתא.4תי' . ארמב"ם וישובבמירתת:
 נאמן הגת כרבי_דאין פ' הרמב"ם אכל לקחמיר גיהוכשה1א

 ן בידו כשהוא איייכלל

 יסרהי 53ייי קומי צקיכו ס,6 נבש"עלא(
 ןתכ"ס -סיטה קימ קי,

 כמו)ין נרים ו5מ קקימן 5מ נכרי מכ) ממ"ס ננס'כפ"ג
 1)סי וו") רננכ"ן כמך)' ע)יו וכ' עכן"ס קן מסי' ג5ימ )וקמין סןגדף
 כיסרמ)דע"י

 6עפ"י
 -כוניס ננסקנמ _וסמ וטסור -פ)וגי עוף "מך ס)מ

 וסוכמ עכ") גנסיננן' מנמ ח,מילסו ס"נ מנ6 מ)ממילסו כננ"ך ננ'( דף)לע"1
 מין כס' ע5כנו סומר ןרמכ"ן סגמכתי קל"מ כסכק"י ועי' ""ט 3ס'כר"ן

 ננ)חמיכיו כסמוננר מ)מ כמננלומ ננטעס )16 מנמ וננ)חקינסו כ"כ ס)ממעמיוין
 כע"1 וסריקכ"מ כמס"מ )ננ"ס סק וכ' וטסור ס)וני )עוף וונני ננירמממנמ

 כוונומ דכ) מ"ס .ו)סי"ו נ6מן כעכן"ס 6פי' מ"כ וננירמומ כיון הרננכ"ןכו1נומ
 ננ)ממילס ומס סרננכ"ס 5ועק 3ימ6 ננק"ל מ"כ סרננכ"ס )ומומרננכשן
 למננן נוי נס מ"כ סו6 .1טסור ס)וני וג )ס) וונני וננ:רממ ננטעסמלמ
 רק. ננירממ ננטעק ס") )מ ד)ננמ )סקסומ 6ין )יננכ"ס מ)מ וננירתמכ?ז

 )ן, הלסס )כך ננ)מתיס כ"ני כמננן יסרמ) ווקמ ס)כך נמנננוממטעס
 ננס:תן מנמ ככי5יס'מ,ימגסו סמס מ"כ נמנננומ ננטעס )ר"ננ ס"3 מיכננננ"ל
 יסרננכ"ס ל"3 -מנננס וטסור פ)ולי עוף סיממר 5ריך קכ5יס סמס קמננרו)ננה
 ו6ילו ננוננחס רמינו כיון וסיינו- מינסו - ננ)ממיס וננסני ממר סי' )וסי'

 ססס )ו ס"ננר סנוי . ע) וסוננך ) ננרקרק סמילו 6נניינן ככסרוממומזק
 עסור ננונ וסו65מיס סר"ננ וסוסיף ננ3חמיס 6ני כס"ננר מכ)טסוריס
 כ,ס )מ'סייך ננ"ננ ממכרס סננמ וירמ ע)יו 'וסננכילן ננןקרק טסי'6ננרי'
 כע"ו נוסי' רננכ"ן וכרי 40 כמלוך סס"ך ]וכ"כ נוי ע) )סננוךמירמומ
 ט)ולן ש1ף ננס) ווקמ כיסר6) ננסני 1)סכי )גוי[ ו)6 )יסרמ) רק וננסניסנ"ג
 מכ) וטקור ס)ולי עוף' .ננומננר סיטכ ננוקדק ססי' נ"5 סוכמס ווסוטסור
 תדקוק )מ וסננמ ע)יו סומכין מין )מטמכתטי' וננ5י טסור ננעוף מננרמי

 )6 ,ס נס סננמ ככסרומ 14מוק טמינו כיון ננהיננן )מ מוימנסו מלמוס)כך
 טסור סקומ 3ו ס6ננר העכו"ס ע) ע)יו וסננך סגוי ננן 1)קח ננוקוקסי'

 טסור ססומ סנוי ע) ססוננך ק)ומו 3סי קיון חזמילסו 6לי )וננרוננסקר
 ננסע"פ כמוננר מכ) מזמילסו מנמ ומוננר ננרי)י' ננוסיף מיסור ננמכי)ומינו

 ס)מ ננסקר מינו פ)וני ננדג טמ"לו 1.ננ5מ כקי יכנ65 סננמ כוסויס.ננע)ס.
 ננ)חמיס ומכי כיסרמ) רנניירי סר"ננ סז5ימ ננזס 6ררכס 1") ומ"כימכוס
 ססומ ידעמי מכ) כי' עקק ננע5ננו ס61 ומננר כיון 5סע"ס ןוננסוננסגי
 כמוננר ןוקמ וסומ ננרקוק ססי' סוכמס ן5ריך ננסנן )מ טסוריס'מרניס
 ווקמ כנני פ3וני עוף ס) וקכי5ס )וננר ננ5ינן ננסו"ס ננ)מס כע5ננוססומ

 כמו)ין וסמ סרננכ"ס ע) סס כע"ו סל"ן ססקסה. ננס קקס )מרלבשי"ך . : ננייריכיסרמ)
 נני כטרוסומ וסריך נטרופומ וננסני כסיננניס ונכווקפריך

 כנכרי מפי' כניירי כ5.ס ר)וקחין ס") וס"ס וסוני' . סרי נננכריננ,כינן
 ננוחוק סמינו כיסרמ) ונניירי .ומי") ס") סוס וסמס וסוני' י")ו)סג")
 מ"ו פ)וני עוף ס) 5ריך )ננס נמננן ננני חומינס מנמ כיסר36 מוככסרומ
 מרקוק ססי' סוכחס ן5ריר ננס1ס ננסני )מ יועמי ומני סומ וטסוריםמ"ס ןוננס ננ)חמיס מני כרניס וננקקיגן מנן 6כ) רננכ"ן כקו' כנכליונניירי

 : ווקמ כיסרמ) )כרייממ ננוק1נן מנכרי נס )סננוךגנסכ"ה
 וכרי וע) סרננכ"ן וכיי עס סר"ננ כיסוכ כססוט )ומר יס רעיד)ב(

 ונני ננ5מתיס למיי ס") ררננכ"ן כמס"מ סרסכ"מ כ' סרננכ"ן.
 כנכרי נמננן ככ5יס כננו ונרמס נ6ננן סומ וטהור סע"פ מננר סמס כ5יס)גגי

 ננוננמס סמיכו כנני וווקמ כ' ו"5 סרמכ:'ר מכ) ננ)מתיס ו6גי ס"הוחסוך.

ו6ינו-

 ו5נכרי חטוך 3יסרמ) 536 ננ)ממיט כ6נ* )ן סני ככסרות ננומוק
 וטסור  פלולי יוף  סל וכחותר  קרכיסן  ו%לו  רגיס מלך סי"נור ער נמתןלךגו
  סחי. סה5שן ומ3ו דגיס מ% כ6ותר וכ"ס  מטתתיט  ת5ל ר5א  תטיפל4תן
  רוהלי  כרתכ"ן ס"ל  הרתכ"ס י"ל ""כ פכ"ל  ופוכרין  סרגיס כפילירוחין

 וטסור ספ"פ לחותי רותסתלהתיס.
 .סו"

 )רכ וחי'כ תסתתיט ת5י רלח
 קרכיסן ו6)ו וניס מ)ו סימננר עך ננהני )מ ננ)ממיס ומני ו6ננרכמננן
 ר' 5") ו)רננכ"ן ננסני ו)מ ננ)חתיס ומלי כננו ננסני )מ סע"פ 6ננירסנס
 וה"כ וכו' וניס מ)ו נ16כנר ככנו נוירמות סכן 6"כ ננ3ממיס מכי ס")יוו6

 ננ)מתיס ומני סרננכ"ן סיטמ )סי הלננכ"ס מכ) דרננכ"ן מ)יכמהריטכ"מ
 מע"ג ומ"כ ננסכי לח סלולי פוף וסל . סיג  לחתן יכ וחלח  ל6פ"פךוהס
 רכ ומעסס ססוסקיס כת"ס סיילו ננסני מ)ממיס ד6ני יוומ כר'וקי.")
 ננעסס מסכחז ו)מ כגכרן מכ5 ג*סרמ3 ס"ך מננכס סכי .עוכך6ועכין
 קרכיסן ומ)ו ונוס מ3ו כמוגנר לק' מסני 65 ננ)תמיס ן6ני כר"נק4י")
  ננ)חמיס חלי סרחכ"ר ולייטת סומ וטסור כ*ותך.ספ"פ תסלי  רלהס"ס
 תלתתים ר6לי לררת  וס"ל תיירי רוקח ככסרו' תוח1ק  ת6ילו כישומ)יגקמ
  דמסננע  תסלי תותתס ג6ינו ווקח ו"פ4"ס  יטסור ספ"פ לחיתי רותס .סוס
  פסלי ל%  ויסור רקע"פ תוגח 6"כ סרחכ"ר כלל"ס פסלי לח ולכריגתסוו
 תוחוק כחילו  נס  קרכיין  ו6לו רג1ם  מלו דסכר ר"ל  ר6יכא תכשסגלכרי
 ננסכי )ה קל'ס )"וננר )יננכ"ס וך4י נעמח:ס 6כי 31מ ווקמ  5ריךלססרות
 ל' הם4 כנוי ח"ננ כר:נ קיי") ו)מ ג6ע"נ ע"ס ק) כנוי. גנהכי ו)מחלים
  סתך  כ1ס ומ"כ סהגקה מ)מ.גמ*כו )מ.ינת'ו ונס.ר'.11ןמ ננווס'ורמ

 יקל כלקוי גט ד71נעי ה"ט דסי  יסךג". רלה רתוכח רפטסר"ת.6סיגי'
  גתיוסיו.4ל'סר%נ"ס .בנננין .קון וששה .סומ ועסור סע"ם:גו4ס:נ6וטר

 5י' וננוכח סע"ס )מוננר ונני ננ5ממיס דמני כע"1 כרמנ"ן ס,)ךרתנ"ט
 '-' ל פין כטקיקת ק)מ ס3ע"ס מסני )מ כעלו"ס, )פי"1 )הננכ"ס)

 וניס כעוכרי ופריך כפ"ז וסונץ - ורסכ"מ סר"ן כ' ס6 י"ל ןערן4)3(
  תי' סכימו )מ ולננ3"ס 'וסרי"ף כליננומו ומי' כסי'1)כרוק

 הי"5  כסלתיס סי"רחסיסלכך ס"ל 11  רסולי' רס"ל  תסוס  כסליתותוסגת'
 )רי"ף  -וקטס ל"ר רסיתלש ר6"ט  ה%ו3י' סננכו  סס  סיתליס רהיכח 'תותתס
 ננוננמס ךכמיכמ כיון )"ך סי' מס וניס כערוכי סימכיס נ"ננ,תיקנו )1סור"מ
 'נע"ז כמוסו - מסר"ננ - סקסס וכי"כ ננסני ' )מ נווננמס וכ)יכ6 סיננניסמי"5
 וע"1 סוגי' וס") )מוס' דוקמ וסו וטסור ס)וני בנוג מננר נמס סמי'ומה
  כחותר  סרי רסח  תותחס ל"ל רפל"פ 51"ל  טל"ר ננטגי ו)מ סמ 51") ס)"ךס")
  לתרן ת5י סוס'  ולח ס"ר ס"ל  רסתס סתיי רס"ל סר"לו הכל סלולי 'רג :סל

  סי'  ססכלח"מ
 ל"ר-

 פלולי רג סל רתסלי כרג סכיח לה כפ"ב .  הר"מ ופיר
 רספליסו יסכתי ת' הות תקי'ל סי' ולפיל  תתרחקיפ כחו  ררגיס  ס4ס:תסוסוכ'
  ס") לח לסיטחי' י"ל  תררכלן ססוה  רניס 5יר  לפלין  רסיילו  גררכלן  ררכלן סיירכלן
 ננס' כס"ט . וס") מרננכ"ס סקסס ט"1 דין נ' כ)ל כמסו' סרמ"ס לסמסכי
 מכ) וטסורס כטננמס מ)מ סמורס ננן מעו כסננס ככ)6י וסנסנסכ)מי6
 סח  רחו'  6יי ס"ן ע"ט .ופ סם"ס קמננמ ננס מ"כ ננורכנן רק :טננמיסככ'
 סיי  הסי' תסלי ולסכי  תררכלן הלח  סהיסיר  סחין  טת4ס ככ' תייריסתס
 זי !קו' תגחררללן

  תטלי לח  כררכלן  הפי'  ררכלן  סי' 6י. ס"ל  רלרתכ"ס 5"ל.
 ורכנן מ)מ )"ך רסי' וחו)ין )סוני' 5") הלח פ"ג רכ"1  גיטין פל"י -ס"לוכן
 ומ"כ סיתניס מיקגו 1)סכי סימניס כ5ירוף מ)6 ת)ממום ומני טסני)מ
  סיננליט  :פס  רתסלי  וטסור ס)וני 5עוף רסוס ננ)מתיס ומני יסננע*נן)ננס
 .: וק") כיסרמ) 'רק: נניירי ננני כי5יס סיננני ריסמ ס"ס )ס ננוקי מוננחס סס למין כיסרמ)ווקמ

- 

 ר"מ וכננ"ס ומו' וניס ועוכרי ס") סוס מ"ע כס' )ומר יס 4יך .)י(
 פורכ6 ומיכמ כנסיס. סיינו )"ר כי5ס רקי' )ננסקנ6 ו6סי'1
 כך ני5:ס כסימני ן~ני כיון 1מ"י ומורייהמ וניס ס) מכ) )ויונסוונני
 וסיננני ומו' וניס סונננל סמ סוין סס וסמיך סוין וסכיהס וגיססיננני
 כסרס"י )טיכומי' מרמי וסוי וטסור ס)וני עוף ק) כ6וננר 51") ורכנןכי95
 פ)מי ]עי' .ומו' כסיננליס סוי (1 )טיכומי' -ומרתי ננ' דף כע"1 ותוק'כחו)ין
 כסיננניס וסוס וכיון כמוננר[ נניירי ננ5יס וקמ6מ ן5") סק"נ ס"נקי'

 רניס כעוכרי כננו כנוי מפי' וניס ככי5י ססיננליס ננסני דניסועוכרי
 ר)ננסקנמ וע"ו כסוני' ס") סר"ננ מכ) .ומו' וסי'. כנוי מס*' סינננ'םוננסני
 סרי"ף )ועמ י"6 6ומ מק") ס.' כננם") למו' )6ו וגיס עוכרי וסיננניסט

 מ4רי' מ"כ נכון וכר עי"ם כטניננומו סס סס"ס מי סכימו ס)מוסרננכ"ס
 ונננני)6 ומו' )מו רניס כעוכרי 1כסנו ןניס עוכרי כס4 כי5יס סי')סיסוך
 סמכינן )מ כי5יס כס" כך כיסרמ) מ)6 כעכו"ס מסי' כסו קננכינן)מ
 עוכרי וסן' וונני' ננסוס רק סומ מנוי וסתכינן כמו)ין וק"ך מס וסמננוי
 ונכווק ופריך כחו)ין העו)ס טננקסין ננס ומ"ס ננס"ת סהומ מליוניס

 וגיס עוכרי סי' כך כי5יס כסיננני כר:יממ )סכימ )י' )ננסכסיננניס
 עורכח וומ. דרכנז כי5יס וסיננני וירמ ור' ננמרו5ו ומסיק מ':סו)פי"ו
 רניס עוכרי וסי' וגיס עוכלי סיננני כך כי5יס כסיננני ננכימ ק)כך)ויונס
 ננרמו' מסי' מ)מ ננורכנן כמננמ כי5יס סי' זירמ ר' ננסני ע"ו ו6ו'וומי
 )טילוה.' מרמי וסוי סומ וטסור סע"ס כמוננר וניס ועוכרי רונני'ננסני
 ום"ך 1ר קו' מננלס ,קי"ו וף ננמעין סק"כ מרננכ"ס סט"ך קו'. מ"סוכוס

 : ק"ננ ך)מ הפ)מי תי'כקר
 )רתכ"ס סני' מין מס רק מיתמ סנ") סמר4יס כ) כי י") עלד)ה(

 )יסכ ונ") . ננקוס ככ) ננעכו"ס כי5יס )וקמיןככרייממ
 סיף סננר"ס וסנס וסומ סעכו"ס ננן סרננכ"ס ני' סי' מסי'סרננכ"ס
 רסתיהל  הכוס  רתיק  מננ6י עסקינן כטרוסמ סס"ס דננסני )ננססקסס
]קמ"5.  נסימניס  כריק וסי' כסיתות תוקי ולח ספ"פ וכהותר  כטרוטותלחוקיס

 טן סקסס סק"מ כס)מי ונס ולנ)ומ( טריפומ נגסוס מיטעז ןל6
 וככ3 )יממ כננח"כ זס והי' טיופומ %' . כנסעע ננמוס גק3 פדתנ'ומיי
 פרופות 6פי'  תטמפ 63 5ק61 ו4נכל ננקומומ מ)מ ולריס ננרכה מיכוננקוס
 יותר רסכיחח  כתקוס  6פי' ר"ל  תקוס  ככל סר"ן לת"ס תיי 6רי' כלנהתלס
 :  טת6יס יותר ריס  ר3ותי' תס טסרס סיי  ות65 ככוק ומי ננטסוריסק4מיס

  סר"ן רכרי  רלול. סכ' פ"ת סי' כחס"ו כת"ס  סר"ן  לרתות יס4מנ6
 נוייס סרוכ כננקוננומ מפי' ננקוס ככ) נקיט ו)סכי מוננרסי'

 מין קננ") טרפס כי5ה וקפק מננ, כננעי כי5ס ומיכמ נכ)ס סמיטתןלרוכ
 כננעי מילס ורוכ ננעוטין רק וסוי ומע"ג עי"ס וטרפומ לכ)ומ ננסוסמוססין
 וטריסומ לכ)ומ ננמוס מוססין ומין קננ") ךכרייממ כיון מ"6 וטריסוממננן
 כרוכ נכ)ומ רוכ מפ" ננקוס ככ) קננ") מיעוט ומך רוכ6 מיכמ זסכננך
 ו)מ רוכ ננסכי מ*עוטי מרי כגנר דמסי' וקמ") מיעוטי תרי ס")נויס

 .כס4יס 5י5יס רוכ כננך פ)נמ וסוי דטרסומ )מעוטי דגכ)ומ מיעוטיסמכינן
 ככוק כטרוסומ כפ"ך ננוקי )6 _ך)מס )ווכמי' סיף ננסר"ננ קו' סדריומ;'כ
 )"ד וס" מע"נ קסס )ננסקכמ נס סיף ננסר"ננ וקו' ו)דנ טסרס סי'וי"5
 דסננומ) מכו6 דמיק מס מ"כ )קננן 1ס"ע סר"מ כננ"ס מסני עין טכיעממ"מ

 מייסינן )מ : טננמ מסוס )יננמ סע"ס נמומר ו6יייי סתס דתכיכר4מ4
 ככ)ומ מסוס מייסינן ד)מ וקמ"3 סס סטסוליס כטכ"עדמכיר
 קמ") מקוס וכ)וקלפות

. 
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ףרכצףתקנ"ה אי 5מעיף פ"ו במף שיץ דיירדעסהמ! ףו'נב1
 ס"3 ק4"ע רף ייכננוה וקומ" נננניעוע. עריף מזקה דודמי יע%4במנמ

 נניעוע ס") ס' דף דקדוסין- סוני' מכ) עדיף )חוקס נניעועיקננוך
 )06ננעילן 5ריך 631 ס0יע6 רקרוטין ומ"כ')סוני' ) פ)ג6 מ3מ )יכמוהזקס
 וכך כס)נ6 רק סוה וחוקה רפ4עוע רססיעמ כס3נ6, סוה נניפוכויותר4
 מו רמו' דסיננלין כס"ר לכ1ק דנלירי )וננר 6ין ו6"כ .ד0ננומ5 .מכוסס")

 כננקוס 6סי' גלןן דססי' ננקוס, נכ) קננ"3 מס ס)"ד לננסקי6נעכ"ע
 ססק סרננכ"ס עמ6..מכ) טסו6 ססק 0וס ד)יכמ ננממר עננ6רת0רוכן
 נניירי דכריית6 י"3 תו רוכ דסוס ננ"ד 6יכ6 ומזקס דנניעוט 1ינמותכסונ"
 ננס ומ"ת עסור 0סכעס ע"ע )ולכי0

 קננ")-

 יס"6 כמס"ו - י") ננקוס ככ)
 .-ד)מ קננ"3. ופ)נ6 היסיס3נמ נניעוטי תרי רוכ סוס ומוקס דנניעועכ'ון

 ננננה יומס הר"ן 3ונס ננקוס ככ5 דמתננר ננננס נניעועי - תריסמכילן
 ס6 סומ עננמ 0ננמ ול.מוט סריך דננס קו' ננתל5יס וי0 ננקוס נכ)דתלי
 ונניעוט עריפות נניעוע נניעועי תרי דסוס ותיר5ו עסוריס עוסותרונ

 - לנני ומיכמ ננ0וס דוק6 ננקוס ככ) ננותלי )דחות הר"ן וכ'עננמיס
 5ריך )מ עסורות דרוכ כננקיננות מכ) ננסננע טננ6יס רוכ ד0כיממקוננות

 ן נניעועי( תרי דמיכמ מע"נ מיי0ילן ד)מ)מסננעילן
 תורת ננטוס ד)מו כרננכ"ס ן)מ כ' סק"נ ס"נ סי' )עי) רב1ם1ר"ךץלו(

 . נננידי "סקר סמילו' דמוקס ננסוט 6)מ למננןעדות

 6דרכס ו)"ל מרמ6י מקסי)מ ןסמכען כסני"ס וכדמננרי' דפסקי )כרורייננ5ילן-
 מונצותי' מוננן דמין ננרע מומן קסי)מ דוק6 סתס דמי") )סיסוך)ננמן נמלמננסתס
 )יכמ וכ6ן ננס)ט"ת .5ריך מוננן גס וי"מ ננס)ס"ת )סיות .5ריך נוי סתס6נ)

 עוכס תננוס וסומ 5"מ סי' )קננן כעור עי' ננס)ס"ת 5ריך 6וננן דמסי'דס")- ויס ל6ננן ומננמי מוננן "ילו ונס סומ ועסור 0ע"ט )וננר - מד5ריך.מס)ס"ת
 ננוכר טהי' דעכו"ס ר5"ד - ,סי' )קנא סננמכר )ננ"ט דנני 31מ ססר"מ כ'ועוד
 וסתס כ6ננן מיכה )קמתי ס)מי )ננ6יס מננר מסי' סומ על)ס 0) ו6ננרסירות
 זס נס עכ") נליסס קלולי' ועסס ךמססר ננ0וס דננירתת )נניננר)יכ6
 ל6ננן ע"6 קיי") סמ )קלולי' והיי0ילן ל6ננן מילו יסרמ) ליננמ מסכ"תקסס

 סירות ננוגל טסי' לכרי 6י' יכננות כסוף דהלה ג") סלו60 ו)מוננרנמיסורין
 ומ)ו כפ' כל6"0 סוכ6 וכתוססת6 גמננן מילי סומ 0).ער)ס ומננר-3פוק
 ד)סטכימ רכי דכיי סייס כך סנירס6 כ' ס"ק קכ"ז ס" וכס"ךנננ)מין
 יסוה וטהור 0ע"פ כמוננר כמן למננן סמיךסנוי קטה לנני ו)סי"ו כידו דסוסננסוס )סהנניי 0ס וסי' )סק) 3מ מכ) )סחנניר למננן מוננר רטכ"נ כן מננרננקהו
 נס 3סק3 ננס)ס"ת ומיגו מוננן דמילו )ע.) טסק0יתי ננס מון. ננקמו)ססכימ
 )מ מו הנוי ל6ננן מי )*' דננססקי כר0כ"נ מתי' דכריית6 וי") ל6ננן מילו)ר0ב"ג
 )מו_ ננס"ת כוודמי 5מו דמו' )מו כי5ס סי' דמסיק )ננסקלמ ומ"כ כירו ססו6כיון
 ננן סננ6 ססיקו רסיילו וי") טסק דסוס' סרננכ"ס. כננ"ט ססק יסוס 6)מדמו'

 כעו קינציס )מו מ)ו סי'סתולס
 .דמיכ"

 )ססק י0 כן )יולס ורנני עורכ6
 כרסכ"ג : סכרייתמ י") מ"כ 5עהוליט דוננה עננמיס 0ננמ 6מריס נעוסותנס
 מסן ל6ננן .סננמ כידו כיון ססק _ס"ס רהוס סע"ס סנוי כמוננר 0ריו3סכי
 כננ"0 מכיו ר0כ"נ )נכי כרכי דטסק )סיעתי' סלננכ"ס מכ) ננקמו)ס0כימ
 מוננר מקמו ד)ס0כימ קק"6 רננ"ה סי' למו"מ כמיכורי זס דכרכ6ליכות

 עיכותי' 6)מ ו5יכמ ר5"ך סוס"י כך6י' דננירתת היכי ומסי' ודמי מילוגן
ננסוס. ל6ננן דנוי רס"3 ספוסקיס ו)מירך 6סור ל6ננן דמילו כנוי ס)כךדק'ננליס

 ועור ר5"ר עסי' סל"מ קו' סל") כ) קו' ' 1)מ.קטס י") דננירתת
 )חור קי' יהי' ד)ו ל") ננקמו )סטכימ מיכמ ונס גנס)ס"ת ומילו מוננןט6ילו
 ר"וייית6 דס" סננכילן ננירתות ימ"כמ )טיכותי' כתרתי "כ) ד6ו')מו

 .: ו6"ס )סקטות ננ5ילן )מ מי"ננ ננ"ננ )וקמין .נננון מסי'ס)כך

 תקנ"ןם'מן
 בפרופות אפי' הוא ופהור פלוני עוף של אומר אםב.שראלא(

 שע"פ- באומר )ב( כפמ"ג .ולא עליו מומכין פימניםרליכא
ויש

 מימני~
 אר"מ ישוב )ג( אחוומם מקו' הפיר ע4 ש%% * בפ"ו ו~צ1נ~ק' מצוי פהור עוף אותו אין אפי' היינו נוי על דסמכינן

 פומכי' אין בנכרי פ' ולמה ישראל לצייר לשאול שכ' מהדמנ"ל
 שע"פ רמהני כנכרי חשור מ"ש פור בדברי פי' )ר( הגמ'היפוה

 ' ? ותי' מירתת בחשוד אמרי' אמאי וקו' מימניםבהרי
 תרתי כנני כיסרמ) דמ0ננע כ' ס"ק כע"ז נסרננ"נ כו' 3סיכךבש"ע
 כערוסות מסי' כ"כ )מ וסכ"מ סע"ס ומוננר סיננליס כעילן~.
 ד6סי' רננכ"ן כ0ס סר"ן וכ"כ ס)תי דנ 0) כמוננר למננן ,סרמ) 0ליננוחוכןגיס- ס"נ כס*' סעור 0כ"כ עו"פ ס) כמוננר ' יסרמ) ע) סוננכ,ן סיננליסד)יכמ

 ולימ' סינציט כ3מ מסי' ננ0ננע למננן עסוי נועוף 0סומ מויתלסו6ננר,מלמ
.

 כס"ג ס"ס כננ"0 סו6 ס)ולי דג 0) ננסכי ר)מ ס"נ כסי'. דס)ינ ננמן 6ס*'
 כי5ס סיננלי ס0"ע דכ' כ"ד ס"ק סס וכס"ה רניס סי' נכי סק"ד ס"נסי' כם"ר כננ"ס י") נניירי ס6 סימליס ןכ' ס0"ע ע) ומ"ת ננננרמקיס ' סכמכיון
 )וננר סקיננמס קננ") סינציס נעי )מ ננ)מתיס מע"נ ננ)מתיס ומלי'דניס
 סי' 5ריך )מ ננ)מתיס מלי מוננר מכ) כו' )וננר 5ריך מ)מ מסלי )מסי'
 זכ)מ ננסלי מוננר מכ) 0ימננר עד ננסלי )מ דס,ננליס סומ סכי ס"ליס"ס

 ' :סינציס

 ננכיליס 'ומלו' עו"ס ס) מוננר 6ס כ' לעור מכיריס ו6יו בנש"ש).לב:(
 סומכין מין ננוכירו ומילו סתס מוננר 6ס מכ) עהור0סו6

 יסי4' ןריס6 סה4סור כסיס6 )6 5ננס סק"כ וע"ז וכנ"מ כסויסס רסקססע)14
 וסו' ע)יו סוננכין וסמיך כ( מומר טסנוי סומ ועסור' פ)ולי עוף '30כ6וננר 6פי כגננ' יננסוס לר6ס סי' -ו)כמו' 6ומו מכירין מלו -ו6ין טמוטמומר
 סי' )קננן כדמי' ע)וו סוננכין וסמיך טיו ע) סומכין וסיתי 60יסוליודע
 סעור סי. )כך' ננקמו )ס0כימ דסוי ועוד ע)יו סומכין 6יןכמננייס וסיתי טמיסור יודע 6ס כקסי)ס סרמ"ט מכיו כ0ס סטור 0כ' לקסי)ס5"ח
 כסי' נס דס6 1"מ -6נ3 טסור טסומ ננכירין ומלו טננו רק מוננרסנוג,
 ננכירין ו6לו סעור דננ"ס תי' וסנו"ו . 1ן סעור כ' כיטרמ) דניס כקרכיפ"נ
 יוק6 - ועי"כ כילילו סננ5וית ננעוסות "סו6 ננטננע וס ד)סון עהור0הו6
 כילילו נצויין נ6ין )מסננעילן מי'ע ומ"כ ננ0קר ססומ 0יכיר ננירתתסו6

 טמו ננ,כיר סמילו מע'צ ס"מ כילילו ננ415- סומ . מס כן דס"מ מ)מדמסור
 מ)6 ד)6 קננ") נילילו סננ15יין ננמותן 0מין יתכרר' סננמ העלו"סעירתת
 -)היסור ו)"ל ס)סון וננ5ד סדין ננ5ד לכון וסכ) י כסי' סננו )סוכירט5ריך
 זס .עוף כילילו נעוי סמין ננטננע מותו ננכירין טמלו ד)סון ס)0ון ננ5ד0מילו
 עוף כיון - מ)מ עסור וסו6 נילילו ננ5וי וס ועוף. )וננל 0ייך ומ"כסעסור
 מ"0 כו ננכירין 0מלו ט"י עסור טסומ כו 0ידעלו רק נילילו ננ5ויטמעו
 ננסלי לנני כילילו ננ5וי מילו מסי' מ)מ )יתמ הדין מ"כ כו ננכירין .60לוס)0ון
 נצויס ננננילס 0מילס ננכיי מרס דכ3 כקי מי"5 כילילו כנצוין דוקמומי ויכיי כקי ירמסו סננמ דננירתת טכ' דף 5ע"ו כטדו' וננכ"ן מוו' )טוןוכ"ע

 סדניס מ)ו כמוננר רמכ"ר כ0ס סכ, ננתס"מ וכ"ננ )מ)ו מ)ג כי5יסכ0ייננס
 . ומ)ו 6)ו_קלכיסס כמוננל ה"ס וכודמי דננסלי כעילי סרומס קרכיסס61)1

 ע"כ 61"כ ננ,ן ננמותן ממליס כדנ'ס )דננות דיכו) )סלילו טסדניססדניס
 כיון נסר"מ כננ"ם כר"ננ וכ"ננ )סגילו ננ5וי מילו עוף ד6ותו ננטננעע0ע"ס
 ד5ריך מעור מו)ק סל"ננ מ"כ 6ננלס ננכירין. מין מסי' סני וננןסננוכיר
 קי' ננסלי )דידן דמף כסננוך כסנ"ס וכ"ננ . עסור 0סומ 6ל1 ננכיריןנס

 סק"נ כס"ך כסרננ"נ וכ"כ כילילו סכיחין סמייס נניכיס כ6ותן טעו"סכ6וננת
 : ע)יו וסומכין ננירתת סייך כעילו ננ5ויין עוסת 6ין ימפי' סרי,
 30 כמוננר סכרייתמ דמוקי דסננומ) מכוס )סין דודמ' סעור 3י0נרל"נ

 מעס"י דננירתת מוננר-ננ0וס סנוי דסכ) סו6 וטהור ט)וליעוף
 עסור ננעוף רק ו)יננמ דסריך ננננס וכ"ננ טסור 0סומ ננכירין מלו60ין
 סנוו סוכיר )מ טסרי עסור עוף ססומ תכירין 0מלו )וננר -טייך )מ דכמןסו6
 דקיי"3 )ננס מננלס . סעוף ננכירין מגו .טסי' מי"5 דסננומ) )מכוסמע"כ
 כד6' למסר סנננ' ןמן לנני ומססר כננסורות מ)מ למכ) עוף דמין סכ'כסי'
 מלו 6ין מס מ"כ כננסויות ל6כ) עוף ס"נ דף יומלן ר' מננר י5מקר'

 כ6וננ' סכ5יס ע"י עוף מותו מוכ)יס סיילו )מ ס)מ כוסור- טסומ מותוננכילין
 מסול וסעוף סכ5יס 0רי והמיך כננסורות מ)מ למכ) -)מ דעוף ליון0ע"ס
 סכ' דכיון ססוסקיס קו' מעור קסס )מ ננעתס . ננותר קרכיסן סמיךמסור טסוי 0סדנ כידוע ננכירין מלו מין דמס ס"נ כסי' נדניס לנני מ"טווס
 מילו דמס . )עכוכי דסוה ס0וע מ0ננע ננכירין מלי סיהי' ד5ריךסעור
 טיסי' ד5ריך סעור דננוסיף כוס ה"ד מננלס טננו דננוכיר מע"נ מכיריןמלו
 דכר )מטננעילן ' 5ריך 0ננו ננוכיר כמילו מ3מ ססיפוך ידעלמ ננכירין6לו

 כדסריך ננירתות מיכמ סננו ננזכיר רמילו דמע"נ ס6' מיכמ דסמוססוכו
 ננוכיר כמילו ס0"ס וננסר0 סומ עסור ננעוף )יננ6 סננו 5ריך )ננה'כט"ט
 ננכצן קוליס מין סננו ננזכיר כ6ילו דמכ5 כ"כ סעוי נס )6טתננועי ננ5י0מו

 טיס כגון סי' כסדי טיכותי' ים 6ס )דיכמ מננלס סנננ' רכרי 6מלי0לננסך
 כןס וי") . כננ0)"ק סעוף )סתיר )סננוך נצילן דורס ומילג סי' נ')ו
 דכנננ' 5ייד 5י0רמ) סומ) סרננכ"ס כ' 0)כך כוותי' 0ססק וסס"ע סרנננ"סנס

 מל) דטננו6) )מכוס דהיילו 5ייד ננוכיר ומילו סננוכר ע) דסוננכיןמ0ננע
 ס)ולי עוף )וננר ס5יד ולמננן כננסורות כמכ) דעוף יומלן כר' וקיי").6לן
 )עוף כדיקס 6י"5 ומו ננמ"ק גנס' כסוס"מ וה לין נרננל"ס וסונמ סו6עסור
 גלמ דסמכילן סו6 ועסול עו"ס ס) כ6ומר ומ"כ ס"ו ס"כ כס"כננכומר
 וס6יך 5יד ע"י מ65 נצלמ ר)מ כיון טיי 65 סמ והעוף סטוףכויקת
 ד)6 ננס סר"מ לנני ו6"ט )5ייו 03מו) כמן נ"כ 5ריך ס)כך ננותרסכי5ס
 מוננר6 עריין סי' )מ הכריית6 כזננן 6"ט ו)סי"ו ננתיר וננננ' כנוי מסי'מתיר
 ד5ריך עכטיו 6כ) . 55ייד רי0מ) 16, - כננסורות מ)6 למכ) )6 דעוף~ה

 יסרמ 5ייל רוקמ 5ריך ס)כך 5ייד רוקמ.
 קינציפ כסי' סע"ס כמוננר ננלכרי דקוכין ונריו 0כ' ממי ךץמשרר)ג(

 מ)מ )מ_מסמ סומ ועהור ע"פ ס) ממר ר6ס" כ'וסר"מ
 כץ )ח)ק ס6ין ולרמס כ' עץ כעכ1עת מ)מ קולין מין מלכרי מכ)סי0רמ)
 )רננכ"ס דסי' ס6' סרו0יס כ' מכיכ מסר"י כ0ס סכ"י! וכ' מ0וד )י0רמ)לכרי
 דננפרס סכ' וסס" ע)יו ומו3ק מננירס ננסלי מ0וך כי0רמ) מסי'דנניירי
 )סי' 0סקסס ננס כט"ו ועי' מ0וד כיסר6) סרננכ"ם נניירי ד)מ)רמכ"ס
 סכמ ננ0ננע ולר6ס טכ' סעור ר)סון חכיכ ננסר"י סק0ס סכ' סי' וע)סמ'
 קוגןכין קמננר ו)מ ולרמס ס)") סכי )סר0 ד6י ור") סרננכ"ס ע3)ס0ינ
 וסירוסס דעות סנ' סעור סנימ תמ)ס לרמס ו)על"ר כנוי ט0וכדמ0וד דלס0" דעתי' קממר 0סיר כמ0וד נניירי סר"ננ 6י מכ) כמ0וד יסרמ)ע)
 ומח"כ יוקמ.נניסרמ). סר"ננ וסי' . סטכו"ס ד)וקטין .ככרייתמ סמ' ססי'ננע'
 הרנננ"ן כ0ס סר"ן וכ"כ כעכו"ס סיננליס כסרי 6ננירס כמסוד נס5ייך ס)כר כלכרי דח0ור סמ' )סי' ומוןר כנוי דילו 0מ0וך דלס0י' סכר6כ'

 : כלכרי מ0וכ דמ0וד נתס"מוסר0נ"מ
 כד6י' דגנירתת ננ0וס ועסור 0ע"ס ןננסלי דס6 וה ע) )י ק0ס%4כמנם

 כמן כתס"6 וכ"כ ימנ"ן כ0ם סר"ן וכ"כ )0תננט מ5י ד)מכנננ'
וככי5י



דברי
 פ .ירםףיתקנ"ו אי טעףף, פ"ו מף דעהףורהסקן

 ריסרמ) ע"כ נ' רף חע'ן תוס' 3מ"ט. וקטס פינ קי' ו)עי) יני'ונגעי
 6כ) רכריו )כ) ' כיסלמ) ע5ננו יעמזיק 6חריו ריכרקו ננירתמ )6מסור

 ננסוס ר)6ו י") סע"ס כמוננר ע)יו סוננכין 5יר כיסרמ) רוקמ סכ')רננכ"ס.
 סמינו יסר6) ועוך מוננגתו ננרע רמין מוננן ננתורת מ)מ נ6ננןוננירתת
מוננחס

 גכסרות-

 כסמופר נמננן ומננמי כסר גיטל6) ע5ננו ננחזיק רורמי
 סכיק )מ מכ) )תמיכון 6ו"ג- כננוננר סתס וי") רננירתת ננסוט סומטע"ס
 רכריו ככ) מסרמ) ע5ננו ננחויק עור 3סני ע) עוכר מינו ונסהתירמ
 ;מן ננסמ"כ סתירמ טכיק ר)6 כיון סכין כריקת טירחת נס )וטי6ננין
 וננוכר טהור ססומ וסוננך ננעכו"ס ו)וקח וסוננך ננוחוקיככסרות ,ממינוכיון

 ה)כך כגסרות ננוחוק כיטרמ) וה כרכר סמינו יורע כע5ננו הומ)יסלמ)
 מסני סיננניס כסלי כנוי רר"נו כיריס מיסור רססי סהומ וחסירננירתות
 : ננירתות ומיכמ גיסרמ) כרכר ע5ננו ננחויק מינו הומ ךנסננסוס

4

סימ;תקרז
 שכ' שכיחם שאינם שאינו"מעופות בביצם שינוי רואהאםא(
 באישור )ב( במנ"י וכ"מ כמרמ"ג ולא ואמירה מי' מהני רמ"א,
 בפרמ"ג מ"ש גם * הם"ז שמקשי מה על'ו קשה רלא רמ"ארברי
 .ממילא בשב"ע אלא מתם ביצים לוקהין דלא כה"ה ט"לשת"ה
 )ג( ליתא אכור פ"ע הי' רלא בפנינו ושברה גוי הביאהאם
 טהרה כי' שלהמ שהכצים מין יש אפי' הבר באווזות בצ"צמ"ש
 עורבא כמו אמורין כולם טסאה כי' להם שיש מין שיש כיוןמ"מ
 לא בביצים כנפ"י על תשו' )ד( כיצה ,אכימני כמכינןטיבותי' עור באיכא התמ גם ועור לזה זה הדמיון שא.ן כ' ליונהררמי
 אבל לר"ש:ל"ב טמא.שנתערב רעוף הפלתי ועל הרוב בתראזלי'

 ? רוב. בוזר ב" שזליק נומל

 תתר סכקיס סמעס מעטות פקחץ ין מנ) ל סע" בנדחג"דח.לא(
 פ" סנתכמר כמו כסימלס סירמה טר טממיסמעופות

 מכ) סס .וכ' . כס"מ וכרמי' הומ וטסור ע"פ ס-) וימננר סק"ו כס"ךפרננ"נ
 עכ") תרננו)יס כי5יס סהס כט"ע טננכיר מף )חוס ים ורמי סיגוי לו6סמס

 קי' רננהני סרננ"מ רכ' סמ 51") ננטכ"ע רנרע סיננניס ננסני ננל"םו)רכריו
 הט"ו כננ"ס הומ מחרי' ננעופת סהס ..יורע ננהיכן ומ)מ סינוי כמיןהיינו
 רמין קיי") ה6 וקסה סכיח ר)מ ננננין סהס כפי' הנוי סמוננר ח'ס"ק

 מנניר' רע"י רסוס.)סחנניר מע"נ ומ"כ )מיסור מפי' נוי מננירת ע)סוננכין
 )החנניר נמננן )הכי כירו רהוה ננסוס 51") נמננן מננמי כסיננניס )כרוק5ריך
 ססומ טכ"ע כננר מכ"ס סי' כננר נמננן העכו"ס סיהי' תננוה רערייןמ)מ
 עופות ננסמר ססומ נמננן יהי' ססנוי סיגף טוס .מרננו3ות-ו)יגמכי5ה
 ננחננת ומ"כ ננתרגנו)ת סהומ ט"ע כו ומין סינוי כו כיס נניירי ררננ"ממ"ו
 סמיגו יסרמ) רסתס כת"ח מננס"ס ה' ס"ק ס"ו כ)) כנננ"י וכ"ננ ננכיריןומגו' סע"פ וסימננר סיננניס ננסני ומפי"ה עופות ננטמר סהומ כע5ננו רומהוה

 5ריך ננ"ננ הר"ן וכ' סנננ"י וכ' פ)וני עוף ס) הכי ר)יננמ 5ריך )מחסור
 מפי' רמ)"כ סינוי סי"כ כי5יס כמותן רוקמ ונניירי הומ טסור ננעוףסימננר
 6' וכרין עכ") מ' כרין כננכומר כ)3 מננירה טוס כ)מ )קנות ננותרכנוי
 רכמן מי' ו)סגי מננירה וכ)מ סיננניס כ)מ ננותר יעכסיו כ' רססר")
 ננטו"ס עוסומ ננסמר סהומ וחוי סיגוי כמיכמ נניירי כיסרמ) מננירסר5ריך
 כהיי מננירס ננהני כנוי 6ננירה ננהני רכיסרמ) וסיכי מננירה ליסרמ)5ריך

 : סיננגיס ננסלי מפי"ה כסינוי נניירי ררננ"מ ננננ"נ ננוכח ועכ"סקיננניס
  רפכסיו כ' ורסכ"ח רר6"ס  סוחרין  סרכריו 6ופ"מ "קסס בנטייו)ב(

  כינינו פלוי פפ6  ס6ין  לסי  6רס פכל  כסתס כליס3וסחין
 תרננו)ין ס5 כי5יס מ)מ )וקחין ס.מין )פי סי"פ כפ"ג  6חר  יפס כ'וה"ה
 ריעוסמ רמין ככוונס ס)מ כפנילו עכו"ס סכרה רמס הסירוסיס כין ונ"מומווון
 ט"ע כו כיס רוקמ ו)ה"ה כ)) ט"ע ימין ומף מעכו"ס )יקמ,מותר
 ומח"כ ר6"ס רכרי תח)ס מ' ןין סס סכ' כס"ס סרעתו נ'. ס"ו כ)3וכס"ח
 ס"מ ומווון מרכנו)יס כי5ת ופרט .גמן כסנ"ה סכ' עננס וכן ה"סרכרי
 ננהטננמיס יותר סכיחין סמין מותן מכ) הנ"ה ננ"ס קסס מ"כ ס")רכה"ה
 רת"מ )וננר מססר רמיך ר)ק"ננ ע"נ סט"ו כוונות ספרננ"נ פי' כך קוגין6ין- ננני סכיחי מסי' סכוחיס סמין מרי' ננס ט"ע כמין 6יירי ונורמי קוניסמין
 רסיננניס מ' כסעי' סר"ננ רעת רוהו ננהני ט"ע לרוקמ כה"ה )ריכמס"3
 וכ' ס6ו"ס וכ"כ ס"ס  רכרי  טסכי6 6חרי סכימ כת"ח וסס ננסני)מ
 ו6ופר  כסיפליס לנכיר 66"כ'  פכו"ס  פן  6חריס  כעיס לק:וח  6סור6כל
 כס"6 סרפ"6 ס"ל וכן ס"פ רוק6 רכפי גס"ס  רל6.  סרן  %כ"3  פלולי%פוף
 ס"ס  לרכרי  נס ססכי6 6ל6'  כסיפליס כורק סכ'  כ6ן כסנ"ס  וכן כר"%רל6

 סננכיר הכ5יס כ) יה"ה 6ח"כ כ%"ס  כיליס  ככל פסלי נ"כ  רפ"ע)6סננעינן
 ' מותן סננכירין ור") עכ") מוווות כר כי5יס )קנות סנננסנ וכן סריכט"ע.

 כטכ"ע נ"ננ ננ"ננ חר ומ' כך מ' רמסו טי' ננני רמיכמ מע"נ טנ"עע"י
 תרננו)ין ס) מ)6 )וקחין סמין ננוריס כ"ע רוה )רמ"מ רס") מ)מ כה"היס")  ננמו9 )מו ומוווות תרננו)יס רסיינו כסג",ס כמן סנקיט ומס מננירהסמי"5
 נס סרי כמננת והרסכ"מ )סרמ"ס מ)מ כנעימות חו)קין ר)מ מווויןוס)

 נעויין מטרי6 כי5יס סמין ננקוס סמ)ס כ)6 וסתס ומווזין מתרננו)יןיק שנין סמין מ63 הומ טהור סע"פ ו6וננר כסיננניס ככרק 3קנות6חריס
 היינו כינינו ננ5ויין טננ6ין ס6ין ננפני ורסכ"מ הרמ"ס סכתכו ומהכינינו

 )ורףוין מיןי ננטהוריס 6פי'. ' כמקומינו מכ3 הכריות כין ננ15י טננמיסמין גסל" כסר פ"ננ .-ומווון תרננעים .זו)ח טהוריס כי5יס סננ5וי כננקוננות6סי'
 עכ"ע יוקמ יכעי סרננכ"ס )יעת )סיטתי' ה"ה מכ) ו6ווזן מתרננו),ן6)מ
 6חריס נעוי ר)מ ננסוס )מו ססס ומוודס מתרנגו)ין רק )וקחין ס6ין רמסכ'
 כעיס לוקמ כרלנ"6 .כקיט ספיר ו6"כ ט"ע יס כמ)ו ננסוסמ)מ

 ר)הכי מ)מ כס"ה ט"ע רכעינן ננטוס )6ו תרננו)יס כי5ת רהייגוהסכיחיס
 : סכיחמ )מ ר6חריס ננסוס ננ6)ו רק3וקחין

 סי'  לסן טיס  פלוס  סיס  כיון סנר  6וחוס ככר כ' כ"ט סי' בנ4ב"4ב)ג(
 %' 6יס טסשר כפו כר ו6' הר 6' י6סו  6ין  סכעתןפופ6ס

 רלפ% פר ' 6 ור6ט כר 6' ר1סו  6ל6  ככילי' פו6%ס  סי'  כסן ,לפל6  רל6 כפקו'6ף
 כל"1 ר63 פ"ס חקכ"כ כסי' ופי' 6"ס כפ' כר6י'  סס  פפ6ים  פפין%לו
 עופות נני"ט סס מס רמו' ססק יס כ6"ט התס ר)"ר 5"5 רכרי ע) עורונ")

 מ)מ ,נק3ף קורקכן סמין טומ4ס סי' )הס יס ר)ננמ כסנננס מוטננ6יס
 )יונס ררנני עורכמ רמיכמ ננסוס כעיס הסיננניס ע) סומכין מיןכסכין
 ככ) חייסיגןהלכך

 עופו"
 וסי' טננמיס סס נס - סננמ ננגירין מנו סמין

 ונס טסרס סי' כ3 רמי") כמן, מכ) )טסוריס רנני רסננמ )סננוך מיןכי5יהס
 רטסור מווו כס) רחכ .רנ)ו וכף רחכ חיטוס )ו סיס ג3 רו"ה רסנמוןקכ)ה
 כננקוס 6"כ ננסורות סמי") ננפגי רמסור המו"ס סכ' נננהנ ננטעס מ)מסומ

 נס מסרינן )ריונה עורכמ ררפי מסוס )6סור כה"נ נננ") )מכ)ןסהעגסנ
  טיכותי' ווו  גסיס כי5ס 6סי' סננכיגן התס רמפי' ועוך יעורכ6מינס
 ננעהול רק מוננר מפ" ) ויסרמ) וטהור ננעו"פ סמוננל נוי כנון)סיפגן
 ע) סוננכינן מנו הרי ננ"ננ טסור סו6 וה )עוף מנו ננכייין לסתסמע"נ
  כננ"ט סוננכין סיננניס כהרי מ)מ ' ננקוס ככ3 נמננגות )ר סמין נףמננירת
 מסיננני' )סננוך )נו ריס ננכ"ס כמן ורננ"6 וה כסי' והטור כסמ"טרט"י
 תרגנו)ן' כמ)ו וננוה רחכס רנ) וכן חרטוס רי") טיכותי' עור כמיכמ.כי5יס
 כסי' כמריכות, סכתכתי נ5וו6ריהן סמסולס מ)ו מר הינעי" "קמכיןסקורין
 סיננניס 6)1 טיכותי' רננסני סרורס רומין ומין טהרה סי' נ' )הס ריספ"כ
 רכי5יפ מע"נ )ח)ק. ומין ררכנן חוננרמ רק ססו6 ננסורות )סס סמיןננפני מוסי ררס"י מע"נ כמן הרננ"מ כננ"ס 3ר-רן מפי' טסורין ס3סן רכי5טכי5יס
 כי"כ כניהן )ח)ק טעס מין ננסורות )סס סמין ננפני מסורין העופותסריין

כ-

 סיננניק ע) סננכינן ס)ינניס רניס כקרכי סכ' הטור ע3 ק"נ סי' הכ"י
 סותס ססטור הכ"י סכ, הסיננניס ע"י עוף כ) )סתיר ננולהק סי'ומין
 ר)מ מסי"ת וי") )קרכיהס ע5ננן הרניס נין 3ח)ק ומין וכי' ננגי'ע5ננו
  ססו6 רומה ומינו סי' נ' )ו כיס מכ3 כרמו' היינו כי5ס מסיננניסננכיגן
 סיפליס כ' וס"ל ניי1 וסי' סננופו  סי'  ופל  ררכלן חופר6 6ל6 ר6ילורורס
 סוף  כפלמי ופי' ולרפס  כסכן סכ"ר כסי' כי"כ כפ"ס  פר6ו. 6פי' .רפסלי
 סיננן  מין פסרס  סי'  כל  י"ל סכר ר6וח פ6חר לסר קולסרס כסוף 1'סי'

 ס)תי ס) רמי' וס6ר ננה"ת כנופו סיננניס רוחה רמו' ר)מו רכי5הטוננמה
 )מווווס .סיס ה5"5 3פל סמתר רוס ספ3תי ע"ס מכ) תק"כ כסוס"ירחיתי
 נכון נסומ רננסקר כר ומ' חר מ' סרמסן כי5יס כסמר סמיגס כי5יסהכר

 מיגי ננותרין ככי5יס מכ3 כעופות ננחננירין רמנו מע"נ ק' כס"ךוכסננ"נ
 נס )מסור יס מיקור 'סנוהנין כננקוס 6)מ כחוכה ררכנן נני)י רהוינרמה
 2 )התיר לסננוך יכו)ין כעופות נס ככי5יס היתר סגוהנין וכעקוסככ5יס
 ורננכ"ן תוס' והקסה סומ טהור עוף עיננמ ר%יך ס"נ רף נסונ"עף'

 סת" פ"נ סי' )ע.) וככנפ"י רוכמ נתר מו3ינן )מ מננמי וי"ןורסנ"מ
 6י סיסי'  לכ"פ כי5יס נניני ככ) הכרה יהי' ס)מ רמי"מ הרסכ"מ סכ'עט"י
 ס6פסר 1ס רוכ, פפ"י לסתיר ססס 1ס  6ין 6"כ לחכירו פפסרופה

 ספק פכל פריף  ול6  ס6יסור ססו6 וירפ טפכירו  כפולססיסי'-6'
 מנניתי סהו6 ורו"ק .סספק כנרר נחסכ סמינן ירועס רמי")וס"ס
 )"ר )פני5ו רקיננניס היינו כעו)ס מ' וס-ס )מסכ"מ ס5ריך ננה הנה)ענ"ר
 כעו3ש מ' סיס מ"ס מי"5 3וה נס מננגס מחר )ננין וה ננין כין הכלס יסננ"ננ
 רהמ סק"מ כט"ו כמן והוכמ רסכ"מ )רכרי )סכיר יכו) מדס כ) מ)מסיגיר
 מותו כי5י יכי6ו סננמ רננירתת .וטהור סע"פ סמוננר גנוי כסיננניסרסוננך
 ורוננס עורכיס רמיכמ כיון )נניננר עיכמ )מ3ו רוננין סמינס וירמועוף
 ננירתת רננ"ננ י") הומ ריונה ו)וגנר )הסתמיט ננ5י מ"כ כנננ' כרמי')יונה
 ספרס יסי' ס)מ סמ"6 וננכיר )ריוגס וקוננגה ע)וי רעתי' יהכ יסרמ).ר)ננה
 רור6י רמי' ננסתס רמין ו)"נ עכ") סרסכ"מ כסס כ"י כיניסס רהומכ)
 ריכע היכי מננירתו ע) כמננת גסננך )ננס ןמ)"כ רהומ .כ) טכ"ע)יכ6
 כגף רסננכינן סעיקר רסתס רמי' )יכמ רסתס רמ*' )יכ6 ננרכמ מ)מ)כרר
 כ6פת רספ6  11 קכרמ ננהני ננירתת )נכי )סגי סיננניס כסרי מננירתוע3
  6כל  סיפליס רפירחוז.-וכסרי  ספכילן וספיר ס6ופר פסור לפוף רופליסי'
 )מיסור 6ו )התיר רסי6  כל כספרט סכרס פ"י כפכ"פ כרורס  כריקסריסי'
  פכיר 6רס  רכל  סרסכ"% רכ'  כיון  רכלפ"י  כוולתו ומפסר מננריגן )מורמי
 כננכומר )כתח)ה )כרר 5ריך ננררכנז מ)מ רוכ למר ננה"ת רמו)ינןוקיי") )נרויי ר6יכ6.  סיכי לרוכ רו%ס זס סרי סלרס סיס  ס6פסר  ז")כרכריו 6פ" ועור סמ נננ") הטיכ ננכיר סיסי/ כעו)ס 6' ריס י") רסו6  כלכסכיס
 וננכיר יורע % רמס ק"י סי' )קננן )ננכומר רנני ו)מ קננן כירי וס"ר מ'סי'

 רכמ( כוה סק"מ ק' סי' פ)תי עי' 5יטו) סייך 3מ ירעינן )מ רמנן מףהמיסור
 : כסל"ל רוכ כתר  ו316ילן וכריקס  כירור פ"י 6ל6  ס%וסור יורפ  ס6' ננקרי)6

 נט) 3מ מ5ורע 5יפורי )כך ער)ה נמס' הר"ס מ"ס כ' ססר%בכשק1ר4י
  סישי )מ ,נופי' רטממס ת")-)רכריו )טממה סוקסהרסתורה

 קי' סי") כיון., כתערוכת ס"ר )ומר יס  ווסרס סי%לי פ"י 3סכיר  ריסנישל
טוננמס



 %י רעהטף'יררהטי:רברי
ים4תקנ"ן ב' טעיא

 )סגילו 0כ6 עוף 6כ3 תערוכמ כ6ן ו6ין ס6יקוי כהוכל סוהעומ6ס
 ד6(3יגן'כתר הג") ס"ג ד4 ורמטוגיס ממיק' טרים לננרוכ6 ססיל6ננרינן
 6ס"ד 60 רוכ גמר ליז3 הכעס 'ע) וקוסיתס -6טלנ טסוריס עוסותרגכ

 ע4"ט סק"ס כ6ן כסרננ"נ כננ"ס טתוס' קך' )"ק ננסיננגים מסיק )6לעולן
 כתי לגיי) 'כמכו- ו6פיץס יוננ6ס סי' כלי5ס ד"יכ6 ננסיק ו)ננקקג6 3ננסקל6 )מר5ן636

 6"כ .ט0ור ס0ו6 מקייע והרוג כ-ון סו6 רהגי 6ץ רול '
 - ,' טוננ6ה: קי'. כו יהי' )6-

 _תקנמימז
 גמו' בביצים גזרו, לא דרבנן בעוף בבב"ח שכ' בהייג על צ"עא(
 שלא מלבילות או משנשרפה ביצה קצת ונגמרה שנפרפהלאאף מיר נשח"ה שלא' בטריפה וב( נבילה ב5יצת- דגזרו כמוי
 מותרעמשים הנאה מאשור גדוליה שכל בהמה שכ' מק"הט'- מי' כפף"ח דלא פכאן ראי" )ג( מח"ת אמור דהביצה מיףמת

 מקרי .נמידהיות
 גורם.

 אש4' אלא נורמ מקרי לא רחיות דז"א
 ש ס' מי' כרמ"א אמורה הבהמה נמי כה"ג אכילהבאימור

 ס"כ רף ועלוכין ג"מ וף מו)ין מוס' כ' ננעי גני)0 ני5ת נ' סעי'בש"ע
 דוך6י רכן כסגי )סורומ 6סור ככותת6 כיעי 5ס" יוסף ר'ך6ננר

 ע"ס )ך 6ין כ5יס כסמס ך16 כתרננו)מ הגננ65ומ נננורומ ככ5יסמיירי
 עוף- ככ"מ 6כ) 0חנני' ך16' גכי)ה 6יסור דגכי כה"נ ומיי כמ)כ סננומרס6"י
 עוף ק) וככ"מ ק"ך וף מו)ין )י' 6ית ייסף 60קר' וקסס ע"כ 0קי)וררככן

 : 51"ע ננר6וריימ06ו6
 כס"ך כסרמ"נ וכ' 6סורה כו' טריס0 כי5ת 0ומ 06 ססק36יבש"ע

 וסוס מורס 6יסור מסס כו יס כגכ)ה גס כנירין כננעורמסק"מ
 י16' וכטריסס ולכגן' לסוה גכ34ה כי5מ כין דננמ)ק וס6 5") 6361כנוסה

 קווס גגננרת הי' וננסמננ6 03 גנע6 ולך כסוק גננכרמ כי"כ. כנננורס סייגו'
 והי' גטלטס סככר ה*ינו וכטריסס ננורכגן 6)6 6סורה )6 ס)כךטגמגכ03

 ר6ססר גגננרו )כה ינני וגנוסס 6סורין הי' ננעורין וכס0י' כי5יסכס
 כמ)כון גגננר 06 סועמו ננכו6ר וכסר"מ סגטרסו 6מר גנננרו ו6מ"ככטייסס
 ננקרי )6 ומו .ננ0"ת ננותר כניוין ננעורס סעויין 6ע"נ וגערס0ומ)ננון
 וכס' (ו("נ 0") סכי5ה 6מ"ל טגנננר וננה כ6יסור נוי)ס מסוכ )סיומכנוסס
 סגיוו) כי 60רכמי סס כי )מו)ין כמווסי ו("3עיין ססר"מ ע) כ' יולסכגסי
 וכ"ג עכ"3 .כ(0 )סמיר הסר"מ טננ"ס (ו("נ ננקרי 1)6 )נננרי סכי5ס6וסר
 0ו6 גגנור0 וגננ65מ סמטס ונניך כגטרסס וווק6 ככ"י ססוכ6 ננרסכ"36י

 ססר"מ )ועמ ססי6 6ע"נ כננעור0 60 - ננסננע כניוין ננעורס 6טוד6סור
 ת") (ו("נ ננטעס סרי 1)6 ננ0"מ 6סור0ננננרס

 וננ"
 וסוס )סר"מ וס")

 גורס סמיות נס 6כ) ס6יסור נורס 0ו6 סטריסס ומרגנו)מ 0יילוזו("נ
 ס6כ)0 ככסננה ס' כסי' )סיטתי' ו6(י) ו0ימר נורס ננקרי ו0מיומסניוו)
 ננומר סכסננס 6סי"ס סג6ס ע6יסור נוו)י0 וכ) סל6ה 6יסורי ינני'כ3

 6"כ (ו("נ ו0") ו0יתר גורס ננקרי 0כסננס דמיות (ו("נ דס") 4סוס3סויול
 3מוס' ננכעי6 )מ 'גורס ננקרי )6 ומיות ננוכמ סכמכמי ורסכ"36כלס"י
 ננ"ט דףכע"1

 כסכ'.
 עס המיומ רנס (ו("נ ננקרי )6 6' ננעגין גולנניס

 סגי ננעטר ננ0' ס"י כסוה ורננכ"ס סס לרמ" מסי' 6)6 (ו("ג מקרי 63לנוף
 נורס מקרי )6 הכסננס, ומיומ 5") (1("נ ננקרי .עגייגים ננכ' דנסדס"כ
 ס) סטריפ0 ננהכסר 0נורס ר6יסורי.וסייגו גורס מך 636 ו)יכ6כ))

 0טריסס:סתרגפ)מ
 6סורי' לונריס יק ינני' כ) גמסטטננ0 06 ססק. ס' כסי' ססדנברבמ"14

 ננו)ר' סר"מ וסקסס כ6כי)ה 0מסוריס כוכריט 6ס"6סורה
 כס"ע מיות )ו3ר סיס כיון י") )(ס כ6יסור סגמנר) 6ע"נ לטרייחאיפה
 לעגי' סו6 כך ג"מ רף דרסכ"6 מוס' כננ"ט טייסומ )עגין 6ננו ירךו~גו-
 )סן 6סריגן )6 טריס0 וכי5ת ננכ6ן סר"ס סקסס . ועוך כס"ע מסוכגידו3
 כ"ס ננורס טריסס . וכי5ת סס"ס ק6ננר ג"מ וכופ 6)6 כן 6,ו ו)סג")טיי' סוס הכי )16 60 כס"מ ו0מס ןנני' וכנוסי' כניוין דננעורה ננסוסמ63
 הס"ס וננני0 כ16סור סנד)ס ננסגי ננורכנן נ(ר )6 לכי)0 ככעמ 6ע"נ3כ'קם
 וננסננ' כ"ס נ(ר )6 ן6)"כ ננס"מ כ6יסור גנננרס 61"כ כ6יסור סלנננרסטסגי
 ננסננע גנפרס וסתס 6סור )נננרי גנננר0 ס)6 מ)6 ומ)ננון מ)כון סי'6סי'
 63 כעךיומ כ"ם רס6 ננ:"מ 6סורס ו5נננרס ק5מ מסר סס" סכיסמננ6
 לווכרי נ(ר )6 וכורכגן כסיק גננכרמ כננוס ססו6 גכ)ס ככי5ת 6)6ננמיר
 גתגכ3ס 06 וקס0 6סורס כסוק ככנכרמ ס6יכו 0יי5ו 6סורה )16 ו6סכ"ס

 מיך ננמיס ל6ילס נכי)ומ כססס וננייר' 51") כ6יסור כ)) ננננר )6כסמ*ט0
 6' ס"ק כם"ך וכסרננ"נ ננ0"מ 6סור 0"( כ6יסור ק5ת סכנננר וכ) נ"כס"מ

 כסיס6 ר6ננר ננס נננני)6 כננ"ס( ננה"מ ך6סור וכפסוט ו3"ג כזהננסמסק
 . גננרה ותגי כמו)ין סס"ס עסי ננס"מ ך6סור ננסוס טריפ0 ככי05 כ"סוננורס

 וננס ננס"מ 6סור )נננרי כנננרס ם)6 כ) וח)כנון מ3כון הי" 6ס" ננסננע6"כ
 ע"י לגנננרס כיון 0"ט. כנוסס והוס סס ומוס' רס"ידכ'

 ס") )כך 6יסור.
 נננרס 6כי3ס כ6יסור ך6פ" כרננ"6 ס"ננ כמיסור נורס סעיקר כ)חד

 : '. .; . 6סורס:עי"כ

 סכי. ק"). )6 י' ס"ק ס"ו 'סי' .'- מורס-כס)מי 6ישור ס'יך כנכ)ס נס כניוין כננעורמ פננ"נ נסס מ"סרהנה
 ימת0 '5מ)כ כננו כסלננ"נ וג") עי"ס

 מן ויו65 גכ)ס 5יר ד5וס- ננסוס מס"מ ד6סור )ככ"מ כסתימס כסרמ"נסכ'

 60י' ננן ויו5מ ננעורס עדיין ססומ גכ)ס מסוכ לנני כי05 6"כ 6סורס6יקור
 כננעי0_ וכלוס מסוס מומר פמס ימ3כ ס"1 סי' )קננן )סריס6 ו6פי'6סור
 ננוסיף 6יגו כך הני5ס עוך נננר)מו 6יכו סכתגכ)ס ו)6חר גכ)ה ככי5מסוש
 מ6יסור ויו5מ ה6יסור ג5יר הו0 6"כ כס"ע כגוס 6יגו ך16 וכננעור0ח)כ
 מוס' ס0כי6 50ס"נ 3יסכ יס ו)סי"( מ0"ת 'ך6סול ננודה הסריס6 נס6סור
 וככ"מ כ"ס 6סרו כסוק גגנגיס כננוס לכ)ס כי5מ 6ננ6י טננתרן ל"מ-דף

 ""כ הוס' וסק0ס .ורכגן כח)ק עוף כ% המנניר 3כך ומו' שכ)ס ותי'מותר.
 ככותת6 כננעי,תרננו)ת כגננ65 6סי'!געי 6יגס 3סרי ו)6 יוסף רי 6מרממ6י
 ככ"מ מגמי "יק6 1םמ מסוט הדכר *יו ו)כה;ינ פטוט 1כר ס0ו6 מע"נ רכו)סלי
 גכי)0 כ0"נ ק6נני ננס ו)כ6ו' כ0"נ דכרי י") 3סג") 6ננגס ד6ו' עוףס)
 צוסי' גכ)0 כי5מ ' ה6 ד16' נוסי' גכי)ס לכי5ת ר") 6י ויכגן' וככ"מד6ו'
 ו6וריית6 ככ"מ וס6י כן י") -ככ"מ 60 ך16' צכ)ס .וס6ר ר") ו6יורכגן
 5ריכין 6גו 6ין 6כ) לכ)ס ך6ר מיסור כסננס כ6ומו 6יכ6 ככי5ה י")סנס
 ככ"מ ננס6"כ ננעויס סי6 6ס ומו' נוסי' ככי5ס 6יכ6 ככי5ה' 6)6 *סלוומק
 כ' כח)כ כסר ו5יר כסר כ5יר 6)6 מסיכ 6יגו ,ננ"ננ ננעורס סכי5ס6פי'
 כס"ג ך5' ננה מ"כ רמו' . ככ"מ ננסוס 1)יכ6 ע', סל ומס"ו . 5ץמ סי'כמרו'

 גכ)0 כי5ת כין מי3וק .ס כוד6י )דיון' וננ)תמ .קוסט6 ךרכנן כמ3כ עוףכסל.
 קסמ )6 גנני ך16' כעכ"מ ס"3 נופי' יוסף ר' ה6 )הקסומ 0") עויס6)עי) 0קסמי ו6גי סקוס' כקו' ך16' למ)כ 4וף כסר לס") )מל16 6סי' 6כ))ככ"מ
 ננ"ננ ננעורה סו6 .ן6סי' ננררכגן -רק )כ"ע סץ) כסר . כ5יר הוה וכי5מגיון
 0ם ע"כ סכי )תרן )מו. נימ6 ו)6 תוס' ממגם סכסר ננן כ5יר לקסכי05
 ססיר 6"כ ך16' ככ"מ 0וס כסר ך5יר סק"6 כט"1 ס"6 סי' כפרננ"נס"3
 כסוק גננכרת נננורס ככי5ס ככ"מ )נ(ור ן16"יס כמ)כ עוף כסר )ננ"ךסקסו
 גכ)ס כי5ת כין ומ3וק )רץמ מוס' כי )ננס' ך6"כ ("6 6ננגס. כגכ)0כננו

 וכ"ע ומי' ד6וסר יעקכ ר' וס6יכ6 ככוממ6 6ננ6יו0קסו - כס"נ מי' סכתכו ני5יס ו"ה- ע"נ ו"ו ני5ס מוס' ונוי כ(0 )יסנריש : ך16' כמ)כ עוף ככסר ננס6"כך6סור
 ולננה לקומי6 .עקכ ר' פגס וננ0 וננסר"ננ וננרט"6 ננרס") ועיי' וכו'טיס0 כי5ס 6טו גכ)ס כי5ס. ונ(ריגן ננסוס וכ"ה וטענני0ו נננורומ ככי5יסננווי0
 י"3 )הניי3 מננגס )60ריך ס6ין 636 קס0 סתר5ו וננס כס"נ ננתיי מוסילס4

 ס6י ננעור0 עגייכיס כי יסו3כ6וי

 ע-

 העוף )נוף 0נירין עייי סננעורה
 לונני 6ין ותו )נננרי נננורס ססכי5ס 6עס"י ננעור0 ויס נוסיי ככסרסוס
 ד6עפיייכ וי"ל 0טרסמת כמוך 4ולח סכי5ס עדיין ננ"מ 0עוף כנוףוסו0
 0יו65 מר גננו 6סור. ננ6יסור ויו5י6 ננקרי כלוע ועויין ננסוס6סור
 ומוס, גנעורכין סס 06 ך6וסר יעקכ. ננר' תוס' סקסס וע"(ננ6יסור
 (ננן ג) כ"ט סי' וס0"מ סס כננררכי ססוכ6 רסכ"ס כסיטת שסק6י
 ננסגי ננעורסר") - 6ין וע"כ יעקכ ר' 6וסר ו6סי"ס כמ)כ )כס) 6סור קסס כק)יפסס6יגו

 ננ6י' יו65 וכ5יר ככו)ע ו0ו0 6)6 סכסר כנוף ססו6.
 )רי 6סי' ננעור0 ו6יכו כלוי כנננורית_ ותיר5ו כככ"מ 6סור כנני 5יר6)מ6
 6סור ו5יר כ5יר וסוס .ננטעס .יעקכ די ו6וסר כננעורס ננ"ננ 6סוריעקכ
 6טו ככ)ס כי5מ ונ(רו 6מך תי' מוס' כ' ולכך כ0"נ )תי' ו)ימ6ככ"מ

 : טריססכי5מ
 0קסס סק"י כס"ך 6קורומ כו)ן כ6)ף גתערכס "ס נ' סעי'בנש"ע

 סדרכו וכל כר"ן ופ' ס0"ת 3סכרמ 636 6עו י(ס6טוס"ע

)ננגו"
 ו0נ0 1'כ וגריס ו' ררק ק"י סי' .)קננן דפ' סס"ע ננס6"כ )"כ

 ועיי' סכ, סרננ"נ ועיי' כט) 63 גי5ס כ6ן פסקו 3ננה מנניד סורכודממ
 כססס"מ וכ' סטור -כ' ונניד 3"כ דכי05 כ"ב ט0ש"מ כ' 63 וס6יטור טעננ6 נוסי' טהו6 וג' כ6וננך כ)3 כי5יס גננכרין 6ין ועכסיו ק"יסי'
 , וכן קס"ה כסס כ' )6 וכי5ה (וע כרין ו3ננה וכו' טרס0 כי5ת ססק6כ3
 סמס מ)6 כ' )6 וסעיטור 3"כ וכן5ס עיטור כסס 0כי6 ק"י סי' -3קננן
 ננ"6 סי' רס"י ו' 6ומ מס"( סי' )קמן כמכמי וכי"כ כר") דה)כ0 כ'1)6
 כ(ננן 6"ו כר") וס"3 ננסוס 63ו שס ווקרקתי כט3 ל6 וכי5ס סכיס"3
 )6 61"כ כננגין מ)6 כ6וננך סכי5יס ננוכרין סי' )6 ככמ ו0עיטורס"ר
 6ס"ע ונס )ננכומ קדרכו 6מ ד0וה ננסוס 6)6 כט) )6 כר") רס")ננסוס
 כי5ס ננופס סס ננס"ד סכט )"כ וכריס ו' ורק כט) סררכו 6מרססק
 גר6ס 6"כ כון ורינחגי פרך 6נו(י דכרי6 סס0 והייגו כער3ס נסומ)סירומ
 וססק 0ט"ע נס 6"ס 6"כ וכריס )ססס גמסכ 0י' ככי ס"ך כןננןרכי05
 61"ס )"כ וכריס ססס ררק ססק ק"י כסי' 6ע"נ כט)0 6ילו כ.5סכ6ן
 כוכר סטוס"ע גקיט ו)ננס סק"6 ק"כ ס" )קננן וט"( סריס6 קו')סי"ו
 ומי' סכננגין דכר ננסוס )"כ כ)6"ס ט)יננס 60 וכו' ס)יננה כין כי05סי)"ננ
 רכריס והכס וי"ננ 6"ס ו)סג") מס"ו סי' 3קננן רמיתי סט"1 ומי'0פריס6
 6מ סו0 ו)6 כנננ' ד6י' כי5ט יסייגו )סיסוך וג"3 6דת ננ' כ))כננכ"י. כ"כ דעמס כט)ה ממיכ 6ין מקוס כ6י(י' 06 כנננר6 ך6נורומסוכיס
 6ס. סורכו 6ת כי5ס דסוס גסמגס עמ0 6)6 )ננכומסריכי

 ה(ס כ(ננן
 וננג"י י"3 ועוך דעמו כט)ס 6נניילן )6 )נננומ סורכו כ) ננקוסכ6יןי'
 6ס כון ורימוגי סרך 6נו(י כגון כננני דסלסו ננס 6)6 וכריו 6ננר)6

 6כ) (") מכנניכו. רעמ ככלך דעמס כט3י' מסיכ )6 6'כננקוס
 'ומלן )ר' סורכו ומת )ר"). )פינניף 3מגדת כלרכו דמ)י6 ' ס6ננרוסכננגין כוכי

 3ונני ום4ך ו)6 ככך כולכד (ננן כ)מ3י6
 גקטי' סקיר 61"כ הטמי' כט3י'

 וננקוננס (ננגס )סי כ6ן כמכו יטוס"ט סכתכמ4 ומס ס)יננס כ(05 ס"וכסי'
 סדרקו כ) כי5ס וסוס ננקדס יס מם ק"ג ג4מ'כסוי סורכו ממ 0ו4ך5י5ס

 ' מסוס-וסיל'מ.: כט3 )6..'

 'כי6וו6'



 פא?רמף_תקנ"ם הי כשע4ף ב8.'ר במף' דעי,'ירריקסימזי4ב2רף
.

 רצקגייפ מיכמן.
 דתורה שי"ל ) טה מקרי .דברי' צ"ו דף. תוס' ביאור-דבריא(

.
 עליו שמו אין שלם וגינו יחלוק באם לדהיינו בשלם אמרה .
 ופור וסט"ג וסה"ת הדא"ש כ' וכן קפן 5ין גדול בין נר"(אינו
 ס"ל תום'.ורא"ש שכ' פ"ז ם"ק לש"ד דהגי )ב( ויז"ש ק'--ם"
 יחלוק שאם בברי' תנאי שכ' דשב"א על קו' )ג( ברי' .מקרןב:יצה
 אבל ל"ק ולרשב"א נשמה בריית דבעי כ' למה על4ו שמ4'איו
 דאין רשב"א מ"ש ראי' )ד( קשה ק' במי' כן שפן הש"ע'על
 מחמת האימיר שיהי' הכוונה בואימוד בנוצר אלא ברל)קףי
 רשכ"א, הא זה תנאי. שכ' 'בתה"ב ארשמ"א שקשה אלאע~מו
 תנאי שפ' ק' מי' אש"ע דקשה ומכ"ש זה לתנאי ווההבחדו'
 איסור להיות צריך דברי' הה"י בשם לביצה באס"ז מ"ש )ה(זה

 אש"ע מאוד קשה )ו( ליתא נשמה ובריית ברייתומתחלת
 לז( באלף בפל ולא ברי' מקרי דאממה"ח .שכ' מי'.ק'לקמ1

 מי'מ"ש..בש"ע

 ק-

 האחרונים בפל ולא כרי' הוה אפרוח שי"ב ביצה
 בביצה אמאי ביאור ח( י לדבריהם מגיף וכתבתי עליוחלקו
 ברי' בשאר ולא ברי" משום לרמבי'ם סייא צריך אפיוחשי"ב
 להולמם וקשה פובא קשיון ה"ג בפ"ד בזה רמב"ם דברילפ(

 לדיגא אבל ש"ד אהג"ה קצת ישוב )י( בו עמדו לא כליוונושאי
 שפמק הפר"ח קשה וכן בפל ולא ברי' הוה נבלה מ"שליתא
 בגי"ה קיי"ל והאיך כולו שבכל.ירך אגיד אני"ה דלוקין .יודאכר'
 ותי' דצ"ו אתום' פלתי קו' על תי' לי"א( בשלה ולא הואהר"

 ותי': אתום' וקו' התוס'אקו'
 11") י"ו ס"ק ם"ך 'ע"מ. סיתר ט) ני5יס ס"6 ו5רין ס"ס ב2שייע)א(
 ססי6 ננסגי סטעס כ' י"ע רין ננסננ"". פט"ו סרננכ"ס6כ)]
 6)6 נניירי )מ לוכ", עכ':) נסיעורס וסוסיפו סיכר כס עטו כם"ע'כרי'
.3כט)

 ס)יטתי
 סו6( וססוט וכ"י כיטכ"6 כרמי' סכי5ס גוף )כט) )6 6נ)

 וסר6"ם סתוק' !וכרעת כרי' סומ ע5ננס ססכי5ס יר") כססריוסוכ6תי
 סוסקיס וממר ס"י סי' )קננן כ"י וננכי6ו סר6כ"ך כסס גי"ס כפ'וסרפכ"6.

 סתוס' כרעת סס"ך סרכרי דכר ר6סית . סס"ך עכ") נרי' 0וסרני5ס
 מו)ין תוס' רנרי וגעתיק . קטס כט)0 ו)6 כרי' סוס רכי05 'ס")וסר6"ס
 נס"ך ס~י6 סננסס תוט' כךכרי סכ' ו0ר6"ס ירנלן ננ"ט .ך"מ ע"מ 5"1רף

 הו6 נרי' רלכגן .טעננמ ננס תוס' 11"5 לג") יכריו ק' סי' )קננן כססרו,
 כ3 מ)6 כ1ית 6ילו 6ס" 0ניך כ) מכ) 6ס ר)וקין )רככן ס") 3כךוכ3ו'
 ססו6 ככ) כמייס טסורס 5יסור 6כ) כסןג 6ננרי' כנני סירקן וכסוףססו6

 רמכר ססו6 גכ) כנניתתס כין כמייס כין טננ6ס 5יסור 6כ) כןיתכנניתתס
 ע"כ ק'יכ לף סס סי' ררס"י לורע כרי' )סו6 מסינ6 טכנ6 יעוף סמיננן

 מכ3 כרייתי' ננתמ)ת כ6יסור רגו5רס ננסוס כרי' טננ6 5יסור חסיכר)כר
 ו6ין כעו 6כ)ס 6סי' ככ1ית 6למ )וקין ומין נרי' )מו סננתס ט0ורם. 5סור'

 ננסוס גכ)ס ננסוס)וקס
 רכסגכר6~

 סקסו ותוס! גכ)ק( סס ע5יס סי'; )6
 מסיכה וסרן וניך טננמ ועוף סה( ננן ר6כר ננ"ס ו6"ת '11") 5"1 יףכמן
 63 טכ) וכן כרי' _חסיכ0 ו)6 ככ1ית כנניתמס טסורס ננגכ3ה כרי'טסי

 סג") 3סרס"י כיממ )תוס' הומ לול" י"1 רף כננכות כרי' )רכגןמסיכה
 3מ1 כמי' כסננס ק"ג רף יומלן כר' קיי") רס6 סמי ען 6כר קסס)ך)סרם"י
 נרמ"ס ועי' כרייתי' ננתח)ת כמיסור גו)ר סוס )6 6"כ' עוננרת63יכרי6

 : טענניס ננכננס סרס"י סרומס )"גסי'
 מכ' ותוס' כננסלס"6 כ' נרי' רסוס סמי ננן מנר גס' תוס' ע'יסןדדע

,
 לרף וסתס כ,.ת סי6כ5 5ריך קמי ננן ד6כר יוך6( ור' לך"ס )קננן :
 וע5ננות גירין כננססו ססו6 ככ) טסור0 5פור רמכ) סך גנני "וקיק"נ(
 )ימייכ כרי' מסינ סו0 סכי )6ו מי 6נ) . ני' כתיכס רמגי)ס עסוסהייגו

 6י כננססו )ימייכ כרי' סוס גיך כטעעתין יוך6 )ר' וס"נ ננננס ססומככ).
 עכ") 'ורו"ק כי' כתיכס רמכי)ס)6ו

 סלס.
 ד6כר כתכו )6 רתוס' עכו6ר

 )סו6 רקסי6 6)6 כי' כתיכס 6כי3ס רס6 ר,"6 כרי' ג6ננת חס4כ 'סמיננן
 וכן טננ6 טוף ו)"ת גיך )4ת רמננג6 6ננר רכי רסייכו )י") כתוס'יר~ף' : כרי' מסיכ רסו0 רננסעע מכי)ס כתינ 0וס )6 ר6ס. רננסננע רק;

 ועוף גיך ננקרי רכו)0ו קטן גין גרול כין סי' סמי.כמלו שןכ6כר
 סו0 ר6י טכ) וכן ננ)ס ננסמע לנני חתיכס לכ)0 6כ) ק3ינניס טיסי'וכ)כך
 רכ"6 רסכועות כס"נ וכ"ננ כרי' מסיכ סוס 16 טכ) מטס ת6כ) 6) .כתיכ
 סי' ננסרט וסרי וימ וסריך מייכ ססו6 כ) כ6וכ) ננ5.גן 'סיכןיק6ננר
 רטעעמ ננסננע ינני ככרי' לנני ננסרס ופסגי ססו6 כ) 6וכל ח)6ס5ועס
 סו5 ר)מ גכי)ס גין )סלק ק"כ רף )סרס"י ור6"ס )תוס' גיח6 יג6טעננ6 מיכ" גנל ננןס ע"כ קטן וכין גרו) כין ת6ק) ס)6 סכ' סירוס כ6)ודנר4'
 קיקרמ סו6 כ6יסורו סנעך רננ0 ננטוס כרי' רסוס טכנמ עוף ו5יןנר"
 סכ' סי' כ6)ו סוה רכרי' לטעננמ ננסנועות )סו6 וננסננע ~סוסכרי'
 רמין כרי' רסוס )נניננר )יכ6 גכי)0 ונננני)מ "טן כין נרול כין ת6כ3ס)מ
 מננו 6ין יח3ק ס6ס כרכר 6)6 קטן כין גרו5 כין 6ננר ססהורס .כן)וננר
 ט)ס כססו6 ר") עות ח6כ) )6 מננר0 כסתולס 6"כ וסרל עוף קנוןע)יו

 עוף ע) וכיון קטן וכין גרו) כין ר)וקס תורס 6ערס סלס עוף ע3נננני)6-
 גנני סגח)ק 6חר רגס כיון כככ)ס 6כ) כרי' ננקרי )וקס ס)ס כססו6 קטןן

 קען וכין גרו) כין ט)ס גכ05 י6ל 3מ )וננר 6ין ככ):ם ע3יוטמו

 6יגו כיי' ננקרי )6 ע3יו סננו 6ין כמ3ק דמס ןס ותנ6י ננוס .)גו0"651
 ס)ס סכלי' ד6ס טכי המוס' קו' כ63 )מ)ק מנ") ךמד6 ע5ננו כסניתנ6י
 רק סו6 "ל6י וסך' 1ל .ח5ק 636 ט)יו מננו 6ין טסגמ5ק ננסוס - כי"מיגו
 ע3יו סעו 6ין כ5ה)ק גיון מ65 )תוי -ע)יו סננו כנמ)ק ת)יץ ר)מ סתוס')תי'
 דנס כיון קטן 6סי' מייכ ומ1 ס)ס כססו6 סקסיך- _טסתור0 )נניננר)יכמ
 יותי ננכו6ר וגן כגכ)ס פ)יו סננו ס)סכס"יגו

 סי6"ם לטון כ6ריכות ככימור.
 עוד טלמגו ננס ר6סוניס ספוסקיס ע) 5"ע ס)פי"1 ננס 6כתוכ . ו)קננןכסדי'
 )6 ר)ננס נניוסכ ס6יסוריס מכ) סתוס' )תי' סמ כרי' כריגי ממריסתל6יס
 טננו 6ין גחלק ס6ט ננס סמי)וקי סר6סוניס סכתכו וכיון . כרי'נקר6ו
 וכחוור 6מריס תנ6יס עוד 5מדם ננסכ"ת 6יכ ) סהוס' )תי' 6ית,'ע)יו
 פי' טרטכ"6 סק"ך ק' קי' מ"ך ועי' )ס)ן טס תוסי- רכלי לנימורעוך
 ננ6מר 3ס6ננר גיתן ו)מ תיס' כסי ננננס עפו סננו 46ן ימ)וק ר6ס נס6מסר

 - סתוס': יני,ע) כסס כן סרסה"מ טכ')..
. 

. 

 קננת ו6ס4' )ננכות ססומ כ) .ר"ס רק6ננר י"1 - ממכות 'תוס'רוהקשה
 נניסת )י 6ורו ק6~ר ררכנן . 3רנריסס ר"ס ססקספ וננס י=
 מסיכס לסננס כריית גננ)ס כס)פ6 ור5גן ססומ ככ) ככריי65 6מתרמטס
 כרי' חסינ 65 נמטה גסננס סו0 ו6ס" כגסננס מ)ח6 ת)י' )6 6)ממכיי' רמסיכס ומננ0"ח גיך סרי קסס וססת6 מטיכמ )מ' גסננס לריית ר)6ורמטס
 טכ) ס) חטס מ6כ) ו)מ כתיכ ו)6 כתיכ טכ) ת6כ) ר)מ )ננסרס רנניר)מ
 סוס מסיי )רירן )" ננסררי ק6 רר"ס )דכר.ו ררכגן לפרס וג' -תוס'וכ'
 רמסכת לרירן 6)6 .כרפריטית )ננסרט ר)"מ כרי' )י' ממינס. )6 נטננסחטס
 6יכמ ר)לננ3ס )לננ)0 )"ך ננ"ננ רננסרס טקננ6. )ך ר)ית מלננ6 כרי')י'

 וניך לסננה ננכריית סכ6 רכר כעו )רכגן ר6ף וי"ננ סייס וסר6"סגסננה
 כס0"ת ננכומר כתוס' סנ"ל סירוסי וכסי לסננס מי"כ -ננרכר -כ6וומננס"מ
 מסרס"6 כמט גכנס") וסיילו 6כננס"מ יטיירי ק)"ט סי' ל6וין וסמ"ג ג'סי'
 ק"כ )קננן סרס"1 סס"ת סכי6 וכן . כרי' ננקרי )6 ננ0מי "כר סמננמר)פי
 והקסס סגכרמ נניוס כמ סמיסורו רכר 6ותו כ"6 כרי' ננקרי ר)6סכ'
 סכ)יות ומ)כ סקרכ מת סננכס0 ח)כ סרי סרה"ס ססקסס כננו ,ס6סי'
 רוקמ ור6י'ס תוס' כתי' ותי' וכטי)0.- כרייתן כתמ)ת ר6סירי וכ"כ.ו6)יס
 תורס כטממרס מ"כ סרן מו עוף ע)יו סננר 6ין יה3וק רמס סרל 6וכעוף
 ננסננע קטן כין גרו) נין וננטננע ק6ננל ס)ס עוף ע) טננ6 עוף מ6כ))מ

 : ג5ירתו כטעת ס6יסור כ6 6ס כרי' רת)" סהס"י.0ג") וגרמ0ר)ית6
 כריית 5ליך )6 י)רכגז תוס' יינרי ע) ק' כסי' מם"ך 3מרור דכו')ב(

 כיון וכ)6יס ער)ר4 כנון כריית' ננתמ)ת ומסור נסמס כריית ה)מכרי' ננקרי ך65 ו0ר"ן כת"ס כרסכ"מ כ' )כך כו' גכון 1ס 6ין גסננ0י
 מיותמ . כי' רסוי מע"נ ) טגתלכ)ס טסור פוף וכן נטננס כריית סו0ד)6
 סרמ"ס טכ' 0י"ננ רעת ו1סו כרי' סוס )מ כרייתמ ננתח)ת גכ)ס ר6ילוכיון
 6ע"כ כרי' ננקרי ר)6 סתוס' )ס' נ01 ננורס טס כמרוסיו סרסכ"הנניסו
 סיס6 ר5ריך ס(כיר ו)6 תג6יס 1' ס1כיר 0ר':ן 6כ) ע)יו סננו "יןימ)וק
 ר)6 סתוס' סנרת כ1ס עיקר נר6ס ס)כ0 ו)עלין - ע)יו סננו ימ)וקסמס
 מסכינניס רנוות6 סגי רכ3 כיון ע)יו סננו 6ין ימ)וק סמס 6)מ כרי'ננקרי
 ננ"מ סי' גי"ס סי' ננסרסיי) וכייס וססיית( וסנני,ג )רסנ"מ ורמ"ס תוט'לר")
 וסייעתי' וסר6"ס תוס' ננרנרי, ונרמס ננסננ6"ם ס"מ וכ0ג"ננ ק' סי'וכס"ע
 חסיכ )6 ך3סכי מ)6 לסננס כריית כעילן ר)6 ס") רס6 כרי' מסיכטדכי5ס
 סר"ננ ס"ו כק" וכ"כ כי5ס ננם6"כ ימ)וק 6ס ע)יו סננו י)16 כיון כרי'מט0
 עכ"ר סר6כ"ך כסס 5"מ רף גי"ס -כס' סרטכ"6 וכ"כ כרי' )כ.5סקרי
 1ס טעננ6 רס6 ו") ט"ך )רכרי ר5ית6 סטוט כ' ככי6ור עננ"ח ננס"ך6רוך
 6)6 )כרי' תלמי 6ילו )כך ןס טעס כרי' ך)6ו ע)יו קננו 6ין ימ)וקרמס
 ק6מר ס5ס עוף ע3 ת6כ3 63 טננ6 עוף מננר ר0תורס 3גננר גוכ3רע"כ
 קשג סו0 ס)ס עוף מננרס רסתורה וכיון ע)וו עוף סננו )6ו ימ)וקר6ס

 רסתו~ן ננמננמ נרי' רחטינ טעס עיקר ו01ו קטן ונין גרו) נין תורסס6ננרס
 כי5ס ה6כ) )מ תורס ממרס היכן כי5ס 6"כ קטן לין גרו) כין6ערס
 ססוסקיס וכל ור6"ם )תוק' )וננר 6י"6 6"כ קטן כין גרו3 כין ר0"מטננמ
 וכן נרי' ננקרי רני5ס ע)יו . סננו ימ)וק ר6ס ננסוס רניי' טעס סכ'0ג")
 כריית רסוי סיילו גסננס כליית רכעי )רטכ"מ 6סי' סמ 1") ע)יוקסס
 כיי' כי5ס 3רסכ"6 נס 6"כ גסמס ננכריית כ6 גכני כי5ס 6"כ כסג"5גסננס
 כרי' כי5ס סוס גסננס כריית 50ריכו ר)6 ור6ס רוקמ,)תוס' כ'ו)ננ0
 כרי' סוס )6 רכי5ס רננכ"ן כסס מר6כ"ך 5"0 יף לסכ"6 מו)קוכ6ננת
 ר"ס 5"ט רף )רסכ"6 ס6 סרסכ"6 ע) רקסס 6יכר6 גקננס כרייתדכעי
 גסננס' מי"כ רעכסיו 6ע"ג גיך כגון נסננס ננכריית סכמ ננננס סגיו)ינט)
 ימלק ט6ס ג:'כ יכעי רס") 3רסכ"6 י5") וכט)0 כרי' מיגו כי5ס 6כנ6י6"כ
 ועוך .כננס)"ק קסס 6חרת קו' 6רטכ"מ מ)6 כן "יגו .וכי5ס ע)יוסננו
 תיס"ל ק"י סי' כסוסקיס ס5נננין רכר סוס 6י רפ)יגו סס"ך ע)5"ע
 גריס 0כ"1 רכ' כרי' מסיכ 63 רכי5ס סייס ננס"ך ומרוך . כרי'ננסוס
 ר5") וג") 6רמכ"ר ימו)ק כרננכ"ן ססוסקיס רוכ )רעה 6"מ כסס ק"יסי'
 כריית :רכעי ננטוס ררננכ"ן רטענני' ננטענני' ו)מ כרננכ"ן סוסקיסררוכ
 טעננייסו סנ") 0סוסקיס ורוכ עננס נסננס כריית 6יגו וכי5ס ננננסגסננ0

 : כננס") קטן כין גרו) כין תורס ר6ננרס מטכחן )6 ככעסננסוס
 נרף' כעינן כרן' ר3עו)ס כנננכות סתוס' קו' )יסנ ור"ן סרסכ"מ דכן"שג'

 רכמ גיון נסננס נרי'ת סו0 סננת- טננמ ועוף רגיר מ)6גטננס
 )וננר 5סו6 1יח6 .65 תננוס,ותוק' סומ כרמם וכי"ננ כסכנס כו ססי'ננכר"
 רכרי' כיון מועי3 עס כסמס כריית נ"כ מטס סוס ר6פי' מוק' טן ר60כר

כננפוס11כמא



ייכמףתקנ"פ ה' םשף פ"ג טי' רעה,יךרדןסימןהברי
 תמכ) )מ כמינ 3מ וכחטם קטן וג*ן נרו3 גק 0תור0כפסרס

 חט-

 וקו'
 יכרי' ננסוס ה"ך כרי' סכ' סכ") רופוסקים פכ3 ומ"ג רסל"6 כחרו' 5טננטוו

 כננסרס ת)וו דהכ) !"מ נסננה ככליי' יכרן' 'כרסכימ ו)6 ננוכחכננסרס
 מין .ח)ק סמס רק כ' ק' סי' 3קמן. הטור יגס קטן כין ניו), כיןהתורס
 ניו3 כ-ן ור"), קמי מכ)ס תורס ס6סרס 6יסור ימז כתוס' 01יילו ע)יוחמו
 הנ") הסוסקיס וכ) ורמ"ס. תוס' כיעת- כריית-גסננ0 וססנניע קטןגין

 דף ננכות תוס' כננ"ט כך סי' סרסכ"מ ט3פני יסוכ )המ5ימ' יס1)רסכ"מ

 יע"ס )תוס' כ' )מ וסס ע)יו סננו נח3ק טמס ננסוס רק כר*י טעס סכ'י"
 וס"3 כחורן תוס' כמ"ס קטן כין ניו3 כין כננסרס ו0וס קמי ס)ס ע3קרמ
 כמננת 6כ) כסננה כריית 3היות 5ריך רנס תי' ו)כך ננססיק' )כר!ו ו0רטעס
 סקי5ר'וכרי"ם 6)מ כמולן סכוהפ.כמ"ס ננכומ כתוס' גס!"מ

 ניו)'וכין כין ננסרס יסוס מסוס רק תוס' וכ' קי5ור וציכט) ל"ס ע"גיע"נ סתערוכ"
 ננסוס !ס ננסוס 0טעס עיקר עכ"ם ע)יו טננו כס)ס רה-ר .סס כ' 1)מקטן
 מין כסחו)ק הומ ינרי' סכ' ק' כסי' הס"ע ע) קס0 ו3סי"! כננסרסיסוה
 . ססוסקיס רוכ כרעת י3מ. ו~הו .כרסכ"מ )לטננה כליית וכע; ן ע)יוסננו
 סי"ל ככי5ה ירוקמ סס כננכו6ר )ס"ע כרי' מין מננמ* כי5ס ימ"כועוך
 ו)ס"ע ע)יו סננו יח)ק מס כי05 )ס"ך 51") כרי' כי5ס סוה לטננ0גריית' כעינן י)מ ורמ"ס )תוס' ננס"ך 0מרוך כננלס כרי' ר0וה 0ס"ע כ'מסרוח
 ומין כרי' סוה מר י0מ חיות ססתמ רי"3 ר") 6ין ע"כ לסננה כרייתןכעי
 )ית6 י!ס מ)מ )כי5ה נ"; הי' ווס חיות )ו ססי' -ר") מ)מ נסתמ חיותגו

 ננקרי י)מ ע)יו סננו מין יח)וק מס יכי5ס ננס"ך מרוך )ךכרי ד3יתמגננ"ס
 מננ"ס סכ'- סק"י כס"ך גמן כסרמ"נ מח"כ ורמיתי כי5ה חתיכות מ)מכי5ס
 11") .הסרננ"נ הקסה כרי' רסו0 ננסוס כט) )" כי5ס ס") דטור ססהס"ך
 רסטור יכסי כי' )עיין- יס כרי' סוס רר5ס )ק"ננ ר)טור סס"ך סננ"סויע
 ננ"ננ כר,' ננקלי כמיסורי' לו5ר סמין ומף כסננס כריית כעילן ד)מסוכר
 המיסור סירסס ססתור0 כ)- רה"ק ססי' .ירמס ע)יו סמו סיח)וקנעינן
 כו' ני"ה כסי' הרומה סירמס כננו קטן כין נרו) כין יננסננע ס)סוהומ
 ורמ"ס כתוס' יהסי' כננ"ס סיי עכ") וכו' טרסס כי5ה תמכ) )מ כתיכונני
 הוה רמ! מ)מ כרי' סו0 )חוך !ס רטעס )מו ע3יו סננו יח)וק-מין ימסננ"ס
 סוה ע)יו סננו מין וכנח)ק סס וסומ המיסור סירסס ססתורס כ)ןגיי',
 ס"3 ד)מ ור"ן כרסכ"מ ו)מ קטן כ(ן ניו3 כין כרי' מסוס ךמסורכננפרט
 וטור וסננ"נ . וקס"ת ורמ"ס תוס' ססוסקיס ירוכ כיון 61"כסכי

 יח3וק סמס ספסק--רכעינן ע) קסה ססיר הקסית* ומ"כ ס")' הכיוהנננ"י
 ככריית נ"ש ית)י' כ' וסמיך ננפרס כס"כ מ)6 כרי' מין מ"כ ל)יו סמומין

 וטור וסמ"1 וסס"ת והנ"ננ ורמ"ט תוס' 50"3 הסוסק:ס ):) ננוכח וכןגסננה
 : .לסננה כריית ה5ריכו )מ לפסרס כרי' יס'עוסנננ"י

 וכ"כ כרייתו כנתח)ת מיסורו .סיסי' י5ריך ק' כקי ע כק מ"ס רכנןך
 סכ' ס"מ י' כית תוה"כ יעת מהרי סנננסכו )סי ודכריססהר"ן

 ניך מו כננ)ה כנון ע5ננן ננחננת טמיסורין 'יוקמ כטי)ס סמילה כרי'ומי!ו
 ני"ה ס' כס3הי ימננרי' 3ך ותוע כרייתן ננתח3ת ע5:נן ננ5ך ס6יסורי'וכי"כ
 עוננרת )6.כריס כחי' יכהננס רקסכר ננסוס ססומ כ:) טהורם 5יסורמכ)
 )ם."! כ' ק' סי' כם)תי וסנה עכ") סחי כנן מכר מוכ) ננסרס חייכ !םולרי

 ננותר ססירוס קולס כיון כרי' ננסוס מסור )מ כסירות ותו5עיסכסר5יס
 ס"ך כסי' ס3תי יכרי )ןחות וכתכתי כרייתו ננתח)ת מיסורו הוה )ממ"כ
 ול' כט) ו)מ כרי' הוה כתכס.) דתו)עיס כ' נוסי'. סרסכ"מ יה6ד!"6
 מ)מ כרייתו' כתח3ת. הקסייס ימין כ"וו ס" מכן טור כסו"ת וסכ"כסס

 מחר יכר ננח:נח מיסורו ע)יו סכמ ננ5ך ו)מ הרלכ"מ סכ' כרייתוכנחננת
 נו0נ מינו יניר .סכו5רה ננסעס מסור מילו ננני ניר יסמ סלתנכ)0כנון
 רק כ' הנ") כסער סס כפת"חס כת0"כ מננת ע"ס כרי' הו0 ומסי"הכס)י)
 ו)מ ן"מ ננח:נת כסקכ) 1)6 כלי' חסיכ ע5ננו ננחננת סמיסור מסהחי)וק
 ק' ס' ח"ר ס:"כ רמי' סוכ כרייתו תחצת סןלר ו)מ ן"מ ננחננתגסקכ)

 סכר6 יס") רס"י ע) רמסוליס סמר הקסו וכן מימ"ס )יכי ימי'לנ"ל
 וכ"כ וער3ה חצכ מננמי כמיסורו כסנו5ר כרי' יננקרי ק"כ יף!1

 יהמ כמיסור כתח)ה נ51ר ימינו סקסס נ)מ כמיקורו ל51ר יהמ כריל'מינו
 כרייתו ננח:נת סנ6סר דכ) יר") מע"כ כרי' הוס ומסי"ה כס3י) גוהנ6ינו
 הרסכ"מ ינס ננמחר !ה )תנמי סכ' רסכ"מ ננ) יקסה ומ)מ ננע5ננו!יסייכו
 ר5ריך !ה תלמי טכ' סס"ע ע) רקסס ננכ"ס וכו' ננח3כ סרט"י ע3הקסה
 עוך מ)מ !ה פרס"י ע) כקטימ כסמרו רמסוליס יכ) כרייתו ננתח)ת.מיסורו
 כין ניו3 כין כס)ס כננפרס ת3י' יכר" סל") הרמסוליס יעת .)סיקס0
 מסרי' רסתורה כי' )וננר יכו) מי יננמ"ל )כרי' מחר תלמי. סוס מי'5- תוקחן
 כננסרס ננה"ת מינו מחר'ומס תכמי כ)6 כרי' הומ סרי קטן כין נרוצנין
 נסננ0 כריית למסוכיס )לוכ 5ריך ר)6 כננו תנמיס כ) כו יס 'מסי' כרי'"ינו

 : כר"תו מתח)ת לו5ר תל6י ג4י 5ר'ך )מ כן.ן
 י"ו ס"ק כמן הס"ך 6חרי סלמסך מסור רססיקו כסע" כי5ה -5)"ח גני'ה'

 וסס כ' כמוות כמ"ס ח"מ כרי' סוס כלס ס") ורמ"סרתוס'
 גרוכמ ותכט3 טרסס ככלס 0תס סרך מס טסקס0 מסץ רכריהכימ
 סהימ טממ עוף ככלת מ)מ כר" מסרו י)מ הר"י לכטס ות" גר" הו0ו3מ

 די"! וננכות !כחיס מתוס' חי5ק יר"י 50)"ח וסי' גרייתי' ננתמ)ת מסור0]
 ,התרלנו)ת ננחננת רכי5ס כיון יסכר מ3מ. לסננ0 כר'ית כעין רמיסווחו3ין.

 ננתח)ת למסר0 )מ ע5ננס רתרנגו)ת ן וכיו .לסננס כריית סכחסכמסומס
 6סורס ס6ין חסיקס פחממו הכמס סכעס גס ו3כך כר" מ*חקכ ו63-כרייתס

 סכ' סרסכ"6 מחר סנננסך מסכי מס"ו יונוי וי") ע'צ כרייתה תח3ת.ננחננת
 מוס' ע)יו,ומתס סננו מין לח)ל סססומ מ)מ כרי' ננ*מסכ י)מ סתוס'תי'
 כרייתו ננתח3ת כמיסור 1ג51ך לסננס כריית יכעי רסכ"מ' כ' ומסי"ס הר"יהומ
 קקן גין ניו) כין תירס כסמננרה רק 'כרי' מחסי5 י3תוס' ו"מ למ"םמכ)

 סמיסור סיהי; ו)מ נסננה כרי' כטי )מ 61"כ 5י5ס תמל) )מ )כתי5 )מוככי5ה
 כסס כפי' כ"כ סכ") כסננ4נ מ)6' הר"י הומ רסתס 11 ו)מ כרייתו-ננתח)ת
 נרו) כין תורס מננרס יהיכי כרי' הוה 3מ יר"י טננמ כי5ת ומסי'סר"
 ומסי' טננמ כח)כ סטננ6 ננן ה4514 ננכ) מ)6 4קור 3מ לננמ כי5ת קטןכין

 3וקין מי ס3ונתמ כ' ס"ק ס"6 ס.' כס"ר עיי' ע)יו )וקין ימין כיון כרי'הוה- מי סק"י ס"ך כמן כסרננ"נ כ' היענס ננכת ט~נמ עוף כי5ת יסד3'צרננכ"ס
 כ' ס"ו כס"ל וגהיה )וקין ר6ין כמן הכריע " יפכנ"נ י' טינמ כי5תע)
 התורה י6סרי' ימם" לרמ: ו:ן ררגלן רק . כיי' וכיטו) סעיקר_טכן
 סיעור יח5י כיון כרי' חסיכוה 3יכ6 מיסור ננטעס קטן כין נוו)כין
 יכע3ננמ מחחכי' ההורה ככ"ס ננ)קות יס מס ורק כט) 1"סי"ה מסירלנני.
 י' מות תס"מ טי' ועי' סק"מ ק' סי' כט"! וכ"ננ ככ!ית מ)מ )וקיןמין

 : ננ!ס עוד4ס"ס
 כרסכ"מ וסו6 כרי' ננקרי מכננס"ח סם' ק' סי' 0ם"ע ע) )י קסה ערך4ו'

 ככ) חייכ טסורה 5יסור סתה"כ כננ"ס והיינו הכ4)כתס"כ
 3ננ"ך יוק6 ו!הו ננכרייתו כסמסר יס"ך כ' וס"ע רסכ"מ סמ כחרסהומ
 מכ) עוננדפ 3מכריס כחי'כהננ0

 ננתח)ת מיכמ עוננדת )מיכריס )מו )ננ"י
 ננמתת .טמסור כ) ר") ירטכ"מ .)עי) ססר"ת. )ננם ונס מסורכרייתי'
 רסיינו מחר יכר ע"י סמיסור כמ עוננית )מיכריס )מו 3ננ"ך מ"כע5ננו

 ק'י") מלן המ -6"כ י"מ ננחננת כמ סמיסורו )גכ)ה ויוננה המכרכסת31ס
 ננסוס מסור מכ:נה"ח מננ6. מ"כ עוננדת )מיכריס )מו ק"כ יף יוחנן;ר'
 קטן וכין נדו) תמכ) )מ )וננר כסתוכ3 ס"ר 5"מ רף )תוס' ולור .כרי'
 3נניננר ).כמ סגסר עס הנסס תמכ) )מ החי ננן כמכר ומ"כ 'ננ:!יתסחות
 כתיכ תמכ) )מ המ קטן מכר וכין נדו) מכר כין תמכ) )מ כננסרס-יהוה
 י3מ )וננל נננ") מ"כ כט) י)מ כם.' כס"ם מסכחן י)מ כט) יהי' ס)מכיי' חסיכ כס"נ .נננ") ננקוס ננכ) כסר כננסהו יקני מע"נ כמכר כ!יתו5ריך
 מין מ"4 וע5ננות כנייין ננס3יס יכ!ית מע"נ דוקמ כ!ית )מיות י5ריךכיון
 ננחננת רק יחסיכות ננל") ו6"כ ננכ!ית סחות כין ניו) כין כמכר)וננר
 לננטהו סמי וע5ננות כנירין )כ!ית )סס3יננו ננך5ריך כרי' ומיקרי כסרננססו
 כמות סהכמתי )ננרס"מ הומ וכן ' כרי' קרוי מין מ"כ חסיכ 3מ )חוךכסר
 מכ) מכי)ה כתיכ הוה )מ מי- מ)מ כרי' סוס 6כננס"ס כתכו )מ רתוס'מ'

 ע"כ כרי' ננקרי )מ וע5ננות נייין כקר כ!ית 51ריך מכי)ה רכתיכהסתמ
 )מו חר כתיכ כסר5יס ע"כ תוס' כ' סמ מכי)ה כתיכ ננני כסר5יסמע"ג
 !יתס וה' י' כסיסנו ר") מכי)ה יכתיכ כלר5יס ו3מו מכי)ה כי' כתיכר)מ
 חייכ ויתיס י' כמכר יס טמס 6תי' רמגי)ה כמכננה"ח מל) מ' ככ!יתמייכ
 נננ") כ"ס סכסר מ"כ )כ!ית מתי מ"כ ננננגו מ' כ!ית כמכ) מכננה"חננסוס
 גנני מ"כ ננכ!ית קטן 1מכר יוקמ כ!ית כו וסיס ה6כר כ) מ)מ כרי'יחסיכ

 : קטן כין ניו) כין כמכר )ולנרמין
 כקו' סירנס תומו סרי כקס ננכימ סק"נ ק'. סי' כם3תי רמי' סניסקךר12

 כרי' ננקרי מננס"ח י3:נה עטס ככר כתכו יתום' קם)ת. וכ'!1
 ננננ)קות ךמיננעוט ןהע"נ כרי' ננקרי ס3ס מכר ננ"ננ כ!ית י)יכמ מע"נ -וכ'
 רחיתי 6נננס כרי' נקרמ )היות יננ)ט )מ ננ"ננ ח"ס והוס כ!(ת י)יכמכיון
 יכר.'. י' ומות כ' מות תס"מ סי' ו)קננן 1' מות תקנו"ו סי' )עי)י5ריו
 נננ") כמן ומוסיף כננ)קות ת)ימ כט) ד)מ רכרי' הרמסוניס סיעת!ה

 רכ ננדמננר ק"כ כנרף וגת15 כרי' ננקרי )מ סנתלכ3ה דטסור)סוסקיס
 )היות יננ)ט )6 ננ"ננ מכל וננ)קות ננ)6ו מ3מ מיננעיט )6 י)ננמ ככ!ינןכנניתת
 רכ מכנר ולננה כט) 31מ מסונ 'סומ ככרייתי' סס סהומ כיון כרי'כקרמ
 ס)ס כיון כננתה 6ם.' י)ננמ )"כ חסיכה כע"ח ננסוס ע"כ רף !כחיסמסי
 כס3ס ה;' ימחסכי' היכי כננ)קות ית)י' מע"כ ככרייתי' רהוה ננסוס)"כ

 רתוק' הם)ה. וכ' כ!ה סרניס סר"ת כסס ננכימ ק' סי' כם3תיי14ר כרי': ננסוס כט) י)מ הומ ננ3קות)עגין
 )סיסוך ננוכח ימתו' ו!"מ כרי' ננקרי מכננ0"ח י)ננה טעס כ'ככר

 1מסי' ס)ס ננהח. ןמכר כ' כט"! סק"נ ק"י כסי' וכסרננ"נ . כרי' ננקריר)מ
 חכו") מכננס"מ )ננ)קות כרי' תורה דחסיכס כיון כרי' חסיכו כ!ית כומין

 )מ סתורה המ כהנ") וקסה ננ3קות ר)יכמ מע"נ כ!ית ס6י"כ )מכרהחסיכה
 ונננ") כי' כתיכה ומכי3ס ;!.ת י5ריך כיון )כרי' החי ננן )מכרהחסיכה
 כטס כ' תסו' וכסתחי )ס6כר כ!ית כו מין מסי' סחסיכה יחכו")עור
 מ)מ כסרננ"נ י)מ ו!ס כרי' ננקרי )מ. כןית ומי"כ ס)ס מכר מיי'סגי
 כרי' יסוס ססקו מננמי כ!ית י"כ מם.' )נננרי סחי ננן ממכר קס0)רידי
 יננל") כרי' רסוס הס"ע סכ' מסרוח טי"כ רכי5ה מס"ע ק' כסי' כפ3ת.עיי'
 ז3מ ננס"ס )היסוך די") כמננס"ח ננכ"ס כס"ס ננ5ילן י)מ כרי' ריןצחרס
 5יסור מכ) ר"ה ע"כ ק"כ יף כתוס' כהיי' ננכרמר וטן . כננט") כרי'הוס
 כננססו הו0 ו)מ כ!ית )היוק 5ריך הכ) וכין וע5ננות נירין כננסהוס"ל

 כמכננס"ח כננ"ס כסרי' הרי . עכ"3 ננננ"ס ננסהו והוה כרי' ר0וסרסים6
 ר") מין סנ"3 הרסכ"מ נס וי"3 כרי' הוה )מ ננננס ננטהו הום י)מכריסמ

 כחיס טסורס 5יסור כמכ) סהומ כ) רסך רננסרס מ)מ כרי' ננקרידמככנס"ח
 ומח"כ כסר ססימ כ) רר") מ)מ כסיסמ כננו ננננס סהומ כ) )מו ק"כרף

 רמס ננננלו מכר ססרס )מ ס6 מכר , ננטוס חייכ מננמי כו)י' כמכ)ננסרס
 : ק"כ רף עי' עומרת 3מיכריס רס") כ' 3כך כס"נ סטור עוננרת 3~כריס3מו

 ומ"פן'



 פבירכשףתקנ"ש די מעיף פיו טה דעחיורהמימןדבר'
 סוננכ"ס כננ"ם כרי' קמיכ 6סרוח סי"כ יעעס סס עור כס"ע יהמ"והןז!

 סיתס מס כי5יס עס מנס5ק מטווח סי"כ כי5: סי"טכמס"1..
 ט0ימ ננס:י מכ) נמסרו נ3כר ס' עס 0יתס ננותרת סן סרי וסי6 ס"6עס
 מסור מסרוח סי"כ כי5ס ר0מ 0ט"ע ע3 )י קטי' והוה ע5ננ: כסגיכרי'
 ננן חננור טס) יסי' והמיך -כרי' מינו ס)ס כר.' מטי' וגכ)ס גכ)0ננסוט
 סי' רסכ"מ ננתסו' וסקסיהי סק"ר ק' סי' כס)תי זו קו' וננ5מתי0עיקר
 כוס קרעוגי סככר ורמי' כרי' ננקרי )מ "סרומ סי"כ כי5ה טכ'רפ"כ
 ר)6 סס וס)תי סס הסר"ח וססקו כס)תי וסעצו כ' ס"ק ק' כס"0סי"ח
 סר"ננ ננ"ס ומלמ כרי' ננקרי ו)מ כט5 מסרוח טי"כ כי5ס נס מ)מכס"ע
 קקי"ר כמן כסר"ח' וכ"כ )כרי'. רכגן חמכוסו ספ)יט0 )ענין י") כרי'ו0וס

 )6ו כיטו) ולענין כרי' והוס מסוכ דכר 5חר ןהוה רניננ6 סומ1)מו_תיגנ6
 )טוננ6ס סוננר )עגין קי"ט כחו)ין כחטס ;י"כ מסכחן כרי' -0ו0 1)מחסוכ
 כ6ו"ח כרכס )ענין וכן וכט) כרי'.סומ 5מו )כ"ע והטס טמני כרי'קמננר

 : כרי' רסוה ננסו0 כרכס 5ריך ה' רנרניר ר"י-סי'
 ר"ננ )דכרי )חוס כ6גו מס ננסחסק ט"ו ס"ק כט"ך כמן ב~שרמ"גח'

 )כט) ו:ומ ס"מ 5ריך סחסוכיס רכריס ככ) מ"כ1")
 ננסוס מסרוח ס'"כ ככי5ס )ר"ננ כננו נוסי' כ0ימ )0קל יכ161 ס)מסס5יטה
 מסרוח סי"כ ככי5ס רוקמ כ' סק."ר וכסר"ח כרי' סהימ ננטוס ס"מו5ריך
 מף )סרס יס רננכ"ס רלרי רסתס 51"ע . ,טסי נורו סיתר נעס0רמח"כ
 כ' י"ו 0)כ0 סס ועור סיתר )כ)) מתי ר)מ מסרוח סי"כ טננמסככינס
 0נננין ננן ו0מיסור כס' כט) סר"ננ ס") ררכנן כמיסורי מע"נ סס,הכ"ננ
 כס) מסי' מלננמ 0יתר סל ס' ד5ריך סניר כסוננן סוסיסו כרי' נ."ססומי3
 0וס כרננכ"ס )הח:ניר ריס סס"ך )ננ"ט ומ"כ )ר"ננ סוסיסו נננימיסור
 פ"ננ עיי' כס' רסני ננסטנע טוכי כרוכת.' וכמננת ס"מ 5ריך חטוכיסכדכליס

 : 51"ע קיי") רס;מ סכ' סק"ו כננ"ו ק"ר ס"-
 רמסרוח דר"ננ טענני' ס;' כ"י מחרי גננסכו .פר"חססרננ"נר%4רלכש

 קי' מ"ך ועיי' ו' מות ו;ננס-') וו"מ כרי' וסו0 חסוכ כססיס
 ורכר כרי' כסנס מסכחן ר)מ 0;' נ"כ ננקט0 ננ"נ סי' ני"ה סי' וכיס"סק'

 ס) ננין 0ומ מפרוה טי"כ ככי5ס רוקמ וכ' ככי05 רק ס"מ ר5ריךחסוכ
 כרי' והוה ננותר )סיות סוסו 0מסרוח ומף ננותרת הכי05 ססס0יתר
 )היות ססוסו וצמ הטננמ ננננין 0יו65 כח גנן סמיגו ד0יינו ע5ננ0כסגי
 כטעורס תו)ו5 ס)מ :די סיעורה ע3 ):וסיף סיכר כס עסו ננסו"הטננמ

 ע"י ננרכ' טסור0 ככי5: נניייי ןורמי סתיס ננקתיס )מ 0ר"ננ ומ"כנ"כ-
 כר" רמי")'רכוונתו כרי' הו0 מסרוח דע"י ומ' ס' כע. מסרוח כססגמ5מ
 ס0ומ רר"3 מ)מ חמוכ כרי' ננקרי , המסרומ ע"י 0מיך 0ם"ך כננ"סחסוכ
 כרי' דסוס ננ"ס הר"ס )סון ננור0 וכך מסורין ננס6י ננסונס כס"עכרי'
 1)מ חי' )מ ננסונס ס0ומ כ3ו ע5ננ0 כסגי כרי' ככוי סננ5ינן כננונס"ע
 סרננכ"ס כ' והסי"ס כרי' חסיכות ננחננת טסומ סגס0 ניר סנכי ומסג0מס
 כו)ו מ;5ו מס ני"ס עצ ר5וקין ס"כ כס"ח סר"ננ וכ"כ ע5ננו כסגיכרי'
 רני"ס ק' דך חו)ין כנננ' נוסחמ מי;מ רסכי )ימכ יט כס"ע כרי' ט0ימננסר
 תסיס סר"כנ מכ) כס"ע כרי' מ)1 תיכת ננחקו ו0ננניסיס ע5ננ0 כסגיכרי'
 חייכ כו)ו דמכ)ו נננננו סכמ0 ננכסר יותר ניר מסר0 )ננ0 מ"כ כסר0י' סנתקסי דקורס מיסורין ננכ) ננסוגה רגיר סנירס6 )יסכ ויס נירסמ0מי
 כנירין מין וכמן נננור טעס מ)מ תורס מסרי' ר)מ ועור כוית מי"כ6סי'
 ננני )0כי מיסורין ננכ) ניר ננטונ0 מלמ מסרתו ו0תור0 סומ ועןכג"ט
 ננררכלן כם3יטס 0חננירו 3כך כוית 6י"כ מסי' חייכ כו)1 מ;)ו רמסננמונס
 כננכומר כרי' סוס ניר מננ6י ננקסיס נ"כ רמסוניס וטמר ותוס' .כ"נ

 כ0ג") כס"ע כרי' ססומ ננפגי ותי' תירו5ס ס"3 )מ והר"ננ 5"1 דףכתוס'
 : כס"ס סני' )1 סי' סכךוסיינו

 ססומ ככ) כחייס טסורה 5סור מכ) ככיייתמ מי' ק"3 בנר")ש(
 ס0ומ ככ) כנניתתה כין כחייס כין ננטננמ0' ככויתכנניתתס

 0כ) 1נין וע5ננות ניריס כטר כננס0ו עהורה כ5סור ריטמ 0ס"סוננוקי
 מננה"ח ננסוס ססומ ככ) כחייס ט0ורס 5סור 6כ) וסרס"י . כויתמיכמ

 וסרננכ"ס וכו' ככוית מכי)0 וכ) כי' כתיכ0 מכי)ס רנכ)ס ככויתכנניתתר"
 גכ)ס ננסוס 3וקס ססומ כ) חי .ט0ור עוף סמוכ) כו:") כ' ס"ננס"ר
 כו סיסי' עד סננת מחר מכ)ו ו6ס . כו)ו ו6כלו סו6י3 כוית ס6י"כהעס"י
 ננסוס ע3יו חייכ כוית ככו)ו ויס 0ומי) כוית כסר ככו)ו סמין מעפ"יכוית
 )וקס כ"ס .ט0ור עוף כמוכ) ננ"ס חרמ מננו0יס מ)ו רכריס עכ")נכ)ס
 ננסוס ד13קס ס3") חי ססו6 ;יון סמ כו)ו ו6:)ו סומי) נכ)ס מדכ)ננסוס
 כוית ס6י"כ מעפ"י סכ' ועור . כי' כתיכה מכי)ס כגכ)ס מכ) 0חי ננןמכר
 רריסמ ננכ)) כוות כו סיסי' ער כסיסמ ננרכ' ננננס ססומ כ) רר")ננקננע
 ננסוס ומסי' . כתיכ 6כי)ס כככ)ס 0מ דקסס ססיטמ קמננר ננננסננססו

 נ'רין כסר עס כוית רמיכ6 ער ננננס כ:"ם כו)ו כמכ)1 )קי )מ6כננס"ח
 קטס גנני ר"ננ וכרי ס) וסיסמ - כתוק' סכי נ"כ וכננ"ס גסכ,וע5ננות
 סמ גכ)ס ננטוס ע).ו חייכ כוית ככו3ו ויס סו6י) סננת מחר כמ;)1סן'
 מי"5 כככ)ס ס") רר"ננ ו6םי"ת . כסר כוית 51ריך כתיכס מכי)0גכ)ס
 ננננס כגןס גכ)ס מסוס )וקה ח* כמ;)1 ר)ננ: קסס כריסמ כננ"סכוית
 כו)ו כמכ)ו כקיסמ )ננס מ"כ כו)ו כמכ)ו חייכ ס)כך כרי' 0ו0 רנכ)0וע')

 ננסוס רמיכמ כח'י0 רוק6 ועור . ננננס כ;"ס, )חייכ כרי' ננקרי 3מננניתתס
 מע"ג כוית כו סיסי' ער 0מי ננן מכר ננסוס חייכ ר)מ מ"ס 0חי ננן .6כר
 נירין כסר עס כ,ימ סי"כ מסכי ננס כנכ)ס מכ) כוית כסר ככו)וס6*ן

 ו)מ סר"ננ דכרי יסרסו כיו קגוסמי רמי' ו)מ כסר כוית סמין כיוןזע5ננות

 3וקה דכ6ננס"ח !ס יין סכי6 נוסי' ז"3 וסר"ננ ס36ו רכריו ע) כל)עננוו
 סמי"כ 6עם"י לו"0 ומכ)ו כוית וע5מות ונירין כסר ככרייתו ;ו)ו 6כרע)
 סכ") כס"ך כל נ' וסמיך ס"נ ננמ"ס מס' כס"ס עי"ס ס0ומ כ) 6)מכסר
 ס6ין מעס"י כוית כ;ו)ו ויט סימי3 סכי נכ)ס נכי כנניתתה 5יסורכמוכ)

 : כסרכוית-
 60יך כלי' חטס ןחפיכ ')ר"ס, סקסו כ"1 רף 0ג") 3תוסי דמנה)י(

 ננ5ר רכרי' תי' כסי'.ק' וכס)תי וממ: כ6' עו)סתרוננ0
 ס6 מ"כ וסרן כניר ססומ מכ) ר)וקין ננפני 'מ)6 חס'כות כו מ-ןע5ננו
 לנ)קות ננטעס חסיכות )יקמ ככרי' מ"; )ננכוח כ"ס ננקוס ככ) ס")ר"ט
 וכן 6רי' 3כ כס' וכ"כ תוס' ע) נרו)ס תיננמ' וסומ מכ"ס )וקין ככ"ננרסמ

 ע5ננו ננ5ר חסיכי כרי' ע"כ ר)ר"ס תוק' סקסס סיסס רמי' סוכ מגיהקסתי
 ע5ננו ננ5ר חסיכות רמיכמ כגננ)ס ט"ס דמערי ירכגן תוס' כ' ס6רמ)שכ
 )רירי' 3ר"ס 1מז קמ~רי )ר"ס 6)מ סכי ס") )מ רכנן נסננס כריית.רסייגו
 לרכנן כרי' ננקרי 'רחטס קמננר )ננמן י"ס מ"כ ע5ננן ננ5ר חסיכי כרי'מין
 דחטס קמננר )רנפטי' מ"ו חטה ת6כ) .)מ גתיכ )6 סמ ס") ררכנןהמ
 רס"י.חטס ר"ם י") ו"נננס . תוס' סקסס וטסיר ע5:נו כנ5ר כרי'חטיכ
 כטכ) סיינו כחעס נניסת 3י מורו )רכנן כן ומננר ססומ ככ) כרי'חסיכ
 ע"נ רף ע"ו נס"ק מי' כי"כ ננס"ת סכרי סוערת מ' רחטס תרוננסס)
 סתוס' קו' גנני ומ"ט ס5רי כ) סוטמת מ' רחטס ננסוט כננססו כט) )מטכ)
 חטס תמכ) )6 .כתיכ )מ ס6 נסננ: כריית מין חטס רהטיכו' ררכנןמ)יכ6
 רמטכחן ננסוס כרי' מ' חטס רסוס ננורס סוס .נסננס סתוס' סוס דמיי")

 : סכרי כ) סוטרת מ'חטס
 ננוריס מתס מי רק6ננר רר"ס י"ו דף ננכית ס יס יוחק ינס )ירלשה

 דרחיק )ננ)קות ;"ס ס") ר"ס המ חטס ס"ס ככ"מ רלוקיןכנננ)ס
 ננורס רר"ס, ע"מ ס"1 רף ע"ו )תוק' קמננר ררכנן )רכריסססס"ס

 כ3 6סי' ככר,' ס6 מננר )רנססי' ר"ס י") מ"כ, )ננכות כ"ס מ*ןכהערוכת
 )תוס' קסס 11 קו' מנננס כט) )מ 6חת חטס כנוןססומ

 כ"~
 ע"כ 1' דף

 כט3 ננס"ת כרי' מי. 6כ) סתורס ננן )"כ רכרי' קק"מ ק' קי' ססר"הוכננ"ס
 )ננ)קות כ"ס ס") ר"ס :מ ככעין ומי כט) כתפיונת מי' ססיר סריךמ"כ
 ;י"ננ ס") ננס"ת )"כ כרי' רס") כ"ננ תוס' י") 6"כ חטס רנקיט מרי6ננס

 גסננס ככריית ת)י' רכרי' )רגססיסו ס") סס כננ;ות דר"ט ירכנןכרמ"ס
 חסיכי )מ ננני ננ)קות וננ5ר חסיכס )6 ע5ננו ננ5ר כרי' )ר"ם י") סוכמ"כ
 רמ"; סנ") ס)תי רכרי סרחיתי 6)מ כס)תי )כג)קות כ"ס ככס"ת )ר"סרסמ
 קמננרי רר"ס לרכרי1 מ)מ )רכנן וי") נסננס כריית דס") 3תוס' הסוני"קמס
 ס") עכ"ס רס"י וע"כ קמננר ורכנן )רכריסס ר"ס סתס ק6ננרוסס"ס
 )רכגן דמי חסיכות ננעעס דלר" קמננר )ננמן רמל"כ חסיכות ננטעסכרי'
 דרכנן רסכר ננמן מכ) ס") סכי ר"ט ו6"ו כננ)קות מ)6 כחסיכות ת)ימ)מ
 )דכריסס ור"ס מכיכי )מ כרי' )ר"ס י") ססיר חסיכות ננטעס כרי'ס")
 כט) רלמ כתערוכת )ר"ס רנ"ננ ר)ינומ קוטייתי קמס ו)מ קמננרידרכנן
 )ל"ס י") חמיכות 'כרי' רטעס כ)) ס") )מ מיסו כיי' )דנסס.' )ר"םרסמ

 סססיכו כננו ס;י ס") רכנן מ)מ ע5ננו ננ5ר מסיכ כרי' ס") )מ)ינססי'
 5"1 רף כמן )חולין ריננוו סס כ"ננ תוס' מנננס נסננס כריית מיכ6סתס
 כיון ננס"מ כט) )מ רכרי' סתוס' דסכרת גנ") סתורס ננן כט) )מרכרי'

 מסי)ו חי)וק מין מ"כ קטן כין נדו) כין ססומ מכ) ))קות תורסדמחסכי'
 כתערוכת גע"ו תוס' רכ' וסמ מיכמ )עו)ס ססומ רכ) כתרועכתסומ
 סמ כס' כ"ס )ר"ם כט) כך כוית )רכנן רכט) גננו ננסוס סיינו ר"סננורס
 וס;י ככוית ככס"ת )רכנן מכ) חסיקות ננטעס ססומ ככ) כ5יכמחינח
 ססומ וננן כ). כט) רגנני ס"נ מין מננרי5ן ססומ ככ) ס)ננס מכר"מחסכי'
 דר"ס כרי' )יכ6 ננ)קות ננסוס ר)ר"ק )רוכתי ס)תי סק' ר6"כ וננס")ס)ס
 כין )וקין תורס דמננרס ננס )ר"ס נס רג"ננ )ק"ננ כ5"ננ )ננכות ;"םס")
 ורכרי כתערוכת מסי' )וקין ס)ס סכרי' מס קרמ רמחסכי' קטן כין.נרו)

 : 5ר ננכ) נניוסכתוס'

 ' ,מימן_תימ.
. 

 כ"נ ס"ק סמ"ך כ' )סתרקס סהתחי) טסור עוף וני5ס ח' סעי'בש"ע
 ננרוקס ססומ יחע רמס ס"ו כסי' כ' סטור רסמ ססריסססקסס

 )ימכ ונ"ל ננררות ננכות ;מן כ' 1)ננ: סתורס ננן ע)יו חייכיןהמפרוח
 ומסי' סתורס. ננן מסור סעו)ס )מויר י65 ס)מ ןננן רכ) כ' כסס"תרסנס
 קמננר ר)ננס ססקסס מ)מ כי' סייכי סמיטה סמין ;)וס ככך מיןסחטו
 כרוחק ותי' כע)ננ6 ומסננ;תמ הסורז סרז ננסוס 'ר6סור ס"ך דףסס"ס
 מסור סמסרוח כננננר רוק6 ססר"ח ותי' כ"מ ס"ק כסר"ח ססקססכעו
 סרן כסוס ומסור ככ)ס ננסוס סייך )מ )סתרקס כסתחי) מכ) נכ)סננסוס
 )מייך וי5מ כגו5ר מלמ גכ)ס ננסוס רח'יכ מ") )מ ירננכ"ס. ונ"לסטורן
 ס"6 ננננמ"ס כס"ר סר"מ )סון וכננסננע ככ)ס רמקרי וסו וננתססעו)ס
 גננ65ת וו") סס ח' נס)כס וכן גנ)ה עסוס )וקס סננת עוף מו מי מוכסעס
 נננר ער )סתרקס כסתחיל מג) גכ)ס וסימ ננתס מסרס ססתורס)ננר
 מ' ס)כס ס"נ ס"ס ;ננ"ס גכ)ס 1)מ עדף כסר סוס סעו)ס )6וירי5ימתו
 ככסר נניד סוס ננעוף סומ וסכי5ס עוף סומ ככי סנניגו ,ס ;יון)גי"כ(
 ס)כך כי' סייכי )מ ומחיטר" כע(. סחיטס ננ"ננ גכ)ס סמיגו ו6ע"נסעוף
 כו סייכי 63 דסהיטס .רק נכ3ס רמינו )כס"נ סיתגיס כעיקר ננס"תמסור
 מיגו סעו)ס )מויי י5מ ס)6 וננן יכ) מכ) ר"ס 11 כס)כס סס ס"סוננ"ס
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~םף.תקש חן מעיף פ-ר טף דעה ידרה . --סימןדבדי
 ד)6 כסס"ת מס"ת ר6סור "3מ 1"6 ס"ר  רף כגל כי6י! ננורכלן")6

 גב)ס ננטוס ס") וסס"תננטענני'

 ו6פ0ר-

 כו ננועע 60ין רכ) 5סס"פ יס")
 )6ויר י65 ס)6 וננן כ) 6"כ מ)י' כמיתס ~)סך )רננכ"ס 6כ) לכ)סהוס

 6סור )מהעו)ס
 ננ0וי

 )1 י6ין ננ0וס ננס.'ת 6סול ן6פי"ס 6)6 לכ)ס:
 טננ6ס וכי5ס .מ)כ ו' נס)כס ננל" )עי) )ר"ננ-רכ' סכי ר)"ר ג0מיטססיהר
 6מ"כ ננ"0 ס"ה 6"כ ננררות ננכות ע)יסס 1)וקין ננס"ת ו6סיר )וקין6ין

 0מסור נניירי י)עע ןונני' י~י' ננררות ננכומ 6ותו 'ננכין. )התרקסכהתמי)
 וס6 ננס"ת ר6סור 6"1 .ננלנריסס 6סור. כ6ן ס)") ו56"כננס"מ

 כגננ' ד6י'.
 סייכי ן)6 ננסוס ר6סור תים") 6סננכת6 .קר6 וננסיק 0רל ננ0וסד6סור
 עוף כי5ס וטייר טננ6 רקמלי רלריית6 י") )סיטתו' סס"ת כקו' טמיטס.כי'
 ןסך )וננר ו5ריך 0מיטס 6יקור )יכ6 כטוסר 0"ננ )סמרקס .0סתמי)טסור
 6סור ס6 ופריך נןרו )6 וככי5ס מירכלן 6)6 ננס"ת )עי). 6ין ס")כריית6

 כי5ס ננס"ת )עוף כמיטס י0 רס") 6לן 6כ). 6סננכמ6 וננ0לי 0קשננ0וס.
 )6 מייכיס ס"ו כסי' סטור ננ"0 י") 46כ 6סור ננס"ת )סתרקסססתמי)

.
 : סתורס ננן ומייכ 60סור . 6)6 ק6ננר ננ)קות -

 תקם4אםימן
 שכ' מה )ב( קועויותיו וישבתי מש"ם ע"ן הקשה כנפ"י- ובם' .- שתלר ער אלא מהל לא לחור עיבור פרפה בם' כ' הש"עא(

 חיישינן לא יום כ"א רהיינו מיעופ זמן רהוה בעוףהפומקים
 יב"ח אלא לתקלה חיישדנן לא ויותר יום ע"ב ורקרקתילתקלה
 י הפומקים על וצ"ע לתקלה חיישינן רב ומן וראירהוה
 ויטי) יטעון 6ס כ)1' כ"ס ס"ק כ0"ך כ' כו' יטעוז 6ס ט' סעי'נגש"ע
 ננ"ס ס"ק- ל"1 סי' כננ0") ננסלי )6 )מיך כטעילס 6כ5 כי5יס-
 יולס וכלסי כפר"מ 6כ) 0מ ע)יו מו)ק .וסר"מ ננהר0") כ0ס סס-וסו6

 רף ננגננ' סקסס ככלפ"י .6נמס 6מרתיס 60ר וכן הננר0") עסהסכיננו
 סררי 6י )סו6 וננ0סען 6סור קמ6 0ימ)6 טריפ6 כס' 0ס ר6נניננרל"מ

 0גר)ס ננפלי 60סורס טריסס ככי5ת וננוריס דמלן ופריך סרייןוטעלס
 נננרס מלי ננכעי נננרס נך)ס 6"ל קננ6 כר0ימ65 סמס וננ0ליכ6יסור
 ק0י' ננס סכלס"י וסק0ס כ6יסור ניןו)ס כ) ננ0ננע נך)ס )עי)ופר0"י
 ןנניירי גכי)ס ןכעמ ןונני' נניירי רטריסס כגווס כ06כמ התסר3ננ6

 רס6 ומי' . י)רס .ר)6 כיון טרפס ספק ננירי ננ51י6 ו6ילו כנווסכ06תכמ
 רתלן ןעריות 6ננ0לס סתס. רק6י- כמוט' )פי' ננכ"0 )ס ננוקיכלנננרס
 עך נננך)מ הטרפס 60ין ון6י וכסכי כ0וק 0לננכרת לכ)ס כי5מכריס6
 כעילז ן)6 ננרכרילו סעו)ס לננ65 ןנני כי)ור הו6 0סרי ער לנננרססיסי'
 ס") כסוק לננכרמ 0כי"כ 0לגננרס כ) 636 )גננרי סעו)ס )6ויר י51י6ל31ר

 : ע"כ טריפס יספק ננירי )הו5י6 וסי'כי)ור
 קננ6 כר0ימ)6 ננ0לי רספיל סל") קו0יתו ק0ס ע6 ת )י6י' יית6דל"נ

 וכננ"0 6ס1רס סכילס ג"כ כ6יסור נננרס כך ר6סי' סי6רכומי'

 6סורס רכי5ס 611 כ6יסור כטעילס ננסלי סוס 6י 6כ3 נננרס תל'ממ"ג
 קננמ 0ימ)6 6פי' קננ") קרי כ6יסוי נןו)ס כ) ן)6 קננ6 כ0ימ)66כ)
 טריסס וכי5מ י"5 ועור. . מסורס סכי5ס 6פי"ס כ6יסור נןו)י כ)ר165
 ננעתה (' ס"ק דכט"1 סק"מ כ0"ך )עי) .כסרננ"ג וכ~0 ננןרללן 6)66סור- ן)6 כסוק- לננכרמ 0כננוס לכ)ס כי5מ כנני רהוס סלטרסס 6מר מיךוי)ןס
 כי5ת נזרו ן)6 גסוק לננכרמ סכננוס לכ)ס כי5ת וממיר כ"0 רפ)ינק0י6
 רונני' לנני טריסס .ככילת )ננור4ס ק6ננר וע)ס טריפס - כי5ת . 6טולכ)ס
 ג~ר לי0 נס גופי' טריס0 רככי5ת 51") כ0וק לננכרת 0כננוס נניירירהיס6
 רס"3 מטוס ר6ררכס סכלפ"י קו' )"ק ו6ין לנננרס 0)6 נופ" כי5ת6טו

 כסימ)6 רמיירי )י' ננ0לי 1)סכי כסוק לננכרת ככננוס- רריס6 רסנני'וסיפ6
 טרפס ככי5מ 6כ) כ"0. פ)יג כ0וק יננכרת כננוה כלכ)ס '6ע"ג וקננ")קננ6
 ססי' כי5ס מטו רגןרו כ0וק לננכרמ כננוס רסכי5ס 6ע"ג ן6סורננורס

 . מס"מ ימסורס: כ0לטרסס כסרער~ן
 'רתס ן6ק סיכה כמן וככ"מ כמי"ע ו0וכמ ט"נ ס"ק -0"ר כסג"סקניף'

 מוס' 0) מרומס )כו)סו )תק)ס מ"סיק )6 מרוכס זמן)ס0סומו
 ע"כ 50ריך כטרפס 6)מ .6מננור )מ וננררכי ר0"י ו6סד' ע"כ י"ג רףכפ6"ע
 כ"6 רסיילו חיי0ילן )6 ננועט רכ~ננן ע"( ס"ק כע"1 פרננ"נ עיי' .)ס0סומ

 5סענניס י0 ןס6 51"ע . כ"1 סי' )עי) 6מרוכיס פוסק'ס כ)0ון סו6 ולן(וס
 וככר מר0 כרמ0 0לטרסס כגון יוס ע"כ כמר6 )0ימ)6 קמ6 0ימ)6כין

 0וסס ננתרלגו3 0למעכרס )6מר רככורומ ןפר0"י ועיכרס. וכר עסלזרקק
 ננ"כ ~ס 0רי יוס כ"6 ג"כ )0לי'. ר6טולס עעעס וכין. יוס כ"6 עך)נננור
 )גננור כי5ס סוסס ננמרלנו) מלמעכרס ננ0עמ מ0ננע ר0"י ננ)0ון ועוךיוס

 6מת כי5ס . יוס ככ) כי5ס )סטי) ננממי) ו6מ"כ יוס כ"6 ק0סכק)יפס
 גס 6"כ סו)ך 5ורמ נננרס פר0"י יוס )כ' כ)כ מ' ןף ככורותכר0"י
 0יטו3 ע5 6וחו ךננססין סרין כיון ו6"כ סכי5ס לגננר יוס )כ"6 ס"פככי5ס
 ככ3 יוס יוס ל' כי5יס ננטי) תרלנו)ומ ספענניס 6ועריס סל0יס כי5יוכ)
 כטעיכס יוס כ"6 סעוף )ס0סומ ננומר ו6"כ יומ עור ו)סענניס מ' כי5סיוס

 וכ"6 ר06ולס ננעעילס כי5יס סט)מ זננן י1ס וצי 0לתעכרס ננ0עתר06ולס
 סמ ועוך יוס ע"כ )סל"3 סכנ סך סרי 0מנננור עך סלי' ננטעעסיוס

 ק6ננר וכגננ' מר0יס ג' 6ו כ' כי5יס ננ)סטי) מרלגו) תפקיק ירועכמורף
 ק5כס )ל1 למלו ו)6 סריין וטעיס סןרי 6י )סומ ננ0סילן קננ6 0ימ)6סמס
 ער )ס0סומ יכו) עלין ככ) 6)6 כי5ס סט)מ כוננן ננ0סילן יוסכננס
 סיעור ו6ין )סלי' רמ0ולס ננטעייס מר0יס וג' כ' יסי' ו6פי' 0לי'טעייס
 מ)6 סל") ס"ך סל;ס כווגומ ר~סו ול") והפוסקיס ס0"ע ננ)0ון וכ"ננ)רכר
 636 ק5וכלס ינניס כסיעור ןוק6 ננועט )וננן )ןכר 0יעור _מכנניסלמלו
 יכ!'מ )סססומ ע"כ 50ריך כטריפס )6פוקי ו)סטסומו )סננתין 0יכו)סתס
 כןס רכ (ננן 6ילו ס6 ננ0ננע 0"ר סנ"ה עכ") מיי0ילן ון6י כזס רכוכזננן
 כננקוס וק5רו כי6רו )6 ןפוסקיס 51"ע )רכר 0יעור ו6ין )סננמין יכו)יכ"מ
 י0כה 0ננ6 מק)ס ננ5ילן )פענניס ור6י 6כ) כטריפס ו~ס )ס6ריךס5ריך

 : מק)ס מרי )ו -טננכי6 וסןננן סננקוט )סי סכ3 נניךויע0ס

5 נ- -

ירמףתקם"א א' סעי' פ"ך סי'ין"ך4מי'ו4בגרי
 והנאה אכילה בישול מוכח תבשל לא מג"י בש"ע אמש"כא(

 )ב( אתי אחרות לררשות קראי רלמא .קושיות ג'קשה
 הנ"ל קושיות הג' לישב וכוונתו הר"ם רברי שבארתיולפי

 לישוב ריחוי )ג( ההנאה על בכ"ח רלוקין מ"ל רר"מוהוכחתי
 ההנאה על בב"ח לוקין אין לרמב"ם ר"ל הוא שנם משנהלחם
 בפל לא ר"ל חתיכה שכ' ו' הלכה מהמ"א בפפ-1 הר"מ רבדי)ר(
 מרבריהם בהנאה ואמור הואיל בעזרה שנשחפו וחולין בב"האפי'
 אלו רבריו כל בישוב נמצא ולא. צר מכל מאוד תמוהיםורבריו
 מ"ש רכריתות ג' בפ' פיהמ"ש ביאור )ה( ונכון פשופוישבתיו
 רבריו עם אחרים רברים שהם חלב אימור על חל בב"חדאין

 יבמה"מ
 )6יסור מ' נ"פ 6ננו כמ)3 נןי מכ0) )6 כמילס כ' 6' .סעי' בנשייעא'

 כ)סון 6כי)0 וס51י6 סל6ס )6יסור 61, 6כי)ס )6יסור 61'כי0ו)
 סק"6 כ0"ך פרננ"ג עיי' כי0ו) ןרך 6)6 ננס"מ 6סור סמעו )וננרכי0ו)
 0כ6 כיון ננ"ננ ומי' . 0)כ"6 )6סור כי0ו) כ)0ון ו0ו5י6 )סו5רך ס06סקסס
 כיון 6סור ככי0ס ןע"י )ן רננל6 ככי0ס )6סור )לו 6ין כי0ו) כ)0וןסכ'
 . 6"כ כננכו0) ככו0 רקיי") כיון ננוכן ו6יגו כד0ו) רק כמורס 06כמןן)6

 6סור לנני ככו0 ס"ס 61"כ כל"ט 6)6 רוק6 ככיסו) סקפיר )6 ותורסס"6
 ררך 6)6 חורה 6סרי' ר)6' ככו0 )ננעט קר6 ו6י5טרך סטעסכלרנ0
 קו' נני0כ 0סרננכ"ס ס"כ ס"6 ננ"6 ננס' כס"ט הרננכ"ס ו)"כל)י0ככי0ו)
 ננ0ו"ס ר)ננ6 סל6ס ננל") 6"כ 6כוס כר' ןססק. )רננכ"ס ק0ס ועורכו'

 סו5י6 )כך כסל6ס ר6סור ס"6 ת6כ) )6 כתינ סוס ר6י כי0ו) נ)0וןס6451
 ק0ס ועוד ככי0ס 5ננשט מתי נ' תכ0) 1)6 ומר.)כי0ו) כי0ו) כ05וןמכי)ס
 כי0)ו 66"כ 6כי)ס ע) מייכ ן)6 כי0ו3. נ)0ון מכי)ס קר6 קננע)ר)מ6
 - : שטור ו6כ)ו סו6 ני0ו3 כ65 6נ) ומכ)1)

 ננס"ת )6כ)ו ו6סור )כ0) 6סור ככ"מ וס"כ ס"6 0ס הר"מ 1") ז4ךץנןץב'
 וכן )וקס 6' כזית ננסליהס 0כי0) ונני כסל6ס ו6סורי
 סמיק )6 כ' וכס"כ - כי10) 0)6 6עפ"י )וקס ננ0ליהס כןימה6וכ)
 6סור כי0)1 61סי' כ)ו' סכי0ו) 60סור ננפלי 6)6 6כי)ס ננ)6יסורהכ'

 עכ") הכמ כמ ס6סור ננ6מר סכמ ננ)6סור 00מק כננו 6כי)מוו6י5")
 ק"3 ככ"ח רנס ננוכמ סל") סרננכ"ס ננרכרי כ' ל כ6ות כסמימסוכפרננ"נ
 ר"ס כ"ג ןף פסמיס כ5)"מ כ, כי"כ . ססל6ס ע). )וקין ן6ין)רטכ"ס
 נל;ט ססלמס ע) 5נננרי מכ0) 63 מר ן"יכ6 6ע"נ וכ' סק) ננע0רוס6
 ע) ר)קי וס6 . מכ0) )6 6)6 כקר6 ססל6ס ננסור0 ר)6 כיון )וקס6ילו
 ן63 סנ") כס"כ סר"ננ ס51רך ן)כך כפי' 6כי)ס ל6ננר )6 ןג"כ6כי)ס
 מ"כ 6לי)ס וכ"0 6סור כי0ו) ס6פי' ננפלי 6)6 6כי)ס )6סור הכ'0מיק
 כפי"ט סלסררין ס)כומ ננר"ננ ר6י' והכי6 . כפי' 0כ' כננו 6כי)ססוס

 5"כ 0ס ע)יסס ס)וקין כי"0 מימס ו)6 כימ )6 כסס 60ין ס)6ויןכ0ננלס
 נמס 1)מ סכי0ו) ונעס ס6וכ) נמס סרי ככ"מ הננכ0) 5ינ ככ"מה6וכ)
 מננ"ג קי' כ6ו"מ ספר"מ כ' וכי"כ - )וקס 6כו 0לסלס וך6י 60סלהלה

 : ס5)"מ כננ"0 סנ") סלסןרין כס)כות סר"ננ ננןכרי נ"כוסכי6
 6מהיס ןכריס הס כר"ננ ורכריו סל6ס ע) )וקס ככ"מי)רננכ"סרנ"קך

 כקי5ור רק רכריו 6ריכומ 6עמק ו)6 )ר"ננ הננ5ות כס' רכריועס
 כ6כ3 רסיילו ככ"מ )ננ)קות )6וין כ' סר"ננ 0ננלס ר0ס כוולתו ותוכןרכריו
 ג"פ ה6 ע5ננו ע) וסק0ס )וקס ככ"מ כיס) 6ס כפ"ע ו)ננ5וס )וקסככ"מ
 ותי' כפ"ע ))16 )סל06 נס ננלס )6 ו)ננס .סל6ס )6יסור ד6' כ' מכ0))6
 ו6כי)ס 0סל6ס ננפלי כס"ע כ)16 5סל6ס ר6ויו6ין

. 

 6כי)ס כי 6' עלין
 6כיים 6יקור. 6' מ6כ) )6 0ל6ננר ננקוס כ) 6ננרו וסומ הל6ס נניליננננין
 ס"ס 6"כ כלכ)ס )ך 0פרט כררך סכ' )ך 0יסרוט עך 0ל6ס 6יסור61'
 הל6ס כ6כי5ס ר6סור תכ0) )6 ננסךסכ6

- 

 ננקומ כ) ן6ננר וננס ככ)) קנני
 כיון כסל6ס 6סור ת6כ) )6 )0ון כ)6 6פ" 5ננ"0 60 ת6כ) )06ל6'

י6סור



 םי' דעהיררה-סימודבף"

 פץ-

 פגירמףתק6"ב א' שעיף
 כיון כ6כע0'.ממי63 ד6קול.

- 
 )ך, ספרט כורך סלמס סימר סרט ו3מ

 כ5סון דמפקי. ) ננסוס סכ6ס ע5 3וקס 6'כו -)ר,מ -,יס6 "')'גככ)ס'
 דכמי' כ"מ %יס ר' לקיס -עכך .מלה- י"0 -- טק"6 .סר"6 ; וכ"כ "כי5ם'
 מיכ6, 6יסורי )6סננעילן '0כמס 6יטור 61' חכי5ל' 6יסור- -מ' ת6כ3 65-

 כון . 6ת4 0כ06.] 5יסור ' ו6מי- 0נ' מכם) -ך)6 ווכ,'. 'מ5קונל'1)מ
 מר"ס מוכמ 6"כ ע"כ 0ג6ס כדרך ס63 6סן' הסכ6ס ככ"ח':א,סירסיסיג-

 נס 6יכ6 ננ)קומ 6כ) כפ"ע סנ1ומ כננכין ננ5ו0 0סל6ס _ י5י65]ם5דר"5
 ו6ין כננו כככ"מ ס0ל06 ע5 )וקין ך56"כ.ו6ין ס6כי)ס ע) כנפ סהל6ס ע3;

 653ו המי מכם) )6 וכנ' כיננ6 6"כ הכ6ס "יסור כס6ר סהי6ה)יקין,ע)
 כם6ר ווק6 5רננכ"ס. גס"5 6"ו כפ"ע )מר 6י5טרך )כך .סהכ06 _ע) ו)ננ)קומ'

 ינמיכ ')6יסורין

 %י5ס-

 0כ6ס ע) ו6"כ עננ5קומ סכ06 כורך .ס)6 וננננעט
 וכננ"ם 6כי)ס ווק6 0סכ6ס וורך סכ6תו ורך -מיכו והכמה -ת)קומ-)יכ6
 ננס6"כ ססכ6ל ע)' )וקין י6ין ום") 5רנננ"ס ננפ'ם מה' גם"ת -ןה טעס""ס
 וו6י מכס) 63 רק כפי' 6כי5ס כמיכ ו)6 6כי)ס כ355 0כ6"' 6סככנ"ח
 6כי)ס ווק6 וליננ6 6כי)ס כמינ. )6 י60 )וקין לנני .הי6ס כירך;0כ6מ

 מנס) ו)6 )י") מו כסכ6ס 6יכ6 כנ5קומ ו6פי' וכיון הכ6מו דרך . ס0ו6'
 כולך ס)6 מפי' )6סור י6מי 6ע"כ ו)וק0 3סכ6ס כט"ע 'למ615 6מי הג'.

 גי5ו' 656 כפ"ע מ5וס 6ילו כוה"כ ם65 ~קין ו6פל -סל6ס ,כורך בננוי5כממו.
 0כ06 כןרה ם)6 0והן וכ6ןדעת

 גננו-

 ס0כ6ס כ) ע) ומייכ סכ6ס ורך
-

 - . 5נעקומ:6פי' .- י

 ד)ננ6 3נננר( 6כע0 נכ)) רססכ6ס ננכ") קס0 0רתכ"ס ע). יעיייזד84קך%4
 מכס) ס)6 ונננני)6 )ננ)קומ ומסי' )נמרי 6כי)ס גכ5) סכ6ס--)16 .ן. !);
 וסי' ןס -ע) וסמ" כפ"ע .ננ5וס כ6ננמ וססכ06 ט0כ6ס ע3 6מך,3מ)קומנ:
 ע5 ג' מכס) ס)6 ד6מי )ך ננל6 יספר"ת 0פרננ"נ )קו' קסס )רננכ"ס)י'

 כיסו) )6ישור מי6 מכס3 )6 סנ' 6י5טרך ה6 ססכ6ס ט) ז)וקיןס"כ06
 יועיכן סל6ס 6ס"כ סר"ת 5 ו)כך 6כי)ס כורף -ס)6 6טי' .צ6סורמת. מכס) )6 וסג' כככו0 )מפוקי כישו5 כ)סון 6כי)0 ו0ו5י6 6כי)ס 65יסורוחך.
 63 ונננני)6 )ס)כ0"ל ממי ג' תכס) וס)מ . 6' עכין ו6כי3ס יסכ6ס)ננסול
 וסכ' כסכ6ס 6סור יסי' סצ6 כוי 6כי)ס )6.כ' ננסו"ס 'ך)ננ6 0ג' קו'קפי6
 6סור - סכ6ס 6כי)ס כמיכ )6 ו6פי' ננסוס כנוסה ע"י ס)6 וסנ'3ניסע
 6ילו סל6ס 6יסורין דככס6ר 6יסורין ננס6ר ככ"מ ועויפ6 6סור י6כי)סכיון
,. 

.- 
:' 

 : )ננ)קומ נס וככ"ח )ננ)קומ 6כי)ס ככ3)
 כסס"ננ וכריו 6מרי ס0ו)ך סל"5 כפ"ט כחיכורו 0ר"ננ דכרי 11 כו"סרעל

.'
 ככ"מ וכיסו) ככ"ח ננ5ומ.6וכ) 'כ' סננול0 ככ"מ )ס' כסתיחס ול'כ '
 ו)יכ6 סכ6ס )ננעוטי 6מי 651 ו)ננכס3 )6וכ3 ק)קומ כ' כפ"ט כ' כןכננו
 ססמחי) כווכמו סכי וע"כ ננ5ומ כ' רק )יכ6 6"כ 6כי5ה ככ)) הכ06וו"6
 6יכו ככ"ח סכ6ומ וכי וקסס כסכ6ס ו6סור כ' ו6מ"ב ננ0"מ וכיסו)6כי5ס
 )16 חך וןס )6וין נ' ננ5ומ כ' רק ו)יכ6 )0וריע כווגמו סכ) ח63ננס"מ
 ו6סור )ך סלמכמי ננס כ)ו' כסכ06 ו6סור ו6ח"כ סכיסו) )6ו וחך6כי5ס
 61"ם סכ6ה ננננין 0ו6 ו6כי)ס 0כ6ס 6יסור ג"כ ר"5 ס6כי)ס ננ15סלמך
 ננכ") סק)"ך ו6)"כ כיסו) )6 0ו6 6פי' כ6כי)ס הי"ננ'.ך6סור מ"סג"כ
 ס)6 6י5טרך 60 .כסס"ננ כננ"ם )ס)כ0"כ סייכו )0?06 6תי מכס)ו)6

 : כס)ו 66"כ 60כי)0 ע)-חייג. ).
 )מכ6 מכסל )6 ננג"פ )מורס ננכ") 5רננכ"ס קסי6 סוה טריין%4במגכמ

 0כ06 )6יסור 61' כימו) 65יסור 61' 6כי5ס )6יסור מ'רכריי'
 וף )ככ"מ וסל6ס ו6כי)ס 6יסור וי)פי ו6ננור6י מל6י )כ) 60 .)ס5כס"ל
 כג' 'ע)יו )עכור 6תי מכס) )6 סג"פ )וידסו וע"כ . 6חרומ )ננורשמקט"ו
 6ע"ג . וסכ6ס 6כע0 )ננורס מכס) )6 ננסנ"פ יכריי' )מכ6 ננכ") 6"כ65וין
 0כ6 ס6לי- )6וין )6פוסי )קר6ן ננוקנניכן, ע6 ויסיכן 5ננור0 י6יכ6 ס(כיכ)

 סרננכ"ס כ' )סכי . סרכס )6וין רק ו)ינ6 . סכי מסננע ךקר6ופסטומ
 וסכ6ס 6כי)מו 6עע 6סור ליסו5 6פי' ניסל וכקיט 6)6 "כי)סאיסיר סניק ו)6 ננסמע סכי סקר6 ופטטומ ע"1( 0קסס לכ5ח"ננ כ"רוכרי
 6פי' כו סייכר סססכ6ס סנ' מכס) ס)6 )ורו0 פסוט -ומו 6כי)סככ)).

 נ 65וין )6פוסי 1)6 סכ6ס כורך ס)6 .),
 ססכ06 ע) )וקין י6ין ס") יר"ננ נפ"ט סס מי' 3יסיס רבגלןקכס)ג(

 ננס6"כ עכין 6ין נ6ס 6)6 ממי6 ו)6 ננסוס,
 כ0סכמס וגס 6ע"ג סכמ כמ כננו )קי ספיר ננכיסו) ננכ"ס י0וס6כי)ס
 וך6י וסו0 י") כ"ס )6 ' ססכ6ס 6קור כיסו) וססמ6 ננכיסו) קו"ח6יכמ
 סמי' כ") וכו' ננננס עכין 6ומו וסוס 0נת וכמ ווננימ סוס ו)6 6)6קו"מ

 6כי)ס ננ6יסור יועיכן 0וס וססכ06 סמ5ומ ספר עס ננוסכס 6יכו'0)ח"ננ.
 וכרי כ)6 6)6 כננס") ססכ6ס ע) )וקין ו6פי' 6' עכין וס0כ6סי6כי)ס.

 מכס) )6 6מו )6כעס 6יןיעלין ו6ס )מ"ננלוקר6 )וכרי ~סי' 60ספס"ננ
 סוין ננן ננןסירין כס"ג קו"ח כנני י6יכ6 כיון )6סורי'ננ"ננ רק 'ו0ל6ס0נ'

 : ננ6"ס ננס' ט"כ נר6ס 0"ס כננ"סו)וקין
 כחמיכס כ' ה)כס1ו' ננ0ננ6"ס ונפט"1 קסי6 ס6 קי*6 6י 4לכמנםלך(

 ס) 16 ככ"ח ס) כחמ'כס וס"ס 11") כ' )סתככךסר6וי
וקסס- ססו6 ככ) "וסרין כסל6ס ננוכליסן 6סורין סן ססרי .כעןרס סכסחטו חעיו'

 כח)כ עוף 6כסר וק6י )וננר 4461 כככ"ח 6סוך ננש"מ סכ6ס 60
 כננכחמ ג' ור6י' . כ"ל )6 עוף4גמ)כ כסר ו)ר"ננ כפתיחס לפננ"נסכחס כנני

 וכיון )וקין 6ין סכ6ס כח5כ וכסר -))ח"ננ ר6י' ות~ס תס"ך מר1ר ע)ל06הן
 6יסומ ננס' כפ"6 0ר"ננ כננ,ם ננךכריסס סרננכיס קר6ו כקמ6 ננפורס י6יכו'

 5") 5ח"ננ )ונרי ו)ימ6 תמ"ס .. סופליס ךכרי הר"ננ קרי כקף.יקווטי

 כת"ס 3חוך כע4רס סכסחטו 6חו5ין תוכריסס כסל% ס6קור 0ך"מוננ"ם
 נכ"ת יכקיט ב' .3פתומס וכפרננ'נ כליט נרר6 6נכ 'וככ"ח ננס"ךס6רוך
 י"ו כפן' 0כ"ננ טולומ סכן ופי' ע5ננו ננחננת מיסור סמיכו 6ע"נ-)רכווד'
 ור"ננ )0יסוך סכ"ננ 0ח)יט ננה"ס כפ"כ ל6 כסרננ"ל ססקסס וננהסס
 תרנריסס ס6סור 0הנננ"ס %ק קסי6 ו6"כ י6והיימ6 כע~רס חו)יןס")
 ק6י ננ5י סופיךס וכרי 6ו קנ03 ךנרי ו)סון ק6י6ס6י

 6וכל-

 כי"נ סל3ננך
 כ)מ"ננ עי"ס ורככן 6יסור רק תסננע וכריסש 16 ירככן )סון ננס6"גננ:ךומ
 סר"ננ סכ' וכריסס )סון 6פי' 6)6 כפרננ"נ י63 וס"ל גז תי' ננס"סכפ"כ
 כס"ך מי כ)ח"ננ סו6 וכן ננסורס ו6עו ננורס6 ננס"מ 60סור ע))כננ*
 ננ)קומ ו6יכ6 6ע"נ 6ככ"ח נס וק6י '") 3פי", ו6)6 סק"6 )"ג סי'ח"ננ

 ססו6 0רננכ"ס ק6ננר .כמורס -ננפורס 60יסור ס6ין כיון ננ"ננ;6סכ06

-
ךננוכריסס:. ,

 ומו)ין י6"כ ענו)ומ ח5י סכי נין נפמשס נפרננ"נ סקסס -עוי, %4-284;
 )6 )סמככך ר6וי וממיכס רכומי' ננס סמורס ננן כט1רס.סכסמטו

 כ") . 0מור0 ננן 6ככ"ת גס ננוכריסס סר"ננ ות"ס )וידי קסס וכןכט)
 וע"6 יי"כ ססו6 נכ) ו6וסליז 6יסור*ן )וכ) כמסכס .ע"ך וף וכע"1):סכ
 ססן ככ) ו6וסרין 6סורין 6)1 0רי כעזרס סכסחטו וחו)ין וככ"חוכו'

 6קורי ו)מו סכננכין יכר 5ננעוטי ננ6י )ננעוטי 6)1 סרי כנננ' ע)0וק6ננר
 ו'"ס סס מוס' וכ' -- סנננכין וכר 1)6 0כמס 6סורי )ננעוטי 6"כסכ6ס

 וקמכי )ס6י )ננעוטי י6מי ננסננע 0כ06 6שורי ו6ין סכנעי1 יכר 3ננעוטי'
 6סור י6יכו 6ע"נ סכננכין וכר וסוס כט)ס 6ילו ככ)ס חמיכומ ג"סנפי'
 6)6 פ)יגו י)6 מוס' סיותר( -כננו ס") 1)6 )רננכ"ס ס"3 ס 0 וכך0ל06
 כננס") _)כד )סכומ ירך )6 וך6י כסיפמ ו60 . )סכומו ירך )6 מכ6וס6

 קיי") ומכן 0ננסליומ ופ)יגו כיון ננעמס תק"נ סוס"י יוסף כוכריכמריכומ
 6יקור כמר 16י) 1)מ כט) )6 ר") ככ)ס ס) וחמיכס ני"ה ופ'כננ0כס
 ננמננמ מיסור ס"יכו ככ"ח כנני כקיט 1)6 )חוך כו)ס ננוכקיט י") 6"כ6כ6ס
 ככ"מ מכן וע"ו וכננסכס סל") הי"ו ט"1 כפ' סכ"ננ כננ"ס רכומי' ו0ו6ע5ננו
 יס") 6)6 כט) 1)6 ר") וסו0 ככ"ח ס") )6 גי"ס ופ" ננסכה וסךס"6
 ומכ6 כט) י65 נעןר0 חכסחטו מו)ין מכן כע"1 סננסכס וכן . כט)ככ"מ
 ננ)קומ ד6יכ6 לנ)ס ננוכקיט י") כט) ו)6 כ)כך ככ)ס ומכי ני"סןפי'
 ו)יכ6 חסכ"ע 6כ) כט) ו)6 רככן כו סחננילו :)ננ)קומ י6חסכי' כיוןננסו"ס
 ו)מכ6 ננ6חר ננפסיכן )6 פ)וגמ6 ו6פוסי ר)ימ6 סר"ננ כ' ע"כ כט)ננ5קומ
 ומפי"0 כט) כר") מכננכין -וכר וסוס. ככ)ס כגון ננע)ס כמר ו)5י")וע"1
 ס"ס . כען' סכ6חטו ומו)ין כככ"ח 6פי' כט5 )6 נ"נ סכ6ס כ6יסורס")
 וחסכ"ע לכ"ח ס"ס כט) 65 )ננע)יומ6 כחך6 6פי' וס") גי"ס ופי')מכ6
 ופי' )מכ6 כ"ה מפי' י6יכ6 וי") סנ6ס ו6יסור סכננכין וכר מרמיו6יכ6
 6ע"ג ומסכ"ע ככ"מ ננכ"ס כט) למ )חוך סכננלין וכרכר יומר וננחננירני"0
 )יכ6 ומסכ"ע ע5ננו ננמננמ ס6יסור 6ין וככ"ח ננככ)ס קע וסכי 5ח)קוים

 וחסכ"ע 'ככ"ח י6י") וע"1 6מל6 כןס חו)ק ו)6 כומן ססכר6 ננ"ננננ)קומ
 ככ"מ )ויון סר"ננ דכ' וסיעו . 0כ6ס 6יסור ג"כ וסו0 ננסוס כט))6

 סכננכין וכר מרמי 6יכ6 6"כ לסל6ס י6סורין ננסוס כט) )6ומסככ"ע
 : ופגי"ס מכ6 פ)יג )6 וע"1 וע"1 כמל6 סכ06ו6יסור

 פ)יג וך6י וע"1 וננסכס י6ע"ג כך 60 )ר"ננ סו6 סןס מי' כ))דקנה
 ס") וגי"ס ננסכס 6כ) . דע"1 ננסוגי' כוננוכמ גי"ס ופי'6ננסכ0

 ננסוס לכ)ס ננחמיכס חננור יומר סו6 וחסככ"ע ככ"מ כך 51") פ)ינ)6
 מכן ננך)6 6"ל סכ6ס ו6יסור ר") 6יסור מרתי 6יכ6 וחסככ"עוכ"מ
 ופי' מכ6 6כ) ו6סור ר") ככ)ס חמיכס ס") )6 ךע"1 ומכ6 ס"ננחמיכס
 ננכ) כסכ6ס י6סורין וחסככ"ע ככ"מ ננכ"ס ר") ככ)ס ממיכס וכקיטגי"ס
 ס"6 וחסלכ"ע וככ"ח לכ)ס חמיכס רק סיכמוכ )רננכ"ס )י' סגי )6ננקוס
 וווק6 וחסככ"ע ננ"ח סני6 0ו0 )6 מס )ננטעי ננ5ען ךסוס 1"6ננכ"ס
 ננס"מ 6סור י6יכו מסככ"ע ו)מפוקי ככ"ת ננס6"כ ע5ננו 6יסור ססו6ככ5ס
 ועי)"ק וחסככ"ע ככ"ח 6י") וגי"ס וננסכס סרננכ"ס קננ") 6סור סוס)6
 ננ"ס ו6)מ 6' 6ומ ס"ך וכק' 6' כמומ סרננכ"ס כיסוכ ננס"ס מס"כסי'

 ס6יכו וננס ק"6 סי' )קננן וכפר"מ כפר"מ כ' כ0כ6ס ס6סורסרננכ"ס
 גכי גי"ס כפי' כ)"ח 6ננכס ננוכריסס סרננכ"ס )י' קרי כמורס,ננפורס
 : מר"ס סי' )קננן סר"ננ וכרי כןס ספרסמי ננס ועי' ע"1 סמירס כ:חס)"ס
 סננ0כיומ לי' 6"ס נ' 6ומ )עי) סמ5ומ נס. סו"מ נכווכומ ןלכמ"שלה(

 ככ)ס כסמ כננכס) סטעס סכ' וכרימומנפ"נ
 כח~

6( 
 ןס כסי' כפ5מי וכ' . ככ)ס ע) וח) סכ6ס ננוסיף ו0וס כח)כ נסר6מי
 ככ"ת כפק6 פסוק ננמך סו6י) 5כ6ו' ננסמע מרו5ו וננסננעומ י"גס"ק
 )"כ 6כ) עכ") מכס) )6 נניוחר )16 כ6ן יס וס6 6עו וןס ו0למס6כי)ס
 י6כי)ס ננסוס וסכ06 6כי)ס סמעילן קר6 וננ"ך ס0"ננ כסס כננ"ססכווכמו
 .)6 נננ"פ ככ"ח 0כי6 כסס"ננ כ' כפמיחס ווך וכסכי)י . 6' עכיןוסכ6ה
 6יסור 6' מ6כ5 ו)6 6ף וכמכ .0כ6ס )6יסור 61' 6כי)ס )6יסור 6'מכם)
 0כ6מן כורך ס)6 6פי' ככ"מ וחייכ )6סנניכן ספס"ננ כ'. )0כ06 ד6מינ. מכס3 ו)6 עימ6 . 6"כ . כפי' מכי)ס כמיכ )6 כ6ן סכ06 6יסור 61'6כי)ס
 ככ3) סכמ0 כנל מ6כ) )6 כמיכ ו)6 6ע"ג קר6 ננחך יועיכן ע5ננווסכ6ס
 י6כי)ס ננסוס וסייכו כככ3ס )ך ספרט כורך 0כ' 5ך ספרט עך6כי)0
 0יכי 61)6 .מ6כ) )6 וכמיכ ננסוס 1)6 סומ 6'וסכ6ס

 6ין חכי)ס וכמיכ'
 ננכומר כ"1 וכננס") 6כי)ס 6)6 סכ6ס ורך ו6ין ננסוס ססכמס ע)ננ)קות
 כסר מיסור ח) 6ין 3ננס ככרימומ סננסכיומ פ" )סון ננננס ןס וכןכסס"ננ
 . סכ' ס6סרו ננפכי כסל6ס ל6סר. כח)כ סכסר ו0 ע) סתסוכס ח)כ ט)גח)כ
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ידכמףת"ס"ב אי מעיף פ"ו - טף דעהידרהטימןדברף
 סכ' 3ך סיסרוט טך כסכ6ס 6סור 6כי)ס 6יסור סכ) טסקונננו כנט)6גי)'
 עך מכי)ס כננו כסנ6ס מסור 6סי"ס ת6כ) )6 כתיכ ך)6 -6ע"נ סייוכו'

 ת6כ) )6 רכתי5 .סיכי כע)ממ לננ65 כככ)ס סכ' )ך טסרע כמו )ךסיסרוט.
 מכי)ס סכמס לרך נ:ייכו ר6כי3ס מ' ענין _ ו6כי)ס סנ6ס 6ין )רנוכ"סי")
 כע)ננמ וסנ6ס מכ")ה מ"כ סלמתו ווך ססנ6ס ט6ק סנמס וננמעטדוק6
 סכ' כוונות וסי' כסי' מכי)ס כתיכ ן)מ 'ככ"מ רק סס עניליס כ')ר"ננ
 מ' וסנ6ס מכי)ס ככ"מ ס)כך סכ6ס ככ)3 מכי)ס וגט ססנמס נס5מסור
 כמכ.)ס כין, 6סור י)6 ס") ררננכ"ס 1") לעתו )סי ךוו כסכי3' כ'ופול
 ננכ"ס למכי)ס כיון כמן מ)מ 6כ'3ס כסירוס רכת'כ סיכי 6)6 כסכ6סוכין

 ס)מ 6פי' 6סיר ככ"ח 6"כ ג"כ קסס 6כי3ס כפי' כתיכ כמ)ו סוסננכיסו)
 : כפירוט ת6כ3 )מ כתיכ כ6)ו )16 וס )ענין ר)ננסכרס"נ

 סרננכ"ס' טיעת ח' ס5כס חוף יסה"מ מס' כס"ס )מ)ך בנמשנה)ו(
 ס65 ו"5 רכינו לכרי 6ף סכ' ככימ סנ6ות ע3 3וק"ןר6ין

 ככריתות יתכן נ:ס6 סכרתו )סכרימ נ") תננוסיס סט ככ"מ מ)קות"ייכ
 סו6 מוסיף רמיחור ננסוס כגננ' וכי6ורו מ)כ ע) מ) רננוקרסין י"ג-רף

 6ינו כמ)כ מ)כ הננכס) קי"ן לף סכסר כ) ננס' )תננוה ויס סנ6סכמיסור
 ' סו6 ננוסיף 6יסנר" וסמ )תננוס יס לכריתות סוגי' ו)סי ככ"מ ננסוס3וקס

 ס)כ מיסור ע) ככ"מ 6יסור מיי) )מ מננמי מ"כ כסנמס כמסררססת6
 ססנמס ע) ר)וקס סיכי 6)מ ננוסיף מסיכ )מ רע"כ ניממ 1") רכינו-ו)קכרת
 ןמוסו וככר עכ") כסנמס ננ)קות ר)יכמ ככ"מ מכ) רננוקרסין ס6יכגון
 ספר"מ כרעת )רננכ"ס ככ"מ סנמות ע) ' ר)וקין :"כ ס"ק וס כסי'ספ)תי
 כס"ע קר6 6*כמ רמס ר("6 ו)"נ . תכט) )מ נם"ע )סנ6ס קי6למיכמ
 )מו סנמס ננוכס 3מ וסר"ננ סנמס )מו רסוס ננורס סוס סר"ננ נס)סכחו:
 וסנמס 6כי)ס ננטוס ד)קי ס"ט מ)מ כמכי5ס סייך סנמס סוס עמכס"ע
 - מיסורין כטמר 6)6 ססנמס ע) )וקין כך מכי)ס ס") ט)וקין וכטסמר6
 סנמתו כררך מ)6 )וקין מין מסורין כסמר ננסוס ססנמס ע) 5וקיןמין
 סי' .)ק' עי' 3ע)ך סננסנס קו' ספ)תי סתי' וננס מכי)ס סיינו סנ6מווררך

 , : ננט"ס ו' מותתקס"ס

 כנ5ות כ' נננינו ומ)ו סכ' סננ5ות ס' ע) ורע ר"ס "מס)"מ סתכנסרכמה
 מיסורין ככ) סננס3"ננ ותננס וככ"כ וכער)ס כמננן כן ר6וי סי'ככ"מ

 רססנמס יכיון רס") )ק"ננ ו)ננ"מ ככ"מ ננסמ"כ )סנ6ס מיומר )6ו)יכ6
 - סר"ננ ס) עעננו עיקר סי' וס סומ סנמס ננני רמכי)ס סומ מרמו6כי)ס-
 סנמס מכ) סנ6תו כירך )ק5מ )סנמס מתי וס)מו ססנמס ע) )וקסר6יגו
 דמקורין מסורין )ס6ר רוננס ככ"מ וסלן רמכי)ס )6ו כמותו נכ))ע5ננו

 רכריתות ס"נ כסי"ננ סר"ננ ככווגות )תי' ונוטכיס פסק כמר וססנ6סכמכי)ס
 תקס"ס סי' ועי' וסנ6ס )מכי)ס ככ"מ כתוכיס כ' ר)יכ6 סכ' כס)מסכנקוןס
 ננוסיף ו)6 הנניר -מ3מ מינו ננני כננ)קות קסס סננס)"ננ תי' וגס ו'6ות

 מ)כ כננכס) דססק מר"ננ נס סוככ סננס)"ננ וקו' גכר6 כננוסיף רקדננוסיף
 ננוקרסין רמ) ננטנגות כס"ו סי' .וכננוקדסן 6כי)ס ע) 6יסור מ) מינוכמ)כ
 ננוסיף רסוס ננסוס ממלכ ומ) מתי כננוקדסין ככריתות 6ננר וכגננ'מח)כ
 )6ו ננוסיף סנמס מיסוי סרטכ"מ רננ"ס כ' סק"י וכס)תי כסנ6סדמסור
 רסוס ס") רר"ננ כסר"ח )ס)תי רס") מננס)"ננ ומו)ק מננור מ)מרוקמ
 ' רמיסור סגינ' וקמננר ח) כננוקןסין מננ6י )רוכתי' סננם)"ננ ס"ק ומ"כנעקות

 ע) ססקרס רמ) יססיעמ ננוקרסין רסמלי סס)תי ותי' קוסיף סוססנמס
 ננסוס כסלמס סמ)כ ,מוסר מתס כסמ)ט וכיון סמ)כ ע) גס הכסננסכ)

 ננסוס מסור דכ)מ"ס מף סקרס ננסוס מסור רכמכי)ס נסננר מנו מףסקרס
 ננסוס נס מ3 רסוס מכ"ן ו3מ ע"כ ססנמס ננקוס ננוסיף 6יסור רס")מ)כ
 ססנמס ננממר 1:כי נמננר מסכ"ת ננוסיף מיסור ס") ומ)כ נננו ננהממכ.)ס
 6"כ סומ ענין מר ומכי)ס רססנ6ס ומי גכר6 ננוקיף ו)מ ממור מ;קוררק
 כקרטיס מננר ו)ננס סומ מר6 ו6כי)ה רסנמס כיון מסור ,ס ננטס 6כי)ססרי

 כקרסיס דמננר יננס )(ס 5ריכין מנו ךמין 6)מ ממע"מ ננוסיף 6יסירמטעס
 ע) וננוסיף סנ6ס מיסור רכמ ר-') מ)6 ממע"מ ננטעס )מו סנמסיננוסיף
 מ)כ 3ננכס3 ורוננס ססנ6ס סמיסוי מ)כ ע) ס" ס)מ ננסני ססנמססמ3כ
 5ריכין מנו ומין ככיסו) 6סור סמ)כ סי' ס)מ כסו)ו ע) )וקס )ננ"ךכמכי)ס
 ססנמס ננטעס ננעי)ס כ6טס מייכ סמכי)ס סגס כ)) 6כי)ס ע)5רון
 נסנס קסרי ננעי)ס מסס מייכ )מ)כ מכ)ו וס6ס סגגות כס' סר"ננוכננ"ס
 ננ"ס סננס)"ננ ע3 סתננס ונרמס י"ס סק"6 פר"ת כס' ור6י' . ססקרסננן

 י' ס3כס כס"'ר )סרי' סכומר ססרי ככ"מ ססנמס )וקס'ע) מין)ר"ס
 : תנךגסש, : הלמס כררך ט)מ סנסנס כסנ6ס ומפי' ר)וקין!

 גמ' לדעתי' ופי' כרין מה"ת אמור בצלי בב"ה הפר"ת מ"ש-א'(
 מדרבנן רק דצלי הגמ מלשון לרקדק אני כתבתי ד' דףסנהדרין

 פר"מ מ"ש )ג( דלא דהיתי מרמב"ם דאו' דפיגון פר"ה מ"ש)ב(
 שכ' דירושלמי וכתבתי קשה ה"ה דברי מה"ת דהוה ראי!מה"ה
 מה"ת לירושלמי אפילו .אלא מוכרה אין מהית דהנההפר"ח
 דאינו ור"מ מירושלמ' דקדקתי לד( מדרבנן הוה._ לרידןא"ש
 )ה( מדרבנן דירושלמי דבעיא כן מוכה טי-שג'ש וגם מדרבנןאלא
 לא בירושלמי הא פבריא המי כ' דלמה הר"מ לישכ ה"המ"ש
 אהר בתי' . לרמב"ם וישבהו הפרמ"ג דוההו בב"ח ח"פהזכיר
 )ו( מה"ת אסור אין בפיגון דם"ל מה הוכרה מר"מ איןולפי"ז
 דליתא נ"ל .מה"ת אסור רצלי מרש'י לפר"ח ראי' הפלתימ"ש

 לי' תרי דאי בב"ח ההידוש דש"י כתב לא דלמה פעםוכתבתי
 שם סנהדרין אגמ' וקו' מסגהדרין לפ"ת פלתי לראיות דחוי)ז(
 )ח( ותי' הלכ דלמא דאל"כ למקרא אם יש ראכ"י הוכיההיכי
 לראיות דהוי )פ( ק"פ דף מגמ' לפר"ה פלתי לראיותדהוי
 משום מותר צלי א"כ בישול דרך מוכה תכשל לא מג"פ דיליף 'יר דבי לתנא ורד כתבתי א' כאות )י( קי"א מדף לפ"ה מגמ'פלת"
 הרבה ומיושב הוא הכי דלכ"ע כ' זה באות אמנם יתורידאוכא
 מוכת ואמוראי תנאי ולכולה א' באות מ"ש קיימתי )יא(קושיות
 כתבו ופר"ת בפר"ה' )יב( מותר צלי וא"כ מררשא בישולדרך
 ס"ל דד"ן אדרבא כתבת* ואני בישול בכלל לאו צלי ס'לרר"ן
 כ"ק כמבושל עירוי דקיי"ל למה דעירוי והעליתי בישרל בכללצלי
 לא כ"ק מבשל שכ' הר"ן על קו' הייב עירוי התורה מן בכ"ההוה
 רק עירוי שכתבתי בפנימ ועי' מירושלמי עליו קושיא בבב"חהייפ

 דצלי להיפור מוכח דמר"ן דוהה גופי' ובפר"ה בב"ממררבנן
 דכל דם"ל סנהדרין ותום' כרש"י ם"ל ולא כשומן מה"תבב"מ
 מי' בחם"1 הגר"ע על תמהתי ניג( טה"ת אסור אינו ופימןצלי
 כבישול צלי הוה בשומן לכחוש שומן -בין שמהלק ההם"ועל ותמהתי מה"ת אסור איגו דצלי כתום' ס"ל דר"ן שהביןרצ"ז

 דקו' דן"א הפלתי ראיות בזה ומישב ככישול הוה לאובכהוש
 בישול לאו בשומן אפי' צלי כל ס"ל דהם ותום' ארש"יהפלתי
 בישול בכלל דצלי ראי' מפסהים )יד( מה"ת אמור ואינוהוא

 פר"ח דברי נדהה שעה בל פ' ומתוס' זו ראי' דוחהובפר"ח
 בישוכ שמ מרש"א לדברי שעה כל פ' תוס' שהבריוכתבתי

 ובשל צריך .ולא במים לכתוכ לא במים ל"ל שם רא"םקו'
 אין וא"כ הרא"מ קו' ישבתי אמנם דאסור קדר לצלימבושל
 הרא"ם שתירץ ובמה קשה בזה צל"ה שדברי וכ' לתום'רא"

 דכרי ולפי * הרא"ם דברי וישבתי המרש"א עליו השיבקושיתו
 דלמה במוגי' הצל"ח דקדוק בזה וישכתי בישול בכלל צליהר"מ
 בכלל דצלי לבב"ה מפסה נילף לא דלמה סנהדרין תום' עלקו' וכתבתי יתר שפת שהוא במימ צרכו כל בבישל הברייתאנקיפ
 )פון( המבושל מן הנודר פ; הירושלמי פרשתי ובזהבישול
 בב"ח אסור בח"פ דלמה פעם מא"ם מה' בפ"פ בר"מ פי'כתבתי
 אבל דרבנן מפיגון עישין לה"ה ונ"מ כה"ה דלא לוקיןואין

 כתבתי )פן( כישול דרך דצלי משום ואסור מה"ת ספקלפרושי
 קדר בצלי ליכא איכורי' אפי' אש מצלי כפר"ח ס"לדהר"מ
 אש מצלי ה"א דהתם לתוס' ראי' אין מפסהימ הפר"ה כ'ושפיר
 לאטור ממושל ובשל התם צריך לכך אש צלי הוה קדרצלי
 שפסק דר"מ ב,ה ומיושב בישול בכלל צלי בעלמא אבל קדרצלי
 הרמב"ם מיושב וגם הדא לוקה ומכושל נא באוכל שמכל"ק

 : הרבנן כנגד כרב אסור קדר צלישפסק

 ן' לף כסגסררין כיס1) דרך מ)מ ננס"ת 6סור סמינו 6' סעי'בש,יע
 מכ) כנניס 5)1) מ3כ תורס מסרס כיטו) ררך גרי תכס) )6ע"כ

 מ"כ סס תוט' טינוןיוכ"כ מ)מ כיסו) מינו רמ)כ מ)כ כתורס )נניננר)יכמ
 ננק"ת מסור נכני וה)כ ככסר וטיגון ר5)י וסר"מ"סק"כ,.כ' ננס"ת ננותר5)י
 מ3כ 6כ5 סומ ר135) מ)כ ננסננע טסי כיסו) ננרכתיכ מ)כ סננעינןננ"מ
 כמ)כ מכ) טינון )סון תרכח כמ)כ רסייך טיגון טס. )ננינקט סו")תרכ6
 5)י  טסוה פסה  כקרכן  סל,לור כננו כיסו3 ככ)) 5)י ננןננ כיסו) טסיסייך
 תרכ6 רק 5)י )ננעט מי"6 כיסו) ננ)סון יסי' ר)מ ונ") ו6כ)ת וכס)תכתיכ
 כ)' מ:י3ס סכ' ננדסו6.5 מכ) ססר"ח ככנ'ס טינון )כנינקט ס") יותרד6"כ
 רנ"ע מע"ג וננ)ימ :כוס וננעעטינן כיטו) ררך ךוקמ נניניס רררסינןכיסו)
 כיסו) ררך כ"ס ס"ס סר"ן כננ"ט כיסו) ררק 6ינו רג"כ 5)י ננמעטינןס"ס
 ררך מינו ק)יסס כרי רק רמסור 5)י מכ3 כו)ו י6סור כיסו5 דוק6סייגו
 רמי ננסוס קמננר תרכ6 )ננעט ררק כסר"ה מי הנ") סס"ס ו6"ככיסו)
 כיסו) גרי תכס) )6 ס)"3 סכי טיגון ס)") 6)6 כיסו) מעי )ננסתרכ6
 סם"ס רכוונות מ"1 כיסו) ו)מ טינון ס") תרכמ ימי ננוכן ךסוס רמנננמ6ננר
 35י מ"כ כ3155 רוק6 כיסו) רררך כיסו) ררך סמינו ננסוס )מ ננס"סרטיגון

 : כיסו) כדרך 5)1) כמן ר)יכמ מיננעטננני
 ס"ס וכ' )וקין ו6ין מסור סננעוסן כס"ט מרמכ"ס רמי' ססר"מרכמ"ש

 סרק כנרריס כירוסנמי מיפסטי' ר3מ כעי ננססק ננס"תר6סור
 כמנני סננכס) סר"ננ וננ"ס 5סמנניר תורס סססק וירוע סננכוס) ננןנורר
 ססננכס) סכת ו)נני )ננעוסן סוס ססומ נר6ס ג"כ ע)יו )וקין מיןטכרי'
 )6 דסמ מסור ננעוסן מננמי ססר"מ וכ' ס"ס רכרי ע"כ סטור טכרי'נמנני

 : ע"כ כיסו) ככ)) 5)י 6ע"כ כיסו) ררך 6)6 תורסמסרי'
 ננס"ת ססומ רמי' מין ס"ס רנרי נ)מ נוסי' סי"ס מיכיי ףהנהב'

 כי"כ ע"י מקור ננס"ת ס6 )וייק מין )וקין מין רמננר6ע"נ
 וכס"י סס ו)מ"מ 3וקין מין ךסר"ננ רק6ננר סיו5מין כננסק;ן ננננמ"ס_כס"י
 כסננוך סרננכ"ס מננ"ס וכן . ננררכנן רק רסוס סוכימו )מרס )קיוסיןכקו"מ
 6ו ןכר 1מ5כ מו סמוטס מ)כ רסיינו ננתס כמ)כ מו מ)כ' כנניסננכס)
 ומ)כ סמוטס ומ)כ "מ גכ ננסוס מכי)תו ע) )וקס מינו כמ)כ רססכס)
 מכו)סו סתננ6 )וקין ומין וט"ו י"נ ס"ק ס!'ך עייי ננררכנן רק )כ"עוכר
 6יכ6 מיסורי' עכ"ס מ)כ לנני ננרגנכ"ס'סנ") סלייק נ"מ סי' רמ"ס עיי'קמי

ונני"ט
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 ננוכמ לל4 ננרתננ ןה6 3מיט )י', ןקסימ . מסו6 ול' רננכ"ן טט הניהזנני"ט
 סכי כקיט מעך ננעוס 6יכמ 6יסויי .ד"גנגע _)וקין 6ין ןקמננר סמוי")
 ןמ"כ 3הניס ד6'"5 3"ל מכ5 . מיכמ עכ"פ מסורי': ורס םחוע0 ח)כ.ןהיינו
 מין גקיט 5מ רמי ס"ל כן גכמ כמותו (ס ר5ר 3מיכקט 1רננכ"ס- ס")למ

 טמוט0 מ3כ 3נננקט ס") )6 ןס ננסוס מסיר ננה"ת 60 ןננסעע)וקין
 ננני.)וננר סייך מדרכגן מ)מ מסוי ן65 ומע"נ קמי ן6כו)סו מ"ו ככמכמותו

 - -: 5וקין מין)
 )י קסלין ה"ס יכיי ננה"ת דננעוסן הפי"מ סייק. ""ס רבמד4נביףג'

 כ' סק"כ כמן וכפר"ח פטור כמ"ט כ' הי5 ה"הןהמ
 מ"ט .ןננסוה כ' 60 וה"ה מס"ת מסע מיכו כמ"ט כירה כפ' ד3ןןם"ס
 דנס ננסננע ח"ט עס ככמ כחר הננעוסן ןלקיט הר"ננ -ומ"כ )סכתככ"ח
 ק(הכ כרכיד רננ"ה סי' סכת כס' כחיכירי עיי' וס'ש סר"ננ סיטת "ומין )סחנניר כרדכנן מפי' 6יפטטמ ד)מ ,כעימ )ר"ננ דס") 51") -ננןרכנןמעוסן
 סכת תכסי)" מסוס כו .סיהי' ננהו ננעיטן מית6 הכי נופי' ונירום5נניסק"כ
 י 'ננ)מכס ננסוס סכת תכסי5י פי' י") ככ"ח ננסוס כו םיסי'ננסו

 סוס מ4
 להו0 ומפי"מ . ןרכנן דהוס :") ככ"ח 3ענין. ננ"ננ הומ דמם מו)ןסננכס5

 מיסור י3יף יומנן ור' 'וחנן ר' ירוס5נני סהס י") ננה"ת סספק_גילום)נני
 תכס) )מ נננ"פ דכריי' כתנמ דקיי") 5ןירן מכ) תיכ5נו ננ)מככ"מ

 תורס מסרי' כיטו5 דרך ננני' דננוגח כיטו5 ג5סון 6כי)ה הכ'ומןהו5ימ
 וכך ננדרכנן מ5מ מסור ומינו ננה"ת ננותר כיטו) דרך ן5מו ננעוסןמ"כ
 תכסי)י די"5 ומ5מ ספק כ)מ ננדרכנן .6)מ מסור דמינו כהנ") )י"ננס")
 מס )י' ננספקי ננדרכנן כיוס כו מסור להתכטי5 כים) ככר מס ר"5סכת
 )י' וננספקי ננורכנן ננני ככ"ח הננעוטן נס מ"כ ננדרכלן מסור ננעוסןנס
 מסור מורכנן עכ"פ ד55י ננסוס י"5 ננררכנן מסור וככום ננ)יממע"נ
 )סחנניר וקיי"ל ננכום) ככ5) וככוס . 55י ככ5) ננ)יחס ד5)י כרותח ננ)יחיקיי")
 )ירוס)נני מנננס ננדרכנן רק ננעוסן )דידן מסור ד5מ סר"ננ נס עכ"פזמ"ם

 יוחנן ר' דסמ )י' ננספקי וככוס ננ)ימ וה"ה ננעוטן 5י' רננספקי י")5דנפסי'
 כפ"י כר"ס ועיי' כננכוס5 וככום כרוחמ נעיח ס"3 )מ קי"מ דף די)ןגם"ס

 : כננכוס5 ככום )י"5 סס דירום5נני ח' ננסנהדתרוננות
 עינון )פר"ח ןהנה כפר"מ ד)מ וננירוס)נני ננרננכ"ס )דקרק נ"5 רערד414,

 דנרע 5") כננעומן ורק כיסו5 ככ5) ד5)י ספק 5יכמ 55ירסיינו
 )וקין מין כו וכיו5מ וח"ט הננעוסן סכ' סרננכ"ס סנס 5כ6ו' )י' ננספקיננ5)י

 נ") ..ומ)מ כו וכיו5מ סכ' ננסו הרעכ"ס ם) כוולתו דננה מיכ"זמיסורי
 כננטונן כמעוסן ננותר סיהי' ננהו הננכום) ננן כנודר כירוט5נני דמי'ננסוס
 כסו)י ננסוס ססומ ננערטן ןקיסרין רכנן דסמ)ו מי' ומח"כ טכרימגהנני
 טמ)ות ונכי ע"כ ננעסרות וננסוס ככ"ח וננטוס טכת תכטי)י ננסוס ננהועכו"ס
 ננני 6יכמ וה ספק 4טינון טכרי' חנני דהיינו נדר1ס נכי דננכעימלסנ. )רננכ"ס דס") 51") ח"ט סרננכ"ס לקטי' ו)ננס טכרי' מנני סכיק דקסריןרכנן
 דרכנןידקסרי 6ע"נ ננ(ס (ס סנמ דננמי וננעסרות וככ"ח וטכת עכו"סגכיסל
 כיסו) סמינו כו וכינ5מ טכרי, חנני הרננכ"ס ננ"ס ומ"ס וח"ט טינון _גקטי)מ

 ד5)י מ"ו 5י' ננספקי ומפי"ה 55י היינו וטינון )י' ננספקי נתי טיגוןרהיינו
 ד)מ ע"כ ומ)מ )י' ננספקי .ננס דמ"כ כפר"ח ננס"ת ככ"ח כיסו5 )מוגנני
 ומס ננדרכנן דמסורין כ' והרננכ"ס )מ מו מסור מי ננןרכנן רק6סור
 דנפ) נננו()מ הכי ןננוכמ לכננו מדרכנן מסור וככום ד5)י ננוכח וי)ןמם"ס
 ן)ס"ס הרננכ"ס טפי מ"ם וכ(ס וד6י מסור מ% כ3 נס ודמי דכננח6(לכדמ
 ה"0 כננ"ס ס"רוס)נל מחרי נננסך. מס ננספקי דמסורין )וננר )רננכ"סג")
 )רננכ"ס נננ"5 מסורין התור0 ננן הר"ננ ר"5 ומי ודמי דמסורין ר"3 דר"ננ6"ו
 נניירי ננירכנן דירוס5נני מ"ו נפסטס ד)מ ככעימ נסמר ןירוס)נני ננמחרהכי

 רידן נננננ' רמי' 15 דיס הר"ננ מ"ס ננןרכנן מסורין מי )י' וננספקיןסיינו
 כככ"מ מסור ננני ד)ן כס"ס ננ)יחה מפי' ןהמ כודמי ננדרכנן מסורןכה"נ
 : )כד ננדרכנן מסורק ננני ומ"ט וננעוסן טינון דסיינו מינך )כ5ה"ה
 דננעוסן הר"ננ ע5 סכ' ננדרכנן רק דהוס כן ננסננע ק"כ סי' 3יס"םוגם

 דננכס) סעס כ) ננפ' 5ננד טכרי' ומנני כירוס)נני סומ כעיימפטור
 ננוכמ ומ"כ ע"כ 6ור תו)דות מטו חננה תו5דת דנ(רו פטור עכרי'גחנני
 כפתיחס סים"ם וכננ"ם ננדרכנן רק ננל ככ6 כמותו הר"ננ םכ' ננעוסןונס

 ננסננע ננותר הכ) ננדכ' עכ"3 ננותר הכ) סכנס כו מין מסי'י5רפומה
 כפניס ננןכריו כןננסננע סכנה כמין ננותר הים"ם סס סכ' מתס כמ)כ1)'ד
 מסור מי דירוס)נני ןכעימ ס"ננ מ"כ סכנה כמין ננותכ מעוסן נס56מ

 : סכנס ס6י"כ )חו)י מעור ננ0"ת סמסור דדכרננדרכנן
 דף סס ןמי' נדע כ)) כפ' כירוס)נני סכעימ ןמיפסיט הפר"מ כ' ערך*ה'

 וכ"כ ננכס) ננסוס חייכ כו)סו וסננעסן והסו)ק ןננטנןכ"ט
 כננ)מכה ות)י' סכת ענין ננס סק"מ כע"( פרננ"נ וסקסה . עדסגקרכן
 כ' ס)כך )ננעוסן סוה ןמ"ט סכ' ס"ס דכרי )פי סר"מ ןכוונות ותי'לככ"מ
 וננעוסן כננטונן. ננסו כלודר תח)ה ננןכעי ןס") ג") וס"ז ננעוסןהל"ננ
 ננסננע ככ"ח ננסו ננעוסן ננכעימ דקיסרן רכנן מננרילן סכי וכתר1כמ"ט
 מ"ט 3יתמ כירוס)נני יע"נ כככ"ח משט סר"ננ סכימ ה)כך 3הס מ'ןדין

 ככ"מ דננסוס ננסננע פטור טכרי' יכמנני ס"ס ננננ"ם ונס כככ"מבמכעימ
 וסייס הפר"ח כננ"ס כככ"מ מייכ דטיגון ניו) כ% ננפ' 6יפסטי' וספירלסכת

 ככ"מ )סכת ככ"ח )דננות סמין כננס") ר0יילו 5"ע )ננ"ס מננלס0סרננ"נ
 נןמס סה"ה כיון 61)מ ת)ימ כננ)מכס וסכת כיסו) סוס מו כיסע סוסלמ
 סק)"ך כ"מ )סון ממר סעך כנדריס נןריס )ענין וכי"כ )סכת ככ"מ דנףד)מן
 וגס כנרייס 6)מ מ"ט מכיטי% )מ . רס6 ככ"מ ח"ט כ' ר)ננס 0רנננ"סע5

 טוי )רננכ"ס יעמ נ"3 למ"כ- - 3גכ"ח. רמי' .מין סטור ,כסכת ימי'ממ"ט
 ).כירס ,פ' מירוס)מי ננ0"ת ננותרדמעע

 ןמכל"
 סקי)וח ננן, לערות ' ננסו סס

 גסכת, מ"5 ננלל ר' י"כ ס"ק סי"ח סי' ' 155"מ כמיכורי סכתכתי 'פירוחוע'י'
 ככ"מ ננסוסח'יכ

 מייכ-
 ח3וע זעירמ..6יץ', ,ר' ןממר )י' וןמי ננכס) מסוס.

 ס" תכסי3,כרור מי(י' תמתיו ססמור..ננ0)ך כ3 ,ממננין( ן)מ )פי'כרגר
 ס"3 עילו' גענין מע"ג מ"כ תמתיו ננס)ך ססמור ,כ) וגכ"מ כטכתסננפרם
 ננה)ר מור ננקרי עירוי י") .מט"ס. כסכ"כ ס"ס כךנ"ס כסכת ןננכס)הר"ננ
 ננה)ך מור מין . ודמי טכרי' חנני מכ3 כ)י כמותו תחתיו 6גר סס*'תמתיו
 6ול סמין כ3 כיקו5 ננקרי ד)מ )סכת. ככ"מ כזה ננסוס וסירוס)נניתחתיו
 דרננכ"ם טענני' סכ' )ס"ה ןןוקמן ננטינון- סר"ננ רמי' מין וממ"כננהת"מ
 ככ"מ דסיינו סני' ככעימ נס קמי כנןריס 0מ'. ךכעימ ננסוס מ"טדנקיט
 דח"ט דונני' ננדרככן ננני 'טינון ס"ננ טינון נ"כ מיכמ סמ' ככעימ סמומ"כ
 סמור ס6ין ננסוס ןהיינו ממר ננמקוס כח"ע ןר"ננ .טענני' )ננ"סמכ)

 . : הר"ננ ננדכרי 1ס"ת ןננותר כסננע )מ כונון מ"כ .תחתיוננס)ך

 דף חו)ין ננרם"י ננס"ת מסור ן5)י )פר.מ רמי' סכימ בנפיתילו(
 ננסוס 0ומ מידוס )מן )י1 דתרי )רס"י יק") עאמ קאת-

 55י ומי סרי ל6ודמ המי סוס החידום ורק כמוננן מ)מ )רס"י כ13םןמין
 ד)י") 51"נ מןוסי' 0יינו' 35י .ס)") סוכל כיטו) )סון ןמין כככ"חננותר
 ננותר ככוס מסורין כסמר נס ננמוס סומ מירום )מו )י' ןתרי ןרס"יטענני'
 וכננ"ם חריף כדכר ככ"מ נס ככוס ננסכמת מיכמ המ ןמ"כ ו45ר חוננןכ)מ

 תור0 6סרי' ד5מ כיון סרי וככ"ח 6ריף ננקרי דכמרסט תננ"( ס.'כנננ"מ
 סם כ' מ' כמות תננ"כ סוס"י וכחגורי . מסור מסורין וכסמר כיסו)מ)מ
 טעס רק מפיק ו5יר מוננן .כ)מ כככוס מ"כ )"ך ט"כ )סיטתי' דרס"יטענני'
 ו)פי"ו . כעין ננו5ימ דחריף כמוננן ככום 3רס"י כעי ו)הכי רמי'והכמתי
 מסור חריף כ5מ ככוס ןנס רס"י ננוןס ננככ"ח ט"ט די)פינן דס"))ננס
 ככ) דסיינו סומ ח:דוס ןתרי סש"ס ןמי . ספ:ר ומ"כ . ננככ"ח )י'ו')פינן
 ןעפית וככ"ח כטעס ןת5י' כיון מסור כח5כמ תרי ננככ"ח די)פתמיסורין
 כמו)ין 3רס"י )י' ניממ )מ 'ך)כך ול)ענ"ך . סרי יונני כו)י )י' תרוננלי'
 מ"ג ככ"ח ככך ןננ5ותו כיון ננסוס ככ"מ סרי )י' תרי ןמי מדוטי'המי

,
 5נני)ף ננ5ינן טפיר טעס )ענין מכ) סננ5וה הומ כך מס סומ חידוס ננה

 מסמר ס"ה כנ"ט מסור ככיטו) היינו ככ"ח סכ' ד6סרי' סיכ'ננככ"ח
 כיון הומ מ"דוט )מו 55י נס נננני)מ כנ"ט מסור כככום נס סמסורמיסורין
 כפסחיס המ ססקסו כחו)ין הם"י ע) התוס' קו' כיסוכ נ") ומנכ ככךדננ5ותו
 הסוני' מ()י כפסחיס התס וי") . יוננמ כו)י 5י' תרי ננ6י החירוםננסיק
 תמכ5לו ננ)מ מיסור ננסמר מכי)ס 6יסור ככ"ח מיסור לי5יף יוחנן דר'מ)יכמ
 ננמ6ל ככ"ח מננחו5ק סומ מידום ודמי מ"כ סס )ר") וכי"כ ננוקדסיןדפסו)י
 מיסור ם5 דנופו ננותר וככ"מ מסור ככום מיסורין כסמר דהתסמיסורין
 65 נננ"פ ככ"מ 6יסור רס"י פ' )ה)כס מכ) מיסורין ננסמר )י' י)פינןככ"ח
 ועוד . ככך דננ5ותו כיון סומ חידום )מו ככ"ח סרי דתרי סמ מ"כתכס)
 ננדמננר מ5מ כיפו) כל)) ד5)י כפר"ח י") )חוד כיסו) ננ3סון מ' מות)ננ"ט
 כס"ר מפי"ת מ"כ ננותר 55י מ"כ כ5)ו) דוקמ היינו תור0 מסרי' כיסו)ןרך
 ננה"ת ננותר 5)י תורס מסרי' כיסו) דרך רכמ דקמננר )ננסקנ6 מכ)כפ)תי

 : כיסו) דרך הוה ד5מננסוס
 ד*ס רמי' ננכימ ד' יף ןכסנסדרין )פר"מ רמי' ספ)תי כ, ערן*לן(

 וקמננר ח5כ ו)מ ח5כ ן)ננמ )ננסורות מס ים דמי )ננקרממס
 מסרי' כיסו) דרך תכס5"נדי ננ)מ מ)כ ננוכמ )ננסורות מס ים )ננ"דהס"ס
 נס מוכ תורס מסרי' כיסו) ןרך ס") 5מ )ננקרמ מס ים ננ"ד מ"כתולה
 5ננסורת מס יס קיי") מנן סמ סהקסס סל") פרננ"נ ועי' ננס"ת מסור5)י
 מננרס ןח5כ תיפ") סקסה ננסרי"מ כסו"ת דסמ פ)תי דכרי ע) קסהו)י

 דדיס 15 סיסז וסרם"י (כר כמ)פ ו)מ מננו כמ)כ קי"נ דף ננדרסיתורס
 יט חי3וק ננס מ5כ(תרכמ דלוי סדדיס ננן סיו5מ מ)כ ר") ע"כ מ"כע"כ
 מ5כ )מפוקי מס )סיות סרמוי מננו כח)כ ורסילן וכן )(כר גקיכסכין

 ותי' הח5כ וננו5ימין סמיטה 5ממר ר") ע"כ תרכמ מ)כ ר") ומיסחוטס.
 דמ)"כ )ננקרמ מס יס ננוכיח המיך ומ"כ . כן )תרו סס"ס ננ5י סוסכמננת
 מ)מ כיסו3 ןיך ס") )מ מפי' סנ"5 ננדרסות ספיר ידע סמ מ)כ ידענננמ
 מס דים כיון קמננר קוסטמ מ5מ )ננקרמ מס יס סוכימ סכמן ד)מן("מ

 וננסני ננל"ל )ננסורות מס יס )ננ"ד מ)6 קמננר דח5כ ננוכח כמי)ננקרמ
 ננסנך יןעינן כ)מ"ס )כ"ע 5סנות ננ5י דסוס וה"ה -תורה מסר" כיסו)ןרך

 : וכו' (כר גח5כ ו)מ מננו כמ)כ סל")ןרסות
 כעיר הננס"נ רכ סומ )ועת0 נ"י י5מק כס' סמרון סכמור 3ייאמנם

 דפריך סס סנסדרין יעקכ כר ממי )רכ ןהק)"ך הקססהמןסמ((
 תרכ6 כמ5כ יכו) מננו כמ)כ והתנימ )ננקרמ מס יס ן)י"3 ננ"ך מיכמנני

 ננניין כסר.כח5כ פ)ינ ןמי ןפ5ינ ננמן ו)יכמ ופרס"י )ננקרמ מס יסמטרתי
 דסמ ננוכמ וסמיך )ננקרמ מס יס ננככ"מ סוכימ יעקכ כר ןר"מ סריע"כ
 ןכר ח)כ ו)מ מננו כח5כ ק'"נ ןף כרי*תות ננסנך מ)כ ו)מ מ)כידעיכן
 ירע ק"ט ןף ננננסנס סמ מנרייתות מסיק ד)מ סמוטס"ומיפ"ס מ)כ'ו)מ
 ננסוס ע"כ דננחנס וטעננמ ע5יו עוכר מינו קרעו )מ כסו)ו )ממר קרעודכמ)
 ;עקכ כל מחי רנ )ו ויסנתי מננו נמ)נ %כתינ וסיינו ןרכנן סמוט0מ)כ

. 

 ננסכס פירוס וסוס סמוטה מלכ ו)מ 6ננו דת)כ נרייתמ ננהך נס מסיק)מ
 ננס1ס 55י ככ) ו5מ כמ3 (ס דין ןמסננעילן וסמ עוכר 6ילו ה)כך כ5)יןכמ)
 ןרך 06 ומ"ת כסיו קוןס -5כתמ)ס )קרעו 5ריך דכמ3 קמ") מור1'ימננ
 ס6 תרכמ מ5כ ן)ננמ ןמ)"כ 5ננקרמ מס .יס סוממ סמיך ןוקמכיסו3
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"רמףתקם"ג א' מעיח פ"ו ט"' דעהיררהסימןדברף
 35ול ונטסס כיון ימרכ6 סכר הוה ןכס"ך יע3 כיטו3 .2ירר הו5 2,63וכ6
 קמס עויין 6"כ כיסו) והך סס4י סוה )35ו) וגימס 60ם מימוסממממ
 )ננקר6 6ס ים 6ע"ט. כיטע ךרר וסוה ס"ך וח3כ מ3כ י3ננ6 מלכמנ"3
 -3מ"ם.. )ו זיסכתיוטוך

 6ס ים רק') רמ6ן טס )טג0דרין כמוו' 0ר"ן.
 נס 6ס ים רע"כ סקסס רכ.'6מי 6"כ למחולת 6ס וים גנני לי' 6ימ3עקר6
 6סור וע"כ י") תרכ6 מ3כ ס"ה 6כל כסר עס 6יקור ג"כ ומ3כ3עקר6
 ק6י 3מודי' 6מ)כ זכר מלכ ו)6- 6מו דמ3כ )דמוק "ם .ו6"כ סמסור0.)פי

.

 : סמוטה כמ3כ 631 כוכר ו)6 כנקכס 6)6 6סוי 63 כמלכ רכסר
 ק"ט וף רם"י לטיטמ ננה"ת 6סור ן5לי )פ"ח ר6י' ספ)תי כ' ערדשז)ח(

 )ימנ6 כמך וק6ננר עוגר  6יגו קיעו 63 קרעו כמ3 י6כןוננה
 6סור מריכנן קמוטס דח3כ ננסוס 6יכ6 6סורי 60 עכר ד)6 הו6עוכר
 כנני 5)י כל הה  כסל ייי' %ס קטה מ"כ  כ5לי  6ייניי 0קוגי' כ) 3רם"י60
 י354י קטס )6 וננומר עוכי י6יגו 13סכ6 לסך סגס ע"כ מה"ת עוכר6ין
 0סלמי-י") סהקטס ו6קור ע113 עוכר י6יגו )'מלמ ו3הך 6יכ6 6יסוריעכ"פ
 ונניירי וכיון סס כעסרם"6 כננ"ט כטר כ)6 כקיירס נניילי 3ישכ6)0ר

 סכיטו) ע"י סקוירס )מוך יו5י6 ומ)כ.מככמל כ%5 'ככיסול רסו0 י"לכקדייה
 כסוני' עי' ויכגן סמוט0 ומ)כ פסוס 6)6 הרי ול6 סמלכ כתוךומתכם3

, : )5לומו6"ס

 ע)וי כמ) 6סור כ0ר6 ע3וי ככו6 קי"6 כניף ר6י' 300תי כ' קניד)ש(
 5לי ו6י ררכלן סמוטה מ)כ ומו' וס ננ"ט )35ומ סליכ0י6

 . ע"כ . כ5)י ונניירי דיכלן כ)מ"ס 60 סמוטה ח)כ מטוס 6רי' כנ0דיכלן
 ר6וריימ6 וס עכ"ס ומי' ורככן סכס)ה וס 60 מסקטס טס תוס' כננ"טוי")
 כט"ו כסרננ"נ ור6"ו ר6ו' להיות ר6וי סי' קווס כ5לי כר טכיט)וקויס
 וגס ננורכלן 63סור ר6וי ויוחר נרוע ן5לי וי"ל ככי נ"כ תי' סל")ס"ק
 )רס"י. נס ו636 5)י. 6מר כ-טו) ויס עס"מ 6סור 5)י 6מר מכם)1 6סעחס
 ר6וריית6 וס כיון 6ננר ונעמ6 קוטע6 )וננר יס ננה"ת טכט)ו ןסדס")
 י6וריית6 לירי לנו6 6פטר סהי' 6)6 ורכנן סו6 06 כ6תמ 6כ3ו6סור
 כ6יסור נקיע )י' ומספקי כיון )כר ו6ול'ימ6 כוס רק ככירור ל6סור)י, כרירי ו)6 6)6 נמי48סור ר6ו' )ירי )כו6 6ססר עויין עמ0 וגס 135כמו
 נקיט וכסיס6 ננררכנן 6)6 ס6"כו כיון סרי 5)י 60 ננכי' ומיווק י6ו'יט
 3נניוק וגוכל ך6ו' 6יסור )ירי לכו6 ס6י"6 טמוט0 ח3כ רלכגן י)נננר'כמ3.
 ו6ו' 3יוי )כו6 ר6פסר 5)י 60ר ס6 טרן כמר ע)וי כמל דוק66סכ6
 ו)ננס קו' קס0 )6 ו6"כ ססיקי הוה קמרי ט0ליוקיס ננקוס וככ63סור

 : ספיקי נופי' )מנניננר רסוס מטוס 5)י גק-ט)6
 כיסו) ככ)) 6ינו ככ"ח ר5)י כסר"מ ו)6 )סיפוך ר6י' הס)תי כ' ערך4"

 ננ6) פסח ננקרכן ככ"מ 6כי)מ. 6יסור וי)יף קט"1 דף,מי"3
 ככ"מ וסייגו ן6סור' כו כיו65 מחר כיסו) )ך יס ננכוסל וכס3 נ6ח6כ3

 ככ"מ נס 6"כ ננכוס) ככ33 )6ו 5)י ו0מט כססמ כננו כו כיו65וננך6עי
 ננננקוננות ככ"מ רי)סי 6ננור"י ס6ר ס)ינו )6 וס וע) כיסול ככ)) )6ו 35יגנני

 ככ"ח 6כי)מ 6יסור וי)פי לכו)סו כ)6"ה 6' כ6ומ )ננ"ט 6ננכס .6מריס
 ככ"מ ן6יסור ר"י וכי כמל6 דקיי") )ננס ורק כסר"מ י"ל 6מלי0ננננקותומ

 תור0 6סרי' כיסו) ריך ס"ננ כיסו3 כלסון 6כי3ס וכנוסו5י6 תכט3 63מנ"ס
 6ין כל6"ה 6ננור6י )טול0ו ס"ל ר6ין ס)מן ננוכרי ננרו"מין 6גו 6,ן6"כ

 : וכריי' )מל6 רק כיסו) ככלל ל6ו ן5)יננוכרמ
 )כני)ף )יכ6 מ כנככ קיח יף י6עי יכ6 7:ן י6ס ?י הויי6ר%4כמנם

 כל וכי מורה 6סלי' כיסע ירר גו"ט )יכ6 6סי' ו6;'מט"כ
 ט"כ ננככ"ה י)טינן ו)6 כקסמיס נננ' סתס וס6 6רכ6 ס3יגו6ננור6י
 עפסו)י כח)כ כסר 6יסור י)יף יומנן ור' 6)יכ6 הסוני' וטס כרכ66תי'

 דרך ווק6 ננסננע חכ0) )6 ננ)סון 5"3 6ןו מכס) )6 ~ג"פ ו63ננוקיסין
 כיטול כררך ס6ינו ננותי 35י )כ"ע 6"כ ננומר כ*סו3 כררך ס63 6יןכיטו)
 כיסו) 0כ' ננוה51י6 כ6ן הטוס"ע וננ"ם . תלו) כנניס הי(כו כיסו3ידרך
 ופקקו סוס כ)סון כ' כמס"כ הרסכ"6 6ל6 כננל )ית6 וה 6כילהכ)סון
 לנל )כ"ע כ6ננת 6כל תכם) 63 ננג"ס ככ"מ 6כי)1 ר6יסור וקריי'כתכ6
 כס"ך ססרננ"נ קו' קסה ול6 . כי0ול כורך ננסננע כיטול ד)סון סו6הכי
 ורך )6כי)ס ומך )כיסול מך 6מי מכס) ל6 נ"ס ו)ננ6 ט0קסהסק"6
 כססח-ס כ6ו"מ הקטס כי"כ הנ6ס כורך )ם63 ומך )6 וע)יח ככוס ה6כיסו3
 כתיכ ננך)6 סנ6ה 5ורך ס)6 6סי' לוקין וכככ"מ 6כיי ום"ל כ"סןף

 6כי)ה כהיכ )כך ילכנ66כילס
 ס)"

 סקסס כי"כ כיפו3 ורך 6)6 6סור
 יהי' סל6 6מי מכס) )6 חך ולננ6 כסנ06 6סור וככ"מ ננג") ר6"כהנ6ון
 דפ' לננס כ0נ6ס 6פי' 6טור סוה ת6כ) למ כתיכ 0ו0 ן6י כסנ6ה6סור
 כיסול )ולך 6מי ומד כיטול )6יסור 6מי תכס) )6 ומך 6כוס כר'הר"ננ

 כיסו) לורך הל"ג 6"ס לסי"ו 6כ) סקולס כסי' 6)ו קו' כיסוכ כתכמיוככי
 כיסו) ררך 6)6 6סור ול6 נטננע כ'סו) ננססטומ 6כל נניותר קר6 5ריך63
 : 6מריס כננקוננומ מוס' כננ"ס ק"ט וף מו)ין ורכ6 ננני' קיכלהו6כיי
 רכריי' )מנ6 ורך 6' כ6ות סכמכמי .מס יקייס 6מימי %4כמנםי"א

 6סרי' כיסול ררך ררוק6 ננוטמ ננימור6 מכסל ל6נננ"ס
 ננני ננקוננומ ננס6ר ככ"מ 6יסור רי)סי ו6ננור6י תג6י לכולסו ו6סי"0תורס
 ומוס' ננרס"י 6סר"מ מלק ננני ו6יסו תו6ר סרי כס' טר6יתי 5ננ0 סכיס"ל

 כסס כ"כ סנ"ל ס"ק כט"ו לוסרננ"נ ככ"מ ננ""ת ננומר ד5לי ורעןורסכ"6
 י0וו0 כן ל6יסי י6פי' מו6ר הסרי וכ' סיף( וננ0רס לנננמס כסו)מנננ"י
 6מר( ננננקוס סילסי לכ)ס ס"0 לונ") 6מר ננננקוס ככ"מ 6יסוררעיף
 )נני)ף י5ריך ו6)6 מכם) ל6 ~נ"ס י)סי )ננלקומ 6כ) ווק6 6יסורהיילו

 6נק)וס כמרנוס 63וין 3נ' מכם) )6 0נ' מוקמינן הו0 6מר מ~קוס6יסור"
 קסס )6 וננני - כיסול כ3סון 6:י3ס ננו510י6 כי0ול ירך ננוכמ 3כ"ע61"כ
 וי"ל ננג-3 הג6ס תכם) 63 נננ"ס ןי)יף וכריי' 6מנ6 כרווי ר"6 הנ'קו'

 : 6מור6י ככו3הו 6מר ננננקוס ייע והנ6ס 6כי)0 וכריי' 0מכ6נס
 ן5)י סכ' 0ר"ן. לןמומ כוס רו5ה 6ס )י קסס ק3יפס טןי ננכס). עירוי י60 וחרע כ' כר"ן ן63 ננס"ת 6סור י5)י ספי"" כמיישיב

 ננסוס גככ"מ ק)-סס ננסכמת ו)מ כק)יס0 6וסר ר5)י ננסוסננותר
 ועירוי כרסכ"ס ססק וע"ו כמר6 ס' סוף 0ר"ן 60 3הר"ן ננכ'עי6)6~ תעירוי ססר"מ סקטס ננ0 6"כ . כעו כ6וסר 6)6 כיסו3 ירך.ן4יז
 קליס" כרי ננכטל לטירוי ום") )ננ6ן 6סי' 6)6 ננכסל6ינו

 רעירוי ננכ")
 כיטו3 ורך ס6ין כיון ננומר ע"רוי נס ס"נ מין ו)מ6 מס"מ ככ"מ6סור
 6יכר נ"כ קליסס כדי- 6)6 6סור ט6עו כיון יעירוי כסר"מ וכ"כככך
 סננ6 סמס וק6ננר סכסר כל ננרי"ס ר6י' וננכי6 וטינון 5)י כננוננ0"מ
 ועה 6"ו ק).סה כוי וננכ)יע סל' ככ3 6פי' *מר 1)מ רוממ כ6)ססיע)0

 : כנכ"מ ננה"מ 6סור )6 ק)יפ0 כויר6סוי
 ככ)3 ן5)י ר6.ומ טכתכו וסלמ" 'סר"מ )י6יומ רמימי כס עידהנה

 ך5)י )הוי' סכ' ומוס' ר' רף סנהרמין רס"י ססטומ היסוךכיסול
 וסר"ן 6ורכ0 'ג") סר"ן וטמ סכן ספר"מ ססמ)יע ננה 6כל ננס"מ6ינו
 )סון מייך _ו)6 סרס"י על הר"ן סקס0 )ס~0ורין כמווסיו וס6 סכי ס")63
 6ל6 כיסו) 3טון ס'יך )6 6וכ) ססו6 כמ)כ 6כ) ננמקס ססו6 כמ)כ636
 ננכס) מיס וכהרי 6סקינן )מ ונני וסקסו..ע)יו ו,"3 סר"ן זו0קססטינון
 ןררסיכן .מורס 6סרה כיטו) ורך פירטו ו6מריס כיסו5 וננקרי ומ)ככסר
 סכ6ה ל6יסור ומר 6כי3ה )6יסור מך רכמיכ מכס3 ל6 ג' סכסל כ)כס'
 כיסו3 כלסון רחננל6 כ' 6כ.)ס )6סור ד6מ6 ה6י ו6סי' כיטו) )6יסורומך
 כסכי נמכס) 6ס 6כי)ס כר כסהו6 6)6 כיסו) לך 6סרתי 63 וה"קס"ע
 ור"ן וה )ס.' 6"כ כ6כילה 6סור כפ"ע סנמכסל ס6עס"י מ)כ י65ע5ננו
 יתוס' 6יכר6 כיסע ככ)ל ו6ינו 5)י רננננעט ר6י' )נו 6ין )וננסכיס
 3כסל 6סור ועתס מ)כ ך6סרינן קי"נ ננוף סר"ן סי' כעין טכ' ומססס
 : 6סור מסי"ס ו6סור-כ6כי3ס מ)כ ו6פ;' 0רי 6יסור ט) מ) 6יסור )ננ"ךכמלכ
 )ננסורת 6ס יט )ננ"ר 6)6 ו0 )מרס סו5רך ל6 ן60. התוס' קו'רף"ל

 הי' כסנסררין סמס )ננסורומ 6ס יס כסוכומ קיי") ר6נןו6ע"נ
 ו)ננמ כ6כילה 6סור מ)כ ה6 כ6כי)ס וננוחר ר"ל רככ"ח הכי למוסננוכרמ
 6כ3 סמוטס מ)כ ו)6 ח)כ-וכר ו)6 6ננו ננמ)כ ןרריס ננכריית6 מסיק ו)6מ3כ

 ט)6 ררסינן 6ין מ)כ ו)6 מ)כ ס"ננ 6"כ כריימ6 ננסך וחננעילן"3ננסקנ6
 ו' וף ככוןומ )ננס' י6"מוקסה- וכן . וווק מ)כ לננטט כ6כי)0 6סוריהי'
 ו6סרו כמ)כ סייכו כמ)כ כסר ד6סור וסכ' כ6כ4)ס 6סוך מ3כ 0מסדס"ך
 6סור ו)6 דקר6 ססטי' )ר"ן ס6 וקס0 כהנ6ס 6סי' 6סור כטר רעססכ'
 וי"3 כ6כי3ס ו6סור מ)כ )וננר 6ס:ר מיך מ"כ ננומר קסהמלכ 6)6הכ'
 מס יס )ננ"ך ה"ס כ6כ-)ס 6סור ננסס 6' יסי' ס)6 סס"ס רננמרסוננה

 הכי ס") )6 3ננקר6 6ס יס )ננ"ך מכל מ)כ ו)ננ6 קסה ר6ל"כ)ננסורומ
 : )ננקר6 6ס יט )ננ"ך ככורומ סנננ' ו6ויל )ננקר6 6ס נניס מלכ סיןעינןלוננר
 לרכות 6הי נוי סי) מע"מ 6יסור דס"3 רננ6ן סמוס' קו' י"לןערדי

 כננ"ם גדי קר6 6תי )6 ו)דידי' וקי"נ מו)ין כר6י' כמ)כ מ)ככנכס)
 6סור ןכ)6"ס ח)כ )6פוקי טרי כיסו) וכ)6ו .'6סורי' כיסו)י רררךסי"מ
 6סור כ)6"ה "טהו6 ננ0 6סי' ומייכ 3רכומ נוי קר6 ר6יכ6 כיון6סור
 1)6 6ננו ננמ)כ ננקוננומ ננט6ר 6ו לננקר6 6ס נניס ח3כ ו)6 מ)כ י)יףולדיוי'
 6מי ו)6 6יטור ע) מ) 6יקור ו6ין לךיון 6כ) חמוטה ו)6-מ)כ זכרמ)כ
 6סור כל6"ה ומ)כ כיון ח3כ ן63 כי"ננ י"3 ססיר כמ)כ ח3כ )רכומנדי
 וססטות י"ל מננלס"3ר"ן . 'וק"ל 6סור סכיסו3 סגנ"י ..רוק6 זננסננע מכס)וננל6
 כ) סח)כ עס סכיסו3 לך .ו6סרת; כ6כי)ס ננומר סהי6 נדי נניירי0קר6
 הכיסול נעסס סננמננמו סמ)כ על נננסך כ6ן ר6כי)ס כ6כי)ה ננומרהח)כ
 ן5)י כ6ננמ הר"ן ס") וכן הס"מ 6ינו 5)י ננוכמ ל6 הר"ן )רעמ ננ"נניחר
 כסו"כ כ' ו)כך כיסו) ןרך הוה )6 ד5)י ננטוס 5לי 6יננעט ו)6 ננותרהוס
 כוי 6)6 6וסר 6יגו ן5)י ננטוס 0מורס ננן 6יכו ן5)י 6חי טעס 0כשרכל

 כט6וטר 6)6 ככ"מ ננכס) ננטוס 6סור )6 ק)יסס יכר" לי"ן וס")ק)יסה
 כמר6 ס' סוף )סיטתי' רר"ן ו"6 כ"ק ר6וסר עירוי 6יכ6 ס6 ו6"מכולו
 ננכסל 6ין מממיו ננ30ך 6ור ס6ין כג ננירוס)נני ננכס) ל6 רעירויוע"ו
 ק)יס0 כר' ננכס) רעירוי קיי") והכי לר"מ ס6 ננסתע וכסכת וכככ"מכמננן
 סקי)ומ ננן )ערומ ננהו 0' 6ות הירוסלנני ססכ6מי וכננו מייכ ככ"מה"ה

 כסכת ק"ל ננכ6 י' הקי3ומ( נססק כ)6 כעילוי כירס . כס' הר"ן)וננסרס
 כככ"מ מייכ קכיפס כוי ננכסל ס6ינו 6ע"נ ועירו סרי מייכ וככ"ממייכ
 ספק סוה כ"ק 0קילומ לססק ם63 תכ"ר טירוי 11"ל כסמימה ססרננ"נוכ"כ
 ננס"ת והוס הסר"מ רעת ס6ס 56) 351י כ"ק מכס3 סננ6 מורה6יסור
 ו)כ6ו' ק)יסס כוי ננכס) ועילוי כר"ת וסמ6 ססק סוה ועירו ננ"סהנ0
 ננס 6)6 כככ"מ ן3ימ6 סר"ן כ' . 6פי"ה כ"ק ננכסל וו6י ר5)י 0נ")לר"ן

 ועיר6 ור' סל"ל כירה פ' סירוסלנני ננן קס0 סר"ן ע) וכ6ננמ - כו)וטננכס)
 ננסננכ מממיו ננה)ך 60ור ס6ין ננסני 6)6 0ק)ומ ננן עירוי ננמיר ל6המס
 ק6י וה6 מייכ ככ"מ נס ננכס) סו0 לכ"ע מממיו ננס)ך וה6ור כ5)יס6
 ומייכ כ"ק 6)6 ננכט) ס6ינו כטירוי ננמייכ מני ר' 60 ועוך 6ככ"ה0ס

 מיינ )6 ק)יס0 כוי רק ר)יכ6 וננסוס ועיר6 ר' ס)ינ )6 ו0 וע)כככ"מ
 ננסוע כ"ק סנ6סר ר35י סכ' סר"ן )וכרי ססר"מ וומס יסס ו6"כ .ככ"ח
 קיי"3 ו60 מורס 6סרי' כיסו) וורך ננה"מ קליסם ככ"מ ו6ין )ננונורככ"מ

ריייייי



 תקמצ .  פ"ומל4ףאי מף' רגה4ררהטימן .דבףי
. 

 מה 4ףםף  .
 ורטכ"6 מורוס3נני )סר~מ ר6י' יס ו3ננ"ט ננקרי כיסו) וררך כ"ק ננכט)דעילוי
 ססר"ת ע) ותננס כר"ן ר)מ מוכח ססוסקיס ומכ3 הכימו רננ"כ כירה3ס'
 סס ססכי6 כ"ס כסרס סנרתו כ' הר"ן יס6 . כר"ן ס') ירסכ"מ .סכ'
 טקכ)ה ננמחיכס גמסרס ממריס מתיכוח מין סקדירס כיעוי כ)מ מממיקסימ
 כ3מ )מתיכס ננמ6יכס סכ3ועס יו5ימ רמין ננסוס דתיר5ו מלכ ננפיסותשעס
 לכ)ס ע5ננו סכטר סגעסס ככ"מ 6ס.' סקי"( ק"ס סי' כט"ך )ועי'רופכ
 מ)6 )מסוי יכול סגמסר ר6ין מוסר( סכ"ר מין יו5ימ מיגו רמ)כ כיוןננ"ננ

 6וסר. ס6ין ' ננקליסס ר6י' וסכימו סס 3י)ך יכו) ע5ננו ט6יסורכננקוס
 ג6סר ר6ין קיי") וסכי סמ)ס )רכריס סכימו הר6סוגיס וכ) מכרתהק)יסת
 מסי' גמסר ססכסר כיון זה כתי' )י' גימ6 ר)מ סר"ן )כך וכו' )מסוריכו)
 ק)יסס מין מננמי סק)"ך ו)רילי' מוסר מיגו )ננס מ"כ )נננרי לסמפומססר

 סמין. מס.' )מסור .כו) רג6סר רס") כיון )עו)ס -וכן סני' ק)יססמוסי
 סוה ר)מ ג"ג מננרי' 3מ כק)יסס סכרתו )מרס ו5ייך.סר"ן )י)ך' יכו)המיסור
 יכו3 גמסור רמין וס") סר"ן ע) רמו)קיס הסוסקיס כ) 6"כ כיסו)ררך
 3סיפוך ננוכמ ננדכריסה מררכס מ)מ סר"ן כתי' )מדס 5ריכין 6ין)מסור
 יסס סע)ס -ס"מ כסל כסר"מ מננגס ג"ג סק)יסס רמין ממר פעססכתכו
 כסתימת ל6ו"מ כמיכוהי כתכתי וכן ננררכגן מ)מ כ"ק ננכס) מיגורעירוי
 : תמננ"ס סי' ועי)"ק תומר סרי כס' כ6ן וכ"כ ר"ן כסס וכ"כ תג"הס"

 כיסו) כ5)) ר5)י 3סיסוך ננולמ וננסוסקיס ננר"ן רומס נוסי' סס"מף%4ל84
 ככ)3 6יגו ר5)י ננוכמ )וננרסכ"6( ננר"ן סכ' וס)תי ססר"ת ע)51"ע

 מכ) קנניירי וע)נ61 כ5)י רהר"ן ננסר"ן 3רמות ריס ססר"מ כ' רסמכיסו3
 ימין סר"ן כ' ססיל ו6"כ 5"כ כט" וכננס)"ק סמתיכס כ) מוסר רככ"מכ5)י
 ננקרי רמ)כ ננסוס סמתיכפ כ) כ35י מוסר מ)כ ר") ננס"ת ק)יססכככ"מ
 סק"כ 5"כ סי' וטר"מ כס"ך סוכמ רטכ"מ וכננ"סטתן

 ו6"כ.
 קמננר )מ סר"ן

 מ)מ מסור ר3מ כיון ננס"ת 5)' מסור ו)מ ככ"מ כיסו) דרך סוס י)מכ35י
 נמכמ 6"כ . כיסו) ורך הוס מ"כ התתיכס כ) 6וסר כככ"ח סמ ק)יסהררך

 מיכרמ . כסגסררין ותוס' לרס"י ו3מ כיסע כררך סוס ד35י מד"ן)סיסוך
 הסר"מ כננ"ם סננן ננקרי רמ)כ כו)ו מוסר רמ3כ כרסכ"מ ה") ר)6 ג'3ר"ן
 המתיכס כ) לרופכ מוז המתיכס גמסרס ח)כ כפיסת רס"פ כ' סר"ןדסמ
 ככ3 סמ)כ )סתסספ ננסייע הקרירס ןסכ) ננסוס וכ' '35י לק סוהרסמ

 סכתכו הסוסקיס רסמר מ)יכמ ננ"ננ סוננן מיגו מ)כ מכ) ננסננעסקלירס
 סוננן ננקרי ו)מ סמתיכס ככ3 3סתסספ סוננן ננקרי רמ)כ ננסוס כו)ור6סור
 סוס ר3מ כ' )מ רר"ן כיסו) ריך 5)י סוס רססיר סמתיכות כ))מסור
 רננספס סוננן סמתיכס מס )סר"ן וכי"כ כק3יסס רק כגמסר מ)מ כ,סו)ררך
 ררך ננטכחת לר"ן נס 5)י מ"כ ק"ס סי' כס"ך כננ"ס כו)ו 6סורסלמ)כ
 מל6 כנניס טמיגו מע"נ ר5)י ננוכמ ננר"ן 6ררכס ומ"כ כו)ו כטגמסרכיסו)

 . : כיסו) ררך סוס פיגוןכננו

 5"1 ס" כמם"ו 51") רע"מ סנ6ון תנניסת ע) תכנס מגי דבנוףץ)י,ג(
 דוקמ סר"ן מננר וננ"פ כככ"מ 6וסר מין ככו)ו רננסעסע סוננן 5)ימסי' )סר"ן 6"כ ככ"מ מוסר 5)י מין ננר"ן ר)ננד ס,סר"ח ע)סתננס

 ססר"ת סכיגו סכן 6יכרמ . עכ"3 כור6י 51"ע גכ)ס געסס ק)יסס כרי6ין
 ז"6 מכ3 . ננ"מ ננס"ת מוסר מין סננן מטי' רכ).5)י ופר"ן כס"חוסס)תי

 ר5)י ותוס' ררט"י ננפענני' ו)מ ננס"ת כ5)י ננתיר סר"ן רנסרפר"מ.כ'
 הלכ ס"ל מס רסייגו כו)ו כמוסר מסי' .תוס' 3רס"י כיסו) ררך מיןופינון
 מננר )מ סר"ן מכ) סומ כיטו)- ררך )16 ננ"ננ סננן כסמתיכה מו סומסננן

 : כק)יסס רסני כמוס מ)כ מס כל"ח ומף וככמוס רע)ננמ כ5)ימ)מ
 סננסעסע כמוסן סננן זכססומ מס 5)י רמסי' סנמון )ממיו תייףהחם"ד

 רנניירי תוס' סכ' רירך כסוני' מ"כ וכ' )רכריו רמי' והכימככו)ו
 כווגתו[ כג") סגתכס) ירך כיסו) וקמננר 5)י סוס ]מ"כ )רופכ מוןכמתיכס
 ותי' כג"פ רמוסר כננסגס מ" ננ"ננ סומ וכמוט גוס וטוננגו רנירמע"נ
 מכ) סגתכס) מ)מ )"ם סננומ) סמננר וננס וננספס סננן כירך ננייר(דסתס
 הססמ 6ת ויכס)ו רכת'כ ננס ומ"ס כמוס ר") ו6וכל י3ף)5)ס
 ננו"מ קו' ונךוסכ סס)תי רמיות רוכ ' גרמס ונסכי סוס סננן סקמרסתס-
 נניירי וכסכי כיסו) ככ)) סומ ככו)ו סננסעפע כ3 סומ רכ)לי סר"ןע3

 מס-ו ורכרי . מס"ו עכ"ר סהורס ננן מוסר מיגו כמוס וכ) כסרמ ע)ויכמ)6
 כנמ)ק נוסי' סר"ן מ"כ כיסו) ררך ננקרי )מ ק3יסס רכרי ננסוס כיסו3ככ)3. 6יגו ר5)י רר"ן ופענני' )ר"ן מי (ה תי)וק קמננר ר)כנ6ן )סו)ננו קסה51")
 סמ כככ"מ כיסו) ננס"ת )מו ק)יסה כרי רק מוסר רמיגו יככמוס וסחי)וק
 כיסו3 כ5לי סוס סוננן כסמתיכס מו טוננן מ)כ מס כנון כו)ו רמוסרכסוננן
 ננקרי )מ ופינון 5)י כסוננן רמסי' )סרי' ננכומר ותוסץ רס"י סמ סוסכיסו) ררך ר)מו ננס"ת כיסו) מיגו ופינון ר5)י כקגסררין ותוס' )רס"י ומיננס"ת
 כ)סון כיסו) לי' רקרי )רופכ מון כננק5תו ננירך סכימ רמי' וננס כיסו3ררך

 ססיר )רופכ מון ננק5תו רק סמתיכס סכ) כ(ון ועור קרמ מ3סוןר(מסגס
 כסגסררק תוס' כ' סמ סוס סננן ססמ רסתס ננ"ס וכן סגתלס). ירך6יקרו
 וכיון כימו) ככ)) )מו קדר 5)י סוס ננכוס) וכס) רקרמ )מו 6י כססמ'נס

 ססיר 'כיסו) ככ3) 5)י 6ין )עו)ס )שננן כמוס כין חי)וק מין ותוס')רס"י
 סמ- סמס"ו כננ"ס כסוננן רנניירי מסי' כסרמ ע)וי ננכח)מ ספ)תיהססס

 ומסכ)ס 3:סור וספיס' כנריקס כנג") רמ)תייס )רנריו רמיי טס סחסי,ו ננייסגם : )סוננן כמוס כין מי)וק מין ותוס'לרס"י
 5)י מע"כ כיסו) כ)מ כ)וע ננסכמ גססופ 16 כתיכ כו תכוס3 מסרסמ
 סיילוסלנן

 כיס"
 רף כוכחיס 3ננסספ )רכמ )י' רגימ6 תננוסיס 6)ו רכריו ~כ?)

 דסה גיטו) כ)מ כ)וע רותמ 3תיכס טעירס ומ' כו טכיס3 ומ' ננמסנס5"ה
 :- 5"1 כרף סכי כתר תגן ומסכ3ס רססוך וסננטכס 5'עס כרף קורסננטגס

 )גו ניסול'מין ככ)) 5)י ככ"ח מס )כו י65 כס ער -רכרגו מסריקין44ה%4
 וסס)תי ססר"מ טכ' ננננס נרורסרמי'

 כרמיות ונס )סחנניר.
 ותוס'_ ר)רס"י ס)ונת6. ס" והוס כסג") כרוריס- מיגס )סק) ס6מרוגיסטכ'

 כיסו3 ככ3) )מו פינון סס כנננ' ננסירוסס כיטנ) ככ3) מיגו 35י כסכהורין.
 מר('ן כתכתי ומריכס ננוכמ 3מ ר-'ן מ*ו' ו)סי' סס תוס' סכ' ננסרטיסו)יס
 כסנסררין סי"ננ ע) ננקסיס סתוס' ומס כיסו) ככ)3 35י רס") )סיסוךנימי'

 : סתוס' מסי' סקטס סר"ן נס טס-

 רתוס' ננ"מ 1ף ננססמיס רמ" תום' ננ"ם נפן מק עוך %4כמנכ[)1'יד(
 )5)י 1קרי וסמי כיסו) ככ)) מיגו ר5)י סירוסס ע)סקטו

 ועתס עכ") ננ"ננ ננכוס) וכס) רכתיכ סתס סמגי סעס כ) כס' כיטו)קרר
 תמכ)ו מ) כתיכ סוס מי סמ ננכוס) וכס) רכתיכ 'פעננ6 רמי' ננסתסיס

 סתס סמגי וס יומס כסר"מ כיסו3 ככ)) מילו קור 5)י ס"מ _וכט) ג6ננננגו
 )סכי מס 5)י ככ)) קרר 5)י ס"מ )סכי מס 5)י מס. כי כסיסמ קרמרמסקי
 סס כ"ס כס' תוס' מכ) . כננכוס3 מייכ קרר 5)י )רכות ננכוס) וכס)מי5פרך
 קרר 5)י ננננעט מס ננ5)י סכ' כסר"מ ר3מ כתכו קרר 5)ה כילייסו מיכמר"ס

 )סיפתיסו רתוס' י") ומננגס ננכוטל וכס) )") כיסו) ככ)3 5)י 6י מ"כר6סור
 : _הכיכתכו

 וכס) כתי' דסתס סעס ,) ננס' )תוס' הרמי' )רמות- יס יכ4'ואלא
 מי5פרך ס)כך קרר 5)י )מסיקי ס"מ כנניס וננרכתיכ כנניסננכוס)

 קרר 5)י רננננעפ )רייק מין ננכנניס )תוס' )יסכ ויס . ננכוס3 וכס)סתס
 וס"מ כנניס כתיכ רקמננר ררכי סרמ"ס כסס סקסס סס סננרס"6דס6
 ו)מ כנניס )כתוכ )מ ננ"ננ ננכוס) וכט) תץ) ננטקין טמר ו)מ רוקמכנניס
 )מ וכ"ת גקיט דננ)ת6 מורממ כנניס ותי' - ננכום) וכט) )כתוכ 5ריךסוה
 מכוס) וכס) סמ ננכדס) וכס3 מי5פרך ו)6 רננלתמ מורחי' כנניס)יננ6
 רננ)תמ רמורממ ננננעפ מיגו כנניס מ"ס מ"כ לפעפ קרר )5)י 5ריךכ3מ"ה
 ומ"ס כיסו) ככ)) )מו 35י כע)ננמ סמ קרר 5לי נננלעפ ננכוט) וכס))לקיפ
 כ) ננפ' רמי' ד)יכ6 י") כיסו) ככ3) 5)י רם") סג") סרמסוגיס ו)רעת .תוס'
 קרר. 5)י ננננעפ כנניס רה"מ ננסוס ננכוס) וכס) מי5פרך . רסתס כסג")סעס
 )מ ננסרמ"ס קו' סק3"ר מ"כ 61"ת נניעופי מ)מ רננ3תמ מורמי' )6וונניס
 ייסכתי . מי5פרך כנניס י") ננכוט) וכס) י5פרך ו)מ כנניס נניעופי3כתוכ
 רסכין ק"ס ננס' כס"מ ססק רסרננכ"ס סס .כ5)"מ רמי' ומח"כ ננסרמ"סקו'

 מת ננכס)ין 6ין ססליגו סס הננטכה ננן וס ר)ננר וכ' כנניס )מ מכ)כנני"ס
 3נניננר ו3יכ6 נניס ננסגתיגו סכקס ו)ננס פירות כנני ו)מ כעסקין )6ספסמ
 מכ) .3סייס ר5ס סננסגתיגו לסי סר"ננ סכר לכן רומק וסו סו5רך )מנניס
 סיכס מפי' כנניס מכ) ונני"ס כננטקיס רוקמ ווסו כהס מותו יננפכי)יןסכין
 ננרתימיס סנניס וסוכ סנניס ננרתימ סהססמ ננסגי וס"פ מסורופכי)ה
 ס5)"מ עכ"ר סרין ננן ננוסירין מין ננק"ו רק רמתו ננסקין סמר מכ) .הססמ
 רננננעפ כנניס ס"מ מ"כ כנניס סיכס מסי' )מסור כנניס ימי5פרךוכיון
 )י קסס 5)"מ ס3 ספעננו מיכרמ . ננכוט) וכס) סתס 5ריך 3כך קרר35י
 יסכתי וכמסר )כתמ)ס מסי' סכין תגן וכננסגס מיכמ עכ"ס מיטורימכ) )וקין מין וס רננמוס סרין ננן ננוסירין רמין ננסוס סכין ננטקין כסמרטכ'
 ס) פעננו ננכפ)ין סס נני"ס סיכס המיכמ כנני"ס )כס) מננרתי כן)ע5נני
 ס'כס ננסמ"כ ססמ ס) ר") פעננו רננסינין ססרס"י כננו 5)י סססחכסר

 )מ נננני)מ )סכמ פעננו רסיכס מ)מ גסמר הססמ ' ופעס עכירמלפענני'
 סומ רכר מותו עכירו )פעננמ רכ) ממר רכר ננמננת 5)י ננמננת לננימסור
 ננמננת 5)י ננסוס מסור סיכס מסי' מסור רססה )פעעמ ר)מ נניסננסמ"כ
 מין סננסגס סעס כ) כס' סייכי רננס סתוס' קו' סס סנניסכ כס"י )ימון וננ5מת' סרננכ"ס כיסוכ מננרתי וכן )ססמ והנניס סנניס .ננרתימ רססמר"מ

 פעס רננסינ ה5)י ממר ננכס)ין נניירי כננטגס ותי' כו' סססמ 6תננכס)ין
 -סענניס ננירור -נכי רתגן ס)סגיו יננסגס רוננימ ססיר וסוה וננפני)ין סכיןמכ)
 ספעס ננס.נ סמיגו ס"פ רסיכין סרי ננסינ 6ין וסענניס נ1רור פעסרננסינ
 מיגו גס פעס ננסינ 6ין רנניס מע"נ )מ נניס מכ) כננ"ס )רננכ"ס וס")כננ"ס
 ממר רכר ננקרי )מ וננתקגו עכירו )פענני' ננסמ"כ ממר רכר וסוסג"פ
 סו6 נניגו סרכר סננתקן ננה כ) )רכר ו(כר ד)"פ ני5ס תוס' סכ'כננו
 ק6ננר וסיסננ"ס מע"נ)סי"ו

 )פעס מע'-נ 5)ייתו )ממר סכין כננסג"
 3סננסגס רסי' 5)י' )6מר סר"ס גקיפ 5)י' כסעת 6פי' סיכס ננותרסכתכתי
 ננכס)ו וממ"כ 5)י ססי' סננסגס נניירי כך ננכפ)ו וממ"כ ננרור ססי'רננרור
 . ס5)י ממר כסיכס גקיפ )כך ס5)י ממר כנני"ס כננכס) ס5)י פעסוננסינ
 מייכ ננסקין ס6ר רס") כסג"3 )רננכ"ס סנניסכ ה35"מ תי' ע) לי. קסס'עור
 וממ"כ 5)מו סר"מ סס' כננס 'סר"ננ כרעת כס"מ סכ"ננ רעת וכן כרכגןננק"ו
 סכ"ננ ממרי גננסכו ממרוגיס וכ) ננק"ו ננסקין רסמר כרכגן רס") מייככס)ו

 נכניס קכנ"ל כיסו) ככ3) %י רנס 'ןהמ כנניס 3כתוכ ימי5פיךףדהר4י"כם : ננכוס) ננכס) ננסקין נסמר ס' ו' ה)כס סס סר"ננ רסמוו"מ
 3רכות ננכוס3 וכס) מי5פרך רוק6 . כנניס המ'התי'

 סמ כיסו) ככ)) 5)י ס"ך סמיך סננרס"מ ע3יו והקטס ננטקיןס6ר
 )גנס סרמ"ס סכווגית ו)"ג "י מותו ומכ)ו כננס"כ כ5)י סססמ ננ5ותעיקר
 כנניס וננכוסל גמ המ~גו ת6כ)ו מ3 ת") מייכ 5רכו כ) יכו) )קננןרתגימ
 5)י מס כי ת"3 ננות, .יסי' יכו) מי ו3מ )ך 6ננרתי כנניס ננכוס) יכס)גמ
.. .48 .מג ר6ין ננסוס ופרס"י ע"כ מרוכמ יסוי6 6סי רכ מננר 5רכו כ) ס"ךמס

זס



ייסףתקס"ג אי פ"ו-םיף מף' 'העה "ורה'סיק'רבר9
 כנמס כתיכ הוה )6 ר6י סרמ"מ כתיי י"3 ו6"כ 6ט ק3י רק .6ם -5)יוה
 ננקוס ככ)351י

 ככ~
 כנרס כחיכ כימו3 ככ)) גנני כמריכ6 ס"ס ם"6 כיסו3

 טרמוי 5)י כררך הייגו כ5)י הע5וה יע~קר- וסמ ; ננכוס3 ככ)3 ד)16)ננעט
 תיכת כריית6 כסך גקיע ד)ננס כסגני' ס35"מ - סיקךק ננס ומ"ס)6כי3ס
 ככרייתמ וכסינוך הומ יתר רספת סכריית6 )סון כ6ן טסכ6תי וכנניכנניס
 5)י גס 6"כ כיטו) ככ)) י5)י כיו! מ"ס- ו)ננ"ם כנניפ תיכת סכימ. 63ומי
 6כ) 5רכו כ) 35. )מסוקי כננים )סכי6 הו5רך )כך סייכ יסי' - גנני 5רכוג)
 - : ננכנניס )ננעעו מי"5 הו6 כיסו) ככ)) 3מומי-

 י16 הו6 מ ככ כ 6 כים1) ככ)) ך5)י עוכמ עסי6"ס תי' )סיי14"כנ
 וכס) יכתיכ כסקמ רוק6 סכתכו סג0ירין תוס' ע3 קסימו)רייי

 מי15גס ססכרמ גנן ה"ג 6ין גיננ6 63 מננ6י כננכום) מיגו קיר 5)יגנכוס)
 ננכ)-ננקוס ננכוס) וכס) קר6 ררכי כיון 6כ) כיסול ככ)) 6יגו 5)יה"מ
 5)י התורה יככ) ננססמ גי)וף כרכ ססק כס"מ וסרננג"ס קרר 5)י,מסי'
 מת כו 51)0 3תגור גרסו יומ:ן ר' מננר ע"ה יף כי"כ וכי6ן' . כיטוןנכ))
 ס6 סס וס"ר סענניס סגי 6ס 55י 6ס %י סגמננר 6ס 5)י וה 6ין-הססס
 וכן ננגי' וי)סיגן למננג6 ג)י 6") הומ 6ס 5)י )16 ה"6 רמננג6 ג)י63

 ננסקמ )כה"ת יי)סי:ן הרי תגור ס) כמרסו גגע כננסנה ע"כ סססרס"י
 כיסו) ככ)) הוס ר5)י )כה"ת ננ"ננ ננכוס) וכס) ננרכתיכ גי)וף )מו)ננס

 הירוט3נני )י' ננססקי רכהכי י"3 )סכי ור6תית גוס"כ כססמ )עסות:נסכ"ת
 כיסו) ככ)) הוס 6י ככס"ת וכי"כ ועיגון ננעוסן הננכוס) ננן הגוררגס'
 מו ננפסמ כס"ת י)סיגן מי ננקוס ככ) ננכוס) ננכס) מסור כק"ס 6)1רכ)

 : ננססמ י)ס"גן י)מ ע"ס כיף הכי ננ"ר כח"י י)סיגן)6
 -הר"כנ כנרכ' כנרכנכ"ס סר"מ )ימיות דמיתי וה' י' כמות )עי) ןןץנןץפ'ע

 וכתכתי ס"ה ננה"עוכ"ן רמסור ס"ננ )וקס ו6יגו 6סורהמעוסן
 רק -ומ"ע עכרי' מנני .עס ננימתמ; כמר6 סננעוסן סר"ננ טכ' כיוןדו"6

 ך6"ן ג") ועתה ננירכגן 6סור עיגון וכי"כ הננעוסן ה"ג כן מסורננירכגן
 ו6ין ךמסור כככ"מ רננכ"ס סכ' טכרימ רמנני ה"ה ס) )טעננו ננוכרמין6גו
 רננטוי ה"ה וכ' )יכנכ"ס מג") יקסה5וקין-

 רק מ"ט וסס 3סכת ככ"מ.
 ננ)מכה מסיכ 6יגו המס תו)יות ס6יגו כ) )ן ג5נירי כסכת י"5 36מעדרככן
 ננססמ מיסורין ס6ר י)סיגן רק )סכת רוננס )6 6סוריס סמר מכ)גסכת
 כס-מ רר"ננ מע"ג טכרי' כמנני כנוכס) י)וקין מסרמ )רכ ןס")וכססמ
 סככ3)ות מ)מו )וקין רמין )ר"ננ רס"ל )ננ)קות הייגו כר"מ ססק )מננק"ס
 רמיוכ וי") רמייכ עכרי' מנני )מסוקי 6ס 5)י מס כי ג6 .ת6כ)ו;ו6)
 )מו רמ"ע 6ע"ג 5ס) ננסוס יסייגו יריס6 סס ננסום הומ טכרי'רמלני
 סיסגו )כסעס )קננן 6ס 5)י 6כו כי יננוקי מע"ג כיסו) ננקרי 4ס-תו)רות
 ונננני)6 עכרימ מנני ננננעע 6ס 5)י 6ס רכי סקר6 ססעות ננ"ננ נעהכמכו)
 הר"ננ כ' ס)כך ננק"ס )י' רי)ס"גן ננסרס' סמיגו כיון מ)6 כס) ככ))הוס
 ככ)) עכרי6 מנני ר3מו מס 5)י ננסוס י"ס ננרס"י מיכרמ )וקין ו6ין6סור
 6ם 5)י כ"מ תמכ) 3מ רס"ק כננ':ם י"3 )רננכ"ס מכ) רריס56י0ו)
 רק )וקין מין מסרמ ו)רכ סככ))ות )מו י0וס מם 5)י סמיגו כ))מסוקי
 ייעיגן י)מ כיון ננ"ננ כיסו) ככ)) מ"ע סוה רננמי)מ 6ע"נ מס י5)יננסוס
 וכננ"ס י5)י"ס )6ו ככ)) ס") 6ס 5)י מס כי ת6כ) ננ)מ מ)מ )מ"ע)י'
 ס"יגן כיסו)יס נניגי כ) יכו)) מס 5)י מס רכי סככ))ות )מו י"ס ע"כלס"י
 י") גנני מ"ע ומ"כ כיסו) כ) סייגו מס 5)י מס כי יננה.יננסיק הרי )מסור5)י

'
' 

 כיסו)'י0וס.
 כסגהירין סכ' )תוס' מיומה )סר"מ סיעתי' )הכי6 ג") ערו1:מ"ז
י

1 

 כע)ננ6 ס"ננ קיר 5)י )רכות ננכוס) וכס) כססח רננרמי5ערך
 סתס מ)מ כיטו) ככ)) 5)י )עו)ס יומה והסר"מ כיסו) ככ)) 6יגו5)י

רכתיכ-

 המ וסקסתי הס 5)י ככ)) רסוס ננותר קרר 5)י ס"מ מס 5)י מס כ.
 כסרי ור6" קרר 5)י מסור 6ם 5)י מס ננכי כיגייסו 6יכ6 י"ס סס כ'תוס'
 כ"כ )סיעתי' תוס' רוקמ י"ג כ6ות )עי) וננ"ס כן מסר"מ ססקססתו6ר
 סוה -יוס ננקוננו מת יק3וף )כ"ע תגור ס) כמרסו נניגע ר6י' כ' תוס'ה6
 קדר 5)י ר)י") ררכי רכגן רמסי' ככ"ע מתימ יננתגי' )תוס' וס") קדרכ5)י

 : מיכמ מיסורי' מכ) )(
 ~סי' מסור מיגו קרר 5לי 6ס 5)י 6ס דכי כסר"מ ס"3 -ירעכ"סרכיל

 . ננכוס) וכס) 6עטרך מס 5)י ככ)) קרר 5)י ס"מ .ססירו6"כ
 סהי' סככ))ות מ)מו )וקין ר6ין ק"ס ננה' כס"ח רססק סרננכ"ס מיעתוסו6
 מרמ קננמ כ)סג6 וססק סככ))ות 6)מו )וקין 6ין 6י") רכ6 הרננכ"סני'
 הוה תמכ)ו ימ) מי6 מ)מ )וקין 6ין וכנכוס) ג6 6כ) סירוסו והכילקן

 ססר"ח כננ"ט 6ט כ5)י 5"ק רסוה ס"6 ססיר ומ"כ כער"מ 6יסומי)יכ6
 )6 ננקוננו ממ"כ .י")וף תגור ס) כתרסו ננגגע ר6ין תוס' יננכי6וס6

 ננכוט) ננכם) ננרכי ר)6 .ורכי 3רכגן ומס.' מס 5)י ס6יכו ננכמסמיסור
 ,~ם 5)י מס ננכי עכ"ס ר6סור תגור ס) כסרסו רגגע ננורו ננ"ננ קור5)י

 ננכס).ננכום) .ירריט סו6 רכי ננתני 6)6 )יכ6 מיסורי' 6פי'('מ.)רכגן
 סס כס:"י ורמי' . קרר 35. ,ננסוס מסור תגור ס) כסרסו וגגע קיר5)י
 מיסורי' עכ"ס תכוריי6יכמ ס) כמרסו ננגגע ר6י' )הכימ 5ריך רתוס'--טכ'

 כן כמננת י") )רננכ"ס מ"כ . עטס רק מיגו מס 5)י כ"מ ה"6דכ)מ"ה
 5)י ננסוס ומסור כרכי מתי' תגור ס) כמרקו רגגע וננתגי' עמ0רסוס
 ננסקין ס6ר וכן ננכוס) ננכס) מתי )מ קרר 5)י רס") )רכגן ו)פ,"וקרר
 מין רסמ ננ)קות )יכמ ננסקין כסמר )רכגן מ"כ ננק"ו ננסקין סמרמ)6

 6ם 5)י 6ס ננכי כ)6"ה . מיסורי' י6יכ6 כיון )וננר ימין הדין ננןננו0הרין
 )רננכ"ט סמ הסרק כריס ננמ"ס .ננה' כס"כ ה"ה ו: כ)) וכננ"ס מק"ו)וקין

 : עסה מ)מ )יכמ 6ס 5)י מסננכי
 רמננמי עננרתי וכוס ר"ה ה5)"מ )כנ"ס ע).סרכנכ"ק קסה )סי"ואמנמ

 ננסקין סמר )מסור ננכום5 ננכם)ו ננסתכר ריותר רכלן י)סי)מ
 ננסקין סמר רכגן י)סי ו)ננה כס)ו וממ"כ 5)מו ננכוס) כנכס)ננ)ירוס
 ננ(סירין י6ין )רננכ"ס וכננס") ננ3קות )יכ6 רכנק"ו טוכ6 וג"ננ ומוננרננק)
 גנני ננכוס) ננכס) רמתי' ננס6 מסי' ררכי ירכגן 5") ע"כ ומ)6 . הריןננן
 לרננכ"ס יס") המ"ך 6"ס ומ"כ סככ))ות )מו יהוה ננמום והייגו )קי)6

 ס)כס ס") ר3"ק )קי יחי6 כס"ך ססק וסר"ננ )קי )מ מרמ מסי'.רס")
 ים)ינ ג"ננ ננה )קי 3מ )רכי גס ו6י ננק"ו ןי)יף מת"ק ס)יג ו)כךכרכי
 כ) וכן מייכ ננ3קות מימ רעכ"ס ס") ררכי מ"ו ננקו"מ יי)יף6ת"ק

 כ5)י הר"ננ רססק ננה ו6"ס . כרכי 6תי6 ח.יכ רתגי ר)עי3ננסכרייתות.
 5"ע הכ"ננ סננקסי ננננקוס ומ)6 הכ"ננ הקסס כן הרכגן כגגד כרכיקיר
 ננכוס5 כס) ננסקין כסמר .סר"ננ ננדססק ג") מננגס . כרכי יס' )כ"ננננג")'
 רגגע ננתגי סתס כוותי' רמתי6 ננסוס .כרכי רססק 6"ט ו)הג") כרכיוהייגו
 סיומס כמ"ך ר6י' וממ"כ . וכהג") ננקוננו מת יק3וף תגור ס)כמרסו
 'עכ) קייס מעס"כ כיסו) ככ)) י5)י ר6'ות סננכימיס וכל"1 סר"מר6יות

 כ6ן סמין וו"מ הכי כסגהךרין ננטורס יגננ' ננה"ת מסור 6ין 5)יננקוס
 ממר כמוסן ססוגי' סי' ר"ן ומרו' כתוס' ננסויסיס הים רה6 ננסורסגננ'
 כמות גכון ע3 סי"ננ וסר5תי תי' י") קו' כ) ננסרסיס 6יס תוס' שסק'סגס
 ננה"ת י5)י ססכמתי ורמיות וסר"מ כר"ו ור6יות התוס' סי' רומה וסר"ןכ'

 : התוס, כסי' ר)מ הסוגי6 ננסורסיס )סיס ימיוהסס

 : תקמיידם'מן
 אלא. אסור אין כמאב"ד הבשר נתבשל בלא כ'בפר"הא(

 כ' דלא כ' וה"ד הפר"ה על יונה כנפי קו' וישבתימדרבנן
 בהלב שנבלע הבשר ולהלוחות ההלב אבל הבשר אלאהפר"ה
 ובין הבשר נין הילוק דאין כ' אש אמרי ובשו"ת מידמתבשל
 בפתיהה בפרמ"ג, אמנם כמאב"ד צריך הלחלוהות לגםההלב

 ופלתי יונה הכנפי דעת וכן כפר"ה דלא הפומקים דממתימתכ'
 שאינו כ"ל והם"ו ח"ד בהלב בשר של ציר )ב( ג' מ"ק צ"במי'

 דפליגו ואהרונים )ג( מה"ת דאסור מ"ל ופרמ"ג מה"תאמור
 למה וקשה למלקות ה"ד כמאב"ד דברייתא וכתבואפר"ח

 באופן הרמלים וישבתי' דהיתי הפלתי ותי' הפומקיםהשמיפוהו
 : הכל מיושב ברמב"ם ולפירושי זו במוגיא להקשות והרבתיאחר

 כסגמס כנותר כנס"ת 6סור סמיגו כמ)כ כסר כ) כסג"ס 6' סעי'נ~שייע
 )מ ככנמכ"ר גתכט) ס)מ ככ"מ כיסו) 6ס וכן ג' ס"ק כסר"מכ'

 כך. מכי)תו ע) ס)וקס כסם ע"כ ק"מ יף כ"ה כס' כרגרסיגן ננה"תמסור

 ס"ק 5"מ כסי' כפר"מ כמ"ר הסכיס וכן מננרו כיסו) וכמיו.' כסו)ו ע))וקס
 גתכק) גנני כמ)כ הגכ)ס ועעס ננכום) יסמ)כ מסור סמ)כ מכ) סס וכ'ו'
 ננתכס) ה)מ)ומת רמסי' כ"ג ס"ק ס"ע סי' כע"ו הוכ6 הרמ"ס כננ"סנניר
 מוסר ע'רוי מסי' ה6 הקסס יוגה וככגסי עי"ם ננתכם) הכ)וע רטעסננכ"ס

 5)י 06 ננכי ומיסוכי עסה  מיכ6 עכ"ס קיר  רכללי כילייסו '6יכ6  ר"סהג")
 תמכל רלמ סוס-למו  מס 5)י מס יכי ר"ת כסס סכ'  מילי כע"כ  לסיטתס6ס
 למ'  עסוס  רסיילו סלס לוק0 ופכוסל למ כמכל לונ"ר רסמ  מס 5)י  06כי

  לוקין  רמין לפ"ר  מפי' מ"כ -  מס 5)י כ"מ  ת,כל למ  ופסוס ונבוסלולנסוס
 חוס' וכפ"ט מס ללי  מס כי תמכלו  מל  פסוס קרר כללי מיכמ מיסוריככ"פ
 סרפכ"מ מכל .  .מיסורי' מו עסס'רמיכמ

  רסס~
 6ס 6כי 3קי רלמ כיכמ

  מס' כי מלמ 6ט פללי ליכמ לפי  רמסי'-מיסורי' ס"ל  מס%י
 6תי 04  5)י .

 קרר ללי כמכל פסת.מעכ  מכילת סל  סעסס ננקייס 6ס %י. מכ) ל6ס3טסס
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 פן.ידמףתקם"ד א' טער פ"ו- פ"יץף""דלר'
 'ססנניטו ,ך)ננס ססקסס מ)מ נ' ס"ק 5"כ טי' סם3תי וק)סוסו ככלם"י כ'ומן

)כריי6"
 סדרכו סרננ5"ס

 )סכי"
 6טור סכ)מ"ם "ף . ננ)קות )עלין נס סנ"ננ

 כריית" וסך סס )תרן ורו5סננס"ת
 ננ3מ ככ"ח רמיסור קט"ז רף כרכי ס")

 וננותר כככ"מ כתיכ "כי)ס 6"כתמכ)לו
 .ס)"

 תוס' 6יכרמ . עי"ס )וקין "ין ו)כך "כי)תו כדרך ס)" סוס כננמכ"דכתכס)ו ט)" 1ךנן וכ) "כי)תו כררך
 גססמיס "נננס "כי3תו כררך ס)מ סוס .מי כמר 'ננסננע ע"כ כ"ר יףססמיס
 ע""דף

 דננוק:נת כננסנס כ"ס דף וככי5ס' "כיגס כררך הוס מי דכסר כנסננע
 ס"ח ס.' וכמו"ח טכיחתס ננכית ח. כסר כ1-ת סי"כ) כרי ר"ע ס")כי'ט
 ח1י כסננס כסר ד"סי' סטור כסס כ' כט"1 )ט)ט) ננותר "י תם) כסרנכי

)מוננ5מ
 וכננג""

 סס סמריך
 ררוק"

 ה1י דרמך "111מ כסר
 )חוננ5"

 וככ"ח
 ננקרי נ"כ ו""כ יונק סעריין ננמננע מננו כח)כ נדי מכס3 )" כקר6וכתיכ
 טס ומי' סירכמ ננכנע:ין "ין סרכיס וט3מיס סנרייס )"ט כסי' כרמי'לך
 ננקרי )מ חי כנרי תכס3יכססטי' )" ססקוק ו""כ יך סוס סיונק 1ננןכ3

 סת6 דמי' נ1"מ דף ננטסחיס נט6)ת. מסר יסכתי וכ1ס מכי)ס כררךס)"

ככריית"
 ויסכתי מכי)תו כררך ס)" סוס ס" וסקסס חי סססח מכ) יכו)

 כנתכס3 ננכ"ם )6וננ5מ מסי' וה1י רך ננ"רי ננני סנתו תוך נדי ו)ססח)ו
 "כ) ח. ננקרי וכסו)י,עכוס כסכת כיסו3 ד)ענין נננכ"ר נתכס) ס)מ")מ
 מ5טוננכות )חופ סרופמיס ננ5ות וכז:ננינו מכי5תן כררך דכנקרי .סטיט"
 : ו)רסומס )6כי)ס ננ"ור טוכ וסומ ננע)"ע רותח סיסי' מ. כסר)מכו)

 "ננר 1ס עס 1ה סכס)ן ח)כ דת וח5י כסר 1ית ח5י סס"י' דסכי תננוס וסכריותמ ססוני' ר)כמו' ססוסק,ס דססנניטו טעסרק4עג"ד
 מכיסו) ננ5טרפין מי נטנ"נ וסריך כסו)ו ע) )וקס ו"ינו מכי)תו ע) )וקסרכ
 ס)וקס כסס ככנתני' )וי תני וכן כסי)ו ע) )וקס מף "ננר )וי גדו)סנניורס ככ" ננ5טרסין מין )עו)ס )י)קי )מ ננני מכי)ס ננ5טרסין )" "י )י)קיגנני
 מוכ)ין סמחריס ככיסו) "כנרו כיסו) וכמי1י' כסו)ו ע) )וקס כך "כי)תוע3
 סי' מ""כ 6יסור )עסות ננ5טרסי )מ )עו)ס וסרס"י ע"כ כסו)ו ננחעת"ותו

 ח)כ 1ית וח5י כסר 1.ת ח5י כ"כ) )נני)תי' רכ "ננר וכי כסיעורננתח)ס
 כח5י כס) רמס כסו)ו ע) )וקס ומ*ן "' סס ע3 "יסור .ס)ס סיעורס"כ) "כי3תו ע3 ו)וקס ג"סרס וכנ1ה ננ1ס סיעור כס סנתכס) נדו)ס מיורססכמ
 )קרות סתירן ננכ3) ננ5טרסין ס"ין כנסני 1ס עס 1ס ,ח)כ 1ית וכח5י כסר1ית
 כ) סנתכס3 כ3ו' עכוס מחריס "יסור גיעסות "' ככ) סיסי' ער"יסור

 : עכ"55רכו
 כיורה כניירי "כי)ס מן" )כ"סו) "כי)ס כין חי)וק סוס ד"יורכמרב?

 ומ5. ננ1ס 1.מ ח5י ננתח)ס ססי' סתח)תו ע) ר") וכיסו)נרו)ס
 ככיסו) רכותי' דיס )מו )וקס כסו)ו ע) ר"ף "ננר סס"ר )וי ""כ ננ1ס1.ת
 ננ1ס 1ית וה5י 1ית ח5י ננתח)ס ססי' מף דר") .מ)מ סמכי)ס ננןיותר
 כך מכי)תו ע3 ס)וקס כסס ככרייתמ רמי' ננס קסס )מ"כ כיסו)כסעת
 רקננ") רננסעע כסו)ו ע3לוקס

 תיננ" ר3"
 מ3מ סכר" יותר מ;י)ס דע)

 ר)וקס כ)וי ר") רמי וקסס כסו3ו ען )וקס 6כי)ס ע3 ר3קי כיון )ח)ק דמיןננסני
 כנן יותר ככיסו5 ד)קי יותר רכותי' )יכמ ' ננ1ה 1ית וח5י ננ1ס 1יתכח5י
 ננ1: 1.ת וח5י ננ1: 1ית ח5י ככיסו) ד)וקס .ס)") מ)ממכי)ס

 ונננני5"
 )קי

 סיכס) ונני כ' תח)ס מ' ס)כס כם"ט )סיסוך כ' .וסרננכ"ס מכי)ס ע3נס
 כננו כ' )סיפוך סרי )וקס ננסניסס כ1ית ס"וכ) וכן 5וקס כ1יתננסניסס
 מסכ" ככרייתמ ס" "כי)ס ע5 )וקס כך סכיטו) ע)מ)וקס

 ס)וקס כקס .תג.
 ר"ננר ננסניסס סיכס) ונני סס כ' וס"ס - כפו)ו ע) )וקס כך מכי)סע5
 ום' כקו)ו ע) 3וקס "ף מננר י)ו' כסו)ו ע) )וקס ומיגו "כי)ס ע) )וקסרכ
 נתכמר ככר )וקס ננסניסס כ1.ת ס"וכ) וכן רכינו וננ"ק רכ )גכי כ)ויר'

 ררכ דס)וגתמ ס"ס ננרכרי וננקננע ע"כ כמכי)ס ננורס רכ ד"סי'כסננוך
 נרו)ס נניורס כ6 כ)מ וכ"כי)ס ככיסו) חייכ "י ננקניסס 1ית ככיסו)ו)וי

 מ"סור ח3 דסוס ))וי רס") כיון ננסניסס מ' כ1ית מ)מ נתכס3ו )""סי' )קי ככיסו) וכין כ"כי)ס כין ד"") כ)וי מכי)ס ע) ד)וקס כ' סר"ננוס"
 כ1ית כמוכ) ככ"ח "כי)ת ע5 חייכ נננני)מ 1ית ננסניסס ככיסו) "ףככ"ח
 ננורס רכ סכ' ס"ס ע) וקסס סר"ננ. ')סון וכ"ננ ננסניסס סנתכס)ו;ס

 ננסניסס כ1יתכמכי)ס
 סגתכס)ו כ1-ת כמכ) מחייכ מיגו רכ ס" ר1""

 רקקס הר"ננ ננרכרי סכי ננסעע )ס"ס ונ' נרו)ס נניורס ככ" "5"ננסניסס
 כסו)ו תח)ה רר") ננסגיסס כ1ית כננכס) כסו)ו ע) "ף חייכ מננר ר5ויכיון
 ככ"ח סס ע3יו ח) קככר כיון רחייכ "כי)ס. )"סננעינן סר"ננ 5ריך5ננס

 ו""כ ננורס רכ ד"ם.' ננסניסס סנתכס)ו כ1.ת כ"כ) דחייכ "כי)סו"י5") כ)וי רס)כס חייכ רכיסו) 11 ומי5") 11 רר") מ"ו "כי)ס ננסוס רחייכססיט"
 : קסס סרננכ"ס ע) נס טסקסיתסקוסימ
 וכו' מכי)ס ע) סננכס) כסס )סנינו ס"י' כעו )יתמ )נ"כרבנרצרכמפ4רצא

 וה5י כסר דת כח5י חייכ ויסי' יכס3ס כננס )סיסוךמ)6
 מכי)תו ע) חייכ כך כסו)ו ע) סחייכ כסס ככזית זס סיסי' כרי ח)ג1ית
 חייכ' "כי)ס ע) רנס קננ") רכותי' ננס קססןננני

 עיקר ס)נו ככרייתמ סמ קסס ועוד מכי)ס 'ע) ננכ"ס רננסננע 5סו)ו ע)"ף מננר "סכמ )וי ס"
 1ית כח5י חי,כ ויסי' יכס)ס כננס ס)") סכי 5)וי ד"תי' סקסר ננןחסר
 )סנינו ססי" כננו סכרייתמ ע"כ ננ1ס 1ית. וח5יננ1ס

 ננסכסת"
 סנ"ס ו5ריכי

 מי' וכן עכו"ס דסייכו 6וכ)ין סמחריס נקיט 'ד)ננס קסס ועוד -כננס)"ק
 : נויס ס) דסיינו "חריס ס) רומס ומתס רומס "תס מי ס)ך ר"סנססח,ס
 כני רכנ5רף "כי)ס כין )ח)ק סכר" ריס מע"כ סנכנ' קו' )יסכר4נ"ע

 "כי)ס ןכר ננירי )ענין וית .ח5י וכ) "ע"נ חויכ כו"ת כסניסס כסיס""כ גרונו כסנ"ות ת)ימ כ"כי)ס סמי)וק ו"ססר )מלק כירוטיס

 עוננד 1ית - ח5י וכ) 3סיעוי ננ5לסין חין סכיסו) מכ5 ננסגיסם כזיתע5טרסין
 ד"ננל )וי לסון טסי ומ"ס )קי )מ ו)כך סיעור )'כח5י רק ו)יכמ ע5ננוכסני
 וסמכי5ה סכיסון רכין וננסננע מכי)ס ע) ננכ"ס רננסננע כסו)ו ע3 3וקסמף
 : נד~סנניורס כ" )" מסי' "כי)ס ע) ננורס ירכ מ' עכ1.ת סגיסס סכ"ו מ' כעניןנניירי

 )וקס רכ ר"כנך רכנס ו)5ררין נדו3ס עיורס ככ" יכוז סי' כ'רד4ףפב4"א
 מסי' נדו)ס ננירס כ" כם"ינו מכ) סכי נניירי "כי)תוע)

 ר3" )וקס "יגו כיסו)ע3
 ד"יגו ססיטמ רכן וכיון ""ר כ"ד כסו) '"תרי'

 כריס" יגקיט מ"ס ועתה עכ") מכ.)תו ע)3וקס
 כסים"' לקיט ו)ננס מכי)ס

כיסו)
 רמיכ"

 ע3 "ף רקמננר ר)וי )יסנמ קסס ור6י ו""כ ככיסו) רכותי'
 "כי)ס ע3 "סי' ס)") "פכ" ""כ )ר'ענ נדו)ס ננ-ורס כ" כ)מ וס,ינוכיסו)
 )סניס 5ריך ננעתס .ננ"כי)ס כ"ר ככיסו3 סכרמ יותר ריס ככיסו) ננכ"ס)קי

 סננכ,"סכריית"
 כתוססת". ד".' וכננו )4י סיעתי'

 ה15 וחייכ יכס) כננס
 ננ1: 1.ת ומ5י ננ1ס1.ת

 וס""
 קסס ומ"כ - ננ5לסינן ככיסו) "ף ר":נר כ5וי

 ככר ה" 5ריכי ס"ינו ננסנס סומ וכו' 6כי)תו ע) סח"יכ כסס קמלנרננס
 ד"י' כננו )סני"ס 5ריך ' וכך ננסניסס ככ1"ת כסו)ו ע) רחייכ כפ.'"ננר

 חייכ כך כסו)ו ע) סחי"כ כסס "ססר סכרייתמ דני' י"3 מ)6כתוססתמ
 כר"י' "כי)תוע)

 כתוססת"
 1ימ ח5י ,כננכס) ק"י "ריסח כסס סך. "י מננגס

 מכי)תו ע) חייכ. כך כסו)ו ע) סחייכ כקס מוננר ס"יך כנ1ס .1ית וח5יננ1ס
 : כי' ננוןס רכ רמסי' דסרי פסיטמ יותר כמכי)ס רסמ1"מ

 5") 4י14ק,
 כנ)ת" דסו"

 וסכ" תני נססי' כמסי'
 ח)כ ככנכס5 עסקינן ככנס

 רף-קי"נ )קננן ס)וגתמ כ1ס ר"יכמ מיסור סמר "ו נכ)ס מוכח)כ
 וחר )וקס מכיסו5 מיסור ע) ח3 מיסור רמין )קי )" "כי)ס ע) ס")חר
 רמוננר ו1ס מיסורו ע3 )וקס כך סכיסו) ע) ס3וקס כססמננר

 עכו"ס'.ר") כסרס"י מותו מוכ)ין ס"חריס ככיקו) )סניגו( סכרייתמ3סון סו" לכך "ננרו כיסו) וכמ.1.' מכי)תו ע) )וקס כך כסו)ו ע5 ס)וקסכסס. ככריית"
 וסיינו )מכ)ו )יסרמ) רמסור כיון רס"ה כנכ)ס. מו כח)כ ח3כסננכס)
 כסס קי"נ רף ננ"ד כסך ק:נ"5 מכ.)תו ע) )קי ר)" ס"" מוכ)יןדמחריס
 ר)" וסמ "כי)תו ען )וקין כך כסו)ו ע)פ)וק*ן

 סיעתי' כרייתמ ננסך סכי6
 כננ.'ר מתי' כרייתמ יס"י 3רחות ריס י"ל ננ"ר )"ירך ותיוכתמ 1ס5ננ"ר
 כסנ"ס רמסור חננור רככ"מ ח)כ ע) ככ"ח וח) כחלנור מיסור ע3 ח)6יסור
 מכ).. ו5וקס ח) נכנ. "כי)ס )ענין נסונסכי

 מיסור ע) "יסור רמין )רירן
 ננסוס )וקס כח)כ ח5כ ככנכס) רססק הרונכ"ס מ"כ מכי5ס ע) )וקס דמינוי")

 סכרייתמ מייכ ".סור ע) מ) 6יסור רמין ננסוס מכי)תו ע) 3וקס ו"יגוכסו3ו

 ססקסתי ננס .כ3ח"ננ סקדננוני ר"י' ומח"כ סננטסו וססיר כס)כתמר3"
 רכריו כריס ס"ס ד3סון ועור - נרו) דומק סו" ס)ח"ננ סתיסכו וננס ס"סע)
 "כי)תו ע5 )וקס מננר רכ ע"1 1ה סכט)ן ח3כ 1ית וח5י כסר 1-ת .ח5יסכ'
 1ית ח5י תח5ס סנתכס) נניירי סמכלס רנס ננסננע כסו)ו ע) )וקסומיגו

 : נרו3ס כניורה ככמ ו)מננסניסס

 ? תהם"המימןן
 אםור אינו בחלב הלב דהמבשל המשנה בפי' הר"מ ביאור)א

 וישבתד המשמות כפי' דלא ורא"ש מתום' )ב(בהנאה
 דפיה"מ לדינו רא" )נ( הפר"מ של אדינו שהולקין הכרתדאין
 בנבלה יודא כר' ופםק אבוה כר' דפסק ארמב"ם ישוכ)ד(

 פי' של לדינו וםייעי תרי לבי שפרא ומזכי ככתכיםלדברים
 ז"ל שרש"י מה בנתינה לנר הנירםא קיום )ה( הנ"למשניות
 דאמר ברבי מהר"מ קו' א"ש לרמב"ם )ה( לרמב"ם וא"שמהקו
 ראוי' שאינו לר.'מ נם איצפרך הא מאיר לר' הניהא אבוה ר'על
 ותי' קשה פיה"מ בדברי פלתי פי' )ו( נבלה קרוי אינולנר
 על ישוב לז( בכולל חע"א איסור נימא חלב במבשל פלתיאקו'
 מםמצ )ה( להולמו קשה הנ"ל פי"מ מ"ש..דברי יוםף ראשקו'

 לרינד .איתא דנ"כ חרא והנאה ראכילה נ"כ דם"ל 'ורא"שותה"ר
 בהנאה' האםור מסתפק אבל מה' בפי"ד, במשל"מ )פ(דפיה"מ

 מותר הנאה אם.נ"כ באכילה אסור דלא ארם מאכילת. נפפדאם
 וכתבתי הנאה עם אכילה תלי' דלא דם"ל הרי בכ"חמשא"כ
 כפיה"מ ולא ם"ל רהכי אזיל מהימה"ת בפ"ה לשיפתי'דמשל"מ
 משל"מ של דבריו אין ובלא"ה דהיתי שם משל"מ דבריאבל
 תמורה מתום' ני( עליו הלקו לא שהפימקים וכתבתי פיה"מכנגד
 וישבתי משם אמשל"מ קשה וכן פיה"מ של כרינו דלאמשמע
 בדינו בתה"ב כרשב"א פסק בפתיחה והפרמ"נ )י"א( קשהדלא
 או חלב על בביח איםור הל דלא בפ"ם והר"מ המשנה פי'של
 והנאה באכילה אפי' א"כ דהל דם"ל כרשב"א פי' ז"ל והואנבלה
 רהלכה והבאתי זה על פובא והקשיתי בב"ח משום כהואאיכא

 בישולו על אלא ומתה הלב על בכ"ח איםור חל דאינוכרמב"ם
 כמו דליתא הר"מ דעת ההנ44ק ועל הוא איםור דחדלוקה
 ראיות הבאתי ואני עליו הלקו לא דתום' כ' והדנ"מאכילה

 ? דרמכ"ם כרינו כהנ"ל פוטקיםמהרבה

 טסורס כסננס כח)כ טסורס כסננס ככסר ")" נוסנ "ינו נ' סעי'בש"ע
 ח)כ "ו ננתס כסר ס:נכס) "כ) 1' ס)כס כם"ט סרננכ"סוכ'

כרלכ



יךכמףתקם"ה ג' מעיף פ"ו מ" רעה"ררהמימןדברי
 מיסור 0מין ככ"מ ננ0וס מכי)תו ע3 )וקס ו6ילו כטו)ו ע3 3וקס.ימ)נ
 ו)6 כו)3 6יסור )6 כ6ן ט6ין מ)3 מיסור מו לכ)ה 6יסור ע5 ח3ככ"ח

-' 

- 

 : מחם כת _מיסנר פוסיפ.ו)מ (מיסור.
 נננומר 6ילו כסכמה מסור הומ מס וממלס נ' סעי' כמו _3ימעא'.וכ'

 כננ0לס ס"ג כריתות כ-ס' הננ0כ1ות כפי' מכ5 - סרננל"ס5ךכרי
 עיי"0 כהלמס מסור 0מילו סר"ננ כיכרן שס ננכומר ממת 6כי)ה 6וכ)יט

 מיסור י"ס דק"מ מו)ין כפס' תוס' ם)דכרי ומף 0ס 0מ6ר סלפ)מהכלקויס.
 הלס)מה )לקודה ה:רמ מין .ננוס*ף ננקרי )מ .סלמה מיסור. סכחכו.כו))
 0מילו סהיכי הרננכ"ס 0) דילו ע) 0ימ5וקו כסי' )תוס' נעילו )6 ננ"עסמ
 כננקוס 1ה ע) ססוננך ו3כן כהלמה 6סור מילו ננ"מ מסוס כמכי)ס6סור

 סי' 0) 0)0ולו י"כ כס"ק כ' 0סס)תי וכסיות עכ") יססיי )מ .סססי
 0)יתמ וננה הננ0ליות סי'- 0) )0ולו מעיקר וסי"יכריו נננוננגנניסבננ0ליו6
 ננותר והמ3כ כהלמה 6סור 0נכ"מ סומ 0ייוע ו(ה- 0ס. סיס"נו סר"ננרי"קי : הדנ"ננ כננ"ס מננת סננ0ליות דסי' דילו ומס הט)על"ך כסי' מ)6 ממרי'3פייו0י'

 מיסור - מ) מילו ו)ננס ומ"ת מ3כ עס סמ)כ )כטיוכ0)כסלמס
 הקי0יס כמ3כ; כמן סמננר טננו ננוסיף 0הו6ץמיסור מ)כ מיסור ע)ככ"מ

 ע) וסת0וכה _הלמה מיסור כו 0ליתוסף 3סי ננעי)ה 6כי)תו ע)_ולתמייכ
 טכ) 0סקיננלו כננו )מכי)ה סכ' 0מסרו ננסלי כסלמה ל6סר טככ"מ1ס

 0מוסר כתוכ 0ס ו6ין הכ' )ך ;יסרוס עד נסלמס מסור סמכי)ה6יסור
 ו)סיכך גכ"מ מיטור הס 'מך סעלייליס טלי רק הלמתו 6יסור וכ'6כי)תו
 מ*סור ע) ככ"מ מיסור ימו3 )מ מיסור ע3 מ) 'מיסור מין מוננריסכסמלו
 ותרמה וכ' כסלמה ננותר סומ מכ3 כסלמס מסור הי' ו)מ לכ)ה 6וח)כ-

 כהלמה וננותר כמ)כ )כ0) ננותר טננמה כהננה 0כ0ר כסי' מננרהסננ0לה
 )עי) )וסכמתיו )רננכ"ס הנ5ות . כס' יכריו עס"י יכריו כימור ל")עכ")
 ככ"ח מכי)ת ננ15ת )כ' ככ"מ סרפכ"ס 60 יכ' קפ"1 קס"ו . סי' ס"נ( ת"קס"

 תכ0) )מ ג"ס דהמ כס"ע )סלמה יסיילו )ג' נעה )מ ו)ננה ככ"6וכי0ו)
 דהלמס הננ0ליות כסי' כמן לננ"ט ותי' הל6ה )מיסור 6' מכ0) ו)מכתיכ

 עך כהלמה מסור המסור'כמכי)ס טכ) הומ ממד העליליסוס6כי)ס-'0לי
 מותו ידעל6 סככר תיס") )הלמס סג' תכ0) )מ יכ6 והמ . הכ' )ך0יטרוט
 דהגמה )נוסי' )מ )הלמס מתי הג' תכס) ד)מ תי' ע"1 כמכי)ס תכם).ננ)מ
 ד)וקין )מרויי מתי כ6כילה כתיכ ו5מ תכ0) )6 כסל6ס דלתיכ כיון 6)מ6סור
 מכי)ה סיילו הלמתן דדיך ססלמה ע) י)וקין יהיילו סלמתו כירך ט)66סי'
 כתוכ סס ימין ססי"ננ ננ"0 6"ס ו3סי"( ננמ"ס כס"מ ה"ס וכננ"0יוק6
 מו כס"ע )הלמס כתינ כ0י0 דננסננע הל6תו מיסור וכתנ מכי)תוטמוסר
 ננהג' מ' כס"ע כתוכ כסלמס מיכמ ס6 וק0ה המכי)ה ננן ממר "לין'סלמה
 )י' דייטילן )הלמה מת. )מ סג' -תכ0) ד)מ 6"0 )הל") 6כ) תכ0ש)מ

 מע"ג ד)וקין )סלמס דמתי מ)מ כהלמה יננותר כלכ)ה הכ' )ךננדסרט
 וס)מ הלמה נס"ע כתינ תנ30 ד)מ הסוסקיס כ) )ס0טות )סי"וךדהגדק : הכמס כירך 0)מ0הומ

 ממר עלין סלמס מ"כ מכי)ס כתינ ננד)מ נננני)מ ידעילן כיה"ל,=
 מ3כ ע) ומ5 מכי)ה לכ)) סלמה מין מ"כ סיהננ"ס ס) ע5ננו יכרי )סיבומ
 ד6סור הומ תמכ)ו תמכ) ימכ) )מ 0כ' כ3 יוקמ מננר ר'.מכוה המועוד
 הלמה היתר )ך וסרט תמכ) )מ יכתיכ כלכ)ס הכ' נניסו5רךכהלמה
 תוס' מ"כ מכי)ס ככ)) דסל6ה ג)י )6 תמכ) )מ כתיכ )מ כככ"מסמ

 )מייכ ננמננז להלה מ"כ מכוה )ר' 0ס 0סקסס ננננס ע"כ כ"מ יףססמיס.
 תמכ)ו )מ יכתינ סיכי ת)י' . )תוס' סרי מננז מוכ) ל3 כתיכ ןס6כרת

 כ) מ)מ מכי)ה כ)0ון ת)י' )מ 6כוה )ר' יהמ ננייי תוס' )מ-ננק0יו3סננ"0
 ס"ס הלמס ע) )וקין ימין )ר"ננ ס") ננ"ננ כסלמה מסור כמכי3המסור
 ככ)) ההלהס 6ין ת6כ) )מ כתיכ ד)מ ככ"מ )תוס' מ"כ מייכ מילוכרת
 סכ6ה מין מ"כ )הלמה כס"ע קרמ 5ריך 61"כ סיהננ"0 0) טענננ )סימכי)ס
 דר' רכו סהומ כמ(קי' ססק גי"ה כסי' הרמ"0 סמ ג' המכי)ה מס מ'עלין
 כ' 3מ וססי"ננ )הלמס כס"ע הכ' 5ריך כודמי הרי"ף דעת סכן וכ'יומלן

 : הסננ"ג 0) )יעו 4תמ ו6"כ מכוה )ר' מ)מ ה6כי)ה עס 6' עליןיההלמה,
 כר' דת)ימ סיה"ננ 0) טעס )סי היילו סיס"ננ 30 )יילוהכימ 6ין הל") וסרמ"0 התוס' דעת )סי מע"ג הדג"ננ 0 כע ) יי א א/ב'
 סמו)קיס הכרמ מין ננ"ננ תמכ) )מ יכתיכ כננקוס דוק6 )מו מכוה ור'מכוה
 כננקוס ננקוס ננכ) הסי"ננ 0כ' הכרמ )מ ס") יהס יי") הפי"ננ ס)מיילו
 ככ"מ 6ס דלין סמלו כמ)כ ככסר ממר וסל6ס 6כי)ה הוס כ:למסטמסור
 סהלמה עיקר יהמכי)ה ננותר ססלמה גס ננותר דמכי)ס כיון מסורסמ)כ
 - הכמה עיקר י6כי)ה ננסוס סהל6ס ע) )וקין 6ק י)כך י"3 סל"3 ס"מוס"ס
 י)וקין ס") יתוס' )תוס' ס") .)6 י1ה יהי' י)ו ס)כס"ל סוס סהלמהמ"כ
 ננודיס מכ) סגמתו ירך ג"כ הוה סהלמס דנס מ)מ ס)ינו )6 ססל6הע5

 ססל6ה נס ננותר י6כ*)ה וכיון ססל6ה ועיקר ננקרי סלמה לנני6כי)ס
 דקו"מ 0ס . י6י' )מידך י"ה קי"ך דף כ"ננ כתוס' )1ס רמי' וננ5מתיננותו
 קד0 נננ"0 כ6כי)ס מסור נכ"מ יס") ר"ס ע) תוס' והק0ס הג"0ננכט)
 ככ"מ י)יף יקט"ו כמו)ין יוד6 כן מיסי סמ לסלמס ומותר מטריססקודט
 יקו"מ ממרילן ו)מ )כהלמה מותר )ר"0 6ננ6י ננער)ס מקו"מ כהלמממקנר
 יי)יף כיון ו)כך סו6 מימ וסל6ס ימכי)ה מ0וס כתוס' ותי'. סנ"0ננכט)
 וסל6ה ןמכי)ס כ"מ )תוס' ו6"ת הסל6ס נ"כ עיף ננטריפס 6כי)הנננ"ס

. 

 מננז מדכ) כ). כי סקרמ ימ0מעות י") כרת מייכ כמננן כסלס 6"מחימ
 : מכרת ססל6ס ומסיק זוק6 6וכ) ננסמעולכרתס

 ננוכח 1ס מ0וס נלכ)ס סלמס סיתי ננך6יטיר י)מ1. ר6י' רנפהך)ל(

 ה"מ ננו6י5טרך הך כ)מ מכ) ננ0נגע והל6ס מכי)ס מ*סור מ' תקוס נג)המ
 כמכי)ס ד6סור סיט היכי ס0טות 6)6 ("6 ננגתר ךנהכמה מסורכמכי5ה
 סיתר )ך -0יסרוט עך סומ מימ וסלמס ימכי)ה ננ0ום. מסור לנניכסלמה
 ע"מ ןכ"כ ססמיס תוס' כננ"ס מכוה כי' ס") ר"0 דהמ כלכ)ס כננוסלמה
 תוס' כל רהמ כלכ)ה הלמה היתר קרמ 3"5 ימ)"כ כהלמה ננותרננקוננות כסמי דננג)ס הומ דננותר כלכ)ה קרמ ננד6י5טרך מכוס יר' ייוקמומי

 כטרסה קיס ננקדם ככ"ח יי)יף 3ר"0 יקמה ננודיס הכ) ו"ס כ-דנפסמיס
 5ננמי5ס מון סי65 קרס כ0ר לנגי דר0ילן טריסה כ0יס יכ0ר כקרמסמ,
 0י65 )כסר דהיילו הל") ננג"0 )מוננרמ )סקי0 )ר"0 וה"3 כהלמס-ימסור
 ננותר וטרסה )*' נניננילן כקרמ דננסורס )טריסס כתוס' ותי' )ננמי5סמון

 נ60ר )ננג)ה כהלמ: 3היתר כלכ)ה יתור ננימי5טרך מ"ת ומ"ככהלמה
 כלכ)ה יככ"מ יקר0 נלנ)ה קרמ דמי5ערך ליננ6 ק0ס נסלמה מסור.מסורין
 קי0 ננקי0 כלכ)ה הלמה 5מיקור מתי יג"ס וה"מ כתיכ קרמכמותו

 סכ"י )עיי'. - מסור לכ)ס כ)מ"ה כמכי)ס סמ כמכי3ה ימסור מתיי)מס נניננילן )6 כקרמ דכתיכ גוסי' י)טרסס )ננמי5ה ן מוז 0י5מ )כ0ר.יהיילו כטריס"
 מ'סורין כ) ילכ)ה נניתורי ד)מו ע"כ מ)מ כ"י( )6יסי כי"כ 0כ' כ"דססמיס
 0ננעילן כ"ננ תוס' כננ"0ל סומ מרמ וסל6ה דמ:י)ה כיון מ)מ מסורכסלמ:
 מכי)ה ננ0וס מס~ר ימין' היכי ונננני)מ. כסלמה מסור כמכי)ה דמסורכיון
 מ65 מילו וה ינר ו6ננכס וסיה"ננ דילו ננוכמ ומ"כ הלמה ננ0וס מסור)מ

 ר' .י)יף כלכ3ס נניתורי מ)מ סכי ס") )מ כססמ"ס נננ' סתס מכ))ר"0
 כלתילס )נר ' ככתכן )רכריס יוימ )ר' מכ) )ר"ננ סליממ התס יסריךמכוה

 : ננל") כננכירסו)לכרי
 ככתכן )דכריס יוי6 כר' ננוכי' כס"ג ססק הר"ננ המ ה)מ"נני וסק0ס מכוה כר' כנמ"ס ננה' 5ס"מ רס' סר"ע י") )הכירד~*%רצינן

 מו).ן ס") הר"ננ המ מסורין 3נני)ף )יכמ לנני ננ0)יך מתס וננמותומתי
 0ס וכ)""ננ ססמיס כסוני' עי' 0לנ"ע )מו)ין 6תי 6ותו מ"כ ימו'סכ"ע
 60סור כ) ננמעמ הומ מךמ ומכי5ה רהלמה יס") ירננכ"ס י")ו)הל")
 דס") וי") . דססחיס כקוני' כלכ)ס ננדמי5טרך כ)מ כסלמה מסורכמכ.)ה
 ר' מננר מכוה ר' דמננר ד))"ק כ"ך סססיס )0ולות ככ' ית)ימסרננכ"ס
 )וקין מין מננר ו)"כ מכי)תן כררך 36מ )וקין 6ין טכתורס מסורין כ)יומלן
 מילו י)רמכ"ס ננננמ"ס כס"מ ה"ה דכרי כתכתי וככר סלמתן כירךמ)מ
 וסכרתו כ)"כ סיילו וי") מכי)ה סיילו הלמתן דרך ננ0וס סהלמס ע)3וקה
 ס") )"ק מכ) מכי)ה, היילו ססן6ס ירך מ"כ הומ מימ והלמהי6כי)ה
 . כדרך כמכי5ה רמננל6 יקסיר ס6 6"כ לילהו נני)י תרי והסלמהמכי)ס

 מס.להלה )וקס כסלמס 0מסור ננה מכ) )וקה 6כי)ה כררך 0)6 מכ)מכי3ס
 1"6 הומ ומימ סל6: לנני. מכי)ה ננסוס )מכ)ו דוקמ ומי"5 סהל6הכירך
 הלמה היתר די)יף מכוס דר' מ)יכמ הסוגי'. מ"כ תרתי וסלמסימכי)ס

 מסור כמ:י)ה י6סור יכיון ננ0וס ו)מו נניותר6 כלכ)ה הלמהננימי5טרך
 6כי)ה מ"כ כ)"כ ססק הר"ננ מכ) כ)"ק 6תימ מרמ וסלמס י6כי)הכסלמס
 ננס0טות 6)מ יתורי כ3מ מכי)ס ננמיסור סל6ה 6יסור ייעילן מד6והלמה

 כהלמה: מסור כמכי)ס 0מסור יכ"ננהכ'
 מס. ירכ מכוה כירן ק-"ר יף כמו)ין הגירסמ )קייס )ס*"ו ריש)ד(

 6יסור מ' כו' ת6כ) 5מ 0למננר כ"ננ מכוה כר' התסס")
 )נר 0סרט כננו הכ' )ך סיסרוט עד כננ0ננע סלמה מיסור ומ'מכי)ה
 יור6 כר' 6תין ד(ס כססחיס כלתילס )גר גי' הך ננומק ורס"י וכו'כלתילה
 מכוה מר' סריך דסמ (") כר0"י ורמי יהתס )ר"ננ וס") ככתכיס)יכריס
 סכהורה מחורין ככ) ננל") ככתכן )דכריס ימננר יוימ )ר' מכ) )ר"ננסלימ6.
 ו6"כ . כלתילה )גר הכ' )ך 0סרט' כמו נירסמ הך )רננכ"ס הי' כמו)יןמכ)
 ננה ככתכיס )יכריס יוימ , )ר' מכ5 3ר"ננ הלימ6 סריך )מ כמו)יןדהתס
 דס"5 יוימ )ר' מסי' מתימ מכוה דר' הסוגי' ס") התס 6"ו )נניננרמיכמ
 עיף הכמה סיתר נניתורי )6ו מכוה ר' סוגי' דס") ככתכן )וכריסכלכ)ה
 סתס 06י דרכ 11 גסוגי' וננרוומין סומ חימ ומכי)ס דהלמס ננ0וס מ)מ)י'

 ור' ר"ננ קיי") דהמ מס)כתמ ס5כתמ וק0י6 ' סומ ס)כתמ 06י ורככמו)ין
 ק0ה וכן . מתי ככתכיס )יכריס ס") המ יוימ ור' יוד6 כר' ס)כהיודמ
 וקסס ככתכיס )יכריס יודמ כר' ס)כה יורמ ור' דר"ננ- סר"ננ )דעת)ד-ין
 כססמיס ה0"ס כדפריך ננל") כסלמס ימסורין סכתורס 6סורין כ))רידן
 0לסמטו מו3ין ס") הר"ננ ה6 ננם)יך 6תה ננמותו ימתי התס יננ0ליוננס

 מתס ומי ננ0)יך מתס 6ותו מי5טרך י6ו' מסלכ"ע ו)ננ"ד י16'כעורה
 ככתכיס יכריס יס"5 יודמ )ר' מסי' מ"ו כססחיס כימי' מסכ"עננ0)יך
 5(ס למ"ה הו6 מך6 והלמה ימכי3ה 6כי)ס ננ6יסור 0מעילן סלמהמיסור
 )"ד מסלכ"ע )ר"י הגננ' דקמננר כ"מ דף ססמיס סתוס' קו' סיטכנניו0כ
 )ס. 6(י) ית"כ מ"0 ו)סל") ד6ו' יסוי )ר"י ס") 15 ס' כת"כ המוקסס
 דסוי. )מ0לכ"ע דרי0 ע"כ מותו מיות/4 ונננני)מ כר"6 קיי") יסכי מו)יןנננ'

 : סממכר( 6חי )ננכןמוריית6(
 קרמ מי5טרך ןס6 כרכי ננסר"ננ סק0ס קי"ד דנקו)ין ומי' רערד)ה(

 5ריך נ"כ )ר"ננ סמ )ר"ננ סליממ יקממר יפסמיס )סוני' סוככ וויקו' וי"3 מעיקרמ סיומס 5ננעוטי קרמ מי5טרך ו)"ננ כלתילס)נר
 6סיק )מ כססחיס )יטכ ים 6)מ ננעיקרמ סרומ )ננעוטי כלכ)סקרמ

 6ו דמ0רת ייוננ" ננותר כט)"ס ננסנרמ ס") והוס ור"0 יר"ממס)ונתמ
 יר"פ ננס)ונת6 ז6סיק מו עוחר )סנס מכ) )סכמ טעס וסוס מייןגעו)י
 ור"מ יר"ננ 3עו)מ נע"1 תוס' כ' ג)6"ס ט)יני נסכרמ ןס"י 6)מור"ס
 ס)ינו' 5קרמי ור"ט יר"מ ס0"ס ןמסיק )ננס מכ) כקרמ ו)מ פ)יניכקכר6

ומסי'



פי.יר0ףתק5"ה גן מעי פ"ו טף'"י"ף.מי'דברף  )סכמ כססי' 6וסר ר"ננ 636 פ3ינו 3מ ס3יגו כסכרמ דס") פו)מ-ו6פי'
כסעת

- 

 מוסר מילו לסי)ס _כמעת )%נס כטסי' מכל לסילס

 6ם-

 .ו5ריך _)ר"ננ
 נני ו)ר",מ כרגי ננסר"ננ וסק' לכ)ס קרוי 6ינו )נר, ר6י4. ר"ילו  בוקי"3ומר
 וקרמ נניתור )מו סנמס ו6יסור 6ע"כ )נר )ר4י קרמ מי5טרך. _סמ'ניח6

 ן : סומ מך6 וסכ6ס ומכי)ס ננסוט .מ)6 6יסירין ככ3 6סורכנכ)ס
 ח)כי ע) ח) -קוסיס י)ננס נפ3מס כלקווס ספי"ננ ומייטכ קיסןמ ןב1דמץ)ו(

. 

 סלהס  היסור  רסיילו  פוסיף  6יסור סוס לקום4ס ננסוס
 כמכי)ס סננותר )וננר כככ"ס י"כן ו)6 סר"מ רכוולות וכוונותו ")כ %)-וככ"ח
  מין גפלכ לכל5 ביויטל -וה"כ  הופן נכל  סייך נניסך ומך כסנ"ס,ומקור
 הימס ז 6יסור כי' ומית סומי) ויחו) )וננר יתכן ו)6 מ) כה)כ כסר6יסור
 לבסר הבל  כהכילס  ס%ותר  3כסר רק סתורס כגוולס ו)מ ונין מנו' -ע"(כי

 )מו ע)יו ח)' ו)מ מיקור ע) ח)  "יסור  וחין  כיון ב6כילס "סוררכלהי'ס
 ו)מ כננו ננכס"נ כ)) סתורס נניירי ו)מ וסנ6ס )מו נס ע)יו- ח) 63ומכעס
 וכל ססיטמ ח3כ ע) כסקוס ננטמ"כ טננמס 5סננס ננכסר סתורסנניירי
  כ)טון מכי)ס סכ' סו5י6 וסמ תרו5ו )י וקקס וכו' ננעי)ס ככ3)סכסננס
 מ)מ ככיסו) סחייכ סתורס כיוולס ו)מ )וננר ככיסו) נס ככ"ח ך6יכמכיסו)
 ו)"ך סתורס כיוונס ו)6 נננ")- ונס -בסו)ו ע) )קי ו)ננס כמכי)סכחייכ
 ססת6 כיון סיתר ננתח)ס ססי' כסקוס וכפו ננקרמ )" וי)סילן)%ננמס
 ננכ"ם כן ניננמ ככ"ח כן כננו סקום מיקור סטתמ ח) סנמס מיסורננוסיף
 כם"ע )מו ומיכמ ננסוס ככ"ח ססנמפ ע) 3ר"ננ ו)וקין טס סם)תי)ננ"ם
 -סיס"ננ כוכרי סתורין מלו רכריו ונס . כמכי)ס נניירי סססלמס יתכןו)מ
 סכ) )ננ"ם )סנמס..6כ) מ' וכ' )מכי)ס מ' כתוכ כ'.כתוכין ו)יקמטכ'
 ס") )חור (ס ננטעס וסרןננ נכוןע)

 ר)יכ"
 כיון יסנמס ע"י ננוסיף ככ"ח

 ונס מכי)ס כוכר רק וססנמס מכי)ס ומתי' סומ מר6 וססלמסומכילס
 כסקום מכ) . ננוסיף בסנמס חסיכ -)מ )כך כם"ע )ס%מס כתוכיס כ'3יכמ
 דסיילי כפ"ע ססנמס - ע) כ'מיכמ

 ננמכ) וכר ס6ינו וכריס מותן 6סי'
 סומ חו6 ו)מ  סייכי )מ ס)כך כ6כי)ס סייכי )מ כסקום ססנמם סרימ"כ
 6ננ6י סם)תי סבקסס וננס . ננוסיף מיסור ססנמס . ססיר - סוס סמכי)סעס
 נס נמסר וסטת6 סח)כ מסור. סי, ננתח)ס כו)) ננטעס ממ)כ ככ"ח ח))מ

 )מ וסתורס (") וכריו )סי סמ קסס )רכריו ונס נ") כו)) וסוםסח)כ
 ח) מ'נו כמכי)ס מיסור .ע) ח) מיסור י6ין כיון מסור וכסי סיכי5יירי
 כים מ)מ .כו3) 6ננרינן ך)מ- כו3) (ס ך6ין 5") מ)מ )קי )מ מכי)סע) .ומננמי מכי)פ ע) נס ככ"ח ח) ננני . יסי' כו)) ככ"ח מס וס6 מסנמסגס

 כח)כ ככסר ננסמ"כ כם"ע ססיתר מתיכות ע) סחום סמיסור )חו)-ננקוס
 ככ"" יסיינו סחום ס6סור שיחו) ננסכחתך3מ

 ע) וסיינו )כרו ססיתר ע)
 וסיינו סכסר ע) .וכיון ככ"ח לעסס סכסר ס) סיועי ע"י מ)מ )כווסח)כ
 ועי"כ יחו) )מ )כוו ח)כ ע) מיקור ח) מיקור מין ננטעס יחו) )מסח)כ

 : מכסר גסיחו3
 לוס  לכריתות  פיס"פ רכרי  סו4' פל  תפס -קייינ  ר4  ייסף צ1ך%4%ש)ז(

 כספס  רירן לפסלס לפי' תרהס סל"  לרלריו ר6י'טסייס
 רפפהס כלל לסולפו ירפ רל6  יוסף סיהס ולסל6ס.וכ' לניסול פותרטפהס
 מת )ס%ימ נוי וקרמ ננננפוטי מ)מ מיקור ע) ח) היסור  רהיך  ווטוס.להו

 ככ"ח סנמס ס") ך6יסו )סיס"ננ )עי) ננ"ט וכ) לסיס"ננ )יייוינחוור : סטננמס'
 למסוניס  ט6ר _מסי' מכ) ומכי)ס ננקרמ )ננ)קות מסי'%ננרי

 חו6 וסנמס ומכי)ס )י"ננ וננווו ו") ננ"ננ כם"ע )מו מתי )ננ)קותום")
 קי"נ סי' כתס"ך וכ"כ סנמס ננני ח) )מ מכי)ס 6יסור כח)כ ם) ו)מכיון
 מחר 3)מו  לפסכין סנמס ו6יסור מכי)ס מ-סור סתורס סככ) סלנ"קכסס

 מכי)ס מיסור )ענין רננ"ננ כננ"ם וסי'נו )מוין כקינוי סכ' סח)קו מעם"י'
 וס"ט סתס"ך סס וכ' סנ6ס )יכמ מכי)ס כ)יכמ וננטי)מ סומ חרמסנ6ס
 (ננני' וכתוך . כמכי)ס מסי' כננמסו ג(רינן )מ כ)מו ומיכ6 6סי' (נננו)סני
 מכי)ס ננמיסור סנמס מיסור ננס)נילן ו)6 ננטוס כסנמס מסי' כננססוג(רינן
 חננן דמסור וע"( כתרמ כם' כמסר"י וכ"כ עיי"ם הסננ"קוכוכרין
 וסנמס ומכי)ס כיון סכי ננטוס פפפה ג"כ נהכילס כפו כסל"סכפטסי
 כין סס כרמ"ם ננח)ק. סרמכ"ך ומף ממכי)ס סנמס ננם)גינן )מחומ
 פוכרפ  היי כפססו  כחפו  הסור רל6 סלהס  .וכין  לןטסו ו6קורמכי)ס

 וסלהס  רהכילס ספיר  י"ל נניירי הורס לרכרי רפיס"פ  רפיס"%  ההולורפילי
 כמ"כך תננ"ו כרם"י קיי") ומנן כננססו כסנמס ג(רו )מ כורכנן  רק סוהחרח
 ננננמכ) ונפסך מס"ת סנמס כמיסורי מקת6ק נפי"ר  %ייצנמשבה : כרמכעךו)מ-
 כיון . מ"כ מכוס כר' נסקמ ננמכי)ס וסנמס כיון 6"ך כסגמס -נס 'ננותר"ס כמכי)ס וננותר מרס )ננמכ) ר6וי מינו גססך ומסמוס-

  ופסיפ" כסל"ס ב"כ  סרי כמכי)סדסרי
 מע"ג מ"כ 5כי)ס כתיכ ו)מ ננסוס מסור לנני כוס"נ ס)מ ו"ס"ט.מכ3 ננ)מ היסור התי רלה כל"פ לי'

  תליה ולה  הסור  כסלהס ננ"ננ מכי)ס ננסוס מקור ו)מ ננמכי)סדנססך
 ססוסקיס  .ננכ) רפכוהר  "סורין כטהר  ל"פ סלס . פיי"ס .  הכילס  פס'סל6ס
 מיסור. ננני 6קע מכי)ס מיסור . סקע  06 רורהי פר6 והכילה רסלהסססלהתי
 חו)קיס ססוסקיס ומין כסי"ננ סר"ננ כננ"ם סומ סכי ככ"ח מם4' מ)יסנמס.

 .ך)ננס הוסיתו ננכח סכי )חום ננוכרח וסי"ננ וננם)"מ 'טענני' ונר6ס. ע3יו'
 ךככ"ח חמור כ6יסור ננוסיף ךפוס חע"6 6יסור מין כח)כ 'ח)כסננכם3
 כפ"ס סננם)"ננ' 6כ) . ענין מך ופנמס ומכי)ס ססי"ט ות'ו ץכסטמס6לור

 מננלינן כח)כ.)6 כמ)כ י3ננס קוסי' סך מפני % 654 סהימס %קין-ע)מין
 ננסוס .סח(קס כיך_ )ר"מ- וס? סננם3"ננ ותי' סלמס פוסיף .תסוסמח"ע
 נעקות )יכ6 וככ"ס ססנמס ע3 ,%)קות ים מם מ3מ מחע"מ קיי")- 3מסכמס
 וגס סננם)"ננ כתי' סקי"כ כם)תי ננימן וככר ננ)קות מיכמ כננוקיסיס.מכ)
  כפי' כרכריו ס"ל לה  ספ1סס וכיך וננסכ"ת תקק"כ סום"י )עי) ופיתיומני

 ס"ך סנמתו ורך כס"ח ס"ס כננ"ם יש) סנמס. ע) )וקין ומין וננסמננטנס
 6ננלס בנ") גסי' לננם"ג ססנמס ע) )וקין ורך-בנמס ו6סור וככ"חמכי)ס
  סטכח ננן ככ"מ נמסר ככר ססי' ככ"ח 6פר 6סי, מוסר ט"ו ס"קכם)תי
 : כג"ח מקור כוס"נ ")מ מם" וככ"מ ננסוס כ)) סניננס כו ננועי)ומיגו
 6סור מסלן נננקכריס ססס סלמס כמיסורי כ' תמורס סוף יבנתדם'"

 ך3ננסנס כננם)"ננ ך)מ ו(סו סמיסור ע)יסס נננסך ועויין ננס"ת-
 תום' ננסך ום"ננ סנמס ננני.מיסור סקע מכי)ס מ4סור וסקע כיון)נעך
 )מ כו)סו כננמנס סס ותנן כסני מ)מ סכי כתכו )מ תמויס ותוטימג'. תננ"ס סי' כננקו"ח )ננ"ם )סננם)"ננ מ"ם סומ תךמ וסנ6ס ומכי)ס -כסי"ננו)מ
 מכי)תן. כררך ס)מ 6סן' ו6סורין מכי)ס כסוכתיכ

 -סמ ננקו"ח ע) וקסס -
  כתיל כסרו מת .ימכ) )מ סנסק3 וכסור נננקכרין  ססס סלסקל סור  סס-תנן

 לקי ססור פכפל תלה סהי רהפסר ותי' ב~ס טסרביט  ור"יי כפקו"פופיילתי
 סנמס ת3י' ימכ)-3מ ננ)מ ו)מ  6חר פסרה  התיה רסלס  כיון י"ל ללהוייליף

 מתי לקי ססור 3ע) ננוכתיכ 6)מ ננני סנ6ס ימכ) כ)מ כסיס"ננ ו(סכמכי)ס
  כן  טסססס וננ5מתי וטערעכעם ננסנמון ווך סכי)י ס' י5מ קרוכיןק : הננם)"ננ נס 3ננק~ח ומ"ם וסיס"ננ )סס"ננ ססרסתי וכננו כוס"נ)ם)מ

 ועכרתי . תמורפ מתום'_ %) כס' סנ") מננסל"ננ- תם"ט סי'כמו"ח
 סו4 תום' ססכי6 סס ננקוס"ח כם' ורמי' תננורס תום' וכרי ע) ססעסעוך

 ננ5ותו ונעסס ננסוס מסרן ונסרסין סטעס כתכו ותום' וכ' סנ")תננורס
 5ריך כסכמס .סמסרס רק ננמוננס )עסות 5וס )מ ורחננלמ כנקכריסמכ)

  ננטו0 -ך)יתמ וקסס ע"כ ננ15תו נעסס ננסוס כי' 4ת תק)ס ננסוסקכורס
 סרי נו6וננס )עסות ומי"5 כיון ננס"ת מסור מסר מננמי ננ"ננ ננ5ותונעסס
 ונעסס )כערו וננ5וס סנמס ננמיסורי )כערו ננ5וס ע)יו ו)יכמ גרע )מ(ס
 כידיס )כערו ומי"5 כיון וננסני מסל פנני)מ סנעסס כגקכריס ניננמ כןמסר
 ו"ס סססר כסתיחת כסו"ת ססח ס)כות ע) )6"ח כחיכולי כתכתיומנעס
 6ינס תננורס ננם' סתום' כ"( וף ססחיס סננני"ם )ננ"ם נ"3מנננס

 . ,: ננוסכס .סמינו (ס תוס' ע) נס וכתכתיננוסכנניס

 חננן תננורס ו)תום' תננורס כתום' ססוסקיס ועת סמין ימירכמדפנדק
 וכ"כ סנ") סננקו"ח כננ"ם ננותר מסרן פנקכריס סוממסי'

 )נקכריס נסרסיס כין ווקמ סחי)וק מין תננורס )תום' 5"ח סם"יכחם"ו
 יססכתתו )רכנן כחננן מ"כ ננותר ה5ותו ונעטס )כערו ננ5וס ססומ כ)מ3מ
 ומסר סי) וטום"ע סימ"ט סמ ננותר חננז ומסר ננ5ותו נעסס סרי וכרככ)
 )ועת ננייסכ סק"ס סס וח"י . סרננכ"ס ועת סכן כ' וסטור מסורחננן

 וכ"כ ננורכנן מ)מ מסור )מ מסרו ננסנקכריס מסומ מף ומסר-חננןסרננכ"ס
 קו' כ(ס ויסכת. סק"ס סס כננג"מ סוכמ סרננכ"ס ועת סכן כתסו'סס

  סננס)"ננ ע) תננורס ננתום' קו' מין- מ"כ תננויס כתום' ו)מ (ס כ)סנננ"מ
 תי"ט ס.' וחם"ו ננקו"ח וכריסס וסכ6תי .6' מות ו)קננן תקם"ו כסי'ועי'

 : כ' מות תטי"( וסי' ח"ימות
 ש3 סתננס ג' מות כם"נ כו))ות כסתיחס )מו"ח כסרננ"נ רמ"%4דק"כ1

 סוס  וליפכ'יס סלהחו  כררך סלה סוס הפר סה  תפורסמוט'
 סוס מסר עתס ססומ כסי )וננר  רהין רר"ל ל"ל סלהתו  כררך סל"ורהי
 סוס סכמים מס טכ' סכי ס") 3מ ממ"ם ננס' כסי"ך סר"ננ סנמתןכורך
 סנמס ס") תום'. ותי' סנמתו כורך סוס עתס )סי מע"נ סגמתו כורךס)מ
 )מ וסנמס מכי)ס 6"כ "למס כורך ס)מ 6סי' מסור וסנמס ננמכי)סחנניר
 ווקמ כסנמס ונס כ"ך וף ססחיס כ)"כ וקיי") )וידן ממנס סומחומ
 סנמס כורך ס)מ וק") )י"ננ מסי' ונ' תננורס כתום' )יכמ סנמתוכורך
 ננ"ננ גננורס סנמס וס"ך .סל'מ פר"ת עי' )וקין מין רק מסור ננס"תעכ"ם
 סכמס כורך ס)6 מכ) מכי)ס סיינו סנמתו יורך סכמס כורה ס)מסוס

 : כוס"נ ס)מ כסו וסרי סנמס כמיסורי מותרכמסר
 סכ' ס"מ ו' כית כתס"כ מ)מ כסיס"ננ ו)מ ססק כסתיחסרב1כ8רכמ"נ
 ננסוס. ח)כ ע) ככ"ח מיסור ח) כח)כ סנתכם) לכ)ס מו וח)כ .ן
 כסננומ3 נך4 מי"5 נננני)מ ננוסיף סוס סנמס ומיסור ננוסיף.. סוסוככ"מ
 סננומ) ומתימ כר"ע עוף )סו5ימ נוי מתי מ)מ כח)כ סנתכם) ח)כ)רכות
 כסנמס ומסוי נקטינן ננ"ננ 5"ע סוכריו מף ססרננ"נ וכ' כר"ע וקיי")כר"ע
 וכ' י"כ כם"ק רסכ"מ ע) ס)תי ססקסס כננו סומ סרננ"ג ע) 51"ע .ננס"ת
 סנננ' ננקסס )מ ומ)ת"ס חננור מיסור רק ננוסיף מיסור ווקמ 3מוורסכ"מ
 ק"6 וף- חו3ין תום' וכ"כ ננוסיף )יכ6 וסס טננמס ותרוננס ננסך)מננומ)
 ווקמ ו)מו כפ)תי ות" פסרננ"נ כוונות (ס וכוומי עכ") עי"ם "יסורו"ס
 )מ וסס ו("מ כ5כועות מוכח סכן כ' סתס"כ ס6 וקסס חננור מ)6ננוסיף
 ורסכ"מ הפפ"ה  6ין כמננור קיי") סכי ועוך כחננור ו)מ כננוסיף מ)מח)
 תיקסי מ"כ ננוסיף סנמס ס") רסכ"מ 6"1 וס)כתמ 6)יכמ סננומ) )יסכרו5ס
 )סננומ) ומי5טרך ננוסיף )מ וסנמס ום") ו)תום' ק"מ ותוס' ס)תו קו'ע)יו
 כסננומ) קיי') סמיך ננני רסכ"מ קו' קסימ )מ כח)כ וננתס ח)כ )רכות-נוי
 מ"כ וננתס ח3כ . )רכות נוי ומי5טרך סננומ) וסי'נו "מננורמ מיכמסמ
 סרננכ"ן. סמ כר"ע קיי") ו6נן ננס"ת עוף. )סו5ימ נוי מייתר)מ

 סס כ'
 ננס רסכ"מ ע) )י קסימ ועוך . כר"ע מתי' וטננומ) מחריס תרו5יססתס"כ

 ( . 44 . - ד%מ ממור סמר סס 6יכמ סמ טנוי וממע"מ 6מורמ ל6יכמ ננסננומ) ס"סס ס") ךרדמ וסמ וסיעו ,(ו קו' ט3 מחר תי סכ' ס"חסדף
 רנ .



יימן4תקם"ח ני ,פשף: פ"ו טף' "דעהיררה ם"י.דברי
יכ"6~

 6ין 5מ)ל 5ח)כ ויכ';"סידם"3
 6יע~

 סתננ6 ננפרמ וכך 6יקור חצ
 יסעו6) ומסקסי6 סו6 ס)כת6 163 יסמו6) 6"-ע"5 סכיש) דכ"פלט"ט
 כס3וגת6 לס"ס סתע6 %סרס )ננס י6"נ סי" עיסיף- 63ו וסנ6ס פוטמלנס'
 דס6;כננוסיף רס)כתמ 6)651 ס)6 6יסור-6ע"6 כ"ע'6ין 6סי ורכ 6מי;ורכ
 כטננו6) ס)כס ד6ין פסיע6 חננור 6'סור יסנ6ס כס)תי ומי 6חט"עלקיי"3
 כר"ע ס") סומ גס ייסי' )סננו6) )יטכ 6)6 כמית :)6 ררטכ"6 5")5"כ
 דססלו6) כרינ6 6כ) רעכ"ן כסס- סס כיכריו וכמכו6ר עה"ת 6יגולמוף
 ומ3כ כח)כ יגמ' ,וסת6% 6סי ורכ 6נני כרכ 636 כטמומ) ס)כק 6יןוי6י
 6~סור מין- סכ6ס ימ0וס וכסיס"מ כס"ט 5ר"ט סננך וע"1 6מע"66ין
 ננחדס כסיס"מ 6)6 גננ' כסתס 6סי ורכ 6ננל כרכ יססק 6יסור ע)36
 וסדג"ננ סר6 'וסג6ס ד6כ.)ס ננסוס כסו)ו ע) רק )וקס 6ינו ססכ6ס ע)לגט
 וכ"ט ס") סכי יטוסקיס ר6יות סכ6תי ו6ני ;ע)11 ח1)קיס תום' ם6ין.ט'

 לסיי5ו כח)כ 6יסור.כח)כ ע) ח) 6יסור 6ין יס") )רננכ"ס ו' כס"קכס)תי
 עעמ6 ק6ננר . לס"סץ ס6 ועוף מי' )ננעע ננג") ) 6"כ כרסכ"6( ר)56ר"מ
 51")-רס") ) ותי' לה51י6 נרי ו6ייתר מיסול ע) ח) 6יסור יס") ננסוסלר"ע

 6תי' דטננו6) 6תי:. ססוני' לכ) ר"ע ד"ס יק"6 חו)ין סתוס, כיעת%כנכ"ס
 כ) רסכ"6 רגס ג' 6יסור,6"כ ע) ח) 6יסור 6ין ס") ר"פ 6כ)כמ"ע
 6יסור י6ין ס") )ס)כס 6כ) כתוט' ג"כ וכוולותו כ"ע סמו6) )ננוקיסכוונתו
 1") סרננכ"ן וכגיננוקי 1") סת0"כ סכ' רננכ"ן דעת וכן ומתס 6ח)כ ח3כ5"ח
 ננסוס ,קסי6 .)6 נמי יטננו6)ו60

 .וסננו~
  לרירי' )י' -ננתר5י תרי5י נוס.'

 )דירי' דוק6 ננטננע - וכו' קרה לריכי לי ופחס  והלנ 6י'ל הפ"ה6"סיר
 ננתרז )יגסטי' גוסי' וסננ361 6יסור ע) ח) לוסור יק") סכי מתרזןסננו36
 6י"5 נוס" יר"ע לדיין 6כ) עוף )0ו5י6 )ר"ע נדי חד נניותר סיסי'0כי

 1)6 חננור סנ6ס ו6יסור 6יסור ע) ח) 6יקור 6ין קיי") י6נן ןס)תירוז
 כרץע ועוף מי' )ס51י6 %36 וננתס ח)כ )רכות נדי ננוקנניכן וצ6ננוסיף
 ככל 5ו6 כטר לקרירס  פריסס ח)כ י"ג ןין )"6 כ)) וכ6ו"ס כוותי'יס)כס
  יפהס גד"ננ וט"ס  סכייו ס' יוח וכר'יפ פי'כ  רהורייח% ככ"ה  6יסורס6ר
  כט"ך וסרכנ"ג 6חע"6 6ין י60 סד"מ וכוונות נ5"ע וסליהר)6ו"ס  פרסס51")
 יספ"%  פסוס וליכ" ק6מר לסלהס רק  ר%ו"ס ליסכו רריס פספפ ט"וס"ק
 פטמפ ר6ו' ככייה ייסוי ס6ר ככל יו"ס  לטון  %כל  הסור כסל%מ  סי'רלה
 16"0 )וכרי )יתמ ה"כ  %כילחן  .כררך סלה  לפלין  ויי'מ %כילס  לפליןגס

 : ססנ6תי סרייות  וכל מסיס"מ ולסלהט  %הפי'6  ד"ין)6כי)ס

 4  תןןם"וסימן

 וכ"כ מדוית מותר. שנשרף לאחרל בכ"מ  ראפר כ'הפלתיא(
 הפלתי שהעלו למה אמת ידיניהם פ"ה כלל למנחהבטולת

 -בב"ה משום אסור הבשר אין לגמרי החלב כנםהט בכ"חוהמנ"י
 שלא ראמור משום מה"ת אסור בב"ה- דאפר הפרמ"ג מ"שלב(
 של דינו ק"מתי )ג( להיפוד מוכה ורמב"ם המשנה מןכדה,נ
 דברי ופרשתי שלו  ש*ינו לכלב 'בכ"ח להשליך ראםוראו"ה
 הראשונים דעת דדחו כאחרונים דלא .באו"ה דם"ל והג"אהגמ"י
 דפםק הרמב"םוישבתי

 בפ""
 מהמץ ובפ"א אבוה  כר' מא"ס  מה'

 בהמץ יאכל לא קרא דצריך שכ' לר"מ והקשימי  לרחוקיןהכ'א
 ל"ל  הנאי,א"כ איבא  וח"ש  בהנאה אסור חמץ הא קשהלה"ש
 טשנה ברבר טעו לאש כב"ח המשל1כין )ד( 1ד קו' על. ותירוץקרא
 שדבריהם וכתבתי כפ"ה דלא כ' ופר"מ למנחה ומולת ותץיפ"ה

 . י.תמוהין
. 

 ו6פי' נננקכייס סו6 כסנ06 6סור ננ"ח מ6"ס .מס' כס"ט והר"כמם2'
 יס6 6סור ככ"ח כנסרף 6ננ6י כס)תי ותכנס 6סור 6סרו -)

 סו6 6סור י6סרו ןנקכרין דסך וסע)ס ח)כ קעס כ3 ננננלו ונסחעסרח
 רהי' ויט.  סוסקיס כפס ס"ל  רכך י' %וח  סקורס כסי' וכ"כ .  מהיכ5ןלק
 פפלו סהלכ  כל טלסתפ  כיון מסי'ח  %ילו  רוו%י פככ"ה ס%לחי קי' פכהלזס
  רפגוס הפ"ג  יסוי ספ"ג כ%סר  י"1 ס"ק ספ)תי )מ"ס סתירס .זסויין
  ריסר  ילה %פר 5פסס לי וסככ'יה ותלכ נטר נהסר  כהסר'1ייפיטסחס
  6סור  הסרן  לקכריס  סרכר' וכייור ככ"ה  ו6סור כרס"ל טל%  ולסלססנפו.
 . ננככ"ח ויסנס 6סר סנעס0 קודס נננננו יסנס סננ6 תק)ס ננסוסננירכנן
 6)מ ננותר מסרן כגסלסיס '6ע"נ יסלוסו )6 דלקכריס )רכנן ס")ו6סי"ה
 ננ6סרן )סנות ננותר ויסי' יסרופו 6ס נ,רו כנקכריס 6כ3 )תק)סחייס'נן
 נכוניס ס)תי ויכרי ג)"ג סוס ר)6 51") יקכור 6ס נס כ6סרן )סתיר.6תי
  סל%סר כנסר סקי"1  סס  נס"ך סוסקיס סרכס יעת וכן סקי"נ ק"ס סיילפ"1
  ע00ו 6סי'  6)כ יי%  ריין  כיון רוטכ נל%  יהרוח החיכס  %וסר 6יןמתלכ
  לט"ך %סי' 6ל% . פסהלכ לגפרי  סלסהי 5)יסו יכו6 6ס 6סור סכסר6ין

 ו6יסוי ס6יסור כנוף  יסור סכטר לגפרי לסהט 6סי'  ס"ל רסכסר סס,
  סס  וכס"ך כט"ן  סס וסרמיינ .  ריטכ כ)6 חכרתס 6וסר חס ע5ננוננחננת.

 גסרד י6סי' סמי כ5"ח 6סול 6סר 6סי' דס6 מרננכ"ס )סס"ך ר6י'כ'
 סכסר נס ונעסס כנטרף )סס"ך ר6י' ננר"ננ י6ין נ") 6סור סח)כ)נננרי
 ככ"ח 6יסור מסק סיתר ינעסס כסר )ח)וחית כ3 י65 ננ0ככר גס 6"כ;מסר
 כפ"ט  ר%סור סוי חקלס  מסוס יפר  מיפס סו6 ל6סור ו6סר3נננרי
 וסנס י חסלס  פסוס  פררכלן הסור לסכריס רהפר  6ה~וגיס  וט%רספלחי
 לנפרי כלסהס %פי' %סור'  רכסר_ י" ס"ס ק"ס 5פי'  לסס"ך והפיי-מטע

סהל3-
 רפת ו%ייי רהס  קי': כסי' טפלחי רה" רפלח6  ,ליווהה רק פוי
 כ3 יעת וסע)ס סעך ס) ר6יות כ3 סק"מ כ"ה כלל כפל"י רסוהו  וכןסס"ך

 6)יסו יכו6  סהס  פסרי"י  יסם סס  סס"ך כפו  וספפס . כס"ך י)6ססוסקיס
 ר%פר ספלחי כ' 1ס  פפס! ה"נ כן ככ"ח ננסוס מסור .)6 3גננלי סח)כסנסחט
 סי' )קננן ו6נננס מ)כ )יכ6 ור6י וכ6סר וכו' 6)י' יכו6 ס6ס ננ0"תמוחר
 : כס"ך י)6 כתכתיחק5"ח)
 סכ' ר"ב פ"ס כלל לפלהס סולת נסם סכ'  כטתיהס כפרכנ"נ רץ14ף'לכ(

 ממלו  ספלכ כל  רלתסרר  כיון סרי סיפר- סככ"ה  לסרףי רהס,
  ססר"מ פליו כ' סרי הוט הלכ  פטסו סיט6ר כלחי  כך לססרר %פסר  סן'ו%ס
 . כסנ6ס 6סר ר6סרו 3סיסוך  6וננר_.צסי' ננ""ס .נוס' כס"י סר'ימ.סלס
 )נונח0 דססו)ת ע)יו )תננוס ס") יותר ננרמכ"ס סיוחסו סרננ"ל )סיסנס
ננכי6

 כפ5נני
 ננ0נקכריס דככ"ח ננוקדטין ססו)י פס' כסי"ע סר"ננ סכ"כ סס

 וסיינו סרננכ;'ס מרגרי )נננ"י 6גסת )6 6כ) . 6סור 6סרן סנקכהיסוכ)
 כתנניס' סרגיט וככר י6סרן.6סור ככ"ח סוסק כסוס סו,:ל ד)6 ססדכ'

 6קור י6סרן )סר"ננ סנננ"י ננכי6 ס6 וקסס ר5"ד-עכ") סי' ;כ"סןו'3ס'
 ותס"כ ור6"ס כרי"ף סיינו ,ס דין סוסק סוס סכי16 ס)6 דר") 6"1ככ"ח

 סהלכ כל לסהט  רוריי %פי'  %סיר סהסר  רלט"ך :פס"ל  וכוולחו  ססונפ, י"1  %וח  נס'יך 9"ס  כסי'  לפיין  הסרפ"ג כ'  פור .. מסרפכי'ס  הוןוטוס"פ'
 סספל"י כחכחי רככר  קסס )6 ,0 סס)תי וכ"כ )נננח0 כסולח רליון5
 'כנ%"י יכריו נע)ס )נננחס וכנס)ת  כט"ך י)6 סע)1 סקי"כ וכפ)תי כ"סכלל

 6כננס . ו6ס0ר 11 סכר6 ע) כ6ן כ' וכך ססוסקיס כ) ננדעת כן ססע)סכ)3!כ"מ
 סר"ננ כנגך ססק 1)6 כ5"ע ינננח0 ססו)ת סנימ ננותר ס6סר 6ס)ד,ג6
 סוף  יוך6 כי' רס' ספס כל כפ' כריייס  לסקל פ5רף ז: מכה  פכ"ס636

 עננו סדין וד6י נ' כ,ס 6ו"ס וכ"ס )נקכריס ו)סרוף )טנות ר5ס 6סתננורס
  ננ0וס ננדרכנן 6)6 ס)כ ס)ח)וחית כ) סי65 כיון ננותר ס6סר ננס"תכיון

 : )0רסו ירס6י ו6ו"ס ירה"ס  לספוך  ל%ילן פלפו סיפר  %סורהקלה
 ננס"ת 6סור כיס"נ ד)6 כככ"ח .0ו6 כנס"ת יר6ס ימפר ספרכנ"גרכמ"ש

 סתס דתנן יכו)0ו ננקו"ח כטס י' 6ות תקס"ס כסי' כתכתיכי"כ
 0ו6 כיס"נ ס)6 )6סור 6כי)ס כתיכ )6  6לי ככ) .ננכוט 6סורי6סרן
 מסוס הסור יסרן  רלכך  סטפס קמננר תננורס סוף כננסנס ס6נזננוס

 כדס"נ ס)6 ס6קוי מסוס )6ו ננסמע מר"ננ וכ"כ  %סור  הפיןרלקכרין
 ט)6 ננס"ת 6סור כ"כ סי' ו6ננ6י ננותר ו6סרן כגסרסין סס מסיכוכס"כ
 ככר סנ0 ננותר 6סרן ס)כך ננ5ותו נעסס דכסריסס סכ' )תוס' ו6סי'כיס"נ
 כיון ')תוס' 6סי' 6)6 הכי ססוסקיס רעת ס6ין ~ס ס)סני כסי'כתכתי
 כנעסס נננ") ס6סר ע) 6סי' 60יסור נננסך נננני)6 ת ננס" כי0"נ ט)6ד6סור
 ס)6 כיון )0יסוך לננ6 ס)כס"נ סנ6ס ד6יסור תורה 6יסור יסקקנ%ותו
 ככר 6נננס נ%ותו נעטס ננסני )6 ננמי)6 6סור ס6סר גס 6קורכר0"ל
 6סור רק וס6סר ת:נור0 כתוס' ד)6 0סוסקיס ננרעת סקויס כסי'כתכתי
 )סכריע סר51ס לסרפ"ג לפי ליח% וכוס חקלס הטט ים  רלקכריסמיפמ6
  טל כנוסו סכסר 6וסר ח)כ סוס יו5י6 ס)6 6סי' רכסר כס"ך ק"סכסי'
 ד0וס ננסוס )6ו וסרכנכ"ס  כמטלס טפלו% ס% רז"%-  יסור -מר%סר6יסור
  וסוכ6 וכפס"ל ווי'% כרס"ל סל6  לוטוס טפמי  סוס ר1% נקחע 6טי'ככ"ח

 : סק"1 5"ר סי'כט"1
 ר,סור י"ג  ורין  רי"כ כ"% כלל 6ו"ס כסס כסחיהס ססרפ"ג כ'  עוך4לג(

 6ו 0כס6 5כית יס)כנו מ)6 ססקר ס) )כ)כיס הפי'לסיכילו
 כחיכור. עין י6כ) ננ)6 דחננן קר6 נניותר כ"כ כירוס)נני ס6 וקסס)נסר
 וס סהקטס חפ"ה  סוס'יי כמג"ה כסרפ"ג  סקטס סכן ר6י' ועתס ת)"ססי'

 )ס"ו וחד )ת"1 חד יוד6 )ר' כתיכ קר6 רת)ת6 5ריך לי י%כל ל%כהל1ך
 6ירוס)נני הו)ק די)ן דק"ס כ' כ' סי' ס"י וכ0ו"ת נננ") 6יסורין ס6ר6נ) 0סקי )כסננות ו6תי קר6 מד נניוהר כר"0 )6ח"1 דקיי") ו6נן )6ח"1וחד
 ד6ו"ס יטעננ6 וכ' סננ"ג קו' סכי6 כסתימס דוד כטכי)י ור6י' כחננז6ט.'
 )ספוך נוסגין 6ו"ס ד,") ןס תי' )י' נר6ס ו)6 ןוק6 קכורס ד5ריךננטיס
 כלסרף דסו0 )נסר 6ו קכורתו וסי6 סכס6 ככית וח)כ כסר ס03תכסי)
  ננ0וס קכורס י5ריך ננס ננסננע עכ") כרי' סוס נננננו )ס:ות יכו)-סמין
 לפלהס כסולח סי ופור . ססקר כסמוח יסי' כרי'  סוס ממלו  סיסלהסהסור
 )6 מ"כ )נקכריס )טרוף  לסלוח רמוחר- כ"ס כס' כרי"ס ס"ל  ר%ו"ס כ'סל"ל
  ררי"ס כ' ק"ל וכס' רסרי פסייס: טל6 פ6י ססקר סל  לכלכיס  ליחןטרי
 )סחנניר רו05 6ס סנקכריס )טרוף )סנות ר%סוי רס"ל  להכפיס %סי'ר"ל
 סי' כננקו"ח וכ"כ י סע'6 תננ"ס סי' כנננ"6 וכננ"ס )סרוף ג"כ סייכמסרן
 )כ)כיס כעננ6כ) 6כ) תק)ס מסוס סיינו קכורס רננ5ריכין 6ף סקגסתננ"ח
 נ תק)0 סייך )6 י)

 קו' ס"ס סי' 1' מ)ק כחס"ו דסנס 6ו"ס 30 דינו ו)קייס )יסכרנ"יי
 סחננן ננן 0מוכ) ס"ו מנק מס' כס"6 סס' סרננכ"ס ע3ססו6)

 6יכו ו6עסי"כ י6כ) )6 סנ6מר ננס"ת 6סור .ס"1 קסו6 כ) כסקחע5ננו
 י6"ק 0סו6) וסקסס פכ"ל כזית  ססוי כסיעור ע) 6)6 קרכן 6ו כרתחייכ
 רוריי ספס"ו לו וחי'  רירטו  יהכל כל% רריס מס  וסר5יס וער)ס סכסק)סור

 6נכר6 ו)6 6ננ6כ) דק6י י6כ) )6 קרי מרפסלי %ל% מייחרי ל6סל9וריח
  פ"י 6סי' ית6כ) )6 סננ6כ) סי0 סיעור ח5י הרננכ"ס ויריס ננני'ס6וכ)
  לקטליס  גרוליס %וסרת  רפייחי  כסר5יס 1%'כ פפט ו1ס מפ9 1ס  הלסיסכפס
 י%כל ל6  לפררס  טפי ננסננע סוס ד6ן י6כ) ננ)6 ,ס יריט ו)6 חרסכס"ס
 נדו)יס )סןסיר ת6כ)וס )6 כמיכ  לכן  כחוכיס כ' סוס  רלה"ט וסי'הלת"ס
  )קעניס  גרוליס 6פריפ  פ"י יחהכל  סל% סס' י6כ) )6 גס ו6עכ סקטכיספ)

ויתורי



 י ייעי יףררךס"מז'.י%4נרף
 כםי.

תקפוו גי םע4ף פ"י

יןי
כ~דק

 )פמטו מתי קר6 יעיקר :.כיון סנסק) סוי נכי הכן נלקווות )יט6דיתול'
 5ייי 5כו6 הננ5מ0 יעסס ס)6 י6כ5 )6 5טון ססיי סייך יינו סנגננור6מל
 סלי ננ"ט קס0 ססיר כער5ה מכ3 יילו סנגננור 6מר טיסמטכו סיילו6כי)ה
 'ננכנייסו מסורין סמרה דעסינן תמכ3יס 5מ ננסוס ומי ימכ) )6 כפסנמקרמ

 ננסוכן מ)6 כ5יסנמ קרמ סני כער5ס מננ6י מ"כ וטוננמה ולס דסר5יס'
 ומננז כ;רת סכן 5סנך יננס מ"ם 5מסור 6תי' )6 ומ3כ ממננןדער)ה
 65 ומננן ננער5ס ומ5כ הכוסר סעת 5הס הי' ס3מ י3ס4 וער)סעמ)כ.
 מסורין כ) ננני' 6תי' קרמי ג' יכתיכי וססתמ ככרת סכן )הכך יננס6תי'

 יהמ )מ"ק קר6 וער)ס כמננן 5ריכין ד)ננס )י קסימ ו)כמו' עכ") סכתורס'
 ססמיס כ5)"ח ול"כ 6י"5 הנ6ס תכ"ס מ"ס מ"כ כ0נמה וער3ס.6סוריןחננן
 ככ"6 6כ) כ)מ רן'6 ססנמס ננטעס י6י )וננר ויס מיכמ הנמס עכ"פימ"ס
 מס תמ)0 סמכ) וסמ"ס 6כי5ה כנסוס כמ יננ3קות )וקס מיכו מ"ס כיי6)6
 ססוך מסור ח"ס ננסוס מס מכ) )מכי)ה ננ5טרף )מ ע)יו יס סנמה ייןרק

 :ננ5רף
 י)סינן ססיר יסכועות כס"כ כהר"ן ימ'ט ה י6ו יינו )קייס יסמעתה

8
 )ח"ס מ)כ כ) תו )5רופי ימו. סכרמ עוך . )ן ייס ננסוס כס"ת -
 )כ0ננת ימכ) י)מ קרמ דננוקי )ירוס)נני ס")_ וכך כע)ננ6 ננ)תמ גי)וירק

 קו' קסס סירוס)נני ע) ומ6"כ מ)כ ננ;) )י' יי5סיגן 5ליך מין י)מ"סהסקר
 )ננה כער3ס מכ) המס"ו כננ"ס ית) סנסק) וטול כסר5יס כס3ננמססומ3
 יגס 5") 6ע"כ ננמ)כ כהת"כ די)סינן קרמ מי"5 ו)מ"ס כ)יסני' קרמסני

 ומ"כ ססקר )כהננות מסי' )יתגס ומסור כסנ6ה -ך6סור מתי)ער)ה
 ננחננן ו"6 ככהככ"מ יסוה ומי"5 ;ן ססיין ה;מה 6יסורי )כ3 י)סינןמנני)מ
 מי5טרך 50כך ככרמ הומ סכן )מננן יננה הכמס 6יסורי ס6ל מתי'3מ

 )ו הי' )מ סכן )ער3ס ננה יה"מ מיסורין ס6ר מתי6 )מ וננער)סכער)ס
 ננלנייסו סמורה כ) וי)סינן הכוסר סעת )ו סהי' יוכימ חננן הכוסרסעת

 : הסקר 5כהננת 5יתן מסור סנמ0 מיסורייכ)
 6סור מננן סכ' ס"6 ננמננן כס"מ טס הר"ננ כיסוכ כנקוס )על"ך הנ") עכם)ד(

 כ)מ"ננ וסקסס 6כי5ס היתר כו יסי' ס5מ ימכ5 )מ יכתיככהנמה
 הרננכ"ס ססק ננמ"ס ננ0' וכס"מ ע"כ יכ"6 ססחיס ימוקי' טענני' כ'נמן
 המס"ו כננ"ס מסור מ"ס מפי' ננסננע ימכ) )מ י)סון י") ו)סנ") מכוהכר'

 ו") כסרס"י מכי5ס )ייי הננכי6 היתר יהי' ס)מ סנ6ה מיסור ננניוננסננע
 מכ) ננסננע ננני סנמס מיסור כמכי)ס י6סור סיכי כע)ננמ מע"ג 0"מז6"כ
 כהגמס מסור ימט כסנמס ננותר ימכנן ס"6 )ח"ס ימכ) )מ יכתיכגמננן
 כ5)"מ ו;ננ"ס סומ סנמס עכ"ס ימ"ס תיס"5 ימסור סיטור )מ5י קרמ)"3

 ננני ימכ) י)מ הר"ננ כ' )כך הומ הנמס עכ"ס יח"ס ע"כ יכ"כסקמיס
 : ננסקת ננניהו והי הנמס מיסורננסננע

 ידכר כסטיטות .כ' תסכ"7 כסס כ"ט סוס"י יו"י יעקככ6ירבנמי
 סכמר ע) מיךוס ססקר ס5 5;3כ 5סס5יך 6סור כס5מההמסור

 כ0ג"מ סכ"כ כ' ו5כסוף ורס") מו"ה כסס סק"נ 5"ך כסי' יכ"כיעקכ
 כננקו"מ ול'כ -סגנניי' כסס יססמיסכס"כ,

 סי-

 הגע"י 5רכרי סק"י תננ"מ
 0סקר כננקוס מננז 5סס5יך מוסר הי' ריכ"ק סכ' כ' מות ננמננן'כס"ג
 ננירוס)נני רמי' וסכימ קכורה )סו ננ5רכי הנמס מיסורי כ) כתננורהדמוינן
 ננייתי רמי' דננס קסה ננסגנני"י ו)"נ וכו' ממריס )כ)כיס מס.' ימכ))מ

 ננתעורס ינ' ועוך ממריס )כ)כיס מסמ"; תק3ס ננסוס מיכמ התסמתננורס
 ננירוס)נני 3סתור רמי' וננכי6 קכורה .יוקמ י5ריכיס מסורין )כ) רמי'6יכמ
 ימסור כך ססגננ"י סי' )קלמ.מ)מ ועוך כיסוך6 ויהי' ננקרמ ממל טעסקמננר
 וס") נניך סימכ)וס )כ)כיס )יתן נניירי ו)מ הסקר כננקוס 0מננן3סט)יך
 קכורה ננ5ריכין הנמס מ-סורי כ5 ננתננורס רמי' וננכימ תק)ס ננסוסדמסור
 תק)ה ננה )כמו' יקסס ס") מנננס . )תק)ס )מוס יס קכור סמילו כ)סרי
 סו6 יססמיס ס"ק כנננ' )ו כיוננה הסקר כננקוס ננסי)כג כסו )חוס'יס

 )0ס)יך י6סור כיון )סגננ"י וס") י6כ)נו )מ כוימי )כערו ע)יו מוורע5ננו
 יס)יכו סננמ הסקר לננקוס יס)יך מס )מוס יס ססיר 0סקר ס))כ)כיס
 ססקר ס) );5כיס )סס)יך ימוסר ננירוט)נני רמי' וננכימ ' ססקר ס)לכ)כיס
 )עסות מי"5 יננס"ת 0סקר כננקוס )סס)יך סרי י)מ סנקכריס כ3ינננני)מ
 כננקוס כננס5יכו יס תק)ס וננס תק)ס ננסוס מ)ח סנמס )מיסוריעמוננס
 יסיילו ספקר ק) )כ5כיס )סס)יך מסור סנמה מסורי ככ) גס מע"כססקר
 ננוכמ ה' יף סננרס"י סי"כ מ"מ סי' סו"ת כ0ס סכימ וכננקו"מ ס)וטמינס
 : נכון ע) וס יסכתי ת)"ה סי' )מו"מ כמיכורי עיי' כמננן מסי' כירוס)נניי)מ
ננסלס. כיכר טעו כירס ע"ג )מס )ככ"מ כנט)יכין רכיס כ' סק"י בנכנר"דק)ה(

 הנננ"י וכ' יסרוסו 65 סנקכריס ;5 תננורה סוף
 ס' סעס כ) כס' יסרמ"ס סק"מ תננ"ס סי' יעקכ וכמק )נננמ0גסו3ת
 וסטעס סכי יס") יוך6 כר' ו)סורסן )החנניר רסמי הנקכריס כ)5סיימ
 כרמ"ס וסוסקיס יוימ כר' מתי' מננור כסטר תננורס סוף דננתני' סתננמ;יון

 וס כיכר תננוהיס והיכריס תערוכת 5ס' כסתימס כסרננ"ג יכריוו0וכמ
 )יתמ רמ"ס דכרי ונס יוי6 כר' סתננמ סס )יכמ סנקכריס )סרוףדרסמי
 כסריסס מננן סוסקיס ייס כיון כמננן סתס סרמ"ס כוונות 36מ;יכריו
 3מ 6כ) כסריסס )סחנניר ונלי )סרסן ' ירסמי סומ כמננן סרמ"ס;כריע
 יסי' ומס נננקכריס 0ומ יסננמ 0חננן כמסר. )הק) כמננן 0ר6"ט6ננר
 סיעסס יותר טוכ ע"כ נננכ)ס מננור יטריסס נניק) קנורה נסעת פייקכרו
 רמי' רק סרמ"ס וננכימ כמסר נס וימנניר סחננן סיסלוף )מגננרמ 5ךטכ3
 ר' נני6ננר ו0ייגו )המנניר 0ו6 וסריסה ננסריסס קי) יקכורס יוומננר'
 : יוימ כר' סרמ"ס יסקק )16 6כ) רסמי ו3סלוף )סמנניר רו5ס מסיוימ

 : 'תקם'ומ4מן
 ומליתה בכבוש דבב"ת ראי מביא במודכיא'(

 כיון-
 אסור דאינו

 שמו~פל מדאמר והנאה בישול בי' גזרו לא מדרבנן~אלא
 אמור לא אמאי בנבלה שמעמידין משום אטור נכריםגכיגות
 על הקשיתי אבל * ישבתי הנרע"א עליו שהקשה ומהבהנאה
 נזרו לא נבלה משום אסור בלא"ה כיון ש"ה, דלמאהמרדכי
 דגזרו למימר דליכא הפור על ב"י כמ"ש ומליחה כבושמדרמנן
 וגם מה"ת אסור, דבלא"ה כיון והנאה בבישול מדרבנןבפמאה
 וצ"ע.ו זה קשה ומרמב"ן ראשונים כל הכיאו מג"ש ור"ימתום'

 ס' כננריכי וכ"כ ו5סכ6ס ככיטו) ננותר ועוף ח4 ונסר ג' סעי'בש"ע
 י6סרו טעס התס סנעמ) ימננר ננננס רמי' טסכימ ננעננייין מין.
 מ1כ1 מננמי סריך )מ ו)ננס נכ)ס כקיכת סננעמיךין ננטני גוי ס3גלכות
 יר"כ ו)טעס מסימ ירכ )טעס סתס יסריך כננו ככ"מ ננסוס כהנמסמסור
 סג6ון כסג"ה ורמי' כסנמס מסוך מינו 'ייכנן ככוסס ירך יסוה כיוןמע"כ
 60 ככ)ס ננסוס נקיט )ננס קסה כמננת המ )י וקסס וו") 51") מורר~ע
 יהוס כיון ו~יל5ו כתוק' סקטו וכן ככ"מ ננסוס 6יכמ כסר0 קיכת כעורגס
 וסרננכ"ס ננג"ס סר-י סתיר5ו וגס )ססיקמ מייסינן ו)מ ירכנן ככ"מרק

 ככ"ח עוסס מין ננענניר וע"י ננענניך ננסוס 6)6 ומינו ס' 6יכמיננסתע6
 קו' יסמר תרו5יס הני ס"3 )מ יסננריכי וכיון ככ"מ נע0ה )מ ננענניךיהמ )יטמ ככ"מ ננסוס הנ6ס י)ענין הננררכי למיות ג"כ 6וימ כו0וננכני)מ
 כ0נמס מסור )מ כככוס 0ננריכי )תי' הקסס ועוך נכ)ה נקיט י3ננססתוס'
 ננגכינס תכטי) )ע5ננג 6סור יהי' מססי"6 מסור )מ ררכנן יסוה )תוס'וכן
 כיסו) עתס סוה כככי05 סנכ)ע ככ"מ הכ)וע מותו ננכס5 כסעתס נכריס)

 ינותן 6)מ ה"נ ימין ג"3 0כ' קו' הגס כסנמה מסור וגס כיסו) ע)ועכר
 ד)סכי .0תוס' קו' סתי' )"ה יף כמיו' כרמכ"ן ס") סרמסונ0 קו'ןעקי . : מי נכינס כ6וכ) מפי' )מסור ננקסיק וס ןטעס נכ)ס ננסוסטעס

 נכ)ס נקיט ו)כך נכ)ס ורמי 3וי יסחיטת סמוטס 1)6 נכ)סכקיט
 נכ)ס 6כ) מיסור ע) מ) מיס1ר )ננ"ך מ)מ מינו ככ"מ עסוס 6כ5 )כ"עטתס
 ממצ"מ ימין כיון )יתמ וס תי' גס מנננס ממע"מ מין )ננ"ך מפי'מיכ6
 ככ"מ מיסור סמ ככ"מ ננקוס כסנמס מסור ייסי' הננריכי רמיותמוומ
 ימע"ג הננריכי רמיות )קייס יס מנננס נכ05 מיסור ע) ח5 י)מ)ית6
 גולו. ו)כ"ע ס)ונתמ הי' )מ גכינס ס) יגוירה נכ)ס ננסוס ונקיט מ"סיוס
 נלננ נכ5ה ננסוס נקיט 5כך ככ"מ ננסוס ו)יכמ ממע"מ מין )ננ"ךומ"כ
 ככ"מ מיסור קי"ג ךף לס") )רנססי' )סננומ3 יננ"ננ 'ר6י' יסס הננריכיננכימ
 ככסר )ננררכי נננ"3 קסס עריין מ3מ כסנמס תי6סי נכ3ס מיסור ע)מ)

 וסתס דמוריית6 כעין כ0נמס מסרו י)6 כמ)כ וכסר ככי5ה דגורוסמוטס
 ננסדס כמכי)ל ננס"ת מסיר כ)מ"ס מסוס כסנ6ה כנורכנן מסרו ד)מה"ט
 מ)כ עס טהורס לסר כננכס5 הכ"י כננ"ס )גוור רכנן סי' )6 תוטכ)ס
 מיקור יס כ)מ"ס ד60 )גוור )סו )ננה ננה"ת מסור מ' יננין כיוןטננמס'

 מיסור כככ"מ ס") סננומ) סמ מלנ4כ"ן הקסה סט )עןו כמיו'יבנחם"ו ן 51"ע סק"ק וט"ו סק"ג סס"ך עננו וססכיסתורה
 מכ) ימו' כיסו). ירך ככ"מ דוקמ )וננר ויומק מיסור ע)מ)

 )מ ננ0"ת מסור כ)מ"ס כיון יומק וס ננס וקס0 ויומק וככוס כננ)ימה)מ
 יסננומ) מע"ג ננס") 3סי קסס )6 החס"ו קו' ו0נס וננ)ימה כככי05גורו

 מיסור טעס )יתן גכ)ס ננסוס סטטס נקיט 6יסור ע) מ) מיסור ס"))ינסטי'
 מין )ננ"ך ננססיק מין ככ"ח ננסוס מכ) נכ)ס ננסוס )כ"ע ימסורגכינות
 ננסוס נקיט י)ננס סקו' )תרן סרננכ"ן 5ריך יננס קסימ 60 מנננסממע"מ
 ננירכנן כככוס מסרו ו)מ כככוט כו)ע הק"כס המ ככ"מ ננסוס ו)מנכ)ה
 נניגס וסר"י תוס' ע5 קסס וכן ננה"ת מסור כ)מ"0 ננסוס ככ"ממסוס
 גוי ס) יקיכה ננ6חר ככ)ס ננסוס נקיט י)ננס )תרו5סי5ריכיס
 ו3מ כככוס נניירי יסכמ )נניננר )יכמ ככ"מ ננסוס מ"ל 0ומ לכ)0סתננמ
 טננ6ס ומ' ככ"מ כ"י )סכרת י)יתמ ננוכח 0ר6סוניס ננכ) ומ"כ רכנןגורו
 כסוסקיס רמ*' ו)מ 51"ע טננמ י6' מע"ג ככ"ח ננסוס נניכריססמסור

 : 51"ע כו0סהרגיסו

 : תססייחםימן
 וחלמון תלבון להם שיש היינו נמורות הש"ע שפטק מהא'(

 אמ"ש ה"ח מפ' ר"ן אדברי ישוב ס"ל הכי רש"י נמכתבתי
 ' כארוך ולא די"פבפ"ק

 וכן יעקב כר' דהלכה מר"ן שכ' מש"ך
 כתעק פ' דכאן אהדדי רשכ"א הקשה היש"ש )ב(מירושלמי

 במעורת אוסר ביצה והפילה ונבה על ובהכה מותר מעורתאפי'
 קשה שלהם היש'ש-דתרוצים הקשה דיפה לענ"ד וכתבתיתי. כעצמו הש"ך וגם אתרונים בשם תי' והש"ך פ"ו םי' בפוש"עוכ"פ

 וישבתי אמה"ח בגדר אינו ביצה שכ' הפלתי על השנהוכתבתי
 אסור לא הביצה תרנגולת על עלזנבה דבהכה היש"ש קו'לד"ה
 פוסקים וסה"ת רשב"ם )נ( ודבוקה מעורה בהיתה אלא פ"ובסי'
 וכתבו בחלב לאוכלן אסורה הקשה קליפה גמורה אינושאם

 פ.' על ופר"ת הש"ך קו' ישוב )ד( רשב"ם כפי' הטוני'מדקדוק
 תי' עוד )ה( כרשב"ם דם"ל משמע ור"מ שרי"ף .וכתבתירשב"ם

אתר



"רמףתקפ"ח הי סעיף פ"ו מי השהיירהמיפ,רביי
 דאו' נבלה ביצה ביז 64אלק צה"ג עי. וישל5 קושייתם עלאחר
 התום' מקו' דאו' שהוא משומ בשוק נמכדת כמוה אפףאמור
 רשב"ם לשיפת בפעמא נלתא עוד )ו( הצה"5 של ינ"ח!חללין
 הש"ף קו' מיושב מה נם קשר, קליפה לו שאין זמן כלףאטור

 ?לפר"ח

 ,' קט,, בנש.עיא(
 ")נ"

 ג"ה רג 5מר ע'נ ו' 41 נ"ה גנמ' ,סןמון
 עי6מ"-עט

 לנננוס י5'6מס עס מי)ימ6 5נננו0 י5י6מ0 עס מ0 ,נמרס
 0סומט וסמלי6 כמ)כ )"כ3ס 6סורס 6ננס כננעי 60 כמ)כ )6וכ)ס'ופחימ
 וסרט"י ע"כ כמ3כ )6כ)ן ננההרומ נננויומ כעיס כה 1ננ65 )המרלנו)מ8ת

כי5יס-

 61סי' נננופ )כןו ס0מ)ננון 636 )כל0 ק3יס0 כ)6 61סי' נננויומ
 ע)1' יעקכ י' ננרפ)יג כך)קננן סר61 כרריןמעויס

 1כ"כ סיסכ"6 טכ' רם"י ע) מו)ק רימכ"6 כ' יר"1 וי' וכטול 6סור0כנירין- ננעולמ 0י0 06 ו6נני
 ר0"3 רז"6 0"6 ןעמכס 1)לי נ"כ סמ)כון כלנר 6)6- סרי 63 )מ"קהי."ן

 סירוע הי"ן ננכ"ט 6יס"י סמו)ק 0טעס וי6נני רס"י סיטת )0כ564רסכ"6
 כן 0וה וסו"ן רוסכ"6 כ") 6כ3 וס"י .ןכרי תמ)ה 0כי6 ננקוס ככ3ורכו

 6מיי ומ65מי 3סיס6 ננויס6 קסס וס"י )סון ן)כמו' וס"י רכרימסרסיס
 יס"י כ' ממ)0 ייס6 סיס6 )6 יס"י מרכרי יול0 כלסי כס' 0כי ססקס0.גן
 ונניר וסמ)כון 0מ)מון )סיומ 5ריך עכ"ט 6כ3 ננסננע )כלס קפסס -כ)6מס"
 סס ככ"מ 6יסוי רור6י וי"ן )יסכ"6 ס"3 3כה )כר כמ)ננון דסגי ז"). ים"יכ'

 סק)יפ0 ככר 06 רוק6 יורעיס 6לו רז0 ס"6 מון וננסכי6 3נננייהמ)ננון סלגנני יוןעיס 6לו 60יך מ"ננ כמ)כ ננותי 1)כך כטי ננמוימ י65י6ז ק6י 6מ)ננון ככייימ6 רמלי6 ונננויות כמ)ננון ר0'עו כ16רס מ)י6כסי
 ' 6סי' ננותמ )ת"ק כיון 5ייך )6 )כל0 רק)יס0 רסי,' כ' )ז0 ע)יס3כל0

 )0יומ 5ריך וך6י 6"כ 5ייך ר)6 כסננע ר)6 60.מ)כון 6"ט כגיריןמעויה
 0מ)כון נס ר5ליך ייסמ.קננ") וסיפ6 ייס6 סים"י 6"ס ו0סמ6 . 0מ)כוןגס
 6מ)ננון ק6י רכריימ6 נננויומ )סון 6כ3 0מ)ננון לננני סככי )רעמכרי

 : לננני ם)6 כ"ז ו0כסי 16רס ט610)מור
 כ' רי"ט נס"ק 6הררי 0י"1 רכיי 0קס0 כנס"ךי%4ררד -

 מ)ננון כלננני
 ו0יילו ננעוין כ6ילן ןוק6 כ' כ"0 וכיי"ס כמ"ק ו0'עו ומ)כון '.--
 0מ)כון כסלנננל ' 6סר )6 יעקכ ר' 6)6 יעקכ כי' רססק ומי' יעקככי'

 יעקכ י' 6סור )רם"י 60 כסיס"י ס") 0י"ן 6' ז0 תי' וקט0 .ו0מ)ננון
 רכעי סכ' כלקכ"6 רס") 61)6 3ככס כק)יס0 ס6ילו זננןכ)

 מ)ננוי
 ומ)כון

 כמ31ין כר"ן )ונני ים ר60 )הר"ן כווכומ ל") 6)6. )מ"ק כ"כ יסכ"606
 ו0יילו ז' רף )קננן כ6סכו3 כנון_ גנ16ר ננעויין ר") ננעורין ט6ילןוכ3כר
 וסיילו וסמ)ננון סמ)כון- כלגתי כנון ק5מ מעויין ס6ין רר") י") ונסכמ"ק
 וסמ)כון 0מ)ננון כלנננוי רכע0 כס"ק ססיסמי כננו סר"ן כ' ע"כ יעקכטי'
 ס6ילן וכ3כך כ"ס כס' סכמכתי ננס ע"כ 6)6 ק5מ רננעורין 6ע"נננומר
 ן כ6כו3 ורכדקין ננעורין י"3 ננעוליןן

 ר16סר. 0ייוס3כני ננן יעקכ טר' לססקו )סיטמ כנסייע כנס"ךר%4הריי
 ננסרם סס עלס כקרכן 6כ3 כנירין ננעויומ 06 כמ)כ)5ם3.'
 06 ר)סון 0יי . כרכלן וסיילו כסיר0 כנירין ננמוכימ ר0יילו)ייוס)נני
 ק6י 6ת"ק יעקכ רי' ני") כסרר0 0רכ0 ננעורין )סים .יס כניריןמעורות
 6ז ו6מרוליס סי"מ כננ"ט ס3ע )מוננר6 יעקכ ור' נננולומ כ5יסדננמיר
 ר0יילו י") מעורין סמס 6כ3 6סור ק5מ ננעויין 6סי' יעקכ כר' ר")ע"כ

 נ כ6טכו) ננמוכר ר0יילו 0יטככנעוי0
 דף )עי) כת"ק פסק רכ6ן יסכ"6 ע) סקטס ק"כ ל, רבניש"ש)ב(

 תרלנו3ות ע) סכ0 נכי כ' וכמ0"כ כמרו! ש"כס"ג
 0נ16ליס מסו' כטס 0יסכ"6 וכ' 5ננ0"מ מסוס נננמימ כי5ס ו0סי)0 זלכסע)

 עוף כסר 0כי ט6לי ט'.טכ' ס"ק ס"ך. עי' כניריס ננלור0 כס6ילוורוק6
 זס וחי)וק 610 0ימר 6' רכ) רסקי)1 16:ם"0 מררכלן 6)6כמ)כ.6ילו
 ככ)ה רכי5מ 60 כין ננכ)3ס ורסכ"6 וכסוסקיה רל"מ 6"ט פ' כמוס'סוזכי
 6מיוליס כסט 0ס"ך כ"כ ע"כ רסכ6 סך וכין כסוק לננכרמ כפוה 6סי'ד6סור
 כסכס ס"1 כסי' 0טוס"ע וכן )0ממיי )יסכ"6 ס") ר6"כ 3ע"ר כימ6 )6 ז0ומי'
 כננו ס61 ר6יסורי' 16 ר6ו' ם610 כיון כסוק לננכימ כננוה 6טי' זלכוע)

 טעננ6 ננס6י כסוק לננכרמ כננוס 6סי' ס"1 כסי' לכ)0 ככי5מ-ט0מננירו
 0") נוסי' סכריימ6ונס

 כסס רטכ"6 ננ"ס 6"1 . ככ)ה ככי5מ כמו )0מנניי
 6ין ונס . מוננל6 ננסוס 1)6 הייל1.ננריל6 6סור רננעוי0 0נ16ליסמסוכמ
 כסס סתס כ' ה6 ד16' ססו6 ננסוס .יעקכ כר' טס מממיר ריסכ"6)ונני
 כננעוי0 כר6ו' 1)6סור 3מום. ר"ס וה)") כננעורה ן6סוי סנ6וליסתסו'

 : כספיק6 ל"ת ר6יכ6 6סוי מריכן רק יעקכ )ר' ננעורה 6"ממכ"ם
 ד0כ0 ננ0ך קס0 )6 כ63"ה ול"3 וו"3 הים"ס קו' )קין הס"ך כ'ערךי

 )עלין כסי מסיכ )6 כמעויין 6ע"נ זלכס ע3מרלמ)מ
 0ו0' ננננ5 מ3כ 6סן"0ככ"מ

 קר6 רנ)י )16 6י סמי ננן 6כי ננסוס 6סוי
 6כ) רכר כסוס ממוכר. כ6ילו ק"ר ננותר ןמ)כ קר6 )ן לג)י 'לסי-ומ"כ
 ננינני 16סייס ננזו תןו)ה קיימ6 כ6יקויייסן ורמי וננמוכיות מעויומגיים
 מן )מ3כ רוננ0 סמי מן סי~6 רכ5יס ננסכרמי' כ"כ )סס"ך פ"6 כסימ)כ
 ו6מ"כ ננ0מי 6כר ננסום ן6סור ס"8 קר6 דנ)י )6ר 8י כג5יס ונסהמי
 ע) תמס י' ט"ק וס5תי נופי' ככימס כי"כ סכ' סאי הנ"ס כסם סס"ךכ'

 63 כי הכלמי )6 3% ו"ת כקס כט"ו סכ"כ 6מת וכ' ספר"מ וכ"כוסאך
 )מטוי בעממיס גשג 5%~מ סנוף ורוטכ. גרלן' ם510 5מ53 רק כנמ'כזכר

 ו6מרילן 6ע0"ת שלין מס פ6וף טלעד  .~ד  כנוי סו6 כי5ה 6כ) ורלטנן5יון.
 ננן 6כר מכ כי05 61ק כו' רממל6: וטרי ננמי ר6תי מירי )יכ6כככורומ
 גי6יס כעת ש~ן )6 כננמ"כ הו' יוכ'מ כי5ה ונירי 3יכ6 ק6נני ננסהמי

 ריקכנ6 ד"0 ס"נ. רף מע"ן כתוס. וכן ומיטכ סעננו 1' וף טסככויומ
 ,: טננ6( 0טש6 ננן- 0י51י6 כ3 ג"כ 6מי6 ויטכן 5ירן ר6סורוננ0טננ6יס

 -)כמר י"כ סןע ס"6 כסי' 0מ"ך ג' י60 סס-ך ףי' ע) קס0 )יייי%4בנל
 0כסר עס לפס ת6כ) 1)6: וכ' 60 ס"ע ננומו רחלכ קו6 ונ)יי/,

 כ6ן ס"ך )דכיי 3'כ6 ו6"כ 0חי ננן כסי רוק6 - 0מי ננן )6כר 6ז0ל0ססו6
 מירס ח)כ מ"כ 6סוו מ)כ 0ו0 קר6 רנ)י )16 161סכ'

 סו"
 )ננסקי6 ה6

 כזס ננס") יעי! כמ)כ ככסר כננו 6ננ0"מ -ננסוס 6סור רוק6 כסי 0מיננן) כ6כי גס ננומל מ)כ רג)י )כמר סמי מן כ6כו נס ועוד מירוס כ6ן.6ין
 סס ~סיננ"נ 6מרמיס ננקו' ננכול' ע) סנ") ס"ך . רכיי סיסכתי תקל"מכסי'
 רנ)י )כמי סרי רמ)כ רסיננ"ג וננסקלמו הס"ך-' )רכרי מייוס סקי"ככס"ך
 כט0י' כסחיטס תקנמ6 )1 טהי' ננסוס סמי ען 6כר מסוס רננומיקר6
 )על"ר 6)6 - כסמיט0 מקלמ6 )סט 0י' כ5יס ונס ככטר 636 0מי ננןכ6כר 5יקוי )יכ6 ננומר מ)כ קר6 רנ)י כיון 0טעס עיקי עכ"ס . ב0ננ0כמעי
 ננעט ננעויס הס ננעורומ עכיניס רכ' וננייס)ננו סר"ן )יסכ כננס")ל'

 0נ6וליס מסו, ומ"כ רכוק)נמרי]כ6סכו) וננעוי0 יעקכ וי' מ"ק כ0ורס)יגי
 ככ,מ גס חס כ6סכו) 0רכוקיס כננפור0 נני'רו ט"1 כסי' 0כי6סוטום"ע

 כ6סכו) כרכוק כרוק6 פ"6 כסי' )פיס ר0") ו6ננלס6סוי
 כ'ון 61ססי

 כ6ן נס 60 ככך ננ0 )מונני6 נטע0 06 )סרס מטסו )6 ר116ר6יסור
 : קסס כק)יסס 6)6 סיי ר63 סוסקיס6יכ6

 וס6ר כ"ט סי' וכסס"מ רכי5ס כס"ק נמייכי 0וכ6 ררשב"מלג(
 6טויס '0קס0 כק)יס0 גננויה 6)לוי ס6ס ס")סוסקיס-

 )קננן , -רננרנני ססוני' ננן וסי"לו ננט"ך 60רוך ע)י0ס ו0קס0 גמ)כ)6כ)ן
 עוף נצכ)ת ט0וי כי5יס ם) ט)) ננן )כיי-מ6 יעקכ ור' רמ"קפ)ונמ6
 )6 יעקכ י' 6סי' )יסל6 1)כ1)10 כטי ר0וס טננ6 ס6סכו) ננן 6כ3ט0ור

 : יעקכ נני' רננקי)ין )יכגן ננכ"ס קס0 0ק)יסה עך סי0י'5ייך

רנ"י
 כיון מנותגיס( ק5מ ננירכי )רכיי ו0ננריכי ק0"מ רכיי ססטות
 כננו0 לכ)0 כי5מ 60 )כ"ס קס0 כק)יס0 6סי' סמננייו לכ)סככי5מ

 כמוס' כ0"נ רכ' וה6 610 ע5ננו כסלי _רסיור ר16ייימ6 6ילו כסוקכננכרמ
 כנ1ן ר16ליימ6 לכ)0 ככי5ת סיסי' ר6ססר ר") 0מננייו ר16' לכ)0וס0"מ
 זס )עונננז כמ)כ עוף כסי ננריכלן יק יכוק0 6סי' וככ"ח ןכוק0ססי6
 6טו נזיו 63 )כ0"נ לכ)0 וככי5מ י16' ככ"מ 6ט1 )נזוי כעוף ככ"מיס

 6טו נורו לכ)0 רכי5מ סס מוס' 1)מי' ל"מ רף מ31ין מוט' עי'טייסס
 )6 )ננס רכוקס 6טו גכ)0 כי5מ ינזיו ננטוס )16 'תי' 05ך טייס0כי5מ
 ס"ל עכ"ס נזרילן )6 כסי 6ט1 כי05 3רמוק 51ייך ר16' ככ"מ 6ט1למר

 כננו קס0 ק)יס0 6סי' )6סור ס)6 ררנ6 כמר )0ק) רי)ן .סס"מ)רסכ"ס
 : קס0 ק)יס0 כ)6 6סי' )0ק) )6 6כ3 ככ)0כי5מ
 6סולס ככנעי 60 6רכ כגדסייך היילו הסוני6 מן סיטמס )ססרישנא

 נננויות כי5יס נס וננ65 סמרלנו)מ 6מ 0מומט ו0מלי6 כמ)כ)6כ03
 ננעורות ו6סי' ומ)כון כח)ננון יק כננני0 מיייי 61י כמ)כ 163ט)ןננותרת
 60 0קסס כק)יסס 6סי' 6סור0 6ננו כמעי דס"3 6רכ קוטי6 )טסוייה")

 ננכ6ן 6)6 ננותר ננעורה ו6סי' 3כלה ק)יסס כ)6 6פ" ננמירהכייימ6
 ננה 3כ16' רקסס יל:ר ועור . קסס כק)יסס ר") רכייית6 רנננורומננוכח
 חל6י 6יכ6 ו60 ר16' כמ3כ עוף כסי ס") יכ ר3ננ6 6יכסריך

 ו6ננור6-

 3י' יפסיט6 ננסמע עיכ מרפריך כ' כ"מ רף ומוק':,מו)ין הכירס"3
 לר06 6)6 1)0קטומ 11 סטינו6 ננל") וקס0 עי"ס ררכלן כמ)כ עוף.כסר רננומי

 ננ)קוז . וננקסי י5י6מס עס סכי05 נמר מסמט ר3יכ 0קס0 ררכ36סון
 עס )רכ כננו לגננר0 ננקיי 6ננס כננעי רככר הרי 6מס כננעינננורומ
 כמ)כ עוף כסר )ננ"ר 6סי' חי)וק 6ין סריך. נננר0 מ)טון וטיוןי5י6מס
 סכיר6 ר6סי' 6יכ טסיר 0קטה-ופריך 0ק3יסס. עס י") ע"כ 1)סי"זלרכלן
 ר") וגמויומ תלי נננולומ ה6 גננור0 )סיות 5ריך ר16' כמ)כ. עוף כסר3יכ

 : )גננרירנננורס
 י") 0יילו ןנננויומ )וננר 6ססי ה6יך רם"י קוס-ות מקסי רא")ד(

 יק 6"5 ננת"ק יותר ןננמנניר יעקכ י' 6פי' קס0כק)יסה
 6סי' ע"כ יעקכ ננר' רמיק) גננולומ רק6מר )מ"ק 6"כ 3כלססק)יסס
 נננויות ס"ננ 6"כ נננויומ יעקכ ור' למ"ק דס)ונמ6 ככריימ6 נסרני' )סיטמי'. רס"י וננוכמ קס0 רוק6 רז0ו י") 6ננכס 5ריך )6 )כל0ק)יס0
 נרק ר)6 ר)ני' וכתכו רס"י 6ני' )קננן 0קסו מוס' 6כ3 כניו'ן ננעויס6סי' ננמיי רמ"ק סיי למי )כרו סמ3ננון 6)6 13 6ין )כל0 0ק3יסה 6פי')מ"ק
 סנייס6 הי' 6רכ רננקטי וככריית6 וס0"ת וסכ"ס ני' כך וי"ל לימ6נננווומ
 קסס )6 וע"כ 3ע*) קוסיומ ננכמ גננולומ סנירס6 רע"כ וכננם"3נמורומ
 כוייממ 610 יעקכ וו' רמ"ק פ)ונמ6 ו5קננן ו0סר"מ מס"ך 6רוךקו'

 ננתיר רמ"ק ננור0 סרסכ"ס נס יו )כרוית6 נננויות גיסי ר663מרומ
 ור") גננורומ כס רמלי כייימ6 כסך ססק הרסכ"ס 6כ) מעוי60פ"

 ססומע יק ס0כי6 )כ6ור0 סרי"ף רטמ מסמע וכן וכ0ל"3 קס0כק)יס0
 ננסרות ננממע רססטי' כמ3כ )6כ)ן ננותית נננויות כ5יס כס וננ65תילנו)מ
 3סכימ ס") ומ)כון כמ)ננון 6)6 ד6)"כ נננויית 3ופר סתוכ) ננה כ))נננרי
 נמויות )16 ות"ק ןגמויות, כסמט- יעקכ רי רמוכוי יעקכ רי רכרינס

 סכרייתמ . כ)סון ממ"ס מסי כס"ט סכן הימל6 נס וכ6מת כפרספי קססכק)יסס
 )י'גצ ט39 וטנז ננדילמ ומסמ5 כק3יסס נננורות סיילו סנמיי' ע)יו כ'וסרי"ף

ו3מ



 מפמ"רכעיתקם"ח ה' מעיף. פ'ד סף' רעהיר~המימןדכרף
 ו)6 החננירו עדעתס רי ר") וסה"ת ירטכ"ס וכפר"מ וכמרוך כם"ךול6

 ככריית6 ננחננע דלקננן וסר"מ 'ננס"ך מרוך קו' קסה .ל6 ו)סי"1 .מדיג6
 ן6י"5 .ננסמע כת"ק רמתי' וטסור כם)ל ני5יס טהור-כין טוף כגכ)ת,דממ)ק
 וסייעתו הרסכ"ס, ננודה )ןיןי' יעקכ .דר' -כת"ק מתי' התס קטסק)יס:

 : ננותר גכנ4 גננורות 6יגו ד6סי' . '.
 ור' דת"ק דס)זנתמ כריית6 ןהך מ)ינמ וטרי סקי) יוסף די'יאעייג

 דעדיות ננתגי' כ.ן ')ח)ק סכ' כה('נ )רעת כ)מ"ה הגס י"ל*עקכ
 מותר כחנכ ומננמי כמוק גנ:כרו כננוה מסי' גכ)ה 'ככי5ת כ"סלננחננרי-

 ומננ6י ד6ו' טהור עוף כגכ)ת ה6 0ס ככי5ה ה5)"ח והקסה ד,ו' גכ)הותי'
 קי.") 6גן מכל הוה כרכר גחלקו למ וכ"ה דכ"0 ס") תגמ דסמי 51"לסרי

 כרייתמ מיתמ למ וכן : טסור עוף דגכ)ת כרייתמ )הך ליתמ ""כדגח)קו
 נננורות. דנרסי ככי5ה ו' ןף כרייתמ הך ננקנני יעקב ור' דת"קס)ונתמ

 : לנננרי נננורות 'לוקמננ0ננע
( ננן כח)כ עוף כטר הכסר כל כרי"ס ס"ל יוסף ר' המ י"ל רערך4_)ה-(

 טהור עוף גכלת המ כ5)"ח קו' קטה )מ לדידי' ומ"; התורה
 עדיין 6ס.' 'הת"ק ננתיר ומסי"ה דמו' גנני כח)כ עוף כטר נס המ דמו'נ"כ

 גננכרת כננוה ממי' כגכ)ה מלמ )דוכתי' התוס' ה"ק ומ6"כ כנידיןננעורה
 ו5ריך דמו' טסור עוף גכ)ת וכן ככ"מ נס המ ד6ו' גכלה )תרן ד6ין.כטוק
 מליכמ 6כל וה כדכר וכ"ה כ"ם גח)קו )6 דהייכו ככ"ם דמתי' לדחוקע"כ
 כר"ת התוס' קו' לתרן ד5ריך הכה"נ ננודה דמו' ככ"ק דס"ל יוסףדר'

 כה"נ דכרי ד)סי הכה"נ ע) טס כמולין התום' קי' קסה למ)ולפי"ו
 )ת3נניד סרי למ ד6ננר ס0יטמ ננה רמו' כח)כ עוף כסי לננ"ד תוס' טסמקטי
 כח)כ עוף כקר לננ"ד מיכמ דס6 מננו כננעי דהייגו ככותחמ כעי)הורות
 ר"ת לתי' ""כ וכ:כ5)( ר"ת כתי' 5") ע"כ ד6ו' )ננ"ר מ"ט ולהג")ננה"ת
 דהתס ד6סור גכלה ננכי5ת ק0ס ו)6 כק)יסה עננס נננורות לסיותמ"5

 דין ע) הכיחוהו הו6 היתר כס"ע מ' דכ) ככ"מ כמן ננ60"כ הו6מיסור
 מין ררכגן כמ)כ עיף כטר )ננ"ר מכ) כנירין ננעורה מם.' )מ"ק וסריתורה
 דרכגן 6ו ר6ו' כח' כמר כין כה"נ כתי' מ)מ ר"ת כתי' לוננר 5ריכין6גו
 ע"כ קמס כק)יסס לנננרי דננ0ננע נננויות כה דנרסי כרייתמ סך ס"לוכך
 )נוור סרמו ננה )סי דרכגן נוירות רק תורה מדין ככ"ח גס העננידו)מ

 נזרו וככ"ח מסור קטה כקליסה נננורה' דמסי' יותר גכי)ה ככי5סונזרו
 : ק0ה הק)יסהכמין

 יעקנ ור' דת"ק כנסלונתמ ד)קננן ננכרייתמ ננט"ך מרוך קו' י"ל רעןך4)ו(
 כק)יסה מיגו דמסי' נניגי' דננוכמ טהור עוף דגכלתוננכריית6-

 ננהעכנמיס דמסור ה"מ קרמ דנ)י )מו מי דמ)כ והומ ככסר חטיכ למקטס
 דננרכה ק"כ דף כחו)ין כד6י' כננוחן היו5מין מטקין ננ0וס' ,ה מיסורוטעס

 סק"ט סם"ך וכננ"0 רמסור ה"מ ני5יס ה"ה ולסי"ו כנ1והן ננ0קיןננהטננמיס
 דמסור ס"מ מסי"ה כס"ע הדד כתוך טסו6 מע"נ כחלכ ולסי"1 ר"תכסס
 ומיכס כנידין ננעורה מיגו מהומ מע"נ כ5יס ס"ס 6"כ כננותן ננסקיןננטיס
 ;:גוס והוה ה330 העור כתוך ננוגח עדיין פהכי5ה כיון ננקוס ננכ)ככמר
 סי' כטוף וכ"כ היו65 נוסקין ננסוס הכי5ס )מסור ר6וי הי' כדדהח)כ
 העור ננן י5מס ככר רורמי י"ל קטס כק)יסה כסכי5ה וכם)ננמ ע."0תקג"ח
 הי6 עדיין מס.' 6ו העוף נננוף י5מה ככר כמלו הו6 נננורה וכי5סה0לל
 לה ותו )נננרי י5מה ככר כ6)1 וו הרי קםה כק)יסה סהימ כ,ן העורכתוך
 דגנלת והכריתמ יעקכ ור' הת"ק על קטה ו6"כ . היו5מין נ1טקין6סור
 תוך הו6 ועריין ק0ה כקליסה גנננר )מ סעדיין ןננת!רין-מפ.. טהורעוף

 : ;פותן ננטקין ננטעס 6סור יסי' ככ0ר 0מיגוהעור
 ככ)6.ס דל6ו סיכי כר"ס ע:כ ק"כ דף חולין כ' הננרם"מ היה4לבמנמ

 הננחסו דמסור כננו וחלכ כחננז רוק6 ה"מ מכי)ה כתיכד)מ
 ננסמ"כ ננהס סיו5מ ננסקה נס ננרכיגן הוה הח)כ נוף דהוה כךוטותס
 'נוף סותס כ6יגו מפי' )ככו)סו ננרכיגן דגסם דננרכויי סננרס"מ וכ'ככ)מיס
 דמ)"כ ורוטכן 5ירן למסור הטננמיס סר5יס נכי גנני כרמננריגן והמ)כהחננן
 וחרס הטכל ככרייתמ ןתגי' הגי למסור נניגייהו )ננגננרי ננ5יגן הוהלמ
 עוף כגכלת דננתיר כרייתמ יהמי י"ל ומ"כ ע"כ נופן 0ותס דמי:ווכו'
 דכך כננותן ננטקין ננסוס מסור ול6 ככטר מסיכ ולמ דכוק, כסמיגוטהור
 כטותה דה"ד ונננעו הננמהו לרכות גפט טהור 'עוף כגכלת דכ' ס"ל3רי.תמ
 דף חולין מכריית6 וס)ינ נוסו סמיגו' סיו65ין כננסקין )מ מכל סעוףנוף
 כרייתמ כהך קיי") מגן מכל כננותן דננטקין והסכיעית והחד0 הטכלק"כ
 הטכל י)יף המיך דמ)"כ היו65ין )ננסקין וגננעו הננחהו כין חילוק דמיןע"כ
 הומ הרי קסס כקליפס 60יכו זננן כל ומ"כ . הננר0"6 כננ"ם ו;יו5מוחדט

 - : כננותן ננסקין ננטטס סכי5ה ומסורה ככלוע.
 קכ"מ ןף ריס ומו)ין כ"ד דף ססחיס תוס' קו' כיסוכ לי ל1)הבדה

 ןמיגו ערלס ננסירות היו5מין .דננסקין טעמ6 מס 6כיי מננרן)ננה
 ננככוריס ערלס סרי נ:סרי יליף כחו)ין המ סו6 כעלננמ וויע ננסוסלוקה
 למכיי דס"ל תוס' וננ"ט למ סירות טמר ננטקין מכל וי5סר תירוטדוקמ
 וי5הר תירום מסי' רה"מ מ3מ כעלנ:מ דויע קר6 5ריכי )מ פירוח)סמר
 ערלה י)סיגן כוה פיר' סירי כלמ ה)מ ק0ה. כ)מ סרי סרי קננ"ל למגנני

 דסקיל ננמחר מ"ס להג") מננגס י כנלתן דננסקין התורה כ) כננומכגייהו
 6כיי ננדהדר כ' וכתה"כ טהור עוף כגכ)ת כרייתמ כהך ככי5ס מכיי.וטרי

 ננ0ננע 6"; כת"ק דה)כה דס"ל ס"ננ יעקכ דר' כת"ק הכרייתמלמוקיס
 ס") יעקכ ר' ונס יעקכ דר' ות"ק כרייתמ וסך כרייתמ ;כך ס")דמכיי
 דק") יחולין )סימ' דודמי כתוס' קו' קסה )6 -ו6"כ כננותן ננסקיןימין

 6"ט מי'כ היו5מין ננסקין כן כעו 6יסור -מל )נוסו ונננטו סממהו06
 ננסקיז ר"6 הו6 כע)ממ ויע ד)מו ס'רות כסמר ער)ה )ננעט סרידמי5עלך
 כס)) כי5ס .טו:וי - עוף כגכ)ת כרייתות כהגך יס") מכיי ננסמ"ככננותן
 מכל )גוסו כהנומסו דוקמ טהור עוף כגכלת יכתיכ גסם )וננר ו5ריךטהור

 ) : הו6 (.עס דרק וע"כ כננותן ככ)) 6.גו היו5מיןהננטקין

 תקס'ט:סימן
 הפלתי'רהייב כ' בה ומבשל מבב"ח בלועה בה שיש קדירהא(

 בישול אין גם'בב"ח צרכו כל כתכתי,בבישול ואני מה"ת בישולאין בבלוע רק בב"ח בישול אמר בישול דיש בישולמשום
 אפרים השער ס"ל ושכן ומרתיחו וחוור נצפנן ואפי' כישולאהר

 מנ"ל העולם קו' על הח"ד תי' ורחיתי בחם"ו המכרא גוףומצ"תי
 אם_ אבל להנעיל התורה צוה במ"מ משום - דלמא מדין מכליפ"כ
 בישול ה"ז חלב או בשר ומוסיף אמו בחלב גדי בישלכבר
 בישול.!בב"ח משום בו אין בבלוע כ' בפלתי )ב( מהדשבכ"ח
 רהלכ בישול ליכא ממ"נ ולכך החלב כנגד בבשר בפ' כפליהי' שהחלב רמיירי שהביא מראי' דהתמ רא" אין שהביא פראי'ול"נ
 הבשר ומחמת בישול אחר בישול ואין בשר עם נתבשלכבר

 ליכ14 מחלב נ"פ בבשר ראין כיון לבשר בישול איסור יהי'החדש
 ' . : בישול משום נמיל

 לסי גוי 0ל קדירה תמת סמט )חתות דמסור י"6 ו' סע.'בהג"ה
 קדירה תמ" והננחתה ח)כ וסעננ.ס כמר סענניס כססננכ0)יס

 ממר';)יס ה"ס י"ח ס"ק הס"ך וכ' ע"כ כחלכ כסר כיסול )ירי כמס3סס
 ננתכס) ומ"כ ככ"ח כלוע )הן דיס )חתות ימסר נ"כ נוי כהססננכס)יס
 6מר כיסול מין ננןיכמ ננ0וס הטעס ננחחלה כפלתי וכ' . ככ"חסכ)ועה
 עעו והסכיס כי0ו) ממר כיסו) ים ככ"ח וה דחס ו0וכ כסכת ככנוכיסו)

 מין ד)כך ק"ד דף כ"ס כס' כנננ' ד6ננריגן עהמ ח"י ס"ק כ0"רהסרמ"נ
 רותח כמ)סט יע)ס 0ננמ כ"מ ונכיגה כסר סימכ3 מחך ם)חן ע)עו)ה
 המוכ) כעת ה0ולהן על יע)ה ל6 ודמי ווס כנננ' כננכומר תורה מיסורוסוה
 נכיגס כו ו'סים רותמ יפ)הו לק גתכס) דככר וע"כ כיסולמ ו5ריך מידכר
 כס"ך כפרננ"ג וכ"כ ע"כ וכיסול רמורייתמ מיסור קרוי ככה"נ 6ףוט"ננ
 טי"ח סי' כ0כת דקיי"ל כננה מסי' כיסו) .6חר כ*סו) יס רככ"מ כ'ס"ק
 יכס כדכר 6ו לותח ועדיין 5רכו כ) גתכסל כנון כיסו) ממר כיסולדמין
 זה ,ננכח . כי0ול' מחר כי0ול יס ככ"ח ד' סעי' טי"ח סי' כמו"מכדמי'
 כיסו) ננסוס )יכמ ככ)וע ננטוס מוננרמ רק ןהוה מחר טעס הס)תיחיר0
 ננג"ל סעו)ס קו' כיסוכ 0כ' כסלתי ס"ל למ מ' ס"ק וכח"ד כס)תיוכ"כ
 ט"כ וככ"ח ככ"ח ננסוס להנעיל התורה 5וה ד)ננמ כנדין נננעו)י ט"כל0"ס
 ד6י כן )ולנל דמין כח"ד ותי' . 6יסורין כממר )"ד ט"כ לע"ך מפי'ד6ו'
 ננ6כ) מוסר ו)מ מיסורין כ0מר ככר הומ הרי ככ"מ כה כסל ככרהנוי
 מלכ עתס יכם) ו,0רמל כסר הנוי כיטול דסננמ ומי הכלי כטעס יסרמ3טל
 הק)"ר יסרננ"ג כסלתי ומי כהנע)ה סני כ3ע כהתיר6 ליכון 5ריך )ננהמ"כ
 כסמר ה6 הנעלה 5ריך' )ננה ומ"כ כ)ע ו6יקול6 ככ"ח הגוי כיטלסננמ

 הו6 היסרמ) כו כ0יכסל מכ) 'ןסרי ה"ג למכילס י"ל המ ל"ד ט"כ6יסורין
 כי0ול ננסוט עוכר סלמ להנעי) סכ, 5וה ולכך סכ)וע הסעס עודננכס3

 מין תו 5רכו כל כמכוט) ס"ר טי"ח כסי' כסכת כננו )הכריערלענ"ך4 : כיסול 6חי כיטול מין )ח"ד ~דס")מע"כ
 מחר כימול ו)וכנר לח)ק ננסכ"ת ככ"ח כך כיסול מחרכיסול

 כמס 0כס לכיסול ככ"ח כי0ול ננדנני כירה כס' )וכירוסלנני כככ"חכי0ו)
 כננ"ז הסרננ"נ כ' סננעוסן נכי גרריס וכירו' תהתיו סמול דוקמ להיות5ריך
 כסכת כנרתיחו ומח"כ כ55טגן סתס ומע"נ לסכת( ככ"מ דננןנניסק"מ
 רותמ ועוטסו 15גן ססי' מדטה סעולס מיכמ דהתס י"ל כיסו) חחר כיסו)ים

 ככר וה ותערוכת ככיסול התערוכת ע"י 0המיסור ככ"ח כעגיןננטמ"כ
 סככר גוי 30 ככלי 3חתות ומ"כ כיסול ממר גיסול מין סרמסון ככיפולגעסס
 יע)ס סינמ לכי ננ0מ"כ כי0ול מחר כיטו) 6ין ימך ככ"ה גתכטלסכ)ועס
 6כל ננכום) הומ וככר מי מ.כו 0הכטר למיירי יהי' לו רותחכמ)סס
 עס .הנניגה יתנטל כססתס הרי מ"כ חי למכו) נכיגס דרך י"להנכיגה
 כשו) ננקרי וס ומין כח)כ גסר תערוכת סל הל6סון הכיטול סוחסכסר
 ככ"ח גחטכ )מ ,ה דכיסול. מ' סעס ככר גתכט) סהכסר ננפגי כי0ו)מחר
 )"ח סי' )מסריס סעל סו"ת כ0ס סק"כ כס"ך הסרננ"נ סכ' עסי4ל-ש : כיסו) מחי כיסו) מין תו יחד המלכ עס הכםר כיסול ;כר כהי'מל6

ן

 וסכימ - מגוכה לגי רסרי יוננו כן כסר 0ל כקד:רה טכיסלו חמ6ה
 6"ט ו)ננ"ם כיסו) מחר כיםו) די0 ככיסול עכר המ מ"ו כססהסרננ"נ

 ככ"ח תערוכת לסיות סיכול ננס סככר כיסו) מחר כיסו3 מין ג5טגן6פי' ככ""
 וסכה ננמדס ה0גי כיסול ומין רמסון ככיסו) הכל געסה ככר כיסולע'יי
 דלננ6 )הקסומ ננט"ל ד6ל"כ ננה"ת ככלוע כיסו) דיס נגכו6ר גהיננמ"ז

 ע) וקסה ק6ננר וננס"ת ססטי' וכ"ננ כיסול מחר כיסול נזלו )ממדרכגן
 סכלוט ככ)י לסלתי הסכיס מ"י וכס"ק ה6"ו כקוסיוח ננס;יס ססססרננ"נ
 ככך כיסול דרך מין כקדירה כ)וע הי' סכיהס מ"י כס"ק כיסול יסננככ"ח
 הי' הסגי ככיטע דעכ"ס ננכלוע סגמסר מלמ כטין כדמננ6ס כס"קננס6"ק
ומנס53*מה ומלכ ננכסר . כ)וט ננעיקרמ סי' ומס סקדירס כתוך מכליעהחלכ



~במףתקם"פ ד' %ן-םעיף כף' דעדןידרף:םימןדברף
 . כיטו) כררך יס*' )מ נננכ"מ וכ)ועיס כעין טסס ירקות. עתהוננכט)

 ננכעי )6 המ סכ' ס"כ סי' סמס"ו )רפת כוס סכיוולתי ר"יתי סג"וכהעתקה
 כורמי וע"ו נתכס)ו וממ"כ כם"ע סנתכט3 מ3כ עס כם"ע טנתכס) רכטד3י'
ל ממר מכ3 ר6ו' ככ"מ כיסטייך  מור מס מננו כס5כ -הניי גתכטל טככר 
 ררוקמ )מ ננני וננמננמנ יטנן ומסי' רמו' ככ"מ תו כ"- טי,ך ר)מ מסטרוכק3ו
 סי' כמו"מ ט"ו וכננ"ם ננמסכת ננ)מכת רה") ננסוס ככיטו3 ס") טכס3ענין
 - ומס עכ") ו' ס"ק מס"ך 5"ר .סי' ת)ו5ו)זהסר"מ וננסו)קת סק"רסי"מ

 כיטו) יט- כככ"מ נמננר רננהכ"ת סטוט נ' )על"ר מססר כ)סון כ'ססמס"ו
 קכת )כיסו)- ככ"מ ננרנני.כ(טו) וכירוט)נני כיטו) מין כעכת כיון כיסו)מסר
 ככל מם.' ססוט רוס )יתמ העו)ס 3קו' מ"ר ט) תרו5ו ננקוס ננכ) .כס5")
 ננסוס ןיט ממר מ)כ מו ממר כטר עור ננערכ מס מננו כמ)כ גרינתכט)
 :גוי. הי' סננמ מ"כ רמקון הכיטו) הי' עכסיו טננעלכ ט(ה כיון ככ"מכיסו)

 כיטו3 הוס מ)כ מו כסי מו היטרמ) יכס) . ועכטיו .ככ"מ כקרירסננכט3
 כיסו) מיקור וננמוס הכ)ועלכקרירס הכטר עס עכטיו טננכט) מ)כננה"ת

 : )הגעי) התורה5וה
 כ)וע ככ"מ רירמה כע3כנמ מוננרמ רהוס הט"ך כ' ר3כך הם)תיבנתב

 מ"י. ס"ק הסרננ"ג וכ"כ טייך )מ כוה כע)ננמ טעננמ רקטהו6

 ע"כ כיטו3 רדך הוה ורמי ננמ)כ כ"י כקדירס כטר מכ) כיטו) ררך הוה )מרוה
 טהע)ו ק' יף ננתוס' )רכריו רמי' ננכימ והם)תי ככך )מ)ק רומקו)כמו'
 סכ)יס ננר ס' סי' 3מ רמטון וכסעס יוננן כלי גרו)ת יוףות הגעי)וכננרין
 ננס מ"כ מיסורין ככ) נ"נ מתיכה רס") )ר"ת קסה כ"ם טסגעי)וומ"ת
 כ) רסמ כסר-כמ)כ המי כסס טנסתעט כ)יס וקסס ע"ס כ"ם .טהגעי)והועי)ו
 מסי"ת ניממ נני מסריס )ר' מ"כ טכוונתו עי"ט )סגעי) התורה 5וההכ)יס
 כטיכט) עכסיו ננ"ננ מיסורין כטמר וסוה ננטניהס ננככ"מ כ)יהס הי'סתננמ
 הכימ עור . כמ)כ כטר ננכט) הומ הרי מ3כ מו כטר יטרמ)כו

 רמי,-
 ננ)קפן

 נוער מתיכס מיוי' ומ"י כטר ע3 טנם)ה מ)כ הרננכ"ס טרעת 5"כסי'
 המתיכות כטמר וננתכס) מוור ס)כ כ)וע המ המתיכות ככ) טיתסטטהקרירס
 מננרינן )6 המי וכו)י כיטו) ננטוס כו מין ככר טנתכט) כ)וע נרמסונ:וס
 רמין ננטוס הטעס טכ' )סרננ"ג הנה עכ"ר מוננרמ לק רהוס הט"ך כ'ו)כן
 : הקדירהמת- ו)נער כיטו5- ררך הומ רהרי ררננכ"ס כרינמ טייך )מ ככך כיטו)ררך

-  ממר כיטו) יס ככ"ח רס") 3רעתי'.רמיות סס מ)ו הרמיות~יכמנם
 וה תערוכת כמ)כ כטר נתכט3 טככרננה )ננ"ט מכ)כיסו)

 ומינו ככ"מ ט) כ3יס דהגעי)ו ומ"ס כ'סו) ממר כיטו) ננסוס כו - מיןתו
 ימר ככר טנתכט)ו כוה ומ)כ כטר סניהס כקרירס סיט ככ"מ )כיסו)גורס
 מ'ן תו ככ"מ ננטוס מסורה ככר כמתיכה המ)כ וכן כיטו) ממר כיטו)מגן
 סמחרות כמתיכות המ)כ ויתכט) טנוער ע"י ממר כיטו) עור המ3כע)

 המ)כ רסמ כיטו) ננטוס מקור )מ מעסי"כ מרט כיטו) כסס יטוהמתיכות
 כיטו3 רררך כיטו) ננטוס מקור )6 טעס ר)יכמ וסיכי כמתיכות כסןכט)
 והו6 כנ"ט מ)מ מייכ מינו כיסרמ3 רגס ט"ו ס"ק ס)תי וכ"כ תורהמסרס

 :ססוט-
 ננס"ת כיטו) מיכמ המ כע)ננמ מוננרמ יק ר)ננה סם3תי טהקטהדכמדמ

 ננה"ת מטור מינו טמכ"י ככ)י ככ"מ כיטו) סטוט ר:"3 מ"ס כ5מ"סנ")
 כמכ"י )כס3 )כת)ה מטור נט)"ם גורו -ררכנן ומסי' מסור רכנ"ט מכי)הכעו
 ככיטו3 מכ) רטכימ כמוכ) מסורות כננמכ)ות מטכמן 11 גוירמ כ"ימטו
 ט) כ)יס סתס 61"כ . כ"י מילו ככיטו) רגורו ננ5ינן )מ וכן טכימ ר)מככ"מ

 : כע3ננמ מוננרמ מ)מ מינו ס)כך מכ"יגויס

 . תועטימן
 מבושל חלב אכל שאם לו יצא ד~היכן רמבים דברי ביאורא(
 ת"ש דם"ל יוחנן לר' יה"כ תום' אקו' וישוב פפור גרונו ונכוה.

 על שעה"מ קו' על ישוב )ב( לת"ש חלב .כל ל"ל מה"תאמור
 אמאי אמור ת"ש אם המהרש"א שהקשה ב"ג דף שבועותמהרש"א
 ארמב"ם וישוב מהרש"א קו' על א"ר ותי' מותר הנאה בדרךשלא
 פלתי לדכרי ומתירה ת"ש אימור על תל איסור דשבעות.בפ"ב
 טרוחה נבלה )נ( אמיר נפל"פ אמור כררה"נ שלא כיוןבב"ח
 בב"ת אפי' לרמב"ם "תורה מן כעינא דאסור מוכרת אינובעין

 אוסר דאינו פשיפא לפנם שהוא בב"ת אבל איסורידפקע.
 בעין פוגם שהוא דבר )ד( ות"ד פרמ"נ ברובלתערובתלרבפל

 כיון ועוד אמור הכלי אם צ"ע חרם בכלי ונבלע מרוחהכלבלה
 מבשל כשהי' א"כ רוב אלא אי"צ . 'פעם וליכא סהוחשהמאכל
 הפרמ"נ כמ"ש הכלי נאהר לא מרות הבשר כננד רונ והי'בכלי
 לחפיפת מים עשה בדיעבד .אם דירן בנירון אבל חי מ"קבש"ך

 הנעלה: צריך הכלי אין כירה מאפרראש
 סע" בנדהג"הגא( -

 רהכ)י כתכו עור 1,
 סרמס 3מסיסת כלס נו סעוסין.

 ,)סתערכ ורגי)ות סכירה ט) מסר כו רעוטין כו )טננט מ'ן .)
 ע" כ)) ת"מ וע.' ומ3כ כמרטס

 וה5ריך כו )הסתננט כקטו מ' סעט '
 הומ ג:מסר טקוטין ג"' כ)מ כרור הרכר כי 'סם)ת. והקסס סגע3הננהרי"3.
 כ' י' ה)כס כסי"ר סרננכ"ס רסכס .הם3תי ותי' מסוך ומננמי )גננריסגוס
 מון הנמס ררך מותס סימכ) ער ע)יהס מייכ מיכו סמסורין ס6וכ3יןכ3

 כ)טון מכי)תן מיסור הו5ימ מ)מ מכי)ס כסן נמננר ס)מ )סי וכ"כננככ"מ
 )מיסור 6' תכט) )מ ננג"ם רכר'י' כתנמ ס' רסר"ננ ננניל ננוכח גננוסכיסו)
 וכס)כס'י"מ ממרות( טיטט עו טיט כרננכ"ס .ננסיקיס כהרכס ו63מכי63
 מו נננננו גרוגו טנכוה ער תס כססומ וגננעו המ)כ .מס סהננחה סריכי5ר
 ססמיס יומנן ר' ירכרי דסטטות המ )רננכ"ס -נננ") )וי)"ר חי' ס3כטמכ)
 מכי)תו כררך נמכ) מ'נו סהנמכ) רננסננע מ' מ)כ טמכ) טגון רקמננררכ"כ
 נננ") מכי)ס כררך נמכ3 מינו ננקלי ג"כ גרונו כנכוה טכ' סרננכ"סמפ3

 מכי)ה )טון נו:ר הרי מ3כ מוכ) כל כי כתיכ מ)כ גכי ננטוס וכ"3 .)למכ"ס
 מ)כ כ) ננרכת'כ סס ככרייתמ ס.' ע"ד דף יוננה רס"י וכננ"ט . המוכ)ע)
 מ)מ ננווהר טיהמ 3י מין עונט הרי ה3כ מוכ) כ% כי )י' וסנניך תמ:)ו)מ
 ע"כ ממוכ) מ)מ מ)כ כ) כתיכ )6 עולט רגכי ע)יו ענוס טהומ כק'עוןע)
 כ3ו' ויו ו)מ הי )מ )כתוכ )6 וקטס רמקור 3מ"ט מ3כ כ) מי5טרך)כך
 3מיסורי ח)כ כ) מי5טרך ו3מ סמוכ) )עונס הנמכ) , סנניכות )כתוכ)מ

 ר)כך סיעור כמ5י מי'כ רמינו כעונס קלמ רננטנס ננממר )וננר ויט)מ"ט
 מס"ו עיי' מייכ ננני מח"ם גס כסיו המוכ3 כמרס מכ) מח)כ כ3 כתיכ)6

 ננכןית סמות כגון ככנ:גת מ' יט מ"ס רכ'. וננה ד"ה ס"ו רף )ע"וכמרוסיו
 ננן ה" כמיכות 'ט)ס רסיעור וי") גרונו ולמ נהנה כאהיך כגוןומיכות
 מסי"ס מ"ט הוה נרונו והנמות ננעיו כני וגס נרגנו נהנס טיהי'הסכרמ
 רענוט סננוכין נמת' )ח"ט "קננתמ )מ מ3כ כ) רם"3 )טיטתי' ;ומנן )ר'מייכ

 סמוכ) כננו ס"מ ככננות ומ"ס גרונו כהנ6ות ומייכ כנמכ) ;ננו כמ"סכמיכות
 מכ) כ) מי5טרך- )כך )6 ננני מיסורי כך ככפות ממ"ט כעונס מי'כמינו
 רהיינו ט)ס סיעוי רוקמ כמוכ3 ק") הומ מסננלתמ )מ"ס מ)כ כ) רלריסר")
 ו)מ )עוף הוקס ככננות וכך נניעיו כהלמות מ)מ מייכ מינו )סיטתו.רם")ר")
 רף יס"כ כתוס' טסקסס ננה כמרוטי מננרתי וכ(ה . ס)ס כטיעור מ)מ ג"כמקור
 11 קו' ע) תי' ו)מ )5רוסי דמ(י הסנרמ ננן תים"3 מ"ם מ)כ ננכ) יומנן )ר' )")ע"ר
 י5סינן הוה 3מ )5טרוסי .חוי )מו דמי וו קו' תי' רטכועות כם"ג וסר"ןכ3וס
 )יננמ מ)כ ננכ) )ר"ט יומנן ר' סריך ננס מ"כ וקסה עי"ט ננח3כ התורסכ)
 )עו)ס מ"ט )הנ"3 מכ) י)סינן )מ וננמ)כ )5יטרוסי מו' סכרת ק") )מ מני)י'

 דה"מ מ"ט )רכות כ) 5ריך כמ)כ מ)מ )5טרוסי מוי ננטעס מסנר מ"טככס"ת
 כ) ת") כסיעור מ)מ מי-כ טמינו )עונט' רסננ-ך ננותר כמ)כרמ"ט
 הסכרמ ננן כה3כ גס רקרמ טעננמ ננקתננמ )ר") יומנן ר' סריך וטם'רמ)כ
 וכמ)כ )5רופי מוי מנ:רי' ו)ה ננותר מ"ט כע3ננמ רכנה:"ת )5רוסי רמויננטוס
 רכריס טעירכ מו הרננכ"ס( ))טון ונמוור גוה"מ. כמ)כ ויסי' מסור מ"טיהי'
 והכמיק טהסרימ מחר סמיסור מוכ3 טמכ) מו נכ)ה ט) קרירה )תוךננריס
 כסר קרירס כתוך ננר רכר עירכ ומס סטור וה הרי מרס ננמוכ)וכט3
 מס _הטעס נתן רר"ננ הם)תי והקסה מייכ ומכ)ו הכרס כ)מי כין מוכמ3כ

 כגננ' ומ)ו כדה"נ ט)מ רהוה סטור מרס ננמכי)ת וכט) ננכמיסהמיסור-
 5"מ סי' כמס"ו סקטה וכן נכ)ס קרוי )נר רמוי רנכ)ה הטעס קמננרדע"ו
 רכת'כ ננה מתי ננעיקרמ )קרומ יומנן )ר' סט"ם קמננר רכככורותותיר5ו
 רי)יף טס ומי' מותר נט)"ם ס") יומנן ר' המ תוס'. והקטס כנכ)ה)גר
 מיסור )ענין ותום' קרמ 5ריך )מ ננעיקרמ ו3קרומ נכ)ה קרוי )גרננרמוי
 רנניטננ6 ה"מ טוננמה )ענין מכ) הומ עסרמ ננעיקרמ קרמ 5ריך )מורמי

 : ורע וסככת מסרן רסוה ננידי מוימ ר)ממע"ג
 וטוננמס רנכ)ה ננטוס כ' כם)ת. התוס' כתי' )י' ניה6 )מ ייננכ"סרבנרנבנד

 טעננ6 כ' )מ טס וכמס"ו 3מ)ק טייך המיך קרמ ננמר"תי'
 סקטה ס"ו רף )ע"( כמרוטיו מנננס 'סתוס' כתי' )י' ניממ ר)מ)רננכ"ס
 סרומ ימסור סיעמ ננני כ6כי3ה )טוננמס"המ מכי)ה כין רננמ)קי התוס'מתיי

 כע"ו כרמי' מוכ3 ננתורת ג"כ רכט)יס מע"ג רמסור טר5'ס רג"כננעיקרמ
 ננטוס ננותר רנט)"ם טעננמ )ר"ננ ס") )כך נננ" וכדי)י רננמיסי ס"מרף

 הנמתן כררך ט)מ ס") מסור נט)"פ רס") ו)ר"ננ הנמתן כדלך 'ט)מרסוס
 התס רסריך והמ מסור נוט)"ם גס הנמתן כררך ט)מ רמסור וככ"מננותל
 כננ"ס וס ע) תי' הנמתן כררך ט)מ כננו מננר ו)מ נננ") נוט)"ס )ר"טכע"(

 סנמתן כררך ט3מ גס )ננכות כ"ס רק") 3ר"ט כ"ג דף כטכועותהננרט")
 מיסורי כרס"נ ט3מ נכני .)רידן גס מ"כ טם כנהרט"מ קו' ע3 קטהלבאו' : ע"כ מקורכנני

 ע) הקטס יקס"ת ננה' כס"ס כטעס"ננ מנננס . ח"ט כננומיכמ
 סכרת טייך )מ כרה"נ ט)מ מכ) )5רוסי רמוי ננטוס טמני רח"טסננהרט"מ

 ננקוס מי )5טרוסי רמוי טע::מ כסתימה כסרננ"ג עיי' ו)"נ . )5טרוסימ(י
 עס.מ5' וס וית מ5י )5רף דמוי רר") מו מ"ס ככרי כוי6 וימכ) יטעססננמ
 רמוי ננס"ת.כיון מסור מ"ט דמננר כיוננמ יומנן ר' ננ3טון ו)"נ ממרוית

 רמוי כיון ננה"ת מסור ח"ט סימננר סגי הוה ר5כמו' קמכ) מיסוריל5רוסי
 )וננר ר6ין רר") מ3מ יתר טסת הומ קמכ) מיסורמ טמוננל וננה)5טרוסי
 רסמיך )ר") ס") רכך ממרונס ססומ כ) עך הננמכ) ע) מיסור טסרמין
 ממרונה הננטהו כמוכ) יומלן )ר' סכרמ ומין ממרונה טסו6 מכ) עונטמייכ
 ננטסו רמכ) )וננר 5ריך מ"ו ; כ)) מסור - מינו ' מס ננ5טרף כו'תיסי'
 )מו מ"כ )ננ)קות מכ)ן מס הוית כ) ננ5טרף וטסיר מסורי עכ"פמיכמ
 מכוית ר)וקין כיון ")מ מסור המ"ט )5טרוטי מוי ננטוס יומנן דר'טעננמ
 ססיר 6"כ מיסורי עכ"פ מיכמ רכמ"ט ע"כ. הכוית -כ) )5טרוסי מויננמננת
 ננעתס מסור ננני הנמתן. כלרך ליננמ מסור )ריףן רכ"ט כיון הננרט"מכ'

 : כע'(רט") )רכרי )יתמ סננרט"מ קו' רקננהכיון
 סתס רק"3 כרעת ס") טס טכועות רתוס' סכנרט"מ קו' )יטכ יט~פכמנמ

 3מכו) ד5ריך ייייקיכן ננטוס כוית ררייק 3ננמן ומ"כ ככויתמכי)ה
כוית
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 ס"ס ססומ כ3 1)מ מכי)ס יסייגו-
. 

 1)מ מכי)ס דרך מכי)ה דריקיכן
 כ)טון רייק ד)מ כנטוס )כנכות כ"ס רס") )ר"ס מכ) מכי)ס כררךס3מ

 יי צט4:י" 1י.'מ נ'ון ,י'ס יגור".1 ל די מסעס ה,"י תון2ל1ה
 מנ) . סכמס דרך מכי)ס רייק ו)מ מסור ככני כררס"כ ס)מ ס"ס"כי)ס
 רסוס ננסוס מ)מ ככ1.ת מכי)ס דייקיכן ר)מ כנסוס )מו רמטול מ"ט3עכין
 . )מ"ס כרס"ג ס)מ עכין מין מ"כ )5רוסי רסן' כיון ססכרמ כנ5רמיסורי

 סגמתו דררך סכמתו כדרך ס)מ סוס סגמס רמיקור ט"ו רין כס"חוס"ה
 סמ כסר"ת ע)יו ותכנס )וקין ומין סמסור מיס כרין מסור וס"ומכי)ס
 )דקין מ'ן )ר"כנ ר)כך ס"ס סכרת וי") )5טרוסי _חוי ננטוס טעכנמכמ"ס
 רייקכן מכי)ס מ)מ )וק.ן ומין מסור ח"ט רקיי") )כ1ס כננו ססגמסע)

 רייקיכן דמכי)ס סכמס ררך דכעי )עג.ן ס"ס ככוית מ)מ מכי)ס רמיןמננ)קות
 : סכנרס"מ ע3 כי"כטמקסס- סע:"כנ ע) כמט") ל) )5טרוסי מוי נ1סכרמ מיכמ רכח"ס 1"מ )ננ)קוהדוקמ
 סססק מרכ1כ"ס ססקסס דח"ס נסוני' )מכנוס"ג כייס 3מננרי אמנםב(
 סתס כנסוס טעננמ מי כוית נריך מכנמי ככויה מייככס"כ-
 מכי)ס כי' כתיכ ד)מ נ1סוס סכמס כררך ס)מ מייכ ככ"כ סמ ככו'תמכי)ס
 ומ5ס כנממן כס"מ )כ1)ך 3כנסכס סוכמ רמ"ס כרעת ס") ררכנכ"ס ר5")ותי'
 מ)מ ח.יכ רמיכו )קרמ וכנפיק ס)כתמ רמתי מ)מ ססומ ככ) 'מכי)סרסתס
 ככוית ת)י' למ מ"כ ע"כ כ"כ ע) גס מסורין כ) ע) סי' וסס)כהככוית
 )סכרת )יתמ מ"כ מכי)ס כנרכתיכ רריקיכן ננטוס 1)מ כס)כתמ מ)מוכנססו
 ס)יג )מ הסמ רסמ סגמתן כררך. מכי)ס )ת)ות סכרמ רכריו ומיןכנרס")
 ססומ ככ) מכי)ס סתס )נ1כות ססומ כ) רק") ר"ס גס וי") מת"קר"ס

 )מ מנ) )קרנן כוית כעי - 1כי ססומ ככ) )ע)קות מכנרל ג"כ.וסס)כתמ
 כדעת ומס"1 כס)תי )נניכור )יכמ 1מ"כ מסור סיסי' ס)כתמ סי' )מכדס"כ
 רוקמ דוסו מסור כדה"ל ס)מ מקור ססומ דכ) )ר-'ס )ר"נ1 רס")סרננכ"ס
 סגמתן כררך 1מכי5ס ככו.ת מכ.3ס דרייקיכן כ1סוס כוית רכעיגן רסמ)ננ"ד
  ר3מ  י"ל  כך כן'ס  לפלין רוק"  %כילס  רייק רל% כלוו לרייט  חילוק יטמ"כ
 י") מכוית מכ.)ס רייק )מ סת"ק גס מס מכ) סכמתן ררך )עכין ככנ,דייק

 : כמידך מדמ ת)ימ )מר)כ"ע
 מ,ישלבמנם

 מיסול ע) מ)  מיקור דסנר סכועות עס' נס"כ סרכנכ"ס עי1סכ
 תוס' סכ' ככ1ו סכי )רמכ"ס רי5ח ס0 כ)מ"כנ וכ' סיעורממ5י

  ,לו%י חוס'  וסקסס וכו' :ר"ל מכנר 3מ יוחכן ר' לוטלי  רל% כ"ג  רףטלופות
 מע"כ כ1ס'ת מסור רמ"ם כנסוס כר"3 מכנר )מ  יותלן רי לויו"ס ,%לורלה
 11 רמי' דמס תוס' סמ נרכי ננר"כ1 וסקסס מיקור ס"ס ע) מיסוררמ)
 )רננכ"ס מ"ם )סכ") ממכס - סכמתו כררך ס)מ )סכות כנ5י סוס רעלייןכ1סוס
 ננסרס") ותי' ררייט ננ"ט ס"ק מ"כ כרס"כ כס)מ כן )תר5ן )כליננלד)יכמ
 : )רמכ"ס )יתמ ו: חייכ גכני סכמתן ררך סכמתן כררך ס)מ  רלוקין  כין)רס"י
 ט)מ רס") יסס"ת כנס' כס"ס סנ1ס)"כנ ככנ"ם סרכנכ"ס )ועת ~נכמנכםג(

 )"ק כ)מ"ס מ"כ כנס"ת מקור מכ) )וקין מין סלמסכררך
 1)יתמ ח) כמי סכמס כררך מס)מ ס"ס מח"ס מ) )מ רמי כרכי כנסר"כנקו'
 )גננרי מותל דכט)"ס והס"1 ס)הי )רכרי גכני )יתמ מ"כ ומננגס סתוס'5תי'.
  כעקות רס  סל%חן  כררך טל%  רלוטפס 1"% סל%ס  כריך  סל%  לוטפסטסו%
 כססומ )נר רמוי מיכו  י") זס  טפם נסכי) מכנכס . כנס"ת מסור מכ))יכמ
  סרוח  סרלוכ"ס  לי' כקיט רסמ )רכנכ"ס כרס"כ ס)מ כננו ננס"ת מסורכעין

  ר%וי ס%ילו  סלכלס פין כת"%  כסן כלולתח וכ"כ כרס"ל  טל%  פפפסוסכ%יס
 פטור  ו%כלו  טססריח מיקור סר"כנ דננדכ' תערוכות מוסר ומיכו  מסורל3ר

 כנס"ת מסי' )רכנכ"ס יקס"ת ווס' כפ"ס  ללוסל'ילו ו%"כ %סור  %כללוספפ
 1)מ ננותר נתערוכת מכנכס ק"ג סי' )קכ1ן וכ"כ סכמתן כדרך ט)מקסור
  כיון נו'  %י"ל  רלטל"פ כיון חי סייק  ס"ך  כ%ן ספרלו"ג כפי'ס  וספפסגס)תי
 ק'יג סי' ה"ר  ופי' . כ"ר  רין פייס  כלל כח"ח וכ'יכ 3רוכ  כיל  יפס.ן)יכמ
 ס%ילו  לופפס  %ל% סר"פ  %סור  סל%חן  כררך סל%  פסום  ל%ו ולכיסלסרת
  סגמתו  כררך  כסל%  כתכלין  פתכטל מס וכ"כנ ככ)ס קרוי מיכו )גרר%וי
 מסור כתכ)ין כסמתכ) ס)כך מיסורי' סקע )מ ננר רכל כו סעירכגנון

 וס כרין סכס ננכי' סקע רמיסורי' כנותר כתכ)ין כסטתכ) כסרוחגנם""כ
 כ"ננ ריס' ומננגס ומסור כח"ר ר)מ ק"ג סי' )קכנן כתכתי 'וכנטכימוכקרוח
 )ס."ו פפחס .  רלכילי'פ  כיין %וכזר תילו  סרוח ווט%י'כ סליס  כורך %וכלו"ס סתפרו3ת %וסר פקפ ל%  ר%יסורי  כיון סל%ס  כררך. טל%  כחפרוכתססופ
 סכמס כררך -ט)מ ננסוס 1)מ )גר  ר%וי ס%ילו פסוס  סרוח כקיט רר"נניי")
 סכנ"כ כננ"ס מיכמ מיסורמ ךעכ"ס .כסרומ )רכנכ"ס דס") כפכרמ מיכו""כ
 סמ )רננכ"ס דכנכ") רקסס כנוכרה מיכו כנותר מננר 1)מ סטור סר"ננערכ'
 רמידך מיירי סטור רכקיט י") מ)מ מיסורי' רסקע כיון מיכמ מיקוריזעס"ס
 ומסיכ סכמתן כררך ס)מ ננסוס רסטור מי ח)כ מכ) מו גרוגו גכוסגגון

 ו%סור סיור  סוופוסן ככ% כ%ותו  ו%ילך פס"ת  וווותר פפור וסו%סיור  ת"י 3ס"פ פי'ט זס לכופי' כי"ל  ופלילן-  %כולסו  פטור גקיט סרוחכסדייסו
 סק"ר סס  כס"ך  ופרפי'ג סק'י% סע  כסי סח"ר נס%ט%ררכס ס"סכע"ס

 רלר ספירכ נכ"ח  סרפכ"ס פרכ' וחס"ו  כסלהי  רל%  פרפכייספרקרסיס
 . ופותר סו% פסרי ככ"ת  %ף ילפסר כל ווספפ סלפסר חליקס  וסליה-פר

 %'יכ ר3ריו  רלפי  סכילותי  ול%  ח"ל סה"ר  פל סכ' ל"י  סלל  חג  פריורכ"כס'
  ט%ילו פר סלחקלקל  כיון  פלכלס  לילוף-  ליוי  ולחקלקל פר ר3ר -  כפירוכ'גם
 1)"ג עיי"ס סמכ"' וכ)י )נריסין סכס) כמוננן כע"ו כגננ' רי)פ.גן וכעוימוי
 כלו"ס  כרוכ כיל סחופן  טפם 1)יכמ )סגס סוס רמוגנן כיון רנני1)מ

 ע5נני: מ5ו כט) כנני 5גר רמוי וכמיגו כי"כ ככ"ח ח"י ס"ס  .י%ןספופ"ג
 )מ "5ננו ננ5ר מיסורי סקע ר)מ כנר רכר כו כעירוכ כנסמ"כ מיסוריופקע
 ר)פ)תי )עי) כתכתי ככר וכ)מ"ס )גר רמוי כנמיגו )רננכ"ס )י'ו)סיכן
  רהיח4 ח:  %סור  לפי :ל%ס  כררך  סל% מסור כ"ס מס כלס") 5")ומס"ו
 רכננו %י'ח  פגומ ככ"ה  סחפרוכת  %סור  ר%ין וסה  סרפכ"ס לרפהלפיל
 סכעין )גכי יפמ . רליכי  כיון  סטפס סכ'  וספילוי'ג  %סור- ליוה  יפיןססו%
 דמין מע"נ ס' ר5ריך כעין ככיכנוח ני"ס גכי ק' סי' )קמן 5"ע כרוכסני
 רסס וי") מסרתו וסתירס סומ דען כנס"ת רמסיר ס"ס וי") ככ"טכנידין

 :  סלוט  טפס מותו גס סתורסמקרס
 תקגס 'ריס כיון סכ)י )סגע.)  סלוס י  %פסרי"ל  ספלחי "סיס  ובןהד(

 ו)כמו' פ"כ %סור  וויללפל:תחלס כ)כתמ)ס סוסכסגט)ס
 רמוי סמיכו רככ)ס כנ"כ כסס ככנט")  .)כתח)ס %סור  רלטל"פ 1:טפמ
  סלפל"נו ככלי  רל3לפ  כלירון  3%ל  3פין  כטסלללס ד(ה קטס ממגס מסוו)נר
  ככלי %סור  לופלייפ  ספפס סקרירס מי קכ' דע"ו ס"כ כסג"מ 'ממגס5"ע
 וכ"כנ סגע)ס 5ר.ך לסגפלס  ר%פטר ככי ס%  לוסלופ  סכירס  ד5ריך  סריתרס
 3ככין )רירי'  הסור 'ללופ  לוסל'יפ כנססו )נט) רמסור קכ"כ והי' 5'טסוק"י
  רגוריגן  לוסוס  סטפפ מין - וכודמי סק"מ תנ"נ סי' ס"ננ עיי' .)כתהלס
 מקור )כתח)ס  רלילייפ כ"י מטו ג)"ג סוס  ולכולייס דורמיננטסו כ"י מטומכ"י
 טכירס ר5ריך חרק כ)י רמסי' ק") סר"ן דסמ 5"5  סל ו: תי' ד5"עמ)מ
 רכ  חכרי' לווס רסי"%  לסולין ססססס לכחתלס  והסיכ ,כוור  לטל'יפמס."ס
 . %סור לכתתלס  רלטל"פ ותי' )ננחר ער )יטסי:סו כו סכנ)מו )ס::מ"מכני
 דסוס )גר רמוי סמי:1 רככ3ס סק"ח ק"ג סי' )סר"ה כ5'5 ד)מ  י")%לולס
 )גר רמוי מ.כו ננן רס.יכו כוט)"פ כנן וככ)וע כ1ותר )כתח)ס מס"כוט)"ס
 קכ3 רסס רמי' מין סכ") 5"ט וכסוס"י רמותר כנורס כסן סכנכסת מסי'י")

  רגוטנ"פ ננסוס )כנחר ער )ססייס 'דמסור סר"ן ומ"ס ססכח מן טעסמתה)ס
  ליל"פ )עסות )כנמר וטסינססו ססכס כנן עעס כקכ) ג"כ י") מסור)כתח)ס
 סי' מט"ך כ"כ ק"ק נ"ח כל) ככנכ"י כ' ' וכי"נ )כתח)ס  מיס1ר כלוכטלסוס
 ככ5י כ)וע כט5"ס כסמר  ט%ומכנכס ס"ק 5'יח סי' סט"1 כ' וכי"כ סק"כ5"ס
 וח)כ כסר כס יס מס ססק דסוס כיון דידן ככירון 5"ע סכירס ר5ריךחרק
 סיס סרכר וקיוכ מקור ס:סרף מחר ככ"ח רמסר כתכתי וככר כסרףוסכ1מ
 ס"ק כמן )סרט"ג קסס ועוך . סגע)ס 5ריך מין מ"כ כח)כ סכסר ככ1יסק'
 טסי' סככייפ %וי: פ'יס  כלל כחי'ת וכייכ 3רוכ  3טל  טעס ר)יכמ כיוןי"ה

 סגע)ס 5ריך )ננס מ"כ כרוכ מס.ס: כ?ני גתכטי ככר )פגס ססי%כ%פר
  סלופ 5מ  ססטפס לוסוס  כן פסס ריוסרין'ל  סל"ל סל ל'  טפס יותר :יחמע"כ
 לפנרר  לסנפיל סתפיר  סלכך כ.רס ספ'יג  לו%פר  הפיפ:  לוי  לפטוה  טל%לו

 כנסוס כעיכו מסורס סרומס רככ)ס ק"ג כסי' יולס כככסי לננ"מ  וגסוולח%
 כקו"ת כ' וכי"כ כתרמ כס' )ע"ו כמרו' כמס"ו עכנו וססכיס מחסכ'דמיסו
 מין ודמי )סי"ו ה"כ סרוכ סמיקור מס מוקר ק"ג כסי' וח"ר מרי'סמנח
 כתערוכת )מ מכ) סמיסור כסמוכ) מ)מ ממסכי' סייך ר)מ סגע)ס 5ריךסכ)י
 סק"כ כס"ך 5"ר קי' 'סרננ"נ כ' כט)"ס רו:.ס מכ"י וככ)י ככ)י כ)וע11
 3מ ננססומ רמפי' כ' סק"ו סס וכמ"ר מיכמ עכ"ס רננססו י' ס"קוסס

 : כס"ר ג") תר") וכקי'חסיכ

 תקע"א.םימן
 סותר בתבשיל בב"ח שעם נתערב אם כ' בפתיחה בשרמ"נא(

 ותימא מאו"ה וכ"כ הטעם בשביל יותר נותן שאין לגוילמכרן
 סי' המג"א על שתמה ומה ראשונים הרבה דעת שכן כ'שלא
  תקנה אי"ל מת אותו חמץ ע"ג פת .באפה ה"ה בשם שכ'תמ"ה
 קו'וגם

 בשעם רפמ"ג דינא אמנם )ב( קשה לא אטג"א שם הח"י
 דמנ"ל צ"ע לתבשיל ומכשירו דמשביחו בתבשיל וחלבבשר

 שכו בב"ח מדמי בחוץ אפי' למכרו דאסור וראשוניםמירושלמי
 מבוקעות ענבים על שנפלו ביי"נ שפ' הרמב"ם על יישוב)ג(
 אע"ג בחטים נ"ל בהנאה מותר חפים וע"ג בהנאה אסורבנ"ש
 לא הנאה לענין אבל באכילה ואטור נשל"פ אינו בחמיםריין
 דלא בחשים יין אבל וה כתערובות לי' ניחא אא"כ הנאהחשיב

 ו הנאה חשיב לא לי'ניחא

 כירקות  טפפ  ולחן  ירקוח  פמ סכיסל  כחלכ כסר כ' יפחיח:בפמייג
 3סכל יותר  לותן  ס%.'  ריין  ירסות  סתכסיל לפכורפותר

  סכ)וע.

 מסור סיתר כיון כתערכ מרמו' סמסור יי"כ ע"ף רף כע"1 רקיי")מע"נ
  כ,טסו כסכי) יותר כותן סגוי סמין כנססו מסי' סכו יי"ג ננרנני חון)%כרו
 כרי ק"ו  דף פפ'יז ור%.י לווחר פילו %3ילו  %כל  וכפי:ו סכרכיי"לזס

 סר%"פ סכ"ל כ"%  כלל  %ו'יס כסס :"כ לזכולי רסרי יי"ל  פליסן  טלסלמ.טין
  תננ"ס  סי'  ספגיי%  פל  ספרפיצ תלוס וכסחיחס כלו"1 ין כס"ק. ססרפ"גוכ"כ
 )ינכרו 1מסור מימ1' מסור -וסומ כתערכ סמיסור סגוף כ) סס סכ'מות
  רתיי% כרי רננסמי ססרננ"נ וסקסס כי(ן יין ככנו סכמס מיסור ננרנניהון
 מסגי )גוי לווכור פוחר מפי"ס  חורס %יסור  וסוס  יי"ג--ורמי %פ"ילווכח
 רסמוך ססרנניג ע) )י תכני:ות ותרי ע"כ סטעס כקכי) יותר כותן סגויסמין
 יסוכמו  ר%יוליס  כל רפת  טכן סכימ 1)מ סרמ"ט כסס סכ"כ 'מו"ס ע)דכריו
 'מיקור ננרננן מון )ננכור מסורין כסחר וננסכ' כ' ס"ק ק'י ,סי'כס"ך
 וסס ר%סור  סוה ורמי כיי"ל  ררוק%  תורס  "יסור גוף ככ)ע מסי'סכו

תוק'



ירכמףתקע"א ו' מעלף פ"ו טף דעהררהסימןדברי
 והכ' עו"ס ננקוננות ככ) כע"ו והר'ן ונננ"י ומנוד0 וכרטלורס ור"טנווס'
 סכימ הנננ"מ 60 דננותר 0רמ"ם כסס ,סכ' ננמו"ס 0נננ"6 ע) ננקס0,נ0
 כממר מתירין 0נ") סוסקיס סכ) רמ0 מ"כ סק"כ קי"ד נ(י' סנ"))ס"ך

 הננ"ננ סרעת כ' סנננ"6 מ)מ סכו מיסור ננדמי חון )ננכור 0נמס6יסורי.
 0ננרדכי דעת וסכן תקנ0 )ו מין חנק ננסיסק סנמס0 סמ ר6ותו סכ' כן6ינו
 ס)מ )ר"ן 51") וננ)מננומ ננר"ן. ננסננע סכן כ' סנננ"6 0מ ויותר כ"סכס'
 כסמר ס5)נניס כ) כסו"ס כ' סר"ן ד60 כחנק מחנניר ע5ננו מת ס1תרי0י'
 נ ד6סור כן גס י"ל כננססו דמסור כו דסחננירו כחננז 6"כ חוננר6 כו- סננ5ינן כיי"נ רוקמ ד)ננמ סכו מיסור ננדנני חוו )ננכור דסרי 0נמהמיסור
 וכ"כ סנ") סק"כ ק"י סי' כנס"ך ככנג"6 ד)6 תכנ"0 כסי' .טס כ'רנבדה"י

 נננסך ססו6 )סי' רמי' 6ין תקנה )ו ד6ין ננ0"0 וננס"ס כסנסר"ח
'

 מוז )ננכור תקנס עס )יס"ננ סנ06 דסס)כוה. דס") 0רננכ"ס דעת 6מי
 כו)1 3נוי סיננכור ס") הכי דהר"ננ ר") ע"כ 6' תקנ0 סכ) 6יסורננרננ'
 סנמס 0ס)כות וקיי") )יס"ננ ויס)יכנו 0נמס 6*סור ,ס) הננעות .קמו6מ"כ
 כ' ס"ס" 0מ- וסקס0 סק"כ סס 0ס"ך כננ"ס 6יסורי כסמר ננ0ני )מ3י0"ננ
 דעסני סנמ0 מיסורי כסמר הרננכ"ס דקננך ז' ס)כס ננ6"ס ננ0' ט"ו3ס'

 יין, נתערכ נכי ורסכ"ג דר"מ תקנממ )קננן ננננ"ס ורסכ"נ דר"6תקנת6
 טכתכ כיון לסומ רמי' מין ננה"0 0נננ"מ ע) )וננר יס כך ו6מנסניין
 טרי ר)מ סר"ננ כ' כיין כיין סמ מ"כ כיין מיין מיסורמ כס6ר סר"ננדסננך
 דנניירי כדרכנן ננני נניירי ו' כס)כס 0תס כן דרכנן כיי"נ כיין כייןמ)6
 דמסור )ס"ס ס") כרמו' מכ) ננדרכנן 6)מ מסור ר)מ מסוכיס כדכריסטס
 כתערוכמ מסי' מסוריס כסמר ננתירין סק"כ סכס"ך הסוסקיס דכ) כיון6כ)
 מינו זה נס ססוסקיס רוכ כננד וסננררכי 0"ס ס") התור0 ננן6סור
 סתרי סר"ן דכרי י0י' ס)6 כננ"ט כמנק )סחנניר )רינ6 סנננ"6 ע)0סנ0

 :6סדדי
 0כמס מיסויי רכנתירין מו"0 כסס וסרכנ"נ דענ"י 5"ע )יייי ~שכמגמ )ב('

 יותר נותן 0נוי סמין ננסני )נוי )ננכור דננותר טעסטנתנו
 יי"נ ננדנני מק )נוי )ננכור רמסור רסכ"נ דננודו סמס דמי' כע"וננירוט)נני
 ס' כירו' סניס כננרמ0 סס וסי' )0תכסי) ננכסיר כ0יין סכו 0נמ60יסור
 כורמי כסנמה 0כ) מסור )כ"ע טעס דכנותן סננעינן ננהכמ וזן) 0יךנכתרמ
 נותן ססנוי נניילי דסתס ומסי"ת מסור ננינו כמינו נס ככ"ט מ)ננמיי"נ.
 )ננכרו רמס1ר רטכ"נ ננוד0 מממ' ננ"ננ נכך ננה ה0נמס ננחננת רנניסיותר
 מתערוכת כ) נוסי' כמיסור 0"ו טעס כו סיס כיון מע"כ . סכו יי"נ ננדננימון
 דף ע"1 ור"ן כמס"כ רסכ"מ הכי6 וס וירו' ע5ננו מיסור כמ)ו ככו)יוסו0
 יי"נ ע)יו טנס) כרי דסמי . 5") ע"כ מ"כ כרננ"מ ועי"ם ק)"ר .ס" וככ"יע"ר
 סס כע"ו כרי והמי )"ר ט"כ ס") רכמ דס") 1)רס"י דרכנן כיי"נעיירי
 כמתיכ0 ע5ננו 0תכסי) נעסס ד)מ תיננמ מסי' עור וי") מ"ס ננני רכמסומ

 מינו ססיסרמ) מע"נ הכ)וע טעס מותו )נוי )יתן מסור ננ"ננד6יסורי'
 נותנו ננ6לו וס נרע )מ ננ"ננ ככחנס והוה יותר נותן מין רכנוינסנס

 )חסיסת נניס סעוסין ננ0 3מוס רמין כסנ"0 כס"ע מננ"ס סק"נ נמ"דןעי' : ססקר )כסננות )יתן סמסור ננננ0 )מ"י )יתן נרע 1)מכחנס
 ס"ך עי' כח)כ כסר טס ועירכ סומ ורני)ות 0כיר0 סע) ננמסרר6ס

 ' מננרינן ד)מ כ11נת1 נרמס 0נמס חסיכ )מ מכי)ס- דכר סמינו כיוןסק"כ

 מיסור רק ססומ כיון כסנמ0 מסור סחתיכ0 נוף סיסי' מנ"נ 0נמ0כמיסור
 דננוכר יי"כ ע)יהס סנס) יחיטיס ק)"י כסי' .)קננן יינס לסתס רנ:י6ררכנן
 ננוטעס ססומ ננס נוסי' ננסטעס כנ0נס )טי) )כ0ננס )ימן ננסמ"כ)גוי

 )מ מסי' מסור )נוי ה"ה מ"כ ססקר )כהננות מס" וננסננע עכ"))כסננ0
 כנכ)0 הכ) נעסס ננס"ת, דמסור טעס כנותן המ ננדכריו וננסננע .נ"נ

 מסור כמכי)ס סמסור כ'ון הו6 חדמ והנמה רמכי)ס וכהנמ0כמכי)0
 ס" נט"ו )עי' תקס"נ כתי' )עי) דכריסס סכמתי הסוסקיס כננ"םכסנמ0
 נניס סל קיתון נס3 )מ מכ"י סימר ס) ניין ונתטרכ יינס נסתס סק"יק)"ך
 נניס נס) מס מננר*' כס' יינס .דסתס )דירן סט"ו וכ' נוותר )כסוףמ)מ
 יינס סתס דס") 0יינו דננתיר והס"ע נ"נ ע5ננו חת'כס 6נ:רי'.)כסוף
 נעס0 מננרינן )מ סנמ0 מיסור )עגין ס6ו) יר כ0נ"0 סס וכ"ככמססו
 וס טעס 1)רירי כהנמס ננותרת ונכ)0 נכ)ה רנעס0 רק מננרו ד)6נכ)0
 כננו 60יסור כגוף ןמסור נ:וסמ) טס רק הו6 ככ"ת ככ)ה ר)סוןמננו0
 נכ)0 ח)כ ננותר 6ננ6י ח)כ ק"מ יף כס"ס מי' :"'כ 6סוי ונוסולכ)0
 טככ) סמ"ר ע) מירוס מנננס . כסנמס סס" מסור ודמי מ)כ וס06ומ
 כמ)ק מו כימוריס כמ)ק מו ו0כימו דסרננ"נ רין כוס נננימ מינו מ"רססרו
 )ננכרו דננותל סרמ"ס כסס סכ' מו"ס כסס -סרננ"נ כ' 0מ וכן . ס)1מדסיס
 סנס) 0מיטיס )ננכור דסרי דסמ וסירס 'ותר נותן מינו סטעסרננסוס
 0תס ננינו כ6ינו דס") כמ"ר )'סכ )ננ"ס מנננס רמו' נניי"נ מסי' יקע)יסס
 דמ"כ כתס"כ 0רסכ"6 ירוס)נני כסס כננ"ס )פכמ טעס כומן היין ככר*יין

 כמיטיס סתס ע"כ מ"כ סכו יי"נ מדנני מ,ז )ננכרו )רסכ"נ מפי'6סור
 : יינס כסתס נניירי יי"נ ע)יהססנס)

 מיטיס ע) סנס). כיי"כ דסתס "מר חילוק עור ס"מ ייסס6יךכמכמבגר~ש
 כתו0"כ סרסנ"מ ככנ"ס נוטן"ס מיטים:~נו ע) רייןמע"נ

 לענין 6כ) נט)"ס סמילו כ;ון י6סור )מכי)ה סיונו יין עס עיססד)סון
 )חיטיס סנס) יין- מכ) סנתערכ וכהנס )? כליממ' מ)מ מסור 6ינו00נ6ס

 0קננמ ננן 3ננכוט3 מו כסקננמ יין טעס סיס" )6ינס )*7 נימ6 )6וי6י-
 סמרס נתכסי) מכ) . )נוי )%רו ננותר וננסו"ס סנ06 הטיכ )6ס)כך
 טעס ננן לסנס כר' תכסי) כ6ותו ומ)כ ככסר כטפס )י' ונימ6נסנס

 ננהננת יותר יתן )מ ס0נוי מעס"י )נוי )ננכרו ומסור גהנ06 ומסר0מיסול
 סי' )מ רמס י") התכסי) דננסכיח כיון ן)ננמ 0כי ייננר ננמן חדמסטעס
 דהכ) ננסוס. דמסור מו כך כ) ינניס נותן הוס 1)מ סומת 0ו0 וה טעסכו

 : מיסור ס) כנוסוגעסה
 י."כ )"כ כס)כס סכ' ננ6"ם כנס, ט"ו כס' סר"כנ )יסכ י") רבנלדץ)ג(

.
 מ)ו הרי נענניס טעס נותן מס ננכוקעות ענקיס ע"נ סנס)

 מסורומ 6)1 סרי מיטיס ע"נ סנס) יי"5 כ' )"ר וכ0)כ0 כהנ06מסוריס
 כנסל דמוסר רר"ננ נ:"ט כננ0"ס כירוס)נני והקס0 כהניי0 וננותרותל"כי)0
 ימין 'ק)"ד כסי' הטור רעת וכן רסכ"מ ודעת נו"ט כמס ענכיס ע"ניי"נ

 כיין כענכיס כנ"ט ריין )רננכ"ס יס") העי' כנו"ט סס מס 636מסורומ
 מנ:מי מ"כ )י וקסס הענכיס נס כהלמ0 ומסור מיסור נעסה והכ))תכסי)
 הרסכ"מ כסס כנ:"ם )סכמ רהו0 כחיטיס ונ"ט החיטיס ע) סנס)כי."נ
 ), כמיטיס כיין נ~חמ 1)ננ"ס מיסור כו)1 נמטס 1)6 כהנמ0 ננותר"סמננמי
 1ל6 )ר15כו ס3מ כמיטיס היין -נס.)ת עכסיו )סי רעתה כיון נהנ0.מסיכ

 : הוס כתערוכת )י'כיחמ

 ז תקע"במימן
 אמור וחימוץ נקפא' וחלב חמאה אמאי ותום' רשב"א על קו'א(

 לשיפת ופעם וה על ותי' האם מן שיצא כמו אינו האמה"ת
 ארשב"א צ"ח בי' פלתי קו' על תי' )ב( מה"ת אמור דנסיוביהרא"ש
 בכ"ה הא מותר ס' ונשפך בשד ליורה חולבות כף בתוחבדם"ל
 מהית אסור אינו בקרירה הבלועה חלב וישבתי דאו' לכ"עפ"כ
 עלוישוב

 קו-

 צוה דלמא מרין מגעולי פ"כ מנ"ל מ"ד פמחים פ"מ
 : העולם קו' והוא בב"ח, משום להגעילהתורה

 סמוננר נני ים בנשייעא(
 דנסיוכי.

 ננקסמון 0ננתננ5ה ח)כ וסי' דח)כמ
 כתס"כ ויסכ"6 תוס' מכ) וכו' מלכ נני ככ)) 6ינס0נכינ0

 סנסמר ח)כ ע) הנכינה 510ימ סככר 6קר ננדרכנן וס ח)כ רנס 1ק15רמרוך
 י"ד ס"ק ס"מ סי' סר"מ ועיי' 0מס ננן י51מ סהומ כננו מננו ח)כננקרי
 כמן סמוננר נני סיס ע) וס כקסי6 דנטמרו י"נ ס"ק סס כם"ךוכס"ננ
 כננו מננו מ)כ ננקרי )מ סמוכ) 1ס51ימ סנסיוכי כסננכס) דמי 0רמ"ם1ס1מ
 ס6.51 מככר המס נ:ן סי51ימ כננו ננקרי )מ הכסיוכי מ"כ סמס ננןסי51ימ
 ההנ:מס הומ כח)כ הננסוכח עיקר דסמ ורסכ"מ )מום' קס0 1)י 'הנכינ0
 הכקס6 המ)נ 6ננמי מ"כ סננעטי"ן סקורמין ננ)ננע)ס ס5ף 0סוננןרהיינו
 דמסור ורסכ"מ )תוס' דננטננע היננון ח)כ כמותו הנכינ0' סערייןוחיננון
 המס נ:ן י51ימ סהי' כננו ומינו החננמס נננננו י5מ ככר סמ ומננמיננס"ת
 סהי' כנ:ו יחד מ"כס 0מ ננס"ת מסור וסנכינס 0חננ6ס מננמי קסה כןוגס

 חו)ין ננרייתמ ד6י' )ננה ןה דכר 1)דננות )וננר ומססר סמס נ:ןכסי51מ
 מ)נ:מ ע"כ מחטכי' מחסוכי' ד6קסי' כיון חייכ ומכ)1 הדס מת 0קסה כ'דף
 0"ד נ:"נ: חי נ:כע) י51מ ססומ כננו ננסננע כקרמ רכתיכ דס דססעותמע"נ
 מיהי' סכרמ מין 0םינוי ירי ע) חסיכ כנעסס .מכל )נריעותל נסתנסמס

 ןהיי' )ננע)ה החממ0 סהוסרם מע"נ כן י") ה"נ מ"כ 0יתר נעסס0מיסור
 מרס כ) מותו )ננטס הקסמ רח)כ )ננטה 0חיכ ננרע )מ ננ"ננססננעטי"ן

 מנ:נס . )סכח גסחנס עת0 סוס נכינס ס5ריך 1)נני נכינה נעטס נננננוועור
 מ": 0מס ננן סי5מ סיהי' הומ רנוס"כ הנ") כתי' )י' ניחמ הוס )מהרמ"ס
 )ח)ק הין דנו0"כ כיון ננס"ת מסור מננמי ונכינה חננמה )רוכתי קו'סררי
 ננס דכ) )רמ"ס ס") וה)כך - נסתנ0 )סנח 6ו נסחנס )נריעותמ סהומכין

 דרך ככ"מ וה דכר נננ5מ טככר וננמחר טסי עריף 0נו0"כ )ננעטסמססר
 ה:' סננננעט ננס מננרינן 0)כך נ"ט כמיכמ רוקמ היינו תור0 6סרי'כיסו)
 ע"י חלכ טעס ככר כ)יכמ ננני 0'ינו ננותר 0מס ננן כי51ימ מינורמס

 כ) 1ס51ימ סנסיוכי נס סכ"ס)1 )6מי וסיינו ננמכ) סכמ כ) נניני'סהוסרם
 ננקרי עריין כיסו) קודס 0נסיוכי כננו 0מוכ) נ:ן עדיין כטים מכ)ננמכ)

 : מ)כ טעס כוסיס
 כף נתחכ מס דמו' )מו דט"כ )רס"י סכ' 5"מ רף מו)ין רסכ"מ עיי'ב(

 וסקסס ננותר ס' 0י' מס וססק ונססך כסר ס) יור0 כתוךחו)כות
 ונ"ל התורס ננן רט"כ ננודס רס"ן נס ככ"ח 'ס6 סק"כ 5"מ ס"סס)מי
 מנע כח)כ ככ)) סו0 )מ רודמי )רסכ"6 ס"ל קרירס כחרסי הכ)ועהח)כ
 טעס כו יס רעריין )רסכ"מ דח)כמ נסיוכי כננו 0עס ננן י651 ס0ומכננו
 וע"י נכינה ננסמ)כ סנעסס 6חר כו סנעס0 ננמכ) כו יס עדיין דהמח)כ

 ח)כ נס 0ומ ננמנ:ו ח)כ )מ ו6סי"ס מ)כ טעס כו מיכ6 עדייןננמכ)-וס
 כח)כ ככ)) רמינו ננסוס נ"ט מסי' דמו'. כל"מ עוטה 6ינו כקריר0סכ)וע
 הוס וס )ענין נס ככ0"מ ט"כ מס מו)ס . ס6ס ננן י651 ססו6 כננומננו

 : סמס ננן סי5מכעיקר

 מנ:רה ר)ננמ ננרין נננעו)י ט"כ נננ") סעו)ם קו' )יסכ ו530ירוףרנייי
 סכ)ופ מעס"י כסקריס . ננס"ת רט"כ ככ"מ ננסוס )כנעי)מור0

 דלמ נ"כ כס)מי ו)מ תקס"ט כסי' כננ"ס וט"כ ננ0"ת מקור ככ"מ נסככ)י
 מכס3 ד)מ ס)מו מכ) כיסו) דרך וננקרי טעס ונתינמ ככיסו) סני 3יסו)ייה 51ריך כיסו) כ)סון 0כ' סס51י6 מכי)ס דמיסור ו"6 51") כיסו) דרךסו0
 מכס3 )מ רקרמ כססטי' 6)מ ונ"ט הכ)1ע ע) חייכ 6ינו ננכס) ננסוסדמייכ
 סעו)ס קו' מ"ס 1)סי"ו ננכ)וע 1)6 ננננס כח)כ כסר ס"ד מננו כמ)כנדי
 )ממר. מסורין כסמר הו0 ר6ו ז"6 .כח)כ כסר 0נוי כיסל סננמ סמססס6ס
 יכס) ויסרמ) כסל סנוי כיט51 סננ6 יסמסס ומ"ת ונ6סרו נמערכוסככר

,מ)כ



 מי'ין"דטי'דברי
צאירמףתקע"ב ח' מעי' פ"י

 נוי ס) וכסר גכ)ה מיסור ח) ככ"ח מכי)ת מיסוי מיז קיי") ס6.ח3כ
 וסכי כמ"ך כם"ט סר"מ כמ"ט ח)כ לסו) 6יסור דמ"מ ו6י סומגכ3ס
 לסיות 5ריך 6כילס כלמ כיטול ול6יסור כמט"5 1"מ נס קי"נ וף כחו)יןס")
 תחלס סגוי כיסול טממ ו6י . מכלופ ו5מ .ממט כחלכ כטר כססטי'קר6
 טמיגו סקוירה כחרסי חלכ ממפט 6מו כמלכ ו"מ נסר יכסר ויסרמ) ,ח)כ

 : סמס מן סיו5מכח5כ

 ן רוקע"נסמלנמן

 והקשה בם' בפל בקיבה והעמיר הקיבה נמלח פ' וש"עהמורא(
 שתי' תדוצים וב' בפל לא באימור מעמיד הא וש"דד"מ

 הפור בדעת דם"ל מה פלתי דברי גב( להולמם קשימ בד"מע"1
 הפור על וישוב נופך תום' )ג( ליתא ל"ב 'מעמיד מ"לדלא
 אימור ליכא וכה"ג נ"פ ואינו קיוהא הקיבה דפעם הש"ךמקו'
 מתום' פלתי שהקשה מה )ד( בעינן גמור דפעם מה'תבב"ח
 בפל דלא מוכח מתום' ורמ"א דפור הנ"ל בנידון ל"ה דף1ן"ן
 דרמ"א ח"לא דכל כיון אמנם )ה( ראי' מתום' שאין וישבתיבם'
 העמיד אם נ"ל )ה( ראי' אין מטור לענ"ד כי צ"ע מפור זהבדין
 שהיא אפי' עורה עם הקיבה ונמלח שבה בצלול אפי'בקיבה
 כמ"ש ור"מ כרי"ף עיקר דנלע"ד משום בהםםיר מותרנבלה

 ? פ' ח' ז' אות עיי"ש תקי"חבמי'

- 

. 

 6' יוס כו ספננד 6ו כקיכתס סגמלח כקיכס הגמ5מ ח)כ ננשעא(
 מסור ס~ול סומ 06 כו ספמיך ומס סג"ס כו לספמיד6סור

 וסקסס סמסורה סקיכס גנד טהפמיך כח)כ ס' סיסי' פד סגכיגותכ)
 טסומ וכיון מפ5מו מסור טכקיכס הח)כ סמ כס' סגי 6מ6י )' כס"קסט"ך
 כמ"ט כ' ג"כ טסטור ומף כסי"מ כמ"ס כט) )מ כמ)ף מסי' המפמיךדכר
 פ"כ סכמרדכי ר"ת וכועת כס' כט) סמפמיך ווכר ס") דסטור י")סלכ
 כר"ת וטור סס"ך כמ"ט )י' גימ6 ו5מ סטור פ) סס"ך קו' כן סקטהוכר"מ
 וסרמ"ג כט) 63 מפמיד וס") תמ"כ סי' מו"ח טור כסס סכימ וך"מס")
 מסמפ )6 ססרננ"ג טתי' וננה תמ"כ סי' מו"ח מטור סט"ך פ)סרניט
 כטפממ ככ"ח חומ סטור פ) תרו5יס כ' תי' וכן"מ . סר""ג כרכריכט"ך
 סגמ)ח טגקיכה הח)כ סמ סס"ך וכמ"ט )ית6 ןס תי' כס' וכט3 מ5תמת)י'
 כ)מ ו6י"מ כך"מ טתי' -סכ' תי' גס כט5 )6 כגכ)ה ספמיך ומס ג"גככר
 )6 וס תי' גס ווו"ג וס") כט) ד)מ מפמיד מסוס ו5יכמ נ"כ קרוסקיכס
 ך5רס"י כקרוט מסי' )רס"י כג"ט ומסור כ' סטור וס6 סטור )יטכמ"ט
 סקרוס מסי' ומסול גורס סכ) דכיון ווו"ג )יכמ ומ"כ סו6 סירטמ )16קרוס

 : סומ סירטמ)מו
 מסור ו)מ ס' וידן כגיוון וסגי סכ' 5סטור תי' י", ס"ק כס)תי רבכםב(

 נטל למ מפמיך 6ס וסתרי כתרתי ךסוס ננטוס כנפננירמטוס
 קו' קסס ומו כר"ת )135) קרוס נין חי)וק 6ין פ"כ מ: הר"מגטיטת
 סטור כ' וס6יך סם)תי פ) גס וקטס פי"ס כסירטמ הוס 5)1) גס מ)מסתוס'
 חי)וק )יכ6 ו)רס"י וסתרי תרתי )יכמ גוסי' )רס"י כס' קגי כקרוס ימסי'ד)רט"י
 . כט) )מ מפמיד וסמ כס' כט) מממי מ"כ כסירס6 )מו הכ) )5)1) קרוטכין
 דמפמיך וסיפתי' כר"מ כ)) ס") 3מ דטור )ומר מגסגי )כי הם)תי מ"סגס
 טסוקס כנכיגות סכ' וכמ"ח הססר פס סוכירו ננך)מ קט) )מ כמ)ףמסי'
 סס כלפיגו חסיכ דמוקיס כיון. כססח )סססותו ימכ"ן ומוסי וסיכרמכח)6
 דה") מסוס ככפיגי חטיכ ומוקיס כיון וסו5רך וסמ סח)מ כגגך ס' סי')מ
 קסס ו") ווכריו פ"כ ופ"ו כם"כ סרמ"ט כסג"ס מסורס דכך ג"ט כר.ג"ט
 יו5ימ ומין כסר ט) כקפרס ספ)ו דגיס כננו ווקמ סייך . ג"ט כרוג"ט
 תפרוכת ומיטמ סכר ט) סח)מ מכ) כפ)ממ טפמ6 ךק )רגיס סקפרסמן
 כמות סגכיגס כתוך )גמרי גתפרכ סח)ס דסייגו תפרוכת ו6ותו כסכרחמן
 מו סרמסון כתפרוכת ססכר טסי' ממס חי)וק מין מ"כטמומ,
 ג"ט כר כג"ט גיוון יהי' מסי' ופור תפמוכת תוס' כפוך 6ח"כסגתפרכ
 כם"ג ססג"מ מיירי וכס"נ ככ)י דוקמ מ)6 ג"ט סרי )מ )ממכ) מממכ)סמ
 כ)) סמג"י סכימו כמו"ח מכומר וס רין כקוייס סרמטון טפס טס"דפ"1
 מממכ) )מ מכ) .)ממכ) מכ)י מ)6 סרי )מ ג"ט כר וג"ט ט"ו ס"ק)"ו

 ממס ח' מות כמן כד"מ כי"כ מי' וכן סק"6 5"ס סי' כט"ו וכסרמ"ג)מ6כ)
 דמסמפ סכ"י כ' כקרוט וכין כ5גו) כין ור"מ )רי"ף וסרי וקיכס כ"יטמומס
 כג"ט דסוס מסגי טספמיך סגכיגס הפור.מותר פס סקיכס כגמ)חמם"
 מן טפס קנ) )6 וסתס כקפרס טפ)ס )וגיס ו)"ך סך"מ וסקטס ג"ט'כר

 ח"י ס"ק ס)תי ופיי' הנסר מן טפס סקכ)ס הקפרה מן 6)מ פ5מוסנטר
 כטפס כח מין כסירסמ סוס דסקיכס כיון מ)6 ד)"ד מודס הכ"י דגס וג',
 ססרמ"ג כ' וכי"כ ג"ט כר ג"ט ס' וזהו ככ"ח מיסור סס פ)יו 5463ןס.

 )"מ כס"ק ט"ך כווגת וכן ו6יק)יס ג"ט כר ג"ט כפין וסוס )' סוס"קגס"ך
 מממי מ"כ 6סור מפמיך מטוס כמו"ח ת)"כ סי' )טור ד6י") סם)תיומ"ס
 ומיגו כנפין הוה ומפמיך מטוס טס כח"י כמ"ט י") )סטסותו6סוי

 מפ"ג הטור טפס ו' ס"ק כרכיס"ו טס כססרי כתכתי ומגיכתפרוכת
 מה"ת ט"כ ומי כטפס חטיכ מפמיך 6כ) )טור )כפרו מי"5 דרגגןנמיד*

 : מה"ת מפמידנס
 מטוס 6)מ מסור ד)מ הכמ מטמ"כ גכ)ס כנון ממט פ5מוו מחמת כמיסור כמפמיד ווקמ 6)6 ,נט) )6 ומלמיך תי' . ידהש"דג(

 נ"ד 6יקור ט) כגוסו סוס _טמט ככ"ח ומטי' ססיך כט5 ככ"חתפרוכת
 דמקי) סכי 3למ"6 ד%ג"3 סט"ך ' כתי' )י' רח6 3מ וכם)תי כיטו3 פ"יכגמסר
 ס"ו ס"מ כסי'_ ופיי' סירט6 סוס כ55ל דגס ור"מ הרי"ף דמיכ6 מטוסכס'
 3טור מסי' מ)6 רמסתס דפס ט' כספי' סט"פ וכדפת הפיקר סומסכן
 6סור מעו מ"מ סו6 סירטה )מו קרוט חם" דקיכס דס") )רט"י מסי'סכ'
 כג"ט וסייגו כג"ט מ)מ ככ"ח מס"ת געסס )מ דככ"ח מסוס כג"ט6)מ
 כסי' מו"ח כטור כמ"ט מה"ת ומותר הומ גמור ג"ט ד)מ כקיוס6 מכ)נמור
 )כתח)ס ט' ספי' )פי) וכמ"ס גמ)ח )6 מסי' חמן טסו6 סקיכה מ"כתמ"נ
 כם"כ כסג"6 וכ' מ)חו )מ מסי' הקיכס פור כתוך סח)כ כ)) )סטסותמין
 כמ)ח מכ"ס מ"כ פכ") כו מפמיויס טסרי חמוו ססו6 מסגי סטפסום"ו
 נס ו)יכמ טפס סקיכה טפס 6"כ וחריף חמן והוס ספור מןסקיכס
 סקסס וכם)תנ - סכקיכס כח5כ ג"ט ד)יכ6 כיון מס"ת ננ"ח וסמטפס
 ו"ס )"ס דף פ"ו מתוס' ספור פס סקיכס כמ)ח כס' דסגי וס")מרמ"מ
 סכננקומו גכריס גכיגות )מסור כ' חייס כן הר"י דהרכ סס הוס' סכ'חומ
 ככ"ח מסוס כחר _ו)מה וככ"ח מיסור ו6יכ6 כפורה סקינס טמו)חוכיון
 )תוך סי5מ וגכ)ס מסור ו)מ ס"3 גכ)ס מטוס 6"ו גכ)ה מסוס ממרו)מ

 פ5מו ננחננת כמיסור סוס ככ"ח סמ מטמפ מנוסו 6יסור מקרי ו)מסקיכה
 : כמן ו"ס פ"כ קט"ו וף חו)ין גתוס' ומטמפ סכסן כל"חוכי"כ

 כו סמפמיד וספמדס חייס ר' וכרי פ) טס י") כם)תי ח"י רבנגם"לד(
 סספמדס )וקח ומח"כ סס . וככוס . הח)כ כתוךגותן

 מו מקיכס סיו5מ כטר דטפס טס ר") ונס מפ)"פ גככט )מ ס6 )י'וקסי'
 6)מ כככי5ס מפמיוין טמין )יתמ וכ"ו מפמיד מיגו כו טמפמידיןפור

 מסקיכס טפס מותו ווומי מפמיד מיגו וטפס מ"ט ו"מ וגסכתפרוכת
 כטס כ"ס סו"ם כמרוכי וכ"כ מפמיך סומ וחמן מריף ססומ מהפורמו

 : רטכ"6תסו'
 מטוס סכסן חייס ו' גקיט )מ ד)מס הג") הט"ך פ) סם)תי )קו'רנחוור

 כדיכור סס סקטס תוס' 6ורכס )כמו' קוסי' 6יגו וסגכ)ס
 סמפמיוין מטוס גכריס גכיגות ומסרו סטפס טממר מסמומ) וסס)סגי
 גכלס מסוס תוס' ותי' ככ"ח מסוס דמסור 6ננר )6 )מס גכ)ס קיכתכפור
 וכ"כ כססיקי 6סי' דמסור טפס יותר גכי)ה וט) ור") ורכגן וככ"חומו'
 )מגקט ס") דיותר )סומ קסימ 6יסכמ דתוס' הרי כ'יס כסו"ם כסי'תוס'
 סר6יגו מו סיוס סי' טחיטות כפיר פג)יס רוכ מסי' דג"מ ככ"חמסוס
 מגכ)ס כ)וקח גכ)ס ומסוס ככ"ח מסוס מסור דמסי"ס כסר מפוףס)קח
 כהן חייס ר' גקיט טסיר מ"כ גכ)ס מסוס 1מסור יופיגן הוסמסתממ
 מסי"ה סגסחט כטר מפג) ספור הגוי )קח מסי' וג"מ ככ"ח מטוסומסורין
 )מסור כדי גכ)ה מטוס )מיגקט וגיח6 כתירו5ס כ' דתוס' מפ"גמסור
 וי") )סמו6) 6"ט וס טרי סוס ססיקי מי ככ"ח מסוס מסמ"כ כססיקימסי'
 פוטיס כודמי ומיירי כסן חייס ר' מכ) כססק טמומ) ומיירי כססקיג"מ
 מסוס חייס ר' יותר גקיט ס)כך )ומו' ורכגן כין חי)וק מין תו כמקומוכן

 : סגטחט מפג) מיסרמ) סקיכס סגוי ט)קח רמיגו. מסי' וג"מככ"ח
 מסי' כט) ו)מ גכ)ה מסוס ומסור כסן חייס )ר' וס") )י קסהןען4יין
 מסגי )רמ"6 ככ"ח מטוס מסמ"כ כט) )מ ומפמיך ס, מיכמ1

 וסנ ומססר כרמ"מ ס") ו)מ מכ)) רמ"מ 5ופת כטר כפור קיכה כננ)חס'
 טככ) גכ)ה ומטוס ככ"ח מטוס טפמיס סכ' דסו)") דר") סס3תיכווגות
 גמי ככ"ח מטוס 36מ כרמ"מ ס") ו)מ מ"ו כמיוך טמיגו מס ג"מ יסמ'

 ר"מ וי") פ5מו מחמת כמיסור כפורמ סקיכס כמ)ח כט) ו)מ 6סורמפמיד
 ס"ג וכסטגות כ"ס סום"י ורסכ"מ ופ"ו כם"כ הר"ן כתכו כרמכ"ך ס")הכסן
 סמסרו כ) מ)מ כנפין ומפנניך מטפס )מו כט5 ך65 דמפמיך מח"סמס'
 כממ"ס יסרו5ו ט)מ ססו6 ככ) מסור מיסור דכר סמפרכין מסגי גויכטר
 מכ) הגכרי סספמיך גכריס כגכיגות וס"ס כט) )מ ככ"ח מסוס מףמ"כ
 מחמת כמיסור וס"ד ככפין סוה דמפמיד נגטוס מסור מפמיד דקיי")6גן
 כסן חייס )ר' 6סי' ופוד . ס)י גוסך ותוס' סט"ך כתי' י") טסירפ5מו
 מ"ט כיסרמ) ומיירי סרמ"מ כמטסו כט) )מ כגכרי כרמכ"ך וס"))מ"ס

 סי' גי"ה כסי' סרמ"ט )מ"ט כסן חייס מר' הם)תי קו' פ) ג")רערד4 : כס' כ6ן דסגי כסן )ר"ח6סי'
 ס") )מ מ"מ ננס"ת ט"כ מפ"נ דס") סכסן חייס ר' כטס)"מ

 ממרי' ד)מ מסריס כר' דס") )כ6ו' גמ5מ )6יסור ססיתר דגתססךכר"ת
 גקיט ו)6 הם5תי קו' מ"ט 6"כ מיסווין 3טמר גכ)ה גפטה פ5מומתיכק
 דסייגו פ5מו מחמת כמיסור וסוס גכ)ה ט) כפור הקיכס טמו)חיןמסגי
 )6 )מיסור גתהסך ו3מ גכ)ה סקיכס גפטית ד)6 כיון ו"מ כט) ו)מסקיכס
 גרמס כקיכס סגכ)פ גכ)ה ס) ספור טפס דמסגי כ)) כמיסורסופמך
 סגכ)ס פור טפס ומסייפ גימ6 ומסי' מפמיך ו6יגו סומ מפט וסטטפס
 ככ"ח מטוס ד6סור חי*ס ר' מומר )כך זוו"ג- ס") סקיכס פס)ספמיך
 )כט) ר5ס ט)מ מסגי כרמ"מ )סק) )י' גיחמ 1)6 כט) ו5מ גכ)סוגפטס
 הקיכס ס) כפור מפמיוין סי' )6 כמקומו וממחר גכריס ט) גכיגותמיסור
 ג"ג חתיכס ד)") כיון גנ)ס מטפס טרי וסוס כפורס טגמ)ח נקיכהרק

 ס)כך 6חרוגס )מטגס חורס 63חר מותה גכ)ס קיכת ומחמת ספורמחמת
 . : ככ"ח מטוס6וסר

 גכיגת כס ספמיך מס טכ' הטור מן דרמ"6 "יי)י דכ) כיון4וגמנם
 טפס ר") כגו"ט סטור טכ' די") הכרח מין )פג"ך וכטורכגו"ט

 כסי' כ' ופ"ו כם"כ וסמרדכי מס' כיותר 6יכ6 דספמוס וטפסןספמדס
'מך מפמיד טפס דמו' ט"כ דס") ומ6ן נמור כטפס סוס ספמדה דטפסתרכ"ט

ג", 46 .



,ףרקףתקעצ י' בעיף פ"ו בשיי רעהיורהלימןדבו9
 0טוי דפת סכן כתכתי סק"ר וכסי--תפ"כ י6ו'נ"כ

 כ"ס סו"ס כננררני ועיי'
 כסו0 קיכת כעור סענניו ו6סי' סס כתסוכות סמ6עס כסוףוכהגננם"
 סומ סעננדס י") כנו"ט דתגן וננס כס' כט) ו)6 מענניך גס6ר- סו6סרי
 ס:טור י6י' 6ין ומ"כ ססוטקיס רוכ ןעת טכן תקע"ף סי' ננמ)אק ועיי'סכו"ט
 סנ") )סוסקיס כננסלס לו"ט כננ"ס 6") כלו"ט כטור ינ7עם 3ס' דסניכ3)
 דכר סומ סננענניד סדכר כי נ7ם' )ננע)ס מנלגס 0עננךה טעסדר")
 עיי' כרננ"מ ו63 כס' סגי ד)6 )סדימ כ' כ"ס סו"פ וכייטכ"6 ו5"עננועט
 : נו"ט כ)סון ננענניד טעס )י' קיי לנני י6ו"ס נ' 6ות תי"ט סי')קען
 כין סרננ"6 )דעת סעור עס סקיכה 6ס ןיננ"6 כדיז )דיי6 וקנדהלו(

 טעס סעור טקכ)ס העור עס סענניד מו סקיכס עססהענניל
 מכ) דרכנן מ63 6ילו ננ)ימס ע"י ככ"מ כיון סם"ך )תי' כס' סני 5)31ננן
 111"ג יס") ננטוס מענניו כנסומ מסור 631 כס' יכט) רס"ט סד"ננ)תי'

 כעור ננענניד 6כ3 כקיכ0 כלנענניד ס"ד מ"כ קרוס מ)כ כנני 6יכמדכ5)ו)
 ג"כ 5)1) ננסקיכה חכ)ע וננס 3סענרד כדי כו ים סעור כי ,וז'ינ סייך)6
 6כ) . 111"ג עיכ6 רננעוטי נניעוטי סומ ננקרוס גס מכ)ע וננס סו6'ככ)ס
 %5) ור1ננ רי"ף כדכרי ד0עיקר תקי"מ סי' ם3י כסי' ס"ו סשמ כסי'לננם")
 עס מפי' כנננ)מ גס 6"כ כדעי' ננותר כס סענניד ומס סומ כע)ננ6 סילטמכננ"י
 סומ דפירס6 כיון דננותר כסססיד )סננוך נ"כ נ' כקיכ0 וסעעידסעור

 : נסעננדס ס' מיכמ דננסתכנמ ככ)ס לכעסס )וננר סייך63

 תמע.ר:םימן
 קרוש רין 15 יש ונקרש מתחלה צלול ל"ב ט"ק הש"ך מ"שא(

 ראיות והמאתי מרשב"א הש"ך ראיות רהיתי ר"תלרעת
 ו ר"ת על ע"ז התום' קו' על ותי' צלול רין לוריש

 דין )ו ים ולקלס ננתמ3ס 5)1) סקינס סיס 6ס ,י' סעי' בנהג"ה)א(
 ממין כ' )"כ ס"ק וסם"ך כתס"ק לטכ"6 כסס כ"י5)1)

 )דכרי סס ננןכ' מיסכמ ננסננע כתס"מ ועוד סכרע סק5ר תוס"ככדכרי
 כקרום סיינו סכקיכס כמ)כ דננעננידין דמננרינן וסמ מסור כ5)ו) ו"3ר"ת

 ונקרום 5)1) מי סס"ך וכ' ע"כ 5)1) כמ)כ ננעננידין ד6ין סכי דננ)תמומורח6
 ר)ננס )תרז ר51ס דרסכ"6 סכין דם"ך נ' ע"כ )ננסתס ס") )6 6"כמסור
 ו6י )ננסתס ס") ו)מ כ5)1) כגון דמסור ננסכמת 0מ ננעננידין ק~סמננר

 : )ננסתס ס") ד)מ 0דק)"ר דמסור קרוםים
 וכותנין כסננס כמ"י נקרום סיסי' מכנלימין סומ סכי ימי יסתס ז"846בגק-

 ססינס כננו מיקרוס עד )טמוט וננסתסין סמיטס קודס )עג))ילק
 ככקרם דדוקמ וסעס עדסינס וננסעע סננגסג רכך סימל כק' י"תוט3ים
 דסיכי ר"ת כסס מכ' למכי' כסס כ"ס סו"ם ספרדכי כ' וכי"כ כסננסכמיי
 גנני ממיטס )ממר ונקרס 5)1) ומי ע)יו ח)כ יין )סיויטת סננוךייוכק
 טיקרוס 6סטר ס6 דמסור )סמיטס סננוך כין סיקקמ ננס 3ר"תננסכי
 )יתן סומ יטר6) נננסג ונ' סנננסג טכך כ"כ )ר"ת סיסר רס' ולר6המח"כ
 )0ענניד ויכו) סירסמ דין ע)יו סיסי' כיי כמיי0 מיקרוס עד ו)סננתין)ילוק
 ססנקס ממר נניד סומטיס מ)מ כך נוסגיס מין. לכריס 6כ) טנננ)טסכקיכס

 : סירממ סנעסס עד סננתיגו ו)מ.
 סכקיכס כמ)כ דמעכנידין ד6כנרינן וסמ מרוך כתס"כ סרטכ"מ מ"ם4יק-44

 קטימ 0כי מ)6 כקרום דס"ד )ס)וגי ס") )י"ה . יקסן' ננמוס)16
 סתננמ מסור ננטריסס טינקם כטרס סתס כננתלי' ק6ננר ס6יך י"תע)
 0ננסלס סיסך כגננ' וננעננידין כ5)ו) ננתני ו)ו"ת נ7ענ7ידין מתנני ננתני'וע)

 ננן 6חר כענין נניירי סגננ' ככך סתננ6 ו)מ)ק )וננר מטמר וסמיךכקרום
 ננעננידין דחתס ננטוס סומ כסרוסו סתננמ סיסכ"מ ותי' )סרם וס")סננסלס
 כע"1 )"ס יף מר"ת תוס' קו' נניוסכ וס עס ול") כקרום למיירי כמ)וסוס
 כעור מסעננירו ננטוס 6סור נוי קיכת דמננר מרטננומ) מננומ) סתסדסריך
 עכו"ס קיכת סננסלס ננסרס סננומ) סמ סרימ גוסי' קיכס 60 לכ)0קיכת
 גוי קיכס סננומ) י6ננר ס6 ספ )יננ6 )ר"ת תום' וסקטס ומסורככי)ס
 ו)סנ") סרימ וננסו"ס סומ קרום וננסתמ6 כסעננדס נניירי סתס סמסרי'
 סננוך )יונק )עג) ונותן 66סורי קסיד ד)6 כגוי נניירי סתס סמ6"ם

 סעננדס דסתס טכ' ור"ת נקרום וממ"כ טמיטס כסעת 5)1) וכוס3למיעס
 כמיי מתקרום עד מעס )סמוט מננננתין ימרמ) יסיינו כסננס, כמייכקרום
 תקי"מ כסי' כתכתי סנ)ע"ד )דילמ ממלס כע3ננ6 כסירממ סיסי'כסמס
 5)1) וכין קרום כ-ן מי)וק דמין וסיעתי' כרי"ף לסעיקר זס ס)סניוכסי'

 : ס"רממ מסיכןמליסס-

 . תקלהםימן
 השיב לא כעץ ונעשה אותו מיבשין לפעמים הקיבהעורא(

 אמור שר' לאהר אם בזה פלוגתא הבאתי בפנים עי'בשר
 ביאור )ב( נב"י להלכות רתיתי ואני מתיר ונב" אטורלפמ"ג
 שהור המת בשר נפרך שכ' מת טומאת מה' בפר"ג הר"נמלישוב
 לענין יבש ראקרי וה"ה מפמא _רא'נו יבש לג( יותנן ר' ננדכר"ל
 לאפרוכי היובש הגיע צריד- לפומאה איפור רמרמי לנב"יאימור

 ונעסס מותו ונניכסין מותו עו)מין )פענ7יט סקינס עור י' סעי'בהנ"ה יבצפורן
 וסומ כען סכתיכם מממר ננותר מ)כ מותו ונ7מ)מיסכעז

 6וכ) ננתורת כט) כען ריכט כיגן כמ"מ כסן כנננמת וכ"ס סכ') כססככ"י
 נתכט) ככר כיון ננוחר למי ננע)"ע וסרי' כיסו) ע"י לתרכר מס.'ו6"כ

 ע"י מת"כ כלחרכך ננמנניר )"ג ק"ק כמן כס"ך ססרנלנ 6כ) מוכ)ננתורת
 כסן 6עימת ססרנלצ סו)ק כ' ס"ק ס"ג כסי' וכן ננע)"ע סרי' מוכיסו3
 ד5ריך כככ"מ כ' כ"1 כסי' לכי"ק כסס כ' כמן תסו'וכסתמי

 3מ31-
 סט ע)יו

 כיכס נניני' 6יסור סס סקע )6 6יסור כםמר 6כ) כעז כיכס ננותרמיסור
 כיון "יסורין כמ6ר מסי' כעז יכס ננתיר 5כי תסמרת סו"ת וכסספען
 גס כסוף ור6י סס כנכעי עייגתי ומלי כסע"ת ע.' מדס )ננ6כ3 רמוידמינו
 מס )סתיר 5"ע ו)על"ד ננותר כעז יכם נ!'כ מיסורין כמ6ך ס"3 הכיסנכ"י
 סי' עי") וסרי' כיסו3 ע"י ריכוך כ)6 יכטתו כ,ננן "ס" כסן יכס610

 : )גננרי יכם 1)6 )מ13מות נטמר סננמ )חוס וטיס כ,ם סס6רכתיתקננ"ג
 סמסור דכר סרכנכ"ס סדעת סס 0ככ"י סכ' כנטעס )'סור י'רבג84ן

 יומנן כר' כ)כ ננמכי)ת טנסס) עד ננ'ני' מסורי' סקע )מונפסד
 מינו כמרם יכם סו6 דמס כמן וסנס ד"ס סס וכ' עי"ס כ"ג דףככולות
 וכ' )מסורי סדרי )מ ונתרכך ננע)"ע סרי' מס ומס4' כ)כ )ננ6כ)רמוי
 וננותר מדס מוכ) )סיות יסוכ 3מ סרי' ע"י נתרכך דמס ננסוססטעס
 ננ0' כס"כ ננרננכ"ס מ)1 רכריו 1ס51ימ כ)כ )6כי)ת סטרי ממר דמוימע"נ

 סנטננ6 ו6מר סנטננמ מוכ) כ) טס הר"ננ דז") ."מ ס)כה 16כ)יןטוננמות
 ו)6 ט0ול ס"1 כמרק טיכט מו סכ)כ ננ)מכו) נסם) מס ונסרמלפס)
 ,0 )ס,כיל ס51רך ם)מ )וננר ו6ין טננמ ססומ )סרות יכו) סמססתנס
 ככ) סזכירו סקודננות כס)כות טסרי 1"מ סקודננות כ0)כות ס,כירוסככר
 )מ מוכ) ססומ לננס דת)י' מוכ)ין כטוננ6ת מע"כ )ס,כירו טרמויננקום
 רמוי נ%ינושסיס" )מ מכ) כ)כ )מכי)ת רמוי מרי' ע"י מע"ג סרי'ננסני
 יכס סעור סלעסס כקיכס כמן סרננ"מ סכ' )קט )מכו)י י65 וננ,ס)6דס

 3הכילת תלי'  סו6 6וכל  וותורה סי6 6ו:ל  רפסול כיון מדע 1)מ כעיר84נף : סרי' ננסני 1)6 כטר ננתורת י5מכעז
 מוכ)ין טוננמות ועטננמ מוכ) ננקרי )כ)כ ריוי  ססו6  1לון רכלכלכ

 6וכ3 חסיכ י0י' )מ )ננס )כ)כ ורמוי ונתרכך כסרי' )ננס מ"כ יומנןכר'
 1)מ )סרם )סר"ננ סוס )6 כס"ג דמייום ועוד ,ה מידום )רננכ"סוננכ")
 מ)מ כ)כ כ6כי)ת ת)ימ סכ3 סנתיכס )ממר גס ס"מ 0סתננמ דננן)ננסתס
 ד)מ וכנסס) ד"0 (ס כ' סנכ"י דסמ ננוכרמת מינו סנכ"י סרמיות)ענ"ד
 עי"ם 6וכ) ננתורת כט) כמרס דיכם סנ") סר"ננ )דכרי כס"ס ננקוסננ5מו
 סר"ננ ט515י6 ננקוס יודעיס כסמינס סל"ננ ם) כ)יו כנוממי ננ5ינוומנננס
 כירוס)נני ,ס דין סר"ע ר6ס סכוד6י כן סענניס כננס ננתר5יס טכ' ייןמי,י'
 וס  רין סר"פ  טר6ס )וננר ננסתכר ס"נ כן וססרי וספרמ כתוססתמ6ו

  סס51ימו עס דין )סכימ סרננכ"ס דרך סמין כ6ותו כנכ"י וט"כ  פקום63ייי'
 דככ3 3סקסות פל'יל  קוסי' פמיל6 ה'יכ  מקוס  כסום  פסורס  ו6ילוסר"פ
 )מכי)ת דרמוי מע"נ ננסני )מ מוכ)ין וכטוננמת סרי' דננסני סר"ננ כ'סננקוס
 לרכס טס דמסיכ סנדס דס  רי"ס  רכלוסלס )וננר נכון יותר מ)מכ)כ

 גס )טוננמס טימ,ור ננסני דמרי' כננסל0 ומי'  פסור  סיכסו  פלו6יסדכריס
 6כל  סמסלס )מון 6מר דנע(ך סרי' דננסני סננקוננוח ככ) כן כ'0רננכ"ס
  כמותו  כך לתלי  פסור כמרק יכס סרננכ"ס ס510י6 ננקוס  מוכ)יןכפוללהות
 ננס' כרי"ס סר"ננ )ננ"ס מ"כ )טוננמס מיסור דנ7דננק הל3"י )דעתרערן4 : כתכו )מ סר"ננ גס )טוננמתו מו,ר כ0סרס זס תנמי תל. ו)מכרייתמ

 י' 0)כס סס נס"נ 0ט"ננ וננוייק לופפ6 כחרס יכס פהפולו6ות
  דס פרי"פ טסוי  סס ככ"פ וכ' .  טסור כקננמ ולעטס סנסרך סננתכסר
 )כ) ר"3 מננר נננ)ן ויכם 3מ ננטננמ סננת כסר כננטנס דתנן 6ננססלדס

 יוחנן ר' יכס )"ס )מ )"ם סרם"ן נננננו ססורסות טוננמות 3כ)טוננ6תו
 כילייסו ננס יכס כמן מף יכס ע5ס ננס דע5ס דוננימ 6דס כע5ס מומננל
  כפילן  רפ5יס  ררומי'  פסור יומנן )ר' ננדמי יותר דמסרוך כליסומיכ6
  פפ6 6סרוכי דס") )ר") וקמי'  פסךר ססוסרך סננת כסר נניתכיוסריך
 ולפסס  סלפיך ספת 3טר סכ' סר"פ פל סכ"פ וסקסס  רהקפח  סהסופסלי
 כר"ל סוסק  סהיך תיפ6  וסו6 רר"ל 6לי63 כרפסלי סיילו  טסורכקפת
  דוקמ פסמפ פפפה כחרס יכס 3פת כ' 3'  ס3ר"פ ועוד . יומנן י'כמקוס
 וטסור )סרוך עטוי סרי ננמרס  יותר יכס מס מכ) )סיך "וכ) טמינו'כמרס
 פמס  סלפרך ל6  קלוה  ופוסס סנסרך כ6ן ננ"ס 51") יתי'  לפרך סל66פפ"י
 כקפפ  ולפסס  יפרוך  ס6לו פר  כך כל י3ס  ססו6 לופר סיילו 6ל6ק6מר

 סס ונכ"י יומנן )ר'  פסור ססו6 3גמ' ר6י'  הפרוכי  רהסרוך פי' חסו  יסור.
 ככ)) "ינו כמרס יכס כ"ננ דכרי 1)סי כ"ננ )דכרי סכימ וכלסס)ד"ס

  6גו  ס5ריכין 6ס 31"נ . כקננמ יעסס נסרך סמ)1 דסיילו ננסרך.6סרוכי
 6כ3 סכ"ננ וכננ"ס מננס לפרך )מו סנסרך 0ר"ננ דננ"ס סכ"ננ כסי')סכו)
 וס )סון דססטות קננמ ולעסס  לפרך .וס  לסון  סרפ3"ס נקיט ל)ננסקסס

 - . . די"3 מ)יכמ דם"ס סנויי טסומנ7טננע

 ור?ל יומלן ןר' ס)ונת6 כנד0 סנ") 0סוני' כנסרס סי' יסי"נ7 י)עי"יע"בנ
 )מוננימ ר") ננפרס דרס"י ננסרס"י )סיסוך 6סרכי מסרוכי כיליסומי:מ

 3מוננר6 יומכן ור' )קו)מ ר"3 מסכמ ננסרם סי' סרנ7כ"ס מכ) )קו)מ יומכןור'
 פס' כפ"כ  וכן  פפ6 -כמרס יגס ליס"ג טוננ6ות כס' סר"נ7 נ7"ם )דננותויס

 ק"ם ננס' כפ"נ סר"ננ .לפ"ס לרמותו יס  פסור  כפרס י3ט  6וכליןפומ6וס
 ולסיך כסנו))ס סס וננכומר כחרס יכס מסי' 5ומס כנגד )קרותימסור
 ויס . נ7מי)6 נפרך כוויקס סיינו ננחרס יותר ויכס כמרס יכס סיעורסומ
 מפרך סי' 6ס ןסיילו 6פיך 6פיוכי כי' סייך ננ7י כמלס יכס ס6)ונ7ר
 פי' ננעתס )מוך כוייקס כטיכת 6יפ נ7"ננ כקננמ כעסס נ5יפוין 16כיד

סר"נ7



 פ"ו מי' דעהידדהם*מןדבר"

 מש~
 צבעיתקע"פ ף

 סטממ רעי5יס רונני' 51סורן יר ע"י ננסרך כ6סלוכי )מוננר6 יומלן )ר,סר"כנ
 כו סמין מעם"י טננמ סננת כסר כך )ח)וחות סוס כע5יס י)יכמ6ע"ג
 )עסותו ורמוי כ5סורן מו כיר לסרך רמ1 הומ נמוכ) וססיננן )ח)וחתסוס
 סככר ננייר* יוחלן רר' מ)יכמ רננטהר רכריית6 וננסלי טננ6 מסי"הקננמ.
 ננקרי וכטוננ6ס )טוננמה מכי)ס 6יסור )ר"ננ רננרנני )לכ"י ו)טי"1מיקננח
 מן קננח ולעסס כיר רסיילו לסרך מ)ו )ח)וחות כו ס6ין כ) לר"נניכס
 וכ' כקן יכם לעסה מס )קט סכו)י ננ"ם מ"כ . כחרס יכס נננקריהומ
 כחרס ריכס 1"מ ו)ננ"ט כחרס יכם סננטסר ננננק ננרננכ"ס )ו רי65הלכ"י

.

 : גקננח לעסה יהי' כיך תסרור סמס כך כ) יכס )היות 5ריך הומ
 מוכ)ין כנטוכנמת כם"כ כ' כנר)מ )ר"5נ סכ' )לכ"י הלס )עייז יסכמעתה

 ר)מ מכ)) קננייתמ )ננ)תמ חו~ר ולתרכך סרי' רע"י כמרסכיכם
 כחרס יכס רנני סיכי מדס )מכי)ת . חו~ר )מ סרי' ע"י כיון סרי'ננסלי
 י""נ) ס)כס סל") ננת כטוננמת כרננוכמ כקננח )6סרוכי יכסותוכסגיע
 מו סרי' ע"י מ"כ )מסרוכי יכסותו ססגיע ייננר נני כען סלתיכסכקיכס
 רחו~ר י") וסרי' ככיסו) מכ) יכסתו כסעת יכס רין רסוה 6סי"ת י")3'סו)
 ס)מ כיון ננותר מממי יכסתו כסעת מם*' רקסס מ)6 6רס )מכי)תמם"
 רהיילו מוכ)ין ננטוננ6ת כס"כ הל") הר"ננ )ננ"ס סהומ יכסות )סיעורהגיע
 יכם לעסס סקיכס עור מס 51"ע )סרוכי כהניע רסיילו ו)ננס") כחרםיכק
 קי"ר סי' )קננן כס"ך ננכרכוס כיכס )סתיר ר6י' תסו' כסתחי וננ"ס כךכ)

 ססוסקיס כ) כססטות מרס כנמכי)ת כלסס) סני ריוכם מפי' 5"עןעיד : ןס כ)מ 5רריס עור יס רככרכוס סס כ' תקננ"ג כסי, עי' כ"חס"ק
 מ' רמי' )רננכ"ס כ)כ כמכילת ת5י' ג"כ כמיסור הלנ,ירננ"ם

 ננסוס סטור והסריח- סנמיס סס סר"ננ ננננ"ס הי6 ננננמ"ס כסי"ךננר"ננ
 )עע עי' רמי' מילו )גר רמוי רמילו ננסוס קמער 1)מ סלמתן כררךס)מ
 ולעסס לתרכך כיסו) )מחר מס כיכס ננותר סמיך קסס ננ"ננ תק"עס.'
 כ"ר ססחיס )תוס' )מכי)ס רמוי סמילו חי )כסר רוננה ס"1 )מכי)סיס0.
 וכסננכס)ו מכי)ס כררך ס)מ 160כ)1ננקרי

 סו~
 סלתיכס הכסר. מכי)ה.כן

 יכס ס0ומ ככנות עכסיו מ)מ )גר רמוי סמילו )וכנר לתלק) )מ ~סננסוס
 )0ננ5ימ סמין סס סכ' ס"מ סי' כחס"ו ועי' . ו5"ע )מכי)ה ר16י 6ילוחי

 )יננמ רננמן סכ") כסס כמן כס"ע ננ"ננ סיוכס הקיכס כעור )סעננירהיתר
 ככסר רילו הננסקין ע"י וננתרככת סחוןרת הכמ ועוך ןס )סיעור סהגיע)ן

 סגוס סוס קרי' ע"י לתרכך כמס כ' מות סוף תקע"1 סי' ננס)"ק ועי'עכ")
 : רמסור רקיי") הסכיחו)כקוף

 תקעמימן
 מותר מם' דפהות כשרה קיבת כעור העמיד אם דש"עדיןא(

 במעמיד דגם ס"ל פפי פוסקים שנראה מאהר צע"גלדידי
 ע"ז ותום' הולין מתום' מעמיר משום אסור כשרה קיבתבע1ר
 והג"א דע"ז בפ"ב תרצ"ת סי' ומרדכי וסמ"ג ראב"ד בשםורמב"ן
 פובי' ר' בשם ומרדכי וראב"ן שם וא"ר תמ"ב מי' א"ה ופורשם

 דעת ושכן חעיקר כפעם מה"ת ואמור ממש כפעם הוהדמעמיד
 כש,רה בעור במעמיד אמאי לי' קשיא ההם"ו ורמב"ןהעיפור
 הלב הרבה פעם קבל שהעור מחמת מעמיד משום אסורלא

 כשירה בעור דאפי' ראי' זו קו ומכה הם"ו של תדוצוודהיתי
 בבב"ת דקיי"ל למוה )ב( מעמיד משום אסוד ג"כ בהשהעמיד
 בה שהעמיד כשרה דבעור מוכה והנאה בבישול מותרדרבנן
 אתמר לא אמאי קו' )ד( נבלה בעור כמו בפל ולאאמור
 במשנה גירסות לפי דא"ש והעלתי מעמיר דין במשנהבפי'
 משום שאמור כשר בעור במעמיד דגם י"ל נמיויוצא

 ? הש"ע על וצע"גמעמיד

 כסר טעס כס יס כסרה קיכת כעור סענניר 06 י"6 סעי'נבש"ע
 רננכ"ס רכרי סס ס"ע ורכרי קט"נ רף מסל0 וסומ ע"כ6סור0

 לנני ננינס ר"י כסס סס 1סר"ן )"ס יף כעתן רננכ"ן וכחרו' כ"ו ה'כס"ט
 ככ"ח לעסס ר)6 גגו"ט 6)מ 6סור 6יגו כסרס כעור העננרס הכיס")
 רסמ וסומ סכי ס") )מ סוסקיס רוכ רלרמס 5"ע )רירי מננלס כל"טמ)מ
 נכילות רמסרו )"ס רף כס"1 מסננומ5 ססקסס ננה כוס כ' נניג"ססר"י
 כעור מס" מננר 1)מ לכי)ס ס) קיכס כעור סעמיר סננמ ננטוסלכריס
 כיסו) רררך כל"ט מ)6 6קור )מ ככ"ח ננסוס ותי' ככ"ח ננסוס ומקורכסרם
 ננעתס כט) )מ כמ)ף מסי' מענניך ננסוס רמסור לכי)0 6כ) תורסמסרס
 כחרו' ורננכ"ן ע"מ )"ס רף וע"1 קט"1 רף חו)ין תוס' סקסס וו קו'סלה
 סי' כחס"1 נס ורמי' סס"1 ס" סיסר כס' ר"ת וכ"כ ר6כ"ך כסססל")
 ס' סוס ככ"ח תיר5ו וכו)ס היסר כס' ר"ת )דכרי כן ססי' ור"ת ר"סע"ט
 לכ)ס ננסוס רלקיט היר5ו 1)מ רמו' לכ)0 מכ) כיסו) ררך סמילו כיוןדרכלן

 כיס"ס כס' כט) לכ)ס כעור כסעכניך ומסי' חי)וק רמין רס") )וכנרר4ייז : ככ"מ ונין ננ)ס כין ח)קו ר)מ ס"ננ ס' יס 6פי' רמסורננסוס
 סס"ך וננ"ס . לט) )מ ננענניך ס") ספוסקיס דכ) ר~"6 ק"וס"

 ר)ית6 תקע"ר כסי' כתכתי כס' כט) רננענניך כר"ת ס') רטור-ס"ק
 )ננעסס ס)כס ר"ת' מננר ר)מ כ"ס סו"ס סננררכי כ' סמ ר"ת נס.מ)מ

 ננררכלן מכ) ננסננע כס' 636 ננך16' 6וסר )ר"ת נכילס סעננרת ימין כ',' רין כ' כ"ס וככ)) )"כ ננירנלן מענניך יין ס") מ' רין ננ"1 כ))ונ6ו"ס

 הומ יסלס דפ)ונתמ כ' ו)הרר ר"ס ר)"ס )ע"1 מס"ו וכהרו' ננורה ר"תגס
 דעת רק כ' סננג"מ סמ קסס תננ"כ סי' ננג"מ וכננ"ס נט) )6 ננענניךמ*
 סרכר1 ססוסקיס כ) כלנך רכט) סנננ"6 ע)יו ול' ננע'נניך ס") ר)מיס"ס

 ע"ט סי' כחס"ו כננ"ס ימו' ט"כ 6ס כל"ט ר16' ננענניר ס")סוסקיס
 מיסור טעס ננסרס ס"1 כס"ס סהקס0 ק3"ך )6וין סוף סננ"נ רעתוכ"ל

 סיו סמס ננסננע לכ)ס ק*כח כעור מותס סננעננירין ננסלי הנויסנכילות
 וננס סמסור כ"ס כס' סלילו וס)מ )חוס סמ*ן כמרה קיכה כעורננעננירין
 )מ ססענניך כ) לכי)ס ננסוס "כ) כל"ט מ)מ 6סור )6 ככ"ח ננסוסקוסימ
 סס"ס רסריך מננס' סכ' תת5"ח רע"1.סי' כס' ננננררכי ננוכח וכןכע)

 )6 )ננס כסלמס תתסר לכריס גכילות ר6סור וך"ן חסרמ ררכ)טעננמ
 הטעס . ר6ננר )סננו6)סריך

 רסעננירי
 ננסוס כסלמס תתסר לכ)ה כעור

 וכננ"ס ס' כו יס סעננדה רסתס קוסי6 וננס יע"1 כס"כ כסנ"6 וכ"כככ"ח
 )מ ננס' )ננע)ס מסי' - ננענניך הוס ככ"ח גס ה1 ננמ"ק ננס' כס"גכר"ננ

כט)
 כסו"ס הכנרוכי ככנ"ס י") כלו"ט סל"3 כ"ס כסו"ס ככנסיס מי' המד14"רצ

 כט) )מ ננענניר ככ"ח רנס מכר0ס כן סננסון ר' תסו' כססכ"ר
 הלתילת 0ומ כגכילס סלרגס ספננרס טעס סיילו כל"ט כננטלס רתלןוננס
 רטעס טוכי' רן כסס תרל"ט ס" רע"1 כס"כ סננריכי רעת וכ"להטעס
 0נננ"מ וכ"כ רמו' ט"כ )ננ"ל ננס"ת ומקור גננור טעס חטיכ )גנילההעננרס
 וכחס"ו תננ"כ כסי' סס 6טרכ) ס' כסס כמ"ר וכ"כ הטור רעת סכן תע"נסי'
 קננוקיס רמוקנני )"ס רף ע"1 ננגננ' ננוכח רמכ"ן רעת וסכן כ' ע"טסי'
 סעננרס טעס רחסיכ כיון 6"כ כעיקר טעס כו סיס ננורייס ננתערוכתחננור
 קסס נוסי' הננסלס ננ)סון ו)כ6ו' . ננס"ת מסור כנ"ח גס ננה"תטעס

 כח)כ ס' יסי' ס)6 כסעננרס )יכ6 60 כל"ט כסרס כעור סננענניךרקמננר
 כסרס כעול 0ענניך 06 ס)") וסכי ננננ6"ס כט"1 הר"ננ וכננ"ס סעורכגגך
 וכ) 6כרסס כן סננסון ר' )תסו' מכ) טעס לתילת )יכמ רורמיננותר

 רעת וכ"ל 6סור ככ"ח ונס הל"ט הומ העננרס כי מ"ס סכתכתיסססוקיס
 לכ)ס קיכת כעור סננעננירין ננסלי רלקיט רסננומ) סכ' ככ"ח כה'0עיטור
 כעור סננענניר כננתלי' כרקתלי כסרס קיכת כעור סיס 6)מ רוק6 )16ס61

 סס כע"1 )רעתי' הרננכ"ן תי' 6כן מסורס 'ס"1 כלו"ט כס יט מססקיכס
 ונסתס ננס' )ננע)ה מסור 60 ולכ)ה כס' 6)6 6סור )6 ככסרהנמי

 : לכ)ס ס) עור לקיט רוקמ סננומ) 6"כ סעור כלגך ס' 6יכ6 המסעננרס
 למסרס )מ ססח)כ תילח הננסלס ע3 ססקסה ס"מ, סי' חס"1 דעי')ב(

 לעסס ו)מ לו"ט ר6ילו כיון ננענניך ננסוס סננועטננסעור
 16 ול"ל סרכס כו)ע סח)כ כתוך סלותן סעור עכ"פ 6כ) כתח)תוככ"ח
 ננ5מתי ו)מ 5רריס כ) ע) וחןרתי ננענניך ססומ ננסלי סח)כ סמוסרססיטמ
 כעין עור ר") 6ין כננסלה סהו1כר רעור סננסלס )סרס 1ר51ס 11 )קו'תי'
 ומין נניר הח)כ ננן וננתערכ ננסעור והננ5י5ס סס)ח)וחות ננעסיסומ)מ
 וס5ח)וחוס רנניגן סס וננ5רך לכ)ס סתעסס )וננר סייך ומין כס"עליכר
 געסס )6 ככ"ח 6כ) ננ0"ת מסור 5יר מסורין ככ) ומע"נ 5יר מ)מ6ילו
 כט"1 ס"מ כסי' סרננ"נ ועי' ננ5יר ו)מ )תוכו סטור נננוף לסרך סח3כ)תוך סעוי וסוחט~ן כלתרכך עור כי )על"ר לרמס )מ וס הלס ננה"ת.ככ"ח
 ננ1ס כתכתי וככר סתורס ננן ככ"ח סוס כסר ס) כ5יר גס רס") מ'ס"ק

 : ננןס ס4 סינמיס ננן כ6' ~סכסי'
 )מ כח)כ נוסי' 0עור סלותן כניירי ר6סי' 0חס"ו קו' סכלתי )46לבמגם

 כר"ו כסס )"ס נ' ס"ק כס"ך סננ"נ עיי' ננע)"ע כו העורסי'
 מכ) כל"ט לסרס כעור כרירי' ו)תלי )פ)ונ ר6"כ )חס"ו )י' רקסי'51")

 כן ר"ס )סיט' 6כ5 לו"ט )יכמ מפי' ננענניך ננסוס 6סור ננע)"עכלככס
 כננסלס רתלן 0ל"ט וסיילו ננענניך ננסוס מסור ככ"ח רנס וסיעתו6כרסס
 ררכלן ככ"ט ד6סי' סכ' סכסר כ) רי"פ רס"ס עיי' 0חס"ו קו' נ"כ6"ס
 וננכי6 תיקן רמו' כעין רתיקן רכ). כסל6ס נס מסור וננ)יחס כככוסכנון
 6כי)ס מטו סע)מס נ1רו ננררכלן ססומ כח)כ עוף ככסר 6סי' רנןרורמי'
 סי' כחס"ו ור6י' כסג6ס רננותר ססוסקיס רוכ כסס כ' ס"ק כם"ךועיי'
 נןרו מכי)ס מטו רסע)מס קטס יותר 'סחתירו עוף ככסר )ח)ק סכ'ס"6
 ננותר כסלמס ננל") 0פוסק*ס ע) קסס 61"כ ותסכח רוק 15לן מסי' ככ"חנס
 61"כ כ0למס תיתסר )סננומ) סריך ננר)מ סל") וסנ"6 כסררכי 5")מ63
 תקע"נ סי' ננס") ועיי' וכננס") ננעננירין ננסוס 6סור ' ככ"ח רגסננוכח

 : סטור רעת סגן סכתכתי 0'מות
 מסורס ס"1 לכ)ס עכו"ס ס) קיכת מי' קט"1 רף חו)ין כמסלס דןקנףץ)נ(

 ס"1 טעס כלותן יס מס כסרס קינס ס) כעורסננענניך
 ר6ילו לכלס כקיכס סענניך 06 כננתלי' רילמ תלן )6 ל)ננהי וקסס6סורס
 ססיט6 סקסס סס רסכ"מ וכחרו' ננענניך רין ננסרס )6 ר5ננס ,כלו"טת5י'

 וקסס . ננלו"ט )ננע)ס מסור לכ)ה כס) המ רקננ") ותי' כל"טככסרס
 6סור לכ)ס כקיכת הענניר מס כריס6 כסירוס מיסורי. )י' תליר)ננס
 רכס) )ריוקי כלו"ט. כסרש כעור לקיט ר)כך ילתרן סתלמ סננךוסמיך
 ר") - רק6ננר רל"ט 6"ס מכרסס כן ר"ס )תסו' . 6ננלס כ)) כט) )מלכ)ס

 ס) כעור סכנעכניך ככנסלס נרסו ס)מ קט"1.נ' יף כ6ן יכתוס' י")דעדד4 : ננענניך ס)טעם
 יס קיכס ס) כעור סננענניר כך כ' סננענניך כך"ס 6)6 כסר0קי5ת-
 כמנורס סני' וכך )6 י"ס ע"כ 5"ט וף תוס' סני' ) סכי6 וכך כו' כל"טכס
 סכסר כ) סו"פ כננלרכי כ'6 סננסון ר' כסו"ת סנ" . סוכמ וכן ג"ס.סו"פ
 06 11 רסיס6 )סרס ננ5ינן ומ"כ מסורות ננ6כ)ות ס' סוף סנננ"יוכתסו'

סענניר



יןםףתקע"1 '"א סעיף פ"ו פף דעהידרהמימןדברף
 )ממר נניירי (1 וסיפ6 3ל"ט לנלס נפור יפי' פיירי  סקייס נעוויהפמיר
 קסס מ"כ ומ)6 מסור לכ)ה קינת עור 6כ) מותר נכ)ס לקיכתח(רס

 לכ)ס קיכת כעור 0ננעננירין עסוס נכריס גכילת למסדו וס")6טמו6)
 מסור ר)מ ננוכמ סננטלס וען סננומ) 6וסר ומסי"ס מס' יותר יטוכנכינס

 : כנו"ט 6)מ מעננירמ0וס
 רס"ך 0ס 'טכ' סל") )6 ר"ס 5"ט דף 6מוס' למי קטס 11 קו'אמגם

 דננענניד לכ)ס קיכת כעור עעמיר ר6סי' וננסננע כלו"טננפנניך
 כסננו טכ' ר"ת ע) 11 קו' סל") 6כרסס כן ר"ט כתטו' סקסס וככרכט)
 לכריס 0) גכילות ר6סרו מסננו6) כלו"ט 6)6 מוסר 6ין ננעננירדס")
 סי' מי"ך כריננ"ט כ' וכי"כ ה"ת כן מננר )6 )ננפסס וכ' ננענניךע0וס
 ס"נ 6ין )וכנר לי6ס כן על כט5 ל)6 ר"ת רננורס ככ)ס כעול כמענגיךנ'

 כט) רננענניל סתס כס"ך ס"5 כנומת הונם ע"כ 5"ט יף גי"ס יסי;ססוני'
 ס6לי רכנסלי )ננס מכ5 סקוגי' כטי' טס תוס' כע"ס גמוד לו"ט דמילוכיון
 6"כ קטס ימננו5וטמור

 סמיננוי
 כעור נ1ענניך גט מ"כ כל"ט עכ"ס חטינ סקטס

 רין כ"ס כ)) כמו"ס וכ' מליף נעטה הקיכס ועור קטס כחנע5ו מטוכ .קי3ס
 ס" ועי)"ק )עיסס טמוי כננפנניך כגכילס וננענניך כסננוך והג"סכ"ך
 ל3י)ס וס) לכרי קיכס תס"ך סי' טכ' כרקח ננטמע וכך תרו5יס עוךקע"ט
 תרו5נס סמוי כננו ט)ו מווק כמ ננסני סקיכס כעור סננענניך מסורס 11סרי
 כ)טונו הננ0לס רסכימ ננסננפ עכ") ט6ור ט) מ,וקו סמוסר מו)ין )עיטתטלס)
 ננ)0ולו סרקמ טגס 6)מ ננענניך ננכמ ננס' )ננע)ס סומ כננסלס כל"טוסי'

 ר)ננס טהק0יתי ננה ומ"0 כ0רס עור כננטלס גירסתו סי' ם)6מטננע

 רעענניך סחוזק י") כמסלס כל"ט דמתננר רננה ד06"ל לכ)ס עורסייי
 לעוי כ)) כננטלס תלן ר)6 ומ"כ 6וסרהו6

 ננננט כלו"ט י0רי כסרה ט)
 כננו טעס ננמך 6סור ככסרס 6סי' ננ0ננע סקיכס כפור תנן קתמ66)מ

 ומ0יכ כט) )מ העננרס מווק ר") רננ0לס והל"ט ננעמיי ננטוס רמסו'כלכ)ס.
 כ"ס סו"ם סננררכי סכתכו כ"6 טננטון ר' תטו' )זס וגוסף כנננסכטעס
 קיכת כעור ננענניר ר6סי' רס") סק") כס"ך וכ' ז' סי' סממ"ס מיי'ותטו'

 . : עכ") כרכריו וכננכומר כט3 )מגטרס

 : תקע"וםףמן
 משום אסור גוי גבינות פסק דלא דר"מ.ה"פ שכ' אה"ה ישוב;א(

 והקשה דבפל משום בחזיר פני' שמהליקין או חלבצחצוחי
 וסמך אחף תי עדד לב( זו מקו' אמוראי הני העלימו והאיךשם
 אינם ורמב"ם מיגאש הר"י לג( אמור השביח ולבסוף פוגמלר"מ
 בתערובת חכמים שאכרו מה כל לראב"ד דם-ל ראב"ד עלחולקים
 עליהם ומומך שחולקין שכ' כנב"י ול4 ביפול לו אין גויםשל

 ראב"ד ס' ס"ל ורא"ש ורשב"א ור"ן רמב"ן והפופקיםלהקל
 היכי אלא אמר לא הראב"ד אמנם לדבריו ראיות הביאוראב"ד
 הש"ע )ד( נו"פ בליכא אפי' גוים בשל גזרו ,אז פעמאדשכיחא

 גוי של בחמאה ש"ע מדמתיר שכ' כנב"י ולא ס"ל כראב"דנמי
 איפכא' אדרבא י"ל נהגו שלא במקום החלב שיצאלבשל

 קו' ישוב )ה( כראב"ד דס"ל לאמור שנהגו, במקוממדאומף
 תשו' בשם קל"ד מום"י אב"י שיק מהר"מ לשו"ת דודשבילי
 דדמי משום כ' מעיקרא פעמים ב' שלו בנידון דנקיפרשב"א
 כפעם כ' ולבטוף בפיל לא בישראל אפי' וזה, ' מדינה מינןלר'

 מדינה ד' וכתבתי נו"פ בליכא אפי' אסור לוי בשלדראב"ר
 הדבר של מחלקים חלק שהאיסור היינו אמור בישראלוכי"ב
 בדבר הוא בנוים חכמים דגזרו דמה דראב"ד דינו אבל ,ההוא
 בעוכר דמקיל קי"ד בפי' ורמ"א % אין ,לפעמימ פעםדשכיח

 דאינו כיון אלא אראב"ד דחולק משום לא שמריםטתערובת
 בלא רמ"א מתיר הלכך ס' יש לעולמ שעירוב.ושמריםבבירור
 אין ומשם יוצאים מאו"ה רמ"א לרבדי וראי' לפעמאעבידא
 וכ"כ כראב"ד דם"ל מוכח באו"ה וממק"א אראב"ד דחולקדאי'
 והפור: ר"ת סעל שכן כ' ופלתי כראב"ד ומממ"ג ממ"ק בשםמש"ד

 מוסר טנו6ס וכהננס ננ)ס קיכס כעור- סעענניך 6כ) י"6 סעי'בש"ע
 ק"ו סי' כ"ס כס' ססק רננסר0") כ' )"ו ס"ק וסס"ך טהו6ככ)

 וכנננ"6 ננוכרחיס רכריו ו6ין כס' כט) גכי)ס קיכס כעור סמעכניךדמס1'
 )0יטתי' כ' סננרס") וסלס ססוסקיס כ) כלגר מסרס") יכרי טכט5 תננ"כסי'

 גכילות רמסור )"ס רף ,כע"ז רסננו6) קעננ6 ננס מ"כ כס' 3ט)וננענלד
 סרמכ"ך כננ"ס סו6 כט) ר)6 ס"ט לכ)ס קיכת כעור ךספננירו ננסוסככר"ס
 לכריס גכילות )תירון 5ריכין 6לו ר6ין 0כ' י"ו ס)כה ננסננ6"ס ט'כפ'

 רר6כ"ך ננ0וס )תירן 5ריך קו' 60ין 0סו6 ככ) 6סור ננעמיר מסוסד6סור
 כמיסורין 0ו)כין 0מין )סי י"ג ס)כס סס כס"ג כס"ס וסוכ6 6הי ""ס")
 ננענניך ק") )6 רר6כ"ר ננ0"0 ננ3ו6ר סנס מו)ין ר0כ"מ וכמרו' 5"סיף ור"ןכע'א רננ3"ן כמרו' .וסוכ6 יסר151 0)6 טעס לתינמ ממר עכו"ס ס)6)ו

 כט)מ
 ר)מ סממירו גוי רכס) הר6כ"ך כסנרת ס") )מ לרננכ"ס כ' כט"גדךק"דק

 רגכינות סס כגננ' רנזכר טעננ6 כסנך סרננכ"ס פסק )6 ר5כךכט)
 רננמ)יק ננ0וס למ"ך 6ו מ)כ 5מ5ומי ננ0וס -ר6סור ננ"ף כ6יכ6 6סורנכרי
 כי0"0 ותננס 3ט) )6 נוי כ0) ס") 6% )כט) יק0ס )רירסו מזיר כ0וננןסכי'

 ול") רכר כסע)ס 11 קו' סי' מננורמי )סלך וכי )ר6כ"ך וננסכיס60'06"ס
 סנמוניס ננק5ת גויס 30 סמננמס סר"ננ כ' הי"ך סס כס"נ דס6)יטכ
 מ)כ 5מ5ומי ננסלי 6סרו סגמתיס ועק5ת סמננמס ע) גורו )6 טסריסתירו
 כסע)ס זו קוסי' סי' )6 מ)כ 5מ5ומי ננ0וס ננ"ך )וננר ים ו6"כ כס0לטמר
 - כיטו) כו סייך ו)6 כעין עוננריס מ)כ ר5מ5ומי ס") י6יסו י)יכט)רכר
 ננ"ר )סך )רמוק ו5ייך חננ6ס ע) נס נזרו ')6 ר)ננס ע)יו רקססומ)מ

 גזרו )6 ננטו"ס ע"כ מ)6 )רומק )ר"ננ סי' וזס סי' נכילס ככ)) סוסרמננמס
 כעין כעוננר תסיס ו)מ לתכט) ג"כ )סננומ) מ)כ ר5מ5ומי ננסוסכחננ6ה
 כננ"ר )מ גכילס מע"כ )כט) מ)כ 5מ5ומי .ננ0וס 6י ק0ס כגכילס גסמ"כ

 . ,: מ)כ 5מ5ומיננסוס

 רכד כסע)ס סקוסימ הי' )מ מזיר כ0וננן סיי' סכנמ)יקיז 1)פלי )יי"ידגבם
 )מערוכת כן עוטין סמין מזיר כסוננן סלי' -רננמ)יק רננס רי")ר)יכט)

 רליכר כט) )6 6"כ ננ)ת6 מזותמ וס") ומוותמ סלי' )ס5סי) מ)מטענניס
 ככ"ק- רננכעימ מלן ו6נננססמיסור

 וכננל"י סומ ננ)תמ מ1ותמ 6י ק"6 רף
 טעננ6 רכסך סר"מ ססק ר)מ ו)סכי ננ)תמ 3מו רמ(ות6 כ' סק"ס ע"ךכ))
 ר)מ כעימ סו6 רח(וממ ס' ק"כ סי' סר"מ ועיי' ןכט) מזיר 0וננןננטוס
 ננ)תמ ורמי מזותמ ס") סעמ)יקין ננסני ננ"ך רסך כיון מ"ס לנני6יססטמ
 ך4 מו)ין תוס' טכ' וכ"ננ ססק רק ודמי מילו רסמ מסור מננמיר6)"כ
 מ"כ ססק רק סומ נכ)ס קיכת כעור סננעננירין ננסלי רננ"ך ע"מ סוףקי"ו
 מיכע6 ס' ננסוס מוות6 כט) כררכלן 0ס כ' וססר"מ 6סור ו6ננ6י ס"ססוס

 : כס"ס ננותר כר6ו' ומ"כ מיס0טמר)מ
 ננסלי מו מ)כ 5מ5ומי ננסוס ,רטעננמ 6ננור6י מסלך )סומכ"ס ייי) אדלב(

 כי6כ"ר וע"כ כט) ר)6 רננוכמ מזיר כסוננן סלי'טננמ)יקין
 כטעננמ 6ננרו ר)6 רהמ י") )כ6ו' סנס י") כט) ר)6 סמננירו גויכס)

 גכילס )סשנניר קדס ננינני ררכס סי' 0כך כעור רננעננירין ננסוסרסננומ)
 מ"כ כלו"ט כסלס כעור תלן כננסלס קי"ו רף מו)ין כננסנס כר6י'כעור
 ע) סמ ועוך כמססו לכ)ס קיכת כעור 60 ננוכמ יננלי' רסכ"6כמרו0י
 כו ויט 6יסור ס) 0מור כננו ס)וגתמ ר)יכמ )ר"ננ רס") י") ננענניךלין
 טסי"כימיהס י") מ)6 ננעמיך ננסוס רמסוי ער)ס כננסנס תלן )סמנניןכרי
 )נר מןי ו6ילו עכטיו עוסין וכך סקיכס סעור נניכסין טסי' )סעמירררך
 סר"ננ ועיי' וגתרכך )מ)כ ספור ננן נותלין וממ"כ )עי) כרננ"מכננ"ס
 ק"נ סי' )קמן ססכימ ו)כסוף כפגוס ת)י6 רזס וי") מסור רכס"ג )"גק"ק
 טעס )לירסו 5") ע"כ 6"כ ננותר ס0כימ ו)כסוף סגוס ק") 6מור6יוסלי
 מויר כ0וננן סלי' ססמ)יקין 6ו מ)כ 5מ5וחי ננסוס )ע"ך מו גכילותי6סרו
 כיטו) )ו יסי' ט)6 המננירו גויס כ0) סר6כ"ך כטיטת ננוטלמ )ררהוו6"כ
 רק סוה סכי רס") גופיסו 6ננורמי הלי מעלס סר"ננ ננורס )ררסו6"כ
 ו)כסוף סוגס ס") סננומ) 6כ) . רסננו6) כטעננ6 )הס 0מין ננסוס סכרמננכמ
 כעור 0ננעננירין ננסוס לכיי גכילות רגזרו טעממ 6ננר וננ5י 6סורס0כימ
 סט"ס ננן סכרמ )עסות סמין ונזירס מר0 רכר דליננמ ננהכ"ת לכ)סקיכת
 רורסין כסט"1 סר"ננ 50 כ)יס וגוסמי כיטו) )ו 6ין גוי סכיסו) גוירסרסייגו
 )רכריו סננך י") ו)פי"1 6סור סטכימ ו)כסוף סוגס )ר"ננ ננל")וננכקסין

 כסננומ) וקיי")ננכמן
 מויר סוננן כו 0ננערכין מ0ס כו סיס 5ינמוי"ע 3עילן רבנתשדי)ג(

 ננענניר ננסוס מקור רגכילס ננורס לנני רר6כ"ךכתכתי
 מי"5 11 רקו' 0כ' כפ"ט ננטננע כך סר6כ"ך ר)0ון ע"ט סי' כמס"ווכ"כ
 ננענניר ננ0וס 6סור גכילס יס") וססוסקיס 6סור כ)מ"ס כיון כ)ו'תירת
 יסיילו סכי וס") סכימו ססוסקיס רס6 סר6כ"ך סכות ג"כ דמי") י")ננ"ננ
 סס"י ככ"י סוכמ ד0כ"6 ותמו' ותסכ"6 ר)"ה כע"ז ור"ן רננכ"ןכמרו'
 כסר"מ וכ"כ סרמ"0 דעת 0לן כ' סק"נ )"כ כ)) 'וכנננ"י ירומס ור'ק)"ך
 וכ"כ ר6סור גוי ס) סס כסכין 0מתכו רח)תות סטעס סזסו קמ"ייס"י
 ועוך 0ס רננכ"ן כמרו' וכ"כ )"ס רף רע"( כס"כ כמ)תות זס טפסהכ"י
 ת)ננירו ורננכ"ס נניגמ0 יר"י כיון 0כ' ל"ו סי' כלכי"ת ר)6 וזסר6יות
 קיכת עור יננענניר ננ0וס כ0ננומ) נכריס גכילומ ר6סור טעננמכ'

 סרמכ"ר סכרת ע) מ%קין סס ננוקיס ק6י ר6וקנני ננסוס וס6"סורלכי)ס
 מין ורסכ"6 סרמכ"ך )רעת 60סי)ו כיטו) )ו 6ין גוי כט3 רס")וסיסכ"6
 סננ6יסרו5ו מיי0ילן כך 0עיקרו רכר טכ) טענניס טעיקר תורס 6יסורכמן
 רלססי' ננסכר' כן סננג"מ סכ"כ ותננס סק"6 תננ"כ סי' כמג"6 ננסור0וכן

 עיקרד סלכ"1 ע) תננס ו6ני ורסכ"מ רמכ"ך כרככי ננסור0 סומוכמננת
 )מ רמכ"ך ורכרי כננג"6 מרילס נניני ר' 'כנון 6סור כי0רמ) 6סי' סו6ככך
 )ו 6ין 6יסור מ00 כו 0יס גוי ננט) תערוכת ככ) 6)6 כך כפיקרונניירי
 )סננוך וסרננכ"ס מינ6ם סי"י סס כר6י ננךרכנן 0סו6 וכיון כננס)"קכיטו)
 כיך 0נע0ס תערוכת ךכ) מר36"ך ס)יג )6 ננני ננינ6ט רר"1 רי")ןעדדש : ס") כרמכ"ך ססכ6תי ססוסקיט מכ) יהמ 11"6 . כ6ן עך )סק)ע)יסס

 ננ0ומ מו מ)כ 5ח5ומן ננ0וס גכילות ר6סרו רמננול6* וס"ט )"כגוי
 סכי )ר6"ט ךק") ננננס כן רננוכמ 6ו כט) ו)6 מ(יד כסוננן סלי'0סמ)יקו
 קו0יתו )תרן מ5י סי' )6 נניגמס רר"י 6)מ סנ") סק"ג )"כ כ)5 כנננ"יוכננ"0
 מסלי סננו6) מננר ר)ננס מינמ0 ננסר"י סק0ס כך וס6 )כר ר6כ"רכרכרי

 ננ0ום 6סור טמוטס קיכת כעוה 6סי' תיס") לכ)ס קיכת כעור0ננעננירין
 סלס ו)כ6ו'כקכ"ח

 יסס-

 ננ0וס ככ)ס נקיט ר)כך כמירוסיו סרננכ"ן כ'
. 

 סכ' נניג06 סר"י נר6ס . 6)6 טו6 נכי5ס גוי 56) קיכס 0) . סעוריקו0ט6
 0מיטס קיכת טור כוך*י עירוכ 6סן ת"ננ כמ)כ ג0ר כנ0וס 3יפ6 )י'קטי':
 כננ0סומ 6סור ר6סי"ס ננענניך 0ס" כסעס רו6ס סי' 0יטר6) מ0כמתוסיילו

ננ0וס



 מי' ד4עךץ~ךרךץסימןדברי
 צג~ןכמףתקע"ז ~"א טע"ף פ"י

 ימכ"ר כד5יי )תרן יכו) סי' )6 מ"כ כגו"ט ה)ימ. ככ"מ ותי' ננעננירננסוס
 גקיט 3מ )ננה מסקמס הקו' ע) תי' וס יננה מהו6 ככ) מסור נויבס)
 ימרמל כתערוכת סומ ר(ס רומס טימרמ5 דהיצו וי6י כמחילסמפ.'

 רננורס י") כנוי מכ) מסור ננענניר ננסום ע"כ וכיסרמ) מסור .ומפ."ס
 )סך סי' וכי רכט) ננסוס ס"ס סתי' וננס מ(יר גסוננןהנכילס- סח)יק רמננמ כטעכר פסק ט)מ הרננכ"ס ע) ים"ם קו' .כיסוכ כ"5_ןעןך4 : ננענניר כ)מ מפ.' כננססורמסומ

 חויר מי)סס )תוך הגכיגה תוחכ-ן )מו רורמי י") רכט) רכר כסע)םננ"ר
 ננסססף מס וכמהו6 רמסון ננכ)י רותח ח(יר מננערין ררגו כך מ)מרותח
 סגי' סהח)יקו ננסגי רס") רמננורמ י") מ"כ 'וננח3יקו הנכינס ע)הטוננן
 קליפה וככדי ק)יסה כרי כעע מ)מ ננכס) מיכו עירוי ס"ל ח(ירכסוננן
 ננכסל ומיגו כו)ע רק רעירוי רסכת ס"נ כירום)נני מ-ר מי:מ וכן סז)1כמ
 כננרם") וס") ק)יפס כרי ננכמ) עירוי דסכת כ"כ כפ' רס") סר"ננמננגס
 סיטת. ועננרת. ככוני' כו)ע הומ ,כ"ק ננכס3 עירו. מס ס"כ סי'כתסו'
 נס כס' .כט) סומ הרי ככו)י. רכ)ע וכיון ס"ח סי' )עי) גכון ע)ננ?רס")

 כס"ט הרמכ"ר כננ"ם רי") הכרח 6ין רמכ"ר מסכרת חו)ק ררננכ"סננ"ס.
 ריס ננענניר ננמוס כטל ר)מ גכריס כנכינות הרננכ"ס )תי' 5ריךסמין
 ננענניר נס )עו)ס חכ) ניטו)_ )ו מין עכו"ס כם) ננמוס רסייגו תי'כל6"ס
 תי' )רננכ"ס רס") י") כך טס כ)ח"ננ ועי' ע"ט סי' כחס"ו וכננ"ם )י''מית

 ננענניר ננסוס כט3 ר)מ מחר תי' עור רים גקיט סר"ננ נס מ)מהרמכ"ר
 ננענניר טעס כ3מ )ר"ננ ס") נוי כם) מל) כטל )6 גנני כיסרמ) מפי'וג"ננ

 רמיות סכימ הממכ"ך רסמ .רמכ"ר חו)ק.מס' מיגו רסרננכ"ס י")ךעךך4 : סיחכ"ר וכסכרת כט) )מגנני
 כנכיגה ונס- )"ה רף טס רננכ"ן כחרופי סומ וכן רע"( כפ')רכריו

 חולק רר"ננ רמי' מין ררמכ"ר כטענני' ו)מ ננענניר ננסוס סר"ננ סכ'מע"נ
 )רכרי_ כך כתכו כע"1 מס והר"ן מס כע"ו רננכ"ן כחרוסי רסגסוסומ

 יסכיח כיון גו"ט מחר _ מכנניס ג1 ס)כו )מ נויס ם3 רכר ו(")סרמכ"ר
 ננרכריו - ננסננע עכ") יפרו5ו ס)מ כרי )עולס מותו מוסרין טעננמכסומ
 )עו)ס מותן מוסרין רוקמ ננס' פחות כו :מים טכימ ססומ כרכררוקמ
 מננמ מכיח כנכינס נס )ר6כ"ד לוננר 5ריך ומ"כ לו"ט כמכ6 מפי'רסייגו
 כר סננסון ר' כמו"ת סכי ס") כי"כ ננס' מחות כחלכ סים כך כ)עירוכ
 מם ספק ריס מסורות ננסלכות כסנננ"י וכמו"ת כ"ס סו"פ כננררכימכרסס

 נכיגס ר)כך רמכ"ר רכרי ומ"ס . סקיכה עור כגנר כח)כ ,ס''ים
 כפ"נ. סכ' )מיטתי' סרננכ"ס מכ) . טעננמ כי' רמכיח כיון )עו5סמסור
 סעננר כח)כ ננמור ער הומ קטן רכר הקיכס עור ס)מ סי"נ ננמ"סננס'
 )עו)ס כיון חכנניס מסרו )מ כס"נ )עו)ס טעננמ כי' .סכיח )מ מ"ככו

 : ננענניר ננסוס כטל ר)6 )תרן סרננכ"ס 5ריך ו)כך ג"טליכמ
 כם"ע סננחכר סכריע הגרמס )ם. מ)מ עור ו)מ סגנ"י כ' עךן4)ף(

 ננ(ס י5מ וסרסכ"6 סרננכ"ס מכין 11 ננם)ונת6 מהרי)סקל
 )מוסריס ד)רננכ"ס נוי ס) )חננמס הכיסו5 ננועי) מס כיגיהס מהרתפ3ונתמ
 כט) מיגו ו)רסכ"מ כננעוטו וכט) כעין סח)כ מין סמ( כימו) ננועילמותס
 סם"ע רפסק וכיון מסי סער תח)ת ם)יםי כית כתס"מ וככנפורסכמעוטו
 כ' )כך -ומו)י כרננכ"ס סכריע סרי כים)ס )התיר.מס נ' סעי' קט"וכסי'
 סכרי הננס כמננת והפר"ח ונו' כים)ס מס ננגסנ סמיז וכננקום כס"עסס

 ו)ננ"ם ' כיס)ס מס ננותר כחננמס 'מיקור סגוהנין לננקוס מפי' ננכומרכר"ננ
 )מ ננגהנ סמין כננקוס רק סיתר )מ ו)כך הרסכ"מ )רעת ק5ת רהמסגיהמ

 קט"ו סי' וככ"י כס"נ סס סכ"ננ' )יעת ר("מ כן ס") )מ יסם"עיל"נ : 3מיסור ו)מ לסיתר , 1.
 רסוס ככיטו) סחננמס רננתיר סר5נכ"ס על סס ננמינ סרמכ"ררסמ

 רחננמס ננסוס מסור )מ ננכוער רכר ננמוס רמפי' סכ"ננ ותי' . ננכועררכר
 רמוסר סרמכ"ר מפי' סרי ע"כ . 6סרן נננמוגיס יס 6)6 ננר'גמ מסור)מ

 ננסוס מ5מ ננריגמ רננותר סכים)ס כחננ6ס ננורס ננריגמ כט) ר)מגנכיכס
 מסרו נמוגיס ים מ)6 נננננ' מסור )מ דחננמס ננסוס וס"ט -הרכרננכוער
 רכר ננסוס מפי, רנננרמ ננריגמ מסור )6 רחננמס כיון ס") הכ"ננ כ'וכר"ננ
 . כיסו) ננרננתיר כרמכ"ר ננכריע רסם"ע )גכ"י ננג") ו)פי"ו' ננותרלנכוער

 חוננרות מ)מ ומיגו רנננ' ננריגמ למסר ס)מ חננמס יסמגי רמי' ("מחננהס
 ננכוער רכר ננסוס ומסור כרמכ"ר רס") י") כחננמס מפ.' ועורסנמוגיס
 כרמכ"ד ס") רנננ' ננריגמ רמסור כנכיגס מכ) פכהנו ,3ננקוס מסורס)כך
 וה"ס כרסכ"6 ס"5 )דנפ5" רסם"ע י") מו . ננקוס ככ) כט) )מ נוירם)'

 כיסו). מסור ס)כך כרמכ"ר רס") כיון ום"ע כפ)ונתתן ת)י' מננמסו5יסו3
 כן תי' וסכ"ננ סנמוכיס חוננרת מ)מ ם6יכו מע"נ מגהנו כננקוסחננמס
 תי' )(ס ננכוער דכר ננסוס מסור סיהי' קמס כרמכ"ר.רננ"ננ ס") רמת")-5רננכ"ס
 ננכוער רכר ננסוס מפ.' סר"ננ מסור )מ רנננ' ננריכ5 מסור ו)מ כיון'הכ"ננ
 'מין 6רמכ"ד חו)ק ררננכ"ס ננוכרח ר6יגו ננם") ' והכס כרמכ"ריס"3 ננמוס ננתיר מיגו מגסנו סננקוס מכ) גהגו ס)6 כננקוס ססיתר סם"עוהכימ
 )מננמס כימו) ננרננתיר מרמכ"ר חולק ררננכ"ס רס") לג") ננרסכיי6)כקטות

 לעםות ננוכרח מין מכ) כ"כ ררמכ"מ מע"נ מכי רמוננר כפלונתתן ת).'ו(ס
 ננוכרחת: רמ4' תר"כ סי' עי5"ק מסרו נמוכיס ננק5ת מ)מ סנננ' ננןי6סר ר)מ ננמוס ס"ט )כס) הר"ננ רננתיר וחננמס מרמכ"ך חו)ק רל"ננפ13נתמ
 ~'. כעל (ילכערמטיין, )יכ רור רו וכו' הנמון )הרכ ךמנךנבנךני-3(ס)ה(

-

- 
 חסו' על מתננס קי"ר סי' 'כספרו וסו6 רוד מכי)י -'

 ננדיכס נניגי ר' כטן ככך עקרן 06 מס מכ' קלתי סוס"י ככ"י מסוכ6.רסכ"מ

 תעלוכות רכ) ננסוס כט) )6 רננסו"ס סר6כ"ר כסיטת כ' ו)כסוף כט)למ
 כיסר6ל מפי' ננריגס נניגי ר' סמ . וסקמס יטרו5ו מלמ כיטו) )ו 6ין נויסל
 כננטקס יין סננרי כמערכין ו' סעי' קי"ר כסי' סרננ"6 לור וכ' .כט)ל6
 רוקמ ננרכעי ורמכ"ר 6רמכ"מ מו)ק סרמ"מ כט) למ עכילי )טענני'מס

 רמי' ס"נ רננר קו' כיט) )ו יס נוי כם) כ)מ"ס ס6 ננסננע עכיר6)טענני'.
 ק)"ר סוס"י ככ"י כתסו' 6רמכ"מ ט' סי' מ"ח מיק ננסר"ננ כסו"תנס
 -מין נוי ם) רכ) וממ"כ כיטו3 )ו 6ין ככך עיקרו ננסוס ננעיקרמ.כ'הנ")
 ע"ז כרמ"ס סוכמ ס") רנ"כ קמה נופ.' מרמכ"ד ו)כמו' כיטו)לו

 )6 ננריגס נניגי ר' :גון ככך רעיקרו ססו6 ככ) ומוסרין מסורין רמ)ומננסגס
 כט) )מ נוי רכס) רמכ"ר רכרי סייך - וסמיך כיסרמל מסי' והןיגוכט5

 סוה מ"כ כו מגתערכ כתערוכת וננמקגיס )ערכ סררכן כננס נניירי ,רודמ..
 ננ"ס ס"ק תננ"ס סי' ננחס"ם ועי' כט) )מ כימרמ) מפי' מ"כ ככךעיקרו

 : כי"כ מהקסס חטס ח)כ כננערכין'
 עיקרו ו)תקן כו )ערכ סררך כנס וכין ככך עהקרו סחי5וק-כין יהומךכ"ל

 נניגי י' כנון התערוכות ננח)קי מ' ח)ק ססומ ננס. סייגוככך
 ות)ת6 מעוריס' ת)תמ ססומ עוכרין מ)ו כרי"פ כנננ' רננפרסננדיגס
 עיקרו יקרמ (ס התערוכת ם) ח)ק מ' כ) סרי מ"כ ננימ ות)תמקננחמ
 מו )ס5)י)ו מו )העננירו כו טננערכין מ)מ ננננגו ח)ק (ס סמין מכ)ככך
 ננענניר ננסוס מחר ננטעס כט) ו)מ ננריגס נניגי )ך' רנני )מ דום)תקגו
 )רעת כיטו) )ו סמין נוי ע"י מגעמס וכתערוכת . )טענני' עכירממו

 ים ו)פענניס כ'.רכריס יחר מננערכין מ)מ ננננגו ח)ק מיגו נ"כסרמכ"ר
 כך כררכן ס"ר וי") הרמכ"ר ננלסון כננס") ננס' פחות ו)פענניס ננס'יותר
 חר6 מסור טענניס ננכ' ם)ו כגירון ק)"ר סי' ככ"י כתטו' הרסכ.'מ ומ"כ)ערכ
 )ר' ו)"ר ככך עיקרו מיגו מסי' ועור ננריגס נניגי. )ר' רוננה רהתסננסוס

 : ררמכ"ר ננטענני' כנוי מסור ס"( ננרי5סנניגי
 וננ)ח נניס וליכט) רפריך )"ט ננכי5ה סכקסס מס מי"ק כנהר"ננ קו'ךא"ש

 ררם"י ועור עכידמ 5טענני' רננטגי ננס .סומ י") ננ)מכם)ננ6
 ו)סג") ככך רעיקרו כיון תכט) )מ נניס סמ וקמס מנניס ננסגי ר)מ סססי'
 רנניס ננמוס ככך עיקרו כקרמ )סיות ננננכו ח3ק 6יגו געיסס רנניסמ"ם
 רס") י") גננ. ק."ר כסי' סג") ורננ"מ סקננח ולנכ) )חכר מ)מ כמ)מ

 ככנר ועור סננריס כו סעירוכ ככירור מיכו קי"ך כסי' סס מ)מבמ6כ"ר
 מוסר )מ והרמכ"ר ססננריס כגנר. ס' יסי' ס)מ טעס כסוס מיןהטננריס
 רעכירמ ננסוס מ)מ .סרננ"מ מסור )מ ס)כך טעננמ רמכיחמ סיגימ)מ

 כמיסור מגסנו רכננקוס )כ"י רננ"מ רמורס ננסננע קט"ו וכסי')טעננמ
 ומין טנג6 ח)כ ננעט כס מגסמר ננפגי החננמה ככימו) 6סור נוי ס)כחננמס

 : ר' מות וכננס") ס") יכרמכ"ר כיטו))ו
 סמרוך ומו"ס וכנררכי תוס' קי"ר כסי' כרכל"מ מס רגרסס )י קטסרהנה

 5יתמ גנני כ6ו"ס ומ5מ (ס רכר כ)) גננ5מ )מ וננררכיוכתוס'
כננ"ם

 סרננ""
 כטל גנני נוי .כם) )טעננמ עכירמ כ)מ רננ"מ ננ)סון רננסננע

 )ערכ מרני)ין כננקוס סעכו"ס כו סכוכמין כרוכ וכן כ"כ כ"כ כ)) המו"ססמ
 עכיר6 )טענני' ננמחר כס' כט) )מ .ונס ננסס )יקמ מסור יין חוננזכו
 מו"ס רננורס י"ל יס6 מרמל'י רפ)ינ ננ(ס ננוכח ר)מ פמיטמ ו)סי"(ע"כ

 עכיר6 )טענני' ר)מו רכריס מפי' גו"ט כ5יכמ מרי )מ נוי ם)כתערוכת
 )6 יין חוננן כו סננערכין כרוכ )יקח ס)מ מה(כרה מו"ס סכ' כמןמ)מ
 רכתערוכה רננס ננמחר כיטו) )ו מין נוי כם) ררמכ"ר טענני' גקיט ד)מקסס
 רנניירי המו"ס 6"כ יפר~ו ס5מ הרחקס ננמוס רק סומ כט) ר)מ נויס)

 ככ)) ועי' . ננריכמ רמקור טעננמ סך )נננקט )י' עריפמ לטעננמכעכיך6
 ופסטות ע"כ חויר כטוננן מננח)יקין ננפגי רנכיגות טעס נס מכ' כמו"סננ"ו
 . .סיח)וק סמו"ס סכימ ררננ"מ ננסכ"ת מ"כ כרמכ"ר ע"כ )"כ מננמיקטס
 ס") סננ"ק רנס' סרי סננ"ק כמס סג") כמו"ס ע"ט סי' גס"ר כ'וכי"כ

 מוננר עוננרין מין כפ' ס)גו ספריס רככ) כ' ק)"כ )"ת וכסננ"נכרמכ"ר
 ננכו)ס סרי כט) )מ מננמי קמס וגנני . ירנני' כר' טננ6 ח)כ ננטעססמסור
 תמו' נ"כ כרמס קי"ר כסי' מס כרננ"מ ועור רמכ"ר כדכרי רס")גסננע
 מ"ו .רמכ"ר כיכרי מס כ' וסרמכ"מ קל"ר סוס"י כק"ירמכ"מ

 נם וננרמיס ננכימ סריעות רק .קננררכי רעת נ"כ וננ"ם ס") כוותי'סרננ"מ רסכי~
 כיו"ר ספר כמי(י' ורמי' ננכריע ומצו כי' )עיין כרי וננקוננו רטכ"מתטו'
 רמס חו)קין וסס וסמנורס סתס"ר רעות כ' מס סרננ"מ ססכימ ק5"רסי'
 מף סריעות ננסרר )פענניס ררננ"מ מ)מ סכ' )רין )יתמ מ' ם) )ריןמית6

 ררננ"מ כננם"ל י") רעריסמ ריעות_מ)מ )הכ' ס)כס סגי6ס ל6 (מ"(ססותרין
 וסננררכי עכירמ )טעננמ כנני רמננריס כ' ס)כוס יסלס )ו כתכתיךעךך4 : כרמכ"ר ס") והטור רר"ת כ' .י"( ס"ק ופ)תי הרמכ"ר ע) חו)ק מיכונ'כ

 נוי כם) כרמכ"ר )ננרוכי רס") י")'6ע"נ מעי)מ ייכס כסתסננקי)
 ננוכח )6 סננררכי סננכימ סרננ"6 ו6"כ ייכס ככאזס סננררכי נניק))"כ

 ננחנניר ייכס כסתס רמפי' למו"ס הרננ"6 סכימ (ס על מרמכ"ררחו)ק
 כל6 מפי' )רירי' רסכ"מ )תסו' וממ"כ . כננררכי ר)מ. )טעננמכעכירמ
 כט) למ מפי"ס ייכס כסתס ו6פי' נויס ם) כתערוכתן רק 3טעננמעכירמ

 : מרמכ"ר מו)ק ררננ"מ )וננר ננקוס מיןומ"כ
 ג"ר סי' רכנ"מ תמו'. מס סכ6תי ס5ינמרי"ע ככירון תק)"מ 3סי'ךדהנה

 ס)6 ח(.ר .כסוננן (.ת מננן ס) סמכיתן מננוממין למוס ם6יןסכ'
 ודחיתיו . פונס מ(יר רמוננן ננ"ס הכס כקרם ח(יר כמוננן וכמננוממיןיטפטף
 מרף ר6י' ססכי6 ומס קנ(י"נ ק"נ סי' כם"ר כפרנו"נ קרננוכי מככירמרתי
 םת ,י.47מו. -תסכ"ס וכסי! סקי"ר מס מהר כמופן רומסו סם"ך נס ר6י' ורמיתיל"ח



ירבמף.תקע"ז ף'א סעיף פ"ו מף רעה"דרהבשןדבף"
 ע"ס קי' לננ'ל"י . סנממי 1' 6ות וסט רננ"6 רמיות )למות הוקפמ5- 5'"ות

 סכ' טענניס ננסרכה כרמ"6 סיין ננ"ננ )ית6' רננ"6 יר6יוה 6ע"נ כ,'סק3"ר
 כפסוט ננג"י יכרי סט ויחית. קק"ט קי"י סי' הס"ך יעת וכןהרע"מ
 היכי מכ) סוננן 5ריך י)מ היכי סייגו ננמ(קיגן )מ מיסומ 6מ(וק' ע"כועוך
 סגוהניס כננקוס קי"נ ככ"י'סי' כננ"ס- 6יקור סוננן )קח סננ6 חייסיגןי5ר1ך
 )עי) הכמת. ה6 ועור יננסמ ננס)כ סננ6 מ,יסיגן כסונגן 0ננמכת.)ננסומ
 -1)6 מיסור -ס)קח ור6י הוה 6יטוי כס) סנו* יננרוימ סיכי ת)"מ1סי'

 "1%(עגן~;ון::1,ין
 עכירי 3טענני' גנקרי י)מ )6ו"נ: 6פי' 5"מ כסי' כ' וככגס"י . חריףגלכר
 מס .5"ע ""כ . מקור ומ6. ננננס העע6 .סננרגיס (ננן כ) ננ"ננ כמריף6)6
 תסכ"ה סי' ו)קננן . )מ 6ו ננננ: הטעס 6ס.ננררס כקימתיגו ע) גסננך'כ(ה

 6כ"י כ4 סתס ס") יסר"ננ ננקוננות ננכפה ל קכ"כ כסי' יכןי-כתכתין
 מננמה סר"ננ ס6סור 6' עקוס ננסוס ורק ס") יסכי 6ר"ננ הוספתיו6גי
 ס") )מ יר"ננ גננסכו 6מרוגיס וכ) 6כ"י כ)י סתס ס") 6י קסה נו.ס3
 ננ6מר כן )וננר וקסס 6מרוגיס וסמר ק"נ סי' כס"ך עי' ל6כ"י כ)יסתס

 3ר"ננ. דס") 'וכתכתי .מכ"י כ)' סתס רם") ננר"ננ -ננוכמ ננקוננותננהרכס-

 ננטעיס יגנני מננמה ו6"כ )פנס יננטעיס ננסוס )סכמ ננמ)י ימריףה6
 )טענני' 6כנריגן ר)6 רק") ו6ועס )ט"( מפ" ומ)6 עי"ס )סגמ טוסהגסוננן
 מריף (ית יסננן ע"כ )"מ יף ע"( )תום' 3וננר יס מריף כרכי 6)6עכילן
 נס מ)6 עכירי )טענני' ורמי (ית סננן 6"כ ופו)ט. ועכ)יע 'תוק: כטסקי,וכ"כ

 )טענני' מסיכ )6ו"ס נס ומ"כ מריף געסה .(,ת כסננן מ(יר סוננןכננערכ
 6ננרי י)מ ים") כרי' ע"כ ק"מ יף מו)ין ננתום' ע"( תיקסי ו6סעכירי
 תרפ"ו. וכם.' תלפ"ס כקי' סגה ע5ננו ננמעת נמיקוי עכייי.6)6)טענני'
 הר"י ע3 מו)קיס ק"ה סום"י סטור ססכימ וריכ"6 סר"ס כתנתי 6'-_6ות
 כך"ננ יננ"ס ור6כ"ן הסננ"נ יעת וכן סס נתום' ור"ת יסכ"ס לעתיכן

 : תרפ"ס כסי' ימ.ת. כהר"י ורסכ"6 והעור סר6"ט יעתסכן
 כתוס' ס") י)6 כנפוסקיס הק0ה כתסו' ק"נ כסי' יעקכ ככמר ונה,רו

 )"ה יף נננננ' הקסס )כקוף ו6)6 וננייסכו .תום' ופסקי יממ --
 כיון כ3יס ס) !)יפתן ננסוס 6קור ו)6 )סננן גסי6ס יור6 ר' סיתרי)ננ0
 ננסוי י)6 חריף (ית יסננן )תום' ים") ;ותי' )מכמ 5י' ננמ)י הו6ומריף
 כר"ננ וק") י"). ועוך . 5"1 כקי' הכי ךם") -כפוסקיס מ)תות 6)6)סכמ
 סהה 6ס וסע)ס )סכמ מריף.ננמ)י 6ין ימ"כ ור") כעין )סננן פונסיכסר
 5ריך תו חריף !ית. סננן י6"ת ננננ"ג ננותר ננע)"ע 6יקור ככ)י (יתסננן
 ככ)י 0קהס )וננר 51ריך עכ"3 כעין יפונס 6ו )סכמ ננח3י )6 ."ת יסננן)וננר
 ע3 וג") .. מע)"ע מי"5- למפ)יט וכו)ע סו6 ימריף כיון ננע3"ע )6מר6יסור
 מסור סכר 0) כמוננן כע~כר6 ה:נמנר כ' ק"ך כם" יס6 קסה סכ'תי'
 ננסי' סס"ך וסקסס כמ)כ כעככרמ ק"ט רף ע"( ננר"ן וסו6 ננע)"ע סהס6ס
 כ"ח ס"ק תננ"( קי' כנננ"6 ות.' ננע3"ע 6י"5 כמוננן )ננמכר ים")ק"ה
 0מ3מ ו6סור ותס"6 0רט כ, ו6פי"ס מ(ק ס6יכו כמיננן נניירי ק"רכקי'
 (ית סננן מ"כ כתכסי) סו6 כעין פונס יעככר )סכמ ננמ)י יסויפי'ננסוס
 כם', ו6י כעין )פונס )סכמ יננמ)י עכ"ס הומ מריף ננ0וס ננע)"עי6י"5
 עמ)י )6. ככעין 6כ) )סכמ יננס)י )וננר יוכ) ככ)י הכ' כתי' יעקכהנ6ר
 ס6יגו מ(ק ס6יגו מוננן י6ס ור"ן )לסכ"6 )ית6 ה6' תי' נס ""כ5סכמ
 0ננן ננכ"ס )טכמ רננמ3י ככ)י ננכ"ס . )סכמ כעין )פונס ננמ3י וגו)עננפ)יט
 רק ים") יעקכ כמר ס3 ה"6 תי' רק ו)ית6 וננכ)יע יננס3יט ימריף(ית

 )ספ).ט 5רוך )י)6 סוהן (ית כסען גתערכ 6ס עכ"פ 3מכמ ננמ)ימ)ל(ות
 (ית ססננן ננן הסוננן מריף גפסה סיסי' 6)6 )סכמ )י' )ננמ)י ו)6ו3הכ3יע

 : )6ו"0 מפי' עכירי )עעננ" ססוננן סוס 6"כ מליפ הסוננן נס געסס יוי6יי")

 : תקע'זלסי
 ,היתר מומיף אינו שאם תנ"נ מי' באו"ח 'החר"ה מ"שא(

 שהביא 'וראי' לכתחלה לפהון מותר בם' מעורב ,שהואאלא
 דסשם נ"ר דף ומביפין רערלה מפ"א שהקשה מה וכןנכו3ה
 נ"ל מ"מ מוכה לא לכתהלה _ לבפל אסור נמי מכוין באיןמוכח
 להומיף וריך .אפי'..באין מכוין באינו לכת6לה לבעל להתירללא
 י דיחו )ב( ורצ"ש רצ"א מי' כמשל"ק שהי' מכמות לשנות אלאהיתר
 על תי' דכתכתי הבעלה אי"צ תרומה שכ' םוה"ת הר"מ עללת"
 שפרא דמוכי טעה"ק מי ב8"ח הר"מ אירך .ישבתו ובוההר"מ
 משנה רלפת מפעם הצינאריע להתיר שרוצה מ-ש )ב( תרילבי

 הוא,: כלום .לאון השומןפעם

 ובעת 3י, ז,לבערשטיין ישעי' מהף כקש"ת ובקי התריף הרבני לייידישוכ"ט
 ן. וע"א גוהייטצע! יראים בקהל הנדולי הרב-הוא

 כסוף )5ינמהיע התיייס כטגיסיס. כ6רל5ות פ3קו3 5"ת. מ"ס י6י'.הנה
.

 גננס. ; סייר.והג0 ע3 יור סניי טפר ) .
 סכתכמו.

 .סנ6ון "כיו .3גנל
 בסי' ב(~; .3ע,3 והיי'.כנ"ס 63סנר טעננית, .סרכס ים .יס5ינ6ריע יר6ססס
 כ"ת - סיכלי ומפגיהכ"מ

 ג ש,הס עקסנףה וכנס . כ"ת ?כרי. ;כ6ן מ!כיר. ע"כ.התיייס.יכ"ת, 6מרי' יגשסכו. .מססר ..גו וסר~6יס כטפר גןפס.

 וכסננערכ כ5ינמרי"ע הסוננן ננעורכ סכנר כיון עססו% ל מ' כ6"שם
 ננסוס כמן ומין כם' ה6יסור כט) סו6 והמ)כ וכקמפע כעיסה5ינמרי"ע

 סי' מ"ר הגכ"י כננקט )כט) ננכוין ךמין ננ0וס )כתמ)ה חיסור ננכט)ין6ין
 נ' ס"ק תג"נ סי' .כמו"מ ססר"מ רעת 0כן וכ',כ"ת ק.5ר וכ"ת נסנ"סכ"ו
 ךתרומות ננפ"ר ר6י' ו0כי6 ננכוין כמין סרי')כסל ככר כננעורכ רק כיכגכ"י
 נ"כ וסכי6 ימר ו)ררסן, )ערכ דיכון יען 3נגות ננע)ות סמורותי)ר"י

 כסירוסו 6י כ"ת וכ' .. עומן יקתגי סס וכ"פ נר"ס הוכ6 סופ"הננירוס3נני
 )6 6גן רסרי סתירס ננסס מירכס מ"כ )כט) ננתכוין י6יגו יען.י"יירי
 יכו' )כגות ננע)ות סחורוח י6ין תרוננות ננה' 5פי"ך הרננכ-ס כננ"סקיי")
 דננתכוין כיון ייעכר רק רקיי") ומגן ייעכך )סון טמון הר"ננ כ' כפי"נוכן

 : כקי15ר כ"ת יכרילע"כ
 ע"ס.וץנה

- כגכ"י ננכוין .סמיגו ננפגי כנעורכ כסהי' )נט) יננתיר כפר'ימ

- 

 ננכוין 6.גו ה6 כסנ"ק כהגכ"י כטננו ס:' כרין )רסכ"6 )יסכ סכ'יהגכ"י- ננכוין כמיגו ננתיר ד)מ כתסוכה 3רסכ"מ סס )'ק6י הפר"ה יס6 ("6
 בנכויז 6,גו )רסכ"מ ס") ר)מ סס ספר"ה 0הכימ רסכ"6 כתסנכת רמס)מ

 כ' יפר"מ כי"כ י:וס,ע כר' קיי") י)6 ננרננכ"ס 6פר"ח ססקסס וננס6סור
 סהקסס כננו ספרננ"נ ע)יו והקסה כנס"נ גסס סק"מ 5"ט סי'הננסכ5ות

 קי")'כר' י63 יה6 ד' 6ות תר5"6 סי' )קען קוסיתו ויסכת. מפר"מכ"ת
 6)6 )הוקיף ימי',5 כיון וספר"מ סכגה"נ כנל'ס סר. )ג"ע )ררוםמכ) סרי ררקן )6 ימפי' ננסננע ירקן כעי ומי הומ.) ס") דר"י ננה מ)6יהוסיע
 כיון כ"ת וכ' ריעכך )סין טמן יקמננר ננסרננכ"ס טוחן יתגיננירוס)ננ. פר"מ ר6יות סימה וננס )כתח)ה ננכט) מסיכ )6 סה.' ננכננותננסגה
 - כריעכך ננותר כננ(יר )כט) כננכרן )טעות ייק כ)סון יקדק )6יננתכוין
 6י' ננ"ט יתרוננות. כפ"ה נופי' כננסגס יה6 מפר"מ קטה )6וננרננכ"ס
 ננסר"ננ 6"כ )כתמ)ה מפי' טומן תגי כירוס)נני 6י' ו6סי"0 ןיעכר )0וןועמגן
 )לתמ)ה י6סור י6"ת יירו30נני טעננ6 וג") - הננסגס )סון דגקיט רמי'6ין
 סי' כתסו' סרסכ"מ הכי6 וכן קגקיגן כריע' 6טי' 6"כ כננ(יך כננכט3יהוס
 3כתמ)ה טומן י6ף והכרטגור6 הר"ס כננו ירו0)נני הך הר"ננ כקסתם"נ

 : ע"כ ככתיהס ערועע טומגיס כהגיס ירך ט:ן.וננותר
 וכ"כ וס) ער)ה ס) גטיעס סס י6י' ננ"ו יער)ה כנפ"6 כ"ת סהקקסףכמדץ

 וכ)כר ועמתים כמ' יע)ה )קט ו6ס י)קע )6 ס"( כגטיעותס5תערכו
 וננ6תיס כמ' ויע)ה )לקוט יתכו,ן מף מוננר יוסי ר' ))קוט יתכויןס)6
 הייגו ג"ר יף ניטין ופרל'י יתכוין ס)מ וכ3כך ננרסיפ6 כ"ת וננרקיקע"כ

 ננכוין כמ,גו מפי' 6יירי )כתמ)ה ו6גסר כריס6 ננסננע 6"כ )כט3ננתכוין
 וק6ננר כננ(יד וננכט) כננכוין 6יירן ריס6 6)6 הננסגס פ.' כן )6ע"כ

 ' הוה ומי )כתמ3ה כננ(יר י)קט י)6כריס6
 כ6' יע)ה )יקט ו6ס סיםמ תג.

 6כ) יתכוין ס)6 וכ)כך קננ") כננ(יד כיט) 6פי' ננותר כדיע' ה"6וננ6ת,ס
 : מסור כדע' 6פ.' כריס6כננתכוין

 6טו סוננ קגקו סכרי ג"ד ניטין יור6 ור' יר"ננ כנה6 ס0קסה מהרגבם
 עוסם ומין )כתמ3ה סרי ננתכוין 6ין ומי 6נו(יס כננפ5עננ(יד

 )ערונני מתי וננטעס ננ(.ר 6טו סוננ יקגסו כתקגתו הועי)ו ננס וכו'6יסור
 י6)יכ6 פסוט רזהו )ק"ננ וכו' )ורכו ספ5ע ימננר 6כתי 6גי סיננסי6ננר
 ננקוגג עריף י)6 )י' קגסיגן ננכוין 6יגו נס סוננ רקגקו יור6 ור'יר"ננ
 )כתמ)ס כננכט3 יסוס ים") פוסקיס הרכס יעת ננכוין ו6יגו ננ(.ך6רר5ה
 6"כ ננ(יך 6טו טוננ קגטיגן- י)6 קיי") וכסוננ כןיע' מפי' וקגסיגןוננ(יר
 כננ(.ן וכיט) )כט) ננכוין כ6יגו יקגסיגן ננכ"ס ננ(יך . 6טו סוננ ור"י)ר"ננ
 יכ)וע (ה יין כ' רסכ"6 יסמ קסס )מ מרסכ"6 הג") כ"ו סי' גכ"י קו'הגה
 ננותי נניעוטמיסור

 ר36"ך כסס כססע סננסתננס,ן ככ)י )כתמ)ה )כס)
 ס"3. וכן מסור ננכוין 6יגו ננה.'ת )כט) י6סור. )ר6כ"ך ,"ט יסי' כ'ופר"מ
 - 6סור גנני ננכוין ימ,גו ת"כ לקי' כפר"ח והוכ6ו תסו' כסרכה)רסכ"6
 נ' 6ות תר5"ט וכסי' תר5"6 וכסום"י תק"ג כסי' כננ"ס ג") )ייג66ננגס
 ססי' ננכננות )סגות רק 5ריך ו6ין כם' כננעורכ 6סי' )כתמ)ה )כט)י6קור
 ננן להגה כסהומ וננכ"ס )6יסור סיתר ננכ"מ_כסננוסיף ט1"ס )התירימין

 ננסוס 6סור )6 והנע)ס )"ר יף ננעננייין 6ין כס' סכ' 3כרו יל"ןה6יסור
 כ"'כ עיי' ננויס סר"ן גסגס-נס סנ"כ ייין כגייון 6"כ גהגה ק6יגוננכט),ננסוס

 ננתעקק כננו 6קור ננכוין 6יגו 6פי' סכ' כננ)מננדת ס"ו יף כע"! תיה6ככת
 י-0 כ' וכ"ת ותסכ"6 ניץ0 כפ' סר"ן וכתכו גסגס ס:ן זעריותכח)כיס

 )0סתננסו יכנותר גסה יין ס) כקגקגיס יף,)"ו כע"( כהיי' כ' יהר"ן כה -עך
 סכן סכ6 יס6גי כננ"ס ו"מ )כע)ו נננוין י6ין ננסוס ננסקיס וס6ר נניסכו

 ס6יגו ננקתס עדיף י(ס יננכוין))סכטיר.י"3 כ'.גיסוס סר"ן 0מ ועוךגהגה
 . :.ננכנין

 כקנקגיס סכר )יתן סרי י6ע6י -0פר"מ קו' קסה כ6"כ מע)תורכמץש
 ססר"ם קנ' ד)"ק .ג") סגס )סכסיר כווגתו 6ין י6פי' סרי וסותה י;

 סיין יסורסין )מורי~ם,ו5יי ויוכנ0 מריף הו6 סכר וי',) סריננסכר.ך3ננס
 דסכר סטו6) כיכרי ננכו6ר יגנני.; ננ"ך סי' 6ס.מי"ך ;מננרי כסד"ת.ועיי'
 כר6סוגיס -)ננעיין קט0 )6 כ)6"ס פה"מ יקו, ג") ו6פגס וננוריוס 5ירככ)3
 ימתננר. יננה גע"! וריטכ"6 ור"ן י' כית ' ס"ך .ורסכ"6.נתס"כ כרעגץן-סס.

 סכר גס 6"כ כסר גה"נ ויוק6 )סמ3יף יוס ככ) ול;*נלס 3ערו~ןו5ריך..
 סיי 6"כ 6מריס ;ננסקין 16 סכר יוס )ככ) סננמ)ף "יירךוס6ר,44ק,ן-כסכי

 סר"ט בסס מי5ץמ סוק"י. ננס3"ק ועי,' כקגקכימ.. .נס הומ טסכטיה..מכוין
'1%1

 .רסכע".
 ור)מ 5כתמ)ס )טמון יהתירו סקי)ו כתרוכנס ייגק6 :כ"כ

 קמיסכ סק"ס קכ"כ כם" כפר"ת מכ)י.ועי' ס6יגון , מע"נ :סג")ככג0"נ
 ;גסרננ5"ס . ).



צדדןבמףתקע"ז. ף"4ש מונף' ו פ סמףףך"ך8םי'דבוי
 ננוכמיס הכ)י כתוך הטוח ננכעין מס" הגע3ה )תרוננה רמי"5)כרננכ"ס

 רמין נ"כ י") )סי"ז מ"כ וסטיסה ננננריקס תרוננס ננננעט רמותה 5"1רף
 כסמר ננני' )"י)ף )יכמ כתרוננס )כתמ)ה )כט) הקי3ו מס ננתרוננהרמי'

 : ננתרוננס )נני)ף ננ5ינן )מ גנני ננכוין מינו )סתיר 6"כמיסורין
 ננסוס הנע)ה מי"5 כתרועס ס"3 ר)כך סר"ע תי' 0כ.'ת רר4לי')ב(
 וקסה ע"כ נננעו"נ )נני)ף ננ5ינן )מ )כ) מסור )6 רתרוננה "י
 כתוכין )כ' מטמת רמתו ננ"ר רף ססחיס כגננ' קמננר המיך מ"כ כ"תע)

 רמתי )ע31ס ניננמ ו5וכריו )ט'ע כתוכין )כ' ו)מ )מיסור ננ5טרף')היתר
 )כהניס סרי רהמ נכ) מקור ר3מ מטמת )נני)ף ננ5ינן )6 וננג"ע ל5ריכי)ט"כ
 63יסור ננ5רף כסיתר )1קס תרוננה כננקסה רס") ע"6 0ס )מכייועור
 תורס ננר5וס כגזיר ט"כ רי)סינן 0ס תוס' כננ"0 קסה ר)מ מ3מ כנננסרתוי)יף
 כזרוע ועוד ' )כ) מסור 6(ן נ"כ ונזיר לזיר כ0כי) יין 0) כ)י)סנעי)
 כס)ס זרוע והמ ר6סור ' רה"מ כפיקר )טעס מ)מ ל5רכס )6 קמננרכם)ס

 : נננערג )י' י)סינן הוה מסי"ס )כהניס ונמכ) הומ0)נניס
 0כיס) רכ)י תרוננות ה)כות ס41 סרננכ"ס כיסוכ נ") )ירז רמתי בד4לב
 ננדסרי סס ככ"ננ הוכמ )ר"ננ כמו"ת וכ' הגע3ה מי"5 תרוננה כהי"ן
 ננכס"כ טיסין ג' 0נוטף ער )כך ננכרננ~רס

 קריר"
 וסקסה סגע)ה רמי"5

 )מ תרוכנס כ: 0כי0) קרירס ננכרייתמ רסריך 5"1 רף ננזכמיססרמכ"ך
 ננננריקה תרוננס 5ננעוטי ננמותס ררריס יורמ מר' וכו' מו)ין כ"יכס)

 ק"ג כסי' סקקה הס)תי רהמ ונ"5 סגע)ס 5ריך רתרוננה ס"ננ .מ"כוסטיפס
 לע0ס רה6 מו סונננות )י)ס ר)ינת מע"ג ע"ז סוף )רמ"ס כ6ננת סר(ךננה
 מר' סריך ננס מ"כ מסור רסכ)י סומ גזה"כ נותר סלעסס' ממר )סגסהכ)י
 רכרייתמ סתס 0מני וכו' מו)'ן גס סכיס) רקרירה כרייתמ ננהךיורמ
 ננננריקה' תרהננה ננכנעט יורמ רר' וננס ככ"י רנניירי הכ)י מסור0סיר
 ננכרייתמ סריך רכנה סקטה ועור - ננגוס"כ )סגס סנעסס ממר סיינווסטיסה
 קו' הכ' '"3 הנננס . )"ר ט"כ ס") יורמ ור' ןמו' ט"כ ס") הכרייתמר)ננמ
 וסטיסס ננננריקה תרוננה )ננעט 6ותס ננרמי5טרך יורמ רר' 5")דכ)6"ה
 רז"מ מסור כנותר נוט)"ס סומ 6ס.' סומ רגזס"כ כרמ"0 ס") ו)מע"כ
 נותר ננסוס )יכמ כתרוננס תס") תרוננה )ננעט מותס יורמ )ר' )")רמ"כ
 )ננעט מותס )") דמ)"כ רמו' ט"כ יור6 )י' רס") ע"כ וכן גזה"כו3יכמ
 6.נו וסטיסה ננריקס ר5ריך קר0יס כסמר גס )"ר ט"כ מי סמתרוננה
 תרוננה ננננעט מותה וממי"ה דמו' ט"כ ס") יורמ רר' מע"כ גזס"כ6)6
 יורמ דר' מ)יכי' הכ) התס רננסני ומננורמיס יוך6 רר' 6)יכמ סריךומסיר
 ננררכנן ורק ננס"ת מסורין מינס קרירות כ) מ"כ )"ר רט"כ ססק סר"ננמכ)

 טיסין ג' 0נוטף )כר ננכר ככנערס דסקי)ו רמזינן כתרוננס מ"כ5ריך.סגע)ס
 הנע3ה גס כי' הקי)ו וס3כך )"ד ט"כ נ"כ ס") ננסלה סך הנע)ה 5ריךר)מ
 כת קדירס מ5מ תורה מסרס למ סר"ננ כ' ננמ"ס ננס' דכסי"ז ומע"ג-6י"5
 ""ס נננעו"נ הנע)ס 5ריך מסי"ה )"ך ט"כ רס"ל 6ע"ג )ר"ננ סרייוננמ
 סו6 גוס"כ מ"כ. )כתהי)ס הגע)ס התורס ה5ריך רמסי"ס 5ן'ג כסי'לס"ננ
 מכ) מסורות ננמכ)ות סי' ננדין כנעו)י מרו0ו מ3מ כו )ך מין מ"כומירוס

 ! הרמכ"ך ננקו' סר"ננ ומ"ס כתרועה)מ

 ותוס' וככס"ז ננעס"ק ננס' נריסי"ח ה)מ"ננ עקו' היעכ"ס מייר.ד4ש"ש
 מטמת רס רי"ס 0ננעון כר' סר"ננ סס רססק מטמת רס רי"סחדסיס

 ס)מ כין הכו0ר 0עת 3ס 0סיתה נין כיכות טעון רננס מין ססו)סחטמת
 וסמיך ננמותס זה רי)יף 5"1 ורף 5"ג רף כר"ס וסיינו הכו0ר 0עת )סהי'
 מתי יורמ ד)ר' וקטיסס ננריקס. כעי ק)יס רקד0יס 5"1 רף יוך6 כר'ססק
 מטמת רס רכס' כן ק0ס 3רכי גס מנננס עי"0 . תרוננס )ננעוטי6ותס
 ננריקס מי"5 ק)יס קד0יס יורמ כר' 5"ה וכרף סננעון כר' סתס מ'ננ0נס
 6י5טרך 3מ )"ד ט"כ )רירן רמע0 רס"3 לר"ננ מ"ם )ננ"ם מנננסו0טיסס
 סי' ססר"ח קו' ננני ו6"0 0ננעון כר' מתי' ע"כ ומ"כ תרוננס )ננעט6ותה
 כרותמין נננעי)ס ררכנן כתרוננה דמסי' 0ס רמי' ננירו0)נני מרננכ"סקג"כ
 רננערס סננסנס וננוקי ר6ו' ט"כ ס") יירו0)נני ס") רר"ננ כסנ") וי")נ"י
 כ5יגמרי"ע כמן ר3יכמ. רעתי' )סי כתכתי כ"ז . רמו' )מו 'כננ"ך טיסין ג')נך
 כסכס ומינו ננכוין כ6ינו מסי' )סתיר 6ין זס וגס )כתמ)ס ננכט) .ננסוסרק
 )1 מין גוי כס) ונס כו)ו ונ"נ כמ"ס י"כ סננ6 )מו0 ריס כן 0מיכו6)מ

 ; תכ"מ וכסי' כ6ן כננ"ס עכירי )טענני' י") 0וננן וגסכיט)
 סכנערכין מף וכ' כנרמכע"ן 0נע0ם 5יג6רי"ע כסיתר כ"ת ע"0 4יל*י)ג(

 כ0ר טעס ננ0נס ר)6ת ננכומר 5"1 רכסי' 0ר. מזיר 0וננןכו
 כמו)ין כ' רס"י ס)מ. סומ ע"כ סננרס") כננ"0 מיסור 0) )ס:ין מסי'וכן
 ורכ כעין )סוננן ננע3תו ננרננס וננה נמכין סנס)ט טעס ננסנה ס)סתקי"ג
 גס מ)מ ררכנן רסוס סק"כ 5"ר סי' ססרננ"נ ננ5ר רמוסורי ומסי' ג"טיר ג"ט רסוס 'ננססכין גננור טעס )סו5ימ סמריף כמ מין כ)סת כמתךוסתס
 מיסור ס) כסכין מננורות כ)מס וכ"פ ס"מ כ)) כת"ח כ' מיסור 0)גסכין
 כסעיינתי מז רמסיר סקק כן סננרס") רגס וכננרוננס )סת כמותך ננסנילמ
 : )סת מיגס 5ינמרי"ע סעוסין וסרסיס כ3סת כעין סוננן כ"ת ננרננס וסמיךנו

 * )קע"חסימן
 איטור בדבר דמעמיד כמרש"ל דס"ל מרש"י מדקדק בדרימ)א(

 דמדוקדק כתבתי ואני דג"מ לדברי דוחה וחסדו בם' בפל ..
 מב"מ לרש"י דם"ל לרש"י מיישב הכה"ג )ב( שחופה חלבSקיבה חלב -שכ' שעה"מ על והשגה חם"ו לדחיות וליתא כדג"מיפה

 עליו והקשה בפל ררבנן באיסור אבל בדאו' דוקאבפל

 ראי' והבאתי כה"ג על _דשעה'מ ב' קו' ישבתי )ג( שעה"מקו' וישבתי להיפוד מבואר משם וכתבתי ל' דף מפכתיםהשעה"מ
 ס"ל בעלמא אע"ג בפל דלא לרש-'י ס"ל בעורה הקיבהבמולח דאמאי רש"י על וישוב בפל מב"מ בדרבנן ס"ל ררבאלכנה"ג
 מב"מ דסברת כיון אלא ובצירוף מעמיד משום לאו בפלדלא לרש"י ס-ל במינו מק וגם במעמוד ואלא ל' ס"ק ש"ד כמ"שדבפל לרש"י ס'!ל דרבנן בב"ח לתוד רמעמיר משום ה"פ בפלבדרבנן
 דג"כ מעמיד בדבר הלכר מינו את מחזיק דמי( משוםל"פ

 : בפל לא מב"מ בדרבנן ראפי' לרש"י ם"למחזיקו
 'ככ) מסור טננמה וכסכנה וטרס: נכ)ה כעור סעעעיר סי""בשויע

 ס"ז כר"ס קע"ז רף חו)ין רס"י וננרכרי 'כנרככס כרנו)_ וכ'סהו6
קיכת. כעור ננענניר דמסי' )"ה ס"ק סס"ך ססכימו ננהרס") כרמת ננסננעמסורס

 סננעמין, סקיכס כעור קרוס סנננ5מ ומ)כ רס"י סכ' כס' נט) נכ)ה
 גננור מיסור )מטור כנננס כככ"מ גננור מיסור כעיני נרמה כעורהמותק

 סיתר כמ)כ נכ)ס מ3כ כמינו ננין מ4) סגכינה ח)כ עס זס מ)כוכקננתערכ
 ננותר כט) ננכ"ננ כננ"ר ס6 כט3 )6 ננכ"ננ )טעס רס"י -ר5ריך הדג"ננוכ'
 ננ)ימס ע"י רק נמסר 1)מ סומ.ל ומו)י הננענניר רכר ננסוס מסרינןו)מ
 סרס"י ו6ף ססומ נכל מסור ננענניר סיסי' כי' מננרינן )מ כיס1ל ע"יו)מ
 ננננס כנכילס מינו ננענניר ננסוס מסור סיהי' זס )ענין ונ"ננ גכ)הקרמו
 ננננס נכ)ה יסי' )מ כננינו 3עלין מף רמ"כ ד5"ע מ)מ )' כס"ק הס"ךוכננ"ס
 רס"י כ' ר)כך נכ"י )רגיי רוחס ע"ט סי' יכמס"ו. 51"ע כננססוסימקר
 ננענניך רננטעם היתר ס) קיכה גס )קח מי רנ"ננ ננסוס ככניגו נניןכנטעס
 דמק"ו )תר151 ו)יתמ . מקור ננכ"ננ ננקוס 6כ) . ווו"ג רה") ננסוסננותס
 )עסות רס"י )סני כמ סי' זם דין מ)6 קננ") רע)ננמ רינמ )מו רס"ירהמ
 חעך רס"י וכ' כעורס סננו3חין סכ~ רס"י ננ3סון רננסננע כננו )ננעססה)כה
 כננססומ מסור רננענניר ומ. )ננעסה ה)כה היתר כס נוהג סי'ע:סיו
 ל קסכ כתמ3ס ומי ננענניר ננסוס דמקור תסי") מיתר כה נוהג הי'המיך
 זס רכר )מסננעינן )רס"י )י' סוס מסור ננענניר ס") ו)כקוף כס' סריננעכניך

 ד)מ היתי כו נהג ננעיקרמ כיון מ63 מסור רננעננ.ד כקוףננס,רק"3
 ננעיקרמ רס"3 ננננס רס"י דחזל דננהכ"ת מסור )ננקקנמ גס ןכמננתכטעה
 מ"ס זה טעס רם"י כננ"ס )רס". מקור )חור כנניגו ננין ננסדס רמימכ3

 ררך הוה רלמ כיון נכ)ס ננדרכנן רק רהוס כיון )רמ"י ק") הוסרננעיקרמ
 : סו6 כע)עמ רדעס ס6נימר עדמ רר'מיכמ ע"כ 5"ט רף הס"ס סתי' וכננו כט) ננכ"ננ כררכנן )רס"י ס") סוסכיסו)

 כסעס"ע וכ"כ כט3 )מ עכ"ע נעי כדרכנן מס" )רס"י ס"י )עסקנ6*שבביי
 ו5ריך כט3 )6 כררכנן עכ~נ רס"3 כמן ננרס"י עמ"ס עס'כסע"ו

 סריעכ"מ וכונ"מ כע)ננ6 רזיע 5יר דוקמ 5יר סמני )ע.) רננסני ננה)וננר
 סמוטס מ3כ סקיכס רח3כ ננסוס ננררכנן כמן רסוה הסעה"ננ גס ננ"סמ3מ
 רי יסי' סקיכס רמ5כ 3י נרמס מינו וגס' כיסו) ררך סמינו כיון )זס6'"5
 סעג3 סינקס סח)כ מ"כ כננטנס ןתנן כננו כננעיו דכנוגט כיון סמוטהח3כ

 סכ' כ"ר ס"ק כס"ר סרננ"ג ועי' . סומ ככ)י סננונמ כננו כמ.'ננכהננס
 כננו סרו ננרמו' ככיסו3 ומסור גננור ח3כ רסום )ר"ת כ5)ו) קיכסח)כ

 סמלק ננרס"י ננוכמ וסמין ננרככם רגו) דכרי כיסוכ מנן ונמזי .סכתכתי
 : סהומ ככ) רמוסר רננענניךמרין

 רף )עי3 ר"ת קו' )יסכ סכ' כגס"ג נסס סנימ סס נסעס"ננ ןץגדץ)ב(
 )רנמ ס"ל ו)כך כננססומ ננכ"ננ רססק רס"י ע) סהקסה 5"ז.

 רמננר רננס ר.") סכנה"ג ותי' כס' כנניגו ננין 5"מ רף סס 6ננר רנמהמ
 כמיסור ס") ורס"י ננררכנן סמיסורו כרכר נניירי כס' רכנן מננרורכמ
 רננוכמ רקט"ז מו)ין סנ") ננרס"י ססעס"ננ ע)יו וסקסס כט) ננכ"ננררכנן

 וכין כנננו כין כזנננו חננן רכמ רמננר ע"מ )' רף כנססחיס ע)יו סקססןעןך4 ; : כט) )מ כררכנן 6סי' ס")ררס"י
 ס63 כרכ( רט"י גי' סי' סכך ננתוס' כ' לכך כרכ כננססו כננינוס)מ

 קניס קנסמ ר"ס וסמ וסריך כר"ס ננותר כעינו ס)מ כין כננינו כיןכזנננו
 כננינו כין כזננכו רססק כרכ סס (") רס"י )דעת )דקרק יס וססתמכו'
 סמ מיננמ קוסימ ננס מ"כ כט) )מ ננכ"ננ ככס"ת רס") ננסוס כננסהוכו'

 כס6י מננר ג"כ רכ ססרי דקמננר סומ כס' ננותר כזנננו ס3מ רכמרקמננר
 כסמות מכ) כננססו ננותר וסרס"י ננותר כננינו ס)מ כזננגו ס)מ סתס)יסנמ
 )ר"ס רוקמ )6סננעילן כר"ס ננותר )וננר רכמ דסו5רך ומ)מ ננותרננס'

 : כט) רננכ"ננ כס' ננותר כנניגו סנכך ננררכגן מ)6 מסורס6יכו
 נננ"ננמסור ננס"ת מסור הססח ע)יו סעכר מען יס") יוי6' )י'*וכמנם

 וזס כננססו יננכ"מ ס") ררכגן מיסורי רמס.' עכ") מ)מכננססו
 רה" ססעס"ננ ע) ותננס תסונס ע)יו סמין רמי'נ")

 ננוכח כסוני" 3עי)
 ס") יורמ כר' ררכ ננסוס כננססו מסור כננינו כזכנכו ס)מ ס") ררכ3סיסוך
 ננוכמ וכן כט) ננכ"ננ ננררכנן סעעס"ס רמננן ר3ר"ס )סיסוך ננוכממ"כ

ננסננומ)
 כס' ננסהט כננססו מסור י)6 כנניכו כל"ס ננותר כזננכו ס)מ רס"י

 ס") רסננומ) מע"נ ננוכמ כנמ ""כ וכסרס"י מיסורין כסמר )סננומ)מסור
 מסור רמין כיון זעגו )ממר מסי"ס' סס כדמי' כננסהו נננינו נניןככס"ת
 סס"ס ס") רכמ . כרכר' תיכף ממ"כ וסמיך . כט) ננכ"ננ ננררככןמלמ

 ויסי' מרכמ קסימ זס ננכח ננרננקסי כננסהו כררכגן יננכעננ )ססוט)סיפוך
 ס") סוס יסננקסן כסעה"ננ ר)מ גרמס כן ע) וכי' ננכי' סותרותסכווגי'
 כנו"ע מס(' רננותר יומגן כר' רר") כר"ס ננותר זנעו )6מר רכמיע"כ

כר'



ידכמףתקע"ח "ייא טע'ף פ"ו סי' דעהידדהסימןדברף
 כ(ננכו ס3מ כנו"ט 6סור ננילו כ6ילו וכין נמילו נין מננכו .ן6ננר יומלןיר'
 ורכנן .ור6 ר' רתלמי כס)וגתמ ור") יומכן ור' וסננומ). ןדכ ס)1גת6רתימ כ(ננגו יכס)ננמ יוחנן כרר' סרס"י וכן -ננותר ככו"ט מטי' ע"כ כר"סמותר
 רננכ"ננ יורמ וכר' וסננומ3 כרכ ססיר רכמ- ססק כט) כננילו מין 6ידס3יגי
 רכ 3נכי יוחנן קר' ה3כס מי מסי' רכט) נט") ור") 'ומלן ר' מע"נ כט)63

 ;ר' ה)כה 3רס"ילרמין רס") מו וסננומ) ררכ -כוותי' רכי רקמיוסננו36
 "סור ומי ;ר"מ ס") ררכמ כיון , (נננו )ממר 6כ) וסננומ3 רכ 3גכייוסכן
 )גכי יומלן כר' ה)כה סתננ6 כנ"ט ננותר יומנן ולר' כסננומ) סיינוכס'
 מכן )ננ"ס~כק' יי) ועור .קגהס ק5סמ ר"ס וה6 פריך ססיר 6"כ וטננומ)רכ

 כס' מסור סעעה"ס כמננן ס") ר6ו' ט"כ רמי") רננמן תננ"ו סוס"יהעו(ר
 רר' ננ"ר רף ססח*ס 3רס"י כני"ט (ננלו )מסר רסרס"י יומנן )רז מ"סומ"כ
 ט"כ ס"3 רג"כ סס רס"י סכ' רכמ ומ"כ כרוכ כט) 3"ר ט"כ ס")יומנן

 : ננותר ננני .רלו"ט מסי' כרוכ רכט) ס"3 ימו'3מו
 ס") ומסי"ה רס"י )סיטת כננססו ננכ"ננ רס") ררכ6ןססחיס ננסוג" כררכנן מפי' כט) )מ ננכ"ננ יססק מו)ין רס"י ע) קסימד%4כמנם
 יומנן כר' כנניגו מפי' כרוכמ סססמ ע)יו סעכר כמננן רהי-נוכירכלן
 כ(נננו ה"ס ומ"כ כרוכ רכט) .ומלן כר' ה)כס ס"5 ורמי כננינו רס)6וכסנ")
 וכין כננילו כין כ(נננו ס)מ ננמתמ כחרמ רכמ כיי3 רהמ סומ הכיכנני
 ננסמר קי). סעעה"ס מננן רי") קסימ )מ ננסמ מי )וננר ויס ננותר כנניכוס)מ
 רכט3 סו6 ק) ר6יסור מו") )מ)ת ררוננה' סס הר"ן וכננ"ס רלכנן6יסור

 :כרוכ
 קכ' ננה הנ") מכנס"ג ססעה"ננ עור סהקסס גנה )יסכ נ") ד44גב2)ג(

 התס רמי' ע"מ רס"כ נניכננות כט) ננכ"ננ כררכנןהכנס"ג
 ומי' רמו' סיסמ ררכנן -ננסקין כטוננמת ריסמ מננר מיימ ירכ כרי'סיסמ

 כררכנן מ)מ יורמ 6ר' ס)יגי )מ ררכנן קסכר סיסמ ררכ ותוס' כרס"יסס.
 ננעתה כט) )מ ננני ררכנן כמיסורי מסי' יורמ ר)ר, ננכומר כרי כט)ננכ"ננ
 הקי3ו הו6 ר(יע כ5יר רוקמ כע3ננמ ר(יעה 5יר סמני ר5"ט כמו)ין רמי'ננס
 סעס"ננ רכרי סמין נ") ע"כ ררכנן מיסורין כסמר ו)מ רכט) יור6לר'

 סהומ ננסוס יורמ ר' רננורס 5יר סמני )ר' וכנסני ננה ר)עו)סננוכרמין
 כט) )מ כררכנן 6סי' יורמ 3ר' רס"3 סיסמ )רכ מ"כ קסה ו)6ננררכנן
 רירי' המ יורמ מרר' יורמ ר' ננסני רמיסו י") קס כמו3ין קו' ננסליסמיך

 : סכי ננני )סנוי ננ5י רסוה סס תוס' כנו"ס ררכי'סמ
 כט) ננכ"ננ וכררכנן כררכנן נניירי 5"( רף ררכמ סכ' )כלה"ג .ר6י'רקך"נ

 ר)י ורננינהו כט3 )6 ננכ"ננ רס"3 יורמ מר' ררעי ע"מ רףננ(כמיס
 רוקין ננ)מ ססומ טננמ לפרס"י.ר)י טכ) )מ כמ)ו והטכי3ו רוקין ננ5מססומ
 נני כנ)מ כנניס( כט) ו6ינו עיס נסני ומו5ז הומ עכ סהרוק טכ) )מכמ)ו
 רוכ כעי )מ הס נניס ררין כיון סרס"י נניס הן כמ)ו מותו רומיןרג)יס
 מטמת נני ע) סנניס סירכו ער מטמת נני ה)6 כו' מותו רומין מ)מ)כטו)י
 6)מ כט)ין )מ קדוסתייהו ננסוס ומסיכי סטוננמה מכ והן הומי)לסרס"י
 כרוכמ 3י' רסני וקתני יסורס ר' רומין )י' רמית )י' סננעת ננמןכרוכמ(
 טסור סתוכו כר)י 6ננר רכמ ררכי' המ רידי' ס6 קסימ 3מ 6כיימננר
 כי' רג(רו הומ ורכנן ררסו ככ) )סומ סני רננרינמ עסקינן ,וננמגגכו
 המי' יסרס"י- . 5ריך )מ רוכמ רמיכמ וכ(ון )י' ננכט) ו)מ ע)י' מייסר3ננ6
 דכי ע"( וקסה ע"; וננינו כננין דננמנניר כו' רו6ין )עי5 רתנן המררכי'
 כנכ"ננ ה" כננכ"ננ רננמננירהיכי

 ננן.
 מוננר6 ננתורמ ו)מ כט) )מ התורה

 סס סקסו ותוס' כורכנן מסי' רננמנניר יורמ דר' סיסמ כר' ס") 6כיי51"3
 כרוכ6 רנט) ס") וסיסמ כרכי' רומין ס") רריס6 )סיסמ ריסמ קסימרעריין
 ור' כט) 3מ כררכנן וננכ-ננ ררכ,' ריס6 תכרמ כ6ננת )רס"י 51"3כררי'
 )ננס רמ)"כ כרמו' קרוסתיהן ננסוס מסיכי מטמת רנני 51") כט3 ס")יור6
 6)מ מינו רכ)מ"ה מיס") ררכנן כטוננמס כנטננמה 3סנות רכ56ריך

 5ריך מסוכתייהו ננסוס ורק נניס עס נניס מטמת נני הוה ננה"תננררכנן
 ורכמ- ררכנן רק סהומרוכמ

 נרירי כרו% מט6ת נני רתני וסמ )י' רננסני
 סי' ועי)"ק כט3 ננכ"ננ כררכנן רס") ננרכ6 ננוכמ מ"כ ררכנןכט1ננמס
 הככס"ג יסוכ ומ"ס . )יסכ ו5ריך )היסוך ננוכמ ק' רף ננמו)י! ו' מותתר"ס
 )סיטתי' )מכיי ס0 רקמ. כ5יר ננסנ' )מ ר)ננה הנ") 5"ט יף נמו)יןהתוס, קו' ומ"ס כט3 ננכ'יננ כררכנן רס"י ננורה ררכמ 36יכי' סננייסכ ננההנ"3
 י") ררכנן כטוננמה כנטננ6 ננרכ6 רסננע כתר רמכיי רי"3 ררכ" המ ןירי'המ

 ר6י' ננ"ננ ררכי' ה6 רירי' סמ ננתרו5י ונס3 ררכ6 תירו5מ וקכ3ה1הרר
 )רס"י סננייסכ ננס הכלס"נ תי' ומ"ס כט5 ננכ"ננ גררכנן ס") ררכמ3ככמ.'ג

 כרס"3 ררכי' המ רירי' סמ ננסני ר6יסו כננס"5 קסס- 63 סיס6 וננרכ(")
 קו' קסס עריין מננכס . תר"ס וסי' תר"כ סי' הני)"ק כנה"נ ע3 כס"רמכיי

 למ ננני כררככן מסי' ססק ררס"' קט"ו ןף סו)ין רירן .ננרסשהסעה~מ
 : כט) כננינו ננין כררכנן ננוכמ ננרכ6 ןס6 לס"' ע3 קסה ,~מאס .כט3
 יס נוס.' כררכנן מ)6 רכט) כןרככן כט3 63 ננכ"ננ .יור6 3ר' רסע3די"קך

-

 )"כ כהעננרה ס)כך כט3 )6 ננמ(יקו נ"כ סהו6 כ~ר "ןסייכו מי3וק '
 וי") ר"ה תרס"נ סי' ועי)"ק כננ6תיס כט3 כע3ננ6 ויעה סהו6 כ5יר636

 6וסר ננענניר )רס"י ס") כע3ננ6 ך3עו)ס כ"3 ננרככ6 ור"יהגןנו3-3ננלרכי
 וכס"ך ננעניך ננסוס ננותר ננררכנן 636 ס6יכו :יון ו6ן 1161 ססו6'5ל
 כננ"ס כע) ננכ"ננ כררככן 6ע"נ )רס"י ר"3 כנניכו ננין מסוס לעונס )'~'ק

 3רס"י ס"3 כ6ן' 6כ3 . (כמיס ננרכ6 ננוכמ סכן וכננ"ס- רם."י )יסכטכנס"נ

61קוי
. 

 ע"כ נניכו' וננמ1(קננמהניי. ננין דכ3 ננסוס ככרריכג סר"ן כ' כט3 63 ננכ"ננ לס"3 רננ6ן ןטעע6
 ס3כך גך כ) ס(ק סננענניך %ן 6מגם . כט3 63.

 ס3 נכ)ה כחנכ כ6ן 6נננס - רכט) דרכמ מ)יכ6 ס") יורמ ר' מסי'כר~נן-
 הע5ס )(: עור הומ מס כט) יסי' ט)מ וננמ(יקו )מ3כ ננענניך ר(הקיכה
 )מסור יס (ס כנון )רס"י ס"3 נניכו מת ננמ(יק ננין ג"כ רננכ"ננ כננינוננין

 : כררכנןמסי'

 : רנכהע"מממיכמן
 כדי לבדו לאיסור ביש במעמיד 'מג"ל טקל"ו הש"ד קו'ג(

 והבאהי ממש כנ"פ דהוה משאור רא" דאין אכורלהעמיד
 משומ אלא מעמיד משום אסור לא דשאור מ"ל הכי דג"כלמ"כ
 סכר ולכך ולראיוהיו מ"כ לדברי דוחה והפר"ח עכידאלפעמי'
 תשובות כ' פר"ח של ואדבריו מעמיד משום דהפעםהפר"ח
 והר"מ בפל לא דמעמיר דין מ"ל דפומקים כיון מ"מ דבריועל

 דנכרת משום אוסר דשאור כ' גמי דערלה בפ"בבפי"המשנה
 גי"ה דפי' טוגי' קשה וא"כ המעמיד היינו א"כ  החימוץפעולת
 משום ולא אמור פעם משום דמחמיץ דמשמע הנ"ל צ"פדת

 משומ אמור רשאור הלכה וא"כ אופגים בד' זה ישבתימעמיד
 אםור להחמיץ כדי באיכור ביש מ"פ דף ע"ז תום' וכ"כמעמיד
 שכ' ע"א כ"ז פסחימ. ותוס' להחמיץ כדי בהיתר גם יש אםאפי'
 דהוה משום דר"ש פעמא דהא ס"ל הכי דר"ש מע"ז קשהלהיפד
 גם ביש להתיר ס' כיש כנה"ג בשם כ' מקכ"ו ובב"י 'נטל"פ
 כל מ"ל המרש"ל דהא הל"י עמו וממכים להחמיץ כדיבאימור
 מ' ביש מוכרחין דבריו שאין כ' דש"ד ואע"ג בם' כפלמעמיד
 הא דהא ס' מכריע דמה קשה ודבריו ע"כ להקל לממודיש
 בם' מעמיר כל דבפל מ"ל דרש"ל מהרש"ל של פלוגתאגופי'

 כל גגד רש"ל דעת דכפל כ' תמ", םי' ובמג"א דל"ב מ"לואגן-
הפוסקימ:

 וסר"ה הס"ך וכ' (ו("ג ה") היחר עענניר סס הי' מס מלנ2הג"ה
 כןתנן הסיתר כ)6 )כרו )הענניר יכו) המיסור כס6יןוה"ר

 הט"1 ננמ"ס ננה' כסט"ו סר"ננ ספסק כננו 6סור )מננן כרי ער)הכננק'
 ככ3 6סור )הענניר כדי )כרו כ6יסור סיס כ3 כן הרין נהעננרהוכן
 עיסס ס) )סמור רמ3כ העננרה רננרננינן כ"ס סו"ס כננררכי 6י' )סכינוונמ
 סמור סמגי 5"ט רף ני"ה כפי' רמננרינן ננסמ )הס"ך כ(ס סגננגסוכנס

 נוסי' סמור נכי ןהמ ננ:גוס מינו כטעס ת)ימ רתיננון 6)ננ6 קסססמננ151
 ננס עוננד כמקוננו הס"ך קו' סמ סר"מ רכלי ננוכן 6ינו ענ"ר (ו("נסרינן
 )6 ננסו"ס המ.קור ננננס רנו"ט )סמננין כרי כו כיס )מסור ננסמוררמי'
 נו"ע ו)יכמ )החננין כרי כ"6 כמין ננסמ"כ עננו סהיתר טעס נתינתננהני

 כסעלנרס ננסמ"כ וננותר (ו("נ ס") והסיתר ה6יסור ננן מ)6 )כרוננ6יסור.
 סכרת מ3מ כסעננדס ננננס לו"ט )יכמ ננ"ננ )סטנניר כרי )כדו כ6' יסמסי'

 כיס מסי' (ו("ג רסרי ס") העננדה 3סעו3ת גורנניס כ' כיט מ"כהסעו3ה
 כםמור דגס דקר וסוף ומכ6ר_ הס"ך כוונת כנ") )המננין כרי )כרוכמיסור

 ט3 כסמור דננהננן המ סכנמקר ע) עוננר (' ק"ק 5"מ סי'סר"מע*י' : הס"ך כוונת ;נ") גי"ס ננס' ו)"ק ננענניר ננסוסהטעס
 הו6 סננמננין ננה סהסמור ננסור רמסור הטעס מי רמסורמיסור

 וסכי6 כו ניכר מיננו5ו רהיינו סמיסור ססעו)ת )סי מו כעיקס סנו"טננסוס
 הו6 כהיתר סנו"ט ננסוס סנרמה ס"ג סתעררכת כס' ננ"; כסססס

 ע3 מו)ק והסר"מ עכירי ר)טעננמ ותכ)ין 3ס6ור הלמ ר"ו כמו3יןו;ננ"ס
 ס6יסור טסעו)ה )סי 6)מ כעיסה נ"ט )סי מוסר 6ינו ססמור וכ'סננ"כ
 ער)ה )ננס' כפ"כ ננסיהננ"ס כן וסכימ כעיסה ליכר וחננו5ו נס6וררהיינו
 ומננ5ס העיקה )תוך ונתנו סרסקו תסומ רתרוננות ננס"י רמי' סכי6ועור
 63 מפי' טעננמ רמיכ6 ננתני מיירי ןמי )") מננ5ס מית6 ומס מסורסה"(
 וומס וסר"מ סרי נעי מננ5ס מסי' טעננ6 כר)יכ6 ומי העיסה מסורהחננ5ס
 וסרכינן ג(רו )מ וננמי ר3תערוכת סתס ד6.' ד"ו רמו)ין ננסך ננ"כר6יות
 3ס6ור מוסס מינו 3כס3 וקרירה )מסות עיסה 5סכנתו הנותן ננרתנימע)ה
 ננס)* )כי עסי 6ננר ומס ננעסר ננסוס ו)מ סכיעית ננסוס )6 סכסותכ)ין
 ר"3 ו6ינו כט) )6 וטעננמ עכירי ר)טעננמ ותכ)ין ס6ור ס6כי וננסנייננ6. )תערוכת מייסילן מ3ננ6 ננעסר וננסוס סכיעית ננסוס ככס ותכ3ין )ט6ורמוסס
 6יכ6 ננני רננמי תערוכת נכי רס6 נעיסה טעס ונותן 3טעס עסויסס6ור
 )מ ו6עפי"כ ננותר לנני וך6י תערוכת 6רי' ננס טעננ6 ).;6 ד6.טעננמ
 ס6ור סמני דננסני סמי רננמי קסה ומ"כ תערוכת ע"י ררננ6י מטעננ6נ(רו
 3סרוסי מע"כ ג(רו )מ 6טעננמ סמ ככך וננה עכירי ד)טעננמותכ3ין

 יין מנ) עיקר וסו6 סכ) ננתקן ססומ )סי כט3. )6 וטעננ6 וו")ערסרס"י
 : הסר"מ עכ"3 עיקר 6ינו ככ5יס וייןכננורייס

 טעמ כותן סס6ור ןר"3 י"3 ןספיר הננ"כ ע) סר"ס, ס) ייסוי י6יז.די"נ
 וננה טעננמ כ)יכ6 נניירי רננ6י 3תערוכת עכיר6 ולטעננ6נעיסה

 כור6י מרי' )מ עס6 6. ננותר ננני 'וומי תערוכת 6רי' פה סר"מסהקסס
 מנר ס6ין 6)6 כט) ו)6 ןסיל'ננ ןסוס דטנ3 טעס נותן 631 חערוכתמסור
 כו"ע 6ס" נורו )6 ןננ6י כתערוכת נ(רו ר)מ רננס 6סי' מ)6 3כך5ריכין
 ו3תקן כ6 )6מריס ן3עענני' ותכ3ין סמול כנון ךננסוכמ .כטעס ננקוסננכ)

 וכך סכי רס"י כווכומ נס )סרס ויס 'ןננ6י כתערוכת נורו כס"ג6מריל6
 ותכ)'ן עכירי 'ך)טעש' ותכ3ין ס6וי סנמ ןק6ננר כננ"כ רנננ' פסטי'ננסטע

-
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צהייכמף תקע"פ-
 רמס כקרירס 5כרת רסעו)ס ננטומ ו)מ מסור הירנם טעס ננסוס.וימי
 ס"ו לף ע"1 כ' ותוס' ותכ)ין ססמור טעס הרנס מ."5 נכלת רסעו)סננסוס
 כן כסמור נס ומ"כ -כט) עכידי )טענני' כננירי מסי' הטעס רטסקרסיכי
 ססמור סעו)ות ר5יכר מסי' סר' עכיר. )טענני' קמננר מסמור נסרסמ

 5"ט דף גי"ס ננפ' טעס ,תינת ננסוס מוסר רסמור רמי( הננ"כ כ'עיד4 - ) : טעינ6 סססק כ) כט)מסי"ס
 וסרס"י וננהס כמ' גט5 )מ מננמי )כתננין כרי כה ים כי רסריךס5")

 ננסוס הומ )כהכנ.ן כדי סמור מ)מ כמי כו)י טעננמ ריסיכ מיכמוכו'
 כננו מ)מ ג"ככ מילו )סחננין דכרי ס"ד דננקסן המי כו3י טעננמריסיכ
 כנו"ט רק מסור מיננון סרן כ"ה כס' כרתלן סרי כ"ט מיכו ומסננענניר
 כך ננסוס מו המי כו)י יוייט סומ 5כך כ)ו' קסס רח.ננו5ו סמור סמניוננסני
 רס' דסוני' כמן הס"ך ככנ"ס והיינו סטעס כרנס )מ מסי' מוסר ןידי'מננו5ו
 )דמית רחוק והסר"ה . ננננס כנו"ט -רהוס ננסוס מסור רננמננן ננסננעגי"ס
 סוע) הננחננן ק' רעד )ננקסן )י' רננסננע סריך .רהכי וכ' רננ"כ 1ורמי'

 )קיוהי מ)מ מייו )תננן כרי סי"כ מף מק"מ כטסי הכ) )נו"ט )י'וחסכינן
 כו ריס ננמחר ו)הקסות ככך )ח)ק )ננקסן נננ") טוכמ יחוק והומט"כ
 רחננו5ר סמור ננסני ננס ועור קיוסו סוס ;ס רמינרן ננסכ"ה )סמנניזכדי
 רסוס ס"ר וסוס מ)מ קסס רהננו5ו סננקסן נס רירע י") ר1סקסס
 חננן ומיכמ קסס סחננו5ו סמור וים הומי) ננתרן רככי כ' והסר"חקיוסי
 סעיסס )חננן כךי כו סים ככ) רכנן ס)ונ )מ ה)כך ננק"מ כטסיננע)ימ
 רכרי וססטות ותוס' כסרס"י 'ו)מ נננ' כרכרי סוכ)ין פר"ח רכרי נמיןמקור
 והכי ותר5ן כרנקסן סומ טעס -כותן ננסוס רסמור ותוס' רס"י ורכריגננ'
 ננסמ~'ס נ~5יר כסי )ננע)ס רגו"ט רמיכ6 יססיט 5"ט רף ננההס ננניננוכמ
 ננורס כ"ע כ5יר ר)ננמ רמ" ננס ו)סר"ח ננק"מ יותר טעננמ ייסיכמ)ננמ
 כיון מוסר 5סחננין כרי סמיך סמור )י' רקסימ מיהו מ5מ טעננמריסיכ
 )חננן כיי כו. יס מס עכירי )טעננמ ננסוס רננמננן מ"ו קיוהי מ)מרמינו
 סיס רלנ51מ כסמתיס ננ5יר וסכימ סמי כו)י טעננמ ויהיכ דנ"ט ננסוסמקור

 : כיותר סגו"טרכר
 התוט' וסי' ססוני' ססטות )סי מ' ני"ס רס.' הסונימ כיסוכר4לרכמר

 רננסכי ננס מ"כ ננענניר כננו כנו"ט מ)מ מסור ר)מרננקסן
 רק ורמי רמוסר סמור מ"כ כיומר טעס ריסיכ קסס רמכני5ו סמורסמני
 נ"ט כרי כ)יכמ כט) רננענניר ננוכה מ"כ מ)מ ככנ"כ טעס נתינת.ננסוס
 ננוכח רסמ תננוס סתוס' ןסיטת 11") סס סר"ח הקסה וכן קסס ע"1ומ)מ
 יסוסיע )ר' יסננעמ) ר' רסמ) כט) )מ רננענניר וכנננ' כננתל'כהרימ
 ענ)י כקיכת סמעננירין ננסוס ומ") עכו"ס נכינת מסרו ננה ננסכיככנתני'
 כנננ' ו6י' ממר )יכר וססימו גסלמס מסרו )6 מממי מ"כ )י' וסריךעכו"ס
 )רכר ססימו סננסלס סרונ11 כנננרמ הני' רסכי 3"ר יף ותוס' ל"ה רףסס
 מסרו )מ ננורייס רסמ כמייי )מסורי ר)יתמ ננסוס )י' ו)הדר וסריךמחר
 קננוקיס רמוקוכני כיון סכמ וננסיי כעיכי )6יסורי ר)יתמ ננסוס.כהימה
 ססימו ר)כך סרס"י רכרי י") מ"כ ע"כ רנני כעיני )מיסורי רמיס6כננמן
 כעיכי )מיסורי ר)יתמ ננסוס כהנמס מסרו )מ ר5כך )ו תירון 1)מ)ד"מ

 כנענניר יסננעמ) )ר' רס") ננסוס 1ה תי' יסנועמ) ר' יקכ) ס)מרקסכר
 כסנמה מסי' )נכינס 6סרו ר)מ )קוסטמ מררכס מ"כ כעיימ כמיסוריסוה
 רננטנניר ר"ת רעת )ננקקנמ מ"ס מ"כ כעינמ כמיסור ננענניר מסיכ ד)מס"ננ
 ס") ריס"ס 11 קו' טיסכ ק"ו סי' הכסר כ) כס' כיס"ס ומנננס כט'-כט)

 ככעין חסיכ רננענניר רקמנ1ר רע"1 רקוני, תי' כס' כט) יננעננ.ר):5כה
 __ : עי"ס סומ סכי כע"1 רקסומ

 ננני סמור מ"כ מסור ננעכניר רק") הסוסקיס רכ))ננס ,4לכמנממלב(
 נ' מות תקע"ו סי' )עי) ויסכתי מקוי ננעננידננסוס

 ומי5ו יסס ג"ט רמיכמ כס' רסיינו כנו"ט דננענניר ס") הוס כק"רלמע"נ
 קסס רחיננו5ו סמור סמני )י' רננסני )ננסקנמ מכ) יסס כ5"ט מ)6מסור
 ועור רהקיכס כנ"ט חסיכ ננלנניר גס מ"כ ככ"ט קטס סחי~ו5ו ננהחסיכ

 : נו"ט ננעננ(ר כ) ומסיכ קסס כחננו5ו וסוס. מריף נעססהקיכס
 מוסר טעננמ ריסיכ עסוס סמור יס") )י' כנתרן' )טענני' רהתר5ן י") 14ך)ג(

 מסור. ככריס ונכיכת כנו"ט נ"כ ננענניר ום") קטס רחננו5ו ננסוס )י'וננסגי
 כטענני' רננסקיכן )ננס מכ) ס"כ כע"1 מחריס כטעס מו כריכ") ני)ויננסוס
 ננענניר ס") ר)מ )ס"ר כך 5") ומ"כ ננעעיר ענסוס מסור לכריס רנכיכתרסננומ)
 מיכמ )סענניס מו כ"ט רמיכמ' כירוע רס.ןו 51") כנ"ט סהומ'רק ככ)מסור
 רנ1רו ננממר מכ) מסור סטעס כגרנס ןוקמ וה"כ כננעוטי רסיילוכו"ט
 כך כ) כתערוכת ככנענניר 5יכמ ררוכמ ררומ עענניך ננסוס נכילותכ)

 : ססומ ככ) מוסר . רננענניר ס"ננ מסרו ומסי"ס כל"ס סיסי'ער
 וננמם ק4' כט) )מ מננ"י )חננן כרי כו יס וכי ני"ס כטי' רסריך יננס4"הך)ד(

 דסריך )וננל יס ננעעיר ננסוס ו)6 סומ ל"ט ננסוס )המננין רכןירמסננע
 רלתן ח' מסכס רער)ס כס' כננסנס נניירי רמסור )סחננין כרי כו יס דמסרמ")
 סיעור כי' ויסכי נ"ט ננסוס המיסור רק עריין וכס"נ עריין כ)וס סע)י)מ מענניר ננסוס כס"ג מיסורי ר)יכמ עריין היננ5ו )מ מכ) )החננין כריכו
 ננסני ונ"ט סמשין )מ וער*ין טעס כו  לוסן מ1 )סמננין כרי כו יס 6סכ"ט

 יס 06 תלן ר)מ סננסנס ננ)סון. 1: רקרכתי ס6מ"1 כסי' ועיי' .קססגחננו5ו
 ל : 5"ח כסי' כסר"ח כ' וסכי"כ וחיננ5ס )סחנניןכרי

 י מ;ית רנמע"ממיכמן
 למזכח מותרת ע'יז נכרשיני שנתפפבה בהמה הר"מ ש"שא(

 ע"כ נשתנהשהרי
 דמשמע-

 'מי' כל בנתפפטה י"ל שרי להדיהש
 תשחמ פרה .רמ"ש 'ארש"י הקשה הפרמ"ג )ב( כפר"ח הלאאפור
 נ' אלא דחוק ותרוצו זוז"נ -הוה היתר ימין כל אכלה לאאפי' תיפ"ל היתר באכילת קודם;וכן היתה. שגידולה מפני .זוז"גמשום
 כ' עוד 3נ( בפר"ת כן ראי' שוב גורם אינו דהגוף ס"לדרש:י
 משום הר"מ שכ' מפעם ימי' כל נתפממה אפי' להתיההפר"ח
 אה"נ אלא דגמ' פעם הר'מ כ' לא למה . דז"א וכתבתיונשתנה
 ,ון"ג וליכא כבעין חשיב נשתנה לא אם אלא ,ון"ג טשוםדר"מ
 גורם מקרי לא אמ'הגוף ימי' כל באכלת לר"מ ידעינןוממילא
 בהיתר תחלה בנתפממה )ר( גורם' חד- אלא דליכאדאמור
 בשר איכור אכילת ע"י ניתופף אין אם באיכיר נתפטמהולבפוף
 מיירי כה'ג זוז'ג הוה שמינה שנעשית כ"כ אכלה לא כיושומן
 וממילא דאסור רש"י מודו תומפות בניכר אבל דח"מ ע"זרש"י
 וליכא אסור חלב תום' דניכר חמץ מאמילת מבהמה שנחלבחלכ-
 על קו' 3ה( היתר בלא איפוף בפטח אוכלת אי זו,")כאן

 דס"ח ע"א סברייתא זו,"ג ליכא יחד הנורמים אין אם שכ'רמב"ם
 יחד הנורמים אין אפי' זו,"ג הוה במעמיד דין מזה ויצאות.'
 מכה א"כ אחר ממקים אר"מ והקשיתי מע"ז הקו' דחיתי)ו(
 ואי' אין וא"כ זו קו' גם ישכתי אמנם הנ"ל לדין ראי' יה.' זוקו'
 תחלה האימור הי' אם בטעמ:ד גם .תרועי לפי אדרבה זהלדין
 ממך יש ועוד הסברא מצד כן לומר שאפשר ואלא אכורלבדו
 הגורמין דאין היכי הר"מ שכ' ארמב"ם חולק תוס'לא כתבתי3ן(
 חולק שאינו תומ' דברי ופירשתי זו,.ג ה"ל לא בב"אבאין

 ע"ז בכרשיני כנתפפמה ותום'4 מלואים כאבני ולאארמב"ם
 מ"ש ע"ן לשיפיהו תום' התם היתר גם באוכלת זוו"ג מפעםדמתיר
 בתר אזלינן ואז זוז"ג הוה לא אאת פעולה עושין הגורמיםכשאין
 דאפ" מ"ט ע"ז כרשיי קיי"ל הוכיח'דאנן אמנם.הפר"ח 3ח(העיקר
 פ' בסי' רמ"א פפק ואפי"ה ,הז"ג אמרי' שוין הגורמיןאין

 אבני ה"ק א"כ אכור ע"ן כרשיני ימי' כל באכלת תמורהכתום'
 )פ( הרמ"א וא'ש תרוצים ב' עוד וכתבתי לדוכתי'מלואים
 י' באות כמ"ש זון"ג אמרי' לא האיסור דניכר היכי מר"ןראי'
 אמרי' לא מלתא חזותה משום אסור כערלה צכיעה דקיי"להא
 לקולא.כך קיי"ל איפשמי דלא דאבעיא דרבנן באיםור רקזון"ג
 תשו' אדין .חולק אפרים ובמחנה הר"ן לתשובות בשעה"מהוא
 על והקשה עליו חולק אפרים והמחנה זוז"נ מפעם מתירדה-, הומץ כו ונותנים שחור בצבע מנעלים -שצובעין בנכריםהר"ן
 מירוש' ע"ז הקשיתי אמנם * מח"א קישיות נכון ישבתי ואניהרן'ן

 לאו חזותא שן'מ א"כ . בחזותא זון"ג דאמרי הר"ן בתשו'שהביא
 מא"ם-הכ"א _מה' בפי"ו הר"מ על וקשה כשעה"מ ולאכבשן
 דגמ וישבתי זוז"ג אמרינן לא ערלה בקליפה בגד כצבעשפפק
 מה' ובפופ"י זון"נ הוה לא עניינים ב' על גורמין בב' מ"להר"מ
 כמחגה הר"ן דתשו' דינן וא'כ א' ענין הוה קרקע עם פרימ"ש

 דם"ל לשימתי' כבעין עצים שבח דם"ל הר"ן כ' דאםוראפרים
 אבל לשיטת" הר"ן אתשו' וישוב עצים שבח יש ג"כבאבילה
 על קו' )יא( אפרים כמחנה הר"ן דתשו' הד,ן הפופק.םלדעת
 אתום' וישוב ותי' עצים שבח יש אמרינן נמי אכולה בדברהר"ן

 שבח אמרי' דלא תרומה של בכמון שהפיקו מתנורשהביא
 באפה לפוסקים מנ"ל פ"י קו' על תי' 3יב( אכילה באיסורעצים
 שלא הוה הא הפת אפור אמאי הקשה ועוד , אטור הפתבחמץ
 אחרים תרוצימ וכתבתי קשה זו הוא שת.' ותי' הנאתןכדיך

 הקדש לרמי םבעיא מה הקשה כ"ז דף פפחים המרש"ל ינ()
 בהקדש הא מאי הקרש ערלה בעצי בהופק הפת דמתיריןלרבנן
 לרבי ה"ד בפ'י וכ' לר"ה 'דאפור הרא"ש . וכ' אפור אפראפי'
 אבל לרא"ש י"ל -דזה ואמרתי סרש"ל ודחה מותר לרבנןאבל
 מהרש"ל הקשה ויפה אפוד לרבנן דאפי' משמע ותום'מרש"י
 ישוב יד( ) פליגי בלוחשות לס"ד אזלי דסוגיי מהרש"ל קו'וישנתי
 -אבוקה צריך ' בחמץ באפה לרמ"ה מ"ש סק"ה תמ"ה סי'מג"א

 .דברי ביאור )מ4( מלואים אבני מקו' אבוקה בלא אסירבתבשיל
 קו' ומיושב במל רלא משום אסור ז,,"ג נחמץ שם מ"שמג"א
 משום אפור' זוז"ג בע"ז שכ' אמ"א - וישוב ע"ב כ"ן דףמרש:ל
 הלמ.מבהמה ולפי"ז מותר ,וז"ג בע", מ"ש דף מעיין א" הארל'!ב

 הספר בפתי'- לאו"ח -ב'חבורי כמ"ש אפור בפסח חמץשאוכלות
 :התמ ),זוז"ג בחמץ דמתיר תמ"ב פי' למג"א פת.רה ואין3פז(. ותקנ"ד תקנ"ג ס4' ללעיל תי"פ סי'- לי"ר' ובפפרי שם תם"וובפי'
 לפת דמתקן עצים וישבתי במל מינו מבשאינו בלח לחנע", הא אמג"א הקשה הפרמ"ג )יז( - להשהותן ירק במעמידמקיל
 באין הגורמין בשאין מנ"ל ' ארמב"ם ישוב )חי( מב"מחשיב
 ומקיל כמג"א דלא מצדד מלואים האבני )ימ( זוז"נ הוה לאכא'
 בפרמ"ג הקשה וכן דבמל מנוקשה גרע דלא מחמץ בזוז"גהוא
 הפת אפור דזון"ג המג"א וא'ש למג"ץ" וישמתי קושיתועוד
 בהניח למג"א דמודה הש"ך יישב אפרימל ביד מ"ש )כ(בחמץ
.. "4-מח הרמב"ם ישוצ )כא( ליתא דאסור אליל אפר עם דהיתרעצים

 בפי' י '



-4דמףתקע.ם .4"א טעק" פיו %' דעהידוה ם'מן-דברף
 לא פ"י-דלמה חו' ישבתי וכוה כיימ דברי וךמיתי מא"ם מה'בפ"י
 זוז"נ דם'ל מריא מנ"ל דיךי וקו' בוון,נ ורבנן דרכי פלוגתאמוקי
 למה אתום' אקו'.אחרוניפ תי' )כב( כ"ה מ' דטות ממשנהאסור
 לכתחלה אסור דלא אכ") ובסרירה אמור לכתתלה בזוז'גתנור

 פמחימ _לפומקים ישוכ )כנ( כלכתתלה הוהושבירה
 ד"

 כ"ו
 :. בנגדו באבוקה פליגי-ופומקיםכלותשות

 נתן ואח"כ להעמיר כרי בו שאין אימור במקצת תח(ה העמיר אםשאלה
 ? תחלה האיטור שהי' ליון זוז"נ מפעמ מותר אי היתר העטדתמקצת

 מי.5 "ך' מ' נטע ל ווווגש ל ו' ל ננ'ה תשובה)א(

 ויס ע"כ כך נתסעננס יננ" סכ) הף סרי לסךיוט קמער וסתננ6 ע"כ,כסתנו
 סמסורין כ) ס' כסוף כ"מ -ור"ח ית"ק הם3וגתמ )עי) ססר"מ כננעם)רחות
 כנ"מ וכגכנ' סננו~ח ננע"ג ססו)ס סטריסס ננן סינקס כסירס מוננר מכ"מר'

 מ63 ומסורי _ס"כ ע"1 כרסיר סהכי)ס ננעתס 6)מ ננילי' יכנסטמי6י)יכנמ
 ננע)ןע ע3י' )עננוך ויכו)ס סוהי) )סחל~ת ננסמרית רותמ מ)כ ססניק0גנון
 כ,ס' ומין נניתרת רותמ ח3כ כמכ)ס מסי' )ת"ק ומ"כ כת"ק סרננכ"סוססק
 רווקה 5מ3ק דים רי"3 סר"ח וכ' וננותרת ע"ו כרסיני ננס6כי3ס.חי15ק
 הסור ינני' כ5 סנהס כהיסולי כנתסעננס 6כ3 סת"ק ננתיר רותמכמ)כ
 ע"ו כרסיני ס6כי)ס, ננעתס ה63 סתס סריך. סס"ס סמ ה"כ )ת"קמסי'
 י3רי סתט כ' סר"ע ה"כ .ינני' כ) לתסטעס; כ)מ מ5ה סרי )ה .ננ"ננקתס ומתנני מע"ג 5") וע"כ סרי ענין כן) סתננ6 ננני ועסננע דהסורי-ס"כ
 .סיננכ"ס כוכרי )מ)ק יס כן כגננ' דהתננר כננס לננמ)קיכן כננו מ"כסגננ'

 ינני קל כתפטננס מסי' ווו.'ג ננטשס )סתיר ייט ספי"מ כ' רעדד)ב( " : יננ" כ5 נתסטננס כ)6 מ5ה ננתירי5מ
 וסננמכ5 וסנוף מע"ג גורס חד וסננהכ5 גורס מד סוסדסגוף

 6' ננענין מינס "פ" ווזתג רהננרי' ננ"ט וף ע"1 ס") רס"י ה' ננענין6ינס
 ער)ס כננס' סרמ"ס סי' וכן סנ' ננעסר מס' כסס"י סרננכ"ס ססקיסכ!
 ננ"ט רף סס מו') 3סיטתיסו 3סויוט י6וסר היסורין כ) כסו"ס ססותוס'
 וף סס סרס"י 5יסכ ססר"מ ורמק הסור ווו"ג ה' כענין סגורננין הין6ס
 ננסני וון"ג וסוס ננסוס תסמט ע"ו ככרסיבי. סנתסעננס סרס הכלייתה.ננ"ט

 גיוו)ס סיתס ס)ה הף 3וידי' סה קסס סיתר כמכי)ת )כן קודם סיתססנירו)ס
 0סר"מ ותל וסיתר גורס כנני סוס דגוף כיון סרי לנני ננסיתר )כןקודס
 סיתר ס5 כננמכ)יס )כן קווס סגילו)ס ק6ננר וננ)תמ קוסטמ ורס"ינ,-ומק
 ה"כ ינני' כ5 נתטעננס מסי' ננסננע וסתננמ ססר"מ )ננ"ס ועוך יומקווס
 כ) נתסעננס כמסי' ווו"ג )סלס )לס"י וס"5 ינני' ככ) 0כרייתמ ננייריס"נ
 . :)רס', 5סיטוס כ5) גורס מינו דסגוף כסר"מ ו)ה נ"ל 6)מ ווו"ג סוס ננ"ננינני'

 )וכנר יס סיכנכ"ס ככנ"ס ונסתגס כנסוס 3סתיי ססי"ח כ' דעןד)ג(
 ננסוס סטעס מכנר 5מ עננס ונסתכס ננסוס דננסרכורכוכ"סל
 וסננמכ) סגוף ןוו"נ מיכמ ינני' כ3 כהכ)ת הם.' ו)פר"מ כגננ' כרהי' ען"גוסוס
 ונסתנס 0ר"ננ כ' )כך זוז"ג 3יכמ כעין ומסיכ כסת:ס )מ הס 5")מ)6
 ו)ה י") 6' כגורס מ"כ זוו"ג ננטעס ננותר טפיר ומ"כ גורס מ3ה51יכה
 ננותי סתננה כ' וסרננכ"ס מע"ג ננגי י"3 ו)פי"ו סנסתנס ננסננסני

 ננ"ננ.
 כע5ננה כננ"ס סרננכ"ס וסננך גורס חך וסוס הקור ימי' כ) כבתסטמסי")
 מנסתגס .לנסני וסתס ננננס ועוך .הסור גומס יחד ננ6"ס ננס' י"1כפ'

 כמך 6כ5 כווו"ג מ)מ סרי י)ה .רעיכן נננני)ה מ"כ גורס רק ד)יכהוירעינן
 ינני' כ5י כמוכ5ת ננרס"י געכ סוייק סס כס"ת ממ"כ ורהי' מטורגורס

 רקר' וס"5 )לס"י ונני ו5מ וסיתר נויס סוס )מ וסגוף מסור,כהיסור'
 0כסננס דגוף סמי)וק ננס עי"ס מ' ננענין מינס מסי' גורנניס כ' סויוהנוז

 וסכס . זו סרס )כסר יסנו סניסס ננכין סננמכ)יס ךסיינו סהחריס'ודכרים
 נתגך) מסי' סייגו כהיסור יעי' כ) כנתסטננס 3סתיר .ננסנוע סס ננסר"ח'

 כס' סיתל רס"י וננ"ס ווו"ג ננטעס סרי 6סי"ס וסיטוס סכסר מוס,וניכר
 : )כן קורס גיוו)ס היתס ו6ף תסמט סרס ס5)נניס כ3;
 .ננמכ)ות ע"י כנקווס ונתססכנס ווקה ו"ס כסי' 0סי"תלסס יכ:"מנלי(

 כס סוכר מק.' ומו היסור ).ננהכי)ת נתסעננס והח:כס*תל
 וכריס )ננקווס כמכ)ס קמננר רוק6 ררס"י כ' וסטר"ת ס6יסורססיטוס
 ככרסילי סנתסטננס סרס סכריית6 הס )* וקסס ו:1"ג 10ס ומזסתיריט

 וניכר טננינס נעסית סהיסור סע"י כך כ) כנתסעננס מיייי תפמט סרסע"ו
 רננס כיון ווו"ג ננתירין )ה כס"ג ס6 סרי הננמי וססוננן סכסי טליתוקף.כו

 ננסננה"ט כסי"1 סרננכ"ס כ'ננ"ס ניתוסף סו6 )כך 6יסור מכעת ע"הסניתוסף
 הסור ס"ו 0יתר כע5י ו6מ"כ ער)ס כק)4ס0 הותס סכיס) קוירס'סכ"ג
 ס0יתר ע5י כמ' )6 עדיין היסור' ע5י ננחננת סנתכס) סכסעס סווו"גהעם"י
 כסעס ס"נ ה"כ עכ") כמיסור וננק5תו סיתר כע5י סכיסו) ננק5תותננ5מ.
 תוס' ננק5ת ננלה סיתר . 'ננהכ) סי' לה ע"ז ככרס*נ' וסוננן כסרסנימוסף

 סננקסי ככ"ננ ועי' היסור כננמכ)י וננק5תו סיתר _כננהכ3י סי' וטוננן'גסר
 סנימ כ"1. וף ננססמיס )4 וי1(,, ו)ננ"ס. זס וין סרפנכ"ס י65 דננהיןמר"ננ

 כסכ' מ)מ ווו"ג לנניננר ו)יכמ .ססכרמ ננן כ"כ ור"ננ 31"לסכ"ננ].כ5יע
 מחרת סעלס סוס כיסו) ננק5ת סכ5 גכיסו5 הכ3 מ' סעו)ס סוע)יסגודנניס

 : ככ"מ ימך יסי' גורנניס ססכ' ווקה לסיות5ריך
 כנתסטננס נדימי )ה ע"ו ככרסיני טנתסקכנס סיס יכייית6 יץ ע"כנ)ה(

 )יניכר כיון הסור וכס"ג וסוננן כסר תוס' סיסי' עך קך כ).

 תרונמ: ככרסיני ס6כ)ס בי"רי מ3מסמיסור
 וע"י-

 קיוס זו.ית סמכי)ס
 רס"י כ' )וס וסוננן כסר תוס' כיכר והין סתמי' מותס וננענניי5סכסננס
 טי.)קיוש ווו"נ טסיר סוס סיתר 6כי3ת ע"י )כן קווס גרי03 ססיתסדנ01
 כי 3עו)ס ננועי) מ:)ס סככר ננס מש.' ס6כי)ות כ) ננועי) לסכסננסוחיות
 ננסייע עכסיו סמוכ)ת ס6יסור ו6כעת מיות כמ )ס ניתן סמכי)כככח
 נעסון' ת:קס* ו63 ווו"ג ססיר וס"5 סקורננות מכי)ת סננענניד-עסוגורס

 כסננס הכעת וכ) ו"6 וסננילס ננסוטס סנעסית ננסננע ססו6 יתכילחסטננס
 1מתננר מיסורין כל ס' וכסוף לוכר ור6י' סיטוס ננקרי תכו6סכסמיכ)ת
 מ"ט וכגננ' 0ננוכמ ננע"ג ססו)ס סטריסס פנן סינק0 כסרס כ"ממר"מ
 סרי ימסר4 ס"ל ע"ו ככרסינ' סהכי)ס ננעתס מ5מ ננינס רננסטננמ6ימננמ
 ננס' כסוס"ג וס וין כ' וכי'ננ ע"ו ככרסיני "מכי)ס וסייס כפיטוסופממ
 וס"ס סרי )ננוכח ננותרת עכו"ס ככלסיני סנתפעננו כסננ0 ננןכחהיסודי
 סתס 6כי)ת ככני כנסכנע וסטוס מ5כנמ סנתסטכנס לקיט וסר"ננ 6כילסלקיט

 ומיסור כננק5ת עסס_ וסיתר כימר סגורננין מין נ6ס 5ויכמ 3כו סיו65כנסננס
 ססח ס)כות כריס כתסוכ0 )מ"מ כמיכורי .וסי' ווו"ג סול למכננק5ות
 תס"ו כסי' סס כתכתי וכן מסור סמ)כ כפסמ מננן סמכ3ס כסננססכתכתי
 ע) סננכו וסעתירין .טס כוכרי תר.ג וכסי' תי"ט. סי' 3עי) יוסףוכוכרי
 זוו"ג ו0וס ננסוט תסמט ע"ו ככרסיני סנתפטננס ופרס ננ"ט וף ע"ורס"י
 ס) כמ)כ 3סכי ונני 3מ 5ע"ס "נננס זו קו' ע3 תרנ5יס סס ותננ65 0"כה"כ
 -יס כסססיתר מ)ה לנקרי למ וווו.ג ססיתר ננ6כ) עס כימר סי, )מסיום.
 סתוס' וניכל ועוך סר"ננ כסט כננ"ס ססיתר .גורס סיס כספסכיחך
 כ5 )הסור ס5ה מ)מ ווו"ג וסוס כ' 5מ ורס"י סיוס סהוכ)ת ננננמכ5סח)כ
 ססיר וסוס 0מכי)ס כמ ע"י סכ0ננס למיות - ננענניר שסמיסור ננסניסכסננס
 כמ הותו ככסננ0 עתס גס יס ככר סמכ)ס סיתר ננהכ')ת גס כי111"ג
 : היסור ע"י.6כי)ת וסוננן כסר ניתוסף ו)ה מיירי וגס גורס 11"1 ססירוסוס

 כננק5ת סהיסור ע5י תמ)ס כיס3 סהס סנ") סר"כנ ע) )י קססרלם%41י'
 כננק5ת ססי' ננסוס ווו"ג סו0 -)ה ססיתר ע5י גס נתןומח"כ

 ס) ס6ור ס"ח וף ע"ו ננכריית6 וקסס )כרו סמיסורכיסו)
 תרוננ"

 נסל
 3סחננין סיי וכוס )סמנניז כוי כוס סיס ונניירי הסור ו"ס חו3'ן וממ"כתמ3ס
 ננותר ווו~ג )ננ"ך ננותר 3סמננין כוי )כוו כתרוננס הין 6ס מכ)וננסננפ
 חיננון ננק5ת עס: מ"כ תמ)0 תיוננס ינם5 כיוז ננומר הננהיו)רננכ"ס
 ננק5ת וכ) ככיטו) 56ה מנני )ה וסר"ננ כננס") וכ") סיתר גורסכ)ה
 כסר גנק5ת רק 6סי' כסר כסנתרכ0 כן כננו ע5ננו כסני סעו)ס סוסכיסו)
 3תכ)ית ססו6 כס6ור ננסמ';כ כס"ע וכי ננק5ת כ) סוס מ)כ מו סוננןהו

 כ)) מסיל הינו יסס לחננן ס)6 זננן וכ) סעיסס )סמננין וסיינו 6'סעו)ס
 כמ מסי' ווו"ג )סיות סהיתר גורס מ5רפ ססיר ה"כ סחיננון ננק5תסעו)ת
 3סענניר כיי כהיסוי הין מס )סמור ווננס סעננוס וה"כ 3כסוף ססיתר,גורס.
 . ן 111"ג 0וסי ס"תר ננענניך וממ"כ תחי)ס מיסור ט) כקיכ0 סעננידהס

 ננסוס וי") סל") ס"מ יף יע"י מכייית" י"י ייז י6י' שוב)ו(
 תרוננס ס) סמור ו6מוכ תמ)ס חו)ין נם) מס תכיוריסמ

 ננותר)כך נוט)"ס וס"3 ור"ס'ננתיר סת"ק מוסר )סגס וסוס הע"ג.ומיננ5ו
 רר"ס  וקפ"ל  כחיפלו ג"כ  וסיילו  יסור  סתלס מיסור ס) כנס) כסיסהכקיט
 5סחנניז כרי  כמיסור  נס כים  %ילו  ופגס  ר%סור  סלוס  ולכסוף  כססכיחפורס
 ע"י וה)6 )סמכנין כרי כסניסס כמין 6כ) )סגס סוס ח51ין נוס3 ' הח"כו6ס
 : ימר גויננין סכ' סי' )מ מס ר6סור י") )סכמ והיכה מיננ15 5ירוף.

 ור"מ רכלן ךהכנרו וער5ס כנס"כ וסיינו סכי כנוכח ממר ניניקיס%4במנכם
 וסוס ננסוס ננותר ,)כקוף כם) כין תמ)ס סהיסור סנפ3כין

 וקסס גורס וו" וס ס") ססיתי נם) והמ"כ )כלו תמ)ס סמיסורנס) מפי )סמננין כוי כו כמין ס6 ננוכמ ה"כ ע"כ 3סחננין כוי טי"כ ערזוו"ג
 נוק5ת תח3ס ."י' סמ0 ליננכ"ס ס"5 כננענויך גס ה63 סכמכתי -)ךיןרמי' ס6ין )וחות יס ננסס גס מענס . סכתכתי סנ"3 3וין ר6י' ומיכממרננכ"ס
 ננח)קין  6ינס  רללן ס%  טסקסיהי וננס ווו"ג סוס )ה תו )כוו היסורס"ור
 סכ' ננננס 13 קסס ננה"ס ננס' כסי"ו דסכ"ננ )וננר יס תח)ס מיסור נם3כון

 מחר. "וננר ור"ה וער)ס ום"כננסנס, ננסך )רננכ"ס וי5מ מדרכס י") ה"כ וס ךין לרננכ"ס י5מ ונננננד-סר"ננ
 ססמיס 6כיי והננר כמ הני 6חרון

 סכ' וי5ה-)הכיי טס כסנ"י וכ' וט')קו כקייס 6)6 ר"ה 6ננר )6וכ"1
 וקסס עי"ס וסי)קו כקוס .נניירי סכה 6"1 מסור ווו"נ ס") לר"הננרהסכחן
 וו,"ג )ר"ה ס"3 ע"כ ו)ננמי ננסטטי' ר"מ וכרי 5ס51י6 )6כיי ננג")עויין
 ננני והיכ6 כממרונס סהיסור לס) מט ננכ"ס ככ"ה כנס3ו רוקממסור
 והיכמ העץג וסרי '") 3כסוף ססיתר כנם) 6כ) כמ הכי מחרק מחר.סכרת
 חח5ס סמיסור כפ) ס6ס ה"ס )רנוכ"ס 6נונס כמ 6ני ממרון 6מרווו"ג
 כננו הרננכעס קסס 5ה ננרכנן גס ומ"כ )כ"ע מסור 3כוו סהיסורו0י'

 ס6יסור כסי)קן דווקמ וכריסט קהי וי"ה הסי)קו ורכנן רי")ססקסתי
 ככת ולס) סי)קו כ)ה. מסי'. ט"ננ -ג"כ תמ)ס סמיסור כלם). . וננתיריןסומ
 הכ) )סמנדן כרי כו סיסי, עד נני6ננרו ווו"ג ננסוס דננותך ק"3 5נניממת
 ננורו רכנן וגס י") )כוו החך גורס ססי' סי3קו 631 תח)ס מיסורכנם)

 ייסור  פלי  פס כפקלה  קרירס  כיסול כפו  לר%כ"ס גורס כתר  הסוססהסור.
 )רננכ"ס כנני כננענניד  מסי' לסי"1 ופפיל% סיהר עלי. 'טריין  סם סי'כל%
 סספר נסוף ורמי' ננ)ומיס הככי ס' כסה)ס )יוי כ6 המ"כ הננלס . כןסרין
  ססקסיחי  כפו  כוולהו וכוריי רפרלס פ"כ  פסך  סלי'ל  %רפכ,'ס  ססקסס ו'סי'

 :  רכלן;לוכרי
ות"



 צריפשף 'תקעש %"84 מעקה4 פ"ד .פ4' ~עה4י~הטימןדברף
 מכל- סווטע :ננק5ת כיכר ככ"0ול דרוקמ והומ ה' נמות מיו5י כע'זהך2י'
 כו כמין היננון ננק5ת 6סי' נ.כר מינו )סחמיז כדי כו סמין 60ור-
 הר6סון ססמור ננתעורר דהתיר6 0מור לתוגו כ0גפל מ""כ מל6 3התנניןכוי
 ומלמ ה' כמות סמלקתי כננו ננענניר וכין כיסל 'דין ג"כ 1פמ)ק בריפ"נ
 כמות ע"ו 0סקסיתי דננ"ט ע"ו רס". נניוסכ מ"נג הננ3ו6יס _מכני סכרתלסי
 ווו"ג דהוה ננ0וס . תסחט ע"1 נכר0יני 0כתסטיס סרה מכריית6 .0סי'נ'

 וסקסיתי ססיתר גורס סוה וס היתר מכולת ככר 0מכלה ננה)סלס"י
ן ה6)רנננ"ס  ווו"ג כס"ג )כרו הו6 ס6יסור מ.סור מ:י)ת כ0מכ)ה עתס 
 ע"י וקוננן כסר 0ניתוסף המיסור כניכר נטדס דר0"י סס וכתכתי:5סור
 המככי ננני כו"ל ווס לכדו המיסור 0סי' כיון מי כגורס סוס מיסורינמכלי
 לסעננרת דהייגו ווו"ג דסוה סכ' דננה מ)6 כמן דכריו- כננ?ס.יננ)14יומ
 היתר דהמכי)ת 5"ל ננ3ו6יס המכג. ו)תי' כננענניד נבוה הקידננוהכהפס
 מכ) למננרו מי"מ ווק הכהננק .העננרת ננק5ת מסי' כיכר מינו קולס0מכ)ס
 'חיננון ננק5ת כנוענניר ננ"ננ חיננון ננק5ת 'גיכר נננענניד מע"ג מ"סלננ"ס
 קו' קסן וסי' ד)מ דערלס ננם"כ וה לדין 3.כמ רמי' עכ"ם כל3 0שיכלמ
 מננת וס 0סדין י"ל ננ"ננ כננ0"3 דערלס ננכ"ם לתרן יס דהמ נני3ומיס5כגי
 סכ' הי' למ מסי' נמסר דלמ הרננכ"ס ננודה כננענניד דהיינו הסכרמננכח

 ננקודס ננמכ)יס קכ' ננ"ט דף שיו הנ"ל מס"י 3יסכ וכדי ככ"מ יחדגורנניס
 כננ'יס )תרן ו5ריך ככ"מ כסמיגס מרננכ"ס חו3ק למ. ר0"י מס ווז"גהוה

 ככ"6 ליתניהו מפי' ווו"ג הוס וכננענניר ךכהג") כננענניד הוה כע"וו"תס.
 סמס 0לו דין 0עמ.ליעכ"ס כנקוס עור י"ח מות לקננן כק"ר 6כתולו3קננן

 כ' כ' ד6כני.ננ)ומיס נכיסול כננ"0 מקור כמלו מחת ככת מינסהגררנניס
 : סמ' כתי' סרננכ"ס וס") ננותר וכע"ו מסור זוו"ג כהקדס מננמיתרי5יס
 כל סו"ם ונננררכי וו") ננלומיס מנכי נס' כ' ך4יבמנבמ0(

 ננת הגורנניס דמין. הילי דמסי' כנסננעס5לנניס
 ככרסיגי ינני' כל סנתסטננס !פרה גכי עי"ס ווו"ג ה"3 - נננימחת
 וננותר ווו"ג ה"ל הגמה כ6יסור ינני' כ) נחשטננס 3מ. ומס דמסורט"ו
 ס)6 כיון ווו"ג כס"ג סוה סרננכ"ס ולדעת ס' סי' כיו"ד כמחרוגיסיסוכ6
 מנכי ס) סנ' כתי' ק"ל דעה .דסך 6כתוכ ו)קננן עכ"3 כעת ד5'יע נכ"מג6ו

 0) דיגו ננוכח 3מ ננננילמ ננותר וכע"ו מקור ווו"ג נסקן0 6ננ6יל3ו6יס
 , י"ח 6ות כננ0ליק מחת ככת כמין הגורנניס דוק6 דכעי .0כ' ננהיננכ"ס

 ול"ד ווז"ג דהוס לעיל טכתכתי ססכרמ ננן כן למננר ג, כהעננדהפ"ננ
 תננורס כתוס' רק וס 3דכר 6יתי' ס5)נניס כ3 ס' כננרדכי 3מ ומננכםלכיטול
 ינני' כ) מכלס מס ע"ו ככרסיני וה"ס תוס' כ' רותח ח3כ קינקסדי'ה

 מנננס עכעל .)סדיוט מף רסיטמ ו)סוס מסור 0הו6 ננהן גדו3תה0עיקר
 כמין ננ"ט דף כ"ס נם' ל0יטתי' מויל וה 'תוס' 0' כס4' הסר"חלפ"ט

 הגוף וסוס נורס ג"כ יגיף וס"3 11("ג הוק 63 מחת נסעו3ה 0ויןבגורנניס
 סוס הגורנניס 0מין כיון 6קור ננ"ננ מיסור גורס וסננמכל סיתרגורס
 כמר מו3יגן סוין הגורנניס ד6ין היכי לתוס' כ' ס35נניס כ3 כסי'וכ0"ג
 3תוס' דס"ל ינני' כל נמכלה ננהן גדי3תס סעיקר סכ' התוק' ל0רןינדוקדק דמ"כ וי"3 הומ תנניר וס וגורס היתר הגורס דהגוף כיון דסיינוכמחת גור.נין כ' הוס דכתוס' סרננכ"ס לגך תיס' דכרי מין ומ"כ סגולסטיקר
 המכילס ינני' כל כ6כ)ס מכל יותר העיקר דגוף י"3 ינני' כ3 6כ)הנ3מ

 כתוס' 0ססק ס' 0י' כרננ"מ י63 0ס הוכיח כן 0כ' ססר"ח .4כמנמ)ח( : סעיקר כתר מ()יגן 0וין הגורננין כמין 0"ג וכדכרי ו6סורעיקר
 ככטע סכי סר"כנ ס' 'וכן ממו גטע גכי סס כע"ו ננ"ט דף רס".גדעת זוו"ג סוס גנני 0ווין הגורננין מין דמסי' קיי"3 דמנןתננורס

 מסי' ילכךווין הגורננין דסוה תננורה תוס' 3דנרי סי' רננ"6 ע"כ ו6"כ סימ"ט וכסי'ו~גוו

 )תוס-

 מיסור כע5י ננק5ת כתחלס ככתכטל כננו כמחת 'כמין הגורננין ט6יןגיון ה61 ווו"ג למו מיסור מוכלת ועכסיו סיתר ככר 60כ3ה ננה ה6לדוכתי' נעומ:ס מכגי ס"ק מסור ווו"ג ננטעס וכיון ווו"ג הוס
 כ6חת כ6ין כ6יגס ווו"ג 3יכמ ככיסו3 דוקמ דסיילו 6חר כ6וסן -לחלקיט )רננ"6 6"כ חו3ק מינו סרננ"6 וגס קננעכ ס"' י"ר נסי'ע וסונמ סר"ננכננ"ט
 0גתכ30 3ננס עור גורס מינו נתכטל טככר וס 3טליט כ,סולו .כ30יטנתכס3 ננתח)ס 06 דהייגו כנר 0גתנ30 לננס גורס 6"נו המחרון הננק5ת סכי0ולגי

 ה"ל 0סיר סיחננן כדי תח3ה 0לסל ה0מור ננחיק המחרון ' הננעננידינ"י כננענניד וכן ווו"ג סוס 0סיר גד3ס סככר ננה הכסננה ננענניד נ"כ"חרוכה המכילה חי יעננד סכהננס 0ננננגו היתר 6סי3ת מכ)ס מס מכל כנרהט3י0
 : לכסוף מו תח)ה כפ) כין חי)וק 6ין כננענניד ה3כךווז"ג

 ע"ו ככרסיגי 60כ3ת דננה נ6"ח תס"ו סי' כחינורי )ננ"ס 3וננר יט4לר
 0נח0כ מסי' ס") דתוס' 36מ ה6יסור 6כ3 וכמ3ו כעין הומ נמ13הוה
 מכילה כ6יסור דמסי' סכ' ס' כקי' .מרננ"6 ומ"ס מסור ס3כך גורס"ד רק ד3יכ6 ינני' כל כמוכלת רק 3תוס' 6סור )6 ולכך ווו"ג ננהכי!ככעין
 ן )כי0ול דנני .ךלמ לוננר יק 61"כ כעין המיסור מכ3 כמ)ו דהוה ננ0וס"~סור
 1 ככעין וחפיכ כסת ע5יס 0כח דח0יכ 6פי"ת הימר ננע5י- ס6חיוןזכי0ו3
 ן סגתעכ) ע"ו נכרסיגי ננמוכלת ספת כתוך ק)י ננק)י יותר הוסינ"ננ

 ו כעין מינו ע5יס 0כה ננסמ"כ לכהננה ככנס וסננסוכח 3מון י651זססלס
 1 ממ"כ ננ5רף ל6 מיסור כע5י ננק5ת תח)ה ככי0ו) גדו3 חי)וק י0יה3כך
 נ מיסור נע5י גתכ0ל 0כנר ננה מדרכה המיסור )גורס היתר ע5יהגורס
 נ 6כל ווו"ג מ0יכ סיהי' לעוררו 3חוור קליט ננורס .כח ומין עומרגננקוננו
 1 וי0 כננקוננו עוננד סו6 גס הרי כעין טהו6 6חן'כ 6יסור דכר"כמוכ3ת
 1 : גורס וה וס עכסיו ו0יהי' ככר 0סי' סר6סון הגורס ו)עורר 3חוור)כחו

 טגח יס יקיי"3 רננס ממי סומ מל6 כ"כ ל6 פ, סי'נתסצגס הר"ן המ ווו"ג ננהלי נכעין לפוסי:מט4 סכתכת4 עס יכר.וז 4*ק-א )ש(-
 דס0כח מע"ג ניכסו חדמ סירוסיס דכ' וי"3 גסנה הגחה ד5.סוריננע5יס ככעין מ0,נ 5סח ע5יס סגח דיס -כססחיס כננ"ס מננר 3מ לננקולכמו' עכ") כהיתר כיכר סס16סור לסי ננווז"נ חפ.ר כסת ע15ס ר0כח כ'דע"ו וכסום"ג כססחיס הר"ן כ"כ ווו"ג ננהגי )מ ה)כך כנעין ח0ינ כסת-ע5'ס
 ננס' ס"ג כ)ח"ננ כננ"ס ק)י דננק)י גיננמ ססת כתוך מכל כעין הע5יסננן
 צס הר"ן כ' )כך כעין מינו הסת כתוך ננ"ננ כחננן 6סורין כגחליסחנון
 ד' מות לגנס") 6)1 ר"ן נודכרי סמיסור דהוכר כיון כנעין חסיככסת
 כננוס1ף הוכר'סמיסור יותר חסיכ וסתס ווו"ג 0רי למ המיסורכהוכר
 ס)ח"ננ והק0ה מסור ער)ה כקליסס 50כעו כגד כו הכ"מ כסט"ווסר"ננ
 מ' סעו)ס עוסין הנולננין דמ.ן ננסוס ותי' וס6ור ה5כע ווו"נ סוההמ
 6סירס תחת כחננס ירקופ 3ורוע 6סור דלנך פ"ט יף' ע"ו יף תוס'.כינ"ס
 0ס הר"ן כננ"0 לננטקג6 ליתמ 11 דסכרמ חען 4נס' כפ"ג כ0עס"ננוהקסס
 ווו"ג מננריגן ולמ סומ ננ)תמ חוותמ כער3ס ננ0וס תי' סומ מלמכע"ו
 ננ5י הוס וננע"ו ססחיס גוטי' ננר"ן ולכמו' סר"ן ננת0ו' רמ"וסכ.מ

 כר"ן הסמ)ה 0גוף הר"ן תסו. לי0כ עננרתי0עה"ננרכמד4בגרף : ר6י'לסכימ
 חוננן עורות עינוד.0) לתוך נותניס סהגויס ננס ע)0ג0מ)

 רנקטינן כיון סר"ן וכ' 0)הס וחלננון 0חור 5כע מותו ק15כעיסנ0עס
 )מ דחוותמ דכר-סט 30 6סורין ננ)תמ( חוות6 מי מי~0טי' לד)מננכעיין
 המיסור גוף מין מסי"ס וסכיעית וער)ה כע"ו הכ' סהחנניר מסי"תנני)ת6
 ססר"ח וכ' ווו"ג ננטעס )סתיר י0 גרננמ מ)מ ננ)ת6 נמו דחוות6 כיוןסס
 ננטעס )סתיר י0 ננס"ת דמסור 3סנינו 0נסגתך יין 30 כחוננן מףולם."ו
 מי )ן ננססקי דהמ ננס"ת ה6יסור כגסך כנתיר המיך ע)יו וה0יגווו"ג
 וכסר6יתי עי"ס סס המיסור גוף 6ין כערלה מננר ומיך הומ ננ)ת6חוות6

 דח(ותי' כיון נער3ה וכ' סר"ן ת0ו' כ0ס )סיסוך 0כ' )י ק0ה סי'כסעס"ננ
 ס6כנת ע) וטננדתי טס סמיסור גוף 0מין כ' סר"ן הי' כנעין סוסננ)ת6

 ננקי)ין ו)כך ננלתמ למו חוותמ 6י 6)מ 0ס ה16סור גוף .דמין כ' )מ יר"ן'
 כער)ס דחוותמ )ר"ן ס") ננ)ת6 חוותמ ת"ל ל6ס 6כל ננ0ננע דרנגןלמיסור
 כננו התורס ננן כגסך סר"ן תסו' סיתר )6 וננעולס 0ס ס6יסור כגוףהוה
ננסוס, 6ר"ן הו3ק סכ"מ ע"ו ס' ננ6"ס כה' מסריס וכננסגה סר"ח דעת ע3סע)ה

 כעיני' י)יתמ ומע"ג ס5כע'קמי )הענניר הומ 636 15כע סחוננן ד6ין
 ככ) מסור סננפנניר )דכר דכ) דע"ו כם"כ כדמי' כעיני מיתי' כמלוחסיכ
 3מקן יכו3 מיסור גורס ד6ין ננסוס ה"ט ננותר ~ח"נ מעריבן וכי0הומ
 עכ") כתוססתמ 6י' ומכי ננענניד ה5כע דמין הכמ ננ0מ"כ ססיתר גירסכלמ
 יס"ל ננ"ט דף ע"ו תוס' וסיינו כתוססות מי' והכי -וכ5") הומ 0ט"סנ"5
 כסוס"י סר"מ דעת וכן 0ס רס"י 0יטת וכן כנוסקל6 כן סליתמ הכיס")) )מ סס הר"ן 6ננגס הו6 ווו"ג למ 6חת פעולס סוע)ין הגומננין י16ןהיני
 געלס סג"ל ננ)ח"ננ וגס ער)ה כה' סר6"0 וכפ.' ע"כ הננותרת והמרןמסור הסרי ל5ננח גרס ססרי ננותר ער)ס ננסירות ה5ופח 0ס 0כ' סני ננעסרננה'
 סוס דננענרד ננטעס סר"ן על ג"כ דס0ינ גרמס סג") מסריס והננחכהוה
 גנעננ.ד לנני 0מר דסמ קו0י' וס . דמין ל"3 ווז"ג 6ננרילן )6 וככעיןכעין
 ננ0וס כתסו' סר"ן וכ' ווו"ג ס") לסחעין כרי כ6יסור מין מס ננ"ננהומ
 קסכחו מעם"י טעננו טנסמר 6)6 טגתנט) כ0מר 0ס 6יסור 0) ננננ00מין
 וגורס גיכר מיסור הגורס כסת ע5יס ר0כח וו("ג ה"ל העיסה כתוךגיכר
 3מ ככעין דח0יכ כננענניד 6סי' ננכו6ר עכ"ס מסור להכי גיכר מיכוסיתר
 ננננסו גסמר ס)מ כיון ננעפיד 0הומ 6ע"ג החוננן 6"כ ננננס ככעיןח0יכ

 : וו"ג וס ננטעסננותר
 פוה ננלתמ ח(ותי נער)ס כיון סג"ל 0עס"ננ ע) )י קסי6 ה46*במנבמ

 מיקור 30 כ5כע כ' סת0וכס כסוף סר"ן המ זוו"ג מננרי' ולמ-ככעין
 0מיכו כנני ס6יסור רומין ל5כות כרי כמיסור 6ין מס סיתר כ0ל0נתערכ
נס. וסתננ6 6יסורין כסמר 6י נניירי נננה 6"כ .נננ"0 ונ5"3 נת0ו' קס יסוט"ס

 ומסי"ס ככעין חסיכ חוותי' כערלס ננכ"ס 16 ננס"ת. סמסור נדכריס
 )ח'"ננ קו' הנ"ל הר"ננ על הק' ומ"נ 0עס"ננ ט3 3תי' 3ית6 6"כ ווו"גננהגי

 גגי כער)ה מ)6 ננלתמ ל6 חוות6 וס") דילן 6ס"ס חו)ק דירו0ננניו0כ6ננר
 ננסנה הייו0לנגי יתיסנ המיך 0ס הער)ס גוף 0מין מעם"1 ימסורקר6
 ורומק זוו"ג ס"ל סמ סלח"ננ קו' וקסס 6סור 50כעו סכגד דער)ס כם"ג11

 כמת"ל 0כ' מר"ן 11 קו' קסס וכן מסור ווו"ג כננ"ד מתי' דננסכסלוננר
 ק0ס ג"כ המיסור גוף 0ס דליכמ מע"ג קרמ גלי וכער)ה ננ)תמ 163חוותמ

 : תדליק ער)ס כקליסס ס5כעו כגד ה6יךכהג"ל
 חוותמ ע,כ וו"ג וס 6ננרען ל6 ככעין הר"ן כדכרי גחויק נמס י")ע"כנ
 דסוס סיתר גס מיסור כ5כע הירוס)נני ננדננתיר טכעין חסיכ 63-
 סמור סמין ננ0וס הלח"ננ כתי' לעולס תד3יק' 50כטו נגד ה"ט 6)6ווו"ג
 0ני ננע0ר ננה' סום"י ננרננכ"ס 0סק0יתי והמ 6חת סעולס עו0יןוס5נע
 0מס ד"ס הננ"ט ע"ו כחנו ותוס' ווו"ג ננטעס ננותר ער3ס 0ל סריכנטע
 ווו"ג דהוס ס"ל והר"ננ כס"ג ווו"ג 0רי 1)מ סס עכייניס 0גי כקרקעדסרי
 )מ ענייגיס נכ' )תוס' ננודס הרננכ"ס )וננר י0 ענייגיס כ' דהוהמע"ג
 וננס"ס ענייכיס 4' 0סס וו("נ סוס ל6 ומור ד5כיעה מ"0 מ"כ ווו"גמננרינן
 כגורנניס דמסי' ס"3 דסר"ננ ננ0וס 163 ווו"ג הוה 0כטע ערלס 0)מגוז.
 עגין עו0ין ד0ניסס מ' ענין הוה וקרקע מגוו 6)6 ווו"ג ה") ענייניסכ'

 ח0יכ למ מ חוות ננסוס הרי דחוות6 ננטעס הר"ן דתטו' כדין ומ6"כה5נניחה
ככעין



"ךכמףתקע"פ יייא י.2מעיף פ סף' דלה'י"הטימןדלרי
 וכרמ.' עי)ס כנון ננה"ת 0מסור כרכר הס" ננוחר רווו"נ כיוןככעין

 ענייגיס כ' הט והלכע רהמוננן ננסוס "סוי רר"ן כדינו ננ"ננ-כירוס)נני
 ענייניס ככי הסכר6 נ"כ )רנננ"ס ס") כן ננתוססת 6סריס הננמנהוכננ"0
 6' עגין הוס וקרקע רסכי רס"3 מתוס' 0ר"ננ ח51ק התס - מ5מ ווו"נ מננריגן)מ

 ק' סי' כט"ו כסרננ") 51"פ . הר"ן ננייטכ סס "תוס' קו'מט6ר

 ס"ק-

 מ'
 מכעה 5ענין מכ5 ננ)תמ מוותמ מי והימה כנוי)ס מ)מ ככ"ק ננכעימ י5מסכ'
 כגיכר מו ככעין -סגמה 5ענין נס סמ וק00 כט5 מיגו המיסוי 0ייכרכ5

 -ננחננת וג'כר רמע"נ 0"ננ 11ז"נ כ.רוס5נני וננרמי' ווו"נ 6ננרי' 5מהמיסור
 0כי י"5 כננמכ5 ס"ם מ"כ מסור 6יננו הומ ננ)תמ רלמו כיון ננ"ממוותמ
 ר"ה 5סמורה -ננותר מס ננות5עיס נסירות נמו"ת תק)"מ סס"י ננס")ועיי'
 הכי )16 51ננ"ט ככעין הוה רמזות6 וסרננ"נ הסר"מ טס הכמתי)רווממ

 : 05יטתי' כתסו הר"ן 5יסכ ונ"5 ווו"נ ננרננהניסומ
 ככעין מסיכ כסת ע5יס סכמ ד"ננר 5.16 )סיטתי' רר"ן ניי) ערך4)י(

 הננכס5 מננמי סס תוס' מקו' ם"1 רף כע"ו ס"5 למיהו-
 יס ומי"5 5רכי הקסה ע"כ כ"1 רף כססמיס תוס' סקסס וכן 4מכ5כסכת
 ננוק5ס ננ0וה מטורין הגמ5יס נס המ כטכת ימכ) מננמי נסת ע5יססכמ
 מ5מ עליס 0כמ י0 מננרו ר5מ תוס' וכ' כסת הנמ5יס טכמ מיכמומ"כ

 מ)מ ננוכרמ רמינו 0ס כ' הר"ן מכ5 6כי)ס כ6יסור 5מ מכ5 הגמהכמיסור
 רהוה ננ0וס רר"ן רס"ט י") מ"כ ע"כ ע5יס סכמ י0 מננרינן 5מככיס51
 כרכר רק"5 תוס' מכ) מכי05 כמ"סור נ"כ רמסור ומ"0 ככעין ע5יס .טכמ
 י0 .רמננרו תום' כ' 0פיר ומ"כ ככעין חטיכ ע5יס 0כמ מננרינן 5ממכי5ה
 מי' כסי' המ מר"ן סקסס סס 5ע"ו כמרו' ומס"1 מכי5ה כמיסור ע5יס..סכמ

 כתכטי5 מסי' סרי תר5יק ער5ס כעלי סגתכט5 תכ0י5 רער5ס כס"נכננטנה
 כסי"1 כר"ננ וכ"ס סס והר"כ"ס הר"ס וכסי' כסת עליס 0כמ י0'"ננרי'
 ווו"נ .כננ',ר' מתי' ננמנס סך ר5הר"ן 0מם"1 ותי' קננ"כ סי' 1י1"ר ננמ"סננה'
 ס5כעו דכלר סננסגה הקורס כמות. מר"ן סהקסיתי ננ0 -קסה 5מ וכוהממור
 הך נס רהמ רוחק וס 1מין מתי ווו"נ כננ"ר י6תי'. ומ"0 ער5הכק5יסס
 רער5ס רסוס"נ ננ0נק גם מע"נ מסור ווו"נ כננ"ר מתי' תר5יק תכ0י5ננ0נה
 דוקמ ר)ננמ י") מקור ווו"נ כננ"ר מתי' יותו מרס כנמטרס ע5יסגט5
 מכנניס סת6 י"מ ננסגה רער5ס כס"כ 0מ מררכס מיסורין כסמר מכ5כע"ו

 יס מננרי' ככיטו) יס"5 ותום' ור"ננ .הר"0 מכ) 5טיטתי' הר"ן. כ"ו6יסורין' כ0מר ננותר ווו"נ רסתס הרי 5סמננין כרי כו 0יהי' ער 6וסר מינומוננריס
 50כעו דננר ננסיה נס ס5כך מסור ווו"נ רסע סתננמ 51יכמ ע5יססכמ

 .כננס") )וננר 5ריך מ"כ מ)מ ננותר רווו"נ כה)כתמ מחי' ער)הכק5יס0
 : ענייניס כ' רהו0 ננטוס ננווה התס ננותר רווו"נ ננ"ר מסי'ד0תס
 רמי'גמיסור עור סני6 טס כע"ו תוס' המ 5י ק0ימ ס~"5 הר"ן ךעקך)יא(

 כככנון 0הסיקו תנור ננננתני' ע5יס 0כמ יס מננרינן 65מכי5ס
 מתי' רננתני' ס"5 הו0 רסר"ן 5י0כ ויס ננותרת ססת נו מסס תרוננ500

 ר)ננ"ד ת1ס' 5י0כ נ"5 מננגס . כסת ע5יס 0כמ 5ס1 ר5ית ררכיכרכנן
 ע"כ כ"ו רף וכ"כ'כסי' ננורו רכנן מסי' כננרו כמכוקה מ"כ ס)ימכ15חם1ת

 מכי)ס כרכר ע"כ 1)רירי' כגנרו מכוק0 מסי' ננטננע וסתננמ ננעתסר"ס
 ן וה ע5 ס5ינ )מ ס)יגו כמכוק0 ננ"ר נס מ"כ ע5יס סכמ -יס מננרי'5מ

 מכתוכ גורס ווס (ה כה)כות הנ"5 רכריס 5כמר המי)ותי 'ךאד"רי)י"ב(
 : ה)כס 5רכי י651 ננהס גנני ויהי' כסוני' רכריס כימורעור

 סססיקו תנור ת"ר וכיריס תנור. כו יסיק 51מ ע"כ רכ"ו ססחיסכרםיני
 רכר ככ3 מננן כיעור 5ננ"ר כ' ררמ"ם כסנ"י וסק0ה כו' כק5יסי'

 ננ"ר ר5סך מסור עוננננות מסי' מסי"ה גסת ע5יס סכמ מין 5ע"רמסי'
 תננ"ה סי' מו"מ כטו0"ע וכ"ננ 0פת 5מסור רר51ס ננסעע מסור מסרמסי'
 סננקי) ט15מיס כמכני ר)מ ננס1ר0 0סוסקיס כ5 להכמת' סק"י קננ"כסי, כס"ך וכ"כ סמננין וכן כס"נ ננרכ' כנלננכ"ס ננ0ננע 0כן סס כנננ"מוה"כ
 סתגור מננן 5הסיק סמ הס"י וננקטי 5קננן ויכומ הרננכ"ס כן וסי'כמננן
 רספת. 5סומקיס נננ"5 ננררכגן מ5מ מקור ומינו !סנמתן כררך 50ה0ו0
 וכן מסור ססת מס0 מס כננסיה -חנן כער05 ונ") כריעכר מפי'מסור
 תנן תרוננה 0) וככננון 6סורה 0סת תנן מסרס _כט5י כמסס סוסי"נכע"ו
 מש תנור יסיק_~1 1)6 יק6ננר כמננן הננסגס מעסעיין 1)ננ0' ננותרתהסת
 5מוננרמ לרייק רי0 כיון ננסתעמ ומ)מ ננותר מו מסור מס ססת כומסה
 ננן3מ 5היסך ננני י"5 רננותר 0"ננ וע"ו כער5ה מסורה תני כנר5מד0ייגו
 ננסתננמ מס1ר כמננן ס"ננ- תרוננס 30 ככננון רקגן כננו ננותר' 0סתתנן

 וכע"ו כער)ה ד5ננס )יי0כ יס רייקינן 5חוננרמ רמס ועור רייקינן)מוננרמ
 ע)ה סתס 5ננתגי רכעי ננסוס מסורה הפת 6ת כ1 מסס כסירוסתגן

 )מסמעינן רר15 ננסוס מסורס סת כו מסס רע"ו ננסגס כתכו ור6'סררי"ף. 5קננן קננ"5 סי' סכ"י כ' .לכי"נ מסורות כמחרות נתערככ מסהסיסמ
 : נתערכס(סיסמ-

 ססומ כיון מסור0 ספת מכנמי ירענ6 5מ טעמ6 ננ,כנ 0ס"י הקס0~שכמנמ
 מע"נ ער5ס מק)יסה נס רכ)מ"ס תי' והס"י הג6תן כררךס5מ

 כער)ס קרמ ננרמי5טרך רמו' 6יסור כ" לית מסי"ס הגמתן .ררךר0וס
 טעננייסו גנני וסייגו סומ מ5תמ ר)6ו ס~ס ננקרן ר5מ וע"כ סר)ק0)6סור
 קר6 רנ)י 0ומ כסמן ורוק6 כסת ע5יס סכמ מין ס6ננרו רכ6ןירכנן

 05יימ ע"כ כ"כ רף חוס' וכ"כ -ככעין יסוס )6יסורי'.
- 

 יט 5ננ"ר 6סי' 6"כ
 מחום 65ו ססחעירו וטטס ררכגן חונני6 מ63 0וס 65 כסת לליססכ6
 סטעס 6)6 כ(וו"נ (ו פ)ונח6 סייר סיס )6 ר6"כ כס גנפו )מורה065

 והייגו כעין כמיסור ה"5 סרכר וננננר כסה סמי כ. ע5יס רהנמוחהמוננרמ
 ולסי"ו יריהון ע5 הרכר סגנננר כיון תרוכנה 30 5ממור כספנוך )י'רננדנני
 מיסור ננטעס 5מו כיון 0נמתן כררך 03)מ הכמתן דרך כין )מ)ק 0ייך5מ

 . כטין כ6יסור 0וס טוכמ סניכר ננטעס מ5מ ע)ה מייתינן )מוךהנמ0

 סכה ר6ין ררכגן יטענרהו כס"י כ' 5מ כ"כ דף ,פי5 כתוס' קסהורכריו
 כמ )מ ה0)סכת רם"5 ניטוס מ5מ סגמס כה"נ ננקרי ד5מ כנ0וס כסתע5יס
 ועור מדם כר"ה כ6ן תוס' וכ"כ סי0רף ננננסס1 נננמ5ת מ)מ -'הע5יסננן
 ננוכמ טכן וג'5 רהתס ננסומ' ננס"ת ע5יס סכמ לי0 סס כ' ע"ה רף תוס'המ

 רמקרה ט5יס מסורי מ"כ כ6כ1קה רעתירין 5רכנן רסריך כ"ו דףננסוני'
 רמיסור ע5יט קמס' 5רכי נס מ": ננדרכין רק 5רכי ומי ננסכחת היכיתורס
 : ר5קננן כסוגי' כן נננ5מ ר5מקסה- רתרוננה )0מור כסת ע5יס 0כח ננדנני .ר5קננן נס'כנ"ס 05 ננסגהתסיכי
 מינו ננררכנן מ)מ מסור ומינו 0נמתן כררך ט5מ רהוה 0הקמהךכמה

 נזן דהוה ננקוננות ננכננה כ' 'סה"ת ננ"ה קס"מ דכננס5.ננננוכרח
 מקורות ננמל15ת 3ה' מסריס 0ננמנה רעת וכן ננ5קות כו רמין חגמהת1רה

 רסף 5עי5 רכינמ היתר רהמיך ויסכתי ממר כננקוס הע)תי סכןוכננרוננוני
 מיסור סכנה כו טמין כהו)י הומ כררך ס5מ 5כרתי'- ער)ה כוקר ס)כסננן
 )"ה רף סקמ ה5כות 5מ"מ כמיכ1רי ועי' ננקוננו עת0 מ"י מכ5תורה

 5יכמ ךננ5קות מע"נ ננה"ת כרה"נ 50מ 6סי' מסור רמננן כסניס0כתכתי
 רס"5 3רכנן נמ)יס מו מסר טנעטה 5ממר י"5 ועור כי'רמכי5ם,כתיכי

 ר:סת הסוסקיס סקקו ו0סיר 0נמתן גררך 0ומ עכ0יו מ"כ מסורמסרן
 הגמתן דרך עכ0יו הומ מס עכ0יו כתר רמו)ינן ננ"נ ה55"מ וכננ"5מסור
 ו)מ הט"ס . קמננר כ"מ רף 51עע מסור רססת הננ0גה ננן דננוכמו5ננ0"5
 מננן כיעור מין רס"5 יורמ 5ר' 6)מ נ5רכס 5מ וננסגי ס0,טמ תיור כויסיק
 ננוהר מסרן יודמ 51ר' קננ"5 כזני' 5יההג. כיעורו כ0עח וה6 טריסהמ5מ
 04ריס תוננת כ0ס ק"מ רף סס כס"י כננ"0 י") ננותר מפרן הנםרסיןרכ)
 ננה"ת מקור יסר נננותר כסריסה מננן ר,5יף יורמ ר)ר' מ0ר ר' כ0ססכ'

 ד5ננה 0הקטו תננורה קוף- התוק' קו' מ"ס י0ריס תוננת 1)רכריכהקרס
 )רכנן הנקכרין כין מ1 יודמ 5ר' הגטרסין כין כססח מננן התס תגןל6

 מסור מפרן הג0רטין ננן רהוה יורמ 5ר' רמסי' ג"ננ ר5יכמ כיון 6"ס)ס."ז
 רתנן )0נך רנני5מ

 כס"ג כ' סהרי (ס 5תי' 5יחמ 5רננכ"ס מנננס התס.
 כסגמה הסורין מסה מו כיס51 ומס וכרייס תנור כו יסיק 5מ ס"ו מננזננה'
 0מיסור מין ררי0מ 0"ננ סמננין נכן כסיסמ ננרכ' מסורין ס5ו סמנניןוכן

 הק)"ד ננע5יס 0כח י0 ננ0וס ומסור כעין המננן ננסוס מ5מ סמנניןננסוס
 הר"לנ מרכרי סס 0כ' רהרפ"ך )ולנל וי0 גרה"נ -50מ הוס ננכעיןסמ

 מכוקה מין מסי' כמוננן מרננ"ך ח51ק תננ"ה סי' והנננ"מ כגנרו 'כ6כוק0
 קננ"כ סי' ס0"ך כ' וכי"כ. כמננן מסוו רוון"נ ננטוס מסור ננניכננרו

 : מסור סמסר נס כמננן כיון כמכנן מסור, רסתססק"י
 וכס' סל"ל 0~"מ סכרות ע5 סכתכתי כנה ר' מזת תקג"ר סי'ךעף"ל

 כטריס0 מ"כ רכר ככ5 רננכער 5רכנן כ' סי"ט כתסו' ננ)והיסמכני
 רככר ננ0וס ננותר מסרן סררו מ1 כ0רסו נ": )רכנן מ"כ ננכער ננ5י,ננני
 ררוקמ מסור ננ5ותו גע0ס 65 רעריין כיעורו כטעת ננקוס ננכ3 ננ15תונעט0

 יור6 לר' מ)מ כיעורו כטעת 5סנות רננותר קרמ 3ן ג)י .טכנמ0כתרוננה
 )רכגן מכ) עי"ס כיעורו כ0עת ר)יתהגי ס"ר קמננר ע"כ כ"מ דףר6'

 ורכריו עיס כיעורו עטיות כ0עת סיהנס כ)5 סכרמ מין רכר ככ5ר0טכתס
 ננ0וס ננותר רמסרן ה"ט ג0רסין כ5 11 סכרמ 0כ' תננורס סוף תוס'מ5יכמ
 ט)מ ננותר סגמוח רטמר מע"נ הס"י קו' י"5 51סי"ו - ח15ת1 נעסהרככר
 תורה מסר0 ההנמס ו0 ניעורו, כטעת 0רי0ס כ0עת ר5יתסני מכ5כר0"נ
 סרסן תיוננת כננו קור0 ככנו מסור גנני נננותר 5י' יי)יף 4ורמ ר'וגס

 פריך רננה נני)ומיח המכני ע5 5י רקסס ומ5מ ננה"ת מסור כיעורורכטעת
 65כני המ )ס ננ0כחת היכי כמכוקס מסי' דכנתירין 5רכגן רמקורי ע5י5קננן

 רמסור ננסוס 5ססיקו מסור לנ.ננ כסת עליס 0כמ מין 5רכגן מע"נננ'615יס
 ר0ר5קה כער05 קרמ ר)"5 סכהכו כנניין ד"ס ע"כ כ"כ דף 5עי5יבנתום' :. מסר 0געט0 ער ננ5ותו נעסס ר5מ ננטעס כיעורו כסעת ננהיית ננננגו5סנות

  סד5קה  רסרי רסר"6 חוס'  וחי' כסל6ס  ר6סור תיס"5מסור
 ניעורו כסעת 5י0נות רמסור 0"ננ ננסס 6"ט ע"כ כיעורו ררך ר0וסננסוס
 קרמ מתי הר5קס 5סר4 כסת עליס סכמ ר6ין רס"5 5רכנן תוס'1ע1"כ
 כ6 רס5הכת הכקין ננן מינו ע5יס מכ) כ"ין רהוה כסננן סר5קהמיסור
 ו)הינות )סר)יק מסוריס 0ע5יס 5רכנן נס ננ15מיס ו5מכני הגמ5יסננן

 קרמ 5"5 )רוכתי' תוס' 0"ק ננ5ותו געסס 65 רעריין מ0ו0 כיעורוכטעת
 מסור רככר תיס") ניעורו נסעת סנמתו 0ר5קס המ כער)ה 6סורסר)קס
 ויס מסור נע5ננמ ס"ננ נתרוננה 5יהנות 0יתר ננרמי5טרך המכ"ננכננ"ס
 מהר מסי' סנמתן 0ע5יס )מסור מתי יתירס רקרמ ננ)ו6יס )מכגי5יסכ
 5רכנן מ"כ סריך וססיר הסת נו מס0 מס 0סק0 ר0יינו. וס"ר ניעוהןמעת.

 : 05 ננ0כמת סיכי ר6יסוריעליס
 0סמכוק0 מעס"י כסת ע5יס סכמ  מין  סכרי ורכגז מד0 ד"0 ךנךכם')י"ג(

 הנ0רף מססו ננמננת 56מ 0עליס ננן כמס מיגו רס)סכחגגנרו
 )תוס' 0ננר0"5 וסי' פכ"ל  וכסרס"י  כפין ס6יסור  ר6ין נח)ח כפו סי6ו6"פ
 נמ)ת ננן כמ רמוס מסור רספת ננורו רגנן נס מסור ונמ5ת ימפרסיכי

 וטכ"ננ מסור רסת רכנן ננורו מסור י6סר כחננן הר6"ס יעת וכןס6יקור
  סס"ך וכ"כ  פחפן כפ"נ כסעס"מ  לפיל-וכ"כ  פסכ6חי כסי' כ"כננר6"ס
 חוס' טכ' פס  סנויס") סגיס  ולכן סק"י  קפ"נכסי'

  נטפוי
 סר' סקסס

6סרן-



ס4מיו*בשף'
 צו"רכמףתקע"ט י"א סעיף פ"ו מף דעהיורה

 ננורו רכלן ומסי' 6סור נמ)יס גס כננוק5ה המס דסמ )ו"י )רכי6הרן
 מסר6 מרכ חנל כר רמי כעי ננה ע"כ כ"1 3קננן הננלם") סקטסעפי"1
 טהיסיקומלור

 כע~
 המ עמי כקנניית6 רסרי )רכגן הסת כו ו6סס סקוס

 : ננורו רכלן ומסי' מסור סמסר נטסקדמ
 מ)י) דמסר כע"1 ד6סי' )רכלן מכ)) כנננ, ר"ה .,, ) י / 144 טכ"כ ס"י )רכרי טכיוולמי ימי' 1ממייכ המיט") קו' יחרז 3יעתיץיילה
 מכוקס 6ין מסי' )רכי ה"ר נ.") כמננן הר6"ס וכמ"ט בסמ ומסור6סור
 )נניננר דכעי רססממ )רכלן מכ) כסת ע5יס טכמ יס ס") דרכי מטוסכלנדו
 מ"כ כללדו כ6כוקה ס)וגמיהו מ"כ )רכי מסי' ננומר )ומסומ מסי'ד)ננ"ל
 דס") ננסוס היילו כלגרו כט6כוקה מסי' רכלן דטרי )תה ננטמעננמי)מ
 ליכר ונמ)יס 6סר סכמ דמין כ"ס מ"כ כסמ כ)) ליכר ע5יס טכמד6ין
 כהקדט ננכעימ וספיר ננומר הפח )רכלן ננ"ננ מסור רמסר מסי' מ"ככסת
 6סור )ד"נ: 6סור דמפר כמננן הרמ"ס דננ"ס מ)ו )דכריס הוססמיומלי
 ננ"ד מסי' ר") לר"ה )רכי מ)מ )רכנן מסי' )ר"ס ננ"ס סר6"ס כוולותמין
 י") הל") )מוס' רנס ומננרמי דמסור כמננז ננודה ננותר למי )ומסומ)רכי
 ימין נח)ת כננו הימ ו6"כ הלסרף מננסהו 3מ דס)הכת סכמכו מהכן

 6ס מסי' ס"ה י") כעין ה6יסור רמין ננ"ס דכריו מסוף ע"כ כעיןסמיסור'
 מיסור ננקרי )מ הגמ)מ ננן טכ6 דכ) )רכלן סרי )מי 6סור ומסרהגח)מ
 ד)") מננן ננה' לכפ"נ ננקטיס כטס טסכימ כ)מ"מ כי"כ ע" כסתכעין
 כננסיק סטעס 5רננכ"ס דרייקו ול' כסמ ע5יס טכמ יס מטוס כמננןסטעס
 מי") מננלס( ד"ס י"כ כ6ומ כננס") כסת ע5יס סכמ מטוס דמטורכמננן
 דננק)י ססת ננומר ננקוס ננכ) דה"מ ה)מ"ננ ותי' מסור סמסר עס.דמננן
 6ננלס . טכמ יס ננטוס ר6סור )וננר 5ריך )כך כעין ומילו מיסוריק)י
 כיון הסמ וננותר כסמ ליכמ טכמ יט כ)) ן)י") י") )רכלן מכ) )רכיה"ד
 קסה ו)מ כן י") )חוק' נס -מ"כ הסמ כתוך ק)י וכנק)י כעין סנמ)מדמין

 : )הניה ומי"5 הננרט")קו'
 )רכלן 6סי' ספמ מסור דמסר היכי הכי )מרט") יי5מ ל הס"י%1במנם

 ננקי)י הוה דרכגן רס"י סכ' 6יתור ד"ה )עי) מסרס"1מסור
 היקק סכח מ)מ כס ע5יס טכח מין דמתרי )6כו) הסמ מסי' וטרי-טסי

 טכמ יט כלנרו ומכוקה הו6י) סכר ורכי הומ כ)ה ככר טכהדמיסור
 דסכמ ננטוס רט"י דפ"ס )ננרס") דס") סס"י וכ' כה נמור ומיסויע5יס
 דנח)יס סיכי 6)6 כן )וננר טייך ד)מ )סומ עסננע כ)וי ככר מימור-היסק
 מיסורין סכמ דיט רכלן ננודו מסור ומסרן ןגח)יס סיכי מסמ"כ ננותרומסרן
 מ)מ )וננר.כן סכר6 מין דפריטימ )מה מכ) ו1") הסל"י ודמס הסמ)מסור
 רכלן מפי' כלנדו כ6כוקה ננטמע ומ"כ )רכי מסורין דלומסומ )ננ"דדוקמ
 הוה מסור ו6פרן רגמ)יס סיכי ומ"כ הסת )6סור ע5יס טכמ דיטמודו

 סייגו ורכלן דרכי דס)ונמיהו )עי) )סרס רס"י הו5רך ומטו"ס כלנדוכמכוקה
 ננטמ"ט דססיקי ננ)ממ )סרט )י' דליממ כ)וי ככר הסיסק טטכמכס"ג

 מ)מ ורכלן רכי רס)יני ססממ )מיננר דכעילן מומרין לנני )וממומ)ננ"ד.
 6ין ד)נננרי דסכרו ננטוס ע"כ והיילו רכלן סרי ומסי"ס כלנדוכטמכוקס

 ומכוקס סומי) סכר ורכי כ' לס"י סמ חמוהין ודכריו עכ") כפת ע5יססכמ
 כלנרו כמכוקס )ננ"ר ןכריו כ' דרס"י מסננע מ"כ ע5יס טכמ יטכלנדו
 ו)כך כ)ה. 6יסור היסק ןטכמ ננטוס הטעס )רכלן רט"ן כ' ומסי"סס)יני
 ו)סכי סחוס' דעמ טכן ננורו רכגן מסי' 6סור דמסר סיכי הננרס")ס")
 ננטוס 6סור דנמ)ת כננוק5ה עסוס )רכי סקטה כננקוס הננרס")מגיס
 מסי"ה ס)יני כלגדו כ6כוקס דמסי' תיכח ללס"י פרט"י וכן כתכודמוס'
 נמ)יס וכער)ה הנחיס מן כ6 רט)הכת מטו6 כער)ס מ)מ רכלן ס)יני)מ

 ורכגן תוס' ממ"ס מוכמ וכן מסור )רכלן נס מסור דמסרן היכי מכ5.מומר
 ס"5 ו6י )רכלן כנננ' 6יממר )מ 1ה )טון דהמ כסח ע5יס טכח מיןסכרי
 טכמ 6ין דסכר חוס' כ' )ננס ננומר ססת 6סוי ד6סר היכי י6סי'3מוק'
 6)6 כעין ו6עו ק)י דתק)י כיון הומ ננ)מ6 ו)מו ע5יס טכמ כ5)י)יכמ סכיי דרכלן י") המ כסמ טמילו מ)מ כע5יס יס דסכה מסמע כסתע5יס
 מס מכ) הנמ)יס מן כמס דט)הכמ מטוס ע5יס סכמ מין כמן דוקממטננע

 מסורין ומסר סנמ)יס דמס כן ומוס' )רס"י מנ") נמממ )סקטוחריש : כסמ 6יסור טכמ דיס רכלן מודו מסור'סהנמ)יס
 דמיסור טכמ דמין דס") דרכלן טעמייהו כמננמ ד)ננ6 ננודו. יכ"דנט

 למי מסורין ןגמ)יס סיכי וכן. סע5יס ננן יו5ימ סס)הכח מסי' כסמליכר
 ער)ס כע5י ורכי רכלן ס)ינו )מס דמ"כ דס") )וננר יט .)רכלןמומר
 ננותר דלנני וסקדס וע"1 כחננן סל6ס מסורי ככ) ס)יני )מ )מסוכ)מיס
 6וסר 6סי"ה כיטו) )ו דיס כער)ס ס)ינו דרכי )רכותי' ומין )רכגןססמ
 היכי 6סור ר)רכלן מ"ו עדיף דהמירמ כחו סמ כסמ ט"ע יס ננסלסרכי
 וס)הנמ מומר דמפר ננסוס כער)ס 6)מ ס)יני מ5י )6 6"כ 6קורימסי

 . : הנח)יס ננןכמס

 סקדט דמסר כיון כהקדט )י' מכעי דמה מסרם") ,קי' י") )סי"1אשבמנמ
 וכמכוקו: ס)ינ4 וכ)וחטות ננותר )כ"ע עוממומ )מ"ד וסו6מסור

 מסוס דרכי טעכנמ ר)מו ס)יני כ)וחסומ 1ה )מ"ד ול' דמסור מורוכ"ע
 )מ ורכלן מכוקס מטו )ומטות ננדרכלן דנ1ריגן מ)6 כמכוקס מסינ)וחטומ
 כס"ק כ5)"ח וכננ"ט ררכי דמיסורי' כמו וקמ") ספיר י") כער)ס יס)ינויסמ ססת מוחר למי מסוי ט6סר כמיסורין מסי' י"5 טסיר 1ה )ע"ד ומ"כגזרו
 )י' דננססקי ממי ' כר רנני ומ"כ עדיף דמימורי כחו 6ננריגן כדרכלןוכי5ס
 6סור ד6סר כהקדס )י' ומססקי ס)ינו כ)ומסות כמ"ך ט"3 מסכסקדם

 עדיף י6יסורי כחו 6ננרי' וכדרכלן דרכי כחו מטוס י") כע)ננ6 ס)יגוד)6
 כס)ננ6 6"י ד6סור ננורו רכלן נס כ6ננת המס מ)מ סכי 6מרילן ד)ממ"ד
 ס)יני כ)ומסומ מי מכ) כע5יס טכח יס מי דס)יני י") פ)יני כמכוקה)ננ"ך
 סכיי ורכלן כיטו) )ו טמין מטוס ד6סור )ו וסטיכ ק)י מק)יננטוס ע6ננומי כ)מטוח מסי' טכמ ייס דרכי טעננמ וע"כ ע5יס 'טכמ כמן מיןמ"כ
 6טור ד6סי כסקדט 6סי' 3י' ננכעי6 טפיו. מ"כ כעין ט6ילו כ) סכמר)יכ6

 : סכמ ד)יכמ כיון מומרמ"מ
 מסה ו6ס וכרייס תגור כו יסיק )מ נמננן מע"ה סי' בנאו"ח)'"ף(

 6סוריס , סק"ה כנננ"מ וכ' כהלמה מסור סמ מומוכו
 ו6ע"ג כלגדו כס6כוקס ודוקמ ננ"מ( לר"ן כפמ ע5יס טכמ טיס )סיכהל6ה
 סי6פס גורס נ"כ הו6 דמכור 1ו1"נ הוס מ"מ מסור ומסרו נמ)ו מסי'דמננן
 סן' גיו"ד ועיי' מסור וגמ)יס מסר ע"ג מסי' תכסי) כיס) מס מכ)וסרי
 ןכנמעיר ננס 1' סי' קסרו כסוף מ)ומיס 6כלי כס' וסקסה . ,כו' ורו"קקננ"ה
 נני"ן .5סיפוך ננטננע מריכה 'זו מומרמ ננל") ננמלור יומר כקדירההתנ"6
 .כמכסי) יומר דננקי) סרי סמעל6 )6 כמכסי) ע5יס דטכמ ס"ו רףע"1
 ו)"ל טננעל6 )6 ורמי ממלור יומר )סממיר ננ"ננ מס)ני ר)מ מוס'ומסי'
 ער)ס כע5" כיס) דמס מ"כ דער)ס ננס"נ מר"ן הקטס כע"1 כמס"ודהלה
 וטעס כמכוקס 6)מ כסמ ע5יס טכמ 6ננרו ד)מ החס"ו ומי' מר)יקסתכסי)
 ע"6 ע"ה יף ססמיס מוס' כמ"ס סמלור מוס לו5מ רמס מסוסדמכוקס
 הקטו חוס' מכ5 מסור 1ו1~נ כננ"ר ממי' רננסלס 6"ו ירוס)נניכטס

 )מום' ד)") ננוק5יס הנמ)יס ה6 ימכ) כטכמ הננכס) דמננ6יכססחיס
 למי מיירי מכטי) וסתננמ כרכי דקיי") תיס") מוק5יס דנמ)יס מסוס)וננר

 וסר"ס סר"ט ופי' תד)יק מכסי) סמ6 מלן לנני דער)ה כס"נ דה6כמכוקה
 מ"ו כער)ס מומר דנמ)יס 6כוקס ננטיס ע"כ וכער)ה ע5יס סנמ יטמסוס
 סחס"ו וכע"ס כר"ן מכוקה טייך )מ ככיסו) כר"ן ממננר דסממ סירגיטמוס'
 6סורין כנני דנח)יס מוס' כ' ע"כ ננגמ)יס נרע )6 ננ"ננ תוס' כ'ע"כ
 וכקוירס ווק6 כלניו מכוקה י5ריך כיון ככך מה וקסס ננוק5המסוס
 מתלור דעריף 6כוקס מי"5 כקדירה )וכנר ר5ה דמוס' מ"ו מכוקהד)יכמ
 ותוס' ור"מ לר"ם וי") ככיסו5 6וסר יהי' לנני נמ)יס דמסי' טכחכווסיילו
 כלגדו 6כוקס כקלירה טייך ו)מ כמכוקס לו5ח המס מין כקדירה מע"גס")
 5ריך ה)כך גדע כמקוס סמוס ולתס1ר רמכ סהומ כחלור דדוק6ס")
 ננקוס סמין כקדירס מכ) דמלור היחר נורס )ל5ח כלניו מכוקהדוקמ
 דכוולת ומססר מכוקס כמין מסי' נמ)יס כחוס . -מני ה)כך )סתסזררמכ
 6טרס נע5י סת נו נמסה ד' כסעי' סס ר") קמ"כ סי' כיו"ך )עייןנננ"מ
 רמע"ג כמן כרננ"ך ס") דט"ס טלנרו כ6כוקס היילו סס וקמכנרמסור
 כססיטות )נננ"6 וס") כלנדו כמכוקה מ)מ 6סור )מ מסור פ"1 ו6פרנמ)יס
 הל") -כחס"ו מנוקס טייך )6 כמכס) ומ"כ לו5מ רהמט ננסוס 6כוקהדטעס
 תלור ם5 כמגמו כו' כיטע ו6מ"כ הנמ)יס כ) נרף ומס מח"כ כ'ומסי"ס
 ו6כוקה והיילו גרף כ)מ .המ דננטמע )הס ס)כו 6יסור ע5י טסריננומר
 מ"ו נרף ,כ)מ 6סול מננמי כלנרו מכוקה סייך )מ ככיסו) סמ 6סורכלנרו
 מ' כעלין הנורמין טמין 1ו1"נ )"מ כקדירה מי' והמ"ח 6כוקס מי"5ככיסו)
 נמ)מ ע3 ר") המ"מ סכ' דכיטו) ססוט ל' ועור .. עי"ט כ"ו דף כרמי'ו)יממ
 : כסננוך' סס מנ"מ ע) מסריס כיר וכ"כ לקיט דנמ' ו)יסל6. קדירסכ)מ
 סרננכ"ס דדעת סס והס"ך סע"1 כדעת עיקר ל") נניהו הנננ"מ כ' ערך*למ"ו(

 חלור ם5 כמוננו מפה מו נח)יס ע"נ כי") מסי' דכע"6והסוסקיס
 דרכלן למף. ע"כ כ"1 דף כססמיס מדממרילן מ)מ מטעמיהו ו)מו6סור
 מסכ)ס מננור )מ ס)כך כננממיס דכטי)ה כער)ס רוקמ כלגדו כמכוקהטרי

 נמ)יס ס"ס 61"כ מסור כט) )מ כמ)ף דמפי' כהקדט מכ) סמיסורולכער
 מסוס )יטן מרס מלור כין חי)וק ,ט)מ כ6ן סטור דעמ ו1סו דמסורעומננומ

 'כמננז וה"ס 6סור 1ו1"נ 6סי' 3ט)ה )מ דע"1 דכיון הרננ"ס כסס כיו"רדכ'
 ה6ס ע) ממרוס ע5יס מולמיס סי' מסי' ומ"כ סוה מיסו ססומ כ)רסלמה
 רו5ה -כוכר'יו סכוולמו ול") מסור מסי"ס 1ו1"נ וס") ע)יסס נ"כ חננןוהלימ
 מסור דהסמ רכלן וננודו מסור הקרס ד6סר מע"] וכמס") הננרס") קו')יסכ
 כמכוקס מננוי מיכו מכ) 6חר נורס ד)יכמ נח)יס ע"נ כ6סה ס"ךמ"ננ
 כתור מיקולי' ק)י וננק)י המיסור' כ)ס רככר מסוס כ1וז"נ מפיידמוסי
 ספת כמוך כעין ס6גסור הוס )רכי כעין מע5יס כמכיקס מסמ"כססמ
 סנמ)יס ננן כ6 דס)הכמ מע"נ רכגן כסקדס ממננרי 6י )י' וננססקי סר"ןכמ"ס
 6סור 1ו1"נ דמסי' ול"מ כעין כמיסור מטיכ טיהי' כמכוקס )רכי כמומסור
 כיון מוננרמ עסוס 1ו1"נ דמסור )י' ומסלי ככעין דמטיכ כ6כוקס )רכיכננו
 ; פי"ט 11 סומ מומר6 ננה סקדט ד"ה סס סמוס' קו' ו6"ם 3ט)י)6

 ו6סור כמכוקה 5רכי כננו כסקדט רכלן דמממרי מומרמ יס ססיררקןס~ף"ו
 )ימכ סכ' מסרס") דכרי כליס כ1ס )ומר ויט 1ו1"נ 6יכ66פי'

 וכוטן הומן ס)6 מדס כמלור ססמ כמסה מ)מ )י' מכעימ ו)מ ס)וקוסי'
 והקסס וכו' ממי סקרס נכי זו1"ג דה") הו5ןט)6

 סננרם""
 הס"ס דה6

 3י' קננכעי6 כסכי וננסתממ סרי )כ"ע וכ1ו1"נ מ5יס כסכמ דפ)ינימסיק
 מ"ם )מ"ס "מלס כסקדט מסור דמסר מסיק )6 כס"ד טס סמרם"מודחק
 מוסר ורכי ע5יס כטכמ דס)יני לי" מכעימ דמסקלמ 6קוממ6 )פי ה"לדמין

 ככעע דהוס כססחיס סר"ן כמ"ם מסור לנני יסן כמלור מסי' 6"ככ6כוקה
 מן כ6 וסם)סכת מסור ד6פר כסקדס )רכלן )י' וננססקי פ)יניורכלן
 מ"מ סכעין מן ע5ים דטכמ כ6כוקס חסיכ )מ ור6י מדעמ 6"כסגח)יס
 כ1ו1"נ 6טי' ד6וסר כמכוקה )רכלן כמו סקדס כ6סר לכלן ממננייטמ6

 : סלי כסיסק' יסן גמלוי 6ו מני כסיסק חדם כתלור.יסייכו וה6 לככן. נ1רו ו)6 נ1ירה מסוס 6)6 כ6ן )יכ6 דטכח וכיןגו
 ועי' 49מש



תקע"ש ף"84 במשוה פן טף' ףשהירה סשן 'דבדי

4רי  .נוטענבייסו ע6ו . וסס"ן כטש .ימרס לב,ם .דברי סכימזר עס טשה"פרשך'
 .ר"ה כסומ' כמסיס"מ יט6 פחצ מותר קכנוו ב%וש .?6סי'מס"ם

 ממן מה' גפצ. סעסש ור' ע)ע שו3קש ספדסקיס'- מכ) מ4תלנמרמ
 בפת ט%ס סכמ .)כ"ע.%ן דכריו ~כתוך מס"ס נס שי' י%מ"שפסל%ט

 זסיר ססוע .נורמ ךכרי 'מ)6 . קייע וסי נספ ס"ע ש ס") יי%
 הסת מ"כ 6סור 411נ ,מסלס 2ע% שמסס ללפ"ה בסס. ל ק%"ב יי'גןו"ר
 כע"1 מסוס סעעס סס סע"1 וכ' סר6"ם ככנדוזסכ"כ 6כוקס 6ין 6סי'מסור

 .נננע' סלה"כ טס סרומוהו כנוו 3עג"מ 'ס") 65 טעס.1ס '(וז"נ )מסול'מחנוליכ1
 נוסוס סעע6 כ' וסס"ך %" גין מסורין ס% כין גזו1"נ %)וק רמיןמש%ע
 כסת סכח ויס כמכוקר( מסיכ 6סור ד*סר כיון .3ם"ך זק") מטור 36י)-דמסר
 מסור זו1'נ וה%ך מכוקהכנוו

 .ו)כ6י
 ךסוס נ"כ היתר ע5י 'נולימ מ0 )ס"ך

 כס"ך ס") )מ סנננ"6 מכ) .111"נ רס"3 דסרי פסיט6 .היתר ט) 6כוקסנ"כ
 1ו1"נ וסוס היתד ע5י נס נמימ 6ס" נוסנוע 6"כ 1%"נ מוסר סרנו"ס.לסמ
 סמננירו כע) )6 ךע"( כיון 6מר סעס סנננ"מ כ' 1)כך 0רנו"ס 6וסרכפי

 ננמננריגן כן גורסיסימר ךסתכור כ111"נ 6קור כ6כוקס )רכי 1כננונומנורילן
 ע5יס נסכימ ס"ס נונוי65 מו1"נ 6פי' ך6סור 6כוקס כל6 וכסקךסכע"1

 : מקור כנני 111"נ דהזסממריס
 נוותר כע"1 60 רנו"0 כסס סעור ע) ג"י כקו' 6ננמ6 קסס מ"כן84ק,-4ש

 11 )קו' י") - ועע1 כ1כ) ך6יזכ)י ניגת6 ס6י מ"ט דף כע"11ח"נ
 נועעס 111"נ גע"1 רסמנניל ךינו"ס זטעס לסיטתי' סט"1 כנו"ס )מ)קט5ילן
 סק"ך כע"1 וסיימ כט) 3מ דע"1 נוטעס סכ' )נננ"מ יע כן ך5"1שונורמ
 נורמ .יס מסי' ומ1 1ו)תו ו6י"מ )%סור -סכרמ סיס נוס הכ) דריק6סס

 3סיות. ס6י"מ וכע"1 וכסקךס כחמן )נננ"מ ה"ס מ"כ געגו"ס 6סולקיתר
 סקסס כי"כ מותר (ו1"מ ה%ך "סטר זכ) כ3מ 6כ) ע5יס ל)6 ססתכ6סס

 כהקךס זנומנניר נסנורס"3 ע) ממננן כס"נגסעה"מ
 נוע"1 וסקסס וו1"נ.

 מי)וק סכן ר6י' מח"כ הכ") 0ע") כמי)וק ן5") .ותי' ננותר ו111*נ מנניר?נ"כ
 ו0סעס"נו סט"1 ס1ירו )מ 'ממכס - כן מח)ק ססע"1 כ' ס)6 מ)מסנומס"ס
 ננותר ו111"נ כסחע סתס ג% רתכי ע"1 נכרסילי סלתסעננה נוסרה)יסכ
 כיון )וננר %ריך מותר 1ו1"נ ומסי"ס 6כי)ה ש6 )כסננה 6י"מ 0תסוסמ
 )קיינוס רק "יסור עתה ס6כ)ס ;נו0 הוס סיתר כנורס כו)ס כתנך)סככר
 ס)כות )מכורי כסתימס כתכתי יסה 61"כ 1ו)תו סמססר נצטלמ עריףו)מ
 תקל"ך תקכ"נ סי' ו)עי) תי"ע סי' )יו"ך וכחיכורי תם"ו וכסי' כתסו'ססמ
 מסור 111"נ כחננן כנונ"6 כננ"ס סמ3כ ר6סור כססמ חנון סמכ)סכסנוס
 כסי' )עי) 11 קו' יסכתי וככר תרוננס ככרסילי סכתטטננס נוסרס קססו)6
 סכסננס כ) ךכיון ו)רס") )נננ"6 עכ5") ךסתס מי)וק יס לנוי ו)מ"ס1ס
 ע"י כעסס עכסיו מ)6 סי' )6 מ)כ ננס6"כ כע"1 6סי' ננותר כתנך)סככר

 : 1ד1"נ .מסור 1ו)תו ומי"6 מ)כ יס" 63 6כ.)ס וכ)6 דוקמסמכעס
 סכך וכ' ססומ) תננס )ס"ס כחיכורי סל"3 כתסו' רבנפרניחה)שו(

 כיון כמנון כמן סכ' סנננ"מ ע) סממרוכיססקטו
 וך6י 60 י") כמננן 1ו1"נ )סתיר כ' תנו"כ סי' ז)עי3 6סור 111"נ גע3ך)מ
 ס6' ךעת וכן ךרננ"ך ס"ק כתמ)ת כמ"ס ס") סכי כ"ע 'ד163 סנננ"מנודךס
 רעת נוכריע כ6ן 656 מסור 1ח"נ כע"1 6סי' ס") קנו"כ סי' זס"עכעור
 נוקי) )6 ךסתס י"ל ועדך סכי רס") ורנו"ס כטןר עיקר ל") וסכןע5ננו
 לועי") כם' כע) רננענויך יס"ס ,גסס סס ססכי6 וכמענניר )סססותןמ)מ
 ךכע) סנננ"מ סכ' 6ע"נ כמיס")( ס") רס"י ךנה סכתכתי תקע"מ.סי'
 : ו)סססותן כנוענויך כזו1"נ )סק) נו5יכן ננ"ת נוחכריס סכי כ) ככנך 0יס"סךעת
 ו6מכס י(") 6נונ"מ הקסס סק"ס .נונ"מ תנו"ס כסי' סס רבבכ4מייג)יי(

 סרנו"ה עעס קננ"כ. סי' גיו"ך נו"ס נננונ64 רכר6סנוס
 מסוכ כרכר רוק6 ססומ גכ) ט"ז 'וסמ (ח"נ )"ס ככ"ס רמוסרותכע"1
 כס' כע) ע"1 כנוילו ס)מ 6כ) כסי כיין יי"כ י)מ )מ 16 ומכית .עכעת
 ככר ניכתמ נוססומ עכ") סרי וו1"נ כפ"( נוכו6ר גקנלכ סס נ*כתמ ה6יוסמ
 )"ט דף כי5ס תום' כנו"ס י") כנויכו ס)6 ינוין קו' 0ך .וע) )עי)יסכתי
 יע) כן ממך כננין סוס נויס ע"י '636 גתקכס צ6 רעיסס כיון נוסוסך"ס
 נוין נ"כ סוס ע5יס סטקת ע"י מ)6 . הסת כתקכס ס63 כיון 3סתע5יס
 עכיי6 ו)עענוי' לנותכ) ע5יס סכמ נוךנוי סיסק6 ר"ס ךכ"ו דכס"יכנויכו
 תכמן כי5ס תום' כנו"ס נוכ"נו פקרי כנוי ננס"ט יך.סון)ו6"כ ע5 סכננורכיון

 : "' כנוין שסיכ3קךירס
 "סור 111"נ כממן "נ"מ כונרי נושיק וי סי' מפ6יס 6כיי רבנהי)ח"י(

 ךסי)"נו דסוה נוסוס )"3 'מנון יט") )רננכ"ס כט) ולמ נוסוס .)
 כסוס"] כ'וסר"ן

 ךגל"
 כר"ן סרננכ"ס רעת סכן וסכי6 כיטו) נוטעס ר1וז"נ

 מכי כתכתי כן סלס זו1"נ מננריכן ל6 ")"נו עקרי ךלנוי מנון מ"כרסי)"ה- זסוס נוסוס מקור 1וז"נ כלרריס שס ס") ררמג"ס סכ"נו לךריט נו"'נוס"ה
 מרי 1)6 "סור "ננן סכסנוס ס6וכ)ת סח)כ )ר"נו שסמ ס)כות ריסכתסף
 לרריס כס' סכ") סכ"ע דכרי וסכ6תי רסי)4מ ךסוס מסוס זה'נמטעט
 י)"נו נוקרי ןחננן כרנוכ"ס ם") לנוי וייטג"6 רר"ן סכמתי תקל"רוכסי'
 סס"ס .נון נווכמ סומ סכן סוכמס וכתכתי' סיס"ס וכ"ס פ4סקיס כנוס,וכ"כ
 דמנורינן ע"1 כרסילי. כ6וכ)ת נו"ע 'רף נוע"1 גנוי קסס ו5מ ללון רכר1י"ם
 6ע"נ 111"נ סמיר מפריכן כפ"1 -כ' נו)ומיס ר6כיי כע) 65 רע"ז מע"]ן1"נ
 רוקמ דסיילו ע"ד רף ךינו6 'כרכ ל"ר כע) )6 רע"1 סמ ותי' כיט) )ולמין
 )כך כט) כע"1 לממן כמיס רסיי60 סיכי מכ) 6יסורי' )נוי סתיר3.6לס)
 כט) )מ כע"1 ז*נומ כרכ פסוק י63' נומן 6פי' טוך וכ' . 1ו1"ננוותר
 ס"ך י"3 מ"כ סמרס מן נו6ונוה נייך ירכק ')מ כתיכ כט"1 נוסוססטפס

 ננמונוס כיךך יךכך ננקרי )6 כעיכ6 )6ז כנורם מכ) כשילמ נוע"1כחערוכת
 כע5י ספי' עהרס"5 ע) ססקסס נוסרסץ6 -קו., ליסכ כ' 1ה כ) שמרסנון

 מוננר6 נוסדס ננתירו5ס )נוירין כננ65. וכ' מותר 11דג 61פי,,0 כע))6? ע"1 נ6 ס6 . 0תרס"6 ו0קסס כעי) ו)6 נוטס 6סור ווז"נסקךס
 רכרי כרמין כע"1 מכ) כט) 3מ כנני ךיוי' מיס מ"כ נולי' כךי)ר)6
 וננטעעיס כע) כנני כע"1 ננסוס ננותר י111"נ .קפ"כ 'סי' כיו"רו(ש"ך

 :סכתכלו
 )6 כ6מת כ6ין הנורננין כס6ין כסי"ו ננ"ס 3סר"ננ י5מ יעיס . יי"3ונ"ל

 מע"נ ננותר 111"נ כע"1 60 נוהרם"מ קו' )י' קסימ ךסוס 111"נסוס
 6"ק 6"כ כממת סנורננין כ6ין כין מעוק ךיס )רנוכ"ס ס") ו)כך . כע)ך)6
 1ס כעין 6"כ 6יסורי' )נוי סתירמ ככס5 ךיננ6 כרכ ס"ד כע3 )מ כע"601

 נורס 6מ"כ וכס) 6יסורי' נדרס תמ)ס כס3 ך6ס 6סור כ)6"0 111"נכ6ננת
 ך6י1רכלמ כניכת6 ננסמ"כ כמחת הנורננין כ6.ן ס)6 כיון זו1"נ מיןססיתר
 סתי' )1ס נוותר 111"נ 3סכי כיע) כע"1 יס רמ1 כמחת כמין נורעיןךסכי

 : 1' ו' כמותכיווכתי
 כ) כס' סר"ן )ננ"ס מותר י111'צ כממן 53ךך ךיס כ' 1' ןבנכמי')יט(

 636 6סור 63 ך1וו"נ ע"1 ס) ככרכר סכמרנ נכיס5)נניס
 מכ3 כרת ךמיקור מוננר6 מ63 6יכו כננס0ו כפסח סמננן ךסמ וכיוןנוךרככן
 1)6 סי3"ננ ךכר ךס") ככךריס ננסמ"כ כיעו) )ו יס כרת כו ס6ין.גכקסס
 ךסי)"ננ סוס ך)6 סוסקיס )כננס ס") כססמ כמננן מל) נוךרככן 6סי'כט)
 ךע"כ וכ' כט) )מ ךמננן נוסוס כ111"נ- 6ס.' חננן ס) כסמנוין כמופס.ספתי ן6וסי סק"ס תננ"ס כס" כסרננ"נ כ' כי"כ סכמס )סלס וכ6סר ךמו1רגוסוס
 כרת ך)ית ככקסס ננקי5ין ים וננס"ע כךי)י ו)מ כרת ננסוס כנומסומננן

 כרת )יכמ כסכמס נננור כחננן ו6ף ס' ק"ק תננ"1 סי' מנ"6 כננ"סגמכי)ס
 עריף )6 כ35 מכי)ס כו סייך ך)מ 6סר ננס6"כ )מכי)ס הלמס כין ח)קו)6

 תורס מיסור כי' )ית רגמכי)ס כ)כ נומכי)ת כסם) 0ו6 סרי ועוךנוכקסס
 ם3 ךיו כרוכ תתערכ כפסח נוי סעס6ן סכר ס) כךין 6סור כסל6סרק

 : עכ") ךכע3 י")סיתר
 תננ"1 סי' וכע"1 כננססו ךנוותר סס סמנ"6 כ' )מ כוקסס כויןהנה

 כסוני' כננ"ס כתס"ך כס' כע) כקסק 6סי' 6)6 ך6סור ססקסקי"ע
 ומ"כ כם' כט) ךכקסס ק") רסכי מרס"י כ' כננססו ךמננן וכסוני'ךגקסס
 רייק יסס ךנננ"מ ננ6מר מנמס - נמקסס עךיף פחננין וכי כסכ") קו'קסה
 ונס כמכי)ס 6סי' ומותר כ)כ מ6כי)ת סס)ו ככר 60 0סרנו"נקיסיות. קסס נורס מר 6)מ )יכ6 ךמסי' 6סור כחננין סת ר6סס ועס"ענור"ננ
 )6סור ךרו5ה נוסננע 6קור עוננננות 6סי' נוכ"כרין מנון )נו"ך סכ'סרמאס
 ונוסננע מען נוס' נפ"נ וסע0"ע פוסקי' ך"ס ע"כ כ"ו ךף כס"י כנו"סססת
 קננ"ג סי' ורננ"ס נועור ככוכס נננ"6 ר6יות וכן . 1ו1"נ ך0וס כתכור6סי'
 ךם") כס"ך ך)6 נננ"6 ךכרי ולכוליס 1ו1"נ ךסוס 6ע"ג מ)י) כ6פרך6סרו
 וכן 111"נ וס") כ6כוקס סו0 ך)מ כנננ"מ ומי כ6כוקס סוס מסור 6סרמס
 כע) ר)מ ננסוס 111"נ ומסור ממריס ע5יס ים נוסתנומ כי סנננ"מ סכ'ר6י'
 כ6כי3ס מסור מיכו כ)כ ננמכי)ת ככסס) ן6ע"נ. )יסכ מכו 5ריכין ע"כ6"כ

 ס6ר ס"ך )וננר יס . כיעו) ג"כ לי") נוכ"ס נוותר סכמס נסונונני)6
 ר6פר 16 מסור כנ 5ססיק מסר 16 פמננין סל6ות 6כ) ךנוותר סומסכ6ות
 כיון ימריס תוננת כסס כ"6 יף פ"י כסס כננס") נוס"ת מו נודרככןמסור
 6כ5 כיעורו כסעת 5יסכות ךננותר קרמ נ)י כתרוננ0 ורוקמ )כערו~ננ5ותו
 כיעורו סעת כין חי)וק ומין המסר ננן 3סיכות מסור סריסס ך5ריךכע)נו6

 ס)166
 .כו ומוסס סמננין כעטס כסככר ממ"כ רנס ועוך גיעורו כסעת.

 כננ"ס ועוי") . נננוגו )יסגות מסור כיעורו וכסעת כיעורו כסעמ נננעוכסכס
 ומ"כ סגמתו כךרך ס)מ 6סי' מתי )6סור וסר)קס 5כיעס ךק"מ כ"קר"ת
 מסי' מסור ס0ך3קס 6כ) כתיכי' 6כי5ס ס)כה"כ נוותר סל6ות סמר6ע"נ

 : וךו"ק נו5כיעס סיעו )ר"ת ךמי ךתום' מע"נ כךס"כס)מ
 ומסי"כ כם' כע) ךכקסס סק"ס מנו"1 -כסי' סנונ"6 כ' 0מרי"))רדהנדק

 6ף 3מסור ננסרי"5 ו1"3 כע) ר5מ כ6ן סק"ס כתנו"ס 0נו"מכ'
 1556 ססער קיירות נוכס3ין מסר כ6ם )סרוף סכמלכ )*מר סמנוןנח3ת
 ננרכס סךק3 נון כי"ע סכסרו רע5יס 6ע"נ 0נמ5ת מסר0 סכיעע ע"יו6סי'
 6תי נוק5תן 06 ונס 6כי)ס כר ר6ילן ע5יס ס"ך ונוכע)ן ע5יסע)יסן
 סכמתו ךרך סוס ךכננססו כמנון פס6"כ סכמתו רלך סמיסור מין)תכסי)
 6כי)ס מיסור כו ומין נוותך( 1ח"נ נועעס )מפי"מ רנוסרי") ךטענוי'מ")
 סכח ייס כיון י") ס6ס ע"י מכ) כפמנוק 0"ר י") נו"% )מכי)ס ר14ירמיכו
 סע"י עענו6 סייכו ככעין ךסוס כ"6 ךף סגת תוס' סכ' כ)מס נוכ"םכע5יס
 וכסלס סתכסי5 כתוך וכככס נוססו יעכ"ס כו ליס לכ)וכית ננס)יע)ס6ס

.
 וכ' רסי)"ננ וסוס נוסוס נוסרי") וכרי סי' תמ"ס כסי' 84כ4ר'םרב1יו4 : סכמתוכךרך . .

 נופוס י3"ננ ננקרי 65 מננן )נו"ך ךמפי' וסננעתיסס
 נוסוס כע5 סמסר מין ססיר ס6סר 6יסור )עכין נו"נו סכמס )סכססמוזר
 קוךס כמרכו )י' סוס סכ6ס ר)סכס )6יסורו חו1ר 6יכו ךמסר סי)"נורכר
 סמככי ךס6 וססרנו"נ נו)ומיס 6ככי )ךכרי )ית6 6גכ וסלס סמותר1ננכו

 6סור י111"נ מ"ס רסי)"ננ רסוס נוסוס כממסו ךמנון )סוסקיס כ'נו)ומיס
 כיון ךסי)"נו סוס ך)מ נולוקסס נ"כ ועךיף רסי)"מ רסוס נוסוס גט),1)6

 כ1ו1"נ נס ךסע"נו ך0וס כס'. כע) )מ 6סר נוס6"כ סכ6ס )סל0סלמסר
 נוסרי") 60 6סריס סיך כיון ם)כך וי"3 111"נ מנור" )מ כיטו) מטעס3ר"ן
 כנוססו ןטמן )נורי") רס") סק"0 כתנו"ז סמנ"6 וכ' כס' גט) כקסססץ)

נוסוס



(גךץייתקש"ש יטש "םעי' ש"ו שו'.ץ"דסי'דבף"
 רכר טעס )ערי"5. 6סריס סיי כ' ענוס רם*3"נו מסוס ע6 כית_ילמ~ס
 וכי כק' לקסס לנות*ר 6נוסרי") 6סייס )יד קסל וסוס י") 361מסי)"כו
 דסי3"נו טעס )כ'ע סייך כמפר כ' )כך סרנו"נ כקו' נניוקסם עריףמסר
 כיין נוסרי") ותי' ק3י דננק)י נוסוס כיטו) נוסני ו)מ נונקסס עדיףס)כך
 מב' מסריס כיד ורמי' כ"כ ק)י נוק)י )סכרת )יתמ סנ6תו דרךדלסלה
 טעס דמין מכוקס כמו סנמ3יס ננסלי ד)6 כנננ"מ ס"3 סס"ך ינסוי")
 דתגור נונורט כפת טפי ליכי סו6 סנמ5יס דמפיית דנורס כוסוטסם"ך
 ו)מ כסת כעין קו6 כנוו ס") כסת סניכר ע5יס דמכמ מטוס טענו66)מ
 ע5יס נ"כ סנימ מפ*' )ס"ך נס ומ"כ 6מר נורס עור כו סיס נוסמסני
 כסת כעין כמו סומ ס6יסור ם3 סע5יס ןסכח כיון נוסני )מ נ"כדסיתר
 כעמי)ת דכריו ו3יממ עכ") כעין נ"כ סו" דהימר ע5יס ססכמ נוס נוועי)נוס
 מק5ת ככיסול קנו"כ כסי' כס"ע כן ופ' כס"ו כ' סר"נו ס6 קךסולכוה
 וו"ג וס סוס )מ סיתר כע5י נוק5תו כיטו5 וממ"כ מיסור כע5יקדירס
 מע"נ מ)נומ וו("נ סוס ממת ככת סניח ס6 נוסננע כממת כמו ל)מנוסוס.
 ע5יס נ"כ כנונימ נוסלי נו"נו כסת ככעין וסוס כסח ע5יס סכמ יםדקיי"3
 מין ככעין סוס ע5יס דסכמ כססמ*ס סר"ן דנו"ס דו"מ ודמי 6)מדסתיר6

 סלי כין דכריו כסוף כססחיס סר"ן כנו"ס מ)מ נונוס כעין דסוהר"3
 ססיתר נון טסי ס6יסור דליכר דכיון וכתסו' רע"ו כסוס"נ וכ"כענו)יס

 : סמיסור כנכרמסיכ
 פר)ס כק)יפה סהסיקו הנור סכ"כ כו6"ס מס' כפ"ו ןץר"כמלכ"א(

 סיתר כע5י מותו ימס וממ"כ יו5ן יסן כין מדס כיןוכ"כ
 מיסור סכמ סס ים כסנ6ס 6סור תכסי) וכין סת כין סיתן קודס כיס)ומס
 וסקסס נוותר ס"1 תנור ס) גמומו מסס מו כים) ו6ח"כ מם כ3 נרףכסת
 ותי' ד6יסור נורס כו)י' סוס דס6 כחרם מסי' מותר כנרף מנומיככ"נו
 כחדס מסי' כריע' נוותר ססת ס6*סור וס)ך דנרוף כיון )רנוכ"סדס")
 רמוסר ורכי תמ)ס למוקיס סס"ס מדכעי )דכר סוכחס וים 5ינלוס)מ

 נח)יס ע"נ כם)ס רכי מדכרי דקתני ומע"נ מסור ~וו"נ רק"3ססת'נוסוס
 סמיסור כטע5י ס"נו כויעכר מפי' מסור ווז"נ )רכי דס") מע"נ מ)נו6ננותר
 כסיסק מדס כתנור )דידן ס"ס מיסור וכ)ס גח)יס מ3מ לסמר ו)מקיימין
 נ6כוקס מ)מ מסור )6 עריע' 5% )כת%ס דוק6 נמי סיילו דמסוררממון
 דמ"כ סכ"נו ע) )י וקסס 5ילנו ו)6 נת5ו כ3מ מסור וו("נ )נו"ד דסריכמו

 מותר כדיע' מ)מ יותו )כתמ3ס חדס ננוי )מסקגמ ירכי ס")סרנוכ"ס
 חד וסיפמ ייסמ (ווגנ )נו"ך כנוו גמ)יס ע"נ כים)ס נוסיסמ נית5סכ)מ
 )מ )מס ""כ נמ)יס ע"נ דנוותר ס") וכדיע' יותן חדם דס"ל 6יתנורתל6
 סוכחס נוס ועוד )כתח)ס וסיילו כנרייתמ כדקתגי יותן חדם סרעכ"סכ'

 כמכות ד)כומ כוותר נה)יט לע"נ כים)ס מנו6י נוסיסמ קסס דמ"כ סכ"מנוכימ
 נוריממ כיון מ)מ כווו"נ ס)ונתיסו למוקיס רר5ס )כוס כן )סקסות כו5יסוס
 ועוד נוסיסמ סריך )מ )כך ע5יס טכח יס נוסוס לרכי ןסנועת מינוורסריך
 מריטמ רכי )נוסקנמ מסי' דסמ מנועת ודמי סמ סמעת מי דזוז"נ סריךנוס
 נת*5ס ד5ריך דחדס נוריט6 כוו("נ רכי דנווקי )נומן )י' טנוטת מ'כקמי
 נמ).ס ע"נ כם)ס מנומי סנוך מסיס6 דסמקטן ע"כ מ)מ . 5יכן נוסליו3מ

 : וו~"נ סוס וכיס) נורס חד דסוס מסור כדיע' 6סי' כחדסנוותל
 מתמל )מ ע5יס כסכח ס3וגתיסו דנווקי )נוס )רנוכ"ס דס") נ")ע"כנ

 דתלור ירייתמ מסך נמ)יס ע"נ כיס)ס וסיס6 ורכנן דרכיס3ונתמ
 ככים) סיתר סוס מין 3דיד*' מסור וון"ג דס") יותן דס"3 )דידי' יותןמדס
 וכן ננסני )מ ממריס כפ5יס ויסיק יו5ן דמפי' חדס כתנור כין נח)יסע"נ
 סוס נמי נח)יס ע"נ כים)ס 'מסור (וו"נ ס") דסמ רמטון כסיסקכיסן
 מכ) . 6סור ך~וו"נ כתדם מסול למי נח3יס סלעסס )ממר סיתרגורס

 כריית4 ממידך נחליס עע"נ כס)ס וסיטמ ורכנן רכי רק6י ס")הרנוכ"ס
 וע)ס )כתמ)ס מסי' נת*5ס ו6י"5 נוותר דווו"נ יו5ן יסן מו חדם תגורדכיז
 ככר ד6'סור כיון דסיתר נורס סוס דגמ)יס דנוותר נמ)יס ע"ג כם)סתני
 )מוקיס )ס"ס דמיק נוס ססקסו וס5)מ סמי קו' ומ"ס . ווו"נ וסוס 13ס)ך

 דס)ונתמ כווו"נ ס)ונתייסו )נווקיס ליחמ ו5מ ע5יס סכמ כיסס3ונתיסו
 מכרייתמ פ)ונתיסו 6"כ ס)יני כ!וו"נ דמי מ"ם עסל") תנמי כי' דס)יניסומ
 דחדס מריסמ חכנויס ט)יני למ 3נוס 6סור לווז"נ כרגי מתי' יותןדמדם
 כריסמ סלי' מכרייתמ ופ15נתיסו נוותר זוו"נ )כ"ע 6י 6כ) נוומר ד(וו"ניו5ן
 מסת מ)מ ככרייתמ ס)יני ד)מ מ"ס נוותר ד!1("נ יו5ן יסן כין חרס כיןתגי

 דר"מ כו"ט דף וכע"ו כפסחיס כמן )ם"ס כונ"3 )י יקסס כוס מיוסכדבגודץ :וק")
 נומסרס ט5יס לט) כ"ס סו"ס כנוסלס נודתגן מסור ווז"נס")

 סלמס יעיך רמ"מ ססת מת כו מסס יו5ן יסן יותן חדם סתנור מת כווסיסק
 ר"ע כ6נות סי' וכן כסת ע5יס מכמ יס נוסוס ססת מוסר ר"מ ד3נו6לי"ס

 כק)יסס הסיק כריסמ תלי לנוי ככרייתמ סמ קמי 6ריסמ ומינוכרטנור6
 ססת 6ת כו 6סס תני וע)ס מסור ווו"נ דס") יו5ן יסן יותן סמדםטר)ס
 3נו"ס מכ) כסת ע5יס סכח יס נוסוס )רכי ונוסרסילן רכי דכרי6סורס
 ממידך נתיסו פ)ו ק6י ע5יס כסכמ דפ)יני ורכנן רכי דמוקי )נגסמ"ס

 : יו5ן יסן כין מדס כין דתניכרייתמ
 כליעכד יוקמ דזוו"נ מע"נ יו5ן יסן כין מדס 3יןנתו"י שבםלכ"ב(

 תתן חדס נמנור ד6ס כדיעכך סוס דסכי כו'נוומל
 סר"ן ע) סס וכחווסי כ"ס ס' ס"מ וסעס"נו סרדכ"ז וסקסס סתנורנססיד
 5ריך ומסי"ס )כתמ)ס מסור דנוט5"ס יונו6 כן כמינו מנומי 3"1 דף)קנון
 מינו דסכ6 תוס' 6דגרי מוסיף וכרמ"ס - כויעלד הטסד מסיכ ע6סכירס

 ע5נוו ,ט6יסור סנסלס כ) כנורס 6סי' נור6"ס ו3נו"ס כ5"ע וסניחנרנומ "ל" )יט6 סתנור 6פי?1 6כ3 ע5נוו סכ)י כוס)יטת לסנס נקוירם סתסטס כ6לטי תי' וכי"כ 3כך סרה"ס 5ריך ד)נוס כק"כ ועי' ע5נוו ננ6יסורלסכס
 כחט"ו דל6 ו(ס סס)יטס נוממת כמיסורי לכתמ)ס ככט)"ם יס וס תי'ו)סי
 כתי' די") כווכרמ סמילומ)מ ס%"" נ!"רס 6למ כס)יט: 6יסוי 'נוסוס 3יכמ מכ"י כל5"ס סכ' ק"יסי'

 סררכ"
 : סעס"ע כתי' מו כינס ל6נורך הונ6

 כנועד )מומרמ פסקו זסלנוכ"ן סר6"ס ס1ס כסרסרת ר~%ט(ייבםלכ"ג(
 כיכריסס סוכח: ונ"5 רכי ממר ומסי"ה ס)יניכ)ומסות

 כווריס כ"ע וכ3וחסות פ3ינו כ%וקס )קו)מ ססקקו וסרמכ"ס סרי"ףו)יסכ
 רכי ל6פוכי )סעו36 )") ססקסה כיכה מכורי כס' ורכי כוורי קו'ומיפכ
 נוסכס סתס דמיכ6 כרכי דס)כס ידעינן דהוס כרכי דס)כס .נוסוס1מכנויס
 ע"מ ע'יס דף תוס' דנו"ס וסו6 מסור ססת מת כו מסס דער3סכס"נ
 סנוים"6 וסקסס סתנור חוס נו5מ סמס דכח סירוס)נוי ס"מ דכורכסוף
 מקור כ6כוקס ד3נום קנו") דתוס' כינס כממלי וכ' סכי תוס' כעימס
 ק( 1"ז חס"ו כמדו' וכ"כ ;וו"נ יסי' ו)מ סתלור כמ כו5ח דמכוקהנוסוס

 נוסנוסלס גכר תיתמי רס") )סכוומ) סס"ס סריך ע"ו דף 3קמןידמנה : ככנוון סססיקו תנור ד"סס"ו
 כמרס וקס"ד נוקומו מת יטו) 6)יו וחזר נורוטכו נוססמלטף

 נוקונוו מת יטע מ)יו כסמ(ר ומממי כמרס סרוטכ ל5טנן ת"נ ומי5ולנת
 5תנות כתרס דנויירי ס"ד סוה טס כיגס 6נורי כס' וכ' רותמ כמרסונוסני
 יסוס ותי' נוקתננ6 רותמ וחרכה תלור 6ותו כתוך סטסח 5)" כדרךו)מ
 ע'ע מקומו יטו) ומנומי מס 5)י כלי וסוש סתכור, )מוס נו5ח ו6םס")
 כסתננ6 רותח כחרס לנוסכי סגגומ) ומ"כ ע"כ 5וננת כחרס דנוייייוס"3
 מכוקס סמין ומן כ3 דמס ע"כ סנוומ) ס"ל מ"כ סתכור תיך הססמכ5)י
 מע6י ומ"כ גוה ס)ונתמ מיכ6 וכירו' סתניל )חוס כו5ח סמם מיןכננדו
 נו5ח ססיר ומכוקס ס3יני כמכוקס ס") סנוג36 51") מסורס סטתלסמומ3
 ע"כ ס)יני כ6כוקס דסננומ) דתסתייס כיון מ"כ זוו"נ הוה ו)6 סתנור)חוה
 כ3ונ~סות 63מנויר ורנוכ"ן כר6עס ונווכח ס)ינו כ)ומסות ס") יוחנןר'

 : ס5יני יוהלן יר'דסנוו6)
 דת"כ ית"נ כטכוו36 קיי"ו 6נן ס6 וס") )יסכ יס ור"כו סרי"ףאמנם

 רותח כמרס 51"5 נותנ*' קסי' ו)סנוומ) כסנוומ5 כרייתותכתרי
 לנוי 6כוקס כ)6 דמס דס") יוחלן )ר' וקסימ נוג5מ 6ילו ד6ס נווכממ"כ
 דמסלס .יי"3 רמי' "ין סנוסגה נון ס") 'יוחנן ר' מע"כ סתנור כמנו5מ
 6ס ג(כל יומכן ןר' נוקונוו יטו3 מנו6י 'כרותמ דמי 5ונלות כמרסנויירי
 5ונלות כמרס ונווקי יוחלן 3ל' כיון מ"כ סתלור חוס לו5מ ננוי מכוקסכ)מ
 יומלן דר' דפ)ונת6 כיון מ"כ )סנוומ) קסי' ת"נ ד6י נכר ע)מי ס")ע"כ

 ע"ב ס"3 ע"כ יוחנן ור' סומ וע"נ דת"נ כס)ונתמ נו5מ )וחסות מיוסנוומ)
 וס") ס3יגי דכ3ומסות יומלן כי' ס)כס מין ית"נ כסנוומ) דקיי"3 מגןס3כך
 : וק") ית"נ כסנוומ3 דקיי") )נוס ("מ לו5מ ג"כ )ומסת יוחלן3ר'

 רכי 63סוכי סנוו6) 5ריך ד)ננס סג") כינס מנורי קוי 6ייסרלפנ4"ד
 רסנוו36 נוממר כרכי סתנומ מיכמ סמ כרכי דס)כס)מכנויס

 סוס )6 מ"כ סתלור 3מוס נו5מ מס דמין וס"3 רותמ כמרס נוסלסנווקי
 ד6ינו סומ ,כן מכוקס נס וס"מ מכוקס וכין גח)יס מס כין )מ)קידעינן
 רס"6 ספת דמוקר דער5ס דפ"נ כנוסנס ס)כס סוס ו)מ סתנור )חוסנו5ח
 נוקונוו יטו3 סחרק ס) נורוטכו דנטף 5ו)ין מין דטי' סתממ כסך'ס)כס
 כ6כוקס דס3יני ורכנן דרכי )מסנועינן סנוומ). לליך ה)כך נ51ח סמסדמין

 : מקורס ספת ו)כך סתכור )חוס נונ5מ דמכוקה כרכי ס)כסכלנדו
 סחי"מ ע3 סספר נתח)ת כתסוכס ססח )ס' כחיכורי סכתכתי מסהנה

 ע3 דכמ מע"נ כססח מנון סמוכ3ת נוכסנוס מ)כ )סתירסרו5ס
 ומנוס"ח ורס ח)כ ננמיסור סכ6 מע"נ דע)נומ ח3כ דסרי כנוו סמיסורנק

 גנו3 ננו3 ד6י5טרך סס דמי' ד"ו נוככורות וסכימ מיסתרי ומיסתריסומיל
 נון כמ מ)כ נס ומסתרי ונומנוס"ח נודס כ6 ח)כ כיון דס"מ טנומ ח)כומסור
 י"טרס סמסקלמ נון 3סיסוך רמי' נינומ מירכס ומנורת* מיסתרי כנויסטנומס
 ל"6 כ33 סרנו"נ 3כע) וידיס גינת כק' סכ"כ ממ"כ ר6י' . מיקור ננסמרלנוי מיסהרי מיסורין נוסלי ומסתרי סומי3 נינומ ד)מ נווכמ טנו6ס מ)כתורס
 45' דמכעי6 ממס ס"ט דף חו)ין מננו' י"ד סי' ס3תי קו' כוס )יסכסכ"כ

 : עי"ססתס

 : 3ס"ק תרנו"ט ניסן כ"נכעס"י

 הרב כבוד ה"ה ויד"נ יד"ע לכבוד העולם עד החיים עם הברכה את ד'יצו
 נ"י מטלער נתן מהיו כקש"ת ספרא מלא צנא חו"ב הנדולהגאון

 : יע"א סעטשיןאבדק"ק

 טוכמ טריך?מ כסיות1 סמנ קודס )ידי סניע דרוכו"כ מכתכואהרשיית
 ונופכי ג"י סרכ כני ו3קחו רמסוניס כסורות עיליונתתי

 מוכל 3מ ע"כ נו5מו ו3מ נוכתכו סכקסת. סיוס עד נדמס לכיתוס)קמו
 סס"ק סריך נוס. סקסס סרונוכ"ת כוכרוני סעו)ס נוס רק )כ"ת3סס*כ
 63 נוסכחת סיכי )רככן סלמס דמיסורי ע5*ס מ)6 ע"כ כ"( דףססמיס
 לסמ 3ממריס )יתלס 6ו 6סס"נ ע5י 3נוכור דמסור )ס נוסכחת ססירוס6

 כ"6 'דף )עי3 6כו' נור' כדמוכח סכמה נוחסכ גוסי' וסנתינססמכירס
 מסורין סנמית דכ3 ס"ס !ו קו' סנגתי 63 ט"כ כלז סמיטור עדחן 161ע"כ

נס



4יכמף תקע"ם' 4"א פגמעיף ט"' דעהידחהסימןדברף
 וננומל )רכלן סע~ס מכ3 סלמות ננסמל ננכיכס דננ"ס סלמס סוס ננכילסנס

 סיסיק כךיע' מס . כססקס ננומר ו)רכלן סססקס ע5יס דסלמומכקלמס
 הסלמס ננומר כויע' וסמ )כממ)ס סמכירס עכ"ס מסרס וסמורסולממד
 סכ' ומסרס מננרי' )6 סמורס ננן )כממ)ס )יסלומ ס)מ מתי קרמד)יננמ
 מו"י כסס. יוסף וכרי כססרי וסכמתיו כס" מס"ו סכימ וככר3לממ)ס
 כונניסן וקיוס מכרן כויע' סמ כסלמס מסור דננכירס מכוס )ר'ססקסס
 סר"ן עס"י 11 קו' יסכמי סס וכססרי )כממ)ס ממי קרמ וכימקווסמ
 קייס .כמיסורו נ"כ כויע' עויין סמיסור וקידס מכרן ומס ומו)יןליס"ק
 קרמ ננ5ריך 1)סענניס ס~למס מיסורי ס) וננוסן וס מין וה סונניסמ)מ

 ננ"ננ יוסת כוכרי מרננ"מ סי' ו)קננן 5"נ סי' כס"ך סרננ"נ עי')כממ)ס
 : ממננר וממננרסיכי

 . להנ"ל שניתב"ה

 קוסימו )קייס ננסייע כו מסר סלימ מכמכו קכ)מי י1עכ"מאחד"ש
 כמסס"ן סמקוס סס סכ' ע"ך סי' ממ"מ נמוכי"מ.רמסולס

 סוי נוסמ תמילס וננכירס סס וכ' ננקווסמ מילה כמסרן סמסססמסלס
 כוכר מננרמי כך מ)מ )סיסך מננרמי מלי וכ' רוננכ"מ למ יס)חסלמס
 וסלמילס סננכירס דנס ססיטמ כויע' מסי' מסורין סלמומ וכ) כסלמסטמקור
 מסס ומס כו והסקס-ו)מסומ כסלמס דננומר כע5יס מכ) ס5מס מסוכ'לנני
 )כמסי)ס סלמננר מ)מ סנמ)מ מן כמ ומוס כיון סע5יס מוס ננומרכויע'
 כו כמסס מסוריס וע5יס )רכי מסי' מ)מ ממרען )מ כמכירס.וסמסור
 מומר ככ"כ סי' )מ סלמס כולך ננס)מ נרפ סוס סע5יס סמלימ מסמכ)
 : .מיטור מנוף לסלס סמין כיון ,. ..

 סוי )מ ' ומכירס סרננכ"ן )ועמ ק") סי' יו"ד מס"1 3סס כ"מרכמ"ש
 ססלמס סימר ר"מ וי)יף וסמ סמיסור נננוף לסלס ימילו כיוןסלמס

 סמין כיון ננכירס פקרי ')מ כסלמס וסרי )מו ומי ננסוס סיעו מכורננמו
 )רסכ"מ מכ) מסס"ל כננכירמ מיסור מין רמכ"ן )סיטמ כ"מ וכ' כע)יסע)יו

 כן לרמה )מ )על"ד מס"ו וכרי ו)י)י . מסס"ל )מכור מסור ומ"וכלוריס
 ומוכר ננקוס סמיס כס' ירוס)מי עס"י ססוכר כרי"ס .רננכ"ן יכרי 'דסמ
 כידו נו) וסננננון כמסס"ל דמיס )ו סמין רמכ"ן וסי' ונניסן וס מיןמסס"ל
 וכרסכ"מ עכירה עוכלי ס) מננ5ן נכי דמו)ין כס"ק ור"ן כרסכ"מוסוכמ
 וקסימ סומ ומס"ו כרננכ"ן ס") נוסי' ורסכ"מ סס וננכומר ל"ו וףקיווסין

 סלמס מיסורי ומי סונניס סמין מממר מסס"ל ננכר ממו י)יף ס*כי מ"כ)י'
 ו"מ ו)ננ"ס מכילס סל ננוקרמו ו") הומ תי' ע"כ כננכירס סלמס מיסורמין
 סלמס ומיסור ע"ו וף כלוריס כ' ומסי"ס כרננכ"ן ס") לנני הרסכ"מדסמ

 קרמ ננונ)י )ננכרו מסור כסלמס מסור ססומ וכ) מסור )כממי)ס3סמ)יף
 ו)מ ל' מ)מ )ננכרו מסור מסס"ל לע)ננמ ס"ננ וכו' ננכור מו לכי)סנכי
 סמין 1מע"נ סלמומ כסמר סלמס סוי וננכירס ומע"נ סמס"ו קו'קסס
 סונניס ננן )סלומ וננומר הס מסס"ל ונני ו)מו ס)ו ומילס ינניומסס"ל
 ס"ך ננ"ננ )מ)קילו קוסימ לקסי. וכי ננכור ננמו )כממ)ס )ננכרו מסרסננ"ננ

 מסורין' סלמומ וכ3 כמיסורו לסמר סוכר סננכירס ' ממר סנס סלמסכמיסורי
 וכויע' ססקס רק הלמס. ננסכממ ו)מ )רכלן מיסור כע5י דיון כלידןמכ)
 י)סילן ו)מ כננס") )רכי וכן מננרילן )מ )כתח)ס ממי וקרמ דליננמסרי

 סלמס ומיסור סס וננכומר י"מ וף מסכועומ כ"מ ססקסס ומס .מננכירס
 יסס הלס ו"3 )רמכ"ן קו' ווס )נוי )מכור לנני וסיילו )ממריס )המכי) יכו)מילס
 מיסור מין ננכירס הרננכ"ן )ועמ כן סכ' )מס"ו קסס כ"ו מנעססקסס
 )רננכ"ן מכ) תמעס מכירס מורס )י' ננוקרי כך י)סילן מכור וממוסלמס

גוסי'-
 )ימן מסור ממריס ס) 3כסננס דמסי' סוסק"ך כט"ו כ' ננוו ונדו)ס ו"מ
 ימכ) ננ)מ כ"ס כרי"ס ננירוס)מי וי)סילי' ממו"ס וסומ סלמס מיסורמסוס
 וסלמילס ננסוס וסיעו ננננ"מ סוס"י כמו"מ וסיכמ ססקר )כסמת מסי'ומסור

 : סלמסננקרי
 עקווסמ כונניסן וקוס ננכרן מכנר וקווסין כס"כ מירו' כ"מ טר,קססרננה

 וסקסס כנו) סננקוסין מוננרמ וממ מר"ס ונניסן וס סמיןוטוס
 וסיכר 3יסרמ) מו )נוי כננכרו נניירי סננסלס ו)ננמ סמ )ירוס)נני ננל")כ"מ
 כ'.סרמ"ס וע"כ ססוט ל") כקיווסין סרמ"ס כננ"ס ננמלס ננעומ דסויכסומ
 קוסס וקיי") )ויון סרמ"ס כננ"ס סומ כננסכמת מיירי ממלי' וסמססכי
 כר"ס וס") וננק(וסמ ס") סירוס)נני מכ) ננקווסמ מילס . ימוס )ספכנו)
 )יסרמ) ננכרן מס" מיירי סמס - סננסלס מ"כ כע)יס ימוס נוי)ססתס
 ננקמ כמורמ )ידו סכמ כיון נו3 סוי ו)מ .סס סרמ"ס וננ"ס כו סיכרו)מ

 ורי"ס סוני' סס לכון סרסמי סדף כריס ק' ךף ססמ ס)כות )מו"מ.כמכורי
 : .כיהוס)נני סנוו))ו3כ-

 ורו5ס מטעס סמלור ימסר )מ )ננס ג"י מטמקס מסגמון קו' נ ס שנמ
 )ר"מ ד)"כ ע"ו ממוס' הקסס סק"כ 5"מ סי' לסר"מ ל").כועוענ

 כסמר מס" כקיומו רו5ס ננסוס ננהננן מו מככ"מ סלמסר ככ)י דמוכהי.סס
 דמין מי' ס"ס כדף וסמ סקסס סס ונמו"מ מ'ע סי' כמו"מ כננ"סמיסודיס
 ס"ס כדף מי' דע"כ ל") )מכי י5ריך ננסוס כע"1 מ)מ מסוה כקיוננו]רו5ס
 מכית ננעכןר כנון נוס" סמיסור כסיננוס לסלס סמעו מפי' סיילו כע"וווקמ
 מיסורי כסמר מכ) סעו)ס ננן ע"1 )סמכיד 5ריך ננ"ננ )ננקוס ננננקוסיי"ל
 כסעס מ)מ כקיוננו רחס מסור מין סכ)י )מנך סמי"5 ומננן ככ"מ כנוןסלמס
 מכ3 סיננוס כסעמ לסלס סרי כקיוננו מז דו5ס ומס ככ)י וטסננססלסלס
 סססיקו כמלור ו)סי"ז )מכדו סננ5וס סמין כ*ון מיסוד )יכמ סהסלסקודס

 כסעה סלמס מיסור מסוסל מ)מ כקיוננו _רו5ס ננטוס מסור מילו ער)סכק)יסי
 )יכמ וסלמס "סיי' קווס מכ) וון"נ סוס ומו מסיי' כסעמ דסיילוסלסלס
 כע"ו נס קמ"כ סי' כיו"ך וקיי") )מכוו.וסמ סמי"5 כיון מיסור סוסע)יו
 ר51ס ננסוס מסור סמלור ויסי' )כערן 5ריך כע"ו דסמ יומן מ,לו.מוס

 ננומר ססמ הסיקו מס וכויעכך ליון ממר כמוסן )מרן 5ריךכקיוננו
 עוננך )ססקס דמלור כיון כקיוננו ר51ס ננסוס ומסור מננרילן )מכס"נ
 ה)כך סכרמ סך ס") ך)מ י"3 סס והטור נווו"נ נהיתי כקיוננו51ו5ס
 ווו"נ ננ"ך מננר ו)מ דכ"ו רס"י קו' ומ"ס יומז מוס כע"ו מלור סססכימ
 כסמר סומ וכן וממר ננר"מ סננקסן דננסיק וי") ור"מ מ"ק סומ"סור
 טענני' י") )מ"ק מכ) מסור ווו"נ ננטעס ' כע"ו נס מ"כ מסור ווו"נמסורין

. י כקיוננו ר51סננסוס-  סי' )קננן והימ מממ נמסו' סכמכמי כננו רמסולס קוסיומ על ל")ןערך*
 כסננס 3סטס ומסור ,כננו סכ' ס"ק 5"ט סי' -מ"ך ע)מר5"כ

 כסמר ס"ה: ננוס נוו) כיטו) )ך ומין מומר 5ייע' מע"נ סלמסכמיסורי
 וורקו )כממ)ס סלוט) ננס כנ"ננ ננומר סומ כריע' מע"נ הלמס מיסורמכט)
 וננסכימ סננרכס מס סלסלס ננסלי )כממ)ס מסור ססימר )מוך)מיסור
 כננמן סמיסור סכט) כיון ומננרמי וכריו )סי סרכס סס וסקסימיססימר
 ננמיסור ולסכס מע"נ הסלמס נס כם' כט3 סלמס מיסור דס)כך ומיו3יממ
 כיון מסוס כ)וס ככך -מין סלמס מיסור ממממ ססימר סלתרכססלמס
 ורכלן רק )כתמ3ס נננט)ין מין וקיי") ' כיון ס3כך רנני ו)יממ כננמןוכט)
 ססימר סססכימ ננס לסלס מסוס מקור )מ ונ"כ )כט) מומר מס"ממכ)
 ע"י )1 סכמ ססלמס מ"כ דנני ו)יממ כננמן ויסי' סוסו כתר ךמו)ילןוע"כ
 )הד)יק ססלימס ננס )יכלן דע5יס מ"ס ו3סכי )כממ)ס מסי' ננרמרסכיטו3
 וססכמה )סרפס )כממ)ס )כט)1 ' וננומר ננוס נדו) כיטו) )ך מיוו)סרסס
 וסיילו כיטו) ע"י ס)מ )1 סכמ סלמס מסמ"כ ננומר הכיטו) ע"י )1סיס

 מיסור וננוכר )רנניס 5ריך סומ וכן ע)יו ננוולותי' ונס ס)ו ככננמוסמסטס
 ננמננמ מ)ו הלמומ מין מוכ)מ סכסננמו סלמס- מו דנניס וסלמומסלמס

 : מסורין מ13 סלמות ס)כךסכיטו)

 : תה"מממיבמן
 נפל אפי' אלור לההמיץ כדי לבד באיסור יש אם כ'בפר"תא(

 כי"ב שכ' בפם"ז מר"מ בהיתר הועמד שככר אהרהאיסור
 כדי איסור ונפל מוהמצתבעירה

 להחמי"
 כתבתי ואני אסור

 עימות בו להמע דראוי שאור דשאני לשאור מעמיד רמידלא
 המשנות לשונות ביאור )ג( לר"מ ישוב וקצת דפר"הלדינו דיחוי עוד )ב( קשה נמי רמב"ם של לדינו גם אלאאחרת
 תנו ולא לחמץ כדי בו יש אם תנן משנות באיזי' דערלהבפ"ב
 להדי' מבואר מפימ"ש )ד( וחמצה תנן משנות ובאיזי'וחמצה
 דלא להדי' א" ס"ח דף ע"ז מגמ' דהא ע"ז דצע"ג ואלאכפר"ח

 : עי"שכרמב"מ

  ו%י"5 ככר  כסיחר  ספפירס %ו  סתפי5ס  ר%פי' )"מ נס"ק ססו"ממעש
 כסעמרס מו סמור סמיסור ממ"כ ולס) וספפרס  סתיפון  לפפולתפור

 כסט"ו סלמכ"ס ססק סכן מיכלמ . מסור )הממין כוי כו ויס לכי)סעור
 תרופה טל  ס%ור לתוכה  סלסל ננמוננ5מ עיסס וו") ט"ו ס)כס ממ"סננס'
 טל  תכלין  לתוכס סלפל  פחיכלת  קרייס  וכן כרס  כל%י סל  ס%ור%ו

  יט %ס סכרס  כל6י וטל פרלס סל 16תרופס
- 

 סיתס %לו  לתלון כרי  כט%ור
 %סור סכל סרי תפילס "סיתה %לו סקרירס לתכל כרי  וכתכלין פ5סספיסס
  כיון  טס  כלת"פ כ' רס% ח"%  כפפפיר  כן  כפו סכ' פר"ת פל  רילו%פלס
  לתי'  לוסל"פופותר ס"ל פור  ספחפן  מיסור  ופ"י  פותפ5ת סי%סככר
 כמכ)ין )וננר יס וכן 6תרה פיסות כס לתפפ  סר%וי ס%לי סכ%סלת"פ

 יכ31 וכי נכילס כמעמיך מ"כ )מ"ננ עכ") "מרומ קוירומ כססרמוי.)מכ)'
 : לוט3"ס' סוס סמ מסור מננמי מ"כ ממרומ נכילומ 11 כנכילס)סענניך
 וף כע"ו ימי' קסה לנני ומכ)ין כעיסס רננכ"ס ס) ססק נסד84קך84

 כסונס כלוט)"ס דס)יגי סס ור"ס דר"מ מננר יומלן ור'ס"מ
 3תוך סלס) מו)ין ס) סמור ומלן יומלן )ל' רמ*' וננכימ ס)ינומעיקרמ
 כו ויס  סכרס  כל6י  סל מו מרוננס ס) סמור לס) וממ"כ וסמנני5ססעיסס
 מער וס3יני סומ ננעיקרמ וסנס סכמ וסמ ננמיר ור"ס מסור )סממיןכוי
 )רננכ"ס מל") ע"כ ממרומ עיסומ כו )מננע ולמוי סומי) - עיסס סמלי וירמר'

 כמ"ק)ססוק
 דמננר עננרס רכ וכרי )רמות מ)מ מננר )מ וירמ ר' וסמ '

 מלי' )ננסננע מכמ ננס (ירמ ר' וומי כננתלי' )י' מלי יומלן ר' וכריווומי
 )מננע דרמוי ננסוס ומוסר דננמלי' טעממ )ננומי דננ5ילן יומלן דר'דילי'
 ס)יני ננעיקרמ כסונס יומלן ננר' וסננעילן כתר מכ) ממרות עיסומכס
 מסור לט3"ס וס") ננסוס סמ"ק מוסר טעננמ ננסמי דמסלס טעס נסי")
 כוי כסימר כיס דכ"כ ססמיס מוס' דעת וכן לוט"3 ננומר 3ויוןמכ)

 )מוס' הס)מי ססי' ננס . כ"מ ס"ק ס)מי וכננ"ס לוט)"ס ננסוס ננומר)סמננין
 ננומר )סמננין כוי כסימר ונס כמיסור כיס דננ"ס סס )רסכ"מססמיס
 מ3מ ננמיר )מ ור"ס ןס"מ כע"ו ר"ס_ ס") סכן כ' תוס' 'דסמ קססלוט)"ס
 סכת וסוי תמ)ס סמיסור ככפ) מכ) ימד וססותר. סמיסור תמ)סכלפ)ו
 מומר מסי"ס תמ)ס מיסור סלס)נין כ" ןמלי, כרייתמ סס רייק ותוס' משיל . וסגננו .מו)ין לפ3 וממ"כננתמ)ס

 דננסו"ס מע"נ סנס ננסוט יפכמ מע"נ.
מותר



 צשףדכשףתק"פ א ף מו3'ף ם"ו טף דעהףדרהסימןדברף
 הוס' ננ"ס נס רמ-כ מתוס' 6"כ ןקס0 ומ)6 זוז"נ נוסוס )תוס'מותר
 ור"ס ס"מ ךף כע"1 6י' ךסמ וו"מ זו1"נ מסוס ור"3 ךר"ס עפננ6יזהו
 ננססיתר נס )סכמ 0י' נופיקר6 ננסוס ')סמננין כךי מ' 'ככ3 כיסנותיר
 מסור סו0 כסוף סנוס סוס' 5מ מי 0מ נוסננע ננותר כסוף סנוסו)כך
 פ"כ וק"מ פ"ז' תוס' וכ"כ ווו"נ ננסוס )יכמ )0מננין כוי כסליהס מוכמ61"כ
 ךפיסס פיסס וסמלי מננוה 0ומ 0כי י"5 כתכ)ין ךנס 0)מ"ננ נו"סופוך
 כקדירס ננסמ"כ נווסיף )סכמ זס 5ך ננן הו0 ו)0כי סמור )פסו6 מססךפ5נוו
 5תכ5 5תכ5ין נותססך מין 6סי' סתכסע ו0*ילו _פ5ננס 0קךירס לפסף)מ

 ננתוכ)ת כקוירס ךס"5 ורננכ"ס טפנוי' כתכ)ין ל' ו)פל"ך ממרותקוירות
 ךף פ"1 וכ)"ק ססלייס סתכ)ין ע"י )פנס לפסס )6 תכ)ין פוך ולס)ככר

 : כ)"נ נ' סעי' ק"נ ' סי )קננן קיי") סמ 51"טס"ז
 סיתר ס5 ננסמור נתמננן כככר מסור ימיז יסר"מ יייו פ) -") עדד4לב(
).

 כ)מנני מיננון כמיסור וקיי") מח"כ מיסור ס) ננסמור 65סר '
 כיסו) 6ין ככ"מ קיי") וכי"כ ננהננן ממר ננמננן י6ין נעס )0יות ך5ריךתוגה
 נויירי ופר)ס כס"כ 0ננסלס ס0ומ סל") כסט"ו הרננכ"ס וךכרי כיסו)'6מר

 מסור ו)מ מיסור ס) סמור פ"י נ"כ סמיננ05 )6 ממ"כ כו סלס)סמיסור
 סמור ס) לו"ט נוסוס ומסור מ)מ ננמננן ממר נומננז ומין ננמננןנוסוס
 כמיסור כיס ומוסר גי"ס לסי' סוני' )יסכ קפ"ט כסוס"י וכננס"3המיסור
 לו"ט וסיפור סמיננון ספי)ת ננסוס ו)מ לו"ט נוסוס ומסור )סמנניןכוי
 ך"0 סק"כ 5"מ סי' כסר"מ פתס כ'"כ ונו5מתי )סמנוין כוי כו יס מס-סומ

 ךננמנון כסט"ו וכרננכ"ס כסיס"ננ 0רננכ"ס ננ"ס פננו ממרת רומוסרננכ"ס
 מסי' מסור וננפנניד ננפעיך ננסוס ךמסור ננמננן ו60 כננילו 6)מ 6סור.)מ

 כסמור כסיס כנויגו :ותר סיס ומוננרמ ותי' כר6יות סהמריך כננו ננילוכ6ילו
 מסור מטעננמ )נניקס ך)יכמ גיון ס0מנוין קוךס ספיסס ומסס )מננן%י
 כמותו ותלן ךמפ"נ 0רי ךפר)ס וס"כ 1' כננסגס ו,הו פךיין סמננין )ממסי'
 ס"ס מ"כ פדיין מיננ5ס כ)מ מיירי )סמננין כךי ' מיסור ס) כסמור ויסננסל0
 פויין מיננ5ס ס)מ מע"נ נו"נו כן י") סל"5 פ"ס דת"ק כס)ונתמ מ'כננסלס
 ולוט)"פ מפ"נ כת"ק ססק הרננכ"ס וי") ננתיי ר"ס ו)סכי )סנס טפסלפסס
 סוסקיס כקס ק"נ כסי' סל"י כננ"ם )רנוכ"ס גס"5 גת"ק ה)כס גמןננותר
 ר"ס ךס6 פ)יסס נס וקסס מסור לוט3"ס ננס' )נופ)ס מוסריס סססוכריס
 כר' מו כר"ננ ךמתימ ס"מ וף כפ"ז קמנור 0מ ך6וסר ות"ק לוט)"סנות'ר
 מהרות נוסוני' )סס וי5מ ופ"כ פיסס 03 )מנוע ורמוי סתס לסמגיזירמ
 מסור לוט)"ס ותרוננ0 וכ"כ' פר)ס כנון %ס' )נופ)רי ומוסר 0כיוךוקמ
 לוט3"ס ס' פך ךמיסורי לכ)0 כמיסור )0ענניר ככדי ךי") כננפנויד6"כ
 מין סמיסור פ"י נס ממ"כ ספוננך ומסי' כמיסור גך ממר כנופנניךנוותר

 : ננפנניך 6מר ננפנניך ךמיןמסור
 סס ךיס ופר)ס נס"כ 0ננטלות סיטיכ ונויוקיק מ"ס רקיכשף"ולג(

 מס תלן ו)6 מסור )0מננין כךי. כס יס מס ותלןנוסלות
 )סמננין כךי כס יס מס כס. ותלן נוסלות ויס ומיננ5ו )סהננין כיי 03יס

 כס6ור כננילו כננין כננסלס סלס כוקדוק ומ"ס זה )סרס יס ו)הל")ומיננ5ס
 פו)ה ומין מסור )מננן כךי נו ויס מיעיס פיסת )תוך סלס) "יטיסס)
 . סר"מ נסס כננ"ס מסור ננילו כמיכו מסי' ומז ומיננ5ס תלן )מ וננ06כמ'
 )מננן כוי כו ויס פיסס )תוך טלס) מו)ין ס3 ס6ור תלן כננסיס*מ'וכן

 )מננן כךי כו ויס כרט כ)מי ס) סמור מו תרנננ0 ס) סמור לס)וממ"כ
 ס) סלס) ונניירי ננסוס מו)ין ס) כסמור כר,סמ ומינו5ו תלן ו)66סור

 ומ"ס סס סכרטלורמ ססי' כננו חו)ין ס) ננסמור סלתחננ5ס קוךסתרוננס.
 וגס) מו)ין כס) למננ5ס )מ ספךיין כיון מ' כננסלס כמן ס)ינ 5מור"ס
 ומיננ05 לקיט )6 לנני יסיסמ וכסמוה 3סנס מעו תרוננ0 ס) סמור6מ"ג'
 נמילו ימסור ל"ט כננו ננוילו ג"ט ננסוס מוסר הומ )0מננין כךי כו ךיסכיון
 ס)כך כסו0 סליסס פ"י סמיסור עפסס סטפס לפסס סליסס פ"י ו6"כנוילו
 סמור תלן ט' כננטלס 6כ) 0מיננוז , לפסס סליסס פ"י מס כננו )ר-ס6סור
 ס6ור מו תלוננס ס) סמור לס) וממ"כ ומנע0 פיס0 )תוך סלס3 חו)יןס3
 ננסוס ומננ05 לקיט כמן ננתיר ור"ס מקור )מננן כו ויס 0כרס כ)מי .ס)
 לגט)"ס ממ"כ תרוננס ס) כסמור לפסס עי"כ מו)ין כס) מננ5ס סככרדפ"י
 טפס מלי כננ"ס מו 0)מ"נו כנו"ס כת"ק ססק ורנונ"ס ר"ח נותיר ,ו)סכי
 )תוך סלס)ו תרוננס וס) מו)ין ס) סמור תלן 0כי י"מ כננסל0 וכן)רנוכ"ס
 6מר רמ"מ ומינו5ו ל5טרסו )מננן כוי כ,0 1)6 )מננן כךי כזה ,)מ.ספיסס
 מוסר מילו )פו)ס כסוף כין כתמ)0 מיסור טלס) כין ומכ"מ כמ מליממרון
 נוסוס מ)מ מסול סטפס ננסוס )מו וכמן פ"כ )סמננין כךי כו סיס"ונך

 סו0 סמיננון ךפו)ת רליכר מסור לו"ט ךמין 6פ"נ. נופנויך כנווד0ו0
 : ומיננ5ו גקיט ס)כך כט) ו)מככפין

 וססק 0ר"ס ופת נננומר ופר)ס נס' 0ניסייות 3ס" %4גמנכםלך(
 סמור )תוכס סלס) נומוננ5ת פיסס כת"ק סל") סי"וכסט"ז

 מט~מיי 3מ כר"ס ססק ו)מ ומסור סכרס כ)מי ס) סמור מו תרוננ0ס)
 ךסר"מ כךין ס)יני ור"ס ךת"ק כסר"מ מ)6 סכתכתי ננטפס ו)מו)מ"נו
 ור"ס נעס פיסס 0ית0 מ)ו )מננן כךי כסמור יס 6ס סומי) ס")ית"ק
 תרונוס ס) סמור מוסר מילו תו נומו)ין מננו05 0יתס ככר ופכסיו כיוןס")
 סרננכ"ס פ) טוכמ )י וקסס ומ)מ ומסור כת"ק ססיר סלנוכ"ס ססקס)כך
 וס6 גוט)"ס וסוס ננסוס ךר"ס וטפנוי' ננכומר ס"ח וף ךפ"זנוסוני'
 סככר כיון לסרי ססיר ר"ס מננה מסור לוט)"ס כפ)ננמ ס") 6סי''5רנוכ"ם
 סי' )רכלן וכן 6וסר ומין ליכר סמינוון ספו)ת מין מו)ין נוס)0יננ05.

 : כגוט)"ס ת)ימ )מ)רנוכ"ס

 המונורמ כסמור ךתלן ונוס )פי) והנמתיו 5"מ נסי' הטו"מ דדענה)ה(
 כנון 3מננן כךי כסמור נסיס והיילו נוילו נוסמילו טסיכמילו

 ו0קסס ספיסס כס'מננן מ)מ' מסרילן )מ' כסמ"נו וננין מישון קווסס6וסס
 ויס פיסס )תוך סלס) מו)ין ס) סמור מ' כנוסלס וסמ )ית6 וךמיךסמ
 ט6ור מסור )מננן כדי כו ויס תרומ0 ס) סמור לס) ו6מ"ט )מנון כויכו
 כךי כו ויס תרוננס ס) סמור לס) וממ"כ ומננ5ס עיס0 )תוך סלס) מו)יןס)

 : נוילו כסמילו כין כננילו כין קתלי סתנומ וסכי מסור)מננן
 כו כיס כננסל0 תלי_ ככר וה6 ךסננך ךמנוילמ 6סתנומ וסננך)-סכנ"קך

 ךסמיסור נוסלות כמיךך ותלן כננו ומננ05 תגי ו)מ )0מנויןכוי
 ו)6 5פננן כךי כו ויס קתלי ךלנוי מ"כ כננסלס יופילן נונני)מ כננילוננסוס
 ופוי") . כננכ"נו ו0יילו ריסמ פ) ךקמי וסננך ננננ"נו ךנויירי ומכע0קתל'
 כנוילו סטפס לרנס ך)מ מפ"נ מ)6 כננעו )"ך ו' כנוסל0 כננעו ךמננירנו0

 כדי .סי' )מ כתמ)ס סלס) כ0יתר מס ' ס"ט סי"מ סי' מ"מ .ט"זעיי' : )0מנניר 0וס כננילו מ"כ טפס י0יכ -נוילו סמילו כננו' 'מסור
 ונו0 מסור זוז"נ כס"נ וננורו 0מיסור לס) וממ"ג סספו)ס)פסות

 ס)כות פ) יוסף יך כמיכורי לכון פ) יסכתי סס ות"ס _כמ"ר סס פ)יוססקסו
 : )כ"ת מכתוכ פוך כך"0 0ססר כתמ)ת סס סכתכתי כתסו'ססח

 תקמייא:פימן
 ש' כלל במנ"י שריפה או נבלה של נעורה קיבה מלח אםא(

 משמע מפומקים אבל קרוש הקיבה. אם דמותרמשמע
 שם עוד מ"ש )ב( הרדב"ז בתשובת להדי' מצאתי וכןדאםור
 בלא אי"א וגם בצלול מעמידין דםתמא משעם לאםורהרדב"ז
 הנבלה עור שעם משום שעמא עיקד אלא ליתא צלולצחצוחי

 בקיבה.:שיש
 ויס ססומ ככ) מסור וכו' לנ)ה קינת נפור 0ננפנויך מנ) סי"מם~ש"ע

 ננותר מי כקיכס ו0פנניך לכ)ס ס) כפור 0קיכס ננ)מ מס)פיין
 נוטפס 6סור נו"ננ סירסמ ך0ו0 0קיכס כקרוס מסי' ומסור טסוטער6ס
 סלננ)מ כקורקכן סק"י ט' כ)) כננן"י מ)מ וננפנויך כקיכ0 סלכ)פסנסר
 ס"ז כסי' כמן כ' וכך"נו מף וכ' ממ"כ-ומוסר ולתכס) סכתוכו ססירסמפס
 כיון ננטפס 0נכילות מוסר ך6עו סכתוכו מ)כ פס סלנעמ קיכס)פלין
 סירס6 ננקרי כתוכו 0לכ)פ נס מ"כ ס'רסמ נוקרי 0קיכס כתוךס0מ)כ
 )מ)ק יס ונס זקן 0ור0 ככר נו"נו ס"ז סי' וט"ז סס"ך וכ"כ כ)3 לו"טומעו
 מיסור ס) נוננסו כו סלכ)פ מו )כך כסר טפס רק כו לכ)פ כיןק5ת

 )ךכרי 0כי6 )' ס"ק כס"ךוכסרננ"נ

 נול-

 יס ונויסו ךכריו פ) וכ' סל")
 כמ כו מין ' כסרס עכ)פ סרי )מויי' סכ"מ )ככ"מ 6יסורין סמר כין)מ)ק

 ונס 0נע"י פ) וקסס פ"כ ככ"מ סס פ) וסי0י' ממ"כ כסר פס)סתמכר
 0קיכס פס כלננ)מ סרי ד)מ כסי' נוכו6ר )"מ ס"ק כס"ך ך0מ ססרנו"נפ)
 ככ"מ )היות )סתמכר כמ כסרס סלכ)פ כטפס סמין ננסוס ככ"מרק

 סגכ)פ סכסר טפס נומננת ומסור כפור0 גכ)ס ס) קיכס כנו)מ סמנוסנופ
 ונופנניך ממ"כ כסכ6 נו"נו .)סנס 0ו0 כסרס כפנוך0 מפ"נ כקרוסמס"
 כסס ככ"י )סךיי וכ"נו סנוס 6ילו סנונכן כמ)כ כ'ון )סכמ וליפורמוזר

 0ננרוכי כסס ננ"ס ככ"י נווכמ וכן וכו' רסכ"מ ננתסו' נוסנופ וכןנננו"ס
 לקר6 )סיות סיתמכרו מוס סס מ) )6 ככ"מ ווק6 וס0"ת מכ"י'כסס
 כפ)נו6 סירסמ ס0קיכמ 6סי' טריסס מו לכ)ס קיכת 0ומ מס מכ)כככ"מ
 מסי' ומסור כ' ירומס ר' וכסס ככסמ סמ)כ ונופנניד 0פור טפס )קמננ"נו
 וכסננפנניך כסר טפס )קמס ככר נו"ננ סירס6 סו0 וסקיכס 6פ"נככ"מ_

 : ככ"מ 0")כ0

 סרי"ף )ופת וז") סכ' וו6רסוי נוסוס מ"ך נרךנ"1 )הךי' כןדגמ~נ4שרני
 סומ ס'רסמ 5)1) וכין קרוס כין מזר0 )ממר וס")וסרנול"ס

 כ0 )0פנניך ננותל יסי' כמכי5ס נוותרת ס0ימ כיון )ונור לר06 סי'3כמו'
 תסכמ ססיי נס נופיילית גך מכ) לתכס)ס מס מו כפורס סלננ)מסמפס"י
 מ)מ סס סמין נוותר ססומ כנוות סקיכ0 )6כו) ךכס)נומ סומ סכין)מו
 כו וכסננפנויך סזס כסרס טפס לתן ססכסר כ0 )ספנניך מכ) וכסרסרס
 לתן ספור כפור0 לכ)ס קיכת לנו)מ0 ומס וליפור 0מיסור מוזרסמ)כ
 ססומ ככ) מוסר לנ)0 טפס כס סיס כקיכס סנכיל0 וספנויך כקיכ0טפס

 כפור כננפנויך וכס)נו6 5"פ רךכ"ז וכרי ו)כ6ו' פ"כ נווקיס קמומוקנני
 פורס פס סקיכס כלננ)מ 6כ) 6סור ססיר גורס ימך רק דמיכ6לכ)0

 סיס ככך ונו0 ננותרת. ו0קיכ0 סקיכס 0נופנויך וספיקר כק'כסוננפנויך
 טפס כססי" מפ"נ כו )ספנניך סכסר טפס סרי ו)6 כסר ,טפסכקיכס
 סרי )6 מננ6י וליפור מו,ר כנופנניך ממ"כ 6כ) ' סרס מסיכ כקיכססכסר
 ל") 0י' )פ5נני וכסמלי . סומ ו0יתר נורס פ5נוס סקיכ0 וסמ וז"נ זסנוטפס
 )ספנניך כוי נו)ימס נומנות )"יכס סי3מ ספור כטפס יס ךסנו6ומסור
 כמיסור ס6ין ככירור כסיס מ)6 סרי ו)מ סקי"נ סט"ז וגנו"ס מסורוה)כך
 כס כסענניך 6וסר ךקיכס נוסנופ רוכ"ז נו)סון 6כ) . )ספנויך כךי)מוך
 פס )מוכ)0 סקיכ0 נוותר כס"פ סמיך וקסס לכ)0 טפס כ0 סיסנוסלי
 סייך וליפור חוזר נוס סקיכס ךפ) 6סור סק*כ0 וכ0פנוךס סכס כסרטפס
 עיפור מוזר סקיכס ך6יסור סלמנור נופו)ס מסורס סי' )מ סקיכסוהמ
 לכ)ה טפס כס סיס כקיכ0 )ספנויך ומסור -רךכ"ז כוולות ךנס 5")מ)מ
 מ)מ כסרס ססי' כקיכס ננותר 0י' זס וטפס סלכ)ס טפס נוסוס.0-ילו

 : וליפורסמוזר
6)מ.50



 .ירמףתקפ"א יייא סעףף ו פ מף דעהףדרהסימןדברי

 י") 5)ו) סומ ומ"כ )טחיטס ~ננוך )ינוק סנותליס' סרדכ"( וננ"ססקורנניס סגכילס סעפרת דעיקך כ5)ו) ד6וסר )ר"מ-. סרדנ"( עוי ע"טאלא
 ננ"ם גס סרננ"6 סכ' ננקילן כים קרוס ננקרי סחיטס 6חר דגקרם)ר"ן ס5)ו) 5מ5וחי כ65 6י"מ סכו כקרום טננעננירין ומסי' סכוכ135)

66"כ
 6ננ6י קסס ג"כ סו6 5)1) 5ח5וח. כ)6 מי"מ סכי כקרום ננענניריןומפי' כ"ס סו"פ כ' הר"ן רס6 קסס זס )סענניד ירר 6ין וכ(ס יכם 0י'-
 ' : (ו("ג ס") דס6"סור כסימ:נ,ס כננס") ססוגי' )יסוכ כן )וננר 51ריך כקיוק ננעננירין ןסתפ36י1ת

4.-  

ירמיםתק8"ב . מ"א מ"שו םף'ין"רסי'ן4בנרי
 שעות שש עד נבינה אח"כ לאכול אטור עוף בשר)א(אמכל
 והרא"ש מתוס' ממנהגא אלא מדינא זה שאין כ'בפלתי
 דלא באפיקורן נאכל וכשר עוף אגרא תני הא. זה עלדקשה- מה ישוב וכתבתי לרמב"מ וכן -אטור מרינא לתום' .וכתבתי
 ג וישבתיו שעות ו' עוף בשר אחר להמתין דצריך שכ':כר"מ

 עד מחר-ו גכינס ימכל )מ ועוף חי' ס) מסי" כסר מכ) 6' סעי'1בש"ע
 ננרינמ מכ) נסגו דכן סרמ"ס כ' סט)תי כ' סעות סםסיססס

 כננכומר סומ סכי )רמ"ס רוק6 1)"נ כו' כך ור6"ס )תוס' כ(") ד)מכרמס
 רמסור מ)מ נניר )מכו) סרי ננרינמ סי' ררכנן כח)כ עוף יכסר כיוןכר6"ס
 מ"כ ד6ו' כח)כ עוף כסר )תוס' דס") ערינמ סוס )תוק' מכ) סמלסנננסני

 : כסננס )כסר עיף כסר כין חי)וקמין
 וסס"ע מסור ננרינ6 עוף נסר כמי) ימסי' עסעע סס"ע ר)סוזול"ג

 כסר סמכ) נני ס"ס רין ננ6"ק כם"ט סכ' סרננכ"ס סיטת כתר6(י)
 ננרינ6 דמסור דננסננע סעות סם וכו' י6כ) )מ עוף כסר כין כו'כתה)ס
 דמי' סכי )רננכ"ס יי65 ו3ר"ן רסכ"מ כחרו' ועי' ננרילמ מסור דכךוננסננע
 מכ) כסרמ )י' מייתמ 6כ) גכינס )י' מ.יתו רר"ננ כרי' י5חק ר' ק"ךוף
 עוף כמסיקורן גמכ)ין וגכינס עוף מגרמ תני וסמ 6") ידי' עסיו)מ

 ננותר גכינס וממ"כ שף רמסי' מית6 ומס )מ וגכינס כסר מיןוגכינס
 כר' מכ) 6כ) 5מ גכיגס ומח"כ כסר 60 גכינם ומח"כ עוף סתס )י')יסני

 : סוס כסר ומח"כ כסרי5חק
 )סננתין ר5ריך . )"ר כח)כ עופ דכממ )רירן מסי' )סנננסג טעסרל"ג

.
, 

 יס כמפיקורן נמכ) וגכילס עוף תני מגרמ סמ. וקטס )סעו' ננקעו'
 6סי' 5ריך )ססות . מכ) וסדחס קנומ סמי"5 ר") כמסיקורן ןלמכ))ומר
 רמחר כסננוך סרננ"6 כננ"ס 5ריך ורמי ו0רחם קנוח ננט""כ עוףככסר

 וקננ") כ)כוס וכ"כ לט"י ר5ריף כ' וכ)"מ סס סדמות 5ריך מעות ו'ססננתין
 ננכ"ס . וסרמס קנוח מי"5 סעות ו' ס0ננתין 6חרי עוף ככסר 6536גרמ
 ר5ריך )סעורס ננקעו' מ)מ כסר 6מר כגכיג0 )ססות ד6י"5 ןק"))תוס'
 כסר מחר רמסי' דס") סרננכ"ס וכן 5ריך ר6ין מנרמ וקפ") וסימסקלוח
 וכ' סננתנל מחר ר") כמפיקורן ד6כ) דמגרמ כסנ") ס") )סננה.ן .5ריךעוף
 כסר 6כ) מס וכ' ססס וקלוח נט"י 5ריך תמ)0 גכינס כמכ) סססר"ננ
 תקנת6 כנגד תינח ס6 פעות'ע"כ ו' )סננתין 5ריך כקינומ סר י)6.תמ)ס
 רל6 6גרמ ו6"ס נט"י 5ריך מחרית6 תקנת6 מננר ר)מ לט"1 מכ)וקיגוח
 וכתח)ס נניד כט"י מי"5 )סננתין דמן"5 תח)ס גכיכס כמכ) דסייכו נט"י5ייך

 : לט"י 6י"5 פעות ו' כסננתין סיינו.עוף

 תק%'ג: מימן.
 והדתה קנוח צריך וכהמ"ז שעה להמתין לנוהנימ בפ"זמ"ש'א(

 כ' נמי ת"ה יבם' מוכח דלא כתכתי מהגש"ד הכימוכיח
 זוטא וא' ובאו!'מ הלח"מ והקשה לרמ"א בל"ה הדין וכןכפ"ז

 כאו"ה העיקר א"כ הלח"מ קו' ישבתי ואני הלח"מ עלמתמיהים
 שעות ו' אחר לרידן וכן' והדחה קנוח צריך דלא הי"ךשכ'
 כזהר קיי"ל דלא שכ' לל"ח נופך תים' )ב( דאי"צ בכ"בוכ"כ
 להמתין צריך נכינה אכל שגם בזהר שמחמיר מה דידן למ'כננר

 : א' שעה להמתין לאומרימ טעם )נ( בשרלאכילת

 רנוסניס ע"ו סי' ס"ר כסנ"ס ננסר6"י כ"כ כו' ססמוט העיסגבהג"ה
 סעו' מחר 6' סעם )סננתין ננדעתס פחרס )סס ועוסין)סק)

 )סיעור ורננ( -טעס 6סכחן ל)ח ומע"ג גכילס מוכ)ין מ( וכרכה. וסי)וקוכסר
 ו' סננתנס 5ריך ור"ננ ו)רי"ף ונירך כסי)וק_ סגי 5תוס' כ5ו' נוננ"ל(ס

 ס5ריך סט"( וכ' ע"כ עתירין ויי6כיי ותוס' סומי) כידט יננחס ננ"ננסעות
 קו)6 לננסכס סננ(ס רננ"6 ס) י"מ כדכרי סנ(כר כננו וסוחס קלוחג"כ
 ננחנניר ססננר6"י כד"ננ ננסננע סכן כסרננ"ג וכ' ננסר6"י רגרי )סיזמת

 )סק) ו)מ סעסכסננת5ת
"(5' 

 : רננל6 )דכרי כ)ח"ננ סדין וכן וסרחס קנומ

 וי") -וסדמס קלוח ר6י"5 סכ' ננ' כ)) 16"ס נסס סנימ י, ס"קרבנש"י
 כיותר )סחנויר ס)מ ססרס עוסין סס רי") כט"( .ננוכח ד)6.י
 כננו מ' נסעס סגי ' טעפ ננוסה ננטוס דסיינו כיותר )סק)וס)6
 מסי' 6חת כסעס )סק) ס)מ 6)מ יסדחס קנוח ו6י"5 6'- כסעס )סוסג4 כך כו ככ) כננ"ס וסרחס ' קנומ מי"5 סעות כו' וכננו סעות ו' ור"פ)רי"ף
 לעו ונירוך סי)וק3)6

 כו'.
 סי)וק )ה מס" ור"ננ'דננסלי )רי"4 סעות

 י5ירוך קי)וק נפי ד5ריך ס"ל ס)כך )סק) . רו5.ס 6יגס ס6י כו)יוכירוך'
 :' לכו מננרה"י חו)ק ת)ננירו רהו"ס רמי' '6ין6"כ

 סג"ס גס וסנין ת"ח סיננני 3טס םסנימ כ"י מות כ"ס כס'ובלח-ימ
 ע) ססוננכין (1 )סכרמ יורמי (ס )ו נננין הקסס כט"(רננ"מ

 קע"ג סי' כמ"ח כמ"( ע)יו וסקסס כ)וס ו)מ כעינן ו)מ ור6כ"י ור"ת,ס"ג
 תוק' עס ור"ת ס"ג ס)"ח ננערכ ננס כוונתס ותוכן כ6ן נניסורוכמורח
 כסיו יסמר ס)מ ונטי)ס קנוח ננרין נניירי ור"ת רס"ג ננקטס וננסורמכ"י
 נניירי ור"י רתוס' ננורס ורמכ"י תוס' דסיינו סר"י גס י") ו)(סננסכסר
 ננקעו' כתוס' ס") )מ רל"ת ותרע ,כ0ננ"( סי)וק ר5ריך כסננתנסרק

 כסר מכ) ר"ח רמננל ננס סומ ר"ת סיטת יסמ ונירך סי)וק ר"))סעו'
 כעי )מ לכינס מחר כסר מכ) וסרחס קנוח כ)מ ר") גכיגס )6כו)מסור
 וסרחס קנוח נ)מ סיינו )סעו' ננסעו' עוקכ6 נור דננתיר וסמ וסרחסקנוח
 קנוח כננקוס ונירוך סי)וק ננסני ננס מ"כ סוס ע5ננו ע) רננחננירמו

 וסרחה קלופ  לריך רלי והייס  פפופ  ו. )סעו' ננקעו' ס") ר"ת מווסרחס
 סקסס ריסס ו)"נ ו0רחס קנומ ר5ריך ררננ"מ י") )ננקי)ין מ' כסעס6כ)

 קנוח כ)מ נניירי פוקכמ רננר תוס' ננ"ס 'סעיקר סומ ס6' דתי'ס)ח"ננ
 ס"ל רר"ת ד)י") 6דרכס מ"כ ע5ננו )ר"ת סיסר כס' מי' (0 תי' כיוסרחס
 סטעס רננוסך רס"י )טעס רוקמ 5ריך מעות רו' חעות ו' )סעו'ננטעו'
 ססגייס כין כסר ננתעכ) )6 סעות ו' רקורס רר"ננ )טעס מו מרוך(ננן

 )ר"ננ ננסלי )מ גיקור וגס )ר"ננ וכןי סס וסדחת קנוח ננסני )מו)יס"י
 וסרחס קנוח ננסלי סמיך ומ"כ סטיכ נננקר ס)6 5") סטעס כל'מכננ"ס
 ע) עיקכמ ננר יהנניר גננס קסס ועור סעות ו' סננתלות כננקוס)ר"ת
 'ומכיו וסרחס קנוח ע"י נניל )מכ)ו דמססר כיון סעות כפם )סננתיןע5ננו
 וכירוך כסי)וק ר") )סעו' ננסעו' סננתנס ס") ר"ת 6"ו ננע)"עסננתין
 ננסוס רק נניר ומוכ) וכירוך סי)וק ע"כ וסרחס קנוח תו ד6י"5וכיון
 5ריך ס)מ ננס)יס וקינוח דסרחס וכיון ככ"מ כככ"ח ימכ) ס)מ סומסכיר6
 לנני וסדחס קנוח גס ע"כ 6"כ וסריח קינוח .)מ 6ס ננס)יס וסננתנס)0ננתין
 ככ"6 ימכ) ס)6 סיכר ננסוס סו6 וסננתל0 סננתלס כננו 5ריך טעסננ6ותו
 עכ"ס 6"כ קנוח מ' 3כת ככ"ח י6כ) ס)מ )סיכי רק וסרח0 קגומכך

 כטס וסננרדכי סמ)תות כסס סיטר כס' וכ"כ ור"ת דכס"ג כפי'ננוכמ
 ננוכח עכ"ס וסרחס קלוח 6י"5 וכירוך ס:)וק כטסי' ס") כ)סור6"ננ
 כסי)וק וסיעתי')ר"ת

 ונירוי
 ור6כ'יי תום' רגס וי") וסדחס קנוח 6י"5

 ו6"ם וסדחס לנוח 5ריך 6ין ד6( ס") כר"ת ננני- סגי וכירך סי)וקרס")
 ננסעע וכך ור"ננ סריף כנגד ורמכ"י מתוס' סננכו ס6יך דקסס )"חרכרי
 ור"פ 6ס"ג רסננכו ננסוס מ"ס ))"ח מכ) סעומ ו' )סננתין ל5ריך (")פרס"י

 דסגי כסי' כ( רמו"ס וכיון ורמכ"י כתוס' ס") סס דגס וסר6"סוסמ)תות
 סיסננוכו נני ע) )סס יס ס)מ ר5ריך )ננר6"י )רננ"6 נננ"3 וסדחס קגוחכ)6
 ננסכי מל6 ח)קו ד)מ י") ור"י ותוס' וסיעתי' ור"ת ס"ג סיטתדסיינו
 ור6כ~ תוס' כ' סומ כננ0 )סעורס ננסעודס סיעור כסי' כ' )6כר"ת
 ו)6 סגי ו5ירוך כסי)וק רסגי דתוס' (ס טעס רכ) עור וי") (ססיעור
 קלוח עס סו6 טעס חד )סיו' דננסעו' כר"ת דס") ננסוס סיינו סעותו'

 ננסוס וסדמס קלוח גס ונננני)מ וכירוך כסי4וק סגי ו6"כ )סכיר6וסדחס
 גכעס 6חר ככסר גס )סכנתין סכנמכניר ס(סר כסס סכי6 כ16"חבב"ף ן סכיר6 ננסוס וכירך סי)וק סגי ו)סכיסכיר6

 גכינס מחר ככסר ג"כ מחננרי לי' ס(סר ס' כינניסס סי' 6)ווכ'
 מחר ככסר )סננתין ר6י"5 ס)כו גננ' כנגד כ(סר ס)כס ר6ין כ' כ)"ח6ננלס
 ננחנניי דע"כ )וננר וים כמר ממר כגכינה נניירי ד(סר כ' ויס"סגכינס

 ותוס' כר"ת סכיר6 ננסוס יחר סמכי)ות )ספריס ד5ריך ס") ר6יסוס(סר-
 6' וסרחס קנוח 5ריך תח)ס ככסר ד)ננס כטעס )ר"ת )דחוק ו5ריךסנ")
 ו)ננס תח)ס )כסר דוק6 ד5ריך וכירוך סי)וק וכן כסר מחר כגכילסו)מ

 )ננס 6כ) רידן וכגננ' חסד6 כרל ס)כס מאננ סכיר6 מי"5 תח)סכגכילס
 ננסננע סכך סעות ו' ר5ריך ורננכ"ס ורס"י כרי"ף ונסיגין קיי")ד6לן

 ננרוכס (ננן טעס ננוסך דכסר לס"4 ננטעס 6ו וסו6 )סעודסננסעויס
 וטענניס סלייס כין סכסר ננתעכ) )מ סעות ו' דתוך סרננכ"ס כטעסמו
 כסר 6חר כגכינס דרוק6 ס(סר ננורס. תח)ס גכילס כ6כ) סייך ')מ6)ו
 סייכו ד)6 תח)ם גכיכס כ6כ) 6כ) 0נ") טענניס כי' דסייך )סננתין5ריך
 . : וסדחס כקמח מיד )6כע מותר שף) טעעיס .,

 כ' דכדג"ע 6' סעס זס סיעור סממתעיס (ס )סעלסג טעס"תזרננ",
 סיסית סעודס ד(ען %1סוס ור"ע )ריף )סמתין ס5ריך טעותדו'

 יס ערכ ער סכע תח)ת ססו6 ססעודס .ננסוף ו6"כ סיסית סעס כ)וסיינו
 גתנו ננקוס ננכ) סעס כסעו' ננ6ריכיס ס6ילס דיס ו6ע"ג עי"פ סעותסס

 כסיעור )סנננסנ סטעס ג"כ י") 6"כ סעס סיעור ססו6 ע"ח )סעו'סיעור
 קי)וק נס ד5ריך וסמ סננ(ון וכרכת סי)וק ד5ליך כתוס' ס"נ דסססעס
 ננכת ע) סננ(ון כרכת )כרך ל6ין כסס.י"6 . כסננוך רננ"6 סכ' ננטעס0ו6
 סיעור ססו6 סטעס ככ) 6וכ) 6ס ועתס סק"ג סט"( .וכננ"ס גכיל0)6לו)

(פן



קי9תקפ"ג . אי מעף פ"שי"דסףמיידבר'
 מיכו כולמי כסננ"( וכסננכרך 'מרס )כ) 5רכו כ) "כ3 ככל סעורס.~מן

 סעה יננ~יז מרס כ) ו)כך 5רכו כ) ס6כ) ליון גכילס )מכו) כרילכלך
 סעודס )סתס דננסלי כננו ס)ונ ו)מ סי)וק ירי )5מת סעורס (ננן סיעורכדי

 : 5רכו כ) מכ) סככר כיון סי)וק דסוס כמכי)תו סעססלננסך

 : כהמ"ד4ם'מן
 ננלת ע) סננ(ון 3רכת )3יך ימין י"מ ~סימימ ממ"ס כ' ג' יי"בנם"ו

)מכ"
 ננה ע) )סס סמין סט"( כ' כ(ה ל(סרין מין מכ) נכילס

 ע"כ וכסננ"( סי)וק ר5ריך רמכ"י כסס וגנררכי תוס' כ' כפי' דהמסיסננוכו
 מסור )חוד דכהננ"( מ(יל )סיטתיהו תוס' ר)יתמ כ' ק"ס דף סוריככול
 סי' ככ" והוכמ כ"כ נם' תוס' כננ"ס . 5ריכי סמילו כרכס וסוהמסוס
 סרו5ס כיון ככסננ"( נ' )סעו' סהרית סעו' כמכנ5ע )ספסיק רמיןל5"מ
 סננכרך דע"י כרמ"ס סס קיי") מלן מכ) 5ריכי סמילי כרכה היה עור)מטו)
 כרכס ננקיי ו)מ מחרילמ סעודס ננקרי !ג' 3סעו' סמרית סעו' כיןכסננ"(
 כרי ס5ריך 'כיון )5ורך ננקרי סכי ה"ה ג' סעו' )5ורך סעוסס כיוןסמי"5

 : ע"כ גכילס)מכו)
 דמפי' כתכי כ) כם' כ' ומגודס סננרדכי יהמ סט"ן 'עס סהייזהלעג

 כסננ"( מכ) כחו) כו רגי) סמילו כתכסי) כק )ספסיק מי"5כסננ"(
 ד5ריך כתוס' כמן סרמכ"י כ' ומפי"ס סמי"5 כרכה סוס ו)מ ננסליורמי
 סננ(ון כרכת דע"י סתם )רמ"ס גס מ"כ וסי)וק סננ(ון כרכת עס ג"כקי)וק
 כסננ"( ו)כרך )סלייס ססעו' )ח)ק דסתס ננסוס מחריתמ סעודה מח"כהוס
 סמילו דכר כמוכ) סרמכ"י וכס' ככסננ"( סגי .מסו"ס רגי) סמילו דכרכוס
 כננו ממריתמ )סעו' חסיכ סיסי' ננסר ססעו' כתוך דמפי' )רמכ"י ס")רגי)
 סמילו כיון ננסלי סננו5ימ וננכרך ידיו ולוט) כסננ"( ננכלך מס )רמ"םכן

 רגי3ות סומ דכך וננכרך סען' וגננר כסר כסעו' כמן ננסמ"כ ככךרגה)
 סיכר כמן מין 6"כ )סליו כירך )מכו) מח"כ תמכ ומס סעו' כגננר)כרך
 מחריתמ סעו' חסיכ סיהי' גכילס מח"כ )מכו) ע"ננ הכסר ע) ננכרך-מס
 )חוד וכסננ"( )כ' הסעודס ננח)ק סי' ד)מ רגי) סמילו רכר עכיד ד)מכיון

 כממ5ע )הפסיק סמין ר5"מ סי' סכ"י סכ' כתוס' סל"י דטעס ל")ןערן4 : ססו)חן סי)וק גגכ 5ריך ע"כ 3סננ"( )כרך כנמויכ כי ננהלי)מ
 סרמ"ט כתי' )י' ליחמ ו)מ סמילו כרכס מיסור ננסוס רמסולהסעו'

 )5ורך ס)6 כרכות ננרכס ננסוס כמן מין ססגת )ככוד ננפסיק סהומליון
 סייך עדיין )מכו) ו5ר'ך רמסולס )סעו' ססכין ננס רכ) רס") ..)רסר"י
 תוס( ועי' נעוס מכחוסי ס") ננננטט ומס נלוס )מותו רמסולה סעו'למותו

 סיסח מילו וככרך )ן סכ ומננר מפיקוננן )מכו) סכח מס סכ' ננ"כ.כרכות
 סחרית )סעו' ססכין ננס כ) סעל מ"כ סמכיכן דרחננלמ מתכמ דמלןסדעת
 )סססיק מין . מ"כ דרחננלמ ננמתכמ ממת ננ5וס מכי)ס כ) )מכי)תו5ריך
 ומי ננלחס ממר ג' סעו' ויעטה סכיעס לד' וסכ) רמטולס ננסעו'כ)וס
 כטור סוכמ סרמ"ס וכננ"ס ג' ססעו' גסה מכי)ה ימכ) סמח"כ מי"מר(ה
 ס") )מ וגס ג' סעו. )מכו) ומי"5 כטור כמננת מ( )תוס' ס") סל")'סי'

 )5ננ5ס רלמי .דמין כיון כרמסו עיניו חכס ננסוס מ' כסעו' סיננעט,)תוס'
 יעסס יכו3 רמס דננננ"ל סמי"5 כרכס דסוה תוס' כ' ספיר ו*"כ סנלוסמן
 כיון כמן מכ) . ג' סעו' )עסות מי"5 גסס מכי)ס יסי' ומס כערכ נ'סעו'
 דסוס ננודס תוק' דמם.' י") נכילס. מח"כ )מכו) ר5ריך )הפסיק )כרךר5ריך
 מננןון. דכרכת להו דתוס' דכ' סור כככול ו)מ- 5ריכינרכס

 ננסלי )מ )חוד
 כננ"ס ו"מ סמי"5 - כרכה מוס והתס להכמ ננטוט סעו' כנ' ננסלי י)מלננו
 ננתוט' הט"( קו' קסס ו)מ רמ"מ סכ' ל(הליס )מילס )יסכ יס מ"כ"ננלס
 כרלס הוס )מ כמן דסמ )תוס' מם" לנני לחוד ללהמ"( פטיטמר)סל")
 מ"כ ננסלי )מ )חוך דס.)וק סתוס' כוולות )סיפוך 5") מ)מ 5ר'כיסמילו
 כסננ"( סיכרך ער מחל'תמ סעו' ננקכי )מ דעת וססיח סי)ק מס"פי'
 סדעת סיסח מילו דסי)וק קע"ט ט" מו"מ וטוס"ע ננ"ג דף ככלכותיכדמי'
 כירך מכ) כסננ"( )כרך ומ"ט )פליו ככרכס ו)סתות )מכו) עודוננותר
 וקעודה סרמסולה סעו' מ()י ודמי )חור דכסננ"( סי)וק 5ריך )מ)כהננ"(

 ! סחריתמ סעו' ננקרי מח"כ גכילסס)

 . תקוהטשן
 גבינה בין. מדיה ב"ה דאמר דמה כר"מ הו"ן שכ' ראי'לא(

 ישבתי ואני הר"ן לדברי רוחה והמי"ם נם"י היינולבשר

 ום"ל אר"מ רפליגי אחרים הפוסקים גם ישבתי מ"מ הר"ןדברי
 על .כ"מ קו' על ישוב )ב( פה הדחות ר"ל ב"ה דאמרמדיח

 ? נם"י צריך לא דביממא הש"ם -תי' השמים דלמההרמב"ם

 דרכ כרי' י5חק ר' ננגננ' הומ )רח5ס 5ריך כ)י)ס הומ ומס בךממעי'
 מייתו מכ) נכילה לסו מייתו מסי לכ )כי' מיק)עמסלסימ

 למכ3 וגכילס פוף מגלמ תלי וסמ )י' מננרו ירי'. מסי ~)מ מל3 כסרמ)י'
 וגכילס עוף ספס קלוח וכ)מ לט"י כ)מ )ס מננר והומ )ס תגי סומכמפיקורן

 וסקסס ח(ילמ סמ כיננננמ מכ) כ)י)ימ ה'" 3סו ממר )מ וגכילה כסרמין
 ול"3 . . יריס לטי)ת מי"5 כ)י)ס סרננכ"ס ,סקנניט ד)ננר4 סרננכ"ס ע)ככ"ננ
 ופריך ננדיח וכס"מ ננקלח מוננריס כ"ס תלימ סס כנננ' כסננוך דסלס)יסכ
 כס"מ מ)מ ככ"ס כננמן כפת מ)מ ספס קלוח מין (יימ ר' דמננר המ6)מ
 ו)מ מ"ח וננר מ"ח וננר )ננקלח וס"ס ננריח וכט"מ )ננדימ וה"הננקלח
 ננדיח כ' כם"ט סמ"ננ וסלס . ע"כ כעילן דתרוייסו סדין וסומ ופרס"יפ)יגו
 ד5ריך דמ)"כ סר"ן וכ"כ . ידיס הרחות מ)מ כפרס"י פה סרחות )מורכ"ס
 כמפיקורן רלמכ) וגכילה עוף מ"כ ידיס ולטי)ת ספס וסדחות ספסקלוח
 לטי)ת כ)מ )ס מננר וסומ )ס תלי סומ )ננתלי ה") סכי מ"כ נ' סלי 5ריך)מ
 וננדיח 5ריך מין פס הדחות: ("מ פס- הדחות וכ)מ. ספס ,קלוח וכ)מיריס
 מננרי' מפי"ס חדמ רק לקטי וכ"ס כ"ס כננו (ס לחס וכס' לט"י ר")דכ"ס
 ס"ר סמיך דקסס )מ)ק יס ע"( ו)"ל עי"ס כעילן ותרוייהו )מידךד"ה
 וכן כ3) ס(כיר ד)מ קלוח לנני דמ") ננקלמ דס") כ"ס כגון חדמ'ותלי
 מו . תרוייסו לנני ותלי ננחסרי דחסורי ר") ד)ננסקלמ מע"כ כיס"ססקסס
 דמננל ננקכח חון סדחם ס"ס ומננר מכ"ם. פ)יג דכ"ס סרמ"ס כננ"סי")
 פ)יגו ו)מ )כ"ס כנורס סוס כ"ס ו)מסקל5 )כ"ס מתננר תרוויסו ומ"כ .כ"ס
 ג"כ 5ריך ן)מ ננ(כיר ננר)מ פה סרחות כעי ד)מ: ננמגרמ ננוכח ספירמ"כ

 דר"3 הדחס מ)מ. כ"ס ס(כיר כנר)מ ד)ס"ד רמ(' מיכמ מררכס .פססדחות
 : הדחה ו)מ ר") )כדקלומ

 י") ספס סדחות סיילו סרחס וס") מרכנכ"ס דם)ינו ספוסקיס1טכמגם
 פס סרחות 5ריך דמין ע"כ סרחס ננ(כיל ד)מ כיון )כ"סמע"ג

 פס הדחות ליני 5ריך ומי תקלתמ )מסננעילן רק כו)ו לחית כ"ס סמדמ)"כ
 כט"י חו2 ר") פה סרחומ ספיר י") כמנרמ מכ) תקלתמ סמי טיירמננמי
 דסך י") ס(כיר )מ פס וסדחות וקלומ לט"י רק ס(כיר ר)מ וסמ -רקמננר
 תיננמ ר)מ )מסננעילן מ)מ תקלתמ )מסננעילן סס לחית )מ )ס תליהומ
 כין )ססות 5ריך דמין י") למפיקורן נמכ) וגכילס עוף מגלמ דמננרדננס
 מתננל סס לקיון רמגרמ.עלין קננ") 5ריך ויריס פם לקיון )עלין מכ) )(ס(ס
 ר)מ כיון ספס הדחות וסייר קלוח וכ)מ לט"י כ)מ כמפיקורן לנמכ)כ3ו'

 : לקיון )עלין תלי דמגימ מ)מ תקלתמ כמןלחיתן)מסננעילן
 מרכ פריך ר)ננס ידיס לטי)ת ר") ננדיח ד)ר"ננ קסה )ימ3"סרדוגה

 ננכ"פ פריך )מ ו)מה כתוס' כננ"ס קוסיתו סרחוק ננמגרמננסרסימ
 ול") . - ננ)וכ)ין וכננסר"ננ ר"ן כתדו' הקסה וכן לט"י וסיילו ננדיחרמננר
 )תרווייסו ' לנני קלוח . ס") לנני רכ"ס (ירמ ננר' ננסיק הוס )מ כס"ד)יסכ
 סדחס סכרי וכ"ס סדחס ו)מ דוקמ קלוח (1 כס"ר ס")' כ"ס מ"כ מ)מכעילן
 ננריח דמננל .כ"ה סתננמ ספס מקלוח קלוח דקמי (1 )ס"ר ו""כ קלוחו)מ
 )ננפרך ננ5י )מ כס"ד מ"כ כפם רנניירי רכ"ס רוננימ קמי טס מסדחותלנני
 ידיס כנטי)ת )מ ננדיח רמננר כ"ס דהמ ידי ננסי ו)מ רמכ) ננסרסיממרכ
 וגכילס עוף )ס תלי להומ ננמגלמ דוקמ וסליך . פס כסדחות מ)מקמננר
 וננסלי ידי' )ננסי .5ריך ונכילס כסר סמ ירי ננסי כ)מ כמפיקורןלמכ)ין
 כעין מו כיננננמ נניירי מכי)ה סתס מע"ג כ3י)ה מיירי לט". ד5ריךדמנרמ
 דעוף נופי' כרייתמ דסמ קסס )מ (ס רכרכות כרים"ק כדמי'יננננמ
 וכין כ)י)ס נניירי.כין ספס קלוח וכ)מ לט"י כ)מ כמפיקורן למל)וגכילס
 מי )ן מכפת )מ (ס לט"י ו5ריך )מ וגכילה כסר סמ דיוקמ ומ)מכיננננמ
 מכ) - מיירי עלין ככ) רתלי ננס סכרייתמ רגוף כיון מופן ככ) נניירי)מ
 )רננכ',ס )י' 'רחיק' מ( והדחס קלוח רכעי וננסקילן (ירמ ננר, דננסיק)ננס
 כסרחס מו )חור כקלוח כחד סגי )מ ו)ננה תקלתמ תרי כפס ד5ריך)וננר
 ע) קסס )ננסקלמ עתס וממ"כ ידיס לטי)ת היילו סרחס ד5") מ"ו)חוד
 רכלי גוף נניירי וסתננמ ננריח דמננר ננכ"ה ירי' ננסי ר)מ ננסרסי'רכ
 )כ"ס ס"3 ומפי"ה לה )נכי יננננמ כעין מו כימננמ כמוכ) ננדיח דמננלכ"ס
 לטי)ת מי"5 כיננננמ סס"ס רננסלי וננס ננסרסימ לרכ )יתמ מ"כ לט"יד5ריך

 : )כסר נכילס כיןידיס
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ירקףתקפ"ו א' מעי' צ' מי'יו"דםי 'דכרף
 ' 1"רו,"(

 ש2 ~ןתנ:' מ,תר
 ש יתי ק"א דף רש" דבר' נעלמ ילטויע'א ,עיבשת' זןין:,םג,7~1,פצ;י

 ש,סקיפ כהרבה דלא רש" מלש.ן שדק מה הפר'!חקדון
 לכתחלה שוה לבדו ובישול דצלי ופרשתי בו למעותודיש

 ן כלל קריעה בלא מותף וריע' קצת קריעהצריך

 כסר עס )כס) .ננותר ככות) וטחן וערכ סתיל קרעו _"ס .ס"מבש"ע
 ס"ו קרעו מפי" הטור רעת וכן כחדו' ורסכ"מ סתערוכתכם'

 ענניו ולכיס (") רס"י )סיטת כטר עס )כתח3ה )פס)4 מסור ככות)וטחו
 סכח) ק"ט רף כמסלס ססונימ כלקריס ול") . כן לוננר הכי ננל")ע)יסס
 מננל (ירמ ר: מננר נננ' ע)יו עוכר מילו קרעו )מ ")כו מת ומו5ימקולעו



ירמףתקפיו אי מעיף צי ט" דעהיררהטימןדבר"
 נניעכר ע)יו עוכר 6ילו מנן מלן והמ וס?יך ועותר ע)יו פוכי 6ילורכ
 תוס' וכן רכ ק6ננר כ5)י )רכ סי' ורם"י 6יכ6 6יסורי ה6 עכל ר63הו6
 הקו' 3סי' ומ"ת 6יכ6 6יטור" ה"6 ן"ס תוס' וסקסה עוכ? 6ילו י"הטס
 ע) רכ מ(י) ו)6 כ5)י נניילי ורכ 3קויוה 6יכ6 מיקורי ה6. כננסלהי)ננמ

 :ו:ננטלה
 יכן קמי 6ננתליתן ןרכ ס"3 6י )הננקטן ס") ה6"ר ננננ"ל קטהיק4פנ%4ר'

 ותנן עוכר מילו הננמלה )מון יגקיט הרכ )סון טטטותפסננע
 ולכ ככיסו) נניירי הננטלה מ)מ 6מסלה ק6י )6 יכ וו46 וננותרכננטנה
 ו656 קרעו כ)6 מפי' פותר כ5)י 636 )ומר 3רכ 5ריך י)6 כ5)ימיירי
 ה6 ע)יו עוכר 6ינן תנן 6לן והמ יו(כ1קטן )ימל6 קמה קמי 6פטנה?כ
 וננ)סון ומותר רכ ק6ער 6סי"ה פוכר ןתנן 6ע"נ ופי' ק6י 6ננסלה לכגס
 מסיק )6 ורכ 16 6ננתג"' פ)ינ ררג הננקטן ס"ר ננסמע .תלן 6נןוה6

 )סקםות ס") וכך ןוק6 )6ו ןעוכל כוותי' )ממלי' תתר: רכ והמ - ו("6מפמלי
 ס"ך' והפקםן וג") . יעותר נקיע ו)מ - עוכר 6ין לקיט טעננ6 ננה3רכ

 גיממ )מ ומ"מ גכימו) ילניירי מנ:תכי' ק6' ו)6 ננייי4 כ55י דרכ י")ו6ה"ל
 רכ גקיט )כנה קטה ןעייין ננטוס הכי ר)סלי תוק' סהקסה וכננו כהכי)י'

 דרכ ננסכנע ויותר מ)מ - ננותר כ5)י סימננר )י' וסני כ)) עוכר -י6ילו
 )סון ע3 תיכ,סי ומס . וננותר ותנן עוכר ו6ילו קננ") דננתכי'סירגס6
 ננן המקסן ןקו' 51") ןוק6 )מו ןעכר ןרכ טעננ6 ננה )הקסות ה")וסכי' ננותר 6ננר ומטי"ה תכן ןכך יוע רכ נס סמ עוכר מילו 6לן וה6הננקטן
 ע"כ עוכר מילו כ)) )יתלי ו)6 ננותר סתל6 קננ") )6 ד5ננה הו6 כרהננטלס
 6יכמ 6יסורי' ס6 עכר י)6 הו6 דנניעכר ננותר תנן ו)6 עוכר 6יגומותלן
 כססטי' כם6?לו סיס6 ננסוס ע)יו עוכר 6ילו ותלן ' ןננטלי ננה )סיו6"ג
 ו)6 כ5)י רכ ן6י כהנ") סננקסן דעת הי' וכן ')סרסו קמי 6ננתני'ןרכ

 י הל") סתוס' קו' ו6"ט ע)יו עוכי ן6ילו )סזכיר 5ריך רכ הי' )66ננטלס

 מננקטן והקסה ק6י 6ננסגה דרכ התוס' קו' )יטכ טכ"כ כרטכ"6 ר6.'טוכ
 ננתקכ) יכר תי'ו)6

 ננתני' דננוקי ןרכ ןומקי' ננה קטס ק6י 6ננתיי' דרכ 6"כי%4נמנמ
 סיסמ ננסוס ריט6 מ)מ ווקמ )6ו עוכר מילו ןתנן וננהכ55י

 הננסלה ננוקי )6 ו)ננס עוכר לים6 תגי עוכל כסיס6 )ננתל" דכעיוננטוס
 המ עוכר ו)6 הו6 נניעכר קרעו )6 6ס כטטטי' ו6"ס לכיסו))קיירס
 התלוננות'ולמסוליס )ס' י65 ננ(ה ננותר לנני כ5)י ה6 ו6סכנעילן 6יכ66יסורי'
 )מ ה6"כ 6סור כסר עס פכ"ס וטכ"כ ועלכ קתי קיעו מסי' עעוהל")
 עס 6סי' כיטו) ככ) ננטננע יהוה ו)קןירה ככיטו3 הננסנה )תרןלוכ)

 : )כתח)ה 6ס"' וננותר קרעו תלן והמיך כסר:
 כקורפ 6סי' 3כתמ)ה מסוי כמר עס ככיס51 )מוננרמ ססקו )עסי%4"רנ

 כטר עס לנני וסתננמ )קוירה )ננתלי' ננוקי לסננן רכ ה6ט"ו
 וטכ"כ ט"ו כקורע ננותר )כתח)ס 6סי' )ר"ל ם"ננ 6"כ )תרוננות דס"3גפו
 היילו כקוילה וננוקי פ)ינ ר"ל וע"כ י") )קו)6 )ננססק ה") כן?כלןו6"כ
 ננתלי' )6וקיס ננוכרמ הומ ו6"כ כ)) קריעה, )"כ )~י סכר י6יסומטוס
 ןקיי") 6כ6.3לן כטר עס )קןירה מסי' קם"ו יסרי ננוכרמ 0ד6 ע"כככימו3
 ה6' עכ"ם נמכמ נחהר טכם)ס 5)י יהיילו טכט)ה כמ) ותלי ירככ)"כ

 טס ככיסו) ל6 ע"כ כ5)י )6וקיס ננ5ען מ"כ ס"ו קריעה 5ייך3כתמ)ה
 : )כתח)הקןירס.מסור

 כריית6 )סך ?"ל ןננתרן )ננסקנמ סהו6 ן"ה כ' סננרם"מ%4י11ר%4
 ןף כ' רט"י יס6 ("6 6ננלס וק") ויכ ת"כ )יכמ )6וסכם)ה

 לי") וערכ מתי קריעס כעי )5)י )ננע)ס 6מרכו כמ5 וה)כות ע"כקי"6
 ו(ה , כוותי' תני6 והמ ןיכ קננ6 כ)יסנ6 ננותר קרעו 63 ו6ס פ?כ(6ו
 כיון ננ"ננ ןיכ ת"כ 1).כ6 כר"ל ןי") 6ע"נ )רם"י 5") מ)6 כנניט"מו63
 עכ") ככות) וטמו ס"ו קרעו ו)קדירס קיי")( הכי ורכ מ"כ 6ננר ננמסתס
 ןסתס התרומות כם' ן)מ מוכמ 11 ננרם"י כ' סק"6 וכסר"ח (")רם"י
 ננ"ם גס מ"כ )מע)ס )ננילו ככר כמ3 וס)כות רס"י נניכ' סתס כ6ןי6ין 1)"ל ע"כ כסר עס וכין )מווי' כין גוול6 ככ) ננסננע כ6ן רט"י סכ'קוירה
 ע"כ ק"ט ןף ו)ננע5ה )ננע)ה כננ"ם 6קןירה ג"כ ם"ו קרפו ו)קיירה)יט"י
 כטהו6 )סי תמ)ה כו5ו 5סו5ימ 5ריך ון6י )קןירה קננ") ה6 ו"ה רט"יכ'
 ססו6 ו"ה סס , רם"י וכ"כ עננו וננתכם) ומו(ר נננול מ3כ הו6' הרייו65

 )י' מסו? )י' וננכ)ע' הדר נכי סמוטה מ5כ סוס נניני' לסיק דכי3קיירה
 כטר עס רמס ולכ)ע חוור סי5מ ססמ)כ ננמננה ממסר )כוו סכ)ככיטו) נניירי ככות) וטמה קס"ו י5ריך כ6ן רם"י סכ' ו)קוירה ננוכמ הייעכ"),

 וה)כות כננקוננו ס)6 רט"י טכ' מה ו5כ6ו' ספר"מ דקדוק ע) י")רעןדא : ככח3 טלכ)ע הכסר ננמננת הכמ) ןנמסיתיפ"3
 כסר6 תותי דכמ) וקמננר סס רס"י סכ' לרמה 5ננע)ה )ננרלוכמ)

 )ננע)ס ס)ננןנו ננס ןסננך רס"י כ' )כך כ)) מקנממ כ)6 ןסרי וה"6טיי
 וסריסה וכ-'מ ככ"י ךכ"ננ ערכ 6ו סת. נקריעס )כתמ5ה מו כמ)ה)כות
 כמן רם"י ננכי6 ננה ממלס ורכ ק)"ק ןת"כ ננותר כןיעכך 6ווסר"מ[
 כ6ן נניירי ן)מ כננקוננו ס63 וןמי (הו וטכ"כ ס"ו קריעס כע.1)קיירה
 כין )ונני ננקוננו ס6ינו גננו כמ) ןילי כ) )מסננעינן ננקוננו גמן ו6יןככיסו)
 ןיני )6סננעילן כמן רם"י למימ ן63 ל' 6)מ . פניקס 6ילו כיןננניקה
 ננסוס כןיע' ק3) קריעס כ65 .ננותר כ5)י הת"כ )מ(ק רו5ס רק"יכמ),מ)6
 סכרייתמ ו1י'רי ; ן3גנ6 כ5)י והיילו ננותר סכם)ס - כמ) ןהיילוןת"כ
 ןננותר רלענר הרכ ערכ מו סתי כקריעס מסי' ר") ננותר )קןירהככיסו)
 )י קרע .ר54ש 6ננר י(ה וע) כןיע' סני סתי ק5ת 6סי' וסיילו ק5ת קרעהי"3

 3יתמ 6"כ סתי כק5ה 6סי' 6סי' 1כ5)1 )כך כטתי ככיסו) ל") 6כו)ר6פ6
 דרכ י)"ק ת"כ )יכמ ונננני)6 ערכ מו סתי 5ריך כ5)י ננ"מ יס"י)מ"ם
 כננק5ת מס" כ5)י נניירי ס6 ןרכ ננ"כ )יכ6 ונס טתי ק5ת מפי' כ5)יןמתיר
 כ) מו הטתי כ) וקרע ככיסו) נניירי )קןירה ננ~רי 60 והכרייתמסתי
 )כיטו) ןסמ הכרייתמ י6יירי 3י") יככיטו) 3כתוכ מם"י הו5רך לכךהערכ
 כ)מ"ה סרי )6 נןיעכך 6סי' ככות) וטימה ס"ו כקרע מ)6 כויע' סרי)6

 וסיינו כו5י' קרע ו5מ כקרע כ5)י )הק5 5נו 6ין ' 6"כ כ5)י ונניירי מר"ל'
 כסיו65 כו)ו ננו5י6 מיגו ס6ס )עי) רס"י כננ"ס וה"ט 6)יע(ר כר'מק5תו
 נמית )מ רס"י הנה ננעתה הכמ) מסור וכו)ע כסמ1ר וממ"כ המ)כלמסר
 ססר"מ כננ"ם כקס"ו )התיר כסר עס ו6סי' קןירס יין )מם:נעילזכמן

 )כתמ5ה י5)י דון )יסכ-כ(ה מ65 נמימ )מ רם"י וה6 רם"י וכריננסתס
 )סי"1 ועוך . ננותר כ)5 קיע כ5מ וכייע' 'ערכ 16 סתי מו קריעה5ריך
 הכח) נמסר ןכטמוזר ננסוס ומקוי כהל") )כוו - כקוירס רק נניירירס"י
 ןק"ט ננתום' מננכס )כרו הכמ5 כננכס) סייך סטעס ו(ה טסירום המ)כמן

 י5ע.) מןיע' ס"ו קורע ו)קרירה רם"י מכ' 1'ננה ננסננע כ"נ טי'ור6"ם
 ומ"כ נננורה כקריעה מ)6 )כןו ככיסו5 מפי' כדיעכד טרי ו)6 כ)ו'קמי

 : כ6ן רם"י נניירי )מ כזה כסס"ת י"))כתח)ה
 סני ןסניהס כסר כ)מ כקוירס )נקו) 35י יעטוה ר'ת רשימת)ב(

 כ)6 -כקוירס נס ננותר: וכריע' ק5ת כקריעה)כתמ)ה
 )כתמ)ה כמר עס כקןירה 56מ 5ריך )6 וטיחה וקס"ו כרם"י ן5מ וזהכסר
 סק"6 ס5תי עיי' כתוס' כננכומר ק5ת כקרע כטר כהוי 6סי' ננותרוכדיע'
 קננ"5 ננה 6כו5 ו6כ6 )י קרע 5סננעיס ר"מ מננר כגננ' רהי' מר"תסהקסס
 ו5ר"ת ק5ת קיע מ)6 ככות) וטמו וערכ טמי כעילן ד65 קע") ה6ננתלי'
 סריך )מ 6ננמי הם)ית. ו0קסה כטר כ)מ )קוירס ככיסו) מו כ35ינניירי
 ןסי' כח)י )ה זוקי ןמננר כמננן 5רכ 5קננן ןסריך כננו תנן קרעווה6גן
 מרכ (1 כקו' לטר ו)פה נגנורה קריעה ר"5 קרעו 5ריך )כך נסר עסי") )קדירס ההי6 וננסני כנור מ)כ נע6 ועןיין ק5ת כקריעס )ר"6 כננו)ר"ת
 וכן ורמ"ס כתוס' ןננכו6ר נניוי קסה ו3מ 6ר"מ הכי )עי) סריך ו)6כמננן
 ן)6 קננ"5 60 ר"מ כדכרי כנננ' הני' וכך )ר"ת היטי כס' כסי'הומ
 תנן קרעו 6נן וה6 סקוסי6 ננתורן ככר מ"כ )קןירה 6)מ ם"וכעינן

 : )קדירס גננורסקריעה
 )כרו ככיסו) 6ו כ5)י 5ריך )כתמ3ס ןהיינו סרננכ"ס כסיטת ססק ערך:ש

 )35ות ננותר סכו המ)כ וננירק קרעו 6ס סננמכר 1("ס ק5תקריעה
 סקי5יומ)מ

 קריעה 5ריך 63 וס6 )כןו )כט3ו וננותר )וננר )ס"ע וה")
 ו6ס כסננוך ננ"ם וכן וכננכו6י כסננוך כננ"ס כטר עס כננכס3 וע)גננורה
 ס"ו קרעו 6ס סכ' ק6י 5י' 6וסננוך )6ו ננותר ע5ננו כסני וכס3ועכר
 ס"ו קרעו ו)מ ר") וכם)ו עכר 06 ז0 ע) קמ )כס)ו ננותי ככות)וטסו
 סרננ"6 . ןכ' והיילו כ)) קרעו )מ מסי' כןיע' ננותר כם"ע כננכט) 6)6ז"6
 וכיסו) י5)י ננוכמ ומ"כ כ5) קרעו כ)6 6סי' ננותר דנ"כ 5)6ו 6סוכ"ס
 וכויע' ק5ת קריעה כ5)י 5ריר )כחמ5ה תמ)ה סכ' ס6 ו6"כ הן סוין)כןו
 )כתמ)ס כ35 קריעס כ63 כויע' ומותר )כןו כיסו) ה"ה קריעה כ)6ננותר

 : כו 3טעות ים סהו6 כננות ס"ע ו3סון קלת כקריעססני

 : תהפייופ'מן
 המנין מן כמל ג"כ הב' בקדירה כהל שפ' מה אש"ע ישובא(

 הכי לדינא לעיין ויש פ"ל_ הכי נמי דר"ן שכ' אב"יוישוב
 ראשונה בקדירה מ' הי' בלא דהיינו אש"ע חולק דרמ"אאע"ג
 : פ"ז מקו' ברשב"א פי' )ב( ר"ת אשיטת רשב"א קו'דישוב

 מותה 6וסר ממרת )קדירה נם) 6ס גך ונין כך נין ס"מבש"ע
 סג ס6' כלפי5ה סהי' כין כ15' ע"כ ככר6טונה 3ם'. כווננסעלין

 ננס' )סמות ס"מ כנסי5ה הי' 6ס כן כננו המלין ננן וכמ3 הכמ)י6סור
 יר"ת ן6ע"ג ססי"מ וכ' סמלין ננן וכמ) הכ' כקךירה נלרפילן6פי"ה
 ולעסס כס' סמות רמסוכס כקוירה ןלם) כיון לכון 6ילו הכי ס"5ור6"ה
 רפ"6 וכ"ם סכי ס"5 הרסכ"6 וכן הכמ) כ63 ס' כ' כקןירה 5ריך תונכ)ס
 כל ותוס' כי"ת ס'צ סם"ע 6כ) מר"ת ןמו)ק ס") הסי רסכ"6 ול")כסננוך

 6ע"נ כ)) קרמ )מ 6פי' כןעי' ננותר 3כןו סכמ3 ןככיסו3 ר"ת כססיק"ט
 ככימו3 רק כמננת( ר"ת ע3 תמס )וע"( ומזר הקןירס )תוך סמ3כןפירום
 טעס כו וים סכסר עעס וננסתכס ככסר לכלק סמ)כ וטעס 3פי כסרכהןי
 ר"ת וסכרת הל") מס"כ קו' קסה ן)6 ול' ע"כ מכנניס גזרו ו3כךככ"מ
 כ)6 )מון פירום 6ס ןוק6 ןהייגו ננווכלן טמוטה ןמ3כ הו6 סכךננכו6ר
 כטסי' 6כ5 דרכלן ככ"מ סוס כטר כו מכם3ין 06 כעיל6 מ5כ וה"תערוכת
 עס כסר ככ"מ 6ילו 3כןו מ5כ סעס כסוס כעע6 סי' ו)6 התערוכתכתוך
 ננטעס מומר הומ כמר עס ו6סי' ננותר )כוו כטכים)1 ו)כך סמוטסמ5כ
 כ6וכל ננמ(י כככ"מ טעס כו . ךננרניסין מטוס 6סור כטר כסךי רקככ"מ

 : עין מר6ית ננסוס מכנניס נ(רוככ"מ
 וכס3 י5מק ר' ו6ננר הננלין ננן וכמ5 כס' . כמ) ןקיי") ה6נמערנה

 ןנכלס ננסוס 6סור ןכמ3 ע"כ 5"( יף תוס' וכ' 6סורע5ננו
 ןהנ ככ"מ כ6ננת ןסוה ננסוס 5ראמ ה6יסור )6ו סכמ5כ כגוננות כסרטעס
 כס' )ממות לס) ומפ" כככ"מ וננמזי ננטעס נ"כ 656 כעיל6 סמ)כ סי')6
 סי" 6ס י") ן(סו ונכ)ס 6יסורי וסוה ססר"מ כננ"ם 6ינו 61"כ ר"תןכרי

ככ"מ



 קא4רכמףתקפ.'ז א' מע4ף צ' מי העהיירהטימןדברי
 י0י' )ו 6"כ כנכ"ח סננח1י חומר6 ננטוס 6)6 6סוי ו)6 ו"6 6כ) ללכגן33"ח

 11 חופר6 סמ קייננ6 )6 סמ 63 ו6י 6מרת קוייס )6סוי כגנ)0ועסמוסו

 גכ)ס מיגו מסור ע5ננו סכח) ננס ס6יסור טעיקר מ6חר 6נ) .ננננ'6"
 ננסוס טס) רק סו6 מחרת קרירס דמוסר 0ננין ננן וכח) ננס' כסחות6סי'
 סננגין ננן כח5 יסי' ס)6 ננננם כ6יסוי חנניר י0י' קייננ6-סס )6 60 )ממי
 ע5ננו וכח) י5חק מר' 5"1 דף סס כנננ" מ' וים 6עס וכזס )יתמ ור6י1ס

 )6 מננמי סריטכ"6 6וסר.וסקסס מחרת )קרירס גס) 6ס ג"מ וננס6סוי
 מננר )מ 6ננ6י וקסס ג"ננ זס רנס רקננ") ותי' מסור ו0כח) זו געננ6ננר
 ננן כח) ומין 6וסר ננס' כסחות 6חררה )קרירס נס) מס 0כי כג"ננטוד
 סר"ן -)ס' ורמ"0 כר"מ כ' וככ"י . סננגין ננן דסוס מ"ו סכ' כקרירס0ננגין
 םמין וכר"ננ 1' רין )' כ)) כת"ח וכ' עין מרמית מסוס סכח) ד6סורסכ'
 )ננגין ננסגי וכמ) כס' ר)ננס טעס גתן דסר"ן )כ6ן טייכיס סרעןוכרי
 סר"ן ננוד0 ננס' כסחות מכ) ננ"ס ננסוס ו6ננר סכח) 6סור מננ6יס'

 6י 0ר"ן ע) רקסס כ"י כווגות סג") עס )ימכ וג") . ומסור גכ)סוגעטס
 )יכמ רמסי' )ר"ת סכ' כסכ") וס") ררכין ככ"ח 6יסור כ)) כ6ן ר)יכמ'ס") סר"ן רנס מ"ו ננ"ס ננסוס ו)יכמ סננגין ננן כח) 6ננ6י עין ננרמית6'כ6
 6)6 ן)יכ6 כיון וס)כך כככ"ח דננחזי ננ"ס ננסוס מ3מ 6סור )מ גנניס'

 סח)כ כרם"י קיי") דמגן )ננס ו6"כ - 0ננגין ננן וכח) סקי)ו ננ"סננסוס
 סננגין ננן סכח) רמין כסר"ח סדין לרכגן ככ"ה סוס סקדיר0 כתוךססי'

 ננסוס כסס.ננ )עיין וים ג"ג רחתיכ0 )כדו סכח) ככיסו3 6סי'כקריר0
 כסר כסרי כס עיון גנני ריס )ננ"ס ו)"ג כ)כרו )סק) כ' וכסער 5"כסי' )קננן ג"ג מננליגן ד)מ ססר"ח ננקי) וכררכגן כר"ת רמטוגיס וסרכ0דם"ע.

 : 3סתיר )נננרי ס'וכסר"ת
 6חרות )קדירה גס) נתס"נ רסנ"מ נסס סכימ סק"ג רב%2"וב(

 כקריר0 ח)כו כ) סלט ס)6 חומס~ן סמגו )סי6וסר
 כיון )וננר ננננ' סתרך )ננס 6"כ ט"1 וסקסס ו6וסר חוזר ו)סיכךרמטוגס
 טעס ים סמ רכגן סויס גכ)0 כחתיכס 6סור פ5ננו וכח) י5חק ר'ר6ננר
 ט"ז קו' )תרן סמריך ונח"ך ע"כ סרסנ"מ כננ"ס טגי' נקיירס)מיסור
 ננן סכמ) נ"כ סכ' נקריר0 מננמי טעס )יתן רסכ"מ מכווגת תרו5וותוכן
 וסייגו )מסורי טעס סגותן 6)6 כן כרסכ"מ ננסננע ו)מ 11"מ . )סק)סננגין
 : סגי' כקרירס 6וסר סכ)6ננמ1
 גכ)ס ע5ננו )חתיכס וננרנני רננסננע )נננ' טעס )יתן רסנ"6 כווגותרקש"נ

 גכ)0 מיגו נוסי' סכח) רודמי גכ)ס כחתיכ0 0וס סוכ סל6סרכיון
 סי5מ קודס גכ)ס געסס סס סכנוננות 0ח)כ מ)מ כסוס ננתססט רח)ככיון
 סכנוננות ח)כ כ)י סכח) )6כו) ר6י"מ נריט3"מ כננ"ס 6סור סכח) נס'וע"כ

 תו גמסר ססעס וכיון חג"ג כננו כ)ו' כגנ)ס רנגן עטמוסו זסוננטעס
 )סמר רוננ0 כססומ מ)מ הכי )וננר דמין )רסכ"מ וס") ע5ננו כ6יסורסו0

 כסוגי' נרמ"ם נני"ט עי' סמיסור ננן ננק5ת סס סגסמר ג3)ס געס0חתיכס
 : כו)ו ס)ט מס כן ר)ננה דג"ג סס רננסננע )ננס כזס סעננר11
 כח) סמיסור ננסוס סננגין ננן כח) סטעס כ' ס"ט 2%ר%~ב2"בם)ג(

 וקסס ע"כ נע)ננמ מסננכתמ רק וסומ ססורל סרן ננסוס רמסורמסרוח כני5ת ועוקי ו0ומ כס' כי5ס 5"ח ננדף רמי' וננכימ סננגין ננןסמיסור ומין ס' 5ריך ררכגן 6יסורי כסמר 60 וכתס"כננררכגן
 כ' )' כ)) ונת"מ ננ0"ת ומסור רס ננסוס ס' ותו גנ)ס ננסוס סי' רס"י0מ
 טעס סכ' ננרסכ"מ ע)יו תננס וט"ז . דמו' מיסור טסומ הננגין ננןסחתיכס סמין סי"מ ס"ט סי' )עי) גננ)חס ס)מ נחתיכס . סנ)ועס )רס ונניו)מ
 ססומ רס דסמגי סתי' ננס ועי"ס סגס"כ כתי' נ"כ וכ' כננעי"ט ,נססקסס וכן כחתיכס ננרס ננ"ם )ווכתי' ס"ק מ"כ . ננררכגן ססכח) )ומרורסכ"מ טעס נס סס5ריך 0ד"ננ תי' גסירמ ו)מ מיסור סס סכח) ע) ס6יןננסגי
 ועי' . סק"ס )' כ)) כננג"י וסו3מ מיסור ככו)ן סוס סחתיכס ככ)ננוכ)ע
 סכ' כמננת כ' וכסננ"נ כסננ"נ וכ"כ סס כ' רת"ח )יסכ סכ' )' כ))כננג"י
 ננננקוס סי' ס") . כרס ננס6"כ כסיו5ימ מ)מ כחתיכס גמכזר 0ח)כ 'מיןככח) נם)ננמ )ח)ק ס") וטור דרמ"ם סחי)וק כ' ונס)תי 6חר תי' ס' סק"סוסס ננררכגן רק סמיסור סמין ונס ננותר ססכסר ננסוס 0ננגרן ננן ככח)טענניס
 וכ' סק"נ נפ"ז נספ"נ ע)יו ו0קסס סמתינס 6וסר סחתיכס נתוך)ננקוס
 רסס ור") סלמ) ננ5טרף )ננס נסר עס נים) סמס חדמ סניגותי ו)6ע)יו
 כננ"ס )ס' ננ5רף סחתיכס 6ין ומסי"ס )ננקוס ננננקוס נסי' 6יסור6ין וטור )רמ"ס ססי' דס ועור 0חתיכס נתוך סכנוננות ח)נ ד:6סרסטע0
 כננ"ח טעס סגסתגס ננסוס מ)מ ננדרכנן ננ"ח ננטעס מיסור מיןנסר כסרי מסי' כר"ת ס") וטור רלמ"ס כיון רמ"ם ו)"ג ס"ט כסי', סג").0ננחנר

 נסיננגיס ס"ט נס" ועי' רס ננ6יסור סחתיכס מוסר ננננ)ננ"ק כססי'וס כמיסור ג6סר )מ סחתיכס מכ) מ' מות כננ"ס כנ3"ח וננחזי ננסוס 6סור'
 וסטוי סרמ"ם נסנר' כס)תי סס ססע)תי תס"ו סי'ס)י

 נתוך ננננ)ננ"ק טי'
 : מסורסחתיכס

 . תקפ"חמימן
 בתנ"נ שמקיל כס"ו. על ותמיהה מוכרה אינו הנ"נ אפרינןלא ררבנן בב"ה רס"ל ה%"ז שכ' כר"מ כאן הש"ע רשמקממה)א(

 הנ"נ אמרי' רלא ראי' אין מרמב"ם גם )ג( ב~וכלין הגעלהאין רקיי"ל ז"א ' ומותר המים וישפוך בם' במים ,טנאסרהחהתיכה לבשל רמותר החס"ו עו"כ )ב( לישב יש שהביא וראי'בדרבנן

 מותר הראשון בתערובת עריין כשהאיטור אלא דרבנןבב"ח
 פעמא לרש"י דם"ל פשמע ק"פ חולין מרש"י לר( מכ"שעליו להופיף אסור ותו נ"נ התערובת מן כשפי' אבל עליולהוטיף
 1 הארכתי ובמק"א אסור מה"ת %עמא אבל לרש"י מ"ל לאההיתר רנהפוך וישבתי ל"ר רפע"כ רש"י רשיפת לי וקשה מה"תאטור

 ס' כס ס6ין )קדירס תמ)ס גס) ימס וי"6 6' סטי' ב2דןג"ה)א(
 'סכח) מין 6חרות )קדיר0 6ח"כ גס) מס סכח)וג6סר

 מעתס סק"ך כט"ז וכ' כלננכ"ס ס' 6' כדעס וסס"ע ע"כ כימכ"ה )ס'ננ5לף
 סרננכ"ס כר"0 5"ט כסי' כסננו כ"י וכ"כ כ"ל ע5ננו חתיכס ירכגן ככ"חמסי' 6ננריגן )מ )רננכ"ס רסייגו )רטכ"מ רננכ"ס כין חרסס מח)וקות , )גוגו)ר
 כסל ע)י0ס ננרכס כקרירס וג"ט עוף כסר סי"כ )קרירס סגס) ח)כפט"ו
 נננני)6 גס) 6סי' 6ס ו)רסנ"6 סתיר ניריס )0רנות 6סי' סרי עכ")עוף
 כמן רננ"6 ננס"ס ו)סי תח)ס ג"ג ע5ננו רחתיכס ננסגי )6 עוף נסרמח"כ

 כננ"ו כטרננ"נ וסקסס ררכגן כמישר 6סי' ג"ג 6יסויין ככ) מננריגןכרסכ"6
 )רננכ"ס דסמ 6יגו זס גכ)ס געסס ככר 0מ 0כח) סננגין ננן סני'כקדירס הננמי רמ"כ ג"ג חתיכ0 ס") ר)מ' ננוכח ננר"ננ סט"ז ננ"ם כן מננגס ר"ססק"ר
 ננסננמ"ס כסט"ו סר"ננ כננ"ם סני וסומ וחנניסיס כתסעס ררכגן מיסוריןכ)
 סט"ז כווגות נ") וסומ ותסעה )חננסיס ננ5רף נ"כ ננריג6 ג"ג מסי'61"כ
 6סי' וננותר סט"ז כננ"ס 0כי )ר"ננ ס") סככן ננוכח סזה ננ6חר ג"גלמ ורכגן ככ"ח מסי' ר)רננכ"ס חרסס ס)ונתמ ננכמן סים סט"ז כווגותדננ0

 )נט) 6סור )ס"ע דס") מע"נ ג"ננ סס"ע )רעת 0ט"1 כווגות מכ) .)סרכות
 ג"ג 6ננריגן ו)6 ננסס ננוכח )מ 6"כ ס"ו 5"ט כסי' כננ"ם רכרי0סמיסור
 דסמ סרננ"נ קו' )"ק ולס"ע ג"ג ר)מ סכי ננכמן ננם"ע ננוכח מנ)ננ"ח
 3קננן נם"ה כענומר סומ נ)מ ס' כעי רכריסס כ6יסור כרסכ"6 ססקסם"ע

 : כו' סק"ו 5"חסי'
 כררכגן ומסי' רוכת6 נכננס כנסרנ וכ"ננ )סק) וח)י)ס סייסרדה%%רכמ"ג

 כיון מ)מ ררכגן מיסור כסמר ררכגן ככ"ח 6יגו כסר כסרי מסי'יר"ת ו)םיטתי' כר"ת סס"ע רססק כח) דממגי כרננכ"ס דססק ננם"ע נסרמי' סט"ז רמיות רמין וג") ג"ג חתיכס מננריגן מסוריןוכסמר
 כרמסוגס כנמ כסגי' כננגין רכח) ומ"ם כו סתננירו )ככ"מ טעננורגסתגס

 : מ' מות זס )סגי כסי'וכננ"ס
 ע) ססקסס ג"ג חתיכס 5סמר רוננס ס6יגו מחרת סנרמ סכ' נני"טןע4'

 סיט ננסוס תוס' סכ' ננטעס כגכי)ס רסוי0ו טעננמ סכ'סרמ"ט
 סכ) סי5מ מחר ננסתרי )מ ותו )ססריסו ומי"מ כסר טעס נוננות סלכח)כ
 ס") סרמ"ם סמ מ"כ . ננותר )סוחטו מססר )ננ"ר מ)מ כ"כ )מ תוס'סמ

 ר)6 ותי' ננתוס' זס סר6"ס סטנניט ו)ננס )זס 6י"5 מסור )סחטומסטר
 ח) )מ מעריין כ) )רמ"ם רק") )סי גכ)ס וגעסס מסור )סוחטו 6ססרסייך
 וכסי' כ"כ סי' כ"ס כסי' 0רמ"ם וסכ"כ עריין סננתנם) )סי סמיסורסס
 י5מק ר' רמננר כיון סכ' 5"1 ר' גי"ס נס" כמן רס"י ע) ותננ0 )ססרם"י
 כסי' רס") ג' וכו' ג5טמק ס)מ ער גמסר סכתח)ס ננסגי מקיר ע)ננוכח)
 סרסכ"מ מ"ס גכני עי'"'ומ"כ ע"כ . מסור )סוחטו מססר דננסוססתוס'
 6סור לספיו יפסר  לוסוס ל"ל  פ5פו .כפפיכפ  סווי' רסמיך )י' קס"וסו"
 מ"כ 0כיסו) ע"י ח)כו כ) ס)ט ס)מ חוססין ס6גו )סי רסכ"מ כ'לסיכך
 רסמ עריין סננתכם) )סי סמיסור סס ח3 ו)6 נני"ט )סכרת ו)יתממ"ס
 ננעיקר6 כחתיכס 6יסורו גםמר ויסי' סכ) ננו5י6 מיגו סכיסו) מסתיגנז
 ז") רס"י סתירת ע) נני"ט קו' י") ונזס . מיסור סס סחתיכס ע)גקרמ
 כגקרמ מ)מ 6יגו נננור ג"ג וחתיכס ננריגמ מסור )סחטו מססר סמרדוומי
 כחתיכס רסוי' מ)מ ג"ג כמננת רמין כמן ומ"כ מיסור סס ננתח)סע)יו
 )סוחטו ומססר ככ)ס געסס ננננם מיגו ו)ננס )סגיסס טעס 5ריך ננ"ננג"ג
 )מססר רכגן סווי' )ננ0 מסור )סחטו מססר ננס6ר סומ ח)וק ומסמסור
 ננעיקרמ כננו סי0י' ככיסו) כח מין מ"כ סח)כ כ) יס)וט )6 רמח"כדמססר כיון ננ"ננ מ)מ מ' סעס ע)יו מיסור סס עריין ח) ו)מ כיון סוממסור )סחטו מססר )מו ננתכס) ועריין כיון מ"ס )סג") מנ) . ג"ג וטמר)סחטו
 נננור )סוחטו מססר ננרין סגסמר ח)נ סננעט זס ננכח 6ע"נ סיתרכו)ו
 ננ"ננ טעס גתיגת נו יסי' ו)מ ננתכס) טעדיין כיון נכח) וז"מ טעסגתיגת ננחננת ט)ין מיסור סס 0י' מס מ)מ מיסור סס ח) ר)מ כיון מסור)מ

 :. כדננעיקרו חוזר ומיגו נו ננח)נ גסמר וק5תכיון

 נננ)ת6 וסננקי3 וג") סכ' ג"נ סי' נכס"ו נרו)0 תעיס ררא4')ב(
 וסכ"כ סרננ"מ כגנר ססומ סססיר )מ מסוריס כסמרדרכגן

 )לכריו רמי' סכימ וסכס"ו כמן כסרננ"נ כננ"ס רוכתי ככננסכסוסקיס
 קט"ו כרף ו)כ6ו' עי"ם ג"ג )מ ננררכנן סוס ומי וס") ג' ננס"תסמסור ננסוס וכ' ח"ם דמסי' ננרכ' עכ") נניגס ס0ס ננסגי סחתיכות.כו)ן כ)ומוסר ג"ג ע5ננו סחתיכס ננס"ת ו6סור ח"ס דסו0 כזית נו מין ומסי' נסטעס ליתן כו ויס כסר כחתיכות סדכוק כח)כ סכ' ח)כ דטיסת סוני' סוףננרם"י
 עס סקיכס ננ)חו מס סכ' ג"ג כדרכגן ומסי' ננרם"י )סיסוך רננותר ננוכחע"כ
 ע) קו' מין ננזס מננגס ננכ"ננ ננסוס טננענניר סח)נ מח"כ ומוסר ג"געולו
 רס") 0ומ דרכגן ננ"ח )וננר ו5ריך ע5ננו סותר כע5ננו ורם"י ננמחר.כס"ו
 וכגתעלכו 0יתר רסגיסס ככ"ח וס"ט מיסורין כסמר )מ מכ) ג"ג כררכגןמסי'
 כסמר מכ) גכ)ס כחתיכס וגעסס תיקגו דמו' כעין ורכגן כך גכ)סגעסס
ן

ן .,51נא, חתיכס מיקורין נסר ומסי' 0סוסקיס ננדעת ססס)כס ע6חי%1כמנם : נ)"נ סוס כררכגן כן 06 ככ"ח דג"ג-מטו מיסורין
,ע5,זו



 צ סיירד:דעהסימןרברי
 טעיי

ייטףמקפ'ח ע
 ןסע) כנוכמ נל") -קע"1 רף קנרס"' יהלס ;ן )ימכ רמ" וכרי נמ לעל%58

הנשי
 וננכננס נ(ה פ13גת6 כתכתי מקע"מ סי' ולעיל כט) 63 ללרכ5ן 6פ*'
 כנכאפיא4 רננודס דננטלי כ5יר 5!'ט רף מ" . כט3 ננכ"נג כירכלן )וננר טיםוקו%ות.

, 

 כ~
 רס"י דעודס עה:ת. דמ"ס כנסוס רס"1 כן זה -פטעק בליכלג

 כננס10 6סור סיסי' 6כ) -' כל"ט 11 מתיכה ו6וסר כררכלן לכ3ס.ןלטסה
 היתר ת5ננו רמתיכס וסיילו כו מעורכ 6מר רלמ' כיון )רס"י ס")נפכ"ננ
 הר"ן סכ' כעין )"כ כררכלן נס"ג טפס כו סלתן ננמיסור ל6סרס 6)6סו6

 ננסוס ממרות )מתיכות מוסר זו ננססו 6ין .כננטהו )סלמסר כננכ"ננ כי6ו''
 6ין כל"ט סלמסר מסי' 6סורין כסמר כררכלן 6"ג כו ננעורכ 6מרלכת
 כננכ"ננ מוסר ו)6 כו ננעורכ סיתר כח דעריין סמתיכה ס3 כמילו16סר
 תרועכת וע". סיתר רסליהס תיקלו רמו' רכעין רלכלן ככ"מ .מכ)כננסהו

 . : כננסהו כננילו 6וסר 6' כ) ס)כך סמיסור כגוף מ' כ)לעסס

 ננותר מס ת)י' לןל מננרי, )מ 6יסוריס -רכעמרי סס ככס"ר ער"כ4)נ(
 ונננני)מ מיסור סס ע)יו יקימ ג6 )מיסורו היתר דים)הוקיף

 הכסר )ו רים כנסוס ל"ל ר)6 הכנררכי סל )כ)יס נרוכנס לכ)ה לעטס5"
 סמ 6)6 . סמיסור ע) )הוסיף 6סי' ר6סור וקיי") )רירן ("מ 6)מדסגע)ס
 כ)וע רק לסמי ס)6 הנניס ויססוך כס' כנניס המתיכה 3כק) מססרננ"ננ
 מ"כ הכ6 כן כננו )כתמ)ה מיסור ננכט) הוס ר)מ כהגע)ה כננוננססו
 (ס וכננמ"כ עכ"ר לכ)ס כעפס מננייכן )מ 6יסורים כסמר ס") (סננסוס
 כ"מ ס"ק ס'יק סי' כנני'ז סננ"ג עי' כמוכ)ין הגע3ה מין קיי") יס66ילו
 : כ6וכ)ין ננועי) זה מין כהגע)ה יעטס מסי' הרי כ6וכ3ן )יכון 6יןוגס
 ררכלן כמיקור רס") ננרננכ"ס רמי' ר6ין )וער עקוס יס כז אמנמלד(

 ככסר )הוסיף מסי' רננתיר וס6 ל"ל מננרילן )מכככ"מ
 ע)יו לקרמ )מ עדי:ן כתערוכת ססו6 כיון כננוסיף 1וקמ סיילו כמ3כעוף
 כ)ועת עס סמתיכה כטסירס מכ) ע)יו )הוסיף מ6סטר כיון מיסורסס

 סמתיכס ע) לקרמ הר"ננ.סככ"מ רננורס י") התערוכת ע) הוסיף ו)6ס6יסור
 - המתיכה כ) כלגר ם' ו5ריך ררכלן כככ"מ מסי' ול"ל כככ"מ מיסורסס
 ל"מ כקרירס ויס כקרירס כתערוכת כסהומ ר)יננכ,'ס עכמ3 סלמוננמה
 וס' ל"ט הכ) ויהי' 6' סעס 3הוקיף ננותר )רננכ"ס סכמ) כלגרסענניס
 התערוכת 6מרות )קרירה ולם) הוסיף כ)6 ו3ננס התערוכת וננותר סכמ)עס
 סמיסור סס ננקרי ננן-התערוכת ססירס כיון מ"ו ס' ר6יכמ ער 6סורהנ'
 סכ' (' ןין כ"ט כ)) )ננלמה כסו)ת ועיי' ק' 5ריך המתיבה כ) ע)מלם
 ננוכרמיס 6ילס וכסל") ררכלן כמיסור מל"ל מננר" ר)מ ננרננכ"ס הסר"מננ"ם
 גרו)י ננטעעות כלגר )סק) סוננעין מין כ)מ"ה מ)מ )מ)ק ו6ססר 5ךכ)

 ור6סוליס תוס' ועי" 6מריהס לננטכין סמלו וממרוליס רמסוליססוסקיס
 יס ר6ין ננסוס ל"ל כננ)ימס כק)יסס 6ננרי' ר)מ סכ' 6סי' ו"ה 5"1וף

 כי"כ ועיי' ררכלן מ)6 6ילו ננ)ומ ךס המ מחר ננטעס מו )ננע)סננסעסע
 טעו)ה ננה מ)6 עור ר6יות ממרי 1)מ.מ(רתי כי"כ רג'ס ר"ה רקי"כתוס'

 : ל"ל ע5ננו מתיכס )רין סננך כמן סמין כססריס מיסום ננכ3תיכ(כרולי
 הרכוק כמ)כ סכ' הל") ק"ט יף מו)יז יס"י יכיי )ייז ימתי 4לגב2)ה(

 התורס ננן 6סור ומ"ס כס טעס )יתן כו ויס כסרכמתיכות
 כננק"מ סכתכתי )ננה ר6י' ו(ה ררכלן ט"כ ס") רם"י ה6 וקסס לכ)סלעסס
 ק"מ רף ועי' )"ר ט"כ המ ה)"ננ ס' כננמכס ע"כ 5"1 רף סם)תי קו'ע)
 )ננע)ס 6וסרין ס6יכס כ6יסורין ט"כ י)סילן כם)ס ננ(רוע ננסננע ססע"6
 ננה)ננ"ס ס' ער טעננמ י6סול ס") לנני ררם"י וסע)יתי כי"כ קסס ג"כננל"ט
 לותן ננילו כ6ילו כי"כ ננסרס סס)כס כננכ"ננ כס)ס ,רוע 6ע"ג כס)סו(רוע

 ע)יו ))קות ההיתר לתססך ר)6 ס") רם"י 6)6 ס' ר6יכמ ננסוסטעס.
 ס") )6 (ה כעיקר טעס סי' ו(הו 6יסור ס) כגוסו ר)הוי 3ר"תכוס"3
 כסרכה כתום' סכתנו וננה ע"מ' ננ"ר רף ססמיס כרם"י ננסעע וכן,)רס"י

 )מ (ה תורה מסרס כיסו) ררך רמננר ננלכ6 רמי' ננכימ ררם"יננקומות
 ט"כ פקק סהו6 ו)ננה כ"כ )ר"ת סיסר כס' רק ננקוס כסוס כרסעילננ65
 הכי6 רם"י הי' ננ(ס כ' תוס' כע)י והי' )סיסוך פוכמ )6 ננרכ6 6מרר6ו'
 ר6י' ננכמן )י ים רכר סוף סננקוננות ננכ) )(ס ןכר ויסכתי ו)יתמר6י'

 : טכתכתי )ננהוסננך

 : תקפ"פפימן
 ככותל ופחו וערב שתי קרעו אם ובשלו עבר אםבדג"הא(

 וכ"כ כנ"ח ולא בשר עם אפי' הש"ך כ' בהפ"מ להתיריש
  בהפ"מ אפי' לאםור כפ"ח פםק שלו ובא"ו. ביש"ש וז"אב*ש"ש
 שו"ת בשם והגש"ר ובמרדכי בא"ז הוא וכן באו"ה  מובחושכן
רש"י

  מותר  העליון  לאו  ואם 'בהג"ה )ב( צ"ע לרינא א"כ ז"ל .
 בכל כלל קריעה כלא אבל ערב .או שתי בקרעו ה"רנתבת'
 : כח"ד ולא יחד בשר עם כחל בנצלה בדיעבר אפי' אםור 'ענין

 רס"3 כסס סכ' מ' ס"ק ס"ך עיי' וכיס)ו עכר ומס כ' סעי''ל2דקגעה
 ע"י כסר עס כריעי 3התיר ננ"ו סי' כ"ה ס' וכססרוכ6ו"ס

 מו"ס ס) ססק סר6ה הס"ך ס) כננמ"כ ולרמס ככות) וטימס ס"וקריעס
 כ' 6ח"כ ו)ס)ן כהתמ)ס כיס"ס כ' וכי"כ כת"מ ר)6 סססק ססיננןכתמ3ת
 3כתמ)ה רזה )ס"ך וס") סכמ) 3כס3 6סור סלהגו )ננה 6כ) כרין ננןהיסעס
 הסיננן כסוף הס"ך רמס 1)מ רגכנ' . כריכו רכנותר ססק המ כריע'%)
 6ף רמלוי כס"ע כס)ו רמף 'לר6ס ועוך כך"ס סכ' 6ו"ס וכסוףריסעס

 ננכס)ין ס6ין יטר36 ככ) דלסיני סנ6וליס פכ' ננ6מר ננעפ סדין ננןס6ילו
 כיס"ס וכ"כ 3מטור ע3יהס וקכ3ו וקיינוו כננלין סל6סר כרכר 010 כ))כמ5
 וכננ"ס ננננללנ6 מ)מ ננרילמ 6קור )מ ר3ננס מ"י 1)כ6ו' סק"ט כט"זוסוכמ
 )סליהס הי' 3מ רס"י )רעת )הק) סק"מ הס'ך סכ' וססוסקיס ז' ס"קסס"ל
 6מר כסר וסטטס 1י"3 כריעכר מסי' כסר עס )סרי' דמוסר רס"יתסוכת
 )מ סננמ סכ' סטעס מון ס"ו קרעו ומסי' ככ"מ כננכס3 ננמזי יותרסוס
 כמו"ס כננ"ם הקרירס מסי' 5מסור סוס )מ )מוך סטעס ננזס יסה יססטמו
 כתכו כי טעס עוד וי") ננריל6 ר6סור לרמס כסר עס כננכט) מ"כ מ"יכ%

 עס כסננכס)ו ככות) טחו מפי' מ"כ טעס-מ3כ י") רטמ31 קם"כ סי'התס"ר
 עס ככנכט) ס"1 קריעה כנרילמ רס"י )תסו' כנהל. )6 י)הכי י'ל4יר : כככ"מ טעס ננרגיסכסר

 ננריננר דרריס מננס הקסה רקי"מ ורמ"ס תוס' דהמכסר
 כמ) ומ"ת מסור כסרמ ע3וי סרי כסר6 תותי כמ)מ כין ככר6 כ"ןס)כתמ
 קרעו ו6י הכמ) ע) לוטף הכסר סננלולית ה)מ נסרמ תות. ננותרהיכמ
 כקרירה הכסר עס )כמ3ו ננותר רה6 לסתרי 5נני כסלמ ע)וי מ"כ וטמוס"ו
 סכסר ע3 סכמ) ען סמ)כ לוטף עריין סקרעו רמעם"י טסי גרע רהכ6וי")
 וס"5 ככמ3 מ)כ יס עריין קס"ו ממר סמסי' הרי עכ") כעין ססו6וליכר
 מקור כקרמ ע)וי מננ6י הק3"ר ומ"כ כסרמ פפוחי כיסו3 פריף ד)מ)רס"י

 :- כסר דמסור מה"ל מ3מ הקרירל עס כסר )כס) ננותררסמ

רעיי-

 6יסור כו לוהניס כסר כ)מ כקרירס 3כס3 סכ' כסננוךרננ"מ
 י"מ כ)3 כ6ו"ה כ"מ וכס"ק מס כט"ך עיי' סס והטעס3כתמ)ס

 המי כו)י רג(רילן וכיון ימר סכסר עס הכמ) 3כס3 מתי ר3ננמ סכ' ('וין
 כ)6 כיסו) סוה מוננרמ ננטעס מ5מ רמ3"כ מסור ננרילמ כסר רעסננסננע

 : כך כ) )סמנניר )לו הי' )6 מוננרמ תריכסר
 )ננע)ה הכמ) מס כמ"ר סקסה ננותר הע).ון )מו 1מס ננדקגייה)ב(

 כטר ס טעס ולכלס )ננע)ס ננםעםע רסכסר תמסור )מ3ננה
 כמ3כ רהקי)ו סתי' וננס ס' מיכ6 מסי' כסר עס ככס)ס כננו הגופות)תוך
 כין )ח)ק ססכימ ננר6יות ננוכמ ר6ין ל") טעס רק ר)יכ6 כיוןממוטה
 )פע3ס כעין טוכנלילות ננסעסע 6ילו 5)י רע"י הכי ייננר ננ6ן ועורעעס
 ומעם"י הקסה סרי כסרמ תותי כמ)מ ננריננר ררריס רקי"6 כי הר"ןוהלה
 )ננטס סכסר מס )היסוך סמ"ר כקו' )ו(ס הכמ) )תוך לכלס סכסרססוננן
 רהקי)ו הר"ן ותי' )ננע)ס( ננסעסע רסוננן סכמ) )תוך גכלס הסוננןג"כ
 ננננלו לם)ט סומ ס)כקיף ועור ככמ) ליכר ססוננן טעס סמין )סיככך

 כו ולכ3ע לסרך הכמ) מ)כ רס"ל כס' כמ3 כרמננר. מסור ריעכררמסין כסל עס סלתכם) ננכמ) ננ"ם כן סקסס כמרו' והרסכ"6 ס)טו כךרככ)עו
 6ננמי הל"ן מתי' קטס לנני וזה ע"כ כריעכר טרי כסרמ ע)וי כמ)יומננ6י
 )כקוף וגס סכמ3 כתוך רלכ3ע ליכר 3מ רג"כ סכמ3 מסור כסר עסכננכס)
 קיסיותו ע) תי' הרסכ"מ מננלס . ננפ)יט יותר יכימו) כיסו) ע"י הכ)סו3ט
 סלוטף רמ)כ ננסוס למננר וקננ16(")

 רכר ננסתרך טהומ מעפ"י הכסר ע).
 כקרירה מנ3 ג(רו 3מ כריעכך ננועט וכרכר כמס לום) ורוכו סו6מועט
 מ"ס ו6"כ ככ"מ מטו )מג(ר ומיכמ המ)כ טעס וקו)ט הטיכ הו6כנתכס)
 וכ)6"ס ס6ס ע3 לום) ננהרוכ כיון ימך כ5)י רננ"מ ע3 ומ"ר הר"ן קו'לנני
 ננרכריו רננעפע )רננ"6 ננל") קסס עריין 6ננלס הקי)ו ננועט רכרהומ
 עמ עכ-סו) רננ"ס ה6 ננל") ננותר )ננע)ה הומ 6ס )כמ) כ)) קרע )ממסי'
 רמי" מין ופנמ' כניסו) ומסור )ננע)ה ננסעסע רכסר ליננ6 רמסורכמ)

 הכסר המ ננכיסו) דננ"ס רסכ"6 קו' וקסה כסרמ תותי ננרסריןהיילו
 ר' סער ג' כית כתה"מ כ' ורסכ"6 כרסכ"6 51") הכמ) )תוךלוטף
 כקרע )ננריננר סירסו ור6"ס רתוס' ננ6מר ק5ת לקרע )6 מסי' נניירירגננ'
 סקי)ו כה"ג ל1ק6 י") 1)ס."( כנכיסו) יותר כו טהמכנירו 6)מ וטימסם"1

 סע3יון סכמ) רסרי ננל") ס"ו לקרמ כ)מ מכ) . כסר6 תותי וכן סרירע)יון
 )ננטה כסכמ) וכי"כ סמ"ר כקו' ננסעסע )ננטס רכסר ננסוס רמסורוין)
 כסוגי' ננ6נך רסרי וננל') )ננטה ככמ) לכ)ע ס)ננע)ס הכסר ננמננתמסור
 סל5)פ וכמ) סכ' י"כ יין מ"י כ)3 וכמו"ה וטימס ס"ו כלקרע 6)מ ננתיל)מ

 וכריל וטו"ה ס"ו קריעס 5ריך )כתמ)ס 6' רין כננס"ס י") )כריכוכרילו
 רותמ כסר ע"ג 3כתמ)ס 3סלימו 6ז ננותר ערכ( מו סתי קריעה6סי'
 קורס לוטף טסמ)כ )סי התס סרי כריע' רק כסר6 ע)וי כמ)66ע"ג
 כרילו ס)מ כ%)ס המ ומ"כ עכ") 3כתמ)ס ננותר סג5)ס סכ6 מוסל5)ה
 : כריע' 6סי) ר6סור ל' ננכיסו3 כמן רגרע סכהכו ור6"ס רתוס' ,קרעס)6

 עסעע ע(ורגד4רלדמ
 כתס"י

 ננותר וטימה קס"1 ר6מר סכ' קם"כ סי'
 ס3 )ומ ע) )סלימו לנני וננותר ל5)ס סככר )6מר כסכין)מתכו

 סכ) עס ס)ומ ע) כסר )מלומי 6תי ו)ננ6 )נננ(ר ר6יג6 )וננר ו6ין כ'כסר
 כח"ל ר)6 סרי וכו' ג(רילן )6 ה6י וכו)י כ' ככיסו) כננו ננלי' וכ)ערותמ
 כסר )הלימ 6סור וטימס ס"1 קריעס 3ממר 6סי' 6)6 ג(רו )6 כטעננ6סכ'
 סל"3 סרטכ"6 כננ"ס סרי כסר6 תותו ככמ)י ר)ננס 51"3 רותמ כמ)עס
 6ין קרכה מ)כ רמיכס)סנילו וטימס ס"1 קריעס כ63 מ"כ ה6ס ע) לום)ררוכ
 עס כסר כסלימ מסור גננורס כקריעה ו6ם'ן ננ6מר רננותר כ))קכרמ

 : רותמכמ)
 כריע' ננותר סכסר )כנע)ה וסכסר- סכמ3 כי5)ס כ' כ' ייז ססרלג44י"יו

 הע3יון סכמ) ס6 ננמננע ננסעסע 6ילו רמ)כ כ)) לקרע ס)66סי'
 כן טסקסס 6יגר ר"ע ה"ג כמרו' ר6י' סוכ 3ננע)ס ננסעסע רכסר6סור
 וכ' כ6ו"ס ננננ"ס מזר ייס"ם ננ"ם כ"1 סס"ק כם"ך עי' . רע"6 ע)ננמו"ס
 11"6 מו"ס ככ)3י 3יו"ל כסתימס וכ"כ כ6מרולס מיכור ריס"ס ססכם'ננ

כ16"ס



.קבייתע%ש י ב' מע"' צ' %'י"ד סי'-דברי
 : ןס כסי' כמ"ס ננרס"3 ס) 16"0 ק' 13 סי' )6 וספיננ"נ כ6מיוכס מיכור דמו"ס ס"מ יס"ס כקפרי וכן"כתכתי כה) ריכי יס סס כ"ם נסי' נס סכי6כמוע

א .נ4 ע -  

תק'צ ב' טעי צ'א טיין'ך ס"דברי

 במתני' בהדיא אי' כך הא ש"מ בזה כ' בפור מק"א הפ"זקו')א( 11י
 פטחים תום' אקו' ותי' תרוצים ג' וכתבתי קשה פ"זותי'

 תמי' לב( הקליפה כנגד ס' צריך בקליפה באי"א לריב"א ע"ורף

ע~
 רבדיע' כיון זב"ז יגעו שלא לכתחלה אסור דלמה הט'ץ קד
 שפשוף אי"צ שמנים באינם )נ( בעין איסור דאיכא משוםמותר
 שפשוף צריך דוחקא בלא בשומן אבל כפרמ"ג ולא בהדחהוסגי
 בחו"ד ם"ש לה( במ"ה ארשב"א פרמ"ג אקו' תי' )ד( כח"דדלא
 ? בפנים ועי'ליתא- בהדחה דאי"א לח בדבר אפי' מותר .משהו באיסור בפ"תוהובא

 מעתיק ס"ע רכלי הטיכ )הכין כו' סרמה רכעי עירי כ) כ' סעי'כיטייע
 ונכיגס כסר 6רס 5ורר ע"כ ק"ז רף כס"ס סעיטיר ו)סוןהסוניל-

 זה גוגעין וכי כנננ' ופריך כז0 זה לונעין יהי' פ)מ וכ)כר ממתכננטפמת
 נניסמ סרתה כעי )מ רק)יפס גסי 6כיי מננר סומ כ5וגן 5וגן הוה ננהכזס'
 וסומ ננרימ כ5וגן 5וגן )קננן כר46' כעי הרמס וז") 0עיטור וכ' ע"ככעי

 מ,י) ר)ננ6 כזה( זה סינטו לר") )כתמ)ס סרית ו6י רע"ו פסמיסכרייתמ
 מסור 15גן רמיסורי' כקרירס ,5ולן היתר כסר )סע3ות כנון ס"ננ סרמהכ)מ

 רקתגי רננתגי' כסרמה מורמי' ר)מו ננכוס) כסר ורוקמ סרמה כ)מ)כתמ)ה
 ונכיגס כסר רקתגי רמתגי' כסרחה מורמי' ר)מו ננכוס) כסר ונכיג0כסר
 כגון כ0רמס רמורמי' כננירי 6כ) כסרהס מורמי' ר)מו הומ ננכום)כסר
 מננרמ )י' וטפין )נוי מזננגין סמיך רמלת"ה )כתמ)ה סרי וזו)תן מיכסר
 רקמננר ס"ננ ננס סט"ז וסקסס עכ"3 סרמה כעי )כתמ3ס המ וירןככסמ
 סננך י"3 )כתמ)ה ננותר ומי כזה זה ינעו ס)מ וכ)כר כננסגס מפורםסמ

 קמי מ)ננטס רם"ננ )יסכ וג") . ינעו ס3מ )וסר 5ריך )ננ0 קסס ממ"כסירימ
 3ננס רמ)"כ כהרס רמורמי' ננסוס ננותר כמי המ קמי ננכוס) ככסרוננתגי'
 )ננגקט ה") נ"כ.מסור כמי מי נכיגה עס כסר ככ"מ וה רין הננסגסגקיט
 כוס ז0 ינעו ס)מ וכ)כר סיתר וכר עס הרמס ס5ריך כסר מרס5ורר
 .ככסי לוקמ ס"ננמ)6

 י)מו ננסוס ס"ט וע"כ ככ"מ ננסוס מסור ננכוס)
 מע"ג )רכותי' ככ"מ גקיט ר)ננ6 כ)ו' רמ)ת"ס כ' ע"ז כסכי6ורמי'
 כננ"ס )נזירס נזרס מפי' כי' רגזרו יתירות רחקות ועסו הומ כסיתרוהיתר
 6סויין כסמר ננכ"ס . 6מת כננטפמת 5ורר מפי"ס סקי"כ 5' סי'כגס"כ
 : וכו' )גוי ננזנעין ס6יך יוס -לכ) ננננעסיס ממרות רמי' ננכי6)כך
 ר5וגן ננכריית6 העיטור ננכי6 ג"ננ לננה י)"י ר)כמו' ממר כמוסן י")%4ך

 ו0וה סרמ0 וכעי מכיי כרננסלי הננסגס ננן מי' רכן כיון ננוימכ5וגן
 רוק6 ס"מ סננסגס ננן י") 6)מ )קר6 ועור כיהורה סננסגס )נכיכרייתמ
 ס)מ וסמננירו הרמס רכעי סרמקה עסה הומ כסיתר רסיתל כיוןככ"מ
 6כיי ומ"כ . כ)) 0רמס 6י"5 כע)ננמ מכ3 )הרימ יסגמ מננמ כזס זהינעו
 ננכימ )כך הכי ננוכמ נופי' סננסגס ננן כככ"מ כעי נניסו סומהךמננר
 הרח0 מכיי סמננר וזס . הרמס 5ריך כנני 6יסורין כסמר הכריית6העיטור

 ס"ננ 0עיטור קמננר כרייתמ סך ו)סי . סננוך כרייתמ ומהך כעי )6נני
 כסכי מורמי' ר)16 .כננירי גזס זס טינעו )כתמ)ס מסול 6יסוריןככ)

 )כתמ)ס סינעו )כתמ)ס ננותר 6יסורין כס6ר ומע"נ )וננר )6כיי ה")ר6)"כ
 סננוכין כעי עכ"פ והרמס 6כיי ר6ננר ננס )רה6 6מ"כ סירימלו סננךע3
 ר6סי' ס"ננ מ)6 סרמקס עסו ככ"מ מכ) 6סורין( וס6ר 6כריית6דירי'

 : )0רימ יסכמ סננ6 )כתמ)ס 6סור 6סוריןכס6ר
 דף פקמיס ס") וריכ"6 הריכ"מ הו6 ה)6 יהעיטור ממר כמופן י")4שך

 סגפ3 רותמ כסר כרייתמ המ תיננ6 תוס' סהקסה 6ירך תגימ ר"הע"ו
 ר)6 כיון ננותר מ)כ י6פי' רקננ") ר"ת ותי' )") תו 60 רותמ- מ3כלתוך
 ס"ק מ"כ ו)כמו' ע"כ ק)יסה כוי . ס' וע5ריך כזס מו)ק וריכ"6 ק)יפהחייך
 סגפ) 5תן כסר רננרכקיט כך י") 6"כ )") כריית6 תרתי )רוכתי'תוס'
 סירימגו סננך ע3 6סור )תמ)ס 6כ) ריעכר רוקמ ננסננע 5וכן מ)כ)תוך
 מייסיגן מפי"ה כסר ע) סמ)כ )כ)וך )עין וגרמס מע"ג כזס זסטיגע
 רמסור סרמס )עגין קננ") יתור6 נ"כ ר6סוגה וכריית6 ירימגו 1)6סיסכמ
 סגי' ננכריית6 גסננע רזה מ)כ )תוך נניירי )6 ע"כ כזה סיגעוזה)כתמ)ה
 ס") 6)6 )תוך גועי סייך )6 נוסייס כרכריס רנניירן )וננר מי")ונס

 וככ)י . 5ולן )תוך סגפ) )סון ספיר וסייך ר6יסור כ)י )תוך סנפ)')עיטור
 ר6יסור;' כ)י רכתוך עיטור ע) מו)ק ככוס"כ ר6"ס וס6 רכותי'.6יכ6
 סוס סכי ס") ר)6 סעיטור מכ) . סירימגו סננך ע) )כתמ)ס )יתן,ננותר
 . הך העיטור ננכי6 ו)סכי . ככ)י רמסור ר6סוגס כריית6. קננ") וס6ס")

 ע)י. קסס י6)"כ ככ)י נניירי ע"כ ו)עיטור ננרימ 5וגן )תוך 15גן'כריית6
 '5וגן ככ3י 5וגן רמפ" וסייגו ס"ננ ננ"ס סעיטור וקמננר זס וע) סתוס'קו'

 )6 כריע' רננותר ננקוס וככ) כ' .כס" כ"י כ' .ס6 ט"ן הקססעץך4 6מ סירימגו סננך ע3 )כתמ)ס )יתןמסור
 6כי) ר)ננמ כ6ן מייסיגן 6ננמי ומ"כ יסכמ טננ6 מתמ)המייסיגן

 ס5ריך כננקוס ר6פי' 6יסור 6ין סומס כ)6 6כי) י6' כיון סומה;נ)6
 יס  קו' סכיגותן ~1)6 . ק)יפס כ)6 כריע' סרי מי זס כס" ועות יס"ק)יפס

 כסיטת סק)יפס ככנר ס' רמי"5 סייגו ק)יפס 3)6 כריע' דננסיררננ6ן
 כסס סק"ז כט"ז וכננ"ס מכלמי' 6וסרות ק)יפ0 6ננרי' ר3מ כיון הייגור"ת
 ו6ננ6י מכרתס 6וסרות הק)יסס מין רוכתמ כסמר סמ מריכ"6 ס"ךהנ"ה
 עכ"ס מכ) 3ר"ת )ננס") רמוק טס61 ננסר'"6 ותי' סק3יפס לנך ס' כמן5ריך
 ננקוס תננ5מ ו6ס ס' כ)מ כריעכר דסרי ננר"ת 6סכמן )6 המיסור גוףככנר

 המיסור כגנר .ס' 5ריך רורמי )מננרו קסס הדכר )0יפוך רננסננעכפוסקיס
 עוננך סכסר סטימ גכיגס עס כסר כנון כזס זס סגונעין כ5וגן 5וגןננטתס
'. : כר-עכר נס ר"ה נ' 6ות כ' נ)יון תקננ"נסי' עי" ס' כ)מ כעין )מכו).ככ"מ רסרי ס"ר ננ0 גתכט) )מ כעין הנכילסע)

 סנניגיס ס6יגס רכריס רמסי' מוננרמ כ' סק"מ כטייז בנפ%רכמ"ג)ג(
 ספסוף ר5ריך מסור מי כסר כננו כסרמה 6ורמי'מסי'

 ונוכי6 סעיטור רננתיר סומ ננקוכמיס מיסור ככ)י סיתר )סגימ ירוק6גרו)
 סכי6 הטור 6כ) מי ככסר 6פ" רננותל סעיטול רכרי ססני6ננתס"6
 )פרנו"ג הי' )מ וכו:רמי ע"כ ככ)י מ)מ )0תיר 6ין 6"כ 6כ)י כעס"ערכרי
 ז"6 וכמננת וכטור כתס"6 רכריו ססוכמו ננה 6)6 כו )עיין העיטורס'
 כסלמס סרי מי כסר כנון כהרמס רמורמי' כננירי 6כ) כה"ע כ' כפי'רסמ
 כהרמס רמורמ" כיון )כתמל0 סרי )מ רמ"כ גרו) ספסוף 5ריך ר)6 ס"ננ6"כ

 : סיפסוף 5ריך60
 כננ"ס ספסוף מי"5 רומקמ כ)6 סננליגות קו)מ כ' מ' ס"ק דבבדץ"ך4)ר(

 המ)כיס דויסיננו ננקלמ ר6י' סננכימ כתס"כ נוסי'הרסכ"6
 רכיעי סער ס)יסי ככית הו6 תוס"כ רכרי רמי' מין ננזס ו)"ג ע"כ המזותע)
 היילו כסרמ ע)וי כפ)י מיגיס )סמוף )מ ר"ה ע"כ מ' דף תוס' רכריוהס
 ען סמ)כיס עסננו כרכתיכ )מוס 6ין סג5טגן )ממר 6כ) עיר גיתומ)6מר
 ר6יגו רמי' ננכימיס רתוס' 36מ סססוף רכע' )עו)ס י") 6"כ עכ")0מזות
 כפ)י כננגימ רק"י סיטת רכך ננהגי )מ ספסוף 6פי' רמז כמס כננו.כו)ע
 ננסס רמי' )סכי6 יט מררכה ומ)6 דכו)ע מסומ כריעכר מס" כסרמע)וי
 יסכמ סננ6 ננטעס ננפרס ררננכ"ס רננסננע 0רסכ"6 וכ' 6סור )כתמ)היק כסר6 ע)וי רכפ)ו 0רננכ"ס סיטת סס סכימ סת0"כ וסמ מ"ר רכרי0יפוך
 כמרוסיו וכ"כ כזס נס )ו רי נרו) כקפסוף כריעכר 6כ) סיטיכננ)טפסף
 רמי ספסוף 5ריך 6פ" דומק6 כ6ן ר)יכמ מע"נ סרי סר"ן וכ"גהרקכ"מ

 : מי ככסר רנניירי כסרמס 6ורמי' 60 )חורסרמה
 ככר"ס רמ"ס דכ' 6ננ0 ר6סון סער סוף ר' כית הכית ננננסנניתרמנ"נ

 רכל ססרי כן )וננר סזקיקו נני כננס"כ כ' ספסוף כ)6 כמ)כ)התיר
 ננועטת כסרמס סר מיגו והמ)כ הרכס ככסר כרכק סמ)כ הסכ) ננןננוכלמ
 הו6 רומקמ גנני כמיכ6 מ)מ כהרח0 סמ)כ סר רומק6 כ)6 כמ"ר ומיע"כ
 כ)6 6ע"נ הסכ) ננן ננוכרמ סיהי' זס מי)וק )וננר סייך 6ין סררמיגו
 ננה"כ רכרי פסטות נס מ)6 סר )מ רקכיג6 כרומק6 כסרמה סרוומק
 ננסוס ו)מ סרכס וגרכק סרוך ססוננגיכות ננסגי רומק6 כ) 6פי'ננסמע

 : רומק6 גנניר5ריך
 כסרמס כ6ורמי' )כתמ)ה רננתיר העיטור ע) כ' טס ככיס"כ דץנדו)ה(

 רכר )מתוך זס סיתר ננקוס כסוס ננ5יגן ר)מ סכרס"כמו)ק
 יפס יפס ירימגו )6 קננ6 ממ"כ )סכסירו רעת ע) 60סור רכר עסהננותר
 ויס4ננו כתורס כתיכ סהרי וסכמו סכ' רכר ננ)6 ננקר6 כננס"כ ע)יווסקסס
 קרמ )י' סרי ננסרי מ)ננמ הו6 כ5תן י5וגן וננסוס סמזות ע) סמ)כיס6ת
 סננ6 רנזריגן )רירן ננקרמ ר6י' רננס תננה ס6גי סק"ו כט"ז כפננ"נוכ'
 ננקוס ננ5יגן ר)6 סכרס"כ הקסה ננס ו)כמו' סננה"כ כווגות ג") עכ")יסכח
 ר6ורמי' ננה זס רכר 6יסור ננ5יגן היכן 6יפכ6 גיננ6 6ררכס גיננ6 זססיתר
 ססיתר כסוס כתיכ ד)6 כיון )ר6"ס רס") 51") )כתמ)ס י6סורכהרמס
 ר)6 6ע"נ יפ0 ירימגו )6 סננ6 )המטיל ממיג6 סוה ננסתננמ י")ננפורס
 רכתיכ קר6 ונעמלו ננ6מר סננס"כ הקסה עיז . ומסור כפירוס6תננר
 )רכגן לסו6 סוס ור6י ננררכגן 6סור )רירן ססו6 מס מז רסריכסירוס
 ססיתר ע) .גסמר כפי' ננקוס 6סכמן ננך)6 מע"כ ננקוס כ6יזי' כפי')מסיר
 כוס זס ינעו ס)4 וכ)כר כננסגס דתגן כיון וי") 6ע"נ סרי רננסריוקר6
 כסכי כמורמי" י6פי' )כתמ)ס מי)וק רמין )ר6"ה וס") )כתמ)סר6סור
 ר6ס ננטננע כסרמס כ6ורמי' ננותר ננקוס ננ5יכן ר)6 )סקסות ה") )66"כ
 ננלילן וסרי כסרמס ומורמי' ננטעס וננותר ננורס 'הוס רסרי ננקוסיס

 כ6ין נניירי סננסגס ליננמ ר6ס1ר כננתגי' רתגן עתה נס 61"כ כס"כננקוס
 רז") ר6סרו ננקוס מ5ען 1)6 ננתיר רקר6 כהרמה כררכו 6כ) . כסרחהורכו

 : כסומס כמורמי' עתס נס כהיתר יכסמר כיננ6 6"ככפי'
 לק וסרמס ננטעס. ננותר 5וגגיס כנניס כמננן ר") סק"נ .בבדז"ך4ל1(

 6יי6 ו6ס ק)יפס וכעי 5וגן )תוך כרותמ כננומוננר6
 כרננ"6 וכננ"ס כמננן. וס"ס וננותר מוננר6 רק רק)יפס ננסוס ננותר)ק)וף
 כפ)ונת6 ות)י6 כ' וככ6וליס רננותר סתס כ' וכחרוסיס )"נ ס"ק תס"זס"
 כרותמ סו6 רמוננרמ רס6 וקסס כננססו 6סור 5וגן מי סי"כ סי'.תס"ז6"מ
 מתיכות עס גתכס)ס 06 6וסרות ס6יגו וג' פק)יפס סייגו 5וגן)תוך
 ק' 6יכ6 כוומי נופי' ס6יסול וכלנך חוס ע"י טו)ט ננק5ת וך6י 6כ)6מרות

וכן



4יטףתקוצ ב' טע"ף צ"א ט,' דעה 4ררה -מימן-דבי4-
 וסט"ו 6יסור ננסהו 6יט6 וי6י וכ"ו כנונעינ וכן כ"ט )כ5) כ16"ס נננו6רזכן
 כרור 6יסור ך6יכ6 ננסוס 6סול.3כתמ5ה ךמט"ה קוטיתו ננכמ 6' כס"קכ'
 טס סטעס 656 י6סור פסיט6 כמננן 6"כ כעין 6יסור ךוך4ן כמכמיו6כי
 כ5וכן ננסהו 6סרו ך)6 סקי"ט כננג"6 כננ"ם ה61 ננומרין יסנניס תס"זכסי'

 נסטף כנניס כנניעה 6יכ6 ננסהו ךעכ"ם ננסוס סס 16סלין יםו6טי"ה
 סי5י נו כים 6)6 כ6סר 65 והכסר 6סורין ור6י הנניס 6"כ כנניסמסהו
 הפ"מ ע5 ומיננ6 ננססו כו ךיס 6סורין ךהנניס סק"1 מננ"ו ס" כנננ"6וכ"כ
 ננכי6 תס"ז כסי' וסרננ"6 5כ"ע כ"כ 65 המ"ך ה6 5סתיר מ"ך ךנריטסני6

רעף"ש. : 6וסריןסים
 מטה 1נננ65 15נניס כנניס סרה נסר ך6ס וסק"מ 1' ס-ק יוסף כיי
 וךוק6 וננכ5יע ננפ5יט ךננססו הכסר נ6סר כנניס ט5מס6סי'

 ךי 5מה סהי' מרנגו)ומ ע5 ננכוקעמ מטה נננ65 06 6כ5 ק5מ סרי'ע"י
 כ6יסול כננע כ6ן כננו הרמס ר"5 טטיפס הך 51כמו' ע"כ כע5ננ6כטטיסס

 : 65סור ים הךמס כ63 6מ"כ כם15ו6ס

 : תקצ"אטימן
 ליתן אטור מ"מ אימור הכלי הדיח ראפ" דם"ל ת"ח דברי ביאורא(

 בכלי יתן דשמא בהדחה דרכו שאין אי0ור בתוכולכתחלה
 איסור בו שנשתמש בכלי דוקא דהיינו רמ"א ודעת הדחהקודם
 דוקא לח בו לשמש מותר כצונן בו שמשתמש כלי אבלבהמין
 שהקשה הש"ך קו' כל ישבתי )ב( חם אפי' מותר ויבשצונן
 בצונן להשתמש דמותר מתכות בכל כן ללתחלה להחמירויש לגמרי ורמ"א וד"מ ת"ח דברי שדוחה המר"ח וכן הת"חעל

 בהדחה אורחי' דלאו דבר ישמש לא קל'א טי' כדאי'באקראי
 : תחלה ישמש לא צונן איסור בו שנשתמש בכליאו

 ז'ן ין 111 נמ'" ס,ה . ונו' -יו"-ת נ, ס'ס ונו וווק4 ש'"נבהםה

 כ' 0פר"מ ו6מריו מ"מ יכרי כ) סותר סק"נ והסעך כך"ננ וכי"ככמ)וקיס
 ננ6ור ךכרי יסי' וס65 ק5ת הקסה סט"ו ונס 5יתניסו וך"מ מ"מ ךכריסכ5
 קוסימס 1כ5 נכוניס סךכריו כעס"י וננ65מי ינעתי כטועה הרננ"6טינינו
 ק"פ[ סי' ככ"י ה6"מ ]סוכ6 מ"מ רכרי סס סהכי6 והו6 . )ענ"ךמיוטכ
 כ5 כעס"ט כסס כ' 5"6 סי' הטי"ך 6נננס וכו' מכ5ין כמוכו )ימן -ננומר
 מלי5 ך5ננ6 5)נן 6יסור כסר ס5 כקערס 15נן כסר כגון סךמה ךכעינניךי
 ך16רמי' ננירי 6כ5 כהךמה 6ורמי' י165 ננכוש5 כטר וךוק6 הךמסנ)6

 6סור וכי"כ ךתכ5ין וננסננע עכ"5 5כממ5ה סרי וכי"כ מי כטר כנוןגהךמס
 6סור כמננין כו סננסתננסין 6יסור ךכ)י 5מ5ק יס 6ך . 6יסור ככ5י)ימן

 6יסור כו ננסתננס 06 6נננס קכ"6 סי' סטי"ל וכ"כ 5ונן סימר כו)הסתננט
 כסר 5ננ)ומ רסכ"6 סיתר ו5כן 5כתמ5ס_ 15נן הימר כו )הסתננס ננותר5ונן
 ננ5ה, כו 5ססמננס סננומר מננן ככ5י ננ5ינו וכן 5כתמ5ה 6פי' יי"נ ם5ככ5י
 ' רמן 06 5מ3ק יס 6"נ . ס"ט סי' כיו"ך וכ"ננ מנ"6 סי' וכט6"מ כגננ'כך6י'

 ' כיו"ך כך6י' סרי וך6י סטיכ תמ5ס רמ5ו ך6ס רמ5ו 65 16 היטכ ממ5הסכ5י

 : ענין ככ5 5המנניר יס 5כתמ)ס כ"5 וננ"ננ .קכ"כסי'
 עכו"ס כ)י ה6"מ רננ"ס כ' 6101 ע5יו 5סקסות כרנהףדקש"ד

 ס65 ומיננ6 ע"כ יפה ססורמו ריךעינן הי"נו יפהסהוךמה
 רמה המ"מ גס נם6 05 קרי ננס 5ה רקרי המ"מ ע5 כן הס"ךהקסה
 ס"5 ךסס"ך 6ע"ג ונ"5 . כן סה61 רירעינן ךננסננע יפס 0קערססהורמס
 כהימה ררכו הננ6כ3 כ6ין 6פי' הכי ס"5 6' ס"ק הט"ו וכן הפר"ה וכןהכי
 כסךמה ננסננע נעסךימ יסכמ סננ6 סרמה קוךס הסימר 3ימן 654 6סור)6
 סךמס ססי' כיון סת"מ 5קו' סממ)ה 5יכ6 6"כ . ננותר סיתן קוךס)כ5י
 ךטול ננסוס הרמה ננהני י65 סכ' ג' ס"ק והט"ו סמכ5ין נמינמ קורס)כ)י
 5כממ5ה 5ימן ך16סר סעיטור כסס סטור 60 קסס כ5וע 6יסור ננסוס6וסר
 ינעו ס)6 ונכינס כסר 5ננמני' 5י' ךננרנני כסךמס ךרכו ס6ין ךכרככ5י
 סררכו ךכר הי' ס6ס הרמס וננהני ננוס וה נרכק הנניעס סע"י כוסזס

 656 כהךמס סגי 65 כמננין כנסתננס מ"מ כוונומ כ' סק"ךרנגדה"ך4 : סךמה ננהני כנני ננני' רי5פינן ככ)י ה"סכסדמה
 וו"ס ךכר 6ותו 5סךימ 5ריך הכ5י הרימ 6סי' 6"כ ספסוף5ריך

 ספסוף ע"כ 6"כ כ5ונן כנסתננס נניירי ס"6 סס ךה6 וו;מ קכ"6ננסי'
 הךמה ס5ריכק רכ5יס סכ' ר6"ה נס ננר6"ס סננכי6 ור16' סךמס רקךהמס
 סמ"ך 6מ"כ ור6י' . נניירי כ5ונן סנטתננסו ככ)יס נס ננני ספסוףכעינן
 : ורו"ק קכ"6 כסי' ה61 סכן כ' ךמ"מ ננכ"ס ךומק וסו6 ומי' כוסננרניס
 יסיס ר)6 העיטור ךק6ננר 5כתמ)ה .ננס קסה ך)כ6ו' ס") ימ"מ י"5עתבנ

 65 ר6י ננותר ךיע' ןננסננע ננכוס) כטר כנון 6יסור 50 ככ5יהימר
 סכסר 5הרימ ך6י"6 כו סננע 6יסור ננמננת 6סור כריע' 6פי' הכ5יסוךמ
 ךכט5 5וננר סייך ך65 הקורס כסי' כננ"ס 5ק)וף 6ו 5גרור 51ריךננכוס)
 ךרכיס כעוכרי סכ' ננ"ה סי' כיס"ס לוכ"ננ ע"ג טוכ כעין סה6יסור ננסכס'

 656 רי סננס5יכין הק5יפה סקו5ף ננה נכרי ס5 כ15 ע5 6וגערקעססנננימין
 סיךימ סננך ע5 5כממ5ה ך6סור הפי' 6ין 6"כ ינימו( 65 סק51פין6מר
 6פי' העיטור ךס"ק 5מ"מ ס"5 5כך . ננכוס) ככקר הךמס סייך ך665מ"כ
 6מר 6פי' ינימ 65 5כממ5ה ננ"ננ כריע' סרי וך6י .הנימ ך6ס הכ)יכסוךמ
 גס ינימ סננ6 5כממ5ס 5מוס יס כהךמס ךרכו 6ין ךכר ס6ותו כיוןיךמה

 כעין 6יסור וי6כ3 גל4ע' 6טי' נרילה כדי 6קור ו6ו הכ5י סךמומשיס
 לורננ"6 מננין כו יסננם סננ6 15נן 6פי' חרס 3כ5י יסננס ך5מ כפ"ו 0"הסכ'
 5נוי 5ננספי סעיטור לננתיר 1ה6 סרמה כ)6 5סעננ4ס יסמ6 סננ6 י"5כן. מננין( כו יטננק סננמ ככורע כ5ון ימננם )6 ננתכומ ככ)י 6סי' קכ"6סי'
 כ65 יסננס סננ6 )נננור .5יכ6 סתס הכוס ,)הרימ ך6ורמי' ננפני ס)נוננ,ין

 65 ננותר כריע' ויהי' ס' יהי' הרמס כ63 כךיע' כננטקס המס הכוסהרמומ
 סרמה כ65 6פי' כיון כהרמס 6סי' 5כממ5ס 65סור 5כל:מ05 5וסמיגחינן
 ר6ו"מ יינ6 5כ6ו' לימ6 5סעיטור המ"מ סקסה יפה 61"כ כריעכךננומר
 ררכו ס6ין תכ5ין 5כתמ5ה )ימן 6סור סכ5י כסימומ נניירי י16"מך6ע"נ
 וכוס 3ריע" מסור ו6ו סךמה כ65 5יתן כסכ5י יסננס סננ6 ננסוםכהךמה
 והקסה כךיע' מסיכ נוי ס5 ככ)י גרכ*ס עוכרי ך5נכי כמ"מ ננ"ם6"ס

 סעוכרי סךעת ע5 יע5ה ר65 ו"6 יננ"ס ע"כ יפ0 סירמז הכ)יכתיקן ס6פסי כיון סייך ךיענר ךננה סנילומי 1)6 11"5 סק"נ כט"זכפרננ"ג
 16רמי' י163 כרכר 5מ"מ ךס"5 6561 הךמה כ65 נכרי ככ5י נות:יסךרכיס
 סךמה נ65 5ססתננס 6מי- י5ננ6 כ5י כהךמומ ,6פי' 5כממ5ה 6סורכסךמל(
 : ךנני כריעכר כסריס כ5יס 5סס ס6ין ךרכיס 5עוכרי רה"5 ספיר כ'וע"ו
 מננין כו פנסמננס ככ5י י0עיטור'16סר ת"מ 50 ס% תי' ע5 דך,נה)ב(

 קכ"6 סי' כטי"ר הו6 סכן וכ' 15נן 5סמס 5כתמ5ה ל6וסרה61
 סכ' קס ננטננע 6פכ6 ו6ךרכס כן .סס כטור לננ65 י65 סק"נ הס"ךוסקסס
 טוכ5 ננקרי -65 5ונן כו ו)סטתננס 5הטכי)ו ננומר מננין כו סמסתננסכ)י
 3סתסננס טרי ר15נן סרי עכ") מננין כו 5סננס 6קור ךעךיין ננפכי כיךווסרן
 סוף מכריית6 והו6 הסיננן כתמ5מ הטור ננננ"ס הרננ"6 ךכוונות 5יסכנ"5
 ו%ומות כוסות כגון כ5ונן נכלי כסס סננסתננס יסניס ככריס ס5 כ5יסע"ז
 5סריחן ך5ריך סכ' לננהר6"ט ה6יסור 5ננרק כרי וננספספ4ן ננךימיןוכו'

 ו6מ"כ מיסורי'( ננסוס נס )זה ך5ריך ננסננע ננטור מ5י5ה ננסוסולטפספן
 6פי' הטכי5ס 6מר 5ונן 5סננס רננותר הנ"5 הטור ספ' )ר"י וקמהננטכי5ין
 ךמפי' ז0 רכומי' הכריימ6 נקיט 63 51ננה מננין הנכרי כו סנסתננסככ5י
 5סננס רו5ס סהו6 וכנון 5מוך כטכי)ס ננומר 6פי"ה כמננין סנסמננסכ5יס
 כסלמס ךרכו ס6ינו כננ6כ5 6"ס סמ"מ )וימ 5עיטור 6נננס עכסיוכו

 כיון ססיק' )6 ס5כך ממ5ס מננין הנכרי כנסמננס 5כתמ5ס 5סטמננס6סור
 כ' טס 5כתמ5ה כ5ונן ו)הסמננם )הטכי) ננומר כמננין כנסמננס ר"יךכרי סטוי ך6ננר וננס . מני 65 4' פסיקי י65 מ5ת6 61"כ גווכ6 ככ5 חייך65
 סננך כו0 כסרמס ך6ורמי' כננירי *656 סרי 65 ו)עיטור 1ה6 הר"יךכרי
 ךננ"ט ת"מ ע5 11 קו' עור וי"5 סעיטור ךכלי וס נסי' סטור 6ננ"סהטור
 )ך"ננ כוונמו וסיינו ,ה מי15ק כעין כטי"ך הי6 סכ' ננה ר"5 המ"מסכמכ
 כם"ך וכננ"ס כרינו סס ו5רסכ"6 כרינו )ננלרכי כי"כ מ'5וק סכ"כ סק"ךסס
 ס"נ 5"ך סי' )קננן ך6י' ה6 עפי"1 . כ6ן וה מי5וק הטור ס"5 כןסק"י
 סי' ננסס"ת וה וךין 5וין 16 פירות כו 5הסמננס ננומר ננככ"מ סנ6סרךכ5י
 והקסה ס"ג 5"ך סי' )קננן וכטוס"ע פ"ה קי' וס"ר קמ"מ 165ין וסננ"ננ"ס
 סי' ות"מ כממ5ס כמננין כו סנסמננס 6ע"פ כ5ונן 5הסמננס ךסרי סריסס"ך

 ,ס: ךין נ"כ פסק ג' ךיןפ"ה
 ךכר 5סטתננס ננומר סיטכ הכ5י נמקגמ ך6ס כ' סס י"ו כ5)רכנמנ"י

 י"ו ככ)5 רה6 מסרךי' סתרי מ"מ ךכרי 6"כ וקסס 5גננרייכם
 5סננט מסור כמננין ממ5ה סנטמננס ככ5י )רננ"6 ס"5 כמן וכסג"ה כך"ננוכן
 יכט כתכ5ין ךנניירי ך6ו'מ ךיני' ךונני' סורמס וגס יכס 6פי' וננסננעכ5ונן
 נמ"מ פ"ה כסי' ךהיינו סניסס 5קייס יס 6ני 5ננ"ס 6כ5 יפה הולמסוהכ5י
 סעיטור וננוךה 5ה~ימ כהכי ר16רמי' כננ6כ) נניירי ס"ג 5"ך ךקי'וס61
 כריפ' כיון כננס"5 העיטור . ננוךס ךנ"כ 5מ כננסקה 16 5כממ5ה 6פי'ךסרי
 הננרם"5 ךכ' לוננט הכ5י הוךמ 06 15נן כו 5ימן 5כממ5ה 6סור )6 ס'יס

 ע"ו מוס' )פי' כ5"מ טס ך6סור 5"ך סי' 5קננן כוומי' הכ"מ. וכ"פכ16"ס
 : הסננוך( כסי' 6י"ס 6כמוכך)"כ

 כ5ונן 5כתמ5ס 5סננק ננומר כ5ונן כממ5ס כנסממס %6 סמ"מרכמ"ש
 כסר 5נעומ הרסכ"6 הימר 51כן כסךמס 6ורמי' י165 ננירי6פי'

 היתר ךכ65"ס 5כ6ן ענין ך6ינו הס"ך והקסס 5כממ5ה 6פי' יי"נכג5י
 165 ננ)ימה ה6י סנעמו ננסוס ו6י כסךמה סררכן מי ככסל רננייריסרסכ"6
 כסךחה 161רמי' מי ססכסר 6ע"ג ונ"5 5כ5יס נעימס ך6ין ל"5 ע"כ הו6כ15ס
 סיפטוף ך5ריך 656 נהרמס סגי 65 6יסור ככ5י סכיתן נעומ כסר6נננס
 סמי כטר ננסוגס עכסיו 6"כ נ' ס"ק כמךוסיס וכמ"ך סק"כ כפרננ"נוכ"ננ

 : כסךמה 6ורמי' י165 ננכוס) 5כסר ךוננ0 ה"ו כספסוף 6ורמי' ך)6כנעימה
 כס"נ ךנניירי ננ5ס כו 5הסתננס סננותר מננן ככ5י מ5ינן וכן הת"מדכמ"ש
 הכ5יס כ5 כנננ' ךגרסי מנ"6 סי' 6ו"מ ס"ע וכ"פ ור6"ס 5טורור")-

 ננכימ מון כמננין 6פי' ננ5ה כהס 5הטמננס ננומר כ~ונן מננז . כהססנסתננסו
 ננ5ס 5הסתננס ךננומר ךננס המ"מ כ' ויפה וכו' המרוסות וכימהס6ור
 ננ"ס ננכין ומיני ננ5ס ):סמננס ךננותר מכ"ס כ15נן ממ5ה כנסתננסכמננין

 : נניךי ננוכמ 65 הת"מ סכ' 0גננ' יננןהט"ך
 ננתמ5ה ונסתננס סנכ5ע "1 כ15נן וכסתננס נכ5ע 6ס 5י ךננס סס"ךרכמ"ש

 מו)ין ננתוס' יונה גכנפי ר6י' כ5וכן ננסמננס ךעכסיו כיוןכמננין
 כמננין ה5כך מננין כו ננסממט כננו כך כ5 כ5ע 65 ךרס וס5כת6 ך"ה מ'ךף
 חי5וק יס 15נן ננסננט ךעכסיו 6סי' הרי נעי5ה כעי 15נן כה 5מתוך6פי'
 ךומק6 ל6יכ6 ךס"ס 5ךמומ יס ננהתס 6י י") מננין כו כנסממט 6סורריומר
 6נחס יומר ננפ5יט הרכס כ5ע 06 מ5י' ס)~ך כ15נן נס וננפ)יטךסכינ6

 15נן ךגס 6סכמן ךה6 יומר 5נסמננס וכין כמננין נסמננם כין 5מ5ק ךיסנ'
ננפ5יט



מג4רמתתקדא בי' מע4י צ"א מ4י4ר"דס4'רבר'
 סרכס דכ)פ פטוס מלם ככ)י כ' כטר"מ סוכ6 הזכות כס' ננטהומפ)יע
 )פלין י"5 כי"כ 6"כ כ15לן 6טי' 6סורה כל'מ )טפם 6טוי ס)כך ננטהוסו)ע
 כ5ולן 6טי' )כתמ5ס )6קור ספיעור סכלת פס כמננין כלסתננם כ)יסט6ר
 ד5ולן סכ' ננפטס ון"ס הי6"ם ננ"ט ד"ס ככ"י תק"1 כסי' לע6ו"מופיי'
 )כתמ)ס "סי' רננותר ננססו סו)ע 5ולן 6ין דקטה ככ)י י") ו6"כ ננסהופו)ע
 כלסתננט 6)6 6וסר )6 וספיעור כסדחס 6ולמי' כ)6ו 6סי' 5תן כו)סננם
 ד5ולן דמייסילן כ5ירוף ככ)ך )הטתננס )כתמ)ס מוסם הרכ0 דכ)פ מנניןכו

 : ננססו ננ0כ)י נסננס)יע
 דסת"ח ד6"ס נ"ג ל"5 סרי"ף )ני' דסיילו הכי ס") כ~ע י)16 הט"ךרכמ"ש

 656 )5ולן חננין כין 5מ5ק וע6"ח כ"ט ננס' ר6י' )הכי6 רו5ס6ילו
 5כתמ5ס 5ולן )טננ0 וננותר )כתח5ה כ5ולן כלסתננט ננסס )סכי6 רקדרו5ס
 כ5ולן מננן כהס סלסתננט סכ)יס כ) דנריס הרי"ף 5ני' ננוכמ וד6יווס
 כסדחס 6ורחי' 165 דננ5ס 6פ"נ הרי כ15לן ננ5ה כהס )ססתננסננותר

 : כ5ולן כחננן תח)ס כלטתננם )כתמ)ה כ5ולן )סננםננותר
 סחרוקת וכית ננם6ור ספס כ) כס' 3ר"ן כנכו6ר וכן סס"ך ססקטהרכמדק

 דסכרת י"5 כ5ולן ננ5ה )ססתננס ננותר ו6סי' כחננין כלסתננםדסוה
 )6 ימיס ח' ננופע 5וננן דסוה ססח ינני 13' וי") תק)ס ננסוסהפיעור
 ננופע וננן סוס ססח ט) ינניס דו' כמכוריס לנע6 11 וסכר6 )תק)החייסילן
 ננ' דף ססחיס פיי' ססח ינני )מ' נס )תק)ה דמטטו לננ65 ו6ס)תק)ס
 נוסי' סנננ' וננן . )וו 11 מכנניס נוירות ננדננין 6ין כחיטת6 דעכפי63רכ6
 סלסתננם )כ)י )נננרי דוננס 6ילו ומרוסות ס6ור כית די") קסס )6 הר"ןכ)6
 סוה )פיעור ר6ס 0וס 6ס ד6ו)י קטה )6 ננר"ן גס 61"ג כ6ור חנניןכו

 )6ותו ססוסקיס ר6ו 0)6 כ0י") כ"ה סי' כח"ננ רננ"6 וכננ"0 )וננודה
 דכרי רו6ין סי' 6ס )נניננר ד6יכ6 ננסוס סנ6ון דכרי )דחות 6יןג6ון

 : )י' ננורו סוהסנ6ון
 ננסננפ עור טננדכרי 6כנת ססיך כ' ס"ע כסי' כנטכנפ טכן כת"חרגמ"ש

 כסדי' דס") סס ככ"י סוכ6 י"6 כסס סרטנ"6 סו6 6ננלססכי
 5ולן כננסקס כתכתי ככר סלס כפיעור ססק סרסכ"6 ס6 והק)"דהימה ו6י"5 5ולן כו )הסתננס דננותר כן סדין רותח כקפרה כלטתננטו6סי'
 סננ)חו כ)י רק כי"6 ס") )6 נוסי' דרסכ"6 )כך 5ריכין 6ין 6כ) ספיטורכנודס
 6יסול 30 כקדירס 6סי' ננתירין טהי"6 ננס 6כ) 5ולן כו )6כו) ננותרכו

) . 5ולן:כו- )סטתננם דננותר פ5ננו כרפת הרסכ"6 כ' )6 כמננין[ תמ)ה]סלטתננם  כסי' וכד6י' היעכ סכ)י ירחון 6ס כין )ח)ק ים 6"ל הת"מ תי'רערדא
 יסס דרח5ו ס6"ל! לננ"ס סיעכ טרחון ננמוך ססכר6 ל")קכ"כ

 וכד6י' דננ"ם כ' וסס"ך סדחה כ)6 סיטננס חייסילן ו)6 הכיר6 )י'6ית
 רע"ס ו6סטר כ3) ננןס קל"כ כסי' לוכר ד)6 וסיילו פ"כ 5"פ קכעככסי'
 סנפ)ס קויס כ5ולן וננטפס דיעכי) העור ננננ"ס ור") קכ"6 כסי' 51")סו6
 כננ"ם סיעכ רחי5ס 5ריך סנפ)ס דקודס ננטוס היילו )כתח)ס 5ולן)סננם' ננותר ו6סי"ס כסדחס 6ורחי' ד65 כננידי 6סי' סתננ6 סעור דנניירי6ס

 : סיעכ טפסוף 5ריך סגפ)ה דקורס ססיננן נמח)תהעוי
 כ) סר6"ם )ני' ה6 סע'ין סקטה )עיכותי' תרתי דכפילן סכ'רהרבמ"א

 ננ5ה כו )0טתננם ננותר כ5וגן מננן כהס סלטתננטסכ)יס
 רק כ)פ )6 6ס כ)ח 6וקר ו)ננה כ5ולן כ)ח )הטתננט דננומר ננכ"טכחנרן
 ככ)י )ססתננם ננותר יכם דכר סנסתו ו)סי הע"ו ססניס ננה פי'כ5ולן

 כ)6 6ח"כ ננותר כ5ולן רק תח)ה כו סטתננם וכ)6 מננין מח)סטגטתננט
 הכ)י כסדימ נניירי דוד6י הכי רננ"6 כוולות ו)") )מ כדכר 6סי'סדחה

 כ5ולן תמ5ס כלטתננט 6סי' כ)) סדחס כן6 דסרי רננ"6 כ' הוהד56"כ.65
 6)6 כ)) סדחה כ)6 סרי ה6יך כ6יסור דלנפ כיון יכס 5ולן ננטננפופכסיו
 ננותר כ5ולן רק הכ)י כ)פ )6 6ס הרננ"6 וכ' הרמ"6 נניירי סכ)יכסריח
 )נננרי וסיילו ננותר ככ"פ חס סר6 יכם ט6ותו 6סי' י") יכט דכר כו)סליח
 ו6סי' יכט ננ5ס כסס ננסתננסין מננן כהן סננטתננטין כ)יס כ"ם דט'דין
 ר") סדחס ד6י"5 וננ"ם כ5ולן 6)6 פלין ככ) סרי )6 כ)ח ננוכח ונננני)6חס

 6סור הננ6כ) כסדחות 6ורמי' כ)6 6"כ הננ6כ) כהדחתד6ורמי' כננידי 6)6 סרי )6 הכ)י סודח 6סי' הת"ח ןפת ד)סי סדחס 6י"5הננ6כ)
 חס 6סי' יכם דכר כו וננליח כ5ולן רק כ)6 'הרננ"6 כ' )וס)כתח5ה
 ככ)י כס"ג 45תן )כתמ)ס סרי 6"כ ננ6כ) סדחות )"5 כ5ולן' ננותר )מנננני)6

 : דסר' ספיפור וננודה6יסור
 ססכין 6)6 סת"ח )רפת ככנ"ט כספיעור סכין )6 ככדה"3 דר6,,סךשע

 יסכח סננ6 )כתמ)ה )סננס 6סור כסדמס 6ורחי' ד)6וככנידי
 סידחלו סננך פל )סננם )כתח)ה ננותר כסדחה סררכו כדכר 6כ)ננ)סדיח
 6חרוליס כסוסקיס והיילו . יפס ידיחלו )6 דטננ6 ההיתר וה פ) ותמה6ח"כ
 ו6)6 כת"ח ננסננפ ספיעור סדכרי 6' כ6ות כתכתי ככר 6כ) וססיךהע"ו
 ס"5 כסל") ור6"ס ננר6"ה דכריו כ' ס6"ח ס6 ננ6"ח סת"מ ננקטי דננה קסי6ה6

 ננהלי ד)6 חוננר6 כ6יוי' הפיעור דיכר ו)6 ננסלי כ)י דהדחתכספיעור
 כהדחה )כח)סוכ6ורחי' )טננם דננותר כ)י הדחות כ)6 קו)6 6)6 כ)יהדמות
 ננטננפ ספיעור סרפת כיון מ"ננ הת"מ פ) ק0ס וןה 6ח"כ סידיחלו קננךע)
 דת"ח דין )קייס ים ננ6"ח כ)6 6"כ יסכתי סהכי6 וסר6יות הת"חכסי'
 וכננסקה כהדמה 6ורחי' ד)6ו דכר 6יסור ככ)י )קננם ,)כתח)ה )סחנניריט
 ים דננסתננ6 ננסוס הפיעור וננודס כ)י הדחות 6חר תמ)ס )סננטעותי

 : וכננם") ס')

 וזקצ"ב.מימן
 רק צונן אפי' בו להשתמש שאסור כ"מ כאן בפר"ח שפסקטה)א(

 שימוש הנאות לו כשיש הנאה איסור בשאף גם אמורבקיומו דרוצה ישבוזי ואני ת"נ סי' בפר"מ כמ"ש הכי קיי"ל ולאבקיומו רוצה .משום אסור למ רל"כ ע"ן תום' ומ"ש מותרבמתכות
 כלל ות"מ ומוש"ע ובעה"מ וש"ר וסמ"נ מסה"ת הוכחתי ואני)ב(
 )נ( מתכות בכלי כמו מרם בכלי בצונן להשתמש דמותרפ"ה

 העישור דעת וכן )ד( הנ"ל וסיעתו בה"ת על יש"ש קו'ישבתי
 שהביא פר"מ וראיות קו' וישבתי כפ"מ דלא כאן הכיאושוש"ע
 עור )ה( ישברו דאמר בפסמ ומקדירות לפנכא דתברי אמימרב
 לו( אמי כרב הלכה דלאו אמי סרב פר"מ מקו' סה"ת עלישוב
 קו' על .אחר ותי' כנב"י רלא דיבנן כאיסור אפי' אסוראב"י
 מותר בצונן בר שנשתמש חרס כלי כל שעה כל בפ' הרי"ףכגי' כפומקים פר"מ של ראימור )מ( פר"ח קו' על תי' עוד )ו(פר"ח

 בממין שנאסר דכ"מ מוכמ שאור מבית מוץ מצהלהשתמש
 מותר אפי"ה הרי"ף כגי' ס"ל הר"מ הא צונן בו לשמשאסור
 כפר"מ מדשה מברא המציא כנפ"י במ' )ט( צונן בולשמש
 לשמש ראסור ה"ה רברי בת"מ מ"ש ש' כלל לדבריווליתא
 נ' לדידן אטנם )י( כמנ"י ולא בקבע היינו בצונן שנאטרככ"מ

 י סה"ת על מרש"ל קו' עלותי' מעל"ע בו שיעמור מתכות בכלי אפי' לח משקה לשמש דאסור'
 כס' וסר"ן ננסננ6"ס כס'יו כהננ"ננ כ6ן ססק ססר"מ הלה ייוק6נבהגייה

 כיון כ5ולן "ס" כו )סטתננס 6סור ס6סור מרס דכ)י טפהכ)
 ננרכ ר6י' טננכי6 מננין כו יסתננס סננ" חייסילן כסנפ)ה תקלס )וד6ין
 כ5ולז )סננט ננותר ו6י ותכרי' מרס ם5 כסלכ6 כסר ןננ)חו קי"6 דף6נני
 דננותר כ6ן ד6י' וס6 י0כרו כססמ קדירות ן6ננר ננרכ וכן תכרי')ננה

 נ' ספי' 5"ר סי' )קננן וכן ננתכות ככ5י נניירי כסדמה כ6ורחי')כתח)ה
 ותננס ננתכות כס) 'נניירי 5ולן 6ו סירות ננככ"ח סל6סר ככ)י )יתןדננתיר
 )ססתננט ד6סול סחרוסות וכית ס6ור ככית סס' תל"6 סי' 6ו"ח הס"פפ)
 וכס"ר קננ"6 )6וין וכסכנ"ג ל"ה סי' סתרוננות כס' הו6 ספ"נ 5"ד דסי'יין ה6 )קסס . )סלכ6 תכרי' "נני דרכ ננס6 וקטה סרי 5ולן 6כ) ננספעחננין
 כי' רנני יסר6) כחכית יין רננו לכרי )"כ דף ננפ"ו ר6י' וסכי6ו ס"ססי'

 6סור היין יין ס) מכית ננ65 6ננרילן למי ננ5י6ות 6)ו וכס' וטריסכר6
 פ"כ סנפ5ה כסו סייך ו)6 סן חרס ס) חכית וסתס ננותר וחכיתכסל6ס

 : חרס כס) 6סי' ננותר 5"ד דסי' דדין ננדכריהס ננכו6ר6"כ
 6סי' דכנתיר כנסכנפ 5ולן 6ו סירות פד6פר סי' ינ"י 636י ר%4גבנ)ב(

1
 )"כ דף תוס' דכתכו ס6 כ' ס"ק כ"ן ססר"מ וכ )חיכר

 דהתס כססמ כמננן 6ו ננככ"ח סל6סר ככ)י 6סור ד)ח )ר"ת)מסקל6
 רו5ס 6סור "יסורין כס6ר 6סי' )דדסו ד"6 פ"י 6סור כקיוננו רו5סננסוס
 כקיוננו רו5ס דס6 הקסה וסס פכ") ת"ל סי' )6ו"ח כחיכורי וככנ"סכקיועו
 6י ל") כפ"ו ס"ה כדף כד6י' פ"ו )6כד' ד5ריך ננסוס כפ"1 6)6 6סור)6
 הננפניר נפ"1 ננספס 6ילו הו6 6ס דדוק6 5מ)ק דיט ר"ת פ) קס.6 )6ננס6
 רו5ס רק כפ"ו תטנניט סל6ות כ6ן ד6ין ק"ה יף סס וכי"כ )קכרוחכית
 ככ"ח ס) כקדירס כננטננס מט6"כ כפ"ו 6)6 6סור ד)6 סו6 )כדכקיוננו
 נס 6סור תטנניס סל6ות לסלס כקיוננו כרו5ה סכי כקיוננו ורו5ס )חכדכר
 סעור וכ' חננן כו )כ0) )נוי קדירס )טכור ד6סור וננס 6יסוליןכט6ר
 6יסור סכר הכ)י כתטנניס סכסלס ננסוס כנני סתס כקיוננו רו5הננסוס
 פ"ס ננרננכ"ס ר6י' סר"ח דמכי6 וננה . ת"ל סי' טס כחיכורי וכננ"טסל6ס
 636 כקיוננו לו5ס טכוד6י 6פס"י ננמננן רעי' )עסות דננותר יסה"תננ0'
 דכטפס )ק"ננ החננן פס ננקננט והתס ננותר כחננן 6סי' כקיוננו דרו5ספ"כ
 ננסוס ו)יכ6 סל6תן כדרך ס)6 הוה סרעי' פ5 סננולח ננסננס0סו6

 : סל6ה6יסוי
 ס") 6"כ )ח 6סי' כנותר ככ"ח סל") 5"ד כסי' דססקו העוס"פר3%4מנמ

 ד6וסר ת"ל סי' ננ6"ח וק0ס סל6ה כ6יסורי' ננותר כקיוננורו5ס
 ככ)י ננסננ0 ט"ו ס"ק ס"ס כ5) כמג"י ור6י' . כקיוננו רו5ה ננסוסכמננן
 )"כ דף כע"ו טס ו6י' כפיל6 )6סורי' ד)ית6 6פ"נ כקיוננו רו5ס הוס5ולן

 ננססו כחננן תננ"ו כסי' דסי') עעור כננטסו6 פכ"ס הוס כחננןדטכרי
 6ילסו כחננן 6סי' דננתיר פ"ו תוס' 6כ) 6סור כחננן ה)כך כסל6ס6סור
 ד6וסר ר"ת י6"כ קסס וק5ת פ"כ כסל6ס 6סור )6 כננססו דחננןס"5
 ו6סי"ה כלו"ע )ה5כה )ר"ת ס") לנני ומננן כננססו 6סור ד)6 כככ"חכ)ח
 כ6יסור כסננספס ס"5 דר"ת כננ"ס. 5") 61)6 כקדירה )יתן 6סור י)מס")
 סס"ת ננ"ננ כפיל6 )6סורי' ד)ית6 6פ"נ כקיוננו רו5ס ננ0וס 6סורסל6ס
 )ננפסק )ן יס ו6"כ כר"ת ס") )6 ס"ה כ)) ות"ח ועוס"פ וס"דוסננ"נ

 : ר"ת כסס תוס' ננסקלת כלנד סרכה ל6סוליסכסוסקיס
 וססכנ"נ כסס"ת דס"5 ס"ד פ) כ' פ"ס כ)) ננהרס") ס) כ6"ו%4כמנם

 .6סי' סס וכ' הל") פ"ו כתוס' כר"ת 6סור )ח דדכר ו") הו6כ'
 לנני )ח 5ולן כסר כנון ור"5 )ססתננ0 6סור לנני ננסקס 0י ט6ילו )חדכר

 ר6יות וסו6 יין ע) כחכית סכרי )ננרנני יסרי וס6 כהל6ה 6סורסקדירה
 פרס"י כן כי יין )עפס ננכע) ננסקין דס6ר ננסוס הו6 6חר עפס סתסקה"ת

ן'68נב : דננרס") 6"ו כקי5ור וסכי6 5"י כסי' ככ"ח וכ"ס טס-
ולע



ירכמףתקצ'ב ב2' טעיף צ,שש דעהטף ףררה ' -טיפןדכ~ף
 ות"ח רטוס"ע כיוןונ"ל

 )וננר יס דננותר וס"ר וסגגעג כסה"ת פסקו.
 )סננס 3סתיר ר6י' מכי6 סמין כסה"ת דהננעיין ננרס"י "סי'ןמין

 והומ ד6סר 6פכחן ד)מ ננסכרמ )סתיר ס") סוה זס ככ"ח כקדירס5מן
 מסור סמרס דגוף ת6ננר "פסר 36מ ההגמס מיסור ננגוף גסגסמיגו

 ד3יתמ ננכימ ע"ו הלמה מיסור ננגוף גהגס 6"כ למסר החרס דגס .כסלמה
 כי כינני סיי מננמי סמרס דהיילו כסלמס מסור גוסי' דמכיתדמ"כ
 יסיילו גוסי' דחכית 6"ו 6סוי סמרס ננ"ננ היין טעט דננכט)סכרמ

 : ננותרסמרס
 '. כס" וסרננ"6 וטום"ע וס"ר - וס:נ"ג יסה"ת י6ס1ן )עייז נחיררלר(

 דגס ס") ס"ס כ)3 כת"מ ס") וכן כ)וס הגיה ד)מ 5"ד
 5"ל ולסי' כמן )ננמכר טכ' כסר"מ 1)מ כ15גן )מסתננס ננותר חרסככ)י
 ננקוס כמיוי' ורננ"6 סטום"ע מננרו מס כס)ננמ ו"מ ננתכות ככ)ידנניירי
 ננק"מ ע) וסננלו סתס טכתכו 5"ד וכסי' כמן דסננכו י") כ5וגן מסוררכ"ח
 5"ד כם"' לננסך סתננ6 מדרכה מ)מ כננק"6 כן כתכו ט)מ 11 )ממכ)
 נניייי העיטור כמן וכן מלס ננכ)י ,ר6ייתס ננכימין והס וסננ"ג סה"תממרי

 ננ6"ס ננס' סרס"1 וס"ה קי"מ רם"י עיי' מרס דסתננ6 . מיסור ס)גקערה
 וטור רמ"ס )דעת הומ כן תג"6 סי' וננמ"מ ננותר כסדמס כמורחי'ומסי"ס
 דחכרי' מנני ננרכ ססר"מ ססוכימ ננס ומ)מ - ססר"מ טסקטס וכננוס"ע
 ימכרו כססמ קדירות דמננר ורכ ע"כ ד") ססמיס כננ)מננות הו6 וכן)סגכ6
 חננן כהס סננטתננס הכ)יס כ) סרמ"ם )ני' כסננומ3 דה)כתמ 3וננר4ם

 מכ) ננסננע כחננין דמסור ססמור נננית מון כמננין ננ5ה 3סננס מותרכ15לן
 5וגן ומפי"ס מננין כו וכגסתננס סומ חרס ס) טמור דכית 6ע"ג מותרכ15גן
 ככתרמי ה)כת6 וקיי"3 )דסננומ) ק") ורכמ מטי דרכ טס וננכו6רננותר

 3תק3ס דחייסילן ננורס סננומ3 גס סננה דרכיס כיון י") כססמוכקדירות
 דסננומ) )קנני ד6תי ירוסות דם' טרקס6 סהימ ג"ג דף כמו)יןכדמי'
 דטוכמ כיון מסגר ).סיגסר מכ3 וסרם"י כגהרמ 1)טדילהו סחלקיגהומננר
 סמור ככית כ)י כמר רסכ"6-.מכ) כטס סטור וכ"כ לתק3ס מייטיגןגיגסו
 )תק)ס מייסיגן כמרמ מסי' ג"ז כסוס"י קיי") דמגן מע"ג )תק)ס מייסילן3מ

 מנני ננרכ ככ"מ כ15גן )סננם דננותר סל") 1סוסקיס הסה"ת 1"3רערךש - : )ד,דן 6פ.' מסור )מ דסרי כסי' דמיתמכמן
 דהגה 3' דף כפסחיס ננ)מננות קו' והומ סר"ח כקו' )סגכמדתכרי'

 קודס 5וגן ככ)י )סננס דננותר דה6 כננרדכי קכ"מ כסי' ססקסרננ"6
 מננגס י כחננין כו יסתננס טננמ גזריגן כקכע מכ) כמקרמי הייגוסגע)ס
 סירות )סטתננט דננתיר טס כר"ננ וכננ"ס 5"ד כסי' סטור דעת כןמיגו
 כטור ס") וס"ל והננ"ג סס"ת הרמסוליס כ) 61"כ כקכע 6סי' וננסננעו5וגן

 וס ווין . 51"ע רכיס כגגד כיחיר ה)כה הוס כסננרדכי דססקוהרננ"מ
 דתגן ע"ו סוף הננסיה ננן ננוכמ הומ הגע)ה קודס כ15לן )הסתננסדננותר
 )תק)ס מייסיגן ו)מ 15לן כו )הטתננס ננותר וסומ ססה מיסור ס)ססכין
 כיון פמגי מיס ככ)י כהרננכ"ן )מ3ק סכרת ס"3 1)מ רותמ כו יסננסד)ע6

 ,הנע, ומ.., ממ'1 נקגן נ,וון ,היתמק ומיעח"קמותר ,קוו ;'וןיעיך
 כיון דסי" ס"ט דננתכות סר"מ כס' ומיתמ . )תק)ס מייסיגןו)6

 ננותר 6)1 )מיטת דהמ ו"מ קרוכ כוננן יגעי) וד6י כסגע)ה תקגס )ודיט
 )תק)ה )כתמ)ס גימום מס כ)י ססקיד )ו ס6ין מע"ג תנניד כ15גן)הסתננט
 יכו) יהי' ו)מ 5וגן כו ימננט ס)מ )תק)ה מייחיגן 6ס חרס ככ)יננכ"ס
 חייסיגן ד3מ ננסלה הך ננן דננוכמ י") עכ"ס הכ)י )סכור 5ריך )גוי)ננכרו
 דס"ד )וננר יס 6ננגס סגמסר מיס ככ)י 5וגן ')סמתננם וננותל3תק)ס
 כו יסננס טננמ 6)6 )תק3ס מייסיגן )מ קטן וננן דהו6) יוננמ כנןננסוס
 )מ מ"כ יוננמ כת מטו נוירס ננסוס מ)מ מסור )מ גנני ו6כ"יכמננין
 דננותר טסס דססכין והננטגס )גזירס גוירס הוס דמ"כ מננין מטו 15גןגוריגן

 ס)כך מנ"י כ)יהס וסתס הגכריס מן כ)יס כ)1קמ נניירי כ15גן,)הסתננם
 גט)"ס ס") מנני דרכ )גורה גורס דהוס )תק)ס מייסיגן ו)מ סרי)דידן
 דגט)"ס סננעיגן ננסכי 6נני רכ מדכרי כ"ה כס' כר"ן וכ"כ )כתמ3סמסור
 ו)מ ננדרכגן 6סור דגט)"ס וכיון עי"ס תכרי' 3ננס דמ)"כ )כתמ)המסור
 ר"ת ננהרס"מ ועיי' . 5וגן כו )טננס .מנני רכ ננתיר )מ 'ה)כך ג)"געסוס
 כו יסתננס סננמ גימוס קטן כסכין סגע3ס סגי )ננס מר"ת סהקטהכמו)ין
 6ס דמסי' ננסוס תי' והומ מרי' כ)כ יומס סננהרס"מ ותי' כ6וריסרמ3
 כר' ה)כס מין 3ר"ת .6"ס ו)ננ"ס מנני ננר' קטס ול"כ גט)"ס סוסיטננם

מנני
 וכנ~

 : סמכ6ר
 ג"מ סי' חי"ד גכיאת כסט סכ' כ' ס"ק קכ"כ סי' תסוכה כסתמי ןעי'לו(

 כמיסור סרי דננדיג6 כ"י 6טו גוירס ננסוס מסור דמכ"י כיוןם%
 ע)יו סקסה וספ"ת כסוסקיס גננ5מ ם)מ כיון כוה )הק) ם)מ מ)6דרכגן
מ;"ן,ס, מע"ג מנני דרכ ננסך )סתיר ד6ין כרורה .ר6י' וכ' רק'"6 יוסף כרמס-וכ"כ

 ע'; ,מ"י יל מ,גמ"111,,'נ17'ס'והו ,ה,;'ממ17נק,,'פו,מה.ר
 דמ)"כ כ'י סמיגו קדירה מסור דרכלן כמינ(ור ימסה' )וס כיון כרמך'וע)
 )דמות יס )עי3 )ננ"ם ו)כמו' ע"ו ננס' סוף ערוכס ם"ס ס)מ ננ)ננדגומה
 ננסוס כ15גן )ססתננס מסור מרס דכ)י מזי) )טיטתי' דר"ן וננר"ן מנניננרכ
 ד5ריך לומ ס)כתמ מנני רכ מ"כ מנני ננדרכ רמי' כננ)מננות וכדתק)ס
 גט3"פ ננסוס מ3מ כ"י מטו נ~ירס ננסוס )מו מכ"י וע"כ מרס סכ)ל)טכור
 מכ) 6סור כדרכגן גס ס)כך 6מויס מוסר סמין מ)מ )כתמ)ה מדרכגן,מסול

 דמגן ננסוס מנני כרכ ה)כתמ מין וטוס"ע ום"ד רסמ"ג ססס"ת)ספוסמיס

 .5וגן נזרילן )מ וה)כר כ"י 6עו גזייס ננטעס 636 6סול )6 ד6כ"יקיי")
 -ומ)6 דרכגן כמיסור 6סור דמיגו י") דרכגן כמיסור ה"ה מ"כ חננין6טו
 כ' 5"נ וכסי' ננלרכגן גט)"פ מסור ככ)וע דמס" ק"ג כסי' כפימ"ג3ננ"ס
 ד3מ וס 6"כ דרגגן כ6יסור 6סי' מסור ללט)"ס כיסרמ3 ננרוומותדה)כה

 : קקט"1 כט"1 5"ט קי' כסרננ"נ וכ"ככגכ"י
 דססס סל') סכנסלס כנכמ 6כני כרכ פסקו ד)מ סג") סתי' )קייס יסמ"כמ

 דגט3"פ ננסוס 11 )תק3ס מייטען ו3מ כ15לן )סננם רננותר דננוכח./כ5וגן
 דר' ת)ננידי מנני ירכ ומט"נ מסול גט3"פ' כננ"ד ס"3 6נני רכ וי").ננותר
 די' מ3ינמ כיגהו מננורמי י") ננותר גט)"ס כע"ז ס") יומגן ור' סוסיומגן
 )סרומ מתי' ומכ)ס תתללס )גר דקרמ יומגן )ר' ס") כככורות דהמ"ומגן

 )מ סתוס' ותי' סס תוס' טהקסו כננו מסול לט)"ס דס") כר"ננ ווסוננעיקרמ
 ננס וכן ס"מ דף כמדו' דע"ו כס' כמס"1 כדמי' דוחק טסומ )טוסקיסס"3
 ססוסקיס מ"ט 61"כ כיגהו 6ננורמי גנני ננסגה כסמס ה)כס יומגן ר'דמער

 : תכרי' ר)כך כ15גן )סננס רמוסר מננ. כרכ ס"3י)מ
 סס מגסי כמדו' דהכס מכני )ירכ ס") ד)מ הסוסקיס )יסכ יס רעןךש)ז(

 רדכ"ו כסו"ת ותי' כדיע' הוה סכירה ד5ריך כיון מר"ןהקסס
 )סמויר ר51ס דמין ומיהו )ככסוגות )סדורי תקגת6 )ו דיס קרירהדט"גי
 דקדירס מחר טעס סכ' ע"מ ע"ו דף ע"ו תוס" ועי' . )י' סרי )6ככסוגות
 . טתי' ננה סס מגסי כמדו' וע.' סננווכח ננמכ) ננן דכמ ננסוס טכירס5ריך
 מנני רכ מטוס תק)ה ננסוס 15גן מסי' דמוסר 6נני דרכ טענני' י"3ומ"כ
 דף כוכמיס הכי דמי") כננ"ד )ככטולות )חזור תקגה )1 6ין מרס כ)יק"3
 כ15גן כו )סננס ננותר ככ"ננ מע"ג וסננ"ננ הר"ן )סכרת מיתי' .ומ"כ5"1

 )סננס יגעי)כה כודמי תקגתמ רמי") ננסוס הייגו כהג"3 טסס ננסכיןוכדננוכמ
 מדסות פגיס מננרי' 1)מ כככסוגות תקכתמ ד)י"3 מרס כ3י ננסמ"כ חנניןכו
 מכ3 . מנני רכ תכרי' )כך )תק)ה )מוט יס 15גן )עו)ס ויטננס )כמןכ6ו

 סגסמר דכ)י סזטה כה' רננכ"ס לעי' ככסוגות המזרות דננהגי ס")הפוסקיס
 ועי' כסר וגת)כגה ומור )ככסן החוירה ומס סוטס כו )הסקותססו3
 מדמות סגיס כנו"ד דססק דר,ננ דטענני' 151ק") )מננוס"ג י"ו דף כיגסכ6ננרי
 כ)י כננו תקגתמ י") יג"כ מרס כ)י כין חי)וק מין ננדיגמ מ"כ 3כמן(כמ

 גוירס כם"ס ננ5יגן )מ ננ"ננ )ככסוגות )הרורי ר51ה 6יגו מיסו ומסננתכות
 : רו") גורו ד)מ ננה ננ)כגו גזירות )כדות )גו מין מסור מלס דכ)י11

 ככ3י חוננ"5 ננס' נס"ה ה"ס כע"ט ס") ימ'הו הר"ע ע3 )עעוי רישלח(
 ס"ס וכ"כ - כ15גן מסי' 3סמס מסור כחננין כמננז סג6סרמרס

 כס טננ)מ קערה הכ"מ סס סר"ננ כ' ד)ננס וקסס סכ"מ ננמ"ס ננה'כס"ו
 153ג1 מסי' תקלס )1 ימין דס") טס ס"ה והכי6 רותח כס למכ) מסורכסר
 דמסור מ)מ הרננכ"ס כ' 3מ סמ ה"ה ע) וקסה )פיגכמ דתכרי' 6:ניוכררכ

 מף ננוכמ ו6"כ מנני כרכ ד)מ טרי 15גן מכ) ננקננע רותמ כו)ססת:נס
 מי"5 התס כ15גן התר )התננמ ומסור סרי"ף כגי' כ"ס כס' דס"))רננכ"ס
 ססק )מ מסורין כסמר מכ) הססח ממר עד סכ)יס ננטסין מ)מסכירס
 וטוט"ע וסננ"ג סה"ת כדעת כ5וגן )ססתננם וננותר סכירה ד5ריך מנניכרכ

 : כ"ם כס' טס הננמור דעתוכן
 דמיגו 5וגן מסי' ככ"מ )סכנס דמסור מדט. טעס כ' רב2כ2נמ"ףלט(

 ד)יתמ ו)"ג . דננמן ד"ה ככ"ס תום' כננ"ט יססמתקגח
 ל"י  כסלור סריגן י)מ כן כ' תום'דהמ

 דמהגי סטיטמ וכקדירס. ג"ט כר'
 )מ מכ) יסה ננתקגמ ד)6 הכי מננריגן כתגור דוק6 מ"ו ג"ט כרל"ט

 6יגו ג"כ )"כ דף סס ננדננדייתי דננכי6 ננה וכן )הדימו 6ססרבקדירה
 תקלס )ו דמין כיון חרס דככ)י הכנ"כנ )דכרי כ' מ' ייז י"מ כ))ר22רנ"ך, : יסס )הדימו ו6סטר סס כסרס"י ננדייתי הכ)וע מין ככ)י ננסקין כ)יכמר6י'

 כננג"י סט וכ' )כתח)ה )והר דיס סת"מ וכ' כ15גן מטי'מסור
 סס כ' דהמ רמי' ירו' ר' ננן דמין ג") כ"ה מות גט"1 ירומס ר' לעתטכן

 סר' ועוד ננכריע מיגו וטס כ,ס ס)וגתמ כתכתי כ' מות ל"ס ככ))יסוכס"פ
 כיון כננג"י 1ע1"כ . הכי ס") ד)6 וט"ד וננמו"ה וסננ"נ )סס"ת הכי6 63ירו'
 סי' הרננ"מ טססק כננו כקכע 3המתננס כ15גן מסור ננתכות כ)יימסי'
 ע"כ 15גן )ססתננס ומסור ימנניר מרס ע"כ מ"כ הכי דס") כננרדכיקכ"מ

 : 15גן כו יטננם סננ6 כהדחה ומסי' ממר כסעסמסי'
 51וגן סירות )סטתננס דננותר פ"ה כ)) כת"מ הרננ"מ יססק עעהרל"נ

 הכימ 3מ גנני ס"ג 5"ד ט.' וכיו"ד כסג") מרס ככ)י. מפ.'והומ
 כיון מרס ככ)י כ6כ"י )סורות רמוי וכן כה"ה ס"3 ד)מ ננסננע סננ"ננדכרי
 וס כסעי' והעיטור וס"ד וסננ"ג סה"ת כננס") ס") סכי ססוסקיסדרוכ
 לק סכ' כננ"ננ )גננרי ססק ד)מ גר6ה י"6 ככ)) ננ"ס ונס וטוס"עכננס")
 מין מ"כ סכירה 5ריך מ"כ מסור מ' סעס מסי' ומס )והר יס3כתמ)ס
 5ריך סכ3י גופי' )ננ"ננ סמ כננ"ננ )והר. יס )כתח3ס דעכ"ס ננ"םהכגה
 סר. סכירס 5ריך )דידן גס ו6ס דגט)"ס כיון ננותר כדיגנ' והתכטי3סכירס
 ננסננע )טור סגס כך הת"מ הכרעות )סרס ג") ע"כ כננ"ננ )גננריסומ
 ננתכות ככ)י ומ)מ וכקכע )עו)ס כ5וגן הכ)יס ככ) )ססתננט עותר 5';דכסי'
 רק כ5וגן יסננם ס)מ קכ"מ כסי' סרמ"6 ננמנניר כסגע)ס תקגס ייסכיון
 סדין כהגע)ס תקגס )1 דמין מרם ככ)י מכ3 כהגע)ס דמסמר כיוןער6י
 דסס"ת כיון גותן הדין וכן כ5וגן 3ססתננס 3עו)ס דננותר 5"ד כסי'כד6י'
 כ)" סססי )ו דמין כננתכות ומסי' סכ)יס ככ) ס"3 סכי וטול וס"דוסננ"ג
 הג"ל י"מ כ)3 כת'מ סרננ"מ כ' ו)כך . סדין מעיקר וסו6 )הגעי3דמסמר
 5"ר כסי' מסוסק,ס דסוננך ננמן מסי' סייגו וסר"ן כננ"ננ 3סמנניי)5רד
 )כתח)ס גוהר יסי' מרס ככ)י ננ"ננ סכ5יס ככ) כקכע' כ5וגן )סננסדננותר



 קד4ייכשףתקצ"ב בי מעיף צשא טף' דעה"ורהטימן:דבף"

 סרע"מ רעה 6ין וה ו)סכיו מ' סעס מסי' )מסור 6כ) כקנפ יסננטס)מ
 : סכי ןס"5סוכ)

 מסי' סלמסר סכ)יס ככ) )מ ננסקס )הסתננס מסור )רייז 4שבמנבםלי(
 1נע5"ע 5ממר מע"ג ננע5"ע סננסקה עונני כסיסי' ננתכומס)

 וס"ך סק"מ ק"ס סי' כט"1 כננ"ס סרי וכריע' לוט)"ס ס"ז ככוקסלעסס
 )י' ןננמ)י מריף כרכר ןו5ת עי"ס ט"ו ם"ק תננ"ו ק" וכננג"מ סק"כסס
 כט"ו כננ"ס מסור )כתח)ה רלט5"ס כו )ססתננס מסור )כתמ)ס ננ"ננ)סכמ
 לט)"ס ננ"ננ כ"י מטו מכ"י גוירס סייך )מ רכמן ומע"נ . סק"מ ק"ה סי'סס
 סי' כט"1 כסרננ"ג וכ"כ וק"ג 5"ג סי' סלננ"ג כסס כננס") )כתמ)ס6סור

 : ננ"ס ועי' ר"ס ט"ו ס"ק5"ט
 וסייעתו סס"ת ןס רין ע) כמו"ס ננרס") קו' ע) יסוכ )לו י5מ י'דבמל

 )יתן רסרי ןס"ס )"כ רף כנע"1 הכימו רמי' יננס )עי)סהכמתי
 קכ"כ סי' ססריסה הקקס 11 כקו' הלס סיין )טעס רננכט)י וננמקיןסכר
 כספע סננסתננין ככ)י )ססננט רננתיר רסכ"מ ע) ט"( ס"ק 5"ט סי'וט"ו
 סס כט"ו וכ' )יין סוגננין 'דסננסקין ס"ס סמ וסקסו רע"ו ננסך רמי'וננכימ
 מ5מ כססע )ססתננס סרי ר)מ קכ"כ סי' כטור מרסכ"מ כמננת מו)קרטור
 סננטתננם ננסוס לוט)"ס )כתמ)ס 6סי' סרי סתס )טור ויהי' . סוגסכסהומ
 ככ)י )מ מסי' )ססתננס רננותר רס") 6ילסו וסיעתי' סס"ת ומ"כ כססעלנני
 ננע)"ע כו ועוננר כססע ננטננסין סמילס ככ)יס מסי' ננסננע ננמ)קי ו)ממרס
 כקרירה רמסור מ)מ )כתמ)ס מסי' ננותר רלט)"ס ס") רסס"ת ננותרמסי"ה
 ככום לעסס רמיננת סרי ננע)"ע ככוס מסי' ו5ולן )מ מ"כ כ"י מטומכ"י'
 ק"ס כסי' סט"ו מ)מ הל") סממרוליס כרעת מכ"י ומ( כנע)"ע3ממר

 ננסך )רעתס ססיר רמי' סכימו )כתמ)ס מסור לוט)"ס ננסוס מסור)כתמ)ס
 רלט)"ס ס"ננ מ"כ סוגס ססומ ננסוס )כתמ)ס מסי' סכרמ )נניינני רסרירע"ו

 כקי' ססרננ"ג סכ' 1)1)י כ"י מטו מכ"י מסס ר)יכמ סיכי ננותר)כתמ)ס
 כ"י מטו מכ"י סייך ר)מ מסי' )כתמ)ס מסור לוט3"ס ננרוומות דס)כס5"ג
 ררכלן כמיסור מסי' ו)כך )כתמ)ס ננדרכלן מסול לוט)"ס ע5ננו ננ5ררק
 )כתמ5ה ננתירין ססס כיון )היסוך ננוכמ וסיעתו ננסס"ת ס"מ מסורמכ"י
 ססוט ל") ועור . כנע)"ע ככ)י )עננור 6סי' )מ ננסקה מיסור ככ)י)סננס'
 מו)ין הריטכ"מ כננ"ס )סלכמ רתכרי מנני כנרכ סס"ת ע) סל") קו'כיסוכ
 סיננכרלה )ננימס )יכמ ריסנס כיון )לכרי מנני רכ ננכרס )מ ר)ננסרקי"מ
 : )ס מס ר)מ ננסוס 155לן סמויקס ר)מ רסמ י") כן )ס חס ר5מ מ)מ)יסרמ)

 * רנקצ"גבמיכמן

 ססיננס סכ)יס כ) סרכ פ' ה' סעי' כסג"ס קכ"מ סי' סלה מ'י כס"ך ג' .סי' סרננ"ג ו") . סעלי מלי חסע)תי וננס ומ"ר עסרע"גק'צדר
 כקכיעות ו)מ ערמי )מ 5ולן כי' )מסתננוסי טרי היטכ סורמ מס רותמכסס
 ררכו ממין כרכר סת"מ סרעת תק5"מ כסי' כתכתי ומכי ננררכי( כססלסומ
 ים )מ כרכר מכ) גוס כרכר ס"ר מעלס . .כ5ולן )הטתננס מקורכסרמה
 . כסרמס מססר ס)מ סמין מע"ג 5ולן .)סננס סכ)י כסרימו כנותר ס'סתננמ
 וכססומ מסור )כתמ)ס רלט)"ס כו )סננס מסור ננע)"ע כ)מ כו )טננםמננלס
 כסןמס ררכו סמ,ן רכר מסי' כהרמות סגי מחר כ)י )ו סמין מו עכו"סככית
 ככית ססומ כגון ער6י )ססתננס רננותר קכ"מ כסי' סס רננ"מ רכ'והיילו
 י"( כ)) כף"מ וכננ"ס ממר כ)י )ו ממין קקי"מ סס סס"ך וכ' כריע' מוגוי

 כריע' וס )עלין סוס ממר( כ)י )ו כסמין לוס"ס גוי ככית ססומ כגוןרכס"ג
 : כסרמס מורמי' כ)מ מסי' היטכ סכ) כסרימוסגי

 רסיילו מרמיס ריליס וסע)ס ת"ט כיסוכ מרס ררך כ' טק"ר דב2דץ"ו4)ב:(
 כסרימ סיילו ערמי ננסננס ס"ה קכ"ה כסי' כרותמכננטתננס

 כמננין כננו סססוף 5ריך ג"כ כקכע כ5ולן כלסתננס סס וכס"מ וטססוףהכ)י
 וכ) והטוס"ע ננכרייתמ וסומ סטוס"ע כ"כ מ' כסעי' המ ו"מכערמי
 כערמי 5סננס רק רננותר רסע"ס דין כ)) ס") )מ ס"ג 5"ר סי'סייעתי'
 ר5ריך כס"מ סכ' קכע ר5ולן )וננר מססר המיך מ"כ סק"ר סס כר"ננכננ"ס
 סססוף סטוס"ע רננ"ס עיכ מ)מ . ערמי כרותמ כלסתננס ת)י' וסססוףהרמס
 סי' כננ"ס גרו) סססוף ר5ריך סומ כסוננן רק כע)ממ סטיסס )מסוקי1")

 כרמי' 3קילומ סגי )כ"ע כמקרמי 5ולן כו סלסתננס ורכר ר' מותתקל"מ
 : י'כסי'

_. ו)ע"ס מייס כמורמת הטיכ ט)י סרמות ע"י ננותר מריף יכם ד224רלג(
 סרימ מסי' רותמ כו כלסתננט )כתמ)ס מסור ת"מ כיטוכ מכי

 מננרילן )מ )מ ודכר תק5"מ כסוס"י ועי' כהרחה ררכו סמין כיוןסכ)'
 ככ)י כסיננס מכ) רותמ ככ)י כלסתננס ס"ר מננלס ננ)ימה מין)כתמ)ס

 תע"מ כסי' לוכ"כ קכ"מ סי' כס"ך כננכומר )כתמ)ס מסי' ננותר 5ולןר"
 : מו"ס(כסס

 ע5יס כ)י ס"ס כסגע)ס תקלס רמי") מרס כ3י 6כ) כ)יס כסמי כנייד)י(
 מסור כסגע)ה תקלס )ו סמין ננמור טסה ע)יו קלס) ען כ)יוס"ס

 : כנעימס מ)מ לכ)ע )מ ומסי' מננין כו יסננס סננמ ערמי מסי' 5ולן)סננס
 לכ)ע רכ"ח כנטעס מ)מ תק)ה כנסוס ככ"מ סכ' ר"ן ע) הו)ק כ'דדץ"וי

 וכ"כ תק)ס ננטעס כ' כנלמננות ורננכ"ן ורטכ"מ דר"ן וו"מהרכס
 )טעס מסי' מ)מ כמן וסר"מ סס וננל"י י"מ כ)) ות"מ ננמ"ס ננס' כס"יס"ה
 סרי"ף לג" סכ"כ וננ)מננות כרגן כננכומר מיסור יס ג"כ הרכס כ)וע רכ"מ;זס

 רסוס ננסוס כיכם ננ5ס )סננס מסור כמננין למסור כ"מ סמסדננכומר
 כ)מ ומוסר כיכס רננתיר ע"ו ננתוס' סננכימ וננה . סמיסור -כגוףכלוגע

 כתכמי דככר וכמננן ננ"ח מ)מ 6סור )ח כ' )מ דתוס' )כ6ן עכין6ילו
 : תק5"ו כסי' סתוס'כוולות

 )ססתננם ננותר ככ)י רמסי' ס") וטוס"ע ססוסקיס דרוכ הליחו מקוס 4ש%4ק,
 ומ"כ ננתכות ככ)י וכין ככ"מ כין ננותר כקכע. ומסי' )חכ5ולן

 מכ3 - חרס ככ)י )סחנניר ריס י"מ כ)) )ת"מ ס") כוותיסו רם") ננמןמפי'
 מע"נ ננתכות וככ)י סכ)י )סכר 5ריך ומין ורי כקכע מ)מ )סמננר מיןננ"ננ

 6כ) כער6י 5ולן )סננס ננותר מסי"ה הכ)י )קכר ומי"5 כסנע)סרמטסר
 : תק)ס ננסוס )סמננר יסכקכע

 תלי'ד.סימן
 אם )ב( ותי' מותר בקליפה דאי-א רוטב דם"ל אר"תקו')א(

 נשאר וקליפה הקליפה כנגד פ' צריך קליפה בלאנתבשל
 לאו"ה ס"ל הקילוח דכנפפק אר"ת הפלתי אקו' תי' )ג(באיסורה
 דר"ת ול"נ לד( הקליפה אוסר אינו הלכך חוסרא רלדקליפה

 מכירו באינו הש"ך ישבתי שוב )ה( כר"ת ההלכה לקייםיש ובזה ובמשקה בחלב הייגו לאמור נ"נ הקליפה דאין אמרלא
 ? הקליפ'ה נ"נ דלאונימוח

 וכס)1 ק)סוסו )מ מס ק5יסס 5ריך סהנסר נננקוס כסנ"ס די כמוני')א(
 כרייתמ עור וסכימ ע"ו רף ססמיס כר"ת סומ ננותרכך

 סלס) כסר רתלי !וו כרייתמ ר"ת וכ' ל"ננ ו)ננס גכר רתיתמי כטננומ)סלי'
 )סרם ה") כמ)כ מימור יס ומי כק).סס מי"מ ומ)כ סכסר קו)ף 5ולן)מ)כ
 סק)יסס כלגר ס' כמ)כ ר5ריך ס") וריכ"מ כנותר כק)יסס רמי"מ כיוןמ"ו
 חס תלי סמ' ככרייתמ רסלה סריכ"מ י") .)כמו' ; כ"ה כסי' סרמ"סוכ"כ
 )סיסוך רמי 15לן מ)כ )תוך לוס) גנס רכסר ג"כ רננסכנע קו)ף 5ולן)תוך
 )תוך רותמ כסר לס) מס טכ"כ ל"ג כ)) ת"מ לעי' 5ולן ע) מס ה)")סכי
 ומי כ)סון( סקרקו )מ וקוס"ע 5ולן כסר ע) רותמ מ)כ רלס) מו 5ולןמ)כ
 ננריממ סננעילן ככר סס ק)יסס רסייך סיכי רוקמ )מסננעינן מתי רסמכר"י
 כ)ח קננ") )מ )ננס )ח כרכר מיסורי יס ומי ק)יסה רסייך כרכרדנניירי
 מ)מ סק)יסס כלנר ק' ר5ריך וי") קננ") )מ ד(: רו"מ מ"ו יעקססמיך
 : קננ") ממריתמ כנ)תמ!
 ר") קו)ף 5ולן )תוך מס דמננר וננה כריכ"מ ס"מ ננסתס מי )ר"תרי"ל

 ונננני)מ )תוך )סון ססיר סייך וככ)י כסר ס) ככ)י לסכ רותממל3
 ככטר סלי' כרייתמ קננ") סק)יסס כלגר ס' 5ריך כק)יסס רמי"מ כיוןננוכן
 ננס מ)כ סייר )ננה כמ)כ מיסורי יס רמי ססיר )רייקו ויס סמ)כ)תוך
 כמ)כ,כיון מ"ו רילו קמננר ככסר ורק כק)יסה מססר ר)מ רמססי כיוןרילו
 )תוך סלס) כסר ס"ס ר6סולס כרייתמ נננני)מ גס מ"כ סרי כק)יססרמי"מ
 )וננר מי"מ ר6סולה ככרייתמ רגס 5"ע עריין מנננס ננותר מכ) קו)ףמ)כ
 כ)מ סמ כו)ו מסור מס תוך חס ריסמ קסס מ"כ רוטכ כ)מ ככ)ירלס)
 וע" כקננן כ)ועס וככ)י כסננן וי") ק"ס סי' כרמי' כ"ל מ)מ מילורוטכ
 רמתי )נניננר רמיכמ סריכ"מ תי' וכננ"כ וכמן ר"ה ר' מות ת"ר סי')קננן

 ננקרי כו סלס) מס כסר ע"ג )ננע)ה סמ)כ קעו)ס מף )ח כרכר)מסננעילן
 רננ51ימ מר"ת יולס כלסי כס' תננס וננוס כננקוננו עוננד ססומ ננסוסתיתמי
 כ)י. מסר ס)ו רין כרייתמ תרתי מכימ ל"ננ ר)ננס ומת ק)יסמ קסי'ננמננת
 רעיקר ו)"כ סל") סננ"כ תי' ג"כ וסכימ ללע)ו )מ תרו5ימ .סעריססק

 כ"ס כסי' כריס ג"כ כננ"ס סמ)כ ס) רילו ננס קמננר ננר)מ ר"ת ס)ססכרמ
 ננתרז כרייתמ עור ננכימ ל"נו ר)ננה )ר"ת סקסימ )ננס . סרי רמ)כמע'יכ
 : וק") הוס הרין מת 11 קסימ ננכמ סוכימ סר"ת )מ מכ) הרין כוס 11 קו'גס

 ו)כך מוננרמ רק רק)יסס כנסוס כ"ט כ)) כמו"ס כ' יי"ת כטעננמרדהנה
 ומס ויע' מסור )מ רק)יסס טסכין ננסננע וננט"( ננותרכריע'

 מרעיקר רמנניו רננס המיסור כלגר ס' )יכמ מסי' כנותר ק)יסה כ)מכיס)
 ק"ט וסומ . סק)"ג תס"ו סי' כננג"מ וכ"ננ מוננרמ רק סומ ק)יסס כריכ)ע
 ננריכ6 מסור ק)יסות סמר מכ) מוננרמ רק 11 .כק)יסס רק )ננג"ממ)מ
 וסגיס כ"ק כ)ע מרנניקר הס"ס ננרננקמי מררכה המ ננל") טוכמ קססווס

 סמיסור כלגר ס' רמיכמ רירעילן מ"ו כ"ק ןמסור רפסיטמ ננסננעהכרייתמ
 ךר,ת כלס"י כס' סכ"כ ממ"כ ורמי' רמסור ססיטמ המיסור כלגר ס'וכ)יכמ
 ק' יס מס כססק 6סי' רל") ו6)מ סמיסור כלגד ס' כמיכמ מ)מ ננתיר)מ

 : ט"1 ס) קר כעס מו4 ו)ס"ז )קען כע"ס רסרי .י")

 סנ"רדץיש"זי
 מכ מקעע ח)ס לעסה סקיסס מס רת)" ר"ת כרעת

 סק)יסס כלגר ס' 5ריך מנם מ)מ ס' 5ריך המיסול כלגר מכ)1
 כף ר5ריך סנם סכ' )"ו מו"ס"ן)) )רכרי ססקסס נ1ס כ"ג כ)) ,ז"מלועי'
 סס 6"ם 1)ס"ו כט"ו והדכמ מסררי מ~ס דכרי סתרי 6"כ סק)יססכלגר
 5ריך הלכך הק)יסס תוך מכ)ע סמיסור ס" כעס כן ירע ר)מ המו"סמ"רי
 סמיסור . כלגר ס' טיס ירעילן מס ס") ר"ת 36מ סק)יסה( כ) כלגרס'
 עסוס סמו"ס )טעס סקסס. וס)עזי סק)יסס כלגר ס' ו6"5 ל"ל סק)יססמין

 עכס) עירוי רס") ערילמ רמסור ס") ר"ת סמ מומרמ מ)מ מילורק)יסי(
 )מ כין עמ)ק )מ רר"ת כתכו וכמיס ,זוס' רסלס )וער ויס ק)יססכרי
 כרי עכס) עירף )ר"ת ססקקס מס רע) סקלומ )לססק הקלומלססק
 ק)יסס כרי ע"מ רת"ג 6עע"ג )תרז ר"ת וסתרך ת"ג ק"") סמק)יסס
 5וק )תוך כמס רמיירי מת"ג קר סך )תרן ע5י סוס 6"כ ור") .עכס)
 מסעע 5ולן )נזוך חס רמסוכס רכריעזמ כן )וער ריס ול") . סקלומולססק

"%



ידסףתקשד ר' םעיף צ'א טי יעהירהמקדבף
 )תוך י6ננר וס6 סק4)ומ לפסק ד)6 כטל ענ רוממ מ)כ 6פ%' )ר"מ5י'
 )ימכ ר"מ 5ריר ר6סולס- 'כריימ6 )יטכ ו3כף 3טר ס) קוירה למוךיר") הסרימס וטי' כסר )מוך רק6ננר )עור ספרימס כננ"ם י") כטר ע) 6מיד)6

 וס סרי )מ)כ סנס) כטר ומלי סכ' ככריימ6 6כ) - כ"ק ננכט)דעכ"ס
 כויפכך ננתיר וכס"נ מונני6 יק וסוס )ר"מ ס") טס וק") סקי)ומנססק

 : נכ)ס לעטס ו)6 6ו סל") )נננ"6 ק)יפסכ)6
 פ"1 כסי' כננכו6ר ו6ו' , 3כ"מ וסוס מכט) ועירוי 6ל,נ י"ירק~כעי"ו

 סק')ומ נלססק 6כ) סקי)ומ נססק כ)6 סיילו . כסמימסוכסיננ"ג
 כננך ס' ים 6ס כספק 6טי' י") ננורכנן ככ"מ רק והוס ננכט)י6ילו
 6)6 ו"ס טסקטה ננס פ)מי לופי' ולטסך ולכנן ס' וה") ננומרס6יסור
 61"ט י6סר ורועכ מוס' כ' ו6יך 6וסר 6ינו סק)יסס ל6ס טםננמוס'
 ו6ינו י") סק)יסה 6כ) 6וסר ור6י ע"'ט ל6 ננטוס ס6יסור נוףירועכ
 6תי' מ"ננ וק") מוננר6 רק הקי)ומ כלססק ס6יסור וכ) ו)ננ"ט ו6וסרתל"נ
 לק ונססק כיון כ"ק כ)פ 6דנניקר כ' ככריית6 סריך ננס קסס עויין1ס
 )מוך/מ)כ טנס) ככטר מלי ו)ננס ור"מ דיוק6 וננסיק וי") מוננרמרק
 ננוכמ עכ"ס 6"כ כר"מ סמי)וק רסיילו 6"ו )כטר טנס) כמ)כ נקיטו)6

 סקסס וסם"ך ננותר סמ)כ כויע' 6)6 סקי)ומ ונססק 6פ"נ גפייק)יסס
 וק)יסס ננטוס ס"ד וכ' סק)יסס כנגך ס' 51ריך נ"ל וק)יסס ננקוננוממכננס

 סכי ר"מ ס") כרועכ ווקמ נננ65 סק)יסס ניכר )6 כמ)כ ננע6"כליכי
 טפננו )סי ספ)ס וס)מי ורננ"6 6ו"ס ספוסקיס ססקו טכן כוומי'וק)כס

 : ככ"מ 6)6 6מי נ"רר"מ
 נכון ויהי' ום"ך ננעפנני' ו)6 כרועכ 6)6 6ער )6 ור"ת כם"ךרב"ל

 ס) סכף כתמכ קס"נ סי' כמס"ך וסנס וס)כמ6 6)יכ6 ר"מסיעת
 6ס טכ' ננר6כ"ן כן וסוכיח 5"ך סי' קיי") וסכי ס' 46"5 ספנניס כ'כטר
 כמוך וכ)ופ 6ננרי' )6 כטר פמס ננכוס) טכו סקוירס פ) מ)כ עיסתנסל

 ורוטכ ננטוס כקוירס סכ)ופס כ) כננך ס' 5ייך ויסי' לכ)ס לפסהסקדירס
 וכ' ננוריו ר6י' וסכי6 סקוירס כמגך הרועכ פס ננקוסר כקוירססכ)ועס
 נפטס ככסר סכ)ועס ומ)כ סרי לכ)ס מ)כ ק"מ וף ו6ננרילן. וס6סתס"ך
 ל"ל ו)6 כקוירס .מ)כ פס וננקוטר 6ננרינן )6 )6 ו)ננס טנ6סר ננכטרלכ)ס
 סריכ"6 פ) סקטס כ"נ כ)) ם"ך סנ"ס וסנס . וננמוכר ננ6כ) ט6ניוננמ)ק
 קיי") דס6 סק)יסה 6וסר 6ננ6י 6"כ סח)כ ככ) ננתססע )6 סכטריס6
 ס"ס ומי' )י)ך יכו) פ5ננו ט6יסור כננקוס 6)6 )6סור יכו) סנ6סר6ין

 וווק6 לכ)ס גפסס )6 סרועכ וק)יטמ ר"מ טיעמ 6"ט ו6"כ .יננתפרכ
 )6 ננסקה כמוך ננטמ"כ כננ6כ) וננמוכר )וננר יס סננ6כ) כמוךכטנכ)ע
 )פ5ננו פוננך . 6ינו וננסקה כיון סננטקס פס ננקוטר וננטקס לכי)סלעטס

 )כף. ק' כ"ס וס5ליכו ,ס 6וין טס כמו)קיס 1ס") 5") ורי3"6וננתערכ'.

 6"כ ס6 ופוד נוו) וומק וסו6 לכ)ס ונפטס ננמוכר כננסחס וגס דס")16
 וט"ס ס"ך סנ"ס כמ" )וננר ו5ריך 6וסר )ננס )ווכתי' ט"ך סנ"הס"ק

 סק)יפס ונ"נ נ6סי סיסי' ו6"ל קטה וכוד6י 6וסר וננסו"ס ננתפיכדננטקה
 טיעמ 6"כ ועתפרכ ננטוס 6וסר סי' 6חייס ו)מסור ול"ל כס"פ כפוננדס"ז
 6ן6 טכתכמי ססכיס כגוף וכ' סק"ח כסר"מ וכ"ס לכולה כננטקסר"מ

 כננק5ת לפסס )6 ננפורכ טסו6 כיון ורועכ סדכר וכיטוכ סעפס כ,רב1דק"ך4 : סוכר הוכממי ו6ני פ5ננו ננסכרת כ"כ ו")סו6
 מטכת ר6י' וננכי6 ננק5מ מח)ה טיכט) ככך כיטו) דרך ו6יןנכ)ס

 לותמ מסמת6י 6ף )ססטיר כוי נניוכין כניס )מוכו נותן טפילוסודננימוס
 6ילו מויס 6סרס ננמסכת וננ)כת טכמ )פנין וכ' ,ס כנקטה גסל"יסלס

 6ינו ננמכט) ננפע כטנמן ננתמ)ס 6פ"נ ו6"כ )סתקייס כסוסו 6)6מ)6לס
 )6 כממיכס סגס וננ"ס . הכיטו) ונתכע) ננרוכין )טסוך סעוננךממקייס

 ו)פי) כסמימס סרננ"ג פי' כיטו) ורך )6ו נ"כ ופירוי ננמוס סקליססל"ל
 ננורכלן ננ"ננ וס6 6)6 מדו5יס פ) קטס ופוך ננס"מ והוס טכ' קס"ךסי'
 )ר"ת וס") ננטוס 6נננס כר"ס ננ"ט וגס מלןל כולכלן 6סי' קיי") ו6נן6סור
 דק)יסס וס") סרכס ננסוסקיס סט"ך קו' לתיטכ )6 נ"ל )6 ממיכסכמ5י

 : סכ) 6"ס ו)מרו5ו ממיכס מ5י וסוס 6ע"נל"נ
 6סור נכ' ס"נ כק"ס עעננ6 וננס6י ננמוכר 6ינו ו)מ כ' ו' ס"קיב1דק"ד

 רוממ כ6יסור טנגפ רוממ )מ ולר וכן סוננן כו טיט)ערומ
 5"כ סי' )קננן כעוט"פ כו6י' טלגט ננס ננך רק ס' 6י"5 56)וסננולח
 כקדירס מכ)ופ ננטקס ו6ס" קס"נ סי' ננמס"ך כננס") וו"מ ונ")עי"ט
 סעעס כמס"ך כ' סתס 6)6 . סקדירס כמוך סלועכ פס מיכורמטיכ
 ס5ך ננן טנדנע ננס סעפס וסו י") טכן כני5וק )ננפ)ס סכ)יעס ננו)יךט6ין

 : קוירס ל6ומו חוז טסו6 ננס ננ)מ סכ)יפס ננו)יך6ינו
 ו6עו סק)יסס וניננומ ונמכס) מ)כ )מוך ככסר גס כ' ע' ס"ק רש"דלמ"ת(

 סר"מ וסקטס . סק)יסס כלנד כויע' ס' 6י"5 ג"כננכירו
 ססר"מ ונס . ניננומס טעכטיו ננס ימירס נני ונ"ל סק)יסס ל6סר ככרה6

 פ,ט מכירו )6 6ו ננכירו )י ננס סס"ך פ) ננקטיס סק"ךוס)מי
 מסיכומ ו)יכ6 ל"נ )6 כ)מ )מ סננרוכי וופמ - כ)מ )ח סוס וניננומיפכסיו
 כ)מ 6סי' וס") ננסוס י") נ"נ נ"כ כ)מ כ)ח ס") ור6י ור"מו6פ"נ
 6יכ6 ננס' פמות טנס).))מ כ)מ ונס ס") גכ)ס נעטס ס' ו)יכ6כיון

 ננסני נוו) מסיכוה ננממ)ה כ6ן ו6ין כק)יסס 6נננס ס6יסור וניכרממיכות
 סט"ך )יטכ ,ס )5לף ויט ס6יסור ניכר מטוכ ס)6ייסי' )כסוף ניננומ6סי'
 סלפטס יכס ור6כ"ך רטכ"6 ננוכרי טס סוייק 5"ע סי' כס"ך ססרננ"ג)ננ"ט
 ו)ריון ל"ל 6ין כ)מ )מ דס") )ננ6ן וסומרס כ)מ )מ נעסס וגיננומסלכ)ס
 כ)מ כ3מ ןנס ס"3 ור6ס יתוק' 6פ"נ 6"כ . שתר כסס"ננ 5"ככסי'

 )קמור ים כסנ"3 מסוכ יכר ט6ינו כק)יסס 6כ3 וליננומסננעיקי6 6קוי טסי' דסיילו כ)מ למ 6קור כס"נ )ס)טס סס כ, וכסננ'נל"ל
 נ"ל גנממיכס סג"נ ק)יפס וקי) ליננומ כ6מ"כ כויע' כק)'פס)התיל
 ק)יפס _ככ) ס") סק"1 כע"1 סוכ6 ו6ו"ס ננסר6"י וס6 קי) ור6ירק)יסס
 6' 6ות מר"ו סי' ופי' סק)יסס כנגך ס' ו6י"5 ס6יסוי כליכר6פי'

 ננסוס סקליסס כננך ס' 6"5 כק)יפס כמ"ך. וכ"כ ספ)מי וננ"ט כ'ומרט"ו
 כ) ס") יכן פך י"ס 5"1 וף מוס' ס6 קטס כר6"ם נ"נ )6 שתיכסכמ5י

 ד6ין ננטוס ל"ל סק)יסס וס6 מכימה 5וסרמ ק)יסס ו6ין וס"עהסוסקיט
 יכ) סנ6סר ו6ין )ק)יסס מון סו)ךס6יסור

 ט6יסור , כננקוס 6)6 )6סוי
 ומיננ6 . ממיכס כמ5י מנ"ל )סו וסכיר6 6סי"ננ פ)יגי 6"כ )י)ר יכו)כפ5ננו
 כתוכ ככר ,כ"כ סי' )פי) נוסי' סס"ך .כנלט כר6"ס קיי") ו6נן סכ'6ס)מי
 5ווין פוך ו6יכ6 סמס ווק6 טס וס"ננ כן -קיי") ר)6 טס סמרטיסכי"ך
 ו6ס ס") ס)כך 6,י) כ6ן )טיעתי' 'וס)תי 6' 6ות תט"ו סי' ופי)"ק)סתיי

 : סס)תי פ) טס נס והסכמי סס וסר"מ כט"ך ו)6 כע) רי)סק)יסס
 ק)וט , ועפס סרי וככ"מ נ"ע נר נ"ע נני ננ"ט ךיווש סס)מי מי' ערף4'

 ס6ר ננט6"כ גננור עפס כתפרוכמ רק 6וסר 6ינו והמיר6 וככ"מסו6
 6ילו כ"ק סנ6סר )ננס וננ)מ6 עפננ6; 5") וכ)מ"ס 6"ט י)סי"ומיסוריס
 סרי ו)ננס וניכר נרנט עפננו ננינד כט6ינו וננין ס' )יכ6 כי מפרוכמ6וסר
 ק)יסס ננכרי יותר )סתסטע כמ )כממ)ס ט6ין יכר )מו") )סו6 וקיס51")
 6ננר )6 -ר"מ 6"כ 3כ"מ! ס"ר 6"5 ק)וס עעס רק נננור טפס כו6ין

וננומי
 6ס נ"נ וסק)יסס ננ6מר )ר"מ ס6 נננ") קסס ככ"מ ס"ך כויפ'

 מס"ו סי' ו)קננן כן )וננר ננסכ"מ נננור עעס כק)יסה ט6ין סק)יטסימתוך
 טסק)יפס כיון 5ונן כטר פ) טלס3 רותח מ)כ כלס) סוכר כיסוכ ל")ןען4 : סס)תי מי' פ) סקטיתיפוך

 וט"פ לי"ננ ס") כס"נ ס6יסור ננקוס יוופ 6ינו סוס נניךלמפרכ
 סרעכ"ס מיעמ וסו6 נכ)ס לפסס )6 פס סק"ע כט"ך ס"כ 5"כ סי')קננן
 לו וי65 י") ו)סי"'ו וס וין סרננכ"ס סו5י6 ננקנס ננ6יוי' כס"ך כמכמיוטס

 סר6סון ננמפרוכת בוופ כ)6 5"ט סוס"י סר~"6 )ננ"ט ווומס י")רערן4 : סעור כע"ם כ6ן כר"מ ס") סרננכ"ט דס6 ננסכ6נ"כ
 סכ' כמפרוכת ס"י וטיט סכ' כמפרוכמ טנמפרכ פך סמומססי'

 קו' טס ויטכמי )רננ"6 ר6יומ טס וכתכמי ל"נ 6ננרינן )6 ס6יסורכגנד.
 ול6סר 5ונן )כסר רוממ סמ)כ טנס) מיך כי )ןס ךדננס ס"ל כןסם"ך
 טמ ח' רנפ ננקרי ו)6 פויין לוופ כ)6 סוס סק)יסס נמפרכססק)יפס
 : נ"נ )6 פ"כ כס"ע ר6סון מפרוכמ לוופ כ)6 סוס סק)יסס פ)6יסור

 . תקצ"המימן
 סרננ"נ פי' ננוימ 5ולנין וס )מוך 1ס נס) 61ס בנהג"ה כם"ד4לא(

 )6יסור . טנס) )מ ססיתר ו6ס ווע סק"עכס"ך
 גת"מ וכ"כ ו6י"6 סיכי ננק)יסס סו6 וכ"ס סרי כסומה ו6י"6 סיכיגוט
 וססק' רס") 6נ) ססג"ס וכססק כר"מ וסוסק )ננפן וס ונניסו כסוי'טס

 ננסננרס") ו)"נ . סק"כ כע"1 סוכ6 6גרקימ ט) ננ)מ סנני 6וקר כ6ננמכריכ"6
 טחותכין 6מר סננו)מין..ס6גערקעט ננס ננפע סו6 סננ)מ ונני ר6י'6ין
 ננעע עויפין סננ)מ ספ"י קעלות )ממיכות6ומם

 סרבק כגגר ו)יכמ וי")'
 סריכ"6 )רפת 6סי' סומס )פלין כ5ולן )סק) ויומר כמ"מ וג"נ ס6יסורככ)י
 כ5ורך 6)6 )סק) ט6ין ו' וין כ"ג ככ)) ס' ריכ"6 ט) וכוין 5ונן )מוךומס
 כ)6 ננומר כסומס כ6י"6 סתס ננמיר כסומס 6' וין כ"כ וככ))גוו)
 ומוס כ~קוס ל6סר סמוס וע"י )ריכ"6 ס") כמס וווק6 וכ"נ .סדמס
 סק)יסס כלנד ס' 5ריך ו6מ"כ נכ)ס ונפטס ממ)ס נ6סר ממ)סטנגפ

 : ממ)ס סלגיפס כננקוס ל"ל )6 כ5ולןננט6"כ
 ננסוס כריכ"6 יססק ל' סק"ס כט"1 כסרננ"ג וסנס ונ") רערד4)ב(

 מס"1 סי' ונננ"6 כ"ע כ)) כ6ו"ס מוננר6 6)6 6יכווק)יסס
 וט"ך כעפנני' 6רמ"6 )סננוך יט כרוטכ 31"נ )סק) ו6'ן סייס ד'וכס"ק
 נכון עפס, כמכמי ו6ני ל"נ )6 סק)יסס ננכירו ר)6 כיון כרועכ ח'ס"ק
 )קננן 6י' כ)מ כ)ח כ)6"ס ועוך . סק)יסס סיועכ נפטס ו)6 ןס ט)סניכסי'
 ס"ר 5"כ סי' כסנ"ס טס ננמנניי ככ"מ ו6ננלס נ"נ ו)6 ספיקר 5"כס"

 ו"י כ"ך ' כ)) )6ו"ס 6)6 ס") סכי כ"ע )6ו וס נס ע"ו 'גו"ק וט"ךגסנ"ס
 נמפרכ נניך כיון 6פ"ג 6"כ לכ)ס נעטס )6 נווע כ)6טס

 ס"ק 5' כסי' וסם"ה )חוך סק)יסס טנ6סר ממ)ס נורפ ננקרי )6סק)יסס
 : סס סקוטיומ ננכ) יטכתיו ו6ני ו"ס 6 וכרי טס )סמור ס6ריךע"ו
 גכר מית6י כרין ויליס כננס עוך כ' סק"ס סס כט", רבנממ"נ)ג(

 סייך ככ)וע 6י כ"6( ס"ק ק"ס )כס4' ט"ך ועי'וו"3
 )6 ננחמיכס כ)יפס דנכי טס כ' סס"ך סלס פ"כ ק)יסס כוי כ)ט6ונניקר
 כמיכורי ופי' ננ6ו"ס פ)יו סטינ .וססננ"ג ' כ"ק כ)פ ד6ונניקר6ננריגן
 ו6ו"ס כט"ך טסרין סספ)ימי פ"כ פ"ו וף מנ"6 סוק"י ס1סכ כרכיך)6ו"מ
 כטר פ) ונס) ננמ)3 כ)וע כסר ממיכס כ3"ח גס )ויון 6)6 כגכ"חנניירי
 6"כ כ"ק )ננעס כ5ונן יו65 ר6ינו כיון 16"5 סומס ק)יפס-ו6סי' ו6י"55ולן
 נכל" וס") )יט"ט קרס קערס פ) עמ)כ כ)ועס סכטר לט) ו6ס כ)) יו665ינו
 נניטכו וסס)ימי סים"ט פ3 .ננקטס ק"ס קי' ו3ס"ך ק)יפ' 5ליך 6"ג מית6י סייך)6
 : עי"ס ננססוסקיס נס טס יט3תי ו6לי ססוקקיס מן נניסכו ו6ינו סס"סמן

 עו"כו'



קה"רמףתקצ"ח די טעיף צ"א טיי דעהיורדי .,טימןדבר4
'

 ו6פי' כ6' וננכ)יע וננפ)יט )1 ים )גננרי כ"ר .רין יס"3.ועדיין ננ6וי טסוסי כ"ר ט) מס )חוה ך5ולן סו6 כיויל סלס נסע"ג עי"כנ לד(
 כננכו6ר כקי6יס ט6י"6 כמוטיס 6ה,ססס 'סכ) מסור ו)ריין יכ0יסטלסס--
 סיתר )ננטס המס 6ס ר") כ6' ומנ)4ע ועפיע וננש- פ"כ )ק"ס סי')קננן
 סי' )קמן כטום"ע כננ"ם מסור 6סי!'ס ססיתי 131)ע ס6ימור- - "ןננס)ש
 ככריית6 ד6י' 6סור מס )תוך 5ולן סכריית6 'סטטות כנסמע )הכי ס"גק"ס
 טכ6 ד)6 6)6 חס ה6יסור 06 דוק6 מס)יג )6 ו)ננס סמ)וקיס כ)-סס
 ת"נ ננדקיי") ננכ)יע 6)6 ננכס) 6ילו עירוי ד%ע.' ע3.יסל"6 .5"עננ1ס
 מ"ע ננכט) ד6ילו 6ע"ג גירה כט' ק"ל כס' וסקטה תרלנו)ת -)ננ)וגיסיתר
 6)6 וננכ)יע ננם)יט 6ילו דעירו. ס") דרסכ"ס ותי' ' וננכ)4ע סרסננם)יט
 כם' והר"ן )ננעס מס ג6יסור 6)6 6סור )6 )רסכ"ס מ"כ )מודמכ)יע
 ס") כ"ס וכס' כרטכ"ס כתכ וע"1 כ' וכס' כננ)יגה ,)ר0כ"ס כ'כירה

 : 51"ע כעוט"ע.-.
 כק)יסס סגי 1ה כ5ד 1ה ולוגעין מס ו6' קר ה6י 6ס 3סלע"ג ען"כנ)ה(

ן

- 
 סט סס"ך וכ' גלו 6וסר והננרס") ס"ג ק"ה סי' הרננ"6 כ"פ .
 עס) וטסור ננ)ימ כטננ6 יהוס מט כט6יסור ה"ר כו)ו 6וסהדהננלט")
 סרכ )ננ"ס הסרננ"ג כ' ו)פי"1 ) הם"ננ כ6ין כננר0") ס' סק"ס 0סוסע"ו
 6"כ 6סוי 5)ו) ה6יסור 6ס מם) והעננ6 מ)ומ ססיתי 6סי' נסג"סנס"ה
 ננ)יח )עסור דדוננה 6סור סס"ננ כ6ין לנני קר 5)1) 56ל מס 3ססיתרה"ה
 סק"כ כ"ג כ)) סננל"י הני6 סס הסרננ"ג 6ים"ם )גננרי מו)ק ו' ס"קסק"ה- דהס"ך 6ע"ג ננננלו כו)ע דהסיתר ננטוס 6סור 5)ו) סעננ6 6ס מם)_וטננ6
 )יס"0 נניסנ דננכ"1 ט"ס( הק' הט"ך )וכסרפנ"ג סק' יים"ם ש)יותמס
 6)6 כרננ"6 ד)6 סוסקיס הרכה כטם ק"ס )קננן כס"ד 6כתוכ6נננמ
 )סת"ר וד6י כ6ן ל' 6:ק 5)ו) כ0העננ6 6סי' ננותל תס) ועע6 ננ)ימעסור

 סכ' סננרט") )דכיי סעי"י עס3יירכניף : ת"ר כסי' ננ"ט .פי)"ק הס"כנ כ)יכ66סי'
 )עעס )1ה 1ה נלונעין מס נ6' )6סי

 וס") מננין טליסס 6סי' 1ה 56) כ1ה ננתיר דסמ"ק והו6 הסננ"ק-ו
 כ6יסור 6סי' )6סור יט 1ה )עעס ו6"כ גוכר 1ה 56) 1ס -ד)יכ6 מסוס)יס"ט
 נעימ כטננ6 ו6קור גוכר ד)יכמ )מ)ימה יוננה גוכר כ6ן ד6ין ,דכיוןמס

 ליטכ כ"ו ס"ק תס"1 סי' )6ו"ח כקסרי כתכתי 6כי 6ננלס תם)ועהור
 כ6יסור 6וסר סקננ"ק הוה 6ה"ל נניס") 0כ' כעעס ס") סוס ל6סהסננ"ק
 6כ) גוכר סוס ד)יכ6 )ננ)ימס דוננס ט6ילו ס") דהסננ"ק 1"6 6כ)מס

 וננסו"ה חכירו ע) נוכר 6' כ) 6דרכס הוה )טננ"ק ס") חנניןכ0ליהס
 כ)ע כ1ס כו5מ ד1ה עד כק)יסה 6וסר סיהי' ודי )6סול כ6יסור כמ)יכ6
 ד6ין כיון כחס דמס ס") מננין כטליהמ ן6סרו ורננ"6 ומו"ס ק)יסהכרי
 6ס דוק6 5וכן ד6' וסיטי - 1ס 6ת 1ה ו)6סור סמס )גכור יכו) ננקררכ6ן
 סמס גוכר נננני)6 )קרר יכו) 5ולן עי)6י ו6ין סמס נוכר 16 תית6יסחס
 60ילו לננ65 גוכר סמס ו6ין )קרר ס5ולן יכו) המס 56) 1ס כ5ולן6כ)
 ודכרי ו5ולן כחס ננס""כ וננקרר גוכר כ6ננת )יכ6 דכננ)ימס )ננ)ימסדוננה
 כלוגעין כננ)ימס רננ"6 6סר 0ס י' כסעי' ננטוס הס"מ כ)6 טננמננירט"1
 ננ5ין )יכ6 דסס )רננ"6 ננ)יחה דס6כי ננננ)ימה )רננ"מ מקטי ננה כ1ס1ס

 ננס ו6"כ )ננ)ימה ננדנני )6 ורמ"6 )ננלימה ננןננה סננרט") ולקוגוכר
 רס"ד סי' רטכ"6 ננתטו' טס כתכתי 6)6 . ננננ)ימס כרננ"6 ד)6ננכייע
 כננכריע רננ"6 דעת כ") ע"כ חס ו6' 5ולן כ6' 6סור 1ה 56) ןס כ)ננטננע

 ו6ס כמדגיס י"נ ס"ק טס קכ' כסרכנ"ג ר)6 כ' לכנ, ק"ה סי1ר12ןק"י4 : כק)יפהוטגי)
 כננו 5ען טסהיתר 6ף מס .כסה6יסור 6וסר מסרט") 5ולן6'

 נספ"ננ )6 6ס כלוגעיס 6סי' ו6וסל תס) והיתר ננ)ימ כ6יסורכננ)ימה
 כדכר כוגע 5)ו) דכר ו6ס ס'[ ס"ק הט"1 דעת הו6 כסס"ננ )6 'מס]ננ"ט
 )עי) ננ"ט ועי' . מיכור מטיכ )6 )מ יכרי לוגע עה :נד לק ס' 6י"5 .יותמ
 ו5ולן היתר ס5)ו) 6סי' כו)ו 6סור ד)טננ"ג כסננ"ג ד)6 הרי עכ") 5"כסי'
 ל6קר )6' לנני רותמ ג"כ ס5)ו) 6סי' ו)ח"ר . )מ דכר מיכור . י6ילוטיון

 : טלגע מס כלגד6)6

ר%4קך4י
 כסי' סמ"ד כ' מיכור 6ילו ד)מ המ"ד וכנ-'ט מ"ר דגרי ק0ה )דידי
 יננסר6"י ו1"6 ק"נ סי' ננסר6"י ננססקי ר6י' סק"ו ככ6וריס1ס

 ס5)ו) וננולמ סעננד )6מל 6כ) וקטסרס כלי5וק 6)6 מיכור י6ינו כ')6
 ד5)ו) 1ס ננ0כמת דקסה )6)6 כו)ו 6סור גלותמ ולוגע רותמ סו66ט
 והלססך )ל)י מון 6)6 הגוס )תוך ס5)ו) עירה 6)מ לגיעה סייך )6ה55ו) ככ)י הו6 ד6ס ס5)ו) כו)ו ד6קור כ"ננ טיהי' וכטסך כדכר ננולמטיסי'
 סכ' כ5ר לגע 6ס ד6וסי רל"ננ וי") הגססך כנסקה כמעט כ"ננ ננסנותסטע
 הח"ך וננ"ס 6סור( ג"כ הכ' כ5ד הכטר כו)ו ל6סור סמ)כ ד6ס ח)כסן
 כח"ך מי3וי סוה )6 ד)מ ננטוס הטעט ד6ין י") כקדייה טלגע ננסלנר' 6)6, 6סור ד6ילו ככטר הלוגע מ)כ דקי)ומ י"1 כ)) ננת"מ .)דכריו ר6י'עוד
 ק)יסס רק 5ריך ההיתי 5ולן מ' 6' ד6ס ס"ג ק"ה סי' דרננ"6 כעעננ66)6

 : 5ולן )תוך מננין דין )ו י0 דלוגעין טלגע)ננקוס
 ע)יו והעננידו כירס גכי ע) רותמ דכל ס6ר מו ח)ככלססך- טס טכ' כ"ס ס"ק 5"כ סי' )קכנן ט"1 כנדכרי )דנריו ר6י' המ"ךרכמ"ש
 לנד ס' ן5ריך ננס6רי1 הר"י כטס טכ' 6ו"ה כקס הע"1 כ' ממסקדירה
 מס כט"( וסי' עכ") הקדירה חמת כעין מ)כ 0י0 ממה ס6וננדיןעננס
 כלנד ס' ננדכ"ד5ריך סח"ר ננלי' וננדקדק ק' ו5ריך ת"נ ה6ם 56) ססכירהכיוז
 כעין מ)כ סיט כנס ככנך 6כ) וננטננע סקדירה תמת כעין מ)כ סיטעס
 מס ומ"ס )ית6 מיכוי חטיכ )6 ל)מ 6למ6 ס' .5ליר )6 סקדירה52ידי

 ט6ילו ננס )6סוקי 6)6 5דדין )6סוקי 6תי )6 הקוירה תמת כעיןסהו6
 דננס ס' 6י"5 זה ככגד הכירס כקרקע סלכ)ע 6)6 הקדירס תמתכעין
 6עפ"י 'ננמם לס6ר ו6יכו כקרקע הכ) ככ)ע ככי ד6ס י"ד דין מ"הכ)) 6דס כחכננת וכ"ם ל"ס .סי' 0"ך כסנ"ס כננכו6ר 6וסר 6ילו ככירהסלכ)ע

 )כתמ)ס סס ססק דרע"6 קק"ו 5"ה סי' )קננן כס"ך )ננ"0ת"ג סייר )6 ס6ס 56) עוננד 60ס גכר תת6י דקיי") )דידן ל"ננ .עודרנ"2' : נוותל רותממ קדייה פ)יוטסעעיד
 6ע"ג ע)ו 6כ) סט"ך וכ' ככותח )6וכ)ן כקערה 0לתכס)ו דגיס6סור
 6קור מננין סייסס ו6ס )לתכט)ו דנני )6 דת"ג 0ס ככ"י וכננ"ט6כות6 )6וכ)ן ~תח)ס 6ם,' והותר ת"ג דקיי") 6ע"ג כלתכ0)ו הוה )6 מסדתת6י
 ככתכט) הוהמננין כ' דדוק6 מננין )טליסס 5גננרי דנני )6 דת"ג הלי ככותמ )6כ)ן)כתמ)ס

 56) עוננד התית6י מס 6"כ ננננט ו)כיסו) חננין )סליהס דוננה 6)מת"ג סייך ד)6 06 56) כעוננד )ר"ן לסי"1 . )כתח)ס ו6סוי
 : ככותמ )6וכ)ן )כתמ)ס ד6סור )דידן גס 'כ"כנסמט

 סייך )6 ה6ט 56) סעוננד כ) כ"ה כם' סר"ן מ"0 סס ס~ע"ג עך"כג)ו(
 כמ ננכ"ר מס )תוכו ולם) 6ס 56) קלה קדירס כעוננד 6ף סננפרטננטננע )ר"ן 0הכי6 דננת"מ וכ' מננין כ0ליסס וסוה ותת6. ע)6י כי'.
 56) ס5ולן 6כ( ל"כנ ננה כי סו6 סכי דוד6י ו)"ל כ5"ע ולם6ר כ"ק רק6סור )6 )תוכס רותמ ולם) ה6ם ע"ג עוננדת 6סי' 5וללת סקדירה ו6סננסננע ס"1 5"כ סי' )קננן ורננ"6 ננכ"י ו6)6 . )סקרי ננליח ו6ילו כה קו)קה6ס
 ,קיי") 6לן כיון ר"ן )דכרי ת"מ ננכי6 ל"ננ )ננה רקסה הסרננ"גדכוולות לר6ס כי - ד)ית6 ל") כו)ו ד6וסר )הדי' יר6ס דננת"מ ננ"ס 6)6ס6ס
 דקננ") י") )ר"ן כט)ננ6 ה6ט 56) עוננד התת6י 6ין 6סי' כו)ו ו6וסרת"ג
 כ"מ )ננה ת"ג דקיי") 6לן 6כ) דע"ג רכ ננודס 6ט 56) כעוננך ירכ6)יכ6
 ד6ס 1' סעי' )קננן כרננ"6 וסוכ6 קם"6 סי' סתס"ד )כנ"ס ל"ננ ייטרנ"ק9 : ר"ן דכרי סרננ"6הכי16

1
 ול1מ) סח)כ י65 סרתימס וננממת ה6ט ע"נ עוכנדת מל3 ט) יה קד
 ננכו6ר ודילו כ1ה 1ס לוגעין דין ע)יהו הוה 6)6 תית6י ול6 עי)6י)6 כ6ן 6ין כקרירס טלוגע דכ) תננוה טהו6 כ'י1 ס-'ק טס סט"1 והק0ססמס )תוך 5ולן דהוה סכסר 6סור הוה גכנור 5ולן המ)כ 6סי' ס"6 עירוימטיכ טהח)כ )ו13ר סו5רך )ננה ד6)"כ 5ולן הי' דכ0ר דנניירי 1ס כסי' כ"יוכ' כעירוי סוי הכירס ע) ג"כ ססו6 כסר 56) סהגיע עך סססק כ)יהק)ומ
 )"ג ס"ק 5"כ קי' כם"ך ר"ן כנדגרי )דידן ל"כנ עוד ועי' 1ס 56ל 1ס5וכן עס מס כלוגעיס ו)6 מס )תוך כמס הוס ה6ט, ע"ג טעוננד יכ)ננטוס ' )גננרי 5ולן 6וסר-)מ)כ הוה 16 כ6ן כסרננ"ג כננ"0 ס6ס ע"ג טעועדנניירי 6"כ הכירה ע"ג רותמ הי' הכ0ר )סיסוך הי' 6ס ננעתה גוכר ד5ולןננטוס כ"ק 6)6 6סור ד6ילו וכו' 5ולן ו6' כלוגעיס ס"ע הקודס כ6ותללנ"ם עי"0 ק)יסס כדי 6)6 6וסר 6ילו מס וססלי 5וכן ס6' ד6ס ס"ג ק"סכס"

 . , ח' 6ות תרע"ו סי' ועי' ודו"ק ססוכסרננ"ג
 . רצקצ"רכםיכמן

 אלא כרוהח מליח מקרי רלא מ"ל דהם כש"ע להקל לצרףנוכל אר"ת החולקים ודעות הרימב"א פי' וכן כר"ן הבה"ג פי'שכן כר"ן נמי הא"ז. דעת )ח( ישבתי דבריו כותר הרשבייאואאייכ כריין להדיי מ"ל במקייא במה"ב ואדרבה הרשבייא לרחייתליתא לדירן כתבתי זו דעה דחה במהייב דרשבייא כי הש"ך)ר( כר"ן דם"ל רייפ בשם ירייו ורי מרא"ש הבאתי עוד הזהבדבר יחיד דהר"ן כר"ן זה בדין אש"ע שהולק השייך על קשה)ג( מליחה שיעור שהה בלא רותח מקרי לא דחתיכה כיילבכיימ אלא דרבנן בבייח אלא כאן מתיר לא שכי הפלתילחילוק ליתא וא"כ מליחה שיעור לשהות אי"צ רציר משומרותח הוה מליחה שיעור שהה בלא סייפ בכיי דכייל רהא שכיש"ך דברי שרחה מה פלתי לדלרי דיחוי לב( ר"ן על הפלתיקוי וישבתי כפלתי הר"ן כוונות כן שאינו כתבתי ואני מליחהשיעוף צריד ואין רותח נעשה דם להוציא המלח שאי"צ כייןוגבינה בשר משמע גופיי ומר"7 מריין כ"כ בשייע דחה שוב להקל ממוךדרבנן שהוא בב"ח במליחה פלתי ות" מייפ בסיי ומרידייהפומקים מכל עליו הקעוו ואחרונים מליחה שיעור בשהה אלאמלחו מחסת נאבל אינו מיקרי מליח החתיכה דאין המחבר מ"ש)א(
 שם גם להחמיר דיש תע"ד מש"ל עי' ומחמיר ס"ב מ"פבסי' עמו ממכים והש"ף מ"ם במי', וכן בהפ"מ רמ"א דמקילמליחה שיעור ששהה ולאחר דחיתי ח"ד ודברי לארחי' דבעיהיכי
 ? תקצ"ז במי' עי' בציר בנגע אבל החתיכה בגוף בנגעוה"ד

 וס6ר ה0"ך סכה )קדירס טננו)מין ננ)ימה כעין דהיילו ה' סעי'בשייע
 כ6ן וסס'יך ק)יסה כדי נניד 6וסר ננלוקכ 60יכו ככ)י כננו)מ ח"יקעי' סי'.ס"ע ננ)עי) 6הדרי סתרי טדכריו. 6ננמכר הקסו6מרוליס

 ננסר"ן סו6 יכ6ן 0דין ננ6מי כהכי )מ)ק )ננמכר נננ") )י וקסהמיך רותמ דכעסס הדס דעכע סכי )ננמכר ס") כדס דהתס כ' ס"ט סי'וע"1
 ק)6 1ננן כ) יותח לעסס ד)6 סכי כדס 6סי' כ' והו6 כר5)ולי סי"יוסכ"כ
-. 86 גג יותמ רכע0ס ע)יו מו)קיס ע"ע כטי' הסוסקיס וכ) מ)ימס טיעורססס

 :יד " נ -י,



יןכמףתקצג'ו ה' מעיף צ"א דעה'מףיררהסימןדברי
 ו3סלת4  ר3ריס לטהר  רם כלן )מ)ק ננג") מ"כ ע)ין )עגקיס. סס. מ"כנניך
 פררללן היסור ררק כלוליתס ססו"  ל33"מ". כהן  סללך_ רספי3ר. כ' ג'ס"ק
 ועיסות ננרגיס קקסם לר"ן רהמ ןס סננמכר )סכרעות רתס  טססלחי.הלה

 רס עוסות ס)טו ועךיין וגיומו רגיס דס)טי כגכנ' רמננרי' כימרסגכנ)מו
  סיפור  פריין  טסס 1)מ )ס)וט סעוסת. ססט)יכנו קורס מסי' סרי רגיסוכלעי
 ספלת  3פורו רוחת מקרי 3קרירס ר3טס,יס  כיון_ ותי' רותת סוספליתס
 סכין  וספלחי  יכי פקפי רותת פקרי קרמייסו ררסו  רגיס לג3יפלין

 סכנ)מ סמיננוס יהי' וס נסני) )ס)וט  -וכנכנסריס  קרפיי:ו  ריפורפתפח
 ססק מ"כ )ס)וט רכנמסריס ננסוס ותי' )וס ןס ענין ננס וסקססיותר

 )ממר ר1תמ רגעסס כר5)וגי סר"י וקכות לט ):51.מ סעו)תו כמכנסכנ)מ
 מת רס )ס51ימ רכנננסריס כרגיט ומ"כ  רס )ס51ימ  פפלחו ספלת:ססטק
 ססננ)מ וגכינס ככסר ומ"כ כ5)י יותמיס 1)סיותס סרגיס )מכנס כנכנסרגס-
 כנממס תיכף סדס מן סכסר נ?נ)מ .רככר לס )סו5ימ סעו)ס עוססמין
 . : ע"כ לרכנן היסור רסוה  הף לסחלויר  סיט וכרור 51"ע ומוסר1

 כנן סי5מ ררס כנסננע ר)ס)ת. סר"ן נלנרי סונ) סס)תי סי' ימ.ז "נרק,
 סרגיס רק כנ)ימס סיעור סססו ר)מ כיון סומ רותמ )מוסעוסות

 ומיגו . ונ)עי רותחיס סדניס געקר ס):ס סדס ס)יטת )ממר .סססניון
 מ"כ סרס 1מוסר רותמין סס סעוסות ס"יך, סקסס כקטימ רסמ כןגרמס
  סס3ין כננו 1)מ סוי רותח סס סעוסות כנן סי51ימ רסרס ר") כתי'גט

 סעוסות כנן סרגיס מיכתס  יותר  ופטו  סרגיס סליפת פסירות רפ",ספלחי
 )כסר כו)ע סיסי' מ)מ וניר רותח געסס ררס הומ סכי סר"ן כווגותמ)מ
 הכל .  ללליה:  סיפור טס:ס  פר כן: רותמ כנססק מיגו קכניט רכרססומ
  ננממס  טיפור ס:ס  סלה  הפס"י 1: 3רותת רי  .קרמייסו ררסי  רגיסלג3י
 "יה "וסי ה'לו  רנים דלח  סרכריס 3:ל טס  3ר"ן  ופטפפ . נרגיס)כ)וע
 ננקוס יס- עדיין ומ"כ ננ)ימס סיעור טסס  רסיילו וולתו  ליתפח ךהכלכלה
  קטס )מ 1)ס."ו כר5)וני ור"י סר"ן ע) )סננוך ונקי) דרכגן כככ"מ)וכנר
 הילו הוס לקרירס רללליתס וסוכית  סס לר"ח פל"ל ה"כ  סר"ן פל  .ספלחיקו'
 כלוליח: סוס קרטים יוליחות סחם  רהיי רכשה  פלילתוח לולתו ולתמתלהכל

  סם והיילקרירס
 רהייי"

 רס"ל  ליסום כנ)מ 5ריך  רקר3ן קרסים לר6 ללולות
  ממר רפיר  פלית: סיפור טסס לה  3קרסיס סה  כ5לי וסוס  ספלחורס

 רגעטס סר"ן כנורס רסרס מ"ס ו)ננ"ס סכנוכמ ע"ג )סע)1ת1 5ריךסכלימה
 : ללליתס  סיפור סמתיכס סיסי' 5ריך ממר )כנקוס )כ)וע מ)מ רותמננ,ר

  קו' חיי פלוק3 סהילו 3כלי  פולתין  %ין. ג3י 3כסיי3 טרהייסאיברא
  לוספופח פליפס  רססיה סס, כתס"כ סקסס סכן סג")סר"ן

 כן מיגו סר"ן כוונות מכ) )וננר יס רותמ.ס סס הרגיס מכ) סומ 5ונןורמי
  יס רה"ס וכוולות . רגים  לג3. רותח סוה  מספופח כננדסרפלייםמ)מ
 רותמ געסו דירסו רס ס)טי דככר רננס1ס כס)תי ננוכרמ ד)מ ל'כלופר
 כנמכנת גמכ) ס)מ קורס וגעסו רך סס סרגיס קרנניהו ררסי כיוןמ)מ

 : כסר ננסמר ק5ר כומן כתוכו )כגס סננ)מ כ',ננ)מו
 רכריו יסי' ס)מ כרי סננמכר נכווגות כן )1ינר מין כ)מ"ס ראלא)ב(

 סחירח כ' וספלחי  סס"ך כלנ"ס כ' סעי' ס"ט ננסי'סדתרין
 כרי ?ק וססס פלוק3  סהילו 3כלי  למלת והס ס"פ סיי ה"י פספיי:ט"פ
 כרי מוסר וננקורס ככוס כרין )נונרי סכסך נמסר וכו' סיור  פלטיתן
 רותמ תיכף סוס רליר תיכף מוסר ד5.ר )וכנר ר51ס ויס סס)תי וכ'ק)יסס
 סי51מ 5יר גכילס פם  ללללת  כסר כמן מף סועי)- 5נס סכנתי )מ סס)תיוכ'

 כד עייכ מ' מות תק5"ט סי, ועי)"ק  סרר,טס סקסס וכן . רותה סומננכסר

 רכסר סרמסוניס ססוסקיס סכ"כ ננמחר המ קסה ויי) ורכריו ממרת"
 ללי  כפליתח פפפ רק ללולת סל"  כגון  פגפי להסור  כיותח תסוכסהילו
 3ס"ר 1ס  ורין תטי3*כרותה  רליר "וסר  סגכילס פל פפלו  סוופף ליר%"פ
 וסוכמ ומגורס וכנרוכי מ"1 נסס וסג"מ ספ"ס  3טס כס"ט וסגננ"י  כ"יסיי
 רפסלופ  קטס רגנני וכתיימ ~ס סעי' 3ק?נן כרכניימ וכ"ס וסננררכי סנננ"יככ"'
 מיגו ומננמי ס3סר פל  ליר יס הסיי  פופפח  3מליתס חוסר הילוכלעפו
 סחתיכס טטמ ע) טס5יר וננן דכ) )וננר 5ריך מע"כ רותמו ס5יר סממוסר
 געסס ימר ס5יר ונתמסף ס5יר כטגטף רק ננ)מו ננמננת ג%כ) ס5ירגס
 סותר ט"ע ס"ין כיון ומ"כ כנ)מו ננמננת גמכ)מינו

 )ית"
 ססלתי )כנייס

 ננק.) ךרכגן ככ"מרלוקמ

- 

 ונניסו רכריו כסוף סס"ך כנ"ס 5"ע )רינמ מכנגס
 ססוסקיס רכ) כ%וס. וסעו' כסס"ונ מסי' מסור )עו)ס ננ)ימס טיעורכתוך

 ככר גס )נכייהו סומ ימרי וסר"ן רותמ סוס ננ)ימ: סיע1ר דתוךסןכריס
 3פס"3  ררטכ"ה רמס -,

 :  ירים  3טחי 11  ס3ר"
 ססוסקיס רמותן ססוסקיס ננכ) כן. כנוכמ סיכי )סכין יס לכאוי)נ(

 סקסס )ממר סננ)מ כמ סקק מי סכתכו הס"ך ססכימ.
  כנ)ימס טיפור סססס רההר  רי"ל סתת.כ:  פל  פוכת  הין  פליתססיפור
  3הין סה ופור  כתו ה1 סס9  ססיולת  הפ"ג רוחת סתתיכסלפסס
  כנן  ספלפ יליפס  ולרם ספלת כת ססק רלה  סס"ך רפת _  רס  פליהספלת
  והם  רותח  ר5יר ס"ק  כחתלח  סס"ך כפ'ט  פורס סט"ל גססמתיגס
  סתס רכ'  כיון 3ו: 1ם סלגפו  לללות.ם  וג3ילס רכטר 1ה"1-  וסמ"ג ססייחפייס
 רמ"ס ועי' . כנ)ימס סיעור סטסס ןנניירי י")  ר"ן. 3סיולהסכרת  סליגוולה
 רהילו  מלוק3  סהילו 3כלי  כמולת  1'יל  ס3רללולי  סרי'י ~נ"טסכו סי' כ"סכס'

 ססס  טלה רהפס"י  פרן .סר"ר  3ליפוקי וכו  ווליתס  סיפור 3ססס.  הלה  הסור.
 פלוק3 סהילו  3כלי  רלוסלע סס"ס מסמן ד)מ כו)1 מת מסר  ננ)ימססיפור
 כר5)תן דר"י סקוט גרמה 0גס פ"כ  טמחס )מ  הו  %ליתז  כרי  ססתסכין

 מןי))סיטתי'
 ןס""

  כננ"ס כנ)ימה סיעור כססס מ)מ רותת מיגו כנ)ימס ככ)

 מ)מ כנ)ימה ככ) ר)יכמ ס)") סכי ס"3 ' )מ סרן סר"ר מ"כסר"ן,כסכנו
 כנ)ימס כסמר סמ כנטכנע כנגוקכ סמיגו ככ)י כס"ס כן גכנ5מ ר)מכנרקמכנר
 מייו  'מס 3ס"ס סהפרו פה ו1ס לוליתס  'סיפור טסס רוקה  ר3פילןפורס

 וכסגס"ר ירומס כל' הוכמ סרן ר' .ורכרי סרמ"ס ווכרי כנ)מוגמכ).כנמ?נת
 כנרגר. מ"כ כנסר"כנ כסס כ"כ ג' רין י' כ)) וכמו"ה דע"( ססמ.ס תוס'וכ"כ
/ . :  כטייפ ננכומרכו)ס-

 כננ)יחת סס נ' כית ככנס"כ סכס 11 )רעס רומס דינס"נ רמ"ש)ר( -
 כנכח ורומסו כר5)וני סר"י )רכרי סכימ נננוקכ סמ,גוככ)י

 3כרס"3  כי  סס"ך כוולות פ'י1  ומססר מסורין סרגיס מננמי סר"ן ססקסהקו'
 רה"כ 3פס"3  ורת(ו  רותתין  סס  סרגיס  סכ' 11 קו' תי' )עי) וס3התיוסס
 וסיינו מס )גכי כ15גן רסוס )ננע)ס ככנ"ס מקורין )נ?נו. סרניסהפהי
 ללוס הלי  הופר  סס"ך כוונות סי' ע"ו מסורין )נננר. ס)כך סרגיסענ, ננ)ומות ט.סות גס)ו רס )ס51ימ כנ)ימס ע"י רכנכ"ן רכרי )ננע)סססכ,מ
 כר5)וכי ר"י )דכרי מיתמ כ"ק_ מלמ מס1רין מינ'ס  דרגיס 3פוט"פ  י"ל.רק

 : סרטכ"מ קו' רננותרן כיון סרסכ"מ )דעתמסי'
 ננ).מ טננמ רגיס גכי מ' טער רניעי כית כגנס"כ הגסר%4ררבבה

 כ) כטרמ ננ)ימת וסיעור ס' ס"ג וכע) וו") כ' חסלופסור
 טוי' כסיעיר כסרמ ע)ס )ננ)ימס )ס וכנססי ננ)חו ננמכנת נמכ)סמיגו
 טכל ללור לל51"ח  לויל  סיליך כרי 1"ל  סגהוליס סירטו  פויו  וטיפור 'ע"כ
 סרכס ננ)מ ע5יו סיסי' וסומ כרוחה סוה סרי פיל  סילוך כרי  3לולמוסססס
 . כמן וכס"ע כר15)וכ. כר"י )סרי' ס") רכמן סרי פכ'יל  3פלת  פלוסיןטיסיי
 הס רי'ל  ר3ריטה מ)מ )1ס רמי' מ.נו כס"נ ס)סון כתגתי תע"ר כקי'מיכרמ
  להכל הילו  סלסרה 1ס  ללכוסס לסיות  טלריך לקרירס  כיוליתס פלתלתן

 החר  פלין סוה  פוי'  כטיפור ליי וללססייה סלו ל3חר "ח"כ ולו"ט לולתוללתלות
  פוין  כטיפיר סננ)מ ע)יו )סיות 5ריך  סרס כל  טיסליפ כוירסיילו

 הן הפלם '
 מ"כ ומ"ת ממרוגיס רכרי ע) וסינכתי רמסוגיס רכרי ממרי רקרקתי)מ
 דטס ס)יסי 'ככית כתס"כ רס") )ננס כמן ככנס"כ סותרין רסכ"מדכרי
 . כר5)וני כר"י וס") מןר כס"ג )רכרי לרמס ר' דככית י") כר5)וגי מר"ימו)ק
 רה"כ  יוס"כ כטם  כפס'יל ס3רס"3 לחיי  טרתס  סליסי ככית יסתס י"3ועור
  ע)  סר3ס  פיסות  לוסליס סיוליהס רפ"י  כרלי3"ן .ס"ל דטם כקליפסליסני
 לונ)ימס רסנ"מ רננסיק סס ר' ככית מכ) כס' סדגיס מ"כ וכנמכנכנןסדגיס
 טפיר וה"כ  3רגיס. לוני  רמייוי פס'ית 3סיי סכ"כ פר"ס  סס וסכימכק)יסס

 : סל'י) 33ר"ס רהייס -לחייהיי
 כ' וכס"ג 1ו"3 כה"ג )רכרי ג"כ כ' תק"מ סי' כ"ה כס' מ"ו רבבכמ'לו7(

 וננססי כנ)מו ננמננת ;מכ) סמיגו כ) כסר5  כניכנ)מרסיפור
 )15רך כנ)ימה ע"י גס)ט כך 5)י' ע'" גס)ט קסדס סכננו ר") טוי' ככנו)י'

 עכ"3 ננ)מו ננמ:נת גמכ) סמיגו קורמ ווס  5)י' טיפיר  3לללת  כטיסססכיסו)
 תסי3  ס.סי' 5ריך  י3פלחו סיססס  סיפור רגס כר5)וגי כר"י רס") גנניכנכומר

 '  לולתו:  ללתללוח ל"כלהילו
 רננ)ימס כנכס"ג ר"ת רמיות ע) סכ' קי"כ כרף עתה כריטכ"מרר%4י' .

 ר"ת ררמיות וו") כ' ננ)מו ננמננת גמכ) ו)מ כרותמ ננקריט)נו
 סרס )ס51ימ ננ)ימס רס,עור ו") סגמוגיס סמונרו מעס"י כי כרורותמיגן

 יותר מס ה5)י כי 1)סכ)יע לספליפ התר  כתן סיסי' רהיי י  הין לליכסיפיר
 כו' כקוירס )ס)וט סרהוי סרם  יולי% ססוה כטיפור כי  טיפורו  סססמ)מ
 ננ"ננ טה" סיעור ר5ריך רמי' כה"ג ננרכרי סמין תע"ר כסי' כתכתיוס

  טיפור כססס ןוקמ כרותח ר)ית ננוכמ כנסגמוגיס דס") דסרמטוגיסכנוכמ
 מ)מ כרותמ ננ)ימ ננקרי ר)מ ססיר רס"י סיטת ומ"כ להרת%  3ללולת"לה  טללו  מלימות כרותה  לולית לוקרי רלה קולה  יוחר  ולסיפתיו ולריפ3"הלוליתס
 סרתו  ר3ותיו  3טס  וסרייכייה  יסרהל יעקכ ר' כסס ותוס' )ס5גיעוככנו)מ
 )ק"ע ננסייעיס מ)ו כ) ננ"ננ כר"ת )סמנניר ריס סריטכ"מ וכ' ר"ת)רמיות
 ללליתס  סיפור  ססס ס)מ כ) )סק) רננ5יגן )עיל סכתכתי ססוסקיס כ)עס
 רהיי יסס סכיה רר"ת קסס  רלה לי פ5לוו  הר"ת סריפ3"ה  וקו' כרותתהילו

 : כרוחת  פליח סוס  טללורלולימח-  ננוכח  טסיר  מלתו ללת%ח להכל רהילו סיילו  סללו פליתות  3ס"גרפרס1:יר
 מכ) )מורמי' כרכעי' )מו קרירס ננ)ימת ים") י"ת )יעמ ,1 ימיי%4במנבם

  להכל רהיגו ס"ל סכי ללוי ורפ3"ם  רט"י )יסכ תג"ו סי')מט")
  רסס  סם וכת3תי כרותת סוס  רה1 )מורממ כפו  3פולת סי'ר פלתולותלות
 כנגס"ג רמי' )ר"ת. )1 רמין י") כנ)ימס כס"ג  '5ריך  )קדירס ננ)ימס גסק")
 ככנ)ימ רוקמ סיסי' 5ריך )קדירס וכנ)ימס כוותמ כנ)ימ ק") כס"ג גסרי")

 כמחרוגיס מ)מ כמן כט.'ע ר)מ סס ססע)תי תע"ר כסי' ועי')מורממ
 פי  3פיי  פלילן ולה כס"פ  פוסקים  טסונס  פל"ת. ופת:  ט'יפ ע)דמ)קו
 סיפור ססס 3לה רסו סט"פ פל סרריטס קין ס3יה סק"פ רינ.ח : פיקר ל"ל כט"פ  טסרין  כהן פ'ט פ"כ  סט"ך  סכי ננפוסקיס הס"פסתולק

 רותמ מסיכ ננסכסר סגוטף ס5יר רהמ רותמ מסיכ )מפליתס
 ה"כ רוחת ס3סר לעסס ל"  פלימס  טיפור ססס ס)מ ןכנן כ) ותי' .כניר
 ננטוס מיסור כ5יר ומ.ן סמיסור ננגוף וטעס סוכנגוגית 1)מ 5יר רק יו5יממין
 )סיטתי'  סרלו"ה רס"ר  מוסר  סלופף  רליר סי 3ספי'  רס"ל ורכנ"מככ"מ
 גוסי' - סנקר ננס)יט ס"ננ סססס קורס רותמ געסס  סכסר רגס כמןרס'
 סכנגיס רגיס 5יר רמסי' כנסכקר סגס5ט סוכנגוכית טעס ס5יר וננקכ)טעס
 סגכנ"י רכרי כ' הכ"י רסמ )יתגיסו כננמ"כ רכריו ס"ג כסי' כנס"טמסור

 סכ' רסעי"ס רין וסומ ננועטת ככעימס רותמ סוס סגוטף ר5ירוסכנררכי
 ועוד . ע)יו מו)ק הר"ן כסס סס"ע 1)מגך ע)יו מו)ק כ' ו)מ כסכנוךרכנ"מ

סמ



 הר4י.5שףתקצ"ו הי טעף צ"א מ"'4ד"דם4'דבר"
 מ)מ 6כל"ח קמי ד)מ מס לנכו6ר וכר"ן כ"ס כם' כנר"ן רנרי'סננמלרסמ
 רמי' ססכימ דננס לכ)ס כסר עס .טחוטה כסר רכנ)ח. ננרי דר' מעוכרמגס'
 רגיס ר5יר )יתמ !ס גס טינלולית כסומ 4)ית רוקמ רגס נ45ר פ"גכנסי'
 ומחרוליס כרממוכיס ככנכומר 5.ר לקרמ ינ)יחה רע"י כננ)ימס ררכלן1סוה
 מחרית6 ינ5תמ ס"ג כסי' מ)מ ינס"ת טס5יר טוכנן סרג ממס 5סננעי)6
 ינס"ת 6סור דמו' רס' מסור סל)קחיס סרגיס כתוך מוכנן יט.גוף טמסהומ
 מסור 5מ ננכטר ר5יר וכנ"ס . ררכלן ג"כ סוס 1םוכנן ינ)ימס ע"י ס~יי6כ)

 ככל קי"כ רף ססוגי' )יטכ סכ' וכנס תקל"מ סע,' כוס ננ"ם עי'מככ"ח
 ע5יו 'כתכתי וככר ע)יסס עי' הסוגי' תקל"מ סוס"י הרמטוליס כועשרו

 : כסק"מנ!ס

 תקלזסימן
 בשהה אלא כרותח מליח מקרי דלא הש"ע לדעת העלתיא(

 חשינ אינו הבשר מן שזנ הצ'ר אפי' דם"לשיעור
 הקודם בפי' וכתבתי מליחה שיעור דשהה כה"ג אלא ג"כריתח

 האלה בפוסקים ראו לא והאחרונים כש"ע מהפופקיםדהעיקר
 רותח נעשה הציר ואם )ב( מטה"ת מוכח שכן כתבתיוכאן
 ש"ע חולק ע"ז גם בסמוך הרמ"א כמ"ש לצלי רק נמלח לאאפי'
 הש"ך על שהקשה כח"ד ולא ע"א פ"ק ם"פ סי' ש"ךכמ"ש
 ור"ת הרשב"א מ"ל ושכן הפור דעת שכן הב"י שדעתוכתבתי

 דמרי"א ופרמ"ג המנ"י ומ"ש מד"מ ושכ"מ בהפ"מ להתיר ונ"ל א"ז'
 לקדירה מליחה במלח אמגם ישבתי בהפ"מ א%" דאוסרמשמע
 שהה לא אפי' בהפ"מ אסור ציר באותו וננע וזב צירוירר

 * מליחהשיעור

 6ח"כ כנקרי )מ כנ)ימס מיעור ככנ)מו ססהס ד)ממר וי"מ ה' סעי'הג"ה
 ננ)יחה מיעור סמסס רקורס ק") )סי"! הרכנ"6 וסלה רותה.
 כתכתי !ה ס)סלי וכטי' י"מ ס"ק סס"ך וכ"כ מינחכר וחו)ק רותחמטיכ
 ס)6 כ6ן כנועי) כנס הס3תי קו' וסכמתי כינחכל ס") ססוקקיס רוכרעת
 וס5יר 5יר י51י6 כנ)יחה סיעור סמסס קורס רס6 )כנמכר ננ)ימה מיעורססס
 ס") )מ דהכנמכר ל") העיקר מכנלס . סקורס כקי' !1 קו' ויטכתי רותח סומכנ.ר
 רסמ כנ)יחס טיעור כטסה מ)מ רותמ נעטה 1)מ מוסר )6 ס5יר גס מ)6הכי
 כנ)ימ טינ6 ננ)מו כנמכנת ל6כ3 כמילו כגכנ' ר6י' רה6 מכ' כנסר"ן סכיכנוכמ
 כןס !ס לונעין כ)מ 6)6 כנותרין 6ילו כנותרין כנ3ימ וטהור תס) טינמ 6כ)מסור
 כס)יטס כניירי כליח טכנמ גס ו6"כ . )!ק !ס !כ ססו)ט ד5יר רכניירי6)מ

 טיעור כטהס מ63 מסור ר)6 סר"ן כ' וע"! )טסור כלימוכ'כנטכנ6
 סיעור כססס מ)6 מוסר )מ ג"כ סס31ט ס5יר רמסי' סרי -ננ)יחס

 :כנ)יחס
 ססקו )מ כלוגע'ן תס) וטכנ6 כנ)יה כטהור סר"ן דכנחכניר נרין מע"גדערף

 סי' כסכ"ס וים"ם ר' רי; כ"מ כ3) כת"מ ככנכו6ר כר"ןססוקקיס
 . רמוטר רננס !ס כרין 6כ) - כ' ס"ק ע' סי' כס"ך וכ"כ ס"ס סי' ועט"!ס'

 ע"י הטסור ל6סר כנכנס נוגעיס כ)מ מסי' תס) וטסור כנ3,מ כטננמסר"ן
 ע' קי' )עי) הרכנ"מ ככנו"ס קיי") ןה רין הטסור ע) סטינמ כנן ס!כס5יר
 כ)) כת"ח וכ"ססעי"ר

 וסכ"כ סס כים"ס וכ"כ כסה"ת ומכ"כ ג' יין כ""
 : כקס"ת וסכ"כ כנר"ן סכ"כנ כ"י וכ"ככסס"ת

 )נטר מעוטיס מכנ)יחות מסירסת. וסמתמ ס"ג סי' סס"ת )סון !סורהנה
 כס"ג כנ)יחס וע) כנ)חו כנמכנת למכ) מילו לקרמ כקרירס )כס3יכרי

 וכו' מסורס הגכילה )גניכס כטר 6ותו לגע- מס מ"כ כרותמ כנ)יממכנרילן
 6טורין סליהס )!ה !ס סינוכין מף מ1 !ס ע) !ס ולותליס לינ)מו סייססומס

 עכ") )1 ססינוך מכירו ם3 טעס נו3עיס ונס ט)סס טעס סו)טיןרסגיסס
 )מ רמסי' כר"ן רט") סי") ססוסקיס כתכו סינוכין 6ף ססה"ת סכ'כנ!ס
 וכטר כ' כספוך ומס . "סור ננני סטכנמ ננן ס!כ 5יר ע"י מ)מ כנננטלגעו
 ככנגעו )מסור כרותמ מפיכ ממילו 6עס"י 5)י )15רך ק5ת רק יכנ)מס)מ
 6ילו מהרי כרותח מטיכ רס5יר מסרו סגכילס ע) ינכנלו ,הלוטף 5ירכנ"ננ

 : כ' סי' כם"ר וכ"כ עכ"3 טיכו) הי' מס כי כנ)מו ננמננתל6כ3
 כנ)מו כנמכנת למכ3 כמילו מכ' )עי) וט"ר קסס"ת ע)קססכמערנףק

 הומ סרי !כ מסומ כיון 5יר תיס") כ5-ר כנ)ימ סטינממוטר
 סס)תי ננקו' קמס יותר וסו6 כנ)מו כנהכנת ל6כ) מסכסר מעפ"ירומת
 ינ)מו כנמכנת ל6כ) כ)מ דוקמ ר6וסר כנ)ימ כטינמ )יסכ יט פס)תירקו'
 ככנ"ס )וכנר יק רותמ סומ סרי וס5יר חתיכס ע"ג 5יר רמיכמ סס)ת'1ק1'
 מע"ג )מתי:ס מון כעין כ!כ מ)מ רותח לעסס )6 ר5יר 3יסכ סקורסנסי'
 סתרו:נדת מכ) רותח מיכו ס5יר גס כנ)חו כנחכנת סל6כ)ת חת'כסע"נ

 סמ הרכה כנ)ח דסיילו )קדירס כככנות כנ)ימס )") מ"כ ס!כ כ5ירוכנסרס
 סה"ת ס") חי מכנלס כרותח סו6 ס!כ ס5יר 5)י כ) כנועעת כננ)יחס"סי'
 כנ)ימה סיעור כסהס מ)מ סלוטף 5יר 6סי' כרותח. ננ)ימ לעמס ר)מלכר"ן
 הע"ג סיילו רותח "מיכ סלוטף 5יר כנועטת כננ)יהס כסננוך וננ"ס .""ס
 טכ' ננכ"י וכ"ל ננ)יחל סיעור סמסס )עו)ס מכ) כנועטת כנ)ימס רק סי'י3מ
 כטס סכ"כ סננררכי סכימ וע"! ננ)יחס סיעור כרי סיססה ר5ריך הר"ןסיטת
 גננר קורס מסי' וננכ)יע סומ מ!ק גכ)ס ד5יר )רמכ"י לרמס וסמיןימכ"ן
 רננ"מ ננ"ם 1)פי"! . ה5יר מסי' ננתירין סננס ןננתירין כנמכנע עכ")ס3יטס
 חטיכ ס5יר ננ"ננ רותמ לחסכ ר)6 6וסר סכמר ממין מסי' ג' כסג"סגסננוך

 חטיכ, 63 ננ3ימס טיעור רתוך' סם"ע )לעת ננ3חו כנח~תל למכ3מילו
 הלנועטק ככנ)יח .נניירי זס רין טכ' וסמררכי וסגכנ"י וסה"ת - 5יר כ3מ6ס" כרות"

 ל ננ3ימה: סיעור טססה רלעילן )עו)ס מכ3 . פי"ם.
 ו' כ)) ככנל"י וכ' )5)י ככנ)ימס רותח'וסיילו לחטכ ר)מ 16סר.' סכסי סמין.' 6סי' .רותח )עו)ס חסוכ רס5יי רננ"מ ס) !ס רד4"ן)ב(
 מסור כ)6"ס סס"ננ כ)מ כ. כהס"כנ מסי' דמסור כ5יר רל"ננ ט"61ות
 סרננ"מ כננ"ם כרותמ 5)י ינ).חת 6פי' )חטוכ וים כקימין מיו. ס6יןננמוס
 כננ)ימס מ)6 מוקר מילו 5יר מסי' מ)מ סם"ע מו)ק רין ע) מ'כסג"ס
 רעתו סטן ע"מ ס"ק ננלוקנ' סמילו ככעי ס"ט כס" סס"ך ככנ"ם)קרירס
 הטור כ' ס)מ כננוקכ סמילו ככ)י ככנו)מ ככ"י ינננ"ם הס"ך 1כ11לותככ"י
 ננ"ס 5"מ מסי' סינך סם"ע גס מ"כ .5"6 מסי' דסינך כנמוס ננ3יהססיעור
 כנלוקכ ככ)י 6וסר מין לכני סתס כן 3קרירה כננ)ימס כנ)ימס דסיעורכ6ן
 ככנ)יחת מ)6 רותח חמיכ )6 כ5יר רכנולמ 6ע"ג סלי 3קרירס ככנ)ימהמ)מ.
 ככנ)יח סיסו סיעור ר5ריך רס"). רכנמן 3כנם") רמי' לנני 'וכנלי'קרירס
 רסננך וקמכנר כ5,ר כניירי סמ"כנ ככ)י ;סתס רסמ כן כ5יר גס)קרירה
 כרי ססה ם.עור ר5ריך כ' כ6ן וסרי כ6ן ככנ"ס כרותמ כלימכסיעור

 6ילו )כנחכר כיון )י תינוה 11") הל") סם"ך ע) ס"ט כסי' טסרבגדק.ד4 ': )קדירס , )הכמרכנ)ימה
 כסי' וכנכומר ו5יר כרס מלככם כנמכנמ ככיסה כסיעיר מ)ממסור

 רותח כמעטת.מטיכ כנ)יחס ע"י 6סי' כ:כסר סי51מ ר5יר ס"ה כסג"ה5"מ
 ד)מ הכ:מכר מרעת סס"ך כ' וסמיך כנ)מו כזחכנת ל6כ) מילו כנ"כנרס5יר
 כס"ך וכ"כ )קרירס ככנ)יהס רוקמ כ5יר הסי' כנ)חו כנחננת למכ) 6ילוהסיכ
 כסי' הם"ך כ' ר.סם 1!"6 )רכנ"מ כ5יר דכנורס סכנהכר סרעת י"6רס"ק
 כסינ"ג ועי' סח"ר קו' כ)) ק' 1)מ !ה כרין מרכנ"ה מו)ק רסמכנכר5"ט
 )מ. וככ:מ"כ עכ") כקיחין מלו ר6ין כנעט 6ף 1)רירן מכ' סק"מ כס"רסס
 מסור כהס"כנ מסי' כ5יר 6כ) כסס"כנ כנותר כק.6ין מלו רמין כנטעסרק

 : לכון סהו6 1:' סכימו ט"ו ס"ק כט"ד כמן וסס"כנ כנל"י נמסכינ"ס
 מלכנ)ח כנכטר 5.ר דכ) '!ס רין סכ' סרכנ"6 סלם )ריל6 מיז יח,ימערנדק
 ום"ך פ"ט סגכנ"י לרםס רותמ המוכ )5)י רק לכנ)ה )6 מסי''

 מ)ו ססוסקיס כ) 61)מ 5יתמ ס)סלי כהגכנ". כ"ן ס' .1מגורה כנמ"!וסג"מ
 סהומ יר6ה וסכנעייןיכסס !ס רין כנ51ןמ סכנקור סהו6 סס"ת מחרינכנטכו
 רהעק ס"ט כסי' ככ"' וסכימו הרטכ"6 רעת סני6ו )6 וסס סס"ת)סון
 מ)6 55י כינ)ימת מוסר 6ילו כנ"כנ 51יר דם כניר יו5י6 כנ)ח דע"ירמע"ג
 ורעת ע"מ ס"ק ס"ט סי' כנט"ך וככנס") סכ"י רעת וכן קרירהכנו)יחת
 כסי' כחן "כנ"ט מס טסינך העור רעת סכןסכ"י

 כנ3יח .מט(כ ר)מ 5""
 וכנ65תי כ5יר הס.' קרילס ככנ3יחת6)מ

 ככנס ר"ת כחס מכ' כרסכ"מ כה"!'
 יטר36 ור' )ס5ליע כרי מ)6 למכ3 ר6ילו מס" מרט"י קיגמ דף חו)קטסומ
 )קרילס כנו)חין ם6לו ככנ)יחם ס") ור"ת )6ורמי' כלנ)יחס רוקמ ק")יעקכ
 רמי' ס""י וכ' )רכריו ר6יות הרכס ר"ת והכי6 כנ)מו כנמ:נת למ:)חטיכ
 מילו .חמוכ כניירי )קרירה ככנ)יחס כנלוקכ טמי:ו כ?)י ר6קור כנהממ'

 עריף )6 כ5יר ככום הומ ינלוקכ ס6ילו ככ)י "ע"ג סרי כנ)מו כנהכנתל6כ)
 כרטכ"6 והמ"! ר"ת הלי "": )קדירס כנ).מת :רי )נ)וה 6ס מ)מ למסר1)מ
 דקדקו ו)מ וכ6"( כרמכ"מ רמו ר)6 י") דמקרו סוקקיס וםמר והרכנ"מס")

 רס"3 מ"! כטס הג"מ כרננ"6 טלרמס כנס ומ"כ ה6"! ס' )1 סי' )6ורכנ"מ
 כסג"6. מלרסס וכנס )ס'סוך כנוכח ר"ת כסס כנ6"! רמדרכס )ית6סכי
 כ6"ז הומ !ס דין ו)היס יכטיס )עלין סג"ס כסוף מכנ"ט קמי סומכנמ"!

 : כהס"כנ )סתיר ססוסקיס מ)1 כר6ימ"כ
 ס)וגתמ רע5 סל") ככנל"י י)מ כנסכנננ כד"כנ גוטי' יניינ"6 )רקרקר4ש

 קרירס ככנ)ימת מ)מ רותה מטיכ )6 נכני ר5יר כ(") ררמכ"6 כ"יסכ'
 ע"! 55י ככ:5ימת מסי' רותמ לעטס סלוטף ר5יר ס") סס"מ כטסוסגכנ"י

 )סמעיר יט 5)י ככנ)ימת ר6ס.' כ' י' כ)) כמ1"ס מננלס 1' מות כר"כנכ'
 ד5מ )המנניר ים כנס"ט לכני כ5יר הסי' כנסכנע כקימין 6לו טמיןעתה

 רננותר רכנ"מ כ' כקיהין מין כנטעס. ומ"כ כקימין מלו רמין כנמוסכרמכ"מ
 הרכנ"6 כ' ל"כנ 3כנס דמ"כ סכנל"י וכנ"ם כספ"כנ כנותר כ5יר גס מ"ככסס"כנ
 וכנותר כקי6ין מלו 6.ן כנועטת כננ)יחה כ' ככר סמ ספעס עוד !סרין

 5יר לס)ס מס 1)כן 1!") !ס ממר כנ"ם כנמוס !ה רין כ' ררננ"6 י")כסס"כנ
 למטכ ר)6 מוסר סכטר ס6ין ככנקוס 6סי' הקור כ)י ע) מו הגנילהע)

 ססס ן5מ מסי' כ!ס ר") כנ)מו כנהננת למכ) מילו הסיכ .ס5יר ננ"כנכרותק
 כסג"ה רת"מ כ' טככר מע"ג - 6סור כסס"כנ מסי' 3רכנ"מ ר!ס כנ)ימסטיעור
 רכנמננע רותח ממ"כ ינקלי )מ כנ)יחס מיעור ככנ)חו סטסס ד)מחר וי"66'

 כנקוס ננכ) רותח כנקרי כנתי רמ)"כ רותח דכנקרי הו6 כנ)ימס טיעולרתוך
 מחר 1)סק5 כנ)יחס מיעור תוך )סמכניר ס") הכי רי"6 )נניכנר כנ5ילןסוה
 כנקרי )מ כנ)יחס סיעור כתוך רססק כנמן ר6סי' כמן ס' ה)כך כנ)ימססיעור
 כנ)ימס )עלין מכן כנ)ימס מיעור תוך מסי' 3מסור ים כ5יר מכ)רותמ
 כנד"ננ רכנטכנע ככנו כקי6ין ט6"מ ננטעס מ)6 סרכנ"6 מקר ר)מ י")כנועטת

 : טרי כסס"ננומ"כ

 . תקצ"חמימן
 דמתיר שמנה תרנגולת עם שנמלח בשר חתיכות שאלהלא(

 אלא גופה בפריפה נגעו שלא- חתיכות בהפ"מ אדםבבינת
 אפ" ואכור דבריו כל על והשכתי בפרפה שנגעהבחתיכה

בהפ"מ



"רטף"קצ"ח ה' סעיף צ"א טי'. דעדץיורדץמימןו4בנרף
 חתיכה שאין שפ' מי"ז ק"ה סי' וש"ע הב"י על קו' )ם(להפ"מ
 דהא ורא"ש מתום' משמע יכך מאיטור הבלוע מחתיכהנאמרה
 לג( רופב כלא לחתיבה מחתיכה יוציא בלוע דאין מוכרחאינו
 .יוצא כליעה אין אי להו ממפקי ורא"ש תום' הא ופור אם"יקו'

 אמנם ע"ז ותי' להקל פ' לא ולמה רופנ בלא להתיבה.מחתיבה
 מפעפע חלב אי .להו דממפקי משמע ורא"ש תום' דבריפשפות
 בליעה אין דפמק מה ש"ע על קו' עוד גד( להתיכהמחתיכה
 צ"ב במי' לשיפתו' לש"ע רופב בלא לחתיכה מחתיכהיוציא
 כאימור הוה דבב"ח הש"ע דם"ל למה ש"ע על קו' עוד)ה(

 בלוע דאין מגמ' ראי' ליכא תו בלוע כאימור ולא עצמומהמת
 כתי' או הרא"ה כתי' א"ו רופב בלא לחתיכה מהתיכהיוצא
 דנפל ' כרש"י מ"ל דש"ע צ"ב במי' שכ' פ"1 על קף )ו(הר"ן
 ואח"כ נבלה ונעשית הרופב תוך שמקצתה חתיכה עלפפה

 אימור מקרי לא דבב"ח וה"ח כר"ן מ"ל דש"ע מוכח א"כאומרת
 ואומרת נ"נ הרופב תוך במקצתה רש"י לשי' א"י וא"כבלוע

 בלוע אימור אין דבב"ח כיון -ניעור בלא חתיכות שאראח"כ.
 מקו'. רופב בלא יוצא כליעה דם"ל ז"ל רש"י שיפת ישובלז(

 מהנ"ל צ"ע יוצא בלוע דאין זה דין א"כ )ח( הפלתי יקו'התום'
 מחתיכה יוצא כלוע לדידן מטרדכי הוכחה ראיות-לפ(ועוד
 דחתיכה במליחה בארוכה הא"ז שו"ת הבאתי ושםובמליחה בצלי ביש"ש וכ"פ יוצא אינו בבישול אפי' במליחה כמחושאפי'

 שלא ושאר נבלה נעשה החלב כנגד מ' הי' ולא בחלבשנגעה
 מחתיכה יוצא דבליעה נאכרו שבלעה בחתיכמ אלא בפריפהנגעו

 ראיות הרבה והביא שנאמרה דחתיכה כנגד מ' וצריךלחהיכה
 בכל אלא בשומן דל"ד הראי' מן ויש דבריו בין ופלפלתילדבריו
 דמופו אע"ג נ"נ דבוק דק"ל למה )י( ואמור פולפ הפולפדבר

 בלא ואומר ונ"נ יוצא בלוע דם"ל השיפות מיושבלהתפשפ
 דברי' יהי' דלא אתרומות ישוב )י"א( אחרות לחתיכותרופב
 אבל רופב בלא יוצא בלוע אין דם"ל הוא בבישול צ"לפותרין
 אין במליחה גם דסבר אש"ך הקשה הח"ד )י"ב( יוצאבמליחה
 מזה דהוכיח בא"ז ראו ולא ליתא ותירוצו בעופות מדניםיוצא

 בשאר ס' יש דאם בפרמ"ג והובא אפריה ותימא יוצאדבמליחה
 וליתא נתנאל מר' הכל מצרפינן ההלב כנגד שנמלחוחתיכות
 ור"ן ודאי דאמור מ"ל דא"ז אלא כא"ז מ"ל ג"כ נהנאל ר'אלא
 ל"ה בלל במנ"י )י"ג( ראיות הרבה מביא וא"ז םםפק דאמורם"ל
 חתיבה נ"נ לא יחד שנמלחה ידוע -דאם רמ"א ותשו' לת"הכ'

 ופמ"ג מקפ"ז צ"ב מי' וש"ך א"ז מ' להם הי' דלא ליתאשנגע
 רנ"ח אחרי נמשכו בהפ"מ ".תיכות שאר דהתירות לקל"ה ק"הפי'

 אפי' ונ' בם' מליהה מ"ל פומקים רוב )י"ד( וליתא רמ"אותשו'
 חפה )פ"1( מ' ביש קליפה מצריך מדלא ש"ד מהנהתבכחוש
 חתיכות שאר במליחה תם"ז מום"י א"ה רמ"א דמתירכפמה
 מי' בישיש הפעם עוד עיינתי ואח"כ צ"ע עלידם ההיפהשאין
 והנה חרעיכות שאר גם הנ"ל בחמץ אומר דבאפת ורא"מ"ה

 רופב בלא טחתיכה ופולפ כבישול דהוה טא"ז כהבתיבמליחה
 : לדבריו ראי' מצאתי דוק'כבישוללא בצלי גם שכ'אבלרהיש"ש

 נילת נס' ש"5ה . כס' מסערין מלו מ)ימס יככ) וי"מ מ"הבנדץג"ה
[-

 עס סלמ)ח טריסס סמילס תרלנו)ת מ' סי' )"ט 6ות 6וס '
 וסומ כוו 11 לונעות חתיכות וססמר] כתרלנו)ח לונעות מתיכס ומק5הסתיכות
 כסי' סר"ממ כמ"ס סיתר )מ5ומ מין )כמו' חסו' : וילו ננס ננרוכססססך
 )מ מכ) ככחוס כק)יסס כמ)יחס )סתיר יס וכסס"ננ ט' סעי' סוףל"ס
 סמילס סחתיכות )סק) 5וויס סרכס ליט ל") סעיון .ממר ומננגס -כסמן
 ני"ס סי' כמרוכי לתלמ) ור' מסר"ננ ס)ונת6 ססימ נוסי' כטריססלונעיס
 ומס כמ)יהס מסעסע .מיגו וח)כ מסר"מ ססועת ק"ס סי' סכ"יומכימס
 ט' סעי' ק"ס כסי' וסננמכר )י' ננססקי ור"ג , ננותר כמ)כ לונעסמילו

 )ססיס ננ5רסות סחתיכות סמר ו6ין )מוננר6 )"ך מסר"ננ וועתכננהר"ננ
 ננותרין נוסי' כטריסס גנעו ס)6 סמתיכות )קו)מ . נס מ)מ סמ)כ)כט)

 סמין ננס כ))מ סך מכמר ותח5ס וס וססק ס)כס ירמס )מריענ"וא : לוטכ כ)מ )מתיכס ממתיכס כננ)יסס יו5ימ סמן מסי' כ)ועסומין
 כרותמ רוטכ כ)6 )מתיכס ננמתיכס יו5מ כ)ועס ומיןכסוסקיס
 כננ)ימס' וס רן ו6יוון מי~)ומח"כ

 : ויון כליוה
 מוסר 6יסור וחתיכות סמ וו") כ' 1' סעי' ק"ס סי' )קמז ע ב.שלא(
 לכ)ס כגון ע5מס מחמת כסמיסורס ווקמ כגניעתסמכרתס - '..
 6וסרות 6יגו מחר ננמקוס סכ)ע ננמס מ)מ מיסור כס מין מכ) - ככ"מ6ו

 וסלס - ו5ע"נ סס"ע כ"כ ננמ)וקות סוס כ)י ע"כ. - כס ולונעות6מרות
 זס )וין .מקור כ'ככ"י

 ננרסכ""
 טחתיכס י51ימ כ)ועס ומין סכ"כ כתס"6

 מוסרת ססק)יסס ק)יסס )ך מין כן מוער מתס סמס רוטכ כ)מ')חתיכס
 סננגס סיתר מתיכת ומסי' . כו)ו ומסור )עו)ס וכן )ס ססננוכסק)יסס
 מ)מ סמיס1ר 6ת עמו ננו)יך סיתר ס) סוננן ס6ין )פי ננפעסע סכס.וסומן
 סתוס וכרי טמתוך ו)סי סכ"י וכ' כטכעו )ס)וך יכו) סס6יסורכננקוס
 'סטור רכינו 'כ' )מ כך ננפלי כן )ננוין 6לו כסב~ך סלחכתיוסר6"ם

 : עכ") רסכ"מ כסס 6)ורכריס

  רט6לי . רוטכ כ)6 )מתיכס נומתיכס יו5ימ  3לופס  ר6ין  פסליפס1 מכי6  ר6י'  רמ0 סג") תס"נ -ע) סקסס רמ"ס וסלס סנ"י ע)רקשה
 )תוך יותר ך5)י סחוס מממת מוי) ו)מ יותר )סכ)יע כמ  מין 53ליסתס

  ססי6 מחרות )חתיכס יו5מ סמילו ננל") מכ) . ק)יסס כוי מ)מסמתיכס
 סחתיטס ומוסר כ)ו מסור וכסוננן קליסס כרי  ס6מרות  גס  ו6וסר ס6ס56ל

 כ)ועה ומין וס6 מירי )"ק רסכ"מ ע) ממלס . כו)ו סמס מ5)סממרת
 סס"ס מוקממר מחרות רמי' רסכ"מ מכימ רוטכ כ)מ )מתיכס מחתכיסי51מ
 כ"ל וחתיכס כיון ליממ וקסס מ)מ ס)יט )מ ננס)ט גיעור כ)6 ק"מוף
 ר6ין  רס3"6 ק"מר )וס סכ)ועס סמיסור ס)יט' )6 מסי' מכרתסימסר
 ננכימ ססיר )וס .  יכוללילך  פ5מו  סס6יסור  3מקוס ~6ל6  ל6סור יכולסל6סר
 הומ וכן )עו)ס וכן חכרתס ק)יסס )מסור. ס") ומ"כ מק)יסס רמי'מסכ"מ
 מ"מ  הקס0 רוטכ כ)מ  יו5י6  3לופ  ר6ין  ססוכיה מהרי סכסר כ) סו"סכר"ן
 כע5ננו סמוסר סמין כיון נ"כ. ותי' רל"ל  כיון  6וסר  כפ5מו סל6סר  6ין6מ6י
 כ5)י דמ)"כ ננק)יסס רמי' סך נ"כ .ומכימ מוסר סלמסר מין )י)ךיכו)

 כתכתי וכן ע"כ )עולס וכן וסייסית וסלי' )ס ססמוכס ימסר כק)יססומוסר
 מעתס ומ)מ ו"ס כ"ס ק"ק תס"ו סי' )מו"ח כחיכורי ולססמי מסכר6כ"1
 סק)"ר כן )נניוין 'מט נ"כ ור6"ס תוס' רמרכרי מ"ט  קטס סכ"י ע)מכ)
 מ)מ מוכח מין כ11ס -חכרתס מוסרת ק)יסס דמין ננק)יסס ורמ"ס תוס'ננמ"ט
 ומן סס )י)ך יכו) ע5מו סמיסור כמקוס מ)מ )מסור יכו) סלמסרומין

 מחתיכס יו5ימ כ)ופ ךמין מסוס )מו יו5ימ מין וומי סחתיכס )תוךסק)יסס
 סחתיכס )תוך יותר: )סכ)יע כח )ו 6ין סמס רמוס מסוס מ)מ)מתיכס
 וכקו' ננסס מוכמ )מ מחרות )התיכס יו5מ כ)וע ומין מכ) ק)יסס כוימ)מ
 ננל6 ו"ס ס"מ ח"כ תערוכת )ס)כות כסתיחס כס"מ רמי' סוכ ' סל")רמ"ס
 רק מותס ווחס  ר6יות סר3ס וכו' יו5י6  3לופ  ר6ין ג"כ  סס3י6 מ)תמסמ
 כסמר ל"ל חתיכס )מ"ך מ"ס וס תח)ס כ' יותר מוסר ק)יסס סמיןממס
 ננסס רמי' מילי ו)ננ"ס מסורין כסמר ג"ל ו)י") )ממן מסי' נניסכ ומח"כמסורין
 טכ' רמיות וסמר מק)יסס יותר )סו)יך ננ)יחס מו כמס כח ומיןוס"ס

 וע"כ כן סקסס וק"ח כריטכ"מ רמי' סוכ מסוסקיס ססרננ"נ וחססרסכ"מ
 ורמכ"י וס") ק"ח וף וסנ"מ 3כ"ס ת"ס סי' כמרןכי ועי' כרמ"ס רסויןכ'

 : רוטכ כ)מ ממתיכס יו5ימ כ)ועסס")
 ותוס מוכמ סס וכלמ"ס  3סקרס רי'0 ק'  3רף דס6 פור קסה  אלא)ב(

 )חתיכס מחתיכס יו5מ כ)ועס מי וה כוין )סומ כנססקיורמ"ס
 ע5ננו חתיכס. ממרילן ו)מ רמי' סכימ מסריס ור' סכתכו כח)כ דוטככ)מ
 רלסל רתרכ6 כייה6  ססו6 סתס ר6י' פ"6 5י'ת מרף  "6סורין  כס6רכ"3

 לרכ  רכלן 6"ל  רקול6 ר3לפ  53וס לספורי 6סי ר3 ס3ר ר3סר6כריקול6
 סיעו וקו)מ מסריס ר' וכ' פ"כ 3לפ ל6  6יסורי' 3לפ סתיר6 6טו6סי
 סגס) חתיכס מותו לכ)ס  טתפסס ממר ו)מ רותח כסר חתיכות ננ)מס)
 ' ותוס' מסורין כסמר חל"ל ממלילן ו)מ מע"כ חתיכות סמר ותמסורע)י'

 )חתיכס ננהתיכס מסעסע ח)כ מין מס וננמ"ל ננטוס (ו רמי' וחוורמ"ס
 סח)כ ע)י' סנס) סחתיכס "מ)מ מיסור מין מ"כ )עי) ססי' ככנו רוטככ)מ
 מסייעות סחתיכות סכ) סומ כוי, מ"כ )חתיכס ננחתי' ננסעסע סומומס
  טיתססט קווס מעס"י כסר חתיגות ע) סלס)ס ח)3 טיסת וסוס נניוי)כט)ו
  כיון ל3לס כסר  6ותו  סיפס0 מכנרילן ו)מ ולסילתס  3מקוס  לו"טכטיפ0
 מננרי1 )מ חתיכס וכח5י סרמ"ס כסס )עס")  מיסו לסתססט סטיססרסוף
  סטור ס"3 ונס . סרמ"ם וכ"כ תוס' עכ")  מסס ר6י'  6ין ל3לססתפטס
 ר6סי'  6כיו  ר6"ס ודעת תוס' לנך )קו)מ סספק ס' רלמס קטס ק"סכסי'
  סרסכ"6 נ"כ כ' זס ויחוי ועוך כסמן )סומ ננספקי ורמ"ס  רתוס'-3טמן
 חתיכס מממי לרוטכ ליעור כ)מ רוטכ כ)מ מח)כ  יו5מ 3ליפס ר6"תכת0"3
 וסוסו כמן סתוס' כס' וסיילו )כט) ססמר וי5טרסו  ל"ל טסס  פלי'סלפלס
 קון וו  ר6ין כ' ל"3 ל"6 סי'  סתרופות 3ק' 6לנלס סכל  מיטרף)סתסמט

 כסרמ"נ וסוכמ כתח)ס סכ)עס סתיכה מותס למסרס ומסו"ס ע)טיטס
 סמ ומכימ סתרומות כס' סוסקיס סרכס סכ' מ' מות ועי' סל")כסתיחס

 : כן )ומר מ)י)ס ל"כ )מ )סתססט סוסו ומס ו"קמתוס'
 מהתיכס י51מ כ)וע מין וססק וס"ע ססק ע) )י קסימ דעןך4לג(

 כ' כס"ק 5"כ כסי' סט"ו )ננ"ס ס6 ננל") רוטכ כ)מ)חתיכס
 כמ"ס מ"ס )ר"י כס)ננמ תוך מק5תס נניירי וננתגי' כרס"י ססקו כר"מוט"ע
 )רוטכ חון טכו)ו חתיכס מותו מ)מ למסר ומין כמרוכי- וכ"כתוס'
 מהתיכ0  יו5י6  3לופ  ר6ין ססיר ס"מ  ליפור  3ל6 מותר ] התיכותוס6ר

 ומסי' )רס"י ומסי' סל") )תס"כ וומי מל") )רס"י 6כ) רוטכ כ)מ)חתיכס
 כ)יכמ ננכ"ס כיעור כ)מ סחתיכות סמר למסרו ו)מ סרוטכ תוךננק5תס
 )מתיכס ממתיכס יו65 כ)וע ומין מטוס סמתיכות סמר למסרו ו)מרוטכ
 סרוטג מוך כמק5תס כרס"י סס"ע סועת סס כ' סט"ו מכ) רוטככ)מ

 כ)וע יו5ימ ו)מ כ)) .רוטכ כ)מ מל") ליעור כ)מ סחתיכות סמרומסורין
 וכ) ס"מ סרוטכ תוך כננק5תס וקמ") ומ)מ רוטכ כ)מ )חתיכסננמתיכס
 מק5תך ומסי' קמ") סרוטכ )תוך לס) כמ)ו סטיסס )כט) מ5רסיןסחתיכות

 ככו)ף כמו תח)ס לכ)ס ע)י' סטיסס סלס) סחתיכס לעסס סרוטכתוך
 : חתיכות ס6ר ל6סרו ו6מ"כ  לרונו3חון

 ס3י6 3מס"כ  סרסכ"6 וכן כמרוכי סוכמ ותרומות תוס' סמ ד4י"רןלד(
 טעור כ)מ ננוקממר ק"מ וף סל") סנננ' ננן )סירוססר6י'

 כ)6 )חתיכס מחתיכס יו5י6 כ)וע ו6ין ס"ננ פמט )מ מס)ט כ)עננכ)ע
  רמסלף  3טך ומס  מקסיס ור6"ס כס"ט וס"ס סרמכ"ך. וס6 )ומר יס .רוטכ
 וגם תי'  'ורסכ"6  כלופ מסמת ול6 פ5מו מטמס  6סור סכסר 60  פליטל6

ככ"ח



ז4רמףתקצ"ת ה' טע"ף צ"א טף דעה"ורהטטןד-ברף
 כנכ)0 טסכסר 6ע"נ עננו סכ)וע מ)כ ע6 66"כ 0כחר - מוסר 6יןכנ"מ
 6כ) י"1 ס"ק ק"ס סי' כט"ך וסוכ6 מננס כנכ)ס 6עו ע5ננו ננמממ6יסור
 קסס )6 סממיכומ ס6ר "מ"ג רל6סרו .סס"ע כן וססק ור"ננ רט"ר)טיטמ
 וס"ס סס כי סר"ן רס6 )ק"ננ פמט )6, ננם)ט ליעול נ)6 6"ר סס"סס6
 מכ)ע ו6ננר וננס וכמכו 11,. ר6י' ךומיס והר6"ס .סר36"ר 3סס כ'כפ"ט
 וכעכ 6סור )סמטו י6סטר 6סיק ר)6 )ס"י סיינו' ס)יט )6 ננפ)טכ)ע

 פ)ט. )6 ננם)ט ר6ננר נננננ' סל") קו' ונניטכ0ריטכ"6
 כמסו' וכסננני"י

 כסס ע"ס יו65 3)וע י6ין כר"י ס)כ0 6י )י' רננססק6 עטננט ננ"6סוף
 6וסר )מוך סכטר 6סור )סמטו 6ססר רננסיק )ננס 6ל) מטו' 3מר .ננ0ר"מ
 יעמ סכן סע)ס סס י"1 סי' וט"ך 6וסר )מור סכטר ט4ט ר)66סי"ת
 וסכן עננו כמ)3 יו5י6 6ין 6פי' ו6וסר ע5ננו ננמננת )6יסור ככ"מסס"ע

 : סו6 סכ, )1ס ר6" סכי06רט")

- 
 וסוס ננננס כננ)ס 6יגו נ3"מ רס") ומ4ס' )מיומומ 3ט)מ6מעתה

 טסיר פ)יט 65 מפ)ט 53ע ננ53ע וסריך נ5וע ננמננתכ6יסור
 כ)וע ומ)כ כיון ור") רוטכ כ)6 )ממיגס ננממיכס יו65 3)וע ר6יןם"ננ
 6סור ו)ננס וננקסן כס"ר 6י 6כ) 6סורין ממיכומ ט6ר )ננס י~66ינו
 כועמ ננומר )סמטו ר6סטר נכ)ס נעסס ר)6 רס"ך ננסוס ממיכומט6ר
 מים") ס)יט )6 ננם)ט כ)ע כננכ)ע 0ננקסן מ)י6 )ננס 6"כ וסייעמי'סט"ע
 טיסס ע)י' סנפ)ס ממיכס ננ)ס נעטס ו)6 מטוס ממיכומ ס6ר 6סורר)6
 סרכ0 ס)יט ו)6 סריך רסכי ימ"ס כננ"ם 5") 6ע"כ ס' יט סטיפסוכננר
 פממיכס יו5י6 כ)וע ר6ין סנננ' ננן ר6י' 6ין 6"כ מתיכומ ט6ר )6סור כוימ)כ

 ננקסי וננס ר6"ס )סי' רומס כננס"כ ררטכ"6 ו6ע"נ וק") רוטכ כ)6')מתיכ0
 ר6"ס )ועמ ננ"ננ ננעט 6)6 6ינו ס)יט 6פ"' ס6 0רכס ס)יט )6ננס)ט
 רס6 כן 5") וגכ וס0כרמ )וקרק סמקסן מם ר)מ 5") ע"כוסיעימ'
 6ננ6* פריך נעי )רוטכ מון ממיכס ננק5מ 6סי' לקיט רססיקנ ננ)מ06מקמן
 מוך וכננק5מ 6וסר 6ינו )רוט3 מנן ננק5מ'ממיכס 6סי' ר6"ס וכ"כ6וסר
 11") כ' סס וכר"ן סרכ0 סו)ט 6יגו 60 רננקטי 6ע"כ סו)ט ור6יסרוטכ
 )ר"ן קטס זס לסנס )ממיכס ננממיכס י~6 ט6ילו 6טטר ס)יט )6ננם)ט
 ממיכומ( טמר 6וסר 6ננ6י פ)יט-,מי 6סי' נג)ס נעטס )6 כס"ר ר6כ"רכסס
 ננילס טסן ננפני כ)ן סמתיכומ כ) טל6סר ו6י"6 ננינו כט6ינו עין ס") יו65ו6פי'
 ננממי)"מ יו65 כ)וע ר6ין ננוכם )6 )ר"ן נס 61"כ 5ר"ן כמי' ס") סט"עוי")
 ר6י' סננכי6 ומרוננומ ג' סקי"ז ק"ס סי' וכס"ך סננקטן מקו' רוטככ)6
 )ננסקנ6 60 ר6י' ננס קטס 6יסורין )ט6ר מס"ך רוטכ כ)ה יו65 כ)ועי6ין
 )ננסקנ6 )מ)ק ננל") 6"כ 6י' כס6ר מכ קיי") 60 רנ"נ ננסוס 6סורככ"מ

 : 6י' )ט"ר נכ"מרן
 פ' רס"ע כ' סל") סק"נ 5"נ ינסי' 6יייי' מיייי' 6ט"י ימי )י דקשהלה(

 נעסס )רוטכ טמון ננק5מס ע) ממיכס ע) טיפ0 כנפ)כסרס"י
 ננפ)ט סט"ס ק6מר ניעור נ)6 סמום' וקסס 6וסרמ ו6מ"כ נכ)ס 11חמיכס
 סכסר ל"נ וממיכס )ננסקנ6 סר6כ"ך כסס וסר"ן ס"0 כננ"ט 51"ל פ)יט)6
 סט"1 כ' ו)ננס ע5ננו ננמננת 6יסור ננקרי רככ"מ ניעור ו6י"5 6וסרנופי'
 וע) רוטכ כ)6 6וסר ו6ין כ)וע 6יסור ננקרי ככ"מ ר)ם"ע סקי"נסק"0
 )ננסקנ6 וככ"מ וס"ס כר"ן וס") סט"ע )רעמ ססע)ס סק4"1 קק"ססם"ך
 רט"י )טיטמ 6ימ6 6"כ ניעור כ)6 6פי' ו6וסר ע5ננו ננמננמ 6יסורננקרי
 טועמ סק"ר 5"כ סי' 0ט"ך כ' וס6יך סרוטכ כמוך ממיכס כננק5מטפי'
 מערכמ סרמימס סרוטכ מוך ננק5מס ממיכ0 ע) סטיפס .טלפ) כר"יסט"ע
 רף ומוס' ננ6מר נכ)ס סממיכס ננממ)ס גטסס ו)6 סקרירס ככ)סטעס
 ממיכומ ס6ר 6וסר ר6מ"כ )נניננר ר)יכ6 ננטוס 6)6 סרט"י ומי )6ק"מ
 טננק5מס סממיכס %) ננטננע ס)יט )6 ננפ)ט )קננן כנננ' כך6ננר ניעורכ)6
 6ומ סוף וכננ"ט )סמפסט וסוסו 6ע"נ סרט"י )ננומי )יכ6 ונ"נ )רוטכמון
 0טעס ננערכמ טסרמימס פרט"י )רמומ )יכ6 קו' 6ין ךזס סס"מ כססכ'
 וננננל רס"י ע) טסקטו 11 קו' סיט ננכמ 6)6 נכ)ס נעסס 1)6 סקרירסכג)
 5") 11 קו' ננכמ ונננני)6 סממיכומ ט6ר ו6וסר פ5יט )6 ליעור כ)606

 מוך כננק5מס 60 6ננרינן ונננני)6 )רוטכ חון -ככו)י )מיירי לסננטנסכסר"י
 )רוטכ מת כננק5מס סממיכס נעטס רן6 י") סננטלס כי' נניייי ו)6סרוטכ
 )ננסקנ6 וס"ס כר"ן ךס") סט"ע 6"כ ננעככמ רסרמ'מ0 סנ") וכס'לכ)ס
 י") מו סמוס' קו' קסס 1)6 ליעור כ)6 ו6וסר ונ"נ 6סור )סמטור6פטר
 6וסרמ ו6מ"כ נכי)ס וגעטס סרוטכ מוך גננק5מס נניירי רננטנסכפרט"י

 : סט"ך ע) כזס עננך סנ") כפמימס ר6י' 6מ"כ ניעורכ)6
 פ)יט )6 ננפלט ר6ננר כנננ' ננ)קננן 6פרט"י סמוס' קו' )"נ רעש"פ.לו(
 _וסמס רוטכ כ)6 )ממיכס ננממיכס יו5י6 כ)ועס ו6יןוננ"ט-
 ע) טנפ)ס מ)כ טיפמ ומני' סי6 מנ6י )סומטו ו6סטר כנננ' 6י'סכי

 סממיכומ כ) ו6וסרומ נ"נ ע5ננו סמתילס כמתיכס טעס טנמנס כיון סממיכס'
 וכקיפס כרוטכ טעס טמין עך ותכ"6 יוו6 ר' נניל0.רכרי ססן ננפניכו)ן

 ך6ננר )סומטו- כ6פטר ךפ)יני ננוכמ רס6יך ו6זי) סס"ס וננסרט .וכמתיכומ
 ו16י) וננפרט כסניעור מכנניס ווכרי ניעור כט)6 יוו6 ר' וכרי גר6יןרכי
 ננכ)ע כ)) כיסס 1)6 ניעור )מ 6י)יננ6 כיסס ו)6 ניעור )6 ננס טסוס"ר
 ס"ך סוס כך מכנניס רכרי גר6ין ר6ננר 11 )ס"ר פ)יט .)6- ננפ)טכ)ע
 רר"וומ סיינו ו6וסר יוו6 כר' ו)6 . כגיעור רננמירין מכנניס רכרילר6ין
 יוך6 ר' עס רכי ס)יג 603 וס"ך כניעור 636 ממיכומ טמר 6וסר6יגו

 6ין ליעור וס"),3)6 ננסוס וכגיעור ממיכומ ט6ר מוסר רו-יוד6,ר0יינו
 )ס"ר )יכ6 כניעור וננמירין יורמ 6ר' ופ)יני ומכנניס רוטכ כ)6 יו5י6ג)וע
 מ6ננר ע"כ )סמטו כ6פסר כס"ך פליני ר)6 כיהן יוך6 6ר' ופ)יני 6מרטעס

 ש~ליעור % סם'סועפרס ורמי פ)יט )6 כניעור ד6פי' ס") ררכנןופ)יני
 ס)יע )6 ננס5ט כלע ננ53ש 60 ר6סור יור6 ר' רכרי לל6ין רגי ק6ננרכ))
 ר' יס6 ס)יט )6 רננפ)ט ניעור 3)6 ננמיר 6פ" יוך6 רר' מוכמרס6
 6ס" רס") )רכי ננכ"ח טעננ6 ננס6י כניעור 6)6 11 כס"ך 6סור . )6יוך6
 קליטור )סקטות ננ5י רסו0 וס"ס פ)יט ר)6 ממיכומ ס6ר נ6סרו )6כליעור
 6)6 ננממ)0 ניעור כ)6 6פי"מ ננקטי ויפ0 6)6 )מכנניס י וננומרננ"ט
 סי' ס)יט )6 וננס)ט וס") זס כ) 6"כ פ)יט 60 כ)ע 60 קטס ננניכסוף
 6)6 כזס פ)יני ו)6 רומי )ננסקנ6 36) כניעור 6סי' ומכנניס פ)יט)6 ניעוי כ)6 ס") ר"י פ)יני נס6 רכס"ך 6ננ,נ6 וסו0 ועמן ס)ק6 ק6רק

 יו65 כ)וע )כ"ע י") 6"כ יפס יפס ניעור )6 סננ6 מייסילן 6יכניעור
 )רכותי' )כסוף 6)6 ננממ)ס ניעור כ)6 ופ)יני רוטכ כ)ע )מתיכסננממיכס
 ממיגוח ס6ר 6פי"ס ממ)ס כ)ע ווו6י כממ)ס ניעור )6 ך6פי'ררכנן
 .61"ג . ננומר )סומטו 6פסר וס") ננטוס )כסוף 6מ"כ כניעור 6סי'נננמר

 רכרי נר6ין רכי 6ננר כך )סמטו נ6פסר וס)ינו ,סענין כ) וננסיק)ננסקג6
 כיגן 6מרומ מתיכומ )6סור כוי ניעור ר5ריך )6ו ניעור כ)6 יור6ר'

 טכ"ג סק"ס 5"כ סי' ט"1 ועי' ניעור 5ריך )6 רוטכ כ)6 6פי' פ)יט)ננסקנ6
 ניעור כ)6 )רכי ננרק6ננר כנס"כ כן וסקטס רוטכ כ)6 ריו5י6)רס"י
 נר6ין ס"ק 6)6 )כסוף ניעור )") רוטכ כ)6 יו65 ו6* )כסוף 6)6ננממ)0
 ליעור 6י"5 ו)כסוף ל"נ וכ)ע וכיון כ)ע רננכ)ע כממ)ס ניעור כ)6רכר"י
 ג6סה וכ)ע וכיון וכ)ע יפס ניעוה )6 טננ6 כניעור 6פי' 6וסר יוך6ור'

 6פי"ס ונ6סר רכ)ע כממ)ס ניעור )6 6פי' ננמירין ומכנניס 6וסרו6מ"כ'
 יוך6י )כסוף ניעור 6פי' קננ") ו)רכנן ננומר )סמטו 6פסר רס") 6וסר6ין
 רמוק ססו6 ו6ס ננומר )סמטו רמפטר כיון ננומר מסי"ס רוטכ ע"ייו65
 ע)ם סכסר ונעסס 6סור )סמטו ר6פטר ככ"מ ס6 סקטס )טעננך נס60
 ניעור )") )רכי קסס וננני ניעור 5ריך )6 ו)כטר ננמ)כ יו65 6ינו6פי'

 : י"1 ס"ק ק"ס סי' ט"ךעי'
 סנ") ור6"ס וסננ"ננ סר"ן 6מי' סקטס סקי"6 ק"ס סי' ןבנמלתף)ז(

 6סור ננני כ)) ניעור ל)6 ונ"ל 6סור )סמטור6פסר
 כ)ע ננ3)ע ניעור 3)6 6י וסקסס 3מר מיכוף כן )וננר )ט"ס .ס")6"כ
 )טנויי סט"ס ס") ננומר )סומטו 6פסר וס"ך ננטוס 11 יקו' פ).ט )6עפ)ט
 כ6פטר מנ6י )6סוקי כוונמו רזס. 6סור )סומטו ר6פטר ננטוס ס"טו6)6
 כממ5ס ניעור 6)6 ק6י 6סור )סומטו ר6פטר ננטננע מנננ' 36))קמטו
 וס") וננ6ן )סחטו כ6פסר רפ)יני ר6סיק כיון 6"ט ו)ננ"ט )כסוף6)6
 ננממ)ס ניעור כ)6 ננוקי ננ"מ: כ)) ניעור כ)6 6פי' 6סור )סמטו6פסר
 נ'עול כ)6 6פי' ננומר )סמטו 6פסר ר)רכנן כיון וננ)מ6 קוטט6 )כסוף6)6

 טננמקטס ננס נס .וסר"ן ס"ס כוונומ טזס וכ' ננומר יננני כ)ע רור6יננממ)ס
 6פי' טרי ורכגן ננמח)ס כניעור 6פי' 6סור יור6 ר)ר' וס"ס )ר"ןספ)ימי

 כ)) ניעור כ)6 נ"כ ר"י נניירי וס"ס ו)ר"ן )כסוף רק כממ)ס ניעור)6
 כ)) ניעור כ)6 נס נוונ6 ככ) נניירי )רכנן נס 6"כ )6יסור טוסוסכ)
 נ"ג ממיכס 6ומו ניעור כ)6 רסיינו פירוטיס טני מכנניס כוכרי יטו66"כ
 )כסוף וגיסס כניעור ו6)ו ס6יסור נננננו נסמט )6 ניעור ו)6 כיון .6סור

 : וננומרמ נסחט רס6 ננומרמ ממיכס מומו 6ף)מכנניס

 נגו"ט 03 יט 6ס סממיכס ע) טנפ)ס מ)3 טיסמ 3ננטנס סי' ייט"ידג"י
 כ6ומו כנו"ט 03 יט 6ס סקוירס 6מ ניעור 6סורס ממיכסכ6ומו

 וכנננ' רננמני' מנ6 6יירי )6 רקוירס ממיכומ וכט6ר רט"י וכ' 6סורקוירס
 כפרס"י ר)6 מוס' כטס כ' ור"ן )6ו 6ס ממיכ0 6ומו 6וסרומ 06 03פ)ינו
 6ריט6 ק6י סקוירס 6מ ניעור רננמני רסיפ6 וכננרוכי סמרוננומ כס'וכ"כ

 נו"ט כקרירס יט 6ס 6ס סקוירס כמוך כיעור ננממ)ס ס6סורסרממיכס
 סננטנס נניירי י)6 רט"י כ' ו)ננס סממיכ0 כ) כננר ס' ך5ריךרסיינו

 ניעור כ)6 6פ" 6סור ס6 ממיכומ ט6ר ס") ררט"י ונ") . 6מרומננממיכוס
 כננק5ם מיירי ו)רס"י כיון נכ)0 ממ)ס לעטס ט"מ ע)י' טגפ)סרממיכס
 ניעור כ)6 )6מרומ 11 ממיכס 6וסר ו6מ"כ ממ)ס נעטס 6"כ )רוטכמון
 ממיכס כננק5מ ו6יירי מוס' כ' ננרס"י ננקוס ננ6י01 ר6"י 5"כ סי' ככ"יעי'

 ממיכות 6ס6ר ק6י )6 רניעור רסיפ6 רט"י ננוכ' ננסכ6 י") ו)פי"1כרוטכ
 רננפ)ט ה6טונס ננממיכס נ6סלו ניעור כ)6 6פי' ממיכות רט6ר רס")ננכ))
 )רוטנ מון וננק5מ0 ממ)ס לכ)ס נעטס וממיכס ניעור כ)6 6פי'פ)יט
 רטייר ננס סו6 מו6 וסכריימ6 סננטנס ו)רט"י ספ)מי קו' )"קו)סי"1
 ננ0 .סיפוך ס"ס 61"כ . ככריימ6 מני 6מרומ וממיכומ רין רסיינוסננטנס
 נניירי )6 ככריימ6 ספ)מי קו' )"ק- ו6"כ ככריימ6 מני )6 כננטנסרמגן
 רסיינו נוונ6 כו)י מני וסכריימ6 סננטנ0 וכין כננטנ0 6יירי ךזס ליעורכ)6
 ו1ס ונ6סרס, )רוטכ מון ננק5ס סממיכס ע) טנס)0 ט"מ מנן רננמלי'ריט6
 ככריימ6 כפלונמ6 מ)י' 6מרומ 6מ"כ 6וסרומ 61י . ע5ננס וממיכסרין
 סממיכס )6ו פ)יט 6מ"כ רס6 נטננע -נננני)6 6סורומ 6סור )סמטו 6פטר6ס

 נ"כ ננממ)ס כניעור וננהני' כסיפ6 סכ' וננטכממ ע5ננו( 6יסורוככ"מ
 ו65 ממיכומ רט6ר וין מני 1ככריימ6 ממ)ס 'נ6סר0 )6 סממיכס)ענ,ן
 ך6סור ופטיט6 סממיכס רנ6סרס כננטנס )י' מני רסך כ)) ניעור 633נניירי
 יוך6 )ר' רכומי' קננ"ל 6)6 ניעור1כ)) ו)6 כיון יוך6 )ר' ממיכומט6ר
 ו6וסרומ ונ6סרס יפס ניעור )6 טמה 6סור סופו ועך ננממ5ס ניעור6פי'
 מנן ךזס ממיכס- 6והו 6יסור . )ענין כ)) ניעור 3)6 נניירו )6 נ"כורכנן
 נ4עור )6 6פ"' . רכומי' וק6ננרי ממיכומ ט6ר )ענין נניירו 6)6כננסנס

 ; : וננומר ונסמט )כסוף וגיעורננממ)ס

נמ'64נד מיכף לי' ניח6 ר)6 קטס )6 יפ)מי "' קו' נס )סכי י6מייזרהשתא



"רטףתקצ"ח ה' טעיף צ"א טף דעה"דרהטי"דברי
 )סחטו מססל ו)חכנניס מסור )סומטו רמטטר מטוס 6סול 6ממי ליפור653

 כ' קו' קסה סוס )כסוף מ)מ ננתחלס גיעור כ)6  גמ מיירו 6"כ ול6מותי
 חתיכס )עלן חי)וק טיט כימד עגיניס כ' סגי חכנגיס ג))י יס6יךרם)תי
 מ)6 ננותר וגקחט וכגיעור החתיכס 6קור ליעול נ)6 הפלתי כמ"םע5ננס
 )ננסקגמ )כרייתמ ננוקי ר)כך התוס' קו' וגס הם)תי קו' מ"ם פסוטנס

 רגנני גיעור כ)6 ננוקי ו)מ יורמ )ר' סוף עד ננתח)ה נליפוררוק6.
 ננסוס 6סור צסחקו6פסר

 רי"
 ככרייתמ תגי ר)6 )י' גיממ גיעור כ)6 זס

 : כננטגס 6)6.
 כנממר 5"ע רוטכ כ)מ )חתיכה -כנמתיכה י6151 כלוע ימיו יל ייזנמונרזה

 סדוחה ננס גס כעס") )יתמ כתה"כ הרט3"6 סכ' רמיות סג)--
 גרגמ סריתי ורמ"ם ננתוס' ככ"י סכ' וחעך סג") כססיחה כסרננ"ג6ותס
 רם"י כסיטת ת)ימ וה רין ס6 ועור עח)"מ %סעסע 6י עססקי כח)כדעכ"פ
 )מיטת מ"כ כרט"י ס") ןרננ"מ כ' 5"כ סי' כרי' וסטעך. דע"מ כננסגסוי"י
 ככ"ח מס רוטכ כל6 י651 ןכ)וע מטננע גיעור כ)6 מסי' ימסוררם"י
 טגס רי") סס כ' וס"ס ורמ"ס ורמכ"ר וה"ה סר"ן רעת וזה כ)ועמיסור
 סי' מם)"ק ועי' והם"ע סרננכ"ס רעת סכן סכ' 5"כ כסי' כן סל"ננדעת

-. : סרננכ"ס דעת סכן סס )ט"ותר"נ

 מין 6ננריגן 6י כננ)יחה מדס דכיגת וסמ)ה )ריגו געתיק רעךנדץ)ח(
 ס"ע כס"ע 1)6 רמסור וג") )חתיכס ננמתיכס י51ימכ)וע

 )חתיכה ננמתיכה כ)וע ננסעסע 6יגו סוננן רמסי' נננהר"ס נמ)ימהרס")
 מכ) . נרו) 51"ע יו5מ כ)וע רמין )סק) ריגמ רסך .כתכתידככר

 וסס"ך כננ)ימה ננמנניר ככיטול .רננקי) ננ6ן מסי' רמיות ננכננה ג'כננליחה
 ר)6 רס' כם"ך 1)6 %1י נע)יחה רמוסי ננהננמק") ג' ק"ס נסי' ח"יס"ק

 גי"ח סי' כננררכי רסגס רגססמי ננסכר6 מסור ככחוס מסי' ומ"ככננלרט")
 רמין וכיסה גיע~ר ))מ טננרננס נק)יפס סגי רננ)יחה טעס ול'ננרננה
 ו)סי"ז 6' כננקוס. עוננר יה6יסור ננסוס רוטכ כ)מ ננמתיכה יו5מכ)וע
 וז") התה"כ כננ"ם )%1ר 5ריך הננררכי )סכית כס' ננ)יחה רקיי")6כן

 ע"י הכקר ננן סי51מ סננוה) ננסגי כ5)י כננו כננ)יחה דננסעפע י")דיומל
 חסיכ מ"כ ע"כ ככ) 1)ס)טו סמיסור ו)הו)יך רוטכ כעין והוהטנעימה
 חטכיגן )מ )גננרי מעגג . )חתיכס ננחתיכס יו5ימ מ"כ סננררכי )ס'כגיעור

 ע) ק"ה מות גי"ה כסי' חננורות כ)חס וכננ"ס סג") )תס"כננ)ימס-כרוטכ
 כסח)ט ד6ין ק)יפה 5ריך ס6יסור טס טגם) הירוע ' כננקוס הג")תה"כ
 ורכרי עכ") ננהר"ננ ננרכרי כסננוך טיתכמר וכננו רועכ כננו סוהטננוה)
 כננליחה ננסעסע מילו מ)כ רמסי' ע' סעי' ק"ה סי' דם"ע דין ססכנסר"ננ
 )ומר )גו ים )החנניר %יעור )י' רננרנני כי1ן )ננררכי 1)"ג כלועכ חסיכ)מ

 : )חתיכה ננחתיכה כ)וע י51מדננ)יחה

 עככנס )גו י51מ כנטס תכ"ג סי' גי"ה כסי' מ"ו יכלי כקי15יואעתליי
 ומתיכות ג"ג כח)כ טגגע סחתיכס כננ)ימס רמסוגיס סוסקיסי

 )6 דסוסקיס וילוע כננ)יחה י51מ רכ)וע כו)ס ג6סרו כחתיכההלועיס
 מ)כ כס דכוק ססי' כחתיכה )ירי כ6 ננעטס ה6"ו וו") סה"ו ס' )הססי'
 כמותו ס' כסס סי' 1)6 חתיכות סמר עס וגננ)ח כח)כ ס' כחתיכה ' הי'ו)6

 כה כ' והי' 51") סעומ) ר' הרכ תטו' )י סרמו וגס טהתירו ור6י'מתיכס
 )סוג4 ווה 51") סננומ) ר' הלכ מ) הרכריס ום)מתי מסרתי ו6גי)התירמ
 הח)כ כגגך ס' כה ומין ח)כ כה סרכוק מתיכה )ננעטס ס)כה כעיגיגר6ס
 הח)כ כה סרכוק ~מת כחתיכה ס' כחתיכות ומין. חתיכות ט6ר עסוגננ)חה
 רתרכמ ויתמ ננססי6 )רכר ורמי' החתיכות כ) ומוסרות גכי)סגעסית
 ס)עה ר' וסי' ריקו)י רכ)ע 3ננה )סעורי מטי רכ סכר רכסר6 כרקו)יד)פ)
 סתרוננות וכ"ם 51") יורמ ר' ננורי וסי' . הרוטכ )תוך וגם) ק)מתייקו)1
 ננטוס כת)ננוד הננקוננות ככ) רננטכנע כננו ס) דיקו)י סי' ט)מדהטעס
 ע) סזית וכם) כמר כה טגננ)ח כס) נניירי הי' מו ס) ננפרם הי'סמס
 )כט) ס' 5ריך וסי' סמ)כ )כט) ס' כס ס6ין כו)ו ולמסרס מחתחתיכה
 ומתה סכוית )כט) ס' סמי"5 רוטכ ס) יורס )תוך סגם) )פרט ה51רך )כךמותה
 סתוס'[ כע) ר"י ]סו6 ור"י דרם"י )ננרת ס6 פירוטו י5חק ר' טננסי יויעסרכ
 טננמוכר דמתיכס ס") כ)הו ו") סה"ת כע) כרוך וסר' יודמ יכיגווננורי
 כחחיכות ס' ס5ריך החתיכות סמר עס וגנעמה כמ)כ ס' כה ומין ח)כ3ס
 ננ)6 כס) )ה ננוקי דמיסו ז5") מסריס ר' סוכר וכן . מתיכה מותו)כט)
 רותמ 3סר ננ)מ כס) 6סריס ר' )רכרי סכתכו ק' רף ]וכתוס' טגננ)מכסר
 מ)6 רותמ כסר ע)מ כס) )היות דרך סמין )סיות 5ריך המ;;ו כננ"ם4)ית6
 כרותח רננלימה ננמ"ו כננםל"ק לותח ועריין 5)י כסר רכווגה טגננ)מ .כטמננ)מ
 מכנריגן ר)מ ננלי' וי)יף כוס[ וה וננכ)יע עפ)יט 5יר סו)ט טעדיין כיוןד5)י

 )כט) ס' 5ריך סוס ככ"ח סוס מי מכ) דוק,עככ"ח מ)מ. ג"ג ע5ננהמתיכה
 מ"כ ננ)יחה מס כי כיסו) כמן רמין מע"ג ח)כ טיסת טכ)עה חתיכהמותה
 דמי' רסכ"ס סוכר וכן - ג"ג ע5ננו שחתיכס מיסורין ככ) רקיי"ל )דידן-ה"ס
 מסורין וס עס וס סננ)חו ועופות דגיס סמומ) מכנר ל"ג ד6ננר קי"כדף

 מ"כ )רסכ"ס )י' וקסימ יודמ ר' כוורי וכ' מסורין הן )כדן טסרגיסופרם"י
 סעוסות סגס ננסרם 51") סרסכ"ס והי' מסורין עופוה עס סע)חן דגיסה)")
 טמסור כ5ירן סעוסות ומוסרין ומווריס גכ)ה' געטו סהרניס )פי6טורין
 מוננר הי' ט)מ מפריס ר)ר' וכ' כעוסות טעס גיתן והו6 רס ננמננתטגמסר
 וסרמ"ם דקי"כ כתוס' ]וכ"כ מ"ם )מ ככ"ח מ)מ ג"ל חתיכס ננקוס-כטוס
 ד)מ רננסרם רכי )סי' וגס מיסורין ככ) חג"ג דס") מ"כ -)"ו( כף' כ"הכסי'
 )ם)וט יכו) כע5ננו מין ננעופות סגכ)ע סרגיס ננן סרס כיון חעג"גמ%רי
 דרס ננקוסי6 הכ) הייגו כסרם"י מסתכרמ -6ננר ט)כסוה עד ה5יר.עס

 רג"ל )רטכ"ס ננורה כסך דננסעפע ומ)כ 5יר כנון העסעסע רכר6כ)
 11 ננרמי' ]סרי וג"ג תח)ס טגמסרס חתיכס מותו כגגך ס' ו5ריךומוסר
 מסריס ר' ננטיעת .מ)6 )רסכ"ס רחו ה)מ הג") ולמ"ס ננתוס' גנניננוכח
 ערס 11 וקו' ננעופות ),)ך יכו) קרס סמין ננפגי דחיי' מותו לנניוכתכו
 ג' ככית רטכ"ס )סי' רוחס כתסעמ ורסכ"מ מקור רכריס כממלננסננע
 סעוסוח מין ננ"ננ וס)טו חזרו הרניס סכ)עו ררס מת") מף וז") ג'סמר
 )כנפ)ט רטרירמ מיירי 6ננרילן )מ גנני ורכוס 5יר טפו)טין וננן כ)י,כו)עין
 יחר סכננ)חו וסיתר רמיסור "סורין כסמר )מ מכ) כרס מ)מ כ)ע)מ

 לכ)ס מיסורין כסמל דמי") )ננ6ן ננוכח גם.ננרסכ"מ מ"כ וכ)ע דס)טמסורין
 : מ"ז( ט) וכרקרוקו כרסכ"ס ומוסררמסור

 דסוה סכ' מ' טמר ר' ככית כנכנ"ם סותרין רכליו ס6"כ יסכ"6 ע)ר~נ"ע
 )מתיכס ננמתיכה יו5ימ סננן כ)וע ררוקמ )ניסו) 5)י עסננ)יחס

 וסוכמו סטור דעת וכן ,)חתיכס ננחתיכס י51ע כ)וע מין ככחום )6מכ)
 ננרסכ"מ סמ וסטור סרסכ"מ כרכרי תסגיח ומ) ננס"ם סקח"י ק"ס ס"כם"ך
 יו65 רכננ)ימס כסננוך סכתכתי מכיו כנימ'ם כנוכח 1כ1 ועוסות כרניסכמן

 כננ)יחה נס דס") סס הם"ך סכ' ה6חרוגיס 6כ) 5"ע וכן )מתיכהננמתיכה
 סהיתר יסרמ) יעקכ ר' רסרכ ועוכרמ המ"ו הר6יות ננכ) י51ימ כ)ועמין
 רננ)יח ננסרם ססי' ננסגי לכ)ס כסר עס טגננ)מ סמוטה כטר ננ)מהניגת
 6סור סוס כר"ת ס") הוס מי ננסננע כמורחי' ננ)יחה הייגו כרותמ הו6סרי
 סומ- יסרמ) יעקכ רר' עוכרמ ]והה61 מסור כר"ת רקיי") מגן 6':כסכ)
 יקרמ) ר"י )רכרי הכימו רמסוגיס וסמר )"ג סי' וכרמ"ס ע"6 רקי"ככתוס'
 סס כמתו ד)6 י") זה הגה כננ)יחס גס י51מ כ)וע רמין ננטעס רוחוסו1)מ
 מננת[ מ"ו רמיות יסרמ) יעקכ ננר' ננ"ננ כר"ת ננ)ימה סיעור )כ6ר6)מ
 ח5י . כ5יר חתיכה ננק5ת כנעיחס כגננ5מ כק5רות התרוננות כס'וכ"כ
 טכתוך ננק5ת כמותו סוננגוגות ים מסי' ננותר ננ5יר )ננע)החתיכס
 סיעסועו ננחעת )ננעלה מוקרת סי' חויי מו גכ)ס הו6 מס מעס"יה5יר
 ויתר )מסור )ו ו6ין )ננע)ס סו)ך סדס סמין כיון ננותר ס)ננע)המפי"ס
 )כ) 6וסרות סימ מ)כ ננחנות גמטר הי' מס מכ) )ננרת ה6 דס כו)1ננמ)1

 כר י5חק ר' סננרקרק וננס כסגיס( )ר") כ6רוגות סה"ת וכ"כסחתיכות
 הו)ך מיגו כחתיכס הגכ)ע ר6יסור טגס)ס ח)כ רטסלז ננה6י 51")סננומ)
 )קרירס מון רוטכ סעירה כגון ננננם יכטה הייגו רוטכ ע"י 6)מ )חתיכהחון

 מיגן חננות הן רסחתיכות מע"ג סחתיכות וגתייכסו מם 56)והקרירה
 כ) מו רותמין ועריין' 5)י כסר ננ)מ ק) מכ) כוס ,ס וננכ)יעותננס)יטות
 י51י6 3)ועס רמין הוכיחו רה6 5"ע זס תי' ]הלס יכם וה מיןננ)ומות
 כ6"ז 1)6 רוטכ ים ןעריין ננטננע ס)יע )6 ננם)ט גיעור )מ מי'ננדמננר
 י51מ כ)ועה דמין ס") הלוטכ תוך 'ננק5תו מפי' )ר"י והמ סרוטכסעירה
 מ"כ כמ)כ נניירו טסכימ סרמיות לכ) קטס' )מ רמיות ננכ) )כ16' המ"ווקו'
 כננהר"ס טססק כס"ע ד)מ ננוכמ ר6יות ננכ) עכ"ם כחוט כח)כ התסי")

 ננרמי' מכ) כח)כ לגעו ס)מ חתיכות טמר מסור מיכו כח)כ ימטי'כננ)יחה
 כים"ם כננ)יחס וננכ)יע ננם)יט גנני כחוס 6יסורננרניסועוסותננוכח-רמםי'

 : וק")( ננרס ננקטי6 מל6 )רסכ"ס דחיד)מ
 ככ) ננסעסעות הח)כ סמס ננננ"ג טננותר סכ' הונ עויי )י מעיוךשוב

 הח)כ מת ועכט)ין נ%טרסין כו)ס הרי )מתיכס ננחתיכההמתיכות
 סרי )חתיכה ננחתיכה ננסעסע מיגו ו"ס ס' כה הוכוק כחתיכס סחיןמעם"י
 כ) סהרי כך מננר טננורי סמ"1 מננרתי ומגי חתיכה מותה כ"מ גמסרו)מ

 ק' דף תוס' כ' ננננ"ג סך מ)1 דכייס לסגה כרפי' כך סוכריס מיגהר3ותי
 )תוס' רססקי ס,6 דסננננ"ג מ' 6ות סוף כננ"ט ננ6"ו וננכומר ססור6"ם
 ננ5רף הכ) ננתסטט רמס תוס' וכע"ם ננ5רף הכ) מ"כ יו5ימ כ)ועהיס") )רם"י סרטכ"מ סרומה ננה וכן לחתיכה ננמתיכה י51ימ כ)ועה ח)כמססר
 ססוסקיס רכ) טכ' כ6ן ננ6"ו לננ"ם' רמי' מ' מות סוף כננסם") קוסימ6יגו
 חתיכס סהרי כ)) ננננ"ג כמן )וננר טייך רמין כ' ועוד ' סכי( ס"))מ

 ננגימה 5רכס כ) סננ)מס 1)מחר וננו)מס כירו תוססס הומ כה דכוקטח)כ
 ננתססט )ננ)וח כסננתחי) נניר כס רכוק ומ)כ סומי) ס)כך חתיכות סמר56)
 ומוסר כחכרתה וננכ)עת סו)עות וטוכ סחתיכס 11 וגמסרה החתיכהככ)
 )ם"ע מסי' מכ) נניר רותמ געסה ננ)יחס ס") רס6"ו ]ג") סחתיכותכ)
 גמסרס 1)מ ננ)יחס סיעור טיססה ער רותח געמס רמיגו וס כקעי')עי)
 כ6יגו ו)פי"ו . גכ)ס וגעסס קורס ג6סרה דכוק ססומ כיון י") ננ"%נניר
 סחתיכות רכ) כננהר"ננ טפיר וס )טעס י") מדס דכיגת כגירן כגוןדכוק

 כמיגו מסיז ננוכח ססוסקיס ננכ) המ' רמי' גכ)ה.ננ"ננ חתיכס געסס ו)מננ5רפות
 כרמסוגה סכתכתי ננה )מ"ו הטיכ סננומ) וס"ר י"כ מות כננם)"קדכוק(
 עכ") )מיסורי כו ננורס מגי )ננעסת ס)כה )עגין מכ) כתכתי כע)ננ6)ננו"ננ
 מ"ז כסס כ' כ"ד טי' גי"ס סי' וכהגומ רכ"ג דכוק מיסור ד)") ג' וסננמ"ו
 כרעת )ה)כס רססק גרמס תג"כ סי' גי"ס סי' כמ"ו סננעיין מכ) דכוקרס")

 : ג"ג )6 כרכוקסר"י
 כ) )סתפסט ססוסו כיון )מ"ו סרחו ננס )רירן ד)יתמ עור ךנ"ל)ם(

 דחה וכן גכ)ס געסס ו)מ ק' יף תוס' סכ"כ ננ5רףסחתיכות
 רוטכ כ)מ ויו5מ וג"ג מתיכס גמסרה גנני גיעור כ)מ דס") )סרם"יהרטכ"מ
 דכוק 6יסור קיי") דהמ מ' וכמות כננם") הלמר ת5טרף ננתסטטר6ס
 )סתססט רסוסו מע"ג סרי החתיכס כגגר ס' 51ריך כיטו) מסי' ככי)הגעסס
 דכוק מיסור ס") )מ הג") ור6סוגיס תוס' ומ"ט גכי)ס תח)הלעסה
 גי"ס כה סגתכם) ירך דתגן ססקסו מס ד"ה 5"וי דף גי"ס כתוס'כננכומר
 וכחתיכות כרוטכ רהייגו כהן מננר )מ ד)ננס כגו"ט כס יםמס,

תי, וסג""



 קחיךסףתקצ"ח ה' טעי' צ"א סי'~ו"דטי'דברי
 ססו0קיס וכ) יכוק 0א) 3מ דתו0' סרי ת"נ יכוק דהניד . ננסוס ססתי'
 כמתיכות ממ"כ ו5ריך נ"נ ניעור כ)מ ד0ע3 סי6כ"ד כסס ור6"ה וס"הר"ן

 : סכ") תוס' מ0נרת מו3קין כו)ס טכמסרו מתיכה מותה כנגך0'
 ק)מת סרס"י ן)כך גי"ה 0ום"י נננררכי וסונמ כ' התיומות הנה)י(

 סכדקו)י החתיכות כל נ5רף המיך דמ"כ רותח וכסר 0) סי'ו)מ
 ד0") ננוכמ )כמו' ע"כ רוטכ כ)מ )מתיכה ננמתיכס י51ימ כ)וע מיןהמ

 יו5ימ כ3וט מין מסי"ס דתרכמ כ1ית כסמי סוננן הכלועס מסי'-)תרוננות
 )תוך סנם) ככסר נ"כ 0י' כמותו המ ע5ננו 0ותר סתרומות יהי'מנמס
 לכ)ה מתיכה מותו נעסה סננסעסע כדכר 0"3 )5יר ננ)יחס כסעתהגיגית
 היו5מ דננוה) כננ)ימס דטמ)ק 5") מע"כ מחרות חתיכות ממר ומ0ורוסו)ט
 מ1יתמ דננוכמ סתרוננות ננן ה6"1 ננ"ס ומנננס כרוטכ מסיכ ננ)ימסננמננת

 : )יתמ המדתרנמ
 כננ)ימה גס י0") חי 0"ק מס"ך הקסה י"ג 0"ק ק"ה 0י( בנח"דלי"א(

 ור5ה המ"1 ססקקס כננו ועוסות ננדגיס יו5מ כלועמין
 . כמ"1 רמס 3מ המ"ד ננע)ננמ דכ)ע דס 6סי' סו)ט דננ)ה דס"ה)וננר
 כסר עס 5ירו כ) סס)ט דכסר כמ"ד ד)מ ננוכמ 0"ו ע' סי' דננרננ"מועור
 ננע)ננמ דס ננ)ח'ננם3יט 6ס סנית ננ)ימס ננקני מסורו3ננה)מ פתהסנננ3מ
 ננננ"נ ד0"3 0ק)"ג כם"ך סס סרננ"ג והוכמ טס ):1 ס"ק הסר"מ ע)-ותיפנמ
 מתיכות )ס6ר ננסעסע מינו ד6ס ננננ"נ ננותר הח)כ כממיכות 0' יסדמס
 ר' )דעת וכ"כ ננ5רף סכ) ננסעסע ומס סחתיכות סמר ננוהרין רוטככ)מ
 מתיכות ע) נתנמ) ר' סנסמ) 6י' דסכי גי"ה סום"י כננררכי הוכמגתלמ)
 0' כחתיכה ס6ין היכי וכ' כסר סמר עס ונננ)חה ננח)כס לקרה ס)מכסר
 ח)כ דטננמ סמתיכות כ) מו0רות הימ המ)כ כנגד 0' יס חתיכותוכסמר
 ככ) 0' דמ'כ6 מע"ג כסי' הרי 0' ומין"כסס )מתיכה ננחתיכהננסעסע
 סחתיכס נ"נ דתמ)ס 6)6 ננננ"נ ננכמ סרינן )מ הה)כ כנגדהחתיכות
 דח)כ 0") המ"1 מ)מ וכמ"1 ננתססט סננמ ננסוס מתיכות סמר מו0רתוממ"כ
 1)ס)ן תרע"ד ננ0י' ני"ס סי' כננרדכי סו"ת כננס 0") וכן ננסעסע ודמיכננ3ימה
 מילן מעסי"כ )מתיכס ננמתיכס ננסעסע דח)כ כמ"1 0") הסו0קיס רוכמ"כ

 ננ5רסין כח)כ סנגעו מתיכות מותן מ)מ סמ)כ )כט) סחתיכות כ)ננ5רף'
 כח)כ סנגעה כחתיכס מ)6 כמלכ נגעו ס3מ סחתיכות מכ) המ)כלכט)
 ננ"ננ מתיכות )סמר )התססט דסוסו מע"ג תח)ה נ"נ מתיכס ד6ותומננרינן
 כנננ"י וכ"ס כהס"ננ מסי' חתיכה כנגד 0' ו5ריך נכי3ה כח)כ סנוגע 11נעסס
 : סמו0ריס ררכיס ננסו0קיס סהוכמ מ"1 כ0' רמה )מ והנננ"י ס' 0"ק )"חכ))
 ע"1 0עי"ט ק"ס 0י' נס"ע הג"ה דעת סכן סכ' הנננ"י ןעילי"ב(

 מע"ג כ0' )עו3ס רננסרינן סס כ' ררננ"מ )גמגסיס
 0"ק "ס כט"1 . וכסרננ"ג )"ו 0"ק סס כס"ך וסי' קו)מ ק5ת )סי"1דיס
 )דיון כ1ו 11 נוגעות חתיכות וסמר כח3כ ננע 6' מתיכה רמסכ"ה
 ננסו0קיס סי:יק ננמ"1 רננכומר )ננה )דינמ מכ) כננל"י )מ ו1ס ננ5טרסיןכ)ן

 כח)כ סנגע מתיכס מותו מסי"ס ימד נננ)חו ומסי' . כנננ"י סרין הריהרכס
 נכ)ה כמ)כ סנוגע 11 לעסה נימד נכנ)מה מפי' סכתנתי עסר4יבמנם : סנמ0רה כמתיכה סנגעו מתיכות סמר ומו0ר ונ"נ תמ3הנמסרה

 ד)מ כסס"ננ ננתיר ט"1 0"ק 5"כ 0י' וס"ך הומי) כהס"ננמסי'
 כק"ך וכסרננ"ג . המ)כ כנגך סמתיכות ננכ) נ0' וסגי כקכנן מסי' כת"מ'כ"כ
 מ' כממיכה דכוק הח)כ כססי' מסי' מתיכות -סמר ננתיר )"ח 0"ק ק"ה0י'
 דכוק דחתיכס מננלינן ו)מ כהס"גו המ)כ )כט) )0' ננ5רסין סמתיכותכ)
 כסס"ננ כננ)ימס כן מננרי' )מ המתיכס כנגד 0' סיס ער הסמר נ"לו6וסרכס
 ודכרי ס6"1 0' )סניסס פי' ס)מ ננחננת ג"כ סומ כ1ה סהקי)ו דכריהס ננקורסלס
 לכ0י' הסומ) סהקסה 5"ס 0י' רננ"מ ננתסו' 0ק"ר כנננ"י כ' )"ח כ))ת"ח
 המ"1 )דכרי כ' תר"ס 0י' גי"ס כסי' הננרדכי ססמ)ס(קי"נ

 דרס-

 ל5ה )6
 נ5טרך מ"כ נכי)ס נעסס רמסוכס מתיכס ר6"כ וכננ)יחס 30 דיקו)י)סרס
 ןח)כ ננ1יתמ סנמ0רס רמסונה כחתיכס סנגעו ממרות כמתיכותסיסיס
 כמ' רכוק ח3כ ונננ5מת סנננ)חס כסר דחתיכות ננווינמ הר"י ס' 11וננ0כרמ
 ומו0רות נ"נ ע5ננס חתיכס כ0', סמ)כ )כט) מתיכה כ6ותו מין מסננסס
 דננ0תננמ ננסוס וסטעס גו דכוק ססח)כ סחתיכס כ) כנגל . כ0' המתיכותסמר

 כ"כ המתיכות סמר מקרה וממ"כ ונמ0רס ננתמלה )כד נננ)מסהמתיכה
 ננטעס דנ"נ דס' מננר דתח)ס וכי' ננני' מ"1 דכרי וקסס יוד6 ר'ננסס
 כמ)כ סנוגע חתיכס דמותו מלמ יחר וננעמו דכוק מינו רמסי' דננסננערס"י

 סמ"1 ס) דנריו כ) י' 0'ק )"מ כ3) ננננ"י וסונמ 5"ס 0י' נתסו' תי'עי' : תח)ס נננ)מ דננ0תננמ וננטוס כדכוק כ' ומח"כנ"כ
 דמייסינן ננטעס הוס כ"נ ע5ננו חתיכס סמננרילן ננקוה דכ) סומחדמ
 גכי יותר סטעס )סרס סס51רך וננה )נד מתיכס 6ותס היתה מ'רסעס
 ע"כ כע)ננמ מוננרמ גוסי' סומ ננ)יחס גכי כסיסיס דננטערין דהמננ)ימס
 מין וגס )כך כס"ע המתיכס הי' סננמ ו)מוט עוד כו )המנניר ננ0תנר)6
 ננ0תננמ סטעס הו5רך וע"כ הננכוס)יס דכריס כננו המתיכות )נערירך

 כודמי ירעינן 6ס הנננ"י כ' ו)סי"1 . )חוד נננ)חה מתיכס מותורננ)תמ
 ננסננע ע"כ 0י' כיו"ד 6כן חנ"נ 3נניננר כ3) סייך )6 מ"כ ימדסנננ3מ
 )כד ס"מ סמתיכה דיסמר וחסס6 טעננ6 ס6י כ)מ מף כ"נ דכוק 'כמי0ור
 כ"נ מתיכס מננרי' י)6 כהס"ננ סתיר סמדו דננהר"ננ סס כ' וסת"ח .ע"כ

 : ע"כ כק)יסה כננ)ימס י0גי 0") הסו0קיס ררוכ ננסוסומו0רת
 ננ)ומ ס) )תוך סלס3 תרכמ נכ1ית דסמ רננ"מ תסו' יניי ממוירקשה

 תרנמ ה1ית עס תח)ס מ' חתילס נננ)מ ו% ננככר נננכמו.דכ31ס
 מתיכה 16תו ננ0תננמ )נניננר )יכמ וכה"ג נ"נ ומסי"ס התרכמ עס רכוקסמינו

 מוקר ומטי"ס המ)כ עס )נרס טקתננמ סהיתה וגס תח)ס )כדקלגו)מס
 רמננרן מי' סטי וכמ"1 . תמ3ה נמ0רס כ6י0ור סלגעם דמתיכה ננסוסה6"1
 ננננ"נ ננסוס מתיכות סמר מוקר דמין מתיכות ס6ל עס ונננ)מ הדכוקכמ)כ
 ננ5טרסת כו)ס הרי 3חתיכה ננמתיכס החמיכות ככל ננטעסע המ)כסמס

 ננסעסע מינו ומס 0' כה הדכוק כמתיכס סמין 6עס"י סח)כ מתוננכט)ין
 יסודה ר' ננורי יעת ד1ס המ"1 וכ' מתיכס מותה כ"מ נמ0רה )מ הריננמתיכה
 .רותחות המתיכות כ) הי' סככר סננננ"נ סייך תרכמ כ1ית המי גכיודוק6
 נסי)ת כסעפ סג)טות הס. סככר ננתססט )וננר סייך תרכמ סכ1יתכסלס)
 וננו)מ כידו מותק תפס וסומ מחת חתיכה והכ) דכוק סהמ)כ הכמ מכ)המ)כ
 המ"1 מכ) . יוד6 )ר' כ' 1: החתיכות כ) ומו0רות תמ)ה כמסרה ודמיהכמ
 למ כס דכוק סמ)כ סמין תרכ6 כ1ית סלס) דקו)י כסמי דמס" ותוקייס
 כדסי' 3טע"י' רכותינו כדסי' ק)מת בקו)י ננדסי' ננננ"ל ס)ננס )ר'0")
 למ0רה כס)כ מ' תגע ימד נננ)מו מסי' )מ"1 0"3 )דינמ הרי עכ"))עי)

 הי' ננ0תננמ ננסוס ו)מ המתיכה כנגד 0' סיסי' עד סמתיכות כ)ומו0רות
 ססו0קיס וכ) ור"מ )רס"י )עי) המ"1 סהכימ רמיות ננכ) מ0ור ע5כנסכסלי

רנ"ק5 : מ"1 דכרי כסעתק קי5ר וסננרלכי ועוסות כדגיס דרסכ"סכדינו
 טמר ומו0רת נ"נ ר6סונה מתיכה )סמנניר ננודה ננני יהס"ע עוי

 הו6 ננווינמ סר"י כסס הננרדכי סכ' 6מרי ככ"י כ"כ דס6חתיכות
 ד0"3 )דירן . ע;"ס ננקננע נ"נ מתיכה ד0") 3דדהו דוקמ ד1ס הכ"י כ'סמ"1
 למתיכס ננמתיכס .כננ3ימה ננסעסע רח)כ סכ"י ננודה 'מי0ורין כסמרנ"נ
 סר6ס קורס כ' הי' 1ס ננסעסע מינו דמ)כ כהר"ננ הכ"י )עי) ננ"סומ"כ

 ננה ומ.כ . )חתיכה ננמתיכה ננסעסע ח)כ ד0") ננווינמ ננהר"י כססכננרדכי
 כננו סכי )קו)מ מסי' 0") גוסי' דננהר"ננ מע"ג כהסר"ננ ט' 0עי' כס"עסס'

 ננסעסע 6ינו )סק) יוקמ 0") )דנססי' הס.'ע מכ) ס"ד כהג"סדננסננע
 מו0רות חתיכות סמר מכ) . )כד המ)כ נו סנגע כחתיכה 0' )סיותו5ריך
 נוסעסע מינו ימ)כ 0") )חוננרמ רק רס"ע כ' הנס וכננ"ס ננסעסעיסננמ
 הקקו דכ)6"ס י") מתיכות ננסמר ה1כיר )מ דלננס מדס סכינת סננקססוננס
 וכפנ"כ וכסר"ח סס כט"1 הקסס כן . ננסעסע דסוננן ככ)י ס' 1' כ0עי'המ
 ק5ת וסומ ד5)י כרותמ ננ)ימ מננרו דכר )כ) )מ כי ננקי) כננ)יחהכתכו
 0ננך חתיכות סמר יע3 מ"ס )נה"כ מכ) ככ"י 1ס נ1כר ס)מ ננסנידוחק
 כלן המתיכות כ;) 0' )יכמ דמס )חוננרמ ננסננפע דסוננן 1' 0עי'מננ"ס
 וננ"ס וכמ"1 ככ"י כדננסננע החתיכות כ) ומו0רות כ"נ )רידן נננני3ממ0ורין
 כמכומ כננ"ס ננסעסע ח)כ דמין כננהר"ננ 0") ננקו5י הסר רגס מדסהכינת
 דף כתו0' )י' ננ0סקי ננקו5י דססר סננ"ס כ' כ0וף סמ 1"מ )"1 סי'סעריס

 ק"י יף תו0, כדכרי כ' ססומ ננקו5י סר ססומ כ0ננ"ג סרמי' וסרמ"ס.ק'
 : רוטכ כ)מ )מתיכה ננמת*כה ננסעסע סוננן מס )י'דמחסקי

 כננ)יחס )סחנניר מ)מ כת"ח כרננ"מ ד)מ הכריע 0ק"ב סס נכנל"ירגם
 ננ"ס' סי' גי"ס כסי' כיס"ס וכ"פ ' הסמר ומו0רות ,כהס"ננ מסי'נ"נ

 ננדגיס הרמי' ג"כ סכימ וסנננ"י נת"ח )ננסר"ננ )סננוע ד6ין ססו0ייס
 כ0י' וכס"ננ כת"מ ננננ"ס מ1ר ררננ"מ כ' סס וסנננ"י ה6"1 סכ'ועוסות
 ח1ר )מ דמסי' נ"ננ ומין מ1ר ד)מ כ' כס"ך 0ק5"מ ק"ס וסי' ט"1 0"ק5"כ

 כו רמס סלמ ורננ"6 דכריו ר6יות והכימ מו0ר קרננון סהומ דסמ"1ננממר
 : סמינס דכריס ה6"1 )דכריהסימ

 הח)כ מס דוקמ סכ' י"מ מות ק"ס 0י' נד"ננ נננ"ס )ססגימ מיזרטגז
 כסר עס סנננ)ח ")6 כמתיכס דכוק המ)כ מ,ן מס מכ) נ"נ כו דכוקה'
 נוגעות מינו כין כח)כ סנוגעות מתיכה כין המ)כ )כט) ננ5טרף הכ)סמ)כ
 ו6ו0רת כ"נ כחלכ סנוגעות כמתיכה 6)מ כחלכ נוגעות כ6ינו )יתמכ"1
 מו סכ5)ו ומ3כ כסר כמ"1 וכ' ו1") מ' דין י"ד כ)3 כמו"סוכ"כ

 נננ)מי
 ימד

 ו06ור סמ)כ כגד כמתי5ה 0' ומין כת)וס כו לוגע מו כו רכוק סהמ)ככין
 ס"ד ננסג"ה הד"ננ ססכימ וננה - )חתיכס נגמתיכס מסעסע סח)כ3סי

 )הק) כין כ0' דננסערינן סכ' המגור )טון וכעננ סוה סכ) וע)ימסדכיסו)
 6ין מס ל0' ננ5רף הכ) מ)מ )ח)ק מין )כך כד"ננ וכ' ע"כ )סמננירכין
 וכו' ק)יסס 6)מ כננ)ימה 0' מי"5 ננדינמ כי כמ"1 )סמנניר יס דמ1דכוק
 וננ"ס כמ)כ כנוגעות נניירו )מ כן כדכוק נניירו ד)מ כננו רמי' 6יןע"כ

 : 0' כיס ק)יסס ר6י"5 )כיסו) ננ)ימהדסוס
 הי' )6 ננדינמ ננסוס ננוגעות נ"כ ד)מ )סק) והד"ננ סת"מ י0מךרהא

 ננדינ6 כסננן ק"ס כ0י' הרננ"מ דכ' )והמ ק)יסה רק כננ)ימהננ5ליך
 דכ06רס המ)כ סנוגעות מתיכס מותו כנגד דסיינו סס מדס ככ-נת כ' 0'5ריך
 1ס ננטעס כס0מ ננתיר כ"מ 0י' וכתסו' 5"ס 0י' כתסו' וכ"ככו)ו(
 מ0ורס מתיכה דמותו כסר מתיכס ע) סס0מ כתוך ככסר סלננ5מחיטס
 סכ' )"ד סער ס"ד הג"ה סס סכימ המ' טעס וכ' ננותרין חתיכות סמר6כ)

 ס5יגי טוכ6 דרנותעו מע"ג ק)יסס )"כ 0' וכומיכמ , כס' )סערדנסיגין
 ככיסו) ננ)ימס )סוי' עיקר תסו0 כמן ננ"ננ דוכתין כרוכ כתרייסוומ1)ינן
 )סענניק ס5ריך רמכ"י כננ"ס )סעורי 5רכינן ו)מ הומ דס0יק* דננ)תמננסוס
 )סי הדעת כמוננד סעס ככל ת)וי 1ס ודכר כחוס ננכח)כ סננן כמ3כיותר

 סרמה הסעריס מכע) )0ננוך רמוי ו)כך ננכסו) )ידי ד6תי ו1ינננןסונננונותו
 הרננ"מ וכ' עכ") רכיס כנגד ימיד מסי' רכ וננעסס סענניס הרכסננעסס
 ד0") ננסוס ססנה יננות .כ) כ0' ננסערין ס)6 ננ)סונן )דקדק דנ'כתסו'
 וננסננע כו' )סעורי 5רכילן ו)מ הימ יס0יקי דננ)תמ ננסוס סנהגו מ)מהכי

 :' ע"כ כק)יסה רסגי דסקקו רכותינו כתר 16)ינן סכי )6והמ

 .ננדינ6 סומ נננ)יחה 0' דע5ריכינן דהמ ניעמ )מ י)מס ךקשה)י"ג(
 ננועטיס כנגך --רכיס ססס סכי ד0") כסו0קיסדקיי")

ו)מוננרמ



יוסףתקצ"ח ה' טעיף צ'א טף רעה יררהטיפןדברף
 תום' סם 3ננ)יחס סני כק)יסס דס") רפוסקיס וכתר6י יקמ6י31חומי4
 נס כסמן טכ' ק"ס סי' ככ"י ועי' ורמכ"ן ר6"ה כסט ור"ן ורטכ"6וי6"ט
 רק 6"כ ס") הכי מוס' גס י") 6"כ ככו)י' ימפעסע )לטכ"6 כנודהסר6"ט
 ה6וסייס ו6"כ . כק)"סס סני כטמן 6פי' יס") כ"ה כס' ל6כ"י כטסהננרדכ4
 כסס וכ"כ כס' סמטעריס ג6וליס והרכס ננסר"ננ כסס המירכי יהיינורכו
 כתטו' טרמ"6 סכי6 6)ו כ) ככ))ן ו6"1 נ6וליט והרכה כ"ה כס' ה3כןהרעי
 רמ)ימה כתמו'.ו6ו"ס וויי) ומסר"י מו)ין מהר"י כטס ו6נול כט"ד טכ"כוכ'
 וכתר6י קמ6י רוכ הי6 כק' מ)ימס ננמפרילן ו6לן כס"ע כ6ן "רטס וכןכס'
 סמו6) ור' וס"ג ה6"( דהיילו הכי דס") קמ6י דכרי הכי6 כ"3 ס"'וכ6"1
 טמו6) ר' כן "5מק ר' כסס י65ק ר' כי יוד6 ר' ה)3ן ור"י טמיי' ור'לוטר6י
 סר6כ"4 יק ק)יסס כננ)ימס סגי טננן ד6פי' דכ' ננ6ן י)יכ6 מ(ווניו)ה
 ננורי ר6ס וכן ו(") כ' וס6"1 כהנ"ו: ט' סעי' כק"ה טלרט0 וכמוכמידכי

 ורעת - כסטיס ננ)ימה כנוי"ס טהי' טכססיר6 רכומיו ז5") סעורי 6כי י''
 דס") וכ"מ ככמום כ,ן כמננן כין כס' מ)יחס יככ3 מסמע והנ6וגיסה6עז
 מ5ינן ס6יך ק)יטה מכדי יותר כו)פ ד6ילו מורה ככ6וס י6)"כ ט"ךסנ"ה
 ו5ר'ך ס' מועי) מייכ6 י6"כ ככו)י' כו)ע כמום ינס 6"ו )ק)וף ט)36הק)
 דססיקי מ)ת6 נוסוס ו6סי"ה ק)יסס 5ריך מייל6 רמ"6 )תטו' 6כ) מייל6ס'

 רהנם"ר 6"ו 6יסור 6וכ) עכטיו ה)6 קטה לנכטו) )ייי 6תי ד)6מקי)ין
 ר)מומר6 )י' דקסי' 6)6 ק)יסס 5ריר ו)6 ס' 5ריך ככמוט 6סי' מדיל6ס")
 הנם"ד דכרי )סרם כ"נ מכטו) )ייי ויכו6 ה5ורך )סי יפסס )6 סקליסהונס )מוי סק)יסה ע) יסמוך ן)סענניס תי' ע"ו ק)יסס נמי )ס5ריך )מוטיט
 ד6יהו רננ"6 ומו"ת כת"מ )סק) 6ין ט)כו יין הן עכ"ס קטיס יכריו יהי'ט)6
 חתיכות )ס6ר ו6וסר ל"כ )6 ה)כך כק)יסס _וסני ס' 6י"5 דננדיל6סמך
 ר6כ"י דעת )5רף כטכו"י ס' 5"נ סי' וכמס"ו כס' מ)ימס דמדינ116'6
 )6 ג"כ סמס"ו גס הנה תרס"ך סי' כמריכי נ6וליס כמה דעת טכןמפני
 6יסורין ככ) מכ"ל ד6מרי' מודו רק הוה נ6וליס דהלי י") ועוד )6"זי6ה
 כרוך ר' )מס קטס )מס"ו ועוד 6הדדי 'דסתיי 6ר6כ"ן חק"ו קו' )"ק')סי"ז
 : כק)יסה מ)ימה )ו התסוכה והי' סס סט6) כיון כס' ימ)ימה כסוף כ'מס

 כה נמ65 ם)6 חתיכות ס6ר )הת:י 6ס 5"ע נממז גס ר~ליאגי"ר(
 והעתיקה טענניס . מס עוך כ' רמ"6 יתטו' 6ע"גהמיטה

 תס"1~ סי'(נננ"מ
 .מסמע %ר~רמ"ס ותסו' כ"ח ס" מרמ"6 6מלס סק)"נ

 כיון כמוס ד6סי' ונ' כק)יסס סני דמ)ימס מסוס דהיינו יוק6 כ(הדסמכו
 ממתיכה יו65 )עי) טכ' סוסקיס וט6ר )6"1 כרוטכ חסוכ ימ)ימהד5יר

 סדוו6 ומהר"ננ וסו)ט כו)ע כמוט וכ) כמטה ה"ה 6"כ ככיטו) כמו)מת~כה
 הו6 ה6מרות נס 6וסר הי' כ35י נטור( )טס טסר""ם 6ף כ' רמ"6כתטו'
 6ף מ)ימה 6כ).גכי )(ה מזה מתסטט הטסוך היסוך דע"י סמכ6רכמו

 הו6 ס' כהס 6ין 6ס ו6וסרין )מתיכה ממתיכה טמתסטט )הממירסמוריס
 ממתיכס 6וסרין דמדיל6 ססוסקיס רוכ כתכתי ככר הנה וכו' יתירהמוננר6

 כ% סננ6 דמייסילן כ' תרט"ד סי' ני"ה סוס"י וכננרדכי כס')מתיכה:ומ)ימ
 חתיכה )הסך כימד הרכה כסמו)חין מלהנ כן כי נוסי' כ6יסור לגעה6ממ
 המתיכות כ5)י יגס כססמ 6כ) )כט) ס' כסיס ק)יסה 5ריך ו)6 מכיטו)ממינ. 5)י יהי' 1)6 ד5)י כרותמ ננ)ימ )סממיר ד6ין כ' כסוף 6ע"נ מתיכסע)

 כמ)ימה למי י") כן מטסו עכ"ס מתססט הססוד היטוך דע"י 6סור6מרומ
 רסכ"6 וליעת כ5)י ננ)ימ )6סור ים מתיכס ע) מתיכה )הסךיהננלהנ
 6"כ יותר )י)ך יכו) ד6ינו מק)יסה )מתיכס מחתיכס יו65 כ)וע 6יןוי)יף
 הולך )מתיכה ממתיכס גס סמתיכס .ככ) ומתססט 6סור מתיכה ד6ומוכיון

 דכ)וע דס") סוסקיס כמס כסס הסי' כתמ)ת כתכתי לכר הלהוכ)6"ה
 ה"ס ככו)יי ומתססט כס' דמ)ימס וכיון רוטכ כ)6 )מתיכס ממתיכהיו65

 כ5)1 פוסקיס הרכס כסט כ' מ"ה כסי' ומרק") )מתיכס ממתיכסדמתססט

 כ6מת הכי6 כתטו' וימ"6 )מתיכס ממתיכה יו65 ככמוס 6סי'ומ)ימה
- : י' ה6וסרדעת)
 דק6מר כך ססע"י סרמ"6 דמ"ט טממיר 6יס כיית )יכיי עוי'רנחירר

 כם6ר 6כ3 מתיכס )6ותו רק הו6 כס' ננדינ6 מ)ימהכסמן
 ככ) ס' 6יכ6 06 דוק6 כ' סהנ"ה כתמ)ס דה6 י("6 ל' מיירי )6מתיכות
 )הממיר כסנ"ה מ(ר דרמ"6 סהכ6תי כמנ"י ל' ו6"כ הדכוק כננדהמתיכות
 טמ6 ס"ס מטעס )התיר 6יס הכינמ ומ"ם כת"מ ממ"ס כסס"מ "סי'כטננן
 כסמן ס' ד5ריך כרסכ"6 ו6ת") כסמן 6סי' גק)יסה יסני כר6כ"יה)כה
 סר6כ"י טמ5רף נננכ"י ל6י' ומכי6 )מתיכס ננמתיכה מסעסע 6ילוטמ6
 מר6כ"י סכ' וה6"1 כר6כ"י ,ד)6 כס' הסוסקיס דרוכ כמס") לימה (ססנה
 דמ5רף סק)"ד כם"ך כסרמ"נ לועי' כס' טמסערין כספיר6 יר6ה הכ,נוסי'
 6ילו טמ6 ס' מ(כיר )6 והסרמ"נ מ6"( ("6' גס )ס"ס טריסה כס')ר6כ"י
 כהס"מ 6)6 )התיר ד6ין הסרננ"נ כ' סס ונס )מתיכס כנמתיכהמסעסע
 ירכנן מ6יסור נרע )6 טריסס קסק 6סי' ")6 כסרמ"ג כ' )6 וסלכ"יוס"ננ

 וכמין טריסס כס' 6)6 הר6כ"י ננ5רף 6ילו' ויכ"י כס' כסומןומטערין
 הי' 06 ו6"י 6כי)ה )6מר כקורקכן קון כנננ65 דנכ"י כנייון ועודכנניכו
 )6"( יו6ס הי' ו6ס )ר6כ"י הנכ"י מ5רף טס )הכסיר רם") דעת )מוןכיקכ
 סוסקיס הרכס יס ה6 )מומר6 ס"ס י") ו6דרכס כ)) )ר6כ"י מ5רף הי')6

 מ"מ יו65 ד6ילו ו6סי"ת ננמתיכס יו5י6 ככחוס ד6סי' הסי' כתמ)תכמ"ם
 ככר כטומן מכ"ם . כן וססק דיו65 סוסקיס סרכה כסס מהרם") כ'כננ)ימס
 כ)ל וכ6ו"ה )מתיכה ממתיכה דיו65 ר6יות והכי6 הו6 דכן מ6"(הכ6תי

 : כס' מסערען כמ)ימה ככמוס ד6סי' ר6כ"י כסס .כ'י"כ
 דסוננן ס") ירסכ"6 6הר"מ מו)ק דרסכ"6 הסר"מ יננ"ם הכ"6יכמ"ש

 וכך כן 6ילו הכך מוכויו ננטמע סכן 6מת כ' )חתיכס ממחיכה."פעפע
 נניכייו מוכמ דמסמס"כ ומ"ס ז' כסע" סס"ע ופסקו כס" סרסכ"6כ'

 כננ)מ מ)כ למ65 06 וכן 1(") טכ' 5מתיכה ממתיכה מפעסע 6ילודסומן
 6קורות כ)ן מ)ימס כסעת לנע ננסן נ6י(י' לודע ג)6 מרוכומ מתיכותעס
 ו)6 למ65 מדכ' סכל"6 ודייק עכ") המפעסע כמ)כ חמיכות כננך ס' 6ין06
 כמתיכס 6)6 נוסי' כמ3כ לגע ל6 וד6י ד6ס מפמע לנע מהן כ6י(י'לודע
 רמסוס )יקדק מ(ה ד6ין ו)"ל )ממיכס. ננמתיכה מפעפע 6ילו כמ)כטלנע
 ילמ65 וכיון ננסירו.- סוה מהמ)כ יויע הי' י6ס כמ65 6ס )וננר"ד5ליך
 )יייק יט 6דרכה ו6)6 לנע מהן 6י(" יויע ס6ילו ולקיט דמ)מ66ורמי'
 6)6 הח)כ לנע )6 6סי' מסמע נגע ננסן כ6י(' לויע ו)6 ממ"ם6סכ6
 למסעסע ס"מ ננ5טרסות כ(ו (1 סנונעוס המתיכות כ) 6סי"ה מססכ6'

 : )מתיכהממתיכה
 מסמע לננ. ס"נ( ס' יף הו6 וויען יסוס ס)י לכתה"כ מחס"כ 3י"6ינמייש

 והמוס3 ס5יר ע"י וו") טכ' )חתיכה מממיכס יו5י6 כ)וע י6יןדס")
 כיסו) ע"י מוסה סהו6 כדרך ככו)ו ולכ)ע הו)ך ה6יסור מ)ימה ע"יהיו65ין
 מימימ, ו6ררכס סס הרסכ"6 מיירי ל6 מתיכות ימט6ר )ומר יסעכ")
 הכילת סכ' ונוהר"מ )חתיכה ממתיכה דמסעסע כיסו) כמו מסמע)כיסו)
 ננתסו' הו6 הנס"ד יכרי סכה מהנם"ך ממתיכה 6"י דח)כ )י' יסטיט66י0

 ימססקי מהר"מ כסס 6מרת תסו' תמ65 סס הלס מ6"ס ס' סוףהגמ*"י
 מתיכס 6וסה רק מ5רסין סמתיכות ) כ) ס6ין )סממיר )ר"מ נס ו6"כ)י'

 כ6ו"ה ועי' תר"6 סי' ועס)"י ו6וסר נ"כ ס' כה )יכ6 ו6ס כמ)כטננע
 ננ5רסין כח)כ הלוגעומ חתיכומ ירק ננהר"מ כסס טכ"כ ט' יין י"ככ))

 : 6סורין מתיכות וס6ר)כט)
 כהס"ננ )סק) ננ"ד כ)) 6יס המכמת מ"ם ד)ית6 מכו6ר הי")מטנ7

 6סן' מוכמ ודניס מעופות ימ6"( כסומן 6סי ג"ל ד)6כמ)ימ:
 ויס"ם כ5יר ומ5י' גגינת מ)מ גכי ננתרומות וכן כמ)יחה דל'נ 6מרינןככחוט
 ךמססו6 6מריס נס 6וסר כמ)ימה כתרנגו5ות סלמ65ת מיטה 6וסר מ"הסי'
 דס6 6מרות מתיכות 6וסר כמ)יחה . דג"ל כיון 6"כ כמ)ימהי651
 ד6ינו כיון מסוס 6וסרת ו6ינו 6סורה ע5מה ימתיכס 6ע"נ 6וסריסד6ין
 כמו מסהו 'דיו5י6 )ננרם") 6"כ ננסהו 6סי' נוסי' מס6יסור רוטכ כ)י.יו65

 כסתימה כסרמ"נ תמס (ה כעין ה6מרות 6וסרת כן 6סורה 1סדחתיכס
 כמ)ימס מטה כנמ65 כתסו' רננ"6 ע) והנה ד"ה פ"נ ח"כ תערוכת)ה)לות
 6מרי' ה6יך 6"כ יו5י6 דננטסו מודה טעכניס עור -)6ו 6י יס")יננסמע
 ימטסו כיון 6וסר 6ין 6ננ6י ינ"נ 6סוי ע5מה ימתיכס כיון יו65 כ)וע6ין
 מתיכות ם6י י6וסר ה"ה כננטהו כמ)ימה 6קור יכ6ננת )מרס") ו6"כיו5י6
 יכו) ע5מו ם6יסור כמקוס 6)6 )6סור יכול הנ6סר ד6י1 )וננר. סייךד)6
 ר6ל ים כ6ננת )כיטו) מ)ימה כין ממ)ק ד)6 )רמ"6 הסרננ"ג לוקו')י)ך

 כ)6 מכרתס 6וסר סנ6סרה דמתיכה ססיננן כתמ)ת סכתכתי)סוסקיס
 סכתכתי סר6סוניס תי' היטכ ומוכן ו6"ם . יו65 ננסהו6 דעכ"ס כיוןרוטכ
 ל"ט כך* סיילו ס)יט )6 מס)ט כנמ' ד6מר מס תי' יר6"ה הסימןכתמ)ת
 מסהו דוי6י הטיכ ננוכן ו)סי"( מותר )סחטו ד6סמר )ס"י ו(הו תיר5ווכן
 ו6"5 )מסור כדי י6ינו כיון ס5יטס מטיכ ו)6 6וסר 6ין מפסו 6מלסס)יט
 ננותר )סמטו 6סטר )ס"ר ס6 61וסר דנ"נ כימ6 מסהו סו)ך ד6יסורכיון
 'יננסהו כיון ו"וסר ול"נ כע5מו סמתיכס 6סור )סמטו ד6סטר )ננסקנ66כ)
 מס"ך 6ין סכ"כ סק"י כ"כ סי' מס"ך רהי' המכ"6 טסכי6 ומה )י)ךיכו)
 6כ) יו65 כ)ועס 6ין כמ)ימס גס ט"ו ס"ק 5"כ כסי' ס") ה6 דם"ךר6י'
 ודע . סס כסננ"נ כמ"ס )סתיר כ)6"ס 5ידיס ים דסס ר6י' מטס 6יןכ)6"ה
 חתיכות ו6וסר נ"נ סח)כ כו סלונע מתיכה כמ)יחס דס") וסיעתי' ה6"זןי")

 ר6סוניס קו' וכן )"נ 6ננהי )התססט סוסו 6י ממ"ל דקטס רוטכ כ)66מרות
 י' דין כ"ר כל) ה6ו"ס ,כמ"ס י") רוטכ כ)6 ס)יט )6 מפ)ט דק"ממם"ס
 כ6ותו ה"ך י") ו6"כ ר6טון כרנע סנתעסט 6מרי' )התססט סעתיר מהסכ'

 ר6סון כרנע מתסטט 6ינו )חתיכה ממתיכס 6כ) המ)כ כו סננעמתיכס
 כרנע ס).ט )6 מס)ט מקטי הכ' סם"ס י") ו6"כ נ"נ ר"סולה התיכהוססיר.
 6סורין המתיכות ו6מ6י מותר )סמטו 6סטר ס"ד 6מ"כ דס)יט 6ע"נר6סון

 : 61סור ר6סון כרנע ול"נ 6סור )סמטו 6סטרומסכי

 . תקצייפמ'מן
 בם' כ' ובמק"א בקליפה מליחה א' במקום ארמב"ןישוב)א(

 מקו' קי"ז דף הטוגי' וישוב בס' אומר שוב בצירוחלקתי
 מהגמ' דמוכח שכ' בם' מליחה הלבן ר"י דברי ישוכ )ב(ראשונים

 בגירין יש למ"ד בתירוצו שכ' היש"ש ותי' להיפוך מוכח מגמ'הא
 ישוב עוד )ג( תי' קצת וכתבתי הקשיתי בישול לאחר היינובנ"פ
 אשמואל התוי"פ קו' וישבתי ישוב )ד(עוד ומיעתי' הלבן הר"יעל

 כשמואל קיי"ל למה נב"י וקו' דתרומות מפ"י כמבושל כנושדאמר
 טי' פרמ"נ וקו' כזה ר"י נדחה ולא פליג ר"י חא כמבושלכבוש
 הי' דלמא כרותח מליח דכ"ל פנכא דתבר אפי מרב ראי' מהק"ה
 אלא כבוש אינו לרא"ש שכ' אהגמי"י ק"ה מי' ב"י קו' וישובבציר
 בחריף רק דכבוש שכ' צ"ז דף אפרש"י ישוב 1ה( חריףבדבר
 באינו אפי' דכבוש פוסקים אשאר חולק לא דרש"יוכתבתי
 לפוסקים ישוב וגם המוגי' מן ומיעתי' הלבן לר"י ממוגי' וישובחרית
פריך=1 דמה פ' מ"ק הח"ד קו' וישוב ס' בכבוש 'אפי' במליחהדם"ל



 מליח אמר לא שמואל דלמא מדשמואל ולימא קי"ג דף ר'שפריך י ירכמף.תקצ'יפ הי פעיי צ"א במף4ר"דיס"רבר'
 שמא המפק עדיין בפליפ אכל ההיתר פליפ בלא אלאכרותח

 : בלע לא למפלפ דפרידא"די

 יעת פכן כ' ככ"י כס' כנסעיין מלו מ)*מס וככי וייימ נבהמה)א(
 רננכ"ן כטס לרסס כסנ"ה ס"ט ק"ה סי' ו)קננןרכנכ"ן

רננ)יחם
 מילו.

 הכ"י ננ"ס הה"נ כמוך סס והקסס ק)יסס כרי רק מוסרוח
 הקטס סכן כ1כרוגי עו)ה מכ5 מ"י ננ"כ ס' ומין כס' -רננכ"ן כססכ6ן
 רף ני"ס כפי' כ' רהר.ן וכ") כו כסרמימי )י גרמס סי' )מ ומרו5ולננ"כ
 רס) כר ננרי ר' נכי ק"כ רף כ"ה וכפ' כ"ק כננ)יח יסני רמכ"ן כסס5"1
 כ6מרולה כמ"ם והעיקר הרננכ"ן ימ1ר )כ"י וס") ס' ר5ריך כסס סר"ןכ'
 כסי' כתכתי יככר סמירה כמן סמין )על"ר מכ) . )מוננרמ וסהומ כ"הכ0'
 רומח מילו הממיכה ע) עייין נין4ה5יר מי)וק יים הסוסקיס )רעממק5"ו

 לותח סומ ננממיכה )ננטס סכטף ה5יר מטמ"כ ננ)יחה חיעור סיסהסער-
. זג ו)מ כננ)מ מתיכס מס כי"כ סננמ)ק ס"ט סי' כס)מי עי' וכי"כמיכף
 מין טייך )מ ננעלו זכ ה5יר מס מכ) )כ)יס ננ)יחס מין כ1ה ננננלוס5יר
. ססוסקיס ונניסכ ככ)י מף ככוס וסוי רותמ 5" ננסוה יה5יר )כ)יסננ)ימה

 ר)מ רס' כ' מומ מק5"ו כסי' והכממיו מם"ע סהקסה הס)מי ע) וחירוסכ1ה
 רומח לעסה ו5יר נניך 5יר ים המ ננ)ימס סיעור כססה 6)מ רותמלעטס
 וכן ננמתיכה ס1כ 5יר וכין מתיכה ע) 5יר כין )מ)ק ס") ו)סיטתי'מיכף

 : סס 6לייסכתי
  נניוי מטכנהתמ כסלי כק)יסס ך4)ימה הרכנכ"ן ומ"ס )יטכ יס כזי%4כם

 ויוננה הניר כננקוס 1כ 5יר סס ומין כחמיכס רכוק וטוננן רהניררלסימ
 הכסר כ3 כס' ננסמ"כ כליסס וסני כ"כ רותמ מיגו כה"נ לוגעומ ממיכוס)כ'
 מ"כ כיומר חננין סהס ננ)ומות טיסומ ננרוכ מייס כו)' רהכמ הרננכ"ןסכ'

 5יר ןים ננסננע והמס ס' ער רמוסר )רננכ"ן ס") כה"נ 1כ ככר י5ירננטננע
 )יטכ ים ומנכ ורוטכן 5ירן )מקור ננהטננמיס ננרי )רכ רכמ ננרמננר1כ

 )י' ננססקי ננרי ררכ סי' ירס"י סק"ט וכמ"ר ר6סוליס סהקסו ננהססוני'
 ננסטננמיס )י' ססיט ננה מ"כ כ)ע )מ 5יר )ננס)ט רטריך מיירי מננרילןמי

 רתום' וי") כ)ע מי מ)מ מסור מי )י' ננססקי- )מ סמ כו' 5ירן)מסור
 לסקמ ננננטרת המ ורוטנן 5ירן )מסור _ננהטננמיס קמננר ננה טססקסו
 סומ כע)מ6 י1יע מי5טרך )5ירן קרמ רעיקי ומי' כעיקר רטעס)ן

 ר5יר נדניס וכ"ננ ננננסרמ 6סור ררוטכ כיון ורטכן לקיט ר)ננהוקסה
 רוטכ גכנו ררוטכ דוכני' 5ירן סיסי' דלקיט וי"3 6קול רוטכן מסי"ס4ומר
 כ' כי"כ כו)ע כננ)ימס . ר5ור )י' ננססיט וססיר ננכ)יע 5יר רקכנכ)יע
 רוננ4' הוה 5יר סים כיון לכננ)ימה ע"ס סי' וים"ם ננמ"1 הקרסכסי'
 כח"ר עי' ססקסו וננס רוטכ כננו )ממיכה 'ננחמיכס וס)יטררוטכ
 המ כמכוס) וככוס כלומח ננ)ימ רמננר נניסננומ) ו)יננ6 סריךרננה

 )הס)יט טרול סמין כננקוס נניירי דסננו6) רמססר ססטומ סוס מיןננסננומ)
 : ה)נן הר"י כיסוכ )קננן ננ"ם עסמיטכ

 סיסוך רסומ סמ"1 כס' סקסה כס' רמ)ימה הסוסקיס ע) דדהנדץלן(
 ר"ג כי לסימ כניימ רמיננ)מו מטננסממ הלי 5"1 רף נננ'רכרי

 ממי רכ מסררכילמ
 טננומ) יממר יעמס ננס )רכילמ מממ רכ מ") סרי.

 המ"ז וכ' קטימ קמננר י35י ררומח ננכ)) נניקמננר כננכוס) ככוט כרותחננ)ימ
 ינניירי וסי' היטכ כימור 1)6 מטננסממ ננהלי כס' ננ)ימה הסיכ ה)כןרר"י

 ס"ס מו1לו רמם עך כ5)י ננסעסע רמ)כ ר"ה 'ננימננר ס' ימיכ6כמטננהממ
 ו6ין )מוסרו רכיגמ כעי 6ננמי מ"כ כ"ח סי' גי"ה סי' כיס"ם והקסהכננ)ימס
 מ)6 כס' כיטו) רמין כס' למכט). )מ ננ"ננ סננסעסע טעס"י רם"))וננר
 ננמכלס ננננלו סרכה רסננמ ני"ה כסי' טס 11 סגרמ הר"ן כננ"םכרוטל
 רכילמ ומ"ס קמננר רכים) כרומח ננ)ימ יעתך ננה קמננר ננס מ"כ .5מק"מ
 מך6סיק ס)כן )הר"י רי5מ ול") וכו' ס' כימיכמ מסור מננמי קסהילנני
 גמס ככרכומ הרמ"ס כננ"ם סלויי ימיכמ ע"כ כמיונתמ ו)מ כקסימסם"ס
 כק)יסה סני כמום ס") מממ ררכ ה)כן )הר"י ס") כן וע) נמון .המיסרכ
 יורמי מ"ם )י' הוה כננכוס) הוה מי מכ) כס' מסי' ימוסי רכיגמ ע)וסריך
 כננ"ט ננגי' נרע מ)מ ננננס כננכוס) מילו כננכוס) לכום סננומ) ימננרננה

 נעיח סוה מי כן גמו ו)הכ)יע )הס)יט רק כננכום) רק יככוסססוסקיס
 ו)כך כסוה ננסטסע ומילו ננננס כננכס) 6ילו רננ"ננ יי") מ"ם הוהכננכוס)
 יהיעו סרי הוס לנני ס' סוס )מ מסי' מ"כ י5)י כרוממ ננ)יח המ )י'סריך
 רמ)כ התמ כרכ ס' הניר כסוננן כעי .)ס)כה ננסוס קסימ וקמננרככמוס
 כסמ וננ"ננ )כחום סוען נין ננמ)קילן )מ סס כנננ' תרו5יס ו)סמר.ננסעסט
 הר"ן סרחס כננו כסוס כו)ע סמילו ננסוס ס' ננסלי ר)מ כרכיכמ קיי"))מ

 : כס' )כט) מסי רכ יסיעורי רמיכמ כ1יממננהמי
 מי"מ סחיטה כסר עס גכי)ס כסר כע)יח מ6"ס מה' גפט"ו כ'רהר"מ

י
 יס") ננ"כ כס' וכ' הסיעור ע) ו)מ סטעס ע) )מ כמן)עננוך

 1ה )יכר ננקוך לנלמ ר)מ טכ' מ)מ ננ)סולו ננסעע יכך ננסלי )מ ס'ר6סי'
 )כחוס סננן כין חי)וק י6ין ה)כן וכר"י כרכילמ רססק יי") 6"סו)סג")
 רהי' ל") ,1") כ' ס' סהי' מע"נ ימוסר ררכילמ הכ") קו' מיירבבייצ"ש : רוטכ )תוך ולפ) ק)ממ כסרס"י ריקו)י מ)מ וכננ)יחה ס) כסי' י)מ )וננר.יט )רקו)י ילס) רתרכמ ננכ1יממ סר"ן וקו' . כסוס ננסעסע מעו ננ)יחסננ"ננ

 כניי1ן יט וס") ני"ה נוף כ) כלנר ו)מ ני"ס ס) סוננגו לנרס'
 כסלמכם) סיילו כל"ט כנירין ריס ליהי מחמ רכ )ו וסקסו רננמגי" גמ5מגג"ע
 רק") נוסי' מלמ סמי מסי' .51)י כע3ימס מנ) עעמו. )ס)וט ננרככוטסריטכ

 וננטו"ס וכו' הלתכט3 )"ס קמננר 6מתלי' יסמ לנורס כננ)ימס כלו"ט 3נידיןיט
 יגסהגן כיטו) 3מחר רמי") ועור עי"ס ננמייס מ) מד6קרטי וננסמעניך 6יסוי ע) מ) ננוקרסין כל"ט גנירין 04 3ננ"ר וקמננר טירקן מייקמיס"ס )י וקסם . טכ") ורו"ק וכו' קמננר יכיסו3 כרותמ מ)ימ טפיר )י'קממי
 יעוננר כיון ומססר . מממ ככמ הקיס עס ניך מיסור כ6 כס)י) רלוסגסס קמנני וכן נגו"ט ננייין מין מחייס עמס המ מ) סמיך וקסה והערכסהעננרה
 ס"ק ק"נ סי' כסר"מ סכ' כעין כלו"ט מסיכ עמה נס כלו"ט ויסי')המכם)
 : כסוסו )סכח )כך יעוננר ננסוס מסור כפנס נס 6סור הסכימ ו)כסוףכסנוס
 6וסר מממי ס' סהי' ננמחר היס"ם קו' כך )יסכ רקש"נ)נ(

 כזו 11 תנעו סלננ)מו המתיכומ ככ) ס' סהי' רי")רכיכמ
 תמ)ס ממיכס 6ומו למסרס מ"כ ס' הי' )מ סניר רכוק סהי' כממיכה6כ)
 ויס"ס מ"ז כסס 1ס )סלי כסי' כננ"ם המתולומ )כ) זו מתיכס מוסרומח"כ
 סמ"ז כ' המ ככיסו) רהיילו רוטכ כ)מ יו5ימ כ)ועה מין מע"נ ע"הסיל
 כמו)קין ס") מממ ורכ ככיסו) כננו יו65 ו5יר ננוה) רמיכמ כננ)יחהויס"ס
 כק)יסה וסני )ממיכס ננחמיכס יו5ימ מילו כננ)ימה רנס )"מ כ)3כת"ח
 מפר המ )חמיכס ננחמיכס יו5מ ומ"כ כננכוס) רהוס יעתך ננהוקמננל
 הקויס כסי' ננמ"1 כננ"ט ה)כן )ר"י וס") כקסימ ולטמר י5)י כרותחסננומ)
 )חמיכס ננחמיכס ננתסמט יכ)וע מסירי העוסות ינס קי"כ יף ועוסומננרניס
 כ' ססיר ומ"כ מתיכס מומה כמוך יננמססט סס-טמ מ"כ )עוסומנניניס
 )רכילמ רלסמר ננסוס סיילו כס' יע)ימה ננוכח מטננממ מהלי ה)כןסר"י
 1") סומ המ רכילמ רמיתומכ סכ' הרמ"ס ע) וקסס כתיוכממ ו)מכקסימ

 : מיוכממ )מו רקסימ רכיכות כס"נכ'
 ננוגח 5"1 רף 11 כסוני' מע"נ וסי'עמי' ה)לן הר"י )יסכ ל") עןך4לד(

 כרומח ננ)יח ימננר ננסננומ) כס' מילו יננ)ימ מחמ רכנניכרי
 כננכוס) מילו רככוס ננוכמ רתרונ1ות כס"י יו"ט מוס' הקסה ר)כמו' ממרסי', כסננומ3 מחר סי' ממרמ ננסוני' מכ) גננכוס) 6ילו ננ)יח ס"ננ כננכוס)וככוס
 כרומח רננ)ימ מ)ננמ כננ)ימס )סלכמ ימנרי מנני ננרכ ליחס )מ רכיןיסמ סקסס כ"ו סי' קננ"מ וכלכ"י גכוס( יס") כ1רעיס ננסליות כננס מיכמהמ ר"י מננר מרכין מיסכמ ננקסס ח"י ס"ק ס"ט סי' לכס)מי מטמומ)וקסה
 רככוס הסוסקיס ססקו ומננמי לרחה )מ כננכום) מיכו ככוס דמננר מסמכ)

 יוחכן' כר' ה)כה יהמ כסננומ) ומוננן 53ירככוס סרם"י ר)כך וי") סס( כס)מי הקסס לוכן יומלן ר' )גכי כסננומ)כננכום)
 מי") מ"כ סננומ) )נכי

 נננ' כסתס ננורה רכ"ע )רם"י ס") כננע") רככוס ננע)"ע כככוסרס)יני
 וקסס 3"ך ט"כ ס") יומגן רר' יס"ו ע"1 רם"י )ננ"ס סמ ועוך רננ"רססמיס
 י)ננמ מנני ננרכ פריך וננס ככו)ו וסו)ט כו)ע כ5יר מכ) 5יר כ)מה"ך ר5)י כרומח יננ)יח רהמ 6נני ננרכ סריך ננס סקטה סק"מ כט"ז ק"הסי' )קננן וכסרננ"נ מסור יומלן )ר' ננע)"ע ככום מיסורין ככ) ה6 ס"ננמ"כ סרי יוננמ כו)י )י' מרי מי סומ רחייוס ננסוס 51") ננככ"ח י)יף )מ)ננה
 מננ"ז סי' )נננ"מ סס נס)מי הקסה לוכן ניומק ותי' כ5יר ננייריהמס
 ננעל"ע יככיסה כן סמי' כס)מי ממ"כ וימי' רלססמי מסנרמר4שבתף : )סלכמ תכרי ננסו"ה כ5יר נניירי מנני רכ ר)ננמ טירמיח כיי ככיסה מיכמככ)י

 כסכיעומ ננסלומ ועוך רסכיעומ ננס"1 וי") ככום יננוכח ננסליות כננהי6יכמ רכין ע) 1") הומ רננקסה )סי )היילו כננכוס) רהוהננורה
 כננכוס) מילו ככום רכין ימנני סמ מ)מ ימרוננומ( נס"י כתוי"טסננמ
 רכר כמן י)יכמ סטעס 51") וכו' המור ע) סיתן כרי כ5יר כככוםסייגו
 רכר סוס כרוממ ננ)יח מס כס)ננמ ככיטס סיהי' ער )י' רננרתמרותח
 כרותח מיגו 'נעימ מכ) ככום הוה המור ע) סימן כרי כסהה ע"כרננרממ
 נניסך כמכרי' מך ומ"כ וככיס) ככ(סה יהי' סורממ יססה כסכי) וכי הומו5ולן
 סהקטילו ננה ומ"ם כננכום) מילו כ5יר ככום מף כרותח מילו ננ)יח מטסייך
 יחימ רכססמי ננסכרמ כן מננרמי ומלי )יכמ ככיטס מף כרוממ ננ)יחמס כמירך ת)ימ הך יהמ 'ככיסס ננסוס ממי רכ סכרה )כך ר)ננמ מנניננרכ
 מילו ככוס מננר ירכין מע"נ רמרוננומ כס"י הר"ם )ננ"ס כמירךמ)י'

 מננר ר)ננה וקסה . סס כלכ"י וכ"כ כירו' מי' וכן סוה כרוממ מכ)כננכום)
 כי"כ כרותמ ככום מננר )מ )ננה כננכוס) מיגו ככוס ס)י)ה כ)סון יומלןר'

 ס)כה מין סננומ) מננר כ"ך כי5ה מ' ננקלס ומרטיס ננקוננומ כהרכהננקסיס
 וסיילו סס)חי כננ"ס ומננרמי ס)י)ס כ)סון מננר )ננה ס"י והקטסכר"נ
 כננכום) ככוס ננימננר כו' סימן כרי כ5יר רככום כ' ננלוקכ מיגו כ)י נכיננרמ"ס
 מננרילן ר)מ סרמ"ם סרעמ ק"ה סי' כריס הכ"י הכימ סננני' )יסכ יסומזס
 ככוס ס") ס"מ יף ע"1 כרמ"ס המ סכ"י והקטס מריף כיכר מ)מככום
 נכי סרמ"ס נניכ' ס") ססגננ"י י") ו)הג") מריף רכר כמילו מסי'ננע)"ע
 כמילו ע"כ מ"כ חריף רהיילו כ5יר כננכוס) ככום ססירוס ננלוקכ סמילוכ)י
 מוס' רכרי סס כע"1 יוננ"ס כ5יר כככוס )סרם ננג") רמ"כ ס") )מחרית
 מס סמירם ומין מוס' רכרי )סכימ סרמ"ם סירך כרכות רים כנני"טכננ"ס

 : סכי ס") )מ מהר כננקוסהרמ"ס
 ננ)יח רמין כיון מ"ס נמייך מ)ימ דחימ כיון ס)י)ה נ)סון רמערר%4"ש

 סיתן כרי כ5יר ר") כננכוס) מילו ככוס ימננר ורכין מרכין ננסננומ)מסייי ררננ' 11 סוני' )סי ננעמה כ4כוס) מילו כ5יר ככוס מס )כךכרומח
 גסיעור ר"3 כננכוס) רמננר וננס ככוס סוס סימן כיי כ5יר נניירי סננומ)נס

 ססקסס מוי"ט קו' קסה ו)מ ' וירמיח מור ע) סיחן כרי יהיילוכיסו)
 כמילו סייגו ככוס מננרי' ר)מ סס יננוכמ ימרוננומ ננס"י מסננו6))סיסוך
 רמיכמ י") מו . )כ"ע ככוס מננרילן חריף הומ כמסימ סס ט' וננסלסחריף
"רט.66נה ורר רסכיעומ ס"1 ננסלס רסיילו חריף כמינו מף מסול ככוס מיפ)ונתמ



 ד"גהיררהמשןדבר"
 כש-

 צ"א

 מעי~
יןכמתתקצ'ש ה'

 כננ"ט ככוס מצרילן חריף כמילו רמפי' מוכמ ננסס. כטננן סככסו .חוט
 סקמיס וגע' סתפמ קמננר רס;י הכי וקיי"3 ק"ס כסי' ככ"י הוכמהננררכי
 סס כע"1 0רמ"ס וכ' סרי יוננמ כו)י )י' תרי רמי הומ מיווס ככ"חןפ"ר
 כרותח ננ)ימ דמננר סננומ) פ"ננ מסור ככוס מסורין כסמר המ ננוכמרננילי'
 ררכין רונני' כ5יר כככוס .נניירי קי"מ רף כ"ה רם' סוגי' )סי כננכוס);כוס
 : כננכוס) הוה כ5ירככוס- הומ מס ס)כך רננרתימ רכר ויס כרותמ דננ)ימ כיון כמידך ת)ימדמרמ

 מרכילמ מממ רכ רסריך 5"1 דף רסתס וסיעתי' ה)כן סר"י מ"סכמערגה
 הוה התס כננכוס) מילו רננ)ימ ס"פנ כננכוט) וככוס כרותמ ננ)יחטננומ3 ננרמנני וסריך ק' כ3יכמ ומסור כננכוס) ננ)ימ רעתך ננהננסננומ)

 ננע)"ע ר") ככוס מ)מ כמירך מרמ ת)י' )מ וככוס ננ)ימ 3טננומ)הסרס
 )מ מ"כ כק)יסה כ55י וננכ)יע ננם)יע וננ3ימ . ככיסו) וננכ)יפ יננם)יע'ור"3
 ככולו וננכ3יע רננם)יע כרכינ6 ססיר י") קי"מ רף )סוגי' מכ) ס':5ריך
 ומרמ כ5יר כככוט נניירי כננכוס) וככוט כרותמ ננ)ימ רמננר וננה גט'-ד5ריך
 כננכוסנ כ5יר ככוס ע"כ רננרתימ ננה 61יכ6 כרותמ רננ3ינו כיון כמירךטייך
 סמור ע"נ סיתן כרי מ)מ ככיסו) וננכ)יע רננם)יע ר") מין כננכוס)-והך

 ככוס ס") ע"כ כק)יסה לסוי מממ כרכ רס"צ )רמ"ס )סי"ו 1)כמו' .וירתימ
 טיתן כרי כננכוס5 ור") כ5יר נניירי )מ מ"; וננכ5יע ננםליע ר")כננכוס)
 )סרס רמין סיתן וכרי כננכופ) ככוס הסי' נננוקכ טמינו ככ)י כ'וה6יך
 כננע") וננכ)יע רננם)יט ככנכוס) רהיילו רונניס סמינן ננסכמת ככ' מ'פמננר
 רמ"ס ס) עעננו רעיקר לרמה ע"כ כ5יר כגכוס סיתן כרי וגסכננכוט3
 ס") )כר ססכרמ ננן )כך נניר ל6סר סיהי' סכרמ רמין נננוקכ טמינונכ)י
 דמננר ננס .העיקר )סננו6) מכ) . ככיסו) רמס ננרותמ עריף רלמ')רמ"ס
 רכרי יסי' קצמ תע"ו כסי' ועי' . ננע)"ע כככוס נניירי . כננכוס);כוס
 רוקמ מ)מ סיתן כרי לחריף ככוס מננרי' ר)מ כננק"מ טכ' -סותריןהרמ"ט
 ננננ"ק 1)כמו' נננוקכ סמינו ככ)י מ)מ כ"כ )מ ררמ"ס סס וכתכתינננע)"ע
 3סי"ו הוס סירתימ כרי כ5יר כננכוס) ככוס סננומ) רמננר ננננהסרמ"ס
 מננלס נננוקכ טמינו ככ3י מ)מ נניירי )מ ג"כ רסלנומ) )רמ"ס )וננר5ריך
 רס' הרמ"ס רהמ )"ר הומ )רטננומ) הרמ"ס רננכי6 רננה כ)מ"ה מ"ס3ננ"ס

 : ננע)"ע ככוס מ)מ כ5יר כככוס נניירי )מ טננומ) מממכרכ
 דנ"י)ה(

 נניירי רסננומ) ס") סוה ננני 5"1 ןף הסוגי' ימסי' יותק )יסכ
 כסי' סם)תי ננ"ס ולקריס )רכינמ סריך ומסי"ה כ5ירכככוס

 טלסלה ננ)ימה .קורס כסר סכ' ע"ו סעי' סס 3ננמנר טנניסכ ע' ט"קס"ע
 י"מ כסעי' כננ"ט כננכוס) ככוס המ הס"ך והקסה כ5)י ננותר ננע)"עכנניס
 סמינו רהיינו )גננרי כננכוס) מ'נו ככוס ותי' 5)י ננהגי )מ כ5ילכככום
 רס )הם)יע ר5ריך ע"1 כסצי' 1)כך כמ' 1)הכ)יע )הס3יע סעו)ת כ'עוסה
 סככר כ5יר וננ1נמ מ"י כקעי' מכ) עוסה מינו וה 31הכ)יע 1)מוור)נניס
 נננגטנה רמי' וננכימ ככוס עוסה מ' סעו3ה )0כ3יע 36מ ומי"5 יס גויט

 וקסי' המסית ננן מון ננותרין וה עס וה הלככסיס כ) הנ"3 סי'ןתרוננות
 יטן כסננן ס:כסו מרס ורר תנן רסכיעות וכסי"1 כננכוס) ככוס קיי")נמ
 הורך )הכמע סוע) ורמי ורר גכי מ"ט ו)הנ") מסור רככוט ננוכמזכו'
 מו)ון כתוך ונכ)ע תרוננס עעס ננפ)יע סיהי' ומולין תרוננה מכ)כסננן

 : עכרי )מתרתי
 כן סרס"י כנקוכנות כסמר וכן ומונת כ5יר ככוס 5"; יף ס" יס"..דדמנה

 0סוקקיס )כ) רס") מרס"י ס)יגי הסוסקיס רכל ק"ה רס"י כ"י וכ'*
 מו)ק מינו ריס"י )וננר יט 1)סי"ו כננע)"ע ככוס סוה מריף מינו מסי'ככוט
 ככ"מ יוננמ כו)י )י' תרי ננרמננר מסור ננע)"ע יכנסרה הפוסקיסמכ3
 סייך ומועו כ5יר רוקמ .ס") רט"י מ)מ מסור מסורין רכסמר .ס"ננמותר
 כ' כי"כ )י' תרי מו סקרס )טון סייך מריף ומינו כננע") מכ3 ככוס.3סון
 ננרמננר ועור . ק3סיס ס"מ רף )ע"ו מט"ו וכמרו' ק"ה כס" יונה כנסיכס'

 רם"י והנס ככיסו) וננכ)יע רננם)יע מיירי כמריף ע"כ כננכוט3 ככוססננומל
 )מ )ננ0 וקסה )תרויהו וככטו וסיתר מיסור רנקיע כנון ככוט 5"1 כרףסי'

 עוסה מינו ננע)"ע ככוס הנה 6"ס 31הנ") . מיסור )תוך ה-תר ככוססרס")
 מריף מ"כ סס ננסניות כסי' מרןף ינר סהומ המסית ננן מון פעו)תכ'

 מ"כ כמליף נניירי רטננומ) כיון רקותי' רס"י נקיע ולכך סעו)ות כ'עוסה
 ננן )הס)יע י)ריך ימר נככסו והיתר 6יסור מסי' ומוסר סעו3ת כ'עוסה

 עס"י ה)כן הר"י ')יסכ יס ומ"כ . מסור סס."ה )כהיתר 'ו)הכ)יעהמיסרי
 כין ננמ)קילן 1)מ ננסעסע רמ)כ הונמ כרכ רקיי") )ננה סכ' המ:ו.יכרי
 מסרי' מננמי רמ"כ ו"מ ס' סהי' ננ'ירי ' ר""כ כמ"ו )מ ומ)מ )סננןכחוס
 ומ"; 5)1) הומ וכמ)ו רך יסוה הטעס ננסעסע רמ)כ כיון י"3 מ3מיכילמ
 5ריך כמוט מ)כ מי מכ) ממת סעו)ה רק והוה המ)כ ננן )הס)יע לממי"5

 כרותח רננ)ימ רעתך ננס מממ רכ ה"ק מ"כ סנן)ות כ' וסוה ננננ5ו)הםליע
 כננכוס3 ככוס ננרמננר סמ כמוס הניר סוננן יס") סעו3ה ל' .ועוטהרננכוס)
 )עסות יכו) 1מינו כננכוסל מינו נעימ ס"ננ סעו)ת כ' עוסה כמריףהיילו
 ימ3כ הונמ כרכ ה)כה יס") ס"ננ כתיוכתמ 1)מ כקטי' וננינסמר ספו)ותכ'

 רק מילו מ"; 3כמוס סננן כין מי)וק .דמין תרו5יס וכסנך כו3י'6וסר
 ' . . : ממתסעו3ה

 מ)ננמ הננ3ימ מוסל עם3 ועהור פ3ופ עכנמ קיי") יהמ ז"מ היסאמגם
 רוקמ סכ' סם3תי ע) קסימ ומ"כ -פעו)ות כ' עוסה ננ)ימ ימסי'.

 כ' עיה ומסי"ה כננכוס) 6ינו ננ)ימ ה6 סעו)ות כ' עוסה מריףככוס
 ותו .שין מיסור 5-ר והוה 5יר -רננ51י6 יכיון סמני כננ)ימ מע"כטעו)ות
 מיכו רננ)ימ ס") מחמ ירכ סט") '3הך-פירוסי 3יתמ מ"כ סעול0 מר מ)מ)ילמ

 רכ דס"ר ממל. כמוסן 3וננה יס מנעפ פעו)ת כ' והוה ננסוס כו)י,מוסר
 רנני ד)מ )מקול יכו) מי;ו ננ)ומיס רסכי0ס קיון כי"כ רף ננרי כרכמממ

 רהיתר ימר וסיתר 6יסור כככום וכן כ)ע כנני רס)יע מסי' רמוסר)ננכוס3
 5ירן )מסור ננסעננמיס ננרי )רכ רכמ רססיע )~ה מ"כ כ)ע מסי"הס5יט
 מ"כ מ' מות וכננ"ס ררועכ יונני: ננ)ומין סניהס מסי' רכו)ע ס"ננרננני'
 כרכ רקיי") וכננ"ם ס' ער ומפי' ננ3ומין סטיסס מסי' ומסור )ררכינמ6יתמ

 : )כמוס סננן כין מי)וק ומין ננסעסע רמ)כהונמ
 רסיינו ננ)יה מ' רמסי' ככיסו3 עוסה )נכנרי כנ)ימ הרי )ם."ו%4כמגם

 מסי' והמ כהנ") סעו)ות סני וס ומין מוסר ננני )מור ננלומעננ6
 הוסר החתיכס סעל ר5יר ע"כ מוסר ננ5ימ עננ6 קיי") המ כ5יר ננוכחמינו
 ככיסו) 3גערי ננ5יח הרי ס' ער ימוסר וכיון מסור נכני ננ)ומין סניהסומסי'
 המ נניני' רננקננע כננכוסל ככום סננומ) מננר נ"ע )ננס מחמ רכ ק11וקסה
 כס' ננ)יהה ס") )מ סלכן סר"י וטיעת ככמום היינו י") ;ננכוסל'. מינוננ)ימ
 )סרכה ומנננס . כמוס )מ)כ סננן מלכ כין מי)וק סמין 1מ)6 כמלכ6)מ

 3רוכתי' קו' הררמ )"מ כ3ל כת"מ כגנ"ס כס' 3עו)ס ננ)ימה רק")סוסקיס
 )גננרי ןמוסר 5ירן למסור ננהטננמין )י' רססיע ננרכמ )סס רי5מ 3וננר)יס

 5גננרי רמוסר מ"ס ננ3יח כק3ננ6 רס"מ ננסוס וי") ככחוס( מסי'וכנסננע
 ככוס רק") רננרתמ ר)יכמ כככוס מכ) )י' יננרתימ רכר ד6יכמכ"ון
 ו)סי"1 . כננכוס) הוס רככוס קננ") כו)ע ומינו רק).ט ה"מ ככנע)"ענניירי
 ננסננומ3 ננרי כררכ סייך יננה מ' מות והכמתיו ע' ס"ק המ"ר קו'מ"ס
 )ננם)ע עריר ולמ ננלומיס טניסס כ)מ נניירי סננומ) ילכנת כרותמ ננ)ימר6ננר
 51ריך רננרת[ ננירי ר)יכח כיון גרע ככוט רס"ר ס") דהוה 6"ק1)סי"ו
 ננ5ימ מכ3 ככוס כן רמריף כנירי )יכ6 ככיסו) גס המ כ)ו' כננכוס)ככוס
 מיכמ ננני נ"ע כר נ"ע גכי קי"מ ורף רכו)ע ססיעמ רננרתמ מריףרמיכמ

 : ננכיסו) עריף רמריף)יסנ6
 רהסי' וכתכתי כ5יר ככנונמ כנרי רכ רנניירי מ' כמותרלכמ"ש

 רמרמ כ5יר כככוט כננכוס) ככוס כרותמ ננ)ימ ומננרכסכנומ)
 כ5יר ;כוס לכך רננרתיח רכר מיכמ 6"כ כרותמ רננ)ימ כיון כ6ירךסייך

 רטריך המ"ר קו' ק, 3מ ננני וירתימ המס ע) סיתן כדי וכו)עהכננכוס)
 רהוס ננטוס וסו)ע ננ)ומ סס'תל רגס מע"ג כו)ע רכ5יר ננסננומ)ססיר
 3רעת סכ' הנ") הסלתי )וע) סו)ע רסימר מע"נ רכו)ע רכיסו)כרותמ
 ננכומר כויתמ ס"מ תע"ו סי' ננ6"מ קסה וננכליע ננם)יע מינו רככוםהס"ע
 כויתיס רתרוננות כס"י סמ מריף ויתיס ומי") וננפ).ע מכ)יס יככוססס

 ככוס עס ק5ת מריף רויתיס טיון ומפטר 'מוסר ככוס מין מו)ין עסתרוננה
 מריף עס סני כ)י ס"ט כסי' הג"ה כעין וננכ)יע וננם)יע ננ5רףננע)"ע
 סססמ תוך ימסור מננן ככ) סלסרה כסר ננסתס 5"ע מננלס סננכס)ננ5רף
 1מ1)י נמריף רנניידי ורומק ככסר וננכ)יע הכ)י ננן ננס)יע תרתירמיכמ

 : חריף( מיכו מסי' ופכ)יע רננם)יע מננרוכננסהו
 נננוקכ סמינו ככ)י סרם"1 רכנן )עגין ס"מ פספומל מי פסני ססרדהשיים

 מ"י. סעי' ס"ע כסי' קיי") מנן המוקקה
 ככלי למסר רנניר

 רסננומ) )וננר מסמר המיך מסי' מ"כ )ננקוס ננננקוס רם.' ננסוס נננוקכסמינו
 גוו)מ 'גכי ננסרס"י כרותמ רננ)ימ ננלוקכ סמינו ככ)י כרותמ ננ)ימימננר
 ןעכע ננטוס מ)מ )כך 31רירן-מי"5 ננ3מו נמכ)'ננמננת ס6ינו )ככנכמרנסל
 ררס"י 5") מ)מ )ננקוס ננננקוס וסי' רותמ מינו מסי' נניר ססם)יעהננ)מ
 מסור ס5יר כתוך סככוט ננס ןרוקמ סי"מ ס"ע סי' כס"ע וכ"ס כרמ"סס")

 רקמי הומ כננכוק) ככוס סננומ) ימננר הסיסמ מ"כ 'כננכוס3 ככוסוננעעס
 סמינו' 6כ)י קמי )מ כרותח סננומ) רמננר ננס מכ3 מ"כ ננלוקכ טמיני כ3יע)

 ננסו"ה כרותמ דנו)ימ ננסוס כמכרתי' סייך רמרמ )רם"י ג0 51")נננוקכ
 ר)כך מ"ס ג"כ נניירי כ5יר כככוס )רט"ן כננכוס) ככוס ומ"כ כננכוס3ככום
 ננורס ננני ננע'3 כככוס מכ) י"3 מ"כ נמוננן כ5יר נניירי ככוס כסךסרס"י
 רורמי ומלמ ומוננן כ5יר ככוס הך )סרס רס"י יס51רך מ)מ רמסוררס"י
 ככיסו3 ננכ)יע רמילו כרותמ ננננ3ימ )רכינמ ממי רכ סריך יננה 5"עמ"כ

 רננ)ימ כיון רה"ק מ)מ כ)יעס )ענין עיירי )מ ןסננומ) כיון ככו)י'רהייכו
 )נניננר )יכמ ;ננכוס3 יהוס כ5יר ככוס ננ"מ ככו)י' רכו)ע 31עו3סכרותמ
 : כננכוס) הוה כו כככוס ננסו"ה רננרתיח נלמ הוה ומ"כ כרותמ ננ)ימ מסמ)מ

 רמי ק6כנר ננה סרקל"ר סמ"ננ ככ3י כניר יימסר יקיי"ל )יייזראמנם
 מננר רסצנומ3 כסרס"י )סרס ימי"מ .רננן ננטוס ה"מכנסכנומ)

 ן5ריך קיי") והכי רקי"ג תוס' כ' רסמ רה"ס וי") טמי"ננ ככ)י כרותמננ)ימ
 ר5)י כרותמ ננ)יס סננומ) ננרמננר כה"ג כננ"ם 5)י' כטיעור כננ)מ)ססהות
 גננ' כננר וסומ כס' ננ)ימס רמסרו וסיעתי' ה)כן מר"י קסה 3מ ננניומ"כ
 וס"ננ כ)ועה )עגין כרותמ ננ)ימ ס") התס סרי ממי ירכ 5"1 רףערוכה
 מכ) כננכוט) מילו ננ)ימ מ"כ כננכוס3 ככוס ננימננל ככו)י' כ)ועהרמינו
 כסיעור ננ)יסס ר5ריך יננן ננסוס )ננ3תי' מננר יסננומ3 קי"ג רף רמי')ננה
 רסמ ססמומ3 כס' כנ3ימ ןמננר רכינמ מיתותכ )מ מ"כ רננו כ) טים)יע35י

 : כ)ועס ננסוס נניירי )מטננומ)

 * רעורמיכמז
 מדבר בולע אינו לגמרי יבש הוא אם אבל בהנ"הבש"ע)א(

 ל"נ סי' מהג"א זו הג"ה דהה פ"ו ס"ק ופר"ת שאצלולח
 אפר"ח והקשתי * לחוש יש המש ע"י ומתלתלת חזר דאם.יטכ'
 אינו מים ע"י בנתלחלח אלא כהג"א 'פמק לא בסמוד בפוש"עוהא

חוזר



קףליטףת"ר - הי צ"אמעףף ביי רעה"ורה 'סיקןדבר"

 * והמררכי הנמ"י דעת וכן התרומות דעת נ' וכן ומהעוררחוזר
 כתרומות כ' מ"ג ובסי' ל'ז פמי' כן כ' א"ז בשם .אהג"%והקשיתי

 כמ"ש בא"ז הו% כן כי וליתא בחג"א יש דפ"ם כ'- כנפ"י .ובם'
 ונתלחלח בחזר דמ"ש וישבתי אהררי הא"ז דברי והקשיתיהנ"א
 המים מים להרבה בנפל %בל מים במעפ היינו לחוש ישבמים
 בולע שאינו משום הפעם שכ' רמ"א על וקשי' המלח כחמבפלין
 ואפי' להרבה בנפל בין רותח %ינו יבש תיפ"ל שאצלו לחמדבר
 הא ועור רותח נעשה ל% בממוך הש"ע לדעת מים למעפבנפל
 ר"פ כשם דהג"מ כתכתי )ב( * הציר כח מבפל ג"כ מועפהדחה
 בפהור הרמ"% שכ' דמה"ת דין ט"ל לא ש"ד הג"ה לפיוה%"ז
 אלא מהלח דבולע משום דאמור לח תפל והפמ% מליחגוש
 כקו' בלא"ה'קשה זה שדין מאחר לדינא וצ"ע דשרי ס"להם

 זה דין כתבתי )ג( המליחה כח מבפל שאצלו הלה האהצ"צ
 לשיפתי' לסה"ת הוא שאצלו מלח בולע מליח דפהוררמה"ת

 אסה"ה חולק ושהגש"ד הרותח סת. מבפל דלח מ"ל דל%_דנ'
 החייד מ"ש )ד( לח תפל הפמא אפי' מותר מליח פהוו4ופ'ל
 אלא ליתא הדחה צריך בחריה ביבשים כאן למוש"עמק"א

 ונגע יבשים אפי' %לא חילוק אין הדחה לענין כתבתימהגש"ד
 אי"צ ביבשים שכ' ב"ח בשם כש"ך ולא הדחה .צריךבאימור
 הרחה צריך לא ביבישימ הגמ' מן הכ"ח שדקדק ומההדחה
 סי' בפרמ"ג וכ"פ מרמ"א שכ' מה )ה( להגהש"ד ופובישבתי
 שמן באימור אפי' קליפה כדי %ל% בכלי מליהה.אוסר דאין-צ"ח
 העלתי ואני בם' כולו אופר בכחוש אשיי קיי"ל באוכלאע"נ

 ויוהר כחוש אפי' ס' עד כולו אומר בכלי אפ" אלא חילוק ר%ין,
 ? ממאכל כליבולע

 רמס וסר"ה 0מ135 )ח כנרכר כו)ע מיגו פערי יכט 0ומ 1מס12הנ"ה.
 ננ:יס ע"י 'וננת)מ)ח ח(ר רמס )"ג סי' כ"0 סי' ננ0ג"מ (01ג"ס

 ס"ר 0נ"0 0כימ וכ"י המ"( כמס ג"כ ר0נ"מ 0ומי) כ' כגם"י וכס' )חוסיס
 מע"ג 0רי לחום מין )ח כרכר מיסו) מסי' יכם 0מ' מס ננ0מ"()סיסוך

 קסס ו3י . כהג"מ ט"ס ריס י") ריותר וג' )חוס מין ה)ח ע"ירננת)ח)ח
 0ס סעתס וגרח15 0ודחו מס וכן מכ' מתרוננוח ננקורו (0 טיין כ'רהכ"י
 0ננס)יט רותח קרוי ננ3ח ננחננת רותח כס0ס כי (מ"( מוסר מין)חיס

 רננת)ח)ח כטוט"ע ננטננע וסנלח 0)ח)ומית ננסירס 0סרח0 ומררכ0)ח3הותו
 0תרוננות .מ"כ כ"ס 0ו0 כרחי5ה מ)מ כטום"ע 0ומ רותח )מו ר"מכנהננת
 כ)סון כ' ננ"ג סי' כ"0 כסי' רסג"מ וקס0 מ"( כסס מ0ג"מ ס)יגוטוס"ע

 כסי' 0ג") )סג"מ (ס סותרין 0מ"( רכרי י0י' מ"כ ננמ"ז וסייס0תרוננות
 וסגננ"י ננתרוננות ננמחר ננ0ג"מ )רננ"מ טרוחס 0סר"ח ע) ג"כ )י וקס0 -)"ג

 ו3מ רותח ננקרי 3מ ר"מ ננחננת ד)ח וס") ס)יגי כמן ום"עוננררכי
 רט"ט )ריגמ 3יתמ )סר"ח ומ"כ גתיכם כסככר רותח )0יות ע"כנתעורר
 )סחנניר יס תס"ט סוס"י סמ"( כ' כן כי 0כגס"י כננ"ם ט"ס )מווכ0ג"מ
 50יר )חסוכ סים ננ)וח0 גכיגס וכן טגננ)מ ק5ת ננרוכ0 (ננן מיםככקר

 ננ3מ רמותו כו -ס)ו מו ע3יסס מיס)ו רכר )עגין כרותח מט3י0ס וסננ)ח'
 )ח3וחית ע)י0ס ויס )חיס סס והגכיגס ס0כסר ורוקמ כרותח חסיכו5יר
 )עיניס טגרמס יכס כסר מו יכיסס גכינס. מכ) מע)י0ס כ5יר מוכננ)ח
 וננ3ח)חו חו(ר מס מכ3 כרותח ננ)יח כו סייך 3מ כ)) 3ח)וחות כוסמין
 כמ"ט טכ")-0רי חמיכי.)חום )מ טוכ סגרח5ו 3מחר מכ) 3חום יט נניםע"י

 ,ע( ה : )מום % כנניס כננ)ח)ח0ג"מ
 וגם) יכס כמ' רננותר ננמ"1 סרייק )הג0ס"ר קט0 מם ( המ כ מ~פכמנם

 )ימכ וג") . )""ו מסור ן"מ ע"י ננת)ח)ח 0מ )חום רמין))ח
 כגם) ננתיר 0גסס"ד מכ3 נניס כנועט 0ייגו )חוט ים רנניס 0מ"(דננ"ם
 מקו' קקי"מ סח"ד תי' כי"כ 0רותח .כח ננכט) מררכ0 מ"כ )ח סרכס3תוך
 סמ5)ו 50)ו) רכו)ט ננסוס מסור 35ו) והמיסור ננ)וח רסיתר מרננ"מ5"5
 ס0י' נניירי דכמן רגרמ0 ותי' ס5יר כח ננכט)ת ננועטת 0רחס מסי'0מ

 כננו רסו0 0רכס )ח3כ כסגם3 מכ) 0חתיכ0 ננכסס הי' ס63 ננועטסח)כ
 ננננ"ג קמ0 רננ"מ ע) מ)מ )5"5 מסי' ננכ"ק יותר מוסר מיגו ורמי.0רח0
 ננסננע וננתרוננות ננם"ע ומ)מ רותח געסה )מ 0רחס כרי 0רכה 0י'מס'
 ננמוס כיכס 0טטט )") ומ"כ רותח יכם געס0 )מ גנני מגת)ח)ח ננעטרמסי'

 : כנתח סמיגו תים") מ5)ו ננוסךרמיגו
 וטננמ נעיח כטסור 0רננ"מ טכ' (ס ריז כנמחר עג"י 3סי %כמנםגכ(

 ננן ננוכח מיגי טמ5)ו ננ50)ו) רכו)ע ננסוס ךמסור 5)1)תס)
 תס"ו כסי' וכתכתי סס"ת סכרת מ)מ דמיגו תם"ס סי' כננס") 0גננרמי

 0ח)כ ר0ייגו ננ)ומ 50)ו) מס חי3וק דמין רס") כסיננגיו ננסס"תרננוכח
 הח)כ ננן דכו)ע ננ3יח סכמר מס כננו ננם)יט .ננ)יח ר5)1) מסור 0ח)כגס

 ריגו ע) חו)ק ננ)יח גח)כ רננתיר ר"ם כסס כ"ס כם' רהגננ"ר ססומננרתי
 חי)וק רמין כיון 5)1) ננח)כ כו)ע מיגו כנ)יח ככסר ר0ייגו )גננרירס0"ת
 ר0גם"ר ג' כן ע5ננו סכרת מ)מ הגננ' ננן רמי' )ס0"ת רמין וכיון)סס"ת
 מ"ס )ס0"ת ו0ומ סס"ת ע) חו)ק 135) )3ח סגם) ננ)יח כיכם רננתיר3מ-ו

 ס") המ הסס"ת )ח רגטס0 רמע"נ )5)1) מגם) ננ)יח כיכם רננתיר)מיטתי'
 קסס ר"מ ע"י רותח רגעסס 3מ"( מכ) רותח געס0 )6 ר"מ ע"י לחכנעמס

 )ח)ק וננ0כ"ת מרי 0כמ מננחי מסור 5)1) 56) ננ)וח רטסול- כסס"ת ס")6י
 ננן כו)ע מיגו רותח וגעמפ יכם סומ ממס הרננ"מ וכננ"ס ריגיס ו)0וטיף'

 ננוכח מעו ר6סור תפ3 135) מ% ננ)ימ טהור זס ןין יגוף כיון 6)6ה35ו3
 3סכרת כ3) ס"3 ר)מ כהנננ"ר ס") נ"כ רס6"1 )ונני וותר כרמסננן.סגננ'
 ס)ונת6 מפוס. כע)ננמ .מע"נ סכר6 ע3 סכרמ ו3סוסיף ריגיס ננ3חרססס"ת
 פ3וגת6 יט ככר מגי 3ננ"ם ועור . כגנ:' ננקור )רכר כיס ס-יגו ננססיגן)מ

 סס"ת עס 0מ"1 פ)ינ ורמי 0מ כמן 0מ וטוך ר"ס כמס סגננ"רר0ייגו
 0מליח רמין מסס"ת ס)יג כוס רגס כננ"ם כ' ססוט מ"כ ר"6 ע"י )חכגעסה
 וננתיר )ח מגעס0 ננסגי 50)1) ע"י חס געטס )מ"ו ננממר תפ3 ננ5)ו)כו3ע
 רכו3ע מכ' סס"ת ע3 קס0 רכ)מ"ס ננממר 3כמו, )ריג6 51"ע )יכסהמ"ו
 ו5ריך 5"5 כקו' סרותח כח ננכט3 רס5)ו) מננריגן )6 3ננה סמ5)וננס5)ו3
 ננ0סוקקיס 0תרו5יס ססכמתי גכעו ססכרות ננן ו0כ3 טוגיס תרו5יס)סגות
 מחר גננמכו מכ3ס מחרוגיס ננסומקיס רמי' ומין תס"0 קי' )עי) ס0"מע)

 סרננ"6 ונס . כננם"ס ערוכס גננ' סס"ת טרכרי ס") רסוס ננמוסס0"ת
 ר0גננ"ל רעתס ע) ע)0 )6 ע"כ כננס"ס סה"ת כקיננגי רמו )מ סוסקיסויתר
 כמס ד3סגם"ר ו)ננ"ם מ"1 ג' )0ס סי' )מ וכן . סה"ת ע) חו)ק ר"ם2סס

מ"(-

 : ס0"ת ע) מו)ק גנני
 ננ5)1) גמסר מננמי ל' כסי' מ0קמס ד5"5 (1 קו' ע3 עוי דנדקדרר)ג(

 ס"ט כסי' כ' סטור ר0ח רתיחתו. כח רננכט3 מננריגןו)6
 ימכתי והגי רתיחתו ננכט) נניס ננעט מפי' ככ)י ננ)'ח0 מחר )כטרכננגיחו
 עת0 ורמי' רס טס)יט כחו גח)ס ר0נ:)ח התס סמגי רי") ס"ו סי')טי)
 מיעור סס0ה )מחר' רמסי' ס"כ ס"ט סי, יקיי") ננכנ0 ןס הי' סרוחסכ5"5

 ונחננת 0ננ)ח כח דסקק מננריגן ר)מ מ)ננמ מסור ככ)י ננו30 וגתננ)מננ)ימ0
 וכת"ח סק"ה י"ר כ)5 ננג"י ועי' . רותח ס5.ר על"פ 0תס )ק"ננ רססם3ט
 כח ססק ר)מ מע"ג קמ0 )מ כ)מ"0 ומ)מ רכרי0ס )סי )ח)ק עור ריםסס

 0נניס רס מם5ט עס ננועטיס כנניס מכ) טסימ כננות סחתיכ0 0ייגוסננ)ח
 ננועטיס נניס מין סעו)ס סננ)ח עסס כ)מ ננסמ"כ ננכט)ין גנניננועעיס
 סרותח כח רננכע3 ננועטת ננסרחס ה5"5 קו' 0כימ י"מ ק"ק ונח"רננכט)ין
 מס כתכתי ומגי כנני"ם )סר;ח ננותר רסמ ננכט) נני"ם רמסי' 50"5 כ'גי"כ
 רננכט) ננמוס )מו רהלחס קמס )מ ננ0רמ0 ג") ננכט) נ:יס ררוקמ מ'כתי'
 חרמות ס' סס סתרו5יס כ) מננגס סע"ג ו0רס 0ננ)ח רננקיך ננטוסמ3מ
 סרותח ננכט)ין סנניס רמין רס") כסוסקיס ס") רס0"ת )ולנר יסויותר
 סננטסטף ננעט נ5.ר תע"( סי' מ"( כס' כננ"ם סרכ0 כנניס גננעטח)מ
 וכך י"מ ס"ק ס"ט סי' )עי3 כר"ננ (1 ננח)וקות וסונמ 0רכס נניס)תוך
 ננעכיר 0רחי05 מררכ0 כ' וגת)ח)ח כיכסיס 0ג") כרין נוסי' ננק0"תכרמס
 מננגס כ' ס"כ כס" וכן 0רותח כה ננכט3ין דננ.ס כ' ו)מ ו)ח3וחותסמ)ח
 גמסד )מ 0נניס גתן ומח"כ ככלי ננ)יח0 )מחר 0כמר גתן מסכריטכר
 ומין 0רס ככר 1ם)ט ננ)יחס סיעור מ00 ככר ס0כמל כיון 0כליככך
 סי' סרח"ט _כננ"ם טענני' ננטננע 0כטר ססכיכ כננ)ח הכ)וע0 רס רקגסמר
 סננ)ח מין כי הננ)ח ננן )5מת יכו3 מיגו כננ)ח הכ)ועה טסרס מחר כעגין3"ו

 ע"כ מ5ח סננ)ח כח ננכע3יס ר0נניס ס"ט ס" 0עיר כטעס כ' ו)מ .ננס)יעו
 סמיסור ר0ייגו 3טיכותי' כתרתי מ)מ (1 סכרמ חייך. ר)מ 0תרותות 5ס'רט"3
 רנניס כ)ג ס") )מ ווס"י מ' מות תע"ר סי' ועי' ננרוכיס וסנניסננועט
 רקיי") מגן מכ3 50"5 קו' קמה )מ גוסי' 3סה"ת ומ"כ חריסותכנכט)ין
רנניס

 ר)יתמ מ0"ג י"3 סרותח ע5%י! ננועעיי
 )ריג"

 ר)מ וסייגו רסס"ת
 ריט כ' 5"ג סי' רכ". כר"ננ כמן כ' וכ)מ"0 רתרוננות (0 רין 0טום"ע0כימ
 5"ג סי' ככעי כ(ס רכר מוס ננ5מתי 3מ מננגס רמרוננות (ס מריןחולקיס
 3סי כסגק"ר כ' ר"0 ננ)יח וכהננמ תם) טסור גכי ע' סי' ככ"י 0ומ כןמכ)

 51)1) )ח ,תס3 וטננמ ננ)יח רט0ור עי"ם ככס"ג כטס חג)ים ננ0ר")סג0ות
 כככק 0תרוננות 3ס' מף תננ"( סי' כמ"ח הטור כ' סמ ומ"ת ננותרגנני
 רנניס ננמוס ננותר חננן כקרירס ככמן מ3מ חננן ננסכין ג(סר מס,יתס
 רננ"ם )תרן ים ננרוכיס (.תס -ג"כ סי' 0מ ננרוכין נניס 0תסננכט)ין
 ננכט5ין ננועטין נניס דמסי' ס"ט כסי' )סיטתי' 0ייגו הנניס רננכט)0טור
 רכריס סמר רס") ס0"ת ם) מחרות )ס' ר") סתרוננות )ק' מףוננ"ט

 )רירן מרי ננ"ננ ,)ס0"ת סמ יסכיגן מגן ומסי' כחי)תות ריגס סו0חריסיס
 : ננכט)יןרנניס

 ננחננתי ו)מ )חיס מו ננ)וחיס 0ס מסי' יכיסיס 0ס ומס כס"ע כמ"ש)ר(
 מס סכ' סק"מ כם"ך סרננ"ג והקמ0 כ0רחס סגיננ3יחס

 5ריך מסי"0 יכמיס מעי' ננ)יח0 ע"י )ח)ק ו5ריך מי"5 סרחס מסי'כיכמיס
 ררוחק קמי מכת)חלחו סרחס )קננן רננ"ס )וננר ומין )ח)ק טעס ומ"יסרחס
 יכק מסי' - חריף רכרכר סמ' כתי' כ' סק"מ כחירוסיס וכח"ד עכ")0ומ
 ריחוי סומ 3ח3ק טעס ממ"י 0פרננ"ג סדוח0ו (ס רתי' ו3"ג 0רחס5ריך
 )יכמ ע"ג כיון חריף וננ"ם סרחס ר5ריך ננ0כ"ת סומ ריכס כיוןגננור

 רחס . כ"ק ננם)יט ר)מ לנג") מ"כ נניכם מסי' ננם)יט דחריף ומי3ח)וחות
 מ"כ קמי רריםמ היכימיס סרח0 דכעי כ0רח0 רסגי הטום"ע דננ"5גדקרק
 יכסיס' סס ומס 0טוס"ע כ' רהמ ננ)וחיס טמיגס כיכטיס גס נניירי ריטמ0מ
 מננוריס ורמי ו(0 ננ)וחיס כמיגס נניירי רריםמ ננמננע ננ)וחיס 0סמסי'
 ננס רוחק מיגו כ)מ"ס ועור . חריף כמן רמין סרחס 5ריך רמיגו וס"ך)כ"י
 יכק כ3 )0ריח רררך ננמוס סרחס 5ריך )מ כיכס כסי' 0טום"ע ח)קום)מ

 ל' כי'כ ססרח0 ננחננת 0ומ )ח סתננמ ומ"כ סע)יו ועסרוריתננ)כ)וך
 סס"ת כ' וכי"כ 00רח0 ננחננת )חיס 0ס ומס 0ננררכי ננננ"ם סקי"גכסר"ת
 ה0רח0 מ"כ )סריח מררך כיון סירוע0 כסי כו)ס )ח)ומות ננסירסטהסרהה

 נה1מס קר מ.ו"'ן הן "ס" 'נקץ הי' ו"ס נ'" ק" ק.ו ננרהדאנמנם



 יסף -תי ה' טעיף צייא טי' דעה "ד~ה -פימןדברף
 ס"י כפנ"ס סננ"ק כהדמס טני ננ)ימס ממננמ )מיס מינס 06 )מיסימסי'
 61"כ ננ)רמין וכ"ם הדמס 5ריך ננ)ומין )מ מפי' כיכסין כריטמ יגסמטננע
 חי)וק מין הדמה )עכין מ)מ הדמס מי"5 כיכסיס סכ' וס"ך ככ"מ י63הו6
 ק"ז דף ןסריך הסי' כריס ס)ו דין ןקדוק טסכ"מ וננס ))מיס יכסיסכין
 לונעין יהי' ס5מ וכ)כד ממת כננקסחמ ונכינס כסר מדס 5ורר דתנןממ6י
 דקס"ך מ)ננ6 הכ"מ וכ' סומ כ5ונן 5וגן הוי ננה כוה זס כנע וכיופריך
 נניסו דהרמס וקמננר ננסדיר קמ ד6כיי מע"נ 0)כך כעי )מ סדמה6פי'
 היכמ מ)מ הדמה כעי )6 ודמי וננסתננ6 )וסיף דנ6 הכהכעי

 וכדס"ד הדמה כעי )6 יכטיס סניהס מכ) )מה הנכינה 6ו )מןהכטר
 כין מי)וק מין )דידי' גיון דקדוק כמן מין ו)הנהס"ד עכ") ננעיקר6ת3מדדמ

 )ננסקנ6 6"כ סדמה )"כ ככ"ע ס") הוס כט"ד מ"כ הדמה )עלין )יכס3מ
 6סי' לנני דיס מדרכה ומ)מ הדמה כעי ככ"ע כעי נניהו הןמהימננר
 דעכ"ס 6סיק 1)6 הוס ננס לונעין וכי יסריך מס"י דתנניה מסכמ3דקדק
 כסר מדס 5ורר ננדמננר דס"ד סריך דסכי י") מ)מ כוה וה כלניעהטדכק
 מננ6י נוגעין כ)6 מסי' ככמ ומי נונעין יהי' ס)מ וכ)כד כננטסמתונכילס
 כיכסיס דנניירי 6ע"כ כוס וה ולונע הננטסממ ננן יו5מ ןה)מות )כתמ)ססרי
 כוס וה נונעין וכי סריך ומסיר כעי )מ הדמס מסי' כיכסיס יעכ"סוקס"י

 : ננני כיכסיס מסי' הדחה דכעי )ננסקנ6 מ"כ הוהננס
 כת"מ סנע)ס 5ריך סכ)י ע) סגס) סמוסר נסר ט3 51יי בנהנ"ה)ה(

 כקערה ננ)מ דמס ס"ר כהנ"ה ננהרמ"י כמס י"נ כ))כ'
 הכ)י ע) 5יר טיסת כנסי)ת מכ) . כסי"י הומ כן כק)יסה סני )6מננס
 דסני )5ונן סלס) מס ננמיסור עדיף ד)6 הטיפה כננקוס כק)יסה סגי16
 0לוטף ו5יר ככ"ם לידון עירוי דכ) ננטוס ככ"ר כנע)ה ו5ריך כק)יפה)י'
 הנס"ד כסס טכ"כ כ"י כסס סס כת"מ כ"כ כרתימתו הומ עדיין הכ)י)תוך
 )ע)מי תיתמי כין כננ)יחס ננמ)ק1נן ד)6 סי"מ ק"ס כסי' )דידןו)כמו'
 מוסר דמינו ס") הסוסקיס רוכ מננגס כ' מס הת"מ והנה כו)ומסנר
 כ"כ סננרדכי ומו"ה הננררכי סכ"כ ק"ס סי' כד"ננ ורמי' כ"ק רקכננ)ימס
 מסור מינו ננ)ימס כ) ס") סי"י סמ רמי' ננ6י וקטה כ"ה כס' הר"יכסס
 כק)יטה דננקי) המו"ה רק )יכמ כס' ננ)ימה דקיי") מלן מכ) כק)יפסלק
 סי' כסרננ"נ 11 קו' ננ5מתי וממ"כ כו)ו 6וסר ככ)י נס הל") ננכר6"יורכו
 סהו6 מף ככ)י ננסננע רננ"מ דננסתיננת כ"'כ הקסה סקי"י כס"ך5"מ
 דננ)ימס תסו' סכ"ה כננרדכי והננעיין מכ"ק יותר כננ)ימה ננכ)יע מיןסננן
 ד6סי' עסל") ננכומר. וננסרמ"י כ5"ע והלימ ככו)י' ננ)ימה )יידן מ"כ כ"קלק

 עי"ם ננמוכ) ככ)י כו)ע ןיותר סס וכ' ככו)ו ככ)י כננ)ימה 6וסרככמוט
 : ונניסו ר"ה כהנם"ד י"נכ))

 )5ולן ננמס עדיף ד)מ כ' הת"מ דסמ עכ"ק יותר מוסר 6ין ננ5ימה1 ע"י טוננן נכ)י לכ3ע מפי' נסםיטות נם"ד הסרננ"נ כ' ססמ"ירט441ן
 דכננ)ימס ומף כ"ק מ)מ מוסר ןמין תת6י כננו הרי כ"ק מ)6 מוסרדמין
 מ"כ כן מננרילן נכ)י ננ"ננ סי"מ ק"ה עס"י תתמי מננרי' י)מ פוסקין6נו
 דהנט"ד )סו)ננן סרננ"ג דכרי וקסה . ע"כ . )טננן כמום כין )מ)ק מיןודמי
 הכ)ן )תוך כלטף מכ) )תיתמי דוננה סכ)י ע) כנפ) 6)מ ננתיר )6נוסי'
 כ' המ גוסי' וננהרמ"י ננסרמ"י ננן סו6 וסנס"ך "וסר ככ)י דנס כ'המ
 דוננס' כ)יס )נכי ננ)ימה 6ין ומ"כ )נננרי מוסר סכ)י תוך כננ)ימ י"נ3כ))

 סכ' )סנס"ד מסי' ועוד - כ)י ע"נ 5יר כנס) מ)מ ס"ד )סנ"ס 6פי')תיתמי
 סריק ננסריק דדס דס ט) כ5יר ה"ר י") )ת"נ דומס כ)י ע"נ 5ירכלס)
 ק)יסה כדי 6)מ כס' מוסר ס6ין' ככ)י )סק) וס )דין )רננ"מ מיןננעתה
 מ)6 כ"כ )מ ומו"ה ה' דין ס"ס כ)) כת"מ וכננ"ס כ"ד כ)) המו"סרק

 מין סס ננננרדכי ה6 קסס מו"ה ע) נס ומ"כ תסו' סי, כ"ס כס'ננננרדכי
 כק)יסס מ)מ נס' מוסר דמילו ס") ננ)ימות ככ) נס וס כדין סס דר"יר6י'
 י"ד ככ)) כנון כס' ננ)ימס דססק דמע"נ קסה )מ 6ו"ה ןע) ונ") ננל") )דידן6"כ
 מו"ה סכ' וכי"כ כ"ק ככ"ננ דננ)ימס ןס") דסוסקיס מ)יכמ ןיליס כ'ננ"מ
 וננסמם ננקוננו קו)ף כ)י ננק5ת ע) מ)מ נוס) מינו ה5יר מס מך וו") י"ךכ))
 )6ו ןמו"ה ננסננע עכ") כ"ק מ)מ כו)ע 6ינו ננ)ימה דרתימת רותמכו

 כננמכ) מע"נ כ"ק מ)מ כננ)ימה ל6סר ד6ילו קי) דככ)י )רננ"מ סס")ננטעס
 נ"כ וקסה כ"ק כו)ע מינו ננ)ימה וכ) כמוכ) )ננ)ימס ןוננה כ)י מ)6כס'
 כ"ק ננ)ימס רס") )דעות דכ"כ 6"1 כס' ננ)ימס י"ד ככ)) ססק מו"ה60
 . ננסרים ר"י ןכרי מ)מ סס מו"ה ם) ןכריו )מו מ)ו סדכריס כמו"סוכ"ננ
 תדע )ה)כס ו)מ )ןכריו ננסרס וסס מרדכי ןכרי רק סכימ כ"ד ככ))כן

 מ"כ ככו)י' דהיינו יותר כו)ע וננמכ) כ"ק כו)ע 6ינו ןכ)י כרננ"6ן6י")
 6"כ כ"ק מ)מ ככ)י ןמסי' ר)"ס קננ") כ"ק כמוכ) ננ)ימס מע"נככי)י' כ)י )מסור דס"י ננסננע הנ") יוד כ)) ננמו"ה ןסמ )כ)וע יומר קטס'כ)י

 מות תק5"ד כסי' ננ"ס ועי' ננמוכ) כו)ע הכ)י דוותר ננהר6"י כננ"םננסננע
 : ככו)י ננסעסע סוננן נ"כ ןככ)י ננם"ם6'

 ומהר6"י ננהננרדכי כ"כ כ"ק כננניסס כ)י ןננהיר דרננ"מ ןדין עודןןאע
 וכ"כ כק)יסס ננותר ןכסר מע"נ ננננרדכי סומ כל") סי"נכהנם"ד

 דסס תסכ"ה סי' )פלינו כננרןכי עי' ננרס") ס) וכ6"ו ע"ז סי' סכ"הכיס"ם
 דסיילו כן נננרדכי )סניהס פסי' ויס"ט הנם"ד נמנטיס מכ) )ית6 וסננקוס
 ננעסס סומ 5יר ונתננ)6 הכ)י )תוך נתלו ננ)ימה סיעור ססהס )ממרכסר
 כ"ק 6סור ןהכסר סנם"ך סי' )סי סס כמרדכי כ' ס"כ ס"ט כסי'לרם"י
 ס)כס )ססק מל6 עננו ננסכיס ננקוננות ככ' וננרס") - )נננרי מסורוהכ)י
 יותר סכומ ננסר6"י ננ"ם סנם"ך ע) סים"ם ננס"כ וכן סכסר 6פ" ססמוסר
 סכמר סננתיר לם"י )דעת כ' ססר"י כן כ' )6 רמכ"י ננרכרי סכ)ילכ)וע

 סיעור ס0ה סכנר ככטר )ר") נלת6 ה6י )נכי דס") 6)מ6 הכ)יכ"ס
 ננממר ננכטר וכ)וע עויף וכ)י מננרי' )מ סכסי( רם"י רמתירננ)ימה
 ננסננע עכ"3 סכ)י כ4ם ע5ננו מת ו)מסור )כ)וע יוכ) )6 סע3יוסהננ)מ
 ; )כ)וע עדיף דכ)י )ננרמ"י ננורה מו )מסור כננ)ימס כמ ןים כע)ננמ60

 . תרייאטמימז
 א"כ . לחומרא לחתיכה מחתיכה מפעפע חלכ הש"עדעתמ(

 ובליכא החלב כנגר החלב בה שנגע חתיכה באותו 0'צריד
 דאיכא ער אסורות החתיכות כל המחבר לרעת זו בחתיכהס'
 אותו כנגד מ' צריך חנ"נ ולרידן החלב כנגד החתיכותבכל

 ובין שמן שהאיסור בין החלב שנגע._בה חתיכה אותד כנגדס' צריד בה שנגע חתיכה אותו ג"כ החלב דבוק אינו ואפי'חתיכה
 רוב לרעת כתבתי 0' יש ואם בהפ"מ וא8" כחוששהאי0ור
 בכחוש והנה ק"ה סי' )כרמ"א ולא קליפה צריד דלאהפו0קים

 : לקלוף להחמיריש

 סש' ק"ה כסי'. המ וקטס כו)ה מסורס מנרתה וכן ו' סעי' בנש"ע)א(
 ככו)ימה רמין ננסוט ננ5רסות! מתיכות סמר דמין פ'ט'

 דמין מננרי' )טוננרמ יוקמ ס") דס"ע מ"ו )מתיכה ננמתיכס מ)כננפעסע
 כלה"כ מסורות הממרות סמתיכות ס' כ)יכמ מכ3 הכ) )5רף ד)מננסעסע
 כ'י סעי' כמותו טס וכהנ"ה - מןס ככילת 1)6 תק5"מ כסי' וכננס")סס
 כס' ננ)ימס כ) )טער נוסנין )כמוס סננן כסר כין כקימין 6כו סמין )סיו(")
 מ"ו כסס וננרדכי וסנס"ד י' כ)) כמו"ה סכ"כ כ' ד"מ )"ו כ)) לכת"ממרוך
 כס דכוק סס)כ המתיכה כ5 לנד כימד סכ) כין ס' 6יכמ ד6ס ממרוניסוכ)
 : ננעט ק)יסה 5ריך כס דכוק סה)כ מתיכה מותה ננ)כד טיי הכ)מו
 כ) סכ' נ' סי' י' כל) נמו"ה ו"מ כה נקימין סמין ננסוס ייק מ"סדהנה

 מע"נ )"ו סי' כסנ"ה וכן ננדיכמ ננסננע .כס' קיי") כמוס מסי'מ)כ
 ננסננע מכ) ד"ה ממ"כ - ככמוס כקימין )מ דמכן ננסוס כהנ"ה כס"יסכ'

 וכן ד"ס )"מ סי' ס"ד כסנ"ס כסי' וכ"ננ ככמוס מסי' כס' ננדיל6ןמסור
 - הוה כקימין מנו דמין ננסוס ומי ק)יסס 5ריך י)מ סס ססק כן וע) .רמי'
 )הק) ו)סמנניר 3הק) )רילמ ל"ננ ,ננעתס ס' מיכ6 מסי' ק)יסס 5ריךככמוס
 מי"5 ס' 6יכמ דמס כתרמי סוסקיס ככו)6 רוכמ דעת וכ"ה ק)יסהןמי"5
 וכ"פ כו כסינגו ןהכי קכ)תי וכן וו") ל"מ סי' כס"ד סס ככמוס מסי'ק)יסס
 ננסוס ומס ק)יסס כ' ו)מ ס' 5ריך לקרו ס)מ טכמי' ככי ס"ו וסי' ע"הסי'
 ננו)ין ננהר"; כסס והמנור ס'( יהי' מסי' )המנניר הוה כקימין מנוסמין

 כס' כט) טסומ מעס"י מ)מ )הק) )מ מכ) כ' ק"ס סי' וכ"י כמו"היונה הר"י מכ) . )סמנניר כין )סק) כין כס' דננ)ימ קנ"כ סי' כתטו' וויי)וננהר"י
 ס"5 )הק) ק)יסה כעי ן)מ הי") כסוסקיס' כ) עכ"ס עכ") ק)יסהכעי
 נ' סי' י"ד כ)) מו"ס ע) כ' י' כ)) סס ו6ו"ה כמוס מס" כס' ננ)ימהדכ)

 )מסור נהנילן דהכי קיכ)תי הוס כ)סון נ"כ כ' ק)יסס נ"כ ננ5ריךן6ו"ה
 ננו)ין ננהר"י כתסו' ועי' ק)יסס 5עי 1)6 כס' )כט) ונס ס' עדכננ)ימה
 - ננסרי"ס כתטו' ןה וכעין ס)וס ננננסר"ר ססננע הל") ננסרי")( תמו')הומ
 מיכור הי' דתסו' וידוע כהנס"ד ננהרמ"י דכרי כ"מ סי' רננ"מ כתסו'וכ"כ
 ס)כוס ןעת וכן )"ה סי' רננ"מ כתטו' כננכומר רננ"6 והנהות ת"מ ס'ממר
 ע"ו )סננוך דמססר ול' 3"ה ס"ק וס"ך כ"ס ס"ק סס כט"ו הוכ6 כ"ססי'
 רכ ננעסה הוס ננסרי"ו ותסו' ננסרי") תטו' וכן רכ וננעטה הנסס"דכננ"ס
 כתרמי רוכמ והננה לסינין , דסכי סכתכו הנך וע) נננור ככמוסמסי'
 ו)מוערמ סנ"ס כתמ)ס 5עי) סלרסס. כננו קננמי רנכ ועננס ככתרמידקיי")
 ק"ה סי' סס דננתיר ורננ"מ מסור כהס"ננ 6סי' 4"כ ס' 5ריך ננדינ6 סכןכיון

 ככמוס מסי' כננ)ימס ס' ד5ריך דס") מוי) )סיטת.' הנ"ה כסוף ככמוסכסס"ננ
 : כקימין .מגן ד6ין רקננסוס

 רק דכוק כ6ינו מפי' מ5מ ונו"6 תק5"מ סי' )עי) כתכתי כיכוקרבמ"ש
 מותה סננן כמ)כ מסי' ממרות ננע 11 וכמתיכה כמ)כ; לנעמתיכה

 סנגעו מתיכה מותה כנגד מתיכות כסמר ס' ו5ריף גכי)ס נעססמתיכס
 יו5מ דכ)וע סוסקיס וסרכה כס' כמ)יחס ככמוס מפי' ננממר מ)מ .כמיסור
 סרכה סס הקסיתי יו65 כ)וע מין ןס") סוסקיס הלך וע) )מתיכהננמתיכה
 מתיכס דמותו כרוטכ הוה הננוה) דע"י סוסקיס סרכס כ)מ"הוכננ)ימה
 מוקו כננד ס' )היות ו5ריך מתיכות ס6ר מח"כ ומוסרות נ"נ כמיסורסלנע

 : כמריכות כננס"סמתיכה

 * רנר"בטלכק
 אינר דחי ראי' מביא הנהש"ר )ב( ראב"ר רברי ביאוד)א(

 ראיות רוחה ומנ"י כ0ה"ת ולא בקעים לו ביש אפי'אומר
 ראי' הקשה הנב"י )ג( המנ"י לדיחוי דליתא וכתבתיהגש"ד
 פילי בו ביש מיירי דלמא לי' דתרי מהא טעל"ע .כבושמנ"ל

 בהפ"מ דמקיל לרמ"א ומכ"ש למחבר ראי' מזה אלא.וישבתי
 אלא פילי בו ביש אסור רלא זו דלשיפה פילי בו וישבצונן
 אסור צונן צלי דגם דם"ל ולשיפת הנרי קו' ל"ק רותחבצלי
 אבל וכי"ב דרכיד גוזלא בבר אלא א0ור דלא כפר"ת י"לבפילי
 שהוח בכמכא אלא אסור דלא י"ל )או מותר ושה שורבשר

עב



יא"דמףהר"ב וי מען" צ"א טף דעה4יףהפימןדביף
 כ"ף מ*' ני"ה בפרק הרא"ש ובפן לבלוע( ונוח יותר ודבוקעב
 וצ"ע מ' אות פפ"ו הגמי"י דם"ל וכ"נ דרכיד נוזלא בר שאניכעכ
 פילי בו ביש צלי בשר בכל לאטור וכ' דהשמיפו ש"ע הפורעל
 נפילה כדי אומר חלב לתוד שנפל רותח צלי מ"ל ואו"ה הגמי"י)ד(
 בלע לא ארמיקר וקשה ורא"ש וממ"ג תום' ס"ל שכן ב"איכ'
 נטילה כדי אסרו דלא כתבתי זו קו' מכח אלא קליפה כריאלא
 מחמת נאכל שאינו אלא ככותח למליח ונשל רותח בצליאלא
 שנפל רותה צלי ראשונים לדעת אחר ישוב _ עוד לה(מלחו
 צרכו כל בצלי מיירי נפילה דצריך לראשורם דם"ל צונןלתוך
 דצלי מוכה דמפסחים כ' הפר"ח )ו( בקליפה דסמ צונן לתודוחם
 הפומקים רוב רעת ושכן דבריו ובארתי בקליפה סגי נמירותח
 כתבתי ( )ז בקליפה דסגי הכי דס"ל דרשב"א ופעמי' בקליפהדמגי
 ברותח ע"כ דבישול מרותה המיר דצלי דרותה להנמי"ירא"
 לדברי דהיתי אכל מל"ח נפילה בעי צונן לתוך שנפלדצלי
 קשה דלא נפילה כדי אומר צלי שפסק דום"ע "שוב )ה(ל"ה
 לתוך שנפל צונן צלי כאן הרמ"א מ"ש )פ( התום' קרעליו
 דמליהה כיון רמ"א על הולק והפ", מלהו מהמת נאכלשאינו
 במקומ קולי תרי א"כ בהפ"מ אלא ג"כ שרי דלא איכאמועפת
 אפי' בהפ"מ שרי כאן לרמ"א ישבתי ואני אמרינן לאהפ"מ
 ישוב )י( הר"מ לשון וישוב בפנים עי' מועפת מליההדאיכא
 אין ע"כ הגמי"י לדברי יש ראי' ואדרבה ה' באות שכתבתיקו'

 ? ופ"ת הב"א וכמ"שלהקל

 מי ככסר ס"ננ כו' ננ3מו ננחננת גמכ) כין רננס)גיגן ה6 1' סעי'בש"ע
 מעתיק הג3עג"ר סמ5תוכ. וננס 1ה כסט.' והסיטות סרכריס)הכין

 מיגגמ רכ טרייה רכננכמ )כימ רגס) גו1)מ כר הסו6 קי"כ רףססוגי6
 ס"ננ כרותמ הומ סרי ננ)ימ סכנומ) קמננר כי קסכר ננססרוגימ ררכמכרי'
 מי וה"ננ . ננ)מו ננמננת גמכ3 כותממ סמי מכ3 ננ)מו עמננת גמכ3רמיגו
 כו)י' כתכ)ין ננתכ) ומי מסור כו)י סי)י ני' מית ומי ק)יסה כעי 5)ימכ)
 גמכ) מיגו רסכותמ סכ' מ"י ה)כה ננמ"ס ננס' כס"ט כר"ננ ועי' ע"כמסור
 ננמננת גמכ) סהגו1) רכיון ר") וע"כ רננ"ר כססמיס כר6י' ננ)מוננמננת
 כעיגו כ6כ) מיגו רהכותמ מע"ג מוסר הכותה ומין סרי כותמ ס3מ3מו
 )רמוקרה"ק ו5ריך ננ)מו ננמננת גמכ) הכותמ והרי סמננר סנננ' 3סוןוקסה
 מננגס סגו31 עס מו )פתן עס מסי' כמכ3 כ3מ מ)מ ננ)מו ננמלנתגמכ) מין ננקרי ר3מ הגו1) גמסר )מ ו3כך ננ)מו ננמננת הכותמ גמכ) הגו31עס
 ה") ננ)מו ננמננת גמכ) מ"גו רכננכמ כיון ננותל הגו1) מננמי מכתיקסה
 רמיגו 6ע"ג )וננר מססר 61)מ ו5ע"ג תס3 וטסור ננ)ימ טננמ גו1)3גכי
 הר"ס ססקסה כננו כמו רססק ננסוס מוסר מיגו ננ"ננ כעיגו סכננכמכמכ)
 ממ6י מ"כ וסקסס כחו ססק ננ)ימס סיעור ר)ממר סס מננ"ס קי"גרף
 סיעור ססס ככר סמ מקור הוס ננ)מו ננמננת גמכ) )מ הוה מי גו1)מכסמי
 )מ כעיגי גמכ) כ)מ ךמסי' 5") כעיגו גמכ) )מ רכננכמ רס"3 ורמכ"רמ)ימס

 : כמו רססק ננסוסמוסר
 מכ) רקמננר כנס וססעריס סה"ת רעת טיטות ג' כמן יט ןןץנףץ)ב(

 ורמ"ס קמ* מחי מסור כו)י כתכ)ין ננתוכ) מו סי)4 כוכיס
 רקמנני מ5)י רקמיוסיעתי'

 כי' מית ומי כ5וגן סייגו ק)יסס כעי 5)י מכ)
 הרננ"מ סכי6 11 רעס כו)מ מסור 5וגן כ35י גס כתכ3ין ננתכ3 מוסי)י

 כ5)י הייגו ק)יסס כעי 5)י ר") ור"ן רסכ"מ ורעת הס"ננ כמין3סממיר
 וכן רוקמ רותמ כ5)י כו)מ מסור כתכ)ין ננתוכ) מו סי)י כו וכיסרותח
 סי)י מסור מין רמי ננסגט"ר י"כ ס"ק סט"1 וכ' כסס"ננ ורננ"מ הננמכרס'
 סרכס רס ע)יו ויס סננ)ימה קורס כסר כסטורין רהמ ורמי' כסס"תר63

 סכימו. כ"כ כ)) וכננג"י סי)י כי' 6ית מי ננירי רייקו ו3מ סנניט עסטננעולכ
 כננ"ס ננעורכיס ססרס וכין כס"ע הרס מס כין )מ)ק ריס סק"ג לננס")וכ'

 מו"ס )רכרי רומס ננ"מ סי' כגכי"ת' סגה ע"כ רמי' ס"ר 3סג"ה מיןסמו"ה
 ר)ננה מננג"י וקסה ננעורכ טסרס מו כעין סרס מס כין מי)וק 'טמיןסנ"3
 כו)ע עכ ססומ כננכמ ררוקמ נ' כס"ק סכ" המ' ננטעס 3הגס"ר דומה63
 רס"ק )רין רכמן 1ס רין ננרנני רננה תננוסיס ננג"י רכרי ננעיקרמ )עג"רמ)6
 וטננמ ננ)ימ כטסור נניירי כ"ג כס"ק סתס ננ1ה 1ס ~סוגיס ריגיס טהסכ"נ
 כרס ננסמ"כ עכ וכננ:מ ננטוס מו מסור כננכמ כננו 5)ו) הטננמ מסתס)

 נניירי כמן מכ) ננ)ימ כטהור ננותר כנניס טננעורכ רס מו כנניסמעורכ
 רמסור י") סי)י ננסוס מסור יהי' רמסי"ה מ)מ ננ3ומיס מיגסכסגיהס
 כמיגו מסי' כו)ע גנני ננ)ימ כטננמ רהמ מיס עס סרס וננעורכ כ5)ו63סי'
 כקעיס י6 6ס מ"כ ננטורכ מו מתיכס עס מתיכס מ)מ ככננכמ עכרכר

 : ננ)ימ )טננמ דכו)ע ררוננס י")רכו)ע
 מסור ככוס רמי' הכימ כסכרמ עככרמ גכי ס"מ רף כע"1 דזלאש)ג(

 מירוס ככ"מ ננ"ה רף ססמיס כגננ' רמננר ננננהכננע3"ע
 מסורין סמר סמ ס"ננ מסור כסי) ו6י סרי יוננמ כו)י 3י' תרי מיסומ
 מסורין כסמר ס"ק ל)ננמ רמי' ננס כגכ"י וסקסס מסור יוננמ כו3י )י'תרי
 מסור כקעיס )ו כיס 5ונן כ5)י ו)רמ"ס כמי ))סס"ת סי)י כו כיס מסור5וגן

 רמננר וננס ככיסו) מ)מ מסור 3מ רככ"ח 5וגן ע"י נוותר וככ"חכו)י'(
 ומסי"ס רכ 1ננן תלי מסי' רסרי גקיט לכ"מ ננקוס סייגו יוכנמ כו3י )י'נתרי
 מכ3 סי)י .כיס וסייכו נניר רמקור 5וגן ננסכהת מסורין כסמל ננס6"כ-סרי
 כטס כ' כע"1' סס וכס"נ עי"ט ננע3"ע , ככוס מפי' 5וגן רסרי י") פי3יג)מ

 יסס~ס סוני' סכו' ננפרס כממת ינניס כג' מ63 6קור )מ רככוס סיגןסר"י
 ורטכ"6 כרמכ"ד 'טססק )ננמנר ירמי' י") עע3"ע כנוס יקיי) מיזלםבאדי ו סי)י כ4' כמית1

 כס"נ י") לותמ כ5)י 6)מ מסור )מ כקעיס כו כיט רמסי'ור"ן
 סו6 ולוהמ כיון כיסו3 ררך מ)מ מסור 63 רככ"מ 6ע"ג מסור ככ"ממסי'

 ננסייפ 11 קו' וג"3 מסור 1כ1)י כו3ו כרי )כס3 גקעיס כיס סוע)סרותמ
 רננקי3 מרננ"מ סכ' כ"כ ס"ק כס"ך ר)מ כהס"ננ כננמכר רססק )רננ"מעכ"ס
 פ' וסעט"1 כמי מסי' כן סוכריס סוסקיס רהרכס כיון ננטוס כ5"עכסס"ננ
 )רכרי סרמס מע"ג כננ"כ 6ננגט גסירמ 431 הם"ך וכ' כננמכר)נננרי

 : כננמכר ססק גנניהס"ך
 ויס 5וגן כ5)י מסי' רמסרו וסיעתי' סרמ"ס רמסי' כ' ט"ו ס"קרכ%ר"ר2

 תוס' וכננ"ס מוו1מ כר וכן דרכיך כגו1)מ ה"ר רמסור כקעיס)ו
 גמי כקעיס כיס מסי' כ5וגן מוסר מין וסס סור כסר מכ3 ער ר"ס 5"1רף
 ררמ"ס )וננר עור ומסטר כסר סתס רכ' מטוס"ע 51"ע סגכ"ן קו'6"ס

 רסתננו וססננ"נ סר"ננ דעת סכן סס"ך וכ' מסור כ5וגן מסי' רס")וסיעתי'
 כל) סננג"י וכננ"ס יותר רכו)ע ככמכמ ה"ר י") כ5וגן מסי' דמוסררננסמע
 ססו6 ככננכ6 ה"ר 5וגן תס) כטענמ רמסור ננ)יח טהור )עגין ג' ס"קכ"כ
 ננטוס רכננכמ כר6 מ5) כטר ננגימין 6ין גכי קי"כ רף הנני"ט כ' וכי"כעכ

 : סגכ"י קו' קסס 3מ כנני ומ"כ עכרכננטמ
 כע"1 רמסי' )ננה וננרנני סי)י כו סיס כמי מסי' )מסור ר51סרבנפרייח

 מסור כננכוקעית מיטיס וע"ג עככיס ע"ג סגס3 ליי"גרס"ו
 כקיעו וכסיס קסס הק)יסס התס רנני ר)מ ג") כו)ע 5ירייהו מנכ מיטיוכן

 רך נ"כ ססומ קננמ כמיטי ויס רך העגכ סס ומיטיס העגכיס כתוךוגכגס
 ויהי' הסי)י ימתוך מס רמי' והמ כסגיס יותר רך מיגו מי ככסרננסמ"כ
 'ותר ננועי) ננס ג"כ )כ)וע קסה 3סה"ת גס הומ הר" הטוה כסטחסכסר
 דך סמיגו גכ)ע 6יגו וכסגיס היטכ )הרימו ויכו) הסי)י כתוך המיסוימס

 : 1ה כעין סר"מ )רכרי סרומה כסר"ת רמי'ממ"כ
 ל5)י סס"ע וכ"ס ור"ן ורסכמ רמכ"ר )רעת סכ' כ"ו ס"ק ס"ך י' ע)ד(

 כ5)י רס") ומו"ס כהגעיוי ו)מ כק)יסה סני כקעיס כ)יכמרותמ
 דסננני"י סכרתו כ' ס"ט סי' כסכ"ס וכיס"ס גטי)ה 5ריך 3ה)כ סגס3רותמ
 וכסערי גטי)ה כעי רותח -כ5)י ק~סס 5ריך 5וגן כ5)י סגננ"י )רעתכיון

 ורמ"ס וסננ"ג סתוס' רעת סכן מסריס כית כסס כ' סק"מ כמןתסוכס
 רף גי"ס סי' )תוס' סכיון וג' מסריס כית ס' כרטותי ומין סגננ"יכסיטת
 טסי כ)ע ר5)י ררותמ ו6ססר כ1ה") סכתכו )גיר סיגיע ער ר"ה ע"כ5"1

 כר ס6י רכ רמננל כ"ס כס' ו3קננן כגטי3ס( מ63 ננק)יסה טסי)ור")
 וננטוס מיירי כ5וגן מסי' התס ק)יסס כעי ר5)י רכננכמ כרמ )גוי רגס)גו1)מ
 : ננכ"ק יותר מוקר יותמ ר5)י ננרכריסס- ננכומר טסי כ)ע ררכיך יוגסכר

 רננס רמסוגיס וטמר סג") תוס' קו' ע) הקסיתי ססמ )ה' כמיכורירדהנה
 ה6 רותמ כ5)י כק)יסה סני רכננכמ )כרמ כגס) מננמיהקסו

 רתוס' סתר5תי ננס עי"ס קו)ף 5וגן )תוך מס ככרייתמ רמי' הרין 1הסרי
 ננ)ימ,מע"נ גנני רהוס ננסוס ס"ר מננגס געי)ס כעי רותמ 5)י כסגננ"יס")
 כי"כ עי'. כ"ג מוסר סיהי' )רותמ ננסייע ננ"ננ ננ)מו ננמננת גמכ)סמיגו
 ס"ר ק)יפס 5וגן כ5)י ססוגיי סי' רס"3 )רעות ננרס") כסס סקי"ככט"1
 רס") רותח כ5)י )רכריסס י") כן ננ)מו ננמננת גמכ). סמיגו מ)מכננ)ימ
 35י מכ) כנ)הו ננמננת גמכ) טמיגו מ)מ כננ)ימ ה"ר כ"ג רסייגו יותררמסור
 כ' וג6 מסריס ככית ו)מ 5וגן )תוך כמס כ"ק מ3מ מסור )מ 3כררותמ
 וכמכתי.גסס כ"ג מוסר רותמ 5)י יהי' טעננמ רננס כן )וננהרמי"מ
 כק)יפס 5וגן 5)י כיון רס") סג") כמ"ס ורמ"ס ותוס' 3סגננ"י רס")יס"ס
 סוס תוס' ס) כקוסיתס סמ 1"מ כיג וכעי ררגמ ס)קיגן רותמ כ5)ינננני)מ
 ומסי"ס כ5וגן נניירי רהתס תיר5ו כתרו5יס רק רותמ כ5)י נניירי רסוגי'ס"ר
 ננסוגי' ננקוס )ן ד)יכמ מע"ג כ"ג מוסר 5)י ררותמ כקוסיתס תוס'ס")
 חס"ו סגסות עס חרסיס כס"ס רמי' 6מ"כ . ק)יסס כעי 5וגן ר5)י)ס"ר

 ותי' כק)יסס סגי 5וגן )תוך מס רהמ סקסו רננס סג") רירי קו'ססקסה
 ותי' נק)יסה סגי מננמי הקסו וססיר ע"ג מ") ורכ רכ כגרסתס הי'רתוס'
 רכ הגי' )ו מין ורמ"ט סתוס' כקו' סקסה ג"כ הרמ"ס המ קסססמס"ו
 ו3מ רכמ הגננ"י גי' וכס"ט סתו' קו' סקסה ג"כ ס' מות סט"ו הגננייועור
 רסתננ6 נ1סננע תוס' הקסו רננגי' ק).סס כעי 5)י מכ) מ" וס"ננ סך ועוררכ
 רס"3 רסמ ר3יתמ ג' גנני ס)י תי' גוסי' )סגננ!י ימכרמ רכ ו)מ מננרי'רגננ'
 כ3מ הוה ננ)מו ננמננת וגמכ3 גננ)מ מיגו -)סגנני"י י"כ ס"ק כט"1 סוכמכ'

 ס"3 ננ)מו ננמננת גמכ) סמיגו וגננ)מ כרותמ מכ) כ5וגן ס"ר ומסטלגננ)ח
 : 'כ"ג ומוסר ררג6רס3קיגן

 5וגגיס מסי' וי"מ סרננ"מ מננ"ס ט"י ס"ק כמ"י ימי' עתה ןלערז)ה(
 ועי"כ כננכ"ר סיתכס) רכעיגן גרמס כ' ק)יסס כעי 5וגןכ5)י

 ננקוס ק)יסה ל5ריך כמ"ר )מ)כ' סכס) רותה ננכסר ורמי' רכיךגעסס
 ננקוס יט ומ"כ מי"5 ק)יסס מסי' טעננמ סמי כ)מו מכ) כ)ע )י'מרנדקר
 ס"ך כ"ג מוסר רותח ר5)י ס") והגננ"י ורמ"ס וסננ"ג: רתוס' רסמ)תרן
 פ)ה כ)מ נניירי ע"כ קו)ף 5וגן )תוך מס וסמ רותמ ג!'כ וסומ כננכ"רג5)י

 5ריך כ)4ס כמכ"ר רמס )מ"רכננכ"ר
 רכיך לעסס 35י רע"י כיון ק3יסס '

 רגתיכך 5רכו כ) כג5)ס הייגו רותמ 5)י רמסרו ירמסוגיס' י") רעורמ)מ
 כ"ק כ3ע 3מ ע"כ רך ומיגו 5רכו' כ)! ג5)ס כ)מ נניירי' 5וגן 3תוך כחסוהתס
 סקסס ג"כ ססומ סקי"ג 'כמ"ר רמ" )ממ"ל כ"ק 3י' מרנניקר ננסוסמ)6
ק)יפס68נר גךי רק מסור ט6ין רותח כ35י ר6סוגיס וס6ל מתוט' ומס"ו סכ"3 ויריקו'
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יומףתף"ב ו צ"%טעיף מף דעה"ררהטימןדבר"
 סיינוק3יסס

 מסרם,ימ"נ-
 ,6רעיקי 5ולן 3ועך ומס

 כיון ותי' כ"ק כ)פ 3י'
 ס"ק סס"ר מכ' 6רמכ"6 ומו)קיס . :ת"ג )נוטס רותמ ס35ן ס"3 סקוטד35י
 )מוך כחס גס סמ ועור ,רת"ג כיון 3גננרי 63סור ל6"כ תננוסין ורכריוגצ
 ר6י' סמ"ד ססכי6 וננס סמס )ננטס וסקוע 5)1) )תוך' גופ3 טגום נניירי5ולן

 ננס6"כ סגנקירו רכר 3יכ6 גום כרכר ר6י' )6ן גום כדכר י6וסלננרס")
 : .כ"ק מ63 כו)ע 6ילו 3י' מדנניקר יננקררו 5ולן ס5)ו) תוךכגס)

 י"3 ו6ו3י פ"ו דף כנפסחיס ננוכח סכן כסנמ"י "6 כי גייכ בנפר"חלו(
 סגי 5וגן )תוך מס דס6 סג-) קוסימ )הך ג"גסכוולתו

 כק"פ סתס דתלן סננסגה ננן כסגנני"י ד)6 ססר"מ כוולות י") ופודכק)יפס
 סס תוס' וסגס . יק)וף 35י ו6ס יוומילו מ. 6ס תרוננס ס) כסננן סכו6ס
 ור"ן' ורסכ"6 כרותמ ס"ס מכ) ננסננפ דמי דונני6 נניירי גנני נוגן ד5)יכתכו
 ד)6 סרי פכ"ס רותח ר") ד5)י כרותח רק נניירי ד5)י כחו3יןסכתכו
 מס דתגן דננס )דמוק 5ריך ו)הגנני"י ק)יסס 5ריך רותמ ד5)י טכ'כסגננ"י
 ננהו ג"כ תלן )6 )ננס וגס דחי דונני' ומילו כ5וגן דוק6 נניירי יק)וף5)י
 ד6ננר ד5)י כחעין סכ' ור"ן . דרסכ"6 טענני' דסייגו וג' . רותמ הו66ס
 ד6"ת רמייתס וכך וי"3 ננססחיס ננוכח סכן רוממ 35י הייגו ק)יססכפי
 6"כ גטי)ה מפי' כפי רותח 5)י לותן הסכרמ 6"כ ק)יסס כפי גנני 5תן35י
 כ5)י סדין סמיך סייר )ננס 6"כ כ5וגן ר"3 יק)וף 5)י 6ס כססמיס ותכןעס
 כק3יסס קגי רותמ 5)ה ו6טי' רותח 53)י דנניירי 6"ו גטי)ס דכעילותמ
 3סק) דקסס הכ"6 ננ"ס ננפתס . כפילן )6 ק)יסס מסי' כ5ולן פ"כ6"כ
 י") )כמו' ננת'רין פוסקיט דק5ת 6פ"ג וסגנני"י ו6סר"י וסננ"ג חוס'כלגך

 סס' וננ"כ והפט"ז וננחכר ור"ן רסכ"6 הרמכ"ר סננתירין סוסקיס.דסרכס
 כ35י נניירי דסוגי' דס") פוסק'ס וסמר כק)יסס סגי רותח ד5)יכננחכר
 דקוגי' וננממר כק)יסס דסגי 6"ו גטי3ס 5ריך רותמ כ5)י ה6 כ' )מ ננ"ננ5ולן

 עפתיק דידופ,דר6"ס ר6י' מין וננר6"ם ססר"מ כקו' ננסננפ סכייסקמיס
 ננפתיק ססננ"ג י"3 וכן דכרכות כס"ק כנני"ט כננ"ס ס") )6 41' תוס'דכרי
 כ5ולן גס נניירי ק3יסס כפי 5)י כן כסרס"י 6)מ ס") למ ו)י' תוס'דכרי
 כן כר6"ם וננ5מתי כ"ק כ3פ דמדנניקר ננק3יסס יותר 6י"5 כרוממ גס6כ)
 תס3 וטהור ננ)ימ טננ6 גכי דקי"ג מו)ין כרמ"ס כק)יפס רותמ כ5)ידסגי
 דמלי' ננס הר6"ם דננוקי סרי 5)י ס) כחוס 6)6 ת"ג 6ננריגן )6 כננ)ימסכ'

 : 5)י ס) כחוס ק)יסס רכפי 5ולן )תוךמס
 סגי 63 רותמ דס") סל") ותוס' סגכנ"י פ) קו' )ימכ רד,שבנתףלו(

 )6מר ד5)י ומסכתי קלף 5וגן )תוך מס תלי ס6גק)יסס
 דף סנני"ט כננ"ס סכיסו) ננן סהוסר ננמס יותר רותמ 'סמם ננןססוסרן
 גקיט )רכותי' ס3"מ וכ' ס5)י ננן סע3ו סקפרס ננן ספ)ו דניס "פלם"יקי"6
 ככננס כדננוכח דכיסו) כרותמ 6יגו ד5)י דרותמ דמפ"ג ה5)י ננןרסאי
 3סיות יכל ס6ס ננן ססוסרו )6מר 6כ) וכיסו) ד5)י כספתן הייגודוכתי'
 וכו' 5"ס סי' ככ"י ססכימ וסננ"ק ננסננ'ג )ננדתי וכן גדו) יותר ה5)יממוס
 ו3כית כ"ק 6)6 6סרו ד)6 סס כ' ור6"ס תוס' ס6 ז"6 6ננלספי"ם.

 : כעיגן לטי3ס 6ס ננ5)י רותמ6פריס
 3סיטתי' ורם"י כקערס ס35י ננן סע)ו דגיס טפי' )פרס"י 6מו טפסול"נ

 ננותר כקפרס סכיס3ו דניס לקיט ר)6 מ"כ סרי ל"ט כר ל"טלתכס)ו
 )כך ככ)י סי' )6 פכטיו דפד ננסננפ כקערס סע)ו ודגיס ככותח)6וכ)ן
 כקוירס סי' 6ס )6סוקי סר6מון טטס כקערס וסוה ה5)י ננן ספ)ופרס"י
 וננסננ"ק ננסננ"ג וננ"ם ננותר ג"ט כ' 6פ-' וכמננת ג"ט ג' ככותח סוסתו

 כקערס סע3ו ננדגיס יותר כספור ם635ו כ35י יותר )סמנניר סכ' ג"ימהכי6
 לו"ט ג' סוס כלתכם) מ)6 יותר תנניד דג5)ו ננסוס הטפס 6ין סתסוכו'
 נם"ע 5"ס סי' עקננן כר6מוליס גננכו6ר ומוסר לו"ט כ' סוס וכל5)ווטרי

 ס3"מ: נעפלי י5מס וכסגגס ד' ס"ק סס ונם"ך.
 ד3ננס סקסיתי כ"ו סעק תס"ז סי' ססמ ס)כות סזהכ רכיד ב~במרילח(

 כפי' ורמ"ם ננתוס' ס6 כטי)ה כפי 35י סננמכרפסק
 דגס) גון)6 ננהך %טתס פ) סקסו גטי)ס כפי 5)י דק") סג") סלססגיך
 ו6"כ 5וגן כ5)י עיירי כגוז)6 תוק' ותיר5ו כק)יפה קגי י5)י יכננכ36כד6
 כק)יסס כ35י ד6ננר ננס וכו' מגפ) כגוז63 ז' כקפי' כ6ן יפקקסממכר
 כק)יפס ו5)י כרותמ 6פי' דסרי )דוכתי' סתוק' ה"ק מ"כ נניירי לותמכ5)י
 תוס' 6קו' ד6דרכס ננידי קסס ד)6 ור6י' הדכר פ) פננדתי ופתססני
 כ"ק 6)6 כ)ע ו)6 ות'נ 5וגן 3תוך גפ) רותמ י5)י ' ס"ס ננקסו ננסקסס
 וכ"פ ור"ן ורסכ"6 סר6כ"ר 6כ) ו)תרן )וחוק 5ריך ו)תוס' גמ"ך מס"וכקו'
 סרותח כלפ3 דס"ך )6ננת זו כקו' ס") כק3יפס סני רותמ י35יסם"פ
 היילו לטי)ס כ5)י ר5ריך סס"ע וננ"ם ק)י0ס כדי כ3פ 6ונניקר 5ונן)תוך

 : וכי"כ מנניס כסגיסס 6ו ה6ס %) .5)י כגון ת"ג סייך ד)6כנוונ6
 ס"פ 6דכרי ק6י דרננ"6 וכנמכנע 5וגן ג5)י כסס"כנ ננת*י סרננ"6 כמדהלט'(

ן

 )רננ"6 ס") ס"ס )עי3 ס6 כ' והט"ז נ1)מו ננמעת סג6כ3 6)6 כלננ3מ
 סרי 63 6"כ 6ננרילן 63 ספ"ננ כננקו' קו)י תרי מ"כ נספ"ננ 3סק) ננופטתרננ)ימ'
 כננ)ימס 6כל הפ"ננ כננקוס דסרי סו6 כ)) ננ)ומ ס6יגו )תוך כגפ3 5תן.6)56)י

 ננופטת כננ)ימס מד6 תרו5יס ככ' )יסכ הרננ"6 כופת ול"5 6סורננופטת
 6ין )סחנניר רו5ה ס6יגו נני עסננע 6"כ )סמנלר טוכ רק סרננ"6 כ'3עי)
 ס)6 63סור )גהוג יס 5וגן כ5)י כ' כ6ן 6כ) ספ"ננ כ)6 6פי'למום

 טוכ ננן רק ננועטת מ3ימס כי כהס"פ , קו)6 תרי )יכ6 6"ככר(ע"ננ
 ועוך המננירין מן מ6יגו 6)6 קו3מ דננקי3 סננתיר מנני גקר6 ו6עו3סמנניר
 עויל6 ל6ע"נ ננועטת מת-כה 3מתיכ0 כננ)יחס נניירי ס' כסעי' סמסיע
 כיס"ם כנג'ם סנעמ מן 3סויחו ררך גנ"ע ע%3 .ננמעת ג6כ) 6יגו לרקרי.למ

 גנמננח ל6כ) 6יגו ננקרי 5)י ננ)ימת 03 ננ3ימס נפי 5)י 3ננ"ו ס"טסי'
 ננועטת כננ)יחה דגס כיון ננפתס סננ)ח ננן מותו ד~דימ.ן ננטוסננ)מו
 זה דקפי' כגידון 6כ) כננס דפד כקי6ין 6לו 6ין סננ)מ ננן 6ותוננויחון
 6ט סמין מה ננפככ 6ין ננ)חו ננחננת ל6כ) סכותח דכ6ננת )כותמכגפ)
 ננ)יח ננקרי )6 דוד6י כקי6ות 5ריך מין כננ)מו כך סג6כ) כיוןכקימין

 ס6יט ע)ימ סכ' ח" ס' ע6"ס עס' כס"ט סרעכ"ס )סון גזס )יסכרנצ";י ג6כ): כען1כךכרותמ
 כננו ננ)חו ננחננת למכ) ומס כרותמ הומ הרי ננ)מו גנמננתלמכ)

 וגס הומ יתר ססת ג6כ) 6יגו מס ככמ דסך וקסס כרותח 6ילוסכותמ
 סיסי' 6יך יסי' ננ)מו ננחננת ג6כ) מס סתס 6ננר ו)מ סכותח כננו כ')ננס
 כפי ג"כ ד)35י כס"ו וס"3 סר"ננ 6ננגס )3ננרגו כוה כמ וננס כרותמ6עו
 ננ)ימה כפי )5)י וכן כ"מ דף כננגחות סגי'. )סי וסומ כיס"ס וס")ננ3ימס
 סננ)מ פס )מכ)ו י6ססר דפ"ג 51") מסור גנני ננופטת ננ)ימס גסך6"כ
 6יגו ננקרי ס"1 הרימו מ"כ גמכ3 ו6ין כפין סחתיכה פ) טסננ)ח כיוןננ"ננ
 )סרס 5ריך פ"כ ננ3חו ננמננת גמכ) ננטכחת סיכי ו6מ"כ ננ)מו ננמננתל6כ)
 ק"ס סי' וכפ"ננ ננ)חו ננחננת גמכ) וסו6 כעין ננ)מ כמן ט6ין כותמכגון
 51") רפ"6 כסג"ה מכ) ננוטטת ננ)ימס 6ננרי' ככחגס ד6ף כ"ו ס"קכם"ך
 1)6 )סוננן כמוס כין כקי6יס 6גו דמין תרתי 6ננרי' ד)מ ננוכרמ ד6יגוט'

 3סק) גי ו)כ6ו' פייכ כק)יסה וסגי קרירס )ננ)יחת 5)י ננ)ימת כיןכקי6יס
 דתרתי 6רננע6 סט"ז קו' קסה )6 גננ. 6"כ )סמנניר וטוכ רק כידרננ"6

 : סרי ננופטת וננ)ימס ככמוס דג"ננ י") 6ננרילן )6 כהפ"ננקו)6
 ס6ס ננן ססותר רותמ כ5)י )סק) ט6ין 6סריס ככית ג") יכר כמרףלי(

 פ) ו' כ6ות סכתכתי דננקוקי6 ננסוס גטי3ס ד5ריך )5וגןולס)
 סיכס דננסלי עייו דף כססחיס )ננסקגמ דסגס ננסתס ר6יי ג") 6דרכס זסןין

 די") רותח כ35י כק)יסס סגי 6ננמי הגננ"י פ) קסס )6 )יי פכדיננסהו
 ננס"ך הגננ"י פ) קסס 11 דקוי ומ)6 כק)יסס סגי פכדי ננססו6 דקיכסכיון

 מ63 כק3יסה וסגי 6"ס 5וגן וססננן גכר פ)מי יס") )רכ כט3ננ6דק6ננר
 5)י ה6 גימ6 נני ו)רכ סנננ"י פ) וקסס ככו)יי )6סור ת"ג דס")3סננו6)
 דסיכי סת3ננוד ררך דידופ )סגננ"י רמי' 6דרכס כן 6ננגס גטיגה 5ריךרותח
 וס)ננ6 ננגי' )מתוק ומ3"כ )גננרי לימ6 )מ ננ"ד )הך גס כס)ננמוק6ננר
 )מ )רכ דמסי' גיח6 )6 3גננרי ג"כ )רכ כ6ננת גימ6 )סגננ"י 6"כיתיכ
 ק)יסה )סון כין כך כ3 דקוק ד)6 ק5ת ןי") 6)6 ק)יפס רותמ כ35יסגי

 )סננומ) 6כ) )גננרי 6"ס )6 וג"כ 6פ"ג )רכ כם)ננ6 דק6ננר וסייגו3כטי)ה
 : כק).פס דסגי תגן וכננטגס )גננרי ד6וסר תירון סוס )יכ6 ככו)י ו6סורדת"ג

 . תר"נמ*מן
 בבשר רליכא אמר וקפילא חלב יורה לתודבשר כזית)א(

 * פלתי קוי ול"ק נאמן אינו חלבטעם

 טפיננס ננסגי מננמי סקסס קפייג סיי נתסייד פיי וזיי) כי סק"6בח"ר
 סקדירס )תוך סגכגס הח3כ ה6 מ)כ כס סכים) כסר ם)קדירה

 גכ)ס געסס הח3כ וסמ ננהגי )מ וטפיננס סכקדירס ג)ופ כ) גכי)הגפטה
 ס)יטת )קדירה ס6ין כיון כקדייס ותיי ננכ"פ סוס וכססלט הקדירהכתוך
 סקדירס כדופגי הכ)ופס סמ)כ פס ננקוסר הקרירס סכתוך מ)כ ס)כךפ5ננו
 כגכ)פ ננסמ"כ כס"ע עוננד סכ)ופ ט6ין כיון גכי)ס סכ)ופה לעססו63

 6"כ כח"ד וסקסס - פ"כ וג"ג כננ6כ) כס"פ ופוננך כננמכ3 ננקוסרכננמכ)
 טגכ)ע ומ)כ חי גייס 5ריך יה1י )מ)כ וגפ3ו כסר כזית סכ)פו כ5)יס זיתיסגי

 וכסיי כפייפ ופוננך ננמכ) ססו6 סכ5)יס כתוך גכי)ס גפסס סכ5)יסכתוך
 )סומטו מססר 6ננרען כסתיר6 ומיי סי 6י ספס יק ד6י"5 ננכו6ר5"ך
 כרכןט כל"ט כננו 6יסור סס 3מו3 ו6י"6 ק)וס טפס וסוס וננסוסננותר
 3כ5)יס הכסר דטפס כיון ג"ג הכ5)יס 3תוך סגכלק סח)כ 6יןוננסו"ס
 דסוסו ק' דף מו)ין תוסי כננ"ס ככר י65 כמ)ו סוס )סמוט סופווד6י
 וד6י כסר סטפס כסר )תוך סגכלס ח)כ ננט6"כ י65 ככר כ6)ו הוס)65ת
 דננקוסל סטפס סו5רך כקדירס וננ"ננ גכי)ס סמ)כ גפסס )כך יפ)וט)6
 חרס ס) כקדירס ננסוס גסחט כככר וסוס )סמוט דסופו ננסוס סריו)מ
 60 וקסס פכ"ד דננקוטר הטפס 5ריך )כך ו6סור כ)) ס6יסור גסמט)6

 ג"ח כס סיס )קדירס ח3כ כזית גפ) 6ס ז") דכריו )סי קססןערך* : פן ם3 מו ננתכות ם3 636 חרס ננן 6יגו וכף 6כף דכריו סס כיכתס"ך
 ומ)כ כיון לכ)ס הכסר לפססז )וכריו כסר 6י וכזית ירקותזיתיס

 וסח)כ ס6וסר סמ3כ ס6 ככך ננס וקסס יסמוט )6 וסכסר כסכסרגו"ט
 6ננריגן ל6 )5מת סוסו סמיסור ד6ס חו)ין תוסי כי וכס"ג )סמוטסוסו
 653ת סוסו דמ)כ כיון דהייגו ק3ום ננטעס ננחדם ככ"מ גפסס ו6יךיג"ג
 וס6יך )5מת סוסו ס6וסר 6ס קי רף )תוסי זס ןין סננדננס דכריו )פ.6"כ
 סי' )6 סכרתו )פ. 636 ז"6 כ"כ )5מת סופו 6ין וכטר ננסוס 1"3 סו6כ'
 ת3י6 סיסחוט מפטר ננסוס ד)מ 6"1 653ת קוסו ס6וסר דמ)כ כיוןל"ג
 תר"ס סיי )קננן ופיי נכי)ס סכסר לעסס ככסר דננקוסר כיון דת)י66)6
 כזית סכ)פ כ5)יס זיתס כג' 6ננ6י )ןוכתי . מ"ך קו' סדרי6"כ
 ס6 ככך ננס יסמע )6 דכסר 6ט"ג ס' 6' ספס רק 6י"5 )מ)כ ולס)וכסר
 כי' 6ננריגן ד63: זננכו )פגי 3ממן זס מדננס וסמ'ד יסמט ס6יסורסמ)כ

 גם6ר 1)6 3סוחטו ו6ססר וכיון הו6 דסתיל6 כיון 6סול 3סחטו6פסי
,.. -י )0גי חמן ם6גי י"3 ע"כ י0תיר6 ג"ט כי 3גקכי ורוננס ק3נם טעס.636

זמגו



קיננ4יכמףתר"ג וי מעף צ"א ם4י4ר"דטיידבר4
 ננכסר סכ13עיס כ35יס מכ5 כסימר סזה ממן כמערוכמ עוננך סס"זטגו
 ך6יכמ וגיננמ כסימר מך6 סעס 6סי' 0מערוגת עננך )6 המ3כ 5תוהוגפ)ו
 5וננר סרו5ס ומ)6 סומ ו0מיר6 מיגי סמערוכת ננממת יעכס'ו ק5וסטעס
 וננ"ע 3חננן ווננ0 6יגו 1)65ת 05מססע וסוסו ננסוס )המיר6ליוננ0
 תוס' )וכלי כ)) יוננס 6יגו ונס וג"ג )מו) 0מיסור יכו) סי65 קולסעכסיו
 ע) סגפ5 מיסור כנון זס כסי)וך סעוכו סררך ננס תום' כ' סס ק'וף

 סכ)יעה סקכ)ס כיון גכי)0 חתיכס ח5י לכעס0 מננריכן )6 0ימרממיכות
 כ)י זה כ0י)וך סממיכס ככ) )סתססע ססופו ננסוס_ סממיכ0 כ)קורס
 ג"ג וומי ננח)כ 0גכ5ע כסר גנון ננמיסור כ)וע0 חתיכס ננסמ"כסטסק
 )סמעו סמססר ננס ננסגי ו)מ ג"ג כ0 וננקוסר וגתפסע כחמיכס וגכ)עכיון

 : 0מירמ עי"כ ננקרי ו)מ ממר כיסו)ע"י
 המ"ידממל'

 גם) ו6מ"כ כסר גנכ!ימ סכ)וע כ5)יס !יתיס כנ' )יטכ נ")
 ס0ננ6כ) ננקוס סכ5)יס כתוך גכי)0 0ח)כ געסס )מ ח)כ ט) )יורס 1'
 ננ6כ) סמ)כ נס 0מ )כ5)יס 0מ)כ ננקוסר עי"כ סי0י' ע5ננו ס)יעמ גויט
 כקוירה סיס סח)כ עס ככסר סכ)וע מ)כ מקוסר סומ כן כננו מ"כסומ
 מ)6 ננקוסר געסס 6יגו ננקוטר 0כ)וע כננמכ) סמס"ר ננ"ס ז6)6 ג"גו)מ

 געסין )כסר מ)כ מו !0 ממ מוסר !ס ימך כסכמו כיון סימר עס6יסור
 סיסי' )0יות 5ריך מגמיס כ' מ"כ ננ6כ) כדכל גכ)ס וגעטס !מ"!ננקוטרין
 6יסוכ כ5ועמ היתר ננמכ) כתוך ונס ננמכ) כתוך וסייכו וג"ג סכ)ועננקוסר
 כקךיר0 סרועכ עס סכ)וע ננקוטר ע5ננו ס)יעת כו סמין כיון ככ)יס)כה
 געס0 )מ סימר וסכ)י מיסור וסכ)ועס מע"נ 0כ)י כמוך מכ) כ"כ1)6

 מ5כ כס וכיס5 ננכסי כ)וע הכ)י 06 י0ייגו כס"ע סכ)י כתוךננקוסר
 כמוך ןכ)וע מע"נ 0כ5)יס כתוך הכטר כמן מכ) גכ)ה כטר סכ)ועהגעס0
 0כ5)יס עס ננקוסר געס0 )6 0ומ סימר וכ5)יס כיון ננ"ננ 0כ5)יס0ננ6כ)
 )כוו כססומ 0כטר ו6ח"כ 0יתר עס 6יסור 6)מ ננקוסר געססן6ין

 עס ננקוסר ססמיסור ננסגי ג"ג )6 )ח)כ וכסגם) 0ו6 כס"ע עוננרכנ5)יס
 סנ"כ 0ח)כ עס ננקוסר הומ כן ןכננו ננמכ) ס0ו6 ככ5)יס 0כ)וע0כסר
 0י' כס0כסר תיגמ 60 מננגס כם"ע ס"מ עננך ט63 ג"ג )מ .ס)כךננ6כ)
 ע5ננו כסגי עננך ננקרי 'למ כטר ט) כ)וע )וננר תוכ3 טמ! ככ5)יס כ)וערק
 כם"ע סס כקר 0כ)ועמ מין ועכסיו 0סימר כמוך כ)וע ט0י' ככ55יט)6
 ג"נ 1)6 0קויר0 מוך 0מ3כ ועס כו סגכ)ע ימך 0ח)כ עס ננקוסר0ו6

 ססיר 0נננ' סריך מ)כ ס) יור0 )תוך סגס5 כעין כסר כ(ית ננסמ"5ננעו)ס
 0מ)כ ססיר )ע5ננו ס)יעס נ"כ )ו ויס כס"ע עוננך והכסר 0ומ ככ)סמ5כ
 ויס ננמכ) 0ח)כ ונס מע"נ ול"ג 0כסר 'חתיכת עס ננקוסל עכסיו כווגכ)ע

 : 0כסר עס ננקוסר געט0 0כסר טמוסר סח5כ ננ"ננ ס)יעסכו

תר"ד ב' טעי' (ב"ב כ~י'4ך"ך4סימן.

 צריך לכך כרש"י אי כר"י אי לי' מספקי דרמ"א שכ'הש"ך)א(
 לא אפי' הטיפה כנבד בקדרה ס' הרוטב בתוךבמקצתה

 התיכות שאר בניעור אפי' איסורין ובשאר אסורה וההתיבהניעור
 לסהטה דאפשר התיכה אותה אבל טררבנן רק דנ"נמורין
 רק לטחטו אפשר הטעמים לכל והקשיתי .בח"ד כוכמה"ת
 אשכהן וכי יענה מה מותף לסוהטו אפשר למ"ר )ב(מררבנן
 נ"נ קיי"ל כ~מת למה נהפוך בט"כ לר"ת )ב( באוכליןהגעלה
 אכל דלוקין בכא"פ איסור כזית בו ביש כהן היים לר' וכןירבנן
 נהפוך אפ" ע"ד תי' בה"ד אה"כ וראי' )ר( התערובות מןכזית
 אותה מ"מ טעם בו שיש זמן כל ה"ד התוהה מן בט"כהוא

 אפרים אר' קו' וישוב טעם בו דליכא כיון מה"ת אסור לאחתיכה
 מה"ת יהנ"נ ר"א מודה לאיסור מצטרף היתר ס"ל ירו' י"למירו'
 בדולה יורה לאיסור מצטרף היתר למ"ד לר"א בס קשהאא"כ
 הנ"נ תליא בב"ה לתרין כ' ק"ו םי' בה"ד )ה(, משכחתהיכי

 לא אפי' אטורין בשאר משא"כ בבמ' כדמוכח לסוחטובאפשר
 אפשר כאן מ"ש א"ש דבריו ולפי אסור לסוהטו אפשרנ"נ

 * שדהיתי כמו ליתא ק"ו שבסי' דבריו אבל אסור מה"תלסוהטו
 אפי' דרבנן חנ"נ לרמב"ם למשל"ק ראי יש ק"ו סי' פלתיומדכרי
 ההלב עם שהוא זמן כל אלא ההלב אסור לא דמה"תבכ"ה
 כ ואוסדת והוזרות נכלה תהלה ההתיכה נעשיתהרוטב תוה במקצתה כרש"י ורמ"א וש"ע ר"מ שדעת כ' הט"ז)ו(

 ל"ק ופרמ"ב פלתי אט"ז שהקשו מה ניעור בלא אפי'ההתיכות
 י"ל לר"מ אבל ורמ"א לש"ע הכי דל"ל אט"ז הקשיתי אניאבל
 הרמ"א ישבתי אני )ז( תקצ"ה בסי' שכתבתי לדינא ונ"מכן

 לאסור נכלה נעשית אין ההתיכה על שנפל דט"השדעתו
 אפי' ניעור בלא אפי' בקדירה ס' וצריך ניעור בלאההתיכה
 בשאר אמנם אפורה חתיכה ואותה לרוטב חוץ כולהההתיכה
 : לדינא כן ונכון להחמיר יש חתיכה אותה אבלבניעור אפ' לרוטב 1הוץ במקצתה הקדרה אוסר לא מקילאיסורין
 6יגו כקוירס ס' יס 6ס ייעור )6 6ס וכז כסלס כ' ננכמוני)א(

 ס"ך ו0קסס ננומר סקןירס וסמר ממיכס 6ותו רק6סור
 עעס כמן ו)6 כ))) כיעור ס)6 כיון מותר יס6 כמי . 3קוורל ס'ןכס6ין
 6סורס חמיכס 6ותו 6ננ6י כיעור כ63 6פי' י~6 ומי ע5ש מתיכסכמותו

 כרס"' מי כר"י 6י )רננ"6 3י' וננספקי סרועכ תוך כננק5תס ונניירי סס"ך,ותיז
 0קוירס ככ) סעיפס ננערכ )6, ו)רס"י סעיפס גנך כקןירס ס' 5ריךן3ר"י
 סרועכ תוך כננק5מס 6יסורין כסמר מנ) 6סור סמתיכס ס)כך כמתיכסרק
 וכ' סקי"נ כס"ך כננ"ם מתיכות כט6ר כיעור , 6סי' )קננן סלננ"6ננקי)
 ננש) ולככן' 6יסורין כט6ר כ"כ וחתיכס כיון סעעס סק"עכמ"ך
 6סור 3סמעו ן6סטר 6סור מתיכס מותס 6כ) מתיכות כס6ררננ"מ
 ועת סנס ננס"ת 3סמעו ו6פסר ןרכגן וכ"ג ננסכ"ת וקססננס"ת
 מןמ לג(וסעו ו6ססר ג"ג חמיכס ס"ל פוסקיס ועור ק"ו כסי'סעור
 מננרי' ו)6 6יסורין כס6ר ננ"ך 6פי' ק"ו כסי' דמי' )ננס מפי' 6)6 -0ו6
 ן6ותו סר"6 לועת נישס כפ"י סר6"ס וכ' 6סורס חמיכס מותס ננ"ננל"ג

 כ' ר5"ס סי' רסכ"מ וכמסו' ננננגו )פרך ן6י"6-)סמיסור ננסוס מסורמתיכס
 כ' !ס ועעס כמוכ)ין 0נע)ס ננ5יגן לל6 נזסוס מסורס חמיכס ן6ותוסעעס
 56מ עעננמ ננסגי 6סור 3מ ןוך6י קסס 6כ) כמ"( וכ'כ ומ"ך ססננ"נכ6ן

 ס6יסור כגנך כקוירס ס' ריס וכיון עעס 6למ 6סרי' )6 וננסמורסננןרכגן
 3סיומ ססיתר גססוך ןס") ו3ר"ת 6סור ו6ננמי כחמיכס 6ימור טעס)יכ6
 כננ"ס ננס"ת חסור כנני מתיכומ וס6ר ננס"ת נ"כ גכי)ס געסס 6"כמיסור
 6ותו 6סי' כן 6ננגס לרכגן וכ"ג קיי") מגן 656 י"כ ס"ק כס"ךכפרננ"ג

 : ננורכגן 6למ 6סור ל6 גנני ןמסורחתיכס
 ן)6 ננסוס 6סור מתיכס ן16תו ייסכ"6 מעעמ6 שי 3י רקשה)ב(
 לסומעו 6סטר ךננ"ך עעננ6 ננס 6"כ כ6וכלין סנע)0ננ5יכ!'-

 וכר6"ס קסכר 6י ן"ס ק"ח רף רס"י כננ"ט ננומר גנני חתיכס ו6ומ0נניתר
 מכל ן"ס 0סונן' כממלת כ"ס סו"פ וכרן וכי' וס"ך -ו6ע"נ ו"ס ני"ססו"פ
 : כמוכלין 0נע05 נעיכן וכי קו' לסך ט"ך סך יעגס ננס ננימוויר6יכי
 גר"ת ןרכגן עגין ככל כ"ג מיסורין כק6ר 5כנסקסס בנ%4כמר2)ב(

 כ(ית כטיס ססמומ ו~ל כמיסור , 3סיות ססיתרןגססוך
 כחננמ לננס מיסור קכ כנופו כ!ית כל ע) לוקס מייס ן)ר' כמערוכתכמ"פ
 למ 6סורין כק6ר ס"ל 6סריס ךר' סכ' ננסננ"נ ננסננע וכך ננס"ת ג"ג)מ
 וגספוך נ:טוס ככילס כעסס מייכ סתערוכת ננן כ(ית כ6וכל )ננ"ך 60ננסננע 0מיסוי ננן כ(ית ק6כל כך כ5 ססיתר ננן טימכ) ער חייכ ס6יגו ננסגיג"ל

 51"ע ןרכגן 6יסויין כט6ר ןג"ג קיי"ל ו5מס ננ0"ת חג"כ )6יסור00יתר
 מערוכמ סייגו ננס"ת ןכ"כ 6פי' )סיפוך כ' מר"ס סי'ו)קננן

"'0 
 גספוך מס

 מיסור: כנוף ל6סור ל6 6כל ככ"מ6ו
 כמ"י ר6י' ד%4דק"כב)י(

 ויין כנסמ ן"ס פסחיס מרן'י סק"מ ק"1 סי'
 עלי' סליני רכגן 0וס 65 ססת ככל סיין ססיע ומ)וחייכ

 ננ0"מ כ"ג 6יסורין ככל גיננמ מ"כ עכ"ל 6יסור גוסו ו6תעכיכ ע"כ 6י"לוס6
 ננסננע ו)כ6ו' ע"כ ס6יסור כנוף סוס סס ססעעס !ננן כ5 ןוקמ (סוומי'
 ככולו סעעס )סתסקע זיע5 ~"ע ןסייב ל6יסור ננ5ערף סימר 3ננ"ך60
 ככ"מ.געטס ןוקמ ר"6 )ועת כמס"6 ננסננע וכן ס6יסור כנוף ססיתרג"כ
 עליסס ולוקס ס6יסור כנוף כסר !ית ומ5י מ)כ !ית לח5י מסוסנכעס
 60 מטננע כקןסיס 6ל6 ל6יסור ננ5ערף סימר ן6ין 6יסורין כס6רננס6"כ
 ססקסס ננס כ!ס וי"3 גכילס כעסס ככס"ת ננ5ע"ל סיתר וככס"ת)ר"ע
 כקמר ג"ג ןם"3 כירוסלנני ננרכי מפריס ר' ע3 י"ך ס"ק וסר"ח0ר"ן

 כן 6ננגס למיסור ננ5רף סימר כר"ע ס"ל כירוטלנני רכי ע"כ י")6יסורין
 לתום' ום"5 מיסורין כסמר ג"ג ןם"ל לכנ6ן ק' וף מום' סקסו ננסקסס
 מסריס 5ר' נס 0מ 03 ננסכמת סיכי כסנע05 נןול0 יורס 6"כ ננס"מוסייגו
 קטס נ"כ וג"ג 5ככ"ח ווננ0 "יסורין כ5 )6יסור ננ5רף סיתר )ננ"ךקסס

 ורכגן וג"ג ננס"ת )סחעו 6ססר כ6! סמ"י יננ"ס ר6י' ד%4דק"ט1),,( : ננסכחמ ; סיכי נוו)סיורס
 סס ססכי6 סק"מ ק"ו סי' 5סיעתי' .6"ס 6יסוריןכס6ר

 ננסוס 6סור סממיכס 6כל ג"כ 5מ 6סורין כס6ר ססוסקיס ע) ננם)ימיקוסי'
 תג6י מסור לסמעו ו6פסר ןק6ננר ק"ס וף ננחולין 6סור לסחעון6ססר
 )סמעו 6סקר מכל כג"ג 6)6 פליני 65 ן3ננמ כג"כ ננרם)יני וננכי6סו6
 ססיתר כ"ג כטמיכס ססעעס זננן כל מסורין כסמר ומי' ן6סור ננוןוכ"ע
 קסי65 עעננו 6סי' 6חרות כסמיכות כסגתערכס ו6מ"כ 60יסור כנוףכעסס
 00יתר כממיכות כעי03 .63 כמתיכס סגס6ר ננססו 6ותו ממיכס)מותו
 חמיכס כ6ומס ססימר על מיסור סס סי' סככר ססימר סוכר ן)6ננסוס
 כעגס ו3מ כ"ס סו"ם וס סרקקס כיכננס 0ננרוכי וכסכרמ עעס כסססי'
 ננס"מ( מסור חמיכס ן6ומס )ומ"ס תערוכמ כל6 ססימר סי' ו)מננסוס
 רחננגח ת3י וכעעננ6 גיגסך סתירמ ומרווייסו ככסר סגכ)ע מ3כננס6"כ
 קמין (ננן וכל ננסוס מיסור סכסר )נוף עוסס 6יגו כמתיכס סגס6רוננססו
 ככ"מ כ"ג למלות 5ריך 0)כך 6יסור סס 0כסר ע) 6ין ח)כ עעסככסר
 5ןעת 0סגתי קו' סגס עכ"ך 6יסור כנוף 0כסר סוס מסור )סחעוכ6ססר
 וסרסכ"מ 6חר עעס כ' ורסכ"מ עוננר כננקוננו ספ3מי וקו' סכי ום")סרסכ"מ

 מין מ' פעס ג6סר וככר ננסוס 6)6 כעל ן)6 ננסוס !ס עעס כ')6
 סכרת עור כמכמי ו)קננן כ6וכ3יןסנע)ס

 רסכ""
 ננסוס ר6ס1גיס וס6ר

 סס למפקע מסור )סחעו 6ססר )כך מיסור סס סחמיכס ע) כקר6ןככר
 מיסור טס וגקרמ ננסוס כננק"ע וקוסיומי )ווכמי פ)מי וט"ק ננגי'6יסור

 לני ל""אלא
 ביטנ ק'1,:וקיןן

 נ;~
 קמ"' 6'ק,י'ו

 ססימר עכסיו סוכר כקי) )6 )ננס עטממ כ3יכמ 6"כ כ6יסור כנוףגעס0
 כו ססי' מעיקר6 כתר וכי!ו3 ו6'מ ככ"מ כננו סע3 63 ו6ננ6י ככ"מכננו

ו4חח



"תטףתר"ד ב' סעיף צ"ג ם"' דעה"דרהסימןדברי
 סכתערכ קויס היתר ננעיקי6 הי' הכסר מ)מ טעס גו הי' ככ"מ 'גסטעס
 סל6סר וקורס טכתערכ קוןס הימי ננעיקרמ המיתר ה"' 6"סורין כט6ינס
 כתערוכת 6סוי הי' סמ)כ המ ליכנמ ככני ככ"מ ע5ננו ע) והקסה כ' (")והומ
 ותי' מססו "ותו כתכט) ו)מ המיסור הוכר כ5מ לנני רסו6 לתכט)וסמיך
 ננססו 6ותו רס6 כ35. ננוכן מילו ננוה וה טעס. כסקכ)ה 6)6 מסור )מככ"מ
 ומננ6י לכי)ה מסכו כמתיכה יס מ"כ כסי טעס כו יס סכסר כתוךמ3נ

 )יכמ ךעכסיו כיון ככ"מ )יכריו ועוך עכטיו המיסור היכר 5מ המכטי)ה
 6סור )סמטו כמססי הגננ' ות5י6 מתיכות ט6ר 6וסר ומין 6סור )מטעס
 ר6ננרת כיון המתיכות סמי מוסר 6סור 5סמטו מססר )ננ"ך )ננס קסהלמי
 מ' מות מרע"ו סי' ועי)"ק וסרי טעס 1יכ6 ועלסיו כטעס ת)ימכל"ח
 5סמטו מסחל ת)ימ )מ 6יסורין כס6ר ממר כ6וסן סתי' סס נם)תיועי'
 סכתכתי )ננס )סי"ז "למו' 5סמטו כמססר ל"ל חתיכה ת)י' כככ"מ רקכל"ל
 ככ"מ ל"כ מ"כ ננררכלן רק סומ הפוסקיס סכ' 5טענניס )סמטו ד6ססר)עי)
 ננכמן יס מ"כ ררכלן ככ"מ ל"כ גס 6"כ . )סמטו כמססר רמ)י')ס)תי
 רק ככ"מ יל"כ פוסקיס וס6ר הרננ3"ס )יעת תר"ה כסי' )ננס)"קסוכמה
 כ) כלנך 1)6 מ5כ כוימ כלנר רק ננה"ת ס' 5ריך סיהי' יהיילועירכלן

 : ננררכלן רק הומ ר6סוז תערוכת'
 ככנק5ת )רס"י כנך"כנ הכי6 סק"כ סט"ז והלס יכנ"6 )יכרי נדקדירלד(

 ליעור מ6"כ מתיכות טמר מוסר מילו הרוטכ נתוךמתיכה
 סר"ננ רעת וכן ליעור כ65 ,, 6טי' ומוסרות מוורות מ)6 ר3יתמ סט"ווכ'

 רר"ן כןה ס3וגתמ כ' סר"ננ נס סמ וקסה ע"כ הר"ננ )רכרי ססכימוהס"ע
 ננס' כס"ט ננסרסיס ק5ת )יעת ה"ה וכ"כ ליעור כ5מ הטמר י6וסרתס")
 כקי' סכמתיס ר6קוליס ועוך וריטכמ ורמ"ס לס"י )יעלו רסכ"6 וכ"כננ6"ס
 הרוטכ תוה כננק5תה הסוגי' ר)יט"י תננה וכס)תי ה' מות ס"ותק5"מ
 סרוטכ תוך כננק5תה מסי' 6)ננמ ס)יט )מ פס)ט כ)ע ננכ)ע סריךו6סי"ה
 וגס סק"כ כננ"ו הסרננ"ג הקסס וכן מתיכות סמד )מסור יו5מ כ)ועה6ין
 ומוסר ננגיע רמיסור סרוטכ כתוך מ5י' הננוכמת כמתיכה ננעככ נניתננה
 כ) וי5טרך מו5ה ימ5יט )מ )ננה סרוטכ כתוך . הננתמ מתיכס)ננקוס.

 :סקיירה
 הרמסוגיס וכ5 ט"ח ר"ס ע"6 ק"מ יף ."תוס' קון הומ הכ' קו'ד1נה

 סכ5 ס") ו)מ ממ)ה כמסרס 11 סמתיכה 11 קו' ננתר5יסהל")
 נניסכיס ג"כ המ' וקו' הכי רס") ק' יף סתוס' כרעת ל"ל 5מ הי)וכודרך
 כסל") המ' קו' סמננה הסרננ"ג ע5 ותיננמ סס תק5"מ כק" דכריהסכננ"ס
 ננס5ט הס"ס יפריך ננה 11 קו' ע) סר"ן תי' נננ"ו כסק"ו הכימ כפ5ננווסו6
 5סי מכ) ננוסר 5סמטו רמסטר 5ק"ך רק ה"ך ה6וסרית ס)יטה ס)יט)מ

 כ)מ 6סי' כו)ו הקיירס ל) ומוסי מוזרות היוטכ תוך כננק5תהה6ננת
 ק"ה ס" )קננן הס"ע סמ מט"ו יקסה ו6)מ מסור )סמטו מססר כיוןליעור
 וסוסקיס רוטכ כ)מ )מתיכס ננחמיכס י51י6 כ)וע ימין ססק כנלימהס"ט

 סט"ו כננ"ס יססקו ומי ס)יט )מ ' ננס3ט .הגננ' ננקו' כן יקיקורמטוכיס
 סרוטכ תוך כננק5תס ךה"ר הגס ס5יט מס)ט דירן ר3ננסקלמ רמסוליטוכמי'
 "ער 5מ רהס"ח לוטכ כ5מ יו5מ כ)וע רמין כננ3ימה רמי' 3לו מיןננ"1
 וכסרננ"ג ננותר 5קומטו 6ססר 5ננ"ר המוסרות ס)יטה מ65 ס5יט 5מננס5ט
 ננחתיכה יו5ימ כ5וע רמין מחר ננננקיס רמי' עור הכימ נ' ס"ק ס"ךלמן

 רסכ"6 יכרי והס )ה )סננוך ק5יסס 6וסר כנימין יהיילו רוטכ כ)מ)חתימ
 ח"כ ס"כ תערוכת .)ה' כסתימה הסרננ"ג מ)ו תה"כ רכרי וכימורכתה"מ
 ירסכ"מ וס טקס ע5 הקסיתי מ' מות תק5"מ כסי' מננלס וכו' ננל6ד"ה

 5מ"ס ננר"מ גס סננך קוך ויס הט"ו כס(' )וננר יס )רננכ"ס ו6"ככמס"6
 כמיסור סלגעה מתיכס לעסה כננ)ימה ר6ננרי' רמטוליס נוהרכס תק5"סכטי'
 נומתיכה יו5מ כ)ועה סלמסרה כמתיכה סלגעו המתיכות סמר ומוסרתלכי5ה
 ק"ו סי' )6ו:מ וכמיכורי מ' 6ות תק5"מ כסי' ועף'ס עי"ס רוטכ כ5"3מתיכה
 כ)מ יו5ימ כ)וע רמין ננק)יסס רמי' 5סכימ כוולתו )מו רסכ"מ סגס כ"סס"ק

 : הסרננ"ג סהכין כננורוטכ
 סס תערוכת )ס' כסתימס ססרכנ"ג רסלס רכנ"מ רלרי .לימוכ רכ"ללז(

 ננמתיכס יו5מ מין לוטכ כ)מ רק"') הכ)וע יכר רססיטכ'
 המי כנס תיקסי מכתי רמ)"כ ננוכימ הומ וננננקוננו יו5מ מילו ננסהימס"

 ס)יט 3מ ננס)ט כ5ע ננכ5ע כ)) ליעור )6 מי)יננמ ק"מ רף הס"סלקמננר
 כ5 ה6 )מסור ננסהו כמותו כמ סמין להי עננו ננמ)כ ננסהו ריו5מ כיוןהמ
 5ריך מסי"ה ס' ים סמיסור יכלגר הומ כן )סמטו ומססר מל"ל ס)ע5כנג
 מננת הן רוטכ כ5י יו5מ ננסהו ס6ין כרמננרן וע"כ הלמקר כ) כלגך5סער
 ה6מלות כססמ כנ~ימס ססיתר 5סיסוך ננורין כ"מ סי, כתסו' הרכסרכרי
 סס 5ירוף ועור . וכו' 5מתיכה ננממיכה יו5מ מין ררככן יננסהונוטעס
 ממלות מף סמננון לגך ס' )יכמ מי סמ ננסעע וכו' כמ5ותות טענניסלמה
 )קיירס קלס)ס כט"מ 5רננ"6 יס"5 ננכ"ס מ"כ עי"ס . מסורין לנעוס)מ
 יננססו דססיטמ )רננ"מ ק") הקרירס הכ) ג"כ רמיכמ )רוטכ מון כו)י'מסי'

 :יו5ימ
 ן הטיסה כלגך כקיירה ס/ 5ריך ליעור כ3מ מסן' הרננ"מ יססקד%4"ש

 ן סריך ננה מ"כ ספרננ"ג ססקסה וננס ננלי' גס,ק- כננס ירעילןד65

 ן ליעור 5מ ומסי' המתיכות כ) מוסר טסיר יו5מ יננססו כיון ס)יט )מנוס)ט
 כמותה יס מס תלן - ו)ננס גס' )כט) הקיירה כ) י5רף מ"כ קסס,ועוד
 1 מתיכה מותו רק ו)ננה )י5רף סקרירס כ) מ"כ ייו65 6ננרי' המ ל"יחתיכה
 ו ה)וכו ירר נגיך ו)65ת )התססט עופנל הו6 המתיכה ננן ייו5מ יננק5תי")
 "מיות 6וסי 61ילו ל"כ י63 ק' רף כתוס' כ' הי)וכו ררך שפנמססטוננה

 ממלה היו65 סטיסס כלנך כקיירס -ס' ר5ריך סל"5 הסרננ"ג קו' קסהל6
 ננטוס כככ3ה 6וסרומ ומילו ל"ל מילו ומתיכה ננלי' כסיק ככנה ירעילןר63
 וכ)וע 6סולה לו"ט כס יס ומס נכ5ה המתיכה לעסס וה ע"י )מון ננירי5מ 651 סס וננתעככ סטיסה ננן סלס6ל ננה רק ה)וכי ירך יו5מ טיו5מרכנס
 6כ) סמתיכות כ3 מוסר ומו גליעור מ5מ יו65ות מיכו נניך יו65ות סמיכוזו
 6יכו כחתיכה סלתעככ יסטעס ננותר והקרירה המתיכות כ) טיעולכ5מ

 ו6ותס סרוטכ כחוך כננק5תס ו)רס"י 5רוטכ מוז ככו5י' )ר"' רוטכיו5מ.,כ)6
 ירננ"6 -ו6"ס קמכיכן 65 ומקסי5מ טעס כה לסמר סממ מסורהמתיכה
 וט"1 5ס"ך י6)ו )רס"' וכין 5ר"י כין הסיטות )כ5 ימיירי ננסננע סתססכ'

 מכ) סמ"ך ססקסס כמו )סרס ה"5 סרועכ תוך כננק5ת הרננ"מינניירי
 כ"כ 3כ"ע ככ"מ כיון דכ"ל מננרי' כככ"מ סרוטכ תוך כננק5תה 6סי'ככיעור
 ך מתיכות סמר מוסרוסוה1
 הרוטכ כתוך מתיכס כעק5ת כס" כ'-סרנף6 מיסורץ כסמר )קעז%4בגק-

 )מ הי)וכו ירך וכ5 נניך יו5מ רהכ5 ככ5ק לטטס י65 וסיעתי' 6ר"יהיננ"מ סעוך מל"ל 6יסירין כסמר מכנרי' י)מ סוסקים יהרכהכיק
 מסי' כס וננתעככ תמ5ה נ)ועס קכ5ה וי ימתיכה מסי"ת כ5) לכי)סלעסס

 ננקרי ס)וכו ררך כיעור כ65 יו5מ יהוה כיון ננ"ננ הרוטכ מוךכננק5תס
 כ5מ ננע5ננו 3ס)וך סיכל -כיון מוסר מיכו כנני כיעור 6ס מסי' ל"לו)מ
 ר6וי' וככר סס וננתעככ תמ5ה רלמסרה כיון מותס מכ5 כ"ל )6ליעור
 ננטעס ומסור )סמטו 6ססר כננו כמ,סורה כסמרת מיסור סס ע5י')סקר6

 הוס דננ"ננ ס5וכו ירך ססומ כיון מסור ר)6 מננרילן 5מ 6ותה ר3נמ.ןס
 : מיקור סס ככר ע5יולקרמ

 - רצר"הכםיכמן

 החתיכה כל כנגד בקד'רה ס' דצריך דהא ראיות הרבה א()
 שהוא דכ' פוטקים על וצ"ע מדרבנן רק  הואשנאפרו

 ק"ח דף מחולין ע"ז שהקשו אלא הרן'מ בזה וישבתימה"ה
 על שחולק צ"פ במי' הפור לישב יש מדרבנן הוא ואם זוקו' מיושב ג"כ איסורין בשאר מה"ת נ"נ דם"ל לתום' אמנםוישבתי
 שנתנו אחר מים נתנו לא אם לחקור החכם דצריך 2עכ'מה"ת
 כ"ח מ"ק .לקמן מפ"ז ראי' ועור בב"ח אפי' שאי"צ כ'והפור הכלי בל  כבגר ס'  וצריך  לבלה  המים  נעשו דאז האיסורבהכלי
 דם"ל לפומקים ראי' הבאתי )ב( מדרבנן רק בבב"ח אפי'דנ"נ
 דף זבחים התום' קו' וישוב  התורה מן אמור אימורין בשארנ"נ
 לכאן באו חדשות פנים מפעם שרי כבשונות חזרות שכ' אר"תצ"ו

  והחזירו  שנתאכמו  כלים  שפמק ממופה בפ"ג רמב"ם עלוישוב
 :איפשפי' ולא דרבא בעיא הוא הא המשל"ם והקשה דשרילככשן

 וכו' נכנ"מ מ65 לגי5ה ל"ל ע5ננה מתיכה 6ננרו 5מ ר' סעי'בשייע
 כלכלה פס"ת הוסר סת)כ  וכן פהי'ת סכסר  ד"וסרופטפעו

 ס"יסור  לו5ר  כמלו סוס ככ"ח דכטלתפרכ כ"כ והלכוס יייכס"ק  כס'יךוכ'יכ
 ס"ק ק"ס כסי' סק"ך )כנ"ם 51"ע ננה"ת ך6וסי ככ"מ סממרוליס וכ"כפחס
 יו65 כ)וע ומין ס)יט 5מ ננס3ט כ5ע מכ)ע ק"מ יף כס"ס 6י' יע"כי"ו

 כסך.' כןמי' מל"כ קי"ל יהוה 'ננקנני היילו רוטכ כ)6 5מתילהננמתיכס
  נוף  סכסר כמסכ מ"כ וכוכ"כ מסור )סוחטו 6ססר יננסיק 5כתר מכ)התס

 יע"י כיון ננ"כנ ע5ננו המ3כ ס)יט ד)מ ילהי הכקר ימוסר וחה"לה6יסור
 כ"ה סו"ס הר"ן וכ"כ ומוקר המיסוי גוף סלמסכ הכסר מ"כ כ6סרוחכורין
 פהפי" כס"ט ה"הוכ"פ

 לסתטו והססר פסי'ת  הסור  תלכ טטס כלת  גופי' רסכסר  י"ל  טסירו""כ  סס"ך פכ"ל כר.יס כס' סרה"ה וכ"כ הרהכ"ר  כסס
  ליפור כלמ הוסר סכטי  ריין רס"ל  פוסס-ס סרכס סה הפלס פס"תמסור
 הנקר  מין ו1'יכ 3סקייכ  הלס,כ  סססיג וכפו ג' כספי' כס"פ סס'וכווו
 רס6 הממיכה כלגך ננה"ת ק' 5ריך מננמי ליעור מסי' ומ"כ מ5כ כ65ככנ5ה
 36מ. הלכ)ס כגוף מעו ע5ננוסמתיכס

 כמתיכס ננמ)כ כ"ט ננמננמ סמיקול
 עתסהמ

 )י~
 סל'!) 5ססוסקיס. מסי' מ63 כנה"ת מוסר 5מה מ5כ  פטל ל"ט

 ננל'ע ננ"ננ ל6סרו מכורן סע"י כיון לכ)ה  הכסר גוף רלעסה הס"ךסכ'
 יהמ מיגורן ע"י ככ)ה כעסס ס") הוה כנני )ק"ך נס ה)מ ננה-ת)מסור
 רהו6 לרמס יכס"ך 5קי ךסוה כ' 5ס"ך מסי' לכ)ה ןית ומ5י כטר ויתמ5י
 ננ"ך ו6"כ מסור )סחטו רמססר ננסיק ו)ננסקלמ ננותל )סחטו 6ססרס"5
 עס ללתכס) ננמ)כ סלמסר כטר מתיכת מ)מ ננתיר מיכו מותר 5סמטומססר
 ננותר ומס)"ס סמיסור כמחט הכיסו5 רע"י יננותר 6מריס כסרחתיכות
 כקר וימ המ5. מסוכ מיכורן כעוין ננורה הומ גס לסמט ס5מ וננן כ5מכ5
 רמי' מין 5ננסקלמ גס ו6"כ החיכול ע"י כו5ר מיסור כסר וית מ5יצס

 י)וקס מ)כ וית נו5י עס כסר וית מ5י ננך6סור )כך הכסר 6סוררכנה"ת
 מתיכות סמיסור כגוף )כרו הכסר .5מסול )סמטו רמססר רמי' מין;נןס

  סל6קיס סמתיכה כ3 כלגר ק' ו5ריך ממרות מתיכות ימוקר ננל"5"סור 3סמטו רמססר קרמ ננוכמ- ר5מ וכין ננותר 5סמטו מססר י") ננ"ננסממרות
 ינוכמ 65 מקר5 מכל ס"מ להסר סככר  פטוס רק סהיסור  רמייכ.הין:וקורס
 הגעי)ו ה6יך נןו)ה יורס )ר"ת תוק' קו' )ר"ת לי'  קטי6 הוה ר)מ י")וס
 ס' מי' ד65 רמטולס כהגע3ה הנניס סכמסרו 6ף סי") י"ק מוק' עי'-כ"ל
 ו6"ס פדלכגן רק )סמטו ומסטי )יכ6 יטעס כיון כ' כסנע)ס ננומר:נניס

עס



כדגירמףתר"ה די _פ.עי צ"ב פיי4ו"דפ4דבר4
 וכרף נתוס' סתייס; מסר~סי וט6ר סק"י ג6ן ס)תי ט0קטסמס

 ק-

 ום')
 ט0ו6..עררכגן 0י~י כ' ע"כ ליט ק"ח וכיף מס"ת ג"כ .6יסויין כמ6ר3מוס'.

 6פריס .יי דל6"ות דכריסס כסוף סו"י כסס -תוק' מסיק ק' גוף 60וי')
 ר6י' ,וממ"כ מריילן 6)6 ט6יגו ס") ן0י"י טעמ6 פס46 41") כרורס .6יגו

 רגקמט ככייוי ירוע 6ס ל;"סורין כס6ר ד6ס טם עתננ0 יסו6כמ45י-'סקי"3
 31ין ככ"מ כין )מ3ק וננג'ע כן גימ6 ככ"ה 6סי' 6"כ )סת:ר6 חו(רס6ימור
 ור6' דעכסיו ת)י6 כטעננ6 רככ"מ סקסיתי עריס6 ו6גי ע"ג 6יסוריןכחמר
 ר6י' וכן מג"ג 6ות סרועיס וכע)6 ננה"ת 6ננר 6כנ6י ג"ט ר)יכ6לסמט
 רכר ססכימ ועס ר"ס מ"6 כ' 5טרק תערוכומ 5ס' כסתימס 3סרנל'נ6מ"כ
 ננס"ה מסורין כס6י רג"כ רס"5 6ננרי"ק 0קסס י"2 ס"ק וכס"ר כ5"עזס
 יתה ככסי כס' מ65תי (ננן 6מרי כככ"מ גנני קס0 כן )1 ס)ך סטפסה6
 ס5רוך )עגין מג"ג דמנוריגן רסמ נננ"ם סס קו' )יסכ כססיטותטכ'
 מיגו ננתח)ה ס0יתר ננן סכ6סר ננס כ) כגנרס'

 ככ"ח ו6סי' ננררכגן מ)"
 6)מ רחננג6 מסור 63 ע"כ )וננר ר6ססר (0 סיסוך סכ' ננן ל)ננרוננסיכ6
 )סתיר6 סגמס נס חו(ר טעס עכר סככר 6חר 6כ) טעס כוכ0יות
 ככ"ח 6סור )סמטו ו6ססר מל"ג ר6ננלן' )ס6 6וקנני' רסר"ן 6פימסון
 ועי' קננס)ני ננר16' ר)6ו י") כקר6' רט)ינ. ננ5יגו ננר)מ ננ"ננ י6ו'ססו6
 6סנ.1 כמננן )כן ככ"ח ננסמ"כ מיסור גוף סוס מננז סכ' )ננגחסכס1)ת
 ננותר סטעס כסגסחט ננס"ת כן י") גנני עי"ם ננותר 6סרו וככ"מ6סור

 6יסור: נוסו ס6יןכיון
 כחתיכס רס"ס ו' ס)כ0 מ46ס ננס' כסט"ו סרננכ"ס כנ"ם )ומר יםרלכשי"ל

 0ן 0רי י")( מתיכה סהס לר"3 סגכ"ע וחו)ין כח)כ כטרם)
 תקס"כ כסי' '"יסכתיו ננ0 ועי' ססן ככ) 6וסרין כסגייה עדכריססמסורין
 נניירי סס דר"ננ 6"ט ו)כנ"ם ננס"ת כהג6ה 6סור ככ"מ וקסה ר'מות

 וע)0 0"1 סס כרמי' ורוטכ מתיכות כס סיס כקרירה נתערכס (1דחתיכה
 סר"ננ 6"ם וכ(ס ננריכגן 6)מ 6סור )6 ככ"מ 6"כ סטעס גסחט 61"כק6י

 ננטום סק"ל 5' סי' )עי) כט"( וכננ"ס ג"ג )6 ררכגן רככ"מ רס"3 ססכסט"1
 0וס ר)0ג") סחתיכס כגנד ס' 5ריך סיסי' )עגין ג"ג מיגו רמו' ככ"ח6פי'

 : )ג(ירסנ(ירס
 רעת )וכן .כנס"ת 6יסורין'ג"ג כט6ר 6סי' ק' יף רס") תוס'44נמנם

 מננ6י ח)כ ע"כ ק"מ רף סם"ס סריך ננס רמ)"כ ננסרי"ק(תטו'
 6וסר 6יגו כסר ככ(ית סג6סר ח)כ 6ותו ננס"ת סמ סו6 גכי)ס ח)כננותר
 מ"כ מסור ננדרכגן ורק גו"ט ד)יכמ כיון מ)כ ס) סיורס )תוך כנס)טמ0דת
 מכ"ננ כררכגן ג"ט רף ס"ו תוס' כט) )6 ננכ"ננ 0מ )רכ סריךננס
 )ר"ת 6ננלס ננס"ת נ"כ 6סורין כסמר 6סי' יג"ג )ר"ת רס") 6ע"גכט3
 סס"ס סריך וססיר כט) )6 כררכגן מסי' ננכ"ננ רס-3 כ' יר"ת קס0 ר)מג'
 כננססו ננכ"ננ סססיק מרס"י 0ר"ת כתוס' סקסס 5"( כרף ר0מ ק"חרף

 כס ננכ"ננ ס") 5"1 רף טס ננרכמ 6ררכס ר"ת וסקטה ננרכ6 -הכיונניייק
 רר"ת ככך )י' גיחמ ן)מ סר"ת מ"כ ררכגן ננכ"ננ .נניירי סס ככס"נותי'

 : כט) )מ כררכגן 6סי' ננכ"ננ ס").
 ככ"ח )טחטו ר6פסר 3מ)ק רר51יס- כנ0 )זס קורס כסי' כתכתירפ2%2ר

 וכסי' דרכגן ססו6 ג' ננקוס ככ) מ3מ דרכגן מסורין וכסמרננפ"ת
 טעס .סיס (ננן כ) מ)מ ננס"ת 6יגו ככ"מ 6ף .רננס"ת ר6יות עור כתכתי(ס
 טעס כ)יכ6 תעיוכת 6וסר סכטו 6ין מכ) כמ)כ כסו וטעס ככטי6)כ
 טעס סיס (ננן כ) ס"ת ננס"ת כססוך כט"כ ןק") טס )ר"ח י") וכן%6
 סנניסכ כמ"ר ועי' ננררכגן רק נ"ג 6סורין כס6י )ננס ו6)"כ סמיסורכתוף
 גגי)ס ח)כ סייך כס"ק ס6 )סמנניר יס ככ"ח רס") מ"ר ע) 4טיךקו'

 )6סור 6כ) ח)כ 6ט סגמסר כסר 6)מ רג"ג ננוכמ )6 רננט"ס מח"ר.ותיי
 ננררכגן דמס1ר ננוכח ס"3 סכי סס"ך נס ס'ע )ית6 (ס )6חריססכטר

 : )0מנניר ויס סכ' כמ"ר 1)מננריג6
 מס )מקור סחכס ס5ייך סכ' 0מ5ות מס' סס סחו)ק 5"ט כסי'ר2%פשרר

 ככ"י וכ' ס6י"5 כ' וסטור כס סגתגו ממר כקןירס נניסגתגו
 1:"ג קורס עיס גתגו טננמ ס' ויס סכמ.)סגיגו מע"נ סס"ת ס) סטעננוסס;
 ס") עכ"ס סמ סטור ע) קסס ועריין מיסורין כסמר ג"ג ר)6 ס")וסטור
 6ח"כ ס' ר5ריך ס6 6י 6ננגס )חקור ר5ריך )טור נס רג"ג רככ"ח)כתוכ
 כו סגתן 6חר נניס ככ)י גתן 6ס ספק ים ררכגן רק סו6 סג6סרכגגר

 רמי"5 סעור ננקי) )כך ס"יסור כלגר כנניס ס' 0י' )מ ו6פסי ס6יסור'
 ננס"ך וכמרוך ו0ס"ך 5טור ע) תרו5יס מי(ס תי' 5"ט כסי' סס וכך"פ)חקור
 מרוך תי' וגט כרוחק סעור תי' ח' ס"ק 5"ט ס;' כט"( ונס 6ותס]יוחס

 רק יג"ל כיון (ס ננטעס 'קס"ננ ע) 0טור חי)ק י)מ וס6 רוחק תי'ננס"ך.
 ר6יסו סתרוננות מס' חו)ק נניגי' עןיס6 רטור י") )חקור חייסינן )6ננריכנן
 3רעתו סטור מעק סכ"י כננ"ס רג"ג )חקור 5ריך 6יקורין כס6ר 6סי''ס")
 ר6ין ליננ6 6"כ ו""ת כ)) ג"ג ר)6 כיון ננותר כסוננ ריכס ומ"כ גיג'ך5מ
 רס6 כגיתוסף טעס עכסיו כ)יכ6 ררכגן ג"ג ככ"מ רסוס רק") מטורר6י'
 ייעותמ ננח(קיגן ר)מ )מקור מי"5 ו6סי"ס ננה"ת ג"ג רסוס ס") יטור יץ))ננ"ט
 6ס )חקור ן5ריך ננמ4יר ר)סס"ננ כיון כן )סרס )טור 0ו") סמי רכו)י4") ננותי כסוננ ריכס ס)כך' כ)) כ"ג )6 מיסור-ן כט6ר חו)ק ע)-סס"ממ)מ
 סגמס )ו רסי' כיון ק") וע-כ ררכגן 6יסורין כסמר רג"ג 6ע"נסוסיף

 רמיגו "מרי5ן סתמ6 6)מ סססןננ ע5 3מ)1ק ה-), )6 ננס"ת גע מסכננ"ח )סטוי עכ"פ דג"ג ננסוס מסור וכ6ננת כסוגנ יסו) סננמ ריעוחמננמ(קיגן.
 6פי' 6סס"ע סטוי רח1)ק י"5 ננררכגן ס61 6כ5;6ס ננס"ת סומ 6ס .;חו)ק
 )חקע4 ר6י"5כג"ח

 :, מג"כ )"מ מימויין כט6ר סטוך ג' נלגי' ןעריס6 מ)6י

 ד6ין סס דקיי") כיסוי ע"נ, 0גופ)ת כט4פ0 כשח ס"קכט"3-1קען יע4'.
 כגנד טיפס כגפ) דמי ו)6 עסוס טטיפס. )כט) מ5יףסקרירר,

 עד סרתימס ע3ס )מ סטיפס טגפ) כספס יסננ6 מסוס כקוירססתקטי)
 סמתיכס ע3 טיטס כגט3 וכ-סס כגיעור 6ננ6י ע)יו ספר"מ וסקסססהיסוי
 סרתיהם עו3ס כיקוי ט"י ננטוס זס סי' )טי) כרמי' סכקרירס מס כ3נ4רסיגן
 סמתיכס 31עטמ 0רתימה ע)0 )6 סננ6 לימ6 גנני 0מתיכס ננן)ננע)ס
 ט") ס61 )סק) יס כררכגן רק סרתימס ט)ס )6 ספ6 מטעס ככיקויכע"1 טננחעיי מס מ6"כ ו)קו)6 ריכג( ס' ס") ננרלכנן טהו6 )ננ"ס מננגסגכ)ס

 : 0סוסקיס כסתס נ"ג מך6ו'ככ"מ
 נוקומ 1") מס"ה מיסורין ככ) ל"ל רס") ועסרי"ק ק' וף תוס' )רעת /נ

 כ' 5"נ סי' 3קננן כס)תי דסג0 )ח'יעתס וננקוס ר6י' )סס)ננ615
 ס"ע כחט6ת (ו)ת חרס ככ)י וסטיסס ננריק0 וננסכי רמ") ררננ5"סיטעננ6
 )ע31ס רוסנו ננירי ככ"מ י51י6 כ)וע י6יןמע"נ

 נק)ס סטעס ננ"ננ מכ).
 רננסכי סרסכ"6 כננ"ט סנע)ה ננהגי כ)ע וסת"ר6 קרסיס מ"כ ק)וסוגעסס
 רע"ו ס"כ סוף כר6י' כ)ע רסתירמ ננסוס )יכון ס5ריך כרכר כ)עכסתיר6

 דס"ע ק)יס טעס ע) ננחיס 6יסור טס ח) ו)6 סגע)ס ע"י כס)ט ננ"ננ רוכ6כי
 ו6"כ ננחרט מיסוי סס )חו) יכו) 6יגו רמיק)ס ננסוס רסתיר6 כ"ט כירג"ט

 מסור ק)וס וטעס כ)ע 6יסורי כ6)1 סכ"רס ר5ריך תור0 רסחננירסכחט6ת
 ג(ס"כ סו6 וכחתמת סיור כמן ו6ין )גננרי י51מ סנע)0 רע"י )וננררמין

 מ"1 )כ6ן כמו חרטוח וסגיס ככסוגות )הח(רות רוננס ר(ה 1"6)ססכר
 6יסורין )כ3 ונמי' תורס מקרי' ו)כך כ)ע כ6יסורמ וסוס ננעט כוילט6ר
 0נע)ס ככ)ן ננסוס 6ע"כ רוכו י65 רמסוכס כסנע)ס רס6 כ)עכמיסורי' מס" סענניס נ' מו כ' ינעי) מעט כו רגס6ר ככך' ננס וקסס עי"סע"כ

 פעננ"ס כננס יגעי) 6סי' הגע)ס ננסגי 63 )סכי גכי)ס כעסססיעסס
 גנני - 0קרסיס 'ככ) טכילס 5ריה חרס כ)י וס") 6רננכ"ס רחו)ק1)רמכ"ר
 6"ו ל'ס ינעי)גו )ננסכר 5ריך ו)ננס גס)ט ורמי ררוכו כסג") רג"ג כןננוכמ

 רכריי עס נ"ל סג") פ)יתי יכיי )ירז י6תיר4יגב סתורה! ננן סתורס ככ) ג"ג וקוכח רג"גרס")
 קן' )יסכ ים סג")

 ננטעס ננהגי ככטוגות 0ח(רות דס") ר"ת ע) '5"1 רף (כחיססתוס'
 5ריך כסוטס רכ"מ ט"1 רף כסוטק )רכ6 ננכטימ ננפ מ"כ מרטותסגיס
 )4' ננכעי6 וננס ננסו )ככסן וח(רס גתמכננס )רכ וכעימ חרסות 'טיהי'
 סג") ס)תי רכרי סמ י") )סג") 6ננגס . )כ6ן כ6ו רפ"חתיס")
 כ)ע כ0תיר6 )יכמ סס )ננסקגמ רננסיק ס"כ סוף רכ6 רכלי )טיסו6
 ננסני ריק)ס כיון סנ") סרסכ"6 כננ"ס )יכון ס5ריך )כ)י סגע)סננסגי
 ננריקס ן0ייגו סנע)ס רננהגי ס)תי כרכרי ו6"ס כ)ע כסתיר6סנע)0
 מ"כ )סקסות )ומין ככסוגות סמ(רות י") וססיר הקרסיס ככ) חרסככ)י
 עגין עס רי") סנע)ס ננסגי קרטיס וכסמל כחט6מ 6סור חרס כ)יסמיך
 מ)6 סיור 6יכ6 חרס ככ)4 מכ) סיור כמן 6ין ככסוכות כ0מ(רות' )זם(ס

 כ6ס1רי. עסמו )כחט6ת ננסמ"כ כ)ע סתירמ ננסוס כסנע)ס ננותרמסי"ס
 61"כ כ)ע כמיסורי כ)ע רסיתרמ לס כע"( )ס"ר מ(י) סס כסוטס רכמ מכ)כ)ע
 כין חי)וק ר"ין סכירס 5ריך וכמט6ת ננר;קס ננסגי סקרסיס ככ) טעננ6מס

 רי5ח ננטוס- קרסיס כסמר ננסגי ר)כך 5") .6"1 כ)ע 6יסור6 מו כ)עסתיר6
 כ6ן 6ין 6ס 0ס)תי קו' וקסס מסומ ו6סי"ס סיור כמן ו6ין סנע)ס ע"י)נמרן
 סססק הרננכ"ס ומ"ט ורו"ק 6סור גנני ככסוגות סמ(יר 6:'כ מסור מפי"ססיור
 רכרי הג") ו)פי סרננכ"ס ר)רעת 6"ס 1)סג") )קו)6 ררכ6 כעימ ננסוט0כט"ג
 : וק"3 סרי חרטות כסגיס רכ6 מורס לננסקג6 6כ) רירי' כס"ר ססרכמ

 4 רנר"רמ'מןן

 אבל בצונן בלח לח דמתיר ליש"ש פ"ו בם"ק הביא הפ"ז)א(
 הפעמ מתפשפ בישול ליש"ש; פי' דוד השכילי במבושללא

 כן פ" לא. ואחרהנים מתפשפ לא צונן אבל כ"נ ולכך בזהזה
 שכתבתי מה )ב( ביש"ש אחרת כוונה פי' ואמ ופעמוהיש"ש
 .בלח לח בקמח קמח למ"ד דאפי' תמ"ב ם1' יוסף דבריבםפרי
 חוזר לענון אבל היתר בקמח איםור קמח בנתערב מ'וצריך
 כמו במשהו ואוכר חו"נ הפפח תוד באופה דהיינו, בפסחוניעור
 אליו שהשבתי ומה וצ"ל דוד שכילי הגאון והשיבללו ביבשיבש

 והוא חתיכות וליכא בלח בלח הנה )ג( נכון על דבריוקיימתי
 מהרש"ל על ולא בהפ"מ אלא מתיר דלא רמ"א על לסמוףדיש נב"י בשם בפנים שכ' הגם הפ"מ בלא אפי' להקל אפשרצונן
 הפ"מ בלא אפי' בלח בלח דמתיר הלבוש דעת הביאו לאהנה
 אפי' מתיר לא דלבוש ול"נ הלבוש דעת שכן כ' גי"ה פ'ובל"ח
 לסמוך יש רבה"נ אפשר עכ"פ בצונן בלח בלח אלא הפ"מבלא
 .אפי' היינו בהפ"מ מתיר דרמ"א מ' פ"י מ"ק בפ"ז בפמ"גאמנם

 : א' אות תר"ע ומי' ר' אות -תר"1 .בםי' ועל בישול דרך.
 6'סור גתערכ 6ס ג"ג ע5ננס חתיכס 6ננריגן ר)6 י"מ כסנ"0 ד'מעף'

 ססטכתי ננס מחת תסו' מעתיק (0 יין )כימור . )ת כסיתר)מ -.
 )6ו"" _ס(סכר5יך כססרי סכתגתי ננס ע) )י טססיכ סכי)יל:דור ס' כעננ"מ סננוכסק)0נ6ון

 פי'
 תע"

 ס' )ריך ננכ"ננ כ5מ ר)ח 'וסתס; ד"ס "'ט ס"ק
 3ח קיי") גמו"ח תננ"( וכסי' גרוכ- כט) כיכס ויכס ק"ט קי' )קננןכרמי'
 כקננמ קעח סס וסע)ית! מו"ג כיכם ,ויכס כססס "1"ג מיגו פסח ,קורסכ)ח
.51נו ננ"ננ . ס' ד5ריך לחומר6 "()וגן ..ס)כך :.סם;ק6.;ךריגמ סוס כ)ח )ח ' סזס6י'

.

מ1(י



"ר"ו ד' ]מעיף צע2 כף' ךשתעףחסשןדב9
 וט').קכג6 %* ל%6 וכלצכיזי 6"כ,מו"לן כיכטי יכם כוין %יעורמוזר

 סכ' סננמץ, כטט טס וכמ"פ ויטןר ימוזל ננורס כ5מ )מ מקרינקממ.
 ע"ו ט"ק כא ננש"ז סג*3 טב6ון לי וססי5 ומו"ל ג1"ט גססמ 6מ"גכס6וסס

 רק 13ס 04 עעס נמוססט )6 5וכן נ3מ ד3ח:'

- 

 נזס זס עעס כגמלטט לכקו)
 כ6עמ 6)6 מעפס ננתססט וכיס31 פשי נ3מ כר סעטס ננמסטע סכיסו)] גיי כיכס 6כ' 'כט %ס3 6סי "מי' וגי%ר חוזר %גו רקי4") ג%3 3מ6עכ
 סגו3ר 5מ מט6"כ ולו%ל מוזר ככרהו כעין כינס 'ויכם כג"ט ת% 65זס

 ס)מ כטנע מי3וק ריס %ס"ס טכפכומ יעי י0יי% 6סי' )1 יהשבתף-- : חועכ 6ימכמערוכת
 לרגו.ננמטסט ךנ5וק להצשנ כננ"פ 6יגו: ננכוס3 וכין %נן-מן

 כווכו6 ר"3 ו6ס .מ*ז כג) כ5מ )פ נככס כ%כן נס 1"6 ננגזמנמצוככיטו)
סיס"ס

 )מ5"
 ו5כד כ)וע נגקרי )6 ג5מ ננס6"כ כ"ג כלתיכס כ)וע ךוק6

 כסס ועי)"ק . כ4ע פקרי ל% כלה .למ כנייל  פמ] ד6 כ5וגן פתססט6יגו
 מחמו אצ )6 61עג כזס זר4 ננמטסי 61"כ כזס וס גכגס כ3מ 3מ ךכ)6"1
 34" . 5קקן עוך וכננ"ס רוננכ"מ כמ"ס יס"סכ3

 ךכריס גגולי0 )סיו עוך
 כזס' 1ס ס) ס3מ סגמערכ כיק מו"כ 6הו )כ)מ 3מ 6"ס ר3כך ססקכמכתי

 כקננמ קננמ מס6"כ היעור מוור %3ות עוסס כפסמ סכיס% 6ין תוי%תערכ
 כוס ז0 גלגסיס סמ)קיס 6ין ננאננ ס' %ריך כ3מ כ)מ גירון ססו6;6ע"נ
 מוור יעננו יסיכ ס6פי' וע"י ננננס )ח עסגפסס כססט 6"כ נכטעננוננוסו
 קננמ קורט כ3 י"3 כן כס"ע עוננך 6' כ) ךככרומ ננככרומ ונרע1כיעור
 ךנ5ת6 )לוומ6 כ' וס סלס 6ננגס טסננ6 יסיכ ספסמ, כמוך ונרע נס"עטוננך
 כקממ קננמ ך6י ננסזס מו"ג )עגין 3סממיר ננ"ס סעיקר ךנ%ת6 קוסט66כ3

 : כרור 6יכו כ3מ )מננקרי
 _3ט,'ו נ(סרננ"ג, - 4' לכיסו)  5וגן  נין נלמ  רפמלק סיס"ס כ1יי"ד4א

 ל"ל רס"ל הר"מ סקסו ורהסולומ ק'  רף רמהם' סיס"ס כוולות זסו6)6  פספסי  וניסול פתסספ  היו  רלו9 רופכ"ת  גפ"ס לי 6מר  פפס..
 ס6יסור ננמכט5 כסוסו נניס וגס3 כיין יין וע"ז כמר6 פס'  6יסיריןגכל
 פר%כ"ר  וכסס  רה-טוליס  יס6ר כ'ס סו"ס סר"ן ומי' כ"כ 6ננרי' )6י)ננס
 כגנך סנ' כמעיוכס ס' ו5ליך ל"ל  ר6סון רמפריכמ' 6פרי' לה כלמרכלמ
 כ%5ן 6כ) כיש3 ךלר ךוק6 6"כ ךככשמ רומי" 6ננרו כ"כ תי' ור"ן סימרכ3
 ומ"ך כ' סי' גוני"ת סי'  תן  מירו1ימ כ' כמופרומ, ממלמר  פיס"ס ע"כ כ"ג)6

 : יס"ס ךכריסק"י
  הפפ"י ו1"ל כ' ס'  כס?,  כקילור רכריו ו*צמען כיס"ס 6מרמ כוונסולינ

  %ין  ססוסקים  סכרמלסי
 )מ"

 55מ כיסו5 כררך סכ6 רוטכ כי1
  61ין ל"ל'  סריפכ  נתוך סמתוומ יהע כפחפ  ססו6 כיסן) ךיך )מ)ק כש),ננ"ננ
 ךכר תערונת 6כ5 63יסור מכנניס ט)קו )6 6"כ לעי) כוסי' )סתירן"חרין
 ננס' ו3סמיר )מ)ק  יס 5פ0 מגשנ סג6ננר 3עגין כ53 יכ61 ס)6 כ)מ3מ

 ככיסו3 כ5מ 3ה כתכמו ג" .  3סס סלסל כסיתר *פרי  סלתפרכנר6כ"ר
 כ"כ )6 וסרוטכ ג"כ סלוטכ כמוד רממיכומ כמוכ6 ךרכגן ננ)ת6 יסי'ס)6
 כ"ג ממיכות רם") כרהכ"ן' ך65 )ווס' ג"ג סרוטכ ונס כךכר ס)קו )6)גך

 6טי' וו0 ג"ל )6 כ)מ 5מ 6)6 ממיכ1מ ך4כ6 כיין יץ 6כי כ"ג( )6יסרוטכ
  פ"י נלמ למ כל ,סרו  ריס"ס  סכ' כ6מרוגיס ע6 ננותר גנני ככיטו) כ3מ)מ

 )מ ממיכומ וכ4כ6 ג"ג ס)מ נס 16 ממיכות נ"כ  כיס  תלוי  רסכ'ל ר1ן4כיסול
  ורופכ  ממיכומ  כסיס כככוס גס )סי"ו ו6ססר ככיט31 6סי' ג"כ )6כ3ט

 : ל"ל  סרויכ בס ל"ל  וממיכות סו6יל ל"ל סרויכ  לפי  כלולן6סי'
 ספ"1 פל ממס סל"ל לפ"1 נסאפ סלס  כיס"ס ס)כס 6י  )עיין יוצלב(

 טס וגכ"י . ע"ו מו5ק  ירננ"6  פ6מר סיס"ס סכי6רלפס
 ול'ל  6יס"ס  רמולק  פ"ו ס"ק  סס"ך-  ססלי4 רכרכ6 ננ6סי ךקךקוונמ"ר
  ויס"ס ססוסקוס,  כל ופמ  יפרי  לפסכו א"ר והת"4  6רי' ל0 פס6%י

 וי") סכרעס כךרך כן ש4' ע' סכי ננסמפ )6 רפפוסקיס ר6פיינ ג'בוסי'
  יס"ט 3ךכרי ר6ר סוס 36ו ננוךש' סוס א"י סימי6: ו6טסר כננכריטס)כס:
 י"י' כן'ק כנס"ך' כ")ויוכנר

 רל6  יי"ה י"י ס'ק  ססיי  ף1"ל  כיס"ס. פ' ך)*
  6יסור גמערכ 06 יוק6 כ3וגשך כו' 3מ, "יטור גמקרכ  06 מי"ל.6פכין
 %קי כןגמערכ 45 6שיג וננוכךנ גיכר 6יסור ממיכס כ"  פסיכות  פגיפס מל"ל  4עצרילן יכנו כס,זר5נד

 כתערכ  ו6ט"כ  לסופן מ)כ 16 )חי נימר 5מ,
 הקרק וכפרפ"נ פכ"ל ס'  סי' עיסץט . וור' 5יגט עק )5מ כין 6חי )סותל-סג)
  ו5טעם  ליכר סמתיכופ כי  ספווכי  לפם:  רמכי4. ול"ל מגלוגוי  פסוססאך

  ייסיס כננכו6ל )6' 16 כיסי ררפ פ4ן מי13קן ו16ן, כוסתסן י63' מצו6רזס.
 י"3.ךננוסיף ו5זס פתיר ניטו3 %י ו6פי'  סיך  לרכיי ססףפ"נ מצן' וכייכףנופ"
 ככיש5 ננייליי הגמ מ"ס; כטי' ספרךיי כ"  רפייוץ  סומן פפ מ3כסטז
 סרמ"6 סנס וטב 1סץס. ו5*: 4"כ טסק: 6' ט"ק קףו' ט4 פרמ('נועיי

 ךסרי סיס"ס ךננוכס ני'ל סכ4 כ' וכטכ'י פסעדפ 456י ג)ק )3מ; מצזיל5*
 ר6ין 13 כי6ס פסע ריף כ6וגי ס65,כ90"ננ, 5סקן י6י כשט"מ גגימו)4טי'

 כיס 6פיי נפרס  ספיפ  רפטקום  כיס-ט' 5פר4סי מצי כן-י"3 6וקיט)כצנוף.
 סקסס ךלננכ"מ סלי סיס"ס ע) 3סננוך.  6ין סס"פ  וכ6ין פומרפמיכומ
 : לרופכאוצ.'  רס"ל 'כמץ  ססייוי ו6ק כננומו ס)גר( ס%ן נניס"סעף
  עןך%לג.(

  מו"ג כקפמ ס'  6יפ6 ר6פי'  סנע."י  כססי  סכתכתי 4ס 4  ססיי
 ססעמ רל"י  סיתפר5ד רמיטין נצ"פ סע,ז..כס4 כמשס ד6 ל.

 6סי' כסעמ לען כרוכ כע3 יכש ססמ קורפ סיינומפ,"
 3מ  סלפפס כוץי

 )5רר 'ס5ריך סננףק גסט טע': סכימ"סרגע*י כ" רס6 ל4.  וססמזיפכ"ר,
 יסינ %"פ  יכפ וסוס 81עץנ 6אח ט63 מ6הצ טן סיסו' ר(מעמס:טליכק

 6פיי,כל יפפפ י5י. פפ4 *יפ( 50פי" ססי' לו7 ונמ- %"יפטך4כספמ

  מ5ות %5דפ]  ויני*4  נףפייו  פ6ותן ל% הזי'  סל% ונטן הסורסהו*
 נס וג' תננ"ו כטי' טס' כנ"י כדמי4 תו"ג 6יו קז3 ססמ"ק וסגס עכ"3כססמ
 מו"ג ו6יגו .כרונ יכט3 ור"י כיכם ייס והוה ו6ע"ב כ6ן ,%ע"ט ען סו3גילס
  %ור ססוה כל  הפי' ל%כמ  ר6ו כמ"ס ס' .%ג6 6סי' 6וסר כ6סי'ומ"ננ
  )למות ורני)ות טט סו6 ,ו)פויס נלי%יר %ה4זו  יסי' סל* ננמ"ם_וכן

  פסירס לסל% %פר פסמ  9ורם  סלתכפל 6ט"נ תמ"נ כסי'ימילנ4ת  להיפס  ורופס  ליטי'  כפססו כטסמ 6וסר ,נס' סכמכט3 %5ע'ע 4יי!לפסמ
 וגעמן צמכקעו מיטיט כטתערכו 6וסר ךר6ג"י סכ' מס"ז טי'ככ"מדןנף פסמו: לישרלש4

 636 סר6כ"י 16סר סננכ4קעין גנל ס' 6יכ6 6סי' נ"ג סכ"סוכ'
 כרפת  ניוססו כפסמ ול"פ  כילס  ילס פקרי לסלומ  רסוופ  פסוס  ספפס3טכ"מ
 סוס כקננמ ךקממ סננמילין ורעמ  גרימיר  טקורין  .סללפמו  כהייזהט%"ק
 למ סוס ךקננמ סקגנ"נ טךעת כססמ נרכי; )נניכ) סרי ס, יס ו6ס כ3מ)מ
 סיס הפי' כהפי' ר6וסר  ססרסתי כמו ססמ"ק 3ךכרי סכאמ*סי' סגסכ3מ
 6ינו וכ5מ ננקרי כ)מ )מ גנני כקממ קנמה ס") רסמ"ק סוכר 6גי 6361ס'
  ולכך  כיכס יכס מקרי כקננמ ךקננמ ס"ל וסכ"מ כננססו 6וסר 6סי"סמו"ג
  יכס וכין כ)מ )מ כין כמו"ג סמי)וק כר6סציס כננ65 )6 וס% ג34  6יגומו"ל
  כיכס נס ס"3 ךססננ"ק כתכהי וככר סננגסנ סכ! כ' סכס"ך 'זו4הכיכס
 כ3ח )מ ננקרי כקננמ ךקננמ סספ"נ ע) מו3ק 6.לו ססננ"ק 6)6 מו"ל6יגו
 )וכמ"ר כו0 וס גו"ט כ6סי' ננסוס 636 ס' 6יכ6 ךס6 כמו"ג ת)י6 ך)66)6

 ק"פ  סי'  ייו"ר כרסכ"ה ס"ל סוו"ק  כסס  רסנפייי סנ16ן 3ירהשיב2 : ודו"ק סג")( תס"נ סי' ככ"ט ר6ס )6 י"נ ס"ק ק"יסי'
 ךכע) )מ 6כ) וגיעור מו1ר להכסל  הס כרוכ וכפל  כיכסיבס

  מסוכ 06 קננט ס"ס כססמ 61וסר מוזר ו6יגו ס' 5ייך 1)6 מו"ג 6ילוככר
  כסס כ"כ  סגפ"י רס" ו"6 לו  וססכמי פ"כ  כהסי' הופר  הין  כ6יסוריןכלה
  רסנהס"ר לי  וססיכ  כיו"ר ק"פ סי'  ככ"י  כר6י'  כרסכ"% ס"3 )6 וטננ"קסמ"ק
 סספ"ג  6כל . ספי'נ כסס כ"כ  רסנס"ך וי'6 וססכתיו  כרסכ"ה ס"ל רספ"קכ'
 %6 כרסכ"6 ס") ך)6 סננ"ק כסס כ' )"ט כ)3 וכמ"ט וכר"לו  ככ"יכ'

 :  טםכר6"ס

מיכמו-
 . . רצר"י

 בהפמד בלת לת להתיר רמ"א פמק דלמה הפלתי קו' תי',על)א(
 שכ' או"ה על ישוב נב( ראשונים ושאר תום' נגדמרוכה

 ומ"ש האיסור כנבד אלא מ' אי"צ הב' תערובת עד נודעבלא
 בהפ"מ או"ה על מומך אדם ובינת כאו"ה בכורות מתום'הפלתי
 בלא לממוך ויש בתום' אתר פי' וכ' והקשתי הפלתימראיות
 בלא בלח כלת מכ"ש וצ"ע דידי מפעמא כב"א בהפ"מנודע
 בכתוש אפ" להקל אין בנודע אבל הפ"מ בלא אפי' בלתלת דשרי אפשר ככחוש כמליהה וכ1 ה8"מ בלא אפי' להתירנודע

 נ"נ אי לי' ממפקא בנב"י את"כ ונקרש בלח לת )ג( בינשלת אפי להקל לממוך דמצינו אפשר נודע ולא ובמליתהובהפשמ
 לח ואם בפשיפות מתיר ובפ"מ הא' התערובת כננד ם.וצריך
 צ"ע )ד( נודע בלא להקל נ' הלח ונימוח ביבש נפלעאימור
 הש"ך על קו' לה( בהפ"מ דוקא נ"נ לא בלת לת שכ'ארם"א
 לאו"ה עוד ישוב לו( פמ"ג ועל מה"ת נ"נ בב"ת בלת דלח פ"זמ"ק

 מ"ק הש"ך  9ו'  ביאור  נז( רכ אמרינן לא נודע בלארמתלק
 נבלה חלכ והלא מסוגיא. רנ לא בלת בלח דם"ל אפוסקיםמ-ו
 בלח ל"ז מ"ק פ"ה כלל כמנ"י ונ"ל הפרמ"ב תי' ביאור )ת(הוא
 בפ"פ והראב"ד דעים בתמים ראב'ד דברי וביאור הש"ך בהי'פי' נפ( כפרמ"ג ולא נ"נ לא השני תערובות קודם נודע ףלאבלת

 ונימוח בנוש נכלע אם מקומות מכמה העלתי ולדינאמהמא"ם
 בלת בלת בבב"ת ועוד ד' באות וכם"ש בלח לה הוה.לכמוף

 ?והפ"מ

 3מ %סור גתעיכ 6ס ג"ג ממיכ0 %ננרי' ד)6 י"6 י' סעי' בנדהנ"ה (.לא
 פל  פקסיס ססרי  ככך  מילקו ול6  רהסוליס וס6ר פקופומ נכפסמוס' כלני סרפן" פס9  רלפס  ססססס סק"י ס)מי עי' )מנסיתר

 רס"ס כן מיהו ע6 כיין נניין ננע"ו וסקסו  6יסורין ככל ל"ל וס"לר"מ
 6סורין ככ3 ךכ"ג כי"מ' קיי"3 ך6גן כיון קסס ך)6 1)"ג כ)מ )פרסוס
 ו6)"כ כ5מ. כ3מ 3ריק מי)וק  רס. 6ע"כ רין יין  פסך סתוס' קו'וקסס
 6ננרי' ו)6 ס"3 ססוסקיס. ררוכ כ63"ס כ' )"מ כ)) כמ"מ ו60 ס)גת6קסי6
 פוסקי0  סרכס סכ' כ6"1  ופי'  כן  קיי"ל ל%  6לן  ו6פי"0  6סורין  כס6רכ"ג

 : ג"ג 63. כ)מ כ3מ סך.מי' כ' כסוס"ט וס0 ני"ס כפי'  6יסורן כס6ר ל"לרס"ל-
 )תערוכמ טגס) עך סתערונת גוךע כ63 כ' :י'  6ות כ"ו כ)3 ד1421י"וז)ב(

  5"ט סי' סם"ך ע)יו וסקסס כ"נ )6  ס6יסור  כלנר ס. ויססנ'
 תי%ו ול%  ייסורין ככל רס"ל:ו"ו לר"מ רכומ: קו' ססקסו פסוסקים י"וס"ק
  6יסורין כסיר  6יייי' רלה הל4 9ו' פכמ סדל  פוס9יס וסרכס  פרומק6לה
  לסל'ל  קסם )מ לגס' כ") תטרוכמ- גווע כ)מ נניילי רכצזס תיר5ו ו)6'כ"כ

  לי'  9פסר6ו"ס
 ספוסקיפ  ריונ 6פינ  %סורין כפ%ר ל"ל קי"ל  ר6לן מלכתי

 סכיגדהז  רפוכתך ק' רף פהו*  פפיגיי מפ ס' סי' כיטאט וסי' סכי ס'ו65
 ג'מ6 )% ט)מל % וכין ניכט: 5מ פן )מ)ק סתיר% והה" 6מריס כר'ו)%

)6ו'ם



דברף
. 8קמז,

כןרעשףרשי"ז כשושףףיד4' צ"ב4 ' ישץטף "יראח"
 )היעזס ך)ית*( סץ) ר6ו'ס ויא3 כרוחק טמיסכין נופי' הס"ך כננ"ט63ו*ה
 סס טנ6סרס פתיכ0 ע5 סי' וככר נגקוס וכ?ל טעננ6 ס") ו6ו"סמסוס

 כחערוכת ו5ריך וג"כ ר*סור כן י"5- כ5מ כ)מ גס 6"כ 6' פעסה6יסור'
 נבסוס רכ"כ ננררכי רכרי תי' סס)תי ונס סר6סון תערוכת כלבר ס(סכ'
 כ6ו"ס ס") 65 !ס כט) )6 נניכ"ננ כין ננמ)ק י6יסו 6)6 6'טור סס.ומ)
 סקע )6 6יסור ןסס זס טעס ח' ס"ק סס כטץ וסכי6ו ע' סי' סרימסועי'
 ננס סכי6 ג"ח קי' ייס"ם ג") כי"כ 6' ס"ק כסהך ק"ו כסי' פרננ"בוכ"כ

 6עמי ננותר 5כסוף מיס קיתון ננכפ) סע"( תוס' הקסס וכן ר6"סססקסס
 6ננרי' י63 כננו עחסו כ%סור היס"ט וכ' 6טור )טחטו 6ססר 6ננרי'65
 סחתיכס וח(ר ננס0ו כ6יסור )סמטו 6פסר 6ננרי' )6 כך ננססו כ6יסורכ"כ
 6יסורין כסמר רקיי") ו6גן חתיכה 6ותו )6סור 01"ך 6יסור סס ע)יוכקר6 סככי כיון 6סור מתיכס 6ותו רעכ"ס )ר6"ס וס") וג") סיתר )היותפ5ננו

 : כככ)ה ו6וסר כ"נ ס6יסור סס ע)יו סמ) ממננת 6מריגןכ"ל
 כ)6 נניירי רהמס 6ר"ת סקוטיות כ) )יסכ תרו5ו יותר )6ו"ס )י'רניוץ4ש

 רטעס כיון )16"0 ככון יותר (1 וסכר6 ג"ל .)6 התערוכת לורע]
 התערוכת גורע כ)6 6סכמן 6"כ ס6יסור סס ע)יו מ) 6' רפעס ננסוסכ"ג

 ני"ה סי' ננר6"ס וסו6 6יסור סס מ) עריין ננקרי ר)6 6מריסכננקועות
 יכס כלתערכ וכן לורע 3)6 ננותר כסונב והוסיף נניוכ סמות יכסכגתערכ
 ע)יו לקר6 רככר ננסוס וס"ט ס' 6י"5 סלמכס) קורס מורע כרוככיכס'
 קו' לנני י") ו6"כ סס וכט"( ננר6"ס ק"ט כסי' (ס רין סרננ"6 וס' היתרסס
 נ:סוס לורע כ)6 ס' כ"ס 5ריןי כ"ס כף כתומכ ס"כ 5"ר ננס" 66ו"ס סססט"ך
 סוסקיס סהיכס כננו סכי רס") ססוסקיס רעות כן ס6ין ננורה ר6ו"הוס'

 ס' 6' כסעס רסני )ב)כ0 6כ) כסכי ננמ5קי 1)6 מר"ת קו' כננהטסקסו
 65 לורע כ)6 6כ) ג"ל רוק6 כגורע )היסוך סה)כתמ )יסכ ננ5ילן 6"כככף

 וס") לכ)ה ח)כ רק"מ סס"ס רטריך ננננס 6ו"0 ע) הס"ך הקחסעןד% : 6יסור סס עריין ע)יו גקר6 ר)6ל"ל
 6רננ"6 בס 60 וקסס ס6יסור לורע כ)6 6סי' ניירי רהתס)ס"ך

 כ"ע ככ"מ ותי' (1 קו' ט"ו ס"ק כ6ן סס"ך סקסה ל"כ )6 כ3מ כ)חרפ'
 ו6ררכס כגורע 6סי") דג"ג ננווס ככ"ח )מו"ס יע) כן כ"ג כ)מ )מ ר6סי'ננוריס
 )סמר ככ"מ כין )ח)ק רננל") כ)מ כ)מ המעוק לימ6 )6 טעננ6 וננס6יי")

 ככ"ח כס)ננ6 לימ6 יותר 63ו"ה 6כ) סק"י 0ס)תי סהקסס וכננו6סורין
 כס"כ כירוס)נני רהלס ב)י6 טנני6 רקננ6 סקכ"ס יריעות ננסלי ננה"תי6סור
 כ6רוך וסוכ6 ננהלי כע3יס יויעת 1)6 מכירו יריעות 6י 3" ננססקיוער)ס
 קכ"ס יויעת ור6י ננסלי ננס"ת ר6סור ככ"מ י"3 6"כ 5"ך סי' 3קננןננסדך
 ננמננת ר6סון ס6ערוכת ל6סר ר65 6יסורין כס6ר מכ) מכירו ננירעותיותר
 סס ססיתר ע3 לקר6 )6 כו סלכ)ע ס6יסור עמננת 6)6 ככ"מ כננוע5עו

 : כתערוכת כגווע 6)66יסור
 ספ)תי ננסלי כסס"ננ 66ו"ס )סמוך כי יי ייז מ"י כ))דבנחכ"ש

 וננפרס ננ6ן 6ס.' ו('צ סכ' כ"כ רף ככורות )6ו"ס ר6י'סכי6
 656 ג"ג ע5ננו מתיכה ו)"6 . ככ"ח כננו 16טורין כס6ר ג'ע ע5ננומתיכה
 ל"ל 06 סס3יתי והקסה עכ") ננסל. רכי0 6כ3 ס)יטס )ו תועי) ם)6)עכין
 מתיכס 6ותס ננ"ננ סחכ"6 וסייס לורע כ)6 כ6ו"ס 6ע"כ רכי' ננסלי60יך
 ס)יעס )1 תועי) ו)6 תוס' ננננ"ס וסיילו ע"כ עתוס' ננוכמ טכן6סור
 מתיכס עקרי ס)יעס )1 ננוע') ס)6 ןכס"נ ננסננע סתוס' ד)סון - )יוקסה
 לודע כ)6 ונניירי כ6ו"ס 16 ועור 4מריס 6וסר 6עו 6ננ6י 6"כ כ"לע5ננו
 כסכ") ננורס ס6ו"ס בס כככ"מ ועוך ג"ל ע5עו חתיכה תום( 4, קריס6יך
 כ") 636 . סו6 לכי)ס ח)כ פריך ננס סל"3 סס"ך קו' ע)יו קס0י6ל"כ
 כרננמננע כ"כ ע5ננו חתיכה סס 6והו היילו 6סור )סומטו י6פסר ס")רתוס'
 ס") הוס כך כ"ל סס עס מן6 0ו* 6סור )סומטו י6פסי וק"חכחו)ין
 מתיכס 6מרות מתיכות ר)6סור 6סייס כר' ספ סתוס' וכתגת ככורותהוס'

 כ6יסורס כס6רס חתיכה 6ות0 מ"ננ 6ננרילן )6 6יסורין כם4ר )6סורסגמסרה
 : קו' סי' לקננן וס"טכרסכ"6

 ככטרות סס כומתס 6יסורין כס6י כ"ג ע5עו מתיכה )מ"ר תוס'ךנמ"ש
 מתיכס ר6ומי סיתר )ב ו6ין גע מתיכס 6ותו סג6סרסהמתיכ0

 סייכו פ)יטס.. )ש תועי) ס)6 חוס' 4(ס"כ הרסכ"6 פדעת כ6יסויסכס6רס
 ע'ע 6סור )סומטו 6פסר דקיי") וסמיטס פ4ע0 תועי) )מ מתיכס6והר
 3חתיכות (ו מתיכס פת6סר מוק' ריכר )6 %) כ"ב סג6סרס ע5ננוהחיכס
 6ותו נס כ"כ 64 6יסורין כם*ר 44( רס"3 כר6"ס ו63 ע5עו כ6יסוימחיות
 ועתה - ננסכי ורוכ רוכ ו5ייר רכי' דננסגי תוק' כ' )(0 רכי' ו6י"5מהיס0
 )6בע0 פיסכתי כננו *)6 ננעע%' "* 6רש כחכעת כ*ו"ס כספ"ננ )0ק)י"ל
 כ)6 6"כ כספ"מ רננ"6 ננת"ר ןכ65עס כ)ח כ)ח עכ"פ 51"ע סס"רננקו'

 : ספ"ננ כ63 6סי' וסיי י")כורע
 ע3 סומן כעירוי סרע"6 סס מ"ס 8) סק"ו כס"ר ק"ר כס"' סרפ"ברעי'

 סקי3ומ ונזנע 3עעס ער יויב סססוען חסוס ק' ננסכי )6ע;כר
 ו5פיע( 6סורין כס*ר ג"נ )מ"ר דךק6 וסייגו סכ) ממסר כעככר עעעמגע
 ג"כ )6 כ)ח ר)ח כספ"ע )5יך ים גנני כ0"נ כסוען גכ)ה מתיפס גננ66-5ס

 כאכ 6י ליע כ65 %עט 5עכ סי' עי' יפ0 ןככ3) דנני כ)ח כ3ח וזסגספ"גנ
 סס כ' דפ5תי כסוננן היגו 5ןיל6 כ5"ע ססממד דנצם ול' עכ") 3וע%6"ס
 מ5רף ננ*8 גקיס דתיכף יפרי 3%) 9*יע1 כ3" כ)ת הוס )6 1ם1ננזשק"נ

 כסס'ך 636 165"ה פהסכ 4יגו 5"ט כסי" וסיננ"נ 6ע"נ %'עז )רעשספ81"4
 55רף ויט 96שר בשר ג5ח כ5מ 6"כ 5מויס ס"סכתנ 5ננה. 6"ש מכ5טוומשו
 המי"שם ט'( ס"ק כ' ד1אך וסמייחש סס"8 כ3* %6 4סתיר *4"סועש6

 דומ כ,. סנ4ץפ. 3יח כ% וכמלשי 60ק. 6)*, כהפימ נ"ג63
 סששי

 יע"6.ת%ם חזר )י כסס"ע כז כ6ן כסיך וכפ"ח, נעור ככמוס 16ךיככן כ6וסוי %פ )סק)' ו%ן כמ4חס 6ט" ו*וסי ק"ט ק"ס ס" )קננןסרמ"* חזי צס6
 *1נ כגחוס . %6' רכ"ל. )סתגניר מסוסקיס סנ(כ*תי תק4'ח סי' ועי")כת"ח
 341 . 6"1 ס. לסרסס סף 65 סעקן4ן] והסוסקיס כספ"פ 6גר' )סק)%ן
 כלמ 6פי' )0ק3. יס' כ)מ סגתערכ לכ)ס; 5ימ כבון כננ)יחס כ)ח כ)מעכ"פ
 6ססו לווע '6% כמ)ימס וס"ס - ה6שי ה5יר כלנד ס' ו5ריך כ"ל ו)6בס"ננ

 : %"ס דפת )5רף. 6ו כיכס' נ)ח מפ")הק)
 כנגי"ח גקרם ו6ח"כ כסוננן כנון )מ, כסיתר 6יסור.)מ] יתעיכ ר84בש)נ(

 וכסרע"ב כספ"ע' וטרי כ)מ כ)ה ויע 6י )י' ננקסקי ננ"עסי'
 ססימ, כיון כ)ח כ3מ כהס"ננ וסרי 3י'- ססיט6 י"נ ס"ק כס"ך 5"טסי'

 וניגנוח )מ וגעס0 כיכס מיסור גכ5פ סס כסננינ כ' עוך . יססלתערכ
 ע)יו סגקי6: ננפגי סומ )סתיר6 מו(ר ר6ין רכזס ול"3 )סתיר6 מו(ר6ינו
 לקר6 ר)6 כורע כ)6 כסס"ננ עכ"ס 166,'ה 5סננוך וננ5יגן מססר 6יסורסס
 : יסס וננעורג כ)מ 3מ, הו6 כגר כסכורע ועכסיו ננעיקר6 6יסור ססע)יו
 ר)ח-כ3מ ננסס והעו)ס כ' 6ות , תרדס כסי' ונס כ' 6ות תרט"ו כסי'רעף'

 ורוננס ל"ג 63' ע"כ. ססיתר ננן ס6יסור לסרם 6"כ יפ0 כלתערככיון
 ל"ג סכ)י 6ין ס6יסור )הסריר תקכס ריס ביון ננתגות כ)י סננירכי3ננ"ס
 כקי' סט"! קו' יסוכ כ(ס וכננ"ס 0היתל ננן ה6יסדר לסרר כ)מ כ)מ כןכעו
 כמתיכס ונס ט") סננררכי 6ננכס . תרי"ר סי' )קננן סננררכי ע)5"ח
 ס6יקור וכסרר 6ע"נ כ"ל 6פ."ס. ומתיכה 3סמטו ר6ססר 0רוטכ ע"ילסרר
 נ"כ )סיות 5ריך תח)ה סג6קר ר6חון בסיחר רנס )ננררכי ס") כןע)

 לסרר ס6יסור סגס ולכון 6"ס נס ו6! הסלי 0יתר כתוך תתערכלסרר
 וגיכר ככר3 חקוכה , ססו6 מתיכ0 6כ3 ססני סיתר כתוך כלח כלחסיילו
 ונ6 ססכי היתר ע)יו ככ6 ר"נ כ"ס( כס' ננררכי ס) )סולו לעי'כס"ע
 סמתיכה כיון ננ"ננ כסמט ר60יסור 6ע"נ הסגי כהיתר 0ר6סון ההיתרכתערכ
 ו0יו5י6 ססני כסיתר )כסוף ס6יסור סס ננכולו סקע )6 כס"ע וככרמסוכ
 סר6סון .היתר נתכט3 ס)ה ננסכי הכ' כהיתר ננסוסו סו6 סנ"כ רננהע(ס

 ל"כ כסוף 6ח"כ כלקרם 6"כ סוסו 6מר סעך ססכ) וכיון ססכיכהיתר
 ים וךמי גורט כ)6 ד6"כ תל"ר סל ועי") כ"ל )6 )כסוף וליננוחוכיכס
 סכ' )עקוט למתיל6 )6 סג") כננקוננות וסגה נ"ל ד63 הג") )כ))5רף

 6כ) כ)מ )ח רין סוה ,)6 6מ"כ -כליננומ סס ס") רסו6 5"ט כסי'ססרננ"ב
 ר6פי' ננקוננות ועס6ר ססרננ"נ סכ' ננננקוס נס 0ט)ית. מ'. 6ות)קגנן
 רעיסס פ"נ רין כ"6 כ)3 6רס כהכננת עי' . כ)מ 3מ ס) רילו 6ח"ככגינצלז
 וס טיפת כל כס סנפ6 סכי5ס )גט)' מ5טרף סכ) כי4ס ונני ננקננמסגי3וסס

 סמ"ר-6ער וכ' ג"ג מתיכ0 5"מ כסס"ננ וכ)מ )מ סוס רק4מ כי"ט סכו)ר16
 %ננ"ס )ס כמו ככו)י' כתססט )6 וקננמ כמ"ר וג") רמסור )ו 6גנר סהו6)ו

 סתערוגת ככ) עתססט רס6יסור ננסוס כ"ל ו)6 ה"ט כ)מ כתכוורמסוכיס
 6ננכס יכס קמח ננקרי למוננר6 ס"ד תננ"( סי' כחומ כהכתי ועורהכ'
 06 ם6"י ררכגן. ס' סוס כיסו) )6מר כעיסס רס טיסת כס סכננ65ככי5ס
 כס)תי וסלס, י ננקוננו סס ס"ו קי' )טי) פ" ס6קור כננקוס סרס טיסת0י'
 כ3ח כ)ח רמס" סיי לכ)ס מ)כ רסריך ננננס סס"ך קו' ע) כ' סק"יכ6ן
 קכר6 4כ' )"כ ננכ"נב יור6 )ר' דמד) עסוס סתס סס"ס ןקו' ותי'ג"ג

 סקי"ך 5"ט סי' כס"ך וספרננ"נ )"כ ס('ק ס"ס כ3) סנננ"י כ' וכי"כ)רכריו
 : 6ו"ס כיסוכ כזס מי)וק כ%ר 6כתוכ כסננוך ו)קננן. -רכריססרומס
 1)6 כ)ח 3ח 6סור )6: כספ"ננ רוק6 סססק 6יינ"6 , 3יייי רצייע)ר(

 דק,י") )רירן סתוס' קו' ע) 6מר תי' )לו 6ין 60 ו)ננסל"ל
 כ5וכן סכ' סר"ן. תי' ורק כעיס נניין. ננע"ז סהקסו ננננה ל"כ 6יסוייןכס6ר
 וכ"פ ג"ג )6. כ3ח ר)ח %' סך רק לס6ר 1)6 קיי") 63 ו(ה ג"כ מננר")6

 ככס"ננ רוק6 כ' )6 ס)כוס ובס כסס"ננ רבק6 כ' ו63 כ"ל 63 )ח סתססכ"מ
 63"( ננותר ננננ"ג כ5ח ד3מ 6יסר)ן סר"ר כסס סכ' ה6נור כסס כ'וסכ"י
 6ננ6י 6"כ ככ"ח 6)6 נ"ל 6ננריכן ר)6 ננותר ו)ר6"ס כ)מ 3מ ננטעסמותר
 סתוס' קו' קס0 ל"כ כ)מ כ)מ ק"ל )6 ר6ס כננ"ס ועור סיננ"6.6וסר
 זס נס וי") ככ"מ 656 ג"ג 6ננרי' ד63 כר6"ס ננוכמ ע"כ 61! כנניסנניין

 .ורמ"6 ננסננע ו6ס י"ס ט"ז ק"ק כט"ז כסרע"נ 6נעס - ס6נורככוולות
 )ועת ותוסם ככיסו) דנניירי ננטוס הס"ננ כ)6. כ3מ 3מ מתיר ד)6ס"ט
 רכעיגן 4כ 1)6 כ5תן 5וגן ןסוה רס"ס מע"ז סג"3 תוס' סקו' סתי'סר"ן
 ט"ו סוס"ק כט"( ססרננ"נ )ננ"טן סותר (ס 6ננככו ,כיטו) רררר רככ"מרונני'

 כגכ"י הרננ"6 וכס"י 3יכס 3מ כין 6)6 )5מן כיקו3 כין מי)וק 6יןדלרננ"6
 כסי' סס כסתימס ט"1 ננס"ק הכ") 3פרננ"ב וסכ6תי תר"ס כפי'ססכ%6
 )עג"ר וסעיקר ט"( דסיק פרמ"ב דכרי נ"כ סכ6תי ,הקננן כסי' ועי'תר"ס

 : ט"ו כס"קכע"ס
 עויסכ וכ(ס לסוכו ו6עתיק י' רין כ"ר כ)4 נופי' כמו"ס ר6'תי%4דץ"כב

 כנון 3כט)ו כסיתר סיס )6 ו6ס וז") מו"ס ע) קוסיותכפנה
 כתערוכת זה סכס) 6ו 6מר סיתר טור ע3יו מס3 וכ"כ ננק' )פמותשגס)
 15 גווע 631 כתוטס סי6סון ס6יסור סבוף כעוך 6פי' 6חר סיהרתוך
 ע 3ן וקהע6 כגתיס יויע ש6 מ6מר 8"8 5במרי ג6סך סככר*עס"ץ
 ססכי -עס הר6סון היתר ספיר מ5טיף טו3ס כסוננ ע)י0ס סהוסיף16סור
 ו%סורי' עטננ6 טעס 6ילו וסיס סכ)- וננותל )כרי הר6סון 6יסור)נאצ3
 ויכס ,גיכס ."מ וזע 5קנק. ל וסכי עכץ 5קמן כו6י' 5ח כדכר 4שי'וס%ע
 6' פעפ דגעסמ ו6פ"נ 5* % כנתיום 4 נודע כין מו3וק ש"כ יסו4ת
 פעס 4%הו )מ' גודש ט5* ע6חר כסן 5כע)ו כסיתר של ם%3 טו4עלם
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9רטףתף"ו ד' טעיף ש4"ב םף' יררה'דוקטימןדברף
 )כט)ו ימך הפמר כ) סננ5טרף )נמר גוב) מיסורי' טטס מתה טטיסז63
 עס היתר.הרמסון ננ5טרף יססיר סרמטון ההיתר עס רק מס"סיעסס עי הר6סון סיתר ע) סימר ננע5ננו גס) מס י, ו)עי) טכ") )עי)כל6"
סטגי

 טגס)-
 ננ65 6עריגן עע5ננן טגם) כס"נ יכ3 ננסוס ה6יסור )כט) ממ"כ

 כ)6 כ' )מ י6ו"ס סרי עכ") וכו' כיתגן )קו)6 6ם" וגיעור עילו .6ממין
 וג"ג ננס' )סמומ סגס) כנון יכריו כממ5מ כ' המ 6ירכס ג"ג )מגויע
 סעס ילעסס י6ע"נ )קננן כדכרת וכ"כ )נננרי סגמסר מעס"י ו6מ"כוכו'
 ימו(ר מננריגן כסוננ סיחר עוי כגיתוסף מ63 יג"ג יננויס הרי כו)וגכי5ס
 ק"מ יף ננם"ק הם"ך קו' קסימ )מ מ"כ גויע כ65 ממ"כ והומרוג'עור
 )מ )ננ"ם גויע )6 ה6 )ם"ך קסי' וסוס סו6 גכ)ס מ5כ עומר 6ננ6ימ)כ
 ו)מ גכי)ס ססיר המ3כ געסס מ"כ גכי)ס דגעסס מו"ם .ננויס יס6קסה
 ס' סי' )מ רמסגן וכמערוכמ כס' כיטו3 )1 סים כמערוכמ 36ממתיר

 סמס מכ) וגתכט) וגיעור רמסון ססיתר מו(ר ס' עך סיתר עויוטסגיסומף
 יס") ססימר מ)כ )מוך כסס)ט לכי)ס סמ)כ 6"כ 5"3 יננכעננ 3רכקמי

 ככ) מג"ג יקיי") )ננה הסוסק4ס כ) סהקסו ננננס הם"ך סהקססיכמה נ וכט) וחו"ג סיתר יכימוסף )וננר כמן ו)יכמ )"כ וננכ"ננננכ"ננ
 כו' מסכון 5סי 6)6 6וסריס סמין והננמוען ננהנניוננעס6יסוריס

 עתיר )מ מו"ה ו5כ6ו' גויע כ)6 נניירי יסתס )מר51י דה") סם"ךוסקסה
 ס6ין יקמננר העסגה י5םון ננסוס )"ק כ)מ"ס 11 קו' וסוננ גויע כ)6")מ

 ועוך 'ססיר ,והקסו כו)ו ומוסר יג"ג ננויס וסמו"ס מסכון )סי 6)מ6וסריס
 סענניס כ' כסר ס) כך גתמכ ימס ס"ו 5"ד סי' ננטום"פ סם"ך סהקסהמה
 ננהרי") ותטו' הנע"ר סכ' ננטעס והייגו ק' כ"ס 5ריך כגמייס גויע-ו)6

 גכי)ה הכף כ5 וגעסה ח)כ ננעט כו סגס6ר מ*יסיגן מ' יכסעסומה"ך
 עכ') )נט5 סגימ סעס סוכ ו5ריך למכט) )מ כגמייס גויע י)6וכיון
 מו(ר הימר נגימוסף מס 6)מ לג"ג 6ו"ס ננויס יהמ קסה )6 נ"כסם"ך
 (ה וס' ס' סהי' קרירה כמומו כממכ הימר תוס' )יכ6 ככף וססוליעור
 הכ' )תמיכס הס' ע)ס ו)6 ר6סוגס )ממיכס סכף )כט) מ' )ממיכה5ריר
 ככ"מ מערוכמ יסייגו ננחרם ג"ג כסהו5י6ו יהכף 6מר מיקור כו כגס)יהוה

 י"3 כחון מ)כ עס ננקוסר סו6 ננסקס יוטכ הומ כקדירס וכ)ועסתיס")
 כס כיס3 06 מ5כ ם3 קיירס 6סכ6 וה" מס וכ"ננ ככ)י הומ דכ)ועט"ס
 טמ הרוטכ ימר עחוכר מסי"ס עסקס הוה וסכ)וע ממיכה הוס כמוןכסר
 ססכ5ועס כותן ססכרמ ננסקה עס ננסקה מכ) כ)י ססרוטכ עסגיסכסר
 עמ לכי3ה מ)כ ננע' יסי' )סרננ"נ ננעתה כחון ננסקס, עס ננקוסרככסר
 ננמוכר מ)כ רעטקס גיע6 עסקה סוה והעוס) המתיכה ננן סיו5י6סננוה)
 מ)כ נמ' ספי' מ' ס"ק 5"ר ס" ס)תי ועי' ג"כ ומננ6י סכיורה -סמ5כעס

 וגעי יי") סיכי ננכו6ר סס וכתס"ר ננעם ככסר כ)וע סהמ)כ יוקמגכ4)ה
 ו)מ כמון עס יעקוסר 6ער4' החתיכה כמוך כעו סכחון מה עסקסור

 : טעננו וכתכ ספרננ"נ מי' קייעמי ח' מות כסעוך ועי'ג"ג
 הכיפוזי 63 (ה נס כסר הכ(ימ כגנך ס' כיורס ים רסמ הסרננ"נרכמ"ש

 עוו 6יסוי כ(ימ גט) 06 יהמ עיגי'_ נסר סס סקע (ס עסוסוכי
 ס"ה כהנ"ה ס"ר 5"ח סי' )קען כרמי' ה6יסור כגנך ס' סגימ 5ריךססעס
 )"ת ס"ק פ"ה כ)) וכננג"י גכי)ה המ)כ כו וגעסס מיכי' כסר סס סקעי)6
 כז ט"ו ס"ק 5"ק ס" כס"ך וכסמ"פ הס"ע כ)6 מסי' כ5מ כ5ח כ6ו"הננקי5

 ונס6ר ע"( טקסס ננה כתכתי ככר ננה"מ 6סור וי6י גורע כ65 מסי'ככ"ח
 . ויכחר יעיין וסעעין )הק5 יננ5יגן 1)"ג 5סק) כייו ימין הם"ננ כ'מסורין
 6ין 6יסורין כס6ר ו)ח רנלח כ' 3"כ ס"ק ס"ס כ)) סס רנ2כמנייילמ(

 עוך כים 6)מ כ)) )סק)' מין וכנ"מ כסס"ע 6)6)הק)
 עסוס ככ"מ מסי' עקי) )הק) 5ר עוך כים רעקי3 יננג"י וטעס )הק55ך

 סכן ערע"מ כרננסעע ככ"מ 6סי' כ)מ 5מ ננמירין דסס מעמיריןיסננכיגן
 כ5מ כ)ח ור"ן כרטכ"6 דיג6 יסמי ערי' י6יהו 5רמכ"ר דעיס כתנניסע5מ
 יוסי נ"ר יסעע6) ור' ירני ס)ונממ ע) יעיס התעיס טכ' ג"ג 6ערי')מ

 כיון טעס כיטו) מס כי 6י"5 כעין גיכר ס6ילו כ)ו) הניננומ דכריכ5 5כסוף ועסיק כסי ע) פלפ) ח5כ כטסת יוד6 רר' ו6ס)ונתמכירום)נני
 סרסכ"מ ססקטה ועס כט) הכ5 סכו המיטור טעס )כט) כריסגיתוסף
 יכם5ננ6 סכ' סס ע5עו הר6נ"ר מ'קן ה6 סו6 גכי5ה מ)כ ןס"סעסונימ
 5.0מ ננה כ3 6"כ כמתיכה כ"ט ח5כ טטסת וכיון )"כ ננכ"ננ רסכר יור56ר'

ן
 עכ"ת וסוה ה" כח)כ כטר חתעס 6"ומן. ס' מךמכמ"ך

 רכוק 6יסור עכל מרה על סהקסה 5תך סי נקמן יוי כסכעי *פד'ךך
 כסה" 6( גתע י6 6ף ת"ג )רוטכ מת ה" ס"מ י)ממדח"סען

 היתר גימוסף מס יוק6 6מר )מ י6ו" )ח5ק סס סרתס ומה )רוטכמת
 6חרמ )קך'רה רמסק מערוכמ כגס) מכ) ס6יסור כה סגס) קדירסכמימו
 כעם") )ימ6 נ"כ 6כ) הכגה קסה סס טקכרמו ומף ס' 5ריך גויע כ)ממף

 מון כטהי' גורע י)6 י6ף קטי6 )6 גנני יכוק ננ6יסור ג") )סיסוךננ6ו"ס
 כרוטכ ,כססו6 יעכסיו קסימ דננ"ננ 56מ ננויה 6ו"ה נס ג"ג סרי)רוטכ
 מו"ג רהימר ס6ו"ה כ' ע"כ י") ס' ננהגי )מ ו6עמי לודע כ)מ לימוסף.סרי
 רעמה יכוק ומיגו כיכם סגכ)ע 5מ 6סי' 16 יסה יגמערכ כ)מ' מ)6והומר
 יככ) דכוק כמיסוכ 6כ) דכוק 6יגו וכחתיכס כ)ח )ח הס)יטהלמערכ
 ר6ו"ה 6ע"נ גכ5ה גס6רמ סגמערכ קורס מיסור ננמתיכה' יו כו)עסעה
 סי' הט"( כסעו כננ"ם )רוטכ מון ס"6 הי' סע6 יכוק-עסוס טעסס")
 יעהגי י") עקוס עכ5 )כ)וע יננעהר , ננסוס סטעס ס") 1)6 סק"י5"כ

 סמעיך כיון סימר סגיתוסף ע"י ננ6יסנרו הותר ם)מ מנניך )כ)וע.ננעהר
 כו: דכוק6יסור

 6עמי מלכ ק"מ יף מיסריך גכי5ה. געסה כ)מ י)מ ננויסכ"ע- ככ"ח סכ' ס"ו ס"ק הם"ך רמיומ )סכין יכ51מי 1)מ לון )י ריש)ה(
 געסה ימ)כ ס"ה וקסה 5"ח יף נמה"מ הרסכ"6 וכ"כ סו6 גכ)ה מ)כננומר
 )ח 6)מ כ)מ )מ כמן ו6ין סס ססרם"י כננו כממיכה יהייגו כיכםגכי3ה
 מ5כ )ס6ר ססיר ו6וסר ג"ג )מ ננסו"ה כ)יעי ד)6 כ)מ )מ ורוק6כיכם

 עכסיו כ"ג ננטעס מוסר סיהי' מי"5 סכיורה ו)מ5כ ננכ"ע ננסוססכיורה
 כקסיות. )(הו וגיכר ננוכי5 כסר סממיכמ גהי וכ11גמ1 ו(") סי' כם"ךונסע"נ
 המתיכה כ5 גנך ס' ים כיורה סמ ות" כיכם( )מ הוה כמתיכהימ)כ
 'כ' וסרע"נ כסר( הכ(ית כתוך גכ)ה המ5כ געסס וה6יך כווגמולנר6ה

 קוסימ ועה עכ"ע והוס ג"ג עחתיכה היו65 והעוה) ח)כ רננ"ננ )וננרו5ריך
 סכיורה ח)כ רהייגו ס6חרון היתר עס יפס יסס ננתערכ כסר ס) המוה)ה6

 החתיכה ננן סיו5מ רממר כווגתו ו6") עכ") כס"נ מה"ת 6סור ככ"מ.מע"כ
 ס) הננוס) כט) כסיו5ימ גס ס6 , גכ)ה המ)כ כעסה היורס 3תוךסננוה)
 עועי) )6 וס' וכסרס"י גכ)ה מ)כ געסס סכ(ית כתוך יר") 6"ו כס'כסר
 יגתיגמ כסר כתוך כסר ס) סננוה5 כגנך )6 6כ5 הכסר נוף ככנר6)מ
 העוה) נס כיון סכיגומי )6 ננ"ננ העוס5 הו6 סכסר כ(ית ס)טעס
 ))ח יועה מיגו תו כחתיכס עוכ5ע סמ)כ ונס כחמיכה ננוכ)ע כסרס)

 : ננוכ5עיס ס6יגוכ)מ
 קיירס יתגי' סס6 רמכ"ן כסס כ' יננריכי סרמ"נ 6יכרי )י קסה.ןעןךי
 גיעמ כג"ט סני מעמי כג"ט כים) ו6ס מ)כ כס יכם) )מ כסר ם).
 ותי' סקיירס כ5 כגני ס' 5ריך וסי' ננסח5כ .ג"ג כסר ס) נקיירהיכ)ועה
 ג"ג י)מ 6' והכ) ננמוכר .כקרירה הגכ5ע וסרוטכ כמון כקיירסירוטכ
 .כמון ימ)כ גיע6 גנני הו6 גכי)ה מ)כ סריך ננה קס"נ ס" מה"ךוהקסה
 6וכ)ין. וננין הומי) ומי' הכסר כ(ימ כמוך הגכ)ע סח)כ עס ננחוכרגינרס
 ככ) הוכמ ותה"ך ע-כ ככ)י ננם6"כ סכחון )עה )ס סיילן )מ נ2רויהוהן

 ננמוכר ח)כ 6וכ3ין . כננ'גי 6סי' )י וגרמה. 51"נ .5"כ כסי' וכסרמ"נ .ממרוגינו
 ננסקה וימי מסקס עס. עטקס מכ) כ6וכ3 כ)וע מ)כ יננסקה ננסוסעס_הכסר
 כ3י ססו6 עפג' )מ)ק המס"ך יכ' 1ה6 כמון מ)כ עפקה עס ננמוכרגכסר.

  מי3וק לוס ירפ רל%  פסיס  פליו  פולק י"ר סייק  כסייו 5"ט סייר2=מרכמ"ג
 עקסי )6 ג"ג )מ )ח 6י ננ"ננ )"כ יננכ"ע לר"י נס ה6יס

 עטעס 636 הו6 י)מ הח)כ 6יסור י6ין כיון סו6 ככי)ס מ)כהס"ס
 6"כ סמ)כ 6ף רג"נ ו6ע"כ סו6 עכס6"ננ סכיורס כח)כ וכסר סי"כהכטר
 כ' 5"כ כף' כמן רכר"ו סס וכ' הכ) גנר ס' 5ריך מיהי' ג"ג 5יירןה"ה

 גיחמ ו65 5רכריו תנ5ין וגתן 6ערי' יוימ 5ר' סהרמכ"ך כן יגסטי'ננסכר6
 )י' יגקיט 5יטג6 6סינרת כעכ"ננ ננ"ס יר6כ"ך סס ,-ועסיק )סרננ"נ)י'

 נפילה ספופר כנוס מיי ופ"1 לככ"פ,  ייסירין סיר  רל"ר  הקוטי'ועיקר
 6גו ס)כך עעגו ס6יסור גסחט ו)מ )ע51ס לרתיר  מין נופיירהתיכה
 מח"כ גיעמס הסילוס ויהי' כגיעוחו ה"ל ו6ין תרופס  הפרסיפ כלמוטכין

 עסתסק י"נ 6ות הקורס כ6ומ והייגו עכ") הקויס כמומ כמ"ס תח)ה6ו
 6)6 כ3מ )מ ננסוס עתיר )מ ירמכ"ך )החנניר סס ועסיק כר6כ"ךהסי'
  לספס כסי' 6כ) כ5מ 5מ רהוה הומ סמיסור כו סיס) ננקויס גיעומכסי'
 והכמתיו מפ"כ  סליפות ננס כ3מ )מ פסלי ל%  -גול1 רכי  ססי% למתיכסלסילס
 נעי גיעוח ממ"כ מפי' מ)6 כסרע"נ ר)6 יעוכמ ג") וכ6ן נ' מות5עי)
 )רמכ"ר תס"ה  לופס וכ"כ סומ  פסקסס ט"ו ס"ק ננהס"ך כ)מ )חעקרי
 קו' וקטה הומ ככ)ה מ5כ יק6ער ננגננ' ג"ג מעריגן )מ כ)מ )חיס")
 כתוך גכ)ע סח)כ הוס סס . ס6 5עי5 והכ6מי ט"1 ס"ק 5"כ סי'סרע"נ
  טס ססרע"נ כתי' 5וער ו5ריך, כיכט )ח מ)6 כ)ח )מ הוס ו)מסמתיכה

 כתלכ  רסיילו  סיתרון פסיתר  פס יפס פחפרכ כסר  סל  ספיתול ית"כרסי
 נוס סי' ימסי' רעוכמ הרי ע"כ כה"נ עהתו' 6סור ככ"מ יפ"כסכיורס
  פרפתו  לספי וסרננ"נ כ)ח )מ יין ע3יו ה6מרון כתערוכת כיעומו6ח"כ
 ס"3 געי סעג"י כע"ס כ5מ )מ יהוה ק6ער '5כסר סגס3 מ5כ טיסתיע) רעיס כמנניס )רמכ"ר נס ועעי)מ סקט"ו 5"כ כסי' ע5עו יכרי 5"טכסי'
 3מ געסס כממיכה ננתמ3ס סהי' 6ע"נהכי

 כ5מ.
 ו6)6 סממרון כתערוכת

  לופ"פ סי%  לכלס  תלכ סס"ס  סריך לוס והם"ך רסכ"6 קו' )ר6כ"ךקסה
 גכי)ס סגיהס געסו כ(ס (ס וג"ט ר6סון כתערוכמ כמ)כ כסמ  6)6פוכת ל"  פסתיס' קסה רפ"1 כתכתי ככר פה"ח  הסור כס"נ פ"כ יל%ססרפ"נ
 סכסר כגנך מו המ)כ גנך ס' כיס הכ' תערוכמ מוסר ממ"כמכ),סיהי'

  קון קסס 1"כ ויל% רמוסר( פס"ת  פל"ל ככ"מ  סל גו"ט 5יכממ"כ

 )ייין מ"כ הסרננ"נ סהקסס ועס )"כ עכ"ננ יס") יוימ )ר' קמייהתס כענ"י )וננר  ו5ריך כלת לת סוס סמ לנלס  תלנ  סריך פס סרמכ"ר פלוספ"ך רסכ"י
 : כג"ט ג"ג )מ מע6יגעי

 כמפרוכת  נל%פסט 6"כ כגו"ט יס") )רכגן כס5ע6 סו6 הר6כ"ך סנרומנ"ל
 חו(ר ההיתר ען המיסור סגסרי כיון 6"ס כ)מ )מ  רסוסמתרון

 סיעור )1 מין עססו ה6 6"כ כעסהו כעיגו יה6יסור )רכי ננסמ"כ)סתיר6
 כתערוכת סג"ג הח)כ עס כסר עסהו ממרון כתערונמ מסי' הס כימךועייין
 כווגות ס(ס תר6ס קמי קע6 כ6יסורי סגי כתערוכמ נס 6"כהר6סון
 סחתיכס 6ין יוימ )ר' וכין )רכגן יכין י' כ)כס ננמ"ם ננה' כס"טהרמכ"ך
 עסח)כ גס וי5מ גיעור 66"כ כס5יטתו מחרווז מתיכות 6וסר ננח)כסכ6סרת

 6ו כ5ח 5מ עעיקרמ יסוה כסר ס5 הערק )תוך לס) 6ס )רכגן.מ)מ
 מ)כ ס) יורס- 5תוך סמתיכס גס) יוממ"כ )חתיכס ססלכ עתמ)הסגס)
 כרי כך3יכ6 סכ' תערוכמ מוסר 6יגו כ)מ )מ יסוס ננסוס ננותל3רכגן

נ"ק



 כ~שויףסףתר" די טעןש צ"ב סף' דעה יידה :פשן בדףף
  נס לכלס וסוס  כ6יסורי' עומו המ3כ 3"כ פכ"מ  וס") 3ל"י 6נ5ל"ט

 : כננססו כננילו כמין ומסוי סכ'כתטרוכת

 4 תר"חטימן

 אמרי' לא בצונן בלת לת לדינא העיקר דנלענ"ד כתבתי)א(
 שכ' מה )ב( בהפ"מ דוקא ובבישול הפ"מ בלא אפי' נ"נ.

 כל ונתערב במב"מ במשהו שנאסור בלח דשיל"מבפרמ"נ
 בלת במשהו דכינ אסור הפ"מ דבלא מינו באינוהתערובת
 בחתיכה בין נ"נ משהו אין ס"ל הפומקים דכל דליתאכתבתי
 דתום' נה"כ שדעת נה"כ על הפלתי קו' על ישוב )ג( בלחבין
 דאין כתכתי מ"מ . כר"ן משהו תרי ל"א במב"מ רוקא כר"ןס"ל
 אפי' ל"א משהו תרי ס"ל ותום' הר"ן דגם די"ל לנה"כהכרח

 ? משהו אימורבכל

 כננסהו ל6סר )מ ומס 1") ו6ס ר"ס ט"1 ס"ק כט"1 כסימ"נ כך)א(
 טך"ננ 6סור כך למכס5 6ס סם"ננ כ6ין )י יר6ס )מ טוךתימוסף.

 ןכט) ננילו כ6ילו למטרכ ו6מ"כ כ)מ כננילו ככ"ס ן6וסר ןסי)"ננ 16יי"ל
 סוכמס 6ין ן)ןיןן סר6סון המטרוכת כ3 לגר ס' 5ריך כך ולמכס) כס'סו6
 ננס6"כ יו5י6 ן6ילו ננממיכס וס6לי . ל"ל )6 כננססו סלמסר ןכר)וננר
 כ3 לנר כטילן ו63 נניס קימון יס 6ס )כור ןיי"ל סהי6 ןקסי6 וכ"מכ3מ
 כיסו3 כ)6 סמס 6יסורין( כס6ר ל"ל ןס"3 ר"מ ע5 סמוס' קו' )הו6סיין
 כננקוס ס)6 ו6ף יס"ס כסס ט"ו ס"ק הט"1 כננ"ס סרי סם"ננ כ)6ו6סי'
 כמין ו0)לך כסס"ננ ןוקת רסרי סוכמס מין כיסו) ע"י ננס6"כ סריסט"ננ
 ננןכריו . טכ") כיסו) ט"י כ)מ רננ"6 כפסק )סק) 6י"6 וספ"נ1 נרו53ורך
 כטס") נרו) 53ורך 6)6 ננמיר 63 ס)כך כיסו) כןרך נניירי ןרננ"6ננסננט
 )% ןרננ"6 ססרננ"נ כ' ט"ו ס"ק וכט"1 כפתימס מר"ס וכסי' תר"1_סוס'י
 מר"ס כסי' סכממיו סלכ;י רטמ וכן )יכס )מ כין 6)6 )5וכן כיסו) כיןננמ)ק
 ככיסו3 ננט6"כ 6יסורין כס6ר ל"ל ס") ן63 )י6"ם וגס )ר"ן נ"כרסיילו סרי )כ"ט כ5ולן ן60 סל"5 ט"1 ס"ק כננ"1 כננ"ס טיקר ל' )ריל6מנ1לס
 סייס ק' רף כמוס' סר"י ןס6 כר"ן כמוס' סר"י 3רטת גס ול") )ר"ןר6סור
 סוס 3כסוף נניס ןלם) ננסך ננט"1 60 וקסס 6פריס )ר' כרורה ר6י'ר6ין
 כ' סר"י סמ קסס ל"ל )6 כ)מ כ)מ 3ר"מ ננתרן ןר"י )וננר ומין כרורהר6י'
 לטסס מ)כ ע6 מורס 6סרס. נןי י)ס"ד )לכי)ס ח)כ י"ס ק"מ ןףכמוס'
 ככ"מ 3וננר ו6ין כ)ח )מ רסוס מט"ג כמ)כ ס' פך ומוסר לכי)סהמ)כ
 מורס מסיי' דנןי )ס"ר 1"מ ט"ו ס"ק סס"ך וכננ"ס כ3מ כ)מ 6סי'מסור
 6"ו ססימר סלמערכ מיסור 6יסורין כס6ר סוס סל"ל המ)כ 6"כ מ3כו)מ

 . : ל"ל י)6 י") ו5ולן רכ5ולן כר"ן רס"53")
 כ)מ כננילו כננססו סל6סר ןןכר ססרננ"נ סממרס סןין אמנמ)ב(

 ננילו כ6ילו 6מ"כ למטרכ 06 סס"ננ כ6ין ו6סור ל"לכ3מ
 מו כיי"ככגון

 כרס)""
 כממיכס ןןוקמ ססרננ"נ סכ' טטננ6 כי )ית6 )טל"ר

 רסכ"6 וןכרי סיטמ סו6 יו5י6 ס6ילו ממיכס ןס6לי נכי)ס ננסהו ר6יןסו6
 כממיכס טטס סלמן כיון רכ 6ננר י)ננם סמוס' קו' ט) סס סמי' ק'וף
 ממיכומ ס6ר ו6וסר יו5י6 כממיכס לכי)ס סננססו6 מיס") לו"ט )")מל"ל

 ננססו6 6פי' כלו"ט סממיכס ל6סרס )6 ן6ס סרסכ"6 ותי' כננס0וןננכ"ננ
 כ)מ כ)מ ננס6"כ. ממיכומ ס6ר 6וסר ו6ין ל"ל )6 ו)כך ננסכ3וטה יו5י66ין

 ןרוק6 ל' ק' ןף סס )ר"מ מוס' ר0"6 ס1ס כיני ימיי ירסכ"6יי"נ : סמטרוכמ כ) כלנך ס' כ6"ננ 6מ"כ ו5ריך ל"ל 6"כ סכי סייךן)6
 ס6ילו כ) 6)6 )3מ יכס כין מי5וק ר6ין ננסננט )פי"1 6"כ ל"ללו"ט

 ר3ימ6 כננ6ן ןננססו סכ' 6סריס 3ר' סס מוס' ננננ"ס וכן - ל"ל .)6ל"ט
 ננסוס 6)6 מססו י6% י6ין ננסוס ל"ל ר)6 ירסכ"6 כטטס ננסננט 63לנני

 רר6סוליס סכ' לנני וסר"ן כריטכ"6 וכ"כ לכי)ס סיטסס סו6 מסיכ 63ןננססו
 6מר רכמ מסוס מססו מרי 6ננרי' ר63 1"3 סו6 ומי' קו' כמי'לןמקו
 ןכוולמו ןי") ננוכרמ ו6ילו כננכ"ננ 6)6 כ"כ )6 רר"ן כ' וכלה"כ נ1ננעורכ
 כטין 6יסור ננססו ס6ין ננפלי 6מריס 6וסר 6ין ננססו 6יסור ככ)כריטכ"6

 ננסוס ננכ"ננ ןלקיט ו0ר"ן )6סור סננססו ככמ מין ס-מר מטרוכמכ)6
 )ןין טלין 6ין ננססו מרי 6סור כ3מ כ)מ סט"1 וננ"ס סס כננכ"ננרנניירי
 6סור רמננן ר6סון כמערוכמ סיס סננססו כמננן מוסר ןט"ו סל")רפננ"נ
 3ןכריו נןו) וןומק כטילי מננוסין רסכ"6 וןכרי ננילו כ6יכו גסכננססו
 ננסממיכס 6יסור יו5י6 1ימס ל"ט סימר ס) כממיכס לכ)ט 6יסור כ1ימ06

 6יסור ננססו 6פי' יו5י6 6ין 1ימיס ס' ססימר כממיכמ ים ו6ססכ)וטס
 סר"ן 6כ) ר6סעיס כו סלןמקו סר"ן כ' רסכ"6 ןכרי סט) 3וננרו6ססר

 : וכסל"ן סריטכ"6 סננסכיר וכננו סמוס' רטמ טס 6' )ןטסננסכיס
 מרי סמוס' ןטמ סנס סכ' נלס"כ סס"ך ע) סקסס ספ)מי רףקנדק)ג(

 כו ננטורכ 6מר ןכמ ננסוס כננכ"ננ ס"ר 6ננרילן )6ננססו
 סכ' טר סר"ן ןמירט וס ננס סס"ך כננמסכמ 6סריס ור' ר"מ 6יוסקסס

 ננכו6ר קוסיומ כ' ןסלס סס"ך כעומ )יסכ ול") וכו' כוס לןמקוסר6סוליס
 ס6ר 6וסרומ והי6 ל"ל כממיכס טטס סלמן כיון רק6ננר 6רכ ססכמוס'
 5ריך לכ)ס 3לטסס 3ננס מר6 וקסס )"כ ןמכ"ננ כננססו)ממיכומ
 ננססו ןט"י ר"ת מי' וט"ו )"כ ןננכ"ננ ל6סר כננססו סממיכס ס6לו"ט
 כל5טננק סיעו ל"ל כלו"ט ןק6ננר וננס ל"ל )6 6יסורין כס6ר מי'_ ור"6 ל"ל63

 סמתיכה כלנך' נס ס' 5ריך סימר כממיממ סלכ3ט ט"י . פ5ננוס6יקור

 ס"3 סכי סר"ן , נס 6)6 סל6סוליס סלרמקו סל"ן כ' )6 01 ט3סכ3טס
 ; כ' 6ומ מר"ם סי' 3קמן וסכ6מיו כ"ס כס' ל"ל 3מ כנ1ססו סל6סררכר

 סיטסס כ)5 )כו ן)כנס רנ ט) . קסס 6מרות קו' טוי%4כמנבש
 ננססו רק יסי' 6סי' נוסי' ס6יסור ס63 לכ3ס סיתרסמתיכות

 ממיכות )ס6ר 6וסר נוטי' ס6יסור ' יסי' ססיתר כממיכות כ3וטס6יסור
 ר"ת כןכרי 3יסכ מוס' ןיכר )6 וננ1ס )ננססו סיטור ן6ין י6%ןננססו
 כננ6ן כ)וטס רמססו סכמכו 1ס 3מרן מוס' ןיכר ר"6 כןכרי 6מ"כ6)6

 6טי' לו"ט ן)יכ6 סיכי ןסיילו סרסכ"6 ןכרי הר"ן רמס 11 קו' וט3ן)ימ6
 כ'- ס"1 רמסעיס ס6ר נס סכןכ סר'ן )פלי סי' 'וסכן יו5י6 6ילוננסהו
 סננססו י6ין רס"ט )מןס ט5ריך טך כננס"3 ר6סוליס כו סלןמקוסר"ן
 ןתוס' כס"ך י") 1ס וכןכר כו ננטורכ 6מר רכמ ננסוס 6וסר נוסי'6יסור
 י5 ןנני ן)ימ6 כננ6ן כ5וט יננססו מוס' וננ"ס .סר"ן' כרטת סיטסכמן6
 כננכ"נ1 ןוק6 ו)ס"ך כו ננטורכ 6מר ןכמ ננסוס רנני ן)ימ6 )ננ6ןר)סכי
 6כ3 הפ)מי ננקו' כלה"כ 0ס"ך י") כן כו ננטורכ 6מר ןכמ סיכי 6סור63
 כריטכ"6 סמוס' סכרמ יי") ממוס' וכן ננסר"ן נט )ס"ך ר6י' ו6ין )ס-סוךי")

 ככ) כמטרוכמ כססו6 )6סור מסיכ ן6ילו ן)ימ6 כננ6ן כמטרוכמןננססו6
 ננטורכ 6מר רכמ כיון כולומו סכי לנני רסר"ן לנני וי") וכט"1 ננססו6יסיר
 סריטכ"6 וכננ"ס המוס' פסטומ ננסננט ו0כי רנני ן)ימ6 כננ6ן סו6 הריכו
 קימן לם) 6ס כסוסו כ"ס סוף הר"ן רכ' ו0יילו כן סר"ן 'ןטמ נ"כוי")
 ו)ננס הו6 כיסו) ןרך ן)6ו ננסוס ע"ל 6ננרי' 1)6 ננומר כסופו נניסס)
 63 ננססו כ)מ 6סי' קננ6י כסס כן 0ל"ן ל .וכ6ננמ ל"ל )6 כננססו מי'63
 6פי"ס כלו"ט ס"1 0"ק 6)6 ס"3 כקננ6י -לנני רר'ן )רמומ ויס וק)ל"ל
 3סק3 5ך טור יס ן6ס כ' וכמננן סס)מי וכ"פ כט"1 סטיקר 6"כ ל"ל63

 נ1ססו מרי ן6ננרען פסק ככ)י רק כט"1 פ' 1כ6"ר ו5סק) )סננוךננ5ילן
 וכ)מ ט' ס"ק מס"1 וכסי' כ' ס"ק מננ"1 סי' יוסף כיר ןכריססוסכ6מי
 6כ) כננססו סל6סרס )ממיכס כס)קוסו וס"ך ר6סור ננודס סט"1 נסכ)מ
 כןין כט3ס ו)6 סק"י מננ"ן כסי, טי"ס כננססו סל6סר0' סממיכה 6"6ס
 ונס ננסננט כט"1 ק' רף )מוס' סס כ' סק"נ מס"1 סי' וכרכיך כיכסיכס
 ט3ס 1)6 כרסכ"6 סיילו יו5י6 ר6ילו כיון ננססו מרי 6וננריס 6יןכמננן
 3רכרי נס קייס סס ס6ננרמי וכריס ננ"ננ כןכר ימיר ןרסכ"מ ןטמו.ט)
 6ין ננ"ננ מוננר6 ננטטס .כננססו ן6סור מננו ר6פי' סכמכמי מסמוס'

 ל"כ ן)6 )טלין. ן5ימ6 כננמן דננססו כיון לכי)ס טוטה רננססו כמננןלהמנניר
 6מר וכמ ננסוס כננכ"ננ ןוק6 סכ' ו)לה"כ לכי)ה טוסה 6ין כמננןנט

 6טו נ1ירס ןיסכרו 3רכ ןס") )' רף פסמיס כפסמ ננקרירומ כוננטורכ
 : כס ננטורכ 6מר וכמ כקדירס כ3וטות ס6ר. יס ס6נ1עו

 * תף"פמימז)
 ואמאי לר"ת מע"1 שהקשו ר"ק אתום' פלתי אקו'ישוב)א(

 לא דאמאי היש"ש קו' ישבתי ובוה ננהא אפריםלר'
 במשהו לר"ת רם"ל כמו מע" הנ"ל קו' לישב ורא"ש לתום'ניתא_
 הפור על וישוב מותר לסתפו .אפשר תתיכה אותה כך נ"נאין
 מותרת חתיכה אותה )גם נ"נ לא אסורין בשאר דפסק ק"וסי'
 כתבתי הרא"ש אביו כדעת דלא שהוא האיסור כננד ס'ביש

 וביאור נ"נ ומתבל מתמץ אין דין )ב( לפור ראי' מרא"שאדרבה
 ? ק' ס' אש"ע פלתי אקו' ותי' בוהאו"ה

 ו1"3 סמוס; 3סון ו6טמיק ק' יף 6מוס' מקסס סק"י כ6זבפלתי
 וף טק י"ל נכי ן6ננר 60 6סריס )ר' )ר") לימ6עפירוסו

 )כסוף נניס ס) קימון סס לפ) 6פי' )ננ"ר ן6יכ6 3כור סלפ) י"ל ט"כט"נ
 6ננר 1)6 6ומו וננכט)ין ט)יו רכיס וסנניס 6עו כ136 יין סהימררו6ין
 הנניס ננן וי5טרך לסך יין הו6 כ6)ו )ימסכ 6יסור לטסה סימר ס3סיין
 כרי יי"ל סס סי' ס)6 כנון נניירי רהמס י"3 ונניהו סיין כ) )כט3כרי
 סוס ן)6 . וכיון ססו6 כ) ט"י 6)6 ל6סר ע6 ככור סימר כס3 טטס3ימן
 )6 ן3טע ןנני ן)6 6ט"נ )טי) כןפי' ל"ל ממיכה מננרי' 63 ננססו6)6

 כננססו ל6סרס ט5ננה סי6 6כ) ס6מרומ מ6סור ס)6 3טלין 6)66ננרילן
 ןססי6 י") ננ"ננ 6סור 5סמטו מפסר 3ננ"ר 3טו)ס 6סורה סל6סרסוכיון
 ננמיר וה" ננומר )סמטו 6פסר יסכור 3כסוף סנ1יס לפ)ו 6פי' כט"מןסרי

 : טכ") ט5ננו סממיכה כןכננו
 )סמטו ן6פסר כקוסימס לימ6 6כנ6י 6פריס )ר' נס ספ)מידדקקשה

 ספ)מי סמי' וננה )כסוף נניס ס) קימון ננוטע ננה6סור
 )6סור ה"ר י") לכי)ס טוסס ננססו 6ין ן)ר"מ מוס' ננקסי 3ר"מןןוק6
 631 כננסהו רק ל6סרס 06 ל"ננ 6ין ממיכס 63ומה 6כ3 6מרומממיכומ
 כננססו רק ל6סר יסי' רל6סר כיון סכי ליננ6 63 6פריס 3י' ן3ננס6כין
 06 ל"ננ 6ין ממיכס )6ותו 6כ) ננס"ס נס )טו)ס 6סורה ממיכס6ומו
 ו63 ימר סכ3 ולמטרכ כ)מ כ)מ נניירי . ס6 3טו)ס 3ר"מ ו6סור יו5י66ין

 : וק") יו5י6 6ין 6ס ל'ננ ר6ין )ו~רסייך
 ככ"מ כננו ס6' טטנניס כו יס לכי)ס סלטסס יממיכס 3מוס' ,יס")דנ"ל

 טס הכסר ןכמטרוכמ ה)כוס כננ"ס לכי)ס לטסס נופורסכסר
 6יסור )סיומ ססימר ןלססוך כלכי)ס וסוס טכסיו 6יסור כלו5ר לטסססמ)כ
 סרסכ"6 וכננ"ס כ6וכ)ין סנט)ס ר6ין 6סור )סומטו ו6פסר כיון סכ'וסטטס
3ספרו68נח ן6פסר ננסוס כלכי)ס רכלן סוי ככמ) סכ' ני"ס כסי' ננרוכי וטי'כמסו'



 ~סף..תר"פ ף טעףף צ.'ב דעה:ם"'ףדךהטימן'דבר"
 ונס מחור )סחעו 6סטי פסוס יג"ג ק"ח רף כרננסמע ל"כ כןיננסוט ה6יקוי פננלו )סרול ד6ססי 3"ג )"מ ננתכהע ככ)י ריק וננילי'  פפלו5ספיד
 מסור )סמעו מסטר ד6ס ממ"ה ועח וכן 6מרות חתיכות מוסר (ה"עעס
 6סטר מסורין כח6ר 6ע"נ ים") כיסכ"מ ו5מ ה6חרות החתיכות כמי6וסי
 כסר כין ננח)ק ר)מ )ר"ת ננעתה 6קור מתיכה מוחר דוק6 "סור5טחעו
 יט רמס סמ' עעס עענניס הכ' מיסורין 3טמר נס מי' 6סורן )ט6ךכח)כ
 כס"ך וכטרננ"נ כסלתי וכננ"ס )מיסוי הסיתר וגתהסך ל"ל כחתיכסטעט
 מסור )ממעו רמפסר מסוס לג"ג הכ' הסעס גמי וסייר כן 3ר"תסקי"כ
 ס") )מ מסורין כסמר ג"ג )מ מסריס )ר' מנלס וג"ג כ6וכ)ין הנע)סו6ין
 מסור )סחעו מססי כנכועס דל"ג ס"5 5מ ונס כגכ)ה )היות סהיתרלהסוך
 חתיכה מותה מסי' מ"כ ננומר )סחטו מססי' מיסורין ככ) מסייס )ר'מ"כ
 חתיכות סמר גט ומוסר נ"כ הוה מסויה לותיכה מותה 6)6 ומ)"כפותר
 מ"כ דגתהסך המ' )עעס ככנסהו למקר דמס עענניס הכ' כין הכ"ננוהגה
 מטסר )נעעס מכ5 ננתהסך כטעס רוק6 ס"ל רי"ת כתייטך )מגננטהו
 סוכ גמסרס מ' טספס כיון כ"ג ה"ז כפסהו גמקי מס נס מסור5סחעו
 )ר"ת קסה ומ""כ הג") 'כרמ"ה החתיכה ככנר "' 5ריך וג"ג )עו)ס6סורה
 תיס") כחתיכה עעס סגתן כיון רכ מננר )ננה כננקוננו סתום' קו'פןיין
 כיון הריעכ"מ כינ"ס וי") )סחעו מסטר פעעס גכ)ס עוסה' ננסהוומפי'

 3חתיכות י51מ מ'גו הכ)ועה ולנמוך ונק)ס החתיכה גתוך כ3ועהדהננסהו
 מחרות מתיכות )6סור ג"ג )מ כ)ועה' ננטהו מ)מ הכ' כתערוכתהמחרומ

 עעס טקכ)ה כמסורה גסמרת חת"כה סמותו מענ"נ כתוכן כ)יעהע"י
 : כעיןננננסהו

 ע"י הננטהו גק)ס ד)6 כיין יין כנון כ)ח כ)ח כגתערכ )סי"(.~לכמנמם
 ג"ג (ה הרי מ"כ כננסקין כ)יעה ד6ין ק"ח רף ס") דר"תכ)יעה

 מין רמסון 5תעהוכת כיון מסור )סחעו הסטר ננעעס ננססו מסי'טסיי
 הננסהו )עו)ס מ)מ כ5ועה 6ימו נ"כ כנניס כסלתערכ ומחהכ כ)ועההננסהו
 תוס' דכרי הכנטך כך ננעתה 6סור )סחעו מססר ננעעס כ"כ ה"(כנעורכ
 וגספוך )עעס כין יי"ל הומ כמ)ו סיתר היין יחסוכ )מ ר)ננה, הקטותח5ו:
 ע"( ג"כ 1)מ גו"ע ו)יכמ .ננייר' דהתס וי") ותי' לסחעו מסטי )עעסזכין
 ג6סור ס)מ )עגין מ)מ מננריגן )מ י5עי5 )רעי) ונני ן)6 מע"נ תום'ג'

 כ)ועה הכנטהו סהי' ננסוס מחרות מתיכות 5מסור' רהייגו- )ר")המחרות
 גמסרה ע5פס הימ מנ) ה3)ועה( הפסהו כה טיכ)ע מחרות )6סור ג"כימין

 כמן ור"5 מסור לסחעו מסטר )ננ"ר )עו)ס מסורה טגמסרה וכיוןכננסהו
 ומ"כ  3פטסין:  3לופ:  רתין סגמסר ההיתר כגלו ס' 5ריך יהי' כ)חכ)מ
 )מ לנני )סחעו מפסר ננטעס נס מסייין כט6ר ו5ר"מ )ק"ננ מסריס)ר'
 יהי' רמ5"כ ננוהרת חתיכה מותה נס מסייס )ר' מ"כ מיסורין כס6רנ"ג
 : )סחעו מססר פעעס' )ר"מ מיסויין כטמרג"ג!

 וכ' רוחק ססומ וסייס סג") תוק' רכרי נ"כ טל הרמ"ס 6ייטדי~כנףייו
 )מ כך ג"ג )מ דננטהו כננו וי") רוחק וננהו ני"ה סי'כיס"ט

 טהומ כננ"ט מחרת כווגה ו)ר6"ס וג") ננותר )סחעו מססר 3ננסהומננרי'
 ננותר )קחעו מסטר ס") כע"ז ננ"ר רהך כתוס' הרמ"ס כ' וטסיוחק
 ור' יוחגן רר' מ)יכמ הומ כע"( ננ"ר הך רהמ רוחק 6100 הרמ"ט כ'ע"(
 מ)יכמ גיגהו רמננורמי 51") מסור )סחעו מססר וק"ח חו)ין ס") הומיוחלן

 וע". כן י") וע"ט ככנס") והרמ"ם )תום' )י' 'גיחמ )מ היס"ס ת"ר~יל14 : ווחק טהומ הרמ"ס כ' )כך יוחגןרר'
 כתוך כ)ועה כפטהו ס"ד )סחעו מסטר מעעס כ"נ )מננטהו

 )רירי מ"ס ננעתה כ)ח כ)מ ננסמ"כ סריעכ"מ )סון ספ1רה כננוהחתיכה
 דהתס כנ~"( ההוס' 'קו' הך טתיר5ו סר6טוגיס )תי' )תוס' גימ6 )מו)פה
 כ"ג )מ ד)ננה הקטו הרמסוגיס מ"ס )סי"ז 6כ) - ג"ג מננריגן )6 כ)מכ)ח
 לו"ע כ)יכמ דנניירי תיר15 ננל"ג תוס' מכ) ג"ג )מ כ)מ כ)ח תיר5ווטסיל

 מ' סעס סגמסר כיון מסור )סחעו מסטר ננעעס וג"ג קוטיתס)עיקי
 כסעס ככר. ה)ח גמסר עכ"ס ןהמ ))מ יכס וין חי)וק מין )עו)סמסור
 ' התערוכת כ) כגנר ס' 5ריך כ)ח כננטהו גמסר מסי' "ורכס מ"כ .מ'

 רמטוגיס כרעת רס") י") נוסי' )ר"ת מכ) מר"ת סננקסיס )תוס' ס")כך
 החתיכה כתוך סכ)ועס כיון )סחעו מססר ננעעס ' ג"ג כחתיכהורוק6
 כס"ע כעוננר הוה כ)ועס טמיגו כיון כ)ח מכ) הננרוכי כננ"ס גכ)העוקת
.,, 

 : גכ)ה עוטות מיגו

רלפנף"י
 כסמר מע"נ כ' ורסכ"מ ק"ו כסי' מרסכ"מ סחו)ק העור 6"ס
 חו)ק והטור מסורה חתיכה 6ותה מכ) ל"ג חתיכה מיןמיסורין

 כרכרי כ' הרמ"ס המ וקסה ננותרת חתיכה מותה נס מ)6 .חי)וק ומיןע)יו
 ננעעס מקורה חתיכה מותה ועכ"ס ר"ת ע) מע"( סהקסה הג")תום'
 ר)מ "ע"נ תוק' וכרי )הכימ הרמ"ט ודרך )וננר ומין מסור )קחעומססר
 הכיק")

. 
 מררכה הכי )וננר כמן )עור ננג") ננ"ננ כרכות ריס כ)"ח כננ"ס

 יסוכ ע) ססייס ועור התוס' כקו' ס") הרי מסריס כר' ס") דרמ"סכיון
 מורכס מ"ס הכ") )סי מכ) התוס' כקוסיות רס") ננסננע יומק .סהומהתום'
 רתוס' 5") מ)מ הס)תי כקו' מסריס )ר' 5רמ"ס )י' ננרגיחמ )עור יסרמי'
 ננותרת גנני חתיכה מותה מסריס )ר' מכ) )ר"ת מ)מ כן הקסו 5מורמ"ס

 : מסריס כר' פסק המ וסרמ"ס גיחמ מסריס )ר'ו)כך
 כ5"כ כעור -)נל;ס ודע 1(") סכ' קק"כ כננסכ15ת "' סי' כסיננ"נ עף'לב(

 ננס' )ננע)ה כ) ה"ה ג"כ )מ כננסהו הגמסר וכר ר"תכסס
 )ננע)ה וכ) נ(רו וככ"ח )תמ וננסוס 3"ג )מ ועעננ6 וח()תמ וננפכי) ננננממן.

 כ"ה ס' כר"ן סהננע~ן מעסה ננה . )י גרמם סי' גן וככ"מ )ת6 )יכ6'כס'

 המיופפ מטננעתיז~ננ6ין )פרנני ("5 רקננ6י חכורתמ רח~ר מ)6 1(") רכ'6ה6
 וסקסס ג"ג )6 ננססו ויי"ג יכט ננרוננע ותי' ונניי"ג חסכין )סי מ)מוהננחוננן
 )עגין גידון 3מ וננענניר ננחננן 6לכנמ הוח ננסהו קוסימ וננמי )ח .ננננחכון
 : עכ") וכמננור .לרכגן מיסורן כס6ר וג"ל, ננמחר, )יסכ ויס(ה
 וז"3 ככנתכ5 סכ' י"1 רין כ"ה כ)) כמו"ה ננכומר דסיננ"נ ססיקיאמנם

 הכ6 ג"ג כי' מנורי' ,)מ כננטהו סמיסורו וכר סכ) 1קיי")מע"נ
 עעס כו סגותן רננמחר הרמסון סתערוכת גנר ס' כו יס מס.' מסורודמי
 פודס( ססרננ"נ נס כ(ה פסוע )וג' ע5ננו מיסור ננחננת כננטהו מקרוהר('
 656 5ריך מין ס' מסי' רפרנו"נ( ליגו )הומ הטגי כתכסי) גו"ע מיגוומס
 כננו ג"ג )מ וננת3) ננחננן ורין כסרננ"נ )וסייגו כו הננדוכנע המיסורכנר

 ס' פר מנ) ס' עך כ"6 מוסר הי' )מ רמטון כתכסי) דמפי' ננ:נסהו(כגמקר
 יכרי וסוף כקיירה נניהו סונט סמין פמחה סגי כתכס") מףנניהו.מוסר

 ו)מ הכעין הננווננע כגנל ס' 5ריך 5ינה גו"ע כ)מ סמ כימורו ' ג")מד"ה
 ק' 5ריך גיננומ מס. ניד כננכס) סעי"כ )קננן ק' כסי' .מי' כי"כ כרוככע5
 גוע)"ס והומ סמסור ננרכר וננקטיס כגו"ט כנירין ומין מע"נ הכעיןכגנר
 לנני ו(ה כ' סעי' ק"נ סי' )קננן כר6י' הכעין כגנר רוכ רק ס' 5ריך)מ
 כגנך רוכ מ)מ 5ריך )מ 5כך התכסי) 'וסונס ס"ה (ה וננתרן )מו"הקסה
 ק' כסי' כח"ך 5") מין ומ"כ ס' 5ריך סונס סמיגו ננמחי כמן מכ).הכעין
 התולס מטרי' וכניר ק)וס עעס י") עכ"ס 'רניר סכתכו ככנסכ15ת טסוסרננ"נ
 הכעין כגנד ס' 5ריך ננ"ננ טעס )יכמ ורמי מסי' מ)מ ק)יס עעס)מותו
 מננגס . כ' מות תס"נ מי' )קנון הע)תי וכן הקרירה סונס סמיגוננמחי
 : 5הק) ננוכח ננמו"ה ננמחר )ויכמ 51"ע עכיר)עעכנמ סגמסי רכר רג"ג )החכניל נניס"ס ססיע סק"נ ק"כ קי' כס"ךכסרננ"נ
 כיננומ הרו מס ר0תס רין ע5 סק"1 ק' מי' פ)תי קו' )יסכ יסרבנדדו

 ע) סקסו וכתה"מ ורסכ"מ ור"ן כגו"ע כנירין ומין מע"נ ס'5ריך
 ור"ג כס' ניך ר"ג ננךמננר כס)יעתו מוסר מיגו ניר ט) רסננגו וס")ל"ת
 )עו)ס ו)ננ6 פ"כ סננגו ננסוס רר"5 6ע"כ כגו"ע כנירן מין כה)כת6ורמי
 ו)ננס י") ו)הג") הס)תי קו' כווגות כ"ג הניך כגיננוח ומ"ירי נירננסוס
 )מסננעיגן ר"ג 5ריך )מ ו)הג") עעס ד)יכמ מע"נ סכעין ננקוס )ניר ס'5ריך
 חסכון )סי מ)מ ננחננן הננחפן רמין ערוכה ננננטגה פוכח ככר (הולין
 הרמסון כננו סגי תערוכת מוסר הרי גו"ע נ"כ הכ' כמערוכת מי ננייריוה6יך
 רקטה 6)מ הכעין כננר ס' 5ר.ך ומסי"ס הטגי כתערוכת גו"ע כ)מ6פ"כ
 מוסר המיך מוהר הניר רמין כיון טס כתה"מ כננכומר ר"ת סכרתדהמ
 עס) יהי' )מ גיר ננטוס רמקורהטופן

 גס ורמי )ר"ת 6"כ העיקר ננן חננוי
 6עו הניך סוננן )מסור יס טפיר ר6)"כ ס' ער מוסל מיגו הנירליננוה
 )נןור מין ננררכגן מ)6 מיגו גיננוח כסהומ וניך כיון וי") כסגיננוחהניך

 : ניר מעוסוננן
 רס"3 קע"1 דף מרס"י זה כסי' כרל'כנ כנס"כ )יטי י") ךלהנ"ללג(

 כעור דהייגו ככסר ח5כ ננענניר מע"נ )' ס"ק כס"ךכ"1"ס
 ותוק' מע"נ וג") ננענניר עסוס רמקור כ' 1)מ ננכ"כנ ננסוס )"כ העורוג"ג- כיון רס"י כ' 5ננה מ"כ הונ"ננ והקסה כט) ו)ח ג"ג תח)ה כגכנ)ח מכ)כס'
 סגתן כיון רכ טס ננרמ)נר גכ)ה )גמסר עוסה )מ -רננסהו ק' וףכתכו
 י51ימ סגמסרה חתיכה והייגו ננהגמסר כיון ה"ד' עעס רוקמ ננטננעעעס
 כגמסר מכ) 6חרות חתיכה )מסור ג"ג )מ גננסהו כגמסר ה)כך טעסרק
 מחר כוכר לתערכ ס6ס גכי)ה געסה כעין  מ1ת1  יולוססו כעין יכרהומ
 למסור ננסהו ססיר חטיכ (: וכעין ננסהו 6)6 ו6י"5 ננכ"ננ ננטוס מוקרטסיר
 ורק"י מ"ס 1)סי"( ג"ע כ65 6וקר סכעין מין נניגו כמיגו מכ) כנניגומחריס
 סכקיכה רח)כ )רס"י ום") הג"3 כ6ו"ה. ננקהו רין כו יס י)"כ רכנעננירס")

 ננהעיר גו"ע מיקור כקיכה ומין טכקיכה סח)כ הועננר עי"כ כעורהטגננ)חה
 קיכה כח)כ כסננענניר ה)כך כננסהו חסיכ סהומ ננענניר מיסורמ)6
 ננכ"ננ ננטוס מ5מ ננטהו תרי והוה ננענניר ננטוס מוסר מ.ן היתר)ה)כ
 מסור גו"ע ר)יכמ מע"נ היתר כח)כ כעין ננעורכ ס5קיכה סהח)ככיון
 וכקר כ' יוגה דר' ג"ע ו5יכמ הכעין כגנר ס' ד5ריך רמי' וג' פכ"ננננסוס
 רמי' 5ריך יולה ר' רכרי כ' והרמ"ס הכסר ננותר )רכס טלותליןגכי)ה
 גהסך רכסר ננטוס מ)מ ננתיר 6יגו יוגה ול' הרמ"ס ' 6וסר מכנמיוקסה
 עעס מיכמ דמי )יכמ וטעס הכטר כגנך מיכמ ודמי ןרוכ תיס"))דכס
 עכ"פ כרוכ הכעין כט) ומין 6ע"כ כיו3 כע) והכעין דמסור ססיעמכטר

 :ננררכגן
 כנססו רין וכנחכנן רננעכניר כמו"ה וירן )ריגמ )פטוע ג") העיוןר4לדקר

 ננר"ן הסרננ"נ וננ"ס כיט"ט 1)מ ענירי כ)טעפי' וה"ה ע)יויס
 ר)ננס קננ6י קו' קסה )רירן וה6 )יתמ (ה כ) ננטהו דין )1 דמיןעוכח
 5תרן הכרח )סס הי' )מ 'קננמי והגה חסכון )סי מוסר מילו וננחננזננוננפ
 וננחננן פרננע וכננ"ס מחר תי' )הס ויס כעסהו ג"ג )מ ננק' )כנעלהכ)
 ורך סמיגו כ.ון הר"ן ותי' כסג") הר"ן דוחה (ס תי' מננגס כיכס יכסהוה
 ע"כ מ)מ ג"ג דככוט ננ)יחה קיי") המ )רירן )ית6 זה תי' נס ג"ג -)מכיסו)
 1)עעמ"' וננחננן רננעננ'ר ננוכח וננכמן ורו"ק כננססו ג"ג )מ ננס' )ננע)הכ)

 : וק") ס"( סי' )קננן ננה"ת גו"ט מטיכ ')מעכירי
 המסוריס כרכריס )המנניר ססע סק"ג כס"ר ע"כ ק"כ סי' )קפןדבנפףמ"נ

 ה6יסור כנוף גכ)ה ההיתר וגעטה )היתר מוסר ננס')ננע)ה
 תכסי) ננהס ועטה כי5יס כהרכה כי"ע סגו)רה כי5ה גתערכה מס טכ'נניס"ס
 כמ)ף ומסי' כיון )כך המסורה ננהכי5ה ועעמ6 מ(ות6 געסה י5ממע"נ
 ך6ין 1"ג ס"ח סי' כ"ה כפ' הומ והיט"ס סמיסור כנוף געטה כע)ה)מ

5ננפטע



קפדידטף.תד"פ ד' טעף ש"בנ טף"ר"ד 'טידכרי
 5סי מ65 מוסר וננמננז ננדננט רמין המ ס") ר6יהו מר6 נניס"סלננטטט
 היט"ס המ ועור - ס' סי' גי"ס כס' כ"כ כיכס יכס רסוי ננטוס הייגוממכון
 ס')"ננ כרכר סמיסור כגוף רגעסה כ"כ ריט"ם מ"ו ג"ג )מ 'כ)מ )מ ססס'

 : תס"ג קי'כננס3"ק
 ננננ"ננ גי"ה נסי' כ' ור"ן נננ"ננ ננסוס יסי)"ננ י"כ יף ייייס מי"ז י'רלבאד

 ננותר ססוכ דכר ק"מ ק"י סי' )קננן רקיי") )ננה כר0י)"ננ רי")מ)מ
 )ננמר סיתר ריס ננ0וס מסור ג' תערוכת מס.' כרס.)"ננ 6כ3 ג'כתערוכת

 כריגי ננכ"ס ס"ס מיכ6 תעלוכת וג' ככ' וסתס- ה6יסור גגוף מסוכ6"כ
 ט"ו סיק ק"ג סי' כס"ך כסרננ"ג ועי' כרסי)"ננ רמסור ס"ס ר)יכמרים"ט
 ננעעיר כנון ננס' )ננע)ה רכ) רננ"מ ננתסו' סס סוכימ והגהר"ס

 ומוסרת ג"ג מיסור ננס' גמסרה המתיכה מס י"נ ס"ק כטייןבכ*רנמ"ב
 ין4**ני

 ))63 מ
 )5רר יק כה"ננ וכמן סק"מ כ"כ ס.' כ0"ך וכ"כ תורס כמיסור מ)מכרכגן
 כסם"ננ ננתיר ט"ו ס"ק כ0"ך ק"ג וכסי' . עכ") 5"ע וה וגס המתיכותכס6ר
 ק"י כסי' כ' וכי"כ סגמסרה סמתיכס סגתערכה קורס רמו' הס' גורעכ)מ
 ננותרין גלגו) ע"י ררכגן ס' רסוה ננע)"ע )ממר ככ)יס טר'סס'טלתכם)סס'

 : "ע עע סנע0ס ממר ער דמר ה"ס תמ)ס גווע כ)מהכמס
 מו"מ וס"ע סריף )י0כ סכ"כ מע"ג מיסורין כ0מר מג"ג מערי'-- מי ס)וגתמ כ' רי0 ני0וס ג"ג כמתיכס ננקי) נזגיימ ,כגכי"קזטלט,מגבם

 וכן )ריף ממר י0ו3 כ' ו6מ"כ רנינזר כנזכסל סגיעומה כיותס נמם"וכך'
 י") ע"ננ סק"ו 0ס וכמ"י ממריס נזרתיס כ' כ' ננקומוות נגה' כס"ינסעה"ננ
 כגוסו מ' ס' רהוה הומ וה ררין וג' הגכ"י וס כדין סגסמר וג' כןננקכרמ
 גנני וס כרין מ"כ ננס"ת רמ0ון סס' ננסגי ק"י כק.' הרננ"מ סכ' 6'וס'
 עי' כו )המעיר 0י0 סכ' מ)מ נניסכו ותה"מ ר"ת רסייגו ס") כ"ע)מו

 .כגוסו מ' ק' כס)וגתמ ת)י' ררכגן ס' ררין הו6 דסכי ק"י כסי'.כסרננ"ג
 קורס ימו' המיסור גק)ס )6 כתערוכת מ' וס' כגיסו ח' כס' י"3 ועולכו'
 כתערוכת רמ0וגס מתיכס ה0גי תערוכת 0קורס כ6ן מכ) כתערוכתסכ6

 י") ררכגן כתרי וסוס דרכלן הוס )רס"י רמו' 6יקול ננס"ת סגמסרההלמ0ון
 :י?;י:ע ב.:נח:]ע:ן ::י 2;םי,:ינן"י: הסרננ"ג כ' )ס"ת כסתימס 6ע"ג הג") כל"י כ' כי"כ )הק) הס'רננהגי
 ק"ם )עסות רס"י 0יטת ננ5רסיגן ו)מ )כ כן סו"ת כסס כ' ק"ג סי'ככ"מ
 עי' ג"כ וסיעתי' ר0"י רעת )5רף הכמ כננו עכ"ס 5ררריס עור כי0וג")

 )קו)מ ררכגן ק' מננריגן ר)מ ריגמ כהך נרעת )עני עיון )י 5ריךערך* : כס"ר תרע"ס כסי'ננ"0
 רכריס כגון סררכלן סג)גו) מס רוקמ י") ר)על"ר ג)גו) ע"יככמ
 )6 נ)גו) רע"י הוס ןכר ננקור רסנה . 0רי 6יקור כסמר 6כ)סמסוכ"ס
 דכ' מהמ כתוכ ננ5מ כסס כ' ג"ו כסס"י ככ"י הומ )הק) ררכגן ס'מננרי'
 וו") גיתר.כק"ס דמיגו כממרות סגתערכ ורוסס ס' ס"ה כ0ס סטורסס
 ררק מסי' ססרי )קו)מ ררכלן ססיקי ננכח גיתר סערר כ) מין )ננה קקהועור
 ' מסור סי')6

 הססק רעיקר היכי דודמי כר"ננ ות" ננררכגן רק העדר
 ננ5ר כמן מכ5 )סק) הו)כיס ררכלן הומ ע5ננו וננ5ר ע5ננו כמיקורסומ
 וגתערכ סומי) ננררכגן 0סומ ממר ננ5ד מ)מ רמו' מיסור ס' סומע5ננו
 )סתכט) ס)ח מ0וכ כרכל נורו ררכגן מ)מ כט) כתרי חרוננרמו'

 והגס עכ") כ"ה כ)) כמו"ה וכ"כ )הק) ררכגן ססיקי ננקרי )מ(1
 ק"6 סי' ס"ך ועי' . ג)גו) ע"י )קו)מ דרכגן ס' מננריגן ו)מ ננוכחמכמן
 כר)קננן כט) )מ 6סור סומ מס וס' ר") מתיכס ורמי ה)מ מ"ת סכ'סק"נ
 ננה"ת מסור סמ' סק' מס נסג"ס ק"ט ק"י נקי' וסס ע"כ סעי"ט ק"יסי'
 גתנט)ס ננה"ת מסי' והייגו ק"ם מ0יכ )מ גתנט)ה 0)מ כתערוכת הכ''והס'
 מ)מ מסור ר)מ מע"ג ס"ס עקרי )6 מסוכיס דכריס כנון ננורכגןמ)מ

 0ס כננטכ5ות כסננ"ג וכ"כ ג)גו) ע"י ררכגן רסוה 51") מסוכ רכרננררכגן
 כסי' ממר תי' רי") ננוכמ )מ וה גס ק"י ננסי' ג' עכ") הס"ך וסכ"כסק"כ
 . ג"ו סי' כר"ננ ננס:יס רסס"ך 6)מ י"ו סס"י כ"י 0כ' כתוכ וכננ5מק"י
 ננ5ר כיון מו מקוכ כרכר מ)מ מננרו )מ והס"ך הר"ננ ר)ננמ 5"עומ"כ
 מס גנני כמר ומר ננס"ת הומ ע5ננו כסגי וכסהומ ננה"ת ס' סומע5ננו
 ק". כסוס"י העור כננ"ס וס מיגו וסננמ ככר סננה ס"ס ננסגי )מגתערכ
 ר)מ רכלן סמננרו כיון מסוכיס כדכריס כן 0ס סרננ"מ כס0טות ננייריוכה"ג
 ררכגן ס' מו ס,ם. סווה )מ ו)כך כמר מר ר'ן וה ימצרוכת ע) ויסכט)
 ו)מ מיקור ס) כגוסו הוס ררכגן סמיסור סומ תתכט) טמיגו כען3סק)

 רכגן סמסרוסו ממר עעעס דרכגן ה6יסור 6ס מכ) )סק) סס'ע5ר,ךגן
 רמיתי וסגס ררכגן ס' ססיר הוי ס' ריס כיק י") כט) י)מ עסוסו)מ

 סרמית. תקוס כמטס ומ"י וה רכר ע) מו ר"מ ע) מס ומ" 11 סנרמ מקוסכמקה
 ג"ה כ)) וכמו"ס כ"כ מ0וכיס כרכר"ס געי הר"מ סהכימ כמו"ה כ"סוכג))
 ע"רי )מ טעעיס כעס וכ' ס"ם מ0יכ )מ ז מס" ,רמ0ון הס' מססכ'

 ררכן':כמיסור

 כם" מ)ו רכריס כמי וכ' מ' מות ס"ג ס"ק כס"ך ק"י כסי'ן **=, ג ססרע ססי6 )כ כן רתקף כרק כע מקייה יס ה") כ)רבבסביר*רי"
 טריסס ק' נו כגתנס)ו ננע)"ע )6מר סכ)יס ומסור סקט"ו כס"ךק"ג
 רננמיר ננג"י כ0ס קס סכ' מרס ככ)י 5"ע . ררכגן ל)גו) ע" ןהוהננסוס
 והגה ע"1 סוף וסג"מ ננר6"0 טגיו תננס וססרננ"ג מרק ככ3י כסס"ננ"כ"י

 רמססף ידי תמת המג"י סכ' התסו' 6ין' סגה כתכתי ס' מות תסכ"וכסי'
 סכימו ס)מ ננה טיטות 6ות טס כתכתי מ6גי ננעס 3רכריו סננוכין עורסכ'

 כטסט קרירות רמננר נרנ ססי' ו"3 ססמיס רס"י סיעת וסו6הסוסקיס
 ד5ריך כ"מ סוס ננותל גוט3"ס וקיי"נ )רידן סמ ננסננע מסור גוט)"סדס")
 סכירס ר5ריך מע"ג רכ"מ סכ' וסג"מ וכר6"ס כסוסקיס ו)מ כריע'סכירס
 3רכ6 מססקי ננס מ"כ מתום' ננקו' כרמס (1 רס"י רסיט6 )סוס6יכרמ
 ו3עג"ר סרס"י ככימור סננסרסיט ורמקו מסור גט)"ס ס") מי כרכ רס"מע"ו

 וסכ6 ננרכ )ן- גססטמ )רכמ ננסתס )י' 6סטטי , ר)מ 6ע"ג ס") ררס"יר)ק"ננ
 .יכננות הריף כלנעם ננננק"6 סנססטה מיססטי ר)6 מיכעימ כי"כומסכמן

 ת"ס סי' 63ו"ח ועחיכורי ע"6 רי"ג כרריס ור"ן כננ)מננס מ' כער קט"ורף
 תי' רס"י ע) (1 תוס' קו' ע) 6מר תי' עור סכתכת. ועי"ס כק"עסק"ה
 וכתכתי וננררכי תום' רעת סכן הג") כס.' וכתנת. סס סהנמתי ננתום'גכון
 ננקרי ומסי"ה סכירס 5ריך כמכ". כ"מ רס") סר"ן סהכימ הרמ"יכי0וכ
 ררכגן רסוס מע"ג כס' רטרי י") מ"כ ככ"ח ס)וגתמ 6יכ6 עכ"ס .)כתח)ס

, ק"ר סי' רננ"מ רס' ככוט ססק ע"י נגמסר כתנת. תס") סי'רעיל"ק
 ככוס רס' מע"ג )"נ למ ס' סן' )מ מ0 ק"ס וכקי' רמקור ס"כ

 סס סוכמתי כי ג)גו) ; ע"י וק' סוס מ"כ כ"כ כ)3 כת"ח כננ"ט ננס"תמסור
 מננר.' ר)מ כרס"י ס") נרמ"ס כסס וסגננ"י קי"ר סי' רסכ"מ ותסו'ותוס' כם"ג מ)מנן רר' סס סוכמתי ועור : ננותר ככוס רס' ור"ן 'ורסכ"6ננרמ"ס
 ננסגננ"י ר6יות והכ6תי ס"מ ורף סוס"נ עייו כננסי )סיסוך כ' הרמ"סדהמ סנננ"י ע) סכק 0סקסס ננס כמריכות סס וסירסתי מריף כרכר מ)מככוס
 )מסור ר6ין המוקס רמיתרע ננסוס 6סור כנו0 ק' ק"ס כסי' כ'וגס"כ
 ו6"כ ננותר ככו0 רס' העיקר )סי"ו מסר עור ועי"ס ננררכגן מ)מכמיתרע
 ג"ן ככ"מ מסי' ומ)מ כסס"ננ ננותר דכ)מ"ס כ)מ )מ רהוס ג"ג )עגיןעכ"פ
 רמיכמ ככוס כורמ. מסי' ו6)מ . ככוס כם' ג"ג ר3מ הג") ננכ)רננ5יגן
 כס)וגתמ ססק רסוס רננותר י") מריף כמיגו ככו0 מננריגן 6י ס)וגתמקסק
 מ)מ ככוס ר)"מ ס") ססוקקיס ררוכ )ננ"ס ננכ"ס מ' 6ות תרע"ה סי'עי'

 : מריףכרכר

 . רער"יכמימן
 אפי' דאמור המנהג הריקן מקום וכנגד המיפה כנגרבם' מגי התבשיל כנגד קדירה על חלב של פיפה נפלביאור)א(
 לאמוף דמנהגא כ' ופרמ"ג * שיצמנן עד מערה ואינובצינון דשרי מהרא"י בשם וש"ך מפ"ם בתכשיל באין מהני לאצונן

 בחקום אפי' להתיר המנהג בהפ"מ או ובע"ש כש"ך משמעובח"א
 עכ"פ והפ"מ ובע"ש מיש"ש ב' פעם כתבתי )ג( דפ"מ מעםעל גס והקשיתי אחר מעם כ' ובפ"מ )ב( זה פעם ודחיתי נ"נלא דכלוע דממכינן משום הפעם בחכ"א וכ' המיפה כנגד מ' וישריקן
 מ' הי' אם וא"י ריקן במקום מיפה נפל )ד( מיד לערותויכול להמתין אי"א ואם להצמנן יניחנו שיצפנן עד להמתין אפשראם

 ושרי שיצמנן עד ויעמוד להתיר נ' הפיפה בתבשיל מ'פעמים
 ספק ויש התבשיל כנגד מיפה ובנפל )ה( וע"ש הפ"מ בלאאפ"
 כב"ת בכ' מכרא וכתבתי מרובה בהפמד לדקל נ"ל מ' ישאם
 : מותר מדרבנן דאפי' י"ל ודאיהרעיתא באין אכל איתרע דודאי משום אמיר מדרבנן רק היתרבחזקת התבשיל מוקמינן מה"ת אימור חזקת לחלב דליכא נ"מאם

 30 טיסס גס) מס סו6 ה' רסעי' , רין מ)נ טיסת ה' סעי'בשייע
 המס 0מ5) סקי"כ( ס"ך )כננ"0 כסר ס) יוננ6 נן כ)י ע)מ)כ

 גס)ק מס מכ) הטיסס, כנגד ס; מ)מ מי"5 התנסי) כגגך גס)ס מסננכמוז
 ק"ס כתכ0י) )סיות לריך ומ"כ ק' ער סריקן כננקוס מוסר סריקןכננקוס
 כן ע) ננעט סמות ק"מ סענניס ס' כתכסי) מין מס סתכסי) וימסרס"מ

 ס"מ ס"ס כתכסי) ו)יכמ סריקן כגגד כסגס) רנסגו ס0"ג כ' ו'ד2בממעי' ס' רסעי' רין ע"כ סתנטי) ו6סור הטיסס סגס) כננקוסהתכסי) ויגע סקרירס ילעלע סננמ מס כעורו יערס ו)מ סי5טגן עריגימגס
 הס"ך וכ' . מסור התנסי) מ)מ 0י5טגן ננסגי )6 ננעע.סמות

 0גס) כננקוס וגגע סרתימס ע)ה ס"מ סננ6 רמייסיגן סטעס כ"סס"ק
 ע"י )התיר רגוהגיס כ' סננגהגיס כ) ומקר ומיון כרורו וגרו) מרמוןרסי' רננסרמ"י דהמ כ"ר כס"ק ס0"ך מו)ק נננהג ע) התכ0י) וגמסרסטיסס
 כהס"ננ וו3ת כק"ע כננ"ס )מסור ססננגסג ננעיר סס כס"ך וכסרננ"ג .5יגון
 הך סכי6 )6 ננ"ס כ)) מרס וככלת ו' כסעי' סננכומר כננו כע"סמו

 סריקן כננקוס גס) מס סרמק כסעת מו כע"ס ס0"ע ט' ו'רבנמער : וס0טי' וגסרמ גסרמ ומ"כ סט"ך 6מר יגננסך ננסעע כק"ע כננ"סרגסגו
 סטעס כ' ו' דין 0ס מרס כמכננת והו6 טענניס ג' ו' רסעי' רין כסךורמי' גסגו וכן סרננ"מ וכ' כתכקי) סטימס כגגר ס' כי0 סריכנני

 כ' וה טעס סגס . ס0ני ננ5ר נניר יערה סי5טגן עד -)הננתין 13 קטסומס סת5טגן ער יגימגס ע"כ ככ"מ . מס.' ג"ג )מ רכ)וע ססוסקיס ע)רסננכיגן
 מסי' ןס ר)טעס הפרננ"ג וכ' סס כננ"ו וכננכומר סק"ח 5"מ כסי' הט"וג"כ
 רמין כיון סרי 'גנני הטיסס כננקוס סתכסי) גגע 6"כ סקרירס ממ"כנני63

 כנני)מ כטיסס סתכסי) רגגע )מסכות. 5ריך ר)מ וג") . כספ"ננ ג"גסכ)ועס
ממ"כ



ייטףתר"" הי 0עיה צ"ב ט4' דעה יררהסימן'דבף4
 דכנט סטיפס טלפ3 כ5ר סתכטי) כמערס לנני מטכמת דס6 כקך4וס8מ"כ

 ננ"ס ככ3) כ' סמכ"6 ן60 קטס זס טטס ו6מגס סטיסס כמקו0סתכטי)
 ו6ר כהס"ננ 6סי' ט"ג וכ)ועס מרם ככ)1 ככןמ 3סחמ"וי י4ם מע"6וה

 6סי' ככ"מ 6סור מתכונ2 ככ)4 רנס תרי"י כטי' )קמן (0 כסי'סע3תי
 : תרי"ר סי' עי)"ק כספ"ננ.

 טעס סס ום"ר )יננ"6 ססימ"נ כ' מי ס"ק כט"ז 5יימ כס" 84רלכשלב(
 ע)0 פ"6 טננ6 מייסיגן י)6 דסייכו ז' וסעי' ז0 3דין6מר

 ע)ס סננ6 וחיימען ננטוט 6סוני ןכמו3 6(") כ"ך ס"ק כ6ן סל")3טיטתי' ו6סוי ס"ט כמו) ו6"כ כסם"מ. 16 כע"ם סריקן_והילו )מקוסיתימ0
 6ס זס טעס 3פי ס0רננ"נ וכ' 5"לון מכגי 63 ו)כר סטיפס )מקוסטרתיחס
 6סי' ו6טור ת"ג סטיפס כמקו0 כמכני)6 6מ"כ רלנע כמים ננ63וסו6מ"כ
 ססק ס6 מתכות ככ)י ר6י דוק6 מרכן ככ)י סכ"ב דפרמ"נ 51")גססעמ
 ממ3ק ו)6 נ"ג 6ננו'י. ו)6 כסט"מ יננותר כ"6 ס"ק 5"מ ס"ק טססק"ר
 ספרננ"נ. 5ייך )6 (ס )עעט ונס ל"ג )6 ככ)וע 6יסור.ן )מ6ר כנ"מ כיןסם"ר

 6פי' 6ו הטיסס סלט) כ5ן. מערס 6ס גס 636 6מ"כ כננ)6והו63טכוחי
 ך63 נוטוס 6)6 סהיתר ר6ין כיון ליעלוע ע"י ללע ם)6 6י"6 נ"כ סכ'כ5ר

 ו6מנס סק"6 5"נ סי' )קען כם"ך כטרמ"נ וכ"כ סרתימס ע)ס סננ6מייטילז
 סס"ך מתיר 6ע6י ד6"כ )ית6 ג"כ הל") יסרנרנ_ טעמ6נס

 מערס 5ינן נ)6 6ף )סעתין יכו) -ט6ין י0יכי מהרם") כטם כןוסכימ כס"קן.י
 : סתכסי5 ו6וסר ג"נ וסס ס6יסור כמקוס יגע ט63 ד6י"6 מ6מרוטער
 וסס"ננ כע"ס דגנותר נ' טעס כ' )"ז סי' ני"ס כס' מס"ם 84במנכשגג(

 כלנך גס) כ6)ו דמסנילן ממוס כננקוס*ייקן סטיפסככס)
 סגגע 6ו כ"ג רכ)וע ככ"מ 6קי' ו6"כ יוק6 5ילון כעי ר63 6"ס ו6"כ0רוטכ
 כלפ) כננו סטיפס כלגר כתכסי) ס' כים טר4 גנני סטיפס כמקוס6מ"כ

 : סתכטי)כלנך
 וכטרננ"נ ., כ"ג )6 רכ)וע טוסקיס סרכה ר6יכ6 מ6"ר נלענ"ר)ד(

 כף טכ' כחרוטיו )יסכ"6 כ' כם"ך סק"נ 5"נ קי'.)קמן
 ככ"מ רס6 ככי"ו תמס דרכלן ט"ג )ע"ר ללכלן סוס ולטסר 3כסרמו)כות
 תי' פ"ז כקי' ופ)תי ע"כ דרכלן גנכ)י סלפ)ט טעם י") מס"ת ט"כ)כ"ע
 ו-5ריך מטוס טס כתכתי ו6גי ככר כיטו) ייך ד6יז מס"ת 6וסר כ)ופד6ין
 סס"ננ ו6ין סריקן כננר כגפ3 כמו) 6סי' 6"כ ה6ס ען כי~6 סמ3כ%3ות
 דסו0 סג") כגכ) )סחיר דיט כמכסי) סטיפס כיני ספ"ס ים 06וסטק
 סטיס0 כלנד כק' וטגי  סיויכ כלנו גט3 כ6)1 .סויקן כננו לס3 סמ6ס"ס
 ך)ננ6 סיוטכ כלנך כגם) חטיכ ר)6 ו6ת"3 כנותי כע"ם 6ו כסם"מוס6
 עד וכננלימ כ"ג 63 ג)וע ק"3 ורכיס מררכלן רק הוס ן3הנ") ספ"ססוס
 ספיננ"ג 6)6 כ15לן כ"ר ס"ק מתיר 0ט"ר רס6 )סמיר ים ור6י כס"נסעעגן

 סרכס דכ' כננ0 תימ"ך סי' ועי") כס"ך מסכיס וחכ"6 )6סור רסמגהנכ'
 6ס הי6קון תערוכת כגגד ס' ו5ריך 6מרות 63קור ככ"מ ןל"לסוסק"ס
 מסוסקיס סרכס ס6רכתי מס"ת 6חרומ כתערוכת סר6טון חעיוכתגתעיכ
 ס' ד5ריך סליקן כננקוס גלפ3 כ6ז ו6"כ ננררכנן פסו6 ו6מרוגיסר6טוליס
 6סורין כס6י 6סור 06 מססיכ[6 רק_ נ"כ וסו6 מררכלן רק סו6 ס'טענניס
 5"1 יף כ(כמיס 6ע"נ דסספק כס)תי וננ0יס 6יססט6 ד)6 כעי6יו:ו6

 ם,ס )וער יס סכ)יס ככ3 ננריקס 5ריר ג3י כננק5ת כים) כקדטיס6יטסע6
 ננסוס מריקס 5ריך סכ)י כט3 מטע0ע ן6יגו 6ט"נ כקרסיס טננ6ססק

 6י 5"ס רף סס ררעכ"מ כעי6 וסו6 כ)וע כ)6 ככיטו) מריקס 5רירכקדטיס
 גס"נ )6וק'0 דים עור ס' 6ות כסמוך ועי' מריקס 5ריך כ)וע כ)6כיטו3

 : סהעי גמ(קתסמכחי)
 סהיל;י) גגר טיפס כגס) כ' נ' ייז מ"ס ע3 6יס רבנדהכמת)ה(

 מס ס',נך כתכטל ק 6ס ס' ס" 6ס ספקרט
 ס" "מ6 ןמסעסע ו6תע מטעפע  העו טמה ס"ס  והוס ול 6עצטלס3
 ככ))י ססר"ח כמ"ם סקסק כנרר גכגס "עו סל6סורס טנסמסקו ימסס'
 0' ס"ק כעם") "יססט6 ד)6 6יכעי6 יזסו )כ6ורס ע"כ 5קצ וכהס"מס"ס

 ננ"מ 3סהנניל כריכגן מפ" 6יסמטי ר)6 יכע64 (' ס"ק 6' כ))וכמג"י
 מעעס )סתיי ים כ)) כ"ג ן)6 ככ3וע מתירין ו'ס דרכגן נ"כ רג"ל ן'ג6ות

 : טס טכתכתיס"ס
 ספמ סס"ס  רעספקי ספיקי סך ימ5יסיז ח'ייז וירז כיירוזאמנמ

 כקרייס )מ)וחית  וליכמ חרטס כסרירס סרמ"ה מ"ט  רעל)ס"ס
 יגימ6 וסקססושם"ך דג"ג )ח3וחית ד)יכ6 כס' סני הריקן כננקוס לט63סי'

 י6ת") ננמ"ל רעותר סם"ך ומי' וכ"ג כקרירס 3ח)ומות ים יססת6מסכסי)
 מסעסעת סטיסס גס סריקן כמקוס .)ח)וחות ויט לננע)ס מסעסעססמכמי)
 ככו3י גנסעפע 06 רסקסק ססע)תי )ננס הס)תי והקסס סרוטנ ער)מטס
 וסטיפ0 ככו)ו ו)6 )ננע)ס ננפעסע ' סמכסי) טננ6 6"כ כ)) מסעסע 6יגו16
 סכ)ועס מטסס מסעפע 6יגו סרוטכ עך 6סי' ככו)י ו)6 ננפעסעלנני
 ק)) מסעפע 6יגו סננ6 ס' ס"ס ננעעס ןמומר כפיקר ו)כן וכ' .לכי)ס
 סרי היוטכ כתוך ננסעסע טמ6 ור") ל") ס' יס לננסעסע ו6מ")כקרייס
 נס 6"כ כ6ן 3ס"ס מ5יסען 6סי"ס 6יססטי' ר)6 כעי6 (ס רססק6פ"ג
 כך סימר חזקת 3ר(יהר ייס יכננו )וננר סעגי' כרעתי וע)סי סימר 6חזקת )סיתר גוקמי' קטס ל"ט 6ס ס' ככ) ד)כ6ו'רערך8 : ס' ים טמ6 מפטסע ו6ת"3 כ)) מפעפע 6ילו סננ6 כן י") ןמכ"6ריג6
 מ(קס ננו3 מזקס ומוקנלגן ספק וסוס גתנט) ע6 6יסור חזקת 63יסוריס

 ו6ננ6י סיתר מוקמ לק 6יכ6 ננותרין ןסניסס נכ"מ מס6"כ 6סורול)כך
 ככ"ח מותר יסי' 5"מ סי' 3קננן ספק וסוס כגססך 6"כ ו6)6 6סול.ססק

 5"ח ט4' )קמן כס)תי ר6" סוכ י' 6ות סכתכתי רסכ"6 כחיו' סי'ה"6
 ות"',כיון 6מ(קס גוקננ" י6סוי ס' סי' 06 וס' כ6יסמ כנסך 6ע16ססקס0
 6פי' 6ח(קס ננוקמען ס6 וקסס ע"כ סמזקס 6יתיטי ס6יסוי כולכס3

 תם") ס" )קמן כתכתי ו0לס ד"כ וכגוס י"י מו3ין תוס' כמ"ס63יתיע
 )1מר ז5ריך סחזקס י6יתרע ננסוס 6סור ככוט יס' ק"ס כסי' רס"3)גס"כ

 ויס סמננירו נוו)0 ייעות6 סים רר6ו וסיכי ננירכלן 6סור סחזקסרכ6ימרע
 6יסות מס' גפי"ך נסעס"מ ננ"ם 6"ס וכזס 3רעית6 יעית6 כיןחעוק
 6(3יגן )6 סמזק0 י6יתרעי כגנקוס ק"3 3"ו סי' 6ס"ע לטוס"עססכי6
 ח(קס ככנך דססת6 וח(קס כרעית6 )סממיי 6ו סתס י") ו)ננ"סכתי6

 עת0 ד)"6 ננקוננות כננס ססכי6 ומזקס רוג טער ככ"6 ועי'יננעיקר6
 : )ע5מו נועס טסכי6 מקוס ככ3 ג"כ ותי' )מסרט ו6סיינןלעסס

ר84ד"
 ככנ"ס סכ' כ"ו סי' חי"ך 51"3 )6כנו0"נ 6ס 6ננרי ת כטו י6י טא
 ננדרכגז 6)6 6ינו י6ימרעי ננסוס סלס"כ ן6וסר ככוס כס'.

 ככוס ס' יננתיי )ט"( סס וננמ)ק )רעית6 רעיח6 כין מי)וק דיםו636
 כ(כיוני ע)ס ו6מ"כ ס"י כסו"ת וסכ"כ נספך כקסק כננו כ"כ יעית6ס6ילו
 ס6יסור גס) 6ס כססק סכתכתי י"ע ס"ק תס"( סי' )6ו"ח נמיכורי)%ין
 דרכגן ס' ס") 6"כ רעימ6 ק' יסוס 6מ(קתו ססיתר מוקעילן רעיח6י)יכ6
 כ6ו"ס )י 6ון מ65תי ועמס ת5"ר סי' כתסו' )טי) וכ"כ סמעתת6 כסכו)6
 6ס וספק כטר כ3יס כיז גקי' מו)כות קעיס גמ65 6ס לין.כ"0 )"רכ))

 )סתירס דיס מסיי"ס סם'כ 5"ס סוס"י )קגנן (ס רין וסוכ6 ככ"ר ימלסורמו
 סיתר מ(קת ע) )קטרס ננוקנניגן מ)6 )מקוס מננקוס טוננ6ס מחזיקיןן6ין
 קסק ים עןיין דס6 יעית6 גקר6 )6 (ס כיגיסס . עתס טגננ65 וננסס)ס
 רעיה6 כור6י 6)מ לטית6 הם*כ )6 כססק סלי ע"כ כיגיסס סורמס )6טמ6
 ועי' 6מ(קס לככן 6וקנני' 63 )סענני0 06 מררכלן 636 ר46גו מטוסוס"ט
 ננוקננינן ו)6 ככוס כס' 6סרו 6מ6י תי" ז") טסו6 מ0 ם"ס כססמס"ס

 : טס דחיתי סתי' ומס6מ(קס
 ננפ6קם סנ6ון טסרסיס כנ6ם ננו5) סו"ת כק' כתח)ס ע"ס ר6ייי84ד,"טנ

 נ"כ ותי' 6מ(קס ננוקמיגן )6 ס' ס6י 16 כספך כס' טכ'ל"י
 מ(קת ע3 קננכילן טסיר ככ"מ ננס6"כ 6יסור ח(קת 63יסוי נט ייסננסוס

 6ע"נ נ6ננן ננס3ס"מ עכו"ס ו)כך ן6יתרעי מסוס 6סרו ררכנן 6)6סיתי
 : 6' 6ות תרי"ר חי' ננם)"ק ועי' ד6ו'רככ"ח

 6יסור מ(קמ )ו יס  רסמיסיר  רכיון כ' 5"נ כסי' סי"ק מסי"מרבנשו"ת
 וסיינו 6יסורי' ד6תמ(ק דכי 0"ז גתכט3 6ס יועכ6ו)6

 יכעות תוס' ננרכרי )(ס ור6י' י6יתרע מסוס י3עי) סמחכריס ככ)ד63
 ח(קס 6יכ6 ננ"ננ 6יסור מ(קת י") יס6יסור י6ע"ג רז"6 ו)"ל פ"כוף
 סג") ינננות מתוט' ר6י' וננ"ס )6סור כרי ננתחי)ס כ"כ כסיתר נס3סט)6
 דמע"נ )רוכות6 תוס' כ' ו3חו)ין )ר"י רכות6 רק כ' סס יתוס' 6ררכ0ג")

 וגס) תרוננס ט) 6' כקוסס כמו 6מ(קס ד6וקעיכן ס6י כעי )ננימרו6יכ6
 )ר"י ככס"נ נס מ(קס 6יכ6 כ6ננת 6כ) ננסמע ע"כ נס) )מו)ין 6סו6"י
 כמ"ס כס3 רוור6י ן6יתרע ננטוס ח(ק0 6סך סמכילן )6 ננ"ננו6)6 סימי ח(קת 6יכ6 טעט גתן 6ס ו6"י 6יסור ס) 6' חתיכס ככפ) י")ס"ס
 ו)6 קכוע כ6יסור סוס 6יסור ןכנס) כ' 5יון סיכת וכסו"ת - סג")כפ)תי
 ננסעע מסנסס"ד גגם"ס תיג"כ כסוס"1 ננ"ס ועי' קכוט כננקוט מ(קס6ננרינן

 : רעית6ננמוס
 ססק כלעית6 כיס 6כ) לעימ6 כור6י רכגן ר6סרו תיימ ס6אמנמ

 סתכסי) )תוך סכ)י ננן כ53 ננסעסע 6ס ספק ויס רירן כגירוןכנון
 י") ססכל6 ננן 6ררכס טייך( 63 קכוע )ונס י6סרו כ33 6סכחן )6כס"נ
 ומוקנוילן ס' ססק 6ו כ"ט 6ס כספק 6"כ רעית6 כוד6י 6)6 6סרוו)6

 ס6ס כגנך 6פי' 3סתיל 6ין סלכס כגס) ו' כסעי' )סי"( 51") 6מ(קתי'ס0ימר
 ו6יכ6 טרי )6 )מס קסס ס' טיס כייוט ננטננע ס' וע"י סרוטכ כגנך636
 וד6י סיכס ךכגס3 3ומר ו6ין ס' ים וסמ6 ננפעסע 6יגו סמ6 סטקלמי

 ונו' כ3י כננק5ת וכיס) כ6יכען' זס רין ססוסקיס כ3 דס6 ז"6גנפעסע
 6מריגן יכ0רכס )וננר ו6ססר סרכס 6סי' כיסו) רסתס מי)וק 6יןוטס
 ו60 (ס 6וין ססקטו מ0 61"ם כטיסס גנם6"כ סתס כננו ננסעפעיוו6י
 נכיסו) ווק6 יסתס )טוס"ע ס"3 ככ"י ועי' ככו)ו וננפעסט סתמ6סטט
 כננס") 6חזקס ננוקמילן יעית6 וכס' .ססק ים כטיפס 6כ3 סיכסןסילו
 וכגס"כ ככוט ק' וננתיו ק"ס קי' כט"( עי' כי"כ כס"ך (ס וכ"כננ6ו"ס
 כננ"ם כרול 6יסול ןסו0 5"מ סט"ז 6"ס 1)סכ"3 עי"ס י46תרע עציומו)ק

 : כספק רעית6 וסוס כנוס כס' ננם6"כ ססט"(
 6ע"נ ננקו6ות ס' סוף סעס"כנ כטס סכי6 ם"ק מסי"מ כי 5"6רננכשף'

 6יתח(ק כמקוס )סחנויר ררכלן יס' כ' 6ות ק"י סי' כס"ךיפסק
 רכ' 6סור ו6יד' סיתי 16(י' לורע ו)6 כחך חר חתיכות כ' כגתערכומ"ננ
 ככרות ו6יגן טגתערכו כיון 6יסורי' 6ממ(יק ימקרי סק"י קי"6 סי'סס"ך
 61מת 6קורס 6חת סקרירס )קוירס 6' חתיכס גם) ו6ס סלפערכקורס
 וססטס"ננ )קו)6 ויכגן ס' וטעס 6ומר רט6לי 6ונצר ס6גי 6ננלינן )6מותרת

 דקדירס סיתר מ(קת 6יכ6 רמתיכס 6יסור מזקת כנגר מסוס יננותרכ'
 כ"כ רף כיכמות 'תוס' כ' וככי קסיס סעה"מ יכרי טי"ק ננסר"ננ ע)יווג'
 ח(קת 3ו 6ין יכר ו)6ותו ןכר. סס נס) יור6י כיון קוסות סתי ן"סע"6
 6ין נניכננוח כהכתי ככר סלס עי"ס 6מ(קת" 6וקי )וננר 6ין טוכסימל
 6)6 סיתר מ(קת טסיר )קרירס יס ו6"כ 6(י) 5"נ כסי' ו)סיסת.'ר6י'
 סס"ך ר6"ם ו' ס"ק ת5"( סי' )6ו"מ כחיכורי כתכתי כמר מך כגתטרכננ"מ

 ור46 נס) כ6)ו ורנני 6יסור ס) כנוטו רסוס )ס"ך דס") כמך מדרתערוכת
נופו



םי'יברף
-

 קי'רס ם) היתר מוקת מהלי ג63 )ס"ך ס") כה"נ כקדירה 6יסור ס3נוסו עיףיטףתר"' הי כמעי' (ב"ב2, ומף' ףן"ף
 : 6ומר ס6ני)ומר

 ס' יט 6סי' ככרת ו6ילן מכ"מ מנחערכו היתר ו6' 6יסור 6' 'שש חתיכות כ' סק"ר ק"ט ס.' הסיך למ"ס סמ"כ סכ' כ' 6ות מכ"ח סי'ףע9"ל
 ריניס כ' הו5י6 ומוס )"כ כ)ח דיכם ננמוס וכ' כט) )6 החתיכות עסכמרק
 כמר חד חמיכות ככ' וכתכתי החדסיס ס)ו )רינס סתירה כ' ו6נימדסיס
 ומוכ 6יסור ם) כנוסוהוס

 כמו כוונתו וי") סק"ר )"ט כ)3 כמנ"י ר6י' '
 :מכתכתי

 כו כים) סמ6 כ"י טהו6 ומת") 6כ"י טמ6 ס"ס דהוהממוס- הר6טוניס וכ' כ"י מינו ם"נ כ3י סתס דקיי") ה6 )י קסי6 הוסמריש
 מע)"ע הוה )6 מעדיין 6חוקה הכ)י נוקיס סוגס מסו6 דכר 6ו היתררכר

 ננוקמינן )6 הומן כ' ח6"מ סי"ק מהר"מ כמו"ת 6יכר6 6חוקס הומןדנוקיס
 ם6ין יסכתי ת"כ סי' כתסו' ו6ני דיומ6 כם"נ ננירוס)נני ר6י' וסכי66מוקס
 מטוס מוקה הוה ד)6 כומן )ומר' ד6ין כתכתי ונס ר6י' סירום)מ)מן
 6ות תם") סי' ו)קמן סק"ח תקי"נ סי' )6ו"מ כמיכורי עי' )המתנותרעסוי-

 היוס ר6וקמינן הסוסקיס סכ"כ סכ' דסכת פ"כ סוף חרסיס תוס' ועי'('
 רר"ת דה"ט כחדו' ו6מרתי חןקתול)

 הוכ~
 דר"ת דמני)ה כם"כ כמרדכי

 ס' היתר חוקת 6יכ6 )סניו והו6 )6חריו 6)6 )"כ סכת תוס' )סניוס"3
 ססיר כס"נ וד6י סוה תוס' דמסוס 6ו )כס"ם תוס"ם ו6תי 3קו)6ד6ו'

 6יסורי' ר6תחוק )6חריו ממ6"כ דכ"כ חו)ין תוס' כמ"ם )ססיקי קר66י5טרך
 סתס 6ננ6י קסס ו6"כ )י)ס )וד6י 6תי סכת תוס' 6"כ כוד6י והוהרסכת
 ס"כ ככ)י 6יכ6 כן'ס מה נ"ט כ)) המל"י הקסה דכ)6"ה וחמכתי 6כ"יכ)י
 סרכה ס' דסוס מטוס דסרי ד6)6 ותי' חר 6ונס כסס הוהס6
 כמנ"י כמכו6ר חוקס כמקוס 6ם" סרי טוכ6 ססיקי ר6יכ6 מטוס י")כן

 כס"ס דה"ד קסה 6מנס חוקה כמקוס 6סי' סרי ססיקות כ3' הססיקותכקו'
 כמנ"י 6יכר6 חר 6ונס דסס הו6 טוכה ס"ס )6ו דכ)6"ס כ6ן 6כ)טוכה
 6מריו כם)תי וכ"כ ס"ס הוה מך 6ונס דטס מקומות מי"ר סוכימ הס'כקו'
 סס )"6 חמס וטוס רעית6 כ)יכ6 הע)ה 6דס וככילת )כתהסך סיכו)היכי
 סכימע רעית6 מקרי מ"מ היוס נסתמס )6 סמ6 ס' 6י 51"ע מד6ונס

 : חד 6ונס סס הוה וססיר עכו"ס ס)ככ)י
 היתר חוקת 6יכ6 6כ"י ועדיין סזמן חוקת דכננד י"ל )הנ")'1לבמגבמ

 מכסיל מוקת ו6מנס ססק חר הוה חזקס )גכי וחוקסלתכסי)
 וסרי כרעית6 ס' ה") ססק עוד דים כיון 6"כ מדרכנן ו6סור6יתרע
 ס"י וטו"ת 6ם 6מרי כסס כמס") ננררכנן רק סו6 ס6סור היכיד6יתרע
 ; ו)קו)6 דרכנן ססיקי ה"3 6"כ 6רס מכינת ו' 6ות תס") כסי' כתכתיוכי"כ

 סיוס דמוקמינן נ"כ נ' סי' טס סכ' מרדכי סרסת סו"ת )6ור י65רקררב
 נימ6 כיס"ם ס' ננסכחת 6יך סמסרר הרכ והקסס חוקתוע)

 רי"ו ככריתות כמ"ם ת)וי 6מס ננחייכיס ו6יך כחקתו היוס 6וקיממיר
 6"ת דמייכ )דכריו הנה ונ") ע"כ נחןקתו היוס 6וקי וניננ6 מסכתוס'
 כתכו מס כריתות וכתום' . וה נמ65 )6 כר"מ הנה כע"ם ננ)6כהכעסה
 6יסורי' 6יקכע ד)6 כע"ם ה6 מסננע היוס כ) 6יסורי' ד6יקכע כמ"סדוק6
 חןקתו ע) היוס )6וקיס סכר6 ר6ין ומ"ם 6"ת ננכי6 6ינו כ6מת היוסכ)

 סי' כיו"ר סט"ו כ' וככר )י)ה ויסי' 3ססתנות עמוי היוס רחןקתמסוס
 הסוסקיס כו דמו ככר 6ט"ו הנה עריס6 דהמת6 מוקה רככה"נס5"ו

 דת)ו)ס ד6ע"נ נרה מרים סהקמו וכדומס 6חריהס )עיין סכ6י ו6ין6חרוניס
 מחננרי וקרסיס )תרומה רק ר6תס דעכמיו .6ע"נ 6חוקס מוקמינן)ר6ות
 כן סי' ס)6 6חוקה )קטן דנוקמי ססקסו ס"ס דף יכמות תוס' ועי'כ"ה
 )סנינו כמכ6 תי' סתוס' ומף ט' כן ויסי' הימיס )ססתנות לעטוי 6ע"נט'

 ככי6ת חוקתס 6יתרעי רמ"מ פ"ה סתוס' )תי' 6סי' וכ6מת ט' כן הי'כסככר
 כססו6 )סנינו סכ6 וכיון 6חוקה מוקמינן סוה רעית6 מסוס ו6)6ססק
 הנ") יכמות מתוס' סהקטס סי"6 רימ"ט קו' 6"ס וכוה תר)ר"ע הוה ט'כן

 )ס"ו 6סי' ו6)6 . 6חוקה מוקמילן כרעית6 6סי' טכתכו ד"י חו)ין6תוס'
 כ6רס כננע ה6 כ' )"כ סי' וחוקה רוכ סער 6רס ככינת הנס ט5"וסי'.

 . כמקוס רככן סחמירו )סעמיס כמם") וסיינו מדרכלן סחמירו כ6דסיה"ך סס 6דס ככינת כ' מ5י6תן כסעת חכמיס רמטננ6ין חי מכערכ ר6והוו)6

 כס' כנו)ך עסי"ו הרעית6 ענין )סי סכ) 6חוקס ננוקמינן ר)6רעית6
 כחוקת )6טס דמוקמילן כ' דסרמ"נ 6ע"נ כסכת )מו) 6ין טכתמו65י

 כססרי כמ"ס 6חוקתו היוס דמוקמינן ממוס 6' )יוס )רמותו יסמעוכרת

 * תריאסימן
 בישול ב"ה ררמי בע" מהמעה"ק בפ"ח רנקיפ אר"מ , )שוכ)א(

 ירוחם ר' ישוב עם דוקא ובכ"ח בחפאת אטור, אי בלועבלא
 רהם כאן אש"ע חולקין ושהם נחושת בכלי בולע איןדעירוי
 וסמ"ג מר"ן )ב( להלן מפעפע אינו ריקן הכלי על פיפה בנפלמ"ל
 ומה"פ כלל מפעפע ראינו ריקן במקום פיפה רנפל רי"ל נ'ואו"ה
 כלל מפעפע ראינו אי"ל רוראי שכ' כפלתי ולא בע"4ט.םמכינן
 הגעלה צרוך כלי במקצת בישל רס"ל ורא"ש ורשב"א1חא"ה
 בכולו הגעלה צריך בכולו בולע אי להו רמםפקי .י"ל הפליפכל

 יכע* מס סכ' מעס"ק מס' נם"מ סרמנ"ס ניסונ כ' נמןיב2כשלתף
 6סור 6י סתנור כ6ויר מ)6ו 5"ה ר' כ(כמיס ממ6 כר רמי'

 5ריך כ)י כיטו)'כמק5ת כמו)ה נחוסת ככ)י מו6ס 5"1 רף רסטיט )ננס)י"מ רס"ל וכ' הכי )ר"ננ מנ") מרס ככ)י דמיירי הר"מ ו:' כ)וע כ)6כיטו)
 רכיסו3 מוכמ עכ"ם ו6"כ ככו)י' כו)ע ר6ינו )רמכ"ס וס") הכ)י ככ)מריקה
 ככ)י מסוסק כ"מ דרמי 6"ו ממי כר )רמי )י' מססקי וננה 6סור כ)ועכ)6
 מססקי כ"ח רמי ד)מ6 ס6 )ר"מ רנננ") )י וקסס סכירס ד5ריך 6ימרס
 התס ד)מ6 כ)י כמק5ת מכימו) )כנססט מ5י ו)6 נחוסת ככ)י 6סי')י'

 כ)וע כ)6 כימו) 6כ) כ)י ככו)י מסעסע כ)י כמק5ת רכיטו) ממוסטעמי'
 ד5ריך נחוטת ככ3י מכריית6 דססיט )מס )רמכ"ס 3י' דססיט6ר4נ"קש : סמעינן)6

 כר רמי סמיט ו)6 ככו)י מסעסע ר6ינו ננמוס הכ)י ככ)מריקס
 יסכר חרס ככ)י כיסו) תורס ר6ננרה ה6 יס") הרנננ"ס ו6"ט מיני'מנני
 וסטיסס כמריקה סני חרס ככ)י 6סי' קרמיס גה6ר 6כ) כמט6תס"ר
 ננכריית6 סטיע )6 כ"ח רמי )מס קסה ד)כ6ו' )רכריו ר6י' )רננכ"סוי65

 ועתס 6סור כ3וע כ)6 דכימו) הכ)י ככ) ננריקס ד5ריך כ)י כמק5תרכימו)
 חרס ככ)י יס6 הו6 נוה"כ דמו"ס )מי)ף מ5ינן )6 ומטיסה מננריקה6"ס
 חרס כ)י רס6 מע)ס 6ינו ננום"ט ככ"מ ה6 וקסס כננו"ם יסני קרמיסכמ6ר
 כן כמו 6כ)ועה רחמנ6 קסיד )6 כני"ט 6"ו 3עו)ס דוסלו מידי יו5י66ינו
 6כ)ועס קסיד ו)6 סכ)י ככ) מום"ט ד5ריך תורה ד6ננרה לחוסת ככ)יגס

 4נ מססקי ימכר רממנ6 ר6ננרה חרס ככ)י ננםמ"כ . ככו)י' מסעסעמ6ינו
 כ)וע כ)6 כיסו) 6"כ 6כ)ועה דקסיד י") טכירה ד5ריך כיון ממ6 כררמי

.ננותי
 מקוס ר6ין ממוס חרס ככ)י כ"ח ררמי )כעי דנקיט הר"מ ו6"ם

 דכרי כי6ור כתוס' סנ") וה רוק6 וכחט6ת חרס ככ)י 6)6 דרמכ"מ)כעי6
 כ)י דס") ירוחס 6ר' )"נ ס"ח כסי' הם"ך סהקסס מה )יסכ נ")יב2ודק : ס)תי רכרי עסהר"ננ

 רר' וי") וננירום)נני מת"כ הנע5ס ו6י"5 כעירוי כו3ע 6ינולחטת
 ד6ין ממוס כו)ע 6ינו רעירוי )מיטתי' הכ)י ככ) רכו)ע ננסוס )ננימר)יכ6 הכ)י ככ) מום"ט 5ריך כ)י כמק5ת כיסו) רסטיט די)ן - דם"ס ס")ירוחס
 )י' רסמיט6 כסג") ס") הכי סר"מ רגס ס") היי ווה תחתיו מה)ךה6ור
 י6ין מסוס סטעס נ"כ הו6 ככו)י, ננסעסע 6ינו כ)י כמק5ת ככיטו))ר"מ
 ככ)י כ"מ דרמי כעי6 סר"ננ נקיט ו)כך הרוטכ עס תמתיו מה3ךה6וי
 רסמיט6 כ)י כננק5ת מכיסו) סטיט ו)6 כ)וע כ)6 ככימו) כמט6תחרס
 הר"מ חי)וק ו)כך תחתיו ננה3ך ה6ור ס6ין כיון ככו)י' כו)ע י6ינו3ר"ננ
 מכ"ח ממכירה )ססוט נוכ) ול6 כסכירס כמט6מ חרס ככ)י ררמכ"מרכעי'

 ככו)י' ,דכו)ע מסוס ככו)י' ננריקה 5ריך כ)י כמק5ת כיסו) 6"כתמתיו מס)ך ס6ור 6ין 6סי' דכו)ע 5"ת 6כ) כהנ") גוה"כ )סי"( דמריקהננננריקס
 : ככ"מ רוק6 כ)וע כל6 כימו) דרמכ"ח כעי )6וקיס )ר"מ מנ"63"כ

 כמריקה 5"ס כרף התס תלן רס6 ירוחס 6ר' מס עור סקמהרדהש"י
 רר' וי") נמוסת ככ)י מיירי וסמסנה רותמ )תוכה עירס6'

 קדמיס כס6ר מרס דכ)י כסנ") ררמכ"ס כמיטתי' דק6י וסר"מירוחס
 .כננריקה רנניירי י") הננסנה מ"כ טכירס ו6י"5 ומטיסה מריקס5ריך
 כו)ע ד6ינו י") נחומת ככ)י 6כ) מחט6ת מון קדסיס וכס6ר מרסככ)י
 רס6 סגנמנה )מון ננדוקדק )רירהו ו6ררכה תחתיו ננס)ך ה6ור ס6יןכיון

 וה") ונחוסת מרס הכ3יס נכ) הממנה התס תנן 11 מטנס ס)סניכננטנס
 )תוכס עירוי 6ו )תוכס נתן 6' ק6י ד)עי) דממנה דע)ס וו כממכס)מתלי
 6כ)י דק6י 6"ס )ר"מ 6כ) יחיך )סון רותח )תוכס עירוי תנן 6)6רותח

 : קדמיס כמ6ר ומו"ם כמט6ת מכירס ורין )מודמרס
 ירוחס )ר' וס") עי"ס נניירי כננס הס"ס ע) כקמי' נס6רו מסדתוס' כננק5ת.כ)י נגכיסו) נרע דעירוי דס") סיטתי' ירוחס )ר' די65 ססוטרף"ל
 )ננסקנא מד6י5טרך 6"כ תחתיו ננה)ך ה6ור ט6ין כיון כו)ע 6י )י'דמססקי
 רגרע עירוי ט"מ סכ)י ככ) מריקה 5ריך כ)י כמק5ת רכיטו)קר6

 כהנ") )רננכ"ס ס") וכך כו)ע 6ינו דנרע דעירוי ע"כ כ)י כמק5תמכימו)
 מתסמע כ)י כננק5ת הכלוע ד6ין ס") ירוחס ור' ירמכ"ס )לו מוכחומילי'
 ר5ריך דססיט6 קר6 )") ד6)"כ כמקומו 6)6 נסי)תה ממקוס יותרכ))

 )6ו"מ וכחכורי מתסמט כמה עך ידעיגן היכן דה6 סכ)י ככ)מריקס
 כ6ן )י מנתחרס ורכר ירוחס' ר' ע) תרו5יס' עוד כתכתי ס"ח סי'ו)עי)
 מסעסע כ)י מק5ת ע) טיסה כנם)ה רס") סמ"ק ע) ס)ינו ירוחס ור'דר"מ

 ; ככ)יומתססט
 6)יעןר ר' סכ' מכון כה' סכ' כ)) מסעסע ס6ינו הסמ'ג יעת רכ2"נ)ב(

 כ)יעתו כמקוס כ"6 סגע)ס 6י"5 כ)י כמק5ת ה6יסורכסנכ)ע
 סכ)1 ככ) מריקה טעון כ)י כננק5ת כיסו) כוכחיס כד6י' מקדסיסחון

 . כ)) מסעסע ד6ינו )תרומס 6סורין ס6ר מדמי 6"כ ע"כ 6י"5וכתרומס
 )"ו- דף כ"ם כם' כר"ן 6כ) ס3טו כך ככ)עו דה"ט י") )סמ"נ6יכר6

 וכ"כ סנ") ור"ן הסמ"ג דעת דס") מטעס כע"ס 3סק) סומכין ס6נוי") וע"1 )קת6 הו)יך הכ)וע ד6ין סטעס כ' ככו)ו הכסר ד6י"5 סכ'סכיניס נכי
 6)6 הריקן כפקוס תס6ר כ)) ד6ינוימסעסע ירוחס ור' הר"מ דעתסכן
 סי' וכמ"ס סם"ך כמ"ס )סמתין 6י"6 6ס 3ערות סרי הוה )6 וס3טעס
 טיותר .י"ט ס"ק הט"ז )מ"ס מ'ס ס"כ 6ות 6דס ככינת מח"כ ור16'תס"ט
 6ילן דוד6י כע"ס קיי") ד6נן י") 6"כ מסעסע י6ינו נ6מר 6ססיתר
 עי,ס ע"כ כ)) מסעסע 06 ססק דיס וכו' )"מ כסי' כ6ו"ס וכ"ממסעסע
.--69 פכ ד6יל1 ')ומר 6י"6 ד(ס הטץ פ) .ממו)ק י"6 ס"ק כפ)תי ד63 וסוכ3
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ףדכמףתרי"א הי טו3יף ענ"בנ מף' ו4עףץיררדץםימןי4ב1רף
 יסייגו 4' רננססקי ננמן' ונננני)מ כט"ו עוכמ סגע ננכ) כי כ%עסעסע
 ס' הוס ננ"ננ כ)ע( עכסיו '6ס הססק לו)ס)תי . )מ מו כעע מינסננ"ק
 רה"ס סכימ -טס וככ"מ כסגיס המכ"מ כננ"ט ס)וגת6 סטק ו)6מ5י6ות.
 וננטננע הכ)י ככ) סגע)ה 5ריך כ)י .כננק5ת ננטננס ןס") ורה"טורטכ"6
 כרמת ססק הומ רמסי' ננולמת ומיגו ככ31י כו)ע רורמי ססננןכריו

 : ננקסיקמ הגע)ה 5ריך 'ננ"ננ כתה"מ וכ"כססננ"ק

 . תר'"בס'מן
 : כסמ"ק דפ' וש"ע הסמ"ק ביאורא(
 כננקוס גס)ס רמס טע"ה כט"ע טסקק ננה י"ג ס"ק כתמ)ת בנדה"ד)א(

 ככ"י טסוכמ סננ"ק ננרכרי טסומ סס"ס ננס' ר5ריךסריקן
 כוכמיס סט"ס דכעי כסמ )מ 16 ה;)י ככ) ננסעסע ניטי) 6י סססק והרת)ה
 11 כעימ סמ וקטה הכ)י ככ) ננוט"ט כעי מ. כ)י ככנק5ת ככיטו) 5"1רף

 כעיגן )מ וכתרוננה סג)י ככ) וסטיסס ננריקס כעיכן כמטמת התסמיסטטי'
 י)סינן )מ ננקרטיס דחו)ין ננמטמת )מ )נני)ף ננ5יגן ר)מ הס)ית.ומ"ט

 תי' המ"ך ורוחס כ)ע הת"רמ רתרוננס ננטוס 3נני)ף ננ5יגן )6וננתרוננס
 רכרי )סרס 1)"5 . המ"ר סי' )ס)ננו דעתי וק5רס כסננ"ק ממר סי' וסי'וס

 ככ"י טהוכמ וכננו כקרסיס סומ וגו:"כ קר6 נ)י כקרטיס רורמי;ננ"ק
 ננסוס סכ)י ככ) ננוס"ט דמי"5 ה"ט כתרוננה 6' )י' . ננססקי הסננ"קמננגס
 רק .ננסעסע מיגו סקרירה ע) טגס) וציסה מ"כ סכ)י ככ) ננסעסעןמיגו
 ג"ג הכ)וע ע;"ס מ"כ ננק5ת מותו ככנה ער יורעין מגו ומין כ)יכננק5ת
 טמין וער טכנסעטע רננק5ת מננרי יורעין סמין כיון6"כ

 ס"
 סטיסה גגך ס'

 ככו)ו ננפעסע רמיגו מע"ג כקרטיס הגוס"; ~ס ס' ו)5ר - )הת*רמי"מ
 מסי"ס סססתננט ננה ככנר ק' יהי' טורמי כננק5תו ננסכנט טיהי'ןסייגו
 רה6 סס"ס כטיס: מי"5 מ"כ ככו)י' רננסעסע מ"ר כ;ו)י' ננו"ס5ריך
 גרו) כננקוס כ)י כננק5ת ככיסו) נניירי והתס סקיפס ככגר ס( יסור6י
 הייגו יננריקס ס3)י כג) ננריקס מי"5 כתרוכנה מסי"ס ומ)מ ס' יהי'ו)מ

 ככ;"ס )וננר סו6 סטוט )מו ננ"ננ ס)טו כך ככ)עו מננריכן וכסגע)ההגע)ס
  ככו)י' סגע)ס ךכעי גןס"כ וכקרסיס ננ"ס מות ככ"6 עי' כ)י כננק5תגכיטו)
 )סגעי) 5ריך כננק5ת הכ)י גמסר רמס כ' הסע"ק ה6 וה"ת . כככ"סיפייו
 סכלי ככ) הגעלס ר5ריך )קרסיס רוכניס מיסורין כטמר רס") סרי סכ)יכ)
 )טננט רו5ס מיגו מסי' "כ)י ככ) ננריקה 5ריך כקרטיס לסננ"ק 'ןס")י")
 רמוסר ססננ"ק ננ"ט ננס6"כ מסור מס'"ס סגעי) טככר ננק5ת כ6ותורק
 )קננן נסי' ועי' הגע.) ט)מ ננק5ת כמ1ת1 סטתננט 6ם ר") כו)ו סגעי)כ)מ

 ננריקה מי"5 כ)י כננק5ת כיטו) כתרוננה ר)ננס זס רכר יטוכנמריכות
 : הכ)י )כ) סגע)ס 5ריה מסורין וכטמר -ככו)ו

 ככס)( גרטס ססי' ליה * רזר4"יבבמיכמן

 הגעלה צריך כלי במקצת בישול תנ"א מי' המג"א דעת')א(
 דלמה לחלק כ' ובמשמרת הרשב"א דעת וכן הכלילכל
 ובו ישבתיו ואני לדבריו דוחה והפר"ח צריך אינובתרומה
 לבני חשוב שאינו בעינא משהו למשמרת דם"ל מהסיושב
 כפר"ח ולא כתרומה דה"ד לכתחלה ל5םל מותר ללקטאדם
 ס"ק ח"ד קו' יושב לב( * אימורין בכל ומתיר אמשמרתדחולק
 קר הב' בצד כאן מודה הח"ד גם אמנם וסיעתי' אק"אט"ז

 קכ"א סי' ש"ך על צ"ע )ג( מפליט אינו הגעלה במי תחובשאינו
 אימור דאין משום כאן להגעיל צריך דאין דכ' -יש"שנשם
 אלא הפר"ת על וקו' לכאן ענין שאינו בליע היתר אומרבלוע

 י אדם בבנת וכ"פ כולו להגעיל דצריךמחוורתא
 הגוס)ת כטסס )י' רננססקי מסננ"ק סס)תי קו' הקורס כסי' עס")דדהנה

 טעון כ)י כננק5ת כיטו) מיסורין כטמר מי רת)י' סקרירסע)
 וסטיסס ננריקס רמי"5 כתרוננס טמ מי' ס6 סס)תי וסקטס הכ)י ככ)הגע)ס
 וסדמ הקרננוכיס כו ןכרו ככר סרכר כזם סגס עתרוננס ננ"ס 6יסוריןטכ)

 ככ)י גסתננט סי"מ מעס"י ננתכות כ)י ו' סעי' נט"ע קנ"מ ;י'ו)קננן
 )מ סכטרו )ענין מכ) כו)ו מס ננק5תו רמס ננטוס כו)ו גמסרכננק5תו
 וכך ')יכון )עגין כין סגע)ס )ע;ין כין כו)ו טננכקיר ער סכטר )וע)ס
 כננכטיר רכסר ססק סס יהרננ"מ 6כ) . סרמטוגיס טיטות )רטכ"6-ועורס")

 : כרמ"מ ססקו וסר"מ והט"ךק5תו
 וכר6" נכעו סנ)יעה רעעיך מע"נ כי כ"ר ס"ק יזכ"מ ס" ש*.רןבטבמג
 טגס)ס כט"מ סע"ק כטס וכט"ך ככ" וכרמ4 ס"ה ס"כ כס"י

 6כ) )מוער6 וסכי )מומרמ סכי ו6עיגן ככו4 פסעסע ' מי סקרירסעל

 כסר"מ וסקקס סכ)י עכ) ננס)יט 6יגי כ)י ז ננק5 כסגעי) 1וכו)ר ננס)יטמייי
 מי' .טס כוכמיס כתרוננס סמ ה;)י כ) )סנעי) ר5ריך סרסכ"6 ע)סס
 סומ רגוס"כ 5") סכ)י ככ) וסטיסס ננריקם ר5ריך וכקרטיסננתרוננס- מיסורין סמר וננ"ט סכ)י ככ) וסטיסס ננריקס 5ריך 4גו סכ)י ככ)כיסו)
  כקרסיס סרסכ"פ ליסכ יס ולכהו'  סחס כרהיי  כוסלס גמוסת ככ)י)ננומס
 )קרסיס 6יסורין ס6ר וננרנניכן כ)ע מיסורי' ננקרי קדסיס.  6)6 לורן'כלהו

 סקורס כסי" וסכמתיו ססננ"ק ')ןעת סס)תי כפ"ס 3)ע סתיר6ותרוננס

 ננקרי קרסיס רגס 6י' ע"ו כט)י:י דהמ הס)תי ע) סקסה ומ"רוהכמתי
 רננקרי ע"ו ננט)סי כ5"ע וס ג"כ סגיח כט"ו 5"ג סי' )קננן כסרננ"ג וכן כ)עהיתרמ
 ר' טער רמ"ס ננננ"ט 11 ננקו' ררטכ"מ ריגו )ק*יס ויט עי"ס כ)עהתירמ
 מיסורין טמר ורוננס כ)ע מיסורי וננקרי גותר טגעטס )ממר רנניירי ר'כית

 וו קו' גוסי' סרטכ"מ תי'- טס וכננטס"כ ס;)י ככ) הגע)ה ר5ריך)קדסיס
 ו;שכ הקי)ו כתרוננס וכ' סכ)י );) ננריקה מי"5 כתרוננה ר)ננ"רקל"ל

  ילסהל סכלי ככל  סגפלס  רמי"5 הקי)1 כתרוננס תרוכנות ס' כסוףסרננכ"ס
 רססילו  רפ5ולן כפטוורת כוו"ס וססיל כחרופס רסקילו וול"ל לולילפפכווי
 כלסהר לכחחלס ולכפל  לסחיר  רסרי תרופס פוולו ספיכס  כפנורסכחרוווס
 רוק"  כך כ' סכית  וכפספרת  פיסין  פיפיןכלוגורס

  וכתרועס ככ'יח  סתס
 מותו סגע)ות ע"י הכטר טעס רגמ)ס ננטוס קעננמ וככ"מ התירמרכ)ע
 גנני וכתרוננה ככ"מ מיסור טס ע)יו )מו) רמוי מיגו כו סכיט) כ)יננק5ת
 רמסי' תרוננס סמגי מיסור כרכר )וריס וה") ),ריס מקורי' דננעיקרממע"ג
 כסר"ח וסגס . וכו' כנננורה טמוכנר וכננו )סתירה כס סקי)1 כעיגחסימ
 כננק5ת כסגע)ס סני כ)י ככנק5ת ככיטו) ס") ר6יהו ט"1 ס"ק קכ"מסי'
 וגמיט כ)ע רסתירמ ננסוס ככ"מ סרטכ"מ ננ"ט וכ' רטכ"מ )רכרי רמסט)י

 סל רקרירס לווט"ס  וסולך  סוככ  1ס דרסכ"6 הסר"מ כ' כ)י ננק5תכסגע)ות
 לחלס כסר רפפס ווסוס חלכ כס  לכטל וווחר ירקוח כס  כי;ול והח"ככסר
  וכיון "ח"כ ככ"ח  סס  לחול יכול  ו"ין  סירקות כיסולפויי

 כססי"
 לה רילה

קיי"ל
 כרפכ""

 ררסכי'ה  סך היסרכה לופילה י"ר ס"ק 5"ג כסי! כפרייח כוו"ס
 רסמ טעננמ )סך מיתמ )רירן גס רסמ גרמס )מ  עריין וס  רפסוסל"ל
  טס פליו לחול רהוי הילו ספפס  רלחלט ננסוס ג"ט כר ג"ט מסוי )מככ"מ
 וה"כ .  סווין  הסין כל רלה הפכויס  כרטכי'ה קיי") צמ כירקות מע"גככ"מ
 כטר טעס הקדירס קכ)ס דננתמ)ס כירקות כט)ננמ ו)מ)ק י"ל  לרירןגס
 ככוסו) ננסמ"כ נננור הטעס גקיט )מ גנני ממ"כ הירקות ע"י וי")גננור
  פפס רק וופיקר6  כסלס ס)מ ננק5ת מותו קכ)ס )מ רננעיקרמ כ)יכננק5ת
 ספפס  לחלט הסיכ ור6י  סכיסל ווק5תו כסווגפיל ו"חי'כ  כך  כל גפורס"ילו

 : סיפס סל" פק5תכהותו
 ו)כט)ס סקי)1 כעילי רמסי' טמגי כתרוננס סגיי) הרטכ"מע"טרעל

 ננננגס טסי;ה כננגורס וכע"ט טעס גתיגת כו סמין כרכר)כתמ)ס
 ספר"פ כ' פ"כ ופלקפ  יוטכ )סיות 5ריך טמין מו)ין כס )יתן 1ר51התרוננס
 )ט"ר תרוננס כין )מ)ק טעס רומס מגי מין כוס גס  סל"ל ס"ק קי"6נסי'

 ו)6 מיתננרי כתמוננס דרוקמ )ו ננגין טסכימ רנננורס ססימ ונסמיסורין
 כסי' וכ"כ עכ") קקייג קכ"כ כסי' כננ"ט 6יסורין כטמר רסייס נניגייי)סיגן
 הפי'  כוססו מ)מ ר)יכמ היכיקכ"כ

 כפיל"
 )יסכ 1)"ג . מיסוריס כטמר מס.' )כתמ)ה ננכט)יס 1)טסמ ללקפ"רס כלי טל  ררכס  סהין כפגורס כפו

 כתרוננס טכ' סכית מננטננרת גנני רקטה עכ"ס מננת ט)1 ססריןסננטס"כ
 פריקס  רכפילן וס" רפותר וול"ל וווס"ח  סקילו  פררכלן  רלוסלנפסקי)ו

  פק5ת  ככיטולכקרסיס

  סכל-

 כונח.ס.  סס  פקוהי סו" 5ריך  היו וכתרופס
 רפותר כלפ סתירה רתרולוס סכית ספספרת כפי'ס רקרה פפפי' ורהיוהלה
  ספפס  והיקליסלכסן

 וופיסר"
 הגע)ס ממר עתס וגס  סכלי  כפק5ת  ככיסול

 מ)6 . גותר טגעטס )מסר )גננרי כ)ע מיסורי' רסוה )קרטיס רוננהמי;ו
 מסוו רתרוננס ננסוס כ)ע 6יסורי' רננקרי סרסכ"מ כ' רננ)תמ)רווממ
 סקי)ו ננטו"ס רורמי סרי כננגורה סקי)ו כתרוננה רהמ דז"מ ומננר)וריס
 רננגורס ררין כס4"מ מסי"ת ועתס );הן לננותר ננסוס התירמ רננקריננסוס
 רמי"5 כתרוננס מ"כ ננ"ננ כתרוננס רסקי)ו רמי' )רטכ"מ ומין מיסוריןככ)

 6יסורין טמר )נני)ף ננ5ינן 1)מ ננקרמ כ)י כננק5ת ככיטו) וטטיססננריקס
 ן)ית6 ומ)מ כ)ע התיר6 יותר ננקרי רתרוננס ננטוס ננקרטיס  מ)מפילי'
 כעו )כט) ננותר מיסוריס כטמר רגס מי)וק רמין טכ' סג") רסר"מ)רסוי

 כ)ע מיסורי' 14תר פקרי  6יסורין סהי רסה לרסכ'יה ס"ל לה וסכתרופס
 רתרוננס כתמ)ס ננננ"ט )כסוף מור )מ והננטננרת )כסגיס רננותרננתרוכנס
 )6 ננ"ננ )וריס רמסור ננטוס מת") הייגו )כסוף וננ"ט כ)ע סתיר6ננקרי
 ננט6ר כ)ע סתירמ יותר ננקרי תרוננס רננ"ננ כיון ננתרוננס )נני)ףננ5יגן
 רסס רר") י") ק6י מכנניס ננרכרי רננטננע סקי)ו כתרוננה וננ"ס6יסורין
 סקי)ו כתרוננס רוקמ ומ"ט )תרוננ0 מיסורין סמר )רננות ט)66ננרו
 כ)ע רמיסורי )קרטיס ררוננס ננסוס סקי)1 ר)מ מיסורין סמר)מסוקי
 כי"כ כננגורס ג0 כ' מיסורין ננטמר קי) ןתמוננס ננו:מ ע"כ רננכמןוכיון
 מית6ננרי ר)6 כיון כתרוננס ןוקמ רגנני )כתמ)ס כעיגמ ננטסו )כטלרסקי)ו
 קרטיס כין )יטכ מגו ר5ריכין רטכ"6 כווגות וסעיקר כתרוננס רק וסרין

 : כ)ע סתיר6 ננקרי רתרוננס ננסוס וע"כ)תרוננה
 6יסורין רטמר רטכ"6 ע) סג") קו' כניטכ ע"ס ס"כ 6ות 6יסרנבבגינרנ

 קיי") רמכן ותי' ננתרוננס טגמ ננמי סכ)י ככ) סגע)ס5ריך
  כננק5ת )כיטו) תרוננס )ננעוטי 6ותס רריט ר)מ 5"1 רף וכמיס טסכרכ6
 רוק6 וטטיסס ננריקס  5ריך  כקרסיס הותס  הלה  סכלי  לכל סכסר רהיי'5כלי
 וכננסננרת ריג6 רהמי ננרי' רטכ"מ סמ וק"ק . כיין מסי' וכתרוננסכנניס
 תרכ"נ סי' ועי' ס;)י )כ) סגע)ס ןמי"5 )תרוננס מותק ס") ררכמ סגי'סס

 : )סרטכ"מ סס עור סיסכתי ננס כו' ויט.ננקוסן"ה
 ןכיסו) תג"6 סי' ~ ננג"6 )רכרי הני6 ט"ו ס"ק וס כסי' רבנח"ד)ב(

 ןככיסול ,מף וננמ)ק סכ)י )כ) סגע)ס 5ריך כ)יכננק5ת
 )פט"ס קסותר . ננ)כך סגה וסקסס ננכו)י' ננס)יט 6יגו 6כ) ככו)י'פסעסע
 ע"ו יף כע"ו ן6ננריגן פס6 סו6 תמוס קכ"6 כסי' ססוסקיס וכ)סרננ"מ
 60 ו)ננג"מ גי5ו5ות ע"י רק סו)טו כך כג5י5ות סכ)עו כסס גרו)סיורס

סנ)יעס



 קףוקףרכמףתרי"ב ה' כמע'ף 2ב.בן סף' דעהיףרדץסימןדברף
 כגי515ות וגס גי5ו5ות ע"י מ)מ הי' )מ וס)יעה כיסו) ע"י הי'סכ)יעה'
 כגנרן )ם)מ מף ננכ)יעין הן ר)הכ)יעה סוין וסס)יעה הכמעס מיןנוסי'
 מין וכננס)יט סתכסי) ננן ס)ננע)ה ננה מסי' רגו)ע רהכמ ח)כ כעיסתכנמ

 וס"ע סרסכ"מ מי5מ המ הנננ"מ ע) ננקסי )ננה ו)כמו' . כגגדן רקמסליטין
 ננק5ת )מותו מסי' כ)) ננהגי )מ כננק5ת רסגע)ה קכ"מ כסי' כןדססק

 י : ננגי5ו5ות וקסס כ)י כננק5ת הגע)ה ננסגי ו)מ )סננס מסורסהגעי)

 גרו)ה ריורה מהך כ"ת וכס' ע"ו כסוף הר"ן רהמ )ק"כנ סח"י קו'אלא
 רטינמ כגרגסמ )י' סגי הוס )מ )מ"ה ר6י כ)1' כככ"ס.קסכר

 סגי )מ ננננס רג5ו5ות סרי עכ") כקכע סס עוננריס הנניס סמיןכיון
 עוסה ס:גרגסמ סס כננחה"ס וכ' תכ"כ סוס"י כננג"מ וכ"כ כגרגסמ6)מ
 קרי ככ"ננ ומ)6 ככ"ננ סיורס ססת ע) )גננרי 5סין סהנניס כרי הכ)יננכחון
 הטיגמ ררך סהו)כיס כקכע סס עוננרין 6ין סהנניס ננסגי גי%5ות)י'
 מיגו כ)י כננק5ת ננסתננס כרסכ"מ ר)מ סס כסכין רס") )הר"ן 6סי'והרי
 ננננס כג'515ת סו)ט כגי5ו5ות סכו)ע כסס טרי )מ 6סי"ה הכ)י ככ)כו)ע
 ננסתננס סהי' )ג5ו5ות הגע)ס כסעת סעתמ רחר6 גי5ו5ות רנני ר)מננסוס
 רנני ו)מ גרגסמ ו5ריך הכ)י ככ) התס כננסתננס רסוס סענניס סרכהכו'

 )סרמ"ס גס רכריו סס כ' רננג"מ מע"ג ננח"ר כע)ס וכ"ו כ)י כננק5ת)ננסננם
 ו)מ הכ)י כ) )הגעיל ר5ריך ס") כרסכ"מ סרמ"ס רגס קכ"6 סי' כ"יוכ"כ
 ככ) רכמ ננכסיר )חור כגי5ו5ות ננסננע כ"ס כס' וכרמ"ס כככ"ס6ננרי'
 ויו5מין כיורה ותוחכין מס )סיר רעוסין סס הרמ"ס כ' המ י-') .הכ)י

 ס") ררכ6 כיון קסס וכמננת . ננגי5ו5ות עריף ווה סכ)י ססתהרותחין'ע)
 סמר ס") רכמ י") מס כ)סיר תקגתמ יותר עוסין )ננס )חור כגי5ו5ותדסגי

 )י' סגי סלכך כ)י כננק5ת סג"כהגע)ה כ)י כננק5ת כיטו) גנני6יסורין
 רגננ' כסתננמ קיי") מגן מכ) ס") ררכמ ננסוס הח"ר כרעת )חורכג5ו5ות
 וקתיהו סרוליהו כלו' כרותחין ומירי מירי ה)כתמ כסכיגן סעה כ)כס'

 )מ מ"כ כ)י כננק5ת ככיסו) סכ)י )כ) הגע)ה ר5ריך הרסכ"מ רייקדנניגי'
 ב: נ' יי יענ%;נ,"7:ן :ן: י"ו ני." הי:וי~ש : סכ)י ססת על סרותחין סיעכרו ססור עוסין ה)כך גיירמ כגי5ו5יןסני
 סכ)י ככ) ננריקס רמי"5 ננתרוננס חננג"מ סקסה סח"ר וגס רנניססיר
 התירמ ננקרי גנני וחנק כחננ2 גס כ"כ הננג"מ המ כ)ע התירמ תרוננהומי")
 רחננן כ)ע מיסורי ננקרי הגע)ה )עגין רחננז סכ' סס כר"ן עיין )מ נ"כ.כ)ע
 כרננכ"ן ד' ככית רסכ"מ רעת וכן )סקסות )י' הוה הננג"מ ע) ולמ ע)יוסננו
 כ3ע מיסור6 ננקרי גנני וחננן כחננן כננו הגע)ה ננהגי מיסור ס)דסכין
 ננקרי ולסענניס כ)ע התירמ חננן ננקרי ר)סענניס תק'יכ רס"י ח"יועי'

 כיסו) ר"ס ע"כ 5"1 רף וכחיס כתוס' הננג"מ רמה ס)מ הח"ר כ'רערך4 : כ)עמיסורמ
 ננריקה כעי מי כ)י כננק5ת כיסו) )" רננכעימ מננמיססקסה

 חס כו סננכס) כ)י הננק5ת מי )" קננכעימ ננה תיננמ הכ)י ככ)וסטיסס
 רננסעסע ססיטמ חס הכ)י כסכ) ומי . ככולס ננסעסע )מ המ 5וגן הכ)יוס6ר
 מיסוריס כסמר כן מס )מ מו ככו)י' תסעסע מי )י' קננ5עימ ומיככו)י'
 דננסעסע ססיטמ חס הכ)י כ) מס כין סחי)וק כ) מ"כ . )י' תכעימכנני

 רהמ )י' ננוכגיס מיגס רכריו ע"כ . ככו)י' ננסעסע מיגו סננק5ת וכקר.גכו)י'
 )י' ננרקננכעימ כן מיגו רורמי רכריהס )ננסקגת מכ) כתח)ה כן כ'תוס'
 כ) כין )י' רננססקי מ)מ כתח)ה תוס' כננ"ס סומ הכי ר)מו ע"כ)ס"ס
 כקסימ רק תוס' נסמר 1)6 ככו)י' ננסעסע מי קר סכ)י כ) וכין חססכ)י
 כס"ר מננריגן )6 11 קסימ ננסוס וכי )י' תכעימ )מ מננמי מיסורין טמר6"כ

 פסיעמ קר וכננק5תו רננסעסע )י' ססיעמ חס כננק5ת חי)וק ריסותוס'
 מכ3 . סססוע כרכר )י' קננכעימ ננס קסה יותר רמו ננסעסע דמיגולי'

 )מ ר)ננה קסימ ק5ת רק קסה ו)מ ססיר סס"ס )י' דננססקילננסקגמ
 )סוכיח יס ריותר ננסיק דמססר כק) י") 11 וקו' 6סורין כסמר )י'מכעימ
 רנניגי' כסו)ס גמוסת ככ)י ומס כתוכ כקרסיס ננסוס כננסקגמ ככו)י'וננסעסע
 נוק5ת ככ)י מכ) כקרסיס )י' ננכעימ ס)כך ככו)י' דננסעסע )ננסקגמדייק
 כננ"ס וסס"ע הסננ"ק דעת וכן כס"ר )י' ננססקי ססוקי קר ננק5תו מוחס
 דהכי ככו)י ננסעסע מי מיסורין כס6ר )י' רננססקי ח"י ס"ק הס"ךככמן
 )רעת וכ"י והננג"מ )רסכ"מ ומ"כ חס וכו)ו המס ע) עוננרת כקרירסעיירי
 ע"כ כו)ו כגגר ס' רמי"5 כף כתחכ 5"ר כסי' מ"כ ככו)ו דננסעסעהרמ"ס
 ד5ריך כקרסיס כננו ננכו)ו ננס)יע מיגו ככו)ו רננכ)יע מע"ג כננג"מ5"ל

 סעי' ננכמן הנננ"מ ע) הח"ר ססקסס ננה קסס )מ וכן סכ)י ככ)מריקס
 כגנר ס' כיס ריקס כננקוס כסר ס) קררס ע) סגס) עיפה כע"ס רננותרע'

 ככו)י' ננסעסע סתכסי) ננן )ננע)ה רעיסס מע"ג מ)ננמ כתכסי)כעיסס
 5ורך מו כע"ס כנון סרחק כסעת ככו)י' רננסעסע ננורס רהננ"6לק"ננ

 : ננכו)י' ננס)יט מינו מכ)נרו)
 תחכ רמס ננסוס סכ)י כ) )סנעי) י5ריך הח"ר מורה )כמו'ולד4ינ~ש

 רמינו סח"ר ננורס קר סכ' סק5ס כס סנננעי) כיורה כ)יננק5ת
 ננסני )מ קר כין חס כין כקרירס תחכ ס)מ הכ. 5ר כין חי)וק רמיןעפ)יט
 כרננ"מ ס' היכני. יסייס כסס כ' קגיימ סי, סס וכס"ך כו סססתננס כ5רסנע)ס
 סכ' כיס"ס ועייגתי כ)י כננק5ת כסטתננס כננו כ)י כננק5ת נמנעי)דסני
 כ)וע 6יסור ר6ין מדמ כו)ו סנמסר רס") כרסכ"מ ר)מ עיקר רנ")טעננו
 6)מ נמסר )6 6'כ )סכסילו סחחר ננתכות ככ)י וכפרט כ)וע היחר"וסר
 יסי' מס סייך 11 יסכר6 וס ענין כמן סלך מה וקסס עאכ גפי)תועשס
 ככ) ננתפסט ר6י'.נופי' ממרי' כ6ן 6כ) נ"ג רכ)וע . סכ)ום מחמח6סור

 הסננ"ק רעח סכן סיס"ט ננס"ס גס גסי)תה ננקוס ו)"ר 6סור הכלי וכ)סכ)י
 רהגע)ס כו") סכ' הסננ"ק רכרי סס סכימ רהים"ס ותיננמ הקורם כסי'כננ"ט
 סס סס"ך ססי' כ' ס"ק 5"ג סי' כסכ"ר ועי' כו)ס כתוחכה ננוע)תמיגה

 רסגי כר"ן מ)מ כרסג"6 ר)מ )רעתו סהע3ס קכ"מ כסי'דבבכ~ריייק : קכ"6 סי' כס"ך רלמ ווה כו)ו חס כנק5תו חס ננתכותככ)י
 הכ)י כ) גמכור מין כ)י כננק5ת רכיסו) כ)י ננק5תכסגע)ת

 רכר סהומ מעפ"י הקרירה כסו)י וכיס) כק5רה 6כ) כמרוכה דה"רוסייס
 וה כעכין סכסירו ומס ומוסרת עו)ה ססויעה הכ). כ) גמסר ככליננועט
 סו)ט )סר"ח המ ננכו)ו ננס)יט רמיגו סתחכ ננה כגגד 6)מ ס' מי"5 5"רכסי' כפ כתחכ מננמי קסה ו)רכריו ע"כ כככ"ס ננהלי ויעס מיכ6 כננורהסתמ
 וכננג"מ כרסכ"מ ננחוורתמ מ)מ. ויעס עוי )כו)ו סכו)ע כננו סןיעהע"י
 וסגיח ננ"ס כסי' מרס כיגת כס' סכ"פ מח"כ ור6י' קכ"6 סי' כס"עוכ"ס
 קו' ע) סכ' סס כ"מ כרכרי ורמי' כננס") ח"ר וקו' סר"מ קו' )יסכלי

 סס ררכמ וכ' ככו)ס ננריקס כעי ר)מ ננתרוננה וקיעתי' הרסכ"מ ע)סכ")
 ס") ו)מ חו5ק כיין ננריקה דננותר תרוננס )ננעוטי. מותס רננוקיכןכחיס
 כ' סג") הכית כננסנורת 5"ע ננ"ננ גכון וסומ כו)י' ננננריקס תרוננהלננעוטי
 הג") קו' כיסוכ מרוך סלסו) כתכתי וכחרוסי כתרוננה רמי"5 ס") ררכמהגי'
 מות סוף תרכ"ו סי' )קננן והכמתיו סק"כ 5"ר סי' סלתי ועי' סרסכ"מע)
 כמננת סמוסר סק"כ כט"ו סרננ"ג- )רכרי הכמתי וסס כננג"מ ג"כ סהע)הכ'

 כסרננ"ג ר)מ סהע)תי עי"ס כתכסי) סתחכ ננה ו)"ר ןיעה ננחננתננהכף
 כו)ע מיגס רויעה י"ט וךין י"ו רין )"מ כ)) ננמו"ה הוכחתי ג' מותוסס
 )ננע)ה 'ננ)ננטס סרוטכ הרתיחה עו)ה סננכסה ככיקוי מכ) ננס)יטומיגו
 סוכיח ננ"ך כסי' גס הג") וסרננ"ג כסר"ח ר)מ ווה רט"ח כסוני'כרמי'

 : כננג"מננמו"ה

 . נ תרף 'כמףמן
 דהתבש*ל ורמ"א הש"ע רפ' הקדירה על חלב מיפתבנפלא(

 הקדירה מתיר והפר"ח . אסורה הקדירה אבלמותר
 מותר בשפע לשמש שדרכו דכלי קכ"ב ומי' צ"ט מם"ילשימתי'
 ת"ש סי' לקמן ובאריכות במק"א העלתי כן לכתחלהלכמל
 אבל יגעיל מתכות בכלי מקום מכל ס"ל הכי רש"ל דגםומכאן
 דמתיר המ"ז ישבתי עוד אב"י שיהי' מעל"ע ימתין חרםבכלי

 לרמ"א וכתבתי הקדירה רמתיר לם"ז ממוכין עוד )ב(הקדירה
 כאו"ה המיפה כנגד בם' מגי בה בישול 'אם הקדירהדאוםר
 דכלי ותרוצו הקרירה דמתיר אמ"ז פרמ"ג שהקשה מה)נ(

 פרמ"ג קו' וישבתי כ"ר דהוה העלתי ואני כ"ש נעשהשנתרוקן
 : אחרבתי'

 וכ' התכסי) )סתיר הייגו סעיסס כגגך מ3מ ס' 5ייך מין ס"הבש"ע
 הת"ח וכ"כ ס"ו הרכ וכננ"ס מסורה סקרירה מכ) י"ט ס"קסס"ך

 כ)י הומ הטיסס כו סגס3 וס כ)י 6ס כ' י"ט ס"ק והסר"ח ג"ו כ))ריס
 )כומ מי"מ דהמ כי' )מסתננוסי סרי ננועט רכר כו )הסתננס דרכוסמין
 5"ע סוס"י ס") רסר"ח וסייגו ע"כ קכ"כ וכסי' 5"ט סוס"י כר)קננן ג"ע)ירי
 )כתח)ס )כט) ומוסר מם"ע רחו)ק 5"ע סוס"י כע"1 ו)מ כרסכ"6 קכ"כוכסי'
 . וכמן 5"ג כסי' וכסרננ"ג ס' )עו)ס יהי' ו)מ כססע סננסתננסין ככ)ימסי'

 וכ' - 5"ע סוס"י כח"ר וכ"כ כט"ו ססק ז' ס"ק וכננסכ5ות י"ט ס"קכס"ך
 ננה ססרננ"ג וכ' . סרי הקרירס ננריגמ רס") כסס הע"ו ננ"סהסרננ"ג
 )עו)ס כגו"ע יסי' ו)מ כססע כו ננסעסין קרירס ננסוס דמי סריעעננמ
 וכננק"מ כסר"ח מ3מ כע"ו ס") )מ סרס") עכ"ס כט"ו רמסור הפרננ"נכ'

 כסיננן 5"ט סי' סוף כננקוננו מו)ס ננקוננו ננננגי דגע)ס כסר"ח הריןיסכתי
 דכ"ח רטעננ6 סס וכתכתי כסר"ח מ)מ כט"ו הדין סמין המרכתי ת"סס)י

 סע"ו )רסכ"מ סרוחוסו וננס כע5ננו הרסכ"מ דוחהו ומוקר מרסכ"מרחו)ק
 ורמ"ס רר"ן ננ"ס גס כרמ"ם סי' סס וכתכתי ר)יתמ כתכתי וננרמ"סנננננ'
 דמיתי כננק"מ ננחנניר גוסמ ררסכ"מ סט"ו וננ"ס )יתמ מרסכ"מחו)קיס
 קכ"כ וכסי' סחר )סס מין ע"ו רכרי סכ' סננומ) חגורת כס' ססורמי'
 ' ס' 5"ע סס"י יוגס כגסי כס' וכן רכ"כ כקי' ססרו גרסס )מ מכ)כימר

 סוננעין וכררכגן ררכגן )כתח)ס ננכע)ין רמין וסייס וסר"חכרסכ"מ
 :)סק)

 רמוי 06 מסורס סקדירס מס ו5רריס ס)ונתמ דיס סיכי )עכ"ידנייך
 תקגס )ו סמין כ"ח מכ) כסגע)ס תקגס )ו סיס ככ)י)סחנניר

 רסלכס 5"נ כסי' הפרננ"נ סכ' סנס ננותר כריע' הקרירה כה"נ כ)כהנע)ס
 וכננו חרס ככ)י מפי' מסור ררכגן כמיסור 6פי' למכ"י כיסרמ)ננרווחת
 . קי"6 רף חו)ין מנני רכ רתכדי ננפיגכ6 סעס כ) ננס' רמי' הר"ןססכימ

 יעקכ גח)ת סו"ת כסס סכ' ננגעי כטס הכימ כס"ר י"ו ס"ק ק"נ כסי'סגה
 כס"ר 5"נ כסי' כסרננ"ג ועי' כהס"ננ תקגס )ו רמין כיון ככ"מ מכ"י)התיר
 סרכס כתכתי ומני היסוכ כ' ו)מ מנני ננרכ הרמי' )יסכ סמפסרסכ'

 כתכתי וכן 6נני )ררכ סכימ ס)מ סר"ננ כוס ויסכתי ננ"6 כסי' ע"ויסוכיס
 ;סר"ן ס) רר6ייתס סס וכתכתי ס' מות תסכ"ו סי' )קננן יסוכיס כ'עור

 כססחיס ססי' ררס"י סס וכתכתי יסכרו כפסח קרירות רמננר ננרכוסיעתס
 רקיי") )רירן מכ) . ננסננע מ"כ מסור גוע)"פ רס") ננסוס ררכ העטסס

 .ריעכך 'חסיכ סכירס י5ליך מרס קדירות 6"כ 6סור )כתח)ס רקנוט)"ס
וסגן



תרי"נ ה' סעלף צ"ב ס"י דעה~דרהמימןדבף"

"רי  6כרסס ר' כסס סעס כ) כם' סננרךכי רעת וכז טס התוס' דעתוסכן
 יף ע"1 רכ6 )ססוט ןמ"כ סתום' קו' מכמ כסרס"י ךמקו ט6מרוניסהגס
 ורמי' ו6ננתייס נכוליה תרו5יס כ' סס יסכתי מסור נוט)"ם ם") ךרכס"מ
 ננסעע כסממיס רס"י רכרי ססטות טכ' סמסר טס ננמתי ונע)ס מ0רכמי1ה
 כטס סכ' תרי"1 מי' מ"נ כסררכ"1 ועיינתי מקור נוט)"ם ם") ררנהכי
 ררמו מו לנ") טוכמ ךכ)עי ננסוס תכרמ רננסו"ה דסינכ6 רההיממוס'

 רעירוי מע"ג מו"ה טכ' וכעין סענניס הרכה 11 כקךירס סננ)ח מודננןיית6
 ךסמר רם") ננסננע כו)1( מוסר עירות כסרכה מכ) כ"ק מ)מ ננכס)מין

 ננכעי יותן יו5ן מרס רתנור המי ניממ והסתמ וננותר כריעכר הוהקרירות
 ככ) נמתו )6 הסוסקיס וסנס . ע"כ וטרי כריעי הוה יותן רמס 6)מ)י'
 מי' )עי) הר"ננ ננ"ס וירוע סננתירין רמסוליס סומקיס רים טממנניריןזה
 כתום' ה)כה ננקוס נכ) סננ"ע נסס תע"1 רס"י וכננג"מ תה"ר כססל"ה
 סהכימ ךמע"ג ע)יסס מו)ק ררי"ף מי5"5 וכמן ע)יהס מו)ק מינו רסרי"ףהיכי
 כתרו5ס רי") מתום' רמו)ק ננוכרמ מינו כ"ה כם' סנכמ רתכר מננילררכ
 נניני' ))מור מ)6 מנני )רכ סרי"ף .הכימ ר)מ י") ועור מנני ננרכ )מ)קטיס
 ני 5רריס עור כיס מכ) נננעסגמ )סכות סמין ו6ס . כרותמ ננ)ימום")

 : הססיר )מהננקי)
 ךמס ננננ"ל ננותר הקרירה ממר מטעס י"ט ם"ק הט"1 כי עין4)ב(

 התכסי) כננו הקרירס והוה )סניס סטיסה ננסעסע מ"כננעססע
 כסניס נוסעסע )מ הכ' כתכסי) גס ננסעסע 6ינו ומס ס' סהי' ננסנירננותר
 ו)יכמ עסעסע וכסני ננסעסע )מ מ' סעס ר)ננמ טוכמ רקסה הטרננ"גוכ'

 הטעס רהתס 5"ט מוס"י )ט"1 מסי' סקרירס )סתיר יס )סי"1 ונ")ננננ"נ
 ונתה"ר מיכ6 ססק ננ"מ )יכמ ננננ"נ מע"נ )כתמ)ה מיסור מכט)יןךמין
 כ' רה6 1"מ מנננס )כתמ5ה )כט) ננותר כמסק ס"ר מי' )עי) ככ"יסוכמ

 )כתח)ה )כט) מסור ררכנן מימור ם' מסי' סק"ח 5"ט סי' כס"דכסרננ"ג
 יס כנירון גס עכ"ם )הק) 5רריס עור מיכמ סל") ס"ר מי' רתס"רוכרין
 כס"ק הט"1 סכ' סריקן כנגר וכנם) ' )סניף תה"ך רכרי גס נקמ 5רריןעור
 )התיר יס ורמי מ"כ תרי"ט מי' וכננט)"ק .סתכסי) מסור ננננגהגמ רקכ"מ

 מיכמ הסרננ"ג סס 5כ' )כט)ו ננכוין ומינו לתכט) סננמ 5ררין וכ'הקרירה
 סקרירה סמוסרין כנן טסומ כקרירס וכיסו) מ1ר מס סכ' ימו"ה 5)"עדנגידץ : כ6ןננני

 עי"ס ע)יו מו)ק וכר"ננ. כם' מגי סריקן כגגר טיפה ע)יוסנם)
 רהקרירה מ"ת ננעמה נננננהנמ מ)6 מסור )מ סמ' כסעס רמסי' כיוןוקסה
 נננהנמ טייך )מ ננ5וי טמינו וכרכר הכ' סעס כו סיכס) ננ5וי מינוממורה
 כיס עור כמנניר )ננס מכ) כריע', מסי' הקרירס מוסרין מנו מס רימ"כ
 ךסכימ ננטוס כ"י מטו מכ"י רמסרו ע"1 סוף הג"מ עי' סטיסה גגךס'

 ומסי' כמסק רמסי' ם") ר)כך י"1 ס"ק מי' סרננ"ג עי' יוננמ ככן)כט)
 מיסור ככ)י סיכס) סכימ )מ מכ"י טמסרו עתה, ומע"ג 6סור ררכגןכמיסור
 הריקן כננקוס כנם) כנירון ננס6"כ רסכימ כ"י מטו רג,רו מ"ס ננתמ)סמכ)
 מינו רנ"נ נכ)ס סכ)וע וגעטה ריקן מיסור ככ)י יכס) סננמ 5ועררומק

 : נ"נ )מ ככ)וע סוסקיס וסרכס עררכנןמ)מ
 כנם) הקרירס רכנתיר סט"1 ע) י"1 כם"ק הסרכנ'יג הקסס דעןך4)ג(

 סי5ט'נן ער ,נימ ו5מ נניר סיערה כ1ה סרין רהמ סרוטככנגר
 . נכי)ס הכ)ועס ונעסה כ"ר הוה וים"כ ריקן הכ)י כסנעסה עכסיו6"כ

 נניסכ )' ס"ק כט"1 וכסננ"ג הכ' כתכסי) ס' סענניס ס' כעינן רמ"כור")
 וכי"כ . כ"ס מ)מ מיגו כתוכו הכיסו) )ממר ריקן רכ)י סס )ט"1 11קו'

 ע)י' סנם) כקדירה וכיס) מ1ר מס קכ' מו"ה ע) י"ג כס"ק סמ"רסקסה
 הטיסה כנגר ס' סכ' כתכסי) ויס סנית כה וכיס) סרוטכ כנגרטיסה
 נכי)ה סכ5ועה נעסה ריקן ונעסס כסננערה סמ סמ"ר וכ' ננננ"נננותר
 רכיר כמיכורי כתכתי ו"ני הסרננ"ג כתי' ותי' הנ") הסרננ"ג כקו'והומ
 נננננו ריקן כ)י מ)מ כט"1 ר)מ ננרמיות י"ג ס"ק סי"מ כמי' )מו"מ1סכ

 כננתמי) רעכ"ם המ"ר סקטס ועור הק)"ר 6"כ כ"ר סומ סריק הכ)יהתכטי)
 וננקוס ע)יו כ"ר רין עריין ורמי הקרירה כתוך רוטכ עריין ויסלערות
 כנגר ם' סענניס ס' ו)כעי כ)ועס הנכ)ה ונעסס כסננערס ריקןהטיסה
 ננפעסע כרמסונס ננסעסע כיסו) רמס חרי רננננ"נ )מרן המ"ר וננ"טהטיסה
 )יתמ 1ה תי' ססערה כמוט מסי' ננסעסע מילו מ"כ נועעסע מינו כיסו)ומס
 ננסעסע מ' וסעס ננסעסע מינו 6' סעס רסננמ הג") הסרמ"ג כססכננ"ס
 מטר ככיסו) מ)מ ננסעסע מינו סעס י") רע"כ הנ") קו' כ' )יסכוכ")
 - הקרירה כתוך סטיסס וגסמר כו)ו ננסעסע הי' )6 רמסון ככיסו)מע"ג
 מס גוסי' ר6סון ככיסו) )וננר מכרמ מין מכ) יותר ננסעסע סני ככיסו)י")
 כסנעסס מו כננערה סרוטכ כסנתננעט כורמי ננ)מ כסהי' ננסעסע)מ

 כט"1 )11 ורוגננמ 'ננננ"נ מננרינן וססיר ננסע0ע רמינו ננכ"ס ריקן)גננרי
 ומע"ג עסס ככר )עטות יכו) רסי' ננה קרירה ךמותו סכ' סק"6 ק"וסי'

 סמני ריךז נירון כיסו) כמותו וסו)ט ומו1ר רסו)ט הט"1 כ' כעיןג6ימור
 : עכסיו ססומ ננננה מ)מ כטסי' רותמ יותר כתמ)ה סהי'כיון

 * תרידמימן
 חרס כלי בין אילוק אין ריקם במקום פיפה בנפל דכאןדין)א(

 ם' כשיש התבשיל מותר וכה"ג בע"ש ומתכות עץ כליאו
 כבישול הנאטר כלי אמנם לב( אסור ובחול החיפה כנגדפתבשיל
 אפי' בהנעלה תקנה די"ל אע'צ מתכות בפלי בב"מ נ"נהבלועה

 זה דין שישבתי למה וכן ב' דין כ"א כלל בת"ח פ' כןבהפ"מ
 אפי' אטור בב"ח א"כ בלח למ מפעם הגעלה שי"ל בכלידמקילין
 פ' איסורין בשאר כמו בבפ"ח דמקיל פ"ח מי' כש"ך ולאבהפ"מ

 ? שם במנ"י וכ"פ בהפ"מ דמותר שם'בת"ח

 סקרירה כרוסן ננסעסעת והימ הייקן נננקוס נם)ה ומס ס"הננשייע
 מותו נממר הרי הטיסה כנגר ס' סמין כ"כ לררטכ מננוך ער,/

 ס'. ער סנם)ס ננסטיסס נ"נ טהכו)ע )סי והטעס ע"כ סקרירהננקוס
 ככ)י גס 16 חרם ככ)י רוק6 מי כ1ה לין )רירן טייך כ)י כ6י1ה )עייןדס

 )סקל יס וכה"נ כהס"ע ססק כ"מ ס"ק 5"ח כסי' )ט"ך הנה ועןמתכות
 )6 סמימוי ו)הסריר כהגע)ס תקנה )סס ךיס ומתכות ען ךכס)כסוסקיס

 ככ)י מם '1ה ךין מ"ס ומ"כ )ככ"מ מימור.ן טמר כין ננמ)ק 1)מ הכ)וצהכ"ננ
 עותר סרמק כסעת מו כע"ס ל כסע" ולקען, נ"נ רכהעס ועןעתכות
 ס6 קסס מ"כ ומ)מ נע )מ ךכ)וע מסומקיס רסעכינן הטיסה נגר ם'כיס
 5") מ)מ מרם כמ קרירה ע) טיסס כנם) 6סף כע"ס עתירץ ו'כסע"
 כם) כמ)ו ךסוס מ' מות תר"י כמי' וכעס") כע"ס עתירץ ממר מטעסרכמן
 )מ כהסמר רסמק נ"6 כ)3 כת"מ עכ"ס כע"ס טר. ו)הכי התכסלכנגר
 ככ"ח 6כ) מיסורץ כסמר רוקמ נ"נ רכ)ע מערינן ו)מ ועתכות כעזסרי
 ססיטמ מ"כ מרם ככ)י ועכ"ט ועתכות כען 6פ" הכ)וע נ"נ כססמר6ם"
 כמ)ו רסוה כהנ") הטעס ע"כ ככ"מ וסססר כע"ס 1' כססי' דסרינןעס

 : התכסל כנגךנם)
 ככר כ)) )סממ~ר מץ! 6יסורין כס6ר כ' מק"מ סוף 5"מ סי' כט"1דדץבמפן

 ן6ץ מימוריס כסמר מתיר ןמיט עת"מ סס הסרע"ג ע)יוהסיכ
 וה )ךץ מיתמ עכ"ם רוקמ הססר כעקוס מ)מ ועתכות ען כס) נ"נכ)וע
 וכת"מ 1ס כס" כר"ע ו)מ ועתכות כען גס סריקן ( עקו כנגר טיסהכנם)

 : מרם ככ)י רוקמ רעיירי נ"מכ))

 סיס ככ)יס 6סין ג"נ הכ)וע ככ"מ רהיעו ;ת"מ )הכריע העני'רז4'עט4ני
 ס" )קען הקסה סט"ג רהנה כהם"ע מס" כהגע)ס תקנה)הס

 המיסור דנסרר כהגע)ה תקנה סיל רכר כץ )מ)ק יס טעס מה מק"מ5"מ
 הסיתר כ)יעת כין וסירור הסרט יסי' )מ כהגע)ה רמף ר1"מ ההיתרמן

 כנני כימד וההיתר המיסור יסי' נ"כ הגע)ס ע"י כי סמיסור)כ)יעות
 מססר ספיר ננתכות ככ)י ומ"ס נ"נ סמרס רגוף הט"1 ר") ו)כךסגע)ס
 כפ)ת" ע)יו וכ' . ככ"מ ננסמ"כ כהגע)ה הכ)י ננן ה6יסור ו)הסריק)הסריר
 מטטר קיי") סמ כסגע)ה ננסכ)י סי51ימ ככך ננה קטס דט"1 )רכריו נססס

 כתטוכה כ' הרמכ"מ רסמ ומ"ס מרי' 5מ המ ננסוס ו)"נ מסור)סומטו
 כ6וכ)ין סגע)ה מ5יגן ר5מ עסוס ס"ט ממור )ממוטו רמססר רהמ ת5"הסי'
 ומענס . ננותר )ממטו מססר ככ)יס כ6ננת ככ)יס הגע)ה ריס ככ)יסומ"כ
 סררין 6"כ סכ)וע רק נ"ג )מ כ"כ ס"ק 5"מ מי' כט"ך כננ"ס רקיי"))ננס
 הגע)ה כינני ההיתר ננן המיסור נסרר )מ סכ)וע המ )רוכמי' הט"1קו'
 כי' ניננמ ר)מ כסגע)ס תקנה רי") ננתכות כ)י כין ים מי)וק ננסמ"כ

 : נ"נככ)וע
 תקנה )סס ריט ככ)יס רננרךכי רטעננמ הט"1 קו' תי' ססדבפלת'

 מתיכס כמ5י ךסוה ננסוס ככי)ה הכ)וע כעסס ר)מכהגע)ה
 וכן 5"1 רף כתום' נננניז ר"מ כסיטת ככי)ה כעקה )מ מתיכה וכח5יע"ס
 ו6)מ נ"נ )6 מתיכס כמ5י ננסוס נ"ג ר)מ רכ)י רין ע) סכ' כננררכיננכומר
 1ה רמין סרמ"ס ע) סס תום' כ' רסמ כרמ"ס קיי") )מ המ קסה)רכריו
 הרמ"ס ננטעס )מו מכרתה מוסרות ק)יסס רמין 6מר טעס וכתכוטעס
 כ) וכ"כ )ממור יכו) הנממר רמין ננסוס מ)6 נ"נ )מ חתיכסרכמ5י

 רקיי") כ' סק"נ 5"מ מי' ,)עי) סם)תי מיכר6 . 1ה טעס רמסוניסססוסקיס
 רתום' הס"ך ע) הל'ה ;' רסס ו)יתמ כ"כ סום"י סס"ך ס' וסכן נננניןכר"מ
 סמר רעת כן ו)ננ"ס כרמ"ס ס") )מ ירומס ור' והמגורס והננררכיוהממ

 כ' וכי"כ כרמ"ס מכרתה מוסרות ק)יסס. רמין עעס כתכו ס)מרמסוניס
 : תק5"ה וכמי' תק5"ר כמי' ע)יו הסכתי וככר סק"מ 5.מ סי'ס)תי
 ך)6 ותו הננררכי ר1") כם)תי ר)מ כנוכח 1ס ננכנררכי גס מררכהד44ל44

 סמיסור כנם) התס נניירי ךננרךכי ור") מתיכס כמ5י נכי)המננרינן
 רטעס וננסננע מתיכה )מ5י ךוננה ססיר הוה ו)כך ככ)י מ' ננקוסע)

 ננטעננמ )16 כ"נ 6ננרי' )מ סגע)ה ךננסני ככ)יס הננררכי סכ'הרמסון
 כמ5י ננסוס סננררכי סכ' הכ' )טעס )סכין 1.ס כם)תי נ"נ )מ מתיכהרמ5י
 גנני מרס ככ)י מ"כ מתיכס )מ5י רוננה כ)י ננק5ת ע) ונם) נ"נ )ממתיכה
 ננתסטט כ)י כננק5ת כיס) מרס ככ)י ס") ךסרמ"ס )וננר ויס )התיריס
 הכ)ה נעטה )מ הטיסה כנגר הכ)י ככ) ם' יס מס רכמננת 5"5 הכ)יככ)

 : כ1ס נניוסכין רכריו מס כמררכי )עיין ויסככי)ה
 )מ סמ נ"נ )מ הנע)ה רננהני ככ)יס ך)ננס סנ") הטיי1 קו" )יסנרל"נ

 ונן'ל סהיתר ען סמימור כ)יעות וסירוך ססרס סגע)ה ע"ייהי'
 וסר"ן הרסכ"מ וכ' כ"נ מננרינן )מ כ)מ כ)מ רס") מ1י) )טיטתי'רסננררכי
 נתערכ סרי כ)מ סכ' כתערוכת )מ הרמסון תערוכת רנתערכ כיוןהטעס
 כהיתר ננעורכ עכסיו סמימור ומין )כמוף סנתערכ כהיתר )גמריהמיסור
 וי") ל"כ 1)כך ר6סתס מתיכס כתוך המיסור )עו)ס כמתיכס ננסמ"כרמסון
 ההסרק כי ססרס יס ססיר כ5מ כ)מ ומ"כ ננכוין הומ 11 )ם3רמ הננרךכיגס
 15 סיס ככ)י 1)ס"ג סלמסון תערוכת ננן יסרוס המימור מס סיהי'5ריך
 ועעיקרמ כ)מ )מ כסוס טוס המיסור עס הסךתר יתערכ כסגע)סתקגס
 חקכס 15 סיס כיון ססיתר עס יחך עוננר סהמיסור 5מתיכס רוננס5מ

כסנע)ה



ללפייטףתרי"ד דו מעה צ"ב מ"'יו"דפ"דברף
 ר"ת ע3 מקוסיתס כ3מ כ)מ נ'ל ו83 ק"3 ך83 3תוס' 6סי' ד"3נסגע3ס
 . נ"נ 6יסורין ככ) רס") 3י"ת והקסו )כסוף מיס קיתן סנפ) מיי"לא%
 לעסס 161 כסנט3ס- 6)6 -כו 3ססמננם ט6י"6 )סנ35ס יעוננר ככ3יכ6ן
 כננעיקר6 וסוס סר6מון סתערוכמ ננן ססיתי ננן המיסור נפיך ומקרי כ3מ3מ
 )0יות עוננר ננעיקרמ כיון ננעיקל6 נ"נ י)מ ל"ת ננורס כוס כ3מי3מ

 ככו)ו ננתערכ וס6יסור כלמ 3סתערכ סנע3ס כמי ךהיעו סכ'כתערוכמ
 כמיסור נתערכ תמ3ס סי' 06 ווק6 ר"ת מו3ק וע"כ סוסו נתימו3יגן
 ככ3י ננממ"כ סכ' מערוכת עס 3סתערכ עוננו ם6יכו ונ"נ כ6סר מככר3מ

 0ר6סון תערוכת ססו6 ככ)י מין ננעיקר6 6"כ כנע3ס ע"י )סתערכעוננר
 סנעי)ו סמיך נרו)0 נניוי0 סס סתוס' קו' י"ת ע3 קמס )6 כנןס ויא)ל"ל

וי'י
 נ"נ ר)6 ר"ת ננורס )סתערכ ועוננר כ)מ )מ ריסי' )ר"ת ס") כסנע3ס

 ככ)וע כרננכ"ן ס") רר"ת נוו3ה נניורס 11 קו' סר"ת )יסכ )וננר 6יןו6ננלס
 ררננכ"ן רטענני' סק"מ כתח)ת כט"1 )קננן כסרננ"נ )מ"ם ל"נ 6ננרינן3מ

 3תוס' )ר"ת וו"6 כימו) ררך סוס 1)6 . רככ"מ )ת6 ננסוס ןכ"לננמוס
 1)6 ע5ננו ננ5ר מסור 6יסורין כם6ר )ר"ת ס"3 נרו3ס נניורסססקמו

 : כ3"מננסוס
 6ס ס)ונת6 רמיכ6 ננסוס רירי טעכר' נ"6 כ)) סס לת"מ טעפ6רןמנה

 ננקי) ס)כך נ"ל ננתכות ככ)י ר6סי' כמן סוסקיס ויס נ"נכ)וע
 טעננ6 נוסף ו)רירי כסס"ננ 6פי' ננמנניר וככ"מ כסם"ננ 6יסוריןכם6ר
 תקנס )סס מים ככ)יס רננררכי טעס מכי6רתי )סי כסם"ננ ככ"מ3סמנניר
 יס 6"כ נ"נ )6 כ)מ ר)מ מוי) ר)סיטתי' ננסוס נ"נ 6ננרי' )6כסנע)ס
 מסי' נ"נ כ)מ ר)מ ס"ר )עי) סרננ"6 סם' כננו כסס"ננ 6סי' 'ככ"מ)סמנניר
 נ' כס"ק כס"ך 5"ט כסי' כסרננ"נ ננננ"ם סכ") תרו5י )רמות 61"תככם"ננ
 ננס סותר 1)6 נכי)ס סיכם רנעטס )מ ונעמס וניננומ כיכם טנכ3עי)מ

 וכסנע)ס כיכס כפע כלו רסוס ניננ6 ככ)י כנכ)ע ס"ס מ"כ )מ נעסססממ"כ
 נ"ל וספיר תקלס )ו מין _-כיכס ס0ו6 כננות רסתס י") כ)מ )מ 6מ"כנעמס
 נ"נ )6 ו)מ נימומ סיסי' יורננן ומס נ"נ כיכם כטס61 )מ65ין רנ"נו)י"3
 כנני כסי65 61)6 נ"נ ויככר רתיננ6 סו6 ר6כי)ס ננירי ד163 כ)יננם6"כ
 וננטוס עכמיו ר6כי)ס ננירי ומינו כסגע)ה מקנס )ו ים ננעיקרמ 6"כסנע)ס
 כסי' ועי' נ"ג )6 ננעיקר6 ס)כך 3סנע)ס עוננר וגס כ)מ )מ יסי' 16סוסו
 מות תר"1 סי' סכמתי נכ"י רכרי )ןס וננסייע נ"נ ו)6 כיכט כ' 6ותססננוך

 )מ סו6 מס סוסו כתר ר16)ינן תק5"ר סי' סס"ך סיסכתי ו)ננס-6'
 : נ"נ)6

 . תרפ*וסימן
 וצריך נבלה גופי' ההרפ נעשה איפור בה ובישל הרם כלי)א(

 ולפי מרדכי בדברי פי' )ב( להקל ואין החרם כל כנגדס'
 צ"ע ולדינא נ"נ לא בלה לה ונעשה ונימוה ביבש. לה זהפ"
 ? הכי דדינא מש"ש תקצ"ד ובסי' מזה ג' אות תר"ז סי'רעי'

 ל"6 כ)) כנננ"י כ' נ"נ נוסי' "סמרס 06 6.סור כס וניס3 6נ"י מרסכנלי
 מ)6 סרי ר)מ מ"י וכסעי' נ"ל נוסי' רסמרס טס ננסרכ י"1ס"ק

 וכ"מ כרם") 1)6 מ' ס"ק 5"מ כסי' ננסננררכי סת"ו וכ"כ סססרכננקוס
 סמרס רנוף סרעת ע) עו)ס ר6יך 11 רעס ססרמיקו מ' ס"ק מסום"ך

 . נ"נ סמרס רנוף רי") כ6ן כר"ננ וכ"ננ עי"ס נכי)סיעסה
 כם' סננררכי ננננ"ם ג"נ סמרס רנוף )ת"מ סר6מוניס מוטת סננוכיןדל"נ

 ספ"ס יס רמס סקרירס ע) טיסס כלם) סר"ם תסי' כססני"ס
 סססר כ)מ מסי' וקסס ע"כ כסם"ננ ננורין 6נו וכן כ' סטיסס 'כגנר
 דגעסס מסי' 6"כ סטיסס כנגל סם"ס כתכסי) ריס ננ6מר 6סור6ננ6י
 ככ) מכ)ם רמייסינן ע"כ מ)6 ננותר ננני ננעט סמות ס' עך לכי)ססכ)וע
 ננכט) 6ינו וסמרס ס' )יכ6 סכ)י כ) וכננר נכי)ס סמרס נוף ונעסססכ)י
 כ)י סכ' סר6"ס כסס טס עור ננננ"ס וכן סק"ר ק"1 סי' סס"ךכננ"ס
 סר"ננ וננורי נ"נ מרס ככ)י 6כ) נ"נ )6 כסנע)ס תקנס )ו ריס כיוןננתכות
 6סי' ננם וקסס סטיסס כגנר ס' ס"ס יס. מס מרס ס) 6סי' .ננתירסי'

 רסי' 6"1 ס' סענניס ס' כיס כמרס 6וסר סר6"ס וכי מתיר סי'כמרס
 נ"נ נוסי' רמרם ננסוס מרס ככ)י סס"ס כיס 6סי' . 'מסור )ר6"ססננררכי

 נוסי' רמרס ס") רר"ננ כמרס מסי' סס"ס כיס ננתיר סי' סהר"ננ כ' ססירע"ו
 וכ)6 כר"ננ כססייננ סננררכי רננק.) 6"ס וננס"ט וק") 6סרמ"ס ומו)ק ל"ל)6

 כקרירס מכ) וו") סכ' נייס סי' סעס"ר )כון ננסננע וכך כר6ייס ס"3סס"ננ
 סקרירס נעסס ננססו 6יסור טעס כס כמנכנם מסי' נננוסס טעס )סס6ין
 קייננ ננסמ"נ וכיינ עכיי) כס 6סר סטעס וננן סקרירס ננכ) ס' ו5ריךלכי)ס
 רכי וכ' ככ)י ככ) ננתססט כ)וי ננסטסע כיסו) כוכמיס נרסינן סכיוקננ"6
 )סתכט) ננקוס כ6ן ומין סקרירס ככ) וננתססט ססו)ך ננסערינןקרירס' וככו)י ול"נ מרס ס) רותמת סקרירס ע"נ ט"מ נס)ה ס6ס נוסניןננכ6ן

 נעסס סקרירס ע) סנס)ס מ)כ כטיסס כ' כסננ"ק ס6 וקסס עכ")כקרירס
 סטיסס כלנר סס"ס ר5ריך ני"ס כס' ננסר"ננ כסס וסננררכי נכי)ססכ)וע
 ככ)וע ס' ער סטיסה ו6וסר סכ)י ככ) ננתססט סטיסס ר6ין ר6ססרננסוס
 ננתססטת סטיסס מס ס6 ננסננע סטיסס כנגר סס"ס כתכסי) 5ריך ע"כוגאנ
 ננתססט סננ6 ננסוס רק סתכמי) כתוך ננתססט רכן נ"נ )מ סכ)יככ)

 וס") '6"1 סטיסס כנלר ככ)וע ס' יס סכ)י ככ) ס6 ועור נכי3ס :נעטס.ננס 6"כ ככו)י' ננתססט רכ)וע דס'י) )סנניינ קסס 61"כ ס' ער סריקןכננקוס

 3ע5מו סי' סככל גיון )תכטי) 6מ"כ טיולר ננס מסני ו3מ נ"ל ) סמרסדנוף
 נ מרס ס3 קיירס ססננ"נ כקיט ו3כך ס' )יכמ סמרס נוף וכננדכקרירס
 כהן ו6ין דכריו כסופ ו("ט נננוסו ס)יטס )ו. ט6ין כיון ננכט3 6ינוומרס
 וננסננע נ'_ ככ3) וכמנ"י כ6ו"ס סוכ6 וססננ"נ עכ") כקרילם )סתכט3ננקוס-

 : כננ"ס ססנס
 ננתכות ככ)יל ננ"ס רננררכי רינו ןס )סני כסי' סכתכתי ננס )סוסיףרב"ל

 נוסך )סוסיף נ") נ"נ כ)מ כ3מ ו63 כסיטמי' רת3י' נ"נ ככ)וע)16
 מסיכות ננטעס ע5ננס כמתיכס ורוק6 וו") תר5"ו סי' ני"ס כסי' סננררכיר(")

 סס י5טרף 6יך כי )כר ונמסרס נ"נ סימ וגנוכר) ניכר מיסורסמתיכס
 כ3 )כט) ו5ריך כו3ס 6וסרס ו)ס*כך כס סכ)וע ס6.סור )כט3 6)י'סיתר

 כ6ן ומין ונכר3 גיכר ס6יסור ומין כרוטכ רוטכ )מ כרכר 6כ)סחתיכ0
 )נניננר כ)) טייך 1)6 הרמסון עס ססני סיתר ננתערכ מיסורמסיכות
 טענניס כ' כ' ר)6 ל' סננררכי ננרכלי סנס עכ") וכו' .נ"נ ע5ננומתיכס
 מתיכס רוקמ י6ננר נ"נ תמ)ת כטר מוי) מי ננננ"נ וקסם ,6' טעס סכ)6)מ
 כ)מ )מ ננסמ"כ . וננוכר3 נכר ר6יסור סמתיכס מסיכות. ננסוס רנ"נסו6
 רכריו סוף רק ס)") ס") סוסו כתר 16י3 ומי נ"נ )6 ס)כך מסיכות)יכ6

 כרוטכ ננם6"כ כס סכ)וע ס6יסור )כט) סכ' ססיתר סס י5טרף )6כמתיכס
 ננן ס6יסור נסרר 6"כ ננוכן 11 וסכרמ ססני עס סר6סון סיתרננתערכ
 סו6 טעס רמר נ'. 6)6 -סמסיכות )טעס 5ריך ו)ננס כוס וסניססיתר
 יכו3 )מ כמתיכס סננוכ)ע כיון כמתיכס סוסו כתר 16י) ו)עו)סרסיילו
 ססני סיתר עס ר6סון 0סימר ננתערכ כ3מ כ)מ ננס6"כ סכ3וע 6יסור)כט)
 תקנס )ו ריס כנתכות )כ)י ורוננס סרמסון ססיתר ננן ס6יסור לסררונננני)6
 סמתיכס ננן ססיתר ננן סמיסור נסמט סרוטכ ע"י רקסס מ)6 נ"נ )6כסנע)ס
 מסוב. ססו6 כיון מתיכס רסמני כ' ע"כ סמיסור ננן ססיתר נ"כונסרר
 6כ) ססיתר ננן )סחטו 6ססר רסמיסור יסי' )ו ע"כ ונכר) סמת*כסדניכר
 ססני ססיתר עס נסרך )6 סרמסון סיתר ססומ סמתיכס רסיינוססיתר
 ססיתר נס כ)מ כ)ח ננסמ"כ סיתר )ס ו6ין ונ"נ 6סור )סמטו מססרע"כ

 נס6ר )6 יסס סלתערכ סכ' כסיתר סלתכט) כיון מסיכות )ו מיןכר6טון
 06 וס טעס ו)סי ססיתר ננן סמיסור סנסרר ננס ננסלי סמיסור ססע)י'

 ססיתר ננן נסרר ר6יסור ננטעס ננותר מסיכות ר)יכ6 עכסיו נננומססמתיכס
 רין ע)יו רסוס ורסכ"6 רמכ"ר ננ)סון 5"ט סי' כס"ה ססרננ"נ כ'רכ)6"ס

 : וניננומ ומור כיכס 6יכס תרט"ו כסי' כ6ן ו)ננ"ם כ3מ)מ

 * תרפ"וסימן

 תחת ס' בעין הלב שיש ממה שאומדין כ"ה ס"ק הפ"זממ"ש)א(
 דלח שבצדדין הלב כננד מ' צריך ולא הח"ד כ'הקדירה

 תרצ"ד בסי' כתבתי זה דבר וביאור דבריו דהיתי היבוראינו
 דהוה האש כנגד בכירה האימור הנשפך הי' ואמ )ב( ה'אות
 אלא התבשיל אסור דלא הה"ד כ' התבשיל גם ואפורככ"ר

 תהת חלב אפי' אלא דז"א וכתבתי השולים עובי ההלבבמכסה
 חתיכות דאם הה"ר כ' )ג( ס' עד התכשיל אומרהשוליים
 למים ואין למפה המונהת התיכה אלא נאסר אינובקדרה
 נשפך )ד( צ"ע דבריו להתיכה מהתיכה היוציא רופב דיןבקדירה
 עד התבשיל גם דאסור האש אצל כירה ע"ג איסור אוהלב
 ומותר ט"ס הוה ס' יש אם ספק ..יש אם הנשפך נגד ס' בושיהי'
 וים"ב ככ"ש שהוא כירה ע"ג הנשפך ואם )ה( החכ"א עלוקו'
 הולק ופרמ"ג מנ"י הם לתוך כהם לגמרי התבשיל ג"כנאסר
 כמנ"י לאיסור ד' אות ס"ה ובמי' כאן וכתבת* כאן מרמ"אעליו
 כש"ך אפור התבשיל אפ" מאש רותהת הקדירה ואמ )ו(עי"ש
 צונן התתאי אין האש אצל דקדירה משום נ' יש"שבשם
 ? אש אצל בעומד הר"ן וכמ"ש האש כהום הקדירה דהוהמקרר

 )"6 כ)) וכ6ו"ס סכ' כ"ס ס"ק ט"ו עי' כו' נטסך 61מ ו' סעי'בהגייה
 סקרירס תמת כעין מ)כ סיס ננננס סמוננרין ננננס. ס' ר5ריךכ'

 ס' כעינן י65 וס6 כ' ס"ק כמ"ר וכ' ס6ם 55) ססכירס רנניירי סט"ווכ'
 סי' כננס") מיכור ננקרי )6 )מ כרכר ננטוס סקרירה סכ5ירי סמ)כננר
 6)6 מיכור מינו ר)מ ננ5ינן ר)6 ע)יו סקסיתי ס' מות תק5"ר סי'ו)עי)
 5ררין )6סוקי )6 סקרירס תמת כעין רכקיט ר6י' 6ינו וננכ6ן וקטסרסכני5וק
 כע5ננו סמ"ר כננ"ס ס' 6י"5 ככירס תמתיו סכ)וע ננס כננר )מפוקי6)6

 : וס כס"קכסננוך
 קדירס ע)יו וסעננירו קרקע ע"נ יותח כו' יססר 61ס בנהג"ה)ב(

 סני כ)י רק סוי )6 סמס 56) 6ינו סגססך. ננס . 06מננס
 סו6 ר6ס )"כ ס"ק סס"ך כ' רת"נ ננותר וסתכסי) 6סורס סקרירסו)כן
 כ"6 ס"ק מ"ר וכ' ננני' ועריף ככ"ר רסוס ססיטמ מס וסו6 6ם56)
 ננניע סיסי' ססו)ייס עוכי כ) ננכסס מינו ה")כ ר6ס וס רין )יתננוס
 ורמי נר6ס סמ)כ ע) עוננר ססקרירס רק סכקרירס סננ6כ) כננרער

 11 קרירס כתוכו ותמכ 0מס 56) כקרירס סמ)כ סי' ו6סי' ננותררסתכסי)
 נתססט ר)6 כרוטכ ננק5תס ססכניסס ככ)י קכ"5 סי' כס"ך ננכ"ר60

 טנתחכ ננס ננר רק ס' ר6י"5 5"ר כסי' ננכו6ר וכן סכ)י ככ)סכ)יעס
 ער ססו)יס עוכי כ) ננכסס ססמ)כ נניירי רע"כ )מ"ר 61"כ וכו'כקרירס
 כט"1 ס6ו"ס )וננר ס") )6 6"כ מ)כ סקרילס כ5ררי נס יס 6"כסננ6כ)

י6ומוין60מ



.4יטףתרפ"ז וי מעיף צ"ב מיי העה4דרהסימןדברי
 סקך"רס כ5רדי מ3כ נס ע"כ יים כיון סקוירה ממת כעין סיס ננס'י6ומרין
 6ינו ר5ררין לע*3 סכתכתי סמ"ד דדייק י") נחם ה5רר.ן 'כ5נר ג"ל ס'י~ליך
 כ*ון )מ"ד מסי' 5ררין מסיכ )6 קריר;: כ5רדי ס~כסס 1"6 6כ3י-"'כור

 מלכ סיס ננס ס' יס 06 מנני ד)ננס קסס סמ"ר ע) 6דרכס 61)כט6וסי
 06 56) סו6 מסי' 6וסר 6עו סקדירה שתמת מ3כ )מ"ד 60 סקרירס,תממ
 כסי' כם"ך רססק 6וי) ט"ו קעק )טיטתי' ר6יסו דמ"ד זס ןין רגס,מ43
 ככנך סקרירס תמת סמ)כ 'מ"כ כננג"מ רס)כס תרי"כ סי' )ננ"ם 6כ3קכ"6

 וסתס ככו)ו רננכליע התכסי) ו6וסר )סכיס מסעסע וסרוטכסתכסי)
 סתמכ ננה כ5גר 6ל6 ס' 6י"5 ככף 5"ך כסי' וכן כו)ו 3סגעי3. 5ריךכקכ"6
 ככונו ננס)יט ר6ינויכף

 6דס ככיכת ננ"ס כ)ל מרס כמכננת ר6י' ו6מ,כ,
 ננוכרע ננננקוננו ולננ"ם סכתכתי ננסטעס המ"ד ע) כוה סמו)ק ס"כ 6ותינטס
 5ריך )ח"ר ה6 סקלירס תמת המלכ ככגד ס6ו:נדין ה6ו"ס מננר 3ננסד6"כ

 : סננ6כ) עך כ5רדין ססו)יס סננכסס ס5ודין כננר ס'סיסי'
 סננגיע ער הסו)יס כ3 ננכסה המלכ ו6ס.' המ"ו ס"ק נ6ותו כ' רעררגג(
 ננונמ רמס כר6ס 6טי"ס כגוננ6 ססומ כנון סממכ)ככגך-

 ננע)ה ס3 4מרת )מתיכ: ננחת:כס יו5ימ הכ)וע דמין מת*כות סלכס:3קדירס
 וכיכת. 5וגן סהומ ו:נן כ) רוטכ דין )ו ר6ין ורמי טכתוכו דסנניס רוטככ)מ
 כמסר וסתכסי) הרוטכ כנגד ננ6מר : 1 רין קטה ולרידן ק3טוסו סס6דס
 מ)כ ס3 סכ)וע ננן כ6מר כ6סרו כו)ס וסמת.כות סנניס מ"כ סתכסי)כ)
 רוטכ ע"י ס6מרות המתיכות וסי6סר ממת מתיכס תמ)ס סכ6סר פסכי1631

 : 6חרות )מתיכומ 11 ננמתיכהסיו5י6
 כטסך 6ס רסיילו ,: כרין כ' ט"ו רין עתה פ3 מיס רב2דקכ2מרנ)י(

 סיסי' עד 6סור סתכסיל רגס ננכ"ר רעריף ה6ס56)
 יס מס ססק יס ד6ס ס' יס 6ס ססק יס ר6ס כ") ננ"ננ וכ' סנטסך כגד'ט'

 6ינו סננמ וס' "ס' הי' סננ6 ננס"ס דפותר הנטסך כגד כקרירססיסיס
 ד5ריך לרוטכ גגר טיסס כגסל ג' 6ות רלעי) וקסה ע"כ )סכיסמסעסע
 ס' כתכסי3 ים 06 ססק יש 6ס המכ"6 סס וכ' הטיסס כנגר ס'כתכסי)
 דננס ס' הי' טננ6 רננסעסע ו6ת") ננסעסע מינו סננ6 ס"ס דסוס די")6ע"ג

 עכ"ל ס"ס ככ)ל ססר"מ כננ"ס סססק כגרר נכגס מיכו הר6סוניססכסתסקו-
 הוס מי כס3ננמ לי קסס ועור . ס"ס רסוס כסטיטות כ' כמן ד3ננסוקסס
 כס"ס י") )קולמ )סננוך ננסעסע מינו סננ6 ו: ססק וכסוסקיס כגננ'ננ5יכן
 כסננ"ק ננכו6ר 6כל ססק כמר 6סי' דננקי)ין סוסקיס רים כיון )קו)מסננכיכן
 ננסעסע סטיסה ר6ין 6ת") רק סכתכו י"כ ס"ק כט"ך סמ6ו פוסקיסוסמר
 דננ)ת6 3רוומ6 רק מ"כ כתכסיל ס' כיס סרי ננננ"כ גנני התכסי)כתוך
 ננסעסע למינו כיון סרי ננני 6"כ כתכו לסמנניר ננסעסע דמיכו 6ת")כתכו
 כו סנסתפקו קסק הוה ננ"ע וי"ל דנמק) ננ6ן מטכמן )6 )קו)מ6כ)

 6מ"כ מנננס ס"ס סוס ד)6 סמכ"6 כ' וססיר ננסעסע 6יכו סננ6רמטוכיס
 כננק5ת 6יסור כס) ר6ס לקו)6 רמסוגיס ס.' מכ"כ קל"כ סי' כתס"דננ65תי
 )קו)6 6סי' סכ)י )כל הנע3ה ר6י"5 ס") ולכך סכ3י כ3 6וסר 6יןכ)י
 וסייכו קיכולו ככגר ס)6 סטיסס נס) תס"ר דכרי סס.' ט"ו ס"ק כמ"דור6י'
 דתס"ד נננ5מ סרוטכ ככגך כגסל רנניירו מ)מ ו"6 וכננמ"כ וכי"כ סידע)
 , רסייכו רסלוגתמ סטיקי סוס מ"כ )סניס ננסעסע מינו דודמי ננסוסננקי)
 כרעת ו6ת") ננסעסע דמינו סוסקיס הרכס דעת )דעתו כתה"דסננ6
 סננ6 כסכיס רננפעסע רק"ל סוסקיס ו6ינך הסננ"ק דסייכו סוסקיס6ינך
 רק לדירסו וסוס כסכיס ןמפעסע כרור 6יגו וסיעתו ססננ"ק ועוך ס'סי'
 ר6יכו ןס"3 תה"ד רעת עס יסס ס"ס דהוה ר6סוכיס כסס סננסתסקיןס'

 סניפיס עור ותרי"מ תר"י כסי' כתכתי וככר )סניס כוד6ימסעסע
 סכ6 וס"ס סריקן וכנגד סרוטכ כטגר ככסל 'ס' כים כס' סס)סתיר
 ו)ננ"ם )ס"ס ננסעסע 6יכו סננ6 סטק סך ננני דלקיט סקי"ר ס)יחיועי'

 : ס)וגת6 ק' מלמ רמסוניס סננטתסקין ססק סוס ד)מ6כי
 עריין דעכ"פ כיון נננ"י כסס כ' יייר דין נמכ"6 סס כ' ערך4'לה(

 ססעננירו כיון לכן ככ"ס ןסוס רק סהיס"כ רותמכססך
 סנססך נגר ס' 5ריך ולכן כ"ם ע"י 6ף ננתכס) כק) ננרותמת קדירסע)יו
 רל6 ננוכמ כ6ן ננרננאמ כ' סק"ה 5"6 סי' וכט"ו כמן סק"ק כט"ו ססרננ"ג6כ)
 5ונן לתוך כמס ת"ג 6סי"ס כסכיהס ויס"כ כ"ס )מס כ"ר רמס מ)6כננכ"י
 דף ססמיס הכרייתמ ננ3סון סכמכתי כ"ו ס"ק תס"ו סי' סוסכ כרכירועי'
 דדוק6 כננג"י ד)6 ננסננע רותמ מ)כ לתוך סנסל רותמ כסר ע"כע"ו

 כ"ר רסייכו ננננס רותמ מינו כסתמתון 6ג) כעו -מסור רותמיןסניסס
 דס"ך כ' סרכיעי כדין ססיננ"ג כ' ס"מ כסי' 6נצס כ"ק '6)6 מוסר6ינו
 לעיל וננכריית6 ורוק ע"ם כננכ"י לסמנניר ויס ר' 6ות ת"נ סי' ננם")ועי. 5"ט וכספ"ננ כננכ"י רמו' כמיסור לסמנניר דים וכ' מנננ"י מו3"יסוט"ו
 סריוק ננוכמ ננסיפ6 דס6 י") 6ו רותמ ננקרי ריס"כ כיון )דמות_.יס

 ס6 5וכן )תוך ננסננע קו)ף 15לן מ3כ )תוך רותח כסר כסיסמ .דתכי)סיסוך
 3המנניר 6ו)ינן 6סררי סתרי דדיוקיס וכיון כולו 6סור דכ"ס מס)תוך

 חס )תוך מס 6ל6 רותמ )תוך רותח כריס6 תכיל )מ סס ר6סוכסוכריית6
 ככ"ס 636 רכ"ר רותמ תית6י ס6*כו 6עס"י למוננרמ ננריס6 . גס י")6"כ
 )מו"ה כן רנניסכ כ"ו כסי' סו6 סכ") כנננ-'י כולו 6וסר כעי מסססו6
 סנססך רוטכ על. מננס קרירס כסענניד כ"6 ס"ק סס ננסרי"ז סר"יכטס

 סוס"י סכ"מ דעת סכן כ' מס 3תוך כמס והוס ככ"ס הוס דכססךכקרירס
 כסננוך וסוכ6 )סקרירס עד ננקריס כנוח) קס"6 סי' תה"ר רכרי סכ'5"מ

 ןכ6סר סכוגע כננקוס ריס"כ קרירה 6ו כסר תמת סוכ דננייר"כסג"ס
 וכננעסס רותמ סכסר דגס סיכי ו6י5"3 מס לתוך כ5תן דסויסקדירס

  רסוס כנני נניירי סקוירה סתחת הווטכ ככנד ס' וס5ריכו מסריז'יר"י
 60 .דיס"כ ככך עס כ"ס. ס"ק ט"ו , סהקסס כננו וקסס ע"כיס"כ
 דס"ל 6"1 עי"ט .כ"ם דסוה נ"ס קי' כהס"ר כנני וכננ"ס כ"ס 636 6ילוננ"ננ
 ד6קול סס ננדכריו וננסננע תס"ר )דעת ס3"מ ננלט 6נננס כנננ"י)סכ"מ
 ז"6 סיס"כ תמתיו רוכ ננס ננסוס 5וכן הי' סכירה ע3 סקדירס מסי' ק'עד
 ככ"י כננ"ס קליס: כרי 636 מסול )6 מ"כ עירוי רסום . כ' תס"דדס6

,-
 : כסננוך ורמ"6 5"מ כסי' '
 63 סמס ר56) והרמ"ס סר!'ן רננ"ס כ' )ייכ ס"ק כם"ך ב402רכמייג)ן(

 מ5) 6ינו ר6י"כ )רירן כ"ננ ד)6 תית6י מו ע)6יסייך
 קדירס ע)יו והענניר 5וכן סתית6י 6ס )רירן גס דנ"ננ וכ") ' ת"גס6ס

 כס"ג מננריכן ול6 6וסר סמס כמס סקרירה מס סוס ס6ם 56)העוננדת
 כמסר סככר עך )קרר יכו) רמיגו ק)יס: כרי רק כ)ע דננקרר וערת"ג
 סי' ועי"ל יס"ם כסס )"ג כס"ק כן סס"ךן כננ"ם מננת דיז והריןכו)ו

 : ו' מותתק5"ה

 ככס)( נרטס הסיען )י: . תרפ"וס'מן

 פשיפא קרקע ע"ג הנשפך אם מ"ש מהר"מ תשו'ביאור)א(
 נשפך אפי' ואלא יותר מצנן בקרקע דנכלע כיון כ"שרהוה

 ומיני' אוסר ואינו י"ל כ"ש דין כלי ע"ג או תרם של כירהע"ג
 חילוק ואין הקילוה בנפסק ככ"ש דהוה זה דין הרמ"אלמה
 וישוב האש ע"ג עומד קילות יוציא שממנו הרותת הקדירהאפי'
 חלב שכ' או"ה על ישוב )ב( זה רמ"א על ופר"ת הפלתיקו'

 רותח ש"ב קרירה עלי' והושיבו לחה והקרקע לארץשנפל
 הא עליו והקשו הקדירה תתת כעין התלב כנגד ס'דצריך
 רותח הי' שהקדקע רמיירי הפ"ז ותי' כ"ש הוההקרקע
 חם ועליון תיתאי הוא אם לפמ"ג ס"ל שים"ב כ"שלפרמ"ג והכאתי מנ"י קו' על תרוצים ב' וכתבתי במנ"י עליווהקשה
 התיתאי אם אבל תם ועליון מקרר דכ"ש כ"ק אלא אוסראינו

 : כולו ואסור חם לעליון מקרר אינו עירויע"י
 קרירס מ) סהו)ך רותמת סקרירס ננן וקלומ ו' סעי' ב2דהגהלא(

 קורס רותמת הקרילה ננן סקילומ כססק 6ס15גכת
 ננסר"ננ תסו' כסס כסעריס ננסננע כך סכי כלי כנני סוה ס5וכןססגיעו
 כעירוי סוס סקי)ומ נססק )6 ו6ס ס"ד( סג"ס לסיות ר5ריך)כ"3

 סנה וכו' סרי כתוכס וסתכטי3 ק3יסה 5ננקוס נ6סרה ס5וכנתוסקרירה
 ננעסס סס סט' ס"ר ננהג"ס הומ ככ"ם סוס סקי)ומ ככססק ננ"ם (סרין
 נתיסכ וסוכ רותמ כסר ננקרירה מס רוטכ סנטסך ננסר"ננ )סכיכ6

 6ותו סי' מסי' מננר כי וסתירו סקרקע ע) רוטכ מותו ע) מו3כותקרירס
 ננכם) 6יכו כ"ם קיי"ל כתוכו חו)כות ס) קרירס וסוסיכס ככלירוטכ
 ס"ס וכ"ם ננ"ס לסרס וכ"ל עכ") כקרקע רוטכ רוכ דגכ)ע סכ6כ"ס
 דרפכות מע"ג ננקררות כ"ס סל דרסכות ננסוס ננכסל 6יכו ןכ"סטעע6

 ננננס המוס יותר ג"כ עכ"ס ננמויקיס 6"כ כתוכו סים ננסננמזיקיס
 וססיר ננכ"ם יותר ננ5טכן כקרקע סרוכ סנכלע כיון קרקע ע"נסנססך
 ונ' כסככתו ס"ך הג"ס כדכרי סעננרו כ6מרוכיס ר6י' וככר קו"מסוה
 רסו6;ננעסס קרקע ע"ג ככססך סרננ"6 כ' סג"ס כתמלס ו6"כ - כננ"םפסוט
 56) וס~ך סכססק כקלומ כ' ו6מ"כ כ"ם דהוס דססיטמ ננסר"ננרתסו'
 מי דמסי" 6נקסך ננסר"ננ סכ' כרין סו6 5וננתקרירס

 סו~
 רו4

 כ"ק הוס מסי"ס כקרקע כו)ע ר6יכו סכססק סקי)ומ ס"ס כ"ם סוסככ3י
 : קרקע ע"נ סס)ך כ6ן סרננ"6 כ' )6 ו)כך ,. -

 רמטתיס ננכל כמן מרננ"6 סקסס סק"ס ק"ה סי' לקעזובפלתי
 קמננל ול6 כ"ק ננכס3 .3עו)ס סקי3ומ נססק כין ננמ3קיד63

 כט"ך כסרננ"ג וכ"כ סני כ)י נעסס 6"כ קרקע ע"ג ססלך ננייריכ6ן
 ומע"ג ס"ר ננסג"ס ננוכמ הכי וס דין 3רננ"6 נצ") כ' סל6 6ל6סקל"ר
 דכרי סי' וס דין ע) ססכי6 ורננ"6 ה6ם ע3 עוננד כ6ינו ננייריוסגם"ד
 כם"ך כסרננ"ג כננ"ס י") סמם ע) כעוננד כני*רי הקי)ומ כססק כל6תס"ר
 )6יכו ס6ם ע3 עוננך כין ננח)ק )6 נ"ו כלל רת"מ מי ס"ק ק"ססי'
 כן ננמ)ק 63 כנני סתס סכ' ננסננע הרננ"6 רגס ונ"ל ס6ם ע"געוננד
 ולקו)6 ננמלק )6 ננני לקרירם ססגיע קורס דכר ע"ג וסי' סקילומככססק
 6סי' ננותר 6מר וכר ע"נ ק)ומ ונןמ) ס6ם ע"ג כעוננד 6סי'דסייכו

 . ס6ס ע"גכעומרת
 הסר"מ ססכימ ננר6י' ס"מ כסי' וסס כססק 635 סקי)ומ כסקק1 כין מי)וק ד6ין י"ט ס"ק ס"מ סי' ו3עי) ל"6 ס"ק כ6ן ססר"מ עמיגרכ2ן

 6ת יטע 6)יו ומור סמרס ע) ננרוטכו נטף סס ד6י' ע"ו רףננססמיס
 ' ע"כ סקעומ רכססק ננסננע תטף 5ונכות כמרס קס"ד כגננ' סס ו6י'ננקוננו

 כיון דס"ס והרננ'מ ננסר"ננ )יסכ ננ"ס מרוכס ננע)ס ל6 11 ננקוסי66"כ
 מרס ע3 נטף ננני התס דה6 כ"ם סוס 5וכנות סכ*רס ע3 נססךססי'
 רכססק ק"3 ננסרעננ ע) דקסס ננכ"ם קליסס כדי ננכס3 ו6סי"ס5וככות
 סי' סתס"ד כננ"ם 5וכן דכר ע"ג כ6ננ5ע סי' )6 6סי' 6וסר 6יכוסק3ומ
 כנמי וסקסס סגע)ס 6י"5 כ3י ע"ג 6ו ססכין ע3 רותמ טיסס נס) ס6סקע"ו
 סנג" סתי' וננס 6סור סקילומ כנססק ד6סי' קיי"ל ס6 ט"ו ס"ק נ"וכ)3

 סקלוח ככסטק 6וסר ר6ינו סו6 ננתכות ככ3י 6)6 ננקיל 6ינודננהר"מ
ו6יכו



 קם 'ףדכםףתרפ"ז ד פעףף .צ"ב טי' דעהיררדץששןרברי
 קערס ע) זס מהר"ננ הסו' דכרי , דמכי6 קע"ו כסי' .נתס"ו נןומעו
 כגפל מסרי'ננ וננתיר וסתס גיסוכ וג") טי"ס הומ "מרס ס) קטרה'-וסתס
 ~ה חי)וק וכעין כטיפה ס"ר סקי)וח נלססק כ)י ע"נ מו ססכין ע)טוסם
 כמו"ס וננסר"ננ סס כר"ננ וכ"כ כיסוי נכי מו"ס כסס 5"נ סי' )קננןכר"ננ
 סתס"ר כ' ומעפי"כ נרירס רמי"5 סכ' ננסי"ננ כסס סכ' סתה"ך ומ"כס")
 כננכ"י ר3מ ו(ס נניירי מרם ככ)י 5") נרירה י5ריך סקטרס ע) טיפהכנפ)
 ק)יסה מפי' וככ"ח נרירה 5ריך )תה"ר כממכות סק)"ט ס"ך כפננ"נוכ"כ
 סקי)וח כגפסק סיינו נרירה חרס וככ)י כ)ל מי"5 כננתכות מ)מ 1"מכמוכ)
 51") קסס ננססחיס פר"ח קו' מכ) כןס כ' מות תרכ"ו סי' ננס)"ק-וגר'
 15נגות כחרס רנניירי רקס"ר ננמחר סכי ק6ננר 3ס"ד רק כפסחיסופתס

 ננוכרח סי' כס"ר ומ"כ סננסנס 3סון ננן כן ןקרק סי' כס"ך מכיוננסתננמ
 סקי)וח נססק רמס ננכס) רכ"ס ננזס )סוכיח רו5ה סס וכפר"ח . 11)סכרמ
 כפ"נ כרענורס ועי' ננכס) רכ"ס ס") ע"כ כס"ר י") ומ"כ כ"ס רק)סוס
 3ננס מכ) כס"ר ה"מ מ"כ ננכס) . כ"ס וס") מ' ננסגה סס טפי'וסכת
 ע"נ כסתס 5ונגת כירס -וע"נ קי)וח גפסק מ"כ ננכס) מיגו כ"סוקיי")
 מיכרמ . מוסר י6ינו מ"ס ס)כך נופי' הסר"ח כננ"ס כ"ס וסוס 5וללתמרס

 ס)ך כ)מ מפי' מוסר 6יכו קי)וח רגפסק ס"מ סי' )עי) ס") )רגפסי'לרננעמ
 רננ"מ רכרי )קייס יס כירס ע) כס)ך והכמ רין מכ) קיי") )מ ו~ס כירסע"נ
 - סג") ספ)תי קו' כיסוכ מ' 6ות תננ"ט כסי' ועי' כננ"ס ננהר"ננ ננתסו''סהומ
 כסס 1' יין )"מ כ)) סמו"ס ננ"ס כנני י"3 ננסר"ס רכרי כפי' ננ"ס .דקץמ4ףלב(

 קרירס ע)י' וסוסיכו )חס וסקרקע )מרן לס) מ)כ מס ננפריןננסר"י
 כ"ס ס"ק כט"ו וסקסס סקרירס תחת כעין ח)כ כננד ס' ו5ריך רותחס"כ
 וסומ סמס סמ5) ככירם ונניירי סט"1 ותי' כ"ס סוס רסמ ס' 5ריךמננמי
 כננקוס כגססך נניירי וננסר"ננ רמסון כ)י סכתוכו סח)כ והומ מהיס"כחננס

 כ"מ ס"ק ג"1 כ)) כננג"י ע)יו וכ' ע"כ סמס ננחננת חננס מינוסהכירס
 מף מ"כ ככ"ר וסוס המס מ5) ססכירס נניירי רמס תננוסיססרכריו
 ססקרירס )וננר סמו"ה הו5רך 5ורך למיןה ומ"כ מוסר 5וגגתכקרירס
 סכרמ כפי )יסכ ויס עכ") חס )תוך 5וגן כרין מסור כ)מ"ס סומרותחת.
 )חס ססקרקע כיון רס"מ )מו"ס כן רי") ס"ס ננסר"ננ ס) )רכריוסכתכתי
 ננני כעין סגסמר ננס "נס וה"מ 5ונן לעסס ועי"כ כקרקע רוכווכו)ע
 כקרקע סנכ)ע נננס ס' ומי"5 כו וננ)ע )חס קרקע וגקיט י")דעןד* כעיןן סגסמר ננס .ננקרר סמיגו קננ") 5ונן )תוך חס סוס ונננני)מג5טגן

 )עי) סכתכתי כננו רי;') סנננ"י קו' קסס ו)מ כעין ססומ ננסמ)מ
 סקי)וח סננע קורס כירס ע"נ תח)ס ססי' וננס ורננ"מ ננסר"ננ וכריכיסוכ
 סקי)וח מסי' כזס ח')וק ומין סקי)וח גפקק ננסמר ינרע 5וגן ')קרירס
 מס רוקמ מסור מס )תוך ר5וגן סמ ס"מ כן סמס ע"נ סעוננרמקדייס
 ע"ג רסייגו קרקע ע"נ כסס)ך מכ) סמס מ5) עוננר תה" ככ)י ערייןהחס
 כננו ננננס מס מ5) ססכירס ר") מיגו מס מ5) גנני ססכירס מע"נכירס

 כדרך מ)מ סמס מ35 ננננס עוננר וסקך-רה )קרירס סננוך מ)מסקרירס
 )כלי סכירס חוס ררוננס וי") כירס כמותו דסמס ע)י' סננכס)יןסכירס
 מננגס סע)יון )חס ננקרר כן סומ ומס זס סוס"י )ט"ז גכ"ס וסוסריקן
 ככו)י' עירוי מוסר רמיגו מע"נ ננכ"ר העירוי )חוס ווננה סכירס רמוסי")

 סע)יון )חס ננקרר כ"ס מפי' הע)יון )חס ננקרר מיגו )ננטס כעירויננכ"ס
 חס כע)יון ונניירי סט"1 כתי' מ"ס מ"כ )"ס ס"ק כס"ך כפרמ"נכננ"ס
 ססס סכירס ע) וגספך ע)י' סמכס)ין כירס ס) רחוס ננסריז ור"יסמו"ס
 עכ"פ סכירה ס) וחוס וקננ") כירס כמותו סס סמס ננחננת חס עוייןהו6
 : כו)1 מוסר סוה )מ רכירה חוס מכ) הע)יון חס ננקרר ס6יגו כך כ) חססומ

 רער'ייןכמיבמן
 ע"ג הנזחל הקילוח נפםק לא באם כאן רמ"א שכ' מדין)א(

 הלכה אין קליפה כדי דאוםר הקדרה אל שנוגע עדכירה
 אלא בשר של כלי באותו נוגע הקילוח איז דאם שכ'כאו"ה
 שאי, כתבתי תרמ"ו ובםי' תה"ר עם האו"ה ומשוה שתי'הח"ד כת" ולא מותר הפטק כלא בשר של לכלי וממנו אחרתבכלי
 הקדירה תהת העירוי ובנזתל )כ( עי"ש או"ה על חולקתה"ד
 אםור צוננת הקדרה אפי' כולו דאוםר תה"ד כפי' הב"חדעת
 הב"י דלפי' כתבתי ואני הכי ס"ל בפר"ח וגם עי"ש תה"דבפי' אלא פליגי ולא ס"ל הכי דכ"ע המנ"י וכ' חם לתוך שנפלכצונן
 דאין נ' ולדינא כב"ח דלא מפרמ"ג משמע וכן ופר"ח ב'חעל והקשיתי בהג"ה וכאן בת"ת רמ"א דעת וכן הב"ח על חולקבתה"ד
 תחתיו ר9 בזב תרפ"ו בםי' שהבאתי הח"ד ודעת עירויכה"ג מקרי דלא א' באות שכתבתי או"ה דעת לצרף דישלאסור

 י התבשיל לתוך מפעפע הכליאין
 סכ' קס"מ סי' ננתה"ר ןס וין סקי)וח נפסק )מ ו6ס ז' סעי'בהגייה

 וננחננת סכירס ע3 סמס מ5) ספותס רותח ח)כ ננ)מסקוירס
 ספסק כ)י כקי)וח וגננסך גוח) וסי' סכ)י ננמוגני )ננע)ס סח)כ י5מהרתיחס
 ע"נ נ"כ ססומ סכסר מ5) ססניע ער סכירס ע"נ סקרירס רפניירך
 עירוי כס"נ חסוכי ככסר סלונע כננקוס כח)כ סיס"כ ומס יר6ססכירס
 ןע"כ וגרמס 11") 5"מ סי' )עי) ככ"י וכ' עכ") סכסר וג6סר ר6סוןננכ)י
 רמסון ננכ)י עירוי מסיכ סח)כ )וננר ס51רך 3ננס ןמ)"כ 5ונן סי'הכסר

 וע"כ מס 3הוך 5וגן דסוס ננסוס לכסר מסור סוס נננור 5ולן ס" מפי'סמ
 ק)יפם כרי רוק6 מ)מ קמננר סכ) ל6קור )מ הכ:ל וגמסר ונג"ס)נננר
 ורננ"6 ג"ו כלל וכת"ח עכ") ק)יסס קרי 6)מ מוסר 6יכו 5וגן )תוך. חסרס6
 זס ע) דכ' 5"מ סי' כסוף סכ"ח כ"כ כסר ס) כ)י ע3 גפ)סוססרתיחק נניירי כסר ס) כקרירס 1סר מ5) ססניע ער רקמננר סמ רנניירי סכיןכמן
 רפניע כפסטי' תס"ך רכרי סכין ורננ"מ דת"ח ו)"ג עכ"3 גסיר 3מ (םוגל
 נניירי וסרי סקי)וח כגפקק ננפני מ)מ ננננס כסר סייגו ןקממר כסרמ35

 כ' לכך ננסר"ננ ננתסו' וסומ סגפקק סקי)ומ סכ)י מ) רננע ככליסרננ"מ
 סקעוח ססניע כננסכחת סקי)וה גפסק כ)6 כעירוי וסיינו סכ' סריןנס
 סס רמו"ס תסיר ע) חעק כ"מ רין ל"ך כל) ןמו"ס כ' כ"נ ס"קדבויה"ן4 : ככסר סק)יפס כננקוס רסכ)י כיו1 ג"ננ מין ו)ריג6 כסר ס) קרירסמ5)

 ע) חיכת סכ)י ננן ננננס כננערס מ)מ מוסר מיכנ ועירויס")
 מחר כ)י ע) הקי)ומ נע ונ קננערס כגון ס5ר ננן עירוי מכ) . כסרכ)י

 עירוי ננקרי למ כס"נ כסר ס) כ)י ע"נ ספסק כ)י הקי)וח סו)ךוננסס
 סמיגו מגמ ננתיר למ רמו"ס מתם"ר חו)ק "ו"ס רמין .)יסכ סח"רומ"ס
 וננכליע ננווס מכ) . כיסול פעולת סןסו כ"מ וננפ)יט ננכ)יט סמיגו מוננכס)
 כריגי ססכיחו כססריס רמס רק מו"ס כנוף סח"ר רמס ר)מ ג' ננפליט6ו

 סל ככ)י ננתיר סמו"ס כמננת מכ) כמ' וננכ)יע סרס ננפ)יט רססננ)'נס
 תח)ס סקי)וח וגנע ח)כ ס) ננכ"ר ועירס ח3כ כ)י כתוך סמורחסכסר
 הפי' ס5ר סג. יקילוח ס") רמו"ס סרי כסר ס) סכ)י וננתיר ח)כ סלככ)י
 סי' כס"ך ספרננ"נ קקומוני רמיתי ומח"כ )יסכ כרעתי וע)ס . ננכ)יעמיגו
 ססקרירס כיון סמגי רתס"ר ורין וכ' סח"ר כקו' ססקסק ח"י ס"ק5"ס

 כסכי )חלק ס"ל רלמ נרמס ג"ו כל) רת"ח כ' מח"כ ומ)6 סמס ע"נעוננרת
 ס"ק כט"1 כמן כפרננ"נ וכ"כ כסכי )ח)ק ס'3 ר)מ כמן ננרננ"מ וכ"געי"ס
 תס"ר על חולק סמו"ס מ"כ סמס ננן ס)קו 6פי' לסתיר מין )ננעטסכ"ו
 כס1' קס כפלננ"ג וכ"פ כוותי' ק"ל ררננ"מ כת:"ר וקיי") כמו"ס ס)כסומין
 סקי"כ סי"ח סי; למו"ח כספרי ננככר )ננ"ס רמי' ננכמן 1.ס סקח"י5"ס
 סחס ע"נ עוננר מיגו דמפי' לרננ"מ רמי' יס ונגננס"ס כמו"ס סלכסרמין
 כסר ס) סכ) ע) נניר סקילוח גנע )מ מפי' מוסר עירוי סמס ננן ססוסרמ)מ
 רתס"ך י"ח ס"ק כס"ך 5"ס כסי' סכ' פרננ"נ ממרי כ,ס גננסכתימננגס
 ס") רת"ח כתכתי תרננ"ו סי' )קננן מננגס מו"ס על חו)ק כ"ו כ))ות"ח
 כתס"ר וס"ל 5"כ כקי' לחלק 5ריך ע"כ ומ"כ יסכתי נ"ו וננכל)כמו"ס

 : ורו"ק עי"ס המס מ5) כעוננר ננייריותס"ר
 ונניירי נרמס מלמ 11"ל תס"ר רכרי פי' כ' 5"מ כסוס"י דדץבנ"דץ)ב(

 כסר סל סקרירס תחת מו סכסר תחת ~כ סי'ססח)כ
 5וגן רס") סכסר תחת סגנע כננקוס סו)רות רסיר יסיכי כסתס פסקו)כן
 כמו"ס ננפריז רסר"י וננעקס רותח סומ סכסר רגס סיכי ומע") חס3תוך
 וסיס"כ היכי כנני נניירי סקרירס סתחת סרוטכ כנגך ס' רס5ריכו )"וכל)

 כ' כ"ג ס"ק ג"ו כ)ל וכננג"י . )"ח סי' ני"ס כפי' ננרם") דעת וכ"נגרוטכ
 ולכך סקרירס תחת סוכ נניירי רתס"ר 5"מ כסי' ורריסס ככ"ח עיקרןג")
 (כ רמי ננחלוקות כמן מין רינמ לענין וננ"ננ חס לתוך 5וכן כרין כולומוסר
 ותיתמי חס )תוך כ5וגן מסור 5וגלת קרירס מפי' טירוי סוס סקרירסתחת
 ע3 גפל ומס כוס וס גוגעין רין ס") סקרירס דופן מל וגונע ןכ ומינכר

 : עכ") 5וכן לתוך חס כןין ס") סקרירס )תוך מוסקרירס
 )תס"ר )פרק סכ"י רמס ננס רמ"כ ננח)וקות כמן דמין סכ' כננג"י ילמדל"נ

 ר)6 סכ"י וכ' )נננרי סכקר וגמסר תס"ר ננרכרי וננסננעננססטי'
 כןכ כז לפרס ס") ככ"ח )ייימ ס") מס ק)יפס וכרי כעירוי מ)ממסור
 ס") ככ"י כמן ורננ"מ נ"ו סי' כת"מ וכן כו)ו מסור ו)כך סעירויתמתיו
 סקךירס תחת )ננטס וכ סומ ככירס )ננטס יןכ כיון סומ סכי סתננמועוך
 תחתיו ולמ סכסר ע"נ וגפ) וןכ גגוננמ ננוגח ססכסר ונניירי )וננרורוחק
 ותס"ר סכי ננסננע )מ סתננמ )"ו ס"ק מט"ך כי"כ כ"ר ס"ק כח"רכננ"ס
 כירס על ננוגח וסכסר ננסננע סתננמ לכסר סנונע עך סכירס ענ ס~ככ'

 וכוי כעירוי מ)מ מוסר 3מ תחתיו וכ מפי' ורננ"מ )כ"י רס") מ"וכסוס
 ס") 5ונן סקעוח חפי' חננס סקוירס מס מנ) סרננ"מ ננננ"ס וכן .ק)יפס
 מ"כ . תיתמי חסיכ כננקוננו עוננך ססקרירס כיון סס"ך וכ' חס )תוךכ5ונן
 תיתמי ננקרי סקרירס כננקוננו עוננר וקרירס כיון ננני תחתיו וכמפי'
 סקרירס תחת ס~כ סק)וח סוס 5וגגת כססקוירס מ"כ חס לתוך כ5וגןונמסר

 : כננקוננו עוננרת ססקוירס כיון תיתמי סקוירסננקרי

 מלמ כ"כ )מ רסס"ך רי") סל") סס"ך ננן רמי' סמין )יחותדר~ניתי
 חס. לתוך כ5וגן מסור סכל חננס כקוירס מננמי קוסיותו)יסכ

 סגיח רמס כהנ"ס ס"נ ק"ס סי' )ר)נ,ננן רנני )מ ו)ננס סס"ך וסקססות"נ
 למ סס"ך ר)ננמ מ"כ - כק)יפס סני 5וגן ננסס ומ' ~ס 56) וס' ומיסורסיתר
 סכונע סקי)וח )גכי כננקוננו סעוננר כיון כתיתמי חסיכ רקרירהקמננר
 ננננס- תחתיו הוכ סקי)וח כננר תתמי סקוירס חסיכ )מ ננ"ננ מכ) .כ5יוו

 סחוס כח גחלס כירס ע"נ רותח עירוי כןכ מורכס סכר6 רמיןומננרתי
 קליפפ כרי מסי' מוסר מין רכמן סק)וח כגפסק )"ר ס"ק כסרננ"נוכננ"ס
 כן ס"ג כן כירס ע"נ ססעך כיון ס"ס ותי' כ"ק מוסר ק"ס סי'ולקננן
 ומינו סכ' סתס"ך ר)סו1 ועור . תחתיו ~כ מפי' תיתמי סקרירהוננקרי
 כרי מ)מ מסור )מ רעירוי ככ"ח ו)מ עסננע מ"כ עירוי ננסוס מ)ממסור
 רלמ סכו מ"כ רמי' מיכו ננקכת ןרמייתו כ' נוסי' ותס"ר ועורק)יפס
 לסיטתי' רסתס"ך )"מ כס"ק כ' ספר"ח ועוך ק)יפס כרי )מסור ווילוסיף
 טפי מ"ס ןס ותי' קע"ו וסי' קפ"ס סי' כתס"ר כ"ננ כו)ו מוסר ועירויס"5

ננפי



.ייטףתרידז וי. .מעיף צ"ב ט"' דעדן "ררה.מימןדבף"
 ק3יסס כיי 6)6 6סור ו6יטו עירף מטוס תס"ך )רעת טסיד  סנ"יטלי'

 יכ"ח מדום"' דכ) סכ"ח )סי' )ית6 וגס . כו)ו ו6סור מטננעדלתס"ל
 כה"נ ו6וסר נניירי תמתיו כןכ יפירוי טמירטו וננ!ה )גנניי ד16טרממס"ל
 עעעס מ)6 6סוי ר)6 טכ' 6(י) עטיעתי' תס"ך דה6 ר6י' ו6ין )גערי.עירוי

 : )גננרי 6וסר ופירוי ס"3 ותס"רפירר
 מו)קיט ורננ"6 רכ"י כנטוס ור6י וסייכו ככ"מ ס") 63 ימי הסימ"גרגמ

 תמת ש3 כעירוי 6סי' סכ' )"ס ס"ק כס"ך סכ' ר6יותו6ירך
 כ"ס למסיל ככ"ט ט6ינו 6)6 עירוי ננסכי וס מ)6 כו)ו 6וסר 6ינוסקיי4ס
 ק)יסס כרי כ)פ. )י' ו6רנניקר )י' רנניקר )תוך כמס )ננפ)ס ומס3ננעה
:

 : מס )פי)6י ננקרר 6ילו סקרירה תמת כפירוי 6כ) '
 6סי' כ"ר מננה סקרירס סמס סרננ"6 6ננ"ס כ' )"3 ס"קיב2פר"ח

 )"ו ס"ק סס"ך כקו' הסר"מ וסקטס רת"ג 6סור 5ונןסקי)ומ
 (ס 56) (ס סננו5מיס וסיתר ט6יסור ס"ג ק"ה סי' )סג"ה ונני 63ד)ננס
 פשך טסמס סכ6 וס6ני הם"ך כתי' ותי' כק)יסה רסגי 5ונן ננהסו6'

 כס*' )פי3 טכמכתי וכפין גכר תית6י וין )ו יט נננמוז נ6 והקי)ומנמקומו
 יותמ כסר כלס) 6ננ6י רסכ"6 כסס כ' לסס סרסנ"6 כטס כ' ס"ק5"6
 )תוך הכסר כסנוס) ס6 תתמי ננקרי ןהח)נ ות"ג כק)יסה 5ונן מ)כ3תוך
 פוננר טהמ)כ פסלי ותי' סנטל פ"ג )ננפ)ה 5ף והמ)כ )ננעה הכטרהמ)כ

 06 6כ) סקרירס פ) כסננק)מ ס"ך ונניהו וכ' תית6י( המ)כ עקריכננקוננו
 התנסי3 6וסר ו6ין ננל תימ6י דין )ו יס כטר ס) הקרירס ממת !כהמיכ

 כמר ט) הקרירס תמת כו)ו ס!כ טהמ)כ כ6ן )רטכ"6 ו)"ר מננהטנקרילה
 רסר"מ הדי פ"כ פכ"3 נננקוננו סהו6 )סי תית6י דננקרי )וננר עפס6ין

 הפוננר מטיכ ננכמוז ה5ר ננן כ6 כנגך ורוק6 .)סרס טר5יתי כננוממ)ק
 תית6י ננקרי ר)6 )וננל קנר6 6ין ננננט תית6י )גכי 6כ) מיתמיכננקוננו
 )מ)ק נ': ר)6 כמכתי וככר ק") ככ"מ )כמו' ננני הסר"מ 61"כ )ננעהס!כ

 וטס כו)ו ר6וסר ככ"מ כ' ננני 3"6 וכס"ק ,ככ"מ ס") )6 ורננ"6 טכ"יור6יותי
 )ננ6ן תמתיו !כ ר6ס" ננסננפ 6"כ כו)ו 6וסר רעירוי ס") דתס"ך כ'ס6
 כ"ק 6)מ 6סול )6 ננני תמתיה כ!כ 6סי' כ"ק מ)6 6וסר 6ינו פירוילס")

 סכ"מ רפת רס6 ככ"מ וה6יך כו)ו 6וקל ה5ל ננן כפירוי 6סי'1)תה"ר
 5ונן ח)כ נמי ר6יכ6 רס"ס ררסכ"6 )ההי6 ונני . 1)6 הסר"מ מ"םרעןן4 : קסיין סר"מ רכרי ו6"כ )רידן 6סי' ו!ס כו)ו סוסר תמת'1 כ!כדוק6

 יס ט6פסי"כ כ' )!ס ה5)י פ3 יס ננסמ)כ םנס מ)6 ה5)י תמתננני
 עעס 6ין כסר ט) סקרירה תמת כו)1 טהמ)נ נכ6ן 6נ) ננר תית6י וין)ו

 )הקסות כוגלתו סלס. פ"כ נננקוננו ססומ )סי תית6י ננקרי רהקרירה3וננר
 מית6י מ)כ מקרי מסיןס סכטר ע) 5ף המ)כ רכ) מע"ג ננרסכ"6 פ5ננופ3

 )ננעה סמ)כ וכ) תמתיו !כ טהמ)כ מפ"ג ה"נ כן כננקוננו רפוננרמסוס
 6יכ6 כרמכ"6 וטס רן"6 תי' פ"! תיתמי נוקמי רהקרירה )וננר ה")מ"ננ
 ננורס רטכ"6 סוס )ננפ)ה מ)כ ככו)ו 6כ) - הנסר ממת ק5ת מ)כננני
 סיט דיסכ"6 כןילו ייננר וננמן ר!"6 6ני מוננר )ננעה המ)כ ככ) סכמה"ה
 כקרקע )ננעה פר ונוס3 ככר סנסר מס פכ"ט מ)כ ק5ת 6סי')ננטה
 : כננקוננו פוננד טהח)כ ננסני ננסנן ומסי"ס )ננפ)ס עו)ה כו)ו והמ)כ"קרירה

 ןקדירה סכי וט6לי 3"ו ס"ק הס"ר מי' פ) הקסס הס"ך יהלה פויינ"י
 5ולן ומ' !ה 56) !ס )ננלימ רנני ו)6 מית6י ננקרי כננקוננופוננר

 כנננימ ק"ס סי' )קננן ננטכמת )6 ר6"כ המ"ך והקסה ס"ג ק"ה סי')קננן
 ימר וסנימס כנ"6 ננננקוננס סניהס ססנפקר 6)6 נק)יסה רסגי זס מ5)(ה
  טפוננוי ט!ס ננסני כק)יסה סגי )6 .ננקורס טס ננולמ ננסס מ' 6ס6כ)

 ננקרי הכסננך מכירו פ) ססוננך נרכר דמ)י6 ומי' תיתיי  סוסכפקופו
 הפסמ נסכו פ"ה וף ננססמיס )רכריו רמי' וננני6 מיתמי והסוננךע)6י
 ר6ייתו סנה . תת6י ננעה ט3 לטננן 6פ"ג כק)יסה רסגי מרוננה ט)כסינן
 )ננע)ס סטננן הוה ססך כטפה ננ"ננ תית6י פכטיו ננעס ס) סננן ו6ף )רמומים
 ננכמ רק ננננק"6 ר6י' כ)6 מ"ך ונרי יהי' ננ"ננ הססמ פ) )ננפ)הוסך

 פוננר והקרירה ננכמון סכ6 כיון ננתמתיו כו)ו כ!כ גס ו6"כ ננכ6ןקוסימו
 - : מיתמי הקרירה פקרי 6"כ ססוננך והקרירס הנסננך המ)כ הוהכננ"וננו

 ל"6 כ)) נמ"ו כנסרי"ו רר"י וסננפטה )וכריו 5"6 נסוס"י סס כ'דדוב2"וק
 ריס"כ ס-כי ננני נניירי סקרירה סממת הרועכ נגר ס'רה5ריכו

 ס' פר 6וסר ננמו"ה ג"כ מסרי"! ) רר"י טהכין וכ"ח ל' 6"כ עכ")כרועכ
 !"6 6כ) סכי )תס"ר גס ננסרט הי' ו)כך הקרירה מממ (כ רעירויננסוס
 קרקפ פייג טססך פ) סהפנניר 6)6 תמתיו ו!כ ננפירוי נניירי )6למו"ס
 קסה ורכריו פ)יו כ"ם רין רק והמ)כ כסר ט) קרירס פ)יו והעננירמ)כ
 6ות תרע"ו כסי' כננ"ם סוליס מרו5יס פ)יו ונמננרו ס' פר מוסר6ננמי

 ל כסי' ו)ננ"ם ר"ה 6' 6ות תרט"ו וכסי'ה'
 ריס ס)נו נלירון 6נננס מכריפ כמוני קען סמין הגס )ייי6רערזה

 המ"ך 6יכמ הקרירס תמת כו)ו ד!כ כפירוי )התיר 5רריןכ)6"ה
 מ6ינ1 כ) ננננט ה6ם 356 ממתיו ס!כ מסי': התכסי) נ6סי ר)6 כ"6ס"ק
 ננספספ ר6ינו ננסוס כקוירס הננמכ) פר סיגיפ ופר הסו)ייס פוכיננככה
 טכתנתי ,6פ"נ הסוסקיס רוכ ננרפת וכ"כ כו)1 סס 6ינו ננק5תו ומסככ)י
 )מסור רמין תמתיו ו!כ כפירוי ננ"נו סכי קיי") ו)6 ב' מות מרע:'וכסי'

 )6 הכירס ט"ג רנ!מ) 6' ."ות סהכ6מי מו"ה רפת .)5רף ננ5ינןרערד4 : )התיר סוטקיס הלך רפת .)5רף פור ננ5ינן ס'עד
 כתכתי ס(הכ כרכיר וכ6ו"ח כ6ו"ס קיי") ר)מ 6פ"ג פירוךהוס

 כים"י רס)כס כתכתי 6)6 כמו"ס רס") ור"ן רסכ"6 רמסוניס סוסקיסדים
 תמחיו כוכ 3המעיר רמין גר6ה 5יריס 6)ו ננכ) 6"כ 6ו-ה פ) דס)יגו"תוס'

 ןסס ק)וסס י כך 6)6 6וסי 6ין נ"כ וננע3ס סתכסי) על סו)ר סעירוו6סי'
 - ק)יסס כרי- 6)6 6וסר 6ילו ונ"כ (ס 56) וה מלימ רין ס"))ננע)ס

 רמי' כל כן כתנמי רסיע6 5סוס וס נס כנ"מ ס") סים"ט .סגסיבמשייי
 דים"ס ען ו6ינו נ") גו4, נים"ס( פיינתי 6כ) )"6 ס"ק כסר"מכן

 ע"כ הוה רותח ננסתננ6 כירה טע"נ וכטר )מס"ר הכין ני"ה כסי' )"מסי'
 תיפ") 15לן סי' מסי' רותמ סוס )כטר ו!ומ) הפירוי סהמ)כ ו)") 3י'קטי'

 ימר וסיתר 6יסור כננניח ס") ררס") ננהמ)כ כו)פ והכסר 6כ(ורילפי
 רכלוגפין עס) נעהור ננ3ימ כעננ6 6סור מס ו6' 15לן 6' כ!ס !הונוגעין
 סקרירס תמת כ(כ ננוירי רחס"ך סיס"ם תי' ופ"! ע63י 1)6 תית6י )6)יכ6
 פ"כ ק)יסס כרי 6)6 6סור סוה ו)6 גכר תית6י סוס 5ונן הוה 6י6"כ
 תמת !כ ספירוי 6ס רהיינו נ"כ )היסוך ה6 ננטננפ רהיע6 )סוסננזס

 : )גננרי סכסר נ6סר רותמ ותית6י ת"להקרייה
 תית6י ס5ונן ממ)כ כנקרי סקירה ממת ס!כ כ5ונן 6פ"ג !"6 63מת44כמגבם

 ת"ג הפירוי ננקרי )6 15כן סקלירס תמת רותמ ס!כ כפירוי6נ)
 כך סהי' סננפסס הי' )6 תס"ך ןתסו' ירופ הנה ת"ג ננקרי (ה רגסל6"כ
 )מסור ת"ג כנקרי ופיר1י 6"כ וסתסונות סט6)ות כפ5ננו פסה תה"ר רקסי'
 סיס"ס כננ"ס הו6 רכך רוממ ככסל וכריו סתה"ך לקיט )ננה כסר ס)כו)ו

 הי' 6סי' תיס") רותמ ג"כ הי' כילה פ"ג ג"כ סננונת הנסרוסתננ6
 ו6וסר ת"ג תמתיו כ!כ סספירוכ רנניירי כיון )גננרי 6סור ננני 5ונןסכסר
 )6 15ננת קיירס תסת ס!כ עירוי 6)6 )יס"ט ר!"6 5") 6"ו ' - כו)והנסר
 )6סור יכו) סיהיי רותמ ננקרי )6 טפירוי וה"ע מית6י מקרי ו)66סור
 התס"ר רו6ס ננה 6"כ ת"ג ננקרי )6 תמתיו ט!כ רפירוי כיון ו6"ת 'כו)ו

 רותמ רהכסר כיון 6סור כ)6"ס תיס") . פירוי ננקרי כירה פ"נ ו!כ)הוכימ
 כירס פ"ג ה!כ פירוי ר6י י") תחתיו 5ולן כ6ן ס6ין ננ6מר הנסרנ6סר
 רכ"ט הסננ"ג כננ"ס כ15נן רסוס הקהירס תמת ננקרר הוס ככ"ס רקהוס
 ככ"ר עירוי רסוי קננ"3 ס' 6ות תרע"ו כסי' רכריו והכמתי כ15נןהוס

 )סרט 6נו 5ריכין כך )פע הסרננ"ג כסס סכתכתי כננו ננקרר 6ינוופכ"ס
 מכ) תית6י ננקלי המ)נ רותמ סקיייה תמת 15נן כ!נ 6פ"ג )יס"טרצ"ל - סיס"סרכרי

 פיל6י סכסי נמסר )6 5ונן סכסר תממ הכירה פ"נ ס!ננפירוי
 5ונן מ)כ תמתיו ו!כ מננס כקרירס הכ' כרין ו6)6 כנ"ח ס") ו)6 סרי.5ונן
 וקרירס ננסוס הרננ"6 כ"ס 6סור סכ) סקוירה תית6י ננקרי ה5ולןו6ין

 וסירוטו כננרס") ר)6 )"נ ס"ק וסר"מ )ו ס"ק הס"ך כננ"ס כננקוננוהפוננך
 סכ"י כ' ופ"כ )כסר 6וסר סי' ופירוי ננסמפ רכתה"ר - קסה ננניויס"ס
 הכ"י סי' גס רננ)ת6 )קוסט6 6כ) . סכירה פ"ג 15נן הו6 ססכסררנניירי
 6וסר רעירוי ס"נ ר6ין )פי) וכ' כ1)1 6וסר רפירוי נלסננפ רננתה"רקטס
 הס"ך ורמוהו סק"ר ק"ה סי' נס"ך הונ6 ננרס") מסו' רקת וכןכו)ו
 סכתכתי ננתס"ך )רכריו סנווכין וכ' ננרס") )תסו' ,יטכתי תק"מ סי'ו)פי)
 י") ה5ר ננן !ומ) ספירוי ן6ס 6ו"ס ו6יכ6 כ6ן ננ"ננ ס") הכי וג"ככ6ן
 6סורס וסקרירה ק3יסס פ"י 6)6 כו)ו מוסר ט6ילו ורננ"6 ככ"י3ויל6

 . ככ)פכ"ך ננותרוהתכסי)

 תרי.ח.סימן
 נשל!'פ הא8ר ע"י הזחילה נעשה אפר כירה ע"ג יש אמ)א(

 דעת כן ה8"מ בלא ואמי' נטל"8 נעשה קלה בשעהאמי'
 תירצו אש"ע שם הש"ך שהקשה ומה מ"ד 8"ד מי' לקמןהש"ע
 בשאר ה"ה זה וכל הכל לישב ארוכה העלתי ואני ובמנ"יבפר"ח
 הרבה כ"בזב ח' מ"ה'דין כלל בחכ"א אלא בב"ח מכ"שאיסורין

 ן להקל אין אמר מעט הכירה ע"גושמ

 ס"ר  ר%וסר סכירס פל סלוחל  רעיריי יה6 כ' כ' ס"ק י"1 כ3)ב2כמנ"ף
 מוקר 61ינו )סגס  סרופ3 לטסה ר6)"כ !ס כננקנס 6סרכ)יכ6

 מעו כ!ו ק)ה כטעס ר6ססר 5"פ )ננפסה !ס יין וכ' כו' ס"ק נ"מוככ))
 רכ' ה6מר ר("6 ו)פנ"ר י"ס סיק  3י"1 כסרננ"ג כ6ן והוכ6 )סגסנפטס
 וגס כוותי' סתס וסרננ"6 ו' ספי' 5"ה כסי' 6ס"פ )סננוך ריט ססהנננ"י
 ןסס"פ נוע)"ס פוסס ר6סר )ננפסס כן ננסכיס 6מרון טהו6 5"5כסו"מ
 6סר כ' נתן יורה כתוך קרירומ ססנימ קורס  מס  סכ' סס 5"הכס.'
 ננני כמן  6ו ספיס פס  סוליך סמסר  ויפמ נוע3"ם נניך ננטננפננותר
 6)מ רסתס כרין )המיר ר6ין כ' כ"6 ס"ק 5"ס סי' )קננן ונמ"רה!מי)ס
 טל' סנ") כנננ"י ר6ס )מ כ5"ע ק)"6 ס"ק סס הלימו סהס"ך ננסניכהס"כנ
 נספס  6)מ  פמפיר ל% לפי  סל"ל וספרפ"ג  סס"ך  קו' ו4יסל %ס"פלסלווך
  יעסל פוטה 6ינו רמסר וס") רס"פ  6דין )גננרי  מולקיס  רם"ך ננסוסק)ס
 רסי% ו)ננ"ט ננמנניר ק)ה כספה 6)6 כס"ך ר)6 )סיננ"ג רס"ל  פסללפ)סגס
 מסי' 1)6סור )הסנניר ננקוס  6ין י"ל סס"פ לוסיר קלס 3ספס רנססי%

 : סס"פ פ) הס"ך קו' כ3 יסכתי תרננ"מ סי' )קננן ופי' ק)סכספה
 ססקסס ללס רס(לו קוסיי חר רק  פייטל )6 נכננ"י כי כי6ור ר5ריך4ול44

  נננימ  סיס )6 6ס  יוננ6  33ן  סגפלס  לוטלמי רלי  פפוסקיסססי'ך
 נ16"מ תנ"נ ננסי' סנננ"י כ' פ"( כ6סר 3הגעי) 6ססר ה6 הכ)י כנגרס'
 5"ס סי' )קננן .כסר"מ וכ"כ 6סר פס כנניס רהיינו כ)ויג כה ננגפי)יןד6ין
  6דרכס %"כ  ס3לופס  מילויפפליע  רלויג -  פפפ% סמס סכילותי )6 !וקו'
 סנפעס ספוסס ננסוס נ)ויג סנט)ס ננסני )6 ולמס  סט"ך כקססיסס

,)סנס



 קכאיוטףהרי"ח י צ"ב'מעף טייר"דפמןדבף"
3סנמ
 -וסטוסקיט יומ6 כלן סנפ)ס מ5י6ות ים ו6"כ 6כ9 כמו ויסי' ,
 טס סס3תי תי' סכן י6" 6מ"כ סנע)ס כמי ס' כ)יכ6 )סנעי) 'מטכמי63

 . . : 6סר סגתן 6מר סיניסי) ר"3והס"ך

 חתיכס דס") 6ר"ת ססקסו טס ור6"ט ק"ו דף %תוס' ~עני סקססוהש"ף
 ד)ע6 חס"ך וסקסס נרו5ס יורס סנעעו ס6יך 6סורין ככ3 ג"ג י.
 נניגי כ5 חסיכ ותורה ד6"כ וסייגו' ג"כ (ו סם"ך קו' וי") כ6פרהנעי)ו

 .גמי חסיכ )6 ו5מס נ6ס כ6ם 6סר נמיס תענירו כמיס 6סרסנע3ות..
 6סמר גדו)ס יורס רנס 6"ו 6פר עס כמיס סיתקגגס נדו)ס יורסמקגת
 ס6 6תוס' קסס הס"ע כ)6 656 ג"ג ס6 ססיר תוס' וסקסס )סנעי)נמיס
 ו6מרוגיס סם"ך סירנס ק)6 וקסס ססונמיס 6חריס נרכריס סנוס לעסותמססר
 סכ)ועס סונס 6ס )כ)י דננסגי 6ע"נ (ו קו' תיקסי ס)6 51") ג") 6)6 . 51"עכ(ס

 ססונ דכי כננעט כי נו )6כו) )כ)י תקגס (ס 6ין מ"ננ ססונמיטכרכריס
 סרכס ססונמיס מרכליס כו )ערכ 5ריך ו6)6 )סנס סקרירס כ) יעקסמיכו
 קו' מ6סר 6ס"ע 6"כ סנע)ס 6חר סיכט) סתנסי) נס ננק)ק5 ו(סמסס
 ר)מס קסס )6 גמי סס"ך ססקטס וננסוסקיס סג") ק' וף כנתוס'סס"ך
 ננרירות כקרירס סירנים ורכ קיץ6 רף כם"ס כי"כ . וק") כ6סר נננעי))6
 נכ"ח ננכ"ם ומותר 3סגס עוסס ד6סר ס"ע מססק ל(11 6ין ו6"כ זמן6חר

 )חו) מ5י ו)6 5"ס סי' תסו' נסתחי כ"כ ס6סר ע"י הטעס עכ"סד6יק)יס
 : ננ"מסס

 - תרף"פכם"מן
 ס' דהוה שכ' כח"ז דלא פעמים והרבה הפיפה כננדבם' דטני הקררה כימוי ע"נ שנופלת דפיפה רמ"א על ישוב)א(
 אמור לא בקדרה הריקן כננד נפל אפי אלא דליתאתורה
 ממנהגא אפי' ריקן ע"נ מנפל דעדיף די"ל ובכיסוי ממנהנאאלא
 בנפל דלהכי שכ' לאו"ה ישוב )ב( כפ"ז שפ' כח"ד ולאמותר
 עלה רלא ר(עותא מחזקינן דלא א; פעם בם' מותר כיםו*ע"נ

 מכוסה הי' והקדירה ריקן ע"ג בנפל פרמ"נ עי' תיכףחרתיחה
 כננד בם' וטני כיפוי ע"ג בנפל כמו אלא ט' פעמים מ' אי"צנמי

 צהפיפה

 קדירס ע"נ כגס)ס רינה קרירס כיסוי ע"נ הגוס)ת טיטס ס"(בהנ"ה
 כ"1 ס"ק וכט"( 5סרתיח סקדירס ססתחי) וסו6 סרוטככגנד

 6סור תורס ס' רסוס וכיון סרתיחס ע)ס )6 סכיסס כסעס יטמ66וסר
 רין )"6 כ55 כ6ו"ס סט"( י6ס ד)6 כ' ג"ו כ)) וכמכ"י . כנותרוכררכגן
 ממ"ג ומותר סרתיחס ע)ס ס)6 רעית6 ממוקינן ר)6 )דכריו טעס סכ'י"6
 סננ6 מסוסקין ס6גו 6)6 6יתרעי סרי טיסס סגס) כיון סניגותי ו)6ל'כ
 )דכרי כן ססי' כט"( כסרמ"נ ר6י' סוכ נננור ססק סוס סרתימס ע)ס65
 ע)ס )6 ו6ס מותר נתח)ס סרתיחס ע)ס 06 ממ"ג דננותר רר")6ו"ס

 ס)6 סרוסן על טיסס מנס) טג6 מ6י וקסס יע)ס )6 6מ"כ נסננתח)ס
 כסס כ"ס ס"ק סס"ך וכ' ס' סעמיס ס' ו5ריך ס' ער ד6וסר סרוטככלנד
 סכ)וע ונעסס סקרירס רתיחת ע)ס )6 סטיסס גסי)ת כטעת דחיסיגן6ו"ס
 ו6ננ6י מג6סרס רוסן ננק5ת )6ותו וגנע סקןירס יתימת ע)ס ו6ח"כגכ)ס
 ו6ח"כ סרתיחס ע) 1)6 ריקן סי' גסי5ס כסעת )סכי מייסילן ל6ככיסוי

 ככ) סכיסוי ע"י וכתערנ גיעור 6ו מכיסס סט"1 ע) סקססיבנפר"וה :ע)ס
'

 ו)6 סכסס נזחמת עו)ה טסרתיחס ע"י ופרס"יסקדירס .
 )מ)ק ויס וכ' תי' וכח"ר סרתיחס ע)ס )6 גסי)ס כסעת סננ6חייסילן
 6ין 6סי' סקרירס סכיסס כיון 6מריגן ממתיכס )65ת - )עגין )עי)דרוק6
 ננחתיכס טעס מו5י6 גמי כקדירס סגתמל6 וס(יע ססכ) . עו)ססרתיחס
 כגנד 6סיי רס6 )סו5י6ס יכו) סרנטכ ס6ין חרס נכ3י נ5וע ,)עקיןמס6"כ
 דמקוסר המררכי סכ' מטעס ג"ג סכ)ועס ס6ין רק 6סורה סקיירססרוטכ

 סו6 ר6ז סיוטכ כגנר דוק6 סיסי' 5ריך ס)כך םכקרירס סריטכ עס סו6'
 ע"כ ס(יעס עס מקוסר ססו6 מס .מועי) ו6יגו סרוטכ עס תכנירמקוקר

 : סט"(ניסוכ
 סקטס רעוד חר6 . וסמג"י ספר"ח סססק וכמו כומ"6 ג' יריכ6אמנמ

 ןסוס סט"( וכ' ריקן ע) ככס) סוס וכיסוי 6פי"ת דס6 סט"(ע)
 רק סו6 ס' ס"ס ד5ריך סריקן ע"נ _.דגס) ססרמ"נ וסקפס מורסססק

 סט"( דכווגת וג"ל כ6ן יס תורס 6יסור וננס )עי) כס'יע כד6י'ממכסנ6
 )6 רסמ6 ר6ו' )ס' רחסמו ננסוס ר6סור ריקן ככס)-כננקוס כןרגסנו
 ס") וכך מריכ6 ןמומר דכ' ("6 6מגס סתנסי) .)תוך )סגיס עורמסעסע
 ו6וסר ג"ג .6מ6י. קטס ריקן כמקוס כקןירס ע5 סנס -ככיסוי רננתיר.)6ו"ה
 ס6יגו כ) ס") ו6ו"ס ססק 6)6 )יכ6 ס6 ס' ער י"ג דכ)וע מטטס ס'עד

 . ממכסנ6 6)6 6סור ד)6 . ע"כ מ' ס"ק סס"ך כמ"ס ג"ג )6פכורר
 ככ)יס מננגסנ6 6)6 6סור ר)6 )6ו"ס 6מר טעס כ' .קק"ו ל"ו כ))גכמל"י
 י") 6"כ ננקעין וכע"ס 6סור ננמגסג6 רק ריקן ככ)י כיון ו6"כככלוע
 יסנ) 6ו. רתימס ע)ס ננתח)ס ' די") ככיסס דסייגו ע)ס )וסיף י)6סכס,
 כפ"ם מרןילין ס6גו כיון עור ותרע ליכ6 מכסנ6 מס" 'ננתח)ס יס עכ"סו(יע
 ..מקוסר סרוטן ככנר ס)6 ר6פי' סרין ננעיקר ע"כ נריקן כמקוסכגס3
 ר6סור כחו) 6"כ סרוטכ עס ננקוסר .סו6 סטיסק ע3יו ' טגפ) סריקןהמקוס

 ג"ג מתיכס נ"כ יככ"ח י6יות סרכס כ' תר"ס נרס"י ועי' ננמגסנ6 רקסו6
 תורס ' ס' ככ"מ דסוס סכ' כ6ן כט"( ו)6 מדרכגן סו6 6חריס63סור
 טננ6 6ו כ)) מסעעע 6יגו סממ ס"ס רנוה ננסוס כט"( ר)6 כ'וכס3תי
 כמקוט כגפ3 נס גנגי 6יכ6 ס"ס דסך קסס כזס תי' תיכוף סימימסע)ס
 ע3 מיך סננ6 דננטעסע ו6ת") 5פגיס כ)) מסעסע סטיסס 6ין סננ6ריקן

 ננעגוסג6 51") כ)) ג6סר נ65 'סרוטנ סס סגס) נעק5ת )מע)ססרתיחס
 מגס3 עויף ככיסה כמס") וי") 6סור ממגסל6 ר6יגו ככיסוי ומץס6סור
 יומר עכ"פ 6ו סרתיחס ע) ומיד י") יותר סכיסס רע"י ריקןננמקוס

 מסעסע 6יגו סמ6 ס"ס סוס ר)6 6סור ריקס נמקוס ד)סכי י") יערד4ב' סי ננננגסנ6 6סי' )מע)ס תיכף וזיעסכ)
 כחכ"6 כמ"ם )ססק גחטכ ו)6 ר6סוגיס דמסתסקי' ססק רסוסס")

 6יכ6 כססק ככ"ח 'קסס עריין 6מגס .. תר"י תר"ט סי' וסכ6תיו מ"סכ))
 טעס נרוך נטס וכתכתי 6סור 6מ6י 6' כס' 6סי' 6"כ סיתר ח(קת)סיתר
 ה"ר 6ננגס סגפי)ס דסייגו נוררכגן 6סור רעית6 ריס כיון תר":סוס"י

 סגס3 ח)כ כטיסת מסורם ד6י' סכיסס ע) כגס) 6כ) . ור6יכרעית6
 נרוטכ' נה5י' כחתיכס דסי' )סרס"י 6סי' ננותר סכיסס דע"י)קרירס
 וכסעו)0 חתיכס 6ותו ג"ג ו6"ג חתיכס ח5י רק סרתימס 6סורר6יכו

 חתיכס כק )ח)ק סח"ר סרו5ס מס ו6"כ - סקלירס כ) 6וסר 6מ"כסרמיחה
)כלי

 6יגו.
 רתיכוף. ו6מריגן סיתר כח(קת ד6וקנניכן סח(קס )רמות סכר6

 ר6יתרעי רי"3 ו6)6 כחתיכס כמו 1(.עס סכ) נס' דסני 6ו סרתיחסע)ס
 ננדרכגן 6סי' כרור סריעית6 ס6ין וכ) כרור 6יגו ,ס כח"ר ככ5יכגפ)
 ננח(קיגן ר)6 ס6ו"ס' כווגות ר(סו י") ו6"כ 6ח(קתו ססיתר ו6וקמיגןמוחר
 ססיתר וגס6ר חתיכס מן יותר ככ)י כרור סרעית6 ט6ין כיון ר")יעית6

 : ח(קתוע)

 תר"כם'מן
 והי' קו' ב' הקשתי אוסר ועולה היוצא דזיעה חש"ע מ"ש)א(

 קרא צריך כמוהן משקין דעל כיון חם"ו קו' על תי'_ועור
 ההבל ע"י עמו העולה "זיעה ע"י מלתא ריחא דם"ל מאןכזה פלינ" מלתא בריהא רפליני ולוי רב )ב( אסור דריחאמהיכ"ת
 לאו ריחא רקיי"ל למה אפי' רם"ל הרי"ף על ישוב ומזהוכו'

 בתשו' רא"ש על לי 'קשה )נ( אםור לכתחלה מ"ממלתא
 כל פ' מרא"ש רבר כאותו היוצא דזיעה . ממכשיריןדמביא
 שכ' בשגה"נ הרי"ף על ישוב )ה( מחמיץ דבהמה רנלימ דמישכ' לח"י וריחוי מהכשר חימוץ מהרדי רילפי אהרונים על קו')ר( הכי נימא ה"נ א"כ להכשר חימוץ לענין זיעה דמי דלאשעה
 באירך שייך דרב אלא ~יתא ע"ו בפמחים ריחא דאםרררב
 אם ק"ח סי' לקמן ש"ך על ישוב )ו( במשהו מב"מ דם'ילדרב
 כיש היינו כחלכ לאכלו אסזר המהבת תחת שניהם כב"הצלו
 חיבור ניצוק חם בתיתאי ק"ה בםי' פרמ"נ קו' על תי' לז(זיעה

 י חיבור ניצוק אין חם לתוך בחםאמאי
 ס(יעס כסר ט3 קרירה תמת טלתגו ח)כ ס) מחכת ח' סעי'ננש"ע

 ורייק כ"ו דין כ' כ)) סר6"ס כתסו' (ס רין כקרירס וגכ)עעו)ס
 טסור ננדגר ו(יעס כמיס מכטיר מיס מן סכ6 ר(יעס דמכטירין ננס"כ (סרין
 6מגט . דכר כ6ותו חטוכס סרכר מן סיו65 ר(יעס סננעיגן ס)ין מכ)טסור
 סנס סרתיחס חוס דסמ6 זיעס ננקכ)ת רותחת קדירס 6ס )ירע5ריך

 מנט3 ומוגעתו מנט) סתחתי' ט6)סס )חום יס וסכ6 ס(יעס )קנ)מעכנת
 )קנ) מעכ5 ע)יוגס ררתיחת 6סי"ת ר") עכ") סע)יוגה רתיחתוומוגעות
 רתיחס וננוגעת מנט) סתחתי' ס6)סס )חום יס זס )עומתסזיעס

 . ס(יעס ננ)קכ) עעכנ ע)יוגס רתיחת 6ין 6"כסע)יוגס
 ססכ) עס יו65 כנרתימס סיו65 ססכ) רע"י סר6"ס ננדכרי )גו סיו65ד,נה

 דקיי"5 6ננס וקסס דכר 6ותו הסיכ סדכר מן יו65 ססו6 ס(יעסנס

רימ"
 ססכ3 עס סו)ך ס(יעס נס מ)6 6יכ6 )כר ייח6 )6 ס6 ננ)ת6 )6ו
 רותמין וסגיסס וסיתר כתגור,6יסור יחד נג5)ו סתס )ומר ו5ריך סריו6מ6י
נ(ס

 ננוד"
 ועוד סכ"5 סר6ס כמ"ס ס(יעס )קכ) ננעככ דרתיתס סר6ס

 כסג"): ,ס תחת ,ס' כעומרין. 6)6 6וסר )6 וסר6"ס )כדיימ רק ו6ינו.קו)ט ננ)קנ).ס(יעס מוגעת סר6יחס וכוד6י כתנור גתסזרי(יעס
 ו)וי רכ רס)ינו רריח6 ע"ו דף ססחיס סריך מס קסס עדייז~פכמנמ

 ס3 יין מכית עס"י וגתגס חמס סת מסרודס כתנ6י מ)ת66י
 ריממ רמ"ס סו6 תנ6י )6ו מ6י ננתיר יוי6 ור' 6וסי ר"נננזרומס
 תסת רתרומס . כיון סתס פ6גי ר)ננ6 מ)ת6 )6ו ריח6 וננ"סמ)ת6
 סרימ 6)יו סו6נ ססת כ. סע)יו )סת ס(יעס עס סריח עו)ס חננסססת
 סכ"3 דתג6י פ)וגת6 ככי6 ממכסירין כס"נ ועור . ס(יעס 6)יו נ"כ סו6ככן
 דכעין מסוס ע"כ וסייגו ננכסיר ס"5 י"מ יין מכית ע) ממס פתכגחז
 כעין ד5יכ6 ס") מכסיר ר6יגו ס"ל יור6 ור' (יעס רסייגו הסכ) .עססו)ך
 כיימ6 ס)ונתיסו ננוקי דכססחיס קסס נוסי' "נמ' נס סכ' ) קו'6נתס

 )קננן .כפר"ח ור6י' נעין קו)ט 6י ךס)ינו טעננינו סג") ט"נונננכסירין
 : 6גמ' זו קו' סקסס ק"מסי'

וסגט11,במא



יןגשףתד"ב 'ח' טעףף _צ'ב מף :ףעהיררהסשךרשיי
 %0 מחס%י ההמיפ כ%י. %הסש שי ישנ י"י %5' ו'והנה

 6הדוכיס וכסחר )פ", גהרו' סונמ ל4יתין! 8גש 4ם מ565ף)6ל
 רט"%  4ה%ותי מ%ס ספ50קיט

 סר.4גי
 סוימ  פנ0. מפס ססח, נע: ר4לל5

 הן'ל  פסגה מ5תא: יש% *3: רכ %1ף- מן 58ט- %% לף) ל,)יעד1ש  כסמל::גכלט:יעט' יסי 0לה סהעל' כוכס רטכ"ט יי ימ קייי %ת ל0טכ'ס ננגימו61?1
 הן') 16 מ5ת% ו)כך סהנל פ5ה הן. י%% .ילי ליי% רחי"5ל.,,
 חו'-ר11מט  נ85'ףפס-  השסרלרימ טע ו% נתלור 4%ל )וי. מ,ו ג0%ה*עס.
 )6 פר"מ קו' %ס מטפס פ5 כ3ו%  %ן ורשח ר6%4' רס- לסחר. ולח4עפ1ר
 הי' ר"ננ  ניא6ן  כר'א6 יסמגו וק56ו ונננ'קס5.

 טדימ.  רפכו וקע. ט"ט מ)תחרימ6. ו0"3 רר"כנ דכויט יודי
  טיון  ימכסיר פפו-וייש 1יפמ פו.ליי4"י

 %)ח6: 5"ו' ל4מ6 ט"ל *ודמלל"
 )מו 5הוד וריש% עמד ע%ס דעט ו6'ך טשי

 יפה' מי'ו קו'. )יסל יש ט0ובל' 11 ס6%' וסוכ) לכרי: כ5יס ומס טו%ל%ס
 מסקין  06 3%פי4ו רל% ר'ח לחטוד' פסט"%  ססקסה' תיס6 ךני נ0ונ")ע"1
 פסגם  פלחי ריח6 רמ"ר  %ט' ו)סי'ז י6-סיר ננכ"צ ר*ממ 6כ) ע"כקיכ  משליךוף קדהי 6יליומך גש4 ט%ות4  פסקין' 6ס4 56ל רימ  מג"ט; כמותן6(ן
  ננן. סס% ק3ל ח% סרען פ"י ול.כי' דפס. ג"%  פולס: 'ססכל  כתוך כילס"ל
  ספיר' ו6"כח%סיר

 .6סוי
  כך' כ%ותן  פפקין  מסום:

 תטרנ'  סר3ר 3ע 1הוי
 :  סנ")  מיג0זרן סי5"ש וכי%" ססג3 .  פ"י דפס חסי' ר3ר'ט,וחו
  סלן %3לס סתורס: ננן סמוהן. 6יגן מסקין 0") י6יסו- ))41 ר4"ל3ב(

  לסווטין יקו"ח  _וטל"י  סי%ליס %פס חימ ס"י נסול%רפלו
 ם?ו"ה מטל רכיר כח4לורי חוטלה% ככפס  רפתם  ויסלתי מוס3קולפרי
 גטין נשקין ר,ז"ד ו6"כ %ולגגן מ)6 מסור 1)6 )"ע  רף כמינורי  תפ"גט"

 .פם ספולס  ויפס. 6כ) סיכר לוף  טי%ל 6ע1 רככן י6סרו סו6סיו65ין
 פומר ספולס דפס גם סוח פלתח לחו  ורימ6 כרימ6 חלח  לירון חילוססנל
 ול6 רנר כ5ותו מסו3 סרכר %ן סי%ה. רדכה(-  6מרילן ולח  פרר3לןחסי'
  כפ"ס קסס  מכסיוין ממס' רחי' סרח"ס מסו' ססני6 ופס סרח"סכמסו'
 )כתמ3ס .רחכיי %י ומורס ורס"י סריף סיפת ס5לחו רטקיגו לוי וח"כלקמן

  ננסוס 6)6 )כתת)ס 6קור )6 ננותר מירככן ך6טי' כיו7 י"5 מותרוגויענד
  סריך מפ 5"כ  ורסי'י  סייף פל ספ8רסים סטקטו מס ו4ד'ס סר3ר:מכופר
 י") ו%צ"3 ך6סור %י ננויס )סתמ)ר, ס6. ססמים כ' 5ו)ין מ6ין 5לוי'0ס"0
 : 3כתמ)ס 6סי' וסרי. סו*כר ננכוער 0ייך )6 סוס סיתי וסכיסםכיון
 המש"י.לג(

 מכטיר ידעס כש כ0,6וי כנ6יסור סי%י6 זיעס סמיננ' מס
 כפ' סר",ס רכ, לנמס סוח לי  קסס  ססו6 סנניט מןסיו5ח

  סמומס ח5ל קממ מלח סק סכ' ר"ל סי' רקמ כסם כ"כ סי' ספסנל
  סננסכה  לסוח  ךמכ0ירין כס"ס יתגן 6ע"נ כר06 סמוננס ננויעחיכת)מ)מ
 6רס ודפן ומטרות  סיתין  כורות סנמיס  רפת  סרח"ס( פסו'ססני6
 מכ0יר 60יכו 6רוק יסוס ננירי ננ0עי5יס נניסו ננכסירין  6ין סי'יסורס
 זיעת ויננס )מס ייעתי )6 סר6"ס וסק0ס וכו' י)טוס 63 תכןו6סינ(
 מס וקסס  וכו'  מכסיוין  חין  0סליסס %ס 13יעת כוננס 1)6 )רוקכנזיס
 למפיהת  סיחין 3ורות ס3פיס 41פה  ררפי כ' סרקה  סם ס6 סרח"ססקסס
 כמ"י יסכסרטיק4 : סר6"ס  סקסס וננס סננסגס וסייכו ננכט'רין  לדן סצקןס  כמיםודפת

 461ן ננכ0יר 6ין 6יס י,יעת כ' ו' ס"ק תס"ן כ0י'
 יעיס 0כ) ננמננת ננויע חכל פ4צו מחמת  כסמדפ ס"רננמננין

 ללית %י' רדפס סכ' כ"3 סי' י""ס פל  וסקספ . וננ%6ין ננכ0ירמנגין
 עכ") ננרתן ננמננת 1)6 06 ננמננת כננזיע סייגו וחי' מממן  %ן  מציסמרהן
 ע) זיסס  0תס מתיר וסרח"ס . ממיס  סכל כו יס ור%  כפרמן  דפסוקסס
 עמרס כזיעס 6כ) וס)"3 , )קתוס  ס"ל ל6  ומדפפ  למרמן  סלכלססכסרס
  סלכך כסכסר טימון מליי י)מ )רקמ פורס  ריח"ס כ") 61)6 . ח0ורממין
 6ילו  מיפון  לעלין 6נל  מכסיר ומויפס  ממרמן  פנל סכסר  לפלין5פ'צ
 ררופים ססיפ5 כת.ס כרפפ ספיר ר6"פ סקסס  כתיס  ו6דפתפמפן.
 סדפת  סכמו מיננון )טכין רופס  למי  .סיסי' פכסילין :  -ר5ין סכסרלפלין
 נניסיתר עכ"ס 6עו כתיס ,יעת כך כ'6 כס4' כננ"ס ננמננין  6יןחרם

 )סתס ננרננילן 6% סכ0ר )פכין רס6כי 0זננ לננרמן נם 6יס 1.עתסר6"ס
  ת340 סכסר ו)עכין נלס ימ0יכ לכר כ6מעו מעו מיננון ו)עכיןמ'ננוו

 %פ"נ  פממין  %ין כתיס רדפמ פר6"פ רפת טל. טם %מדם מכ"ט%י"פ.
  סמרמי  3הסו3ס כר6"ס ד)6 וס 6"ל חס"ו סי' כיור וכ"כר6ילר.פכסיר

 נסכסר רק רכר כחותו וחילו  ס5לי  סכסר )עלין ס6 יי") )סכסר5י%ור
 ננומען ל)6 כננו י)סען )6 %סכטר  6*סור %כן רנר כחו%ו  טדפסוס
 6יפכ6 חו כמי"פ סכסר  ולפלין  סדפ,כפי6 מטיג מימן  י)טכין  )סכסרמימן
 כ4%ס מםי3 ס6רס דסימ  רסיילו  6מוית6 כמלמח מסי3 חימון  לעליוכפרתן
 סוס סכסר  ולילין לפלמ6  כמימ  מט4ג כ6יטור י") טן גנניט סכ0ר.1)לכין
 רנריס סחר  מרפין  ו6ין  כ%כסירין  סחפרו ל%ו  כמים  ולפפף4סכמי"ס
 סת גסרורס כפסתיס %6רו חיסור  לפין  ספר"מ קו' ספי עציוסכלסכסר
 ופי' 51"ט ימכסיר 6מרו סכ0ר %טכ*ן ישס ריס חע"נ :  3ריחחרתלי'
  כטמ 0סונס%תחי

 סרמנ"י
 וכ' כסכסר  כהוכלין %לו  חוכלין  חיפת

 לסכסר %טוי  לרפות קפמ  נמי מוס ול"ל  כחיסור  לדון  ריט סרפ"נ-5ט%
 כמו  כ6וכלין  נפ  סמופן  פסקין כננו מי)וק  6ין  רורחי ל' %סורולפין
  כמיכורי  וסנ6ק'ו סק"פ 3פ"1 ממ"1 טי' 6ו"מ ס"מ סכ"כ 64י' סו3במיקין
 )': 0"ק תל6 ק" כמל6 5"מתסף.ההכ- סתמי מכע) כט)ס טי' וזס )6וכ)ין מסקין דפס 3ו  ד6'ן כ"נ 'ס"קפס

 נ6" 6"וזלס ליע) יכתעשדתלד(
  י%י%נ0קעה  רמופון  תכיהטכחנו 40

 0ס,סעף  6ם"0,סוע. ס"ק,"ו תע"ד 40 נ%* ל%כך
 רניס מ* 6כ) 6דס כ%; רנ%ט מ* דס"ה מי ממכרד,ל רניס ימיס'

 6העך,  טומ6ה1 פס' כס~:  סרמג"ס, למע%-כפ"ס.  פלרה  פקרי לירכטמס
 מרמע  6מדעים סחר וט 5ג".  'סם- וסקעם סכ0י 6צרן סלותי מדמישי
 ת)" חא ס,1  סיס. ן  פהמ תומס 21וז. חול  סווית ול4  ו19זלסורי
 פלמ,4צס הו4ז לילר  פרחי1  רנס ל סס:סק"מ ומף6; כסכ0ר/ידמת

 י")'ו)6 מממתר 6עו מושם דדעות :צ' ס' %". ממן צפ"ס,זס"03נצ"י  חסי %שמר  כסכסר. חעמן ת)י, וע6 5ילרס 0ע כן'  מי)סכתכתר
 6"ר ]עיי' מהשין 5ע  מגסיר- %ן; הזיעם כוון וס"3 6רקמ יהו)ק.מ0וס:
 כנרס מיכ%ן 6כ3 יר"ל כ"3 ת3י' כננסקמ רסכ0ר כל 6ננר ק' נ0מ תסץסיי
  סהפס ננ0: סל) ס"ק: מ"4 יכלף ע3 כהסר ס6רכ% ועיך מוערן ,ישת.ס.'ס מה0ו4 ו6ין ע0י' כבם' 6י' חעמפ,6רס מון יסנננ"י ס"ע 6)6ת%ק
 161גו טגדס סכשטס_ כמצ)מ כ0"כך ננ3פ רכ): סו0"ס 5ס' כננמ0"0 ולתס"כ 3ט" כי6י' ךננממ"1 ננכ%מ ודמו' מחנמן יכו. )ליש יגסננס כננ"ר)מ)ת
 כ6שח כר0י קה"ל ס6; ט"כ 6וכ%ן עוננ6ת ננס' כס"י סר"פ כמ"פמכטיר
 דלהן סר%ט ע) עיקנ וכ"צ 6חר למקוס ממכ0ירין י)סיכן ך)6 סרייייס ננמגד מע)יד  ר"סקד חסן ונמלמ  סויופ 3מי לירים  לוטליך ר6ין ק"ססי'
 כסי'  3לי5וס נס וסח  מכסירין מן ס6סור יכר כ6ותו ס6יסור ננן ,יעסיין

 : ,ס ככ) 51"ע כייעכך וננותר  ננמג0ירין י)סיגן ס"נק"ס
 יססמיס סוני' )יסכ נ"כ ל '" ס"ע ""% 0וד כס)תי 6מ"כ רר*יף']ה(

 ננ0וס מכית ע) וכתכו מננס סת יסרויס ס)ונת6יננוקי

 קף וסו% נגדן' 4ן; קלט 06 יסלי% ע"כ מךנוגשרץ כנצ0כס' סמרימי
 נ"כ  יין סל  למלוהימ רסו6י, פיצי רכפיתי' ותי'  חי' כיות  טסנחתיהפר"ת
  6ל"'רימ טס6ר )6! ונכך כמפוטו וככ% ככרעט' רכד ססה% %מ ננ00יךו3כך
 פם  סמויסי כ0י נ5ו)הי בס י"3 6"כ וכ") מ)ת% היח6 6י ס)יביוספיר
 טייכי' ריכ כרג סלכט  ר6ון סכ'  סריף ו""ס %ר רהו 146 לס6ריי% כממשוגי רכיל  הל5  ססין פג4  ספולכו ויפס נענע. נדר5י %הכ6  לילסכסי
  ו"יסרה ל"ל חתיכס נתהום( פפבו סלתן כיוו רכר'ל ררנכ5ירך
 יסייך סם מ0ומ' קסס' וס וסרי"ף . פ"כ  פילס מסום כמשןו מפיכווז.סהר
 כסקמים רסוני' י"ל ולסל"ל  לסייתי' רכ ננסגי 1)6 ננקונגות ננכננס6רכ
 גררכין ס") רסתס יסוגי' )רי"ף וסף) ננירכגן 6)6 6סור 61יכו  כ%ומןיילס  ומסקין סחיסיי  פן  סיולהין  כמסקין חלח "יכו  סס3ל פם ספולס ר1יפסס"ל
 כנניכו ננין מעו סכעין רננמננת כננעועו .גע) סכגרן ס,יעס 6"כ כע)ננכ"ננ
 סרזי  פלתחוספיר )מוך ירימ ננסוס ורכ עעננ6 וע"כ ננירככן 0סו6כיון
 )6 ננכ"ננ ע"ו סוף כסיי' רכ ר6ננר סכי6 )6 )ננס ק' יף ממו)יןירכ  סך סרי"ף מכי6  רלפס  ססקיס סם כפ"1 מסי'ו כמרו' רחי' וסלס -פלי'
 ננירככן 6סי' 6)6 זר כ0וני' י)6 לרי"ף 0") ר)6ננת 6"ס )פי"1 6ננכםכע)
 כ"כ ע5ננס ננמתיכס ירכ סך סרי"ף רננכי6 סייכו 61"כ פי"ו  סםסיפתי' ויסנתי _רס"י רפת  ס:ן  תקט"מ סי' )עי) כתכתי וכן כע3 )6 נגכ"ננכמי

0סו6-
 6"כ נניכס מסום מהיכומ  סחר 6ו0ר ו6סי"ס ננירככן  6יס1רין  3סחי

 עס טו)ס מ,יטס ננסוס ירכ עענני' 6)6 ננ)ת6. יימ6 ו0") -ננוכמ )6)רכ
 סי'  ופיל"ק  כפל )6 רננג"ננ 6סור 6פ'"ס נניטק 6)6 60יפ 6ע"נטסכ)

 וסליסס סממכת תמח  וסיחר  חיסור  5לו חם נסנ"ס ק"מ פי'  עיקי"קלי( :  לומך ופוס' סוס כתי' כמכתיתר"פ
 כס"נ כסר פס סת חסו חם וס"ס כרפיכך חסי'  6סור*פנולין

 פל ססיגו ונסר"מ וכמצ"י לכרו6סי. ססת ל%ול חסור  סיכר וחין מרונס ססת  הם סס"ך וכ'  כמלל ל6כלו5סור
  סס"י

  6סיר רלח  כיון סם  כספ"ב ופיי
  ססדפס כיון ינריסס ותננוס )כיו ס)מס )1%) נזרו )6  רימ  מסום636
 : רה"ט ונתסוי כהן  כמכוחי רימ  מסום ע6 ככשן ס") )סת  מננמכת למפלספולס
  נכל רתיתחי סיפם ממי"ס סקייו סם סע"ו וכי חלכיו סרולק ללר כ5ר  סומן נו  סים גצכ)י )ערות "סור  חמו  גבהב"הגו(

 6ננ6י וסקטס ימכסירין ננם"ס י51ימ זס דין כפרננ"נ וכ, ככי5וקוננמכרו
 ממ  סמ)ת"ק

  לתוי
  סחין סעעס סר"ננ וכי  פכסיר למפלס סמס חין מס

  וי"ל כ6.סור . ס"ס ומסמפ פולס ססנל  חכמי ססרמ"נ וסקיס לכרתפפולסו
 ספליוכס חמס  קרירס סל רסנל רי"ל  ירוסלפי  לר3רי  לפיל סכמכמיכפין
 וקא: 5וק  נעילחי ס"ר ר6וסר  ורמ"6 רלמעס סס3ל נו  לסכליסמפככ

 תרכ"אמיכנן
 בחרו' כראי' רוםב בלא מכלי יוצא כליעה רקיי"ללרידן)א(

 דין ל"א כלל או"ה כ' אות ע'ה מ" ובד"מ ק"ח דףרשב"א
 ,הרמ"א מ"ש )ב( זכ"ז נ~בעין רותחין כלים להתיר מנ"לי"י

  בבותו  ויעה הא צ"ע עולה בזיעה אפי' מותר המחבתבמכמה
 כלש ב' דמתיר פרמ"ג על דקשה מכ"ש הקודם בםי'כם"ש
 ברזל התיכות  להם יש  המרקרקים ךג(  מויעות והכלים  וכ"ונונעין
 שנשפך פעם בכל מלבנים או השפארקאך על חלכ למאכלבפ"ע
 די"4 כ' בפמ"ג נר(  שיסמובו מה על להם יש קדרה בעיןניכר הנשפה כשאין ועומרין כן עושין שאין אמנם בשר רופב אוחלב
 הוא דכן ראיות םביא ובכם"ו יוצא *ון שומן אשי' לבלימכלי
 יוצא לאוכל מכלי דקיעל הא סל ושה יוצא 4דנו ושומןדאשי'

בליעה



 וק' םעטש סי'צ'ב ףעה יןףה סמד ,דלי4'
 מ4בווטף תונ"

 %' כמנ"% קל"8ה. בדי %ל% %שר- %עו שתא ה%ובל שם%שה
 ה%4כל שם לשובל ומכלי שו5ק בב*עיוצ% לכי מנ* %ם ס8ק ש"4ז %צ רשעת4ו כל דחועי ו%ניהמ%

 ש%"
 %' כש'ף "ל

 הח'י נשילהגה( כרי או לנמרי ר%ומרק"המקכעג
 רו%ב מע% ב'

 רלש כ" ושני מותר להין 8%' קררות וכ' כליעה מוצי%%ינו
 בפנש ועי'כח"ד

 6סתי דסוס כנידי סרי טכ) ננטטס סההנת 061 מי סעי,4%ך%ג,,ף%
'  (ס דין פ"כ כויפס כ"ס כנניפס נ!ו זו 6וסרין ד6יןקרירות י-
 יו5י6 כ)ועס ד6ין )תרוננות טכ' כ"נם כפ' כננרדכי זס דין דננקורקסס

 וכ6ו"ה . כ)יס ככ' וכ"ט יו5מ מין ככ)י 0"ס רוטכ כ)מ )מתיכסממתיכס
 ד6ין ננסוס 0טפס ג)יס גכי ומ"ו ננסר"ננ כסס כן כתכ ט"! דין )"6כ))
 ו6סי"0 ננכ)י יו5י6 דכ)ופס כ' יץ וכדין )חתיכס ננמתיכס יו5י6כ)ופ
 מפ"ג יס"ס נסס כ"מ ס"ק ק"ס סי' )קננן 0ס"ך וכ' כ)יס ככ'מתיר
 )6 כ)יס ככ' מכ) )ננמכ) ס"ד רוטכ כ)6 ננכ)י יו5י6 דכ)ופסדקיי")
 מסננע ננני ננננררכי דנס 6פ"נ 60 )ן נננ6 וקסה ככ)י וכו)פ ננכ)יננס)יט
 יכ)ופ דקיי"5 )דידן ננקוס ננג") ננ"ננ כ)ים כ' ננכ"ס ננדכ' נרפ כ)יסככ'
 דין סננו5י6 סומ כ)יס דכ' סדין ננ6חר כ)יס ככ' )סתיר ננכ"3 ננכ)ייו5י6

 סכ3י ננז רוטכ כ)6 יו65 כ)ועה ד6ין מסוס סטפס כ' וסומזה.ננ0ר"ננ
 כלוע ד6ין ננסוס כ)יס ככ' רננתיל ננ0ר"ננ כסס כ"ס סי' כ6גוי0וכ"כ

 : רוטכ כ)6 ננכלייו5י6
 כ' פוד ודפ 11") כ"ט ס"ק נט"ז כ' דסרננ"נ לתמו0 יס ירךנר)ב(

 נונפות 06 ננותרה סגי0ס סזיפ0 6פי' נונפותקיירות
 סיינו כ!יפ0 כ"ס רננ"6 ננננ"ס כלו' פכ") ח' רין ג"ו כ3) כת"מ סכ"כנמון
 כנוגפין 6פי' ננוכח ננת"ח 6נ) . ננכוס0 ס0ננחכת כיון )0די' נוגט 6יןד!יפס
 ננכוק0 סהו6 כיון סטפס כ' ו0כ"ח רסרי 0קדילות !יפס ונס קרירות0כ'
 ננתסו' ו0ו6 מ' ספי' כ6ן ננס"ג וקס0 ריח 6)מ ננמס 1)6 טפס)יכ6
 ננ"ס ומ"כ דכר כ6ותו 1.פ0 סרי ננכסיר ד!יע0 כיוז דפכסירין ננס"כ0רמ"ס
 וס!יפ ס6וכין פיס סתס 6כ) ננכסיל 6ינן 6רס !יפת 6"כ ננכוססכססו6
 ננכס4ר ר"מ ד6סי' )וננר ו6ין כנופו ננכוסיז 0נניס ס6 דננכסיר ססקיי")
 דכר ס) ד!יעס ר6י' סר6"ס 0כי6 ס6יך ננ)ת6 )16 ריחמ קיי"3 660"כ
 ו6פי"ס עלת6 למו רריחמ דכר כמותו )6ו ודמי ררימ6 ד!"6 ו6וסר דכרכ6ותו

 : כ!יפס כננכוס0 סרי ומננ6י ככנננס חסיכ ן!יפס 6"1ננכמיר
 פול0 ד!יפס 6פ"ג כנכוס0 כננחכת מ63 כ' )6 ח' דין ססרבגרנ"וץ
 ככנחכת ננדננרנני כ)יס כנ' ד0"0 כ"כ דנפסי' נניפתי' ופרננ"ג.

 . מויפיס ס6יכס כ)יס )כ' מ)מ דוננ0 ד6ינו )יחות ויס כ)יס )כ'ננכוס0
 ויס נונפיס כ)יס ככ' מכ) רחוק ססו6 ננטפם גנתיר כנכוסס כננחכתמיפס
 ויפס דננדנני 0רמ"ס תר"כ כסי' )פי) כ5"פ )ננ"ם ומפי' ד6קור נננ")!יפס
 ייננר ננמן נוגפות קדירות ככ' 6כ) כ0כ) 0פו)0 כ!יפה 0"ך י"))סכסר
 גס סרננ"6 פ"ס ומ)מ . !יפס 1)6 סומ כפין ננפ)יט ד)מ6 דפ0ססו6
 )"6 כ)) ננ6ו"ס ססו6 סס כת"ח כ' ננ!יפס 6מי' ננותר ננכוקסכננמכת
 ננותר ננכוסס דסמחכת 6רי' ננס !יפ0 דכ)מ כן סת"ח רסכין וכ' י"!דין

 כ"כ )מ סס דכ6ו"0 סת"מ כווכות )כמו' גר6ס כן ננותר נננו)ס 6פי'תיפ")
 יס 6ס די"ל )ת"מ ר6י' 6ין ננס6 6ננגס ' נעתר !יפ0 ים 6סי' כננכוסס3סרי'
 6סי' סננמכת כ%כסס 6כ3 כל ר6ו"ס 6סור ננכוס0 כננחכת גס וס"כ!יפס
 6ננריגן 1)6 וננותר !1 מ5) ;זו סוס רותחיס וסגיסס מננס 11 פ"ג 11יוסכת
 !יפ0 כ)יכ6 6פי' 6"כ 6ו"0 פכ") וננפ)יטו 0תחתון פ) ננככידסספ)יון
 כעין וננם3יט. סתחתון ט) ננכניד סספ)יון מסוט 6סור 6סי"0 כננכס0ס"6
 ד)דכרי כסננ"נ ד)6 ורננ"6 )ת"ח ור6י, סטינ פיילתי סוכ - 1' 6ות )ק'ופי'

 6ין )ננפ)ס )קדרס סננחכת כננכסס מ"ו כזיפס וכ"ס רננ"מ כ' ננהפלננ"ג
 נוגפות 6כ) גוגפות קיילות ננכ' כ"ס גוגעות 1)6 זיעס 0וס ססירגונעות

 ורו"ק: ננותר )6 !יטסויס
 כי כפין ח)כ עוד ו6ינו מ)ג סגססך הספמרק6ך פ3 ספונניין נמדה)נ(

 ננרננ"6 )סיתר סננך כ' נ"ך ס.' ככק"ו סנ0 ס6ס ננחוסגתיכס
 ל נסרף ננתכות דכס) כ"6 ס"ק כס"ך ופ"ס סתנור כתוך נקדייס פ"ו.ס.'
 וככיתי פ5ננו כסכי )ח)כ נר!) .חתיכות )0ס יס ויר6יס )סחנניר1מין

 כס"פ כרז) חתיכות )סס ומין גח)יס מגיחין כ6ין ו)כ6ו' - גח)יסננגיחיס
 0קדירס פ) נית!ין ני5ו5ות רק דסס )רמות יס כתנור קריר0ננס0ו6
 סנם)ס הטיפס ו' ספי' לעי) ורונוס נסרוף סעיו סמס %) מסו6 סתנורכתוך
 ר6ננמי גהיסס סס טסקפק יונ0 וככגפי 0מס 56) ספוגוד 53ר סקדירסע)

 : ננותרסקדירס
 ") 0ס)י רק סעוננד כיון סיסננוכו ננס פ) 5סס יס ריין ניידון4וב4נמ

 דיגו וסו6 כ!ס ז0 סנונעין קדירות ככ' סוה סספו"ר פ)כסר
 ננקוס 63ותו ומח"כ מ)כ ס) פ)6דע"ן 6סו מס סכ' כ"ט ס"ק כמןדט"1
 ס0ו6 כננקוס כפין סח)3 סמין דכ) כסר וכתוכו קיירס סס 0וסיכורותמ
 ונא) . ע"כ 6סדרי 6סיו )6 קדירות וסתי מ3כ ס3 כקדיר0 סוסכחנוך
 פסיט6 6"כ קדייות גכ' רוטכ יס קרייות סגכ' קרירות ננל עריףוזה
 60 רוטכ כ)6 ך51י6 ר6ין מסי' מ)6 6' כמוע כננ"ס סלי ד6ע6יד5"ע
 כטעז וסוכ6 " ךין )"מ כ% מ6ויס 3ט"ז ל6י' ים כ"ועס ור% עסימש' כ)ועה ססק יס יכמן 'ועור . רוענ ד)יכ8 כ6ן מכ) לוטכ עכ'ס 6יכמג4ן

 קרקט פ"נ כפין טוח ס6(גו מיירי דע"ז 11"6 ע)יו ססינ מ! סי'כגס"כ וסשו כ"ע ק"ק עט"ז וכ"כ לדוסן חיופן נגפעפע דמ4ן )עידי לגציחס4כ6 פסיטמ כגיי0 קגכ)ע רק 5חס טקרקע 6ין י6י' עסגוע )מאעוהקרןהצ רפק4וו וכ' סג"כ ק-'כ, כז"ק ל'ו ק)ל כקנ"י מח"כ ול6י' עט"! זס ורץ .*ו"ה קכ,) סקדירה י)כ3 המיקול55 מגל תתחיו סהזס 6ס הם"4 עט"לטקוירם שקא כעין מ)3 סיס סלאמדין שפם קן 5ו"ך יוקת ס"ק קדירע ע43'ה(וסינו 3אס שקוקע י%ן י% חא 44 נגשש"ו עמר"4 כהי ש"כ לק ק"ק4של
 4% כותיו 6יגו וטץ )ק*מ עפי"4 הט"1 ע) מסינ זס שוסי' נכגס"יוגס
 כ"כ ס"ח ק"ק כ6ן כמסכ"ז ומיהי' סוכ כו%"ס ר6" וי") געיין לחכ6ץ
 מיגו כקרקטתו סגכלע 3נם1ו4 רק קרקפ ע"ג כסץן יט 6ס" דננספע1)"נ

 0כ)ועס ווננ0 0כפין גגד ס' סיס כיון 6)6 כקדירס נלכ)יע כנסכירסנופ)יט
 6כ) כדיעכר מ5מ כתגו- 63 יסט"4 ס)ו 5דין דמו"פ 6ע"ג כפין %כוככיר0
 סשרק6ף ו)פסות י"3 )כתח3ס יוק ככ) כגנפסיס פונניין סססמרקמ"ךפל

 סס"פ ו6יכמ גןו) )מסנוז )6חת 61חת פ5יט יותר 5ריך ח)כ )ננמכ).6חרות
 ריס כתו' כתנס' כד6י' כד-פכד מסיכ וטירמ6 ספטד סוס תפיד )לנגווכן

 : ט' ס"ק יננ"ו ]סי' 6ו"מ 3פרננ"נ וכי"ק כ"6דף
 6ין כ5יס ככ' ד6ננריגן 60 מסתפק ג"ד ט" כס"ו נבשך"רשלר(

 ד6ננרינן כננו ככחוס דוק6 6י :כ)י ננכ)י יו5י6נ)ופ0
 לרירן כן יו5ימ לסומן 6כ) רוטכ כ)6 יו5י6 כ)ופס 6ין )מתיכ0ממתיכס
 מין לכ)י ננכ)י מכ) מ' 6ות כננס") יו5י6 )מוכ) ננכ)י דכ)ופס דקיי"לככ)י
 מכל יו5ימ 6ילו ככחום דדוק6 רוטכ כ)מ ננמתיכ0 פדיף ד)מ י'עי%(מ
 ספ)ס כסכ"ה כיס"ס כך סססק כ' סכס"ו 6כ) סספק ככ") יו5י6כסוננן

 סוכ6 )כ)י ננכ5י 1)מ )ננ6כ) וס"ד רוטכ כ)י ננפ)יט דכ)י ס") ג"כדסננרדכי
 ככ)י סננט כ)י סננררכי דיליף כיון )סי"! וג") וכ' . כ"6 ק"ס סי'כס"ך

 פסוננן כ)ופ0 ןכ)י כנדון )סיות סדין ננן )כ6 ריו כחתיכ0 חגגפס1חתיכ0
 וחתיכס רךטכ כ)6 מסליע דכ)י וקו"ח סרננן ככלוע0 כגניפס 5לימוסר
 וקו"ח 11"מ פ"כ גכני ננכ)י קו"מ מסניע וכשוגון רוטכ כ65 ננס)יס6יגו
 ת"ס וסי' תרס"ו סי' כ"ס כס' סננררכי ד60 ידי תמת יס"ס ס' ו6ין)יכ6
 כ)וע0 6ין כך רוטכ ' כ)6 )חתיכ0 ננחתיכ0 יו5י6 כ)ופ0 י6ין כננוס")
 ננחתיכס ןגרפ כיון )כ)י ננכ)י 6"כ יו5י6 ד6ין כ"ס 5כ)י וננכ)י ננכ)ייו5ימ

 ד6כן סכתכתי כנון )ספק יס ננ"ננ ומ)6 . יו5י6 מין סננן 6סי' י"))חתיכס
 יו5ימ דמינו- דקיי"ל )כ)י ננכלי 6"כ סוננן 6ין 6פ" יו5י6 )6וכ) ננכלידס")
 סמיכו רוטכ כ)מ )חת.כה ננחתיכ0 )דידן )כ)י ננכ)י פריף )6 ננ"נני"ל

 רסכ*6 ננתדו' 0ספק סכס"ו ופסוט יו5י6 דסוננן כ"ס )כ)י ננכ)י יו5י6כסוננן
 יו5י6 ננכ5י 6כ5 )חתיכ0 ננמתיכס יו615 כ)ופס ד6ין מפ"ג סכ' ק"חדף

 תיס"5 כיכ"ט גו"ט ננטפס דננותר כקפרס ספ)0 כדגיס הו5רך )ננהד6)"כ
 גס 6י חס"ו וסקסס . רוט3 כ)6 ננכלי יו5י6 ג)ופ0 ר6יז ננטפסדננותר
 ככמוס כין נלילי ד)ננ6 ננייתי ר6י' ננס )סננן כחוס כין )ח)ק יסככ)י
 6פי' )סתיר דננססיק נ"ט כר ג"ט ננסוס ססיקי טפס וכקיט כסוננןוכין

 חי)וק: ד6ין 6"1כסננן
 ססכי6 סוסקיס כסרכ0 ס"3 נחדוסיו ד)ננ6 די") חד6 י6י' כ6ן ר6יזרט'קך

 רוטכ כ)6 )חתיכס ננחתיכס יו5ימ כ)ופס ר6ין גי"0 סו"ס0ננרדכי
 . רוטכ כ)6 כ)ועס יו5י6 כסוננן סכ' נרננ"6 ק"ס סי' )קננן מיכימ . כסגנן4פי'
 תקס0 עיי'! ופור . גתוס"כ רק כחדו' כן נננ5מ )6 כי ז"6 . רס3"6חיו'
 מננ6י כסוננן כין ככמוס כין דנניירי וכיון כרנ"ט ג"ט מסוס ד6וסר)רכ
 6מר ננעפס ככחום 6כ) 6קור נטכג"ע )רכ ס"ל מפי' ה6 ככמוס רכ6וקר
 6ש' ופוד . יו5ימ ככ)י 6פ"כ רוטכ כ)6 יו5י6 כ)וט0 דמין ננפוסמותר
 כקפר0 ספ)ס דגיס כגון )6וכ) ננכ)י 6)6 ננרסכ"6 ננוכמ 6ין כס"ו)רכרי
 6פי' ננגופי' ס)יעס )כ)י סמין כיון רסייגו )סוננן כחוק כין ננמ)ק ד)6הו6
 ננכ)י סכ)וטס יו5י6 ד6ין דקיי"ל )כ)י ננכ)י מכ) יוטכ. כ)י 514י6כמוס
 ננחתיכס פריף ד)6 ייי) 6)6 )חנ4כס ננחמיכס עריף ססו6 ננהכ"תלכ)י

 רוטכ כ)מ 6פי' )פ)וט סדרכו סוננן 6כ) יו5י6 6יגו ככחום דרוק6)מחיכס
 כפ' סכוררכי ננגנ"ס )כ)י ננכ)י יו65 6ין כסוען י06י' ר6י' 0כס"ו כ'מנידש יו5י6: כסוננן י")כן

 ר6כ"י כ' רותח כ0 )6כ)ו 6סור כמר כ0 ספ)ח קפר0 ת"ס סי, כייסע/סה
 כקדירם סגכ3פ וסוננן דס 0קדירס קכ)ס כי ט5יעה סיפור ססס )66פי'
 סתרוננות 6ס' פ)יג ררמכ"י סערדכי וכ' )נום)ט עריד כעויו ו6וסרנ"ג
 ככלי חי)וק יס ו6ס ק"ח דף סג"6 וכ"כ רוטכ כ)6 יו5י6 כ)וע 16ןרס")
 ק"ס סי' ס6ו3 כיד וכ"כ כמוננן נניירי י6כי רס6 דם)יני 6י5") )סוננן כמוסכין
 ו0כ5ופ רס ננסוס ד6סור כס סננ)ח כקפרס נניילי 60 דר6כ"י זו רמי' דומ0וסוכ
 כננקוס מ)6 )מסור יכו) 0גמסר ו6ין 0סננגוגית רק יו5י6 ו6ין סו6 כמוסדס

 י"ע ס"ק ק"ס סי' סס"ך דכרי פס"י )יסכ כ' סוכ . ע"כ )י)ך יכו) פ5נעס6יסור
 . סכתוכו ודט כקפרס. דסננגונית רר6כ"י 3ננפסס 6"כ סם"ך יכריד)סי

 6ורכס וקס0 פ"כ ימך יו65יס וסני0ס ננסוננגוגית הדס תתסטס יחדססס
 דרס כיון 6"ל )סמי )ננסטס 60י 6!י) 6ננרי' )6 ככ)וע סס כ'סס"ך
 ספן סחתיכ0 6פיי סס נניירי והס"ך 0סננגונית . ע"י גתסטס 60יךכ)וע
 %"ננ רוטכ כ)6 6סי' ור6י ויו5י6 כפ5ננו סוננן דסוי סחתיכס סוננן6"כ
 סמיני כקדירה כ)ופס סוננגוגית ננכ"ס גתפטננ0 כמוס רכ)ועס מגניי'למ

 פ) כננס") ר6י' 6ין כ)6"ס ננננריכי מנננס . 0כחוסס כ)ופ0 )סטסיכו)0
 ייעות הרנס סכי6 גי"ס סו"פ 5ננרלכי. ופוד יסכעמ ננחיו' 0כסאולמיות

ד6ס"



 'י,%"זדבי4

ףהפףתמ%א .ח ם'"-צ*בנ.טעעי רעהיירדי
ד6טי'

 כממיכס-

 יו5י6 מין יקיי"3.כמתיכה )רירן מנ) כסוננן גס יתימ מין
 מימ יו5ימ ר6יגו )כ)י ננכ)י . יו5ימ כטוננן הרסכ"6 כ' מסי"0 יננני~ךיכמ
 ריו5ימ כסוננן י") יורמי )מוכ3 ננכ)י ייו5ימ ס") הסוסקיס ועוך כנננ'גננ65
 יו5ימ כסו~ן. מסי"0 )6וכ) יו5מ ן6יכו )ממיכס ננממיכס ננקו"מ )35ימכ)י
 ס) קו"מ סרמימי מע"נ יו5ימ רסוננן קו"מ )רירן ייו5ימ 63וכ) מכ3יננכ"ס
 ססיר _מיכ6 ריון 6)יכמ מכ) סננררכי )רעמ כ"כ ז") ימיהו סייכוכס"ו

 זכ )מ מכ) כסזכ רק מוסר רמין 5:ז סוס"י רננ"מ כנסג"ס רמי' כ'עדד4 ולי-קו"מ
 כו)ע זכ כ)מ נס והמ )כממ)ס )הזסר הרננ"מ כ' כמן 'וכננמכמ3מ

 סיהי' )רחומ ים . סננן מסי' סו)ט למיכו וע"כ 3סמ וננננכו )מנור הכ3ימז
 הכ)י ככ) גו)ע. כ)י כננק5מ כו)ע כיון מננרינן )מ זה 63מ התכור ננןכו)ע
 סתכור כ)ע 06 ססק ימיכ6 ""כ ס"1 ס"ה )עי) סוסקיס )הרכה ססיקיסוה
 מפי' יץ) ה)כך סתנור כקרקעימ )ננטה יומר ככ3ע נמגור י")- כ)עומס
 מכ) כסוננן 6סי' כ"ט _ס"ק כט"ז יננמיר וה"ט 3כממ)ה 6סי' 'ננומרטוננן

 סי' )קננן עור ועי' עוננך כננקוננו הססק עריין קןירומ ככ' מיןכננמכמ
 כ)י רמין וי") וז") כ' כם"ך כ"כ ס"ק ק"ס סי' וכסרננ"ג כזס ננם"םתרל"מ
 )י' כרירמ )6 ד3סרננ"נ וכ' עכ") כ"נ 6ומ עי' סננן כ3וע מסי' כ)י6וסר
 )מוך סנניכה נ)וע מס סס ננסמסק יסם"ך כ"נ כמומ ימ)י' קכס"ווכ'

 . ככו)י' וננכ)יע רמוסר )וננר ים סננילה הו6 מס )ננ6כ) יו5י6 יננכ)יממכ)
 ס"ק מכ"6 סי' כנננ"מ וכ"כ ק)יפס כרי 6)6 מוסר רמיכו כ' סס'וכסרלח
 מסי' יו5ימ ימיכו ככ)י טכנע ככ)י כ6ירך מ3י' זה ונננ"6 )סר"מ ומ"כ3"ו

 סכ)י ננן יותר ננם)יט מיכו ככ)י מננן רכ)ועמ נ"כ י"3 )כך סוננןסכ3ועס
 ק)יסה: כרימ)מ

 )ננקוס רננכנקוס כ") וז") כ' ס"ק הם"ך ע) רע"מ כ0נ"ה מח"כרר44שף'
 ע"נ ריקן ככ)י קסה ימ3"כ רוטכ נ)מ הו)ך מעו ה"נ ע5ננוככ)י

 לקלוף וננהכי כ"ק רק נמסר )6 6ננ6י כמום דכר סכ)י עו ולום)סמם
 יו5מ ימין 6ע"כ ננק)יס0 יו5מ וממ"כ ק"ק ככ)ע 5)י כסעמ ליננ6סכ)י

 עירוי ע"י 'כנון ק3יסס כרי כסוננן כמסר 06 המ ננסננע רוטכ כ)מנננעננ"ק
 סננכימ וננה )כ)י ננכ)י ס"ס מ"כ מם 56) 6מ"כ העננייו מס רוטכ כ)6יו5מ
 כ)6 יו5מ ומין )כ)י כננכ3י סוה נננע~'ק רככ)י ס"ה מ"6 סי' ננמו"מרמי'
 ננהנ"ה סכ,) כס"ו ר6יומ )רמומ ים ו)סי"ז סקי"ך סס כמ"י כנני כ"כרוטכ
 כננו הוי כנני נוסי' וכתנור )מגור ננכ)י כ)יס כנ' המס רהוי 5"1קי'

 : 3כ)יננ:)י
 מוסרמ ק)יסס ימין ה6 רע"מ הנמון רמיומ )רחות )כ6ו' סים4שי2%י44ש

 מ)מ רוטכ כ)מ ננמ3"מ יו65 כ)ועה מין ננסוס )מומכרמה
 כ"ה ס"ק מס"ז סי' )מו"מ כמיכורי כננ"ם ננכ"ק יותר הו).ך ה5)י כמסמין

 יו5י6 רכ)ועה כר6"ס ס") קו' וננכמ רק"מ מעין הריטכ"6 כ' סכןוכננרוננס
 נניסכ תערוכת ננה' )סמימה וכסרננ"נ )יחנ ננם"ם ועי' רוטכ כ)מננמ)"ח
 כ63 לכ)י ננכ)י יתימ ככ)י סוננן יכ)וע רע"מ סג' יס") ננוכמ ננ"ננק5ת
 סי' )הם"ך ןננססקי ננה סס סכ' י"ך ס"ק 5"ך סי' כננסכ5ות ועי'רוטכ
 ריו5י6 מס )ט"ז )י' סקיטמ רוטכ כ)י ננכ)י יו5ימ כ)ועה 6י ס"נק"ה
 כ"ס' סוס"ק ' כמרוטיס הכ") כסי' המ"ך הכי יס") וכ"ננ כו)ו ומוסרכסננן

 . סננן כ)ועכ)י

 קרעם)ע"ך כעק)ע"ך כתטעה סמסמה . 6סס )' סי' מ"רד2%נ21"י
 וכ' מננמה עס קרעם)ע"ך כה סנ6סס כעק)ע"ך סליוכמוכס

 והממ6ס הסוננן ננסני ה)"ה ממיכה ננקרי ו3מ כרוכ וכט) כיכם יכםרהוה
 ק"ה כסי' הם"ך 6ע"נ ועוך ר") חמיכה )"6 וככ5וע כקרעם)יהכ)ועיס
 ס' עך מוסר )גננרי כיכם רמסי' מסחר ככ)י סנכ)ע סננן כמיסורננסתסק
 מוסר מיכו 3נננרי סוננן ס6סי' כסדי' ס' )"ז ס"ק מל"מ סי' הננג"6מכ)
 ססיקו כסכי) 5נננ"מ רססיטמ ננס סכקינן )מ ומ"ג ק)יסח כךי מ)מכו)ו
 ק"מ כסי' מי' ק)יסה כרי ל6סר ן6ס כרוכ ככיסו) )המיר ים ומ"כ ם"ךט)
 והסמר )מסור כעק)עך כסכי סנ6סו מומן ננלין כסי רק ר") כי' 6ננרינןר)6
 קויס כסוננן הכעק)עך סטחו )סי גם6"ננ ננין מסיכ רה6 עוך וכ'ננומר
 וננכם6"ננ הסוננן עס ננינו מינו הומ וסמננ6ה הקרעם)טך סססלמ:ו
 מננמס עס עוף סוננן 60 טעס ימן כסיכס)ס הטעס )סי כס' סומ כיכםנס
 מסי' ררכנן כ6יסור ט' ס"ק ק"ט כסי' הם"ך כ' וככר ננררככן מ)מ מסור)מ

 נכ"י סיכרי כ' ק"מ סל )קננן מסריס יך וכס' כמרי מר כיכם כט)כסמ"ננ
 ס' מי"5 כיכם כורככן ננ"ננ כסוננן חננ6ס ננכסמ"ננ ס0ו6 י6ף ננ"םתנמסין
 ננסמננמס כ6ן מין יהמ טעס יתן יכם)ס סמס סייך )מ כ)מ"ה מ") 60ו)")

 כנני כיכם ננכם6"ננ נררככן מסי' 636 , הכ") כס"ך ה)כה 6יז )ריימדנ"יך : טעס ימן )מ יכם)ס מס י6ף יסחיטמ כט) וססיר כ"ק רקכקרעם)ע"ך
 עננו והסכיס כננ"כ כם' ס)וג )6 1חוס 6סור ננ"ננ ננררכגן 6)6 מסור"יו טעס יתן ימסי' כיון )מסור מין טעס יתן כסיכ)ס 6ע"נ ס'5ריך

 וכסרננ"נ סק"ט ל"ט כל5כנע"י
 כסתימס.

 ו6נננס . ס"כ מ"מ מערוכמ )ה'
 ננטעס והומ . הנכ"י ס) ססק 3קייס מסריס היך מנניהמ )יסכ מססרכן
 סיכס3ס כיי ו)יממ כ"ק מ)6 מסור ר)מ כיון 6סריס היך סג' )חורוס
 סי' )רננ"מ הככ"י ימוסם . ס3ונ )מ ננסוס )מסור עריין ה"6 טעסימן
 )מ ננמוס וסיילו ירככן כמיסור מסי' כיכם כננכם"ננ ס' ר5ריך רננסננעק"ט
 ק"ט ס" .)רננ"מ כן ס" כ"ז ס"ק ס"ט סי' יהם"ך סס כנכ"' כננ"םס)ונ

 טעס יתן כסיכם)ס טעממ סייך ר3מ כי לטיכות" מרתי י6יכממכל;.סיכי
 י") ננירכגן סומ ונס . כ"ק רק מוסר ר)מ מרמ ככידון כנון מסוריטעס

 סיי )ס'כוומ' .כחך6 .כיון.)%ך ,פ3ונ 63. מסוס. דמסור 6ננרה _3מ סמי~ו)י
 כטט ר)ננס") 5ססיכ יס ןככ"י כריכ6 ננ"ננ .] 3טיכגמי' כתרתי. 'סרי 3ןירן4"3

 סוכ כזם ננררכגן סהו6 ננסגי רהיילו )טיכומי' חרמ רק כס6ל ו)מכו)ו ומוקי ריו65 ססיטמ גכ)י כסע טען מ)6 גם"ך 1)מ, כנננ"מ ר)מ.פוסקרס
 סכ6סר כיכס יכס ננכסי'ננ ו6נמס.כמק"מ . וסרננ"נ ונננ"י הננ"כ ככמר6יה)כה

 . כהנ") וסרי 6ססר )טוכמי' מרתי יסוס ררככן כמיסור ק)יסה כרי.
 סהקסס מ"ך יכרי סהכימ 6סייס יך יכיי ע3 עכיימי )ייז יממיאגב

 מי"5 רוכ כננקוס הח"ך ומי' גכו"ט י"כ מס )קפי)6 )יטענני'6נכ"י
 ר6יכמ מסריס 0יך וכ' )נרר 6י"5 ס"ס י0וס מכ"י כ)יס כסמס כמו)כרר
 ימססר היכי כ3) ננועי3 6יגו כרוכ סהכיטו)' )וננר רנין 6נו רע"1)נניננר
 5וננר יס מנננס מטריס היך מי' ט"כ קסי3מ טעיננמ ע"י סמיסור)סכיר
 סמני ס1ס מננרינן מך 61כ) מ' מ' )מוכ)ס י5ריך ק"ט כסי' קיי")דה6
 כ3מ מרס ןכר סכ' רכריו ומננוהין עכ") - 3כרר רמי"5 י") ננהרוכ הוממו2)
 כזה גיכס כננכ"ננ סייגו מחר 6מר ר6וכ) ק"ט כסי' ר6י' רננה ועוךר6.'
 סט נניורי גמ כזה הטעס ו)כרר, )עננוך ריס כיק כננכס6"ננ הר6"סנניירי
 ר6יכמ היכי 6' 6' סימכ) סננכינ! י)6 י"3 כס6"ננ - ק"ט סי'ורסכ"6
 מ65 קפי)מ 6י"5 6ננ6י 6כ"י כ)יס כסמס כתרו5ו הועי) ננה ועוךקסי63
 רמ" וננכי6 טירממ קסי3מ כרירמ ננסוס 0מ"ך רי") נכון מ"ל ס)מרו5ו

 )ט"1 סכ' י"ך. סי' כננ"ז ועי' תרע"ה ס" ועי)"ק טירמ6 ננסוסלקסי)6 5כרי רמי"5 . 'מכ"י כ)יס כסמס ז' ס"ק כ"כו כ)) כנננ"י וכ"כננטריסומ
 וננססקי וננס 3נננרי יכס 6סי' כו)ו ומוסר ננכ)י יו65 כסננן 3י'ססיט6.

 מרוסיס 5"ד סי' כח"ך וכ"ננ 3ט"ו 3י' ססיטמ כ"ג ס"ק ק"ס סי' )ס"ך)י'
 )נננרי: מוסר ככ3י סוננן כ3וע רנס כ"הסוס"ק

 )עי3 סכתכוזי ננחרי"ז סר"י כסס מו"ה ע) כ' כ' ס"ק דב2ףק"ושלו(
 רק ס' רמי"5 סכ' כקרקע הכ3וע ננך ס. 5ליך 6יכו מננמי=
 נניעוט רכר רוטכ כ)מ )ךוסן מרוסן 6511 כ)ועה סמין כיון ותי' הכעיןננך
 ננומרין גזה זס נונעין קןירומ יסכי כר6ה וננכ6ן וכ' רוטכ ננקרי )מכזס
 כ)חין )6סור כ' מות )עי) 6ני כננ"ם ר63 ננרכריו הנס עי"ס )מיןמסי'
 ס"ק יט"ז רינו ננותר כעין ק5מ עייין כ'ס 6פי' ה6ו"ס 6"כ רכריו )סיונס
 הנה"כ מו)ק כעין ק5מ כיס 60 מ"כ נ' מומ כננס") הו6 מר6 וה6 רהמס"ט

 ננ"ם מ)מ הכ"מ רעת וסכן )ןכריו רמיומ ננכימ וכ:ס"י הנננ"י עננווננסגיס
 מננמי 6"כ כירס נכי ע) סרכה כססך יס סמ קט0 ננעט רוטכ כמו"סדהוה
 ננו5ימ מיכו ןרוטכ קמה )6 יקוסיתו כ") מכ) . כקרקע הכ)ועה יו5יממעו

 מגססך סרוטכ סגעסה כמו"ה כ6ן מכ) המס ננן רומח סרוטכ מס מ)מכ)ועה
 סעירוי סמין ררי רומממ קרירה ע)י' ועוננך )ה יס עירוי יין כירהע"נ
 לוממ רוטכ ננקרי )מ ננ"ננ תרי"ו סוס"י ,ה מו"ה ע) כננ"ס סע)?ון ננקרר11

 מ35 סעוננרין קרירות ככ' מנננס . סכ3ועה הקרקע ננן. הכ3ועס)הו5י6
 ו)מ זיעס כפין לרמה כמון ונס רוטנ כקןירומ ר6יכמ )מיס והסס6ס
 ע) העירס סתורה י"ס 3' ן' ססמיס מוס' ננננ"ם וכ"נ )חסור ססוטכ'
 ננסננע רננזה כט"1 ר)6 מזס כנס"י כם' וג' . כמון רנניימי כו' מרםכ)י
 רכ5עו רט"( כיילי ננסמ"כ ננכסניס כ3עו רהתס קךירומ כ' כין )מ)קרים

ננכמוז
 והנ0 ע"כ ננכחוז ננכסגיס )רנניימי מזי יטסי ננמוס' ננסננע סכך'

 ןננרננייתי כיון סרוסי ךהכי מוס' כן ןהתס )ןמומ ר6י' י6ין כ")ננתוס'
 ננכומר זממ ננ"ננ מכ) . הנע3ס ננהני )מ ו)כך טוכי כ)ע ננממננמכמון

 מ"כ ננכסניס הכ)ועס ננן ססומ ננכמוז )מ ססומ יהייכו כמוןננרננייתי
 וכונעות )חין כקהס 6כ) . קרירומ 3כ' ססיר ורוננה )נננרי כיכס ננייריסט"ז
 יה'ככמ 6סי' ומ)6 )חון הכ3ועה ננן יי65 רמזינן כיון 6סור עכ"ס כזו11

 3כ5י ננכ)י וננךנמ הכ)ועה ננו5י6 מיכו לוטכ ננעט )ממיכס ננמתיכה)מ"ך
 ר)ננס"3 הנס ממיכומ ננכ' כ),ס כ' רי)סילן סס סמ"ך וכננ"ס ננממיכהכננו
 יס") )ננריכי ה"ך י") ננ"ננ ר6י' )ח"ך סמין ננממר כן )וננר כרורמין
 ננו5ימ )מוכ) ננכ3י יקיי") מנן 6כ) )ממיכ0 )ננממיכה יוננס )כלי ננכ)יהכי
 ננכ5י .רוטכ כננעט 6סי' רננו5ימ 6ססר יו5ימ מין )כ)י ננכ)י רוטככ)6
 כסנסת וכ"כ מסור נונעות קירומ- יכ' רמיומ יננכי6 ככלס"י ועי')כ)י
 ס.' ועי"3 מינו היך"ס סננ5רף וננס יקותימ) מורת סו"ת ' כסס סמו)יך

 כייגיס עוך מ"ס ועי)"ק )וסיף י)6 הכו מ"כ 0ני"ם רכרי ימיתית)"ך
 . תרננ"כ כסי'.מ)ו

 תרכ"ב.מיכמן
 ממחבמ ויעה תהתיו ועולה צוננת למעלה הקדרה אםלא(

 נ כת"ד ולא כולו אסור הקדרה מביבי הזיעה אין אפי'רותח

 ינניירי כמ"ך כ' ס"כ ססיך כך כו' נקרוכ ססומ מייוי ונסבהגייה
 למסרס רומממ סהקיירה ר56"כ 5וכנמ )ננע)הסהקרירס

 סמ"ך הקסס ומ"כ קס"נ סי' ננהרמ"י ככמכי כננ"ס סזיעס ננמננמהקרירס
 5וננות 3קרירה )ננע)ס הננמכת ננן סזיעס טיסמ רמ"כ כו)ו מסור6ננמי
 'ק)יסס כרי מ)מ מוסר ומין כעירוי .הוה

 נעננטס כ6 יהזיע כיון וכ"מ.
 סמינר לרוטכ 3קןירס ממכו מ63 , יהי' )מ ננ"ננ ננר תיתמי הוה)סו)ייס
 והקיירה סקיירס ע) רכסננך כיק. ונס כ"כ ס"ק .כננס") כו)ו 8תננמננס
 יטזיע כיון. 51"3 . כ"ר .כס"ק כמ"ס תיממי סקרירס סוס כעקוננועוננך

 וכרמת וכ' סרוטכ כמוך .כעו כמ)ו סוס רותמ שומ סקדירס כ)מסככת.
ס"ס



 קכגירםףתוכ"ב ח' טע4ף צ"ב מף דעהיורהמימןדבר4
 כמסר הכף מ"מ כו)ו מס )6 מק5תו דמס מע"נ )מכסי) סממכ כלףס"ס
 ס' מי"5 )כן ס;יעה ס"י מם)יט ט6עו לק כ;יעה וסיס"כ סמניע מקוסעך

 : ה;יעה ע"י סטיר כו)ע מכ) סכתחכ מקוס כלנלמ)מ
 ד)מ כו)ו מוסר תמתיו זיעה ד)מה דמ"ס ר)יתמ חדסיס סדכריו ממחר~%"ב

 כסי' כתכתי ככר כו)ו למסר )מ )רוטכ טו)ייס תחכו מ)מיה*'
 )רמןמ מע"נ הכ)י )כ) הנע)ס 5ריך נ:ק5תו סלמסר כ)י מ63 ד)יתממרט"ו
 מ"ס כ)) מדס ככילת ס' וכן קסי' )מ )דילמ 'מ"נ: ה:י ס") י)מ קי"מסי'
 מי"5 ס)כך מכו)ו מס)יט ומילו 3חונ:ר6 ככעו דננכ)יע מ"כמות
 תית6י ד;יעה כיון ח"ס )רמ"מ גס 61)מ כו סתחכ מס כלנד. ככף,מ3מס'

 סהו)ך 0כמ קי)וח נכי דדוקמ ;"מ תית6י ננקרי דקיירס ומ"ס כו)ו-למסר
 סעי' )עי) רננ"מ סדעת סומ עומד והקדירה הקדילס תחת כייס ע"גול;ח)
 תיתמי ננקרי ה;יעס וכמ העך סמילו ה(יעה מכ) תיתמי מקרי יהקדירה;'
 )קדירה ס;יעס כ0מ;;ו דוקמ ו)מ מתחתיו רק ה;יעה דמיירי מסמעוכן

 כ5דדיו סכף סכיכ סה1יעה עד למסר דכף מ"ס ונס . כו)ו מוסר6סי"ס
 דהעיקר ד)מ"ס ל"מ מין יס"כ ס;יעס מקוס עד ילמסר ננ"ם ונס .ויס"כ
 0חילו מ)מ כו)ו חס )מ מק5תו חס ממרי' 1)6 למסר הכף כ) כ)מ"הכמג"6
 וסוכמ ט"ו ס"ק קכ"מ סי' כפר"ח ונס ככו)ו נ:כ)יע מכ) ככו)ומס)יט
 כמק5ת תמכ ס") ססר"ח ונס כח"ד כ' סק"מ כט"; 5"ד כסי'כסרמ"נ
 ועי' למסר סכף כ) מ; ככו)ו כ;יע דוק6 מ)מ ככו)ו סכסר מי"5הכף

 כ' מות תרכ"ו סי'.מט)"ק
 מע"נ יכ0 כסר טתו)ין מה מותר ד)כך קס"נ סי' מסרמ"י ככתכירכמ"ש

 )כסר כססניע יס"כ כ;יעס סמין נ:סוס תחתיו ח)כ ס) ה;יעהדעעה
 יותר סס ומונחיס ככסר לדכקו כזיעה טיסת דעכ"ס קסה הרמ"חוהכי6ו
 מ"מ המ יס"כ טמין ככך מס 6"כ כדין מע)"ע כמולח 6וסר ו5ולןממע")
 דכהכ) תר"כ סי' כננס") הטעס לרמס 1)על"ד ככסר הטיסות סככ)ע מסוסמסור
 )מו ריחמ דקיי") )מה מ63 זיעה כ)6 ריחמ ו6ין ;יעה יס מרותחהעעה
 לתס;ר דכתלור )תרן תר"כ -.כסי' וכתכתי ;יעה יס הריח עס הממי)תמ
 ס"ל כן כתלור כריממ סננקי)ין סטעס והומ ה"ה מ"כ . וה;יעסהסכ)
 וריחמ ריח מ)מ ו6יכו ה;יעה דכתס;ר 6מרילן סיוכס )כסל סעו)ההסכ3
 דמסור ככסר כקעיס יס מס מדקדקין 6ין דסמ כן ד5") ועוד מי)תמ)מו
 ומננ)מין כקמיס )יכס ככסר )עסות ננהררך כ"ס 5"6 סוס"י )עי) כ5ולןמסי'
 : מ"ס סכ) )מ"ס מ)מ 6סור וד6י כתכס)ין וננתוכ) מ)ח והרכה וס)ס)ין סומיסכו

 : ככס)( לרסס הסי' );ס תרכ"בכמימז

 וישוב המוגי' ופי' בהפ"מ להקל שרי אי קילוח בנפמקשאלה)א(
 ש"ך דכרי ביאור )ב( ע"ו דף פפחים ופרש"י מפרשיםקו'

 אוסר קילוח בנפפק ומגמ' מפוסקים דמוכח מ"ש פק"ה ק"הפי'
 )ג( כאן אש'ק וישוב אש"ך החולק כפלהי ולא בכלי ואפי'כ"ק
 בולע עירוי מ"ל הפומקים כל שכ' ל"ב פ"ק ם"ח סי' אש"ךקו'
 נפף המשנה ק"פ מה' בפ"ח שפי' אר"מ ישוב )ד( נחשת..בכלי

 פי' פלתי וקו' אופנים בב' הגמ' כפי' דלא החרס עלמרופבו
 )ה( חייב הדם דהקפה ברייתא הביא שלא אר"מ וישובס"פ
 קו' ישוב ועוד דכאן פ' סעי' הש"ע על הפר"ח להשגותדיחוי

 הפר"ח שמחמיר מה וריחוי דע"ו דפכחים גפוגי' הנ"להמפרשים
 רנפרחו משום שלנו בנרות דמתיר הפלתי )ו( מהש"ע יותרלרינא
 והש"ך הש"ע דברי קיימתי ולהלכה דבריו ודחיתי הקשיתיהחלב
 פחות בגרירה פגי ולא כ"ק אומר בכלי אפי' הקילוחובנפסק
 ממש שאין דבר שהוא גליויר"פ בגרירת סגי דלא מכ"שמקליפה

 י הוא בעלמאיצבע
 יקרס כתמחוי )כ"ת סלרמה כנה וכו' המה"נ הוכ יןייי )מוישוכייפ

 כתוך ולודע סכסר סלטרף רותח כסר כה ליתן ססי'כנ:עסה
 כתיתמי דק)יסה כיון הס"ננ כננקוס ד)הק) הקערס כ) )נרור ומי"מססעודס
 כמוכ) וסיילו 3"נ ס"ק תס"ז סי' כמנ"מ כננ"ט חומרמ 6)מ 6ילו לכנינכר
 המל"י כננ"ס ננק)יפס סחות סהומ ני.ירה ד6י"5'מ)מ ככ)י ומ"כ כנמרה'דהי'
 6ית6 )מ ונרירס )"ס ס"ק כס"ך 5"כ סי' כסרכנ"נ והוכ6 ט"; ס"ק ל"וכ))
 סי' דס)תי ;ה וכ5ירוף דסוסקיס חומרמ רק )סי"; 36מ ו6י:ו כגננ'כ))
 מוכריו )קחתי כך סקי)וח כלססק כ"ק דמוסר 6ס"ך חו)ק סק"הק"ס

 : הסמ)הומס)סו)ו
 טיסס כנהותך מח3נ נלס) ט' סעי' 5"כ סי' כס"ע היס רנשרבה)א(

 ס) כלר סנעסס וננלר . הנע)ה 5ריך סקערה ע)מלר
 וננכומר המור נ:ן דלס) סכ' קע"ו סי' ננתה"ד סו6 כנרירס סני.סעוה
 סכמ כיון מ"מ סקי)וח דכססק כיון דכ"ר כרותח חסיכ ד)6 תס"דכרכרי
 הסוני' תס"ר סכרת עס ול") סקי)וח לססק ו)מ כעירוי לידון המורננן,

 סחרס ע) ננרוטכו לטף מננתלי' ת"נ דמנ:ר )סננומ) דסריך ע"ו יףססחיס
 מת יטו) מממי ת"נ ומי 5וללת כחרס וקס"ד מקומו 6ת יטו) 6)יווח1ר
 המור ע) כתלור סי' הססח מ"מ 5וללת כחרס דס"ד מע"נ וקסה .עקומו
 מטוי וסדר ק)יסה כדי כעירוי ונננס) סקי)וח לססק כ)ס הוס )תס"ד.מעכ

 ד"ה תוס' כמ"ס סרכס רוטכ יס דלטף דכיון לטי)ה כדי )ססחסרוטכ
 )ר"ת כ"ק מכס) מו 6)מ כו)ו מוסר ד6ילו י") ת"נ ד6מר וסמומ)יק)וף
 דכ)ע מו דמ"כ 3סכת כחדו' רסכ"מ כמ"ס יס"י דעת וכן כ"ק מכס).עירוי

 ור"ן רמכ"ן וסמס סקי)וח יכפסק מסוס )ר"ת סכי יס") כפוסקיסכ"ק
 . רסכ"6: וחיו' ע";סוף

 מקומו מת כיט) סני מ)יו וח1ר דמתלי' סכסר כ) כפ' כ' דהר"ן )ומרן4ש
 ע"ג כין חי)וק )מ סמור ע"נ למ)"כ סתלור מן סססח לסת)קסככר

 מס דכ"ה ימקסין דס"ד י") 6"כ . ס' ו5ריך כו)ו ומוסר נכר תתמ"מו
 ננן ססקח לסת)ק כככר מיירי נמי סמרס ען מרוטכו לטף כריסמד6מר
 5וללת כהרק דמיירי דס"ד ומ"ס . מקומו מת יטו) מ)יו וח;ר דומימסתלור
 מתרן ד)ננה המסורסיס קו' י") וכ;ה . התלור מן כלסת)ק דמייריכיון

 רותח כחרס דנניירי ריסמ ומסרס מסלי ו)מ רותח כסו)ת הסיסמסמו6)
 המסלה ססטות כדמסמע 5ולן גחרס מיירי ימס" ס") הוה סמומן י")ו)סי";
 מע"נ ס") סמומ) מ)מ כריסמ כמו חרסו ע) לקיט ו)מ החרס ע)דלקיט
 סריס6 מכ) התלור מן לסת)ק כככר מיירי מקומו מת יטון מ)יוכח;ר
 כ)מ וסוה סמור ע"נ סתלור כתוך הססח כעדיין מיירי סחרס ע)כלטף
 כסו)ת דמסלי וסמ כהל") סנמ' קו' קסה ו3מ תה"ד כס' הקי)וחלססק
 . החרט הרוטכ ננרתח ע"נ )מ"ד מננר מריסח כקו' י)"ר דלכמו' י")רותח
 ומרתח )סו)ת סדריילי דסדר מ)מ )סו)ת דמטוי כן ממר )מ מסיסמוכקו'
 המרס עוכי ס6ר ו)מ סחון ססטח רק מקרר יקסס כחרס ול") )דידי')י'
 י") מ"כ )טיסס מקרר סמתנכ) מס כ) הדריילי והיר ימתנכ) גסו)תמכ)
 ס)כך כעירוי מכס) מילו הקי)וח ולססק כתלור טהי' מססח לטףמסי'
 כמסלס ה5)"ח קו' כ' )יסכ י") ו)סי"1 . רותח כסו)ת דמיירי )סלות5ריך
 מוסיף ד3ננה סחרס ע) כתלור לטף כ' כמסלה סרס"י מ' קו' רס"יע)

 כסו)ת ככנ"ס רותח כחרס דמיירי רס"י כ' )מ ד)מה כ. קו' כתלורתיכת
 כ)6 נניירי דריס6 כומ הכי מסמומ) דמסקילן ד)מסקלמ מ"ס ו)סל")רותח
 וכס' 5וללת כחרס נניירי מסי' )סננומ) 6"ס ו)כך התלור מן סק"ס~סת)ק

 : וכמס")תה"ד
 כלססק דעירוי ננוכח ומסוסקיס מנמ' כ' ק"ה כסי' ס"ך ףקגדק)ב(

 מלטף מס"ך כ6רוך סכ"כ והיילו ק)יסה כדי כו)עהקי)וח
 )ס)תי הי' ו)6 רותח כסרס )י' מוקי דהמ כס)תי ותמס החרס ע)מרוטכו

 חרס ת"נ )ננ"ד מ)מ 5וללת כחרס דס"ד מנ:ס רמי' ימכימ מט"ך מרוךס'
 ד)מ מי"6 )י' מרמוקר סתס וממרילן )י' מוקיר מקורי הימ ד5וללתכיון
 הקי)ומ ולססק ככ)י דמסי' נונמ' ננוכח מ"כ עכ") כטי נניהו ק)יסקכ)ע
 ;כמיס מתוס' 3הדי' מסמע דהכי מס"ך סמרוך כ' ומהסוסקיס כ"קכ)ע
 )ר"ת כ' ;כמיס דתוס' ור") עכ") ע"; דסוף והר"ן והנ"מ והמרדכיד5"ו
 ד6ילו ת"נ דקיי"ל ומס קי)וח לססק כ)מ סיילו ככו)י מכס) עירוידס")
 והלס הקי)וח כלססק כיכס )ח מו יכסיס כ' כנון ק)יסה כדי מ)ממכס)
 לטף ר") כיכס כ)ח וננ"ס ע"ו דף ססחיס הכרייתמ רץ) יכיכסיס ככ'מ"ם

 וננרדכי )תוס' הרי ע"; סוף והנ"מ כננרדכי 3הרי' וכ"כ החרס ע3מרוטכו
 ננסוס כנכס) דמסי' דס") וסמ . הקי)וח כגססק כ"ק ננכס) ככ)י מסי'וסג"מ
 הרנ:כ"ן 6נו:ס דנוכס) ס"ה כ)ע 6ס מכ) כ6ידך הי6 דת)י סס ;כחיסדתוס'
 רקיי") כ6 הר"ת )יסכ כתכו ננ"כ דף סכת ורסכ"6 טס והר"ן ע";סוף
 דהס כ"ק מכס) דנס כתכו )מ הס כ"ק וכ)ע הקי)וח כלססק מיירית"נ
 כו)ע ננ"מ ננכס). ד6ילו 6ע"נ מ"כ כמידך חד6 ת3י' וכיסו) יכ)יעה ס"))מ
 נ:רכריהס ס"ננ סחרס ע) מרוטכ לטף כנוי והר"ן כרמכ"ן נ"כ וכתככ"ק

 ננוכמ ;' סעי' 5"כ כסי' כ6ן ימרמ"מ שס ק"ה קסי' סס)תירכמ"ש
 סכ' כס"ך כסננ"ג עי' כ)) )"ק כ)) 6וסר מין סקי)וחכלססק

 ל"ו כ)3 סכ' הננל"י ע) 51"ע 5וללת כירס ע"נ י;וה) ;' כסעי' התססמלי
 כט' דננוכמ כ' ט"ו כס"ק דסמ נרירה 6)מ קכיסס מי"5 ככ)י ט";ס"ק
 דעירוי. )סדי' ננוכח החרס ע) ננרוטכו לטף גכי 5ו)יןכי5ר

 סנ:ססיק
 סחות סהומ נרירס רק מי"5 ככ)י כסקט"; כ' וה6יך כ"ק נ:כ)יעסקי)וח
 ר") עירוי חסיכ ד)מ כנרירס דסני 5"כ כסי' כמן הס"ך מ"ס ו' .מכ"ק
 כ"ק רק ננכס) למי עירוי המ עירוי חסיכ י)6 ומ"ס ק)יסה הייכונרירה
 ו5ריך כו)ו חוסר הוה סמור מן מס) עירוי הסיכ הי' ט6ס דכ6ן )ומריס

 מק)יסס סחות דנרירס 5"1 מסי' הנ:ל"י וננ"ס ותה"ד הס"ע כמס"ססנע)ס
 לקיט )כך הרס ככ)י קו)ף )סון טייך ד)6 6)מ ק3יסה היילו ככ)י )ומריס
 סי' ננס"ס ועי' סק"ו 5"נ סי' הס"ך וכננ"ס ק)יסס הייכו מכ3 נרירה)סון

 : סס"ך כיכוכתר"כ;
 טיסס ולס) סלר ע) ח)כ כמסותך הס"ע כ' י)מ" עיוז 5ייו יהאמנם

 לססק ו)מ כעירוי רק הוס ד)מ כ' התס"ר ה6 הנע)הד5ריך
 כ"מ כו)ו מוקר סקי)וח לססק )מ עירוי דס") סתה"ד כס)ממ ו6"כסקי)וח
 עירוי דקיי") מלן מכ) )תס"ך ס") דהכי )"כ ס"ק כחן כסר"ח וכ"ככמן
 סהו6 ונרירה כק)יסה סני ו)6 הנע)ה 5ריך )ננה כ"ק מ)מ מכס))מ

 :ק)יסה
 יוסר ועדיף ס6ור כע"נ חסיכ נמהותך יכ6מת )ס"ע יס")ראפשף

 כין חי)וק ו6ין כו)ו מוסר סמור דע"נ הר"ן וכרעתמעירוי
 )סיטתי' סתה"ד 6)מ ההור כע"נ )נמרי דהוה וכס"ך ככ"ח ו:"נ: )ת"נע"נ
 סמסי' דמ)ת6 )רווחמ כ' כו)ו מוסר לנני הקי)וח לססק ו)מ עירוידס")
 כלססק דנס כס"ך העיקר ו6"כ הנע)ה ו5ריך כו)י' מסור למי כעירויהומ

 : מק)יסה סהית ו)מ ככ)י 6סי' ק)יסה 5ריךהקעוח
 ירוחס מר' ססקסה סק)"כ ס"ח סי' הס"ך ינרי )י קטי' ןכנערנ)ג(

 מסוסקיס דננוכח כו)ע 6ילו דמכס) 6ע"נ לחסת כ)י סס' '-
 דס") כמס") ;"מ דסמ ור"ן רסכ"מ וסכ"כ כו)ע מכס) 6ס כ6ידך ת)י'חד6
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יימףתוכ"ב ח' מע~ף צ"ב ט4 דעהיררהטימןרברף
 רססק גוסי' 3ס"ך לנני קסס ו1ה עכס3 ו6ילו כו)ע קי3ומ כלפסק3ו"ת
 כירס כפ' כר"ן ועי' ננכס) ו6עו כו)ע קי)ומ כלסקק סק"ה ק"ה וסי'כמן

 גמסת ככ)י רה"ס ננירוס)נני סר"ת )ימכ ננ"ס 3סרי' יותר ננכומר ע"1וכסוף
 יקכתי תקכ"כ סי' ועי' כעירוי נמסת ככ)י יס סכיסו) מוס 6כ5 כו)ע6עו
 6)ו רכריס )סלי ומ)ן ננקוננות כטמר סיטכתיו רסננתי וסס ירומס)ר'

 קי)ומ כגססק רע"כ סס ק"ה סי' הס)תי וננ"ס הג") כננקומותטכתכתי
 גס העירוי ע"י רע"ג כיון )ה עסכמת הכי 3רכ כ"ם ןמ)"כ כ"ק 6וסי6ין
 סכי כ)י יסוה ננרתימה כם"ג רכנסכחת )יסכ יט כ"ר כו סננערסהכ)י
 רסג )מו)קיס ומסי' הסוסקיס רוכ רעת סכן תג"מ סי' כמו"מכננ"ט

 ועור סלי כ)י דסוה רכ ננורה 3כ)י ננננגו כעירוי .") כ"ר מטיכ ערייןננרתימה
 סהוכימ רסכת כס"ג כרעלורמ עי' ננכם) כ"ס ס") רכ 6ס 3ן מכסתננה

 ס1סכ כרכיר קי"ח סי' 63ו"מ כחיכורי עי' כנכס3 רכ"ס ננ"6 רףננננסלה
 : ח"יסוס"ק

 סכ' ק"ס וכה' ע"ו דף פסחיס כסיס"כנ סר"כנ כיסוכ כ"ת רכמ"ש)ד(
 ה6 כטר 6ינו ררוטכ כנטעס המרק ע5 ננרוטכו רגטףטעס

 )6ו"ח כחיכורי יסכתיו סנה ר"מ ננמכנת 5)י ןסוי ננסוס הטעס 6י'כגננ'
 סמ. 6ופן כסר 6.נו רוטכ ננסוס ננסרט 3מ רסגננ' מוסכיס ככ' ג")וכעת
 ססמ ן6כי)ת עסה כלגד סהומ ויס)כגו כנקוננו ויטו) 6סור מ)יו גמ1רד3ננס
 כסו)ת ונס כרוכ כט) כנכ"כנ ררכגן רק )יכמ 56יו כמ1ר ה6 דכותרו3"מ
 כסו6"ת דכריהס העכנירו ס") ו)6 )"ו ט"נ ס") סר"ננ המ נניגו 6ילוןהוה
 ננסייעי )יכנ6 רמוננר 5ו)ין כ.5ר רי"ס כסוגי' ס") הר'כנ 6כ3 ן"ת3עקור
 כתכתי )עי) תקנ"ג סי' ועי' . וכרעיו קרכו .)תוכו כנכוחן ס3טו כךגכ3עו
 ד5"מ חו)ין סננרס"מ וכ"כ כפומ"ה רכרוהס סעננירו כק"ס ס") 11ןסוגי'
 )6 ררוטכ ננסוס רהמיסור הר"ננ ססיר סי' ה)כך ק"ם ננה' כס"יוככ"ננ
 כ"6 רף מכנגמות ס"ט סי' ס)תי קו' סיסכתי עס"י ג"5 ממר כמוסן -כסר
 וננסגי חייכ' הרס 6ת הקסס כנרתלי' עוכר מין סכיס)ו רס )ננ"ררסריך

כהקס"
 יומנן ר' 6כנר רסמ מירחי ךמירמי כיון גיעמ וסריך וסורי כמכנה

 מר"י ננכריותמ תיכף סריך )מ ר3כנס ס5תי והקטה סטור סלקרסרס
 מייכ הס הקסה כס5ננמ מי' ק"כ רף כמו5ין רהגם ונ"ל חייכ רסךסקסה
 ננסוס רמ"ס 3סגות ר5ריך )י' קסי' ננס )סכין ו5ריך ממסכי'ןמכוסוכי'
 כגסתנה מכי)נם ככ3) רטתי' מע"ג סס כת"מ כננ"ט ונ") מחסכי'ד6מסוכי'
 )מ 6מסכי' רממסוכי' כיון )סנות 5ריך ו)כך מכי)תן כררך ס5מ רהוהסטור
 וסרס"י והדרי כחעה כסקסה מסור )6 )ננס וקטה 6כי)תן כררך ס)6ננקרי
 גסתגה 65 מננה כהקסה רס") י") 6כי)תן כררך הוס 6"כ 5)ו5 3היותןה1ר
 ןם") כמור כהקסה נניירי וע"ס מירמי ר6ירחי כיון ס") רהררי ו6סי')סכמ
 רי") ננכריית6 קסה )מ יומגן ר' רע3 הס)תי קו' ו6"ס עוכר סכיס3ורט
 כגקרס 6כ3 6סכמ ומסכומי ככור כהקסה ונניירי עוכר סכיס5ו יסרק")

 מננרי ו)מ והררי כמכנס כסקסס רננסגי )ננס מכ) 6ירמי ר6ירמי כיוןסטוי
 קו' ונניוטכ 6ירמי רמירמי כיון רס") יומנן ננר' סריך מירמי י6ידחיכיון

 רהר"ננ ס"1 סי' סכ"י כננ"ס ס") הר"ננ 06 רהכה הר"ננ י"3 ו)סי"1הס3תי
 ע"ן ככיסו) כניירי סרס רהקסס רכרייתמ ס") מ"כ עוכל סכיס)ו רסק")
 עוכר מין קכיס)ו רס 6כ) כחננה כהקפה חו)ין הס"ס )6וקיס לימ6ו3מ
 ו36מ' . 6ירמי רמירמי כיון רס") וסרר כמננס כהקסה )6וקיס ל5יכ6יס"3
 כטוגי' ססק ננ"ננ עוכר מיגו סכיס)ו רס ס"5 רר"ננ תקג"נ כסי' גכנ"ט6סי'
 רה3כה )מוק:ני )יכמ כמכנה דס"5 ננסוס רה3כתמ 36יכ6 ט)6 כחורדחו)ין
 עי' עוכר סכיס5ו רס דק") כתנמ הכרייתמ ומתי' 6ירמי ד6ירחיכיון

 געכר רס רס") ד)ר"ננ תקנ"ג קי' ו)עי) כסג"ה )"ו סי' יו"רכגכ"מ
 סר"ננ הכי6 ר)6 מ"ס ו)סי"1 עי"ס עוכר סכיס)ו רס ס") ע"כ מ3כוגעסס

 : כ)יו נוסמי ע"1 סיעכנרו ננ5מתי ו)6 מייכ הרס רסקסס.הכריית6
 רס )כרייתמ ס") רמ"כ ס)כתמ 6יגו כמור כנייי ן6י 6'יסרלסנ'"ד

 )יכ6 כהכנה וכסקסם . עוכר רמיכו ס") והר"ננ עוכרסכיס)ו
 ננעתה מירמי רמירמי רכיון רס") רס"כנ רמו3ין כסוגי' ססק רסי"ננ)6וקנני'

 כסר )6ו ררוטכ נסתגה ררוטכ ננסוס ננסרס 63 רססמיס רסוגי' רם"3י")
 ר6ירמי כיון מננרינן ר)מ ס") סוגי' רהך מכי)תן כררך )ס3מולסתלה
 כנכסר רגטתגס מע"ג ססו3ת ע) 6ו סמלס ע) ננרוטכו כסגטף מ"כ6ירמי
 מוכ3 סוכ געסה )סו)ת מו )ק"פ מ3יו כמזר כלכ)ע ננ"ננ רך 3יוטכהקסס
 6ע"ג ע"כ ו' רף כ:ורות מתוס' רמרס כסוגי' כסג"י וכננ"ס להכסירוחו1י
 רננעוקר6 רגסתנם ננ)קות 3יכ6 6סוריס רכריס ננסמר מו ננסרןכ5יר
 ס"ס הסג"י וכ' מוכ3 )היות מ1ר ה5יר 6ת כהקסס 6כ) ננסקה והטת6מוכ3

 מ)יו הרוטכ כמ1ר ה"ג ה"ס ומייכ )6וכ) חמיכ ומכ)ו סמוכ5 עסכלתערכ
 כסוגי' רססק רמיסו סרכנכ"ס מכ3 3סכסרו ומו1ר 6וכ) הוס הסו)ת )תוך6ו

 6ו כו וגכ)ע מ3יו רמ1ר ננס ננועי5 )מ מירמי ר6ירחי כיון רקעכרמו)ין
 כסר )מו סרוטכ ננסוס רמסור הר"ננ כ' ססיר ס)כך הסו3ת עססגתערכ

 : 6ירמי רמירמיוכיון
 רכנס סכ' תס"ר ע) מו)ק הסר"מ סגה )עגעייו גמ1וי רדץנדץלה(

 סגי סכין ע"ג כנכ"ר רותמ טיסה כגפ3 ננתיררננהר"ננ
 ננתקררת 6יגי טפי ררתמ סמור ע"י ננרותמ סגפ)ס עיסס 6כ)כגרירה
 רמיגו הסר"מ וכ' הגע)ס רכעי רכ"ר כעירוי 3סמות )ה ורייגין כגסי)תסכ"כ
 רותמ רתחסוכ רירי' )כירון ננהר"ננ ננתסו' )מ)ק סר5ה ננס כעיגיכר6ס
 ננכ"ר סגוס)ת רותמת טטיסס )כ) וננורגס ירוע ססרכר 3יתמ ה6ורע"י
 ננח)כ סרו)ק סגר ננסי סלוס)ת ננטיסה יותר הרכס סורסתו סרס כטרע)

 סמיגו כרכר תננוסיס סרכריו ו)"נ . ע"כ . )כ) ננסורסיס רכר ו1סננסותך

 ננסורקס סהומ כו )ירון ננהותך ננמ3כ סדו)ק הלר ננסי טיסה סגוס)סכימ
 ס6 הסר"מ סקסס ועור רותמ ננכ)י סנפ)ה ננעיסס יותר סורף ס6יגו)כ3
 המוננריס )סכרת )סס ססקסס 5"1 רף 1כמיס ותוס' ע"1 ננס' סוףהר"ן
 הקי)ומ כלססק נניירי רהתס ותיר5ו ת"ג רקיי") ננהמ )גננרי 6וסררעירוי
 סומ ננכס) הקי)ומ נססק ס63 עורוי מכ) סחרס ע) ננרוטכו כטףכגון
 כיון המור ע"ג ג5)ה ססי' רק"ס רונני' סמור ע"י כרותמ רמסי'מ)ננמ
 1כמיס תוס' דסמ רק 3מ וכננמ"כ עירוי כנטוס מסור 65 סקי)ומססוסק
 וסר""ס הר"י כסס יננ"כ סכת תוק' וכ"כ כ"ק ננכס) קילוח כלסקקכתכו
 כו)ע קילוח כנססק ר6סי' ע"1 קוף ור"ן ורכנכ"ן ע"1 רף והג"מ וכנררכהסס
 לססק כ)6 רסוי התס"ר סכרת המור ננן רכמ הנר סי ננן ככ6 ו6"ככ"ק

 כננס") י") סמור ע"ג ג5)ס ססמ רקרכן כנרו"כו ננגעף וכנ"סהקי)ומ
 רכתגור תנן ל"ס תוס' ועי' המור ננן כגסת)ק וכניירי ורס"י סוגי'כיסוכ
 : ה6ור ע) ככר מינו מ"כ- נניירי5ונן(
 ססתגור ורחי כנסכנע תגור ס) כמרסו נגע רריסמ רס"י )יסוכ ככנס")רנ"ל

 ו)מ המרס ע) לטף כסיסמ מכ3 ננריס6 סריך 3מ )כך מסהי'
 נניירי מסי' סר"מ קו' י") והכה . ו5ונן רע)כנמ כמרס ס"ר כחרסו גגעתלן
 רמננר לרכ כס)כנ6 רק6כנר י)"ר רסנה כתגור עריין מ1 סהי' ננרועכולטף
 מרס וסרר 3מרס )י ונרתמ רוטכ ומ1י) כנקוכנו מת יטו) ננסו"סת"ג

 מנניכנות כנמכנת סקמ כנטוי קמי מפסמ הרוטכ סרר וכי )רוטכ )י'וננרתמ
 כס5כנמ סמוכנר כנקוס כ5 רירוע )רכ כמלכנמ רקמכנר רקקה וכו'סמרס
 מ)מ טוכס רכ סכרת מית6 רע"כ ססיר ניממ )6 )וכ וגס )סרסריש : )י' הוס וט)ננמ ננגי' )יטתוק רמל"ה ססיר גימ6 )6 כנ"ר )סךגס

 סיסי' כ6ן מכ) רעי)עי כנרותמ כננקוכנו סעוננר התחתון)6סור
 ה5ונן מרס ע"ג דכ1ח3 וכנ(כנע המרק כנן מ3יו ממ1ר כנרוטכ הססחנמסר
 ו6עו יותר גתקרר 5וגלת כירה ע"ג כ1ומ5 1' )סעי' רוננה ה"1 )ק"סומ1ר
 כס)ננמ מוכנר ה)כך מרכ )הקסות ננ5ינן 3מ קו' מ)מ גרע 5רכ ה"סמוסר
 הכנסורסיס קו' מ"ם וכ1ה ססיר גיממ )מ )רכ נס כמננת מכ) קסה 363רכ
 5רירי' רננטני ככנו רותמ כמרס דכניירי כריס6 ס:נומ5 כנסני )6ר)כנס
 5ריך )רכ גס סריסמ ס") רסכנומ) ""מ ו3סי"1 רותמ כסו)ת רננייריהקיסמ
 כרעת ו)מ 5וגן חרס ע"ג מ3יו דמ1ר כנסוס רותמ כחרק רכניירי5סגות
 כרי רותח כמרס רנניירי )וננר סכנומ) 5ריך )מ ומ"כ 6"ם )רכסכנקסן
 כהרס הכי )תרן 5ריך ככני ע"ג ררכ )טעננך רו"ה ת"ג רס") ע)יו קטי'ק)6
 כגעף ננסמ"כ 3ע5כנו )תרז טכנומ) 5ריך )מ כן )תרז 5ריך 3כ"ע וכיוןרותח
 כסולת מסי' )רכ 6"ס ככנקוכנו 5רוטכ ססו)ת סימננס ססו5ת ע)ננרוטכ
 ע5 ססר"מ קו' 3"ק ולסי"1' רותמ כקו)ת 3תרז סננומ) ו5ריך רע"ג5ונן
 ~ק"ס סנננטיף כסעס קהי' נניירי "סי' סמרס ע) ננרוטכו ננלטףתס"ד
 1)6 5וגנת מרס ע"ג מ)יו רמ1ר ננסוס עירוי מסיכ )6 התס ננ"ננכתגור
 ככ' ומ"כ . סר"ן כננ"ס )תנור מון ססי' הק"ם ע3 כמ1ר כורמימוסר
 סגוטף כסעה גס רנניירי סכתכתי המ' המוסן הפר"ח קו' נרחס6וסניס
 הי' סכוטף כטעה 6סי' הכ' ומוסן - )תס"ר רוננה 6יגו וכור6י )תנורמון

 רמור עקוננו יטו) 6ננ6י 3סננומ3 ססיר סריך ה6ור ננן כנוטף וסוהכתגור
 : )תגור חון הסקח הי' ומ1 5ונגת מרס ע"גמ)יו
 סכ)י ע5 סגופ)ת כטיסס גס )מסור ריס הסר"מ עסיק )ריג6אמנמ

 רזס ס"ח כסי' )סיטתי' סעוה ס) כנר העסוי מ)כ ס)נננו
 ור)מ עיקר וכן מי ס"ק ס"מ כסי' וככנ"ס 6וסר סהס"כ סל-חוס גרך)כ))

 גרירס נעריך געי הננמכר המ )הו)ננן קסה מ)ו רכריו עכ") ננמכרכסקק
 ננכימ 5"ג וכסי' כם"ע ר)6 ננסכנע ננפר"ח ומ"כ ככנס"3 כק5יסהוהייכו

 : ק)יסס , כננקוס הו6 רגרירההם"ך
 וננסרח רכיס ינניס עוננך וסמ3כ ס)גו כגרות עיסו כ'יהמלת'

 ע"כ כהס 3סק) יק נוט)"ס סוה כרות סגעסה טרס)ננמור
 6סור )כתמ5ס רג)"ס כתכו וריטכ"6 ורסכ"מ כ"ס כס' סר"ן רה6 5"עו)רירי
 5כתמ)ס גוט)"ס וסומ ססכ6יס דנכ)ה כנ"כ כסס כ' סק"מ ק"ג סי'וכסר"מ
 כקננומ) מ"ס כ' ק"ג כסי' כ1ה סס6רכתי ועי)"ק ע)יו חו3ק הסר"ממקור

 מסיכ )מ וסכירס )כתמי3ה מסיכ 1ה נרות ס) המ)כ כו סנטף 11כקרירה
 רקי"מ חו)ין )סנכמ 6כר ר' רתכרי הג") סרמסוגיס כתכו דלהכידיעכד
 הגי' )רמסוכיס סי' ד3מ נעכמ ת5"ט סי' ומכ"מ ננתסו' כננק"6 כתכוועור
 6סור )גתמ)ה רגוט3"ס כנסוס מ5מ כ"י מטו 6סור רמכ"י ע"1 סוףכגננ'
 ורטכ"6 סר"ן כ' ו3כך רסתס ננכרייתמ גנוכמ הו6 סכן רייקוו3הכי
 סי' ר)6 ננסוס הג"3 6נני ננרכ הס ורייקו )כתמ)ה 6סור רמכי'וריטכמ
 רסננכס) הכלי מסור נוע)"ס 6כ"י )"ר ומ"כ כ"י מטו מכ"י רג1רו ס)הסכגי'
 )כתח)ה רהוס מסורס )קרירה ננלוט)"ס כ)1עס כ5 מ)6 )כתמ)ה' הוהכו

 סוננן סננכם)יס הנסיס ו)סמו) סרכר )כרר 6ססר סמ"י וכני ירוע הנהומ)6
 וננתיכן סמס ע) כקערה ה6)ס סרכרים קוננריס סגכחס מננ6ס מו מ)כ6ו
 מע"נ גרות ס) כמ5כ כן ככנעיקרמ והסכימ ומ1ר )ו ה)ך ח)ף הסירמוןוכוס
 ע"נ כסננתוכו חכ5 סס)תי כננ"ס הכרות סגעסס טרס )ננמול ננוסרמססו6

 : והטכימ מ1ר גרות )עסותהמק
 ו6"כ הס"ך וכן )ה)כס כניוסכ כנקוכנו ע) יט"ע פסק )ייימרנבנא

 כגרירס סני ו3מ כ"ק ככ"מ מסי' כו)ע הקי)ומ כגססק6סי'
 רכר ססו6 5כר הג)1יר"ט )נרור סגי ר)6 ננכ"ס ננק)יסה סמותרהייגו
 מיקורי סקע )גר ר6וי סמין רגכ)ס סק"6 ק"ג קי' כמ"ר ס") הם)תייי"ל : ננ"ס ס"ק תג"6 סי' כננג"6 כננ"ס כע)ננמ ו5כע ננננס ס6ין,

 3ס"ת כסתימם ססרננ"ג וכ"כ כתכ)ין תכ)ו 6סי' 63יסולו מו1ר 6יגוותו
מ"נ
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 תסכ"כ וכסי' כלכר 3עין וים סייס ספרפ"נ מ3מ מנננס מף ורע י"סמ"נ
 רמי' וסכמתי ק"נ סי' ס"ע כוותי' ופסק ננסרסכ"מ ח"ר רמיותדחיתי
 כהרכו מטור ננסעס תננ"כ סי' מו"ח וננכ"מ עי"ס ע"כ יע"י ננחו3ין כח"דדלמ
 )סו5ימ י1כיגי ד' עי"ס ננ)ח )חסרס סרוננס ססכרמ וננן עי"ם ןננגו3פגי
 ססקפס רס 1ס כסי' )עי3 ססכמתי כ"מ דננגחות לסוני' ו)כמו' .3מורס
 )ננס 11 כסוגי' קיי"3 וסכי חייכ )קדננותי' סררי מס דמירחי מע"נכהתס

 חייכ )סכח כסדרי סכי מננרינן כנכ)ס ס"ס ננדרכנן סכיס3ו דסדקיי")
 ססחים מונימ פי' רס") רמסוניס כ' סמ כן סר"ננ רעת סמין סכתכומע"נ
 כיון מננרי' ד3מ דנננמות סוני' ונס כר"ננ וד)מ ר"6 ננמננת 5)י ננסוסיע"ו
 כספריס מחריס תרו5יס יס' 1ס סר"ננ ע) נס 1ס וכ)מ מירמירחירמי

 : וכחרוסי )מו"מוכספרי

---------------------------------------------- 

ירמףתוכ"נ ם"א צ"ג ם4'ין"ףמי'דברי
 קדשים שפסק ה"ח הקרבנות מעשה מה' בש"חהר"מ)א(

 כיבום צריך אין הכושר שעת לה הי' אפי'שנפמלו
 שמרא דמזכי דקשה מו"ש צריך. קלים קדשים פמקובפי"ד
 )כ( אחר כאופן וישבתי דחיתי חדשים תוכ' ותי' * תרילבי
 ככל מו"ש אי"צ כלי במקצת בישל תרומות מוף הר"מ עלקו'
 ישוב )ג( ע"ז ותי' ,דינא הך לשיטתי' לר"מ מנ"ל בתרומההכלי
 הגעלה צריך כלי במקצת בישל איסורין בכל דם"ל רשב"אעל
 ממנה שפינה ממגורה וראי' דהקילו תרומה ושאני הכליבכל
 הא קכ"א םי' פר"ח והקשה לא' א' ללקמ דאי"צ תרומהפירות
 מ"ש )ד( דרבנן בתרומה דמיירי בתשו' רשב"א כ' וכו'מגורה
 החלב בנו"מ אינו אם חלב בה בישל אם בשר של קררההעפור
 לבשל ומותר הבשר כנגד מ' דיש כיון מותד הקדרה וגםמותר
 ופלתי הב"ח ותי' מדפיו יוצא אין כ"ח הא המור והקשהחלב

 בלע התירא מקרי בקדשים גם הא פמ"ג והקשה בלעבהתירא
 ופלתי הב"ח תי' על אחרת קו' הקשיתי ואני לה( עץ תי'וכ'
 שבירה אי"צ דכ"ח שפמק הרמב"ם על בה"ז קו' על הי')ו(
 צ"ה דף זבחיכ בסוגיא ומה"ק קדשים צאן קו' עם בחמאתאלא
 רחמנא רקפיד שם לי' ממפקי מה מה"ק אקו' ישיב)ן(

 העולם אקו' תי' )ח( לח:'מ קו' על תי' ועוד בליעה בלאאבישול
 בה לבשל מותר אמאי העמור על ישוב לפ( הנ"לבסוגיא
 העמור לתרץ מ"ש )י( דופנו מידי יוצא אין כ"ח האחלב

 )י'א( קשה מעל"ע לאחר דר"ל בשר חלכ אחר לבשלדמותר
 בפדמ"ג וכ"כ תקנה לו אין אב"י כ"ח דרבנן באימור אפ"לדינא
 רמתיר רא':ה דאיכא בלע דהיתירא בב"ח אפי' ונ' מק"גש"ך
 כרשב"א קיי"ל אנן מ"מ התום' שכ"ד כ' ק"י מי' ובהם"ואב"י
 דמיגו כסנע)ס סכסר 3ו מין חרס יכ)י ננג") ססקסס סק"מ ט"1עיי' י חרם בבלי אפי' דאכור הנ"ל מרווחת הלכה בכלל ונמידחולק

 יסכר חרס ככ3י כחטמת תורס ננדמננרי )עו)ס דפיו ננירייו5ימ
 ננגי' קי) סוס כמו3ין ס"ננ יסכל קדסיס נכי רמננגמ ננדנ)י גיננממדרכס
 ססננ"ק כ"כ כ)י כננק5ת כיס) נכי דרוקמ יפס עיין ד)מ סכר"ו ע)יווכ'
 כ)י כננק5ת כיסו) )תרוננס פרט מותס דכתינ ננסוס ננקךסיס 1)פיגןד)מ
 )י)ף ס)מ ננסכ"ת כע)ננמ סמ חו3ין וכ"ס סג)י ככ3 וסטיפס ננריקסמי"5
 סרננכ"ס דפסק )ננס סט"1 סקסס דיפס ספרננ"ג וכ' ע"כ ננגי'מו)ין
 מין סגפס3ה חטמת דס כפ' רמסוגס כננסגס נ' ס)כס ננעס"ק ננס'כס"מ
 ומי' סכוסר סעת )ס סי' )מ וכין סכוסר סעת )ס ססיתס כין כיכוסטעון
 ר"ע פסו)ס ננרס ו)מ כסירס ננדס ננדננס ת"ר דננתגי' טעננמ 5"נ רףכנננ'
 מוננר ר"ס כו' כיכוס טעון דננס וגפס)ס סכוסר סעת 3ס סיתסמוננר
 כיכוס טעון דננס מין סכוסר סעת )ס סי' )מ ומ' סכוסר סעת )ס סי'מ'
 ור"ס מכוסר סעת לס 3סי' חד מתי ננרננס וכתיכ מותס כתיכ דר"סננ"ט
 פרט מותס סכי דס") יורמ )ר' ע"כ ד5"ו לכרמ" לתרוננס פרטמותס

 . וסטיפס( ננריקס כעי קליס קדסיס ננכ)) וסטיפס ננננריקה)תרוננס
 ננכ"ס ומטיפס נ)ייקס טעוגיז מין ק)יס קדסיס ד5"ו( לסתס )טענני'ור"ס

 מתי כיכוס 5ריך מין סעס"כ )ס כסי' גס דס"3 סר"ננ ומ"כ פ"כתרורנס
 : סט"1 הקסס ויפס סכוסר סעת )ס )סי'מותס

 סכוסר סעת )ס )סי' מתי דמותס סכי )ועכ"ס דס") עסאמנם
 מי"5 ק)יס קדסיס דס"). 3טענני' ר"ס ננתרן וסנכנ'כר"ס

 5ריך ק)יס קרסיס דנס י"ר ס)כס סס ספ' סרננכ"ס ומ"כ וסטיפסמריקס
 י"ט ותוס' ס)ח"ננ סס סקקס כן תר' )כי סטרמ ננ1כי מ"כ וסטיפסננריקס
 יכו) דפ' מטמת דס רי"פ תוס' עפ"י תי' סס חיסיסדנברנרכם' : סתי' ננס כמן כפרננ"נ ועיי' ס1כח ככרכת סקסס וכן כמן כפרננ"גסוכמ

 ק3יס קרסיס וס"ס 1מת ת") כיכוס טעון סעוף חטמתדס
 סתורס ןמת ננסקיסמ דריס פירקן דכסוף תוס' וסקסה ננ1מתממעטי
 )סיות יקדס דכתיכ ככ)ועס ננתקדסת חטמת ננס ולחטמת ו)ננגמסלעולס
 קדסיס כ) )רכות סקיסמ דמתי ננג") וססתמ ככ)וע ננתקרס כ) מףכנווהו
 כיון וי") מיפכמ גיינמ כיכוס )עגין יסכמ 1מת ונניעוטי )כ)ועכחטמת
 מותס ננדמי5טרך כ)וע )עין וסטיפס ננריקס טעוגיז סקדסיס דכ)זמסכחן
 . ככ)ועס )סתקדס 3עגין סקיסמ )מוקנני סומ סכרמ תרוננס)נדעוטי'
 )ננוס"ט קדסיס כ) )קננן ננפיק יודמ דר' מחריתמ קוסימ כסכי גנניזנניתר5מ
 )ננס מכ3 רמטמת ננסקיסמ תיפ") קרמ )") וססתמ קרסיסננקדס
 3עגין סקיסמ ננוקננינן' סוס כסד" ננוס"ט דמסכמן 3מ דמי מ"סיסריסית

 כננסגס דסתס רכי ע) קסס וכן סרננכ"ס ל1ס )יסכ חרסיס סתוס'רכב' : סתוק' עכ") וכ)ועס וסטיפס ננריקס 3עגין דמת ונניעוטי 'כיכוס
 סתס ו)קננן כיכוס טעון מין סכוסר סעת )ס סי' מפי' כר"סמ'
 ק)יס דקדסיס ס") דרכי ס") דרננכ"ס וסטיפ: ננריקס טפון ק)יסקדטיס
 )מננת סג") סתוק' כקו' וכו' סתורס 1מת ננסקיסמ )י' י)יף ננוס"טד5ייכי
 סקיסמ סך )י' ד)ית דר"ע מ)יכמ סס דקמי ננסוס סכי מננר ד)מוסס"ס
 5ריכי ננ5ריך 5"מ דף סס"ס דסמ )יתמ מ3ו ודכריו עי"ס 5"1 דףכרמי'

 ועור . סקיסמ סך מי") דר"ע ננוכמ מ"כ )כ)וע וחטמת נננמסדמ'5טרך
 ס"ק מ"כ )ןמת סננוך יותר כתוכ דכיכוס סתוס' תי' )י") דרננכ"ססכ'
 כיוז ועור עי"ס )ןמת יותר סננוך דכ)וע )כ)וע 1מת )יננמ )יוכתי' מ'תוס'
 יורמ )ר' )") מ"כ )ננוס"ט ק)יס קרסיס ננגי' וננרכגין סקיסמ מי")לכ"ע

 : ננוס"ט 5ריך ק)יס 'רקדסיס ס"ננ ננוס"ט תרוננס )ננעט מותסננדמי5טרך
 דסייגו )כ)וע דמתי דננקס דפסחיס כסוגימ ת)ימ ד1ס כך )וננרר2'"נ

 סיתר סתורס ככ) דמין )ננ"ר דוקמ מ"כ )מיסור ננ5טרף)סיתר
 דמי ננסוס . )כ)וע .וסטיפס )ננריקס )סרי' קרמ מי5טרך )מיסורננ5טרף
 )כ)וע דסקיסמ קרמ ננוקנניגן סוס )מ )כ)וע )ננוס"ט ננפורס)מו-'קרמ

 סתוס' כתי' י") וקפיר )מיסור ננ5טרף סיתר כס"נ כ)וע מין ככס"תכיון
 וכך )כ)וע סקיסמ ננוקנניגן )מ )סטיפס )ננריקס כנפורס קרמ )מודמי
 ו)מ כעיקר )טעס ננסרת ומתי סומ חירוס ננדין נעו)י יודמ ר' ס")סוס

 מתי דננסרת ג1ירות ננס' כפ"ס ס"3 סר"ננ מכ) . )מיסור ננ5טרף)סיתר
 גנני מ"ס ח"כ דסננ5)"מ )כ)וע סקיסמ ימ"ס )ג1יר גמיסור ננ5טרף)סיתר
 סעת )ס )סי' מותס מ"ס ומ"כ כ)ועס ננסוס וסטיפה ננריקס דכעיננסקיסמ

 : וסטיפס ננריקס טעון ק"ק ומפי'סכוסר
 דמותס סר"ננ )תי' וכין דידי )תי' כין סר"ננ ע) )י קסי, סמ אמנם)ב(

 ס' כסוף )רננכ"ס ננג") סכוסר סעת )ס )סי'מתי
 דריס 5"1 כדף סמ כו)ו )סטף מי"5 כ)י כננק5ת תרוננס כיס)תרוננות
 ככי וסטיפס ננריקס מי"5 כ)י כננק5ת כיסו).כתרוננס

 מותס ננרכתיכ סכ)י.
 טעון דמין סס"כ )ס )סי' מותס מי5טרך סרננכ"ס סמ. תרוננס)ננעוטי
 סי"ט תרוננות ס' סוף סס כ' סרננכ"ס דסגס )יסכ. מפסר ומו)יכיכוס
 דסייגו כסטיפס וסני כמננין סנע)ס מן"5 מו)ין כס 3כל) תרוננס ס)קדירס
 ע)יו וסקסס . סכ)י כ) )סטוף מי"5 כ)י כננק5ת כיס) כנניס מו כייןרחי5ס
 וסטיפס מריקס כעי )מ תרוננס יוןמ )ר' רפריך 5"1 דף ננ1כחיססרמכ"ד
 יכס) )מ תרוננס ס) קדירם ח)כ כס יכס) )מ כסר ס) קרירס תגי'וסמ
 )כס) דמתי מכיי ותי' כו' חו)יןכס

 כייז כתרוננס )סרי ורכמ כ)י כננק5"
 וסטיפס כחננין ננריקס ד5ריך ננוכח עכ"פ נניס דוקמ קדסיס כסמרננסמ"כ
 ססננך )סס ותי' )וגי) חכנני (ס )ר"ננ ססקסס ככ"ננ וכ'. כתרוננסכ5וגן
 תרוננס ס) יין מו סננן כו ססי' כד רסננערס תיוננות סוף סננסגס ע)כ1ס
 ממר טיפס )גטף כסננתמי) מ)מ סגי5וק סכ) סיערס עד )סננתיןמי"5
 כ)ועס ננכ"ם ננךננע מיגו כ)י כדופגי גסמר מס ננעתס וכו' טיסין ג'טיפס

 סס"ס רקמננר דננס 51") כמן עד כסטיפס סני ו)כך סנע)ס רמי"5כקדירס
 כס יכס) גמ כסר ס) קדירס וסתגי' וסטיפס ננריקס כע. )מ ותרוננססג")
 סטיפם רק מי"5 ר)תרוננס גקיט סטיפס מיירי ודרך ככיי ננריקס כו'מו)ין

 כננק5ת )כיס) דמתי מכיי מננר 1ס וע) . תרוננות סוף סננסגס ננןכרננוכמ
 סטיפס ננותר כתרוננם מותס מתי ו)רכמ . סכ)י )כל סטיפס רמי"5כ)י
 וס") כמן כפרננ"נ וכננ"ס מכיי ע) מו)ק מיגו דרכמ. )ר"ננ וס") כייןנס
 ומפסר ננקרמ מתי' 3תרוננס מותס רדריס יודמ דר; מ)יכמ 1ק דכ))ר"ננ
 קרמ דננדחי5טרך מס"ג תרוננס )ננעט מותס קרמ ננרמי5טרך "ורמ ר'עור
 יסוף ננסגס ו)י") . ננריקס גנני כעי תיוננס סמ כ3י כננק5ת כיסו))ננעט
 כיכוס דמי"5 סכוסר סעת )ס )סי' מותס )רכי' רמתן סרננג"ס מכ)תרוננות
 ננננתגי' וח"כ ננרננע מיגו כ)י כדופגי כעין מפי' )תרוננס כיון )תרוננסדמי"5
 ומותס לרמכ"ס רמי' סוס ע ננדננ מיגו כ)י כדופגי כעין דמפן' תרוננססוף
 סטיפס )כתחלס 5ריך ננקוס ננכ) מ)מ וסטיפס ננננריקס תרוננס ננננעטמיגו
 מ)מ מי"5 דסטיפס וכיון חו)ין כס יכס) )מ כסר ס) קדירס דתגי'ננסמ

 ו)מ סכ)י ככ) סטיפס דמי"5 כ)י כננק5ת ככיסו) 3סמנניר מי"5)כתח)ס
 )תרוננס ו)מ כסג") )רכי סכהסר סעת )ס )סי' מתי דמותס כיון י")~יך :ננמותס

 סמ ע"כ מ"כ כסג") ננסקיסס י)פיגן ננוס"ט ד5ריה כ)יס'1קדסיס
 דקדסיס ננכ)) וסטיפס )ננריקס )תרוננה פרט מותס יודמ ר'דננ5ריך
 מריקס נס מי"5 כ)מ"ס תרוננס מ)מ - סומ מסננכתמ ע"כ ננוס"ט5ריך
 כ3ועס ננכ"ס ננרמע מיגו כ)י כדופגי כעין מס סר"ננ ס)כסננך

 ':כקרילס

ויט



ירפמףתרכ"ג א' מעףף צ"ג מף דעהיורהסימןדנרף
 כיסו) כ6יסורין 6' טער י' כית כתוס"כ סוטכ"6 ),כ מקוםדיש

 סס רמ"ס והקטה כקרטיס כמו 0כ3י ככ) סנע3ס 5ייף כ)יכמק,ת
 ככ3 וסטיסה מריקס מי"5 כתיומה רמי' וה6 הו6 סכי כקדפ4ט דוק4דס6
 ככנערה תרומות דסוף מסך ר6.' ומכי6 הקי)ו כמרוננס כמטמרת ותי'סכ3י
 כתרומה מ)ננ6 ננותר כעיג6 כסתייר ר6פי' טפיגה מנייס 6ו וייןפמן
 טסיגה מנורה סך דהמ כ' רטכ"מ ה6 סק"נ קכ"6 כסי' הסר"מ והקססהקי)ו
 כ)י כננק5ת כיסו) מכ3 ררככן כתרוננס ןוק6 דהייגו כתסו' רסכ"6 כ'וטו'

 מקרמ דררים מס רע"כ )רמכ"ס כמ"ס י") ו)הכ") קמי 6קר6 ד5"וכזכמ4ס
 )ר' מסי' מו יוןמ )י' מ)מ מיגו כלי כמק5ת כיסו) כתרומה 3ננעטי6ותס
 5ריך דחותה ננכי' כררם ן)מ מ"ר קרלו דלקיט הס"ס ודרך מסמכת6"וד6
 תרומה )ננעט  "והה  קו"  ליכה  כ4מח כיון ו6"כ הכוטי סעת )ס.)ס"
 כננק5מככיט3

 כ)י
 כמק5ת כיס) ה"ג 6ין ןמו' כהרומה לרמכ"מ ס") 6"כ

 כ) )נ:נעי) ומי"5 הקי)ו ררכגן כתר'וכנה ורק הכ)י ככ) מריקה 5ליךכ3י
 דהקי)ו ד6סכחן מ)"6 ))קט מי"5 ססיגה ננמגורה ו6י' מכי6 וטפירהכ)י

 : זה רמכ"מ כיסוכ ננ"ס ה' מות תרי"כ מי' ועי' ררכגןכתרומה
 הטכתי כי' סמרמטה כק"ק דיין כרוך ר' )סהכנה"ג מחתדבתשרבה

 סהרכה הנס כ6ן מותה 1מעתיק מרסיס תוס' כקו'טהקטה
 ככימור חדסיס דכריס כ6ו מכ) מ' מות כמן סכתכתי מננה הומ ממגודכריס
 מ' מות כהן גכתכ )6 מסר ממריס דכריס ועוד חדסיס מוס' קו'סכ'

 טהקמה מס .מחר"ס - מננקומו זזה )מ המסגה מ"כ גכון ננסויר הזהוססדר
 5"ה רף רזכחיס כמתגי' כחכמיס טססק מהעס"ק כס"ח הר"מ ע)כ"ת

 מין ק)יס רקרסיס דם") כר"ם ו)6 וסטיסס מריקה 5ריכין ק)יסדקדטיט
 הוה מ"כ כר"ס דמתגי' סתגנח התס 5"1 דף כמתגי' דהמ ננו"ם5ריכיס
 כתוססת ככר הקסס 11 קו' . כסתס. וס)כס סתס ומח"כ,ממ)וקמ
 ותי' - גחוס ח~ון כס' וגס . כר"ס הלכל ומין נ"כ טכ' הכרטלור6 ע)מימיס

 קרסיס דס") ןר-ם . התוי"ט מקו' חרסיס מוסס' כתכו כ' 63ומידהנה . )כו)ס דמה מ)מכי יר וכס' . תי'נ'
 6ותס 6י5טריך ר6יהו כנננ' ~נסרסיס ננו"ס 5ריכיס 6יגסק)יס

 מהיתה מעס"י כלומר כ' כמסגה כמ"ם כיכוס טעלן דמה סמין )ססולספרט
 דקדסיס הת"ק סהומ יור6 )ר' לר"3 דהכמ )ת"ק והטתמ . הכוסר טעמ)0
 רחננוליס קרטיס מכ)) תרומס )מעט מי5טריך 6ותס מ"כ ננו"ט 5ריכיסק)יס

 ד)עי) מתגי' ומ"כ . כיכום גועון רננס הכוסר טעת 3ה סיתס כימתרומה(
 . ור"ס דר"ע כס)וגתמ 5"נ כרף כסרימ מוכמ הכי . מתי' )מ וסכמכת"ק
 רכס)ונת6 סנמ' ומסרס כיכוס טעון דמס הכוסל סעת לה סיתהדלי"ע
 . ננו"ס 5ריכי' ק)יס וקרפיס )תרומה סרט 6ותה ן)ר"ק פ)יניי6ותס
 סתמ6 ס' סג") דס"ח סרמכ"ס ע) תמה כן ומסני )ססו)ה פרטולי"ס
 תרתי וסו' . מום"ט 5ריכי' ק)יס דקרסיס דסכי )סמממ גכני וסקק .ד3עי)
 סתוסס' קו' קסה הי' דלסר"מ תוס"ח ותי' . י"ט תוק' טכ"דוסמוין
 דכסוף תיס"3 הקדטיס כ) )לכות קדמיס כקרסי קרמ ד)") . פירקןכריס
 )עי)ה התורה זמת כנדכתי' ככ)ועה דננתקדסיס הקרסיס )כ) ננרכהטירקין
 כיכוס )עגין כם)ממ . הקדסיס )כ) ננסיקט6 ננום"ט גמי גי)ף מ"כ3חטמת
 וסטיסס מריקה )מעט כמ רזמת חיסכמ רה"6 ותירו5ס . מז"ת6ימעט
 . 613ת סננוך יותר כיכום 'רהמ . 3סר"מ )י' גיחמ )מ כיכוק )רכוהוסקיסמ
 וס6 . כר"ס מכיכוס מותה ו6ייתר מהקיסמ מוס"ט ננרכילן וכמננתמ3מ
 קמי כמן 6"ג ] ממהקיסמ ירעי' )מ דעריין ננסוס . כן כנמ' 6ננרד)מ
 הסרס' 3כ) ננמעט רזמת 51") . הקיס6 3קננז דריט ד)6 דר"ע36יכ6

 : עכ")מהקימ6
 והומ כרי"ס התוס' קו' הדרה ל6"כ - )י תננוהין מ"כ 6מריףדשנ2רףף

 דמת,י . ננהקיסמ רירעי' כתר )קננן ננג") . יכו3 ד"ה 5"כדף
 )עגין רז6ת רמיעוטי כלועה 3עכין כחטמת הקוסיס כ) )רכותהקיסמ
 )ז6ת סננוך יותר דכ3ופה . כלועה ננננעט רז6ת מיסכ6 מיננמ .כיכוס
 )6 )ננה ע"כ 5"1 כרף 'יור6 ר' ועור : כינום נ1רכה והקיפ6מכיכוס
 כר6י' )יתמ הקיסמ ')י") ר"ע כנ"ם ונ"ס . ננהקיסמ "ליס קרסיסמרכה
 וכנ5רך ו)מט6ת )נננחח דהייגו יותר הקיס6 ק") ר"ע . ע"מ 5"ח רף)סןי6

 6י"5 גסס)ה סכר ת"ק רתגמי ס)ונתמ נ' טס 1*ס כתו"כ עיייתיי~שנף :5ריכי
 תרי ומותה מדמס ור"ס . ימכ)1 מהרן ככגי וכר כ) טנ'ננריקה

 ור' . הכומר סע" )ה )הי' וחר . סכוסר מעת )ה יי' כ)6 חרמיעיטי'.
 סעת )ה הי' כ63 מ)מ כנננעט 6יגו ומרמה )תרוננה סרט מותהיפקכ
 )ה ה.' כין סי' כריס - סתננ6 סתרי רנס וסהקסה כתום"ח ועי' .הכופר
 ק)יס קדסיס . חכנניס כסס מ' 5"ה וכרף . )ה הי' )6 כין הכוסרספת
 מכ) רת"ק כת"ק ס") ררכי . סתננמ 1מ"ס הר"ננ 6"ס ו)ס"1 . מוי'ס5ריך
 כר"ס 1)6 . כיכוס ה"ה . מוס"ט מ."5 נסם)ה המ . ימכ)1 6הרן ככגיזכר

 טעון ק)יס קרסיס מכ) תרוננה )כנעט מתמ 6והס ומ"כ וחותס.ננרמה
 )ומר 5ריך וה.' . רת"כ ננכרייתמ מסיק ר)ה . כן מננרו ד)6 והם"ס .מוס"ט
 . ממקומה זזס )מ וננסגה יורמ כר' מזר וממ"כ . כר;'ס סתס חחי3הדרכי
 )ייסכ יס ומ"כ . סתננמ רסתרי מי5") - דת"כ ננכרייתמ ר6סיק הר"ננמכ)
 נ"כ מ' מסגה מ"כ מת"כ ירע )מ כר"ם ננתגי' דעוקי 5"ה דף רכ6 כ"תקו'
 . דת"כ מכרייתמ רירעי' מגן 6כ) . כר"ס נ"כ כתרמ סתכנמ והו'כר"ס
 מעה"כ 13 ה.' מסי' סמעי' וככר . דת"כ דכריןה6 כת"ק קנומ נוסגהומתי'
 ר6מוג' )מסגה ק)יס קדסיס מ"כ . )תרומה מותה ומיותר וכו' זכר כ)ננקרמ
 5ריך ק)יס דקדסיס מכמיס כ)סון תגיגן גמי 11 וממגה ננום"ט 5ריךנמי

 דרכ6 )מוקיננתמ ד3ית6 ססיטמ - 5"נ רף ור"ע 5"0 דף יוד6 כר'"וס"ט
 כר' סתממ נ"כ הי' מכמיס כ3סון יורמ ר' דכר4 יתגן ז' מטגהומדרכה י כי"ס 6חריתמ סתממ 3.כמ סמ מהכ"ת כי . כי"ס 6מ"כ סקממדמוקי
 ה)כה ור"ס ר"י . )כ))מ הררי' כר"ס רמתי' סכלמ רמין כיון ועוריורמ
 רכיס הו' דת"כ ות"ק ור"ע . יודמ ר' ועור . מחכרו כר"ע וה)כה .כר"ס
 סמ"ג תי' זה וכעי' - דמכיי וכ6קומתי' .ר"ע כר"י מתי' גמי 11 סתמ6מ"כ
 סת?נמ דסלורי קסה יכי רע) . )י' קטי' הי' דהרמכ"ס כטו"ז 5"נ סי'כי"ר

 וקדסיר . הכוטר טעת )ה הי' ))6 מתי מותה ס") רכי ע"כ מ)6 ..מסתממ
 מיר3מ מוס"ט כעי ר63 ותרוננה . נני3ת6 מני)וי מו קדסיס ננקדמיק)יס

 : יע"ס סמעיגן.
 ככ3 מום"ט דכעי ס") ררכי התוס"ח רכ' הרמכ"ס עוד )ייסכ רנ"ל)ב(

 כ3 ס.)סי' כמו כתוסס' כמו"ס כחטמת מ0קיסמהקדסיס
 מיסכמ רה"מ ותייו5ס .קרס ככסרה מסר כ) כ)ועה )עגין 'ננהיקסמהקרסיס

 הי' )6 כ)י כ)יעת מטעס וסטיסה וממיקה קדסיס קרס קרימ )מומי
 ס"6 מ)מ )ננום"ט )6 וננמי)מ . )כ)וע הקרמיס כ3 )רכות הקיס6מוקכני'
 ההירה ככ) מ5מגו )6 מס . )מננר מססר הכי . מכיכוס הקיסמ)מוקמי
 "טר כ) ח וכמעס . ועה )כ מוקמיק ס" )מ הקיסמ נס - כזו כהעסמיסור
 חעץ תוסס' כע"ם )מיסור מ5טרף והיתר . מגי' תרת" טמעי' ככסרהינע
 . סתורס )כ) י)ס" ומיל' . )טע"כ מתו מסרת 6ס ור6י ומעתה . 5"חדף

 זו)יתמ וכהעה . )סמ)"6 ה"גמ , כקרסיס )כ)ועה ינע 'מסר כ) מתי1)מה
 . מסקיס6 מיסור כ)ועס ממרי' ה" )6 כקןסיס נס 6"כ . התורהככ)
 מכ) )כ)ועה הקיסמ ררמי' )מ סוכ . כ)ועה מסוס )מוס"ט מותהתריך
 טע"כ דקיל"ן)ממי

 סככר כען מ"כ )סע)"מ מתי ומסרת מרק- מנעוי
 ממרי' )מ ,זו כנדר דהיעו מסורה ח כ)ועה 6סכחן כחו)ין רמסי'מוכח
 6מר" דכקרסיס )כ)ועה מתי הקיס6 וודמי 6)מ התוסס' כמ"םמיסכ6
 ומייתר וסטיסה וננריקה הקרמיס )כ) ננהקיסמ גמי סמעי' ומנר)6המ)"מ
 מהקים6 מננרי' ד)מ 5"נ רף דזכהיס כגננ' 6"ס ומ"כ הכוסר סעת )ה )הי'6ותה
 ננ5יגן )מ 6"כ )כה"ת )טע"כ מתי וננטרת . הו6 חירוס רנעו"מ מת.'וסס

 רסננ)"6 11 כ)ועה סקדסיס )כ) ננהקיסמ י)סי' )6 ננם"ה התורה נכ)המן"מ
 סהכ1מ כהך הר"מ רססק נ"כ כ"ת סהקסה המ' התוס"ה קו' נסוי")

 ננהקיסמ ססיר רסמעי' ננםוס כסי)כתמ ד6תי . ננום"ט כעי ק)יסרקרמיס
 . כחו)ין מסי' )הננ5)"6 ננמרת רקיי)"ן כיון הקרסיס ככ) ומטו"טכ)ועס
 מתי דמסרת הכי מטננע רגזיר ננסגס דנס וגרמה הקרסיס ככ)מכ"ס

 מתגי' וסו' . תוס"ה כררך והי6 . מהקיסמ סקרמיס כ) 6תי' ומ"כ)הננ)"מ
 ור' . הג") ססמ"נ סכ' כררך ירעי' ממי)מ ותרוננס . כתרמ סתממדגזיר
 דמסקיס6 התוקס' כננ"ם )ומר 5ריך )מוס"ט קר6 ד5ריך 5"1 דףיודמ
 התורה )כ) וי)ס.' טע"כ )ר"י ממרת ע"כ )כ)וע ננוקנניגן הי' )מ)חוד
 ר)מ ומ"ם )הננ)"מ )כ)ועה מתי יקדס ככטרס ינע 6סר כ) כקרסיסומ"כ
 וע"כ . ככה"ת 11 כ)וע חסכחן ר)מ כיון מסקיסמ קדמיס ככ) מננלי'הי'
 מנעו"מ טע"כ י)יף ו)מ הומ מירום מרין נעו)י )ר"י 5"3 ומ"כ מותה5ייך
 )ר"י הרסכ"6 והומ העו)ס קו' קטה )מ ו6"כ ננכנסרת טע"כ ר)ר"יכיון
 יורמ )ר"י מ"ס 1)סנ") ננכ"ננ מסוס רי)ננמ . נננעו"ננ טע"כ י)סי'המיך

 : ממטרת רק . ננדין נננעו)י .)סיי )מ ע"כ טע"כ,
 כ"ת דמר וקו' סתוס"ח קו' )יטוכ 5"נ כסי' הסננ"נ )תי' נס רנייללג(

 כמו כן כנמ' מננר )מ ד)מס הסננ"נ תי' ע) קמהד)כמורה
 ננסרס דסנלנ' כנמ' רכנטננע ס)1 מתי' התום"חסהקסה

 יורמ רר' טעממ.
 סמט.גן ננמי)6 תרוננה כרכ ממר )6 ו)מה )תרוננה סרט מותהננסוס
 כר"ן דהוכמ )מס ממגס עי"ט הסננ"נ כמ"ס מט"ז הכר"ו תמה יסהומ"כ
 )6 ממר מכיי 3היסך הגוקחמ תק"נ סי' רסכ"מ ותסו' הכסר כ)סו"ס
 )כיסו) מ)מ ג5רכה )6 6' ורכמ וכו' כיין ו)מ כמיס דממר )ננר 6)6ג5רכ0
 דננסעסע ככ"י 5"כ סי' כ."ד סוסקיס ויס הכ)י )כ) ננוס"ט 5ריך כ)יכמק5ת
 סע'יז( כס"ע טס ס' וכן קכ"מ כייכ והרמויק יסכ"מ דעת לוכן הכ)יככ)
 מסי' סכר רכמ סס הר"ן כננ"ס דס") י") כמכיי מוקי ד)מ רכ6ומ"כ

 כתסונ והרסכ"מ רווקמ כמיס רק הננריקה סהומ )הגעי) טרי )6כתרומה

 ננסקין כסמו מריק0 רננותר תרומה מפ.' דממעט 11 )רעה הקסהתקיינ
 )סנע.3 מסור כתרוננה ימסי, דס") ננסוס ןס)ינ הייט דרכ6 מ"ט 11ו)גוסח6

 : ננסקיןכסמר

 הכ)י )כ) הנע)ה ר6י"5 כ)י כננק5ת )כיסו) מ)מ י5רכה )6 ממרדקלפ2"
 ירעי' סו' )מ דמותס קרמ כ)מ ממגס ככו)י' דמסעסע6ע"נ

 וה"נו הכ)י )כ) סנע)ה 5ריך כ)י כמק5ת כיסו) )עי3 דססיט כיון ננמי)מזה
 כפמר )סתיר מתי )תרומה סרט רמותה גיח6 ו)מ נכו)י' דמסעסעמסוס
 כמק5ת כיס) מכ) . כ)) ככ)י גנעי )6 סכ)י ככ) מסקין דממר .מסקין
 ככ3 רמסמסע מע"נ סכ)י כ) )סתיר יותר מסתכר מק5ת 6ותוונונעי)
 )סרפ סס הנננ' 5ריך ד)מה הסמ"נ תי' ע) מהקסה מה )"ק ו)סי"1סכ)י
 מנני3מ מייכ ככו)י' מסעסע כמק5ת דכיסו) ס") מיהו ד)רכמ 1)ק"מ)תרומה סרי ירעי' רממי)6 ממרי' ו)מ )תרוננה סרט מותה ננסוט יורמ רר'עעמי'
 ננהנ ט"1 כפ' )מיטתו )הר"מ 6כ) . כמק5ת כהנע)ה דסני ידעיגן הי')מ

 רחי5ה רסייגו מטיסס כ))-רק הנע)ה 6י"5 תרוננה ס) קןירה דס")תרומות
 )כ) ננוס"ט מי"5 כ)י כננק5ת כימו3 )תרומס סרט דמותס קרמ )")מ"כ
 דמי"4 ירעי' ממי)מ מטיסס ונס 3תרומה מי"5 ממין דהייגו מריקההכ)י
 כו סמ)וכ)ך הכעין )סעכיר מ)מ רמי5ס ,דמ"5 כיון מממתמס כמקוסרק

 )קמן רכמ דמיק דע"כ סתוס"ח קו' ססיל כמי- מתי ומ"כ . תטמיםמממת
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 וה4וסףתולע %- מעף צ"ג ט4יייד%מ1דבר4
 6ף יור6 דר' טטמ6 דס") )סיטחי' רכ6 ורוק* גל"0 סתמ8 63וקיס5"1

 כר"ס רי"ם כמסגס סתט ריכי טננע4 וככר פ6ותס מו"ם 5ריך ק)יסקרטיס
 גנני 5"1 רף כנתגי' סך נס הי)גך מ6ותה 6י"5 סכוסי טפת 03 חי'6פי'

 3סר"ננ 6כ3 - מהודי קתרי סתננ6 חרמי הגי עכ"פ יה4- ו)6 כר"םמוקננ"
 וסי' יור6 )ר' 6סי' מתי' 6וחה 6"כ 6ותה כ)מ -רעי' ממי63ימיוננה

 )6וקיס סכי6 יותר ו6"כ יוד6 כר' נס קננ6 ננסגה ו6תי' הכוסר טפת3ה
 ה)כס ור"ט דר"י וכננס"3 5"1 דף ו6כיי וכמוקיננת6 יוד6 כר' 5"1 יףממגי'
 : ננוס"ט כעי ק)יס דקדסיס 5"1 דף נ"כ דס"3 כר"ע הלכה ונסכר"ט
 כן 6ננר למ )ננס ק' גננ4 הר"ננ ע) 1ה ייסוכ פ) נס %4נמנכמלד-(

 רמי5ה 6)מ תרוננה ר6י"5 כיון ידעי' נננני)6תרוננה
 דס") סר"ס י"3 . 6ומה 3רכמ 5ריך עננה כ)י כמק5ת כטטיפסוסגי'
 ל6ו דטע"כ להר"ננ דס") )סיטמי' דמ1י) ננסוס וסייגו כנע3ה 6י"5יתרוננה
 ככנ"ס 6ו סו6 מידוס ננדין ככ3י סנע)ה סתורה וה5ריכה וה6ד6וריי'
 ננקילין )כתמי)ה דרק וכיון סגע)ה י5ריך קרמ 6תי 3כממילה 5"נכס"ך.סי'
 סכנסגה ננן ננדמוכמ . מרוננות כה' ססיר טס הר"ננ ודין .כמרופה

 6כ) . סנע)ס 5ריך ד)6 ננקי)ין וה"ג ככעין יכתמי3ה כננכט) דפקעיןסס
 6ננר ננתגי' ונס . ננוס"ט 5ריך ק3יס קדסיס דנס המסגה כנפרסרכ6
 סתננ6 כו)סו ועוך ד6ו' ננ6יר )ר' גוט)"ס מסי' דהמ רמו' טע"כרס"3
 ס") ו6יהו 5"נ יף יי"ג ננוס"ט 5ריך ק)יס קיסיס ס") 6יסו דר"ע6ליכמ
 )סננ5)"6 ננסרמ סס"ס מרננוקי . כססמיס הננסרסיס כננ"ס התורס ננןטפ"כ
 ד6ו' )מו טע"כ )ר"ע ד)ננ6 סריך ננ6י והקסו ננג") טע"כ ור"ע הס"סופריך
 6טע"כ 6)6 6הננ3"6 ננסרת ננוקיס הי' 63 3טע"כ קר6 )ר"ע 6ין י6סומי'

 כיכוס 5ריך סעס"כ )ס כסי' 5"נ כדף ס") ר6יהו דר"ע 6)יכ6 6"ס'וננעמה
 ד6י"5 )מרוננה פרט 6תי 6ותס ע"כ מ)6 סס כרמי' מיומר 6ותס6"כ

 קר6 י6תי ננסיק וספיר קי4") רסכיננו0רט
 3כיסוי

 מע"נ כ)י כננק5מ
 ר6י"5 )ננעט ממי 6ותס מס"ם הכ43 ככ) טעס ויס הכ)י קק)דמפפסע
 דסמ סתורה ננן הנע)ה 5ריך דמרוננס מע"נ כ)וננר סכ)י ככ) כמכניןננריקה
 ננוס"ט 5ריך )מ כלי כננק5ת ככיסו3 מומה 6י5טריך ור"ע )ר"ננ ד6ו'טע"כ
 ק)וס טעס מ)6 6יגו הכ)י ככ) דננסעסע 6ע"נ י") והטעס הכ)יככ)

 6ננר ד"ה ד' סער ד' כימ כתוה"3 הרסכ"מ וכננ"ס המירמ נניקריותרוננה
 ככיסו) סני' סו6 דסתירמ ומרוננס ככ"מ דוקמ ורכמ . דק )6הכומכ
 סקי)ו ננ"ננ המסור כדכר וס") )1ריס 6סור רמרוננס -6ע"נ כ)יכמק5מ
 נניקלי דננ"ננ )מרוננס 6ומה 6י5טרך )סכי )ר"ננ י"3 61"כ . ע"סכמרוננס
 ד6ו' )6ו רטע"כ )הרננכ"ס 6כ) 3מרוננה פרט 6ותה 5ריך ופכ"סהמיל6
 ננוס"ט 5ריך י)מ כננק5ת ככיסו3 דסני' )מרוננה סיט ד6ומה קר6 5ריך)6
 כננסגס ס' וססיר ד6ו' )מו רטע"כ כיון כ)) הגע)ה 5ריך )6 רה6 הכ)ידכ)
 קר6 )"5 )תרוננה רהמ ננמומס 5ריךננוס"ט סעה"כ )ה הי' )6 ד6סי'קננ6
 ננסוס 6)מ - כר"ס 5"1 דף כנסנה רכ6 נפקי רע"כ התוסס"מ קו' 6"סו6"כ

 ננ6ומס כר"ס מתי' סכוסר סעת )ה סי' )6 דמסי' קננמ ננסגס )י'רננסייע
 סעס"כ )ס )הי' 6~תס  6י5טרך, רסמ .  לתרופס סרט 6תי )6 6ותסמ"כ
 )מו טע"כ דס") הר"ננ 6כ) כר"ם גנני 5"1 דף המסגה ננוקי ננס"ההי)כך
 מתי רמותה )וננר 6ין 6"כ סט"ו כננ"ס הנעלה כמרוננה 5ריך )6 6"כר6ו'

 כהותו מסי' רסה כלי כפקלת  כסכיסל הכ)י ככ) הנע3ה 5ריך ד)6)תרוננה
 כפ"ס ירפי' רלופילמ לתרופס  פיפופ  מילטרך ולמ  סלפלס  מי"ל סכיסלפ4סלת
 ננוס"ט 5ריך ק)יס קדסיס )סכור וננ5י  ספס"כ לו מסי' הותס  והתיסספ"נ
 הננסכ' )6וקיס מיתי ננהיכי 6"כ הסרננ"נ וכננ"ס הכי כן נס פסננעדסמננמ

 : כר"ס ד3מ הקודס דננמגי' ;מן וכרכ6 כר"ס 5"1'רף
 כסר ס) כקדירה מ)כ כיס) מס כ' העיטור סנע3 כי בנמורלד:(

 פמק כס סיכס) פ"ד 6יכ- ס' נה רס יופ6 נמוהי6
 ומיכ6 ננותרת גנני הקדירה כט) והטעס ס' סיס כיון עכסיו כססכיס)
 6יגו סר6סון טעס )עו)ס דוסיו ננידי יו5י6 מרס כ)י מין דקיי") כיוןננ"ר
 גנני הר6סון וננננין עכסיו כה סכיס) ננננין 1ס )כס) יכו) 6יגו )עו)סיו5י6
 וכ' סכירס מ3מ מקגה ומי") כט) )6 הממרון כיס) סהרי כה )כס) יכו)מיפ
 מ)כ )כס3 ננותר ה6יך תננה ומגי סיר5ה ננין' ננ6י1ס כה )כס) סיכו3סו6
 תלכ כס פכסל  סהיך  ספור קו' פל  סכ"ת ותי'  וכו'  פסלפלס  יעריףוכי

 כקדסיס ררוק6 )עיטור דס") )עו)ס דוסיר ננידי  יו5י6  'כ"ת  6ין ס"פכסיו
 רכ)ע כיון ככ"מ 6כ) )ס דנננריגן סו6 וננגומר מרין דננכ)י כ)ער6י0ור6
 מ)כ עור כו וכסיכס) סכסר עס וגק)ס ג6)ס מ)כ כס דכס)ו סטת6סיתר
 סרננ"ג ופיי' ע"כ וגק)ס ככר סגמ)ס הכסר מטעס סמ)כ טעס יסתגה)6
 ננגומר ומ)6 ננוכמ ננדין ננכ3י ר6ין ע3'הכ"מ סלקסה ננה סק"ככט"1

 הסננ"נ סקסה ועור ככ"מ כן תי' הס3מי ונס יסנר מרס ככ)י רמננג6ננד6ננר
 סגעסה קורס )סכור 5וה המורס ה6 כ)ע 6יסורי ננקרי כגומר.ממ6"
 וכלננסיקגומר.

 כסו"
 .מי וג"3 עכ") 51"ע עי"ס כ)ע סתירמ המס עד1

 6יסורי' ננקרי יסכר מרס ככ)י דמננרס רחט6מ וי")  קטי' )6 הממסוס
 מו)ין מוס' כננ"ס ננקרי כ)ע 6יסורי' רהייגו כ3ע המיר6 ננקרי ונסכלע
 )1ריס 6סור המטממ דעכסיו כיון ע"6 5"1 רף ו1כמיס ע"6 י"כדקי"כ
 ס)6 כ)ע 6יסורי וננקרי חנניר מרס ככ)י גנני ה"ט 6"כ כיו5י6ופפטל
 גנני כסו וסייך 3יכון ד5ריכיס ככ)יס כע"1 8כ) יסכר כ"6 מקג0 )ויה"

 המיר6 כנסמורס מסינ 1ס 3עגין נסנע)ס וסני הקי)ו זס )עגיןסנכאס
לי( : )כסגיס מומר דעכסיו כיון.כ)ע

 %4נני
 ,. סל העיטיי' כס' דשיגחי והפ)הי סכ"מ 6"י' קסי6 סמ

 . 63 נסר 30 קריר0 ר5"1 חעין מכרייח6 ס)ו 3רין י6" .

 ננ"יי ד)6 "ותי סקדירס גמ פ"ט ד3יכ6 ו;יק כנ"פ ת3י' 0קלירהינט ונסננע מותי ,גו'ט 3יכ6 061 הפיטול וכ' כוואט כיסו) ו6ס ח3כ גהיכט3
 ה6 וקטס מסדרס  סקוירס ס)א) ו6)"כ הקרירה ננןכ))

 כס4חי
 י6וחו

 כגו"ע כיסי ו6ס מו)ין כה יכס3 65 מרוננס ס) קרירה גנני תגי'נריית6
 6כמחי )1רים ל6סור וחרונוה ננוחרת הקדירס כסיסמ נט )עיטור6"כ

 דף 1כמ,ס תוס' וכ"כ דוקמ סכירה 5ריך כ3ע כ6יסור6 ה6 ננותרהקדירה
 6יסורי' ננקרי דתרוננס וכו' מרוננה כס סכיס) קיירה כריימ6 6הך5"1

 ע) טגפ) כטיסה 5"כ 0י' 3פי) ס)תי ע) קטה וכי"כ כ"ט כר ג"ט נכיכ)י
 דמין ננתרומה והקסה ככולה  פספספ  6י )סננ"ק )י' יננססקיהקדירס
 סכית כננסלנרת 6ננגס כ)ע המיי6 ננקרי רתיומה הט3תי וכ' כו)ו6וסר
 כ)ע התיר6 מקרי )כסן ננוחר ןעכסיו כיון מרומס ס") 6' כיתס"ד

 ס"ק כט"1 כסרננ"נ הוכ6 3ר6"ה 5") וכן 6' 8ות מרי"כ סי' )עי)וסכ6מיו
 והו6 מ)כ כה יכס) )6 כסר ס) קדירה פדמגי 11 ר6י' )ר6"ה סכיתככדק ננ5ממי )6 ר6י' ננייתי דרמ"ה ק"י סי' כמס"ו וכ' ננוחר 6כ"י כ)עכסמיר6
 מ1 כגו"ט כןיע' כיס) סמסי' כ6וסן יומ6 כן הו6 6ס ה"ק 6ע"כנניומר
 3כתמ)ס נס 16 כגו"ט 6וסר מיגו סכדיע' כ6כ"י 6כ) )כממ)ה יכס))מ
 מו3ין כה יכט) 5מ תרוננס ס) קרירה גנני מגי סיפ6 המ וקסה ע"כ כהיכס)
 סק"מ וכסריסס כ)ע התיר6 ננקרי גנני דתרוננה 5") וע"כ כריסמ כננווכו'
 עיי"ט ננע)"ע )6תר מסי' ננסננע מ)כ כה יכקל )מ כסר ס) קדירהכ'
 : ננר6"ס 3סיסוך ננוכמ 6"כ וי"6 י' מומ ועיי' הטור )סון ננסננעכך
 דכעי 5"ה רף  וכתים פס"ק  קו'  6"ס וסס)מי הכ"מ רנרי עס ל"ל4)ז(

 טס"ק והקסה ננסו רוממ הכ)י )מוך עירוי מננ6 כר )רנניסמס
 ססיכו 6"כ כו)ע עירוי )כ"ע עכ"פ מכ) ננכס) מיגו עירוי דס") ננמן 6סי'ה6

 קלסיס ר6סי' סכ' 6"ס ו)פ)תי )עו)ס דוסגו ננידי יו65 6יגו יכ"מד6סור
 מרס )כ)י ונס עי"ס )רנוכ"ס ס"3 וכן המיר6 מקרי גותר טגעססקויס
 יסכר תורס ד6ננרה וסמ ננננגו י65 ורוכ הטעס דגק)ס ננסוס הנע)סננהכי
 הנע)ס דננסגי מסור )מ כ)וע רננטעס כעירוי )י' ננססקי וססיר הו6נ1ס"כ

 : ככ,סו) כננו נננ1ה"כ 6סור כעירוי נס 6י )י' ננססקיומ)מ
 הס""רכמכמיה

 כנסו נ)וע נ63 ניס) )רכננ"מ )י' רכנססקי סס
 ס) תגור מכוה כר רכה מננר י"ג ד6ננר מ"סוק6ננר

 מט6ת ס) ססודין כו ס5ו)ין ננסגי קס"ד )וסרס"י הוה ננתכומ ס)ננקרס
 מרס ס) גיעכד קסיר )מ כ)וע נ)6 כיטו) ס"ד ו6י  סכירס( יטעוןס)6
 עכדיגן וכ)וע כיסו) ומיכ6 כתגור ד6סייתן ננגמומ סירי י6*כ6 כיוןוננסגי
 דוק6 דס") ננעה"ק ננה' כס"ח הר"ננ ע) ה1כמ ככרכת וסקסה ננמכותס3

 ו)סג")  טלירס 5ריך ומסי"ה קדסיס סמל הוה מגמומ ס6 סכירה 5ריךכמטמת
 )ננכות כ"ם דס") )ר"ם 5"מ סי' ומס"ו ס"1 סי' הפ)תי )ננ"ס )יסכ יס)ס3תי
 טעס ננכ"ס מ"כ )התיר )סדי' קר6 נ)י י)מ היכי 6סור סוס גוט)"פ6סי'
 רלריך  סר"פ  פורה רר"ס 6ליכה מ"כ  ססומ פכל נרס רלמ לר"ס  רהסורק)וס
 )6 דמננמי סס הקסה קדסיס 5מן כס' יהכס  כלפ כסתירה מסי'סכירס
 פסלתרס סכרי למ  סרת רכלי  פסום תרס  סלו תגור עכרי ד)6 סס"סננסגי

 תגור דס") דר"ס 6)יכ6 מסי' )תרן דרו5ה ומי' 5"1 דף )קננןכרפסלי
 הכס"1 קו' קסה )6 )ר"ס מף הכרייתמ )סגומ ררו5ס כיון 6"כ סרת כ3י6יגו
 הקדוס ככ) סכירס ד5ריך הרננכ"ס ננודה ד)ר"ס כהג") סרננכ"ס ע)הג")
 מרס )כ)י הנע)ס ננסגי כ)ע כסמיר6 )רידן 6)6 דכריו כ' )6וסר"ננ
 : גותר כסגעסס 6מ"כ 6יסור סס ננמרס מ) מיגו וגמ)ס ד6יק)םננסוס
 )ע;ות )רננכ"ס )י' כנססקי כנה סהקסה סס טה"ק קו' 6ייךר%4"ש

 )רננכ"ס וי") רמננג6 קסיד כ3וע כ)6 כיסו) ד6פי'נ1ס"כ
 מנני כר דרנני ננכעי6 "סור כ)וע כ)מ כיסו) ננעה"ק ננה' כס"מסכ'
  דוק6  ררפ3"ת רכפימ סמ לר"פ רפל"ל סלת"פ פליו  והקסס כמטממדוקר
 וסטיסס ננריקה )עגין גמסמ ככ)י )ר"ננ דס") מ"ס ו)סי"1 וכמטממככ"ח
 דרננכ"מ מע"כ . כ)וע כ)מ 6כיסול רמננג6 . דקסיד נ1ה"כ )עסומננסכ"מ
 מרס ככ)י נס קסיר 6כ)וע 6י סדין דננ5ד )י' ננסטקי מרס ככ)ידוקמ
 סכ)וע ע) קסיד )6 מרס ככ)י וע"כ ו6יק)ס כ)ע סמיר6 כיון הנע)הננהגי
 )רננכ"ס הכ)וע עס הכיסו) ע) רמננג6 קסיד ננ"ננ ר6יק)ס 6ע"נ ר)ננ66ו
 ננמכומככ)י

 הכ)ועס ננו5י6 וסטיסס ומריקה וכ)וע  מכיסול רקסיר  סטיפ"
 קסיר ו6י כסכריס גס6ר והכ)וע יסכר מורה ר6ננרה מרס ככ)ימכ)

 ננכ"מ נס )סו5ימ דמססר כיון כסנע)ס סכ3וע )הו5י6 ס"3 6כ)וערמננג6
 סס הרננכ"ס ל' רה6  גותר ולססס כו  סכלופ  לסהר יהי' ס)מכהנע)ה
 ד5ריך ע"6 סוף 5"1 דף מוס' וכ' וסטיסה ננריקה 5ריך 6כי)הדעקכ
 דכס וכיערמ הססו) )כימ יכימ ס)מ כדי גומר סגעסה קורסננרוס"ט
 רקסיר הרי ו6"ס כו )הסתננס 5ריך כו סננולק כנניס רנס כ' סססרכסוף
 רמננג6 קסיר ר)מ גמוסמ ככ)י ססק כמן ומין )סו5ימ ס5ריך מכ)וערמננג6
 וגס6ר יסכר תורה דמננרי וכמטממ )י' ננססקי מרס ככ)י מ)מ6כ)וע

 : כ)וע כ)6 מכיסול רק קסיד )6 גנני ככיסו) ס"ר כמוכוהכ)ועה
 ססת כ3 טס ומס כמ)י' סתגור 6מ טסין 6ין נסוני' סס ראי')ח(

 דמוסר 6יה)יי כר דרכה תיוכתמ התגור סיסיק ער6סורה
 6ננ6י כ"6 רכס ד6יתומכ ננממר מסי )רכ רכיג6 6"3 ההיסוק )6מר6סי'
 כתיוכמ6 )ררכ ת)י' ננה העו)ם וננקסה יקכרו כססמ קרירומ רכ6ננר
 רכ  מפר  ו6ננמי היסק רננסגי ננכריימ6 6רכ קסס כ)6"ה כ"6דרכס
 ק3וס טעס ח6ר סיסק )מחר 6סי' דס"ד י") ולסל"ל  יסכרו כפסתסרירות
 ג%9 ס"3 ה6 ורכ קלוס  טפם פותר כלפ רסתירמ  וכיון סגע)ה 6מרכננו
 63 כ3"ו י"3 6"כ 6סור גפי יוס טעס 6פי' 3רכ 96כ 6סור ג"טנר
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-

 3ונני יס ננקו6 ו6ו' 63ו עעס 3ננ"ך. 6כ5 ו46כמכ- דם"3 ננ6ן ס" ,6סול ק3וט _ טעס ינס 3רכ דס"3 יס6 'יי"3 רכ ע3קם-ס
 טעס 636 6סלו .ך)6'

 ר6ו' )ט"כ ימנ6י-6י ס13נת% 3ער-וים ע"כ כננ"ר הגרייתמ' רכ וננוק'למור
 סכי ננתרן 1)מ כ"6 רכס ננרמ*תותכ ומ)מ . ש'מ יננ"ס סמחיס רם"יכמ"ם
 ננססו מסי' נס"ר 63 סססק יע"י יס") כסכי-6ו ,3מ3ק 'ימין לט")ע"כ
 5ננס 6"כ ננקסס טסיר )ס'"1 6"כ לרכגן 16 י6ו' ט"כ כץ 3ח3ק ר6ין6ו

 : יסכרו כססח קיייות לכמנגר
 ממ"כ סס יס6 סעיעור ס' הי' )מ והס)תי מכ"ח יסיי %4כמנמ),ם(

 לקרירס כה כיס) רמס מיסורי' ככ)ע .נס סעיעורכ'
 ימס רותמ כס )מכו) מסור כסר כס טננ)ח קרירס קי"מ רף' .ננמו)יןמתכטרת
 כמיסורי' 6סי' 6)ננ6 ננותר סקרירס נס ננותר ל1"ט ו)יכמ קסי3מעעיס
 קמי מקרירס כס )6:ו) ר6סור סי' רעיעור )ונ' . ננותר סקיירהכ)ע
 נס נננני)6 קמי מקרירס מ)כ כס יכם) )מ כטר ס) קרילה ככריית6וכן
 סי' וכ"י כעור ועי'- ננותר סקרירה נס נו"ע ו)יכמ קס')6 טציס 6ססיסמ
 קמה רמננמכ3 כ' סס )רמ"ס וכרסכ"מ נננוקכת כקערס רנניירי ננכ3)"כטר- ו3מ קמי מקערס רותמ כס )מכו) רמסור ננטננע רס)טון ג"כ סכתנוס"ט
 קסי)6 ועעיס כס כים) 6ס יסיסמ )דמוק 5ריך עיטור ע) ;6ן יחו3ק'ועור

 : קמי( מננמכ) רק )עורנס
 )5ט) ח)כ כ: וכיטו) כטר ק3 כקרירס כנותר המיך העיטור 5יסכ-ול"נ

 ננייי יו5י6 כ"מ מין המ סעור והקסס ס' כמ)כ יט מס מ)כעכסי1
 )6 כטר כה טכיסל קרירה גנדנרסינן וננסתנר כעס"ט רו") 3עו)סלוסלו
 סי' מס"ו סקסס סכן כננס") נניותר מ)כ כה יכט) )6 רריטמ כ3ו'כקיירס ננר6ייירי 5") רכה לנ") כקרירה 6יירי ננר)מ כנו"ט כיט) ומס מ)כ כס'כס)
 רנניירי ריטמ ר6עקךך לו6"ס ננותרת וסקרירס סמ3כ ל"ט ם"ננ-כ)יכמק"י[

 סכקיירה ננס נס כע) טהומ ;יון מ)כ כס וננכט) סיממ( ננטוס'כקרירס
 עעס ררוכמ טס( -לכ5") 6יסור ננססו סקדירס כרוסני ונטמר הו6.כע)
 ררככן תערוכת ע"י מיסור כננטסו הומ וסרי כטר עעס ונניעוסיח3כ

 מיסורי טתס6 ככ"מ עוסס מינו טכסניס וננס רמ)כ רוכ6 כתרומו)יכן
 3כתח)ה מ)כ כס וננכט) כסל כס ננכס) וס)כת6 . עעס כו מין סהריגננסהו

 :עכ")
 ומנן קסי)מ כ)יכמ ס"ר סכסר )ו מין רכ"ח רהמ )נעה"ע יס")ונ"ל

 ו)6 סקרירה כרוסלי סטעס לסמר טננמ מייסיגן כס'ננסערין
 )מ ו6"כ סקרירה כדוסני מ)קיס ס' נגכס )מ ונס )מון ה6יסורנתערכ
 ע"י רסייכו הקרירס רננתיר העיעור מכ) סקרירס כרוסגי המיסורכתכע)
 טמס כסר כס טננ)מ כקרירס )עי) טסכמתיו כסננוך וכננ"ט קסי)מטעיננת
 סוס רסמ)כ גנרק6ננר סכי ננטננע כמן וכן ננותר הקרירה קסי)6עעיס
 קסי)מ רעע.ס מ)מ ס' כ)יכמ מ"ו ס' מיכ6 כמ)כ עריסמ 6ננר ו)מ'יוכ
 ס)מ מ)6 כסד מו מיסור ננסקרירס ס)יטס ייט ננכמין יקסי)מ י")מ"כ
 כט) ננססו ומתי ננטסו מ)6 כקרירה עעס כסמר )מ עכ"ס נ"ע כריס)יע

 : סקדירה 6ת העיטור ננתיר כס"ג מ)ככרוכ
 סקוירס כגנר סקרירה כתוך ס' )יגמ המ סעיעור ע) סקסס רכ"י י")%4ך

 עעס סככר וכיון נ"ע ו)יכמ ס' מי"5 קסי)מ כעעיננת נניירי 6ימכ)
 ס)מ וכיון נ"ע יהי' ט)מ )עו)ס הי' כן 11 ננקרירה נו"ט 1)יגמקסי)מ

 ננותר )עו)ס רסלו ננירי יו5י6 רמין מע"נ )כתמלס )כע) ננותר כ"ע)ירי יכו"
 סוס"י )קננן וכט"ע כעור סוכמ הרטכ"מ וכננ"ט ג"ע .סעס כטוס ר3יכמכיון
 .3כטל יכו3 הח)כ ממר העיעור רננסיק ננס מ"ט וכוס . קכ"כ וסי'5"ע
 כה )כט) מ)כ כס סכיט) ממר עכסיו הומ טרי רמננמי כ"י והקטס.כטר
 ככ"ט כס טמין ננוחוקת 11 קרירה קסי)מ טעעיס סנממר י") ו)סי"(כסר
 : ל"ר סומ יסכר כ"ח תורסר6ננרה- מעיעור רקטה ננה נ' מות 3קננן כסי' ועי' )עו)ס נ"ע )ירי יכומי)6 גיון קיר5ה ננה כ3 )כתח3ה כס )כט) ננותר ומ"כ סקרירס כתוךכננה
 והמ ננע)"ע ממר היילו כס )כס) ריכו) מעיעור יפ"ט ל יהב"ח)י(

 הומ ריע' הכ6 מכ3 )כתמ)ה רוק6 כ'יי מעו טמכ"ירנןרו
 וכ"כ כטר 6ו מ)כ כס )כס) יכו) ו)סיכך טכירס מ)6 תקנס )ה דמיןכיון

 מסורה רקרירס ננוכמ ע"ו רף ע"ו כנננ' רהמ תננוסין ו") ורכריוכסנ"6
 סס וכתוס' כהנ"6 וכ"כ כ"י מעו מכ"י נוייס הך ננסוס' תקנה )סו6ין
 עכטיו )כטכ נמתר רחלכ )פיעור רס") הכ"ח כ' רסמ קטס כ)6"הו)כ"מ
 תקכה יט מ"כ כסנע)ס מ)כ כה סכיט) ננס חסיכ כ)ע יסתירהיכיון
 ומס"ו מכ"י מקור )מ כ)ע כהיתר כרמ"ה ס") רעיעור סכ"מ כוונותומססל
 )מ ככ"מ מ)מ כרמ"ס רעיעור כ"כ וססת"נ סתוס' רעת סכן כ' ק"יסי'
 : כןננמננע-

 מי טכירס מ)6 תקנס רמין כיון חרס נכ)י נס 6י הויז דננגיף)י"א(
 כטס ס"ר ס"ק ס"ס כ)) כנננ"י הכי6 כמכ"ימסור

 טסייס ננה מ)מ ע)יסס מו)ק וסנננ"י כהנע)ס רמסטר ננתכות ככ)ייס"ך כ6כ"י סקרירס סנננ' רמוסר רס6 סרכונ5ימ חכנני כמס טג' 5כילח)ת
 טעס כ) כס' סר"ן כ' וסכה"ג מרס ככ)י כסס"ננ רהתיר מ' נמון נסססס
 עי"ס ע"נ סוף רסנ"מ ננסך כסס"ננ מסי' מוקר ק"נ כסי' כסננ"נסלה
 ו5ריך מסור מרס כ)י נוע)"ס )ענין )היסוך מ" טעה כ) כס' כר"ן סמ קטסו)רייי
 ננטוס ננסנ"6 טרייק סס כסרננ"נ ועי' . כריע' וה ננטוס סטוכ ו)מסגיהס
 כריע' מטיכ טכירס ר5ריך כיון חרס 'כ)י טרי הוס )כתח)ס י6סורגוט3"ס
 סכ1רה י5ריך ככ"ח נורו.מסי' ורגי) הננ5וי רכר רסוס כ"י מעו ננטוסמכ3

 ככ"ח 6כ"י רננתיל כלכ"ת ר3מ ווס- עגע מסוי רלכנן כמיסור מףס3כך
 : 'קכ1כ סי' 3קננן "טוכס כסתחי וסוכמ ייכגןכמיסור

 )ססי1 תכרי' 6כנמי )פנכי רתכרי' מכני 6רכ כ"ס ,כס' טט הקטהרדקר"ן
 סננ)חו יס י6סי( 0רי מקור כמכ"י 6סי' ולע3"ס ותי')ננחר

 ~סף כר6ס וכ"כ סכירס ר5ייך ומע"נ, נע)"ס ננקוס 6סור מסי"סלרכנן
 גנר6ננר ןה עעס סס רומה הנ"מ 6כ3 כהר"ן טס כריעכ"מ וכ"כ קי"6כחו3ין
 ע"כ 6)6 מסור )כתס3ס רנע)"ס ננסוס מננר ו)6 מכ"י מעו העעסכ6כ"
 מכ"י כנוירת רנ"ננ והריטכ"מ סר"ן ק5ת )יקכ ו6סטר . רננ15י_ ננטוסמסור מכ"י מעו ננטוס מ)מ כריע' יהוה הקרירה מסור )6 נע)"ס מיסור_-פטוס
 נוע)ייס ננטעס 6סור רמין ננע3"ע וסהס כסר כה סכיס) כקרירה כ"י6עו

 י"3 מ"כ . )סנס ננעעס כמ)כ ג6סס ר)מ ננקוס ח3כ כסננכס))כתמ)ה
 ככ"ח מכ) )טכמ ננתמ)ה ססי' כ6יסורי' מ)מ )כתח)ה גט3"ס מסורר)6
 : ככ"מ מסי'נורו רננ5י כ"י 6עו מכ"י נוירמ ננעעס מכ) ככ"מ 6יסור סס ננעו)ס ה*'4'

 וננכס) כטר כה כנכס) וה)כתמ הפיעור רכנ"ט כ' פ"ר סי' כחס"ודדקנה
 כס ננכס) מ)מ כטר כה ננכט) רמין רכ5") ו;' ט"ס טסומ מ)ככס

 נננני)6 ע"ק נ"כ סומ טיר05 ננין )מיוס ננכס3 טכ' כטול סגס 51")מ)כ
 מסר ננותר סיהי' מ3כ כו וכיס3 כסר ט) כקרירס )סק) ננעיטור רמי'מין

 : כטר כו )כט)ננע)"ע

 : תרב"דס4מן
 אם בשר של בקרדה שכ' ארשכ"א דפר"ח קו' אב' ישוב)א(

 קיי"ל לא אנן אסנם הלב בה לבשל מותר ירקות כהבישל
 ליבון דצריך רמ"ע שכ' בשר כה שמפגנין כמחבת ולפי"זכרשכ"א

 פליגי לא ורא"ש דתוס' בה"ר ם"ש )ב( א"ש בהגעלה פגיולא
 דרשכ"א מ"ש גם כב"י וא"ש ליתא דפליגי שכ' כב"י ולאארשב"א

 לכ"ח תקנה דיש לעיטור )ג( ליתא נמי ס' כיש אלא מתירלא
 על וישוב ל"ד לשיטתי' עימור ישבר בכ"ח תדרה דאמרהדמה

 ? צ"ו דף זבהים תוס' מקו'ר"ת

 טננותר נטר ס) כקוירס ירקות ניט) סמס הוטכ"6 כ' . כ'בחדף
 עד ונק)ס סכטר כלע כס נתננעט טככר גכינה 6מ"כ כהלכט3

 דכרי . וכו' סיתר כטכ)ע כר"6 כמ)כ כסר מיסור טס ע3יו )מו3 רמויסמין
 ע"ו רף ע"ו הנננ' ננן וס ר'ן הו5ימ ר' טער ר' כית כמהכ"הרטכ"6
 עננרס ר' )י' ורנני כמור ננ)כנן ומסכ)ה סססור כננתני' תגן סתסרסריך
 6.קורי' הכמ )י' וממר נננעי)ן ומסנ)ס הטסור תכן כקרסיס ה6 טטת)ר'
 ס3יט מסורי ס)יע קחי כי קוף סוף רכמ וסריך כ)ע סתירמ סתסכ)ע
 )מכירו ניעו) נעסה יוס רכ) ננסוס עענני' הייכו כקרסיס רכמ ננטנימ)6

 ירכ6 מסנויי הרסכ"מ וסקסה קטי6 )כעי )מ כנני סנע)ה סכי מיומקסי'
 תסוכתו היתס ננה כנכסירהן סמיך עננרס )רכ )י' קטימ הוה סנע)המס
 סרטכ"מ ותי' 5ריך סו6 3יכן וה5מ ניעו) געסס ויוס יוס כל ר6ננר רכמסל

 סיכומ קורס 11 טכיט) וגיון כ)ע התיר6 רקרסיס קמננר רסכי )י'ונימ6
 כיסוג ע"י וגמ)ט נק)ס ככר נותר מיסור סס )מו) וננגו וכסיניע נותר)ירי
 טנמננר וכענין וה כ)וע ננעע ע) נותר מיקור סס )מו3 רמוי ומיןוס

 : כעככ"ע רהוה ננסוס כ;ותח )מכול רננותר כקער0 סע)וכרניס
 רכמ סמ ננרכמ רמי' רסכ"6 כנכימ רכנס מסרטכ"מ ססר"מדףקקשה

 ססומ מסי רכ כסוני' סס רסמ הקקה וטור כקסימלטו,ר
 רקמננר רננתני' רוננימ ע) ממר תי' וקמגנר ררכמ ננמקוננתי' נמורכתרמ

 ר)6 ננסננע כעינמ )מיסורמ )יתמ ס)יע קמ כי ס)יט מסורי ס)יט קמכ4
 מסי מרכ גנסרס"י )י וכ"נ עי"ס ע"כ קני )מודי' תכסי) רניעו) כרכמס")
 נותר סכסנעטס 6יקורי' ממיר )מ ס)יע מיסורי' ס)יע כי )ך ורקטי6טכ'
 )חכירו ניעו) נעטה יוס רכ) מע"ג ננטננע עכ") וכו' כעיני' מיסור סוה)מ

 מיסורי' מנניר ך)6 מ)מ 6יכמ מיסורי' מסי"ה כר"ע כנ"ע וסוהומיק)יט
 רניס רוקמ נ"ע כר נ"ע כרין דק") רקי"מ חו)ין )סיעתי' )רט"י לכמו'ו6"ס
 כריעכ"מ ועי' )6 נהכס)ו 6כ) ננותר נ"ע כר נ"ע ע)ו רוקמ כקערהסע)ו
 ר3יכ6 יסוכ נ"כ תנ"כ סוס"י כמ'כורי ועיי' )יכמ יכמננת קסימ נננננ'רננמק

 :קסימ
 סכין ה;סר ריני נכי רכיעי טער כמותו ד)עי) הרטכ"מ כיטוכ כמןדל"נ

 גרמס וכו' מסקה מטי רכ סמ 6רכמ ר6קסי 6ע"נ כוס") טסכ'
 נעסס יוס כ) כ5ע רסהירמ כיוז קמי ירכ6 מתרו5י 6טי ררכ ס")ירטכ"מ
 ננטני ס)יע מיסורי ס)יע קמ כי קסימ גנני מרכמ נס ו6)6 3מכירוניעו)
 רגטמר והמ )מכירו יוס כל ניעו3 ננסני כעינמ )מיסורי ר)יתמ כיון מסירכ

 לרטכ"מ ס"ל כעי 5מ גנני הגע)ה מסי' הכי מי כקטימ )רכמהס"ס
 )קט'6 יט כתיוכתמ עמ כקסימ סנסמר כ) יכרכות כפ"נ סר6"טכננ"ט
 כיסו) רע"י כקרטיס רהתס עור וי") . סקטי6 ע) תירון יט וכמןתירון
 מסי' סהיתר נורס קרטיס טכיטו) נכון 6ינו ומסור כותר נעטה-קרטיס
 סנע3ס )כתח)ס 5ריך סלכך העור על כי"כ טכ' כמן ככ"י עי')כתמ)ס
 ירקות כו טכיט) כסר ס) כקרירס ננטמ"כ כו טכיט3 6מר ננין טסו6כנניס

 : סגפ)ה כננו ירקות כיטול מטיכ סמיסור נורס ירקותסמין
 קי"כ רף ורמ"ט רתוס' ככ"י ככנ"ט כרטכ"מ קיי") )6 )יינ46יכמנם

 כלע מיסורי .ננקרי מע6ת יסמ פוכח )6 סוני' רננהךכתכו
רמסור



 קכגר4רכמףתוכ"ר אז מעיף צ"נ ט4י דעה4ורהמימןדבר4
 כרוכ6 כט3 רמכ"נו כט) כרוכ6 נוד6ו' כיון 6)6 כיו5מ ונופס) 13ריסד6סור
 מסור נוררכנן נו"נו כיון רר") כ)ע התירמ הכמ כע"1 ר6י' המ51"3

 מ:נכס כלע סתירמ כסונה 13כרי רנוותר כיון )מטמת )קרומ 'כנהניללרכגן
 כטר ם) כקדירס כגון ונוכממ"נו כמו)ין מכ) וכנוכ"נו כקרמיס תילמ-למ
 הקנה )ו מין וככ"מ ככ"נו סנע3ס 5ריך כ)ע כהתירמ גס ירקות כס0כס)
 ו;ן דרסכ"מ )דינו הכימ ד3מ הם"ע רעת וכ"כ סוסקיס נועוד כ"יזכ"כ
 כנס"כ ו)מ כרטכ"מ קיי") ד)מ כט"1 ופרמ"] ופ)תי וכנס"י וסר"ת פר"מדעת
 . מו3ק )גנורי וכ"י)מ כלה"כ )רסכ"מ נוקוס כתכתי ו' מות תרכ"טוכסי'_

 דנוחכת ננ"ע תמו' כסס קכ"מ סי' הם"ך )נו"ס )רינמ נ"נו עוך יסולס."1
 כ)י כמור מתסיינםו ככ)י סטיגון ע"י רמסיכ נומוס )יכון 5ריך כמר30

 וכסתחי . נוסוקפקין כנוחכת רנו"ע מרכרי כ' ק"י סי' וכחס"ו .מננ5עי
 רסגי ו;' מרכנ"ע מו)ק רע"מ הנו)ה דממור כ' סק"ו קכ"מ ס"תסוכס
 1"מ )הנ") ומלמ 51") רע"מ תמו' כירי ומין כ)ע דסיתרמ כיוןכסגע)ס

 : הכי קיי") ו)מ סרסכ"מ )ןעתמדכריו
 חו)קיס ורמ"ס דתוס' סכ"י מכ' כוס )ימכ סרסכ"מ כיסוכי"3הכעת

 נס"כ ס) יסוכ סהכימ כמן כס)תי כ"י דכרי וכימורמרמכ"מ
 סגע)ה דמהני סך כנרננס גוסי' הרסכ"מ סמ )הכין דיס מ)מ סם)תיוכ'
 כנ"ט רכנ"ט ומיסורי' דסתירמ נ"ט כר )נ"ט )מ מו ירקות כה כים)כ)י

 ננוי ק)וס ןטעס מסור וכמסורי, ק)וס כטעס )ן מיכסת ד)מ כסרדהתירמ
 נ"ט כר נ"ט הוס מטמת דגני המ)יטו התוס' ו)סי"1 הנ"י כנו"סמוסל

 נוקרי דחטמת סכרמ הך ס") )מ ררסכ"מ מ"כ )1ריס דמסורדמיסורי'
 3רמות תמו' ננתום' דמין ונ") רמכ"מ ע3 חו)קיס ורמ"ס תוס' ע"כמ.סורי'
 כר נ"ט רס"י כמס כריכ"ן דס") מס כתוס' )נועיין דהלה רסכ"מרכרי
 מה דרחו והיילו כסר ס) כקערה מע)ו רגיס ודוקמ מסור ככיסו)נ"ט

 דמננר ע"1 נוסוף ג"; ככ.סו) סרי נ"ט כר דנ"ט רמי' )הכימסרו5יס
 כנטוס סמידנמ ס)נויס )כס) ונוותר )מנירו גיעו) נעסה יוס דכלכקדמיס
 נססק תוס' ונסחר )יכמ ררמ.' תוס' כחנו וע"1 עי"ס נ"ט כר נ"טדהוה
 כתכו )כך רמי' )יכמ דכנסתס )הסמר וכרי נ"ט כר נ"ט נוותר נתנס)מי

 ם"ה וע"כ רמיסורי' נ"ט ננקרי רחטמת י") סתס דסמ רמי' דמין תדעתוס'
 הרסכ"מ מכ) כתח)ה תוס' רכרי הכימ נ"כ סרמ"ם וכן 6רמורייתמדמוקנוי'
 הנ") הרמי' התס"כ נוכימ ס)כך נ"ט כר נ"ט נוותר נתכס)ו ס")רמיסו
 קורס דקדטיס ס") ררסכ"מ ס)כניס )כם) ונוותר 3מכירו גיעו) רכעמהונוה

 כנותר ל"ט כר רנ"ט לן )יכמ חחר וסכרח כ)ע התירמ נוקרי נותרסלעטה
 כנסוס מ)מ נרוכ כט3 וכנטעס כ)ע מסורי ננקרי )מ ג"כ חטמת ומ"כככיסו)
 והוס מיסורי כנקרי דקרקיס )רםכ"מ ס") ו)מ דהתירמ נ"ט כר ל"טדהוס
 ור"ת הר"י רעת וכן והלנוכ"ס רכו דרכנכ"ן נוסוס ס") הכירמכ"מ
 ע"כ מ"כ ע"1 רקרטיס נוהך רק מחרת רמי' )הס ומין נוותרגתכם)ו

 דמקנווהו ונוסוס נ)ע מיסורי' קרטיס נוקרי ד)מ ס") הנ") רמסוניסכ)
 6לן ומעכ ככימו) נוותר נ"ט כר 'רנ"ט רמי' לי") דמ"כ כרוכ יכט)מדמו'
 דנוקרי כרסכ"מ 5") ננ"ט נ"ט כנותר ננתכס) ס"מ 5"ה סי' )קכנןרקיי")

 : נ"ט ,נר ל"ט דסוה נוטוס דמס וס"ט חטמת כ3עהתירמ
 מ)מ סרי ד3מ כתכו )מ רתוס' וכ' הכ"י קו' מיסנ סק"נ רבבךץ"ר)ב(

 סתנסי) )6סור ה"ד מדמו' נקדסיס דמוקנווסנוטעס
 נוסני כ)ע דסת.רמ נומוס רק דורמי הכ)ועס )הו5ימ נויירי ורמכ"ממחריו
 תוס' ננמחר ד)יתמ נ") ע"כ )יכון 5ריך היי ימ)"כ )חנירו מ' יוסניעו)
 גיעו) דנעסס סך ע) מ' ננקוס ע) רכריהס עונוריס הרמכ"מ עסורמ"ס

 כיסו) ע"י מסי' דהתירמ נ"ט. נר דנ"ט נוסס )סוכימ תוס' ר5סרננתמ)ה
 כ)ע מיסורי נוקרי דחטמת 6מ"כ דחה ותוס' כמנות הרמכ"מ ס") וכךמרי
 רסכ"מ רכרי נווכמ המיך מ"כ כרוכמ כט) נוכ"נו מדמו' דמוקנווסומ)מ
 כ)ע מיסורי דנוקרי מ"ס המ כ)ע דסתירמ כנמוס נוותר דמ*ק)םכיון

 נוסתס )רסכ"מ נונ") וכמ"כנ כחו)ין כ)ע כהתירמ מכ) מדמו' דמוקנוי'ונוסוס
 הקדירס כלגד ס' כירקות כים מ)מ נותיר )מ דרסכ"מ מס כח"ר נו"סגס
 )יכמ קדירס וסתס קמנור סתנומ ררמכ"6 ו1"מ עי"ס הטעס נק)םדמ1
 כתמ)ת ככנטנורת כן כע5נוו הרסכ"מ ;נו"ם הקדירה כננד הקדירה כתוךס'
 ירקות נכימו) ה"ה מ": סקדירות כנגד הגע)ס כנוי ס' )יכמ מסי'כהגע)ה נוותי כ)ע דסתירח כיון כככ"ח מס כתס"כ כרמכ"מ דמי' ועוד ה"רסער
 ירקות כימו) מ"כ )חכירו רעו) נעטס מ' ריוס נוסתס דנוהכי סרסכ"מסכ'
 מינו דמיק)ים כנסוס מ' טעס )מניהס וגס ס' מי"5 ג"כ כהגע)סרינו
 כנוו )רסכ"מ ס' ד5ריך כן מכ' כמ"ד )נועי.ן ומנננס ככ"ח סס )חו)למה

 ומיק)יס כ)ע ןהתירמ נוסוס ג"כ העיטור טעס וכ' ס' 5ריךלעיטור
 דכריו כניירי דהעיטור כנככר כנום") 1"מ גס )רמכ"מ וה"ס ס' 5ריך6ס."ה
 )עי) כתכתי וככר ס' 5ריך מעיטור )טור ס' 5ריך וססיר כ)ע כמיסורמ6ס.'
 כסתירמ מלמ נותיר )מ ורמכ"מ כ)ע כ6יסורמ מסי' כניירי רעיטורוז"מ

 : נומדם מיסור מס ע)יו )מו) רמוי ומין כקרירס סטטס ומיק)סכ)ע
 ע) ססקטס הטור כיסוכ כתכתי ט' מות תרכ"ג כסי' )עי) ך1נך,)ג(

 )כס) נוותר והמיך רוסנו נוידי יו5מ מינו כ"ח סמהעיטור
 כטעיס סעיטור נויירי התס כתכתי מחרת כה סכים) )מחר עור מ)כגס

 ךנוס"ט ססוט ססומ כ1ה והנמתי ימכר כ"ח תורס מנורה מננמי וקסהקס.)מ
 ןוקמ )מו סנירס דס") )מיטתי' דעיטור נ") וכעת . קדמיס גני ג1ה"כהוס

 מין המ העיטור וסקמס תכמילין ג' ככ"מ נוסני ררכנן כמיסור ס")ועיטור
 תכסי)ין כג' כהכסר יעסס ימכר מנורה ןסתורה יוסיו מייי יתימכ"ח
 רוקמ )מו סכירס כ)מ"ס רסמ דוקמ )מו יסכר מורס רממלס רנוהזתי'

 )מ הנע)ס כחר רוק6 ס"נ 3ככסולות )הרר4' 6ו 3מכ"י )ססהותו 6פסידס6
 מיתמ ומ"כ )סכור מי"5 תכמי)ין - כנ' מכ) יסכר תורס ומננרה כ;"מסגי
 קי' )קנון סטור מכ) רוקמ )מו ריסכר סטור קו' קסה ו)מ הנ"3 תרו5יכנוי
 סוס )כ"ח מין )טוי מ"כ תכסי)ין ג' נוהני ר)מ עיטור ע3 ימו)לןקכ"מ
 כ:נ"ס )עיטור תקכס ריט מע"ג עוך וי") כמן סעיטור ע) מו3ק וססירתקנס

 רכ'ס כ)יס דים נוסוס ימכר תורה מנורה מסי"ה הכסי)ין כנ' מוכטעינוס
 נרכיס נ"1 סי' )עי) כדמי' )תק)ה חיימילן קדסיס כו סנוכמ)יןותנו.ר
 ומי' רכנה וי") קרס.ס תכניד דנוכס)ין כמז ננכ"ס )תק)ה מייסיכןנררסיס
 תורס מנורה )נוה .וכן יסכרו רכ מנור מננמ4 כסקח קדירותכ1כמיס
 )כמן כמ חדסות סניס מ)מ ממ"כ ונותרן )ככטוכות )יסדרו יסכר כ"חכנוקרס
 רתנ6י ס5ונסמ רמיכמ )תק)ה רמייסינן )ננ"ד מ)מ ננו;רמת מינו 11סכרמ
 וכססחי' נ"1 סוס"י )עי) כסר"מ הכנקונוות כ) סכנכימ ככנו )תק3ה מייסיכןמי
 כסס סכ' קכ"מ סי' נכ"י יעי' הססד ככנקוס . 3חק)ה ח.יסינן מי כ'דף

 סמ1רות ננסלי ד)מ י") כן תק)ס נומוס ככ"מ תכסי)ין ג' נוהני ר)מרסכ"מ
 כירוס)יס ככסונות עומין דמין 3י' ונוטני ננוכח ו)מ תק)ה ננסוס)לכסן

 : ' )תק)ס מייסינן ד)מ )נו"ר מסי'ומ"ס

 דהח1רות סכ' 5"1 דף סס הר"ת )יטכ נ") סנ"ל סעיטור רכרירעכ8"י
 תום' וסקסס 3;6ן נמו חדסות דסלס כנחוס ננסני ס"ט:כסולות

 נוהכי מס רכמ וכעי מדס )היות 5ריך כסוטה מרס רכ)י ט"ו דףננסוטס
 );מן כעי .מרסות דסניס .כיון רנוסני ססיטמ )ר"ת וקסה 3;כסןכסדרי
 3מו )כ"מ מכירה ע"כ כנותר נוט)"פ דס") רנומן )יסכ יס סנ")ופס"י
 רג' )נו"ד וכן )נומר עד )יסהינסו ימכר מננמי הכעס"ט סהקמס ;נוודוקמ

 סכ"4 ע"כ מכנן גכי ס"ג וכססמיס ככנעסר )ירוס)נוי ס") ו:ך כנהניתכס.)'ן
 דסוס נוטעס נוותר ככמונות המ1רות גס ומ"; סעיטור כננ"ס דוקמ)מו
 סעיטור רמי' טהכימ ו;כנו ו6ילו כסוטה רוקמ 3מ1 סומ דסכירס יסס)יכן

 תכסי)ין כג' מו )מכ"י מהס נור)מ דוקמ )מו דמכירה ככטוסותכנהח1רות
 מ"כ תנטי)ין ג' כנסני דמס"ת רם") י") וגס נוותר ט)"פ נ כן ס") החורכח
 ררכ מ)יכמ מ1)י דסוגי' ה;י טס כ' ר"ת חכ) נוסני ככסונות הח1רותה"ה
 טס דמיסמטי מו מסור מו נוותל נט)"ס מי )רכ )י' כנססקי דרכמ כע"1ומי

 ססחיס תוס' עי' מסור נוט)"ס יס"3 יסכרו כססמ קרירות רכנודמנור
 כס"ג )רכ דס") כנוו תכמי3ין ג' יינהני ס") ו)מ יסכרו רק") ו;יון )'דף

 רמנורס וסכירס כ)) לוסנו נוירי יו5ימ ;"מ רמין דס"ל ננכ))דפסחיס
 דמ31י סוגי' )הך מ"כ סח1רות'ככסונות נוהני סמיך מ"כ רוקמ הומתירס
 : )כמן כמו מדמות דסניס כנסוס ינוסני ה"ט דככסונות ר"ת סי')רכ

 * תרכ"המ'מן
 רפ"כ בפי"ז רכ"ל הר"מ סתירתבפרמ"ג כאן שתי' מה)א(

 מה' בפ"ה הר"מ וישבתי רחיתי ל"ד שהוא ובפפ"ודאו'
 לוקין ופעמו ממשו ובכא"פ ראו' טע"כ ס"ל רר"מ רחיתי זו קו'על הפנ"י ותי' לי"ל רלמ(א מנ"ל ט"כ ר"ע פריך מה נזיר התום'קו' וישבתי רגמ' כתמא נגר שהוא לכא"פ אתו משרת דאמרנזיר
 כא"פ בליכא לטע"כ משרת ריליף פנ"י קו' בזה וישבתיעליו

 ש טעם היין שיתן אפשר האיה כה"גוהקשה

 קדירס וכ' 6' ס)כה כפי"1 הרנוכ"ס ו1") כו' נמר ם) קיייהבשייע
 כיוס כו סחוטס כטר כס מסור)כס) נכי)ה כסר קכים) חרקק)

 מנוה"ת יוכנמ כת מ)מ תורה מסרה ו)מ כנ"ט נוינו כמינו כו כיס)ומס
 נו"נו נודרננן טעננמ ס"ג כנהמ"ס ט"ו כס' ססכר מף ככ"י )כס)מסור
 לכריס נוגעו' דכנ"ר כססחיס דמנור ונוס סיוס מף נוסג נכריס רגעו)ינוודס
 רה"ק )מו כ"י קדירה מ)מ תורס מסרה ד)ח סומ דחידום י)פינן)מ

 סורתמ סגנומ דכ"י סומ חידוס ס"ס מ)4 מעה הורמות וסוה סו6חידוס
 תורס מסרס )כתח)ס רסתס טכ"ע נונונו ))נווד מין תורס מסנ.סומפי"ה
 כגכנ' דה)") סססר נון חסר עיקר דמ"כ )ס)נוו קסה ותרו5ו עכ"))הגעיל
 סתורס 5וס )כתח)ס רק דהתס ננמוס ט"כ נכריס געו)י י3יף ד)מ)נומן
 )מ)ק נונ") כדיעכד תורס מסרי' ו)מ חידוס כדיע' ט"כ ד3נוס ועוד)סגעי)
 )כתח)ס דרוקמ )ח)ק ונונ") )כתמ)ה כנוו תורה מסרה כדיע' דמסי'נינומ
 סי)סילן כנמיסור כ)וע רכ)י מ;' סק"ק כ"ח סי' כס)תי ועי' )"ד וט"כמסרי'
 וסקטת4 )"ד טע"כ כע)נומ מס" מוסר הס)יטה רהיינו רטענוו כנריןנוגיעו)י
 יסי' סורתמ וסגס ה:לי כרופלי גרע ככ)י המ )"ר ט"כ מס מחרככנקוס
 סרנוכ"ן כמס סכ"כ סמ' ד' כית ככד"ה רמי' סוכ ונו' כמרעמ י5יכמדמו'
 כנמיסור כ)וע ו;ססומ טכי)ס 5ריך דכ)י כנוו תורה מסמס נוע)סנוסוס

 . : ימרמל ם) ככ)י ומסי' סגע)ה 5ריך )טכי)ס רמויםמינו

 מתי דכנמרת ל1ירות נוס' כס"ה סרנוכ"ס נו"ס נהקריס סו"מ )ימנול"נ
 )סיתר יוחלן ר' קמנור נומרת סמ סכ"נו והקסס מ"ס כיי)כ1ית

 )רנוכ"ס נונ"3 וקסס מנורי' רר"ע מ)יכמ יומנן דר' ותי' )מיסורנו5טרף
 כמ"ס ככ1ית )וקין ונונומו טענוו נוהנומ"ס כט"ו ס' הרנוכ"ס רהנס ונ")סמ

 והיינו נורכריהס נורדות נוכות )ו ונוכין סוסריס נורכרי נונומו ו)מוטענוו
 ה)כה יומנן ר' מכנר המ לרנוכ"ס )י' קטס והי' ס"ו דף ע"1 יוחנןכר'

 מ)ו הרי סככ)י דכותמ עוכרין מ)ו דרי"ס נותני' וסתס נומנהכסתס
 רמו' כמ"ס כזית וכ* נותנוס דמכיי כוון קסה ועור רמו' ט"כ מ"ככמ1סרה
 ותיי רמו' כמ"ס רכ1ית ככריתות נוסורמת נוסכס סמ כנ1יר תוס'וסקסס

רסתס



 צו. םו רעה,"ווהיארם9
יאףתת," 4ך םצן"

 יומגן )ר' מנ") קסס 6"כ גתערוכמ מוירי וכ6ן כנעין דעיירי י4)דסתס
 )הימר ננוקי ה6 ננננטרת נופר ו6ין כ6"ס 1יכ כתפרוכמ ן6סי'כ6פת

 : גפיקר )טפס 16 63יסורנעטרף
 פ"כ 6ל6 )המריך רו5ס 6יגי וכ6ן, 6רוכה כדרך זה כ) יטכתירדהנה

 ו6"ת )6יקור ננ5טרף )היסל ננסרמ 6תי )6 )דנססי' יומנן)ר'
 ממר סי' )רננכ"ס דס") י") פ"ג 6"פ כדי )כזית ו)מ )ט"כ 6תי'פכ"ס
 )כרמני'. 6י5טרך סמ )סננ5)"6 ד6מי הומ )הכן ננסרמ וכי הס"ס דפריךמה
 סהכי6 סכהן מייס )ר' )כמו' והומ . כפיקר טפס )ימן פנכיס סרהט6ס

 כמוך כים היינו ו)וקין ט"כ ננסרמ דקממר ה6 דס") גי"ה כסי'סר6"ס
 כוימ כתפרוכמ יס ד6ס ס") כהן מייס ר' 6)6 כ6"פ כזימהתפרוכמ
 ננסננפ סס וכר6"ם הוס מפרוכת ננן כזימ כ) פ) פ)יו )וקין מזככ6"ס
 6מי דננטרמ ס") ננני סרננכ"ס י") ו6"כ . ננסכר6 הכי ס") הכהןדר"מ
 כר' ס") )6 כס6 הר"ננ ו6)6 )וקין ו)סכי כ6"ס כי"נ פנניס נולטרה
 6)6 )וקה דמינו ס") כר"ננ מ)מ כזית 6כ) מייכ 6כ) מס דס") הכהןחייס
 והנה . פ)יו )וקין וננננסו טפננו דמננר יומנן דר' והיינו הסרס כ)כ6כ)
 טפננו פס ו)6 כננננם רק ת)י' ככמ"ם 6"כ מ)מ6 )6ו ננה"ת דט"כ)ס"ד
 טפננ6 )יכ6 הככ)י דכוממ הטור )דפמ )6ננמ תננ"כ סי' כמו"מ נסר"מוכ"כ

 )ננסקנ6 6כ) ננננסו ננטוס פ)יו )וקין כ6"ס ו6סי"ה הו6 כפ)ננ6.דקיוהי
 וננננסו טפננו יומלן ר' ד6ננר דננה )רננכ"ס ס") 6"כ ד6ו' סט"כ3יופינן
 ננ)תמ ננני דטפננמ ננסוס )וקין מז סטפס וגס ננננסו ר") כ6"ס)וקין
 6מי ו)זה טפננו ונס כננננסו 6)6 )וקין 6ין ס)כך פה"ת ו6סורכמ"ס
 )וננר ד5ריך כננו )וקין ננני טפננ6 כ)6 כננננסו ה"מ מסרת )6ו ד6יננסרמ
 הכי והם"ס ננסרמ 6תי ו)זס כ6"ם ככזימ הייכו ד)וקין דה6 הכהןלר"מ
 ננננס6 ד5ריך כ6"ם כזית כי"כ פנכיס כסרה )ט"כ 6תי מסרת ה6פריך
 ססרס ג) )מכו) 5ריך )ר"ננ 6)6 כהן מייס )ר' כן )וננר ן5ריך כננווטפננ'ו
 טפס ננה"ת סו6 6סור מכ) כהן )ר"מ )מוד מטפס )וקין 6ין כמ"םוכ)יכ6
 כננו הננננס פס טפס ים 6ס נ"כ ננ5טרף כננ)קות כתן כמ"ם דהוה)מור
 וננננסו וטפננו )כ6"ס ננמרת ד6תי יומנן )ר' פ"כ ומ"כ )רננכ"ס הו6טן

 )6יסור ננ5טרף )הימר ננסרת ד6מי ר"י ד6ננר ננה פ"כ טפס ג'ד5ריך
 : הכי 6ננר דר"פ6)יכ6

 ננס ננינין נ' כם' תוס' וסקסה נננ") ט"כ וי"פ יסייי מה 6"סר21יה
 )רס"י ננ"ס דף הננרס"מ הקטה כי"כ )י") ט"כ ר"פ ד)ננ6סריך

 ד)ננ6 נננ") ט"כ ר"פ פריך ננה 6"כ )"ד ט"כ הככ)י לכותמ דרככן סכ'סס
 : סככ)י דכוממ כרכנן )"ד ט"כ ס")ר"פ

 יין רכיפימ ססמה פד מיינ מינו דמנן י6סונה ימסיה מי'רב2מנ"ף
 סרס 6סי' ר"פ מננר ופ)ה ד6ו' ט"כ פנכיס כסרס מסי'ננסעפ

 ד6ו' דט"כ )מ"ק דננודה ננסננפ 6סי' וננד6ננר )6יסור ננ5טרף הימרמסו
 די") ופוד ננננס כיין דנניירי ננסננפ י"ן דנקיט כיון כננסננפ וה ו6יןפ"כ
 ממי דננסרת )ננ"ס 6כ) )"ד רט"כ הככ)י דכוממ כרכנן ר6סונה ננסנהדהך
 נבני דכפינן דננסרמ קר6 ו6מי ננסיני )ננטס ה)כה דהו6 כ6"ם כזימכיס
 ככ6"ם סים כיון כמן ים ודמי 6יסורי דפכ"ם כיון כך כ) מידום ד6יןטפננו
 רכנן 6סי' ככ6"ם כי"כ וכזה . )6יסור כ5ירוף נ6סר סיהי' )הימרננ)וקיס

 : ננודיס סככ)ידכוממ
 )ככמ"ס ננסרמ 6י5טרך ה6 ה6ננ"ננ ננננ"מ ט"כ די)יף ק6ננר מהר%4"רצ

 )י' דמי כ)6"ה )וננר יס ככ"מ ופ) )מוד ננננסו פ) )וקיןסמין
 )ככ6"ם ננטרת 56טרך פדיין המ קסס נננפו"ננ די)יף דננסני ננה 6כ)ססיר
 כסנ") י") ל6יסור ננ5טרף )סיתר )ר"פ ונננ") )מוד ננננסו פ) )וקיןד6ין
 טפננ6 נננני)מ מ"כ )ננ)קומ וטפננו ננננטו ד5ריך )כ6"ם מתי ננסרמ06
 6ס )סיסוך י") 6ו )") נפו"נ 6"כ ננה"מ ו6סור כמ"ם ומטיכ ננ)מ6)מוד
 כ)6 סננפינן נננני)מ כננננסו ננ)ת6 ננני דטפננו נננפ"נ מו ננככ"מ ט"כילסינן
 ננממר ננקמכר והכי . וטעננו כננננסו דוק6 היינו דמייכ דככ6"סננסרמ
 ננסרמ ד~וקי )ר"ע 6"כ וטפננו ננננסו דכפי )כמ"ם ננננסרת ס") יומנןדר'

 )ננננסו 5ריך דככמ"ם יומנן )דר' ננננסרמ נסננפ )6 )6יסור ננ5טרף)הימר
 ד)ר"פ 6"ם )ננ"ם 6כ) )סננפמי' 6ננרי' כתנ6י יומנן ר' וכי . טפננונס
 וטפננו כננננסו היינו ד)וקין ככ6"ם סננפינן נננני)מ נננפו"נ ט"כדי)יף

 : הו6 ננה"מ ננ)מ6 ננני דטפננוכיון
 ננננסרת )וקין וננננסו טפננמ יומנן כר' דססק )רננכ"ס ננזהדהיר4ב%4

 י"ז כם' הר"ננ מ"ס ומ"כ כמ"ם ננס"מ מסור )מור כטפסומ"כ
 יוננמ כן קדירה דמסרס סכ' הר"ננ פ) כר"ו כסס כמן כסרננ"נסהקסה

 סוניימ )דידי' מז)י והכי ננר"ננ ננוכמ 6דרכה ו)סנ"3 )"ד ט"כ ס") סר"ננס6
 דסר"ננ פ)יו קסי' ד)6 כיכי כי מסור ננס"ת ט"כ ננוכמ דננננסרתהנננ'
 מו ננסרת ננוקי נננ' וסתס יומנן כר' והיינו כ6"ם )כזית דננסרמ קר6כ'

 )ט"כ 6תי ננסרמ הם"ס דמננר דננה מו' )מיסור ננ5טרף )הימר 6ו)ט"כ
 )מוד טפס ננוכמ נננני)מ ומ"כ וטפננו כננננסו )וקין ככמ"ם יומנן כר'ר")
 ננרכרי ננננסו ו)מ דטפננו ט"ו כם' הר"ננ .דכ' והמ ננס"ת פכ"ם6סור
 ננה' כם"6 הרננכ"ס ס) דרכו ידופ ננדכר;סס ננכומ )ו וננכיןסופייס
 ננקוננומ וככננס6יסומ

 הר"ננ קרמו ננסורס ו6ינו ננה"ת ס6סור דכר פ) '
 סנסמטו כמו)ין סמיטה ננס' כם"כ כ)מ"ננ כר6י' ננדכריהס מו סוסריסדכרי
 ס' כ' ספס סנדסס רכ זננן וממר . 6' ס"ק )"נ סי' מ"ננ וכם"ךכפורה
 ו6ני )"ד ט"כ ס") דרננכ"ס כ' סכ"י סכ"כ קכ"מ סי' סס ר6י' יפכןס6י)מ
 ס6ינו ננה )רננכאס. ננןכריסס ד6סור וננ"ם ד6וריית6 סהו6 דס")6וננר

 : ננדכריסס ננקרי כמולסעשרס

רלם~
 ע"כ 4תן גנסרמ ועה טס יפג"י שומס קו' טעכ לי שקנ סי")
 כזית י)יכ6 מע"ג ך16' ט"כ מג6ן 3מי3ף לרו5ס ננסננע ססנ"י 'ול

 והוס כי5ס מ5י וכזימ כי5יס ו' טהומ כ""פ מית יה6 6י"6 וזה כה"1כ6"ס
 הסורונ* יין דמם" נכה"ג יין טפס סיתן " ומי"מ ננ"מ 6'כ6"ס
 יין 6' ומ)ק נניס מ)קיס ננג' 6' 6למ ע)י' דר' )6 מסי"ס טוכ6דפדיף
 כר' ננננפרמ י3סינן יזס ככ6"פ 6יג6 רמס"' די)יף ד6דרכס 6"ם )ננ"ס6כ)
 כיין נננני)6 מ"כ טפננו עס 6)6 )כד כננננ1 מייכ 6ינו הנ") ור"נניומנן

 : ג"כ טפס כו נרנם סיה" כך כ) יין )היומ5ריך
 דהכה נ"6 סי' ונכ"ת הס)ימי ננקו' )הרננכ"ס יסכמי 6ממר21רצשר'

 ע"ננ )"ד ט"כ דמסי' סס לרם"י הקסה -5"מ דף יפכ"ןכמדו'
 רוכ פכ"ס ו5ריך טננ6 הטמ6 ננן היו65 כ5יר 6סור הטפס תפרוכתכ)מ
 עג") מ"כ ט' ס"ק 5"מ סי' כק"ד וכ"כ סס וליטכ"6 הרסכ"6 וכ"כ)כט)ו
 דחסור ננסוס הנפ)ה ד5ריך וה6 סרי טפננ6 )פו)ס וד)ננמ נננפו"ננט"כ
 6)יכ6 )6ננת זו קו' ומננרתי )כממ)ה )כט) ד6סור - ננסוס )כתמ)ה)כם)

 הנס ננה"מ' ננכט)ין 6ין ס") דרננכ"ס 5"ט סי' )קננן כ' דסר"מדרננכ"ס
 ד6ו' )6ו ט"כ דס") וסרננכ"ס ס") דהכי י") ננ"ננ כננס"ם ננוכרמסמינו
 דע"ז. סוני' )רננכ"ס וקסי' דססהיס כסוני' סו6 מידום נפו"ננ )וננרו5ריך

 נע"ננ )ר"ם ננסכי )6 ו)ננס נננפו"ננ דני)וף 6ר"ם סס דסריך פ"כ ס"ודף
 סס דס") מע"כ דמו' )6ו )ר"ננ דט"כ יומנן )ר' 6ז)י הסוני' והתסמירוס
 נוט5"ס )ננ"ד דסריך ' פ"ז כסוף וכן כ)) סגנני' ד)6 הו6 מידוס )מודנפו"ננ
 ס"3 סוניות דהנך 6פ"כ מידום נפו"ננ )יסני ננסכממ היכי ננדין נפו"ננננותר
 ו6)מ נננפו"ננ ע"כ יומכן ר' 4)יף )6 6ננ6י קסה 6"כ כ)) סננני' )מדכיי
 כנפ)ס 5ריך ן)כך 6)6 ט"כ ננוכס )6 דנננפו"ננ )מננס היפכ"ן כקו'5")
 מין ר") דססמיס וסוני' )כתמ)ה )כט) ד6קור ננסוס )כתמ)ס )כס)ס)6

 : דרכנןננכט)ין
 )יסכ ו6ננרתי הכי6ו הסומ) מ)6 כסייס רמיתי )מ )היפכ"ז קו'4לכמנכם

 כס"פ כן וססק סרסכ"6 כ' כסספ סננתננסין קדירומדה6
 וסו6 )כתמ)ס 6יסור ננכט) ננסוס ו)יכ6 תמ)ה )כס) מותר 5"טסוס"י

 6נננס ננה"מ ננכט3ין 6ין ס") ור6כ"ד )"ד דף ע"ו כר"ן כד6י'ננר6כ"ד
 6כ3 ג"ט )ידי )עו)ס יכו6 ד)6 ננסוס ננופט 6יסור הקדירס ככ)פה"ד
 נ"ט )ידי )כומ דמפסר כננופט סננסמננסין ככ)י מו ננרוכה 6יסורככ)ופ
 רוכ רק ו5ריך )"ד דט"כ 6"ת 6כ) ד6ו' ט"כ 6ס מינמ ה6 מנננס6סור
 )יכ6 6"כ רוכ )פו)ס יס" כוד6י כסספ )הסמננס סדרכן קדירותמ"כ
 דוק6 ס") דסטור ט"ו ס"ק סס כ' סט"ז ו6ף 3כממ)ה מיסור ננכט)ננסוס
 היין 6ת דסונננין ננסוס יי"נ ט3 ככ)י ננטקיס וס6ר נניס כננסננפסמס
 היכי כפ3ננמ )המיר סגננ' ננן רמי' )רסכ"6 ו6ין כסספ כננסמננס דסריהו6
 מי 6כ) סטפס סוגס נ"כ סיהי' דוק6 5ריך ט"כ מס הגס י") סנסד6ינו
 )קננן דמיתי ו6ני רוכ יסמ )פו)ס מס דסני )טור נס הט"ז ננודה )"דטכ"פ
 סר6"ט כסס כ' כתמו' תס"ו סי' הרסכ"מ סמ ופוד כ)מ"ה ט"1)דכרי
 6ין דם") )ר6כ"ד מסי' כ' 5"ט סי' )קננן וכסר"מ ננומר )כט) מכווןכמינו
 ג"כ כע"ז סס כ' והר"ן ננה"ת ננומר )כט) ננכוין כ6ינו מכ3 ננה"מננכט)ין
 )כתס)0 ננכט) ננסוס כו מין כקדירה )סננס 6)6 ננכוין ד6יכו ננמוססטפס
 מע"כ )כתמ)ה ננכט) הו6 סרי )סנפי) הכ' ס5וה פכסיו נס ד6)"כומננר
 הכ' ד6י' סיפכ"ן קו' קטס )מ נ"כ )כממי)ה ננכט) ננסוס )יכ6 ננכויןכ6ין
 מ"כ ננה"ת 6סור ננני ננכוין דמינו מפ"נ )כממי)ה 6יסור )כט) ם)6 כדיכ6
 ננכוין ד6יגו כיון מ"ו וסיי )כממ)ה ננכט) )ר"ן מיכ6 סננגפי) פמהנס

 : וק") )ר"ן נס ננותר )כס)6)6
 מרסכ"ה מו)ק 'דהרננכ"ס דן") הר"כנ )יסכ כנ"ס ינני 6"ס מפם"כ%4כמנבם

 מיסור )ידי סכיטו) 6מר .כו6 יהי' ו)6 כטספ ננסננם דמסי'וס")
 ס"ר דסוה ננסוס )כט) 6סור ננכווין 6ינו ונס )כט) 6סור מסי"ה)פו)ס
 ננה"מ פיקור )ו יס סמ יי"ל ס") והסוסקיס דרכנן כיי"נ ד)"ד כפ"זוסמס
 מ"ס )מיטתי' הר"ננ 6ננכס נסיכס יין יממו דכמיכ 5"ט סי' ככ"יכננ"ס

 : )כט) ננותר ננני ננה"ת פיקר )ו כיס מסי' כסט"ודס")

 נכס)( )ייסס * תרכ"הם'ננן

 בפסת בקרירות שהקשו ל' דף פפתים תום' דברי ביאור)א(
 אימור מה לכתהלה איסור מבפלין אין הא שלב"מ ליעברבאב'-י

 דברי וביאור ב"י אפו אב"י גזרינן הא הקשו לא ולמה באב"ייש
 לכתתלה אסור נפל"פ א' אסורין ב' באב"י שכ' ע"ז מוףהג"א
 אפי" שכ' כ"ש פ' הר"ן על קשה וכן מנ"ל ב"י אפו אב"יגזירה
 ביאור )ב( ביי אפו אמור דאביי תיפ"ל לכתתלה אסורנפל"פ
 לכתת' לבפל מותר ונפל"פ רמשהו כתום' הלכה וי"ל פמ"גרברי
 בתור במשהו דנאמר היכי דמורו י"ל לתום' אפי' אלא)ג(

 הקרירה דמתירין הא כ' הפרמ"ג )ר( אמורה דקרירההפסת
 אלא ממיכה ואין הפומקים נגר הוא הפמת תוך במשהובנאמר
 לאב"י תיישינן לא חמץ אימור ראזיל הפמת לאתר שכ'לרשב"א

 ומרשב"א ב"י אפו אב"י אסור הפסת בתוך העלתי ואני ב"יאפו
 מותר התבשיל פמת סקודס שנאמר בפטח אב"י כלי דיןהירוש
 סתבת תם"ו על וצ"ע וצ"ע)ה( בפמת אמו' נפל"פ ט"ל דרשב"אאע"ג
 םיר בולע חדש כ"ח )ו( בהנעלה רמתיר בשר בו ופיגן אב"יחלב
 צ"ג בא1ר מחופה נא4י' כמרמ"ג יא נלאזיר%. ואפי' כנה"כולא

 : בקלישה בכ"ח טליחה שפ' ארמ"אהץ'
כסלננ"ג



 קכו"וטת"ר5"" ע ) פשף צ"3 שי' דעהייריקסימןדבר4
 6)6 כסו י עיעכו 6מס"פ פסס"גסו סויך  יסכיו  3פסת--. קרירות  6פר ר3  ר"ל כטסמיס 1"יס ד"ס ר ס"ק 3טשובבשרמ"ג

 וכ' )כממעס- 6יסור מנט)4ן 6'ן המ פסהעהו י"0 מוקי והקטהלנילן
 ןל3"ם כיון ד0"ם 60' חר51יס נ' תי' מוס' תר~יס ן' נזס ייםסטימןנ
 ו6ע"נ כןיע' 0וס סכיר0 ך5ריך כיון. 0כ' והתי' )כממנ)ס ננכט)יןומטסו
 נ)פ ן0תס ננסוס מקל0 )ס ס6ין 6פפ"י )ה 6סיי' טמכ"י קןירהן)עלין
 6ןכרי ננוסיף לוסרננ"נ 0מוס' פכ") ננססו 636 )יכ6 הכ6 6נ) 0רנה6יסור
 כ"י 6טו ונויר0 וננסוכמ הרכה נ)ע סמס 11") סכ' נמי'מוס'
 כסמיר6 ר6"0 כננ"ס הנ' סמי' מש'( 6ןכרי ננוסף )ננ0 ו6"י 6)יננמ6נזירס
 סמננן סססמ )6מר כיון כמס"כ כרסכ"מ ננ"ם הר' וכתי' ננומר לט)"םכ)ע
 )סו קטי6 )6 ן)ננ0 כי6ור 5ריכיס וןכייהס כ"י 6טו מייסילן )6ננומר
 ס6 כ6ן סייך )כממ3ס ננכט)ין 6ין ננ0 ועוך כ"י 6טו נ,רו 6כ"י -ס6כך
 כ6ן 6ננ6* )סקסומ ו0") 6כ"י 6טו נויר6 רק 6יסור )יכ6 כ6כ"י ס6כ6ן

 : ו5"ע 6כ"י 6טו נורו63
 ננכ6ן ס6כ"י קרירס סם"ס סריך ע"ו יגסוף מוס' יליי 3ימ1י כדרב"ל

 0)כך מוס' סס וכ' כ"י 6טו ס6כ"י נויר6 וננסלי )יטתריומי)ך
 ו)6סור )0היר ר6ו ננס טפס )ממ 41ם ננומר ס6כ"י ככ)י 0ננכום)ןנר

 כ0 סי' ססקןירס )סי כ"י( 6טו )ג,ור ים כננ6כ) נס לדננטננפ0קןירס
 0מום' עכ") ננפו)ס 6~סור כו נכ)ע )6 0ננ6כ) 6כ) ממ)0 נפור6יסור
 מסוס כוממס .165 נמור 6יסור כו לכ)ע נכ)י מוס' ן6ננרס ננננסל")

 סי' )6 ן6"כ ננומר. ן6כ"י כר6"0 ס"3 כ)ע כהמיר6 6כ) כ)ען6יסורי
 ננממ)ס 0קיירס ןקכ) כיון 0תוס' כוולומ 6)6. נלנור 6יסור 13ננרתוס'

 )6סור 6מר טפס פוד ים 6"כ קןירס כדוסני סלסנס רק ננוסכמננ6יסור
 ע) וים 6יסורי' .)6"סקע מו ננננוסנמ טפס 0כ)י ממ)0 ןקכ)ס רכיון0כ)י
 0ו0 63 3מוך זס ננטפס 6)6 וק6י פוננך ננירכלן 0ר6סון 6יסורהכ)י
 ןיע' 6פי' 6סור ) כ"י 6טו, 6כ"י נ,יר6 סטעס עס 6כ) )כממי)ס 6)66סור
 נוט)"ם פטעס 6כ) ןיע' 6סי' 6סור כ"י 6טו 6כ"י נויר6 ננטעס כהנ"6וכ"כ
 כקןירס ן6יכ6 6)מ6 ע"כ כןיפכך הוה סכיי0 ן5ריך כיון )כממי)סן6סור

 וכ"ל כ"י 6טו נזיר6 ננסוס ו0כ' )כתמ)0 6סור גוט3"פ 6' 6יסוריןכ'
 ננס 6סור לט)"ם ס") 6"כ יסכרו כססמ קלירומ וק6ננר 6רכ סכ' הר"ןןפמ

 )יססוט 6סור לט)"ם ה") 6י כסכר6 כפככר6 )רכ כע"ו )רכ6 )יסננססקי
 6סור ננןרכלן ננ"ננ ננומר נוט)"ם ס") ן6סי' ומי' 6סור נט)"ס ןס")ננסכ6
 6"ם ו)סי"ו כ"י 6טו ס6כ"י ננןנורו ססיט )6 ו)ננ0 )סלכ6 6נני רכננןמכרי
 ככ)י )וננר 5ריך 3כך 6סור וסכ)י טרי ן60וכ) ננ"ם קס0 )מוך ו0ןננטפס
 ול"ננ 0ננסוכמ ננן טעס 0כ)י טקכ) והטפס ננןיכלן 6יסור 6כ"ילפסס
 6סי' ן5ריך ןננוכמ )סלכ6 דמכרי 6נני ננרכ ר6י' והכי6 סכירס 6טי'ן5ריך
 זס מי' וכמכמי יסכמי כך - 6יסור סס 6כ"י 0כ)י פ) ן6יכ6 ס"ננסכיר0
 סי' מסו' וכסממי . מם"כ וכסי' מקנ"ך וכסי' מר") כסי' ננקוננוהכהרכס
 6סי' ר") )סלכ6 רמכרי 6נני ננרכ 6סור רגט)"ם טסוכימ ןר"ן מי.קכ"כ
 ן6סור ע"ו סוף כנננר6 ננסורס ן60 ננ)ננןנו ננ0 ן36"כ ןרכלןכ6יסור
 ננמוננר רק ןעמי 0סיס 1)6 6מר כמי' 6ני ויסכמי .ןומק ו0ו36כממ)0
 סר"ן מס"6 כנ" סי' )6 כי מרכ"ו סוס"י )קננן ננ"ם ננמוורת6 6מלסהלוס6
 6פי' ננסמע פומר לוט3"ם ןק6ננר ס6 ו6"כ כ"י 6טו 6כ"י ןנורו פ"1סוף

 טר6י' כננו )כממ)ה 6סור ןנוט)"ם ר6"ות )הכי6 5ריכי6 ה)כך3כממ)ה
 סי' הרסכ"6 כסו"ת 6י' וכי"כ )י' נרסי ד)6 ספייס יים )י"מ היסרכס'
 6יסור נננט)ין 6ין ס6 ס0קסס ססמיס ו)תוס' - סריף ני' סהן' וכ"לח5"ט

 ננןרכלן 6סור סננלוכמ ננן סכ)6 כיון ככ)י מי)וק ןים . כך סכרי)כממ)ס
 כיון )מק)0 מייסילן 1)6 סכירס 6י"5 ננ"ננ כו )הסמננם)כממ)0
 ס)6 כסו6 1)יעכר ןק6ננר 6מ6י מוס' סקסס 6"כ ננומר 0מכסי)כןיפכד
 נורינן 60 0קסו ו)6 )כממ3ס 6יסור ננכט)ין 6ין 60 )כמחי)סכנניבן
 וכ6 סכ' )טעס 6כ3 6כ"י פ) 6יסור סס )יכ6 ,ה ןננטפס כ"י 6טו6כ"י
 ן6ין נננ" עןיס6 0קסו ע"כ 6כ"י ע3 6יסור סס 6פי' 6יכ6 0ננוסכמננן

 1)סי ומיר5ו כננילן ס)6 כיןיס )כם) סר' וה6יך )כממי)ס 6יסורננכט)ין
 )יכ6 6יסורי ננסוס וכיון )כממ)ה ,)כם) עותר ולט)"ס יננססומר51יס
 סכ)י 6סרינן )6 )מוך טפס ננס6י כ"י 6טו 6כ"י ךנזר טעננ6 רקולס6ר
 ננס6"כ סכירס ו5ריך כןיפ' 6סור 0רכה סכו)ע 6סורין כט6ר ס") 0כ'וכתי'
 ונס 0ננסוכמ ננן סכ6 ןהיעו 4מך טענניס ככ' 6סי' ננעט ןכו)עכמננז
 ועיי' ןיעכך סוס סכירס ן5ריך וכיון ןיפ' )6סור 6ין נ"י 6טן6ר"י

 : ו0 כןכר עוך כי6רמי סס תס"כ ס")קננן
 סקןירס י~ומר ס"6 תננ"ן סי' נ6ו"מ . ןשי") 6נן 3סרמ"נ ער"כב)ב(

 ננססו ןסוס ננסוס כמוס' 51") מננן ננס0ו כסכלמנם)
 ול") 3כממי)ס 6סור לנני .ולט)"ם ננטסו קיי") ן6לן זס דמס וסוכולט3"ס
 ננסננסין 6סי' 0כ)י ן6סוי 5"ט ננסוס"י )יס ר6י' סכ' סרננ"נ ןכריכי6ר
 )ססמננם כןרכו 6)6 סרי )6 וננס0ו נסנס 6סי' ננסננע כפונס 6)6 גסס5כו

 )ססמננס ןיכו כ6ין 6כ) )כממ)ס 6'סור ננכט)ין ננסוס כס"נ ן)יכ6גססע
 כמכמי תקי"נ סי' )עי) סלס . וסנס ננס0ו )כתמ)ס _)כט) 6סורכססע
 6ין 6"כ כספע כננסמננם )כם) כקןיר0 ננומר )סכמ כננס0ו ן6סי'כסר"מ
 ן)6 )סר"מ ר6י' 6ססר ננמוס' 5"ע 6-כ.. )נט) 6סוי ונט)"פ וננס0ור6י'
 לנני כספע )0סתננם ןרכו כ6ין 6פי' י6"כ כפנוס 5"ט כקוס"יפיירי

 : )כט)ננוחר
 6מר ו)יססיכסו וסריך רננס כסר"מ קט' סעיטור 3ק' עמס י%ירדןנה

 6סור נוט3"ם כגנ"ר .ק"3 % פר"ת כמינן ט63 כסו6 עעכירספסח

 3י' .מסלי וסוי יוננ6 מו )יטה(להו )ננקסס ס") פומר לט3"פ )מ"ול6י
 י"ס גמוק' 0ר"י ןעמ וכן כססח( ננומר ליט)"פ 3ר"פ נוס") כ"י6טו

 ןגוט)"פ ס"3 ןמוס' 51") 6סור- לוט3"פ )ננ"ד סריך- יסננקסס)יט0יל0ו
 גננו כ"י 6טו 6כ"י ןנורו )י' )סלומ ננ5י סוס ססיר מטו"ס כססמננומר
 1)6 סוסכ כרכיך מס"ז סי' )6ו"מ כמיכורי )ננ"ם ור6" .. 6סוייןכט6ר
 )ךירן ן6סי' ננלי' וןוק נססמ 6סוי לוט3"ט ס") ותוס' סכ'כמה"ו
 סק"6 סוהכ כרכיך פי"ם ולוט3"סעננומר ננסהו כססח 6סור נוט)"םןקיי")
 חערוכת פ"י ס)6 6סי' ננסהו 6יסור נס טלכ)ע ןקיירס ןם"ננ כפ0"טוכ'

 6ין ננסוס ו)יכ6 כלו"ט כ0ן סים 6יסנרין . כ) . )כממ)ס כס )כם)ננומר
 כננילן ס)6 כהו6 ו)יפכך 6סור לוט)"ט )ננ"ך ןסריך כיון ור"3ננכט)ין
 ו6לי לוט)"ם )ןירן כננו 6סור לוט)"ם )ננ"ך 60 ננכט)ין 6ין ננסוסו)יכ6
 סקןננון 3ןעמ סכוממי ונרוך סס סמוס' ןעמ סכן סס כמיכוריכמכמי

-
 0עישור: נע3

 כקר כ0 סמ)מ קער0 ןקי"6 ננמו)ין ר6י' 0עיטור עוך מ"ס.44במנם
 . ננקסו 6)6 לס6ר ן)6 ננסוס ננומר סקרירס קסי)6כטפיס

 6סור ר0קןירס כ' כמרו' 0לסכ"6 6כ) ננסננע כך 0גננ' סססטומ6יכר6
 ,סוס ןקער0 וסמירס )קוסי' )יכ6 ננ"מ ס"ט כסי' קיי")ו0כי

 ס6ין דכל'
 ס)6 כס סננטמננסין גכ)י ן6סי' )כ6ו' ס") והעיטור כספע 05ננסמננסין
 ור"ן ל6"ס ןעמ סכן נ' 6ות סי'..ת"ם )קננן וע" .ככ)י )כט) ננומרכססע
 )כס) ס") ספיטור וי"3 6סור )כס) 6כ) )כט) ננכוין כ6ין כמכו ס0ס6)6
 6ילו כסר כס סננ)מ יקפרס ןס") י") ויומר 3כט)1 ננכוין ס)6 ננקרילנני
 כססע ננסמננסין כקער0 נס וס וכ5נך ק)יס0. כןי ןסיילו ננססו 6)6כו)ע
 כרותמ טפס ו)יכ6 קסי)6 כטענני' 0"ך 6ננלס נ"ט )ידי )16)ס יכי6ס)6
 ת"ס סי' ועי)"ק וק"3 ננססו רק סקפרס כ)ע ס)6 0ו6 כך 6"כס6כ)
 ועוך . 5"ט סס"י הט"ו ננקוסית .ויסכמיו וכסר"מ ןרטכ"6 11 סיט0סיסכמי
 ןננס0ו מוס' מןכרי הכי6 קכ"מ סי' נמס"ך נס כמוס' לססוק )6)ננ0

 )כממ)ס )כט) ננומר תט)"ס ןננס0ו מוס' כננ"ס . כססמ ננומרולוט)"ס
 6כ) .ננמנניר כמננן י") ולוט3"ס כננססו כפוסקיס )סמנניר כ' )כסוף6ע"נ
 כ) פ' נהנננ"ר ונס ולט)"ס ננססו ןננומר )מוס' 6וןס 6יסורין ס6ר)עלין
 ןיל6 נניכי' וןייק )כט) ננומר ולט)"ס יננססו 6)ו מוס' ןכרי נ"כ 0כי6סכסר
 רמימי נכון 6סור וכט)"ס ןמססו ננמרןכי מס"ך סננסיק ננס ועורסמס

 : מוס' ןכרי יקס ססיט6 6"כ )6ו"מ כמיכורי )"נ ס"ק מננ"וכסי'
 ננומר 6נ"י נ)פ נ0מירמ ןס") כר6"ס ס") )6 רמוס' ססכנ"נ רבמ"שלג(

 סססמ נמוך ן6סי' נך"מ צ' כי"כ כך מוס'. מיר5וכנך)6
 המיר6 כחננז המס מיר5ו ננך)6 לנני וסיילו ננומר כננססו סקןירס ל6סר6ס
 כמכמי מננ"ו סי' )6ו"מ וכססרי כ)ע 6יסורי' סמס 6כ"י ן6סור וכע"1כ)ע
 6סור_ננסוס סכ)י ן)0כי סכמכו )היסוך ננוכמ הל") ע"1 ןף ע"ו כמוס'ס6

 )6 6כ"י כ)ע כסמיר6 כר6"ס ןס") ננסננע נננור ננ6יסור מממ)0ןכ)ע
 וסננוך כרמ"ס -ס") ע"ו ןתוס' ק"י ס" כמס"1 טכ"כ פמס ור6י'6סור
 60 )סיסוך קסס 6מס"1 )יכן 1)6 כסנע)ס ןסני 6כ"י כסר כננמכמ)סק)
 ס") ססמיס מוס' וי") כ)ע )6יסורי' התיר6 כין ננמ)קי )6 ססחיסמוס'
 6לן רי") )ר"ננ ננמוס' ר6י' 6ין 6ננלס כ)ע 6סורה וננקרי ע)יו סננומננז
 מננן ס") 0נפ)ס כןיכי )קננן ס") 0ר"ן ןס6 כזס .כ)ע 0מיר6 מננןקיי")
 ננקרי ןמננן וכ' ננמ)ק כססמ כקרירומ וכ6ן כ)ע 6יסורי' וננקרי ע)יוסננו

 סקןירס ןננומר ר6י' 6ין סססמ ןמוך כננססו כל6סר 6"כ כ)פסמיר6
 תוך כל6סר 6"כ כ)ע )6יסורי' כ)ע סמיר6 כין ןננמ)קי ול6"0 )ר"ן6"כ

 : ע"ז ננמוס' וכך 6סורס 0קרירס0ססמ

 ננומר סססמ מוך ל6סר 6סי' ננומר )מוס' )סרכנ"נ )י' יססיט6רבמדו
 ממס0ו טסמ מוך כל6סר ןי") ננוכמ ן6ין )"ל 0ססמ 6מרסקןירס

 וכמיכולי נננור ננטפס הכ)י 6יסורין כס6י כל6סר וסוס כננס0ו 6סורןמננן
 מננז ננננססו גססמ סקןיר0 נל6סר סרנס ןקןקחי סק"ך מננ"ן סי')6ו"מ

 )6 ן") כססמיס ןמוס' 6ע"נ סס וכמכתי 6סורס ןקרייס רכיסננסוסקיס
 סמיר6 ננקרי ןמננן 6סיק )6 סס י") 6יסור זננן קורס כ)ע כיןננח)ק
 כרוממין ן"ס כע"כ ט"ז רף ססמיס ןננסיק )ננס 6כ) כ)ע ו6סורי'כ)ע
 ס") ר"ן ןס6 כ6כ"י כ6ן ננכ"ס סנע)ס נכי כ)ע 0מיר6 ננקלי ןמננן)מ)ק
 )ססמננס נקרירומ 6סי"ס ע)יו סננו ןממן כ)ע 6יסורי' מננן כסנע)ס0מס
 : 6סור )מוס' נס כ)ע ן6יסורי 0פסמ כחוך 6"כ כ)ע סמיר6 ננקרי6מס"ס
 ינננו מוך ננ6סר ~ור 1ר6"0 פסמיס )מוס' הסוסקיס )כ) ר44"ב1לד(

 ס)כס ן6ין כ' ננ"ננ ננומר פסמים )מוס' סכ' 6ףוססרננ"נ
 סקןיר0 נננססו סססמ מוך סל6סר רקןירס ןקיי") ןס6 וכ'כננומס
 ז0 כזננן 6ין ככר כיון )6ח"1 כננס"כ סג' )רסכ"6 6)6. 6ילו י6מ0"ס ,ננומר
 סייך 0פסמ כמוך 6ע"נ 51") ע"כ כ"י 6ט1 6כ~' נזיר6 סייך .)6. מפן6יסור
 מייסילן 63 מועט )זננן ספסמ 6מר עד )0ססותו ננותר ננ"ננ ג"י6טו
 ס) קדירס 0רסכ"6 כ' ן' ספר .ד' נעז נמס"כ יסלס . '"6 -רלענ"ן4 :3מק3ס1

 כסכ)עס 6ע"נ נ"י ס6ינו 6עסי ח3כ כס )כם); 6סורכסר
 6עס"י 0סנמ ננן סנ)ע ןכ) מענ 3יןי-6יסור סכ6 קודס ולסנס כ)ע0מיר6
 )סמירו ס)6 נסנמו עוננך נ136 16מו 6ל1 רו6ין סכ3י כמוך ולסנססמזר

 קורס ממן כו סנסמננס כ)י שננר 6חה ס6ס יוגימו כססמ וקדירות)כממ)ס
 ססכמ מן סכ3ע כ) 6"1 נססמ מסורין 61פ% )סיות ר4חמן שזרסססח

יסקססי44טד : 3כהח)ס נו )ססתמס 6גור3שש3ט



יקף=מה שןם%ףא'שוה,ושהםי44רב"
8 ל 9' 88י.האקשוו  כ)5 סתיר6. )ספגני% וממן 49ג) ו*טג"4 5ש ר4מי% מק מי4ייגתגץ %ו יעג;"ס ס4ק: כטגג .ט8שא)' יצ ,, קפו' ]44 פפ4 ,מ8ןו מחציס חכ"1.6א % *9 וי 
 כסרומ סהם; פסמ קוופ4 נכפנג4 יכטחת טו' ומס-ו שיו סמו מעןו3פ%%יס
 רפ6% ר%יות ע) *עק5 9פג, נגסיססו44 קף נמי ותיוסכ:מפיקר6

-, 
 ו6כו

 10ס ע)"ו סמו, ממן למ%ו עי.11 מר6, פס. סק1' תף מכיי 6עוסטני
 מעיק6%ן. כסרומ ו)6 86'כככסם

 וג%י
 מסךקה6 כמוסכח. 1ס4ם' י") %כ-

 ו%סוף. סרפסץ6, ספיר נעכמזש
--8%9 

 . %ע4פ. כפ6י ו40ש'

 נמנג ימותי
 0פפח תור ל6טור וס6. . 6וטו מ*כי כ3ע וסתיר6 ככסר )רסכ-5.6נ"3

  סטקווצו ססיי וקו' כפפמ 6סו מג%ש מקוס ס"ט סתס' 6כץיסקרירות
 :ש%ו

 6סור -3סנס. ס9ם ןכותן ןךטנ-"6.ס6' 1טיי טקנ 6סג קו )יפג-דל"נ
 3סכח ספסמ כתוך סקךירס ;כ0" ס"ר רמ%ן מומר6 ננסוסגפקמ

 מננן רקריר1ת כווהי' רקי4) )סטי% 6פי' )מק. 6361 יממן מומר6"סום 60י סו5י )6סוי 6ין- 6ישרי' זפן: קיפ סנוס, ננעיקר6 סס" - 6כ)וכפנס
 מותר (מג54סגי

 3ססר"מן-
 וזס י 6סורין סססמ כתוך 6כ3 ספסח 63מי

 תמן כקמירות 3סננו6) 3סמס 6סור מ"ש פפסמ. כוט3"ס רננתיר 3מ6ן6פי'
. 

 )5תח3ס 6סוי 6כץי וכ4 ננסוס 'וסטפפ4 5"3 ופ"כ כןי סן 6פי'3ססמ
 6סורין ע6 *כ"י 6טו מסיט-יגוריכן 9%ר6סי ננגי )רס6% ק6ער6כ"י
 וכך כ)ט 0ת'ר6 ר6פי' ר6י' רס61 0כי6. טפיר 6'כ רממן מוננר6מסוס
 6"כ יצ"3 33ט.כי"ן ר,תיר6 מקרי רממן כותן ססכר6 רכ6ן 4סכ"6ק-3

 6טור: 6כ"י 35ע החיי* קףיר0, 61פי'מוכמ
 ספסמ כתוך )ס%ס 6סור פסמ סךופ. טפחסר יכ4 כנרטנע4 מוכמ,גכנ"%

 9"י 6סו 6כ"י נדר6 ננסוס. 6)4 .כפסמ. 6סור כוע5"פ 8פוס)6ו
 )יס6 ה6' וקסס כ"י 6טו 6כ"י י6סור כפ% ט3 5קריר0 ר6י' מכ"יצגרסכי6
 נם 6עכ . כ"י 6עו כ6כ"י 6סוה ו*פ""0. 5תקיס מייסיכן ו)6 מוטט זמן6ל6
 וסעעס כ"י 6עו 63סור ויס 6סור ממן כ'י רפכסיו סטטמ כתוךינ6סמ
  מופי )זמן )תק)0 גמן ןמייסינןי"5

 ספ"מ כמ"ס ונ%וי  תריר  ךכיסון פ%פ.
 כקריר0 ק"נ וכק" זס כק" כ.  6)יננת4.6ו3כך בדר6 גכ"י  ל5סר ך6טוכ6ן
 "ע"נ וש1י תייר 3כס) משס ,3%"נ טה(. ע6 ייגגן 6פי' יטורגומ"י

 מייסיסן 63 וחו 1)0ססותן גטמ קווסי לס5יפן- נ%חר סס%ס  כל  סלדקוירא
 6כ3 סוי סחיר6 רעססיו 4טורן ופן קור% סמ5כיפן סתס %ר י"3)תק3ס
 : כ"י כססו6 סיוס כו יכס) כהצ6 רמייסינן י"3 )פכיו 6קור0 קרייפ דים'כפסמ
 וכפטמ פסח שוס נמכנן טכ6סר 5כ)י גיס) ס6ט מוס וין %וולםב%4

 6קור רכוט)"ס ר%ננן מומר6 ננסיס 6טור 6עו ז0 וכטמפ56"י
 )6 ר6)"כ 6כ"י 6טו 6ל6 6סיי 63 רקויר6 ננו*ר ס6כסע 636סתכסי)
 מותר סמכטי3 6"כ כסר ס) )קדירס כפטמ ננקרירומ 64י' רסכ"6סכ'6

 :%"ע
 כו וטינון ו6כ"4 מ)נ כו ססי' כננמכת סכ' סס כמס"ו טיע )י ריש)ה(

 4סור סס )יכ6 כ6כ"1 מר6 )יכן ו6י"5 כסנ)ס ר6ריכסר
 מותר כו ססיגן טסננ6כ) וסר6י' כ"י 6טו 636 6סור ל6עו 5כ)וט0גכ"ת
 6יסור ננכע5ין 6ין ס6 6כ"י 6קרירות ססקסס- סכ"5 3' רף %תומ' 3יקסס

 סרסכהו כתוך 6"כ )כט)ו ו6סור ננלרככן 6יטור לטקרי 6)נג36כת36ס
 וייטכ"6 כ"5 כפ' סר"ן וכ"כ ננדרכ5ן ככ"מ ומטור )כמח3ס ררכגןמיסור
  סכ)ועס  פל )כתמ)ס 6יסור סס ריס מטמפ 6סול )כתח)ס רכטנ"ס קי"6לף
 תוס' הכ0 כי) 6יקור כ6כ"י )יכ6 כ)ט נס"יר6 ע" תוס' )סיו5  פור.ונו"ס
 מת6)6 כ6סי וכ)י 3מ6כ) כלי  כין מי4ק  ריפ  6"י  רף ס6 כ'כ5יז

 כסתיי6 ס6 סמק"ו וךייק כ3) 46טור קיכ) )6 סננ6כ) 6כ3 נמורנג6וסור
 וכו' תמ3מ %קור קכ) כ5י 63וס' סו") ר6"כ ו5"כ )נמרי ננו46 6כ"4כ)ט-
 כסר ס) כ)י ר6סי' גרסכ"6 ס"ל רל(יס' כ' עאכ ננגור 6יסור סכ' זס ו6ס'

 6סוי6כ"י
 נמור עעס. קכ5 סכ3י כו1כות 3וס סנגסוכח 6ן טעמ סקכ) מפכ4

 )כ)י נג6כ) 5"ר רוך6י תוס' ל ככמיס 6) כ%'ס וניירן רסתט ננסוס6)6
 כנני מננסוכמ 6)6 6יטור כ3ינ6 356 נננור ננ6יסור ;תמ3ס כ6י ק35דסכ)י
 מסיכ רנט3"פ כפ%טות סכ' סששו מר ס" 3קננן כמ"ר ופי' 51"ט6סור
 3כט)ו 6פור  כן  6יסור  ננט10 .)גש3 ו6סו4 כננו ו6"כ  מטסיכ6יס41
 מססו ומ1כ כטסר6 ר163 מסוס טק"י ספ כפרננאנ ננסיק וכן .)3המ3ס
 פקע רקן כיון מ"מ כט6י6 ר163 6פענ ש5ש 5כ"6 סכתכתי חל"3 6ץועי'

-%שיי'.:

 רצרכ,יהםרמז
 שמניהה רותח כיסוי 1*1 בשר קררה שנשלעל רותחלח(-%פה
 אפשר ואם כח"א ולא אמורה חקדרה צוננת קדרה.של
 לעולם שיהי' בשופע שמשתמשין ובקדרה שרי הפיפהבנרירת

 הקשה המנ"י לב( בה לבשל מותרת הקדרה ]הטיפה כננדס'
 והפכין נרירה צייך קא המכין על פימה בנפל שכ'אמהר"מ
 ~דינא דליתא וכתבתי .הימ לשל כק..מתכות ומהלקנעיצה

 צ עליפה במקום הא ישיצה ד%יהה כש"דיאל

 ס"ר סנ"ס יעת חרי . סכ) 4עת יסקו"לס "ס נכיסו? י6ס.גבדהג"וו
 6סי' .מת? י6ו"0 ?ס61..טעות כק"פ. 'גרסש 0ך צ6ו"ט.631

  סוס  הכיסר  %ן  ס%%יט  .טלוס  סרי -%"פ מפ  סכיסי..סי' ס)ס)ומ3ומית.

 וכ' שהק: ממיטו%' כמ 6! בססס 3עירוי במף 4נמ  טליכט3י
 פט"י

 %ץ8
 וכרי כ16"0' סמו6,-י46' סו"8. סכ! עסר"מ ומוכה4 סקדירס' טמתייכמם

 6)6 ר6סון ככ4  מורוי  %5רינן  ולל  פכ, שס %' סה"% סר6מסר"8
 כנפע'ם סלסג ופ3 כנוירס סני סקת6 ע3 סכס3' כטיפס 6כ3 ככןי)ומככפ3.
 5ונכת וסקריר0 מס נכיש4 ו6וסו ס"ה וסנ"ס, ו%"6 ט3 קס%רלד%"ד%ף' : סס"ו רכיי %כ וכו' כקיפם ר(וג וגצי5ס ונוירם כ33 ר6י' 6"ן,טכי3

 וסנ"ס %נכת קרירכנ ט3 סכס3ם  ררתמת טיפ:  רטוס מייי%
 5שכ קוס"י 3עי) וסוכ6 6זי) 3סיטתי' י6לגצ ול') תם"מ' כפ3 סו6ס"ך
 סרי נר'ר0 סקמיר0 5ייך סטו0 ס3 כנר פגצ6 מ53 ננכי טיספכנפ3
 6"  %יפס 6מרי' פ6 סקמירס 6סור %לטצ קיירנש ע3 %ס3 הותמתסיסס
 5וגכת וקריהס מס  ככיקוי נ"כ 6וסר לסו%סיי ותם"% תמי%ות כמפס9]
 סרננ'6 קטס6"כ

 3עע.
 ככפ3 תס"מ כסך רפסק כ"ו כ33 וכת"מ 5"כ. סוס-י

 מיטר 6ורמ כס. ור6י' כבוסוי. ננתיי.כ6ן 6ממי ת)כ ס3 מכרסיפמ
 לתס"ר  1'6 )מוי סטיסם י") גקי3הת כנססק כנרירס וסנן ננסר"ננרמ"ס
 ו6דכ 6רננ"מ; מו)ק כסר"מ ונס סכלי  %מף  ר"ל_ פ"כ. 6"כ סקרירםר6וסר
 וסו% 3מ4מת ט שס כיסוי וגין 5עכנצ קרירס ס) טכפ) רורמה סיפסכין
 ככיסף 6פי' רננתיר כמ"6 ו63 6וסר 5וכנת קיירס %י ע3 ומכימסמננס

 : סקוירס- ט3 סכישי כ) רטופיכ סס"ך כמ"ס מייס0,יניע
 ק5ת סערור ננסכי ו)6 )גבהי 6סורס סקדירם 6ם כי6ור (נריי)ב(

 כ6ן סמס"ך  ננ6חר  סטיפס כמקוממיס

 כ-

 רננ6כ3 סיכי
 יס קגיפס סייכו נרירפ 6ס 6"כ כטו05 6ו נרירס 5ריך סכ3י ק3יסס5ריך
 6מכפ .. נאיפס כננקוס טוננרת 3נמרי סקרירס ) יסמ סקוירס כ633סור
 6ין עירוי ס6 סס"ך ט3 סכקסס )סישך ננוכמ ס"ק כ"ו כ% יעקכטמגמת
 נ5עי5ס 6ו כנוירס סני רקת6 ננטר"מ ננרכן 6"כ ק4פס כרי 6636וסי
 וג%רוי ס"3 ננרגי'נג וי") קער( ו)6 ל"ל . ת9ליפס  סמות  ולפולם רברירסס"%
 סוסעי ועי' סקל"ב 5"כ סי' כפר"מ וכננ"ס ע"ו סי' רטמז.0ומ("ר סכן ט)ו6וסר
 כטיפז ו%כ תקל(כ כסי' )רכריו סננוכין ול ק") סכי ננסרס") ינםתרי"1
 רקרירס 6סור0 סקהירס כ) וכ6ננת כקייפס וסני רקי) כ' סקי3ומסנססק
 שיסם כננקוס סוננר נ"כ  כחךן  לנרור  נתפסר 6ו 0שיפ: ככנקוסעוכנרת

 פכהדס נוס"ס ס6 סכ") 6מסר"ננ ט"ו ס"ק ככנכ"י סקקסס מס 6"םיבנוה : 6'  נ6ות טס %"ס  תר%"1 סי'וטי"3
 כטי סע)וח וכפסק עירוי י6פי' ננוכמ ק"ס סל )קמןועפוסקיס

 סךיל4 ננסר"ננ 6כ) מרס ככ4 6ו כננ6כ) דס"י וממצק ק)יסס כוי6וסר

 )מסר"ע סכ' קט"ו סל )ת0"י 11"6 וכנריר0 5ננד5ס סבי כננתגותכסכין
 רמ"6 וכן תרס ככ)י נניירי ות0"ך 5"כ דסוס"י רין וסו6 כנריר5 רסניוכן

 עממיר 6יכו עכ"פ כנרירס רננתיר ננסר"ננ ננן וסכי6 מרק ככ)י כ6ןמתיר
 כ6' וסרסס ס"ך ךכרי )קייס טור תרכ"כ סי' וטי' מרסכ5)י
 ס") סקך4מ וכגססק ט)ו 6וסר  עירוי סייל  ס%סר"נו 3מ"ט 6מכסטוכיס
 כךטת ק)יפם כננקוס ונרירס וכעי5: ספוסקיס כ) כיעת כ"קר6וקר
 כ) ס)כך 6י"6 ווס סקרירס ננוסכ כ) נרירס ר5ריך ככיסוי וכ'סס"ך

 כססע 3עננס סררכו כ) ס61 06 )נרור כ6י"6 כסיסס 6כ3 6סויסקרירס
 נסי'  כן פססק  6סר"ת  ולס%יך כ9ריי0  לסוון ננותר סו6 סכי קוירסוסתס
 מכ"ט ס' ימי'  לפולס סייפ: כלגר %פוס  חרי"ג כסי' כוס %"ס  עי'9כ"כ

 :  %תירין  לג%רי וית',6 ר6ו"0 6%מרכ6כ"י

 יכסכ(. סס לי2 ו כי גו ן נמןט - ירמן, וירחח ףחףשה%"ף4שף4י*

 תדש חרם דכלי  הלבן הר"י בשם הביא צ"ג סי' בסוףהפו")א(
 אסור ואם חלב כלי מיד נעשה חלב בו נתן יאמ מידבולע

 או יום רביע צונן היתר חרש בכ"ח הי' ואם חומרא הואמיד
 בולע שאינו בצונן נאטר ולא שבע נעשה במירוגין ג"% בושמש

 לאחר בכלי צונן מעל"ע בו בשהה כתבו וש"ד ופ"זומרש"ל
 מודה הלבן ר"י ואפי' כמבושל דכבוש אםור שבעשנעשה
 הלבן כר"י ק""ל דלא כ' .ונה.'כ מש"ך והארוך הר"מוהנה

 דהלכה למה כצ'ע והנחתי לדבריהם וליתא קשהודבריהם
 אמאי אב"י אפ4' ושבע ישן אפ" חרם כלי כל הלבן-א"ככר"י
 )ב( אםרו שלא מה להחמיר אין לדינא מ"מ מיד אמורלא

 ומיקל מיף בולע  שאינו  נלאזירפ חדשים בכ"ח מתירבפמ"ג
 ישוב )נ( דאטור כתבתי ולדינא דבריו וביארתי קצתבהפטד
 בכבוש אלא אמור לא רך מאכל דמה דיבן אר'י נה"כאקו'
 הבאתי הלבן כר"י ט"ל לא דרש"ל כתכ ומזה בכ"ח מכ"שמעל"ע
 כש"ך וממק"א ממאכל רך יותר חרט דכל1 הישךממק"א
 ארמ"א צ"ע )ד( מיד בולע באבר מחופה חרם כלי אפי'וכתבתי

 דלא בקלימה טני בכלי ס' במאכל הליחה אע"ג מע"ד צ"חטי'
 רד יותר כ"ת הלבן כר"י שהדין כיון הא לנמרי דאמורכאו"ה
 מהראשי ואו"ה מררכי צ"ח בס" שכ' ומה בחדש מירדבולע
 )ה( טני קליפה במאכל ונם מברי הם 'הלא - וש"המררכי
 או בצוק או ששבע חרם רכלי ותום' לבן הר"י מלשוןהבאתי
 והב"ח לבוש רעת וכן מעל"ע כבוש אפי בולע אינובבישול
  ממילא  וה חילוק הלבן והר"י תום' כמ"ש מעל"ע בולע בייןרק
 גבפש דשטר ייצ של  מ9נקנים  .סק"א 9"ה ס4' ה%!יו פ"שיי9
  צהנה )ו( הלבן הה"י ביין)מורה דהתם ס"ח קל"ה מפי' ל4קוכן

בכלי



 קבחטשששהווץ % 8ש4' %נ 8ףירד%"%בר'
 סי' לקהן היא דמחלוקת, במ%' ב' אפוף בבוש % פהנ4ונבכלי
 סי' שפתבתי מה לצרף ו%כל וב"ה בלבוש קצת ה8טריו ג"ל לדינא ע"כ מק"א "'ה, ש' במשבצות ב8פלנ ו%כ %פל?ה

 בחריף אלא כבוש דל"א ק"ה 8י' ב"י שהמיאדרשב"%
 וש"ג תום' דעת וכן קן"ד םי' בתשו' ורשב"א' השואל דעונוכן
 וישבתי הרא"ש בשם והנפי"י ור"מ לרש"י ומנ"י אלאגן ר'בשם
 כבוש דאין להכריע פ' מתכות בכלי אבל אהנמי"י ב'י קו'נכון

 דליתא כ' כבר דבמתלוקת כ' ופרמאג דמנ"י אע"ג %4מרמעל'א
 מפוטקים שאין כתבתי )ז( להתיר עלמא דנהוג כ' האו"הועוד
 לחכ4צ ד4ף' ומא"ז הלבן הר"י על דפלינו רא" תנ"א פום"יא"ח
 מקרי שכר של ושמרים איטודין בכל מהני חדש י"בדישון
 לאו"ה צעם ופרמ"נ מפלתי כתבתי )ח( אוםרין ואין8ינופות
 ופרמ"ג המנ"י דמ"ש וכתבתי ככוש אמרינן: לא מתכותובכלי
 דאינו מתכות בכלי כבוש דשייך. שם י"א ט"ם קי"ה8םי'
 בולע אין שבע בכלי דאע"ג הלבן כר"י דלא הה"ד מ"ש לפ4פוכח
 קליפת דליכא ז"א וכתבתי קולם ממש בלא פעם אבלפמש
 כבוש לחלב לבשר רנם דבריו בטוף כ' הם"ז 3י( ממש בל%טעם

 בהתירא משום ב' ם"ק ע'ה טי' כח"ד דלא דזה וכתבתיכמבושל
 צ"ח בסי' ד8טע הש"ך. )י"א( דליתא כבוש אמרינן לאבלע
 הארכתי תשל"נ וב8י' כול4 אוטר בכלי דכבוש קל"ז ובםי'טקי"נ
 דלא וראב"ד מרשב"א והוספתי כש"ד דלא מ"ש קצרתיוכאן
 ישן בכלי בשר מלח אם א' חכם בשם כ' בפרמ"נ )י"ב(כש"ך
 ישבתי ואני חכם לרברי דוחה והפרמ"ג הקדירה שריחולבות
 דשמן מננל הוכיח ק"ה םי' פלתי מדברי נ"ג( החכםלדברי
 ע"ז תום' מ8מקי וכן' הלבן כר"י דלא והוא כבוש ישו ישןבכלי
 ופטקי ליתא הפלתי הוכחת הנה ובולע חריף שמן ם"ל ל"הדף
 כפמקי םבר מצי הלבן הר"י אבל הלבן כריי ם"ל לא ודאיתום'
 )י"ד בכלי כבוש דאין ט"ל ואפי"ה חריף מקרי זית דשמןהום'

 כ"ק אלא אוטר אינו דכבוש וטוש"ע ככולם רובםהפומקים'
 דמליחה ם"ד צ"ה םי' דרמ"א דין וישוב * בתוה"ק ראה לאהש"ך

 ? דרמ"א מטעם ולא כרמ"א מכ"ק יותר אוםר איןלכלי

 כסר ס)נן סר"י וסימר פ"0 כ)3 ס"ר כ0נ"0 כ' ססי' כסוף כ8"1)א(
 כיון ומננר 0)י)ה כ) מ)כ כה וסי' מ3כ ס) כקדרססלמכס3

 )"נ וף ננט"ו רמי' וננכימ סו6  דנט3"ס נ6סר 63 3כן קווס נ"פדכ)ט
 מסנניסו כמח)ת 3וגן כו סי' מס סכע ולעסס כ5וק מיך כו)ט :מוםוכ"ח
 ר"י 3וכרי כ' פ"ס כ)) סס כ6ו"ס הננרס"5 ונס כו)ע 6ינו וסוכ יוסרכיע
 5מ ננ6כ) כוכר וננס כן 0ננרס"5 פי' )מ )ויל6 כל0"כ כ' ו0ס"ך0)נן
 כננ"ס ננכ)י )כ)ט יומר רך וננ6כ) ככ"מ כ"ס ננט)"ע. כככוס מ665סור

 ס)נן ר"י וונרי 'וטוך מכ"ח נ6וכ) נו)ע ויומר סני ככ)י כ6ו"0סננרס")
 ו6ינו סכט נ' כפטס ורק מיך כו)ט חוס ככעח 5"נ וף ט"1 ננפרס"יסו6
 ננס)יט 6ין ננני חוס כ"מ מפ" 6"כ כך"ננ וכ"כ 0כי קיי') )מ מכןנ51ט
 פסק ס"ו ק)"0 דכסי' מך"ננ סקס0 נניסור וכ6ורמ ננט)"ט 6)16כו)ט
 כט"( סמוס' כסי' וסטיקר מרד0 כ"כ ומין כ' כננסכ5ומ וכפמ"נכרס"י
 ו)וינ6 מט-'נ כ' 0רמ"ס ס6 ותיננ6 כפירס"י ו63 ר"מ כסס ספי' )"נדף

 כרס"י ורסכ"6 ר"ן וטמ וכן כרס"י ננסננט כסוני6 ספי' 6כ5 ר"תכוכרי
 6ינו ורננ"מ 6נס"כ סק"י ק"ה סי' )קננן כפר"ח סקס0 וכן סס ככ"יכו46
 סקט"ו קכ"מ כסי' כן ס' נופי' ו0ס"ך כרס"י ספ' ק)"0 סי' 6ס"עהתק
 ככ5י ונניירי ננמכ) כוכר ננכ"ס כו)ט וכ"מ וננ0 סס ספר"מ ננ"ס6ננגס
 חרם )כ)י נז0 פירכמ מיכמ 60 נכך וננ0 ו"6 )כ)וע סכט סהו6 יסןמרס
 סו6 ננני כיסן ככ"ס י"5 כן ננננ6כ) כ5מן נניך וכו)ט כחוס יומר רך01ו6

 : סומ רך יומר ננ"ננ ו0חרס ננסוסכו)ע
 וכו)ע רך ססומ חוס ככ"ח כסרס"י וקיי") )מ0 )0,סך 5"ט דלך%יך8ל.

 לנני חרס ככ)י יוננמ כן כמינו ננכ)יע ריק ס0כ)י כיוןנניך
 נננ5מ הכ3וט ננן ק5מ ננמיכס כ"י ס6ילו כ)י ו60 ס)כן ר"י סמיר"ננמי
 כנוס"כ סרננכ"ן כסס רמ"0 וכ"כ נניך כ"ח כו)ט 6"כ )נננךי סכעס6יכו
 ו6ין ננמיכס סכס כו)ט יוננמ נמ ו)6 כ)י ננסמננמ וו")- י' סער ו'גית

 וכ03 ננסוס יכ"ח יסן נכ)יס ננסלי כיי"ל קיי"3 60 וטוך כנ"טגפ)יעמו
 )מו וכוומי מ*סורין ככ5 )ס5כ0 כן כ' ע"ס ס" וחכ"5 סכו )ח)וחימג)

 ח"כ )נננרי סכע ומיגו ככ)י 0כ)וט ננן מסר ו6"כ לתיכס יכ"מ כסוףוס"6
 יכ)וע וס") חכ"5 ט3 3חו)קיס ו6פי' ו6כ"י יסן כ5י 6פי' נניך 6סור סי'ן

 3ח)וחימ כ5 כ)ס ו65 סיילו יכ"ח כיסן 0מירו כיי"כ וווק6 סננורגכ)י
 רמיומ כ' תסכ"ו וכסי' כ03 וו6י )מ)וחימ ק5מ ננ"ננ 6כ3 נניי"כ מווגיכ'ח
 כטפרמ מכ"י ו)רמ"ס סק"כ 5"ך סי' כס"ך )קננן כפרננ"נ ו0נס)ח:"5

 ננסמ"כ 5מ3וחימ .ככ) טוננך 6כ"י )רסכ"6 י") 6"כ כעפר6 מינוולרסכ"6
 ומ"מ כרמ"ס דם") פוסקיס כמכתי 0ל") וכסי' 0)ח)וחימ כ)ה5רמ"ס
 מכ"י 6פי' וסמננמ מום ככ"ח נניס נ"פ כלחן ק)"ס כסי' כיי"ל סרי"עמי
 כנז"ס סיין ננק)סין ונניס ננסוס סקי5ו כיי"ל י") נ6כ"י ק5ת נמינס60

 סס ככ"י סוכמ כרסכ"מ מיכרמ טירוי ננסני ו)סכי סק)"נ סק)"0 סס"ך1
 )סיטמי' רסכ"6 י") לכרי נננעו וסתס .נ"פ יסר6) נננמו סמ0 6סדננמיר
 )מוננר6 6כ) נניי"נ נמרילן )6 ו)קו)מ 0קי)ו כיי"ל 6ו כ)וס למייכס )6ימכ"י
 %כ ננכ)יעס ק5מ ולמיכס כיון ככ"מ ננע5"ע ככוס 6י'5 6יסולין כס6רי")

 פ64 מס סו6 פרט ווקווק ספ%' 3ועתו %1פ עיד ננ5וע "3. פנע6ש

 : נמומקי%פם"
 עואס ספר'מ. 636 כעעס. כי 63 סל"6 סק4ס גטעז רבפשד%ג)ב(

 חרק כמ יס מ3וקיס ו' פם"ס ספ וסייפ כ6ןפס"נ
 פ%4 סג63זייש 6ף 03ח3 יכ וגנשייע כפונן, נלר כו)ע. חוס()5")

. 

 %נו
 3;ניס מל% ננ5ופי6 ס"1 סם ך6י' ק)"ס כש' ר"3 וטי 6כר )ננ5ופסיוע0
 %ע - מתכוע ככ5י ייים נקשמ כהפ ס6ין ח3קיס 0ם 6פ סחומים16
 60 נ6נר מ%ושם. ככ3יס , ננתכוע 3כף נ63זירע מרם כ3י סמומהממ
 כתנגן 6כ3 יי"נ 3עלין יס"ר טם סליסם כסנ"0, כ' כ6כר ננ5וסיסמי'
 5כ%' 0מם רסמכ ו6") תנ"6 סן' ג6"מ כו6י' ככ"מ וינן 6קוריןוס6ר
 מסעוסן פמס סגט3ם מרילי ו)6 ככ"מ . וינס. כ6כר ננ5וסיס כ3יס סויןתנ"6
 6ופורין 3ס6ר יי"נ כין מי3וק 6ין. %ולן. כתסעיסן. דסרט"ג. וי"5 מנניןע"י
 נ%ס קעס סננ"ג וכרי ע"מ %י6 3"ך ו%ו, ע"כ )דפ ססחיס כןכל6י'
 6סיי%ך סעסוי מפי' ג)6ור"ע סשרין ךננה סס )ם"טל ננ"ס 6"ק ססכמנ"מ

 : 5"נ 41 ע"ז גסוס' וכ"מ 0ר"ננ וכ"כ ככ"מ 0גע3ה ננסלי )6 מכר.
! 

 3סק) )י יימ0 נ)6~ירע כ"ח. נמח03 0מסכטמ )סון ~0 סכס14כמנם
 ו63 סכו ננ"מ 03חנדר יס ס"ס לכסק)"ס ו6ף ק5מכספסך

 סף ס3 טסות מ" )"ג וף ע"ו וכננז' וכייו כי6ור כ"5 עכ") ט)י')וסיף
 ו6"כ ש)ננית טהלס 3סט -6ין טיכ6 לכים פ0ס 1מר כ)י סס 6י'ו6ח"כ פלי סק3"ם לם"ע והו6 וטירוי נניפי ו5ריך מגל"ע ו6י"5 נניד כו5ע.חרס
 ןל-י ר' 6ננ% -סס 6י' וממ"כ ק3"ס פסי ס"ס וסו6 ננכ"ח נרועים0ס
 *6ער ממופין ירוקי סרס"י גרי וחיוולי 6וכש 6סירי ירוק* קוכי6כ5י

 9'3 כ4"ל ךכ"מ ננכ"ח ונרע נתי ככ3י ייוקי ווין ננסעע טונ6ונ)טי
 ן נמר 3כ)י ותי ירוקי טס6"כ ועירוי כנני)וימקלס

 4%1 פי' 6"ננ פ' גכעייכי סלי 6נר ממיפוי רס"י ט3 0קסהרר"רנ

 כמשן 6ל) כ5ונן מסמ*ט וסה6 ננסוס וסיינו ככ"ח וטירויננני)ו*
 ףנ"6 סי' כחהערי ססקסמי )ט0 ר6י' וסו6 ך3"ח נפסחיס כו6י מסלי)מ

 51"ע( מ0ננרוכי ,' כמנרן 6פ4 0גע)0 וננ0לי וכ"כ 0נ") ננ"ס ס"קמננ"6
 וסנכ6 ע"כ 5רכו כ5 גמכס) ס)6 כןכוגימ סכ)י 0יהעך קוכימ ר'ת פי'מ)מ
 כ)י פם"נ כוממ כך 61"כ ס"ו י"ס סי' ופיר"ת ופירס"י וקוכי6ןין

 כק"ס לתר נכ)י כננו וטירוי נני)וי ננסלי ך65' כו )0מנניר ייס מףנ5מוירט
 : ש0 )וסיף ך65 הנו ככ"מ %י נו)ט סיסי' )ענין 6נ) מב"מונרע
 טהרס )סס ומי1 מכאמ נרע למר כ3י ס6ס ססכר6 סוסוך ס0ומדקך"נ

 ככ)י נזיך וכ)עי ננכ"ס ורכיכי נגסוס טוכ6 וכ)עי ננסוסעו)ננימ
 פסיט6 6"כ מרס ככ3י כסט 03מנניר יס ונ)מוילט ספננ"נ )ועת 6"כחרם
 0טי' לעיקר סכי 6וי) כ6ן י3סיטמו' ננקי) ופננ"נ ומססר ככ"מ נניךונו3ט
 טחר כ3) )ימ6 נ"1 ן5ריר 5טנין כסי 0פי' ומ)6 מיך כ)ע 63 וכאמכר"מ

 סנמעי6 כסס ז"3 כסירס"י ופ" ר"מ )פי' ןומיס נמס"6 וסרסכ"מססר6"ס
 :ור"מ

 ונס כעו6רמ נסתוך פירס"י וקמי' דין סכ' ק)"ס סי' סס"ע ע)י(ב"ע
 כ6יכנני 6כ5 למר ככ5י כירוקי סוינס וכוכימ כ0מוך ר"מפי'
 כה)י 636 מרם ככ)י 1)6 למר ככמ )6 ס6ילו ננע)ומ ככ' סריוכמוורי
 ננלליטן ממ4 ווכוכימ ננמכומ כ3י כק5ר וכן כמ0"6 ננרסכ"6 וסומננמכומ
 כך"6 מתנומ ככ5י וינס כ6כר סטועיס כ"מ ווין כנניס ננסכס:ן)קיוס
 כיך ססנזיסן תח)מ 0י' 6ס ירוקיס 6ו כקעיס )סן יס וסמוריסכ)כניס
 קסס ו)פי"ז ט"כ טו)ננית טסר0 )סס ס6ין למר ככ)י מסוריס ס"סלכרי
 פירוסו )סי מ65 ננמכומ בכ)י וינס וסחוריס ו)כליס וס"ק כמס"6 כ'וט"כ
 כסתוך נוולמ ככ3 ננמיר ר"ס ו0מ כטופרת כ0מוך קולי' ופי' ו')כרס"י
 וסוס 3ס"ט נננ"5 ננוו0 ר"מ ו6סי' ונרע ןכוכימ כ0ימוך 6כ3כמכר

 ו3פי"ז ככ-ח 0ו0 וכוכימ כ0ימוך נפי' כ' 6"ננ פ' כננרוכי ו0ל0כננמכומ
 ונ)6זילע 0נ") סננ"6 יכרי וכ5ירף יכוכימ ננ0מוך טויף י)6 י")נ65וירט

 : כט)ננ6 5כע 6656ילו
 עענני' ע0רס 15 ס6ין נמר וכ)י ירוקי קולי6 ככ)י סל") סמס"ק ננננ"סגמ

 מון כננס") ננסננע כמס"6 וכ"כ לכרי כיך מסנניסן ממ5מ 0י'6ס
 כ1ונן 6פי' נניך ונו)ע ססיטמ טו)ננית טסר0 )ו ךמיו ננכ'ח גרעוכ'כ
 מסננימו ממ)מ 0י' סמס 6י)וק ויס וסיינו ננע3"ע ככוס ו6י"5 מוסככ"מ
 מקור )6 מי 6כ3 חוס ככ"מ נניך נ6סר וננסו"0 מוס ה*' מ"כ לכריכיך

 סט"ז כע"ס 6סור 0כ)י וסכט יסר6) ט"י מסנניסו, סי' מפי' ננט3"עכככוס
 6ם"כ כככוס 6ס*' כסכע ל6סר ו)6 ס3כן מר"י כ' )קננן מנעסכ6ן

 :מט3"ם
 ונג6ל כ' ס6 ננסרס"5 ס3 מ6ו"0 0יק0"כ קו' טיייו רנשארלנ(

 וס6יך ננ? כ5תן ל6סר )6 וכנז6כ) ננכ"מ טפירכיך
 כת"מ וסוכ6 ע' דין כ"ך כ5) כמו"ס 0יפוך ננ5ונן 0כ0 נניר נ6סר י0י'כ"ח
 וכ'מ כ"ק 6)6 6וסר 6ילו כננ6כ) דננ)ימק סקי"6 וכנ%"י 6' וין פ"סכ))

 : טפי רכיך וכ"מ ננסוס כו)ו6וסט
 נלי' ק"0 כסי' פ' סרננ"6 ו0מ )סיסוך מוכח מרמ"6 י6"כ 5"עאמנם

 636 6וסר ד6ילו ס"י 5"ח כסי' ס' כ"מ 6פי' וככ)י כס'כננ6כ)
 כ' ו' כוין י"6 ככ)3 ס6 ועוך ננח)ק ננך)6 )מוס ככ"ח 6פי' וננסננטכ"ק
 מסעיסו מח)מ נננוקכ כ)י וסמס ננלוקכ ככ)י נס ס6סרו 0פוסקיססיטמ
 תסנניסו כממ)מ גנייר4 סמננ"ל ככ)י כננ)ח מ' כוין נס וסמננ6)ננ)יחס
 נניך כו)ט נ63זילט 6פי' מוס כ"מ )וע6 ו6"כ 51"ט נק)יפס סניו3ננה
 סי"ו ק)04 ס4 ח"ך עי' שך כעט ככ"ל סועס נ6כר ננמוסס 6ס"ו6)6

וכחיכורי



היכ"ו % מע4ף צע ש% יע"יף%טשז%%;י9
 כ("ק תכח6 סי' כיו"ג,5מיכ%י

. 
 כט"( כסקחס שיננ"נ ועי" . כ' 8ומ ס"ב

 דק ו)6 .וס %י מטקס כו כפומי סיימ נניד כ%פ טמעו ים דכ"מסי'6
 : מפ3"פ כככוט 6)6 כ6סר6יכו- טוכ ימנע "סן טיי יוס רכיפ 6' פעס 16 ג"פ נסירוגין 18 45'דכסק3"ס
 קסס יותר 0ו6 דכ"מ ננרמ"6 לסי) ססוכחתי ימס י8ימי שובלזי(

 לטיט' ד0רננ"6 מד6 )ית6 0)כן כסר"י 4ל8 וז0 ס' 5ריך וכמ6כל. כק):פס) כננלימס סני דכ"מ ורמ"6 5"מ כסי' כי"ננ כמ"ם ממ6כ).
 ק"ס כסי' וסי"מ . כ6ן 60"ננ כננעס ו("6 סלכן כ0י"י ד)6 ססק 65'כ6ן

 רממלק 5"ח כקי' 0כ"3 0ך"ננ פ) לפ63תי ס" '6ות 'ת"0 כסי' ופוד'וכ0כ")

כין-
 דנס ס") ו60ו"0 טס 0רעי 60 כק)יס0 ככ)י סכ' ו6ו"0 רהי"מהר"ימס. וקסס ו6ו"0 0ר"י כסס ננננריכי כ"ק וכ)י לנמרי 6וסר רננ8כ) לכ)י מ6כל
 כם4' 0סרמ"נ כ(0 ספננד ור6יתי כקליס0 6)6 6וסר ננ)ימס 6יןכננ6כל
 ככלי כמ)ימ0 ננכ)יפ 6ין נסננן ד6סי' רננסקע_ננרמ"6 סכ' סקי"ד כם"ה5"מ
 יסננן 61"כ כ"ק רק רננלימס תט"ו סי' כננררכי 'ד0מפיין 6ף ננכ"ק9ותל
 0רנים מל6 ופ)6 פי"ם ככמוס 6)6 ג"ק ס") )6 ג"כ דרננ"6 5"ל 61"כ8סור
 פל. קו' )כו כוסף ופתס ' . ר6י' 6ין ו6ו"0 דננננרדכי לגננרי 6סור1ל6 ככ)י )סקל )רננ"6 ננכ") 6"כ כד"ננ וכן ו6י"0 ננרדכי כרננ"6 .טסגרמוס

 6ו"0 דכרי כר6ין ננננ6כ) טסי לכ'ך יכ"מ ס)כן כר"י דס)כ0 ננ6מרלננ"6
 י' ס"ק כ"ג כ)) כננכ"י 6"כ 51"פ ננננ)ימ0 ננ6כ) כלי נו)פ דיותרס"ג דהננרמ"י 0' 6ות מ"( סי' ופיי") ודו"ק מיס ככ"מ ננכ"ט לנננלי ככ"מדפסור
 ו0כי6ו פ"( ננגננ' כרמוכמ סו6 0)כס ס)נן ר"י דנרי ל0כ")ידץנדץ : 6יס"כ 6סי' כ"ק 6סור כ6וכ) 0לכך מכ3י כ6וכ) נולפ יותר יס"נכ6ין

 ככ"ח יכו)פ כ6ן וכ"4 פ"ס סי' כ6ו"ם וננרם") ו0נ0ט"דסננרלכי
 6כל נניר 0יילו כ5וכן נו)פ 6יכו רםוכ לקול6 ו6ננרילן סנפ וכעסס ננידמדם

 0ט"1 כננ"ם ננם"ך. ו6רוך לט"1 ס"ל סכפ 0י' סככר 6סי' כולפכננפ)"פ
 ו0ייכו ככלי נס ככום דסייר ל6ו"ס סכ' ד"ננ דכיי סק"מ סק"0לקננן
 ננלכלופ וסנע יסן 6פ1' 6סוי כננפ)"פ כ' נ"כ כ6ן ננט"ך וס6רוך כיסן6פי'

 06 6כל ננ0רם"ל וכ' כלוס 0)י)0 3לפ )6 לכן ננקודס וסליסיתוסני' ר6סולס ספס דכ)ט כיון ס)כן ר"י דכרי סכ' ס"0 כל) ננ6ו"טמסננרס")
 ננאננ ככיסו) דממוכ דכ)פ פסיט6 ננפ)"פ ר"ל סיוס כל סור0 סמלכ0י'
 6עו ננפ)"פ דסמות 6פ"נ מדסות 0י' 06 כלופ מקרי ספיר ננפל"פכמ5י
 ככליפת ל6סור כותן 0סכר6 ככ"ם 6פי' סכולפ ננ6מר כ"מ ננ"ננככיחול
 רכולט 6מרי' למומר6 דגס . ננרם") דכרי כל וספתקתי פ"כ ס"3 כ"לס4)0
 ככ"מ 0לכן לר"י ס6 30יל0 כ)יפת 5ריך רקס0.ד)ננס 6)6 30י)סככ)יפת
 ס6כתוכ 0כ"מ 5ננ"ם ס" כך מסי' ובננבטס סלי3ס כל ככ)י סמ3כסטי' דנניירי 0)כן ר"י ינרי פ3 דק6י ננמוס 6ל6 דק ל63 51"ל מיד כולפמדם
 ססק ל6 )דיכ6 דננרס") סכ' ככ0"כ דל6 כ' ננרם"3 נניכרי ונטכסמוך
 טיטתו לפי 0)כן כר"י לססוק רמוסיף ננסננפ 6יסכ6 636 30כןכר"י

 כו)פ כמרסות דננרם"ל (0 דין ופ) ככ"ם כ6סר מרס כ3י דס")דמרס"ל
 טרי מפל"פ סמומ כ6יסור סכסרס סיתר סננ6כל רנר ק"ס סי' כגלקמןמ4ך

 : מיך כו)פ מרם דכ"מ י")כסר06
 0רחי וסנס כמע3"פ 6סיר יכיסן וט"( וננרס") 0כס"כ סדטנז מס4שכננמ

 כולפ 6ילו יס ככ"מ סכ' ס)כוס פל סע"( ו0סיג )ז0 ננוד00)כן
 כס' סננריכי ננננ"ס סכ"מ ור6יות ק"נ סי' 0כ"מ וכ"כ ננפ)"פ כככוסמסי'
 מס' י6י' ס)כן סר"י כנ6% ל6 ס)סכ"כו כמרוכי ס)כן ר"י דכרי פל8"ננ

 מזוספיס כט6ילן ל0 וננוקי ל6 יסכיס קכקליס סי' 06 נס ננ! דףסמסקיד
 כו ספיי0 יסר6ל ס) מנית (0 ננטטס לסתיר ו6ין טפון דטפון כיוןומסוס
 ר6י' ו6ין כננפל"פ י6סור סכ' ו0ט"ז פכ"ל לסננן יין גין למלק דיסיי"ל
 סמסקיד סמן ננכ)יפ דככוס ננסוס 0נלפ )סו5י6 6י"5 דכתס 0מסקידמפ'
 יכול )6 ע"כ 0סננן ננן מסר )6 61"כ סננן וננסליט ננו5י6 ככוס כןכמו

 ס)כן סר"י 5ריך )ננ0 ד6אכ קטס ז") וכריו פ"כ מסרוןלככות.לננסקיר
 6וסר טסיר כ6יסורי' דנניירי כיי"ל לט"ז דס6 לסננן יין כין נניי"כלתרן
 ס) כמכית ננאט סלכן 0ר"י וס6 .נמסקיד סתס ננם6"כ ננפל"פכככוס
 ל0ר"י ס") 60 ננפ)"פ דכ)6 כננפל"פ נניירי ד6סור יי"ל כו ספיר0יטר6ל
 ננותר יי"כ ככרי כו וננסתננס כ"מ יסר6ל פ"י תסנניסו תמ)ת נ0י'ס)כן

 'סתמ6 וסייכו לקיוס כמכליסו ס"מ קל"0 )סי' כווכתו 6"1 ס"דככסקל"0
 ננסננפ )כ"ע ככ"מ ד6סור )"נ ס"ק סס סס"ך כננ"ס ננפ)"פ . סתננ36קיוס
 : )סננן יין כין מי)וק דיס 0)נן .סר"י ססיר ומי' 6סור ו6סי"0 יסן כ"מ6פי'

 כ"ננ כתוס' דכ"ננ 0כ"מ סכ' 0ר6י' פ) ססנימ סי6 0""י פ)דתמיהה
 דכ)ע ננ6י )ו ננו5י6 6יכו 6ננ6י כנננ' סס ד6י' ננ' דףסס

 ו"ל טסי כ3פ נננ(ופסין ס6 תוס' וסקס0 סכו כננ(וססין 6ר"כ ככ)י0סוננן
 סכ6 6כ) כיין 0תס 6"כ יותר כ%פ %כו כ)פ סככר יסן 6כ) מרסדסייכו
 6"כ )סוננן יין כין למלק ס)כן כסראי כתכו סתוס' ו0רי פ"כ כלפ )6כטננן
 ככוס 60 ננו5יוה ננ(וססין כ6יכו )ננס כטא( 161 גננס"ל כט"ז ר63מוכמ
 ננ(ופסין וכ6ינו דטפון כננ(ופפין כולע ד6יכו דס"ל 5"ו סמנ)יפ כננומס3יט
 וסכן יסן גכאח ככוס סננתיריס ו0כ"מ סט"ו פ) סמולקיססתסינחיף : טפון דטעון כיון כולפ 6יכו נחכ ננזוספין כ6ילו ננסני ו6כייכולפ

 ס"ט ס*' ננך"ננ סמו)קיס דפת 0)כן סר"י כסס ננסננרדכימוכמ
 6פי' 6סור סכלי וד6י ' ככוס0 סיפור ס0ס _ 6ס מ' רין כ' ג3ל 6ו"0כטס

 ככום דקי"ל מרס ס) וכ"ס פן ס) סו6 06 כו)ו ככנד ס' %51כדיעכד
 סכר כו 3נדס סקמ"ק דסרי ויי"נ 3מכיומ ו3"ר כ35יט ו6ס4 .כננכוס)

 : י4קי3ו ונףעלכת3%ם

 י%1גה-')ו(
 .,. י' נש'ו פ5* %)ק מחסוח נ35י כשם ס8וק'- מ4%1

.. 

 'ס4ע:ות י16ן נ")סק"סמ) -ף6סך%ו-'שיו5ע5"י "ל% סי' חמזקאמ-סקע6ג.3נטוי
 וס ידין ט%"י וכ' 'ן4 5דין קע"6.; ס" לט4ר .

 )פילי ט' דין )': כ% ס%"5. לננוד ככיס ככיסה רין ר60 יסנ0-כננמטקת
 ןסקל"ס 4"ל %א4 . . ומ5ו6ר 5כיסל י פ"י כ%עי5 יכוכשיס יי"כ כלי דסו0:

 גין מ"לקיס ורטנ*6ל)רמכ"ס
 כ)י.

 ויר6"ס כל64ךגיי"ל )ס6ר ננמכות-!יסרי
,  , -] " %6יק ד8ץ ס"0 5ס"פ ,סססק; ננ5 ו)סי מי3וק 6ין סס/

 -ע6 כננס3"ע 6פי'ן: ניסן .דסיל ה)כן 0ר"י 5) יקסל ל6 0ו6 סכןרכגירז
 מ.לוק י4ט .דכ"ננ שנננ' כדמסמפ.לי' מרס ככ3י הפי' ככוס' לפס0 .'ך
 ננוריט כ"פ 01תס הו6. 0כה ספ"מ- ק)"0 ננקי' נס 6"כ מסקין )ס6מ ייןכין
 ,מפקין כס6ר 6נ) ניץ ככוס'0ייכו 6סוי ןסנפ יסן ו6סי' ופן ,מרסככ)י
 ס)6)'סני6ו ו6ו"0 6ד*מ תננ0 סק"6 ק"0 מ" ונט"1 ננותר מרס ככ)י6סי'
 1"6ל3ר"י כנ)' 6סור. דככוס 0נמל0,ס"ננ 5ריכין נוי סל דקכקליסננסכס
 6סי' ה)6 כיי"כ סי' תסנניסו תמ)מ נוי ס) קכקכיס ננסס מ6י' 6ין50כן

 נניין-ר6עו מון ננסקיס .כס6ר ס)כן ר"י מודס טר6) 56) תסנניסו נתמ)מ.
 וכסרננ"נ כככוס .דסרי יסן מתכות ככ)י . כ"ס , י)סי"( 61"כ . כככוסנלפ
 כננמ)וקת 0ו6 כככוס 6סור .6ס ננמכות נכ)י כ' סק"6 כט"( ק"0כסי'
 ו)ס)כס סרנרמ ןכרי פ) תס)"כ כס" ופי' 0כ") ק)"% סי' כס)וגת6ו0ייכו
 6כ) ננפל"פ כככוס יסן מרס ככ)י )0מנניר .ס ססיד6 ס6ין כננקוס-6"כ

 דס6י יסרי כננתכות 6כל וסכ"מ 6)כוס )סננוך רכוכ) כ' ססיד6כננקוס
 דננס 6' 6ות סו4 -תס"%ל סי' ופ*י' )0תיר ע3ננ6 דכ0וג סס כ'6ו"ס

 כננסכתי סס ממכות נכ)י מפ)"פ.6סור י'. 6ות כסתימס ת5"6 נסי'סכתכתי
 : סנ") כ) פס (1 כ0)כס ספננדתי פת0 פר 60וסרין6מרי

 סכתנו. יין ס6סרו תכ"6 ס" 6"מ נ"י ססני6 0סוסקיס כיכ) ךךץנהלז(

 מפל"פ ככוס דהין ס)נן ל0ר"י מתכנד ל6 סכר ס)כמניות
 סטכי6 כסכ"ם 0ננרדכי 6ננלס ננורס 30כן 0ר"י גס כיין 60 0כ)י ננןננו5י6
 רכס גס סכ' דט"( ס"פ סג"6 60"( כסס וכ"כ 60"( כסס סכ' סס0כ"י
 )ס' (כיכו סכס 1)"ד..יין 0כ)י ננן ננס)יט ננוס ק' כ)יכ6 ננסננפ כס'רכט3
 ודכם יין 3יתן )כתמ03 6סי' דננתיר ספ"ט סי' נתסו' כו ופיינתי6"(
 סכר 5מ5ומי כסו )יתי ו6י כס' דכט) סדחס ל6מר סכר סל מכיתכתוך
 יכ"מ יסון ננסלי 06 מד6 כססמ ל6כ)ן ננותר נופיי0ו. סכר ט)סננריס
 )6 דסננריס ופוד דקי3 כפקמ סכר כ6סור כ"ם לפ"( ייאל כ6סורו6פי'
 נה0סננייס נפיכי כ' ות1 תרוננס ס06 כס' כירו' כדננוכמ טיכופת 6)6מםיכ

 קיוס6 יק כפ)ננ6 טיכופיס כ"6 ס6יכו כס6ור ד0וס ננטוס ל6סמממי5יס
 כססמ וסרי סמ)כ 6ת ננמננ5יס וסטריות כננסיס ד60 ננמננין כסוד6ית
 יסכר סרי ס' 3יכ6 6פי' ופוד .וננממין כססמ ד6כ)יכן ותסומ מננןננסוס
 כרננ"6 כ' 0כ0 פכ"3 כסנס נ)י)ס ו)ן 0כס3ט דכ) 0ו6 נט)"ט ודכסכיין
 פוסקיס דס6ר 0יכי ננס"ס דין 6י(י' לדקדק נ6ון פננד 06 כמ"ננ כ"0סי'
 רר06 6ס"ת ופוד 0נ6ון דכרי ר6ו ד)6 די") 0כי כג6ון 0)כ0 ל0יסוךכ'

 ד0ו0 ננסוס 6מריס ננפנניד ננסוס ליתן דכס 6סי' דמתיר י"3 וכן)רכריו
 ככ3 ננסכי מדס )י"כ דיוסון 6' ננ6"( כסננע גנורתי' סיכמ6רכנמה. : כוט)"פ יסו0 ופוד ינ"מיסון
 יסוכ כ' תסכ"ז וכסי' נניי"ל קו"ח פ"ס סי' כמ"65יסוריס

 סינוסות ננקרי סננריס כ'. 3דכריו י6יות ו0כ6מי פליו, ס0קסו ננ00מ"5
 גכטל )סיתר סמ5רף 6)6 עוד ע6 6וסר סהיכו פסיט6 61"כ ננירוסלנניוסו6

 פיי' קיי") וסכי זס ננירוס)נני )' סי' ני"0 ס" כי6"ס כננכו6רס8יסור
 ני"0 כפי' וכל"מ דירוס)נני 0וין (0 ס0ו6 ס"6 5"ט סי' )קננןכרננ"6
 16 כסגפ)0 סכי סל 'מרק סל מכית דננמר סס ו0ס"פ סכ"י 6"סנננני63
 סננ5וי ננפכי )0חנניר וכ0נו 0כ"מ כטס סס כ' ו0ננג"6 ינניס נ'כפירו
 כסדחס ען כס) 6פי' דננתיר . דכ"י (ס דססק כ' טס וכדריס0 נוננותכ0ס
 דיס ננסוס דיעכד 6פי' ד6סוי וננסננע 0ס3יט ננ3סני יו65 כסננסססו6
 6פי' רסננריס כיון 6"ס מירוס)נני )6"1 סכס כמכיומ כעין סמריסז0וננ8
 )כ3* )פרותו 5ריך 6סוי כוטל"פ רק"י") )דירן 6נעס סו6 כוט)"פכפין

 : ססמ קווס6מר;
 ס6ו"0 ממיר דננסו"ס טפס כ' סוקק"6 ק"0 "" יקמז בנפיתףלח(

 ד6ין כירוס)נני דשסק כרי"ו דס") ננתכות ככ3יככוס
 6וסר 6עו כניסס ע"י 61"כ תמתיו כנ0)ך ס6ור 66"כ כולע כמוסתכלי
 6למ ירומס כר' ס"ל ל6 ד6ו"0 פס ננכו6ר ננ"6 דין כ"מ כלל וכ6ו"0פ"כ
 דפכ"פ )וננר יס 61)6 . 6וסר 0קי)ומ נפסק ס)6 עירוי ננתכות כלי6סי'
 כסי' ועי' 11"ל כ' סקא6 כננסנ5ות ק"ס סי' כסרננ"נ ונס כריר"ו י"ללדידן
 יע"ט ככוס 6ססך ו0יו0 8וקר "ין 3ררי"1 ככאננ ככנירוי )אנ 6ות כס"ךקחלן

 )16"% כמיכורי יסנתי ו6כי סס"ך ננקו' )ר4"ו מיסכ ק"0 סי' לקננןוכפ)6י
 :. ןיננכ"5 %0טור דעת וסכן ת"ר כסי' וכן תי"כ סי' לפי) יסכתיווכן
 ככוע 6יכ6 6י ננתכות דכ)י סק"6 כק"ס ופרננ"נ 0ננכ"י דננ"ס פוד.יקך"נ

 נסע סכ' ננקור וסו6 מ' סעי' קסס כסי' דסיעו 0י6כממ)וקות
 כתר6 כפ' מר6"ס ו0ו6 ננתכות 6פי' )קיוס כמכ4סו ד6וסר סר6"ס6כיו
 סננככיסו דכר 6ותס מרס ככלי דדוק6 כ' 0יננכ"ם סכ' 3"כ ס4דפ"1
 קני לקיוס ננככיסו 6סי' מתכות כ13 6כן ען כ)י 6כ3 עירוי 5ריך)קיוס
 ככ)ה 6ס" עייף 16 סנעלס 5ריכיס כ" סכי ס") )6 ור'י ור"ת כסכסך3סו6
 3קיוכצ כננכניסו 3מלק ו6ין עור ם3 כווות נכי 3"נ דף 3עי3 6ננריכן וכןען

 וס% עז כס5 636 ש3ע %כו סי6"ס ד3מ8 ססור פ) סנ"מ וסקה%עכא3
 . כט3 6% ר46 סכי636

 .נעככיט1 לח5ק ד6ין סר8'ס מוטיס ו%' פז
)נךום



להפיטףהוכו א מע9י צ,ג םי'יתר.שא 4נו4יל.
 6כגס ע"ט 6טור ממכות כט) לגס כמ( דר") ש"כ ימר ,טטת ט0ו56מיוס
 כסוף סי6"ס ןמ"ם ימי .סטת כ6ן ו6ין סל6"ם לכרי טל מריסמ6כפ5פ)6
 הרי עירוי ו5ריך ו6סור ק6י עור ם) 6כווות )קיוס כמכייסי )מאו6ין
 מטוס 0יעו כס"כ ככורות מו)קין ויס ו6ע"נ .כלמכ"ן מלק ם) רוק6ל)6ו
 )מ)ק ד6'ן ננוןיס 0וס )קיוס כמפליסו 6כ) כנכליסו הוס )6 לורותוס")
 6פי' 6רננכ"ס טמ31ק נני6"ם מוכח )6 6"כ . עכ"ך פוי לם) חרס ט)כין

 : מתכותכם5
 וככום כננ)ימה כנון כו)ע מכע טהו6 6סי' סכ' טק"נ 3מ"י רעי'לפ(
 טעס 6כ) ננ)כ)וע סכע כט0ו6 כו)ע 6יכו נומם לווק6 מט)"ע -י
 רסו6 ולי פ"כ  סכר"ו וכ"כ  מי.רי  כממס העפשן נפ' וככ"מ כי)עוד6י

 סכי וס") נזמם כ)6 טעס ק)יעח ר6יכ6 6זי) סק"ס ק"ג סי')טיעתי'
 ס6יך ן,ס 6' 6ות תסכ"כ סי' סם כתכתי 6כי 6נוכס סס הרסכ"56רעמ
 הס)יט0 גנ"מ 0ננמם ננן מסר וננמי)6 מגוסו ס)יטמ כ)6 טעס ק)יעת6ססר
 ו' טער ו' כיח כננ"ס רמכ"6 רכלי וסכ6תי ננמטו ע6 טעמו מקרי)כר
 טעס ק)יעת נמ65 ו6ילו מועע מ6יסור סלכ)ע כ)י טכ"כ סס עוךר"ה
 טפס מ"ננ )"ר טע"כ )רס"י סק"3 ק"ס סי' 0ח"ר )נז"ם וכן מננםנ)6
 5"מ מו3ין רם"י כנו"ם )כט)ו רוכ ו5ליך 5ירן )6סור מסעננ6ין מס"ת6םול
 כ)6 טעס ק)יטת )יכ6 6"כ ה5יר וחסר היעו הטעס טט3יעת מוכמ6"כ

 : נננוסו ומסיפ)יטה
ע כח"ר ר)6 כננכום) ככוט )כסר כמ)כ רנס ט"( דכרי נסוף ףענך:)י(

 וגט כ)ע ד0תיי6 כיון ככום 6סור ד)6 סל סק"כ ק"ס ס" -
 ("6 נס עכ") ככ") 6יסור כו סלככס ככ)י ככיסו) עכין 3כ3 מקעסע"1
 כ)י כתוך ככיסו) הט"( יננתיר כמטכ5ומ כס"ק סס סי' הסרננ"גד60
 ר6ין ננע"( כח"י סמ65 - ופוך מע)"ע 6חר כו ככימו3 0יילו נככוםסנ6סי
 כ6ן עך סק)יפה כגנך כתכסי) ס,. וים ק)יפס כדי 6)6 מכ)יע ככ)יככוט

 : 6' סוס"קעי"ס
 תננ"ן כס" כך"ננ קכ"כ ט"( ס"ק תמ"1 סיי ממ"6 המ"י ממכי6ר%מה

 נ6ון ה6י סיכ ככגך (0 סל0 כמכום) ככום 6מרילן )6כסיתל
 טרכר4 טכ' הכ"י )יסכ 636 כן סך"מ כ' 1)6 , .תל"6 כסי' הר"מ טססכ'
 ד)6 ננמוס סר"ננ וטי' 6וקר 6ין ן5ונן כנמוס כ0)כה6 ם)6 נ6ון ה6ירכ

 כננכוס3 ככוס כלע כסתיר6 ו6טי' די") ו)"ג . כ)ע כסתיר6 כגום8עריכן
 ס"נ הרכ ט) מרינו ננע5"ע לככום נניירי 65 נ6ון ס6י דלכ 5כ"י דס")6)6
 6והו 0גת מן יין )קכ) ט0עננירו 6ו חננן ט) עלכיס כעריכס ררך 06כ'
 0עריכס כעומד מכ"ם מע3"ע כעייכס עככיס סיעננוך ירך ו6ין 6סוריין
 : סעריכס מן המכיות )חוך )1ין טסכו דגניך סגת מן .סיין )קכ) ..

 ננסננע טכר מכיות גכ* סכ"6 הכ"6 וכסי' 1(") יכייו כסוף כר"נגרנמ"?1
 סוס"י ככ"י 0ול6 סס 6סרים )ר' וי") עכ") )זס )חוםו6ין

 ככוס מסוס 6סרו ו)6 סנע)ה כ)6 6סי' טכר ט) חכית דמתירתל"6
 ככום 6ננריגן )6 כ0תיר6 ננטוס 6סריס רר' יטענני' )י'ש -ס"3 ז0גנמוס
 מסס ננוכח ו6יכו כווכחו וה. )ננררכי י") ננננררכי מסננע סכן טם כ'ומ"ד
 )תת ננותי מ"ננ ככום מסוס 6קוי ימכיח 6ע"נ 6סריס יי' עטמ"ד-)
 טסכ6תיו כגנו כ6"( וכ"כ גוכע"ם 0ו0 6ז מע)"ע כו יטהה 6פ" יןכו

 כ"ט כר ל"ט ננקרי דסכר ננסוס יננותי סכ' 6טריס דר' )שכ ויס)ע')
 כו"ע ננעיקר רהו0 כסכר כ"כ ס"ק הכ"6 סי' )יו"ח כמיכוריוסקטיתי
 כר נ"ט הוס ד)6 6' ס"ק 5"0 סי' 0סרמ"נ כ' ככ"נ ככ)י ו6ח"ככ6וכ)
 סכעס0 ננע)"ע 6חר נזסוט 6פייס יר' טעמי' יעיקר י") ו)סכ")כ"ט
 )יחן סרי וס6יך 6סור )כתח)0 לוט)"ס ה6' 6מכס כוט)"פ הו0 6זככום
 6סריס )י' סני ז0 )ענין ככנכוס) רככום כיון סכי כחניח )כתח)0יין

 )דכריו המ"ך וננ"ם )כתמ)0 6פי' 6סור סל6 ר0מיר6 ככ"ע ל"ט מקרידט5ל
 0תיר6 עקרי רתרומה ננסוס ככוס כי' 6מרי' ד)6 ס"י ןתרומוחנוסכס
 סקי"ע סס תסו' כסעין ר6י' טוכ זה ע3 טסטכתי מס תס)"ג סי'פי3"ק
 ככוס וככ"ח 6סור ככום כהתיר6 6פי' 6)6 ז0 )מי)וק ד)'ת6 03וכימסכ'

 :  כעכוטל ככוס 6מרילן )מ כחמן כ)ע ,ככתיר6 6י 6סי'6סור
 י6וסר 16"0 כסס סקי"ב 5"מ כם" 'כ' סס"ך ככ)י יכצנרש)י"א(

 סס"ך וכ"ס ס"0 כ)) 0ת"מ 0כי6ו מ6ו"0 וסו6כופ
 סי' חי"ר 6ם' 6מיי כסו"ת תג"6 סוס"י 5עי3 ו0כ6תי ע' ' ס"ק ק)"זס"
 יככוס כיון סו6 ומסתכר יעשמ6. סס כ' יהס"ך ד6ע"ג ,(5") )6מוסענמ"ר

 )ננעסס סס"ך .כגנך )0תיי סננר 63 11 קו' טמיסכ 6ע"ג כעו. 6וסרכעכוט)
 רס") 6ו"ס וסגס )16"0 סס וסכ6תי פ)יו )סעוך חזק עונוך סמילוכ3.
 : כמ"ר וכ"ס כס"ך ש ק"ס ש' כע"ז 0פרמ"ג ונס 0קי)ול כיי"כ 6)6כם"ך

 כקי' מ"ם סלס כקעור 6כו6 וכמן 60יכתי מס)"נ ס" )קמז4שכמנם
 כ"ע ו6פסל כו)ו 6וקי וככוס ק") סכי ור6"ט רי"ת קל"1 -'-,

 כק)יסס סני )קיום סמככיפו יכחגו' ו65 ננע)"ע ככוס . 5ור6י )ל.מודיס
 ס' וס~ס נפ"ק ססק.)מ מילי ע"מ. עשס מע)"ע. ש. )עעיו6ע"1'יילך

 ס"ך 6מלט כ. סי' יע"1 כס"ש )ר"ת. רכ סר6"ס; .עתכתי סג0 ע"כורככן
 רכ6 0כסיר מטו"0 מפי' ע"כ ע"ו דף ע"ןלר"ח

. 

 ועייוי מטו6 כ5מרוי
 כנס)יט 6עו ועייוי )ר"ת! דונדס זכמיס סנוותוס' וי6"ם רמ"פ.פשי0 ורסכ"6. מס'ור"ן מוס' 6כ) כו)ו 6וטי יככוס )ר"ת מוכח 6"כ עכו)ועק)יט
 כקי' ספ"ך ומ"ס ק)4פס כדי 636 כו3ט 6י%ו ככוס- 6"כ 'ק)ימ0כרי
 מסוס הכ") ורט5"6 וי"ן ע"ז כתוק' ימכו6ר ז"6 סקי)ו' כיי"לס
 ומס כ"ק 6)6ן כו)ע ו6שו'. שיי .6יסזרין %ס6ר וס"ס לקי)ו כ15יןתסמישו
 סוכהתי 6יקורין כסשל )מ)ק %0"3. זכמיס ותוס' כ"וה כסי מל6"טךמסעע

 )נ)נ) 16 ג"י עירוי מ0כי )6 רותמ ע"י טכו)ע 6יסויין ס6ר דו")סס
 יכ"פ סג' יומו0ו סטק 0וס )קיוס כמכליקו הט"ך ומ"ס ככ"ס וסוססכ)י
 6פי' כק)יט0 ומחיר 6ס"ר טחו)ק ע"ס סי' מכ"5 כחס תסוכס כסתמיוטס

 : 0יכריס כ3 ככי6ור ס6לכתי וטס כוו6יכככוס
 הסוטקיט דמ"ס טכ' סכ") ק"ק ק)"1 סי' סל") 0ט"ך ע) קט0 עוורםנער2

 )6 ספיק6 יננייי )קיוס כמכניסו סו6 ק)יסה כככוסדסני
 יסכ"6 כסס ר)"נ ע"( כ' הר"ן ס6 ירכגן ס' וה"3 ככוס סי' 6יכסק6
 )קיוס סננככיקו ככ)י יי"ל )כ)י ימיס נ' עירוי ט3 סנניס ננרסריור6כ"ר
 6ינו היין י0יילו 5ונן ד6ין ןפ"כ והע)0 )כתמ3ס 6יסור מכט)ין 6יןס6
 חןלכן 6)ו ככ)יס כ"ט )ידי 3עו)ס יכי6 1)6 כ"ק 7סיינו מעט 636כו)ע
 סר6כ"ד 60 קסס סו6 ססיק* ו6י )כתמ)0 )כט) ננותר ס)כך כטפע)סננם
 כך"ק סג" ככוס כוך46 6פי' 6פ"כ ד6ר ס, וס") ננס"ת מכט)ין 6יןרק")
 ר63 ר6כ"ך יכרי כ' רכ"כ סי' כתסו' רסכ"6 60 ררכלן ,ייי"כ )רחותו6ין

 .: ך6ו' כ6יסור 6סי' סס ונוטמעממ5ק
 3מר מ)ח 6ס 6' ממכס טננעתי סכ' ססי' סוף כט"ז סרנו"נ עיף'ליב:(

 מכ3יע ו6ין מ)כ)וע דטכע הקרירס סרי מו)כות יסכ0ככ)י
 הסימ"נ והקט0 ימסקיי כ0סי6 )הס)יט )כ)יס ננ)יחס ו6ין ננס)יט66"כ
 ס6ר 6ו מרס ככ"ח ו6"ת מסכמת ס6יך )הכ)יע )כ)יס מ)יחס 6ין6"כ
 ו6ין כן מסנוע )6 הסוסקיס כ) סתימת ננ3כ)וע טכע כ"מ ורוק6כ)יס
 סי' יס ס)כן 0ר"י. הכי6 סממכו וכף"כ ס3כן רר"י ננמעסס 0יתי))מוך
 וננס כנוס") וז"6 כר"ת דס)כס טכ' )שי3 )רעת" - 6זע (") הו6 הל0 .ר"ת
 יסכע כיסן 6סי' )כ)יס מ)ימס ר6ין מטמע הסוסקיס כ) רסתיננתסכ'
 טסו6 6)6 )וחות סו6 סר051 כמו )ומר יט 0)כן כי"י- ר)6 ננוטח6"כ
 כר"י לננימר 6יש ככסוט 6כ) מס3יט ס6ין 6ף מכ)יע מ)יחס יע"י)מימי- 13כ6 ונניסו ו(") טכ' )ןחות רו5ה ססו6 כמו )קייס ו)"כ ס)ו סרימויסוחי
 דננ)ימס ממ)ימס עןיף ככוט ך60 זס וימוי סומל ז") וסו6 6)6ה)כן
 כיכר הסוכוח כ' הל0 כו)ו 6וסי וככוס ככ)י כ"ק 6)6 6וקר 6יןככ)1
ומ6מי

 6' ס"ק ק"0 סי' כמ5כ5ות כע5מו 0ו6 וכננ"ם ס)כן כר"י יקיי")
 קק"ע ק)"( וסי' סקי"נ 5"מ קי' 0ט"ך )דעת 6זי5 6י0ו תטוכ0 רז"6ע"כ
 כן 6יכו מם)"נ כסי' וכ6ריכומ י"6 16ת )ננם") 6כ) ככו)ו 6וסרדככוס
 -כס' מ)ימס קיי") ס6 וסוך שיסס כיי 6)6 6וסי 6ילו ככ)י ככוס6)6
 וננ6ו"0 ממררכי ק)יס0 כךי נכ)י מ)ימ0 ס"ר 5"מ כסי' סרמ"6 למקעומס
 6ילו ככ)י יככום מ"ס וסכק הטוכ0 ע)י' ט6ין 6רמ"6 )עי) 0קסית*0כס
 מפמירין 6ין נס' ם"ו ן' כות כתס"6 רסכ"6 .יעת וסנה כ"ק 6)66וגקר
 טוננעין וכדכרי0ס כו)ו ד6סור רמכ"ן דכרי הכי6 סס כמס"6 60כסגנו
 5"ט סוש"י 0ט"ז סקמס כי"כ 0לה כו)ו כלנך ננסערין כר6ו' ננטננע)סק)

 כח)כ 6סי' כסטע 0מטתמס ככ)" מועט דכי )כט) נותיר ה6יך6רטכ"6
 0כה לסק) מומעין כרכרי0ס רק כג~נפ כ' רסכ"6 טהכי6 0ל6י' וננןורס

 6"5 ננסת5ר 6רננכ"ן דמו)קיס ןטענניהו, 0תה"6 ןננ"ם ת"ס כסי'כחכתי
 רכ"כ סי' כתסו' ויסכ"6 כתס"ק כמכו6ר )עיקר תפוס זס טרי כי6ו'6פי'

 ן סי"ס רי"ט ס"וכמ"נ
 מס)יע 6ילו מיין מון דכריס וט6ר' רסמן ס)כן הר"י )יעת יךןנדעלינ(

 ד0וכיה ק"ס סי' כס3תי ממ"ס ש'( 5"ע סגס ננע)"עכככום
 6סור רת"ק )"ס דף ננע"1 כככוס מס)יט רכ)י דמוכמ סס סכ')היפוך
 י6ין ככוט כמגנן מיייי וע"כ כ)יס ם) 1)יסתן ננסלי סס וסי' גוי ס)טמן
 מכוט) . נסננן ור"ט ססמ ר' ס)יני )"ט כרף ר60 ננכוס) כסננן ')וננר
 כר"י ד)6 מוכח 6"כ כככוס 6)6 כננכוס) נניירי 63 רמחלי' ס"ננ סרי6י
 וחייף עז זימ ר6ננן .סס כ' חום' דססקי מכ' 6' ק"ק סס כח"ר וכןה)כן
 נוע3"פ רסוס מסוס לכריס ס) )סמן כסי6ה ל"י דהתירו ו60 כ5ולןוכ)ע
 כי"י ו)6 כככוס מס)יע רסננן גנוכח עכ"פ ט"כ מי)חות י רק )סכמ מסויו)6
 ספוסקיס ננקחימות תוס' )ססקי ןומ0 ק"נ סי' -עקכ ככ6ר 6ננלסס)כן
 מיל וע) )סכח ננסוי מ)חות ררק )וננר 6ין )תוס' ז0 מי)וק דומ0וגס
 60 ו6סוי  סמעל'יע  מסליע ככי  רככוס 17רן )ןיג6 ךמיפכקמ0
 6מכס קכ"כ כסי' וכן )טכח מסוי מ)תות ןוק6 ד)6ו 5") כסי' קיי")6נן
 מכוסל כ:מן מיירי סמסכס ינס ודומס יעקכ ככ6ר כ' ס)תי כוכריגס

 - : תס)"נ כסי' י0כ6תיו יעקכ סכ6ר מ1סכ- עכוס) כסננן יל"ע וי"ס ר"ט. רס3יגי וס6 סיתר לסי6ס וי"י 6סויסת"ק
 דס6 ס)כן. 0ר"י ע) מו)קיס רוו6י נ' ס5") סתום' פסקי סיס14כמנמ

 כמ"ס זית סמן סו6 5מן יכתס כסשן ככוט ננתיר ס3כןסי"י
 ככ3י ו6יכ6 מריף סו6 זית רסמן ס") 60 תוס' וסססקי טס יעקכנכ6ר
 כפסקי םיטת לוחס ס)כן כר"י ק") ג"כ כ"ננ רחוס' כנ6מר וסל0חוס' כססקי רס"3 סוסקיס )כננס רי") כתלמי היכ"0 סי' ו)קנון ככוסמסוס
 .ק") )6 ותום' 0)כן רר"י סכרח 6ין 6כ) יסן ככ)י ככוק י6וסרתוק'
 ר63 דס") י*") כג3י גכום 6וסריס מיט ו6ש"ס וחייף עז (יתומננן
 מיכך יחריף מסוס רע"ז' כמר6 כפ' כס"נ וכ' כחריף 6)מ כיכוס6מרילן
 )ר"י ס") ככ)י כננ6כנ6כ3 ס"ך וגגיכך סו6 מריף זית רטנגן 6ש"נ י")6"ג
 כתכתי כתר"ף 6פ"' ננומר דככוס ס"3 ה)כך ממ6כ3 יותי דקסס ותום'ס)כן
 : מייף נגקרי זימ רסמן תוט' 6פסק ותוס' ק)כן מר"י ממ)ושנל י)יכמ'כן

 6וסר _ ככ)י פשחש ו6ין ס"ל 5"מ סי' יימ"6 פסק )קייס רנ"2ך)יף(
 ו6ו"ס ממריגי סכ,כ ירמ"מ נגטעעי' ע6 ננכרי'ק)יפסיותר

 כנו6כ) 6ס" מףמה נע ססס.קע. ר6י' ומו"ס ננערדני ושן 0קסיתילעףז
6ין 8%מה וככוס טכתכתי 0נ"3 ד-ן 7געס 5מי מטעס ל'3 6)6 מכ"ק יותר 6זטר)6



ירסףתרכ"ו אי סעיף %"ג וני' דעהיררדןסימזדברי
 סמין נ") סק"ט ק3"1 סי' והם"ך 6ו"ס כסס כת"ח ר)6 ככו3י' מוסר%ן

 רננסתכר קל"1 כסי' ססאך רננ"ם כ"ק מוסר ר6ין כרורס יותרר(לכס
 ר6סכחן ננ"ר סי' מק כמננלי 6" ככר כננכוס3 רככום ננסוס ככו)"ו6וסר
 סק"ט סס סם"ך ססכי6 ור6יות ננננס כננכוס3 ככוס סמין רכייססרכס
 רוכס סס סננתירין ססיטות רעת ונמזי ועס5"נ ת"ס וכסי' כ6ן רחיתישנס
 ורהכייו יונס ור' סתרוננות ע"ר רף ט"ז כריעכ"6 ר6"ס סננס ס)6ככו3ס
 וכ"נ כ' סי' כם"כ סכ' ור6"ס רכ"כ סי' וכחסוי כתס"6 רסכ"6סכימס
 סס ור"ן ט"ר רף גתוס' ס") וכן כ"ק ןמוסר כ' כתסו' סנס ככו)יו6וסר
 י5"ס זכחיס ותוס' כירס כס' ר6"ם רטת סכן וכתנתי כירס כפ'ורסכ"מ
 ו' סטר ס' כית כתוה"ק ה6 ככו)י' ר6וסר רננכ"ן כסס וכ' ורסכ"מע"כ
 ] 3ננטסס ס)כס רי"ט סי' רמ"נ )ננעסס ס3כס וכ"פ כרננכ"ן ד65-פוסק
 1)סיט' כיין ככו)י"רוקמ ימוסר דרננכ"ן טטנני' רי") ס' מות ת"ס סי'ועיי'

  סותרין סרנריו  הרפניין סקסימי  ניין ו5פיי  כחלתוה חריף רייןגננ)מננות
 כ)יס ס:' ר6י' כתה"ק סעייגתי ועתס כיין מסי' רננכ"ן טמזרכתכתי

 תריר כסן ס:נסתננסין 16 ננרוכס )זננן כסס סננככיסין 3קיוססננכניסין
 כק)יס0 דסני סס וססק טכ"ל וכספע חריר 6' זננן כסן סננסתננסיןוים
 ורמי כמינו סיעו 3קיוס ננכניסו סכ' ק3"ז סי' כם"ך ר)6 )סרי' נ'וזם

 וס' כרכריו ס)6 דננו:ח כוס כת:"ק ר6ס ס)מ וכורמי ננט)"ט כוסכסתננס
 ס"ז 5"ט סי' כם"ע סם' ננ:נס טנס כתכתי ת"ס וכסי' ק)"ז כסי'כננתירין
 סנמ כססע ם:נתתננסין ככ3י )כתמל: )כט) נגותר ננועע כ)וע יכרכרסכ"6
 סוס"י מו)ק רט"ז מט"נ כ"ק 6למ מוסר ככום ר6.ן ננו:ח סומ )"רננעננירין 6י1 כס' כר"ן ו:וכ6 ס"ד ר' ככית ו: דין ר:ו5י6 רסכ"6 כסיטתננני
 וכן סם"ט וננימכין ססקו רכ"כ סי' וסר"מ סס ככלפ"י סגס סעע ט53"ט
 סמ ננטתס )סגע רמי' סכ6תי ננקוכנות וכ:6ר  כהריגית ת"ס כסי'יסכתי
 06 6"כ כננכוס) וככוס ר5)י כרותח .6)מ 6יגו ננ)ימ רסמ ננננ)יח חננור-ככום
 וסרננ"ג כככום מננור רמינו ננ)יח ננ:"ם ננכ"ק יותר מוסר מין ככ3יכככוס
 לרננ"" סקי"י 5"ח כסי'מכ'

 כטן ג"כ מ"ס )ר"רי' כסננן מס.' ננסעע סתנגמ
 : כן סרין כמננן יס"ס י"5 ננכ"ק יותר כככוק רמיןרננוכמ

ידכמףתרכ"ז כמ"14 סנ"ך כצי'ין"ךמי'י4בברי
 ממי' הכף כל כנגד מ' דאי"צ כאן אש"ע פמ"ג אקו'תי')א(

 ס' רצריך מליחה מחמת שנאמר בכלי במשתמשמ"ט
 בקדרה זיעה יש באם כ' הפמ"ג )ב( הקערה קליפת כל'כנגר
 חילוק דאין נ"ל ע"כ עליו והקשתי בקדדה שיש מה כל מ'צריך
 ובכימוי הזיעה ע"י כהגעלה יוצא אין בבישול שנאמה כליולפי"ז
 צ"ע נמי "צ"ב. בפי' רמ"א דאומר עולה וויעה חמה והקדרהצונן
 : בכימוי אלא ופהלפ בולע אינה רויעה הוכהתי ומאו"ה)ג(
 ככ) ננסעריס כו' כסר ס) כקרירס מו)כות כף סתוחכ כס"ע מ' כמעי')א(

 ס) סכף ס6ס ס6וננר נני ויס כקרירס מנננו סנתמכננס
 וכן טיקר רמטונס וטכר6 כעו מס ננק5תו רמס ככזלו ננסטריס:ננתכות
 סי' ננג"6 ןכרי סכימ וסס סס6ריך כ' ס"ק כט"ו כפרננ"נ טי' ט"כגוסנין
 ככו3ו סננכ)יע מססר כננק5ת סנתחכ רכ)י ננרכריו וסטו3ה כ"ד 6ותתנ"מ
 תרט"ו וסי' סרי"כ סי' ועי' ננכוגו 3סס)יט כננק5ת כתתכ כח י6ין יע63כ3

 נך'ק וס"ך סס ננרנו"6 ס"ט .ננסי' ספרמ"ג והקסס כנע"מ רהטיקרותרכ"כ
 כסר כו סננ)מו ננמננת סנ6סר רכ)י סס טסקק י"6 כ)3 ננת"ח וסו6ס"ר
 6ו )ננטס סמס ו6ס- סק3יסס ננר ס' כטיגן רוטכ רותח כו ננסננסס6ס
 תו"ח טכ") סקטרס כל ק5יסת ננר ס' ליכמ 6י מסור סכ3 חנניםסגיסס
 רננמליט 6ננריגן סתס ו)ננס כו סתחכ כגגר 6)6 ס' רמי"5 ננכףוננ"ס
 ננפ3יט מינו 3כך קר סכף סי' רכ6ן ננסוס לחלק ססרננ"נ כ' ותמלסמכו3ו
 651 וומק ססו6 וכתכו סג"ל י' ס"ק ס"ך ס"ט סי' כרנ"ננ כ' וגי"כעכעו
 רק כלט ן)6 ס"ט רכסי' ססרמ"נ עוך טננחלק ננס מ"כ זס חעוקמ5ילן
 ככו)ו סו)ט 6ינו כ"ל ע"י רכו3ע כ6ן ככף ננמ6"כ כעו פו)ט ע)ימסט"י
 כ) גנר ס' 5ריך יסתס רת"מ הטטס כ' סס כננג"י מנננס ננ5ינו ל6נ"כ

 ר"ס )סוף ננ"ס סי' וכג"מ סקערס נכ) סכוטכ לעוט סננ6 ננסוססקטרס
 : סקטרס קליפת כ) גנר ס' ר5ריך ס"ט כסי' לננ"ס ר)יתמ כמננת כיננטתס
 5ריך כננק5ת כף תמכ רמס כ' קכ"6 כסי' רפר"ח סמרננ"נ כ' ערן4)ב(

 ננעין ססכטר סוס רמס )ננורינ6 סזיע גנפני כעו3סכסיר
 כו)ו[ כגנר עעס והזיע כננק5ת סנט3ס כנני סתמגו ססכסירו ~ל")סכ3יטס
 סתמכ ננס כ3 כ6ן סרין סו6 ר6"כ ססרננ"נ. )וננר ונניני' ט"כ'.כפכ"כ
 ו)מ ננכ3יט רזיעס וכ"ת ננכף ננפ3יט סזיט כננ6כ3 ,גתמכ ם63 .6ףכקוירס
 ר6י' עון וסכימ ננס)יט זיעס 36ננמ כככ"ס כ' ןסר"מ כורכ6 60ננס3יט
 5ונן ככיסוי כסנס ס"6 5"נ וכסי' ומס"ס כסנ"ס ס"ת 5"כ סי" וטיין11"ל
 ע"כ 15ג( סי' כס"ך הפרננ"נ )וסכי6ו י"ט סמ)ס וע"כ ~זיעס י"סכטיכן
 כסי' וכ"כ כססיטות כ6ן כח"ר וכ"כ ננס3יט רזיעה ננוכח 6)1 ננקוננותננכ3
 כננו ננס)יט רז.ט 3וגגר רמין זס רין קסימ ו5ררי תרכ"כ כסי' וסכ6תיו5"5
 פטנניס ס"6 5ריך 6ננ6י הריקן כננר טיסס ענפ3 ס"ו 5"כ כסי' 6"כרוטכ
 6ננ6. 61"כ סקןירס נכ) 11.טס סכ5 6ס .356 סטוננלמ כקרירס יס סמק'
  רטוס"ע  פרין  פספע  וכן  סרוטכ כננו ס:)י ככ5 וננתססט ננפ3יטו סזיע6ין

 סיכי סתננ6 סתחכ סכף ננק5ת כגנו 636 ס' 5רו ד63 סכתכו זס.כססין
 ט"כ . סכף כ3 כננר ס' 5ריך 6"כ ז*טס יס סקרירס. ככ3 ס6ננסכמת
 ננס)יט רזיטס סג"3 51"נ 5"כ כסי' כיסוי נכי 5"כ כסי' וט"כ 3ח)ק ריסלר6ס
 ט3ס ם)6 כנון רוטכ כל6 3כר זיטס ע"י כ)יעס כנני ככיסוי ריססיינו

 סזיטס מן נ"כ יסו3ט פ כככ 6כנריכ1 סזיעס כנן. וכו5ש סכיסוי 'טר.סרת(חס
 ככו3ו 6וסר רכפ 6ם"נ זס כסעי' כף וכן סריקן. מקוס גננר כרקהרס6כ)

 ס"ט ו6.נו ס)טו כך ככ)טו 6ננרי' גנכיסו3 כו3ע סי' וכף 5יון מכלכמנ"6
 כננק5ת ככיס3 כככ'פ פר"ח כ' עכך סויפס פממת  פסליי  ומילו ככיטלג"6

 מיכו ככיסול נ6סר סמ רננסעע כזיטס פ)טו גך זיטס ממננת כעווג6סוי
 פסוט כ"נ כזיטס סנטלס ננסני 63 ככיסו) וכו)ט טנמסר וננס נזיטספו3ע.
 כתכסיל סממכ כקרירס סכף ננן סיס ננס כ3 גנר ס' ר5ריך כ'וכפ3תי
 עק5תס 3מתיכס וננרננס לר(פ)יע מסייע קרעיס יסכל ננטוס רכו"פוטטננ6
 ננס 6פי' סמתיכס ננכ3 רננס3יט כר"י רכדי"ל 5"כ ס4 3פי3' סרוטכתוך
 כס"ק וספר"ע . כקדירס סגתחכ ננס כנלך סכ' .ננס"ט וננלקדק )רוטכסמון

 כ)מ כ' ו' רין כל3 6רס וכמכננת ועי"ם רטס להתיכס רנני ר63 כ'זס
 כננמכ) סתחכ ננס כגנר 6למ ס'  5ריך  .רהין  יסירום כ'  רכהו"סכס)תי
 כו סים קרירס רכרין ספ3תי כננ"ק סכ5 כיס 6פי' ננס)יט ימינו ננוכחומ"כ

 ככו)1 ננכ)יט ננק5תו סחס ןכ)י כננג"6 קוסימ ננכח מסט)ס סק"כ ס5תיןעי' סרי: ו6פי"ס זיעס וסיינוסכ5
 . סס :רננ"6 1)6 כק"6 קי' 3קננן :ננחכר סכ)י כ3 3סכסירו5ייך

 סעננר ננה 6נננס סנננ"מ סכ"כ ספ)תי מסיק ו5מ תנ"מ סי' כנננ"6וסו6
 סכי6 ננ"כ סי' כחכ"6 6ננכס תי' כ' 63 ט"ז כככ"ס הננרי' סמ רכריונחוך
 ננ"ס י"3 6"כ י הו6 סכי ננקוננות ככ3 )6ו כככ"ס ז: סרין ננקוננותננכננס
 3סיטתי' רמיסו ננסוס עענני' סכולט כננו ננס)יט רזיעס 5"כ סוס"יסרננ"מ
 6כ) כככ"ס ככ"ננ כננק5ת סנט)ס 6י"5 כננק5ת סנ6סר וכ3י מזי3 קכ"מסי'
 תמלס 5וננר ססרננ"נ סר5ס כננו רכו3ע 6טן'נ מס)יט 6ינו רזיטס י")3רירן
 כתוך זיעס קיס מע"נ סקןירס כתוך סכף כ) כננר ק' ר6י"5 ס"ט6"כ

 : ט3ס 3וסיף ד63 וסכו 5"ע גופי' ככיסוי מ"כסקרילס
 רין סכ' י"ט רין ל"ח ככ33 כרננ"6 י63 מסמט ימי דבבאר"ה)ג(

 כס וננכסס כסר סל 5ונן כיסוי גתן 06 ררננ"מזס
 גקי' ססיתק כס וכרק נניר ססירס 06 קננרתיח רותתות מו)כתקרירס
 ננעט ססתק 06 6כ3 מ5)ס סח3כ רתימת ע)ס )6 רס6 ננותר סכ)ויכסס
 0556 סרתיחס ס'6 ט)0 סננ6 כס 3חוס סים טר חו3כות סקר"רסטל

 ומסי' 6סוי סכ) וןמי )חס וגננ65 נניר כננסירס וננכס"כ 6מ"כוכתיכס
 ס) כתכסי3 כסר כ3 סכף כתחיכת נירונות סרתימם סע3ס רננמחרכריט'
 סזיטס סמ 6"כ ננסכיסוי פו)ט גנני סעו3ס זיטס רפ"י כרננ"6 ו6י וכו'ח)כ
 סזיטס ננחננת נניר 6וסר ~נו 6ננ6י מ"כ 3ננט)ס סמ)כ ננרותחעו)ס
 רוק6 ננעט סכיסוי כסססתס 6סור ר)6 כנמננט וממו"ס ממ"כולתיכס

 : סרתימס מ' פטסננסט3ס
 )כר ו.טס 60 טכ"פ סכיסוי 6סור 6ין י3ננס מו"ס עליקססאלא

 ם"ח ננמכת סר6"ס תסו' י"ז רין סס סמו"ס כננ"ס ננכ)יעטכ"ס
 וסומ 161סרות כקדירס ונכ)ט טלס סזיט ס"כ קדירס תחת .ככירססנתנו
 סר6"ס רתקו' 6רין סמו"ס כ' י"ז יין סס ו6נננס . ס"מ 5"כ סי' 3טי)סרין

 3טיל כר6י' סתכסע סרתימת 6חת פעס ט3יי ט3ס סננ6 פעס כלרחייסיגן
 סזיעס סמ וקסס עכ") כרסרי' זיטס ננטטס מנו3ס סתחתון כססקדירסורוקמ
 וסעי"כ כיסס מ)כ כעיסת ר)") 163"0 )י' דקסי6 כ"5 ט"כ תננירטו)ס
 מן נוס3יט וזיטס רסכ) היפ"ל )רוטכ חונן 3חתיכס 3ננט3ס סרתיחסטעס

 כננוגח וסוס כיסס כ65 נס כרוטג ננס5יט זיטס ומס כרוטכ.סחתיכס
 ככסס ננני סו6 י6וסר סל6"ם סכ' ןזיטס 3מו"ס ס"5 ט"כ סרוטככתוך
 סזיט 16 סרוטכ מן )ננט)ס ר5ננטס ננרוטכ 6סי' סרתימס ננט)סרטי"כ
 61ינ1 כקרירס סתמכ סכף ו6"כ ט5נוו רוטכ ורין רותח רין ע)יו יססטו3ס
 פו5ט 6ינו ונס סז.ע ננמגנת כננמכ3 תמכ סמינו סכף נ6סר )6נוכוקס

 : יססרננ"נ .כפר"מ י3מ וזס סזיטננמננת

 : ככסל( )ייסס תרכ"וסימן

  לקררה חוץ ומקצת  הקררה בתוך ברוטב שמקצתחתיכה)א(
 והא כפלתי רלא מאו"ה לקדדה שחוץ מה אפי'אומר

 שתחנ מה כננד אלא ם' ראי"צ רותח במאכל שתחכ בכףרסגי
 : מק"א וח"ד כפרמ"ג ולא מאו"ה חמה הכף אפי'היינו

 כקרירס ננכף סיס ננס כננר ק' 5ריך ככף סק"6 סכ' כי"ו 32י'לו(
 6סי' וננפ3יט רכו)ט כרוטכ סננק5ה ' כחתיכס כננו כננ6כ)ו3מ

 סכ"ו ננחתיכ0 ר6י' 13 רמין סק"כ כט"ז כ' וכפרננ"נ 3רוטכי סחוןננס
 סם5ח" כ' 3קרירס מון חתיכס ננק5ת ומס קר קסו6 כף ננס6"כרותת
 מ6ו"ס כ' ננ"ר סי' 6רס וככגת 3ריג6 ן5"ע ססלננענ כ' זס ריןרננותר
 6ף ס' 5ריך 3קרירס ננק5ת סכפ5 6יסור מתיכות כ' נ' רין סוף כ"חכ33

מס



 3כט3 ר6י"5 ננתכרמ 3כף ל"ד נננזכו סו)ט ה6יסור י5יר מוןטכננד יווסףתרכ'ו אי 0עיף צ'ז4 סי דעהיךרהסשןרברי
 קע'4ג14

כוכו ננס כנגד 6)6 ו6י"5 כ' 3"ו וככ)) )כ)י מ6כן רכר ,ן )
סע, נזס ככנד 6)6 ס' 6י"5 לנני מס סכף 6פי, )6ן"ס 6"כ " )

 ס"ק תכ"6 סי' ננג"6 ננ6ו"ס מס ודייק קר דסכף כסרכנ"נ ) - )
 מ"י וכע") ס"ך כסס ע)יו וכ' )6 )סכ)יע 6כ) כו)ו מס5 ;כ )6 )סס3יט ננג"6 נדכרי כ' מכס"י כ, נ, ס"ק 6 ,ס;;;ו
ייר'

 ננקוננות ככננס טכ"כ ססרננ"ג סכ6תי וכן )"כ ס"ק "6,כה סכ6תיו 6כי גס קכ"6 סי' כם"ך 6)6 כננג"6 ס")ר)6 תנ"6 'סי' ו-;ס

ולכמג"
 סע)ס וכן כנג"6 סע)תי תרכ"כ מרט"ו תוי"נ נסי'כ6ן 6כ)

 וס כ) )סגי סי' )6 ס6ו ננס)תי וכן ככומיס כרכריס סכ6תי 6דסככ:לת

 ? רנרכ"חםימן
 תי' ולפי ב"פ ממ' ראי"צ טעם שכ' אתה"ר הב"ח קו' ישוב)א(
 וש"ז עליו כ"ר דין שנתרוקן לאחר ראשון כלי לקיים יש זה ''
 י"ל בתה"ר פירושי לפי כ"ש רהוה מתה"ר ל' ס"ק צ"ב בפי'שכ'
 הוציא אם )ב( ט' פ"א מני למה כתבתי אחר ופעם כיררהוה
 אחרת לקררה תחבו ואפי' מ' פ"א אלא אי"צ נמי בכףתבשיל

 ? הא' הקררה שהי'במין

 דטעס קס"ג סי' כתס"ך ס' 6' כסעס דסגי וי"6 כסג"ס כם"ב)א(
י

 מ)כ כו לט6ר ד)ננ6 דמייסיכן ס' כ"ס ן5ריך ס6וסריס .
 טעס )דמות כ' וסתס"ד . נכי)ס סכף כ) כעסס סקדירס נזן סכףוכססתי6

 סרן דר' ססק סססוק דרו5ס כיון ע)יו וסקסס כ)ע ו)6 ס)יט )6טל. ככ5י ממיכ כתוכו סכ)ועס כ) סרותמיס ננן סכף טסו5י6ו 6מר די"3יס
 כזננ"ס רומס סו6 ו6יך ננוכרמת כר6י' )דמות 5ריך ס' כ"פ .ד5ריהדס")
 ס6ס ננן רותמין טסעכיר קדירס ס6ננת ססו6 ועור -ככ"ם מסו6וי")
 גרו) כסס סכ' טעס ע) ק6י דתה"ד קמס ר)6 כ"3 עי"ם ע)יו יס כ"רדין
 6ילו ד6יסור וכיון וכו' נסהר ד)ננ6 דמייסילן ננססק ס' כ"ס ד5ריך6'

 מננ6 ננעט כו דנס6ר 6ת") 6ס.' סתס"ד רומס יסס ננססק 6)6מוכרמ
 ננכ"ר מסו5י6ו 6מרי ככ"ר ססו6 כ)י ר6יות ססכי6 5"כ סי' )עי) ט"ורעי' : 6יקור ננמוקיכן )6 ו6"כ מל כ)יסו6

 סכ"מ סכ' סכ-) 6ו"ס דעת טכן סכי6 )1)6 ע3יו כ"ר ריןטך4ין
 כ"מ כקו' סנ"3 קס"ג סי' וס 6תס"ך מס סט"ו וסקסס כ"1( ככ))וסו6
 6כ) כ"ר סוס כססו5י6 ככף תכמי) יס 6ס ןוק6 סט"ז וננמלק כ"רוסוס
 )6 וס וכתי' ע)יו כ"ס דין סתכמי) מנננו ססורק כ)י וכן ריקן סכף.5ט
 סוסכ רכיר כססרי וסוכממי )ננ"ם )כהו' 6נננס ננ6ו"ס סכ"מ קו' ננניקעס
 רותמ 6ם 56) ממי' ריקן כ)י 6טי' 6)6 כע"ו ר)6 י"ג ס"ק מי"מ סי')6ו"מ
 קו' סדרי ע"כ פ3יו כ"ר דין ריקן סכ3י ע) עדיין נננננו סתכמי3וסעכירו
 מ3נ ננעט נס6ר סמ6 סמסם רכ6ן סתס"ך ד6"ס ונ") )דוכתי' וט"וסכ"מ
 כתוך מ)קיס ס' לככס ננסתננ6 סכף כתוך סרותמ ססו)ך וען סכףגתוך
 ד6וסרי' 6)6 סכף כ3 תוך כעוננק סכף נזן ננסתננ6 וכן.ס)יט . ונתכט)סכף
 וסס סכף פוכי 6ננ5עות עך כעוננק )יככס סרותמין סי' )6 סננ6חסטו
 כססי' מס וקמס כתכט3. ו)6 י65 ס)6 מ)כ. ננעט נס6ר .סכףג6נלע
 6מרי וס6יך סכף עוכי 6ננ5עות ער סרותחין סגיע )6 סרותחין)תוך
 סי' מ6ס )מוס יס דכ6ננת 51"3 סכף 6ננ5ע ער זס רותמ מו)ע סכףמסתי6
 סככר כ6ן די"נ סתס"ד כ' כן ו6ס סכף 6ננ5ע עד לכנסו סי' כקדירססור
 )6 קדירס ש) מרותמין )וננר 5ריך ננ"ננ ע)יו כ"ר דין .6ע"נ סכפסתי6
 6ננ5ע כתוך נככק )6 כססו615 סכף דנס י"3 6"כ סכף כ6נלענכלסו
 ככנך עור ס' ו5ריך סכף ככ) ו)סכ3יעו כף ננ6ננ5ע סכ)וע 1)סו5י6כף

 : מני ככ)י דסוס י") כף כ) וס3יטס )כ)יעססכף
 ס"ד ככ"ר סוס ריקן דכ)י סכת נס)כות , סס כתנתי יע"נ נץשוב

 כקרירס סתמכ כף ננמ6"כ וכמרוקן 6ס 356 סעוננד מכמי) עסככ)י
 סק"ו סח"ד כננ"ם ססוקס ס)כס סתס"ד ורהי ו6"כ כט"ו כ"ס סוסיסו64ו
 ן)6 תרכ"ט סי' .3ננם)"ק וננסייע סט"1 סכרת וגס סכתכתי סכרתידיס

 נעסס )6 ככף תכטי) כסו5י6 6פי' ועור עי"ם כ"ל ךסכף סכתכו67חרוניס
 )קדירס 6סי' 6)6 כננס3"ק כס"ס 5ריך ד)6 קרירס כ6ותו )"כנוכי)ס
 ורע כסס סס וכ"כ סט"1 ר6יות רמיתי סס וככס"ו סק"ננ סי"מ סי'ייסף כיר כ"ם יסוס רס") 6ננסרי") מו)ק 5"כ סוס"י דט"ו 6ע"נ דס66חרת
 3ענין דס"ד סס טכתכתי ו6ף כננרי") רעיקר סס כתכתי )"1 וכק"קיעקכ
 סכף כתמכ דסננ6 ססק רק ד6יכ6 ננכ"ס 6ננרינן ד63 י") ס6י כו)י כג מעי"כ סכף ככ) ו)סכ3יע סכף ננ6ננ5ע סכף מן )סס)יט ד5ריך כ6ןי") גז"ננ כ"ס וסוס כ' רננרי") סנס דעוסס י") ו)סס)יק )סכ)יט 6כ)7יסו)

 ננ"ננ כ"נ. כף מ6ין בתס"ד ר)6 )וסייכו ס6מרוגיס כדעת נ"נ דסכףיס ס"3 דסוה מ' דק נז"ו כ)) ככ"6 ועי' כתס"ר כננ"ס סכ) פ)יטגר6מוכס
 ערכית קודס כמר ס) כקדירס מו)כות ס) כף סתמכ כגון 6חת )י)ס.עכר
 6ססל מסרי ככי)ס . וד6י נעסס ר6יכו כיון די") כקר כם3 תחכו5ננחר
 סססק. )5רף ננסכי רוד6י 6כי 6ומר .6"כ7ליכ6 ססיקי ןמסיכ סרי סוגס 3י)ס )יכת סננ6 ס3יט ן)6 ו6ת") סכ)"94 סננ6 ס"ס סוס 6"כ תס"ד( דכרי )וסס ס"ך עי' מכתוכו סמיכ כ3סס5ק.

 6סי' נ"ג סכף יסי' מ)6'
 כיון ננוסר רתכמי). ככף הכסי3 סו5י6 6פי' 6"כ תכסי) עס סכףסיוי6

 נזין כ6ותו 6מרת 3קוילה חחכו 06 כריע' וסרי כ"ל 65  סלף ס'ר6יכ%
 :. תרכ"9 סי' וכננס)"ק ר6סונס תמיכס ססי' .;

 ספ1 לספס  פייסילן ול% ס' %'  נפפפ רסני  לספלסן  פפס  ליתן  עוררנ"7
 ס6יסור'  כלגף ס'  ריס  ליין  מלסימ כ"ט כו ונכנס  נכף פפילס%ר

 כ%ך סיתי  מוסת פל סכ'  וסתכסיל  סכף לי'  פוקפילן לפל ססק  סךס"ל
 נמשי' ,ול%' 6וסי סק"ו כס"ך כסינ"נ נס . סק"ו ס"ך וכסננ"נ עי"ססו6 פיסי .6' סכ) ככ"מ ננכ"ס עי"ס תר"י סוס"י וכננ"ם  לפל"לו לפ.ת%רליכי
 רק, כ6ן ננמה"כ ככף ס6יסור גוף דסתס ר6י' 6יןק"ו

 ספי
 לנמשך  סממן

 , : וכננ"ם דסוס י")כ6ן כ"י כס"נ סוי כע)ננ6 "סי' תה"ד ס' כנני ו6יכ6 חוקס ו6יכה מללנזפקו

 ככף תכמי3 יס 6ס כתכו כ6ן וכ5ם"י ומ"ר פ"1 י5ן  נבבמב"ף)ב(
 ק, סעמיס כ' 5ריך )ריון גס ססעס עוד ותמכססו5י6

 ססק רק סוי כוי( נס ו)ננס"3 מי)וק ד6ין כנניסור סוכימ 6דס כיכתכס'
 פ"ת טככף סמ3כ' כ) דור6י ססרננ"ג וננ"ס סיתר 6חוקת סת5מי)וננוקננינן

 5רסכ"6' סק"ג מ"ך 5"נ סי' ססרננ"ג 3ננ"ס מוסכס 6ינו כ)6"ס ננס"ת נ"כוכ'

 כסננ"ק מס' סממכר 1)כ6ו' ד' 6ות תר"י סי' ועי' ככ"מ גס ככ)ידכ)וע
 ככף ולכלס נכף מלכ נזפי  כו כס%6 סננ6 ססק סך ננסוס ס' כ"סד5ריך
 מסיכ ל' תחיכס רלס 51") )קדירס 6מוקס 6וקיס ו)6  ול"ל כסר  מלסיםלי'פ

 כרור כטס תרי"כ כסס"י כננ"ס ננררכנן סיתר 6מוקת ננוקינן ו63רעית6
 ן5ריר סו6 כנתיס כנורט מכ' )ננס ר6י' ססנז"ק ססכי6 ננס י") וכוספפס
 סלס) תרומס ננס6ס ס' 6' כסעס סני כנתייס כורע כ)6 6כ3 ס'כ"פ
 6קרו דרכלן ס6ס עוד סכפ) עד )ספ)ותס סקסיק ו)6 מו3ין ינ6ס)תוך
 וסריסס סכ"מ וסקסס כ' סס6ס 6וסרת 6ינו כנתיית ירע 6ס 6וננרור"ס
 ו)סי סכף 6ותו רק נתמכ 63 כ6ן 6כ) 6מרות ס6ס דכס) ם"ס ס6וס"ך
 מן 6סור רכ6ן ננסתס ר6י: ננכי6ין 6ין ידע כ)6 כ6ן )6סור י")הג"ל

 6מזקת ססיתר' ננוקננינז 631 631 וכ"נ ככף ננעט כו נס6ר סנז6ססכר6
 ס6 כותן ססכר6 כן ע) ריעות6. )י' רמסיכ ננסוס וס סססק כנגדסיתר
 ןננקפי.'סוקס ננ5יכן כסיתר פ"6 מי65 רזס כ"'תר י65 וככר כנתייסככורע
 מסתס רמ" ססננ"ק סכי6 6"כ ננקוננות ננכננס סכ"כ י"מ סי' ת"םעי'

 מותר ככתייס ככודע הסי"ס 6מרות ס6ס 6מ"כ דכס) סתס רננס)התיר6
 מזקת )סיתר ויס כף 6ותו רק ר6יכ6 סכ6 ננכ"ט כסיתר י65 דככר.ננסוס
 1)6 דסרי ככתייס נודע יכנסני ננררכלן 6סור ד6יתרע ננסוס 6)6סיתר
 6' כף י6'כ6 כ6ן 6כ) ר"ם סי6 ננכס*ר רירעס ס6 טסקטו נזס כנניקסס

 ד6יתרע ננסוס ננררכגן 6חוקתי' )י' ננוקנינן ול6 ססק ננטוסו6יסורו
 : )כ"ע ככתייס גורעדננסני

 . נ"י( )ייינ תרכ,חסימן
 בב' א"ז זה מבפלין ראסורין סק"ר בש"ך כאן בפרמ"גמ"ש)א(

 מבפלין בטעמו ישוין אע"ג בשמא משונים הם דאםמינים
 צ"ח בטי' ומ"ש כאן אפרמ"ג וגם הב"ח לרברי דליתאלהקשות הרכיתי כ"ז סי' בק"א הב"ת שיפת והוא, ל"ג ' מי' כת"שזא"ז

 בטעם תלי' ל דהכל מללו ברור שדבריו י כלל מאו"הוהעל,תי
 זא"ז ומבמלין מינים ב' הוה בפעם משונים שהם איסוריןב'

 כיון ירקות בנ"פ תלב א'  חיה בשר א'  וית נפלו אםובב"ח
 אז יחד נאמרו בשכבר  אבל לחבירו  מבפל וה  ערייו נאסרושלא

 ? היתר ס' א' לכלצריך

 וז") טכ' סק"ד כס"ך פרננ"נ עי; וכו'.. ו6ס ס"כ )ס"ע תרכ"מ )סי'כמ"רנ
 כפלו%ר וס %ת  וס  פנפלין  %סורין רקיי"ל סל'  פס"ך 6רוךועי'

 6מר ככנקוס כתככו וככר  סוין  פפפן  6ין מלכ חית כסר יית ו%י'כ 5"מסי'
 כסי' סת"ס כפ"ס סוס  ישפן ס6ין 6' כ6יסור סוס סו6 6' מסרככ"מ
 6ין כסננ6 סוס ו6ס 6ו)ינן כנני סננ6 רכטר וכ"מ י"1 סי' .פסנ"מליינ

 סכס עכ") כ6ורך 6כ6ר 5"מ וכסי' סו6 6' 6יסור וככ"מ ז%"1פנילין
 6יז ס6יסורין ס' )כיטו) 5ריכין 06 רוק6 )מ)ק יס כסרננ"נ סו6 606ס.'

 כקרירס ס' ר%יכ%  ל%ן פס%"כ נספ%  סוין  כססן %ט וס  פנפליןס6קורין
 לתמ.כס  נס סס'  %ותן  רפופיל י"ל  ססיתר  פן  ר%סולה חמיכס  סכףללנר
  וכתפיכס מלנ סי'  ככף ס%'  ריפס %סר  פפס %יכ% סכ'  סכתמיכס פפליסל'
  פכירו  פפס  פנ9ל' 6' וכ3 סן מיניס ו6י).ג' טור רכסר 6"1 כסס 5"מכסי'  כ"י רכ':  פסומ  יפפי' כט כסיי סל"פ וסכ"מ כסר 9פס  6יכ6 רל"לסנ'
  פ5פרף  יריפס 6י) כסר וכוית סור כסר רל1ית לפיפר  6יכ6  ססיר6י'ל
 ו6י) רמור רס"ק ונר6ס פכ"ל סיתר .סל לו"9 נסרי חנירו  לניל 6'כ3
 ו%ניל כספ%  מסתיס ססו6 פפלי סו6  מיליס נ'  ו%פי"ס  נפפפן סויןועז
  פכפל 6' לפי  6יסור  לפלין נספה  פסוכיס  סס  פסלי  כן %לירו %ח%'

 סיכפל  לפלין ולפ% ססס  %מלס . נספ% ר"ל פנפ"ל ר"ל  סס ר6"ומלירו
  מננכט)ין נפיפין כ6ננת וע"ז ו6י3 ומור מלת6  תליי כפפפ6  חכירו סליפס
 וכננ"ט  ספ% נתר  %ולילן  לפססו נזכ"פ למ"ר %ל% נפפפ% רתלי'כפס  פיורי לה וס%"1  ספ% כסר כ1ס  16לילן. ול%  נפפמס ננסוכיס ססס כיוזו6"ו
 מ3כ וכוית נסר ככרכ1ית כלל כ6ו"ס ל' ולסרי' ו' ס"ק 5"מ סי'  יי"יסס"ך
 1ס %מר ל1ס  ונין ננ"6  כין  ירסות  ייתיס כ"ט כו סיס כקדירם נס3ו6ס

 6סרס ו)6 %' כל לנר ס' יט רסכ6  לפלקות  פ5פרפין סככ"מ  %פפץלתכפל
 כ6יסור סוס סו6 6' קס וכנ"מ סכ' כפרפ-נ  סרי:רל% :ניט .6)6סויס

;%



תרגוה 21' םעיף צץי ם4 דהצדץ4ךןץטעקדבדף

4די  ס6' 6סורין ככ' סוס כטעננו רמשכה כען ר3ית6 מכ"רו מכט) % ומ"ן8'
 סכ"ט כמוך סכפ3ו קויס' ימר כ6סרו 0)6 כיון ס%ריס ככ' 6ונ מכ*רומכט3
 סכס3ו קורס וסמ3כ סכסר 'כ6סר 6ט ור6י 6כ3' ס6ו"ס וננ"ט ירקות(ימיס
 ננסוס )16 (ס 6ת (ס )כט) ומ3כ סכסר ננ5טרסין ו6ין סכ) ר6קור3קוירכ
 כנוף ימר סלעסו כיון 6)6 סוס טעננן ו6ין מסיכ כטמ6 סויןדלכ"ם
 כך סוס טעננס ככי)ס (יתי כ' כננו סוס טעננס נ"כ כעסו ככ"ממהסור
 6' 6ין 6' כטעס וכסויס 61"1 ננכט)ין 6סורין סויס ס6עס כטעמיסקי~י סל נננ65 מכירו )כט) יכו) 6' 6ין ס)כך ככ"מ סוס טעס לסס יסככ"מ

 : מכירוננכט)
 ר6ס כנסננע סס כ6ו"ס נס ו(") כ' י"ר ס"ק כט"( 5"מ כסי'ר22ס4רמ"ג

 רננ5טרפין גיון 6' גוף מסיכ כפי)תן ננקורס וכסר נכיכסכ6סרו
 (ימ כ"ס ו)פי"( סכיסס כגר ס' כעיכן מ"מ פוס טעננן ס6ין .6ף3מ3קות
 ננ"ננ סוין טעננן ר6ין כ6ננר 06 ככס 6ו ננעוף נכי3ס 11'ת מסוריכיל5

 'כסר ככ"מ כ6ן 6כ) ו)סיטתי' עכ") (יתיס ק"כ ו5ריך סוהמד'6"סור
 ננכנ"ס )גנ)קות רמ5טרפין ננמוס רמו"ס רטעננ6 כן )פרננ"נ רי65 ול0מ5
 5ת (ס רננכטלין ירקות כ"ט כתוך מ)כ וכזית כסר כזיון כלפ)ו לכרלס5ו"ה

 ככ"מ . כנמסרו ס6 )פרננ"נ )י' ננסננע )ננ)קות ננ5טרפין סככ"מ 6ע0"י(0
 6עפ"י 6' כננין )סיות )ננ)קות סננ5טרפין ננס מסכי )קרירס סיפ)וקודס
 סס סרי לננלקות ננ5טרפ'ן ססס רע"י וכננ"ס ("6 6כ) כטעננו סויןם6ין
 טעס )סס יס ססכיסס 5כ"מ תערוכמ טעס רסייכו 6' טעס 3סכיסס5ננג
 ככ6סרו סייגו 6' כננין ומסוכין ננ5טרפין )נכ"מ 6ע"נ סמו"ס כ' ססיר מ"כ6י

 נניניס כ' סוס ננקורס כ6סרו כ)6 6כ) 6' וטעס 6' כננין מסיכננפהיס
 : כ(ס (ס וננכט)ין טעמיסוכ'

 6ף וככס כנעיף )כי)ס ודת כנטור לכ)ס וימ ספרמ"נ למ"ס 4מ%46"כ2
 6' כטעננן רמ)וקין כיון ("6 סו6 6יסור חר ננ"ננ סוס טעננןס6ין

 ע) כל6"ס ומיננ6 ננ)ת6 ת)י' כט"כ סס כ6ו"ס וכננ"ס )מכירועכ0ל
 נ' וע( וסור רככס ננ6"( רכריו י)יף סכ"מ ס6 -וסכ"מ כת"ס רפסקספרקנ('נ
 נריס רסננ6 י)יף ונניכי' )מכירו ננכט) 6' סכ) רכ"ננ סכ"מ וכ' כסמיכיט
 ו)6ו"ס )ננ)קות סו6 ר6מת ככי)ס ססס כתר 6()*כן 1)6 סור ו(ס ט(0(ס
 ו6"כ 6' נלקומ ססו6 ננס 6' ננין )סיות )6ו"ס פרננ"ג 3רעמ ננסת)י'
 כמר 6(י) )6 רכ"מ ("מ ככ"מ מ)קות ננסוס 6' ננין ככ"מ ספרננ"נמ"ם
 )פי ועור . ננלקות כמר ו)6 טעננ6 כסר ר6ו)ילן גנסום 6וו ו)6ו"סמאהמ
 ר6"ס )כ"מ יהיככ6 6פי' 6"כ סוין טעמן 6ין וככ0 דסור ריע) סרננ"נדכרי
 6ת (ס ננכט)ין רמיסורין )עכין לכ"מ 0כ"כ נניכיס נ, וע( ו6י) ד0ורש6"(
 נניליס נ' סוס כסננן מ3וקין מסס ננסכי ר6י' 6ין נניניס נ' ססס כיון(ס

 : מכירו ס) טעננו ננכט) ס6' כטעננן מ)וקין ססס ננסכי6)6

 . רצרכ"פמ'מן
 אתרת לקרירה בתחב שכ' מק"ח אש"ך פרמ? אקו' תיי3ש

 הכף נאטר בשר בכלי מים רק יש לא אשי' הכףאומר'
 בם"ש שעה' דב"ה שפ' מק"י אש"ך ח"ד' אקו' תי' . )ב(ואומף

 תחיבה משעת כ' והש"ר הבשר כישול משעת מעל"עדהשבינן
 הכף נעשה דלא מתה"ר קיי"ל הא הח"ר והקשה דנ"נ חולבתהפף
 בתחב הכף מותר מ' ביש מ"ה כר%א הלכה ולמ"ש 3נ(צלה
 ירקות עכשיו כו דכישל בשר של קררה לתוף חלב שלפף
 ב' דלי"ל וםמ"ק הש"ך וישברמ אפור דלש"ך שכ' כפרמ"גולא

 משום תיפ"ל גמורה הגעלה הוה רלא משום לאיסור%עמט
 חלב של כף הרין לנו ויצא כתה"ד מ"ל לא דסמ"ק נ"נרפף

 לחזור לדירן לכתחלה הכף נאמר בשר של לקדרהשתחכתו'
 הכף כננר ראשונה בתחיכח מ' כשהי' בשר של בקררה4לתחבו
 הי' ואם אםור בדיע' אפי' חלב של לקדרה ותהבו חזראפל

 ט"ה כרמ"א לכתחלה אפי' הכף מותר ירקות ראשונהתחי0ה
 מותר מ' ,הי' אם וא"י לכתחלה רק אפור דלא היכי נשפךואם
 בנשפך אמור כבישול רתיחה עלה' ראפי' שכ! פ5רמ"גרלא
 ועור מותר נמי בבישול ים"ב אלא רתיחה עלה לא אפ'ולרידי
 בה שבישל בשר של קדרה כ' צ"ג מ' בשור דרשנ"אכתביזי
 תקנה שיש בכלי רהיינו חלב בה לבשל שתר מ' וישיףקוה
 חולקים דפוסקים משום כרשב"א פסקו לא אחרונים וכלבהגעלה
 צ כרשב"א הפומקים כל השוותי ואני כרשב"א פ' ונון"כעליו

 כריע! ו6סי' מלכ 06 כין כסר 06 כין 6סור סכף 6נ) מ סעי'וצש"ע
 כקרירס סי' )6 6פי' ס"נ 5"ס כ0י' כרכ )רעת סס"ך כ'6וסרת

 נוף ע"י ננתמלס מכ)ע יומ6 כן סקרירס סי' 6ס רכריס ס6ר 16 מיס636
 ססקסס 6ל6 יכריו סי' פרננ"נ עיי' וכו' קיי") וסגי 6סורס סכףכנפר
 וכ6ן כ(ס (ס ס"ק כט"( כ6ריך וכן סכף כס"נ כק"ס מת*ר ר(רמ"מ.ס6.
 כן ססי6 זמן כ) סם"ך כ' " 0"ק ו)קמן נרומק תרו5ים כמס כ' מ!0עש
 כת ססי6 כיון מ)נ נס סכיס3 מסעס %"י 6פי' תמיכרן. סעת פי'טמ4
 כריע' 6סי' 6מ"כ ו6וסרות ו6וסרות כ"כ ר6סוגס ת"יכס מסעת ס"יומ6
 סכ' ככ"מ ר)6' זס סום8י כר8מ וכ'כ סממיכס מסעת יומ6 כ% סי66ס
 ר6ק' ק"פ סי' מתס8ר כמיד עיו וסק0ס סו6' וטעא וסכוט )ס*פורכס-נ
 סקוק0 ס)כס חסו6 כ'כ 31מ מקוסר סומ 8קריוס' ססף דכעודו ג4כסקף

 סכף וכססו5י6 (ו( ס)כס כי6ור קק"6 כט"1 5"נ קי' סרננ"נ )עי" 5"נננס"
 לעיי' 5"כ 0וק"י כט"( ססוקס ס)כס (ס ורין סכי כ)י כעסס ר6( ל"כ)6
 כקוסס"י ומר"ננ כ"ט( כעטס ר)ננס סמס"ר סי' (ס )פגי כסי' 6ניננ"ס
 )ו ננקוס סי' (ו קו' ו)כ16' עכ"ר ונ"כ ק' ר)יכ6 נניירי רסמס רמי'6ין

 ט' וס"ק מ' כ0"ק נס)סקפות
 ר6וסי

 וח"ר רל"ל ננסוס ע"כ ס' גיס 6פי'
 ר6סור ס"ס רננ"6 סכ' סנננסנ )פי סכף ד6וסר קק"מ סס"ך )יסכ כ'ס"ק
 כפי' כ' וי' ~ט' וכס"ק כס"ך סכי ננסננע )6 ס' כיס ס"ס 6כ"י 6פי'סכף

 : רנ"כננסוס
 מס"ך רכרי וסק"י כסק"מ כנכנכו נע)ס רסס"ך סוכ) סרעמ ס6יןרט'ל

 רקני וי"6 סכ' כסק"ו' רסס"ך 6ע"נ כ"3 ע"כ סכי6ו כסק"ורס6
 כתס"ר וכ"כ ל"ל 6ננרי' )6 ככלוע ס"ל פוסקיס רסיכס ננסוס ס' 6'כפעס
 רלכנ6 כ"ס ר5ריך ספוסקיס לרעת ננ6מר סוננך )כר ו:טעננ6 6סך)16
 ננכסר ככי)ס סכף כ) לפסס סקיירס מן וכסננו5י6ו מלכ מעט כולט6ר
 טעס סני ס6יך ננס"ת ככ"מ ככי)ס כעסס 6"כ סק"ר כס"ך וסוכ6גמ)כ
 כסי' . קיי"ל רס6 נ"נ )6. ככ)וע 6סוסקיס קרירס כ6ותו רסננכיכן )כרזס
 כס"ך כפרכנ"נ ור6י' תורס כ6יסור כ6ז ננקי)ין ס6יך 6"כ כ"כ רכ)וע5"מ
 כנ"ס ל6ננלס כססו5י6 סני כ)י רכעסס. רתס"ר טענני' ננ5רף )ס"ךסק"ו

 (ס ס' כ"פ 6י"5 6סי, (ס 5ירוף ר)יכ6 ע5ננו ה6יסור סס עורספרננ"נ
 ול"ל מרס 6יכ~ור לעסס כטסו5י6ו כ6ן 6כ) חרס 6יסור )יכ6 ססקטס

 ננסוס סתס"ר גננ"ס ססיתר עיקי )ס"ך רס") 6כי 6וננר ע"כננככ"מ(
 סל"ל )פרננ"נ נס 13ננר ו5ריך סכ") סח"ר וכ"ס ננסוס ל"כ )6כססו5י6ו
 לרירי 6ני 6וננר כן כ"ס רנעסס סכ' טעס 5ירוף )הכי6 קי5וירסס"ך
 רכעסס ננסוס ננתס"ר ססו6 ס' כפ' י6י"5 וי"6 ס) סס"ך סל סטעססעיקר
 על רסננך עור ויי'ל כטענני' וננסתננ6 תס"ר רכרי סס וי"6 סכך רס6כ"ס
 מלכ מעט ככף כסמר רר)ננ6 סמוסרין טעס כסק"ר ננננ"ס (סטעס

 ככנ"ס וסיילו ס6וקרין טעס (ס ע) מו)קין סי"6 ננסמננ6 כ"כוכססו5י6ו
 ס") רננ"ננ סס"ך ר5ס כסק"ו 61ל6 ככ"ס רסוס ל"ל ל6 כססתי6וכתה"ך
 כ' כפ)מי רס6 פענניס כ' 5ריך ו3כך 6מרמ כקרירס יתמוכ 6טו)סמנניר
 כקרירס יתמוכ 6טו כס"ס 5ריך )מיר טעננ6 ס6י רק ננסרי") מסו'כסס
 ימ5יגן קוסי' (ס 6ין כס"ס (ו ג(ירס ננ5יכן ר)6 מננס כפ)תי 6יכר6 ,6מרמ

 כס"ק נננ65 ס65 כ"( כס"ס כ(כר סל6 ננס סנ(רו פענניס כננסכפוסקיס.
 כויע ל)6 לורע כין יט מי)וק ננס 6"כ מסרי"ל על ססקסס מס נסלסיפוך
 וכולי מייסיכן ל6 מו סימר סס ע)*ו לקר6 ככי כיון כגורע קסס )6ננני
 כ"כ )6 סרין רננן סרין ננן מון )סמנניר נמוס ס)6 כננך 6"כ נ(רו )6ס6י
 6"כ נ"ל )6 ככ)וע 6פוסקיס כנני סננכיכן כ(ס סס"ך כ' ל(ס תס"רכטעס
 וס"ס כק"ס רננ"6 וכננ"ס כריע' 6סור ר6ין 6מרות כקר~רס יתמוכ6פי'
 ננ6ומו 6מרת )קרירס סכ6 ננ6י רננ"ננ )וננר ו6יז . למ)כ 6ו )כסר)ממכו
 קיי"ל לקרירס סכפל ע5ננו כ6יסור 6סי' רסמ סס"ך ננ"ס מסכי )(סקרירס
 )תמכ קרייס כ6ותו תחכ כין מי)וק יס כן כננו ס' 6' פעס 6)6י6י"5
 )6 כטסו5י6ו כתס"ר ס"ל רסם"ך ננ(ם )לו סיו65 עכ"פ . 6מרות)קרירס

 סמ"ך וכננ"ס סמס"ר רממיר ססיתר עיקר ר(ס ככ"ס רסוס ננסוםנ"כ
 ועיי' כמ"ר ר6ס ל6 6חיוניס כ) סכ"כ רג"כ כ' ננ"ו כ)ל וכמכ"6סנ")

 : מרכ"מ סי'מס"ל
 ט' כס"ק כ' וכן רל"כ ס' יס 6פ.' 6סור רסכף סק"מ סס"ך מ"סד4*"כ2

 ל6ותו ומחכ כמ(ר 6פי' ק"ל רסו6 )רעמי' סס"ע על סס"ך כ'וי'
 כ"כ סכף כתס"ר ס"ל ו)6 כס"ע יס"ל ננ6ן ולכל כמס"ר ול6 כ"כקרירס
 וננ"ט 6מרות )קוירס תמכר 16 קיירס )6ותו ממכ כין מס"ת ו6וסרנננור
 מסי"ס נניס 6)6 כקדירס סי' ג6 6פי' 5"נ כסי' סרכ )רעת מ'כס"ק
 סכף כנט סננ6 רמייסיכן מסוס וסיינו סכף 6סור גנני כ"ט כר כ"ט6'כו
 וסכי סס"ך כ' ע.'( סק"( סט"( וכננ"ס כמוס' ס6 כתי' סקרירסכנוף
 סכף ונעקס כפ"ס ד5ריך כס"ע יס") ננ6ז 6"כ ור"ל (ס כטעסקיי")
 סכה כקרירס מיס 6)6 סי' 63 6פי' 6סור לריכ6 סכף ור6י ננס"תככי)ס
 סכף. ננתיר כס"ס סרננ"6 ס6 ספרננ"נ קו' קסס ול6 ס' 6יכ6 6פי'6וסר
 ננסוס ננומר רסכף ננורס סס"ך ררמ"6 6)יכ6 כקרירס כסר סי' כ)6כס"נ
 סק"י סס"ך רכרי נשכ ו6"ס כ"ס סוס כסס51י16 כמסער נ"נ )6רסכף
 ס' ססי' ננס ננסר 63 6"כ ר6סוכס כממיכס רכ"כ סס"ע ע) נ"כר6(י)
 רסייכו. סכ"ג ננסעת ננע)"ע רמסכיכן רכ"ג ס' כ)יכ6 )ןירן ננוכמ עכ"פ6"כ

 סכ"ת 6כ3 סננע3"ע מ6( מסכינן וכ"כ כסר ס) כקרירס מ)כ סכמערכננסעת
 ננננכו ססקמס כתס"ר ס") 1)6 ס' כ"פ ר5ריך רס"ל סטור על רכריוסכ!
 ננע)"נג דמסכיגן סכ"מ כ' ו6פי"ס ככי)ס סכף כע0ס ס' כיס נס 6"כסמ"ר

 : כקךירס סכסרננכיסו)
 סכף 6סור ו)6 כ"כ )6 סכף קיי") וסכי )מס"ר )ריכ6 )יו ר4ך(נל3%4נ(

 סקורס. וכס4' 6מרות )קרירס תמכו 6פי' כייע')תכסיל
 כססו5ית מ)נ כנעט כס% מס ספק ריס כיק כ"ל ר)6 טעס עורכתכתי
 6מרולנ )קריכס כתחכ ס"ס ח(קס ליי מוקמיכן רעית6 כ)יכ6 ספקס")
 וסקסס כס"נ כ6ן סגף 6וקר ר)ננס טעס מ' 0"ק פ)תי ועי' (ס טעסיס
 כתמכ ס"ס כרמץ6 שכס. ו6"כ ק' 5ריך סי' קרירס כ6ותו 6פי' טעמו)פי

 כם' רממיר סרמ"6 )מ)ק וכ' 6קור 3ס"ך ממתרן כפרמ"ג ול6 6וסר6ייו סכף ככנר. ס' יס נצס. מ)כ 0) כף ירקות כו סכיס) כסר סלכקו'רס
 ר6סור לכ35ו רומס וגן מוסכ עור יסץכ ככף. מיירי וסס"ך קר נכף%ירי
 6יך %ע כייע' 6סי ימוסרי סק"כ 5הס ס"וס"ף

 ס)ט~
 מער 0דס כרפ"ם

 ע 6)יכ4ים"ע רע ל,נ ינ%'ך' 'ץ4 ו)ע"ס י'כ יסג1 1800 דכוי %3 עפמה0ל



 סמין מ' קןירס כ6ומס ס' כ"פ ם6"5 טטמיס נ' )סכ' מם"ך 6רוך.י' קל4ייסףתרנאפ גי טעק" צ"ד ,דעה-'ם"יה4השיקדבף"
 כ' קלרה כ6ומס סנס3 ט5ננו סמיסור ננן מננ-ר סכ3וע סיסי'סכר6

 סח)כ כ). ס3יט וסכפ מפסר ועוי כ"כ 3מ ככ13ע ס") פוסקיט סרכסטגס
 ן)יממ מט"נ סכף מוסר מחרת )קורס מננמי וקסה..1נני ט"כ כ"כי)6

 טטנני' ס") )6 סס ןם"ך כ' ועור מחרתיס טטנניס 5ל מימ6 ,ס6')טסס
 )רמכ"מ וננמיר ונ"מ טקננ" ס") )6 ונס 6מס"ך ןמו5ק ככ"מדמס"ך
 )סרסכ"6 כנני ר6יכ6 ככ"ח ננכ'ש ומס"ך טטנני' כנני ימיכ6 )יסכ 3ננ"ט6"כ
 סכף 6ף 6מרמ 5קןרס ןנס ססיטמ מו3קיס 6יכס סהסוסקיסיטכמי

 : כססס"י עוך ועי'6וסר
 )קורס ממכו 6סי' נכף )ימ6 נ"נ מטטס 6ט"נ 5"ע עדיי, אמנם)ד(
 סונ6 ססננ"ק סכ' ננטעס מסור סכף יהי' ננ"ננ 6מית(
 ו6פ" 6סור סכף נננורס סנט)ס )סכף סי' ס)6 וננן כ) ג' ס"ק וט"וכנ"י

נךיכי
 6מר 6סי' ו6וסר )טו)ס ןסכו נניוי י~י6 סמילו חיס ככ3י הננו
 ננ"ננ הנט)ה )ו סיס ככף י") כן הטיטור ע) 5"נ כסי' הטור כננ"ס~כיסו)
 ננטטס ג") 6נעס . כויעכך 6סי' 6וסי נמורס סנע3ה י6יכו כיון כיסת2"י
 יסכף סק"ט הס"ך כ' ן)ננס קסס ןהכס כןיטכך 6וסר סכף הוה )6וס

 סנע)ס ככיסו) ו)יכמ ננסוס הסננ"ק טטס מננר 1)6 ןכ"ל ננסוסמסור
 סכף סי' )מ ככיסו) ככף. וכ6ן הכ)י כ3 3הנעי) 5ריך יכסנע)סנננורס
 וכף רמימס כננט5ס 656 ננוטי) 6יכו כסנע5ס ועוך הקןירס כתוך סכףכ)

 ססננ"ק ע5 נס 11 קו' מ65 רתיחס ננט5ס ו6ינו יס"כ רק סי'כחכטיל
 3י' )ננס כ"כ כססו5י6ו רכף ס") 6"כ ס' סענניס כ' ן5ריך ס"3 ןסו6קסס
 ן נננורס סנע5ס הוס ן63 ננסוס 6מרות כקרירה 6וסר ןהכף ממרטטמ
 הנט5ה הוס ך65 טעס כ65 לסננ"ק וס"5 טטנניס כ י5ריך ירמהוצ"ל

 ו)6 כ'ון 6כ) ננטט כו כם6ר. 63 6"כ כהגט)ס כיסו) 6)6נננורה
 חו)כות ככף ח)כ ננעט כו כם6ל ען ם) כף ככיסו3 נמורה כסנע)ס-הוס
 דוננס ו6יכו טן 5כ3י ננסלי ןסנט5ס כיון 6סכ6 מו כסר ס) כקןירססתמכ
 נננורס סנט5ה סוס ן5מ ,ס 5טעס 6ננכס . כ55 סנע5ס )ו טמין חרס)כ)י
 וס ננטט ככנר ס' יס ןננסמננ6 ןיעכך מסי' מסור הוס 3מ מעט כווכס6ר
 3כ"מ סמי' ננח"ר ננוכמ וכן הכף כ5 כ"כ מעט ן6ומו )טטס 5ריךסלכך
 סס"ך 6"כ וןוק סנע3ס סוה ו)6 הסמ"ק ננטעס כ"כ יהי' מ"ננ כ"כ ו)מכמה"ד
 )6 )כך )ח)כ ונין 5כסר נין ליענך 6סי' מוסר וסכף ס"נ 6ס"עןק6י
 15 כיטו5 וע"י. . נננורס סנע5ס הוס ך65 ננטוס ס6יסור טטס סם"ךכ'

 וממכו ח)כ ססי' הכף )כמח)ס 6)מ 6סור )6 ננןננ נננולס הנע)ס'סמילו
 הטטס כ' 0)כך כסכ") ננותר כןיע' כטר 3מוך וממכו מ,ר ו6ס כסר)מוך
 6סי' 6קור וננסו"ס כמס"ר ק") ךל6 וס"ט 6)יכמ והיילו כ"כ ןכףננסוס
 ויס ככסר תחכ חו)כומ כן 06 כ"כ ו)6 3ריון סוין ללו י65 ו3סי"1כויטכך

 כןיע' 6סי' 6סור מ)כ ס) )קרירס וממנו מזר ו6ס 6סור יסכף ככסרס'
 6סור )6 כסר ס) 3קןירס 6כ) כסר ס)' כף כ6ננת סכף לעסס' טכסיוכי
 כיס סכף ננומר ירקומ רק ר6סוכס ממינה סי' 3מ ומס . 5כממ)ס6)6
 6ת"מ ו5ט"נ כ"ט כר כ"ט ןסוס ננטוס ק"ס הרננ"6 כננ"ס 3כממ)ה 6ס.'סי'
 כין )כסר כין סכף ך6סור ס' כ' וכרין כמ"ה 6' ,כוין סססק ס"הכ))
 ננסוס מפ"כ כמ"ס וססק כיון ןכ"כ ננוסס כס"ך ס6י") כויע' מפ.'ח3כ

 : 51"ט וקסס דיעכך 6סור )טטס מפי' סרי טטס כננכ"י וכ"כסנטלה
 ננט)ס סכיטו) סי' ך6סי' סק"ג כט"ו הסרננ"נ סכ' הוי, )י קססדלכשיייו

 מחכ '6ס ס5ונ 65 ננסוס ו6סור נננורה 'הנט5ס דהוסרתיחה
 כיון )קו)6 וססיקו כןרככן ס' הוה 63 תססך )ח)כ כין )כסר כיןסכף
 כממיכה כממכו כס)ננ6 ו"6 ו3הכ"5 נ)נו) ט"י ורכלן )ס' .ווננה ננס"מטכ"ט
 כנסר הי' ר6סוכה ממיכה וס6 כ)6"ס ננס"ת 6סור וך6י מ)כ )מוךכ'
 ננטיקר6 סכי' כממיכס כסר )מוך כממכו סרננ"נ ס) ויכו 6)6 ככסר ס'וסי'
 סנט)ס הי' ן63 ננסוס )כממלס 6)6 ככסר )מחכו 6' כתמיכ0 מסור)6

 . המורס כננן כ6סר יסי' ס)ונ )6 וננסוס ננהיכ"ת וכ)6"ס כננס")נננורס
 כויכי ק"י כסי' הסרננ"נ וה6 ננורכנן ני)נו) ע"י 5ס' ןנני )6ןכ)6"ה
 כמטרוכמ 6' ס' כנוסו 6' ננס' יו5י6 ך6סור ורככן ני)נו) וס' ק'ס"ס
 כי כט) סיהי' 6ננרי' )6 כטי) )6 ןכ"מ כ6לף סכתטרכ ירוסה ס'כנון
 6ננריכן )6 ורככן ס' יסי' ךרוסס כססק 6"כ ננורככן רק כט) ו)6כ"מ
 כמטרוכ' כטסס נ5נו5 ט"י. ורק ננס"ת 6סור ירוסס ס' ךננעיקר6 ננסוסהלי
 6יסור ססו6 מטרוכמ סכטסס טך כווט כ65 )סק) סס וכ' ולכנןס'

 ננס"מ כססק מייח ה6 ו6'יל וכו' כנוסו מ' כס' כננו ננק)יכןננורכגן
 ט)ס 1)6 ככיסו) 6סי' 61)6 ס)ונ )6 ננסוס רק )יכמ כ6ן 6כ)ממ)0
 'ננןרך סני' כמחיכה ומחכרמימס

 נננורס סנע)0 כויט' הוס ככף )מחוכ -
 סק"6 ס"ך עי' וס כטין )כף התמיכס כורך הכף ממ"כ נס ימחונ,ומסמממ
 וס"ט 636 6סרו )כתמ)ס רק כויטכך ננותר כו)ו הנע.) מסי'.מןכ

 ')6 כ"נ )6 כמס"ך וס") 6כן הכף וכ"ל ננסוס ליט' 6סי'וסיטמי"6סרו
 סיטמ טוך )5רף כוכ) כס"נ ו)כ) ורככן ס' ססיר ו0וס )כממ)ה רקמקור
 סי' )טי) ססרננ"נ - כננ"ס ננס"מ ככ"מ 6עו כקוירס כ)וטס ומ)כרסכ"6]
 כמכתי ו6כי כוכר טטס טוך וכ' ס"ו סי' ס)מי וכ"כ )וכר טטס וכ'5"נ

 : ן' 6ומ מריי כסי' טי' טטנניס וכ) כיכר טטסטוך
 הנט)ס סוה ו)6 ננסוס 'ססננ"ק טטס וסכס טוך י") )סכירך444רצינן.

.
 וסוכ6 כמס"כ סרסכ"6 סכ' וס ט) מו)ק ורסנ"מ נננורסי ~
 מ"כ ח)כ כו לכס) ננומר ככ)י ירקומ כ(סו) ן6ס 5"נ ס" צטי)כטור
 ור6"ם ןמוס' סס כ' וסכי כסנט)ס גיסו) חסיכלרסכ"6

 ומרוננו"
 וסננ"ק

.חו)"יס
 6רסכ""

 6וסה ןסננ"ק מו)ק מסננ-ק מ63 מ)קו ן)י כ' וככס"כ

 מותר 6פו 3רסכ"6 6כן כמוי ומ"כ . כרת*מס נמורס כסנע3ם ככיסו3מפ('
 וכיסול סס 6עיטור' על מו3ק וטור 60 כ' תמ03 כ"י ןכרי ומכמרכמן
 ט3 מו3ק 3כך 'מרס ככ3י נניירי התס סכ"י וננמ3ק כ:גט3ס מסכי63

 כ(טע ננסכי כסנע)ס תקכס ומי"3 מטף כל3י מ'ירי סרטכ"מ 6כ)מטיטור
 ו6מ"כ , כסנט)ס כיסו3 'ננסלי כמי ען ס) .ככף כמן )רסכ"מ 6"ככהנט)ס
 סממ"כ נ"י וסקס0 פסקכיס כסט רסכ"6 תסו' סכ' ירומס )ר' כ"יסכימ
 ותי' - כסנט5ס ננוחר )רסכ"מ וסמ . 6סור מכ"י כף ך6פ1' ר"ס )ןכריכ'

 מעו נסר עס 6סור ןמ)כ כיון מ)נ מנ) כירקומ מ)6 ננמיל )מןרסכ"6
 ןרטכ"מ מי' ועוך )סכסירו כסר ס) )קןירה סיתר נורס ה61 סיסי'כוין
 וסק' טכ") המיסור כ)ע כך כ) )סק3יס 6ין מ)כ מכ5 כנניס 6)6 ננמיר)מ
 3כ)י מרס כ3י כין 3מ)ק ירומס מר' נס מי' )מ ן)ננס ננס"ך ס6רוךסס

 ': 3טור סמי' וכננוסטף

 כ)3 סנע)ה ן)י"3 כןיע' 6פי' סטור ן6וסר ו)עי3 מ"ס )מ"סרדמנה
 קסס ן)מ ירוחס 6ר' ננס6"כ מרס ככ)י וננייר" סכ"י מי'ס)כך

 6כ"י ן6וסר ננר"ס ע)יו ססקסס כננו )כמח)ס 6סור עכ"פ ויסי' 6)מט)יו
 ננסננע סכן סטף ככ)י מפי' 63סור יס ווס )כממ03 מ)6 מסור 3מו6כ"י
 סרי ס' כמ)כ מו ס6כ"י ןמע"נ וו") ירומס 6ר' סכ' סס הכ"י )סוןכנני

 כמרתיס נס מ"כ )כמח)ס מ)6 6סור ן3מ 3~"י 'כמכסי) ס' כיסןננונני
 מ)מ סכף 6)6 6סיר )6 ס' ויס מ)כ כננכס3 מפנ' מסור )6 כנני כ"יס)

 ס6ין כ' 1)6 3סק)יס כך כ3 כמ כו סמין סכ' כת4 סכ"י ננננ"ס וכן)כמח)ס
 כך כ3 כח כו סמין 6)ננמ ננק)יס מ)כ ןנס ננסננט מ)מ 3סק)ים כמכו

 ממרוכיס וכ) 5"נ נסי' וככס"כ כרסכ"6 הוין )קייס יס )סכייד*44רצינן : כמכ"י 3כממ3ס מסור מ"כ כ6כ"ה 6פי' ק3וח יסי' ס3מ)סק)יס
 כסי' סכ"י ננננ"ס מ' מות מרכ"ך סי' וכננס") 6כס"כ מ)קו1

 מ)קו ן)מ כ' ו:ס"כ מרסכ"מ מולקיס קי"כ ןף מו3ין ור6"ס ותוס'5"נ
 מקרי מטמת מוס' כ' וע"כ כ"3 ועוך - כ"י ןכרי. )קייס סכ") כסי'וכמכתי
 ניעע כטסס יוס וכ3 כרנ) 5"1 וכמיס ןמר"ל ןוקמ כרנ3 סיעו כ)עמ*סורי
 3מ לנני סנעלס ניטע כטסס יוס כ3 מי ןפריך סס' כע"ו סננסקכמוכ"ס
 ע"כ סנע)ס כןין ננ)6 סיסי' ננכוין )6 וסס 6ננר כרנ) רק ר"כ 6"1)כטי
 סכ3 ננס רק סנט)ס ן)יכמ כרנ3 תיכמ ס6 כרוכ ןכט) סקי)ו ננןמו'5")
 סייך ו)מ כמכי3ס ננננטט ונס 3וריס ננותר מיך סנע)ס וכלמ ניעל כעססיוס
 נעי' )ננסקי6 סמ קסס ומ6"מ ןסמירמ ל"ט כר ל"ט ןסוס )וננר)ור
 ןסמי' מסוס הנע)ה 'כספוך סני כקןסיס ןתכן ננס ננסלי וננסו"סממרן
 ן6סור 6ט"נ מט6מ כ)ע סמיר6 מקרי כסנע)ס וסני וס )עכין סריכ)ט
 וננקרי כ)ט ןסמיר6 ננסוס )י") ניטו) לעסס יוס לכ3 נסך ננסמ"כ)זריס
 6יסורי' ננקרי כל) סנט)ס כ63 מט"נ כרנ) ןננקי) )ננס 6"כ כ"ט כרכ"ט
 ס") כרסכ"6 כנני מוס' ומ"כ מןמו' ןמוקעי' כרנ) מ)6 סרי )מו)סכי

 :וןו"ק

רלמל"י
 ט"ו סוף ןף נננננ' )הוכיח ורו5ס 60' ועיס מ כ' ורסכ"6 י")
 לומס וה ןכר כסנט)ס ננומר. )יכון ס5ריך כ)י כ)ע כסימר6-
 וס ןכר כסנע)ס לסוס ח)כ כו כננכס) מסור 431 סטעס ןכק)ס כסרס) ככ)י ירקות כננכם) סכ, וין מכ5 כננס"ס כנננ' ס'רוסס )פי ורמ"סממוס'
 5"נ כסי' . סטור סהכי6 כעיטור ן6ננרו מ"כמ כננו ססנר6 מן ן6ימ6י")

 כסי' הטור סכ' סמרוננומ מס' סכ"י ננ"ס וכן מרס- ככ)י מפי'ןננמיר'ן
 נניס כס סוחננס 06 6יסורין כס6ר מט"נ סכ' כרסכ"6 ן)6 ננסמטוס

 טדיסמ כרסכ"6 ס") ו6י כן 6יכו ככ"מ מכ) סמיס ןכ"כ מסור ננע)"עכמוך
 טיי' נניס כס נסוחננס )כממ)ס מסי' מ% כה )כסל וננומר )6סננעינןס")

 כיסו) מסי' ןסרי המרוננות ננווס ןעכ"פ י") ו)סכ") וס סנניסכ ננסככס"כ
 כמיס. 6כ) ח)כ כס כננכס) 6סור )רסכ"6 )כתמ)ס 6כ) כסכ") ח)ככס

 6סי' 6סור )כממ)ס ננתרוננות ננוכמ ווס )כתמ)ס 6סי' )רסכ"6ננומר
 וי") סכ"כ כסס"מ כ' ן"ס 5"ך סי' )קננן ככ"מ מח"כ ור6י' נניס כססומננה

 ס6כמוכ )ננס וכן וו") 6רסכ"6 חעק וסמ"ק 5"נ כסי' סס כנ"י כ'ערן4 : )כמח)ס רק ן6סור )רסכ"מ ננווסומרוננות
 06 כ)) ורסכ"6 )י") סכף מחיכמ נכי סרר"ס כסס ס6ח"וכסי'

 ו)י"3 ננ"ם ןכריו כי6ור ירוחס ר' )וכרי סכתכמי ר6סין טטס טס"י)6
 כרסכ"6-וסס ס") )6 ור6"ס ןתוס' כ"י כ' ככר 60 ו)כ6ו' כ))ןרסכ"6
 )סוף סכ"י כ' ס6יך 6"כ ססמ"ק וסכ"כ כרסכ"מ ו)6 ט"ו סוף סנננ'סירסו
 וכהמיר' ק"3 ויליס כ' ןרסכ"6 )ננס") 6כ) )רסכ"מ הסננ"ק וטת)ססוות
 )טי3 וכמכמי כהנט)ס . ככיסו) ננומר ככ"מ כיסו) ועוך כהנט)ס סנ'כ)ט

 )יכון ה5ריך כ)י וסייכו ורסכ"6 ויכו מך 6)מ כרמס )6 ור6"סוננמוס'
 כיסו3 06 6כ) ור6"ס כמוס' סכ' ננסמ"ק כנני ננוכח וס 6"כ סנט)ססני
 נכי וכ6ן וננסננ"ק כסוף כ"י כ' )כך )רסכ"6 וננווו י") כסגט)סננסכי
 כהנט)0 סוס )מ ןכיסו3 6סי' וסיילו כ)) כרסכ"מ ס"ל ו)6 ננוכמכף
 כננס"3 מ)כ כו )כס) סרי )כמחלס 6סי' ן)רסכ"מ כרסכ"6 ס") )6נ"כ

 כיון כח)כ ןהייכו ירומס )ר' סתי' כננו סכ"י ותי' )כממ)0 6סורו)סננ"ק
 וננווס וסייכו סכסר נורס מ)כ סיהי' כוין 6יכו 6סור כסר. טסןמ)כ
 מוןיס הסוסקיס סכ) גיס"כ )סי"ו כנע6 כננס") לכממ)ס . ך6סוררסכ"6
 6יכו סכ"ננ נס )ננ"ס כי כס"כ ע) מוסף ןכס"כ .ננטענני' ו)מ)רסכ"4
 ס' ויס כסר ם3 כקןירס ירקות כו ומ"כ.ככיסו) ורסכ"מ וס. מויןמו)ק
 נניס כו ככיסו) ס"ך מננכס ח)כ כו 3כס) עומר סנע)ס )ו. סיס ככ)יס'
 ןכף כמס"ך ןקיי") ננומר כליעכך מכ) 3כממ)ס )ייון מסור מ)כ6כ)

כססו5'מ
 )מ.

'68טר : ל"ל

6מכס



 4ווש-ף.תה%"ט ש'ל(םעץיש שףזוףחחוה%ןוש1%
 %רמ"אחש

 %6וד 'שכף;לכף' '.כו זתמכ 'יוקות וס 0מ3% )ש"ס'51כ'
  מןכה.ד85'ורט5"6 כר!'5"ט געע ר6ו0 %סום הטף כגדצ4טם'

 ונשכ"י -ננווה-נגנ"ס "רם5"6 דגס 'הרס .6*ור'צם) דקלירס ו("3 %ו5רמ".לו 6כנלס ירלוות ךנס  'יכ4ם) סל',0מו  -ליולוס 5כם3 מיכ'."סור ל6וננלמפ
 כ"ט כר ל"ט "ס1ר 3כממ)ס מ"מ כ"ט 'כר :ממוס.,"ט מותר 'י(טף 6כ)'הכ"3

 : !"ס קי' כד3קננן )כמ")ס3פטומו
 מ31קיס ל6יכס ולסכ"6 רסכנ"ק ג"כ סכ' גמן מם"ך כ6יוו י6יאה"ג

636'
 ה3כך וכלתימס .ננ)6 )כם) טדיך צקרירס ומיירי הלמל"6.

 רכ)י 6)6 ננוכמ הגמ';.65 יננן 5רסנ"6 %ל"3 למ)"כ יטה הגג%הנוס
 יוס וכ) וס"ס )ור") מל") הגע3ה 6% 6כ) כהנע)ס טגי -3יכוןס5ייך
 'כמיכורי כננ"ס רקייר סס סט6 כיכ וי") לסגע)ס סוס 'תדיר כוכנכס)ין
 6)6 נניירי )6 היסכ"6 לו"1 לנל") סגע)ס 'ל63 6כ) עי"ם( סקיך תט"כז(י'

 %תי6' קור0 טכממכ נניייי.ככף סחע"ק .6כ) ג%ויס הגע)ס והוסקקוייס
  ססו,  פפל.  גפויס סבפלס  סוס ככיסו) דהמיך וז"6 ט"כ סגע)ס ננסכי)מ
 )עסות 5ריך 6)6 כננ)6 סנע)ס ננהכי ל)6 נל"כ סוס"י כ6ו"מ קיי") ס6פ)6
 גמורס הגע)ה כ)6 כ6ן ננקי) ויסכ"6 כננ-ס 6)6 כי1515ת :ננטוסנרכם6
 וסמ"ק 6"ת ' 6"כ ו6)6 גר5ט6 כ)6 6סי' סלי ה)כך וננק)יס ססכר6מן
 ככיסו) רקננ"ק וננטפס 5:ע ופור סכ"י )כטס כננ"ט רק %6טכ"6 חו)ק6'כו
 יו"ך 'כטור סכה כרתימה 6)6- 6'כו והגע)ס כרתימס לוק6 ו63ו ים"כיק
 יתימ' ע31ס 6יכו 6סי' כיס"כ כסנע)ס מתי%ין ר4ם רסוסקיס פ)וגת6סכי6
 )6 ו6י כהגע)ס רתימס טיע)ס )יזהר ר5ריכו יר6ס כ' ק)"6 -סי'יתה"ד

 יכומו ס)6 חננן ככ% )יזסר ס5ריך ו%יסר"י זס "סננ"ק והכי6 הססירלזהי
 . כסר' כננררכי עיי' '6זהרס רק דהוס מסננע ננרתימתןהתיס

 'ס" לעןז
 סססננון טועיס ספו)ס הגע)ה 'כעלין סכ' כ"ו סי' ננרם")תסו'רק%יף' ; הרתימס פוקק ו6סי' ןננ"ננפתתכ"מ

 נניירי ו%ס")' 05ן )הנפי3 'ס6סוי .מ%לוימתו 5םסק 06 ס51י4ס.
 מוננר6 מסוס 'המעילו כמננן לוק6 6יס1ר6.1)6 ,ננן )פני "ננןגמגעי)ין
 )סמנניר 6ילירין:6ין כס6ר ננוכליו ננטננע .5כ") מה"ך כס' מי' .וכןלממן
 : "יןאפי'

 לנ5)"
 סייכו )סמ%יי התה"ר וננ"ם הכי רם") ,5מיסק'ס רתימס

 636 'סתנניל1 )6 'סו6 מיסור וככר 6ימוורי' 3ממ"ז מ%ן לר") .כ'ל%6ן
 6"ס )סי"ז כן ס6ננר מי לטועין כ' :%סורינ:65 זננן קוך6 .ל6י"3נ6ננן
 רתיהס עו)ס ד6'כו מעעס כויע" 6סי' ל6קור ןננמננע כ' וין ס"ה כ))4ת"מ
 )סיטתי' 6זי) סת"מ כזס )עי) גכר טהעלית," .. וכמ1 סס כננכ"י ולמ"ס])מוך

 6סי'-כריע' 6)ו רתכ6יס וס"3 כו)ו ורוק6'כנננעי3 רתימס וכעיססע"ק
 6סור ד)6 נוטי' ננטע"ק - סיקדקתי )%ס 56) ס") )6 ונימכ"6ננ4ככ
 רותסין 5ריך )6 )כתמ3ס פוסקיסלד6סי. ויס מיט"3 וכטסה ןיע'"סי'

 סתומכין כורך ככף ס"ה כקךירס כ1)1 ננגעי) 6'כו' ך6סי' )יסכ"6יליכנתי
 קר"רה כ6ותו' )כף כ"פ כתומכ טעס כ' מ"מ מס"ך 6י מ1)ק;רןאב4"ןא : ורו"ק )כתמ)ה )6קיו זד סכטילו כךכו
 הגע)ס כעסס ר6מוכס כתמיכס מסוס ס' ' ויס )כמר מ3כככף

 )קוירק סכף 6קור 6ננ6י ו6"כ ננם"ך 6רוך ע)יו וסקמס כרטכ"6)כף
 כזס ק)1ם טעס ננכמ סננ"ק וכרי )ומות נח") ועדך כסננ"ק כננעם"מרת
 ק)וס טעס יסכ"6 וכרי עסס וסי' גרסכ"6 רק סכ' )כ"מ .'ןסו וסטס6"כ
 מכית ממכו 06 6מרת )קוירס וה"ס 6כי כננ"ם כממת 3ננם.ום")ז6"י
 טעט תו 3יכ6' )רסכ"6 מיסכתי תה"ד טע0 כ5.רוף 6תכס 6וסר 6ין .5כסר

 : :ק)יס
 מ)כ ,כף כתומכ ס16סר כססעי' סק"מ יס"י .יעו -3ייס י46שוב

 6סי' כסי ננגוף תמ)ס סככ5ע ייננ6 כן כתר ס) קוירס.')תוך
 סם סס"ך לס6 הסלכנ"ג ע14 ססקסס מיס 6% כקרירס סוה 63עכקיו
 וסכס ננותר הכף 6סי' ס' כיס מכו6ר ס"ס וכרמ"מ ס' כיט %ממכר'ל6י
 כקרייה סכף כגע מננ6 סס"ך:ננטיס ל6וסר סק"ו .כט"ז )תרן כפימ"ג:ננ"ס
 כמס)"ק סכ)י סכגע מייסיכן )6 ננסתמ6 כ") כ"ט כל כ"ט 1)יכ6גוס"
 מכסג6.ך5קננן ננסוס ל6סור ל") וס"ר סס .5הס"ך .תי' וכמ"ך - תל3"כקי'

 ר6סויס"ס
 : כעס"ס לית6 כני ק' יס 6סי'

 ו' 'ם"ק 5"ה כסי' )סיטתי' רס"ה תי' 0ס%כנ"ג' כ' 'סק"מ כס"י:ר14כמכח
 ל"ט כ' רק י)יכ6 ננמוס דיפכך 6פ" כ"ט כר' כ"ט .6סו% ל55)1-

 כקיירה הכסר 6' ]טעס גו"ט כ' רק ו)יכ6 ' עסוס סכפך6םור טסיר6"כ
 כו"ט כ' ג5)י רהנניס סכף כ6סר ככר )כף והנרס 3כניס' עקיירס' .כ'וטעס

 %)ו 3ננ"ר ו6פי' כסוגי' ,סכ' מר6"ס' זס ע3 יהקסז 6)6והכף')6סור
 6כ) ככותמ 65כ3ו- '6סור כסר ס) . נקערס ס%)ו, סוגיס )6כו) ס"לשקור
 סק"ך 5"ס סי' כם"ך וכ"כ,כסרננ"ג מותר הכף נס 6"כ 34כ'ננותר ס)'ככ3י
 'ס3סן נכ)י 6כ) 'ככותח' ס"ל')6כ) 'כד*פכל 6סי' 6סור ונ5)ו כ4ס"ס'הכימ
 סוכרי סרמ"ג ננוכרי מכו6ר %ותר ם)הן ;ככ)י 6כ) "קור 13% 3'ע('די66י, ימר ססורננו ; ס3כ וס) כסר ס) ככ)יס כקכ הר6"ס ה63 55רננ"נ יכ':מותר

 )%ו) כין מח)ק. : ור6"ס וסכין סס"ך ע). ' קמיון והס הןסר6"ס;;ס%ת%
 כסר כס סכסתכנקו קערות .סמ6"ס וו"3' ני6"ס ש5ייותי י6.קיא% : ס)סן ככ)י וכין"63כ1)גלותמ

 31"כ ' 'ככ"ט לו'3:'כ"ט ככי'יועין יטכשס חו)כות ' כ4ורסמ.6!ר6ו
 ססו6 שכותח .)6כו) מנ6 'כלתכס)ו הריכ"ן- '6סור י63 מותר סכ613קי'
 ס) .סכי סטעס הכ6 6כל ס5'")כ ממסומ ,תוך! לו"ט .הכסר ם3 ,סיישפס

 ט%ס!סיי 6)6',;עמערנ וח3כ מ%ות !תוך "ץ'כו"ט 56ימ 4%56ךלסי
 %כו6ר סרי עכ") מותר וסכ3 %וארין שסנני0 כר6ה סנניס סכתוך מ)ככם)

 ד%5 מקי3 סכ3י ד)נכי פסוס .כמרננ"נ יר6"ס טעעו י)6ו 'מר6"סלסדי'
 גס '6קורין סנניס י6י וו"6 6קור"ס 'הי' כ)י0 ס6יכס הנ4ס שסרננ"גלכרי
 מהוס -ננותרין 0נניס לנס סכ' '6)6 ככ3י נמ:ד3 65 "סרמ"ס '6)6 כ6סראכ3י

 ככ"ע כ"ט וין 3י' סוי ננסוס סנניס תוך ,סם53 ס) סכי טעס עסטכתערכ
 סכ)ימ כסוומו ס"נ 5"ס גטי' רקיי") 6גן 31סי"ז ככעח סס ע)יו ")ל)6
 ו6"ט 6סורין הכ)יס גס כ6סיו רסנניס וכיון ימך הנניס;וטעננס 'כ6סרוזע"ז
 ס"ל )סיטתי' ר6יסו ננר6"ס ססרננ"ג קו' קסס ו)6 6סור והכףסס"ך
 גכנ סנניס כמסר 1)6 ק' ר6יכ6 וכ6ן 6ננכס מותרין סנניס זע"זכסוומו

 : ננותרסכף
 ו6סור' דכ5)1 כן ו6סי"ס סכייס 6סורין עס זה הוומו י0סקרליש"ש

 )ר6"ן ס") ועשכ 3סקסות ויס כר6"ס כותמ 6ס )6כו)ס"ר
 זס נ1רחו יס") )סיטתי' ר6"ס הייכו ךוק6 כותמ עס )6כו) 6סורדכ5)1
 עס, ס6יכו מע"ג 6סור זס עס וס סורמו וס") 5יס"ס 6כ) . ננותרע"ו
 )יס"ס וס") וי") ננננס ככותמ 6וכ) כ)6 ננתיר ככ135 ' 6ננ6י ננננםכותמ
 6סי' ע5ננו כסלי סכי טעס עמך ס65 סר"ן כננ"ס הו6 ר6סור ס"טסוומו
 6)6, כנננס ככותמ 6וכ) ס6יכו כ3 ככ5)ו סיס"ס רננתיר ס6 6"כ 6'סעה
 וכ%5 כקוירס כסר הטפס כס"ע 6' סעס סכ' טעס עננך ככ135 ה"טככ)י
 סהי' ככף כ6ן 6"כ לס"ע ססכי סטעס כ5)י 6' סעס סעוננר כקערסוגיס
 6' סקס העכות כ)י מן סכ' עעס עוננך הרי הכף כ)יעת ככגך ס'ג"כ
 ככ"מ 6,סור סס מ) 1)מ ככף סכמר סכ13עס כ6סר תו'6ין כסיחרכס"ע
 סכ)ועס, וסכי עי"ס כ55יט כסיהר תר)"ר כסי' זס ,וועס כננס)"ק ככףכ5ו)ע
 כמ71 סו)כות המיס עס ננקסר ור6י ככ)י וכ)וע כ6סר ר)6 ססיט6ככ)י
 : ווו"ק ססין כתמ)ת )סס"ך )יטכ כננם"3 ננימווירת6ע"כ 6סוי סכף מע6י 6"כ סס רכריו וסכ6תי קס"ג סי' תס"ך כננ"ס ס'טיס

 , תר.לסימן
 החלכ דנתעוב משעה מעל"ע רחשבינן שכ, י' מ"ק ש"ד עי')א(.

 פשעה לכלי מעל"ע  ףהשבינן שכ'  כב"ח %4א  הכליתוך
 רעת שנכון מקום חלב'וכתבתי ,או בשר לבהו בקרירהבישול
 ל0מוד יש שנתערב קהדם לילה לינת עברה אם ועכ"פהב"ח
 ליל'  בעבר לב(  לב"ח וחזקתמ פובים סמוכין כתבתי ואלאאכ"ח
 ולא -אכשך מעל"ע עבר כבה אם וממופק בב"ח בישנל  אחףא'

 ? דיומא רי"פ ירי ךברי וב4אורכאכ"א

 סכ4 סכ"מ פל  סססיג סק"י ס"ך עי' י1מ6 כז "הימ ,מז %בש"ע

 כסר פכיסול מפל"פ וחסוכ להקל  התסכילןן
 כר6סולי

 וסס"ך
  )תוך  סתלכ  סכף תתיכת  מ(פה  'פפל"פ ססכילן 6ל6 טפות  פליטהו6כ'

 סכ"פ ליסכ התלס וו5ס  כס"ך י' ס"ק וכפרפ"ג ל"ל  ר6ז כסר ס)סקוירה
 כת"ט 6.סור ננעסו 6סי' גתערוכת 3יכ6  מפל"פ ל6תר פתס ססכסרכיון
 כפסר6 רסוס ט0 סר6"ס וכ"כ כססת מותר  רלטל"פ ס"ו רף פ"1תוס'
 6סטר כל;מ 6ף ננותר ננססו כתערוכח לס6ר ול6 לנמרי סלפרר ס6ססרוכל

 )ה%' סזר ננססו כסמר 1)מ נמס זס רלסרר י"ן ס"ק ק"ה סי' )ם"ך)סחעו
 )גמר4 ונפרך 5"כ כסי' ס") כע5ננו וסכ"מ ווומס כ"כ מסוס 6סורו)6

 ג, וענר ככי)ה כ6יסוי הה)נ 16 הכסר כעסה וככ"מ ככ"מ 6סור6סי"ה
 כתסו' יסכ"מ כננ"ס .)ע0ר6 סקדירס הגיע 65 ס6כ"י וקוירס כר6סו3ויכ6
 וס6  כםשך 4יל מסהו מסוכ  רפריין נפסח 6סור  לטל"פ פ"כ ה5"טסי'

 : כי' רקון מסוס י  כוטל"ס  סס הפ"1  כסי' סס"פרמהיר
 6ס כנסכי ו)מ 6ע"ג לכ"ח יס") וי") 5"כ סי' מכ"מ קוסי יז ר6'רל"נ

  וכיון סכסר .  פ"י תלכ כתפרוכת ככ"ת ר6יסור כ6ן ככ"מלסוו
 סוגס  סכסר 6"כ נוטלעס ו0ו0 6כ"י וסכסר '0כסר  מכיסול מפל"פריס

  וכעסס ככ"מ ז"6 ו6"ת )גננרי  סחלכ  פן סכסר תלפרר טסי' ברפלסחלכ
 ר6ו ס6ילו סלסגס פר 6ל6 סחלכ סותר ל6  וכככילס .פ5מו כ6יסורוןחלכ
 06 רננסכי י") כקרירס  סכלופס כפין כ6יסור 6)6 1"6 5סתסלפ6כל
 סותר ע5ננו ס6יסור כננו ס6כש סי' כו""ס ככ3ועס : טים ננמננתכסגס

 : ווו"קכ6כ"י

 עיקר  זכ"כ ספיפ"נ  כ%ס"כ ק"ס כסי' . הכ"מ ס") כנותר.,וכן1 )סחעו 6ססר ככ"ס גס ככסרך 6)ן דעות %יף .ע5ייז )ייכ6דל%ירי
 רסכ"6 מהסו' ומ"ס כ01 וס ככ"ת ,כלו"ט 6ל6 ,6סור.ככ"ת  ל6 לתורס,כיון

 ,תוס' 6"כ 6סור לוטל"פ רתתן  רק..מסוס.,תומר6 מלו6ר.רתתן  סס16ירכה
 ד5סר6 ס"ל רל6 דסכ"6 ו6ף  סכיפ כרק ס"ל וכן סו6 רפטר6  רס"4ור6יס
 דקז כיון' ננ"ננ610'

 ור5יתי :  ת6יסור כלסרו וסו0 6יסויי' -פקע  כסכסר כי'.
  סי' כהס"ו כלו"ט ל"ל 'ל6  ככל' דס"לכלופ  הסוסקיס לסליף  ל5רף ריס;לומר
  כסי' זסכ"ת סק"ו כס"ך וסוכ6הס"ג

 5"ת-
  כיון כספ"מ מתכוה  ככלי  מתיר

 .ככ3* דק") 6)ו. . ננםוסקיס ר6" סוכ ה6יסור. ו)ססריר כהגע)סי6ססר
 ו6פסל  נס6יכ(ור לכ!יר  ליכוכ"וש דע"ה 'סכ"3 3סכיף -:סחירס יס כ"כ )6ננתעות
 6ספר 'מרס ככ)י גס ד6"כ סכי(ננסוס ס")' )6 'טוסקיס. ן0כך ננותי)םמטו
 שמוסומשכאס  כלסרו סוס ולטל"ס 6ני  רפי'סיסמלו..ל%ו% ס6ים4רלפסרך
 כנע3"ם ו)סססותו  %יסור  לספריר 66סר: סל4 ל"ל .כלו0ה יס"ל%וסקיס
 פ"פ פוהי  לסתטו  5פס% ממיכ יסי  ולופ%פ מע)"ע רע"י 'ם") ך)6 .פ"כ
 סקט , )המ)כ פנעו' '; 'דסכסר  לסגס %נסר לפסס- . נסככר עכזס לכ"פי"ל

 ו3יכ6 ס' ;6ות סיע'תרכעס וס%תיול'5עע ק49  פסחויסי'שןסורי4':%ילי'.ו0ר4
6יסוי



.8י"דבר"
 ליב :4דטףהי" ט םע" צ"4 טייו"4

6יסוי
 סקם הען.יקן.ג" טט_ 'נס גטסיטות-;גתכתי מכ"כ 'כמ;3גוט)ים

 )פנס ימשןיכיון.'יעטס0- ננכיטו) ,סכסריט0י' כתטרובת כמן ס"ס6יסורי'
 פונס )פנס ססומ 0כסר טןיין סנס מינו כף ם) ןמ)כ מט"נ מ.סורי'סקט
 ט"נ ןכ"1 ססמיס י6ת1ס' ננם"ס כ"כ "ות תקט"ם סי' וע.)"קסמ5כ
 כנוט)"פ ןיס י"ר כס"ק כתכתי תכ"כ ס.' )16"מ כספרי מנננס מרס כיןד"ה

 ר6.' ,והכימ ע)יו מו)ק ' רס"ך כיון ככ"מ )סק) מסתפינ6 )יעמיכמנם : ס' מות ומס"כ תוי"נ .לקננן!;סי' ,כיכ 'טי"ס 5כתמ)סמיסור
 סק"1 כס"ך ופרע"נ סק"1 5"נ סי' כסריס0 כססיטות וכ"כננך"ננ

 6ין ס' כיס זס 'ם)פני גסי' כתנתי ככר 5"נ 0כת !ןמפי"0 מ)S6ף כננך ס' כ0י' לכ"מ ננתרן לוכח"י ננ"1 ם)) כח"מ וכן כסס"ננ 6פי'מממיר
, כ0 כיט) וככוקר כסר כיסו) )ממר )י)ס )ינת טנר ככר מס ל)"-"4, : 0כף( רנ"נ מטור ןכריו 16י) ןהכ"מ ןכריו )קייס ים ננ"ננ נ"נף

 ס) מטל"ט כתוך כסר ס) כף ותמכ נכ)ס קןירס ןנטסס מ)כ
 ,ריס כיון סכ") וספיקות סכרות כ) טס ככ"מ )סק) ןמסמר מ)ככיסו)
 דמכ"6 6)מ ח' רין ננ"1 כ)) כמכ"6 כ' כי"כ פונננות )י)0 'לי5תסוסקיס

 כס"נ סהמכ כף ט) כטין הו6 כ' ע"כ נ"נ ןכף ס") ונס - ככ"מ ס"))6
 לקדירס.ס) ותמכ וסזר כף כו תמכ וככוקר )י)ס )ינת ויס כסר ס)כג)י
 6עכ נ"נ רוך6י כקך.ר0 6פ.' 6"כ כ"מ )רכרי 1קוס ייס )ננ"ס 6כ)כסר
 )י)0 )ינת סמ6 ק"ס ננני י0וס )הק) ננ5ינן )י)0 )ינת כססי' כקריר0נס

 ננט)"ט כס0ניט סננמ ננע)"6 6מר טך פוגננות. מיני סננ6 ו6ת"5סוגננות
 6פי' וכס"ל כטפר6 רנט)"פ כסר ננס0ו מפי' נסמר )6 סכסרננכיסו)
 וכ5ירוף . ננססו נס6ר כ)6 מסור )ססטו .מפסר ן)"6 פוסקיס יסגכ"מ

 : ננס")כ)
 י"ז ס"ק ק"ס ס" נס"ך 6זי) )סיטתי' )סמנניר ססכריטדףמבנרעג

 6כ) ננרננכ"ס מסור )נננלי נפרך .מפ.' )ס"ך רמי'סננכי6
 -מו)ק.ס כ"מ כ)) ונננ"י ק"ס סי' ו0פ)ת. פרננ"נ ר6יות ןמיתי תי"1כסי'
 סכ"מ ננני רמ.כ6 וכ6ן מו)קיס הפוסקיס וסכ) ר6עת כ) ודומ.ס6ס"ך
 6סור 6פ)ס"ח 6ננרי' )מ רנפרד' כיון ום ננקטס כנני ככ"מ י") ננ"סגגט)לפ
 נ"ננ כן רמ.נו כתכתי ומני טכ"פ מיכמ מכ"י סק"1 ומ"ך סק"ו פננ"גוסמ

 ז': מות תס."נ וסי' 0' 6ות תרכ"0 סי' טי')רינ6
 כסמרית 0יוס מ)כ כו סכס)1 כ)י כ' 0' ייז נהכ"מ כ' כ"0 רנ2ם2יי)ב(

 ככר ."ס ומ"י כסר כו כססרית'כס)ו 1)ננמר )י)ס ט)יוועכל
 ו6ת") ננט)"ט טכר ככר סננמ ס"ס ננטטס כ0פ"ננ )סתיר ים ננט)"טגכר
 כ' כי"כ פונננות )י)ס ר)ילת כסוסקיס 0)כ0 סננמ סטות כ"ך 'תוךשןיין
 סכס)ו 0קריר0 .זסו מס טור ספק ויס )י)ס כטכר ס' ס"ק נ"ט כ)))סנננ"י
 : טכ"ר ס"ס מטעס וננתיר 6תננו) כסר -כו1
 כ) 0זננן ננוקננינין רכמן מסוס רנננ"י 5ןינו 'ס יין )יננות ימ4זיל"נ

 וטי") מזקס כננקוס ס"ס ומ"מ ננ5)"ט טכר )מ וטריין 0מזק0ט)
 165 סננננונס )סס י6ננר מננסנ0 ריוננמ ג' רי"פ ונירוס)ננ' כוס . ת"טסי'
 סמיך ופ..יך כרקמי מוננר סרומ0 0מט מס סמיטס זננן 0גיס 6סירמו
 וננסני נמננן ומננמי ןננטיקרמ מזקס )1 יס סוננן 0מ רפריך נ") נ6ננןע"מ
 סמור ירמס ננוטטת כסטס ערס כקרכן וסי' . )נ)וי ןטכירי ננסוסהס"ס
 )טננוך ומי"מ מור יסי' וננ51ימ נכנס ס0ו6 כתוך סממ ינימום וסריךלננט0
 סרכר ניכר ק"ט ופי' ננ)ת6 סימ מכינני וננסני ננסקר סומ 1)טו)סט)יו
 קסס זס ופי' )ננט)0 0סי6 כסטס נרמ0 סן' מס סט0 כמומו )ננטס.גס

 . נרמס )מ ו)ננט0 ננ)ננט)ה ט)ס ר)כך 0.וס קורס נרמ0 )ננט)0וורמי
 ור6י' נמננן כסכת נו)ך פ13ני מיס מ' עך 6ננר כירוס)נני מננר טוך1ממ"כ

 וננ)ין כסכת סנו)ך נמננן מננמי ס0קס0 ס6"מ קננ"מ סי' סיקגננ0ר"ננ
 ססמיר ונמננן )טי5 קמננר וסירוס)נני נמננן מינו מזק0 כננו 0מגסכת
 ס") ןירוס)נני ותי' ס"יך )נ)וי טכירי. ננס ו)ננו)ו 3נ)וי- וטכיוי ננסוסנמור
 ננטוקרמ כנרס ננר0סתמ רמננרינן טית רננס)יס כיוננ6 ןט"ו. כקרוסיןכרכ
 וקננ") סית רננס)יס כיוממ ר0סתמ מזקס סו0 )י)ך וכסכרטס כנר0גנני

 כסכת מו כו' נו)ך וס ו)ך מס ססספק .ומיירי ןססת6 מזק0 כנגרדכמננן
 כמיזי' ןסספק כיון סי' מס וטךיין מסזקתו 0יוס ןננוק. מזקת כ6ן 1)יכמי")
 ססתס ננן כיון כט)ננמ ננ)תמ ני)וי. לק סירוס)נני ךמסיכ וננ0 גו5ךיוס
 כספת  לוופ סתס ו6ס קס0 עה ותי' ט"כ )ין0 כסטת 16 0ןכרגודט
 ננסתננמ )יןע סמי"מ ספק עכסיו יס ומס גורע ו)מ ספק טת0 )ננס)יוק
 סמיך ןפריך כירום)נני ' ר0"פ ונ") )יןס כסטת ס0י' גניןט0 )כרר"."מ
 )נ)וי טכיןי ן)מ יטריך לנ)וי ןעכיןי וננסני . 6מזקס סזננן ננוק..כמננן
 לט"6 מננרי' מזקס כננקוס -כפנ"י נמננן ט"מ ןמין סטטס ןס"3 )י'וננסכי
 סיטכ רכר יוסי)י)ס כין )יךט ר") נני)תמ מכיננמ ננסני )כך כןןנני)6וער.
 כסכת ןכ%ך 5וננל 'ג6ננן. ז0 ננטעס נס ומ"פ כןונני ן6ננר )וננר סייךי)6

 : 3)י)0 .יוס כ.ן כוננן )כיי ןניכר.

 : תדלאםימן
 .חלב,ב"י של .כף בו ותחבו ,חדשה. בקדוה ,בש"ע מעש י,)א(

 :כת בו יתחבו -מים בו החם. שר ואח"כ מים..בהוחמה..בו
 אםור יחלב לירקותןאבל'.לבשר: .הקדרה מהור רש"ע-גשר.ב"י
 כתבשיל בשר ן יבקדיה לשמש דמותר כ' והש"ך 'מטמ"ק'להוא
 משמע דמםמ"ק כים"עיכ'..ל'שב,ינכון ,מוכה,.דלא ומטמ"ק'אארון

,כש"י
 ישוב נג-(' דש"ע דין' על הש"ך' קו' על. 4עהב )ב( ילהלכה

 ? הש"ך ימקו' ישבצעי ד"משלי

 'יף"ע%עות ע"י'!51ס .מהס ינקייס %,"3י י" 'בשע'שיק
 .ס*, בף. צעתכו; ןגו,,:מהס-('םטס.;,לההת :צגם)ו;.מערו

 )המעננם )ם';"סור כמיס :0י' עספטעהס;)6 וכסום"' ב"י .0י' 0גפותוסתי 4קי
 שסי,צר4 מלמה צנוסר,.%ס)- לכהי6 'קמר מ)כ;%) כסר.'1)6' ])מגקןירה
 כסרן.6ד כו נכיס) סנר 6ס, .;נניכו רננ"6 וכ' ננעלס ,כס כס)ו ס)6חוס0

 נמשכו י6מרתים וכ) ורמ"6- יס"ט ~ין 5סת1ר 60ייך ע"ן כס"ק.ידקף"%ג"א ) : טכ") ניט;כר.נ"ט. ו0וס .מותלמ)כ
 -טל .סס"ט )יס"כ ו)טנ"ך 0ס"ך6מרי

 נכי
 יידיןם"ע צוף סנ0

 קסוע יי6 גס"ך סוכימ וסס .סיסס סנוסמ6 סס קר6קמ דפוס מסמ"קיכ' יהסוכם ס0ו6 כסמ"ק גוסמ6 0ס"ט )פכי ס0י' הס"ך וכ' מסמ"ק61511
 סס4'ק ן(") ס"ט ןכרי נכוניס 0ס"ך ' ססכימ 0סננ"ק נוסחות 5סי1)טנ"ך
 מיסל-ותמכו כס סכיס)ו מרסס כקרירס ננורי לםני כ6 וננטסס 0ס"ךססכי6
 כ0 כס)1' ' 0ינניס )כט)ל.וממר כןי כנניס 0י' 1)6 יוננ6. כת מו)גות כףכו
 כןי ס' כעע( ס" 63 ונ"כ נ"י גסר ס) כף )תוכס ותמכו . ממר"(מיס
 .כסל "סור-)ססתמם.כס וססרירס  ותלכ כסר מפנס סנכנט ו0ור0)כט)
 חרסס  ססקוירפ גיע לרהס ומי0י מוחרח  כסרציס )כס) 6כ) מ)כ16
 "ע  ונם  סולטוו.לי  לחוכס-כף  סחתכו חפ"נ  מפולס  חלכ 3ס כיסלוולח

 כס  כסלו חס  לחסור כסכי  לכוח' מ לפסימ טסוירס חז מ"מ ס'כקריוס
 0קף  6) סיגיה  9פס ל"9 כר ל"י רסו0  מסוס  כיס כו "פ" חת"ככסר
 סימר  סלמ6.פרין סקרירס -חל  סמיס  ומן  סכקרירס. מל.סמיס סכףומן
  מיס כס סותמ0 חלכוח  לכף  ו4עחיכח מט)"ט )ממר  הס למי ומס"9סוח
  ט"כ:ובוץ כסר לכתתלס .  כקרירס לססחמס .  מותר כטר  סל כף כסותסכו

 רמ"ס סס"ך ול לגרע כ) סטתיק ו0ס"ך ס"ט דכרי עומר סמססס0טתקתי
 מ0ר" 6רכו )ספק כמ סהסס.וטי  ססקריר0 כען נרמס ומיסוססמ"ק
 6ס"ך )י וקסס רכו כסר" לח  לכתתלס כסי ן כקרירס  לסמס מתירו0ומ
 כה מק,כס)ו )מסור כסכי מו)כות נטסית ר)מ 05ו" כ' ר"פ ססמ"ק0מ
 מוןס .סקןירס ן0"נו סכ)י 60 מסמטכסר

 ססמ""
 %מ5כ לכסר ןמסור

 וכננ"ס כסר כ0 כיסו) 06 ס)מ ננתירו6ינו
  סרמ""

 4ס וכיסול טכר'  סחס
  ומפי' וכ'  מפס9י' סמ"ק  רכרי רסוליה  רם"ך  ר9טמי' ונר06 - ננותרכסר

 רסמ"ק מעמט וס  רלסון לרהס ומיסו כ' וסמ"ק  מסוס מוחרסקרירס
  סמו)ק ססמ"ק '  0סרירס החוסר רכו ר"י וה"כ  ססייך כמ"ס רכו  חר"י תונק,

 סקרירס: מתיר ססמ"ק ""כ 'ן
 ק5ך וטס חסורס.טם,נסר  .רסקריר0 כס"ט סגנ"ק. לכרי' )סרס ייםנ"ק-

 י"5 'ר15 ננסר"י )ר4ת ננסוס סכי וכוונתו סמ"ק  כוכרי 0"פמ)ח
 סקרןרס חסור חכ"י  ונס ג"ט  כר. נ"ט 0י' )פניו סכמ כננטסס ננתירמיסו
 דסף  4"ע' כר  ל"9 רסייגו. למטליוחח  כחרח .0ח מסמפ "ן'כ לתלכ. חולכסר
 גרמס .נניסו וכ' סר"פ ן הו5ק ט'יו כ0  כסול  חס סכסר חחי' חסור כ'ייוסוח
 ר0קרירס  חפ"נ  מפל"פ  וכחוך יל"9 נו"ט ןמיכמ כגון )ננט5יותמכמןמ
 כמטסס  למפליוחח חרחי רחיכח וסיכי לווחר כסר כ0  כיסל  הם הכלחסורס
 ומס"ל  סר"פ  סס-ס  חס סרי סקרירס רהפי' ס"ל וחכ"י כל"9 ל"גרררי'י
 למטליומ6 חרחי  כחן_ רחיכה וכו'  תו5כוח  כף מחתיכח מפל"פ לחתר  חסלמי
 כסר כ0  כיסל הס ננננ"ס ננתמ)0 מ"כ )כתס)0 כקרירס לססחמסמוחר
 כס"ט 0קרירס  וככ"ירחסור לתורי' כל"ט רכריו מכף  ונס כס"פ מוכתכי'

 מטל"פ  כמוך סח  מוכת כקרירס  ל0סחמס 'מיחר מפל"פ לחתימרלסי9

 וקמי  מסוס  מפל"פ לחתר  רגסי9 כ'  וסס"ך . כקרירס לססממסהסוי
 רחוסר רכו חר"י  תולק  רר"פ מחתר  יוכה וססס מפל"פ לחתר ססי'חמפסס
 סס"ך )וטת תולק ור"פ ל"9  כר כנ"ט 5ננט)יותמ כחרחי חפי'0קריר0
 חפ4' ל"9 וכר כ"ר כל"נו  ר0יילו  למפליוחח כתרחר"פי'

 ככ-

 סקרירס
 רסיילו כס"ג  חפי'  ר"פ  סס"ךר%חיר )וטת 1ס רכוחי'  סכיס  סחיךמוחר
 חויל  5חן סלי ססי' כמפסס מפל"פ לחתר  ולקיי  לקריי0 וכ"י כל"טכלי'9

 ככ"ע ןסייגו )ננט)יותמ כמןמ וכו" ל ינניסו  ר"פ רמ"ס  כסי'ך  חידעוך4 : טלמו  לרטחרייפ
 חרחי רחיכח סיכי פסי9ח ח"כ כ"י סוח  חפי' סקרירס  מוחרכנ"ט
 ג"כ ססוילמטליוחח

 כ)) זס וכר )ר"פ )מיננר . 5ריכי 1)מ  מט)"ט לחתי.
  כמרמ כננ"ס  ר"פ רכרי  כיתלח ח"1 כס .)0סתנגס ננותר ננט)"טי5ממר

 כסר כס כיסל  חס לרחס מיסו  סכ' 0קןיר0  מוסר יל"כו כנ"ט)ננט)יותמ
  5ננע)יות6 כחרתי 0ה כ'  ולכך "סורס 0קרירס סח סכסר  כריפ'מוחר

 : ננט)"ט  ')מסר רסיילו כס  ל0סחמס ננותרת 0קןירסמטי'
 נר ל"ט רסוס הסורס סקרירס  רלמס חם"ט  ססי'ך  ססקסס רכמדץ)ב(

 נ"ע 5"ס סי' )קננן ום") )ננמן  תרסס-והפי' רקרירס  כיוןל"ט
  ;וננכף  לכף חי  9פס ל"ט נ' חיכח  וכחן מוחר לכ"ט ל"ט כג'חכל ל"סי ככ' ס"ר  כל"נו נ"ט ננותר קט)ו ןניס . וןוקמ כךתכסל  חסורכנ"ט

 )נניס.

 .  טי"ס )קןירסונננניס
 סטלו  רגיס  סס"ס ננןנקיט סננ"ק כסס 5"ס סיי )קננן נכ"י יסוכמרל"נ
  רניס  כיריס  לפלוח הסור  "כל פלו ממילח מסמט  פלו .כקפרס]
 כווגתו 0י' )מ  סטלו כומס י") מ"כ . ככותמ )מכ)ן כרי כסר סל.כקפרס
 מכ) 0ןניס )תוך כסר סכ)י מן  כטטס )ו נ"ננ ןננס כסר. ס) סןניס.סיסי'

 סקרירס יפסוח מסחמח כוולחו תלכ.סי'  סל  כף  תרסס לקריר0 כתומככמן.

 כסר סקןירס 05יות- עולתו סתמ" כסר  סל  כף כסחתכ . יחת"כ תולכוח.
 ;כמ"ם "סורס סקרירה  סלק* נ"ט כמ רט 0יו . מ)כ ננכף סטייין.מפני

 הסור כסר  סל  5קטרס  לרניס  ניריס ,נ"ט כל נ"ט עוסס, 6ט,.  גרק' סמלחח-'
 ו)מ)כ 5כסר נקרירס ר6סור; י-יכ6ן כןין )סכנ"קי 'ם"): 6"כ כסוגמ -ע6כ)ן

וכפננ"ג



 טיי דעה9ררהטיקדצר9
 כט"1וכספ"נ

 ס"-

 כו' ל"ט  כיויס עכיר ו6ס ל ך, ס"ק 5"1
 ל"י,

 ו6סור
 6"כ וסכומח סדניס מומר גכותמ עיוכן ועכ'ר 6ס 6כ3 גכותמ6%כ3ן
 - כדיכנכד ננומי )מ)כ 6ו כטי 16 כס וכיס3 עכר 6ס מ"ם 3סמ"ק י"3ס"ל

 סם"ר ודומס )כממ3ה 6סוי נכעט ןג"ט מסוס סטאע 3תרן ר5סוהט"ך
 6סי' כ"4 כ)יס 6יסויי' (ען קווס )הנעע הס"ע ןמתיי תג"כ ס"מ6ו"מ
 ופדיין )כ)י ונוסנניס כנניט וכ3י ככ3י כל"ט כ"ט והוס מטוס ס"3יכ6

 סנ") 6סננ"ק מו)ק דמרומות הכ"י כ' לננ" 5"ס סי, )קמן וככ"י עי"0סיתי
 )כממ)ה 6כ) ןיק6 ע)ו כנרייק 1)6 גכ"ט ל"ט כירומ כנורס סס"מומתיו
 הם"ך דס6 6סדיי הננמכו דכוי קמה 6"כ 6ננגט ססננ"ק טדייק כמו63
 גנסננע וכו' 0הודמו כ)יס טס סנ:מכו ננוכקיט כ' ט. ק"ק 5"ס סי'3קנון
 ייס 0ס כ0"ע 0כ' מכ"כ קי' נ:6ו"מ הו6 סכן וכ' ל6  לכתמלה  6כלויעגד
 ק0ס ו66"כ כי ננסמ כט6מד ימד מ)כ ם3 1כ3" כסי כ)י )סנעי) ם)6)זסר
 כסרננ"נ י6י' 636 . ס' )יכ6 ל;סי' כ"י מננן כ3יס )סגעי) הם"ע ממיר3מס
 3עטומ 6סוי 3כונמ)ס ס") יננמכי טט רכייו וטוף כ(ס פננך ט' ט"קטס
 קו' קסס )6 6"כ עי"0 טפי קי) 6יסויי' זננן קויס מננן 6)6 כידיטיו"ט
 וסיט" סס"ר כתי' ורננ"6 סם"ע ונניומכ תל"כ ננסי'ס0"ך

 : כננ"ס הסע"ק
 חו00 )כתמ3ס ננסוס סקדייה ססכנ"ק 6וסר 6מר כנטעס כ' יבנר"מ)ג(

 ט6פסר וכיון יסור כל"ט ל"ט כנמכס) )רטומססננ"ק
 6)6 כ)כממ)ס סוה מ)כ ו)6 כ0ר )6 ט6יגו 6מליס ןכליס כקרירס)טמט
 (ננן )פנ. ;כסנע)ס סר6"ם וכננ"ם ננומר נמכ0)ו )כ"ע לו"ט 3נ' כ'סם"ך

 : יומר קי) 6*סורי' זננן ד)סלי כננס") י") 6יקורי'(מן

 ו0"ד כ"י ן"ס ע"( סוף ותוס' ס"ס ס" כנסס"ת ם"ר טהקטםרבמה
 מ)כ 0) כקדירה נניס סומננה ד6ס ני"ס סי' וננרדכי ס"6סוס"י

 6סור נהכס)ו )ננ"ד ד6סי סרי המיננוס ננ0עמ כ"י מטכינן )6 מט3"עתוך
 0הוחננו )עיס וכננננו ככ)י 6' טעס סמקוננומ( ככ) -)עי"ם לו"ט גנ'מודו
 6כ) 6סדדי סננ"ק )דכרי (' 6ומ כד"ננ הקסה זו קו' ע"כ )כ)יומנניס
 למ0כ ד)6 גניק) סנניט כמיננוס ןי") ננ0וס סד"ננ מ(ר - )6 11 קוסי6מסוס
 )6 ר6יסורי ככ"ט ןמס" סוסקיס' ים כ)6"ס יס6 ר6טון ננכיט3מע)"ט
 ק"נ סי' ככ"י 6)ו הננקי3ין רכיס סוכ6ו ר06ון מכיטו) 6)6 ננט)"עמטכילן
 ס6 מיננוס מ0עמ ננע)"ע ןנמ0וכ יס6יך ןס") ננסוס לר6סוס3רתס
 )תוך סנניס ננן כסמ(ר וגק)ם ומזר גק)ם סנניס כמיננוס כ)י מרוסליגטי65
 ננע)"ע ו)מ0וכ )כעין )י ננמוס סעיס ןמיננוס )ומר סכר6 6ין 6"כסכ3י

 חימוס ע"י ננןננעיקי6 לק)ם יותר 6ייכס סר6טון מכ3יעת ו)6טמיננוס
 סנניס מיננוס ננסעת ננע3"ע דמטכינן וק"3 מו)ק וסננ"ק 6ט"נ ו6"כסעיס
 ן)6 סכים) קודס סעיס ומיננוס כסר ס) כקרירס 6כ) ל"ל וסניסמטוס
 )מ0וכ 0)6 ככימו3 טסו6 6סי' כל"ט ל"ט )סיומ ננסלי פדיין גכי~4געטס

 : תמ3ס כ0י כיסו) ננסעת 6)6 מיננוס ננ0עמעס3"ע

ולמש"י
 כקרירס ירקומ כים) 6ס כקמוך ימ"6 ימי 6" 6ומ.3'
 דל6סר 6פכ6 6ו כ"י ה)כ 0) כף וממכ כעי 6ילו כ0רט)

 כסומ ככ'- ק"ס כ6ן )ם"ע וסק0ה ננריל6 ו)6 ננננלהנ כי' ס6יללסקרירס
 )כתמ)ס' 6סור כטר ם) 0הי6 כיון )כס) 6סול ון6י דמ)כ 6סול י66מ6י
 כקדירס כננו מ)כ כף 0ממכ כיון )כט) 6סור כ0ר נס 6)6 .; מ)כ3כמ)
 חר0ס כקדירס ו)נו"0 . מ)כ 0) כף 0תמכ ננמננמ מ)כ ס) ילפססחרטה
 (1 קדירה סיסי' סי' כוונמו י"3 מרסה )קדייס מ)כ- כף כמומכ טסינרע

 כיויס ל"ט כעכיך דסוה ננטוס כסר )כיסו) הקרירמ 0רי )6 כידיסמו)כומ
 ימהוכ )6 וד6י כ0ר 0ג י0לס סקדירס כ0סי' ננם6"כ . 3כ0ר 6סורסה)כך
 ללו: סכף מחיכס ע"י לע0ס דוכי מו)כמ סיסי' ככוולס כ0ר ס)כף

 ולננו נננני)6 נ"ט כר כ"ט וסוס מ)כ כף טממכ 6ימלעי רכך 6)6מו)כת
 כת"ח 6נצס נננננהנ6 6)6 6סור ו)6 ננדיל6 ננותר 0)כך סע)ו)ןניס
 ככ' כ6ן ד6קור כננו 60כ"י כמ 6ותו ד6סור )נננסנ טעס כ' ס"סכ))
 ננ"מ )6סוי יומר י0 כסומ ככ' )מ)ק דיט 6ע"נ מדמה כקדייהכסומ

 : כסננוך ויכו6ר ננמ)קיס )6הננלסנ

 0)6 מל0נ ננסוס כסומ ככ' כ6ן ננמנניר דוננ"6 דטעס כ' סק"ורבנחייו
 )לסוג וכר6ס כה"ח 0כ"כ כ"ס ק"ק ס"ס כ)) כננל"י וכ"כ סריןננן

 כהג"ה 60כ"י כ)י 6וחו )6סוי 0נמסטט ננ6מר כ6ן כסומ ככ'כסננ"ק
 )רכריסס 6"כ וכסרננ"נ כ(ס (מ )ח)ומ 0דמק ננס כט"( ועי' .)סנומ 6יןכסננוך
 סת'ס כ' ננילי' ד)עי) סומ נססוך 6)6 ("6 6כ) . מני6 כ)6 ,תכי6.ת)וי
 )ס0חננם ד6סור מד0ס כקרירס כסומ דכ' ססננ"ק דכרי טסכי6 ס"הכיין

 )6סור הנצהנ כהפסט רמזס ומטמר כ' ע"( . מ3כ 1)6 כסר 63כקדירס
 כ"י 0סס כ)יס. סני כו תמכו )6 ננ6)ו ע,"יף )6 יס6 60כ"י כ)י6ומו
 סכ)י 3כממ)ס ו6סור כסומ ככ' ד6וסר סננ"ק כןכרי ןס)כס סעיקרהיי
 )6סור סנצהנ נמס0ט דננ(ס 6ס0ר כן ננסוס נ"ט כר ל"ט )כתה)סמסיכ
 כ"י טליסס דסמס )מ)ק די0 6ע"נ כ"י כ)יס 0ני כו ממכ כננו 6כ"יסכ)י
 ס"ק ס0"ך כמי' וכן מי)וק טוד )עי) )ו3ננ0") )0כמ נ()כ ונס כסרוסוה
 וסחננירו כ(ס )מ)ק ר6ו )6 סנצסג נלד רק 6סור( יומר כפית ככ'6"6
 דמו)ק מו"ס כ0ס סמ"מ כ' ו6מ"כ )6כ"י 6וסר כ"י ן6ומו 60כ"י כ6'ג"כ

 סמ"מ דכ' הו6 ע"( ס6מרון כף 0) ננין עס ככ)י טי0מננס כסומ ככ'.6סננ"ק
 6ומו )6סור נסנו ' ןככר ננ6מר כ6ו"ה ו)6 כסומ ככ' כקננ"ק )לסונדי0
 )נסונ יי0 ס0יט6 6"כ ןסננ"ק )רילו (ס וננןמין ננ0וס וכטקס 60כ"יכ3י

 60קרו סנצסנ ננטעס ן6סור כסות ןכ' דטעננ6 כט"( נד)6 סליכקננ"ק
 ו)6 6סור ננדע6 וססננ"ק וסננ"ק )פסוק ריס )סיסוך מ)6 ס6כ"י6ותו

לןבףתרל"א ה כמונ9ףבקו"
 3כסונ יס ע"כ כטט"ק יה)כס ננוכמ ננמלסנ מ6מי סמגסנ מטום ע6פו"ס

 : וק? 6סור ננדיל6 רסת"ק יילו 6כ) כסננ"קלפסק

 , תרלב ס"מן.

 בקרירה מים יק בישול שאם פרמ"נ וכ' 1 שאב"י הכליואומרין
 המנהנ לחי אף שרי שאבע והכף אמורין רהמיםשאב"י

 הרין מ"מ רפרמ"ג לדינא ליתא אתרונים לרעת אףוהעלתי
 נגד ס' בקרירה יש ואם לרמ"א וישבתי מרמ"א הפרמ"געם

 י כח"ר ולא למנהנא אפי' הכף שריהכף
 כ0ר 0) כף תמכ 6ס סייגו וכו' מומי6 6% 61ייו בהג"הס"ה

 ירקומ עכ0יו 0ננכ0)ין כ"י מו)כומ קדילס )תוך6כאי
 גסדיח סמס' ד6י' קק"ט 5"ס סי' )קננן ט"ז והק0ס )6כ"י סכ)יו6וסרין 3סמנניי נסגו נננננהנ6 6כ) סב) ננומר ננדינ6 סכף כלנד ס' ו)'כ6 עיס6ו

 כ' )6 3ננה ננומר סכ) 6כ"י 6' 6מ יחד מ)כ ס) וכ)יס כסר 0)כ)יס
 5"ר כסי' כ6ן ומי' 6כ"י 0סו6 35י 6ומו 6סוק דנננננהנ6 נ"כ 0ססרננ"6
 כקדירס 0י0 מו)כומ סקדירס ןהיילו כ"י 0סו6 ככ)י רנניירי 5"ך כסי'דכ6ן
 חו)כות )כ)י דסייכו כ"י 0הו6 כ)י עין )6ומו סננ6כ) 3טרומ ר5ריךננ6כ)
 . זס עס (ס כסורמו סמם 0ייך )6 ו(ס ס6כ"י סכ)י )6סור יסננטו"ס
 6ה כ"י כקרירס נניס רק. כי0ו) 60ס טק"ט כ6ן כט"1 כפרננ"ג כ'ו)ס"ז
 כ)י 3מוך )עיומ ו6י"5 6סולין נניס דה6 0רי 60כ"י סכף סננל0נ)פי
 6מר מי' כ' מ"י ק"ק דסס"ך 6ע"נ ננומרין דכ)יס )סדמס דנני' 6"ככ"י
 וק0ס עי"ט ע"כ מוננר6 6)6 ד6ינו כיון 6ט"( )סננוך יס דט"( 11 קו'ע)
 ננ"ס נס מנני)6 ננ6ונני6 6סור ד6כ"י כסנ"ס 6ננ"ס כ' ט' ס"ק , כט"(60
 ססרננ"נ וכ' . נגמותר6 6)6 6יכו דננני ן6סורס כקדירס כטומ ככ'כ0"ע
 )כ"י סננ6כ) דננערין סטעס ס'יך )6 כסומ ככ' ו' כ6ות כמכנו וככרע"1
 6"כ עכ"ד )"פ ננסוס )עי3 נס כסנו )סמנניר כ6ן ןסנננהנ כיון 6)6וכו'
 )6 ננסוס 6סור )6 כנניס כ6ן יסרננ"נ וכדילי 5"ס כסי' ימר כסודמו)ננס
 ו6י5"3 ננדיל6 6קור כסות ככ' סקודס סי' כסוף- כחכמי 6לי 6ננלספ)ונ
 : 0רי 60כ"י סכף נניס ככיםו) 6"כ ס3ונ )6 ננ0וס ננלסנ6 ננ0וסן6סור
 ננסלי 6ננ6י ק' 6סי' 6רננ"6 סק0ס (' כס"ק ?' סט"( ס6 קטס עויר*שלא

 (ה הקדדרומ ננעו סננ6 ימיי0ינן קי"6 יף מוס' 0כ' 6')טעס
 סמ תוס' 0כ' סכ' כטעס ס") ןרננ"6 סט"( ותי' ככ"ט כ"ט ו)יכ6כ(ס

 . כסרננ"נ וכ' סנניס מוך כימד כ6ין טענניס ןכ' ננ0וס 6סורכסודחו
 סם כ,

 ספרננןג כ' קק"מ כ6ן וכק"ך עיקר טטס 6י(י' )י' כרייי )6 5"ס סי'יכט"ז
 ננעמס כ(ס זס ןנונעין ננטעס 6סור דכ0ודמו טטס סך ס") סי"ןדנס
 דמס0ו ננדיל6 ר6סרו י") ס6 כט"( )הנננסנ 6מר טטס 3וננר )לו)ננס
 סכף ככנך ס' י0 6ס4 (ס טעס ו)סי ננדינ6 ו6סור ככ"י 60כ"י ננעסע6
 כקרירס סכף כטגנע 6"כ סקדירס 0כמוך ננס כלנד ס' ד)יכ6 כיוןננ"ננ
 טכ"כ דסרננ"נ )רינ6 )ית6 סטעס סו6 זהו ו6ס ככף כו"ט סקדירססרי
 6וסר (ס וננטעס )ננלסנ6 טעס כ6ננת 0כ' ככ"מ ר6י' 6ח"כ דט"()טעט

 : כמ"ך וכ"כ סכף כלנד ס' יס6סי'
 ו)מ כנרי:6 ס' כנהני )כנס ד6"כ זס טעס ס") )6 הרכנ"6 ע"כישבמנם

 מ6כ"' דכ)י רננ"6 ננ0"0 ועוך ט"( כקו' כ(ס זס לונעין )טננ6מ0
 5"ס כסי' ונס 6קור ננריל6 (כ"( ילונטין רממס ד)טעס 6סור ננמוננר6רק
 נצהנמ דקסי' כן )רננ"6 די65 וי") . לוגעין סע6 ן6סור כהודמו כ')6

 ע"ג ס6כ"י דטרי דנננסג6 כ' 5"ה כסי' רס6 מ"י ק"ק כם"ך כמ"ס6עגהנ6
 )מ דכ6ן 5") 6כ"י )6סור דסנננסנ כ6ן 61"כ . ננעו 0ננ6 מיי0ילןד)6
 )ריל6. 6ימ6 6"כ כט"( ס6וכ) םננערין ננ0וס מוננר6 ננטוס 6)66סור
  ו)ן ננומר סכף כננד ס' כיט ננעמס . ס6כ"י ננומר כמיס ס6יסרננ"נ
 טעפ סך ס") )6 סרננ"6 ננעו 0ננ6 ימייסינן ס' ים 6ס.' ד6וסרככ"6
 : סרמ"6 כמ"0 מומרסכף כגני ס' כי0 6"כ ימך ננטו דטסמיס ננטוס ר6סור כ"י 0גיסס כסודמו6)6

  ו6ען טנעק 6ק 6פ" 6כ" ממנסנ6 )מממירן טעס סכ י סח*שבמנבם
 לוי'לו סקרירס 6"ל סקרירס כלגר ס'  רליכ6  כיון  הכף לנרס'

 סמלג רסתיר6 ל"ט כר לי'ט  רסוס ו6"ת ק' ס"ק סח"ר כ' וכי"כככף
 ס"ר י"ל  החתירו מתלסנ וו"פ סו4 סיתר  ופריין  כירקות וקרירסכקרירן
 סממירו כל"ט ל"ט רהוה 6פ'צ ה6כ"י  כגיסול  רפהפירין מייי ס"קלס"ך
 כסמרי רגנמ(י עין ננר6ית 6יכ6 ןכ6ן 0"ננ סל") 5"ס קי' )ט"(  6נ)ככיסול
 0כף ד6ס כ"י כ6' ס"ד י") 6"כ )כ"י רוק6 סננ6כ) 0חטרין כיון6סדדי
 ו)6כ)ו 60כ"י כו 0סו6 ננכ)י ו)עיומו 60כ"י ננקדירה )טרומ ר5ריךכ"י
 נס וס)כך ' כקתרי וננמ(י 60כ"י סכ)י 6סרו ס)כך כ"י ססו6 )כ)ידוק6
 ס6כ"י. ו6וסיין מ)קו )6 ננני סננ6כ) 0כו כ"י דסקדירס )סיסוך סו66ס
 סקדירס כננין ככ3י סננ6כ) 60וכי)ין סננ6כ) 0כו כקדירס ס' כי60כ)
 כלנין; סננ6כ) 60וכ)ין מנניד כדרכו (ס ננ6כ) ן6וכ) עין ננר6ימ סוס)יכ6

 ד6ינו כיון ךסרננ"נ 3ןינ6- 6יכ6 ננטמס ננ"ס ננ0וס 6סור )6סקרירס
 וי"3 מ"י ס"ק )0"ך כן לנני ןי") ססרננ"נ וכ' 6ט"1 )סננוך י0מוננר6 6)~

 ןק46 ס0"ך וכ' וכו' נוהגין וכן רננ"6 6ננ"0 י"( ס"ק סס"ך כוונומד(ס
 כקדירס ס' כי0 ס6 סכוונמו וי") 0סי' ננס סרננ"נ עי' ר06ונס6מ)וקס
 דסוס סמיסיס יו"ר לדסט 0ליס כננס ו6מר כמ"ך 6)6 סכף 6וסרין6ין
 ק6' (ס מוסנין כן סכ" ננט:( סנסומ קי"6 סי' 6מר נניד מןסס)כוכ

66ין



 ג~לגייכמףתרל"ב דן, פעיף , צ"ף יעה-טף"ויהל ,'6שז-הבף"
68ין
- 

 6חור י1כף סתס סס"ר 6ס"כ- מי ס"ק סלמ"ג דעת וכ"מ )י*כף לנד ס')'
  רכוולומ  6מ"ו_ ות4' ס' 5יס סכף ומתיו מימ"6 סרמ"נ ו0להס(;%ני6

 ס"3 ד63 כן תי' ד63_ דפימ"נ מטמע 6"5 ס' -יס 6פ4' 6מנ0נ6-י6ישוי  סט"י
 כרנוא6 סטעס ד63 קל"ז סוס"י 5"ס פ' )ממודות כ3מט טכ"כ ורמ".כמ"ד

 : עכ"3 פסוט ו~ס וכ4' 3ס' למי )סמ6יר'

 . תרלגסק
 באימו' מים בהוחש למה"ת רהביא הפור לתר' הש"ה מ-ש,)א(

 רפור דפעמי' .המים מחימום מעל"ע רחשבילן מעל"ע תוך ן"
 למ"ר ההקא ממ"ק בדברי פי' )ב( ליתא לאימורא נשבנישמשום
 מטמ"ק מוכח, ולא חימום משעת מעל"ע מונין אימורין גשארנ"נ

 מק"י בש"ר פרמ"ג ,אקו' ותי' מק"ת אסור לא ראימורי4נ%בנ"%
 ד"ימור כיון המים רנ"נ משום חימום משעת מעל"ע -מוניןאמאי
 משה4 נשאר ולא האיםור כנפרר הוה הוא מעליע ל4הרש64ו
 מים בה שהוחמו קורם לילה לינת עבר אם )נ( נ"נ לאגה"ג
 מותר קצת הפמר ביש אמנם יאשון מבישל 6על"ע6ושבק

 רהוה משומ לילה לינת קורם -הוחם אפי' 5כ"ע איסוריםבשאי
 מבב"ח )'הבלושה קרי6 גם ופר"ה 4לש"ד המים מנ ולא בלהלה
 תוד חלב ובישל בשר של קררה אבל אימורים כשאר כןהדין
 ילא ה5שר מבישול ולא החל5 5בישול מעל"ע חשבינן6על"ע
 להקל ילינ' בהפ"מ א%י' ל6לב בשר בישול ,בין לילה לינתמהני
 אימורין בשאר חנ"נ אם )ר( תר"ל בם" וכעכ לילהללינת
 דם"ל על.הרא"ש קשה, א"ם מה"ת דאשורי נפברנ"פ ע"כדרבנן
 קו' והרר" חנצ אין איסורין בשאר ום"ל ררבנן ראיסוריג%בנ"ם

 : וצ"ע הרא"ט עלהפלתי

 סס"ת נטס מ"ס 0טור ס640 כ"נ ס"ק ט"ד עיי, וי ,עיי בנש"עלא(
 )6 6ס מע3"ע 63תר )חקור סמכס 5ליך 6יסוריסוכס6ר

 ולעסו סכ3י פ3יטת 3כט3 ס' כקדיר0 ד6ין מע3"ע כתוך, מיססוחמו
 6עפ"י לכן 6ילו ככ"מ 6כ3 סמט מימוס 6מר ' 6ע3"ע ו5ריכי ככי3ס5מיס
 ט0רי סכף מן ט3יטס יין ' .ל0ס 6ין סמי6 סכ3 3פי ממין סמיס כוסעסו
 סכסר מן מעט רק ככ63ו 63 ככ3י ונכ3עו' מזרו וכ4 ל"ל( )ד63 סיתרסן

 ססר, .כמיס סמעורכ סמלכ מן 6ו. סכ3י 6ןסכפ3ק
 ירות עסי

 ס3 סס)*טק סכ3י מן ולכ3ע מסמ,ל יות4 סיתר ססן סמיס ולכ3עומזרו
 3סתיר י") י46ד 6יסור קרוייס סמיס ס% מל"ל 6מר" כ6יסור דרוק6כ3'
 כתכו 63 וסט"ך ,יסטור סס"6 3סון סעתקת4 עכ"3 ל"ט כר ,נ"ט%סוס
 ס"3 63 5"כ כסי' דטור 56"נ ז0 3דין .ססכי6 דטור '-ססדך וכ'3סונס
 ד63 סטוי 6יסר 6מר מטעס נר6ס 636 6י0ורין כס6ר נ"ל ע5מומתיכס
 כפריס0 )ועיילמי כסריסס סכ"כ 6מ"כ וכ' כ6יסור ל"ט כר 335'כ"טסייך
 דטעמי' מ' סעקקכ"1

 רטוי-

 כיון מ"מ לטור ל"ל ל63 66"נ ס"ט כ6*סו4
 ננסעת מע3"ע ומסכינן כעין 5כ3ע 6סיכ וכ3ע וחזר מימום' ע"י מ35יסס3ט
 וכ"ל ע"כ ל"ט כר ל"ט רסוה 6סוס ככע,ן 'חסי5 63 ככ"מ מס6"כמימוס
 מסוס סס"ך' 63י' דומס כ' ס"ק ופר"מ ק"נ כסי" כוולטו וכן 0כאמססי'
 3סנמו 13 סמונין 63וז ס6יסור סלפ)ט ד3פי' 3מימר כ33 ק6תכר6346

 נ"ל דמיס דס"3 3סס"6 636 כ33 נר6ס 63 וד6י 3מוןידס6 'סנפ3טמסעס
וכו3עין
- 

 מע3"ע- מסנילן מסו"ס סמי6 מימוס כס5ת עכקיו
 מימוס מסעת'

,,,סמיס:

 ועליף כפר"מ 5' נופ*' דססשח כפר"מ לעי3 ססעתקתי מסס"תיקך"כ
 3כ3י ומזר סכ3י מן רפ3יט6 מסתכר 63 ול6י מסו"ס דסיילו מילי')
 סמ4ס כתוך ספ3יטס מן לס6ר ידות עסר דס6 עכסיו -נעין כנ3ע מסינדל6
 6"כ מיס ירית עסר עס סכלי כתוך מ36יטס מעט ומזר סהער .ס3וסמי6
 6כ43ע0 מ35"ע מסכיכן סוס נכ3י סס4' כ"ז זו ופ%טס ופסיט6פקיט6
 יותל כנעט סכ3י 3תוך ומזר ספלס ע65ו זו -ס)יטס ע"י למסכ ו63י6סו5ס
 'עסר מוזי סכ3י ו63וך 0רכס, כמיס , סנס6ר כיון תמ3ס כ3וע ססי'ממס
 3ססיטות 6"3 דפ3ת' 6פי"מ מו3ק ט' ס"ק פ3תי נ4%י' ס4תר- מיס'4ות

 ,סס5"ת 6ע"נ . 6"6( מ"ס ועס 63יפוך ק"3 ופר"מ 3סכמ לעססדפ3יט6
 מע3יות6 עור (ס דככ"מ רק סו6 ל"ט נר כ"ט לסוס מסיס ככ"מ ועוד כ''

 5כע"ן 5עסס יסי' סמימום דע"י מסת5ר6 63 וד6י כג"ט ל"ט נץ5דסוס,
 דע"י מסתכר לנ"כ ר6סולס מסכרתו מ1ר 63' 6כ3 מ35"ע מעכסיוחסכיכן
 סיתר ס3 מיס ידות 4עטר סמיס כתוך 6רכס וגס6ר ממון נס3ט"כ)וע
 מס'סמכי6 ו3פי"1 ככ3וע'כ5ין 5כסיו כמס5 ד63 פטיט6 עתס"ככלי.ככ3ע

 כת. ד"ס סוף' ע"6 ע"ו דף ומתוס',ע"1 פ"ס סי' מס"ל 3יכריו -רמי')66"ך.
 סס"ת כסי' וכריסס פי' יסתמ6 סס"ת לכרי י 3דכריסס ר6י' 6י5ו_יומ6.
 סו6 מימוס מסעת 6ע3"ע דמסכילן כסס"ת סכ' 5סעך ססני6 ,סל6"סע6
 סי' וכ"י טוי ע3 סס"ך ססכי6 6י"ט קו' וסדרי נ"ל ע5מו מ6יכסמסוס
 6יסוריס כס6ר כ"נ-, 6מרינן ד63 6פייס לרי מסכיס .דר6"ס סכ'5"כ

 6יסוריס כס6ר ג"ל. 04"3 ימוכמ ע"ז, רסוף סר6"6 סך 3סו6י6יסטמיתי'
 כפ"ק מ"ס 'ע5מו ס3 דכריו- 3מיאט %ס3ס ד3ק"מ וףכ ייפרקיר' ילגר ו3י6;

 5ס פס דע"ז תוק' ,דכרי סכי6 סס דר6"ס סו6 :סכי ס"כ 6וכ כ5ציס'סע. 63 3ס3כס ד6יסו 6ע"נ '6וס' דכרי 3סעמיס )ססכי6. סר6"ס דלרךוגרטת

 כ6ן סכ"מ , כמ"ט סטוי )יסכ ו5ריך דל"נ ~ 6466. מימ4ס מ6עת '356"ם
 ר"6 דעמ עס"י סת1ונוות כק' 6"ט כ6ן 5' מ"מ 66ייס- כ4' ס'53ס)כס
 )טנסני -03יור"י

 ' : 66ריס כיילססוק'  ו5ס %  ולמפסס סוריסס כ' וי"י.-וכי"כ, 5ר"ח )פסיק
. 

' ,- 
 3סו3ט 6סור כל"ט ל'וט כ6יסורי ר0נ"6 ותס14 מר"( י6י'' ס0"ררנמיי,ם1 -

 פ6פיש כ6ס '6פי' 6וסר ל"ט סי"כ ז6ן כ3 'י16סור סיילו קסס)
 ל"ל 3לו רסמי6 כיון מיס כסומס נוסס 6וכ6 63 מטו"ס 6כ) כנ"טל"ט
 מי%ן מרסס לכ13פ 6כסיו י0י' ונכ53 ומזר - סכ3וע סלס3ט ח4מוס-ס6"י
 : 3כ6ן .עכין 6ין ורסכ"6 י"ן סרכרי כן 6מ"ך טסקסס כט4"מ 6מ"כור6י'
 רכ)וע מסוס כסס"ת כ' 63 דקמ"ק ל כ"כ ס"ק נט"ד רדקכשףכמ"נל5ז

 סכ' 6ל6 מועט וכר ככגי ונכלע ומזר כמיטסלס5ט
 מסוי דפליטס ) ופר'סס כס"ך 11 .)סנר6 כ"י מ0וי 5כי6יס סממין6עפ"י
 סוס'כךט סכסר וטעס כסי סמיס 35 6ין כמיתר ס.י6 )וכטוף -ככעין(,3('
 ל"כ סמיס מ"מ כג"ט ל"ט 0וס עלמו 6יסוי 3נכי ליסו כ' וכ6יסורכל"6
 סכין דו64י 6' ססמ"ק .;סטמ%עו נכורתי' ס53ת6 4פרמ"נ,כמס וכ'_עי"ס
 ו63 ככ"ט דכ"ט וסוף תמ3ס טעס ליתן מ4סו5רך' ס5י' מכ)יע0 ומוליןסו6
 ססמ"ק ממ"ס 6יילו מ6"% סרי 5"ט כר ל"ט למי רכ6יסור כ' . לט3"סמטעט
 מ"מ 3מסלי 3ן כמי דסוס דר"3 כ"ט כר ל"ט סוס ע5מו 6יסור ד3נכי6ע"נ
 מסכ"6 מס"ת סו6 ר6ס ננס"6 6סור ל6 ככ"ט דל"ט מיכמ מזס נע05מ4ס
 ססמ"ק דנס לי-3 מסמ"ק ר6י' ד6ין י56וי"וו3"נ כל"ט כ"ט3מסרי
 סיסי' ככ3י וכו)* ו6וזר לפ3ש ועחס כוופן ס6י' יכ3וע סכר6 ר46ן6ורס

 כתוך סכ5י -מן 36יטס כסעת סס" מממת 636 ספליטל מממת 3סכמ'ותי
 63 -6כ3 3סכס סמיס כתוך ספ3יט6 לעס0 סמים דע"י 3סמ"ק -ס"53מיס

 נריע(66 דים סקמ"ק )ודומ6 ס5ר6 רז"6 03נמ 616 ע5מו מממתסס36יטס
 'כר נ"ט דסוס )מ0ו6 לק5ס כמים כ"ט סמיס'סספ3יטס ע"י כי סמיסמן
 ןסתיר6נ"ט

. 
 ע(, 03נ6- לס6ר וו6י 636 3סכ6 6סל4 63 וד6י 6ררכ0

 ומכ3י , ככ3י ס6יסור ל"ט כר כ"ט דסוס לק3ס לנ"כ 6ע"נ כ6יסור 6כ)כ'
 כנ"ט ל"ט עלין 'י6ין 5סכח -מימוס 3י' דמסוי 6מ4(' ס6יה י, ו6"כ3מיס
 6פי' 6ס"ת 6סור טעס סנותן כ3 4סתס )כ6ן מס"ת ש6סו4ד46סורי

 3סכמ ל6סס לל6 ספימ י"3 . 3סכמ יעסס סמיט פיסי' כ6ן מס6"5 ל"טכר
 3מיס כקר'רס-ומקדירס ס6יסור. כניט ל"ט לסוי יו6ר עכ0יו ל6"ק03כיון
 3עי3 ססכ6תי סס"ך ע3 ס0ר"מ ססקסס כעין ן ססו6 סו6 סיתר סמיטועליין
 ע"ז 3כ6ן( עלין 6ין ר6יסורי כל"ט מ5"ט 4סכ"6 י)ותסו' מר"ן סס"ךסכ'
 ססיר 61"כ כמיס דסתיר6 כל"ט ל"ט 3יכ6 ל"ל דסמ'ס כיון ר,"6 ססננ"קכ'

 כמ"ס )סטעס כ' ס63 3ס6"ק דנס מזס 3לו כי651 . )סכמ עוטיןסמיס
 3סק"ק נס מןמ 5קיירס סיתר ס3 מיס לכלכוין (רות ד5סר מסוסכסס"ת
 דכרי ססטות כ"מ 6יסומ'ן ככ3 ל"ל ר66יילן מסוס דוק6 636 6סור63

:
. 

 סמ""
 3סוסקי6 , ס6"ך-ד6פ4' דעת 3יסכ הפימ"נ ר51"ססמ"קרבנרננרף : 5"נ ע5מו מתיכס מטעס 6י6ורי' טכ3
 מע3"ע מולין 6פי"ס 6סוריס כס6ר -ל"נ 6מרילן ד63דס"ל

 סו6 נכ3י סטו4טס ס6זר מס סטעס כ' ן63 לסמ"ק רסיילו מימו0מסעח
 כר נ"ט סוי לככ"מ מסוס רק 636 ס'6ר ס3 6יס -ירות וע0ר מ(עולדכר
 ד63 3מ"ד 6פי' 6סור ד6יסורי כל"ט ל"ק לקיי"3 3מס 6"ס רסתיר6ל"ט
 63 ו3כך סכמ מסוי דמימוס ס") דסמ"ק 6ימוס מסעת מע3"ע מסכ*נןל"ל
 וכמ"ס ונכ3ע משר סלפ3ט כ3 כ36ו רו6ין ד6לו 6טוס ידות' דעסר טעמ6כ'

 מסוס 636 כ6יסור 6וסר ד6יכו מוכמ 6טמ"ה נס -רס6 ד43ת6 ונ"3 .ספריסס
 ס"3 ס66"ק ס6 תיפ"3 יל"ל מסוס טפ6 3סמ"ק 3"3 קסס סכ3 ו6;'תנ"נ

 דסתיר6 כל"ט )ל"ט דסוי מסוס מותר ככ"מ רק 6"כ )סכמ עיססרמ*מו0
 ממ4ס לכ3ע עכסיו כ36ו 3סכמ לעסס מ*מו0 דס6 6סור יסי' כ6יסורי6כ3
 סיסי' כ33 מסתכר ד63 563מ סיס 63 נופ" דפ43טס 6"ס 3מ"ס56)

 נס ס3כך ,יותר.'3סכמ ע5מוסס3יט6
 (כ6יסויי'.

 מו"ל מקדירס ספ3יטס 6ין
 ספ3יטס ל5סס 6מיס דע"י כמס"3 י"3 . מ"6 636 ככעין עכסיו3סיותו
 3סיפוך סכר6 יס זס )עומת כמיס מוכ3ע ססו6 ע"י כ6 3סכמר60יסור, כיון כמס"3 וסיילו ל"ל 3מ"ד 636 6סור ד63 6"6 ו6"כ סמי6 כתוך3סכמ
 רסוס 6יק3יט כ3ועס 6"י 6ז כמיס כסנכ3ע 4סיינו )סכמ סיסי' כטעס:רס6
 סתיר6 ו6יס כיין -ולימ6 6יקמס מ"מ סו6 ד6יסורי 6ע"נ כנ"טנ"ט

 דסמיס מסוס 636 ססמ"ק -6סוי 63 ס3כך סיתר ועדיין כל"ט ככ"ט-ו6יק)יס

 סמ"ק דכיי קינ 4.' 3קמן סכי6 דכ"י נפרמ"נ _ססקסס מס 6"סרבניה
 ייס ססמ"ק כוו66"כ

 מקי3יי
 6ין כ"י 6יסור כנוף מ6מרלן46ן

 לסכמ , 0צסס '-5מימוס כסמ"ק סירוסי 3סי -ספרמ"נ סקסס 6"כ כ"י3סמסיכו
 ס"3 6י י נס3מ6 מק4מן דרכיס 6"ט מיס ממ*מוס מוניןו3כך

 3סמ""
 ד3גכי

 מכ3יעות ל"ל. דסמיס סמיס מימוס מממת 636 6' מכ3יעס מתין66יסור
 ססמ"ק דנס 6"ס סנו"ק דכרי וסירסתי סכתכתי 3מס 6כ3 *"3 פנוסטטס' ס6וסר וע3 מס6ו5ר יותר כל6סר 3כאממיר ו6ין -מקי3ין דרכיס 6"סס6יסור
 מן ל4נ דסמיס כיון 636 6יוצוס. כסטת 3סכמ . ' סס3יטס לעסס ר63ס"3

 , -מקי3ין רכי6 כזס 3סכ6 ספ3יטס נס נעסססט3יטס
 63 סמיס ד6דרכס

 6"ס סמ"ק ' .וכדכרי 6נ"י ס46סור דנוף טת 6ימוס מסעת כ"י 3סמסיכונ"ל
 ו6שסר 3סתיר6 6ו*ר ככ"ת 46 3נמרי סנפרד . כ3 נ%ר ד6ס יי63ית סס וט"ז י"ש ס"ק ק"ק .סי' ד3ס'ך סק"י -כס"ך 3עי3 כפרמאנ ססקססמס

 מע43ע מסנילן ו46כ-%%6 'כו לס% %טור סנג%ו כש* ס"ד 6סור3כונז6ו
 6 9כצד דל"נ )מ"לסמר"מסוס %' פ%עס 3%4ץע 663ר ס6 ' מימום ממעמ דמונין 6"ט כ6יסוור ככאס"ת כ' נ"ע ק"נ כס" וסטור'חוס'
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ידכמףתרל"ג ד' סעיף צ"ר טי' .דעהידרהמימןדברי
 מ"ס סננ"ק )רכלי מכ) גוט3"ס רמיסור מיסור ננטסו מסי' גסמר 3מסמ
 ועי)"ק המיסור גכ)ע עלסיו כמ)ו )מכמ גוסי' ס6יסור געסס סנניס!דע"י
 חטכיגן ר)6 וסכרי מסס"ת חו)קיס יס סכימ טססננ"ק מ' מות תסכ"וסי'

 ע)יסס תינס וס)תי 11 רעס נ%רסי' ורמ"מ ומדע רמסון ננכיטו) מ)ממע)"ע
 מיסור גס6ר 1)מ כעסלמ סוס רגט)"ס 11 סרננ"ג כס' רס") טענניסוכתכתי
 רמיסורי' גטכג"ט )סננ"ק כ"כ ס"ק ססרננ"ג ""ס ומ"כ . 5סיתרו וחוורננטסו

 וננננ"ס ננררכגן רסוס רס") רננסננע וכי' כ"י מטו מכ"י -.כסגע)ס נוריגןי)מ ננס"ס ו' סעס.סי' ט) כפ' כרמ"ס וטי'. כננם") )יתמ מסור ננררכ5ןר"
 ו)"ר מיסור ככ)י' רנניירי %סננע וכו' )סנעי)ו ננותר כ"י כסמיגו 6כ)_עס

 ננטעט רגיס רקי"מ.ר"ס רטכ"מ כמרו' נס ורוק דנניירי ססכננ"ם'כק"ג
 כטותח )מכ)ו נוותר כקערס סע)ו )רגיס טעס סכ' ררכגן רסוסרס")
 רמיסורי כגטכג"ט מסי' כיון ס"ק מ"ו ננס"ת טע"כ )כ"ע ככ"מ סמיקטס רמסון טעס סייגו כעיקר ננס"ת מסור רטעננ6 )ננ"ר מסי' גטכג"טרסוס
 ועותר כסתירמ גוריכן )6 ס)כך ננררכגן ומ)מ רמטון טעס ננס"ת מסור)מ

 : הלו ר6"ס הרלרי מ"ס 5' .מות  תר)"ט סי' ועי'  כנררכגןמסי'
 סוס"י. ורננ"מ כ"י רעת סכן )סר"מ וכין סנניס ננמ,ננוסננע)"ע-  5ריך  ר6סורי כלייי ל"ט  ללטפס סר"ל  סס"ך כין )ר:גמ ג"ע דד"נך,רג(
 רמ"ה  סכ' כהין ג"ננ סעיקר וכן ל"ל רמסוס  כמס"ל ססוסקיס וכ)ק"ג
 כ' מע"ל  תוך  מיס  כסוחס קיגסוס"י

 רמ""
  לסתיר יס ססטר  כמקוס  סס

  ר6)ו ק5ת ספסר  רסיילו כ' ס"ק  סס"ך  וסי'  פלין לכל  6יסוריןכס6ר
 מוחר  6יסירין  כסהר רקיי") כ)ח )ח רסמ ננותר כ)6"ס נרו) סססרנננקוס
 סרכס ים מסוריס כטמר כיון ררננ"מ וטענני' כסג"ס ס"ר 5"כ כסי'כסס"מ
  ריס ננסוס )סק) ס5נכיגן גמן סכי קיי") 3מ רמגן ומע"ג ג"ג ר)"מסוסקיט
  יחימוס  וס( .כרין  מקילין יס סכ'  מקמ"ק ככ'יי לכמ"ס 1ס  כריןמקילין
 כייי טהיסור  לגוף  סיין מ%חר ח4מוס מספת  מפל"פ  חסכילן  רל"סמיס
 )מ רהיסורי לי'ט לר :5"ט  מסוס  סטפס רס") )ק"ך מכ) כ"י )סחסיכומין
  לטעמי'  סכ' י"ח ס'יק  סס  כס"ך  סכ"מ ק"ג כסוס"י  סס כרג"ננ וכ"כסרי
 כסססר ומסור )ככ"מ מסוריס סמר כין )מ)ק  מין  רהסורי' לל"טדל"ט
 ממר )')ס )יגת מו סנניס מיננוס ק1רס )י)ס )יגת  כססי' מנ) וג4)ק5ת
 מין מסוריס כסמר מסי' )ס"ך ננותר ססגי תכסי) קורס סנניסמיננוס
  רהסון  כיסול  ססוה  ס"יסור  כיסול  'מומן  הלה חימוס מספת  מפל"פחוסלין
 וממ"כ )י)ס )יגת סי' גכ"ח כיסו) ומחר  לכ"ח ליסול . יס  ס"ל  סמחכררס"
 סככר מעס"י ו)ננמ3ר רמסון ננכיסו) מ)מ ננע3"ע מסכיגן ר)מ סנניסהומס
  סס  וכסי'ך לל"י  סס כננכומר וג"ג  פליו ככ"ח  רין  פריין יחר מלל"חל6סר
 סל"ל לסמ"ק  מקילין מיס כוס רסננכיגן ננסוס וע"כ י"כ ס"ס  וכ6ן חיס"ק

 : )י)ס ללילת  לסמוך יט למי רל"ל  הסורין -לס"ר  לרירןס"ס
  סס כט"ו סי' עגין ככ) מסורין כסמר ק5ת כסססר יעתיי יע"מ~לבמנם

 רסנניס גוסי' ר6יסו כיון )י)ס )יגת  קורס הפי'  סייל, י"6ס"ק
  סוה  הסוריס  כסמר כגכ)סגמטכיס

 סלונת"
 מננקי)ין סננכיגן וככס"ג 5"ל כסי'

. כל"ח להפוקי  פלין נכל מוחר  הסורין כט"ר רמ"ה ממ"טיק*בבן*ן' סמ"ק: סל  ללקיליו מיס ר")עכ")

  כסר כיוס כים) רמכי דר") )י)ס כלילת הלה  ככלפלין סרי רל"
  ננכסר ננע)"ע )מחר וסי'  מחלכ  מפל"פ  תוך תכסיל  וכיסל מ)כ ).)סומהר
  מ)כ מתכסיל ללפלי'פ  וחוסלין )י)ס )יגת מסגי ו)מ כ)) )סתיר  .מיןכס"ג
  מין  כס"ג  סס כט"ו כסננ"ג וכ"כ סק"י  לפיל 'וסס,'ך  1ס לסי' . כר"מכננ"ס
  רקרירס סס"פ  סס סכ' ככ"ח  לילפט  ומתי 5") מ)מ כסס"ננ מסי' כ)))סת,ר
 רין עריין ימר ככ"מ סגמסר )6מר רהסי'י  סס לס"פ רס"ג יללל"חל6סרס
 י  הסורין  כסמר רוקמ סרננ"מ ננננעט ככס"ג גכ)ס סנניס וגעסו ע)יו,ככ"ח

 כסססר סרי )מ ננככ"ח סגחסרס' קרירס מכ) ככ"ע ק5ת כסססרמומר
  תכסי) קורס ססוחס )מחר הו  מיס  ססוחס קורס )י)ס )יגת כסי' מ)מ54ת
 כס סומננס )י)ס  ספכר קורס 06 מכ) )י)ס )יגת מסלי .כס"ג  'רגסהכסר
 ומננכס מי ס"ק  סס  כם"ך וסוכמ ככ"י כננ"ס ג"נ לנניס כסס"ת קיי")נניס

למס"ס
  סס"י

 טכלפ רקרירס וסרל ס%חלר  סס"ל סרין כעיקל - וננ"ננ וו")
 וכ"כ ע"כ  6יסוריס  )סמר רנני דוס )סס מורס  הילו חל"ל  :ר6מרילן'מלכ"ח
 כסססר כנותר ננככ"ח סכ)וע כקריהס גס מ"כ כ' ס"ק 1כסר"מ כ"כ ס"קכ6ן
 .  6סורין  כט"ר כננו )י)ס )יגת קורס מסי' עגין' ככ) . נניס כחיננוסק5ת
 ח)כ לליסול הל"ח  לסייוך  מקוס ריס חר"ל סי'  לפיל כתכתי הלי"מלם
 חלכ  כליסול  ר6סור רס"ט כ' סקי"מ כט"ו ק"ג כסי' ססרבנפרמ"ג- :  חכסיל. 11  ליסל.ססקרירס  "ס מביסלסכטר  סמפל"פ  רחסלילן  לילתילילסל"מר

.
 ססמ"ק כ' רפ"כ סחלל מכיסל מפל"פ  רחסכילו ננע)"עמוך .
  וכן  "סורין כסהר ס"ר  סרהסון מליסול  מפל"פ  רחסלילן  מקילין  סרכסדיס.
 . ננררכגן  מ)6 ל"ל ל6 רסמיס כל"ח 6חר  סל"ו  מיס לסומ,ס  סטלס"פ
  החר  חסלילן רסמפל"פ  ה1לילן מס"ת רל"ל מפל"פ  תוך  הלל  ככיסול6כ)
 1ס  כרין  מקילין ססרלה סכ'  טפמ"  כתר  דדל ול"ל . פ"כ  סחללכיסול
מהחר

. 

 כספת ה6  וקסס פכ"ל ל"י  לסחסילו  מין  כ"4  סהיסור  ללוף  ס6יו
  מין ר16  ר"סון ננכיסו) ננע)"ע )מחר 5") 6)מ וג"ג כ"י  סהיסור סי'חי%וס
 מס  לסתיר6 חחי כס"נ  מססו  גסמר ו)מ סמיסור וגסרן כ"י סמ(סירנוף
 סכ"1  וכסי'  תר"ל 3סי'  כמסדס )סת4רמ חוור ר6ו' נככ"מ גס 61"כסל"ל
 ס"ס רסוס )י)ס )יגת' כמי רמיכ6 וכיון סל"1 סי"  ססלתי קו' כוס'ויסכתי
קנומ

 כסרכס-

 רננן ננותר. תורס כס) ומסי' סונס 5י)ה  לילת  וסמ6 ננקי)ין
 חוור מס-רל"ל  דלסררש6יסור  כיון  סכתכתי סכרמ שססיק סי'סרין

  סתס  ל"ל.'מטוס  רס%יכו כ5"ח 6מר  סכ6י! נניס  רסומננו  שסמפ'  מסו%דמ"6  לקתיר"

 כסססר  6יורין כס6ר מרמיקל ר"ו' לכייח  כפין ורילו  ככ"מ תפרולת סי'ככר
 ו)מ רסרי ננורס רננ"מ רגס י") )י)ה לילת "מר סחלל לליסול  הנלק5ת

 רכותי' סס סס"ע גקיט )מ ר)נ:" )רידי  קסס ו)מ ככ"ח וננחננירכסרננ"נ
 סמ)כ כיסו) קורס )י)ס )יגת מסלי מעל"פ  תוך  הלל  ככיסול ר"סי'יסי
 וג"ג ע)יו ככ"ח רין ערי'ן סגתערכו 3מחר רככ"ה )מטננעיגן רמי5טרךרי")
 : ע)י, ככ"מ רין- עריין סגתערכו )ממר ככ"מ רס") רט"ע כסיטתי'סנניס

 . תרלרסימן
 הבלועה כשר כנגד בם' םגי דלמה אשוש"ע הקשה הפלהי)א(

 ס' יש אם מהריימ בתשו' מ"ש וגם * הפלתי קו' ישבתיועור הפלתי קו' וישבתי דחיתי צ"ו בם*'  זו קו' הח"ד ותי'בבצל
 מהי"מ דברי ודותים מקשים ופרמ"ג וכר"ו מותרין נמיהבצלים

 : ורינו  מהר"ם תשי'  ישבתיואלי
 הס חוללות לקרירס  ולסלס מלסר  סנלופיס יוקות מו 53)י0בש"ע

  מ)מ ילנר ס'  הלה 6י"5  ולירקות  ככ5ליס  ללופ כסר כמסירוט
 מסי' ננותר סכ5)יס גגר ס' כיס כ"ח סי' ננסר"ננ וכסו"ת .  סכסרכגגר

 סקסס סכר"1 רסגס סמכמר כננו רחוסו וסרננ"ג וכר"ו  כס"ך סוכמסכ5)יס
 ויתס ג' סכ5)  מס  סל6  ללסכסר  טכלופ ללס ס' רהי"5  6טוס"פ מ'ק"ק
 גכי)ס ככ5) ח)כ טעס ככ)ע תיכף רס)מ ויתס ס' ג"ס )נט) 5ליךסי'

 ל"ל  ככ5ל סללופס  חלל  סיפם ס"ג כן סומ גכי)ס מ)כ כגננ'וכרמננריגן
 סכסר  פס  מקוסר  הילו  סחלל  לל5ל ללופס רסלסר  כיון ותי'  סכלופסמלסר

 כ)וע הח)כ סתס גכי)ס מ)כ רהמר לנמ' מס6יע סכקרירס מס  פסהל"
  מ)מ  מחלק קסרגרלה  סי' מתס"ר וס  פל וסקסס ל"ל.  וססיר ללמסככסר
 6סה  סר6ל"ן  סס סכימ רתס"ר רכריו פי' כ)י וכין מוכ) עס מוכ)כין

רתלי"
  רכ)וע לייל%  כל"ס כיס) ומס ח)כ -כה יכס) )6 כסר טל קרירס

 סכ)וע ררוטכ ותי' סכ)י -כ) כגגר ס' 5ריך ויסי' ג"ג סכ)י כתוךסרוטכ
 ו"ל לה פיע סקרירס  כתוך  סחלכ  6ס "לה סכלי  פס  ננקוטר מיגוככ)י
 מטוס לכילס חלל  ככסר סכ)וע מ)כ סס"ס דקמננר ננס מכ3 סתס"ךוכ'

 סכסר ומחוכר  קטור סו% פ"כ "וכל ג"כ ססו6 סחלכ .ופתכ  "וכלרלסר
  סכ)ועס  פס  סחלל ללקוסר  6ילו היל"י ה"כ ססלתי  סקטס ומ"כ  מוכ)טג"כ
 וסייס  מקוטר הילי  לכלי ררק כ' סתס"ר וס"  הוכל  רסליסס  ככ5ליס כסרסל

 עס רננקוסר ננסוס סמ3כ ג"ג ו)מ רמף )ית6 רננהר"ננ ד'כו ומ"ננסכר"ו
 6"כ הקור  לסחיו  מססר וקיי") ל"ל 'סלסר  יעס מ"מ  כקרירס  טיסננס

 ן  סל5ליס )ססריס 5ריך מ"כ )ססר'ס5ריך
6 

 פס"י  ססלת. מקו' מסר"מ תסו' מיסכ סק"6 5"1 סי'  לקמןרבנדה"ד
 כסר סל כקרירס חלכ ליסל טהס סכ' 5"ג סי' כטורהעיטור

  ח)כ לו ומלסל כס' סלסר רלתכטל חלל סל סקרירס רלפסס כחלכ ס'ויס
 כקרירס  קלוס כסר טעס  רגסמרסגס

 6יי'"
  מיסור  ססוה  נכ"ח היסור  לחול

 טפס סלקלט  קורס כסכלפ מיר רחלכ  "מרילן  ולה קלוס  טפס פלמרס
 6ח'ל  סלקלס 6ע"ג מקור )עו)ס לס"ר  סלהסר  וכיון סלסר להסרסכסר
 ק' רף תוס' כננ"ם ננתמ)ס ג"ג ו)מ גמסר )מ ממ"כ סגק)ס כיוןומ)6
 מרס ככ)י סייגו מכ"ס סס סמו)ק וסטור י5מ כמ)ו )5מת  ססוסו ננסרכ)
 )5מת סוסו ג"כ וכננסר"ננ סוק)ס )מ מרס כ)י רוסיו ננירי  יו5מסהילו
  רלריו פל  וקסס עכ"ר ג"ג )6 )5מת רסוסו וכיון סכ5)יס ננן כסרסכ)ועס
  ככסר סכ)ועס ח)כ גס סמ רכריו )סי סוה  לכילס חלכ סס"ס  סריךמס
 כמ"ט  סטפס לקלס מ"מ סכסר  לתוך ללק5ת  לסהר דורמי מע"ג )5מתסוסו
 סג") תס"ר סכרת )סי כ"ג )5מת רסוסו מע"ג  6)מ  ככ5ליס ככ)וטסח"ר
 11 מתיכס כמ)ו ודוננס סחלכ ולה סכסר  פס  ננקוסר מוכ) ססומרסח)כ
 כיון 3קדירס מון יחר  פ5מן כסלי מולח  לו  סללופ  סחלל  פס כסרסל
 סכ5) עס סכ)וע סכסר ס"כ מ"כ ג"ג ו)כך סקרירס  פס מיכור לסססמין
 ססופו  כל ק' רף תוס'  כתכו  כ"ן ופר ול"ל  סתלסיל עס .ננקוטרסמיגו

 סלכלפ חתיכס  סח5י  6מרי' ל" חתיכס  לחר סיילו ל"ל לח  לכסוףלסתססט
 ייל  כלתססט ממ"כ, ננסגי ומננמי ל"ל  סחלכ כלגר ס' סי'  ול6  תחלסכו

  כיון ל"ל ל"6 חתיכס כמ5י תוס' כ' פ"1  סהיסור.  כלגר ס' רקסחתיכס
 .לללפ תחלס  סהס לחתיכס מחתיכס  הלל סחתיכס לכל  לסתפסטסנוופו
 וכ'!מ סחתיכס  ללן 6ח"כ ל5הת  רסוסו "פ"ג רל"ל 6מרי' ססירכחתיכס

 : עי"ס רננ)חס נ))י תרי גכי רקי"כ ורה"סכחוס'
 לפסס חלכ "ח"כ  כסילסל מכ"ה סטור עקסי ער)מ עטור ימי'רשש

 מירי י%"  היו סה מקסי פריסה  ללילס כקרירס לסרסכלופ
  כרמסוגס  לטר סל סקרירס  וסוס י5" ל6 רהסולס 5לופס ה"כ  לפולסרוסיו
 כסר סל כף וס ס.' כרי' לפיל ' ר"י ממס  רכריו כסוף סקטס פ5מו.ופל
 סילי ככלי ותי' לכ"ס כמ"ס רלי רמוכח סכף  רהסור ס' סיס כחלכסחחכ
 : מיירי ככליס ליני סמכי" כ"ס ס"  לסתססט סוסו ננקרי )מ  רכלי.
 רמטקס ס' הות תר"1 סי' למס"ל סטוס"פ  פל ס%לתי קו'  ניסונרל"נ

 מחמת לכילס ס"וכל כל5ל סחלכ  לפסס 3מ  סלכך חסקס  פס  מחוכרמ
 ללסר  סכלופ  פס  .מהוכר יסי'  ססחלכ מדת ר%ס  לכ5ל  סכסרסכלופס
 לתס"ר היי  וכן ל"ל ל"  סלכך  סקרירס  כתוך. סמסקס  פס .  רמחוכללימ6
 רסקסס וס6 כ"ג. ו)מ )מירך רננחוכר גיננמ וס רננמוכר מוית ננס דמ")סיגי
 )תרו5י  גס  קסס ווס ננמוכר 6ינו ככ)י ננסוס רק כ' )מ תס"ך סמססליתי
 סו6 6"כ  מסקס ככ)י רכ)וע תיס") ככ)י )מ)ק,.  התס"ר 5ריך)ננם
 ותלי "פש  מסוס  סס  כחכתי סרוטכ  כתוך סמסקס  שס  סכלופס.מחוכר

נכוייתמ



 שדלטף"יל"ד 'ו טעיי צץ4 םל:יץ4'-סימןהבוי
 דהיינו מיסכ6 לנני קתננמ ח3כ כה יכס) )6 כסר 30 קדירהננרייתמ
 הקדירה געסה עמ כנ"ט כיס) ומס, 3סר כה יכ0) )מ ח)כ ס)קרילה
 סקרירה כתוך ננסקס עס פקוטר כקרירה דכ)ועס 3תרן )יכמ וססנכי)ס
 כ3רעה )תרן רננ"6 5ריך לכך סומ ננסקס )מו הקןירה כתוך סכסלוסמ

 רהנס וסומ ננסר"כ: ס3 דיני ולקייס הטור ע) סס)תי .קו' )יסכ נ'ךעןך4 : נ"נ )מ הלכך הקרירס סכתוך )ננה )עו)ס נ:חוכר~כלי
 כ"ה כם'סר6"0

 ד~
 עס יחד 0הודחו כסר 0ל כ)יס ננתיר קי"כ

 וטעס כ0ר טעס ככ:יס דנהעלכו מע"ג נ"ט כר נ"ט. ננ0וס חלכ ס)כ)יס
 ח0יכ נ:נ:0 ככוהח מו נננ:ס ככסר טעס נותן מינו 0ני 0טעס כיוןמלכ
 כקרירס רחלכ ג"ט כר נ"ט י0 סנ") מ"כ נ:וה וס נמ0יו ולמ נ"ט כרנ"ט

 0ני טעס כנ:יס טעס הוה מ"כ הנ:יס לתוך וננקרירס 0ני טעסוננקדירה
 כתוך כסר 0) סכ)ועס מכל ננננ0 )כ0ר מ)מ מוסר מייו תו נ"ט כרג"ט
 י0 ולסי"ו סגי ננטעס נ"ט כר כ:נ"ט דהיינן ק3ו0 ננטעס כמסר למהכ5ל
 יחר כהודחו 5"ס כסי' קיי") דמנן מע"ג ננהר"כ: 0ל )דינמ ג"כננקומ
 ו6ס."ס כליס נ:סכ' כ)וע רק וכנ:יס 0ני ננטעס נמסרו דסנניס מ)פממסור
 0ס כננ"ס.הר"ן וסומ 0נמסרו מיכמ מחרינמ סתס'טענ:6 י")כמסרו
 0הס ססורחו כ3.ס ננהכ' 0סס)יטות ננסוס דמסור ה"ט וה עס וס-דהורחס
 0עה מסי' נ:סכ3יס 0י5מו למחר ע5ננן כסני עננרו )מ הכ)יס 0) 0ניטעס
 דטעס כמן נ:0מ"כ הסרחה נני כתוך יחר בטענניס נתפרכו נניד מ)מ6חת
 כ)מ כננים כס"ע מ' 0עס עוננד סחו)כות ננקרירס ססליטה יסיינוסגי
 וסוה נקל0 ומ"כ הכ0ר כנגר ס' י0 דהמ כנניס כ0ר טעס מין רהמכ0ר
 הנניס כתוך סעוננד סח)כ 0ל ה0ני סטעס נכנס מח"כ מ)מ נ"ט כרג"ט
 עס מלמ הכ5)יס כתוך כ0ר 0ל וכ)ועה מוסר כנ"ט נ"ט 0ני טעס מיןתו

 : כ:כ:0כסר

 . תר~המשן
 כל תלב של בסכין שתתך רותה בשר הש"ע דעת ישוב)א(

 מתום' זה לדין סתירה דאין וכתבתי אסורההתתיכה
 ס"ד ק"ה סי' לקמן בש"ע כן ופ' דתה"א דין ישוב. )ב(ור14"ש
 נפילת צריך אפי"ה אבל כולו דאוםר בשומן חם לתוך אובצלי
 בשכ כ' ופמ"ג מכוונים דבריו שאין כאז שכ' הפר"ח מקו'מקום
 כ"ק רק במאכל אוסר ואין ככתוש נידון בכלי דשומןפר"ת
 תנור של בתרטו נגע פמ"ג קו' על ת" )ג( בפר"ת כןוליתא
 על דשומן ורא"ש תוס' המ"ש כ' )ד( קליפות ב' אי"צאמאי
 ה"ד כ"נ ולא כ"ק אלא אוסר ואינו מועפ דבר באב"יהסכין
 רש". כמ"ש ניכר ואינו עליו השומן שנתייבש אמרי' מכיןבטתם
 צריך כה"ג מקונת ולא שמנונית עליו שיש סכין אבלדקי"ב
 הש"ע פ' דכאן צ"ו סי' ופ"ו כאן ,הש"ך קו' א"ש ובזהנפילה
 אפי' ובכ"י נפילה צריך באב"י מקונת בלא והתם בקליפהדסגי
 בשר של בסנין שחתך בצנון נפילה התם צריך סכיןבסתם
 בנ"פ נ"פ הוי הא זה דין על שם הפר"ת שהקשה מהוישבתי
 ב"י'לדבר בסכ:ן בתתכ מש"פ פסק_דש"ע דוחה הפר"ת)ה(
 וליתא לש"ע ישבהי ואני רשב"א מדברי כולו דאסורדותת
 אלא ס' אי"צ למתבר גם כ' הפר"ת )ו( בלל דפר"תלדיתוי
 לרמב"ם דאפי' ונ"ל פי"ו מא"ם ה' כר"מ הסכין קליפתכנגד
 בולע הסכין כאן י"ל אסור לסכין ברתיים השתזה דמהנידם"ל
 הר"ן מ"ש )ו( המכין מכל פולפ השתזה תימום ע"י רקבכולו

 מתיר לא הר"מ שגם האמת )ת( קשה כר"מ מוכתומירושל.מי
 ם' צריך א"כ רותת בו להשתמש ברתיים השתזה אסורלסכין
 ר"ת ראיות ישוב )י"ב( הפוסקים דעת ושכן הסכין כלכנגד
 : גומות בו אין אפי' ליבון צריך גדול דסכין מירושלמי ע"זבוף
 החתיכה כל חו)כות כסכין 0חתכו' רותמ נ0ר ו' סען' בנש"ע)א(

 סרן ר' כ0ס כטור מי' וה יין ס' כס מין מסמסורס
 רס6ס כק)יסה סג4 לותח כה"0 לננ"ו מסי' כס 00חט 0"נ )סכין ד3"דוכ'
 וג' כ' מות )"ט סי' כחיכורי י' סי' עי"3 הכהננה כ) ול6 רותח כה"0לק

 ח' רף ר0כ"מ עדסק0ס סרן כר' ס") )מ ור6"0 ותוס' רר0כ"מכתכתי
 0נננינית מיכמ סמ כו)י' ו)6 ק3יסס רק נכריס 0) כסכין 6סור )מ7)ננה
 כ"נ כעיגן כ5)י י)נ:ה 5"1 רף ור6"0 תוס' 0סק0ו ננננס וכן ככו)י'זכולע
 ר0מני ק0ה למ פרן כר' ס") ו6י קליס: כרי רק רותח ס0חיטסוככית
 ננוריס )ריגמ ננ"ננ סרן דר' כטענ:' ס") דלמ מע"נ מנננס . רותת דכו)י5לי
 כנגד ס' ימיכמ תי' ועוד כך כ) רותח מינו רכה"0 תי' ר0כ"מיסמ
 ו)נ:ס ננפסחיס רמי' וק5ת ק)יסס 5ריך ננ"ננ ס' כמיכמ מסי' מ)מססוכ:ן
 ננעט ננטוננייגת 0כעע ננס כנגד ס' מיכמ סתננמ ננ0וס ס' ד5ריה ננוכיר3מ
 נ:0יס מ)מ מסור י)6 כמכ"י תס"מ 0כן סקי"ג הט"ו כננ"0 ססכיןע"ג
 הסכין כלועת כ) כנגד )0ער ד5ריך ככ"י סמ נ:0ננע סכין סג' 0ונננניתצנעט
 כק)יסס רסגי כתכו )מ ורמ"0 )תוס' וכן לק)יסס סגי ו)מ מסור ס'יליכמ
 : ננועט דכר וסומ ססכין 0ע"ג ס0ונ:ן כגגר ינ:0עריגז דס") ננ0וס6)6

 ככ"י 'סמ ננ0ננע דננדכריהס וס דין קמה עריין ורמ"0 מתוס'אמנם
 מכ) כ5)4 כ"נ מ)מ כק)יסס סגי )מ ססכין כ5 כננד'וננ0ערין

 מסול מי~וגולס

 כר-

 י6יכו ננ0וס כ"נ סני רס~ס )וננר ומין וטו0"ע סרזי

 'ט"ג ד0טפית 'ננטוט" כטחיטס 3חרן 5ריכין הוה 63 מ"כ 3גננרירותח
 יוננ6 כן סי' מס זסמ מתוס' )דקיק ימ.1 )י0כ י0 מנננס. כנועט יכר'.סכין

 06 סמ ' )דקדק י0 כך מ)מ ננקוס כנטי)ת סגי סכ)ועס כנגךוננ0ערינן
 טכ"פ 0חיטה רמקוס כ5)י נטי)ס 5ריך הוס הרכה סכין 0ע"ג ס0וננןסיע
 : כו)ו' דמסור סרן )ר' ננודיס כו)ו כרותח מכ) כ"נ ומוסר ר5)י כרותחהוס
 מכ"י מפי, וק0ה . כ"ק מ)6 מוסר מינו כו' .מכ"י מס %) בנשייעלב(

 סגי ו)ננס הסכין סע"ג ה0נננונית .ככגך ס' )ס5ריךה")
 וכ"כ הל"ח ככו)י'.ותי' כולע רותח כסכין כרי0מ יס"5 ננמחרכק)יסס
 מוסל ומ:נו ננועט דכר מלמ מינו הסכין 0ע"ג רסונננוגית נ"ה ס"קכ0"ך
 סט"ו 6כ3 . עכרי'לסולך דננ0סו סיכס 0מני יננ0ני מססחיס ורמי' כ"קמלמ
 )קננן כסיע 0ס' וכננו ק)יסס 5ר:ך 6ס."ס מ3מ כט)י' ננתס0ט ילעולסכ'
 ננססחיס רמי" והכימ רמ0ון קער סוף ד' כית ננתס"מ וסומ ס"ר ק"ססי'
 ננרוטכי נטף ע"ורף

 רמין מסי' סרי ננקוננו מת' יטו) מ)יו וחור המרס ע)
 ס"כננך י0 מסתננמ מ)מ. -ס"נ נן נט"ננ 5ריך -מקי"ס ס' ימיכמ כולונמסר
 'כתח3ת ,ר0ס .קותרין 0רכריו מתה"מ )י ק0ה מנננס ככו)י' 0ננתס0טננס

 כ0"ך 1סיינו 0כנ:ועט. 'ננועט מ)6 מינו החרס ע) רוטכ דכטף כ'ה0ער
 מו קליסה 5ריך ס' - 0י0 דמעס"י ה0ער כסוף 0ננכימ ננס )רמי' ליתממ"כ
 וכ"כ ק)יסס מ)מ מס1ר ו)6 ננעוט רכר דסוה י0"ה יססחיס ננסךנטלה
 יר0כ"6 וי") גננורס רמי' רמינו כ! ח' דף וגס מינו ד"ה 5"ג רףכחרו'
 0ננומ) רמננר מסמ :כ' ה0על כתח)ת )חוננרמ וסכמ 3חוננרמ סכממ,י)
 לחוננר6' סר0כ"מ וכ' )גיד 0ננגיע עד ומוכל קו)ף גי"ה עס סירךנ5)ס
 ססי' מ)יו וחור ננרוטכו כנטף ומסי' נטי)ה מסי' ר5ריך מ)מ סגיד עדדל-'ר
 ננתס0ט כ"נ מכל ככו)י' ננתס0ט 0מינו מע"ג נט4)ס כעי ד5לי ננ0וסננני

 ננרוטכו ונטף כט"ננ כעי ככולס נגתס0ט דמסי' )חוננרמ מויל ס0ערוכסוף
 6ינו כחו0 כ5לי י") ולסי"ו ננקוננו יטול ומסי"ס ככו)י' ננתס0ט מ)יווחור

 : לחונ:רמ והכ6 סכמ. מויל הר0כ"מ מכ) קו)מ וסוס כ"ק חלככו)ע
 כננ0ננרת כ' ננכווניס_0ס)מ מינס תה"מ 0רכרי וכ" )ט"ו יוחסןףץבפר"וץ

 ו1:6 הומ נננעע דכר ננרוטכו רנטף הנ") 0ער סוףסכית
 ככ"ח וסיינו ננכ"נ ,ותר ננתס0ט דמינו כ:סננע סכל מת למסור כריכו

 נט"ע 5ריך ס' רמיכ6 דמע"ג דתס"מ )רינמ לית6 סר"ח )רכרי ו3כמו'ו0"ך
 5ריך "סי"ס דננתססט מע"ג ה5"ל ננרוטכו נננטף רמי' סכימ 'תה"מדסמ
 וכ"ננ כ"נ רק ננתט0ט )מ סומ ננועט 0ןכר כיון סתס סמני דסמכטי)ס
 כ' כ"5 5ריך ס' רי0 מעשנ כ0"ע 0ס מננ"0 כ"מ ס"ק ק"ה סי'כסר"מ
 וס רין0רקס0ככמן לרכריו כוונתווכודמי 5"ר כסי' ננ"0 עי'הסר"ח
 .רסכי סכיתכננ0נ:רת ננ"ס )י0כ די0 ונ")דוחסו וסומננתה"מ0ננקורו
 רננתס0ט מע"ג הכל מת ל6סור כדי כו ומין כנט"ננ )י' 0גי דסתסקמננר

 כק3יסס סגי כססחיס דסתס ו0"ך ככ"ח ס") כנ:י רתס"מ לעה"י י"לרערף4 : ס' ככולי' 0ננתססט כנגד י0 דננקתננמככולי'
 דס") וננס יותר ננתס0ט ו3מ ננועט רכר דהוה נ:0וס נטעסמו
 סכרת ננכח סר0כ"מ סע וס 0גס) כננקוס 5ריך ס' די0 דמע"ג)תס"מ
 ר0כ"מ ננכימ ולמ הרמי' סר0כ"מ ננכימ סגננ' 0נ:ן 0כ' כמן כט"ו ו3מ.ע5נ:ו
 חו)ין תוס' סכימ וכך ננקוס נטי)ת מ)מ כק)יסס סגי ר)מ רססחיסהגננ'
 - רנטף (1 ננגננ' 5"1רף

 ונננ:י)מ כקליסס סגי 31מ נטי)ס 5ריך י5)י ננרוטכו
 0) כ0נ:ן ,כסכו סמ 51") . כק)יסס 'סגי ול6 נטי)ס ננני ד5ריך ס'כי0

 וכו' ננרוטלו נטף גס סמ )י' עכרי ננ0סו דסיכס ומי כקליסס סגיתרוננס
 י") כחו0 0ננן 0כ' ונסי"ח נטעה 5ריך 1)ננס )ננ"ס הומ ננועט רכרג"כ
 רנניעוטמ. נניעוטמ יותר הוס דסיכה 5") מ3מ כחו0 נ:קרי יהי' ר0ננן ק0סמכ)

 מף ס") ס' ס"ק כמן רסר"ח כ' כ"ג ס"ק ק"ס סי' לקננן כ0"ךכסרכ:"ג
 כמן כ' יסר"ח כרכריו ננ5מתי ו)מ כ"ק מ)מ מוסר מין ככ)י; 0ונ:ןנכלע
 סי )1 0מין 0וננן 0מינו כדכר וסוס ננועט ןכר סומ סכין עס"ידסטוח
 - 0ס כ0"ך ככולי' ומוסר 0וננן רסוס י") כ"י ככ)י סוננן מכ)פוע)
 תגור 0) כחרסו נגע )י קסימ הו"ל י"ג ס"ק כט"ו כסרמ"ג ןץסשה)ג(
 רתוס' )ה הסננוכס ק)יסה ליתסר ומננמי ננקוננו מת יק)וף "-

 רמין ותי' חכיתס ימסר רק)יסס סק0ס מסי' ד"ה ע"כ 5"1 רף חו)יןורמ"ט
 נמסר.דניום ע5ננו ננחננת דק)יסס כססה מ"כ ננמוסר יותר מוסרסנמסר
 ס)תי (1 כקו' קדננו ככר )ס ה0ננוכס ק)יסס )מסור מחר יכרננחנות
 חכרתס מוסיות ק)יסס דמין תוס' דננ"0 הכינו ו") הס סלה ק"הסוס"י
 כ)ועס ןמין ' ננ0וס קליסכ ננכרי יותר כ)) עוכר המיסור טעס 0מיןלסי
 .מוסל כ)ועס 0מינו ע5ננו ננחננת מסורס כ0ק)יסס ונננני)מ רוטכ כ)מיו5ימ
 תוס' 0) טעס 0מין מינו וס מכ) . 0מ5)וק)יסס

- 

 קליסס .מין סכי ננ0וס
 מ"כ ק)יסם ננכרי יותר 0ולט 35י 0) סחוס 0מין ננ0וס חכרתהמוסרות
 . ..ק)יסס נ:כדי יותר 0ו)ט סמס מין ננתנור כחון 0נגע 0נטוה ננהה"ס
 ככ) ורמי ננתססטת ע5ננו סחתינה 0) טעכנו ע5ננו 5)י המתיכסמנננס

 ט5)י ע) סנוס) נ:כחון מיסור יסי' תוס' מ"0 מ"כ )ק5ה ננק5ססחתיכס
 ה5)י יהי' יותר ננו)יך המ0 כח מין ני ק)יסה ננכרי יותר ננתפסטמינו
 ויהי' החתיכס ככ) ננתפ0ט המ0 ע) 0הומ ע5ננו וה5לי סק)יסס כננקוסג"נ

 סנמסר מין סו)ך ע5ננו סמיסור 0מין )סי 6ע"כ חכרתה מוסר מ'ק)יסס
 ננ0וס מ)מ רוטכ כ)מ יותר יו5י6 כ)וע דמין נ:טעס )מו מנננסמוסר
 סקיסיס חתיכס ונ"ננ כ"ק מ3מ המתיכה כתוך יותר )סכ)יע כ5)י כ6דמין

 ננכמזיימי' ומין רוטכ כ3מ מסי' כ"ק על"ס ייו5י' די") מיסורמנלועת
 "ץק תס:נ קי' )6ו"ח כחיכורי (1 קו' ע) תי' כתכתי ככל סנס יו5ימי6ין
כץ"

 .: ססי' יותר 3סכין 6)6 כק נטכת ו)מ' 6' "ומ תק5"ח סי' ו)עי)

 כסלייחי'



 יוףה."ע"',%י'הבר"
יטף תרל"ה- ו' םע"ף 'צ"ד מף

 כסתס סע 63 ור"ן ור6"ט ומוס' כן. ג"ה ס"ק כ6ן בנ'פר"חלי(
 רכ י6מר' 6מס , מ' רף כמעין ט3יו קרוס , סומכוגיםסכין

קע9
 סתס : רם"ל ו6י יומ6 'ככן רמיירי תוס' ג' ככייס 30 ' כסכין כס1מט-

 כ' קייכ ורף מ' רף סס רסר"ן ח"6 6כ"י 6טי' ט3יו קרוס טומפגיתטכין
 ור6"ס מום' נס 6361 . נכו ט3 קרוס סמכ%ית סכין: רסתס 3היסוךכטי'
 כגריס ס3 כסכין כ"ומט רק ר6מר 606 'נ"כ כ' לר ל"ס ט"כ 5"1רף
 ו6מכס מוטט רכר הסכין ט3 ס0ומן מסום 5טי4ה כוי 5ייר ו)6קעף
 6כ"י 6סי' ה6 יומ6 כ5ן רוק6 מיירי ררכ מ' רף תוס' כ' 3מס- 6"כקסס

 סכין ט"נ נטין סומכוכית 6(ן )תוס' ס"3 מ' ינרף 4"3 )תוס'ימנ%רי . ) :' הסכין ט3 כטין סמגוכות מ0וס ק4טס -5ריךכ~י
 6סור כסר ס5. כסכין 5כון מתך, 06 ק4"כ רף רר0"י כ. כטי'' ''

 מורט" מטוס כמ)כ.)6כמ
 ו6מ"כ-

 כן סת4 סקי"6 י' סה כתכו"ס ר6י'
 וכ"3 קי"כ רטרס"י.,1ף ה6 רתו' 36יכ6 גס 0ס '3תרן י5ה ח' רףימוס'
 כסוס"ר כ' יומק6 6נכ ר"ס סס רתוס' סתס סכי תוס' רס"3 מוכמדכד
 ר5כון מורטי' ר6נכ ככותמ 63כ3ו 6סור כ0ר 30 כחכין ס"תכו 5נון'ח")
 636 ססכין ט3 סמכ%ית. מסוס ר63ו מ0מט יכו' 5כון וכ3ט הסכיןס3יט

 - קסס טדיין סת"0 סק0ס ו6מכס . ססכין ט3יט מורטי' רט"י נסכין'מסנ)וט-
 מסוס ק3יטס 5ריך כמכ"י י6פי" )כתוכ ס"3 3ריל6 למית רסו6 סר6י'ט)

 כט3 ומס"ת מססו רק ססכין ט3 רסמגוכית כיון יתי' ססכין 6לסומכ%ית
 מ60ר 6יס ותרעו ) טי"ס ק3יטה .כ63 סרי ס' 'יט 0מ6 וסטק מכ"מכרוכ

 ררכ 6סך .3היטוך )ני"ה )כטי' ור6"ס תוס' ממ"ס ק0ה תרו5ו 6כ3מקומות
 כ' ו6טי"ס מכ"מ רסוה ק)יטס ר5ריך כס ססמטי נ1י 30 כסכ4ן מ'לף
 י"3 )ויותר ססכין בט3 סמ%5ית מטט מסוס ק3יפס ר5ריך רה"טתוס'
 מי"ט כמ"ס סכי ס"3 ר63 6ט"ג תוס' רכרי טטמיס סרכס סטתיקדמ6"ס

) י,-
 -, רכרכותריט"ק-.

ג
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 סכין סתס ט3 קרוס. סומכעית ס"3 סוס מ' רף ינס יותי קיוכרנ"ך
 כט תוס ממרס 6מר רכר 36מ ס נ כס טות כס0 סכתכו כמ1-
 ט3 סומכיכות סרכס ריס 3תוס' )ס"3 מ' כרף וסו6 מ' וף 3  וס ממהני"ס
 סוס רסומן תוס' ממרס ני"ס וכט' ככ"י רוק6 ימיירי סע וס3כך ןססכ
 3רכ 6מ6י מ' רף סק0ס הרסכ"6 רסכס ל סרכר וכ64ור . מוטט רכררק
 תרו5יס ' כ' וטי"ס נכעי' מטטסט וסומן סומכוכית 6יכ6 ה6 כק)יטססני
 וסו6 טי"ס רסכ"6 30 תרו5יס ס"3 63 ור6"ס רתוס וי"3 רטכ"6טתי'
 ת טומיוי ו3יכמ מקוכמ כסכין רכ רמיירי וי6"ס 3תום' ס"3 3כרסטוט
 סו6 כמוס ככ3י' יכ3וטס 3תוס' וס"3 ן נסכ כ)ופה. מסוס סור 63660

 מסוס י רס6יסור :וכיון ר0כ"6 קו' קסס 631 כ' כ6ומ טמ"נ ) כמסכמ0"3
 יי"3 3תוס', ס"3 סס ני"ס כטי' 6כ3 כ"י ססו6 כירוט ט"כ כסכיןכ3וטס
 6ין 6מ6י ר6"כ סר0כ"6 וקו' רכ 6יירי ססכין ט3 טומכוגית מסוס6סי'
 סו6 מוטט רכר ט3)ססכין רסמכוכימ תוס' רממרסי 3מרי 6"ס ס'5ריך
 3ס"ט תר"מ ונסי' ל 6ות תר3"ט סי' 3קמן ו)מ"ס כק)יסה 636 6וסר461ן
 מסוס מ0ומן מקכמ נ"כ רסכין רסכ"6 מתסו' ד"רקתי וכן כמ"כוכ"כ
 כמי 3סנס כטסה וכ6כ"י סכין רוטן ט3 סומן מטט כסמר מ"מ 636מי6וס

 , : יומ6 ככן רוק6 סכ' מ' תוס')רף6"ס
 רף רכ ד6מר ' לס6 5"1 רף ני"ס כ6י' ור6"ס תוס'. כמ"ס ס"3 יס"ט רי"ל'

 סכין ט"נ יסומן מסוס ,כק3יסה סני ככריס 30 כסכין . סמומטמ'
 סר' רטת וכן מטסמיס )ר6י' ומני6 כ"ק 636 כויט 6יכו מוטט רכרהוס
טרו

( 

 כ6כ"י
 סנ"מ וכ' נק3יסס סני ססכין כ3 סמכ%ית מסוס ; רס6יסור

וסס"ך
 וכ"מ -כק3יפה סנד ו3כך סו6 מוטט ססכין,רכל ט3 רסמכוכין רמסוס'

 סומכוכית מסוס חסר 30 כסכין 0מהכו 5כון רס"3 קי"כ רף ררס"י כ'טי'
 61"כ סני -כק)יסס 6"כ מוטט וכר 636 ר3יכ6 כמי מסמט כיכר ו6יכוטט3יו

 כרי ,ר6סור סס יייק סיסכ"6 רב6 וקסס ק3יטס 636 5ר4ך )6 סתס]ס-
 : כמ3כ 63כ3ו 6סור סתס מך6מר נ0י ט3 כסכין סמתכו כ5כוןכטי3ה
 סמכוכי' סרכס יס 16 מקוכמ ס6יכו כירוט 16 דרכיס ככ' 636 3יסכ:י4שף9

 מסכר6 )ס"ט ס"3 וכך 5"1 כס" ב0"ט סטסק וכמו כטעס 5רידט3יו
 ריס סכין כקתס הייכו מסהו' 'רק סכין 0ט"נ -כסומן סכתכו ור6"סרתוס'.
 6כ3 מססו רק רסוס 61"ם סכ' כט" רק"י וכגנ"ס כיכר ו6י~ו סמכיכיתט3יו

כ(רו~
 רק רסוס 3ומר סכר6 6ין .ט3יו כיכר וסומן' מקוכמ '6יכו ססו6

 כסכין ים ס6ס 5"1 רף 6עין טס תוס' כמ"ס כק3יסס סני )6 ו6"כמססו
 6כ3 ט3יו יס מססו יק סכין כסתס קוס' סכ' רק, כעי3ס 5ר(ךסמ)וכת

 רכ6ן סס"ך קו' קסה 63 ו6"כ כטעה י5ריך 3ס"ט ס"3 מקוכמ:כיורפ.סמוגו
 כירוט מיירי 5יו כסי' 6כ3 סכין כסתס מירי כ6ן; כק3יטס 'רסני 3ס"ט:ס"ל
 6כ3 כן קנר מ5י סס"ע סוס מסכר6 ."3 כן 6מכס כדמ 5ריך מקוכמס6יגוי
 כירוט רמיירי מפוס כ'כ 6סור ך%5ן רקטס 3סרס מ5י .סי' '-63 הננלכס"

 סכין כסתס מיירי סתמ6 נסכין סמתכו 5כון סנמ' רס6 ו"6 מקוגמס6יגו--
 ן כמריף 6סור כ"ט נר כ"ט .4טטס ט"כ 636 כט"פ 5ריך 6מ6י-והקל"ר
 י"3 סכין סתס ט3 יס כטין ומססו סכין רמיירי,גסתס כיון וס -נסי4"קך
 טטס לו סיס" קסכין, 3ק3יטות עוסס 7מורסי' הס"ך כמ"ס 6"כ(
 סכין ט"נ. סיס מה טס , ססכין כק)יסת ומ5רף כעט כר ק"ט 631;רמחון

-

 )נ"י ססכיו . 3ק3יקת מסו7 דמורפי סקו' 3יסכ כי"כ כ' נסס"ך כיכ , ))6סור
 3ס"ט רמכ"3 מסוס. ור רכר ססו6 "פר"מ כ' ססיך ב3', וט3 גע.)%6ר
 כ5כון התס 6סור 6מ6* ססוני' 3תרן כן מוכמ 3מ"ס 6כ3 זס וכר.ג~ק
 ו6עת כטי)ס כרי נסכין"%חתכו;

 6מ~
 ,ורומק6 כלותמ כק3יפס סני כ6ן

 קומן מטס טס ועלף עסון טעם ססכיו ק3יטות כיס31 ט"י כעסס 4ממן

 ס"ח 5"ס כסי מפ' סס"ט דטת טכן ממריף נרט כיסו) 4"3 ססכיןסט3
 יכטככ"ט ס"6 5"1 כסי' ט' וכמריף כר7ט' סס ורמז6 גטככאט מותר-ככיסע
 כטין המ0סו עס ו)5רף ר6סון )כ"ט. הסכין ,3ק3יפת )מריף ס"ס 6"כ6סור
 רמריפ ן: דרין ג' 6ות תר3"ט ה? 3קמן פ" ככיסו5 כ6ן מס6"כ3כטי3ס

 ק0ה כטככ"ט 6יכוי
 כק3יסה רסגי כ6ן סס"ט ט' 37מה סס"ך קו'. כיסונ; : י") ה2נרדשלד(

../
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 כטי3ס 5ריך ר35י כתגו סכ") 5"ו רף, רתוס' ככטי)ה 5"1 וכסי'
 כ' וכ6ן כק3יטה רסני מקומות ככמה קיי"3 3מ3ק סכר6 ריס היכי6361

 0מתכו 5גון מקר6ננר סרסכ"6 -סוכיף 5"1 ס" ו3קמן כק3יטס וסגיטסמ"ק
 כק)יטס רסני ססמ"ק ט3 קמס יסי' 6,ב ככותמ 63כ3ו 6סור כטרגסכין

 מי)וק , י0 רט"כ לס"ט י65 6ט"כ , כ(פ רסכ"6 ט) מו3ק דסמ"קומסכ"ת
 כמוס מקרי רמ3כ וסר"ן )סרסכ"6 רס") למס י"3 והמי3וק 3סתסמהכי
 6ט"נ 51"3 ק"ס סי' סטוס"ט רטת -סכן סס .וכ' סק"נ 5"1 סי' כס"ךוסוכ6ו
 כמר מ' רף וכר0כ"6 בו6 כמוס מ3כ יממ6ס 5") המ3כ כתוך ממ6הר6ינ6
 כ"ק 6)6 6וסר ו6ין כר0-6 מ3כ מסוכ סכין ט"נ דפמכ%ית 0ס ר"3תי'
 6"ס מ3כ 0) 'כסכין רותמ כסר קמותך רכ6ן-דמיירי סס"ך קו' 6"ס61"כ
 כסר וכס3 כסר ס) כסכין ס5וכן כמתך רגגיירי 5"1 כסי' מס6"כ כ"קרסני

 רממננריכן 3רירן 6סן' וי") כטי3ס 5ריך ב3כה סו6 סומן מ3כהסמכוכית
 סמן ר6ס כ35י ס"ר י") כקי6ין יר)6 מסוס כסמןככמוס

 סו6-
 כעו 6וסר

 כטר ס3 כסמן 0מתכו , 5גון 16 רותמ 3כסר מ3כ כסכין כמתך'מס6"כ
 6)מ כו3י' 6סור )6 כסמן ר6טי' ססכין ט) סמג%ית מטט מסוסרס6יסור

 ) נק)יטהלן רסני ככמוס 3רירן נס 3סמוךכ"כיס

 ססכי6 ר"פ סכרת 6מרי כמסר רסממכר כ' כ"גל ס"ק הטי"מ דקנדהלז(
 רסכיג6 רומק6 כו וי0 נמור רותמ ססו6 כרכרסטור

 6כ) כוס מו)ק כ"י כוכר ס63 3טי ינרו ס' ו5ריך ככו3ו סטטססמתטסט
 כקכין מתך ו6ס כ' וכמרוסיו כתס"6 'ררסכ"6 ככוכס וו סור6ס 6יכוכ6מת
 ו6יכ6 סני כק)יסה מ"ר 6יכ6 הו6 מס ו6ס סגי כהרמה מריף ס6יגו5לון
 סכין כסתס והתס ת"3 ע"כ סר6כ-ר סנרת ווהו מקוס כטי3ת רכטימ"ר
 רר6כ"ר 6ט"נ כק)יפה סגי 61"כ כ6ן כם"ט כמ'ס 6כ"י סכין וסתסמיירי.
 53ובן 3י' מרנני רר6כ.ר סס רסכ"6 סכ' 5וכן( ר"ס קי"6 לכוף כ"כ6וסר
 טכ") נק)יטס סני 1)6 מקוס כטי3ת רכטי 3קמן רמסמט כסכיןסמתכו
 סמיסכ:ם תרו5יס כטי כק)יפה רסני טרז כר' יסס"ט סטיר ססקכןס

 .ט י6י' ו6~י' כ0ר ס3 כסכין סמתכי %53ן 3" מימי; 63 רס"טויסכמי
 כק)יסס רסני סי0כ"6 סכ' מער 63יכ6 רמטמט סכ"3 מרסכ"6 3וס'3ס"ט
 כסכין מתך מומי 1)6. כטילס ר5ריך כסר 30 כסכ7ן טמתכו כ5וכןמוריס
 רסמ כ0"ט מוכמ מ' רף ומרסכא6 כר6כ"ר וכו' סמתכו )5וכן מסרכר
 כו)ע סומגיגית ה6 קו3ף ס"3 ררכ ככרי 30 כסכין . רסמט 6ה6 0ססקסס

 ח(קי' ר"ס קי"6 רף סס סרסכ"6 טור ממ"ס כס"ט ר63 הסר"מ כ,ערדש ו כו3ו 6וסר כרותמ 6"כ כרותמ מס 6ילו ס0מיטס כית ות"ככו3י'
 ס6מרס 63 06 כ' לטי)ס י5ריך וכו' כ5וכן סר6כ"ר רכרי סכ'6מרי

 רמריסות ככטי3ס סני 631 ק6מר 3נמרי ר6סור 6ומר סייתי ז"3רכיכו
 ננרותמימ מרניס 5וכן כ3ט דטסי כן טי. ררס"י ס6ס מרותמ טטי כ3ט5וכן

 מריף כרכר טטי מממיר סר0כ"6 6"כ ככו3ו ויססטו סטטס סו6ומוסך
 מריף כרכר 5"1 כרס"י 3קמן סטו"ק סממכר 6"כ נמור מלותמיותר
 רקכ"6 מרכרי ר6ין טסוט ג"3 ט"כ רותמ ט-י כ"ס מכ"כ יותר 6וסר6יכו

 מרותמ"ס מרניס 5וין כ)ט רטטי כ' 63 ררס"י כ6ן ס0"ט 3טסקסקירס
 מותר כ"ט כר כ-ט ככ.י 6סי' גרניס , 3כך רסכיכ6 רומקי' ליכ6כרניס

 נ"ט ו6וסר רסכע6 רומק6 כמי ן"יכ6 כ"ט כר כןט 6סדר .מס6"כ~כ5וכן
 כר כ"ט 3יכ6 סי' ררותמ כ5וכן ר6סור ק6י דסרס"י סרוסי כ"ט-ר3סךכר
 טריף ל6 נ"כ רסכיכ6 רומקי' ר6יכ6 היגי 6"כ מיירי יומ6 ככן כ"טכר

 ס0"ל וט3 כעי' ר6וסר מ' רף כרסכ"6 כמכו6ר מרוממ מורסי'3רסכ"6
 כ5ן 6טי' כ"כ 636 6ס7ר 63 כ5ו5ן וס~עתי' לכר"כ"ר טסק ר6יסו קסס63
 עריף רומקי טס רותמ ור6י יומ6 ככן כו3" 6וסר כרותמ כ6ן וט'יומ6
 וכט"1 : כ"כ 636 6סור 63 ומורטי' כו3י' 6סור ררותמ ורומקיממר4פ
 ככר מ%מ סכ0ר 6טי' כעו רותמ 3כ0ר מ)כ כסכין כמתך 6וסרסקי"ר
 6טי' נוס כרכר קגממרי ורס"3 ס6ו"ס רה6 3סממיר כן כ' 3כ6ו' סכיככ3י
 6טי' נוס כרכר 3סממיר י"נ רין ס"6 כ33 ת"מ כסנ"ס וכ"כ רומק6כ63
כ63

 יומק"
 מ"1 ו5טרמ"נ 3סממיר- יס רומק6 כמי ריס כסכין טכ"ט ס5ורך 3טתנוס כרכי 3סק3 ממורו קכ3ס. 13 סיס 0כ' 5"ס סי' גמס"ו וטיי'

 סום"ק כט"ז כן מ0מט ו6יכו סומן ככסר מיירן ר6וסר רראס 3ט(ו קרס"ק
 מסכיס כס"ת 6כ3 ,ט3יו קרוס סומן 3סטמיס 3מוס ריס סכ, טי"סטין
 0ומן 6יכו 6ט" ככעס כססכסר ר"ס 6וסר רותמ 3כסר ררומק36ט"ו
 3כסר כו)ו 6וסר סכין רמין סכ' קכ"6 סר"ת'סי' כסס מ"ס 7"כ 6ותיטי3"ק
 רקו' כ' סתכעכות ו6מרי . 6פי' ככ"ר 6יכו ור6י ווס כרוטכ כססכסר636
 רמריף ר6י' מכי6 ןרחכ"6 מירי קסס 63 קיד6 רף מרסכ"6 סכ"3סר"מ
 סו6 טריףורומק6

 יסכ""
 כסר 30 כסכין סקמך עכון רס") 3סיטמי'

 5"ט' 6סור ורומק6 רכמורטי ןקי"כ ררס"י מס"כ ר6י ומכי6 כו3ו6וסר
 וססק )ס"ט 6כ3 ועמעתות כ"ט כר כ"ט .3רס"י, ~ותר וככתכס3 כ"סכר

 יע כמ3תות_ ו6טי' כטי3ס כרי 636 6סור 63 ולומק6 רמורס4' 5"1כסי'
 לנרכג כתכת* ס'. 6ווע - תרמ"מ 1כסי' מרותמ 6סי' נרגנ ורומק6רמורט4
 כמס כסומז כנע דומקי' וכ)6 רועכ כ63 קמס ממס מפי' ורומק6מורסי'
 , מכ-כ יותר 6וסר 6ק כסומן 6פ" ודומק וכמורפי כו)ו 6וסרכמס

וטוי



 )טימןהצר4

4ו"י
 שעיי, צ"ה ם'י
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 ידץ 4רבמף .תרל,יה
 6' ס"ק 5"1 כסי' כ' ססר"מ ה6 ווס"4 כ' 3פי' כ"כ סלפכ"6 ל6*שול

 וג35ו לתלס) ס"נ 5"ה לסי' דקיי"3 3ננה 636 סכ' כסרס"י קיי"3 )מל6לן
 ודומקי' חויפי' 6"כ ויומק" כחולסי' ננכ"ם י6סוכ"ט וכתכו ננותר כג"טפ"ט
 סכן כ' תרננ-מ וכס" טננלוגית ננסוס 6סור' וג"י ד5ולן וה6 ננרותמקי)

 ו6דרכס הס"ע דעת טכן תר)"ט )כסי' וכ"כ ס") הלי הסו"ע וסנססעיקר
 כמריף ננכ"ס ג"ט -כר ג"ט מומר דל35ו כ"כ נוסי' דהו6 קסס לסנ"6פ)

 : כעין טוננגוגית ננמוס 6סורו5גון
 6"י 16 כס"ע גמ"שלח(

 דסתס ננסוס נק)יסס סני יוננ6 נן הו6 6ס,
 הסכין ע) סוננלילות ננסוס ק)יסה 6)6 ו6י"5 כ"י 6יגסכ)יס ן ',י
 יוננ6 כן 6יגו טננ6 ס"ס ננטוס רק סו6 6כ"י כ)יס סתס דקיי"3 ה6וקסס
 כו סכיס) (ה עס גוט)"ס ככ)י טכיס) ננה טננ6 היוס כו סכיס)ו6ת"3
 6ין נוי ס) וככ)י היוס כו סכיט) ננס יויעין 6גו כ6ין מיגמ ה6עכסיו
 יסר6) ס) ככ)י 6כ) 3סנס ס6ילו דכר היוס כו סכיס) כטי6ננר ג6ננןהנוי
 רק )יכ6. ו6"כ גט)"ס דהוה ססוט ג' כסל עס ומ)כ היוס כסל נוסכיס)

 51"ע: כק)יסה וסני סרי ו6ננ6י )6 6ו כ"י הו6 6ס 6'ססק

 ס6ין מ"י ס"ק קכ"6 סי' )קננן ננ"ס ו)סי 11") כסר"מ כ'ערדש)ש(
 דעמ סכן וכ"ננ ק)יסה ננכדי יותל רותמין ע"' כו)עהכרג

 6ין כ6ן סססק ננה )סי נס 6"כ )סכין ננהגי דססמ(ה סססק )סססננחכל
 העגי' ו)יעתי ע"כ ודוק סמתך הסגין ננקוס ק)יסמ כגנד 6)6 ס'5ריך
 קו5ר )ס4 3% כדיעכד כן סס רננ"6 ודעת קכ"6 כסי' כן ס' יהננמכר6ף
 1)כסוף ע"1. מו)קיס הסוסקיס וכ) הס"ס סדעת כן ה)כס ס6יןדעתי
 סכין - ע"1 סוף ננהננסגה ' (ה דין דננקור הרננכ"ס דעת כן ס6ילו6כתוכ
 סענניס י' וגוע5ה מפי כר עוקכ6 רכ 6ננר וכנננ' ,טסורה: וסי6ססה

 כו ו)6כו) ר"ס 6ננר טניננומ כס ס6ין וכסכין כסג6 רכ 6ננללקרקע
 כננס5ס סס מוס' סי' וכן כעיגן דמרתי )וסנננ' סננסגס סי' סס ולס"י5וגן
 כטס וכ"ג כתה"6 ורטכ"6 הר6"ס וכן 5וגן )ממוך,כו כרו5ה )ה ננוקיכנננ'
 וגן י"ס כקרקע לוע5ס 6ו ססה' 6ו סגי וכמן6 ל5וגן רק דננתגי'ר6כ"ד
 סקסס והר6"ס . ע' סי' ""י4ננוח וכן סני דגמדמ מ' דף חו)ין מוס'דעמ
 דמ3י6 תי' מריסת6 יכס)ס)6 . הכסרות כ3 כננטכה מנן 63 ד)ננס יס"יע)
 לוע5ס סרי"ף ני' 6כ) . מרמי כע" ")כך ולופ5ה גריס רס"י כבננ'כני'
 סכסרות כ3 כננסגה תלן )ננה.)6 ולוע5ה גי' )6וחו עכ"ס )י וקסס וי"ןכל6
 כקרקע געי5ה ר"3 כננתגי' דמגן סיסה ןי") גוע5ס ני' ו6"ט ולעי5סססס
 )6 6תננר )6 סג"5 סר6סוגיס ס) ססירוסיס )כ) המרוננומ כם' וכ"ננ4"ס

 )רננכ"ס כן ע6 וננ6ין ססמ(ס דננסגי )רותמ סכין סכסר כנננ' י)6כמסגס
 ס) כ6כן )סכין הסמ(ה דע"י כן סכר דגססי' ססכר6 ננן דרננכ"סו6סטר
 ננן יו65 ד6ס ג5ו5ין הסמ(ה סע"י רו6ין ד6לו רותמ הסכין געסהגסקיס
 קערות כדי) ס) כ)יס ד6ומן כגס"נ כטס (1 כסכר6 וננ65מי .ה6כן
 ו5ריה גננסמ(ת סננר6ס סעוסין כ6סר מדסיס 6סי' הנע)ס5ריכין
 הננסמ(ת ס) המיננוס וננכמ ('יף סקורין כורימ 6ו מ)כ ק5ת טס)סיומ
 סס הר6"ה ו6ננת כהסמ(ה. )הק) )רננכ"ס ננג") מכ"ס סנע)ה ו5ריךכו)ע
 כדי יק)יסס ידוע הגה ננ"ננ ק)יסה כדי 6)6 כו)ע הסכין ו6ין סכיס")

 ננן הק)יסה סיסו4 כדי עד דיסמי( וס)"3 קס ק)יסמ כדי ננננגוסיסור
 כ) סו)ט מי~וס ע"י ו6"כ כ)יכון דהסמוה ננסננע דר"ננ וססטותהסכין

 : ככו)י' דכו)ע י") לר"ננ גס ו6"כסכ)ועה
 סכ' סר"ן כסס סס כנ"י סני6 ע"; מו)קיס סוסקיס סיוכ רלכמ"ש)י(

 כירוס)נני ד6י' ננסוס' וג' כרננכ"ס ננסננע הירום)נניסננן
 נדו) כסכין 6כ) קטן כסכין דתיננ6 הד6 ~סס סכין הג") 6ננסגה ע"(סוף
 ננג") 6כ) רוממ כו )ססמננס ,דנניירי )יכון ננדננ5ריך ננסננע )יכוןכעי

 )סננס הננסגה נס נניירי ' )ירוס)נני ו6י רותמ כו )הסמננס ננהגידססח(ס
 ל") יססה ר6י' )ר"ננ ויס ססה ותגן רותמ:כו

- 
 כ~נד סהו6 מד6 כהסמ(ה

 סי' ע"כ ע"ו דף כסוס' ה6 ועוד 5וגן )מתור-כו כננסגה דננוקי ס)גובננ'
הירוס)נני

 ג"כ-

 5ריך .ו6סי"ס 5וגן,דוק6 )הסמננס, כהו5ה 6)מגן ר' כסס
 )ססקננם 6כ) סניננות כו יס נדו) סכין דסתס מסוס נדו) כסכין.)יכגן
 לק.)סקם נניירי דהננסגס דידן 6נננ' סירוס)נני מו)ק 6ין כ(ה רוממ ,כו
 הסמוס דננהגי )ר"ננ ננג") סניננומ_6"כ, ננסוס )יכון 5ליך ו6סי"ה 5וגןכו

 מוס' כ' כרוך ר' וכסס כ"ק 6י6 כו)ע ס6ין ננסגי רותמ כו)ססמננס
 הך"ת הירוס)נני הכי ססי' סג") ע, סי' כסס"ת הו6 וכן כירוס)נני סי'סס

 טעס )יתן ויס רוממ כו )מתוך 6סי' י"ט קרקע כגעי5מ סבי :קטןכסכין
 רק כתוכו כ)) כו)ע ו6ין כ5וגן רק תסנניסו 6ין קען סכין דסתסננטוס
 ככיס עננו גוס6 ס6רס קטגיס הסכיגיס קנון קטן סכין הייגו ר")ננכמון
 )כ) ג6"כ . סכסר 5ריך רותמ גו סננסתננסין סידוע נדו5 סכין 6כ)כנדיו

 סכין סו6 קעודס ס) דסכין רננכ"ס כדכרי )ית6 )ירוס)נני 6סי'הסוסקיס
 כ) כגנד ס' 5ריך 6)6 ק)יטה כדי רק כו)ע ו6יגו כהסחוס דסניגדו)

 : כ6ן וס-ע סרן ר' כסס ג6ן הטור דעת וכןססכין

 ס)כה י"( דכס' סכי ס"5 )6 נוסי' סרננכ"ס .דנס ל") ס6ממ %4בנל)יא(
 )תסנניסו ודרך ינעי)גו כמננין לססתננס סדרכו כ) 'סר"ננ כ' נ')
 )ססתננס ודרך סנע3ה 5ריך כמפין כו סגסתננס סכין ו6"כ כ6ור יסננסכ6ור
 )5וגן ססס כסכין דתגן 'סננסגס ע3 כמה"ד וכננ"ס . דוק6 )יכון 5ריךל6ור
 ותיר5ו הכסרו כי5דל רוממ כו )ססתננס כר51ה תגן )6 )ננה כגננ'.גד46'

 )רננכ"ס י") כן וכו' ינעי) . )הנעי) סדרכו "כל כריס6 דחגן ננה ככ))ססו6-
 וכס)כס וכו' )הנעי) סדרכו סכ) ננ"ס ככ)3 ס.6 , נחננין סננסתננסקלסכין

 ,מן סכין ח3וקמ וזע יננתגל הסיס6 הני16'
 סעכלי

 16 ג6ס גנ)כלה
 06 3ו וי ספיננות כו ס6ין יסח סכין סימה ו6ס ס3ה נרמייסננסחי(ה
 ננמ)ק :3מ הר"ננ הכק עכ") 15נן כה' ו6וכ3 סענניס י" קטס כקרקעגוע5ה
 סתס )נדו3 כין.קטן- סמי)וק 36מגן,דכ) לסץ))כר' : נדו) 6ו קטן סכיןכין
 הרננכ"ס ננמ)ק ס)כך סניננות יס ךכנדו) סניננות כ)6 סט"ס כ(ננן סי'קטן
 רו5ס 6טי. סניננות כו כיס וסךגו סניננות.. כו )6ין 'טניגנות יס,3וכין
 כו ו6וכ3 סר"ננ ססייס וננס כ-רוס)נני 'כד6י' )יכון 5ריך 5וגן כו )סננסרק
 6ע"נ כמוי ליכון 6ו )5ו5ן לדוק6 הסמ(ק פ) 'נס ק6י סכ' כ5וגן ר")5וגן

 3יכן 5ייך ד6סי"ס 1)15גן סניננות כסכין כיס ננדכר כ6ן רק נ' כה'כ' ככי (ס כ6ן סר'ננ דיכר. )6 ננ(ה רותמ 6סי' 6מ"כ )הסתננס מותרכ)יכון
 כו ד)הסתננס הסוסקיט_ ננכ) ננסגה הל"ננ דעת. 6ין ו6"כ כירוס)מיכד6י'

 , ;), )יכן 6ו סנע)ה 5ליךרזתמ
 סיסמןגס הרננכ"ס וך") נוננות כו כיס 6סי' ההגי דהסהוה הר"כנ סכ'רב~יץ

 נוננות כס יס 6סי' דננהגי טוכ6 ססיט6 ו(ה כה-נוננומ סיסוהעד
 6סי' קכין 3כ) הכסר מכ)ית סהו6 כננמגי' סתננ6 דתגן ססס ככ))וססו6
 'כמיכורו הר"ננ סמ(ל ו6י5") הסיננ"ס כווגות , סו6 סכן וי") גוננות כוכיס

 סכ' ע"6 ננ"מ דף ננ)ימס כה' ק)"ך סי' כסננ"נ 6מ"כ וננ65תיננסיסננ"ס
 6סי' 'נוננומ כה סיס כנדו)ה 6ו נוננות כה 6ין 6סי' לותח כס)חמוך
 :מסרם טסננ"נ סרי עכ") ננסה רכיגו_ וכ"כ )יכון 5ןיך 5וגן כה)מתוה
 ס"ה 6"כ -ליכון '5ריך ו6סי"ה )5וגן נניירי ייכון ' ד5ליך כייס6 ננ"ס)ר"ננ
 )הסתננס כרו5ה 6"כ )5וגן 3ססתננס כרו5ה ר") סכין ססק(ת דננסגיננ"ם

 ) י : הסמ(ה ננהגי דיהי' כרננכ"ס )ית6 רותמכו

 סני קטן דסכין )ר"מ סס כע"ו כתוס' כלוך ר' טיסנ יננס רבילליב(
 6כ) קטן כסכין יתיננ6 סד6 כירוס)נני הו6 )וכןכהנע)ה

 דק6ננר ננה6 התס דק6ננר ר6י' 6ומו )דמומ ויס תוס' וכ' )יכון כעינדו)
 ;תטנניסו כין מי)וק )יכ6 וכ5וגן כ5וגן 'ד6יירי ננסננע 6)ננ6 כו' ססססכין
 ר"מ ,ר6יומ ונניסכ כררך ר' ומי' ס6ור ע"י מסנניסו 6ין נין ס6ול,ע"י
 קרקע כגעי5מ וסני סמור מסנניחו'ע"י ס6ין קטן כסכין דתיננ6 סד6דה"ס
 ד6ננר ככ3י 6ס"ק מו)ק דירוס3נני 5")' זס )מי' וכו' רותמ כו )ממוך6סי'

 סר"ת 3יסכ ג") ע"כ 5וגן כו 65כו) דוק6 סננסכה ע) יסוסע ורכ כרי'ר"ה.
 5גון כו )הסתננס ננומר ,סגמסר מרס דכ)י ס") יר"מ ק5"כל סי'וכננס"3
 מננין כו יסננס סננ6 )תק)ס מייסיגן 1)6 ד)"כ ע"( ר"מ ' כננ"ס )ח6סי'
 ורכ )נ(יר6 גנ(יר6 יהי') ס6כ"י נןיר6 ננסוס נ"כ ו6כ"י דרכגן תק)סננסוס
 נ(-ר6 מסוס 1)6 מדרכגן 6סור גוט)"ס 6כ"י ס"5 סו6 )סגכ6 יתכרי'6נני

 )מק)ה מייסינן דגנר קיי") וכדרכגן)נ('ר6
 ו6"ק-

 ס6 סתוס' קו' קסה )6
 ס"5 דירוס)נני י") וכו' 6ור ע"ן תסנניסו כין מי)וק )יכ6 5וגן)תסנניס
 ננסוס 6סור 6סי"ס 5וגן )תסנניס דנניירי 6ע"נ מ"כ 6סור ןגט3"ס 6נניכרכ
 כסכין )סננס דסכימ ננסוס 6ור ע"י מסנניס ניו) כסכין כו יסמטסננ6
 ד5ר-ך 6ק-נ, קטן סקין ננס6"כ )תק)ס מייסיגן ססיר 6ור תסנניסנדו)

 ננ"ננ כו)ו 6וסר -כס כמס יומק6 ס") ו)6 רוטכ רוממ כו' כננסתננסיןסנם)ה
 ובן רוטכ כ)6 כרוממ 6)6 כרוטכ רותמ כו סיסמננס סכימ )6 סכיןסתס
 כרוממ 6)6 הקכין כ) כגנד -6סור ,ד)6 י"כ סס"ק קכ"6 ,סי' סר"מ כס'לה6י'
 יסננם מטו פ(ריגן ו)6 ודיו כקרקע סגוע5ס כיי 6)6 6וסר ו6יגו רוטכעס
 ננוכמ עכ"ס )"ג סכימ6 ד65 1)ננ3ת6 קייננ6 )סכי ד)6ו רוטכ עס רותמגו

 15 דיס הר"ק כ' וססיר )יכון ד5ריך הו6 נדו)ןסכ-ן

 ר6-

 ננירוםלחי
 כססייכ"ן סכ' )' ק"ס-קי' ס' כר6-ס וע" )יכון 5ריך נדו) דסכין)דכריו
 כגיט ג"ט ננטעס סרי )6 גמיכסו 6כ) סע)ו דניס דוק6 רס"י ס)ממגו
 ג"ט ננועטת;סתייו ככ5יעה סכסר ננן טעס כ"ק קכ3ו גנני כע)וומע"נ
 )6כ)ו 6סיי כקדירה כ)וע סה" )סנסר טעס כ) וגכ)ע גמינסו 6נ)נג"ט
 ככוממ )6כ15 6סור; כסר ס5 כסכין סמתכו מ5גון ר6י' )הכי6 ויסככוממ
 כ(ס ננוכמ 6"כ ע"כ כסכין סכ)וע ,סטעס עיקר ננכ3יע ד5גון דמורסי'ננסוס
 ריכ"ן ודגרי 6סור 6ננ6י ננועט דכר סוה כ"ק רק ד6י ככו)ו כסכיןדכ)וע
 6"כ הריכ"ן כדעמ הרננכ"ס סדעמ כמכתי וכנוק"6 הסוסקיס כ)סכי6ו
 . י"6 6ומ כננ"ס' מ"ו לכרמייס הסמ(ס ננסל וה6יך ככו)ו כו)ע )רננכ"סנס
 6)6 )סכין ססמ(ה ננתיל )6 דרננכ"ס סכ' קכ"6 סוס"י כסר"מ 6מ"כור6י'
 כטר דחתך )עי) סכתכתי וה6 מכ"י נוי ס) כ)יס דסמס גכרי ס)כטכין
 קיי"3 -)6 6גן קכ"6 סי' כסר"ת וסכ"כ כו)ו '6וסר ,6יגו רוטכ כ)6רוממ
 וכ"כ רוטכ כ)6 6סי' כו)ו 6וסר רותמ עס דומק6 6)6 (' כסעי' כ6ןסכי
 ר' ס"3 סכן כתכתי ו6גי דכ6ן כדין זוכר 6ין מו6ר וסרי י"ד . ס"קכט"ז
 )6 6גן 6כ) 5ר"מ ה'רוס)נני 3יסכ כדי מו6ר כסרי ע"ו סוף כתוס'כרוך
 5נדו) קטן ,סכין כין דסמי)וק כירוס)נני הסי' )6)6 כרוך ' ר' כסי'קיי")
 סי' כי6י,,~)קננן נוננומ כן יס נדו) וסמס גוננומ ס6י"כ סכין הייגויקטן
 ו6סור רוטכ כ)6 "סי' הסכין ננן ג6סר דרותמ )וננר ננ5יגן 6"כ ס"וקכ"6
 כ6ו"ס ס") ו)6 6ע"נ ןרננ"6 מ' 6ומ )ען3 ננ(ס כתכמי וככר דומק6ננסוס
 מ)כ כסכין כמתך י"נ דין ק"6 כ)) כח-מ כ' מ"ננ נוס דכר ד6סרוורס")
 רוטכ )יכ6 6סי' 6סור דככ"ר ננסהע ננ6ם סהוסר ככ"ר כו)ו: 6וסר)כסר
 6וקר יסכיג6 דומקי גננ_י וחחך-רהוס יס"כ סגי ככ5י '6סי' הפר"מ ס'וכ6ן
 סר"מ דכרי סוכ6 ר6י' 6ק-כ. גננן 6יגו 6סי: כן סלן מר' והוכימ כו)ור"ס
 ס"ק כט"ך 5"1 סי')קננן

 ח-

 וכ' ךסכין ק)יסמ כננד .ק' דפהגי כ)"י' כסס
 קפוקקיס וכק) , וכטור כן )וננר דמלי)ס כ6ורך כסי, כחקגו : וככרססרננ"נ

 'ג כקליפת,יספין די )6 ועכ-ס ,נגננס ססכין כ) כדימכו6ר
'' 

סימן88 כמד, .



%פ4דשרף
 ו' זטעיף צק= ץשהישף'ידרה .

יתול"  כט%( ויישש ,תריייהסעמן

 שנן י,טכין עיאם י"ל בשר 'של במכץ יותח יבר חתךלא'(
 דבד 'אותו קולף אם חלב עמ לאב6 לכה!הלהמותר

 כמד מ' צףיך קליפה בלא בשלו ואם נ"ש בד נ"פ רהוהמשום
 ואם הטכין כל לנגר מ' שריך חתך מקום א"י ואם המכיןמקום
 בנ"ש .רנ"ט לכהחלה אמור בו שחתך ודבר הסכין .חמיןשניהמ
 בשר בחתד בש"ע מ"ש לב( כמ"נ ולא לנ"ל חמיןששניאם
 מקונח באינו מיירי קליפה רצריך אב"י הולבות במכין .רותח
 גע"ג במקנח אבל נמילה כרי אלא לוקא לאו .דקלישהלי"ל
 על מוח שימן קצת עריין הרחה מתם או קנוה אהר אש'.מבין
 נפגם מכין שע"ג רמקצת משום קליפה אפי' באב"י אי"צפניו

 טי' ללין והבאתי ב' רין ל"ח כלל או"ה בהג"ה וכ"כבמעל"ע
 י כמ"כ רלא וזהתרמ"ם

 ס) כסכין רומח דכר חמך 06 כ' 6' 6ומ ס"ג סמערולמ גסיומממ"כ
 כלגר ס' סס 6ין 06 כמ)כ כו3ו )6כ)ו 6סור יוננ6 כןכסר

 ננעט לס6ר )עו3ס ננטוס סכי דיל6 לנני ננקולח סו6 ו6סי' ססכיןפקוס
 6כ) סננננמ ננן סכ6 ר6סון טעס וסוס ליכר ו6ילו סליו ע) טוחסוננן
 3וס 5ריכין מלו 6ין כקר כו סמתך מ)כ ס) סכין 16 מיסור ס).כסכין
 סומ מס מסור סכ) סי' כסכין לם6ר סוננן סוס סי' 3מ 06 סמףסטעס
 ל"ט כר ל"ט סס .ס6ין כיוןכ"י

 דסמיר"
 כדין )סכין ויס ע:") פסוט וו0

 סוננן סכין נוטוס ר6סור יוננמ כן כסר ס) כסכין רומח דכר כחמךס6'
 מל3"ט מי' כננס)"ק וי") )"נ"י כ"י נין מי)וק מס ככפין 'וקמס ע)יוקרוס
 סר"ח קו' )יסכ ד' 6ומ )פ.) ע"ו ורם"מי סננמכר .ויסוכ רסכ"מ ממו'ע)

 סומן דננפט 3' דין )"ח כ3) 6ו"ס וכס3"ס סס כננ"כ וכ"כ ור6"סממ1ס'
 ד6וסר ננ"ס סננ"כ ע) קסי' 60 6)מ )סנס לפמס נ"כ ננע)"ע 0סכיןסע)
 כלין לוננס 6"כ כר:ל"ט ל"ט דסוס 6יסור )יכ6 סככ)י כ)וע ננטעס;ו)ו
 ס"ו)ט"ו מי"5 ננועט רלר דמוס ננסוס מומר סכ)ועס ד6ס כמן ססעעסכ'

 : כק)יסס סני 5מי וס כדין ]כן ק' מיכ6ננסממ6
 סממ כקעמס סע)ו דניס יונני' ל"ט כר ל"ט סיס 5ו5ן סס5ין אסדנ"ל

 מ)כ עס )כמח3ס )6כו) דגר 6ומו שומר 5ולן ומ' נמכסלו-)6
 ממין כסליסס רוק6 סק"ו טס וכס"ך כסנ"ס ס"ס 5"ס סי' סרננ"6כננ"ס
 מס' כמו מ)כ עס )16כ)ו )כממ3ס כו)ו ו6סול )למכס)ורוננס

 סס רמ""
 ער .ככירור )לו כסידוע ססכין ננקוס כלנד ס5"מך כדלר ס' יס ."ס6)6
 סס"ך כננ"ס ססכין ככ) )חמוך סלרך וד6י ססמס ננן 6כ) ממךגננס

 : דס"ע כדין כ"מ ס"קכ6ן
 כע)ו דוק6 )כמח)ס "פ" דמומר ימס כע13 ימ"6 י יע"כ 5"עאמנם

 דמיכ6 כממך ננס6"כ ל"ט כר ל"ט ננטעס ננומר דוחק6ר)יכ6
 כסר ס) כסכין סחמכו 5לון מוסר רסס"ע 5"1 כרס"י סס"ך סכ'דוחק6
 ננכ"ס ככיסו) מסי' ל"ט כר ל"ט רננומר וקיי") כ"ט כר ל"ט דסוסמע"נ
 ורותח רוחק כ"ס 61"כ מכיסו) עריף ודומק6 מריף דס") .סס"ך וכ'5מריף
 כו)ו 6וסר כרוממ זם וכסעי' כ"ל 6)6 6סור ד)מ 5"1 כסי' קיי")כחר;ף
 ריע' 6פי' ו6וסל כחריף רסוס י") 6"כ לוס ר6יומ )עי) ססכ6מיוכננו
 )טכח )י' דמסוי ננרותח טריף רמורשי' כ"ו ס"ק סס"ך כננ"ס י")ו6ננלס
 .רהחק6 ומרע ננכ*סו) ועדיף ל"ט כר ל"ט יסי' ")6 עדיף מורסי' י")כן

 רלומק6 )וננר ננסמכר 1)6 5"1 סיפנן )קננן כ"כ דיע' 6סי' 6וסרוחריף
 ס"ס כדיע' לשט כר כ"ט דננומר ננננס ננכ'סו) טדיף נ"כ יסי'ורוממ

 : רסמיר6 ל"ט כר כנ"ט כדיטלר סרי כנני ורומחכרוחנ,6
 סיי מו)כות כסכין כטר חתך ס6ס ס"ק סס"ע דפ"ס כמ-כ סס כיערד

 סחמיכס כ) 6סורס ננקתמ 6יכו סמס ננקוכח סססכין ננייריכק)יסס
 ססננ"ק ננננ"ס מס'כיכו 61) כ"י סו6 ט6)ו ססכין מקוס כנר ס' 6ין06
 סננלתימ מפלי 6כ"י ססכין 06 ק)יסס ס5ליך ססטעס 5"ד כסי' ככ"יסוכ6
 סככר ננקולח ס6ינו כסכין רמייר' כר6ס ומ"כ ססכין כרוסליפלרכק
 ססוננן ננן ננקוגח ס0ו6 6עס"י סססכין כננס:פוסקיס כסס 3ננע)סכמכמי
 5לון ר6)"כ וסר6י' ליכר ומילו סוננלולימ ננעט לט6ר )עו)ס כעי( ע)יוססי'
 ססכי' 6סי' כח)כ )6כ)ו ננותר סי' ננקולח וסו6 כטר ס) כסכיןסממכו
 סוננכולימ דננעט כ"ק 6)6 6וסר מילו 6כ"י 06 וננ"ננ ל"ט כר כ"ט ננסוסכ"י

 06 !וחד : 3טנס כעסספ"ס
 סומי

 6מלס ק)'סס )"3 )טנס לעסס כמי ססגין סיס6ר.ע"פ
 '6סור )כתמ)ס לט)"ס כ"ט סקק כס"ך כסרננ"נ כננ"ס יע זסי
 כ5כון ר0כס )ימ6 0פרסקיס פן' ר6יימו ומו)ס כ)כממ3ס חסיכיק)יפס
 ננפו"ס ס6' סי' כן'סירוסיס טרס'* למ3כ 63כ)ו מסור כקר ס) כסכיןסחמכו
 ' כר כ"ט סוסל6

 קרוס ס%לולימ סכין מסוס כקערס טע)ו יגיס למו לעט
 כ"ט כר כ"ט ג6ו ל%ון כטעס לפסס מורפ" מסוס סכ' וסי' עמוכלין
 רס"י וכעפ כלתכט)ו 6סור כ"ט כר ול'ס ור'ן ור6"ס סס מוס' וכ'סו6

 מין וסיעמ*' )תוס' 6"כ מתריף עד*ף דכיס1) ככ'סו) ננכ"ס 6סורדחר'ף
 '1)6'סרי ט") 61ינסו ל"ט כר ל"ט .מטעס כ15כן סרי )6 ד6ננ6י' ר6י')מ"כ
 ממור ודומק6 כמריף וס"ס ממין לסכיסס מכ) 5וכן כ6' 6)6 כ"ט כרכ"ט
 ומסור %)י מומר ככתכפ) כן פ' ויס-ס ור6"פ ופננ"נ סמרומומ פוסקיסויס
 מ"כ ל,ט כ"ט.,כר מסור וכ6כנמ כו"ט ל' 36מ 3'כמ ג5ולן ומ"ס ל"ע כר5"ט
  לקפן  ופ"פ ולסכ"מ סר-ן וטשסקיס .%3"כ רמי' "ין פוגגדס ממ)ונ"כ

 -6"ט.המ ל"ט גל ג"ט "מרי' 5ו"ט י' רה רסש 5מ "מ"' ימסקו 5ש0'סי'
 מיס''ל'

 זרמי"
 לט6ר ג"כ כמקולמ רווי' ל%י 3יכמ ליירהו ""ל ייסיי '60' גשי'יס") ממומ רמסור 'ד5ען 'טעשמ קי) "לו דשיטהן ור"ן ]1יסל"6

 ל"ט סו0 60 "סור "ננמי לטר ס3 גסכין סממכו 5לון רמ)"כ סוננןננפט
 .ד6קרי' טטמכו ו5ולן 351י ניטו) למו ל"ט כל ל"ס דסרי ס"ל 6י1 ד)כנמ ;"טכר
 סממכו י5לון יססק ס"מ 5"1 סי' ו3ס"ע . כ3) מקולח כ)6 ננייריכנננ'
 1חריף כדוחק סק"מ סט כס"ך כ' סמ מסורכסכין

 מסור כ"ט כר ל"ט.
 כ"ט לר ג'2נ כדיע' מותר כלמכס5 מע"נ ס"כ 5"ס כסי" רננ"6 דעמוכן
 ננננ' מ"כ ל"ט כר נע"ט עריף דחריף דיע' 6פי' מסור ודוחקי כמריף6כ3

 : ל"ט כר לעט ננטטס סרי )מ כ5לון ד)ננס ננקוסימו ר6י'ננכי6

 ננס ירננ"6 סס"ע ע) סמירס סקץ6 5"1 סי' ססר"ח )מ"ס י")*שנמנם
 ממחר ל"ט כר ל"ט מנזרי' )מ ויומקמ כמריף לן סססקו.

 סו6 ~ולן ננכ'סו3 דגרע כחרלף ננכ"ס סל") רמסוליס וכ' כ"ט כר ל"ט6נזרי' ככיסוי
 כסי' ועי, ננקתח מסי' ככ"י ל6סור 5"1 כסי' סס"ע ססק ו3ננס דרס"י מ'כסי'

 )6 ודוחק6 דכחריף 5"ס גסי' סרננ"6 סל' סננקוננומ ננכ3 כי כמכמימרננ"ט
 ולס'ימ רסכ"מ ומקו' ננ6ו"ס יסיעו ל"ט גר ל"ט6ננרי

 סט גרמס לך וסנסס'י
 דס") 5"1 כסי' סם"ע )יסכ נ' מומ "ר)"ט כסי' ולתכמי ננילי ננוכח)מ
 ערס"י 'ורקדקתי 'סננלתימ פעע 3ס6ו ננ"ננ ססכין .סדיח 16 מקתח6סי'
 5ריך 3מ ק)יסס דמסיי ס"ננ ננמיר ונ6כ"י ככ"י 6טור ו)סכי רסכ"6 'וננמסו'כן

 כס" .ומלולס מקונמ כ)6 מיירי כמכ"י ק)יסם ד5ריך סס"ע סכ' כ6ן61"כ
 5ריך ס"ל .כסכין סמתכו כ5כון מקתח כ63 לטי)ס ד5ריך טס כס"ע "כ'5"1

 ססרננ"ג כ%"ס י") סס"ע דלקיט וק3יסס נניירי ננקולח רמילו טיוןלטי3ס
 ממ יטו) ננרוטכו )לטף סט"ו דננרנני לטי)ס ד5ריך ס") רלנני סקי"נכט"ו
 מרן סר"ר ס) )סולו דסינרמ )ק)יסס סס"ע רגקיט סטרננ"נ וכ'ננקומו
 וסתט כק)יסס סגי דכמן כס"ך סכמכמי ס' 6ומ סקודס כסי' ו)עעלקיט
 ל"ט כר ול"ט )כ"י ססכין ק)יטמ ננסוי יחריף ננלוס גי)ס לעי 5"1כסי'
 לחריף -6סור 63 דס"ע ]גזר)"ט יסי' כמי' )ננ"ס מכ) ודוחק6 כחריף6סול
 עס סננ5רף ימוסר 3וננד 6ין ססכין כק)יסמ כ)ועס 6"כ ל"ט כרל"ט
 מ)מ סומ ל"ט כר ל"ט הכ)ועס דס6 לטי3ס 5ריך ו)כך גכ'ן סע"נסכעין
 6וסר .סלס6ר זס ע)יו לס6ר ועדיין כסכין מסכי )6 כננקולמ ד6פי'ע"כ
 מסי"ס נמקתח ככ"י ר") ננקולח סמילו 16 ככ"י 5"1 טי' כס"ט וו"סכ"כ
 ס"ס 6"כ כ"ל מוסר וכי"כ כי"כ ננקוכח כ)6 ננכ"ס ססכין ע) כעיןכס6ר
 סכ' ס"מ סי' ס"ד כסנ"ס וסוכ6 כסננ"ג ועי' כ"ל 6וסר כמקעח '6פי'כ6ן
 )גכו ננר6סו וומ)ין ססנניס .עד ")6 כסכין מסלי )6 סמס סרחס6מי'

 6סכחן 6)6 ק)יסס סרן.לקיט, ןר' )יסנ6 דסינרמ )1כנר ד6י"5 ל")רעידש : ע)יו טומ סנננוכימ סמין ידוע 6ז פיכוכ כל6 )רמסווננזלכו
 סי' מו"ח ס"ע עי' ק)יסס )סון לקיט לטי)ס ס5ריך כדכר 6סי'כן

 כק)יפס די חגלן וסליסס כננ5ס חננן ולנע סננסעסע דכר סס כ6ין ס"6מננ"ו
 דר6"ס סכ' 5"1 כסי' כטור )קננן וכן ס"ז ק"ס כסי' כד6" )"דוק)יסס
 סמ וקסס כו3ו ר6וסר כסר ס) כסכין סחמכו כ5לון כרסכ"6 ס") )66כיו
 כ' סר6"ס דס6 סרמ"ט סכר )מ לנני כ"ל רמוסר סרסכ"6 סכ' כדעס6סי'

 : ווק6 ג6ו ק)יפס די") 6ע"כ ק)יפס כדי דמוסרסס

 * תרל"ו'םרמן

 צריך ,קשה גביגה בשר בסכין דחותך דאו"ה דיןישוב)א(
 ראי' שהביא מה ד"ח חולין ורא"ש אתום' וקו' י"פנעיצה

 לי שתי' ומה כלום לאו חום בלא הדוחקא בםכין שחתכומצנון
 )ג( לאו"ה ראי' מרש'י )ב( לישב יש לאו"ה אלא ליתא א'רב
 לבדו דוקא ס"ל גופי' או"ה )ד( ע"ז מתום' לאו"ה ראי'עור
 נעיצה דצריך מ"ל דאו"ה אלא נעיצה דצריך כ' והאיך כליםאינו

 אבל כלום לא רוחקא ברק לחלק האו"ה הכריח וע"כהמשנה
 כפמ"נ רלא ממפ"ם רמ"א רברי ביאור )ה( נעיצה צריךבקשה
 הפת לאכול לחם בשר של בסכין לחתוך מותר מדינא א"כשם
 ומותר נעיצה צריך גבינה לחתוך אכל בקנוח ומגי גבינהעם
 בגבינה ה"ה ולאו"ה ' קליפה צריך נעצו לא ואם לכתחלהאפי'
 צריך לחלב מכשר או אמור של מכין דדינא מיומא )ו(קשה
 רקדקו לא אחרונים והפומקים כ"ק אמור נעצו לא ואםנעיצה

 ?' בזה ראשוניםרעות

 כסס ;"מ ס"ק 0פר"ח כ' כו' כעי5ס 5ריך וססכין ז' סעי''גנדקגגה
 רך ססו6 )כסר סרננ"6 כננ"ס סלי כ)י לננ5רכילן מ66ו"ס

 5ריך 5תן ססומ מסי' וכס"נ קסס נכילס קסס'כנון רכר 'ממך 06מכ)
 וכננ"ס כ)וס מילו ' דסו6 מוס.כ) ג)6 )חורי' רסכיל6 1)"כ וכ' כעי5סססכין
 ס") 1מ1כ"ס 6נכ ו"ס ריל"ס ע) ח' ן4 רחו)ין גפ"ק ולפלע6 ורמ"ס .מוס'

 כ)וס )6ו מוס כ)6 ררוחק6 זרמ"ס- .'תוס" כ' ק)'מס 5ריך 3מולי'דדוחק6
 סממכו 5לון 6כיי יתננר קי'6 רף ג"ס מט' ר6י'- סל'6ו ורמ*ס ותוט'פ"כ'

 וכ)ע 0סכין ס~ט ר5לק -מורפי' דמנכ ככומח )מכ)ו מסורג%ין:"):כסמ
 טעס סתרך -כל"ט יע ד)נכי' מפוס מורס". 'יגקיט ול)ע'יכון-6)6.סמלין' מן לגס)'יט רומק6 נס .3י-1)מ6 .וקסס עכ") 63 :יוחק6 שסוס 6כ%3ון

 -מטוס רמורסי' - 'פטעס 5ריך ]ל63"ס וכיון מו6 5"ט 5ר 5יט למוכמולמי'
ל"ט



קלויהמףהו4י ו' מעיף יניירידףדויז4עלושףמימןדביי.
 %%.ע%י פ)יט ]שטוש .נש הנלך ' ל"ט 5ריט.

 !ר,ך '"0וה,.651 ןס ,%טשס.
 מרמם 6לנים"מ6 .)י'-שצ5ר גס'כ ווו ו6נמין'%עי .המקי' ששוסשטשש
 6יייי גקי גטכין 'וס6ס 3רי5"ס ש6לז יו*ף והמם טס.11ה"מילוי4טף
 "כחו4סי' 'מס כי לו6"6 ע4ן:פולטימנכ סשומ סס0לין ננודס,סר,כ"סוככקי
 ירמס .ג"ס וכס' . מיירי לקי לכ0כע ססכין ש6לט ס0ייננו מננס וכן.דוק6

 מסי' 'טס 63ו0' -פי' )חך ל"ט'ר") לר כ"ט .סוס גקי וכ0כיןננר%יסס
 סס)ט .תו0' וננננ"ס ס6רי תו*' ל5רי ל'ש-מ"כ כי ייט הוס פרייןהריף
 סמ 14"מ לע3יו קיוס סוננן %סוס' ו)מ 6י'5י .53קי ננס6עקכין

 כ-

 כפ' חו0'
 ותי' ססכין ע) קרים ססונ1ן שסוס וע"כ 5"ט 5ר 5"ט ננקרי דמ4יףכ"ס
 ה0כין ע3 5עין מנ%וכ'ת מל6 ,הומ רוקמ )מו פ)ט ננ)ת יו0ףימפשרהמ6ס

 )מ כלקי מ"רי רמס יו0ף רמס .לקף 6רי עכ"ו כ"ט ל"ט'כרד3מ-סוה.
 ומכי(שקסיתי רוחקמ מנכ שו)ע מק ,קסה שהו6 כסכץ ו"3 ר(כ"ס ש)מקסו

 כ)מ"ה מסוס חורשי' רכק'ט וסמ )מדש)וש דיחקמ מושח מ"רינמ כקי"י.03כץ
 רמ" )תו0' מץ 1ה 3טשס חצכ"פ ל"ט כר ל'ט י0' ש)מ טשס,ה5ריך
 מ0ור וכתכם)ו סס תו0' 5פ*קי רכ"פ ורמ"ק 3מוט' עיקר- 1ס- רטשסול

 ם) כ0כין מח6כו מ%ון וטע%ש כ5"ט מ*ור.נ"ט רכ35ו שס 'פ'יהר6"ם
 )רמ"ס %)ו מו כם)ו ה"ה כ"ט כר כ"ט מילו מורפי' %ס4ס מסירכמר
 : כל"ט ל"ט י0י' ם)מ רחורפי' טענני' 5ריךה6' קוטיותו וקסס מיירי לקי כ6כין מ"כ סתוס' כע) כסס'ר"י כננרוכיוכ"כ

 חורסי' וננסוס לקי כסכין ומילי ומפי' )תון-)י י5ס 51")רהנאוי
 מנכ ה)") כ)ע חורפי' מנכ ננומכנר ננ"ננ כל"ט נ"ט מסור'
 סוס ד)מ )עלץ טעס )תת סנננ' לחית ו)מ מע"כ. כעין 3י' ננסויחורסי'
 )תת כמ רק ל"ט כר ל"ט סייך למ %5ירפי' .מ0לממ וס6ך ל"ט כרל"ט
 רוחקמ מע"כ .ווחק" מם"ס תיפ"3 6ריק ושפיר כ)ע -מימפי' כטני)געס
 : ע"כ כ)ע )מ מריף כלמ . .,.
 ר0כימ וכנסכנש ]4כו' :.6סכ4מ סוכנך והי' 1") כ0לר6ך )6ימר י)יימול"נ

 רכ ממר נופי' מגיי רהמ 11"מ 1ה ע) ס'חמק נני ומ4ן פסוט11
 ככותח .)מוכ)ו ננותר כמר ס) כסכין סמתך ן5לון ננילי' )עי) מנ%רכהלמ
 פסוטה 0כרמ ססומ )ו6ר משסר וסמיך י"ט -לי כ"ט מיכמ כחולשי'מסוס
 .ד06ורלמגיי

 מכנר 'ר"0 )תיס' 1ס )ישכ וים ג"ט כר ל"ט סמיגו למי 5כ% כ3ע"ימפי' מנכ שמ6ר ננה יככ)) 6ומ ככ"ט ג"ט )מו כחורפי' 64טיטמ .
 י") שפיר מ"כ טטכנמ חר חסיכ חור6י' 6סוס שכר כנת%)ה ונסמכיי

 כר לייט ל3מו סןט רכח44פי' סכ' )' סי' '.%סרמ"ם 5ס1כירו ו6י"5 )י'-זפסי6%
 מ1 ק3ישס כרי מו0י )כר רו6קמ. רק כגסר לריכ"ס ממננר מס *")לסיל ור6"ם ת,0' )יסכ ו;ס מגירו ו)מ ננ6ס . ר6י' ו6י1 ווחק6 )ס1כיר-5ייך מין ס)כך וננכ)יע ננפ)יט וחריף סכסר טעס 'כ) וכ)ע ננטוס -הומגקט
 ג"ט נ"כ ומינו ו%כ)יע ננפ43ט )כר לווחקמ "') קסס רכר סהומג5לון
 חריפיס מיכס סמפי' )וכמיס רלננ"י חורפי' )וננר 5ריך הוה 1)מגכ"ט
 )ננ0קכמ מף ומ"כ כ"ק -מו0ר מינו כרך רוחקמ מ"ו ויחק6 שסוסמסור
 י") רחמ,ר .ר6וכח קסס כוכר ננ"ננ ל)) רך לכסר מו0ר "יכהויוחקמ

 כנוניס טסי כ)ע חורפי' רכנסוס ועוך 11"ל כחו4ן מם"י כ' הכ'ובנפי' : כקרקע לעי5ה 5ריך ועכ"פלמו"ה
 הלס עכ"3 פליט ל0כעמ רוחקמ ומנכהרותחיס

 )טעס.
 סססכין 1ה

 ומגכ 0ק"נ כט"1 5"ד כ0י' צפרננ"נ ופי' כסל"3 . מריכ"ס מז0' סקסוגקי
 וע"י פ"ט. 0י' כ"ח 5סס וכ"כ חריף ג)מ מפי' הסכין פ)יט.וומקמ
 וננכ)יע כ"ם' ננפ)יט ווחק6 ע"י מס 3מ4"ס *") ומ"כ טפי צ3עמורסי'
 )פו0קיס ו0") )כ)יס ננ)יח0 מין וקיי:) ומסכחן ] קננו כ"כ כחקמי"5
 כננכומר תרכ"1 סי' 3עי) וכי"כ )כ)יס ננ3יהס יס 3כ)וט מכ3 )ספ3יטדס"ר
 ססכין ננן פ)יט דרוחקמ ננס מסור מין )חוך דוחקמ ו)ננ0 קססזממ"כ. :ככ"ם 5"ס 0י' כ"י כ' וכי"כ )הפ)יט. ס"ר כו)ו חס ננק5תו חס סמ'ןסס
 סכר"ו כ' כי"כ כמ' וננכ3יע ננם5יט ומיכו סייכו )וננר ים וננכ)יע'מכ"ם
 ננכיע מו וננס)יט מע"נ שירוי נכי 5"ה 0ו0"י יכם"ך כככום 0"טג0י'
 ננכ)יע רוחקמ ום"י כיץ סמו"ס מ"ם ננעתס כ"מ וננכמע ננפ)יט מונומכ)
 מ)מ )סם)יט 'שמי"5 נכעס .כו גחותך כקרקע כסי5ס גמיך כסכין!מ"כ

 וסתס 06וני' ח' וף ורמ"ם תו0' והול4ח וסמ הכע,ן . מנכילסלסכ)יט
 רוחקמ כ"כ )יכמ רך .ככסר 6י;רי השס כמו"ש 5ריך,לח)ק "ין-ךוומקמ
 וננכ)יע ננכ"ם ימ"כ פ3יט רוומקמ ל5'-רם"י .כ55ון רנ4ירי ק'"כ וף-ננסמייכ

 : כ5לון קסס - כוכרסיעו
 כנננ' וננסרס ס0כין.ססס ותלן ט"1 ננסוף ממי' )6ג4מ עור דיימו)ג(

 ופירום כרוך כסס-ר' סס תו0' וכ' ון5תן כקרמע לשעהו5ריך
 כ5ולן רק תסמ'סו 6ין קשן סטן ו*תס קטן ]כסכין- %63שיסצירוס3שי
 כו)ע ומעו תיס' וכ' וסמ ש"כ ננכחון כו לרכק רק להושו כ)) .5ו)עומיכ4
 מ'מ]5ר1ך -מ"כ 'ריתח כו )סתננם מפי' מתיר .לימוס63י 04"3 מט4סכ3)

 מננרו וסמיך )5מן כמי*ור כ0כין מסננס -הי' ו3מ %וכן 6פי' ;זקלעי05
 וכ)ע י") )5ולן 36מ ס4י וי)ן.י)מ )ם"0 מכ"ס לעי5ס' ימ;"5 כחו3ין:מוס'
 0465' 6"רי יס0 5עי5ס 5ייר '3מ )חוי י614קי' יחו)ין 66מי. "סש'זי6י י"פ :ככעי5ס 0ני 45נן ,ו)6סנ4ס כ5תן "שן 0מן 6ס6ים וסת6 5וכןע"י
 סס מ"ם 163"0 -מ5) סכסר 'כו סננללרין 6שכין 5) 66יסור שק5חי3ין
 עתס יחתוך 'וכן .קס0 ]מיס4ר חתך 'סנוי סהי' 3ח4ם 4ם -וילמי6ידיי

 : יך 5נמר 4ייי כ6וין .סתס 6כ) קסש דכר.היסר36
 -כ66ך -סכ' כריכ"ס 51מ כי ני 'רגייו 5"6 כג3) גופ": 65וקן)ף(י,14,לנ

 5וח3כי6 שמ4"רין 0כין וכן 3שר כ0כין'ש3 %לן אפי'ח3כ"ס

 טך.סיקן3ין כ"כ מח,כ '41ד'מגו %רן'%לן כ%שט סיס6ש%לו ס664.ר5ריך
 'וק"3 ןין 6מ% ל)תי'.עיכוכ ווט1יכוי.)רמקו 1לגו 'יער )י5ור'"ר6ם.שמיט
 0כין )6כ) 1ס ו'ן כ'. רי וכוין מס4י.5שי5ה. ומי"5 כו)ש .מ4לו 3חורולוחקמ
 ;ף6ס ל ]סס ו)ננעיין נקרקע מותו יכען וכו' קסס )'5ולן 6י0ור כו'ס6תך
 שוך .סכימ ו)מ ע"1 וסופ צננתלי' טהורס וסימ טסה לסכין וסריןוטשומ
 כטכין רנניירי כן סננסלה המו"ה רפי' ע-'כ מ"כ 'ס0ס ו0כ-ן 1ה וין'גס

 ')ססתום רו5ס .מס כעי5ס 5ר-ך ו6פי"ה 5מן כמי0ור טתח)ס כו'סלמתמע
 חיס כ3מ .דרנחקמ כתוסי ס") נופי' מו"ה המ )מו"ה קס0 ומ"כ 5וכןכו

 ן קסס רכר )חותך רק יכר חוסך כין )ח)ק 5ליך וע"כ מוסךמיכו
 כשס כ'' מו"ח כמס ככ"י כ' פ"ט 0וק"י ר)עי) 3מו"ס רמי': הנ"קןלה(

 )ח6וך כסך ס). כ0כין ננתיר 6י' סמשון סר' סכ'סתרוננות
 נכ-לס כו )חתוה מכ) ל"ט כר ל"ט והוס ננסוס גכילה עס 1)מכו) לחס15

 ונניסו כפמס 6ו רך כ6כן ספטפה מו י"פ גקרקע לע5ה )מ מס מ0ורור.מי
 פר"ח כקו: כנני וקסס . סע)יו סננלוכית ננסוס מ0ור )חס מפי" קגוחכ)מ
 סנננוכית ננסוס כקי' כ0כין ננ'ירי וסכמ הומ ג)וס )מו חוס כ)מ רוחקמסמ

 )חתוך רנס סס וכסננ"נ כ"כ ס"ק וכם"ך סק"ד סס כט:ז .כ6ננתוכן.הקסה
 רבנסננע הפרננ-נ וכ' מ0ור.. )חור- רוחקמ ו)כתח)ה לעי5ס כעילן)חס
 ננותר לע5ו ומס סס"ך ננרכ' מ0ור כעי5ה ע"י מף נכילה י)חהוךננם"ך

 5סון וכ"ננ ננותר גכינה רמפי' יותר רכותי' כקיט 1)מ פת )מכו))כתח)0
 6י0ור לעי5ס ע"י מף נכיכה )חתוך מכ) ננסננע קמי פת )מכו) וע)רננ"מ
 כתרתי הט"1 ע) סם"ך וחו)ק יסכח סכנמ )ח)כ ננכסר ננסמ"כ טפיקי)
 3מכו) מ0ור לכתח5ס ננ"ננ כ"ט כר ל"ט ן0וה מף קילוח )פת ננהליו)מ
 כתום' פרננ"נ עכ"ר . לעי5ס ננהלי )מ ו)נכילה כ5"ס )סננחכר מףכח)כ
 והתרוננות סמ"ח ע) סרננ"מ יח)וק רננסכ"ת ו)"ל ספר"מ 0קמה וכןלימור
 נכיגס )מכו) רו5ה מס ע"מ 0י' סתרוננות כ0' כפי' וכ"כ סננסון ר'5סס
 כסכין 'מו 5וכן כסר חו)כת כ0כין )חתוך מפכמ מו כסר ס) כ0כין5וככח
 רמפי' כ)ננר כ31ן ננרכרי 0רי י"ס כקרקע לעי5ה תח)ה 5ריך ססכין נויס)

 ננותר)גתח)ס
 ככעי5י

 ררוחקמ ננ"ם ונס נכילה כסר ס) כ0כין )חסוך מפי'
 6פי' רננתיר סנ") ככ"י סננסון 3ר' )יתמ 1ס נס מ0ור )כתח)0עכ"פ

 כפרננ"נ )נניננר ד)יכמ ננכ"ם לעי5ס ע"י וגכילס . כקילוח פת )מכו))כתח)ה
 מ0ור: געי5ס ע"י נכילסו)מכו)

 לקיט 1)מ פת )חתוך ננותר לע5ו ומס סם"ך מייקיט ימי' מיןומש"י
 )כתח5ס מו0ר וסומ ננסרס") וכרי )הכימ ורו5ס ננסוסלכדמיי

 5וגן וסוה הכמ ממכי )כתח)ה מ0ור כל"ט ול"ט וננ"ם סת )מכו)מטי'
 ס) כ0כ-ן )מכו) קמי ננסתננמ מ"מ וכיי סכ' יכיון רמי' )מו טרננ"מונס
 הטיג תח3ס הסכין קלחו מס סכ' זת"ח . נניילמ סיי נכילה מפי'כסר
 עכ") נכ-לס כי )מכו) טרו5ה ספת כו )חתוך ננותר קסס כקרקעוכט15

 קיכוח ן5") ת"ח רכרי קמס רכ)מ"ס י") מ0ור נכילס )חתוך המוננסמע
 ננהכי )חור רקכוח מע"נ לעי5ס מו ור") מ"ו קלוח מי"5 י"פ כלע.5הסטיכ
 עכסיו מפי' סת"ח ועת ומפסר י"פ לעי5ה )עסות )סחננ4ר רו5ס מסננכ"ם
 ס4חק כסעת )0ק) מפסר כפ"ע וחו)כת כפ"ע כסר סכין סים הננלסנ)פי
 כק"1 3מור כקילוח סרי ננרעמ מכ) י"פ כקרקם לוע5ס 6רחק כסעתעכ"פ
 כנכיכ0 ננסוס 3מו נעי5ס ן5ריך נכילה )מכו) ומפ" כלעי5ס נכילהו)מכו)
 לכתה)ס נעי5ס 5ריך )פת )וננר הפרנלנ. סרו5ס כננו )כתח)ס מ0ירווחקמ
 ח' רין ל"מ כ)) המו"ה )ננ"ם נ"כ 1"מ )כתח)ה מ0ור חוס כ)מורוחק
 )כתמ)ס מפי' כיון ומ"כ ק)יפס 5ריך הננמכ) לעי5ה 5ריך סה0כיןוסיכי
 סתרו%ות כ' ר3מה 3רוכתי' ט"1 ה"ק יפס כקיכוח י0ני מוסר רוחקממין
 . קסה כנכיל0 ונניירי סמו"ס סכ' )ר"י 0") ע"כ לעי5ס ן5ריך ר"םכסס
 ספר"ט ע3 ותמי' כ' וין סס סמו"ה כננ"ם כסרחם 0ני רכס כנכיכהמכ)

 מסמע כ"כ 0"ק פ"ט 0י' ו)עי) קסה כנכעס כעי5ס ומ5ריך )מו"הסווחס
 5ריך וספר"ח כעי5ס כ)מ )פת ננתיר ור"ס קננסון כר' יותרוננחנניר
 רלעי5ס כפננ"נ מי' ומכ"מ ו"ה ו"ח רקכ"מ כחוו' מיכרמ .. 3פת נסלעי5ס
 כרסכ"מ ססו0קיס ועת סמי"כ מכתוכ ס0י' וכסוף 5ריך )כתח)ס רוקמ)0כין
 )ח.: כרכר ומפי' כמו"ה ק)יפה 5ריך כריע' מסי' . לשי5ס ר5ריך ל'וןמ)מ
 ח)כ כ0כין ' )מלו) מיסכמ ונס וכ' 5"ע  עו'ין סס"ת יכיי %4נמנםלו(

 5וננר מין ככסר מי0ור ס) כקכין כננו כלעי5ה %1תרכסר
  וווחקמ ח' וף חו)ין .כת04' 0") פ"ט 0י' סס סתרוננות שמ וטססססומ
 )כתה)ס]מסמ"כ מסי' מוקר .ווחקמ "ין )פת ס") דתר4%4ת ו)ו6ר 6ותר)כרו
 כעעס ו5ריך לכתח)ס מסור ווחקמ כסר )מכו) מ4פכמ מו נכיכס .3מכו)
 )0' מיכ כויע' מו0ר מילו חוס כ)מ ורוחקמ ק)יפס מי"5 כויע'מכ)

 כ)3ינסו ו0מ ק3יפס מ"5 רכריע' כן סוין מיט4ר ס) כ0כין נססתרוננות
 כו 3מכו5 מי0ור סכין עס נכינ0 ח)כ כ0שין )מכו) נניח6מ לחומס0"ת
 כ)) כמו"0 ד)מ ו1ס כקרקע י"פ ננכ5ו ספס הסכין . כמסכס רתלן כנה5ולן
 : ק3יפם 5ריך כויע' מפי' לעי5ה ן5ריך לכ"מ )עי) סכתכתי ח' ריןכ"ח

 מ' וף תו0' סכ' סלמי' כ' ס)כ0וף ס"ט כסי' כסס"ת עיייתי%4במנם
 כסוחע סס ופ3יני ננננס כ)יש )מו )חוך ווחקמ .חיסכ)מ

 ממ0"ח כ)ע כסרס כנני סחוט כי ופריך כחמין מננר מך טמ4שסכקכין
 ווחקמ ומנכ 3)יסכמ וקסס סחיטס כנמר וסיילו מייממ כי מ)מ כ)עו)מ
 )מו חוס ; כ)מ דוחקמ מע"כ וחייממ קווס .לוחקמ "יכמ -סמ סרי6ננ6י
 חייננמ )כי ")מ כו)ע 6ילו הסס( ססומ )כ)ו' סכין 6תס סס"מ 4ך64שכ)וס
 ווחקמ מנכ כק) ככסר וככלע ע3יו סמכוכית יןם וומי נוייס .ם) סכין6כ)
 רמי' רע) וי") -הריכ"ס )יסכ כן טווחס יו0ף דרמס כויחוי וסזמעכ"ך

סכ'
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 יים ר6י'. 3חה"ח הוס 63 . 5גון ]כו טתמך מסכין וסס"מ חוס' טכ'ש"כ
 י6קור כ5גון 0תס .יו4ף הר6ט סיחה ;כמו 6ג )עי) סדחיתי כמו נול%מא
 5ריך גרך 6פ" סכ' ע"6 כסי' סתרוננות מ"ם ומ"כ , גק' כסכין?מי*רי- די") 0תט דט6גי 16 )מיך כוומקמ סני ק3יסה כלי '6כ3 מריף 5מוך;כו3ו
 5ריך ה5כך ס3יו טכתיכס 16 גקי 6עו סמס כסכין דנויירי נוטוםגפעס
 6וסר 6יז 3מוך דדוחק6 ממרוגיס כסוסקיס סגנו65 נוס 5תע 6"כגפעס
 טהכ6תי ס"ס סי' סק"ו י' ס" ס"ך ופי' כ*ן כסר"מ וכנו"ס גפ54סכ63
 נוטמפ וכך וותק6 מסגי כעין כסנמולית 5כסןף ק"5 וסס"מ מ6מר3עי3
 6ומר )הוי ויומק6 )15גן סט"ס ונויקי כקרקפ י"ס טסה יסכין מתל'סתס

 סיממוך מייסיגן לנותגי' )דמוק 5ריך כ5וס 65ר דווחק6 וס"3וו)סוסקים
 סי' )קנון כטור וכנו"ם מריף וכר כו ימתוך סנו6 16 כ6ו"ה קססדגר
 כו יחנזם 06 6פי' י"ס נפי5ס מסכי סכין דתגן. רנלס יסכ"6 כס%קכ"6
 גפי5ס ן5ריך ססכ6תי ס"ע ס4' נכ"י טנוסון ר' וגרי סתנו6 וכ"נומריף[

 : 5מור ווחק6 נוטוע%ולן
 גפי5ס 5ריך סכין פ"ו סוף ד6י' ונוה וס5כתמ י"ס י"מ יתוס'דמ"ם

 סי' דסתס נוסוס תי' ור"ת כקכ% 5טנוס כל%ס סיגו 53ונן6סי'
 6סי' 0רי ס"6 תי' וסר6"ם תר%יס סכ' סר"ן ומ"כ כרומח מפיקר6סטימס
 ו6לווס ונורוכי ור"ט נוסה'ס כנו"ם כרך ו6סי' גפי5ס !ריך 5כוו.דמקו
 כ6ו"0 רל6 לכ6ו' .וזס כל)  מכ4פ מיגו יוך6י . )כתמ)ס רק סייגוטיפס דסכין ו0ך כ' וכ"6 ר"ס ו"מ 'רטכ"6 וכמוו' ס"ק כסנע6 ךכ"כ כסנויךכמכ
 6כ5 מויה גכריס ס) כסכין סומט 5נו"ד כ"כ ס6 דרסכימ 4"5 קמססד5ריך
 כנרירס קי"כ ן4 וסני ר6י' רסכ"6 סמכי6 ונו0 קו5ף .כנו"ר קיי"6-3גן
 ס"ך עי' ק)שס סוי כסנורר קי"כ וף סתס 656 קיף 3מ"ך קסס6"כ
 ג"ט כר ג"פ נוטפס מותל נוססו רק גס6ר 6% כנורר ופוך 5"נסי'
 ק5יסס 5ליך כנוגקר סכ' כריכ"ס ו)6 נוסנין 6גו ה6יך סק)עד 6"ג~מ"ת
 גסיני, 63 ומגן 6וסר 5מוך וומק6 נוטוס כקוסז סלטרי סגנט מקוסככ)
 גסס סטור כנו"ס וס") ין') 6גי 6וכור יסיניז 65 ד6גן כסס"ת וכ"ככן

 נולר ורק ועוד ר4תורס נון ט6סור מ5כ נומתכין ס6ין ס"ך כסי'ספיטר_
 5פ54ס ן5ייך כסססנת 6"ט כ1ומק6 6כ) וסכ,כ6 דומק6 כס- ו6יןמותו
 סס סייס וסעיטור . 6פ"ג 6ו"0 כסם כנו"ם ק5יסס 5ריך נפי5ס כ63,נדיפ'
 לומ)ק 0פיפור י"ל נסרחס מותר  כריפי י%כיל6  רומק% פ' דעסתגמו5סי'
 כקכע כו )ססתמס סייגו י"פ גפי5ס  5ריך  ליולן  סיכין  כמסלס  ר6יי60
 תי' ול"ת ומסמכמ- ומפי' טכ' נו)סוגו 5ו6טנופ 6קר6י רק סוס כ6ן-6כ)
 כרוך 6"ר ל%"פ רותח כ6יסול כסכין נוטתנוס כסי' נויירי כע"1_דההס
 סכיז וכירום5נוי כנוסגס ותגן ונו0 וכ' טס %ר"ת  ליסכ  טרו5ס פ"ו'%וף
 656 רותמ כו גסתנוט ם65 כסכ,ן כויירי קטז כסכין כקרקפ; גפי5ס5ריך

 (: רותמ כו כנוסתנוס סנוסגס נווקי ר"ת 560תן
 כרותמ ו5ר"ת תויי כו סגסתכוס סכין עכ"ם כו,0 )לו סי6%וצב?"בש

  ולהחוך  תריר ככסר %ו כ6יסור  כו.  סלטתמס כ5ולן 6סי'ו)סס"ת
 וכ"כ )קטס רך נין מי5וק ו6ין 5מוך וומק6 נוסוס גפעה 5ליך ננילהנו

 5ריך 6סכ6 6ו 5מ5כ כסר ס) 6ר נויס ם5 וסכיז תקס"6 סי' ס"קכערור
 כס סלטתמס כיון כ' נ6נויס 6ל6 מ' סי' ס'יק כ%6ר0 וכייכ כקיקעיטי5ס
 סלרהם  ר5ריך כ' כרקרוק סלי  ל"ל נקרקפ י'יפ לופ05  רותה  וגסתריר

  לפלס וכ"1 ר"ח הי' 0ו% ורותח  תוס' סל %' תי' סו6 תריר כור%סחפס
 ו6גן ס"פ'סכ' סי' כט"1 י)6 ונס  כטי5ס מסגי )6 )מ3כ נוכסר סכ'ס""כ ס"ט כסי' כסרמ"ג 651 סק"ר ט"ס  סי'  ונסו"ה סל"ל כ"% ס"סמפהכחכ%ן

 וכ' וסכין רומק6 ננסום וכו)ע 6מריכן מריף כוכר 5"ו'וו1ק6 כסי'ק4"3
 זסכ.נמסללות

 פי"ס כקינומ סני 6יסור כסכין' ר6ף נוט"ז ועטנופ מם

 סג"ל -כמדרגי ססטן ע3 יכס ככר ונס תמי כו 'סעמתמם כסר כסכיןמיייי פ"ע כם" דסמ כקלקע] כעי5ה י"ם קפס קפן סננטנס יסרגס כמסוקסס
 5ר'ך כחר?ף סתלו 3ונור ים 5"1 ונוסן' נרהעמ ונס זה( מי3וק נסגנו65
 כרי  סני לחור  דומס%  פסום %לל 56כע כפובן  ס%ו% לפיל0 לרי%סי'

 : קס  כפוניקלשס
 כקפרס מס וסריקיסו  יומ6 נת נסר סל  כפחנת וכס כם3ו2צש"ע

 פ"כ וסתיי6 כג"ט ג"ס דסוס נוסוס מותר יומ6 כת מ5כס)
 ד1"ל  מפפירין  יין  סו"פ למררכי  וס רין מקור .6פתיק זם סדין5יטכ

 6סי' -לועל"ם סוס כרכס רסומליניה ר%סכמן 0ו% דכ"י ר6פ"גו0יתירוסו
 5סכמ סי' 06 6כ5 כ"י קוירס כ"ס סנתפרכ כסע0 כפץ סנוגוגית0וה
 65 13% 6כ5 פ15 ווקמ כקפרס ספ5ו וניס וס"5 נוסוס ו6סורנוסנוע
 כעין סמנולת ססי' ו6עס"י נז0א3 ספחיק ט"ו וין 5"כ כ% וכ6ו"ספכ"5
 נוסמע סספמקתי )נוס 11"6 כגרן כסונוכתית נויירי פכסיו ונס נוסמעכ'

 3נו'עצ כדין וכן מרי הוי כעין סוס ן6פי' 636 כעין סנולוג'ת 6יןופנסיו
 סססס  כ%ן  ונפ"1 נוכפק וכקייס נוקונמיס כ3יס סתס סק"6 .5"ס סי'כס"ך
  מסוס 0פפס  '%מר ול% ל"פ  נר ל"פ מפפס רמוחר סיפר כ' רלמס%נ"י
  נפפס ססעפ  רספר ולס"מ  כפין  ספלולית יפי' רמותר ול"מ לועל"סרסוס
 כסונון רנס סס"פ כ' וסכ"כ לופל"פ רילי  רסס ק"ג לסי'  מ"סלופל"פ
 0ויגן ר%עכ  ןס טעס כ' 65 וכ6ן כעין כסונון 6פ" ססיר וסנועעןכוט5"ס
  סע)ו דמס וגסנוע 6סול )סכמ ס4' 6ס 6כ) סערלכי טדייק כמומדייק
 ספ)ר וניס ס"6 5"ס סי' כסנווך סו"ס סם"פ וס6 ו("6 )6 כ5)ס6כ5

 סי' 6סי' ו)נו6 )וקוק ים 6ננרוכי ו656 נוומר גנוי' כ35ו 6סי'כקפרנו
 נוותר וס נוטפס נוסוס גוט5"ט נוסוס נקיט 5כך 6)6 ננותר סיי גנוי5סכח
 כ6ן ס3"3 כעין טונון סי' כ65 מיירי וכ6ן כיון 5וננר ויס כפיז הוס6סי'
 סווצגוגית סוס 6סי' ומ65 . כפין סונונוגית ן6ין כיון ננותי 5סכח 0י'6טי'
 כ6ן נס 3סכמ ס4' ר6ס .גטעס ס65 כוי סו6 ונוט5"פ נוסוס נוותרכעין
 : ד6סור ס"5 רג55ו כל"ט ג"ט 6סור 5סכמ ס4' 6' ו6ס"ג %6"כ 6סורסוס

 סקי5ות נפסק ו65 כפירוי מסירוקוסו ימייי דייק 5"י סייקרהש"י
 5"כ וסי' ס"י ס"מ סי' כו)עי3 וטרי ססיט6 כ65"הו56"כ

 6ין סקי3ומ כגססק סם"ך ור"3 )9ך ס"ק כס"ך הסרנו"ג וסנין כסנסס"ו
  עפ)יע ס%ן ניק ס"מ וכסי' %ר  6ומ ק"ס  גסי' )נג"ט סיתר ווה כ633וסר
 6עכ  .נופמס סקילומ  כלפסס גס %"כ ל0פלי9 %ל%  %י"5  וכין כ"6ומנליפ
 ס6ין מוכח עכ"ס ס"מ דכסי' סם"ך כותות ו)"ט כג55ו כמו ו6וסרס"מ
 כגססק 6כ5 ג"ט כר נ"ט 6סור ג135 3נו"ך 6סי' 6"כ גררוי ויןפ5יו

  רמ"% וס6 5וכר ור6י' כ"ט כר כ"ט נוותר מ)כ ס3 סכ5י 5תוךסקי5ומ
  ככותת סיניס 65כ% 6סור 5כתמ5ס ח155 וכתכס5ו ס' ס"כ 5"ס ס"לקמן
 נ' וכסעי'  לכחחלס מומר סלסס ככי  ולללו כלתכסלו  ליהן 6כל כ'ו6פי"ס

 0סם?וי  כ6ן  כסס"ך  ווס ככ"ר סוי "לכ  סל 'כלי  לתוך מכ"ח פירס  ו%סכ'
 ככ5י )יתכס ןמותר סל"5 נ' כספי' כ' כ5י )תוך 60 וקסס ו6וסר%רלנ"6
 קק"ס ג"ו כ55 כנוג"י וכ"כ ס' ס"ק 5"ס סי' ס"ך וכ"כ סקעומ גססקס65 כפירוי נויירי וכס"נ סקי15מ כגססק נויירי כ' כסע" פ"כ 61)6 .ס3סס
 %כל 6סור ל5לו למ"ר 6פל סקילומ כלפסק סרין סכן מוכמ פכ"סו%"כ.
  וכ5)ו לסכח סי' %פי' רסרי פסיפי %"כ לכ"פ מוחר  סלסס  יכליליתלס
 קנו"3 ננס סכ"י מותר סכ)י )תוה סקעוח וגססק רסוריקוסו כ6ז6סור
 6קוי כ5)1 )נו"ך 6פי' מותי סכ)י )תוך מ"מ נוותר רנ55ו)רעת"

 )תוך'
 מרנו"מ . מסיר סס"ך וסקסס כפירוי רנויורי 6ע"כ נוותר 5כ"פ ס)סססכ)י

 : סכ5ין6סור

יןכמףתרל"ח מ"א צ"ה ס4'ין"רסי'רברי
 אם .נב( כח"ד ולא נ'ש בר נ"ם אמרינן נמי בישול בשעת)א(

 המיפה כננה ס' במים אין אפי' מים כלי על חלב %יפה:פל
 נתבשלה רש"י פי' ביאר )ג( -לכתחלה בה-!בשר יבשלמותר
 סותף בפירושו דרש"י התום' קו' קשה ואין נ"ם בר נ"טל"4

 סתירת על אחר לישב ותי' אתום'  קושיית )ד( שלולפ0ק
 י ח: סעי' ""ד ולעיל כאן כגי רברי ישוב )ה(רש"י
  .6נוריגן רלי כ' . ס"ק לח"ר ל"ע נר :"פ רסוס  מסוס ס"%בבומ"ע

 קוירס פ) גס).מ5כ 06 גנק כיסוו )ספת. ל"ט כר:"טי
 6ס 6סור כויעכר ו6ט" ולס כס 6מכסמז יקול ] כטפת לסלטל

 סח)כ 4גך ככסר ס' סי' ל6 6ם כסר פם  הלנים ניסל'6ת"כ
 לכלם סקוירס וררך סקרירס  פל סלסל  י,צרין.,כוון ול%  נר6סולססו,5
 טס סו6 נוקוסר והנלופה ,  לחו%ר%  סהרירס - :לל  וליטון-עשפפעליסי) כסעת ונפל כיון 5וניס כ' וטעס )קוירס ]ט"6 5"ט כי 3ייט סו"3ןניס

 .ר6י' ונוכי6 5"כ סי' נוי:ז ריי' יפכי%  גטללקיסיל %%לו:תכסי)-ו6סכיגן
 56) נויס פס סקדירס פ) מ35 ע.סת ד6ס 6ו"ס גסס .טכ' כ"1':ול"ז..ס:ק

 נוותר .סט:סה ננד כנויס ס' הי' ל6 "סי' כטר כס כ:סו5 ]מ3%"פ !כתוףק6ם
 ונוותר תפכור 3מ כסעסככ' גס סקדירס "מ%3])הוך )6'.מ%ו ר6מ'הכסר
 ימן -יקוירס ] ,ין ננ"מ תמ)ס לסליס עננרות ' "ס ו6ן' 'כל'פ%-נכסר

 סמתיכס כ) הסכיכן 65 כהיתר וסמ ננויס סנודונוע -סיפור 5סי 656סמ)כ
 סמ"ד ונודקרק פ"כ ככסר ס' ים ננסתנו6 סנוועט וכר וכנך ע5נווככ5ופס
 נ"ט, וסוס וקסס 6סור וסי' ס' 3יכ6 הנוופט וכי כננך 6סי' ו6סנוסנופ
 6"ר ס' 5ריך ו%5ס 5קוירס ונוכניס 5נויס ונוקוירס 5קוירס נוכסר ג"טכר

 : נומ6כ3 כה5ק 3קוירס ומסכינן נוקומר סכ) כיטו5כספמ
 נותס"ד סנ6 נוקוסר ססכ5וע מסכי ונוסף ךס6 דמ"ך 5סכרחו ד)ית6רנ"ל

 ח)כ כס יכס5 )6 כסר ט5 קוירס ומלי' 6ס6 טסקסס קס"נסי'
 סמ)ג טפס נורניס 6יגו 6סי' 6"כ ג"ג ככ)י וכ)ופס גיננ6 כגו"ט כיס5ו6ס
 נוס עט נוקוסר ככ5י וכ5וע קי' פ"1 הכ3' כווסגי סג"כ כסר נגכ5יפת6סור
 סכ5ה ווסז כתוך ולק3ס נוסוס דסרי ג"ט כר ג"ע 5פלין 6כ5 סכ5יכתוך
 סי' וסטיסס ננ"ננ 0כ5י סנתוך נוס עס נוקוסי ; סהכ)זע ככך נוס6"כ

 )יכ6, 65וכ) נו6וכ5 זס כס-ק ננוי כ' דח"ך סס וגק5ם סכ5י כווסגינוקודס
 : נוק)יסי0ססס וכ5י נוסוס ופ"כ ג"ט נרג"ט

  סטונר ,.לוהות כנט"דגסף-6ז"ה רין. )סמלי6 סמ"ך סרו5ס רכמה)ב(
 )נו6ך 6סי' ונוותר ונ"מ ס' יס ימסחנו6 סטפס דגקיט-.

 ל"ע.  ךמקע0  רלר.תריף 0ו% %ס ל"ת  ופור כגתכס) ג"ט כר :"קומוסר
 טפ סכ' ,לס"ר  ר4% %ץ  כל%"0 לן. ל"% כלל כ%ו':0  סמפיין %לל %סורלל"פ
 ע5י'/ גער,1קפ5 ס) כהוירס כק:ש מיס רק מנומו; %פי' כ, וין סוף )"6'כ55
 כס: גק)ל סמ% כמי5ת' ס)- ונתורףתפ3ןכר. ,סרועכ ככגך ס63 סריקן עלע"ח;

עוי



 כ6וחו לס3 כ6)ו ס") מע)'ע כ6וחו סלפי ומ6מר סכסר ל6סו נטרפוד ייומףתרלח 14' סעיף צ'ה טי רעה "1רהסקדברי
,..

 : כסר כיס) ס) ע5מו סעס '
יבנו4ין

 נ-

 סכ, 6ו"ס דכרי סס וכר מותר סעיס כינד י%ס 06 6כ) כ'
 כ6הס כ' 63 סטץ סל ל כרק יה"מ זס כדק 6כ3 סטץ-סלע '-4-
 כלס)ס כ' "כ ס"ק 5צ ס" סט" ונס 'סט"ז כק"ם כריעכך כט)מס
 )כמ36ס מותר סמיס וס"ס )כתמ)ס מותר סקיירס מסי. סרוקככלנר
 וכ"פ )"ך כ33 )16"ס ס") ל"ט נר כ"ט ננעעס 6נ3 ס' ננסתנג6 ל6יק6כיון

 ל"ט כל נ"ט 6מל" )מ גתכט3ס נט1סקיס מייסינן 7)כתח3ס כסמודהרמע6
 6סול סוס מ"ננ כ"ס כי ל"ט ננטעס רננותר 6מר 6ו"ס הוס 6י6"כ

 ל"ע כר ג"ע כעוטס רחסיכ כמיס ננכ"ס כסר 6)ו כנניס )כס)%חמ)ס
 6יכ6 דנוסתמ6 גטעס מכ) וסמיט ננ"ם ס"נ כר0:"6 פי' כיריס)כתמ)ס
 )6 למי ריע' .)טון סס ולקיט וט"1 כסר 3כחמ)ס כסן. . 3כס) סמיססננוחרין
 סריקן כגנך מ)כ טיסח יס) 6ס ס6 ננסוס דיעכך )טון רגקיט ד"3קטס
 כסתמי רמי' ו6ח"כ וק"3 ע5נוו סעס כ6ותו לס3 כ6)ו 6סור כןיע' 6פי'6ז
 כנכו)ילו 6.לו 06ריס כית וס' סח"ר ע3 תו)ק 6סריס רכית סכ'מסו'
  וע3ס כ'  כרין כמו סרי ויע' רוק6 גמי זס נרין רנס' ת"ל ו6סי'  כו)עיין
 כר ל"ע כמ" ן6סי' קננ"3 רכותי' ו6"כ ימ5וי ננהנניר רוק6 כתיס י"3ק6י

 : כמיס 6סוי 3כתק)ס ו6סי"סכ"ט
 ס"ך כעיקר בנס"ת 6סור טעכנ6 )מ"ך 6ס% כייסכ"6 ב4ו,דר)נ(

 ס6 ססקסיתי כ' 6ות סוף תר)"נ סי' עי' ר6סוןטעס
 קק"כ 5"מ סי' ס)תי ןכרי כזכלוכי ע3ס וכ6ן ס""ם ננס"ת ט"כ )כ"עככ"מ
 3"ר נע)ע6 עיין מנעו' עסיין 6י כפ)וגחמ ת)י' ננס"ת ט"כ 6ידככ)י
 כסוני' סרס"י )יסכ ל' וכזס כ)י 'טעס גס 6סור ננמסרח ו6י כנ"מוס"ס
 ממס גטר עס ננכו)עיס סדניס; ס"' 6ס ל'ס כר כ"ט 7"ס יקי"מסק'
 ס6סוי מננו6) ננורס גמי 6י ככותמ )6וג)ן 6סורסי'

 יותח ח3כ 63כו)
 ככ"ח ס6 רט"י קננ") 0:ס וי)"ד ע"כ גננור ככסר סוס ר6סון דכ"טכקער0
 ו)נוס ד6סור סננו6) ךכ:ודס כננ"ס )רס"י סר יסוס ועוד כעיקר טפס3כ"ע
 דנ"ט לטעס ן)6 6"ס )סג") 636 נמור ככסר דסוס עור )וננר ים"י.5ריך
 כסננכס) וננעתס נסר כו סנים3 כ"ט ככ)י . סיס י") סכנו6) י6מרכלט

 וס6 )מ3כ וננקדירס כקוירס סכסר גו"ט כ' דסוס סח)כ כ6סר )6כו4ת)כ
 ,ס כלו"ט כיס) ו6ס מ)כ כס יכס) )6 כמר ט3 קדירס 5"ז יף 3סיירתנ6
  6סור  ר6ילו ס"ל  טמו6ל  6נל תס"מ  6סור כנני סכ)י מן טעס ס")כמ"ד
  רסת"ר6 ל"ע כר ל"ט וסוה סו6 יסיתר כיון ככ"מ 6כ) מירכנן 636מס"ת

 סוס )כ"ע ר6טון דטעס ננפוס ךז"ח רס"י 5ריך )כך מותר ננדרכלן סי,6
 ע) סתוס' קו' קסס 3מ ו)פי"1 סכ") כם5מי ו)6 ככ5י 6פי' נמויככטר
 והקסס ג"ט כר כ'ע 6ננרי' )6 כגמכט3ו רם"י כסס כ' ריכ"ן טחותנורם"י
 ד6קור סו6 ככר עס רננכוס3ים ססי' סירוסו נותוך סנ") רם"י מןכריתוס'
 3מסנופיגן 5ריך דרס"י )ק"ננ ו)סל"3 עכ') סרי סקערס עס עכנס3יס6נ)
 ד6קור קמו36 ננודס ככ)י רותח ת3כ )6כו3 כנון ככ)י דכ"מ) כנמ'0פ"
 )טלם ולולל 6פ"ג  כלוחח  ל6כול ר%סור כסר  פם  פלופלין  סיי  מסכמו
 קסס סכ) ומ)6 0כ. גימ6 ר)6 )ן )סר0 ים"י 5היך כס"נ ככ"ט ג"ע)ט1ן
  וסחס גמול ככטר רסוי נוטוס יס"ט לס"י וכ" סכי מסרםיכן )6ד6מ6י
 דסיתל )ננסכ,ל6 ו6מנס . ננותר ככ)י רותח ח)כ מכוס)ין 6פי' ה"6 ורס"יכס"ד
 כקערס ככנכס) ננתי)6 נכנור ככסר ר6סון  יפפ דסוה תסום זס סי'%ם"י
 ככסר סוס  ר6סון  ריפפ כיון 6סוי למי ר6כון טעס ססו6 כקעלסיניס

 : 6רס"י יטוכ פור 6כתוכ ולקנוןנמור
 תוחר נקעיה ספ)ו דניס ס)כת6 ר"ה כמנו יתוס' טיון םברידלד(

  6י5פרך  ל6 5ומיס וס7ניס הקעלס  6ס ככותמ  )6כלו)
 ננר  תתיי וכין ננר פ)6י נין לומח  פ0ן כפ%י  יל6  רפליל  מ%ן  רליל%למפפ9
 סיכי ק)יסס וכעי רותה נוסס כ6' )רכ וי)"ר עכ") נפי תיסוק)יפס
 סקערה ו6י כו3ו 6וסר )רכ ט)6י רסיניס  רותחין  הרבי0  ד6סמסכמה
 . כמסלס ננ"כ יף סכת וגר6" כ"ס ס6:קעיס 5ולכיס וסדניס לותחתימ6י
 קיי .6ו"מ ו0כי.קיי") כ"ס יקערס מטוס וסרס"י סקעיס )תוך נותןמכ)
 כ' ן)עס י)ן'ר וטוך כעי )6 ק3יסס ו6סי' 5וכליס סכיסס סוה ו6"כחל"6
 כסס כ' וכ"י זס וי"3 רוהמין כטליהס כתכו 1)6 5וכן כ6' ןס)יגיחוק'

  )6 6כ3  5וגן  בסס נ6' %ל6 כל'י  ל"פ סלי ל)6 זס עמום' דריקננ"כ.
 6"ס ו6"כ וג35ו נתכס3ו י6וסר 3מ6ן דוק6 רזס הכ".. וכ' מננין כסניסס,

 רוהחין ככ' ס"ס 6פור דלתכס)ו רס"י ככס ריכ"ן )רעת יתנו מחמ)סדהוס'_
  3רכ  ,לומר  6ין  וה"כ 5וגן מסס ב6' 6לי 16לי  ל6  דפגוגתיבו פ"כ...6נער
 כסכיסס יכ קמ") נוס לוחמין כסניסס כוס דע"נ )הכ 6"כ רוחחיןדוגיס

 וטרי סס"ס סק") ועס ר4סור רכ קמ") ומס מויס סגיו6) 6סי'רותלוין.
 5") 6)6 רותמין כסכיסס ו6יח6 6ימ6 דס6 ו)ית6 ננק)%3,,6תפר רכ6י
 .5וגכיס כטכיסס והוס כ"ס סקערס הק)"ר 6"כ מעס תית6י רקערס)יכ

 והוס כ"ס וקערס כקערס נע)ו 6)6  פלינ  ל5 יסנעמ) כיון קלס ועוך'
  מסננע רותמין כמגיסס ס6 סמו6) מתיר 5וגן  כם6' דוק6 מסמעכ5וגן

 סמפרט כירס כס'  לרפלויה פי'  ,כ"ס,.פנסל מ ~ינ 5") לןיל"טב
 וע" כן ססק ס"מ סי' וסר"ח מגס) כאס  רפ"ל  .פפ  מפל0 מר .~ ל..
 כיון כק)יפס סר מס סקערס דסייגו רתיח%' ')רכ נס ""ס ו6"כעם"ט.

 דלס"ה' %ינ6_ וס") 51סעומ5רפ65ק.5וגן
 רקפל0 ס") סו6 ;"סור גתכם)1

 )טמו36. דג,כ מרומח:ן .וסוגיס )סיפוך,_ךקערס.5וגן סמצל5 :וטייריג'ט
 קסס )6 לצתני ללני  לתנטלס  כי9..-לפוס' 636  6וקר  6ין לפי  פ"בלט")

 גתכסלס 6סי' ס6 5וגן ' לת*ח6י נקערה פע5ה יניס טננו6) גקיפ3גוס
  -סומ מם רכ"ס  ו%מרח )וילך רתוס'  6ליל%  סנגו6) פ)ינ דסכי י")נווחר
 6י6 )5ריך  טמיכו  6ס" ג"ט כר כ-ט' 6וסר ו6מ 5וגכין כלניס 6וסרו6ת
 סומ רכ"ס קערס 6ע"נ ממין כסליסס סו0 ד%יוי ממין כהת6י )דיןיק)יסס
 %פ"  ולוירי  סרי ל"י  לר ל"פ  6פי"0 מס תית6י נקדירס )יידי כ"מנג"ע

 ע"כ כקער0 סעלו רניס רלקיע 6גיי וכן מותי ג"ט כר כ"ט מנניןכסגיסס
 ופוד כסמו36 מוחל למי חנוין נ' 6סי' כ6ננמ 6כ) כקיט כי' רס)יני3יסכ6
  פלי0מ ו6"כ  פותר לחלטלו ר6פיי .  יכפוסקיס %ח'יל  תיס' ססוכימכעו
  כנדגקיט רס"י כסס ריכ"ן ססקמס ננ0 קסס )"ק ו)סי"1 . לנוותר מכ"םמננין
 עווס ' כ"ע ררכ 6)יכ6 ע)ה כקיט לס6 )6 כתכס)ו 6ין ע)ס סע)סרני0
 מותר )סעו36 6כ) רותח וסקפרס 5ולל'ן כהדגיס 6וסר ירכ ע)סדוק6

 : תמין ככ' סוס רותמ נתת6י יס6 ממין נסכיסס6סי'
 ו)ס3כס ננוהר דלחכס13 מפירוסו סתרי  רל6  ליסנ ים יפי י רסוששת

 סיילו כנותר רכתכס)ו רם"י כ' דע"כ 6סור כתנס) רס"יססק
 ס6 ורכ מלות"ין סי' ססרגיס פי' ורס"י 6רכ דס)יג )טמו6) סיילוכסוני'
 לסיוו6ל %עצ ומוהר סייל  וספו%ל  מפין  כסלי0מ 0וס %"כ גלר  על6יס")
 כיון מ"ת ק)יסס 636 ו6י"5 5תן 3תוך חס וסוס כ"ס קער0  רפתפתע
 ט)ינ מננין ככ' נס פ)י' דס)ינ מעו6) מננין ככ' סוה 31רכ 6רכדס3ינ
 כקערס טע3ס דגיס גקיע )נ:ס גססי כ6ס" ס)כת6 וק6נור 6כיי6כ)
 ס"3 מותר מננין ככ' נס ו6י כ"ק 6)6 6וסר ד6ילו. 5ולן )חוך חמיןיסו0
 ל)6 סיכי מ)6 מתיר  מילו %ליי %פ"כ  סרי  מפין  ד6פיי טסי  רכותי')ומל
 )6 15נן טסי6 סקערה 6"כ נכר תיה6י ק*י") 60 ר6כן כ"ק רק6סור

 : חמין סניסס 6סי' 3סתיר וננל") כ"ק 6)66סור
  רותמות  לקפרס  לללו  ס5וסריס  נרניי 61"מ סלי  כ"י 9יי  ו14ייש)ה(

  )יילהו  %'יס ו)ננ"ס ת"נ קיי") דס6 )מיטר ס") 5ולגיסודניס
 מננר, סו6 6פי' דקערס 5וככת ע"כ וסקעיס ננרותמין כיניט 6כיינניירי
 וכיון דסרי 6כי. קכנ"3 מס 5ונליס מליסס ס") 5וכלי0 דיניס 6"ת  ו%"כ כ"ס6יכו
  ל"ע פסק 63  ו%כיי סייפ מורבס  5וללית כקערס סע)ו רותמין כרניסיעייר*
 :  5ולן היח%י  רספרס  כיון  כ"9 6ל6  %כור י)מ סיכי  6)6  טרי )6 ל"טכר

 כ"ס קערס ס6 קסס וי6י מ0:0 וסקסרס 15לגיס ניניס דייוקירק4בנ"י
 ו5ריך דנוותר ]פסוק 6כיי 5ריך מס 5ולליס כ3' סוס 6"כסו6

  6ו ע)6י  6ו רותפ  לוספ כ1%  רפליבי  מוס' ךע"ם כפסוטי' ס") דכ"י)ומר
 ו)רכ הקערס תית6י סיילי 5ונן ננסס ס6' %יירי )סמו36 נס  .לפספי'תיח%י
 כ"ק 6)6 6סור מיכו ת"נ דס") )רכ חס וסקערס 5ולגיס סהדני0מיירי
  קיי")  ס6 ממס כקערס ננהיריז 6מ6י ל5)ו )6וסריס  ספיר  ס9טסה)כך
 כ"ם קערה סתס ה6 ססקסתי מס )כ"י )וננר 51ריך ממין כנ' וסוסת"נ
 5ריך  פ"פ כ"פ  9פר0  סחמ  6פ"ג 3כ"י 7ס"3 5ונגיס כטכיס0 הוסו6"כ
 רותמת ו0י6 כתכור .כ0 ס6וסין כנון כ"ר ססי6 נניירי 11 קערס כ6ן)וננר

 כתלור )ומר 5ריך ננר מית6י טייך 63 ס6ס יע"נ סר"ן ,כ' 60 ו6"מרכ"י
 נכילס פל6ריס )מכור לס3 06 ח' ספי' 5"ר סיי )עי) סם"ס 6"סרבוידץ : ת.'נ ננסוס ולירון ס6ס כע"נ ימ4)6

 וכ' . כ"ק 636 6סור 6ינו כ"י כסר כקערס נכילס וכן )מס6פי'
 ס5)1 נ,ן טע)ו טי' כקערס סע)ו דניס ננ" ור6ס מתוס' יי6ס סכ,.סכ"י

 כען 3י' 6רננוקל מ"ג 3מ"ר וכין ע"נ )ננ"ר יכין רוהחת כקעיס 5וככיס16
  וטוו' לפלהריס לי'  פוווול:י חננין סטגיהס רעיירי 6)נג6 סס"ן וכ'ק)יסס
 ק)יסס סני המ6כ3 6סי' 5ולן 3חוך חס ססיטמ 3,ס )ימור 5ריך  פהריל"ל
 3וננל 6)6  כעי )6 ר6יכסו י") ה6 ור6ס ננתוס' נויימי ר6י' מס 61"כוכו'
 כעי כניהו לק)יפס ע"נ )ע"ר קל ס)יון 16 ת"נ )מ"ר טר  כספחפוןר6סי'
 )ננר דעיז 6"ס וימ"ם לטי)ס כדי כעילן ה"ג )מ"ר חס כטתממוןו6ס"כ
  כתוך  פליריס  לי  סעוסין קעלס )מוך ור") קפרס )חוך כנס) ס)ודין

 קפר0 פי'  ספ"1 וכ'  סל%ריט 3מכור 11")  ט"1 ס"ק סס כנו"ן כננ"ססמכור
 סט לסרמ"נ וכ' סג6רס סגקר6 כסר ס) ננ6כ) כ0 ססוסין  רסיילו  בפרסל

 )עגין רק  סמ סנ6ןים סי' 1)6 כסר  טל קערס ע) סגס) דגכיגס י"))כ6ו'
 סריט6 דסיילו סי6 חכנס נכיכ0 וכן סממ5ר ומ"ם ק6מר סקערס6יסור
 סג6ריס סס טסי' מיירי רריס6 וסנ"י סס"ט ננ)סון ן,"6 סרננ"נוסקסס
 דיכיס כ' ד6ס"כ י") ננטתס עי"ס סקערס ע3 ןנט3 דין )ננך והכ"יכקערס
 סתלוי כתוך מ0:0 רקעיס ננייר* ס)ו דין דכ"יסס

 כ"ר סקערס סום ר6ן
 ,סג6וים )תנול כננקומו כרסמיס 63 ט"1 לכרי ו636 6"ס ט"1 דנסוי")
 סס"פ פ"ס  פ"1  רגרי %9י  0סיפי פל 6ל6 סס דטינ6ליט  מיייי  וד6יכ,ס
 כחלור כו סעוסין חננס דקלילס ר') ממס נסר כקעלס חמס נכיכסולן

 6)6 מוסל 7)6 )נכיכס יועס כ)ועס רכ)י נחס זס סכ"י וי)יףהסג6ייס
 'דקעיס מיירי )יידי 636 ום"% כ" 5ןכלי כן ססרננ"ג טסי' וכנווכ"ק
 ס") יכ"י ור6ס מחוס' ר6י' כ"י יננייתי 6"ס 61"כ סמלוי כתוךמננס
 ד)"ר ר6י'  'ו%כ6%  לפס"ל  נחלור  כ"ר  00י4 כקערס נניירי ור6סדתוסי

 ; : ח"נ סייך כתגול 6כ) ת"נ טייך .ר)6 6ם 356 כעומך'כחלור
 י"י ר4שקץ4מ]ו[

 ג6ס ורנ 6סור 6מ6י 6"כ 'כ"ם קערס ס6 .דייי קו' ע) .
  לותמין והדניס פפס  0סרירס %י ממ"ל ק3יפ5 51לי1  רותמ  6'6

 קסס. )6. כ"י 'ו)סכרת ככ"5ונליס -סום %כין 5וגי0 י6י חעין גכ'ס")
  )6כ) מ0ין.. כסליהס כן %"ע.ס) 6עו -ס%'.5ונן כיון רותחין דרניסן6סי'
 לופ אס רוק5 דספןי מסמע ננינה%סם 656 סכי מסמע )6 תוס'ננוכרי

 %) ורוטכ כנניס 6)6 כ"ם סי*ך י63 מ*ל "י' גי"ס נסי'ילכנהרש"ל
כחמיכונן89ספ



'יטןש-תיל"ח 14 מעיף ונה .ם" דגהיררהטימןדבדי
 סט)ס רניס רירי קו' )יסכ ים כ'ר סוס סים"כ כ'ו ינהד כסללמתיכת
 5וללתש. ריניס )יכ, עיירי סקיל ומעכ נום מיןו]סיס.;קקטרושיכרכקעלן.
 נכסרותית6ן

 נקעןי
 מל6 ה-נ 6ו ע"ב גין מ.3וק )6 ככ)י סכ' ונ(מ-, -,סי' וס ,מסלסע6יןך וכזס.6"סי 636,כ"ק ורכ ,6קור -ולין ו6י1הקעס , -לה(מ

 ננרכרץ קלי,, -ק"ס סי' סס"ך )1ףקעס]ע)יו. 6סוה , -מס מסס סי.ק)

 תום-

 וכין- ע"נ )ע"ר --כין מס מסס ו6' כקטרס סק)ו כלניס. מכ' כיס ]כסי'5פ
 )יסכ וג"3 ת"נ 16 כע"נ תגי' ר)6 !י") ססיר .ככ)י 6עכ יקערס כנ6כ) .קיק מיירי כ)6"ס )מ"ם )ננסרס") 6תם ו)סל") ע:כ נטי נניסו ק)יפטל ת:נ)מ,1
 )קננו6) יסליך ע"ו רף 5ו),ן כי5ר ונש סס סם"ך עור ססקסס מסנס

 רסלס ת"נ סננו6) הננל ככ)י לנס ננוכמ מ"כ סממם )ט)' ננרועכומלעפ
 )6 3ננס רותמת כסו)ת ע5מן ט) ננסלי רסננו6) סס סקסויסמסורסיס

 מימתי' כמר6 קוסיות סכ' ון") לותמ כמרס רנניירי ריסמ תמ)ס נ"כונסגי
 וסקטרס מרותמין ררניס כפסעי' כקטלס סע)ו רניס )סכל סוסדסמקסן
 לעש כל נ"ע כ"ק ר6סול 6ט"נ ננתיל וסמו6) טינ מסוס 6סול רכ5מלח
 ננורס סננו6) ממין כסליסס מסמע ממין 3סגיסמ 6סי, ס)יני .וננר)6מות5
 )טי מ"כ כ"ק 636 6סול ו6ין רת"נ 5ולגת נקעלס 6)6 סכנו6) ס3ינו)מ

 ר6יסו ירע סוס )רגססי' סננו6) 6כ3 . -ככ)י "ו)וק הין ט"כ סננקסן'סכרת
 ררכ 3רכריו כקעלס סע)ו מרמס ןע).נ וס6 מננין כסלסס מסי'-ננתיל
 סננו6) מננין גפליסס סוס וע"נ רותמין ט)מי סרניס גיון ר3רכק6מר
 6יתננר ננכ))מ ררכ )מסקג6 י"3 וטור )טי) זס.כתנתי תי' כס"נ 6סי''מתיר
 מס 6"כ כקטרס סט)ס כרמס כ)) סמו6) טס ס4נ רכ "וס 6,63"כ

 .סמו6)'דפתיל
 סע)ס מדמס רמתיל סמו6) ק6י ר)6 6"ס ממץ ככ' 6ם"

 גי. 6)6גקערם
 "מ"

 נס רממל" כקטרס סע)ס מרמס מוכמ )6 וס)כך
 וכת"נ .כטע למי6 )6 ככ)י )6מת ימו6) ס") רגך יע 61"כ ת"נגכ)י
 ט) מרועכו לעף אריס6 ססילכ6 מתרן סוס )6 3רגסס" סמו6)נ)כף

 : כת"נ ת5י' 1)6 מורס סמו6) נס ככ)י וסתססמרס

 ' תרל"טסי'
 וחולק הט"1 עליו והקשה מנוקכת ביצ' מתם רשב"א מ"ש)א(

 מהרש"5 )ב( נכון דבר לק"מ הט"ז דקו' יאמרתיארש"בא
 דר"י כ' ופר"ת עיקר זה שאין כתב ופר"ח. 12"ך בנצלהאומר
 אני וכתבתי אומרין וא"ז ותום' ךממ"ג וטור ורא"ש ומה"תור"ת
 דאין ג' דאומר א"מ ב% ומרדכי ד~תיר מא"ז משמעמר"י
 וממה"ת דהתיר למעשה הלכה בא"ד כ' ור"ת כמררכימוכח
 למסקנא וכתכתי אומר דמה"ת שכ' רא"ש על נם וק' ראי'אין
 דרק שכ' ראי' אין מרא"ש גם וכתכתי אומר אין דמה"תנ'

 נצלו שמא יק כתכ וממ"ג לצלי כישול בין לחלקממתבר
 ומה מותר בחריף אמאי מותר נצלו דקיי"ל למה קו' )ג(אמוף
 וקו' ודחיתיו אהר תי' .וכתכ דחיתי צ"ו במי' הפר"תשתי'
 ובתריף בצלי בדיע' אפי' להחמיר נ"ל ולדינא תי' קצת וכ'אד"מ
 וצ"ע נ"ט ג' דהוה משום שרי ובבישול נ"ט ב' דהוהמשום
 כפרמ"ג ולא לשבח דמשוי אמרינן לא ככל* חריף בליעה)ד(
 בנ"ט נ"ט הוה ככלי הא' טעם אם דווקא כ' בפרמיג)ה(
 .דח"ד וכ' ככעין דהוה לאוכל מאוכל ומודה ע" חולקובח"ד

 סק'ד דבריו דחיתי אח"ז ובאות הכי 'אי"ל מק"דלשיטתי'
 דליתא ראי' והכאתי כנ"ט נ"ט לאוכל מאוכל אפי' כ'ובפ"ת
 דלא דמה"ת ואמרתי .כפמ"ג ילא מוכח ומרמב"ן ומנ"י ,מאו"ה
 הא לו( לשיטתי' ולרמב"ן לשיטתי' למה"ת וא"כ כרמכ"ןמ"ל
 מכשלין שהי' בקדירה נצלו אפ" נצלו אוסר רש"ל בשםדש"ך
 דף אתום' שיף ומהר"מ הח"ד קו' וישוכ כח"ד ולא כשרבה
 חדשה שיטה לו יש דאו"ה וישבתי כח"ד משמע ומאו"הקי"כ

לדעת;

 הראב"-

 וכ' חלקו דלא ראשונים פומקי' לשאר אבל
 בטור וכ"מ בשר כה שבשלו בקערה אפי' משמע אמורדנצלו
 הכשר מן ומים המים ' מן טעם שקכלו ומים נ"ט ג' הי'ולא
 : הכלי מן להיות צריך הא' טעם משרם נ"ט] ב' הוהלא

 כי5ס רסתס סכ' 6רסכ"6 ס:קס0 סק"נ ע"ו עיי' ני5ס ס"ננבש"ע
..,

 ריגס לקוכס סכי5ס ר6ס פ"ו כסי' רנני6 ננננ"ס 0י6 ננגוקכת , -
 ק)יפת 6ין סע"ו כ' 6)6 )רסכ"6 ס*מ כקוקס כי5ס כ3 ס6 וקססכק)ופס
 6רסכ"6 ננרננ"6 קסס 1)6 )כ6ר ול") וכו)ט סמננס.פו)ע עננוקכתומןסכי5ס
 מותר מו)כות כקדירס כנניס סגתכס)ס כ*5ס 'כ' תקי"ו סי' כפסו'ררסכ"6
 כסר טס לתנס)ס 06 6כ) סו6 ל"ע כר ול"ע כסר ;טס )6כ)וסכי05]]
 ננלוקכת ככירור סכי5ס סק)יפת ככותמ 63וכ)ן 6סור ק)יסתן טסו6פי'
 וע"ג 5כוטס ט5מס סכי5ס תנ65 5כטיס ס) יורס כת1ך מנס)ס ס6ססי6
 5יר סו)עת; סוו 6סורס ככי5ס וסתירו 6פרומ ככי5ת 5"מ ןף .ננננ'6סרו
 6ילי 6ו ק)ופס . ס" .,ס6סורס סכו5ס כ*ן מי)וק ר6ין רי") כס"םרקיי") .)סיעוו" רסכ"6 ו6וי) טכ") כע5מ6 1.טס 6)6 פו)עת 6ילו 6סרות'וורם)

 )ירוס)טי )מוס ויס כסוף קל; רק -ק)ופס כ6עו 6פ" מיירי. 6)6ק)וסס.
 ק)וסס 6יגו רמפ" ס") ר)ן סס"ם מו)ק כןס )רסכ'מ ום") כק)וססר6וסר

 כו)ט ורמי כסר עס .גגתכם)ס 6שכ כשננ6 ויעק מ)מ. סו)עות סמיגו951)' -מ1סרפ 6עו כק)וסס ,6פ" 6-כ קלוקכת רי6: 'סככירול כיון ר*כק)וס*

 וטיייש ריק6 .קמפס 5מיגו :ייגו ;כע5ננמ מסורסן'מי6 ג54ס כנמ'ימירי גנס לרוס)נני ספק ס"0 ס"ו נטי' נעוס"ט ו6כ) סי6 סמלוקנת כיוןסני5ס
 ר 5 רק סו)ע. 6יגו י3כך טי6 מנוקכת 3מו 5י5ס ק)ופס כס6ילו ס.')זו

 רכ1)פומ-5כג3 'טמ 'וס") שימ: עגוקכת )6ר רכי5ס ..רסכ"6' נמרסו)-רוס)מי
 גיק 5יל לק פו3עת .ר6*גו סו6 6סורס כע: ננן 3פ)וע רוק6 3מ)ק5ריך'
 עס סלתכ!)ס ככי5: לכ6ן דרסכ"6 .י,גו ס"ל 61.ן ע' סזק וכע'ו ע"וס"ע. סס סס"ך ~שסק וכננו ' ק)ופס "עו 6פי' ספיל כו)ע 6כ) מלוקכת_קמילו
 מ"ננ ננגוקכת )6ו כי5ס רס") )ילוס)נני נס סכסר' ננן כו)ע יכי5"כסל
 כמ"ם )טיקר ס") רלסכ"6 כיון 6כ) 6"ס דלסכ"6 דילו לננ' כו)טסכ.5ס
 נ' סיעס ויס רכו)ע ננ:"ס רפו)ע סומ כ:נלוקכת רכי5: ל6י' ננכ.6'ר)ן
 (ו וסיעס' סט'ננ כ)י:מ )סח:ניל ס"ו סס נרע"6 וסוכמ סס"ת סיעתסומ
 כלתכט)ס "סי' 6וסלת 6סורס רכי5: ספקק ו' רין ננ"כ כ)5 6ועסכ'

 ספו)ע 6)6 . סומ כע)ננמ מי6 רכי5ס כנננ' ר6ננרי סמ קיי") 1)6כק)יפתס
 ר"ל וע"כ ע"ג )כ"ט מסורס לקוכס 0י6 סמס ס6ו"ס כ' .וט"ו סננמסמן

 רפו)ט ר6ננרילן סו6 ק)ופס כמיגו ררוק6 רננח)קין )פוסקיס סייגו)כ"ט
 ר6סוו )רירן ול"ננ סן ננלוקכת )6 דכי5ס ס") ע"כ 11 רסיע: כע)ננ6נני'
 סוני' סרסכ"6 )סיעת ננ6מר ורננ"6 ננ6ו"ס "רסכ"6 )ק"ננ. מ"כ כספ"ננ6פ.'
 סרסכ"6 כלקוכס רמו)ק. ננכ"ס כק)ופס 6סי' כע)ננמ מי' ר6ננריכןסס"ס
 6וסרת 6ילו 3נננרי ק)ופס 6פי' )רסכ"6 60 כננלוקכת רכי5ס ס")ססיר
 סכ3 נס ס)כך 5.ר 6)מ פו3עות .6ילו ספו)עות 6עפ"י 6סורס כי6:5ע"כ

 .: 5יר מ)6 פו3עת מילו גקוכסכי5ס
 ר6סור וסננלסנ ל"ע כל ל"ע 63סור וכיסו) כ35ייס מממייין דיש)ב(

 כריטכך 6פי. 6וסר וננסלס") סס"ך וכ' ננותר וכריט')כתמ)ס
 כננלס") ר)6 נ' ס"ק כננג"י לל"פ טיקר ר6ילו כ' וספר"מ ננריגמכל5)ו

 וסננ"ק וסננ"נ וסס"ת ור6"ס רתוס' כיון כננסרס") כ' 6' כס"קוכפר"ה
 ננ)ת6 סמי כי כ) 6"כ ורננ"6 וננרס") ננסר6"י )רעת ור"י ור"תוססטריס
 כסס רמס רקי"כ תום' 60 6ררכס וקסס עכ"ר )סק) 6ין ר6ו' ס'רסוס
 לתקלמ ר)6 רס6"ס 6סור כ6)י' סתלול עס ננ6ס 6וסרין ססכי6ו ננל6י'ר"ת
 רת)י' תוס' כ' )' רף סע: כ) כפ' וכן מכריע 6ילו סס תוס' 61)6יפס
 רסתס ס6' )פי' כסכין סחתכו כ5ולן ס6' כפי' 6ס רס"1 ס) פירוסיסככ'
 ו)פי' ננוחל ננני כ5)י רסוס וכתלור י5)י ככיסו) ננותר קריס קוננןסכיון
 כגתכס) רננתיר ר"י כסס כ' וכ6"ו ככיסו) ס"ס כל"ע כ"ע )"6 כמריףסכ'
 רר"ת תי' סס כ' רס6 כג5)ו 6פי' וננסננט )ננטסס ס)כס מר"ת קיכ)וכן
 ס"ר כסנ"ס וכננסל6"י יפס לתקלמ ר)6 ננסוס כ6)י' סעס כתלורסתס
 כפ' וכננררכי כלתכס3ו מ)6 ננתיר ו)6 כל5)ו 6וסר רר"1 סטרמ 6ין ל"וסי'
 רננותר ' סכ' כסר ס3 )כ)י מו)כת מכ)י' ריקו ססיו כרכס מעמיר.ן6ין

 רג5)ו ס"מ 6סור 3סכמ סי' 06 ס6 סננררכי ורייק לוע)"פ ככסר רכסננסוס
 6מר 6ננלס ויסכת. 11 כ6י' גרנ6 סריתי תר)"ו כסי' מ"ס וטיי'6קור
 רטריפמ סננררכי רמיות )רמות יס כר"ת נ"כ ג5)ו ננתיר רר"י מ6"וסלר6ס
 כ6ו"ס וכ"כ ):"ע ננותל וס )עעס לוע)"פ רסוי מסוס סעעס )ננלקע)י'
 כ"ס כפ' כיס"ס ר6י' ו6מ"כ ול5)ו כס)ו ננתירין ור"ת דר"י ס' רין )"רכ))
 )ריכ"ן נס ננותר וס )עעס ננסוס ללע5"פ עסס סכ' כננ"ס סכ' ננ"נסי'
 כקערס דניס רגתכס5 רקיי") )רירן 6פי' רג"ננ ול"3 6סור ךגתכס) רס"יכסס
 כרמ"מ וכ"6 6סור )כתמ5ס 6כ) כותמ עס )6כו) כריש ננותר כסרס)

 ל5)ו דס' 3עענני' 6סור ילע)ו )רירן רג"מ סכ' ויס"ס סק"נ וס"ךכסננוך
 )ספנניר יס סננ6 סכ' 6)6 ר6סור ככירור כ' )6 וססננ"ג ורו"ק6סור
 )"ר כ)) וכ6ו"ס . כסר 0) כקערס סע)ו ננרניס יותר כספור רניסכ5)6ן
 רו5ס מח)ס ס6 קסס ר6י' סכי6 סססננ"נ כ' סננ"נ רכרי סכי6 ר'רין

 קרסיס ס655ן ננספור תוס' סננכי6 כננו ט"ו ננסוף )סתיר ר6י'3סכי6
 ננכ"מ 6ר6וליית6 ר16קננוסו ס"ס ורומס ל'ע נר ג"ע מסוס כסגט)סרסני
 ד6סול כ6)י' סעס ננתגור )סכי6 רו5ס וסוכ ת1ס' סימס כננו כע)כלוכ6
 סכ' סס"ת כווגת י"3 וכן כססק גס6ר ס)כך )סיתר ו)6 )6יסול )6ר6י, ננכי6 ר63 גננ65 יפס ננתקגח ן)6 תכור ס6גי רי") ורמס כל"ע ל"עכל5)ו
 נניס ר)יכ6 כ35י רכקע )5)י סייגו )מו רלתכס)ו גיננ6 6פ.' וו") ס"6סי'
 סלי מיס ר6יכ6 סיכי ו)כך כנניס ננתס5) סעעס כנניס לתכס)ו6כ)

 636 6סול )35. 3סס"ת ).' רכרירי ן)6ג י") עכ") )סיתר ל"ע נ'ר6יכ6
 סך 6"ס עעננ6 ר5ס6י וכ' 6סור כתכס) תמ)ס סכ' סל6י' )רמותרק6י
 ויסי' קני )6 ו3ננס סיוסק ער מסור ספת כ3 סתגור עס "ס כ"סר6סי'
 וס ע) יפס ננתקגמ 6ין רסננגולית 11 למי' )דמות י"מ כסס וכ' ככ"על"ע
 ננ"מ יפס ננתקלמ סתגול ד6ין סכמ6 6ך ס") ו)6 לתכס)ו )6וסרין 6סי'כ'
 )6סול )סס ננג6 6כ) כ5)י נניירי כתלור דסתס )5)י 6)מ )סס מולמ)6
 רתלור כר"ת סכר ננ5י סוי 5לפסי' ססס"ת 6נ) לו"ע מ ר16כ6 נתכס)6פ"
 וננננמכת כננפכת סמ)כ כו"ע כ' לק ר6יכ6 )5)י 6פי' 6": ננתקלמ)6

 1)6 )6*סול ר6י' ר)יכ6 כיון כוס כ"ע כר יל"ע סלי למי כו סג5)ו)רניס
 כל5)ו רנניירי רפכ"ס ננל6י' 66וסרין )סקסות כווגתו 6)6 6סור )5)יכ'

 : גו"ע נ' ר6יכ6 לתכס)ו 6פי' "וסלי'וסס
 ס") ס"6 סי' סס ר)כנסקג6 סתלוכנות מס' מוכמ )סיפך 6פי'ר14קך14

 ככיסו) יננתיל סס'ת כסס סכ' סעול ע) 51"ט סתלומות)ק'
 סכ' 6ל6י' כ' סל6"ס רסנס וסו6 ו") סר6"ס 6"6 ססכיס ו)וס כל5גוומוקל
 6נן וטור סל6"ס כ' יפס ננתקלמ סתלור ר6*ן - ר"ת תיג ג"ס מפ'תוסג
 כגתנס)ס ן6יכ6 נסת ס6)" רכס עטס )לתעת )גתכס)ו ומי .ר)66ומל'
 כסס כן 6מ'כ סמסיק )סיעתי' ולמס תי',"כ'.רתרומות וסייגו ס4סיעטס

סן



 קלחין8שךש"תרל4-ש; ש ששף וש צ כשש וגשששיךוישצסיטוד4גג
 הק חו3.טת גוי גקהרס טלקקח)ר וירקות קטליוח ם':יתר סתדנטות ס'כסס
 )% נ5)1_ מין ט)ו. כ6ננה ו6סי' כמן ס) ננתכסי) )מוכ)ן ננח)כ נקי'ימהי'

 עתכט3ן. ננסתני וכן הרמ"ם. וסייט נ"ע נ' רמיכמ כנסוס טריצללתכם)ו
 סה"1 כ' 6סו. כסוף רס6 51"ע ע"כ 6קירי ל5)ו מכ) נ"ע ג' -רמיכמטרי
 לטננמ נ"ט כר נ"ט ננעטס )התיר רמין הפסעירמ כ5ר עונה )מפותלמ14
 6יו נ"ט כר ל"ט מננרי' 63 כ5)י ס6 וקסס ע"כ )מ כ6וכ) מכ) גכ)יוה

 נ135 כון. 3חלק רי0 )טי) רמננר וס6 סרי ננני ל5)ו )סס"ת ס"33רעתי!
 ננל') מסור דנתכם) סתלור טסין ננ6ין סרמ"י )דחות מ)מ כמ )מ)לתכס3
 כקטליות מחיכ. ננ"ס ונס ל5)ו מ3מ כנסתס בנם4ה )6 )רכריסס ר6פי'המ
 מין מכ) כן מת"5 מסי' כררך רק לכני )6 ל5)ו מכ) רוקמ טלו כמערמפ"

 סעס כ) ננפ' ור6י' מסור ר5)י כן יס"5 )סיעס מ)מ כן )וננרההכרמ
 ה)מ ורקרק )מ רע)ו י") רגנתיר ):נמן מכ) 5)י סמוסרין )רעת מ3מרי' מ'ן לתכס3ס לקט ט)ו.ו)מ ננרלקיט רמי' ונס יפס ננתקלמ רתגור)רטתס
 סר"ת סי' וכן מלתכס)ו סט)ו וסים"י 11") ר' טער ס)יסי כית כתס"ככק"ם
 תכ)ג ט)ס סירוסו )מו וט)ו כיון סט3ו ככ)) ל:ני 5)ייס מ"כ עיקר וכןו"3
 לנרות רמקור )סס"ת רס") )ננס י") ועור הקטרס ע3 )רניס וסוריקו6חר
 חיכ עס 3מוכ3 כרי 3כתח3ס סרניס )כם) רסיינו )כתח)ס נ"ט כרל"ט

 ריס )מ ל5)ו מין ע3ו ס6תר ננס סכרמ מין מ"כ ריעכר סע)וננרנקט
 )מוכ)ן כרי סרניס )ע)ות מפי' )כתח3ס מכ) דיטכר ריקמ ט)ו לנקיט)וננר
 ר)ננסקנמ )לו סיו5מ טכ"פ סס כתל"י תי' טכן רמי' ממ"כ מסור ננניככותח

 וגס סרמ"ם מ)מ נ5)ו רמוסר ננמן ו)יכמ מסור ל5)ו סה"ת ס") ר)מל'
 : ננסתכר וכן רק כ' )מסרה"ם

 ססכ5יס )פי )מום יס ננ"מ ננקולחיס ככ)יס מסי' כסס"ת סכ'רבמנמה
 גוסי' הננחכת ו:נן )ממכת לוגטית והקטכיות וסירקוסקטרות

 ל"ט טני רק כמן מין 6"כ סנניס ננן ו)מ וכקערות ככי5יס סטטסלכלס
 וסרי כתיס ננתפטט סטטס רוכ ככ)י תיס רחיכח כיון ל5)ו4נניסוומתר
 סמ)ו תרו:נות רכרי סכימ וסרמ"ם )מ ל5)ו גסננט מ3ו סה"ת מרכרימ"כ
 סמ:נר סיטס )מותו רק ' כמן נס )יטכ רו5ס דתרוכנות ו)"ל )מ נ5)ו ס'ו)כך
 גס רס6 )5)י כים) כין יס מי)וק ננס וקסה ננותר וכיסו) מסורנ5)ו

 נניט רמיכמ כיון )רחוק 5ריך ס)כך כקטרס סדגיס סנוגע )חום יסככימו)
 תסתע וכך לו"ט נ' סוה ככיטי) מ"כ כ)ו' וסרי ננתפסע סטעס רוכככ)י

 : )מ ל5)ו מננרילן ו)מ )מ נ5)ו ומננר סכ' סה"ת ס))סונו
 רק יס ככיסו) רגס תכיסו) יותר כ5)י )סמתיר רמין סתוס' רטת נרבש

 נניס )יכמ גתנור )תרן 3סומ ליממ ו)מ כקילומ סגי ננר)מ ס)כתמי"ס סננרס"מ ככנ"ם מ"כ כקרירס סרגיס סלנעו ימייטילן כיון לו"טכ'
 כיון )תיס' דס") ננסוס נ"ט ג' ומיכמ נניס מיכמ סלתכס)ו כדגיסתטמ"כ
 נ' סוס כם)נניה )וננר ומין ממ"כ תוס' ננננ"ם ננסמט וכן . עריףרכיסו) תרותות כס' ס") )מ רתוס' סרי )5)י כיסו) כין . חי)וק מין כקרירסטגוג.ע
 כתיס כנתפסט סרוכ נו"ננ כקטרס טנוגע "ע"נ סס"ת כמ"ס וסיינוכו"ט

 )ננר"כ נו"ט נ' וסוס מיס מיכמ ננני סלתכ0)ו ככי5יס מ"כ תוס'וסקטס
 ככי0ו) גס לו"ט כ' רק )יכמ כ6ננת ס") רסוי ל' )ותר ומין כ)סוןתוס'
 תלמוק ו6ס 6ותר סוי כמ)ו )וננר ומין ס)טון כ' ט"כ כקערה ללונע'כיון
 נרמס מ"כ כנניס תתססט ר6ס ננסוס רלורט מט"ג לו"ט נ' סוס ככיסו))ותר

 )יכמ ככיסו) נס ננסוס ננותר ל5)ו נס ננותר לתכם)ס רמס ו")ננרכריסס
 לת)י' ננותר כיסו) מי סכרעס ליכ6 גתוס' מ)מ ככיסו) %י גס לו"ט כ'רק
 הנ") כננסרם"מ )ועיי' עיקר סי' מיןי' ננכר.ע תוס' ומין דרם"י פירוסיסתוס'
 כסיתר סלי טעס סוס כמיסור-ו)6 סני טעס רהוס כמטמת טכ' )תוס'ננ"ם
 חטמת )תיס' סמ קסס רכריו ע"כ כקר-רס לונעיס רם)נניס ננסוס נניסע"י
 ננמטמת רמסון טעס סומ מ"כ ו)~ריס יתיס )כ' רמסור מיסורי'תקרי
 ע"ו רף ננט"ו )הוכימ סרו5ס ננס סק"מ פ)תי ע) נס ננהר"ננ וכסי')ם5תיס
 ס) כקרייס רמסון טטס סוס לחטמת ו: ט)יו קסס למי מסור1יתכס)ו

 : ורו"ק עי"ם מ)כ כו יכם) )מ כטר.
 ומריפי סומי) ססרען!י כנפגי סומ כנתכס) )מסור כרס"י רתחמירךב41ש-ד

 רטעס ל"ט כר ל"ט ממרי' )מ רכחריף עיקר עסי כ3ע מננרי')מ
 6ררכס כגנל לןכר )מ קרוק סוננן רסכין ננסוס טטס מכ) כגננ' נוכרוס

 קיסות רמתר מננס עיקר קרוע סוננן תסוס פי' רהך כ' רסכ"מכמרו'
 וכמרו' קרום סומן דס:ין. ננסוס מ"ו קריף )יכמ וטס נרירס 5ריךומכטיח
 )רילמ נג"מ רסכ"מ קו' וי0כתי סס עור נ"כ מ"ו ס) רכריו כי16רסמרכתי

ן
 רמסורי' ככ"ט ל"ט ר6ס ול' ק"ם )סחשי,.כרמורייתמ ססר-ת מ"םכם : לסיסוך ר46 סכ( סרטכ"מ כלנל ם5 כר6י' ננכריע המ"ומין

 כסס כתכסי נ' מות תר)"נ סי' עי") רמו' חסם. כמן מין מ":מררכלן
 ככ)י סס ."יסורין. ככ) .כ"ל רס") )ר"ת 0סקסו ק' רף חו)ין סכ'-מתוק'י"מ . ס"ק תל"כ סי' מו"ח סרננ"ג וע' ככיסו) ו6סי' ררכנן רסוס כ"ס כפ'סרמ"ם
 ל"ע כומ סנע)ס 2ני סמוןהין וננס מ' כסגט)ס רסני מ"ו כ"ס נננפ.)יןססי' מסליס )ר' כתכו ו)6 ייח6 מסהיק ו)ר' נרו)ס יורה הנעי)ו ה" המ-ךננןין
 ככיסי3 6סן' ומו:ק מ6"ת ' מותר ר6יסורי' ל"ע כר ל"ט ם"ננ מ"כ כ"טכר

 'מסיר נ"ע כר .מס"עג"ע דס") "טוס )מו כ"פ' מנעי)ן מטריס )ר' סכ'ו)רמ"ם

 ס6יך ט5תן גנרין וכ3י סתורס ט) סק0ס ס)מ נרמס רר6"ס ז-"
 דק'ע. רמ"ס לי' קסס כ)מ"ק3מ סתורס 1ע) ק' למ"ס-לף )סון עי'ם.סנעעו
 סרמ"ם. .קו' מ3מ מרהכש הק. סו6 מיקורנן כסמר לנ"נ יס") ד'זז5פי'

 ושזכס) ל35ו 6י %כ ססרמ-24וה כוולק כנש3 נרו3ס יויס מנעי)ין 'מלוס6יך
 ג"ט 2"3. יתסן4 ס"ג % . 2י' סקרנ4"נ קכ' וסנ% כלרכק רק נשכמותר

 ל"ט,כך.

 ד6ום~
 וכע תוקן ל%5 עזנס43.הטן ]ץ ס% י5וליות6. רהיס ספגננ,נ כ'51,ז עס"שי ססו6 רם~- .דל3 תר3יג 0סה ו6עיכתטגן, ערלןלן

 כל-כג כ('מ רח3-מ סק"6 5"ג .סי' ח"ר' ועי' )סס"ונ סגקך נ' רסכי)עיל
 נ .1רו"ק ננס'ע2 מקור 3סחטו ומפסר )סחטו כמעהכד16סור
 סקכ"ל   כס"ג 5"1 סי' סל') שר:נ-ג. חקירת ע3. סיכר ט3 עתיהירשוב

  ו%ה"ן  ה6יסירי' ל"ט רכר ל"ט  פררגלן רסוס מוכה  פוו-סס:'
  ר3יכ6 מסלתל"3  ס:ו%6,%ע

  פ3וגתי
 )6ק% ננופר כקטרה סעיו ורמס

 -טעט כדניס כננרניס, מפ:; 6חריליס. וכתכו.ככותח
 כטר.

 ככיע ג"ט ננסוס
 3-ל ככ3) טכתל ס6ו"ס ו)פי"; )סיפך ככלפ"י כלנ"פ ול6  סטעס6יק)וס
 מיקורין כסמר' רנ"נ "דרכלן רק. כ"ט כר לןט מין כס"ג פסיטת מ"כל"נ )" דסיתך ככ"ח ננס6"כ נ"ל מסוס מסור  רמיסורי' נ"ט כר רל"טהחי)וק
 תע 6פי' 6'יכ  6יסור'ן כס6ר ל"ל  ה%רילן רס"לר63 ננמן 6כנננררכנן

 ררהי'ס 6טיצ ל"ל.  תטוס  ו6סור לו"ט  כ3יכ6 סיילו  תררכלן רסוס  ס"3רר6"ס
 6' מות תר)"ג סי' כתם") חייס )ננעסס ,ת מ  6יסורין כס6ר לייל  סי'לל6

 ר") מס"ת ססומ, רננטננע הר"ן מ"כ סעור )לעת כ"כ 5"ר כסי'וככ"ה
 ננס"ת מקור מיסורין כס6ר כס"נ כלו"ט מפ" רננותר רהתירמ ל"ט כר ל"עכעין
 מסור כמיסיי כנע)"ע נ6וך מיס כ:וח:נו כ' כמו"ס וסלס סטעס סננרניסכיון
 כל"ע נ"ט ככ"ח ננסוס מו"ס כ' סמי)וק )כסר ס)כ כין נניס כסוחננווככ"מ
 כ' )6 המו"ס סנס רנ" ננפוס מסור 6יסורין כסמר מכ) נ"נ ו)מננותר
 מי"5 נניס כסוחננו מסוס נ"ט כר ל"ט ננותר ננני כנו"ט מסי' ככ"חסמ
 )6 רכ6תה  כיון  סיעפ תיל5ל1ס לקרירס וח1ר  %יס כסותתו  תסוס)וט
 וכמ"ס נ"ט ח)כ ככ3י נניס ססוחס מחר כסר כסיכס) מח"כ טטסיסי'

 'כמתת מכ) ססומס 6חר )כסר הקרירס יו5י6 ירות ננעטר ר6' 0ססמו"ס
 מקול כמיסור. וכס"נ סרי לנני הטעס כננרנים מפי' ככ"ח המו"סננורס
 ועור סכ' זה טטס גס כ' כ6תת רכריו ס6ו"ס סו5ימ מנננננו וסס"תננס"ת
 %לוס ל"ט סוס רמסי' ננצ)ס עור יס ככהי' ור") סומ נ"ט כר ל"טככ"ח
 :  כי"ס 6י מות תרל"ג  כסי' סס"ת לרכרי וסעהסהיו ל"ט כר ל"'ט סריהוס

  סטעס  תרגיס סג' כטעס 6פי' נייט כר נ"ע כמיסור מפי' י")4שכמנכש
 ו)ר"ן מררכלן )מו"ס  טפס  רקלוסכיון

 רוק"
 רר"ן וסומ ננס"ת

 ותסננע ננס' )ננט)ס מסי' מסור הטעס סתרנים כ) רס"3 5"1 רפ ני"סכפי'
 נ"ח כסי' סס"ך מכ5 5"מ סי' כפר"מ ו:"כ ק)וס עעס מסור ננרמו'רמי'
  טעס ה"כ  תררכלן הסור  לטעלנ6 עכירמ תכ)ין גכי כ' ננמו"ה כ"טס"ק
 ס"ס 6סור ננררכלן רק ק)ים טעס )מו"ה מ"כ טס כס)תי כננ"ם סומק)ים
 יף רם"י 0:' סני' )יסכ ונ") . מסור ננררכ:ן רק כמיסורי ל"ט כרל"ע
 ננסרת וסמי סריך דסמ הימ ו)מ דנרסי ומית נרסיין )מ ננסרת כ)ננ"ג
 ו)ט"כ )6יסור ת5טרף היתר לרים למכ) )יננמ )ע"כ מי5טרך סמ 6תי)סכי
 מ"כ )ט"כ מתי רננ0רת . כיון פריך וסכי סני' 3קייס 4ם ו)הל") ננסרתמתי
 ננ3תמ ריממ רפסקו הפוסנ(יס וי") ק)יס )טעס סיילו )ט"כ מתי וכ)נס

 טעס נ2וכ) כיון וי") ננותר ריממ 0"מ )ט"כ כנסרת ננרמתי כה"נוסקסס
 למי ס6יסור ליכר לנ"כ רימ6 ס6יסור רליכר ננסוס טט:נמ והיינו מסורק3ים
 כסר רס") רכ שכ' גי"ס כפ.' סרי"ף כיסוכ נוס מנניתי ונחרו'מסור
 כ6יהה 0ייך ננ5תמ ריממ ננ0וס מסור סוננן נכ)ה כסר עס כמו0סטמוטה
 רכ רפ)יג תולח ' נפסמיס כקוגי' המ כעה"ננ וסק0ס כט) )מ תכ"ננרכ

 כריחמ דפ)יגי חכיות ע) חננס סת כסרורס כתנמי רכ רננוקי~ננכממ"ננ
 מוי ננסוס כח"ש יומגן )ר' ל)"5 ע"ו רף יו:נמ סקסו תוס' כסנסננ)תמ
  רהיפי רכריית6 0ס כסוגי' וכתכתי ככרייתמ כרמי' מ)כ תכ) תיס"))5ערופ'

 ררסמ וכוי )מ'ש חלכ כ) 61"כ סו6 כפ"ע כרי'  כוי ס"ו ולכוי לת"ס ת3גכל
 נתורס רר0ה רכ) רפסחיס סוגי' ס") וכך 3חסורי' )ח"0 .כ) ולרי0גתורס
 וריח6 ק)ו0 טעס מ"כ עי"0 ע"מ רי0 כפקחיס רת"ר תוס' וכננ"0)מיסורי
 סרננ"מ רפ" )מס מכ3 )מיסורי' כ) ורר0ילן ננ0רת ננוכ). מסור ק)וסכטעס
 מי5ערה וכי ספיקי כוי מ)מ כפ"ע כרי' כוי ר3יכמ ס"מ סי' )עי) .כ"יעי'
 מסננכ6 )מ"0 מ"כ מסלנכתמ .ככריית6 רתני כ3 מ"כ ססיקי )רכוייקרמ
 נ6 ומ"ס )מיסורי מפי' רר0ינן )מ כ3 מ"כ נניחתמ כמדמ )סומ .לתניכיון
 -טעמי' ע"כ ננותי ריממ 6ו ק)יס .טטס מ"כ )5רוסי מזי ננטעס. מ)ממסור

 תסית תוכל  ק3יפ  טפס  רי"3 לנלנטרה  ט'יכ רס") ממן כמעת 13עה 4ייש : ננננ0סו נרע ר)" מסור ננני ריממ מ"כ כמססו ננכ"מ מסוסררכ
 י"3 נננעו"מ י)פען מס מכ). ק)י0 עצט ק") )מ תככ"חומי34סילן

 ומקור ק)ים טעס סוס 2ורתו' פנמי .יומ6 כת וקרירס כ)י נמרס4טעס
 כתום' דננח)קיכן כננו נוותו טוכי' לק)י0 ל'ט .כר ל"ט ש"ננ י") ע"ומ)מ

 : זוטמ פנמי" וכין רכי' סננני' כין ס"ו לףע"ו
 רס"י )%' כתכו רתוס' .לירן ס)כתמ צז קסימ 0עדיין 4שי2ביש14)נ(

 6קור ככי0ו) נס מיכ כ"ט כר ל"ט ממר" . )מכחריף
 3ומר 5ריר ככיסוצ רננתירין ורת"מ סס"ע מ"כ ננמריף נרפ )6רכ"0ו)
 ק0ס ח"כ %יו קרו0 .ר0ומן ננעעס כס:ין 0מתך כ5כון רס"י. 0) הכ'כפי'
 ס6וי ל"ט כר כ"ט מננר" 63 כחריף רמפ.' 5"1 סי' )קמן רקיי'ע)גנס
 נ96פ ספר"ה 1 כקו' ספפר 6ה"כ ור6י'  %ותר כל"ט . ל"ט ככיסו3פסקו
 פכחכו ר") ססמיס תוס' רק סכימ )6, וססר"ח  כקסי6 ולס6ר ספ"1סי'
 ככיטו3' נס ו)פי"ו ל"ט כר ג"ט קרי 63 ר5לון דמ1רפי' )פרם"יכן

 ס)כת6. י"ס קי"מ יף חו3ין וכתוס' י5"ו וכחיס תוס' כתכו כןוכממת .מסוי
 .וה .ננטעס סהפק.סק"כ' 5"1 קי' )קננן כפר"ח ר6י' 0וכ .סל"3 סמ"ו וקן .סס וכ"ןוכרמס,,ורסל'מ.

 3ס"ע .לס"3 כיון כל'ט .ל"ט כמריף ר6וסכ 6ננמכל.
36י, %שי,ף" סי3 )6 ירסץ צס"ע עיסכ סס  וכסה"מ 1ותכ  גכיסול,צי3יירע"מ.



 הי'י ב %י"6עיף %א" ;4דש"'
יש4י

 רם""מת'ל.. יס6 ,כקע%
 דף וסליך לואט כ' ד6יכמ וגס-;ל%)ו . ככיסו)

 'ך5לון מודם" וננ0לי ל"ט כל ננל"ט ננשם כסר ם) 'כסכין סחתוה 53לוןקייכ
 ימ)"כ טלי טעעיק כ' רק ג5)ו'ןמיכ6 ן6ם4 רם"י ננןכרי ננוכח6'כ
 'ס4יך ננה גו"ט נ', רמיכמ כלתכס) 6)6 ננ6יר )מילעפי

 מה46.
 ס6לי ן5לון

 ןמקור .כל5)1 ;והוה טעננמ תרי 6)6 ד)יכ56לון

- 

 סרי ל5)ו מפי' ך4") 6"ו
 הנס ססכין נננקוגח ,מסי' מוסר 4ננ"ננ; סה"ת ונס 555ון 'מוסרו6עפי"ג
 קסס9"טיץ3

 6וסל )ו0פיר, טענניס כ' 6)מ כו ס6ין כל5)ו דמיסר )סיט6י'
 )עלין סוף סוף עכ"( נל5)ו סננתיר הננמכר 6נ) טעמןס ג, גנני ן46למכמורפי'
 כעילי )י' עסוי מריף ךסיעו 6מר ננטעס רס"י דעת ךג4תוסף גמריפדע6
 רמי' סוס רו6ה מילו ומלי כ6ן ער כ6ריף )מסור,. וסננמכר סטור פ')5ך

 ע)יו קרים שוננן ננסוס המ' פי' כסכין שירוסיס 3' )רסץי יס דסמננרט".
 למו חייף).והג'.ננסום

 ל"ט-

 כננ"ס מסור ןכיסו) לם"י ס") וכסוני' ל"ט כר
 ניתיכ ססוני' -כתמ)6ל' מ"כ כלתכס) 'רם"י סמוסר העיך מותלו וליכ"ןת1ם'
 )6 ךמולש? ננסוס ו)6 ע)יו בעין לו%לול*ת ןסכין ננסוק פר0"י כסל6ר3
 )פי"( ל"ט כר ל"ט ערי'מ

 פרס"י
 )מ ךמריף הכ' )פי' מכ) ע)יו קריס 0וננן ןסכין כנסוס סמ' '3פ" י"ייף וכסרם"י מריף וה"ה ננותר לתנס)ה ספיר

 הרמסו~יס כ5 כךעת מסור לת"ט) )ר0"י ס") כ6ננת ל"ט 3ר ל"טמננלילן
 לתכס)ה כ"0 מסור ךמריף הכ' גפי' מסור לתנס) כתטונס פסק וננס"טסל')

) : למסול~5)1-

 כסננ"נ כ' ליט )6ו חורסי' ימנ3 3ה6 יהלס וסרננ"6 ל0"ט 5יטכרי"ב
 ךסכיגמ וךומקמ כ5לון מריפות סננתוך )פי סמ' פי' פירו0יסכ'

 סיכו) , סה"ת כומ 3רוך ר' וג. כ' 61מ"כ וסרותמין ננךנדס 'ויותר3ו)ע
 מ1לסי' ך6נכ נוי כ) כסכין גלסכק מי)חות 0) יקורט מותס טלךננס)היות
 ועוך וו") 0כ' המ' כפי' ךקי"כ סי. רס"י וסלה עכ") )0כמ י"ננמ)י'
 ךמריף - ורמ"ם תום' כ' וס וטעס כרותמיס ננןניס טפי 3)ע 7וחק6דמנג
 כר6סוניס סקיל ךכתכו סומ )טעס ה)כך 3ל"ט ג"ט ח0ןכ ו)מ ננננטננו5י6
 נמריף ומל, ננמריף יותר )הנ)יק )ספ)יל ה3ו0ו) ןטנע כיסו) ננכ"ס.סל)
 )5י" מכ) ן6סור כננכס) ננכ"ם ננננחננו5ימ

 סכ-

 ננותר 51)י גכ6נס) 6סי'
 כים) 6כ) כגעין )3)וע 5י' יננ0וך המריף ךט3ע ס6גי ,מליף י") כל"טל"ט
 וכסי' ננותר ול5)ו גתק0)ו כ6ן) ס") ךס"ע מע"ב ס)כך ככעין ננסוס6ילו

 ! ל"ט כר ל"ט מסור כמריפ5"1 ,, ,)
 כסכין טמתכו 5לון ךין סכ' 6מרי כ' . ס' סין נסס"ת 5" ה נסאמנמ

 מו5ק סמיז )סיות ויכ1) וו"); כ' חורפי' ננסוס ימסור, כטר0)
 ךמנכ יוננמ ככן מטיכ מכ"י מפי'י מ)מכסכין)

 ;מורפיי
 )טנמ )י' ננמ)י' 54לון

 ,למי, 6ין 6"כ עכ") מ)תות 0) קורט נכיכן6ננר
 כמרי"

 )סנמ ננמ)י' מנ"ות ך)"ך ןי") 6)מ קמננר )6 וסס"ת ,ל"נו כר ל"טסוה' ו)6 ככשין מ0יכ
 י") וכן מננ ן"ה יקי"כ תוס' וכננ"ס מריס-ס רכריס סמר מפי'מ)מ

 ככעין )היות )י. ננמ)ן' 4ה? ולומקמ ךמריף ךל6ננר 6כ) הסננ"נכוולות-
 טעס יותרנניי6 ומריף ךומקיי ננ0וס מ)מ 3סכין (ס טעס כר6סתיס לננ65 י)6 ס6נננ")

 וננכ)יע-

 ננל"צ, כק)"ך מ"כ,)
 ,כ"ט כר גייט מסור ךחריף

 1 כל"ט יכוס ננסוס נ5)י 6סור ל"ט כר ל"ק 6י. כזה קמי וסס"ת 51)יו3יסו)
 הי' )מ מסי' ' התכ)ין .כ5 לנך )סטר 5ריך כמ)כ לתגוהו וממ"כ ', כפל ס) ככנךוך ס,יךוך ות3לן ק"ד כ)) ממו"ס כ' מ' ) מית י6זדבד"מ
 טכ") 3"יסננדוק

 וכ-

 ל"ט ננועי) מילו מריף י3ךכר ךס") טעמו ול") סך"ננ
 ו' כ' דין סס כ6ו"ס ועיילתי, ע"כ ל נ)"פ כו ננועי) סמילו כננו ל"ק3ר

 כמריף )מנ"י. ךמפי' 60 ךקמ") מ)מ לוץט ,גר ל"ט ננטקס יגר )מן16ץה
 ג"ט )עלין מכ) , 6"כ סס כסנה וכ"כ )סכמננמ)י'

 כר-

 טעס כנ65ג4 )6 ל"ט
 ךננךור ומריף ך1מ"6 )ננסוס ג-ס כר ג"ט הוה ך)6 5") ")" כ6ו"ס6מר
 קסה ממו"ס נס ומ"ג .קרוס סננכולית סכין ךסתס )סקין ךנני )6, ,וךמי
 ךס") וננממר ל"ט 3ר ל"ט ננותל ת)י כיסו) ),ך כ)) פסק ךהו6 .כסג")
 ועי' סל") סרמ0וליס כ) כננ"ס ניסו) ננכ"0 כל.ל"ט ל"ט )מננרילן )מ.כמריף
 )6 חננן ככ)י מוננן בלמגו ננהרי") כטס ~סכ' ג"מ ס"ק תננ"ו קי'נננ"מ
 וכו' ל"ט כר כ"ט הוס ננ"ננ מריפ ןכר סמוננן 6ף כו ננמננירקרמיתי
 סי' כיו"ד כננ"ם ל"ט כר ג-ט ננוען) מ-לו. נחריף ךס6 51"ע כנננ"מוהק0ס
 סס ננסננע ' וכן ככ-סו) ככ"ט ל"ע ננתיר סהומ ננהרי") וך)ננ6 ע"ל)5"ה
 הוה מריף ננ0וס הטעס מי") כסכ,ן. סמתכו 5לון מ"כ מתיר ג5)ירמפי'
 5"ס סי' 4רננ"מ הננ"6 וננ"ס ססכין ע) קרום כעין סוננן ננטוס מ)מ)סקמ
 נר ל"ט מננרי; ן)6 חריפיס ךכריס גכס)ו כסננוך, הרננ"מ ננךכ' והומוכו'
 כר 5"ט מננריי )מ ומריף ךסכילמ ךומקמ רס"י ו)פי' )טקס וךמי הלהל"ט
 ומריף ךהיסו) ןי") הק"מ ע) קסי' )מ טפי וננכ)יע ןפ)יט ננסוסל"ט

 סוה ו6ליף כ4כוס) ךהוה כגוס ה"ה )נננ"מ וס") ומריף ננךומק? נרע)י
 ננותר 51)י כיסו) ןקיי") )מס ךכיילו קסה המ' קו' "כ) ומריףכרומקמ

 6"כ ע)יו קרוס סומן סכין ננטעס כסכין סמחכו כ5לון מ"כ ג"ט. כר ל"ט)
 י קק"ך תסו' כפתמי רמי' ממ"כ ל"ט כר ג"ט סוה . )מ יוךומקי' מריףגנל")
 ל"ט כר ל"ט מננרי' )מ כמריף רמי' )רננ"מ ס6ין סננומ) ננקוס 3סססנ'

 " לתכ0) ןקיי") )ננס הנננ' ננן קננס פר"מ קף 6כ) כךןננ חכ'ננן,',הפוסקיס
 ננותר51)י

 ל"ט-

 '1 כפ"ת וכ' : ל"ט כר ג"ט ,מילו ךמריף כ)) ננוכמ )מ ל"ט כר

 "ס גקקתחק -ס06

 ננקה-

 כן כתכתי' כסופול כ"ט ה(ינ)ס"ק %כיד סל,תנ14 )מלמ. כמןכורןעי' י ע"כ )התיר יס וכןוננה ככמרס"ט כננו מליף
 , ןכר ט'ו ל"ק תג'6 סי') - 'כס ועי' חריף ןגר ננקרן 5מ נמרס"טנ)מ19מ
 ;-), : נכון זה ןין' 6וך. כ6ן 'ו~מ"ס ימייף צ6סוי 6ין 6ו4רמ טסוס.;'סלסור

 ן 4ל5)ו סר6סילי6 ר4ש מןשת:; ויש"6 סס"ע %סכ46 ש"ני %'רלדינש

 לרסץ סיווסלס גכ' ת)-6 1ס ור"ן כיון מ"מ ג"כן 3' מפ4' ,וסיילונוותר
 עום6ו דחריף ננס61 16 .קרום סכ'ן _ עסוס כסכין סממך כ%ון מסוסמי

 וססית )י ננספק' וסננ"ג ל5)ו מוסרין 'כס'!י וננהךיץמ ומ"ו ,ורמםככעין
 )ל1 -ס מסרו וט"1 וס"ך 31"ח וכ"ת ורס") תוס' כססקי ססק וכן י"6כטם

 כסכין סחתכו 5לון כגון לוץט ככ' כחריף מנני)מ כןיע" 6סי' כ5)י)המנניר
 ל"יי ךשוה כ5)י מוסרין סוסקיס רהרכס 'כיוז ל"ט ננתירוככיסו). ג"ט. כר ל"ט כחליף, ל6וסל. ס"6 5"1 נס.' הס"ט )יסנ מפמר-,4שכמנם, : סננומ) ננקוס -נס0. תסוי כפתח., ו)מ ננןיל6 מסור לנני ככותמ)מכ)ו
 5ס"ע סן) הוה ה)כך 6סור .לו"ט כ' ו)ךךהו ל"ט נ' ןהוס ננסוס 5"טכר

 וסו6 וכיסו) 45% עייף חריף )ס"ע סוה,ס") ל"ט כר ל"ט כ5)ימפי' ננתירין ורננ"מ הח"ע ו6ע"נ לו"ט כ' יהוה כסכין טמתכו כ5לון)המנניל
 ככ.סו). יעיתמ יים וי"3. .ננמריף עךיף ודמי יכימו) מ)מ כתסו )מךתוס'
 טעס. ננו5י6 רוטנע"י

 כיון ריעוה6 ים מכ) כ"ס הוה וססיר ננמריף יותר
 6ט 451 נ"ט נר נ-ט והוה ע4"כ ,הטעס לק)ס ,ככו15 ננתפסט רוטכק"י
 לנתפסט ק"ה ק"ה כסי' הם"ע ךעת כסוננן כסר ס) נקערה הךניסל5)ה
 ומנסל ככמוס ו6ס כגו)י' דננתפסט כיון כ"ט נר ל"ט כנני והוהנכו)י
 לוטג 'ד)יכמ כיון ליט כר נ"ט ךהוה י"3 כנני ככו15 ננתססט ו)6כל")
 סי' )ק4ן הכ"י יסהק מליף מכ3 כמוס כנני והיכר מריף כננו ננו5י6מילו
 גק)ס מיכי ככו)י ננהסםנ ך5מ מניסו)-כיון יעךיף י") כ"ל ךמוסר ס"מ5"1

 פוסקיס )וס6ר ותום' יותר ךחריף,-ננו5י6 עייף כמו0 וננ5)י לק)סוכי0ו)
 ס"6 5"1 סי' ) )קננן כרמכ"מ ס") הס כיסו) כננו ננותר ךמריףיס")(
 ככיטו) ככנו ככו)י ננתסטט התס נס מ"כ ככו)י מוסר כקכין 0מתכוך5ללין
 )סיטתו' סם"ע כימ5מ כן ניכסו) נם כיננמ ג"ט כר ג"ט מסורומטי"ה

 :; מסור וכמריף מותל מס ל"ט כר ג"ט ,ו5)י נכיסו) פסקספיר-
 טחתכ' כ5וגן ת)ימ ל"ט כר ל"ט גכיס) ןס") וכו)הו התוס' ,הפכמ י")14ך

 כר6ס ס") 6יכסו ככיסו) וכ"ם 6סור )"ט כר ג"ט נמליף מסכסכין
 ג)יעס הו6 כק)יפה סני כסגין סמתכו כ5כון כרסכ"מ מ' ויעהוטור

 6)מ 5ריר )מ~ יכנני כנ5גון ר6" סכימו ססיר ומ"כ הרמס כננ"םננועטת
 ננסוס כע)ו ירוק6 ה6' נךעה כ' )מס הר6"ס ע5 כ)מ"ה וקסהק)יפה
 ךנני ך)6 )וננר 5ריך 6)מ כק)יסה סמ כ5גון נס, סמ נק5יכהךסני
 טפי כ)ע הק)יסה, כתוך מכ) כ"ק 6)מ מוכר ךמילו ןמפ"י ך5כוןק)יסה
 דסוה לק)ס ו)כך נ"כ וננתסטט ננועט ינר סומ ה"נ ננמננת ק)יפהננסמ"כ
 :סדכר כי ,ולק)ס כק)יסס ננתפסט, ונס עועט ךכר סכומ )נריעוחמ.תרתי
 ך6ילו מע"נ כ5גון ננסמיך הק)יסה כתוך כהתססטות וכק)ס ננמוךננועט
 הטעס עיקר ננו5י6 כמריפ )וננר ו5ריך 6סור ננ"ננ ק)יפה כךי. רקמוסר

 וז") ורמ"ס תוס' כ' וססיר רמקון טעס ומסיכ כ5לון נתוך כסכיןהכ)ועס
 י%ון ננחורסי' כךניס ;הנסר טעס יותל ננכ)יע סכיס) יךוע ;והןכרהרמס
 ננכ)יע ימורסי' מי5") לטי)ה כיי ננכ)יע כ5כון ןקיי") )ננה 6נ)עכ")
 גננקוס עועך 11 וכ5וע ככננות טפי ננס)יט ךמורסי' מ)מ הטעסעיקר
 )מ)ק יס ססיר י"כ לקלס  ול6 ננתססטת ומילו לטי)ה נכךי ןהייכומ'

 ככו)י' ננתססט ככימו) ננ"ננ חריף ננן טפי ננס5יט ,כיסו) ךוךמי 6ע"ננכיסו)
 יס"3 ורמ"ס תוס' מנ) ננתססטת ו)מ טפי ננס)יט כמריף, ננטמ"כ לק)םיסוכ
 ךמסור ס"ט מ5מ כחריף כרכה ננפ)יט 3מ מ"כ כ"ק מ)מ מסור )מי5לון
 לננפ)יט הכיסו) כמ ננכ"ס 6"כ הטעס עןקר מפ5יט יחריף הרמ"סלננ"ם

 : סטעס עיקר,)
 סכתבת. (1 קכרמ לי מכרהס ר' המריף הרכ מותלי סונותלילרשוב

 ככ"מ מי' ל"ט כר לץע )היות יותר הטעס לק)ם התפסטותךעיי
 מ' היעס .ססי' כתמ)ת ;ננטור ךננסעע ככ"י סכ' ננה ע) (ה ס"כריס
 מין מסי' 6סול מננין סכיהס מנ) מס ננהס מ" ךוקמ ךננטננע ע)וךוקמ
 יננתטסט מננין כסליסס נננעימ )6 )היסוך ךי") הכ"מ ע)יו וכ' , רוטנסס
 סכ' סנ0ר טעס ךנק)ם פסיטמ ט"כ הךניס ככ) סכקערה הנסרטעס

 גתססט י)מ 5וכן )וסכ' חס 3כןו 6' מסי' מ)מ הךניס ככ)כהתססטות
 6)מ וכק)ס למ)ס )6 טעס ןמותו וסי"מ ק)יפס עך רק הנסרטעס

 קננ") וניס ככו)י לתססט ך)6 גיון הסכי כסר טעס כמותו יסננננסות
 עק") ; ל"ט נר ל"ט מ)מ ננננסות כמן ך6ין כמ)כ )מכ)ס ננותרן6פי"ה
 גק)ס ככו)י' סתפסטותו סע"י ןיי )סכרמ סכ"מ ננן למי' סים הגסומננלס
 לסתר מ"כ (ו סכר6 ס") )6 ךכ"י ננוכמ הכ"מ ננן מכ) הכ' טעסוגמ)ם
 ןכרי כיסוכ ל") כמסר מכ) . (1 סכר6 עסי הס"ע )יסכ ר5יתי ס6ליננה
 סתט ןקייננילן הייכו ככ"מ ך)מ )כ"י ךס"3 תרו5י מ"ס כ"מ סתירת ננןכ"י
 רמי' וננס ננ5גון רמי' וסכי6 )6 לתכס5ו 6ין ע)ה ןעה )הך וכטורכנ"י
 מס כ6' ועוך גק)ס סתפסטות ןע"י נרע ככו)י' ךננתפסט כיסו)רס6לי
 לק)ס )6 טעס ןמותו הכ"מ כננ"ס ס"ד )מו יון6י כ"ק 6)מ 6וסרו6ילו
 ננה נניסוע מותו סוס כיותר ננעט ססומ ךכיון גתפ0ע. ס)כ ננפלי,ונח)ם

 ע)6י ןסיילו מס כמ' ךהמ והייכו ולמ)ס לק)ס הק)יפה כתוך0לתפסט
 ןמי"מ היכי כדיעכך דם") סוסקיס יס כ"ק כ)ע ךמןנניקר 5ולןוכתמתון
 סס ונס"ך סק"( 5"6 כסי' כט-ו והוכמ ס, כ)יכמ 6פ" ננותרבק)יפס
 הטעס ננ"ס נס"ך .וע?ס הק)יפה ל"ל י)6 קי) מ"ננ ס' יכעי ךס")טק"ח
 עועט ךכל הס)יטה ובס : הטעס ולח)ט ןלק)ס מסוס ) ס"ט י"3 ו)סי"ו:(ה

 גטעס י6ג) ,וג"ל 6סור ימיסורי' כר'ג"ט ל"ט 6ע"נ כמיסור2)כך'מפי'
 1נ)ה סס ,ע)יו ח) סיסי' ג6קר )6 מ-מ ןמוקי מע"נ כמיסויי' מפי')וס
 כטעס ההיתר ; ע) מלס קס )ןימע 6ננליגן )מ זה הסיתרש)

- 

 וכעץס'. ק)וס
 תרננ"ח ק4 )ק6ן, , 'כ6ריכות:זס

 ססו6 טון ,חס כ6' שסיט6 61"כ נ' .מוח.
ננעט



 קלשירסןו' תריופ גנ 0עיף' ציי סן'יהיה;דעה טיטו.4בף4
 ריור סכ-מ סננ"ם )מיננר 51יכ6 ד6.63סול )הק)יקס קמוך ולמססש;פפט
 לים 3נ"י ננותה!ס") למכם3ה . דקיי") 5ויין 5נ3 . 'קמ") רכותי' ;6.:'כחס
 מק)יסה )יומר סרנ0 מס3יט 6"כ כט"3ה כוי ןנן3פ כ5לון מס6"כ ככו)י,; כמססטומ פחממ סטעס.סנ' לק3פ נגמכס) 3מריף :להכס3 נרן 3ח5ק;]ספיה

 ננס)יט מ6יגו'
 דל6 י"3 ננחססט ו6ילו .וננתססט( ננעט רק ק3יסה 6פי'..פך,

 : ננותר וככיסו3 וככ"י כל"ט ל"ט 6סור כ5לון סס? ה3גך וימ)םלק)ס.
 סע3ו מננין כןניס סכ' ירומס ר' נסס סהני6 סכ"י תוך 6"םרבםהנ?

 ס5ריך כ' 5על"ם ,ןנ"ש חס טכקפרס 16 15מימ כקערה';
 מיכיק 6מ6י ן6"כ ' נ"י וכקסס כקסרס סלנע מה הילס מן)קיף
 ועת כטעס ספמססט מקוס עד מס?יס ס6פ כיק ל"ט כר ןל"ט3טעס
 י6סי' ~ר6"ס ותוס' .)מסקלמס ס"3 ירומס דר' סנ"מ וכ'וכף

 סמו36 המיר 63 ןסמ6 61מר 3מומר6 ירל י' הלנ מסס טרינקוירה לתכס~
 6כ3 ל"ט נר ל"ט ס") סןניס ככ) הסלי טפס וכססט כיון כימכס)ו636
 ה3כך כסר ס3 ננננסו ה") ק3-סה לןי פך 6)6 ננמססט י6יגו מסל6'

 ןלמנס)1 ןונני' מננין נסכיסס 636 ס3ינו 63 וסננו36 ורכ ק3יסהה5ריגו
 ופמ מיסו ירומס ר' וכרי )סרס כל") ק3יסס 5ריך )ך"ה מס נ6'6כ)

 "' וכין מננין סליהס כין מי3וק ן6ין רכיגו כננ"ם 6)6 כך 6ילוהסוסקיס
 סכ"י ננווס נרפ ולמכס3 סכר6 וסך 3כ"י ול"3 סכ"ח פנ") סרי הכ)מס
 סטעס וגמ)ס לק3ס נכו)י המסטטומ ע"י ננסוס ל"ט נר ל"ט יומרןהוה
 3כ"י ס"3 )6 מס כ6' 3ק13ף 3סמנניר 6כ3 ננ5לון קסי' 63 דנננגי)6סנ'

 ך63 מס נ6' 3הק5 ןס") גס"ך ןס") מננה כננסקלתס ור6"ס תוס'ןמזרו.
 6וסל ו6ילו וכיון ס") ע"כ ננומר ננ"ננ מתססט ט6ילו מע"נ )קנוף 5ריך.

 סננמססט ננה סמססטומ ננפט.מסינ ו6ומו ננעט רק ננס3יט 6ילו כ"ק6)6
 ומס. נכיי וננמססט הרכס טננס)יט ככיסו3 כננו ק3יסס כןיעך

 ןס")
 631 ככיסו3 6סי' 31המיר. 3ננסקל6 )סק) סיילו לתכס) 3התירנננסקל6

 : ננתמ)0 סכתכו כננו סיי ננסמננמ חס נמ' 6)6 חס נ6')המנניל

 חזקי' 6ננר קי"6 ןף 6י' ןהכי סרס"י פ) וממסמי 3סוני'עכמדת"
 ככוחמ 163כ)ן ננומר נקערה טע3ו דניס ה)כמ6 6נייננסוס

 ן6נכ 5לון וה"ננ ככוממ )6וכ)1 6סדר כסר כר( סממך כככין סמתכו5לון
 ממוקס קיסומ ן"ה ופרס"י ו6כ) ססקיס )כי. נריר קיטומ מכ) כ3עמורסי'
 סמסך ננקוס ע3 ופוננך 5ף ססננלולימ מ63 נחתיכס כו)ע ו6ילוסי6
 )6וכ3ן ננומר כקערה סע)ו וניס ה)כך . ככוממ 6ף ו6כי) וכו' גרירל3כך
 הקרוס נגסוננן 6ומו ננקלמין , קערה ןסתס ננסוס וגו' כד6ננר'ככוממ
 נ5לון וכסמותך ליכר ו6ילו ע)י' קלוס טננלולימ פענניס סכין 6כ3 וכו''פ)י'
 וקסס וכו' ננדניס טסי נ)ע מורסי' ננטוס ועוך סתננם ננן הכ6 ג"טסום
 ו6מ"כ ' כריס6 ד6תכגר כסכין סממכו ללון טעס )רס"י 3סרס ה"3ממ3ה

 כטעס כוה מורסי' ננסוס ן6סור ס"ט כ5גון ננכר.ע כ6"ז יסלסרנ"גש : נריס6 קיסומ רס"1 ננסרס רסי ו)ננה הכי נמר י6תמי קיסות-
 ןת5ננון6 פיקל טעננ6 ןה6י ןרס"י הכ' כסין הננננס ננןהכ6

 טעס 6כ) . כ)ע מורסי' ו6נכ 5לון וןוק6 כיק6נני טעננ6 ה6י 3הק6ננר.
 סלמכם)ו וניס 3המנניר יס ו30כך כת)נניך סוזכר )6 ע3יו קריםסססולנו
 ננחוה6 כיסו3 נרפ ו)6 נ)ע ןסכיל6 מורסי' ן6ננ פיקל טעפ6דה6

 גנני כמנס)ו ,)סוסקיס קסס זה דנר והלה נסנ"6 והוכ6 עכ"3ןסכע6
 הסוני' ננן 3סכליפ ר5ה 63 ןרם"י 0ל") פרס"י 3יסכ יס ו)סי"זמותר
 מסרס וכסוני' 6סור לתכם)1 6י כהכי 3י' ננססקי קוס דרס"י 6סורלמכס)ו
 ססוני' ן6ין.ננן )6סננעילן רס"י 3ן ור5ה )6יסור ססק וכמסו',3המיר
 ננננ' ננזכיר טסי כ3ע י~ון טטננ6 ןה6י ננסוס מסור ולמכם)וסכרפ
 טעס ננננ' 6תננר )6 נ5לון 63סננעילן ממ3ס 5גון פ3 רסי סי' ל36כך
 ו6ננ6י טעס לתעמ זס 6ין חורסי'..כ)ע ן6גנ 5לון וה"ננ ןק6ננל וננס)הך"
 ו5לון ננומר קיסות 6ננ6י ,טעס למילת רק הו6 כ5לון 6סור ל"ט נרל"ט
 ו)6 ונקיסות סממיכה נמוך ןנ)ע 3הך" הנננ' ק6ננר ן6קור ו~ון6סור
 נמוכו לנ3ע ו6ילו סי6 ננמוקה )סרס רס"י 5ריך כסי' טפס הנננ'ק6ננר
 טענניס נ' רס"י וכ' וכו. ננותר כקפרס סע3ו ןניס ה3כך 6מ"כ רס"יוננ"ס

 סוס ל,כר )6 נ5לון ננננ' 6נ) ;5ס3כמ6 טעס 3ימ( ע5ננו רס"יסס;דכיי
 כסי' טעננמ ןכך סכ' כ6"1 ו)6 סכ' כסי' )6 ו6סי' 'ס6' כס4' )6טעס
 רס"י סי' )6 ן3ננס קסס )6 כ)כך' גת)ננוד6 ןלזכר ננסוס עיקרסכ'
 6יסור ןס") נ)ע מורסי' ן6ננ ננסוס 5לון 6יסור ע3 ןק6מר טעמ6.תמ3ה
 יק הנננ' פ3 )סרס )מס"י ננקוס סי' ע6 )סןי' ,פפס כנננ' 3יכ56לון
 טפס רס"י כ' ו6ח"כ גנננ' וכרי ממ)ה סרס"י ה)כך. 6כור קיסומי)מס

 ל"פ ננסוס סרי ו)6 6סוי ונ5לון ננותר נקערס סע)ו ןניס ך)ננה.)ס)כ60
 . : טפנניס נ' רט"י וכ'נל"ט

 )סיומ. 3י' ננמ3י וחריף ננסוס 6סור כ~ון יהעפס 1 63 כ .ע1י ונהרד
 ו6וננר 3סכמ )י' ננח3י חריף ו6ננרילן כפין הננננס ננן ' הנ6כל"ט

 ננס סייך )6 זס ן)טעס 6כור למנס3ו דננכריע 6"1 ע) קסס שם)טעס
 הנ6 כטעס וסוס )י' ננמ3י חורסי' ןע"י כ)פ קורס" :ו6ננ ול6ננרסנ"' כדכרי ננסננע והיכ6 ןו"6 דנננ' ן"ז כס 6מננר ז0 ןטפס מסוס.סננכריע

 כ' רס"י 6)6 סנננ, ןכרי כן פי' )6 סרס"י ו)ננס"3 קסס הממםננן
 וכו' 'סננהותמיס ננונ-ס טסי כ3ע מורסי' 6גכ וכדק6ננר ןלססיטקפן'
"כ) כ"ט נר כ"ט סוס ן63 ל"ט ססיר 1סוס כמננם סוג הרכס דג3ע כיון'וריל'

 'סס""
 )היומ )י' ןפמ)י ננסננע 63 פס ג)ע' קולס" 6נכ .ןק6מר

 כס)מ6.,6י 6סור רכ"ס.גמכס)ו .ק6ננל ננס' ה6"ן. טפס .)פק!וננננפ;ן:יתוך
 מכ3 .טרנס נ3ע .-ןוד6י כמכס)ו יע.כ"ם קרנס ; .ונ)ש ימסוס)ומריף,השפס

 ככוטפס כפו הגנכנם. מן הנמ . כפפס 3יי ממ3י , סמריף ,ךטנע, גטפס46.
 גיס31 6כ3 5סגמ. "מ3י;3יץ מריף ככוט)"ס.'רק לתעס)"יסמ כ"ם 6ננר.ה*יך
 ננן כגו'!ט ל" ןננמ)י ג"ט ל"טוכר פומר 6,ו מר4ף 0"ס 3מכת ננמ)י')6

 3ננט"3 3ך'כ6 6ל) . ס6"ז ש 5"ע וכ"1 'כן 16ל1 סכיסו3. טנע 6כ3סננננס.
 6לן 636 ננומר ל"ט. כר ל"ט 6יל4 כמריף ננהטעס כ3) 6מפר )6כנננ'
 ננכיסו) מריף ןס6גי )תוס' כ'. )6 כ6ן ופך י") 6"כ טעס )נניננרמ5ילן
 ן)6 ננסוס י") כלוט") ן6ננרילן כננו ננמס )טעס )י' ננסוי ומריףננסוס
 ע"6 קי"נ ןף כמוס' כננכו6ר )סנמ )ננמ)י מריף חסיכ ד5כון 3סו6ססיקו
 לנני חריסיט ןנריס וס6ר 55ון ו"ף 5' כס" וקיי") )ןיון 6כ) 6ננו"ה
 'כ5לון ננומל נל"ט ג"ט נלמנס3 מע-נ )ומר 6לו ננ5יכן .)פכח )י'ננסוי
 6כמוכ וכסרננ"נ ו"ס 1)קננן מננס .)טעס 3י' ננח)י ןמריף ננסוס6סור

 - י ס"3 סכי גתפר לסנ"6טנס
 ןקי") ו6ע"נ נכוממ )6כע 4סור נסכק גממכו .5פ! יל) כ,ר2נך'"ן

 ססמיורנז ס5ספמיס ס6לי סכק מומר ל"ט נר ןכ"טכסמו36
 3מ3ק סני 0י6 קרוס סוננן וסכין ד)טענני' וקסס וכו' כ)פ ן5לוןמורס. ןננמוך סננננס ננן סנ6 ג"ט .הוה ה5לון כו וכסמומך ליכר ו6יגו ע3י'קרום
 הנ' כסי' נס סר"ן ןר") ו6י ננננם 6יכ6 וכ6ן טעס סי' סס ןניסנין

 6ננרי' )6 מורסי' ננסוס 6סור ו6סי"0 ננקולמ סכין קמס י6סי"מןהס"י
 כ' ככר ס6 רס"י סכ' סי' הו6 כ3ע מורסי' ןננמוך וננ"ס ל"ט 3רל"ט
 ועול ס6יסור ססגין פ5 וטימ0 ננסוס ורס"י ה6' כסי' וננכריע )עי3הר"ן
 ע"כ ועוך רם"י כננ"ס .סרם"י ס3 'סלי פי' 0ו6 6ס ופוך )כמוכ )ר"ןןס")
 .סנ' 3פי' ו3ימ6 עיקר רס"י ס) 6' ןסי' 3עי3 הל"ן וננכריע )ננהלר6ה
 ןסרי כ3ע ל5לון. מורסי' יננמוך )טעס 5ליכן ה6' 3סי' ינס 3ר"זס"3
 ננסוס סע3י' ננהסננלוגימ ננקלמיס ןסמננ6 נקערה סע3ו ןניס כ'רס"י
 לוימוס פסוס נעין סננלוליוץ ננסוס הסכין ןננקלחיס רס"י ננווה וכ!נני6וס
 ,סננלולומ כס6י פויין נני6וס ננסוס 6ומו סמקלמין מס 6סי' נסכין6נ)
 סכמיכס ננסוס ליכר ו6ילו מנניך כו סננסמננסין כיון 3סענניס ע3יוקרוס

 :ע)יו-
 ססכין,ונ)ע ס)יט וס6יך סנעין ע)יו להקסס סו0 6"כ 3ר"ן קססרדץדןץ
 ס5כון כו)ע סיסי' ננסייע ומורפי' כ' )כך ה5לון ממיכת ע"י ה5לוןי
 ןסכין ווומק6 ןמריף ננטעס 5"ד נסי' ס"3 63 ן6י0ו סננמכר עוךעסי"ו
 רס"י ס3 כ' כסי' יזהו סק"6 סס סס"ך כננ"כ ססכין ננן הטעס נוףפ3יט
 ננכ"ס ל"ט נר ג"ט ,ננותר ו35י למנס) ס"3 סננמכל ס6 הל") קו'וקסס
 .נס )ו6סי' וכננס") ורס"י ה6' כסי' ס"3 וס"ע י") 6)6 ווומק6מריף
 לקרס סונק ננ"ננ נקערה כננו נני6וס ננסוס כעין ננסו6ן סקתמ סכיןסהס
 5-ו כסי' ססק ה3כך יסס למק5מ ו63 סןמס סתס ננסלי ס63 קנסע)יו
 ננ"ננ ע)יו קרוס טוננן נננקוגמ 6סי' ננסוס 6סור כ"י כסהו6 כננקולמ6סי'
 ככ3י סןכוק ןסדננן ק"נ סי' 3"ננן סוסקיס יס נ)6"ה ננסוס ננמירנ6נ"י
 כס6ר ו)6 ננקולמ מה61 כסכין 6נ3. סכי קי4"3 ן63 -6ע"נ נננע)"עלסנס
 ססכין ע3 ליכר 6ילו כן וקסוס ססכין כןוסכי ננ6וך נןכוק ןק סוננןרק
 .3ננח3י מריף ננקרי 63 ך5גון ה6' 3ןעה ולסנס 6כ"י כסהו6 ננסכיכזס
 כני"ט עי' )סכין ננהכי 63 כ)יס ס6ר כננו 0ןמס סתס ן6סי' ור6ה3סכמ
 סננמכר זס מ" לקיוס עוך ננ"ם ומי' טננ"ק הנסמ כסס ננ"ם ק' 6ומסכ"ס

 : מרננ"ט ס")קננן
 ן6סור 5"1 נסי' וטענני' הכגמנר ניסוכ 3מס") י6"' פ65מיר14דה"כנ

 סומה סמס 6מר 6סין כעין סננלולימ פסוס 5לון סממךכקכין'
 6סי' כזו ק)ס ןטימה וכמכמי ננומר ככפין נ6כ"י 6ננ6י 6"כוסקסיתי
 קכ"נ סי' כטור סונ6 ננרמנ"6 י6י' )י ויס סנוס לעסה , כ6כ"יככעין
 עפנ כסננלולימ כ' מ5"ז סי' ונמסו' 6סור 6כ"י 6ס" ע"נ כעיןןטימס
 6ויר6 כס ס)יט כע3ננ6 טיחה 636 ו6ילו ננרודד .מהו6 כיון ננדעטססכין
 כסי' 6נ3 זה ןין )יסכ כ6ן סה6רכתי ו6ע"נ . כ"י כס6ילה סנוננס ו:י66ף

 ננ6ו"ס כ6ן רננ"מ סו5י6 וס וין ננקור. כי יען נקסי6 לס6רמימרננ"ט
 : נניןי ננוכמ ן)6 סס וכ' וסנס"ר וסס"מ רסכ"6ומסו'
 סי' רסכ"6 מסו' ע3 סקסס סקיי6 נס"ה 5"1 סי' 3קמור12כשרבמ"ג

 כס" ס") וכק5ר נ6לוך והלס ס"נ נרננ"6 סס סונ6תננ"ט
 כ6ילו 6כ) כעין סננלולימ ננסוס 0"ט 5לון כו סמתך יסכין ןרס"יה6'
 )ננס 6"כ כמריף וכ"ס 51)י ככיסו3 ןסרי ל"ט כר ל"ט ננסוס ננומרכעין
 סמס ה6 6סור 6כ"י 6סי' כסר ס) כננווכס כגןוכו כמסו'.כמכ3יןכ'

 כמסו' ננכו6ר וכן ע3יו קרוס סוננן סמס 6ננרי' כסכין ןווק6 לקיננןוכס
 סס )וננר הסרננ"נ ור5ה עיי"ס לקי 6יכו וסמננ6 )"6 כננווכסרסכ"6

 6סור ג"ט כר ןל"ט 51)י ננכיסו3 לנד מ,ר ן6"כ ןומק והו6 מזרוכמטוכס
 ככיסו3 כ"ס כר ל-ט )המיר ססוני6 ננן הכרימ וכ6רוך כיון 6י"6וזה
 ר"3 דכמסוכס ל"3 6נ) כ6רוך סכ' טעפיס )ומ1מ ה") מזר כמסוכהו6י

 ןונני6 ר6סון כטעס עומס מריף 6כ3 ננומר כל"ט ג"ט 351י ככיסו63טי"מ
 קננ") כמריף 6סור סוס כ6כ"י 6סי' ונננני)6 )סכנ4 )י' ננמ3יןמריף
 ןססק סרננ"6 ו6"ס ננועט ןכר המכ3ין סהי' פסוס. המס ןסריסרסכ"6

 .6סוי ומריף נל"ט ל"ט ננומרגמכם)
 : 6כ"י 6סי'

 46 מריף נכ3י סנ3וע סננ6כ) הי' וכ6ס 6'.ו("3 ס"ק כט"ז 12בשרבמייכד'

 ס6 סכי6 ,כ6ן יסר36 כימ 3ס' כ' ל"ט כר ל"ט כה'ננסלי
 ל"ט סייך )6 סכלוע יכר .ננקננע טוכה פררי' ילסיס ס6כי יקי"6ןמו3ין,
 )6 ג6ו"ה כרננ"6 ן63. )כ5"3( קכעכ סריסה כסנסומ וג"0 ל"טכר

..' 10-ע -מריף סהו6 מזרמ ננ15ל1 ננרור; ילקר6 ימריף זס קסס 1)ןירי סכ"3ננ65מי
וין65ין



לשףתרלש ב שעןי צ"ת ש" יעהיירהשימורבךי
. ליטע"ר 3מריף סקורין מקוננות ים יכן נוהני מעוס כפטת יימת~יו
 שריס רקריס י0 וגך 0ננעג6 3מ -מריף קיסי' עיוי. ס"ר"ף_מכ)כעקוט.
 כיטי3 רק")' וסתטתיסו ור"ן ול0כ"מ ורמכאס ורכמ"ן ותלק חריפיסומעס
 '0יננן רסכין פעוס סמ' גטרם"י ,:סכין סמתכו ו5גון ג"ט. כר ג"ט ס4ה1351
 60גי שך יסרגסו וס6יך ננמריף נרע 63 כי0ו3. ס6 קסס. ג"ט כריט 0ייך ,מ רמר4ף ר6)"כ מטור ג"ט כר ג-ט 6ננרי' )מ כמכיף ע)".קרום
 יכ6שך . מליף ננרכל נניירי 63 יסתס 36מ טוכין ננרירי' דגפי0טייטי
 סכ3וט-0לקרירס )מ 6כ3 03כמ ננ0וי סננ6כ) וןוקמ ח"3 כ' כמיו0ין'סק"מ
 סננמכן ס"ר )0כמ רננסוי כלוט)"ם כננו ת' ס"ו ק'צ וסי' 5"1 סי'וקי'-

 'וכסנסות וכט3"פ 6כ"י גע0ס ~)ןע מריף .רנס ר6סוגס סכ3וע 63 מג3,
 ר' ט3 כסנ"ס כ' סס נס 361מ ססרמ"נ 0סכימ כ)0ון ננ5מתי 3מסרי0מ
 טעננן ננסינין חיכס מריסיס 0יכריס ננ5יגו ל6 טסרי. וק0ס וו")6גסי3
 ממ3י, יחורפי' 5"1 כסי' 6ננרי' מ)מננעמע

 5טין חריף כסדכר וסייגו )"
 עכ") כטין כ0מיגוי גסנס ורמי כע5ננו חליף )יכר 6כ3 0גסנס יכרמח3י'

 : כמ"ר ווס 0ס וכ0"ך קכ"כ כ0י'וכ"ס
 מו כ,וכל סכ'  'ופפס ככלי ס6'  פפס  ררוס6 סס נסומ"נ כ' עךך)ה(

 מכ3 תת3ס סוק3ס סמ' רטעס ננסוס  וםרי ל"פ כרל"גו
 כפמ0 סוס כ6וכ) רכ) 6סור ככ3י וממ"כ כמוכ) תמ3ס ו6סי' 63וכ3יממוכ3
 ג"ט %טטס )"תיר ר6ין סטטירמ כ5ר טונס )מסות מין ס"מ ס"ינסהעת
 ורוקמ כ' סקייכ כמרו0יס וכמ'יר  כ%יכל. 63 מכ3 ככ)י ,סו ר0ננ6 כ"טכר
 ח0יכ סלכס  6וכ)ין  ט"י ג"ט כר ג"ט 6כ3 כמוכ3 מ' וטטס ככ3י מ'טטס
  כוס  ל6וכל פ,וכל 6ל%  לפרפ"נ ס"ל  רל% ננסננט ננדכריו עכ"3 .מ'גטעס
 וסכי ג"ט כר ג"ט הוס 3כ3י ומח"כ  תחוס  כ%וכל 6לן  ססס"ת1ניירי
 סכי 0ו"ת כ'.כסס 0ק"6 תמו' וכסתחי . סק"ר ככמוריס ננרכריומוכמ
 63וכ3 גנמוכ3 מסי' ננדכריו  ופ(פפ ג"ט כר ג"ט מננרי' כנני דכמוכ3מרי'
 כ0ס סק"ר 5"1 קי' )קננן ת0וכס כסתמי כ' וגז מרי' פגי 0ו"ת כיריומין
 צ6ו"ס סכימו ט63 ומירו0 ג"ט כי ג"ט סוי 63וכ3 ננמוג) ר6סי' ס"מתסו'
 רי0  3טי) כרמי' מ' טטס סכ3 ממיכ 3מוכ3 ננ6וכ3 0כ' ו' רין 3"טג3)
 רניס רגקיט כיון וי"3 ט"1 ס"ק 3"1 כ3ל סננ:"י והכימו ג"ט כר כ"עתסו'
 רוק%  כקפרס  ספלם רניס ננרגקיט כסרננ"נ גנני י") 6"כ כקטרס0ע3ו
 כסק"ר סכי ס"ל רי, ות"ר  ספפס לקלס לי  כ%ו:ל רכל  ככלי 6'וךפס
 )רמות 60מ"ו כמות כס"ר 6כתוכ ומגי כתו0' כן ננסירו0ו  לרפתי'כו6

 : קוסונתו ע3 ויסוכ כתו0'סירו0ו
 קי"מ רף כ0ייסמ 0כ' כסרכנ"נ ד63 כנוכמ כר"ן 0סוכמ מרמכעןאמנם

 וסוס  כפיכל הסייפ,  פפרכין 0סי' ג"ט כר ג"ט סוס3סכי
 סרוטים סיר0ו ננסלס'ס ר0מר מע"נ נכ)י סנ' וטעס נננ6כ) מ'טעש
 0ננ6 כ' ססיר ננ6וכ3 03יטתי' סס"ת וג"3 . פ3יני 3מ וס כרין ננ"פמהריס
 רסייל  רטס"ת וסומ 6"0 ננני )ס*טתי' 31רננכ"ן . ג"ע כר ג"ט סוס)מ

 צ0גיהס נס מ"כ . ומסור י") כ35י מכ3 ננותר כג"ט יל"ט  הומכליסול
 וסייכו 35י גמו ומסור גו"ט כ' רק נ"כ ןסוס כ"י כננ"0 מסורחעין

 רותת  פסס סי'  רקפ"ל  ור6"פ  תוס' כננ"ט כקערס 0טלו רניםמרגקיט
  יפי'  סרי  ל"י כר ג"ט ננ0ו"ס ק)יסס כרי מ3מ 6סור ר3מ 5וגן  משםו6'
  ננמוכ)  ל6ספפילן כקפרס ספלו  רבים ננרכקיט 3וקרק  6ין 6"כ  .לו"פככ'
 לפיל  פרפ"נ  טי' ת"נ מננריגן ככ3י רנס רקננ"3 י"3 רסמ ג"ט כר ג"ע3"6
 ג135 נס  6ס. %כל .  ת"ב  6פרי' כללי רקפ"ל יכ"כ ל"ר ס"9  כס"ך 5"רפי'
 5"3  6)מ לקיפ לפס  טפרי כלו'  כקפרס טט3ו רניס גקיט )ננסמותר
 נ' 6ות סוף ננ"0 מ"0 וכ,ס ג"ט כר ג"ט 3מוכ3'סוס ננכ3י רוק6דגקיט
 ננסוס  סוגי' כסך ממ"0 ננסס"ת רקרקתי 6' וכמות 6סור ג135 נ"כ3סס"ת
 3סס"ת סוס נ"כ כ5)י 6"0 31סי"ו 55י רהוה ננ0וס כ' ו3מ 6%וכ3ןסוה
 ננחוכ) ננוכמ 3מ חסור 35י רחס כמידך ת3י' ,ס ו)ננ"0 גסננ"נסטיקי
 ג"ט סוס 3מ ננ6וכ3 ננוכח )6 6סור 35י רמו3י %0מ כ' ו)גך ג"ט סוס)מ

 : ל"טכר
 וככ3י ננמוכ3 )מסוקי קערס רגקט 6ערי' מסור 5)י מי מפכמ י"13שך

 קסה 63 ננותר ג135 מס רק . ססיט6 ר,סו 63סננטיגן 5ריכי 3מת"נ
 גקיט )ננה קסס ו)מ ננותר 351י וכיסו3 כ' כתס"כ רסמ קערס גקיטד)ננס
 כי0ו3 רררך כ3י 3ננכקט %5יך  כיסיל ננ0וס ו""כ גתכט3ו י"3 רט3וע3ו
 ננותר ע)ו  דוקמ  פפפפ  פלו  ו6'יכ רמסור מט0ר 35י ד0") 6ו3ס .כג3י
 גקיס ו3מ קערס כקיט )כנס קסס גכי0ו3 נניירי 63 6"כ 6סור 35י3%

 כג"ט ל'ט סוס 6%וכ3 46 מסק רי0 ססס"ת כ' ססיר מ"כ 3מוכ3'ננמוכ3
 כ3י גקיט ננותר 5)י ו%י  פ6וכל  ל%פוקי 'קערס רגיט 3יננר יס 5)יןמ'
 ררךש0וס

 ג5)ו.
  ננרמכ"ן רס%  פותר 'לללו  רם"ל  )0יטתי' )רכנכ"ן מ"כ . ככ3י

 רסוס ג135 כננו 3רננכ"ן וסגס כו"ט כ' רק הומ . )מ גמי 0ייס6 גכיל3עי3
 מ"ג וננותר סו6 כג"ט ג"ט 53)י כיסע כין 3רנננ"ן מי)וק ומיז : ג"ט כ'רק
 3מ ננמוכ)  לסיכיח  פלילן ל6 6ייי  ככלי כיסול  ררך  פ5ום  כלי ןגקיטי"3

  צטי' כסס"ת רפוסק 3סרננ"נ ננקוס י0 ומ"כ כ3י ננדגקיט כג"ט 5"טננקרי
 ננכ3י רוק6 רכטי מסרננ"נ סק0יתי סס כ"נ ס"ק תג"מ כץ' )מ,אמ5מיכורי.
  ננ6וכ3  ר%פיו פספפ  לפי סרי ר"ס  פ"כ רקט"1 מו)ין מרס"י)מוכ3.וכן

 %ו  כספור רניס ש35ם רוקמ מסור דג135 רסמ כ' ר' סשק 'ג1ד,'ן*לי( : כנ"ט ג"ט ננקרי)מוג3
 כו 0כיס3' כקרירס וניס 5)0  מס 6כן לסר  כוככלי'ס5לו

 כ%ו הוס רוטכ כי0ו3'עס ע"י ,כג3י ,כ3ע .כסר -מטטס 'כיון עיתרכסר
 '3דמס סקלירס יננן 3קדירס העיק 1נון )%יס ננן'סכסל רסייגו. נועט3"

 סתטכ מקכ3ת*ע"י 6קדירס ק"ל' רוטכ  ט" ע"כ%3'שסקרירס ךססתיכסוכננו
 636 כו ד6ין טש)נניס ' 'רוטכ 5"ל4)ת ננ%עט ר6מ קקס ו6לתי כו' יטג'- טסיכ יכיסע שסוס סקף ש3 מחיל5ן טש  ו%ם  ר"ס 5'  1%כמ'ס. צוסור6י'

 רופל  פ"י הכסר  פ"י'כיפול הקיילס קיכ3ס רשעיקרמכ'-גו"ט'6"ו:ננ0וס
 מומר הרופכ  גם  ולכך לו"פ נ'  סוס 'טלפ*ם '6פ"כ  'םלתנטל  סיופכלגך
 כעאס נ"כ סל' תוס'  לרלרי  קי"כ לף  תולין  סיף ננסר"ננ סי' וכןפל"ן
 ל% העי הכי  לתוס'  ומהר%"ם וח"ו  סירו0'ס  %ל קסס ו)ןיר4 .כ,5מ4ס

 רוכ כתן ומסי'  %ס  ו%פפ נ0ר רוכ ו6תשול %שמת לל0י) ןנניירי'ססי'
 סוס ' רוק ר3יכמ יכ3 הרוכ  מיס .סי' טל%  טפים  ל5פפקו  ליטול  פ"י 'נףס
  מ'סור  סל כנוסו מ0יכ כחר -ק"י-ימר' גסי' דקיי"3 גמו מיסור ש3כנוסו
  פלס'סוס רלוטכ ג' 5"מ רף ור0כ"מ סרוטכ-עכס וגע0ס כתנ0)מו'מממ
 ענוף ננ30נניס ר%תפול  שסרירס. .-גלפ  כיפול כסיף גננ5מ  מי0ור טלכניפו
 נ' פתפת  רסרי וס%  לכפין. סקרירס יסטן"ר46כ-סוס 'ל"פ  פי'י ו3מסנ0ר
 פ"פ  פרויכ יתפפפ -%י"כ  6פ"ב מ"ס כרוטכ וסכ' מ' גו"ט וקרירסגו"ט
 ככיסו3 ססרירס %כל וךפכ רוכ כפסי' ס9רירס  פפס פויפת לתנפלככר
 סננמק ננן טטס שקוירס קכ)ס רוטכ נננניטוט כיטו3 כטוף קכ3ס6ס
 תמגס כקכ3 יקורס כמית מכמכתי )סרמ"נ'- ונס . ננרוטכ רסייגו ננג"טו)מ
 ען קכ)ס נ"כ סקרירס 6"כ 5ננננס מסיכ סג3י ננן תמ3ס ו)מ סמוג3ננן

  ט5יסס ק0ס ועור 63וכ3 ננ6וכ3 3רוטכ %כסר- תמ)ס 0סי' כיוןסננננ0
 קקס עריין מך16' ו6וקננוס ננכ"פ דסוס ננ0וס ר6י' סך תוס'סרוחס
 סח"ר כמעם ג"ט נ' לסומ ננשוס ומי"3 סרי ו6ננמי ננכ0מ"ננ רהוסננרוטכ
 כרועכ וקרירם נקרילס ולוטכ כרוטכ סצ0ר רסייגו ג"ט כ' סוסרקדרס
 ננותר סתס 06 6רם"י 'תוס' גסקמס כננו ' מסוריס כ5יס 6ננ6י 6":רהיוס
 0יף וננסר"ננ רמ"ר .וקוסית טכ5יס מס"י מקור 6ממי טטנניס נ'ננטטס
 חכי3תן וננן רננמעט רק רמיכמ רמצלעו) נום)מיס רנניירי רכריהסננתמ)ת
 כסי' תוססתמ ססו6- ככ"ננ וכ' ס"יכ קרכגות ננטסי ננס' כס"י כר"ננורין
 3מ כתכיילמ"5עקס כ' וכגכייי  פסס רק רסוס י"3 וננן  ילפפפ וכמיסנומס'
 )סיתר 6תי יוקר0 ככסרס "0ר יכ3 סומ סיכי גנני כקר0יס מ"כ ט":מננרי'
 מ"כ ג5רכס )מ ר"ס 5"מ רף חו3:ן תוק' כננ"0 כקר0יס 3מיסורננ5טרף
  טטס כעטס 6כ3 3"ת רמיכ6 ננננ0רת ס"יכו ננמעק כקרסיס נס י3ס.גןט';כ

  רפפפפ רקר0יס כרוטכ י"3 ררכגן ה*סור מ3מ ר3יכמ וכיון 3"רכעיקר
  סווטכ פל  סספירו ל% לו"פ נ'  רסוס  פפוס סכםר  נוף  ופותר  יכילתן1פן
 ומיסור וריס מיקור רמיכמ תוס' כתכו ס3נניס וממ": ננמט6ת מכ3נ"כ
  6רמוריית6  ר6וספוס  תוס'  סכתכו נצס ק0ס סוס ע0ס 3מ מ"כי51מ
 סרוטכ 0רי ומננ6י ננעו "יגו סוס סרוטכ המ קסס כננכ"מ רהוסננ0וס
 רלכגן מיסור מ)מ 3יכ6 נ"כ כנתח3ס רס6 מתוס' סח"ר  סו' יץו14י14 :  'כלכ"י רלי כ'  תרט"ו- וכסי'ן

 ומ"ס 6ר6וריית6 כרנ3 ר6קננוסו 6סיק ל3מ מ3מ ננכ"ננ ססו6כיון
 ננ0וס וק' 3רוטכ סקרירס נגן נניגו רסו6'מיכו ננרוטכ )סומ ק0ימ-ר3מ
 כט3 כרוטל' ס6יסור 'נס' 1מ"כ רוכ סרוטכ כתוך -'י0 ה30נניס 0)סנניגו
 הס' כגנר תו 5ריך.'ס' וננדרככן ננותר ורמי זננס"ת כתיגו סרוטכ רוככתוך
  טפי.יס ס)יטת,סקוילס פק5ת כלוטכ 0י0 ננס ל5ננמ'כגנר ססקסוס
 הוטפ  'סיילו סכלי כל  פליפת כלבך ס'  לכלי-  ר%ין  6פ"נ ס' וכרוטככנניס
 ס)יטת ג3 03ער 5ריך מין ג6ן 6כ3 הכ3י ס3יטת כ3 3טטר  ד5ריךסיכי
 %ס כגנר  36מ-  גו"ט נ' רסוס  כיפול  6י"ל  סלטר  לתוך רכ3ט רננססכ3י
 יס"5-ס' 'ס' -ססק רסוס י"3 ,ס כגנר כו"ט' כ' מ63 ר3יכמ כרוטכססו6
 רו6ין וג0סך ו0מ"ננ ננכ"ננ 5תטרכ 6ס ס"נ 5"מ סי'  ס0"ט- ו%"0ררכגן
 לפי'  .טר"ר סוס ס' יס ומס ננס"ת מיגו כרוכ וגתכט3 מיכו כמ3ו60"ננ
 %כ) צנננ' גמ5מ ר)6 וס רין 3ר0כ"מ כ"גנננ"3 0ס וה0"ך סכ"חסס

 ר)ר0כ"מ ה0"ך קו' וי"3 כקו' ד)מ-)ס60ר סנמר6 כן 3יסכ גכוכסס0כר6
 וס"3 מוכמ קו'-המ"ד ק0ס ד)מ וכרי וסס"ת סננ"נ כ' -וסכן ננתוס' כןי5מ
 'ג135 "ס.' רמיסן'ס"3 מרוטכ קפה 3מ כ3מ"ם' 3רכסם.' ר0כ"מ ו6ע"נהכי
 ר6י' מח": 3סו  'ננורס  לכולס 0סו6 סלמתס ע) ננ"ננ ננותר כנני ג"טכ'

 ס3יק רס"3 ללטכ"מ הג"3 ' ננתוס' 11 רמי' נ"ג טכ' סק"ס 5"מ סי'גס3תי
 ננפסי0 רכגנר 3יכמ 'גסק רמסי' 6פ0ר )רכריו סכיוגתי וגסגתי מייוסמיגו
 3ננסקג6 ונס מיר קו' ומ"0 . סקרירס ככ) ס' י0 ור6י ננקדירס )כרכרוטכ
 'מ)מ עסר'%( לטי' ר06ון רסוס'ט%ס ט3נניס ו6מ"כ ננחטמת תיס,סג'
  רסוס %פפל  קסס 3מ כנני מר6ו' כרנ3 ו6וקמוסו כרוכ נט3. עכ"ננננסוס
  כסר  פפז כרוכ כט3 כרוטכ 0י0 נסר ה6י0ול ספעם רנס נניגו6יכו

 ונניגו נניגו ס[.גו וס)יק 6רחו' סרוטנ נס ו6וקמוהו פס"ת  ופותרספותר
 רוכ ננניגו 0יס כיון ד6ו' ס' רהוס חכ' 5"מ 0י' כם"ך 631 ט3יורכס

 0ים ר'  רין  סס סכ' כח"ר  רסיטמ '3סוס כנסמע 3"ד כ33ךגב*1ך"יק : ננס"תוכט)
  נ,  סם סיס %פפ"י  כלתכפלו  רס"י  לסורהות לכתחלסלפךס

 תפיכ -פרן,  ין'ינו -לני ל"פ כר ל"לו  כין כלל  חילוק  ר6ין  רסיתרלו"סי
  ס9רירס  סנם  %פ"ב ג"ט כר ג"ט כ"מ כ0ר 30 כקרירס  סלתכסלולרגיס
 ד6ע"ס נננור כ5לתמ3ס רסוס ננמוס וסייגו  ספיס  פ"י מ3מ ננסנ0ר כ)ע)מ

 ננתק3ק) סננ6כ3 ש6ין ננממר ריפכר קרוי יס  מין  גכי גתכ30י0טכ5יס
 כר'ען 6כ3 0י3"ננ 3רכר ק5ת ורוננס ט3מל'ע"ן כ3תי )מוכ3ו יכו3 0סריככך
 ס'ס 0סיר0ו ור'ת מר'י סמכיגן כמ)כ וגתגו כ0ה 30 ככ3י כי5יססכ0)ו
 -מנו ג%מרען .וגעגו כ'י ל0ר 'י)"מ ר06"ט 'ג135.ט) מס ו6סי'5תכם13
%תירין

 גרק-
 .שכיש) )קערס  דמסיכ  קיכ"לשרי 5)ייש טשי ע3ו קפי' וריכ'ן



 %2יש'3 המ1יד .6"ש ו6י לקר*ס ומיט כ%ס לגסר הסכי צג"ט -כסלל0 י9 "ייש ש %ז??%ףף ידולי"4ףןולפ,אדשמץ
 גו"ט 5' ר0וס כנסוס יג5)ו )סמ2יררססה

 ו)סמ4%י
 %י4 צכ"ו)

 למט"ג לו"ט נ' סל0 געכ גטל כ0 'ג5ים3 כקערס 6סיכ%ס גו'ט נ'דהו0
 : %ו"ס געלכן*
 ד4ע' '6שי' 6סור כת5פ)ס ירס"י'ס"3 מ4סה סיטס י6לי יטיטת-נ"ל

 יחום' וקננ"נ סיטת'טס"ת 4שיטוך כסוף'יכריו כננכו6ר ננומר וכ35ס '.
 %ך 'ו6ר טעס %תי6 וכימו) 5)י' הייגו ע)ס מנניר( ייתר י5)י1ר6"ם
 %14 רס"י מ6ננ'ר )מ0 )סי"ז '3לם"י וקטס ריע' 6סי' כים) )רם"י6סור
 46'ל% כ5)1 נס 6ע"כ כ"ט כ' רק 451 כ"ט נ' סוס כיסו) 6ירכסנכיטו)
 גנסוקס כ"ט נ' וסוס סנניס ע"י 6)6 כ)ע )6 :סקררס סנס ג"ט נ'גכני
 ננוכרמ )רס"י 6"כ טעס'נ%)י יותר ננו5י6 כיסו) ננסוס מננירכיסו)

 כ"ט כ' י35י ננסיס 6סור 5)1 ננותר גתכם) )מ3ק רס") )סוסקיס 6כ)?1 סכר"
 סע)ו דניס כ" וסטור כסר כס סכיס)ו כקערס כג5)ו גמי רננייריננסננע
 0"ס 6מ"כ ננ"ם סלס 6"כ נסר כס סכים)ו *סי' וו6י וכזס ננותרנקערס
 6סל 6יירי כנני' ג"ט נ' י6וס ננסוס ננותר כסר ס) כקערס סגתכס)ווניס
 קררס כ6ותו נ"כ ר") )6 ג5)ו 6כ) ננלס וס"ס נסר כס סכתנס)ככ)*

 6סי' י5)י נניגס סננע 6"כ )סרס ס") י6)"כ כ5)י כנייריכגתכם)
 ננסוס כ"ט כ' רק )יכ6 '5נל יהשכ עס לשר כל סגתכס) ככ)י סג5)סכס"נ
 סכסר כג"ט ג"ט י5סוי .קכ)ס סרוטכ ננן )6 כסר ם5 סקערס סקכ)סרננס
 ג"ט ננקרי 63 סכ)י ננן תמ)ס טעס קנ3ס ס)6 וכ) כקערס וסנניסכנניס,
 ססרננ"נ ע) מואיס סקכ"נ'0נ6תי כ6"מ תכ"6 וכסי' ססרננ"נ כועת'כג"ט
 : סרוטכ סגהמעט כסעס טע0 סק%ס מיסיכן כקררס ס6ות כתמ)ת כננעס1"5

 כ3) ור6"י סרכנ"נ %כע) ורריס ניכת ס' 5ירי כ6 יכ 'מז;ך8דקרי
 קכת5ו ס5כת6 רגס דקיל6 מו)ין ור6"ם 6תוס' שססס"ו

 %כ'ננ כק1מיס סכר6ס ר)סי כרוכ .;כט) וננכ"ננ 6ד16' 4וקמוסויכננקלס
 4קלס:'וללמו"ם"ס ככסמס ינע '%ר כ) 'כמט*ת -רכתוכ ננס"ת כרוכ)"כ
 סמט6ת כמוננר י6כ5 ס)נניס רסייכו סכס כמוננר י6כ) כמט6ת ם)כניסלנע
 "י65 וכוד16 סט"1 ננעס"ק ננס' כס"מ כרש סו6 -וכן ננכ"ננ סו0 י45רוכסר
 כס)ס 6ורוע י5"מ למו)ין ועוך צרוכ כט) )6 ננכ"ננ כקדסיס סרי'לוכ
 וכז"כ וכז"כ,נומר 6סור כקךסיס כעיקר )טעס 6)6 ל5רכס )6 קשמר'4'כט)
 י") ננסתס סג0 כרוכ 5ט) 1)6 .4לשננ קוסיס'6סור כט6ר :סרי כננכ"משיירי
 ק5ת עס סזרוע כנון לוכ 5י% . 6סי' וננותר סס ;תוס' כ' כסי3ס'רזרוע
 וס"ק()6 ; י") י6"כ -רוכ ו4כ6 ככסר .ננזרוע סרכס וכ)ע )רוטכ מוןגסר
 ממיכ 1)6 כ5'ר וסוס כטעס רק מסיכ ס)יטס כז"כ 'רסייגו 3ט"כ 636ע5רכס
 6סור,ננלטמ6ין כע)ננ6 סוס 5כעין ,סוס רוכ )יכ6 גז'כ ו5יון 5טע0י656
 כ' וכי"כ כ)וע טעס 6סי' 4מסור 4קך4ס קר6 רמכי6 636 45יןצ6סור
 וקוסיס ;ק64 סננכי6 6)6 ר%סלת קר6 )5כי6 ט5י רסוס סס נמו)ין;תוס'
 ננכ"ננ רסוס ככסרס ינע 6סר '"כ)' 'ססקסס וננס כקרס4ס רמיירי'כיון
 לכזיר כו6ג כמוין י%יירי )6יסור נ%קרף )סיתר 6תי רקר6 קמס )6כנני
 ננכ"ננ כקוסיס 6סי' 6"כ 6יכ6 .ננ)קות 6סי' וכקרם4ס רוכ '4כ616"כ

 : גרוככט)
 רקך6 3", וף דגזיר )סומ' סס סנו"ו :עוך .סס"5ס כנס קסס לד)%%ל%

 ל5זיר וננסרת כקדסיס )ט"כ 6תי כנסרס ינע 6סר כ5כקרסיס
 וסקסס 5"כ ננכ"ננ כקומיס ס"ננ 6"כ 5ריכותי' סס"ס ועסס צט"כ 6תי.לנני
 65 ו6פי"ס כי' ל6יירי )ננכ"ננ שקיסיס קר6 5ריכ6 כ65"ס ו60 6ס-סנס
 ונס6ר כרוככט)

 כקסי',
 כפס6יס ננוקי וס6יך' זס ורכר . .ו6נננר6 ור6"ס

 מ6יך )י 'קסס כ"י שוס 'כ%יקר %3עס ומט6ת קר6 עננסקג6 וכגוירלס"ר
 כו"ט וננכ"כמי)יכ6 כסר שגכ)ע ככסר מיירי :ס6(0כ' כעיקר ,טעסק6ננר
 סכע) ו5ש)6תי קינ64 ננרפסן ,סוכריס '4ותר .ועתס )סוצנני יועתי654

 צוו) ססי' .ילוע "שר ו6וסק,ס 36ננ' נקשי'! ע5וננות .קו' ססכימ'סרננ"נ
 מווסיס :ס5ריכ4ס !גוכריס לתרן '6ס 6ף כקסי6 )סס6ר כמתו 1)6'סע5ס
 . ננע5נניגווסכרות

 .וסו6.
 וכסר סס כ' ,))'ע' סכ") 3ו"ו )ספר כסוף רסכס

 5'מ שי' 66ר"מ כננ"ס 'מ5ס6"ננ' סוס ונוי ט)ס 6ו נרי כסרנסננס'עס
 י6ז3יגן כרכ6' וקיי") ' )"כ ננכ"ננ רס"5' )ננ6ן כ"כ ססר4מ ו"6 ו6ננגס ו'סגק
)ייון. סס נניירי סנו"ו "כ) כסננן- סוס 1)6 ננכס6"ננ סכי ססיר:סוס סננ6כתר

 כסר עס נסר כטעס'-6"כ ש0 גססס וסייגו כרוכ נט) כנכ"כנ 4ק11")
 נסר טעס )סגיסס 6ע"נ וט)ס ונוי כ0ננה וגסר י") 6)6 ננכ"ננ ור6יהוס
 5ריך ו6גן ססוניות רפ45נו 4")' ונזס ננזס נטעס'זס ק5ת מ)וקיס ססמ'יננ
 מירוס כוכר)וננר

 דננכ"ננ מירוס ' לקרסיס וס(יגו ורויס' סניכות נוו).שכ'.
 -5'שו) קר5(ס יסי' )6 מ"כ ל.כרוכ )"כ ננכ"ננ 16 כשי וקסס יעור כרוכ4כ
 ;י)6 טשס )4כמ רלנני כיוכ ס6:ננכ"ננ טעס ר)יכ6 וס' גננ6ס 6סי'נ5)
 שוס ק)%יס ומ%ת ס") )ט"כ 6תי' מט%6 4ס") 3סוני" 4)6 . כרוכ3ט3

 6יכס ' ססס 6ע"נ ט)ס מו ' נרי כסר 4סכ' סור כסר 6' ר6סננגס6אכנ
 ור%ס )תוס' ס"3 נמסקג6 6כ5 כטעננן ית' רקמסוגיס

, 

 ד6ת"
 קר6

 כלל3ע !%כ) ונסוין 65יסור ננ5טרף )היתר .קמוננר סט")ומט6ת
 רוכ ויס.

 כרנ) ססיר %כ"ננןוכת5ול מסיכ נ%ס וכסר 'סור כסר 6ננריכן כרוכגט)
 5 6ונור9ת66קננוס

 נונ" י ק ק"ובש.ך
 מ'" )ה'מ )פמ" );ות'1

 מו 11ע 1'ס ס')

ומוקננוסי
 %6"כ ו*י) 1%1 :%ר ל%ש"% %טלמת שמ  נרוכמ  %נ[%  1616'

 025 ורריס.. שנקת שםש0 3' ונסי' 'נטעמ6 ננלמ סומ 6)ו 2ייסךנ"
 מכ"ננ -ס6 מרס גכ)י וטנירם ננמגות גג5 וסטיסם מריקש סכ'ס5ריך

 %שיק "י 6)מ מק?' 8סהל ,3כמאס צנטשץ %ן "פ גששמ6 .גט)צוחמ
 ?48ש' לאש"3 מ85 6ש ש%8ש-% 4ט)ס, שור לץ4 6י י55מו' ע"כקסס

 מה% יו40ס שדוטצ שפזש וו"ס ר5ריו "צ ,%ונ זשט) !שלש 0וס)%סקכ6
 טי' )ש"ך 'כמר ל8 ,ג5ס3 6ף ו565רמעו

""5. 
 ."ע כן פיס סליק מצנל" י63

 כטה)ס שצש צ0 כ' יה 60 שיק 1ם") ולטצ"מ ' צמהש ח(' 6)66"ס
 %ה"מ"חקט גיג 6ש ל6קכ ט)יק 6שרי' )6 תו ל"ג )מיר %יכו -כ6יכוכתכס3
 'יל) ק41 וללטן ל"5 6פי' 636 ס)יק 4'6 "ו ת"נ .תמ)ה מרושכ יכס)כי
 '6טולש סלוסג שכ)וע עלכך יוג 'סי' ט)6 'כג)י כמר מעט יכס)ט6ס
 כפרנג"נ כ2"ם .מ'קם .שור )י ט? ר5") ירס"י ו3ר"מ . ננו-ס 5ליךו)כך
 6לנ 5?ריכ' .דסוס %") %%מ3ה )רימ מס"ת )כ)י 0נע)ס י6ף 5"נסי'

 : ככ)"ס %מרס.רסוה (-)'%)י ס"כ 'כן %ריככן )כתמ)ס מכט)ין6ין

 * תף"ם:םימן

 אותר"מאכל לאכול כדי בשר של נכלי לכתאלה בישל אם)א(
 אוםר ופרמ"ב מהיר רפר"ה בהלב לאכול 'אוםר המ"כבהלב

 והצאתי ל%תחלה איםור %בפלין אין משדם בהלב נותנו כבראפי'
 לכתחלה .שת ללוש מותר ב"י צכלי )ב( כרצייו דלארא4'
 כרקב' הוה אהר ללי לו באין מ"מ רמ"א על הקשיתיל%תהלה' נתבשל לאךםר הלרמ"א השני מין ולאכול בו שהוהם זובכלי
 'לאכול ומותר בשר בכלי ש"4חמו במים השת ללושומותר
 בכלי מים בו לההים לכתהלה מותר שאב"י ובכלי בהלבהפת
 לאכי' רוצה אפי' ה%ת בו ללוש אהר כלי לו יש אפי' בשרשל
 צריך לכתהילה 'אמנם מדינא נ"ל זהו ואלא מותר הלב עםהפת

 ? הלב של ולא בשר של שאינו כלי לושיהי'

 "כ) ככותט )6וכ)ן סס"ך ;וכ'! )כתמי)ס )6טור וס2גסנ כסנ"ס כ'.צנכשעי'
 "%' 6סור ככותח )6וכ)ן כוי כסר ס) כקל*לס )כתמ)ס)כס)ן

 וסרננ'קח סמשע וס רין כ' ר)6 60 וג' טוסקיס סרכס וסייעתו)סננמנר
 סככר רוק6 זס רין כסננע ל%5 16 נתנס)ו כט" גקיט וסננמכרננסוס
 %ר להעז)"פס ,2"ד מו5כת ככ3י תמ)ס ניס) 6ס י, ס"ק כט"י סר"נניכני : ככותמ )6וכ5ן כרי כסר ס) ככ)י ' )כס) 6סור )כתמ)ס 6כ) ויע'כתכס)ו

 6)6 סוס ו)מ כ' גק"6 ושר*מ .נמ"כ כ"כ כסר 09 )6כו43סור
 46 16'.5כסל. ככותמ כתכו ' ככר 06 וננסננע יע"ס 'יסרי כע)ננ6סרמקס
 656 )יס ור6י יננססו ג6ננר 06 כ"ט כר רכ"ט 5"ע ו)י רסר* מורסננ"כ

 לני0 כנננ' רמזיכן כיון 6"כ סו6 נט) ק)יס טעס .ט"ס( 56ננ6)ננס"ס
 טמכנא ס1ס 6"כ פוסקיס וס6ר סמ"כ סככות ' כפי' ריעלר רוק6סע)ו

 : גכ") צמיסר ס") ככותמ כתנו ו6סי' )כ%מ)ס 6י0ירי
 )"%ר*ת6 רף ונפסמ(ס ק4"כ יף סתוס' קו' )ייסנ דכייו )פיינ"ל

 ער 6סורס ספת כ) טס ו6ס נ56י' סתגור טסין מיןוסתס
 0% ' 60 6סורס ססת 6ננ6י ססיק כ)6 6פי' תוס' וסקסס סתכורסיסיק
 ר6ין כ' ס"ק 5"ז ס" )קננן כ' סס"ך רסמ )ייסכ יס ו)פי"ז נ"ט נרכ"ט

 לו6 ופ)%ען כטר ס) סו6 ססטיי6 ס)6לע"ן 6ו פסטיימ טס 'פת65פות
 סס"ך וכ' סס סרכ כ"כ 'עכנו כי)וס כמ)ו תמתיו.ייגו זכ ו6ס מ5כם5

 'כתלור סכו)ע 0,כ וסוננן ספת ננן ממוק ' 6פי' ספסטיד6 תמת וזכור")
 ררמ45ת קיון 'מ)כ עס ספת י6כ) )6 סמ6 0פיקי ו)יכ6 כפת נ"ככו)ע
 ,כ"ט גבולס רסוס ס6וכ)יס כ) עס 0מת ננ"ננ-6סור ספ5יתי קו' וסו6ג"ט ג"י'יי רסוס 6ע"נ כסרננ"נ וכ' ס6וכ)יס נניכי כ) עס סת 63כו)מו6
 יט"ט( 0ק"נ "ס"ך עי" )ומס"ע 0ק"ר לט"ז 5"ס' סי' עיי' צכתמ)ס ג"טכר
 כמכט3 רסוס כ6ן סכ' )ונריו וכווכתו עכ") כסן %גמת נסס סכמכתיננס

 סתגור':ננ"%.6ט ען זכ סיסי' נווגתו :סי' 65 סתס 6"ל )כתמ)ס6יסור
 לרנ4) ננסוס ימך ס6פ6ן ננס כ"ט כר .ל"ט )עסות )כתמ)ס כנורס סוסזכ

 נורט דש01 כ6)י' סתלור גיריס כטס ננכ"ס ס6וכ)ין כ) טס 65כו)ספת
 )גתמ)ס.כיריס

 סתוס' קו' קסס 1)6 06ורס רססת פס'ט6 ג"ט כר ג"ט
 )665)ס 6י0ור %נט' מטיס ..הפת "0ור מ"ננ כ"ט נר ג"ט וסוס6ע"נ
 )ר6סו5י' 0") ו)מ ס"ננ מכי ר6סוגיס תיר5ו ננל63 כידי5ו כ5)י,סיס6ננכס
 ית5ל מסוס כג"ט כ"ט סוס )6 ו)כך ר"ת כסס סתיר5ו .מו0' 6"כ זסתי'
 וס'כף'ת ל"ט כר . ג"ט )"6 לכיטו) %סוס תיס' כ' 'ו)רס"י יפל ננתקגמ)6

 %טוט מ'ר5ו 651 ג"ט כר ג"ט %6רי' )6 נ35י ככ"ט;רוי' ג"ט ככיסו)לס")
 כיון,-ליק)'ס ,"ט- 'כר ג"ט "ן6 כמר%"נ .ל65 0"מ )כמח)ס מיסורמנט5

 %ממל מ)צ כסל-"ו-ש) ג) ננכ5י ))יט'!פת 'ננותר מופן כ6הי'.ריש'ינהר' ] -)ינ6 כנטסו .6יסור 6פי' 6"כ כ)5 נכ"מ פס '55יו כנ5י-ח3'63
 כ)נלמול%ן פס פת )6כי3 ננ5וס'ילני) ומ)כ ככסר מ(יכ סת)ס"ך:

 סק"1 ס"ך פר%"נ עי' כ"ז ל)5 ומ"י ס"נ סי' -יס"ס .כו"ט כ' ל55)ווהנניס
 ס6וכ)ין כ5 עס )6כ)ו 'סרני) כיון סמת כויעכך' 6סי' 6סור גננרם')נננני)6
 4כ) )נכנרג מסת .6סור ד)%%ס") 5"ז'מק"כ' 5סי' ס%מ"נ )סרי'וכ"כ
 מין ככ) )6כו) ס)מס ננומר ננריכ6 6)6 כ"כ צ6 כע5ננו ""נ. גי'סיס~ס-
 )%ס 6כ) )נננרי צייעכר %3רס"י.6פיי 35מס ל6וסר כש%ננ"נ ת6מ,ל5ס
ל )מט נניס 6יתןעס ש5')' .5צ13 כננו שוס. מסור"דמ(ס '.6פ65 "ו ט1שן כו סיפ 

 מי%ו ..ננס )ג) %ומר 0)מס מ65 טכסר כנו4 %דון "יכו' )מס לרי
 מקיידס %%ין' שת'.6)6 3מצו)-'6ותו ס)מ סשתס 459סממ ל' 8יס"ס6)6

 ס"י.%ח5מלשרי ויש"ס צכממ)ס. )%ס . מטיי שס מ%'ר 31יס~מ נססנמנט3
וסכי6



קקףהימ פך ) 'סעיף %"ן, ן"שךלשמל'יר*4יץטיפן'4לרף
 טננמננמ'ן , ימיט סיסה . ,י5וט דננומי .. נ"ז סי' עשו זפינטמ- דט4(ל".
 ננ0ננע ס"ר ו)טון עכי) ססת זס כ0ר.יט ט6וכ)ין -"עגות'6סטיי'שפמלת
 סגסר ס6וכ) 6עט"י פמ ))וט חו3כות כננמכת מיס ממממין )כממ)ס .מסי'
 6יגו לזה 51'3 )כתמ3ס ג"ט כר. כ"ס .3עטות 6סור ה6 . )" וקסה ססיזפס
 כלי 6)6 כמ)כ )6וכ3ן כןי נ0ר ס3 כקערס )כתט3ה )מכט3-'דניסוו0מץי
 סוס מ)כ עס 6יסכ6 16 כטר עס .ספה 6ח"כ 60וכ) וכוה 5ת כוימסנום
 )כתמ3ה 6סור ג"ט כר נו"ט וכתכס5 כ6ו"ס דטסק 3רמ"6 ו5סי"ממי63
 סכ' . סעו)ס מכסג שצ3 ומו3ק )וננר 6גו 5ריכין )מ נזה 8כ3 ככותח)6וס3ן
 ננומר )כממ)ס וגס סמיס סלתכם) הכ3י נמין הסת )6כו) ד3והגיס,שים"ם
 )6 יזה ססת עס כסר 64כ) וג6 סה כו )3וס כקי' מו)כות נכ3"'3ממס
 ו6פי' וים"ס ו(מענייס ט"3 יכ, כנ?"ט 3כתמ)ה עוטה כ"ט כר כן'כומקר"
 ג"ט כר כ"ט גנסו0 6סו;' התת כ!כ כ"ז קי' סג") ום"ך כלמ"6 נימ66ס
 סוה הנניס ו6גגיג כיס"ם ננוהר ססת ככיס1) מכ) וכיס"ם כג35ו ה"ד9")

 גיסס כותמ פס )6כו3 )כתמ3ה 06ול נכימו3 סרננ"6 ננ"ס סלס -רערך4 : כו"ט נ' הוס כטמ 6כ3 לו"טכן
 כי0ו3 כין 3כחמ3ה מי)וק ו6ין ה6ו"ס כ"כ יע"כ )י וק0סמו"ה

 ד"ה !' 16ר1 תר)"ט סי' )עי) סכ6תיו 3סיטתי' היינו )גתח3ה 63סור)35י
 )חוס יס כר רק"י 0) )הור6תו )מוס )כתמ3ה 6סור ג35י כמו1כ18"ס
 5)י נס כו"ט ג' ןהיס ננסוס )כחמלס מסי" ננותר ניסו3 )ח)ק ו6יןיכתמ)ס
 51)י לו"ט נ' סוה ניטו) וס"3 .6מריס הסוסקיס 3כ) מכ) גו"ט נ'6יכ6
 רננ"6 ע) 3כ6ו' 5"ע וזה )כממ)ה 5סור י63 י") ככיסו3 6"כ לו"ט כ'סוס
 מו)נות נכ)י טסומננו כמיס סגי)ו0 הסת עדיל6 נניסע ימתיר הים"סו6"ט
 עס הסת )6כו) דנוהמס סיס"ס סכ' וננה עוך ט' ע"כ כטר עס63כו3
 ןלוסגיס כיסע0 וכ"כ )כתמ3ה רק פ!ה' ססת סני)וט סנניס טהומננומין

 למי' ננ6ו"ה 6ין )ננ"0 6כ) סלננ"6 וכננ"ס 6ו"ה 6מרי נ"כ דנמטכו)כממ3ה
 ננכ3 )כממ3ה )6סור נו"ט כג' ן6סי' העו3ס ננכהג. מטסו 6חר מטעם18

 מ3כ 50 ו)6 כסר ס) )6 ס6ינו כ)י יסיינו 6מר .כ)י )ו ד6ין כיכ4מקומ
 ננותר כריעכר מסיכ 6מר סת 13 ו6ין )ס כככר 6ו כדיעכ4 דסוה כו)3וס
 מויכ5 )סמוך וננ5יכן 6חר סת )ו כ6ין 16 6מר כ)י )ו כ6ין 3כתמ3ס3)וט
 סכ"כ  וליט"ס כמ)כ )6כ)ו דמומל כסר 0) ככ3י טנתכ30 דניס כמויסרי

 :3וילמ
 כססומננו כ3))"ד 6ו"ה נ0ם סני6 נ' יין מ כפמ מדס רבחכמת3נ(

 )כתמ)ה 6סור 3מס כהס ו)0 כ"י מ3כ ט3 3כ)יהנניס
 ה)מס 6סור .)גמר" ד)מ עכ"ס מוכמ ננ6ו"ה הרי כסר עס ס)מס63כו3'
 )סיטתי' )6ו"ס ס"ך ג") 6מגס- סק"נ 5"! סי' ננסרננ"ג ננטננם דכןגמ"ט
 8סי' ננותר ו)מס כמכמי דור6 ננסערי סהוממו כ' ו6ו"ה ועודימט"3
 הכ)י 6ס סחכ"6 כ' עוד 6ננלס כידיס נו"ט עו0ה ננקרי ו)6 33וס)לינמ3ה
 ססת ))ו0 )כתמ5ס 6סי' ננותל כ"ט נר ונ"ט נוט)"ס תרתי ו6יכ66כ"י
 כיון כדיטכד וננותר 6)6 כ' )6 ד6ו"ס 6ע"ג כסר ככ)י 6ו מו)כתככ)י

 : 3!ה ר6י' וננכי6 כריע' סוה 6מר כ)י יוטמין
 6ס וכן ה6ו"ה וננ"0 ווק6 6מר כ3י נ6ין נלוט)"ס )!ה 5ריך י6יןנ"ל

 נ1ותל 60נ"י נסר 0) נקי' נקיירס נקייס ת,ס נריענדהומננו
 )3ו0 טרו5ה נניירי ה6ו"ה 6"כ עכ"3 '6סכ6 6ו מ)כ 0) 3טתמ)ס )6ותן))וט
 3)וס 6כ3 כתיס וסכ' ככ)י 6' טעס נ"ט כר ג"ט יט ננ"ננ מ3כ ס3עיסה
 מו)ק ו6ו"ס ל"ע לר ול"פ  ללופל"פ טרי )כהמ3ה 6סי' 63ו"ס י") .)מסכו

 תוססיס ססעו)ס ננ6מר סכ' י' ס"ק כט"! והוכ6 הג"3 כסי'8ננרס"3
 כומ'ן עס וניס 6ו כ0ר עס ססת )6כו3 )כתמ3ה ר"3 ננתכס)ו6יסור
 6סול )סנס טעס וכ5 )כממ)ס חסור גמי 'ט6כ"י 5כ)י כנטנם)ו6"כ

 עס )6כו) נגתנ0)0 6סור )כתח)ה 6פ"נ 6)6 הכי ס"5 63 ו6ו"ה.)כתמ3ה
 6ו"ס דגקיט' וננס כמ)כ )יתן- 3כממ3ה 6סי' עותר )סגט וכמהו6כותמ
 6כ) ג"ט נר ג"ע )כתמ)ה )עכות י6ין 6יסור ננסוס טהומפו דיפנד3סון
 י0 8סי' כ"3 )כממ3ה 6סי' ))ו0 וננותר 'נ0עריס דמולה יע) סת כו33וט
 כנ"ט 6כי נו"ט ככ' רק כנ5)ו הוה והנניס, כויע' 6פי' 6סור ג35ו.3ססוק
 : הססיך )6 כ!ס 46"ה ע) וססוננך נ'- )סגס סהו6 ונס כ"טכר
 5"6 'סי' ננט"1 ר6" והכי6 כויענד מסינ 6מר כ)י 13 כףז המכ"6מ"ש

 ןוד6 כן 6ננליגן מי)י )כ) 63 וו6י גוי כנית ננת6כסיןסק"כ
 וקי) כ6ן לו)6 6מר כ)י )ו מין 5סי' 6סור כ"י 6טו )כתמ3ו: ן6סורככ"י
 וננקי) סו6 3כתמ3ס רק ו6סול יסתירמ ג"ט כר נ"ט .נ"כוהוס
 פס )כס) כס' מ3כ )כט) ז6ין 6ע"ג נ"3 וטוד . 6חר כ)י )ו ג6יןהחכ"6
 הכסר 1כט3 ננכוין 6ין ונ"כ כ6ן 6נ) ס' סי' 51"5 תרכ"ו סי' "ו"ה טי'כטר
 כס' כט) יסי' וכ6ן כקןירס סכימ) כמיס ))וט- 6)6 כקדייה סח3נ6ו

 גניס 6ותן )ס וכס6מ"כ יס )1 8כ) סכ)וסס כננך ס' נקד4רס י6יןדמפ"נ
 מגנ"1 סי' כוס דנ"מ יפי' סקדירה 0) סנ)ועה כננך ננס' יותר יסכקננמ
 ננסתננ6 ע5מו ומ)נ ננכסר טעס קנ)ה 65 יקדירס נ6ן ננכ"ס מ"הס"ק

 כר ג"ט עוסה ננקרי י63 )כממ)ה פי' )3וס6 ננותר כ6כ"י נע)ףערו4 : ווו"ק פוסיף רק ו6יט גניס רוכס4'
 )סעריס !ו סכר6 וכננ0") )סת עכ0יו ןכווכתו ננסוט 3כתמ)סל"ע

 !ננן יקווס תג'נ סי' נ8"מ וקיי") ננתס 6מר טעס טוד כ6כ"י' ל"לוי"ם
 דהוה ננסוס ס' סנע)ס כנני 1)יכ6 יוננ6 נן 6פי' )הנעי) גנותר6יסורי'
 נ' 6ות כס"ך יו"ד ועיי' ו!") כ' סק"6 סס ננננ"6 ונסרננ"נ נ"ט נלנ"ט

 ל טכ") גו"ט כפס 6ס" וננסננע ג"ט כר ג"ט )כתמ)ה 3נרוסד6סור
 ססק' כננו )י0כ וג") )כתמ)ס )סנעי3 ננותר ס' נ)6) סנע)ה ה6יךיגק0ס

 *1סו% :זננן קוןס' להנטי) מרי ס6יה., 6-כ- )6 גתכ0לו דס-) 3טוסקיססר5"ס
 0ר6ויין כלניס דוק6 ותי'  ליינו כר נו"ט דסוס .מסוס ס' )יכ66סי'

 גתכט3ו 6ס ככותט )6וכ)ן 6סור ה)כך )טנמ טעס כסס כוהן וסנטר)6קי3ס
 נדופל וכנ)ע ומוזר )נניס סכ)י .גנן סנפ)ט ,המננן טעס סכ6 6כ3כקוירה
 יע) עכ"5 סתנסי3' 3תוך נססמ ויס)וט  כסימ!ור טעס מסיכ 6-גוסכ)י
 )מוך יגס)ע. רמ!ל' וננס ה:0וס ל"ט כי כ"ט 3נרוס גנני ננותי !הננסוס
 נ6כ"י ה"ס 6כי 6ומר 6"כ כססמ וננ)ע כסימזור טעט מ0יכ 6ילוסכ3י
 )מננס מותר גטכ0ע. תוך כ0יג)ע טעס מסינ )6 יולמי )סנסי5עננו
 ע"סס כו ))וט 6סי כסר ככ3י ))ום )כממ)ה ג"ט כל ג"ט ו)גרוס)כתמ)ס
 כריעכך לק כ' ס)כך )!ס נמית )6 דיענר דוק6 0כ' ו6ו"ה מ)כ כוסים
 ן6ו"ס טעמי' מ"נ מ)כ 0) כה! ))וס )כתמי)ס. ננותר כ6כ"1 סומננו6ס

 יסר36 ומכהנ ננותר נכ"י ג"ט )עסות נרמ6 כס"ג ו)ננ"ס גלננ6ננ0וס
 י6ין נסר ס) וט6ינו ח)נ ס) 60יגו. נקדירס ססומננו כעיס )פמ.ס)סין
 כננו נ' סדמק כ0ע/ע 6כ) מ)כ ס) ככ)י סהומננס ננ4ס כסר עיסס 0))סין

 6מר כ)י )ו כמין 6)6 )סתיי 6ין כ"י סכ)י 'ו6ס 6נ"י הכ)י 006כתכתי
 ' : כ!ו כ4 603ו) 6י"6 ונס מ5כ 30 ו6יגו כסר 30 ס6יגוכסר

 * תרם"אמימז

 הקילו' בנפפק חלב של כלי טל- בשר של מכלי מיםטערה)א(
 וז"ל דאסור בם"ג פ' נפמק ובלא דמותר כאן רמ"אפ'
 צ"ע הכלי. דמתיר הש-ך ועל .המ"א על האחרונים קו'דל"ק
 ום"ל מדינא אסור פעמים ב' רק רהוה נצלו ס"ל הש"ךדהא

 ד4אכרמ"א כאן פ' האיך א"כ בנצלה אוסר הכלי לתוךכמררכי
 נפמק בלא אפי' מתיר דרמ"א דקדקתי אמנם )ב( מוחרוהכלי

 : ודו"ק תרמי'ה סי' לקמן עוד וכמ"ש נקי והכליהקילוח

 )כתמ)ס 6סי' ננומר ס)הס נכ)י 5כתח5ה 3*תיס 36) סעי"3בהג"ה
 30 ננכ"ל עירה ד6ס כ' ג' נסעי' וה6 סק"ה ה0"ךוהקסס

 דננותר נניירי דכ6ן 51") כ"י הי' 6ס ו6וסר ככ"ר יילו מ)כ כ)י ע)כטר
 כ' ו3כסוף תר3"! סי' ננס") ועיי' קי)ומ ננססק ל"3 עירוי כ63)יתנס
 ננ6מר ונ:ג"י פר"מ וכ"כ וננ"כ 6ו"ס כסס כעירוי מס4' דננותרס0"ך
 סנס ע"כ דיעכד סוס הכ)י )6סור 6סור )כנזמ)ס כגתכ0) פסקסרג:"6
 לסלר  לכחחלס  6סור  ר1ת"נ תפ"נ פ"כ דכ"ו פסמיס כתוס' כי"כננ65גו
 )כתמ)' 6סור ןגוט5"ס סמכ"י כ3י גנ"ס ננקטיס וסרכס כדיעכך מ0ינסתנור
 13 יס מרס ןכ)י ננ0וס תי' ורונ"ז )כתס5ס סכ)י וננקיי סכ3יו6סור
 כ)כתח3ס סוס ננ"ננ )המ!יר ר5ה 0ל6 ו6יסו ככסמות כסמ!רתתקכה
 תקע"ע סי' עי"3 6מריס מיו5יס עוך וי0 ק"י סי' )עי3 נמיכורוהכ6תי
 כ6ן נס סננ0וכמ ננן טעס כ3י קנ3ס כגוט5"פ ו6ס 6"כ כ"נ 6ותמ"ת
 סוסקיס הרנס י0 51)י ניסו) )רגנ"6 וס") י") 6"כ הגנסונח ננן טעסקכ)
 כם" כפרננ"נ 0כ"כ ר6י' ו6מ"כ כ)גתמ3ס סכ)י דהוס )רננ"6 ס")י6סרו
 כ)כתמ3ס הכ)י ממיכ ג"ט נר כ"ט )עגין ס"3 ורננ"6 ו' ס"ק כט"!ק"ג
 רק ו)יכ6 כיון ננויכ6 6סור ג35ו דס") 3מרס") סכ' סס"ך ע) ל'ע6כ)
 והמיס כ' ס"נ סי' סס והי0"ם סכי )ויג6 ס") לסם"ך וננ0ננע גו"נוכ'
 וכ"כ כנניס כ' וטעס נקןירה 6' טעס גו"ט כ' רק י)*כ6 כנ5)ו. סוסככ)י
 . סר6סון כטעס מסונין והנניס כיון סכ)י 6וסר ומ"כ ג"1 כ3)כננל"י
 )6וכ) ס"ך ויעכ, 6סור ול5)ו 6ע"נ סק"נ כ0"ך כסרמ"נ )ננ"ט 6"60ננלס
 כס' 3סיטתי' סר6"ס וס' והר6"ם,)וג") יס"ס כ0ס כ"כ 0רי 'מ1)כ )כ)י6כ3
 כ6ן נ"כ י") כך סטעס נק3ס נכ3י סקודס כסוס"י 3עי) סהכ6ת'כ"0
 6ננגס סכ'( גנטעס ככ"מ סס )מו) מ5י ו63 ק3יס הכ)י 3תוך הכ'דטעס
 )כ3י מו)כות ננכ)י ססוריקו ווכס כננעסס , נועננייין 6ין כס, הננריכיכסס
 הוס נלנס 0וננן ננ0וס ןננותר סר"י סכ' ס"ט 5"ך סי' !ס וין הוכ6כסר
 נ5)ו וס") מסוס 6סור סין 3סכמ הי' 6ס דנוסננע התרדכי ויייק)סגס
 ננינ' ננוכמ כג5)ו סוס נג"ע רק ו)יכ6 וסונס סק"ט( ס"ך ס"ע )טיי'6סול

 : כעירף 6סורהכף ססיר 6"כ 6סור )כ)י דנסי
 6פ" כ" )סגעי3 ו0רי תג"נ נס" סתס ימלוכי טגעל' "3רקדדתנ"י4

 גמי ט"ט מ י6יכ6 גתנס)ו )מ"ך 6ס" סר6"ס וכ' ס'4כ6
 כ6ן ןס") סננרוכי 6נ) .יותר גק)ס נכ)י )מ3ק )ר6"0 י65 ננ!ס '6סור
 כ' וטעס כקוירה 6' טעס גו"ט נ' סוס סס ינס כ)וס )"ק סריגתנס)
 6יק)ס ככ)י )מד0 6י"5 6"כ )כ)י סנע3ס נני סמ!ר ננס ג' וטעסנגניס
 ע) ננ"ננ .ככ3י 6סי' הכ)יעה 6ו0ר גו"ט ככ' נ5)י כ6ן נס ה)כךיותל
 כמרם"ל ס"3 טס דס"ך הסרננ"נ כ' סק"מ כס"ך !ס סי' ו3עי) קסססם"ך
 סע)י סכ)י )תוך 6ף ן6וסר כננרדכי גנני וס"3 גנדיג6 6סי' 6סורדג5)ו

 : מומר יהכ)י נס0יטות כ6ן נס6י וס6יך.6סור
 סשנ 3ימ"6 עיייתישוב

 נעירוי מכ"ס סרי הכ)י זס 8מל !ס כסוומו סכ,
 דיגו מ)כ כ)י .פ3 נסר ננכ"ל עירס ן6ס 6מ"כ נניך וס6יךיסרי

 0ל סדינו 6)6 י6וסר ר"3 )6 ונס כ") ע"כ כ"י סי' 6ס ו6וסרככ"ר
 ןמספע כ"י סי' 6ס סכ' רפ"6 )סון קסס וכ)6"ס קננ") גכ"רעירוי

. 
 ןרך

 סי, נסר ס)הכ)י
 כתמ3ט כננ"ס 1!"6 6כ"י מ)כ 30 ססכ)י 6עס"י כאי

 פ?י4י סרננ"6 6)6 סרי כימך הודמה 6סי' 6לי 61' כנדיס ג0ניסססנ"ס
 פננגו סמסלס סכ)י 6ס. ווק6 מ)כ סכ)י ג6סר וס3כך מינו.גקנ מ5גססכגי

 ככ"ר..: דעירוי פטוס כ"י סי' כסל 30יסייגו



."בר"

 יא 'יךסףתימ"ב בן מעיף ציהי טי יוףה',דשה מ"
 "המב_,,בימן

 ;ם-י גהג"ס ,ייה" ט) ייל"%ן י"בה3'ה,ק"ץק"
 .רמומר ;כקפרס טע)ו מרנ-ס הקסס 'ק"ה. "" יג""..אלן "י~= פ6ינר6 :ל-ק קיק ,

 רוטכ כ)מ ,ס,יכס עקתיקס יו5ה,_ ';גליפמ ומין ני"ט.'תיט"ן. '.גיטפ.ם;'.י-ע

 מפ5מו ס)יטס )ד. ו"ין כ'ון 534;מכגי כחתיכס מ)6 סגי יג4-תכנרילןותי
 וססקו 'יו65

 ס-רכג-"
 יקיי") למס וקסס המו"ס- . גסכ"כ ס"ו ק"ה סי' !)קען

 וסלמ"ס)ם)ט
 ומ"כ ;היילו..~תקסלה )פ)1 גתס"3 וק' מותר 'י"ס"'גתכס)ס:

 )"ר-ר5תכס)6 3כמ סקק סמו"ה' ונס רוטו 6-כמ ככיסו) מ"כ ר6ל"6קימ%ט
 5ולן מהס סמ' ]רוק6 פ)ו כמ"ר ' יס") .עי") כנמיקרף והל"קמווטץ'ידיע'

 מסי"סתמתון ; סרי מותר; רוקמ 'ש)ו )ננ'ד ימסץ ,נם"ך-קעיו ססלמןנכ, רהמ קסס פ',1 " נס , ו6מלס ;רוטכ ל3ילמ כנייי~י -6ןכ "מיר ו5)י ) גי"ו)מ%
 כממת ר)ממ טפ)ו ננרניס; רמי' מס מ"כ ק)ו כנגו ;יילו רוקל יסהס

 מיניס רמי' ננס קסס פוד נל"ט .'ל"ק ~טפס ומותר רוטכ. קס.נני,רי.
 5"ר ס" רכסר"מ 6ינרמ הכ)י מן סיו5מ סומן מסוס ר)1מ כקטמל1פ)1'

'ש""
 6י מסתסק סקכ"נ ק"ה סיי וכס"ך יו5מ מילו למי דסומז כ' 5"מ
 כיון )יכמ ימ"מ'רמן' רמי. מ6יכרמ )ל"ס מ5") וקסה סכ)י מן יו65סוננז
 כרניס כך יו5מ - סוננן כמתיכס וכמו )גלי חתיכס 'קין חי)וק 67יןרי")
 רמסי' ניה"כ ס' נננררכי כסר"ננ רס") יש) .ננמיכרמ סר"ס פ) כס)ממ .וריל5 סומן טסי' לנני -") ככ5פה סיי"י וכסהימ סוננן ממוס מסרו כקפרהספ)ו
 ק"ס כטי' רקיי") מלן מכ3 רוטכ כ)6 )מתיכס ממתיכה יו5מ .6ין"ומן

 : 51"פ כקפרס טפ)ו ננרניס ל6י' סין מ"כ ננמ)"מ יו5מיסומן
 כסנ"ס ,רוטכ נ)6 כ)ופס יו5מ רמכ)י )יייק יס הסדסקיס מז%1במנם

 רמסרו סוסקיס ופור. קי"כ רף ותוס' סס"ת כרפת 3קמן ג'כספ"
 לנפו סממ רמייסילן :הטפס וכ' מו)כות' כיולס סהורמו כסר ס3ככ3יס
 )מ רסס )"ט )ססמיס רומה וה"1 כל"ט ל"ט ו)יכמ רוטכ כ)מ ימרהכ)יס
 1כ"ז כלונפין רסמ רועכ כ)6 כ)וט יו5מ מכ)י ננוכמ מ"ט רמ'מ רקו)ילמית
 המיס מננ5פות נ)מ הכ)יס דכ)עו כ' ט' ס"ק )קמן וכסננ"נ רוטכ3יכ6
 כי סנ) )יכ6 המיס כמקוס ססכ) פ"י ננ"ס הקרירה והכ) חוסממננת
 סכ) )יכמ ' 1כ"1 טלונפ כיון :ועור הנ) יס סס הנניס ננן )ננפ)ס 5ייךהכ)
 סקרירס מוס מן רק 5") מ)6 ננס)יט מ~לו רסכ) הרכ"1 ' סי' )פי)ופי'
 רסזמ סרמ"ס נס רוטכ כ)מ מכ)יס כ)ופ ריו65 ס"ננ ססרמ"נ כננ"טסו)ט
 ]6)מ לניפה כמקוס רמס)יט. רגנודה ננרכריו מסננפ' רמתיר סס מ'רפס
 ררוכ מסוס סרי .מסי"ס מ)מ כמקומ[ סיילו כננק5תו טרון רקרס")
 מכמן למי מוכח מ"כ 5ן'פ ו)כמו' סמיס סו)ט לנפ ט)מ סכ)י ננןסכטמר
 סלונטת )קפרות מננמכת יו5מ רה6 רוטכ כ)י יו5מ כ)ופס )כ)י ננכ)ידנס

 מרניס ומו"ס כסנט"ר 'כ" ק"מ רף סרסכ"מ רנס כ1כרולי פ)סןעךנןק : 3מוכ) מכ3י רוקח )כ)י ננכ)י יו5מ כ)ופס רמין 51"נ5"כ' סי' )רננ"מ סמתרן פי"ס סקכ"כ ק"ס סי' מם"ך 51"פ רוטכ נ)יכננמכת
 שס ור6י רוטכ כ)מ מכ3י יו65 רכ)ופס מיכח כקפלססט)ו

 רוטכ סוס מ"כ לתכספ היילו פ)ו כתה"מ כ' רסכ"מ המ ססקסיתיכננס
 ססורחס כסר ס) ננקפרות ונס כמריכות מ)ו כריליס ננ"ם תרכ"מ סי'ופי")
 לנפו סממ החסס ס") ו)מ כרמכ"ן כל"ט ל"ט רהוס כתס"מ ס")כננמכת
 מ"ג סמיס כסינת הכ)יס סו)טיס רננ"מ מסוס- נניס כ)מ נוסי'כננמכת

 רוטכ.:. כ5מ מכ)י -ו5מ רכ)ופ מוכמ מסתסי)מ נס)רסכ"מ

 ומ' מ)כ מ' מןסס נקגרס כסות , ננ' ט"1 ס"ק 5"ל סי' 3פי)רבנש"ץ
 וכ' גס"פ ;ו)מ ננותה סקררה וס ממר' 1ס )קררס ותמכוכסר

 וסקסס גתכס)ו מסי' גל"ט ל"ט ~תמ)ס מסי' ננותר ל"ט ל ננסוססס"ך
 ותי' )גתמ)ס מסור ומסי"ס ל"ט ג' מיטמ לנני סגתכס)ו רניסססרמ"נלהמ

 ננן סרניס וכו)פ כקפרס לונפיס ססרניס מסלי )כתמ)ס מייסילןכרניט
 רוטכ כ)מ יו5ימ כ)ופס מין מסכ)י כס"ך סתס מכ3 רוטכ, כ)יסק%רה
 כרוטכ ססכ) ומין רוטכ כ)מ יו5מ כ)ופה מין כסליס רמסי' כננ"ס נ"כסרי
 הרמטוליס כ) וגתכו סמסורין ססרחו ככ)יס נ' כספי' המ כהג") קשסוממ"כ
 קיי") רס6יך סל") קוסייתי וקסס 1כ"1 לנפו ססג)יס מסלי 1ס טפסנס

 : רוטכ כ)מ )כ)י מכ)י יו5מ כ)ופס רמין)סק)
 רסמ 5כ)י ממכ) כין )מ)ק )יתמ הסמ"ג ותי' כננמכת כמונופי' ככ)י רלונפ ננסוס מסור ו)מ מותר 5ת5ס)ו ר)כנס פול קסס'דכעת
 כהורמו תוס' סכ' כמו ככ)י התכסי) רלונפ מסוס מסור רלתכס)וקי"כ_ רף התוס' רפת וכ"נ 1כ"1 רלונפין מסוס מסור ככ)' רנס מי'.כסורחו
 כי"כ כמ"ס מ)נ פס מו כסר פס מו סכ)י .)כתמ)ס .מסי' מותר נ"טכנ' )כ)י מכ)י ' סמל* י") )כתמ)ה מסי' ט"ו כס"ק סס- )סננ"ק ומוהר ל"טנן נ"ג רהוס מפ"נ )יסכ יס ננרניס 6ס"ך סרננ"נ וקו' סס כמלק"מכננכומל
 )כתחלס כג"ט ל"ט )נרוס מותר ל"ט כנ' )כ)י מכ)י ס"ק כמן כם"ךכסרננ"נ.
 : גסות ננסתי הקררס' סס רמוסר סס"פ רעת .סכתי תר)"מוכסי'

 . רורמ"בממיבמן
 אבל נ"נ דמים אמוד הכל באב"י דבוק השומן הי' אם)א(

 שאגמר כפרמ"ב ולא מותר האב"י .דברים לשאר אבל להלנבין לבשר בין אפור והאג"י מותר הב"י באב"י .דבוקה,2ומן
 ואש' ל מ"ק צ"נ מי' וש"ך מ'א צ"ד . מי רמ"א שמ'ממנהגא
 אב"י הקדירה ממנהנא לאמור ליכא האש ע"ג' עומדדיורה.

 לא4ר זה הודהה ואם )4(. בב"ד ,ד~וק, שגסז ביש' ר5רים"שמף
 כר5 כה להשתמש אסורין הקים אבל .שלי' המ"אל,הכל שט'?מ
 הניהו אבל האש מ! םלוקו עם אלא כ"י מקרי ' דלאלומר הדגי כ'ן;קרוב מקי-ב שיךה .מי' א"ח בש", :)ג(. .כשרס"נדלא
 ? כהנמ"ר הפומקים דעת ושכן להבמ"רקהההלראיות וכתבתי הם"ז קו' ישבתי הנ"א. סי' לא"ה וגהיבורי בשבתם:צ דף מרש"י עליו הקשה ופ"ז. כ:',2 .ה"ל רת-התו .'להחינ~למלי

 מהס מ' מסי' סק"י הס"ך וכ' כהס רכוק סומן הי' ומס ס"נבשייע
 ססוננן מס מכ) מסור הכ) טמכ"י כ6ותו רכוק וס"ומןמנ"י

 )רירן נס ססרמ"נ וכ' מותר יוממ גן סהומ מותו. כ"י ססומ כמותורכוק
רמ1. 6כ"י מסס מ' מס מכ) כ"י כססליסס סייגו רכוק סומן מין מסי'רמוסרין
 סומן יס 6ס ל"ננ )רירן נס 6"כ סרמ"מ כמ"ס 'מותרין הט)יס כ)
 מסור סכ"י מ)וכ)ך המכ"י ס6ס )רירן הומ סכן מ)מ כהל") מכ"י ומ'רכוק
 וכן כס"ך נ' 6ות 5"נ סי' פי' מסור מנ1גסנמ רכליס ו)סמר )מ)כ מו)כסר
 ומ)כ )כסר מרילמ מסור והלקי מותר סמ)וכ)ך כ"י מעס סייהסמס

 קדירס מי' 5"נ כסי' רהלה סרמ"ל רכרי 5"פ ו)רירי ממלהנמ רכריסו)סמר
 מכ) )ח)כ וכן )כסר מסור הקיירה כסר כס כיס) מפ)"פ )מחר כסרס3

 הרמ"מ מתיר כמן סק"נ סס סס"ך והקטה . הקרירה מותר. רכריס)סמר
 סרכ כ' ק"ה 5"ר וכסי' ינמם כסר כו לתכס) מסי' רכריס 5סמר)קרירס
 כף רק כו כלתמכ מס.' רכריס )סמר מסי' סמכ"י הכ)י )מטוררלוסנין
 סס"ך וכ' רילמ )עלין סרכריס סתס 5"נ כסי' כמן ותי' כמן כ"ק מ"ככ"י
 סכ' ר~"מ )הך סותר מ"י ס"ק 5"ר כסי' וסומ פכ") 5"ר כטי' מס"סופי'
 סמכ"י כסר ס) רקפרומ ס"נ 5"ס ננסי' רכריס )סמר מסי' מסורדמכ"י
 5וסנין רק5ת 5"ר כסי' ר") רמו)י ותי' ננותר סהכ) חו)כות כיורהססודחו
 כיסו) פ"י רמיירי 5"ר כסי' )מ)ק כ' ס"ק וכסוף כת"מ מסננע וטכןכן

 מרמית מסוס 5"ר נסי' וסתם תי' סק"י כמן וכט"1 עסי )הממירלוהנין
 מוסרין מסו"ס כ"י ססומ כנ1ין סהו6 הכ)י )תוך הממכ) סמערין )סיעין
 כפ)ננמ מוננרמ רק 1ס ננלסנח ננפתס ססורסו ככ)יס מילו ו1ה סמכ"יסכ)י
 )ט"1 וכן מננגהנ6 ככיסו) מ)6 מסור )מ ו)ם"ך 5"ר כסי' רמ"מכמ"ס
 רמקור מסכ"ת סכ"י ככ)י מננס רכוק סומן כיס מסי' מ"כ מותרכסורחו
 כמננס מסי' ננותר רמרילמ 5"נ נסי' סתס ררננ"מ מממר )ירקותמסי'
 מכ3 כפ)ממ מומלמ רק וסומ ככיסו) רק מסכמן ')מ מננלהנמ מסורוסיסי'
 כמננס מטי' כרעמ ס)מ )מסור ננסכ"ת 1ו סמלהנ מומרמ' ננ5ילן ר)מכסרמס
 קי) כ)יס נכ' ננסיק ט' ס"ק כט"1 כסרמ"נ מפ"נ ככיסו) רק ססי'ממלסנ
 י"3 ננ)וכ)ך הכ"י מס סמכ"י )מקור יס כפין מ' פ) ניס מסננט עי"טטסי
 כין כ"מ יס וסגס רכריס )סמר ימ מכ) ננדילמ ימסור ו)מ)כ )כסרה"ר
 מ"כ נכמנס) מנ"י הכ)י )מסור רסמגסנ מ"י ס"ק 5"ר כסי' סכ'הס"ך
 מסי' מננגסנמ ומסור ככיסו) הוס סמריחין מם פ) סיורס כסופמרמססר.
 ממלס פין מרמית' ר)יכמ כיון סרמס נכ) מדתר )ט"1 מכ) דכריס)סמר

 כסרמ"נ כמן וכן כט"1 טפננמ ס") הס"ך רנס ננסמפ 5"ר כסי'כסרננ"נ
 סמס כמן כס"פ כמ"ס סכ' ט' רין ל"1 כ)) מת"מ כ! )רקיק טיריש : מג"י כסמ' ננותר סמם פ"נ סופמר רמסי' ננסרננ"נ ננסננפ כס"ך ט"1ס"ק

 כ"י ססומ כמותו רכוק סוננן ומס ננותריס סגיהס 6כ"י ננססמ'
 מסמפ הרנ )סון מסתימת סקי"נ כמכ"י וכ' 6כ"י סהו6 מותולמסר
 ט' ס"ק כמן הט"ו וכמ"ם מננגהנמ מסי' )המנניר ר6ין לקייסכסליסס
 וסכי סכף )רין 1ה גירון' כין )מ)ק טפנניס סכתכו מ"י ס"ק 5"ר. סי'וס"ך

 כ"ר סי' כם"פ וכננכומר טפס כ)מ מוננרמ סמלהנ כ)מ"ס כיוןמסתנר
 ננסס ות' לקייס כסליסס ננ"ס כמו ומ"כ פכ") פ)י' )וסיף ר)6 הכומ"כ
 מסוס )הממיר מקוס מין כי רוק6 מרילמ נניירי ננותרין רסליהסמכ"י
 רמסור מס י") כ"י ססומ כמותו רכוק טומן ומס ממ"כ ננ"ס כךמלסנמ
 ונס . רכוק:,5סומן ככ"י מסור לקייס כסליהס ננדילמ רמותר וננסננריגמ

 : וק") פ)י' )וסיף ר)מ הנוננ"ס
 רמ'י) המיס מף סרי וסכ) יןמ ס"ק כט"1 כסרמ"נוכ' סרי סכ) סלי ככ)י מו 1ס מחר 1ס סורמו מס 6כ) ס"נ בנהנ"הלב(
 ננותר כך קנניס )ססתמס. והיילו כ)י ממר כ"מ קמי ר)מ כיוןמכ)י
 )כתמ)ה כלתכם)ו )ריין מסור ממס כסר פס מכ3 )כתמ)סמסי'
 סמיט מסור )כתמ)ה וכ) כנניס סססר דמין ננממר וקסספי"ס
 מכ"י כמ' מיסור כהן לוסנין סמיס רמ"מ כ"ט )כתמ)ס מסיכ ריפ'מסי'
 )כתמ)6 מסור לתכס) כיון )כתמ)ה סרי מננמי כך כמיס, )הסתננס נסמ"כ
 ופור יחר סהורמו כ)יס ככ' רנניירי סלי מכ)י רקמי י") סדי סכ)ןומ"ס

 . )מסמפען 5ריה )מ נסר ס) כיורה תמ)ס סהרימ כסל ס) הכ)ימפ"נ.רפ)

 מן רמסור סמ' ' ננ"ננ.סיורס כ)י מר רק והוס כך ממר ססרימ מ)כס) סכ)י פ) רק ס"מ מח"כ כססרימ כיורס ס"כ וו כ)י ר)יכמ כיון נ"כןסרי
 ססיר וסייך נסר פס ח3נ ס)יטות כ' כמיס רכין ננ"ננ )קי' ססיורס מףהנניס

 : סרי סכ3 )סון)וננר

 . רנרמיידמ'מן
 בלא ה"ד ככ"ר דינו וים'ב נוש דבר לאו"ה. דם"ל. האל4(

 בכ"ר הדיה אם )ב( באו"ה עיין ולא כפרמ"ג ולחרוחב
במים91 .עא כולו כננד מ' צריך ]חעללער[ עם ]חעלער[ דהיינוקערות



יסףתבלד ט פעץ3 צ"ה ח4 דעה!'ורה,גישדבר'
 ולא כש"ע בתוך הרבה עיראות בו השהמעב לא אפיגפים
 אהת כעייוי עכ"פ, משמעו, הי' מעל"ע גתגר מ"מ אלא.כח"ר
 ס' וצריך ככץר מעל"ע נעדס עייאות.. ע"י הבלועות כלוחשיב
 עס דהסכימו, ו~ז וש"ד והכ"מ חש"ה ביארתי--' כן כולו'כנגד
 על עיראות הרבה בעירוי אבל בה""מ כוה להתיר ונ"לאו"ה

 רמ"א שג' בכ"ש גג( בהפ"מ אפי' אסור מעל"ע' בתוךעהמעלער
 הפמד במקום. יש.לריזיר ים"כ_ כ"2נ ובמק"א מעל"ע להשהות.יש
 לכ"ש מכ"ש. עירוי )ד( קלה והנעלה שיהוי ובכ"ח הכשרעוצריך ובכלי להתיר צדדים ועוד הפ"מ דצריך שכ' כתם"ו ולאח"א
 ולא בא"ת פרמ"נ ים"ב אפי' ומבליע מפליפ דאין להקל'יש

 :כחם"ו
 סמעיין )טי כקערס. ע"ו רין )"ר כ)) כ6ו"ס כ' טכי ככ)י מו2גך:ג"יק

 וגו)ע וסו)ך סעס כ3 סכ)יעס כס וכסהל סעעיס כננ0ע)י'
 רלך כ)"מ. 0טט)ער וכן . כו)ו כלנד ס' ו5ליך כו)ע ככו)י' כיוננו יוסנניךי
 מ"כ כ"ק ננכ3יע ועירוי עירוי כ3 ס:נ6 ועור . רותח כטר )סענניס ע)י')יתן
 כסוס"ק מו"ס רכרי סעתיק וט"ו ככו)ו ה6יסור כ)ע 0רכס עירות'ט"י
 כ)ע 0רכה ע"י מ"כ עילוי ע"י רותח כסר ע)יו סנותנין רכיון 1!")."כ

 ססקסס כננ"! )סנג"נ נס ו!ם טענניס הכ' ננרכיכ הט"ו עכ") ככו)י'-6יסור
 כס"ך 5"ל סי' 3על סוכמ !ס )ס6ו"ס כ"ר סו0 נוס רכר כ)6"0 ל6ו"הה6
 ע"כ ננכ"ק יותר ננכ)יע 6ין לועכ כ)6 רננ"ננ ותי' סקי"ר( וט"ו )'ס"ק

 סמ' סטעס מוסר טענניס. ננכ' ר6ו"0 לננכו6ר כמו"ס עיין )6הסרננ"ג
 חטיכ סענניס סלכס. עירוי כ)6 )חור רותח כסר )סיעתי' ס6ו"ס06"נ
 כו3ו ר6וסל -60ו"ס ו6ררכס סרננ"נ ס! וחי)וק )תלו5ו )ית6 ונננני)מכ"ר

 סתחי ועי' ו' ס"ק ק"ס קי' כם"ך מ.' ו;ן לוטכ כ)יכ6 סייכו גוסכרכל,
 כסיס )0יסוך נ"כ )נננחס סו)ת כסס סכ' ו' ס"ק 5"ר סי' )עי)תסרכס
 חק"ו ועיי' 0רוטכ ע"י 0כסר נס ננתקרר 6ו ככ"ס וננעלס סנוס עסלועכ

 : נוס כרכל )0ק) יס 50ורך )עת סכ' 5"ס סי'יו"ר
 סס"ס רננן ככ"ר חסיכ רטע)ער[ 6חר ]טעם כ' ל'! כ)) דבנרנ"יק)ב(

 נכי כרחייסינן נכ"ר )טע)ער ססתננס סננמחייסינן
 תוך ככ"ר ססתכנס ס)6 )ו כרי מס 6כ3 נכ"ר )0נעי) ט5ליך0נע)ס
 כ35 ל6י' 6ין סש)ס רננן 0כ"ח ע3יו וכ' ע"כ כדיעכר חוסל 6ינוננע)"ע

 )כתח)ס 5ליך ו)כך ככןר )סענניס כו ססתננס סננמ חייסינן ור6יל)כתה)ס
 סססתננסו ו)וננר הסתס ננן כריעכר )6סרו 6.ן סכ6 6כ) ככ"ר)הנעי)ו

 ע"; עיקר מסוכ 6ו"ס ס) וטעס . כ)) סכיח ר)6 ננע)"ע תוך ככ"רכו
 ננסכיס סומ סנס כרמס ננ"ננ לר6ין כ"ח סרכרי 6ע"ג י"ג ס"ק סס"ךוכ'
 ננע3"ע-מילו כעירוי מו ככ"ר כטע)על 6ו ככף כסתננס ט)ח )ו כריסמס
 סננמ חייסינן רכסתס כחרוסיס כח"ר וסי' עכ") ססוע ו0ו6 כריע'6וסר
 וננסו"ס כו)ו ררך רכ)ע סרכ0 עיל6ות ע"י ננע)"ע כמותו ככ"רכטתננט
 סכיח )6 כסתס וכ' 6ת"ח חו)ק הכ"ח ה6 וקס0 ע"כ כו)ו כננר ס'5ריך
 נסתננס מס סכיח )מ נ"כ ס"ה ונ' מע5"ע תוך ככ"ר נעע)ער סיסתננמכ))

 עיקר 6ו"ס רעעס ק6ננל סכ"ח ס6 ועור ו0ו6 0רכ0 כעיר6ותכננט)"ע
 )פי' 60ו"0 כ' ר60 ננע)"ע קורס סלכס עיי6ות סעסס ננייריו6ו"0
 מירי וכו)ע וסו)ך סעס ככ) הנ)וע כה ונט6ל סהנניס כננס ע)יססננעלין
 סלכס רעיר"ות ויוס יוס ננרי ננ:נ"ס 0רי 0כ"ח וכ"כ עכ") ככו)י' ויוסיוס

 קסס ר6"כ ו6)6 . ככ"ר ו6סי"ס דסיוס ננע3"ע ס) הקורננין כינניסנע:ס
 וכן כו)ו כלגר ס' 5ליך ו6ננ6. לוט)"ס ננע)"ע קורס טיעסו סע"רותס6

 כתוך רכעינן )6ו"0 ננחדס !ה וננטוס ט' ס"ק ככ6ול.ס כח"רהקסס
 כהגע)0 נ"כ רק") 6ו"ס סכרת ונ") לננס") 1!"6 הרכס עיר6ותמע)'יע
 ננסוס כעירוי סגי ו)6 ננסוס רוק6 ככ"ר עע5ער )סנעי) ר5ריך וסטעס
 וכיון ננע)"ע 6חר מסי' ככ"ר 5ריך ו0נע5ס ככ.)1 כיע 0רכס ע.ר6ותרע"י
 גס 6סררי כסתרי יסי' ס63 סגע)ס )עגין ככ"ל )עע)ערג ננמויקיןס6נו
 וכנננ"י . כ"ל ס6ר 6טו )כ"ר 6ותו ננחויקין כו)ו כננד 0' ר5ריך)ענ:ן
 6חריס טע:ניס תנ"6 סי' כמ"ח סכתקו דסוסקיס כ' כ"0 ס"ק כ"וכ))
 )עעס ס") )מ נכ"ר כו כנסתננסין )סע:ניס ננסוס .)עע)ער 0נע)הר5ריך
 כככ"פ כסנע)ס סלי סוס סעננ-ס הרכס כו סננערין 6ע"נ ו0"ע6ו"ס
 סלו קוסי' יסכתי וגס ו' ס"ק הנ"מ סי' )6ו"ח כחכור. ננכ-י )רכרירחיתי
 ו)ע.) עי"ס ע3יו דס3יני ל6י' 6ין 6'"ס רכל. הסוסקיס הכי6ו ס)מגננננ0
 נ") 0מו"ס סחידס. חוננר6 36מ דמ.נו כיון כן מנגנס כ' 6ות תננ"וסי'
 יחך ססוריחו ככ"ר ר6סי' ס") וסס"ע סו0קיס רסרכס כיון כסס"ננ)0ק)
 ]כעע)ער[ סרכס עיר6ות כהי' 6כ) כרנ"ט נ"ע ר0ו6 ננסוס כמסרין6ונן
 ככי6ור )רעתי' 0ח"ר כע"ס רמקול י") )סכמ כנ"ט כ"ר רהוס ננע)"עתוך
 רס6 תננו0 ססו6 כח"ר ע)יו סקסס 6ו"ס ס) סכרתו נוף נס 6ננלסמ1"ס
 כיון כ15כן )כ)וע 6ססר וס6יך ק)יסס ננכרי יותל )ברתימ יכו) 15.6עילוי

 ו6סכ)6ות רס:ינן ננסני סס6 ררכ ע"ו רף כע"! ר6י' 6ו"ה סנלתרנ"יו : עיר6ות סרכס. 6ו 6' עירוי ססי' )י וננ0 הו6 5ונן כ"ק)כנטס
 קריר 60 ננסוס כהנע)ס סני קרסיס וכס) )יכון 5ריך מיסולס3

 0כ)וע נתקסס תנניר ננסהננס ר)6 6יסול כס) רס"י וס.' קריר )606
 ע"כ כתוכו הכ)וע נתקס0 )6 תייר כו רננסתננם כקךסיס 6כ)כתוכו
 סעע)טל ע) תנניר סננעלין ננכח )16"0 ס") ו6"כ . כתוכו 0כ)וע0י51י6
 י651 ע,ר6ות סרכ0 ע"י וע'כ נתוכו סק)יסס' נתקטה )6 רכ"לננע-רוי
 ק)יסס 6מר ק)יסס כו)ו 0כ)י כתוך יותר תנניך והו)כת' ר6קולס'ק)יס0

 ס6ו"ס כ' כ63"ה כי זו פסגבמ )סמשי,ר שר 0מו"0 ו5ילוף . כ;ו3ווכ)לך
 )כ"ר סנע3ס וננסכי . כטו3י וננכ3יע ננט3יט רעילוי ר"ת )רכרי ל"מכ3)
 רששם 5ליך עירוי ע-י טג6טר כ3י ס6סי' סס. ;' 6"! וגסבנ עילויעץי
 וסוכמ ע5") עט)יע 1מיכו 3חוננרמ ככו3י ,ננכ)יע. עירוי רטננמ ננגנט.ככ"ר
 עיל6ות כסלכס ננ"ננ )6ו"ס סכי ש.") ד)מ 6עץג 61"כ קג"ת סו'נן"ננ
 0ק)יפות נתקגס )6 טענניס סלכה סננעלס יננחננת סנ") סכר6 לעידמיכמ
 )תטו' יסכתי ס'-ח קי' ו)עי) תנ"6 רס"י )6ו"מ כמיכולי ועי' כבו)ווכו)ע

 : כ;ו)י' וננכ5יע. ננט3יע עירוי דס") נגרס")/,
 ס)יסי ככ)י 6פי' )החכניל רני) רהו6 כ' 5"ה סי' %4כמנם,.כ"ם"ו)נ(

 לנס ס"ח סי' סר"ח וכננ"ס ס0יס"כ כ"ן עע)על(גןסיינג
 )סתיר סכרות עור ויס כסט"ננ )6 6מ סל"ח( )רכרי סס קייננתי6גי

וכקי
 )סס סיס כ)יס )0כסיר 6ססר מס ננתקניגן )תקוגי ר6פסך נו0 !6ת.

 6לו חלק כ)י נ"כ ו)סעגניס וסי0וי הכסל ננ5ריכיס )0סקות וכ"ח0כסר
 כסס קכ"מ סי' סעור וכננ'יס 0סיהוי 6מל כלותחין נ"ס. )סנעי)ננלריכיס
 יס ננני ככ"ס כסורחו )סק) כמן נלננ"6 מ"ט נם 6"כ עי"ט ע"כהעיטול
 עע)עף עס טע)ער ככ"ר כהריח דמו"ס נרין וס"ס הקס"ו )רעת)סח:ניל
 נ") מכ) כן נסנ )רנססי' רחס"ו ונ") ר6ו"0 עע:ני' כ)6 )סחננירריס
 יק"כ 6סי' כ"ס ננותר כדיע' נ"ע כ)) כמ"מ ככ"ס'כ:נ"ס )סננוךינ51ינן
 ונ") ס"ח סי' )סר"ח סס דחייס 6ע"נ סט"ננ 6סי' כ' ו)6 0ססדכננקוס
 ננתירין יס רס6 ככ"ס וט"ח ס"כ כ)יס כ:ןיח מרננ"מ )כ~ננוך ננ5ינןכמן
 סס6חרוכיס ;יון ס3;ס ו)עגין וו") ככרס"כ ככ"י וכ' ככ"ר כסוןחומסי'

 סרננכ"ן סס וסממרוניס ע:") לקטילן סכי טט:ני0ו וננסתכר )התירננקכיננים
 וככר סקי"ג 5"ס סי' כר"י ועי' וטור ול""ם סר"ן סכ' ו6חריסולטכ"6
 נניכן ננסר"י וכ"כ סטור כרעת כתרמ )ך ו6ין ככתר6י רס)כת6כתכתי
 עכ") סטול כדעת )ססיק ל6וי 6"כ 6חרוניס כסוסקיס )סמוק ריס.כתטוכס
 תנניר 5ססוק ויס כתסוכותי0ס 6חרוניס וס6ר סענניס סרכס ננסלי"קוכ"כ

 ננכ)) ו6ו"ס רננ"מ י5מ כ6ן 6ע"ג 6"כ ר"ננ עכ") ננ!ו )נעוק ו6יןככתר6י
 וננכ)יע ננס)יע מינו כ"ס ס") ורננ"6 6ו"0 עכ"ס ככתה6י ר)6 וסקקוזס
 ולק 0סקר כננקוס ס)6 מסי' וכ6ז 0ססד כננקוס ככ"ס )סחנניר ריכ))

 ע) רותחין כעילס סכ' סק"כ סרננ"ג ועי' )סחעיל יס ננע)"ע)סס0ותו
 רעת נ"כ רננ5לף נג"ט כ"ע ננעעס סרי נקייס סס מס וס"מ ס"ככ)יס

 : כ16 קננ"ס ו0ו6 וסייעתו0ננחכר
 ססיס"כ כ"! טע)ער ססו6 ס)יסי ככ)י 6פי' 0מס"ו סמחכניר דכמןקלד(

 סי"ח קי' )6ו"ח כסרננ"נ סנס ככ:ס כננו סחוננלותככ)
 )6 )"ס ס"קכנננ"6

 כ"כ'
 ננכ"ס כננעלס 6כ) ככ"ס לננמנניל ננ6ן מסי' 6)6

 6ין טע)על עס כעעלער ומ"כ )סק) דיס וננכ)יע ננס)יע מינו ס)יסי)כ)י
 כ' ךכ)מ"ס כ:נס") 0ססר כננקוס )סתיר ויס מו"ס ננעעס 6)6)0חנניר
 וס"ך וע"ו סנ"ח סמ ק"ק ווס כ"ו"ם ס"5 )6 ר0סוסקיס סנ") ככ)3כח"מ
 סקכ"ס כ"! כ5) סנננ"י 6חר רנננסך ו6סטר כוותי' וססקו )מו"00כי6ו
 יסכתי סנננ"י וקו' כמג"ס ס") )מ ר6חוליס רטוקקיס ררייק )עי)ססכ6תי
 )ריכ6 כ") ע"כ כסוסקיס ל!כר ו)6 חדסיס "ו"ס סרכרי יר") 6ססרומ)6

 :כננס")

 . תרמ"הבמימן
 בשף של כלים על בעירה כאו"ה שפ' רמ"א דעת ישבתילא(

 להחמיר ויש מותיין שהכלים מלוכלכים אפי' תלבושל
 אכל פעל"ע להשהותן בהנעלה ושאי"א כהנעלה שאפשרכלים

 מפעם אני וכתבתי הפ"מ במקום מתיר דהש"ד נקיים והם אימורא' כלי ואם. גב( הפמיר לא רמ"א על הסומך נלענ"ד בהםבנתכשל
 מכלי יוצא בלועה דאין להתיר סניף נ"כ כ' זב"ז בנוגעיןואפי' בלח לה דהוה נ"נ המים דאין הפ"מ בלא אפי' ולהתיראחר
 א'ש ובזה מהגש"ד רמ"א לפסק הש"ך סתירת על תי' )ג(כא' מכלי ומפליפ מבליע עירוי דאין הסברא עם רופב בלאלכלי

 מתיר וברמ"א מהפ"מ אלא זה בדין הרמ"א מתיר לאדבת"ת
 בעירה רמ"א על כי"ב שהק' סקי'ז הש"ך קו' א-ש וכןלגמרי
 מתיר .בת"ח ולמה לנמרי ראסור תלב של על בשר שלמכ"ר
 של שהכלי ומיירי מהנש"ד הוא י"ז דם"ק זה דין והואבהפ"מ

 : אסיר בהפ"מ אפי' הלכך נקי אינותלב

 ס3 ה;)יס ענ ח5כ וס3 נקר ס) ס6עו רותחין עירס 6ס 6כ)ננדקנייה
 ר6ין סרי 0כ) כסס רכוק סוננן ו6סי' כיחך מ)כ וס)כסר

 נן'ן עירוי ה6 סקסו וסי'ה ונס"ך )נן0 וה כ).ס סיכ)עו ננננס ככ"רעירוי
 )0ס).ע 6:"5 כ0ס רכוק ססוננן וכיון ננכס) ס"ס סי')רננ"6

 כמ' ו5הכ)יע'
 ככ3י ע.רוי כ;ח יק 6ס סס"ך כ' נקייס כסניהס 6כ3 סס"ך כוונתכך

 : 5"ע כמ' ו)סכ)יע)0ס3יט
 נם' והקס0 י"ח סי' )"ד נ))- מ6ו"0 דוע"6 סדין סלע"6 כיסוכדל"נ

 כ)י מותו ע) 6)6 ננס)יע עירוי ר6ין רס") ן6ו"ס דעשננוכנס"י
 סנונע ער כיר0 ע"נ 0נוח) כקי)וח 5"כ כסי' 0רננ"6 6ק) העירויסיולך
 כס"ך ח"י ס"ק כסלננ"נ לוכ"כ כמו"0 ס") )6 6סור כטר ס))קךיל0
 1 ננוגמים הקערות 6ס י") וס( 6ו"ת ע) חו)ק !ס 5"כ כסן'רלננ"6
 וס3 כסר ס5 סבכ)יס נרו) '0כ)י כתוך הננים יוררין כ)יס וננע"נ5יריסס

ח)כ



ח35ה
 ששממשיעאשגץי

 ל4נקף יא
 ששם טצ5' 6%י ה4%ך טפש שכ3י 5הוד' סמים שלטו ועסש .נמ6%י5לי
 ש"פ ששלי יסככלט, ופכ"ט ניי סייל'ג%. %ישהיפ

 ס4~ 3ג%י
 נ' כ)י

 כו')ב4 .סטיבס פפן זוח5 פעי5ף עוכו .דג4 וא המ4ח לסמק -יפ%6%".4
 ננ)ם נעסס. סמיפ סינן" %)ך. כו' סיט 3כ4 ופטס51%

 ולה רותת סומ' קי4ח ט) ט4וכס כירה- עףב סנזח3 כקי)ופ מסמ"כל-כיס ככמס יגפסי
 סשיט6 סכ)יס ותוך ס3כ)וך ע3 סעירוי וגס4 )פע3ס סיסס עומדיפסב)'ס
 ננקרכות ס)כ)וך וג)י בר" סכ)י פוטלופ ושד ננססיקין נצ!דירות.סיסלות.
 סיפגות כ"ס י"ננ סכמ תוס' כננ"ט )כ"פ כ"ר כין סמי)וק סוסוסרותמ
 כו סיך כ)י )תזר 16 נדו3 כ)י )תוך סשרוי סכ6' כין כ6ן 61"כמקררות
 ס)ג4ך )סס4ט יכע 6ין עירוי כת )ו סיפ כ"ו ונניר סני כ)י לעסיז נניר)כ)ך
 סכ' )פ)י  ולסכליע  רפלו.ררך

 ננסמ"ג-

 ר6יכמ נרע כ6ן ננ"ננ' )עטס כירס ע"נ
 כעירוי נרותיו ע) לתננ)מ סכ4 6ין מפ ועוך ס5דרין ננן סמקרלותרסיות
 ע) ננ)6 ו6י  %)י  ללי  בין  פפסיקין  סדפלווז רס6 קי)וח סססק יס;6"כ.
 רסכימ כננ"ס ננכס) ע)מי גמרוי 6ין כס"נ ספסק- 3מע)ה.כ)מ ולססךביותיו
 כתחתוליס ס"3 סס ותוס' כ"ק יכסל )מ 6ננרינן )6 כ15לניס חננין נניס;ור"ן

 ועדיין ננכסל מין תו ננרוכיס תמתוניס כסלעסס ומ"כ ננכם) מילוננרוכיס
 ועוד כ"מ וננכ)יע ס3יטס סוס 6מר )כ)י וס כ)י וננרוסן סכ)י כתוךס)כ)וך
 )נניס וננרוסן סרוסן )תוך ס)כ)וך' דסי'לו נ"ט כר ל"ט: סוס )רוסןננרוסן
 כ)יס כ' כסורחו מסי' סננקי) סס"ע דעת 6יכמ וכעירו כג' )כ4.ונננניס
 נקייס כ)יס ככ' רננתיר )ס"ך כי"כ סכ' סק"כ כס"ך סרננ"נ עי" מסי''ככ"ר'
 סס"ך סר5ס כננו קסס רכ)י )וס וסניף עס"ע יסוננך נ"ע 3ר נ"טפסוס:
 ס"ס סכ)י כתוך נס ככ"ס ר6וסר )ננ6ן ננננררגי סס"ך סרחס וננס,3פרן

 ס") )6 כ"ס ר6וסר ננרין ונס )רוסן ננרוסן ו)6 חננין סכו סכ)י תוךרננכ)יע
 סננערס וס עירוי ע"י 6)6 וס כרין )6סור ננסכחת )מ מקלרות,ומ"כדסנות
 עירוי ימין )סטתי' דמו"ס סכן )כנס"י )"ננ 6"כ ננכחון כ)יס סכ'ע)

 ינל'6 סוננך רגמן י") וכמון סקי)ומ סנונע כ)י 6ותו ע) מ)66וסר'
 )כך כמ' וינכ)יע ננס)יט טוס מ"כ ננ)כ)וך כקי סכ)י סרי רכחון6מו"ס
 לונע סעירוי ננסתננ6 מ)6 יונה ככגטי ר,)8 6פי' מ)6 66ו"ס כ6ןסוננך
 ססרננ"נ כננ"ס סרננ"6 ננתיר כ6' וננס)יט ננכ)יע סוס ננ"ננ סכ)יסככ)
 )סון ננסננפ ' וכך ככ"ר 6סי' יחר כסורחו רננתיר סס"פ דעת כ5ירוף.סל")
 רק סעירוי ננע י)מ ננסוס ננתיר ננסו.ה ר6ו"ס יולס ככנסי- ר)מ6ו"ס-
 )מחר מכ) מו"ס רו") עירוי מסיכ )6 כס"נ ננע )6 וכסלי 6' כ)יע)ל

 ויכ)יטץ 6' ננכ)י סנניס מותס מו יס)יטו ס6ו )וננר סכ)יס ע3ססנריקסו
 סיעורי רכ) סלי כ)1 ס") סכ)י ע) ומלתלו )מ. סלייס 6מר ככ)י6זתס
 ו6סי"ס כ)יס סכ' ע3 סעירף ססוליק רנניירי פכ")_ננסננע הן רוק6מכמינד
 מו"ס ע3 נס וקסס 6ננרינן 63 ככ)י כ6' -ומכ)יע מס)יט  דסוס' ננסום:ננתיר
 סכ)י ננתור ס)כ)וך סיתערכ עך כננס") 5") 6ו כננ)וכ)ך 6סי' ננייליס6

)סג)יע-
 ירננ"מ.סף) כ' תרננ"ו סי' טלי'ו)קננן כ)י ורמי לעס.ס סנייס )כ3י

)6ו"ס-

 : יסכתי 5"כ וננסי'

 ננ3וכ)כיס סניהס ר6סי' כמו"ס יסטעס ל נ כ ת פ יי 3%דבנמני
 כ"ס סוס סנניס ע"י סקרירס ננן ס)כ)1ך סנננהרי רקורסכפתר

 רסרי סטעס כננ)וכ3כיס ר6סי' ננסננע נת"ח ממלס %"ס- סוג נננ)יעו%נו.
 ננס)יט מיכמ ססיי 6"כ ננדוסלו ננס3יט ז%' 6)6'. סכ)י ממצנך כע"ןיו65. ס)כ)וך ר6.ן. כננס"ל 6"ס וסי דכר וכימור כ6' וננכ)יפ ננס)י9 ר6יןפעוס

 עירוי ע"י ו)6סור' ננסלס") כדעמ עחנניר כסכן"נ ע"ו וסכסוננכ)יכ:כמ"
 נודתר לקי וסמ'ני מסור סנקי מוי לק" ס6' ו6ס מ)וכלכיס סכ)יס'6ם-

 ניננ6 מו נקי. ס6ינו. 6ותו ו6וסיין וחוזריז לכ)ס צעעס. סלקי ר6סוללימ%' 6י ננסתסק לקי מינו 6' ננ)הג)כיס-ומם כטכיסס פסק נ"כ כ'וכס"ך'ס"ק
 6יסור.ך)6 כ)י סומ מס.'ס6' נוסתסת' וכס"נ ס6י כנ)ו .ננכס) 6ינויטירוי
 ככ)י ויכ)ע סיחזור ננכ)י ננט)יט מילו וגמרוי ליננמ 6י ל"י כר כ"עסייך
 כרילי ונס סדיניס ככ) סס וכמנ"י סס"ננ ר)יכמ סיכי כסניסס )סמנניר.ויס

 חיי)י מייסר ו6י ס0 כת"ח סכן'רעתו וכן הסוננ כ)מ )סחמיר ססקורננ"6

ס6-

 3ססהדת תרס וכלי. ינעי) כסנע)ס ס6פגזר וכ)יס כרפעלדכתכסי) )הק)
 כסתיח' ססרננ"נ )וס וכ5ירוף )עי3 ומהס )ר%'6- %סכתי וכפו 'ננע)"פ'6שר4
 ססו6 סע3ס ס"ח נס" ונסר*פ ססק סוס ננס-ת נננט3 הב6- 6ס דכ%רוכג

 רעת וכן תקע"נ ס" .)על רגריסס וסכמחי . כזס"1 ק" כסר"ת . וכעכמלרגלן
 סירופ3נני מן תכ"מ פ' כפתיפפ )6רמ כ%כורי כתנתי וסן סוף;.1%ס%ץ'
 נ%הכ)כיס יס.' ועוד ננ%'ת מכט3: רעההז' )ר*ת יפפזי הצש"ו סי'%עי' קק"ר נל6 כם. סכנ . 6נננס כרפ"מ )סתיר נג ככ3יס 6מ-כ ננמ% מם%6:
 סכ)יס ונ6סרו סנרפ.נכ)פ: ונעסו' סניננוח ס)כ)וך ננהמת נרועהםסהס
 מ3מ נ"ל כ)ח'כלת.63 כנ6ן-דה"ל סכתגמי ס' תרץ!6ות % ננ*פטה"

 י : כ)ת -כ)ח ל"נ ינררכנן ככ"ך סבסכבירנכן
 נסניסס 6סיג י"ט ס"ק כחדף כח"ר כ' מיסור ש 6', כ)י מס ןנם4)ב(

 סנונע הכ)י 6וחן. ורוק% כס"ך . כספ"ננ )סתיר יס.כקייפ
 עיי' סרי הכ) נבע 6יוין 6"י ומס .נוותרין כתעץ סמילו 6נ)כ6יסור
 ו"מ הנניכו מננ5עות ע"י נמסר וסיהי' לנע )מ . ר6ס כ' וסס .גכ6תיס
 כננר סג ו5ריך מסומן סננהפ 6)6. יז"6 כתנתי' סס תקב"ך קי'ועינ . ע"כ סתיס ננן סכ)יס נ6נזרו ה6יך נפלטהין דסעיס' סק"מ-;וכוון 5"מסיג סס"ך כפ"ס ננותרץ . סתיס כק)*סס ןמי6. ותיפ. ק)יפס כרי מוסרןעירוי

 ד6ק י")' מתר' ננעעפ. 656 נכ)ס. סהייפהך )1%כעסס7גלצסול-רק-כמהם
 כס6ר רמהזר כסי".כ"3 סרנל,6 וס'. כ)מך )ח ןזזס ל6סריס.:מטוססמיס
 ס6ק ורמ"לד' 6ו"נצ. וסשנ: לכר ר6יכי כ6ן 6צ כפקופ:סם4פ '%ס%ין

 ש3מי %"! יסי4י י"1 3כ4( מש)ה פם4% פ%חששביי

 הפהצ4-1צ4-

 שו%4ש
 %ש שא נשן 5י6י' %וש כ% גי.ך 6וטר כ)' 6ק' ק% %י טפ1ג

 ינשי'יול גסמ%'פ ,ס, לושי' קף% ס"ק: ק*ם ט"' זגס"ך 5"נ %סי"כסנ"נך
 6ף1 ש4צ"%..גלו טסדדחו סם4 ו636 תד%"ש( ס". ו3כני5 %ר ס"קכם"ו
 וס:.45ש 5ם?עק: ננעוש ראצסקי6' עעס ט' ס"ת כק"ז' וסכי6' ר6וסרוט"ח
 %פהק )ספ5 %ד מדיכן. חסכ כ63 5יי כו5ע ס3: מין' ס% נ"כוקשז.
 דמיג . פשתת ככונעין רוטכ' כ)6 ום נ6סר'ן. מ-לס רכ3יכו נניירי 5"ככסי' ננט6?ג לכ3י .פג)י- ועו)ע ש)ע סקדירם וסכ3 חום. תחתפ סס כנר'1כמ"ט
 וסש מדם סקייר")' גתוך יס תננפ כ"ר וסו6 כס- סננכס3ין קריהש:סמ

 %ה4 5יחי ע"י ננע6"כ סמס' ע4 כו. סננתנסל סתגעל ורותי חוסננחננת
 רסלכם תרמץ טי' ו)נל"ק 6סור. יסי' כנונעין 6גי' מצמי מ"כ וסכ)מוס
 5מ דכצני 3ימ"מ סניף יס לנני מונור ס5ררין ננן רעירויכ6ו"ס
 % וסגכ%"י' ס?מרין מן; עירזי רק ו:ופ סקערות ש ע3. רמקין טירויסי'

 :' כן סלג2ן, רמין סוכר סהולה 6)6 6ו"ה מתיר' )חור רתס"מסכין

 קס"ך פרוחפ ימס. ךשע)5(
 )רננ""

 סנן6ז נוסו וסת"ח . ס"ד צסנ-פ
 , ננני 5ריך ד)כמו' 3יטג יס ג"ו.כ))

 )מ רכת?ח סרננ"%) )יעכ'
 חו3א סוך' מהנ"ס- סכין כגייפ כל ע"כ 3נינרי ננתיר וכמן נסג":נ מ)מ)ננתיר
 תח3ס סקעדות 'ס:יח' 6סן 6ננכס' וו"נ י"כ רין סס סת"מ רו"3 6ו"סע)
 לםייף רותחין נניס ט)יקס: עירפ ומח"כ כו סטדימן סכ)י)תוך

 גנכ3י סעיהוי-ננס)יט ר6ין סרי ע)יסס עירס 06 רמס"- כ' כ6ו"ס6ננלס כ:'י
 וכיון'ססגין עכ"נ כסי"נ טרי ננ)וכ)כיס סניסס ו6פו' מחר- ככלי וננכ)יע6'

 כרננ?מ מכ3. סס"ננ כננקוס: ס)6' 6וסר ס)כך מו"ס ע) חו3ק' ס"ררסנ"ס
 06 וס6)תי ס"ך סנ"ס' רן"3 מו"ס על' חו)ק פ"ר רסנ"ס פכרח סמיןר6ס
 6'סזר 6' כ3י ססי' מו רמסיכס סמ3ס ע) סס נוק6י %חר סויחוכור6י
 ר6סון תכלי ססכו כמס וססיכ. ח)נ[ ס) ו6' כסר ס) 6' סכ)יס ססי'מו
 סכי6 כפחנת ו3קכנן עכ") 3קננן ננחכת יין )ו וסי' כ"ר ננקרי לננירוס
 ומ'ל ככ"ר יחר כסורחו 6וסר. רוקמ נקי כ6יכו דסיילו סמסר"י סיטתנס
 סעירס סכ)י רמס 'ננחכת רין' כעילוי נס )ו ריס ס"ך סנ"ס כוולוודי")
 לסדיח סכ)י כתוך ננונהיס סוסס סכ)יס )חוך ועירס חו)כות סי'נננננו
 פקרי לנני יעירוי נ6סר כעין ננ6כ) סיורי ע)יו סיס כער ס3 כ)י6ותו
 כסד סל' כ)יס ע) כסר ננכ)י כננערס- 6כ3 כננחנת כננו ל"ל וסנניס;כ"ר
 סבסע*ר נניירי )מ נ(ס נוו ונכ)ע ננזו סיס)יט ל6סרין סיהי' ח)כוס)
 וקסס מוסר רכ"ר כרננ"6 נ"כ' כ' סכ"נ סס ר6ו"פ רמי' כמו"ס עיינתיסוכ
 מ)6 כסר ס3 כ)י ע)' ח3כ' ננכ"ר' כעירוי ננתיר ימו"ס סק"ס כס"ךכננ"ס

 ס)'ח3ג על' כער ס) תכ"ר, עירה' ו6ס. וס )סני )יעכ'-.סרמ"מ יסיבבוד? :) כסמוך כע"ס כ46לו,ניכר פיירי רכ6ן כננ"ס5")
 כזס )סתיר כ' כ"ו יכת"מ-כ)) י"ו סוק סש"ך וסקסס ככ"ררילו

 ססקסס וכמו' ח"י רין כ3) )סרי' ננתיר מו"ס רס6 "סס ועור .כסס"ננ
 6ו"מ ע) חו)ק' דכססי' פרעתי' ררננ"6 יר6ס סס וס"ך ס' ס"קסס"ר
 )פ"ו 6מנס . מו,ן ע3 ספו)ק סוסק )יכ6 6ס ע)יו סיח)וק ננהכ"תוקסס
 כר נ"ע ססירי סופ' הה י ר6וסר 6רננ"6 סק"ס סס"ך סקסס הכ)6"ס6"סן
 ספךיחו )ננפסי פ)כת ססכ)י פיירי ררננ"6 תרננ"6 כסוס"י וכתכתיל"ט
 רטוי סרנממ מורס כגקי 6כל סכי עננריחין כליט רסתס ע)יו כעיןסוס
 הציירי רישקר רנרי%'כמן רכרי ומ"כ כס"כ ננרננ"מ סק"ס סס"ך- סרויקכננו
 רי(כי.נניירר לנני. ססרסתיו כננו ס"ד סנ"ס רכרי סס. נקי 6ינו 3פנטסככ)י
 כת"ח ננס6"כ כסס"ננ מסי' כנתיר ר)6 6"ס מ"כ כקי 6ינו )ננטסססכ)י
 כקר וס) ח)כ ס) כ)יס טל ככעל מכ)י כעילס. ס"ר )סנ"ס ננסרססוס
 : סס"ננ כ)6 סתס פחנניר ס)כך רננתיר מו"ס ע3 וחו)ק לקייסו6ינס
 )ננ"ט )סתיל כעון גסוננן, ננ)וכ)ך מש' כענרוי )עיין יס יקנלדש'לר(

 ננר ק' סוחס כינני 6ין סוחס כסתס )"ד כ))ס6ו"ס
 מ)יכמ מף כסרחס סלמסריס כ)יס סמס תננ65 )6 ר6)"כ סע)י'סוננלולית
 כותייסו וקיי") ננ)31)כות קערות סתס. )סחסיכ סננחכניר וסי"דרהר6"ס
 ננ5טרסין וככ"ח )סרס )סס הי' סרחס כסתס. ננרכריס הי" 3מו6סי
 נעירף 6"ל סק"מ כס"ך וס',ננ ח"י ס"ק ל"ו כ)) כננל"י וסוכמ עכע))מיסול
 מם ססק. יסי' ו6סי' . סרחס כנני ס' ריס נר6ס ק)יפס כרי מדסררלדלו

 : ןרכנן ס' ה"י ננררכלן רק עירוי ככ"6 יעות )ננס") סלפ*יסיס'

 . רצרם"רכמיבמן
 לעת אוטר אין השגה שצל 1מף ששין- . מקילוח . שפאעיוי)א(

 ש. כפדמ"נ ולא מפהצ ' העירוי שליו בש ג4יאהצורך

 %%דם מלד )"ר' כ3) 6ר'ס כסס י"כ רין כ"ו כ)) כתיח כ' עדיש)א(
 כסנר סל6 )י כננדוננס' מ)6 )סלכס נ"3 רנריו וכ) עליר סעלרוי קעופסג6. סכ)י רק )6סור' 6ין סיתר כ3יס.פ) ע). מיסורנוכ)ים-ס)

 מטרננינ' 51'יע . ע)יו' 3סננוך יס ס5ורך )עת 6ו מננלסזגסס"ננ ככס'נ-)סק)
 רותחת' כנקרילה. דקי)וח ס"ו 5"כ סי' )עי) דרננ"מ כס"ך היי כ%קסע'

 מסור"חולע 5וכנמ" כירס ע"ל סלסח3 6ף סקף3וח )6"כססק מסע"נ.5וללת.
 כקרילבו נניירי ננתס"ז"וסס. סו6 נסיד דסתס ררין )ח)ע ו6קע5:ס6ו"פ
 וש"ל.ו%% סכ4 ו' רין' נץ מת"ת-כ% וס חילוק .ודוחם סמס סג עחצר-רות"ז

 מלי כעירוי סוה .סקי)ומ -לפסק ו)6 רמסת. כ4'- ס6ר' 6ו' ס6זקרירפ.ע)
 כ"ו ככ)) רס6 סק)"ר .ו)ננ"ס ע"כ סכי יצ6 ננ6ס ססוסר כ"ר מףנניעור

ססק



ידסףתומ"ו נ' מעיף צ"ה טי' דאעדץיד~ףץס"מ! 'ואבגרף
 סתי' החי)וק )ןמומ 6ין 5"1 כ)3 ח"ח ךננהך לע) ע"כ כ6ו"ה הת"תטסק

 י6טון כ)י כס6ר נניירי ומו"ה . ה6ט ע"נ כעוננך ננייר" ךחה"ךססרנג"נ
 ומ"כ כירה ע"ג ג(ח) הי' רקי)ומ סס כ' 3מ סל") ו' רין ל"ו כ))וכת"ח
 העירוי כו סלגע ןכר 6ותו מ)6 מוסר מילי העירוי הת"ח רננייריי")

 ח)כ ו' רין )"ו' כ)) 6ו"ה ךכרי הכי6 רהתס י") התס קננ") ננהו6עת
 הכעין כלגר ס' 5ריך רותח כטר ט) קרירס ע)יו וסעננירו )מהןס5ם)
 )ועי' )החנניר טנ") הת"מ וננסייס וה ע) חו)קיס טס .וננכי6 הקרירהחחת
 (ה ע) סס טכתכתי וכננה כ"ה סוק כט"( 5"כ כסי' 6)1 ריליסכימור
 וכ"כ . ק)יסה כרי 1)6 כק' כעירוי ך6וסר התה"ד )סליף הת"ח.לכימ
 )מ מ"כ . כס' 6וסר רעירוי תה"ר רעת סכן 3"כ ק"ק 5"כ כסי'גטר"ח
 ק") ה6 ככ"ר רכה"ג כירה ע"ג כנ(ח) תהור רכרי )הכי6 טס הת"חלמית
 ךמוסר 5"כ כסי' ה6 )וננר 5ריך ומ"כ . עירוי הוה ו)מ כ6ו"ה)לננ"מ
 פי"ח סי' )מו"ח וכמיכורי . ה6ט ע"ג כעוננך ה"ר כירה ע"ג כלומ)סרננ"6
 6חרי סנננסכתי כמו"ה ך)6 ס' ה)כה כירה כם' הירוט)נני טרטתיסקי"כ
 לנני וכנתה"ר כסרננ"ג 1)מ כהו"ה ס") לנני טת"ח כיון )סי"( מכ)סרננ"ג
 סתירס יסי' ס)מ מחר סירוט ים וכירום)נני קיי") הכי מו"ה ע) קטה)מ

 ומ"כ סק"ך תל"מ סי' )מו"מ כמיכורי עור כילום)נני סי' כחכתי)מו"ה
 : הת"ח סססק וכננו כ6ו"ה )ססוק יט ה5ורך )עת מו הם"ננכננקוס
 הומ ס"ך ךהנ"ה וייוע כמו"ה ךס") כ"( כ)) י ם ה עהג רנ"יו3ב(

 נויה טהךיחה ננעסס כך 6ירע מ' סעס ל"( כ)) טכ'תה"ר
 מס ירעו ו)מ כטר ט) כף כהן ננ5מו סנתייכסו וממר ח)כ ט)קערות
 ס"ס הוה מ( יכיסיס והקערות סהכף ממרי )כתיר והסכננלו עננהסהורח
 ספכה )מ טננמ מו מכ"י טננ6 עננהס הורח ומת") עננהס הויח )מסמ6
 ו6( ימד הקערות וע) הכף ע) הרמטון כעירוי הננרותחיס הנניססנ)י)
 לקי כ6ילו )עיין ויס ככ"ר כהךחה ו)מ כעירוי נניירי הלה . סגי כ)יהוה
 ננהלי )מ כעין )גכי המ מכ"י ס' רהוה כ' מננמי טננריחין כ)יסכסתס
 כ' וס"ק ה' כק"ק הס"ך וכננ"ט ל"ט כר נ"ט סוה המ כלקי ו6י .6כ"י
 ךי") ר") כך )' מ)מ סרי הכ)יס כ) ע) ננרותמין מסך כורמי מסי'6"כ
 הס"ך כננ"ם לקייס כ)יס וסחס סרחה 5ריך ה" )6 סלתערכ הכףטמ6
 הי' ו)6 הךמה 5ריך הי' הכף גס טהי' וממ") 6כ"י סננ6 מ"ם מ"כסק"מ
 ות הקטר וע) הכף ע) סרמטון כעירוי הננרותמיס ססכה הי' )מ סננמלקי
 ננם)יט מסי' כננ)וכ)ך ס") ט"ך ךהנ"ה סכ' כ' ס"ק )ם"ך )"ננ וקטהימר

 סרותח הכף ע) )ננם) המ' כ)י ע) הרמסון עילוי סי' מ"כ כמ'וננכ)יע
 מ)מ . ג"ט כר ל"ט 1)יכמ הכטר כ)י כתוך הכעין ננכ)יע )מור עכ6יכמ
 וסו)ט ננקרירה הכעין ננ51ימ מילו ךעילוי הקוךס כסי' 6לי )ננ"םמסי'
 ננטמ"כ וק) עננוק .תוך )הס סיט כקטרומ תילח המ ךסלות ןרךוכו)ע
 ננסתננמ ועוד כטר ט) כל)י ננכ)יע מיגו ומננ6י )חון הכעין נניר לטטףככף
 )6 ומננמי כסר ס) קערות סהךימה כיון כטר ט) סי' ננערות סהי'סכ)י
 כמו"ה רס") מ"ו כסר כ)י 0) ננהעירוי למקר )6 לקי הי' ס)מ הכףל6קר
 ננמט סהוסר ננכ"ל ' נניד מערה כ)מ ט"ך )הנ"ה דט") ססק טסירומיכמ
 פתמ)ה סננמ הגס"ל ם) ססיקו כן הוה ו6"כ כ"ר עירוי רין ע)יו מיןחו

 כטס1טכות ומח"כ כטר 0) כ)יס ע) סוסכות הי' רמסון כעירוי ריתמלסהי'
 וססיכה כ"י דעירוי רותמ סי' )6 ככר ח)כ כ)י ע) גס סלי'ססיכה
 כיון כ"ס הוה הקי)וח נסקק י)6 6ע"ג הכסר כ)י ע) טטפכהרמטולה
 : מו"ה וכרעת ה5ררין ננן סל(ח) ננננה מ)מ העירוי ננן הקי)וח 'כמט)מ

 * תרמ'יפדמן
 הורחו שמא ל"ח בשר כלי בין חולבות קערה נטצא אם)א(

 ודאי ואפי' הרמ"א מפסק לןוו ואין שנאסרין כדרךיחד
 בהודחה היינו שנאסרין כדרך ומ"ש )ב( כפר"מ ולא בכ"רהודחו
 וכמ"ש לנמרי מלוכלכים אפי' בשף כלי עם כ"ח הודחו יחדשהי' עירוי ע"י דרמ"א בישוב וכמשיל מותר ובנמצא בכ"ריחד
 בהפ"מ אוסר עירוי אין עליו נוגע הקילוח ובאין תרמ"הבסי'

 עליו ונוגע בשר כלי על חלב כלי של עירוי ואפי'ולצורך
 בודאי כידוע אלא אפור אין מלכלך ג"כ כשר והכליכעירוי
 אבל הקליפה כנגד ם' דליכא מעפ הי' הדחה מי שלדעידוי

 : כנלענ"ד לצורך להקל יש בכפק ואפי' מ' ישמסתמא
 הודחו סננמ מייסילן )מ כסר כ)י כין חו)כות קערה גמ5מ 61סבהנה

 ךננה ט:' 6ו"ה )רכרי הכי6 וכסר"מ טגמסריס כררךכימר
 ןונני' עננהן הורמו ט)מ 6ססר רהמ ריעותמ לקרמ )מ נהן עתהסלע5מ
 וכ' )התירן יס סהיס"כ ככ"ר הכ)יס סהרימו ידוע מסי' ה)כךןטוננמה
 סכ' טעמי' 6מינך סמך טמו"ה ומססר )ננעסה ע"( )סננוך סמין ע"(כסר"מ
 )מ סננ6 עננהן סהורחו ומת") עננהן הוךמו )מ סננמ ס"ס ךמיכמהמו"ס
 סעלולימ 6יכמ מס וכן )התיר )סננוך מין כ"י הוה מי מכ) ע"כ כ"יהיתס
 כטננריחין כ)יס טתס רה6 מיכ6 ס"ס ננה הקסה וכמ"ר . לוט)"ם סייךר)6
 יכננ)וכ)ך המ ססק )מו מכ"י ס' ו6"כ סק"מ הט"ך כננ"ס ננ)וכ)כיןהן
 סוכר רמיהו רמי' מין הס"ס (ה סכ' וננ"ו"ה )מכ"י כ"י כין מי)וק6ין
 ננ(ה (ה סיכ)עו 6' ככ)י עירוי ר6ין עירוי ע"י ל6סרין ל6ינן הרככיעת
 ננננלו לע)ס הגה וכו' ה)כ)וך כלגר ס' יס ננסתננח ומ( ככ"ר כוהורחורק
 כנני ר)יכ6 סק"מ כט"ך כסרננ"נ והוכמ 5"( כ)) וננכ"י )"ך כ)) 6ו"הרכרי

 : ה)יכ)וך כלגך ס'סרמה

 )סריח טסו)יר כ)יס 6ותס 6ע"נ .הח"ד קו' קטה ל6 י")ר14פמנמ
 כ)י 6ותו מכ) ג' סעי' כס"ע כננ"ם ננ)וכ)כיס הסננסתננ6

 לקיים כ)יס וסתס כ)י סתס ה") כטר ט) כ)יס כין עתה סנננ5מחו)כות
 3מסור יכו3 סי, ו)מ כ"י הי' )6 טננמ ססק טסיר יט ו6"כ הס"ך כננ"סהס

 כ)יס עס כ"ר כתוך כהוךחו סלננ5מ הכ)י מותו 6ננלס פננו סהרימוהכ)יס
 )נננרי סמו"ה טהיתר וננה ס"ס )יכמ (ס ל)י. ר)גכי מסור ננ)וכ)כיסססי'
 רמין טכ' 'כסר"ח 1)6 סכ' ננטטס הומ הכ)יס כין טלננ5מ כ)י מותו6סי'
 סמו"ה _סכ' .כוולה 'טכ' ל"ו כ)) סוף כנננ"י וע"י הטעס ע"ו)סננוך
 סכמסרו רמת") הומ . ס"ך כהג"ה וננסורס ך6ו"ס טענני' מכ) עי"סו)יתמ
 הי' הרחה כטטת. רהיילו עכטיו טלנע6 מחר כננקוס סהי' )וננר5ריך
 ננרווחות ה)כס ווהו מחר' כננקוס לננ5מ הומ היי ועתה . סהרימו הכ)יכמוך
 כננקוס מננרינן מ)מ )פקוס ננננקוס מיסור ננמ(יקין ךמק סי'כמו"מ
 ננססק )(ו( וס)מ כ"כ רמ"ר ממ"כ ורמי' עכסיו ולתערכ לם) כמן סנננ5מ(ס

 ננותר מיסול ט) כ)י הי' טלתערכ הכ)י 6סי ס"ר כהג"ה וננכומר6ו"ה
 : )ננקוס ננננקוס מיסור ננמ(יקין רמין טעלנמ ננ:מינ"כ
 ננמ(יקין טמין ננטעס רננותר ננסרי"ס סכ' הטעס תס)ה כ' ס"ררבנדהגייה

 ק"ס ננטעס )התיר יס וטור כ' וע"(' )ננקוס ננננקוס)מיקור
 טננ6 סס"ס הכמיתי (ה )ם)י וכסס"י עכ") מ' סעס כהג"ה,הננתמ)תכננם")
 כעירוי ננרותמיס נניס הגוי' טסכו )מ וסננמ מכ"י וטננמ יחך הורחו)מ

 ךס"3 כווגתו וסרסתי כ"ס הוה ימ( יחד הקערות וע) הכף ע)הרמסון
 ננס )מ מכ) ע)יו הקי)ומ טלונע ננה מ)מ עירוי ננמננת למסר רמיןכמו"ה
 הכף ע) גס ס"ס ו6יכמ כעירוי רנניירי ס"ך הג"ה ומ"כ . ננננלוסל(מ)
 ךמין הכ' ננטעס מכ) לס"ס ננטעס נס ננותר סיתערכ הכף גסוטסיר
 כ"ר כתוך כהרימ 6סי' ננותר הכף גס )ננקוס ננננקוס 6יסורננח(יקין
 יחך כהורחו סלסמריס כררך הךחה הי' מס ככננ5מ רננותר הרננ"מוננ"ט
 ימר כסורמו מ)מ יחך כהורמו ל6סור מין ככג"ה רננ"מ )רטת הלהכע)ננמ
 כהג"ס ככנכו6ל כ"י והי' כ"ר סהומ יולה כמוך כטר כ)י עס מ)ככ)י
 הי' סננסמרנמ )הךיח כסר ס) כ)י ע) כ"י מ)כ .ס3 ננכ"ר כננערהמו

 כטר ס) הכ)י ע) העירוי ק)וך לוגע הי' ס)מ )ו כרור 6ס מכ)ננ)וכ)ך
 ןרננ"6 (ה ט)סלי כסי' כננ"ם ה15לך )עת מו כהם"ננ מוסר עירוימין

 ע) מ)כ ננכ)י ננערס מסי' ס"6 ךננקתסיל6 ו)ו)י (ה כרין כמו"ה ס")ותה"ך
 מוסר מילו ךעירוי ננטוס הקי)וח לנכו מסי' ננותר סננךיחו ננ)וכ)ך כ0רכ)י
 וכננ"ט הךמה כנני ס' ננסתננמ יס סק)יסה וכלגך ננה)כ)וך כ"ק6)מ
 ע) כטר וס5 מ)כ ס) סמיגו רותמין כעירוי טננתיל רננ"6 כיטוכ והסליף
 ק"ק כעירוי. ך5ריך הל") ס"ך כסג"ה וננסרמ"י כסר ום) ח)כ ס)כ)יס
 5"כ סי' כסר"מ כננ"ס )נננרי מוסר עירוי ךס") מ(י) )טיטתי'הו6

 ככגר ק' עילוי ע"י סוחה כנני יט מס ססק ייט מסי"ת)יהדנדפף
 מסור ננררכלן רק המ(קס ע) הסתר ננוקננילן ננה"מהק)יסה

 )סננוך ננ5ולן מסור ננךרכלן יק )מסור גס וכיון עי"ם מר"י סי'כננט")
 ךיט . נוטה והרעת ררכגן ס' וה") רמו' ככ"מ מילו עירוי דס")כסוסקיס

 )הכימ מו"ס 5ריך ה)כ)וך כ) כלגד ךמסי' ה)כ)וך ט) הק)יסה כגנדס'
 הכרח מילו סס רמ,יתו ונס מ' מומ תרננ"ה כסי' הכממיו ס' ר)יכמרמי'
 סהקסס סוסק"כ כ0"ך סרננ"ג ועי' )סרט )06ר"י ה") ר6)"כ ןרמייתו כךכ)
 ננ)וכ)כיס ומ)כ כטר ס) כ)יס כ' ע) כעירוי מרננ"מ סחו)ק הט"ך ע)כן
 ננקתננ6 )ךיךן ק)יסה כרי רק ננכס) ךעירוי כיון )רמומ יט וננ"ננו(")
 כננ"ס לוהיילו כו)ו כגנר ס' 0מין נסי ה"4 ק)יסה כלגר ס' הרמה כננייט
 לנר ק)יסת .לנך ס' י0 מס ס"ל מין וי") ותי' )רכריו( סכוולתי וכרוך6לי

 מילו ךהס"ך כן 51") ס' יס רסתננמ כיון קסה ותר151 עכ") רי ה"מק)יסה
 סתננ6 מכ) סק)יסס כלנר ק' כו מין וכורמי הרכה )כ)וך כיט מ)מ6וסר
 ס' סמין כירוע 6סי' ננתירין ממריס התיריס סכתכו ומ"ה ורננ"6 ס'יט

 : ס' יס ננסתננממכ)
 וסנס"ך כמו"ס ך)מ הע)ס ג' ס"ק כט"( ק"ה סי' )קננן כסרכנ"גרדמנה

 ננננקוס טוננ6ה ננמ(יקין ר6ין ננסוס ןכמן רין סיתר סכ' ג"(סי'
 ס)ינ יומגן ר' רמע"ג ך"ג כלדה סכי ךם") כח(קי' רה)כה והיילו)ננקוס

 כן ה)כה ךמין כ' ו6)מ יומלן ךר' רכי' יסוה כמ(קי' לה)כה הסרננ"גכ'
 ךננמ(יקין יומכן כר' רה)כס ה"מ הטוננ6ה מכות טמל ננה' כסי"( הר"ננרהמ

 תס"( קי' מנננ"6 טס וסקסה טס סרמכ"ד רעת וכן )ננקוס ננננקוסטוננ6ה
 ננננקוס 6כ3 לס) עתה מננרי' ו)6 מיקור ננח(.קין )(ננן ננ(ננן יננח)ק ט"(ס"ק

 חננס הקךירה היתס ך6ס כ"ה ס"ק .סס )יננ"6 ום") ננח(קיגן )מ)ננקוס
 ננטוס ךננותר סס גרעין וננ5מו וג5טגלה קרקט ע"ג והלימוסו סכילסע)
 ננתיר ס)6 כמן ננט"( )ךכריו ר6י' וסכימ )ננקוס ננננקוס ננח(קיגןן)6
 סרי ו)מ , )התיר )סננוך מין )ננעטה סכ' כ6ן וננסר"מ ס"ם ננטעסמ)מ
 כ' סס ךרמכ"ר )סק) ננקוס יט 6חרון ככ)י ולננ5מ )כ)י. ננכ)י כהורק6)מ

 : יומלן )ר' 6ף ננחוקילן )6 )כ)ירננכ)י
 6"כ סרי )מוד ס"ס ננטעס ךטרי תמ)ה כ' יכ6ו"ה ימי' מין מט"(ינ"7

 כלךה כ' יתוס' ננממר ול") ממר טעס עור הט"( יכי6 ל"ננ)ננה
 כננו כקיסיס נניירי יומלן ור' דמוקי' ט3וגת6 להך ננע)"ע ך"ה ע"מ כ'רף
 וכ"כ )מ כמו)ין 6כ) כקךטיס ךוק6 רהו6 ננ5יממן כטעת טוננמהךכ)
 לנני היילו )ננסרע זננמ(קילן )פקוס כננקוס כן וכננו ור"ן טס רננכ"ןכמרו'

 כניירי סר"ננ דנס כ' כ"מ סי' וח(קה רוכ סער כ"6 וכק' גקךסיסךוקמ.
 )ננקוס עננקוס ננמ(קילן י)6 ה5כה ךור6י כ)6"ס ו6ננכס ותרוננסכקןסיס

זספמ"ג



 ל,צנירכמףתרמ"ז נ' פעיף נה טי ףעה ירהפמןדבף
 כמיק"' דטסקו ו6מרחיס1ספמ'נ-

 נרט )זמן מזננן 6כ) 5מקוס מננקוס 0אי
 וכמק)"ננ מולס מזש' ו6טי' סורסין )זמן מזננן סם ד6ית6 וסייכו.דממזקילן

 6סי' 6יסיר ממזיקין ד6ין תס") סי' )קמן ס0ע)תי )מה ננפת0 . מו)ין4ק
 והמרדכי ור6"ס וי"ן ורטכ"6 סתלומות ננ"ננ כפ) פת0 ו6מרי' )זמן-.מזמן
 סמ"ק כסס ומ6ו"ס 0ריק'ן כסס ומ0ר"מ סדשי כסס - מר)"0 סי' 6"טנס'

 מקוננומ וכ"6 וי"6 ט"ז ס"ק מס"1 סף סמנ"6 סמכי6 דננס טמוכתנת'
 ננמקוס גנני ממזקען ו)6 סטיט6 6"כ )עכ"ן ומימיו )1ננן מזמןט6סרו

 ':)מקוס

 סס6) סס ס"ו כסנ"ס ו60 )ייסנ יס כנני 0סרננ"נ סכ' ננ0רמכ"ס 84ד84~1
 טומ6ס ממזקיכן ו)6 מסוס סקערס ומותר ס6מר מסר"ם6ת

 טומ06 לוק6 )1 ו0סיכ י)סיל! )6 ננטונו6ס 6יס1ר וס)6 3ננקוסמננקוס
 ננזס מזקתו ע) יכר סענניך 6מרילן 1)6 טננ6 כר0"י כנון מסוטסוי)סיכן

 מ)וי ססו6 6)6 נוסוטס י)סילן ו)6 טומ6ות ס6ר 6כ) 6יסור י)סיכן)6
 ננטוגנ06 י)סילן זס וכו' ססרן ילס5 610 ססת6 י6ננרילן כנון ננכמון3סנר6
 סייגו )ננקוס ממקוס עוננ6ס למהזקילן יומלן כר' ומסק סר"מ י")ו6"כ
 לכ0"נ מווס יומכן ר' נס כ6יסור 6כ) מ,קס ו6יכ6 6ע"נ טננ6כר0"י
 כלת נס' ר6י' ו6מ"כ מטומ6ס 6יסור י)סיכן 63 ננסוע0 וי)סילןכרס"י
 וס ו6ין כלס"י ס06"ע ננס' נסי"1 סל") 0רמנ"ט ססי' )' סי' סס6וס

 קוטע6 ומ0ר"ט וי"5 ננמ,קען 65 )זננן מזננן ו6פ" תס") כס' .)ננ"ט.סתילס
 : )ננקוס ננננקוס מיירי דכ6ן 6מרומ)ת6

 * תרמ"חכמימן

 ד"ק מתום' שהקשה מה הש"ה על חכ"צ קו' על ישוב)א(
 אטנם באפר אפשר הי' לש"ע גרולה  יורה  הבעילודהאיך

 נפל"פ דכל אמור הכלי באיסור אפר ע"י לפגם ונעשהשנאמרה דכלי נראה לדינא )ב( אופנים בכ' הש"ך מקו' הש"עישבתי
 לבישול חלב בישול בי! ובנפגם ק"ג בסי' כדאי' אסורלכתחלה
 דאטור בשר מעל"ע לאחר חולבת בכלי המכשל כמו הדיןבשר
 הש"ך כמ"ש ממנהנא דברים ולשאר לבשר בין לחלב ביןהכלי
 באפר שנפגם אחף לאסור א"י אחרים לאמור אבל ל ס"קשם
 מותר מבשל אם התכשיל אבל אפורה בעצמו אב"י ככליוכי"ב
 נפל"פ יכול דאין הכלים מותרין הלכך האפר ע"4 לפגםנעשה כלי ע"נ שפוח שהשומן מיירי דכאן הש"ע וא"ש שנפגםבאיטור ואפ" אפר שי שנפנם כן כמו התבשיל כמו מותר הכליוכן

 האיך תום' דקו' וכ' אש"ך הפלתי אקו' ישוב )נ( כלילאמור
 וכתכתי אסור נפל"פ דמ"ל לר' אפר מהני ולא נדולה יורההחילו
 פ"ז ראיות ודהיתי נ"נ לא בפנם מ"מ אטור נפל"פ דם"ללמאן
 : אמרינן לא משהו דתרי מתום' שהביא צ"ב בטי'.

 וע"י כו' טכיול0 מננין כנניס 6סר לתגו ט6ם )י יי06 כט"6 ד'מעי'
 תוס' סקסס מס 6"כ כ"6 ט"ק 0ס"ך וסקסס כוט)"סס6סר

 65 כתורס ס)6 סנעי)ו ס6יך נוו)ס יור0 6סוריס ככ5 ל"ג )מ"ו.' ק'וף
 6יכ6 60 י6סרו- ססנניס מסוס ומי כריכי' מך כ) )סננר) 656 3)מוד.כ6

 כפרננ"נ וסוכ6 סט"ך ע) ק"6 סי' כמכ"5 ו0קסס ק"כ 51"ע ומסרתקכתמ
 סנימ0 נועי 1)6 . כנניס )0יומ ס5ריך 0נע)0 כרדלי סתס נניירי סתורססמ

 תום' מיר5ו ננו65 סס"ך קו' ועוו . לסק6 תהמס .כמעריך 6סר מ)נר;וססי6
 )6 טנ6מת ו0ו6 טוכ 6מר תי' כ)6"ס כתכו ןתוס' קסס )6 כנני מ"ככן

 יכו) וכ)6"ס סנע)ס כנני ס' כיס קעכיס כ)יס 656 נדו)ס יורססנעעו
 ס' כ5יכ6 6סי' דסרי 6רננ6י קסי)6 ע"י גוו)0 יורס ד0נעי)ו )תרןתהס'
 נזתרי מו6 6ע"כ )תום' ס") וכך וסטור סר6"ט כננ"ס )מוס' .ס")לסכי
 )יומק ס") סו0 וכקוסיתס כס"ך סקסס סיסס. .ו)ע תוס' לקטיות)ת
 .)תוס'

 וננ"ד ססמיס דמוס' ניו)ס יורס 6סי' 0כ)יס ג) ננשי)ין סי' ס)6.
 ננטננע וסתמ6 תוס' ותי' סכתורס 6יסורין מכ) קי) ככזיר ט"כננן")

 ין 6יסוי 1ננסוס נניין טת" כ)1 מפי' 0כ)יס כ) )סנעי) 5ו0ר0תורס
 וסהורס .6ע"נ '6"כ סנעי)ו למי ניו)ס ויורס דתוס'_ ט"ך כן)גצר..כמו

 מ"ננ קמ") . סנע)0וילי

 סכ'-

 כ)י כ) סמור0 וכ' מוין כ)י כ) ךננסיל
 נס סכ' כוונת נוו)ס כיורס ננני 0"ס לנני ויכל כנניס 6סר ט5ו סכטל)פי

 "דכר מוין כ)י גנס6ר י64% נךע0 יורס ד6ין סכסרו )סי נלו)0 לויסעי
 סס"ך 0קס0 וססיר כ6סי )ס'ע 6כסרו )סי נוו)0 ויורס סכ)יס )ככ)סכ'

 וכן תקלס )ס ו6ין מ*ס נדו)ס יורס סנעי)ו .ד)6 יס"ד סכיממ.סוטוך- כתרהיס הוס' תירוז ו)ננס קסס ססור . קמרו5ס ונט תוס' '0קטס ננס6"י
 6סורס סיולס כעעס סמלניס סקקי)6 י6ננר מס 6ר6%י קסי)6 ע"יכק"',
 יורס נס 1יסי' כ6סר יכנעי)ו )מין תוס' ק5י סו0 עייפמ 60 כוייןככ)יי
  סי' סל%  לסמ  רוהק וסו6 כס"ד ס") וסוס כמו מיין ל)י -ג) גכן)נדו)ס
 רס6  רמכ59 וס תי'  לרהות יס ופור וקר%  פרין כלי ככפ.  .נרולס 'ורסנ5ו
 רפ"ת %פתליי סס  ל6,ס4יך:רכ% %פ%י  סס 6נ)'סקסק 5"ז.ו"ס ד4סול

 ומעתס עי"ט. 6קפל6 קננכינן דל% סס רנ*נ6 .כוע"ר %'  נךפיסגלופ:להין
 כר6ט ממריס וכליט יס וס)6.  וליפ~ך. סס"ר- ע) סתכ"5 סקסס-,גרדי : מ"נ ס' 5יק6נוו)ק- כייוס וסמ וי")'כס' כת" סס 0תונף )חרן;כתין מ5יכן י6 וי6ן6לפיימ וסעכיק מוכמ עסס 'ס6 הדו)ס יורס פר? לן' ססיין .סוס רל% -יי%3.קטס

 )כן )כ"ע נךו3ס ,יורס )ר*כטימ 6פטר ו0*' - )סנס עוט0 וול6י*)עכ0
 כתוך מר וכר כניסו) יסי' 3' וז"6 1)"ל כסית"נ וסוכ6 ססר"מסקטס
 דענוי קי"6 דף כנ"מ .י6*' כעין 6מריו )כס) סרו5ס סתנסי) וימררסיורס
 ור"ן  פונלך - ספרירות  %הריו לתכסיל לרנט וסי' . ננר כוכר ככ5ע6סייפ6
  סטי  פרייו%  פפס לרנס  סי' ו%פי"ס  פפורנ סי' פו רכר ד%ותו ססכ'

  ע) ססססס ספלתי  קו'  ונס  סט"פ ע) קסס )6 סס"ך קו' נס )פי"זו6)6
 ים") קסס 0ס"ע ע5 ו6ורכס ככך נניירי )6 ותורס ננ6. י656 0ם"עמיסכ קוסיתי כמ סס כס)תי עיילהי כ6סר )ס"ע וסני )יכון סכ' 5ריך ד)מס0סעע
 ס)מ ככ)י כלכ)ע ולכר ס)תי וכרי )ומות כמ"ו וכ' 0נפ)0 )") סונסו6סר
  רפפס  סטיפ% תמו0 וסו6 . עי"ס מס6פר לסנס )6  וו6י 00נע)0 ע"4לס)ע

  קו' קסס - ל% מ"פ פפיל6 ו%"כ  סכיסול כה  פ"י  סכלי  לתור ל3לפס%סי
  רסרי 6פ"נ %פר פ"י  כו לססתפס  פרין  ככלי סכסר סיפטס  וססלתיסס"ך
 ככ)י סכנ)ע ורעתו ו6סר מריסותי' כי כו )סמס סכ)י תקלת זסו)6
 יור0 פ'כ  כו לססתפס יוכל ל% %"כ  %הריו  3ו  סיכסל  3פ%כל לרנטיס"
 3וט5"פ סוס י6סר 6ע"נ 0ס"ע ע) ופ)ני 0ס"ך קו' מט1נ כ")יעיוש : ווק6 )יכון 5ריך  3סם  ספסתפסין וכ)יס ווק6 כנניס סנע)0 5ריךגד31ס

  6)6 הורס  %סרי' רל% %נ"י רוק% סיילו סתורס  פן  פוהרולפל"ס
  %רפכ"ס  3ס"ך 5"נ סי'  לפיל כסרמ"נ סקסס  כי"3  רהלס יומ6 כתקדילס
 יוננ6 נת קויי0 656 תור0 6סרי' ד)6 כרסי"1 כ' ו60יך 3"ד פ"כרס"ל
 כיון )סנעי) 0תורס 015 )כתמ)ס נניננ )"ר ט"כ גמי יוננ6 כת 6סי'60

 כזס וכ' וריסכו )כתמ)ס כין 0תורס ננן מי)וק כ"ס ונפינו )0נעי)ו6סטר
 רסטיפ%  פ%הי  סס"פ י"3 כן עי"ס כמווסיו ורסכ"6 נ(מס"כ נס )ייסנסס

 סוסקיס ס6ר 5ריף ל6  ולכך כהכ"5 וכפ"ם  לופל"ט ר%פר  ת3הןרפפס
 לט)"פ 60 )הנעי) סתורס 5ו0 )ננס )6מת 0פ)תי קו' קס0 ו6"כ)סזכילו
 6פ"כ  לסנפיל סתורה 5וס לפה ל"ר פ"כ רס"ל לר"מ  טסטס וכננוננותר
 וכ6511 6סר ע"י -גוט5"ט טיעטי0ו טיכסרלו )כתמ)0  %טור סכלי  לסכסיר5"ל
 6סרי' 631 601 ווק6 כ)יכון 6ו  כפיס  כרילו  05כטירו 5ריך )כתמ)ס656
  כיויס  לסטוהו 6כ) ממי)6 געסס סתס לוע)"ס ססו6 גנפכי כ"י 6יליקרירס

 : )כתמ)ס 6טוי )סכסירו כוט)"ס!
 ככ"מ 6)6 וכריו כ' )6 יכננמכי כ' תסונ0 3פתמי י0י0 י"3ולרעא

 לופל"פ  כסיסי' %פר ס5יי  כיון לופל"פ מתהלס  לפססס)6
 ס) כ)י 5"נ  כמי' 6י' דס6 6יסויין )ס6ר ככ"מ כין מי)וק  ד6ין %ליו6ופ4
 וכין )מ)כ כין 0קןירס 6סורס מ)כ ס) מע)"ע 6מר כטר כו וכים)מ)כ
 ננ"ננ כוט)"ס סי' ככר נכ"מ ע)יו )מו) ר6וי ס0י' כטעס 6ע"נ)כסר
 ע"י )כט)"ס עס6ו 06 'ס"ל כן נ"י 6טו 6כ"י גזיר6 ננסוט' 6סור0קיירס
 כו6י' כוט)"ס וכל לכ) יסי' 6סי' 6סורס 0קוירס כוט3"ס ס6ר 6ו6סי
 6ין סס נופי' ננרננ"6 ס"כ ק"נ סי' 5קננן כרננ"6 וסוכ6 )"כ כ))כ16"0
 וסוכ6 ר%י' _יס  נוס" פ%ו"ס 36ל %הר  3ת3טיל )סכמ ו6יכ6 רס"0ר6י'

 ככיס5 ל")  כן כפו  %כ"י ר%סרו כפו ס%ו"מ סכ' ס%' ופפס  סק"וכפטכ5ות
 סקרירס ח)כ כו כיס) 06 נ"כ 'נ6סר כננו )סנס ס0ו6 וכר ט)כ6מר

 6מריס )6סור 6כ) ננ6)כ ננע)"ע 6מר כס ככיס) 5"נ כסי' כמו6סור0
 6ע"נ לוט)"ס -גוכר' 0"ס כ)יס 1)6 6וכ) )6 16סר 6עו כ"י 6ילולקיי")
 6ו 6וכ) '6מריס )6סור יכו3 6יכו 6כ) כ6יסורס לס6ר סל6סר כ)יל6ותו
  פוהריס  רסכלימ  סס"פ ססק ססיר 0)כך כ)יס ו)6 6וכ) )6 )6סוריכו) 6ילי סוננן 6ותו )סגס לעטס סיכוק דסומן ס)ו ןין 0ט"ע 6"ס ו6"ככ)י

  עס  ספפורכ רפס  ו6סי"ת כירס ס"נ 6פר ויס כירס פ"נ מל3 כןכולפי"ו
 )6סור יכו) 6יני ננ"ננ כ"י 6ט1 ונ!רו ד6כ"י ככ)י )סכמ 6טו 6סוי6סר

 :  תרי"ה סי' פי"ל כסרירס תהת  סל1הל כסר ט)0קויר0
 נוו)ס יורס סגעי)1 ס6יך תוס' סקסו ננ0 סס"ך 36נ"ס כס)תי רר84ין)ג(

 קסס עויין דעכ"ס נס)תי וכ' 6סר יוי  פל )סנננו 6טסרס6
 יורס 0נעי)ו 0י' 60יך נניין כניע)ו ננ0"ת 6סור לוט)"ס )ננ"ד סתוס'כקו'
 דסלס )ייסכ וכ") . כותתס סי' כך נופי' תוס' ונרי )סרס 'ורו05נוו)ס
 0רסכ"6 וכ' ננותר יסתיר6 כ"ט .כר ול"ט 6סור ד6יסורי' י"ט כר ,עטקיי")
 וקסס ככ"מ 6יסור סס כסר סיתר ע5 )מו) יכו) )6 ו6יק)ס כיון0טעס
 6מכם 6יסור טס ע)יי'י ה) יסי' ססיתר  פל 60יך לנני ימיטורי ככ"טככ"ט
 ג"ט מממס תנניו כ6סר י6סורי' טענני' ילרנס כיון ננסוס 0טפס כ'סר"ן
 )סקכ3 'ססימר ו)6 6וסר ס6יסור ס6יסור טעס ומרנס כיון ס6סו' כק)ס כ6ןו6ין
 ל"ל רס6יסוי  פסיס  ר%סור ל"נו נר ל"פ רס"פ כ' ס%ו"ס  %פלס  מיט.סס
 )6מר 6מרות 6וסרת מתיכס  6ותס ו%ה"כ  ס%יסור פהפת סקכל ספפספן
 %סור ל"נו 3ר ל"פ וסוס סל%סרת סהתיכס  פפפס %ל%  ל3לס  פפעסל%יר '%ילו טל%סרות - %הרוה 3התיכות 6פ"נ ס%יסור  סס  ססיתר ופקללסל"ל
 )יכ6 60 נוו)ס 4ורס  הנפילו  ס%יך להוס' ס"ל  ילך סל"לפסומ

 ס-

 ו6"ת
 וסלס 6סור י6יסורי כ"ט 3ר : ל"ט  'ו0וס רל"ל  כיון  סליתססגעי)0

  6יסוי  טם 6)יו וימו) ל"כ והיממ.כזס
 לק)ם יה" ס63; 5ליך כנני ססיתר ע)

 סל%  רפ%י  ר%יסירי ל"פ  נר 'כג"ט -6סי'סטעס

  כיון-
 %יסהך  סס  להול  ר5ריך

  כיון נפור  פפס פלכילם ססימר_ סכל כת%לס  %", %פל6  פל.ססיתר'לכלס
 סמתיכות כ) 6וסר לכי)ס לעסס סככר ו6מר כ"ל מתיכס וססיר ק'ו)יכ6
 ;נ"ע כר נ"ט ע5סי1 510 לכ)ס ס) נוסי' ס6יסור )נכ4 ד6ם"נ מס'כסמופ
  1)6  ר%סון  פפס .סכ' תפרוכת לנכי סוס לכלס:  סלפטס ממיכס 3נכיננ'פ
ג"מ

 כר-
 )6סור סייגו 6סור לוטימ )ר"ננ יסי' )1 כלוק)"פ ננס6"5- כשט
כעןערוכת
. 

 לג)ס 6יטור מט 5קר6 סיסי' 6כ3 ס546ור נו סנממי5 מפכי

 מתיכות)6סיי
 6מ4ו"

ק13ם 9ח?בג מ5עם כ" יס6*סור ננ%ס כלוט)ש. מ6ני )6 זל.



שכשקתו%ה ט תסשף ש4_ץ יש"יורחשא-דברי
 0סיתר ע3 6יסור סס )תו3 לוט)"פ ככ8 6ין )פנט טטס דליילוקלים
 יע עכ"ט )מ"ך טבון ת0קת 6פי' כמסהו מל6סר רכל סס תום' טכ'געין
 כ"ק נ% גיס 0י;י' קם64 נו60י ניכ י"3 מתיכות )6שר ל"ל )6מ"ננ

 עס"5 כי"נ וטף( רייס ננמססו 651 ננטטס 6יקור מפ סימו) 5רקיד6יסורי
 6סי' סס 0טהר סכ' כנמ: ט"1 ס"ק 5"כ קי' ט"ו רכרי. )רמות יםר'בביוץ : ל"ל ל6 הו6 ק)ום טעס כ"ק סל6סי רננה 15לןכמימ6י ס6סוי מה רכ"ט כי"כ פכמכמי 6פסר 6מלס ר"ס נ' 6ומ תיףטס"

 ם)6 כלו"ט ןוק6 6יסוייס כס6ר 6ש' ל"ל ממיכס דס"))ר"ת
 ל6סר "פי' כננס:ו ל6סר 6נ) כו סלכ)ע 60יקור 3כט3 ס' כס.תרהי'

 0ק"ו וכ' טכ") לכי5ס כו)ס לעסעע 63 יוי6 )ר' כמס:ו ס6סור מילוט"ננמ
 כמיסו' 0כי סניננ6 ננכ"ם כננס0ו ננס"ת רננכ"ננ יוך6 5ר' 6פי' כן 0טורפלכ'
 ממ0ו רתרי עורכלן מססו רמיסור וכת"ל כפסמ מננן כנון מררכלןמטסו
 ו6סי' 6מרומ )מטרוכמ 6מ"כ וי6קור 6יסול טס ס0ימר ט)ייחו) לכ)ס לעס0 ס0ימר סי0י' ננכ"ננ נכי ס6לי ר0מס י") ו)ננ"ס 6תריגן65
 רלקר6ת כ:ון כס' 6וסר סו0 ננילו )6יל1 סל6סרס 1. מתיכ0 6מ"כגוס)

 י'ע כן ל"ט ריסי' 6ערילן )6 ו: נופי' כק05 כסס סל6סרסלמהיכס
 סס 00ימל ע3 מ) )6 ננססו מטטס ו65 נננור ננטקס סיקכ) ו5ריך'ד6יסולי'
 )טוד 5למטרכ ר6מון תטרוכת כין מי)1ק 6ין 00יתר ט5 לנ)0 מס:יו )מ1) ס5ריך )6 6נ) סתטרוכמ ממננת קמס0ו ר6וקל כמנון ננט6"ו'6יטול
 רס") וסייטתי' )רם"י 6פי' ר") יוד6 )ר' 6טי' סקור ומ"ם הכ'תטלדכס
 כנגילו ר6וסר ע"נ רף ט"ו וסמו6) כרכ רקיי") קיי"ל וכ"ם יון6 כר'ה5כס
 631 יור6 כר' סממירו ויי"ל דנטכ) ם9 הריטכ"6 וכ' טכ) וס?ה,קננססו

 : ל"נ 63 מרהכלן 6קור מ3"מ נשסס וכיון מנ"מ מטקטנט3

 ש כממן 326 הטור 5שן טעפבם נ"כ סל יריע6 כעס הט4 ססרגב",ל
 )4 קו4 גננקסו ממיבירו. רביון ט"ו )1 טהוקטם 636 0ם"ן סכ'כ14לס

 יוי6 רח' מס0ו כ6ישו כם3ע6 סמט כתטרוכת )) געס ר6הוןתטרוכת
 כ6)ו מסטרילן ננילו ס6יגו כסיתר ממ"כ כס5 וכי נסמלו מ65  6וסרד6ץ

 מוקר %לו ע5טו סה6יסור )סי גס' )י' ומכט5ילן 5מס כס5 ע5ננוס6יסור
 מס יש כססס הננן מטמגכ כננססו 6וסי עילו רדוק6 כס' 6)6סס
 מ"מ נניקו נ6ילו 6פ.י סגי )מטרוכמ 5מס יפ5 )מוך 0,יסור כ6)ילסער
 וכ' טכ") 0ר6סון ננן יומר סלי תערוכת ננוטי) ננ0 6"כ כננס0ו16סר
 מיורי סס ס0רי כמוס' כה6וי רק 63 6כ) ננוגח כננקוננו ככורו 0ט"1ע3יו

 ממסו רמרי כננססו 16סרמ 6ילי ו6סי"0 )ננילס סל6סרת 0תתיכ0סלס)ס
 טלס) רנניילי וכסוני' כתוס' ססייס6 רק רספיר 51"ל סט"ו עכ") מערינן63

 לכ)ס לטמס ננס0ו ט"י רליננ6 ס6יסור רסס 0פריס6 כועות 636)מיל0
 נופי' כלכ3ס 6מרת מתיכומ 6וסרמ וי0י' נופ.' לכ)ס סס ס0ימר ט)'וימו)
 0וס ד6ס לטס0 )6 וד6י ככי)ס דכנוף 0פריס6 כ' 3כך 6מרילן )6וס
 מילס )6יל0 כננססו סל6סר0 ממיכ0 לפ5ס סו0 06 6"כ סככ)הכנוף
 הסימר ט3 רלמו) רו"6 מוס' כ' ט"1 ס' 5ריך סו0 ססכי )מערוכת0ייגו
 לפ3 כי 6"כ 6מרי' )6 כננילו כמקסו סכ6סרס טמננמ ככ)ס 6יסורסס

 כלכך ס' 6פי' 6י"5 עכי )מטרוכמ כס3 וכי ננססו מנגילו סכמקר0סתיכס
 ט5ננו ה6יסור כ156 וננסעריכן ככ)ס לטסימ ס)6 כיון חל6סרסנעז,כ0
 ססימר סיטסס סמטרוכת 6וסר 0ננססו ר6ין כססמ כסננן מם6"כ ססלפ)
 לסער 06 6ף 6"כ כתערוכת סלמערכ ננססו מערוכמ ננסוס 6)6לכ)ס

 )י וננס כננססו 16סר ע"ננ 3סס ל39 נענצ ס6יסול כ6)1 0כ'כמטרוכמ
 : וק") ססכי כמערוכמ 16 60כתטרונמ

-----------------=.- - "- 

יופףתאתש ם"א צי ט"ייי9יידפרי
 והגהת או"ה דעת פייוש' ולפי כמ"כ יל8 או"ה בהב"ה פי')א(

 ש"תפו וצנון אמור בל'פ נ"פ והריף בדוחקא דל"א'או"ה
 נשאר מ"מ במקונה אפי' היינו בב"י דאוסר בש"ע שלובפכין
 וכ"כ לשבה מהלי הריף ול"א נפגם במעל"ע אלא שומן:קצת
 פי' ארמ"א קשה וא"כ רשב"א שו"ת שב"ד ג' אות הרל"פנסל
 ותשו' או"ה ונרשם מנ"ש נ"פ ודוחקא בהדיף ראומר מ"בצ"ה

 ~ה דין החלו הפקומות מכל וליתא והנשן'ף ומהאתר,שמ"א
 נ"פ בר דנו"פ כ"כ ררשצ"י פפ"ב ראי' שמביא רשב"א על קו')ב(
 נצלו אפי' ס"ל הרשב"א הא מפישול דעריף ש"מ בחורפאאמדר
 בר נ"פ שרי נצלו יקיי"ל ~מה ' מאו"ה וראי' לנ( ברפ מפזשרי
 גרע ויוהקא יחורפא מוכח דחאו"ה ודוהקא חדיפי' מכ"ש:רפ
 ורוחקא בנ"פ נ"ש שרי גצלו טפומקים רהעיקר ביון נף(בצלי
 )ה( יוצא %ן משהו 48י' יחריף דדוחקא י"ל מצלי נרעוחריף
 מ"מ לו( כ"נ 8לא אומר איז טשופן אפי' והריף ברוחקא.הלכך
 בנפל אבל יטלה איל רטשהי אפור הצנון דכל יל המץלענין
 רההכין לציד יש 99" של ימ4ין חתך והשאר ורוצ5יכוכ"נ

 שמותר

 1גין מאלא(.ב~ש"ע
 )א כ55 64ו"ה יו' יוע6 ש ע"ר ם) כהויז ומתי

 מריף 6כ"י  ריף,' ויא קס"ע סק! סש'4 יכוי 4' ייין'ו4י6
  וסוכ6 ס' י6יכ6 9ד 2"י י19) *ס *פי' גחגכ )1%16 )סתלל60סרר 4קי ק) גם4ין ספיש*  ג5ללן ?י 4( ווייז . ה)חת כטו 52ןון לשזמ,עמוי
 ימ קכין יק~ס י9יס ויעלו וו") *ו"ל עהמ9 ק)יו וכ' 2ש4וך4מונ"6
 סמועע %כו ומ"מ טועטגיתב4ו

 ספוי
 סטעס גססנה .ס9יו לימו  היי

"(6
 פכעעצ 80קךווק 94' .4מ"ע ןג' עכץ )שי9 נו"ף ה5גון ש"ריחות

 וגר וכ) 5לון )מתך ם"ף ס0?ת 42) )4כ( חס 4ע) "את קשי6)תךן
 יתריף מקוס 0י"8ר 4יגי 6סוך 411י"ל מליג" י4ומ ט24"י גק2יןחוי4
 גם4יייו4ט קהו%מקוגת 6ף תוס"1 פמי.קעמ6 5ויך גנג0 יקשה כ2ט  ושון )ח2חחשף

 41ן %טייע 9גק. ויי1 הא, יש18 %4י ע) אח 2ו44ו%ת
 ננקוגס וסו6 4י"4( % ייפ נהו4 2מוי גקכין 4י8יוק 3ועתקטס

 סשד טס משגח 4רי0(1ן פ4ייז 11, י45ך ג9נ9 6יגו קגטלן ס1מש4שי*
 4גן ונו4"י גו4ס טי4 4* טי ,2עו4א194

 ק""
 וה יעס ו4ע יינ קי'

 כקגין סמת4ו נ5עז. ?6ויי 4יאכ"", ק? 9י"4 "ע6 9""8 4גוחי6
 0מ וטור יקיטה 9ני טה נ4ין פוגא ייח"י י4,עשגה *הי ם'י4"י'

 וקי"* כקוו9' .מנו*ל*יו 5)י דס") וננ6ן ל"ט כר ג"ק 6סיר ל'ש כ' יק לייוס נצי 9")חחפשת
  טממקו געון יק")  ילז יכל6"ם סגכת6 ו"כ '

  גנטוס 6מיר ל"ט גר ל.ט ,סול  'ריוו4י' %יי%  ולמי י קפי *%וילחגין
 46ןר ל"י. כר .ולףט רמי' חוס'  מךן" השי? 1"% 1'רסופ

 גכיס"
 וכן

 גיס4 "ו "יי כ"ם 6קוי חמריף 4סול ו5יי שמר 2יסו) וץם?ר(יושושם
 %ע יקכין דרס"י "' פ" קע )6 סיישוק 9לך 6"כ 22י0ו) ס*י9ריזיד4נת
 6קגו נ"ט ןני אתק ריי' קנס י4"כ שייי קרי4 חשו 2כין ד9חשלאו9
 ומכ6 גטין עגיו קרוס  סוען .6י  נ5לון י6  .ר%5ן כנהריף מכ,ק 2421גישא

 ר5949 651 עקקמ ויקת ס"3 ייי9 יי'"ף ס90ש 144 חי' 1ג'9לו,י
 : ולוק טפפ.עס,9ין פ5י 4ל "*,טעס *ו ?אן שי*.ט4%4"כ

 נלקן"מ ם"ט ע3 ססקס: קק"מ מר"מ כקו' 4י קס65 6ו"ס יקנ"היל"נ
 ""כ 551י כ2יסול ננותר ל"ע כר יי"ע ס"6 5"0 סי' )טי)דפקקו

 דננקוגף יוכנ6 כ4ן יגגון כמן טקק ו)ננ0 סכ") ר6סוכיס כמ"ק כמריףעכ"ק
 תו"ס סג"ס לי' קסי6 סוס ין ל"ט כר ל"ט מסו9 סרי )6 ו3מסו6קור
 ןל כ"ט קרקש' ננוהר 51)י גימוג ססק 0' רין 3"ך כ)) ר6י"0 16"0עג
 גקויף סס"ת יכרי ג"מ כה5) כ6ן 0כי6 )מס 6"כ כ(פו3 כ"ס 6"ככ"ל
 ן"ט קר ל"ט 0ו: ס6 6קור 6טמי ו6קור ככ"י 6כ"י )סכין )י'הסוי
 ךה רזךס 4"ע גר י"ט כ5גי רם") רט0י' )פי כ"כ ד6יסו כ"כ קפירוקס"ת

 רן"ט מו"9  רטוום  לכ4תוס  לטלין  ול"ב י6"כ ל"בן  כר ג"ט 6קגר ל"עכ'
 6קער6קךקש4 גכתמ)0 196ך כמי 6כלי )בתמ)ס ס6 יייי  ככיסוג  "סור4ל"ט
 מרסס 6ג%ך נדיי' הסי' כגנרוך כנון ורוסק6 כמר'ף כ' 5"ק כסי'רננ"6
  51)י מכי%ול  פריף ומריף  דרותק6 דס") ' 51") 6רוך 6ו"ס כרננ"6 כןסס

 רהקוגוו4 ננכ3 ננ6מר ננמו"ס )סנ"0 ק"5 63 1: סק"מ כ"ן כס"ךוכמ"ס
 ו%ס  ו5לי  י1יסו)  וגה"ם  6סור ל"ט כר ל"ט כמריף י6ס )סיפך ננוכמלל"3
  ק4יר4ש תג)ין ח9 חכ'  ממרוך ר'  רין )"מ  כלל  6%ו"ס רמ"*ססכי6
 כ4ר תג גסהק  גגהתך  ילון רסוס  כמ)ג ל6כ)ן 6סמי  כטר סלכפרוך
 4חריף טג"ם גל"ט ג"ט מוהר נניטו) כיו! כרמ"6 ס"3 )6 6ו"ס0נ"ס
 ל6;יו ר6סוך 4)6 מו"ק ;' 65 סל") וננרוך כריטכןהעתר

 ףיול גסי
 .1ע"4  5כח.קוס כל"ט ל,ע הסול ך5)י גגימון נס מורה מ6ו"50קתמלס
 וחמיף  דגמקמ "יכ*  כהן רגי ר"ל גיר סל  1סכין .ס9מך  ק5לון  %רוורסול
 קגוסח 4"י )והק5ס )*כון ר6סור ס6ו"0 ל גסכין  גס געוך . כסמןגמו
16

  לטילי
 י") 6ייכ . בסלכ

"0 
  .ו'1 קג  יסל"ר  ו6"ג %י גריע' 6כ) "סור "כתמ3ה למי גננדוך4יק ג"ע 2ר ג4ע משם גייע'  רסרי גתריף  קקכי'ס מיגנל גגיטו5 "פי'גו.ט' י"9 % דין4  עחומ וס"ט ננותר גריט'

  קני6 לופ5תס
 נףס"י

 מותר יומה כן סו6 מפי'שקע גת1-י 3ענס 4שי ומריף גסוין חת%49 54טן
  ל"י.כל"י

  גפץ ר6ו"ק 0י'  וי"ן . יו:9סר
 51)י  גניסיל ס4ר י"ג".,מי

 וק"
  טהולקו יג%ן סגעק ע"כ נסךיף

 ג% סב"סןרק. וגמ,ס 4)יו קרום געין  סומן  99ין רקתס  מיטסגסיין
 כעחר 9ל"ט%ל

. 

 . בכיעו5
 וקשגס דרגלי ". כקי' וגטן ,קגע,קס סצ 51)י

 ה%' י;יי? 6ע"4 כטא5"ע לסנף מקגת מגקו "ג6  סיו  לרוס סועןקכין
 ינז ,קק:ין  6כ) געט)ייע לסכס  65 ג"י קךכוק רכטין קכ"ן וסי'ק"נ

 והגמ .סמ' נ9ל סרס"י 1ק':וץ מי6גם כנסוס מקוהן .ערי" למיט;תמ6
 .ר,ניח .לו: ג.קע3"4 קסיר גםקס ק5ת 6ותו טומן .קנת. 1סצ עוןכסכין
 4ל:ם _ע) תתרי פי' כ' כ, .קר-כ ו5סי' 3קסק מסוי דקריף עהעתס6ו"ס

 : סי6 סי6 רכ6ן רין מ"פ6ו"0
 ג"ע %ל לעע והןמק6 גמריף גק"ט טסקק כ6ז 0יי3 )יי"מערגה

 "9ור גכ"ט כ"ע ומריף רוסקמ רס") מטוס סס"ך ' וכ' 6קור " ''
 רמס,.קעכסן מקועו ט3 קסס ססר"מ קו' מסור גכ"י 6סי' גס"ע קקקוכך
 וו קו' טן תרת*ס סגתגתי 0נס כסריף מכ"ס ל"ע גר ל"ט נעתרע5י
 91ה )סיס1ך מוכק ל6קולי9 מרגרי  מ6מר  .מקוס. פכל נ' לצח תר)"טכס"

 וסף"ח  רסג"4  וחט4 6ו"ס  סס ולר9ס  ס-ג 5"ס כסי' וה  רין סימ"6ססמ5למ
 וון )סממיה 3לו י6ין 6"כ 44כ6ר כמו וס  יין נ4וכמ למ  ופסס ק"ווסנס
 ותסו' 16"0 )סנ"ס יא3 ום2ן ר6ין 6ין ננמהוך כמכמי ככל מ6ו"ס הלסו0

 נרגו% ל-ף  ו5לי  כנימיל  ס")  ולתס-ל כמדו' רסכ"6 ,ס6 קטס לנניקסכ"6



 קמףשסףע:שש פי4ע ע'ו ש" "עה"ידפשןהבדי
 1ימלהעע2צ4ת 6ץובם":ע5גם בש, כסגט.ל 51העטמהגג מליף ע"סש4ר
 סק:מ נמרצנ'"ג נסרקע..1קמב נדבנ נר גץט סך) נתסל )ומר מססי02תן
 6% ש וככ ו5עסב.6. כתכי. נקע3 עמ0 מ~ר י בתסל גכ' כשס] סרניסנם,"ן
 "למ וגנ:"6 %4ו' מץ ;סקל% ו3נהופ 3ק6ל עסעס לע .ך6"כ])6עוו
 כסל כמכמי.6גך

 תכ%'י
  סקי%ח.עב?ן 6חמ י6סל 6סול. בכעו 'נעקעמ 6מנ' 61)6 לננמכל סרמתיוכן 2פ"י ;תבן4 נפ ליע גר ג.ט ס"3 רכתסר ג' 6הצ

 ולרקי 6רם סנ"ס ס"3 עכן וכעס") 3סוס עעס0 וכ6כ"י כעין סוננן.לס6ר

 וכמ( כ6ן ו0מ4כב רמכ"6 תסו' )יסכ- ק רנפס6 מסנר6 ס6נ2רתיסכווכתי
 לרים מסי כ%5 כ"ט גר. ל"ט וס"3 )עם רסס"ת ל6י' 6ין נ"כ סס"מ.סכרסם
 נ"ס כסי' כס!') 6כן. 6ב3 6סיל כ"ט כ' ן6יכ6 ג5ולן לגם 6"ם ל'יע כ'לק
 ;5") ס"6 סי' לנסם"ד טכרסק ומ: . כמיוף מכ"מ נעמר כ5)י ל!יט כרכ"ג!
 כער ס) ססר"ס 1מ6 סס- כ' סעל ד0נס מוכמ )6 ניג מסמ.'סגסס

 'עי6 5וללת, חצכ ע3 וקונרט רותמת  מקוירס ססורק ומונון כ4כ3ין.פמתקכין
 וספכ6י) 0קריל0 0כ) ו6סר מע3"ע כתוגו וס0ס לקי וסי' יומ6 כת6"

 מ0"-דו' סמ)נ ס) סטעס טיקר כ2פ5יט ומובק דתכ)ין מורסי' ומנכמטטס
 נוי-לי )6 סתס :גס טכ") וסונ2ן 5לון נו סמתט עכו"ס ס) סכין לכוימיוי
 כוש כ6ן י5יכ6 )קכח מתוי )ססריף ק5מו סכסכ פירוי יס6 כ"ט כרמכ"ט

 : מיפכ6 16 ח)כ נו טהס) 63 כסר ס) . קיירס -כמו 6)6 כ"טכי

 כקעצ'!י סכי ס"3 ס"ע לנם נץ 6ות תר)"ט כסי' 3 סי מס*שיבבר**
 רמיחר ס") כמריף ל"ט כר כ"ט 6כ) ככ%ן קוננן מסוסי6סור

 נידי %קו' י:ט ס"ק סם"ך סקעס כ63"ס זס ךין 6מכס נמרוך מס"נקסס
 רסוס 0ננדו5ס גינ% מ"ס"דחכלף 6ו ס'צ 63 %" מרוך דוז רעכי86ססר
 מע" ו6סגר מיוך דין כןנ"כנ תי' זס כשן מריסי תנ)ין ונס ס6ולככית

 : )סכס נ2מ)י )6 מביף דהכם 6ו"ס )דטתכובט
 סס מכ' סנ2"כ יק"מךצב"ג

 6ס.
 6"ו קסני. 3סס 5סר מ) כקכין חמך

 וכיפ ל6ג"י כע(ש הקכין ו(" 63 ס3כ כו )156) נכילס 5ריךמן(ף
 כריכ"ן סונר 0י' סנ2מון ר: סמ6 דמותר ס31מ.'ננ"י סמסון י' מכ'"ף ט;ר ו%כו סמו ש טוס סומן ק5ת כס6ר ס)עו)ס מסוס ס"ט ש'4ס"ט
 וסיס.5גון 6סל כקקס)ו 6נ) כס)כ 63רכ)ן שתר נקקר0 סק)ו יניףיווק6
 הכי קיי") ע6 קליו ע3 עומ סלס6ר עסנס ו6ילו כמר ס) כ0כיןטממכו
 קקקין קתתכו 0ץס.%ון נ2גתר כתבמ3ו )לירז 60 מ6מט עכ"3 סכחגגווכמו
 6סבר ו)6 כאט כר ל"ע טומר כסלם5

 ן

 .סיוו ט3 כיין סומן מסנס 6)6
 5"0 2סי' 'וססקו ר0ככ 6נגקכר סו)ק דסר'מ' סכי_6 כ; ק"ק קס"ךיכסרמ"נ
 6ות וככל"ו טסי נרע נדבסקמ מנרסי' 5לון מכ"ס ל"ט כר כ"ט סריכ5)ו
 ליו ")4 6ומר ו6לי ספרט"נ וכ' )סק) 5י עור סים כעקוס מקע6(

 %"ר 46 כן סהריס בטנן כערן ע6ס כסוסקיס וסמכרין וסרנ סיעשסק
 גרט  ורופסי' מור60 סרי.ל5יו

  טטינקיסוי
 כסס"מ נ2כו6ר נוכי לה0 ו6כ9ומ

 656תי ס)6 11 )6 וקסס פכ"3 כנרכס ווי ק5ת ךמזרפי' ס"6 סי'.וס4ס"ד
 הטוסק:ס מסי' ת)6 6סוכ ולוסק6 תריף כ%ו 2סיי נו6ן ר,כיכפוקקש
 עתכוין ססוסקיפ -63)1 ססרמ"נ נם 6ו)י סכ' יס") מ5,ס נסי.סכהסום
 וכ2ק"נת סד) דהכי ננוכח )6 סם"ס עס וכנ2"ס כ% סעכמ. וא.כתגחו
 %נכמ )6 מכ 6סור 1דוחק6 ךמיף ר6י' - נמסס ססכעינ .ךלענ6כעיס

 י,) ומנטיס .כקיסוח גס וטוה 6סנר ' כ35ן ס") יסנססדב וסר4""תגצי
 קסס נלימ ט3יו קרוס מן%ן נומן6 6)6 כ';ט כב 1נמום'ג:ט ס4וסור1631
 6ס"סם במו ב0ימ" 4מ .63צשץ%

 רסכ"
 קא דמריפ 6טוס מיי5ו ט"1

 )' וף 5)"ח וטיי' טקי .כגט. ימר,ף טקום כ4ון כנמ' ד6.' כמו ק5מג)ע
 0בעקר טס  ו6ס גס מכגצלת6 0בוך קקמבקסס

 "רבס סיג4ק מסני כמי
 סכי י6סלי כאו קהכוס ת5 נ49ול הכרבבמ6 ומ"הי ננס% צ* ו5נגסג5
 נ:ט 1ב)כס יינן "מנ) 6!6 5ס% בליט יט בם") 3הכ דהן% יו%(4קכ
 כקטי 'ציסני סטעק שר ג[4 שמב י9גל

 וסגב6.0פו' ס"מ 2.4 9"כ.
 ל%ן ')וסר ים 661ג9 2דו9ק6 מו:ף- י ס"ס מותר לט נל 5ט %51גכיש5
 קייק סזיך .  %ו*בחטו כבל ותי5ע אק14 לסך ב15ש קו( ציסכ %םוני(

 'כף 2ין גו)וק "ין בפיס בווגק0 "ר6 כבפ 5ש. ינ)חצ 3ט64סגמפם
 'ההיר' ד96ור ומגהכ יבסב!מ סליך ספ:ר היכ מכס )כ4-מתכעצ

*14 
: 

 כי6 לב0 6סור 31בך 'צצ 41 טב%יס פי' ווס? ל סק"6לנשיוני
 נ%תר ן1352 3כם"י וס:) . "6ו - ויגי כ2יטן סי! מעום.ממב

 קן")  ע)ינ  ל'6 יכג6 )ר4"ן יבקו פי 6וכ ע"נ פעש עסגם ח9גר.נכתכור
 ס") ג6 .סט:נ בעההס צשמוי בב35ם )3רם?1 1תעי ":י עלט.*ר בל1ציט
 צהי גרגס 4מסוי%,נ מסוס ג?ם .5%ס -40נ" וצמכ ו6דכ ב9קקכם תץ) )6 ,9קל %ע0. ןגנ"י4יע, .ין "?)ח6 ב%' 1.נים,ב0 נ5פ כ6י צצקומ .טעמתת מרע( סיס %כגבם'ו

 .ג"ו בע .י4" קע"2.5נס 46 לט גו צ"ט גפצס-
 6טל מט % ..ליש 'יע כרב ו6%ר' 6:2 כבם עץב י636 %י צ"ט כר2א בקי.ןי  3כ% ס% ל:ט וו ן2ש ביפק ין %ם"י' ג%י . גס ב3מנ צהעצצ1
 עי שים? ע.4 6שצ6

 יומ.ג64 2נסש וגף6 .כפנו טס1ס צתכם וחי
 %מרל2ם מכ)נש "שס מצ צרסיי'.ו6:כ %) )6 דגנ:מס. בגק.צעעם.5ים

 ,מם 2י' )קצ) .פקפגי 4ר6ץי.-ןגף גסבע.ב6(ם גכ"ט כךע. "גצס "עץנ5ו6
(ם"

 ,ב') 2:ם בף 1סעף 4טך טק ושהו- נ'צ צכ%ם צבעת ,סקם6 6'
 הט:ח צםךף 0קנסק. ק%ץ 1צ(5. רציקק יהכי וקסשור וקככוצככ_קדובעצ

% 2נש ללתיב5י, כבער ג."טי(ס)5ך כו נץט . קסוסובכועה  שמיג%ך צ9 
 4עי צ6. י%ן4ר ל0ו6 ו9הס צבךי"יבת. עם6"כ קסאיז צסרנ9. סיק%קק%0
 גש שצ 2% *' % ש9 ~ש ,מיט ]ע65 ,6יכו :פיס6 ב%שיס*קק

 ' : %4גי.לט

 "ע6י מ;בותם 9ישע% יןפ 1ג 'דגנ; עעט4 עע שם %ז.שמנם
 )ל;ס ס%' 1ס"י 6"1 " שול קץ9 קי ;חט 9ת3 ק"% בלק4 6ט"כל"ס קי ל.ק סבק. קעוח 'גכתרף יסי9ם ה4ג 6"ור טת4 טום טתפע שם',קיע 3ג4'י4 גס. מעע ג9תפ 3סכ% והמור. הג בעשוע קיע; .טהל43

 קנסשו ;קל עיק % . )קלן5נ צינצה  ויק1-4 6עו י"גג  כל ל"ן  וס"ן*ת6
 6כליימ6 מיר ותויך ושי 3צסטס כ;גי נלויי. סכרייס6. מסלד(צכ62י'.)6

 ססקם 1ריך גכ2ה מוקר ל"ע לר י"ע )ס3;ם דשי") )מ; מתכות נכ)ידי
 קיהוח מ0ו )" יגת; כ"6 )י2ק קעם נריית6 כ)מ ק"חר כקילות)והני
 )6 כ"6 רכס עץכ י6"כ 6סול טגיין כ)ועס מסוס מע"כ נטרף סטומי60
 ד)יסני קסס )6 מכרייתמ נס 6סור ל"ט כל כ"ט ס"3 636 כס)כ:6ת6
 כתרו4 ,ס5)"ה קוי ט3 5"3 *ש. ,קור כ"ט: כר )"ט דס"3 כ'וןכקיכוח

 : )טי3סכתכתי
 קמכנ!ומ ועור מרותמים י1יגיס טדיף וווסג6 ישיפ;ינ ילסיי ;ען ימהקי נמיו' סיק2"6 ס"ך. טקיס שטמ טי בנש"32לב(
 כמס ניה9 עיי9 יל כ3') ;"כ יע") דפוסקים %ל"6 הכ' כו)וד6ימל
 נ5 נחס ממם ועריף ע") סך6כ"מ י6"כ כ"כ מגמ. 6וקר ר6ין לוטכדכ)6
 ימססו 6סמר קס:2ן ס;' עקי"ג 2ע"ן ת:הו ס(' ;6"ק ערע'נ וש4כנחק
 פסח ס) קקכ.ן !ס 3)לן הח"כ חתך מק 6"כ ככו)ומוי)

 :ר5"
 וכמסר ממ:ו

 ומרן קסךן וושי' י)עמ- ייעק ינתתיקת יו5ימ ג)ג;לק "'ן "ע"נ;ק2ק
 רע0 רה6 כוטנ. נימ ;הס כגעטעו,ף

 לקן'"
 ס5ונן כ) רעי' 6וסר

 'ד1חקי' פריף 6טי' י"ג כורתין ק:34 י)6 ו,ע"ג כתס ""ס עדיפרחכק, ררומי
 כ?ן ק"; 6)6 6וקכ מעו ע"ט כק9 קטקזסר:ן

 ננ:;"
 נעיי1 כי"יי יוטכ

 כנ') טרית וחריף ידוחק6 לסגלמ ;,:עךן י) כוקג ק64 ת5הבטםסו
 עריה ר)6 ס") רסכ"6 ט) סתו3סיס סגר"נ קסס לט"ק סט2ס דככיוג:מור
 ונס יו6% "*ט מעסו 96" סמע6 לשנ ל)מ. עסם.';סס ' נתריפדומקמ
 סמתכו ו5גון מותר כ"ט ;ר ל"ט יתכקן 'כ' 0מ ד46קו רסכ"6 ע) ')יקסס
 ור6יו ע5יו סומכונית רכסכין ננסוס ררס"י 6' כטי' סטטס כסר ס)כסכין

 )6 6-ק נלירס ד5ריך ו6בטיחנגקיקנת
 ק"י

 דמריף מעום . סכ' כסרס"י
 רעריף 0כ( נופלם"י כ)ו י6וקר ר6י' קןי6 וסמיך ננכיסמ עדיףוישמ6
 ולסכ"מ ר6י' סך סכימ ו)6 רקכ"מ רכרי 0כי6 ו0ך"ן עגיסו3 וחריףדוקק6
 חליף רעדיף נ02כ"ת ק"כ סר6"ס וחס דיפס סנ"י כ' כגמ)תנת סרהייוש
 מע"נ' ורננ.6 קסןט וק. ))גס ו656 . רוקכ כ)6 לחס נ2חסולהחק

 דכל5ו'ת%י
 כמקתי ככר סכס טסי רכ)ט כרסכ"6 י") סתיר ""כ קריף ררוחקממריף
 כל55ו כננו קרי קן"ט כ"ט לחריף רנס מוכק 0פוסקיס דמ! 6' 6ות)טי)
 )6ו"0 נס ל"ט כל י"ע 6מליקן )" כחריף כחס מקס טדיף ו)6 מריף6"כ
 )כתחל' כסנ!וך כוותי' רע"6 וטקק 6ו"ס דקל6 ןס ק) ב6י' עול לכ6ו'ויס
 כ)י כמס עד כקן6ין ד)6 עקוס 6ו"ס  וק' כס)כ ס5ולן י6כ643

 6כ)]כריע'
 מחם עריף )% ורוחקח ימרי4 ס"מ 6"כ ם סי6 קועק יכטי)ס יקניתת22ע
 קוס !ס ת5ן' סרסכ"6 סי' ורומקח גוריף כ2ךיף ;ל"ט ככ"ט 6נ62י 6"ככקס
 נכו3י יכו3ט ער'ף נ4כ 9 ל כי י"ט לאכיז קקס טדי9 והנמע6 סכיףימס
 גלמ י651 כ)1עס מין כמס קס כ' תערוקק 3ס' גפתיסס דפרמ"נ 5"עוטריין
 ו0כמתי :תימ דמס0ו וכ' רע]'מ טתסו' "ק) י51ימ 46ן ננס0ו 6סי'רוטכ
 .כעס חמס עדיף ג6 ומריפ ךוימק6 הסי"ח מ"ק קרץו סי )עי)בגריסס
 תסן' ען ססכנו"נ ססססס ומס רועק ה)6 נ2סהו -ו5ימ כמי כסס נקסמ

 עךיף )6 ודוחמ6 וחורסי' 6פי"ת %1כ תק5"9 וכסי' סס יסכמילסכ"6
 כמריף .ס"ה השכ -ו5י6 ממ0ו קכ"ס סת9 נק גז"ק רוטכ ב)6 4סס49ס

 )' ס"ק סיסכ כרכיר חע"1 קי- .לפוגק 4מכורי כמ2ת. 6ני -ו)סיץוורומק5
 )סתיר ר6י' מילו נ"ק נמס מחס וווסקי סוכפן' עייף )6 3סכיןלהכפע

 יכו3ט 'יעיס נ2סקו כק9 כמע טץננ עך:ף יה"ו)6
 פר"מ כיעת דיקל קיון )והר ש שמנםלר(

 וס)ת-

 ומריף דרומק6
 וסומ סקווס כמות 6ל נס וקי"9 ג"ט 2ך יטטותל

 דכ) וכ"י כסוס ;' ולימ ק"ס ;ן' לקמן וכרש"מ"% נרם מורפי' 6"כ ודומקי' מןיסי' טכ'1 מיי ךכ5)ו 3ט0 ר6ס4:ס4יטת
 כיס"

 לועכ נ)6
 ;)" ח9 גטן ,גךיף מ"כ י"כ כג)ידי12].

 45 כמו ורומקה נ2מורפ*י לןטכ
 'ומריף )וומקי -י6י' 6ין עכ"ס נ2ההו 9ו)9 י63 .;ל9 ,9לת ""כיטביף
 כמחך סס"ט רססק 6מ6י סקסס 2"ו .9"ק 1"ל 2סו' קסץך דסנס כ")ועךך% ן 2סן"5 כיללפג!ה. מ6 כ4ס .נר מכ"ט התפסטומ )ילן דעלי4 וכי)יף-דיחגנמ ט"סכינייגו

 041 עי'.'י-4קי' ש .כ%ו "ס%ר ' כ חול4ומ כקכין מותח2קר
 וסהם םהם עקן ותי' כעךל6 קבי 634 .6וקר 6*ן .בוע2 2)6 2מס מס.ס(
 הי6 5"ד5סי'

 .כ%י
 סמן שנסר מיי%י 6"י "יי6: ש 4גסו"ה1גיף ל2

 ט4.%יז 2ן 6ו מישר סג קפהין "תו 4ם ,גייו %%יגק4ע
 י65 6"כ עכ") 7גלון סךתי! ' 4קש] 6ש לכמ רע4 'י") ע"כי63 6יי

 6וסר גסונ2ן ימעס וזען .כ)6 ;מ9 ממ9 נרע גיצמק" . .ימן4י'צפ.דין
 ווושן' 2תרי9 משי ש צכש 4"1 ק"ה ..כ%' ע%' ושש. כ)6 8קי'כ1%.
 . "ע6ס מ"ע;וקא 2ג9 ,שכ % ן4יח יק4 2קנק טחן'. עגיצס. םכיי"תר
 דתססו ם*יינ קימ"נ 4הים 'ס9 .ג"'מ טצתו' 5שס גבצ" נ")~61ץכ
 חך6 יקקל 5דוט ייס סיל קי 6ןגמית טכ;קיכן ,5דרין עך קיס 1ל4יו65
 1פ4,%יש4 ק .צכ רוק4 4ל ,וי%ימ ו6סי"ס * תש 44ה נתם .ע99 קכע ~קג?ף.קח )2עץו ן4סקו ר9וק9 ס") ו4סי' .ג%ט 6יז ת;ייו ס4י~שיויגצ

 -]סשן עצוך ו9כע ,מ! גפנגס ןסמ ,יאעסס _.קקק:ז. י.הי
 4!י נ)ע ססין. .י5 נ"יז ס9גיעת 5;הש ק"י מקנגאיסט%

 סכין
6נכ



ייפף-חרע א' טערף צ'ר ם4' דעה4ירהסימןדברי
"נ3

 מורסי'.
 ס5גון 6נ) קסס סכין )תוך ספון ננן סלפ)ט עפ16 מט6'כ

 כפ6ר 6ע'נ פכ'ס יט 'יננסהו לטי)ס כדי ממך מסי' דיעכל 6סי' כו)ו5סור
 6פי' יותר ננסעפע י6עו ננסוס עותר כחננו 6ס"' גגץ5ה 50ריךיכריס
 כסננוך רננ"6 ןס' ומריף כרומקי' 6נ5 ס"6 תע"ו ס" נט"ע כן6י'מטקו
 כ5ע כננס נקי6ין 6כו דמין ננסוס ה6ו"ס וכ' כו5ו . )6סור )כתמ5סכ6ו"ס
 וננ5ס מננן ס' סוף כהנננ"י 6סור כממן ו6"כ כ)ע מטסו עג"ס יע)84"כ
 ככו5י 16י5. מ0הו ננ"מ כ"ל 6)6 6וסר 60יגו כמס כמט כממן נסכ'

 6מר טעס כמנתי כ"ס ס"ק מק"1 נסי' 6)6 סק"ו תננ"1 כסי'וסכ6חיו
 :5סנננ"י

 תר"נמימז
 אוסר א'נו חלכ של במכיו שחתכו צנון שפי' אש"ע צ"עלא(

 והגמי"י וא"ז וש"ד דסה"ת ורא"ש ורא"ה וטמ"נכראב"ד
 לב( כולו 'דאומר ור"ן כרשב"א דם"ל נ' ואגודה והנ"אומרדכי
 דין והידוש .ור"ן כרשב"א ס"ל הוא דנם טמ"נ דבריביאור
 לשבה מחלי תריף ראין מברי או"ה והג"ה וסמ"נ רשב"אדתשו'
 א"ח ופ"ז כרשב"א מוכה- ר"ב ומהר"מ מתום' )נ( בכליהבלוע
 כת"ח ולא מטור משמע וכן כולו דאוסר טה"ת פי נ"כ רנמ"זס'
 לשלח דמחלי באב"י אלא כ"נ סתיר רלא לממ"ג טעם עוד)ד(
 מרשב"א אדרבה מה"ת שהוא רשב"א מתשו' הפרמ"נ ומ"שררבנן
 שהוא מטברא שה1כיח תשו' ובפתחי מררבנן שהואמשמע
 לדירן ראי' אין כ"נ דטקיל מראב"ד )ה( נכון ישבתי מה"תולאי
 דאמרו הגש"ד שכ' המנהג ופעם אזיל לשיטתיי הראב"ד-די"ל
 נ"ל לדינא הלכך ור"ן כרשב"א דם"ל נמי י"ל ]הקרי"ן[לנמרי

 ' ? ור"ן כרשב"אבב"י

 סרמכ"ך דעת סכן 3"י כ"כ . מקוס לטי5מ נד* ס"6 .בנש"עגא(
 ר' וכ' סננ"ג 5סון זס סלל וטור וסר6"0 ור6"סוסמ"נ

 גוי ט) כסכין סלס0ק מ)מות 50 5קורט 6ומו 5רננות 5היומ טיכ%כרוך
 הכ55יס סחהכו כד"6 ןכריו 5סי 6ף 6ננלס 5סכמ )י' ננמ5י מורסי'י336
 6טפ"י 6' ננ5ך כ"6 ממכו )6 6ס 6כ5 )קןירס טעוסין כןיך ןקדק
 יסמ"נ וג"ט וןיו כעוננק ננקוננו יממוך ננ"ננ פסקי' 5כי כנויר ויט6יגו
 סו6 ק)יטס כ' יר06 6ע"נ כסננ"נ כ(ס ס' סר6"ס וכן ס5ננו )ןפתכ"כ
 ס"6 מננ"ז סי' כ6"מ כננכו6ר ננןקיק 65 גטי5ס ד3ריך 6ע"ג ווק6)6ו

 ללסכ"6 וס") עסננע ע5ננו סס"מ 05ון 6כ) . מ5"ס סי' 5פי) כןוסכ6מי
 סיעור כקיירס ס' לריך 16 כירק הכ5ועס 6יסור 10הו מריפ4סדכליס ו60י 5531יס סוננן גוי 0) כסכין ממכס 6ס סס"ת ןז"5 כו)י'ל6וסל
 סוכ6 סס"ת ו5סון כננו"ס ס' ולייך לני)ס לעטימ ע5ננו ןמתיכס הירקכ5

 כ0"ד 0ס כלנ"0 ו' וסג"6 כ"ס כס' ו6גוןס וננרןכי וסנמ"י ס"6 כ))כ0"ו
 ננסוס סס"ת 0כ' לכ)ס הירק כ5 ןלעטס סה"ת וגרי ןי)"ט ס"6ג35

 ס50ריך וננה כ"ג 6)6 ל"ג 651 כסננ"נ י3"ס ונס כרסכ"8 ככו5י'דננתססט
 כןיך ןק ןק הכ55יס 0מתך ןוק6 נניירי כו)ו הירק כ5 כלנך לקדירס 'ס'

 ן6"כ כסננ"נ סירסו 65 ו6נוןס וננררכי ןהנננ"י 51"ל . )קןירהטטו0ין
 ע) ססננ"נ וכרי והכי6 ירכס 0כך סננ"נ ס) ןכריו )הגי6 )סססי'
.ןכרי

 דתלן 5"ט יף כע"ז קינני מך63 0כ' מס"ז סי' כ6"ו וכ"מ סה"מ'
 5לון מכן ו65 סכ6ה 6הסור מיסורין ו6ין עכוס 50 '6סורין 0סןו6)ו

 טפננ6 ןמך )%ון וה"ס מ5מומ ט) קורט ןתגי כיון עכו"ס ס) כסכיןטממכו
 %ון למעוט" ק6ננר 6% ננ6י 5ננעוטי ננלייל6 כנננ' ןק6עי ותןעליגסו
 6סור וכ131 ן6סור ס"ננ הלי ק6ננר ננך)6 ןסרי עכו"ס ט) כסכיןסממכו
 ו6י%כ"5

 רק.
 כסהו6 6כ5 יק ןק ןמתך ככיטו) 656 6סור לטי5ס כןי

 זס ד6י") מטוס נוי 50 5לון מ~ן י65 6"0 כ65"ס 6"כ כ"כ סניס)ס
 סממכו ה5לון כ) ננן6וקר מוכמ וכן נכ%* ןננמפ0ט 6"ו ככ"לתקלמ6
 מננ"ס וכן נכו5י' 1ממפ0ע דס"5 6"ו כ"ל סרי 63 ו5ננס עכו"ס ס)כסכין
 כי0ו5 כ65 עכו"ס כסכין סממכו 5כון ע5 וק6י נוי 0) יסייגו 6סור'וכו5י
 וכ"ננ נזנננס ס6"ז ס' כ5יו ולוס6י 0"ע 5נע5י סי 0)6 ייוע6מלס
 0) ןמי)תומ מויסי' 6נכ 0כתכו ממ5ו סי' מענניןין 6ין כפ'כננרןכי
 כ5)יס ןוק6 0כ' כסננ"נ י65 כלי כו' וכמ5ר וסוכנין 5לון כנוןטכו"ס
 מי נוי 30 5לון נס 656 5קןירס 0עו0ין כןרך ןק ןק סכ%יססמתכו
 כתכו ננד65 סנו' ט5 ס5לון כ5 6סור 6פי"ס רק ןק 3כי0י5 מומכין1)6

 : )נננרי ן6סור ןמ5ממ ןונני6 .עוך 00רי. כטי5ס כןיןמט)
 ודומקי' ן15לן מורסי' ס3"י כננ"ס כוולמו 60ס ק0ס ססננ"נ רעי)א(

:
 5הני6 ס") לטי5ס כןי 656 )סס"מ %3ע 6ילו לנני יוננ6 ככן.

 ומתך סננ 6ס 33"מ תמ5ס סכ' 5עי5 )0ולו סכמכמי סס"מ ןנרי5%ס
 6מרי ו6ס סטעס וגמפ0ט נסס ל53ע 0סרי כסדמס סני 65 כ0ר 50כסכק
 זס ן6ין נ4' סכ5וע ססכין טעס 5כט) כס' ננומר רומממ כקןירס כותלןכן
 50 נסכין ממכס 6ס 6כ5 וז") )עי) )0ולו ננ"0 סס"מ כ' זס וע5 ננסטלק
 ןממיכ' סירך כ) 0יעור כקרירס ס' 5ריך 16 כירך סכ5וע 6יסור 10סונוי

 סס"מ ננ"0 ססננ'נ סכי6 וזה ססס"ת כ' ו6מ"כ כנווס ס' ו5ריך כ'גע5ננו
 מורפי' ר6נכ ככ"י מ0ונ מנ"4 6סי' 656 נסכין מי5וק ס6ין )סיומויכ%
 כהסננ"נ וע"ז וכו' מ5תומ נכי כן6ננריגן 05כמ 5י, ננמ5י' ןמריף סירע 6וד5וגן
 סס"ת דכרי )סכי6 ס") וכו' דק ןק סכ55יס 0ממכו כך"6 לכריו )פי6ף

 ~יק כ) כלנד ס' טיפור ד5ריך וכון נוי ס) כסכין מתכס 6ס 3%מימ
 מתפסע כסכין וכ5)יס ננ0וס הילק כ5 כגגי ס' 5ריך ן)סכי - 5ספקויס
 לטי)ס כרי 656 3ג5 עמפסם ן6יכו )דנריו מקוס )סננ"נ 3י' וסוהככ)
 ע)ס וקס מתיכס כ) לע0ס יקות 5ממיכות סמומך וננטוס לכ5ס כל'ונעס
 ע) 0"ד ע) ננסוסק .נמננת 0עריס וסנננו6 סירך כ5 ככנד ס' 5ריךס5כך
 ס' ן5ריך וכו' נוי 0) כסכין מתכס 6ס 6כ5 ננ"0 סס"מ ס) 56וןנריו
 וע"ן ככו5י' ננתפסט ר5ולן ננסוס דסה"ת טענני' 6י וננספק סירק כ5ככנך
 )ממיכומ כ"תכו ןנניירי ננ0וס כו)ו כלנך ס' 5ריך י)כך כסמ"נ וי")כ',
 ס' 5ריך 6יסור 50 כסכין 6כ5 )נננרי.ננ"0 זס כ5 הסנניט' וססננ"נ לקןק
 כ5 ננך ס' שריך ד5כך סס"מ יכרי פי' ןסננ"נ ג"5 ו656 . סירך כ5כלנד
 וכננס"5 ככו5" ננמטספ ויומקי' מריף יוננ6 ככן כי0כ"6 דס") ננסוסס*רק
 5עי) 0כמכמי סעריס כננכו6 651 והנ"6 61נוןס וננרןכי ה6"ז ס")0כן
 וכ"ע כר6כ"ו ככסי5ס רסני הננ"0 ופי' סס"מ כןכרי 0כ' 0"ך ןכרי0פי'
 ננ0ננע כ3"י 61פי' כננס"ס וכו' כסוננן הןין וכן . וננ"0 ן"ס זס כסי'ככ"י
 ננס"ט ולעסס 3כו)י ' ןננמפסט כסס"מ סכין סכ"י וסיילו דסס"מ ע3י'יפ5ינו
 5עי5 ס3"י 0כ' וסננ"נ ור6"ס סר6כ"ר ןסיילו ע5יו ןפ5ינו וו"3 כ3)סכ%ו

 ססננ"נ ס6 36"י נס קסס כן )וסיומ כ"ל 656 ננמפ0ט י6ילו ס")ן6עסו
 כר0כ"6 ס"3 ןסק"מ סןין סני' וס6 כלטי5ס ןסני )סס"מ ן3ריוכ"ג

 60יגו )סה"ת ססננ"נ כ' וה6יך הכי ס"5 ססננ"נ נס 6"כ ככוני'ד6וסר
 כ"נ( 636כו5ע

 נכו5י' -עתססט וךומק6 טריף יוע6 כנן ס") ססמ"נ ינס ל"5 אןא)ב(
 656 כסכין מי5וק ס6ין 5סיומ ןיכו) ססס"מ ננ"0 ע)רק

 כמסו' כננ"0 5סננ"ג ס") 6כ"י כסכין )0נמ )י' ננמ5י' ןמריף 36"י6סי'_
 656 5סכמ סמריף ננח)י הסכין 0כמוך 3)ע ננסוס י65 ת5"1 סי'ר30"6

 6יכו סכ5י ע5 יכעין ס"5 ןרט3"6 ל6ע"נ ססכין סע"נ ננועטסטוננכוגימ
 6ויר6 3ה ו50יט כט5נו6 טימס 6)6 ו6ילו ננרוןד ססו6 כיון מע)"עפונט
 -המריף 5י' ננ0וי 3עיג6 טימם ןסך ור"5 עכ"5 כ"י כ60יכו סנוננה סי66ף
 דוחק6 ננסוס 165 לטי)ס כןי 6)6 6סור י)6 ננ"ס ססננ"נ 6"0 ו6"כ5טכמ
 ומסוס כ6כ"י 656 כ151 6וסל ככ"י 1"6 יומר 5סתססט כמ כו 6יןומריף
 0ממכו רוממ כ0ר סקי"נ 5"ך סי' כט"ז כננ"ס כגטי)ס סני ננעט0ננגולימ
 ככו)ו ננתפסט וך6י ורוממ כ"ק 6)6 6וסר 6ילו ס6כ"י מו)כומכסכין
 ננ0וס כ0"ך וכ"כ כ' וסטעס כפי ןלטי)ס כ' וט"1 כק5יפס סניו6סי"ס
 ננרוטכו גטף ע"ו ןף נפסמיס כן6י סו6 ננועט ןכר סגין ע"נסננלולימ

 : ננקוננו 6מ יט% כמלסע5
  מריפיס  דכריס נ60ו ןנס סס"מ וכרי כ' ונ' 16 ייז )"מ כ5)ר1ב%4ר"יץ

 ננטעס וסייכו 6ו"ס סנ"ס 0ס כ' מ5מומ )"ד )0כמננמ5י
 כיתר סוה ססו6 סננועט כןכר וכנ"ננ ס)יו יס טינעולימ ק5י סכיןןסתס
 מספ"י והכ6תי )0כמ )" ננ0וי ן5ולן ןמריפות 636 טעס כססנתספיר
 6"ס 51טי"ו 6מר פי' טס כמכמי ו6לי מרננ"ט סי' ממ5ת 5ע% גווכתוכננ"כ

 כתוך ןג5ע ס"5 נוסי' וקס"ת ר0כ"6 כתסו' ס"5 כנני 6ו"ס ןכנ"סכפ0יטות
 ן0ס מי)מות וכן כסכין נניירי כס"ת רק )סכמ )ננמ5י כמריף כמ 6יןהכ)י
 סכין סם"נ ס0ננגוגימ ןןוק6 6תננר כסכין נ"כ 05כמ 5י מח5ימריף
 נ"כ כ"ט כר ל"ט 5סלין מ0"ס ננ"ננ 5סכמ )י' ננ0וי מרסי כננע5"עןכפנס
 ר0רי נע5)ו ננכ"ס וןומק6. כמורסי' מותר ל"ט כר ל"ט ד6פי' ןסיילו6ממ
 ננומר וכ6כ"י לטי)ס ן5ריך ס61 טוננלוכית וננסוס לוט5"פ כננו 0יי סוס6"כ

 : )0כמ ננמ5י מריף ס") י)6 מ'5דעה
 0סק0ס כו)י' ן6וסר ור"ן גר0כ"6 יס") ל3"ט ע"ז ממוס' ננוכמ רכשז)נ(

 סיי טפי 3)ע ימ5תות ומי' ככו5י' מ)מות 6סור )ננס0ס
 סר6"ס עס 0ססכיס ככ"י ול6 ככ%י' ןכ5ע ננמ5מות ר6י' סננכי6כרסכ"6
 ה6 ק0ס סר6"0 תי' )וע5 , כ%ס 6סרו קטגיס קויטין דמ5מותמסוס

 6% כ"ל ססכין מן סל6סרו ננסס וכננעט מ)מומ סרכס ננוכריםסננוכריס
 סנניסוט ולתכט5ו סו6 ננופט ן3י כסכין סכ5ועס 64"כ ג"כ 5י") ןר6"0כ"ג
 ותי' כוס עננד סי' ס"ק 3פ"מ ר6י' 6מ"כ )קמן )ימכ"ס נני 1ימט כננוכרוכ
 נוי 3ס5 6"מ 3פ' נר"ן סו63 סי6כ"ך כננ"0 כיטו) 15 6ין נוי כס)51"3
 חקסאכ ס4 5ננ0ע5 ר6" י0 ו)סי"1 יטרו5ו 650 כןי כ"ט 6מר סו)כין6ין
 ננ0ו' ל"ט כןי ן5יכ6 6ע"נ ,6סור לכליס נכילות סג' רמכ"ס לנס ן'6ות

 ו5ננס ננמ5מות ר6י' מכי6 ןר6כ"ד ור6כ"ך טעמי' כמי ס"5 )"נמענניך
 6עקכ סאמ כקו' כס6ל ולתכט5ו כר6סמיס ססכין למקלמ 651 6סוהכו)ו
 נ"כ ג' רוסעלכורנ ננסר"ננ סר6"0 0) רכו ונס ןר6כ"ך כטעס ס"מכתי'
 סמרוננומ 6ס' ןמו5ק כע"1 וכמוס' 0ס סר6א0 סכי6ו ור"ן כר0כ"6ס"5

 כו)ו 6סור גוי ט). מ5תומ רוק6 )גקוט 5ייך %ר6"ס מ5תות ןוק6ננדלקס
 נ'י 0סני6ו נסמ"ק מינר6 5וכן מ60"ג כק5יפס 6י"6 .סס 0קטליסננסוס
 6וסר 6ין. 5סס'מ 0ס ינריו פטטות ננ0עע נוסר ננ4 מננ"ו סי'נ6"מ
 0) כסלין ס%ון כחתוך ננ"מ )עי5 5סוגו סנ6מי ססאת )0ון ו%6יכו5ו
 ר5ס כך )6יסורי סמיר6 נין. עמ5ק סוס %61י ננעט רק וס ן6ין סכ'כ0ר
 י"נ ס"ק סס ונע"ז ננמססט יותר 6יסורי 6טו וןומסו 0עריס סננכו56מ5ק
 סס"ת ססגי6 סטור נס נכו5ו דננמפסט 5עי5 כננ"ס מרוננומ ןנריפי'
 סכתכמי כננו ס") ד)6 סלי ס5לון כ5 כלנד )טער 5ריך ס%ון כי0ו) ו6סכ'

 כ%ו 6סור ככ55יס ןוק6 0כ' כסננ"נ ו)6 כ5כון כ5 ן6סור סס"מ5דעת
 6יכר6 . ננכ50ין . 6ין 5גון דס6 כ0מכ0)ין כסוסין ןק ןק סמומכיןננ0וס
 ן)ננך4 סטור ע) ננתננסכת"מ

 נטי)ס כןי סני 6% סנלון כ) ככנד כ'..
 ן6וסר סרמ"ט 6ניו כןעת ס"3 6יסו 6ע"נ ןטור 1"6 6כ) ססננ'נוסכי6

כ"ג



יףה,.דעף,.טימלוצר4
 יה"המףאהנ -% מ4י,שיד]5םוף

 6ע"נ תרוננומ י3יי סטור' והכימ 6סמ"נ; "ו)קיט כלו י6סרו ' ור"ןליס3"6 גכ*י וכמיס 6טמ"נ וחו)ק כעו . ימטוי ימו)ק סץ) גתלומיה "3)ג*5
 סירק כ) .גסיעור ימוסר דסל"ת מו)ק כ)6"ה 1נמ צמו 6ליר עסדמו)ק

 : מסורין גסמר ג"ל )6';ם") וטור 'ורמיס מכ"נננטוס
 זה,ט") כלין מכ) 6מר )דכר 'טכוולתו סמ"נ .3דנרי סי' -כתכתי ןבגצנרר

 )סכח ממ)י' דס") כ"ל רק ד6סור הסננ"נ ננקי) . )טכמ מסוי מריף)עלין, דוקמ עור ומססר כו)ו 'ד6וסר ,סס"ת וטסטומ ור"ןגרסו"6
 רסכ"6 ה6 מןרכה ימו' סהומ ננוכח מ5"ז סי' רסכ"6 דננתפו' כפרננ"נוננ"פ מסוי קו)ו ודומקי' מורפי' י")] כ3"י מכ) סק"6 כט"ז 3פרע"נ כננ"סדרכלן
 ססקסה ננה כ) ו4'כ ננדין ננכ)י קסס 6"כ דמו' סהוס מי"6 וז") ס"))סיפוך
 סמו)ק ננס ומ"כ ננדלכלן סהו6 ננ6י ד6)6 ננסננט ננדין 'ננכ)י ססרסג"מ
 ורסכ"6 )סכמ ננמ)י חליסיס יכריס ס6ר גס ספ'' מסה"ת ססהרס3"6
 מ)6 חורס 6סרי' )מ מננ6י עוד וכ' מי)תות 6)6 סננעל6 )מ 6לןהקסה
 דכר יסל6) כו סננס ל)ננמ ליחום ננותר ס6יך נט..6כ"י למ כ"4קדירה
 דסוס )פי) דה6.ס") ננה"ת )סכמ ננסו' דחריף דס") ננסוס )16 51")מליף
 דעת )דמומ )רסכ"6 ס"ל 6"כ 6ה"מ והוה רסכ"6 סהכימ תוס' 6)מדרכלן
 )מ ס6יר ' 6סיר דכריס ס6ר נס 6ס 6"ג. דרכלן יסוה לדעתיסס"ת
 נס כיון )סמנניר ס6ין ופמיט6 כמלתומ 6)מ ז" יכר ננקוס כסוססננעל6
 ס") דהומ )סקסומ מין סט"ה ע) מ") מפי' 6)6 ננדרכלן יק3מ)מות
 כימוס טרי 6ננ6י מכ"י ננדין ככ)י קסה התוס' טדעת התורה . ננןסהומ
 כסס כ' 'סק"ד 5"ס סי' .)עי) תסוכה וכפתמי מליף דכר נו ינס)וטמת
 רכלן ד6ננלו כיון 5יון טיכת ננסו"ת ו6מ"כ ננדרכלן סהו6 סוסקיסהרכס
 וכ"כ ננה"ת הומ .מ"כ דג"ט ללכלן )הו6 קיס כול6י )סכמ )י'זננח)י
 הו6 6פי' הקסס כע"1 סריטכ"6 דה6 ר6י' )מו ננה6 ו)"ל 6ינר ר"6כסו"ת
 דסוכ העסר מת 6ו-מכס) סרוכה לכ)ה כננכס) זה דהרי 6סור מננמיל"ט
 סמ הייטכ"6 ע) ד5"ע -6)6 ננדרכלן רק ימסור י") 6"כ וליעור מוור46לן
 ננדלכלן. לק דהומ וי") 6סור הסכימ ו)כסוף סנוס ק"נ סי' )קננןקיי")
 הסכימ )סוף כג)י וס") )מצק ומ5סי )גננרי ננותר ננסננע )ריטכ"6'6כ)

 : )נננריננותר
 6ננ6י דמ)"כ ננס"ת )סכמ לננמ)י ק"ג סי' )קננן כ' יעקכ נמר 3ס'במ

 כסכין מהגו מו )כך כניומד כ)י )הס יס סמ6 מ)תות ם) קורט6סרו
 ת5"ז .סי' כתסי' רסכ"מ הקדיננו ככר קוסיתו וננסוס דרכלן ס' וה")מלם

 לקיט יוק6 מ)תות ס) דקורט דס") רכוותמ כהלך ננזה הוכימ 'וכמננת
 רקורט ס") ק4מ לף ')מו)ין כמדוסיו סרסכ"6 להמ ז"6 הלס ע"כסס"ס
 דמוסל כסגין 5לון כחתך ננלה"מ וס כסי' ככ"י וסוכמ דוק6 )16 מ)תותט)
 רסכ"מ דע"כ תסוכה .נמותו סס יעקכ כמר וכ' ננמ)תומ רמי' וסכי6כו)ו
 ננדלכגן רק לסוס כ6ננת כתסוכס דס") וסיילו מ)תות הומ לוק6 ד)מוס")
 סי' למ)תומ י") מלם סכין )ו הי' י)ננ6 ססקסס וננס סכתכתיוכננו
 יולס כר' ס") )6 נס חלם סכין תנניד )סס יהי' וכי )ננסמר הרכהמוכר'ן
 כס)ננמ י"ה כת3ו )"ו דף ע"ז תוס' ה6 ור6י' נניומד כ)י )ו יסדמלולי
 יודמ ר' 6י' מסור גוט3"פ דס") ננסוס סננן 6סר ת"ק דמי ליח6)סננומ)
 סמר מכ) )עננוד יכו) ה5ינור רוכ ס6ין ננסוס סננן )סתיר יכו)לסי6ה
 דמסור לוט)"פ ע"כ והלה - וה)) סמ6י לנד היתר המ'ך לוט)"פדכריס
 )עננוד יכו) רוכל5יכור 6ין, מסי' 6"כ ננה"ת ססו6 )וננל 6ין וה)))סמ6י
 המ נ"ט וק0ה ננלרכלן 6)מ 6סור 6ילו ומ"כ )התירו יכו) ס6ילופסיט6
 ים טעס דלותן צרנלן )הומ קיס דננסתננמ 5י-ן הסינת. דננ"ס י")רערך4 : ככ)יהס ננסננסיס סתננ6מ)מ ספיקי מסיכ )6 דזס מע"כ נניומדיס כ)ימ )הס הי' סננמ דרכלן מ'סוה

 רכמ ק6ננר ננס רכמ 6ננר ל"ה ס"ט דף ע"ו תוס' כ6"ם)וגנר
 י") כן וננחננ5ו ננחויקו כסכר6 עכ64 דסננ6 וי") ותי' קפי)6)טענני' מסכימ מטכומי מו מסור גוט)"פ )רכ ס") מי ידעג6 )6 כסלר36עכ3ל6
 הטעס יומר ליכר. המר(סומ ע"י י") 6כ) הטעס ולרנס )סכמ ננמ)ידמורס('
 )נניננר ו)יכ6 המסוריס סכיגיס עס עוסיס וד6י 6"כ סחריפות ננמטנתק)ום. הטעס סליכר כיכניסס כמ)תות סר6ו וכנסלי לסתלה ע5ננו הטעס ס6יןמע"נ
 כ)6 לרנס ס)6 ק)ו0 טעס מסרו דכמן כ'ון דרכלן סס'קי ננטעס )לסריתו

 כדכר והוס ננמויקו סמריף 6)מ ק)וס טעס 6)6 )יכמ לנני סחריף וש"ימריף
 חערוכת כס' כמכתי ו6לי ננלרכלן ננס' )ננע)ה טעס נס .ננדלכלן,6סור )טעננן עכידי מי כ' וכפ"ה כפ"נ כהן יכמלמת ד6סור ני"סכסי' כר"ן דמי' ק)יס טעס דהו6 ננס' יותר טעס זה,3מלניס צדמוקייש : הטעס ננס' )ננע)סהלרנס

 ופ)תי הסי"מ ננענניל 6ננלס ננלרככן מ)6 6סוה )6 דר"ן סי"ן 63יזיו6"י
 5"מ סי' כם"ך וסוכ6 )6ו"ס יסכתי ומגי 'ננה"ת ססו6 ננננננו . ס"מ 5"מס"
 . ננמ)י.)סכמ דחורסי' הך 61"כ תלפ"כ כסי' ננדרכלן 6)מ סמילו ל"טס"ק

 ר6" סוכ ננדרכלן ו6סרו המריף ע"י הומ ק)וס רטעס .)זה 4דוננהי")
 ססנס ס)עו)ס כ' ו6וסן כסנננו עוננל ו6ילו כע5ננו ננסכימ )היותספנס לססך לננכמ'המריסות המ' )סכח ננמ)י דמריף סנרות כ, ג' 'עק3סהכ6ר
 6ופן וסלה עכ") )סכח' )היות דלססך ו)6 )סנס לסמר כע5מו הפנמ6כ) וכננסוכמ טעס כננו )הירת וננחויקו כמכסי) פנננו לרנס ט6יכו לורס_סתקסי) מריפות רק מריף דכר כו ננכס)ין 6י מף כע5ננותו כע5ננו פנוסלס6ר

 : כננ"ם סומהכ'
 ננ"ננ )נר י6וי ס6יט פנוס 6,ו 6נ"י 3כ)י רט5ס ס") 'יט3"4- רהלה ככ"ה ור6"ה כתה"6 דרסכ"6 ..נס)ונת6 מ)י6 טסמיס ]י3'דנ"ל

 מפי מוחו'מ"מ
 1עיין .לוננל יס. 6*ע' גסגס 6עג -6"כ ק5ת טפתס'.גת3ם') '

 מרק( ס4' ומ"כ ))נר סו6 ר6ף -עייין לס6 .כפסרמ חס"כ 3מ לכ)יסכ)וע
 "5מ .כסנעו דעו"ד 'הכ' ה6וסן נס )ומר_ ויס ')סכמ לנננרי 'הפנט3ססך

 מך6ו' 6סור הו6 המ. ו)מךסן וכננסונמ טעס )היות.כמו ממזיקוסהמריסות
 1ננתד,קו .6)6 לרנס ס6(לו כיון כ6וסן 6כ) )סכמ ע5מו הפנס ילספךכ'ון
 םננרניס דננה מלי כננ"ם 16 טתורה ננן מסור סיהי' טפס'מהכ"ת כננו)היומ
 6)6 מסור- ומילו סומ ק)יט דטעס ננס' )ננע)ה מטעננ6 עויף 65הו6

 קוטיתו ננכמ ד)מו 6פי"ת ננדרכלן ססו6 דס") הרסכ"6 .כנעתהננדלכלן
 ננסוס מריף כו יכטל סננמ ד)ננמ מסור ליט)"ס ר"ננ י)יף ה6יך ססקטהכ"כ
 גננ"ם 16 תרו5יס יס קו' דע) מדרכלן 6)6 הוה ד)6 סר0כ"6 כ"ט )6קו'

 תי' עוד כננ"ס 6מריס תרו5יס מו מ)תות דוק6 י") קו' ננכמ נתסו'רסכ"6
 ס"ק תננ"ז סי' )16"מ ונמינורי ק"י סי' כמס"ו חי' עוך ועי' יעקכככ6ר

 הכ כמופן ס") דרכלן דהוה דס") סרסכ"מ 6)6כ"ט
 כעפר6 וסוס )נר ר6וי 6ילו סוס נכ)י דנ)ועס ס")י6"ס%4כמנמ

 ה6יסור לע0ה סמריף ע"י וה6יך 6יסורי וסקע כן כ'והר6"ס
 כטעס 6)6 ד6ילו כננ"ס 6ו )0כמ. כטעס הוה מריף דע"י הכי"ע גננ"סמו 6)6 כפנננו דעוננד הכ' כמוסז ר") )סכמ ננמ)י' מריף )רמ"ה 6"1ננחדס
 )6 ודמי 6"כ כרמ"ה ס") וי6"ס ומוס' דסננ"ק כתכמי תסכ"1 ו5סי'ק)וט
 כיון הל") )כ) דרכלן סהו6 6רסכ"6 )סננוך )על"ד ויס ננדרכלן 6)66סור.

 ע"1 תוס' דכ. ננסמ דייקת כד 6כ) ד"ה רמסולה כתסו' יעקכ ה63ר כ'עןדם : חריסיס דכריס ס6ר ו)מ דוקמ דמ)מוה פוסקיס הרכהכ)6"ה
 ננדסיתר ננוכמ 6כ"י לכריס ס) כ)יס לסתס מ' יף' וחו)ין )"טדף

 מסוס וסיילו ) ננותר לט)"פ דקסכלי ננסוס התירו וכ"ד לסי6ה יודהר'
 ה6 6כ"' כ)4 דסתס ככך הועי)ו ננה מריף דכל סיה זית דטננן הל")תוס' וכפסקי ד)"ה התוס' כדעת דס") ו6י והר"ן ך)"מ כע"ז כרמ"ס וכ"כל6כ"י
 ספיר לצננוד.כו יכו) ס~כור רוכ ד6ין כיון סועי)ו ספיר ננדרכגן רק)סכח )י לננמלי כיון דמ"0 וי") ע"כ )סכמ )י וננח)י מריף דכל סוה זיתטננן

 סס כר"ן הוכמ )סיטתי' דר6כ"ל די") )דידן הוכמהננר6כ"ד 6י ודוחקי' הריף כ"ל רק לננכ)יע דס") מר6נ"ד יי") 6יירארמר : כפו) סלרסס תרל"ה סי' כננס)"ק 0ננןהתירו
 ס)6 ננסוס )קסי)6 מותו ננטעננין ו6ין ל"ט 6מר מכנניס ")כו )6 נויננס) מכנניס סמסרו ה))ו דכמסורין כ' 6)מ כט) )6 ננענניד ק") )מ ור6כ"לל"ט כדי כקוסס ס6ין 6ע"נ לכהיס ם) נכילות דמסרו לננס ננעננידין 6יןנס'
 ככ) 6)ננ6 מ)תות ס) כקורט וכן 6וסרתן כ)יס ס) ז)יסתן )ננ"ד נוי0) כסמן וכן מויר כ0וננן פלי' טננח)יקין ננסוס מסור נכילות )ננ"ד וכןיפר5ו
 ודומק6 מריף דס") 61"0 הר"ן עכ") לו"ט ממר כהן הו)כין מין נוי ס)דכר
 ס) ו)יסתן )דידן קסה ד)מ ל"כ כ)יס ס) וז)יפתן חויר ופסוננן נויסכס) מף כל"ט מ)6 6סור ד)6 )דידן 6כ) ל"ט 6מר כס) כהס הו)כין 6יןככו)ו ל"ט ד)מ 6ע"ג נוי כסל כו)ו ד6סרו כח)תות סכ' כננו כו)ו .6וסר.מין
 רמי' ועוד ר6י' סהכימ מויר וננסוננן 6סור לוט)"פ כננ"ד 6תי'נויס
 ד6ננר מ)תות מ"כ וכ' 6' 6ות מקע"ז סי' )עי) )דידן 6לי יסכתיסכתכו
 כו)ו נוי כס) מסרו מננמי כ"ל רק ד6י ?כו)ו דלו"ט טענני מננרילןלו)ו
 ננרמכ"ל סכרמ מין )דידן עכ"פ מ"כ ל"ט ממר הו)כין נוי כם) ס") )מדמלן
 ד6ותו י") כלטי)ס סימר הקי)ו ו65 כסכין כלמתך כקרין מיסור דלסנופכ' סממ"ז כסי' 6ותן ומכתוכ סקי"כ 3ס"ך הוכמ ס"ד כסנ"ה דננ"ס עודולרמה
 כלילון העלי' ו)דעתי . ולוק כו)ו מוסר דמריף ור"ן כרסכ"6 דס")מלהנ
 כ"ל רק כו)י" )מסור )המנניר 6ין כסר ס) כסכין סמתכו כ5ולן כמןדס"ע
 6סוסקי' )סננוך ננ5יין 6לן סרי ו)נננרי הקודס כסי' כננ"ס מריף כ"ס ל"טכר ל"ט סרי ג5)1 6ס )פוסקיס כיון ננסוס הקולס כסי' וט"ס גסוננןו6פי'
 )וננר דיס לטי)ה כיי כמכ"י מריף ככ)'לכר )התיר רמי' 6ין סזה ננננלהני") המימוכיס רק )קלות לננ65 ס6ין כננקוס ו5לולות כקלין )סמיר דסננלהנססעי' כסוף הרננ"6 לכ' מכ"י מיסור ס) כסכין 6כ) כ"ל 6)6 כו)ו 6סורד)6
 סטעס וגתכט)ו הסכין ולתקלח הלכה סננוכרין סליף עוד יס ו5לולותכקרין

 דננתירין וסיעתי' ננר"כ ננהר"ננ מיכ6 דכ6 כל"ננ מריף ככ"ד )סק)6פ0ר כ6כ"י ומ)6 כ' ס"ק ס"ך עיי' סננכילן )6 )מול זס ננטעס 6ע"נכרמסוליס
 ננכ) ל") מריפיס ודנריס )5לון נ"י 6יסור ס) נסכין נמתך%1במנמ : לטי)ה כדי מפוסקיס )סננוך ננ5ילן 6לן חריסיס דכריס כם6ר)נננרי

 ס' ו5ריך ל"ל וכו)ו כו)ו דמוסר סהכ6תי ננהסוסקיסהר6יות
 סס נניירי הננל"י ומננלס לל"ל ס5לון כ) גלנל ס' ו5ריך לתכס)ה 6פי'מוסר )ננ"ס מלמ גו)ו ד6סור לתכס)ס כ)6 ננכעימ )מ ו)ננ"ס כ' דין ננ"טכ)) 6לס כמכננת וכ"ס )מוננר6. ננלכריו ק5ת לננסננע סק"י כם"ה 1)6דיע' ננקרי למכס) )מ סעדיין מף 6יסור ס) כסכין יסרמ) ס) 5לון ממךסמס סס סרכ כלעת פ' י"מ ס"ק ס"6 כ)) וכננל"י כלתכס)ה סירק כ)כלנד

 )6 6פי' כדכריהס )הק) )5דל מססר 6כ"י סכין ופמס עכו"ס ס)כ5לולות
 61)6 לתכ0)ה כ)מ י6סור ל"5 כ"י כסכין 6כ) ט"ל דסני פדייןלתכס)ו

 !. 559ון כ5 כלנד ס' ו5ריך לתכם)ה ככר 6פי''

 4 תרנ"אבמימן

 השיר עם ששהה בשר שכ' אש"ך אדם בינת קו' על ישוב)א(
8שןעג נטל4 בלא אלא ל"א לשבח דמחלי הש"ך םברת וכ'.לשבח משוי חריף הא נושל"פ משעם מותר מעל"ע )אימור שלבכלי

.
 ש ,י,ישהבריףנן,; וי,
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 י%נבלשןבבל4 האריף בצנון,בע4ן"אבל ,בםבק 'כטן-"שחותר.יהחהימ
*ד,םוי

 בחהיף אע מע/וע- בטדף הש"כ' החדיפית 5קלש מעליע נל
 ומי"ב חמוצים בפיהות כנון 'ביותר חריפים שאינם בדברים'לשמוד. מצינן נ"8 בי נ"פ ראימא ככ"ח נ"ל הפ"מ במקהם דמותד.פק.ש חש"ז שב' ביוהר, 'הריפימ שאיבם דברם )ב( לשבת לנה%ויכח

 : ~התיר הפטד .בפקום שלאאפח
 ימיט כז ועננל עז ככ)י כסר ננ)מו 6ס ג' ע"מ - סי' מוס מגחט2נש'

 כוריקע0 סקורין )יפתן כתוט ככסו סכסר ססיגו )ממל ו6מ"זרניט
 נר6ק")( סקורין רועכ )קמו סרכס 0גתננן ו)6מר, רועערוכיןסו6
 סרועכ ננ"ננ כסר כ63 ינניס מיזי' עננר 6ס "פי' כ' כקרירס מותוווגס13
 כקי' ס0"ך כננ"ס סכ3י ננז ננו5י6 ננע)"ע ככוס וע"י גמוננן מריף'סו6
 ומפי' סכ' ג"ע סקס"ח ס"ע סי' מ"ך ווכרי, סק"6 "ס ונע"1 סק"כק"ס
 דה6 5:'ע ורכריו גוע)"ס מעעס ננותר ננע)"ע ככ3י ס5יר . עס סכ0לטסס
 ו)"ג ס"ע כסי' סס ומ"6 כננג"י סקסס וכן עכ") גוע)"פ סייך )מגחריף
 )פנס געסס ככ)י מייף רכר כים) סמס סרמסון טריף ךסגס סס,ךיעת
 ננמ). 6ין וס רמריף פגיס כ3 וע) סכ)י כתוך גסנס נ"כ ננע)"עלתיך כ)י כךופגי סככגס ס5יר ומ"כ סכ)י ננן 0י65 סכ)ועס )סכמ כנח3י ,ס.מריף רכי כיס3 סגסנס 6מר רק כ)י כרוסגי גפנס מר'ף רנס כננע)"עסכ)י
 סככו0 געסס ננע)"ע וכסוף ננע)"ע ך5ריך רככוק כננו ננע)"ע כ)03כמ
 6ין 3טכמ ננח3י ננסוס נס מ"כ ננע)'ע ככוע ):יות כמריף נס 5ריךירק
 כסוף טל.ף ו6תי . ננע)"ע כסוף 6)6 ננע)"ע תוך כככום מריףעוסס
 עעם ננ51י6 סמריף מין ךסמ 3טכמ )ננמ)י' ככוטו ו6ין ככר נק)סמע)"ע
 המויף וסרי ננככר סכ)ע וננס3יע סכ3י דופגי כתוך גכ!ע ססמריף ע"י6)6
 וכסוף רמסון מריף כ) כמו גוע)"פ ננע)"ע גננסך געסס סכ)יכרופגי
 'רור6י 6ננרי' )6, זס )סכמ ננסוס סמריף יסי' ומי ככוס טגעטםננע)"ע
 ככוס )סיות ננסייע ננט)"ע כ) וכככוס קדירס רופגי גק)יס ננע)"ע תוךנש

 נוף נני5ימ ומריף מריף ססרועכ מ)6 ג"ע נר כ"ע דסוס וסו6כננכוס3
 יסי' 0)6 מיס סרועכ עס רננערכין כ.ון מ"כ מריף ננמ!י ונססעעס
 סק"ע סע'ז עכ' מ:נו5יס )פירות 3דננותו י0 מ"כ ור6וי)6כ.3ס כיותרטריף
 סטסר כננקוס ננותר וסתכסי) מסור סכ)י' ט"כ מ"כ סססי כננקוסומותר
 עננו ננקכיס וס)תי כחריף ננתיר רטר"מ זס ככיךון ג"ע כר כג"טו3"נ
 חתו5יס כפירות 6"כ סעיקר 0כן תרננ"ע כסי' 'וגתנתי )סק) 5ך עוךכיס
 גנני כססי, מכ"ס ספ"ננ כ)6 )סק) 3סעוך יס מריף ננקרי. ד)6 6ן"ססכ'
 )6 כמריף ממכ'6 ךמס:נע וננס ננ"מ כקי' סס נופי' סכ"מ פ' וכ'"כ6כ"י
 סי) סס טךריטס 6כ) ננע6 ס"ק כע'1 סו6 ננע)"ע 6)6 ככ)י 'ככופגעטס
 קקט"מ ס"ע סי' ו0"ך סקע'1 מננ"ן סי' כנננ"6 וכ"פ סילתימ טריךקני
 ננליחס 6ין ננסוס ססו6 כ5יר ךוקמ 0ס כפרננ"נ כ" ננע3"ע ר5ריךסכ'
 ע' ס'ק כמן כננ"1 וכ"כ 0ילתימ כךי' סני מריף רכר 0מר ננ60"כ3ג3יס
 וכ"כ ננע)"ע ככיסס 5ריך ךחריף כפוסקיס ךעיקר כתנתי תע"ז טי'ועי'
 רכל כררי0ס תוס' ננפסקי כ' תרכ"ט סי' וכסוף כ' 6ות מרנ"נ קי')קננן

 : ככ)י 6סי' 6וסרמריף

-- תרטב.ניק
 לאב"י לשבח משוי דוקא דחלתית מנמרא ראי' שכ' מהר"מ)א(

 נכ( להיפוך ראי' ומא"ז הפומקי' מן זו ראי" על תשון לכ'
 בדין הנש"ד רכרי הרמ"א השמים דלמה סקי"ב הש"ך קו'ישומ
 הרמ"א השמיט דלמה הש"ך קו' קשה ולדידהו חילוק דאיןעליו' חולקים וכנה"נ ומ"י לקרי"ן צנה בין לחלק רוצה והש"ךקרי"ן
 וחצינא במרא הלינן צנון דוקא נקיט ררמ"א וכתכתיקדי"ן
 דלא כנ"ל נט"מ ,וצריך כהנש"ד _להקל טמוך לא בקרי"ןאבל
 צריך בטכין נעשה דודאי בצדדין קרי"ן ענפי 'חתוכי, אכלפח"א
 דמותר נ"ל ננ( כולו א0ור הפוסקים ירוכ .יצ"ע חהך בכלנ%"מ

 : קליפה כדי מהזנבות ולחתוך ובצלים שומיסלקלות

 .)כן )קו)מ מ1).נן 6יסור '30 כסכין ימתן 6ס .ססק ו6ס!יסבהמה
 0נע0ס ת)יגן כי וגכותיסון )5ך מתוכין כסן 0:ס ס5לגותקגגיס

 ומ%ג6ג%רמ
 4'סור גסנו .טעו)ס ס"מ כ)) סנס 1") מסר6"י ס"ך כסנ"ס-

 פענניס כננס מננגס נוי 0) כסכין ל06ו גתתוך מס קרי"ן סקורין כתמכ6)
 60ס וירמס סיתר כו גוסניס ו6ז ימ5יג6 כננר6 ה6רן ננן 0געקר ):כםגי%
 וסוכמות סכרות לי )סמנניר 6ין קפק ססו6 ומ5יגמ.6עפ"י לתר6 )מ)ותים

 ננ0וי ךיךי' .ךמורפי' מ)תות.6ננריגן 0) כקורע ךווקמ מסר"מ כ(נדו3ומ
 כפ' כר6"0 נוו3ות ר6יות 0כ' 6יעת.מסראננ ססמך מסלמ"י .יכלי'וגדיש 2 עכ") ז") ננסרל6"י5סתיר- סוין גךו)יס וסיכס ימי56 רכ וכן כ3) חריף ממר ךנר מ0וס ו3מ )טכח.

 נוי 0) מ)תות ךוק6 0ס ננךגקיע 6' ר6י' לק- כ' )מ ננ5ננירין 6ין ו,'
 )סנ"ס -ר6י' 11 ךר6י' 6יכר6 . מריטיס. ךכרימ 0מר ג"כ נקיע ו)66מומ
 3סננ"נ 6כ3 : כו)ו .6וסר כסכין 0מתך ו5גון כ)3 כמותו יננסכיס 0ס:ס"ך

 קסס )6 געי)ט כך' 6סור )6 ך5לון 0פסקו ט"44,6מכץלן'ירמ"ס'זטו0קע,
 כמ"ם 'וסעעט כ1)ו ך6סור נוי .0) 'ח')תות ך0מכ' רוקמ.דוקיע.'--מ3תות
 2 כו)ו -4סור' ס%ך יק ךק טותרן רמ63ות מסוס כשכ"ר4.':ט%"%

 %ש ן ש"י5'ם"

 נ84' 5רן" י)טס וו קף יוסר"ן סדסכ"6 )מ"ס מר(ר"ע ר*חת סימסיגנן
 .ע)יו קרי0 סוננן %טו5ו.ר,הנן!' 6נו 1)6 ננסוי..)סגח דח)ת%זמטעם

  פטר'יפ קוו %"ס י"1 ט"ק  סס"ך )מ"0 ועוךע*ו קדיט סונק .גכין %מים י4סור ס0יע6 כעס"כ וט) גמגות  לפכרויהך  סחין  רכריס  ס6ר' *כ) כחגהש )מכרו  ידך הלתוה  ררוקה מ)תותוגקיע 4"ס גנני 'מ"כ כע"ז נריכוליש וכ"כ סכ"גו ךננקגק נתגתי ךנני"רו)ותיר5ו
 : מריפיס  וגריססהר לפפועי חפר % 4צמ  כסר"פ  ו6י'  פהי  לפפויי חלו  סרי  ופריר.הסירין 4לו  סרי  רפלתוה פסלגד  גקוף  סחס  6רתלן רפ"1 פייכ כנפ'יס"סס טסך"ננ ננן  למיטוך רלד' כ' ככ"מ ס' כמו)ין וכ6"ז כיכ0 מסי' 6וסרגיותר תריף 0סו5  ס)טות ררוי"

 )6 והועס ס"ר רהב"ס  קלת,  קי5ר  ססרכ כ' י"כ ס"ק כ0"ך רךץנהלב(
 מננסל"ננ סמו3קיס סמהקיס וסרכס סקרין 6)6 ננסומי'סיתר

 מ63 6וסריס רמיכס רכליו' וסמכי6יס ימי36 ר' רסייגו טוסקיס יסוכן
  ס%ון כו  מהך  .הס  רפסופק 6לה  י"י  טססכין ירוע סיכי כ5גון %)ג5גון
 ללו  סי%ה )לדפר6 ס%קה לכ"פ  ."סיר סוס כור6י כו  תתך  ר"י )166

 : ננסרמ"י  כפ"ס מפכ6  כרפ"ה כ' לח רל%ספטס"ך
 וסם חי"ס  סנסומ  ססכיח ססעך' ע) ותיננ6 )ק"ננ רע"מ ע) סכסאמבם

 כמו וס5ינ6 ככנרמ סגע0כ כסטק כ5גוגות  רת)יגן  סכ'  כרננ"6כ'
 3ה רננסר6"י סס"ך קו' )ק"נב 6"כ ךעכמי'  יךי'  כננ0ננסי : כרימסךת3יגן
 סוס ך5גון ימימ) ל' ךעת )סי"ע' רפכ6 כ5גון ננ60"כ  כ9רייין חל6פהיר
 ח"כ  ריכתי'  ירי'  לפספסי רת)יגן כננו ת)יגן ססיר ננ"ננ כגך ננסמריף
  רהס 6ז"ס סנ"ס ופל סר%"ה פל  ספי'ך  סקטס יכך 51") . ךעכמיירי' כננטמםי ת)יגן רסמ תמגן .כך16' ך6פי' גת)ס )מ )ננט כ5גון כנ"י6פי'
 לפס  רגונחי  ירי'  כפסווסי כטנר יפס תלי' סוס  ומ5ילה כפרה 1סתליס
 טע2יר יחי6) ור' כל" ננתיר וננסר"מ ננטוס מחויס )עענניס סננר6"י5ריך
 ומ5ע6 גכנר6 רפיג-ן ננסוס תיפ:'5 ומ)תות 5גון זו3ת מריפיס ךכריסכס6ר
  גסחר 6)6 סו6 נמור ת3י' ך)6ו וכיון רעכחי ירי' כמ"ננקי' רת)יגן.גכנו
 .  הלילן  ל"  ומ5ילה יפרה סי'  חו 6' ס' ור9  וכ"י  כ5לון  טפ"ך כ'  סלכךספ9
 ססיר סזגכות )5ך חתיכיפ 0סס ר5גוגית ומו"ס סרננ"6  כיסוכ ל"לחפכס
 קלי"ן ננ60"כ סנשסור: ננן כ6 סזגכ )5ך סמתך כי ומ5יגמ כמרמת)יגן
 )"ל ךתננכ6 וסייכ, כננר6 )תפמ סוכמס כ6ן 6ין וי0ר כסוס0נךי)ו
 ור' ננסר"מ 3ס?תר 531רף  לספיר סליפיס ננסר6"י 5ריך ס3כךזגכות

  וסקסס כקיי"ן מע6 ךהשח, כ' 0"ר 0סנ"ס 6רננ"6 0סק0ס סס"ך ע3רדץבדץ 2יחי6)
 כ' ש"ס  כטנ"ס  סקי,כ  נס"ך כפ"פ סוכה  וכט"נ ס"ה כללכפל"י

 גם"ך 636 רז"6 31"כ )5כק קרי"ן כין מי)וק ך6ין ססכיכנו וכך 5גוןכסרין
 כסכין כמתר כק' ימ%יגן וננ"ס סלו:ס כעעס'סכ' .רוק6 כ5נון כ'לרננ"מ
 )מוך ננטעס, 3קו)מ תליק' זגכות"סון )5ר כגמתנו ססייס כננו סו6)קו63
 וכסל"ס זס ךעכמי' ?י2 כמסננסי ומ%ג6 כ:נר6 )ת)ות י0 סזככותכננקוס
 636 סז% כרקות 6ילו מפו" סזגכ 53ך ססס סמתוכות 0כ) עוך כ'6ו"ס
 מח5ס . עך 5ריין ומ,ס"סלי וננמ5ס 0)יס עך סרכס ננכנלו )ננע)ס6ף
 : 6סור וך%  סללון  ספל וכ"ע ננ,ס )ננע3ס מכ) כו 0מופרין ככרו3ת)יגן

 ננעעס 5מתיר ך)יכמ כסוס_ךיסר סנידו)ו )עע  סכתנתי 3מס קיי"ז_רדמנה
 כ'  הל6 ס"ע י"ל רעכפי' -%4פפיב_יבי'-  רולוס ו6יכר 3מורת)י'

 ךוק6 ךתס"י-פתיר כקרי"ן ננוממד  ךיותר כ0"ך 631 כקרן"ן ססיתרסרננ"6
 נפרח סרננדמרהלי' ט0נניעו )כך רמסור ס"3 קרין 6ררכס 6)מכקרי"ן
 פתיר לה וימ"6 1לכוה  לקרין סחין  פפלי_  ריכחי יוי' לפספסי ל"רופ%לה
 מלפוס רוקה ר6י4 סכ'  פסר"פ רפפ  סיירף ופט  כילין 1לכות ללר "להכייון
 קריז  סרפ"ה סספ"ן -,סלכך  פסר"פ  רהיות רלרסס כפס"ל לית6  ףר6י'
  קרי"ן הלל ולכומ  ל5ר  ללון  רוק6  סרפ"ה סכ'  כיון י"3 14 סתס"רספהיר
 סטכסיס 0גמתך ננם ננכעימ )6 געי)ס ר5ריך גסננע נננני63 זגכותר)יכ6
 )ננעס סגמתך ננס מפינ 6)מ סגין עמ געעס ורמי דזס כקרי"ן ס5ךךיסננן

 )5ל )ננעס כ") ננקוס ננכ3 כסכין כעסס ךסננ6 ךמסור י"3 כנני ס0ור0כלנל
 כוי סני מס 5"ע ססכין מן לפסס  רירהי  ט5רריס  פן  6כל כ"ג סניססורט
 וכננ"ם כו)ו מסור מריפיס ךכריס כס6ר ךנס ס") ספוסקיס ךרוכ כיוןכעי)ס
  גסנו ךסעו)ס וכ"ננ כולו ך6וסי ספוסקיס רוכ ךעת סכן תר"גכסי'
 כמי. ך6יכ6 ננסוס חל6  פהיר ל4  ופרי"6  כולו ר6סור פסר"6 סכיהיסיר
 וכ"גננת מפירס ג0עת סגמתך )מעס כמתוכי רק ו,סו ומ5יג6 ננרמספק
  ת)יגן רפסהפח  סלפסך 0כרמם 6ף קרין )קכות 0סנננסנ כ' ננ"ע כ3)6רס
 )ננעס כחתוכי זס וכ) וג") עכ") .סררך 0כן ומ5יג6 כננר6 6)6 כמתך630
 )ת)ות רננךמי 6ו'ס ך)סנ"ס ננטוס קרין סקנניע ךרננ"6 מפכמ י")6"כ
  ת3יגן לה ולנ לו סיס  5לולות דוקמ 6"כ רעכחי יךי' כנגקננסי ךת)יגןכמו
  סררך  כך  סהרן  פן 6ותו  סחופרין  כספם ס5גון 0מותכין כררךמ63

  ת)יגן.  סמפח 1לכ רליכ6  נ9רין  מלילן לח ס1לכ ל5ר סל6 6כל ט1לכל5ר  לפמוי
  לעילס )ס5ריך כ") 6נננס ומ5יג6 מרס ע"י 0גע0ס )ננעס 0נמחך ננקוסככ3
 ' כ' סומ  ונם  כ9רין  דחסיו  לסיפוך פלסנ6 כ' סנסם"ר  רסה )ננעסכ9רין

 כסרננ"ג וכ"כ  ספ9 י0  ללופס חפי' פספפ  ומ5ילה כפר6 לעסס 6י ספ9רסוס
 נמר6 תו)ק ננח5י )נגע)ס 6טי' 'כקרקע כו)ו סעננין כקרי"ן סקי"נכס"ך.
 רין.וס  סכיח )6 כך"ננ כן מסמע סיקן  6"י 6ו"ט וסנ"ס כר"ננ ננ0ננעו0כן
 ורהי יל6 סססק  ס95רי"ן  סנס"ר  רכרי כ' מו"ס  כסנ"ס  ונס כלללקרי"ן
 כסכין 06 )ססק סיס ס"ר , פכ' כס' 6כל גקי  לעסית.  סיר  ררך סח1סנפלר רו9י ל"ד סי' ,לפהל  י%כפ6 ירי' 3ננסמו0י ךננך"י כיון וגם) כפר6סלפסמ
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 כץשייוסףתינ*כ א'ז מעץש 11 סין רשהזרה%ארבר
 נ8כ ד0דרך 5ע 3הוף נגך ססירך פעשם נפו6 ש)פ נ6עו כמר6%ם

 : כרק כפנעם )נננהס כסכיך)מנזשר
 סזנכומ סמותכן סרכס כי כב5)ים )דקרק ו5ריך תע נמכ'6 סס כ'קנדך4

 כ)כממ)ס'עכך דסוס נן )קטתן 6סור' ו)גז טכיז רע'" כר6ס ול6יוזס
 סק64 סס"ך )נו"ט ו)"ג ר6סור-כו)ו מייסיגן ד5כתמלס בוסוס )קניתן6סהר
 ויל6 )כעע כ"ק 636' ' נ)פי ו)6 חריסי )6 נמי ונ5)יס %מים 50וזנכות

 : כ"ק נוסס ו)מתוך )קכותו נוותר 86כר.כי
 ס3 נסגין נמתך ס"מס יס ו6ס כ' כ%זח)ס קסס יי6% י)סוןדך4ץ3

 6ט ס' 6)6 כי ס:סנץ סירוע ר6ף רמסנוע )קו)6 הז)יגן6יס1ר
 רנ:נס"ר 'ע"1 סקסס וסעיך סס"ך גמ"ס סרי ומ5ינ6 ננול6 16 כונמחך.
 יס רס6 פ)יו סקסס כ5:וו-וכו'ס ו)6 כס"נ )סתיר יס נקרי'ן דזק6נומטע
 סיכת וסו"ת סס)תי ע) מיק רתוס' סכ' ה0ו' כסממי ועי' סיתר מזקת)5נון
 ו)6 ס6יסור כקכוע רסוס נוסוס חוקס 5י:6 6יסול ור6י כנס3 רעתו5יון
 הס נססק 6כ) )6סור מזקס ונכי חוקס סוס 6יסור וכגס3 נודרכגןנט3
 .וקסס )קו)6 רהו).גן רנו"6 וכמ"י' -6שקס נווק%נן 6יסור ס) כסכיןנחתך
 מוקס נוסוס כססק נותיר ר65 כרכריסס ס65 נוסנוע ס"ר כהנ"ס רס6)י
 ור' מ)תות 656 חריף נוקרי ר65 ס") סוסקיס רסרכס נוסוס דנותיר6)6
 נוס ועי' ריעומ6' נוקר*. סכחמון כיוז 656-ג"5 5נון.וח3תות רוק6 ס")ימי6)

 כסרלצ ר)סענויס נוחנריס סרנס נסס ס' .6ות תר'נ נסי' כוספמ6רגתי
 , נסי' וסס. 6מזקס 6וק:נוסד )6' נרו5ס )היפות6סים

 ססון'ת דפננ כ' תי"'
 רנוטפס סכי נוסנוע דכריו נותמלת קסס רנו'6 רכרי נו"נו סכ") 5.וןסינת
 סרנו68 וסייס מו"נך וסנ"ס ס'1 כסנס )ית" ו: ורכר )קו65 ססיקימ!קס
 ננסוס )6ו כו: ס6 זלכותיסן )5ר חמיכין כסן סיס ס5נוגות קוניס)כן

 ו"ט מ"ס רנס ע"כ 6)6 ומ5ונ6 כנול6 רתו3ין נוסוס 6)6 6חזקסרנווקמינן
 )ספק סיס כמתך נויילי )6 )קו)6 6ו)יגן 6יכער ס3 כסכין למתך 6סססק
 חזקס %טע% )קו)6 6סי'ס ות)יגן כ5גון )נוע)ס כנץ נסכין טגעססכו

 6)6 כ:ג") 6מזק: נווקנו"לן )6 רעית6 כס"נ ז"6 סס"ך כנו"ס כ"יו6סי'
 סררך כנוקוס ססמתך נויירי נ"כ כליסה )ריס6 מטרס רנר6 ריכריסיס6
 ר6ז4נן וסטעס )6רן סנוו5י6ין כסעס וח%ג6 נור6 ע"י חתך סגע0סככר
 ו6"ס דטכמי ירי' כנוסנוסי רת5ילן כנוו ומ5וגס כמר6 רת)ען נוסוס)קו65
 ועס %1ותיסן )5ר מתוכין כסן סיס ס5נולות קוליס סרנו"6.)כן כ'סע"ן
 וסלס 6מזקס נווקנוינן )6 נננוסס ס)6 יריעות6 מ"י כסס סכ' תסו'נסתח.
 תפ"ס וכ%' כן ס"3 )6 ס' הות תר"י כסי' ססנ6תי 6חרוניס ספוסקיסכ)
 סל6 נוליטחת6 נלע נונופס רליעות6 )סיסוך סכ' נו6חרוכיס כתכתי ו'6ות

 נווכח'ו)6 וכו' נוסניס 6' וכן נו"ס ר"ס ע"נ י' מו)ין תוס' ועי'מגוק"6
 ריעות6 רכי6ס מע"נ 6חוקס נוקנוס ריס6 ר"ס ס"ז :רף' יכנוות וכןכת"י

 : נונוססס65

 . תדנ*גסימן
 מע4'ע איסור בכלי דבר שאר או בארש"פ עמד אם)ב()א(

 אמרינן לא תו זו בכלי נתחמץ ואח"כ שנתחמץקודם
 עליו שחולקים וח"ף כפרמ"נ ולא כח"י לשבח מחלידהריף
 אפי' אוסר פ' ס'ק בט"ז ופמז ח"י לרברי פעמים %ובתכתי
 לשבח מחלי עונחמץ אחד דמ"מ אחר לכלי איסור מכליהורק
 נ"ט נמי דאיכא חולבת בכלי )נ( אחר לכלי בהורק מתירובח"ד
 תמ"ז בסי' שם כח'י דמתיר פרמ"נ דברי כיאור )ד( דשריבנ"פ
 מותר חריף ונעשה אח"כ ונתחמעו פסח קודם שכבשובזיתים
 וכבר יו"ם של לכלי שהורק ודוקא בנ"פ נו"ם אכ"י דהוהמשום
 לאחר הורק ולא אימור בכלי אפי' להתיד וב' א' באותכתבתי
 דהתיר' בנ"פ נ"פ הוא מדרבנן אסור דנפליפ אע"נ )ה(שנתחמץ

 ש כפרמ"נ ולא תורה לאיסור חדשואימור

 רכר נוקרי רנ6רסט סק"ט ט"! עיי' חנוו5יס וסירות נ' סעי'בשייע
 גתמנון ומח"כ סגתחנון קודס נוע5"ע 6יסור ככ)י ענור ו6סמריף

 ונוחלי נו:כ)י טעס נוקכ) סמינוון 6מר נס רס6 נ6סר 6יסור ס)ככ)י
 תו 6מריגן )6 מח"כ סגתמנון 6ף כ' נו'נ ס"ק מנו"ז ס" יעקכ ומק)סכמ
 מיך וכמ"נו .ססכיח ו)כסוף 6סונס רסוס נוידי נוסו ירעג6 631 5סכמנוח)י
 י:יירי רח'י תי' ומ"ר ו)כסוף.ססכימ סונס 6סור כגוינו 6סי' 6)6 יעעס6וכ)

 )6 רמ"י סתנו6 6נונס )יסכו ורמוק קגתח:זן קורס 6מר )כ)יטסוריקן
 סעונור סתנו6 נויירי סטול נס ומ"כ )טור דכריו כ' וח"י סכי נוסנוע)6
 ?ט סריטכ"6 כסס תר"נ סי' כמס"5 מותר יטעס כ) 6 מ.ך 6ס"יקגוי 65'סרי: י6י כתוך'סססח כ4 כמתןכ6ותו מ8מ כ4 כ6ותו.

 וסוסו וניעיר מוזר 6יכו תו: 5סכמ נומ4 וסוכ 6יסורי' סקערנט)"ס
 רק '-כחריף )סכמ נוח5י רס'5 רסכ"6 וכתסו' 6סור נוררכנן 'רק.)הסכימ
 ססו6 ס') כתסו' ררסכ68 סכ' )"כ ס4 5יון וסיכת כסרנו'נ 651נורלכנן
 סכ5וע פכ) נ"י 6יסור ס) גסכין רוק6 ע)י' סכוך65'.)וסיף י') ו6"כנוס'ת

 ססיתר ע) מרס 6יסור סס מ) ספיר שיסת6 ו)יכ6 סמריף ע"סנף'6יסור
 6ו סוכין סנוי ככוס רסי' רירן' ננירון נוס6"כ 3סנס כסם*' סותרסכנ%
 טעס לק)ס 6"כ' ע,ריף סלפסס קורס' נוע5"ע כ6"ת"סס ת8%ן :כסיןזיתיס
 ככ3י סלס6ר נועט 6ותו ונס סת.ר6 נו65 כו שככ)פ נומנופ' ככ)י ןס6יסור
 כ3יעמ כ6ותו תו'6"ן ומויף' מנו1ן סככוסס 6חי כסכעסס מוכ.' '%6נעמס

 סזעש"ם 6ו ס69רפפפ מדע לרשר סנו פלץ 5יל שם4 םחמר6ץ%%
 כגפגס כן כחפן ס"ש סגסנס עי מני' 6יסו% סש יכטצ פשפנרנרנו6יסור 5* מרס 0ט ו6י"5 פ)יו שמו מפן 6ט" _סם4ם% ע) )פ%) 6יטזר חיטסס
 מקלי ד65 6)6 נו0ר )6 ש4' סמו ותנון פכ4 ז%גו )פ% חפן 0טסקע
 ר6ישיי כ"ט כל- ננ"ט 6סיי וי .6ות תרגנ"ח כמ4, ניעכ סכתכתי כ)פסחיי6

 נומ8ת כ46גיר 6טי' ק)וס כטעס 0סיתר ע) חדס ליסור סט וחי)הי%6רי
 רסכ"6 תסי' )רעת נוררכגן רק 3סכח נומל4 מריף' 6סור ול* כ6ןנוק"ט
 כגירון סכתכהי כנוו ק)וס כספם כן י"3 פס"ת )0כח נומ)י 6טי'ו6)6
 6פיעת )ססכימ סוסו )ונור מרס סס מ5' 6.לו ק)וס. טעם רק 6יכ6רידן
 כטעס חכ5 סותר סככל ע5 6יסול סס וח) 6סור מס"מ 5ס%0מסומו
 נוסוס רסרי כ' נ"כ וסרי 6מר ככ)י ססוריקו רכריו )סי ומ"ר מ3 6יגוקלוס
 סכ)י .נתוך ק5וס טעס רק 6ע6" הפי"כ5מ"סורק י") כן עי"ס ק)וסטעס
 רס"ט ע"ז תוס' עי' ססיתר ע) מדס 6יסור סם מ) 6ין תו כסג")6יסור
 ספק רכתס 6ע"נ )סכמ נומ5' )6 נזועט רנ1טנוו כיון רסין 6יכעהייר"0

 : ו* פסאטה מרס סס 5מו) י5ריךכ6ן
 חו"ס כספ סי סוק ו' כ)) כנע"י יס כנו יפקנ )מק טעם י") רעדדשב"

 ו0)מ נונוע5"ס פמות ככיסס 6ץ סמריסיס דכג)ירנריס )'כ3)

 ס58 סכי סל6"0 ונס רי"3 נ' ת 6ו תע"ז כס4', כתפוש4 ו6לי סי6"סכרע"
 נו:"ס סעיקי תן וס' י' וכ6ומ ס'ע ס:י סוסקים סרגס סרעת נ'וכהות
 נוסר"נו ר6יכמ כיון כ3)!ס"6 כקרי"ן ס"ר כסנ"ס כנו"ס נוק.)ין רכ)6"סכחריף
 ונעסס סלחפן ר63מר יעקכ כמק י") 61"כ )0כמ נומ)י' חי)ת4ם רוק6רס")
 ס" כנוס") וי") נוע5"ע ככוס ע"י 636 סכ5' נון 5סכת נומ)י ' 5החריף
 נוע3"ע כסוף ה)6 )6סור נוועי) 6ילו ככוק 6יגו ססייין נוע)"ם כתוךתרג"6
 סככי5ס ע"י נוע3"ע כסוף מריף סחן? ונוס נוט3"פ סו6 61! ככוסכסנעסם
 כסוף פו3ט )ס5וט סיכו5 נוס רמש'ע ככוס וע"י 5סכס )נומלי' יכו)6יגו

 כיון 0כגי נתוך 6יסור עריין רנם% 61'ם' גוט)שס ספ5יטס וסרינוע5"ע
 ונוח3י סגו ס6יסור סויין סכ)י כחץ  עוער וכסמריף סנט5ס סוסר63
 סר6סון נוע)"ע כככוס י65 ס)ה סממרת ס)יט: נס 'נו"מ סמריף ע"י5סכת
 רנס נוט3"ס ככ3י סכגוע נעס0 סוכ מע4'ע עור גככוס 636 נ"פ סו)ט6ינו
 ר3כך סס כר"% קכ"כ סי' 5קמן כנוכו6ר כ5י כרוסגי גוט)"פ כעססמריף

 : וק") )סכמ נומ5י 65 ר6סוןמריף
 6סור מ31נות ככ)י יוממ נן גקרירס 6ס כ' ט' ס"ק נטייז ג כמ דבבכשרנ

 5"ס סי' סרנו"6 כמ,ס כסף עס )כתח5ס סכ6רסע5כס3

 סוס י!ס 6סוי ריע' 6ף ג5)ו 40 ע"1 סקסס 0"ת ועי' סרי ונריעכרס'"
 ננו65 65 6סול ג5)ו ס"5 רט"ו כ' סק"ר ס"ך כסמ"נ' סג0 ו)"ג עי"סכנ5)1
 6ינו'כן סס)כם 6כ) נ"ט כ' נ55ו ר6וקר נורס"3 סנוני6 6ף כסק"ר וס"ךכן
 סק"ם 5"ק סי' סז דכ"נו - %ונזמ נעו נס כריע' .רם"6 סכן כנולסנ656

 מרג' 6נוגס מ.' ק"ק 5"ס %' כפ"י וכ"כ סס נסנו"נ וכ"נו עירוירנותיר'
 נוותר מו)כות ככ)י ססוכין ע3 מרסס נוקרירס עירוי 061 6מ"גססרנו"נ
 נסתסמ ומס מנוו5ין קורס נוסס סגט)ו וסיינו עירוי נדין כסר עס)כתמ05

 וכ"ס כמו)כות כין 6סור 16 וירת'מ ס6ס ע"ג סיתן כרי סח.נוון )6מלסס
 ומו5ק 6סור כריע' ו6סי' כל"מ סייך 65 ל"ט כל וג"ט דנט5"ס 6יסורככ)י
 )0יטתי' ססרנו"נ ל"ט גר ג"ט עור כיס נוכ"ס כמ"י ו)נו"ס.סרין 6מ"ינ"כ

 כסי' 5נו"ס והכ) נוססק'ס"ע )111 ר6ין כ'כסק"כ
 כר נ"ט נוותר כמריף תרנו"י

 ככ)י מס" כמ"י )נו"ס וה"כ נווהר )סק) 5ר טור כיר ססוסקיס נון ססרנו"נכ"ט
 ננ% רכסרנו"נ נוסמע )כסוף 6נונס כ:ו"ס כרג"ט כל"ט רסר* כ"ס6יסור
 5כ)י כסורק רוק6 ' 6נונס ' כזיתיס כסנווך כנ"ט כנ"ט מו)כות ככ)ינוורס

 :המל
 מו5ק נ6יסור מע"נ סו6 נוכוגו סיו65 ורין סרנו"נ יכרי )סניז דכבדשףר'

 כגתמנון סנתחנו7 קורס 6מר )כ5י כסורק 6פי' וס"65ח"י
 6מר'נו"מ 5כ5י 'נסורק סנותיר כמ"ר ו65 נו ס6יסור סכ)ועס נומ)י'ממ"כ
 מפן ככ)י סונון רסתירו ר6י' וס6 ע)יו סנוו רח:ון 6ע'נ נווךסנמנון
 סנוו מנון וע"כ.נומוס ר6יק5ים 6ע"נ נ"ט נר ג"ט נוסוס סרי 6651סור
 סל 5ח"י )סססותו רנוותר כיון סונון סתירו 6)6 רו"ה פרנו"נ כ' ע"1ע)יו
 5"0 כסי' רנו"6 סססק כנוו ו6סור )כתח)ס כ"ט נר ג"ט סוס סק"התנו"כ
 "ס" נ"ט נר נ"ט ע5יו סנוו רמנון עס:נע 6' ס"ק תנ-כ סי' לנונ"מ 6נ)ס-6
 כזיתס 6"כ כמנון נוותו נ"ט כר נו"ט טעמיס ר6יכ6 סיכ* רק 6סורכריע'
 )טכותי' תרתי' ר6יכ6 כיון )כ'ע נוותר המ"כ סנתסנו5ו 6ף תנו"1כקי'
 )סכמ סוס כסנתמ:זן רנו"נו ו6ף )כתח)ס 6סי' נוותר נ"ט כר וכ"ט"כ"י
 כממן נוסני ')נונ"ה וכין )מ"י כין דנו"מ ור") עכ"3 וסכן ק5יסת6 סוסתו

 ננוי כמ:נן ו)סר:נ"נ ק)יסת.' נוסני 31כך רסתיר6 נ"ט כר 'נ"ט. נקר6סיסי'
 מרס רין וסע)ס סגתמנון 65מר מ:נן ככ)י ככוסין סזיתס ס.' כ65רוק6
 מפמ" ר)מ"י נוותר סדחק כסעת כו סחירו ו)ה מנון ככ). סעירויכסונון
 ):תמ)ס 6ס*' נ"ט רנוותר 5"ס כס.' קי.") וכעירוי כמנון נס נ"ט כרל"ט
 יס )סתיר טענויס סרכס ר5י:6 כיון )נונ"מ 6כ5 כקערס סע)ו רניסכנוו
 5כתחנס 6סור נ"ט כר כל"ט ככ)י ונככוס כעירוי )סתיר 6ס 6ס)עין
 ככ)* ככוס סיך ר63 ס'5 רס"ך סקק'6 - ק"ס סי' 5ס'ך 6נולס ככיסעכנוו

 : 5סנס נעסס ו6זכנוע)8ע
 ככ4 סנתחנון סכ6רסט ס6וסר סכ') סק"ט נט'1 ספימ"נ דדץנהה'

 כורכ6 .ס6 וכ' נ"ט כר נ"ט רסו0 ר)יע) נוסוס 6ניגסר
 ס.יך 1)6 נוררככן עכ'פ 6סור סנוס סו6 6פי. כקרירס סכ)ופ ס6'דטעס
 כסאך 85ר )סיטתי'"כסי' 6"ס ססרנו"נ סלס דסתיר6 נ8ע כר נ8ט 15נורני'

רנס
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,..י
 כם ען, %ין,ומן

 דמסיכ 'מל 6סרנ5נ למו3ק וחשד גססרמ )6מסיכ גכ%:6נ"י3דנט;נוט3יט
 ננזה דלק)ס גיון 'סס"יסוי )טת יכו3 ד63 כ' זיפהן%";יחירמי3נננרי
 דנט3"ס. .סגו ]5"ך סי' לטי3 ונח"7. י4ט :נרנעםטפס,;ננוחי';ג"ט

 מסיכ מג"י
 מומ_ )ננס. ..מ'ג )מסהופ6יסור

 מ'סור ע)יו 5מו3 יכונ .)מ נ6כעי כמן כ' 1"5
 ננן כתכתי 0( מות - תרכ"ס סיו ועי") ט3יו; פדיין ה6יסור סס - הממדפ

 עי"ס כחס"ו ו3מ 6יסורי' מסיכ נוט)"ס סהומ ימכ"י מוכמ 'הכי'הרמסוליס
 דיעכר מפי' )סכח רננח)י' ס"י מחריס )מכור לכוליס ח"ר יכרי. ננ"נ4;ול3
 רהוה סרננ"נ וסכרת ועור, )כתם3ה רק הי' ;ן6סור .5ננס ."רס מיסוי,מקרי
 דמח)י' מ"ת מ"ננ המ"ר ומ'ס ננררכלן דמסור כיון .ומסורי' ג"ט כרג"טל

 : ירכלן מיסור 3נכי סומ מדס מיסור מ"כ ננה"ת 6סור)סכמ

 * תרנ"רס'מן

 ולמה לשבח מחלי דחריף כתדומות ;דם'ל ךשההסמ"מ .;)4(
 שתי'. ומה הת"ח דוחה האו"ה שת" ומה .כ"כ לאבונבל

 מעיהר והעלתי דחיתי הפדמ"נ שתי'  ;ומה  הש"ך  רוחההת"ח
 מחלי' ביכש אפי' וחדיף חדיף הוה זנגביל דגם לדינא'כת"ח
 דלא סמ"נ לחבדי ופידשתי הת"ח על הש"ך קו' וישבתילשבח

 ש קשיין לא הכמ"נ ודברי ועע"ח טלקשה

 ןה דין ננקול מיוחדיס כ)יס 3הס דיס כו וכיו5מ יינניי כניןבדיג"ה
 יכסיס וכוללכי) הס3סו) כ' קי"ג דף כרכות כה' ' כסננ"נ 0לה.

 6ס ומותר הען סרי כור6 עליסס ננכרכין רטוכין וכסהן כרכה' טעויין.6ין
 מיגס כ)יהס רסתס מותר דלט)"ס ס"ג ס3 נסכין לססק 6סי' נויסעסמוהו
 כ6ה"ת ס"5 הסמ"נ המ וקטה עכ") היננ3תמ הת3נניד כ)סון . וקיריןג"י
 6ממי מ"כ חריף רכה כ3 מ3מ )טכח ממ3י' יח3תות דוק6 ו)6ו ל"נ;דף

 ננננס כיכס כ' )"ח כ)) כמו"ה והומ הסננ"נ )יסכ . 6י' סר1סיס והרכהננומר
 ננסתס ל)ו כסכין נוי סעסמו רטיכמ ולנכי) גסמ"נ ננתיל וכן יימה כננותר
 מחיר וה ומטעס מו"ה 3סוז כ' ס"מ כ)5 וכת"ח ילט)"ס מילס;ל"י)דכ)ייס
 וכ"ננ ומלומי הומ קסה רכר גנני כת"ח ט3יו והקסה רטיכ, זלנכי).הסמ"נ
 נרע ד)6 ננהלי 3מ )מור מכ"י ס"נ כ)יס רסתס תכרכין כי5ד כס'כננידכי
 סכיגיס דמי") מו כסכיגיהס לחתך 1)6 כך סלת)ס תו)ין ס6לי 36ממקלתית

 נוסוס )מו מכ"י כ)יס רסתס טעממ.מסוס נ"כ )וננר דהי5רכונניומדיס'וה6
 ממ)י' הדכר וחריסת רסכילמ דוחקמ דמנכ מהני . 3מ דכדירי' ק6מרהסכין
 מיומריס( סכיניס ו6י") 16 כך סגת)ס תו)ין 6נו סכין 3נכי ר61)מטכח
 מילן כ3יהס רסתס )מסרו ומין קממר כהס סננכס)ין כ)יס סמר 'מטוט6)מ
 נניוחדיס כ3יס )סס דיס ולנכי) רסרי כ6ן הלננ"מ כ' זה סי וע) טכ"3 .כש
 רהמ הס"ך והקסס מח)תות נרע ו3מ כיכם מסי( מסול מכ"י מס" נויט3. כסכין סלחחך כוך6י יועילן רמי ננרננ"6 דמסננט סקי"ז הס"ך וכו"3כך

 )ח5תות 1לנכ3י י3"ך 51") 6ו"ה עס 1ננסכיס מיתר רטיכתמ כוגנ65כסכין. כוומי כסכין מתך רמסי' המו"ה כננ"ס כהדי' ננסננע נרכות כריליכסננ"נ
 : כייתר .מריףסהומ

 רמסי' סקי"ו( כסרננ"נ )וכ"כ ס"מ כ)) כננל"י הקסי הס"ך תי' ע)'14כמנמם
 ננרין הומ וכן מנווה כסס כ"כ והננל"י )סכמ ננח)י נננוריכס

 וסרננ"נ הננל"י ננ"מ עי"ס כסננוך נ' ננרין ננתרן וכרנ"ננ כסמוך נ'דסעי'
 ר)ננה כקסימ נטמר הסמ"נ מ"כ כיכס מריף רכר ככ) 63סור ססקווח"ר

 : נוי ס5 לסכין ה,לנכ) כודמי חתך 6סי' הו6מתיר
 לנני ומו"ה חריף דכר ננקרי 3מ ונגכ) דס"3 רכננ"נ טטננ6 כ' נינבכשרמ

 נ6ו"ה כת"ח טכ' וכני' יכס ננסטס דנותיר 3סננ"נ מנור3מ
 לססי' כמלסי נ,)תמ והומ הסת"נ נותיר וכן הני' מ)6 הסננ"נ מתיר והומטעס
 סכ' מס)סלן גנני רקמי ננסמט סהכמתי סננ"נ ד)סון הסרננ"נ תי'וקסס
 )6ו"ה מל") מ"כ ועור הו6 כיותר חריף לר6ה וס)ס3י קמי לנניכריסמ
 דכ) ננג") מ"כ כיותר וחריף מסוס )ח3הות 3סכמ מח)י ד)מ יכס כין3ח3ק
 ננננה )י' רי)יף מ"1 כיותר רחריף ח)חות סמגי ד5ננמ )סכח ננמ)יחליף

 : הסננ"נ כןסנויסכ
 ננסוס 3מו מכ"י כ)יס וסתס )טעננ6 נ"כ וה5ריכו המ הת"ה )יסכדל"ב

 על כסי' ממר ד0סננ"נ הכי קמננר. מסמ"נ )מו וכו' קמננרהסכין
 סכתכ ]וטי"ד הננררכי ע) רק קמננר נוי .ס) כ3י כתס ננסוס כןהסגין
 כך"ננ כננ"ס 51ריך.)היות כת"ח ט"4 כטוי"ד כנו5מ ס3מ כ' והס"ךכת"מ
 קורט רוק6 ס") מכ"י ס"נ כ)י . רסתס מטטס וגנכי) דננתיר דננמןטכ'
 ור"ל קכ"כ סי' כטור ועי' כנוהר"ננ חריסיס יכריס ס6ר. 1)מ חי)תומט3
 כיכס רמסי' כך"ננ הוכיח )חוד וננמרוכ. ומ"ס וו ס)1נתמ הטור הכימסס
 כננ"ס סהו5רך וננה 51") ט"ס נ"כ סהו5רכו ומ0 כת"ח וננ"ס לסכתננח)י
 כ' 61ס"ה כננסר"ננ ס") 3מ סננ"נ דסמ קסה הנ") הד"ננ תי' מננלסכד"ננ
 כחתך כוכנכי) ' רמכ"י כסס סס כ' .רתמ)ה מכ"י ס"נ כ)יס סתסטעס
 סרס"י ננכימ וכסמוך כמו"ה ד)6 ננוכמ ננוה )סכמ ממ)י' דמורסי'כסכין
 כת"ח כווגות ט"ו מכ"י נוי ס) כ)יס' סתס מו נניומויס כל-ס )הסייס

 )סכח ננח)י' ומריף רומקמ דמיכמ מסכין מכ) כ3יס מס6ר קמידסרס"י
 ו)מ מחר כתי' )תרן )סננ"נ' 5ריך מ"כ )ת"מ דס") 5וננר 5ריךו5סננ"נ
 וסי' כרטיכמ )ניירי הסננ"נ וס6 )ת"מ ס") הוה דלסמ"נ ססוט וי")כמו"ה

 הוה מ"כ .מננגס חורסי' כט3י' מ"כ דכס עס רר") כ"כ 6ות סס .כנננ"י
 רכוולות סן) ההו"יב )כך .מנ"י כ3יסס ססס ננסוס )סננ"נ 5ריך 51מס5ולן

דהכמףהלע'נ ;גב % ן שוס4%.,.
 סי5 סמ( 6כ3.)0ת'מ. מרקחת מטטמן קווס ינסין) כטוון סלמתכוהסמ"נ
 ננסוס מסוי הוס מ"מ מרקתת -סי~ כטככל סעסמן ססמ"נ דכוולותכפסטי'
 3סמ~ג וס"5 ג"י מיגו כ)יהס סתס , תי' פ"ז ע)יו קרוס סומן סכיןסתס
כתסו'

 רסכ""
 כתסוכת.רסכ"6.. ס") נוסי'. דסננ"נ כתכתי, תר"ל סי' ו)טי) )סנסכעס0 גמנ'י נמי הסכין ע3 כעין הקרוס סוננן ימסי' ת5"ז סי'

 ,ומסי3ו וננמנודס מננררכי כרננוכח )סכמ ננח)י' כיכס דנס ה)כהמנני)מ
 סננרקחת כו סמכס)ין כ)יס .ננסמר נניירי הסננ"נ ונס סכ' כר"ננ מננגסוננכע.
 ןסכין כמתך דמיירי' )הריי ננכומר כסננ"נ דהמ סס"ך קו' קס0ורמי
 ננס"כ )סכח ננמ)ן מננרי' 63 יכס כמריף ומו"ה )ס"ך סנניסכ ננרגכהוכרנו)
 חריסות 3מיקור טעממ תרי יס רסס יכסיס סתכ)ין כננריכה כתכ3ין)קננן

 לסיטתי' 3מו"ה הלס ע"כ סתכ)ין וחריסות קסס סמננ151 סמור ככיתהננדוכה
 3סכמ מסוי חריף יכס רמסי' "וכח ומנורה ננננררכי כיון 6כ) התי'יסה

 : לקטינןסכי

 4 תרנ"המ'מן

 'הא מותר אכ"י כמדוך לש"ע ס"ל למה הש"ך שהקשה מה'לא(
 אחר תי' וכתבתי יחיתי הפלתי ותי' לשבח מחליחריף

 במדוכה אסור ולא מותר בחדיף אפי' נ"פ בר דנ"פ ש"עעל
 : לפנם נעשה ובאב"י מקונח איני מדוכה סתם משוםאלא

 )מכ)ס מסול יוננמ נן כסר ס) נננרוכה סיי1גו תנ3ין ב, כמעי'בבש"ע
 )י' ננחלי חורסי' מכ"י מסי'. וט"ו סי'ך תנוסכח)כ

 כה סעלו רקערה רונני' סכין דנננ' סתננמ )ס"ע דסי') הס3תי ותי'3סכח
 3נננ' ה"3 כ"כ"י מסי' כסכין הנננרמ כוונות ומ)1 ככ"י רוקמ מי.רירניס

 למ סעו)ת תרתי 3ס"ע ס"3 ו)כך רקערה ווננימ רוק6 גיננמ ד)מ)0וריעגו
 ס..ק"נ ננ)קמן קסה ו)ח ממריגן )מ ל"ט כר )ל"ט ונם 3סכמ )ס1יממרילן
 מממר קסה וה ותרו5ס י' ס"ק כט"ו כסרננ"נ ג' וכי"כ מיכורי'דהוה
 כסגין סריתכו כ5גון 'נס כתכו וטור ורמ"ס וסננ"נ דקי"כ ותוס'סס0"ת
 )המויק )ס"ע נננ") מנ"י ' ומסי' נ"ט נר ל"ט מטטס נוותר 1)6רמסור
 הנננ' ננן הסלתי ורמיות מסור !ח )טכותי רתרתי 131מר ע5ננו כסליכסיטה
 קלוס כעין סוננן דסכין ננסוס מסור ד5גון ררס"י המ' )סי' והמ רמי'מילי
 כמכ"י רנניירי )הוריעכו 5ריך ו)מ מכ"י מסי' נניירי' לנני גיכר ומילוע3יו
 י5נון חורסי' ננסוס הכ' )תי' ה"ה ככ"י מכ"י כסכין לסננע דנננני3ממע"כ
 ומכ"י מכ"י מסי' מסור ננסתננמ ג"ט נר ל"ט הוה 1)מ נמור טעסננ51ימ
 סןעת נ' מות ותר)"ט מות תרננ"ט סי' )עי) ועי' )סכח רווח)י כיוןככ"י

 ננסוס מקוגח הסכין מסי' רמוסר וכס"מ ננותר ל"ט כר ג"ט כחריףהננחכר
 גטסס כמ"י 6כ) ככ"י רוק6 מסור ה)כך הקכוח )מחר פומן )סמררננ"ננ
 סי' ו)עי3 ר6סוליס הרכה ועת סגן וכתכתן ו3סנס מכ"י סכין ע"נטימה

 כמן דמוסר רהמ מ' מות תרננ"ט כסי' ויסכתי הסננ"נ רעת סכןתרנ"ר.
 -ג6ן ווסוס וכתכתי נ"ט כר נ"ט, סוה המ ככ"י כננרוכהכתכ)ין
 ל"ט הוה ר)6 ננחנניר קסה סחמו5ו סמור ככית ננרוכה כיותר חריף'מיכמ
 ומנננס . )טכות" כתרתי ננחמיר מילו ננחמיר ע5ננו ננרעת וכיון ג"טכר
 מ3מ כחריף כל'ט כר נ"ט רעיכך מסי' 3מסור ננחמיר ר6ין י"3. כ"ימסי'

 רתכ)ין וחריסי קסה כחננ151 דננרוכה טעממ 0מי ננס1ס ננחמיר)כתמ)ה
 סכ' כמז כפר"ח רמי' וסתס ומסור )כתח)0 רק ננסנוע )מ הס"ער)סון
 מסי' מ"כ מס"ע הקס0 ססר"ח ומ)מ' סכין כננו 6ינו.ננקונח פנרוכ0רסתס
 0ננרוכס ע) נסנס לנני הננרוכה ע) טיחה ומותו כהל") סרייי") 6ננמימכ"י
 רק זה סרכוק גיון תרננ"ט כסי' והכמת.1 ת5'ו סי' רסכ"מ כתסו'כננ"ם

 כנניוכס סכי רס") ה"ס כסכין )ס"ע ס") וסכך ט3יו סו)ט )מוירמוננחוןד
 : 3סנס לעסה כהכ"י ננ"ננ יסה )ותקלמ ר)ממע"נ

 נגל( )ימס . תררהמימן

  ס)  וליפהן  סמויל חמר ל1רו  בויס  פל  סמן  רטל ס") דת"ק )"ה יףבע"ו
 סהייקו הסמן ננכח כמה סליטה סמותה תוס' וכ'כ)יס

 רותמין כננו . וננס)יט וחריף עו ,ית סמן תוס' כססקי וכ' המיסורפ~כ)י
 מננלס מרס וית כסננן וווק6 כ' ק"נ סי' )קננן יעקכ וככמר 15כן61סי'
 כןס רסננכו וי"3 ומי' )יסן מוס כין ננמ)ק ד3מ ננסננע מדסתס מח"ככ'
 ועוך דומק ו0ומ עכ") כמס") חדס רסננן הס"ס דנניירי סרין עיקרע)

 מריסות סוס כי )ית ננסננריס ננווקק ססומ יסן כסננן סכ' וסרח.)וק
 הורד מת י)קט יסן כסננן סככסו חדס ורר וסכיעות ס"ו ננסוף כן )1וי5מ
 סי' סס התוי"ט וכ' וחוקיס כס וכר"ס הר"ננ וסי' ככיעור חי-כ כחרסויסן
 נומ 0מרס ו0סננן החרס ננן ננהר יותר וטעס כמ נותן היסן הוררכי

 מ"כ וסכיעות סיסית ר") ויסן חדס 0מ )ס)מו ומ"י ט"כ ננסיפן יותר)ק)וט
 סי' סככר מע"נ סיה מותס ס) חדס כסננן ר") ככיטור ומייכ כחרסיסן

 : ככיעור חייכ ססכה ננתח)תננווקק
 כננררכי יסמ סומ מליף וית וסננן תוס' וססקי )חוס' י5מ ימססוליינ

 ו5נל כמוננו 6)מ ככוס מין דס") רס"י ע3 הקסס ננעננידין מיןכס'
 ס'ק ק"ס סי' 3קננן וכס3תי כסננן סגכסו סכיטית רורד ננסנה ננהךוהקסה.

 ננסך כננכוס3 מילו וככוס וקי6 מו3ין י"י מננר )רכין יקסה רמ"כ כ'נ'
ין,.. , ., ,,,( מסס ז1 קו' 3תרן י"ל ומ'ג כממת ננתרוננות[ ]כסי' 0תוי"ט כננ"סננסכה

גוי



תדבה חק";, "מף %ה .דשהי%ץץ"ימן

גוי
כ4מד

  פמו%ן  ומכייט %סליע  סלכך מר~ף סוס , דמ  וס%ו מגק, %1קי 6שסי..,6
 ככי6ה ' יודמ ר' ייימר' 6מ6י "קכ תוס' 8ססק" טקסט יעקכ ככ% דסס]ד5,?

 מריף דת טנון 61י נוותר כוט)דפ יסי ת"ז.ד3"ו "מו36 נף.וסי'%%צן.סל
 רק )סכמ ןנומ3י זו קף] כיסזכ כמכתי מסכ'ה סי' ועי' 3סכמ טמ3'ג61

 נזירס יהוה וכיון ק"נ כססןן ס3תי וכ"כ 1' ג6ום תרג"נ . סיי כנום'3מדכככן
 יכו5 5יכור .יוכ.ס6ין

 )טפי
 י"ה )"י דף .טס תוס' כנו"ם סנזירה נט)ו

 .סנו6י ככנך 6סי' )כט) מ5י )נך טען ע"מ 6סור כוט)'ם 6ם.'כסל6%,
 ככוס ס"3 )6 יומכן ר' '6נור ירככן 3יסנ טוך י6 הכ') ~ו3סי ..01)3'דנורו
 נו'מ 6סור וככום נוווה מריף כדכר 6כ) מריף יכר כ6יכו 6)6'כמכום)

 יכו) 5'כור רוכ ך6ין כיון רי"כ סימר ססיר 61'כ נוןרנגן 6)6 6סור)6
 חרו5יס דיט כיון נודרככן דהוה )ונור מוכרמ ז0 6ין 6נוכס כו)ענווך
 תקע"מ סי' סוף עי. הסמן 6ח רני סימר ן3מס תוס' ססקי ע)6מריס

 נוסכמ כו6 חריף ןכר 63ו 1ית וסכון )הוכימ יעקכ הכ6ר סיו5הדנמדץ : 8מר ת" עוך כ' תסכ"ס סי' ו)קנון יוסף 1כרון נוכע) תירו5ימ כ'כ'
 ןכ)י ס"נו הס"ס וק6נור סכי נכ)י הסנון טו) 6נול ןרכי מ'.ןף

 ןעכ5') ע"6 ל"ט וף תוסן כנו"ס כ)י ןנוססיק לסשס וקס0 ננכס) )6עו.סכי
 כנו"ס כ)י נוססיק נוהכי )6 ר6סון וככ)י ככ"ר נונס) 6יכו סאמ.וכ"סוס"ק
 ןנר הוס זית ןסנון 6'ת ונועתה . ק)יפה כוי נוכס) ןכ"ם רק ססמוס'
 סכי כ)י מסי' נו)ימס כסעת סכ' סס ס"ט סי' ססאך כ' 60מריף
 11 קו' הגל 3"ע ס"ק טי"ס ככ"ס נוכס) מריף רכר כ5 ס"ס כו)ומכסי
 סקסתי כ)י ןנופסיק ס"ה ך)נו6 נוכס) 6ינו סכי כ)י ס"נו ק6נורןנוס

 סיסכתי נוס ועי"ס ט"ו ס"ק סי"מ סי' הזהכ כרכיך סכת )ס)כותכח*כורי
 ס"מ ס"ק ס'ט ס" וס"ך סט"1 ועת וכן מת'מ עוך יעקכ ככ6ויכמ"ש :ככון

 נ)6 )עת ננועת 6)מ ונונ)יע נוסליט ןמריף ככ)י מנוריק ך)6'
 ועיי") נוע)'ע ך)"5. ס") סךריס6 וה6 5"ע 6"כ 3דיכ6 כ1ס הכסדומק6
 נו)יסס ומין נוסוס :גנו)ימה ווק6 ס1ה סכ' וסרמ"נ ככ6ת* תרכ"6סס"י
 ע) וכן עווו סוה תוס. וססקי תוס' ע) וענווו ר6ו הכס 36ו וי"))כ)יס

 סוס זית ןסנון ככך סח)קו כסוכקיס נו5יכן ד)6 יעקנ הנ6ר סכ'כי'נ-
 נוין סק"כ 6טס"כ ת5"ו כוס"י ,יו"ט 3ה' כמיכורי כנו"ס י") חריףוכר

 נפוסק ו6יכמ והיכי נתה"ך כנו'ס וי"3 ככר מ)קו )6 ןהסוסקיסןהתס
 יותר 3ונור טוכ נוסורס הונר 6ין פוסקיס כס6ר 6ע"נ סןכר נוסורס6'

 וסנון כיין רעכנל6 כע"י] ק"ך סי' נס"ע כו'ם תכ"ט סי' 3קכוןרעי' : כ' וין )"כ כ3) 6וס ככסנות סונ6 מי)קוו)6.
'

 5רפת רנוהיכו ועת סי הר"ן כ' וכן הר"נו טיטת זסו סונס וןגס .
 נון כן וכפוסקיס )הרנוכ"ס י65 נו6ין כ' והכ"פ הנוסקין ככ) סויןסכן
 הנמון ע) 1ס וקט0 כן נווכמ נוסיכן ככון ךכר סס כתנתי ו6כיסנע'
 מוסר כסנון עכנר6 סכ' ק'ך סי' וכ"י ני"ה כסוס"י וי6"ס סר'ןסהכי6
 ודונוה מריף סוס 1ית וסנון תוס' כססקי ס") סנ6ון ו6)6 ס' עךכטעמ6
 ךמומן נוסוס נע"1 ס"ט וף ותוס' ופרס'י 6סור 6י 3י' .ונוכעי6)מ63
 סכ' כפט"ו סרנוכ"ס ו6)6 ךכוט5"ס ס' 5ריך ה)כך )מ3תת ווונוסמריף
 )היות 5ריכיס ומ)1 נוסוס טעס וכתן סונס ועככר ודכס כסנוןסטעס

 פונס נוסקין ךטמר ננ:ננו' ונווכמ נו6מר טעס )ר'נו 5ריך ו)נוהנונוסנויס
 1)מ"נו הו6 ךמריף ננסוס )מלמ ךונוס סנון תינו6 ר)6 י") 636 טעס6י"5
 ה"ה 6"כ ס)ו קיוה6 נוסוס מריף הוס .ךסכר6 3ר"נו ככ' ט'ו כפ'סס
 כרמ"ס כו6י' כתוכו סכיתן נוה כ3 ונוכ)ס .וכס השס וי"3 מריף סוהיין
 )סנס וך6י נוסקין ס6ר ס6יך )רוכתי' קו' הךרי ומ"כ נוכרכין כי5ךכפ'

 למ63 ו)"ך )תרן סר'נו 5ריך ס)כך )מ3מ ןונוה ססס כיון כננו'כןנווכמ
 כ' הר"נו ס6 ומ"ת סרנה. נוכוסנניס )היות 5ריך הנוסקין 6)1נוסוס
 ננמ)י מריף וה6 . ונוסרימו וסךנס. הסנון 6מ סונס כסר וכ'נ 6כ"כ,כסי'1
 פנוס כע5נוו סהומ עככר רוקמ )ונור יס חריף ווכס סנון ו)ר'נו3סכמ
 ונוק)ק)ו נוסרימ סהו6 6)מ סנוס 6יכו סהו6 כסר 6נ) )סנמ נומ3י'0מריף

 )ר"נו ס6 תפ"3 כיותר נוכוסנויס ')סיות 5ריכיס 6)ו ונוסקין מסוס., עותר וןנס וסכון כיין עככרמ נפט"ו )וכור כר'מ 5ריך ו3עסרק"ק' : יק)ק)ו סל6 מריף נוועי3 6יכו)זה
 וכ"ך כסי6ה ר"י נודהיתר ונוק3ק)ו נוסרימו וןכס כסנון כסר הכ')כסיק
 וי") כסר נוס6ר עויף עכגר ס) כסר וכי סרי כנוי )ת'ק. ווכס3סנון
 נוותר כוט)"פ ס") ורכ וי") קמנור וס'מ ע"1 כננו' וה6 .הו6 עויףוע"כ

 דט6ר 6עשן דמסכוח ו'3 דעככר. ס'נו )ח)6 כטכל6 עככר6ו%י"ס.6סוך.
 דנוומילן כתן. טונס כטר .ט6ר ומ)6 כסכר6 נס 6"כ 5"ע] מי' 6)מ פונסכטר
 כסר דס6ר י.וןכס )סנוןטכר6

. 

 ג' יעה ן6"כ סנועכ6 )מ (ס וךכר סונס
 לר"גי כתכו ו)6 ודכס )סנון שנט ךנסר ס"נ ק"נ. סי' )קנון ום"עסר"נו
 סי' וסי"3 פט תי" כתלתי תסכ'ט סי' . ועי)"ק 51"ע נוטק*ן 3ס6ר נססו6

 .וטסקי )"ה ך4 כתוס' סכלי נו5י ור"ן.כנוי וי6ס גתוס' כתכתיתרכ"6
 סומן ננוערנין )פי'1 כתנתי הקע'י וכסס" מריף 0וה 1ית דסנוןתוס'
 )טטנוי וס") )6ו"ס 6פי'. כט) ו)מ מריף נ"כ ססונון כעסה 1(ת כסנוןמ1יר

 :. מריף נןנר ס"ך כט) ן63עכיןי
 סכס) כעככר סנמון ןכרי ני"ס כם' כ' סהו6 ול6"ס 6)יכ6ר84כמנממ

 נוסככו ונ5וגן ס' ך6יכ6 עך כרותמ כ6כי)ס 6סור רנווח 06)סנון
 עכנר ןנותיר 6רנוכ"ס ס3ינ ה6 ור6ס כ' ע"כ ס' )יכ6 מס" נווסרוהסנון
 כר6"ס נוומוסר ק"ך סי' ככ"י וכנו"ט ומ)6 נוסכר6 מון נוסקיןכסמר

 6וסר ור6"ס סכ"י נונו"ס כנוי נווכח והכי )סונון סכפ) עככרנתסוכס
 כהנסי5 וגנעיס (כוכיס 6וסר ור6"ס ירו' ר' כסס נונו"ס וכן )יין סכס)זכוכ
 )סיעת.' )סננן סגס) נעכנר ך6וסר הנ6ון נסס סר6"ס נו"ס נס 6"כ ס'עך
 קשך כסיי ככ"מ וכ"כ ומ)מ כסכר6 כנוו ותכסי) הנוסקין ככ3 ו6וסר16י)
 כ' )ר6"ס ד)נוה קסס ומ)מ הנמון 6וסר 1ית סנון סו6 ומריף מסוסו)מו
 ככוס הי' כנר סכימומ נו6מל כי נוותר וסטנון יסיככו כ5וגן י6ססנ6ון
 סט'ו )הננו"י רמי' נוכ6ן ו636 הסומן נתוך וסו)ט כנונוס) וכטס רכ1נון
 ק"ה כסי' וכ"י מריף כלכל 6)6 6סור 3מ יככוס ס") ןר6"ס סכ'נומ"ס
 וכסי' )היסוך כ' נוענויוין 6ין וכפ' דס"מ ע"( נוהר6"ס ךה6 הסי'כרגס
 נ"י סהקסס נוקונוות .נוכ' ויסכתי כהכנו"י נור6"ס נוקונוות כ' כ'תס")
 5נוה מנ3 הר6"ס )ועת כ"1 6נונס כסננו"י 0נ' נוקוס מיכ6 נוכ6ןוסרי
 )עכנר ךומה הנו6וסין סר5יס דכ) נ' סעי' ק"ך נסי' ורנו"6 נס"עןקיי")
 ק"ז נסוס"י וכ"ם ומ)6 נוסיכלמ מון תנסי)ין וככ) סנוסקין נכ)ופוננוין
 כסלכס סכך וה"זקתי ק"1 . סי' כס"ך ו)מ ק"1 סוס"י וסר"ח ק"ך סוס"יונט"1
 מ65 סנ6ון ועת ככנך דיון ס3כה. ו6ין 5ונור טוכ )ויןן סונ ורנו"6כס"ע
 )סנמ ונומ5י מריף 1ית ןסנון ךס") נוסוס כס' 0סנון הנ6ון ךמוסרנוה
 כ"ו סי' כככ"י כנו"ס ךס") י") כנוס נוסוס 6סור ו)6 כ5וכן ךנותירוה6
 טכטס היכריס כ) )מ מו יומגן ור' 3נכי כסנוו6) ה)כ0 6ין'כככוס

 : נכנוט כ6סריסס
 ס)כך כיותר נמריף 6)6 6וסר 6יכו כמריף כנ,ס ס") דסנ6ון . י")4שך

6יכו' 3סכמ דטמ)י' 6ע'נ ככוס 6וסר )6 כיותר מריף ך6יכו כסונוןעכנר_
 ונוכ)יע נומפ)יט )סנמ נומ)י רטסי כ6ן ני' כס' וכו6 וענ)יע נופ)יט

 ככוס כי"כ סכ' ןס"מ ע"1 תס"ו ועי' כנ'י ע) סמו)ק סק"ס כפר"מו)6
 ו)הכ)יע 3הס)יט גמ כו יס מסככ)י

 מריפותי'.
 ו6"כ )סנמ ןנומ)י נוכ"ס

 נוומסרו נכ)יס 6סור ךככוס ר6י' ו6ין כ' סק"6 ק"ס .סי' )קמזדבבדק"ך4 : ככ)י ככוס ו6וסמ מריף זית וסנון תוס' כפסקי ס") וסנ6ון נווכמ6ין
 כססקי כננ"ס כ5יס ס) 1)יסתן נוסוס נוי ס) סנון י)"סע"1

 מריף ה6 גוט)"ס מס,ס )סמן. ככסי6 יוך6 ר' ונותיר וס6 ונוכ)יעונופ)יט' ווומקי מריף וסוה 1יתיס כוריכת נוכ'ס והריף זית סנון ןס6גי סכ")תוס'
 מלתות לק )סנמ נומ)י ומיכו 6ע"נ ונופ)יט ונוכ)יע .'כ' הו6 )סכמנומ)י
 ון6י וריכס סע"י נו"ס ונס ק"נ כסי' יעקנ ננ6ר יומה 1ה תי'סכס
 כ)יס סייכו כ3יס ס) 1)יפתן נוסוס נכרי ס) סנון ן6סרו ,ןנוס כ'מריף

 לונור יס וןמי והכס . סזתיס יורכין מין כ)יס וכ6ותן כסססנותכס)י4
 נוה ו6'כ המ"ך דכ' וס6 כככוס נויירי 1)6 ככ)יס ס:רתימו כסנוןןנויירי
 יעקכ ככ6ר סנס מסור 6ו סרי 6י ס)יק6 כנוסמ6 ספר6 ור' סטת ר'פ)יני
 זו קו' יסנתי 6גי סנס וכנווונוה 11 קו' סטייכהמרט הר"י ק"נ כסי'נותרן
 כפסקי ה)כס )מ"ך נו"נו 6מרכנוקוס

 תוס"
 6.ן 6טמי 6"כ ססקסה ונוס

 : )סכמ ןנומ)י נוסוס6סור
 )"נ דף כ"כו ומוס' ס)נן ור"י כתנתי מ"ת תיכ"ה סי' 3עי)84כמנם

 מרס ככ)י כככום מוסר 6ין 1.ת ןסנון וס") תוס' 6פסקיפ)יני
 וס") 6ו מריף נוקרי )6 זית וסנון טענויסו וי") מ)6 כככוס נופ)יטו6ינו
 6כ3 רנורככו כמריף 6)6 כנומכ) 6וסר כנוס ס6ין 6)6 מריף הוסןסנון
 סכתנתי וסריסס ס"ט סי' וט"1 1ס'ך ככום 6וסר 6יכו מריף .6פי'ככ3י
 ס") וסכי נכ)י 6וסר נוע)"ע ןככוס ק"ס כסי' )פסיטות ס") 6יכסו)עי)

 : ונריהס ע) תרכ'ה כסי' נוס"ס ועי' וכ:"כ לט"1 5"נסוס"י

9דכמףתרנ"ו צ"ו כמי'9ן"וץסימןדבר9
 לאחרים מהני דהיכר משמע רי"ף ולשון עצמו יזכור.היאההיכר. דע"י משמע הר"מ דלשון הרי"ף ללשון הר'מ לשון בין ביאור)א(,

 קטנים כעכי"ן שלשו עיר כ' ורימ'ש )ב( לו ויאמרו שישאלו.
 אינשי משום אסורין מ'מ תקלה ליכא עיר בני לנבי . 'אע'נ'בשומן
 להם יודיע שהמוכר אמרתי ז"ל, דבריו ולולא מעלמאדאתו
 לא והאידנא היכרא דהוה קשנים שכעכין בצירוף בהודשהוטני
 אם מכ"ש דרבנן בב"ח דהוה רותת באל%ם לאנול.לחםשכיח
 ועוד כמ"ש להקל צד בלא"ה דיש להקל.בנידון"דרבנן.~דא%שר, תרתי הוי א"כ דרבנן בחלב עוף דבשר אווזא של בא%ומןנילוש

 אווזא שומן הוא ואם לחם איסור דרבנן תרי ה"ל צונן נבינהעם
 לו שאין בדבר קכ"א סי' לקמן בב"י ועי' דרבנן תלתאה"ל
 באין דרבנן דתרי כ' כ"ח ט" א"ע וב"ש לתקלה ל'ח מה"תע*קר
 שומן של מרק עם שום בה שדכו םדוכה. )נ( מה"ת עיקרלו
 ויש הכשר וצריך עוד בשמים בה לדוך דאמור הט"ז כ'אווז

 דלא העיקר, שנ-ל מה וכ' ממכימים ויש א%"ו חולקיםאחרונים
 :כש"ז

 ככרת סמה6 הסת 5ורת ססיכס 6ו נוועט ונר הי' 61ס 6י סקייבנש"ע



ץוטף אי מי' %"ו ט4' עח דיץח%פןדבצץ
 ש4 י4ס"י ס'ו _תי64 כעין שניי. וחי "סלט השמ 35 1"ל36ב,ומש טךטיי 63ין 4"ן 4ן רמ ספ6 כ3 נס' גפל.%וקגזדיקמ 5טט5מ""לן

בשין
 6ון"

 תו64 45'ן ס" ~ס4 סרכ כ' והטור 5ללעש 5מי6  סשה '5נלל('מ6יגק' תול6 כפ4ן שי' וטר"מ סס'ע הכוע6 עועק %.%ס'.רכד' 6"ל
 טכ' ,"6י' כי ת5"י מ)5 % סי6 יזכור לך טכזמוך 15כמ שיגף כסי5ע%ס
 56ו תילמ ככ'ה מומק וחמיכ כן 0כתכ )ו ע5מי צ6 6לייי4_ לס66טו4
 נו65 ט3מ סכ' ו(כ"י ע) ס' גי: כסשל קבס"ל י% מפכיי למכ61 6מס54ן
 לפמ גין ס6רם ס כ36ו כי סלעכ"ס .6כ3 מ5"י שק' יטיר לן כ6ככיי"ף
 ע5יכו סרעכ"ס סכ' ס4' סהיי כן .ו6יכו וס כפגין סליף רעת וכיןסר"ע
 ש%י ע"5 כט' מקועומ ככ' כמות :6ות עמס וכ5למו כרגוותו סרי"ה"ל5כ'
 סעס כ) כס' וכ"כ פ"5 סרי 6ור6 כעין עכיד ר6. ו6סקנ6 כ' כ;טנס'
 יריע .מירע 5סומ רסגי כיון סרי תורמ כעין וענימ )סו6 ס5י ו6יוו")

 עכ") מו4ין ו)שיכך תק)ס )4וי כסו6 )יתמ ר63 הגי )לו6 :נכיר;רלסכירמ
 ומטי' ז6 ר5ר יכ)3 ס153 כליף כ' )ח כ"ס כס' 5גם סכ-י 5יון דיפט51"כ
 תור" כפין עכיך ד6ן (סהסנ 6כ' 'הנו"םללע-"5

 ט:' 6יזו 6"י עד"ין סרי'
 כס סיס יו:ר כך 0עתוך כ"ס כסי' כ' גר""ט לק מורה כע'ןמ5י'.6ריף

 סרא"ס וכ5סון סר"מ ט)סון גן כ' )מ סעס כ3 גס' .ו)סונו סריף 56)מ)כ
 ח")וק רי5 'ונ"ל סרעכ"ס לי5רי 351עו כרמותו לי'ף "דכמן ס5' כע'יסו)מ
 סידפ מי"5 ו)רידיי .כמ!כ 0)ס 1יורע 3ס טהומ "ע"נ ע65י לסנ6 סו6ס6יסור_ והר6"ט אר"ננ 3)סון למ)ו המי"ף לסון וכין הי"מ..וסימ.'ס )פון כיןנלו)
 עסיות 5ריר ד)ע5עו )מכ)ז סלמ ס:ר יס'ן וע"כ 3סקילמ )סומרעכיר
 6כ) וד6"ס סר"ע )סון כדמ6נוצ גמ)כ ס)ס (יסכמ ו)מ י,כור טיסן'ס5ורת
 עכיר כע5עו דסמ )הכירמ )הומ סעכיו סילעו 5רי ה5ורה )כך מי"35ע5מו
  "ו  לפללוו סגפעע סריף )סון מכ) עכיר ר3הכירמ ירע כגירפ ומ"כסכיר6
 ')מ .יסכח 31)6 ידע סליר6 כ)מ ססו6 כיריעס )י' רסמ 'סכירמ 6י'5ל5"כ
 3מחמ.ס מ)6 )הס גוריע וננסתמ6 ידיפה ע%י 5,עו 3ככי 1נסחייסיגן
 לך 63מריט ,ססיכר 0פוסס רעסננע סריף )טון ימ"ס כסיכר )4סום5ריך
 ועסס הסת כ5ורת טיגס י6ס סכ' ר' טעל נ' כית כתוס"ק רטכ'ימרכרי.
 6)מ כ4רתו סיגה ס)מ יולע סהרומה 6ותרת 6סוכ. .כעין קעכיסגעיכן

 ממרי6 כוסוס "טעע גכוי זה ענ").)סון )ן יי6כוי וי66)נסכירמ.נ434מ
 'דימ וגע) 'סרי"ף כפי' ס") כנני דרשכ"6 ותסיכס ס6)ס 0יס סהיכר45יך

 ז-מ סריף כסי' ו5ורות כסרס"י נויפע רכר '5ריך תרתי ררסכ"מ סכ'כדריסס
 סלעף כסי' רס") כ' מ)מ כח)כ ס)ם נויתע ילו"ן י,וכר )טיי6ע!כ ס")ר""כ
ו636

 .נו56-

 הומ "עניס כפכין סעסס. ,1וס נרו)ות קלרות סמתך)עטית לרך_
 מכהנ .וע) לס6) נ:4י"ע וכסו"ת קטגיס שהס , ינוס -סכעכין .5ורתססיגוי
 וכ' :ססת למסור כ' נט1מן ו)טין כיוקי וסמן קטגיס 'כנכין סעוכר(ןסעיר
  דעסח%מ )כיתו טכווננין מורחיס )מכטיס כ%י) .נפסס )6 5ס"סרמיסור
6כ). הכירמ 3ריך כרסות טמוכ)ין כימו מכסי נוטוס 6ן6. 6כלרמ ומי"5 )הסננ1ד,ע

 ע) ס%כיכן )מ '.נוחלות ו)וקמין ממרות .חעיר נופ)35מ ר6לי )מגסי
 יסכח סע6 6ג רע)ננמ מיכס סהומ החנווגי 6כיר מיגו סנומ ..מרמססורעס

 :נו)סוריפו
 סכחכתי 3מס מממר ג") סני6ו ו6מרוגיס ייע'ט.יהסר"ה דכיי ךלךליב'

 61"כ סיכר 5ריך ממריט 6יגסי רנוסיס .ירטכ'6 ער(ףנווכח
 כיתו ו)מ5סי כיתו'")6 מנסי כסכ,) סיכר ר5ייך סכ' כרימ"ט ד)מעוכמ
 6' עעוף סג6 לעמי )תק)ס )נויחס ו)יכמ ו6ורעתו.שהני סיודשיןפסיטמ

 ר1רמי 5יתו 6גסי )תקנת .חיימיגן 1)6 יוס כ"6 )הסהותוטריפס'רעותר
 : סלמ עמי וס"כ סני וכהודעס כיתו )מכסי תוייעננסתתמ

 ככ' כס"ע וכ"ס 'מעת ורעכ"ס רס"י ס) קכרות רכ' הנסקר כע"ם י")44ך
 לנ:י ו)כ"כ ד)ע5ננו ור"ננ רם"י סכרות ס") לעי רריף י"). כןפרוסיס

 'רנוהני עוסיף רריף מ3מ כח)כ ס)ם י,נור סכירמ וע"י תק)ס נוסוסהנוירמ
 )סס וימערו סיסמ)ו כהו רסייך דע)מ6 ;)מכסי ונס )מחריס. סכ;ר6געי
  סו81ס כ5ירוף ומסגי נדו)ות עוסין רסת סכירמ כנוי קעניס 0הסונוס
 מיגי וסעמ )סדרע יסכמ סכנמ סריננ"ס ככו"ם כרורס מיגו הסורעס0מס
 יוריע ס)מ ומת") עוריע סינמ )הק) ס"ס יס ממרות נועיר סססעכיר
 )הק) )סעוך ע5יכן דרכלן וכססק וי0מ) עסוליס ססס יכ.רו' נוע5נון0ממ

 ורסכ"מ הרי'ף ל)סון רקדקו )מ רנומנניר 0הנימו ו6מלוניס ורינל'ט .כגלע"ר
 סגפכין זסשעגוס רע)עמ )מיכטי סיכר רנוסלי .נורכרי6ש רעסעעכתוה"ק

 ע3 )סעוך גוכ) ססורעס כ5ירוף רעכ"ס סכתכתי 'וו' וטכרמ סיכר סוסכנו
 ע)יסס 3מסור ס)מ תק)ס )יכ6 סמ5)ס סעיר ע) )מסור וס)מ קטגותסיכר
 כזס יורעין 3500 תק3ס )יכמ עיר דמגסי נוע)נומ ד6תי מגסי כסכי)כעכין
 כהכירמ כו)ס סיורעין תק)ס עסוס )יכמ עז מנסי ר)נכי רינו"טוכננ"ס

 : כס1תן קטגיס כעכין סנעסווס
 הן)כסר ככסעיס וכוסתעסין נסעיס כס 0רכון .תרוכס .כ' סק"מ . ד ב4םנ'

--
 כ' מוז ס)'סומן ננרק לפס טוס כס יכו מ,. ופעכנ )ח)כ. ~סן ; .

 כסר עס )6וכ)ן 6פי' עור כסעיס כס )דוך ך6סורס .נורנכס ס6ותריסט'1
 סיסנוין'מותסיו%ר"מ כ' 61"ר יוק6 סכסר .51ריכי 'מ3ק עס )מכע יכויכפמ
 ופר"ת -כנס"נ כס6 וסרנרג סנוזמ 'סי' כפת .העש-דרק פ3 מו)נץן.,ע5"י
 ממר סימן ככ)י- שהני מנומ4 תע"ק ךמיגה..ך5"'כט"ו כ'. כט".וס"ר._כץ

 סככר -ממר נוסגי.סףעסס;-סיכר ד)מ' כ' וכ)מס )ע"( סמ"ל כנו"נןטג6סר
 : כ6סר.

 כרי' כ' וס)תי כחליף כ"ט ור 5"ע דסוס מסזק כט'ו ."מ )סכייעולנ
 6מרינן ')6 כמריף )סגווד מ5ען 3סק) 5ר %ך רמיכ6 סיכי 5"1גי"

 צ"י 'נר יט6סי
 וסר'מ :ט"ו' פל להו3קיט ופל"ת 5ר..3הק%53גק יכמ וכ"ן"ומר 3סש 5*ף(סוד; ביס ..וד6י 'ומ"ג )יתמ 5מריף כל'ט כ"י ר6טור ת"ח5"ה ש" 'ס5לסטנ סלמ 'דמסויס מסוסקיס שס 55כטי ימ45

 "יעור4' וכט חס עעס 'כמי כ' ס3ח. וחירוס ג"ס.3:"ט נפ6ל למייף ל"ונסי" נ-כ'גי
 כמ3יסהומ כעעכור סעס 6י' וכנ1מ 'ח3כ טט וי6כ) מטמ)י ר3מ6 מ)מ43למ
 הפת;%ש4 מסור ררכגן ככ"ח ינט מ'3קו )6 יפיסקיס והי...ס למףלכ"מ
 פהי.להדלף

 ומקכ -ככ3י ד4נ)ועס 3מנמ %ח3י' "יגו דח,ייף '1 ת5 סי' נמטוכה הרטכ"6דפת יס.)5רף;ע1ד 3סנס דכפססיעס 'מפ3"ש 6%חר ל5") מ5י
 כ)חם מסי' נווצט וכזננן מופט ,מן הוה ננפ)"פ ותזך הנפין נק4ל1מקנ'

 :מזתר
 קעגים כעכין םעוסין פיי %3ל סגתנתי עיי"ע פמ3ת ע) יןבפר,ח

 נו4כי סמתמ כהי:ור הי' סנונ"נ קכיעזת סממ)ת גמעס'י 1'ניהסשמגהנ סנתסרסם כיון תק3ס מסס ליכ6 פיר ד)כלי נסומןגי)ום
 "ס תגור מד .מרחן 6סיי רמיינ סי' כמו"ח )כרט ירעי .3פיר4 )פ"סליכ"

 סרי סועגיס לסכור ור:ו סמין סרכר ולחסרסס טגה "מר סכס'טטגירס
 נועגסנ ידעי )מ ימיגהו 3חוס יט ורמי כוע!עמ רמת' שיחי למורמי.%!

לליליק דמי"5 כחכו:ס פתמיס כ' )ו סיט לח%ר -נור)יקין גמס גס' זיקמה,.מלעמ
 %' כשהמ 6)"

 %ומ מררחיס דרךימין קקי"כ תרע"ס סי' .מו"מ. (סמנ"מ כמ"ס ל"ק .וו ,יץ' טכס . זטכיס)פוכריס 6ייסיגן ו3" ז: כנית רריס כ' סמין יורפין יכ5י"עיוי
 סי' כ:ננ"6 הוכמ -רטניעית ,עי" "עלס 1)י3"

 ריס הכמ דממלי הנ,) עד)יקין כנוה .עס' קוסץ~ו .ט) השר"מ גתי' י'עז, ע) סקי)ו כסכיעית הגננ"6 וכ' וטנ.ס .לפ.תריס למ-"סכו כמכיעימ.רנ:יר
 כהיסור תח)ס ככעקס סדי רסתס .)סר"ח ועוד,על") "יסהד עכסו3יעק)ס הסס מיכמ וכהו חמר6 רק ליכמ )רהתס דנו"נ מטי' נוייחי ר6י' ינה""כ מעגס חסרמ רק דוקמ כסכיעית מכ3 וסרחי )6ורחי )חוס ים מיסורממם
 )" כעי התט .ר)ינ6 עתטרגס.וממ"כ

 סכס-ו)מ ממד סלס 7ססכיר מ)מ טר.
 קכיעות ת"3ח נוה נן ועוסיס 3כך .5ריכין העיר ג) .כין ע"נ כסכתפסה
 סכיסיס .ועור ננום"3 5מוס מ?ן )6ורמיס ונס כתח)ס וגחנרסס)כ:יתד

 : ססיתן כסזעימת'0כתכתי

 : לזרנץטימן
 ולענ'ד ,חשר .בדברי שלפול )ד( ל' דף מסוניא .'שוב ינ(האי' 'מפ"י אין ממילא אקו':פ"י "צוב )כ( נ"ם ליכא. -אפי'"פת אסור שומן בו בתנור.אויש שנאפה דפת וח"ד ופנ"ירימ.'פ)א(
 ביין בהמה -מעם.חלב ליתן ,אוםר הצ"צ )ו( בשובשו"דקושיתם ישבתי ואני נ"ם ייכא אפי' .הפת האסור קו' מכח הוכיחווח"ד "פלתי )ה( אי-צ נשילה ס'.אפי' איכא אם ונ"ל בם'ככולו'ואסור בולע התנור בקרקע שומן ויש אש טן שהומק דתנורששום
 מבצלין אין מטעם' -בפת .חלכ מעט ליתן אםור וכן המראהלובך

 מרשב"א רא" רהכאתי -תנ'נ 'עליו חולקים ואתריניםללכתחלה
 שאסרו ות"ד ופלתי .כדימ"פ דלא ראי' הכאתי ומנ"י לצ'עדלא

 : נ"ם ליכא אפי'הפת

 כתגור ח"י סי' סי"ר כהימ"ע . כתכור סת 6ו%ן 6ין כו מזא גיימבש"ע
 כנוקוס .הומ ססרי נוהכט) 1)מ כננקונוו עוער ס6יסור רהתסס"ע'

 )נוכע) רכני ו65 טרי סקעמ תוך סגתכט) היכי מכ) הסת')מנוררכיקות
 רמין נורכהיו י:כו6ר ,ננ"כ סומ כסיתר סיתר לכסגתערכ )כתח)סמיסור
 )מ כת)כ -סח)כ רגתערכ .כחלכ סת )סין רמין רריסמ רריסמ רועי'סיס6
 כמ)י' )סתגור טסין מין כי"כ וסיסמ גתכטל מנ"ס וכסחות נגו"ע 6)6מסור
 כננו' ר"ס )' רף סכ' ס"ל הקי כנוי כסוני' וכס"י נ"ט .כדי )יכמ מסי'!מסור
 מסי' לעו)ס מסור ססת כמ)י' סתגור כעם דס") כ"מ רכה רמימומכעמחר
 רכ ,ק6ער מנומי וסריך סיסק רנוסני כה רמי' נוכריית6 סתגורסוסק
 למנזריגן סמ רגע6 קוסי6 רעמי )רקרק 1.ס הס"י וכ' יסכרו ..כסטמקדירות
 יו5ימ מיגו רכ"ת מפ*נ כיסק סטןי מסוס הייגו טרי )תנור רסיסקככרייתמ
 תגמ דהמי סרי ועםד-ס עססו 6)6 -כו גסמר )מ מסי"ס )עולס רסגונוירי
 נוסרי . למ יסנרו תסך"ה כעסהו נ:כ"ע רס") )רכ עס6"כ לס' ננכ"נוס")
 נועיקרמ סתנור כליעת כ)6"ס. ותי' כננססו ועכ"נו .כנויגו כו יכ5) דטנ65סיסק
 ססת כ) עססו סהי ועסוס הטימס )מהר ססיסק כיון נוסהו 6)מ נ0מר)מ

 מ"כ סכ)ע עססו המי מסי' ססו)ט סרי %כגו כרי כסהוסק מפי"סמסור
 ס") רנ"כ הרי עכ"ל סיסק ע"י )תכסר יסכרו מנומי קדירות ספירנוקסי

 : הג") 'הריע"ט גס, 51") גתנט) .ול6 כעססו. ג6סררסת
 ס) קרירות וסמ קסה ד)מ ג") סי"י יקו' מרי' )מ תה6 6י רל"נ)כ(

 :"נון ותכסי) ;חכסי)ק 'סמר סס ,3סס ט*3ס)ין 'יוכממן
 רסייכו זרגו- כקרירות יכס3 מפי' זמ'כ הטיגהו י'" מוס" כמ'ס ה61עיעיט
 כקרירס~77סמר .כתכע) ךככר סקדירס- מס)יעת ' .סנוססו:ממן נתכע)מנון

 כעיגו ;%6כ. :כסעכס3 וכיעור חחר 'ו6יגו נויגו סמיגו תנסי)ין ננסמרכ)יעות
 סמינו,נדנו ןסי'בו. נועורכ-כו ממר כת מנון סמין-ם)""יסור ועסמרמ
 'רס3יק .תכסיין נניגר.בס6ר י כמיכו כתכט3 כתערוכת ופוד חכסי)יןנוסמר

 . : ופנע)ו .ע3יו רכס ומ"נו סמינו כנ:ין נוייו.מת

 ;ד6תומנ-רגס 'סנ")ירק6נור,מממר ססוני' )יסכ סי") כייך ךל"נ)נ(
 וסקסס:ויש"ח יעגכו יכ..קדירות:כסשס 6מי מעמיל'6

יה14ף



 לךחיוטף הינ" ע מעץא צץ מי ,מעה יורמסשןדברי
 5סקסות מ5י סוה זה דנ)מ כ68 רכס למיתותכ כנוס ד3 4) סיוכמיממיך'
 ססיסק 6מר 6סיי )וננר ויס מקטי הוס )6 ז0 נ63 )יטכ וכ'3 י רנע3

 )כתמ)ס 6יסור כנוכט)' לסוס סת כו )6סות 6סור מ"ג נוסטו עכ"סכס6ר
 )כתחי)ס ):תן מסול ח)כ ננעט סערונת' ר6סי' פ' כסי 50"5 רעתסכן
 עכ"ם 6ותו סווחין ונוס )5"5 ו6כתונ )כתח)ס 6יסור כענט) לסוס)סת
 'ו6"ס כן כק'ךסע6

 ו6ין )כתח)ה )כט) 6יסור ממוס יסכרו י6ננר רכ.
 163'ח נמינורי כתגתי 60 )כט)ו מכוין מין נוסדס %נ ר)יסרי)ונני
 י"ס ר") פסחיס ננתוס' ססקסה סע0"ננ קו' )יסכ תנו"ז סום'י 0זסכנרכיר

 ומננרתי ננכוין נ6ין 6סי' 6סור )כתח)ס ננכט) - 6ין נווכח רססיו)ס0יכ0ו
 3כט)ו ננכוון כ6ין 6מי' 0לכך 6סור רם6"ננ ס") ורכ ררכ 6)ינ6 דקיינייןס"0
 לכתח)ס )כט) ר6סור יסכרו כססח קרירות 6ננר ררכ כ6ן נס י6")כנוי
 נ"6 רנם ר6יתותנ )ננ0 6נ) סיסק נוסכי 1)6 )נע)ו מתכוין ס6'כו-מע"נ
 כסמר וננססו מסור רס6"נו כרכ כנני ס") רכה ר)נומ סליך נוסוקמ0
 . סיסק ננסני )6 ס)כך ננתכוין כ)6 6פי' )כתח)ס )כט) ומסורלעו)ס
 עסוס 6יקור נניקרי )6 רז0 )כתח)ס 6יסור נוכט3 כקר6 )מ רז0מע"כ
 : יסכרו כפסח קיירות ר6ננר ררנ מ"ט ססיר וסריך )יכ6 נוט0ור6סי'
 סס )' רף כתכו תוס' רסמ נוטרמל. כר"י נ"כ כ' 1' ס"ק דבבדץ"וילד(

 )קכח מ"6 חרס ס) רתכור וכ' ססונון יקכח 61"ת נעין 0ו6 ' וערייןטטח נוסוננן סתכור רכמסר תוס' ותי' כ"ט נר כ"ט 0ו0 סמ'
 . ככנרו ס' מיכ6 וכוי6. ננופט רכר 6)6 6יכו )קכח ר6"6 רמ0' סמ"רול'

 )סיפוך ננוכח 6"כ. כפת כ"ט רח)נ נוסוס נסי' רם"י כ' ססת ו6סרמ)י' נח)כ סטחו תכורמ רס6י נ"ה רנס נלי )' רף כלס"י 60 וקסס .ננטר6כי כר"י ססת 6סול כנני נוכו"ט וסחות ס' נמיכמ '6סי' ספת 6סורומסי"ס
 סכ' )סיטתי' ר)רס"י )רחוק ויס ככו"ט מל6 6סור 65 יסת נוטר6כינור"י
 כ6סר )מ 6"כ וכיסו) כ5)י 6סור ככ"ט כ"ט דס") רקי"6 מו)יקתוס'
 מ)6 נוועט רכר רק )מ"ך ססו6 יפס כתקגח ר)6 5עין 0טונון ננסוס0סת
 יח)וק 31ננ0 נוטר6כי ר"י וכסכרת סכי רדיכ6 ע"כ )תוס' כיון נוננ"כדוחק סו6 6ננגס ספת 6סור ננועט יכר ר6ם4 נווכמ ו)מ ככו"ט סייכו0פת ר6סור 6"ס ולסכי סרנס 6יסיר ו6יג6 כתכור 6)י' מ)כ מכל)ע נוהככנל
 כ)מ"ס 6)1 דכריס נוס"כ ועי"ם ט"ז ס"ק 5"6 סי' סכ"כ )סיטתי' ו0ו6ס' עשכי ר)מ כקעיס סי") 5)י ע) )כס) טננינוס סק"ו ח"ך וע" זס ע)רם"י

 : סת נרע ו)מס נט)י'ונ"ע ס' ער מוסר סוען 6יכו 6פי' סכירס ע) 60ליולססך 56) כירס 'ע"נ5וכגת קרירס כעונור וכננס"ס כ"ס 'ס"ק 5"כ סי' )עי) כר6י' ס' כים ונוומרככו)י' וכו)ע ככ"ר ו6וסר סמם ע"נ סעונורת ככירס סתכור מום סוס פתנו )6סות ססוסק תכור 6כ) 5)י ע) 6יסור ככום) רוק6 כ"1 נ"כ כטי)סכרי ר5ריך ט"ו' ק"ק סס רס"ך ו6ף ק"ס סי' )קננן כר6י' כס'מוסר כסנון 6כ) ))כר כטי)ס כיי 6וסר 5)י 6סי' )עכ"ד פסוט רכר6סדעןד4 : )סיפוך נסרי' נורם"י ננוכח ועכ"םתננוסין
 ני' ו).ת ססת טעס י6סי' כרינו"ט 'נ"כ סכ' כם)תי ר6י' שןבנ)ה(
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 תי' נט"ז סרנו"נ וכן . ו' ס"ק סמ"ך כ' 11 ר6י' וכי"נ עכ") י6כ14ונו"נו לעס יתן )סענניס 6ו)י חלכ טעס נו 6ין 6סי' נזיר6 נכ)) 11 6ף6נוריכן נזיר6 נוסוס י0ו6י) 5") וע"ל תיונתמ כו יועי) ונוס מ)כ טעס כוריס )סניך סחוט סור 60 נננריית6 תיונתמ מס 6"כ ח)כ טעינות ני'וטעס טעס דכ6נות 1)"3 מלס )כ) וכנוסור רסתיר6 .11 טעינוס י60 )טענוי')סת -כ"6 רכס ל6סרי' 60 רמ)"כ ר6סור נ"כ כר6ס מ)כטעס

 ו6י"5 נס' וסני ס' ו5ליך ג6ם ע"נ 0ענויר ככיר0 סוס סתכול רמדסר' נ6ות כננ"ם . ו)"כ ק"ס סי' ט"ו ס"ק כם"ך נ"כ כעי)ס 5ריך ס' יםרמפ.' ונריו נסוף סכ' וסרנוענ . כו"ט נ6ין ונוותר )כתמ)ס כנוכט) 0ו0ר)6 נווכמ 6"כ כתיוכת6 כ"6 ררכס נו6מר 5"ע סרנו"נ רכרי 6"כ .. 50"5עס סנוסכיס ש"ק כתח)ת כסרמ"נ וננסננע )כתח)ס 6יסור כנונט) דסוס6סור ססת ח)כ כננעט )ס דמסי' 5"5 כסס סס כ' 11 וסכר6 לכתח)ס6יסור כנוכט) רסוס כו"ט ו)יכ6 עעינוס ע"י 6סי' כן )עסוח 6סור )כתח)0מ"נו
ז'

יטי)ס:.  ו6ונור . ססת סיטעוס נוסכי ל6 ר6נו6י קוסיתס לכון כימוכ ד עני/
ן

 מכ) רימ6 )כתח)ס 6סור ר6)'כ )יכמ נוססו 6סי' ריסמ 6"כלכתמ)ס 6סי' וסרי נו)ת6 )6ו ורימ6 ס") 6' סער ר' נ,ת נתס"נ ורחנ"6יס4' ו)ו ס") סכי רר6"ס ונוסנוע ססת 6סור )6 ' רימ6 .לנוסוס רסכ"מכסס סכי6 0טור רס6 ר6י' עוך וכ") . קסס )מ קוסיתס )עכ"ר 6נ)6כפסי, רמקו קוסיתס 0כרמ נוכמ ו6)6 כסר עס ספת י6כ) סנו6 6)6עריין )יכמ סס6יסור כו"ט כ)6 6פ4' )6סור "כוו וחונור6 נזיר6 )עקותיכוכיס טענויס 6יכס 0כ") ס6מרוכיס סכתנו סטענויס כי נועתס כזכמיס רס"יגז0 סיסכתי סס תרננ"ט כסי' ועי' 6סור ל"ט כר וכ"ט ק)ים טעס רסוסמסופ ננגתר טעננמ ר6יכ6 6ע"נ 0רי נוסני ר0יסק. ככריימ6 יתכי כ"6 רכסע) ססיר סריך וסס"ס ק)יס טעס 6סי' 6סור כ"ט נר י"ט ו)נו"ר ק)יםעעס ססו6 6)6 סטעס ננרנים רוך6י רם4נו ותיר5ו פינו וננוס )טעפי'סקסו כנוי 6סור כ"ע נר כ"ע )נו"ך 60 ר)טענוי' קסס ל6 ד6"כ כ"ט נרנ"ע ססו6 6)6 . כ'ט סוס עריין ססיסק ו)ממר 6סור כ"ע נר כ"ט רס")מטוס וע"כ 6וסר סכ)ועס רנס ס') נ"6 לרנס 6' 4ות תרמ"ט סי' )עי)כנו"ם ע"כ 6)6 נ"6 רנס 6וסר ו6נו6י כ"ט 5ר כ"ט סוס תו 661"כ 6'ס"ק 5"ס סי סס)תי כנו"ם ססיסק ע"י גסרף נעין ס0ו6 סטומ60
 ס"). ס"ו יף ל נע"ז סרמ"ם ו6ניו כ6ן כרסכ"6 כנוי -רס") נוסנועסטור'

 סרסכ"6 נס כתס"כ וכננסקגמ מותי ססת כריש 6ממי כו"ט )יכ66סי' מסוי .דספח כרינו"ט מי ו6'כ כחמן 6סור ייממ ו)כך נומסו מיכמריימ6
 )תת עכור טמרמ0ו )יין סנו)ס )עסות ממוסר פ' ס" י5"5 וברין)י( : )כתמ)ס כרימ66וסר

 כמ)כ נסר ננסוס חעס מ)נ ונועט מלנ.נסננס ננעעכו
 כרק כ5'5 ך3מ עור ננ"ם תסכ"נ סי' עי' )כתח)ס מיסוי נננט) רסוסנוסוס
 )0יסוך כ' סכ") נסי' סנורי"ט סכס כ") וכ6ן מס סכתכתי 6חר נוטעסזס
 ע) מו)ק זס נס" 5ני ונכח)ת 0פת ננותר כקנוח ח)כ ננטט עירוכס6ס
 נוכוין כמיז סרי ר)6 ככ"י כסס כ' ע"ז 6)6 )כט)ו נוכוין ד6ין ננטעס50ם5
 נוסופ מ)6 מיסור כ6ן ר6י1 נוותר ממר נוטעס 6כ) ככר כס0ומ 6)מ)כט)ו
 דם"ל 5רסנ"מ י6פ4 נום"ך 0מרוך ע) 6סרן כננכחת נ'כ כ"כ וימכ)יסכח
 זס עקרי )6 נו"ננ 6סור כנל )כט) נותכוין נמיכו )כמחל0 )כק)ר6סור
 ו3מ יטכמ 63 רמס ר") )כט) 5ריך י0י'. )6 סננ6 נוסוס לכתח)סנונע)

 נתכור 5)י עס ס6ם16 סת סכי6ס םסטור .ורסכ"מ 0נמוכיס כזס ים)ינירנ' : 5ניטו) 6י"5 נסר עס ססתימכ5
 וים כטענוו מליחו ססת 6ותו טנ5 5מכו) סמסרו סנמוכיס נוןיס
 )6גו) 6פי' סנמוכיס י6סרו 0סריס6 וכ' כתס"ר 0רסכ"6 כ"כננתירין
 מ5תמ יריחמ ס"5 רסריף )כתח)0 סזסו מסור )כ"ט מ)כ עס מכ) 5כרו0סת

 רזסו ס") ע"כ )נרו ספת 6סי' ר6סור )נמוכיס מ"כ ע"כ מסור)כתמ)ם
 ננכט5 נוקרי )מ ו)רמכ"מ )כתמ5ס 6יסור נונט)ין מין מסוס 6סורנאכ

 מכ'ט פמות 6נ3 ככו"ט מ5מ מסור 5מ )כרו סת ל)כ6ו' נוטוס 51")6יסור
 עננו נוסכיס סעור ונס כרסכ"6 י0)כס וכ' 6יסור ננכט5 נוקרי ו)מנוותר
 נוסגנע )כוו 5חס כמיסור כמן הנ6וניס רכרי קכ' ננת0"ק כחנותסכס

 6סרו )6 רסנ6תיס כ' ננ"ח ממנס )כיו ס)מס 5נ6וכיס ר6קורכפויט6
 0מרוך נתסאכ 5סדי' מי' רסקי סרי ור6י נמל עס מנ) ח)נ עס )מכ)6)6
 כסנח ררכ )סרי' ע"ו רף ססחיס כנננ' מ" סכי ו5כ6ו' מ' קער ר'כית
 )כיו ס6 רנוסננע נכותח )6כו) 6סור ה5)י עס ס6סמס פת סכ6 חיכג6כר

 נ6וכיס נסס סס כתס"ח ומכי6 נוותר כסר עס 6כ) )סרי' נוסנוע6קור
 56פס ורכ רסכ"6 וכ' סי6 ננ)ת6 רריח6 כרכ ר50כס כסנ6 נורנינווכח
 חלכ עס ך3מכו3 כסגמ רנ 6סול מפי"ס נו)תמ 5מו רריח6 כ5וי רפסקתירון
 רס') נ6וכ*ס רסגך ססריס6 קו' קסס 651 ע"כ נוור0 )וי ונס כ)תמ)ס0וס
 נגהיר )גתח3ה 6פי' ריח6 רנותיר )וי וס"3 ריף ע) 6עקיס כטענו6ריח6
 ר"3 נמי כתס"ק 5") 61"כ כירוס5נוי מי' יכך עיקר סכן סס סרסג"מוכ"כ
 נווכח נונ6וניס נס מ"כ סקי5ר ")6 )כלו ססת מסור 63 0נמוגיס)רעת
 ספת 63 ומסי"ס כטענוו וריח6 מ5ת6 רימ6 ס") סנ6וכיס רס6 כ5"5ר)6
 ום)תי כרינו"ט ר)מ ססוט נווכמ ונס )כתמ)ס מיסור כנונע) חסינ ו)6)נרו
 3נמזכיס דסמ דז"6 כו'יט כרי סתכור כ[ונון )יכ6 6סי' ססת ס6וסרוומ"ד
 )מ נסר לס סכ6פס )חס מיסור 5עכין ומסי' ככו"ע ו6וסר -נו)ת6ריח6
 ו6יקור ככו"ט רימ כ6יסור ננ6יסור קי) )חס ר6יסור וע"כ )נרו 0)חס6סור
 מיכו רכ6יסור נוכו"ט נסחות נתערונת ננכ"ם נננום כו"ט יוקמ 5ריך)חס
 ,יכעין סמ"ך ונו"ס נו)ת6 עס 6סי' )6כלו ס)חס ר)6ב6וסר ננכ"ס6וסר

 סתכור כ) טס יס6 נווכח מיכו נו"ט ר)יכמ ססיטמ סתכור ע)נו0טיחס
 . כו)ו ככנך ס' ר)יכ6 וי') סרכס ו0ו6 6)י'נח)כ

 . תרנ"פמימן
 .יגעסור בתנוף ונבלע לחוץ בזב א"ז נשם סק"ב הש"ךמ"ש)א(

 אםור אמאי אהרורם והקשו הפת תחת זכ לא אפי'הפת
 באץ אחר פי' )ב( ליתא וח"ד הפרמ"ג ומ"ש בנ"פ נ"פ הוההא

 מפעפ 'הא"ו מתיר לחוץ זב ולא הפת תחת זב שמארחושש
 זב לא שמא ס"ם מפעם שכ' כש"ך ולא איסור מחזקינןרלא
 הח"ד מ"ש לנ( בכולו מפעפע דודאי בכולו מפעפע אינוושמא
 הח"ד וקר תמוה בפשפירא הבלועה משומן בולע אינוהתנור
 נבלה בצל-ה ס.'א ק"ת בסי' וצע"ג בא"ז הנ"ל פ" לפי ל"ק א'זעל
 התנוף בלע הא בריעבר דמותר שהופה בשד עם בתנורשמן
 ביאור )ה( השחופה אסור ויהי' התנור בכל ומפעפע הנבלהשומן
 הבשר על בזב אלא אמור רלא רמ'א ודעת- וישבתי או'הדנרי

 1 ת"ח של דבריו עם רמ"א של רבריו סותרושאין

 וסנס"ר הנ'6 נסס כ' סק"נ ונס"ך מחתיו זנ ו6ס ס"מ בנרזג"ה)א(
 קרקע ע3 5מדן זנ 6סי' ר6סור מ"ן נסס 6ו"סוסנ"ס

 נוס רנו"6 עס ננסכינניס יוכס וככסי ום)תי 6סור 6פי"ס רחוק וססת0תכור
 כסתחי וכ"ס כ"ט כר כ"ט סוס 60 כפת ככ)ע וממ"כ כקרקע רככלענכך

 וכנר 6סור נ'ט נר כ"ט ~י' כסעת סכ' כח'ך ו5מ מפריס כית נססתסונס
 . ח"ך רכרי ע5 סס מכל נס ססנתי וכן 5"ס סי' תסונס כפתמי ע5יומו)ק

 ורנו"6 נס"ע 6נוכס נ55י 6סור ככ"ט כ"ט )מרסי) תי' סק"כ כס"ךוכסרנו"נ
 עס י6כ) וסנומ כסר עס 0פת כם6ופס נוותר כ55י ר6סי' 5"0 כס"ס'

 כנו"כ 6סור נריטכך 6פי' וס5כך נ"ט כר כ"ט )כתח)ס כנורס 0יססנסר
 5"6 סי' ונסר"ח קכס נוסוס ייע' מסי' מסור )כתח)0 כנורס 5סכירס")
 וכמס)"ק )סיפוך כמן סכ' 6סר"ח וקסס כנו"כ ר)6 סס וכ"כ נו"נ ע)מו)ק
 וחו)ין 5"ס רף 'וזנמיס 5' רפ נפסחיס תוס' ד0כס ססרננ"נ )תי' ר)ית6וכ")
 כ'ט סוס סמ סיסיק קורס סתנור נטס ספת 6סור .ך)נוס 0קסורקי"6

נל



9תהצ9 צץף%%1ףף?1 שףי ,ן"שף%44אטשקדמר4
 י"ממיוצל6ט1יכמ,גוט

 4%פ. %1ףמ ,מל9; .:ט1 6תל% טו9ךסעץזשן 'מטשו;
 בננכץ בטם. וייטכ"% והםג"6;ור"1 סו6ים וס1ףסקש ם6טבם .סעעוה.יפס:
 ס") )6 ר6טוליט ן6)ו כסל-תר-מ וגתמזי ירוחם ור' וסס"תכחו)ין
 5ה ד%ל )כתמ5ה. נורס )6.מקרי 6לי' כמ)כ סמלור טוח 'עס ססתד6ו4ות
 ו6"כ הר6סיגיס קוטעת ססי"מ' כן. תחי' עבס ר6עז? וכן. קומטתטקמ%

 : ססוננץנ )תי' 4ת6.

%4י
 ו)ומי הסומ"נ ת4 )קייס י6כגה-

 כ6ור סכ"כ י6ן' וכ6ננה. )כתמ)ה ג"ט כר ג"ע )ניוס ו6סוהזס. דין מ)קהע3 ר6סוגיס סוקקיס יג)
 כסוסקיס.ן6סוה קיי") 6גן 6כ) ננם"ר כ6יוך 6סלן ובמכמת כססמיסמרם

 ור6ה. זס 6עגס ססרמ"ב תי' )קייס יס 6"כ נ"ע כר ג"ט )פתח)ס)ברום.,
 כ"י_)כתמ)ס. כר )נרוס-ג"ט ל6סור כפוסקיס קיי") 6ננ6י ד6"כ )60עי6י'6
 נ"ט )כפמ)ס )ניוס ו6וסר וססמ"ק זס 6דין ט)יבו כ).סר6סמיס.סכ")6ס,
 ר' 60 ג%ד דיטכך יוק6 נוסעע סע)ו דניס הננזר6 ננן כן דייק ג"טכי

 5"ס סי' כס"ך סוכ6 )כתמ)ס ל,ע ני כ"ט )גרוס ד6סול ס") כמיירומס
 נ6סס יכתום' 6"ל כויכור. ננמם קמוך וסס כ"מ 6ומ ט"ו כגתיכ וסו6סק"נן
 6"כ )קלמ )תכול י6י"6 ננסוס ג"ט כי ג"ט ננסוס סוי )6. כתג4בכסת
 )כתח)1 נ"ט כי. כ"ט, נורס נזקלי )6 נסר עס וי6כ) ססת ס16פ0 ימסעץכ

, 

 : מ)ב. עס 0סת סי6כ3 כיול 6עו רערייןמסוס
 ל"ע, כל כ'!ט ה0וה קסס )6 ום)חו 0ככס"י כו 6"ז כסס סנ"6 ןעקשלב(

 ו5)י ככיסו) 6סור כנ"ט רכ"ט כרס"4 רס"3 )סיטתי'י6"ז
 ד6ין ר"י כשס, סס כסב"6 מ")ס' כ' ר6"ז ו)"כ דףקי"6 הנ"י,כסכנווכננ"ס
 ש): 3ס)כס ננסננע עכ"); כן ססור0 ננר-ח קכ) וכן )כתכס)ו ע)ו כיןמי)וק
 )ים"י )מוס ליס' סכ' 6"ז , כמם סנ"6 כ' )ס)ן , 6מ"כ 6)6 מלוק, ד6ין)6"1
 ולכ)ע' כחלול סומן ו(כ כמגור' סכ6ס0 כטת ו6"כ )גתכם)ו ע% כין חי)וקדיס
 46ן' כ0"ב' לי6וש מ)כ עס י6כ3 סנז6 כנסוס נזררכלן 6)6 60יסור ר6יןכו

 ו)"ל, מ5י 6)6' 6.כו נוס,' ככ"מ כ6יסור כיון כ"ט כר ל"ע . ננסיס )6י)6סוה
 6ט"נ הסמ. ר6וסר כהגול ולכ)ע )חון. כזכ )וננר ים 6"ז כסס )סנ"6סבס.
 דזס ססת 6וסר כמנור סלכ)ע יכ)וע מסוס )6ו ססת .ר6וסר רהוקסססת'
 0סש ! תמת ע5עו ססונו! זכ סננ6 ימייסיכן 6)6 נ"ט כר ג"ע יסוסננותה
 ססק' מעטס סרי ו)6 גתינם סתגור ממוס י") 0סמ _תמת כיכר ר)ת.וס6
 זכ כ)6 "כ) ספח עס סססטיר6 ס6פס כידיס דרככן סס, רפם0ירנגן
 עיי. 6מז כסס' סנ"6 כ)סון סוכ) זס סי' 6נזלס ריגומ6 ננחוקיכן ')6)מון
)סון

 סג""
 דנזתיר הס"ך כע"ס 60"ז ס3 0טעס 6ין ו6"כ ס"ו רף, ע'"ו

 מסעפע 6ילו סנג6 זכ ו6ת"3 זכ )6- סנז6 ס"ס דסוס מסוס. )מץ זגכ5מ
 לש. כר ל"ע רסוט ננסוס 6וסר 6ין 0כ)י ככ) זכ רז"6.,ך6טו' סכ)יככ)י
 לם) 6פנ' ' ס"1 5"כ כסי' קיי") ופ6 0כ)י ככ) למ6עסע סטק ד6יןופהר
 531ורך כע"ס .סרו ר)6 זס מי' סה'צ כס"ך וכפרננ"ב סטיפס גנרן.ס, כיס 6ורמיס ו)5ורך כע"ס דננותה ריקן. .כמקוס סקריר0 רוסן ע). מ)נטיפס
 סס ררו כררס מיר 6ס 6כ) מננ"כ וטלי )ס5ענן קטומד מ)66ורחיס
 -  כיס'ס  חך"3ן טי'  ,לע-ל  העלתי 6לי  י%לס  כריפכר 6סי' 6סור סטיססטלס)
 וכמקומות ככו)י' ינזסעסע דסעיקר כנסוס 0גימו,)ס5סנן )6' 6פי' כע"1וסמי
 ' כ)1 כנזק5ת רכ,ס) קנ"6 סי' כננמנר ססעיקר כתכתי 5"ב כסי'6חריס

 ככו)י' ננטעפע 6(לו סננ6 סט"ך סכ' ס"ס ז0 6י! ""כ סכ)י ככ)נזסעסע
 רסמ6 ריעומ6 ננחזקינן ר)6 מו"ס סנ"0 כסס הם"ך כנז"ם ר6"ד טענני'6ל6

 : כמ)כ י6כ)כו )6 וסעה 1כ )6, )ס"סנטע6 לרכני ננסוס )חוןזכ
 ננותר )חון זכ כ)6 6כנ6י סק"ר סמ"ר ס0קטס מס 6"ס רבנדדץ)ב(

 ט3; יסששיד6ו ף3' 'הסוען סייכו '.0ססטזד6' ס% טשפרסי
 לעיכ ססח עי - כקו)י' וכנקמסע כתטרככלגנ כסי

 וכ-

 עכ4 0ו)ך כפע. ס6ץ כ"נ ס"ק: ום"ך כלבג"6:סט' ק"ש' כסף'כמ"ס עיקי )ס"ע יי"ל זיי) הו6
 כ)6 מכ4 0ג)וע הטעס י%י6 ריותר סמן נ)ףע 6סל ר.וטכ נג")כגץ
 עק)וע',רוקכ

 ככ4ע )המוכה' 6וסל 6ין י"תיכס רועס .כ), נמת?ס ס%לי
 ננכ% עעס ננ.קג) כ)ו 6:ן ייט2!,ו"פי"ה נ)6 חתןס' 'מוסר רוטששינ)ח

 ססז סכ' כעין קק0 וקק)יע;:כגיי מס)יט. ד6?ןן. סטעס וע"כ כסנ61%סיי
 נו0תס )וכ6 י*" 6כנ. !זכר,רככ רק מסס )3כ16' ען"ט כ( ס'"- 5:סכסי'

 ק%מ; בב)ן ועק)יש פמס4ץי_ .סטק 6מייח6 מ)ת6 סמס: ו4"כ כעופו'ימיןר1-
 סג4% ננחתיב0 :עמסנ מהל ם5ין:כ)י ננכ"ס : וק"1( עןרף.- ס)ל5טק2.שכוי:

כ"ליוט2,:
 ע4סתלור ' קיין סווצד 'כג2טעיו6. 'דסוומצ ננ6חי )סינגו קק0 :היכף ו ונדףד

נווע

 מסמו","
 ל(!1 .ת., ב" 06 ,.הייסומןי',,,"]6נ, ען.%,:שו

 סי' ועח"4 נו וגנ)ע ננקכ) ס86וח סכ)י0י'
 תךכ!"

 סו)ט רסונזן רי")
 'הנ)דעס סומן ננסוס ן6"ז סעמי' )6ו 6מגס.'סכ6 5כ74עי"סמכ)"

 ס6ע1' חופם 6ין כזס כנוס") )6"ז 6פי' וסיי כ'וצ כר ג"ע רסוש6וסק' כתנוי

 ד6"ז 0"ק כזק ,ן)6)רם?ן
 טגנ6 רמייסיגן מסוס גרחוק 6סי' ססת ר6סוי

 0ססט4ו* מן רמוק .ר0פת .6עדנ 0סס גר ז5,-ססוגגן '-
, 

 טמוטס נסי עס סמן יכי)ס' כסר כ5לס ל'ח קי' )קמן טץ6. "ם"%מנם
 סחער כו)ע 460קור כנוף )ח"ר חשי' 60 כויע..כחוטןמותל

 ו)מק.' מותר ו6ע6י דסתיר* כג"ע' ג"ט 0קכור.)יכ6 :2כ3 ומקעפעננסוננן
 סמוטס סכטר וג5שר ככו)" 0כ)וע וסו)ך נתגול ם3גל) מסישן 6סורל6
 ן סכ)וע סומן )'וס6ין ככעקי"ו נ5ו)ס יוק6 ומיירי- )וכגך ויומק 0כ)ועקמן

 סם:כסע"' נותיר כג)י ס6יסוי 6ס דס6 גתגור קיייגו ככ)יככ)י'עצכ*גן
 גשום,י טס61 6)6.'כקדיור% מתיף % רסתס לרמ1ק ו6ס )יתח)ס 6פי'כ'

 9%וט )*ו4ל 24 וק1יפה מיגמ תסששה ס%4. 16 )כפח4ם; %6' עףשי6ד
 קהטו ')מס 6,כ )%מ)% הצותב'ליזשי,

 שהועקיש!רטמעי
 %ב4 )ופבי:ק4 סצוס6,גייד שטו ועסמו מ%ע"ב שמו. כתכוב כ5)סמףלי י קסשצ החמ9.

 : יפעהף . ה' 6ח2'
 ש6שצ קנ4 ימויח %0 וד) ל. 0' "ץ: 3יט: ג))! ם ט" %4במנם:)ה(

 סש%פי רוק* 0פפר עע )6כ1) פסשך6ע%
 ספמטיד6

 מןדד4 סי?' כ, ט4נת כ)תי ספיכבו6 ע% 6כ5. סנצו%ן כמו .סממטןתן
 י6%1 סחיו; % סנגטיות סעהי% יטב כמ)מ 6חי' כויעכד 6קולס0סמ
 י6י',5 . סל,גוס יחוק כפפו נ6טי' כתכור וט)ק)מגן

 )1וכדתמתיי
 סוכ)ע 6)6

 רפריו )סהם טג-)..ו;"ין )גכליס )סתכו,ו)בגכלו ו5ליך כו' סתלור כךוסגי.רכ4
 והוק 0ומ 6פי' ספת ת"ת יזהש טמ6- רסמסהנ. )6"1 ססיסמי')ם"ריגהו
 קקה *ויה ע4 ו6,ג תמתץ. )1ופ ו6י"5 כחנור- סנו)ע רסני כ' כט"ס0רי
 )ג8כסיו ע)ו כין מי13ק ד6ין נ"ט ,סי' ס' 16"0 רס6. 0ג"3 .ס*חרזניס,קו'
 0ופ )עקל:'פ )ננכרו ר6חקר כןן )%"ס רס.ו ו6טםר נווגאץ נ"ע גרנ"ט

 טג נ"% 6וסו:6ו"ס ו)כתח)סכ)כתח)ס..
 כנ1נ(מ )6כ)ו ר"קור ו3?טו) כ5)י נ"י

וסהי
 )!'ו ת'ערכ)) 3סון 6/,5"ע.ע4 כ0בה 5-ס, ס? )עי) .סרכג'% כויתי'

 נסעייס 5קנש מעננע וקן -11")' כ' סן") 6ו"0 וכלי ססכי6 6חר ע',רין
 0סת 6) 0פסטיר6 נזן זוכ סבנ6 )מהט. סיס כמקוע 6סוי- כדיעגד'ד6ף

רנייקו : ננסעריס יקריו כ' ה"ו"ס' ס6 נגסעריס. ננסנוע! וכן סכיוקסס
 ו0)ן סמחכת- תוך סשטיר6 סס"'. נ"ן. 60ווס;. סכנח)ק יכז0 '

 כה' ס"ר ףקסנ"0 יש"ס כוולננ חיוכףז0:ולר6ס כטעליש כנז45)ה
 )6ש" והננחמירן 0ס"ר כ' הקסן.סס)"1

 תעיכ. פסטיי6 טס פ" )כממ)0
 )6פות ס)*. )יזימ ו5ר4ך סם"ך כי ס' סי' )קכזן ט6 וקס0. ס!'ך דיענד-6כ)
 פס- כנן. תילון נחר וחין 6קיר ססת; מהס; ו6ס. ספ:טיר% נ5רסח

 קתנור ר"5 פטטיד6 עט פםוט וסחי)וק' ע"כ: פסטיד6! כ5ר וניןפשטיי6
 כססטיי6 ס)כך . כזכ-תחת,י 6למ 6סור ויין ל"ט כר ל"ע דסו0 ננוחרכו)ע ותלוי נתגור זכ .6סי' עלין כק). ספת.%ותר ספטט?ר%' מן ססמ ולחוק6'
 סהגולירי פע"יס ורוכ )ו וסינוף ססתכ5ר

 יו5י6-

 6סוי )חהן
 כשיו61 דמיר.

 סי' כין )מ)ק מ"ס.ר(6ן"ס 6"כ!י") ססת. תחתיו.ס). זכ)מון
 עתרץ י"3;ך16"0' 6)".)פי"(' זס:משץל- מ'יוק סתחכנשוצג6;י65')6ו"וםכתוך ספסט-ר"

 כ6ופס ננמיי )?ו רנקין ז'ע סו* תי' ו)עך סלע, ם"ר סנ"סי מקו/ ' סס"ךכז0
 6סור )כתמ)ס 0)כך'-רק, 5פיננן מון סומ2 סי65 חעסיגן )6 0ננחכתתוך
 ס*טהד ס""כת.ועה כ6ס0:תוך "הי" 6טוי )גתח)0 כקננוך- :הלמ"6כנג"ס
 16 )ננמכה מון כ6וסי מיירי כריענ6פיץ

 י51"
 נזן סומן פטשיפ רוכ

 )סטץ רתוק כץ ננש)ש סל6סקק9יר6
 ו)למ"י

 6ו4ס יכר.' )ץ' ליח"' )6-
 ויומק ' 6סלר כרחוע %חג ' 6"כ ננחל ט: י 3ל י": שיע ד6גדננקהס
 תהע?יו .כזכ 6י6 ד)6.6סחף סלט"ה: 6"ס ס)גך כעם") 0"ו"ס )תרן)רה"6
 6טדנ מקך. כלחוק דקיק) כם"ך סרמץ6 ס' כרחהק 6סץף'6ס4' )6ע!'6ט"נ
 פסק ו6"ס 3ורככן כסגשיך )0ק4 0רמן6 )שקן: הרננ"6 סקק 6וסרד6"ז

רע"ה,

 : תסקיו 6)4;נזק. 6כגר- ר)י
 סס סכ' כת"מ תד3ריו כ6ן ייריו סותי דימ"6 כתכ1ר%4ד,ףיניבש

 )ס%ג ו6ן"4 מ5ששיימ וגכ)ש ספ%; למהן. 6ש?'ד6סנר
 ;וכן ומ"ס 60ו?פ מחח)ש סכיי סש 0ת,ה. 6גרכ0 )ק"כג ו)מ"סתתת-הסת
 )סמ6ןיזוכ )פום ס,ט כנגקוס הסה 6קור ריש: ד6ף כסעךיס- ) ;)קעןננסנגע
 כ6יס ייעכי' הקשל %יכו'!ר6וטר ננסננע וכן ה6ן: ספת עו הגסקיר6'מן
 )טשטור6 ס4וך' ד0י"ו ססקעיר6 כ5ר דוק6 ס"ד כסק 6וקך. סת,ח6כ)
 90פנמסעע ען ננן,ס"סקידן .(וכ. סננ6 מדפ; חוח. ס) ס)קון נגורסוכך:

 : ססח ען )צכ 5ייךיטנמן.,ט5מו
 )מגן סכס;;,0 )כתקלם; )שסמיר- יוסנץי 0ו6חנמחנת ,ו%6 בצהב"הלק(

 0שסי)ות ר464רנ6-כל ררנעגף 6ע"בס3ןסץרךו0וכ*.~ככ"",
 מננ'ץם כפץ.סתטר; וטס0ז.סססקץר4) קמקייז וים נרמ;'מופ2'זכסעוגת
 5ד מננם:סמ6-יזופ;פ6והו 0הכף כסנ סו6 6פי' )מוס ים ננ(נ וקססע'צ
 יור6י כמנול-ועבי תוך .ככפןסוו6

 'סךכי
 קחיופ:)6פת' בער- ספמטיד6 ננן

 ו)ים יזוכ )סמ6 מייסיכן )6 )עיי:כנוחכת סכתכתי כ6ו"ס דס") גר6סע"כ
 עאכ )ף"96 )קכאהלל: חססה' ' ננ"מ 56מ- מטחו )6 ')קתמיס -6פי' 6)וננקי)ון
 )סי"1 )מוז ריג%.0טימ ' רימ נט.קנקוסן מ31י ננג%2; סתגור כ9?ן 6'כס5ל
 כדיע9י 6פ" סת4וף כחיך פששוה 6קוף נז)ח6ך :רס?,.רומ6מ6ן

 61פי'
 16ע כמחלנ ' ר?מ6=ג"3 .מם4ש1 רמוחך קןילה~. ;כ3' מסינ ו)6 כממכח-0ו6
 5% ;סגנ*קג -מן נווק . :סקריףות מקוס סרג 0תנור. :כטוך ,כקרירותרוק6
 54פי"ז י :כממכס, מן )מק)סן דפסט.ר6:גקור רימ6 כי' סיץ גנווכותכנמכת
 כטלו ויפק94: כולע 6סוי-מסוף;'ךתגור )כ"ע כ6יטוי נגהכח כ)6 60י")

 6וי :כמ4")
 : נ'

 תרם::סשן
מףאב")א(

 כמודבי'
 שת ל9%ת לבתהלי, דטתיר-יאפה .פניה"נ

 דהיח%;לאוךםלהשש ח5פ עס ה%ת ו%וכל %י בתער בשרעם
 ,%ש( .ללל נמי,)על ורן"ת ותום' :תהרמהוב טשס מוכח והכימ"ל וובי רוודי ,הנם ומובדא;מוו-ד נהג5 שכן. כ' והש'י לכת6לה%%יי

 יט%ץי הסש להפ"ל. רש"4 על יקיב. מותה,)ב(.לכתחלה
4%% 

 רשל; - ה9למהחלד4

 ע"-

 ה%% .הרי"ף .מל"% מ( די%: ,דמת"פ בלו"
 מש% . - לכהח5ת ;אטור" צל1 עם-ש%%%ת

- 

 :ור%בף(  דשל?נ דהחה
חלק



 כךםיכעע תר"ם כ יםען" צ? מי ,רעהיך?ץטימןדברף
 םעי' ס"ט בסי' קיי'ל והכ4 תה?ד כ"כ כדאבץ הלכה. עאחולק
 דמותר ס"ל הרי?ף נם י"ל 'לדינא )ר( 'סק4"א ש"ה קייב ובטי''י"ד
 כרי לכתחלה צלי בשף עם לאפות לכתחלה:וה"ה אפ".הפת
 'ומחה"ש וצל'ח פלתי האחרונים וכ"כ קו' כמה עליו קשה'.שלא
 מברייתא לרב פריך מה הקשו אחרונים )ה( לרי"ף הואשכן
 על עור ישוב )י( הקשתי הצל"ח ת" ועל הפלתי תי' ועלא"מ. ר"וה ושלה דנדי קמ"ל דלמא אפי' מה ו-לרב ושלה נדי'אפי'
 מהקושיות במשהו מב"מ משום ריחא דאסר דרב שכ'הרי"ף
 במשהו מב"מ דם"ל לטעמי' דרב מ"ש לריף טעם )ז(שהקשו
 ייחא כל 1ממילא מלתא לאו דריחא כרבא דקיי"ל מה לפיהיינו
 דפת שכ' ק"ח סי' כד"מ דלא הוכחתי )ח( שרי לכתחלהאמ"
 אסור לאפות לכתחלה 4לבל שרי דיע' הוה אפו כבר אם צלי'עם
 לאפו' גם וממילא ושרי לכתחלה הוה אפו בכבר דמתיר מאןאלא

 ליכא משהו אפי' דריה מהרי"ל ראיות ישוב )ם( שרילכתחלה
 א'כ איסור עם לצלות בהיתר אפי' ריח לכתחלה אפי'ומותר
 משהו עכ"פ דריח ע', לתום' הצל"ח' קו' בישוב יכתבתילנב4א
 משא"כ דחמץ חומרא משום כחמץ אלא כ"כ לא תום' וכ'איכא
 משהו אפי' מלתא דלא היכי רריח תוסי מודה איסוריןבשאר
 מותר עצים הפסד או פירהא או הדחק בשעת ונ"ל )י(ליכא
 מכל בשר עם הפת לאכול לכתחלה פשפידא עם פתלאפות
 שלנו בתנורים שאח"ז בסי' לקמן עוד מ"ש ובצירוף הנ"למעמים

 ובמקום שיםמוכו מה על להם ויש לכתהלה נהנו שכךוכמדומה
 מרמ"א )יא( הפסיד לא המקיל הדחק בשעת עכ"פ נו נ'שלא
 דחיישינן אמור מרינא פשפידא עם פת דלאפות המשמע
 במגולה אפי' ול"נ ומותר כלל חשש אין מכוסה ובא' יזובשמא
 מוב נפי טכוסה א' ואפילו ליזהר שפוב אלא מדגנא אסוילא

 ? ובי"כ בי"כ מותר הדחק ובמקוםליזהר

 6פ"נ 0ס"ך וכ' כמ)כ )6כ)ס 6סור 50)י פס ס6ס6ו סמ נ' ספי'בשע
 6סור )כממ)ס 6כ) כדיעכך ננומר דרימ6 ק(י") ק"מ סי')קמן

 רס"י ססוסקיס ןפמ כן פכ"5 כ)ממ)0 סו0 מ)כ כ)6 )6כ)ו ד6ססרוכיון
 עס ס5)6ו סננן סמוט0 כסר יכ 6מר ו3וי דרכ ס)ונמ6 פ"כ פ"ו ןףפסמיס
 מ)מ6 )6ו רימ6 6מר ו)~י 6סדדי מסטמי מ"ט כמוס'6סור ככי)0כסר
 דוק6 מסמפ ימד כמכור ופ"ו סג5)ו וסרס"י 6מר ודכר כניי פוכד6 )ויפכיך
 )כממ)ס ן6סור מודס )וי דנס כקו' )מם"י סס כמוס' וכ"כ. דיפ'סג5)0
 כסט"ו סר"מ וכ"ם כדיפ' 6)6 ממיר )6 ן)וי ני"ס כסי' סריף ןפמוכן

 6סיר כסר פס ס5)6ן ויניס 5)י פס ס6ס6ו סמ נ"כ ססק מ6"ק מ0''וכסאכו
 סמוריס ורונ וסר"מ דמיף כיון כ"י וכ: טוס"פ דפמ וכ'ע כמ)כ)6כ)ן

 כמקוס 6סור )כממ)ס 36) כריפכך )סמיר כקטען סכי א' )ןפמ.מסכינזיס
 :5ר

 סכ' הריף פ) סכ' ר6כי' כקס כ' מרס"0 .סי' גי"ס 3סי']יבנכמרדכי
 גר06 6ין יסי)"מ דסו0 מסוס ד6סור 5)י פס ס6וס6וסמ

_)י
. 

 ד0ייכו ס0ומר לכר ו)6ומו )פו)ס 6סור'פד סו6 סכ6סר "נין ן)6ומו
 ככסר 6)6 )רכ 6סור ד)6 )י תר06 מפו)ס כ6סר )6 כוממכ)6

 מנז0 כסת וכן 0סיטוס מסלי כיומר סרימ סקי)טין ככ)0 כסר פססמוט0
 ו)סכי 0מנוסס ןרך )6 6ס וסמ6) ימין )כטומ דרך ס6ין סמומסוחכימ
 רכ )0ו6מדמי

 כמנור 5)י פס ס6ס6ו סמ ככג6 רכ דמכי 60 )י") 6כ).
 6סי' )כממ)ס סמ )6סומ נזומר ר6כי' ןכרי ו)סי פכ") ככותמ )6כ)ו6סור
 רמ.,תר ))וי נגכ"ס כ)כתמ)0 סוס כמ)כ )6כ)ו ן6ססר כיון לס6)רכ

 6סי' ד)וי .מסוס 6מל מטפס )כתמ)0 6סי' ןנזומר כמס"6 וכ"כ)כממ)ס
 ד6וסר 0ריף )דפמ )מוס דיס 6)6 כירוס)מי 6י' וסכן סרי יימ6)לממ)ס
 )כממ)0 ן6סור 0ר'מ כסס סס ד' 6ומ )"ט כ)) 6ו"0: פ) ותנזי' ')כממ)0
 פ) מו)ק סר6כי' ס6 וקס0 וכו' כ' וריף ו") ורכי מורי וו9) סר6כי'וכ"כ

 0ר6כי וכ"כ )כ6וכ 0")0ריף'1)6
 ס"ך וו") מפ"כ 0ממנזיר רק כר6כי' ס0מלסנ כ' ל1ל סי' סוףרבנוטייד

 ומתיר כ)וי 6)סס' רכ מסק וכן ןנזמיר כ)וי ססק ורס"י.סס
 פס ס6ס6ו ד6סור.סמ ס") נו':ו)6 ככסר.סמוטס 6)6 6סר )מ 'רכו6סי'
 -ס)6 , .י0מממיר מ0ן 6ממ פס סמ )מסומ '0פו)ס לסנו וכן כ) כמכור35י

 רכינו מ"ס ספריס כמכו6 סס וכ' טכ") 'מפ"כ ססטיד6 פס סת)6סומ
 6)סס ורכ רס"י נז1נרי 36ני כו' סמוטס ככסר 6)6 6סור 65 רכ'ז6סי'
6(6'

 יקרי"פ5מו.
 כריס דס6 ז"6 6מכס עכ") ר36ן' כסס 0מרד5י וכ"כ כס

 סרס"יו6'ן ככוממ )6כ)ו מסור כמכור 5)י פס ס6ם16 סמ 0ס"ך ~,:הק"'
 מכ")' מ)תמ )6ו דרימ6 6י60 כמ ט) ד6ממ ל"י"5יכרכ6 כן:0636)כ0
 דממ"ל רכ6 כמו . 5)י פס פמ )6פומ מפי")כממ)ס' נזומר ך)רס"י:'נזסנזע

 כ)) 03נ"ס';6ווס וסוכ6 סו6' כ)כמ6)0 5)י. שס :5למו 6סי'.)כממ)0:דה6
 1).ט

 סנ6וכיס וכמסו' כר'י ור"6 דריף כ"ד ס" יוט'ל נסו'מ-נזסר9נז 6י'ךדוכני
 6פם" כסר פס פמ )6כו) סמיר ילסיי כסצ כמ65 וכן )רכי וכע=

 דרימ6 מסקו ור'מ ור"מ 56)ו ס)6דפן סקורין נכיגס ס) טס)ססכ6פ0
 ככ'ת דסכ6 רימ כין מי)וק ר"מ מיס6 נזכמ ר6י' לם"י סהני6 ומ0מ)ת6
 תנ6י )0כי נזיימי יע"1 כס"כ ד60 )ר"6 גר6ס ו6ין כו' פוטמ6 כ0ד)ימ6
 דמי") ס"ס 3יסגי 6יח6 ו6ס ו)וי )רכ כסקמיס ימייתי סגסו ויכ6)מכיי

 ז3מס :טכ") 6' 3תגור ופ)6וץ סמטיו6; :63פות: 6טוי ר"ת ו)פסק.פיטמ6
 תיפ") פ)6דען פס ססטיו6 63פות ומסוי )כממ)0 דמיירי מסר"ס3קיט

 דט") 6ט"כ )כד ססטידמ עס סת 6פי' 63סומ 6סוי )רס"ר 6פי',)כתמ)ס
 6סן' מומר _)רס"י 6)6 )ןיפכל )כממ)0 גין כרימ6 מי)וק ן6יןנגסר"מ
 סת דרכ ימ"כ 6פ"ג רס"י כסס סכ' ע"ז נזמוס' וכ"נז 6סור כויפכו'6סי, י6וסר ער"ת ססטיד6 פס ס)6ופן  ללפומ 6סי' ומומר רימ6)כממ)0
 )רט"1 61י ס") כוומי' ילכ6 כ)וי ס)כמ6 ככוממ ן6סור ס5)י פסס6ס6ו
 )י' קסי' מ0 )כממ)60סור

 נזכריימ"
 כותמ עס סוס 5)י. פס ט6פי)ו סמ

 ספת 63כו) ןג0נו ר6כי' כסס סננרדכי וכ"כ .מורס )וי ו6סי' .3כממ)0
 סממ)ק מס. רי"ף דכרי כ)י סוכיר )6 דר6"ס סי"ד סניס"כ יס'ס ופי'ככוממ
 נזסוט ר9ת כסס סר6"ס וכ"ס כ)) 3י' מס ן)6 6)מ6 ודיפכך )כממ)סכין

 ומס וכו' ככוממ )6כ)ו 6סור 5)י עס ס6ס6ו סמ ןרכ מ"כ פ"ו דףןכססמיס
 ן63ו: ו6ט"כ )כממ)0 ןיפ5ך 3ין מילוק ו6ין פ"כ 6)6 )כממ)0 סמסר6י'

 סכ' וטור ה)כמ6 ן)6ו סכ' וכר6כי' נזומר )כממ)0 6סי' ו6-כ כמ"כס)כמ6
 ר"כ מהר"מ תסו' ר06 )6 וד6י מ)מ6 לרימ6 כר"מ דססק 0ר6"ס כססכ6ן
 )יכריו סכי6ו מד)6 ר06 )6 כמי מוריס סרכס וכסס ןממיררכו

 .ן)וי ס") ורו"ס מוס' דפמ וכן סני6ו )6 )ם"ד ונס )כממ)0 6סי'דממ.ר
 טפמיס כ' כממ"0 כמ)ממומ סרמג"ן וכ"כ מומר )כממ~ס 6סי'רימ6
 6סי' 5)1 פ6 ס6ס6ו כסמ )כממ)ס 6סי' רימ6 מומר 6יסוריס כס6ר5פ"נ
 .סחוט0 ככסר ממיר )6 ו)וי כמ)כ סכסר ןמרניס מסוס ככ"מ 6סור))וי
 נזסוס ככ"מ כ' ופוך כסר ןסכי0ס ס6יסור רימ מרגיס ל6ין ככ)0 כסרפס

 . כ' 6)ו טפמ'ס ו0כ' 0רמק0 דומר פסו 0ו6 כ0ימרן0ימר
 כס' סר"ן

 ד6סור 5)י פס ס6ס6ו דסמ דין דסייכי ו6"מ 0רפכ"ן כ' )כסוף 6כ)ני"ס
 סמ 6"ג כסנ6 כרכ ק,י") )6 0'כ כרכ קיי") ן)6 כמו כררכ כ0כ6רכ

 )רס"י ר"כ ומסר"מ ו0מנ0נ סס"י ס") 0וס כך מומר גמי 5)י פסס6ס6ו
 עס סת 63סומ )כממ)ס 6סי' מומר 0כ") )כ) 6"כ כ0כ6 כרכ 0)כמ6ל6ין

 דיפ3ך )סון סי5)ס וד"6 כנןי פוכן6 )וי פכך סי' רס"י 60 ך4ל"רנ)ב(
 )כממ)ס 6סי' 5)י פס ס6 )6פומ מומי )רס"י )ס"ך כ'ו60יך

 סכר. פ15 דרס"911)
 דפויי' ככ"מ 60 )1%1 ים 6יכ6 מס0ו פכ"ם ןרימ6

 ממוכר 6י)ן .פכסי )כט) דסרי מרכ"מ כסי' )ט"ו ודומ0 0ו6סימי
 יו"ט קודס כיון )כמ")ס נזכט)ין 6ין מסוס 6סור ו)6 מ)וסכסכך
 כסר מפט )כט) ד6סור ר6י' ו60 6סור )6כי)מ 61'מ סו6 0ימרעדיין
 י6מר 16 )כט)ו מכוין 6יכו נ"כ 60 כ6ן כת"מ כמ"ס )כממ)0 מ)כ ס)כסי
 ס)סס סטפס ו0 כ' )כממ)0 ))וי 60וסרין ןפמ סכ' 6מרי 0רמכ"ן.כמ"ס
 ירוס)מימ כננז' 0סנזופ0 סוו נזסכי כז0 מון0 6יכו 6כו 6כ) ס)גו גמ' )פי610

 4") 61"כ ממיר )כממ)ס 6סי )וי '6"כ כמ"0 י נ"כ וכ"כ )כממ)60מורס

 נמ' נזסרס דרס"יגמי
 ינמ' ירוס)מי 61"כי דיפכד רמסנזפ ס5)16 יקמגי ןלן.

 )כח6)ס 6סי' ןסרי רס"י ססק 0)כ0 )פסק. 6"כ ד)וי 6)יכ6 ס)ינידירן
 מויג6 )כממ)0 6סי' ככ"מ ממיר ורכ6 כרכ6 ןס)כ0 כססמיס רס"יכנז"ס
 ויפי) זס וכסי' פ'ך סי' כג"5 פי': 0ו6 ככון )כט)ו מכוין ס6יכו תי'נס
 רככ"6 גסס 6מ"ס סקנז"ס כמנ"6 כ6"מ ממ"1 וכסי' ף 6ומ מרכ"וסי'

 ממכ"נ )סקסומ ו6ין כ' )כמח)ס כנזכט) ןסוס )0וסיף 6סור ממו5יןגמיטיס
 מיירי דסס ותי' )כממ)0 נזכט) 0ו0 )6 )כט)ו כדי טומן -ס6ין כיון0מס
 60 ו6"מ' )כט)ו מכוין )כ6ין מומר ס' כמי ד6יכ6 0כ6 96כ ס'63יכ6

 ן)וי'נמדס סכ' סריף ע) סמיר5ו ן6סור מסנזפ ס"6 נ"ך ות0"6כמ)ממומ
 ססמיס כ' 5ו)ין נז6ין 6)וי סריך מס 6"כ כפ0"מ וסקס0 )כממ)סדמסור
 ססמיס מסוס ותי' ר"6 כסס )מירו5ו ננודו )וי ונס מסמפ )כממ)00מס
 6ט9נ ככ"מ 60 מסנזפ 6טפנז6 )מיקס ו)יכ6 )כט)ו ו6יגו-מכוין סו6סימר
 631 י") )כממ)ס 6סור טפמו דגרנס כיון )')כט)ו נזכווין ו6ין 0ו6ד0ימר
 ןקץ) )דגססי' '6כ) )כמח)ס 6סור דרימ6 .ןס") )דפס 6)6 0כי.כמכו

 )כט) מקרי כססמיס ועוד )וס 5ריכין 6כו. 6ין )כממ)ס. דנזומרכירום)נזי
 ע)יו סנזו ינקרי 5)י' כספמ וסיעו זמכה קוןס 6סי' דססמ )כממ)60יסור
 גרנט י)6 0רמכ"ן סכ' פוך סטפס 5ריך-נס ס)כך 6יסור' כמכט)ו0ו0
 עגיו ןסמו )ומר סייך )6 במ)כ גסר נזס6"כ נזכגמ דכו0 מסוססרימ
 4מ?ז מנ"כ כסוס"י 6"מ כסלמ"נ . וקמ"ס כמפרכ ס)6 ומן כ) ככ"מנזסוס
 'סקנלס ]כמנ"6 ממ"1 ,סי' נזרככס כרגו3 כ' וכי"כ סנפ)ס סור ש5ורכןיכי
 כסמס כמ)כ ו)0מיר ס)יו סנזו ימנזן כיין מטס מ)כ .)פרכ )6סוכ 5"65תסו'
 ,נזגנ.ע )קרכ ד6קור נוח"מ 0וכימ ס' סי' כ5"5 6פ"נ פכ") 0ו6 סימרופדיין
 כמיסח)כ

 גך-

 סגי )נוכ לכט)ו נזכוין ן6ין. כרומ6 כ6ן .כסר פס )כס)
 6י' ו6סי' כפ)מ6 1פס וסוס כמומן 6יכן: מסקין דס") ומ6ן י")רעידי ) ) - , : )כממ3ס6סי'

 סכ"י פיי' )יג6ירככן
 כק""

 ועי" סר" וך6י כרימ6 6"כ. )מןפ
 דנזש נזסוס דיפ' וד"6 ניי )3וי סירס"י גלנז מז0 כמכתי מר"ככקי'
 הדקר מכופר 0-מר ןסכי0ס ססמיס ג' 5ו)ין מ6ין סקיר וסריך הדכרמכופר
 מכופר;: וכר] ו6יכו סיהר סכיסס דנ"כ 5)י פס יפמ ו6"ג.0'ס -)יג6'נ"כ
 ד0וי מסוס הרי"ף דטפס 6כן גמו' 6סור )כתמ)0 ספסק דףץרף9ףלנ(

.

 נמ0-ך 0כס ככוממ )6וכ)ו ססמ 6סור תסו'0 סי)"נז דכר ו
 ,נזפו)ם ג6סר )6 ד)כסר .מסוס 6וי-ף -דס)ינ כר6כ"י וסע'קר כ' ק"פסי'

 דגסנו כרי1ף )סקוק וכ0נו מסר"נז דכ'. 6פ"נ 6סור סו6 עדיין1)כוממ
 ר6כ"י ןןכרי כר06 מ"מ מוס' פ)יו גמ)ק. ס)6 כרכך 6)סס. כרכ)פסוק
 ןס') מסוס ס"ט סיפ6 6סי רכ יק6מר סער) כם' ו6י' מס6 עיקרכ6ן

6י8
 מ 3" סיו.-



היסימף 1' םעי* 4ן ם"ירהדעהפשדטמי
 8י% %י יצ ס% 8אי' יי% ג%א .:8ה% ,6יא"*ש
 כטסהח 8פס צימ ;6ם% )קר6) %1 סו* 5ע% שסן % מ%י5ש6
 2הן? )6 מ)יחס]1מצעלנס ג)6 נש חססס י8ר ס8ס".ר: ל. י3יך 9%כר66"4
  גה"9 סיי  נסש ט ופשס ל6סר ל4  יל4ן ל4%צ 6ס4ו ולרטירסילש
 6"כ %' ס-ק גס'ך קע אטי' י"וגאר'

 3ט-

 וברץ סף'ף ס) וס ספס
 ח4ם' ס6 לישף ע3 סו)ק 6ימ וי2ום' מחננ תסיו ע) וקסם כ0)כ0ט63
 ככיה6 כר(סי6 סוס דפוסו6 15)*ן כער מם' כרכ רס)כס ר6י' מכי6יעוו

 צם רכ ומעסס כסיתח* . 3נניכ)י מסרוקי רנ6 ו6סמ כסר6 כסויול6יטמ6
 ר6י' )יכ6 כריאף ס8) תוס' ו% . כמ)ח6 6ם" סס 6וסר 6סי רכ נרוצל

 סתס8ד דכווטת 3ונגר הס . רסי)4מ רר%1 כצוס רפ6גי סרי"ף כפ"ס.מסתם
 גפו 6מר מסעס סו6 רסי)"מ וסוס 5תוס' ק"3 1)6 עס %מרליע

 סמכום) מ( סכודל כסרק כר"ן וכנרריס סכ") כתס68 0רי'ף ש.ססקסס
 )רי"ף רס') בטם 11 כסכר6 6כ3 גמיכו כבין 636 6מריין 65דיס*)אמ
 עץ יסי)8מ כנקרי )6 ג6סל )6 סמוצ ונח( סעצר )6 פכ%ר מס6טשנ
 ר(ריף דנב )דמי יי6ס "סץ השי סרי"ף )יסכ וכרי מו3ק תוס' מ5יכןל6
 מרג6 6כנור6י מסר ר6" ך)י% )רשת 6)6 כן גף לרירן )ב)כס63ו

 6סי כרכ ס") ר0ס 6סרי סוס 6יכסו יי') 6סי רכ כר וממרמסרויק6
 סער) 0ס' ונמ' כסתה* קיי") 6כן 6כ) רסי)"מ סוס רי%ץמס בער)נפרק
 %י דרכ ל0לכס כן ס'ל לריוי' ררי"ף  לומר 6ין וג)6"ס רסי)"ס סובר)6
 סהש תרומס 86כ 5)י  פם ס6מ6ו לסס ס6מור4י ר4סרו  רפסחיסלסוני'
 תלומם יין ס) חכ-ת פ) ממ0 סת צסרורס 6)וי פריך מס 6'כי1)'מ

 : יסי)"מ רסוס תרומ0 ס6כן)יפכי
 ס6פ6ס סת ססנ6 לכ רהגי זס6 כ)וי רס3כס ר(מי"ף מ"ס גנרז%לר(

 ו6סרס כסכ6 כסרי- ר6יעמו ככיהו6 וססי6 ככימט ו6כ)ו6סור
 מסירי כ3וי 6פי' 636 ם4יכי 3פור גררכ 163 ככותמ6 )מיכ)י טסר,יק6'לכ6
 רס6 סדיפנו "ל6 %6 סרי )6 ז)ף כ3כתח)ס סוס סגע ר6י ככומח'63כ)ן
 רו'ס קו' סרי"ף פ3 וקסס )כתח)ס 5ו)ין ק6מר ו)6 ק6מר ס5)16)ון

 )כתח)ס 6סי' ימוחר ס') )רכפסי' ריי"ף כרל%ש 9עכ כירוס)9י %'יכן נגתי %ת%ס 6ס" ר)וי מסמע 5ו)ין מ6ק 6)וי פריך רס6 ורין ותם"6'
 לוי .רמכיר 5)8מ וכ*כ )כממ)ס %י' ממיר )41 ונס חיס6 ככתוכרכ6
 סייך ילכ סל ריף ס) קסס ד6)'כ 3כחתח)ם לסוס )רי*ף ע')יפדכר6
 כ(6 ור68 כנדי גצכרי' )וי מכהר 6צר מס גמססו מכ'מ קץ דרכי)6ירך
 מוהר ד)ריף סקא ק"מ ס4 'ספ)פי וכאכ מורס רכ ו6ש' נד9 לאנו.סיס
 וצי'כי ר6יכסו סכי )יסכ 6ל6 ג' ,63 סרוף י4ל כר06 ע"כ 3סתמ)סימסור סריף כ' הס6 בחצלס ומקיש סקי ממת סי כננמס"ם וכ'כ 3כתמ5ש6ס"
 ר*מו *צסר המכ גדרג סיגי לכתמ3ס ס"כו וגלוי גייכ ינריספכז

 : ק6מר ס6%ו ושי ג4י סייסו 6כ) להכ ימייסכסעמ6
 ז6השר רכ על"6 ךייקות כי כר סכ' יכייו פקיף 5ג' סריף שיה84"ע%

 נס) ,מגשמ ,וס8) 6%6 '6יכ6 יננעסו רמירם ר36'כ .)י% מססו 6ס"ריח6 %וי ע"כ סכ38 כהח0זס וכ' נפסש מכ?מ 6לל .)סיטת"מפור
 טכש9 3)וי .סרי,ף כ' 6הך ד6אכ וקסס כ6ן ער סמכ8מ כ%מ6')9ס)ומ
 כיק 6י6י 6סור5כתס)ס

 דרקה"
 ' סקסם 'דנ)*8ס 636 ייש. מססו 6עי'

 גמק ק6 6סר ודבר 'כברי טזכר6 .הטגיר 3יי טנ%' טכי6 סלהךכלן,"ח
 !כסילס .רצ סוכו6 דפכיך יסע דריף 51") .ותי' ירכ נס מורס %כוכס6ימ
 6סי' י%וי זגממם'ס )כתמ3ס למשור טעס יוי"כ6 3קשמ)ס מסמפישוכימ דפכיר !כ%"מ שתר %הו%ס ל2פי' י)וי כמיסו כמין מ)4ן ורכ טהףיר )צסקכ6 4נ3 .כ3סםמ)ס רסוס י)י פם ס6ס6ו פת ר6סרו 6טי יכ גרימו שצרדקי וכ6 ס") וק ייעכר ד%סצפ 163% מרעשצר יי4ק גס'יסייכו )כתפ%י 5וסר זלוי סריף דמ'ס 6'ם 'סכ') אפי"ו ,8סש',)יכ6 6פ" פ'כ.6"כ
 ווצס !וכן רצ .חצטרש כסאר סע כ% חיף סי? 8ג) 9כ9פ )י8%ססו
 %שו ומותר , % יפט . '8מ 5משת ר5ותר ר'כ כמסר"5ו ו*ס1רסע(רכס

 : 'בסנו קק סכ' ;בעייס :ס) ססטיו6 עס )סיפקי ל%ככותמ
 ושהר סע לם3סס ש% 6שר רי% 'ויעת9יח *ייף 4מ"ח פוי י9'ל'לה(

 סהף יגי 31צ0 קסס יו3כמף .מ)וקא' ג9נץת 648'אסא
 ס% ;ורכ וסכ* גמסט מנ,צ וג') ילכ כ8ירך ייסי 1רכ ייקיתגי
 ;סממיסמע כ) י*ושר8 ימתכץכ 9אתיכס 'שפש ט1% גיק וך יף ממו4ץיסה5
 %תחי סס גהצ 5ף פץ ידרכ טגי6 .ע* .)%ם מיל" ססימ"58אר

 גצ%'
 סשקטם טץ יס4 1895 גפושס9 כ8ט'ז ל%' 881זכ :ימפש .מיט פאש1ג
 שאכי גרכ שץיס ל6 גליף נ%9"ן קן גוף 9ספס קפס י1תל .4%1ויאש

 9ו6 יבר' *משת4 מפרי' ספ6ן וג ג4שצ4..פכוי *ףס 4)6 %ינ"'ש%ו6
 גמססו מכ'מ רק') כע'ו בוס" ו9כ 5מקיי* )סכי8 ס'3 ור6י כס) )6 .מכ%9
 : וט 9סהרוט רנ. .6ם% 8מ פ%ע9ן %5 .):
 וסכיסס שיו) וצור 6ס4 סשס' נו 4'1 ל4 ססץ חוס'- דס65 3יפכו2"א

 ל,פ%ר בהסו 8%מ 185 ירהזמ 5*ת ;6ט4 גט4ן :6סור*846יס
 י3צם '%'3 ק6שהז מטרע סנ6ה כפם 356א יר,קטם י%כ6 ע4פסולעכ"ם
 זסו' . "ע4 מהצ 'מחש נסייסט 8פי' חופ"3. סי4ן ""ר 5ייישללכ
 2א -':קי' י5י עמ"8 ' שא סור נ5טד 9 מ לס6עו 4%ר4 '%לר(ל)'8
 כ%כו כמין מיירי "ימכ' .סכ' 'לריף ,)כ6ו' )כ66י5י4י5ל %4ליימין %6יכח6

 ' סו0 .רלשריף ף") סהוסי% ל0פרסם- 54. 5יקט'סח83י

 : נ'כ . (ו נך' 63 קח"
-. ..כר6ס 6"כ ררכ %ידך קייך רלל 4מ% ריקומ ע4 . כ4 שלי י(ייף יינ-"7-

 ור) סו6 סק .מנק 16 '%רקדק ו)ס)ם% )עיין ס45יי. סל'ף .לכווכות
 טקפי המע טי . גגוהסשס חוכ6 מלג*'). 'כקו5יות. 'סיף. סן :רק4וכך רטיי'

 60% מיה6 81") *כ יסףו ג0צל וס%"8 ק"ק טי' כפ%% סםעשי9
 ססמיי סו 5י4ן ל6ין,.שכריווץ6

 ימ)ג ניי 6ס4 "4 טק תעהכת ד6סעי.כג99 גגר* )א?נדי 6"ס"יה6 ,% רושמ6 %3 גפיע8 וגאס %י י4ח*'
 ט9מיס מטרוכת כוקשם ר6טער לוכ "ג) 4וטן תעועע .משס6סור
 שגהצ רסוס ונוי גד בנקקי6 )6 4ייק ר)%9א ברז %פ . וט)ה גיי6ם"
 6)6 נצטסו פכ"מ קע וכייית6 6יכ6 קע"9 פשש יי69 ושג"ם?%ור
 ב6 )"נ מכ"מ כ%ר סגרית6 י6תי' )גוימי י4כ6 יילדץציד"1( : בעסנגו יהימ6 6סול כתי מעו לם6יט יןן , רייפ 4עיס ניי/,6ם1'

 חי)וק 6ין פתמ*ס איין )קהת)ב 5עין 6ץ תכיקכמ%ת*
 )גדיס 5ריך 0וס ד5מ עע5') 6סיר )כתמלם מווס )וי י)מ6 ))ףטשץית6 סמקסן פרסריך 04 תי' ק"3 ש0 )4 0ויף 9וט פ%ט צין פאוגץ

 6ין ור"ל י 6ע"כ תטרוכת משט ו6שול יפיע6 תערעח טסניקק*ט6
 תערוכת נוטמע וסערונת תעמצת מ0וס גייע' 6סור 5ללח ההס5ולין

 : )6שר סיט) 6יסור תטלוכת יט כייענר 94י"ש4וסר
 דס"ל תיס6 גנת )6ביי 86י' )רכ 3יסכ ססומ' סר0% ת*'ופעץה2י

 יט)ס נרי 0הרי גטעננ6 כטיט מין רח") 1)6לי שת6ר.ה4
 כמיכו עין ג"כ וע)0 נרי גס וסום ש.ן וט)ס בוי געעמ6 עסוק.טכ"ה
 כפ"ו ספסקו )תוס' 6)6 לית6 שתרן סטו6 כמו גיכרע 0פ)טי ת4')כל%'
 ס") ולכמ תיס6 גגת נריח6 ס4נ6 4יכ6 6ם" *ע"נ מ)69 לי68כףכ
 ררכ )עלונת6 ורכמ ר4כיי סיצת6 פי'כי 'רן6 מוט. וג' נג)ת6 ל"יו"מ*
 יס תיס6 רכת ליה6 נרהצ 6"כ כרנ סנר א5י' נפי דו%ו)וי
 ,רסכר 63כיי נס לייסג ל%ס 'רפסחים ?סוני' ייפ)8י ישי'עגך"ט
 טענג6 כתר 6ולען גמעו מין ס") ו6מי ס") סרכ ינ)ת6 ייח6 פכ"ת5פי'
 סכל6 )6 ר)מב סליף ע) וקסס גיכ6 ירע'כס ו)וי כרכ וםייכי ייס6י6יי רפ3ובח6 צפוס כלוי רס%ס וס") ,ריף "כ) . מכש וטל* נד:91ם
 מסכרת סיסוך )רש %") 0תוס' כקו' ורכ6 ר6לי 9לונת6 .כ6ןוףע"ס
 י") 6"כ )6סור סכר4 עתר סוס ,פיו לתוך געין -סלימו חיפ6 ככתסתוס'
 תערוכת כ)י כעין כריח ס"ר ריח6 6וסר תיס6 ככת סתס 6כיי6ע"נ
 6)יכ6 %6י כ6ן דסוני' בס)יתי )ת" )ית6 61"כ . ור% ר%יי סיונלצ6כ*ן )"5ימ מ5י )6 )כך מ)ת6 ריח6 ג%רס 6כיי 6סי' ייוי ררג גרימ46ט3
 כתערוכת ס6ן ר60 סכרהת6 ע)ע ).יסכ כרכ פ)ת6 רי65 ד6מר'ר%יי
 : נ%ת6 )6 וריח6 6כיימורס1
 כנ' 6מי' )יגקוט כט) )6 פכ"ע רם") )מכ סכ") ס35"ח קו' 4סנלנ"ך

 )%ין כסר עם סנמן ג' 5"מ סי' ייס כס"ך 0סממ"נ יסשנחוסיס
 סו0.מנ'ג2 סמ6 כתר ר6וי) ו)רכ6 מיכו כס6יכו מין סוס ע9מ6 כתו.ד%"5
 'כפלגחוטס עם כמוס ככ)0 כסר כ5ו3ס כמ65 גסר ינגי!מקרי ספסלושהק
 6ס געיק כמי ט"ט )יג6 6ט" סס"ס רסריך ק' דף י"עין טרכ לכ6י4תר מעו ו60יכו כמיכו מין ססחוט0 גתערונת 65נ-י גי03 טגסל סי0פטן

 : ומעטלו שיו רנס צינו יפ6יכו ס6יי' ג9יןטמצ
 קיי") וסכי סכנ6 כתר ר6וי) )רכ6 כמוסיס נ' יכ יקיט י)כך י")84"מ1
 גפפש '98"8 עסום )חיטתי' .יכ 6וסי כחו0יס ככ' רוק6 :וס"6.
 כ6' %6 כמכיי .מכ"ט סוס גטעצו רשס כיון וס"6 6יע6 יכ"טויססו
 רכס מעו ס6יכו רפומן מכ"ג2 1)יכ6 פ)יק ובא6 גשענ62 פו0 ר)6פמ5
 רכ. %סר שמן כ6' 6ש' קנ2י) מ)מ6 )6ו ררימ6 מוחר ומכט)וומ"ו
 קו' !רכ6 ,.61'ס מנ'מ צסוס רג ו%ער הג,מ סוס בהא ונס גטוסלש"כ
 .%וי מץ טסוק ד6וסי רנ:נ 63ירך 6תי' רייקות כ. רמכ סרץ( 61קשם5)"מ
 קעמ6 ק6מר רנ ר)6ו ))פיץ %*) )ריף %ו* יקייע %4 ונסש ר96י'9"3

 36יכ6 א טעם ק6פר סנפ' 5)6 )ס6י ומסטס 'ס6י :ר6עיל קטום.יבס%ק
 רסוס מסוס מכפת נגקרי יוש 69ס" פומן *' קמ") 3רג6 יס6ירנ

 : גפט6חכ"ג2
 ,פטוס ילכ עסגי' 'רסע) מעי' רמוכמ רססמוס 9סצ*' גיז 46טגמ,ש-נה

 תיפע ע68 גנרי טוגר6 ')ף גכהר צףמייתי כשפמוי"חו
 ס6 יין פכיפ .ע) פננ0 סת ע0מורפי טר? פס !הש שרם יכ נם2מם6"8
 ל6  רססודס דנמ' 6'ס ו)שע ,ספ8רשיש שסקטס קף ופור מכס6"מסתס
 *5י ס4ש %6 86כ מיט ס6יכו ס3הק 9כי' .ימוקמ יף טאףן מלכ 2טשיסבוס
 קו' סקלר רמ.כ גמטש גנכ88 ,ששם כ0כע תורש 9טמ4 נפססיט9שר
 אג*מ פסיס מסור כטו(צים ג' *ק*' 4כקוע שנא ,ל .טקיש ' באט%2)'מ

 כ%יי 6% נסל .עס מכ'ג2 קום 9ומן ינפ .65סנ92יין מאצן י" יטד9ז%י
 רכס גרכו יס6ינו פעו מתי %יק משס וכש 9שצ" 2הר לשלד6מר
 במו .ססאצ6 גב% ר%) )6ניי פכו8 טסיס ו6שר  י9המר 4וש .גאיןוד  רגןיי טהה גס ססבהת 6סצק יי6 גטן )תק .יכ% 'סי' )6 וס 'פ"ימבש)
 %מם שי קמם 6הג נסגטן גט )מוד מג-8 מש,ם ויכ ו,שטט*' וגשן5ונ6
 . : י)-נ -ב61 גמכהצ 6סור שמוסים גו 16י' יכ '3יכקחצ 4הכתי'2

 .סא מנש משס וכנ טם%" 06 94היס 2ק' יי )מגקוש 1קספ קעך

 ל%כו 61ן' כסעס לצסר -רליפ משס ו?ו י9,6%של :9א9%ש"
 מכגיו קו' נו6'ס _6סררי רמפעמי קסלם סמן 16 ספיר רכעס 961סמיכו
 נ1נן9אם 6פי' ס'ם 'ו)פ6 .היק נו" 6ם"] ננ,? )יב 5ם גצשן 9סצשח
 יס)תי .6)6 טפמ6 גתר רלח*יקן ק6ני ס") יסצי' .2ם% .*י) .פצום6עו
 וסיתי ש0 .ר%ת 46כ6 נס ננ)ת6 רימ% )רכ )ייסנ דרו5ס 83כי* .ן416כ'

 יסר ר6וע ססומ6 6ו)י כ6מי )ומר 04 סתה6 6"ס )מ"ס 6)6כמס")
 "%ין )ררכ .סכי5 ר0ריף ונלפ י6נ'י נ"נ מכ"מ סוס וע)ס נרי 6'כסעמ"
 ד)פיו .עץנ רף ע"ו נוטי' )ךרכ סכי6. 1)6 כמססו פכ'מ לרכ דם") ק'רף

6"ס



ז4יסףהדזפ נ' סעיף צץ מי' יעהיוההסשןדברי
 6סר* 'מיפ "ח שייק דס") טרג סוכמ ומסם דמופן מרכ ואק66ש
 עמוש8ס כנ' רכ )יגקוט קסס 1)6 6ופר ננכאמ מטעס דלכ 3ומר מ5יכןכן
 6ג3 ' קננ6 בפר  ויולילן פל"פ פסו9  6פיר ופי  'פופן 6' יפי' 9פ"לדה4
 כמר  ו16לילן ג4ביי רס%  פפופ כפל  פמן כ4י סא4  גמוטיס ככ' כקיט סוס6י

 949 וס"4  סבסר  פף  פילו 6ילו  סוס  4"כ גסר כטעס 6ילו ומומןטפמי'
 גזס )וננר ויס  יפילן  פין  פסיי רג  ו%"ס פי"פ מוס  סופן %' 6פי'9פיל
 מיכ לי' מוכח רכ6 עעגנ" כתר 16 סגג6 קתר %6ינן 6י ורכ6 6כייפ)יני
 ד6סור 6ז') )0יעתי' דרכ טטמי' ס") וסוס סמק ס") ק' רף )סיטח"ד6יסו
 סונון כ6' 60 רס"6 51") 35עמ כקו' כחוסיס ככ' )ילקיט  וקסס ניכ"נומסוס
  נילו6 3"נ )ת0 ג6ננת וקסס כע3 )6 ד6סי"0 וקנו") ס)*ק מטעססרי
 ס)יק עי") מג"מ נסר עס סוננן וסוס סנ:6  כסר  רחולילן 8פן'כסלי9
 רס"6 גנקוס כט) סוגון 6' ס6 דס"6 ו6י") כחוסיס כ' )יכקוט מכ"ננלוסוס  ל6י  ייי  ייפפן' 6י") ס)יק כ3י"3 )סיטהי' ו6כיי מיכו לסכ3 מ'לוס6יכו
 לס6ר ס)יק )י") ק' דף כמו)ין 6כיי 60 סמח כתר ל6ו)יכן קמ")ס)יק
  רפסהיפ סובי' ו4"כ  יפפה גחר 6!)ינן ככניכו ס)6 כין כנניכו כין6כיי
 וכן 6סיק )6 משק 16 6סיק )6 כטעמ6 ריח וממוס כ4יפ 6פי'לרנ
 טגו6 כתר ד6איכן ס") דרכ6 רט)ינו ורכ6 ד6כיי ננס)ונת6 6סיק ן)6י')
 ככ' רכ )יגקוע ס5)"ח סקו' קכנס ד6! נוכ"מ גוקו9 )יכ )6וקיס )יכ6ג"כ

 : 6סיק )6 חמ6 כמר וכיזו3 דקנג") סכתכתי וסתי'כמוסיס
 עעמ" 6, ס3יק וקיי") סמ6 כתר ר16)ילן כרכ6 וקיי") 0ף"ף 6"סעכנ"כצ

 ד6י") 3יכ6 מססו מס" ריח קגנס0ו נגק"ננ 6פי' ס") סשכ רכ ע3חעק 3וי מכ"מ ננסוס דרג טעמי' ד6י י' 6וח כחס") )כתמ)ס 6סי' מותריימ6 כס' מכ"מ יקיי") 61לן כסכ") 3רכ6 סו6 וכך מכ"מ ננסוסרלכ
 דסריף ג"כ ו6"ם גט3נו6 ררכ ע)י' )ס)ונ כט' נוכ"מ דס"ן ו3ויקפמ6
 כחתיכ' טעס סכתן כיון מף6מר )"כ ננ3"גנ )רכ ד6י"ל ימו3ין ררכ )סךקסכי6
  ע"ז )ררכ סכי6 ו63 ננילס ססו6 גנסכי סחתיכות כ) ו6וסרת ככ)סכעסס
 ס0"ס סקטס סס רס6 6"ס ו)סנ") )?כ ננכ"מ וס") רכ וכרי ננקורומס
 כ6ן ר6וסר דרכ מוכח ס)יק סכרת ונ:סום ס3יק ננסוס רכ6 ותי' ג"ק)"3

 כן 6חרי וייקת וקי ררכ סך סריף סכ.6 )כך )רכ כגגססו כננינומסוס
 ס6 כריית6 ו)סלוי )רחוקי 5ריכין ר3רכ כרכ 0)כס ר6"ן טעס כמךסייף ה6יך 6"כ 63כיי 6וי) רסוני6 סס)חי תי' ע) ססקסס סמנ סר* כס'ר6יתי
 רסומ6 קסס, )דירי גס נזס מכריית6 ג33 רכ ע) 3"ק סרכ6 דקיי"33נגס
 ס6 סכ6 לסגוי סס"ס רחוק ג:ס דייקת כר כריף רס"ס וי") 6וי633כיי
 6פי' ועוך רהיק כס3כת6 ס)6 63כ* יסונן6 51") נוכריית6 כ)) )"ק3דיןן
 וט3ס גרי כקיע ו)נוס כס6"נו 6ס(' )כקוע יס") סכריית6 דמיקי3רכ6
 )רתוקי 5ריך ד)לכ הריף סק' זס סטוט ועוד  .נופין  חטיינות וזסוסט5מע
 וס"3 טי"מ חסזס דרכ %שע" סכ' קויס סריף כ'  יז דקי קכרישז8)סיות
 דרכ וטוו 6ח"כ סר*ף למ"ס ו6"כ )דרכ )תרו5י נ"ג לרג6 6ח)דשוני6
 )יידן דס6 דחהך )יי 0כריית6 ד%וי כ' )6 !ס )עעש כ6מת מג"ממסוס
 : מיגו  6ילו  ססו6 6סי' וע)ס בדי ס6פי' 6חו יסס"ר ע% שגייית6)"ק

 משני' ס6 'גנניגו כחין ס"ר ררכ 'מ"ם סי*ף ויסונ קי"כ טך'ךעךי"קף
 מיגו דס6יי 6פי' ירכ דטטמ6 פח מסיורס "רפר"ךדשסשס

 גט) )6 כררכגן 46 מו)קיה סוגיוס 61'כ6 6סור שולקגן וק ילקויסנת"
  ווט"ו וסו6 סדרך כא( הז ישכ כש יע גע) )6 ו6ס4ס מדרוגןיק יסורין כסמל ד"י"כ תוריגן רק דסתס ק' רף מ"ו)ץ 0ויפ טמוי616"ש
 מכ' כגס"נ וקי"כתי  פררללן  י9 יי69  ולרל 5ס"ג ש9  פיש לטש5חוו!
 4יר י* יי4 ס6 ם'ש ד%י' ,צען  -ףפפהפ קר4 שדנ* )%י ר6י'ד*ט
 יעז 3רכ דט") מקשע %הריס  רפי"ג כהטן'ו  רל6 ישגי4צ פ%9ט הציס'פ
 ויה6 6הק %כ י5ריך ממסית ריף' יים' כס"ג סט' י6"ס עק"תקעעכג6
 י") 6"כ ווורבכן יימ )כ"ש קן י"3 לריף 6ש פשס ש% דסו0 מרת""ס"פי
 ס"3 סוג"' וע9ך ופייו יין ממוק דוק עעמי' 6שו ל6  ופספי9דש,"'
 שמיס כנוש' 3יג5 ס"ל וכך תקע"מ וס" ס9יתי וקך ייל  גיר9טמ;קה
 גע"! 9") סגי דר% וטססו "כ"י ע"ז  שף חשט9 )יז ר% ושק*'"9
 6מר 5"1 דף קמהף1 ר64 60 וקשס .דשקאי ושתר6 דמיטין ק'רד9
 יג6 60 ושס .גיי  ייו קתעש גנת 6טקנו6 3מ"קש ל%ק8 5צףשמכה

 : נט) 43 מכש נווין וק 6ש גחסע יו"ם מוי*ק"))ושק
 סגתן כק כח%ץ ק' יף י6"י שיו 144 י6 כישש יעמ יע%מנפ

 6שגס מדרגנן רק תכ"ן השה גק) 63 מגףמ גדרגנן ו8שי' שכמומי' מעו ש4עוס סמיצוגות ג3 י8וסיק לק שג% מ0יכס שאזיעסטעם
 ירף אסך ו0כי4 גש) ל6 מך'"גו דסע) קקעצן קייכה דרג הקף טלעצר91
 6ע"נ גריח גש 4מר ה4 י-כ גש3 ג4 מקךגפנ 6פי' מכ,ת %גח רמסגזסק'

 כמ"ס כט) נוכ"ננ קיי") 6נן 6כ) מכ"ת  פסופ  4סיר  ליל  פררללן יקססו6
 דיי3 מג6ן מוכה ו6%ו' ג% מנ"מ ו9") מור דר(יי"ת ת)מוייו גטססר'ן
 יף כרמוכח קט) 3ג מיו1גן מס" גטל )6 ננק"ט גיכל6י ק%") )6ד6נן
 סעתי' גיר 30 קמנאיח גנון מכאמ חו)ין רג6  ר6)ור גאש והלק עסג"3ק'

 לל% טעטי' 6ל6 כק' גדרכגן 6ל6 מלמ'נמססו יג") מטס 63וירכ6
 טר6י 6סי' גם' מג'"מסוס

; 
 רססמיס מסוגי' דס6 סריף ט) סקש טס עוד פסוט י"י ךד%גדץ)זז

  רריף  עפפי' ד3סך י") 6וסך מכ"ב מסוס )"1 דוכטוכמ
 ק"3 6וסר קמינו מין מקוס דוק6ךרכ

 ןסוני,-

 עכ"פ ))וי ס") דפקמיס
 96ור 5)י זס ס6ק6ו סמ דסע וכ6מור6י 3ככ~ה3ס 6סור ו)כך 6סולמססו6
 )כט)ו נ:כוין ר6ין ו6ע"ג 3כמח)ס עכ"ס ו6קור 6יס6 נ:קסו6 דלימ6ככומח

 ,)גט3! פגףץ 6"ן 8שוו 5"ט 2ם" .סעש1 כן 8הר -גפכץ ס6פטו . גין,פ"מ
 סמ5ממות סיד' כמו -)כתט3ס דפממע 3%ין' מ6ין 36י ספ"ר שייךוסע"ס
 6טטצש6 )מקיפ 31יכ6 ס*תר יטגיסס כיון ))וי סריר  דסטיר כמס"מורסכ"6
 ד6ין עלו"ט יימ ע"כ יפ)יג 3וכ 6'ק6 מססו ))וי וכיון )כתמ)0 )סתירס"3
 דס"3 31וי כמיכו מין מסוס ו6קור 6יג6 ננססו דרק ק"ל נ": ררכ3ונני
  נ,טסו :9,ל יי בפילו  למין  4רכ דס)יט ע"כ 6)6 מקסו 0יס ררימ6נ"כ
 תמ"ז כסי' וס כעין ימחס"ס כמ"ס כמג"כנ כע)מ6 )טינו גק' ס") ו)וי6סור
 ו6י )כתח)ס 6שי' טתיר ורכ6 )ריף ת*ס6 כת כרכ6 קיי") 6כ)סק"ר
  6פי'  עותר ניי"ל 6פ4י  פפססו טמות  רימ  רין  ו%ין  מפטסו נרע )6ריח6

 )יק6 חט0ו "סי' ))וי נס  6פיילן תו  ליכ%  פססו ד6סי' 6ע"כ)כתמ)ס
 נמ0סוו6"כ רמכ"נג 6וי) י)טעמי' 61וסר כוססו ר6יכ6 פ)ינ ורכ י"לססיר
 )כתמ)ס 6ף רימ6  פוסי  לפפפי' דרכ סכ' )ננסקכ6 )ריף כ)וי רקיי"63נן
 רכליו סכתמ)ח )חרן 5ריף )כתמ)ס  6פי'  לריף  רסרי  פפמי )סך )פי"!6)6
 רפפפפ 9יפר  סלל%ו רסי  פפפיפ 63ייך 3כחח)0 6סור )3וי סריף כ'60
 . ע' 6ות טיי' ידיעכך 6שי' ר6וסר יכ  פסופ  סלל6ו רכקיט י"3 דיע'רוק6
 סנגורי' ולוכ וסרגוכ"ס ס0ליף כיון ס3נס ו)עגין וו"3 כ' נכ"י דץנה)ת(

 5כמחלס 6ג3 קריע' )0תיר נקטיגן סקי 6' )רעתגוסכימיס
 וכל"ננ )5)ות: 6סור 6" ככ"י 3פלי% וגני' טכ"ל 5ר קמקוס )5)ותס6סור
 ול") ו!"3 כר"ננ וכ' 5ר כתכור )5)ותו 6סור סכ"' ))סון כ' ק"ח סי')קגגן
 ויפכר מקרי ר!ו כח)כ )6ק31 מותר כסר טס ס6וס6ו גסת ר6ףמדגריו
 כי  רל'י  ו6פ"ב  ריפלר  פ9רי יוס  סרסכ"6 כסס 5"! סי' )פי) יכיגוכננ"ם
 0מת )6כו) ו6ססר סו6ין )כתמ3ס ננקרי דוס 5"! וסרגנל"ס,כסי'  סריףלספ
 6סורין 3ס6י !1 כין 3מ3ק  ר%ין לקטילו סלכ6  לפלין ננסמט מ'מ כקרעס

 ןיע' סתגג6 סכ"י מרכ. 5"1 ס" 3טי) סיתכ6ר כנוד כס"נ 0ננת"ליןו:רפת
 גריעכד( "יי 6ס6ו כסכור- 6ע"כ 5)י עס כפת דיען קייך )וס6יךסרי
 קסס וכ' סנווייס ס%  רית  פפ ו0רגוכ"ט סריף ןעת ימר רכו)3וסור

 3"ט כ3) נ6ו:ס 6כ) סרי סקויעכד רסייכו סמוריט סרוכ 3דפתנוסכיכניס
 עכ") לכתמ)ס מקרי ר!ס ככותמ 6סור-63יו3 טס.ס0טיד6 סג6פס ו(חפקק
 סכליע 63 )ווס )כממלק מקרי ןסת וסי"ננ סריף ספסקו כוס כ6ו"מוקי'

 : פכ"ל סלנורים  סרונ רפת ס9כיפו ל%  ג1ס ססריג)וס

 סמחירין סם סכווריס  יוכ  לסס  סכחכ נ"י וכרי וס6 קס64 י"מךויבמ1יי
 דסוי ססת קמתירין ס0ס סר"ט כננ"ם רסכ"6 כסס 0טולסכ'

 )%5ת 6סי' מתירין דקכך כראס"6 כ6ורך ומכו6ר כתוס"ק כננכו6ר ו!"6דיע'
 דיס ל ורסן"6 גירום)מי  ךיר6י' )קה")ס 6פ*' ככ)ס  כסל סס סהוטסנטר
 )כתמ)ס )6פות 5לי עס כפת' )מיק 6ג) )כתח3ס )6סור )ר6סוכיס)מוס
  )דועמי' קף וסורי  ספתירין  רירו ל4 תוס  ריפ'  פקרי 4פו  וכסכלר6סיל
 9ם ססת 6פס ס;כר ו6סי' לסע ורמכשס סריף ככני סנ"י פסקס6יך
 וכ' מכרים ססרי )יה6 נגכריע סכ"י ס6ין 0כ'  ו6ו"מ )כ"מ)ק מקוי5)י

 קגר 6סי' ר%ור כמן פסק  כט"ם דס6 0ר"ת ט3 קסס ה%ד סריכדיטכר
 סרי קק-ר כ"ן סע"ד וכננ"ם )כתמ3ס מקרי 6פם סגנר 6סי' סרי6פס
 6' ג6ות כנג"ס 6חריס %וסקי9 רוכ רעת וכן 0י"מ סכ' כ6ו"ס ס")כ%ס
 )לו וי65 סהיקיס סרגס כסס ר"כ נוהר"נו כקס וכ6ות וס"ר ור6"סנ:תוס'
 %י פס 43פות )כתח)ס 6סי' גנתירין מלסכ"6 סטור קכ' מתירין דיסמוס
 כרסכ'6 כיון )כתחלס 6סי' 6סירין כס6ר 6פי' ריח8 נרסכ"6 סמתיריןסייכו
 6סס סככר ר6ס" 6סס סכנר 6ו )כתמ3ס 63פות נין !ס פ)וק מ5יגן)6
 נסי עס )כי)ס גסר )5)ות )כתמ3ס רסרי וקכ% )כחמ)ס מקריגגר

  ממוט,

 כככר סמתירין סט4ה רכקע וסמ לכתח)ס %י  עם )"סומ  11 )דשר" מוחרכך
 פת 63פות 3כתמ)ס 6פי' דמוחר יותר רכהמי' נויט 1)6 5)י עס סס6%עס
 %ו ככר 6פי' 6סורין ססס ס6וטרין )יעמ כן ןכקיט )יננך ים 5)יעס
 ר0כ"6 כקס סעי יזיס ומס 6סו כמככר דמיירי 0גמ' 6תר עמסך 5)יעס
 כח% )6כ3ו ומותר מ)ת6 )16 ירימ רם"י וכ"פ ע"כ גר6ס וכן מתירי!וק

 : 6' 6ות כמ"ס 3כהמ)ס 4פיי -  מפיר  ררס"י מסמט ותוק'ומל6ם
 מס" %י עס גסת ומותר ומסכיס ג:פמע -כר6ס וכן  סרסכ"6רכמד%כנ'

 וכוכ גנ5חמות דכרי וסס ג' נת0"6 גלסג"6 ס6 ו6"ת3כתמנס
 5ט3מ6 דריח6 ר6י' 6ין %י עס ס6וס6ו פת ר6סרו 6נגוי6י ננסגך די"03ר"ן
 סיק יצצש ננ"ח לו יתירס סרמס0 עטו נגנ"ח ןרוק6 3כהה)ק6סור
 כסע נגתיר 60יך 6"כ טוי )לתמ)ס  6פי'  ספויס ג0ר י%ס ככסר5ג3

  כן סכתנו וגהרן"6 גמ)חמות נוכו% 60 )ומר יס )כחמ)ס 6פי' 5)יס6ט6ו
 נש)כג  *כומת )%% 5)י עס כפת ר6הרו 6מור6י מסנך ר8י' ם8ון)יקג
 שן' מוטכס "עו %) 96ורין 3ס6ר כג"מ כין 3ת3ק ייס וחי' מלת6רימ6

 וס' גכ'ם כי1 תי)וק י1% י"י 96" ותס"6 סמ)מטות גמנו ו60ס0)כס
 טחי' 0)גת6 )6כרכ

 רקיי"י
 טוחר %י ע6פ% וסת ננ)64 %ון ריח6

 3ס6ר כג"מ כין %)ות ו6*ן תי' כסך כתס"כ נוסכים )ס)כס. 6"כ)כתמ)ס.
 וגווחי6סוריד

 6% כר6;: ו"כן מתירין הנס קסור 0גי6 וכן %תה)ם 5יי'
 ננםעע. ')גמח)ס .8וםר קףת '3קהע,ש" 6ט"נ 63סור י"וס ויש 0טור גיןכ'

 כו:-קן סר6סו5ים מסכ'ס % ו)דעת )כתח)ס 6פ" ככ"ח )סתיר י0ויוחר
 סמוט' כסר עס גנ)0 גסר ג635ר )דרכ %י עס ס6פ6ו סת ס"צדמ*ןכסק"6
 וקיי4) )מס 6"כ ס"מ )גתח)ס יסוס גזסוס ס6גו 5)4 עס סת 8"מן1)6
 )כתח)ס )6סות 6"כ )כתמ)ס יסוס %"נ נכותמ מותר 35י עס סמ כרכי)6

 : נ:וחרכמי
 6קול )כתמ)ס 6כ) 'ס5' ככ"י . ס13 יוסמ6 6"י ימסל יר"הרנר%ה

 נס סך"מ ממ3ק 30כך סת סס 1)' דסייטו ימר 3סון%)וחו
כ35ו



 ((מים ,4 2ב 119ח % חש ש 5הז ז4ש 0מ א%ש 9ז1("1..
 (ט( מש 419פה זפ- 440ז 1שסש '9 [ז4שי 9ז4 אש ה2 אש. 41ימה

 9ס,(4 [שז(ו 9(פ ,11ם* ,ם ((זס0 מוסם 2י9ו פיס( מ9 .וה9 9[ינפס '4פ
 י,ם( ,טוסשו 2,ם 4 וםוה 4"ס2ש 4ש9 9י((ש9ם מ4(י1ז ((4פ 1י9ס(ם(

 90(4. 4((4 ,י0יפ פ.פ 4ן9 0ז1(ם (ו(טז זש100 הפהסם שלשהה0ו

 סופ0ן[ [שפ [י"5 נטולם( 9(9 ע*ם טימי40 זח4[ 9(ם ,י0ינטוסשז
 וטו9 9[*הפ0 4,ע(0 טמושצו טוקו(הי0 41ש .יש. ,י%ן_%(י[ט ס4פ9([9(ה

 יא(9ש מפן %*4((טשלסם(0צ .מי4%ן. ו(ןפ 99*5 (טון[. קוה49 סם(סה
 ס,( 9ם1י:4(ש'ט90 י4ה4:1(( 2נק.9יליט.טםש ("0[ י%ם((מ

 ה.הם (,9 .%[ז.(י(טם 040 ושטש סימם9 6[ 40.ן"ם קם%,ש
 "4םז הןט42.4-ק.2(ם אסה..4אמ4 4ז מ"חוא2.

 4*ט 4"מ. ט,ע סה(ה(
 )*4ם"

 2ים ה(טם 2ס(ה4 )"( (ןה4
 ["ה4 2"ה( ,ם[ ,סם מיהוטם ,ישא ט4עטס4 4"ז( 2ז,סססן~:טט"ושא

 טש4 [4(צ ס(4 א 2מה אט ס( -4,4 ס"סי (טאגמז )ט(סןה,
 2יהזבם 2עס2 שהין (ש,טס ט"4צע 4ה -,מ~ט 2עה יא אם,א(טהס

 וטהמ.אסיא ,םן. סןה,ם ,ס(ען א4 (מוא[י,ם גסטםא4א.ן4וב
 (טגס אג4 א4ן. א4(ם ,טםה,י 4(טם ח (טא מטי(סן.יא

 ג(ע4 סוע [(ט4 "יאט )[( ט"(שם 4,4( 4"ם יישא ג0עםי4יבי
 א[יההחט( 4תא 4ש (וזטט . ס,ז41 2ט,( [8א מט4(ים מאאגסו2י

 [י(ת4 טויט4 ("ש ט(עש טן,טסן סוה 2עי טשט ע4הס4(ןזטם
 סטסם מ'(הט וז4ה 42חה .ט*2טמ שני ס,זן(הה מזן א4ו(ב2ט

 (טוס( ,ישא ט4טטם4 אט( טם(ט4 ס,טסוש (ט(סט4טטם4

 ,הי4 ;א4ם מ"שט טס.4סא ויםהםה שוט ישם .((זטט י(מבטנע%.
 ט%ה ח,הם "שא ((זע 4ו[ש ט*שם ס4, מ4(((גה (ומא,ישא

 ס(טמ א4 *"טם א4א טיהם .ה,אז וא אמ,טמ "4הם ס"אטזמהטם
 ט4טטם4 אט[ ה"א"ט אבס ,יא( [ש"ט4 (אוססן העא(םיישן
 סיז1[הה. (ישן ע(טש ((מאבבה

 סע"
 מיז((הה ייה% יהי[ 4ן[זם(

 אט,[ מטה. מ*סוסס ט4הס4 (ס(א1 (,זטם וס,אג מי1טסס",
 סעסם סימןזט וז4בג 4%ן טע(אם 4"מן מ,((סטן ב4ג טג[(טן,

 ק"זו(הה (ט(4 ,ישא מט(ם (יש (ישסן טוטש (טום ,יהאט4טטם4

 מוטם טיהן ה,הם )ז( (וא,ם טה[ ה"א( (והן ט.2טמםס"י
 אג.מ[. העבגוהט ,סוטם ג"ה ויש ע(טש (זי*ט יטושא4 מאאוט
 אוט%ג [זזס שן( י4ן"ז . מגס(ש וש4ב( ,שן4"ין

 מ'זן(בן"
 ס"ין

 4ה ה"ב2ט (אבוג מישסוש מיקן(עא ,םה [י(ת[ ט(יט4 וישטיטש
 מין(זט וז4ה ,4שא ט4טטם4- ישא ,סם 2י(ומיא )ם(ה"ת
 )א(; (וא,ם י(ם[ ,מ(ט סיטמש ג[ (4(תן טזט אתגבטמ

 אב"ע-ג*ם*
 ("( ס,,צ ("( וטם[ לי(מ(.:

 6י[ש .,י90 0(סטש( 0:ע וס9נפ 41*
 ט,,[י י"םו ,יס ו"סט ט"ם לטה[פ

 .ט[ס0 ("טסם ,י90 "ןשטם 2הט 0וע0

 40סטש( יי90 91צ( (ע0[ ?סים 9ט(ם ,ס( ט"(0 וום טעט 2י"ם0פ(צ
 טן9ם ,ם (ו"ם י(([ן יטמו0 0י(ופ9ם (((פ 0,(יטצ 0י(י(טם ו((ם,י90

 (שן 0יטמן0ט ""פ0 .ש"א 9( ו9י(ט זש 0,טמי00 ו(09 ""ן !סי0ם[וסמ0
 9טי([ 1((ם[ ("י פ"סש . ס"(ש0 .בי[ 90ים 1(ם(ן( 9טש 9(ום,9[ 6י[ספ"9ן

 טיהוספ9ז *((( ,י90[ 0זטטש( "י0צ. יטש[ 9(ט(0[ 6ן[ה (,,ין(,,פסן
 ע0ן "י9[ י9(9ם ;[צי[(0( ,טש (ם[ ש"שן 9,,פם0ם 0פטן4"0[
 ,44י(ן טטום( 0"זם "יעצ 9סים ,י90 0(טטש( ,י~יש ם,,שן 0פ(9"(ים
 9פי טי(((ספ. . 1יסזן(ו ו"(ו הספם .49([ ני"זי( !.9 פן0(:

 (ו2י ציישי ימוטם, 9([ "ומ9 9(9 2יהזו(( 2,,ם2 שעשי .טמפם ,מוט 0פ90
 9"טם הספם ,.ם9[ ,9 (ום "20י( 9(ם טן190 ט0 0ה 9[י"פ900צפ
 ,סז0 1(יפי.סג 9ספ (יוי הצפם . ("מ[ %ם 00(שם 9( 1(יניימ (וויפ9"ון
 טמושצ ו9 9[יםפ00 "טום יים9 (ן(טם 1( 9([ס( ;ש 0פ 9,צ[0."ם[
 ס"שי טהפז[ ט0[ש 9ט"יםן 1י9 פוט( [1וא כפט ה"פ[ 4 !סטן 90פי4ק0
 ,שפ (י"( ;1י9 טי90( ט0 0ה 9[יםפ0ט 9צפ (וט ה(םכס[ 9(,[ם[:פ9
 9(י[צ "טום וסש יטשו0ם 10טמי00ם 0,שפ9[ 9(ן 1(פ(ם 9"ס"40יצ(

 6[ ו,,ם ,שפ טם (וםן "0ו( 9(פ ט(90( ט0 9[,םפמן 9צפ (יוי(ס9

 הי"ג ("(0ש ט9ם( 1י9[ פיט4 ["הןש0 יט(טש ש"י ,י9ם( 0":0ם ["ם!,,הם
 "פם ןסופ י"יים 0"י90ן 0יטמן00 ("(ט_ 2ים4טם ,יס9 יצן ([י(פ"י"שט(
 ,צן( 9סטם(םם

 9[יטפ0י
 ש": טטן[. "םם[ 1סופ 1ו9צ 9( 6"ה 1ה[9(0ס

 9סנ ם(וי ((9 "פם נצם ו(י9 נסופ (ם [ם 9(ן וגפי,ם 9צפ( (ווייו0י
 ("י, טטו[ם 1[9(0[ 9[*"פ0( פ4 1((ופ 0("0 מ0ם %6 !סיפם שיה!(יפיים

 9ס([ סופצ 9סם ם"( "ימ9 ט(סטש( יס(פ(ם" 9( (יטצ 9(9 טים(ש .ה,,%

 "צן: פ"ק[- 6י(ט ,ח:( 1(י[ "ומ9 0(טטש( 0ופם ,אזם ו[י[ (9((פ(ס9ט
 ם,,(~נ יס( טפט 0ם ןם4צ ג(צ4 9עזפ(ן 1""ן 1צ וצ(מ"י (י[[צ[ 09פ,

 ט(ם[ 1ים [וסם "יבייט 9צם ם(וי (ש9 2טםם 9( 1ש,פ,,ם ,י.צ פ"םי"0ו0
 ט(סטש[ 9( ((טש ט( עים;.סופה סספם 0ופצ 9ספ (וו. 9ן טיפ*נ(פמ9ו
 (עפצב סםש; 0,טמו0 מישוש( 0.טמ(ה0ו ,שפ טס[ם 6י~0 (יפ9[0"שה
 1,ש2(( 9"שפ(ן 1,"ן *צ(פו"יא צ"[0ס(ם"ם

 [,ם.
 0"םי ה2חש_,"פ4 מפם.

 0ש([ן 1*[ ט2.. "פט ,( ט ס(טםוס9 ,מוט (אמג ין(( ""יצ- ,יה9;ט(0טש(
 וס(249 (9 9"עהשע ח"פ4יא4:ןם(זעש.) 9ספ; (יע ח, טס0,ן4ה1,ט(פע0ה0

 (ום9 מההם 2שפ 9שה(0 %ה4 9*ה מפש יש9ז0 941[ טומ9ז מופ טהמם
 9סי* ו49 29*ם ,*90. 0זסםש4 09 4שצמגם

 ו9 9שהי9 מ(פש %יןז[
 ,*ם סמ( ש,ש ט,9( [י09 ,(פ 0זסטש4 טוה9ז ט0 מש 9[4הפם 4פ0ש,(ז
 ושזמ " ז,מסן טי ,ן 9סם[ ט( טש1ם יטי%;.(99 שעש מזהיה*(0

 2י9סיס סהד 9טושז ס9י( ל*19 י0( (ס9פ 6,זם,20 [מ9 י"י0ם(מ"הס(
 ,4. ע,מצפ. .י[% סומ*9 ז,~."9[ מי(םו9[ 9( ו(ם9 9(9 סטושז"סם

 *ט(סשמ *0ש .((.9פ 94ם %ש9ז נשי( סם "פש 4טו( 'ן9 .4ףי9ז (4םשסט*(
 ' :;,י(י 4(והקז 9ם':6י(0 'ם94(9ם:..של, (טוצ1 ,יש9. קז0טש( מ9 (שש.9(0
 . י4ע ק4ט414 פיפ..9ז0 ל מישיט (ס9 6,(( ןמ*9[ 0זסטש צ"צ9ס*

 , (9ם0 *(ה(. ס.פ. יט(טשן סס[ "מן9פ יא(ט ומפם 0סש מיאפ9( 6,ם([שחן
 ן 1לם%ג [ןםש1 ם(פמ; י0ד (.פצ ס,טםו00 מם" 'מיאפ9[ם 9(ה- ו9(49ו
 ן וש("מ*פ פ"שצ פלמ(א1י0ו9פמ סיסס( (ם; ה(פ סס .מן4יאט -[ים([1צ2ם
 "ס(9 טומ9ן. ט0 מם 9[4הפ0 -(ע 40י(ן %(9( 0( (פז פ4 סש4 4ה0צ
 4! סיס-0 "ש,ט2 4, 01 סופצ 9סוים ו9 טסו[ 1צ2ם (9 [ם00מי5ם
 סן90( ט0 סה. י51; -י[ש י4שו9( סניושם .(,,( פ.ם טהם ט0[טטן90(

 ט4ססשז.

 י(5.סה %ש9( הטוש( סופצ 0וט1 0(סטש( פ"שצ(ומ9[
 )4( 4(ע4,4* (ש 0ג ["ה(ז פשצ[ ם4פ( ו9ש (ומ9( נ(סטש( טשו09ו9ם

 9טו[ 2צםם סם0( 0ופצ 9(צום 2סס[:(טן:
 ("(טןן פ"9 ,9וט[ ש ((טש "ומ9[ ש( סופםוטפם

 ן0פצ[ 40שש: . ..9ק*

 (4טוס[ וב9 0(םםשן ש94 ,*מ9 י0פם ,צז ,9שי( ((9 (ם( "וס9 ,(0,90יזסם

 09 9טיי"(( "(ט. %1 1י94 "י0פג.10סטא [4(0 9צ(םם ין(( ,שם,מוט
 9ט(ויט. 9טיי((צ.ם"[ 0פט0ן ,מוט 9ס([ .ש(יום ס0י(םם סיפוסש0פטן

 ((מ9 ז(( (שט[ צ,(צ וטפצם 1שן טפט ,מן"9 מיס00 0"[ 9ס"4י0ב
 ]00ישפ סיפוטש ו0פס[ 10(ם 9שי9 םיט(.:0ס( (ם ,9ם 1סם ,י90 4(,יפוטש

 49 .טפט- ,,ט ס"0% ספש . ("[טם 2,י91מ9ט. -4ה ,מוט גם 2סםז (ומ9,י90
 0"(ם(ן ע([ פיפם (טפצש ע"ם ק"י90 (י4א4 2ססם 0"ט סים יצ( ל*91,199(ו

 2סם[ ,י90[ .קםז[י סי( ו0פסצ . !צםם ייקע (קפא סו"ז "ימ9( 9ט[,לז9
 (ם(צ .(ומי9. שם"ש( (", ;משט[ 4 וש 9טו[ 2צםז "ומ9 סופצ49צ(ם
 . ."ן90( ט0 מה י9 סופס 41ש ,שם. ,מוט 0"שנ[ (0פס 9שי09ו0

 ע[זט4 -ו"י40 1(9 . "שם ,מוטצ ; עה (שז 1י"ו90 ס"ם(ן "ום09(9טש(
 וטפצם ס1פצ 9םצום ו"ה[ !ם 4"י שמע( סים סופצ 9(9וע 2"ה[:

 יוט י(ט (ם (ל01ם י9צ9 ("יים 9טיט-טם י(פ סי( 9צי( ("ים]וסש"1מ9[
 ו(יי0 סופצ .9(צי9 2צם[ ,יה9[ 0"(הן( (ומ9 ט"0 0ים "ומ9 (ה טו0פט
 9,1פס .ם4ם 9( (יפם וםהצש .1,הז פלצן ;מוט "ומ9[ 2ססם סוםיטפצש-
 :י[ן1 טו40 צ"(צ. 4,י0ז[ 9( 0פט ויצ( ו(יסם [יםז[ טו,0( (0פם1,הם
 ,י90 9צין 9טי,((;,יט11 [עצש צ"(צ י0פצ( ש"9ן פ"9 צ"(.,0904י[ן
 1ייצ 1י(ק י(ם סיטמ0 (ה ,מ1ט %י11 וטפס 9םי9 ש"9[ 0ם [((0.טצ

 .פ"םש ש4( ,ים עצט ט%ן הל(ם( "ופ9 סופצ 9"ח(ם י"9ן וט("י01ס.
 י(9שזן ל0( 19(ם (2 (עי. 2צםם סמ0ם ו0פצ[ .4(% חשם 9םסןם.2סט[
 "ימ9. 0"(הז (ומ9 ,מוטן ט(ום צ,(צ[ 6י[ה ו0פצ[. ושפצ;9י0.ו4ם

 פי ט(0[( 0(0[ ,מוט 6[ ו"ם 9עה ו(טש פי0 סיפ(י0צ ס"(סם 1ויש(0פס[
 טשציי(ו9,

 9שי([ ,י90 י0פא סן 2צםם 1ומ9[ (0פסם צ"צ 9סים "טום
 י[זי סןמ9 0ופצ ס"(ם1(ישן

 ,י9(1 (2 טשוצ. ו(י9[ וטפם ש"(9[ ,י0י י[ן
 1י(ן צ"9ם(צ י(שן יט(טש (י"( 1שפ ,4( ס,,094 וט(פין ט(י9( ("י(טצש"9ן
 1(90 צע00ן וטוטן[. סם 9ט[ י(ט 2י9 1י%( .0(טטש% 1י9 טן(.ם 1יזס,,(צ

 . ,י90 י[ן. ט(םג 9צ([ ("סט ,י90 י[ז 0(םו גצ[ 1י9פם ו(יס. 9י00"י90.

 ט(סט 9י(0 ,י9ם ס.ם[ ,יה9 ו0פצ 9שי4 9י(0ן ,י9ם [י(0[ם (ם(0ס
 . ,שפ ,י90[ וטפם 9שי( ימי(( %9 ז.פם "ימי9 ((ש. ("א ל(ם,י((","סט

 9"(ש0( ,ש סם 0"צטם .ה,,פ[ (0ו9[ ט(טטש( ((יי0 . 6י"ש ,טי 1"טמם("(ט

 0ש(0([ ("ם 6ים( ,יה9[ 0(סטש( י"ם ס"שפן9ז(ם
 (אפסש.

 9ש,( ש"ה9
 9שין' סי(ם ו"י0(1 טםש י9ס9 9סים ((מ9 0(טטש( 16[( טיש ,י90[י0פא

 ו%שן' י"פ[ 9(י"ם 9שי(. "ומי9 ((ש וטו ("י ש"ן טאש ("י(טצ ,יס9[י0פצ
 ,ם( ,"ט טם0[ (יה( 6,"ש סים[ ו9( 9ט(צ ,יסההן 6י([ 9ם"ש09יטי(ם
 זיייט 6י"ש: 9סים צ"( ט"(ם ש"9ן "90 י0פצ 9שי( ש"9 ,שום ס"ם(9("ם
 9ם[ ((י[ .9ס1[ [ם ,םוא( ,מיט(ן ט"( 0לפ[ .ט,וס[ ((9 0פט ע10(9

 עק( (יטס[ סופצ ט,2צ[ (ומ9 טן(י(הטם ש,ה ש"9ן ט0י 0פט0 ז"ס0~

 9ש(9 6ים([ 9ט,( 9י(ס[ ,(9( ין(ש ""(ם ספן. ,99"ופי9(
 ,*41(( ש"ס9 9""זטם ,ים ס"ט ש"טם פ"צ 9"ס"ט 2"ם 9טי4 "ומ9(0פס[
 ו9( 9ט(ם 9ס([ ט"ם טיוצ[ ,י90 טםים( ,טטט:-
 ,מ(ע0 סופס[ טיוצ "טוצ ,*ה9 9(0 9(י"ש ש"9 ("(ם ,י9ם 9ע"ם9טי"[
 ו9( יט(צ ,שן ,"פו 6ים( ל9ם 9ם(ם טז 09יט 0ז[.ט"9ן 1(9 ("םט"שם
 9סים 9ט(צ ו("י( י(9ם ט( 09יט טיוצ[ טע(פם י"ם ((9 1ש9 (,,ייט[9סים

 0%1[ טי2ם ו( פעסש ,0ום 2"הם ש%ן 1י9 ,י9ם ש"ה ("(ן 9טן[ ,מוט (,,מ[ן

 צ.0טן 0פט0 י4(ה ט([ 09יט 9(י"ם 9(0 טי"ם י9ס9ן י"ם ש"ה99סהםן
 (יפם עי( ל9ם ה"שפ זאס(0( 1ש ן"ם( ,ים ס"ט[איטם

 )יז( [ג.2ב%ס סו9 י[ [יטס[צ 9ם(. טם1 9ט1ס ס,פ ,י90[ י0פם9(י
 ט0 .י%-משג.1
 ט5 (ה9פ; מה %4 "(ש ט[. 0(סטש( ש"9 "4טס[ 4(פ ,יצ( ט(טטש(ט(90(ו
 והז המוספ )14 (י0פ (וס9 .סט9ז4 4(9 טה( סש יא ("י סז *5ז4טן0נ
 1(פז:4ם .ט.מגט ,שמ 0(סט(ז 901 .ם"ו%( ש% *ם, 4ק (פז סז,ם4מה1
 יא "ס הה 1יש םזססש4 4ש900.9ט(שפ1ז"יא 0זה,44פ:ע9%,י1"..9סזז0ו

חסש4מ4924ג" - ח 4 ו ע"4" 



 קנא'אאף תישה. ס4ציפעקיי?רדוועה%ה4י
 כטנמה סרי.6סי1 ;גששוסה ס*מיתזעוד מ'הס( כע"ם נ.-כ מעוקומ-כם'ב%4סו'

 :עגוסיו בס6ס מו כמטח4ס' 5") % 6)5 קיירדה ככ' יסו4 כיךם3ם%
 בתחסט ךר4הל) גיק; מכוסת 5סיה2 6"5 נןל כממד ,6כ3 סש נעבם4ט*ע
 :כ6' כ6ן לי'פ כננ"ם :קטד כתכור 6ס?' מררן שלוסנמ 6פל, 'ססכולצ%

 . : 'קטן גמלור 6ש! נממר 1פםמגומה;

 עס, )6סות.;פת ננותר. !כממלנן !סון ססמיק,"כנר היס:גתוסי'**%(ממש

 החס )ח)ק וופ. להים 6ין 6סו ןיפנן.6ס; ; )טק וכפ"יכ'סטטיןפ
 נדו3 כתנור ננותר ססטיי6) עס פת סיילו )כתמ)ס מעו' ועמירגחסמיס
 לוקמ דסרי הו6 ;בכיכה :מ) ססטוי6 פס .נסר .ם) ססעיי6 י"3ו5סע!
 ססמיס תוס' )סון מכנגס :)כחח)ה מסי' מותד 'מבס מ' "ג13סתבשס.ויעגי

 ננסננפ וססטיי6 סת ו6ס ננכוסות פט 'כסל. נכילם';6סךט3ד-גחך6מצנ'תת6
 וס6ר )מוס 6ין ס)נו - כתנוריס 'סכ' ;ר6ס )פון וכ"ננ )כע36ס ומרך.דשכ)

 סם"פ )סון וכן ךסרי )הדי' כ' ונטור כממוך מ6כתוכ ד6סונ'ס.סוסקיס

 : )כתמ)ה 6סי' רסרי ופיקר 3ית4  ויפכר לסון; לגתכו_ כפ"1 תוס' יכרי מ"כ מיסור פס 6סי' ס"מ ק"מ סי'. )קננן .ןכן.ךמומי
 וכ"כ סס ור6ם ס"ו יף פ"ו כנתוס' הומ סתומ ופיו הסייפ רכמיעש)ב()

 כך"ננ וכ' הטור כ' )מ וכמן ק"מ סי' )קננן וטור ירוחסר'
 מסי)ו ננותר סתומ סיו 6ו ןר") כ' סס וכךריסס כ6ן כככ"מסס.,רכוקי)

 ירוכ ננ6חר פסרוניס י"כ י5ריך כנ"ם ונס 5"פ וה דין ו)דייי קטזכתלור
 כ)) ה6ו"ס ננ"ם ננכ"ס פסרוניס '"כ ו)מ סתומ סיו ננ5יגי )6כסוסקיס

 )סנך הנימו סוסקיס וס6ר הכ"י הי' ו6ס ס)נו כתנור יותי )המנניר)"טל
 פוסקיס ךרוכ ננ6מר קסה סוס ננני עהמנניר ננכריפיס והי'הר6סוגיס

 ו)6 הסוסקיס מותן הכימו ס3מ 6)6 הכי ס") )6 ויןופיס סוסקיסמ6נו
 הננס ה)6 יפ)ינו רמו ו)6 6מריסס פיילו ס)6 נר6ו פ)יכס וטרי6סק)י
 ננ)ת6 ריממ ססק ןמיסו 6פ"נ טכ"כ הר6סון הו6 ס"נ יף היסר כס'ל"ת
 הוכיר ו)מ ירמכ כנסוס סרי סנרלי נקר6 נןו) תנור. 6נ3 קטן כתלורס"ד
 ני"ה כסי' כננרךכי הוכ6 ננהר6"פ ירמיס וס' כסננ"נ הומ וכן סהוח..פיו

 5)י ומס ס)נו 'כתנוריס 5)י פס פמ 3מסומ סננכינן סנר6 ו6ה6י.וסיוס
 כס' כמנויס וכ"כ פכ") ככ5ק ננכיסה סהו6 פך )כתמ)ה 66ור 6יסור_ס)

 יר6יס וס' רמכ"ן כסס ט"ו כס' וכן ננ6"ס ננה' כס"ט 15)ין..וכב"ננכי5כ.

 וסו"ת ר"ת )ןפת )"ה קי' וס"ד )"ס רי"ס ס"ך וסב"ס 6"ו ;כסס גפ"1וסני6 וק5ר כמה"מ ורסכ"6 המ6ור ככפ) ורו"ה וס"ך 'נ"ד. כסי' ורקמ יט"הור"ת.
 ס"ך כסנ"ס ו)מ )כתמ)ס 6סי, ןפרי' ננסמפ ומכו)ט' כ"ד .סי' ..ר"כננסר"ננ
 ור6"ס הנ") הסוסקיס .כ) הכימ )6 הו6 )כתמ)ה'.נס יננמנניר 6' 6לתסס
 כנו סהטור ננסני כימיך רק מסיכי ד)6 ננהרי"ק כתסו' כ' ירו' ור'וטור
 כססקי מנננס פ"ו תוס' ןכרי 6מרי נננסך ירמס ופור ת)נניךוורי"ו
 כתוס' וכן סתוח סיו )היות י5ריך כסניס תוס' ננ"ס וס כתכו )6 ססתוס'
 פ-ייסמומ ננ5רכי )מ נ"כ מס תוס' וכססקי 6סויס ך"ה פ"ו דף.ססמיס
 תנורין סתס 6)6 פסרוניס י"כ סיפור ננוכירין 63 המ)ו קסוסקיסוס3
 כ' סס כסנס"ך ומירכס פסלוליס י"כ ננמויק 6ין ס)גו תלוריס וסמס.ט)לו
 ננ5וי ס6ינו וכיכר נהונ יהכי מ' מות סס והבס"ך ננ5וי 6.נו נרו)ןתלור
 כ6סיי' סייך י)6 קסה ופור כננהנ סייך )6 ק"5 ורס"י 6' רס"י ס"ךכ'
 היף 6סיי' כספמ סמגור סיו פ) רעפננייין כייופ ס)נו כתנוריס סמומפיו

 הסת נ6סה ו)מ המנור וי5טנן המוס י5מ ס)6 המפר פ' כוססומננין
 סתומ סיו י5ר,ך כ' )מ ור"ת ר"מ יכרי סס תוק' סדכרי ננ6מר נ"3פ"כ
 יו5מ סרימ פייין סתגור סיו 56) הןף סהפנניך יננה ס") נ"כ ךתוס'נ")

 התלור סי ססותס יף סוהס מס מ)6 )6סוקי 6מי ו)6 . סתומ סיוומסוכ
 כ' ס"ק ק"מ סי' כט"ו ופי' .ק"מ סי' )קננן כך6י' רימ ננסוס )כ"ע-ן6סיר סטנננס ןסוס מסור )כ"ם כס"נ סמוס פיו נקר6 מו כטיט סכיכווטמ
 ן)6 הנ4 כסס סס כ' ופור סמיננס ננקרי )6 ך1ס 6"ס ו)ננ"ססמנור סי ססומננין כיף סותננין ס6 וקסס סמעויס ס)נו מנוריס ןסמסקכ'
 כמנור 6סי' )כממ)ה )המנניר ולוהנין סכ' ק"ח סן' )קק 6ימ"6ישב"ע : ס") סכי סנ") הסוסקיס כ) ו)ננ"ס פסרוכיס י"כ 'ננחויקיס 6ין 6סן'סרי

 ננהר"י וכמסו' ככ"י ל)מ 6רוך ניו) כמלור 6סי' 3סק) וכדיפ'נךו)
 וה"נ רס"י סיטת והו6 סננוריס רוכ ססכננומ סכן רסכ"6 כסס וטורננינן

 )כממ5ה 6סי' ניו) כמנור )סתיר ךלסונ כ' ס"ד כהנ"ה קלה . פ"כורננכשס
 6סי' ךננתירין רמסוניס הסוסקיס כ) סני6 )6 סמו"ה נס. סממננילוננס6ו"ה
 ננמננירין ןיס ס"ך ךפת סננכי6 מכוס ןננמנניר נ' ס6ו"ס ו6ף3כתמ)ק
 וננ"ס הסוסקיס כ) כלנך ס"ך )לכרי )מוס ס6ין ססיט6 נךו) קמגוריומר
 סרסל"6 כסי' כ' נדו) כתלור סנס רסכ"6 כקס וטור ;וריף רס"י סיטמססו6
 ס)סגי כסי' כמכמי ככר קטן וכמלור )כסמ)ה 6סי' דמומר גק5ךנימס"6
 6ות ע"ס )כממ)ס ננמירין ורסכ"6 ססוסקי5 ויו4 רס"י סדטת )סיסור1ס-

'6

 כ-

 : סכי ןס") )סייף יסכתי ונס מ' ו6ומ
 ריח 6סור י)6 סכ' ירו' ור' וטור ו)ר6"ס )מוק' מס") ךןנןק)נ(

 כ' ןר6"ס כטיט ןהילו' ננכוסיס ססי' ט)סס כמנוריסא63
 ןיק6 )י' דקסי6 נןנריס כט'ט 43' רסריק !6י' וטס -6 .ך4 יכטכםכי6י'
 לכלס ריח ו6ין )מפ3ס. גתוח יס3סס ס3נו י~תנוייס ידיף ס3סס(:יי4וליס כוומי' וננחנניר ככ)3 )'ט גס" ס6ו"ס וכמכו סס4ד ;וסת גסמי ;וגי6*חוס ע6 כסמח,ס)6 .)ננע)ס, סן' וסמוס סנור מ"פ ויק6) קלס :ד63 6פ",ו6פסר
 ננר6י' "% מן וססחח 3מם3ס דמכוסס פ3גה'נרדע וחגורוס מ51;י1ס:נס.שש
 3ננפ3ס חמוח ססי' 5יון )ננט3ס נננוסס םש' ;וסגת מ,:.,יר96ס;(טא4י4*(,
 טונ4 ,כחתיעס: עיקני,צא'

 ו6סי-

 31סי'ש 5סיכ וקמוס קבוה 15 3יט טש

 קוקח סיינו ;קסרונ:ס לכ ניו3 ,מ%ק אקיקוו ש*8-ח וג',יסי%חכיח6,
 היסג, 16.קקמוח ישחגח גפקכקיש

 ו6סי?ה_
 ננע.לג: סגע6 גיק 06לי

 הטני ל %9 %שמעהשה
 .קליח ,טטרטני5 5עח,יק.1"ל ס)לו גוע ,מנול סשהר ס6ן.סג'. כלו %ענ. פמוח סיר 5היהם ו5ייו; ו6,

 יסספנג4ב, וננם סתנמ נסע ;סני 'ם)לו מכוליס כסתס נ1יירי ק"ס)קמן',סי, לננ8למג טתומ סיו צהיות מי"5' )תוך וה הכ!3רטט(מ ר16וגין כמ"ס,ננסססט
 ךיסס געט") וננסלי סתומ ננקרי התנור )סתמסךף

 ]יקרו"
 ננטה4' סןריסה

 קסה סמונשין%."יג סיון "ו פסרונ(ס י"כ נ~ו)- 16 סל ךנחך6 ק"ח גד')קקן
 ל)מ כ' כףיס6 כסי'[ ירי,ס% גר' קסה' ךיומר ]ונ"3 '6הןדי!כטדלךיוכךס
 ננטעפ ננכוסה )ננפ)ס והי' קטליס 0)הס כמנוריס 6)6 יימ6 רכמסר
 6)6 סרי )6 ס)נו התנוריס כסיסמ כ' והמיך 6סור )לישתמ כתרתיןוקמ
 ןכסיסמ מ"ו סהומ סיו ונס גיו)יס )טיכות*'כתרמי

 סמומ סיו מו נ"כ ר'י
 )מוך סתומ כסיו )ר6ט כ-כ )"ט כ)) כ6ו"ה ונס ננתיר )טיכומי'כמך6

 הרמ"ס ךהמ וו"6 'סתוה כסיו הר6ם ננתיר כדיע' ןוק6 כ' ןמוהוסניך6)מ
 מ,ן ננבי)6 הסוסקיס כ3 ךפת סכ) וכננס') )כתמ3ה מסננפ )מום מיןסג'
 ננתנורי' נרפ 3ננפ)ה סננכיסה כיון ס)לו יתכוריס סכ' 6וי) )סיטחי'ימיהו ' )כתמ)ה מסור נרו) כתנור ימסי' ננמו"ה ק"י כסי' רננ"6 דננננ"סרמי'
 רמי' כ' יר6ס )ית6 וכ"1 כןיפ' 6)6 ננתיר )6 סמימ כסיו והר6"סס)הס
 ךתנוריס הנ") ר6סוגיס כ) יפמ וכן מכוסה הי' ס)הס יתלוריס ךסכמננס"ק
 ננכוסס 6סי' פסננפ 61"כ )כתמ)ה 6סי' וננותר פייסמ ניו)יס סהסס)נו
 סתומ כסיו פכ"ס 6"כ )כתמ)ה ננתירין הסוסקיס ס)כס יקטניסךונני'
 י"כ ומי"5 ניו)יס ס)לו תנוריס ןסתס )טיכותי' ו2רתי ימיכמ הרמ"םסכ'

 הר6"ם והנה )כתמ)ה 6סי' ךסרי ססיטמ סמומ סיו ננני ומיכ6פסרוניס
 נמנוריס סס ננני"ט והניה )מוס 6ין פתומ וסיו ס)נו כתנורים מכ)כ'

 כסהו6 רהיינו סני )ננפ3יות6 נמו6 )רמם יס") )הניה 6י"5 ו)הג")נךו)יס
 6כ) ננותר סתומ סיו 6ין 6סי' ו6ו יוקמ פסרוניס י"כ ננמויק והייכונןו)
 6ין ס)נו תנוריס כתס 6סי' 6)6 פסרוניס י"כ ניי3יס 6י"5 סתומכסיו
 הרפת נקיי סכן ננהרי") כ)קוטי כננ"ס )פסות ים טוכ ננהיומ ופכ"ס .)מוס
 התנור סיו מ5) )סניס והססטיימ נמנור )ננפ)ה הסת. סננוסיכיןפוסין

 : המסר כתוך י,וכ )מון יווכ ס6ס כניהס 6סר 3יתןול")
 ס3נו כתלוריס )כתמ)ה 6סי' פותר כת"נ ס") ימוס' כנ"ס יךכשי)נ(

 כרננ"6 ו)6 מסור )מ נ"כ כמננן 6"כ )יכ6 ננסהו ך"סי'מסוס
 יסכתי סק"י תננ"ו סי' . וכמכורי כססמ רימח תננ"ו סי' וכ6"מ כק"מן6וסר
 ר6סוביש ססוסקיס סר6ו כפת 6כננס 6מר סי' ;סממיס כמוס' ססוסרסתי
 נ6 ו6"כ )יכמ ננסכג 6סי' 6"כ )כתמ)ס 6ס" כנותר כמ"נ ןס")סהכ6תי
 ננה קסה 6"כ 6נננס כרננ"6 י)מ ססקו סק"ו סס ומ"י וסר"מ ננותרכמננן

 המ )כתמ)ה מסי' ננותר ס)נו כתנוריס ס") ננתמ)ה 6תוס' סססהקסימי
 6)ננ6 הססמ כתוך 6סור כתנור כננ5ה הנננ65 כמטס כמכו וגךימםכק-ף

 : כמננן רימ ךמוסר הרננ"מ סוננך התוס' ופ"ו ננססו י6יכ6יס")
 ס)נו כתנוריס תוס' כ' י)ננה כ' סק"ה ק"מ סי' ס)יתי ןהלה )ייסכ ירנ

 נמסר נניעה יפ"י ססיטמ קננ") ננה נונפיס ס)מ וכ)כד )מוס6ין
 כם"ך וכסרמ"נ כו)ו 6וסר ונניפס רימ ספ"י ר") ןמוס' ומי' נטי)סכךי
 כ"ס כס' סס ס") והננריכי כ"ס כס' כ"כ הננריכי ינס פ)יו מו)קסק."ך
 סי' כס"פ כ6ו"מ וכ"ס כ"נ 6)מ 6וסר 6ין ננני כתנור לניפה פ"יןמסי'
 6)6 6סור י)6 יפומ הכימ כ"ס כס' ןהננריכ. קסי' )6 ננה6 כ")תס"מ
 6מרת יפה ננ5ומ ס) כתנור מננן נוי סהם)יך כננפס0 11 יפה מכ)כ"נ
 סתומה ומכית ממה )סמ ךךנני ננסוס מסור ככנפ כ' ור"מ ר"מ כססהו6
 מננס )סמ )יננומ מי"5 לניפס ננסוס יק ך6י )6סור רימ ננסוסננסננע
 6וסר י6ין 5)י ננסכממ יהי' )6 ס)תי )סכרמ קסי6 ס6 6)6 סתומהומכימ
 )סרס 6)6 )ננסתס )הו הוה י)6 מרס ןכר והו6 נטי)ס כןי רקכמלור
 )יסכ ל") 6)6 כתנור )מ 6כ) כירה נכי פ) 5)י ךוק6 כ"נ 6וסר ך5)יןה6
 כתנוריס רס") יתוס' מ"ס 61"כ ככו)י' מ,ק רימ 6יכ6 פכ"ס ןננססוכך

 )כתמ)ה )מוק 5ריך 6כ) תוס' כ' )מוס ומי'5 )כתמ)ה 6סי' ננותרנךו)יס
 סמירס )יכ6 ו)סי"ו ככו)י' 6יכ6 פכ"ס ןננסהו )כממ)ס 6סור ך6ו ינפוס)6
 כלנע ךוקמ הומ 6יכ6 פכ"ס ןננססו כרימ 6סור כמננן כסות יננ'םכמוס'
 ננסר"3 קו' 61"0 נונפ ס" כננ5ה סנננ65מ כמטס מוס' נניירי והמס כ1סוה

 כהוס ןמננן מם"נ 6סור רימ6 כמננן ךס") 1ס 6מוס' כ5)"מ 1"3ק6סמוויטן
 ננכ"מ ס") רכ ה6 סננן כ6' ןוק6 ן6סור רכ 6ננר )מס 6יכ6 עכ"סןננססו
 1ס כנונפין 6)6 ככו)י' ננססו ן6יכ6 כמכו צ6 ןמוס' 6"ס ו)סנ")כננססו

 :כ1ס
 כמוסיס ןככ' כמה"6 וכ"כ כט"ו וכ"כ סק"6 ק'מ כסי' ס"ך עיף')ד(

 ו6ס" ןסוסקיס ןרוכ6 מר'ס נסי' כמכמי לו6ני ננומר )כממ)ס6סי'
 ננסוס י)ננ6 סס סר"מ וסקסס סוננן 6' לקיט רכ ןס6 ןסרי ס") סננליסככ'

 כחוסים כ' 6סי' 96כ נמססו מכ"מ ס') רכ ןס6 ו") סומן נקיטךיפכך
 ןי%ן 6סורלמי

 6טול ןננססו מסוס 61י 6סור כחוסיס ככ' 6מ6י י"3 ופוי
 6"כ מ)מ6 ריח6 )ש"ך חייסינן )כמח)ס דס"ט 51"3 )כט)ו ננלוין 6יןס6

 הקסס וכס3מי )חוס 6י"5 מ)מ6 דריח6 )סןי' רכ 6מר ן63 כחוסיס'כסניסס
 כריף רננ'6 דס' פכ"ס מססו 6יכ6 6'כ 6סיר כחננן דססק )קמןרמש6
 ןרהף מר"ס נסי' ננ'פ 1עת קסי6 6ין נוסי(הו ומוס' מריף י9) פ'1המס'
 )כמח3ס ד6סור יס"ע 3ססק 16)י 6ינסו 3כמח)ס 6סי' 3מסקנ6 ליח6ממיר
 טיטו*יו6' גריח מיירי' סריף דס6 י"3 סס ככ'י שמכו6ר 3ריף ס'3וגך
 6סהו )6 דמות' נמסש3 קסס. 63 נמי נוגוייסו ועחוק,סיען

 כחמן.
636 

יי
 עונפק י,-6?



יוסףיייא ני טעי צו ס' דעהלרח10%רברי
 %שכ:5שיי פ8סה "דם%ן %טוגך'מיצ8  ר5סחר כחמן רוננ6  כמם'ל 16.בפבפ?
 ו6ק כן והטמ? )%ם4ר יט ומשן ששר6 מסוס כ%ן פמטש דק)יפ%מ
 ס?-)טקך 63. דמיכ סכי. מט%ש' ')6 )גחלט 0ונק לן כלו1% פכטיושו
  )מכ'ס 6)%)יתמ)ט 6שו % ו56ף'כטמגיט %ן 6%ם 6% וסרי4טתש
 יפ.'יטול

  םו"י
 כ0מרפ 6פ4' )כפת3ס שח4רין נכל) ו4ף סוחגוס ורוכ

 מהתיכט י%4 נלליה ל6ז 6לקי%ת"לו וסמילן  ו6סכהן  6נקי%תייסמוגן
 : מץ פיק ק"ם סיי 3סזי ככהוסלהתעס

 דד%רי)א(
 6תוק' נפ"ז כחלופי1 סמסץ, סוקרק נוס 013כ %6נס 6ננ

 וה6 0ג6 ופ6י ל%ה כער עס סוס  טכתנו טסעתקתי סכ")1
 ד5ף ו' רף סגסירין לסיעתיסו )תוס' ורגגן דסוס תוס' גוק, גכ"חדוק6
 יפס 6ז למי פסא  רהוה גכלס כטי פס 6סי' קל:") מם"ת 6סוי )6גכימ
 גגס"ת 6יגו גנ"ה 5יו  ל"5  סי' כה"ר  ס"ל  רתיס' הקרמ כם" גמ"ס י"3"1

 דף סקהיס חו% קו' כזס )יסכ ויס )חו0 6ין נועיס כמגוייס 6טי"ה-מסאת 6סוי ר%ר גכיס נג0ו %6י קמ"ל תוס' נניקנ )כך מ5יר עו"ף נ6ילימ6
 36וי סריך נ:רי 6סול )כתה)ה מורס לימ6 מותי י)וי 0ס" 6רסיעץ
 סנס ו"3 נצוס לוי 61טי' )כו(ח)ס עכמפ 5זין י6ין ססהיס כ' 5ו)י1מ6ין
 %6' ורימ6 פותר 5יל )ננגויו )6כ5ן 5ליך 6)6 סיה,י 0גיסס טסמיססכן

 : כגכנס 6)6 לכהת5ס 6סור )6 ו)וי סיי3כתח3ס
 גכ1ן יסכתי ריוה גו 0ייך קןי %5 וס"3 6רטכ"6 כ6ן כ"י סהק0טכמדע

 : סקי"כ הגו"1 ס.' )16"מכמיכויי

 * תרםנ%ק
 מ3"מ וס"ל ווכ  בהיוך  ו%יך גכילס כסר פס ט5ל16 סמן0מועס כסי י6וסו יוכ 0כ' סליף ע3 סק;ס גי"ס ס"' כליף 0ס %יבחדו'
 י6% כר' דלוי )מילק לויף מנ"3 ים:וו ח"ל כנ)יון כסכ") וסק0סכמ0סו
 0תן כטר כגון וכמצו  )עעמי' י~ד6 י' 57מ6 6)מ6 ייח6 לי' ד)יתס"3.

 סתומס וחכית חמס ופת מ)ת6 ייח 3י' %ת כמוטרי גכי)ס כסי פס0משה
 כמיפ ט63 וכין גפילו גין גייח6 )מ)ק 6ין למעע6 %' )ית כנניפדס)6
 רחך6 6מי )6 שפס ורכ 6טעמ6 למיקס ד)יכ6 הסוכ נמעו רימ6ןכ)
 ס6ס" יכי וכ3 סוי כנףגו מין וימ6 ינל (ס ורך פל 636 כ6ידךסייד
 סר"ן ססנצו ויך ע) )6 גו3קפן ס61 גפ)מ6 כרימ6 נמל )636ש

 כמ0שש ו%פ כמג"מ %ע" 1%י דוכ )עי; כה4ו0וו דכיי1 3הס*ויטש4 :,"3

 ס"5 ור'י 'תצו .ג6יט כפ1, כם: מב'פ )5ר סקטרילטון מסדפ%ק%
 ,6ייו וגתי%י ס*5 יוו6 כר' )ף' ם0יר 6"כ פ)ת% מל-  ימ6 מיגוג6צו
 8% חס-ץ )טעות יטש מסוכ ררהז פנ' וס ומם כמכ4פ דט)י%כממפש

 56מ ר6)*כ גמטסו מכ'% ס*ל' גנר ולוי סל י 5ס 6כטי וחוו' 6ורגסכ'
 כפ3פ6 סלונת6 כסך )פ5נו כריח6 כ6ן ס4נו 6מ6י ס)יבי כמססוגגוכ'מ
 'טג"מ ס? כ% ד%י 16 סק"ו' תמץ סי' כחמס*ס כ' כיוכ גגגססוכמ4כ
 יור6 ור' פנ"ל 6*פ סקטס 'ולכך חסינ- רית6 6י ס3ינו כ6ן 656כעפטו
 ט"פ מיכו ת6"כו עתר גמיגו גנרן וממ%ו ומ6ן 0ס שטי %' כווטערנ"ך : 6יכ% מססו רפכעס- כרג ס"ל יור6 ו' כמ3'ננ ו)גג6. כ3ה,

 ו)6 6עעס כמיךס פ"ק 6פפמ6 )מיקס ד6פסר כיון תינוכ6ינו
 . מססו 6פ" 6סווך 6יפננ6 3נרקס ד)יכ6 כיון כממ:ו מס%כ כע5תרניס
 נס כסנ") גי!לת6 ))וי ס"3 ?כן כמ0סו כנכ"מ דס"5 יור6 וו" 3רכ61"כ
 כיון 6עעפ6.ננ0וס )מיקס 4כ6 ג"כ מרימ6 %סוט יימ 6סור עיגוכ6י%
 עסוס ל"נ מכ"מ עפס ס? ו)וי ייח 6ק1י גגגי מעו גט4וגו 6סי'5יכ 6צ קעם סוס י%מת 6פ;י 16 עפס ר6יומה סעועס פכר רימר6יכ6
 נגותך %וי יימ6 6כל נס) )6 ס6יסור וטס כסנוח חכייו מח(יק 6'דמג"מ
 ליג6 מסל(ו 6סי' )לוי ו6יכ סו6 כפ)ת6 רריח6 כמיגו סל6 כיז כמצונק
 6וסר ולרן ס61 נע)מ6 ייוה6 רק נמי 5"ג ג56ף ט6ס" יכר ככ5 ))וי6"כ
 וסו6 כמססו ננכ"נג כיכ יס"ל 6פ"נ 143 מותר ו)סכי 3יכ6 לעימט:ל 6ס" כ13י ופקק )ויף 1)ם." 6סוי מינו כ6ימ 6סי, תות6 ויח6 ום"לו)רכ
 רימ6 יס") יווח דל' ו%ם )יכ6 נגססו ר6סי' ןק") ליקף טיסכתי כמונ"כ
 כרימ6 נו)וק ד46ן ג3וי יוו' ר1 61"0 מיתי גנו כמה:ו 06י' מ)מ4)ש
 רימ6 לם") מסום 6סוי ר)רנ 656 4כ6 דפססו פילו )ט6ימ מצונק

 י5"כ כמ"כ ווכ עע62 וזסו 6קור מעטמ6 1.מיקט ו)יכ6 וניון0נלת6
 ט%נו כלי רריח )סעכ"ר 11") גמס"ו סס 1כ' 06פנג6 3נרקס . י3יכ6נגעוס
 סגנש 6תר חמן 0) י"ס 3הכית ט0מ 30 ""ס )סעיס מתוי ו5סי"ו6וסר
 "ן  כו  לתפ %ל י"ע 0) גי"ט 6מ"כ כ'ויהו ניכר %0ן כיון כיינווסוכ0י
 )ת4 סיווסו 3ם* 1:"כ פכ"ד סיי0 ריח כ? רמרגיסין רון ו6סווג")

 ימיד ססו6 הל.יף ע) 6היון 0) 6ת" כרין יסמר וקסס ;ס 6לסיסחיו0י
 מרו;י כוגרי 0וג3 סחק"ל פי' %0ן כתכתי וכנר ימיך כסגרתו וכיףכדכר
 דמעונס י"ע כס) ג(מן ס) 1'0 סרית גיכר דל6 מ"ס 1"6 תס 0ס40%
 ג"1 0שק סס וכע"ו מ"ב 0'ק תכ'6 פ" כ6"פ וג6מרוגיס ורההכעפס
 כ% סנפ5ס להו פסני נ0 י"ם נסו 0רו' יכגיס 0ג*ס ס*ק עסומי

 : ופהסת 60ור גגניתונווע




