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י~
 אלי שלוחה

 קונ~ר~
 עם

 חרי, ה~דול הרב מאת תורה~י~ ק~
 בח~ת~בקי

 צמ~~
 מו~ר ~כו~

~~~ 
~~~~~~

 בעיר ו~ו~ב רב
~~~~ 

~מו~
 לעיר

 ~רעמבאוול~
 חיבוריו מאת

 ~לכות~ ~שונה ~~ ב~ם הנקובים~י~רים
 הפוסקים גדולי מאת דינים קיצורי~בו

~ליק~
 למצוא להמעיין להקל אורות

 ~מקור הב~ וםפרו חפ~~דבר
 מי~

 חיים~
 ופוסקים~ מש~ס נא~נים מקורות~בו
 ואבע~א גמרא אבע~א פלפוליםוק~ת
 יעיד החלק ראיתי אשר והמעט~ברא
 הכלל~ל

 שכול~
 ו~י~ב רעיתי~ יפה

 ביושר העלה~שר
 דעת~

 להדפיסו ~ראוי
 ונחת הדפוס~ מז~ח על ולה~לותו~דרא
 זו ד~ ודבר~ תורה מבקשי בוינחתו
 כיונים עיניו הזה בע~~ח כי~לכה
 ראשונים ופו~קים ~פ~ת אפיקי~ל

 אליבא ש~~תא לא~וקיואחרונים
 החיל גבור עמו ~~ ויהי~~הלכתא
 ל~ורה ההצלחה במתי על להעלותויזכה

 אלקים בעיני חן דבריו וי~~אוו~תעודה
 כח~צוואדם

 וחפ~
 ידידו

 בא~~
 דו~ת~ה

 תוה~ק כבוד למען הכו~ח~אה~ע
 ולהאדירה תורה לה~דיל בשקידהולו~דיה

 התרצ~~~ אור הי~ ישראל בני ו~כל ל~דרג~ ~

~~~~~~~~ 
~~~ 

~~~~~ ~~~~ 
 ~ק~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~~~

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

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

~~ 
~ ~  

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

~~~
 ~~ הרב של היקר מחברתו
 התורה לממשלתה~אור

 ו~רא~
~ ~~~~~וה~~ ~ ~  

 שלי~~א
~ק מ~~

 ל~רעמבאוול~ סמו~ ~~~~
 יכונה

 ~מו פלפלתי חיים~ ~ים ~מקורב~ם
 ואחרונים ראשונים ופוסקיםב~פ~ת
 או~~בדיני

 ומצאתיו יו~ד על
 יג~

 ושנה
 נאמנים ממקורות חיים מים בארומצא

 בםברות וצפונה ימה מנ~ח כאילוראיתיו
 לבנות לו רב וידיו וברורותעמוקות
 ~וראות בפסקי פנינים ולהעלותולסתור
 וגם דהלכתא אליבא שמע~תאלאסוקי
 עומדים שבע~ת במקום הדהידו

 תורה של כדת ולהורות לדוןומבין ויוד~
 הם~חיים~

 למו~איה~
 מלא חדש קנקן

יש~
 לשמור ספרא מלא צנא

החיים ע~ דר~
 ע~

 בו~ למחזיקים הוא ~חיים~
 וא~רוש חילו יי~ר ~בא לפע~א א~~ינאלכן
 לבר~ השמימ~כ~י

 בברכה כבודו ~ם
 שב~קדש ברכות בחותמי כו~ח~מ~ולשת~
 המזבח חנוכת זאת לסדר המבר~~~כהן

 אותו המ~חביום
 ה~ר~~~

~~~~~~~~ ~~~~~~ 
 ראבד~ק

~~~~~~~
 זעירא~ ~~סחי ~~ בעהמ~ח

 ~יון~ ~~נ~ם תודה~זבח
~ 

~~~~~~~~ ~~~~~~~~ 
 אבד~ק

~~~~~ 
 ס~ בעהמ~ח

 שלום~~ ~מ~מר~
 ~חייםום~

 וברכה~
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 המכתב ממנו נאבד ואח~כ מו~צ~ ל~ני קהלה באיזה בכשרות ~~וחזק שהי~~~~~ ~י~~

 קבלה~ בלא לשחוט האי כולי חצו, דאין דאמרינן בזמנינוקבלה~
 ה~~ו~צ אותו בדק אותו שקבלו בעת בוודאי כי ממנו ונאבד קבלה לו הי~בוודאי אמרינ~

~ל
 קבל~

 ש~ב הי~ אם וא,
 ב~

 אחזקה למ~~י~ נוכל ג~כ הרי מו~צ שם שאין
 מלתא היא גם קבלה לו אין עדיין אם שו~ב להיות יבא לא כי לו הי~~בוודאי
 עליו שהי~ ריעותא עוד להשו~ב הי~ אם וא, ~ב~~ ~יבמות לגלויידע~דא
 עשו ~ודת יד עליו ~ שהרים שונא איזה או ד~ק קלא דבר לא על רינוןאיזה
 בכב~דו נוהג אינו אם הבע~ב שעושין כנהוג ה~ו~ב על סרה לדבר יעקב~ול
 לא בדבר והנוגע השו~א בוודאי אשרכיאות

 מהימ~
 ~ז סי~ בחו~מ כמבואר

 שאבד א, כו~ שחיטה אצל מצויין מרוב ~צא ולא ~ ~ו ריעותא עוד נצר, לא~כ
 ע~א ברשב~ם הרוב~ אחר שהולכין ותרנגוליו גדייו לו שאבדו למי ודומה~בלה~

וב~
 לחבירו דמוכר בגמ~ שם מבואר וכן כו~ יו~י דר~ פירות המוכר מר~פ

 ~כ ס~ל ע~כ בממון הרוב אחר הולכין דאין לו ואמרו כו~ צמחו ולאפשתן זר~
 הטבחים רוב בתר דאזלינן שם נראה ולפ~ז הנקנה רוב בתרדאזלינן~

~ 

~~
 ~ידו ונאבדה הידוע ~ה מרב קבלה לו שהי~ כשאמר דוקא נ~ל בכ~ז

 קניתי אמר אם הדבר על החשוד דאפילו קי~ט םי~ ביו~דכמבואר
 אותו ישאל שמא ~הוא מתירא דודאי דמהי~ן מפלוניכשר המאכ~

 א~
 ~תם אמר אם

 לאותו הוא חשיד אז קבלה לו כשאין בנד~ד וכן מהימן~ לא כשר מאכלקניתי
 ע~כ חזקת~~ ריע כתב לו אין אם ו~ ~עי~ א~ סי~ בשמ~ח וכמבוארדבר

 קבלה לו שהי~ ומו~צ רב מאיזה דוקאלומר צרי~
~ 

~~~
 ~ד, חולין במס~ אמרינן

 ה~~
 בבקר ובשר לחם לו מביאים והעורבים

 לו מביאין דא~אב טבחי מבי רב אמר יהודה א~ר ב~ב ובשרולחם
 ע~י ופירש~י ע~כ מ~ש ~ורבים רבינא אמר עורבים מאי הדיבור~ פיעל

 מה על התוס~ שם ו~~ כו~ שעה ל~י התירוש~ק~ה הדיבו~
 שתיר~

 ממש עורבים רבינא
 מן שנתעלם בשר הוי נכרים רק היו ממש עורבים דלאו נאמר באם כיהיא
 שהי~ הדיבור עפ~י לו דהגיד נימא לא אמאי המ~ש~א שם שמקשה ולפיהעין~
 טובא קשה הנה דעובדי~ מזבוח המותרבדבר

~ 
 להתוס~ ~ה שעה לפי לוהתיר ש~ב~~ רש~י כדברי ~ הוא

 לתר~
 הקונ~~ ע~ד מקשי ולא בש~מ הי~ שלא

 הי~ ד~~כ התו~~ כדברי ואם בשנמ~ע~ לי מה הא~ורות במאכלי מותראם
 עורבי~

 ~הי~ מה בבשנמ~ע יכשל שלא כדי~ומש
 צרי~

 ~הוא הדיבור עפ~י לו להאמר
 לו והי~ דא~אב טבחי מ~י רב ~אמר מה ו~ם זאת נודע וממילא עובדי~מזבח
 נ~ל אלא דעובדי~~ טבחי מביא~ומר

 לתר~
 הדיבור~ ~עפ~י אלו ב~~לות ד~ריהם
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~ ~ ~ ~  אכיל~ו הק~~ה לו ש~לח שראהבאשר 
 נ~ ~דר~

 ש~א
 ~דר~

 ~עולם
 צויתי דכ~י~

לכלכל~
 ~ח~ו מ~~ר~ק ל~~יא נס לו ע~ה אשר שהק~~ה ~~ירור ידע אז שם

 כל לצדיק יא~נה לא כי איסור ~ד~ר יכ~ילו לא ~וודאי א~א~מ~י~
 או~

 ~אכי~ה~

וא~
 ~י~ו נא~~ן ~~~~י~ דידע ~ם

 דאחא~
 וכדאמרינן הי~ ~כשרות ד~~וחזק הי~

 ה~וה הרי ש~~ח ~~עשרות~ר~פ
 ~חזק~

 ~ד, שם א~~רי~ן וכן כו~ כ~רות
 ו~~

 ~עיד
 של ~~יו ~ן זרוז ~ן י~ושער~

 ר~~~
 ירק של עלה שאכל מאיר ר~ על רבי ל~ני

 אביו ו~ית אחיו עליו ח~רו ידו ~על כולה שאן ~י~ א~ ר~י ~התיר שאן~בי~
 ~~קום לוואמרו

 א~ו~י~ וא~ו~ ~אבו~י~
 ~יתר ~ו ~נהוג א~ה איסור ~ו נה~ו

 הלכה דבר שא~~ר ל~~ח מכאן כו~ זה מקרא להםדרש
 שאי~

 ע~כ או~ו מזיחים
 תימה שד~ר אע~~י הי~נו ולמד ~ו עדות ר~י שק~ל שראינו מכאן ז~לופירש~י
 למדנו אי~ור ~ו נוה~ים היו ~ועולם ש~רי~יא

 ~אי~
 דבר ~אומר ת~ח מזיחין

 לא חדשהלאמרהלכה
 שמע~י~ע~כ~

~~~~~~~~~
 א~ ד~רים~ ~~מזה

 כי~
 על~ עד~ן ש~~רו קודם ~~ש א~ ה~יר שרבי

 כ~א~~
 שאם מזה נ~אה ה~קרא ל~ם ודרש

 ת~~ רוא~
 שעושה

 ראו~ שלפ~ א,ד~ר
 ש~וא כ~ן ~כדי אדם אותו יחשוד לא כאי~ור נראה עי~נו

~~זק~
 ~על~א וכדאמר~ן כשרות

 ת~~
 בליל~ ~ שסרח

 ב~ם אחר~ ~הרהר אל
 כשאו~ר ~ד~ריו שמ~י~ןועוד

 וכ~ כ~
 ~מע~י
 ק~ה עד~ן~~~~ ~

 סמ~ א~~
 שכ~ר א, א~ עד על ר~י

 ות~~
 רק הוא הלא הוא

 אחדעד
 ואע~~

 נא~ן א~ עד דק~~ל
 ~איסור~

 קכ~ז ם~ ~~~ד כמבואר

מ~~
 בו נה~ו א~ו~~ ואבות ~אבו~יו דא~חזק הכא כי איסורא דא~חזק ~ד~ר
אי~ור

 אי~
 ~ה~יא ~מק~י הרא~ה שכ~ מה ל~י ~, ל~~ירה נאמן א~ עד

 אשה בעדות אלא כ~~ זה הרי ע~א תורה שהאמינה כ~מ דל~א קכ~זס~ הש~~
 א~ לא~ ל~אמ~רא~ דא~

 עשא~ו ~~ורה שהאמ~נ~ו פרט ~א~ה ורק
 כב~

 משא~כ

 דא~~איסור~
 רק א~ נאמן

 כ~~
 כ~~ שבידו לאו~ו ~ורה דעשאתו כש~ידו דנא~ן

 הובא ומ~רי~~ל רש~י כ~וכן
~~~~ 

 א, אלא כן דאינו די~א וא, שם~ קכ~ז ~~~
 לסלק רק מהני לא ד~ידו כ~~ ~~ורה עשא~ו לא שבידואו~ו

 ~~זק~
 איסור

ושו~
 א~ רק נאמן נשאר

 ~אי~ור~
 ס~רא ע~ב שורש מהרי~ק להדיא וכ~~ש

 שהקשהזו
 יל~י~ אי~

 נאמן ע~א מנדה
 ~איסור~

 לט~ו~~ ~ידה נדה ~א
 ל~רוע אלא ~הני לא לט~ול דבידה ו~~עמא אי~ורא א~חזק נדה~א ו~יר~

 ~~ק~
 איסור

 ~~ליה~הי~
 א~

 ח~ק~~ ה~ ~כאן
 ~~כמה איסור

 ואי~ דורו~
י~ל וא~~ נאמן~ ~~~א הי~

 ל~ר~
 כמו א~ן ~~ל

 דר~~ ר~~~ הש~~ דמ~ר~
 ולא עמו ה~ אחד דעד

 ש~~ באשר כי כבודו מ~ני ל~~~שי~
 על~ ~~קי~

 ל~ש~ס ~~כ ה~ א~~ ~ית

ל~ר~
 ~מקומו

 ~ה~ טע~
 א~

 ל~דו ~וא רק ה~ לא ~~דאי
 א~

 מו~זקד~~ח בא~ר
 ~רא~~~ם ד~ם ~א~ו~יו בידו הי~ ק~לה שבודאי ר~י מאמין וה~ הוא~כשרות

 ק~לה ע~ז לו ה~ ו~אשר הדבר באי~ור מו~זק ה~ ולא ה~מ~~ו מם~קרק
 ממילא הריבידו ~א~ות~

 ~~ לא ו~ם אמהר~ק חולקים שרבים וכמו נאמ~~ דבי~ ה~
 לזה וודומה איסורא~א~ח~ק

 שנא~ד ~שו~ב ש~~~
 ק~ל~ כ~~

 שלו
 א~

 כ~ר ה~
 בידוק~לה

 ש~~~~
 א~ר ~מ~צ או~ו

 לו~~ ~רי~
 שו~ב~ על קבלה לו ה~ זה מרב

וא~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~

 חזקתו איתרע ~ודאי כלום א~ר ולא ש~ק~אם
~ 

 כן וכ~ו
~~ 

 ש~י~
מאבותיו ~יד~ קבל~

 לדרו~ ~וצר~
 ~יש ועוד ומהי~ן ת~ח ש~וא ל~ם ל~ראות~ א~ מקרא ל~ם

סמ~
 לדבריו
~ 

 ~~תור~~~~~~~~
 ו~נ~ ז~ל~ רש~י שכ~ דברים הב~

 ו~רא~ש התוס~ מש~א
 י~דמן שלא שפירושם א~ל דמיעוטא ~~יעוטא ~וא ה~יעוט מצויין~רוב ~ה~

 אינו שי~י~ רחוק ~ד עלאלא
 ~ו~וח~

 בקטן דא~כ
 וקטנ~

 או סריס ש~וצא
 הרש~~א כמ~ש הוא הפי~~ אלא כן שימ~א ד~יעוטא ~ויעוטא~~מי איילוני~

 ש~אות~
 שאינם

 ~~~~וא ראי~ ד~~ית~ ו~א ~תוס~~ בשם כן וכ~ שפיר שוחטין לפע~וים ~נמי~מומחין
 דדיי~ לספרי מסור הוא דסת~א ~וא הכי נמי התם~גיטין

 ~מנין ואע~ג דג~ירי

~כת~
 מ~~ו אח~יני

 רו~
 הן~ ~קיאין

 ולכ~
 כל~~ ר~מ חי~ש לא ~אי כי למיעוט

 נ~ד ~זה הוה א~כ יקלקלו שלא למו~חין כרותה ברית שאין ~רשב~א~ומ~ש
 יפה~~~וחטין ~מיעו~

 ושו~
 כ~

 דשיי~
 אילו לומר ~~ה

 ש~~
 דמ~מאלא לנו~ ~~אכילה ~י~ לא דרס או

 ~ש~
 ש~ו~ואר גד~יו דאבדו ~~~וא

 ~ד~ר~
 ב~~ה ~רשב~א

 ש~שי~
 על

~רא~~
 איכא אכתי ~א כו~ ~~~ויין דכל ~כ~

 ~~~ו~~קלי~ מו~חי~
 ו~~כ ~~רה עפ~י

קש~
 דבל~ז כו~ ~~ייו ~א~דו ~ו~~וא

 ~~ ~יי~
 ס~רא~

 ונ~~
 ~ד~רי ~~י ~~עי~ ד~א

 דטע~א~תוס~
 דרו~

 פשי~א א~~ ל~ח שכיח לא והמיעוט ומ~וי שכיח הוא ~~~ויין
 ומסתמא כו~ מצויין דרוב קא~רינן ~כי דאנן כו~ כרותה ~רית דאין ~והאדל~ק
 ששוחטין וא~תן כהו~ן שוח~ים השוחטים שרוב אמ~ו כאלו ~ה ו~רי יפ~~וחטין

 ~~ ~י~ ו~~ח דמיעוטא מיעוטא ~יא כ~ו~ןשלא

 לח~~~~~~~~
 נכון חילוק ~וא ק~ון דאיתא רו~א ~ין

 שכ~
 רש~י ד~רי מורים

ז~~
 בצד שנ~צא דתינוק ה~וא בין לח~ק ב~ו~ש

 העים~
 דעיסה ל~~וא

 דתינוק ~~יא אבל ק~ון דאיתא רובא דהוא דש~ה כו~ ~~טפלין ושרצים~בית
 ~ר~ה ל~דיא ב~תינוק דתו~ין והא הוא ק~~ן דליתא רובא העי~ה בצד~נמצא
ואין

 שורפ~~
 טעמא כדמפרש תולין אלא שורפין אין כו~ תינוק כ~ון כו~ ~חזקות על

דאמרי~~
 ~ע~~ד

 ~עיס~
 שלא תי~וקת מ~יעוט הוא ואולי ט~רה בחזקת חזקתו על

 עכ~לטופח
~ 

 מ~ום דתו~ין טע~וא~~~
 סמו~

 מיעוטא
 א~

 לתלות ~לרבנן
 ואפ~~

 ~ה~וא
 ואע~~ הוא~ כן דרובא ~~~ום הכי א~~רינן ~א ושרציםד~פרד~ים

 ד~יב~ות
 ~א~ה ל~הוא ~וו~~וינן ד~א~מ~~~ע

 ~על~ שהל~
 ~~א

 לר~~
 מתפרש ד~פיר ~קידו~ין והריטב~א לי~מות ובחידושיו ~~ו~ה ~ר~~~א מבוארכבר תנשא~ לר~נן ~אבל

דא~
 רש~י מדברי נרא~ שכן כ~ ~יב~וותוהרשב~א הוא~ רבנן לעולם רבא אמר בפירוש בהם שכ~ גרסאות איתקש לרבנן

 א~
 שלפנינו רש~י דמדברי ~~ע

 ~~~~וע

 ש~ ל~יפ~
 דרב ~~נוייא

 לשו~ דלכ~
 חייש ~ר~מ תנשא לא

 למיעו~
 ~ושמע

דלרבנ~
 ו~~מ תנ~א שפיר

 ~י~~
 ס~ל דרש~י

 כה~
 הוא רבנן לעולם דל~ג גירסא

 ד~~ו~י ק~י~תא מאו~ימתא ח~ר ש~א ~ווכח~וא~כ
 ואע~~ כר~~~ ל~

 כרבנן ד~שתא
 תולין לר~י ס~ל מה~ט ד~א אתי מצינ~וי

 משו~
 דלחומרא

~~ 
 א~ורינן לרבנן

 חז~ה הוא ~זו ~ס~ל לקיש דריש אליבא א, ~ו~י~ לתרו~א בעי דר~א י~למ~~ו ס~ו~
 דל~א וס~ל התרומה עליה~ש~ורפין

 סמו~
 וא~צ כלל

 לתר~
 התוס~ כמ~ש זו ~ו~יא

דאי~ו



~ ~

~ ~ ~ ~

 ~~ ~~ם~~
 דמט ההוא הוא ~מור דרוב תימא דא~ילו משום ~מור רובדאינו ~~~~~~

 ר~פלי~י
 ור~~

 ור~א
 א~ מתר~

 ר~נ~~~ ו~א ר~מ מת~~ ~~כ ו~די~י~ דר~ל א~י~א

~~~~~~

 ~ולין ב~מ~
 י~ג~ ~ד~

 ש~יטת מר אמר
 נכ~

 נבילה
 וני~ו~

 ~~~ שמא
 א~רהוא

 ~~מ~
 אמר

 רב~
 אבוה בר

 אי~
 ~ייא ר~ דאמר הא כ~ לה סבר מינים~ אומות רוב אין אימא דאיכא~זינן ק~~ והא באומות מינים

 א~ר ~אבא ב~
 יו~~

 או~ות
 לאר~ ש~ו~

 ע~ז עובדי לאו
 ה~

 א~א
 ~נה~

 אבותיה~~
 מינים~ אומות רוב אין ז~ל ~ירש~י ~~כ~בידיהן

 הלכ~
 ע~ז עובדי לאו ~ב~~ל אומות התוס~ ו~י~ ~יישינן~ לאו~~יעוטא ~י~ט~~ מינים להו הוו

 ה~כ~ ה~

 בא~~

 אי~נ~
 ~~ ~כ ע~ז לשם מעשיהן שיהיו כ~כ אדוקין

~~~~
 ~ ל~מ אבוה בר רבה משום דא~ ר~נ שיטת ע~י כי טובא קשה כ~ז על

דמ~מע
 דאי~

 באומות מינים
 א~

במה ידיעה~ שום לו אין בל~ז כי תורה בע~י דוקא המה ~הא~קורסים אנו רו~יםו~ן ג~ול~ יצרו הגדול כל כי יש בישראל
 ס~קותיו~ ~ת~ו~

 א~
 שאמר~ ומה מינים~ אומות רוב אין הא~רון להמא~~ר

 הלכ~~ ~ן ע~ז עוב~י ~א~ דב~~ל ד~שום התוס~ מש~א ו~ם ~~~~ ~~מי~וטארש~י
 המעט שהמה בי~ראל כן נא~ר ~א מדוע ~ע~ז~ א~וקין ~א ~מיבא~י

 מכ~
 העמים

 בידיהם ע~ז ענין להםואין
 ובישרא~ כ~~

 אמרינן
 בספ~ א~

 ד~יישינן היא מין ש~וא
 מהדברים בא~ וכיוצא ~~ומאב~ו~ט

 ש~רי~
 ~א מדוע א~ריו בדיקה

 נעמי~
 הישרא~~

 ואמרינ~במיעוט~
 כן ע~ה ואם מ~א~~ ~~ו~ין שם

 צרי~
 מדקאמרי ומסתבר ו~~ל ג~ שער א~ ביתבתה~א הרשב~~~ וכ~ א~~יו בדיקה

 ~בדו~ ש~רי~
 ש~יטתו א, א~ריו

 מין~~ ~פי~ הוא מאיני ש~יטת שמא מ~פקפסו~ה
 וא~

 רש~י שמדברי
 ~י~ ז~ל ~הוא כןמ~~~ע ~~ ז~~

 צרי~
 ומ~ת~~ ~יינו ויבד~ו הוא מאיני שמא א~ריו בדיקה

 מאי~י ונמצא שיבדק דעד ~~ס~ו כדי א~א להכשירו כ~י ה~דיקה איןדל~~א
 אותו~ו~~ין אי~

 וא~
 עכ~ל כן ~~יטתו

~ 
~~~

 כפשוטו ראי~ ה~א ד~א
 במתניתי~ מדת~

 ~דיע~ד ~סול ~או לכת~~ה ~ון
 ~~ דאין ~~ו~ה קתני לאאמאי

 ראי~
 דא~כ~~

 בםוכה ומהם כה~ג נמי
 קתניי~ב

 אי~
 דיעבד דא~י~ו התוס~ שם וכ~ מסככין

 ~סו~
 מ~~ני דראייתו וע~כ

 דהתם כ~ל ד~וי ~א הא תנן ~א והכא פסו~ים דתנן וא~ריומ~~פניו
 פסו~

 במו~לט
 וא~ל מ~כשר דבדי~ה ~י~ ~סי~א ~אוהכא

 דס~~
 מס~קא דאי ~הר~ב~א

 דיש ~זה בדיקהאין ב~י~
 ל~ו~

 מי~י יוצא ואין מינות בו נ~רקה עתה שמא
 ספ~

 דאמרינןוהא ~כ~~~
 צרי~

 ~פת היינו א~ריו בדי~ה
 ויי~

 א~א ~אינו שריא ד~~ס~י~א
 דאורייתא אסורה ומספיקא עומדת איסור ב~ז~ת ב~יי~ דבהמה בש~יטהמ~א~כ ממנו~ יבד~ו מין ~צא שאם לי~ בדקינן ו~הכי מגעו ועל ע~יו ~גזרומדרבנן
 ויבד~ו רש~ כ~ ד~הכי אי~כא אימא אדרבה ~~רש~י הר~ב~א מייתי ראי~ מאיא~כ
 אםורה דמם~יקא זו בבדי~ה נ~מ אין ~~~י~ה א~ל דו~א ~זה רק ו~תו~~~~נו
ואפי~~

 ימנא
 כ~~רי~ ~נה~

 דשמא ~ו~ני ~א
 מינו~

 ~~י~~~ בשעת בו נזרקה



~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

 מחמרינן בספיקא ד~ם ~כ~ז ~ראה~לא
 בישרא~

 מקי~ינן ובנכרי
 א~

 עוע~ז שהם
ב~רם

 ~ינ~
 בה~ אדוקין

 א~
 נ~ל

 לתר~
 בזה ~ז במ~~ דא~רינן במה

 לע~ז ומודי דאתי להם למכור אסור לירוד ח~ם ביום ש~הם ~ע~ז~כו~ם כשהולכי~
 שנעשה שכיון בחזירתו אסור ובי~ראל מותרבחזירתו א~

 מי~
 ~ובא ב~ אדוק ~ז

 מעכו~םיותר
~ 

~~~~
 רשכבה~ג ה~און הרב ידידי לכ~ שכחבתי

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

אבד~ק
~~~~~~~~ 

 אבד~ק ~וכעת
~~~~~~ 

 ~ שלי~~א
~~~~

 רואין וכעת ח~י בני הם אם ידוע ~אין הע~לים
~~ 

 ה~בור ~ימן

מבפני~
 ~זה~ סימן בדר~ת ~ובא אשר נעפעלע~ הנקרא

 מבוארותבו~ש שבפ~~ וא~
 שאי~

 ראי~
 ע~

 ~ימנים ~ם הזמן נשתנה כי ס~ שום
 ומכשיר הזה המראה על יביט לא שה~א באומרו בזה דפה הרב עליוחו~ק יעו~~

 בשוק קונים הזובח~ם אשר ע~ל כלב~תמא
 וסו~~

 זה פה התירוכבר דרבנן~ שהוא באמרו ~ז
 ע~~ ~נ~

 ~דיין לו שאין ~שרים יהודים עדים שהי~ א~
 הי~נותא דלית הזובחים על כתב הרשב~א ה~א כי זו~ המראה על כמשתומםואני ישיבנו~ ומי באולתו מחזיק והרב בבירא~ דח~י דינא נפל דבריו ו~פי ימים~חמש~ א~~

 התורה מן דאסור דמשמע בד~מ~ר זה בסו~ס ומבוארבהו
 תו~

 משום ימים שבעה

 נפ~ס~
 יעו~ש~ שם בפמ~ג וכן ~~ ס~ק ובפ~ת וב~בו~ש בח~ד כ~ וכן ע~ש

 ל~כרי שאל הזובח בוודאי כי ~י השיב ח~י~ בן שאינו ע~ל ~התיר כח מצאאי~ ש~~תיו באשר דפה והרב מונח~ במקומו וכבודם זו ה~כה בידם מרופפתבכ~ז א~
 מדרבנן היא כי ~לל ~שאול צריכין שאין ו~ם נאמנים~ ו~נ~הם מס~~ת הויוהנ~רי
 לקולא~ דרבנןוספק

 א~
 עד על ממרא כזקן ~בר הורה ~וב לא

 ~סו~
 ~ד מפי

 אשר הכסיל עם ~החוכח ~י מה ואמרתי הימנותא~ בהם אין ושלשתןפסול
 שאני יודעבאחת הו~

 ~רי~
 ~היות

 כפו~
 דבר לתלות ~וב ויוחר דמתא~ להרב ו~ציית

 כ~ ירא ~~כ רברבי~באשלי
 וישפו~

 הוא מיוחד ~א דפה הרב כי לדינא~ בינינו
 לו הראיתי ובאשר כמוהו~ ~~כ לי והשיב זה בענין א~ רב עם דברתי כבר~י
 דעכו~ם ~~ו סי~ ביו~דהדין

 א~
 ~~יתי מד~י לי מראה הי~ נאמ~~ אינו דמסל~ת

 ~פיד~תב
 מ~~

 שהם וו~דות ארוב סמכינן ד~א דהא התוס~
 ב~

 דנצח מן והייתי זה בדבר שם עמו ופלפ~תי ~ימן~ מם~~ת עכו~םוב~רבנן הוא~ קיימא
 משם אותי ודחק ערמה איזה ועשה נר~א בי~ שדא ואז שמה לשו~ב אותי לקבל רצוכי ~מלכ~
~ 

~~~~~
 ועפי~ז התוס~ ע~ד הפליתי ~ש~כ לי

 י~~
 סותרים ~~ע שדברי במה

 אלמא חו~~ת אינה כהן ~אשת קנ~ו סי~דבאה~ע
 דה~

 אלא אינו חששא
מדרבנן

 י~~
 דדוקא ~ב~ש הביאו ה~ה מדברי מבואר שהרי סתירה כאן דאין

 הוי סימניו ~מרו ב~א אבל מ~~ס דהוי הרמב~ם דקאמר הוא סימניוד~מרו
 ד~ר~ ~הביא קס~ד סי~ שבא~~ע הב~י רבינו דעת ~~כ נראה וזה דאורייתאס~ק

~~~
 ~פשיטות

 וא~~
 זה

 דוק~ שיי~
 כיון שהה ד~א דא~ג באדם יום שלשים ~בי

ש~מרו



~

~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  דאינו ~~~~א סימנא םימניוש~מרו 
 נפ~

 מ~א~כ ~~וד ~~~~א אהא וסמכינן
 בהד~~ש בבה~~

 ה~
 שוב כ~ל ב~מה ~סי~~ני בש~ס זכר אין ~~רי סימנים ד~~~ר ~~י~~א

 דאוריי~א ~פיקאהוי
 ו~כ~

 עכו~ם דאין ~סק שפיר
 מ~ואר ~וא וכן נא~~ן~ מס~~~

 ~ד שנו~דה הבה~~ה ~~ן ~לא~ול וא~ור וז~ל שכ~ ~~ה~~~~א פ~ד~רמב~ם
ש~יני ~י~

 ש~~
 זה הרי בב~~ה י~~ים ש~~ונה שהה ש~א

 כנפ~
 ואין

 ה~ז סתם~~שונו ~דנק~ ע~י~ ~וקי~
 כנ~~

 דא~~כ סד~א ~~וא ~הדיא ~~~~~ע
 הול~~

 מד~ם שאסור
 שם ה~ה מ~שון יו~ר מבואר וכן ע~יו~ ~ו~ין דאין פשוטומ~י~א

 הוא מספק ~השאיסור וידו~ דכ~~
 ~פיכ~

 דס~ל~ ~זה מבואר ~~כ~ עליו ~וקין דאין ר~ינו כ~
 ~הא מה~ורה~ איסור ספקדיש

 וב~בו~~ בשמ~~
 שהוא ג~כ שכ~ ט~ו סי~

 ~פשיטותוכ~כ דר~נ~
 בד~~

 מקום ב~ום ~~כיר ו~א ה~וס~ ~דעת
הרמ~ם ד~ ש~~

~ 

~~

 ~ר~ה דאיתא מהא ז~ל הר~וב~ם לדברי ראי~~~~ורה דיש נראה
 ו~~ ~ד~

 ~ו ~~ונין מאימ~י בכוראי~~~ר
 ~נ~

 ~נ~~ד מיום אמר אביי ~ו~
~~ 

~ע~
 ~~~י ~~י מום

 אכי~
 אי~א ואם ע~כ ~דשים ~כ~ו ~י~ ~דקים לי~

 ד~~~~~
 מו~ר

 ~ו~י מי קושיא מאי שנו~ד ~יום~אכ~ו
 אכי~

 ד~א ~י~
 ~~~~~ א~

 ה~מירו

 ~~~ו~י~
 ~~ו~~רא ~יינו י~~ים~~

 א~~
 וכיון ~~קל ~א

 צרי~ ~מ~~~
 ~אכ~ו

 ~~ו~
 שנתו

~ע~כ
 צרי~

 דברי על טו~א ו~שיא ~~ה~ת~ ~א~ילה שנראה שנו~ד ~ויום ~~~נות
 ~י~ב אפשר והי~ה~וס~~

 מאי קש~ דב~א~~
 פרי~

 מצי מי
 א~י~

 מרא דהא ~י~
 קאמר ואביי אביי הוא~שמ~תא

 ~~ב~
 הוא ~י דכ~ע ארי דקאכ~ו

 ו~פי~~
 שפיר

 לאו~~ונ~~י
 ~~ו~

~~ 
 כ~~~~א~

 וצ~~ ו~ק~מ~ ~טע~~י~ אביי וא~כ שם
 ד~ש~ס כיון

~~קשי
 ע~~

 א~א קאמר וע~ה אביי ~~מידי ד~וו דר~י ברי~ ור~ה ~~דר~פ ~~ם
 ~~~ ~ון ~נפל פ~י~י כיכו~

 אלי~א בי~ הדר דה~~ס מ~מע ~כו~ ארי אכ~ו או
 דבפי~ק א~~ר איפכא א~א הכי א~יי קא~ור ד~א ~ו~י~דא~יי

 ומ~
 פלי~י לא כ~ע

ו~כ~
 שפ~ר

 פרי~
 ~~~י ~~י

 א~י~
 ~י~

 ו~~~
 דקאמר דאביי ~~נויי נ~~י ~י~ ני~א לא

 ס~ל שנו~דמיום
 כרב~~

 ~~~ום
 דכיו~

 ~כ~א דאפ~קא
 א~י~ ו~~מידי כרשב~~

 ד~כי ~הו ~~~~ע ~~רבם ~~ס~~~א ~~~~~י~ו עובדא הכיע~די
 ~ ס~~

~~~~
 ~פ~י~י

 כ~~
 ב~ר אזלינן דלא בטע~~א

 וו~דו~ רו~
 ~~שום קיימא ~~ם~~ני

דה~~~
 הר~ן כמ~ש הרוב א~ר ~ו הו~כין ואין דשי~~מ

 א~
 ~זה

 א~~
~דיד~

 ד~א מש~וע א~יי ~ו~א~כ
 ~~ ס~~

 דדשי~~מ
 ~ט~

 ~~בי~ה דכ~מ א~~י~ ~פ~~~י כ~~ש ברוב
 ~~ט~ ~ד~

 ב~א
 ו~~טי~ דפרי~

 מים
 ומ~~

 דא~יי עיסה ~~~י
 ~ע~ה ש~~א~~ני

 בשו~~ו~ עיס~
 ~~~ום ~ושני אשי ורב כו~

 דה~~
 ~שי~~מ

 רובא ב~ר אז~ינן ~פיר ~דידיא~כ יעו~~
 וע~~

 דא~יי ~ומר
 ס~~

 ~יבמות ה~ם כמ~ד
 נמי ~~ןדאש~

 ה~כ~א אפ~קא וכי ~ו~~~
 ס~ל ו~דידי אפסיק ~~~~רי כר~~~~

 ~~ן~א~ן
 כ~~ רו~

 הוא ~מור ספק רק
 א~

 שפיר ו~פי~ז ~~דאוריי~א
 ק~

 ~~צי מי~י~ ק~יא
 אכי~

 ~~~א~כ
 אי~ה כ~ן דא~~ דקיי~~ ~דיד~

 ~ו~~~
 משום

 דרו~
וו~דו~

 בב~~~ה אי~ור אין א~כ קיימא ~ני
 ר~

 דש~~~מ~ ד~וי ~רבנן
 א~

 זה א~ן

~ירו~
 מספיק

 ~ש~ט~
 ומת ~~~ה ~~~יר י~ואו ~~א ד~יישינן ~טעם ש~~ ה~וס~

 א~כ המ~וי מיעוט ~~~וםאו
 י~~

 ו~ם דאביי א~יבא טע~~א נמי ד~יינו
 כמ~~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~

~ ~  

 ~ם ~חוס~ כ~ו~ש מוכרח אינו ~~מ שיש דדבר הא ס~ל לא ור~א דאבייה~לתי
 לענ~ן לקולא וא~כ מיירי דרבנן דתחומ~ן דהתם ו~ם מינו אינו ~הוי~ו~ום
 לב~ור ~נה מניןהתחלת

 בע~~
 הכי אמרינן לא

 ו~קמ~
 אבאר

 דה~
 ~~~ מלתא

 לא~ דשיל~מ מטעםהפלתי
 היא מלתא

~ 

~~~
 רש~י

 ז~~
 הי~נו לשהויי אתי דלמא ד~זרינן הא מ~רש שם

 ד~זרינ~
 דלנ~א

 ~ח דודאי ס~ל דרש~י בזה וי~ל ועבודה דגיזה תקלה לידיאתי
 דבחטאת חזינן דהא במזיד איסור יעשה לא דודא~ הצמר בשביל שנה אחר~ד שישהנ~

 והרמב~ם ~התם ~י~ מבעי בעולה וא, משהי לא לי~ בעי דלכפרה כיון אמרינןואשם
 היכא מ~ש~כ א~כד~~ח

 דבה~
 גופא שהוא

 עבי~
 רק ~י~ משהו דלא איסורא

 שישגוג תקלה לידי ~ ביה אתי דלמא הואדחשש
 וישתמ~

 מודה ומ~מ י~וזזנו או בו
 לאוכלו לענין דמי סתם בבע~מרש~י

 בתו~
 כמ~ש ~שנתו

 בבכורו~
 כ~ והראב~ד

 רש~י טעם וגם הרנ~ב~ם טעםשם
 ועכ~~

 דאורייתא דהוי הרמב~ם מדברי ~נובואר
 ש~ירומ~מ

 ~רי~
 הוא~ ס~~א ח~י שהה ~לא ס~ל דאיהו כמ~ש לי~ אכיל מצי נ~י

 רק אינן הספיק~ת דכל ס~ל אי~ו שהרי קשה לה~מב~ם גם דלכאורהאיברא
 מאי הדקו~ל ול~י~ז לחומרא~דרבנן

 ~רי~
 מדאורייתא דהא ~לי~ אכיל מצי מי

 לי~ אכיל מ~י~~יר
 קו~ ~מ~ש ק~י סי~ ו~ר~ח מהרי~ט מש~א ול~י שנולד~ ביו~

 דהיכא משום וכו~~ ~ולה של מרישא אתי דקאמר ~~הא ~רמב~ם עלהמ~רשים
 ע~י ל~~רי דאיכא בזה א~כ מה~ת~ א, בס~יקו להחמיר יש לברורי בידןד~~~יא

 לי~ אכיל נ~צי נ~י לי~ קשיא קא ~פיר ימים ח~שימ~~ן
~ 

~~
 מש~כ ול~י רובא בתר אזלינן דמדאורייתא דס~ל התוס~ לדברי קשה עדיין
התוס~

 ב~~חי~
 שהוא דכל וה~~~ל

 מדרבנ~
 מכינהו דאם כיון כדאוריי~א הוא

 ק~ח סי~ ב~~מ כ~ בזה וכיוצא ~סור~ דלאאלאו
 ס~~ בש~~

 כ~ז
 לתר~

 דברי
 להר~ב~ם דא, משום יאכל מאשר דממועט משום מ~כסות טר~ה בם~קה~ח
 מידי כל מ~מ לקולא מדאורייתא ספקדס~ל

 דר~נ~
 תםור דלא מלאו כד~ת הוי

ו~~~~עט~
 באכילה דאסור כיון דכוותה ה~נ וא~כ יעו~ש~ יאכל מא~ר לי~

 להתחיליש מדרבנ~
 מני~

 ו~~יר ח~י אחר דהיינו אכילה היתר בו לו שיש משעה שנתו
 ~דמי

~~~~~
 שהרי בעיני תמוהים הפ~מ שדברי

 בחולי~
 ~ד,

 ק~ז~
 אמר אמרינן

 שחי~ה אין ~נחס בן ר~י משוםר~י
 ~ל~ו~

 הנוחר מיתיבי ~ה~ת~
 לבעי ~ח~ט~ו~~ ~יא זו נחירתו נ~~~ת לעו, א~ש וא~א נזל~סות ~טורוה~~עקר
 הנ~ל ה~~מ ד~ר~ ולפיכיסוי

 דא~
 א~ר ~רינן לא מדרבנן באכילה דאסור היכא

 ולא~ ~ דו~א שחיטה בעי מדרבנן עכ~פ ~הא לי~ קשיא קא מאי א~כיא~ל
 הי~ ~ו~או~ה אילו הש~ס לדברי שרמז דתרומות ~~ז בנ~~ל ועיין יאכל אשר~י~ קרי~~

 שחיטה ~סוי ~ע~ן דקיי~ל לדידן היינו יאכל מאשר דנונועטינן דהא לדחותאפ~ר
 שחיט~ ל~ששא~ר

 כו~~ טר~ה ונמצא~ בשוחט ד~וחייב ר~מ אבל ~~ו בד, כנובואר
 יאכל דאשר ס~לאיהו

 בע~~
 לכסות חייב טרפה אבל כתיב טמא

 נ~י~ניא וח~~ים דר~נ ~לו~תא בתר מלכסות ~טור והמעקר הנוחר בידוונתנ~לה ד~ו~~ ו~~
 לומרוהיינו

 ר~~ דא~
 ~מ~ום לא דטע~א ו~כ ~פטור דבכה~ג מודה

ר~וי~ שאינ~



~

~  

~ ~ ~ ~

ם~~
ראוי~ ~~~~~~~ ~

 משום רק באכיל~
 דב~ה~~

 שפיר וא~כ ש~יטה מחשב לא
 ~רי~

 דאי
אין ס~~

 ~חיט~
 דמה שחיטתו היא זו נחירתו מה~~ת בעו,

 ~כ~
 שחכ~~ים

 א~א ל~אורה נכון והוא ~כיסוי~ ולחייב נ~יק לא שחיטה מידי מ~מ~אכילה ~רו~~
 ~~ה ~ד, ~~ולין הכי~שמ~ דל~

 ~~ב~
 צא למ~ד דקאמר

 טרו~
 צא א~ל לא מ~ט

 ~~ש קס~רנ~ור
 ל~~~

 ~ו~ וז~חת אומר רבי ~~תניא שחיטתו זו ונ~ירתו מה~ת
 א~כ ש~יטה ל~ש ששא~ר דסבר ~~כ טרו, צא דא~ל דקיימינן כיון ~הו~שתא
 מדאורייתא שחיטתו ~וא זו ~נחירתו א, דהא ותי~ וכ~ת קאמרמאי

 וא, יאכל מאשר וממ~טאסור לר~נ~ מ~~
 שי~

 מיני~ דעדי~א לדחות
 ~רי~

 מהא קשה מ~מ
 אין אימא ניחור אבל שחיטה ל~ש דששא~ר טרו, ~מ ק~מר ל~מ התםדא~ר
 כאשר ~~ל כו~ לעו,~~~טה

 צויתי~
 כאשר לא דאי ~ש~ע

 צויתי~
 מב~ק כן להוכיח יש ש~ם שם מ~רש~י נראה וכן מדרבנן ב~כילה דאס~רא, כסוי בעי הוי

~ע~א~
 ששא~ר דאמר כ~ש ד~טרי דר~נן טעמא ד~~וקי בשבת וט~ח גנב ~~י

~~~
 ש~יטה

 ~רי~
 ד~וקא אלמא רב~ן ~טרי ~ו~ט דרב~ן ש~ת ~ע~ה דלמ~ד

 אינו אם משא~כ שא~ר ש~יטה ~הו~ל ~אכילה מדאורייתא דאסור וכה~ג~~ר~ה
 ~ד, התוס~ וכ~כ ראוי~ ש~יטה מקרי ש~יר מדר~נן רק ~אכילהאסור

 ע~~~
 לענין

 ~ י~ו~ש ע~זתקרו~ת
~~~~

 ס~יקא בבה~~ה ימים ח~ ש~ה שלא לומר הרמ~ם הוציא מאיןלברר
~הא כן למד דהרמ~~ם ~ומר נראה רו~א ~תר אזלינן ולא ~ואדאורייתא

 ד~רי~
 א~יי דלמא קושיא ~~אי ולכאורה לי~ אכיל ~~צי מי ~~שי~ות ~ר~ה

 נ~ל ס~ק ~ידי להוציא ימים שיהיו ~עינן ~לא ~~לכר~נן
 וא~

 הל~תא דא~םקא
 אינה כהן דאשת קי~ל הא בדי~בד א~ל להח~~יר לכת~לה רק היינוכר~ב~ג
 ש~מה וכמו~ולצת

 הרא~~
 ל~מתין לקולא למי~ל לן לית בכור ל~נין וא~כ בש~ת

 הא לי~ קשיא ו~ם משנה~יותר
 דר~~

 ~~ל לאסור ~ובדא ~בדי דר~י ~רי~ ור~ה
~נ~חט

 תו~
 ~בדינן א~שר דלא כיון כ~ן באשת ~ם דהא בדיע~ד א, ימים ז~

 ~~זרו ט~ם ליתן ~תוס~ מ~ש כי ו~ם חליצ~~ ~לא בדי~~ד להתיר~ר~נן
 ~ב~~ו~

~~
 ~~ו~ק~ם כד~ת סו~רים ד~תוס~ נראה בחולה להתיר יהי~ שלא כדי ~ברי
 י~ום ~והלכות ~~א ~רמ~~ם אבל ומת כ~יהק והוי ומתד~ולה

 משו~
 ומת חלה

 וכד~ת ארי~ אכלו או ה~ג מן~נ~ל
 הרי~~

 ~ל לתמוה יש בלא~ה ו~ם וד~ימי~~
 מאי דא~כ בזה התוס~דברי

 ~רי~
 ~ן נ~ל אביי דקא~~ר אהא ~ם

אכלו או~ ה~~
 והא כו~ ~לי~י כי הוא חי דכ~ע א~

 ר~~
 לא ~שתא כו~ דר~י ~רי~ ור~ה

 דס~ל מאן אל~~א ו~ירש~י מינ~אכלינן
 ~לי~ כרשב~~

 במיתה
 ה~א~

 ממקום לו
 אינהו ~ל~~א קושיא מאי הנ~ל התוס~ תי~ ול~י הוא ס~יקא ואמרא~ר

 לו הבאה במיתה א, אסרו ש~יר כרש~ג~לכה דס~~
 מ~קו~

 שלא ~זירה משום א~ר
 להתירי~ואו

 כמ~~ בחול~
 לכ~ע דמדקאמר וא~ל דר~נ~~ אליבא לדי~ן התוס~ ~

 יבום דלענין אלמא ~וא~י
 אינ~ כה~~

 ~ם ל~זור אין וא~כ ~זרינן ולא חולצת
 דקא~ר דהא ז~א~בהמה

 רק לכתחלה ל~תיר שבא ~כרח זה אין הוא חי לכ~~
 אשת אםדנ~מ

 כה~
 ~וא ~ש~ס דקושי~ לומר ~ ודו~ק ~ולצת~ ~אינה היא

 היבום מן ל~טור נ~מ~קאמר א~
 ד~~

 לי~נא
 משמ~

 ~טורה לכת~לה ~ דא~ילו
~~~~ 



~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 ~ו
~~~~~~~ ~~~

~משמ~
 ~מאי דקאמר דהא

 כ~ נ~
 ד~מר הוא תל~ודא אלא דאביי ~ישנא ~או

 דגזרו התום~ מש~כ וגם~~הכי
 בבהמ~

 צ~ע הא ~קיי~א הא ~א דאי אדם אטו
 אדם נושום ה~זירה דעיקר~~יון

 אי~
 ובאדם בדיע~ד א, ~אםור בבהמה נ~מיר

 ביבמות התוס~ מ~ש וגם אפשר ד~א היכא בדיעבד~מקי~ין
 ~ד~

 וכ~כ ~~~~
 שאל~ס במים דהא תי~~א והוא ~כו~~ וגוסס מ~א~~ס~~וכמו ה~וצוי מיעוט ~~י משום רובא בתר אז~ינן ד~א ~~~~תא דטעמא הסמ~ג ו~~כ~ם הרא~~

 קיי~~
 ~א נשאת דאם

 גם וא~כתצא
 בעג~

 הנש~ט
 תו~

 ~מה ~~
~~ 

 דהוי א, בדיעבד א~תו נתיר
 ור~פ כרש~~ג ה~כתא דאפםקא דכיון להרמב~ם ס~ל ו~כן המצוי~~~יעוט

 ור~~
 ברי~

 ~אסור הכי עובדא ~בדו~דר~י
 א~

 כרשב~ג נמי דאינהו א~מא בדיעבד
 ס~~

 ד~א
 באשת דקיי~ל ואע~ג הוי נפל ספקשהה

 כה~
 דרשב~ג להא ואפקינן ~ו~צת א~נה

~בר
 מה~כת~

 ה~ד א~ר ד~א ~יכא
 ~עני~

 ~באדם יום ש~שים
 אב~

 ~~י ~ע~ין
 ~~י~ דפ~יגי בש~ס אשכ~ן ~א דהא קיי~א כדקיימא ה~כתאבבהמה

 ~מוא~
 בהא

ואפשר
 דשמוא~

 ~~~ק טעם ~יתן ויש באדם ו~א בבהמה ~מ~תא אמרה גו~~
 ~ודש מבן מופדויו באדם יום ד~מ~ד הא י~י, רשב~ג דהא ~אדם~ בה~~ה~בין

 וכו~ ימים משבעת בבהמה ימים ~ושמונת
~ 

~~~~~~~~
 התם דהא ראי~ שום אין

 גזיר~
 ~~יו ~ו בכ~ו ~, הוא הכתוב

וצ~~
 ~שש משום טעמא עיקר דמ~מ

 ו~ענ~ נפ~
 ~א ~בכור קרבן

 איסורי~~ק~
 מזב~

 ומזה
 הוכי~

 ~שש יש כ~ו דב~א רשב~ג
 כ~ נפ~

 שהה ~~א
ו~פי~ז

 י~~
 בכור לענין ומ~מ נפ~ים~ דאינם רובא בתר אז~ינן שפיר ד~עו~ם

 ~~ייב ש~א התורה ~כמת גזרה אה~ר בממון הו~כין ואין הוא דממונאדםפיקא
פדיון

 בפ~ו~
~~~ 

 דנפלים מיעוטא דאיכא כיון יו~
 ו~כ~

 ~א
 קיי~~

 בהא ~רשב~ג
 ~ו~ ימים מ~בעת ~ה די~י, בבהמה משא~כ כרבנן עבדינן אפשר ד~אוהיכא
ש~יר

 קיי~~
 קמן דהא הוי נפ~ים ספק שהה ד~א כרשב~ג

 שהתור~
 ~ ~~יעוט ~ששה

 ידוע שאין ~דיוטוא~כ טעו~~ ~ידי יבא ש~א ~ד~יו בכ~ו א, בקרבן זה מ~מת וה~מירה דנפ~יםמצוי
~ 

 ב~~ס דמשמע ואע~ג דאוריי~א~ ספיקא הוי כ~ו אם
 דא~ד~א

 שמוא~
 ה~כה שמואל דא~ ~הא מר םבר ~א כו~ מ~תא בי~ איתרע ר~נ ~ביאיק~ע אשי רב אמרינן ב~בת דהא איתמר באדם א, כרשב~ג ה~כה

 באדם א,כרשב~ג
 י~~

 ס~ד בא~מ אשי דרב
 דשמוא~

 באדם א, ~מ~תי~ אמר
 ביבמות וכדאמרינן ~כת~~ה~ו~ענין

 א~~
 אפשר ד~א דכיון דר~א ברי~ אשי רב

 כן אם כרבנןעבדינן
 י~~

 הוא דאנן רק כ~ל ~דם ~בי ~מלתי~ אמר ~א דשמואל
 וגם ~~~~ה~דמ~מרינן

 י~~
 ~א דקאמר דהא

 ס~~
 כדברי דה~כה כיון היינו כו~

המיק~
 ד~זינן כיון א~כ באדם

 ד~וא~
 גם א~כ עכ~פ בה~וה ~~נין כוותי~ פסק

 ישבאדם
 ~הק~

 דנפ~ים המצוי מיעוט ~איכא דהא
~ 

~~~~
 באדם א, גופי~ דשמואל תימא דאפי~ו נראה

 אמר~
 ~א ואנן ~~~תי~

 אפשר בד~א ~אמר הוא דבתראה כרבא א~א בהא~ו~תי~ קיי~~
 א~מא בדיעבד א, אםרו גופי~דרבא ת~מידי דהוו דר~י ~רי~ ור~ה~ ר~פ ואדרבא דפ~יג אשכ~ן ד~א בהמה לעניןמ~מ כרב~ עבדי~

 דס~~
 לגמרי כר~ב~ג הלכתא דבבהמה

~~~ה~ט
 פרי~

 ב~יטות
 ~~י מי בע~מ בכור גבי בד~~

 אכי~
 ~י~

 ולכ~
 פסק

 בבהמ~
כרשב~



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

 וז~כר~ב~~
 שכ~ מ~א מ~~כות ~~ד מדבריו מבואר

 שכ~
 ~~א

 שה~
~~ 

 ~~שונו שכיוון ~רי כו~~ כנ~ל הר~זב~~מה י~~י~
 למנק~

 לישני
 דרשב~~

 ~~~ימרא
ה~כתא ~בבה~ו~

 כרשב~~
 ~~רב כתבתי ע~כ בדיעבד~ א, וא~ור נ~ל בס~ק ~~~זיקו

~~~~~ 
 בכ~~~~~

 ד, ~ריש ~ו~ין ~בתוס~ כמבואר ~דינא ~הו~א עמדנו
 י~ב~

 ד~מה~
אםר~ן

 תו~
 באדם ~~

 ותו~
 ב~ר אז~ינ~ן ו~א בבהמה ~~

 רוב~
 דרוב~

 וכיוצא ~ולה~ א~ו בריא או אדם א~ו ובהמה נ~ליםאינם
 ב~~

 כאן ו~ימש~כ מהרי~ח~ בשם ~ם ב~ולין ב~~~אוכ~כ בכ~ד~ התו~~ כתבו
 מתור~ ~כ~

 בין הי~ב~
 ובין דרבנן שהואהא~ ~דיע~

 ~דיע~
 ל~י כי ד~רייתא~ ~הוא

 הד~~~ ~י~~
 שהוכיח

 ~ש~~
 תו~ דבבהמ~דר~~

 וא~כ ~ה~י~ור~ ~בעל ~בואר~ וכן מדאורייתא~ ~אסור ח~
 ~זרו ~דרבנן דרק ס~ל דאינ~ו וה~~א ~תוס~ שנתנו בטעמים~~י ~~

 בז~
 אי אבל

 אסור דמדאורייתאנימא
 צרי~

 ~עם
 למ~

 אסרה
 ב~ תור~

 בתר אז~א ו~א
 לא דא~כ א~א כבע~מאר~בא

 הועי~
 ~טעם

 ~~ו~
 כ~~ ד~~~יתי מקודם~ שכתבתי

 ~~ע ~ם דרבנ~~ א~א אינו ג~כ ד~י~~מ ד~א דשי~מ מ~ום האיסור ~~ם~~ת
 דה~~יתי זה~~ם ~~

 ~מ~
 באדם

 תו~
 ס~ק ה~ו~ש כמ~~כ בדיעבד ~~תירין ל~

 ~~ש קס~ד סס~י בא~ע~~ו~ש י~~
 ומ~~~

 שקדם ני~וא דאם ~יצור דבריו אבאר
 ~רוב כת ~~רע ~א ~דג~מ שמביא כמו כו~ ~קיום~~א ~זק~

 ש~
 דכיון קיי~וא

 אינו ה~ד~ים ~~ור דקודם ~קיוםש~א ד~זק~
 ~זק~

 ו~מ~אות ~השתנות דעשוי כיון
 דנין שאנו ו~יון נתבררה ש~א כ~זקה ~וי ו~ם קאתי מ~~י~או~מן ~~דש~

 ע~
 ~עיבור ז~ן

 א~~כ~ עד ~~עוברת היתה ~~א ד~זקה הרוב נ~ד ~זקה ~~יריש
 א~

 שיי~~ ~א
 ב~~עש~ תלוי העיבור דהא לעיל כמ~ש ד~ויים ש~ם~זה

 דני~וא ~בד בזמן ו~א
 קאתי~~וי~א

 וז~
 הוי נתעברה ש~א א~זקה דאוקמי בכ~ד בתוס~ מבואר

 ו~ק~מ תברא ~א הא דא, נ~ע~ד ומכ~ז נתבר~ה~ הוי ו~ם~ו~ה ~זק~
 ע~

 ו~~~א תו~~
 דהרי זה ~עם כתבו ד~א~~~ל

 קיי~~
 ב~~קוה נדה ריש

 שנמ~
 ד~א ~סר

 דמעיקרא ~זקהבתר אז~ינ~
 ש~

 ~~ר השתא דהרי משום ~~~קוה
 ~~ני~

 ~זקת ו~ם
 ~עובר אי~ור ~זקת דהוי כאן ~~כ~ש א~כ ~~~~רי~ נד~ית ו~כן תרתי במקום~דא ~ומא~

 רוב יש ו~ם ~~ני~~ מעוברת היתה כבר השתא דהרי תרתי במקום~~א
 ורובנ~~ים ~אינ~

 עדי~
 ד~שתא~ ~~זקה א~רת ~זקה נ~ד דא~~~ו ד~זינן וכיון מ~זקה~

 ד~ש~א~ ~זקה דנ~ד ~ו~~ש תר~י~ ב~וקום ~דא ד~וי כ~יתא~ דמעיקרא ~זקה~וי
 ו~~ש כ~יתא~ מעיקרא מעוברת היתה ש~א ~זקה הויורובא

 כ~~
 ~~ור

מיעו~א ס~~ו~
 ודו~~

~~~~~~
 ~ושום ~ד~ות

 ד~~~~~~
 ב~~~ה או~רין

 תו~
 דא~כ ~~

 בנש~~
 כבר

 ומ~~ואסור ~מ~
 י~~

 דש~~~~ו ~ו~ לא דזה ~נ~~כ ~~~~ש
 דאי~ משו~

 ה~~~יר
 ו~וד בודאי~ ~בואעתיד

 י~~
 ~א ד~~כ

 ~~י~
 שיש דבר ~וי אי ונה~~כ ~~~ז ~תם

 אסרו דכבר ~א~~ת ~~י א~א ~תירין~ו
~~~~ 

 ב~~~ה
 ת~~

 ~הי~ ~~י
 בזה ~~ק עוד נ~~דש ו~~תא~יהי~ ~ע~ ~~איז~

 ~יי~
 הוי אם ~~קור

 כס~~
 או בדשיל~מ

 אסרו ~~~ה ה~עם ~~עיקרא ~~קור באין כ~אנו מ~א~כ דשי~~מהוי ל~
 בה~~ כ~~

~ו~
 מ~~יק אין ~~~ים שא~נם רוב בתר אז~ו ו~א ז~

 כל~
 דשי~~~ו ~ו~ום ~ומר

 בשנתערבדדוקא
 ודא~

 להתירו ע~יו באין ואנו אי~ור
 בי~ו~ מ~~

 כיון ~תרי ~ד

שעכ~~



~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~

~ ~  

 ~ האיסור גם יאכל ודאי~עכ~~
 שיי~

 בהיחר אכול ביטול ע~י שחאכלנו עד
 האיסור ודאי או~ל כ~~ינו אבל~רור~

 ~גו~
 ~ל מצד להתיר באין~ דאנו הי~א

 שפיר מהני פריש מרו~א~~ריש
 א~

 ~דבר
 שי~

 ה~מ~ח להדיא כמ~ש מחירין ~ו
 ~ל~ג ס~~ חו~י וחשו~ י~~~ םעי~ ט~~םי~

 דא~
 דלא באחרוח שנחערב ~באו~ב

 מ~~~ ד~יל~~ דהוי משוםב~יל
 כל ~~שום מוחר~ם ~צ~ן פי~שו אם

 כו~~ דפרי~
 בצל~חו~~כ

 ~ד~
 י~

 ע~ב~
 דפריש~ כל ~הני בד~י~~מ דא,

 שהבי~ וא~
 שם

 בחר למיזל ~~~הני מדבריו משמע דוכחא דבחד בזה הר~ן בדבריםחירה
 א~ ליישב~ שנדחק ועיי~ש מהני~ דלא ~שמע דוכחא וב~ד~דשיל~מ~ רוב~

 דב~ור י~ל
 דכיון ~~חלקד~ר~ן

 ד~כ~~
 ~חערב

 כא~
 או~ו להחיר בא שאחה אלא ודאי ~יסור

 ~ל משוםש~ירש
 דומה זה כו~ דפרי~

 לביטו~
 ~א~ו העולם שבטבע רוב אבל

 שפיר ~מה~י זה איסור מעולם כאן~ הי~ דלא הרוב מכחאומרים
 ב~~יל~~ א~

 ~ היטב ~~ש שבר~ן ה~~ל סחירוח מיו~ב ובזהלכ~ע~
 בקוצר ~נ~ל הגאון של הרמחה חשובחווזה

~ 

~~~~
 ~וו ~~י~~

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

 ~~ ~~~~ ~~~~~ו~~~
~~~ 

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

~~~~~~~

 ובה~ימן להלכה ומוכרחים חורה דברי הם דבריו ו~ל קבלחי מ~ת~ו
 עי~ז שמ~ירין ע~ז וסומכין השוחטים בודקים בפה ~םדהטבור

 וא~א ה~וערער~ פי יס~ר ול~ן לא או ח~י ~ני הםאם
 לסמו~

 ~קונים ע~ז ~לל
 בק~ק~~~ רב בהיוחי עוד ובילדוחי אינו~ דזה ד~בנן~ רק שהוא ~זטעם מהשוק~גלים
 באה~ר ~ דוש~ח ידידו הנני מוחר וב~ין יד~ בחוזק ומחיחי ע~זהרעשחי

 ה~ם כערכו והמכבדו המוקירו ~נפש הצלחחובר~~וח החפ~
~ 

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

 אבד~ק
~~~~~~ 

 מ~~רח ב~ה~ח~ס וה~ליל
 חיי~ ו~~~לום

 חלקים~ ב~ ובר~ה
 רש~בה~ג הג~ להרב זו ~אלה ~ם~~~

 ~~~~~~~~ ~י~ ~~~~ ~~~
 אבד~ק

 ~ חשובחו וזה נ~י~~~~~~~~ו~

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

~~~~~~ 
 ~~ו~ ~~~~~ ו~~~ ~~~~~ו~~

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

~~

 היום
 הז~

 מ~~נו הגיע~י
 חכרי~

 ותוכו כחבים
 רצו~

 העגלים אודוח ~אלה
 יכולים אם ח~ בני ~ם אם ~זםופ~יםשאנו

 לסמו~
 והשובי~ם הנאפעל~ על

 ז~ כייאמרו
 סי~ון

 לסמו~ מובה~
 דכ~ כת~ו~ש לא ע~ז

 ~אי~
 הטבור נפילת

םי~~~
 הובא ואולם

 םי~~~
 הראשונים ב~דולי זה

~~~~ 
 נו~ל זה על

 לסמו~
 להח~יר

 ~~עגל יא~~רו אםהיינו
 ב~

 ומ~בר חזק ~ודנו ו~נעפעלע ח~י
 ~~ו~

 נקח ממנו
 ~יראי~

 עו~
 אבל ש~~נה ~~~יו ~לאו לא

 לסמו~
 זה ~ם להקל הנעפעלע על

 קש~
 מ~ ז~ אב~להורוח~

 ח~י ~ן הוא אם ע~ל ב~פק שאו~~ר
 א~~

 בדיקח
 לגער וראוי נא~ר ולא ~דבר לי~חקע ~ו~ור אני זה על ~קו~א ~ר~נןדספק ה~עפ~~

~~~~ 
 בו



~ ~

~ ~ ~ ~

ם~~
 בנזי~ה~ו ~~~~~~~ ~~

 מרא~וני~ וי~
 דאוריי~א ~~ק ~יא ~~י ~הה שלא כל ~~וברים

 א~יים ו~זה י~ראל~ בר לאכלו י~צה לא הוא ו~יגול הבשר ~~ור לאואי ~~י המה ~ם ~דעת מ~ויבים למר בין ~מר בין מקום ~כל מדרבנן~~~~רים וי~
בלונ~ח ו~ו~~

 הנ~~
 ע~כ
~ 

~~

 בנא~על ~~ומר נ~אה שכ~ כ~י~י ~~עלע~ נקרא זה מה ~י~ב ~אלתי הנ~ל ~רב ~בין ~לא ~נראה כפי
 מב~ו~

 ~נזכר
 בת~~

 נ~ילת וב~~ת
 מועיל~ דאינו~טבור

 א~
 לנו יש כי אינו זה

 ~י~ו~
 שאם מב~ני~~ ~~נע~ע~ע

אי~
 הגיד אז ~~י עדיין לו

 ה~~וש~
 מה~~ור

 ר~
 ו~לא~ השמיני ו~~יום הוא~ ו~~ב

נעש~
 ממ~~ כגידין ודק ~שה

 א~
 ל~ע~ים

 ל~
 אז עדיין ח~ ביום הי~ב ניכר

ל~~~יר י~
 ע~

 ה~קין~ כ~~ר יהי~ ולא כגיד ~י~קשה
 וצרי~

 לימוד
 ~ ח~י ~ן היא מתילדעת הר~~ והב~~

~~~~~
 ~ונה ~ס~ מ~~כ

 ה~כו~
 ה~כין ליחן לה~ו~ב דאין דר~ת ב~ם זה םי~

 מ~ כי שו~ב~ ~אינו ל~~ילבדוק
 ~~שום ה~כם כבוד על ~ז~ל ~~~לו

 ולא כבודם מ~לו ~א לזר אבל עצמו ל~ו~ב ה~~~ינו ע~כ יראיםדממנים
 ~~זהאמינ~הו

~ 

~~~

 בדיקת על ~~ין שאינו ב~יר רב יש אם דגם לומר נ~ל
 ה~כי~

רק ונ~~~ כלל
 שרוצ~

 ש~יטה ~~יני אליו ~יובל
 א~

 להראות רוצה ו~ם כ~ו~ו~ מ~ום ורק
 ה~ו~ב עלגדלותו

 ~צרי~
 ה~כין על אומר אזי רוצה באם כי ~~~נו~ לירא

 הרב עו~ה גדול שאי~ור בז~~ יודע ~י~ו ~הוא א~~~י ~וא י~הלא ~מ~~
 ~ז~

 ועובר
 דם על ~עמוד לאעל

 ריע~
 י~ כי

 בה~ב ~יודע ~זה ד~~ים ש~יכת לה~ו~ב
 ~ולין ב~מ~ אמרינן ו~נה ~ניו~ ול~כלים לביישו רק מביןש~ינו

 ט~~ ~~~
 יהודה א~ר

 רב~מר
 ~רי~ ת~~

 ד~~ים של~ה ~י~~ווד
 כת~

 ~ר ~נינא ור~ ~~יל~~ ש~יטה
 ע~כ~ וציציח~ ~תנים ו~רכת ת~ילין ~ל ק~ר א, אמר דרב ~~מיה~למיה
 לא~ון ש~יט~ כו~~ ~דין ישב אולי ש~ו ל~תום ~ידע לכתוב כתב ז~ל רש~יו~י~
ידו

 ב~~
 ו~~~מע כו~~ או~נות בו יש ת~ילין קשר בהלכותי~~ ~בקי א~ילו

 שאין ~א,~~ד~ריו
 בז~

ו~כ~ז א~ ע~י לע~ותם יכול ~י בה ~~~~ויב ש~ים מלאכת
 ~רי~

 הת~~ יהי~ ~לא כדי ~~ק ובודאי זו או~נות ל~תל~וד
 תולה

 ~יה~~ דלענ~ן וז~ל א~ר ב~ו~ן הוא ~מהרש~א ו~~י~ לו~ ש~ריכה ב~~הא~רים בד~~

 בהלכות ב~י~ת~~
 ~~יט~

 לא
 אצט~~

 לי~
 לא~מעינ~

 דוד~י
 הת~~ צרי~

 להיות
 ואפילו בעל~~א כדא~~רינן ~תורה והלכות הדינים ו~כל ש~יטה ב~ל~ות~קי
 וכן ~להב~~ס~

 כת~
 ב~לל ו~~זוזה ות~ילין התורה כתיבת והלכות דיני שיל~זוד

 ~~ת אדם שיכתוב ~~יוב ואע~ג לכתוב עצמו וירגיל ~יל~~וד א~א התורה~ כללימוד
 ירגילו מ~מ לו ~כ~~ן א~~ ע~ייו~א

 ~ת~~
 משמע ר~~י לדברי ע~כ~ ~כתיבה

~ע~ה
 ~ו~~

 ~ת~~ נו~~
 המתמנ~ ~ת~~ ו~~~~י זו אומ~ות ~י~מוד

 ~~י~~ר על
 ~~~ות לוא~ור

 ~זל~~~
 א~~ים ~~ ב~ני ואומנות

~~ 
 בזה

 מות~
 נ~~ני ~הוא
~~י~



~ ~ ~ ~

ם~~
~~ ~~~~~~~ 

~~ ~ 
 לעת פ~וטים לאנשים כפו, יהי~ שלא כדי עצמו החכם~בוד

 ~ וכיוצא וע~ות ב~ין שמולחתום כ~רי~ הצור~
~~

 א, זו~ אומנות ללמוד עצ~~ה בפני שמצוה בפי~ נראה המהרש~א דברי ~פי~
 על גם פי~ ו~~כ הרב~ לכבוד ולא אלו~ מכל ההלכות למדשכבר

 ושחי~ה ומילה ס~ת ובכתיבת מבשלוחו~ יו~ר בו אלו בכל ד~וצוה דס~תכתיבה כת~
ג~כ

 ~מ~
 וכן השו~ב~ של טיבו מה יודע ואינו תורה אנשי ~אין למקום יבא

 ו~תבטל יודע מי שאין למקום יבא א~ ת~ילין~ל ק~
 ח~נים וברכת ת~ילי~~ ממצו~

 או לידו~ סידור יהי~ לא ~פע~~ים אם כי פה~ על או~פשוטו
 כ~שוטו וציצית והכלה~ החתן לשמח נגינהבקול ל~ור~ ~ד~~ כו~~
~ 

~~~
 אלו לדבריהם קשה עדיין בכ~ז

 אי~
 ללמוד מלימודו להתבטל הת~ח יכול

 דאמר כרשב~י אחרים ~~י נעשית מלאכתו ~כה אם והלא זואומנות
 ברכותב~ם~

 אצ~
 ובפרט כמו~ו אדם של ושלוחו כו~~ ולילה יומם בו וה~ית

 מ~וצו~~ פ~ור דרבים ~ורה במצוה~עוםק
 א~

 נ~ל
 דכיו~

 לת~ח הוא ד~נאי
 שיהי~ התורה לכבודובזיון

 נצר~
 או~נות י~ו~ים המה אשר פ~וטים לאנשים ה~~ח

 ~~שני~י~ ובכלל חה~ש כמו והוא לעשו~ה יכול אינו והוא שמים ב~~לאכתזו
 ובמקו~~ו~

 לרב כבוד חולקין אין חה~ש
 ת~~

 שלא
 ע~ו וע~כ מלאכה~ ~עש~

 והיינו מעט~ בזמן מעט תורה ביטול דיש א, זו מלאכהיעשה
 ה~

 דאמרינן

בפ~~
 דת~ח דסוטה

 צרי~
 ראיתי וכן שבשמיני~~ משמונה א~ ג~ות בו שי~י~

 תיבות מ~ח שורות ט~ בצורתו הוא ע~ב השם כי ע~ז פירוש שמות פר~ הק~~~הר
 שמו רשם שהקב~ה והיינו ~ענו~ שם הוא שמיני אות השמינית בשורהונמצא

 ומה במדותיו והדבק עניו אתה ~ם תהי~ כן ~מו עניו~ שם שבשמינית~שמינית
 א~ל בה~סות תש~מש ותורתו ד~ כבוד בשביל רק היא ~~ל שאמרו בגסותהכינוי
 לא~~ו

 דומה הרב אם וע~כ עצמ~~ לכבו~
 ל~לא~

 לעסוק ורוצה כו~
 וירא י~אים אנשי~ שאין מקום לאיזה שיבא מח~ות וה~ורה ד~ לכבודובדיקה בשחיט~

 שהוא מה~ו~בלאכול
 אי~

 שחיטה סכיני יובל ואליו השערה יחטיא שמא פ~וט
 חלקו ואשרי אשריו מתו~נים דרכיו אם ה~ו~ב בדרכיורואה

 א~
 באם ח~ו אם

 דומה שאינו יר~ש בו ואין שחיטה ~כיני של טיבם מה יודע אינוהרב
 גדולתו להראות שרוצה שבו גסותו~~פנ~ למל~~

 נג~
 ל~שו~ב מורא ולעשות השו~ב

 בפיו מענה יהי~ ומה למשפט ד~ יביאו דבר כל על הלא באדם~ האדםדם ושו~~
 רק זאת ע~ית לכבוד~ ~א הלא ויאמר אז יבחין הבוחן אשר דדינאליומא

ודמי לכבוד~
 אחי~

 מינה לא ר~נ שם אמר ~~כ בחנם~ להשו~ב שפכת אשר אלי צועקים
 היא כי יען ע~כ לב~ ~בה כל ד~ תועבת ~כ~יב ~~~ זו~ר מי מקצתהולא
 ולא מינה לא ר~נ אמר ע~כ ~סות בו הי~ אם הלב יבחין וד~ ללב המסורדבר

 בעצמי או~ל לא שמא כי השי~ת~ בשביל ה~~ות שיהי~ א, רוצה איני~~צ~ה
 כ~וד ב~ביל הי~ ה~םות הלא יצרי לי ויאמר ה~םות ~ם שי~א בלביל~~~ין
 בש~~ו ח~ם ד~ א, הלא ה~~ בזוהר שראיתי מה שפירש~י כמו והיי~ו~~ורה~
 עניו ~הוא שבשמיניתב~מיני

 א~
 ע~כ ~~~ אין ש~דלותו

 צרי~ אינ~
 ל~תמש

 בה~דלותבתגא
 א~

 ה~ב~ה בשביל
 א~

 ת~ח ~~וא מי ורק
 באמ~

 דרשו ~שר
~~~י



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~~ ~ ~ ~  

 ד~ את~ליו
 אלקי~

 תירא
 לר~ו~

 ודומה ~~ח
 למלא~

 לא א~ לה~חין שיוכל
 מה מק~תה ולא ~~ינה לא ~ן אמר ר~נ ואם ע~ורו~ ~~ותח~ק יק~

 ~א~ו~
 וא~~ר ~תר~~

~ם
 להורו~

 א~ ור~י~ אחריו~ ה~אים ~~דורות
 ו~~~ו זה ~ד~ר טעו מה~דולים

 ה~ורה כ~וד ~ש~יל ו~וה לע~~ם ק~ו וא~~רו זה ~ד~ר ראשם ה~~~וינים ~יון~ני
 לומדיה~ ~ש~יל ו~פרט ~~~ות להש~משמותר

 א~
 שגדולים הוא כן ש~א~~ת

 כו~~ ~~ח ~~פני ולא ~~ת מפני דק~וים טפשאי הנ~ ~ע~מא שאמ~ כמולומדי~

א~
 ק~ח ~ד, ~~ת ~מס~ מו~א וכן זו~ ~ת~א ל~שתמש אמרו לא

 ע~א~
 ש~~ואל

 א~ל ועכי~י דלו דקא ~מיא חזינהו מלכא דנהר א~ודא ית~ו הוווקרנא
 ממער~א קאתי ר~א ~~ראלקרנא שמוא~

 וח~
 אקנקני~ לי~ תהי זיל ~מעי~

 אז~
 אשכחי~

~ר~
 ד~תיב א~ל טהורה ~המה עור ע~ג אלא תפילין ~ות~ין שאין מנ~ן ~יניה ~עי
 ד~ תורת תהי~למ~ן

 ~פי~
 המותר מן

 ~פי~
 כו~ ל~יתי~ שמואל עיילי~ לסו, עד

~ 

~~~~~
 לה~ין אין

 ~פ~יטו~
 ~~י מאי ~ם דנהר~ א~ודא ית~י דהוו ק~~~ל ד~~אי

ה~ם
 עני~

 ~קנקנו על לתהות ~וה א~~אי ~וא ר~אד~~רא דיד~ וכיון קא~י~ ר~א ~~רא דא~ור ~ם ועכירי~ דלו דהוי מיא
 וכו~

 ש~ו~דאי ~~ה ונלפע~ד
 ~אלו ו~~רט לי~ווד ~ריכ~ן ת~ח של דש~ח וא, ד~רי ~ד~רים ~אלהנר~~זים
ה~דולים

 איי~
 ד~ריהם תורה ד~רי ו~~ודאי תורה ~לא דיש~ו נא~~ר

 ~רס~~ ~רסיתו כי ~~ם דאמרינן פ~ג הוריות ~~מ~ דא~~רינן ע~ד~רמזים הנאמרי~
 ופירש~י ע~כ ~~~עתייכו משכן ~~יא ד~ו~כן היכא דכי נ~ראא~ל

~~יא דמ~כ~ ז~~
 ~מוש~

 ד~עי~ ז~ל הרמ~ה ופי~ וכו~~ ~~~לכים ~מושחין כ~~ו~ש כוונתו והו~~~
 רק פו~ק שאינו נהר א~לל~~~חו

 והול~ מו~~
 יהי~ ש~~ע~תא ~~י וה~נ לעולם

 כי שם פי~ ז~ל מהרש~א א~ל ע~כ~ לעולם~ ~~~~נו ישת~ח ו~א פוסק ~אינוכנ~ר

~יכ~
 ~~~~וה דוקא ~~יא ד~~~כן

 ל~~~ו~
 ~תורה נמ~לה דלהכי ד~~~ית ~~ק כ~~וש~א

 ~~נל~~ים~
 י~~שכו~

 ש~שי~~ו ש~~ע~ייכו
 ל~

 ואז להת~אות שלא
~~~~~ 

 ה~ורה
 ונ~~~ ע~כ~א~~יכם~

 ע~ד הוא המהרש~א לפי~ רש~י ~~פי~ הפירו~ים ~~ ~ין
 ה~~~ר~~א ולפי~ הר~~ לכ~וד ~ם ש~וש~~ע ~~תי~ה רש~י לד~רי ~~ק~דם~~~~תי

 קדושה ד~ר ~~~ילרק
~~~ 

 וה~נ ~~~~או~~ ו~א א~~ר קודש
~~ 

 דל~י~ כאן
 ~~~ לפי~ א~ל פוםק שאי~ו נהר א~ל דוקא ללמוד ראוי רש~י לד~ריהרא~ון
 מיהא דהש~א ~יון הפ~~ק ~נהר אפילו לן איכ~ת לא ה~והרש~אלד~רי

 ~~ו~~
והול~

 מ~~וה
 לנ~~ו~

 הנהר ~עםקי דעסקי וק~נא דש~~ואל וה~ינו כדרכו~
 אם זו תו~ה~לי~~וד ז~

 ~רי~
 ולא מ~נה ~א אם ש~~~~ינית ~~~יני ~ו שיהי~ ~~~ח

 גי~ין ~~~~~ אמרינן והנהמק~~ה~
 ע~~~ ~ד~

 ר~
 ז~ין דר~ ~רי~ ~ונא ור~ פפא

שו~~ש~~י~
 א~וד~

 ~~לכא דנ~ר
 ~~ו~ כו~

 ~~לכא דנ~ר אל~~א כו~~ מ~~א ~הר אס~כר
 שלא ~~ש~וע זו ד~~ר א~~דא די~~ו ~א~~ר וע~כ פוסקין שאין ~~הנהרותאינו

רש~י ל~~~~
 א~

 דלעיל ה~~הרש~א לפי~ דוקא
 ~~ר~~

 ו~נה לנ~~ו~~ מ~~וה דוקא ל~יות
 ~אשר וז~ו ועכ~רי~ דלי דהוי למיא~זינ~ו

 הל~ ר~
 ~סו, כ~~~ואר ל~~ל ~וא~י

 שלא ~~ע~ה ע~י הי~ שזהיו~~א
 ר~ רצ~

 ו~י~ ~~ח ~ל כ~ודו ~~~יל לחזור
 ק~~ ~ז~

 ור~יו~ר~~
 ~~~ק לטע~~י~

 ד~וט~
 ד~~ל ~ו~~כ

 ~ת~
 דת~ח

 ~~י~
 שי~י~

א~ ~~ו~ ~~
 ר~~נ א~~~ם ~ש~~ינית~ מ~מונ~

 פלי~
 ~~~ כמו ה~ם עלי~

 וע~~
 ~~~ר

ו~ר~א ~מוא~



~ ~ ~

ם~~
~~ ~~~~~~~ ~~~ ~ 

 דעתם נ~נווקרנא
 לעיי~ בז~

 ~ם
 להשתמ~ טו~

 יותר א~ כרב הנ~ל ב~שמיניח
 ד~ו~ה פ~ק ~תם דאמ~ינן ע~~י וע~ירי~ דדלו למיא חזו א~ כר~נ לע~זתטוב
ק~ו

 מ~י~
 בו שיש

 כ~
 רוח רביעיות

 קימ~א רוח שאפילו פי~ עו~רחו~ קימע~
 עפ~ורית עם ו~~~רבו ו~~~בי~ו עליושבא

 ונע~~
 בו שיש אדם כש~כ עכור

 כש~כ ומ~ביהו הרוח ~~וח של משהו אפילו קימעא בא רוח אם א~רביעיח
~נ~כר

 ע~~
 מינה לא טוב שלא כר~נ ~יניהם ~מרו

 מ~~תה~ ו~~
 א~

 ורק
 הואאשר לח~~

 כ~~~א~
 ~ו~

 אמ~ ו~ור~
 אם להבחין יכול באמת והוא מפ~הו יבקשו

 רבא ~ברא לאו דאלו ~~מ~רבא ~אתי רבא ~ברא דודאי שמואל א~רולכן הק~~ ותורתו בוראו ~כבוד כוון ה~ל רק עצמו ל~בוד~ ~~סות ב~בו נשארלא
 ~אמר לא נמי דרב מ~הו~ ב~סות אפילו להשתמש לו דאסורפשי~א

 כי~א~
 צרי~~~~

 אלא ~וקא~ ש~חבתי זה לח~ח
 דא~

 ל~דקו אמר הוא ~ רבא ~ברא
 הח~ח הלא כי כר~נ לעשות טוב ויותר וד~ל~ בדרב טעי לא אם~זה

 בעניוות ~~כ הק~ ~~~ורה בוראו כבוד בשביל ש~ושה וה~~וח ה~דלות א,לעשות צרי~
 כן כי ביחדשניהם

 עוש~
 מפני למים נמשלה דהתורה דס~ל לעיל מ~~ש ו~~וכח ס~ל הכי ש~~ואלו~ם ענוחנותו~ ~~וצא אתה שם ~דולתו במ~ום כי הקב~ה

 כ~א יורדין~אינן
 לנמו~

 ~ק מש~ו ל~בוה אפילו לעלות למ~ם שא~א וידוע
מ~בוה

 לנ~~ו~
 בו להש~מש ~ת~ח שרו~ה ה~דלות כן ממש

 ~רי~
 זו מ~דלות לבא

 ויודע בתורה ~דול יו~ר שהוא נ~י כל וע~כ ולעניווח~ לשפלות~ג~כ
 רוממו~

 ד~
 באשר אדם מ~ל יותר ענ~ו ~~ה רבינו משה הי~ ו~~כ עניו יותר נע~ה~וא
 למד~הכל

 ויד~
 שמש~ש מי וכל לחדש~ עתיד וותיק שתלמיד מה אפילו

 של~שרביטו
 מ~~

 בשביל בלבו ~סות שנשאר דהיינו לבש ~אות אשר וב~בושו
 ~יחה חייבע~מו

 כדי~
 בי~ דכתיב זוטר ומי ~~נ שדרש כמו זרה עבודה עובד

 ה~א וחועבה לב~ ~בה כל ד~תועבת
 ע~~

 ~~ות בו שיש מ~ ~ל חז~ל דרשו וכן
 אל תועבה תב~א ולא ו~~ ע~ז עובד כאלו~רוח

 בית~
 ומה~~ כו~~

 רצה לא
 דס~ל מדעחו~ בו חזר א~ פ~~ אקנקני~ חהי זיל וקאמר לביתו זה ת~חל~ביא
 דודאי לרפאותו ביתי אל אבי~נו משהו אפ~לו ג~ות דאםור~~כ

 ח~
 במי~יו

 בוודאי וע~כ המים מאלו שתה דודאי התוס~ שם כ~~ו~ש ה~ים אלומשתות
יחו~

 דכתיב זוטר דמי דאסור לביתי אביאנו לא בו חזר לא ~י אבל ב~~יעיו
 עפ~י והוא אקנקנ~~ תהי לישנא האי קאמר נמי ולכן וכו~ ד~ תועב~בי~

 שםעוד מ~~
 בפ~~

 דנ~~שלה דתענית
 בפחות כ~א עומד~ן שאינן מ~~ין ל~~ ~תור~

 בו חזר אם ~קנקנו ~תהי וקא~~~שבכל~ם
 ונעש~

 אביאנו שבכלים פחות כקנקן
 מנין אלו בשאלות לנסותו בא ול~ןלביחי~

 שאי~
 ~ם ע~ד והוא כו~~ תפילין כותבין

 ל~מ והעלינו ע~ז ~נעשית שנעבדה ~הורה בהמה עור ע~~~ חפילין לכתובמוחר
 ה~וחר מן~בעי~ למ~~

 ~פי~
 דהא דהוכיח ב~ה התוס~ לפי~ אפילו אלא דא~ור פשי~א

 המותר מןדאמרינן
 בפי~

 המותר מן ~~כ דנעבד י~ל וא~כ
 בפ~~

 ~שום ואי הוא
 אבל ניתנו ליהנות לאו מ~ות קיי~ל ~א ב~נאה~אסור

~~~ 
 ד~~ז כיון לאסור יש

 ריש ~~~~ש ל~ותאי~~ש
 פר~

 מילתא דלכו~י למי~ר איכא עקיבא א~ר
 כמ~

 דבדאורייתא

ל~ומר~
 מן דלאו תפילין ~ורו על כותבין דאין ~שיטא ו~~ת מ~~י~

 המות~
 הוא
ו~נה ~



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

 דאמר א~א דםוטה פ~ק דאמ~ינן ~ה
 ר~

 ח~ח
 צרי~

 שמינ~ ~ו ~יהי~
 ג~ו~~~שמיני~

 מ~ום דטעמו
 אי~~~ ד~או~

 לע~ז
 וטו~א~

 ע~ז
 מכוון זה ~יע~ר ~ו כ~יש ולכןל~~ דאיחק~ ~כזי~

 א~~
 כו~~~ כ~יח ~ו

 וצ~~
 דר~נ

 דפ~י~
 החם

 ם~~אדר~
 ~מש~ו טומא~ה נמי דע~ז

 דאי~ק~
 ד~יקשא ד~משהו ~נדה

 ~קישוילפי~ז ל~ק~ ואין ר~ה~ אמר ~~ה עקי~א א~ר ר~פ החוס~ כמ~~ש ל~ומראמק~ינן דנד~
 ~מ~

 י~ל ~י למה
 למ~~

 לכ~וב שאםור לעיל
 ע~~ ~פילי~

 ~ור
 וא~ חפי~ין~ כו~~ין שאין מנין דשאל ניחא וה~חא לע~ז~נע~~

 י~~נו
 ~אםור ממנו נש~עד~מי~א ח~ו~~ איז~

 ע~~ לכ~ו~
 לא א~כ נע~ד

 צר~~
~~א למת דע~ז ~י~שא

 לש~עור~
 בו~ ח~ר לא ~דיין ~~כ ~מ~~ו~ א~ור ~אינו דג~וה וה~ה דכזיח

ו~~
 ה~~ו~ר ~מן מקרא יש~נו

 ~פי~
 פי~

 מ~
 ~מו~ר

 כ~~וכי~ ~פי~
 דע~ז הי~~א~~~י~ א~~ התום~

 למ~
 ע~ג כחי~ה ל~סור

 נע~~
 טומאת ולעו~ם

 ~מ~הו לאסור וס~ל ~ו חזר ד~וא מ~ום הנז~ר מקרא רק וה~י~ו לגאוהוה~ה ~מש~~ ~~~
~ 

 מ~ור~~~~
 ~הח~ח דמה ט~ ~חולין שם ~~~י ~פי~ מה ~

 ~~חלמ~ צרי~
~ת~

 דוקא ו~או
 כ~~

 ס~ת ~כ~וב כדי קודש
 א~

 לכ~וד לחוש יכול ~ם
 ש~רי~הר~

 יכול ~אי~ו לח~ח הוא ו~נאי ~דין ל~~ום
 כיו~א וכןז~ל ר~~~ ~יט~ כפי ~חחו~

 דז~
 לא ~עלמא אמרינן

 יצ~
 ח~ח

 ~מנעלי~
 מטולאים

 והוא ל~~ח ~וא ד~נאי~שוק מטו~אי~ ע~~
 ~כ~~

 א~~ו ~שנאי
 מו~

 ו~נמצא
 ר~~

 על
 ~זה~יש ~~ד~

 ר~נ כד~רי פי~ וה~~~רש~א ר~~ וכדע~ ח~~~
 דס~~

 דוקא
 לשם~~וא הקוד~ כ~י~~

 תפילין ס~~
 ~~זוזו~

 ~~~יל ~~ו ל~ו א~ל
 ~דלו~

 ו~~~ד
 וכר~~ ~ר~

ד~יי~
 ~~עט ~~~ילו גם י~אר ~מא

 לה~ח~ן יוכל ~~י ~י ~ד~ו~
 ע~~

 מינה לא
 ~~~ואל לכוונח ~כיוונו והיינו מק~ח~~ו~א

 ל~הו~ ד~ל~
 ל~א~ו ק~קנו על

 א~ר ~פילין~כחי~ח ע~
 ~מ~

 ד~~ם כפי חי~וק ע~ו
 ~הכ~י~~

 דוקא ח~וי אם
 ככחי~~ ~ד~ ~ולו ~י~י~ה~~ר

 אםור אם ~קודש
 ~~שחמ~

 ~י ~י ~ה
 כ~~ו~~כ~לה~~ין יוכ~

 לכ~וד ~ם נ~~ע א~ ~~~
 החכ~

 א~ הכ~י~ה ל~~~~~ד ~ווחר
 ~א~ר ע~כ דוקא~ לח~ח ~י~רי~

 ה~י~
 ~ור~ ~~י~ ~מ~ן מ~~וקרא לו

 ד~
 ע~~~~~~~

 אם
 למ~א~ דומ~ ~ר~

 יוכל אז ~~פיהו~ י~~~ו וחורה כו~
~מעט לה~~מ~

 ~סו~
 דו~א ~וא כי ~ונו~ לכ~וד

 יו~~
 ~יינו~~~~~ינית ~מי~~ ~הוא ~עניו~ ~~ם ל~~חין

 ר~ ה~דלו~ לעשו~
 מזה עניו יו~ר נע~ה והוא ~~דו ~ד~

~נוחן
 מד~ריו ~~מרי ד~א ג~כ ~יינו ~ו דחזר ראה ואז ~~ו~ ~~וא ~~וי ~~ד~ו~
 ל~~יט ו~ו~ר ~~ר העושה ~אד~ א~הרא~ונ~~

 א~~
 ד~ר ~ו ו~ורע ד~ר י~ול

~~~י~
 ~א~ ~י ל~ר~ע~

 מ~וד~
 ח~ח

 ~ר~~
 ~ז~ כו~

 א~~ר~י~~א לד~ ~דוש או~~ר ~כ~~ו ~אמור
 ~ל~

 המו~ר מן והיינו כמ~~~~ ש~וא ~ופי~ו י~~~ו ~~~ה א~ר לח~ח

~~י~
 וממי~א אמח~ ~ורח ממנו ~ל~ווד שמוחר

 על ~לו מד~ריו ~א~ורי~ ~ז~

 ~ד~ר ~קיאין אנו ~אין ה~חרוני~דורו~
 הצ~~

 ~~ח דין ~~הם ~טל ויהי~
~זמנינו

 ש~ר~~
 ~~ק~חה~ ולא ~~ לא ל~יוח

 ו~~

 סר ~לא ט~חוכן ה~~~ כ~וד ~ל מנדין מד~א
 ~י~~~ ~ק הי~ ~אח ~כם ~מי םכינ~

 כע~ ~~ ~חל~~ו~
 אין

די~
 ל~~חין ~יוכל ח~ח

 ~ו~~ ~ע~ו~ ו~~דו~
 ו~וודאי ~וראו~ ל~~וד

 עוש~ ~כ~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~

~ ~  

 או ~כ~ודואו
 בשבי~

 ו~~שתרר ~הת~אות הוא ~מור איםור ע~כ אחר טעם א~זה

~~
 ש~א השו~ב

 ~ ~ש~~
~~~~

 זרעם נפסק זה ~עון
 ש~

 ת~ת בנים רואים וא~נם ת~ת
 א~

 שאמרו
 י~וושו ~א~ ז~~

 ~~~י~
 שוב ת~ח דורות ג~ רואים שאם כו~

 ע~ מחז~
 אכסני~

 דחזינן והא~~~~
 דק~

 בת~מודו הת~ח דמתיהר משום הוא פסיק
 ורוד~

 אחר
 ר~ה ~~ס~ מובא וכן בורח תורה כבוד ע~כ ו~דו~ותהכ~וד

 ~ד~
 י~ז

 ע~א~
 אמר

 כלרב
 המטי~

 יתירה אי~ה
 ע~

 יר~ה ~א ~~~ש ~~א הציבור
 ת~ח~ ~

 והיינו
 דוקא יתירה ~י~~ה ב~~ון כאן וא~~ר בי~ דהדר ~טע~י~דרב

 ואי~
 ~הבחין יכו~ין

 ~~א יתירה היאאיזו
 דא~

 אימתו על מוזהרים שה~יבור
~ 

 ת~ח
 כדדרי~

 רע~ק
 ד~את

 א~קי~
 ובכ~ז ת~ח~ לר~ת תירא

~ 
 דבר הוא אימתו בפה תובע הת~ח

 שהוא ובאשר נשמעים דבריו ממי~א שמים ירא הוא באם כייתירה~
 תוב~

 בפה
 יתר כלהרי

 כנטו~
 ~ובת ממנו וניטל יר~ש אינו שהוא בחוש נראה מזה כי ד~י

 הרי יר~ש בו שאין ת~ח כי ת~ח שלהיראה
 כק~ הו~

 ~בזותו ומותר שבציבור
 ת~ת כמש~כ ת~ת בן יראה שלא עונשו וע~כ ~~ סעי~ רמ~ג םי~ ביו~דכ~בואר
 אב~ ב~י~~ ~~ה~ותר ו~יינו מפיהו יבקשו ותורה י~ש בושיש

 אינו הוא אם
 יר~~

 אז
 ימושו ~א והיינו מ~~נו~ ~~~~ודאסור

 מפי~
 אתה שתהי~ מפי~~ ~~מוד מותר שיהי~

 ימושו ~א אז ~ר~וית~ח
 מפ~~

 ומפי
 זרע~

 ה~ובי~ם שיעשו הראוי מן ו~כן וד~~~ כו~~
 ~ע~ין למ~ום ממקום שיסעו מומחים~ שו~~ם כמה ע~יהם ~~מנות אחתא~ודה
ו~בדוק

 ע~
 ~שובי~ם

 ~ בכ~
 שו~ב בדיני אותם היטב ו~בחון סכיניהם ולבדוק

 סכ~ניהם יראו ובביתם שו~~~ דיני תמ~ד ~ומ~ים ~מה אם~ידע
 כ~

 להשו~ב שו~ב
 יע~ה ~א מורא אז ~ש~ש כהו~ן יעשו אם ו~~~~י~א~שני~

 ע~
 בעד ראשם

הרבנים
 ש~

 אותם ~~מור והשי~ת החדשה~ פרק
 מ~~

 וידריכם רע~
 בדר~

 ישר
~ 

 טיבה מה פיהם את ו~א~תי בקנה בתרא מיעוט בידם שקרעו שו~י~ם~~~~~

ש~
 שמותר השובי~ם ביד היא ~קב~ה ~י ואמרו ע~ז~ היתר ~ובא וא~ה זו מעשה

 בשיעורין בקי שא~נו ~~~י ~עו, יבא שמא מחמת זאת עושים וע~כ כן~~עשות
 ~ידי הדברויבא

 מכשו~
 הרוב~ נשחט ש~א ~~אמר

 א~
 ~פי

 תירו~
 אםור בוודאי זה

 א~ כן~~עשות
 נקב~~ קב~ה אם

 א~
 ושלא בה~מ~ ~דו~א דמכשיר ביד המ~ב ~קר דאם כ~ד סי~ בשמ~ח ~~בוארוכן הדין~ נ~ד זו בקב~ה אין אם ~~ע מקודם

 חשש גם בזה שיש מביא שם ו~ד~ק חי~~ בעודו מ~ב ~עק~ר ~כתחלה כןיעשה
 חו~ין במם~ ואמרינן ~~כשהיי~

 ~ד~
 ~~ב

 ע~א~
 נתן דר~ ברי~ הונא רב בעי

 ושהה הרוב שחט םימנים~ במיעוט פירש~י תיקו~ מהו~ םימנים במיעוטש~ה
 מתכשר רובא ~י~ דעבד כיון אמרינן מי מהו שחיטתו~ וגמר האחרון~במיעוט
 כו~ ו~חומרא תיקו~ הוא~ שחיטה תדא כולה ו~~~רה דהדר כיון ד~נ~אאו

~ 

~~~~
 שם אמרינן

 ~ד~
 ל~

 ע~ב~
 מהו~ סימנים במיעוט ~ח~יד ~ פפא רב בעי

 כנ~~~ ג~כ ופירש~יתיקו~
 ובסו~

 הביא
 דבה~~

 בם~מנים דשהה והיכא כתב

בי~
 ובין בתח~ה

 בסו~
 ~תוס~ וכ~ ע~כ~ ~חומרא עבדי~ן ~ן אפש~ט ד~א דכיון

 דקא~ הוא ו~י~ במ~ב שהייה פ~לה ד~א מתו~פ~א ~פרש~י ~~שהדר~ת
~~~א אמיעו~



~ ~

~ ~ ~ ~

ם~~
~~ ~~~

~~ 
~~א

 ו~י~ ~~לד~ ~י~
 ~אי~ו ~וו~ט~ ורק ~~~ייה

 ~קנ~
 מ~י ~~ל ~~~א לי~א

 הוא ד~אי~ע~~ ~רא~ש ו~~ פ~ום~ ~נה א~~~~הוי
 ~אדי~~~א הו~ט ~נקי~ת דמיטר~א ~אע~~

 פ~~~
 ~~ר ~~ון ~י~ ~~~נ~~ה ~~~ידי ~~א ש~יי~

 רו~
 ע~~~ סי~ון

 יותר ש~ט ולא הני~ו אם~אז ור~~
 הו~~

 נ~~ה
 א~~

 ולא טרפה ~ו~ל ~מא ~~~יעוט
 א~ר דר~ל ~~ע~יו~ט ופי~נ~י~~~

 רו~
 ע~י~ש~ ~ו~א ו~~המה ראשון ם~~ון

פר~~~~ ועיי~
 ~ה~ש ~פתי~ה

 ~ור~
 ~~~~עי~ או~ע~א ה~ר ~י~ ~~וס~ ה~יאו עוד ע~~~ ~~

 ~~~~ רע~~ ~ס~ין~שו~ט
 ~רי~ ר~ה ד~עי

 דר~
 ~~~ו~ םימנים ~מיעוט שהה נתן

 וכ~~~~ו~
~  

 ~~~ סי~ הת~ו~ש ו~~ רע~~ ~ס~~ן אשו~ט דקאי התום~
 ט~ ס~ק

 נ~~שוןדמשמע
~~~~ 

 ~ש~יי~ דקנה ק~~א מיעוט אפילו זו ~אי~עי~ ~~כנים
 ו~ן דאורייתא~ ~פיקא והויוחלדה

 דע~
 ר~~ל
~ 

~~~~
 דעת ~~י ~~הו ~שי~ור

 ~רי~~
 ד~עינן הוא וסייעתו ו~רא~ש והר~~~~ם

 ~~~~ה~די
 והר~צ~

 ו~ן
 ה~לי~

 ~~~י ד~רי~לי~ם ~~ולק~ן הש~יח ולא ~~המה לפסוק ה~~י
 נתרע~~ו וכ~ר א~ו פוסקים ~~ולי עפ~י ת~~י~ פוס~

 ~א~רונים~דו~י ע~~
 נקי~ אי~

 ~~~~~ירים דה~דו~ים ~~~ק~ם ~~אורייתא
 ע~~

 הנהי~ו
 ~ינייהו אי~א ל~טיל עו~~דת פפא א~ר שהוא ש~פנינו ~~~~רא ה~יר~ ~פיר~ו~ינו
 יו~נן ר~ ~יןפי~

 ר~ ו~~~
 חנינא ר~ ו~ין קא~~רי ~י~נא ~~דא ~~~הו וש~~ואל

 ורב והר~צה~ ~~~~ה ד~עינןדס~ל
 וש~ווא~

 ש~יטה ~~י שיעור ~~א דם~ל ור~י
 והר~צה ה~~הה ~~א~צ~וה

 ~ל~
 ~~ל ~~~~~וירים ~~ריהם לד~ות דאין פשיטא

 לא ד~רש~י ~פשיטות ~~ ו~רז~ה ה~~קילים~ ורי~~ח ר~ח דעת ונ~~וסתורה
 ו~ר~צה ~ה~~~ה~~שערינן

 ופ~~
 פי~ ו~ן ~ן הרז~ה

 ו~רו~~ ~ס~~~~
 והמרד~י

 ו~~~ו~~~~~~
 רש~י ל~עת ~~וש שיש ~רש~~א

 ש~~ וז~~
 המי~ל ~ד~רי פו~ק ור~מ

 ~שער ה~~~~~ירים ~ד~רי פוס~יםה~אונים ורו~ ~ה~~~ פ~~ ו~ן ויש~טנה~ וי~~יצנה ה~~~~ה שי~~יה ~די ~~ער ש~יי~~שיעור
 ~~~מ~

 ~ו~~ ר~וצה
 וש~

 תורה
 ל~~מיר דיש ~~ינא ~והרש~ל פי~ ו~ן ה~ו~מירא~ר הל~

~~~ 
 ו~~ש שהיי~

 ~עו~

 ד~ת~ו

~~
 ~~יטת ~די רק ~הייתו ~שיעור דס~ל רש~י לדעת ~~וש דיש ~פו~~ים

א~ רו~
 ~עו~

 דלית פ~יטא
~~ 

 ~א~רונים הפו~~~ם הסכי~ו ו~~ן ~לל אשי~ורו ~~~י~ם
 ~~~ק ~שעתדאפילו

 ו~~~~
 ~זוז אין

 ~~~~נ~~
 זה

 ~יו~
 ~ע~~~א ~ו~~רא ~~ום ד~או

 ~ןהנ~י~ו
 ר~

 א~ ~אורייתא~ אי~ורא מ~שש
 מי ~יטת ~~ לפי ~יא ~~ז

 ~ש~יי~ ~ש~ם ~עי~ ~מפרשים וסייעתו~רש~י שה~ר~
 במ~~

 ~נן מ~מ דאורייתאא~ור א~ ה~עיא ~~וי כוונתם
 ~אוס~י~

 ש~יי~
~~~~~ 

 ~~א~ר ~י ~ר~נן אי~ור א~א אינו
 ד~י~א ~~~~ומות דהרי א~ר ~ענין ~~עיא ~~~~פר~ים ~עיקר ~~דינא~~זינן
מנ~~

 ~~פ~י ~די~ן ורק להתיר~ ה~ין דעי~ר ש~~ו ~~~~ו ל~תיר םו~~~ין
~~~מירין ~~~נה~

 א~
 ~~ר~נן~ רק והוי ~~~מ

 א~
 ל~וש ~מנ~~נו צל~ע

 רש~י ~~~ט~
לכאורה

 י~
 ~ו

 ~יו~
 דאורייתא

 ~נהו~
 ~ן

 ~~~~~ו~
 ד~~~ ~~~ רי~~ סי~

 שנה~ו
 ~~~~ו~רהר~ים

~~ 
 ע~~~ם

 וע~
 עד זרעם

 ~ו~
 ~רש~~א ~תשו~ת ו~~ ~~ורות~

 ~~~~ירו ~~נ~ים ~~~ה אפ~~ו ר~~ו ~י~~~~
 ע~

 ~א ע~~~ן
 ~ר~

 א~
 ~~ות~~א~~~ינן ~דר~ ~~~שרא~

 י~רא~
 דם ט~~ת רואות ~אפילו ע~ע ~~~~ירו

 ז~נע~יו יוש~ו~ ~~רד~
~ 

~~~~
 ~~ ~ת~

 ~~י~
 ת~~

 ~יי~ים דור א~ר דור ~נים
 ~~~~ ~נ~ו~

 ~ו~ ~ה~~מו
 ה~~~ת ~ה~~וא~י~ו

 ~~נ~~
 א~יה~ ~נ~ו~ ה~ני~ ~~י~ין ~~ל~ בלי ~~וע



~ ~ ~ ~

ם~~
~~ ~~~~~~ ~~~~ 

~~
 כו~ זרוז ~ן י~ושע מר~ המאמר א~ ~~י~ שכת~תי ומה ~י~ן~ דבני
 י~~ ע~ש~ א~םור ~ו ש~~גו ~מה ג~כ ~~ש את ר~יש~יר

 שגם ק~~ה הי~ ד~ם
 א~ן ע~כ מ~~ק ע~ע שה~~וירו מ~ומרא רק הי~ה~ו~הג

 ע~ ~~ו~
ו~~מנו ~ה~מ~ר~ ~~י~ם

~~ 
 א~~ור ~ו נהגו קדושים ישראל אמרו גיד

 הפור~ וכ~
 א~ו ~ד~רי~ם

~פור~
 גדר

 התור~
 ע~יהם ~תורה ק~~ת הי~ שכן

 זרע~ וע~
 ~ורש שהא~ות

 ה~~ל הרש~~א ת~ו~ת ראה ד~א קכ~ו ~י~ יאיר ~ות ~~ו~ת ועי~ עכ~ד~~~~י~
 ~וקרא א~ותיהם ~מנ~ג ~~~וי~ים שה~נים ד~ה דנראה ומ~שע~ש~

 דא~
 ת~וש

~ו~
 א~י~ ו~~~א~

 מתשו~ת ~תירה זה גם ~ע~~וא~ אסמכתא א~א אינו כו~
הרש~~א

 הנ~~
 ~~ שהרי

 שכ~
 ~על ~תורה ~~~ירת

 כ~
 ק~~ת מכח ה~א הדורות

 ומה~~א~ות~
 ~נ~ג שא~כ החו~י שנתקש~

 הא~
 ~ק~~~ ע~ש~ מדינאא~ריו ~בן יתנהג ~~ידות מידת א~זה

 ~~ונתו ~י~ ~א ~עלמא ~~ידות~ ~ד~~~ ~י~יד ~~הג ד~וה

כ~~
 א~ר~ו~ ~ניו את ~שע~ד ~~ה

 א~
 מנהג ע~יהם ק~~ו שר~~ם ~ה משא~כ

 או ק~וע איסור~תורת
 ~ני~ם מ~ני שא~ו דנ~~ד ~גוונא ו~וכש~כ ק~וע~ ~~ו~

 ~ם ונהג~ מו~הקים כר~ו~~הם ות~מידי~ רש~י ~ם שהי~ וצרפת~ ~ אש~נז~כ~י ש~
 מן הי~ ~א הוראותי~ם~ עפ~י~~ה~יר

 ה~~~
 ~מקומו כ~אמ~נן ~י~ם~ למ~ות

 פ~מין ~עשות ~ש~ת ע~ים כורתים הי~ר~א ש~
 ~~ור~

 אפשר וכה~ג כו~~ ~מ~~ה
~~~~י

 ~ר~ ש~ ד~מקו~ יוד~
 י~~יי~ו האו~ר

 א~
 מת~אם א~~ ~י~ ~פ~ת וכן עי~ש כ~~ משמע ~א התורה ק~~ת ~ענ~ן שם ד~~מ~שא~א אי~ור~ לנ~וג שא~~כ הדור

 הר~
 ~~~ ~~ו~ז ועי~ ~~~תרם~ ~וזרים הכ~~ם אז

 ס~~ ר~~
 ~י~שם וכן ד~~

 ר~~~
 ס~ק

 ~ו~~
 ש~~נו ~~וה ש~~תפק

 הקה~
 אי~ור הוי אי ~א~ור

 ~~קנה~ ~אם ~~ו~ז ו~י~ק~אורייתא~
 ה~ת~

 יש ~פק ~ענין דמ~מ ~ו~ור ואפ~ר ע~ש~ דאורייתא ~ויאז ו~ו~ורא ~י~ג איזה התורה ~שמירת
 ~הק~

 דהרי ~מנהג~
הר~~~ם

 ~כ~ ם~~
 עליו ו~ק~ה ~ודאוריי~א~ ת~ור ד~א ~או יש דר~~ן אי~ור

 ~פק ~~וה ש~~כ ה~~צות~ ~~~הרמ~~ן
 ~הק~ דר~~~

 ~~ומרא~ דאורייתא ו~פק
ותי~

 שם
 ~מגי~~

 ~~פק~ ולא ~~ודא~ א~א ~זרתם ה~י~ו ~א ~ז~ל דמ~מ א~תר
 ~~ונה~ם א~~~וה~ לא מסתמא ~~ע~מ~~ ~ר~ים ~נה~ו מנהג ה~ה וא~כעי~ש~
ו~ז~~

 שגזרו מ~~ה טפי
 ~ז~~

 ק~~ו ו~א
 ~נ~ו~

 רק
 ע~

 ולא הודאי
 ע~

 או ~ריעותא תר~י ~ע~ין ~~ה רם~י ~~~ו~ש ~ו ו~~כים ~~ה ~י~ ~פמ~גועי~ ~ספק~

ח~י~
 נז~ר ש~א

 א~ ~ש~~
 ו~~ע ~דר~נן רק הוי ~א מ~מ או~רין דא~ן

 ~~י~ הת~ו~ש~~~ ~
 ז~

 רש~י דמ~ש ט~ ס~ק
 ז~~

 ~עי~ ~פי
 במיעו~ ד~ה~

 ס~~
במ~~

 ~א דאי מדאורייתא ~~וס~ה ~יינו ~יא ש~י~ה ~דא ~ד~מא
~ה ש~~

 כ~ והני~~ להמ~~
 ה~~יתה או

 ~מק~
 ~דר אי ~ו~מ כ~רה

 וש~~
 ~ה

 באריכות~~י~ש ~~ו~~
 ו~סו~

 מ~יא ד~ריו
 ואין ובה~ג כרש~י פ~~ינן ~~~~~ בשה~

~הקל
~~~~~ 

 ~עיל מש~כ ~פי וכש~כ הוא~ ד~~דר~נן ~ה~ו~רים אפילו ו~עה~ד
 א~~ דאורייתא~ד~וה

 בה~מ להקל ~~ם יש זו ~ו~~רא ע~י~ ק~י~ו ד~א ~~ודינות
 ~הםדיש

 מ~ ע~
 ו~קשה ע~כ~ שי~~~וכו

 ~דר~ש~
 הכא מש~א

 דפ~~~
 במ~ב שהיי~

ומ~ש
~~~~ 

~~ 
 ~~~ו~

 ~ם~ו דלא משמע וכדומה עכו~ם דהיינו השו~~ים
 במ~~

ותי~~
 פ~~ינן לא ~שהיי~ וא~~~ו

 ~מ~~
 א~א

 ש~ת~~ כ~ז~
 גומר

 ~נעש~
 הכל

 א~ש~י~ה
 א~~

 ~מה ל~רפו אין ~ומר כשא~ר
 כ~~ ~שנש~~

 ~~~ד
~ 

~~~
 ~יש~ש ~מ~~כ ~דבריו ~ייעתא

 פ~~
ה~~~א ~~ ירו~ם רבינו וכ~כ י~ב סי~



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  ~~~ה ~~ר א~~אי ל~לק כ~~ ד~~הה~עיא 
~~~~~ 

 ~מ~~~ ~~רפה ד~נה
 ד~מיעוט ~ע~~אהי~~~

 ~~ר~
 ~~זר ~~א~ר

 ~~~ר~ שלא רואין אנו א~~ ~~~~

 ש~י~~ והוה הרא~ונהש~יטח~
 ~ח~~

 א~ל ~~~יטה
~~~~~ 

 השהיי~ אדר~א
 ו~טלה ~רא~ונה לי~ ני~אד~א מ~ר~

 פי~ עי~~ר לענין ו~ן ע~כ~ ש~יט~~ ~ז~~ר~
 ~~הרי~~

ז~~
 ~מ~ק דפ~~ל

~~~~~ ~~~~~ 
 איירי ~~~ט דו~א

 כמו~~
 לה~כ~ת ענין דאין ה~ו~~

~~יטה
 ע~יר~

 ~ימנים
 ו~~~~ ש~~ט~~ ~ל~

 הלכ~ת שאר ~~י הפו~קים מלשון
 דמ~מרי~~יטה

 ~~~~~~ ~מ~~
 ~~~עם

 דדר~
 קע~יד~ ~חיטה ו~מעשי שחי~ה

 הו~ל~
 א~ל שחיט~~ ~דאכ~לה

 כה~~
 דלאו

 דר~
 קא~ דיד דהעיקור ול~נ ע~כ~ שח~~ה

 ז~ל הרא~ש ו~כריע ד~צ~ רי~~ם ~שםה~ו~~
 ~~~~ב לאםור ~אין כ~~~~

 ז~ל כרש~י נה~גין~~~~רמה ואע~~
 ~מ~~

 כ~ר שחיטה~ מ~~ם ~וי דלא ואע~ג
 דלא ~~ו ~לכן ז~ל ארש~י ~הא ~וס~יםכל חלק~

 ~~~י~
 עלה
 ~מ~~ לרש~י פם~לה ד~כין ד~יק~ר ש~~ז סי~ ~~ש~~ה הרש~~א~~~ ~

 דהו~ משום

דר~
 דמ~ש עקור ~םי~ ~~רא מ~ע~ט ש~ט דה~ה ~מינה שחיטה~

נ~~אר ~כ~~
 ~הלכ~

 דיש שהיי~
 ל~ם~~

 של~~ ע~ירות א~ל ה~~מ~ ~דליכא ~ כרש~י

~שח~~~
 לה~יר יש

 ~מ~ק אםרינן דלכן ~מהרי~ו ו~~כ הפום~ים~ כהם~מ~~
 ה~~~ ~~די~~ ~~יאין א~~ שאין ~~~וםד~~ה

 ~~~עוט כ~~~ט שמא ~חיישינן
 ה~נ~

~~~~
 דעת ~~א ש~ן ~~~~~ש ר~ ~כ~ ~ו~ט

 ר~~
 מטעם דר~~ המרדכי~ ~שםהא~ור ~~~ ~~~ראי~ ~מאי הפום~ים

 נ~י~~
 אל~~ ד~רי~ם מכל ~~~ ~געו ה~~ט

ירא~
 הרואה

 ~~~~~ דר~
 ~~רא ~מיעוט ~לא אסרו

~ 
 ~מדינו~~~~~

 ו~ה~ג כפירש~י ~~רא ~~~יעוט ~~לדה ~היי~ א~~רין אלו
 ~ם פירש~י נמי~~ה~ר~~ה

 ~~~~~ דא~~~
 כ~ פ~~ם דםכין ~עי~ור ודרסה

 ~רש~~א ה~ום~ים ~~ם~~~~~ש
 ודע~~~

 ~~כ דפ~~ל
 ~זדינות ו~שאר לר~~י ~מ~~

 כ~מ~ירי~
 הה~ש

~~~~~ 
 ~~איכא

 ה~~~~
 רש~י לפי~ חיי~ו דלא

 ~~מ~~
 כ~לנו ד~נה

 ~מציא אמנם ש~~~~י~ כ~~ו ~ושט נ~ע ש~~א מ~שש ~ה~ש ~כל לאם~רשו~ן
 ~~~ה ~פם דאם~~~~~ש

 ~~ד~
 ~וושט ~~ע שלא ~~ירור ~י~דע ~~דו

 א~ל ל~~יר~ די~
~~~~~

 ~~~ ~~~ לא ד~פוםקים
 ו~ם ~הפ~מ~ רק ~~~יר אינו

 אבל ל~~יר~ ~וין ~~ל~~ ~ז~
 ~שאר מ~ירין~~היי~ ז~ל~ ~עי~~ דהאי ~פי~א מש~ם דא~ור ~~~~~י כ~~~ ל~ה~~ חו~ש~ן כ~ל~~ ~ה~משלא

 ~~דינו~
 שה~יא כמו קמא מעשה לי~ דא~יל ~~שום ~~~~ו שלא א,

 ~~לדה א~ל וי~~~ ~~ ~~ק כ~ד ~י~ ~~~~~ש ~~~ ~~מ~ י~~ ם~~ ~יש~ש זה ~י~ה~~י
 לה~ ד~~דמי ~עי~ור דר~הו~ן

 הפיםול ~נעשה לפי אם~ר ל~דדי הפו~קים
 ~שהיי~ א, מח~ירים אל~ ~~מדינו~ השחיטה~ ~~מעשה~~יטה ~~ע~

 ~מ~~
 ~~פם

 ~ה~רמה ~ידול~דו ה~נ~
 ~מ~~

 ~שאר מ~ירין
 מדינ~~

 ~~ל ~~הא ~~פ~מ שלא א,
 או דיד ועי~ור שחיטה~ מ~~ם הוי~ דלא מ~ום ארש~י ד~ול~יןכה~וס~ים

~ין ד~~~
 ~מ~~

 ~ין
 ~מ~~

 ~שאר מ~ירין
 מ~י~~~

 נע~ה לא כי הפ~מ ~לא א,
 ~לי אםור ~דידןש~יט~~ ~דר~

 ~~ל~ ~פ~~~
 אם

 ל~
 נע~ה

 מכל נראה ש~יטה~ ~שע~
אלו

 הם~ר~~
 ~לא ~~~טה~ ~~עת נע~ה דלא ~~א~ר ה~~מ~ ~לא א, דכשר

 ד~עשה ד~, פ~~ם ~נה ~~י א~ל ט~ סעי~ כ~א ~י~ ~~מ~ח כ~~~~שש~יטה~ ~דר~
 וכמ~ש~כאדם מחמ~

~~~~ 
 דמכ~יר כ~ ו~~י~ ~פ~מ~ ~לא א, דמ~יר מ~~~ע ~~ם

 ~יא~~פ~מ~ ר~
 ~ד~~

 או ש~~טה
 שחיטה~ ~~ע~

 א~
 ~~י~ ~~~~~ח ש~~ ~א~ר

 כ~~

~~
 ד~~ דלא~

 ושלא שחי~ה~
 ד~~א ש~וא די~ל א, לכ~~~ה~ ~ן י~~~

שחיטה ~שע~
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 ~חיטה ב~~ת ש~א ~טיבותא~ ~רתי דיש במקום כמו~ש אבלשחי~ה~
 ~~תיר יש שחיטה~במקום ושל~

 א~
 ~פ~מ ב~א

 שמכשיר ~~ סי~ ח~כ מו~~ר בתשוב~~~~~~ ~
 בעו~

 אינד~ק
 ש~~ת~

 חי כשהי~ הסי~ן רובשחיטת אחר ראשו
 ~דיי~

 ~~ש
 ומ~מ~

 הי~ ~~א מאחר ג~כ

דר~
 אב~ ~דיי~~ חי כשהוא אמר כי שחיטה בש~ת ו~א שחיטה

 שחיטה~ בש~ת~ו~~~י אינ~ בוו~אי זה
 א~

 שם
 משמ~

 די~בד
 שנח~~

 וא, כבר~
 בז~ שי~

 גם
 שרי ~כחח~ה ~~ם~~~ד ש~

 א~
 בכ~ז

 נ~~
 ~~כתח~ה ~צה~ו~ט

~~ 
 בש~ת וש~א שחיטה ב~וקום ש~א ה~אה רקשחיטה במקום כן י~ש~

 שחיט~
דעשה~ ~מו~ שיצא אחר רק

 טי~ טי~
 ב~א והוא הנפש~ מ~ם גם

 דר~
 מותר זה באו~ן ~חיטה

 א~ השובי~ם~ ביד הי~ קב~ה עד~ז ובווד~יל~תח~ה~ א~
 המה טו~ים

 שחיטה ובמקום שחיטה ב~~תתו~~~י ו~ושי~ בז~
 צריכי~ ~~~

יבא ד~מא השו~ב בזה מאד ~יזהר
 ~~שו~

 שונה בס~ כתבתי וכן בה~~~ וש~א ~כתח~ה
 שאי~ ה~כו~

 ~שמ~ח דברי ~ללעבור ~שו~ב
 ו~~ו~~

 כמסתפק יהי~ המותר ועל ו~בו~ש
 אותו יורה אשריר~ד ~מו~~ ושוא~

 ~ר~
 אכי~ר מש~יאות י~מרנו והשי~ת ד~~

~ 

~~~
 ~א~ה לפני

 שאש~
ש~ה ואח~כ מים~ ~ספל חודה ~ם מחט חצי זרקה א~

 ~ו~
 ואח~כ הא~ו~ מהמים

 נזכר~
 שהי~ ~א~

 מח~
 ב~מים~ שם

והתחי~~
 ובאו שמה~ המחט יותר נמ~א ו~א המחט ~ם ~ב~ש

 ~שאו~
 ~ותי

~ינה אי~
 ה~~~ ש~

~~ 
 שבוו~אי באמרם ש~ה~ הביצ~ם

 ב~~
 ~~ו~

 ה~וחט
 שזרק~

 יום כ~א שאחר ~ביצים ~התיר ואמרתי יותר~ המחט מצאה ~א כייען שמה
 ז

 ~א ~~וא ספקם~ס מ~מת
 נפ~

 ~מים
 ד~פ~ וא~~~

 ש~ה ~א שמא
 ~~ו~

 עם המים
המח~

 ואת~ל ~אר~~ בפי~ אותה זרקה ~ק
 דב~~ת~

 א~ ~יקב ~א שמא
~פנימים מאברי~

~ 

~~

 א~ו רבנים ~~ ~פ~י זו שא~ה שא~~י ע~כ ~אס~ר הורה שא~ ~י~ אמרו
~יד~

 ~איזה
 אופ~

 טרפות ספק~שאר זה ספק ~דמות שאין נאמר אם אפי~ו כי האוסר~ אםר
 שת~ינ~

 ו~~~ות ~ומדת~ היתר בחזקת שנשחטה מחמת ~קו~א

~
 הי~א רוב ב~ר אז~ינןודלא ודורסין~ שוהין אין רוב אחר ~~~כין ואין וכיוצא~ ~רם וספק שהה ~ספק ~ה

 דאתר~
 קוצי חיות~ דהני ~ומר אין ~ם ספק~ שנולד

 שנמצא מחט החצי ו~ם ~קה מחט כיא~~י~
 בעו~

 זו ורי~ותא~ ~נקוב~ דרכם
 חזקה בתר אז~ינן ד~א נ~שהדמחיים

 וי~ ב~~~
 שאינו חזקת חדא ~~~~ בזה

 וב~זבוח~
 דאתר~ חזק~

 חסר שנמצא במקוה כמו
 ~פ~י~

 נדה~ בריש
 ~אי~ וא~

 שמתירים כמו מספיקא ~ביצים ~~ת~ר או~~רים אין ס~ק~ רק טרפה וו~אי זה~ו,
 ~בינות דשא~י טרפה ~נמ~את מבהמה ~בינות~~~ס

 די~~
 ~ש~ס כ~א~~רינן א~ר~ו~א ~בינות א~רע ב~~~ה

 בנו~~
 ~~ד זב~ז~ ת~וידחזק~ו א~~~ א~רע ~א ב~~וה אתר~ סכין בםכין~ רי~ותא

 כ~~
 ~א בהמה אתר~ סכין ~אמרינן ~הא

 הרי~ו~א ש~מצא ~~שום כפשוטו רשב~א ותי~ בתוס~ א~ לפי~אפי~ו ~תר~
 בסכי~

 ב~וק חזקת ~ו יש שה~~ין ~פי היינו בבהמהו~א
 בפ~~

 איסור ~ז~ת משום רק
~~המ~

 הרי~ותא ~מ~א ~~א כיון אמ~ו ~זה ~חזקתו ה~כין ל~וציא ~בא~ו
בםכי~ ר~
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 דיננו ~~י~ת~סכי~~
 ~~כ~~ ע~

 ~ו דיש
 ~זק~

 ~רי א~זקתו ~ה וכדמוק~ית ~דוק
הו~~רה

 ~~ה~ו~
 ~~ה~וה נ~~טה כא~ו ~~~ילא

 ~סכ~
 וכן ריעו~א~ ~ו נ~~~א שלא

~~ו~ר
 ~ר~

 ~~זקת הי~ ו~כין ~~~~~ה ו~א א~יי~ד ~~ין רי~~א ~~אי כיון
~~וק

 ~~שיכי~
 ~זקתו

 ותולי~
 ה~א ~~~ינ~ת ~~ם נפ~~~ דלא~~ש ~הקל

 שרו~ ~~הרו~~ יצאה לא~~~י~ ~ב~~
 כ~רות ~ה~ות

 וה~~~
 ~כ~רות ה~~ ש~ק~ו

 ~כ~ז ~דמות אין ~~ו~ ג~ בית ~תה~א הרש~~א כמו~ש דנ~רפה ~וא ~~תא~ומר דיכו~י~
 ~ם אתרע ~כאןכי

 הרו~
 ריעותא והוי המ~ט ש~~עה ~אשר ~~~~ים~ ו~~ז~ה

מ~יים~
 וא~

 ~י~ ת~י~ק ~ם~ ל~~~~ש~כ
 כ~~

 שכ~
 שם מד~~ה דהר~י לייש~

 ~~י מן א~ר איסור ~~זקת ~~יי~ ~~~~ה כפ~רש~י דס~ל ~ש~יטה ~ס~טרפות ס~
 משום אלא היא ~ש~~ה ול~א ~ר~ה~ לאיסור אפי~ו לאיסור מאיסורומ~זקינן

 ~ ~זא~ ל~יתלי טפי יש~א~~ש
~~~~~~~

 שם ~~א ~סי~ כ~
 לייש~

 משום הגבי~ות נ~תיר דהר~י מה
 דה~ל~

 לא
 ~~עולםהיתה

 מאיםור לה~זיק ל~~ה ול~ש א~מה~~ ~כל~
 דאתיא ~זקה רק ~ה ונשאר טרפהלאי~ור א~מה~~

 נ~כ~
 א~~ ~הת~ר~ רו~א

 ~נד~ד כאן

אי~
 כ~~~~ זה ~העמיד

 וא~
 ~~ה~י ד~~ר א~ ~~ם ~~ם ג~ ס~ק כ~ה סי~ ~ד~ק ~~~מ~ש

 ד~שר ~וקרא דתרויי~ו ני~הו שמא ~דוטרפה
 ~שד~

 ד~ם י~ל ~ו~~כ כו~~ ~טר~ה

~עני~
 שהוא ~~~~י ~שר איסור ~~זקת היתה דהא איסור ~~זקת ~~יי~ הוי טרפות

 עם~ד

 וא~ טר~ה~
 מ~יים א~~~~~~ א~~ור ~ז~ת ליכא ו~~י~ות ~י~ים ד~~~י

 שריא~דר~מנא
 לה~~~

 דכאן דכיון ~נד~ד כן לו~~ר אין ש~~טה ~~י וה~יצים
 איסורמעורר ה~~~~

 ש~ א~מ~~~
 הספק על ~~~~נו ~ה~זיק ש~יטה קו~ם

 טר~~
 ש~ו

ממי~~
 ~ה שנמ~א דטר~ות ~ריעותא כי ה~יצ~ם לא~ור ~יש כן ~~~ו

 ע~~
 ~~וה

 ה~זקת~עו~ר ל~
 שהי~ א~מה~~

 ע~
 כ~~ות

 ~ש~
 ~עו~

 מטרם ע~~ו שהי~ ו~~רה

שנ~~~~
 דכ~~ו ל~י~ה

 ~את~
 שהריעותא או~~ר

 שנו~~
 ~~איסור הו~ר שכ~ר א~~ש

א~~~ה~~
 ~ומר ~ראוי ~~כ~ש ~~~ונו לה~ז~ק ש~יטה קודם שהי~ לא~ס~ר מעוררת

 א~ר שנו~דש~יעותא
 שנתהפ~

 קודם שה~~ איסור מעוררת ~י~ה ונעשית
 ו~א א~~כ~ הנולד ~~~~~ק ~~~נו ~ ~~~ז~ק~~~ה ~נ~שי~

 עדי~
 א~מה~ח אי~ור ש~קע ~ה

 איסור ש~קע מ~~ה ~~י~ה ~ת~~~ו~ה ע~ינ~~ירה
 ה~חי~~~ ע~י ~~ה~שר א~~~ה~~

וא~
 ~כ~ד ש~~~ואר התוס~ ~ש~טת

 דא~
וכ~ו~ש ל~ק~~ ~ם א~ז~תה מ~ק~~י~ן ריעו~א שנו~ד

 ~ש~~
 א~ ~שיט~~~ כ~ט סי~ ות~ו~ש מהר~~~ל ~שם נ~ ~י~

 ~אשר כאן
 ריעותאנולד

 ~רי~ ~הרו~
 ~ינו ~~ה ~שיטתם ~יאור

~ 

~~~~
 כ~ כ~ט סי~ ~ת~ו~ש

 דא~
 ~ספק ס~ל התוס~

ד~ו~~ ~וש~ קו~ ויש~ דרוס~
 ~~ו~~~י~ן הוי שקול מספק לאי~ור ~~י ד~כי~

 ~~ז~~
 ~יתר

 וישי~ת הדורס ~ל ~~~י~ם ו~~ק ריעותאשנולד א~
 קו~

 ~ושום ~~נ~ו דוקא היינו
 ונקו~ים דרוסים נו~דו ד~א ~זקה ~~םד~ש

 א~~ ~קו~
 ד~יכא ~~~~די

 רו~אדיש א~ ~זק~
 דר~~

 כשרות ~ה~ות
 כ~

 ~~~יים וס~ק ריעותא ש~ו~ד
 ~הרו~

 אז~ינן ~א
~תר

 הרו~
 ~~ים הי~ כ~ון ~ום~ק אסור א~א

 ~~~ו~
 הי~ אי וס~ק

 ה~~ו~
 מקי~ם

 ~ע~כ יצא ~~מים הריעותאע~י
 ~~~רו~

 ד~א
 רו~

 ~ו ריעותא ~הו ~ית ~ה~~ות
 ~הרו~ ~רא~~ המים כ~~ו~~~~ים

 ~~ים ~הו לית
 ~רא~

 וכדא~~רינן מוקפים~ אפי~ו
ריש

 רו~ ~כתו~ות~ פ~~
 נישאות

 ורו~ ~תו~ו~
 וזו קו~~ ~~ן יש ~~~שאות ~~ו~ות

 ~הנ~~~ית
 ~~כ ו~כן רו~א~ אתר~ קו~

 בנד~~
 וכן מהרו~~ שי~א לו~ור נוכל

~~~ואר
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~ ~  יב~וות ב~וס~~~ואר 
 דא~

 בי~ב
 קו~

 למוקמי ~ו~ל
 אחזק~

 פי~ לאיסור טפי ד~כיחמה לול~ חיצון ניקב דלא
 שקו~

 טפי ~כיח הנוקב
 שיפל~

 ירו~ם בר~ פירושוכמבואר לגמרי~ וי~קוב
 ובדריש~

 ל~דיא
 ובנ~~~

 סי~
 מ~~

 ישב דלא בנד~ד ~אן לומרנוכל וא~פי~כ ע~ש~
 קו~

ש~~~בא מה ולפי ~וא~ ~םפק~ רק הלא ~י ממש
 ברי~ בשו~~

 ושו~~ כ~~~ סי~ חיו~ד אברהם
 סי~ יו~ד סו~ר ח~ם

 ב~זקת דאדרבא איסור חזקת נגד אינו ~ושט נקיבתדספק ~~~
 הושט נקיבת ~אינ~

א~חזק~
 ~~קודם

 ואתחזק~
 ב~יתר

 לעני~
 ~ מו~ר~~ תהי~ ד~שישחטנה

 דכבר שםדמיירי די~~ וא~
 נשחט~

 אב~ הושט~ נקיבת ס~ק בה הי~ אז
 וכיון ~ותרה~ ~ושחטה ו~~ל מחיים~וא הספק בנד~ד ~

 חז~ די~
 שאינו

 זבו~
 מ~~~ אסור

י~~ א~
 גם

 וכ~וש~כ ~קול~ ס~ק רק ד~וי בז~
 בד~~

 ~~א ס~~
 מעש~ וז~~

 בא
פ~ ~ידינ~

 בראש קראקא
 ~ריעו~א שידעו וקודם ~ים בו ש~~ ב~מ~

 ~~כ~
 ומקצת~שנים ~~ל~ולת

 המו~
 דנשחטה מ~אי ל~כשירו רוצין ש~יוויש ואסרנו~ו~ או~לא מקיפו המוח אם נודע הי~ ו~א ה~לגולת~ עם

 ע~ הו~ר~
 שיודע

 ולא נ~רפ~~ במ~ ל~
 ריעותא ~אן והי~ ד~ואילדמי

 ברור~
 משמע וכן ~ה~ משום ל~~שירו אין מחיים

 דפ~דמ~ום~
 ד~~ אחי~

 ~ם~י~~ו ו~ן ע~ב
 כ~

 ס~ו סי~ ב~שוב~מ~רמ~מ השי~ וע~ ע~~~~ העיר חכמי
 דנהפ~~

~~ם רבה דאמר מהא ~~שו שם ב~ום~ הוא~
 אע~ג אלמא עומדת לשוק היתר בחזקת זו אש~

 דב~~~
 הםפק שנו~ד

עדיין
 מותו אחר מהני מ~מ עומדת ובאיסור חי בעל~

 ~~זק~
 ש~י~

 ל~
 בחיים

 קו~~
 ספק~

 דאמרינן ממאי~ירושין
 בחזק~ נשחט~

 הי~ר
 עומד~

 דוקא ומשנוע
 ל~~

 דרוםה ספק כגון מחיים ש~ולד םפק אבל כו~ זאב בא כגוןאח~כ שנולד

 לא~

 דש~יח לאו אי ~ל~~א ע~~~ וכו~ שכיחאדדרוסה ו~יר~ו
 ~ו~

 ד~~חיים~ ~פקדהוא דרוםה אפי~ אחזק~ה מוק~~י~
 ותיר~

 ב~~מ לר~~א דס~ל מ~ח ם~ם ~ט~ז
 שצרי~

 ש~יחא דדרוסה לו~ור שם ~~וס~ כוונת דהא ע~ז ו~שיא עכ~ד~ שכיחהאיםור בדיקה
 דהא שם שפרש~י ~מו ~ול~י~רא לאי~רא~פי

 דאמרינ~
 ד~א~סור ל~ד הוא הכי ל~וי~ור ואי~א ה~י~מימר אי~א דרוסה בםפק

 ו~ו~רחו מה~~ר ט~י ש~י~

~~~
 ~~ל נינ~ו ~דדי כי דאי

 כספ~
 גירו~ין

 דג~~
 א~~ות בד~ אודידי~ א~~ות בד~ אם ~ס~ק שקול

 דיד~
 דב~ל ~י~ ומנא טפי~ שכיח דאיםורא דדרוסה טע~~י~ אלאל~ט שזרק ריעו~א דא~כא אע~ג הי~ר א~~קת ואוקמי~

 ריעות~
 דיצ~תה משום וכתב סתם נ~ בר~ס טפי~ ש~יחאיםורא ב~וח דבמים משום טעמא ולמימר לפרש ז~ל לרמ~א הו~ל דא~כ ותו טפי~שכיח האיסור

 מ~יי~ מחזק~~
 זה וכעין טפי ש~יחדאיסורא כתב ולא

 ד~ק ~~בו~ש וכ~ ה~ה~כ~ ~שי~
 בכמ~

לידינו בא פע~~ים
 טפי שכיח שיהי~ ראינו ולא ב~~וח דמים ~אל~

 שיהי~
 ~טעם בספקו לא~ור שנ~~ו ~כ~ תמ~ני א~ר~~~מ גם ובאמת מגול~~~אינו הקרוב א~ל מנולה

דשכי~
 ~פי לאיםורא

~ 
~~~~~~~

 בלע ש~~א םפק~י שקו~~ ספק הוא בנד~ד ו~~כ שקול~ ספק שהוא כן אינו
 ~עו~

 מפי~ זרק~ה אלא בלע לא או ~מ~ט

~~ר~
 כשהרגיש

 ~עו~
 ו~~ נוקב~ ~~~ט בפיו

 נ~א בסי~ ש~בואר
 ~לעיט~

 ~~פק דבר
 ~ו~~~אין שקול ספק ~ה~ום~~ד~א דלא א~~~א טרפה~ ~~עיים~~ני נוק~

 משםז
 ראי~

~~~
 ~~~ו

 הלעיט~ ספ~
 ~וק~א איכא שפיר לא או ~ל~ית

 אחזק~~
 אבל

~~ודאי ה~עי~~



~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  ~~ר ~ם יו~ע וא~נ~ו~אי 
 ~ומר ~ברא אין נוקב~ ז~

 הואי~
 ~~ז~ת ו~~ה

 נו~ב א~נו זה ~ברעומ~ת כשר~
 ~~~זק~ ואי~

 ו~ומה ~הספק ענין
 ~ספי~~

 או~רים~אין ~~ינא
 ~ואי~

 כ~רות ~~זקת ו~ב~~ה
 עו~~~~

 ה~כ~

 כפ~וני
 ו~ספק ~ו~י~ם ריעותא איכא אפי~ו ~~~תום~ יוצאו~כ~ז הפר~~~ וכמו~~

 ~~ו~
 ו~~מ ~~ו~א~ ת~י~

י~~
 ~סרון נ~~נ~ת ~~~וק א~א ואם צ~~ ~~~י~ה דאפשר ~היכא

 ~ ואם~~~מיר~ י~ י~יע~
 שכי~

 ו~ם ~~י~ה~ ~פי~ו א~צ אז מ~איסור טפי ~היתר
 מזי~ אי~

 ~ונרא ס~~~ כ~~א ס~ כ~ון ברורה חז~ה ~ו יש אם וכ~ז ~כמה~~םרון
 נו~~ה~ דרוסה~או ~כשנול~~

 אב~
 מכ~ דאתי חז~ה

 ~ א~צ ~דיקה א~י~ו ~אז מאיסור טפי שכית כשהיתר כ~א ~התיר ואין~ז~תה נ~י אתרע רובא ~אתרע כיון ר~א
~~~~

 ~נ~~ד
 א~

 אין את~כ דכשנשחט
 צרי~

 ס~ס~ כאן יש ד~א ב~י~ה~
 ~א~

 נאמראם
~~~~ 

 ~אנו ~מ~ום דוקא הוא איסור~ ב~ז~ת ס~ס
 רוא~~

דישב
 ה~ו~

 באיסור~~ ~את~זק ב~בר ספק רק ~וי ~א ואז
 וא~

 ~~א~רים
 ס~הוי א~רי~

 ס~~ קו~
 ו~פרט רמ~א~ כ~עת

 ~הםפ~ בנ~~~
 כספק הוא

 ע~
 ~א,

 ח~ הראשו~ב~עש~
 הספק

 וי~
 וע~כ ספקות~ ~~ כאן

 ~כ~
 ~~~ א~א יום כ~אל~מתין א~~רתי ~א מותר

 ה~מ~~
 אמרינן ו~א ע~~~ ~~~~ םס~י

 ס~וו~
 ~~~א משום ז~ו~~ שאינו~~~ת ~יעוטא

 סמו~
 ~נו~ד היכא א~א כו~

~~ 
 רי~תא

 ~~ש~~ א~~~הרוב~ וספ~
 נו~~

 ריעותא ~ום ~נו
 ע~

 ~או בהמות רוב כי ~רו~~
 וא~כ ס~וו~~ ~~אאכ~י ~וצ~

 ~א~ כא~
 ~י~~ה

 ורו~
 ני~~א ~~~~ת יו~~ות אינן טרפות

ס~ו~
 הא ז~ו~~ ~אינו ~~זקת מיעוטא

 רו~
 זה

 שי~
 ~נו

 ~א ~י~~ה~ עת~
 שום~נו נו~~

 ס~~
 נ~בואר ~וכתא ~כמה ו~א~ות וריעותא~

 בפ~~~~
 עצ~~ו

~~~ 
 ~~יי~ ע~י התיר הושטנ~י~ת ~םפק

 עם~י יב~~
 ~ש~~~ כ~~

 ~ב~י~ י~ט~ אות
 ~מ~ז~דוכתי ~כמ~ ~~~

 וא~
 ~ינו ~~ז~ת זאת ~ם

 ש~ ז~ו~
 אי~ו ~~~נוה~ ~שר

 נמש~
 וה~יצים~~~~ב על

 שא~
 אינו אי~~ר בה יש ~~יי~ ש~~ה~וה

 ז~ו~
 ~~בעי~ ~א הבה~ו~~ ז~י~ת ב~ימו~רים ו~~י~ים ה~~ב ~כ~ז

 ~עו~
 ~~ון ~נו~ ~א~ן ~י~ ש~~ה~~ה

~~~ 
 ~אין~זקה

 זבו~
 אפי~ו אלא זבו~ה~ ~היא ~~ון ~אין אין ~הא

 ~ב~~ו~ ~~~ט~
 ~~~~וע~יי~

 ~יי~ות ~ו~ו~ם
 א~ י~~

 א~ור ה~~ר אי
 ~ז~~ ~וצ~

 שאינו
 כי ~וותרים ו~ביציםה~~ב ~~~~ ז~ו~

 ~~~~ ע~
 רוב ~וכחהיתר ~ז~ת א~א ~ז~א~ז ~ ~ועו~ם הי~ ~א וה~יצים

 וע~כ וי~~~~ י~~~ ~ו~~ית~
 ~נ~~~

 ~ו~~ר אין
 ס~וו~

 ו~~כ כו~~
 ש~יי~ ע~י ~~תירהת~ו~ש

~~~~ ~ יב~~
 ס~~ ב~~~

 מ~ש כ~ה
 וז~~

 ~~~~כ
 ~פ~~~~

 ~~היית
 אין יב~~

 ~~ועי~
 ~מאבו~י ב~~ס~וום

 ס~~ו~ ~ו~~
 ~ו~

 אי~
ו~עינ~י~ ~ר~~~א ו~ם~רת כן הפו~~ים ~~ש~ועות

 טרפ~ אי~
 ~יינו ~י~

 ~כו~~ ~~~~
 ו~א

 אם ו~ם ~~~~~ ~רו~
 ר~

~~~מ ~רוב~
~~~ 

 בזה
 ס~~ו~

 ~~יעוטא
 ~~זק~

 רק
 שיש א~~~

 ~ז~~
 זבו~~ ~אי~ו

 ז

~מ~יים נושא~~
 שא~

 ~נין אנו
 ע~

 ~אינו
 ז~ו~

 ~~כר~ע ~צרפו ~~ש
 עי~ז~ הרו~ נ~~

 א~
 א~ן כ~רות ~~נוות שרובש~וה

 נוועי~
 ~~~י

~~~מ ~~ט~ סי~ כ~~בו~ש ריעותא~ נו~~
 רו~

 י~~~ ~ע~י
 או ~י~ה או

 אין ~יצי~
 ני~ו~

 ע~ז
 ~ז~~ מצ~

כיון ז~ו~~ שאינו
 ~אי~

 זבו~~ ~הוא ~ו~ור ~נין אנו
 ור~

 נ~~טה ~~~~י
 ~~י~ הות~~

 ~ז~ה
זבו~ שאינ~

 ~אוריי~א ספיקא ונשאר
~~~~ 

 ~~~פ~
 אם

 ~ו~א~כ~ ה~~יט~~ הועי~~
 ~~~~ענראה במ~יי~

 ~~~ אי~
 ~~א

 זו~ז~ה רוב~ יו~~~
 אי~ א~~~~ ~~

 אי~ורוג~י ממנ~~ ~ו~ז~~ין
 וטר~~ נב~~

 תו~~ ~~~י~ת
 ורו~

 ~פו~~ים~
 ורק

 ~ו~~ שא~~ ~וצ~



~ ~ ~

ס~~
~~ ~~~~~~~ ~~~ ~ 

 ~ל~~~ז~ה~
 ו~~ל כ~רות ~המות שרוב רו~א מכח דאתיא חזקה יש ~וממי~א כד~י~אהוא ~נו~~ה ~הריעותא ל~פרע אגלאי יב~ח שע~י י~ל ~ם מ~יים~ ~ן

 ו~~ש זבוח~ שאינו חזקה נ~ד מבוררת חז~הלמפרע
 ~מו~ עו~

 הרוב נ~ד כו~

שעדי~
 ואנן מחז~ה

 קיי~~
 גבי~ות ~גבי שמשון רבי~ כסברת

 ~י~
 ע~י חזקה

 הפ~~~ג לד~ מ~ום אין ול~~זרובא~
 נודע א~ א~

 הספ~

 י~~ח של הרוב מכח ~~י~ר ע~י~~~חיים דנין ולא אח~ש~ ~ה~~כה
~ 

~~~

 כשבא
 לשאו~

 שאין הרוב ע~י ל~ולא נקבעת אז הבע~~ח בחיי ~הוראה
עדיי~

 כן~ ~ל~ש~שיטא והח~ב בהביצים ~י שא~ז~ איסור חז~ת יה~~ שאז סופה שם על דנין~שחי~ה רק ~בהמה ה~~ר שאין שכיון ~ומר ג~כ ול~ש הרוב~ ~בטל נגדו חזקה~ום שאין והביצים~ ~ח~ב על הבעל~ח בחיי ל~ון כשבא ומכש~כ נגדו חזקה
 א~

 לדון כלל סברא אין גופי~ בבע~ח גם
 ע~~

 דא~שר המחט מים ~ספל~האשה זרקה אם ם~ ספקות~ ג~ דיש בנד~ד וע~כ ~בריו~ לכל אני וכוונתי הד~~~עכ~ד בחיי~ םופו
 דנפ~

 מים~ הספל אצל
 דנפ~ וא~

 הפנימים מאברים א~ ניקב לא שמא המחט ובלע דש~ה ואת~ל העו~~ ~זהםשתה ~א ש~וא ~~~ים

דא~
 ו~א כשר ניקב ולא הפנימים מאברים בא~ ה~~חט נמצא אם

 תלינ~
 נקב ~א ש~וונח ~ב~~~ום כאןש~~א לומר

 א~
 נקב מקודם

 דר~
 ~אברים א~ הי~וכו

 שום בלי דכשר נראה האופנים א~ו בכל הרי כן~ ל~א ב~ושהו~דנקבתו
~~ל~ פקפו~

 וא~
 זאת גם

 בכ~
 הא~פנים

 א~
 קו~~ דישב דוקא הוא ~איסור שנראים

בנד~~ זאב~
 הוא~ רחוק ס~ק ורק קו~~ דישב ראינו לא

 ואי~
 כן כ~~~ ~חוש

 נ~~ענ~ד~

~~~~~
 ר~ ~ג~ הרב של ת~ובתו

 ו~כ~צ אריא~~ בנין ה~~ נכד תודה~ זבח זעירא~ פס~א ציון~ ~~נ~םבעה~~ח~ס ~~~~~~~ אבד~~ ~י~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~
~ 

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

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

~~ו~~
 ~~~ ~~~~ו

~~~~~~~ 

~~~~

 נ~כתבו ~פני וזרח מזרח פני האיר בקר
 ו~~ שנים~ ~~~~ה זה בבע~ה ה~וורדת ~א~ה ע~דא~ לו~ וע~תה ~שתים ~אל היק~~

 מפ~פ~
 בחכ~וה

 ~דין ו~~~ו~~
 ~עו~

 ואנ~ ~וחט~ שב~ע
 סבו~

 בכריתות דפ~וגתא ~~הרי~ט לשיטח אבאר ו~וקודם~אסור עומד מש~רתי על אני ~ציון ראשון ~ת~מוד~ ים ו~שדי החכ~וה ב~~ע~טייל ~נאי אק~ עכ~ רב~~ בטרדות
 חתיכ~ בעי אי י~~

אח~
 בבדי~ת ב~יאין אנו דאין א, הכ~נ וא~כ המכיר~בעו~ם ב~י דאיכא בפיר~~י עי~ האיס~ר~ ל~רר דא~~ר ד~טעם ~רב ס~ ור~זכרשב~א א~~ חתיכה ומ~ד הרמב~ם~ כשיט~ ~קולא ~~ה~ת סד~א ~~ ח~י~ות מב~

 כ~
 ~~נימים הא~רים

 ספק הו~ דא ובכגון האיסור ויברר דבקי ~עו~ם בקי איכא ~ו~מ רה~פ~שיטת
 ידיעה ח~רון ו~ק ~זה~ח~~ו~זרא

 ~כ~
 הט~ז ד~ופ~~ל העו~ם

 והש~~ ביו~~
 ס~

נ~~
 הוי ו~פי~ז כ~~וב~~ ל~כא ע~ין אין

 ספ~
 כ~~ ~דין באיסור ו~ם וכו~~ טו~~אה ~חז~תדבר כל ם~ ר~מ תנן ד~א וב~דה תורה~
 וא~

 ~אחר היינו כחכ~~ים ד~יי~ל
הבדי~ה

 אב~
 ~~מ~ מודים ~בדי~ה ~ודם

 וא~
 בחזקת נ~חטה כר~ה ד~יי~ל

 ו~~ב~אר ~היתרא ~ז~ה והוי עו~זדת~~יתר
 א~ בחו~י~

לפ~וש~א נ~~מ ריעותא~ ~אתי~יד
 בחו~י~ הרי~~

 כר~ה ד~יי~ל פ~ום ונ~~צא בדוק בס~ין משוחט ~~קשות



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

 אין דר~מ ~יון ותי~ ~שר ל~ל~~א ואזלו~שו~ט
 ה~~ א~רינןלק~לא וא~ נ~~~ה~ ~מה ידיעה הוי מ~~

 כיון ל~ו~~רא~ ~~~ש~~
 דרו~

 ~~~ומות
 ~א~רי~

 אם הפ~ימי~ם
נק~

 ו~~ נטרפ~~ ~~~ה ידיעה ~לי א~ור ~~~ט
 ~ש~~

 דש~י~י נ~ ~י~
 ~~רו~ין תו~~ ועי~ הותר~~ נש~~הוא~ ל~יסו~

 ~ה~~
 א~~רינן לקולא דאפילו וםפק ד~ה

 א~לו ~רייתא ~ני ~ל ~חולין דא~~רן להא ול~ד טפי~ להי~ר ~ש~יחי~~י
 אינו~~~ם קוצי~

 נ~נ~
 ה~~ ~רייתא דכל לרבא ~יתרת ~מו ~לל רי~ותא סוג ~חת

 ול~ד להו~אית
 ג~~

 ~לח~מים ~נדה ~מו דתלינן ~קורק~ן ~נמצא ~מ~ט
 דריסה ל~פק ~חיישינן הדורס מעל גרע ולא בד~קה~ לא~ר ~~ל א~ל~~ור~א~ ד~~ינ~

ומ~~~~~
 אין הפני~יים~ א~רים כל ~~דיקת ~~יאין אנו א~ן אם אסור

מט~ם ל~תי~
 רו~

 ד~וי הם ~ח~כ ~~מות
 רו~

 ~רי~א וע~ ל~רורי~ דאיכא
 ~~דיקה ~קיאין אנו אין ואם ~~דר~נן~ אי~ור ~~~פ~~וי דבכור~

 ~ו~
 ~חיי~~~ גם אםור

 לאיסור מאיסור ד~~ח~יקין ל~~~ד ~פרט להתיר ל~ש ד~חיי~~~ון
 ~א~רוני~ ~~~ש~~

 ו~דמוק~ ~יצה ועי~ השי~ו~ ו~תוס~ עו~דח~ א~~~ה~ח ~~~קת ד~י~ פ~רש~י~יי~~
 מהר~~ק~ ד~גאון ~~ש~~ע ו~ן עת~קין~ והד~ר~ם ~ לאי~ור ~~איסור ד~~ח~יקין ~~דרש~י
 ד~ע~ ~חיי~ ~~~צים א~ורים ~וודאי ~מחט דא~~ ~עלוקה ~ן ה~יר~א

 ~ל דא~י ו~~~ ~לו~~ר~ לי ~מיע לא דע~ת ~גאון ~שם ו~~ש~כ~דיק~~
 ~~~ ~~יצה ~פירש~יוה~ר ~מתי~

 ע~~~
 ד~ר דהוי חלתית מהלעיטה י~ואר

 של ת~ו~~ו ע~כ ע~~~דאסור הנוק~
 ~ ~~זלא~~ו~ ~ר~

 ~~~דידי תשו~~ו~נ~
 ~ר~

 הג~

~~~ 
 ~י~~~~~~ א~ד~ק ~~~~~~~~~ ~~~י

~~~~
 ~~~~ ~~ו~~ ו~ו~~~ ~~ו~~~ ~~~~~

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

~~~~~ 

~~~~

 ~וננו אשר ידיו ~ועשי לראות ~~אד אנ~י ~~שתו~ק ~ו~ ~גי~ני ~~כת~ו
 ~שאל~ו ו~ד~ר כו~ ~הוראה שדהעל

 ~עו~
 ל~וש ~ש אם ~~~ט ~~~ע

 ש~~א ~~~~ש ה~יציםל~~ור
 ניק~~

 א~ ה~~ט
 ~~א~ר~~

 ~~~לתו ו~ו~~ ~~~~הו שנק~~ו

פל~~
 הו~א ור~י תו~~ ~מחלוקת ~זה

 ~ש~~
 ה~~ול ~~~ א~ ~~ ~~ק נ~ ~י~ יו~ד

 הל~ו ~ד~רים ידידי הנה ~~~יים~ הרי~ותא ~נולד א~זקה~~וק~~י~
 מאוד~א~רונים הארי~~

 ו~ד~רי~
 הרהורי ל~ועלתו להודיע אמר~ת~ ע~~ז ור~~ים ע~~וקים

 ~~~ ~~ודו ~שיט~ ~א ~וא שלד~תי ~קי~ור~ זה ~~ניןל~י
 דא~

 ~~וס~ ~שיט~
 ~~~י~~~ות

 ע~~~
 ד~~וק~~י~

 א~זק~
 ה~קול ~~~

~~~~~ 
 ~~ד~ד

 ~~ו~
 ~ו~וה ~~חט ~~לע

ל~~י~
 ~~ט ~~י~ הת~ו~ש ש~ס~יר ~ראש

 דא~
 להע~~יד דאין ~~ודים ה~~~~

 ע~
ה~ז~~

 רי~ו~א דנ~~ד ~~~ום
 ~~ח~י~

 וי~אה
 ~~רו~

 ע~~~ד
~ 

~~~~~~

 ~~~~ דא~~ לי נהירין לא ~ו ~~י~~ אלו
 דרו~ה ~~~

 קו~ ויש~
 ~ו~ט

 ל~יות דש~יחי דלו~א ה~ו~~ד~~
 ~ו~~~

 היינו ~~להיתר י~~ר ~אי~ור

~~ע~~ידי~
 ~זקתו על

 א~
 הר~~ותא ~נו~ד

 ~~~~י~
 ו~תב ~~ה~ו~~ וי~אה

 ד~~ע ~אן~ד~ריו ~~~~ת~
~~~~ 

 ו~~ד והרו~~ החזקה אי~רע
 י~ ~וש~ קו~ וי~~

 ~ם

~ז~~
 ד~~~ולדו

 נו~דה ~אן ו~י ~~~~~ו~~ם ואני ~~ו~~ ונקו~י~ דרו~י~ ל~~

 ~ ~~~~ב~~יע~
 ריעותאא~ ד~רים~ ל~~ ~~~ר ד~לק ~ם ~~~ו~ש ר~ינו ~וו~ת לי וא~~רא

~~~~ 
 לא

 נולד~
 ~זו ~רי~ו~א

 וי~~ ~~~ ~~ו~ ~~~~~
 לו

~~~ 
 ~ו~ט

~וה~~
 ב~ע

 ~ח~
 דד~~יא

 ~~ ~~~~ לז~
 ס~ נו~ד

~~ ~~ 
 א~ר

 ~~לוק~ הלי~~



~ ~ ~ ~

ם~~
~~ ~~~~~~~ ~~~~ 

~ז~~
 טובה

 ל~~מיד~
 התוס~ ש~טת ו~זה שנו~דה ~ש~ה ב~~קתה

 דא~
 ~הס~ ~מקום ה~זקה על מוקמי~ מ~ייםהרי~ו~א ~נולד

 ושכי~ שק~
 ~זקה ~אן אין אז ~~ידה ט~ם ~ם ל~~ות דא~~ר כזו ~יעותא ~נולד ה~~~~וקה לאיסור~ כ~~ו ~הי~ר

 רו~~~~~
 ~זה יש

 ד~ו~
 לא~ר שנ~שה לתלות נוכל אם ולכן ~~יאות ~ה~זות

 מ~~ות אמ~י~ש~יטה
 הרו~

 ~ו ~המה ד~ם
 מ~ו~

 וריעותא היא ה~~יאות ~המות
זו

 ~ס~ ~א~וקי לא~~ש לה איר~
 שנו~~

 ~ליו ל~~מיד ענין שום ~אן א~ן מ~יים
 דהוי ~אן אין~~זקה

 ~ז~~
 ורק וכנ~ל ~שעתה נת~~רה ש~א

 ~~~ק~
 מ~~ת היא

הרו~
 ואינה י~אה וה~ז ~יא~ם ~המות

 ~הרו~
 ד~ר ~~יים לה ~לד ד~א

 זו ריעותא ~~ם אין~המות שרו~
 רק נ~י ~תם פ~א ~סי~ ~גבינות דמתי~ין למ~ וא~

 דיצא ~~לינןמ~ע~
 מ~רו~

 הזמן באי~ור
 שע~ וע~

 זו
 הית~

 אם ~רי~ותא שעת על מסופקים שאנו ~ד~ר א~ל~~ריא~ם ~יי~ ~~לי מרוב
 ~אופ~ הית~

~~טרי~
 לא עליו~ ל~~~~יד ענין שום~ כאן אין שוב ~א או

 ~זק~
 חזקה ולא

 אמו~ מ~טן נו~ד לא ש~~כ וריעותא ~ט~~ות לאפוקי וכו~~ ~ו~מ~~~~
 ~אופן ~יתה אם ה~י~ותא שעת על מסופקים ו~נו ~ו~יים הואש~רי~ו~א א~

~~~ט~~~
 ש~~תה ~זקתה על או~ה מ~~~ידין

 ~ש~~
 ולכן כשרה~ ~נולדה

 לא א~ה ~מ~י ~עו~הש~~כ ~ם~~
 נדרס~

 הר~ ~שם ה~ ס~ק ע~ט סי~ ~ט~ז ~ועי~

 ~יש~ וכ~פ~י~ש~
 לו

 ~ו~
 ~ו~ט

 א~
 וי~אה מ~יים דאית~ע

 ~ע~~ מ~רו~
 ה~ריאים

ו~~
 אם ולכן לא או האוסרת דרוםה היא אם ~רי~ותא שעת על מסופ~ים אנו
 ה~ו~ני~~

 לאו דאי להתוס~ ס~ל לא או מעל~ע
 דשכי~

 וו~ר~ לאיסור
 מל~יתר

 למעיין מ~ואר וכ~ז ליד~ו ~ת של כשרותו ~זקת ~ל אותו ~~עמידין~י~ו
היט~

 ~~~ו~ש
~ 

~~~~~
 ~ם

 ~נד~~
 ~וחה ש~~ת טו~ה ~זקה שיש מ~ט ~~לע

 ~~ט~
 ~שרה ע~כ

היתה
 ולז~
 ~א~ר א,

 י~אה המ~ט ש~לע~
 מ~רו~

 ~וא ~~ור לא ~ו~~כ
~ם

 מ~~~ ז~
 ~רו~~

 ~כ~~
 שהי~ כש~ות ~זקת

 ל~
 בשעת ~

 מוקמי~ ליד~
 ~~ו~~ לשיטת ~ראשונה חזקתהעל אות~

~ 

~~~~~

 שראית~ ~מה לה~יר הנני א~~
 לה~או~

 על ~~~הותיו ז~ל רש~ק
הפר~~~~

 נועם הנ~ראים
 ~ושום מ~ייםריעותא נולד נ~רא ד~וסה ד~ק כ~ סי~ ~~די~

 ~נול~
 לנו נודע ~אם לאפוקי ~~יותה ה~ה~ה ~עוד הס~

 מאי~ ~א~כ ~אד תמו~ין ו~~~יו עיי~ש~ מ~יים ריעו~א נ~~אא מ~יים לנו ~ידוע הי~ ~לא כיון מ~יים ה~יעותא ~יתה ש~ודאי א, א~~שהס~
 מ~ש~

 דס~ל~~ו~א ~ש~ס
 דיש~

 לו
 ~ו~

 מ~ש ~וש~ין דאין ~ושט
 ~ס~~

 ~~~~יםא~~~ת ד~ודאי ושני שני והלא
 ת~י~ת ורק אכלי ~ו~~ ~רייתא ~יי כל ~הא כלל ~יעותא ל~~

ה~ו~
 חושש א~נו ולכן ~~~ש~ ל~ו נודע ו~ה ~יעותא הוי

 ל~
 ~ס~ד לאפוקי ~לא

 ש~ודאי לנו נודע א~~ש ד~~ה ~יון ו~~כ ~~~~ים~ ~נוד~ודע
 הית~

 ~~יים ריעותא
 א~~רי ~ה~הת ו~יי~ הידיעה~ לנו נו~ד ~זתי לנו נ~~ואין

 ~רו~
 ~כללי ה~יו~ד על

 דת~י~ת א~~ש ~~~נ~ל לי ~שה עוד ואדר~אהס~ס~
 הית~ ה~ו~

א~~ש דילמא מ~יים
 נת~~

 מסת~ר דיותר ~ל ו~~כ ~דרוםה~ ל~ד ואכתי
 דנת~~

 וי~ין ש~יינתי המ~ומות ~כל כ~~ר וי~יי~ וק~~תי~ ~ע~ק ואכתי ו~~~דא~~פ~יא מ~ום מ~יים
~ 

~~~
 ה~קול ~ס~ ~אוס~ין ~שיטתו והעומדים ר~י ~~יטת

 בנול~
 כאן דמודי לומר ~~ום יש ~~ז~ה על מו~מי~ו~א מ~י~ם ה~יעותא

 דמות~
 אומר כל וט~ם

לו~~~~~~



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

 א~י שאין~ו
 היט~ מ~י~

 ~~~ו
 שכת~

 דאם רו~מ כ~וד
~~~ 

 ~~~זי~ינן ~ר~י
 ש~י~ה קודם על~ו ~הי~ א~~~~~~~איסור

 וא~ן נ~~~~ דע~ א~
 ~ו~

 ~~~ו
 דיש ~~י~ה מכ~~כ הזה~האיסור

 לה~זי~
 א~~~ה~~ ~~איסור

 טרם עליו שהי~

~~ית~
 ~~ק דאז ~~~~ה

 ~~העו~
 וציר~

 ו~י~ היתה
 ~כל~

 א~~~~ה אי~ר
 ~העו~

א~
 ~א~ר

 ~נעש~
 ה~ל~~ ר~י ~ותיר מדוע דא~כ עליו א~~ה לאוהנה מע~כ~ שעשה ה~~ו ~~כ א~מ~ה איסור ~~עלי~ ופ~ע ~יצה

 ~~שעה כיון י~ל ~ג~ינות דשם ה~ סעי~ י~ד סי~ יו~ד ויעוי~ ~א~א~רים ~~מי~ ה~~~ ~~~ וא~
 ראש וס~ ד~נ ~ו~ין ~כו~ש עי~ איתרעי~ ו~א ~עצמן רשות ~ולקים כ~ר הםהס~ שנול~

 ו~ה~ן כ~ב מסי~ ~ראשונים ~שו~תאפרים
 שהארי~

 עו~ ~זה~
 ~~~ק יש

 ד~~~
 ל~~~~~שנשתנ~

 אינה כ~ר
 ~כל~

 ~~עורות ד~עודן ~יצים ~אפו~י דא~ה~~ איסור

 א~~גידי~
 ~או שכ~ר

 ~כל~
 איסור ~~צים

 פ~ו סי~ יו~ד ויעי~ ע~יהם~ א~מה~~
 ד~םעי~

 ו~ש~~
 פ~ז סי~

 סס~~
 דהסו~רים ק~ו ~ום כאן אין מ~מ ודו~ק ט~

 הרי לאי~ור מאיסורדמ~זיקים
 קש~

 ~~~ י~מות התוס~ קו~ ע~י~ם
 ע~~~

 ~מ~ואר
 שאין ד~~~~ום הרש~~א~ תי~ וידוע ~איסור ~~איסור מ~זיקין ~א~ןשם

 צרי~
 מעשה

להתיר
 ה~ כ~ו~

 ~אי~ור ~ואיםור מ~זיקין אין ~אמת ~~~ילא ~א דההיתר ~י~~~ות

א~~
 ~ד~ר

 שצרי~
 וא~כ ~אי~ור מאיסור ~~זי~ין להתיר ~~עשה

~ין י~ ~דו~ ~י~ו~
 העו~

 רק היתרו דאין הש~~טה קודם עליו שהי~ ~~א~~ור דמ~~י~~ן עצמו
 ~~א~יו ~א דהיתרו ~~י~ים ~אפו~י ~ש~יטה ~~עשהע~י

 דומ~
 די~~~ות ~הא מ~ש

 ~~א~יו ~א ד~~יתה ~~שוםדשם
 אי~

 דהולדה ~~י~ים וה~נ ~איסור ~~איסור ~~~זיקין
 שלא ~א~יו ה~א ~~תר שהיא ~~נה ניתקים ש~~ידים ~שעת או ה~יציםה~תרת

 ה~ודם מאי~ור מ~זיקים אין ~כן ~~ע~הע~י
 ~ם~~~~~~~ ~ ודו~~

 ש~~
 ~ה~~

 קצוה~~
 פ~ט ה~ ש~~עתתא

 דתיר~
 ה~והרמ~ל קו~ ~זה ~אמת

ע~
 ד~~תיר הר~י

 ה~~~
 ~א~~א מ~~~ים אין לר~י א~כ היט~~ יע~ש

 ה~י~ים מותריםושפיר
~ 

~~~
 להתיר כאן לדון יש

 א~
 בהא~ ~שי~ו והעו~דים הר~י ~שי~ת

 סי~ שם ~ת~ו~ש גם ומו~אים ~~ו~ין ~~י~ושיו הר~~~אד~רי ו~עני~
 כ~~

 ד~ם
 הטור, ~~ע~ה ~ה שהו~ל כזו ריעותא ~ה ~אירע רק ה~~~ירו לאהאו~רים

 ~מ~ום לאפוקי ~~ע~ה ~~~~ר מ~ופ~יםואנו
 שנוכ~

 הת~לת שום ~ו שאין ~ו~ר
 עתיקין והד~רים דמותר מודי הם ~םהטרפות

~ 

~~~~
 כאן אין ~ו~ום ~שום נת~~ה ~א דאם ~ודאי ה~~~ט ~~~יעת ~נ~ד
 ~~ע~ה הת~~תש~ם

 הטור~
 ורק

 ~רואי~
 נ~~ה אם ומםופקים שנת~~ה

 ריעותא ~~ה ו~~ונ~ת ~נ~וצאת ~אפוקי ריעותא הוי~על~ע
 כל~

 םי~ ~ר~~~א ויעי~

מ~~
 ~ניי~ ~~~~ה ~~ סעי~

 מונ~ ~~נ~~צ~
 ריעותא דל~ה וע~כ ~דיקה שום א~צ

דכ~ל
 ~דו~

 מ~ט ~~יעת רק ידענו דלא כיון וא~כ צ~~~ ריעותא ד~מ~ום ~ידינו
ואפשר

 לה~ת~~
 ס~ל ה~~~~~ירים ד~ם ~ודאי ~~קום ~שום עדיין נת~~ה דלא

~ ~

~ ~~ 

~ ~ ~ ~ ~  

~  ~  
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

 ~פו~קים~~~~ורש
 ל~~ו~ ה~וק~ דצרי~

 ו~וא וכו~ שקו~ים ה~פי~ות אם
 דאוריי~אס~

 עיי~~
 מאן א~כ

~~~ 
 ~איסור ש~י~~ אינה ד~~ט ל~דע



~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~

~ ~  

 ב~ו~ז מ~ו בסי~ בד~ין הנ~וצא ב~~~ט דמתירים והא~ו~ר~
 ו~~~

 מ~ום היינו
 ואם ולנקוב~ לת~וב באמת דרכה אבל ~~~ום ב~ום ת~ובה דאינה רואותדעיני~~
נאמר

 ד~כ~~
הטור, מעשה ה~~ל ~א דעדיין הה~תר וגם אסור ד~ר~י ~~מ יותר ~אי~ור

 לאי~ור הוכ~ה באיכא ד~ם שם הר~ב~א כ~ דהא בבירא~ נפ~
 בהוא~דרוסה כ~ו~

 שות~
 ב~~קום אוסרים התו~~ וגם אםרינן~ ~ו~רקרין והן

 זה וראה בדבריהם~ כ~~בואר יותר~איסור ~~כי~
 אי~

 ב~ר~~~ג מרו~ו~ים דברינו כל
 כן אמנם ד~ה בסו, טרפות ל~~~~ת~פתי~ה

 ~דינא~
 בקו~ר

 כדר~ מי~י~
 ה~און

 הזה~עמ~ן
 ~ז~~

 יצא~ בהא לא~ אם נ~~ב אם וא~י מחט בנ~וצא ו~ויהו ~ם~
 מ~ט בה ~~ה כ~~ו~דה לה הי~ טובה ~ ~זקה מ~~ו י~אה ו~ו מרוב~~בהמ~

~ה~כ~
 או~ורים דא~ו א~א ~התירו לנו הי~ הוא שקול אם

 ד~כי~
 יותר ~איסור

 עכ~ל והבןמלהיתר
~ 

 כ~תי ~אשר ה~א~ונים ~ריו סתי~ת ~ועלתו יראה ה~לו הפמ~ג~~~~~~

~ע~~
 באופן דבריו לפרש י~ כי ואם ~א~ור~ נראה לדינא וגם

 ~נו נו~ע~אינו
~~~~ 

 או המ~ט ת~וב ~אין דמיירי דבריו כוונת פשטות נראה
 ~~שום ואוסר~א

 דשכי~
 לאסור

 וג~
 אסור בדיקה שום ~~י לברר ו~~צ ריעותא ד~~ה דמ~וםדא, נ~ד ~י~ הקבוע שער אדם בב~ת יעי~

 וא, יע~ש~ אכל דאי~ורא ויוודע הטרפות יתברר שמא~~ום ~~ב~ לאכו~
 ~פלפ~ שי~

 בדבריו
 כ~ה סי~ או~ה בשער ע~ז פקפק בעצמו ~וא ו~ם~ם

 ~כ~~
 צירו,

 י~
 ~א~ור

ביצי~
 ~כ~ד ש~ה

~ 

~~
 הרב דברי

 הנ~~
 היום רק כ~ז כתב א~ בפעם ש~א ו~ראה ~ז~ו~~~מין

 ~~עט י~~ים כ~~הוא~ר מ~~
 ושכ~

 מ~ודם כי מקודם~ ~כ~ מה
 ה~~

 ב~יטה
 ~אסור ~~כ כ~ ו~בסו, ~התיר~ היטב באר כ~ תשובה באמ~ע וא~~כ~א~ור~
 ~ו ו~~ מכתב א~~כ לו כתבתי ובא~ר עצמו~ דברי רבות פעמים סתרוגם

 זאת כ~ הוא אם זכר ~א ~וקום באיזה לו וכתבתי דבריו~שסתר
~ 

~~~
 האופ~ים מקודם כתבתי ג~כ שאני

 בשיט~
 כ~ ~התיר~ וא~~כ ~אסור

 לב~ון ~ציתי~~
 קוד~

 כ~~י ה~תירי~ ~דברי ~באתי~ ~ד ~אוסרים~ דברי להציע
 הנ~ל והרב ~די,~ דהיתרא

 כיו~
 ~מורה דאין התבו~ש דברי ~ראה

 וי~ולין ספק ודאי הוא כאן ~י דמיון~ ~ו אין אבל ל~וריו~ ~זר ספק~~שום ~ה~~
היטב

 ~ס~~ו~
 ע~ז
~ 

 מוה~ר ה~~ הרב מידי~י~ת~ובה
~~~~~ ~~~~~~~~~ 

 ~אבד~ק
 ~~~~~~י~

 יצ~ו~

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

~~~~~~~~ 
 ~ ג~~

~~~~~
 הביצים לאכול~~ותר א~ ~פנ~ו~ ~ט ~ב~ע בעו, שא~תו אודות ~ת~ובתו~ והנני ה~יעני

 מ~עו~
 מאברים א~ד ~ינקוב ודאי אי~ו ה~~~ט שבלע דא, בזה ~שש שום אין~דעתי באריכות~ בזה ופ~פל העו~~ שנ~~ט קודם

 נת~ב אם ו~ם כ~ל~ נת~ב ו~א בקורקבן מ~ט נ~וצא פעמים ורוב~פנימיים
 רוב~~~י

 אי~
 ב~~ס דאמרינן ~הא דומה וה~ז טרפה~ ודאי שיהי~ ~וע~~ע נת~ב

 ~מ~ז~ו~ין
 ~~ ע~ב~

 בהמה בין ~~~ק ו~ין אכ~ן~ קוצי ברייתא ~יותא הני
 וב~ןר~ב ~הו~~

 עו~
 דהרי

 ה~
 דנ~~צא דינא

 ~ו~
 ו~דולה בעו~~ ~ם כשר בושט

 מ~
מ~~~



~ ~

~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

 אכלה דאם כ~א ס~ק כ~א סי~ מדע~ת~ש~כ
 ~כוכי~

 ודא~ ~~וא ~, כ~וש
 ~סו~ןמד~רים

 לנקו~
 כ~ר~ ריעותא נ~~א לא אם

 ו~ול~
 על ~ם

 ~שיו~~
 שמ~~ויר

 דא~ ש~ ומש~~ע~ד~ר~
 על ~ ל~~~~יר אין ~~~יים

 ה~ל~
 ~~י~ים על או

 שלא כל ~~~ט מ~לע ~רע דלא שם כ~ד~ריו ו~תו~
 וכו~ ~נד~ד ו~~נ כ~ר~ נ~~~

~ 
 ~ש~כ ו~ם מש~כ י~ודו~י~~~~~~

 הר~
 י~ידי

 ~~קי~ציני~
 ע~~ו ד~ כי

 ולא ז~ננו ~~~דולי א~~ ~ו~ת ששאלתי ~ע~~ים ~~~ה שראיתיכ~~ו ~~לכ~
ידעו

 והר~
 לחוש אין ~ ס~יקות ~~ דיש ~נד~ד ו~~רט להלכה~ ~סק הנ~ל

 לי~ב א, ו~םוכלל~ כל~
 קו~

 ואין~ כלל~ ריעותא כאן דאין דו~וה אינו
 צרי~

 א, ~זה אין כי ~א~~ש~א, ~די~ה
 מיעו~

 ה~~צוי
 ד~רי~

 י אנו אין ואם ~דיק~~
בעינ~ם רואי~

 צריכין אנו שאין כמו אחריו~ ~~דוק ריעותא ~ אין מחט~ שנת~
 יש שמא לחוש שיש א, נמצא ו~לא ריעותא~ ~נ~צא רק ~ר~ות שוםאחר ל~דו~
 ריעותא דנמ~א וא, ל~~~טר~ות ~~

 דנק~
 אם וס~

 ~ו~ מ~~~~
 תלינן חולי מחמת או

 וכןל~ולא~
 ~נק~

 או ~~יד~ט אם דס~ דריאה
 לקול~~ ~לינ~ זא~

~~~

 והר~~א הש~ע על מ~ט סי~ ביו~ד הטו~ז דהקשה
 ~~ס~

 להדי~
 ד~נמ~א מועד אהל ~~םה~~י שה~י~

 נק~
 ~~לל

 ה~ו~

 ~ו~~ת אם וס~
 קו~

 או

מחמ~
 דאם ושט ~בי ל~ג ~סי~ דהרי הטו~ז ו~ק~ה ס~ס ~~טעם דמותרת חולי

נ~~~א
 נק~

 חולי מ~~ת ~י וס~ק
 וקו~

 ס~ס היא ~תם ~ם ו~רי טר~ה~
 לא~~א ס~~

 ניק~
 ~ם ~טו~ז דהנה ו~~ל ~ולי~ ע~י רק ו~~וא ה~נימי רק

ל~ה דלכ~ ~
 ס~~

 יכול ~אינו ~~שום
 לה~~~~

 ~~~א~רים א~~ נק~ו ס~ק שמא את~ל דהרי
ה~ני~~יים

~~~ 
 ~ו~ נ~~ו~ לא

 נ~~ו שמא לו~~ר תוכל לא
 עי~ש~

~~~~
 אשר א~~י ק~י ~סי~ ~~ל~י

 ה~רי~
 אם ~ס~ס ~עניני ~פל~ול

 צרי~
 להיות

מ~~~~
 ~תורה~ ~ן ל~ולא דאוריי~א דס~יקא הר~~~ם לדעת שם הכריע

 ~ן ואם ~ורה~ האיס~ר נדחה א~ ~ס~א~כ
 ~~י~

 אם ~ין מו~ר אחד ס~ עוד
 א~~נם לא~ או ל~ו~כוי~ולין

 ~את~זי~
 איםורא

 דא~
 ~~ה~ת אס~ר ה~~ק להר~~~ם

 ~רי~ולכ~
 הס~ס

 ל~ת~~~
 והנה דו~א~

 דע~
 ד~~ק הא~רונ~ם ~דולי

 וא~כ א~~~רא א~~זיק מיקרי שלו וס~ ~ש~יטה~ ס~ק~וי ~ו~~ ני~~
 ~רי~

 דו~א ל~יות
 ~בי ל~י~ז ו~נה~~~~~~~

 ה~
 ד~ו~רי ~~ותר ~~יר ה~ו, ~ ~~לל ~~~ט ~~נמ~א דינא

 דאינו~ א,ס~ס
~~~~~~ 

 ~~~רי דלא כיון
 את~זי~

 ~ו~אי נד~ד ל~~י וה~נ אי~ורא~
לא

 את~זי~
 ס~ס~ אודות ל~ סי~ ל~~ עי~ וכן ס~~קות~ ~~~ ~ם ו~י איסורא

 שאול יד ~ה~~עי~ וכ~
 ~~~ר~

 יו~, ה~~
 שאו~

 סי~ ~~א ~~יו~ד על נאט~נזא~ן
 ~~~~כ עי~ש דתלינן מ~~כ ~~~עי~ ל~~

 מ~~~~
 לא ~~~א ה~יע לא שמא ס~ס ד~~ל

 ד~~ה ~~ו~ם ~ולע דנ~ו~א ה~~א שם א~ ~~~ם ~~ס דהוי צ~~ ול~אורהנ~~~

נ~~~
 ~~ס ו~~ל~~א נק~~ ~לא כל לא או ה~יע אם

 ה~ותה~~
 י~ל

 וכמ~ש כלל ה~יע אםלדון ~רי~ ד~~ל~
 ה~~~

 ~~~~ א~ מ~ם א~ל ~ס~ס ~~ללי ק~ו ~י~
ל~י~~~ש א~

 או~~ ~ד~~~
 כלל תל~ט סי~

 דכ~ ~ד~
 כלל ~~~יל לא ש~~א לס~ק שיש

 ו~~רט עי~~~ ~~ ס~ק ~ם ~~~א ועי~ ס~ס~ ~~~רי א~ ~שם ס~ס א,~ד~ר
כ~ו ~נד~~

 כ~
 ~וס~ ועי~ל הי~~~ וכ~ר כמו~ש הד~ר כלל ה~~יל לא ש~~א יש~ס~ק

 ה~ר~~~ג~~ ~שם ~~~~כל~א



~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~~ ~ ~ ~  

~ ~

~ ~  

~ ~ ~  י~ בהגה~~
 המ~ט שבא קודם זה דס~ס דכתב ג~ םעי~ ל~א סי~ שאול

לכ~י
 ו~~

 שנמצא ~מה יו~ר וקיל ס~ם~ הוי ג~כ אחד משם יהי~ אם
 ע~~ש~ ~ו~רי, שנקיבתו לא~ר בא אם וס~ ~יקב אם וםפק ~גו,בחלל

 הרב~~~ וא~
 דא~ מקיפציני~

 א~ כשר~ המחט שאכלה ~ראו
 ~ראה דשם וא~ו ס~ק ~~א ~י~ ~~ת~~י~ צע~~ עדיין לדידי

 להטרי~
 ~ בודאי כזה בע~ין

~~~~
 ~דור וראיתי הם~יקות~ ב~נין כתבתי אשר אורחא

 הז~
 הבית חר~ן

 ה~כה~ של א~ות ד~ רק ל~קב~ה נשאראשר ~אחרו~
 וא~

 וכלה הלכה~ זו ד~ דבר יורה אשר מורה אין כיב~וה~ר בי~ינ~ תרב זאת גם
 ה~~

 אשר
 ז~~ אמר~

 במ~~
~ב~

 קל~ח ~ד,
 ע~ב~

 דבר~ ישוט~ו ומאי הלכה~ ~ו ד~ דבר י~~צאו~ ולא ד~ דבר א~לב~ש ישו~ט~ כו~~ מישראל שתשתכח תורה עתידה רב אמר
 מדר~ות ובבת~ כנ~יות בבתי ותחזור תרומה של ככר שתטול אשה~תי~ה אמר~ ~~~

 ~ כו~ מבין ואין ~יא טהורה אם היא טמאהאם ליד~

~~~~
 תשכח לא ~~ ש~אמר מישראל ~ורה ש~שתכח ח~ו אומר יוחאי בן ר~ש
 ימצאו שלא כו~ ישוטטו מ~יים אני מה אלא זרעו~מפי

 תרומה של בכ~ר דוקא אמרו מה ע~ז וקשה ע~כ~ אחד ב~~קום ~רורה~שנה ברור~ הלכ~
 לנו~מה

 צור~
 שא~ה בזה

~~~ 
 וטו~אה באו~ה לומר לו הי~ ה~רומה על ~שאול

 ~ ע~מה באשהוטהרה
 השיי~

 הזה~ בז~ן
~~ 

 נוכל זאת
 ל~ר~

 כפולה הפליאה ש~הי~ שם שפי~~~הרש~א דברי עפ~י
 ב~

 רק ולא תשתכח הנגלה ש~ם
 חכמ~ הכפול~ ב~ ופי~הנס~ר~

 תס~תר נבוניו ובינת בנגלה~ ~אבד חכמיו
 ע~כ~~נסתר

 היא וכנסתר ל~שיחא הלכתא ~יא שהתרומה דכמו ~זה ומשמע~

 הרבני~~צ~
 שאפילו המהרש~א שם פי~ וכן תורה~ של ~מלחמתה ~עםוק הרב~ים ילמדוולא כ~רומה~ להם יהי~ הלכה דבר כל כן להלכה~ ללמדה צריכין שאינם

 דגם ק~א כדמש~~ע ~רורה הלכה ימצאו לא שזכר ~מק~מו~~ ~~כל א~~מקום
 ע~כ ימצאו ~א המקו~ות בכל ~ישוטטוא~ר

~ 

~~~~~~
 אלו

 היא ופלא והפלא אדם~ לבני ~ה~ליאיו~י, הנני שכ~ וזהו יר~ש~ בהם אין ~ורה~ בה~ שאין הר~ני~
 כביכו~

 ~י הק~~ה~ על
בשכח~

 ~ורת ותשכח פ~וק על ז~ל שא~ כמו נ~כח~ ח~ו הוא גם ה~ו~ה

אלקי~
~~~ ~ גו~ ברכו לפ~י יאמר שמ~ נשכח א~י גם הקב~ה א~ור ~ני~~ אשכח
 הרי~~

 אם כי ללחם רעב דלא מקרא ראי~ הביאו לא דרבותינו דנראה
 שהקב~ה ~ז~~~ שדרשו תורה חידושי על שהוא דאפ~ר ד~ ד~ר ~תלש~וע

 ישראל ח~~י ודור דור בכל יצא~ מפיו ו~גה ש~א~ יו~~ ~כלמחדש
 לשמו~ ד~ דבר את לשמוע רעב יהי~ ולעתיד ~ורה~ חידושי יום~כל מחדשי~
 מהדברים

 הק~~ה~~מ~ש
 ולכ~

 מ~ש ~דרושיש נמ~ והתם ד~ דבר ל~קש ים עד מים ונעו פסוק הביא
 לבק~

 ד~ר
~ 

 ישוטטו מ~כתב אבל ~רה~ ~י~ושי דברי שהוא

 ולא שני או ראשון הזה הככר אם אדא ר~ שנסתפק מה ה~ורה דיני~~~
ימצאו



~ ~

~ ~ ~ ~

~  

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  ~הוא אע~~י במקרא מפורשימ~או 
~ 

 ~מקר~~ ~~~ורש ימצאו ~א מ~מ ~~ריי~א
 דר~ורש~~י

 שא~שר ד~ר על א~א כו~ י~וטטו ו~אי ה~~רה ~ש~~ח ש~א
ע~יו ~השי~

~~~ 
 וש~ח~ ~ו~ ~רו~ה ה~~ה י~~צאו ו~א ד~ש

 נ~~נ~ רק ~אה ~~ו~ה

~יטו~
 כי דשמאלא~ מםטרא אחרים וח~~זות שפת לו~~דים ו~~~נים ~ו~ה~

 מי ~~~תיםכר~תה ברי~
 ע~ ש~וז~

 כו~ י~~ושו~א כו~ בריתי ~~את ~וא~י וזהו משכח~ ~אינו ~ימודו
~ 

~~~

 ~ו~~ כי
 כי לי~ ל~רע עלי יד ~הרים הר~נים וי~ו~ין אנכי

 המהחכמים בעוה~~
 להר~

 ל~וכיחם מ~~ונם~~ח ואגל~ אב~ח~ ~~ ובשם בכ~י נפשי ~ים ובכ~ז
 ע~

 ול~סיר בתהו~ ימיהם ש~~~~ם ב~ה ~ניהם
 אשר ~ניהם~מעל המ~ו~

 זא~
 והרעות הצרות כל כי עמנו~ ~בני רעה גורם

 ~רעים הרבנים ~~י רק הוא~~אות ו~דח~
 שם וכדאמרינן ~א~~

 א~ישע בן יו~י ר~~ניא ע~א~~ ~~~~ט שב~
 צא ע~יו באות רבות ש~רות דור ~ ראית אם או~~ר~

 בדייניו~דוק
 לא ~עו~ם ש~א~ ~ורענו~ שכ~ ישרא~

 כו~~ העולם והי~ שאמר ~מי ~טחונם ש~~ו אלא הם רשעים כו~~יש~אל ~יינ~ בשביל א~א בא~
 על ~כינ~ו מ~רה~ק~~ה ואי~

 ע~ ישרא~
 רעים ושוטרים שו~טים ~שיכלו

 וקשהכו~~ ~ישרא~
 ש~ל א~ דברים~ שני ע~~

 פורענו~
 ~א ~עו~ם ש~א

 בא~
 א~א

 ונהי ישרא~~דייני בש~י~
 שע~

 א~ ~עו~ם~ ~א פורענות ~דיינים עבירות
 מנ~ל

 ~ם ד~מא הדיינים~ ~~~יל א~א ~אה~ורענות שאי~
 ~שאי~

 ויש ~דיינים עבירה
 ע~ירו~

~ח~ו~
 שת~ו א~א הם רשעים דק~מר מה וע~ק ~פורענות~ ~א הוא

 ו~י ~עו~ם והי~ שא~~מי ~טחונ~
 ~ש~י~

 מוכנים ~ד~ ~טחונם שת~ו
 א~א ~ע~ז~ ~עונ~

~~
 ~עצ~~ם ~יודעים

 שאי~
 גסות ~~ד ~הם יש רק ~ע~ני~ם~ נמוכים אינם ו~כ~ז ~~~וד~~ ~זלזלו~~י~ין לכבדם~ חיוב ו~ין הצי~ור כק~י ו~מה יר~ש ~הם

 ורודפיםהרוח~
 אח~

 כ~וד
 ~בריו~ ו~~ני ו~דו~~

 כמו א~ע מ~אים
 ~~ם ~א~ןו~ע~~י י~ח~ ~ם~~ ש~~~תי כמו ה~ורה~ כ~וד היינו כ~וד~ ש~ו~ים ואומריםב~שי~ת~ שבוטחי~

~~ 
 ו~יינו ~ו~ה~ ריח

 ~י~ שו~טי~~ ואשי~~
 ~א~רו~

 כבור

םי~~~
 וא~י~ה

 ~די~י~ כ~
 ~פי~ש~י ע~ד שהוא הדיי~ים ~ם

 םי~י~
ה~וח גם~ הם

 ~שו~
 ~ו~ ~~אד יש~א

 ו~י~~
 הרוח ~םות סי~

 עניו~
 ~תור~~ ~ינים ~דוןיודעים שאינ~ הרי ~~רה של

 וסמי~
 ואשי~ה לי~

 ~ופט~~
 וע~כ כ~ראשונה~

 כי ~עו~ם~ רעה ~א ~עים ~ד~ינים~עון דוק~
~~ 

 אם
 יש~א~

 חוטאים
 ~וא ~ו~ן ~יע~~~ם ~כינ~

 ~~ו~
 טומאות~~

 א~
 ~ו~~~ים~זה ~~ ודין מ~פט מעוותין הר~נים אם

 ~םי~ו~
 ~מ~ם ~ש~ינה ו~ם הש~ינה~

~~ 
 והיינו רעה~ ע~י~ם ~~א

 כי הר~~~ ע~ינו ~~א ~א ~קר~נוא~~ים
~~ 

 ש~ד~ר
 ~ו~ם הי~ רש~י~

ה~כינה ~שרא~
 ~ם~~

 נ~~~א ~רע~~ נ~~ם
 ה~ע~

 דו~א
 ~ש~~~

 דייני
 ישרא~

 ודו~ק
~ 

~~~~
 ~ני ~עם מהר~וי

 ישרא~
 ~~א ~~רדים

 לק~~
 ע~י~ם

 ~ע~
 ע~י~ם ~יהי~הממ~~ה ע~~ רב

 ה~וי~ ב~~ ~~~~~
 ~מיד וידריכו מ~ו~ם~~יםמוםרים ש~מ~ ~עת ~ואים שאנו ~~ו

 ע~
 ~שר ~חן

 ~אכו~ צ~~
 מ~~א ~י קו~~א

 ומי ד~~ ~~~ע~
 י~ו~

 ~~~~ ~~א~~ין
 באו~ה ~א~~ ~יז~ ע~

 ~דעת ק~י ש~~~~
 ל~ם הי~ עדיין וע~כ ~~די~~ם~ ~יו ה~~ל~~ה ל~~י ~י י~מדו~ לאו~ו~ה

 ~רבני~



~ ~ ~ ~

ם~~
~ ~~~~~~~ ~

~ 
~ ~ 

 הדור~ צדי~י בעד פני~ם על הבושה~~~וה
 ~ע~ א~

 מ~של ~ום על~הם א~ן
 מו~צ או דיין ועיר ~יר בכל ~~בל הי~ וטוב להם~ אין ומור~ש מ~נוו~~ול

יר~~
 חזקה טענח לו י~י~ ~לא ב~ או ~נה על ~~נאי

 ר~
 אם

 י~~
 ד~ בדרכי

 לפניהם שיבאו רבנים ג~כ י~מנו ועליהם במקומו~ אחר יקב~ו לאו ואםמוטב
 המלכ~ת~ ע~י להם המגיע ~כרם להם יתנו באל~~ות המושליםוהרבנים~ ~~ובי~ם~ א~ל ח~י ~~י~ שכ~ כמו תלמודם~ שכחו לא אם עח בכללבחינה

 כרב עמו יחנהגו לא אז ותורה~ יר~ש בו איןא~ א~
 ושל~

 כי כבוד ~ו לנהוג
חה~~

 כבוד ~תבזה בזה יש גדול
 התור~

 של ~אהליהם נא וסורו ידיהם על
 על לומר נוכל ולא האלה~ ה~ש~ים~אנשים

 טוב~ ר~
 ע~

 של הרבנים מעשי
 ~חדשה~ק

 הזא~
 שו~ב איזה יש אם ו~ם ה~ה~ שטובים

 ב~
 אזי ויר~ש תורה

 אשר מספר אין רבים שו~י~ם ראיתי חרמה~ ~ד אותו ה~הרודפים
 חיו~ מפנינרדפים המ~

 להרע~ אלו חכמים או
 וא~

 אח א~כח ו~א אזכור זכור זאת
 וכעת מסע~וסטוב רב מרגליות ~וד שואל שבדיינים הטובים ~ני עשוא~ר

 ו~רבב~עלזע~~
 יום~

 כל אשר ז~ל~ אבי חיי קצרו אשר דפה מאשציםקער
 ד~ח ויודעימכיריו

 מעידי~
 לא ~~ אחריו ורדפו בחו~י ב~שובי~ם כמוהו ~אין עליו

 רוצההי~
 ~יל~

 א~ר וב~קרם~ בדרכם
 כמוהם רבים וכן פניהם~ על ד~ ירא~ ~י~

 ~מעחם האםעושים~
 אי~

 שמה ~ו~ב ה~~ א~ר מזלאט~יק החדש הרב עשה
 ה~ו~ב ~ל וע~ה בערמה הרב ע~ה ו~בע~ז בחו~י לקר~וליו בא אינו הרבא~ר ת~~

 ודחה אזנים~ ח~לנה ל~~~וע זאח א~ר רע~ם
 א~

 מ~ם ה~ו~ב
 ו~ם א~ לכפ~

 מהוסיאטין הצה~ק אדמו~ר ולו~י באיסורים~ מסטרוסוב הרב לדחוחו החחילמ~ם
 בעיר ~איתי וכן לח~אב~~~ זר~וחיו ודם דמו ל~~וח כר~~נם ב~ עו~ין היואז

 ~כא~םמ~~
 ורדפו אוריין בר שו~ב ~~כ ~ם ~הי~

 ה~~
 עד רידופין~ מיני בכל

 וכע~ מ~~~שברח
 לקבל ורצו שו~ב ~מה לק~ל שה~ריכו

 ~ו~~
 ואמר מכפר~ ~~ח

 בכ~ר שו~ב ~הוא יודע הוא מה הלאהרב
~~ 

 הוא מרבנן ~~ורבא
 א~

 מה
 ה~קר אח~כ אבל ~זה~ בעיר ל~חוט ~ידע שמה~וחט

 צ~
 לקח כי למעלה

דוקא
 כפרי ~ו~~

 א~
 פשוט איש ~הוא בו ~יודע

 ע~~
 הנ~ל והרב הוא~ טוב

 מ~ו~וקנה
 בע~

 אני נ~דוע עלי הר~יז וכבר ~זה~ םכום היהודיםכל בעד ליתן רצומ~פנים כי ג~כ ה~ובי~ם קנה ובוודאי כם,~ ככר א~פים ע~רח
 לו כחבתי ע~כמהילני~ע~ ~~~ הייתי הוראותמורה

 כי להורות רשות לי ~י~
 ~אלות ~רבה כי פניו על אז והוכ~חיו ג~ולים~ רבנים מכמה ~ורמנא ליי~
 ג~ר הורה תמיד שלי הבע~ב אותו ~א~וא~ר

 להי~~
 ועל טרפה כ~ר על

 וזא~ כ~ר~טרפה
 ~להם ה~בוהים ספר בבחי למד ~הוא ~ע~ז ~~כ

~עמנאזיא~ הנקר~
 א~

 ורק
 חכמ~

 בו אין ~~ורה
~ 

~~~~
 חחח כעת נעשה א~ר ע~ז ש~~ים

 שמ~
 הצלחחם

~~ 
 א~ר האלו ~רבנים

 א~ ~~ק קנ~ג ם~~ ביו~ד מבואר ה~א ~בו על ז~ח ~י~ים ~יאין
דא~ו~

 ~~עו~~ר מינוח~ לידי שמביא ~להם ספר בבחי ללמוד
 ~רבני~

 הצעירים
 חכמוח דו~א לומדיםדז~נ~ו

 ח~~ניו~
 ~דרוש ו~ומדים עתוני~ם ~מיד ו~וראין

 ו~תורה נכרי~~ ~~חברבים
 מונח~

 בקרן
 זוי~

 חר~~ ~ו~ה~ ~ידרוש מי ואין
ו~ו~~



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~  

~ ~ ~

~ ~ ~  

ו~ו~~
 מנ~לים ~ם ע~~~ פנינו ~כםה

 כח~ המעטרי~ו~
 ל~ם ~שר הכומרים

 לנהל ~זהמ~פט
 י~יהם וי~לו ~וגים ו~זה ~~~פ~ו~י~ם~ הילדו~ ~נ~~

ל~ווצא ר~
 כם~

 ~~אליטיקע יפ~פלו
~ 

~~~~~~
 ~אן

 ~~וכח~
 אוי ו~נה ר~ה~ מ~~ על שור ה~כור ~~ש~כ מוםר

 ש~דורינו~ הפ~צה עלוא~וי
 נ~~~

 ק~לו~ ש~~צ~~ הודינו למ~~י~~
 לנושחי~~~נהפ~

 כל
 ~חבולו~ ע~י יע~~ נאו~

 מורה כהן ללא ~ממון
 מזה כי ~ורה~~פיג ע~~

 נ~~~~
 חזנים וקלקול שוחטים קלקול כגון ~קל~ולים ~ל

 מ~מים~ נפלה כי ~~ר יוכל לא והר~ה ~~~ם וסופריומ~וואו~
 א~~

 כל
 או~ן על בכללם ~וראהממונות די~

 הר~ני~
 ד~~י~

 ~ואו לו~ר ד~ז יצרא ל~ו
 י~ וכהנה~ ~~~ה~~בדוה

 ומ~~~נים מעו~~ר ו~ו~כיה~~ מחזי~יהם ~ל לה~לונן
 ~ואם ~ודם ~~~םבם

 ~ה~ להיו~
 םניגו~ין

 ~ואם אחר ומהם ו~וקפם~ ~ע~ר~
 דאו~ו קצירובי~וש

 הר~
 דר~ ~ירושלמי כ~~~ש ול~זו~ו ל~ודפו נוח הי~ שאז

 דמ~מנין לאילין מי~ל הוהמ~ני
 ~כם~

 אלהי עלייהו וקרי
 כם~

 ה~ה אז ו~ו~

 ו~עלעליהם אני וקו~א האםור לד~ר ~םים הם ~~יפים ואו~ן מטה ~~קיפימ~ח~ני~
~~ 

 נכר אל
 ~נ~נכר~

 ב~~ז מ~ח~ן וכאלו וכו~ מ~~יו
 א~ל ~זה לד~רראוי והר~~

 ~~~םו~ לפי אשמר~
 י~~~ע

 ויוסי~ חכ~
 עכ~ל לקח

~ 

~~~~
 נע~ה אשר הד~ר ד~~~~ווח אנו רואים

 כח~
 ~~~~לים אין א~ר

 ש~~
 יכול וע~כ מעו~~ נ~ינ~ בליר~

 להיו~
 ד~ עו~ד כ~ז~ה אדם כל

 ~י~ראלוגדול
 א~

 צרור לו ~אין באשר
 כם~

 קהיל~~ ~~ום ~ע~ז נ~ק~ל אינו
ויש~

 ~~י~ו ~ורה של אוהל
 ~ם איש ואין ~ד~~ו~

 עליו~ ~~
 א~

 ~~וקדש מי

~כם~
 ~~רה של חיים ~~ים ~ו א~ן ר~ק ~ור אפילו

 ויר~~
 הוא ~כםפו

 לדבר עוד ~יכול ~~י ובפרט ~~ייו~ עול~~ולו קונ~
 י~עלה ~וא נכרי שפ~ היט~

 צבא~ ל~ר ונדמהמאד
 א~

 לא
 למלא~

 ~~י ~םי~ מ~ודם כמו~ש צ~~ות ד~
 ~~מילא וע~כ מפיהו~ י~~~ו~תורה

 הר~
 מי כל~י ד~מיא~ ~מילי נ~מעים ד~ריו אין הזה

 ~אי~
 ~ו

 אי~ יר~~
 ו~פר~ נשמעים~ ד~ריו

 י~א ~א ~אם
 הע~

 א~ר
~ר~

 הזה
 צרי~

 לק~ל
 שו~~

 י~פש אז ~עירו
 הר~

 דו~א
 ~ו~~

 באם כי ו~~~ ע~ה
יהי~

 ה~ו~~
 והר~ הרב~ על מ~ין יהי~ אז ויר~~~ ~פר יודע

 יהי~
ושואל ה~~ם~פ~

 ו~ם המורה~ ו~שו~~
 ~ו~ואו~ אודו~

 רוצה אינו
 ~ה~עס~ הר~

 יח~ר ש~זא~י ~יהי~
 לו וי~םר הקהל~ ~קופ~

 ~~ניני ל~~~ ו~פרט ~רסו~ למ~או~
מילי

 ד~מי~
 ~איזה יפ~ום ש~~א הוא ירא ~עיר דצרכי

 ~ע~~
 שאינו~נ~~ו הו~ יוד~ כי

 ליש~ שו~
 ~וא ו~~ד הר~נו~~ כםא על

 יודעים א~~ ~ה~ע~~

 אםור דינא דעפ~י ~~י םי~ לעיל כ~ב~י וכ~ר ~ו~ מורד~ם ואינם ר~םא~
 כו~ כם, ~ל~י הכ~ א~ר ו~~יהם ולכ~דם~ לפניהםל~מוד

 ל~
 וכל ~כ~~ ~~~ו

 רק לא ו~~ה~ ~עה ~כל עו~~ים כאלו ר~נים הממניםאלו
 כי ה~~ו~ו~ בע~

 ~כל ~מידה~~ה
 ע~

 ~ ~וקל~~ים

~~~~~~~~~ 
 ~~~~ ~~ה

 כ~~
 ע~~~

 ונ~מנ~
 כא~יר הוא ~רי ~~י~ור ~ל פרנם

 נ~ט כו~~~~~ירים
 ל~ורו~ ~~~~נו~ ~~~~

 מ~ום כשנ~~ונה דדו~א
 ראוי~הי~

 לכ~
 ~~ר ע~י או ממון ~~י ~~א

 ~~ב~לו~
 מו~ח דה~י

 ~י~~~ו~
ד~
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 ס~א~ד,
 ~א~

 דהוי פירש~י קתני לא נתמנה דקאמר
 משמ~

 הי~ דראוי
 לכ~

 עי~ש
~ 

~~~
 מעולם ישב ולא כלה~ במס~ אפילו יודע שאינו רב ~~קבלים ש~עת כמו
 לו אסור הציבור על שנתמנה ת~ח כל חז~ל מד~א ו~יינו תורה~ שלבאוהל

 וראוי נתמנה ~אשר כי ~~ בפני מלאכה~עשות
 צרי~ לכ~

 באוהל תמיד לישב
 לימד אשר תורתו יחלל ולאתורה~

 מקוד~
 תורה שבעתי כבר לו~ר

 וצרי~
 אני

 באשר ~ה דקהלתנו~ ציבור בצרכי הפאליטיקע מלאכת ולעשות אנשים ביןלבא
 שהי~ עו, לשחוט לפני הובא מהילניצע ב~הילה שו~ב~ייתי

 חטוטר~
 ראשו~ על

 העור עוד הי~וגם
 נקר~

 נראה ~י~ אשר עד החטוטרות תחת ראשו על
 ואמרתי העור~ תחתמראשו העצ~

 שצרי~
 והבע~ב עש~ק ו~ ביום שהי~ ומחמת ~~ח~

 זמרי מעשה שעושה הצבעים מן רק הפרושים~ מן ולא מהצדוקים לא הי~הלז
 אחר רוד, אשר כסיל זקן כפנחס~ שכרורוצה

 כבו~
 ~ כי מאתי לשאול רצה ולא

 ולקח כבו~ו לפי ואינו זקן והוא לימים צעיראני
 העו~

 ימים כמה ואחר לביתו~
 שאלה עליו אין והלא שלו~ העו, על שאלה שעשיתי מה בשחוק לי~ וא~ אותיראה
 ד~א~ או אחרים עופות ~שיכת ~מחמת זאת שנעשה לו אמרה א~תו כי~כלל~

 וכן כחולדה~ עופות פי ניקור לאסור ל~ סי~ יו~ד בש~ע שמבואר לוואמרתי
 היא דהרי בד~ק שם~בואר

 כנחת~
 העו, ל~חוט לי ואמר בסי,~ או בסכין

 שאלתיו ואח~כ ש~ח~ לרבוישאל
 אי~

 ~לא הדבר ונודע השאלה~ עם דבר נפל
 ואמרתי ע~ז והוכחתיו באזניו~ דברי נכנסו לא כי ~יגול בשר כן ואכל כלל~שאל
 בעיניו~ קל עכ~פ הדבר יהי~ שלא כדי הכלים על לשאוללו

 א~
 עדיין שאל לא

 איזה על הנ~ל הבע~ב של ~ביתו הרב שם שהי~ בעת שבועות ~~ אחררק
 שהרב בדבר הב~ב ונתבייש הכלים~ הרב והטרי, ה~לים על להרב שאל אזעסק
 רק הי~ כן שלא ואמרה הבית הבעלת ובאת שבועות~ ~~ המתין מדוע אותו~שאל
 אותי ושאל עופות~ מנשיכת העור שם ניקר והי~ הצוואר על הצד מן הי~זאת
 לו ~~ספרתיהרב

 ~אי~
 זו ומ~מעשה הי~~

 רד~
 דימה כי לחיי עד הבע~ב אותי

 הרב~ מכשיר הי~ אז הצוואר~ מצד שהי~ כדבריהם אמרתי אם לו כי~נפשו
 הצוואר~ בצד הי~ לא אם אותי שאל מדוע עליו לי קשה הרב הטרי,באשר א~

 סי~ הלכות שונה בס~ שכ~ כמו ל~ל מקום הי~ הצוואר עור, על אמרהולולי
זה~

 א~
 מה והשנית סימנים~ לנקיבת חיישינן כי ביו~ר חמור הוא הצוואר בצד

 שלחן בשם מש~כ מילין בקוצר אפרים ביד זה סי~ הלא הכלים ~הטרי,ראה
~בוה

 שי~ א~
 יבדוק אלא ~ם וטועים מטריפין שוחטים כמה בראשו נ~ע איזה

 קודם ואם מוח~ של קרום ניקב מספק טרפה וא~ל כשר תחתיו שלם העצם~ם
 נאבדשבדק

 הרא~
 הוא וכן ס~ס משום כ~ר

 ב~רמ~~
 את ושאלתי ז~~ סו~ס

זא~
 אברהם ה~~ הרב מידידי

 ראזענבער~
 אבד~ק

 קיפציני~
 בזה~ל~ לי והשיב

 על וציוה נקרע והעור וטשיב חטוטרות ראשו על שהי~ עו, ~פניו שבאבדבר
 שאל ואח~כ ונאכל~ ה~רנ~ולת ובישל לרב שאל לא והב~~ב ~~ח~ שישאל הבע~ב~

 שציוה ל~ סי~ בד~ק מבואר ממש בזה כ~וצא בדין הנה הכלים~ ואסר~הרב
 ל~לות יש דאם ל~תיר ו~~דד לרב~ כלל שאלו שלא נודע ואח~כ לשאול~ה~וחט
 חרנ~ולים ~שיכת~שה~~

 דא~~
ולד~~י היתר~ ולא א~סור לא אומר שאינו וסיים לבדוק
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 צ~וה ~כ~ה שכיון הי~ הכלים לאסור הרב של שטעמו נראהול~עתי
 ~~אביד ו~~בואר בי~ים~ איסור כמבטל ~ינו ~מזיד שאל לאוהוא ~~~ ל~~ו~

 לקנסו~ ~ישבי~ים ~רי~~
 א~

 הובא כ~א סי~ לובלין מהר~מ בתשובת ~א~~ת
 במזיד ~אביד אפילו טרפות דבשאר ~~פורש כתב י~ז ס~ק ל~םי~ ~~~~~

 מו~~
 ~~כ~

 להתירל~ע~י
 לה~ שאי~ להכ~~

 ב~~עלה~ ה~ר
 א~

 ונימוקו טעמו לשמוע הי~ טוב
 עכ~ל~ הרב~ל

 א~
 טעם~ לא בו ~אין וידעתי טעמו~ על לשאול לו הי~ מה

 שאלות שמעתי כי רי~~ולא
 שמהפ~ הרב~

 ממונם~ ומאבד ישראל עניי של ב~ררה הוא
 אנ~~ וגם מידיו אותי שהציל וב~ה ת~תיו כפו, הייתי ואני הי~ ~לי רב גם והואבכדי

 דמזלי לעשות אוכל ומה שלי~ ס~ש לו להראותהוכר~תי
 גר~

 רשעת~~ ורוב
 של~~ הבע~ב מזה וידעו לו~ לסייע הנה לבא ו~וצרכתי אבי כש~לה בסו,~~ראיתי
מ~כפר

 ש~
 כת~~ אתי וע~ו ש~ינו ל~רנסת יהי~ לא שכאן ידעו כי עלי ו~סו

 בלת~ א~ר שו~ב מש~יטת יאכלו שלא ונבלה כ~זיר ~מור באי~ור א~עו~תמו
 שני רקר~ותי~

 פעמי~
 אני בשבוע

 צרי~
 צריכים~ אינם כי לש~וט~ שמה לנסוע

 ~ו~ב בא וא~~כ עשיתי~ ו~ןיותר~
 אבר~

 וקב~~ דא~ער כמה הנ~ל להרב ונתן א~
 יעניש~~ ירצו לא ואם אצלו לש~וט ש~~ה צו ונתן דבע~ב ~ע~כ לשו~ב להכ~ראותו
 ענ~~ וא~ל שלי~ להכפר יותר לבא שלא פולני מכתב כתב לי ו~ם ה~~~~שלה~ע~י

יענו~
 להשר צו תומ~י ונתן ~מ~~~לה~ ע~י אותי

 ~פל~
 ליק~~ שמה אבא שבאם

 ו~נ~ ה~~~ש~~~אתי
 לפניו לע~~וד א~י שרוצה וא~~רתי הנ~ל הרב לפנ~ כ~בא~י

 הנ~ל השו~ב עםל~~ת
 יעק~

 לי~ וענה מפי~ ל~מי טר, אשר ~~טרנפאל מר~~יות
 כה~ר יוכל ב~בר דיין ל~יות רו~ה אניאין

 ליל~
 ו~~~~ הסמו~~ רב לאיזה ע~ו

 לש~וט י~ו ירים ל~ל ~מור ~איסור ~נ~ל להשו~ב כתב ו~וא ~פה ל~רבקראתיו
שום

 אש~ ע~ בע~~
 וא~ר ש~דו~ אשר רבו לפני ה~ו~ב ובא ~~~די~ ל~ין יבא

 א~ו~~ א~ ~וראה בעל שעוד לענינינו ונ~זור נשאר~ וכן ל~ין לבא ~א~צ רבולו
 לא כי ~ע~ו~וות

 נרא~
 היא~פ ~כ~ מה לו

 והפ~~~~
 ~כשר

 מ~מת~ ~~ס~ ~~שו~
~י

 ~~ס~ ~~~ אי~
 ר~

 נשבר ש~~א א~ ~~
~~~~ 

 מפני~ כי ספק~ אינו ו~~רום
 טרפה~ וממילא זו~ ב~יקה על האי~נא סו~~כים אנו~אין

 ~האי~
 לומ~~ יכולין אנו

 לא ש~~א ~~צ~ ~נ~~רא~~ל
 קרו~ ניק~

 ~ל
 מו~

 ~לא
 א~

 ~~כ ניקב ~לא

 האי~נא~טרפ~
 א~

 טוב לא
 ~~ור~

 מובא כי
 במקו~~ו~

 הרבה
 ~טרפ~ ~א~

 מ~מת
~~

 ~אי~
 ראיתי וכן בקיאין~ אנו

 בפר~~
 דאפילו האי~נא וז~ל מ~ד כלל ק~י סי~

 ~~צי לא ב~~יקה ובקי ~~ול~~ם
 אב~יק~ לס~~ו~

 נשבר ס~ ~ילי~
 מ~יי~

 ס~ וכן

~~~
 ~~שו~~ להתיר עלי~ ~פיר וס~~~י~ מקרי ספיקא וכיו~א הריאה נקי~ת

 ע~כס~ס
~ 

 יכול~ כי ספק מקרי לא בזה י~יעה ו~סרון מיעוט מ~~~ת ~~א ספק רק~~
 ט~פה שו~איל~יות

 א~
 יודע אינו ~וא

 ~ו~
 טרפ~~ או כשר ~בר אם זאת

 ~מתהפ~~ ס~ס ~וי אם ~~ע היא~פ ~ברי לפי וא, בז~~ ב~י אין ב~~~~ו~~וא

 ~א~~~ו~~~
 ~א ~~וא ~~

 ~יק~
 ניקב לא שמא ה~צם נש~ר ואת~ל ~ע~ם

 קרו~
~~

 ~~ו~~
 והאי~

 ולומר ל~פ~ו ~וב ~ו~ל
 ~ני~~ דא~

 טרפה~ הוי אז קרום
 ~לאבא~ר א~

 נ~~~
 לומר אין ~~~ם

 ~ו~
 ~~וא ~~~

 ~יק~
 ו~מ~ ~וח~ ~ל ~רום
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 ~ריש פא~ט ~חידושיו הר~~~א~כ~
 מ~ד~ ד~

 ד~נמצא נ~ז סי~ מ~יאו וה~~י
 וספק ~ג~ו ~ו יוש~ת ארישל ~פור~

 מטעם מותר לא או הארי נ~נס אם ~
 ~~ותל אלא ~וא ~ארי מיד לא ~ה צפורן ש~~א נ~נם ואת~ל נ~נס~א ספ~ ס~~

 ע~כנתח~~~
~ 

~~~
 אינו הא ~זה השתא

 מת~פ~
 אינו שמא הארי מן את~ל למימר ~לי~א

~כנס~
 א~

 ~שתרצה וכאן א~~ ~גו, הספיקות ~ני ~~אין הש~ס ~ר~י כן
 וא~כ נ~נס~ ש~ודאי תתפוס א~כ הוא~ הארי מיד זה ~פורן שמאלומר

 ~~תחילה וא~כ נ~נס~ ~ודאי מתחלהתתפוס האי~
 צרי~

 או כלל נ~נס אם לדון אתה
 לא שמא ~נ~נס ואת~ללאו~

 ~ר~
 מהכות~~ זה וצפורן

 מיקרי להפ~ו תוכל שלא וא,
 ~~ון ~~ם~פיר

 דהספ~
 הר~~~א~ ד~~ למאי צ~ל ו~ן נ~נס~ לא שמא הוא ~ראשון

 ~קיי~ל~~א
 ספ~

 על
 ~פ~

 על ואת~ל על ~א
 שמ~

 ומ~יאו עכ~ל דרס לא
 גם ~נד~ד ו~~ה שם~~~~

 ~ ~ד~~

 ~ה~~~~~
 ~סי~ ~~~ ומ~יאו ~תשו~ה ~רש~~א נמ~ כ~

 פ~~
 שם ~ש~ע ופסקו

 ט~סעי~
 ו~~~~

 שם
 ס~~

 ו~ישל ע~ר דאם ~~ט
 י~~ תו~

 בלא פירות חודש
 ם~ס ~~~עם מותר~די~ה

 ~ספ~
 והשתא ע~כ~ נמוח שמא ~י~ ואת~ל תולע ~ם אין

 ודאי אלא תולע ~ם אין שמא נ~~וח לא את~ל איפ~א למי~~ר ~י~א ג~כ~א
~~~~ח~לה ~יו~

 צרי~
 אי~ור יש אם ל~ון אתה

 ~ל~
 ~מרד~י מו~ת וה~י ל~פ~ו א~צ

 פר~סו~
 ח~ םי~ מ~א הל~ה מיימוני ות~ו~ת ה~~ר~ ~ל

 ד~ת~
 ר~ינו מתשובת

 ~הם שיש ג~י~ות עלש~~~ון
 םפ~

 מםפ~~ דמותרין ~~ילה ~י~ת ~~ור העמידו אם
 ~~ור העמידה לא ד~מאספי~א

 ה~י~~
 טעם נותן ~ו אין שמא ~עמיד ואת~ל

 בשפ~ד אלו ~דינים ועי~ ~דפר~נו ודאי אלא להפ~ו ~ו~ל לא הא ~ו~שתאע~~ל
 ~~למים ותורת הפר~ח ~~ם מש~כ ק~יסי~

~ 

~~~~
 ~גלגולת אם האו~ה דהעתיק ~ה סס~י ~ת~ו~ש ראיתי

 ר~
 ו~עצם נפוח

 שם ו~ן ~שר~שלם
 ~ס~~

 הגהת ~~ם מ~ד~מ הת~ו~ש ~~יא ג~
דא~צ או~~

 ~עו~
 דא, לה ומפרש חולדה~ ע~י ~נע~ה רק ~ד~ה די~שה

 דניק~
 הע~ם

~~
 נפוח ע~י ~הוא

 וי~
 ול~י ז~~ אות ~ש~~ד וע~י מחמרי~~ לא ~חולי לתלות

 לא סתם ~נפוח א~ל ~ולדה ה~את ע~י שנעשה ~ידוע דו~א ~או~ה~~~~ואר
 לא ~~ד~ד וה~א ע~~~מ~~~רינן~

 יד~ינ~
 שהו~א ~~ת~~י~י א~ עמדו א~ר והא~~ים נעשה~ ממה

 ה~ו~
 האשה ~י ~נראה ~לפי אמרו ל~חוט

 ~ע~~
 ~א~ר

 שידע ~רצ~נההי~ של~
 שי~ ה~ו~~

 וע~כ ~ג~ולות הנוצות למרוט ורצתה חטוטרות ~העו,
 ראיתי ו~ן ~~ירור~ נראה הי~ ו~ן ע~~~ ח~ודה והיא מ~חתי~~ ~עור~ר~ה

~ד~~
 זה סי~

 סוס~~
 ה~ו~~ וז~ל~ ד~

 האווזא לשחוט רוצה שאינו א~ לא~ה א~
 ~ י~ל~ו והם ~י~~וט לו ושלחו ז~ופות~ ~וצות ש~ראשהע~י

 אח~~
 ל~דוק

 א~ ימים ~מה אחר מזה ~שנודע ה~לים~ אסרתי לא ~דקו~ ~לאנודע ואח~~
 זקופות~ ~וצות ~ה ~אין העיד א~ ~ז~ן הא~ה~אמ~ה מצ~

 ר~
 ע~י ~~עא ~עין ~י~

 ו~~ה ~ופות~נ~י~ת
 ~אי~ ופ~ו~ ח~~ אי~

 השו~~ א~ ~~~~
 מ~ין ודאי ~הוא אמר

 ומ~~ ז~ופות~ ~ו~ות והי~יותר
 ~יון ~~ הו~רה~ ונש~טה ~ה~~~ה ע~א הו~ל

~~נו~~
 לה~ל כ~ ~תראה ~~וא

 ע~~~
 מידי

 ~פ~ ל~ ~פ~
~מא א~ ר~ותא ~~א ~מא

 ~נ~~ אי~
 א~~ן ש~ווזות י~א ~י האוםר~ שיעור

 ~ו~
 ~מו~~ ~מי~

 ~כר~ו

~~~~ר~
 ל~ה

 ספ~
 הי~ ~מא

 ר~
 ~אין ~~יון עופות נ~י~ת ע~י

~~~ 

 לפנינו
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 ~~פ~~ ~~רי~~ ~ ~~וא ~ומר
 ~~ר ט~ו אות נ~ג סי~

 ~חסי~~
 ~נא~ד

 וסיים~כ~~~~ עמ~~
 בד~~

 ~א א~~רתי לא עי~ז
 איסו~

 ידידי לי ~כ~ כמו היתר~ ו~א
~ר~

 ועי~ נ~י ראז~~ערג א~ר~ם
 ב~~~ עו~

 יש ~כן מש~כ סק~ו
 ~ר~ ~~טרי~

 ~ע~~ו~
 עופות~ פי ע~י ~ג~גו~ת עצם

 א~
 ש~פע~וים

 ~~נ~~
 וכן העצם גם

 ~ו ~א~ן ~עצם כשנב~ק מ~מ וב~רב~בסכ~ן
 נק~

 א, נתרפא ~~~א ~~~וש אין
 ~ר~~ב~~~

 לה~פא יכול הי~ ~עצם וגם רו~ם~ בו ואין ~רפא שהב~ר עד
~ן בז~ו~

 מ~~
 לעצם הגיע לא םפק~ ל~קל ס~ס הרי

 וספ~
 וא~צ מכשיעור פ~ות

להת~פ~
 ~ו~ל ~~

 כס~
 ~ו~ על

~ ~~~
 מ~

 מ~ג~~ ~~ט סוס~ ל~~ שכתבתי
~ 

 סעי~ ל~א סי~ שאול
 עי~וכן עי~~ ~

 ב~רנ~~~
 ל~א סוס~י בנ~שבצות

 ה~~~ וז~~
 ~קשה

~~~ 
 צ~א ~סימן

~ו~
 ל~לל שת~וב עד

 ~~יע לא ~מא ס~ם נמי די~
 הקו~

 מ~רים לא~ ו~מ~ט
 כאן ~י~ל ותי~ ניקב לא שמא ה~יע ואת~לה~נימיים

 מכשי~
 ור~ל בד~~ה~ ע~י

דהתם
 א~

 א~א ~ש~ס ~~דינא
 כ~ ל~ד~

 מ~א~כ קטן ~נ~ב הפנימים האברים
 א~ד ~אבר ב~יאין ~גמ~א דמדינא~אן

 ~לב~ו~
 ~אנו א~א מנ~ב

 ו~ו~ ~ידן~ ~~די~ה ~~~ני ס~ס ע~יול~ן ב~~אי~ א~
 נקב ~נע~ה ~לל לומר אין דכאן תי~

 הפנימיים~ מאברים לא~ גם ני~ב שמא או~~רים אנו ני~~~ ~~כ ~תםמשא~כ
וי~

 נ~מ
 בי~

 ב~י נאבד אם א~ ~תי~ ~תירו~ים~ ב~
 כל ~ב~ ו~תי~ אסור~ בדיק~

 ו~פר~~ ~לכ~~ וכן ל~כ~יר~ יש ל~דוק~א~א
 מכ~יר

 א~
 ונ~י כ~~~ בדי~ה בלא

 ראוי ל~נינו ~א~תא ~יכא~כל
 אב~ ~~~ו~

 ע~כ ל~כ~ר יש דנאבד היכא
~ 

~~~
 זו

~~~~ 
 טבעם שכן ש~~עתי א~א ~טעות ~רב פסק

 להפו~
 תמי~~

 ~~א מי ~טעות~ ~יכו~ין ~~~צוי דבר~הוא א~
 ל~~~

 ש~אמי ובפר~ ואחד~ פע~~~ם מאה
 ~מ~

 ~ם טועים ולכן א~~~ הוא ~~י ~ידע
 בדר~ תמי~

 ו~א עק~תון~
 אמסור ל~בר וסימן ~~~רא~ כ~קן ~~~ורים ~וורים ראיתי ו~תיםפעם

 לכ~
 ~י

 ~~ ~ בסי~ זה ~פר~ ~קרא ~ו ~תתנו א~ו~ מרבנים זההוא
 ו~י~

 י~~
 י~י~ ואם

 מאותם ~~וא ב~ירור ת~עו א~ זועפים~ פנים בוניכר
 ~~או~

 הב ~ב אומר
 ב~~~~~~ כת~תי וכ~ר ~גי~נם~ ~מ~ו~~נים ~~~יינים ~~טובים

 נא ~סורו עיי~~~ ~~~יינ~ם~ טוב נ~רא זהמה ~~כות~ ~ונה ~ספרי
 ~~ע~

 האנ~ים אה~י
 ~ותוכ~ת ש~~~ה ~ו ~אין ומי ותומכיהן~ מח~~~י~ם על ~ם ת~ו~ ~~ו~ר כיהא~~ הר~עי~

 ~הם~ ו~אי ~וא זומגו~ה
 וע~

 אנו ~אין אותם
 ~נו ר~ום והוא ~ם~ נ~~יר~

 י~פרעון
~ 

~~~~~~
 ~~נ~ות ב~~~~

 י~~~ ~~~
 א~ל מ~ותי ~~צ~ת כש~~כת~ ר~י אמר

 ~ר ר~א ~ל ~~~ותיו ~מ~ות ~ה ואמרי ~~~וע ~ראליעזר
~~~~תי ש~ו~

 יוס~
 ביותר ~ו ~~יב ו~~~ ~פנ~ו יו~ב ~~~~~

 ~שו~ט ר~י א~ל ~אחת~ ע~
 ~ז~חאת

 ל~ני~
 א~~ מ~ו~ מ~מו

 א~ל ערבית כ~ר
 כ~~

 ~חרית
 א~~

 ~~ר
צ~רים

 א~~
 פניו צהבו פוס~~ אליע~ר שר~י א~א ~~ר א~ל ~~נ~ה כ~ר

 ש~
 ר~

 יו~~ א~~~~~~י~ יום~
 ~~~ועתנו כ~ווננו ~~א א~י ~~~~ו~~ה

 א~~ עת~~ ע~
 רבי

 ~ר~אלא ~~
 פ~ו~ יהו~~

 וחזרתי ~י ~נה
 ע~

 ולא ~~ר לו ו~~שתי ת~~~ידיו כל
מ~אתי



~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~  

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~

~ ~  

 שמוע ~ן ר~א ~ל עיניו זלגו א~דתי לי החזרת פסול לי ~ש~י~ עכשיומצ~~י
 המ~רא עליו קרא ~יותר עליכם ח~י~ין ש~~ת ת~ח ~שרי~ם א~ר~~עות

~~הלים הז~
 ~י~~~

 אה~~י מה
 ~ור~~

 ע~כ שי~~י היא ~יום כל
~ 

 ו~ז~ל~~~~~~
 ~~דות~ו~ ל~~צו~ ~ ס~~ותי ול~אל למודי מיצוי לידע מ~ותי~ למצו~

 ח~י~ ו~י~ ממני~ חכם שר~א מה ולמצותללמד
 ~ה~~לי~ יום~

לר~
 וספרו

 בהל~ו~
 חבי~ ~הי~ ~א ~ז~חים~ א~ת להלכה ~~גיעו עד

 ~יום,
מה

 ~ר~~
 ~לא ~מחה~ מח~ת פניו ~ צהבו אח~~ להלכה ~הגיעו עד מל~דו

 סליק דלא כלומר ~~וע~נו~כיווננו
 ל~

 דאמ~י כל דה~~~א אלי~א
 ל~

 ה~תא~ עד
 פני ~ צהבו הכי ~~ום אלא וכיוונת כיוונת הן~ר~י

 ה~~~
 ~ר~י

 ~ו~
 ~נה

 ע~כ~ שכח~י~ שמא מתי~א וה~תי כו~ מצאתיולא ~~

~~~~~~
 ~ד גרים נסים דר~ סתרים במגילת אחת~ עד וז~ל ~~וס~

 לחד~~~ כמתרגמינן מאד עדפי~ לאח~
 ע~ וי~~~

 ~נקראת הנפש ~ד א~ת

י~~~~
 ~ן מר~א ~ר~ה למד דר~י הכי מ~מע וה~תא

 וק~~ ~מו~
 ד~םו~

 ~~רל
 א~ל תורה ללמוד כש~~כ~י~~ר

~~~ 
 ~כתרנגולין תלמידיו עליו ח~רו ~מוע ~ן

 ולא ~ק~א~י~ ~~
 ללמו~ לי~ ~ניח~

 הי~ זה מ~~ה ושמא ~משנתנו~ אחד ~בר אלא
 ל~מוד קאמר ד~~ם ~~עא~~כ~

 ו~כ~ ~תור~
 ע~כ מדו~י למצות קא~~ר

~ 

~~~~~~~~
 ~ה א~ ~~~~

 מ~
 ללמוד אליו ~א אשר מ~~א כאן ר~י רא~ חידוש

 הראשון לפי~ ~ין חדש~ ד~ר~~~נו
 ובי~

 ה~~ לפי~
 רש~י~ ש~

 היא ומה ~ורה~ ללמוד ולא ~א מדותיו ל~~צות דו~א ~קאמר ~~וס~ ל~י~~~ וא~
 ~~~ה~~~

 וגם וכו~~ מצא~י כש~לכתי לה מתני~ ר~ א~ר ~ראה ~~~~ד~~~ו
 ע~

~~~
 ~~~ צ~~ ~~~צ~~ו

 ח~י~ים שד~ת ~~ח א~ריכם דמ~ו~~~~וא~ר עינ~ו שזלגו

 המקרא עליו ו~רא ~יו~ר~~ל~כ~
 ~ז~

 זו ומה כו~ אה~תי מה
 החידו~

 שראה

ר~~
 מנ~ות מ~~ אמרינן והלא ~~~ר~ ממנו ת~~כח שלא ד~צה בו

 עו~ר אמר ר~י~א כו~ ~לאו עו~ר ~~~~מודו א~ד ד~ר ~~~~כח כל ר~ל~~~ צ~ט~ ~ד~
 ו~ן לאוי~~ ~ג~ אמר יצ~ק ~ר ר~נ לאוין~~ש~י

 ~כו~ דרשינ~
 ~אם ~~~ח

~~~וח ה~חל~
 סו~~

 הזהיר~ ו~תור~ ~~~~ לשכוח
 ~~~~ור

 נ~~~
 ~~ ש~ד~ר כי ~ מאוד

 ד~רי~~ל~~
 א~ן כי ר~ים

 םו~
 ל~~י~

 ~ורה של ~יים
~ 

~~~
 ש~~~ה לפרש נ~ל

 ~וב~
 לה~יח לת~ח ~אסור מ~ם ולמד ש~ ר~ה זו

 ורא~ א~~ות~ ד~ שיעור א~~לו החורה ~~ןדעח~
 שי~ם~

 לא ~ה~~~י
 ו~י~ ז~ל~ כ~ירש~י ~ז~ירםאפ~מי~ פ~~

 יו~~ חבי~
 וםפרו לר~א ~~~לי

 ~~~כו~
 עד

 כו~~ ל~~~הש~גיע
 שא~ ו~~

 ע~~יח לו
 ש~רי~

 ~וד החעצל ולא ומ~~ה~ צהרים
 הלכ~~ של ~ע~~קו שבא ~ד~~עם

 וכ~
 מ~מ~

 םוכה ~ג~~~
 כ~ח~ ~ד~

 ~~אמר

 הל~~~
 ~~א דו~א ולאו ח~~ה~ ~לא ~~א

 וא~
 אסור ג~~~ א~~ ~מ~ום יע~ווד

 ~ם קא~~ר ו~ן תור~~ ~לאלעמוד
~~ 

 אדם מצאו לא
 וכן ודו~ז~~ יו~~

~ענ~ת ~מ~
 כ~~ ~ד~

 פירש~י ~ו~ה ~~א~~~א ה~כ~י דלא כ~~~~~~~~ ~ד, ו~מג~לה
 ~פ~ו ~ר~~ו ~מיד ש~ורהשהי~

 ול~~ ~ת~~י~ ע~~~~~ו~~
 א~א ד~א

 ~~~ כשעמ~ ~י~
 ~~~~ ~יןיש~

 ש~~ וכ~
 ~~~~~ ~~~~ח

~~~~ 
 ~~י~וי ~~א ~~גינא ד~א ~לי

 ~~ידו~יןו~~ה הרא~
 ל~א~ ~ד~

 ורא~~ מד~א~ פחות ד~~ה המג~א ה~י~ו הב~ח ו~תב



~ ~

~ ~ ~ ~

ם~~
~~ ~~~~~ 

 ~פילו אלמא ר~~ו י~לה לא ב~~ם הקדמונים וש~פ הרמב~ם~מ~ש
וישיבה בקימ~

 צרי~
 דהמנהג ע~ב ~י~ רש~ל ~ו~שו~~ וכ~מ כ~~ו~ ~~~~א ד~א ליזהר

 ח~ ~י~ן הט~ז דעת להדיא וכ~מ בישיבה~ אפילולה~פיד
 ~ק~~

 ס~~ב~ ~~ד ו~י~

וכ~
 ~מ~~ רשב~י שדרש כמו ככ~בן י~~וש ~א אלא דוקא לאו ד~א ~ש~א לד~ת

~רכו~
 ~ד~

 רבו~א ו~ה ע~ב~~ ל~ה
 נק~

 ~~ח כל הלא
 ~~חוי~

 לו וא~ור בזה
 שהי~ בהלוכו ~, אלא ~מנה~להבטל

 ל~~ צרי~
 על ~מחשב~ו

 הדר~
 להכשל~ שלא

 לאמ~מ
 הל~

 ~ורה ~לא אדם של מקומו שיעור ~היא ~~א
~ 

~~~~~
 סק~~ ר~~~ ~י~ המג~א

 ~ד, יומא מ~וס~ להוכיח
 כ~ה~

 דעמידה
 ו~ייע~ו דהרמב~ם י~ל הראש בגילוימו~ר

 שבתו~~ הב~ כ~~ ~~~
 ו~~לשם

 דכשהממונ~
 נטל

 הנ~צנפ~
 בידיהם~ ראשו מ~סים חביריו היו ראשו מעל

 ~לא בעזרה לעמוד ~ ~גנאי דייקו דלהכי ליישב יש שב~ו~~ הרא~ון ל~י~וגם
~צנפ~

 בגילוי לשון כ~בו ולא
 הרא~

 לומר כיוונו אלא הגמרא כל~
 דאע~~

 דכי~ו
 ~ ~לא ב~זרה הוא גנאי ~~מ בידיםראשו

 ר~ מצנפ~
 ארעי בכי~וי

 ~ בכל~אםור ה~ק~ ולכ~
 דאמר והא גוונא~

 ד~~
 אד~ של מקומו כל הוא

 מ~ופק ~בישהי~ ובאש~ ד~א~ שהוא
 אודו~

 ב~~~ ד~רשב~י מה זה
 ב~כו~

 ל~ה ~ד,
 שמלאכ~ו שם וקאמר ממש~ ימוש לאלקיים ש~~יכי~ ע~ב~

 כר~ או ~ש~ א~רים ע~י נ~שי~
 חורש להיות ד~א מנהג בהם נהוג שם דקאמרישמעאל

 וכן ~ריש~~ ב~ע~
~ד, במנחו~

 צ~ט~
 קרא אם דדי י~~וש לא בענין ~ם ומיקל איפכא בעצמו רש~~י ~נא

 שם וה~ו~~ וערבי~~ שחרי~~ר~~
 ב~רכו~

 יפה כ~בו
 ~ור~

 ר~י לשיט~ ד~א עם
 חיים ~ורת בםפרי זא~ כ~~~י וכברשם~

 דזא~
 מרבנן צור~א ~ל ~ק קאי

 שכ~בתי ~ה לפי אומנתו ש~ורתו ג~ור ב~~ח וכאן ~~ח~ דין עדיין בושאין
 ראה שמוע בן שר~א ובא~ר ת~ח~ נקרא איז~ו י~ח ב~י~~עיל

 אי~
 שיום,

 יושבה~בלי
 ועו~~

 ~ו והי~ ב~ורה ~מיד
 ד~~

 ~לכה כ~שכח ובכ~ז ב~ו~ר~ ח~יב
 עד כנ~ל~ לו ושאל מאד ~צטער הי~ ח~ר לו למצואזו

 ~לבםו~
 פניו צהבו

 עיניו ז~גו ע~כ ההלכ~~ שנזכר ~שמחהמפ~י
 ד~~עו~

 מאד הצטער ש~וא בע~ז
 יש כי ~~גי~םא~ פו~~~ פ~ק שלא א, וש~כח בהם ו~וחודד ז~יז שאינו ד~ת~ל
 כ~כ לומד ~ינו א~רא~ם

 ב~ת~ד~
 עיניו ז~גו ע~כ ~חודד~ מוח לו יש כי וזוכר

 כ~וודמעות
 ~בכ~

 רבי
 ע~

 בשעה עולמו ש~ונה ~~י יש דבר
 אח~

 כו~
 ב~~~~א~~רינן וכ~

 ~ב~
 ~ד~

 י~ג
 ע~ב~

 ~~מי~ חזי~י~ ~~~ו כו~ ד~~חדדנא ~א א~ר
 ו~י~דכ~יב

 עיני~
 ו~כי שם~ כדפיר~~י כ~יב בקב~ה ~רא ד~אי אע~ג גו~

 ~~ דרשי~ והכי ש~אר~~ ארבו לה ד~~~~ ~~~מ דםוטה בפי~ד ~הד~שינן
 במם~

 ~ו~ והוא~ו~יות
~~~ 

 כנ~דו ~כינה הי~ ד~~מ רבי וק~~~ל ד~ פני נוכח כו~ בלילה רוני ד~ו~ויא~~א ~מי~ במם~ ~~~ו~ש ~נגדו~ ש~וי שכינה ב~ורה שעו~ק
 אחו~יו יו~ב ~~יו~וו~כן

 בע~
 ה~כינה פני נ~ד היי~י רש~י כמוש~א ~~~ודו

 היי~י לא ~~קמי~ יושב היי~י ~אם ו~כן פנים~ אל ~נים נגדו ד~~כינהכיון
 שאז מפניכ~כ חדו~

 ל~
 היי~י

 נ~~
 כביכול~ ה~כינה אחורי נגד א~א ה~כינ~~ פני

 הי~ ד~~~ל~ו כו~ ~קמי~ חזי~י~ ואלו קא~~ר~~כי
 ~~שכינ~

 על ~~עשרה ל~~~~ה
 ו~נ~דורא~ו

 ומם~מ~
 פניו ב~ד ~~כינה ~ני

 ~ר~~~ ש~
 א~רי כ~יש~~י וא~כ



~ ~ ~ ~

~  

ם~~
~~ ~~~~~~~ ~ ~~ ~~ 

 היי~~ ואלו מ~~ירי~ ~~חדדנא ומ~מ כ~יכול~ השכינה ~אחורי כ~א ~ייתי לא~~מ
 ~~כינ~ פני נ~ד הי~תי ~אזמ~~~י~

 כפשו~ו ~~כ ~רא וקאי חדוד~ דהוינא כ~ש
והי~

 עיני~
 נראה וע~כ ק~~ה~ על

 ~חו~
 אשר ~~ ל~למיד דשמיא סייע~א ~~וא

 כשהי~ וע~ז זכו~~ איזה מפני ואפשר מחודד~הוא
 ח~י~

 זלגו ה~~לי יוס, ב~יניו
עיניו

 ~ דמעו~
~~~~~~~

 זה בד~ר חידוש רבי דראה
 מח~~ אפיל~ יכול שם דא~ר~ ~א~

 אונסו
 מל~ב~ יס~ר~ ופן~~ל

 א~ילו יכול כו~
 ~~~ מ~~~~ עלי~ ~קפ~

 רק
 כי~גו~~

 צרי~
 לה~י~ע ~אדם

 הר~~
 למודו על לחזור~

 ע~
 במ~~ה לו ~ניתן

 ושו~ שמו~על ונ~רא~
 קאמר ולכן שכחה~ ~לידי בא אי~ו

~~ 
 ה~ורה א~ משמר א~ה אם

 יו~ למ~שנ~נ~
 שלא ~ו~א

 ~שכ~
 אני

 נש~~~ א~ מ~מ~
 ע~~ וכו~

 כ~כ~יב
 ~יא~י

 חיי~
 כו~~

 מש~~ו עליו ש~~פה מפני בוודאי ה~~לי יו~, ד~צל גם וא,
 לו הי~ ולא א~רה~ מי זו הל~ה~כח

 ל~או~
 וע~~ ע~ז~ כ~כ נפשי~ ולצער

 א~~א
 שד~~ ~~~א~ריכ~

 עליכם ח~י~ים
 ביו~~

 הי~ שלא א,
 צרי~

 ~~~מ ל~צ~ער~

כיו~
 היו~ר ד~ר שמא~ד כ~~ו עליו ~ח~י~ין

 ~~~וא הצ~ער~ וע~כ ב~ול~~ ח~ו~
 שכח וע~כ משנ~ו עליו ~קפה~ שלא לומר~ ע~ד~עלה

 מח~~~
 המ~רא ~ליו קראע~כ הר~ה~ למד ~לא

 ~ז~
 אה~תי ~ה

 ~ור~~
 וד~ר ~יח~י~ היא היום כל

 אשר שם ~~י למדזה
 צרי~

 יומם כפ~~טו ימוש לא לקיים ה~~ח
 ה~, ~לי וליל~

וא~
 ~~ח נ~ראים

 חביבי~ ~ד~~
 לו וקשה ~יו~ר ע~יהם

 להפר~
 אפילו ממנה

 לא ~~ןר~ע
 יעזו~

 או~ה
~ 

~~~~
 בה~דמ~ ~ת~~י

 ~לא לעצ~ו ~רפה הרואה ~~נין
 רב י~ הרי יאמ~

 והכל כל לפני ני~ן ~ורה כ~ר רק זה~ הוא כי יאמר אשרומורה
~ריכין

 ללמו~
 כת~תי וכן ולהורו~~ לה~ין

 הלכו~~ ~שונה לםפרי בהק~מ~
 שהשו~~

צרי~
 טר~ו~ ~ע~ כל שידע

 ומה
 טו~

 ל~~נו~ ~י~ ויפה
 ~כל ~~י אשר ~ו~ב

 או~~ן ש~א באשר כי כמורה~~~ר~ות
 ב~

 ~~~ים יום ~כל ממשמ~ין ידיו ו~~עשה

חד~י~
 ~~נין י~נים ~ם

 בדי~~
 ע~כ ~~~~~ה ~~ה הכל ורואה הריאה

 שיהי~ ~ו~
 ידע לא ~~א א~ ~יט~~ ~~יניה~~~י

 ד~~
 ולא לאו אם היא ר~עו~א אם

בכל
 יוכ~ ע~

 להמורה ל~א
 ולהיו~ ~~~

 ל~ ~~א וה~נית ושוא~~ ~מיד מס~פק
ה~ו~~

 ומ~~~~ מהרב יו~ר ל~~חין ~~צמו הוא יוכל ~ז ~הלכו~יה~ היט~ ~~י
כי

 חו~
 הלכותי~~ שלומדים לזה

 צרי~
 ~פע~צ לימוד עוד ל~ה

 ~רא~~ ~~י להיו~
~יט~

 ריעותא מין בכל
 מראי~~ אי~

~ד, ח~לין ~מס~ אמרינן וכן ~ה~ לה~~ונן
 מ~~~

 הקב~ה ש~פס מלמד ~אכלו אשר ~ החי~ זאת ישמ~אל ר~ ~~י ~נא
 וא~ל ל~~שה לו והראה ומין ~~יןמכל

 זא~
 אכול

 וזא~
 ואמרו ע~כ~ ~אכל לא

 דלא ~~ו~~~ם
 נ~~ש~

 וכו~ ~~~~~ע כמו משה ~זה
 א~

 לה~חין הק~~ה הראהו
הי~~

 לישראל להודיע
 ולהראו~

 ואיזו א~ורה ~יא אי~ה ~הם
 ~~זה נראהו~~כ ע~כ~ ~~ו~ר~ הי~

 דא~
 ה~ור~ דיני כל עמ~ם ל~וד שמשה

 בענין ו~כ~ז
הי~ הטר~ו~

 צרי~
 שיד~ו דוקא ~ראי~ להם ל~ראות

 אי~
 מראי~ה
~ 

~~~~~
 א~ם י~א ~א ~אם

 ל~ו~או~
 י~ו

 לש~ו~
 מ~~י~ין אין לבדוק ~לא

 הואא~
 אז אב~~י~ ר~~ו ~א ~ם א~א ~~~~ מר~י~ יר~~

 ~ו~~ הר~



~ ~

~ ~ ~ ~

ם~~
~~ ~~~~~~~ 

 ~ידוע~ל~משה~ד~
 א~

 אז ~ודק ~היות י~א ~א אם
 צרי~

 דו~א ~היות
 יר~~

 צרי~ין ה~דיקה ~לענין ו~שמ~ח ~יו~ד מ~ואר וכןמ~~ים~
 הר~~

 ~ש~יט~א~ל ו~~תינות~ יר~ש
 ~ן אי~פת לא

 וא~
 לש~ו~~ י~ול סכ~ן לו ד~דקו לתיא~ון מו~~ר ~ם

וא~
~ 

 ור~
 וקש~ דיר~ש~ ~~לתא תלי~ ~~דיקה

 ~י~~~ ~~ ג~כ יש ~~תיטה הא
 י~יד לא ו~וא ראות ~~~לי לקלקל וי~ול ~~ס~ני~ נצטווינו אשר ש~יטההלכות

 ומהעונו~ ונ~~
 ~ילו~ י~

 א~ ה~דיקה~ ו~ין ~ינו
 ה~~ה~ מועטים ש~יטה דיני ~א~ר

 ויז~ור ~מדם~וודאי
 ו~~

 א~ עת~ ~~ל לל~~דם יתע~ל
 ה~~~~ ר~ים כי ~דיקה דיני

 ~ד~ת ~י ~~צות~ ~אר ~~ל יותר ל~טלם תורה ~לימוד דו~ק היצר ו~תמאד~
 ואם כו~~ ת~לין ~~אתי יצה~ר ~ראתי ז~ל~ כמוש~א לת~לין היצה~ר נ~דהמה

 פ~~

~~
 לזה צר~כין וממילא לת~ת~ תיזוק צריכין ~~כ ל~~~מ~ מ~כהו זה מנוול

מר~ים יר~~
 להתא~~

 מה~ורה~ להת~טל שלא היצה~ר נ~ד
 זכ~~ שלא ~שו~ב וא,

 ~~א~~ ע~כ אידתו~ דאיד~ו ~יון יא~~ר לא א~רים~ ע~י נע~ית תהי~~~~לאכ~ו
~~אד

 ~רי~
 להתתזק

 השו~~
 שלא ~~~ולין עו~ד שא~~ו ~עת

 להת~ט~
 וע~~ ה~כו~~~ ~שונה ~ס~ ~כ~ כ~~ו ל~דו ~ת~ש דו~ארק ול~ מד~ת~

 ~אשר
 ה~ו~ב~ שצרי~

ע~~
 ש~ם ש~ת~תי וכמו יר~ש ~ה~ות דינא

 צרי~
 להיות~

 ~ל~ז זה כי ת~~~
 איז~~ הרי~ות~ת של טי~ם מה יודע ואינו יר~ש ~ו יש אם א, כי נשמה~~~א כ~~~

 הוא אם כן וכמו הי~~~ לו ~~ועיל ~~ה ריעותאנ~~א
 ת~~

 ~ו ואין
 ~~~~ו~~~עיל~ א~~ יר~~

 דא~ורינ~
 ~דרים ~~~ס~

 ~ל~~~
 ~ו ואין ת~רה ~ו שיש אדם כל

 ~הי ~ו ~~סרו לא התי~וניות ו~~פת~ות ה~נ~~~יות ~~~ת~ות לו שמ~רו ל~יז~רדו~וה יר~~
 ~יהי~ ~~כ ~ה~ו~ט מש~י~ין אין מוע~ים ש~יטה דיני ~אשר וע~כ ע~ש~ע~יל

יר~~
 א~~~ה ומוקמינ~~ ות~ת ~~ר~ים

 דרו~
 א~ ~ו~~ ~ת~~ה א~ל ~~~וין

 ~די~ה~ דיני
 ~וםקים הר~ה ולפי המה ר~יםכי

 צרי~
 ~יהי~

 ה~ו~~
 ו~ל~ז טרפות ע~ ~כל ~~י

 נ~ת~ה מה ו~~ע ~הקד~~ה~ הלכות שונה ~~~ כ~~וש~כ ~~~דיקתו לאכולאסור
~די~ת

 עו~
 ~מבואר ~~המה רק צ~~ ואין ~י~ דה~ילו

 ~~מ~~
 ל~ה סו~ס

אין וז~~
 כ~

 א~ל ו~י~ ~~המה אם כי אמ~רים הללו הד~רים
 אי~ עו~

 לו
 אונו~ ~יתו~

 שית~ארו הריאה ט~פות שאר ~~ל ידוע~ ~~נין לו אין ימצא ואםכ~המה~
 כולם ~~רונו או ~ריאה נקי~ת מ~~~ת ה~א~ם ~ס~דשלפנינו ~~~~~ני~

 ~יי~י~
 גם

רק ~עו~
 דא~~

 אתריהם ל~דוק
 ש~י~ דל~

 כולם מ~דם א~~ר ~לא ו~~ע ע~~~ ~הם
 ~~ם~ ש~ית ~ ~~לא א~ ~~ח~כ ~עו, גםש~י~ים

 וא~
 רק היא ~~ה~~ה ד~ם

 מיעו~

א~
 היא ~~~מ

 ~~יעו~
 והנ~ ו~~~~ ה~~~וי

 ~~~ם~ א~~רינן
 ~ולי~

 ~ד,
 כ~~~

 עו~ר דרש
 ~~~ים ~~ן שנ~ראו דגים ~~~~נים~ ~~ני הוכשרה ~~ב~ה ~~ן ~נ~~את ~המה~לילאה
 ~לום~ ~ולא~כשרן

 עו~
 ~~ן שנ~~א

 ה~~~
 שם ועיי~ ~~כ~ א~ ~סי~ ה~~רו

 ~ו~ סי~~נים ~ש~י דכ~~~~הרש~א
 היותר יסוד שכל ה~וקרים דעת לפי ירא~

 ר~ו~
~ו~

 ו~ו~~~י~ ~~~~י יותר ~וא ה~ל~ל
 ~~~~וד ~~~~י יותר ה~א הת~ון י~ו~ והאר~

 אשר ה~~~~ה ול~ל ~עליוה~~~ם
 נ~ש~

 ~~~א~~~ה
 ~זכ~ ~~צט~~ ה~~ ~~~ו~~~

 להעלות

תו~~~~
 לאכילת

 נפ~
 ג~כ ~~רא ~~וא אדם

 ~~~ו~~~
 סי~~נ~ם ו~~~ ~~האד~~~~ ה~ס

שנש~טו
 יז~כ~

 ~~וא ה~~~~ה ~ו~~ר
 יות~

 ~~צות ועי~ר הנפ~~ ~וא הדם ~י ~ס
 אב~ ~נ~ש~ דם להוציאש~יטה

 דק היותר מ~ו~~ר ~~ה~ים ~רי~תן אשר הד~ים
מתעלה

 נפ~
 ~~~ו ~א~ילתן ה~דם

 שה~
 ~~~י~~

 בעל~א
 ~~~רא~ עופו~ ולז~

מ~~ק
 זיכו~ צ~י~

 א~ ~~ימן
 ג~ ע~~ל~ ~~~

 מ~ני ~א~תי
 ל~ן ~~~~~~ ש~אר~

 נ~



~ ~ ~ ~

ם~~
~~ ~~~~~~~ ~~~~ 

 ~ממנההנולד
 ~תיקו~ צרי~

 ה~כילה ~ודם~ ~ד~ל
 וע~~

 זה דהוי מהרקק ~~ברא
 כ~~ח~~ נידן~ורם וז~

 מחצה על
 ודגי~

 נ~נ וע~כ כלל~ תיקון א~צ ה~~ים מן ~נ~~או

 הו~דכ~
 ~ז~ת ל~~ם גם א~~ר אז האד~זה את ה~ורא א~רה באשר~ ~י

תאכל א~י~
 לח~

 ומזה
 שצ~י~ ~~ז~~

 גדול ת~קון
 ל~~אכל~

 שייכים שכולם מק~~ם ומש~כ
גם

 ~~ו~
 דלא ו~ה

 ~ד~ינ~
 מ~מת כי ~די~ה א~צ ע~כ ~הם שכיח דלא מ~ום

~~ינו
 צרי~

 ומ~ילא ג~ול תיקון
 ל~~

 ואצ~~~ ~הו
~~ 

 ו~לאים ב~דיים ~לא ~שה עדיין
 ~הם שכיח לא ג~כ הרכיםו~~~ים

 ומדו~
 לפי~רו~ כי ~הם~ ב~יקה ~ו~ג

 הפוםק~ם
 ם~~ ~ת~ו~ש וכמו~~כ ~~ה ~~ירכות משום רק הוא דצ~ב ברי~ה דדו~אנר~ה
ל~ו

 ומ~~~ כ~~ ם~~
 ~כ~פ

 דל~~~
 חיו~ אין

 ד~כי~ ~מידי רק ~ ~דיקה
 דהיינו

סרכו~
 או

 ~ק~
 כי

 חש~
 בלא סירכא אין כי שכיח ג~כ נ~~ים

~~ 
 ממ~א

 וחיישינן שכיחי ג~כ ~קבים ש~יחידסרכות כיו~
 ~ק~ די~ לפעמי~

 ~סתם לא דעדיין
 ח~י כל כמו שכיחי דלא ל~דוק א~צ ודומיהן ויתיר חםר מ~ום א~לבסרכא
 ~ד, דחילין פ~ק והרא~ש ז~ל רש~י לשון הוא ו~ןטר~ות~

 י~~~
 ונקי~ת

 ~ד~כיאאמ~ום ~יא~
 ~דקינ~

 ו~ן עכ~ל~ לה
 לשו~

 ~א~ סעי~ זה סי~ ~ש~ע ~~ח~ר
 הריאה~ון חו~

 צרי~
 ל~דוק

 ~~המ~
 לשון הוא וכן סירכא~ ~ה יש אם ו~י~

 א~ ~יאה ל~דוק ה~ריכושחז~ל הל~ו~
 וכ~~~ לא~ או סירכא ~ה ימצאו

 הרמב~ם מלשון
 או עכו~ם ~א ~~ סעי~ ל~ט סי~ בש~עשהעתיק

 כל~
 וא~א מותרת הריאה ונטל

שמא
 נקו~~

 וכ~~ עכ~ל~ היתה סרוכה או
 ל~דוק שהצריכו אלא וז~ל הטור מ~שון

 ~ת~ה~ הרש~~א ל~ון וכן כ~~~ מצויות ~הסירכות ~פיהריאה
 הו~~

 וז~ל ~~~י
 דדוקא דחולין פ~ק מר~ן וכ~מ כו~ ~סרכות ל~דוק ישראל ~וקו~~ות ~כלהמנ~ג ו~

 צ~~ סירכאמ~ום
 ~~יאו וכן אצ~~ לכתחלה אפילו ש~ה טרפות שאר ~ושום א~ל

האחרוני~
 חסר אחר ל~דוק ה~ודקים שנהגו דמה וז~ל פא~ט הל~ח ~~ם

 דעיקר הרי ע~ש~ סירכות אחר רק ~ודקין~ אין דמדינא הוא יתיראחומרא וחלי~
 דוקא הוא ~~יקה מצריכיןש~ע~ורו החש~

 נק~
 השמ~ח על חולקין וכולם סירכא או

 א~ סעי~ ל~ט סי~מש~כ
 שצרי~

 דוקא ולאו הריאה טרפות כל אחר ל~דוק
 אחר ~דוקא וא~ורו ע~ש~ירכות

 נק~
 וא~~ צ~~ וסירכות

 אחר ל~דוק שחיי~והו
 טרפות שאר ~אחר גם ~דיקה עליו רמוסירכות

~ 

~~~~~~
 הוא ואם בדוק חזקתו בי~ד לח~רו ~ית המ~~יר א~רינן דפס~~ם
~עיר

 צרי~
 דא~צ מהא תל~ז ~י~ ~~~ח ~~י והק~ה ~~~לו~

 לב~ו~
 ח~י

 ~ ~~ני~ו~ דאיחא ~~ה א,טר~ות
 ותיר~

 לענין כשרות ~חז~ת ד~המה
 עליו ה~שה שם ופ~~ח ~דו~~ שאינו ~חזקת י~ד ~ודם ~ית נ~~א~כמ~נ~לדה הטרפו~

 ~וא ותי~ כו~~ ל~~מה יש ~~רות ח~~ת~~אי
 רו~ די~

 כ~רות
 ורדים גינת ~ם~ר ו~~~~ג לכ~ח~ה~~~רר דא~~ עדי~ ורו~

 ~~~ כל~
 שפי~ וע~ש ~פר~ח ד~ םתר

ג~
 והמג~ רו~א~ ~~כח ~~רות חז~ת ב~י כוונת

 ~~י ד~רי פ~~ש חל~ד ס~~
 ח~קת ל~ה~~ה הי~ ~א~ע~~פ

 ~ית מ~א~כ מעו~ם~ טרפו~
 כ~

 ~חזקת הי~ הש~ה

 המשכיר חזקת ע~י ~ו~ק~ו ~~וציאו ~א וא~~~~~
 צ~י~

 ~ומיא ל~~חלה ל~א~ו

~צרי~
 ה~וחט א~ ל~דוק

 א~
 אמ~ה מחזקת להוציא ד~א משום ~~צאש~מ דרוב

 ~~אר וכןע~ש~
 ב~ו~~

 ~~~ום ~~ז~ה ~ו~~~ין ~~ין ~~ סי~
 ~י~ולי~

 ו~~כ ~~רר~

~~עדיו~~~~~~~



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~ ~

~  

~ ~ ~ ~  

במעדיו~~
 םי~ דחו~ין פ~ק

~~~ 
 ד~א

 דצרי~
 לשאול

 לשוח~
 ולא

 סמכי~
 ס~ין ~~דוקאו ארמצא~~~

 אח~
 ~הוציא ד~אין משום םכי~~ אחז~~ ס~~כינן ולא

 ~חיי~ ד~~מהאיסור מ~~~
~ 

 המ~~~~~~~
 ~בדוק א~צ ~~~ס ~ה ~ה~ו~יכו מקוה ס~~~ ח~ סי~ ~א~ח

 ~כ~
ע~

 ש~ובל
 דחזק~ א~

 ד~ו~ל~ ~ו~~אה מחזקח ~~וציא ~א~ הנ~קוה
כוו~~

 המ~~א
 ר~

 בחזק~ה~ המקוה ד~~דינא לומר
 א~

 ד~ליא חזקה ש~וא
 ~~ר דהמעשה~יון ~מעש~

 ~ה~~ח~ ודלא ודאי נעשי~
 וכ~

 ~ש
 ~~ל אלו ו~~~~~ם~ר רי~ הבי~ ~~~~מר~

 במקו~
 מן ואפ~ה אחזק~ו ~מא מעמידין חםר ונמצא

 ~ליכא ל~~ח~ה א~ל מדינא ~יינו עכ~ל~ או~ו מודדין ואין חוששין א~ןהם~ם
 ~ו~~

צרי~
 כמ~~ לברורי

 ~ם ו~~~י ~~ה ר~א ~י~ ~יו~ד
 מ~שו~~

 דכשר הר~ן
 מ~ם~ י~ אי ה~~י~ה קודם~עיין הד~~

 כדצרי~
 ~דק אי לש~ו~י

 הח~~~
 י~ל ~ם עיי~~~

~וונ~
 ~~דוק דא~צ שם ~~~~א

 ~כ~
 שלא ~~אחר פעם אחר פעם כש~ובל ~~ילה

 הראוי הרבה ~מןעב~
 להס~פ~

 דאל~~ שנחסר~
 ר~ע ~~ל

 לבדו~ יצ~ר~
 המ~וה

 ~~~א ~יו~ד י~ח םי~ ו~עיל ~~,~ ~ד~רואין
 ~ם~י~

 ~~צ ~ה~ניעו ודרכו ~דוק
 שהוא שחי~ה ק~דםל~דוק

 ~ח~~~
 בודקין ~כ~חלה ~ם ואעפי~כ שי~~ור

 ~ לברורי דאפשר מאחר כי שח~~ה~פני הם~~~

~~~~~~~
 מזוזה ~וה~ריי~א מ~יא רצ~א סי~

 נ~דק~
 ~~י והכל בש~וי~ה פע~~ים

 כ~ וכןהענין
 ~פת~~

 ~פי או ד~ש ~שם ורא~פ סק~ד
 עיני ראו~

 ~~ין איזה א~ ~~וקום הר~ה ~~~ויהמורה
 ~רפו~

 ~הורות יש
 ~יו~

 ~בדוק
 וכ~כ ע~ש ו~~קום ~זמןלפי ע~

 ססק~~ ל~ו~~
 אסור דיע~ד שא~ילו וכ~ ~~ס~ר~ו

 השו~מ שכ~ כמ~ו נ~דק~כש~א
 דשלא כוונ~ו ו~~ל עיי~ש~ פ~ונ~ו~ מאווזו~

 ש~וא א, הריאה נא~דה אפילו ~ו~ירין ~~פ~~ו דהאאסור בהפ~~
 א~ ה~~~וי~ מיעו~

 עוד
 ~זה ~עי~יש

 אי~
 ס~ט פ~ד בםי~ דהא ה~~דה על כ~כ הפריז

 ~פירו~
 שהרחש

מ~וי
 ~רי~

 וכ~~וש~ש כ~ר ל~דוק בא~א ד~דיעבד ~~~ואר ~ד~קה
 הש~~

 ס~ק
 כ~~

 ~~ם
 א, דבד~ע~דהרש~~א

 ~~יעו~
 ל~עמי~ הרש~~א די~ל וא, א~ו~א~ ~~~י~ ה~~~וי

 א~ל הריאה ~נא~דה ~םד~~~שר
 ~האוסרי~

 ש~א להו חיישי~ דאנן ריאה ~~~~דה
 ~~י ~~ל~~~מ

 פ~רו~
 שכ~ ס~ס עעם

 הש~~
 לי~א ע~ש~ שם ~שפ~ד וכ~כ ~ם

 אלא אהר~ב~א פ~י~אד~א
 ~~די~

 ~~~~וי דוקא הריאה
 ~רפו~ ~~יעו~ ~ק~יעו~

א~~
 וכ~כ ~שר דדיעבד ל~רש~~א נ~ו~ים כ~ע ~~~קרה ה~~~וי ~ויעוט ~ש~ר

פר~~~~
 סי~ ב~~~ז ~~פי~

 ל~~
 לענין ח~ ס~ק

 הוש~ו~
 לאסור חז~ל ~קנו~ דלא

 ונ~ה עי~~ש בריאה רק~עבד
 ד~~ש~~~

 וכ~מ ~~~ו~ק
~~~~ 

 י~ז סי~
 ~וש~ו~

 לאםור
 ק~~ו סי~ דב~~צ ~וא שכן ~דע ל~ור~ ~עיר ~קנה ~הי~ היי~ודיע~ד

 להדיא כ~~נו בה~ה~
 ~~~~ו~~ו~ ד~וש~

 נזרק אם
 הו~~

 ~ריאה ו~~ד כ~ר ~דיקה ~לי
ע~ש~

 והש~~
 ל~~ ~~~י

 ה~יא
 ~שו~~

 בנא~דו להדיא ~הכשיר לובל~ן ~~הר~מ

~ו~~ו~
 ו~~שו~~ ע~ש~ בדיקה~ ~~י

 ~~~ואר ~ו~י~ ~~הר~~~ל
 שאי~

 דיעבד ~א~ור

 ~ויעו~~~ו~
 עיי~ש ~ריאה רק ה~~~וי

~ ~~~~
 ~ו~~ ~~~ו~~

 ק~ת שהעת~ק ד~~קא ~יו~~א ד~ה ו~ ~י~ חיו~ד ב~~א
 ~~~~ו~~

~~~~~~~~~
 ו~~ש~~ש

 ו~~
 ~~דיא מ~ואר

 ~ש~~
 ~י~

 ~~~ כ~~
 ד~~ו~ר ב~

 ~דיע~~
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~מיעו~
 מצוי הי~ טרפות המין אם אולם ~דיקה~ ~לי המצוי

 ~רו~
 או ה~המות

 ~דיקה ~לי ד~~א~ד י~ד ~~ק ~ל~ו~ש כ~ שפיר ~זה מהם~ ~מחצה ועכ~פ~~פות~
 ו~פ~~~~ טרפות~ הח~י ~כל גם וזה ~ה~~מ~ ~ם~רפה

 לסי~ ~פתיחה
 ל~~

 נתקשה
 איןלמה

 ~ודקי~
 וכ~ ל~רורי~ דאיכא ~רפות ח~י

 התירו~
 מ~ום הנכון

סמכינן ~ור~
 הרו~

 הנ~ל תל~ז סי~ א~ח הפר~ח קדמו וכ~ר עי~ש~ ל~רר ~ו~לי
 ~ורח דיש ~מידי ~ין טרפות הח~י ~~דיקת ~י~קנו אם וצ~ע ע~ש~ה~~ תירו~
 טורח דאיןמידי ~י~

 ~~דיקתנ~
 אם לראותו הראש פתיחת והרי

 י~
 מל~ד מים ~ו

 ~לאה~כ הרי ~ורח ~ו~אין
 צרי~

 הוא
 לחתו~

 יעיין וממילא ולאכול ל~שלו אותו
 איבו

 י~
 מותר ולמה מים~ ~ו

 ל~לי~
 לי~~ר כדי לנכרי למכור או הראש את

 וכא~ ל~א~ סי~ רמ~א כמ~שמה~דיקה
 שהסרכות מה לולי הריאה וכן ר~ות~

 ~ורח דאין א, ~פוסקים~ כמ~ואר ~דיקה מצרכי~ הוי לא המצוי מיעוט והוימצויות
 שמא ל~דוק דא~צ כ~ה סי~ לעי~ ו~טוש~ע בריאה~ סרכות יש אי לראותכ~ל

 ה~ ו~א~ז ~ורח~ דאין א, טרפות ~אר אחר ל~דוק שא~צ כמו הסי~~ניםנשמ~ו
 ~ד,טרפות

 נ~ח~
 תשו~ מייתי

 ספקות ~~ן חילוק שום ק~ל~י לא וז~ל רש~~י
 ספיקי לשארהריאה

 ~רפ~
 נ~יעה ~יצה ~מס~ ודאמרינן ארו~א סמכי~ן אלא

 הוציאו דלא היכא וניתוח ה~שט קודם דאכלי מ~ום דקצ~ים~ ר~ליהםמק~ע
 ~רפה ימצא ~מא מעט להמתין לו שיש לה~לות סופן מיד שלה וטרפותהריאה~
 ~ורח דליכא ~מה דא, מש~וע מכ~ז טרפה~ שאכל ל~~פרע נ~לה ק~דם שאכלוזה

 וסו~וכין ל~רורי א~צ טרפות ח~י~~דיקת
 ~~רפות אלא הח~רו ולא כשרות~ הרו~

 ו~ושום המצוי מיעוט משוםהריאה
 דשכ~~

 כמוש~כ סירכות ~הם
~ ~~~~

 ~ל~ו~~
 ~י~

 ל~~
 חז~ל ד~זירת לדינא ~פסק ~~ ס~ק

 ל~
 הסירכות על רק הי~

 טרפות שאר ~דיקותא~ל
 ש~~

 הת~אים ~ימי גם זה מנ~ג והי~ ממנה~א~ הוא
 כדין אסורים הכלים אזי ~~סירכות ~דיקה ~לי אכל דאם ~~ה ונ~מ דכ~~~ש~
 כ~וו~~~ ד~ריהם~ איסור ~מזיד~י~ל

 אם א~ל ~~~ ס~ק ת~ו~~ש
 השלי~

 הריאה
 ד~די~ת ונ~ל ע~ש~ ה~שר יאכל שלא לו או~ורים ~רפות מ~אר שנ~דקה~ודם

~סרכות
 ~~ו~~

 אח~כ שהנהי~ו הוא ~עלמא מנה~א רק חז~ל~ מ~זירת היתה לא
 ו~זה ממנה~א~ רק שהוא ~~סות הריאה ~רפות שאר לענין ~ שכ~וכ~וו

 כוון~ דע~ז י~ל ~ז~ל ~זירת ~כלל היו לא הסרכות ד~ם דא~~ר הרמ~~ם~~~רי מתור~
 מי שמע~ו לא מעולם וז~ל שחיטה מהלכות פי~א הרמ~~ם ד~רי על קשהכי

 וע~~ עכ~ל~ חשש לו נולד אם אלא עו,ש~דק
 הרי ~ריאה~ ~דיקת לענין זאת שכ~

 והלא הריאה ~~דיקת ל~המה שוה חשש נולד ~אםמ~ואר
 לרו~

 אין פוסקים
חיו~

 ~ריאה ~רפות שום ~~דיקת
 א~

 ל~רמ~~ם ד~ם נראה ע~כ ~רפות~ שאר ~דיקת ~ם סירכות ~דיקת~~ביל רמ~ ע~כ סירכות ~דיקות על ז~ל ד~זרו
 ~כות ומצוי שכי~ אין ש~~ו~ט וא, ודו~ק~ הריאה ~דיקת על ד~זרומשמע
 וכ~ו ~ו~ט~ סרכות אחר ל~דוק ~דר ו~דרו ~וצאו ~~עה א~~כ דודאי נ~ל~~~מ
 ריעו~א איזה ש~יח מקום ו~איזה זמן ~איזה שאם ~~ סעי~ שם ~~~ו~ששכ~

~רי~~
 ~רי~ ~עו~

 כמו ל~דוק
 ~~המ~

 ~וי ד~שכי~ ודאי דמסת~רא משום
 ~רפות איזה לפע~ים שכיח אם אי~רים ~שאר ד~ם נמי ומס~~רא ~~~~~נו~~



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~ ~  

~ ~ ~~ ~ ~ ~  

 בב~מ~בי~
 ~ין

 ~עו~
 וא~~לו צ~~

 דיע~~
 ~~~ו~ט ס~ג~~~~ב וכ~ווש~~ ע~י~~~ נבדק לא אם א~ור~

 ו~~ו~
 יש

 ל~ק~
 ד~~~ק~~ ~ואיל ~מזיד ~ם

 ~ק
 ה~א ע~ש~~ע~מא חומר~

 נר~~
 דלאו

 גזיר~
 ~ש~~~~~ ואח~כ ~~~ו~~גא~ ~ומרא רק ~ז~ל

 שם בל~ו~ש כמ~ש ~~~וונ~י ראיתיכ~ז
~~~ 

 דא~ן ~~~ו~ט די~ל ~זה כעין ט~ו
מצ~~

 ~רכו~
 ול~ כלל~ ב~ו בדיקה חז~ל ~זרו לא

 רק ב~ם ה~דיקה הי~
 מנ~~

מחמ~
 שאר

 ~~ר~ו~
 ל~אר ~ו~ט שוים שב~ה

 ~המו~
 רק ש~וא וכ~ון

 ~דולה ב~מה כמו ~נא~דה~רי מ~~~ מנהג~
 ~~~ירכו~ שנבדק~

 ל~יים ~צר~כין הק~מונים ש~נהי~ו מנ~~אח~יר וא~ עיי~~~ ~נ~~דה דמו~ר
 ה~ונה~

 עי~
 מ~

 ~מאנ~ר ~סו,א~ בםי~ ~כ~ב~י
 ב~~ו~~ מש~~ ועי~ שאן~ מבי~

 נ~ה~ד, ב~~ מה~ו~~ ז~ ס~ק שם

 ע~ב~
 דכ~~ ה~וס~ ד~~ ו~י ד~ה

 לדבריהם ע~ו
 חיזו~

 משל יו~ר
 ליכא וא~ילו ~~בר~ סייג דאיכאהיכא ~ור~

 סיי~
 החמירו

 ~שו~~
 ואע~~ ~~ם~ ~

 דיש
 דאיכא היכא ~~~מ לאו~~ באי~ור משא~כ מ~חה באיסור דוקא דלאביי ~חםל~לק
 לאו~ באי~ור א~ילו לא~ור יש ~יי~משום

 ע~ש ל~~ע~
 ד~

 ל~~ור
~ר~ח רא~ו~

 ~ עיי~~
 מ~ור~ ~ז~ עיינ~י~~~~

 ~ד, עירו~ין למ~~ בח~א ה~~הר~~א ד~רי על לי
~~א

 ב~~
 חכמים ש~זרו ~דבר שדו~א

 לעשו~
 ~~ש ע~ירה ע~ד ~דר

ב~ו~~
 ~ז~ר אמרינן אז ~~~~~~ חיוב

 ב~~
 ד~זרו אבל מד~~~ יו~ר ~ו~רים

 בו שישבד~ר
 לענין ד~~ ברכו~ ~~~~ ד~רי ~מי~וע~ז ע~י~~~ מיח~ ח~י~ שיהי~ ~דרם על כ~ובר דומה אינו ול~~~ ע~~

 שם שא~ורו ור~נן רשב~י ~~חלוק~
 העוברוכל

 עד~~
 ~זרו לא ה~ם והרי ~~י~ה~ ח~יב

 ר~
 בו שיש בדבר

 שב~יי~ ה~~ו~שו~~ימ~ש ול~~~ ע~~
 ב~רכות שם ~ם הרי לאסור יש לכ~ע לאו בא~~ור ~ם

 ע~ו שח~מיםאמרינן
 סיי~

 ע~ש כו~ לדברי~ם
 ש~כה~~

 ש~ש עברה לד~ר שוה
 לע~ו~ כדי לא ש~זרו ד~~יירי י~ל ה~ו~רש~א מ~א~כ ~~י~ה חיובב~ו~ה

 ~~יג
 ~עו~ר דומה אינו במ~ש לשונ~ ~~~רה וכן ~ו~~ה חיוב ~י~~ ש~יר ו~זהו~דר~

 כ~רים ~כלים~בוודאי ולכן ודו~ק~ כ~~~ש ~~~~א ~ווכח מיחה חי~ב שיהי~~דרם ~~
 מ~ו~ט הריאהב~אבדה

 ~ב~אר לק~סו ראוי ומ~מ שם~ ~ק~ו ~ש~~ד וכ~~כ ה~~יד~ לאלד~די~ א~~ל~ ~בשר ל~~~ר ~ בה~~מ המ~קל וא, ~רכים~ וע~לי~
 ק~~

 במה

~עב~
 על

 ~מנ~~
 כ~~ל שלהם ו~ו~ורא

~ 

~~~~~~
 ~~מ~

 ~ב~
 ~ד~

 ק~~~ה
 ע~~~

 ק~~י~ א~י ורבי אבא ~ר חייא ר~ י~יב
 לרב א~א בר חייא ר~ א~ל מנמנם~ וקא יו~נן ר~ ויחי~ ~ו~~ןדר~

 ~~ה מפני~~י
 עו~ו~

 א~ל כו~~ ש~~נים ~בב~ל
 כל~

 עזה למד~ר
 וא~א~

 ~~~נ~ם
 שה~ ו~ירש~י כו~~מ~ם

 וא~ל א~י~ משל יו~ר ~מנים
 כ~~

~ 

 ל~ ל~
 למדבר

 ו~~~הרש~~ עכ~~~ מא~יו~וא עז~
 נ~ב ~א~י ד~לו ~~שום טע~~א ד~ו~יק ולמאי ~ירש

 דמד~ר צ~לש~~~
 ~~ עז~

 ~עו~ו~~ ~לו לא ~~א~י ~~כ ש~וא
 ממנ~

 ~~וא
 ~~לשת~ם מא~~

~~~~~ 
 ~~כאורה צ~ב עכ~ל~ א~~

~~ 
 מה ~ל ד~רים

 ~~ ~~ ב~~
 דש~ח

~ל



~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~

~ ~  

~ ~

 ת~ח
 ~צריכי~

 ל~~וד
 ובפר~

 לעין ~~אה בזה
 ~הי~

 ב~ה רו~זין
 כי הדברים ~יו ~~חו~א הלכ~ לא~ז~

 כשנ~~ד~
 לא יו~נן ר~ ש~~~ב בזה

 אמרת~ ~כ~
 ל~ם

 ברור אם א~~ אחותי ל~~~הא~~ור
 שהי~ כאחות~ ל~

 א~ורה
 ל~

 וכו~~ א~מרהו

 מדמייתי והי~ר~ איםור לענין זו בח~ירה א~ו בדבריהם ~דפלפלו ~זשמעד~~זה
 כ~כ בירור א~צ איםור ~~נין ול~אורה ל~יםור~ הבירור דדי~~ה ~ו~ו ראי~מהכא
 ~םפיקא~ ~תירין דא~ן להיתר לדמותו וה~ל לפעמים~ אםרינן מ~~יקא~אפילו

 ד~רים ד~נוה העו, ~ שמנינות ב~נין לדינא ~נו~ע בדבר מחו~~ין היו וכאןבבי~ור~ ~~א~
 ר~ ורצה שמנינו~~ מ~מת היא שהריעותא ואומרים~ להכשיר ותו~ין ריעותא ~~אאשר
מעלה ב~ם~ י~ ו~דוע שמנים בעופות לה~ל תולין מה מפני בדבריו להוכיחח~יא

 לטיבו~
 ומהראוי וכפר~~י א~י משל שמנים שבבבל עו~ות מה ~ו~ני ו~אמר

 מ~ל יותר ש~ונים יהיו א~יששל
 בב~

 יות~ א~ ~דו~י כל כי
 ~ העולם מכל טובים~

 ב~שמיותהן
~~ 

 וכוונתו החכמה~ ~רו~ניות
 ע~

 שיש עו~ות~טהורים
 הצדי~ים אצל טהו~ים עופות של שדירתן חלק פ~ ~~~ש עפ~י הוא דה~עםוצ~ל בשמ~ותן~ נ~~

 יש~ הט~מ~ים כל ~כ~ ~הנרד~ם~ הם~ דהטהו~ים מינו~ את מין שמצא לפיו~ם
 הטה~רים ~זשא~כ דריםה~הם

 ה~
 ש~ינן ~זה די ל~ כי~ מהטמאים~ הנרדפים

 א~א לאחרים~~ורסין
~~ 

 ל~ות הוא הצדיקים~ מ~ת~ ו~ם הטמאים~ מן נדרםים
 ואין~עלבים

 הצדיקי~ גדולי וכל כו~~ עו~בי~
 המה היא טהורה נשמתם אשר~

~רדפים~
 לה~פ~ וכ~

 ל~נם ~ ולא למיניהם ש~ו~כים ב~מא~ם
 הל~

 אצל זרז~ר
 כו~עורב

~ 

~~~~~
 ~כ חייא ר~ ידע כי א~ דרכים~ ב~ על

 ש~ו~~
 ~לו שב~~י טהורים

 שראינו וכיוןלבבל
 ש~~

 עופות מ~מ לישראל ~זרא דאםקינהו אחרי עתה
 דאותן ש~מ א~י ~~של שמנ~םשבבבל

 עופו~
 ~שא~ו ל~~י חזרו לא ש~לו

 כמ~ש למי~םי~ םי~ והו~א הצדי~ים נשארו שם כי והטעם~בבל
 ש~

 כהן דכל
 כ~א אינו פנים עז~~הוא

 שנטמא~ מעבדי~
 ה~~לבים הצדי~ים~ אבל

 ה~
 המיוחםים

 ד~תי~ותא שםכמ~ש
 דבב~

 ~היינו
 י~חום~

 ~ ו~וכיח
 ר~

 שאין דזע~רי כ~~בד~~ חייא
 בבל ל~ן~אוי

 לי~~
 וע~~ ~~י~ מבני אשה

 ~~א השיב
 כל~

 ~~ומר ~זה ~~ל~דבר
 ש~ב~ל ~~~ה כלל ראי~ש~ין

 שה~ שמני~
 ~ל

 א~~
 ~מעולם דאותן דא~שר דו~א

בב~ל
 וראי~ א~י~ ~ש~ ש~~נ~~

 ממדבר
 ~זה~

 ~~ין ו~~כ
 ראי~

 לדמות
 ה~ופו~

 כמו לצ~י~ים

שמחזיקי~
 יכו~ים א~ן כשרו~~ חז~ת ~ח~קתו הצדיק את

 ל~חזי~

 שמ~ים ~~ופ~ת ~
 אין ~ם כ~רות~~חז~ת

 ל~ח~י~
 בזה

 דדו~~

 דאפשר ד~קא ה~~קים ~יו ~~בבל~

דנ~
 ~~הם השיב וע~כ ~דו~י~~ יש בא~י

 ר~
 שא~ןואמר ~~לו~ ה~ופ~ים ב~ על א~ בתי~ ~~ח~ן

 בטר~ות~ לדמו~
~ 

 ~הו~ות~ מ~ופ~ת א~ו כשרות וחזקת
 ~~דיקים~

בדמיו~
 א~ ~~למא~ ~~~ברא

 ברור הדבר אם
 כא~~ת~ ל~

 ~י~~~~ ~ם כן כו~
 להתיר ע~ז ברור~תראיות ~~

 ~השמני~
 ~שהשיב וכ~ין ~לה~יר~ ~וכל

 ש~
 א~י מ~ל ~ שמ~ים ~בב~ל ש~פות ממה מוכיח שאתהו~ה לז~ירי~ ~~י
 ~אימ~

 ~~י~~א
 שהל~ ומהיו~ מבבל~ חזרו שבא~ישאותן

 מאו~ן נתקלקלו בגולה
 שב~ב~

 ~~ולם
 ה~כוש~א

 וה~ינו כל~~ בגול~
 א~

 ~הטר~ות תולה בזה ד~ם ~י~ל
 כ~ושה נע~ית ע~כ~גולה שהולכ~ כי~מ~

 בדר~ עי~~ ~מו~~
 כוחי

 ונח~~
 לידי ש~ת עד ~ע~ז

~ו~י



~ ~

~ ~ ~ ~

ם~~
~~ ~~~~~~~ 

 שאינם טבעם והשמינות~ולי
 רו~זי~

 ~ענן ועומדים
~ 

 להם אין א~ר מקומ~~
 ל~עמי~ ו~~ ~ולי~ לי~י לבא לפ~~~ים ~~כ יוכלו ו~כ~ז ~ול~~ לידי המביאםדבר

~ 
הכ~ו~ים

 לדמות ~כם מה דר~~י ל~ם ר~י אמר ע~כ בריאים~ ~~~~
 צריכין או~ה לענין ה~א כי וטרפות~ כשרות לעניןהאלו ברמזי~

 ל~פ~
 נביאות~ כדברי לא~~~ ~יא~ ~שמים לא תורה כי ל~תיר~ א~וא~~ונים ~אשוני~ בדרכי

 א~~
 כדעתכם~ ~וא כן~בודאי

 א~
 ~אומר יא~~ר אם

 ~שנ~פו~
 הוא

 תאמר~ נ~~
אם א~

 מור~ את~
 באצבע

 ה~~~
 מאיזה

 טע~
 ב~ור

 ל~
 לדינא~ ת~~~ר אז ד~~ותר~

~ 

ומד~
 כשרות ב~זקת דכו~ם ומ~מע לצדי~ים דו~ין ~ט~ורות ~עופות מקודם

ואח~~
 דו~ות ה~~~נות דוקא א~~~תי לא

 המה ~~בים כי ל~די~י~
 דל~ וי~~צדיקי~~ בטב~~

 ~ס~י~~ ב~~ס~ וכ~אמרינן שוין ~ט~~~ות כל ולא שוין טהורות ~ל

~ד~
 ג~

 ע~א~
 א~ר הב~מה ומן כו~ דבר אדם יוציא אל לעולם דא~יב~ל

 איננ~
 פ~א ב~ר~ ו~ן ט~ו~ה~~ ~א ל~~כ~ב מצי ד~וי וא~~~ט~ורה~

 ודר~~ ט~ור~ ל~
 ברא~א

 יע~~
 די~ל א,

~~~ 
 ד~~א

 דצרי~
 דכ הי~א ~ו~א נק~ בל~~ן לד~ר

 ע~ב הת~ס~ וכמו~ש נינהוהדדי
 כ~ ד~~

 לאורוי אי~נה וכ~ עי~~ ל~כי היכ~~
 ~עיקםדאפ~ו

 צרי~
 אותיות ~~ ד~אמר לעולם לשון ויורה נקי בלשון לדבר

 כמה ~ל~ל ל~ל מנינאד~רא
 לעול~~ ~~ק אלא הכתו~~ עיק~ אותיו~

 הכ~~ב עיקם ~רי נינ~ו הדדי דכי דוקא ~לא ד~לת~ה כו~ אל בעי~םאפילו
 ~כ~ ויע~ם ט~ורה לא למכ~ב ~~ל האי כולי ול~ל אותיותח~

 ר~
 אותיות ה~

 דתנאלעולם ו~שו~
 דב~~

 לק~ן כמ~ש בע~קם אפילו ם~ל דמ~~רא י~ל ישמ~אל
 קראי ~~הנ~וא~ ~~~

 סמו~
 לא~ קצת מ~ונה ~אפילו לאו~ויי דמושב קרא דאייתי והא

יםפ~
 ולאו

 ~וק~
 ל~ון

 טמ~
 ז~ל ו~~~רש~א ו~~~רש~ל ~~אונ~ם נד~קו וכן

 ש~
 ע~ב

 הא ליי~ב עיי~ש~ ~~ה~ש~י
 ~אורייתא~ טמא מדכתיב הא י~פי~ כב~

 דמשני~
 וע~~ ילפינן~ לאדמטמא

 מועד ב~~ס~ ועי~ ור~פ~ ~וריב~ל דמתר~ים בתוס~
 ~~~ד, ~~~

 ע~א~
 ~~ה תוס~

 ~ק ט~ו~~ לא כ~ לא דע~כ וי~ל ע~ש~ ר~~
 ט~ו~ה איננה דמשמע~~ורה איננ~

 שלמה בא~יזה נא~ז בה ה~~~א~ כי ~~~ב~
 לאומלת ~ועו~~

 מ~ור~~ טמא~ ב~ שאין מ~מ~ ט~ור~
 נ~~ה ~ק

 מפנ~ טומא~ ב~
 ~ו~~אה ש~ית לא ~י כמו~~~א~

 ~נעש~
 א~~כ

 דא~
 וכמו מ~ודם ~י~ ~לא

 להיות יכול השמנות עו~ות~בי כ~
 ט~פ~ ~יע~~

 ד~א נ~~מת
 א~

 ט~עה ~טוב
 ~ ומז~~

 שאילת בשם שכ~ ג~ סוס~ק מ~א ~י~ בפ~ת~~~~~~
 יע~~~

 סי~ ~~ב
 מלא~ כבד לו שהי~ ~~~ד ש~~ן ה~סבתרנ~ול נ~~

 לבנים צמ~ים
 קשי~

מב~ו~
 א~ ומבפני~

 והכשיר כ~דים ~אר ~~ראה כ~בע הי~ כולו ~כבד ~~ר
ע~~~

 ו~
 ז~ סי~ מש~כ ב~פ~ד ~~מע

 כולה ה~~ד בא ~~פעמים ד~ כלל
 ונימוקא~~~ועות מל~~

 במש~~ו~ כול~
 נ~אר ש~א כל וודאי הא ~יד

 ש~מ~~ זיתי~
 טרפה

 ו~~ש~~~עכ~ל~
 ~זיתי~ יש דאם

 דכ~ר של~~ים
 ו~~ו~

 כמו כתב ובמ~ז עיי~~~ הוא

כ~
 דכ~רים

 רמ~ז סי~ ביא~פ וכן ~יי~ש~ שמנינו~ מ~~~~ ש~מ~ מ~ו~
 ו~~א וכשר~~ ~יא ~~~ני~ות מ~~ת דבועא לומר ~~~דו מ~יכן וצ~ב בבו~ותל~~ל ג~~ כת~

~~
 ~ת~ו~~

 ~~ז ~י~
 ל~~ ס~~

 ב~ן ד~ועות וכר~ו
 ענין ומה ~דלין~ וב~~ עו~

~~~ני~ות
 ~ שיי~



~ ~ ~

 ~~~~ ~~~~~~ ~~ם~~

~~
 ל~שר עור ~ין אמרו דריאה ~~~עות דדוקא ~~ל

 גדלי~
 ~שאר ולא

 ואין~ אברי~
 מד~~י~

 דא~כ ~~רפוח~
 א~

 כן~ נימא ש~דקין ~ועות
 ~כ~

 אינדיק ~עו,
 ביא~~ה~יא

 נראה וזאת ע~ש~ ~כ~ד ~טנרי להקל למנ~ה ~לת ב~ם
 שמן~ ולא כחוש נעשה בע~ח איז~ בהתרגז כי ~מנונית מחמת שא~ממה להי~ו~
 שאינו כמו ל~ועות דו~ה טנרי אין ~אן דגם~זה ונ~~

 דומ~
 ד~ועה וי~ל זל~ז ~ריאה

 רגילות וטנרי שמנ~ות~ מחמתהוא
 להי~~

 שמנינו~~ מחמת המה הל~נות~ האלו ה~ועות אשר א~~רו ~אשר וטעמם~נימוקם לה~ ~ו~י האלו והגדו~ים ~כחושה
 מותר שמנינות טעם בלא שגם ~ו~רים ש~ר~הו~פרט

~ 

~~~~~
 יתרפה ~י יותר לקל~ל סופם אין אלו והטנרות ה~ועות אש~ דד~תם

 הזיתים~ ~נשתיירו ~עת והויאח~כ~
 וא~

 ד~ועות סו~רים ר~ים דגם
 או~רי~

 מחמת או עצמה מח~ת טר~ה ה~~ד אם זו~ ~חלו~ה ומחולקים ז~~ ~צל זוו~~ט

 ד~חוליןמרה~
~~~ 

 מ~ו
 ע~א~

 נ~תייר ולא הכ~ד ~ניטל דא~ט מתני~ רמי
 כשר~ ~כזית ~חות אפילו נ~תיירהא~ ~ל~

 והתנ~
 דו~א~ כזית ממנה נשתייר כשרות ~אלו

 ~י~ר דנ~ל פי~ב~ ו~ירש~י לה~ דמט~יל ~~ר ר~ש הא לה ד~ריק דר~ח האומשני
דר~ח

 זר~
 לכ~ד

~ 
 ור~~ לי~~ חשו~ הוי דלא ~ה~~ה כל

 להו א~יל
 בה~ תלוי נשמה דקם~ר ~ריאותאמ~ום

 הלכ~
 לה~לות ~זית ~ה נשתייר לא אם

 פורתא שיורא רק א~צ ~ה תל~~ נשמה דאין ולר~ח טר~ה~ ~ירפא ~יחזורא~ו~ה
 תנא הרי ע~כ~ בעינן~ מרה ~~~קום דשיורה דמרה ~~וי~מקום

 דא~~
 דת~י

ניטל
 הכב~

 משום רק היא טרפ~~ כלום נשתייר ו~א
 חםרו~

 וכ~ירש~י~ המרה
 עצמנו וכל ~טרפו~~ כ~ד ניטל תנא דמנה אהר~~~~ם~ הת~~א מקשה זווממ~נה

ל~
 מחמת אלא דיי~א כל כו~ ה~~ד ~ל ~שני~לה לדידי~ א~רנו

 דמרה תלוי~ ~מ~ום ~~ש ~שיעור לי~ וסגי כולה ב~ניטלה אלא אוסרמדאינו ~מ~~ חסרו~
 למ~ א~ל וכ~~ל~ ~ה תלוי~ הנ~מה אין ~ו~ה דכ~דמ~ום

 דאלו כמתני~ ד~יי~ל
 דוקא כזיתכשרות

 כר~~
 ה~ו~קים לכל התה~א מודה ~ה~ תלוי~ דכ~ד ~~ר

 וי~ עצמו~ מצד טר~ות הכ~דדני~ל
 הנ~ל~ ורש~~א ל~יר~~י ~עי~

 טרפות ~ח~י נמי ד~~נה כ~ום נשאר ולא הכ~ד ד~יטל~~תני~ ית~ר~ אי~
 ני~~

 וח~רה
 המר~

ואי~
 ניט~ה ממילא כולה כ~ד ניטל הא ~תרתי~ וניטל ~~רה לניק~ה מ~ינהו

 ואי מרה~גם
 תימ~

 תלוי המרה ונשאר הכ~ד ~שר כל ~~יטל התום~ שכ~ כמו
 ~א ~קנה~~~ידין

 גופ~
 ~כ~ד דאין זה ל~~א לי~ ס~ירא הא ~רפה למה קשיא

 והרי המרה חסרון מצד רק עצמה מ~ד טר~ותשום
 עדיי~

 ~לות הגידין נשאר

 דס~~ן הוא שיורא לאו ~~ר שום ~לי ד~ידין להו דקים ~ומר ואיןהמרה~
 ומ~~~ ה~~רה~ותפול לינ~

 ~פ~ע הכ~ד ~רפות מנה
 כיו~

 ד~ר~ה
 א~

 ניט~~ ~לא ~עוד
המר~

 ורש~~א רש~י שיטת שכ~ה ל~ה רם~י ~~ג~ה וכמו~ש ~~ועל
 דשיי~

 ~ה~ג
 טפי דמש~~ע כזית נשתייר כ~רות דא~ו מת~י~ ~ק~י דא~כ עיי~~~ ~תרתילמנות
 אחר מ~ום ~שום א~ל חיותא ~מקום הוא כזית למ~ד ות~שי כלל א~צמכזית
 ~כלל המרהומק~ם

 א~~
 חלוי כי נפלה לא ~המרה נמי וצ~ל ~שר~ שיור שום

 מה ~~ד~~ידין
 ~ידי~ םו~ ה~ ~~~

 ~~ר ול~ה המרה ו~פול לינתק
 חיו~א ומ~ום אחר ~~קום ~~ום אבל מרה~ ~מקום שאמרו כזיתלמ~ד תי~~ וכ~

מ~ום שהו~
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 ~מ~ום גידין~נ~אר נ~~ וצ~ל ממ~ומ~~ הכ~ד כל ת~ול וא~כ ~יור~ שום א~צ ~כלל הכ~ד תלייתמקום
 תליי~~

 ו~ו~ה
 הכ~~
~ 

 ~~ד נידין ~ימא ואי ~~ם~
 כיון מרה ש~מקום ~זית ~~הני ד~~ה ~יט~~~ אכתילי~חק~ םו~~

 דםו~
 הכ~ד כל

 וצ~~ ע~~ ש~~ ו~רההיא לינ~~
 אלא ~ינתק סו~ן ~ין ל~ד גידין א~י~ו ~וד~י

 מ~~
עכ~~

 כ~ום ~~ר נשתייר ~לא מ~רי,
 מגינים אינם ה~ידין כי ~רה~ ~~וקו~

כל~~
 ר~

 ואנן ~~ן~ תלוי ה~~רה
 ~עינ~

 הכ~ד ~~ר ~משהו
 לםוכ~

 ו~ה~ן אה~ורה
 ~ל~ ולינ~~~ להח~~קל ~~רםו~ה ה~נת ומבליעליה

 ~זית ל~~ד ק~ה ~דאכתי~
 לא ל~~ה חיותא ~מקוםשאמרו

 הצ~י~
 ~~~~ום

 כ~ עכ~~ מר~
 ~שר ~יור דהו

 תנא דהא אהמרה~לה~ן
 דאל~

 לא כ~רו~~
 ~לי~

 ולומר להח~יר ~א אלא להקל
 דא~ט דמתני~ ק~ה ותו ארוכה~ להעלות כזית ו~עי ~כ~ד ~~עצ~~ות ת~וי~~~מה
 ~~~~ום מ~יור רקמיירי

 ~~ואי~ ~~רה~
 לו~ר ~ורוצה כזית ~יור ע~ה סי~א~ תנא

 והו~ל חיו~א ~מקום ~היינו אחר~מקום
 ל~ר~

 וצ~ל ~אי~ דרי~א ~יור ~~מקום
 ו~ותני~ דא~ט מתני~ ו~לי~י טרי~ה~ ~יור מ~~י הכ~ד ד~~~ל מםיני ~יא~~לכה
 דתנא ~~לה~ ~האי~~~כ

 דא~~
 ו~~~כ ~~ תלוי אין~נ~~ה דכ~ד כ~ח ~~ל

 וא~כ ה~ורה ~~~יל רק צ~ל ~יורהאי
 ~עכ~~

 ~א~~ר שיור ~אי ~ע~כ וא~כ ~ה~ תלוי נ~~~ה ~~~ד כר~~~ ~~ל דא~כותנא מגי~~ ד~~יר םגי כ~ד ~ר ~~יור
 ש~שיור ד~~ל ~זובן נ~מי~א א~וכה להעלות כזית~סיני

 נתקב~
 ~יותא במקום

 ו~~כ ה~נה~ וא~צ ~~ידין כ~תולה וםגי כלל~ ~~יור נתק~ל לא הרי מרהו~מ~ום
 כ~רות ~~~ועות האו~~רלד~רי

 ר~
 ~וקא

 ~תרנ~ו~
 ~כבד ג~כ ם~ל ~אד ~~ן

 תל~ינ~מה
~~ 

 ~מתיר ומי ל~תר~אות~ ~עתיד ~תיר ~זה ד~קא ~ע~כ ה~נה וצרי~~
 ~ק ~~~נינוח~ ~~חמת ~א ה~אות ~~ינרי וכן ם~ם~~~ועות

 א~
 נצ~~ק כ~ה~ו,

לה~ו~
 כר~ח ס~ל כ~זוש~~~ כעם מ~~י וחםור

 ~ ת~וי נ~~וה אין דכ~~
 וא~צ

 אלאה~נה
 א~

 ו~~~ח~ ו~~ק מ~ין ~ש~יר ~גי ~~ד ~ב~ר כ~~ע~רה
 א~

 צע~ג
 ד~ו~ד ~רש~~א לדעתהתב~ש ~מ~~

 כזי~
 ~מקום

 מ~~
 ~ר~~ת ~כ~ד ~דאין כ~~ח ם~~ל

 עצ~המצד
 ר~

 ~~שו~
 עיי~~~ ~הדדי כ~רותאדאלו ~א~~ ד~חני~ דו~יא ה~~~ל ד~~כ ו~~ה ה~~רה~ ח~רון

~~~
 היא ~רייתא~ חיווי ~ג~~ דא~~רי~ן ~~י~~~~~ה ~שכ~ ג~ ם~ק מ~ סי~ ~ד~ק מ~ואר
 הכ~ר על לראי~ ~כן הז~ירו ~ח~~ל מ~מע ו~~ינות~ ~ריאות~מל~ון
 ~~כ~המות

~ 
~ ~ ~~ ~ ~ ~ 

~~~
 מפולש

 ~~~ו~
 אשר ~~א~תי וז~ל ~~ ס~ק זה ~י~ הט~~ז כ~ הע~~ ~ראש

 ~מפ~~ש נקב להם ~יש~ ע~לים ~איזה~~ליל~ נ~~צא ~~~
 מ~~ניםהנ~ב ו~~י~ ~ע~ ~רא~ ~~~חו~

 ~~~ז~י~
 ~ עור

 ה~חו~
 כן ~נ~ראת וני~ר

 ו~~~
 ~נ~ב נ~~צא ~עם

 אנשים ~~ת ואו~~ים א~ד~~מקו~
 ~כ~

 דרכן
 ~ו~ ~~

 ל~י~ר ו~~~~י ~ ~ם~ עגל~ם

עי~~
 ול~י~ז ניק~~~ ~ ולא ח~ר ~זח~~ת

 נמצ~
 נ~ב דדין ~

 מ~ו~~
 ב~ק~ם ~~~ול

 כאלו ~טר~ה~ע~~
 נפ~

 מ~פנים ~ש~ין א~~ כי ב~ירא~
 ~מ~י~

 ~ור
 ר~

 נ~אה
כ~רע
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~~ר~
 וא~ינו עור י~ואם דטבחא~ ידא ~~~מוש בריאה דחלינן כמו לחלוח ויכולין הוא קרע ה~א

 ~~~יר ~רי ~כקר~
 ~ כ~~~

~~~~~
 ~יטל ה~ה טרפה ~שניקב~ דכל ~כ~ ז~ל הרמב~ם ~דברי נד~דק

 בי~
 ~יד

 ח~~וק~ יש דבנ~~ב ~~~מע בניקב ו~א בניטל כן ו~זדכתב בחולדה~ובין

וא~
 טרפה היא אז נ~ב~ ~~~ום ~טרפה דכ~מ~~~~טחול ר~ת בשם ב~ו~ה דכ~
 ~~כ מו~לא ~~יאה בועא בה ~שיש או נמוחה ~אלא דוקא~ נ~בה ~אא~~~~

 ט~פ~
ו~~~~ו~

 חילוק~ דאין
 א~

 ~דיין ~בכ~ז
 ~י~~

 נקבה כ~ו ~~כ ~הוי ~דנמוחה
 מו~~א עם דבו~א לר~ת ~נ~ן דצ~ע ~~, ~נ~וב~~דע~י~~ ~כיו~

 ד~~טרי~
 ד~שר א,

 ר~ת דברי שה~~ו ~הפוםקים וכל~בר~אה
 לא~~הזכיר~ ז~ לעני~

 ~שר כ~א בועא

~~
 אשר~י ~~הת וכ~כ ~~ו~לא כ~וו~ ניקב~וה~~ ש~~שר כוונתו ~כ שזה ונר~ה~~

 ומה ע~כ~~ ~רפה ~ מו~לא כ~ו םביביו רע והבש~~ ניקב ~א אפילו~הדיא
 רא~

ע~
 ~ דוקא ה~בר לחל~ת ~טו~ז ככה

 בחם~
 ~~~ל ב~י~ב ~ו~א

 ~דא~
 נא~ר א~

 שניטל ש~י~א ז~ל ~הרמב~ם~זל~ון
 משום ט~~א ~ ~הוי כ~רה~ ~~ ח~ר~ ~רפ~

 בחדא ~ד~ילא וכיון כבד~ כ~~ן בניקב טריפחה~ד~ילא
 מילת~

 נ~~י ~ילא

 ~ ~ ~ ~~ ~באיד~

~~~~
 הרשב~א ד~רי ~ם נ~יישב

 שהבי~
 לחלק לעולא לי~ דהוה מדבריו ראי~

 ליחן שלא לחולדה חולי בין ב~~ובה ~ ~ם ~~~
 לבע~~ פ~

 לדבריו לחלק
 חםר ~~בי ~לק~מ ועחה מבע~ד~ פה פחחון מ~ום תרווייהו בנטולה נ~~ט~דל~כי דם~~

 בע~ד פי דברי ל~~ו~~רי~
 כיו~

 אבל כמ~ש כ~דא כ~ון בהו ~קולא דאשכחן
 חיתי~ ~הי~נקב

 א~
 ו~~ה ב~א ~א בטרפוח לחלות ש~~ן דמלבד כן א~ל

 כ~ שהרי~ ~ונקב ~רע ח~רה מ~מ בנ~ב~כ~רה ב~~
 ואפי~ בח~רון ~ם פםולין ~נקובין

~~
 אומ~ים אין שוין ~ניהם היו

 בטרי~ו~
 בטרפוח לחלות ול~ש ~זו דומה זו

 בזוזו
 דאי~

 חיה אינה ובהא~ חיה דב~א לרבנן ל~ו דקים אלא וחומרא קולא כאן
 ב~~ע~ דתלוי כיון ~ורה אי~ורי לשאר דומה זהוא~ן

 ז~ לכ~ חו~
 להע~ידה ~~א

 ~שרה~ נ~טל דאפי~ו יוחר קולא בהו~ דמקילין מ~נייהו איכא ~נ~ובים ~~דהא
 ל~נקט ~עולא ו~~ל כשרה~ וניטל טרפה ~ בםו~וכי~ דבני~ב ב~חול כאןכ~ון

 דאין ~מכחב הו~ל ז~ל הרמב~ם ~ם~רווייהו
 חילו~

 לפרש דאפשר וא, ביניהם~
 הל~ון ז~ל הרמב~םלדברי

 מ~~ חםר~ נ~ו~~
 הרמב~ם הוכיח דכבר כיון

דמצד א~~~ ח~ירה כ~ונחו ~אין נטולה דנ~ט היכא א~כ ל~םרה נטו~ה בין חילוקדי~~ ז~~
 הלשו~

 מ~~ אחסר~ ל~ר~ו א~~ר ~ הי~
 אנטולה הוא האמורא או החנא כוונח

 הן אלא כחםר~ א~ר למה וא~כ בהדיא~ ~~~ל הרמב~ם כ~~ש אחםרון לאממש
 שהוכיחו הדברים~~ן

 מה~
 ש~בו יש באמת אבל ז~ל והר~~ב~ם ז~ל ~ירש~י ~על ~תירה ב~בריהםור~~ז כנטול~ א~א כחםר ~אמרו דלא והרמב~ן ~רשב~א

 כ~ו~ש קאי אר~ל א~א וט~ול א~בד קאי לא ~ונא דרב דמ~תא דעיק~א~בריהם
 ל~ש~הדיא

 אל~
 ד~~~ כחםר לומר יכול הי~ לא וא~~כ וכו~ ביד ויחיר שחםר

 א~ר ולכן דט~פה~ עדיין ידעי~ן~ לא ~ופי~ דחםר תניא בדלא תניא כחליד~וי
 וכנטול כו~ דאטמי בוקא מת~י דרב דהיינו בוו~אי~ טרפה הר~ל דנטילח~נ~טל
 עוד כ~~ול~ ~~~ה דהוי ר~ל א~א נטלוהו ~ כאילו ~ דרואין ~ירו~ו אין~מי

 ~להביא ~~ ~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~~ י~
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~ ~ ~  ~ ~ ~ ~  נק~~ ~ין ~ילוק דאין ראי~להביא 
 כן לנולדה א~~כ

 ז~ ~~~~
 מתולדה

דשמעתא ~סוגי~
 דפרי~ מ~ז~ ~ד~ ד~ולי~

 היכר~ דיש ~טו~ז שכ~ ומה כו~~ ~סרה מאי שם
~זה

 ~~ק~
 הרש~~~~ גם ו~רי צד~ ~~כל אותה מקי, העור ד~א נ~חולדה ~נעשה

ז~ל
 ~חש~~~

 על א, ~~תולד~~~יא שניכר כ~ מ~יים ~ני א~דות
 ~~ל~~ שני~~ ~~

 דאין ם~ד אי וא~ר~א ד~רים בשאר או ב~ק~ימו~ו או ני~ר ~י~מ~מ
 דאין ל~וכיח ישמכ~ש ל~כשי~

 ~י~ו~
 ~~~י כל דא~כ

 ד~למ~
 נולדה דדלמא תשת~י

 בקודם תלינןוהוי כ~
 ~~מו~ דרו~ ליד~

 ~ט~~ דתלינן ~יכא ~י ~ן כשרות
 או~

~זא~
 עומדת היתר ד~~ז~ת ~ות~ה הוש~טה ד~~ה מטעם ~א~~ש

 דרו~
 ~המות

 ועוד זה מטעם ת~ינן לידה ~ודם הם~ש~ות
 ~נ~~

 ידו~ שאין
 ~ודם~ שנעשה

 ש~יטה קודם אם ~פק ס~ס מטעם הוא ל~קי, דדי~ו א~~ש או~~יטה
לא~~~ ספ~

 דאין ומש~כ כ~~ נולד ~מא לא~~ש ס~ ו~ת~ל
 ~ילו~

פי~ ד~ס~ה~ משנינן מדלא
 ~ול~ ש~נ~~

 ו~ושי~~ ~תוס~ קושיית הוא נ~~~ ~א ~~רון דהוי ~ע~ר מע~ר
 ~~~י של ו~תירו~ו הרמ~~ם על~~~י

 יתר~
 גם

 ז~
 ודו~ק
~ 

~~~~~~
 נדפם שם יהושע ~ני

 תשו~~
 סי~~ ז~ל נוענדל מו~ה ל~ג~ הראשונה

 ~עניןט~ו
 נ~~

 מת~לת כן שהי~ ~עגלים ~ט~ול
 ~ריית~

 ו~תשו~ת~
צ~צ

~צ~צ וכ~ ל~תיר~ ~~ל~ולת ~ומא להם שיש ~אווזות ~ידן על ~לו הפלפול ~םי~
 ל~ל~

 ~לל לו שיש א~ר דדוקא
 טרפ~

 נ~~א ~ם
 נ~ו~

 ט~ול~ א~ל ל~לל
 נ~רא ~שר ~לל לוד~ין

 ופר~~ עי~ש~ נקו~
 כ~

 שאי~
 ~ענין ~~ל ל~ל~~ טעם

~~~
 שמא

 ני~~
 א~~כ

 ו~ל~
 ~~ו, א~ל ל~ל~~ טעם אין ו~יפ~ו ~רום~

 ~יון~ כשר ~סומכא ~~ן ונ~רא ל~דלותה ~~יעור ~ין דט~~ל כעיקר טעם ישדצ~צ ~~ילו~
דליכא

 ~ק הוי ~סומכא מפו~ש נ~~א ה~ה א~כ כא~
 כנ~~~

 משא~~ ~טן
 ~א~ר

 ד~רפותו ~~ל לושיש
 ~ני~~

 דיוצא ~ו~ום ל~לל
 ש~~ו~ מ~

 א,~ ~א ל~ו~~ ~~~~ל
 וכ~מ ~זה~ ~~ודה ~ט~ז וא, ~ופא זו רי~ו~א יש כן~נ~~א

 מ~~
 ~תוס~~ ש~מרו

 ד~או~ו~~ים
 תנ~

 ני~ל
 וד~ין ~~

 ומר~
 ואי מני~~~ ~~ו ד~וי ~~~ום

דני~~ תי~~~
 אינו ~~ו

 ~~ו~
 ~~ר ל~~יחני הו~ל א~כ ~~ול~ה

 ל~
 וד~ין

 מ~ולדה~~ ומר~
דמ~~ו

 דנ~~~
 לא

 ש~~ע~~~
 ~טו~ז א~~כ ~כ~~ די דני~א ל~ו

 ומ~ ~~~~ מוד~

ש~ו~~~
 ~~ו~~ז

 ד~~~ ליש~
~ 

 אינו ~ר~א~
 נ~~ ~מ~~~

 מ~ום ~לא~~ ד~י ו~א

דריא~
 אינו

 דיוצא ~~ום ל~לל~ נ~~~ דו~~
 דהא ל~ו~~ ~רו~

 ~~~ו~
 ש~ם~~ ~~רום

ול~י~~
 ד~ר~~ כיון

 כל ל~קל אין ט~ול ~נ~~י א~~רים
 ~ אפי~ו ~םומכי~ ש~נ~~

 ו~ן יא~פ~ עי~ ~~ם~דק
 ~שי~ ~~~~~

 ~ם~ וכ~מ ~ט~ז~~~~חו ה~ר~~ ד~רי שם ד~ריו ו~~לל ~~~ז על
 ל~~~

 ~~ם
 ~ר~

 ~דו~ים ~~ם שם וכ~ א~ר~ם מ~ן המ~~ר
 מי~ו~א~~ר~

 כ~
 ~מ~א אם כ~א אינו ~~~חם

~~ 
 ע~~י~~ ~ויע~ט או א~ ~ע~ל

 אפילו ה~~~ז~ל~~~ת
 כ~

 ~~י~ו והם שכ~ ~ו~עמי~ כשר ~א~~ רק
 ~טו~

 טעם
 מ~ ~~ ט~~~ים~ ~ו~ןעל

 ~~עשה נ~~כ ~ם ~מםיים
~~ 

 לידו
 ו~~רי~

 ~ית ~ם
 ה~~ירה על ע~ודנו אם ~~ל היתה דא~ מ~מעדינו

 ונח~ר~
 ~~~וחו גמור ~ירור

 ר~~~~י~
 ואנו ~ן ה~~~ים

 רואי~
 הע~לים ~יחר

 ש~~
 נ~~טו

 רו~~
 ו~דלים קיימים

 האר~ ע~ ור~י~ ופרי~ ~אר~כדר~
 וא~

 ~נראי~
 ה~~רים

 ר~ נ~~ ~אי~

 דר~~
 לא~ור ואין כ~~~ידולו

 ~ו~
 ~~~לים

 כ~~ ונ~~~י~ ~נ~~~~
 ו~ד~~

 מקיל
~~~ 

 עי~ש~~

אמנ~



~ ~ ~ ~

~  ם~~ 
~~ ~~ ~~~~~~~ ~~~ 

 ~רום אםאמנם
 דהט~ו~

 מ~ו~ש ~קב שהוא א, או מבפ~ים~ רק וה~קב ~~ם
 יש ~כרס~ דבוק שאי~ו במקום שהוארק

 ~הק~
 ב~ם יא~פ ועי~ כ~~~~ ב~קבים

 ~מוא~~~~ורת
 א~

 כן ע~~ים שרוב כמוש~כ ~תברר אם
 כ~~~

 בפשיטות ~~קל יש
 גדולה~ בבה~ה ~ם וכ~ז ב~~ אות ומ~ז בתבו~ש וכ~כ אופןבכל

 ב~ ו~~~
 יושי~~

 כ~דסי~
 ~ עי~~

~~~~
 סי~ ביו~ד

 ז~
 ואם זב~ז~ ~שדבוקין הכוסות ובית המסס בענין ז~ סעי~

 בשאר ה~קב ואם כשר~~ מזל~ז מפולש ה~קב אפי~ ~בורן במקום~קבו
 עבר אל מעבר מפו~ש ~~קב אם י~ד~ דבוקים שאי~םצדד~ם

 טרפ~
 בהמםסבין כשר~ וא~ל

 בי~
 מ~ו~ש ~קב ב~א אפי~ו בהמםס אוס~ין ויש ה~~ה בביהכ~ו~

 ואו~ה~רש~י
 הארו~

 ות~ה
 קס~ה~

 לא אם ~הוג והכי
 בהפ~~

 יש שאז
 שמביא או~רין דהיש פלו~תא להבין כדי י~ ס~ק הטו~ז וכ~ בביה~כ~ש~~וצא כמ~ט די~ו הכרס או ~קיבה ב~~ל ש~~~צא ~ו~ט הב~י כ~ ו~ ובסעי~אמכשירין~ ל~~ו~

 ~ב~ כשרה~ א~ מצד בי~~~~ בעו~י ש~מצא ~ו~ט דת~ר מ~~קו~ן~ נעתיקר~ו~א
 שניקבו וביה~כ המסס ת~ן דהא ע~יו התוס~ והק~ו כו~~א~ מצד א~לו בהמסס אבל ~ופולש~ ~קב בעי~ן בביה~כ דוקא ופירש~י טרפ~~צדדין

 ~~ו~
 טרפה

 דהאי ר~י ואו~ור מפול~~ בעינן בהמסס~ם ש~~
 ל~ו~

 ל~מרי לא
 ל~ו~

 לא~~~י ~ו~~ לצד א~א
ניקב

 ז~
 ~יקבשמא ד~יישי~ן טרפה א~ מ~ד אפי~ו דבהמסס ~ומר ~~וצינו אר~י ועוד זה~ ~צד

 ~~ו~
 ~בי כמו והבריא ו~זר

 וש~
 ניקב דדוקא דתנן והא ל~~~ בסי~

ל~ו~
 מיד וש~טוהו לפני~ו מ~ט שאכל ~~ון הבריא ש~א שידע~ו היינו טרפה הוא
 כמו מפו~ש בעי~ן ~מי דב~~~סס כתבו ר~ת וב~ם~כ~~~

 בכ~
 והא הטרפות

 כ~רה א~ מצד ~ק~~לביה~~ו דנק~
 שמא ~יישינן ולא ש~ם א~ עור ד~יקב אע~~

 המ~ט ש~וזר ופע~וים לי~ ו~מדא בי~ דפעיא ושט ~בי א~א~בריא
 ל~ו~

 הושט

אב~
 פו~קים ושאר הטור והסכימו ~תוכו ~וזר הי~ לא הבריא א~ בהמסס

 אוסרין והיש בש~ע~ כאן פסק וכן ר~~~~דעת
 ~ש~

 כן והסכימו רש~י הוא רמ~א
 וגב~~ ה~מ~ במקום ~קולא דאזלי~ן רמ~א פסק ו~~כ ואו~ה הדשןתרו~~ת

 רבו
 הא~רו~יםדיעות

~ 
~~~~

 ויש לטרפש מכרס סרכא וז~ל י~א ס~ק זה סי~ בד~ק ראיתי
 בעומק ואי~ה ש~ק~פת מכהשם בכר~

 א~
 אין הפרש על מ~ט ~ם שם ~מצא

 ~להקל~
 שם ~~ובה המ~ט כאלו ו~~ל המכה עשה שהמ~ט ~פ~ינו במצוי תולין

 י~ב בד~ק וכ~כ מ~~יבתה~ המ~ט א~~כ הר~יקו ומ~קים דאוכ~יםו~זי~ן
 כמש~~

 בכרס ~ם כ~ה ~~ו~תמא ב~~סס בפ~ים במ~ט מ~א ס~~י~~מ~~
מ~ד דקי~ א~

 םירכ~ וכ~~ד~ א~~
 מ~מ כי ~פ~י~ו מ~ט באין ~ם כ~ה אסור

 ע~י ודאי אי ו~ם ו~אבדה~ מ~ט ע~י סתמא היא שבפ~ים ~לקתאו הנק~
~ולי



~ ~

~ ~ ~ ~

~  ם~~ 
~~ 

~~~~
~~~~ 

 עי~ש~ חמיר~ שכנ~דה הסירכא~ ע~י אולי לי~ה עם~ ב~רום~ מכה כ~וןחו~י
~~~~

 ב~יהכ~ו שם כ~
 נסר~

 קמט~ הי~ רק מבפנ~~~ ~וחט~ הי~ ~לא ~~רפ~~
 ~~~ ולא~ חולי ~י נוטה שהי~ הסירכא ~ושטח דהו כל ביהכ~ו בדופןקצת

 כלל~ נקב בס~ון~ הי~ ולא~ו~~~
 וק~~

 ~ינו~~ ב~א~ שלם ~ם ביהכ~ו דופן ונשאר
 א~ו שב~~דינות כ~ ובבל~י ח~וב~ מ~~ון והפסד ל~~ק לבשר דוחק כיוהכשרתי~
 סי~ בתבו~ש בזה ועי~ ו~ו~~ ה~~~ו ~~סת~ואב~סה

 ל~~
 תשובת לשון וכן י~ב~ ס~ק

 וק~ד חולי ~~י ניקב בניכר מ~ב סי~ סופר~תם
 ~ובחו~

 ~וביעותא יותר ~שוט
 מנין~ ק~ד ~~כה שם אין אם דאמרינןבכותחא

 דכ~
 הנקב לי

 כמח~
 כל

 בשם והג~א מרדכי מ~~~ש ראי~ וקצת המכה~ שולט שם ש~ם מורה נ~דוק~ד שי~
 הלב בשומןראבי~ה

 סרו~
 שם ריעותא הי~ ולא והפרידו ~לב

 וחת~
 הלב בעובי~

 הרי ואסר~ ק~דומצא
 שאפיל~

 ק~ד כשהי~ ואפ~ה סירכא~ רק כאן הי~ לא נקב
 בסירכא~ וה~ה עכ~ד~ ~ולי ~ו~~ות נקב כשיש כ~ש מכה כאן דהי~ זע~ז ~~ידיםנ~דה
 דראבי~ה מדינו ק~ו נ~~י והוא מק~ד~ ~רע ד~ירכא בצ~צ כ~וו~ש חולי~ נקבנ~ד

 בשבו~י וכ~ מק~ד~ גרע ודאי בחולי ממש ~נקב קו~ד~ נ~ד סיר~א~אוסר
 בנפוח ס~~דסי~ ח~~

 ~ובחו~
 דזה כקו~ד~ אינו לריעותא בבשר שינוי ואין קצת ועב

 נסתפק במשמוש קשה מקום ביא~פ~ הובא ב~נים ה~וחט ת~יבת כאב מח~ותבא
בח~י

 שבסו~
 לבו~~ש

 ם~
 ס~ב

 ס~ק בד~ק ועי~ עי~ש~ וק~ד ליבלת ד~וי אי וס~~
 ~וב~ו~~ וסרכא ~~וב בקשט~ו~

 ~ירו~
 דמודה וי~ל שבעוב~~ נפוח משום להח~ויר

 תחיבת דאי ברא~פ והובא י~ד ~ס~י חיו~ד תנינא בנוב~י וכ~~שבו~י~
 חלק ב~יהכ~ו בו יש כי ~~ש ושעה~ד~ ב~~מ לה~יר אם צ~ע בביה~כ הדק~מקום המח~

 דסירכא עמו קדושים וכל מ~ט~ בסי~ הצ~~צ דעת וכן יותר~ עבה ב~ וצדדק
 אלו ומכל בסירכא~ להקל ~נים שמראה כהרי~ו ד~א כק~ד דינהדבוקה

 ו~ם לחו~ורא~ זה בדין הולכים~ ככולםשרובם נרא~
 הש~~

 דיש הרמ~א דברי פי~
 דרמ~א דכוונתו בהפ~מ~לייהו לסמו~

 בהיפ~
 ובדק

 ~ובחו~
 בדק שלא רק ניקב ש~א

 ויש בזה מתירין דיש לו~ור רמ~א ואתא בז~~ אוסר דהמחבר~ק~ד
 בהפ~מבזה להק~

~ 

~~~~~~~
 כיון האוסר~ טעם ~וובן אינו

 דמוד~
 ולי~א בדק דאי

 כאן חיישינן ולא שיהי~ טעם מאיזה יהי~ לושט~ כאןל~ד קו~~ מב~ו~
 שניק~

לחו~
 א~כ כשלם~ שנראה עד ~נתרפא

 א~
 מק~ד בדק בלא

 מה~
 שהי~ ניחוש

 האקו~ד~
 ש~ם חזינן ~~~~~

 ~ובחו~
 הוא ~~ד ואטו ונתרפא~ לני~ב ול~ח

 דב~
~מטרי~

 קו~ד אין הא בעצמותו
 טרפ~

 דמורה מ~ום אלא
 ונתר~א~ ש~יק~

 לו דאין בושט ור~ן הר~ב~א חיל~ק לפי האוסרדעת וצ~~
 כצ~קת שינוי איזו בא~ת ויש ונתרפאלהבריא מס~ חיישינ~ מב~ו~ בדיק~
 מבחו~

 לנו ניכר שאין אלא
 שינוי דליכא כיון ביה~~ו מ~א~כ בדיקה~ לואין ~~~

 מב~ו~
 דהבריא ל~ח

 הי~ שמא כ~ ונ~רפא לה~ריא לחוש יש מכ~ד בבי~~~ו ב~ק כש~א י~לוא~כ ונתרפ~
 ~םבא~ות

 מבחו~
 דה~ילוק וסייע~ו כר~ת ס~ל והמקילין קו~ד~ שהי~ שינוי

 הוא לביהכ~וו~ט שב~
 כו~ דפעיא דבושט א~ר~ ~וטע~

 א~
 תחוב עתה ~המחט

 ניקבה אי ביהכ~ו מ~א~כ ו~זרה~ ניק~ה י~ל בפניםרק
 ל~ו~

 וכיון ה~זירה~ ~י
דל~ח



~ ~ ~

~ ~ ~

~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~

~ ~  

 ~ני~ב~דל~~
 לא ~ממילא ו~בריא

 לחו~ שיי~
 ~שינוי ל~יות ראוי ונר~א שניקב כל ור~ן לרשב~אוא~ילו כנ~~~ קו~ד ~~י~ ~יק~ה ש~וא

 ~~ו~
 כ~ל~ח ~עור

 ~שרואין ~מ~א~כ~וכדומה~
 גו~

 ~וב ל~ח ~וי~~~ ש~ם ~~עור
 לנ~~~

 אא~כ ונר~א
 לומר מוכרחין אנו או מ~חו~~ ~~ד ~~נינורו~ין

 שניק~
 ~י~ן ~~כ ונר~א

 ואנו שינויע~יין ש~~
 ~~דמיו~ טוע~~

 ~לם ורואין ק~ד ~ו~אי ראי~ו~שלא כמה כל ~אבל ~מ~ט סי~ בב~י ~ובא~ ~ר~ן וכמו~ש
 ~ק~ד ~י~ שמא נ~י ו~~ילא כ~כ~ונתר~א ניקב ~~~~א חוששין ~אין ~חו ב~נינ~~ וי~~

 כנ~~
 הכרס ד~ו~~בחולין ז~ל רש~~~ כ~ בי~כ~ו נ~רא ~ו~יזו

 סמו~

~ 
 עצמו ב~ני ~ ~בר דאינו~~ משמע~ ~י~~~ו ~יא ל~מסס~

 ~~~ר~
 ~סחי~י כסי ~תרי כ~ולותיו~ד~וה

 תו~ ז~
 קרוי ~ז~~

שם ו~~ בי~~~~
 כר~

 ~ מיני~ ~יעקר~ לא
~~~~~~~

 להמסס ו~בקי~ ~יה~~ו~ מ~תניא
 ומחל~
 ביניהם~~ ~

 ו~~
~ו הי~ דלא~ בכרס א~~ מצד לטרי~ות גבו~וח לתת הסמ~ק ~וונת דאין כו~כשרה מצד~~~~ ביהכ~ו בעובי שנמצאת מחט רי~א סי~ ~סמ~ק~מש~כ כ~י בז~~

 לכחו~
ע~רוח עוב~~וב~ בו שאין כיון ~כרס ~כל כוונתו ודאי אלא ~ ~רס סתמא
 מטרי~

 טר~ה~ נמי א~ בצד הרי ~הרשב~א דעת ו~~י א~~ במצד לר~~י
וה~~

 הכרס לשאר
 א~

 ~בי~כ~ו ~דוקא כתבו ירוחם ור~ ו~ר~ן ~יה~~~~ שאינו
 מ~ום לא א~ל שבו נכ~ל ~מקום

 ד~
 עם חו~ים אינם ~ דלד~נא ונראה ש~ו~

~~~ו~~
 נעיין אם כלל~

 בז~
 ר~

 ~מ~ש מ~רש ירוחם ור~ הלשון~ בענין
~ו רש~י~~וי~

 היי~ו ~~תו ם~י~
 אלמא ~י~כ~ו~ ש~~

 ~ם~~
 מקום ~כרס

 ~ס~ו~
~ 

 דמכלל כן קצת מש~וע ביהכ~ו עובי ~~~ן~ם ~ו~ המ~וברים ~ להכ~ולות בית קרוי מ~מ כ~ול אינו דעדיין אע~ג בי~כ~ו~רוי ~להכ~ילו~
 ~כרס~ מ~~ם ~ל~~אר ו~~~ ~רי~~~ א~ מצד ~ ש~ו דק מ~ום אבל ~ביה~כ וכ~ול העב מקום דו~אכ~ ולהכי הכוסות כבית ~דק ~אינ~

 וה~מ~~
 מונח לאפוקי כלומר בעובי~ ~י~

 ד~~
 אלו דברים י~אוו~~עחה ארכו~

 ל~םו~
 כרש~י

 א~
 ~ו~~~ ~~~מ~ בלא

 ~~ק וכןוז~ל צ~~ כלל בח~ח
 באו~~

 ול~י~ז כ~ש~י~ נו~גין דאנו
 חיישינ~

 ~ור לו שיש דבר בכל
 א~~~~

 ~ם
 נעי~~

 ה~ו~~ים בד~רי
~~ 

~~~יעחו דר~ת ~יני~ם~ חילוק ~יש יראה רש~י
 כדחיישי~ן~ ~בריא~ ~ש~א ב~~וסס~ חיי~ינן דלא ~טעם ~חב~

 סי~ ~~ש~
~~~

 נמצאת ~יתה המחט ~עבר ו~לו נייחו מינח ובי~~~ו דה~~םם מ~ום ~וא
 כ~

 חוזר ~נענוע ע~י בי~~ ו~עי~ דאכ~ה ו~שט~~ל
 אבל לאחוריו~ המח~

 ~עור שינ~י איזה שנראה כוונ~ם וצ~ל נחר~א~אם ב~די~ה ~ מינכר ובי~~~ו ~דב~מסס אחר חילוק כח~ו ~ר~ן וכן ובחידושיו ~~~ה~א ~רשב~~
 שנעשה~כעין~צלק~

 ו~לא
~~י~~

 ~א
 מחכ~~

~די~ה ~ו אין בו~ט לן~~בל ~בירא ~~ריא ש~א חו~שין ~הא
 ~~ח~~

 שלם ש~וא כשראה דלר~ת ונ~מ מינכר~ ולא
 מבחו~
 ~~ילו~ ~

 ~ינוי בו יש אם לראוחה~~ין ל~
 וא~
 אם ~

 ה~~
 וכן כ~~ג~ טר~ה והר~ן ל~ר~~~א אבל כ~רמ~צי~ו עד כ~א שלא~~יק~ ~ר~יש לראות

 י~
 בנא~ד ~החמיר

 הב~~ ~צ~ בש~ ש~נוי ~יכא אי ~דברי~ם~~חין ול~
 א~

 בדאיכא
 ~צ~ב ~~ר בכל ב~יאין ~נו דאיןד~יי~ל ~ע~~ ב~נינ~

 מ~~
 ולדעת ~ואיל

 ר~~
 אין ~ו~ייעתו

צ~~
 ~~או~ ר~

 במ~ום ל~~ל יש נ~וב שאינו
 ה~~~

 רק אבדיק~נו ל~מו~~
 ומחון~~קדוק ~יעיי~

 ~ היט~
מבוא~



~ ~
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 ~ניות רוב אחר אז~ינן אי ג~ סעי~ ק~י וםי~ ם~ג רס~י ביו~ד
שב~נו~ א~

 יש ~רפה בשר המו~רת
 הר~~

 ממה יותר בשר
 שי~

 ~~ל
 אי היינו ~ניות~~שעה

 אזלינ~
 א~ר

 רו~
 ל~ולא ~ניות

~~ 
 פ~ז ~~לים~י~ ~א~ או ~שר רוב נ~ד

 מ~ות א~ משנ~
 שנמצ~

 ~שניהם מתני~ ~ו~י כו~ ~ש~לים ~ין
 ששה הי~ דנד~~ כו~ שופרות י~ג ה~ מ~נה פ~ו מתנ~~ על קאי וזה~וים~

 השקלים שיהיוימצא ואי~
 שוי~

 עם
 הנד~~

 ~, המעות~ רוב בתר ד~זלינן ודאי אלא
 שופ~ות~ רובנגד

 באמ~ א~
 מוכרח~ ראי~ זו אין

 ~מעות ~י~ דלא ל~מר דאפ~ר

נדב~
 או שופרות ~שני רק

 דהש~~
 כוונת וי~ל לעיכו~א אינם

 הר~~~
 ש~ני~ם

 נראה ואדרבא ~ש~~ים~ ~~עות כמו שופרות ב~~ רק הי~ לא ~נדבה שמעותשוין
דעי~ר

 דאז~ינ~
 ~תר

 רו~
 חניות

 א~
 בשר ~וב נגד

~~ 
 ~יכא דהיינו ל~ולא

~~רו~
 בשר חניות וב~יעוט כשר ~שר ~ניות

 ~ר~~
 יש אמנם

 ~מיעו~
 ~~יות

 ג~ םעי~ ~~י בםי~ ~~~ע לשון כפ~טות ~~~יות ב~רוב שיש כמו כשר מבשר~~ר
 פ~~ ~רמב~~ ~ל~ וכדמש~~ע כו~ ~ניות שרובכיון

 ~ב~י ~~יאו מ~א מה~כ~
 ~י~ אם ס~ג~סי~

 רו~
 ~~וות וכ~פ כו~~ עכ~ל ~~~וכ~ים

 ~ע~
 ~בי~ורים ~~י ~סי~

~~~
 ~~~פ~~ים וראי~ עיי~ש~ ג~~

 ז~~
 פ~ז ~ש~~ים מתני~ ~~יא

 ~~עות ~~ נ~שנ~

~נמצ~
 התום~ שם וה~שו בהמה~ סו~רי לפני

 לים~~~
 ~~א ד~אר מיעו~א

~פל~א
 ד~~וכרי~

 ואו~~ר~
 רובא ~וי שלו~~ים ר~י

 ע~~
 ~ביאו

 ה~וי~~
 ואי שם

 בשר רוב א~ר אזלינן ~ניות רוב נגד ב~ר ד~רובאמרינן
 א~

 א~כ ל~ו~א
 עכ~פ רו~א הוי דלוק~ים דנהי התו~~ ~ושי~ ~אןישאר

 נגדחולין נ~~ו~ רו~ י~
 רו~

 ~תר אזלי~ן דלא ודאי א~א ~לוקחים~ אנ~ים
 רו~

 רוב נגד בשר
 ~ ~קולא~ניות

~~~~
 ~תר אזלינן דלא י~ל

 רו~
 כלל ~שר

 ~אי~ א~
 ראי~ ו~צת א~ר ~רוב נגדו

 מדוכו~ ב~ ע~~~ םו, קי~ג בתהה~א הרשב~א ~~י~ו~~~וםפתא
 א~

וא~ ש~~
 של ~~ ~~ירה ו~פני~ ~~~

 ~ולי~
 מ~ן מאי~ה יודע ואינו נ~הם מא~ ונתן

 ~~של א~מר~~יני ~~~
 ~ולי~

 ~איירי ו~~ש~ע נתן
 א~

 לא ~רומה שלמב~~דוכה יו~~ ~ולין של ~~~~וכה שיש
 ~רינ~

 באיםור כו~ ~ומר ~~ני ~~~עם א~א
 ~רבנ~

 או
 כל ~~~עם ולא ד~~נן~~יעור

 מותר והוי דפרי~
~~ 

 ~כל ו~אי אלא בדאורייתא

~~י~
 ~ריש מרו~א אמרינן לא ~ק~מות שני רק כאן~

 ~י~ ~~
 בא~ ב~ר רוב

 ד~יקר ~~א~ר~ו~~עם מ~~
 מ~~~ום או אבד וכאן ~נ~~ל~ נ~ל זה מ~~~ום א~ ~ספ~

 ~עי~ר דפריש כל ל~נין וכ~ז ~~קול~ ~~ק אלא הוי ולא כ~ן ואבד נפלזה
 אבל פירש מ~ום מאיזההםפק

 ל~ני~
 נתב~ל ~י~ש י~ש ~רוב ~י~ל

~~ 
 כש~ם

ר~
 ~~מ~ י~ ולא~ ~המות ב~ יש לא~ ד~יינו מ~ו~ות ~~ני

 ו~~~ר~ו ~~
 ריאה ונ~~צאהריאות

 ~~ין ~תיכות ~ם ~ם ~וא איזה יודע ואינו ~~~~ ~
 עי~ר דכאן הנ~ל ל~~וע דמי ולא ~רוב ב~לים להחכ~דראוי~

 םי~ דעת ~~וות וע~ ל~תיר~ ר~ב יש ו~רי ~~יא במ~ום ~טר~ה היאב~מה איז~ הםפ~
 באורי~~~י

 ס~~
 ~ל קו~ות לשני נמי ול~ד ג~

 ~משי~
 תרו~~ ם~~ ונפל ח~~שים
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~ ~
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 מהני דלא מהם~א~
 ר~

 בר~ב~א עי~ צירו~~ ~וטעם
 ~ד~

 ~קי~ד
 ל~ר~~ דכח~ א~~

~ש~~
 ה~ל בין שי~ ~יון ~מרי~ן ולא מצטרפין אין אדם ~בני ~~ של

 לבטל מא~
 עי~רדהתם

 נפל ~ופה באיזה לן נודע ~וי ואי ~םאה נ~ל מ~ום באיז~ ה~~~
 ~אן איןהרי

 אל~
 ואין היתר של ח~~שים

 שיי~
 היא ~אה איזה ה~פק ~לומר

תרומה
 ו~שיווד~

 להוודע ~זה שא~א הנותרוח ב~אה היתר יהי~ תרו~~ה איזה לו

שהפירו~
 טרפה ה~א איז~ ~צ~~ן בבה~ווח הםפק בנ~ד משא~כ ונתערבו ~וים

 ה~א איז~וכשיווד~
 הטרפ~

 בטל שפיר ונ~צא ~י~ר של הנוחרים ~ שנים יהי~
~~רוב

 א~
 בשני

 מ~ומו~
 ואין אדם~ בני וב~

 ל~ק~ו~
 ק~ט םי~ מיו~ד

 ש~~
 ~~~ו

~ש~~
 ~צרי~

 הא~ נ~ד רוב להשנים שיהי~
 א~

 ~וא הא~~ור אם במנין רוב שהם

~הגדו~
 אלמא ב~רי~ דאזלינן ~~מע מ~~נים

 דל~
 רוב נגד מנין רוב בתר אזלי~ן

 ברוב ~יטול דגביבשר
 צרי~

 בטל שי~י~ ב~די מהמיעוט יו~ר ח~וב ~רוב שיהי~

~~גבי~
 ש~א~ הא~ מבט~ים שהשנים אמרינן ~לא ~יחד משני~ם גדול ~שא~ ולנן

 ~וחרחשוב
 ואי~

 ~ לגמרי ל~בי~ בטל יה~~ שא~ למי~~ר מצינו
~~~~

 התום~ ד~~בו מה א~דים ומקודם במינו ו~לא במינו מין ~דין אבוא
 ~צ~ז~ולין

 ד~~ ~~א~
 בטיל ~מינו מין דקיי~ל הו~~ו ~בא אמר

~לקמן מדריב~~
 דילי~

 מזרוע
~~~ 

 מ~~~ ולפי במינו~ מין דהוי
 ד~אמר ב~א הרשב~א

 עם ה~ו~ב הרי ~רוטב משום ואם ~וא ~יבש ~יבש ו~אלי~ ~זרוע ד~רי~רשב~א ו~~ בטיל בשלה ובזרוע בטיל לא דבמב~מ דא~ר לר~י אלא נ~ר~ה לאא~יי
~~שר

 מי~
 מינו בשאינו

 וע~~ שם עצמו~רשב~א ש~~ ~מו ל~~מ אזלינן טעמא בחר ד~~ל לאביי ו~אמ~
 בפרמ~~

 דהיינו עבה ברוטב~גם מיירי ~החורה לו~ור ה~רח ואין צ~ח~ ב~י~
 שי~

 ד~וה אביי דקא~~ר והא מהזרו~~ ~~ר של דק בו
 ~לל ראי~ אין כרבא ~קיי~ל לדידן וא~כ אזלינ~~ טעמא ~ב~ר ד~~ל משוםמב~מ
 מיושב ובזה בטל~ נמי במינו מין ד~~למרי~ל

 ג~~
 ד~כא מרבא חו~~ ש~קשו מה

דאמר
 מב~~

 כרש~י דלא בטיל ~מב~מ דם~ל ~מו~ח ב~~ אטעמא למיקם דלי~א
 ~ירו~ו ~עין והוא ביחד~ חתיכו~ ~ני ב~ישל דמייר~ למימר אי~א~ולהנ~ל

 ~ ל~מן ~תו~~ ש~~ר~א ש~
~~

 י~ל
 דלכ~

 ו~וד ~ליק~ לי~ דליח לאביי ~דו~א לפירש~י~ ~~ריב~ל קושיא אין
 מב~מ לענין איםור מ~לל היתר בשלה זרוע לדידי~ טע~~א בחרדאזיל

 עצמ~ח ~ין באמת ד~רי מב~לו והעצם ~~~ר םליק למימר איכא ~א לרבא~אבל
 בת~ומוח~ ~ר~ש שנתעורר מה לשיטחו מיושב ~אדרבא או~רים~האי~ור

 מצטר~ין האיםור עצמוח דאפילו דבירור בירושלמי דמשמע מאי לק~~ןהרא~ש וכ~

 בשר ב~די ועצמות בשר ~בר ב~~ דמ~ד ול~מן ~אי~ור א~~בט~
 בשר רק דל~ד הר~ש ~ופי~ משערינן בשר ב~די בשר ~~ר במאה ומ~דמ~~רינן ועצ~ו~

 ב~דיועצמות
 בשר~

 אם דדוקא ניחא ~טיל לא דמב~מ אמרינן ואם
~טיל ל~ מב~~~

 ~ומר ~~~ ~~רי~
 ומ~~לו עליו רבה והע~ם שאינו ~מו הבשר א~ ~לי~

 אינו לבד בעצם ~בטל רקובאנו
 ר~

 נ~ד ששים
 ודין ה~רוע~ בש~

 ז~
 דאם

~ח~ר~
 הרשב~א לה ילי, במינו ושלא במינו

 מ~~~
ל~ ~אי~ לר~י ב~מ~ דא~רינן



~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  

~  

~ ~ ~  

~ ~ ~  

לי~
 מב~~

 לא
 ב~י~

 ~~לו מ~~ו את סלק מינו ואינו~ במינו נ~ערב אם
ושא~מ אינ~

 רב~
 ע~יו~

 לדידן ~אן ה~נ ומבטלו~
 ד~~י~~

 דמ~~~ו
 קי~
 ~~ינו באינומתערובות ~תו~~ מן ~

 וזא~
 דו~א

 ~~נשפ~
 ואלו ~ מדר~נן איסור א, בו שאין

 ל~
נש~~

 שמינו לו~ר ותולין ול~ון ע~ש ~טו~זהו~א ~~ו~ םגי לח ומדרבנן דר~נן~ איםור עוד בזה יש בעין התערובות ועדיין
 ר~~

 מ~~~ םי~ פ~~ה ורש~ל כו~~ עליו
 ~אין נ~ל וז~ל עליו~ שחולק הנ~ל הר~ב~א עלכ~

 ז~
 כלל דו~~ה

 לז~
 ~של~~א~

 בגמ~ במ~~ו מין ~ביהתם
 אי~

 בו
 אי~ו~

 ~כ~ שגזירת אלא ~עם נתינת ~~צד
 מי~ו באינו מין ~ה~י~ נמי אי~א ~י מש~ה במינו~ ב~ל ~אינו לר~יהוא

 מי~ו שאינו אוסר ~~הה~א א~~ ~כל~ מותר יהא ~וממילא מינו ~אינו הטעם ~יבטל כדי מינו אתסלק אמרינ~
 בנות~

 היכא א~כ מדאורייתא טעם
 ע~יין~ םו, סו, בהדי~~ מינו נ~י איכאאפילו הרו~~ שנשפ~

 עומד~ בםפ~
 דאוריי~א וםפ~א

 והטו~ז ע~~ל~לח~מר~
 מור~

 בא~ע~
 ~טו~

 וברורים~ נכונים הרשב~א דד~רי טעם
 ב~מ~ ד~~~ינן~ו~א

 א~ םלי~
 כו~~ מינו

 ל~~ שכאן פ~~ט וד~ר כ~ ד~~יו ו~םו,
 תחי~ה נ~ערב אם א~ל ~~ינו ואינו ב~~~נו אחת ~פעם שנתערב אלא~~יי~י

 ~בר ודאי מינו ~ם ני~וס, ואח~כ מינואינו ע~
 נעש~

 שבא ~ודם נ~ילה
 ע~~ינו לש~

~~~
 ~פר~~

 הרשב~א ו~~ גו~ ~~ינו ~אינו א~ רואין ב~ םעי~ בש~ע וז~ל
~ד, ~~~~~

 ק~~~
 נפלה ~אם ל~ ויר~ה

 לת~~
 ~ו הו~~ין ~~ינו ו~~ינו ~~ין

 ז~זן~ל ל~~~
 ~רב~

 ~ואין מ~נו~ ו~~ינו ומינו ~מין ~י~ל ד~א עליו מ~נו ש~וא ~הי~ר
 ומ~~ל~ ~ליו רבה מינו ~א~נו ו~שאר ~אינו ~מי מינו~ת

 ה~עם ו~~ה
 זה בדיןנחלקו ~האחרוני~ ע~כ~ ומ~טלו על~ו ר~ה והשאר ש~ינו ~~~י מינו ~אינו רואיםדא~~~רים ~~~

 ש~ב~~
 עם ה~~ימו ו~ט~ז

 ~ר~ב~~
 ומהרש~ל

 ו~ש~~
 על~ו~ חל~ו

 עודו~~
 הש~~

 דדייק~ והיינו מינו~ את לה~יר~ אלא אמר לא ה~ש~~א ~גם
 ואינו ע~~~ ~ו~דוהשאר לי~נ~

~~ 
 להתיר ~~~ש~~א דפש~טא

 ~~~רו~ו~ ~~
 קאמר

 ~ד~~וכ~
מד~ריו~

 וד~דו~
 ~לום ~ינו דו~שאר

 ד~~
 שאינו ~מי מינו את רואין ~~~י

 ~~~~ל ~עפ~י וה~ארמלת ~ת~
 מות~~

~~~~~~ 
 מם~ים ~~ר~ח ~ם

 ~אי~
 הר~~~~ ~~~י

 אי~מר לא ד~ג~~ראנ~ונים~
 אל~ םל~

 א~~לו ~~וי~ו ד~ן ר~י דם~ור ההוא ~~י

בא~~
 בטיל~ לא

 אמרינ~
 ~אם

 נתער~
 ד~~יתר מינו ושאינו ~מינו האי~ור

 ~~ינו ו~א~נו ~אינו כ~~י מינו~ת ם~~
 ~ב~

 דכ~ון טע~~א ו~יי~ו ו~~~טלו~ עליו
 ~~ינו ~~אינוש~ים ~י~

 דהית~
 ~לל~ א~םור ~אן אין ה~י ~אי~ור נגד

 כ~ ונ~~~
 ל~יתר~התערו~ו~

 ואי~
 ד~י~ר~ ~~~נו את לאםור ~ו~~ו א~ילו מהאי~ור כ~ן

מ~א~~
 דלא ~~א

 ~יי~
 לו~~ר

 ~~ םל~
 ~~~~~ו ~~י~ל ~~~ני ~אי~מ

 טעם נר~ש שאינו לפי היינוה~ו~ה~ ~~~ ~~ו~
 האי~~~

 הו~~ אחד ~זין ~~ל ש~~י ב~יתר

ל~יכ~
 ש~איםור לו~ר לא א~ל ב~ו~~ ל~ת~~ל ~תו~ה ~ו ה~ילה

 דו~ויא ל~~ו~י~ונתב~ל ל~ית~ נה~~
 דמ~~

 לא ד~כה~ג וא~~ר מ~נו~ ~~אי~ו
 ם~~ א~~רינ~

 ~י~ן
ש~אי~ור

 ~ו~~
 ~ח~~ טע~

 ואע~~ ~תערו~ות~ שיש מינו ~אינו
 ~~צינן לא דה~א

למיק~
 האיםו~ ~~~י אטעמא

 ד~יתר ~ש~~מ טעם נו~נים ~~~ינו ו~י~ר
~אן ואי~

 ~ע~
 ~ערו~ות ~~י ~לא לח~די~ איסור

~~~~~ 
 גו~נא בכל א~~ה התו~ה

~~י~ ~~
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 דאי~ור~ין
 משער~נן קפי~א דלי~א הי~א ד~י ט~מא ~~ום דהיחר בשא~~

 דט~ם ~מימר ~ן אית ל~ודי~ דאי~ורא אטעמא למיקם ~לי~א היכא ה~נ~ששים~
 דאורייחאכעיקר

 וא~~
 ש~ים~ עד ~א~ור ~נו

 ו~נש~~
 ם~ק הו~ל

 וספ~
 דאורייחא

 בבירור שידע עדל~ו~~רא
 שי~

 האסורה~ ~חתי~ה נ~ד דהיתר ובחתי~ות ברוטב ס~
וכ~

 רש~י מדברי נראה
 בפר~

 ~ד, הנשה ~יד
 ק~~

 אינו דהי~ר מינו וז~ל ש~~
 מוסיפו ולא איסור~בטל

 אל~
 מדבריו מו~ח ע~כ זו~ בקדירה שאינו כ~וו סלקהו

 מחוורת אינה הרשב~א שראיית ו~יון מינו ~~י אלא סלק א~רינן דלאכדפ~ישית

 להק~א~~
 אחריו ש~מש~ו והט~ז והב~ח כהמחבר ודלא~ עיקר ו~ן ראי~ בלא

 ~דליתא
~~~~

 דברי דצ~דקין
 הש~~

 לי ויש ~אורייחא~ ספיקא דהוי באו~רו בזה דהחמיר
 ~ד, בע~ז התו~~ מדברי ~ז~ס~~

 ס~ז~

 שנתערביין כ~ון האיסור גו, ש~מחה דא,
 ונאב~

 מעוטו~ מחמת ממשו
 ר~

 נתערב לא מקרי טעמו שנר~ש
 ~ופו דביש בהדיא הרי איסור~ שלגופו

 ש~
 ממשותו נמצא ולא שנתערב רק איסור

 דאורייתאשט~~ע
 וכ~

 ~כיוצא כן כמו זה~ בסי~ יו~, בי~ה הובא הרשב~א כ~
 ס~ל ~~ולין ש~ ~ופי~ רבא מדהא ועוד דאורייתא~ דס~ טע~וא לעניןבז~

 הי~ ור~א ~ו~בטל דמב~~
 דו~~

 נ~ל מדבריהם ~ו~ וענבי~ חד~א ~~מרא איירי דהכא
ג~~

 לדעת ראי~ להביא
 הש~~

 ומב~מ ~אורייתא טכ~ע בש~~מ דס~ל דלדידן
 בטיל ברובאמד~ת

 אי~
 דאל~כ הפ~ו או מ~~מ להיות~ גורם הטעם רק ~ורם השם

 בטעמא מ~נו ואינו במין ~מפרש בט~מא רבנן וא~~ר ברובא רבנן אמורבזבחים~ רבא דאמר מהא ראי~ אייתי לא ~מאי ראייתו הדוחה ור~א התוס~ ~דבריק~ה
ומב~~~

 קאמר ולא בטעמא ד~ודקא~ר התוס~ ו~~ ~ברובא
 בס~~~~ל~

 דמדאורייתא
 קאמר ואפ~ה~קאמר

 מב~~
 ברובא

 וע~~
 דא~כ ביבש מיירי לא

 מ~~
 ומינו מין

דנק~
 מדאורייתא ברובא ב~ל ~ינו בשאינו מין ד~ם

 ואפ~ה בלח מיירי וע~~
 רבא מדברי החוס~ הקשו ואם בטיל~ ~ב~מ ס~ל דרבא ו~וכרח ברובאקא~ר
 דס~ל הרמ~א לדעת וענבי~ חדחא בחמרי ד~~ירי ל~~דחי ~צי ר~א הי~ לאאלו

 ~רים שמא ~ודא~רייתא ט~~ע~ד~ם~~~~לענין
 וא~~

 ~ה~י מיירי דרבא לו~~ר א~א
 ~~עת אע~כ ברוב ס~י א~~א~דא~~

 הש~~
 ל~דחי אי~א שם ~ם וא~כ

 ר~א~דדחי
~ 

~~~
 על לה~~ות

~~ 
 ~ו~~~ע ~תוס~ ~~קשו

~~~ 
 אמרינן מקשינן~דהרי לחומרא

 לקולא ~, כעיקר~טעם
 לעני~

 בו ויש ~האורז ומן החטין מן עיסה ע~ה
 ~~ל לקולא ~ם דהרי ל~~~ות י~ ~ם ב~סח~ דיי~ח דגןטעם

 דמב~~
 דהרי לבטיל

 קדשים ~םמכ~יר
 שנחער~

 חולין בדם
 ~ ~זריק~

~~~~~
 בלא~~דהחוס~

 יכו~ין היו
 ~חר~

 מתרווייהו דילי, ~ ~~מרא ד~ושיית
 וכמו~ש וק~ ב~~ דבטיל בשלה ומזרוע בחרי ~ד בט~ל ד~א הפר~זדם

 בלישני~~ דייקי דהחוס~ וע~כהר~~ב~ן
 ד~מרי חזית דמא~

 מהאי~
~~ש~~ע מהאי ~~מור

 דקושיי~
 דנ~מר החלמוד

 ר~
 בטיל לא במינו שלא אבל במינו תינח הא וא~ת ~מרינן~ לחומרא ד~ה תום~~~~ ~ מ~אי גם נ~מר מדלא בשלה מזרוע

~~~ ~ו~~ בע~מא א~~~~א ~ אלא ~מורה דרשא דלאו וי~ל ד~וריי~א~דטכ~ע
~ 

 ובשאינו ~



~ ~ ~ ~
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~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ו~שאינו 
 ~מ~ מם~ ד~יו~~ ל~ קי~ מינ~

 נפ~ק ~מר ומאה
 ~טע~

 ואם~כינהו
 ~שיט~י~ ה~~סאקרא

 דם~~
 דטעימנא דהי~א

 ~~~ערו~ו~
 ~ו ואין

אין אים~~ ~ע~
 צרי~

 ששים~
~~~ 

 לר~~י
 ~ם~~

 ~אפ~ה
 ~רי~

 א~כ ם~
 י~~ינ~ ש~י~

 מה~א
 ~ו שאין ו~~ינו במין ~~לה דזרועדכמו

 ~ע~
 אפ~ה

 ~רי~
 הי~א ~ש~~מ ה~ה ם~

 אין מ~מ הט~ם ~םקדכ~ר
 מועי~

 הי~מם~ פחו~ ~י~ אם א, די~מא מאה~ או ~~ ד~עי ~ש~ה מזרוע דילפינןא~מכ~א ~ר~~י דא, נ~~ה ומ~מ ם~~ ~ו שיהי~ עד
 ד~א~יי~ש~י דדע~ כ~ קמ~ד שורש המהרי~ק ואו~ם ב~ו~יין~ ~~~ן וכמו~ש מו~ר~

 ואי~~
 או מ~~~ח ד~ריי~א כעי~ר דט~ם דם~ל נ~~ד

וגו~ ממשר~
~~ 

 דזרוע י~~ו~א
 ~ש~~

 אע~ג ה~א
 ד~~~~

 הי~א ה~ד מ~מ דאו~ייתא
~ההי~~

 ~~חצה והאיםור
~~ 

 מחצה
 אב~

 רבה שההיחר ~יכא
 ע~

 ר~ים מאחרידני~, ה~א האי~ור
 ~הטו~

 מזרוע ומ~מ דאםור~ ~~~ה מז~וע ילפינן ~כן דמו~ר
 ~~~~וד א~א ג~כ ~חודבש~ה

 בפחו~ א~ דילמ~
 הי~ מם~

 ה~ת~ מוח~
 רחמנא ד~~

 א~~ ~ח~ונא~ אםרה ם~ דעד ~ו~~ר ~וא ם~~אחר~י
 ל~~א

 ואינ~
 דם~ל מ~ד

 ד~~א ~רש~י גם דאו~יי~אט~~ע
 דזרו~

 ~~מוה ויש בע~~~א~ אם~~חא ~ש~ה
 כיוןל~~ריו

 או ~מא ~~ר אז~ינן אי דפליגי ורבא דא~יי ~~~ון רש~י דדע~
 ט~מאב~ר

 דמי~ ם~~
 במינו

 א~כ ~טי~~ ~~
 אי~

 ~~~ה מזרוע ~~~~וד אפשר
 ~שלה ~ז~וע ~וקא די~מא ~ינו ב~אינו ~מין ~יםורים ~שאר ק~ או ס~דבעי
 ~אדמדינא

 ~~י~
 מינו ~~אינו א~ל מאה~ או ~~~ ~ק ~חמנא אקיל כ~ל

ד~~י~
 וכ~~ וק~~ ם~ ד~עי ~י~י מהי

 ה~ום~ הק~ו
 ~עי~

 ריב~ל דמדי~י,
 ~שלהמזרוע

 דם~~ מכ~~
 דם~ל משום רק היא קו~י~ם וא~~נם ~טיל~ מ~~מ

 הכ~ח אין ו~~אלא~יי
 ~~~~~ דם~~

 ~א
 ~טי~

 ~ענין דפ~יגי ~מי~~ר ד~יכא

טב~
 ~א ~~~ינו מין דס~ל ור~א מא~יי דדייק ~ש~י לדע~ א~~ נס~~ ויין

 קו~י~ ~אין ~טי~
 דא~ ~~~י~~~

 ים~ור אם
 ~טי~ מב~~~ ~י~~~

 ו~~א כאב~י ~י~ל מ~מ
 נינ~וד~~~אי

 לדע~ ~~~
 ~~יקר ~ש~ה מז~וע ~~י, ל~ש~י דא~יי דם~ל מהרי~ק

 לא ~ב~מ ~ל לאביי דהרי יקשה ו~אידרשא
 ג~ ~~י~

 ~ש~ה דזרוע רחמ~א ד~לי דכיון ~מהרי~ק ם~ל ואולי כ~ובן~ ~~~יינס~רו ש~~ ה~י~ו~י~ שני
 ~~ואאע~ג ד~טי~

~~~~~~ 
 ואפ~ה

 ~צ~י~
 האיםו~ים כל י~פינן שפיר שוב ק~ או ס~

 ע~כ דרי~~ל ~עיל שהקשו ו~~וס~ ק~~ או ס~ ד~עי~ש~~ו~ה
~~~ ~~~~~ 

 ~שלה מזרועמדי~י, ~ט~ל
 ו~~

 דג~י דכיון למי~~ר ~הו ני~א
 רח~~נ~

 מוחר ~ש~ה דז~וע
 ב~ח~ה כמ~ש היינו ~~א~~ למין ~י~ורין ~א~ מיניה י~פינן ~~ ~עי~ ואפ~הח~~מ
 ם~ בעי לא ~נ~ט בו דאין דהיכא דדע~ם~יון

 ביטו~ ~ור~ כ~
 מינו ~שאין ם~

~וא
 ~~א וזה טעם ~ו אין ~~ם~מא ס~ דאיכא דכיון משו~

 כ~~
 מזרוע ~~מוד

 ואפי~ו~ש~ה
 ~ד~~

 ו~~~ אס~~~א~
 ומו~ח ~~ינו ~~ין על ~אם~כ~א עיקר

 ~~~ב~מ ם~ ד~עי בשלה ~זרוע ~דילי, בטיל מ~~מ ם~ל ד~יב~ל~~מי~א
 מכל~

דם~~
 ~~ש~י א~ל ~טי~~ מ~~מ

 דם~~
 ~עינן מ~מ טעם בנו~ן ~ו אין דאפי~ו

 הלימוד רק ה~עם~ פםק דכ~ר מ~ום ם~ ד~עי~ ~~ז~ב הלי~~וד א~ן וא~~כם~
~~~נ~ן

 ~רי~ ~י~ו~
 ~~ע~ה ם~~

 ~פי~
 ~מימר אי~א

 דרי~~~
 דם~ל א~~~ וא~יי

 ~~יל לאמ~~מ
 כ~ו~ ~~~~

 ס~ ~עי ואפ~ה ד~טיל ~ש~ה ~זרוע ~ח~~~א דג~י
ה~ה



~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~  

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~

~ ~  

~~ה
 בש~~~

 לכ~ע דבטיל
 מ~~

 התום~ קושיית מיושב ו~~מילא בעי~ ס~ מיהא
 ז~ל~ רש~י ל~עת~ריב~ל

דאמרי~~~~~
 הרא~ש שא~~ בר~ ~~מ~ שם

 האר~
 כד~ת ודע~ו בר~ ~ד~י כאן

 י~לק שאם הוא בר~ של דעיקרוהתוס~
 א~

 דלא מבואר ואולם על~~ שמו
~~טע~~

 רק בלבד ~שיבות
 כי~

 י~לק שאם
 א~

 שמו
 על~

 התורה אםרה כאלו הרי
 גדול~ין

 ב~
 קטן

 ולכ~
 טהורה צפור

 א~
 מקרי דנב~~ה בכ~ת ב~י~תה

 דברי הבי~תי ולא~תיכה~ א~
 הש~~

 וכן פ~~~ בס~
 בארו~

 והרא~ש ~תוס~ דדעת שכ~
 ~הורה מ~פור נ~לה ~צת עדיפא וכי בר~ הוי נבילהדב~ת

 שמת~
 דמה

 אנו והרא~ש התוס~ לדעתהרי בכ~
 לד~ צריכ~

 אם ~בילה כל תאכלו דלא במקרא
 התורהכ~נת

 ב~
 קטן

 וב~
 לו~ר דא~א והרא~ש התום~ ביארו והרי לאו או ~דול

 מעתה ~קרי לה נב ~~כ ד~תיכה ~שוםכן
 אי~

 טמאה בב~ת מיהא בר~ ~שוב
 אם צ~ע היענה מבתדאת~

 שא~ ~ם התוס~ ולפ~וש~כ לדע~ם~ בר~ ה~
 ~תי~ה

 ל~ת~ב~ הרא~ דבר דכל ~~ל כו~ הערל בפ~ א~ר א~אי א~כוא~ת
 ה~ אם

מתבטל
 כ~

 ס~ל לא ע~כ ביבמות רש~י הנה
 תיר~

 ה~ לא דאל~כ התוס~
~פר~ צרי~

 ~כול מועט הפסד דרישא לםיפא רישא בין דה~י~ק

 להאכי~
 להכה~ם

 בדבריה~~ כמ~ואר פשוט~ ה~י~ק להתו~~ הרי הפ~מ~וסיפא
 ו~רי~

 דעת מה לבאר
 דא~כ ~ן לומר א~א להתכבד רא~ ע~~ה שיה~ דוקא דבעינן דעתו אםרש~י

~י~
 של ~תיכה יפרש

 בב~~
 בתר דאזל~ן לרש~י ס~ל ואם בטלה~ לא אמאי

מין
 וא~ ה~תיכו~

 להתכ~ד ראו~ אינה זו ש~~יכה
 כ~~

 ב~~יכה ש~תערבה טמאה ~טאת של ~~יכה תקשי א~כ בטיל לא שוב~התכבד רא~ כי~ב שא~רת
 תעלה~ אמאי טהורה ~טאת~ל

~~~~~~~~~~
 כהונה לזכרי רק ראו~ אינה דאם התו~~ של ~ילוק ס~ל לא דרש~י
 מי~~ ב~ר דס~ל ~או לה~כבד ראוי מקרילא

 אזזלי~~
 ד~~יכות והא

 בטהורות טמאות~טאות
 עול~~

 ה~נו
 משו~

 נמל~ה~ שלא או ~~ ב~תיכה דמ~רי
 ~יק~דמ~ו~רו~

 ולא
 ה~

 להתכבד רא~ הפו~קים מקצת לדעת
 ולכ~

 וכן הוא~ מועט דה~םד משום ~טעם סיפא ע~כוא~כ ~~עלה~
 נ~

 דאם ב~~י
ב~תיכו מוקמי~

~ 
 בהכי אלא לאוקמי יכ~לין ולרש~י עכ~ל~ בהכי דדו~ק אלא לק~מ ~~ת

 פ~א ~~, ביבמות התוס~ ד~נה א~רת~ קוש~ יקשה התום~ כדברידאם
ד~~ ע~א~

 דילמא ~ק~ו ש~ה אני וה~א
 רב~

 דברים ששה אלא ~קדש אי~ דס~ל הוא
 דנקט איריא מאי ועוד יוסי ר~ ה~נו דר~י פל~~י~ דבר ~~א ה~~~~ ות~בלבד~
~ת~כה

 ד~~
 לא אמאי שדרכו כל

 נק~
 כ~~ד דא~~ אע~כ למ~ת שדרכו את

 ל~~ת שדרכואת
~ 

~~~~~~
 התו~~ הביאו ~~לה לא בד~ה שם בע~ב דהריק~ הרא~~ה תיר~םעל

 ב~ ~טא~ ~ל ~תיכה דת~נן דתרומות~~ו~פ~א
 טהורה

 וב~
 ~מאה

 ב~ולין~נ~ערבת
 דרב~~

 ~תוס~ ו~~ ~עלה~ לא אמר ור~י תעלה אמרו
~או~מ~ ד~רי~



~ ~

~ ~ ~ ~

םי~
~ 

~~~~
 מ~~מ דם~ל ל~~~וי~ ור~י ~~נימו~ה~אוקמי~ ~~~~

 ~~י~ ל~
 ~~~~רש~א וכ~ ~~~ל~

 ~וי~ ר~~ן תרי ~~כ ~שנימו~ה ת~~וודן דמיי~י ~רייתא דמוקידלר~ל ש~
 ור~נן ~~י~~ ~ו~~~ו ם~לד~ו~פתא ד~~נ~

 ד~ריי~~
 ו~פי~ז ~~י~~ ~א ~ו~~~ו ~~ל דתלמ~דן

 אינו דם~ר~ כר~נן ולא כר~י אתי~ ~~~~ני~ין ~כרח שום ~נו דאין ם~ד אי~~ה
 דר~ דר~נן מצד רק ~~~ד ד~רים ו~ רקמ~דש

 י~וד~
 אמאי ~~ א~כ יו~י ר~ מם~ם

~ו~ר~
 ~שנויי ר~ל

 ~שני~~וח~
 ש~~יאו ד~וםפתא דר~נן ~~ל ~תירו~ו א, הרי

 ~~לא לו~מי ר~י היינו לאו דברייתא ר~נן אוחום~
 ~נימוח~

 ר~י היינו ור~נן
 שאינו ~או~ן חי ~~תיכ~ מיירי אם ~~~א ~רש~י דם~ל ר~נן ~יינו ד~רייתאור~נן
ראוי

 ל~תכ~~
 ~םיפא רישא בין וה~ילוק

 ר~
 ה~מ ד~רישא משום

 זכר~ ~פנ~ ל~~כ~ד דראוי ~ושום ~תום~ ~ום~רת מו~ט ~פםדוםיפא ת~~~ ~כ~~
 ח~ר~ל מ~רי~א ~ל~~ כ~ונ~

 ~יתא~
 ש~יר

 א~~
 דראוי משום ~סיפא מ~~ם ~תוס~ כדברי א~א

~~~כ~ד
 ו~שו~

 כמו
 ~ש~~

 ~שה וא~כ ~ ~רמ~~ם וכד~ת לר~נן ד~רים
 דאינו כר~נן א~י~~~ולם די~מ~

 ~ו~ד~
 רק

 ש~
 ו~א ~~יכה ~נ~ט ו~א ד~רים~

 נק~
 לאשמ~ינן אחא ~דרכו~א~

~~ 
 ס~רא

 ~ו~~
 ראו~ ~יט~ל ש~א~ר ~יון ~י~וא ד~א

 ~~כ ~וי כ~נים אור~ים ~פני~~ת~~ד
 ר~~

 ראו~ ~ו~רי ~א כ~ונה ד~זכרי ~מ~ל
 ד~וי ~~יל ~ר~נן ד~~ר~ל דם~ל הר~ן ~ו~ד~תל~~כ~ד

 ר~
 כ~~ו

 ~~נות שדרכ~ א~
נ~תר

 ~ו~יי~
 א~~ כ~וו~ן~ ~~ום~

 ל~תכ~ד ראוי אם ד~א~~א~~כ ~~~~ ד~רים ו~ כ~וו דהוי דם~ל ו~ום~ ~~רמ~~ם
 ר~

 ~ו~רי ~~כ כ~נים ~פני
 ר~~

 ~~ר או
 ו~א אז~ינן~י~ו

 ~ו~ו~ ~~~ורו~ ~~ואו~ ד~תיכו~
 ~יינו

 ~ו~ו~
 ומ~וםר ~~י~ ד~ויירי

~יקו~
 ו~~~~ ~וו~~~ ~פסד ד~וי משום ד~י~א ו~~~וא

 ~ד,
 ~~~~ צ~~

 וז~ל כ~
 ~~יכה~~ני

 ~ואי~ א~ור~ ד~~י~
 ~ל אור~ים לפני ~ה ל~~כ~ד וראוי

 ~כו~~
 ראוי ~י~י~ ~י~ול ~ודם ~תה דו~א ד~~ינן ~~~ ד~ת ואם ~דולות~ ~ל~ו~~כ~~

 ~~ום~ קו~יית ~וד ~קשי א~כ~~תכ~ד~
 אי~

 אז~ינן ~ינו ד~~ר דם~ל וא~ת ~~י~~~א ~~~~ ~~יכ~ כ~ו~ ~נא~ איםורי
 ויפר~

 א~א ~~כ דרש~י א~י~א ~~~ ~~וו
 א~ואידא~כ

 ~וצר~
 לומר

 ד~תיכ~
 לא כו~ נ~י~ה

 ~~ו~ ~~י~
 ~כו~ם ~פ~י דר~ל

 ד~~~ ונרא~ ~ישרא~~ ~~~כ~ד זו ~~~יכה ~יוצא~רי
 ד~~י~תא ~ו~~א

 ו~~~ נ~~
 ד~~ר~~~א~~ו~ינ~

 ~ו~רי ~~כ ~כ~~ם ~~ני
 ר~~

 ~צ~ כ~~ת ~~ו~~א
 פו~~

 ו~נ~מ
אם

 א~
 ~א~רי

 ~י~ו~
 ~א

 ~ו~~~ד~ ~י~~
 י~ראל ~~ני

 ~ל~
 ~י~ון

 כ~ו~
 ניקור~

 ~כו~םו~פני
 שו~ ~ותכ~ד~

 ו~ז~ ~~י~~ ~א
 ~ד~מ ד~רי ~ל קשה

~~ 
 ~~ם

 ~ו~ידה ני~רה ~~א~~~~יכה ~~~~
 ו~ל~~

 וכ~ ל~כו~ם~ ראוי ד~א ~~~כ~ד ראוי ~ו~רי

~ד~~~
 ל~~ם ~ריכין אנו ואין ~~ז

 ז~
 דין אמרינן ~נא~ ~איםורי אפי~~ ד~א

~~ר~~
 ~~ינותי ו~א ~כ~~~

 אי~
 ~~ין

 ~ד~~
 ~~א ~חיכה פירו~ו אם ~~~צא דינו

ניקרה
 ~תיכו~ ~~ו~ ~נ~~ר~~

 ~~וא ~ו~~ד ~ונו~רות
 ת~וו~ ~~~

 ~~~רי זה שי~י~

 ~אי~~~ר~~
 ~~יד ~ו~ני רק ~א~~~ר

 ו~~~~
 ~~י~ו ~וד

 ~ד~ו~
 א~א מ~~ו ~זה

 ת~רו~ות ~~אי דא~כ כן~ו~~ר
 שיי~

 ~או~ן
 ז~

 ניכר ~רי
 חתיכ~ איז~

 ~נוקרת
 ~ויירי ו~~כ ~אאו

 ~או~~
 זה

 ~~יכ~ ~נ~~ר~
 נ~ילה

 ~~יכ~~ ~~ו~ ~ונ~~ר~ שאינ~
 ~נו~רו~ ~אינ~כ~ר~~

 ~~וא ~~דול וד~ת
 דכ~

 ~~~ו~ר
 ~י~ו~

 מ~רי לא ~זה
 ~~א וא~כ~~ר~ל

 דכ~~~
 דלא ~~ו~ל ~~יל

 ~~י~
 ~~נ~ ~~~~~ד דראוי ~ו~ום



~ ~ ~ ~

ם~~
~ 

~~~ ~~~~~~~ ~~~~ 
 מ~ש יובן לא וא~כ ~כו~ם~אורחים

 ~~כ מקרי~נאה א~~ורי דאפילו לזה ~ריכין אנו ~אין ה~~~~
 ח~ר~~

 ~אחר דאפי~ו זה בדין שא~כ מה ח~ק~ן ~ב~יל~תכבד ראויות ~~יינה שיתבט~ו תאמר ~ם דעכ~פ א~ה דשאני
 צרי~ ביטו~

 ~~ם תי~ון
 ~ודי~

 שכ~ בז~ נ~~
 ה~~

 ~~כ ~קרי ~כו~ם ~פני דחהר~ל
 ח~ר~~

חחיכות נתע~בו אם
 ש~

 חחיכה עם נבי~ה
 ש~

 ~א~ר דא, בב~ח
 ביטו~

 ~י~ר~ל אםור הי~
 ר~ל ואיןבאכיל~

 ר~
 אםורוח ~ולן דא~~ה בי~ול לא~ר ~כו~ם ~פני

ב~נא~
 ~ צ~~ וזה

~~~~
 מדברי ~מד~ו

 ה~~
 וכ~ לזה ולא לזה לב שחו לא והנו~~י הפמ~ג ו~אחרוניםר~ל מק~~ עכו~ם לפני דחהר~ל הד~~~~ שה~יאו ו~מ~כ

שאינו דכ~
 ר~~

 לפני
 י~רא~

 ואמנם ר~ל~ ~ מקרי ~א
 ממ~~

תיקון שמחוםר מפני להתכבד ראוי מקרי ~נ~~חה שלא נבי~ה ח~יכת אם הפוםקיםדעח בקיצו~ הב~י ~~יאו ~ש~ד
 כדבריהם משמ~

 הנ~~
 דכל

 ח~יכ~
 אורחים ~פני ~החכבד ראוי רק שהוא

עכו~~
 הג~ הרב ו~~ ר~~~ אינה

 שאו~ יום~
 ק~א לםי~ ב~~הותי~ נאטענזאהן

~אם ם~~
 מחום~

 מ~יחה
 ובישו~

 מעשה מחוםר ~רי לא
 ~ז~ וםמ~

 ~חוםר מקרי לא ~ני~ ד~חוםר ד~יטין ב~~פ~ הר~ן ממש~כ
~~ 

 ביצה עי~ שם כ~ ועוד כאן~ וה~ה~~כ ב~ופו~ מעשה מחוםר שאינו
 ל~ג~ ~ד~

 מהרש~א עי~~~ול מש~~כ ב~מ אכ~י ד~א הוא רבה בהמה להם דיש ביו~ט דו~א יוחרבביאור ~חוס~ וכ~כ לאדם~ ראוי הי~ דמאתמול אסור דלר~י שם רש~י ועי~ל~ונרא ב~מ ושדי אווזא בר ~י טווי
 ו~ש~

 כ~ל~אדם ראוי ולא היא נש דבר אוכ~י~ ~או ב~מ הא טובא
 ומחר~

 ~דברי שם
 ~רש~~

 ד~אי
 ע~

 קורקבן
~~ 

 ועי~~י~~ש ~אדם שראוי אווז
 מעי~~

 כ~~ ~ד~
 ~~ו םי~ חי~ד נו~ב בת~וב~ ~י~ וכן שם~ ובתוס~

 לא מנוקרת שאינה דחתיכהשכ~
 הוי~

 ו~ו~~~ חהר~ל~ מ~רי ~א~~כו~ם שר~וי ומה טירחא~ דאיכא כיון ר~ל
 גמור להיתר זה החליט ~א

 ר~
זו םברא ציר,

 ~םני~
 עיי~ש~ סב~וח ~שאר

 וא~
 נמ~ח כ~~א מ~ש מקודם

 א~

 א~ ר~ל~ ~~~רי ומ~מ~ר~א איכא ד~ד
~ע~ה דמחוםר מ~ום ר~ל~ הוי ~א מנו~רת בשאינה בכאן

 ~דו~
 לא אשר

 כ~
 בז~~ בקיאה הבית בע~ת

 ב~~יח~ א~
 ~ ~~תכבד ראוי שפיר ~וקרי ע~כזוטרתא מעשה דמחוסר

 עשרה ב~נ~שהוא ~שם קידוש אודות ק~~א בסי~ ה~כות שונה שו~ת בם~רי שכתבתי מ~~~~~
 ש~ם ב~ידושזה~ם ~קא ש~וא יעבור~ וא~ דיהר~

 וע~יתי עשרה~~פני
 חי~ו~

 שאינו ~הפ~י~ה על רש~י ממ~~ ראי~ והביא ~~ ~י~ יעקב רוח משו~ח שם וה~אתי חה~ש~~וי ~ב~ו א~ עכו~ם ב~ני רק אפילו ר~ל ~ח~~ש קיה~ש בין
 ~וז~

 ממש
~ 

שמש~ר בוודאי הארמי ידע ב~א כי חה~ש ליכא כי שרי
 אב~ משמ~

 אם
 יוד~

 אפילו שמש~ר
 הו~

 ~ יע~ש חה~ש הוי לב~ו
~~~~

 הרמ~~ם
 ז~~

 כל מנה באשר
 מ~וח התרי~~

 כםדר~
 מצ~ה נ~~~א

 קה~ש ז~
לחשבונ~

 מצות אחר השם~ קידוש ~מ~וח היא רם~ט
 שהו~ ~~רב~



~ ~

~ ~ ~ ~

ם~~
~~~ ~~~~~~~ 

 זל~ז המה סמוכים ולמה ולמ~לה~ י~םמשמונה
 לומ~

 שמביא שמי כשם ל~~
 ימים ~מונה ק~דם~ר~ן

 א~
 וד~~ו ד~וונ~ו

 הי~~
 ל~יים שרו~ה מי כלא, ירנ~~ לא זה ~כל ד~ לשם

 מ~ו~
 ה~ם~ ~ידוש

 א~
 הדין יד~ ד~א

 אי~
 היא

 ~~נ~ דוקא ~~ק~~ש מ~ו~
 ~שר~

 ~~ו אם
 ו~ל~

 כדין ~לא א~~ ו~~קיר
מ~~ה ד~~~ א~

 טו~
 לש~ל לו ~י~~ ~י ~~צ~~ לא ובכ~ז ~ ~ה~ש ~~~יל ונ~~ו ~ו~ו ש~~~ר

 ~~~ויי~ א~ל~כמים
 ~כמה ~~נ~~ ש~~~יא ו~~ו ~~~~ ל~~ור

 ש~אם ג~~לי~ל לר~ ו~ן ~~דיון ~ן ~נינא לר~ה~רדיו~ים ששא~~ אי~ ~~~ומ~~
 משמים ~~ק ~א ו~~כ ~~וה~~~ לחיי ~~וכן ~וא אם~~~~לו נ~ש~ א~ י~~~ו~
 ש~~ אח~~

 ה~רדיוט
 ~~וה~~~ לחיימו~ן

~~ 
 ה~~ר יהי~ ~ היו אם

 ~~ ~י~ לא א~~ ~~~
 ל~אול

 ורצה ~~ז ~~הלח~ם
 ל~~~ו~

 א~~ ~ש~ה ~ולמו קנה ~וודאי לשמים נ~שו
 ~~ש~~ וא~

 ~~י~ו~ ~~
 ו~~ז וש~ד ~~ע אלו

 למ~ו~ חייבי~
 ו~כ~ז ל~~ור~ ו~א נ~~ו

 נ~צו~ ~שא~~~
 ~ש~ ~ק~ש נ~שו למ~ור ~~כ יכולין

 אם
 ~ו~י~

כ~~ו לכ~~ ד~רי~ין
 ד~ש~~

 ד~ייב ~ש~~ד
 ק~~~ ~~

 וכן ד~~~ ~~ל
 א~~~ינ~

 ~ר~ו~ ~~מ~
 ~ד~

ס~א~
 אל~~ז~ ר~ ~ניא

 ה~~ול
 או~~~

 ~כל נא~~ר אם
 נ~~~

 נ~~~~ למ~
 בכל

מאוד~
 לומר כו~~

 יש א~ ל~
~~ 

 ~~ו~ו אדם
 ~בי~

 ר~ כ~~~ ממ~~ונו ~ליו
 ע~יב~

אומ~
 ~כל

 נ~ש~
 ~~~ נ~~~~ א~ נוטל הוא א~~~ו

 ~~זרה מ~~ה
 י~ס~ו ~~א ישראל~ל שמ~ מל~ו~

 ~~ור~
 ר~~ק ~שה מה

 ה~~
 ו~קהיל

 ~הלו~
 ~רבים

וישב
 אמ~ כאן ~ד ~בינו ~ל~~ידיו לו אמרו כו~~ ודר~

 להם
 כ~

 ימי
 בכל ~זה ~~~וק עלמצ~~ר היי~~

 נ~ש~
 ק~~~ כי וי~ן כו~~ אקיי~~נו לא לידי ש~א ו~כשיו ו~קיימנו לידיי~א מ~~ אמ~~י נ~~~~ א~ נוטל הוא א~ילו

 א~~ ~וא
 מצו~מ~רי~~

 ~ל נ~~ו למ~ור זו למדרי~ה זו~ה ~~ם כל ~~א
 נטיל~ ~~נין נמי דר~א ~מ~רש~א שם וכ~ זו~ ~בהמ~וה ו~~~י~ ~~~~

 ק~~~ר נ~ש
 ~לא ר~א~אמר ו~~~~~ נטיל~ ~~נין דלא ~ימא ד~א קא~י ר~א ל~~רי ור~~ק ~ורר ~ן~~רק כדמוכ~

 שיטרי~
 ל~בו ~כל ד~ אל ושב כמו ונ~שו ~ו~ו בכל ~צ~~ו

 שם י~~ן דלא ~~אודו ובכלנ~~ו ובכ~
 מ~י~~

 ו~~~ום הרא~ם כמ~ש נ~ש
 ד~כ~

 נו~ל
 כמשמ~ו ל~רשש~יר

 נ~יל~
 וד~ נ~~~~ ~כל דהיינו הכי ~לי~ מ~~שינן נ~ש

~~י~~
 ~~דיא רש~י כ~י~וש איירי ~~~א קרא

 ~ר~
 וז~ל ~ורר ~ן

 ~~~ודה ת~י~נו ש~א ~ו~ד~ א~ וא~~~
 ז~~

ולא אד~ יהר~ ~בירו~ ~ג~ ה~ם דאמ~ינן דא~א
 ~שי~ י~~ו~

 ז~ה~ ~~ודה
 וילי~

 וגילוי ו~~ד נ~~~~ ~~כל קרא מהאי ~לי~

 י~י~ע~יו~
 מכי

 כאש~
 ד~מ~~ין דרע~ק וב~ובדא ~ו~ יקום

 דמ~~
 ~ל נ~שו

~יטו~
 היינו ~ורה

 ~ש~~
 ה~ם כדאמרי~ן הש~~ד

 ד~ש~~
 ~ל א~יל~ ~~~~ד

 הוי ~ר~~י~ דרע~ק ו~וד י~~ור~ ואל י~ר~~לה מצ~~
 כ~אמ~

 מק~יל
 ק~לו~

 ~ר~ים
 ~ל דא~ילו ה~ם א~רינןו~~ר~םי~

 מ~ו~
 קלה

 ו~זה י~~ור~ ואל יהר~
קו~יי~ י~ו~

 ~~~ ~רש~י ~ל הרא~ם
 םו~~ ~~

 ~כל ש~י~
 נ~ש~

 בל~ד ~~~א מיירי
 ו~~ו~~~ ~~~~~ ~~~ירנו ~לא~יינו

 ס~ם ~~~
 ד~~

 בכל ~וא
 המצו~

 ~ושיא דל~ו
 ~לא וא~י~ו~ ~~נ~ה א~~~ו ~~מרא דה~ם~יא

 ~ש~~
 ב~~א ~דו~א ~~ירי~ ~~וד

 א~נ ~~רה~~א~~ל
 ~ש~~

 ~~~ו~ ~~א~ ~ש~ד
 ~ ~רא ~א~ איירי נ~~י

 וא~די~ר~ נ~~~ ~~כ~
 י~~ור

 ~~ם נ~~י ~~~~~~~
 ~~~ ו~~~~~~~

 ~~ו~~א
 ~א~~~ ~ר~~~



~ ~ ~ ~

ם~~
~~~ ~~~~~~~ ~~~~~ 

~ע~שיו
 ~ב~

 ~כ~בו הת~ם~ דברי ול~י א~יימנו~ לא לידי
 ב~ר~

 ~ין
 למימר אי~א ~רי ~ות בשאר א~יל~ להחמיר א~ם רצה ~~ם ~ירושלמיע~~י מ~מי~~~

 מ~מ~ נמידר~~ק
 ~ד רבי תל~~י~יו לי~ שא~~~ו ~זהו וא~~ר הי~ עצ~וו על

 להם ו~~יב מצות ב~אר גם עצמו למםור אדם חייב כאן ~ד וכיד~יינו כא~
 כ~

 י~י
 ורצוני כו~~ מצטערהייתי

 בכ~
 ~ התום~דברי ע~~ מצות~ בשאר א~ילו עצ~~י על להח~~יר

~~~
 ידעו ~לא לרע~ק התלמי~ים שא~ת ~י~ מה דק~ה ~ומר ל~נ~ד נר~ה
 רע~ק ויהי~ נ~ש~~ ~ת נוטל ~וא א~ילו בזה דרש בעצ~ושהוא

 דידעו אלא יקיים~ ו~א~ורש נא~
 התלנ~י~י~

 ה~~הרש~א כדברי ב~~~םיא דדו~א
 ~~~וב ~חל נ~קודם שכתבתיכמו

 א~
 כ~תוס~ ודלא מצות ב~אר

 א~
 מי

ע~ ~ב~א~
 בעצ~~ו ועשה כו~ מק~יל הי~ ~עצ~ו הוא ~הא ~ר~סיא ~ידי שיבא כאן
 וכיו~א ב~~ערות בצנעא תורה ללמוד דבר ~עשות יכול הי~ והלא~~רהםיא

 ב~נם ~~ע שמ~ר הדבר י~י~ לרצון לא שמא לם~ק ~תלמידים נ~לוו~~כ
לידיהם

 ~ו~ ויב~
 ה~יבם וע~כ דרבים~ תורה ביטול מזה

 כ~
 מצטער הייתי ימי

 ~ידו~ תבא אםזו ~צ~~ גם ~קיים ישראלי איש על הוא ד~יוב יען זו~ ~~צ~ה ל~יים רציתי כיכו~
 ~~רי~

 ~וא שמוכן ~מיד במ~שבתו להיות
 ~כ~

 לידו תבא ~ם

ומצר~
 עשה שלא אע~~י למעשה זו טובה ~~ח~בה ~~~~ה

 כדי~
 לעשות ~רוצה

 ע~~~~ ולא ונאנם~~צו~
 וא~

 ~צוה~ לקיים כו~ר שעת לרע~ק הי~ ~עמים ~הרבה
 ז~~רב~

 יע~ ~~
 בזה ~ז~ל ד~ליגי

 ב~ר~
 למםור דאין ו~ורה סורר ~ן

 א~~ ב~~~~יא~רק נ~ש~
 מקשה וא~כ בהם~ ~ימות ולא ב~ם וחי בצנעא

 א~כ ב~ר~~יא ~זייריה~~וק א~ בממנ~~
 ל~~~

 בכל כ~ב
 מאוד~

 אלא במכ~~כ נלמד ד~א
 בכל~מדכת~ב

 בכל נאמ~ ~~ה א~כ ב~נעא דמיירי צ~~ מאד~
~~~~ 

 כתיב הא
 ש~זרה ~ו מע~ה לידי כעת כשבא וע~כ ב~ם~ שימות ולא בהםוחי

 דבשעת~מד מלכו~
 השמ~

 דש~יר אמרו ~לא
 צרי~

 ה~ל הדבר על א~ילו נ~שו למםור
 אז ~יים~ אנו בו אשר חיים מים המ~ור מאתנו המה גוזל~ם א~ר בזהוב~רט
 חיותנ~ו במ~ום ומה כו~~ שם ל~~וס ~~~ר אשר כהמשל בהם ותי לו~~ר לנוא~ן

כ~
 ע~כ עאכו~כ~ ומתב~לים הולכים ~נו אם למים שנ~ושלה ה~ורה היא

~י~ ~~
 צרי~

 לבד הטעם בזה הי~ די כי ב~ר~סיא שי~י~ להקהיל
 ר~

 הי~ בע~ז

מ~~י~
 כמו ויעשו וילמדו ממנו שיראו רבים

 שהו~
 ית~דל וע~כ עושה

 ואם בהם~ וחי כ~ יחיו התורה ילמדו ואם מתים~ לא ~יבור כי ברבים~שמו ויתקד~
 מ~ כי ~ול~ הבת י~אה הי~ ו~~כ כמתים~ נ~שבים ~ומילאלאו

 לי
 צור~

 בב~ק
 ~הלא כיזה

 א~
 עליו~ ול~דו~ ב~ק~ יצאה ק~~ש על נ~שם שמ~רו הםרדיוטים

 זה~
 מה ב~~ום ויצא ל~רדם עלה ~ כבר א~ררע~ק

 צור~
 אלא הידוע~ את להודיע

בע~
 ובעת למ~ום ~זה הדבר יהי~ ל~צ~ן אם מםו~קים והיו התלמידים ~~אלו

 ג~כ ~~~עו אז ת~ובה להם~השיב
 הב~~

 ~יצאה עד נ~מתו בו עוד מ~מים
 והי~נ~מתו

 מארי~
 בואי עד כמו טרם~ ~יא עד ולשון בכלל~ עד ולא באחד~

 ~ב~ק וש~~עואלי~~
 רע~~ אשרי~

 נ~מ~~ שיצת~
 ~מחויב היינו ~אחד~

 ~מ~ור~~בר היי~
 נ~~~

 מדברי ול~~~ר אחר~ לאל תמירנו שלא דב~יקר כמו
~י~~



~

~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  ~יהי~ שמו ל~דש~ורה 
 נשא~

 ~ ~א~ד גדולה ~ד~ ז~ל ד~~ו ו~זה ודו~~~ א~ד
~~~~

 ~~~ר~~י ~מו ~ו~ שכרה וזו ~ורה זו ~ד~ר ה~~לאכים ערערו ~~~שר

~~יד~
 ראוי הי~

 ~~~ו~
 כי ~~יים~ ~ל~ם ~ א~ר וד~~ ~שר מ~ד ולא

 אז ~י ~ו~ד ע~י ונ~ו~~ים ~ה~ש על נ~~ם מוסרים שהמה לצדי~ים גרע~ן~זה אי~
 הרעה ~י ח~ו~ ~~ר ~וראים ואינם או~י ו~~הל~ים ~~~~~יםעוד

 לעו~~~
 השם

 וטו~~ם שמ~~ם~יא
 כיו~

 ונ~צא ה~ם עליו ~~זר נ~ה ~~אה~ה ~~ו~~ל
 זורעה ש~~~ל~

 ~ו~
 מו~ים והנוה ~ו~ ~מ~ה שה~א ד~ א~ ע~~ד

 ע~ ~~
 צ~ות אר~עה

 ב~~א~ר~~נרמזי~
 ~מה ובכ~ז נר~פים המה ~מיד ~~יים ~~~ם והיינו ~~יים~

 ה~~יים~ וכל וםי~~נ~~ ~צר~ם~ אותו ונוודיםמש~~ים
 יו~ו~

 ~ולה םלה~
 ~~ורי~

~~
 כ~ו~ואר ~ד~ר

 וכשהיו א~~ ם~י~ רי~ט ~י~ ~או~~
 םור~י~

 ~~רו
 ב~~ר~~~

ש~
 עול ע~יו ~~~ל ~ו~כוון ~י~ ~ר~ל

 מלכו~
 והי~ ~מים

 ~ארי~
 ~ד ~א~ד

 ~מחש~ה מ~ודם עוד שע~~ה מה ידעו לא אז ה~ולאכים וכשערערו ~~~~~~~י~~~

כ~
 שיהי~

 ~ומי~ ~~~~
 ה~ינו ולא ~ורה ד~רי על א~ע

 זא~
 ~י ~~~רם

 ~ו~וא שמ~
 ד~ר מא~ז~ ~ע~נ~

 ~ש~
 שכרה ו~ו ~~רה זו א~~רו וע~כ א~ר~ ~ג~ג~ל ~ו

 א~א דנין אין~~א
 שעה ~אות~

 ~~~~י~
 ~דר~ ~י~רא~ ~ור~

 ו~~שר ~ו~~ ~לי
ראו

 שה~~~~
 ה~די~

 ~~ק יצא אז ~~יי~~ ~ל~ם וא~~ר ~~ין ע~יו
 שנ~~

 ואמרה
 העוה~ב~ ל~יי נ~זו~ןוא~ה

 ו~~

~י~ כי ~צ~~א ~ה~ש על א~ע ~~סור יכול ש~י~
 שע~

 והי~ ה~~~ד
 להורו~ זא~ ~ע~ו~ צרי~

 שאין ~~ל~~ידיו
 צרי~

 דו~א
 א~~רה~יא~

 רצה ~עצ~וו הוא
 לע~ו~

 י~~ר ה~ה~ש שיהי~ ~רהםיא
 גד~~

 כמו
 םוט~ ~מ~~שא~~רינן

 ~ל~ו~
 שמעון א~ר ~יזנא ~ר ~נא א~ר

 לו והוםי~ו זכה ~~~ר ~מיםשם ש~יד~ יו~~ ~םיד~
 א~~ או~

 משמו
 יהודה ה~~~~~ ש~

 ~יד~
 ש~ש

 ~כשנ~רא א~~~י הרי~, כ~ כו~~ ה~ב~ה של ש~~ו על כולו ונ~רא זכה~~רה~יא
 כן גם נ~רא ~א ~מה וא~כ הע~יד שם על ונ~רא ש~ש ~ידש ~א ~דייןיהודה

יהום~
 ~~~~ה

 ע~
 ~~דש שע~~ד ~מי לו~~ר א~שר הע~יד~ שם

~~~ 
 ~פרהםיא

כגו~
 שם ~~~~ו ~נכלל יהודה ~~רהסיא ש~~ו לה~רא ראוי ה~ם ~ל יהודה

 א~ל או~יו~~ אר~ע~ן ש~
 יו~~

 או~~ ~י~ד ראוי ~~~ר שקידש
 ~ם~ר השם ~ל א~~

 הגלוי השםכי
 ~כ~

 נ~רא ויהום, יום~~ הוא הע~ים
 שאמרו ו~~ה לישרא~~ לעדו~

ש~ידש
 יום~

 ~וונ~ו אם ידע מי כי הוא ~ם~ר ש~ש
~~ 

 או לטו~ה הי~ה יום,
 מעיד וה~~~ה~או

~~ 
 ~ס~ר ~הי~ מה

 ~~יום~

 ~י~
 העיכו~

 ~ ~~א שלא
 ישראלי אי~~~~~

 צרי~
 ~~וט ד~ א~ ~ע~וד

 המשול~
 ~~ורה דהיינו הזה

 ~םר ואם ינ~~~ ~מהרה לא הזה ~מ~ו~ש ו~~וט ו~יראה~ו~אה~ה

 זה ~לא זה כי ~~~ימו~ ד~ עו~ד ש~ינו ידע אז ד~רים השלשה א~ו ~~כלא~~
 אי~ ד~~ י~~ ~א ~ורה ~לא ~י ~יזו~~ לואין

 ~ע~וד
 ~וראו א~

 ואי~
 ~~יד ע~ה

 הוא מי~אהוהעו~ד
 יכו~

 ~~יים
 מצו~ ר~

 לא א~ל ~עשה ~א
 יכו~

 מ~נינ~~ו א~ למםור
 ה~ו~ו~ ~י~ו~

 יכול ~אה~ה רק כי
 איש כמו ~מם~נ~ המ~ו~ לעשו~

~אוה~
 א~~ו ~שה ד~ר אין ע~כ א~ה

 ~כ~יכו~~ ~דו~מא~ן ע~ורה~ נ~~ו נ~וםר ו~ם ע~ירה~ לע~ו~
 להיו~ צרי~

 ~ש~ש שי~~ווד כמוש~כ
 וצרי~

 ו~ם וה~ורא ~נכבד~~ א~ ~יראה ~~כ
 ~~ורה שכ~ וכמו ~~הבה~ להיו~ צ~י~

 ו~כ~ ל~~~ ~כ~



~ ~ ~

~  

~  

 ~~ ~~ ~~ ~י~
~פש~

 וב~ל
 מאד~

 אז
 הו~

 לבא ה~דם יכול אינו ובכ~ז לשלימו~~ לבא יכול
~ה~ל~ות

 א~
 מ~וה יע~ה ~ם ורק

 בשלמו~ אח~
 עליה נפשו א~ ~ימסור כ~כ

 ~מ~וה שא, ז~ל ~רמב~ם כתבוכן
 אח~
 ~ו~ה אם העוה~ב~ לחיי לבא יכולין ~

או~ה
 בשלמו~

 עליה נפשו ו~וסר
~ 

~~~
 ~ד, ~וטה ב~ס~ אמרינן

 העושה כל יונ~ן א~ר נחמני בר שמואל ~~~ ~~~
 אפילו והלא ע~ז וקשיא כו~ לעוה~ב ומוליכ~ו מ~דמ~ו בעוה~ז אחתמצוה

 נפשם שמםרו בהנ~ו איכא מעליו~א דוקא ו~~ה כרימון מצות מלאין שב~ןרי~נין

ע~
 ואמרה ב~ק~ יצ~ה קה~ש

 ~~~וכ~
 מצוה שעו~ה ~י כל והלא העוה~ב לחיי

 אחד שכל שכ~ב~י כמו דוקא נראה אלא עוה~ב~ בן הוא ג~כא~
 אחתמצוה לעשו~ צרי~

 בשלימו~
 באה~ם היא ~ק~~ש ומ~~נ לעוה~ב מביא~ו אז ובמם~נ

 ~ד, ברכות במס~~דאמרינן
 ם~~

 ד~ א~ ואה~ת
 אלקי~

 ובכל כו~
 נפ~~

 אפילו
 וצרי~ נפ~~ א~ נוטלהוא

 אהבה של יםורים המה דאז בש~חה נפשו למםור
 את איש י~ן אם~שר

 כ~
 אצל ח~ו וכן כו~ בא~~ה ~י~ו ה~ן

 הבאו~ ~צ~ו~
 על

 אדם וחייבהאדם
 ל~ר~

 כ~ם עליהם
 ש~~ר~

 נצרכה לא ר~א ואמר הטובה על
 כו~ כו~~ בשמחה ל~~לינהואלא

 וכ~ב ד~ ו~~ם כו~ צרה ~ו~ ד~ ובשם כו~ ישועות
 הרחמים ~הוא ד~ ~ם כ~יב ב~רווייהו שםהמהרש~א

 דבמד~
 נ~י פורעניות

 אפשר כן חושבשאדם
 דעבי~

 דמיי~י דרע~ק בעובדא כדלקמן לטב רחמנא
עלי~

 וה~
 ~דר דפרק

 ~עני~
 וכי א~כ כו~ לטו~ה ~ו ~ם איש דנחום ~עובדא

 הוא כי בד~~ ~בו נ~ון כי מ~ט יירא לא רעה מ~מועה וע~כ בד~ בטוח הואאם
 לא י~ב~ ש~~א~ויודע

 ~הרעו~ ~צ~
 יכול אינו ואם לטו~ה~ חש~ה ד~ ו~ודאי

 רבי וא~ל מפחיד ~הוה ~למידא כה~וא חוטא הוא א~ ~אה~ה יםורים לקבלח~ו
 בירא~ לבו נכון שאין החוטא כי א~~ ~טאה~~מעאל

 ד~
 י~בר~

 שמ~מו~ה בודאי
 חטאים~ בציון ~חדו שנא~ יירארעה

~~ 
 שע~שה מי

 מצו~
 בשמחה ועושה מזה אח~כ אליו ל~א יוכל א~ר מהה~םד~חד ל~ ואין במם~נ ד~

 ו~א~יר~
 ~לב

לכ~וד
 ה~ור~

 הוא אז א~ירה למשפט אם אשירה לחםד ~ם ואומר ודורש ב~ה
 כמו משאלו~יו~ וממלא ~פל~ו שומע מה~~~ה שמ~קש ו~~ה למקום ואהובמושלם
 שט~ ~ן ~~~עון אצלשמ~ינו

 א~ר את ל~ב~ט רצה ולא ~כשפות ה~מ~נים ~הרג
~ד, ~עני~ במם~ אמרינן וכן שלהם~ ~קרובים ל~נו שעשו וכמו אח~כ לבאיוכל

 ח~~
 תפל~ו אין אמי א~ר

 ש~
 אדם

 נ~מע~
 נפשו משים א~כ אלא

 בכפ~
~~

 ~פלתם שאין היינו
 נ~מע~

 יחוד על עצמו ל~םור ב~~ו נ~~ו ~ם א~כ אלא
 ~כל כפשוטו הפיר~ וכן ה~דול~~מו

 ~~~קראו~
 בכ~ו נפ~ו וישם

~ 

~~~
 לא דול~ם קרא מ~אי ב~~~~ ~ם אח~כש~~קשה

 נכ~~
 עפי~כ וא, עמו

 אוכל עון~ יכפר רחוםוהוא
 לתר~

 לא ~ל~ם דאו~ם היינו
 נכו~

 עמם
 נפשםלמםור

 ל~ור~
 ל~ם ונ~ן הנפש ברא אשר

 ~פקדו~
 שהמה בזה עון וע~~ים

 ב~קדוןכ~כחי~ים
 ~ע~

 ~צ~א
 צריכי~ אש~

 בשבילו נפ~ם אז למםור ~מה
 מ~~נ ל~ם אין רק דרכיהם ב~ל ד~ עו~די~~מה ~~

 ~כ~~
 עון יכ~ר ר~ום והוא

 וזה או~ו עו~דים הלא כי~~לה~~
 א~ לה~~ אול~

 כי ~~י~תם שומע ה~~ה אין
 ל~~יי אר~~ י~ט~ ~ד~ ~~כו~ ~~~~ אמרינן ו~ן ~~~~~ ~כל לפניו שלימים~י~ם

~~י
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 ~ן מ~רחיש דלא אנן ומ~ש ניםא ל~ו דמ~~חיש קמאי שנאמאי
 ~ים~

 כו~
 כי ר~יואלו

 מםאנ~ ח~ שלי~
 ומצווח נ~שין מצ~רינן קא ו~נן מיטרא א~א

 אקדושח נ~שייהו ~וסרי קא הוו קמ~י א~ל בן~ ~משגח ו~ית~וו~ינן ק~
 במ~~ואמרינן ~ו~ ה~~

 ח~י~~
 ה~~ ~~~

 ~~וה ר~יל הוה חיטיא ~~ר איש יע~ב דר~
 זוטר ~י א~ל מר יכול ~~א ~מר לצטער לא א~ל קש ~י יומא כל דרביהא~יה מקב~
 לא לנצח עוד ויחי בר~נןב~ו מ~~

 ירא~
 חכמים יראה כי טעם מאי השחת

 ב~~י~~ן חכמים הרואהמה ימו~~
 כ~

 גדולים צדיקים הלא ע~ז ו~~ה עאכ~ו~ בחייהם
 י~ל אלא מבחייהם~ יו~רבמי~~ם

 כ~וו~~
 יכול ולא טובא ~~~טער דהוה ~אשר כי

 לראו~ול~א
 א~~

 לירש~ זה ~בר זוטר מי א~ל מר יכול ~לא מר לצטער לא
עוה~~

 דהיינו ימו~ו חכמים יראה כי מ~ט השחת לראות ולא
 רק א~~ ממית אינו והוא השחת יראו לא ~~כ ~מ~~נ קה~ש ~ש~יללמי~ה א~~ שמוםרי~

 בדבר מם~נ ~ושיש
 ז~

 יעשה ולא לרבו ל~א י~ול ~ ואינו ~~צטער שא,
 ~שלימות חדא מצוה על א, במס~נ א~ע נ~ו~ין אם כ~ מ~נ ג~כשהוא זא~
נ~שו בכ~

 יח~ ~~~
 לקה~ש
~ 

 אמרי~~~~~
 ~ר~ א~וה אידי רב שם

~ 
 א~יל ~הוה רגיל ~וה אי~י ~ר יעקב

 ו~וה באורחא ירחי~ל~א
 ח~ י~י~

 ~~י יו~~א וחד ~אי~~יזיה יומא
 אנ~~י~~ וקרי דע~י~ חלש יומא ד~ד רב ~י בר רבנן לי~ קרי והוו אחיוהדר ר~

שחו~
 ב~טו יוחנן ר~ א~ל ויענ~ו~ לאלקי קורא אהי~ לרעהו

 ~~ינ~
 ~עניש לא

 יום יום ואותי ו~רש ~דרשא לבי ר~י נ~יק~בנן
 ידרושו~

 לומר ~לא ~ו~~
 יום אפילו ב~ורה העו~קכל ל~

 ל~מ~ ~שנ~ אח~
 עליו מעלה

 ה~חו~
 ע~ק ~אלו

 ~ירש ורש~י ע~כ~ ~ולה השנהכל
 ~מה~~

 ~~ו ל~יח ~~~יחו ~י~ ~~שים ~~
 אחרמ~יחו ונ~~

 ולמ~ ה~ם~
 א~~ו אח ~שמח לביחו וחזר אחד יום

 הםוכו~ ~ח~
ע~כ~

 ויע~
 ~מם~נ שעשה

 ~~ל~
 כזה מ~חק

 ~דר~
 םכ~ה ב~ז~ח ~הוא

 ע~כ ~זה~דול ו~ור~
 דו~~~

 ~נ~~י~ כש~רא ו~~כ ~שנה אחד יום א, ~י~ל שלא ~~~י
 ע~כ ~~~ם~נ עושים של ח~~לחם שו~~ע ~~~ ~י וי~נ~ו לאל~י~ורא

 להרע ל~~ י~~לל שלא ר~יר~ו ~מנ~ ~יק~
 ושל~ לר~נ~

 כי לה~ני~ם
 עדיי~

 דרש לא
 ל~~יה~

א~~
 הד~ר ~דול

 העוש~
 במ~~נ

 ה~~ וח~~~
 ודרש

 ו~ו~ ~ר~ים~ זא~
 ~~~ב

 ש~
 ~ר~ע ו~י בחמיה ~~רא ~~~יה ו~~~~ ל~~ח ע~ד ויחיהחוס~

 י~וו~ ~~
 כ~~ו

 ~~ריש ~~~מע ~~מרא כי וחחומים ~חומים ~לו החו~~ ודברי ימוחו~שחכמ~ם
 ב~~~יה ש~וא הזכיר ולמהבניחוחא

 ה~ו~~ ~רמ~ו וי~ל שמה~ ענין ~אינ~ מ~
 והרהר מעיקרא רשע הי~ דא~ילובזה

 בח~וב~
 נ~שו ומסר

 ל~בו~
 קונו

 אחח ובשעה עוה~בבן ~ר~~
 לצט~ר לא לו א~ר שהוא זה דעל ו~יינו עול~ו~~ קנ~

 אם הרשע ו~~א ~~~יה לו השיב ע~כמר~
 י~ש~

 לב~~~
 ~~ב~ ועשי~י רבי אצל יום ב~ל ח~~יד ש~יי~י ואני ~קלק~~ הכל~יקן א~ ב~~~~נ ~בר

 במ~~נ
 ואם א~וא ~~א יום י~םר שלאו~מר~י

 ~ע~
 ה~~~~נ לי ~עח יהי~ ולא אבוא לא

 ~~~שע כ~~ו ע~ו~~י ~ל א~ ~~ח ~~~ם א~ל~ל לא האםכמקודם
 ~~~ו ו~ן האח~ונ~~~~עם ~~~קן~

 ש~~םי~~
 וכן ~ה ~ענין ר~י שם

 ~~ענוח~ ב~~~
 ד~~דהד~יי~ל וא~

 ~רו~~ ~ו~~
 ו~~ר ~ור~נו~~ ~~~~~ח

שם ~~וט~ ~ום~ ~ז~ ~ר~י~



~ ~ ~ ~

ם~~
~~~ ~~~~~~~ ~~~~ 

 שם וכן זו ~קו~יאשם
 ב~י~~

 כן וכמו ומחרצים~ ~~ םי~ ט~אני מהר~י ו~שוב~
 ע~ז במ~~אמרינן

 י~~ ~ד~
 ~~כ שלו~~ בר דק~יעא במע~ה

 ואמרה ב~ק ~יצא~

~יע~
 עול~ו קונה י~ ואמר רבי בכה העו~~ב~ לחיי מזומן שלום בר

 ע~כ ש~ים בכמה עול~ו קונה וישאחת בשע~
~ 

~~~
 אמרינ~

 ~ד, שם
 י~ז~

 עליו אמרו
 ע~

 אלעזר ר~
 ב~

 זונה הניח שלא דרדיא
 הים בכרכי זונה ~יש ש~~ע פ~א עליה באשלא

 ונו~ל~
 דינרין כים

 דינרין כים נ~לבשכרה
 והל~

 ~ו~
 כ~

 אלעזר
~~ 

 או~ו מקבלין אין דרדיא
ב~שו~~

 הל~
 ~רים בין וי~ב

 אלעזר ר~ ו~~רה ~~ק יצ~ה נשמתו~ שיצתה עד בבכיה ו~עה ב~כיו ביןרא~ו ~ניח בי אלא ~לוי הדבר אין ~מר כו~ וגבעו~
בן

 דרדי~
 לחיי מזומן

 ~עוה~~
 שנים בכ~ה ע~ל~ו קונה יש ואמר ר~י בכה גו~

 א~א אוחם שמקבלים לבע~ת ~יין לא א~ר אח~~ ב~עה עולמו קונה~ש
 קרא דהב~ק המהרש~א ופירש ע~כ~ רבי~אותם שקורי~

 היטב ~אר מזהנראה ול~ן יע~ש~ אלעזר רבי או~~
 ~א~

 שמסר ב~שר ובכ~ז ~~ודם ~אלו מעשים ש~שה
 לו ~בשר מש~ים ב~ק בא ע~כ במ~~נ שלימה בת~ו~ה לבוראו באמתנפשו

 העוה~ב לחיישמזו~ון
~ 

~~

 שבכה נאמר ואם ~דבר~ם~ אלו כל על רבי ~כה מדוע קשה עדיין
 ומו~רים ימיהם כל כוחם שמ~ישיןצדיקים ע~

 ~מי~
 א, ישוהלא ו~ורתו~ ד~ ~כבוד נפשם

 ר~~
 כ~והם עשה שלא

 קו~ה אחת ו~שעה עוה~ז~ ב~~נוגי וה~ע~~
 והלא הזה הקדוש יבכה זאת על וכיעול~~~

 צרי~
 אינו הקב~ה כי ע~ז לשמוח

 ~מו~חפ~
 הרשע

 וח~~
 בהצד~ו

 וא~
 ~יח~ו לפני א~ שעה ~וב דבר יעשה עשו

~~, ח~יגה במ~~ אמרינן ב~ה כיו~א וכן ברצון~ ו~קבלו לו ורפא ושב אזבמ~~נ
 ~~ו~

 ב~ו לה אמר פרנ~ני רבי לו אמרה דרבי לק~י דא~י~ אחר של בבחו

ש~
 לא ו~כתיב בעולם מזרעו יש עדיין אמר אני אחר של ב~ו אמרה את מי

ני~
 אש ירדה למעשיו~ ~זכור ואל ~ור~ו זכור רבי א~ל בע~ו~ נכד ולא
 ב~ורה ל~~~נין ואמר רבי בכה רבי~ של ם~סלו ו~כ~כההשמים

 כ~
 למשתבחין

 אלו שראה על רק היו רבי בכה א~ר הבכיוח דכל מזה ונראהע~כו~כ~
 ה~דול לשמו ואונם כוחם ~הקדישו לבאבירי ה~דולי~

 י~בר~
 שהלכו אחת ל~ם וח~ר

 תורה בלאלעו~מם
 ומצו~

 רק לכאן בא אשר האנושי ~כלית זאח ~שר
 ומצוח~~ורה להרבו~

 וכ~
 כ~ובות במ~~ מצינו

 ~ק~ג~
 רבי כשחלה

 אצ~ו חייא ר~ נכנ~
 ומצות א~ורה אנא א~ל כו~~ בוכה א~ה מה ~פני רבי א~ל בוכה ~הואו~צאו
 עיניו שזלגו ע~ה רבינו במשה מצינו וכה~ג ע~כ~ בכינא~קא

 דמע~~
 בשעת

 בב~בכ~~י~א ~י~~~
 ~~~~ ~ד~

 כותב ו~שה א~ר שהק~~ה ~ב~ורה ~~~קים שמונה גבי
~ד~ו~

 התלויות המצות לקיים משה שנתאוה לפי
 ~אר~

כי פרק~~ ~ו, שם כדאי~א
 אי~

 אוחו ויקבור וכ~יב ~נ~יקה רק מת שלא בחירו מרע~ה על לומר נוכל
 לא קבור~ו א~ איש י~ע ולא ~קבורתו~ עסק ו~עצ~וו בכבודו השי~ת כיכו~
 להקבררצה

 כע~
 עוד ולחיות ידו על

 ובפר~
 במרום כ~ראה

 אי~
 יהי~

 לו השיב וה~ב~ה ~ו~ ~שרו את שי~רקו עקיבאר~ מיח~
 כ~

 ב~חשבה עלה
 זרים בידי נפשו א~~~ר ור~~

 ברצון בק~ורה יר~ה לא ו~~ה ה~ורא רצון למלאו~
ה~ורא



~ ~

~ ~ ~ ~

ם~~
~~~ ~~~~~~ 

 עוד ל~יים מ~ח~ן ~י~ ג~כ אלא~בורא~
 זה כי באר~~ התלויו~ המצו~

 ה~~~י~
 ~אר~לעשו~

 וידע
 ~~זה אח~כ שיהי~ ג~~

 טו~~
 וביהמ~ק לא~י

~ 

~~~~
 לענינינו נחזור

 לעיי~
 רע~ק מ~תת של טובה מה נ~עט

 שהי~~
 כ~כ

לרצ~ן
 ו~~~

 ~ד, ~בת במם~אמרינן וה~~ ב~~שב~~ הק~~ה לפני כ~ר ~~לתה ע~~ה הרושם
 ל~~~

 ~ניא
 ר~~

 ב~

 כל אומר א~עזר
 מצו~

 ~מסרו
 עדי~ן ומילה זרה ~בו~ה כגון ה~~~ד ב~עת ~~י~ה עליה עצמן~ש~אל

 עדיין תפילין כגון עליה עצמן י~ר~ל ~~םרו ~לא מצוה וכל ~י~ם~מוחזקת ~~י~
 כאלי~ע נ~י גו, צריכין חפילין ינאי דא~ר בידם~מרופה ~י~

 בע~
 ואמ~י גו~~ כנפים

 על שמד אדום מלכות גז~ה אחת ~~עם כנפי~~ בעל אלישע ליה~רי
 והי~ מוחו את ינ~רו ראשו על ~~י~ין ~מנ~חשכל ~שרא~

 אליש~
 לשוק ויצא ~~ל~ן מניח

 קםדור~רא~ו
 ור~ א~

 ~ריו
 כיו~

 מראשו נטלן אצ~ו שהגיע
 ואחז~

 בידו
מה ~~

 ביד~
 ה~ום~ וכ~בו וגו~~ יונה כנפי ונמצא ידו ~ת פשט יונה כנפי א~ל

~ק
 במ~

 נם לו מדנ~ה טומנין
 מם~מ~

 לו והי~ ~הו ז~יר הי~
 גו~

 כו~~ נקי
 לו שהי~ בו רמזו כנפים בעל דקראו לישנא~בהאי

 ~גו~

 ~נאמר ~ללו כמלאכים נקי
 ובעלבהו

 כנפי~
 ד~ר~ יגיד

 דאין ~כ~ב~י כמו נראה זו ~ ~ום~ ומלשון ע~כ~
 אם ~וקא אלא רצונו ול~ות אדם של תפילתו שומעין ואין נסים ~מעשה~ו~ין
 ועי~ז ~מם~נ לעשו~ו אחד בד~ר~~יר

 נע~~
 ~ה~ש הע~~ים כי נ~י ~ו,

 מיני ~~ וי~ ~~~~ הדעת נקיי מלשון הוא נקי ולשון קדו~ים~ נ~ראיםב~~ם~נ
 נפ~ו ש~~וםר במה הוא בעולם גדולה היו~ראחת קה~~

 למו~
 וה~~ ק~~ש על

 ~ליו שי~א ההפ~ד על מ~גיח ואינו ומצו~יו הקב~ה ~~~יל ג~כ נפ~ודמוו~ר
 א, מזהאח~כ

 םכנ~
 מות

 א~
 לידו ~םכנה י~א ~א~ר

 ל~~ו~ וע~מ~
 ~ורח אז

 מהםכנה~וא
 ~אי~

 ולא ~~ם ו~י אז ~אמר ואמור ל~~ות ברצונו
 שי~~ו~
,~ 

~יא ~ז~
 מ~~

 ג~כ ו~כ~ז ב~~~ש קטנה היותר
 קדו~

 לו יא~~ר
 ונעש~

 להנצל~ נם ~ לו
 יהודה ר~ אצלוכן

 א~ה~ש נפשיי~ו ד~~~רו ~כח~~י ~~~
 ל~

 מי~ה שם הי~
 כהוגן אלישע ע~ה ~לא ~~ום~ ~ר~ש וכפי~ ~אכ~וב ע~ד ק~~ש~ נקראוב~~ז ~~מ~

 ובכ~ז ע~כ~ הן ~פילין לונ~ר עצמו מםר שלאבמה
 נעש~

 וכ~~ נם~ לו
 נקי גו, ~רי~ין ר~~~~~לפי~ הרי~~

 אלמ~
 ~~ו זהירי לא

 ו~מעינ~
 מםרו דלא מיני~

 הרי יונה ~נפי ~~ל ז~ל ~מואל רבינו ~~ם ~ו~~ום~ ל~דו~ אלי~ע אלאעליה
 ל~אר אנו וצרי~ין ~~~ ~פילין לומר עצמו מסר~לא

 דע~
 במא~ ו~ום~ ר~~י

 שגז~ה מהמע~ה הוא הראי~ שעיקר ~~~~ נ~אר ועודפליגי
 ה~לכו~

 גזירה
 ~פילין המניחכל ע~

 ול~
 ל~דו אלישע אם כי ~תפילין ~ על נפשם ישראל ~~רו

 לומר נפ~ו ~~םר לא אלישע ~אפילו ראיה מייתי ה~~ום~ לפי~ וגם רש~י~לפי~
 וא~כ הםתפילין

 ל~~~
 קודם ~~יא

 ה~~עש~
 צריכין ~פילין ינאי דא~ר

 גו~
 נ~~

 ב~פילין החזיקו ~לא ~הא מנ~ל ו~~ק דרשב~א~ לענינו ~זה ודי~~ילין להנ~~ שלא ה~לכות שגזרה ~י~ דמע~ה אלא להביא מקומו כאן ~איןכאל~~ע
 שצריכין מפני ~וא ב~פילין החזי~ו דלא ~א דיל~א עליה עצמן מםרו שלאמפני הו~

ג~~
 שפיר~ו ~~ום~ לדעת ונראה בז~~ להז~ר י~~ל אדם כל ולא נקי

 נפשו מסר לא~לי~ע שג~
 של~~

 ~פ~י ~~, לומר ינאי ר~ ~~מר ~א ~~יא
 של~



~ ~ ~ ~
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 ש~~~ה ~~~ם ב~ל נ~רא שלזה אלישע אם כי לתפילין ר~וי נקי ~ו,נמצא
 מפני ע~יה נפשו מסר ולא~ מ~~נו ~דוללנו ~ו~~ ~ו~ מצוה ~ל נפשו מסר שלא מצינו הכי וא~ילו נקי ~ופו שהי~ בשבילנס ל~

 כ~
 לא

 נתחזק~
 ביד זו ~וצוה

 נקי ~ו, ~ריכין שאמר לשונו בדקדוק~ נראה ז~ל ולפירש~י בידם~ רפוי~והיא~ ישרא~
 להב~ןוקשה ~~דו~ אלישע אלא עלי~ מסרו דלא מינה ושמעינן~ בהו זהירי לא אל~ואיפיח ~של~

~~~ 
 בידוע לו שנעשה הנס שם על כנפים~ ב~ל מדנקרא י~ל אלא נקי~ ~ו,צריכין~ ~דאמר בהו זהירי דלא משתמע~ ה~כי בהו~ זהירי לא אלמא

 הנס~ לו נעשה בהם וזהיר נקישלהיותו
 ומדלא~

 נס לו שנעשה אחר אדם נמ~א~
אלמא

 ל~
 ~מצו~~ ~י ב~ו~ זהירי

 ~פילי~

 ~יא רפויה~
 ביד~

 ראי~ לה~יא
 ~בעכ~נ כאליש~ נקי ~ו, צריכין תפיליןינאי מדא~~

~ 
 כנ~ים בעל קראו~ו שאלישע~ ~רי

 וה~עם נס לו שנעשהבשביל
 שנעש~

 ל~ד אתהומכאן בהם~ הז~יר נקי ~ו, ל~יותו הוא~ נס לו
~ 

 שאר
 כ~

 לא ישראל
 נעש~

 נס להם
 להי~

 שאינם
 ב~ו,להשמר יכול~

 נק~
 בע כאלישע ב~~רה~ עצמם נשמרים שאינם בידם~ שרפויה וכיון

כנ~ים
 לכ~

 מםר לבדו ואלישע למית~~ עצמם מסרו לא
 עצמו~

 לפי למ~תה~
 ו~ו,~ ב~הר~~ לשמרה זו במצוהשנתחזק

 נ~~
 ויל~ד~

 לפירש~י
 שנ~סר~

 נפ~ו
 אליש~

מ~
 אח~כ נ~לם

~ 
~~~~~

 נקי גו, שהי~ אלישע הכא~ ומקשו וז~ל כן שהק~ה~ ל~~ן
 האי~

 נ~לם
 אפילו ה~זירה~ דב~עת~ הדין נ~~ר~~ פ~ קיי~ל והאמראשו

דמסאנא אערקת~
 יהר~

 על ~זרו לא א~ל ל~ת~ מצות על לעבור דה~מ י~ל יעבו~~ ואל
 בידים עובר שאינו כיון עשה מצותבי~ול

 ועו~
 לב~לו יכולים ~הם

 ממנ~
 ב~~כ

 מאליה~ ~ב~ל האסו~ם בביתשיניחנו
 הלכ~

 א~כ וא~ת יהר~~ ואל ~תב~ל
 ~אינו כיון ומנח~ נפשיה נ~סר~יכ~

 מחוי~
 אעפ~י י~ל בנפשו~ מתתייב נמצא~ בדבר

 נוחויב~אינו
 ליהר~

 שלא~ לפי למסור רצה לא ~ואם~ ראשו מעל י~לם ולא~ נפשו למסור לו ~י~חייב שאי~ אעפ~י עליה נפשו לנ~סור רשאי א~~ה קיונוה על
 נפשו י~~סור לא מעיקרא עשה~ מצות בי~ול על מחויבהי~

 להניחם~
~~~~~~~

 ה~ז~ ראשו על תמיד להיותם לו~ אפשר ואם אחת פעם בכל~יום ללבשם היא התפילין שמצות~ לתר~~
 משובח~

 ולכ~
 נפשו~ מסר אלישע

 הסכנה מפני אחד יום אפילו ולא~בי~ל יום כל~~נחתם
 לכ~

 שהני~ם לאחר
 אינו שוב היום בא~ו תפילין מצותוקיים

 צרי~
 להניחם עוד נפשו למסור

~ראשו תמי~
 וכשרא~

 הכסדור
 ר~

 ואמסור ראשי על א~יחם למה בלבו אמר אחריו
 ה~וצוה קיימתי שכבר כיוןנפשי

 ול~יכ~
 לפירש~י ~ ~חא והשתא ראשו~ מעל נ~לם

 ו~קב~ה מהסכנה~ חשש ולא מעיקרא~ שהניחם על שהו~~ נ~שו~ שמסר ש~ירשז~ל
 ~~סר שפיר~שלא התוס~ ולפי~ ב~הרה~ בשמירתם נקי ~ופו שהי~ כיון נס לועשה
 כיון עוד נפשו למסור ל~ אין ~הרי קשה הם~ תפילין לומרנפשו

 שכ~

 קיים
 היוםבאותו

 מ~ו~
 תפילין~ ~נחת

 ~~וא הי~ם כל הנח~ם אם כי בזה~~ עוד ואין ~
 ~ז נפשו ל~םור לו ו~ין ~צוההדור

 ע~כ~
~ 

~~~~~
 למות נ~שם למסור מחויבים השמד בשעת~ ל~ת מ~ות שעל ~וכ~ז לנו

וליהר~
 לעבור ולא

 א~
 יכול רוצה ~אם~ רק מחו~ב אינו ~ עשה ב~~ות~

~ה~מיר



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  בב~ר ואמ~ו ע~ז~ שכר ומקבל עליו~החמיר 
 ~~ מ~

 את שמלתי על ~י~קל יו~א

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

 יחידים א~א נפשם מסרו ש~א רבים ~היו וא, בי~ם ~~וחזקת היא עדייןה~~ד

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

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

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

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

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

~ ~  ש~א ~נס שתהי~כדי 
 כי מישראל~ תשכ~

 ע~
 ~אד מאד היצה~ר ~ורב התורה

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

~~ 

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

~~~~~~ 

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

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

~~ 

~~~~~ 

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

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

~~~~~ 

~ 

~~~ 

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

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

~~ ~~ 

~~~ 

~~~~ 
~~~~~~ 

~~~~~~~ 

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

 יאמרו~ ~א ש~עולם אפשר או שירה יא~~רו שלא נ~זר יום אותו על רק אם~א ~~~~

~ ~ ~ ~

~~~~ 

~~~~~~~ ~  

~~ 
~~ 

~~~~ 
~~~~~~~ 

 בחיים~ ~~קם האלה והצדי~ים ~ר~ה~ הוא דין יום הי~ם כי ב~יים~ ח~קםהקב~ה
ו~~יפ~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~

~ ~  

~להי~~
 וע~כ דמם~ נקיתי לא ~י עולם מיתת ימותו עליהם העומדים ברשעים

 ל~ני תאמרו ל~ני ~תוחים ~תים וס~רי חיים ס~רי היוםבאשר
 שירה~

 ~כ
 המלאכים~אמרו

 אשרי~
 עקיבא ר~

 ~נש~~ת~
 שב~~ה באחד~ יצאה

 שנש~~ת~
 עולה

 אשר בשנה אחד כיום באחד~ שיצתה אנו רואים א~קים אותו הלקת ביום~מעלה
 צ~א ד, ובתולין ל~ב ר~ה ב~~ס~ כדאיתא כר~ה ה~א ~ה שיום דהוא קריאתו~~ת
 הקב~ ל~~~ השרת מלאכיאמרו

 מה מ~ני
 אי~

 אומרים ישראל
 ל~ני~

 שירה
 שירה לומר יכולין אינם שהם בזה למלאכים ונ~מ ויוה~כ~ר~ה

 למעל~
 עד

 וב~ר~ ל~טה~ ישראל~יאמרו
 ~י עם שצ~ו כ~ה ביום

 אי~
 עם עושים

 אויב ~~ני ~ת~ודדת שהתורה בעת התורה~~מוד ר~~
 ~ו~

 ישראל אמרו לא בוודאי
 שהצדיק ב~ה די הלא הקב~ה השיב ו~~כ~ירה~

 ה~~
 בשמחה נ~שו מוסר

 בעיני וחביב מלכותי ~ול מאהבה עליו ומקבל ל~מי~~וד ומוד~
 מא~

 חלקם והיינו
 התיים וכל כמו אותי דמודים~חיים

 יודו~
 הק~ה כשימהר וע~כ כמו~ש~ סלה

~ויביא
 ק~

 לצרותינו
 ו~

 ה~ה השיר בעד לד~ חדש שיר נשיר אז ב~ב גואל לציון
 עלינו וצר רוד, יהי~ ולא ומסטין שטן כל א~ ה~ב~ה וי~יר יום באותו אמרושלא

 שלום משמיע המבשר לרגל ונזכה ב~לום כו~ ונמר דובו~ר
 אכי~ר~

 א~ דין עוד כאן העמדתי~ חלק הנייר להוציא שלא~~~~~
 הנ~ו~

 ומ~ני בכ~רים המה אשרהשובי~ם גילי לבנ~
 הלח~

 בעיר הקהל ~רנםת ודוחק
 השובי~ם את לדחוק הרבניםרוצים

 שבני א~ ~י~ בדר~ת מובא שראיתי מהכ~~
~כ~רי~

 העיר מ~קהל רשות בלתי שו~ב להם לקבל יכולים
 א~

 בידי כעת אינו
 כמו מובא וכן בל~ונו~ אקצרע~כ

 ה~~ הרב מידידי מכתב ~ה אביא~ו~נה ~ בתת~~ כ~
~~~~ ~~~~~~ 

 ~~ל
 וז~ל~ ~ו~~~~~~

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

~~~~~~ 

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

~~ 
 ~~י~~~ ~~~~

 ~ו~~ ~~~~~~ו~~

~~~~~
 עם ~כתבו

 ש~~
 בכ~ר שו~ב בנידן עדי הגיע

 לבר~ עומ~
 הזבת על

 ל~םוק ה~~~וכין ~עיר אנ~י ~ם הרב עליו קמו ועתה ~נים כמהזה
 י~י~ אמנם כו~~ ~ועטת העיר ד~כנ~ת רק בכ~ו עול לא עלחיו~י~

 אי~
 שיהי~

א~
 כי

 ~חזי~
 קידושין בחוס~ ~ובא להורידו א~ה בכח אין ~~צמו א~ השו~ב

 כ~זוש~~ ~~~ל~~ד~ די~ו דשו~ב א~נ ~~עיא ~א רל~~~ובחו~מ
 חיים ~ברי בש~~ת

 ר~ת ~דל~י~ ו~~~ר ל~ציאה דד~י מהרי~ט לשי~ גו~י~ במלמד והנה ר~~~~חיו~ד
~ל~ה

 רשע~
 מהנוט~~ ~ווציאין דאין כר~ת דלא ה~כה וכן ה~~ לשיטת א~י~~ אלא

~~~
 ענ~ ~דין בתחלה א~~ר ~ה~ו~ב ~הי~ א,

 ~~ו~~~
 מ~מ כו~

 ~י~
 מוצ~אין

 הוי לדחותו רוצים וכעת שנים כמה זה שם שהוחזק לאחר אבל מידו~הב~ד
~~~~~

 הכ~םת כשנ~מעטו ו~ם ~וע~ים~ ~רועותיו ודם דמו ועל לחיותא ~~קו
 ח~צים ~עיר אנ~י ואם מעני~ לא ציבור ~מירי ה~ו~~~ ~~ז~ל ~~ותרים~~ע~ר

~~~ו~ב
 י~~ו~

 יש אם ~לד~ן ~זה ~~~~ ~י~ ת~~ם כ~ו, ולהיות בעיר א~~ם
~~~ם



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  ~ ~ ~ ~  

~כ~~
 ~~יר דה~~בי~ם ~~~יו ו~נד~ד כו~~ ~~ופו

 מק~לי~
 איני מהקהל ~רס

 על ~~ו~ר רק כו~ הנ~ל הג~~קלמש~כ צרי~
 ~~נ~

 א~ה י~או ואם ~כ~ר~ם בני ~ם ל~ון א~ה צריכין הד~רים כניםואם א~~ סי~ ביו~ד כמ~ו~ר ה~הל
 ~עירם השו~ב למנות ~ווכר~יםאזי זכאי~

 ל~~
 ול~ם להשו~ב ומה כו~~ מחיי~ו לו

הוא
 מ~~~~

 הכ~רי~ לאנ~י
 ע~כ ע~~הם ל~ון דיד~~ בע~ד לאו וא~ה שנים~ כ~~ה זה

 דעני דינא~~~~ ~
 ~ה~~

 ~ ר~ת ~שי~ ~ל~א בי~ ני~~א לידן דאתא
 ד~~י~

~~ רק
 במו~נ~

 ~מציאה ולא
 הנ~

 או דאו~~י~א איסור הוי אי ה~~ ~חלקו
 ו~~~דרבנן~ ר~

 ש~ס נגד היא ר~ע מק~י לא דר~ ~וי דא~ מהרי~ט דה~יר
 ~~ק~ים שאי~ו וכל רבא א~ל~~~ י~מו~

 ד~~
 בדין בתומים עי~ מ~רי~ לא רשע

 אע~~
~י~~

 ~מינ~ והנ~ ב~ר~נן~ א~ילו
 ~יד~ ~ה~וב~י ~~לאה נקודה

 קידש אי~
 ידה דעל כ~ון ז~א הא~ה ביד ו~~ריא~ש הו~ דהא וא~ל מ~ר~ן קונה יאוש אי צ~ע דרבנן ~ידו~ין ~~ק הוילכאורה ~גז~

 ~ונ~
 לה ניחא לא הגזלה

 לא~~כ מדרבנן~ דין ס~ק דהוי כיון אבל~ ~ע~~ י~י מסייע דחשיבה ידה~ ~לאי~ור דלתע~~
 מ~יי~

 ס~ק דהוי תורה ס~ק הוי ~וב לע~ע
 יאו~

 ידה על ו~~ר
 אמי~אול~י~ז ע~~

 תח~~וד דלא ~~ה דסנה~רין ~תוס~ לש~ט~
 עוב~

 בדמי א,
דמבוא~ וה~

 ב~~ס
 ~שו מדרבנן א~כ ד~בנן איםור על עבר החררה~ דהנ~טל כיון ~~כ~ן~ אינ~ האמת אבל לאינ~י~ מ~מע דמי ~לא ~ח~~וד לא ה~ ב~~

 א~ת~
 כמוש~כ~זוכה~

 הסמ~~
 רל~ז~ בחו~מ

 עני ~וב~ ~ש~י~ ב~יט~
 ~בר ונט~ו א~רו~א~ ב~רר~ המה~~

 ע~
 דאו~ייתא~ תחמוד לא

 א~
 מלתא ודא דמי~ דיהיב~

 ~דת~
~~~ק~

 הס~ קו~ י~~~י ~זה ו~נה ~ו~~~ ~שי~ת ו~~מכר
 מנ~~

 ~~מ ד~ת~ על
 בב~ ~ליו דלעבור ותי~ דגזל~ לאו דהוי לי~ תי~וק ה~~~ ד~~י דלא תחמודלא ~~

 א~~~ וס~רולאוין
 למ~~

 לאו דליכא כיון לאוין ~~~ מוקמינן דלא ס~א ב~מ
 קאי ~ם דתי~ י~ל אמנם רב~~~ תימה והיאגזל~ ע~

 דר~
 ~שמע לאינ~י

~~~ט א~~ כ~
 בד~~

 טעות על
 דהאי~ העול~

די~ל ~יר~~ וע~~ דגזל~ לאו דאיכא ~זה~ יט~ו
 דל~בו~

 כן לומר דאין שלהם ה~עות ה~ולם~ יטעו כן~ לאוין ב~~ ~ליו~
 ב~וס~~מ~~כ

~~~ 
 דא~ל ~~א

 כ~
 איכא ה~ם נ~ה ~~יטין ועי~ לקי דלא כיון

 ה~און ~ו~ א~ל ~דר~י דט~ולמימר
 המנ~~

 עדיין
 ל~~~

 הוא דכן בםנהדרין
 כי ידוע להוי ו~סיומא כו~~ כ~י~ דא~ל ~~~ע התוס~ קי~ל לזה א~כ~אמ~~

 מרחוק~ אני כי ~עיני יקרה כבודו כי להראות רק ל~ע~ה~ להלכה~~בתי ל~
 ועו~ הוי~ היכא ~~ובדא ~ו~א אדע ~ם לענין~ ~~ענין נ~~נהוהדין

 בזה כ~ב

 א~באריכו~
 ה~~צע ק~ר

 ואי~~
 ל~מוד ~נזכה ויה~ר ~~~ור~~ ~זיל ~ינא

 לשמור ל~~~ה~ו~ה וללמ~
 ולעשו~

 וד~ ול~יים~~
 י~ו~

 ו~דויי ~~ע כל ~~כלה י~ע לנו
 ~ב~ו י~ובון~~

 ~יו~
 ברנה

 וי~מ~
 ~דקנו ~נחמנו ~~י ~~נון ~ ~~נינא ~ר~ני~

 א~י~ר ב~ב~ו~לנו מ~י~~
~ 


