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~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~  

~ ~ ~ ~  

~ ~  

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

~~ 
 ~י~ ~~~~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~

 ~ ~~ ~~~~~ ~~ ~גי~ ~~ ~~~~~ ~~~~~
 שבת~~~~~

 ד~

 לממימ~א ~~ה ~~ב ~~ז
 פו~תהר~ ~ק~~

 מנ~~
 אתולד~ דמח~ב

 במ~ום
 וח~ר ~ו כ~נו~ע היינו ב~ ~מחייב הא דלמאאב

 מחלקות ידיעות וכמ~ד ~וונודע~
 ~עי~

 כו~ ע~א
ו~~ע~ד

 כיו~ ~ת~~
 דרב

 ו~~וא~
 ~ייב ד~א אמרו

 מ~ו~~ ב~ה~י א~א~בי
 כמאן דביתא מ~ום

 והנ~ ~ דמיא~מ~יא
 בתוס~

 ד~
 אמ~ ~~ה א~ ח~

~תב~
 ד~א

 ~ס~~
 ~יניח ב~י לא דברה~י ~ר~ח התם

ע~ג
 דע~~ מקו~

 דמ~יא כממאן דביתא מ~ום ~יינו
 דאפי~ ~בת מה~~ ~י~ד בהה~מ ומבואר~~יא~

 ~יי~ו ד~~ד ~~ום בעי ~א ב~ה~י ד~וב~ממא~
 ב~נחה~וקא

 אב~
 ב~ה~י גם בעקירה

ממקו~ בעי~~
 ביתא ~~בי ס~ל אפי~ יק~~ וא~כ ד~~ד

כמא~
 ~ח ~א א~י~ וחייב ~דמיא דממ~יא

 כ~~
 מ~מ

~מ~
 מ~ום ואחת הכנסה משום ~חת ~תים חייב

הו~א~
 ~~יר הכנסה מ~ום בש~מא

 ~אברה~י דב~נ~~
 מ~ו~ בעינ~

 ביתא מ~ום ד~
 ~ממיא~ממ~יא כמ~~

 ~ב~
 הו~א~ ממ~ום

 הא יתחייב ~ממה
 בעינן ב~~~י גםבע~י~~

 ממ~ו~
 ד~

 י~~~~~~~
 ז~ק ~~א ~ף ~עיל ~אמ~ינן כמו
 ד~~יב מיגו ~מא ~בית ת~ו~מהכז~ת

~י~ורא
 ~~ני~

 ~ענין ~יעו~א נמי ~~יב ~וממאה
 ה~נ~בת

 ~~ני~ י~~
 כיון ~ע~ד דמקום ~י~ו~א

~~עני~
 הכנם~

 וחייב דמ~יא כמאן ח~יב
 ו~יו~

 ז~יק~~~ו~י~
 ~כ~סה ~ע~ין מקום דח~יב זו

~התחייב
 ~ו~י~

 ~~ח~וב ~מי
 ע~י~~

 להת~ייב
ג~כ

 ד~~קירה אף ~ו~א~ ~~ו~
 גם בעינן לבד~

 בעינן ~א ~כא דע~ד מקוסברה~י
 כיו~

 דאותו

~מ~~
 לענין עכ~יו ~~יב גו~י~

 ~א~יובי הכ~ם~
 זה אך ~ע~י~

 ~ימא אי א~~~
 דתו~ד~

 חייב אב במקום
 אמ~ינ~ שפי~ אבות ~~~י דהוי~ת~ם

 ד~~יב מיגו
 חיוב ~ע~ין ~יעור ח~יב ~כנסה חיוב ~ענין~~~ור

 ~הו~א~
 אב~

 מחייב ~א ד~בי כיון
 אתו~~~

 אב במ~ום
 די~יעות ממ~ום דניממא~~א

 ממח~~ו~
 די~~עות ו~יינו

 א~א בב~א ח~א ~א כא~ו הח~א~חלקות
 לומר א~א כאןבזאח~ז

 כ~
 ~חבר ~~יך את~ דכאן

 י~~ייב איך דא~~כ~~בי~ות
 ~א הו~א~ מ~ו~

~עקיר~
 מ~ום ננמי ~מחי~ב הכנ~ה מ~ום ד~חייב~מיגו ~מימ~ ו~יכא ד~ מקום ב~~י~ן ב~ה~י גס

 א~ה דהא ז~א~ו~א~~
~~ 

 ה~ובים ~~ק

 ד~ו~ו~ומ~
 ~ידי~ות ~~ום ב~א ~י~ ~א כא~ו

 ~פ~י~ ~~י תא~~ואיך
 א~ ב~ו~א

 ~למ~
 א~

 ש~~יוב ~~יר אמרינן אב במקום אתו~~החייב
 ~~י~ב אי אבל עבי~ות גו~י ~ני ~~ם אלאבב~א
 הזמ~ים ~~לק ~~יך ~תה ~~י הידיעו~מצ~

 ~מימ~ ~ייך~א ו~ו~
 ~ מיגו

 מתור~~~~~
 ד~ה ד~ דף תו~~ קו~ית

 ~א~כוחי ~ם הגמ~דב~י זר~
 לא אלמא דמי ~הונחה כמי~~ו~~ ם~~ דרע~~
 מקו~ בעי~~

דע~~
 ד~מא ~גמ~ ופ~יך

~~~~ 
 ~עי ד~א הוא

~~ 
 היא רבי מני הא יוסף ~~ ומ~ני בעיעקיר~
 א~~ דא~~י מ~ךומייתי

 ה~א קאמ~ גופי~ יוםף ר~ הא ~ם בתוס~וה~~ו ~~י~ רבי הי~ מחייב
 אב במקום אתו~~ה מחייב ~אד~בי

 קו~יא והיא כו~ ~י~ וקשיא ~י~ מ~ניאד~בי מ~ וקאמ~
~ממו~ה

 ד~ב ~א יד~ ~א ~אכתי ד~ת~ י~~~~~~~~

ו~מוא~
ולא בעקי~~ ~א ד~ מקום כ~ל בע~ ד~א ~אמתום~ל מקור~ ב~ה~י מיירי ד~בי

 ב~נח~
 ממילא א~כ ברה~י ולא בר~~ר ~א

~א
 ק~~

 והא ב~ ~בי ~מחייב הא
 כ~~

 בתולדה
 ~נוד~ דמיירי די~ל ~ אבבמקום

 וחזר ~ו
 ~תו~~ ~קו~ית מח~~ות ידיעותוכמ~ד ו~ד~

 אב~
 באמת

 ~ת~ ~~ דדחיבתר
 ~~ב ~הא

 ו~מוא~
 דמיירי

 אב~ מקו~~ב~~~~י
 רק ד~ מקום ב~~~ן ב~~מא

 מקו~~ב~ה~י
 ויוק~ה ד~~יא כמאן ביתא מ~ום

 לענין רק ~הני ~א םב~א ~ך~א
 ~נ~~

 ו~א
~ענין

 כמ~~ עקי~~
 מיגו מ~ום ועכ~~ל ~ה~מ

 הכ~ס~ ~עניןדח~וב
 בזה הו~א~ לענין נמי ח~וב

~פיר
 ~~~ ק~~

 יום~
 ד~א אד~בי ~מיתנא דא~א

פ~~
 מ~ום לוממר ואין ~ אב במ~ום א~ו~דה

 ז~א ~ ~חלקות~י~יעות
 כיו~

 מ~גו ~~ום דחיובו
 דבםוגיא הא מדוקדק ובזה ~כמ~ש

 ד~מעתי~
 בדף

 מתח~~ ~ייתי~~ז
 ~רב הא

 ו~מוא~
 ב~~~י דא~רי

~קור~
 ד~~ ו~~יא ~~ש~לא ~יי~י ~כי וב~ר

 זו~ת ונ~ון ו~ור ~םיוסף
 עודל~אריך מ~י~ הזמן ~ין ז~
 ~ ~~ו~י~ בז~
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 ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~ ~י~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~י
 ~ ~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~י~~~~~~

 ~~י~י ~ם~~~ו~~
~~~~~~ 

 ~~ו ם~~ ~מ~צ
 ~~ש~ואם

 א~~ר~~~ת~ר ח~יב ח~ם ~קד~~ת ~כו~םג~~נות
 אח~~כ~ים

 ~~~~ע
 ו~~ צ~~ ו~ד~~~

 ~ ~ד~ר ~ה~~י~ב
נ~~

 ~קו~ם ~אות כתב ב~צממו ~וא הא ~~מא
 איםורדאף

 דרבנ~
 ~ממו ~~יב ~כ~ח ~~נב~ע

~ארצי~א~
 דר~א מ~~נכא ו~אי~ כ~אב~י אף אםור

 ~ב~יו סו~ר וא~כ~ת~רא
 וא~~

 עי~ר ~~ ~י~ ד~~נןדם איסו~ ~ין ד~ח~~~
 ו~~~ מ~~~

 ג~ינות
~ע~קרו

 מד~~נ~
 ל~~א הא ~~~~ר ~~דד ~כך

~~~~~א וז~~
 ~~ו~~~

 דב~~~ם ~ל א~סור ג~ ~ער

~~~
 כג~~נות ~ת~רה עיקר ~ו

~~ 
 ~א~רו עכו~ם

מ~ום
 ~~~ ~ער~~ו~

 ~כ~מנו טמא
 גי~ ~~

 ~אסרו

 גידמ~ום
 א~~

 הה~~ר ב~וך מ~רבין
 נ~~ ~~~ט~ו כד~ בי~י~

 מעצמו
 אע~~ בה~ת~

 ב~י~ר ~אין
 ~~ט~ו כד~ ב~יתר ~הוס~ף מותר ~בט~וכדי

 ד~ר~~ם ~לא~סור
 ~א~~

 ~ו
 ה~י~ו ~~לוח~ות כת~ו~~ בתו~~ ~~ק~

 ב~~
 א~י~ו ~בט~ו

בידים ~כתחי~~
 ו~~~

 ~אר
 הא~םו~~~

 ~א~ו ~כ~וצא
 ~א~~~~~~

ע~ק~
 בתו~ה

 ו~~
 ~אםו~ין ~א~לו ~אף ~אמ~ו מי

 ~הם~כ~וצא
 ~א~~

 מ~~~ ~יק~ ~~ם
 וראוי ~א

~~חו~
 ~~כה לדבר~~ם

 עכ~~ ~מע~~~
 ~ר~ב~אכתב ~פי~ו~ וה~י

 ~ג~~נ~~ ז~~
 עי~ר ~~ם י~ עכו~ם

בת~~~
 כ~~מ~

 ~ז~ ~~~ ממני נע~ם ו~א ~גיד
 רב~מ~וכ~

 ק~י ו~םי~ ~יו~ד צ~ט ~ם~~ ועי~
 בממק~אוהארכ~~

 א~~מ ז~ל הר~~~א דב~~ ~ס~~~
~ 

~~~~~
~~~~ 

 ~~~ ~~ו~~ ~~י~~
~~~ 

 נ~~מ
גדי~א

~מוממר
 ~תיא~ו~

 נ~~ע א~י~ו
~~~~~ 

 ~א ~~ט
 ב~ ס~~ ~~~ סיני מ~ר וע~מד ~מ~~בעממהימן

 נאמ~א~
 במומר

 ~אכ~~
 מו~~ע ד~או ~עור ~צי

 ~ואו~ו~ד
 כמ~~

 ב~ כ~ג ~~~ו~~ת ~~~ם~
דממ~קי ד~~

 וכ~
 א~כ ~~ועות מ~~~ ~~ה ~רמ~~ם ~םק

נאמ~
 ~וא

 דין נ~ב ~ ~~~וע~
 ז~

 ~פענ~ד ~~ע
 נ~~ע באם ~~~ ממייר~~~~~~~~~ק ~םד~~ום~

 ~אכו~
 חצי

 מ~~י~~~~~~ו~
 זה ~~וי אז

 ~די~
 על ~מו~בע אם

 ~לא ~~ע~ר~צ~
 ~אכו~

 אז
 ~~ו~~ אי~

 זו
 ח~~

 ואם

א~~
 על ~עומד ממו~בע

 ח~~
 אזי

 ח~
 ~פיר

 ~~וע~
 ~ו

~~ח~ונ~
 ממ~~~כ

 ~ע~~~
 ~י~ מי

 נאמנות ~ו
~ד~י ~~

 ~~מ~~
 ב~ ~~~~ ~~~ך

 ס~~
 ~~וא מ~ני י~ב

 א~נו ד~ר ~אותוח~וד
 נאמ~

 ועי~ י~~ע אם א~י~ו
 בח~~ א~~~ו ~א~ד ~~וד מק~י בודאי ~נקו~~כ~ם

~~~ו~
 ו~אי~

 ~~~ך ~ד~~י ~ז~ ב~ו~~
 ~קמ~

 םי~
 ס~קקי~ט

 כ~~
 ~~ ~סי~ כ~ן ~~~ך ורמזו

 דאףי~ב ש~~
 בגבינו~

 ~ר~נן עכו~ם
 ~האמ~~ אי~

 א~~~ו ~ל~ו~ח~וד
 ע~~ ~~בוע~

 ~ר~~~א ~~ם
 ~ס~קו~~~ך

 ד~כ~
 ד~בנן איםו~~ם

 ואינווע~מד ~~~ב~ ~ו~
 בח~~ ממכ~~ ~~~וע~ נא~~

 ~א~ר
 דא~נו ד~~י~א~~~ת

 נאמ~
 וכמו ~כ~ע ב~~ועה

 ~~ם~הביא
 כא~ הת~~~

 מתום~ ע~יו ~ק~ה ו~וא
 ק~~י ד~תו~~ וז~א כן כת~ו ד~א~~ו~ות

~~נ~~
 א~ ~~ינ~ ~ ~~

 נ~~ע
 ~אכו~

 ~אין וכמ~~~
לומ~

 דכ~נתו
 דא~

 ד~א~~ור
 הוא~~~וד ~~א~~ א~~ דרבנ~

 כ~~~
 ב~י~ ~~~ך

~~~~ 
 ~~ם

~~~~~~ 
דדב~

 ~~וא
 מד~~נ~

 י~ת~ ח~וב
 ~עומד מו~~ע

מטעם
~~ 

 ת~ור
 ~בח~~

 ממ~~~ דאסו~ אף
 ~יל

 ו~רי כן ~מס~נא ~תם ~א~ ~א ~~ ~~~ך~נ~
~~א~~~

 ~ם
 םק~~

 תי~וץ ~ע~~ק לא
 הז~

 ~ל
 ~~~~~ח ע~פ ~ם~~~ך

 ע~~ כ~~
 ב~~י~ ~~~י ועי~

 םם~~
 י~ב

~~ו~ ~ וצ~~
 ~ו~~

~~~ 
~~ 

 חזק~
 ~אינו

 ~~~ זבו~
 ~ם

ב~ו~

 נ~מ~~יון או
~ז~ח~ דבק~~

 נ~ב ~ עוף ולא ו~אנך מ~קרך כ~יב
 ~כא~ר~

 ~סוגיא ~א~ה ~~ב~אי~
~~~~~~ 

 דף
~י~וק דאי~ י~



~ו~~~
~י~~~ ~~~~

 ~~י~ה אצל מצויין רוב לימא שם דקאמרחילוק
מומחין

~~ 
 ~ר~~ו~ת שמצא הרי תניא לא מי

 ח~~תו כו~ לש~וחו או~ר או בשוק~~ו~ה
 רוב אמרינןא~ממא ~חו~

 אצ~ מצויי~
 ~ח~~ה

 הא ~ו~יא ממאי א~תאו~ם ה~ ~וממחי~
 ~~ממ~~

 ה~דמו~ים
~ה~שות

 ע~
 ~וב

 מומחי~
 ממיעו~א םמוך נימא

 זבוח שאיןלחז~ת
 ואיתר~

 ות~צו רובא ~ה
 ~א ד~~נ י~~ל וא~כ~רוצים כמ~

 ם~~
 א~ו

 מומחי~ א~~ מצויין רוב ~~~י ~אולכך ~תי~וצי~
 גבי

 ~חזקה מ~ע~טא םמוך דאמרינןב~מה
 ב~וף מיירי האה~רייתא אב~

 ואי~
 ~אין חז~ה בה

 ובע~כ מה~י ו~כךז~וח
 ממ~מ~

 ~י~וק דאין

 ~~ודו~~
~ 

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

 כו~ ~ך אבאר
 ע~

 מ~ש
 םמוך לר~מרש~י

מי~ו~
 ~ר~מ הא אמ~ה לחז~ת

~~~~ 
 אמ~ה

 נ~~~ ~ כ~לו~~ף ~חי~
 א~~ה דדוקא נראה

~~~ 
 רק ~ר~מ

 ~א ~י~ וםממיך מבקרך וזבחת מדכתיב~~הממה

 דדר~ינ~ ה~~~~אכ~
 ~אמ~~ה אזהרה ~י~י~

 ר~ דדריש מ~הב~ר אב~
 יוח~~

 מודה ר~~מ ~ם ~ני~א בה~וא כתיבד~א ~רי~~ ב~דה מוב~ר
 ה~ו~יא וא~~כ ועוףב~י~ ד~וה~

 ~~ד דבודאי ~~ה ~~ר מ~ום ואסור יוחנן~~~ ~אי ~א ~~ו דף ש~

 בהם נוהג אינו ~~~מ דהרי אמ~~ה ר~~ינ~~
 ה~רי~ וידידי ה~ממ~גכמ~ש

 י~~י~ ממוה~
~~ונימום

 מ~~
 בםו~~א מד~ריך ~זה ראי~ הביא

 אריא ~מאישם
 רו~

 מע~יהן
 ממ~~~~~י~

 א~י~
 מ~עו~א םמ~ך~ממי מ~~ו~~

 ~חז~~
 ~ה וא~ת~ע

 רו~~
 ~~~ה

ד~ממא
 ם~~~

 עוממדות ~א~רים לאו בחי~ בהמה
 ו~~~~

חז~ת
 כל~ אמ~~

 וב~~כ
 ר~~י כ~י~ת וזה מ~הבשר ~~ הו~ דהכ~ונ~ צ~~

 ד~
 ר~ ד~~ה ב~ ~~ב

 עומ~ות ~אברים ~או ~ממ~ד דאף~ו~ר
 ~תרץ אמר ובזה בחי~ ~ומדות ~כ~ע~ב~ר אב~

 כ~ה דף בי~ה ~ום~קו~ית
 ע~

 דמ~רש רש~י

ב~מ~
 תום~ וה~שו אבמ~ה א~םור בחז~ת בתי~

 איםור חז~ת ~יכא עומדות ~אברים ~אולמ~ד

כ~~
 ו~~י

 ~נ~~
 ~וא דהכוונה נאמר

 ע~
 בשר

 ובז~~~~
 כ~~ד שבועות תום~ ~ו~ית גם תירץ

~~
 דכת~ רש~י

 דאי~ור
 יוהכ~~

 ~א
 אףאבממ~ה ~~ ח~

 ביוהכ~~ בנתנב~~
 ג~כ ~ום~ ו~~שו

 כאן אין עומדת ~א~רים ~או בחי~ ב~מה~מ~ד
 דהכוונה ממיושב ו~הנ~ל אבממ~האיםור

 ייש~ ~כן וא~ר הח~ מןב~ר ~~ ה~
 שמחה ש~רי ם~

 ויש ש~ו~ות תום~~ו~ית
~~~~~ 

~~ו~ ~ בזה
~~~ 

~~~~ 
 בממרה ~ומר ~ייך ד~א כו~

נצ~וו
 נ~ב ~ ה~חי~~ ע~

ו~~ענ~ד
 נ~א~

 ~בממ~ה ~וממר ~~יך ~א דממש~~ה
נצ~וו

~~ 
 ד~ממה ~~ה ד~כאורה ממ~ום ה~חי~ה

 ויזבחו ב~~י אצ~~~ ו~~~ח כתב ממ~~~יםב~~
 בבכורות ~~בודה היה דאז כו~ ~ד~ ש~מיםזבחים
 האו~~ה

 שחי~~
 כ~ירה

 ~~מ~ ב~~
 היצרכו

דו~א
 ~~חו~

 נר~ה א~א ~בכורים
 כיו~

 דב~וממא
 ~דשים ~חי~ת ד~כך הט~~ התום~ותכתבו
 ~בודה מ~רי ~~א ד~חי~ה מ~~ם בזרכ~ירה

דנוה~
 ממ~~י ~א ~ד~ים ~בי גם ו~כך בחו~ין ~ם

 ה~חי~ה~
 א~ש וא~~ ~בוד~

 כיו~
 היה דאז

 ~~~ ~ור~ ממתןקודם עד~י~
 אז נ~~וו

 בחו~יןהשחי~ה ע~ ~די~~
 כ~~

 ~ש~וט ב~ד~י~ הוצ~ך ~כך
ה~כו~ות

~~~~~ ~~~ 
~~~~~~ 
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~ו~יי~
~~~~~ ~~~~~ 

~ב~ו~ות
 ~וממ~ י~ו~~~ ד~~ ונמ~~~

 ק~י~~~~יך כא~~ דההוא
~~ 

 ד~~כ ~רה
 ~וש~~ ה~~~

 ~~ו~תא

כ~~~
 כב~ ד~ממ~~

 נ~~~ו
~~ 

 ה~ת~~ה
 ~ה~~

 ~~דם
 ד~ממזבת ~~~~ה ו~~דם~~ת

 שה~~
 בה~

 ב~~~~
 צ~י~~ן ~~ה ~א ~~כ ב~ש~~~~~~~~

 ~~ךה~כו~~ם ~שת~~~
 דכ~~~ ~ומ~ ממ~כ~תי~

 קאי ~וית~ך

 ~~ת~ והו~ ב~~~ ~~~ ~נ~~~~~~
 וממתו~ץ ממ~ת

 וה~יד~~ש~תו
 ת~~מ~~

~~ 
 ז~ ~ב~

 ~~~י
 ~ום~~~~ ה~~ו~

 ד~~~~
 ממב~י~ק ז~~~~~~~~~ד

 ~הו~ ו~ממ~
נ~ו~

 ~נחממד
 ~~ם~~

 ~~~ ם~~~~ ~~~~ו~
~~~~ 

 ~ו~ ~~
ו~~י

ה~~~מ
~~~ 

 בה~~
 שת~~~

 ~ שו~~ ח~ש כ~ב ~~ ה~~
נ~ב

~~~~ ~~ 
 ה~~נה

~~ 
 ק~ה

 ד~~~
 דאת~ים

~~~~~
 ב~ ~~~מו ~~תו

 ד~~~
 כממ~~ש

 ז~~ ה~~
 ~~מנם

ב~~
 ~~ד ~~ה ~~ב

 ~ש~~
 ~וףו~ד ממתחי~~ ~אה אם

 ~~כ~~ ממ~ת~
 ~~ד~ ~י ו~~יך מ~~תי~תו

 ~~ וק~~ ~~~~~ גממי~ד~~
 ב~~~ ~~~ז ~~~ת

 ם~ק~~ז
~~~ 

 ~ם
 ~י~~י ~ש~~

 ~ד~~
 ~~~ יד~י~

 ~~בשחי~ה
 ~~~יה~

 ו~~~ בח~~~ו כ~ו ממקו~ק~ין
שם

 ב~ממ~~
 ~~כ

 ע~~~ מ~ה~ממ~ ה~~~
 ~~ד

 ה~ו~
 ~~~ךוממ~~

 ה~ ~~יט~
 ~ך ש~~ה בא ממי~~י ~ם

 ממ~י~~ דש~י~~
 ~~מי~

 ~~~ה ~~תו ~ם
 ממות~

ב~~ממו
 ~~ ממ~ח~~~~ ~א~~~

 ה~~ ש~~~ ~ותו
 ~~מ~ו ~~ג~~~תי~ה

 נגד ~ף ~~~~~ך מ~~ת~
 חזק~

~י~ו~
 דף ב~~~~~ת ~~~~~ כ~~ש

 ~~~ כ~~

 ב~יב~~ וממו~~ה~שב~~
 ~~~כ ~~ממ~ם כממה הזה

~י~~
 ~י ~~~~

 ~~~ממ~ ממהי~~~
 ממד~~~ ~ממנם ~

 ~ב~ ~~תב ה~ ה~~ ש~י~ה ממ~~~~ ~~דה~~~~~ם
 ו~~ה יוד~~ ב~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~ ת~~~~ו~חי~ת

ש~חטו אות~
 שחי~ת~ כ~~~~

 כשי~ה
 ד~~יממ~ ממ~~~

 ~קמ~ הבי~ ז~~ ו~~תב~ ~~ו~~~כ~
 ~~ת

 ד~~ וד~ ~ ~~ו~~ב~ם
 ם~~ת

 ה~~
 ד~~~י

 ה~
~~~~~

 ~~ב
 ~~~~~~ ~ ~~~~~~~ ממ~~~

 ~~~~~~ה

םות~
 ~כ~ ~~~ו ~~ ~~~ ~ ~~~ו ד~~~

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

 ש~~~ה ה~~ ש~~~ בו
 ~~~~~שתי~~ו ~~ די~~

 ~~ם אי~א
 ם~~

 ~~א
 י~~

 ~ז

 ~ד~ ש~~ו~~~~
 ~ז גם

 ש~~ ~מ~
 ב~א

 ה~~ז~~~ת ~םו~
 ז~~

 ~וב הא
 ~~~~ו~

~~~~~~~ 
 ו~ינו

 ~~~~~כ~~
 כ~ל

~~~~ 
 ~~ו~~ התמ~~

 ד~~~

~ת~ת
 ~~~ק~~ ~~~ ו~~~

 ~ ה~~ו ב~נינים ה~~כתי

~~~~
 ~~~~ו

 מ~נ~ד~~נ~ ~~~~~ ~~~
 ~ני

~~~~~
 ~ם

~יזה ~~~~
 ד~~

 מ~~~~
 ~ת~ת

~~~~ 
 ~ם

 נ~~~
 ~זה

 ~~~~~~ תזק~ י~ ~~~ ~י~~~~~ד
 נ~ב ממ~י~

 ~~מ~~ ממא~דת~וה
~~ 

 ה~~א
 ~~י~ו~~ ה~ו~י~

ד~
 ~~ב~ ~~ק~~ת~ ~~~

 ה~מ~ד
 חז~ת~ ~~ ~ממ~

וא~~~
~~~ 

 ~ב~
 ~~~ד א~~בא

 ~~~ מ~~~~
 חז~תו

ו~~~
 ה~ה

 ש~~ ב~~~~
 נ~~ד

 ~~~~~ ו~~~
 ~~~אימ~ ~~ ~~בנ~ד~ם~~~~

 ה~ה~ות
 ~~ו~

 ~ה~ה תזקת ~~ם י~דה~
 דיב~~~ ~~~

 הם~ק

 ו~~~תי ~~~ך ~~ו ם~~ ~ק~ן ו~~ה~~
 ם~~

 י~א
 ו~~ם ~ההב~~

 דהת~מ~ו~~
 תז~ה ~~ום ~~ו~ה

~א~
 ~בות

 ~םכ~~ וכ~
 ~~ו~

 דם~~קו
 ~~נההבי~ה ~~~~ אם~~

 ב~~~~ ~~~ו~ ~~ ו~~~~ מ~~~~
 ~~~ ~ת~~בות~~~ע~~~

 ו~~ד ~ מ~קו~ו שם כ~
~מ~ה

 מ~~~~
 בממה ~ה~ת~ק ש~~

 ~מ~~ו~~ ~ה~~
הק~~~~~

 ~~ת
 ~~מב~~

 ב~~ה
 ד~

 ~ב~ י~ח

ת~נו~
 ה~י~ה ~צ~ ~נ~~א

 ~~ ~ז~~~ ~ד~~
 ~ח~

ה~זק~
 ה~~ש~ב~~~ ~~ש

 הם~ק בו ~~~ד
 ו~~ ~ת~~~ מ~~~ ה~מי~ממ~~א

 ~~~ת
 ב~~ ~~

 ~~~~ ב~~~~שי~
 ~~~ת וכ~ה ~~י~וך

 ב~~ ה~~~
 ה~ב~~נ~~~~

 ~~~~~~א
 ~~~וב~

 בם~ ו~~ ~~ו ~ף

ם~~~
 ~~ם

~~~~ 
 ~~~ם~ ~ש~~ ~~~ת ~אמ~ם

ה~א
 ~ג~~ ~אי~

 ממדב~י~ם כ~~~ה ~ח~~ו

ב~י~~ב~
 ב~ש~י ~וכ~ה ה~ממד ד~ה ~ש~~ ~~ו

 ד~ה י~חב~דה

~~~~~ 

 ~~~וה ~~ה ~~ו~~

~נ~ג~
 ד~ז

~~~~~~~ 
 ~~ה

 ~ב~~~~וח~ ת~~~ ו~~

ב~כ~~
 ~~~~ ד~~~ ~~~מ~ ונמצ~~

 ד~~~~ו~~ב

ה~~~
 בסכ~ ~י~ות~ דההו~ ~~~~ ב~~מ~

 ~ת
 בבהממהו~א ~~~~

 ~ה~~~~
 ת~קת ~~ היה

 ותו~ןחז~תו ממ~~יכ~ ~דו~
 ~~~~ ~~ק~

~~~ 
 ד~~

 יש ~ב~~ה
 חזק~~ה

 ש~י~ו
 ~~ק~ ~~~~ זב~~

 ו~~ ~ ~~~ת

 ~~ו~ ~~~~~ ם~~~~~~
 ב~ה ו~א~כ~~

~~~~~ 
~ 

~~~~
 ~~~~ו

~~~ 
 בנוב~ת ועי~

 ~ו~~
 ם~~

~~~~ ~ 
 ~~ ~~~םו

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

 ד~~~~
 ~י

 ~~נ~ ~~~
 ו~~~~י~~~~~ג~~~

 ~ף ~~ה~~~~ה~~
 ש~~י~ ד~~י~

 ב~~תיו
~~~ 

~~~
 ~ו~מ~

 ~ו

 ~~~ ~~ ~~~~~ ו~~~
 ~~~~~ ~ד~~



~ו~יי~
~י~~י ~~~~~

 היינו אנו~ים גבי בכתובו~ ~מבוא~ רשעע~מו

מחמ~
 לפי בקושיתו לומר יש ~~ב ~ וכו~ ממון
~מבוא~

 די~ל היכי דכל ~~ג ~י~ חאהע~ז בנו~~ת
 שייך לא ~ה~א על נמ~י~ורא לפרושדכוונתו
 כוונתו ~רי ~~נ וא~כ ע~ש נמע~ר אדם איןלומר
 מאי~וראלפרוש

 מכא~
 ואילך

 ועיי~
 ב~מ ~תו~~

 ~ד~
 ע~ב

 וה~ו~~
 המפ~ל ~כהן הביא שם

 אם דהרי נפ~נמ שום אין דלדידי~ אףן
 דכוונתו אלא יכריח~ו מי לאכולשלא
 הן נא~ן נמי נמאי~ורא הכהנים שארלהפריש
 בכאן ע~~ו את ~ותר לכאורה דהנו~באמת
 םברא כתבו לא דה~ו~~ קנ~ו ב~י~ שםמ~~ש
 לג~י אלא תשובה לעשות ד~~ה היכי ~מ~ניזו

 שיאמר אף יכול אינו אח~ם לקלקל אבלע~מו
 רשע ע~מו את ויעשה המכשול לה~ירדכוונתו
 באנו~ים מד~זינן ראיות והביא אחריםלקלקל
 עדים ובכה~ג נאמנים אינם מ~מון ~חנמתהיינו
 באונמרם הגט לפ~ול ורו~ים ~גט עלשחתמו
 לפ~ול נאמנים אינס ממון מחממת היינואנו~ים
 אדם דאין מטעם זה בגט להנשא וממו~רתהגט
 תשובה שעושים ~ימא ואמאי רשע ע~מונמשים
ואי~ם

 רו~י~
 ידם על זה ב~ט א~א שתנשא

 אחרים ל~לקל נמועיל זו טענה שאיןובע~כ
עכ~ל

 וז~
 ב~י~ דבריו ~ותר

 כ~~
 יש אמנם ~ שם

 ב~י~ ד~י~ל מהא ~זהראי~
 ז~

 ש~~ט י~ראל
לשם

 ב~מ~ ע~~
 אלא כיון דלא א~רה לא ח~ירו

ל~ערו
 וא~

 נממש לע~~ז היה דכוונתו ~ווח שהוא
לא

 מ~י~
 אומר אם דאף ומשמע מע~ר דא~א

 וזה נאמן א~ו מאי~ורא לאפרושי עכשיושכונתו
 ב~י~ ולד~ריו כ~ג ~~י~ שכתוב כמו דלאג~כ
 ישכ~ג

 לתר~
 ~מק~~א שתיר~~י כמו אלו קושיות

 ש~ריך דבר ביןלחלק
 ובי~ עדו~

 אי~ורין ענין
 ~דברים ל~ררואכ~מ

ם~~
 ~~~י י~~

 דיעות הר~ה י~ ~~ י~~~ ~~~
 ~תחי~ת ש~חדד~ר

 מ~מ~~ל עי~ בטל לא תערובות ע~~י ~עולםביאתו
 ~לו נמלמ~ל ~דברי נ~~ ~ וממו~ב נמש~ב נמהל~~~א

 יש זו~~~רא
 ק~ש~~ לתר~

 ~~ט דף חולין ~ו~~
 ליה קבעיא ~~י תימא אמרינן לא תלתאד~ה

~~~
 זה קי~ל

 וז~
 הר~ן ~כתב ו~פ~מ ~~תר ~ורס

 עבו~זבמ~~
 דז~

 גורס וזה
 הו~

 ~~ס
 דלא ~אן ולפי~ז היתר ל~בי בטלדהאי~ור ~יטו~
 לעולם ביאתו דתחילת משום זו ל~~ראביטול מ~~

 זוז~ג שייך לא א~כ תערובותע~י
 ומתור~

 קושית
 בעל להגאון בתשוב~י בז~ ו~~רכתיתו~~

 ~ באתי לק~ר ~אן כי אכ~~מח~ד תור~
~~~~ו~

 ~~~ז

~~~~ 

 ~פק ~וה דממתחילתו כיון
 אמרינן לא תודאורייתא

 ~~ ~ להקל ~ד~ר תע~ובותע~י
 מבממין מ~ש ~ע~ג

 יש אם ו~~ק רוב שהיה ~ודע אם ונשפךבמינו
 ~מך~ו

 מות~
 הביא זו וראי~ דר~נן ~פק דהוה

 התעורר שלא הפ~מ~ג על ו~~ע כאןהש~ך
 תמוה דמהריב~למהא י~~ ~~ק ~אן בשפתי ומ~ש זו~ הראי~לדחות

 נאמר אם דהרי ביות~
 לא דמהרי~~ל ~~ו~דאל~קל

 כלל ~ריך הי~
~מ~ך

 ר~
 ~~ מטעם ~גי הוה ~עלמא ~רובא

 וכתבתי דרבנן ~~ דהוה אפשיטא דלאאבעיא

מז~
 ע~ש פ~א ב~י~

 ~~~~ ~~~~~ ~~~י~י~~~~
 ואם תורה אי~ור ~פק
 נ~ב כו~~ קדירות ~~יש

 הב~ ו~פק ב~ופו א~ ~פק הוי הא ~מוה זהדין

ב~ערובו~
 נמטעם ק~~י ב~י~ כנמ~וא~ נמהני דלא

 לא תו כודאי ונעשה נא~ר כבר ~ראשוןדה~פק
 אותומ~רפין

 אח~~
 ה~~ך לדעת ואפילו ל~~ק

 דמתירי~ ~~~ בדיניומנ~י
 נודע ~לא דוקא הוא

 דבאו שנת~רב אחר עד אי~ורה~פק
 מתחילה ~אם~ וא~~כ נפל קדירה לאיזה ידעינןולא אפרו~ בנ~ל דמיירי הכא מ~א~כ כא~ה~פי~ות

 אי~ורמ~~
 אח~~כ מ~ני לא ~ודאי תור~

 שהביא ר~יתי ~ו~ ~ו~~ע לת~ו~
 דברי~

 מהר~~ק ~~~ אלו
 ~ו~ד ה~הותיו~~~ף

 וכת~
 חידוש שהוא

 ~~עולפענ~ד די~

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

 כת~
 וכו~

 ~פליתי שיטת ל~י נ~ב ~ נכון זה וגס ~ןבחול
 רי~וק משום ~ו אין הרחם דבית ד~א~לזו

 ש~~ם למ~ום לילך וא~כ רובמטעם הו~
 וקבוע קבוע הו~ל דבנמקומומטעם א~ו~
 ~פליתי וענמ~ש דמיענמ~ח כ~~~

 בר~
 ל~ט

 ~ול~ דאי~ כ~ון שייך לא ד~כבשי~הו~היתר ~ג~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~  מטעם נ~ותר בפנינו שלא ממילא פירש אםרק
 כיון ביו~ט אבל בחול דוקא זה ולפי~זרוב

 גם נאסר שוב וא~כ ממוקצה היה שפרשדקודם
 לכך מוקצה מטעםאח~כ

 כת~
 יו~ט גבי ~רא~ש

 ~רקע ע~ג הפריש דו~אדבעינן
 וז~

 מוכח
 רממ~א ~שיטת וזה ~ קבוע הוה ניכר שאיןדקבוע
 שמערב מי לבית לילך דאשור קי~ד שי~ביו~~ד
 קבועודו~ק ממטעם אש~ר א~ רק הוא א~פילויי~נ

 ~~~י בשי~ בזה ממ~שועי~
~ם

~~~ 
 שפ~ ~~~~

 שמא ספק שפיקא
 ושמא ימים ח~שהה

 דשם ותירץ ~דשיוכלו
 אונ~

 ה~~ה הוא חד

כא~
 דשמא א~ נמשם כו~ו הוה

 נפ~
 אינו ושממא

 דאם ה~פיקות בין נפ~מ לכאורה נ~ב ~נפל
 לו בכלו מ~~~כ ~מזבח לגבי גם מותר יממיםח~ שה~

 בממשבצות כנמ~~ש להדיוט רק מותר אינוחדשיו
 מחבירו יותר מתיר א~ שספק כל וא~כשק~ג
 ומצא~י ק~ שי~ כנמבואר א~ ~ ממשם נקראאינו

 דעתב~~
 קדושי~

 בזה שעממד
םי~

 ~~~~~ ~~~י ~~~
~~ 

 ביהשנמ~ש האם ש~ט
 ישחוט ~א ד~ ~ילשל

 ו~ב~ לי~ה הא~ דשמא ה~ ליל של ביה~שהב~
 ש~~ ~~י הא ואממאי כו~יום

 יום הא~ שממא
 ~ לילה השניושנמא

 נ~~
 ~הרי דבריו על תי~א

 ק~י בסי~ כמבואר ס~ש ~הני לאבד~י~~מ
 ואפשר ש~י לכתחלה אפילו כה~ג דכל שכתבזה וממ~

דש~~
 ממקרי לא דאו~ב יצחק זכרון ש~ר כדעת

 כנמו לבדו לו רק א~ור דאינו כיוןדשיל~מ
 םק~~ב הפתש~ו בשממושהביא

 ומיה~
 ה~יג הפ~ת

 ש~ש לקמן וע~~שעליו
 ק~~

 בזה לפל~ל
 ~דאיכא אף עכ~פ ה~חיטה ~ על יברך היאךגם וצ~~

ם~~
 השחר ברכת להל~ בפ~יחה ז~ל דעתו הא
 ועי~ ע~יו לברך א~ן ש~ם דאיכאדאף

 לח~מ בש~ לעיין שם ~בנמ~ש משבצות כ~חבשי~ לקממ~
 דעל לאברהם זכור בש~ וכ~כ ברכות מהל~~~ב
 לברך אין רובא בתר דאזלי~ן מטעם דהואדבר
~ליו

 וה~~~
 במק~א ~תבתי מיהו ~~~ס מטעם

דדבריהם
 במ~ילה ~~~ן ~ברי תמוהי~

 וכ~
 ~שק

 םפק ~הוא דעיר מ~גילה מהל~ פ~אהר~מב~ם
מוקף

~~~ 
 מימות

 יב~~
 קוראי~

 ~ימים ב~~י

 לרוב קריאה זמן ~הוא ~~ד ביוםומברכין
 בתר אזלינן ברכה בשפק דגם וש~ממהעו~ם
 הוה דשם י~ל ומי~ו ס~ש בתר וה~הרובא

 בז~ ו~ארכתי דמיעוטא ממיעוטאהמיעוט
 בתשו~

 אחדלחכם
 ~~~~ ~~~~ י~ו~י~

~~~ 
 ~ות ל~

 ~~ו~

 ~צ~ שהיה
 פגום~נה

 דל~ל פ~רכום דא~צ יאמר האם כ~שעליו ~הושי~
 כו~ לכן קודם נשמתהשניטלה בידו~

 וממ~~
 אין

 להק~
~ 

 לזה ראי~ להביא יש ~כאורהנ~~ב
 מחו~י~

 ב~וגי~
 בשבת חטאת השוחט בברייתא דאי~דרבוצה
 בחצי ואוקימנא חטאות שלש ~ייב לעבו~זבחוץ
 ~~כו~הו ו~מרו כ~ש ~ע~יו והושיף כגוםקנה
בהדדי

 ~~ קאתיי~
 דבעינן נימא

 פ~רכו~
 הרי

 בזבחים רש~י כממ~ש בפ~ים לבוא ראויאינו
 ס~ק בה דאי~חזק דכיון נפולה ~~ה ב~ע~ד ד~

 לשוחטה ל~זרה אותה מכנישין איןטר~ות
 לכחתך נאהקרי~הו משו~

 ו~יו~
 ראוי שא~נו

 שחו~י ממ~ום חייב אינובפנים ~בו~
 חו~

 ה~וש~ כנמ~ש
 בעי דלא ממש~מע ובע~כ שםבשוגיא

 וי~ל ב~נ~ם ~בואוראוי פרכו~
 ~~~~ ~~~י ~~~~~~

~~~~ 
 ב~בוד~ו טרוד דהוא
 ~מ~ני ולא אדעתי~לאו

 בריאממיר~ו
~~ 

 א~ד אפילו אחר ~בל
 ~היממ~
~ 

 ~~ושקים קושית ~~רץ נמ~ום היה ו~פי~זנ~ב
 לי ברי אנמירת מהני לא כאן שוחט דגביהא
ואיל~

 ונמ~צא נשי~ם בשלש ק~ץ ס~ס נדה בהל~
 תחתכתם

 ממה~ אח~
 ~לא ~לי ברי אממי~~ה מהני

עבר~
 דלא מ~~א ג~כ הוי ~הא הזה במקום

 ~~י~~מ~א
 ובז~

 בעביד~ה ל~מר שייך ולא אחרת פ~ולהשום עשת~ ל~ ה~ דהת~ לתרץ יש
 ~אן משא~כ לי בר~ א~ירתה ~הני לכךטריד
 תרצו מדלא אולם אדע~~ד~או דיד~ ברי ~ה~י לא בעבידת~ ד~רודבשוחט

 כן הפוםקי~
 קושיאעל

~ 
 ונוכל בזה לחלק ס~ל דלא ש~מ

 מהא הנ~ל ק~ץ בש~ש ~ם ~ט~ז קושית~~שב
 ד~ל כפ~ן החזיק דלא ע~ט שי~ בחו~מדעמוד
דל~~לם

 צריכ~
 שם ולכך ~חזקה הדבר לאוקממא

ד~ש
~ 

~~א לי ברי אמ~רת~ מהני לא כשר~ת חזקת
 ~~ר~~

 ~מ~ד בצד
 למה~ ז~

 כפרן ~י~ז
מ~~~כ



~ו~י~
~~~~~ ~~~  אמיר~ה ~ה~י ~לא ~אמר ~אם ב~~ה~ש~~כ

 ל~מאותה רוצה ~תה ליב~י
 ו~הוצי~~

 נמ~ז~ת

~ה~~
 אממי~תה שפי~ מה~י ~ ~כך ~לה

~בשו~ט ונמצ~
 י~ ~~המ~

 שא~נו אי~ור חז~ת ~ה
 ~הכש~~ ~~ ב~י אמי~ת נמ~ני~א זבו~

 הבהנמה ע~~ז
 ואינו תב~ש ב~~ זו ם~~א ש~~יתיונ~ירנא

 כעתת~~י
~ם

 ~~~~ו~
 ~~~~י

~~~~~ 
 יש נ~ב ~ האריך

ל~ק~ות
 ~אי~ כל~ ~כא~~~~~ ע~

 ~ומכין
 ע~

 ~~זקה
במקום

 ~יכו~י~
 ו~לו לב~ר

 ~~ו~~
 ציצית ה~~

 ~~~י~
 ~א~צ ~~ק ~ק~~

 ~נמקו~ ~~ר~
 שיש

~זקה
 ~מע~ק~~

 ~~~ית ש~~ק
 וכ~~

~~ק ~~י ~ממי
 ו~~~ מק~~~ ה~כי~

 ~עשוי שאני ~~כא

~~תק~ק~
 מש~~כ בש~~טה

~~ 
 מי~ו ~ ציצ~ת

 םק~~א ש~המג~~
 עשויין ~מי ~י~ית ~גבי כ~~

 וכאן בזה ~א~כ~י ובמ~א ו~~~ע ע~~ש~יפ~ק
 ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~~ילק~~

~~~~~~~ 
 ו~~~~ש

~~~ 
~ממשממ~~~  מ~ובה ~~~~~ אף ל~~ריף~מ~א

 ו~נמע~~
 ~ ~~~ע

נ~~
 אם ~ו~א ~זה נ~אה ומ~מ

~~~ 
 ~~~ר

ע~י
 ~כי~

 דיש
 ב~

 ~יה ~אם ~משא~~כ ~~ינא ~שש
 ~לא א~ם ע~~י נוצ~ת נמרי~ת ע~~י העורנ~~ע
ע~~י

 ~~כ~~ ק~~
 כ~~ש ב~~מא מ~ומרא רק ~הוא

~קמ~
 ~~ש~~~ בש~ ~ק~~כ

 יש או~י ו~ב~ח
 ~וש~ ~~יק~ ע~~יבה~~~ממ

 מםתפי~א ומ~~נמ

 ע~ ~ז~ל~ק~
 שי~~ימו

 ~ ~~~ו~י~
~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~ 
 ה~~ו עלהשיגו ו~ש~~י כ~ אות

נמי~מא
 נמ~~

 מ~ם
 ~פ~

 ו~א
 מעו~~

 ~יש א~~מא
~ם

 נ~~ב ~ בעו~
 יע~יי~

 י~ ~~יף ~~~~ ~י~ ~ק~~~
 מולגי~אי~

 ~א וכן וכו~ וע~פות ו~לא~ם ~~יים
 מכלי ע~י~םיע~ה

 ~אשו~
 א~נמא~עור ~קליפ~ ~י עי~ה ואם

 כ~ין ק~י~~ כ~י נ~~~ ~~עו~
 ש~~עי~וי

 ~יש
~~ 

 ~עור
 ~~ א~~ים י~ ועיי~

 ו~~עע~ו
~~~

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

 שממ~ה הכ~~~ג
 ב~ו~~

 ~ ע~ש ~ישיב~~ש~~
 ~ה~~פ~~י~

 ~ה ~ו~י
 ~וק~

 שמונ~ת בב~נמה
 ע~

הא~~
 ~ש~ו~ ~ש~ אזי

 בי~י~ה
 אב~

 ~עוף
 בי~ושאו~ז

 ~ז~ ~קי~ י~~
 ~~~ק ~~עת ועכ~פ

 ישבו~אי
 ~הק~
 ~צאתי שוב ~

 להגאו~
 נמ~ר~~~ק

שכ~~
 ג~כ

 ~~ק~
 ~עוף

 ~~~~~ ~~~~ ~~ו~~~
 שנפ~ל~ כ~ ~~~~~

 בש~יטה
 ~~י~ה הך מ~נ~ולא

 הב~מ ~יתן ~סו~נ~י~י
 ~ב~~

 והעו~ם וכו~
 נ~~ב ~ ~זהנזה~ין ~~~

 ~~~ בשו~~
 ~ו ~הקשו הביא

 כל תאכלו ~א בתו~ה ~כתיב מ~אממק~א
לג~ נ~י~

 בשע~יך אשר
 ואכל~ ~~ננ~

 או
 ~נכ~י מכו~

 ~ית~ ~נמות~ש~~
 ו~ף ~~כ~י

 כתי~~~~~~מא מעי~ ~~~י ע~
 ותי~

 הח~~~
 ~א ~~נכרי

ואכלה כת~~
~~~ 

 שקיב~ ג~ ג~י
 מצות ז~ עליו

~א מ~~נ~~
 כת~ב א~~~~~ יאכ~

 ואכ~~
 נ~וגית וצ~ע יעוי~ש

הש~~
 ל~ק~ים

 ~ג~ ~תי~~
 י~~~ ~~כ~י ~~כ~~ה

ו~~~~
 וה~~כתי

 ב~~ בנמק~~
 גם

 ~ת~~
 ה~וגיא

~נמנ~ו~
 שם ~א~~א ~א מ~~ד ~ף

 ~~~יפה נ~י~~

~~
 יאכ~ו

 ~כ~~~~
 ~~~~א כ~~ים ~~י ~ק~נמר

~~א~~
ג~~י~ו נב~~~ ננמי ~ש~~~ גב~~הו נמ~~קה ואש~~י
 ~קש~

 ~~~יי~ו ~~~ני~ א~~ ל~~~~ז
 ב~ו~~

זבי~~
 צוותה ~י~ך

 ~תו~~
 ה~יבה ~הם ל~תן

 נמזמנים ~אין נמ~א~~ש
 ע~ עכו~~~

 נמעי~ם~ ב~י
 ~~~י ~~~~~י~ ~ ~~כ~נמ ב~י~ו~י ~ז~והא~כתי
~~~~ ~~~~ 

~~~~~~~ 
 נמ~יק

~~ 
 ~א אנמאי לי וקשה כ~~~~ קראצ~יך

 פ~~~~
 ~תי~ה

~כ~~
 ~~ק

 ~מ~~~
 ~~ ~~~~י וע~ף ~י~

 ~כ~~~
והו~

 ~~~~י ת~ק
 ~ו~~~

 ~~~ק ממ~ע~ ~או ~~ו
 ~~~~ז ו~ס~~ מ~ ~ע~ף ~כ~~חו~~י~

 ~עי~
 ז~

 ו~~עון ~~~בן ב~שות כ~~א י~וה ש~אבנשבע
 א~ונמת

 ~מו~~ נמ~~
 ~~~ות

 ~ב~~ו~
 נמהם א~

 כ~~ שניהם משנמע ו~~וני פ~~נ~ שכת~ב~כ~מ
ונ~שמע

 כ~~~
 בפ~ע

 כ~~ ו~וא ~י~~ שיפ~~ ע~

 וכא~י~נת~
 כא~ שניהם ~משמע יאש~~ כ~~ פ~ק

 ~וונמ~עי
~~~~ 

 ~נמה~~~ם ~ש~י לתי~ ומ~ו
 ~~~~~א ~תשו~ת ו~י~ וצ~~ע י~~~ה ~~ש ~~~~י~ ש~

 פ~פ~ל שםיש
 א~ו~

 בזה
 ~~ני~
~ 

 ~ו~~~~~~~~ו~
~~~~~~ 

 ~ל הבא בצבי
 ~תייש~

 לכ~~~~~~~
 קשה

 כריב~ל ~הלכה ו~ ~י~ ב~כ~~ות כתבהר~~ש ~~
~~ין



~ ~ ~ ~

~ ~

~  

~ ~ ~ ~

~  

~  

 ב~מה ואין ממבהמה ממ~~ברת חי~ד~ין
מח~~ מתעבר~

 ~לכ~
 בו ~דברו כו~

 חכמי~
 ~רי~

הוא ב~~~
 ע~~

 התיי~ה על ~בא ~בי כאן כתב ואיך
 ~~רא~ש אנמת הן מ~ר~~ש ~וא כאן ו~קורווילדה
חולין

 דא~שר כתב דבחולין בזה א~~ סת~ ד~~~
 הלכהדאין

 ~ריב~~
 דאין וט~ור בטמא א~א

 ז~מ~ע~רי~
 מ~ע~רין וחי~ ~~המה הא ~ מזה

 כל ~כדת~יא
 ~ת~מי~~

 א~ל ~~ש כו~ שוה וע~ורן
 ~בכורות~ם

~~~ 
 ב~שיטות

 בהמ~ דג~
 וחי~

 ~מו~כ מ~א~י ולא זמ~ז מתעברין~אין
 ~רא~~

~~~עו~~
 ~~~ירה ~זה

 ו~~~
 ~~~ ~~~~~~~ו~

~~~~ 

 ברכה ב~~ ~י
 איכאאפילו ~בטל~

 ס~~
 לברך

 ~ו~א~~~
 בדבריו עיין כו~ ל~רך שלא

 ~כ~ ~~~ר ~רכתלהל~ בפתיח~
 ~מ~א בזה והאר~כתי ט~ז ~י~ ל~ילבזה נ~~~ ו~יי~ ~ז~ לה~~~~

 ברכות מהלכות ~~בבלח~~מ ג~
 ודו~~

 ~~~י~~~~~~~ו~
 כ~הו

 הרו~
 ~~ב מלכ~ות~ ~טור

 ט~ו ~~עיף דק~~ל ~אףנלעמ~ד

 ל~~ד~~~
 א~ילו דדי רק דנ~ו ~כל

 כשמכ~~
מ~~~~

 דוקא ז~ו הד~~
 כ~מכם~

 א~צ ~ע~מו
 הרוח כם~ו אם משא~כ ~דם כל~כ~ות

~~~~ת ר~
 הד~
 ~ייב ~

 ~כ~~ ~כםו~
 וכמו הנשאר ~ם

~י~
 ב~~מו לכי~~ו הרוח כםהו בין חי~ו~~

 א~צ ב~~ממו ד~כיםה ומ~גלה חזר~~מין
 כי~~~~~ין חילו~ י~ כן כמו י~א ב~עיף כמ~ואר~כםות ~ו~

 וב~י~ ה~ם מק~ת רק
 ~ארכ~י לבי~~

 ה~~רא ~זהלייש~
 ~~ושי~

 דד~ר ~םוגיא ~צל~ח

~נעו~
~~

 ד~ם~ימן הדין גוף ~ל לי ~שה דלכאורה

דא~~
 ~כ~ות

 כ~
 יהודא כר~~ והוא הדם

 דמו ~מ~~ת א~י~ו דדמו ~~ח דף חוליןבממ~מי~
 ~סק אמאי~~כ

 הרממב~~
 ב~~

 שבת מהל~ י~~~
 י~~א~ל~

 ~שי~ו~
 כדי וא~ר ~~~ ש~ת הו~אות

 דם~כםות
 ק~מ~ ~~ו~

 ל~יי~ כ~י הכוומ~ ו~ודאי
~~וו~

 ~~םויוכל כל לכםות א~~צ ~א הדם כי~וי

~~םו~
 וא~כ גדולה חי~ דם גם ע~ר ~מ~הו

 ~יש דב~ים שאר כמו ב~~~ש ~ייבי~י~
~~רך ב~~

 ~~~ם ד~יי~ ~כ~~
 וא~ר ~~ר ~מיירי~~ר~~~~ם נרא~ ~י~ ולכ~ ~כ~~

~~ 
 ראו~ ~אינו

 ראוי ואימו ~ח ~~ר דהוא~ וכיון להממותשיכול ע~~ דב~ימן ~~ג ב~~יף כאן ~מבואר בו~כסות
 בו ~כ~ות ראוי שיהא ~עימןבא~ת לכן בולכסות
 חצירו למקר כדי ~~מה ~~ור דם~ל

 ול~
 ל~ם

 בו לכ~ות שראוי וא~ר בע~ר א~ל כיםוי~~ות
די

 ~כ~~
 והוא ~אנמת

~~י~~ די~ ~ידו~
~~~~ 

 ~~~~ ~~~ ~~י~~~
 ~דינא כן

 כלדודאי

 הש~ו~~~
 נמו~מינן

 א~ז~~
 וכ~ע

 ~אחר או ~חיים אי וא~י ה~~ם במש~ר~ו~ בז~ ~ודי~
 דאנו~~י~ה

 ~~~ ~טע~ מ~ירי~
 הא דו~א

 ~אלא~ה
 משו~

 דיותר
 דהולך מחיי~ שכי~

 לאחר מלומר משברואמה אנ~
 שחיט~

 נ~ב ~ משבר
 שייך דלא לשחוט ש~ם ד~ובא~ ~יכאול~י~ז
 זוס~רא

 ר~
 שהוא

 נעש~ א~ מ~ו~~
 ~~גע

 ממותר אח~כ או ~~יטה~ודם
 מט~~

 היתר חז~ת
 ה~~~ך האו~~ה

 מ~~ ~~~~ ל~ממ~
 ~~ם ~ב~א

 לאחר או ממחיים דה~~ק ~~דהג~ות
 מ~ית~

 לא
 לספ~~ח~~

 ממשום
 ד~ו~

 ח~רון ס~
 חכ~מ~

 ולא
אמרינן

 ~ו~ר~ נש~~~
 ~ט~~ז נמד~רי אנמנם ~

ס~ס ~~
 י~

 ל~~ריו ר~י~
 ל~נמ~ד א~י דא~ ~כ~~

 אם ~~ ויש ~מכה ~מי ~ו~~ר ~לא ~י~~ליו
 ל~רץ דר~~מו מ~~~ע הבשר ו~~~יא מ~ייםנע~ה
 כשם נימ~א לאאמאי

 ~ב~ו~ח~
 ~ך דממח~ים ~ םי~

 דלאחר םי~ ~ו~חר~לי
 ה~ליתי כ~~~ מ~ית~

 ~~ומט~ם ה~~ש~ביאו
 ~~ממו~ שב~ר~

 ~י~ץ וע~ז
מ~ום

 ~חיישימ~
 דהובא ~~כא ל~~~ז וא~כ לנ~ר~א

 ל~~וטשלם
 ד~~~~

 נ~ר~א לא ~~דאי ~ה~א
 ~~~~ ~ ועינמ~ש לדינא וכד~ר~ו ~~ירנמו~ר

~זה ~~~
 ~~~~ ~~~~~ ~י ~ ~~~י~

~~~ 
 כו~ ~ח~ור די~
 מבעי~ האא~ממם

 י~ב ~ב~וך מ~מ~ר אםלו
 חוד~

 ממיום ת~ות ודאי

 ה~~כ~~~ול~
 י~ב תוך דודאי א~~ כ~~

~ו~ו חוד~
 ה~~ו~ ~~~ת~

 ~~ב עוד יחי~ לא ואילך ומשם
 ~~~~ ממ~~ני א~ ~~י כי ~~י~ות ב~~ ומ~~~מחודש
חוד~

 כ~ד ~~ינן או ~ו~
 נ~~~ ~ חוד~

 ל~נמן עי~
 ~~~יח~ב~וף

 ש~~~~ק ל~ט לםי~
 ו~נה דו~~~~כממה ועו~ בז~ ג~~

 ~~~ לכאו~~
 ~~ר~~םי נמד~ר~ו

 שר~~י הדרי~ה ב~~ם ~ממ~ב~ותנ~ז
 ~ו~ ז~~

 ~אר~~



~~יי~
~י~~י ~~~~~~

שהאר~~
 א~~ ריש ותו~~ב~ ~~~~ דף עי~ המעיים ב~י ~נקוב ~ו~ו

 הטעם כ~בו
 שהאר~

 שורף
 רש~י דאף ה~ינו~י ו~א שם וכתב למוחו~ופה
נ~י

 מו~~
 שאין אברים דאף

 ~ו~~
 נ~יבה בהם

ארם
 שור~

 ו~ו~~~ג כבד ~מו
 וכדו~~

 ~~~א ע~ש
 ש~אממשממ~

 חילו~ מצ~
 גדו~ה ~~קותא ~יה כאן דבריו ו~~יתו~~ שיט~ ו~ין רש~י בין

 ד~וף משום הטעם רש~יד~~י~ ~י~יה~
 האר~

 ~נקוב
 י~בבתוך

 ח~ד~
 י~ב עוד ~חי~ לא ~מקב ואחר

 חודש ~~ד נצטרך ול~י~ז~ודש
 וג~

 בכבד
 הכ~ד כל שינטל ~ו~ו דהט~ם ~ש~י לשי~ כן~אממר ו~ו~~~

 ממממ~~ום~ואף
 הזיתי~

 י~~ב ~וד ~חי~ לא ואח~ז
~ודש

 מ~שא~~
 ~ו~~ לשי~

 דהאר~
 ושופו שורף

 ~ודאי ד~ם א~ ~פעם חודש בי~~ די א~כלמות
 הטיל לא שנ~א ~~ ד~חשב יב~ח מהנידרו~ה
 כל~אר~

 א~אתאן אמ~נם ~ נ~ז ~י~ כמבואר
 לטעם דאפילו להדיא שם מב~אר שאדרבאנאמ~ר לז~

 דהאר~ר~~י
 ב~~א חודש בי~~ די מ~מ ינ~וב

 ~~ג דרוסות דס~ משר~~אוראי~
 וא~

 שיש
 לדחו~

~~~~~~~~

~~~~~~~ 
~~~~ 

~~ 

~ ~  

דטרי~ות
 ודרו~~

 יב~ח דמה~י שוה דינם
וצ~~ ב~~~

 ו~ימ~ש
 ר~~

 ר~ס לבו~ש בס~ ועי~ שם נ~ז
 הש~ק בזה ג~כ מ~~ש~~ה

~~~~
~~~ 

 א~ף יחי~ לו ודאי ש~וא
 בכוונת לוממר וא~שר ~~במ~ני~ ל~ שני~

 ז~לרש~ל
 דקי~~ דכי~

 דמהני מ~א בר~ס ~ק~ן
 ~כ~~~חצ~

 שעלה קרום אף
 מח~מ~

 מכה
 דלא ~ו~ם אינו דבעלממא אף ~ו~ם ~מאח~ב וכ~

 מצד טרי~ה דבאינו כ~ון טרי~ה ודאי מ~רילא א~~ ו~ש~ך הט~ז ~מ~ש מה~י כאן ממ~ממהדק
 מהניעצמו

 ~~ו~
 ~שי~ וב~רט להכשירו שחוזר

 םי~ לקמן ו~~~ןה~א~~~
 ~י~כות ~~י ~~~

 אח~כה~לו ד~~
 דגם ח~ינן םיר~ו~

 לממ~ר~
 היו

 וכ~~שירו~
 ם~ק רק הם ~~ים

 גבי וכן חצה~כ גבי מ~מ החולקים רבודשם ו~ה~ טרי~ו~
 הטרי~ו~ ~אין מ~~ום ~קילינחב~ה

 ~יזה העלו דאםי~ל בודאי ~צ~ע
 ר~וא~

 כשרים דהי~ נ~ברר
 לה דהיה דחזינן יב~ח מהני ~כך~מ~~ע

 ~ ר~וא~
 ~צאתיותבלין

 לז~
 ה~און בדברי

 ב~~
 א~רים ראש

 לד~~ נרא~ הי~ כן ע~ש ע~~ט ~~ק ~~ו~י~
הרש~~~

 ~~~ו ב~י~ ע~יו שהשגתי ממה עיין מיהו
 ~~ע ו~~א~~ה הפמ~ג מדברי ט~ו ~~קממשבצות
 לו דעשו שם~השוגיא

 חידו~
 ויש קירוי~ של

 ב~ה~פל~ל
 ~רב~

 ~ יבואר ושם
~~~~~~~~~ 

 דהוי ה~~ב ממותר ~ודש י~ב
 לי וה~ש~ ~ וכו~ רובי~~י

 ~שעי~ מוה~החריף
 ק~ונימו~

 ~א דאממאי מ~ה
 גו~ה הבהמה דיהא לענין דנ~מ די~ל~~ב

 ד~הי ~ודש י~ב ~~יתה היכי~מותר~
אין הבהממ~ דע~

 כא~
 י~~ח ב~וך ~ט~~ה דדלמא רובי ~רי

 וא~כלשחיטה
 כא~ אי~

 רוב
 א~כ יב~ח שח~~ה כיון מ~ממ אך ~יב~ח חיו~ אינן טרי~ו~

 ~ם וא~כ טריפה הי~ה~א כש~ו~ד~
 ~ת~

 ~ רו~א אי~א
 דרוב ~ רובא ~כחוחז~ה

 ז~ל התו~~ עדיין ממ~~י דלא ההו~א ל~י~ב~ח חיו~ אינן טרי~ו~
וא~כ חזק~ הו~ דלא בשעתה נ~בררה שלאדח~קה

 מנ~~
 א~ן ממי~וט אף ההו~א ד~~י לומר

חיו~
 י~~ח

 כן ו~אממ~
 ~וונ~

 ~שי~ ז~ל ~~ממ~ג
 ~~שב שם שכתב בממה ממ~ח ש~ק~~ז

 קושי~
הממ~רשי~

 רובא ~ר~ שם וממ~~ש ה~ו~~ ~ל
באמ~

 רובא לי~ וקר~ וחז~ה רובא ~ל כונ~ו
 דהךמשום

 חזק~
 וצ~~ע ~א~יא רובא מכח

 ~~~~ ~~~~ו~ ~~~~י~
~~~~~ 

 לבד ~~ח~ון
דטרי~ה

~~~ 
~ו~
 ~כאורה נ~ב ~

 נרא~
 ~זה ראי~

 הדי~~
 דבק~ום

 י~א דף חו~ין התוש~ מדברי כשר ש~קבהתח~ון
ב~

 ד~~
 דאזלינן דיליף אמ~אי שם שהק~ו דל~א

 ~ייף במקום ד~מא ~~~ש ~ת מהורג רובאב~ר
 שלם ש~יה מיירי דלמא תוש~ וה~שו הוה~קב
 אי~א ואם ע~ש ונ~בו זה ובא מוח של~~ום
הא

 עדיי~
 שמא י~ל

 הי~
 ניקב ~~ח~ון ~רום

 ובע~כ טרי~הוהוה
 צ~~

 ד~תו~~
~~~~ 

 מ~ריף ד~א
ב~קיב~

 לדחות ויש ~תח~ון ~רום
 וצ~~

~~
 ~~~~ו

~~~ 
~~~ 

 מקיף דאם כו~ ~~ב~ש
 ~~~יר יש ~דממכל

 כצ~ל נ~ב ~בה~~~מ~
 ~וט~~

 ~יב~~
 ל~חממיר~

 ומ~ש
 לקרום מגולה דאיאח~כ

 המעיין אולם ~קרום מ~וליםכמים ד~ו~ א~ו~ בלא~~
 ב~ב~~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

 יראהסו~ק~ו
 דכת~

 תו~~ים ~~ב~ב~י ~שש דאין

 ~הו~יף דאיןממו~
 ע~

 א~ור וא~ן הטרי~ות
 ~וונתו וזה ע~ש ו~ממ~מסה המר~הא~א

 ~~~ע ועי~ ~ ~~ע ו~די~א ~~~ק ישדאו~י א~~~
 ~נ~ו~~ אפ~~ו דטריפה~פ~ק הר~

 ממקי~
 ו~דידי התו~ע

 ז~~ ה~~ ד~רי~~ע
 הקשו ~מה דא~~~

נימא ~קדממוני~
 ד~א~~

 ~~י~ רי~ה ג~י כ~ו פירש ש~~טה
 אם ריאה ג~י הא קושיא~ מאי איתא ו~ם~~ו

הי~
 ש~יטה ~א~ר נאממר אם ד~אף מו~ ~~~ימשא~כ שפי~ כשר מ~י~ם ה~יאה ~פנים התו~ע

 א~~~~ר~
 בפ~ים היה ~~מ~~ים ~ ממ~~מ

 ~דעת וגם שפירוטרי~ה הממ~~
 ~ת~~~

 דני~וש ~ע~ק
 אפשר וזה ~~רום מ~ו~ה התו~ע היה ~~י~שמא

 הר~ ע~ א~~~י~ש~
 ד~דידי~ קשה

 כ~
 היכא

 ו~~ע הקשו ומ~אי ~ריפ~ ~תו~ע~א~תא
~ 

 איכא ~~ ~~~~~~~~י
 קור~

 אף א~ור דם
 ~ הכנה~ג וכ~כ ~~וטםשה~ו~ע

נ~~
 ~~ואר ~~א מכ~ה~ג זאת ~ה~יא ל~ל ~~~ע

 כאן ~ט~~זכן
 ו~כ~

 וגם הא~רו~ים
 הפר~~

 אינו

~ו~~
 ~דיקה ב~א דכשר רק

 אב~
 אם ע~~~פ

 ~מש~~ות ~ד~~יו עי~ ~~יר טריפ~ ריעותאראה

~~~
 ~מדנו ~א דממד~ריהם ~וממר ו~פשר

~~ 
 אם

 הת~תון ~ק~ו~ם ריעותאיש
 א~~

 ~ק~ום אם
 ריעותא ישה~~יון

 ~הק~ ס~~~ ד~ו~ אכ~~~
 שמא

מע~~א
 ואת~~

 ~א שמא ממהתו~ע
 ניק~

 רק
 ע~יון ~~רום שגם מ~נ~~ג הביא ~זהה~~י~ן
 הקדש גידו~י ~~~ שכ~כ ומ~א~יט~י~ה

~~~~ 
 עדיי~ אמנ~ ~ז~

 ע~יון ~ק~ום גם ד~ודאי ~~~ע
 ג~כ ~א~~א ריעו~א ~ממ~אאם

~~~ 
 ~דא ~אי~ור

 ~יק~שמ~
 ~ הת~~ן גם

 ~ואת~~
 ש~א

 ניק~
 רק

ה~~יו~
 ע~יון ~ק~ום דגם הפוםקים כדעת שנמא

 הפ~~מ באין ~ממותם פ~ק והרמ~~אטרי~ה
 ע~יון ~קרום ש~מ~א ~ע~מא ~ריעותא~יי~י וי~~

דכשרה
 א~~

 ט~יפה ~תו~ע ע~י
~~~

 ~~~~~ ~~~~ו~ ~~~~
~~~~ 

 ה~וט א~א ~~וק

~~~~
 ודוקא

 ~כ~
ה~~~

 ~ ~~אין א~ ~~ד ~~וט ~א ~קיאין א~א
נ~~

 ~ד~ריו מ~~מע
 וכ~

 ממדברי
 כ~

 הפו~קים
 אם ואף דוקא ~~וט ~~דוק~~~יך

 ירא~
 שהשדרה

 ~דיק~ ~~י נמה~י ~אש~ם
 ~~וט

 כ~
 היכא

 דאמרינן ~~פ~~ה וכן חוש~יןדאמרינן
~~י~ ~קמ~

 ~דיק~ ד~עי נ~~
 הוא ה~נימים ~א~~ים

 שה~ש~אף
 ש~ם

 ~~ מב~ו~
 וממ~ש מידי מ~~י

ר~~י
 ד~

 ~דיקה צריכה ~~ו
 ש~

 ~ש~רה
ו~פסק השדר~

 ה~ו~
 נש~רה ~א דאם כוו~תו אין

 ~קט דממי~~א אורחא א~א ~~וט ~~שיןאין ~דר~
 רש~יכממ~ש

 ז~~
 ע~י מצוי ~~וט ד~סיקת ~משנה

ש~ירת
 א~~ השדר~

 ש~ם השדרה גם אם
 ה~וט בדיקת~~כ ~רי~

~~ 
 ד~~ששין ה~כא

 ג~~
 ~א ~~ן

 הר~ ד~~י ~ה~יןזכיתי
 כאן ~ש~ע הק~

 א~צ נש~~~~ ש~א ש~ימה שהשדרה רואיןואם ~כת~
 ע~ו ונימוקו וט~מו ~ט~ז כ~מ ~~וט~~דוק
 ה~דרה ש~ירת ע~י ה~וט דפ~יקת רש~ימד~רי
 ~ה~מיר אפי~ו א~ריו ~הרהר כדאי אני ואיןכו~

 נמד~ריאממנם
 כ~

 ~א ה~ו~קים
 כן ממשממ~

 מד~רי ~ותר מ~מעות שום הט~ז ~ד~ריאין ו~אמ~
 כשהשד~ה מהני ד~א ~רש~~י שיתפרש וכמורש~י
 הפמ~ג דעת נראה ~ן ~פי~ ~ט~ז כ~הש~ימה
 הוא ~רב דכוונת ~וממר ואין ו~~עכאן

 י~א ~י~ א~ט ~~~רא~ש עפממ~~
 ~ו~ד~ ~~כת~

 ראשה ~על
ד~א

 ני~א וה~~נ ע~יון ~~א ת~~ון ינקו~
ז~א כ~

 דא~~
 הי~א ו~פילה דרי~ה ג~י נמי ~ימא

דהיה
 ~~ו~

 ~פנים ~~דוק א~צ ש~ם
 ~שיני~ ~ו~דה דנשכה שאנידהתם ו~ע~~

 דה~ש~
 הוא

 א~~א ~שינים ~ידודמ~מת
 ~נקו~

 ב~א ת~~ון
 ~נפ~ק ממשא~כע~יון

 וכ~מ ש~י~ ~יישינן ~כ~

מכ~
 הא~רונים

 ~~~י~
 ~דיקה תממיד

 ~~ו~
 ו~י~

 ~~~ג ~~ו ~י~~דע~ק
 ~ממ~א~י ושו~ שמע~י ד~~~

 ה~~ ד~רי שה~~יא כאן~גי~ה
 ו~א ע~~~ו וה~יג

 ~או~~~יא~
 ו~דינא ע~~ו ~העיר כמ~ש

 הוא ~םה~כים עכ~~
 ד~רי~

 וכממ~ש ~~וט ~~דוק

~~~~~~ 
~~~~ 

 ~ש~~
 ~י~

 נ~~
 ~ק~ד

~~~ 
 אם

 הכ~

 ש~ו~הדמ~מע
 ~ה~וו~

 דעת
 הש~~

 הט~ז עם
 מ~ום ~~אר הא בקיאין א~א ~ריאהדדוקא
 הש~ך ממד~רי תממוה וזה א~ד ~א~~ א~ו~קיאין

~אן



~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~~  

 ~וששין שנ~~ה ~אינו באם שכתב י~ב ~~קכאן
 ~תב וא~~ה א~ אבר ג~כ ~הוא ה~וטל~~יקת

ש~~~
 הקשה ~מת ובתב~ש וטרי~ה בקיאין

 בדיקה בעי הי~וך מקרי ~לא ~~~כ הש~ךתי~ ע~

 אב~ ~~~~ כ~נג~
 רק וקאי כן ~ובר ~ינ~ הש~ך

ע~
 דא~א וכתב ה~וט בדיקת

 ב~יאי~
 וצ~ע

 ~~~~~~~~~~~~~~~י~
~~~~~~ 

 דאם ~ומרא

נ~ק~
 עור

 ~~~י~ז צ~ע זה תי~ נ~ב ~ ~רי~ה ~ו~וה~יצון
~יך

 מ~שירי~
 בנג~ד

 וניט~
 עור

 ה~יצו~
 נימא כו~ו

 דמ~~~הכיון
 ~קוי הי~

 ונ~ק~ק~
 א~כ ב~תממא

~יה
 נטר~

 ע~י ~כשרותו א~~~כ ~~זור ואיך
שנג~~

 ~אמרינן נמ~ד בםי~ ~כ~יות ~ומה וה~ז כ~ו
מת~~~

 שנ~קו
 ו~ק~ינ~

 ~~~ע כו~ן שניטלו ע~י ~כשר~תוא~~כ ת~זו~ איך נטר~ה

 ~~~~~י~~~~~
~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ 
בישר~
 ב~דאי הנה נ~ב ~

 נימאאם
 ~דע~

 םמוך דאממרינן ~הא הםוברים
מיעו~א

 ~~זק~
 היאך ~שה ~א מדרבנן ~ק ה~א

א~~ינן
 ~~ז~~~ די~~ ~ישר~

 רצו ~א
 ושאר ~~ט ~םי~ ב~תי~ה בעצנמו ~ואוכ~כ בז~ ~גזו~

 מקודם שהביא כ~~ממ הוא קושיתו אמנםדוכתא
 רבינו ו~מד יבום מ~~~ ~~ב הרמב~םדברי

 ~קשה ~כך ממ~~ורייתא ה~א ~םמוךמדבריו ז~~
 ישעי~ מו~~ ~~ריף בזה הע~ר וי~הקו~יתו

ק~ונימו~
 ד~יון מ~ה

 דעכ~~
 ניממא אם אף

 ~~ז~ה מיעוטאםממוך
 הו~~

 מ~~מ ו~~גא ~~גא
 הרמב~ם ד~עתכיון

 ד~~~
 א~א ~י~ו דאוריי~א

 שוב א~~ ~~ומראממדרבנן
~~ 

 אי~ור א~א ~וי
 ~גזור רצו ו~אדרבנן

 והממהרש~~ כנ~~
 ש~קשה

 א~ שמעתא בש~~ש דמוכי~ ה~ום~ ~~י~~~א
ד~~יקו~

 אמר וי~ה ~~יטתם מה~ת ~~ומרא הם

~~~
 א~ם

 מ~
 ~~ריף ~וד שכ~ב

 ע~ הנ~~
~ו~י~

 נ~~בת א~ר ~בדוק ~נ~ דהי~ א~~~ז רבינו
 ~~י הוא ו~~יבה~~ט

 ~כיו~
 בממקום שמא ד~ם~

נקב
 כ~ל ב~קינן ~א ~כך יתבר~ ~~ קש~י~

וםמ~ינ~
 ~ בזה ו~אריך ארובא

 ~יוו~
 מדעתי~

 השיב~שו~ת
 נמ~~

 ב~תי~ה הבאתיו ~כ~כ י~א םי~
 מדברי ע~ז הקשיתי ~ם ~מנם ~~~ט~~י~

 ר~~~

~עי~
 ב~ ~~עיף א~ םי~

 אף~~נינו ו~י~ דש~~ ~היכ~
 ~~ש ~צויין ארו~ דם~כינ~

~~~ ~ו~~י~
 ~בדוק צריך

 ע~~~
 נש~~ו ~ם בסי~נים

רובן
 דכ~

 ~ה
 ~ברר מ~יב ~ברר ד~פש~

 ~ה~תי~ה שם מ~שעיין ו~כ~
 ~~~~י ~~~~~~י~

~~~ 
 ~~י

~~~~ 
 אף ~י

 וכה~גר~ב בקנ~
 ~י~וק~ין

 ~נת~פ~ ו~יישינ~
 ~~יקה ~~נין וה~ה

 א~ן ~התר~א שהות באין אף כוונתו וכו~~~ב~וץ
 ~ושטב~יק~

 מב~ו~
 נמד~רש~י~כא~רה והנ~ ~ ר~ב ב~~ה אף

 ע~~~ כ~~ ד~
 שכ~ב

ב~יקה ~~ אי~
 מב~ו~

 בנ~ב ~רי~ה ש~וא ~~י
 בד~קה נמהני ר~ב ~בקנה ~~ע ניכרואינו משה~

 הרא~ונים מדברי ~~פמ~ג ~אי~ נראהאמנם
 ~ג~ון מבי~ם ע~ב ~~גבדף

 ז~~
 בספרו

 ~ם שהקשויוםף ר~~
 ע~

 רש~י ~ברי
 ז~~

 ב~שון ש~י~

ר~~ו~
 אין נתר~א ב~י דאף ~יה דתי~וקו~ק~ו ונ~ר~~ ~י~ נקב שמא ~ו~שין אין

 ~~ש~
~ מב~ו~בדיק~  

 לענין
 ו~ם ~ ~ק~

 נ~מ~
דבק~~

 יש ר~ב
 ~וש~

 נקב ~~נין ממב~וץ ב~י~ה
נמשא~~כ

 ~עני~
 ב~נה אף חיישי~ן ד~ודאי ~~ר~א

 נ~א ו~~י~ כאן ה~מ~ג שכתב וכמור~ב
 תירצו ומ~~א ~שוטה ~נ~מ היה וא~כם~ק~ג ~ממשב~~~

 אין ר~ב בקנה דגם ש~מהכי
 ז~ל ~כמ~ג דברי ו~ד~ו נקב ~ענין אףמב~~ץ בדיק~ ~וש~

 שם ~~א בםי~וענמ~ש
 ו~קושי~

 ~תרץ כ~ נמר~~י
במ~~א

~~~~ וא~~מ~~
~~~~ ~~~~~ 

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

 ~א
ת~~נן

 ק~~ז ובשורש ~~ה שורש מהרי~ק בשםוכתבנו
 ב~ירוש~~מ~ר

 ם~~ כ~
 יש א~י~ו~ בש~י~ה

 ~יין נ~ב ~ ת~ינן ~אאומדנות ~ממ~
 בר~~

 ב~~וגתא ~ולין
 ~םדא ורב הונא~רב

 מ~
 ב~ם ~ם ש~ביא

איכ~
 ומ~קנתו מ~ד

 שרד ~בושי ~ם~ ועיין בז~
 שבירתה~~

 ~צממו~
 הר~בתי ובמ~א ג~ ם~ם
הדברים

 ~~~~~~~~~ ואכמ~~
~~~ ~~~ 

~~ 
 ~ג~בימי~מו~~ ~~~~~~~

 כשיר~ בשמאל ~~~
 ד~א ו~ו~

~~ו
~~~ 

 ה~ב~ש נ~ב ~ ה~א
 ~ק~~

 זאת תי~

~מת~



~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~  

 לשו~ובמ~ק
 ~כיו~

 פ~ות לא עכ~פ הינ~~ן ~צ~ל
 ~וא ~~ינמין ~ש~אמשמאל

 ~~ו~
 בכלל ~ו~ל

 ~~ שפ~~~~~
 מ~עם כאן הפמ~~ג ~י~ ועל

 נמה ~אכתי הלב~ש הקשה כ~סר ב~מאליתר
 אם ב~ ~ם א~ האבכך

 ~ימ~
 כ~~ר א~ ית~ר

 ~לשיטתו כהתב~ש אלא ~תיק~ן ש~ים ו~שארוא~
 מטעם~וא

 ~י~ בש~תי לקמן וה~ה בימין ~~~
 וד~אם אלו התב~ש ~~רי הביא סק~ה~~~
 ~ל ב~ושיתו ש~~ריו בשפתי שם וע~~שעיי~ש

 צ~ע~~ת~~~ש
 ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~י~

 ~אם לי
 כיס~יקב

 ל~ט ב~י~ לקמן מנמ~ש וראי~ כ~ר וכו~הור~א
 ואין ל~ופן מכיש פו~ל שירכא~אין

 סירכ~
 בלא

 ~אפ~ה~~ב
 יש זו ראי~ ~~ב ~ כש~ר~

 נקב ל~ולם~~מא ל~~ו~
 פו~~

 בסירכא כשר ואפ~~ה
 ~~צר ~ומיא עצמו נמ~מת הט~יפות ~אין~~ון
 ל~מ~~כב~

 מ~~א סי~
 ו~י~~

 מ~ש ל~ סי~
 ~צר ~שא~י~וממר ואי~

 הכ~~
 ~ירכא ~אין משום

פו~ל
 בש~~

 ס~ס ב~~~ז ~המעיין ז~א איברים
 ~אין מ~ום ~~א טעמים שני שהם י~א~~~א

~~~יפו~~
 נמצ~~~

 ~שאר פוסל ~י~כא דאין ו~~ד
 ~איתי שוב ~~~ע מה שם פ~נמ~~ג ו~ייןאיב~ים

ב~
 ט~ם טוב

 ש~~י~
 לב לה~י~ ~ק ~אתילא וא~י א~~ מ~עם עליו

 ~~~~~~~~י ~ המעיי~י~
~~~~~ 

 עלה קאתי~ןיתיר
 ~ טפי ע~יף~הוה

 לא~~ב
 ב~~ כוו~~~ ~וד~

 רש~י ~~רי ~ע~י~ות
 וג~ נמימין ש~ים כ~ש~~ו ~ליף ~ל ה~םקאי

משמאל
 ~ש~~י כת~ ו~פי~

 ~~י~
 ~~פשוט

 יתיר ~משום הפ~ול לכתוב לו ומה מי~ין~~~ר במש~~
 וראיתי ב~~ו~ו ולהאריך ~נמי~כ~טול

 שעמ~
 בזה

 ולכאורה ~ פ~ז ש~ק ר~אב~~
 צריך בלא~~

 כ~~ ב~רי י~י~ הא יתי~ משום ~ימאהיאך להבי~
ונ~~~

 ~~~י דית~ת בפתיחה ~~~ש בזה שכיוון
 רק אור~י~הוא

 כשאי~
 בשמאל

 יות~
 נמשא~~כ

 שם ל~מוד א~ר~י~ לאו יו~ר בשמאלכשיש
 האמי~ו יתר~

 ~ת~~
 שם כנמ~~ש זו סברא על ~ולק

 נמשום ~ק פסול ~אי~וו~~ל
 ~~רו~

 נמה א~כ

הקש~
 בפירוש ~~תב~~ש ~ה עצמו מ~ברת עליו

 ד~~~ל אורח~~ לאו לכך ~יממין ש~~רבשביל וכ~ כ~כ ~ובן אי~ו ~~ברא גוף ובא~ת ~~ללא
 ו~~~~ בדריי~ר~

 ז~ל כוו~תו
 ~~~~~ ~~~~~~~י

 אט~ז ~~ולק ~ב~בריו
 ~~~אה בכו~~תו צ~ע~~ב

~ט~~
 ~נ~טריף הרנמ~~א ~ל הציון ו~~ל כאן יש
 ~וא ולפ~ינו ור~א~תרי

 ~~~ויי~
 ו~ין א~מ~בר

 ז לד~ריוהבנה

 ~~~~י~~~~ו~
~~~~ 

 ~ פ~ולות ב~ ל~עול א~י
 בר~~א~~ב

~~~ 
 צ~ב ~

 ~הרי ע~זפקפק
 הכ~

 א~ פעולה
 כ~~

 ~א~ו ~
 ~ש~~ילוף ממילא ~~~~ון משלים ~הס~קאומרים
 ~הטעם ~ירש ולזה מעצנ~ומשווה

 שה~~~
 ~שלים

 צריכין שא~ומפ~י
 להעמי~

 זו ~~יאה
 הכא נ~~~~כ ~עלמאריאות כש~~

 דבלא~~~
 אי~ו

ד~~נמא כריאו~
 ~שנמא~

 ו~פ~ז
 ~~ ~ו~~

 ~כ~~ דין
 ר~י~ו

 ~כאן ו~ובר ~~ ובשמאל ו~~ק ~~ בינמיןא~~כ
 ה~~~ון משלים ~~~ק איןממילא שי~וי הו~~ל ~בשממאל כיון נמה~~ט טריפה~ו~אי

 ~~~ק יה~~ לא ~א~כ צ~ע ~בריו ובעי~יע~ש ~לי~ ו~ו~~
 בריא~ שי~וי שום ש~יה ~י~א ה~סרוןלהשלים
 ~~שושי~כ~ו~

 קנמט או
 וכדו~מ~

 ל~~וק ויש ~רי~ה~שת~ה דבלא~~~ נמט~ם
 בכוו~ת~

 ~בי ~שא~י
 זו לרי~ותא קצת ~ייכא ~עכ~~פ בשמאליתי~
 מ~א~כ םק~~א הלבו~ש כ~~ש מרו~קין ~הםאף
 ו~~ע לגמר~ א~ר ע~ין ~הוא וגב~וש~יתקמט

~~
~~~~ 

 י~~~
~~ 

 ויש מ~שי~ין
 נמט~י~~~
 ~~ב ~

 ~~מ~ריפין יש ב~ילוף וצ~לט~ס
 ד~בו~א נמכ~י~יןויש

 עתיד~
 ל~~~~ר

 עינמ~~ש לריעותא ת~~יבטעם ומ~~
 ~לב~~~~

 אמ~ם
 ~~רי צ~ע מ~~כך ~מטעם לא~ור ב~וףמ~ש

 ~פילו כשרהבבו~א
 ג~~ל~

 ~רב~~
 כמבוא~

 בש~ס
 ~י~י ולא א~ל ולא כ~~י כנ~י ~קיימא~~~ו
 ~~פת ~~בועא ~משום ע~~~ ~עמי~ ~ממהו~יארו
~נמטה

 ו~א~
 תי~

 ~א~ י~ר~ בממאי ~~~~~
 הבו~א כח

 ישאר ~ לא ה~ועא ~בלאכיון
 ~ט~~~

 כן ונמשום
 ~ר~~~י~

 ~עיקר ~טעם
 משו~

 ולפי~ז ~רל~ר
 הבו~א ~יהבאם

 ~לא או ז~ים מי~
 רו~

 ~שר
 ~~ז ס~ק ר~א בס~ מ~אתי ושוב ~שפיר

ע~יו שת~~
 בז~

 באריכות ע~ש
שפ~~



~ ~

~ו~~י~
~~~~~~ ~ ~ ~~~י

 ולא ~ים לה ~ ~~~ י~~ ~~~
 ה~

 יש

~ע~י~
 לה יש ואם

 ע~~א ם~ק ~ל~ש עי~ ~~ב ~ כיס ~~תיר הוהכיס ג~~

מ~
 כתב ~י~ג ס~~ק ו~ר~א ז~ל בכ~~נתו שמםופק

 ~שר ~ים ל~~~ דבאין לקולא זה ~פקל~שוט
 הגנת א~צ דיתרתמטעם

 כי~
 ~~כ~ת איך דא~~כ

 לשני~ם יש אי ~א א~ ~ש~רש ור~ות דב~~ינא
 ~ים ~יחי~ ~ו~ ~לא~~~י~ין

 ~אין ד~יי~י ו~~~~
 כיסל~ב~

 ולכ~
 ~ין על ~ולק הר~א ו~יהו כשר

 ~~~ לכ~ בי~~~~י
 ~ים

 דטריפ~
 דאינו וכתב

 ~י~~~וכ~~
 ~ור~א ד~רך כיון

 ~~ת~צ~
 הוא כן

 נמ~ת~~~ש ראי~ ~ וה~יא כיס א~ ~~ל ל~יות~~רך
 מזה ב~~ש גם ועי~ הור~א השלמת ~תיכתלענין
 ז~ל ~ד~רי~ם ולסתור לבנות יש~ כי אמנםואם
 א~ל ~שגתם~ ~~יצי ז~ל ~פ~~ג רבינו~להציל

~~~י ~ כת~~ים לא אריכות ~ראתמ~ני
~~~ 

 ~~ג
~~~~~ 

 סי~~ד
 אום~

 ביתרת

 לאא~
 נ~~ו~

 ~ממא

 בם~ק ~ל~ש א~נם נ~ב ~ כט~~הי~
 ש~ידש מה ~~ן ע~~ש~ו~ש י~~ ~~יות ~~ני כט~ד ~וא אם ~~ק היה~אם כ~~ כ~~

 עו~
 ~~וא ~ס~ק

 ~י~א~גם
 שה~~ ~נו~~

 נו~ע ולא אגודל ~פורן
 ש~יו~ נמי נמ~ני אנמצ~~ כ~רק היהאם

 י~ב
 ~וי הא ~ליו ל~~~ות ה~ליון על כ~~~י~ו~ש
 דצ~ו~ן ~אומ~י~ ~ד~ת שנמא ם~ לאיסו~אם~ס
אגודל

 ~שו~
 כ~~ק ואת~~ל ו~רי~ה יתרת שפיר

 ~יה אי ש~אא~צעי
 ממנפ~

 אמצעי כפ~ק ~יה לה
ו~ר~~~

 לאיסור ם~ס ד~יכא וה~כא זו ל~יט~ ~ם
 י~ב ש~יה מ~~ילא

 ~וד~
 סי~ ~פרמ~ג ~מ~ש

 ו~סק נמ~יאו בס~ק בע~מו והל~ש~~ז
 כ~

 ב~שיטות

~כ~
 לאיסור ~ם~ס מה~י ~לא ~שא נאות ~םפ~ו

 ~~ד~ י~~ש~~ה
 וצ~~ג

~~~~
~~~ ~~~ 

~~~ 
 נ~ב ~ רש~ל ב~ם ~~~~ך
 ~ברי ~צ~ עיון ליצריך

 ר~~~
 שא~נו לדעתיש~ת~

 ~ננמצ~
 י~וא ואי מ~~ ~ו~ר

 שבו מ~ו~רי אקנה~י~י
 ~כיו~

 אזיל ~נמצא שאינו
 ההי~~לי~

 ~מטע~ ~~רי ~יתרת
 ד~רי ~אור~י~

 ~כוומת וא~~ר א~ר~י~~או
 הר~~~

 לא ~בי~יו
 אבל~ ~נ~צאהיה

 בז~~
 ה~~ התלממו~

 ש~יר
 וכשרא~ר~י~

~~~י
~~~ ~~~ 

~~~~~~ 
 ~ ~כ~ז נפקותא אין
 י~לנ~ב

 דל~יד~
 נמי

 מקממא בפיצולנפ~~מ
 ~רי~ נג~

 ~~ר ואולי הורדא

~ז~
 דיש ~קמא יתרת ~~וקא ~~ם~~מ ~לא אף

 ~~ם~וד
 לא~ו~

 ~נ~ול יתיר משום
~~~ך ~מ~~~

 ל~~ ם~~
 ~~יצול משא~כ הד~מ ב~ם

 מ~ום רק הוא~~טעם
 שסופ~

 ~התפרק
 םו~ו אין הור~א~~~יץ וכ~עומ~

 ~א~רונים ראיתיוכן ~~י~ ו~~~ ל~ת~~~
~~~~~~~~ 

~~~~~~ 
 יש

 ~~יי~
 אונא ~סר

 ו~ו~א ~ב~וץום~ק
 נמ~ש עי~ נ~ב ~ לריעותא תרתי הו~ איהסדק ~~

 ל~~פללקנמן
 ע~

 ס~ק ~ל~ז סי~ במש~צות ~בריו
 ~~ו~י~ ~ יעוש~הי~ב

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

 ברובו א~ ~ור לק~י
 ויש ~דיקה נמ~ני~א

 ~~~ ~לה~מיר
 כשר היאך ~א~כ לפי~ז צ~ע

 דומה והר~ז רו~ו או כולו ונגלד כשני~לא~~~כ י~~~~ ואיך ונט~ף מ~ק~ ~י~ ממ~ו~ם הא~מ~לד
 ~ד~קט~~ו כיון מ~ד ב~י~לכליות

 איך טרי~~
 ~צת לייש~ ואפשר ~ולו ~שניט~ו א~~כית~שרו

 ~ ע~~ג ~~ש ל~ג ס~~ לעילועי~

~~~

 ~נשבר
 פשוט וזהטר~פה העליו~ קר~ נגל~ נג~ הצל~

 ~~~ אמנם ~ ומוםכ~

ד~~~
 סק~ג

 ~ו~ שמ~תי ד~~
 נמ~ו~~

 ~נג~ד
קרום

 ~ת~תו~
 היה העליון וקר~ם

 של~
 והיה

 כנג~ו הצלענש~ר
 שם ~ק~ש ~ג~ולי וכת~

 נג~ו וק~ד בפנים בב~~כ למ~ט ~~מי~טרי~~
 ~מ~ט ~ין שלם עור ~קצת ~~זינן ~אףמ~~וץ

לק~~
 אמרינן נמ~מ

 תולין ~אין ניק~ ~בע~~
הק~~

 ומקרה ~ולי מ~מת
 ו~נגל~

 הוא ~בריאה
 ~~~ש~~~ד

 ~נמ~א ~ה~י בז~ ו~~~
 מ~~

 וקו~ד
 ב~י~ ~ א~רונ~ם רוב ה~כמתכנגדו

 מ~~
 ד~שר

 לאאם
 ~ת~ו~

 ~פלפל ויש
 ~רא~ש מ~~רי ~ז~

 ו~ו~א י~א סי~פא~ט
 לעי~

 ל~ב סי~
~~~י ע~~

~~~ 
 ה~ליון קרוםבניקב ~~~~~ ~~

 אלא כו~ לב~וקיש
 כ~רה ב~ק לא~אם

 מ~~~ ~ ~~י~ב~
 אממנם

ה~מ~~
 ~ניקב דאף כת~ו ל~ו ר~~ס ולבו~ש

קרום
 ה~לי~~

 רק ~רא~~ בדק לא אם ל~ד
 ושבמ~יש



 אפילו אסור~~יש~ש
 ב~~~ב~

 ~שר ~בד ~ברא~~
 שיש א~א ש~יהם מעכבין רו~ו ו~נגלדבדיע~ד~
 הלבו~ש ~לל~~~ה

 דבס~~
 ~ענין פסק מ~~ד

 הנק~ים כמםפר ~ול~ים ש~יש היכא מורנאנק~י
 תוךוממקצתם

 הנק~
 מקרי לא לנ~ב חוץ ומ~~~ם

 רקריעותא
 ~~~~ שמ~כ~

 בנג~ד ולכך הבדיקה
 ~די~~ד אף ~דיקה דצריכין רו~ו אוכולו

 ישאם לכ~
 אף נק~

 ~חיטה ל~חר ודאי דנ~~~
 ~ורתא ~מ~לד נמשא~כ לבדוק שוב דא~אט~י~~
ו~~~~

 ראי~ ~דיקת ~כ~פ פורתא~ בנגלד ~גם דהא
 ד~ריו ~פי דיע~ד אףמעכבת

 ש~~ק~~~
 א~~כ

שו~
 ה~דיקה ~ז~ ~גם ~י~~ב נפ~מ אין

 וצ~~
~~~~~~

 ~~~ו
~~~ 

~~~ 

 ד~שמ~~
 התב~ש כו~

 דא~~א מט~ם~~ין
 ~נמ~א ממטריף מש~הלב~וק

 שמו~
 ~קב לה

 ~ל ~~~רושו הת~~~ש ד~~י בלא~ה נ~~ב ~ואינו
 למה ~א~כ תמוהין~~~ח

 הוצר~
 לוממר הב~ח

 ~ולי~דאי~
 יד ~מ~מוש

 ה~~~
 א~ילו הא

 שמעשהבבירור יד~ינ~
 ~יפה ~י הט~ח י~ בממ~מ~ו~

 זו וק~ש~א לבדוק ד~~אמט~ם
 ~ק~~

 הק~ הרב
 ~הקשות ~ו~יף ואני ה~~~~ש על י~ב סי~ב~שו~
 וז~~ל ~כתב סק~ה ל~ט ~י~ גו~א הב~חמ~ברי
 בנתמ~כהממיהו

 הי~ ~ממיעו~
 ~לא מדינא כשרה

בדיק~
 דמחמירין אלא כלל הוא ~ירכא דלאו

 בנפיחהלבדקה
 ורו~

 ~~צ~ץ דאי
 טריפ~

 ואוממרים
 ~מישמוש בכח וני~קה סירכא אלא ריר הוה~לא
 אי ולכאורהעכ~ל

 ממ~~~~
 ול~ל טרי~ה בלא~ה

 הוכ~הלומר
 ר~~ דאי~

 אלא
 שירכ~

 ו~~~~כ
 כונ~~

~לכ~
 ה~~ח יד ~מ~ישממוש תולין ~~ן

 נ~שוס ~פשיטות דטרי~ה קא~מר וממ~לא~~מבצבץ ממשו~
~ממ~כ~

 דדוקא מדבריו ~ משממע ~ ובו~א~י הב~יקה

~~יצ~ו~
 כשרה ונאבדה נפחה לא אי אבל א~ור

 בקלי~ה אמ~נם ~אחרונים הסכמות וכ~השפיר
 אם~י~ן

 ~אבד~
 ~~ט ~י~ בדבריו ~י~ אח~כ

 שם ו~ממ~ש י~~ ט~זס~~ק

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

 אמרה שהגמרא א~~ה
 לה אין טרי~הבפירוש

 ~~ו ס~ק ר~א בס~ אמנם נ~ב ~הי~ר
 ~יר~

~ו~י~
 ~~ום זו

 ~ינו הס~~ון דנקיב~ ~~ריפו~

~~~~~~~~
~~ 

 רק ~צמו מחנמתטריפה ~~~
 ~~ו~

 ~ש~ף
 ובכה~גליפ~ק ה~ר~

 ~וזרת ~צמו מצד ט~יפה שאינ~
 ~צר גבי כ~מצינו ~פירלכשר~~ה

 ה~כב~
 ~סי~

 ~פממ~גרבינו ~ה~י צ~~ זה דבר ול~נ~ד ב~~ריו ~~~שמ~א
~~~ 

 ב~ם הביא ממ~ג
 ה~נ~~

וכנה~~
 ~~עם

 הטחו~ ~ניק~
 ~סומכי~

 לנטול ממ~יים ו~ני הכרס ~ס~ףמשום טריפ~
 ~לכן ~~~

 וא~כ ~וף גביממכ~ירין
 דאי~

 ~טרי~ות
 שפתי נמ~ד ב~י~ ~~יאאמ~י ממצ~~

 ס~~~
~פלי~י דברי ט~ו

 דניט~
 ~הקטינה ~היינו דכשירה הטחול

 שנימוקהולא
 ד~י~

 ~~ף חזינ~~ לכשרותה ~חזור
 טריפהבאין

 אין נמי מצ~~
וכן ל~ש~ו~~ חוזר~

 מוכ~
 ו~~~כ דוכ~י בכמה

 ~הואשאני דב~צר~~כ~~ צ~~
 ר~

 ~רי~ה
 מחומר~

 האחרונים
 טריפו~ גבימשא~כ

 טריפו~~~ברור ~הוא הטחול
 דנזכר הסממפון בנקיב~ נמי וכן ~ש~סמ~ימא
 חוזרת אין ט~יפה ש~יר ~יה אמרימן~גממרא
 ~קוש~יתו הפמ~ג ~ברי וצדקולכשרותה

 ט~ז מ~גבסי~ ו~יי~
 סק~~

 שם במחלקו~ו
 הב~~ ~~

 ~מש~צ~ת ל~ט סי~ ~קמן מ~ש ועין ~וצ~~
 ~ק~~

 כ~~ הל~~ ד~~י~~חו~
 ממ~ח ~~ק

~~~י ~
 לפרוש שא~א הוה ~~~~~ ~~~ ~~~

 אנכי נ~~ ~מחיי~
 לפ~מ ~~ז לה~~ותכתב~י

 דקי~~
 יש

 חיו~לחצי ~ריפו~
 ובאם

 שח~
 ניקבה וא~~כ הקנה

 ~ו~םהריאה
 שחיט~

 ה~נ א~כ טריפה הושט
 הואילני~א

 דאמרינ~
 ~לוין~יאה דחיי

 בקנ~
~~~

 לאחר ~יכף ולפי~ז
 ~~~גישה ~קנה ש~י~~

 ל~קש ונקבה~~~ הט~ע~ החום ~א~ס~ממורנא
~נמיממו~

 קודם ~וד
 נדפס א~~~ז~~~ הו~ט שחיט~

 בזה ש~מ~ד ומצא~י מ~אליש להרה~ג ח~~ נפשס~
 לי וה~שה ~ בזה הר~ה ~מו פ~~ל~י אניוגם

 י~~י~ מ~ה~החריף
 קלונינמ~

 ~פה
~~ 

 ~פמ~ג ממ~ש
 ~הוה ממקבים ר~ו~ים ~ו~עים באם נפ~מאח~ז
ס~~

 שחי~ה קו~ם ו~נמא נמעלנמא שנמא לאי~ור
 הוי~א

 אי~
 שממא הס~ק ~אממר דא~ מתהפך

 לא שוב שחי~הלאחר
 ~שיי~

 כ~ל ב~ו~עים ה~~

וכ~
 ה~ב~ר ~ם א~י ~אם סק~ו ~ט~ז ~עיל קשה
 יד~ ה~ביר לא שמא מס~~ס אסו~ ידו~ט~ח
ואת~~

 ה~ביר
~~~ 

 ~היפוך ~הרי ני~~ ~א
~~ס ליכ~



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

 לא ~וב ~~קב דא~ס~
 ~יי~

אמ~ם ~ העבי~ א~ לספק
 לכאור~

 דברי ~~פ ~~~ל
~~~~ 

 ~~~ ~~י~
 ~מת~ילה כיון ~ורס ~ע~ין ט~וס~ק

 את~ צרי~
ל~ו~

 ה~ורס בא אם
 כ~~

 א~צ
 ~התה~~

 ועי~

ב~ו~~
 ~~ה בב~~ס ~ם

 כ~ ~כת~ בא~~
 ~~א

מצינ~
 הריעותא ~מרינן ~~ טריפ~ ~~ למימר

 ב~רי~ו~א ~~ואיכא
 ג~ו~ ם~~

 ולא הוא
 ~ ס~ק כמו ~זה תנאי~ום ב~י~~

 מ~~
 ~אין הגוף ב~~ל

 ניקבו ~מא ל~מרלנו
 אבר~~

 דמה~ת פני~ים

נחו~
 רק לזה

 מ~~
 ~~ריעותא וכיון ~רי~ותא

 ~מי ס~ איכאגו~א
 ממ~

 לס~
 ע~

 ה~ורש
 בזה ב~י~ן ~~א ~מסיקע~ש עכ~~

 מת~~~
 גם ו~~י~ז

ב~~~
 נאמר

 ~הי~ו~
 נ~ב ברור ~איכא כיון

לאיסור
 ור~

 לה~יר בא שאתה
 מ~חנמ~

 כגון תלוי~
 הטב~ י~ במ~מוש אובמור~א

 כיון א~רי~ן ~וב
~איכא

 במ~
 בעינן ~א ~איסור ס~ס ~ו~ין ~אנו

 בתלוי~ ם~ ~אי~א ~יון ~ם~ם ת~איכ~ל
 ~~פ~

 ~~ר~ ה~ ה~ו~~כמ~~
 ~~תיר א~י~ו

 ~עינן ~~אלחומרא ~כ~~
 מת~פ~

 הט~ז מיהו ~ בכה~ג
 סי~לקמן

 מ~~~
 אינו ~ולי ס~ מ~ט ס~ גבי ~נ~~א

 ~חו~~ ~~ר~~וב~
 ~ ~ם כ~ו~ן ~לל

ראי~ ~~א~ ו~כא~
 ס~~ס ~~יני הפמ~~ ~מ~~

 ס~~
 ט~~ו

 בעינן ~אד~~ומרא
 ~נסתפק י~~~ ~~~ ממתהפ~

 נראה ומכאןבזה
 ~~~ו~

 ע~כ לאי~ור הזה הס~ק

 ותי~ א~י ~~רוהי~
 עו~

 ~אינו ~קו~~א ב~~א

ממ~~פ~
 ויש

 ~ר~~
 ראיות

 הפרנ~~~ ~~ הס~~ ע~
~~~~~ 

 ~~~ממ~ר
 ~~חו~מ~~

 ~א
 מת~~~ ~~~~~

 ~ועי~
~~~~ש

~~ 
 ~~~מו

 ~~~בו~ ז~~~
~~~~ ~ ~~ח~~ז

~~~ 
~~~ 

 ו~~
~ 

~~~ 
~~~~~ 

 ~~ו~ם פר~ו מח~ים ~ו~אי ש~יטה ~לא~רתולין

 נ~~ ~מוכי~
 ~היה הוי ועו~~א נסת~~תי הנה

ה~~~ה
 בי~

 או~ם ~ה~ה אמר א~ ~ודקים ~ני
 ש~א אמרוא~

 אמ~~היה א~ אם וכן או~~ ה~~
 נ~ב ~~~ה אמר וא~ עגולנ~ב

 מ~ו~
 ~~ין ממהו

 דממי ז~דל~אור~
 ~םי~ ~~ז~א~ ל~~י~

 ~~יף ~~~~
ט~ז

 ~~ד~ן שלא אנ~ר ~~ בו~קים שני ~~~~ם~
 ~ןו~~נ ~ית~ ~ח~קת ה~המה מעמידין כס~רן אמרוא~

 מ~ו~
 עוממדת הית~ ב~ז~ת ~נ~~טה

 ~ינו העיון לא~ר~כן
 ~ומ~

 ~אם ~תם ~~~למא

 ב~ל~א ריר אלא אינו כסד~ן ד~י~נא~~
 ~לי~ל~ום וא~~

 אחר~
 אמרי~ן ~יתר חזקת ומ~~ם

 ~אן מ~א~כ ~~בריו~הוא
 נצטר~

 ~~א ~ומר
 ~~וא ~אומ~ ל~י ממהי~~ינן היתר ~זקתמ~ום
 א~ ואף מור~אנקבי

 הממורנא ~קבי ~הוא נאמר
 מ~יים ~מא ס~ י~א~תי

 ומחמ~
 נ~~טה ~זקת

 שתיטה ~לאתר אמרי~ן~ותרה
 פרי~

 ~מבואר

~~~~
 ומ~בר הטור ~~עת ט~ו ס~ק

 ונצ~~~
לשמ~

 אולי פעמים ~נ~ הותרה דנ~~טה ב~זקה
 כן אמרינןלא

 ~מ~~
 ע~ט ~ף בכתובות ~תוס~

 ~זה ~ראה היה ו~פי~ז ~מו~יןבסוגיא
 ה~י~

 יהי~
 ה~יטו~ ב~נית~וי

 ~~ו~א
~~~~ 

 ם~~ק וב~~תי
 ממט~ם רק ~הוא הט~~ו כ~~ת נימא ~אם~~ו
תלוי~

 לכ~
 פענמי~ שני לתלות נו~ני לא

 נמט~ם

~זק~
 ~~~ת מ~א~כ וכמ~ש הו~רה נ~~טה

 ~~יטה ~א~ר ~ו~אי והרא~~ןהרמ~~~ם
 פ~ר~

הי~
 ~ומה

 ממ~
 ~ו~~~ם ~ני להכ~~ת

דסי~ ~~~~ר~
~~~ 

 ג~~כ דכאן
 אי~

 ~הוא ~ת~ות רק צריכין
 בין ג~ו~ה נ~~~מ היה ~פי~ז ונמצאכ~בריו
 היה לא ה~מ~ג ורבינוה~~עות

 צרי~
 לעיל

 ל~~~
~פ~~

 א~~ות
~ם וצ~~

~~~ ~~~ 
 ~ה~ ~~~~

 ~ ~קמ~ן כמו ב~יקה
 ~פניו~ז~קרה ו~~~~ צ~~~ ד~~יונ~ב

 ~הש~~
 כתב

 ב~יק~ ~ה~
 הוא

 ~~כר ב~יקה~מו
 הר~

 ט~ סעיף
 ~~~יו שייכות ואין אטוםג~י ~עי~ ו~ו~
 ~בכא~

 ו~~בר

 י~עי~ מו~~ הח~יף ~~~רניז~
 ק~ונימ~

 מ~~ה

~~~
 ד~~~~ ~~~

 כו~
~~~~~~ 
 ~ם ~

 ~~נ~~~
 ~ל

~~~~~נו
 ~ל~ ~ז~ ל~מו~ א~~

 ~~ב ~

 ~~~~~גאו~
 ~תרי ו~~ל תמו~ים ד~~יו ע~ז כ~ב

 אנו אונא ~~מ~ה~ו~אי
 ~קיאי~

 ~~~ו~ ב~דיקה
 אבל עכ~ל א~רונים~כל

 כוונ~
 ~וא ~~מ~ג

 ~~ד~א מ~~~~ע ~~יקת~ענין
 כ~ו~

 ~ו~א ~~ממקה

הו~
 טרי~ו~ רק

 עליו החו~קים ור~ו ממבה~ג

 ~~י~ ה~~~~~כמ~~
 ~~יר ~מ~ני א~~ר ~~ג

ש~יית
 מ~ל~~

 ל~~

 ~אין ~נמ~~ל
 ל~נמו~

 על
~ד~~~נו

 ד~~י~~ כיו~
 כל ~ו~~ין שי~יו

 ב~~א~~ ~~~~ת~ו~וקא נ~~ל~~
 ~~וט וזה אנו

 ~~~~ ~~~~ ~~~~ו~ ~~~~י~
~~~~ 

 וכו~ הטור
 י~~לגם
~רו~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~

~ ~  

~~ו~
 ל~י~ז ~~~ ~ ~י~~ ~~~תון ~ור ~בועות

 ~ועא י~יה ~אם נ~אה~יה
 מר~~ ~ז~

 ש~י~ב
 יהיה ~ע~יון ו~ק~ום הת~~ון~רום

 טרי~~ י~י~ דאיחא~יכי ~~ ~ג~~
 ~קבו ~ורוח ד~~~ ~

 וט~יפהז~כנ~ז
 ~~יד~

 קשה וא~כ
 ע~

 ~~~א
 נק~ף ~~~י בשם ~~~יא ב~ ס~יף ~~ו םי~~~יל
 ~ם בש~ך ~יין ~ט~י~~ נמ~ו~א ~~~יון~ור

 זו ~שי~ה ~א ובשפתי~~~ד ם~~

 א~
 אם

 ~נק~~
 ט~י~~ ג~כ נמ~ועא~~וק י~י~

 ~~ו סי~ ר~א ובס~

~~~
 היכא ט~י~ה אמאי ~א~כ ~~שה ~~ה
 מ~~עת~בו~א

 קו~
 ל~ז סי~ ~~מ~א כנמבואר

 ~~תאה בגמ~ ג~כ מבואר ~אוושא ~ריעו~א~א
 ~~ת יוסי~~ מה א~כאינקב

~~ 
 ~מ~וי ה~ועא

 רק מעידים ~~ניהם כיון ~ריעו~א תרתיעי~ז

ע~
 ~~ ~עכ~פ ליישב א~שר וזה הת~תון עור

 גם מעי~ים הא~ו~ריעותות
 ע~

 העליון ~רום
 ~ש~ס מ~ין ~דיק~ ד~עי ראינו באוו~א~~רי
 ~ועא וה~נ רי~ו~א ~ממק~י ~~כ ב~~יון~ם

ו~~ע

 ~~~ ~~~~~~~י
~~~ 

 וכו~
 ~ש~

 ~~ועא ~~ר~מ

 וא~נה ~~~ע כי~ ל~י~
 ~ת~~ ~ר~~ ממש~~ נ~~ ~ ~~~מפוןמו~~ת

 בזה
 ~~ישינן ~א ~~ו~א ~~כךק~~י~ו

 ~~מפו~
 משום

 ואינ~ כי~ ~~~י~
 ~~נמפון ~~~~ת

 אב~
 תי~ו~ו

 דעדי~~~~~ו~
 ~א

 מוגעת ~אינו ד~~י ~ז~ ~וע~~
 ד~~~עא ~~כא ~וש~ין אנן ~א שמחוץב~~~ון
~וא

 ומ~~~ ~עוממ~
 ה~ממפונות ~תנמ~ו ~ממא נמו~~א

 והכ~ס ~מ~גלאב~וך
 וז~

 ~ושי~ו ע~קר ~יה
ו~~~כ

 נ~~
 ~~ך

 שנמא ~כי~~ב~וך אב~ ~ל~ ~~נמפון לכ~~ ~מ~ו~
 מתממ~~

 ו~~ע הנמוג~א ~תוך

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

 ו~~~
~ 

 ~~~ ~ ~זה ע~יו~סמוך
 ~סירכא ממ~ו~ר מ~בריו

~נ~
ות~וי~ שכת~ א~~~ וכן ת~וי~ נמ~~כא ג~ע ו~ה

 כשי~~
 צ~~מו כ~ר ונמו~ב

~~~~ 
 ~~א וזה

 מן יו~א~ שש~~ה ~ו~אי נו~ע הרי~בועא מ~ שי~א~ ת~וי~ ~~ירכא ונמק~~נמ ~ד~~~ק~ס~~ת
 מן יו~~ה א~ ששורש ו~ה מנה נמשא~כ~בועא
 עיקר ~א~~~ ~~מר הרי~ה מן והשני~ה~ועא

 בד~~יהם מ~ואר ~ן טפי ו~~יף ~~י~השורשה
 הוא ~~מ~ג ו~ברת מ~ות~הרבה

~~ 
 כאן

 ה~ועא מן ~וא ו~ו~אי במקו~ק~ת הק~ק~התו~ין

 ~ ב~ח~וניםכמ~וא~
~~~~ו~

 ~א~יך ל~טובסי~ ל~י~ו~א~ תר~י מדי~י הא~ ~~~~ ~~ג
 ~~ב ~ עמו והדין וכו~ דאו~ייתא םפקשהוא ~וכת~

 הסכמו~א~~
 אינו ~א~רו~ים

 כ~
 ~ת~~י רק

 ~~ו~כין ~עלנמא ~ונמרא רק ~ואלריעותא

 להק~~ס~יק~
 ~ם ג~ולה בריעותא ~פענמים זו~ת

 ~~~ריעות~
 נמ~מירין

 די~י נמפת~ ב~~~~ ~יי~
 סתם אם~ ~~סת~ק ~יש ו~ע ~~ אותת~~~ר
 מ~~ר~ת~יעו~א

 ע~
 ו~ריך כ~~~ ריעותות ~~
~י~וש

 ~ז~
 י~~ ~~~~~

~~ 
~ריאה

 שיע~
 ויש ~אופ~א

 ~או~א אונמא ~ין ~~ק~י~ר

 ע~ו~וע~
 יש ת~וי~ או כשירה מראה או הס~ק

 הוה ~א ~ם~עיין
 ~~יעו~ ~

 י~א כי
 וי~א~כס~~ן ~~רוכ~

 ד~ריא~
 ו~פנים ~ך ~~יאתה

ס~ור~
 ~~אם מד~ריו נמש~ע ~~ב ~ כ~~כתה

 ~דיעות ~~יא ה~דק נמתוך ת~וי~ סירכאיו~א
 ~יה בכס~רן נסרכה ד~טעם ~ר~~ר מקריאם
 ~ריעותא~~

 תנמו~ וז~
 ~יעו~ות ~ ~ש~י ~הא

כנמו תרל~~ הוי לא כ~~ג וכל סי~כא א~ ~ש~~וה
 ש~~רי~

 ~ג~ בת~אי ~ע~מו הוא
 אכ~

 ~~~ר

 ~~ו~ת ~אי~י~~יפו~
 שבמקו~ כאן ~~פנמ~~ג~~גיה שכת~ טע~ ~ו~
 כ~י~ה נ~~א~ ~ו

 ומרא~~~~
 בועא ~~יה ו~וונ~ו כ~ירה

 ~ו~א או ג~כ כ~רה ומראההסדק ע~
 ע~
 ם~כא ~

 ~וא ה~~ק אם ~וא והספקת~וי~
 ~ין ~פ~י~

ה~י~ותות
 וה~~

 ~ ~פר~ות או~ות ב~ כמו ~י~ו
 ד~~עא קי~ל ~אאמ~ם

 ומ~א~
 ~~ ~~ש~ין לא

 ~רי~~ סירכא ננמי ~איכא כיון ואפשרלריעו~א
 כאן ש~מ~א ~מה ודע ו~~ע~שפי~

 הג~~
 ~~ריו ונמ~תימת ~קמט מ~וך סירכא~~כשיר נמהרש~~

 לקמן וכ~כ ~ולי שע~י קמט אף ~ה~שי~נמשמע
~ם~~

 ל~~
 ~שפת~

 ס~~
 להכשיר כ~ח

 ~מ~
 ~גם

 ~~ ~~~ כהן ~יים ר~שבתשובת
 ~הכשיר

 ר~ו מ~~מ ~קמט מ~וך~~י~כא
 ה~ו~~י~

ובפר~
 ~ ו~~~ר~ים ~ל~ו~ש ועי~ ~ולי שע~~י ~קמט



~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

 ~~~ ~~~~~~~~ו~
~~~ 

 מ~ז ~א~ בועא א~ כ~~
 טריפ~~ ~דאי~להרשב~א

 לפמ~ש~~ב
 ~~י~ השמ~~

 להרשב~א דגם ט~
 על במ~ז בועא זה מט~ם הקיל ט~וובםעיף ינקב~ טרם לברייתן ל~זור ~לולין במ~זבועא
 א~כ ~ש להתרפאות דטב~ה משוםה~~ט
 ~~~ ~ כאן קושיתו~ת~רץ

 תראה שכתבתי שעפ~מ
 שלפי שכתב י~ט ם~ק השפתי דברי~תמוהין
 או~א ב~ריץ במ~ז בו~א לאםור יש התב~~שדברי

העליונ~
 ~ריאה עור ל~גבי~ הבועא דטבע ~~ום

 והמעייןכ~~
 בשמ~~

 ם~יף
 ט~~

 להדיא יראה
 הב~~א ד~בע ממשום במ~~ז בבועא~התיר

להתרפאות
 ~~~~~~~~ו~

~~ 

 מ~ל שנקלפין ביעות
 ובטינרי נ~ב ~ טריפהכ~~ הריא~

 מעל~~קל~ת
 ~ריא~

 ם~ק ד~~ק בם~ ~י~
 שכ~ב ע~~ש ש~~~פים ~ינרי או בועאד~ה י~~

 טי~רי כנמו ד~ה שבם~~ד וצ~ע טריפה ודאידהוה
 צידד שםכ~~

 ~הק~
 ו~מגיה הנק~~ת בטינרי

 יש דטי~רי כתב ~~ה~~~~ק
 מוגלא בועא דין ל~

 ~~המיהו
 ק~

 בבו~א גם מדאי י~תר להקל שם
 יש ש~קלפת אע~~פ מ~וד קטנה היא אםמוגלא
 צ~ע ולפענ~ד גדול לצורך~~התיר

 ~הת~
 ב~~א

 אף הנקלפתנמוגלא
 ב~ט~~

 ~ ~אוד
 ~~~ ~~~~~~~י

~~ 
 כ~~ד ועכ~פ ע~ג לה~מ~יר
 בר~א נ~ב ~בעי~ן

 מלשון ע~זהשיג ~~~ ~~~
 השמ~~

 דמשמע
 אף דטריפ~

 מט~ד~~~~ת
 מי~~

 ה~~~ש
 ~~~ ם~~

 כתב
 ע~ש כהפמ~ג~

 לא~ור יש ה~ב~ש טעם ~~~ י~~ ~~~~~
 כתבתי כבר ~~ב ~במ~ז א~

 ם~~דב~ש~~ות
 ל~~שו~

 זכים במים להכשיר ל~דיא ~תב ט~ו~~יף השמ~~ מדברי ע~ז
 ע~ש לה~רפאות דטבעומש~ם

 ~~~~ ~~~~~~ ~~~~י~ וצ~~
~~~ 

 פ~ולה מראה בדין
שלא

 ~כנם~
 כ~א

לקר~
 ~הש~~~ כ~ ~~ו~

 ל~ו~ך הי~לםי~ז

גד~
 ה~ה נ~ב ~ א~ד ~ור בהאדים

 בכ~
 מראות

 ש~~ל~
 א~ ב~ום

 היק~
 גדול ל~~רך התב~ש

ומ~מ
 ~רא~

 ~ם ~מ~מ
 תי~~ רא~

 ה~~~~ן בקר~ם
 ~לבדוק לראות הםפיק ולא פםולההמראה
 המראה אם הת~תוןבקרום

 הלכ~
 שם גם

 הט~ז לדעת בלא~ה דהריטריפ~
 טריפ~

 ב~~ום
 בברור דוקא ה~ולק לתב~ש ואף לבדהעליון
שלא

 ~כנ~
 אם אבל לת~ון

~ 
 ~מא להםתפק

 בת~תון גםש~טה
 פ~~ל~

 לא ~אי ~משמע ~ו~ הש~~ ~~~ ~~~~~~י ~ שפיר
~פ~

 פירוש ~~ב ~ טרי~ה
 ע~ ב~~ק הל~ש כ~כ ~ ~פ~~מבאין

 הר~~א וכ~כ ז~ל רבינודברי כ~ לפר~
 מעכבת היא ויפה שלם ת~תיו א~ לראותהקליפה אב~ ~~~~ ם~~~

 לקלוף יש ~אן בדבריו דםיים ~האדי~~
 בדי~בד אף מעכבת דק~יפה קת~י לצדדין~ל~פ~ה
 רק הוא~נפי~ה

 ~כת~ל~
 ל~~ט ~~ם משבצות ו~י~

 נפלאתי נוראות ובזה ~ כאן ור~א בל~ש~כ~ה
 צ~~ ~י~ נמהדו~ת ט~ם ט~ב בס~ מהרש~קהגא~ון ~~

 ו~~עלי~
 ב~וי ב~ר עלי~ ~~יה בריאה ~~ו~ל

 ו~יה נגלד ק~ת שם נ~~צאוכ~ק~פוהו
 ל~~ותו שיש אנ~ר והשו~לבנפי~ה מב~ב~
 במי~מו~

 יד
הטב~

 ~א~י~ רואה וה~ך ו~~~ש ע~י ~םכים והוא
אם

 מ~~
 מ~~מ בידים ~נקב עשה

 מ~שול שנתן דנראה וצע~ג הבדיקהמעכב דע~~~~ פםו~
 המעייניםלפני ~דו~

 במ~~
 ד~וה ~היא התשובה בכל

 בדיק~ ב~י בנ~בד וב~מת בדיקה בליכנאבד
 הוא

טריפ~
 ~ וצ~ע הא~רו~ים להםכ~מת גמורה

 כאן נ~~ב ~ ~הכו~פ ~~~~~~ ~~~~~~~~~~
האריך

 לפ~~~
 בדברי

 םק~ה מ~ב~ות נ~ב בםי~ ו~קמן וכו~פהרשב~א

 וד~ד~~
 הוא אישתמיטתי~

 ב~צמ~
 ד~יו כל

 ראי~ ו~ביאבכאן
 ז~

 ע~י~ ~כתב ד~פ~י~ מדע~א
 עלי~ ~~ין ~זקה ראי~שהיא

 תש~ב~~

 פ~א ו~וא
 שם לקמן מ~ש ועי~ הל~ש בזה ~עירוכבר

 ~~~ ~~~ ~~י~~~י~~
~~~~ 

 כו~ כן
 די~~

 ~יכא
דאיכא

 ע~יו ה~י~ו לא אמאי ד~כ~פ צ~ע מ~מ~~ב ~ור~

לבדו~
 שאין במ~

 טו~~ ב~
 כגון

 בראש מים בו יש אםולבד~ו ה~א~ ל~תו~
 וב~ר~

 כיון

 לבשלו ~די לפ~ו ~ריךדבלא~~
 ולנמ~ ולאכל~
ל~



~~י~
~~~~~ ~~~~~ 

 יבדוקלא
 מ~י~~

 דברים ושאר בראש ~י~ ~ל
 בהםשאין

 טור~
 דיש ~י~ון וכ~ת

 דברי~
 ש~ש

 ~ל ~סמכימן לב~וק וא~צ טו~ח~~ן
 ~~ו~

 לכך
 ~בדוקא~צ

 כ~~
 ~~ב ו~ה~ג

 בתשוב~
 ~~ה השיב

 ד~כך י~א~י~
 ל~

 ט~י~ות ~~י אחר בדקינן
 ~ צריך דב~~כמשום

 ~~ ~םמו~
 דשמא ~רוב

 ~ברו~י ~יכא ד~ה הוה נ~ב שחיטהבממ~ום
 הרממ~א ממדב~י צ~ע זה אבל ~גמרי ~~כי~נן~כך

~~~
 א~ ~י~

 ~עי~
 ו~י~א דשחט דהיכא ב~

 הן מומחין ממצא~ש ארוב דםמכ~נן אף~פ~ינו~
ממ~ממ

 צרי~
 נ~חטו אם ב~~נים ~כ~פ ~בדוק

רובן
 דכ~

 ו~א מבררינן ~ברור~ דאפשר מה
 הר~ן ~מדברי ~קורו ארובאסממכי~ן

~~ 
 הרי

מה
 דיכו~

 עי~ ו~~ך ~בר~ צ~יך בקל ~ב~ר
 ב~~ בזה~~ש

 ר~~ ר~~
 ועי~ ל~ט

 מ~~
 ~ ~~~ ב~י~

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

~~~ 

~  

~~ 

~~ 
עי~

 לקמ~
בטעם ~וב~ ש~ש~~ במשבצות ~ק~א נ~ז ~י~
 טרי~ו~

 משום הד~י~ה
 דהאר~

 ~ופו
 מעיי~ ה~ב~י~נקוב

 בעצ~ו רש~י כ~ב ואעפ~כ

ד~
 דלא חזי~ן ביב~~ דדי וה~כ~א ד~ה ~~ח

ב~ימ~
 שם מ~ש ועי~ ~ודש כ~~ד

 ול~י~
 ~~ סי~

 ה~~שוב~ברי
 ר~~

 ~~ה
~י~ ~

 ~~~ ~~~~~~~ו~~~~~
~~~ 

 כו~ הב~ח
וב~ו~פ

 ~~כיםד~ או~
 להתי~

 ~~לי~י דב~י ~~ב ~ החלב
ב~ע~~

 הפנמ~ג ~ליו שהשיגו ממה מלבד ~~והים
 ~ כ~א ~~קוה~~ש

~ 
 ב~~~~

 הפ~י~י דברי ~ממוהים
 רוב דודאי ממשום ה~~ב ~ה~ירשכתב

 בהמו~
כש~ו~

 ~ דה~יעוט א~א
 ~יקב~ ט~י~ו~

 והוה
 כממ~צהקבוע

 ~מ~~
 ~בואר ק~י ב~י~ אממם

 הו~ד~ביצ~
 ומממילא ~י~ש

 ה~~
 אמ~י~ן ~חלב

 כ~בי~
 ו~בריו ~~ש פריש ~מרובא דפריש

 ~~אחממו~~ם
 ד~מו~~

 ~~א כשנו~ד היי~ו ~ביצה
 ב~מ~ום ה~פק נו~ד שלאב~~ינו

 הק~יע~~
כממבוא~

 ש~קח היכא ממשא~כ ק~י ב~י~
 הק~י~ותממממק~ם בידי~

 כגו~
 ממהבה~מה שנח~ב בח~ב

ש~ו~ד
 ה~~~

 בממקום
 הקביעו~

 פי~ש הוה ~א
 יהא אם הפליתי ולד~~יכ~ל

 ~חת~
 בשוגג

ח~יכ~
 ~בה~ה מן בשר

 של~
 בפנינו

 יה~
 מו~ר

~אכו~
 בלא

 ב~יק~
 כל מט~ם הריאה

 ש~יגוהו ~צאתי שוב ~ ~~ישמ~ובא ~פר~~
 ~ ~~רו~י~

 ~~~~~~~~~ו~
~~~ 

 מח~ מ~מ~
 שנטרפ~~ ו~~ון

 ~ה אין~~ב
 ~~ב ~ ~קנ~

 ל~ו סי~ ל~יל שיט~ו ע~פ י~כנודבר~ו
 גבישהקשה ~ק~~

 מח~
 ~ממ~חילה כ~ון ב~~~פון

 חוז~ת אין שוב ~~י~~ והי~ לבש~נ~וב הי~
 ס~ק ל~ו ס~~ ב~~ש א~נם ~ ~~ש~כש~ו~ה

 ~~~בכ~ד~ן ~י~כא גבי כמו ~ו ~ושיא לת~ץכ~ב מ~~
 דהיהאף

 נק~
 ~ש~~~~~ל שי~ת כפי בתחלה

 וה~נ והר~ן הרא~ה כממ~ש נ~~ס ~~ ~תכשרהדר מ~
 מחטגבי

 ~~ ב~מ~ו~
 והנך

 רוא~
 ש~בי~ו

 ~נקב חו~י ש~~~ נ~ב בין ב~ה מח~קה~ממ~ג
 בנידון לדינא ומ~מ כאן כמ~ש מחט~ע~י

~ה~~~
 טריפה כאן

 לשיט~ א~
 הל~ש

 ~כ~~
מ~פ~

 רבינו ב~ברי ועי~~ השיטות שאר ממשום
 שם~פנמ~ג

 וצ~~ ~ו~~~~
 ~ קצת

 ~~~~ י~~ ~~~~~~~~~~
 ~א ~קב ב~ממצא
בידא~~ינן

 נ~ב ~דטבחא
 עי~~~

 מ~בצות ל~ו ב~י~
 ס~~~

להקשו~
 הב~ח מ~ברי דאדרבא ~~ב~~ש ~ל

 ~היפוךמוכח
 ד~~~

 ביד ~~ינן ד~א ~ומר
 ~~שיו הנקב הטבח ~שה בודאי אם גם~א ~~ב~

~ריפ~
 ~בדיקה ד~~כב ~משום ה~ב~ש ~ש~~

 ומדב~~ ~אן ~ב~ח מדב~י שםו~בא~י
 י ~י~ בתשו~שו~ע ~~~~~

~~~~~~ 
 ~~ו

~~~~~~ 

 נ~~קה באם נ~ל זה
 אז ~~מי~וך ~~~ה~ירכא גו~

יכו~ין
 ~גו~ ~ק~ו~

 ~דבריו נ~ב ~ הריאה
 ע~ש נ~ה ס~ם ~וב~ין מהר~םבשו~ת משמ~~

~~~~~~~~ ~~~ 
 ~~י

~~~~ 
 ישממטינרי דיצא~ כאן

 עד כו~ מיעוך דמהנ~ ולוממר~עיין
 אד~ב~

רוה~~~
 ממכשי~ים

 א~
 אצ~ע עד מחציין ל~עלה

~ממוך
 ~~יפו~
 ~ב ~

 אם ~פיקו בעיקר הנה~
 ~טי~~~ ~~וך ויצאה מחציין ~~ע~ה הואהסירכא

 ש~א נ~רא ~~ה דממה כיון ממיעוך ממהניאי

 ~ו~~~ד~~
 ~דין ~עיקר ו~א בעלממא ~~ומ~א

ל~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~

 מ~ט~~ ~~ט~~רי ב~~ ~א~~
 דממיעוך קולא

 דפשיט ק~~ה ק~~ט קס~ח ~~ק כ~ן ~~~שועי~
 וע~ש ממ~עוך ~ה~~ ~~א ~חוממרא ~ הזה~שפק

 שכ~~עו~
 שיש

 כאן הפ~מ~ג בד~רי שגיא~
 ~רא~א~~~

 מ~חי~וך י~אה ~ירכא אם ~ספק

עריג~
 יצאה והיא ~כ~ג~ה ערוגה ~חי~וך זו
 מ~טל ~ה~י~רא כאן ~~מ~ אם הטי~ראמתוך
 ~מיעוךק~~א

 ~קי~~ כ~ו~
 כ~~רן ~~א ~הוה ~מי

כמבואר
 סעי~ בשמ~~

 ~ימא או ז~
 כ~ו~

 ~הרש~ל
 ב~~~ק ממשמו הט~~ז שה~יא כמו לגמ~ימכשירו

 ~~~~ז ואףי~~
 ממ~י~

 ~מו דינוד~ו~~ בשמו ~~~ש וכ~כ ~החממיר
 למעל~

 כ~ב הא מ~~ממ מח~י~ן
ב~~מו

 ש~
 ~כאן כ~ז ~~ק

 קי~
 יו~ר

 דא~י~ו~מחצי~ן מ~מע~~
 ~~והגי~ במקומו~

 ~מעלה לא~ור
 הי~ר ~~גו ו~אןמ~ח~י~ן

 ~~~ו~ אי~
 ממ~הגם

חזינ~
 ~כאן

 קי~
 ~ו~ר עוד

 ד~~י מחמ~
 ~אממ~ אוליז~ל ~~~~

 מ~~~וך ממהמי ~~י~רי דגם בזה
 ~איות שעיקר אמ~םא~

 מדברי ~אי~שהביא ~ממ~ ~דחו~ י~ ה~~~
 מ~ר~~~

 בלמע~ה ~החממיר
 ~רוגות בחי~וך וכ~ןמח~~ין

 ~קי~
 ~זה ש~מ

קי~
 בדברי דהמעיין ~ממוה וזה מזה יותר

~מהרש~~
 החמיר ד~א יראה ~ם

 בלממע~~
 מח~יין

 כאן דגם ~אמ~ר ו~פ~ז דוקא ~ח~וןרק
~רש~ל ~~יק~

 בי~
 חי~וך

 ~לא ממיירי ערוגו~
 ~א עכ~ז אולם שוה ודימםדוקא חלו~

 גם מ~ופק ז~ל שהפמ~ג כיוןכ~כ חומ~רו~ ~ג~~
 ~מ~~~

 ~ח~יין
 דר~ו כ~ון ממי~וך מה~י אולימטי~~י

 ~~כ~~רי~
 ממח~~י~ ~~ממ~ל~ ~~חמ~י~ ~~~~~וא~

 מס~ק ~א
 בחיתוך דכאןב~~ממו

 ~~ו~ו~
 וטי~רי טו~א קיל

 ~~~קי~~
 לפםוק לא ח~וא~~ם ~הק~ י~ או~י כ~ד רי~ותא ~ק מקרי

 ו~~ע ~א~י ה~כ~
 מהבאח~ו~ים ו~יפו~

 כע~ ~~מ~ ~אי~
 ממםכים

 ~~ י~~ ~~~ ~~~~~~~~
 ~~אות

 הדין ~י ~מ~
 ~גי הד~ ~דין~ג~

וה~~ז
 כת~

 ~~~~ ~~~ ~ ~זו אף זו ~א ~~וה
 ~~ק

ק~~ו
 ~קש~

 ~היפוך
 ע~ ~מ~

 ~ין
אמ~א~ ריא~ ~קונ~

~ הקו~~ מ~~ימ~  קי~ 
 י~~ך ~~~~ך ג~י

 קכ~זב~י~
 ~א~ור ~אמן אי~~ ~ע~~

~ם אחרי~ ~~~
~~ 

 בפי~ ~פו~קים ו~חלקו דבי~ו ~יכא
~~~~~~~ ~~~~ 

 ~או~רה ~~כול ~~גו
~~~~ 

 ~~ש והכא כאן ~פמ~ג גם כמ~ש ~ע~ים~טעם
שו~

 אמאי מהטעממים טעם
 ~~סו~ יכו~

 ו~ש~מא
 ~א~י ~ודק דהוא הקודםב~עיף

 ע~~
 ש~~~ח

 א~~~בצע~ג
 בחי~

 כ~~~
 ממה~~ם ש~~שו~

 שאין ממ~וא~ ~ ~י~ אישות ה~~במייממו~י
 ז~

 ~ל~~ומ~
 רק ~א~ן ע~א ~אין י~~ך ~~~~~ך

 מודה גופא העד ~~ם מ~ום בי~ו~שום
 שהיי~

 חזק~~ו~~
 מחזקתו להו~יאו בא ו~וא ~יתר

 ~~ו~ה ג~יאבל
 ה~ה לא ד~ריו ~לפי ריא~

 שח~י~~ ואף זו לב~~ה ה~תר חזקת~~ולם
 י~~ח

הו~
 ~א ד~ריו ~~~י וכיון ~ת~ררה ש~א חזקה

 ב~ג~ה ועי~ שפ~ר ~אממן כלל מ~ז~ה ל~וציאבא
 ו~~ע ~כ~ז ~י~ ברוךאמרי

 ~~~~ ~~~י ~~~~י~ ~
~~~~~ 

 ~תי~ ~~ש
 שמפ~ו

~ת~ש~~
 ~~ממות ממג~

 הז~ת ~~~א~ ~מ~המ~א~
 ~טר~~ ~ממקו~

 ו~~
 מקום~~אר

 הכליו~
 ממרה מק~ם וא~

 א~~
 ~ריך

 ו~י~ש א~ זית ~גד ~~א~א
 הכ~

 מותר
 כ~ירים~~ דממ~מ~~~

 ואח~
 טרי~ה

 ~~ב ~ ~רו~ ~~~~~
התממי~

 ממפור~~~
 ואחד טריפה ~~ים ~א~ר~א

 ממכ~ ~יט~ א~ ~ש~ממאכשיר~
 א~

 זי~
 א~

 טרי~ה וא~ כ~יר~ם ב~ ~~יר ~יה אז~שארו וש~י~
 ו~~ל בד~ריו י~ ט~~סו~ודאי

 מ~~~ דח~~
 אחד

זי~
 להגי~ ~ריך ו~ן ~שארו ו~~ים א~

להל~ ב~~יח~
 ~ערו~~

 צ~ע ~~יקו דעיקר איב~א
 לפ~~מ~~~

~פממ~~
 ~~שו~~כ~ה~ג ~ש~ ~ק~~~ ~ש~תי ק~~ ב~י~ ~~~מו

 ~ודאי ~וקא בטל ~תרי ~ח~
 וכ~~ איסו~ ~~פק ~אהית~

 ממה וא~י הפממ~ג
 ~~~~ל הן ~~ק ד~ולן ד~~י~א ללממ~~ו~א
 וז~ללב~ל ~מ~~~~ א~~ איסו~ דס~ק ממ~~מע ~ם ממ~שו~יין

 דע~ ~חו~
 ק~~א ב~י~

 סק~~~
 ד~ר~ה

 ~~לד ש~~~ ~מק~ם רק ברוב ביטול ~י~ךדלא

ב~~רו~ו~
 ~א ואם

 ממכח~ק ~~~ ~י~ ~א א~ רק ~י~
 ה~~רו~ו~

 ב~~ול שייך ה~פק ~~~ד
 רוב ~י~ ~ס~הד~ין דוממיאברוב

 מ~~~~~
 ~א וא~לו

 רק~יו
 ~מזכי~

 המחייבין או
~~ 

 רק ~~ק היה
 כ~מו הס~ק היה ג~כ א~ ~ק ~י~ ~אשא~~~ו ~דב~ ממ~א~כ ~~פק ~ולד לפ~~~ו שש~י~~~פ~י
 לא דאפילוהכא

~~~ 
 ~~ה א~ רק

~~~~ 
 ~ל~ו

א~כ
 ו~~ ~~ ~~

 מ~ד~~ר~י~א א~ור
 משו~

 ה~~~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~

~ ~  

~נ~ל~
 עליו

 ל~ ב~~~
 ביטול שייך

 ברו~
 ~יי~ש

 שפיקו מבוארהרי
 ה~ממ~~ ~~

 נ~הני ~לא
בכה~ג ביטו~

 י~באר ושם ואכ~~ל להאריך י~ ועו~
 ~~~ ~ק~~~~~~~

~~ 

 לאיזו ~ו~ הכבד ~ניט~ה

~ור~
 ~נן

 ~ושית ~ל תממה ה~לית~ ~~ב ~ שם ~תו~~כ~ושית הכב~ ניט~

ה~ו~
 למ~ני ~י למה שה~שו במאי הזה

~יטל
 ה~ב~

 כ~ום ה~~~נה משתייר ולא
 נמט~ם ~טריפהל~ה ~יפו~

 נ~~~~
 ~~שה וע~ז הנמרה

~א
 י~~

 ב~ינים
 כגו~ נ~ר~ ~ה~ שאי~

 ובני תורים
 מטעם דט~יפה קמ~ליו~ה

 נטיל~
 ע~~ש ~~בד

 ע~ ~או~ונפ~אתי
 ב~מרא ד~א דבריו

 ד~
 נ~~ו

הקשו
~~ 

 משממע כ~ום נש~ייר ~~א הממתני~~ן
 תנן ו~א כ~ירה ~לום נשת~ירהא

 ברבי ~~~ש הא ~ייא ר~ הא ותיר~ו ~שירהכזית ~~תיי~ ~וק~
 ש~כבד ד~ריך ב~ר שמ~ון ד~בי רש~יופירוש
יתרפא

 לכ~
 ממש~~~ כזי~ בע~נן

 ~ובר מ~~י~
כר~~ח

 ~ל~
 ~ה~~ו~ ב~י

 ארוכה
 ~כ~

 כשר
 ~מרה תליא מקום כ~שבנש~ייר

 וא~
 ה~שו

 נשת~יר בלא רק טרי~ה ~אי~ו כי~ן ש~ירהתו~~
כ~ום

 וא~~
 הרי

 ~יט~
 ~ומר ואין המרה

 להםשאין במיני~
 ~ר~

 ד~ובר~ הממשנ~ דלפי דז~א
כר~~

 ורק מ~~ע ה~רי~ות ~אין
 מ~~

 א~כ ה~מרה
 אף ~א~ובמינים

 הכ~~ ני~~ א~
 א~ו ב~מינים

 כיון שפי~כשירה
 ~אי~

 רק טרפו~ה
 מ~~

 המרה

ו~~~
 להם שיש במינים איירי דמת~י~ין

 ודברי ~רה מט~ם ~יה ~י~וק ש~יר הק~וו~~ז מר~
 ~ע~גה~לי~י

 ~~~~~~~י
~~~~ 

 ~ש~יירו ~א אם ~מכ~יר
~~

~~ 
 וה~~י~ו זי~~ם ב~

 שלימים זי~ים ב~ יהיו ~א ~ירוף ~~יואפילו
 ~בריונ~ב

 ~~או~~ ~ממו~י~
 ~א~רבא

 הש~~
 מח~יר

 ו~ב~ת הת~ת בשם ~~ביא ומ~ה בזהבפירוש
 מסיק הא ה~~יעו הזי~ים כשא~ו אפילולהכשיר
 הב~ ת~~ו ~~א ב~~ין כשהתלי~ו ~כ~פ~איי~י

 משי~ור~זי~י~
 ~לא ו~ממ~ל

 אממרי~~
 ~~ופו

 ~~~ הכ~ ו~ק~ק~ל~~לי~
 נחסר באממת אם

 הפמ~ג ו~ברי טריפה בודאי הואמהשיעור

כא~
 ~~~ג

 ~~~~ ~~~ י~~ ~~~~ ~~~~~
~~~ 

 וכו~

 ~קנה דרך ש~א ד~~ כ~בו~~ב~ש
 כב~

 כ~ב
 הנב~עין ~רוברש~י

 ~ר~
 נ~ב ~ וכו~ הוושט

 ה~~~כוונ~
 ~ישב נוכל

 ~~~מ~
 אחרונים ש~ביאו

 ו~ורבא ~חז~ה י~ז ~ף נ~ה ה~וס~בשם
 סי~ בפ~י~י ועי~ן ופלגא פ~גא כממו הוירובא נ~~

 א~כם~ג
 י~~

 ~א
 כ~ו~

 ~ה~ב~
 קרו~ה הוא

 ל~~נ~ה יש וגם~~נה
 ~רוב ה~י כשרו~ חק~

וחז~ה
 נג~

 שפ~~ וממ~טרף פ~גא והוי רובא
ל~~~

 ~~~ין
 ובפר~ ~~~

 ~ דיש
 דעו~

 דממ~רפי~ן
 אף~~~ס

 כשספ~
 א~~ו א~

 ו~~ ש~ו~
 רוב נג~ו

 ~~ שי~ ובט~ז ה~ שורש בפ~יחה ל~יל מ~שו~יין
 מ~ח ~~~ בפ~ש~ו ועי~~ק~ו

 ש~~
 ~ה ~י~~ב

 ~~ בשםשהביא
 מעי~

 ~ה~ברים וביאר~י~ צ~~ה
~במ~א

 ואפ~
 ומ~ש ~ ~~ליון ~אן

 הפמ~~
 ~וד

 דלאבא~ד
 אממרינ~

 בא כשהס~ להקל ~ד~ר
 נמ~~

 ~ק~~ה פ~א ~י~ במשב~ות נ~~ש י~ויין כו~א~~
וב~בו~ש

 ר~~
 ו~~ע ~~ט

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

~~~~~ 

 כ~ד ני~בה ~אם

נגד~
 ~~ב ~ טריפה

 אם אפי~ו ~ריפהו~פי~ז
 ~כב~ ניקב~

 נג~ה
 ה~מ~~ג ~~בינו כ~ן מ~ו~ש שאינו נ~באפי~ו
 בשתימת ~וקא דב~~נן כתב ~~ק באותוכאן

הכב~
 שי~יה

 ~~י~
 א~כ ריאה גבי כמו בבישרא

 ל~בר ממ~בר שלא הכבד דאינ~בה היכאאפ~לו
 ~משום טר~פהמ~~מ

 ~הכב~ הממ~~ נ~י~~
 אינו

 ~אינו ממשום~ו~ם
 ו~ו~ ~בי~

 בזה

 ~~~~ ~~~~~~~י
 ~ה~יר ~~כנה~גראי~י
 ~~~ס מ~ע~~בנאב~ה

 י~ל ~כאורה מאב~הכך וב~ו~ נמ~רו~ שני כמ~ו שהיה ראו באם והנה~~ב
 ~ס~ס נממ~ דהו~

~~~מא ת~~
 קי~~~

 או המרה~ בחס~ה פו~קים כהנך
 כ~רה שתים ~הביש

 ואת~~
 ש~מא דטרי~ה

 ~~יף וזה וכשירה ~ה~~י~פכ~ הי~
 ממה~

 שכ~ב ~~ש
 שמאה~רמ~ג

 כש~~ ~יט~
 מ~ר ~~ם ~י~ ושמא

~~~ז
 ה~י~

 ~רוב הפ~י~י בשם הפממ~ג ~בינו
 מר~יש~~ אין~~עמים

 טע~~
 גרוע ש~ ו~וא ~מר

 הכאמשא~כ
 ~להיפו~ י~~ א~

 ~ח~ר יתיר~~א ~~~ ~מי איכא
 ו~ריפ~

 דח~ר ואת~ל
 ~ש~

 ב~יט~ה ~כאן ו~יי~תו הרמב~ן כ~יעו~ש~~
גר~



~ ~

~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ר~
 י~ב ס~ק ש~~י ו~י~

 בש~
 ~~נ~~ג

 ~~~~ ~~~~ו~ ~~~~י~
~ ~  

 ~ה~יר הט~ז כתב
 בסומכי~~קב

 ש~בראוניכר
 ו~וכ~ כ~

 ~י~ב ~נב~א ~וו~~ו

אי~
 ב~~ ~י~ ~~ב ~ ~~יו ~קב שם

 ד~ו~
 מרבבה

 ~ל הקשי~י ובחי~ ~~זמ~ש
 סבר~

 ~נ~ב ~ט~ז
 ~ף ~חולין מ~וגיא יקשה א~כ נמותרבתו~דה

י~~
 ופרה מ~חי~ה רובא בתר ~אז~ינן ~י~פ~נן

 ~~ו אלא ט~י~ה ~ל~~אא~ומה
 דאזלי~~

 ב~ר
 ~~מא ה~וס~ והק~ורובא

 דאז~~נ~ משו~
 בתר

 ~~~החזקה
 ~~~~~ו ~נ~ם ש~י ב~

 ~חזק~
 שלא

~~בררה
 ~ז~ינ~ ~~

 ב~~ה
 כי~ו~

 ה~~ז ו~~~~ת
 כלהא

 החזקו~
 העיקר הם

 ~אזלי~~
 ב~ר

 יש ה~י~ה ~אחר דתיכף בתו~ה ~~ת כמו~ידה ~~~
ח~~

 ~מא
 קי~ושי~ קב~

 האב
 ח~קה~ו~ב ~~~~ ע~ו~~

 ב~ק~~ ~ב~~
 ו~~כ ~~ב~ש וכ~כ

 הט~ז ול~~ת לידה ~שעת הוא ~~זקה~~י~ק~
 הוה ו~פי~ז כשר ~~כ נ~~ב אז ~ברא א~א~י~
 חז~ה~~יר~

 אז~ינ~ ו~כ~ ~בורר~
 ו~~רא ב~רה

~ושי~
 נקב דגם וד~י אלא ל~וכ~א ~ו~~
 ~ו~רמתו~דה

 והו~
 נת~ררה ~א ש חזקה

~ש~ול~ה ת~כ~
 ~ ו~~~

~~~~~
~~~~ 

 י~ל בבירור כך מין רוב אם
 רוב ~איןהכשיר

 ~ ~רי~~ ~י~
~~ב

 ו~~~י~
 אם

 כ~ ~מצ~
 נקב שיש ב~וורים

 ה~חול ~לבסו~כי~
 ~יו~

 ~ל רק ~~יד ~~~~ז

ה~~~י~
 ו~ם

 ~ו~ ~~
 רבו ~בר הט~ז דברי

 א~כ ~הו~יף ~~א ו~בוהחו~קים
 ב~ם ~ב~~ו ב~חרו~ים ראי~י א~מ~ם~ריפה ~ב~סו~ ~~~

 ~ב~שו~~
 ~שו~ם

 בה~~~~ ד~~שי~
 בשוו~ים ~ם

וצ~~
 וד~ ~ ~די~א

 ס~ק שפתי מ~ד ~י~ ~לקמן
 ב~ם הביא~~ז

 וא~ ~חו~ים ~~י יש ~א~ ~~~~
 ~~ומכי~ ~יקב~~ם

 ~הו~כי~
 אחר

 היו~~
 גדו~ה

 ~יקב לא הג~ו~הואם
 כ~~

 בםי~ ש~בואר כמו
 ו~דו~ ש~י גבי~~~ה

 ~~~כה וא~
 דהולכי~

 אחר
 ~~פ אף אמנם ~~יקרית דהיא ~דו~ההי~תר
 ~~~ם ~ביאו ~פ~~~גשרבי~ו

 בל~~ ~גאו~ מ~~
ר~~

 ס~~ ~י~~~ ובחי~ ~~ה
 ד~~א ~~ז ~ו~ק ~~ו

~בי
 הי~ו~

 קל איסור ~הוא ור~א
 ~~~י~~

 ~ס~מן

 משא~~~~~לו~
 ~ריפות ~~~א ~~~ול ~~קב ל~~ין

 כלל סמכי~ן ~א ~ש~ס מ~י~אברור
 והואגדלות אסי~~

 ~~~ ~~~~~~ ~~~~ טריפ~
~~~ 

 לי~~ש~~~~ז ~~~~~ ~~~~~

 ב~י~~~~
 ~ד

 הלוב~
 ומכת ~ה~ס~סה א~א

חרב
 אב~

 לא אפי~ו כו~ מו~לא
~~ב ל~וב~ הגי~

 וכ~
 ~~ת הוא

 ה~~~
 קשה ~~נם ~ סק~ח

 ~ריש ב~וגיאלפ~~ז
 א~~

 ~מ~יא ~קובי ~~~~ר
 חשבי~הוהוו

 בח~
 שב אפיק

 ו~יי~
 ו~דברי ~ב

ה~~ז
 ו~~~~~

 בר ~ר~~ש לקו~א ~ח~יב ~~י ~~י

פפ~
 חריץ ~מקום ~קו~א ~מטיא ב~ינן שם הא
 למקום ב~י~ן ~לא ~וגלא ג~כ ח~יב לאואמ~אי

חרי~
 בדף כ~בואר ה~ום~ ו~~י לד~~ם

 נמ~~
 א~

~~ה
 ה~~

 ~י~י שני חשיב ~~כך
 ~ס~ו~

 ~~יינו
 נ~שום בש~רה וחסרון ברי~ה~םרון

 וא~כ~וה שי~ור~ ד~י~
 ה~~

 רא~ ~ראה היה ו~זה כן הוה
 ל~~~ב~ו~~

 ~ו~א ~~י~ן ב~וגלא ~גם ~מחבר
 חר~מקום

 והו~ ~
 ~~יר

 ~י~ור~
 שוה

~~פ ז~ ~~~
 הר~~ ~~~

 קשה בלא~ה מיהו ואכ~~ל ז~ל
 כו~א חשיב ~אא~אי

 ~דק~ שהקטינ~
 ל כפ

 לקותא בכלל ~הוא לומר ואפשר כ~נבהוב~סה

 הרשד~ם ~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~י
 כ~

 ~א ~א~ן

 כ~קי~~
 ~י~ור דם~

~ור~
 ~~ב אח~כ ש~עשה

~ 
 צ~~ ~~ב ~ ל~קל אין

דנר~~
 שסותר

 ש~כ~~ דבר~
 שכתב מקו~ות

 ~נ~ש~ תו~~ איםו~ ב~~~הקל
 אח~כ

 פ~א ~~~~ ~רב~
 מ~ב~~

 ~ם וב~~ש ק~י ו~י~ ~ק~ה
~ל

 ~~ל~~
 ו~י~

 ל~~ ר~~ לבו~~
 ~~~א ו~~~ר

 שנו~~מ~ירי
 איסור ~~~~ה קו~ם

 דרב~~
 אינו

 הרשד~םה~יר וא~פ~כב~
 ~כ~

 ה~~~ג כתב
 ל~~י~ הר~~~~~ ~~ אתיואין ~ן ~י~ל~לא

 ~ בו

 ~ו~ו~~~
 ~בר~ ב~וף

 ~~ב~ן באי~ור אף א~מא
גזרו

~~ 
 מ~~ש צ~~ ~אב~י

 ~ו~
 ב~צ~ו

 בה~~ג~
או~~

 כ~ו אות ש~ישי ~~ר או~ח בחלק
 ב~לו א~ ~~ו~~רסר~ש ~באת~

 בק~יר~ ~~ו~~ ~ב~ו~
~ר~

 נ~~~ע לא~ר הכ~ם ~ה~יר א~שר חשוב

ו~~
 ל~~ר

 ~ג~י~~~
 ו~יל ~~~ת ~י~~ו מקרי ~א

~~י~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~  

 דכבר~~בא~י ז~אשפיר
 מ~וה~~

 שער
~רש~~א ש~~~ ~

 דגבי~ו~
 מקרי מ~~ת עיקר לו יש

ו~~~
 ~רשב~~א ~ברי ב~~יר~ ~ארכתי ~במק~א
 ו~ו~ק וא~~~ל אלו ב~~י~יםז~~ל

םי~
 ם~~ג ~~~י ~~~

~~~ ~~~~ 
 האם ~י~ב

 ו~דיין ~~ב ~~שר

 ל~~קי~
 בכוו~~

 הכוו~ה אם כאן והש~~י ~~~ך
 ה~~ ~ניק~להכשיר

 א~ל דוקא
 ~נימו~

 ~אם

 ~הב~~מוד~
 ~טרי~ה

 כיו~
 ~הכשיר ראיה לו ~אין

 ש~עתאו
 הש~~

 ו~כ~פ ~אם ~ני~וק גם להכשיר
 האם ~ימוק ~אם ברור ~ראהזאת

 ב~ו~
 היי~ו

 יש ב~וכו מונ~ים שה~יציםה~~י
 להטרי~

 כיון
דב~~~ה

 ~ע~ איכ~
 גם ~הטריף ר~ח

 ~ק~א הש~ך שפ~ק כמו בה~ש~מ כ~ראלאואינו ~~י~~

וב~ימו~
 ~קיל ~~המה גם

 ~רא~
 ~עת ~וטה

 ~מוק מכ~ש ל~ח~יר~פנמ~ג
 דאי~ בעו~

 להקל
 ~~~ ~שו~~~ לי והרא~ ~ ו~~~ קוליתרי

 שכ~כ
~ס~

 מ~~~
 כאן

 ~הק~
 ~הפ~~מ ~וקא ~זה

ו~~ו~~
 י~~~וכמ~ש מצוה

~~~~
 ~ק~~ מש~צו~ ~~~ ~י~ ל~מן

 הק~ה
~~מ~~ג

 ז~~
 חמורה קושיא

~~ 
 הרמ~~א

 ~אם ~ני~~ ד~כשי~כאן
~~~~ 

 ב~~~~מ
 ~יישינ~ ב~~~ ~לכך שם הט~ז~לפ~~~ש

 ג~י
נ~יל~

 אברים לרי~וק
 דאמרינ~ משו~

 שהרי~וק
 ב~ו~ו~~ט

 כב~
 ולא כולו ~טלה כאלו הוי וא~כ

 מקוםנש~ייר
~~ 

 ~א~ה הא וחיותא
 יותר לה כאיב ד~רי~וק אמרינן ד~א הריכ~רה הית~

 שאין אבר ~כל ש~מא~כ
 שיי~

 כלל טרי~ות בו
 ד~א הרמ~~ם~מודה

 שיי~
 אברים רי~וק ~ו

 הר~ם ~בית וה~מ~בר הר~מב~ם שם מ~שו~פי~ז

אי~
 רי~וק~ ~~ום בו

 א~רי~
 ~ ~ע~ין היי~ו

 ~~י~~
כ~~~~

 לדעת צ~ל ~~~~כ ש~יטה ~הל~ ~~~ט הכ~~מ

 ד~כ~~~רנמב~~
 דאל~כ ט~י~ה ~י~~ר ניקב אם

 הנ~מ~ ~אין אברהוי
 נ~ממן ~ר~ ו~~ל ~ו ת~וי~

 שהרי א~~ים רי~וק ~מ~ום בו אין בי~~רלו~מר
 כשר האםבניטל

 לכ~~~
 כשר ג~כ האם וב~יקב

 ד~~~ל ו~~כ רישוק ~שום בו אין ו~ודאי~~ר~~א
 וש~יר טרי~ה האם ~ניקב וה~ח~רלה~מ~~ם

 ל~ש~עינ~הוצר~
 ~ביה~~ר

 ~י~
 רי~וק מ~ום ~ו

והת~לא
 ~~ מ~ו~

 ~ ~~~ם ~ביא ~שלא כאן הרמ~א
 ~שליא בניקב לא~ור ראוי שהיה שכ~בע~ש

 שבא~ר יסו~ו ~י~ר וה~ה ב~בריו ע~שבה~~~~מ א~

 שו~שאי~
 רי~וק חשש שייך לא ~ו פושל טרי~ות

 הב~י ~בריאש~ממיט~י~
 שכת~

 ~~ח ב~י~ לה~יא
 ~~~ה ~רשב~א א~לוז~ל

 הרנמב~~ם ~דברי כת~
 מאו~ו אפי~ו עדכו~

 שניט~
 אם כשרה ניקב או

 ~ה~יא ~זינן טריפה~~ר~ק
 ~א~

 ש~ין ~אבר
 אפ~ה בו ~~ויההנשמה

 פוש~
 בו

 רי~ו~
 ו~~כ

 בניקב כשר ד~י~~~ר~א~ר
 כ~~~נ~

 כאן ר~~א

ל~~~
 ~~יה~ר ~הטעם צריך ונמ~~מ ~~פ~~מ

בו ~י~
 משו~

 ~שפיר ~ חיישינן היה כן לולי רי~וק
 פ~קו וכן ה~מ~א ~בריוצ~קו

~~ 
 האחרו~ים

 ו~יוקו ~פמ~~ג כר~י~ו ודלא כשר האםדניקב
 אנפי בכמה ~דח~ת יש ממהט~ז ~פמ~גהרבינו ש~

ו~~ע
 ה~ממ~~~ם ~הרי עו~

 ז~~
 י~~א ממנה ~~צמו

 ו~א ~חיטה מה~~ בפ~י ע~ש ~נקובים~רי~ות
 ניק~ בכללןמנה

 וכ~~ק ~כשר ובע~~כ האם
רמ~א

 ו~ימ~~
 נ~ח ~י~ ~קמן

 ממ~בצו~
 ~ק~ד

ג~~
 ~~רי ~א~~ממיטתי~ צע~ג הפמ~~ג ~בר~ כן
ה~~י

 כנ~~
 ראי~ אין שם מהממ~בר אמנם אם

 ~א~הוא
 כ~~

 רק
 ~ניט~ באב~ ~ג~

 מ~מ כשר
 טריפהברי~וק

~~~~ 
 ~כך טריפה בני~ב ד~~~פ

 לה~יא מבואר ~ב~~י משא~~כ טריפה ~ ~רי~~קגם

~א~
 ~י~וק מ~מ כשר בניקב אם

~ם~~~~ם ~ ~~כ~~~ל ~רמ~גקושית ול~~ טרי~~

~~~~~~ 

 לב~וק יש ~ם ה~~ש~יניס

 הש~~בכי~
 ~א ו~אם

 אפשרבדק
 בה~~~~~

 ~ממ~~ינים דב~רותנראה הי~~ ולפ~~ז ~~ב ~ להקל
 ד~

 ב~ייס ו~ודם~
 ~~ש לנמימר ~ד~יכא וב~רט אותם ~~לוב~נמותר
 ~יק~ וא~~~ל ~יק~ ~א שמא~פק

 שמא~
 ק~ושים ד~ת ב~~ וראיתי ~ניקבהמכשירים כ~ע~

מביא
 ~ו~

 ~~רא
 די~~~

 ~הוא הו~ד ש~מי~וי בפ~ה
 א~~~כ שחטוה אםאממ~ם

 ו~ממצ~
 הכי~~ ~יקב

 ה~~ב ~א~ו~ י~אם צ~~
 ~מפר~

 ~~ת ב~~ ו~י~
 ל~לפל ל~~ה ~ין ~~~~ בדי~י ועמ~ש שסקדושים

 ~~~א~~~רי
 ם~~~~ ~~~~~~ ~~~~םי~

~~~ 
 ~ו~ ב~קין שנמצא

ע~
 כאן כן אם
~א~ה



~ ~

~ ~ ~

~ ~

~ ~ בלא~ה 
 אי~

 ומה בה~ס~מ אלא להת~ר
 יוס~~

 תת

~~
 ב~שוט ~~ב ~ ה~~ד

 קולי תרי דה~ י~~
 דגם ~דאבה~ס~מ

 כ~ במונ~
 דם ~ורט בלא

 דעת מ~~י בה~~~מ אלא להכשיראין
 ד~מיר~המ~בר הר~~~

 מהמס~
 ~ורט וב~מצא וביה~כ

 בה~ס~ממ רק מותר אינו ~ם גםדם
 הוא ~מסיקכמו ~ריפ~ לכ~

 ז~~
 נתבאר לא אממ~ם לדינא

 הט~ז כוונת אם ז~לבדבריו
 וה~~~

 על ש~לקו
 בדקין דוקא הוא אם להכ~יר ו~~קוה~מ~בר
 בהמה~ל

 ~~לל~
 אבל ר~ב

 בד~י~
 ~ל

 דטריפה ור~ן להמ~בר מודו אולי צרד~ללן ~ו~
 ~ ~סתם ~פמ~געל וצ~~

 ם~~~~~~י
~~~ 

 מעי~ ~יצאו תרנגולת רש~ל

דר~
 והו~זרו הרעי ב~ת נקב

~רי~~
 ~יצא כיון וכו~

 דר~
 ~י~זרו א~~א צר מקום

 ה~~זרו לא א~ילו זה דל~~ם נראה נ~ב ~כ~דרן
 ~רי~הנמי

 דכיו~
 א~כ כ~דרן ~י~זרו ~א~א

עומדי~
 ~וב ~ ל~~קל~ל

 ~ברי~ביא ~ק~~~ ~באה~~ ממצא~
 ת~ת באמת הע~יק ולא א~~ ר~~~~

 ~יצאו רקוהו~זרו
 ד~~

 ה~~עת
 ט~יפ~

 ד~מקום
 ~עם דל~י נ~אה ו~ודצר

 ז~
 הדין בבהמה גם

 דא~כן
 יצא

 דר~
 ד~רי~ה הטב~ת ~י

 ואי~
 לומר

 מקום דבבה~המ~ום
 ה~ק~

 בבהמה הלא ר~ב
 ~~י ג~ים הם מעיים הבניגם

 ער~
 הב~י

נ~עיים
 בעו~

 ממעיים בבני וה~~ה ~לה נ~ב דרך
 והא ~~ה ה~בעת נקב דרך בה~מה~ל

 מע~ה בת~נגולתמה~~~ל ~~~ק~
 כ~ ~הי~

 וצ~ע ~יה

ו~י~ו~
 הא~רון זה בד~ן

~~~~~~~~~ 
 בועו~ ~~~~

 תמיד מנהגי אלו

לפתו~
 הבועא

 נ~ב ~ כשירה ~לם הבשר אם ולר~תבפנים ו~הפו~

מדבר~
 משמע

 ~~וצר~
 הבועא ל~תו~ תרתי

 ~לם ת~~יה הקרום ולראות ~מוגלאול~וריק
וגם

 להפו~
 ~~ם ~בשר אם ולר~ות ה~ני מע~ר

 לראות רק דא~צ נר~ה בת~ובה מהב~אאמנם
 ~לם אם ~~~~בעבר

 וא~צ כשר אזי וי~~
 הורא~ מ~ורי כל נוהגין וכן כללהמוגלא להו~י~
 וא~שר

 טובה עצה רק דהוא אלא כן הפמ~ג כוו~תדגם
 ~י~ז אזי המוגלא הורקת ~~ידבודאי

 ירא~
 ~יטב

 שלם ~ם ה~ניבעבר
 ויפ~

 יש ~ם ~שא~כ
 מוגל~

בתו~
 ק~ה אזי הבועא

 הבדיק~
 י~ל לדי~א אבל

 בזה ועיין המוגלא להוריק דא~צ להב~אדמודה
 הפמ~ג ובלשון התב~שבלשון

 ב~פתי ~~~
 אם הפממ~ג בדברי כאן נתבאר ~אוה~ה

 כנמו הגדו~ים בשלשה סגי או הבועות כללבדוק צרי~
 בתשו~ אמנם הכרמל ~ר תשו~ בשם הפ~תשמביא
 לדינא מ~קי בתשו~ וה~~ס א~יםבית

לכת~לה דצריכי~
 לבדו~

 בדבריהם ~ יעו~~ה כולם
 אפרים בידועיין ודו~

 ם~~~ ~~~יםי~~~ו
 סניא בפי~ מ~ש ש~ך ~~~~

 ~ המבי~ט בשםדיבי
 הטריי~יני ובעוףנ~ב

 קישקלי~
 ~ניא במקום הם

 ~טרייפיני א~ נ~~ר באם ו~~ע בבהמהדיבי

קי~ק~~~
 ~כתב ~עם ב~וב ור~תי ~דין מה

 ~~רו בכלל דהוי טרי~הדה~א
 הד~י~

 איזה וממ~תנמ~ין נבראו ~~נםלא דבודאי
 ו~~ע ההוא השימוש ~~ר אזינ~~רו וא~ ~~~

םי~
 ם~~~~ ~~~~ו~ ~~~~

~~~ 
 ה~~~

 טעם
 מו~וםה~יצונה כר~

 לנ~וב ה~נימידסוף
 הילכ~

 ~לם העור אי

מב~ו~
 מ~~ ע~י כ~~~ה וכו~

 הדממ~~~א ב~ם
 לא ומ~מ העור לצד קיים בשר קצתדבע~נן
 נ~ב ~ וכו~ידע~א

 עיי~
 ב~~~ת נ~א רס~י לק~ן

מ~
 ת~ו~ בשם ~הב~א

 ~ינו~
 יהודא בית

 ד~מ~ממ~

 כ~ב~~ד~ס~
 ות~ו~ ~יי~ ~~ור באם ל~כ~יר

 אמנם כעת ל~ני אינו~ב~י
 י~~~

 באולי
 בדין כלל נ~שב לאהצלעות דבי~

 כר~
 ה~יצו~ה

 בכלל נקרא ולא ב~ב~יהקיל ול~~
 ה~ר~

 ה~יצו~ה
 העור אם מה~י לא ואז ירכים עד מה~זהרק
 דלא נראה הפמ~~ג ה~כמת כיקיים

 כהב~~
 וצ~ע

 דין ש~וא~נראה
~ם ~ ~ד~

 ם~~~~ ~~~~ו~
~~~ 

 כתב ברובו דבק~נה
 ~שיעורו ו~ אותה~~ת

 כו~ טרי~ה רובו יהיה ~ממקיף ~~וט נ~דר~ם
 בס~ אמ~ם ~~ב ~ כפ~ת לה~ממיר יש ו~דינאעד

 שר~לבושי
 ~די~א מ~יק כ~ ~עיף דינים ב~י~

בא~
 ~אם שליש ~~רון ~ש בקטנה

 תמת~
 תעמוד

 בהפ~מ כ~ר ~זי רובו~ל
 ו~~~

 ~~~א
~הוכי~ ~ה~~י~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~  

 ~~ך ~~~ ~~~ ~ף א~ט ר~פ ה~ו~ ~~~רי~הוכ~
וכן

 ~ע~
 ודו ~~~~ש

 ב~~חב ל~חמירל~ו ~~~ ~~~~~~~~~ו~
דהפר~~ כיו~

 עני~~ בכל ~קיל
 ~~מ~~ב

 לא היכ~ שו~ ~אי~ ~ד~~ נר~~
~פנים

 ו~
 ש~צד או ~חוץ

 חו~
 אזי בפ~י~ו אי~ו

או~ר
 א~~

 ~צ~ הרי~ו~א ניכר ~אם
 פ~ים

 שנ~ח~
 רושם שום בל~ ויפה שלם ~וא חוץ ו~צ~הממח~
 קו~~ ו~לימהמחט

 מ~פנ~ם ש~א הוכחה הוי
 בזה כשר ~די~א ו~כך ~יכר ~יה מבחוץדאי

ו~פרט
 בה~ס~~

 סי~ וע~ל ו~ו~ק
 מ~~

 ש~~י
 ח~~ שבו~י ~בס~ בזה ~ו~ייןסק~~

 ~י~
 ס~~

~~~~
~~~ 

 ~~~ ~ ~ו~ לחקור
 מ~ט סי~ לקמן עי~

 ~מי דה~יא סק~בשפ~י
 הספ~

 הזה

ומשמ~
 שם

 ~הכרי~
~ 

 ל~ינ~
 ס~ אלא דאינו

 ל~ג סי~ ו~~לטריפה
 ס~~~ ממש~צו~

 סי~ ו~~ל
 ~~א סי~ ~~שו~ הח~ס שגם ~ה~א~ינ~

 כ~~
~ש~

 ו~מ~ש טרי~ה ס~ א~א דאי~ו ה~~~ג
 ~זה ~~ ~סי~הג~~ון ~~

~~~
~~~ 

~~~ 
 ~בריו ל~י ק~ה נ~ב ~ הט~ז

 נ~~ר~ ~א~ ש~ת~שמקוד~
 טריפה ~~~~א~ירו~

 ד~קי~י~
 ~ן בהפס~מ

 קי~~
 ס~ס די~י ~ש~ך~אמ~

 ~י~
 נו~ע ~לא לה~יר א~

עד
 ש~~~ר~

 ב~ור~~ן הט~ז אוסר ~ממאי א~כ
~לא

 נו~~
 דכל ממ~ל~ע ~יק~ אם

 הרגישו לא שם הא א~איאסור ~~~רו~ו~
 ביח~ ~~~יקו~ ב~ ~וד~ו וא~כאכי~ה ש~~ ~~
 ל~~ז ממיהו

 לא ~~ני ד~א א~ש שם~~י~~י~
 נוד~

 ~~~א
~גו~ו

 וס~~
 ~ערו~ו~ ~~י ה~~

 ~~י ~דידן וא~כ
 וא~כ שפיר ~~ו~ר היה ה~~ך~~קמ~

 ק~~
 על

 מקודם בס~ם ~הע~יק איך הפמ~גר~י~ו
 נ~ער~ה ד~םה~פ~מ לעני~

 בה~ס~מ ~מ~ירין באחי~~ו~
~~א

 נוד~
 דא~וסר הט~ז ד~רי בס~ם ה~יא ואח~ז

 ה~~~ו~ו~כ~
 ~ד~רי כ~~ש ל~אר לו והיה~

 ~ס~ ~זה ו~י~ ~ק~~ ~סי~ שיט~~ כפי הםה~~ז
 וס~ ה~~ו~י ~שם שה~יא ממהפתש~ו

 ~הכשיריצ~ק ~ולדו~
 ~ול~~~~

 הי~ר ל~נין
 לה~יא צריכיןאין ה~ערובו~

 ~מרח~
 סי~ הש~ך מדברי רק

 ~ א~ דין ס~ס ~יני ב~יצור ~~ש ~ה~יר ~ ש~~תוק~י

~~~~~~~~~~~~ 
 ~הי~ר הכרס ~יצא ~ח~כ

ג~
 דכשר מודה מהר~ם

 ~~יפא~~ב
 מ~ז~

 דא~פילו לומר ה~ה
 ישרא~

 אינו
 שיצא לאחר~א~ן

 לפ~~ ~הי~
 הגאון ~הקשה

 שממצא ואוממר ל~~ד א~~ש~א יו~ ~כ~ ~~שי~ אמ~אי ~~כ~ז ~י~ חו~דבעל
 טרי~ו~

 מ~כריזין
 או~ו ואוסרין טריפה שהואה~~ד

 ~כ~
 העולם

 אימו ~ לה~~~ד ~וממר הב~ד ~וממדין איןואממ~י
 די~ל הגאון והס~יר קכ~ז סי~ כ~~וארמאממי~ך

ד~~~
 אי~ו

 נ~~ נאממ~
 משא~כ ~רורה חזקה

 ש~א חזקה מקרי ~בהמההי~ר חזק~
 נת~רר~

 ~כמ~ש
 ~~א~יא חזקה ~הוא ואף י~א דף חו~~יןה~וס~
 רובא~כח

 הפ~י דע~~ הרי כשירו~ ~המו~ דרו~
 ~~~~~~ו~ו~

 ~~ס~ וכ~כ ~רש~~א ~שם
 הממי~וט ל~רר נאמן ד~~אשממ~~א ש~

 מ~ו~
~וכ~כ הרו~

 שפיר ~אמן ולכך ס~ט סי~ א~~~~ הנו~~
 שם פר~נקיל ~רוך ר~ הגאון ע~יו השיגו~חנם
 ~ל~י~זו~ממצא

 שיש כשאו~~
 מח~

 חזקה~~רי דלז~ ~דקין
 המ~ו~ר~

 כ~ט סי~ ה~ב~ש כמ~ש
 קוץ לו מישב ~וס~ הק~ודלכך

 ~וש~
 דנימ~א

 ממ~ר~ וממחט ~וץ דלגבי ~שום~ הותרה~שחטה
 ול~י~ז ב~מח~~ ~ולדה לא דודאי שנ~~~~החזקה
 חדש ד~ר והוא מחזק~ו להוציא נא~ןאינו

~~~נ~~
 הל~ש קושי~ ~~מין ל~ט ~סו~ס נמ~ש ו~~

ש~
 ואכמ

 ~~~~~ ~~~י ~~~~י~
~~~~~ 

 יהיו ~~א צריך

 סממ~כים ~י~הנ~
 נ~~ ~ ממפו~ש יהא ש~א~~כ

 ~י~ א~ ~~ס~~ק יש
~נק~

 ~~כאו~ה ~דין ממה בא~כסון
 י~~~

 זה דאין
~ק~א

 ~ק~
 דכ~ון מפ~לש

 ~ב~מק~~
 ש~ע~ר

 ה~ני ~~בר ס~ום ~ואפ~וח ז~
 וכ~

 ~~~ ~צד
 י~~ אמנ~כן ~ו~

 להיפוך
 כיו~

 הוא דטרי~ה ~~ט~ם
 ~רך ~ו~ר דהמאכלמשום

 ונופ~ הנק~
 ~גוף

 גם א~כ נמ~ג ~ף רש~י~~~ש
 שייך ~א~כסון ~נק~

 ~ס~רים ובינו~י שפיר וטרי~ה הזה חשש~מי
 ט~~ טו~ ~שו~~ומצא~י

 ג~כ ~חקר
 בז~

 וה~לה
 ~ קע~ח סי~ ע~ש~ט~י~ה

~~~~~~ ~~~~ 
 ~~א~~~ ~~~

 מחט
 ~~~ ~ טר~פ~

 ~ו~ו~~
 ~~א חדש ~ין

דנמ~~א~
 יש ~אס

 אם ~רא~ת צריך ~~~י~ מ~~



~ ~

~ ~ ~

~ ~

~  

~ ~ ~ ~

 או ~ירכא ב~וץיש
 קור~

 שנמבואר יב~ת או דם
~אן

 לאו ~ לעבר מ~בר הוא ~ו~אי ד~ריפ~
~וקא

 במ~~
 מכה או נ~ב ~ה~ה אלא ב~נים

 או ~ירכא יש ובחוץ חולימ~~ת
 קור~~

 יבלת או
 ע~ש נ~ז ~י~ נוב~ת בתשו~ משמע וכן~רי~ה

~~~
~~~ 

 נ~וב היה
 ~חו~

 ~א כה~ג
 מזה נ~ב ~ ~~ כ~~א ~טריפהודאי הו~

~~~ע
 שנ~ת~ק ~~פק לי~ דפ~י~

 בכ~~
 ~קו~ות

 ~ו~ ~~ מ~~ וב~י~ ל~~ ב~י~ומה~
 שניקבה קודם ~תרפא ~למא ~ריפה ~פקאו ~רי~~ ודאי

 מש~ע וב~אן ~ריפה ע~יין ~יתה ולאמעל~ע
 על ~~ בםי~ ועימש~ל ~ריפה ~~ אלא~אינו
 וכ~~כ~~ליון

 ח~~ בשו~~
 בשם ~~א ~י~

 ~ ~ריפה ~~ א~א~אינו הפמ~~
 ~~~~~~~~י

 מע~ ~~
 ~ עש~~ך ~

 נ~ב~
 אמרי ב~~

 אם רק ~י אם נ~תפקברוך
 או ה~ק ~רום~שאר

 בשר ק~~ גם שי~י~ צרי~
 מגין ואז העורעם

 וע~~
 לחומרא קצת שהכריע

 עליו ~ולק במק~מ ו~מג~~ ת~~~דמ~ברי
 ראייתו ~דחות ~בו שת ו~א~קו~א ו~ו~~

 וא~י מת~~~
 ~~~ ~י~ פ~ת ~~ בשם הביאו באחרונים~צאתי
~~~

 עם ממ~שות ~צת גם ~ישאר ~צריך י~ב
 מגין ואזה~ור

~~~~~ 
 ~ינ~ לע~י~ ~~~~

 עור ~אין כו~
לפנינו

 ~ו~
 ~~ס

 ~פ~
 ~~י

 ~רים ניקב לא שמא קוץ ע~י ואת~לחולי
 על חולק בלבו~ש נ~ב ~הפנימים

~~~ 
 זו

 בחידושי שם עיין ל~ומרא הר~ן מ~בריוהכריע
 הפוםקים עליו ~~ול~ים רבו א~נם ~~ינים
להכשיר

 ומ~~
 ~~~פ ~אם ~ראה היה השב~א

 להקל יש אולי חולי ע~י ~הי~ נ~סל~תעכו~ם
 כזו בעובדא ממ~ת~ינא הייתיואעפ~כ

 שהי~
 בא

 הגדולים שי~~י~ו עד ~ה~שיר רציתי ו~אלי~י

לז~
~~~~ ~ ~ ~  

 התרנגו~ת ~~א~כ כו~
 ~י~

 לה
 ~~ רק הוה לא א~כז~ק

 הא לכאורה נ~ב ~טריפה
 וש~א הושט ~יק~ דלמאלאי~ורא ~~~ נמי י~~ בכא~

 ~ר~
 שאר

~א~י~
 ני~~ה

 ו~~~
 ~~~ ~הוי

 ~~א א~ מ~ם

 בין נפ~מ ~וידהא
 ~~קיב~ הספיקו~

 ~ו~ט
 נבילההוי

 ונקיב~
 הוא אברים שאר

 א~ ~שם מ~רי לאושוב ~רי~ ר~
 ב~ליחה שהכשיר מיץ פה בעגלהשבו~י ב~ ~~~ ~מ~~

~~~~ 
~~~

 וש~א ~~י~ים אברים ~י~ב לא שמא
~~~~ 

~מ~יח~
 ~~~~ יו~~ או~ר אי~~~

 ב~~ ראיתי
 ~י~ ט~םטוב

 ~על עליו שהשי~ רי~~
 יו~ר או~ר אי~ו~מליחה ה~פ~

 ודלמא בסמך מלי~ה ד~ל הלכה שממא~~א לאי~ו~ ~~~ י~ מכ~~
 סמך בעינן ודאי ~בשמןשמן ז~

 ~ב~~ שבז~ ע~
י~ו~

 ~שובתו
 אמנ~

 ~י~ רבינו ב~ברי ~מעיין
 לה~יא ~תב ~ם והנה ~~ה ל~ד ם~ק ~פתיק~~ה

 ~~ כ~ח םי~ הרב ב~שובת~הממעיין
לה~יא ירא~ ~~~

 ~א~
 בשמן

 הראבי~~ ~בר~
 ~~~ עי~ר

 כו~בקליפ~
 ומ~י~

 כלל ב~~ח ~המעיין שם
 להרב השיב פ~וואה שממהר~ם מבואר ב~דין ל~~

 בקליפה במלי~הל~יר
 א~ ו~שמ~

 וא~כ בשמן
 ~א~ןאף

 קי~~
 אף בשמן לאסור

 ב~~~~~
 מ~~מ

 בהפ~~מ להקל לצ~ד ויש נפקא לא ספיקאמי~י

ו~עוד~
 כל נפלו ובזה עכ~~ל דש~י ~ה~וא ב~ממ

השגותיו
 ש~

 הגאון
 רש~~

 על שם שנבנים
 אבל ~~ס~ בפחות ל~קל ~יעה שום אין~בשממן הי~ו~

 שמוכיח כמו ז~ל ~פממ~ג ד~ת כןאין
~רמ~א מתשוב~

 ות~~
 והש~ו~י ל~פמ~ג הם~ים וכן כנ~ל

בשו~ת
 בסי~ לקמ~ן ועמ~ש ~~ג ~~ ח~~

 ב~פת~שם ק~~
 מעל~~~ ~~קוב הוא ~~~~~ ~~~~~ ~~~י ג~~י~ ל~~

 לפממ~שנ~ב
ד~בע ה~מ~~

 לחו~ ל~חו~ הבע~~
 התוס~ כוונו ולזה

 דיש~ביב~ו~
 קוץ לו

 בו~~
 ~חיישינן

שי~קוב ושכי~
 ל~ו~

 ~מהר~ם ~ברי~ם שפירש וכמ~ו
 ר~ג ~י~ בתשו~ הרשב~א דברי וגם ז~ללובלין

ותש~~
 תחוב מחט ~כשנמצא

 בכר~
 ה~פיק ולא

 ~ש~יח טריפה הצ~~י~ ~שני ~יקב אם~ב~~ו
 נרא~ הי~ א~כ מה~ט נמי והוא לחוץ~ינק~ב
 שנ~תפ~ ~~פ~לענ~

 ~פמ~ג
 ז~~

 ~~ח ב~י~

~שבצו~
 וב~י~ ח~~ ~~ק

 מ~~
 לצד ניקב אם

החוץ
 ובצ~

 ס~ אלא אינו ~ ~אול~ נתר~א פנים
 ממעל~ע ש~יקב ~ו~ם ~תר~א ~ש~א~ריפה

ובמ~ש ע~~
 דבר~ ולפי ש~

~ 
 נרא~ הי~ ~א~

 לדו~ו
לו~~~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

 ~~יכין דל~ולם ט~יפה~ו~אי
 שלאדמעיק~א אחז~~ להעממי~

 הי~
 אח~כ נ~רפא ונימא ~פואה

 ו~וא~ש~א
 וכ~~ ודאי ~ריפ~

 ~ד~~א דנינמא
 א~חזק~העממ~

 דכיון ז~א אח~כ וניקב ~מ~~יק~א
~שכי~

 ליה א~~~ע ו~יכף לחוץ שינקוב הוא
ה~וב

 ש~~חב~ מע~ כש~ו~
 וכמ~~ש המ~ט

~~~
 ד~לה היכא וב~~ט וכאן כ~ט ~י~ ה~ב~ש

ק~ום ממב~ו~
 ממ~~ מח~~ שע~~

 ~~ ~מק~דם ~ניכר
ימים

~~~ 
 הנקב

 אפש~
 ~לינן בודאי ~בזה

 ו~~ע ל~~~~~ו~ ~~~~~ל קודם מעל~~ע~ניקב

לדינ~
 שגם ל~יל ש~~א~י אח~י

 ~ח~~
 ב~שו~

 ט~יפ~ ~~ אלא שאי~ו ל~פמ~~ג ה~כ~ם נ~א~י~
ודו~ ~~~

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

 מכאן שלמ~דין
בקנ~

 ~חב

ו~~~~~
 זממן

 מ~
 א~א

 לדי~~
 ~~דיק~ נ~י

 שמא
 נ~~ב ~ ע~הקרום

 יש לכאו~~
 להק~ו~

 ממדב~י ~~ז
 לו ישב גבי~~~י

 קו~
 שפי~ש ~ושט

 והוי נ~~פא ~בריא ~ממאה~א ~החש~
 ~~ו~

 שעלה
מחמת

 מכ~
 ו~ק~ו

 הט~ם לי ~מ~~ ~~אשוני~
 ושט ~א נ~~פא לא ~אפילו ל~ה ~יפוקדנ~~פא

א~~
 לו

 בדי~~
 ב~ו~

 לע~ין אף
 ב~~ עי ~נק~

 ~ע~ל ~י~ש ~~~י הא א~~א ואם יוםף~א~
 דא~ן ב~עםכ~~ח בד~

 לו~~
 בדיקה

 מבחו~
 ~~~א לפי

ט~י~~
 מ~הו ב~קב

 וממשממ~
 ~א

 בקנ~
 רחב

 כ~ן לפרש ר~~י ~ו~~ח ולכך בדיקהממה~י
 מהני לא ~~ב ב~נה ~~פילו נ~~פא~בריא
 וב~~כ כאן ~~~נ~~ג ל~י~~~ד~ק~

~~קנה ~מז~ מוכ~
 בדי~~ ב~מ~ ממ~ני ~ח~

 ולא
לנ~~פא חי~שינ~

 וכ~~~
 כ~ן ~פח~~ו שמ~~א י~קב ~~ב

 א~~ו~ז
 ל~י~~י~ ה~מ~~ג ~א~מנם ~~ ~הנ~ל ~~~קושיא~ ~
דכ~ב

 ל~~~
 לו~ט אין ר~ב לנקב ~א~ילו ל~ג ~י~

בדיק~
 ממיד ~ש~~י כגון נת~פא ב~א אפי~ו

ושפ~~
 ~ין בלא~~ה ד~~~פא ~עם ל~ל ~קשו

 לו~~
 ז~ל ~~ר~ו ו~ד~~בד~~~

 ע~ ועמ~~~
 ב~י~ ~גל~~ן

 שלא דב~י~ ל~~ץל~ג
 שכ~ב רש~~ מ~ב~י יק~~

 ו~~ע מ~~ו בנקב שנט~ף ~פני~וקא
 ~~~ם~~~י

~~ 
שמ~~תי

הכב~ים ~מקו~מו~~ שבאו~~
 ש~ה~ ~כב~

 ~~ו~
 וכש~ולין~ ללו~ן~נ~~ך

 ת~חי תלחי נפל~ ~ו~~

 משום לא~ור ישכ~~ג
 א~ ~רי~ו~

 שינוי ~אין
מרא~

 ~לחי נפלה כש~ולין כ~~ג מ~מ פו~ל
 ו~~

 נ~~~~מ~ו~
 צ~~ לכ~ו~ה נ~ב ~ ודאי ל~~~יף יש

ד~יו~
 שכ~ב

 ללוב~ן ו~~~ך לקוי ~הכב~
 מ~א ב~י~ בע~מו ~וא כמ~ש ט~יפהבו~אי א~
 שפ~

~ק~~~
 דעביא כבדא ~תב~ש בשם

 של~ ומ~א~
כ~מ~

 מב~~ג ו~וא טריפה גפן
 וא~~

 ל~ל
 דכש~ולין~ריעו~א

 ז~ ~ומ~ ~ל~י נ~ל~
 ~כ~ב

 ש~יר פו~ל ~א פו~ל מ~א~ שינוי ~איןאף
 ב~י~ו~ מ~א~~שינוי

 הלקו~א
 ~נפוח~

 כמ~ש
 ~נ~ל מ~אב~י~

 נ~א~ ו~י~
 בדב~י ד~~י~וש

 ד~אי~ו לא ~פמ~ג~בינו
 לקו~א~

 דאז בכבד
 דא~א ~טעם ממ~~~~~ השינוי ב~י~וף ט~יפהבו~אי
 אלא גורדו ש~ופא בבשרבקיאין

 כו~~
 הפמ~ג

הוא
 דז~

 במ~ה ~ל~ו~א ~יה בע~ממו
 ה~ל~ שאח~

 ת~חי ת~חי נופל~י~
 אב~

 לקותא ~אינו ~א ב~י~

ר~
 ~~~~וי אף שפיר כתב לכך לבד מ~אה ~שינוי
 לב~מ~א~

 ~לחי דנפלה ב~י~וף מ~מ פוסל אין
 ללקו~א גםנ~שב

 שפי~ וט~י~~
 ~א~~ ~אלא

ק~~
 מה~וא

 ב~
 דאיפ~ק ~~ט דף חולין ט~יא

 ב~~י~~אכר~א
 בדק~

 ~ב
 ב~ומ~~

 ואכש~י~ ~גידין
 חי~ש ולא ~ממואלא~ל

 שם כי~ש~י לנקורי מ~
 וא~~~~ נחש נשכהשמא

 ממשום
 חזינן ה~י א~כ תלחי ~~חי נ~ל ב~~ו~אא~~~י~ נפשו~ ~כ~~

~~~~
 בת~י~~א כ~עי פםק~ן דאי מחיים ~י~ו~א

 ~ונמ~ב~ק~~
 אח~ וגם ~ג~דין

 ~~לי~
~~~~ כממבוא~ ט~ריפו~ ד~~ ל~ א~ן א~פ~~כ ~~ח~~לח~ נפ~ ~י~

~ ~~~~ 
 ג~ ב~

 נמו~~~ נ~ש~ ~~ש~~
 נמש~ם

~~~~~
 ו~~ו~~ה

 נפ~ו~ ~כנו~ ממ~ו~
 ומה

 ~בי~וש~~ב ז~
 ממשו~ דא~ו~~ ~א~

 ו~~ע ~~~~~ת
 ~פ~~ואולי

 בבש~ בקיאין ~א~א כיון לו~ר
~~~פ~

 שפי~ דידן ~ליבא לכך גורדו
 כ~ב

 ~א~~~ו בג~מ~א מ~א~כ ט~י~ה משום~א~ורא הפמ~~
 ב~~~ ב~יהו~

 ~יה שלא ו~~או גו~דו ~~ופא

 לכ~ ז~בכ~~
 ~ינו

 ~~ש~~ ממ~כנ~ ~~ אשו~
 בד~~א י~ל ועוד ז~ל ר~~יכמ~~

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

~~~ 
 ~~~ל~

 ונש~נו לא~ר
 והק~ה~ושט

 ~ו והאדים ל~ן ק~ה ~ ו~ו~יק אדוםושט ~~~~
 וכ~~ ~ וכו~ ז~ל ביא~ו לאלמ~ה הורי~

 ~ימנים
~ם ~~י~



~ ~~~י~~
~~~ ~~~~

 ~א מנ~ל י~ענא לאהם
 וכע~

 ג~לו~ מצא~י לא

 אם ומכ~ש וז~ל י~א ~~ק בבאה~ט הובא~לל ~י~ ד~רי ה~יא שלא ~ימא ~ד~ר נ~ב ~ ז~לדי~
נע~~

 בנ~קום ~יעו~א
 צומ~

 בסימנים או ~גי~~ן
 למ~קום ס~מוךאו

 שמו~~~
 להטריף ~י~ הריאה

 שמע~~א רובו~פ~י
 ~ה~~

 ~פומי~ מ~~דין ~י~ה
 ~י~ ~~רי נעלממו וכן~~פמ~ג

 ממהגאון אלו
 ~אן ~~גהותיורש~ק

 ~~מ~~
 על

 הפמ~~
 מדוע

 הזכירלא
 צומ~

 מהרב כלל ~זכיר ולא הגי~ין
 ~~וקח בשם עוד ומ~ש ~ וצ~עבי~ה

 עי~לרות~ין ~נפל~
 בהגהו~

 ועיין הרו~~ין ~יעור הנ~ל
בשו~~

 שי~ ~~ס
 נ~~
 ו~~~כ~~ ~

 ממנו נעלם
 הרו~~~~רי

 אלו
 וכ~~

 ~לא לממע~ה ל~לכה
 ~~מרו ~~שש~ייך

 ברו~~י~
 ~וקא ב~ור אלא

~ם ~ צ~~גודבריו
~~~~~~~ ~~~~ ~~~ 

~~~ 

 וכו~
 ו~~יה~

~~~
 ה~יח

~ט~ז
 ~עי~

 הרשב~~א של השני מ~י~ ~אי~
 בארו~
~ 

 ג~ול פלא~~~ב
 ~~י~ עצמו ~~רי ש~כ~

 ל~~
 ראי~ שם ש~~יא להכו~פ וראי~י ~~~מ~~בצו~

ז~
 התעורר וכ~ר וצע~~ג ~~~ש ל~~ו~ו האריך והוא

~זה
 ~~~ ~~ ה~~~

 ~ ~~ש
 ש~עור ~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~~

 ~ממימ~~
 יש

 ~א אי ~~~ין~
 א~צ ~~יקה ~אפשר מאי ~ה~ר~קוראינו ~ה~~~

 ה~
 כל

 ~ל~א או טריפה~הוריק
 דא~

 סברא
 נ~~ כזה~ בא~כ~ ~א~ וכ~

 בזה ~ט~ז ~ד~~ אמנם
 היינו מעי~ ~ני ונ~מרו לאור נפלה~מ~נה לש~

 וע~ז הט~ז פ~ לפי ~~~~מם~י~ור
 י ק~

 ~הורי~ואדו~ים
~~ 

 טרי~ה
 ממשמ~

 לא ~אם
 ~ש~ מזה ומצא~יופ~וט~ כשיר~ נמי ~הו~יקו א~ו~ים ו אפי~~~~

 דע~
 קדושים

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

 וכ~
הביא

שנתער~ה ~ר~גול~
~א~~ה ~~~ ~~

 ~שר~ ~מ~~~
 הב~ו~י ו~א מס~ס

דהו~
 ~יפרקוןמגר צרי~~ ~~~~ ד~רי נ~ב ~ ס~~ ~~ דלא ק~יכ~~ דמ~וא~ ת~רו~ות ~~י וה~~ ~~ופו ~~א

 אי~
 ~~~ר

 ~~ בנתער~
 ~~~ ב~י~ ~~~ך~תב ובפ~ ~~ד

 איסור ~שפק כ~ה ~ין

~ור~
 שנ~~רב

 ב~~ ~~
 ~~ נ~~רב ו~~ילו ~~ור

 ני~א ואם אסור אח~כ ברובמ~ם
 דהו~

 ט~ס
 א~כ ~תרי ~דוצ~ל

 מ~
 הפמ~ג ~ק~ה

 דה~
 ס~א

 ה~~ וס~בגופו
 ~תערו~ו~

 ס~ס ב~יני ~א
 נו~ע ~לא בהפס~מ ~~ו~ר מבואר~~ ד~
 וצ~עשנ~ערב ע~

~~~~~ 
 ~~~~~ו
~ ~~~~~ ~~~ 

~~~~~~~~ 
 כ~
מ~ש~ שבא

 מ~רנגול~ לפנ~
 וכ~ה ~כצ~ל

~סיר~ שם~ הלשו~
 ~~ול~ה א~~ להכיר י~~~ן היו ולא גף

~ו
 ל~~כר~ ו~ו~ בי~

 לעכו~ם
 כ~

 שה~יר ומה

 לג~מכיר~
 ~וקא לק~~ן יבואר

 א~~~~ירין ~רו~ היכ~
 ~בוכנא הי~ מ~~שה ~ה יראה

 קי~~
וא~~~

 ה~~ נ~~ ~ לאכול לה~יר רצה לא
 ה~~ש

בקונטרם
 ~צמו~ ~ביר~

 ב~ ז~ ~י~
 ~ק~~

~~ 
 ד~א ~דא ב~ר~י ~טעהע~ז

 טרי~ו~ ה~
 ה~י~ר

 כא~ י~ מכירה ~~שומה
 ~~ז ס~ ~מ~ואר

~ה~ם ועו~
 מ~מיר~

 ~~א
 ס~~ ליעב~

 ~יד~ם
 ~~~~כ ~שר~ל ימכרנו לא~מא ~נ~מ~

 ה~~
 דאיכא

ספק~פיקא
 ל~~ ~~ ~ל~~

 וא~~ל
 בי~

 לא ~~א
 ה~ה~ג דא~רי מ~יק ולכך הריאהני~בה

 א~~ ק~~~~~ו~נא בא~
 ~כ~ל ~~ר קיים כ~ה~וכנא

שם
 א~נ~

 נראה
 מפ~

 ~~ו~דא ~ע~~ק ~~ל~ש
 טר~הוא מט~~ ~~~ ~ק~~ ~כך ~וף ~ש~םו~~ב

 פו~
 ~כה~ג ה~כ~מ~א~כ

 כ~~
 עו~דא

 ב~רנ~ול~~
 ~מר ונוכל

 ד~ת~נ~ו~~
 יש

 ~~טעון קודם ~י~ם ~טילשמא ~חו~
~~~~ 

 ~~כ~ם

~~רא~
 אם~ר~ם טרי~ה יצי ו

 כ~~ ומז~ מ~~~
 ~איירי~פרמ~~

 ש~~ו~נ~
 קיים ~~ה

לא ~כ~ ו~~~
 ~מ~רי ה~~~~ג ~ברי~צד~ו ירא~ ~כ~~~ ~~~~~ ו~~~י~ לז~ ח~ישינ~

 ~היה רק~יים ה~~ ~ה~וכנ~
 ~~ו~

 י~ הל~ש ועל מאגודל
 שנ~מט בעוף אוםר ~ם בסק~ז ~~רילתמו~

גפ~
 לנכרי למכור

 ~~מ~
 ~י~ראל ~מכור ~~רפא

 ~איןואף
 טריכו~

 לא ו~מא ~ס~ רק ~נ~מט
~~ר~א

 ויהי~
 ניכר

 וא~
 ~י~א הא י~רפא אם

 פ~מים כמה צרכו ד~~~ש מאי~רא הר~ש~~~
 כמ~ש ~דנ~רפא ל~י~רלסניף

 ~ש~~
 ~ס~~

 ואפ~הוכ~ן נ~~
 אסו~

 ~~כו~ם למכרו
 ל~נ~ מכ~~
א~~י



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  

~

~  

~  

~ ~ ~ ~ ~

~

~ ~  

 הנו~חא לפי אבלבזכר ~י~ירי~~לי
~~דה

 ~ו~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ואכמ~~ הל~~~
 אם נבדק ולא~נאבד ~~

 י~
 ו~י~ אגו~ל

~~~ 
 ו~~ר~י

~חמת
 ס~~

 שמא
 ה~~

 ~נ~בר הלכה ושמא אגודל
 ~~רתי והכלים הריאה ניק~~ לא ו~מא~~ר
 ~~~יר א~מאי הקשה הל~ש נ~~ב ~ מ~ל~~~לאח~
 זו ב~אלהכ~כ

 דמ~~
 ~מנ~בר

 וי~
 ~~~ים אי ם~

 ~~נ ם~ם מ~עם ~~מ~א דממ~יר ~ח~טה ~אחראו

~~
 בפ~יטו~ ~תי~ ל~ן ~וא

 ה~ ג~ ז~ סי~ ~ם
ו~תנאי

 עוק~ ~א~~
 ולפ~~ד עש~ה קיים ו~~וכנא

נרא~
 ~ט~ם ~פר~~ג דברי ל~רץ

 די~
 שפיר ~~לק

 בנ~ברדב~לממא
 לא~ר א~ ~חיטה ~מק~דם אי וא~~

 מ~י~~ח~~~
 ~א~~ר ~מא ס~ם ~מטעם ה~מ~~א~

~חיט~
 ~ריאה נ~ק~ה לא ~מא ~~י~ה ~~דם וס~

וא~
 לא ~מא א~ ~~ם ם~ ה~א ד~כל

 אבל מ~תר הא~ר גם אז שח~~ה לאחר דהס~ז~א הריא~ נ~קב~
~אם

 א~ הש~~ט~ קוד~
 ~לא

 מ~מ ~~יא~ ניק~~
 בי~א ~אבר לאס~ר~ריך

 ל~~~
 ~ין ~נפ~מ וכל

~ס~~~ו~
 א~ משם ~מ~ק~י לא

 כ~~~
 םימן ~ש~ך

 ט~ו סי~ ~~~ממ~~ל~~י
 מ~א~~

 ~~~מ~ג ~~~בדא
 ~~~מא תאמר~איך

 ~ח~~

~ 

 ~~~ ~~~ד~
 אל בא ~א

 ואת~~~ר~א~
 ~~וך

 א~וד~
 ~א ~מא

 ניקב~
 ~ריאה

 ~ס~ם ~חשב ולא א~ מ~ם ~~ל~~י
 ומ~

 שה~יג
עוד

 הל~~
 ~ם

 ב~~~י א~אר ~א~~ נק~~ ל~נ~~
 וד~~~ק~~~~~

 ~~~~~~~י ~
 ~~או~ ~~~

 נ~בר סובר דהמרד~י

 ב~~~~~
 בנ~ממט לו די כ~ר

ב~~ל~~
 דאוםר לר~~א ~~~~כ ~ל~

 בנ~ב~
 ש~ ובמ~יכו~ בע~~

 המרדכ~ ט~ם ~~~כ הב~א כ~~ח אות
 ד~נ~ב~וא~י

 לא
 ~ם~י~

דבריו נ~~ ~ ה~רדכי ט~ם
 ת~והי~

 מ~בואר ~ב~~י אדרבא ~י ~~ענ~ד
 ~~אדהמרדכ~

 מ~מטריפי~
 ~~~~~ר

 ~בעו~

 ה~ה אם
 ב~ס הב~~י ~הביא כמו ~הגוף א~ודל בתוךה~בר
מ~רי~ק

 ~ור~
 ~צא שלא ל~ח

 ד~בי~ו~ ז~ טרי~ו~

ג~
 ר~~~~י ב~ם בהמרד~י אלא

 ו~א~~~
 ~הביא ונמה

 לה~י~ ~מרדכי ב~ם~אג~~
 הוא

 בר~ו~ דו~~
מ~גו~

 ואיך
 נ~בר ~המתיר~ן הוא ~המר~~י ~ת~

 ל~י~תוואזיל
 ובאמ~

 א~~ באו~ן לו~ר יכולין ~יינו

~כוו~~
 ~נ~בר ~~שי~ו ~~ם הוא ~~ר~כי

 ת~ך~~יפ~ ~~~~
 א~וד~

 זאת והנה
 נוד~

 בין דה~ילוק
 ~וא לנ~בר~~~ט

 דבנ~ממ~
 דוקא ~יי~~נן

 ~יי~י~ן ו~נש~ר ~ודש י~~ מו~יל לכךהשמוטה ב~~
 אח~~כ~מא

 ני~ב~
~י~ יב~~ ~מ~ני לא ו~כך ~ר~אה

 ס~~ ~ש~צו~
 ד~וא לה~~~ן ל~י~ז

 מה~כ~י~י~
 כ~~~נ~~~

 ו~~ה בהדיא
 ~~מח~יר~~ דע~

 בנ~בר

 חש~~א~~
 רק

 ה~~ט~ בע~
 ~~~~בו כ~ו

~~ 
 ~~~~~ממ~~

 ~~~ר ~מחלקים ולכך ה~י~~ ~~נ~קת

 ~אי~ כיו~ד~~הממ~
 הריאה

 ~~ א~ ~צ~~ו~ בי~
 ~ב

 ~~מ ~~ם~סמוכה
~~ 

 ~צל~ת ~ין נכנ~ת
 היו אם ~ל חי~ש~נן לא ל~ך דק הקרום א~ןו~ם מ~~

מ~מ~יר~
 ~ממר~~י ב~ם הב~י שהביא כ~ו ב~בר

 ~וך שאפי~ שא~רו ו~שוז~~ל
 ל~~~

 ל~~~ ~אין
 דיש ו~~ל ~ד ~ו~ נ~~ראם לרי~

 ~ו~
 א~ילו ו~~ד~~~

םמוך
 ל~ו~

 נ~בר אם שם ~~~~~ו
~~~ 

 ~~י
~~~~ד~~

 ~טר~~
 אח~~כ ~~א ~נ~~ר

 נכנ~
 ~~~ר

לפנ~ס
 ונקו~

 לכך
 הוכר~

 הטעם ~חדש ~מ~דכי
ד~ו~י

 ~כת~
 כממו ~וא

 ~עו~ אגוד~
 ר~וק ו~יקרי

 הוא ~י ודו~ק כ~ר לכך~הגוף
 נכו~

 ש~~רמ~ג ~ולי
 ~ן כ~ב~לא

 ~~~~~~ ~~~~~~~י
 מא~ר ל~~ל ~~~ך ~ידד
 ב~א~~ מכ~י~י~דרוב

 ע~ק~ ~אי~ו~י~נ~
ו~~ל ט~~ נ~~ ~ קיים ~~~וכנא או

 ב~~~
 ~ן ב~ינן ~תרתי ~יי~ ~הב~כ~א ~~קץ

הגי~
 בל~~

 ו~ן ו~ ג~ ז~ ם~ק
 מ~ממ~

 מד~ר~ו באמת
 ובוכנא ע~~ץ שאין ובתנאי כ~ ה~~א~~םם~ק
~~ים

 או~ ~~~יתי ב~~ עו~ ומ~~
~~ 

להתיר דחלי~~
 הו~

 הפ~ית~ ~אדר~א ל~~א
 ב~ק~~

 מסיק
 ה~~~ך~דב~י

 ל~ק~
 ו~י~ ~א~י~י בנק~ר בהפ~~מ

בל~~
 שם

 ם~ בש~ מ~~
 יעוש~~ ק~נו~ ~לכו~

 הל~~והנ~
 רמ~א ~~~~~ מ~א ל~כ~~ר ראי~ ~ביא

 ~ימןלקמן
 נ~~~

 ל~~ף~~~ונ~שר סנמוך ~נ~בר ב~ו~~ת
 א~~~בר

 ~מ~רפינן מ~~ם בהפ~מ דמ~תר
 ד~~

~ר~~
 אינו ד~בור ל~~וס~ מאיברא

 ~~מ~
 וא~כ

 ב~~~מ ~אן ~~~י~ין~~נ
 ~~~ך ~ו~יי~ ומ~ור~

 ~ל צ~~גולכאור~
 ~~~מ~~

 אכן שהחמיר
 נרא~

 ~י~ ~~~~~~~~~
 נ~~ ~~י~ ~ך בין ל~לק

 ד~כ~יר
 דה~םהרמ~א

 הטע~
 מפנ~ ~

 שי~
 ג~

 ס~יק~~
 לה~יר

~~~ש
 הל~~ ג~

 ~מא א~ ם~ ~
 ~ר~ש~~אי~~~

 ~~זר

 ~~םלידי
~נ~~ר

ו~~~ר



~ ~

~ו~~י~
~~~י ~~~~~

 דלא ~וסק~ם כ~אר ואת~ל ~פיר ~~~~ו~ק~ר
 ואפילו כ~מוט א~נו ~בור דל~אמ~ני

 א~עכול לא דלמא כ~מוט ד~בור ואת~ל ~~רניבי~ א~עכו~
 הריניבי~

 כ~
 גבי הכא מ~א~כ לע~נמו ממת~ר ס~

 ~למא ~אמר ה~כאגף
 כהר~~

 ואת~ל מ~~~ דנ~~ר
 א~נו ~בור ~למא מהני לאד~ק~ר

 כ~מו~
 אבל

~כ~פ
 היכ~

 דמ~א ולא אסור ודאי ריאה דאי~~בה
 וברור ~~ר ל~וד ~בים ד~י~וללהתם

 ונ~ו~
 בכוו~ת

 ז~ל~פרמ~ג
~ 

 ~~~~~~י~ק~~~י~~
 י~י~ ~~~~

 ט~ו
 גדולות ~~א ~דבכל צ~עו~

~ל~~
 ק~נות

 ~מ~~
 החז~~ ל~ד ו~לע סק~ב ה~~ך

 מ~מענ~ב
 דמפ~~

 ה~~ך דבר~
 מ~~

 ראב~ן ב~ם
לבד

 מאוח~
 ה~זה עם ~נחת~ים ק~נ~ם ~לעות ב~

~נ~רא~ם
 חז~

 מ~ד ~לע ה~~נו ~לעות ~ב~ כו~תו
זו

 ו~~~
 ול~~~ז ה~~~ מ~~ב~ הב~

 ~ל~ ~~
 ~~קרא ~~

חז~
 ~רי ~טנות ~לעות ו~ל~ה ג~ולות ~לעות וי~א

 ו~ם ~לעות ב~ם ~א~ן ~ול~ות ~ל~ה ועודט~ו

 וכן חול~ות ~~ח הכל הרי כפלי ~להי~~קראי~

 ~~~~הב~
 מה מאד תממוה וא~כ

 ~~קש~
 א~~כ

ו~~
 ~א ~ראות

~~~~ 
 כתב לכך הם

 ~ל~~
 י~ ~~~ס

בדב~~~
 ד~ר~ ~~ח~ונ~ם אלו

 ~ם ~~י ממ~ ב~~ו~
 בכוונתו נראהאבל

 ~~אב~~ במ~~ ~~ב~~
 ~בד

מאות~
 ~ד ~בכל ~יינו ~בחזה קטנות ~ל~ות ב~

 ה~~א עם ~פ~ר ~ו~~~תו כן ואם ~~עות ב~י~

גדילו~
 י~ט ~ם הרי כפלי מ~להי וג~ קטנות וג~

דיו~ר
 קא~ ד~ראב~ן נרא~

~~ 
 ~ני ~~~ א~ צד

 מ~ד ו~ם גדולות ~לעות י~א ~ח~~ב כמו~לעות
 מ~מע וכן א~ מ~ד הכל הר~ קט~ות ~לעות וג~א~
 ~ק~~~ ~~ת~ בעצמו ב~רמ~ג ~~דבס~~

 המ~ב ב~ם
 ~מונחת ~ט~ות ~לעות ב~ עם ~לעות י~בל~נ~ח
ע~~ג

 ח~~
 נ~~ סי~ וע~~ך

 ~ם ~פמ~ג ~כ~ל
 א~~

מ~~~
 ל~ד~א

 ד~~
 אחד מ~ד ~ם ~~זה ~לעות

 ועל ~~ג בס~ה ~ם הי~או~ם
 ז~

 מ~ם די~ב כתב
 ל~פנים ~י~~י~~ם

 ואח~
 א~ו~~~~ ~ח~ק ~~~ך ~~ם

כמ~~
 ס~ד ס~~ ~באה~ט

 ס~~
 סי~ בנוב~ת וע~~ ז~

ל~א
 ו~~~ יבוא~ ו~~

 על
 הל~~

 דב~י ~ב~א ~לא
 ~ר~ך ולפ~~ז ~ ס~ד ~בסי~הפרמ~ג

 להג~~
 בדב~יו

 ודו~קה~א~ונים

 ~~~ ~~~ ~~~~~~~~ו~
 ~ו~א ד~~י

 ה~י~
 ה~ור

 שם ~קועה ~החוליא ו~~ור ~ם תקועה~~בוכנא
 קאמר ~~ ~~י לאו ד~~י וא~י עד אסותא~קרא
 ט~~פה קיים ~ק~ר אף נו~ל ~אסותא כלאלא

 ל~י~ז הנה נ~ב ~ נ~ד ~ול~ןער~~~~
ב~םוג~א ממאו~ ק~~

 ד~

 הכא דמ~~~ הא ~ל דפר~ך ~~ב
 דרב ה~~~ו ~כ~ אי ואסותאבוכנא

 ע~~
 בגממרא

 וחול~א ~לע קא~מר רב ~א קו~~א~מאי
 ז~ ו~ח~

מ~~
 ~ליא ו~~~ ~~ע דרב לומר מוכרחין קו~יא

 ג~כ נעקר ה~דרה ק~ר ד~~י דוקא והיי~וקאמר

 ר~~מ~א~~
 בבו~נא רק מייר~ ב~~כ א~י ורב

 מכאןוא~ותא
 ומכא~

 ד~א ~~~ם ~~דרה ק~ר אבל
 מ~~ל ~ן ואם ~~~מת והחול~א בהדיא~אמרי

~ק~ו~
 קאממר דוקא לאו דרב ולומר ד~ב הי~נו

 ד~ה בר~~י ~~ב בדף ~ם מהר~~א ו~י~ חול~אח~י~
 חוליא חצ~ לא כו~א~יתא

 ממ~
 מאי כן דאם

 צד מכל חוליא ק~ת אלא ד~אמר ק~~מתוהחוליא
 ולכאו~~ מ~ר~~א מרנאעכ~ל

 מ~ממע
~~~~ דמפ~~

 ~ר~~
 ד~~~

 ~~בוכנא החור רק ק~ים ~שד~ה
 וא~כ נעקר זאת ~םותא ~נק~א והוא בותחוב
 ~זקההתמי~

 ~נ~~
 וב~מת דרב ה~י~ו ליפרוך

 ~על הסוג~א בכל ~ראה ז~ל ר~~י בל~~ן~מדקדק
 ~ו~~א ~~צת צלע ~מיד פ~~ ואם~~אב~כנא

 מ~
~פיר~

 כאן
 אס~ת~

 בו תחוב ~~~לע ~ב~ול~א חור
 ~~בוכנא~ור י~ החול~א ~ב~ח~~ ~וא הפ~~ ~ול~א ב~~י~~ינו

 תקו~
 א~נו החור אבל בו

 ה~~ ~ואו~י החו~יאלחצ~ מג~~
 כחצ~ ~מהר~~א גי~סת

 הוצרך ~כךחו~יא
 ~פ~~

 כנ~~~
 בחו~ כ~~א~

 אמנם

לת~~
 כל את

 בהגממ~א אמ~תית כוונה נאמ~ ז~
דה~~

 ~מק~~ ~ר~~
 וח~~ ~לע דאמר רב ~מסתממא

 אחד בנמ~ום הוא ~ול~א ד~חצ~ דוקא לאוחו~~א
 ~וקא אז ה~~רה ק~ר ח~~עד

 ט~~~~
 אלא

 ובודאי ~ר~~ה ג~כ נעקר ב~~רוף ~הי~מקומות בכמ~
 א~~תות ו~נ~ בו~נות ~ני דאמ~~ אס~ ורבדר~כ
 בודא~יה~ו

 עו~~~
 ~ול~א לח~י עכ~פ

 ~פ~ר~~י וממ~

 ~~~ ~מעינן ~א ~~~י~~עי~
 דבחדא

 ט~~~
 ו~אי

 בח~י ע~~ר~ הי~ דב~ם ~~י~ בתרתי ל~ו~~בעי
~ו~יא

 ממ~
 ואז

 ה~~
 לבוכ~א רק הקלקול מגיע

 א~וא~יתא
 מכ~~

 ב~ ח~ל~א ~חצי בצי~~ף כ~~~יה
 כמו ר~ל דרב הי~~ו ק~מר לכך אסיתות וב~בו~נות

 ~ול~א ~~י א~~ר~
 ה~~

 ~וליא ח~~ ~וה ~~י~הו

אב~



~ ~ ~

 הו~ מ~~
 ~ק~ו

~~~ 
 דברב שפיר~~י ~~ו

 ~~ים והכא א~ וא~יתא ~וכ~א מחריב ~וליאהחצי
 זהוואולי

 ~מ~רש~~ ~וונ~
 ~ל שכתב ז~ל

 אםיורב ~~~
~ 

 ח~י
 ~ול~

 ~~חוליא מא~ דא~כ ממש
 דקאמ~קיימ~

 הפי~ צד מכל חוליא ~~~ אלא

 ~צי~~~ ד~~י~~~ו~
 ~וק חוליא ~צי ~כ~פ ~~יו

ונכון
 ש~פ~מ~ג לולי ~~~~ ל~~~ ~יו~ ~י~ ומז~

 ~י~ לאו~פוס~ים
 ~~~~ ~~~י ~~~~~י~ן ~ ~~
~~~~~ 

 ל~י~ן
 בדי~~

 מה~י
 ~זראם

 ונקש~
~ 

 ~מנםנ~ב
 ~ל~~

 ~~ז חולק י~ג ם~י~ א~ סי~
ו~~ל

 א~ מ~גי~בצוה~~ ד~דיק~
 ~~א

 נ~ש~
 וט~מו

 דבנקשר ~ו ם~ם ~ש~ךע~מ~ש
 ~קילי~

 לםמוך אנו
 ~בדיקה~ל

 י~ דבלא~~ כיו~
 מקילים

 כ~שוא~כ בדי~~ ב~
 ב~~~~

 ~ערקום
 דכמ~~

 הפוםקים ~ל

 א~ לכ~מ~ירי~
 ד~י~ל

 כד~~
 בדי~ה מ~נמ ~ש~ך

 עכ~ל מ~~י~כ~פ
 כרי וה~~ ש~

 ל~~~
 ~פ~י רב~י

 לו ד~י~ נאמ~מגדים
 ~וכח~

 ~רא~ש כשי~ ~~ש~ם
 ~~~~ ~פ~תי ד~נהו~~~ד

 ~~וס~ ~הק~ו ל~~מ

ד~
 ~~ה ע~ו

 אל~
 פריך מאי שם ש~~~ו לדידך

 דטריפ~ ו~מעל~ הארכ~ב~ מן ל~ל~מ~
 מ~עם

 ה~שו וע~ז צו~~ג מטעם לי~ ~יפ~ק רגל~תוכת
 ולבר מאגרמא מת~י~ין ד~צומות ~~ל דלמא~ום~
 אינוואז

 עדיי~ טרפ~
 מ~ום

 צ~ה~~~
 נמשום וטריפה

~תוכ~
 ועפ~ז ר~ל

 הרא~ש שי~ על ~פלי~י ה~~~

דבנחת~
 אינם וצו~~ג ~יפ~ בערקום

~ק מתחילי~
 למ~ל~

 מערקום
 כמבוא~

 לא וע~ז ~~ו םי~
 ד~ושי~ ~פלי~י ותי~ ~~ש ~תום~ ~י~~~יך

 ~~מ~
~וא

 דקאמ~
 ול~על~ ~א~כוב~ מן

 אין ובע~~ום
 ל~רותושי~ך

 למע~~
 על דקאי וע~~כ

 ה~ו~
 ליה~יפוק כ~ א~

 מ~ום~~
 ~צומת

 יע~~
 ~ד~ריו

 ו~~~
 ת~רוצו

 שפי~ כמו ~רא~ש שי~ לפי ~~~ו~אי~ מאד דחוקהוא

~ש~~
 ט~יפה גו~י~ הערקום דב~~בר כוונ~ו

 ע~~
 יוצא הוא ~פי~דז~

 דקתני מהמ~נ~
 נח~~

 רגלי~

~~
 ום~ל ולמעלה ארכובה

 דז~
 והרי בל~מעלה ~כלל

 מדקאמרי ועוד בםוגיא שם ז~ל הרא~ש כתב~פ~י
 ~נמכ~~בא~כוב~

 ~רא~ש ~ם
 אלמ~

 עצם
 ~קרא~תחתון

 ~א~כוב~
 ~קרא הע~קום ~ולפי~ז

~~~~~
 לדוכתא ~פלי~י ~ו~ית ו~~רא שפיר

 ומז~
~וכי~

 שי~~ו ~ש~ד
 ד~~

 ~~ש יש גו~א ב~רקום

~ו~~ג
 קו~י~ וא~~

 ול~ק ~~~רא
 מ~ךוא~כ

 ~וכח~
 ל~ו נמי איכא

בדיק~
 הדר דאל~כ כלל ב~ו~~ג

 כ~~דק דמיי~י ~ לומר דנ~ל ~~מ~א מ~שהדמאי
 ~לא ~אז שלמים והיו~צו~~ג

 נטרפ~
 ~צ~~~ג מטעם

וט~יפ~
 מט~ם

 נח~~
 ~~~ל

 כ~~~
 בצו~~~ג ~~יקה מ~ני דלא ובע~כ ירוחם ור~~~א~ש ~~~ ~~~ך

 ל~פ~~ג וראי~ הגמרא קו~ית וא~ש~לל
 ע~~~

 ~פ~~~באי~
 בנקשר ~י~ו

 כמ~ש בדיק~דמ~ני מוד~ ~פ~~~~~ ~~
 י~ ב~פם~~ ~~~~~~ ~~~~~~י ~ כא~

 כ~מו ~תיר

 ב~י~ וב~נמט ~~ףבש~י~~
 חסרון ם~ ~כל ~מש~לק~י

 ~~ולם לכל~~א~ חכמ~
 ~~~ ~ בהפ~מ ~ם~ם שפי~מתירין

 הגאו~~
 בל~~

 םי~
 ג~ ב~ט~

 דלאחר אלו ~פרמ~ג ד~רי אישתמיטתי~
 ד~רי שםש~ביא

 ~גאו~
 ~ף בנ~מט לאםור במ~י~

ב~פ~~
 ~~ונים ו~בריו

 מאו~
 פ~~~ג ~רב ו~ם

 ו~~ך ע~~ל ב~פ~מ נ~~ט ל~תיר אם~חפק

 ~פרמ~~ כא~ ~~י~ ~~פי~~וא~
 ב~~~מ בנ~מ~ט

 ~ ~~י םי~ועי~ל
 ידע רלא א~יא ~אי ל~אות י~ ~~~~~~~~~

 נ~מט ~חיטה שב~עת יד~אפי~

 לממיחוש ליכאאפ~~
 ב~ע~

 מ~~טת
 כז~

 איעכול לא
 ~נה ~~~ב ~ ~~בר ל~תיי~ב י~ ולדי~א עדכו~
 ידע אם לדינא מםיק ב~ םי~הל~ש

 שנ~~~ בב~רו~
קוד~

 גמר
 ה~חי~~

 ב~י~ים בדק לא אם
 נת~כלו ולא ש~פ~~ו ~ואה אם וכן ב~פם~מא~ילו אםו~

 ~~ ובםי~ ~~ש~~יפ~
 עוד ויש ל~חוט שלם~הובא ~בי~ו~ ~ד~ דא~ ~ל~~ כ~~

 נמעל~
 ~~כ ~~~~~~פק

שמא
 ג~כ ~~~~~יבים נפםקו אפ~~ א~י ~חיט~ לאח~

 שמא ב~~יבים תמיד צריך בדיק~ אב~כ~~
 דצריך ~הל~ש לשי~ הוא כ~ז ו~~ה ע~שי~עכלו
~מיד

 בדיק~
 ~מע~ו~ ~שני אף בניב~ם

 ~יינו יחד
 ~ל~~~י~

 ~ממא ג~כ ומםו~ק ל~חוט שה~~א בעת
לאחר

 שחי~~
 ואם

 כ~
 יק~ה

 ~ושי~ לדידי~
 ~פמ~ג

 וגם שלם ד~יה כיון מחי~ם בודאי יודע ~םדגם
 םפק בלי אפילו א~כ צריך ~ניבים~~~~ה

 לתירוצו הל~ש ~וכרח וע~ז כשר ג~כשחיטה דלאח~
 אם מימהדנפקא

 רוא~
 דבודאי ~כ~פ שנפםקו

~חיי~
 דלאחר ובם~ אםור

 שחיט~
 ו~נ~ל כ~ר

 ~פלי~יקו~ית
 מהני דלא~י~

ו~~ש



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~  

~ ~

~ ~ ~

 ה~עס
 ~שא~~

 כ~~ת ~א~~ אם
 ~ש~~ך כמ~ש לברו~י א~צ ~~ם ~יש ~ה~כאפוםקיס הרב~

בשס
 ה~~~

 בשם ב~צמו ~ל~~ש ~ביא וכן ~ז םי~
~~~~

~~~~ 
 ~א~~א ~ה~כא ~~א ~י~

 ר~ לב~~
 ם~

 לא הב~ ו~ם~א~
 כ~~ ~~ב~~

 לב~ר ~א~צ מ~דו

וכא~
 יר~ה אם

 שנת~כ~
 לא הלא

 נוד~
 כ~ון ~ימת

 שלם ~ובא~ב~א~~ה
 לשחו~

 ~~יכ~ל ~ה~ה
 אםא~ ב~ג~

 כ~
 ~ח~ט~ אאח~ נ~י לםפק יש

 וא~
 ~~נו~ב

 שםכתב
 מ~ש~ ~ל~ני~

 בזה מאוד ל~תי~שב צר~ך
 ~~~~ש ש~ביאכמו

 מ~~~
 ~~א ~ראה

 ~~י~
 ~א~כא

 נעש~ ו~אי ~א~~ל~ ~פל~תי ~ברת~מי
 גמר ~דם

שח~~~
 ש~ובא ב~ת שלם שהי~ ~יד~ אם

 הל~~ש כמ~ש כלל בד~קה שוםא~~צ לש~ו~
 בשמ~

 כן אם
 לומריש

 א~
 לםמו~ ~~צ~ ~י~ מגדים ~הפ~י

 ~ליו
 זו םב~א ~ק ~י~ ~א אם דוקא ~י~נו ~מ~ינגד

דבש~~
 נ~~י~ אי~כ~ל לא מו~טת

 ם~ ~ש אם משא~~כ ~נ~ב~ם ל~אות צ~~ך א~מחי~ם דנ~ש~ וי~~~
 כן גם ש~י~~ לא~~שמא

 א~~
 הנ~ב~ם בד~קח צ~~ך

 ול~י~~זכלל
 בי~ד~ דא~ לוממ~ נ~כ~

 שנ~שה
 לשח~~~םמוך רג~

 אבל ~נ~ב~ם בדי~~ ~צ~יך ~ד~~ו
 ~~י דכ~~~ ~ניב~ם בד~~ת מ~~י ~נכם~~ אף~כ~פ
 ~הל~ש מחמי~~ןלא

 ~החמ~~
 ~שום בזה

 א~כ בם~ם אף ניבים בד~קת תמיד דצ~יךלש~~~ו דאזי~
 חמ~רכאן

 יות~
 ו~איתי ב~יק~ מ~ני ~א ~בנפםקו

 ל~נ~ן ג~~כ שכ~ כ~א ם~ק ל~מן ~ש~ק הגא~ןב~גהות
 ~ש~~ה מ~אי יוח~ ש~חמ~~ ~ל~~ ~ל~ש ~לאח~
 ~~~~ז צ~~~ הפ~מ~~ג דב~י ~א~~~~מ~ם

 ם~ נמי באיכא ~ק בנפםקו מ~יר ~אינומ~ב~~ו ~ממשמ~
~לאחר

 ~~שמ~ ~~חיט~
 ~שחי~ה קו~ם ו~אי הא

אם~~
 בזה וצ~ע ~ל~ש וכד~ת בנ~םקו

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

 ~ל ~ן ~~א~~ ~~~~
 גופהא~כובה

 כו~ ~~נו מהשנחתך
~~ 

 ~צמה ב~שי~~ך נח~ך
 מצנא ראי~ ה~א~~ש ~כ~ ~א ול~י~ז ~ כו~~י~ו מ~

 או א~כ~בה ב~וך ~ש~י דכתב~א~ק~~י
 ~וצא ~צם ו~~ןמא~כובה למ~~~

 לחו~
 םובר

 ה~א~~
 ~~~י

 ~לש~נו נ~ב ~ כו~ הבינותי ולא ~ארכובה בחוך~מ~
 י~צא ~צ~ אין קאי ולפ~~ז שכ~ ברור נראהזה

 אר~וב~ א~וך~ם לחו~
 פי~ ל~י ~יינו

 ו~
 הוא דהפי~

 על ה~~~שדכיון
 ה~שי~~

 עו~ב ~ב~י ~שב~ והוה

 רובוחו~ין
 ד~~

 ~~~ן ~י~וי ד~~י ב~ינן
 הבהמה~כל ~~~~

 מ~רי~
 ~ק ~נט~ף ~י~א כן כמו

 ~~ב~ לגבי ~י~~י ~י~י ~~י~ןהאבר
 מ~כ~~ין ו~ש~ה

 יוצא עצם ו~ין ~~אי זה לפי~~ומר
 לחו~

 ~ל גס
ארכובה

 דב~ינ~ ~צמ~
 אם משא~כ ח~פוי ~יני

 אח~כ ה~~ז כ~~ש ~פ~~ים לב~ן כוונתו~~~א~ש ני~~
 ~~ינו~~~כ~בה

 גל~~
 ~צם ~~אין הך כלל קאי לא

יצא
 לחו~

 אלמ~לה רק הפ~קים אבין
 ו~~~ם~חוד מא~כוב~

 ~ש~ י~~
 רק נק~א ~לא

 נשמ~
 ו~א

 וכל ~ש~~ך כרכרו כ~כו~ים וכמה ~פ~י ~יניב~ינן
~~חרונים

 להוכ~~
 בנשממט גם ~ב~י~ן ~~~א~~ש

 מ~תשו~ והוא ~יפוי~יני
~~~ 

 ובשפתי בש~ך םק~~ז
 ו~נך מ~~י מ~כח לא ~פ~~~ן ~כ~פ אבלכאן
 ב~פתיחה שחידש כ~ל~ש דלא ~וא שכ~זרו~ה
 נש~ט מק~י לא החור ~ן ל~מ~~ יצא ~אם ט~זאות
רק

 ומ~ד~ נ~ב~
 ל~~א~ש ה~שב~א

 ~בעינ~
 ~יני

 מכ~~ רא~~ והביאח~פוי
 ד~פי~ ~ב~ ~י~ לפי

ארכ~ב~
 ואם גליד היינו

 כ~
 ~~~~י לא

~~ 
 נ~~מט

~מד~~
 ~ל ~גם ~~א~ש כתב

 ~לא ~א~ ~א~כוב~
 ה~צםיצא

 לחו~
 ~~ש נשב~ ד~~~~י ~~~כ ~בודאי

 פי~ ~א ש~פמ~ג ~וא~ והנך~דב~יו
 כ~

 פ~~וש ל~~
 ~ל ~וקא וקאי~זה

 מארכוב~ לממ~~~
 ובא~כ~בה

גופ~
 ~טש~~~ך ש~~א הא~ לפי~ ~ד~~א לן איכפת לא
 ~מה ~צ~ה ~א~כובה ~ל נמי ד~א~ ה~א~שכחב

 ליכא ב~~ף ~א ~~ז שם ~ל~ש~הק~~
~דממו~ו ~ש~~יי~

 בז~
 ל~~שות באמת ~פ~~~ג

 כ~
 ~לא

הוצ~כתי
 ~~א~~~

 שה~און ש~א~~י ~פני א~א בכ~ז
 הפ~מ~~ג ד~ת לה~כ~ם ~צ~ ח~~י אות םוףב~~ש
 כ~בתי לכךל~~~~

 שחולק~~ י~א~ ש~~~יי~
 ~~בה

 ~חי~ו~א~~תי
 ה~ב~

 ב~צ~ו שם ~ל~~ש שפי~ לפ~מ
 ~נ~ברו ~פי~ ~איקו~י ~צנאב~~~י

 כו~ ~~ל~~~
 מן לגמ~י שיצא~~~~ו

 גם לכך הח~~
 נ~~~

 מק~י
נשב~

 ו~םת~יע
 מז~

 ~א א~כ שלו ~~ן הח~~וש
 ש~וא ~ב~ לפי~ הפ~~~ג ~~בינ~חזינן

 הגלי~
 לא

קאי
 ~ל~

 יצא ~~ז
 לחו~

 ח~~י דינ~ ~א~צ ש~מ
 ~ב~~ובית~

 ~ ואכמ~ל ~ל~~ש
 ~~~~~~~~ו~

~~~~ 
 להחמי~~ יש ם~ באין כו~
 ~בריונ~ב

 ת~וה~~
 ~~~י

 ם~~ בםימןלקמן
 חוט~ן ~~נ~ן ~רמ~א הקיל

~קרומ~
 ~די

 בה~ם~ בקל~~~
 בשו~ן ומכ~ש קצת

~גי~



 בס~~ ב~~ממו וכ~כ יו~ר ~קיל~גיד ~~ ~~~~~י ~~~~י~~
 ~~~ ק~~

 ל~~ס~~
 ם~~~~~~י ו~~~ ~~ש הה~ בד~ן
~~~~ 

 דח~ר לומר אפ~ר להב~י
 ~יינו להר~מכשר

 ~תחילת ~שוק ~~ר נ~כ~ש ו~פי~ז נ~ב ~ כו~קוליות באממצ~
 דח~ר נ~ ב~י~ הרמב~ם שי~ לפי דכשרברייתו
 ואף כשר ברייתו~תחילת

 דרמב~~
 ב~ל ה~א

די~~
 נחתך אפ~לו ולד~די~ א~ שב~~יף קמייתא

~~וק
 ל~על~

 אף ~כוונתו צ~ל כ~ר ~~ו~~ג
 דנ~תךלדידן

 טרי~~
 כמו

 שפ~~
 ממ~מ רמ~א

 שיטת ~פ~י כשרח~ר
 הר~~

 והרמ~א נ~ ב~י~

הכרי~
 ב~וומתו ~שוט וכ~ז בהפ~~מ שם כוותי~

 ה~שה ב~ליתי להגאון שראיתי ~מפניוהארכתי
 נ~ו ~י~ ~קממן המכשירים להפו~~ ~~ומהקושיא
 ל~ל ~~ו דף בגמ~ ~קשו נ~אי א~~כ ~וה~גב~~רו
 נחתכ~לממית~י

 רגלי~
 מארכוב~

 תיפוק ולמ~לה

 ~~רי~~לי~
 ~א וקשה ~~ש צו~~ג נ~~ו מ~ום

 אינו דאז ~וה~ג ח~ר ~נבראת לה דמ~כחתי~ל
~~פה

 נמ~ו~
 מ~ום דטריפה קתני ו~כך ה~ומ~ת

 ה~רממ~ג ~גם רגלי~נחתכו
 לק~~~

 ~~ק נ~ו ~י~
 זו~ושיא

 וצ~~
 ~ברי הביא ש~א

 ה~ליתי~
 והוכיח

 כמו דהוי ~ר~פה ~וה~ג דח~רו הפל~תי~ז~
 אפ~לו וטריפה ~גלח~ר

 להרממב~~
 ול~~רתו ~כ~ל

 דח~ר~~יטא
 ה~ו~

 ממכ~ש הרגל ח~ר ~ט~ם ~ריפה ה~וה~~גבח~רו דא~ דטרי~ה מברייתו
 ח~ר דהוא השוק ~~םרב

 הר~~
 מ~מ~ש

 ~ף דטר~פ~
 ~~רץ לב ב~ום א~ם ~ כה~~מ~ג ודלאלה~ממב~ם

 נ~ו ב~י~ הרגיש ה~א דגם ו~פרט הפרמ~~גש~~
 כממ~ש הפ~י~יבקושית

 נ~~
 כ~כ ~ו~~א זה ~א~ן

 לק~~הנה
 בר~~

 נ~~ו~
 הר~~ ב~~~גת~

 ורא~~~ד
 דהראב~~ד ה~צם ממ~ל ~~וה~גבנ~קפלו

 שיש הפליתיכתב ~~טרי~
 ~~רא~~~ ה~כח~

 דפר~ך נמהא
 ליה ~יפוק רגל חת~כת ול~ל קתני נחתכווהא
 י~ל הא ק~ש~א ומאי ברש~י ~~ש ~וה~~גממ~ום
 ~ש~חת וא~כ ~רגל מן ה~וה~ג בנת~פ~ודמ~ירי

 בשלימות תלו~ם וה~~~~ג ~גלי~ ד~חתכו שפ~רל~

 בז~~וג~
 ה~ג~ש

 הפנמ~~
 לק~מן

 ר~~
 נ~ו

 ~~לי~י דברי הביא~לא ~ו~~~
~ 

 ט~י~ה דנת~פ~ו ו~~~כ
 הר~ב~ם מכ~יר לא דע~~כ הפלי~י ותי~כ~~אב~ד
 ~~י ברי ~הדרא ~~י~ ד~~ם היכא א~אבנ~קפלו

 כ~נחתך ~~א~כר~וא~ות
~~~~ 

 אז
 מנ~יל~

 טר~פה
 ~וה~~ג מט~ם ה~ומות~~נקפ~ו

 ~~מ~
 לא ו~~כ

משכח~
 טרי~~ יהי~ שלא רגלי~ נח~כו

 מ~~ם
 ~ברא נ~בור דאם ברור נראה וא~כ ~כ~לצוה~ג
 ה~ו~~~ג נברא א~ ובודאי כשר ~וה~גח~ר

 דכשר כ~ש ה~~ם מ~למקופלים
 וכ~

 ח~ר נברא
 ברמ~ב~ם ~פ~~ג לשי~ כשר ג~כה~וק

 ו~פי~
 אם

 וה~וה~ג השוק ~~ר ב~מה שנבראתיאר~
 ה~ו~~ג א~ ~~תוך אם אף בו~~י בשוקבאויר~ תלוי~

 הם מתחילה גם שהרי כשר ג~כ בידיםאח~כ

כ~~
 הדרא ולא ה~ו

 ברי~

 כ~ו~
 ואפ~ה כך ~נברא

 ~חיתוך גם א~כ ברמ~~ם ~פרנ~~ג לד~תכשר
אח~כ

 הו~
 המת בבשר חתך כאלו

 גם ~~ריכלל שאי~~~מרגי~
 מת~יל~

 כליתנ~ו ~יה
 ~ז~

 פשוט
 הפליתי ק~ לתרץ נוכלולפי~ז

 הראשו~~
 ~מאי

 רגל ח~וכת משום~ וטריפה ~וה~~ג בחסר ~וקילא
 שניטלו וכן ~מתני~ ~סיפא י~רש האיך~א~כ
 שוק בלי נמי ~יינו~וה~~ג

 כגו~
 ח~ר שנבראת

 דנשבר דומיא ~~ל ד~~~כ~שוק
 ה~~~

 דממיירי
 ~שוק חםר בנברא ה~נ כן ~וה~ג ח~רבנברא
 יח~וך אם אף דא~~כ ז~א מקופ~יםוהצוה~ג
 הל~ש דברי ~בין ו~זה וכנ~ל כשר ~~כה~ו~ות
 שנבראת בהממה ו~ ח~ א~ ב~י~ שכ~בתמוהים
ח~ר

 רג~
 כו~ טריפה יחתוך שאם בכ~מ טר~פה

 ולד~די~ כשר ~וה~~ג ח~ר דנב~את פ~ק ו~וב~י~
 בחםר ממוקי לא אממאי לדוכתא ה~ליתי קהדרא
~וה~~ג

 מ~ו~ וט~יפ~
 ממשום ול~ל רגל ~ ח~וכת

 בל~~ה דהא~יפא
 בח~ר ~~פא~~~ לאו~מ~י א~~

 ~טריפה לדידי~~~~~ דהא ~ו~~ג ממשום ~ריפהה~וק
 ד~~י ובלא~ה ודו~ק לבד ה~וק ח~רנ~~ום

 ועי~ ל~ע~ד ת~מוהיםבכאן הל~~~
 נ~~~

 ~~ו~~~~אכנ~~ל ר~ם
יותר

 ם~~~~~~~ו~
~~~~ 

 ~~ורך ל~ת אפשר
 ~ ~פ~יד לא כט~זהמ~יל גדו~

 בבישול פי~נ~ב
 ד~ות~

 ~חוץ י~א ודאי א~ילו

כ~
 ~ ~~ ב~ י~ב ~י~ ה~~ש פי~

 אממנ~
 דברי

שם הל~~
 כ~ו~ ~כת~ ~~~

 ~פילו ~נמליחה נמ~~ל ~~ט~~ז
 ~ד~ ב~~~מ ~~יו ~~ממ~ך ~כ~~פ נוכ~~ הפס~מ~לי

 ש~~~י~ה וכ~נמב~ל~~ה
~כ~ד ~~י~~ ~ם בצלי בקל~~~

~~~~ 
 ~הוא

 היפ~
 ~~ן ו~~ממ~ג הט~ז ~ברי



~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 ~~םש~~יאו
 ~ג~~

 או בנצלה לו שנ~~פק ש~ד
 ה~ין מהנת~של

 ומז~
 הט~~ז ~ייק

 ~~כ~~
 ב~לי~ה

 לא ל~ישול צלי נמדמה דה~~ד ה~י ליה~שיטא
 מסיק ה~~ז וכןלממלי~ה

 ~סו~
 ונלע~ד ~ב~יו

 בנמ~י~ה להקל שכת~תיכמו
 בכ~

 ובבישול גווני
 לממלי~ה ~לי~ ~י~ה והל~ש יותר ~נמירוצלי~

 ~ ו~~~
~~~~~~~ 

 ו~~~~
נפ~~נ~ ~~~ ~~ ~

 כ~ט אות בפתי~ה הל~ש ~~~ב ~ בה~~~מ
 נ~~מ ~י~ א~תי ~~ריו ל~י דאף ע~זהק~ה
בנק~ר

 ~יפוי ~יני ~ב~~נן סק~כ הש~ך ש~ת~
וב~~~

 נמדכתב רי~ותא דאיכא מי~רי
 ~ליכא ואלו מה~י לא~ש~~ש ש~ ~ת~~~

 ריעות~
 גם

 בידי שאין ~לא י~ד ס~ק ~~~ך ~מ~ש~~ני ~~~~
להקל

 נג~
 ~~ו ~פנמ~~ג

 ע~~~
 מדבריו משממע

 להקל רו~ה ה~ין~~~י~ר
 ~~~~~נ~

 ~אי~א אף
 הפמ~ג נ~ד ד~תו ש~טל לולירי~ותא

~~~ 
 ~יו

 וז~ל ~הדיא כ~ב כ~ו באותשהרי
רממ~א נמלשו~ וה~~

 מ~ממ~
 אין אם רק ~הפ~נמ הת~ר ~לא

 ב~ד איכא אי א~ל ב~שר ולא ~~ור לאנקב
 ממש הרי ~כ~ל בה~ס~מ אף או~ר נקבממיניי~ו

~~~רמ~ג
 ו~~~

 ~~י~~~~~י
~~~~~ 

 לא ל~וץ יצא בו~אי אף
 אי~ור ~י~אנמרינן

~ו~ ד~ו~
 נמה להסת~ק י~ ה~~ ~נ~~

 הכוונ~
 ~לא

 איסוראמרי~ן
 ד~נ~ דבו~

 דבוק איסור בכל
 די~א~~לנ~א

 ~~~ינ~
 ס~ גופא ב~תיכה

 כל נגד ששים צריך לא~ ו~אםהאיסור נ~~
 לא ~כאן ~אמרינן וכיון אשורה ~~~הו~חתיכה ה~תי~~

 א~כ ~בוק איסו~~מ~~~ן
 מ~טר~

 הקד~רה כל
 דאפשר אסורה ה~תיכה אותה ד~כ~פ ואפ~רל~~

 דגם דלמא או אסור~~ו~~ו
 ~~~יכ~

 ~וז~ת
 ~ ~רישה נמ~ות אלא בו דאין כיון נ~ותרתל~יות
אממנ~

 ~~ממ~ג מרבינו ~~ז ללמוד ~ש
~ק~ז מש~~ו~

 דירך א~א תוס~ קו~י~ לתרץ שכת~
שנ~~של

 ב~
 ~יד

 ~~ ~נש~
 אס~ר בנו~ט ~ה יש

 תו~~ והקשו בנו~ט ב~י~ין ~יש ש~~מ הג~~ו~ייק
אם ~מדקתני ז~ל ר~י~ו ו~ירץ ~גי~ שו~ן ~שום~למא
 מ~~~ ~נו~~ ב~ י~

 דבוק אי~ור דא~רינן

 ד~וא ~יון ד~וק איסור אמרינן לא ה~ידו~שו~ן
 ~ישראל~ק

 ק~ושי~
 ~~ש

 ו~~
 נימא

 דא~
 ~לא

אמרינן
 ד~ו~

 מ~~מ
 ~תי~~

 זו
 א~~ אסו~~

 ~דרא
 ו~~~כ אסו~ה ה~זקתמי ו~~י~ ה~תיכה ~ל ~אי התם דהא ל~וכתאק~

 משנמ~
 א~~ינן לא דאם

 ~בוקאי~ור
 ג~

 ~היות ~וזרת ~~~ה ה~תיכה
 ~ ודו~קנמותרת

~~~י
 ~~~ ם~~

~~ 

 ~כמה ~םרין~הוה

נ~~
 ל~אורה

 קש~
 הא

~~תיח~
 ל~ל~

 ט~י~ו~
 ~ט~ם לקולא אזלינן השקול ~ס~ ~ל~ולםל~ינא ~~רי~ כן אמנם ד~ה

~זק~
 ~ו~א ם~~ס ~~ינן ~בנ~בר והא היתר

 ש~יח דיו~ר משוםהיינו
 שנ~~~

 ש~ולך ~~יים

 ואנ~אנ~
 ול~~~ז

 משמ~
 הי~א

 דהי~
 שלם

 א~ ~~~ גם מותר עוד הלך שלא לש~וטשהו~א ב~~
 ומיהו ~כ~ה ~סרון ס~ ד~וה אנמרינן ~כאוהרי
 שכשר ל~~נא שמס~ק כאן מה~ש~ק בהג~ות~י~

 ודוקבה~~~~מ
 ~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~םי~

~~~ 
 ~סר ~מברא

 ~ה~ס~~ולדי~~
 לי למה ~~ר~ך והא כ~ירה

 צוה~ג ~~ר דנברא ~י~א י~לנ~~ך
 קדנמו~ו ה~ל~~י הנה נ~ב ~ רגל ~תיכתמט~ם טריפ~

 ~ובראי~
 להוכי~

 ש~סר ל~ינא
 ~וה~~

 נמ~רייתו
 לעיל ~זה ~ת~~י וכ~ר רגל כ~סר ~הוה~רי~ה
סי~

 כלל א~א הרנמ~~ם ל~~ת א~~ נ~~
 שיטת דהר~~ן לוממ~

 הרמ~~~~
 ל~יל

 ~ר~~
 נ~ה

 אם לדי~י~ וא~כ ~~ר מצוה~ג למ~לה הר~לנ~תך דא~
 נ~תך וב~~~מא ~וה~ג ~סרו הרי ל~~להנ~תך
 כאוב צוה~ג ~מקום ~לנמ~ה שפיראמ~נן

יותר ~~
 וטריפ~

 ~~~י~ות אונמרים ואין ~שר ולמעלה
 בסי~ ה~~י כנמ~ש ~כו~

 נ~~
 ~רנמ~~ןנמשא~~כ ~~ם

 נאנמ~ ~ם ~~רבנ~~את
 ~~~יתי כ~מ~ש ~~רי~ה

~~~~~
 א~~כ ~ו~~~ג בלי ל~יות דא~~א ~~ל

 ג~
 ~נ~~ך

למ~ל~
 ~לא נהי מצו~~ג

 כאי~
 ל~~~ ה~תך לה

 ~~~~ א~ל~רמב~ם
 חסרו

 הר~מ~~ם ~לשי~ ו~ודאי ~~יף הרגל גםד~סר ממ~ו~ וכי הצו~~~
 ~~סרו ה~~ה ~כשר למ~לה~נ~תך

 ~וה~~~
 ~~ר

ולדידן
 ב~~~~~נ~ ~~~~

 זצ~ל ~~~רנ~~ג
ש~



~~~יי~
 ~~ ~ו ~~~~~~~~~~~

~~~~~~~ 
~~~ 

 שהם נממקום ניט~ו אם
 ו~מ~~ה בע~םמ~וברים

 אין ששם נח~~ו ~צםמ~צי
 ממטרי~

 ~סיקתן
 אמנם נ~ב ~ ברי הדרא דלא דטריפה ב~ימודה
 כ~ב ו~ ~י~~~~ש

 הב~י מ~ברי ~י ומ~נ~~ וז~~
 יונקים אא~כ התירד~א

 נ~ה~ו~
 צדדים משני

 ~מטה ו~א ~~נמעלה ~א נפסקוד~א
 אב~

 אם
 נפסק א~בנ~קום

 א~
 יונק ~~יין השני שנמצד

 טריפהמהגוף
 משנ~~ ~כ~

 דבריו ~תינמת
 שמיקל הפרמ~~ג דברי הביא ש~אותמוה עכ~~
 וכן די ~מ~~ה רקשמחובר דא~

 נ~~~~
 כדברי ~הדיא

הפמ~ג
 ז~~

 וב~~ש בב~י הובא הראב~ד ב~שון
ע~מו

 וז~~
 א~א נחתכו לא שאם

 מן שנעקר~
 ונקפ~והארכ~בה

 מ~~
 ~מע~ה ~ד העצם

 ~א ~ראב~ד ~זי~ן הרי~~~כ ~ריפ~
 מט~י~

 בשנ~~ר א~א
 ו~מכשירים מ~~ובר ש~נמ~~ה אף~מטה

~~~ 
 כ~ון

 הפרמ~ג כתב ו~~ז מותר מה~וף יונקים~~מע~ה
 ~ד~ה טריפה נפסקו ~~מע~ה גם דאם~פיר

 א~א התירו ~א ה~מתירים דאף שכתבה~~ש אב~
 זה הצד~ים משני יונקיםכ~הם

 צע~~
 ודו~ק

 ~~~~~~~י
~ ~~~~ 

~~~ 
 א~

 הוק~
 ו~דינא בנתקפ~ו

אין
 ~הק~

 ~~י~י~הביא ~~נ~ב
 הגמרא נ~קו~ית טריפה ~צוה~ג דנתקפ~וראי~

דפ~י~
 דהיינו ע~ו ד~ף קתני נ~תכו והא

נ~תך ~~~
 הרג~

 צוה~ג משום ~יה תיפוק
~~~~ 

 ברש~י
 היה ~ימ~א~ואם

 יכו~
 שנת~פ~ו דמייר~ ~ומר

ה~וה~ג
~~~ 

 ~פי וכ~ר ~מע~ה ומ~~וברים הע~ם
 ואינו זושי~ה

 ~~פ~
 מטעם א~א

 וא~ש טריפה דנתקכלוובודאי הרג~ ~~וכ~
 קו~י~

 הגמ~
 א~ו דבריו הבאתי וכבר ~וה~~ג משו~~~~דט~יפה

~עי~
 ~~ירץ מה ו~~ש סק~~ח ש~ת~ ~ נ~ה~ ב~~~

 שדבריו ~~יתי וכ~ת ~ ~ם ג~~כ ~בא~י~~ז
 תמוהי~

 אוסר אי~ו הראב~ד ~דעת א~י~ו שה~ימאו~
 מ~יעורן ~מע~ה ~ד בנתקפ~וא~א

בנ~ק~~ו אב~
 ו~נ~~~ה צוה~ג שי~ור ~~י ~~

 דכשירי~ מו~~ ה~אב~~~ ~~ם~ש~~א מ~חוברי~
 וכממבואר

בכ~
 ~דעת ~אכתי כ~ום אינו ראיי~ו א~כ ה~וס~

 הומ~~~~אב~~
 שנ~~פ~ו

 ~~יין ע~
 א~~~א צוה~ג מט~ס דכשר נ~~וברין הםו~~~לה ומ~~יי~

 והו~ר~דכ~~
 במקוס דאם ~אשנ~עינן

שנת~פ~ו הת~~ו~
 נ~ת~

 מטעם ~טריפה ה~~ם
 אין דאז ו~נ~~~ה ארכובה מןרג~י~ נ~ת~
 בשיעור ~מ~~לה מ~וברים דעודם כיון נת~פ~ודין כ~~ שיי~

 ד~יה ובודאיה~וה~ג
 ~שממ~

 מדקתני ~הגמ~

נ~ת~
 ה~צם ד~או משמע רג~י~

 נ~ת~
 מד~א ~בד

 רג~י~ א~א העצם נ~תךקתני
 משנמ~

 ~יה
 דנ~~~

כ~
 והגידין הב~ר ~ם רג~י~

והוא ~~י~ פרי~ ~כ~
 וא~~ מוכר~

 ו~וד ~ מאד ~נ~~ה ראיי~ו
 ~ם הפ~י~י דברי~מוהין

 שרוצ~
 א~~כ

 ב~א ארכובה מדנ~ש~י כ~רדנ~~פ~ו ~הוכי~
 צוה~~

 כ~ב
 כיון הא ~הקשותואין

 ~נ~בר~
 ~ופה ב~ר ואין

 כניט~הו~~
 דה~צם באו~~ר ת~וין ~וה~~ג הא א~~כ

הו~~
 ג~כ ~ות~וה ע~ש נתקפ~ו והו~ל ד~י~א כממאן
מטעס

 ה~~~
 מקום מאו~ו רק נתק~~ו ~א דהרי

השבור
 אב~

 ~דיין הם נמהשבירה ~נ~~~ה ~כ~פ
 ויונ~יסמ~וברים

 מ~גו~
 שיעור במ~~ום

 בנתק~~ו א~א טריפה ~ינוו~הראב~ד צוה~~
 ע~

 ~נמ~~ה
 ~הבינס זכיתי ו~א ממ~~י שגבו ה~~י~~ ד~רי~כן

ודו~ק
 ~~~~~~~~י

~~~ 

 נמ~וץ ~וה~~ג ~י~ר בעוף דגם
 ~~~ו~א

 ה~~~ש שכ~~כ פנים
 ~~א ~ינמא ~~נ~ב ב~~ף וכן כו~ מב~וץצ~ה
 ~בי~~ה ~~ דבריהביא

 הוב~
 ~סק~~ב בבא~ה

 וז~~
אב~

 א~יבא ב~וף
 דכ~~

 שיעו~~צוה~ג
 ה~

 נמבפנים
~צד

 ~ל~
 נוהגין ו~כן ~וץ ~צד ו~א ה~וף

 עכ~~
~ 

 בית ~דב~יהאמ~~
 ה~~

 ~רא~ש נגד הם
 ~~יצונים ~הם בעוף ~ם ~~~~והקדמוניס וכ~

 הפרנמ~~כמ~~~
 ו~ו~ק
 ~~ ~~~~~~~י ~

 טשיי~ך ל~כא דבעוף ~בינו~י

כ~~
 נ~ב ~

 ממ~~
 ~~פי ~קשה

~~ם
 ה~~~~

 ~ליכא בעוף אף
 טשיי~~~

 ~א אמאי
 ש~מא ל~וש דיש בכח דנ~בר היכא ג~~כנימא

ממ~נ~~
 ~ממ~~ה ה~וה~ג נתק~קלו השבר

 נימא ~א א~~י ה~~ש ה~שה וכה~גהשע~ד כמ~~
 נמצוה~ג ~ממ~~הבנשבר

 ~י~
 ~י~ז ~מ~א ~שש

 ה~ונמתנתק~ק~ו
 ~~~ ~מט~

 ~~ז אות בכתי~ה

נמכ~~
 ד~~~ד דינו ממש ~הוא יו~ר שקשה כ~ן

 בי~ומ~
 ~ו ~אין ערקום ~~ו ~יש עוף

 וי~
 ~יי~ב

 ~ ודו~קואכ~~ל
~פ~~



~ ~~י~~~
~~~ 

~~~~~~~~ ~~~~ 
 באין בבה~ה לה~יר יש אם
 נ~ב ~ ~ו~ שבר אל~בר

בעי~~
 דבהמה ב~ו~~ג ב~יקה מהני א~ ~~~קו

 ~ברב~~שר
 ע~

 שבר
 ~ע~~

 או~ ב~~י~~ ~ל~ש
ל~~

 כ~ו ד~י~ו ל~~ל
 ~~ו~

 שהביא ע~ש
 שער וס~~נ~~ג בש~

 המי~
 צ~ע וקצת

~י~ ~עי~ ב~~~
 נ~~~

 ~~~ י~~ ס~ק
 להט~י~

 כו~
 ע~

 ~בואר

דא~
 אף ~~ר צוה~ג במק~ם ש~א נשבר

 ~~ו~~ ~~ת~ א~~~ ~~לול~ן ~~י~~
 ע~ין ב~ל ~הט~יף

 א~ש שבר בלי א~ילו בנקשר ~~מ ה~~בכנמ~ש
 ~יעותא ני~ר ואין ש~ם ובשר כ~עור ~הכשיריש

ע~~
 מלשון

 ז~
 הש~~ ~מכשי~ ~הא משנמע

 בנקשר
 שבראף

~~ 
 ~וקא ~וא ~בר

 של~
 ב~~ום

 ~וה~~

~ב~
 ב~~ום

 ~ו~~~
 ~יישב~ ~יש ~ע~ש מהני לא

 על ~רש~ק ~ג~ה כאן ~נ~~ס והנה ~~ק~~~תי
 ונקשר ~קוליות או אמצ~י ~צם שנשברה~מ~ג

~ע~~
 הבישו~ לא~~ כן ~~~צא

 ובשר בעור רי~ותא~יה א~ ~~דע ולא
 אף ל~~שי~ ונ~סי~

 ~זה מקו~ם הרגיש ~~~אה~וף
 ~ו~

 ~~ב~ כב~י והוהרי~ו~א ~י~ ש~א
 צ~~ע עכ~ד

 ע~
 שלא

 ק~~ט סי~ הב~ח תשו~ דבריה~יא
 וכ~~~

 ש~ירש
 ד~ן ב~וונ~והל~~ש

 ע~
 מהני ~~א ~מש זו עובדא

 שי~וע ו~וקא הוא ר~~יא ד~א ~נ~יל~א ליברי
 ב~ו~ב ~~ב ~יה ש~אב~ירור

~~~~ 
 סי~ בל~ש

 י~ג ו~א~
 אנמנ~

 דב~י באממת
 נמה~~~~

 נ~ונים
 בתשו~ ~תבשב~י~וש

 ~יעו~א~מ~גיש הי~ ש~א ברי ~~הני הב~~
 ה~~ש ~ב~י וא~~

 מ~
 ש~~~

 הוא הב~חבכוונת
 ~מא~ תמו~

 בתשו~ ~המעיין

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

 אין אנמנם ~ כו~ ~בלי~
 בה~~~~מ ל~~ורבי~י

 ~~~ולצו~~
 כ~~ג

 עו~ ש~ דבריא~
 ש~וא אף

 שי~ אף חיי~ינן לא אצבע תוךמ~ובק
 לח~ק

ק~ת
 נמ~~~

 נ~~ ~ צ~ע
 ~~ו ~י~

 ~גף ~~~ב~
 רחוק השבר והיהבעוף

נכנס שהעו~~ אע~~ אגו~~
 בתו~

 ~אגו~ל
 כש~

 והש~~י ~ש~ך כנמ~ש
 נ~ג ~י~לעיל

~ 
 ~אן ה~נ ~ק~~ט

 אע~~
 שהעצם

 ~שר צוה~ג ב~וךנ~נס
 ~יו~

 הי~ ש~שבר
 למעלה

כ~~
 כוו~~ו

 ז~~
 ~הב~ן ז~יתי ~א א~~ם

 ~שי~ור נת~ו~שם ~ד~יו~
~~~~~ 

 ש~וא
 ~גב~~ גבו~

 ש~א

יבוא
 א~

 בשי~ור ה~~קה ועשו ה~יאה
 יכנוס ~~י~וו~כ ~~ו~~

 יבואלא ~כ~~ אב~ אגו~~ ~~ו~ העוק~
 ~ודאיאז ה~יא~ ~~ יר~ באמת ואם ~~י~~ א~

 ~יי~י~~
 הכא ~~~ וא~~ ה~יאה ~~~יבת

 העוקץ אם ו~~י~ז ה~יאה ~ם ~נממ הםהצוה~ג
~גיע

 ע~
 צ~יך הצוה~ג

 ~ה~ו~
 ~~ו טרי~ה

 ~~ג~~
ע~

 רא~ אדרבא וא~כ הריאה
 כ~ ג~~ ~הי~ו~

ל~
 ~בריו ~~בין זכי~י

 ~~~ ~~~~ו~ ~~~י~ ז~~

~~~ 

 ט~ם
 סו~ו~הארס ~~רוס~

 אלו ריש ותוס~ נ~ג רש~י עיין ~ע~ים בני~נקוב

 ו~~ט~י~ו~
 דבריהם הבינותי

 ~א~
 מודה רש~י

 שאיןאיברי~
 ~וס~

 ~~ו שורף ארס נקיבה
 ~ב~

 ל~אור~ ~בריו ~~ו~ין נ~ב ~ו~~
 שלא ~~ש~ע

 הלא ותוס~ ~ש~י שי~ בין ~~ינא נ~~נמ שוםנמצא
 פשוטה נ~~מיש

 שחק~ ~~~~
 ~קונ~ות ב~מה

 בסי~ומהם
~ ~~~ 

 לסי~ ~~~י~~ ובסוף ו~ע
 סי~~ה דאין התו~~ ~שי~ ג~כ נס~~ק שם~~ט
בלא

 ממשעה תי~ף ~ו~ש הי~ב נ~תחי~ין אי נק~

ש~ו~~
 ~אנמרינן בעינן חו~ש כ~ד א~ד ~סירכא

תו~
 ומשם לי~תר סו~ו ו~אי ~ו~ש י~~ב

 שחק~ בל~ש ועי~ חו~ש י~ב עוד ל~יות י~ולאין ואיל~
~~

 ~~ט~ם רש~י לשי~ וא~כ ~זה
 ~אר~

 ~ו~ו
 צריך ~~~~כ~ינ~וב

 עו~ ~הנמתי~
 ~ו~ש י~ב

 ד~~ה א~ט ~יש התוס~ לשי~נמ~~~כ
 ~~וס~

 דהטעם
 א~ כעם מהני א~~ ~~ות וסו~ה שו~ף~הארס
 חודש י~ב מהני ד~וס~ בודאי דגם חודשי~ב

כ~בוא~
 ~באמת ו~איתי שבתי אנמ~ם ח~י ~~יף

 ~~~~ו ~~~וט~~כל
 ~~א~

 איתא ב~~יא ~הר~
 ~ס~ בש~קפא נ~ג ~ףבגמ~א

 ~~הני ~רוסו~
 ~צנ~ו בר~~י מ~בו~ר ול~~יא ~ו~ש י~בש~~יה

נ~ח ~~
 ד~~

 דס~ וה~~תא
 ~רוס~

 נ~י~~ או
 או

ניקב ~~~
 הק~ו~

 ונמשנמע חודש י~~ב מהני
 ~וד~ י~~~ ~~~א ומה~י ~ד~נא ביניהםנ~~נמ שו~ דא~~

 ועוד
יש

 לה~ר~
 ~ם נמ~ש ~י~ ועי~ ~

 ~~~מ~~~י
 איברים ~נ~יבת ~חוש אין ~~~~~

 ב~ו נגע ~~יהכנינמים

~ו~
 ~ן ~ינו ו~נמר ~ב~וב אנמר ולזה ~~דים

ד~ק~~א
 ~~~י~~

 אין
 ~י~ב ואי א~~ ~טי~

 ל~ל~



ו~יי~
 ~~ י~~~~ ~~~

ת~וה י~י~ ל~י~ז נ~ב ~ כו~ ~רי~ה הא~ים שלא~ף
 ~א~

 כו~ באר~א יציבא
 ~~~ק~

 ~כמעט

כ~
 ל~~וב ~יש ממו~ים ~~ו~~

 ~~י~~ ב~~
~ 

 זולת
 ~~~ו ונד~ה כלל ~~י~~ לו אין ~~ובר~רא~~ש

ממכ~
 בש~ע ~~~ו הובא ש~א ש~ראה כממו ~~ו~~

 ~כל ~קו~ם ~~~ק והש~~י הש~ך כממ~שכ~ל
~~וס~

 ממז~ יצממ~ א~~~ ממ~נמירי~
 קולא

 הא~ים ולא ל~לל ניקבדאם גדו~~
 ~בודאי כש~~

 ל~
נ~~

 ~~א~~ם ~~ה ב~ו נ~ע ~אי הפ~ינ~י~ם~ באיב~ים

ובג~~
 ~~ממא ממט~ם ~שור יהיה

 ~~י~ ~~ו והש~~י הש~ך גם ול~דינא לייאכלפי ~~י~~ ~~ ~י~
 אמ~ם ~הז~

 בזה כיוון ~ה~מ~~~א נ~א~ ~לפענ~~
 גם קוש~א מ~זה יוצ~~ ~~עממים ~~~ממ~אשכתב
 א~יבאל~ינא

 ~י~~
 ~ישי~ קטע אי~ ל~ממן ~הנה

~~~
 מיניי~ו

 נ~
 ו~ביא ~את~ים וממו~~ים ~וגזי~

 ~~~ק ~קמןהש~~ך
 כ~~~

 בשם
 ~ו~~

 ~אם
 הר~

 שנים
 אמ~ינןלא

 נ~
 ה~שא~ים וא~ו~יס רו~זי~

 ש~י יש ~א~ הצ~צ בשם הביא ~םוה~מ~ג
 ~לינן ~ור~ים ושני~~טעים

 ~כ~
 א~ קטע א~

 ~שוטה נ~~מ יש וא~כ וי~~ל~וג~י ונ~
 כגו~

 אם
 ו~וב אריהיה

 בי~
 קטועים ב~ ונ~צאו ה~~ות

 גם דורש הוא בו~אי הא~ארי
 בגם~

 נינמא ואם
 ~וא ~וב~~ם

 בג~~ ~ור~
 א~כ

 ~~ ~כ~ א~~ינ~
 ~~קט~

 ~ו~ם ~וא ~תונמ~א ~~ק א~מרי~ן לכך
 ~יישינןול~ך

 כא~
 וא~כ ~ורש אינו ה~וב ש~א

 ולא השנים האריקטל
 נ~

 דבר ואמ~ר~י רוגזי~
 ג~ולי~ ל~ניזה

 מאסטראוו~ע ~גאון ~~ז ~י ו~קשו
 ~~מא~ מ~וב~יןו~ג~ון

~ 
 אם אף ~~~וב ניממא

אינו
 עכ~~ ~ור~

 תרי
 יכו~

 בשיניו ל~רוג
 ~רו~ה סי~ בהם שראו ~מיירי לומר נוכלאמנם וכ~ומ~

 הבשר ~א~יםכגון
 נג~

 ~ורש ~יה ~אם ה~~מ

 אמרינ~הו~
 ~ל

~~ 
 אי אבל א~ קטל

~~א אמרינ~
 ~רי~

 וא~ורין שנים קטל ~ארי בע~כ שוב
 היוואם

 ב~קו~
 בו~אי ~ריסה ל~~וב יש ~~כ~ע

מו~~
 ~טל ארי ~אמרינן כ~~ג

~~ 
 ו~~וב

לתד ~~~
 ומו~~~

 ~ ל~י~א נכון הוא כי ודו~ק הנשארין
~~~י

 י~~ ~~~
~~~~~ 

 כ~לבוש ~לא לשי~~י~
 נ~ב ~ו~בן

 ל~
 ~בנתי

 ~ה~~~ ה~~ו~י~~~רי~
 כלום כאן ~י~ש לא

ומה
 ז~

 ~כ~ב
 ~~~בו~

 כוונ~ו ואולי לשיט~י~
 ממ~~שעל

 ואווזו~
 באו~ כמ~ש קטנים

 שאת~ז
 כאווזים ב~~ים לא אבלשז~ל ~~ים~ ~~ם לו ~אין לה~יא ממש~ע ו~בוש~~טור

 ו~~נגו~י~
 ב~~~א

 ~~י~ה לו יש ~בק~~ים אבל ~ג~ו~יםב~רנגו~ים
 ~ילוק יש ב~רנ~ולים ~וקא ממש~מעעכ~~ל

 ה~~~ך אמ~נם ~~י~ה ב~ם לו אין ל~ו~םב~ווזים אב~

באו~
 וכו~תו גדולים במחבר ~גי~ שא~~ז

~~א א~
 נזכ~

 בממ~~ר
~~ 

 ~~נג~~ת
 ~י~~~

 ג~ו~ה
 ו~מ~אמר ~טנה לאאבל

 לשו~
 ~ק~י ~נמשממע ~בים

 ב~ם~ לו יש ~ק~נים אאווזיםנממי
 ~רו~~

 כן
 ~~ ~~~ ז~ל בכונ~ונ~אה

 ~~~~~~~~י
 כ~ ~~~

 ~רוב לקו~א ~~ נימא ~~
 וגם ~רו~ים~אינם

 ~זק~
 ש~ולד~ ממש~~ברור~

 לא
 ~רוס~ ה~~~

 ונימא
 מ~הממיד

 ו~~
 ת~מו~ין ~בריו נ~ב ~ רוגזי~

 וממ~מ וז~ל ~~יי~ ~יעו~א ~נו~ד ~היכא ~ק~~~ שפתי נ~ שי~ כתב ~עצמו ~~~יל~~נ~~

 אי~
 ~זוז

 ~~קו~י~ ואף כאן הרבמדברי
 ~~ולד כל

 ב~~ם~~ממ אף אסור מ~ייםהריעותא
 ~כ~~

 ו~ראי~
שהב~א

 משעי~
 שמענו ו~א ~~ ~איכא התם י~ב

 כל ~אטו רי~ו~א ליכא ש~ק ו~ואממק~קרים

הנ~~~
 לשי~ ~רי דורש ל~רוש

 ר~~
 רוב אין

 ראוים א~א מנמש ~ור~יםאריות
 ל~רו~

 מ~א~כ
כאן

 שנו~~
 שנאמר ע~~ נ~הרי~ו~א ל~וציאו באיןואנו ~ר~ בו~אי שה~י ממ~יים רי~ו~א

 ~~ הוא ~~ז ~ת ותיכף~ו~זי~ דנ~
 הש~ו~

 ואיכא
 ~~וא ו~ר~ב~א מ~יים~י~ותא

 מר~
 ~ש~יף

 ~א ~לכך כתבי~ב
 ~יישי~נ~

 ~אין ר~ת ~שי~ ממשו~~
 אריו~רוב

 ~ו~ש~ם
 אל~

 א~כ ע~~ל ~רוש ~אוין
 ~רי~ דו~אי~יכא

 כמו
 בנ~~

 ס~ מט~ם א~ור
 ל~עיר רק ובא~יל~ו~~א א~יל~ עליו לחלוק כ~אי איני אמנם~שקול

 שוב ה~מ~יין ~~
 ב~~ו~נ~צא~י

~~~ 
 ל~~~א ~~~יק ס~ה ~י~
 ~ דא~ר~~צ~צ

 ~~~ ם~~~~
~~~~ 

 קו~א
 ל~ע~י~ גדול~

 צ~~~~
 ב~ור וה~בר

שאם
~~~ 

 ~רס ~א
 שממי~ כג~~ מק~~ ר~

 ~~גי~ו
 אלו מ~~ריו נ~ב ~וכדומה

 לא ~ו~אי לובלין~מ~~~ם ש~~ול~ נמש~~
~~ 

 ~ק
~ו~א הו~ נ~קצ~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~~י
 זמן שם הדורס שהה שלא כשי~עו~וקא

 ר~
 כגון

שהרו~~
 לא אם א~ל ישראל ~י~

 נוד~
 זאת

 ש~יר ~יישינן~בירור
 ~ר~ שמ~

 וכ~כ הר~ה
~שו~ת

~~~ 
 ד~ו~ד~ ~~~ ~י~

 דמ~~~ם
 ש~י~~יירי מלו~~י~

 רו~~
 ~~י~ ו~~יד ישראל

 ~א ~ו~אי ו~כך ~~אכשעה ר~ ~זא~
 ~רי~

 המקצת רק
 תשו~ו~יו דבשאר ~תירה ממנו שנראה אפסע~ש
 ההיתר ב~תםכ~

 ש~
 מ~ר~ם

 ~וב~י~
 ~א ~ו~אי

~ר~
 רק

 נמקצ~
 וב~~ט הזה התנאי התנה ו~א

 ~י~ע יכו~ין ו~א עכו~~ם הי~~ה~ועה
 כ~~

 וב~א~ה
תשו~

 צ~~ הנ~~
 ~ין ב~ילוקו

 ~~רר ג~כ ~נמ~אוה~ר~~י ~~~~ ו~י~ ~צא~
 ה~~~ ע~

 ~תשו~
~י~

 ם~~
 והש~~ך הט~~ז ~~~י ~אשתמיטתי~

 סינמ~
~~~~

 ~ ות~אה שם נמ~ש פ~א ב~י~ ע~ש

 ~שי~ ~~~~~~~~~~
 נ~ב ~ ~~~וש ~~ל
 ~~רי ~לא~ה~פענ~ד

 ה~ש~~~א ~יטת לפי ~הרי ת~והין~הל~וש
מרא ~הו~

 ~~י~
 הא זה

 ~אמרי~~
 שותקין ~~ניהם

 ~~~ם ~יינו של~אד~~דו
 ספ~

 ל~ולא ד~לינן
~הוא

 ~ול~
 ~זה

 ע~
 ~ם ~ינמר ~הנהו שכ~ הר~ן

 ~~~ ~ הרש~~א שי~ ~פי ו~~כ בב~י ו~י~ו~אי
 הוה קרקר אם ו~~שותק

~~~ 
 ~~א ג~כ לה~מיר

ש~מ~
 מקרקרין ו~ם שו~ק הוא הי~

 מ~מ ~היות יוכל ~לא קרקרו ~ו שתקודש~י~ם ואת~~

~~רי~
 ~ ~האריך ראיתי ו~א לייש~ ויש זו ~שי~ה

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

 דאין ירא~ ~~וץ ~~~דים

ל~~~
 חודש י~~ב ~שהה

 שנראה תמוהין ~בריו נ~ב ~ טריפ~ ו~~י~הוה
 ~~א~ים ~ע~מו כתב מ~ב ~ב~~ק א~עשסותר
 ~ו~~ י~~ ~שהה ~פנים ו~אב~וץ

 ל~תיר ~יש
 ~ ~~ם מ~ש ע~ ומיהוע~ש

~~~~~ ~~~ 
בה~דים ~~~~~~

 ~~~ו~
 ולא

 י~ב ושההמבפנים
 ~~וגתא ~~ דהוה ~ה~יר ~כאורה יש~ו~ש

 זה של~ני באו~ כת~תי כבר נ~בדר~~תא~

ש~~~~
 תמוהין

 וסותר~
 א~ע

 ~~~ק בעצ~ו הוא לפ~~ש~~ריו תמוה~ ו~לא~~
 ~היכ~ ~~~

~~~וגת~
 ~ר~~תא

 רו~
 ~ו~~ים

~~ 
 ודאי הוה רש~י ~ד~ת ~רי ~~נ וא~כ ~~ש~ודש י~~ מה~י

~~י~~
 פו~קים ול~אר

 הו~
 ס~

 א~~ ~~~יפ~
 ~א

~~~~~~~~~~~  י~במהני
 ~~ד~

 ~~~נ~ו וא~שר
 ~ו~

 כן
 מ~נידלא ~~ינ~

 ר~
 כאן

 ל~אור~ כת~
 ל~תיר יש

 ~ שם הוא~ה~~ק~א
~~

~~~~ 
 שהאדים א~ ונמצא ו~~~ו נת~ר~ו

 א~
ת~~~

 כולן ו~ותרו הדרו~ה זהו ~~נמר
 ~ים ~נאבד~ו~יא

 ~ג~ו~
 ~~~א

 ~~~אי~
 נ~ב ~

 כי~ ~~~~~~ ~~בין זכיתי~א
 צריכין אנו ~ין ~ע~ז

 כ~~~~ו~
 נ~ממר א~~ ובפר~~ בו~אי וא~~ורה

 ~ו~שי~ב ~א~
 ל~

 מהני
 כ~~

 הקו~ם ~אות כ~~ש
 כמו ממש הוה ה~א ~קיאין ~א~א ב~ך מהא~כ

נפ~
 צ~יכי~ ~אי~ כיו~ ~ ~י א~

 וא~ו~ה ~~~יו ~~ון
 ~~~בו~אי

 ~ ו~ו~ק הנשארים הותרו ממי~א
 י~ענ~ ~~~~~ י~~ ~~~~~~~~~~

 כונת נ~ב כו~
הט~ז

 ~וכ~
 כ~~ש ~ומ~ר

 ד~~הפליתי
 ~רו~~

 שמא ~~ הוא
 נדר~~

 ב~י~~ים
 אמנם ~מ~ה ~זקתוהוי

 הט~ז ה~יג ק~י ~~~~
בעצמו

 ו~~~
 ~~א

 ה~
 וע~ש~ש אי~ור ~זקת

~מש~~ות
 ~נ~~ ~~~

 ~השיג
 ע~

 ~ ה~ליתי
 ~~~ ס~~~~

~~~~~ 

 ~משמע~~פי וצ~~ ~ו~ ה~ש~~א ד~~ש
 ~ה ~ו~ה ~אר~ ~פיר~ת~מ~כים מ~י~וש~

~~ 
 שה~ ~~רא

הצפור~
 בכותל

 כ~
 נ~~ ~ ע~ש

 זכיתי לא
 ~ר~ת ~זה ~~כים ~הרש~~א מצינו ~היכן~ושיתו ~ה~~

 ו~א ~ו~ה מארי ~אדצ~ורן
 מהכות~

 ~~ר~א
 ~נמצא ~הא הר~~~א ב~ם כ~ ה~~יהרי

תלוש~ צפו~~
 ~~~ מותר ~~בו ~וש~ת

 נכנ~
 דו~א

 לא צפרנים ג~ או ב~ אבל א~~צ~ורן
 הוכ~הדאיכא כי~

 הצ~רנים שני ה~ת~ככי~ שאי~
או

~ 
 ו~אי מש~ע ~עו~ם בגבם להם ~ש~ת

 הוא ~~~וך~הפ~
 מהכות~

דא~י ~ר~~ דאי כר~~י
 ~ו~~

 משכ~ת ~א אטו ~ו נת~כך והשור
 מ~~ ולא א~ד בצ~ורן רק ~ו~ה דהאריא~א
 והרש~~א אינו ו~~י הא צפרניםג~

 ~~פי~ רק~פיר~ת ~סכי~ ~~
 רו~

 הוא~ ~ור~~ם אריות
ראוין

 ~דר~~
 ד~כ~תל ~~י~ אבל ממש ~ור~ין ולא

נת~כך
 מש~~

 דהפי~ ~רש~י ~~~כים ב~י~ שם

הו~
 ת~ו~ה הי~ ~הצפורן

 וע~ ~כו~~
 פיר~ת

 הקשה שם ~ו~ה ~ארי~פי~
 והני~ הרש~~~

 אמרן לא נמי ו~~ה ~~ממרא אמרינן דאמאיבצ~~
 ~ו ~~רי א~ל ~חדאאלא

 תל~
 לא

 דאדר~~



~ ~

 ראוי ואינו יותר ~~יש ~ארי ~י~ יותר שהם
 עכ~~לדרו~

 ~מ~ש הרי
 דהני~

 שי~ בקושיא
 שם בתו~~ ~מהרש~א ועי~ בזהר~ת

 ~ ו~~~
 ~~~~ ~~~~ו~ ~~~~

~~~ 
 ד~ אות ה~~ת
 בעינןדמ~מ

 ומ~מ ~ כו~ טפ~ים ד~שיעור
 ~~כר~

 ~א ~זה

ידענ~
 נ~~ ~ כו~

 ~שו~ת
 ס~~ ח~~

 הביא ~~ו
ק~~

 כאן בד~מ ש~ובא או~ה ממדברי ~זה מקור
 ע~ש שראגין~~~ין

 הממיק~ שמ~י~
 ואו~ה כפ~ת

 ~מקור ד~א בהיפוך קשה לי אממנם הפ~יד~א
 דב~אהדין

 ידע~
 או

 טפ~ים מי~ בפ~ות סגי ב~~
 הני ב~וגיא שם דאר~נ מהא הראשונים~~דו
 ~וששין ~ארעא נפ~י דאי זא~ז המנג~יםבכרי
 א~רים ~דהפי~והו משוםהיינו

 א~
 ~י~ בפ~ות

 ד~ורא ד~רי~ה איתא נ~א דף בב~ק והרי~וששין
 הרשב~א וב~י~ ע~ש טפ~ים ד~ ~וא ~ארעאעד

א~~
 ודאי בכרי בהנהו

 דפ~ו~
 ארעא ועד מכריסה

~ם ~ ~דינא בזה ו~~~ע ~וש~ין ואפ~ה טפ~יםממד~
~~~~~~ 

 שהוא כ~ ~~ד ~י~ ארי~ שאגת
 נ~בדרב~ן~

 ה~~~
 שם ב~שו~

ד~~
 כדאי בדבריו שא~ן ו~תם השאג~א דברי

 נ~ל ועוד ~אורייתא דהוא ~שכ~ הר~ן על~~לוק
 ~ה~ו~ק~יםדאפי~

 ע~
 היינו ~קו~א ופ~קו ~ר~ן

בעוף
 הנדר~

 וכיון מועט ד~יותו כיון
 ורוב איבריו נתר~קו ש~א ~ו~דאי קרובמע~~ע ~ש~~

 כיון וזה במע~~ע ~י אינם הנד~~ים~ופות
 וה~די~ה תורה איםור נמ~שש י~א כ~כ ~ישהוא
 ~ומרא א~~א~ינו

 ב~~מ~
 ממשא~כ

 בהנמ~
 ד~יו~ה

 בדיקה דבעי אפשררב
 נ~ה~~~

 ~שחטה וא~ורה
 ניקב אם ב~פס~מ אף ~א~ור ראוי ~~~~~ם ~ בדבריו עש~הביו~ט
 שאין באבר ~~רא א~ן ~ודאיהש~~א~

 מדבריו נ~ב ~ ברי~וק ל~~ריף בו ת~וי~הנשמה
 טריפות איזה בו ששייך באבר דדוקא מבוארא~ו
 בו שייך אין ~ם מ~א~כ ברי~וק טריפהאזי

 כש~טריפות
 ברי~וק גם

 וה~
 שום בו אין ב~א~ה הא ר~וק ~שום בואין ביה~~ ר~נ ד~ממר

 הפמ~ג ~ו~יד ומזהטריפות
 דניק~

 ט~יפה האם
 ג~כ בוות~ה

 טריפו~
 ~א א~מאי קשה אמנם

~נ~
 ~~י~ה ~~~~ פ~ו הר~ב~ם

 ~יברי~ בי~

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

 ניקב ממנה ~א אמאי י~א והם בניקבהנטרפים
 הרמ~א שפ~ק כמו דכשר ובודאי ~ממהםהאם
 שוב רי~וק ממשום דטריפה הו~א הי~ואפ~ה
 וז~ל כ~ן בב~י כדבר~ ~הדיאמ~א~י

 אב~
 הרשב~א

 ממאותו ~פי~ כו~ ~רמב~ם כדברי כ~בב~~ה
שאם

 ניט~
 אם אפ~ה כשירה ו~יקב

 ~תר~~
 טרי~ה

 בו ~~וי~ ~נשממה שאין ~ אבר דאפי~ ~הרי
 דכאיב ממ~ום אםורבנתרסק אפ~~

 ל~
 ובש~מא יו~ר

 שאם אבר אפי~ ש~~~מ~בר
 ניט~

 אם כשר
 טריפהנ~ר~ק

 נוכ~
 דבניקב ~וממר

 טריפ~
 ~~~פ

אב~
 דאף מבואר בב~י

 דב~יט~
 אפ~ה כשר וניקב

 בו אין ~ב~~~ר ~ומר ~ריך ושפיר בנ~ר~קטריפה
 רי~וקמשום

 ומ~ור~
 ע~~~ה~ממ~א הפנ~~ג קושית

 ~~~~ ~~~~~~~~י ~ ז~~
 כשאר

 ונ~~ ~~וכנ~
 די~ו

 דב~י ש~ך י~ז ~י~~עיל
פיר~ו~

 נמדע~ה ש~א או י~ט מגבוה שנפ~ה כיון
אפי~

 בפ~ו~
 נמי~ט

 ש~ינ~ כ~
 ~י~ך עוד יכו~ה

 י~~ז ב~י~ ~א ~יממא לכאורה נ~ב ~ פירכו~ב~ינ~
 ע~י ~ או~ה מ~ממידין דאםנ~ת

 גער~
 או

 ממק~
ועונמד~

 דין ~ה אין אז
 מ~וכנ~

ואמאי פירכו~ בעי ו~א
 ה~נ~

 שאינה כל ר~ינו כאן
 י~ו~~

 ~י~ך עוד
בעינן

 פירכו~
 כ~מעמ~ידין אף דמ~ממע

 ע~י או~~
 אוגערה

 מק~
 וגם פירכום ב~~~ן אפ~ה ו~ומדת

מ~מ~
 הי~ דאם נמדבריו

 פ~ו~
 ~א אף ממי~ט

 ~ממד~
 מדכ~ ~י~כו~א~~

 פי~כו~ דבעי~~
 כיון

 ממשמ~ע ~י~טמגובה שנ~~~
 דפ~ו~

 בעי ~א ממי~ט
~~~ 

פירכו~
 ~ד~ריו ו~~ל ~עמוד יכו~ה א~נ~ אפי~

דכאן
 נש~נ~

 מ~וכנת משאר הדין
 ~אב~

 ממד~רי
 ~וב אממות ~~~ דבה~כה~ שכ~~ מהרי~~ק בשםהב~י
 ~יי~ינן~א

 ו~ו~ כ~~
 ~פ~ה ~א כאי~ו

 נ~ולה דין ~~~ אין עוד~ ~ילך א~י דא~~כאע~ג נמ~ו~~
 מ~וכנת כשארא~א

 דק~~~
 ~פירכו~ ~~גי

 זוטא

עכ~~~
 ~י~ק ד~א ~רי

 כ~~
 בנפו~ה הכא בין

 גערה ע~~י אותה מעמידין שאם ממ~וכנת~שאר

ועומד~
 פירכו~ בעי לא

 מסוכנת בשאר כממו
~~~ה

 ה~~ו~
 כשאר ~ינו ברממ~א

 ממ~וכ~~
 דעלמא

 ע~י במעמיד~ן דדימשממע
 ועומ~ד~ גער~

 ~א
 גם אמנם דוקא הי~וך ב~ינן ו~א פי~כוםב~ינן

ב~~ו~
 שעומדת דבעינן אמרינן נמי בודאי ממי~ט

 מ~אר דעדיף אמרינן לא דבודאי ג~רה~~י

מ~וכ~~



~~י~~
~~~~י ~~~~

 ה~יל וה~מ~ג ~~למאמםו~נת
 ב~~ו~

 ~י~ט
~ם~י

 בעממי~~
 דנ~~ה היכא ו~~~וקי ~~רה

 ~~יטתו ~וקא הי~וך ~בעינן י~~ב~וב~
 מ~ברי שמשממע~~~~ממ אב~

 מ~הרי~~~
 א~ן

 וא~י~ו גערה בעממי~ת ~סגי מ~םו~~ת שארכמו ר~ ~~~מ~
 ~עי~ן מי~טב~~ות

 גער~
 ~ ו~וק

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

 ~י~ך י~~~ א~ה ~א~י~
 עממדה ו~א מעל~עותוך

~~~
 הט~ז בדברי הו~יף נ~ב ~ ~לל בדי~ה

 גר~ה לא בודאי ומ~מ ל~מוד י~ולה אינהשא~י~
 נמ~ו~נתמשאר

 ~יר~ו~ ד~רי~~
 ו~שוט

 וצ~~
 ~ל

 ~~ ~~~~ ~~~י ~~~י~ ~ ~םתםה~~~מ~ג
 ~מאה בקטמו~ה יונקה
 ~ אםור די~בד~~תו~~

~~ב
 אב~

 טרי~ה מ~~ מקטנותה ינ~ה א~ נראה
 ולא מ~יי~ דשף דאטממא בו~אכגון

אי ~יד~ נוכ~
 אי~כו~

 ~דא ~מותר ~יבי~
 ם~~ די~~

 שמא ם~
 ~כשירה כ~~ו~קים שממא ~רי~ה וא~~לכשיר~
 מותר מה~~י~השי~קה

 ועו~
 ממ~ש ~~~י

 ינק אם ~בודאי ~ה~~ג ט~~זבםי~ ~עי~
 ~ו~~

 מהאם
 רוב~יכא

 ~ג~ בהול~
 כ~מו והוה האםור ~~לב

 בטל ברובו ~מ~~ה במ~ינומ~ין
 ומדרבנ~

 ~~ ~ריך
 לאו~אן

 דרבנן ~~ הוה א~~ ם~ יש א~ ~ו~~
ו~קולא

 וכמ~ומ~
 ט~ם טוב ~~~ זו םברא שנז~

להגאו~
 ~~ת ת~י וא~~ו ודוק הרש~ק

 ~~~~ו ~~~י ~~~~~י~ ~
~~~~ 

~~~ 

 אין ב~~ל בזה~ז
 מ~נו~נותני~

כ~
 ~~לי~י נ~ב ~ ~ו~ ~והג ו~אי בא~י ~מ~הו

 ~~ ~ק~~אן
 א~י ~א~שי ש~ת~ו מ~שה א~שי

 וש~ו~ו מת~ות עבורם~ה~ריש
 כמו~ו א~~ ש~

 דאיהו ~יון ~מ~ו~ק ואני וז~לו~תב
 ל~

 ~ביד מ~י
 ~מנו ~ר~ק~י

 ~דר~
 ~~רשת ל~נין י~ב דף בנזי~ התו~~ו~מ~ש ש~י~ משוי מ~י איך

~~ה
 ~כ~~

 מאו~ ~~מוהין ו~בריו
 ~מ~שים

 ר~וק במ~ום א~י~ו ש~י~ ש~ו~יןיום ב~~
 ~ן אי~~ת ו~א אשתו ~~רש כ~וןמאוד הרב~
 ~מי~בד ראוי ה~נין ע~ממו דמ~ד כיוןה~רך ברי~ו~
 ~לה ~בי בנזיר ~תום~ ~מ~~ש דומה זה ואיןידו ~~

~הת~
 הע~ין

 ל~ ~~~~ מ~~
 ~מיעבד מ~י

 שמ~לק מה גירושין ה~~ ~~רים ~~~ה בם~ו~~~ הש~~

 ה~וס~ דיב~רבין
 ובי~ ~~~ ל~ני~

 גבי
 ג~

 וכתב

ובז~
 הא מיושב

 דיכו~
 הו~~ה ש~י~ ~~שות

 א~ם הגטכת~בת ~וד~
 שהקש~

 שם
 הי~~

 ~א דאיהו
 מ~וי נמ~י הי~א תו~ה ש~וא ~גון ~בי~ממ~י
 הי~ א~ ~~ים הגוזל מ~וף ראי~ והביאשלי~
 אי ~~ריך ו~ולהז~ן

 ~ל~
 עבו~ה ~בי~ מ~י

ש~י~א
 האי~

 ב~בריו ~~ש משוי מ~י
 וצ~~

 ג~ז
~הרי

 ~זי~~
 ~אף

 יכו~ גום~
 הי~א ש~י~ ~עשות

 בו ~~ט ~גון דעת ברדהוא
 וא~~ורמז שני~ רוב א~ שני~

 י~~בו אל~ הרי לאשתי גט י~~בו
 ~נו~ב תי~ ~בר בב~ק וה~םויתנו

 ~~~שי ~~וב ש~י~ משוי מ~י לא ~שם ם~ט~י~ א~~ חל~
 מ~ובלין ~~גאון בתשו~ בזה והארכתי ~~שמשמ~ר

וא~מ~~
שראיתי א~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~ו~ ~~~~י~ ~ ~

 ~~~~ר~מ
 וב~~

 ניתן ש~א בכ~ש ~ייב
 הקשה םק~ג זה םימן ה~ליתי ~~ב ~ ~ישראלא~א השי~ורי~

~ר~~~
 התורה מן מותר ~~ש ~ם~ר

 ו~ב~~~
 לא

 קשה א~~כ ב~~ש אף וא~ור ה~י~ורים~אמ~~ו
 ו~ב~~~ ~לישראל~שרי מי~י איכאמי

 ומטעם אםור

ז~
 ~א~רו שיעורין ~לר~~ל ~~

 לב~~
 שם ~יין

 שהואואשתמיטתי~
 קושי~

 תו~~
 ~~ ~ולי~

 ל~~ג
 על א~~~~ה

 ר~~
 ו~יר~ו

 ~ר~~
 ם~ל לא

~ 
 ~מי

 ~ר~ל משמע וב~~~ה ו~ע~ג מי~יאיכא
 לה~שות שם התו~~ ל~נמ~ש מי~~ אי~א ~מיהא ם~~ ~~

 בחי~ נוהג אינו ה~י מן אברלמ~ד
 ו~ו~

 ~בב~נ
 שיי~ א~~~ו~ג

 דמ~מ וי~ל ו~י~ מ~די אי~א מי
 ש~יטה ~בע~ משום אםור ~י~הו ה~י מןאבר
 ~א זה ו~~י בתום~~~ש

 ם~~ ר~~
 ~ף ב~זיר

 ל~וף שחיטה אין~~~~
 ק~ הדרא ~ן א~ מ~~~

לדו~תא
 ודו~~

 נ~ה~ת נחירה ~ריך ~מ~מ לונמר

וב~~~
 דמי ~א כלל לי~ ~בירא לא ~ר~ל ודאי
 ~ במ~א בזה והארכתי מי~י~איכ~

~~~~~ ~~~ 
 ניממא או ~ו~ ~~ת~קתי

נ~יק ~ישרא~
 ביטו~

 מהא ראי~ ~הביא יש ~כאורה נ~ב ~ כ~~לב~נ משא~~ רבי~ מאתרי
 ~~~י~ ~~~ ~ף בםנ~~ריןדאי~

 אמר ר~ע ~ריות
 ~~א ~~ש אביו אשתא~יו

 י~~י~~
 לאו ~למא

 ~~אי~ ~ובא בתר ~אז~י~ן ובו~אי הואאביו

ב~ולי~



 ~ףבחול~ן
~ 

 אזל~נן בב~נ ~גם ש~מ א~כ ~~א
 ~שם רובאבתר

 וכנ~~ומ~ קאי בב~~
 שיש

 בו ~~יין מסכי~ ~זמן ואין נו~בבתשו~ בז~
ועמ~ש כע~

 ב~~יח~
 ~ ~תערובות

~~
~~~~ 

~~ 
 ד~ו~

 רב ~אמר א~א ~י קשיא
 ~~י ~ן ~אבר~

 צרי~
 בו שי~א

כזי~
 ~ו~

 ו~~
 ~ב~י ~~ב ~ כו~ א~י ~קרא ~ינ~א

 ש~וא ואיש~מיטתי~ בכאן תמו~ין~~~~ג
 ~~ב ~~ו ~ף ~ולין~וס~ קושי~

~~~ 
 בסוף ע~ש ור~י

דברי~ם
 וכ~

 נ~ש
 ~~ר~~~~

 ~גד ממש ~ם כאן
 התוס~~ברי

 ש~
 ב~~יחה ~י~

 ~~ערובו~
 מ~ש

 ~וצע~ג
~~~~~~~ ~~ 

 מבטן בטרי~ה נס~פ~~י שאני

 י~ר~~~~
 חייב אינ~נ~נו אנ~~~ ו~לש אבר

 ~מ~~ ~~שו~
 ~~~אורה ~ ~ו~

 א~מ~~
ח~

 ~ל
 עוד ל~פק יש ~כאורה נ~ב ~ טרי~~

~י~ר~
 משום בו שייך אי שכשר באופן ~אבר

 משמע אלו ממדבריו אממנם הי~ר ב~א~ר~מ~ה

דז~
 ~ייב ובו~אי כ~ל ~ספקא ~א

ו~ע~ו א~~~ משו~
 נרא~

 ~~א
 דס~~ נמבי~~ ע~י~

 ~ש~ס

בכורו~
 ~מ~יסרי~

 ~~~ משו~
 וראי~

 ~מסי~ן ~ז~
 ~נמצאים ד~ו~~ים מ~ב ס~ק ובש~ך ט~ז ס~י~פ~ד

בב~מ~
 ~ב~~מה ~~שום ע~ש א~~~ משום אסורים

 עד בתו~ם שגד~ו וא~ו מ~תא ~~יאב~חיטה
 נש~טו~לא

 אס~רי~
 בש~~ך ע~ש א~מ~ה משום

 הבהמה ממן ויו~ק מממש אבר ד~וא כאןממכ~ש
~ 

~~~
 ~~~~ג

~~~~ 
~ 

~~ 

 נ~~ ~ נס~~ק~י שאני
 עי~

 ~חריף~י ~קש~ והנ~ ~ ע~זנ~~ש
 ~ו~~

 קלונימוס ישעי~
 מ~~

 ~וף ~ל
 בו אין דב~רקום שא~~~ז בדבור דלפמ~שםפ~~קו
 איסור ~וי כן אם ועצם וגיד ~ור כ~~אבשר

אבמ~~
 איסור

 כ~~~
 ~נ~גו

 ~~ין אערקו~ דח~
 משוםבו

 ~נ~~~ בש~
 בו שיש אאבר נמי חיי~~

בשר
 ~וי ובכ~~~

 כו~~
 יותר ~וא ~~נ~~ל אף

 לאברים בחי~ בהמה אי~~וי דז~ וא~ ~צ~~ נדרי~ בתו~י כ~בואר~הכו~ל
 עוממ~~

 ~אם ~א אי
 ~א~רים ~לאונימא

 ~ונ~ד~
 לא א~כ

 ~מחובר הער~ום~ל ע~יי~ ~~
 בבה~~

 איסור
ו~א אבנ~~~~

 ~ומ~ ~שיי~
 אי~ור הערקום משום ~י~י~

 ~~כו~~
 ~תלוש ~אבר

 כת~ באנמ~ ז~~ ו~~מ~~

~~
~~~~~~

~~~ 
 בהמה אי ~כרע א~ן ז~ל~ דממהר~ם ~קממןע~ז

 ~נקט נראה ~הו~א ~פי אך ~ עונ~~~~אברי~
 ~אברים ~בחי~ דני~אבאופן

 נ~~נק~ עונ~ד~
טריפ~

 נקט אנ~אי ב~ו~~א ~י~ מספקא ואי מבטן

טריפ~
 קודם נטרפה רק אם אף הא נ~בטן

תליש~
 ס~י האבר

 וצ~~
 האריך והוא

 בז~
 ו~וד

בכנמ~
 מ~נין פרטים

 ז~
 ~נ~פורסנ~~ ב~נ~י~ וגם

 בנ~~שב~ברי~
 שכתב

 ~וי שנוצר~ דנמ~~~
טריפ~

 ק~~ג בדף ~ להדיא כ~בו בחולין ו~~ו~
 לא טריפה דאיסורע~~א

 חיי~
 שיצאה בשעה רק

~אויר
 ה~ו~~

 ק~ים טריפה איסור הוי לא וא~~כ
ויש

 לפ~~~
 ~~אריך רצו~י שאין א~א הר~ה

בחבור
 ~~~ רק ב~~~ולי~ ז~

 ל~לכ~ ש~ו~~
ומ~
 ~~ו ~~~~~~פמ~~ג בדברי ~~עיר עוד שיש ~

הר~ב~~
 ~ז~

 ידרשנו ~~~נ~שם ק~ ~~~ ~קממן הדבור
המ~יין

~~~~~~~ 
 ~~~ג

 הבי~ ~~~
 ~ כ~~ נ~ש בשם

 ו~א ת~י ~ין נ~~שוס~

י~~~~
 ד~~ח הנראה ו~פי ~ח~ק

 ~ע~~~
 שוין

 ~ס~ נ~ב ~ב~זה
 שבע~ נח~~

 בסי~ והוא ~~~י הוא
 ס~~ג ~י~ בי~~~ הב~י ~~~ נ~הא שם והביא~~~ה
 לונמר נאנ~ן אדם שכל הרמב~~ןבשם

 יש ט~~
 שי~ק~ק צריך ומ~~מ ב~וקא ~ח צריך ואין בו~י

יפ~
 עכ~ל בדבר

 ומ~~~
 שידקדק צריך שמ~~מ

~פ~
 בדבר

 ר~~
 שכ~ב כממו ~ממור ~~~~ ~שצריך

 ו~א~רשב~א
 שע~~~

 רק קל בט~~ע נ~נמן אינו
 שמכירו סבר כי נ~ש~רו ה~ין שנ~א~יישינן

 עכ~למכירו ~ואינ~
 מ~~ב ~~~~~ ~~~י ~~~י ~~~~~י~ ~ שבע~ ~נח~~

 ל~ני~ דמ~נ~~
 לאחוריים ~~~צ~~

 ונ~~~שכו~
 ש~

 י~ב ~הניח
 צ~עו~~

 ב~ עם ~יינו

 ~~נו~צלעו~
 חזה ~~~ג ~מונחים

~ 
 נ~דבריו ~~ב

~~ו
 מש~~

 הש~ך ~~~~ש ~~~יא
 נ~ד ~י~ ~~י~~

 הנח~כות צ~~ות ~ב~ ~ראב~ןב~~
 ב~ז~

 היינו
ב~

 ~כ~
 י~~א ו~ם צד

 ~~ ~דו~ו~ צ~~ו~
 י~~ג

 וצ~ע ~~~ים ~ח~ק י~~בו~~בינן
 ח~בינן אח~

 ו~ל~~לאחוריי~
 ~ל~~ש שם שהבין כמו

 צ~ע ~ל ~ואהראב~~ן שכוונ~
 בצ~

 ~א~~כ ~ו ~צד וצל~ זו
 י~~ב א~א הי~~א

 ומ~
 ~ח~ק ~נ~~~ב ~כ~ב זה

 צלעות י~~ב יהי~~~נים
 ~חלק שייך ~~~ ו~צ~~

חח~ריי~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

 ~~רמ~ג ד~רי ג~א~וריי~
 ש~

 ש~תי נ~ד ~~י~
סק~א

 הארכתי כא~ר ~כאן א~~ סו~רי~
 ~ז~

 וישש~
~~ 

 ט~ס
 תבין מהאמור והן ש~ ~מ~~~~

 ~~א סי~ ~נו~~ת~מ~~ש
 וז~~

 שבין הב~ר ~~ד
 ~לב ~~ יש ~ודאי לי~~~ י~א~לע

~שר והמנקרי~
 מנקרי~ ה~ א~וריי~

 וא~ כו~ זה
 אין

 אתו~יי~ ~נק~ היודעי~ ממנ~רי~~עי~
 יע~ו

 צלעות ~~ר א~ד רקהצ~ע
 עכ~~

 בנו ו~י~
הג~ון

 ~מה~~~~
 כ~ז ~י~ ציון שי~ת ~~ו~~ת~

 ~ה~ול~
טועי~

 המנהג ~כתב מ~~ב ב~שו~ ~ראו בממה
 צדלע~ות

 ש~
 שהוא וס~רי כו~ ~~~ות י~~ ~נים

 ~צ~עות וא~ ג~ולות צלעות י~~אמומה
 ~טנו~

א~~
 הוא

 טע~~
 המ~~~ ~י

 ~ן למנות ה~~יל
 במנינו והכניס ה~ואר צד~~לת

 ~ ג~
 צ~~ות

 ~נ~תכותקטנות
 ל~י כן א~ ה~ז~ ~~

 ל~~
המ~רג~

 ~יש צל~ג י~א כל כ~כ~ו אצ~נו
 אזמות בה~

ה~~נה הי~~ הצל~ ל~ין ש~ינ~ ~את~~ ה~ש~
 עד כו~ ~~~ ~~ י~

 ~א~ ו~מקו~
 בקי

~ר~
 ~ה~~י~

 צ~~ג מ~~א ~תר יע~ה ~לא
 צ~~קג~ וכ~

 לצד יני~ ~ו~ שאין~~ה~
 א~ור~~~

~כ~~
 ת~~ ~~ת~י והו~א

 מ~מע סק~ג
 צ~~ג לי~א דקריא~ו מד~ר~

 הכ~
 ו~א ה~נים ~~~ק

 ה~~~~יב
 שנקראי~

 ~ל~ג ~י~א כל ~~כ ~~ה

 כן לה~~ות ו~לי~ה כ~ל ~~א א~נם כ~~י~~~
 בכ~ מ~ורס~כי

 צל~ג ~י~א ~~ן י~ר~ל
 ~ייכה היא הא~רו~ההי~א ~~~~

 ו~~א א~ורי~~ ~~ל~

 מ~~~ הי~~הצ~~
 ב~

 ש~
 א~א ~~ד ו~א ~~~ה

ג~~
 ~~י~ הב~~

 ני~ור ב~ימי יצ~ק ~ית ב~~וכ~כ א~ו~ ~~~ג ~צ~ע ~י~~ ה~~ע
 ג~ ל~~מי~יש ~~כת~יל~

 מהי~א הי~~ צלע שק~דם ~~~ר
 ~~ו~ת מצאתי ~ו~צל~~

 ~~~י~ ~~~~
 כן גם

~דינא
 ~~בש~

 ל~י~ג י~~ צל~ בין
 א~ו~

 וט~ס
הוא

 ובמ~כ~~ ~~~ בנו~~
 נ~ן ה~~ת

 ~~~יא ה~~~יני~~~ני מכשו~
 ~~ת~

 זו דעה
 ואינו צ~~ג הי~א א~~ רקאסר ~~~

~~ 
 ~ק

~א~רונה הצ~~
~~ 

 ~ ודוק ~א~ו~י~~ שייך אלו ~~א
~~~~~~~~~~ ~~~ 

~~~~~~~ 
 ~~~י~~ דהי~ו

 ~ כו~
~~~

 ~כאן ממבואר

דג~
 בג~ד

 במלי~~ ר~ ~נש~
 ~~~י ~~~י~ה

 ~~~ נמי ת~י~ כאןבמ~בר
 ~אוד ו~~וה

 ~~~ ~~ ו~ ~ש~ ממ~~ א~~ סו~ר~ןשד~ר~
סק~~

 ירך ~תיכת שא~ה ד~ה
 כ~

 ומיהו ~ד
במלי~ה

 ~אי~
 ל~~מיר ~ש ס~

 דמ~ע~~~
 אף

 ~כ~~להט~~
 כאן וה~י

 ~ג~~
 מ~יק

 המתב~
 ~ וצע~ג ק~ה ~~י~ ו~י~ ~קלי~ה דדיוהר~

 ~כונ~ ראי~ ~~ד ל~~יאמ~ש ו~י~
 להל~ ~~תי~ה

 וד~~~~ב~~
~ 

 א~יכן א~ כ~ ~~~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~~~~

מ~~~~
 נ~ דאמ~ הא

 ~~ת ~~ט ~~ט יאכל אי~ואיל הפ~ אי לאצטרו~י ~וי
 כא~~

 ~ידי י~~א
מלק~ת

 ח~~ ~~ו~~ א~~~ מ~~~ וכ~~
 שלא

 לא~טרו~י ~~ ה~י~ או מ~ט מ~ט ~אכלישכ~

דיאכ~
 שי~ור ~ה~~ ~~ש עוד ~~ ~~~א

 ~ ש~~
~~~

 ב~~~ ~הל~וב~~י~ה ס~~ ~ס~ ~ע~ים כמה ~קר ~ה ה~ק~רה
 ~ה~~ ~אנמר א~ ו~נה

 ~~וך הוא ~אצ~~~ו~י תזיהוא
 כא~~~

 עוד יאכל
 לה מ~כ~ת ~~כ~~ש

 מו~ר ~יה~ ל~עמי~

 כג~ה~~~
 יאכ~ דא~ ~~~ ימי ב~וף

 ~~ש
 שהות עוד יהי~ולא

 ~אכו~
 דיהי~ השני ה~~ש

 בנזיר ~כן מדאורי~~א מ~~ר י~י~ ואזלילה
 מ~~ר ~~ש נזרו י~יבכ~ות

 ~מ~~~~
 וכנראה

 רנ~~~א הגאון ממזהשדיברו
 ~~ זה ול~י וה~~~~

נוכ~
 כ~ב דף ~ש~ועות תוס~ ~וש~ לתרץ

 ש~א ~נ~~ע נזירדאי~עי ~ה~
 ~ר~~ אוכ~

 מי ~כ~ה
 דא~~יראנ~מא

 ת~~ ינ~ ~ מ~~~~
 ~ו~~ ו~ק~ו

 ~~ו~ ~~~~א
 ~~~י ~ה~ת

 א~~ הנ~~
 א~נם

 ממ~א ד~~ו ל~~~די~
 דקי~~

 דא~ור
 ~~נו~

 או

 כ~~לג~~
 ~~~מ ~י~ מ~או~ייתא

 הה~מו~~אר וב~ממ~~~~
~~~~ 

 דכמו
 ~~~ איסורי~ ~כ~

 מ~~תא~ו~
 ה~ ו~~

 ש~ך ~א
 לאצ~~ו~י ~~

~~ו~
 א~ילת

 ~~~כף ~~~
 ~גנ~

 ~~ות ~זל או

משו~~
 הא

 מ~~
 מ~ום ~וא דה~~ וב~~~כ

דיצט~~
 ~~~א

 ו~~י~ ודו~
 ~~תי~ה ~~וד מ~~ש

 ~~~~~~ ~~~ ~~~~י~~~י ~לב~~~~
 ~טור

 וכ~
 ~ראות ~ש

 ו~~ריף הנה ~~ב ~ה~יתוף ~~ ~צ~~ א~דב~~
 מוה~~~

 יש~~~
 ק~

 נימוס
 ~ל ב~~~ו ~י ~רא~מ~~

 ו~
 נו

 הגאו~
 ב~ל

 ~ה~ שלו~~רי~
 ב~~

 הש~ך
 כ~~

 טעם
 ~ג~



~~יי~
 ~~ ~~~י~~י ~~~~

 על כ~בו התוס~ ~~נה ו~ואע~ז
 טע~~

 אוה~ע
כלום

 עלינ~ ~כפי~
 ~ר

 כגיגי~
 ואף לישראל כמו

 היו שמא לנשמע נעשה ~ק~ימו ~ישראל ~יעל
 נשמתן ~י~אה ~ג~ולה אש ~~ראו בהם~וזרים
 ~י~א ~ב~ר ש~ל ריב~~ל כ~אמר והיי~נועכ~~ל
 ~~קב~~מ~י

 י~אה נ~שי שנאמר נשמ~ן ~ר~ה
 בלא הי~ אנכי ~ראשון ~ב~בור נמ~אב~ברו
 טענה שום לב~~נ אין וא~כ עליהם ההר~פיית
ע~~ז

 על גם דה~י עליהם ההר כפה שלא נמפני~
 הנמה גם לכן ~יבלוהו ואפ~~ה כפה לאיש~אל

 על הנמו~ה זה ~~יבור לקייםמ~וייבים
 לך י~י~ לא ה~ני ~~~בור אך ית~~שאלהותו קבל~

 שלא השי~וף אז~רת עלהנמ~רה
 נעבו~

 לשום
 כפית כלום טענה לאוה~ע יש ית~ זולתו~~וה
 כי לישראל שעשית כ~רך כגיגית הרעלינו
 ולא נשמ~ן פר~ה הראשון ~~יבורלא~ר

 לקבלשוב ר~~
 שכפ~ ע~

 שכתבו כמו ההר עליהם
 עלינו גם אם או~~~ע ואו~~ים~תו~

 כפי~
 ההר

 אינם שפיר לכן אותו נמ~בלים ג~כ~יינו
 נמתורץ כן ואם האזינו בפ~ עכ~~ל ~ה~יתוףעל ~וזהרי~

קושי~
 כאן ה~מ~~ג

 ו~ו~~~
 ~~~י ~~~~ ~~~~י~ ~

 לה~י~~ יש ננמי ב~~ ~~~
 ~~ה לכאו~הנ~ב

 לאיסור ~~~ס הוי הא מ~~בנן ~הוא בכךדנמה
 נמי שוין שמא וס~ ~א~ורה הג~ולה שמא~~

~סורה
 בס~~

 ב~רבנן אף לאיסור וב~~~ם

ל~ומ~~
 ~ ק~~י ~י~ כמבו~

 ~~~~ג~~

~~~~~ 

 ב~ליפתה הבי~ה ~סובר לונמר
 ~הוא כיון בלו~ איסו~הוי

 בלוע ~אין לו נמו~ה הכי ~ומשום ה~ל~פהעם
 ~הא נמשמע זה נמכל נ~ב ~ רוטב בלאיוצא
 א~ילו הוא ~וטב בלא יו~א בלוע איןדקי~~ל

כ~~א~םו~
 נ~תך בא~ כגון עדיין סר לא

 בחת~כה דב~ק ה~ב וננמ~אל~~י~ות עו~
 א~~

 א~~פ
 ש~לב ח~יכ~~או~ה

 ~בו~
 ~ין אם ~~ו~ה בה

 ם~בה
 נג~

 ~~יכות שאר אוס~ת ~ין מ~נמ ה~ב
 ס~ט סי~ בתשו~ המ~ב ~וכמ~ש רוטב~ בלאשאצלה
 בשער הפרמ~גהביאו

 ת~~~~ו~
 ב~ ~לק ~וף

 ס~ק~בק~ה
 ל~~

 האי~ו~ כאן ~הא
 הוא בבי~ה

 רק ~ה מטעם אינו ~~~~קים וא~י~בעין
 משו~

~~לי~~
 או מנוקבת הבי~ה

 ~הקלי~~
 כ~ו הוא

 בלוע ~ק ~נמי~רי אמ~ינן בלא~ה האכלי
 ~~כ~

~~
 ל~מוה יש

 מאו~
 ~וות הגאון על

 ~ע~
 סי~

 שכ~ ס~~בע~ב
 בפשיטו~

 ~בשעה וז~ל לה~יפוך
 בעיןשאיסור

 מונ~
 על

 ~~יכות שאר אף ה~תיכ~
 כמבו~ י~~א בלוע אין לומר שייך ~לאנאסרין
 ט~ סעי~ ק~הסי~

 ב~ג~~
 הם ו~ב~יו עכ~ל

 וה~~שיא כאן הפו~~ דב~י ונ~ד ~ג~ל ~נמ~ב~ברי נג~
מק~ה

 כב~
 ק~ה ב~י~ ~ם הפר~~ג י~ב

 הל~~ במ~אועי~ הנ~~
 ר~~ פס~

 מ~ה לענין ~תמ~~ז
 ~~~~ הא~כתי ושם ו~~עכפ~לה

 ~~~ ~ ~~~~~~~ו~

 כ~ו~ לראות
 שנו~ע~ ביבש יבשבהג~ה ק~~ ע~~

 א~ר עד נו~ע שלא מ~ירי ~א ~הכא ~~ענ~ב
 ה~~~ף לזה והעירני לה~יא הט~ז כמ~שהלישה

 ~לונימס~ י~עי~מ~ה~
 ~ מפ~

 ~~ו~~~
~~~~ ~~~ 

 ב~םהבל~י
 ~בי~האברהם ~מג~
 י~ענא ולא ק~ב סי~ כמבו~ במינו נמיןהוה ב~מ~

 כל אממ~ינן דשיל~נמ דלהוי מ~~ ביותר~התם
 הוה העי~ה~ל~~ן

 ~ב~נ~
 בטיל ולא

 אב~
 ב~~ות

 ~~~ נ~~~ ~ואםור א~~ הנה ~ כו~ מ~לתא תליא ~ב~עממאמם~
 סי~ ה~~ז ~ברי הביא שלא

 לענ~ן~ לה~יא כן שכתב ס~~וק~ב
 ~ב~

 ~בא
 ולא ד~יל~מ ~ונמ~א לענין רק מב~נמ ~~והלתקן

~י~ ~ רב ~צ~ע י~ו~ש במינו ~נ~ין קולאלעמין
 ~~~~ ~~~~ו~ ~~~

~~~~ 
 ~~~רנגולת ור~ל

 ב~י ~ולבת ממ~בת~בלעה
 ואות~~

 הקליפה
אםו~~

 ~~ב~ר ~או~~ תמוה נ~ב ~ ב~נאה
 ב~בריו יש ט~ס ואולי ב~נ~ה מותרב~לב עו~

וצע~ג
~~~י ~

~~~ ~~~ 
~~~~ 

 בולע ה~בה עי~אות ע~י~ ואי כו~ תנ~א סי~ מא~~
 ~אין עירוי ע~י הגעלה נמה~י נמהבכולו

 טעם טוב ב~שו~ נ~ב ~ קליפה כדי כ~אבפ~א מפל~~
 הרבה עיראות ע~י ~וקא באו~ה הפי~ שאיןכ~

 כיון הוא האו~ה ~כוונת רק בכולו בלעבזא~~ז

ד~י~~
 ~ריכין כן אם פולטו כך כבולעו

 כ~יע~ר ר~~~ין ה~בהעליו לער~~
 כמ~

 שבלע ע~ראות

~ו~



~ ~ו~י~~~
~י~~~~~~~~~

 מעל~~~ו~
 דאם ~מ~יין ~ל סמך ו~~~~ע

~~~~מש
 ~ם די א~ ~עי~וי ב~

 ואם א~ בע~~וי כ~~
 כ~י~ור ~~~וך כ~ת ~ם צריך~~ב~

 טוב יו~ר~בוד~י ~י~או~
 כ~שופ~

 איזה ~~י~פוך ב~~א
 וי~~~~ו~~ממים

 ~~~ו ב~~~ ~~ש בנתי~ הדפנו~

~מ~ו~~
 קו~~~ו
~ 

~~~י~~
~~~~ 

 ~ל תמה ~~~~ ~~י~~
 איך ~~מ~

 מ~ה ~~ביאמ~
מו~ר

 מה~~
 נבלה ~יר והא

 ד~~
 כמבו~ ~וא

 ומוכ~ ממ~טממא~ן ~~~אםי~
 ד~~ב בבכו~ות

 ~~ל ד~~יך ~יר~~ו ~ו~
 ~מ~~

 ~~~נמ~ג דב~י נ~ב ~ כו~
 ממ~~בנן ~ הוא נבי~~ דבי~~ ודאי דהא~מ~~~ן
 מ~א~~כ מ~ו~ם דנ~מרה ממ~ום פ~ו ם~~כמבו~
 ממ~~~ ~א~~ דהואצ~~

 ~וה דנ~נ~~ה וכיון
~~~~ 

 ו~ממ~~ ממ~~~ ~~~~ א~ו~ש~~
 דהוא ~ח~ב ל~נין

 נבי~ה ביצת ~ממו ד~נו ממ~ייםנמי י~~~
 כ~~~~

 ה~~י~ה

 ומ~מממ~
 ~אי~ ~הביא

 מבכורו~
 כמו הוה ד~~ב

 ~~~ל ממד~~~ך~י~
 גממ~

 מיי~י ד~ם כ~ל ~~י~ ז~א
 בין ~~ל נפ~~ו ואין ט~מא~מ~~ממ~

 וצ~ע נכונים ה~~י~ה דדב~י ונ~צאא~~כ א~ מח~~~
~ 

~~

~ ~ ~  
~  ~  

~~ ~~~ 

~~~ 
צ~יך

 ~יו~
 דאם ~

 כ~
 ק~ה

 מסיממ~
 ~~ז

ג~ ם~י~
 ~~וב~

 ממ~~ק~ה
 ש~

 בה~ה
 אםו~

 ~אכול

 ~אכו~ אםו~ לכך באב~יםדם ~מבלי~ מ~ני י~ה ממולחו אא~כ חימב~~~
 באומ~א

 ~הסכ~מו ו~~ךב~~ז ו~~~
 ו~~ו~~ ~ז~

 ~~אה
 םק~ב ט~זכ~ד ב~ימ~

 מ~
 ~ה~פ~א

~~ 
 י~ו~~ש ~~~ב~א

 ~ק~וציא אינ~ ~~מליחה כאן ~~מ~ג כדב~י ~ימאואם
 ~~~יכה פני ממ~ט~

 אב~
 ב~נים

 ש~א דם ד~וה ~קדם נ~א~
 פי~~

 ואם
~~ 

 גבי
 ~וב~

 מלי~~ מה~י אמאי~~~ק~
 קו~יא והיא

 ~דו~~

~~~~~~ 
~~~~~ 

 שרי ל~כך אם כו~ ~~מישי
ד~~~יכ~

 ~בה
 נכנם~~

 ~ ~מים
 דל~כך םםק~~ בש~~י כ~ב הא ו~כאורהנ~ב
 מ~~ ~יוד~ב~ינן

 ~דדי~
 ~ח~~כ~ שפני אף דל~כך ~~~~םבאן י~י~ למה וא~כ דוקא

 חוץ ~י~
 ~ק ממעט אינו דשם ~צ~לל~~~ם

 ב~ור~
 ממ~~א

 י~ל ~ו ~~~י~לא
 ד~א~

 כיון
 שנ~ר~

 ~~ש
 ~ו~

ה~~~כ~
 עדי~

~~ץ ה~~יכ~ ~שפני אף ומהני טפי
 ~דו~~ להמי~

~ 
~~~~~~~~~~ 

 כ~ב ס~~אדבשפת~ ~ ~~ ~~ ~~~ ~~י~~
 ~אי~

 ~יקר מ~זיקין
כ~נמ~דכי הט~

 ו~~~
 דלא ~ט~ז ה~א כאן דכ~ונ~ו

 ט~ם רק ~מ~דכי ט~ם כללהביא
 ה~~~

 שהוא
 ~ ~א~~~ז ם~~ק ו~י~ל~כך

~~~~~~~ 
~~ 

 ~הה
 ונמ~~

 רעק~א ב~~ ~~
כ~ב כ~

 דוקא דלכאו~ה ~י ק~~

 אב~ב~ה~
 ב~א

 ש~~
 כיון

 ~צ~י ~י~~ די~

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

 אי מק~ה דלמאןצ~ע
 לדע~

 ה~~~ז הא הט~~ז
ב~מת

 ס~
 ~~ו בםי~ ל~ן

 ~~~ו~ ~ק~~
 אף

 ~ה~~ך ואי לדידי~ הפם~מ ~פ~ר ממק~י וא~כ~צל~

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

~ ~~~~ ~~ 

~~~ ~~ 
 ~פיר ~~~~~מח~יב

 וכ~~~
 לקמן ~~פ~י

 םם~~~

~ה~
 יו~ר מ~~ה הוא

 ולשיט~
 ג~וע הוא הט~~ז

 ה~מ~~א ~~יטת ~צלי ~מו~רמ~~ם
 ~קמ~

 בםי~

 אב~~~~~
 א~יא באמת גופי~ ~~ט~~ז

 ב~ו~~
 ~שכ~ב~י וכמ~

 ם~~י~~
~~~~~~~ 

~כאורה
 ממזכ~~ אנ~

 ש~~א
 ~גאון נ~~ב ~ כו~ ~רי~בי

~ש~~~
 ב~גהו~~ו

 ל~ו~~~
 ד~~~ק ~~~ז ~~יג כאן

 דמידידכיון כ~~
 ד~בנ~

 ~~ך ~קו~א ~ממיד אזלי~ הוא
 ע~ ומו~~ ל~כך ט~ם ~ל םומכיןבה~~~מ

 ~די
 וממלי~ה~ד~ה

 שני~
 ואם

 הוד~
 או מ~ט רק

~י~
 םו~כין ם~

~~ 
 ט~ם

 ד~
 ב~ין

 ומו~~
 אפי~

ב~א
 בממ~~~א בכ~~ד קי~~ל ו~כי ~ני~ מלי~~

 י~~~ד~בנן
 בם~ף ~~ביא

 דב~~~
 ~~~ד ~~

כן ~נמפ~~
 בפ~יטו~

 ב~א ~מו~ר
 ~ד~~

 ומ~~~ה
 וכ~~נ ~פמ~~ג דב~י כלל הביאו~א ~נ~~

 ע~ק~
 ~ עכ~~ל

במחכ~~~
 ל~י~וך החו~~ד בשם ה~יד

 מממ~~
 ~~~יא

 ~~ דב~ש ה~ממ~~ג דב~י י~~ד ם~~קב~ידו~ים

 ~~~ימו~~
 ~ד~~

 ום~ים ~וקא ~~י~ ומלי~ה
~~קר ו~~~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~  

 קו~י~וב~ו~
 תמ~ד אז~~~ן דבד~ב~ן ה~~~ק

 י~ד דף בי~~ התוס~ דב~יא~תממיטת~~
 ~ופ~ים ב~ל ד~ם להד~א~כתבו

~~~מ ד~~ ה~כ~
 בי~

 ~~~ך חד לכל וחו~~א קו~א הט~~מים
 לכך ב~~~י~ו איכא ד~ה ~~ש החומ~ות תמידלאחוז

 הפמ~~ג ~בי~ו דב~י~דקו
~ 

~~~~~~ 
~~~~~ 

 ה~ליתי ו~ם כו~ ל~יו~א
 סי~ חו~ד בס~ ~י~ ~~ב ~ד~ת ד~ו~

 ממאו~~ה הוכיח ס~~הק~ה
 כל~

 כ~ דין ו~
 א~א ~ינו~מ~ דבכבו~

 מ~~ב~~
 אם ם~ ולפ~ז

 ~~ל~~ ~כב~
 ~~~מות~

 דאו~ה דט~ם בדב~יו
 כ~~~

~~~ ~ ל~זבח~~ ראוי ~א~ן
 ~ ~ו~~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~

 השא~ה וב~יד~ן ~כו~
 ה~ית~ ~יק~

 דהוה
 הלכה ~מא~~~ס כ~~~

 די~
 ~~ט ושמא בחת~כה ס~

 ~~ב ~ לפ~ם ו~~ט ~~טבר
 תימ~

 ~~ל
 לומ~

 ~ס~
 ~~ד בחת~כה ס~ ד~שמ~~~ם

 כ~
 דלכאו~ה הממ~ח

 ז~ מכח~~ ד~חו~נ~א~
 ~~ממ~~בחת~כה דא~כ

 ~י~
ב~

 מ~ח א~ ליטרא מספ~ק יהי~ לט~ות ~~~ם~
וזהו

 מה~מ~~
 ~א~

 ~י~ו ל~ל~~ם
 מגי~

 דא~י ו~הא
ל~מן

 ~~תב~~ ב~~~
 א~~ו~ה ~דחה ב~א

 ד~~
~ל~~~

 ~~ד
~~ 

 ~~ל~ ~א~~ ~י~נו ו~מלת
 כל

 כ~ לא ואמאי ~~י אי~ו ת~ח וס~ ~בו~לחל~ח~ת
 ד~~ן מ~ום~ט~ם

 ב~ו~
 ~וטב ב~א יו~א מהמלח

~הב~~
 בס~ כמבו~

~ 
 מקו~

 סי~ פסח ה~~ חיים
 זו סב~א ~כ~ב הפ~מ~ג ב~ם ~~א ס~~קתמ~ז
דא~ן

 ~ו~~
 ט~ם

 ~~~ מה~~ל~ הב~ו~
 ה~ם

 באו~ח ת~~א שבס~~ בזה א~~ ס~תרש~פ~~מ
 כ~מ~ ~פ~ך או שב~~דוך ב~~מו כ~ב ~~~א~~ק
 ~נ~נמו~ ~~ממ~~ ומ~~~~ בו~~~~~~

 מ~~ממ ~ג~~י
 דממיק~י בפ~יטות ב~מו ממב~א הממקו~ח~~~

 רוטב בלאוא~י ב~~~
 ואפ~~

 ~ו~ר
 דכוו~~

 הפ~מ~~ג
~וא

 דח~~~י~~ נמ~ו~
 ~~תך

 ~ומ~ בהסכ~~
 ~ב~~י ואף

 ~ייך ~א ח~יף דבדב~ אסו~~מי
 ~ו~~

 לפגם
 הא ~~ןו~ב~ו~

 קי~~
 ~~טב ב~א אף דיו~א

ו~כח
 ז~

 ה~וב במחכ~ת ת~אה
 ט~~

 קפ~~ב סי~
 בזהש~גה

 וז~~~
 הפ~מ~~ג דב~י ~אה לא ~ם

 ~א ו~מה ~לב ~ל בסכין הממ~חבח~כו
 איסור דאין~כח התי~

 ב~ו~
 ~א ו~ממה ~~טב ב~א יו~א

חק~
 אם

 ה~~
 ~םכ~~

 או ~מן מדב~ בלו~
 הו~אה ~מו~ה ~י ו~ממוה זה ~י~ך לא במלחוב~~~כ כ~ו~

ידממ~
 בלו~ איסו~ א~ן לד~ן ממלח

 ממחת~כה יו~א

~~ת~כ~
 ~~ד~ל~ם ~ואה ו~נך ~כ~ל ~וטב ב~א

 ~וב~ים לבחק~י
 כ~

 ו~פממ~ג המקו~ח
 מקו~ח דב~~ מביא ת~ו~ באותו~~~א וביות~

 על לתמוה ~~ו ס~~ ו~מ~~ל ודוק כמ~~לוב~~~כ א~~ ל~נ~~
 חות בס~~גאון

 ד~~
 ~~~ג~~~י ~ ~ם

~~~ 
~~~ 

 ה~~י
 כ~

 א~~ דממ~~ה
 ~ב~~~~הב~~

 דהד~ת
 דב~~~~~ ~~ב ~ ~~ש~ ~~~כה ~אה~ור

 ~ד~ת ~ו~~יל ~א ג~י תוך במולח אף דא~כלכאו~ה תממוה~~
ה~ומן

 ~ממבחו~
 ל~ב~~

 ~פ~~ט אא~כ
 ~~ו~

 ק~דס
 ל~עתהמלי~ה

 חמ~~
 ז~ל

 ~~מו דב~~ ס~ת~ וא~~
 כאן במ~ב~ות~~תיר

 ס~~
 ~~תח ~לא ב~וף י~~ג

~מו~~
 הו~ ה~י וק~ה ~בה ~חת~כה ד~וה לב~לו

כ~ממל~
 הדח~ בלי

 הוד~ח לא דהא
 ~ה~~~ ב~ב~

 ~מלחוגם
 הדחת מו~~ל וא~ך העו~ ~~~

 דמ~~~ ג~י ~~ך ~מא כאן ס~~ם והפרמ~~גלהב~ר העו~
 ~~ודח ~~דד~ם ממ~~י ב~י~ן ~~כך ~~י~~והדחה
 א~ מ~דלא

 ~כ~~~
 כתב ~~תח ~לא ב~~כה וה~י

 ~בה כ~ת~כה ד~ו~ ~םב~ד~א
 במ~ וע~~~

 ~ה~יג

~~
 ~ע~א

 וא~
 ב~מליחה

 ~יק~
 ~~ מצד

~~~ 
 נפתת

 מכ~~ש ~בה כחתיכההוה
 ג~~י ~~ה~ ~ש~ ל~~~~

 הגאו~~ם מחומ~ת ~קדהוא
 ובט~

 ~ודאי ב~וב
 ~כאו~ה ו~~ע ~~ת~ה ~א אםמה~י

~ 
 כ~~ ~~~~~~ ~~י~~~~~~~~

 ~ק~ה ט~~ו
 ה~~ ואו~י ~~~~ כו~~~~~ז ~~

 ~~~ב ~ ~וא ב~~מאדמ~~ג
~~~~ 

 שכ~
 ~ב~ש~~

 או~~
 בהדיאהלא

 מבוא~
 כ~

 ~~~ב ס~ס ~~~~ ב~ח~~

ד~~יא~
 א~ל כו~ ה~~~ק~ות ול~תוח ל~~~ה נהגו

מ~~י~א
 א~~

 כ~ן ~ט~ז ~ל גם וחי~
 זאתל~ב~א ה~~~~ ~מ~

 ~~ימ~~
 סק~~ג ב~פת~

~~ 
 דבר~ו

בכאן
 ~~~י~~~~~~

~~ 
 ~~ב ~ שכתבתי כמו ל~תא
 ו~י~ ~~ו~~~ין ~אן~~ריו

בהג~ו~
 ~~י~ ממה~~~ק

 ל~ממ~ מ~~
 ~~תי ע~ב סי~

סק~ד
 ~פלפ~

 ו~~מ~~ ~ אלו בדב~יו
 סס~ק ב~~תי

י~ג
 י~ ~~~י ~ק ~מלח ו~א ~~~ ב~~ כא~

 ~~דד
 ~~ו ס~ק שפ~י ~~~ שי~ לקמן ~י~ ~~ל~~התיר

משמע



~ ~

~ו~יי~
~~~

 לי~ דפ~י~אמ~מע
 ב~א

 וא~י~ ל~לי דמו~~ ~ה~
 מ~ציא דצ~י מ~וס שם התיר נמי ~לי~ א~~לב~~ו

 ~ע~פהדם
~~ 

 וצע~ג
~ 

 ~~~~~~~ו~
 י~ו

 ~ומ~ ~ו~י~ ~~
 דם מ~ום

בעין
 ~כאו~ה נ~ב ~ וד~~

 דמ~ום דס~ל מתרצ~ם היש על מאדק~ה
 דםהי~ ~ל~

 א~~
 יפ~~םו האיך א~~ קמייתא לה~ה

 ~ם~סוג~א
 ד~

 י~א כי בקד~ים אי דפריך ל~ג
 מכ~~~ מי דםמהם

 ~~ א~מ~ ר~ב~א א~ר והא
 כו~יו~נן

 ע~~
 בע~ הא דם מ~ם יצא דאם ~~~מא

הד~
 במים ~פ~ר ~וכ~ר וא~כ זו ~~יט~ במ~ם

 ~ריך ובע~כ ~כ~יר אי~ו קד~ים דדם בכךומה
 קו~~א והוא ~~יטתם דם ~~ם י~א ד~א~~ינקט
~דו~~

 י~ל ע~ון ~א~~ אמ~ם
 דהי~

 מת~~ים
 ס~~

 ~מפ~~ הרא~~~ב~יט~
 הפ~מ~~ג רבינו

 בס~~
 א~

 ~וא רא~ונה~~ד~ה
~~ 

 ~מא
 י~כ~

 ~אתר
פ~~טת

 כ~
 ~~יך ~א דבקד~~ם נאמ~ לפ~ז צי~ו

 דכהנ~ם ~דא כ~לזה
 ז~יזי~

 ועוד י~~~ו ו~א הם
 פ~יטת ~א~~ עד אותו ינ~~ודאי

 כ~
 דהוא ~ירו

 נות~ יהי~ מע~~עא~ר
 קמייתא הד~ה א~צ ולכך

כ~ל
 ועדיי~

 ~ ~א~כתי ובמ~א צ~ע
~~~~~~~ 

~~~~~ 
 ק~~ה מ~י~~~~~

 בקל~פ~ די~מנונית דבא~
 לא

 דהא פי~ נ~ב ~ ~כאן מ~י~ה ענין דמההבינותי
כאן

 בב~שו~
 ~ת~~ ומה ה~ו~ד הק~ה ובן איירי

 ~דעת ס~~ל דהט~~ז ~כ~ מאד תמוה הואה~ו~ד
 רק גופה בח~יכה ס~ י~ ל~וד דס דנגדה~וס~
 דסדנגד

 ונ~~~
 כתב ~כן ס~ ל~כא

 דהמ~~
 נע~ה

 ~ע~~ז~בי~~
 ~ק~~

 נע~ה אימת
אי נביל~ המ~~

 בבי~ו~
 ~א

 דבוק איסו~ דס~~~ כ~ו~ הר~~~~
הוי

 הכ~
 א~ כ~ת~בה

 ונתבט~
 ב~תיכה הדם

 מ~י~ה ~א במל~~ה ~קודם ד~~סר ואיוהמל~
 ~א כ~~ק ~~וא ובאיסור מ~~~ק יותר אוס~תאי~ה

~מר~נ~
 ~בוק

 ע~~~
 בדב~יו

 וק~~
 דא~כ ~~י~~ז

 נגד ל~~~ בע~נןאמאי
 ~מ~~

 דהט~ז כ~ון כלל

 ד~~מ~~מסי~
 נע~ה לא

 נב~ל~
 ~סתמא הדם ונגד

 ~~~ך ~מאי א~~כ ס~י~
 ~~~~ו~

 לבטל ~די~ה

המ~~
 ~~בטל א~~צ ~~ליפה נ~ד ואף

או~מר~ם א~~ ד~כ~~~
 ~~ו~~~ ~נ~~~

 אמ~נא דמ~תפינא ול~~~
~~~פוך

 ~מ~~~
 א~ר ה~ו~ד

 ~~ו~
 העיד בעצמו

 ~~ר ו~זה ד~וק ש~וא פי~על
~~ 

 ~~ד ~~ים דצ~יך ~אי~ ~ע~י~ דב~
 ה~~~ כ~

 א~
 ד~מ~~

נעש~
 וז~ ~י~~ כו~ו

 יו~דק
 רש~~~ לסבר~

 דס~~ל

~קמ~
 ק~~ בסי~

 דמלי~ה
 בכ~ו~ א~

 כו~ו אוסר
 ס~~ל ד~א כיון דבוק איסור הוה ~~יטתווממ~~א
דנמס

 המ~~
 ~דידן מ~א~~כ

 דבכ~ו~
 אוסר אינו

יות~
 מ~~~~

 ~וב
~~ 

 ~נ~נ ~ייך
 כמ~~~

 ב~ם ה~ו~ד
 כ~~ב בסי~ ~וכ~~ה ~~~ב בסי~~~~~ך

 ס~~~י~
 וצ~~ל

 ~גד ס~ בעי~ןד~כך
 ~מ~~

 ידע~נן ד~א מ~ום
כמ~

 אבל ב~ע דמא
רק ~אם~ לא הא ~צמ~ ~מ~~

 כ~~~
 דבוק בי~ ~מ~מר ~~~ך לא ולכך

 ~ וכנ~~ ~קליפ~ יותר נאסר ~אבעצמו דהמ~~
 בנה~~כ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~ו~

 בזה~ הרגי~
 ~נ~~כ דברי~~ב

בה~גתו
 תמוה~~

 א~~ו~א ~אית~זק ~כ~
 כא~

 וה~א
 קכ~ז ס~~ הט~זכתב

 מ~ימן דלכך סק~~
~~~ 

 ~תיכ~ע~
 דלא מנוק~ת ~~יא

 את~ז~
 ~ב~ר

 בו ~י~ ~~ב או ~~ד~ם מ~ום אלא כ~ל~איסו~

 מ~מת רקואסו~
 ס~~

 כו~

 ואי~
 ~ומר כאן ~~יך

 עכ~ל ~ת~כה ב~~יא אסוראדאת~זק
 ע~~

 וא~כ

מ~~
 ו~~~ ד~ באיסו~ כאן

 ניקור גבי דב~~מא
 בפ~ע הוא והכ~~ה בפ~ע ~ם וה~לבה~~דים
 ע~א ~א~ן~~ך

 ~ב~~
 ~~ב ~תיכות ב~ כמו

 לבררדנ~מן ו~ומ~
 כמ~~~

 ~יסור גבי מ~א~כ ה~וס~
 ~ וצ~ע ה~ת~כה בכל דמ~~רבדם

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

 וםוב~ בו~
 ~~ה

 ~~ובים דבר~םו~אר ~ר~~

כ~
 ~א בפ~ע ניב~ ~לא

 דבר נ~ב ~ ד~~~ הו~
 ז~

 ~ד איכא ד~~ה י~ דף בי~~ מתוס~ לכאו~~תמו~
 ב~ובא וליבטל וא~ת ב~ודמעורב

 ~א ו~ם ד~י~~~ א~נ בט~י ולא~~~בי דב~~ וי~~
א~סור הוב~

 ב~~~
 וע~~ מעו~ם

~~~ 
 ק~ב סי~ ~קמן

בפ~~ג
~~ ~ 

~~~~~ ~~~ ~~~ 
 ~מ~ ~~~~

 בפס~
 זה ו~פי כו~

 ~~ה בהיתר~יתר
 ~ו~ לה~~ןבטל ל~

 הע~ותי דבריו בעיקר נ~ב ~ יע~~
 מ~~~ ד~~י ~~~בבסי~

 ובמנ~ות בזב~ים ~תוס~

ד~
 ~א מב~~מ ס~~ל ד~~~י דהא ר~~ת ב~ם כ~~ב
 דוקא ~ואבטיל

 בל~ בל~
 ~~ליף כמו

 דהוא ה~~יר~ודם הפ~ מ~~
 ב~~ ב~~~א~~~ ל~

 ביבש
~ודה



 ר~י~~וד~
 ד~ט~

 והביאו ~פ~ר
 ~ו~

 ~קמן ~צמו
 ~~~~ משבצ~ת ק~יםי~

 ו~~~כ
 ~~ו דברי ~ות~

דכא~
 גם צ~~ שבכאן ~בריו א~כ ~יי~י ביבש
 ~ש~~ע ד~רי עי~רלכאורה

 ~מ~~ צ~~ כא~
 בשם

 ל~ל~ ~~ותר מ~ם דשיל~~מ הוי דלאה~ה~ד
 כ~~ש מ~ולם נאסר לאדל~לי

 הט~~
 ל~~ה ס~~ק

 זה א~רבא שם בנ~רים הר~ןו~~~רי
 ~ר~

 במה
 שהד~רים ו~פי ~~ש הי~ר ~ו יש ~כשיו~~~גם

 סי~ לקמן ~ייכים~לו
 ~ קצ~תי ~~~

~~~י
~~~ ~~~ ~~~~ ~~ 

 כו~ הצ~צ
 מ~~~ ע~

 הצ~צ דברי ~~כ ש~ביא םק~~ח ש~תי צ~ה~סי~ ~י~ נ~ב ~ ~ן~ומ~
 ~~יהם ותמהא~ו

 ג~
 בישובו הא~כנו ושם ~ן

 ימצא והמ~יין לכאן ~~כ ושייך~~ינא
 ~ ע~~שלנ~שו ~מרגו~

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

 כו~ לחקור יש
 מ~~~~חות

~~ 
~~י~

 ויראה
 ~ ~א~ו~

 נ~~
 ~אי~תמיט~י~ דנראה צ~ע

 ~~~~~ ~ט~~~ב~י
 שכ~ ~ם ~צמו ו~ב~י ~~ג

 ומ~יהו שם לי~ מ~פקא ~כבר וא~י~ לאי~ו~~~ד~~

~שו~
 רבינו ש~יים כמו הבנה מחוסר שם ה~~ז
שם~

 ול~
 כונ~ו יד~נו

~~~~ שם~ ו~~~~
~~~ ~~~~ 

~~~~~~~ 

~ 
 ול~ ~~~ח~

 מש~לי
וכ~~

 ~ קמ~ל ~אי
 א~מא הד~ה ד~~ינן ~כיון צ~~ ~כאורה~~ב
 ~ש~ ~הכלי ינמלח אם ו~~כ ~~פ ~ם~יש

 יהי~
~~ל~

 ה~ם
 בתו~

 ה~חה אח~~כ מהני ומאי הבשר
~ה~א

 ~ ו~ו~ק ק~ת ~ייש~ וי~ נמ~חו~ ר~

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

 ~ ~רש~~ל ד~רי הביא
 ~גאו~נ~~~

 ~~~~א
~מה~

~~ 
 ~מ~אורייתא ~כ~ ~ ~מה הרש~ל~~~

בתרי ~~
 בטי~

 הוה ב~שר ~ם הא הקשה ו~~ז
 ~חי~ ~~~ש מ~דאו~יי~א כ~יק~ וט~םממ~א~מ

כא~
 ונ~~~~~ד

 ~~ש~~~ ד~~וו~
 ~וא

 מציר ~מ~~השהיתה ד~ח~יכ~
 תד ~י~~ ממ~וד~ נת~ט~~

 בטיל ~אז~~רי
 שפ~~

 א~ור שאח~כ ל~נין ~לא

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 ~רובנת~ט~ה

 בי~~
 ~~~מ

 בבי~ו~
 צריך אח~כ

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

 וקממ~ל ~~שס~
 ~כא~ הרש~~

יש הצי~ מן ~~מ~~ה
 ~סנמו~

 ~דעה
 ~כ~~~ המ~תר~

 דאי זה ~ענין
נמ~~~

 וממחמ~ מנוק~ ~כ~י כדין א~~~כ
 דנא~ר

 ~~ל למקום ממקום ~ירש נ~טעםמ~ו~ם
 ~יבש~~רי בח~

 ~ו~
 ~~י~ מו~ר הבישול לאחר אפי~

בפחו~
 והא מס~

 דממד~בנ~ שכ~~
 היינו אסו~

 ל~~ר~בישול
 ~נת~ט~

 ~מ~~~רינן ~מ~מ י~~ ~רוב
 הנ~ל הש~ך וכמ~~ש ק~ט בסי~ כמ~ש~~~נמא

ל~ני~
 ממ~מ~ ~~יח~ בלא ~מת~~ל

 ~~קילין כאן
 משםיו~~

 ומ~ו~~
 ל~~ל

 ב~חו~ א~
 כיון ממם~

 מת~ט~דכ~~
 כן ~י~ש

 נ~~
 ~ נכון

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

 ~י~ו~~~~~~ ~א~~
 יש מ~י~ה

 ~~~~~~ ~ כו~ל~יין
 ~~א~ה

 ~כ~~פ דהרי~~יין
 מודי~

 ~פוס~ כל
~אח~ דא~

 ש~~פ מדם הדחה ~~י ~~יחה שי~ור
 ישכח ~מא ~חוש י~ אכתי וא~כ הט~זכמ~ש

 הרשב~~א ~~~~~~ ~~י~~ ~~~י ~~~~~ ~ וצ~~ הש~ך כקושי~מ~הדיח
 ~מיירי~~חי~ה דמתי~

 לקיוס ~מ~וחשרוצים
 דאו~חי~

 ד~א ~~~חה
 נ~~ ~נ~~~~י

 כיו~ צ~~ ~~נמ
 ~~~כ ה~חה ~ב~ינן

 כיון וא~~כ ב~ין ש~~~פ טיחה משוםחיישינן
 ~דגי~דמל~

 י~י~
 נ~~~

 ~~מים ~הם ה~יחה
 ~~ נמ~ניומאי

 שה~~י~י כנמו א~~כ אותם י~יח

~~י~
 ם~~ז ~~ק ~~תי ס~~ט ~~י~

 ~ וצ~~
 ~~~~~~ ~~~~ ~~~י~~

 דם הט~~ז
 גופא איהו האק~ה דאוריי~~

 כ~~כת~
 נ~~~ ~ נמקי~ין שמ~ו דם

 גם הקשה ~~ן
 אמנם ~~נה~~כ בזה ~דנמם אולם ר~~~אהגאון
~~בד

 בשכחה ~~~ט בשי~~ לעיל דא~אי ~~~ ז~
 ~לחהאי

 ~ק~~
 ~ם ~יין ר~בנן ~פק ~ט~ם

 ~ם ו~נה~כ כ~דס~ק
 אכ~

 ~שוי~ שלא כדי
 ~הט~ז נר~ה ח~וכטו~ה

 ס~~~
 ג~ו~ים כאו~ן

 דם ל~מין אי~ו~א א~חזק מיקרי לא~ב~למא
כיון

 ו~כך ~אומ~צא ~כ~פ ממותר חי ~ש~ דא~
 בממ~י~ה ם~ י~~~אם

 בס~ ~התיר ~פי~ ~~~~
 ~לא~~~נן

 ~י~חז~
 ה~רנמ~ג לר~ינו ו~י~ ~י~ורא

 הנ~~~ ~~~מש~צו~
 ב~ל הגאון ~משום ג~~כ שכ~

 וכן מיקרי אי~ו~א א~חזק לא ד~~ליחהמ~~י
 מסו~קין כשאנו~מיד

 בה~
 ~ן אית ~~יכה

~~ק



~ ~~~~י~~
~~~~י ~~~~~

 מ~טע~לה~~
 ולא דרבנן ס~

 אי~ח~~
 ~יון אי~ור

 מ~א~כ ~י לכוס ראוידהי~
 בדגי~

 עם ~נממלחו
 ~~ילים היו ~~~~ים ה~~ז כ~נ~ון~~ו~וח
 ~ם ~דגים ~~~ו בוד~י א~~כ נמלחוו~~ו~ות
 ונאסרוממ~ו~ות

 ה~א דם ~וי דהרי ~י ג~
 ~אנו אלאנ~~לממא

 מס~~~י~
 יצא אם

 ~ח~~
 אז

ש~יר
 אחז~ת להו דמוקמינן ~דגי~ אסורי~

 בית כשי~ ס~ל דהט~~ז נא~ר א~ וב~רטאיסור
 ~חלת דדם ב~תיחה ~הובא קע~א סי~יע~ב
בישולו

 ד~~ הו~
 ס~ לי~ ד~רי א~~ דוד~י

 על ~וא ב~ם ~מקילין ~~נו ובכ~מ~או~ייחא
 דהיתר ~~זקה לאו~~י לן דאית הזאת~חתיכה

 ~וכנ~ל
~~~~~~~~~ 

~~~ 

 ~~ ו~~~~

~~~~ 

~ 
~תשו~

 טו~
 הביא קמ~~ה ~י~ טעם

 עם ומלחוהו וחזרו ש~כ~ו והודח ~ממלחשכבר בבש~ מע~~
 דממו ל~ו~יא ש~מלחב~ר

 ש~ ל~דש ורצ~
 ~~רא

 להסוברי~ דאף~דשה
 הודח

 נ~תמ~י~
 נק~י

 באינו ~יינו~~~יטה
 נ~לח ~~ א~ל כ~~ודח ה~א~ו~ה ממליחהכח נ~~~ אזי ~~ד~ נמ~~

~מחדש
 ~ו~

 ל~~תח ה~ליטה נקבי דחוזרין י~ל
 שנית מ~י~ה מ~ני לא דלדיד~ו ונה~ולה~ליט
 נמלח ~י~ לא ~בליעה ב~עת אםהיי~ו

 בונבלע ועכ~~
 הד~

 לומר אח~כ ~ליחה מהני לא אז
 אנו אין לבד דע~ז דם י~~יט ציר ד~ליטאיידי
 נמי דאיכא ~חדש נמלח ~י~ אם מ~א~כס~ומכין
~~ו~

 ~נפ~חין
 ~מח~~

 מהני אז ה~ליטה נקבי
~~יר

 שממסי~ וע~~
 י~ב תוך עדיין דהי~ כיון

 כדי תחילה לקל~ו צ~~ וע~ש ה~ס~~מ ו~י~~עות
 ובצירוף ~לי~ה שיעור כדין ולמלחו ו~~זורקלי~ה
 ע~~ ~ו~צדדי~

 לא כאן מ~רנמ~ג אף וה~ה
 זה בסי~ דוק זו כסברא ~ללמשמע

 ותרא~
מ~~

 ~ן ל~סוק א~שר לדינא
 כיו~

 דרבינו דממשמע
ה~רנמ~ג

 נרא~
 בה~ס~מ לה~ל נוטה

 ~ל~
 הו~~אמרינ~

 קלי~ה דא~י~ ו~~שר כו~ נסתמין

ל~
 וצ~ע לה~רנמ~ג בעי

 לדינ~
 בתשו~ וע~ש

 ~~~~ ~~~ ~~~~י ~~~~י~ ~
 ממכ~צ ראי~ הביא

 ו~ט~ממךד~מרינן
 הארוך ~~ב ~ צלי ע~י דיו~א משמע גו~רתא~יתי

 ד~~נמה~~~
 אסור ד~~ו~ם ~וממר ~יש זו ראי~

 וממ~מנמדר~נן
 ~~ס~

 גזרו לא
 כמ~~

 רי~ התום~
~~ 

 ד~~~ צו~יןכי~ר
 ול~~נ ~~~ש ~בו~עו

 דדו~~ דל~~
~שא~~

 לה~ל ~וכרחו אז אחר בענין
 אי~ורי~

 כדידדבריה~
 הק~~ לע~ו~

 מש~~כ
~~ 

 ~א
 רק עצם ב~בירת ממותר דמבע~י הג~~ק~י

 כן ואם גומרתא דו~א צריך דאסורמשח~יכה
 לעשות יכול הא באיסור א~ע להכניסל~~ל

 בז~ והארכתי הב~ח ראי~ הב~א ו~~ירמבע~י
בממ~~

 דהכא ~קשה מה ~קו~יא ליישב גם
בסוגיא

 על אביי מ~ני דפסחי~
 ה~ו~י~

 ~ניחי
גומר~א

 משו~
 תי~ ורבא ~קע

 ~~ו~
 ה~סד

 רובא בתר דאזלינן ליליף דרצה וב~ו~יןקד~ים
מקרבן

 ~ס~
 אמ~ר ~רחמנא

 ל~ ועצ~
 בו ת~ברו

 דאז~ינן א~ו ממוח של קרום ני~ב שממאוני~וש
 י~~אי ע~~~ ~ונמ~תא דממנח ד~מ~א ו~~יך רובב~ר
 ~~ברי ש~~מע כמו וב~רט א~ור הא~ריך
 ~תי~ כ~הוא ד~ה תום~ פ~ה דף נמהרש~אמרן

 וצ~ע אסור ~ן א~ ~קע יהי~ דבודאיהרא~ון
 ~מ~אוישב~י

 ודו~
 ם~~~ ~~~י ~~~~~י~ ~

~~~ 

 ~מ~ח
 הל~

 בלא
 יראה א~הדחה

 בא~ןלהתיר
 הודח א~ ~י~ נ~ב ~ ה~~~

 דהא וראי~ דוקא מותר אז הבישול ~ודםונמלח אח~~
 ם~ט מסי~הביא

 דממות~
 ~ה~ס~~מ

 ו~~
 במ~שבצות

 בה~~נמ מותר ד~ינו ה~רנמ~ג ~ירשסק~י
~~ 

 ע~י
הדח~

 כ~ן ~ותר ו~לא~ה דו~א שנית וממליחה
 מבחוץ ד~לב אח~ז רבינו ~כ~ ל~~~מב~פס~~מ

 כלל הדחה ~עילא
 דאי~

 ע~יו
 ו~~כ בעין ד~

 ל~ו דה~ריש מצ~א כהו~חהוי
 דא~ודע ד~~ ~~תיח~

 נמותר ה~יטות דל~אר א~ מצד ה~יח
 ה~ס~מ בליאף

 הנמ~דכי ולטע~
 ~עי~~

 ה~ס~ממ

 וראיתי ~~~~~
 להגאו~

 ש~תי ~~ט סי~ ממהרש~~ק
סס~ק

 י~~~
 ה~רממ~ג על ~ה~יג

 ~מ~~
 ~אם ש~י~

 ומ~יחה הד~ה ע~י דוקא היינו מ~ותר ס~ בויש
 ע~י דוקא והוא בה~ס~מ ~~יקל ~ומיאשנית
הדחה

 ונמליח~
 הנ~ל הגאון כ~ב זה ועל שנית

 הכא ~קילין ~רבנן ~~ דהוה דנמשוםדליתא
ו~כא

 ~קושי~
 סו~כין ~~ יש דאם ה~יטות ~ל

על
 טע~

 לא וא~ בעין דם
 הוד~

 ונ~לח כלל

ר~



~ ~ ~ ~ ~ ~

 ~~~~~~~~~ ~~~~~י
 ש~ו~ר~

 סומכין ה~~מ
 ע~

 ~עם
 ש~

 ריכ~ך
 ה~חה ע~~~~תר

 ומ~י~~
 ~ו~א שנית

 ע~
 כאן

 ~תוס~ דהרי צ~ע ~~ריו אמנם ~~~ונ~
 וז~~ל כ~ב~ בנייהו איכא ~~~ה א~י~~ד ד~ ~יצ~
 ופס~

 אע~ג ~חומרא דאז~ינן ענין בכל לאסורדיש ר~י

~~ש~
 ~חר ה~ך סו~רים

 הואי~ המי~~
 ולכל

 וחומרא קו~א ישאו~~א
 נמכ~

 ~חומרא ע~~ינן צד

~כ~~
 תמי~ ~ע~~ינן שכ~ זה ומה

 וכן ~קו~א
 אתרוג דלי~ט מר~ע ראי~ המ~ך ~שער~~יא
ומה~

 ~~ בו
 א~ עישורי~

 ~~מעשר התוס~ ~שי~
 ~~ק ~ושיתו ~כן ~ר~נן רק ~ואאי~ן

 כ~~
 וממה

 בס~ אח~כ ומצא~ישממסיים
 חו~

 ~~מפרש ~עת
כן

 ~פשיטו~
 ב~א שממו~ר

 ו~ליח~ ה~ח~
 ולא

 ~פרמ~ג ~~~י כ~ל~ב~א
 עכ~~

 ~יותר צ~ע זה
~אדר~א

 ד~~ הח~ו~
 והממ~מ ~~ב י~ד ס~ק ~חי~

 ~דחה~צריך
 וממליח~

 עי~ר וכן ס~ ~יש שנית

~כ~~
 והמ~מ ט~ס ~~א~~י

 וצ~~
 על וכיון וה~~מ

 ~~~~פר~מ~ג~
 חזינן

 ~פס~
 ~ברי בכן ~הדיא כן

 מה~ש~~הג~ו~
 ~ צע~~ג א~ו

~~~~~~ 
~~ 

 ם~ בעינן אז ס~ ~חתיכה ש~ין

 כ~נג~
 ואם נ~ב ~ הח~יכה

 ש~ם ~י~~~וף
 הל~ ע~

 ~ש~ת
 ה~ישו~

 ואח~כ
 רותח עדיין ו~י~ ממה~דירה~ו~יאו

 שהיס~~
 נאסרותות~כו~~

 ~יכ~ דש~~ כיו~
 ג~ש וד~ר ס~

 ~~א א~~י ה~לוע ד~ר ~ומר ואין ככ~~ר~ינו
כו~ רוט~

 ועו~
 מונח ~עין שה~יסור ~~ש~ה

 שאר אףהח~יכה ~~
 חתיכו~

 לוממר ~ייך ולא נאסרין
אין

 ב~ו~
 ~הג~~ה ט~ ם~י~ ~~~ה סי~ כמ~ו~ יו~א

 נגד ס~~~עינן
 כ~

 עכ~ל הח~~כה
 ~~~ החו~

~ק~~~
 דברי היפ~ך ב~~יטות שכ~ תנמהני אנמנם

 ה~~או ס~ט סי~ בתשו~~מ~ב
 ה~~

 ~שער פרמ~~ג
 ~סוף~תערובו~~

 ח~~
 דאין כ~ שהאריך ~אחר ב~

ב~ו~
 סר לא ואפי~ו רוטב ~~א מ~~י~ה יו~א
 ל~ עד~ממ ה~~ין~דיין

 ~~ו~
 ~ח~יכה

הח~יכה ונוגע~
 ~אחרו~

 הם
 מותרי~

 נוגע ש~~ב ואף
 ~אחרות וחתי~הבח~יכה

 ~מ~~ ~כ~~
 שם ו~יין

 ~ם ש~יים ~~הבפרממ~~ג
 נמ~~ לעני~

 כ~ו~ה
 ~~דאיוצ~~ וז~~

 א~
 אחר ~צד מ~נמ ~~ין שה~א

 ~ממ~נמ~ ~~ש ~ל~עה~ה
 ~~סכים

 וכן להמ~~
 ~ק~~ח ש~תי ק~~ה ~~י~ ~ה~יא ~~רנמ~ג~~

~~~ 

 הממ~~ ~~רי על כו~ו~ע
 נותן שהדין~ ~~ו

 ~ר~וא~~י כ~
 מ~~ר

 ~נוגעי~
 ~איסור כולן

 ~דחות ~זהכוונ~ו עכ~~
 ראיו~

 רממ~~א מד~רי החו~ד
 ממד~ה וע~~ז ק~הסי~

 כו~ן שנג~ו מייר~ ~ש~
 ו~ימ~ש~איסור

 ~~י~
 ~~יטה לענין ס~ו סי~

מ~יצה
 ~ח~רת~

 כו~ יו~א ~~וע ~אין הש~~ך שכ~
 ב~וע ממי~ר~ ממ~מ ~~יצה ~~וך הוא דאיסוראף

 ~ וא~~ממ צ~~ה עסי~ להאריך ישועוד
 ~~~ ם~~~~~~~~~

~~~ 
 ~חוש ויש כו~ הממ~~י
 ~אין כו~ ר~~י~~~ת

השאר
 ממ~ר~
 נ~ב ~

 א~
 ~הא ~~כאורה

 ג~
 ~רש~~י

~ם
 הח~~ ע~ ט~~ נפ~

 שחוץ
 ~רוט~

 או~ה מ~ממ

~חתיכ~
 הרי ~~ב סי~ כמ~~ו~ אסורה כו~ה עכ~פ

 כן אם ~כו~ה ה~י~ה~~ מ~עפע ח~יכהדאו~ה
 ~~וך ~מ~צת שה~ב~~~~~ ~יכא אי~כא נמיניממא

הרוט~
 בכו~ה הטי~ה ממפ~פע

 ושו~
 מצרף~

 ~ס~האווז כ~
 ושו~

 ~רק י~ל ממ~מ ~רש~י גם נמו~ר
 ~אם היינו כן אממרינן~חומרא

 נ~~
 הטי~ה

ח~ץ ע~~
 ~רוט~

 אם אף ד~דידן כמו כו~לה נאסר
כו~~

 ~וץ
 ~רוט~

 ~כחוש אף כו~ה א~ור
~אם אב~

~~~ 
 מונח

 ש~תו~ ~מק~~
 ~א הרוטב

 ~ת~תון יסייע ש~~~יוןאממרינן
 ר~

 אין אם
 ~ כך אחר כוונתו וזה ~רש~י א~ור ס~בתחתון

~ ~ ~

~  ~  ~~~ ~~~~~ ~  
מ~~נ

 ז~
 גם דממפ~פע נימא אם דנמממ~נ ~ממוה

 ח~~ע~
 ה~~~ ~ין ס~ יש ~רי א~כ לרוטב שחוץ

 ממפ~פע אינוואי~
 למע~~

 ~מה ~ר~~ב ~חוץ
יאסור

 ו~~ע~
 ~נמו~ר ~שיטא ר~י

 הכ~
 ~כל כיון

 לרש~~י ~דכוונתו שנאמר~~ ~א אם מ~רףה~דירה
 ה~~יון שאין נמ~~י ~ציר שבתוך הח~קד~ור
 יאסור א~כנמ~רף

 שו~
 שכ~~ כממו ~~יון אח~כ

 נאסר ~~רש~~י צ~~ סי~~ט~ז
~~~ 

 ה~~תון
 נאסר ~ממ~~ה הטי~ה נ~~ה ~ם היינומהעליון

 מ~~יון התחת~ן ח~קגם
 ושו~

 נא~ר
 כ~

 הק~ירה
 סק~~ עי~נמנמנה

 ~~יפ~ך ניממא ה~נ א~כ שם

א~~
 ח~ק נא~ר דשם דממי ~א

 ה~~~ו~
 ממ~~י

 ~םש~ש
 המ~ר~ רוט~

 וממו~יכו הטעם
 ז~ ממפני ~ ~א א~~~~קדי~ה ~כ~

 ע~~ון ~~ק נא~ר
 ~ושאין

 רו~~
 וגם ה~~~ון ממן

 ש~
 ה~~ה

~ו~קי~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

 הט~ז על~ו~קים
 ~ז~

 כן החנ~יר לא הט~ז ו~ם
רק

 ב~~~~
 ~~מ~ג ~ב~י ולכן אי~ו~ין בשאר ולא

 אי וממ~ש ~ ע~~ון ב~~ק שהחמיר ~מה בזהצ~ע
 מו~ר מנמ~~נ לרוט~ב חוץ שהלב בודאייודעין
 הא לרש~י~גם

 ב~~ הו~כ~
 ~כל ויש הח~~~ה

 דחיישינן היינו א~ור ס~ק ואם ~~הח~יכה
 הי~שמא

 מונ~
 ואין ~רוטב ~וך

 ה~ליו~
 מצרף

ו~ף
 ~הו~

 מ~מ שבישלו ~ם ~ד~ר
 כיו~

 דדרך
 ומ~~ ~ א~ור~~~הכך

 ~אווז ~וץ הלב מונח ~אם
 ~~אווז היינו בשר שארויש

~~~ 
 ~~ך ~~ הי~

נמו~ר
 מנמ~~

 דאם
 נכנ~

 ~א באווז
 ~יון אםור ~~ר ~~~ר אלא נגדו ~~ וישבתו~ו מ~פש~

 נג~ו ~~ בו~אין
 מצרכין ~~א הבשר נא~ר א~~

האווז
 ואח~~

 דאין ~יון ~אווז ה~~ר א~םר
 ששיםבאווז

 נג~
 ~~~ה בי~ אנמרינן ה~שר ~ל

 וזה ~ נ~ילהנ~שה
 ~~מו~

 ~כרע~ ד~פי
 רמ~א

 ~ל דאיןלונ~ר ~~~ איסורין ~שאר נמחמירין ~~א צ~בב~י~
 מצרפו~ הח~יכו~

 רש~~י ~שי~
 ש~ים אח~כ וי~טרך ד~נ~~נ שובולומר

 ~ג~
 ~ל

 ל~יו~ מהראוי והי~הח~יכו~
 באם מו~ר ~אווז

 נגד ~~ ~~ינן ולא ל~ד הלב נגד ~~ בה~ש
~ל

 ~~~י~ו~
 ~ ו~~ע

 ~~~י~~~~~~
 י~~ ~~~~

 ~ו~ ~שיט~יה הטור
ומ~יר

 א~
 הח~י~ה או~ה

 ~ ~ו~ ברוטב ~~דה נשארה שמא שי~א א~איע~ש

 לכאור~נ~~~
 מובן אי~ו

 ~יו~
 דהטור

~~~ 
 דל~~א

 יש מה כן אם מו~ר לשוחטו א~~ר וגםחנ~נ
לחשוש

 ~ו~
 נשארה ~~א

 ל~ד~
 ו~~ע ~רוטב

~ 
 ה~יא צ~ה ~י~ הרב ~~~~~ ~~~~י~~~~

ה~~~
 ~~~א שמא

 יש ל~אורה נ~ב ~ כו~לרוטב ~ו~
 ל~ק~ו~

 ל~~ הא
 ~םי~ ל~נמן~רב

 צ~~
 דב~א ~קט~י ש~ך

 נמ~ א~~~ חנ~נ ~מ~רינן~א ~וד~
 ~רוטב חוץ ד~י~ בכך

~א
 אמרינ~ ל~

 ~~ט~י~ ~~ ו~~~~~ נודע ~~א ~~~~נ
~~~~~ 

 ו~~ר~~~ ~~~~~נ~ ~י~ור~ן ~שאר

בז~
 ~ם י~~ ואולי אכ~מ במ~~א

בזה ודו~~ ~ל~~
 ~~גסי~

 ~~~~ ~~~~ו~
 שנ~ב~~ ~~~~

 ב~י
 ויש~~יחה

 ~~נ~דו
 דאסור~

 נ~לה ואם ~~י~ה או~ה
 ~~~יר~

אחר~
 נ~ב ~ ~~ כ~אין א~ור

 ~עי~
 ~~ט ~~י~

 כ~~ ~קכ~~מש~~ו~
 וז~ל

 עו~
 ~ם ל~~ור יש

 אח~~נ~~~
 ~~יכה אותה

 ~ק~יר~
 אחרת

 ~ו~ ~~~ור ויראה ~דין מהנמ~~ ~פ~ו~
 עיי~

 שם
 דמכורש בכאן ה~~ז ד~רי דאש~מיט~י~~נראה ~~~

 המחו~ר ~ט~ז ~~ון ~ם~ק זהו~לוי לי~ מ~פקא ~כ~ד ואפי~ ב~שר ~א~םורל~דיא
 הבנ~

 ~מו
 ם~~י~~~י ~ וצ~ע ~ונ~ו יד~נא ולא ~אןשם~ים

~  
 מע~~ע שנכבש ~בד ה~~י
 ~עת מ~ירין ו~ר~וו~ר~ח

 כבד נמלח אם דה~ה נראה ~פי~ז נ~ב ~הצורך
 ~ו~ר נ~יב~שא~מ

 הדח~ בע~
 ט~ם חד ~הא

 ~מקום מ~קום פירש משום ~שניהם ~א~ורהוא
ולה~מ~ירין

 ~כבו~
 צ~ע זה ו~~י מו~ר ~אן גם

 ~ק~~ שפ~י ~~ט ~י~ ל~ילדבריו
 וז~ל שם ש~~

 ש~נמ~חכבד
 בכ~א~~

 דאםור ~~וט ו~וא ~~ור
 ~כש~~ממ ~שר כנמו לצ~י~ף

 פ~וט אנמ~י ו~~~
לו

 כ~~
 י~ ו~~~תי ~~ר~ח ~~י~ת ~~א

 ~ה~יר

בשע~
 ם~ק ב~ותו שם ומי~ו בכבוש ~מו הדחק

 ומנ~י ה~~צ דעת רק בכ~וש גם הביאלא
 וצ~~ד~ו~~ין

 בלי~א ומי~ו ~ כו~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~י~ ~ בזה

ה~~ו~
 לשער שא~~א ~פ~י~ו

 נ~ב ~~קילין
 דא~ מ~מ~

 ~ו הי~ אם
 ונא~ר~קודם ה~חו~

 ד~ו~ נמחמ~
 ידיעה חם~ון ~~

 מקודם~מ~ש
 מ~~

 וד~ר מק~לין ~~~~כ בנא~ד
 ש~~י נ~ג ש~םי~ מח~יר~ו דנ~אה צ~~עזה

ם~ט~ו
 שח~~

 וא~י~ו ל~יםור וה~לה ~זה שם
 ש~א~~ א~ רק ~ם~ נודע~~א

 ~~~~ש מסיק

 ~~מו~בטרי~ו~
 ~ ו~~ע ב~~~~ה ע~~ש ~איםור

 ~ ~~ד ~י~ ~~~ י~ד ~~י~ עי~ זה ~ין עיקרו~ל
 ו~~הו ~ו~ ~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~

 ח~ ~נחיח~ר ע~י~

 ~כ~ ~~ ו~ז~~~
 ~~ר~ק ד~ותר ד~~~ם הורה

~ו
 ל~~~~ טרו~

 או ד~ריק מ~עם ~~י~ר ב~~ם מ~אד~יכן ~~ור~~~ ~~~~ ~~~ ~ כו~ ~יר
 ~ק~א ~בשפ~י ~ש~ך ה~א ~יר לכ~~טטרוד
 ~~~יא~בואר

 א~ ~מ~~~ ~מו~~
 או ב~ו~ח

לאחר
 ~מ~

 כ~ל ~יר שום פו~ט שאינו ימים
 משוםוה~עם

 אינ~ ד~ומ~
 לכך בדם ~~כ מו~זק



~~~~ ~~~~ו~~יו
 ~ו~ות כמה בוה~ילו

 כמ~~~~
 ב~צמו הוא

 דממיש~יק וה~~ס ~~~ט ב~~~
 שרי~

 נ~טרך ט~וד או
 אםרק

 שאר ~ם מ~יים הב~י מל~
 בש~

 בזה
 הט~זכתבו

 והש~~
 מט~ם דהוא

 שרי~
 טרוד או

 בשומן משא~כ כאן הפרמ~~ג רבינו גםכמ~ש
 ~אין ממט~ם יממים כ~ה לאחר א~י~ו~ממותר

~וחז~
 וצ~~ג בדם

 ובדוח~
 דבריו ליישב יש

 ד~ה ב~~~~ט ל~מ~שדכוונתו
 וד~

 בשר שאר ~ם בש~וממןלא~ו~ ~נס~~~
 דאפש~

 בדקין דוקא
 לכך ביו~ר וחל~ים ~רממייהו ד~שואמ~~נן
אמ~ינן

 שרי~ משרי~
 בשאר משא~כ

 בש~
 ~~~ש

 לאח~ הם אם בד~ין גם ולפי~זבדבריו
 ~בישול

 לאממי
 ש~י~

 ב~ו
 שרי~

 זה לטעם וא~ורים
 ~ זה~ איןאבל

 שהביא ממה ובפרט כ~כ ממו~כם
 אינו בודאי וזה ציר לפלוט ~דטרוד הטעם~וד
 שהרגיש וכמדוממה שכ~בתיוכמו

 בז~
 אינו ה~~ל

~י~ ~ כ~תת~י
 ~~~~ ~~~~~~~~ו~

 ה~~ ~~~~
 אי~ר דאין
 ה~ש מן~יט~ה

 דככ~פ יום בכל ומ~שים כ~צ נצלה שלאאף
 נ~ב ~בבשר

 דאין במ~~ש דכוונתו ודאי משממ~
 היינו כ~צ צלי~ו ~ודם ליטול~יסור

 להחזי~~
 ~בלע ה~פוד ואף ~~~צ שי~לוט ~די ל~א~אח~~~
 ממ~אש שהו~ר ב~תדם

 ממ~מ~
 שממחזירו בעת

 יום בכל נמנמ~שים ~ביא דהרי שפי~ כו~טאח~~
 שאין בש~כש~ולין

 נזהרי~
 ~ם השפוד להםיר

 מ~זיר~ן ובודאי האש לת~ן ~אש מן ~~תבשר
 דהרי ועוד צליתו לגממור כדי להאש א~~כאותו
 או~~ה בשם כתבו י~ג ~~~ק כאן ובשפתיבש~ך

ד~~ו~
 כן ואם ~~~ש ~צלי שיג~מ~ ~ודם לא~ול

ב~~~~
 דממ~זי~ו כאן צ~~ל

 לגממו~ כך אח~
 הצלי~

 ז~~ל~י
 צ~~ע

 בממ~~
 ד~רא~ש ~כ~ב הב~~ח ~ל

 ~ליי~ו חצי מצלה ~~לא שא~מודה
 ו~ו~~

 האש ~ן
דא~ו~

 תנמוה ו~וא
 דה~~

 וממ~שי~ שרי
 בכל

 ו~א ט~~ז ~~~~ליום
 מו~~

 נ~יירי ד~ב~ח לוממר
 א~ל הכל א~ור ואז האש ~ל אח~כ החזירו~~א

 להט~ז מ~ודה~ה~זי~
 די~לי~

 וכנ~ל כך א~ר

וצ~~~
 ם~~י~~

~~~ 
 לאח~

 ש~צלה קו~ם ~הוסר

כ~~
 באות כ~ אממאי ל~יין ~ש

 יש ה~ודם באות לפממ~ש נ~~ב ~ דשריה~ודם
 ~ל א~~~כ דמחזירו השפוד בשלמא כונתולפרש
 לגמו~ כדיהאש

 צליתו
 מות~

 ~אח~כ כיון ~~יר
 מ~ה ויפליטיתח~ם

 שבל~
 ב~ת

 כשהו~~
 מה~ש

 כיון להדם שאיב מ~איב ד~א שייך לא~אז
 שפיר י~ליט אח~כ אבל האש ~לשאינו

 להאש כך א~~ יחזי~ דלא ה~כין מ~שא~כהאש אצ~
 יש ו~וד מ~~ודם כממ~~ש נאם~ דאולי לי~מספ~א
לומ~

 בט~ם
 דהשפו~ החילו~

 הוא
 ~ות~

 ואממ~ינן

 קר ~ הוא ה~כין אבל ככ~פ שפי~בי~
 ל~ך כח בו אין ולפלוטבלע ~ממבל~

 מסי~
 דבסכין

 ~ זאת וצ~~ע בהפ~מ אף לאסו~יש~
~~

~~~ 
 חוממרא ממחמת

 ל~
 כלי ~י~ון ~ ה~י

 הטומאה ולדכמו
 ~ה~~

 דם
 אל~ נמדבריו נ~~ב ~~רבנן פלי~~

 דהוא ~~~היכא משמ~~~

ר~
 ממתקן ל~ח דרבנן איסור

 וממות~
 בשבת לעשות

 ~א~ ממפלכל שכ~א ~י~ בממ~~א הא י~שה ביו~טאו
מות~

 להדיח
 בש~

 א~ר יוכל שלא ימים ג~ בתוך
 האם להדיחכך

 מות~
 משום בשבת להדיח

 אינו ה~י ו~שה ממת~ןשנחשב
 אסו~
 אלא ~

 בלא~ה וגם הטוממאה כולד להוימדרבנן
 מט~לין הטומאה דולד בט~ם הה~מ שי~לפי ~ש~

 מח~ב דלאביו~ט
 כיו~ ממת~~

 תק~ה ~ו דיש
 ל~לי חזי ה~נ א~כ ט~ילה בלא אףלחולין

 ~דחהבלא ~~
 דברי אממנ~

~~~~~ 
 ו~ם מכומים

כונתו
 משו~ ~~ לאסו~

 ~אוי דאינו כיון ממו~~ה
 לאדם איםו~ מת~ן הדחה ~~~י ב~מה אבל ביוםלבו

 איכפ~
 כממו דהוי כ~ל לן

 ~ל ג~ף מסי~
 וכהדחת~~י

 ה~ו~
 ובזה שם מ~א ~~י דשרי

 ונ~~ין ד~~ה ~~~ י~ד דף חולין ה~ו~~ דב~ייתורצו
 א~~י ~א בשבת באכילה ממותר האיך דה~שוכו~

 לכו~ דחזי ותי~למלוח
 ~הא וה~שו ~או~~~~~~

 וא~ור ~י ד~וכל כיון מה~ת ~דחה ב~י~כ~~פ

בשב~
 ~י~

 בי~ו~ו~
 דהדחה א~~ש זה ולפי י~~ב

 ה~ה הדםלהעביר
 כמסי~ ~~

 ג~~
 רי~י של

 ממו~צה ממשום ואי בדאורייתא אף וש~יכנ~ל
 חשיב לא ביומא דאוכלה ממי~רי ~ש~הא

 והא~כתי ו~כון ו~רור וא~~שכלל ממו~צ~
 ~ו~

 במ~~א
םי~ ~

 ם~~~~ ~~~י ~~~~
~~~~~~~ 

 אף לממד א~
הפני~~ הו~~ש~~



~

~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

~~נימי
 ~אי~

 נ~ב ~ ה~נימי נא~ר א~~~ נ~ת~ין
 ~בםי~ כאן הקשה רעק~אהגאון

 ע~~ג דבםי~ ~~ם מכאן א~עםתר דה~~~~ ע~~
 ס~~

 כ~ב י~ד
 שהוא בין ~י~וק אין~ב~~י

 פו~~
 לא או ציר

ו~נמ~
 בכאן

 מ~~~
 ~~רנמ~ג ~ב~י ו~פי ב~בריו עי~

 א~ן הפנימי ~~גבי לומראפשר
 ~י~ו~

 בין
 ~ענין מיי~י ושם ~א או~יר פו~~

 ~מונ~ ~~~
 בתוך

הבשר
 ~כ~

 כ~
 ~ש~~

 ה~מיר כ~ן וכן ~י~וק ~אין
 שאין כיון ב~נינמירק

 א~~
 אנמ~ינן ~א האש

 ככ~פגבי~
 הש~~ כמ~~

 ה~י~ון ~עמין משא~כ

מ~~~
 אם בין ~פיר הש~ך

 פו~~
 ~~ עדיין

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 ~מייריכיון

 ~כב~ בנמ~~
 ו~~י~ון הפנינמי והי~

 קרבן~הוא
 פם~

 ~א
 נממל~

 ו~פתי ~ש~ך ו~שי~
 ~םו~כאן

 הפנינמי באם
 נ~~~

 ~א ~ה~י~ון
 ~נמ~~

וי~~
 ו~כנמ

 ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~י~
 ה~~ז עוד
 כתם~~מ~א

 ו~מ~~םכו~
 ~~~ די~

 ~ו~ד גם ד~וםה
 ~ ~אםו~ י~

 ם~~ ~פשו~ י~ ~כאו~הנ~ב
 זה

 נמנ~~~~
 התום~

 ~ף~ו~ין
 כ~~

 שם שהביאו אתא ~~ה א~
 ~~י~ריב~א פירו~

 וש~
 בדי~ה ~ו אין

 נמב~ו~
 היינו

 ~ענין~וקא
 שאי~ ~~ום~

 הד~וםה ~אדממומית

 אב~ ב~~יכ~~
 יש נ~ב ~ענין

 ~ו~~
 אף בדי~ה

מב~ו~
 ור~מ פ~יך מאי א~כ א~~נן ה~~ והקשה

 ~ה~הונימא קש~י~ נקב במקום ~למא ב~רא א~ל~יכי
 ~כי~

 בדי~ה ~ו ואין ד~~ה כמו שיאדים ~ולי~ום ~י~ ~י ונראה ב~יקה ~~י

נמ~ו~
 הנמהרש~א והקשה

 ז~~~
 נקטו ~א א~מאי

 דאיכא ע~נ~ה ~~וםה מ~וםהתום~
 ~מיח~

 דאין
 ב~יקהלה

 מבחו~
 ~יב~א ~~י~ גם

 ~כ~
 מ~קו

 שם עיין התום~מן
 אב~

 ~יפת דאין נא~~ אם
 מזיקהדרוםה

 ~ול~
 לב~מה הי~ א~כ

 ~זק~
 ב~ו~ה

 םי~ נמשב~ות עי~ ~רוםה היתה ~א שנו~דהבעת
 כ~~ות בהמות רוב וב~י~וף כ~ז ומיהו ~~ה~~א
 ומאי ~ייש ~א ר~מגם

~~~ 
 היכא ל~~נמ

בש~א אכ~
 ~כ~

 ~ולי ~יש ~~דש התום~ הו~רכו
 כמו~מאדים

 ~~ום~
 ~~וש ויש

 שת~כ~
 כשנו~דה

 ~ולי לההיתה
 וליכ~ הנ~~

 שום
 ~ז~

 רוב רק~

ג~י~א
 ו~~י~

 ~לא ~~~מ ~~יר
 ~זי~

 ב~ר
 בש~א אכל~יאך ר~~~

 ומתור~
 והוא מה~ש~א ק~

 ברורהר~י~
 ו~ו~~

 ~~~ג ב~י~ ~~ש ועי~
 ם~~~~~~י ~

~~~~~ 
 דאין ~לאשכו~י ליכא
~מא

 מתעב~
 ~ מ~~ור

 אם נםתפק ע~ד םי~ ~~ם בתשו~נ~ב
 ז~ כ~~

הו~
 מטהור נמת~בר טמא אין ~~ממות במין דוקא

~ב~
 ~מא שפיר בי~ים ע~י שנו~~ים ב~ופות

מ~עבר
 ע~~

 אמנם בזה שנ~תפק
 מ~ו~י~

 דף
 שם ~תום~ ע~ן ~~גמא תרנגולתא גביס~ב

במ~~
 ~~נקבה ~פ~ש דאין

 בי~ור בי~ר כ~בו נ~ ~ף ובנדהא~ר והזכ~ מות~~
 טמא ד~זכר ~~ נ~מין דהוא ז~~ל רש~י שי~הוא ~זא~

 ~כל ט~ורוהנקבה
 מ~ היו~~

 ~הור ~טהור
 נתעבר ~בעוף~הדיא ~זינ~

 וה~~~ מ~הו~ ~מ~
בעצמ~

 בםו~א א~~כ זאת מביא
 דנש~

 שם עיין

ותבי~
 תממוהין ה~יא בת~ו~ דב~יו וב~א~ה

 ונפ~נו ~ו ני~וש ~פנינו ~~מא הזכר הי~ דאם~~ם שכת~
 ~זוז~גב~~וגתא

 ע~~~
 כאן רוו~ת ה~כה ד~~~

 נמות~ ה~~יפ~ מןדהנו~ד
 הפ~ממ~ג רבינו וכתב

 כ~ר ~הזכרו~יי~י
 והו~

 ומכ~ש ~~~י זוז~ג
 כנידון נמותרת והנקיבה א~ו~ שהזכרהיכא
 מ~עםה~~ם

 זוז~~~
 ~ו~א

 עו~
 מותרת דבנקיבה

 נמשא~ע~יף
 זוז~ג

 ~מ~וב~ כיו~
 כממו בגופה

 כ~~ש ~מיא בגופה ונמעו~ה~אגידה בי~~
 הפ~מ~ג~

 ~~~ ~ף ב~וגיא ~ם בנמה~ש~~אועי~
 דזה ות~אה

 ~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~י~ ~ ~~~ע דנשר בםוגיא זה וכתבתיעדיפא
~~ 

~~ 
 יש ~זקות

 גםכו~
 הי~אשר ~זקת~

 נמכ~ ל~
 נ~~ב ~ אבדה רובא

 ה~או~
המ~ב~

 ~ה~מקיס שושנת בם~~ו הזה
 כ~~

 י~ב

~ק~
 אם כעת דאית~ע ברובא כה~ג

 נאנמ~
~עכ~~

 דאנמ~ינן כמו נמה~וב היתה הנה עד
 כמו ~~כה ~י ~וג~ד גבי ~ז~~ גביכאן

 כה~ג דאף פםקינן דאנוהפ~מ~ג ~כת~
 םמכינ~

 א~זקה
 י~ ~ו ~~ב ~ה~האפ~ר

 דת~יא וכ~ ~~לק
 נמ~ית ~זקה ילפינן אםה~קירה ז~

 המנוג~
 א~כ

 וחז~ה ~רובא כה~ג ~םנמכינן ר~בא ~בינמכ~ש
 נמ~~~ה ~ז~ה י~פינן א~ משא~כ עדיףרובא
 ~א י~א ב~~לין ב~~י ~~א כר~למ~מ

 ~י~~
 דאין

~נין



~ ~ ~ ~ ~ ~

~~~~~~ ~~~~~י
~~~~ 

 ק~~ו~~ין
 ומסי~ מ~לכ~

 שם
 ~נ~~~

 ב~ו~ט
שלא

 ~ט~
 קב~ה

 ר~
 מ~צ~ש~מ~ה רוב ~עם

 איתרע האורובא
 אממ~ינן אי כ~~

 דעכ~~
 עד

עתה
 ממועי~

 ממה~י ~א רוב אם ~שא~כ הרוב
 חזקה יש בשו~ט חזקה ממטעם רק דאיתרעכיון

~הי~ו~
 שאין חזקת

 עכ~~ ז~ו~
 וקצת וע~ש

צרי~
 ~שם דבריו א~ע ים~רו שלא וישוב עיון

 ~ וא~~~ל~כאן
~~~~~~~~~~~ 

~~~~ 
 הספק נודעב~א

 ש~~שהאח~כ ע~
 דר~נ~

 יש
 מבוא~ כאן נ~ב ~ בה~ס~~מ~~תיר

 א~~ע ~םממך

ע~
 נודע בלא ~~ז םי~ ממ~ב ~שו~

 הם~~
 הא~

 וצ~~ע ~הפם~~ממ דמותר שנתערבעד
 ד~עי~

 םי~
י~ז

 ממש~צו~
 וש~תי ס~~ז

 ס~~~
 שם שכתב י~ב

~תרץ
 ~ע~

 ה~~~ז
 דלכ~

 באבר הח~ב ~דידי~ אסור
 נמשו~ ם~ ~יש א~י~והיוצא

 ואפשר נודע דלא
 ע~ש ממ~ם~ יו~ר בו יש זהאבר

 וה~ה~~
 הקשה

 ~ם~ק עליושם
 דרבנ~

 הוא
 ~ממה~~

 מב~ממ
ברוב ב~~

 ו~יר~
 ה~מ~ג

 ז~~~
 משום

 ה~מהריב~~
 דהוה

~~י
 ג~גו~

 שבכאן וצ~ע דרב~ן
 היק~

 בעו~דא

ד~הריב~~
 דבריו וממיהו ~ בהפ~ממ

 ש~
 ב~א~~ה

 נאממר אם דהרי נ~אד~~והין
 ~הק~

 בעובדא

דמהריב~~
 א~צ

 כ~~
 רק ש~ים

 ברוב~
 בע~ממא

 איפש~א ד~א איב~יא נמכח דרבנן ם~ מ~עם~גי
 הדין הוה ~שים יש ש~א ~םופקין שא~ו שםאכן
 אם ו~~י רוב שיש וי~ענו ונשפך מב~מכמו
 ס~ בויש

 דפםקינ~
 דממו~ר צ~~ח בםי~ ~ק~ן

 ענין ואי~ו ~רבנן ם~מ~~עם
 כ~~

 ~~ידון
 ש~~ ם~ד םי~ בתשו~ רעק~א ~הג~ון ממצ~~ישוב דנ~הריב~~

ע~
 ~~~~ג

 הנ~~
 בחידושיו כן ~ם ועי~ שטעה

~יו~ד
 אב~

 גם
 ע~

 העיר ש~א צ~ע רעק~א הגאון
שבכאן

 הקי~
 בעובדא גופה ~~מ~ג

בהפס~~ ד~הריב~~~
 ההיא התשו~ על ~~ש ~וד ועי~ כמ~ש

 בדיני ~ק~ן ה~ר~~~ג ~~ש ועי~ ~ ~~ו בסי~~קמן
 ה~און ~ש~ שם שהביא ומה א~ אותס~~ם

מהר~ם
 ש~ביא מה ~ן גם ועי~ מ~וב~ין אב~~

השפ~י
 םו~

 שנראה וצ~ע ם~ם בדיני י~ט או~
 ~זה םתירהקצת

 ם~~ו~י ~ ע~~~

~~~~ 

 הם ~שו~ים ~דברים
 אין~~מ כ~

 ~הק~
 וכתב

 עו~

 ~עיין נ~ב ~ בששיםסגי טריפה וד~ידאפי~ו
 נמ~ש נמהרש~קבהגהות

 ע~~ז~

 תיממא ~י אמנם
 ~~~ש ם~~ב ~י~ בת~~ החח~~ם ~פממ~שרבתא
 רבינו גם ~הביאה ק~~ד םי~ ~וב~ין מהר~ם~שו~
 נ~~ז ם~~הפממ~ג

 ~עני~ ~
 שכ~ ד~ו~ה

 המהר~ם ש~
 הנד~םים~ח~ב

 בט~
 הא הח~ם והק~ בששים

 וצ~ל ששים הי~ ~א בה~~ו~שם
 דם~~

 ~ממהר~ם
 ממתנוונים הנ~רםיםדכבשים

 ~ממו~ והול~י~
 ח~בם

 ומשערים כמשפך דינו ד~בנן ~~וא ו~פיממוע~
 אף מאות בז~ נ~רם~ם ~~באונמד

 ~חשבון דלפ~

 י~~ב בעינןששי~
 ע~~~ ממ~ו~

 ע~~ז ~~~םממך בח~~ם
 ונמה~~~ם ממועט של~ חלב ד~ר~~ההםברא

 ~~י רק וממשערין דח~~ר בנמבא~~ממ אפי~עי~ז היק~
 ~מ~ש וזה בחת~ם ע~ש ד~יל במב~~ממ ממ~~~שערך

 ~הדיא שכ~ כאן והש~~י הש~ך נמדב~י~ה~~וך

 אב~וז~~~
 ~א ה~א

 ידע~נ~
 יש ח~ב ~מ~ה

 ~~כך ~~ש~~~~ ממן ~ש ~~ב וכממהה~ריפה מ~~
 ה~~ם דממןא~מרינן

 עכ~~~ כ~ן~שוו~
 רואה וה~ך

 או ם~ שהי~ בבירור ~ידע ד~ריך כאן~ממבואר
 ול~עת י~~ר ממשובחות שאחרות ה~~ז~דעת
הח~ם

 בםת~ ~~ במהר~~
 אממרינן נ~י טריפות

 הש~ע דברי הביא שלא הח~ם ~ל וצע~גכן

שבכא~
 ~~~ ~~~~~~ ~~~~י~ ~ כ~ל
~~~ 

 בענין הט~ז עוד
 ~ו~ דרור~פור

 צדין דאין אברייתא קאי לא דשם השיגוובגה~כ
 כ~ב ~ו~ין בחי~~ שור בכור בם~ נ~ב ~עופות

דהאמ~
 כ~~~ז הוא

 דצ~~
 ד~א רק צ~ין~~ אין ב~~

 ~ר~פ~~~~ הוא דה~~~~ הט~ז שהביןכ~ו
 אי~

 ~דין
 ~~יגו יפהדבזה

 הנה~~
 ~א דרור דצפור דהך

 איו~ט~אי
 כל~

 רק
 ~שב~

 שפיר~~י כממו
 ~ייב ~ממגדול צפ~ורהצד ~~כ~

 אב~
 נמ~ייב ~א ~בית

 שיו~ע כיון שבבי~ עםקינן דרורדבצ~ור
 וא~~ עדיין כניצד חשיב~א ~השמ~

 רא~ה ~י~א
 ~אי~ ממ~א ~הוכיח ה~וס~ ~ונת רק טהור~הוא כ~~

 ~ף~קמן
 כ~~

 ~רור ~צפור א~
 ~צרי~

 ~קשר
 ~תח~ף ~לאבכנפי~

 ברש~י שם ~י~ ב~~~
 ~דמז~~ה טהורה שהיאבודאי ו~ז~

 ע~
 ~אינו יו~ט

 ~צורך רקמו~ר
 או~~

 כאן ה~~ז כמ~ש נפש
 ~ממיירי שי~~ו~פי

 ביו~~
 טהור ~הוא ~ש~ע

~~א



~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

 ~ותרדלא
 צ~ד~

 אב ש~וא
 מלאכ~

 ר~
 בשביל

 ~~שאוכל
 ע~~

 ביצה ריש ב~וס~ ~עי~
 ד~

 ג~
שמא ד~~

 ננמי משמ~ י~ל~
 כ~

 ~ם שכ~
 צ~ין איןאמאי ל~קשו~

 ביו~~ הביברי~ מ~ דגי~
 הא

אוכל
 מ~~

 שממא ~~~ם ~י~מ וכ~~ו הוא
 ~~ז והקשו או~נ לצורך שא~נם טמאים~~ים יצו~

 ~ביאו ול~~וף לגופה שא~צ מ~אכה הוי~~א
~מי~ו~למי

 ל~ל יאכל אש~ א~
 ו~מו~ ~~~

 ל~~
 שהם נמלאכות ~ו~ם הנמצות אתו~מר~ם

 ד~~~~וו~~ך מ~ינמו~
 ~ש~~

 לי~ה
 א~ורין הל~~~ דק~~ד~מל~כו~ א~~ ממ~~~י~ ואיל~

 ע~~
 ~~~ס~

 ד~~עם הי~מ דברי לה~ע~ם אממר~יו~~~דו~י
 ע~ז ~תו~~ ש~~שו ונמה ט~מאים ד~י~ יצודשנמא
 ~ש ל~ופה שא~צ ממ~אכה ~וי~א

 ~וממ~
 ד~יש

 נמ~רו~לנמ~ ננמי ידעומ~~שים
 דא~

 יא~ל א~ר
ל~ל

 ו~מי~ ~~~
 ~י~

 ו~~מ~~~
 ~~~~ ~ק כו~

 דרש ד~א יהודא לר~להו קש~
 תור~בממשנ~ ר~ ~ע~~מ~ סמ~כ~~

 אנמאי י~~ה לד~די~
 ~ד~~ א~~

 ו~~ז
 ~~ ~~~ ו~א ~נמ~~ם דג~ם י~וד שממא~~ר~ו
 ד~וה~ו~~

 ~מ~~כ~
 ~~~צ

 ~~ו~~
 י~~דא ל~ ~~א

קיינמינ~
 מלאכה ~~ל וא~הו הש~א

 ~א~~
 ~ג~ ~

 א~~~יי~
 תו~~ מד~רי למ~דין ~את

 אל~
 ד~~דת

 ו~ע~כ אםו~ ~נמא~םד~ים
 מדמות~

 צ~ור לצוד
 שור הבכור וכד~רי ~הור דהוא ש~נמדרור

 הר~ישו ~לא ו~ה~כ ו~~~ז ה~רנמ~געל וצ~~
 ~~~~ו~ ~~~~י~ ~ ~ז~

~~~~ 
 י~~~

~~~ 
 ~ותן ~~~ז

~אי~
 ד~כן

 ~בר ~~א לתממוה יש ומ~מ ~ו~להת~י~
 הרש~~א כממ~ש ~דיקה עכ~פ צר~ך ~ודש י~~~תוך וב~ש~

 כ~ ואיך כו~~~בר
 דאות~

 דרכן שא~ן ~י~ות
ל~ת~י~

 ומצאתי בדיקה א~צ
 ~ה~~~~

 נד~ק ז~ל ~פר~~ג ורבינו ה~ו~יא ל~ומרנ~ב ~ ~נמ~~י ~זה
 ~~ל הי~ ~בריו ולולי ליישבובזה

 לת~~
 ב~וב

~~~
 ~~און בשם פ~מים כנמה הבאנו כבר

 נו~בב~ל
 וכ~

 בקו~~~ס הל~~ש ~שנמו ה~~א
 ~~~ בדיני ו~~ה עצנמותשבי~ת

 דהא במ~~ודש~ם
 ית~רר אם דוקא זהו לברר ד~ריך בם~~ם~קי~ל
 אף משא~כ ~~~י~~תשני

 ג~
 ה~~רור ~א~ר אם

 א~ ~פק ~ק ית~רר~א
 והס~~

 יתברר לא הש~~
 בשלנ~א ו~נמילא כלל לברר א~צ ~וב~~ולם

 בה~

 ובישל ~בר ~בי ~~ ~~י~ ומ~ברדרשב~א
יב~ח ~ת~~

~~~ 
 ה~ה

~~~~ 
 ר~ש ~~ ~י~ לא ש~א ש~

 כ~~ש נימוח ~מא ~י~וא~~ל
~~~~ 

 כ ~~ק
 שם ינמצא דלמא ל~דוק שפיר צ~יךאז ~~
 ולא ש~םויה~~ תול~

 נימו~
 ~~פ~קות ~ני ית~ררו ואז

 ד~כם שאין בדברים משא~~כ לבדוק ~~יךולכך

 בתלוש רקלהתלי~
 דהו~

 ס~ס
 שמ~

 יש לא
 אם ~אף הפרמ~ג רבימו ~נ~ש פירשו לאוש~א
 ר~ו~~י~ו דהכי כלל פ~רש הוי לא פ~י ע~גיר~ה

 ~מ~מירי~ומ~
 ש~~רש ~יי~ו ~מרה ע~ג ~י~

מ~ו~ו
 ~ול~ו~

 צ~~ג ~~לי~~ ~ו~~~י
 ~זה~

 וא~כ
 א~~צ לכך לא או ~~רש אם ית~רר לא ה~~הם~
ל~רר

 וכוונ~ כ~~
 ראי~ שהביא ב~ה הוא ה~~~ז

 דמ~~~י כיון נינמא ד~א הוא ה~שב~אמד~~י
 א~ך א~כ ב~לוש נמול~ין ~הם ל~ת~וות~דרכם

~צ~ר~
 שנמא ל~~

 כא~ אי~
 ~א ממולבין~

 ממ~ו~ ש~~ןד~~ קיי~~
 אי~

 לם~ נ~שב
 ו~~~

 ~א~~ ה~~א
ד~~

 ~~~ נמ~~ב~ ~~ש~~א
 ל~נ~~

 ד~ר~ם
 ~נמ~ש~ו בממ~~~רל~~לי~ ~דרכ~

~~~~~ 
 ~נמא ~~

כאן א~~
 וא~~~~ ~ו~~

 ~מא ~~~
~~ק ~ש~~ ~מ~~~ ~ינמו~

 כ~~
 דה~י~ר נראה וט~מא

 ~ממכ~נ~
 א~עם

~ב~
 נינמו~ שנמ~

 כנמו והוה
 ונ~י לודאי קרו~

 לא תול~ים ~הי~ בודאי ידעי~ן דהי~ד~י~א
 ל~וד ~~ז~מכינן

 שנ~~
 כמ~ש נינמו~ו

 ה~~~
 ל~ב ~י~

 שלא כיון ~~~ ~ר~ן הרא~~ד~שם
 הו~ז~

 בודא~
 שנמא ~~ אתי תולע~םשיש

 כא~ א~~
 תולע~ם

ונמ~~ר~
 ~מא ל~~ ~וד

 לודאי קרו~ והוי נ~נ~ו~
~~י~רא

 וממוצ~~
 ~ו~אי הקרוב אי~ור ממי~י

 ו~~~

בנ~ד~~
 ~ענין ה~~ז

 ~~ו~
 ~ד~~ם אף

 להתל~~
מצרפינ~

 ~מא ם~
 כא~ אי~

 נמעל~א ~~ דאינו אף
 ~נמ~ש לוד~י ~~רוב פירשו לא שממא ~~להך

~~~
 ם~ס

 ~א~
 ~ ~די~א אוקנמינן ~ד דכל ו~~ילא

 ~פירש הב~ ו~~ י~ברר א~ד ~~~ ד~~~~זב~וב~א
 לברר א~צ ולכך י~בררלא

 ובנידו~
 ~רשב~א

 ה~~י~ו~ ב~יתבררו
 לברר לכ~~~לה צ~יך

 וכמ~ש מותרבד~~בד ר~
 ועכ~~ ה~ע~

 נראה זאת
 ~ינמוח שמא ~~~ הוא דה~י~ר ב~~זב~ור

מ~ירין ולכ~
 ו~~ני~

 ב~למא
 מצרפי~

 דאין ה~~
 ש~

תול~
 כרבינו ~לא וזה הוא נמצ~י ~אין דדבר אף
 שנ~א ~~~ כאן שכ~ה~ר~~ג

 ~ימו~
 מ~ליא ם~ לאו

~וא



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

 השבו~ות ד~ג במעשה י~ז ~~ק בט~ז ו~י~~א
 שם אין שמא ~~ ד~ך כדב~ינוו~~אה

 ו~ק ל~~ ~~שיבלא תו~~
 ד~~רפינ~

 ל~~ לי~
~~ש ~ימ~ו~

~~~~~~~~~ 
 ~~~ו

~~~ 
~~~ 

 ~ו~ מעשה ~וד
 ם~ם מידי~ד

 מ~ש לפי קשה לכאו~ה נ~ב ~ וש~י נ~פקאלא
 ק~י ב~י~~ט~ז

~~~ 
 י~ג

 שם ביא~ ה~שבצו~
דב~יו

 דם~~
 דומיא ~ק הוה לא

 דפת~
 פ~וח

 כא~ד באו ושתי~ן הםפי~ות בין לה~~ידשא~א
 להפריד ש~ש~ ~ל~א

 בי~
 הםפיקות

 א~
 ~לא

 נוד~
~נתיי~~

 ~~הני לא
~~~ 

 שהביא מה ~~ש
 ~ש~ כ~

ה~~~
 ~~שב איך וא~~כ תל~ט ~י~ במ~א ו~יין

כאן
 ל~~~

 דממט~ם שם הי~ לא שממא ~~
 ז~

 ~י~
 אף~מותר

 ~וד~
 שמא הב~ ום~ אפיה

 הוא האש חוםממ~~ת ניממו~
 ר~

 כ~~ש אפיה לא~ר
~ט~~ז

 ~א~
 ~רי וא~כ ל~דיא

 ל~
 שני באו

 ה~~~~ו~
 ו~~ וצ~~~א~~

 ~~ינו ל~י~
 ~~~~מ~~~

 ~י~ ש~ם
 ד~וריי~א באי~ור דדו~א ד~~~לק י~~ג ~~קק~י
 ~~ ~~~ לפנינו שיבואו שא~א ב~ינן~ז

 ~~הואי~ד ה~~יקו~
 דפ~~

 אבל
 ~~ש לא ד~ב~ן באי~ו~

 ד~~ להדיא כאן הט~ז םי~ם~~י
 תו~ה איםו~

יש
 כא~

 וה~רמ~ג
 כא~

 נתקש~ה
 ם~ מאי בא~מ~

 הרי כאן יש תורהאיםו~
 בטילה אי~~ ד~~י~ ~~

 ~קהוא
 מד~בנ~
 לשיטתו אזיל דהט~~ז ו~אמת ~

~~~ ~ ~ ~ ~  ~~~~~~~~~~~ 
 בע~ו~ז הגממ~ פי~וזהו

 ד~
~~~ 

 אימ~~וטי ~היא
 גוף יאכל ~~א ~ט~ז כיון ו~זה ~~שאי~~טט
 לא שממא ם~ דיש ~~ינו~~יםור

 ניממו~
 וא~כ

 ~מתי~ אמאי לדוכתא קושיא~ד~א
 אותן הט~~ז

 מטעם ~מ~ודם~~ק~ו
 ם~~~

 רבינו ~שי~ ובפ~ט
 כאן ~יןהפ~מ~ג

 ג~~ו~ ~~~
 שם אין ~נ~א ד~~

 ד~גיל כיון םפק שמי~ ד~א בעצמו הט~ז~תב
 דאין ~~~~מ~~ג כ~ ני~מוח ~~מא הב~ והם~להיות
 ה~קול ~~זה

 דס~ צ~~ל ו~ע~~כ ~~י~ ו~מ~
 ל~פ~יד דא~ש~ אףהט~ז מתי~ ולכך לודאי ק~וב ו~וא מ~לי~~ ~~הוא ניממו~

 ועדי~ן ~~פיקו~ ב~~
צ

~~~~
 כך א~~ ~קנו דאו~ן הט~ז

אםורי~
 ה~ולבין ש~מצאו א~~ שקנו היינו

 ~~מוכ~אצ~
 ~מאד תממו~ין דב~יו נ~ב ~ כנ~ל

 ב~~יעידאטו
 ע~~ינ~

 ~ממי~בין שמ~~או ~אחר
 ובפרט ל~ונים עוד ימ~מראצלו

 ליש~א~
 ו~זה

 הביאו ק~ט םי~ בתשו~ ה~ו~י ד~~נמוכ~
 ~םק~ו ~~~~

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

 ול~~ל כו~ ~עיין ויש עט~ז
~הט~ז

 דב~יו נ~~ב ~ לומ~
 ~~~~ז כ~ונת א~ן דבודאי ל~~י~ם זכיתי ~אכאן

לומ~
 ~י~ לא ש~~א דם~

 ש~
 תולעים ב~טים

 ~~דה~י ~~~
 המ~~~

 א~כ ממ~ול~~~ ~טים
 שם שהי~ודאי ממש~מ~

 אלא תולעי~
 ~~טי~ט~ינת דלא~~ ~~ו~~

 ממק~ל ~~~ו שה~ולעי~~ ~ולין אנו
 ~ר~ייםנדנוד

 ו~~

 ~~א~ו ~ם
 כב~

 נ~~~ו
 הא רקובטילים

 דצ~י~
 לאור ל~קד

 היו~
 היי~ו

 יממצא~מ~א
 ~ול~י~

 ~ממתו
 ו~ב~ ממ~ב~

 ~~~י~ם
 כ~~~ש נט~נוולא

 בש~ ~~~ממ~~
 וז~מ ~~~~~ד

 ו~ל ב~~~א~פי~
 יז~~~ו ~ם שי~א~ תול~~

ו~~א~
 תו~עי~ ~ירא~ בא~ ~יינו ממו~ר

 ממתים

 מות~ים וה~א~יזר~~
 ול~

 ד~~ה ~יון ~יישינן
~~בה

 עוד ~ י~~ ש~~א נט~נו ולא ~~תי~ ~ו~עי~
 הט~ז כ~ ו~זה ~א~ותו~~ים

 הטע~
 דהוה

 שמא~~ ~~~
 א~~

 ת~~י~ ~וד ~אן
 ~ותן רק ~אלו

 שב~~~ו או~היו~
 ~מק~ו~

 ו~ת~ל ~~נט~~ו או ~~~יים
 ש~~א ~םיש

 נימו~~
 ב~~יה

 ול~~
 ה~~~מ~ג ~מ~ש כל

 י~~ו ~איך הט~ז על קשה זאת אמנס צ~עכאן
או~ו

 לכ~~יל~
 ~א

 ם~ם לעשות אםו~
 נ~ז ~~י~כממ~ו~ לכת~יל~

 כ~מו~ וכ~~ וכא~
 ~~טל ד~~נין

 אי~פת לאאי~ור
 ל~

 כונתו דאין כיון
 לא~ו~ ~~

הפ~
 א~כ כאן ~~~ז כממ~ש האיםו~ לב~ל מלא

 אנואף
 זה דאין ם~ם ~~שות לע~ין ~ן נאמ~

 ~פל דא~~ ז~א לכת~ילהנק~א
 ה~

 ~י~א
 דקמ~

שהתלי~
 ~אכול א~א דודאי בבי~א

 הקמ~
 כמו

 ~מות~~ ל~ו~ם יהי~ וא~~כ הא~יה ל~~~ ~ק~הוא
 נימוחדיהי~

 ד~מ~~~מ ודאי אלא בא~י~
 ~~ו~

 ואנ~ לא~ו~לכת~יל~
 א~~ינן

 למכו~ א~
 ~~כו~~ם

 מיממכ~~~ ~~ ממ~~ יא~~~מא
 גלל לי~~אל

 דינים ב~י~ בל~ש ו~י~ וי~ל צ~~ע הט~~זדב~י כ~
 ~~~~ ~~~~~~~~י

~~~ 
 ה~~~~

 דאין ~הא כו~
 ~מן ~וא ם~ו~ה~ושין

~תו~ה



~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~~~~~ ~~~~~י
 םי~ ~קמן ~ימ~ש ~~ב ~~~ורה

 פ~~
 קט~ז וב~י~

 ~עק~א ~ושי~~~נין
 ש~~~~ו ובנו~ב ~~

 בז~
 ~וא א~ו~י~ ב~ב~י~ ~חו~~ ~וש~~~אי~

 ה~או~ו~נ~ נמ~~ב~~
 ב~~יש ~~

 ב~~ ב~ג~~~
 ~ו~יח ~~~~

 ~~~נ~ ~~ ~~ו~ג~~~
 י~ ~ף ~~~~ק דאי~ ממ~א

ט~מא
~~~~ 

 ~ו ~הי~ והממת ~חמנא
~  

 ~~~ה
 ~י~ אי~ אי ~ש~א ~~אהו~~א

 ט~~~ו~
 ~בי~ו

 ~י~י~יב
 מ~ ד~מ~

 י~יב
וא~י~ כם~ שו~ ל~בו~

 םו~י~
 מ~מה מה אי~א ואם מב~יא ~דידי~

~~
 ~י~ר ד~וא םובין ~ו דנו~ן

 נבי~~~ נמשא~~
 ~~חו~ דא~ו~ו~~י~ו~

 ב~ם
 ממ~~~

 ~כ~~ב ו~~יך
 ~ו י~~~~ה~מת

 כנזדממנ~ ד~ו~~~
 ו~כ~~~

 ~ק ~~וא

 ~~יך ו~~~~ד~בנ~
 וכ~

 ממ~קנת
 ה~וב~~~

 ~~י~
 ~~וםי~

 מש~~~
 ~~~ד א~ש~ ו~~י~ז ור~ק~א

 קממ~ ~ע~י~ק~~
 ~~נה הוא ~~יק~ ~יון מו~לע

~~מ~~
 ו~~ב

 ~ו~~~
 ~אין כיון כנזדממ~ו ~~~ול~ים

 ו~~~~ ~הק~ אפ~~ ו~ד~~נן בי~~~ ב~~~~ם~ו~ן
~ 

 ~ין ~~~~~~ ~~י~~~~~י
 ב~~~ה נ~~ב ~ ה~~~

 ~~ביאו ~~ע ה~~ךדב~י
 כ~~ או~~~בש~

 ובר~מ לאםו~
 הביא ~~ או~

ב~~רוש
 ו~~~~ ~~~~~~ או~~ בש~

 או~~ה הם~ כי
 אממי~ות ~~דע בנ~~אאינו

 ~אי~י וכע~ הדב~י~
 או~הבם~

 כ~~
 מ~א

 די~
 כ~ש~ך ~הדיא שכ~ ~~

 או~ה ~~ם ~ה~~א ה~~מ דב~יו~~~
~~~~~ 

ו~~~
 או~ בכרו~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~~~י

 כו~ ק~
 ~אממ~~ממ

 ועד ~~כ~א ~~וםקי~ ~~
 ~מ~~

 ~ אחר מ~מקום באו ה~מו~בין
~~~

 נ~~זקה בזה ~~~~בא ~ממו~ין דב~יו
 ל~ש ממ~~מא ~בא ב~בר קי~ל דהריהפ~י~י ~ב~~

חזק~
 ~ף

 בגי~מ~~
 ועי~ ל~~ג ם~ק ה~~~י ~~~ש

 ש~מ~~~
 ממנמ~~נ וא~~כ

 דהו~ נ~ממ~ ~~
 מגו~ה

אז
 םב~~

 ש~~~ ה~~י~י
 ד~א ~יון ~~י~ ~וי ד~א

 ב~ת ואם ~ירש ש~א ~~~ז באי~~~נו~~
שבאו ~~~ו~

 ~~~מ~~~ כ~~~ ~~~ מנ~קו~
 ~א א~~כ

שייך
 כ~~

 ד~ו~זק
 ממםקנ~ ~~י ב~ו~~~~

 ~ט~~ז
ו~~רממ~~ג

 ב~ב~
 ~בא

 ו~ו~י ~זק~ ~~~~ מ~~ממ~
~זה

 ~יוו~
 ~עיין שכ~ בממו~גר

 ~~~ במעש~
 ~ההפוםקי~ עו~ ו~~~~~ו~~~

 לא
 מ~~מ~

 כן

 ~~שו~~י~
 הגאו~ שמבי~ ~~~~~

 כאן רעק~~א
ו~~~ע

 ם~~~~~~~~~
~~~ 

 ם~ ~הו~
 ~ב~~~ ררב~~

 אינו
 ~~~ ~רבנ~ב~~~~

 נ~ממוח ד~~
~א

 ~ו~
~~ 

 ~שק~~
 נ~~ב ~ כ~כ

 ~~מ~ ~~~~ ב~ש~~ו~

 דאמ~~נ~~~ו~
 דהוא אלא ~ו~~~ם שם ה~~ ~א~

 א~כ ~~מ~וחו ~מאם~
 ~ו~~

 דה~~ ~םו~א א~~ח~ק
ש~ם

 וכ~ מ~~~~~
 ~~כא

 דא~~חז~
 אף א~ם~~א

ס~~קא
 דרבנ~

 ~חומ~א אז~~נן
 כמ~~

 ~צ~מו הוא

 מקומו~ב~מ~
 סק~~ ~~~~ ~~ג בם~~ ומ~ם

 וא~~כ
 רם~ ~~ירו~ו ~ר~ך ~י~~א

 נ~נמו~
 טוב ם~ ~וי ~א

ד~~
 יש ~י~~~ו

 ~~קפ~
 בט~ז בממ~ש

 דא~~
 גם

בלא
 א~חז~

 מ~~~ אמאי בג~
 ~~~ב~א

 ו~ממ~ב~
 ~ב~~~~~ב~

 ~~ב ~וך
 א~ ~וד~

 בו במצו~
 הכנ~~~

מט~~
 ס~ם

 כמ~~
 ~א שמא כ~ט ם~ק ~~~ך

~~~
 נ~ממ~~ ו~ממ~

 ~~ ~~ך
 ~~מ~

 נ~~ב ~א ~~~ ~א
 ממ~~~א~ם~

 כ~מ~~
 ד~~ םקי~ז הט~ז

 ~~~י~
 ~או

~~מ~~
 נמ~~~~ וה~~ב~א ם~

~~ 
 ~~~ם

 ~~נ~~
 ~מא

 ~~~~ ו~~~מ~~~~ממו~
 בם~ק

 כ~~
 ~מ~~ק

 ב~~
 ~ב~י~

 ~היו~ ק~~ש~~~~
 ~~ו~ע~ם

 בי~
 ~ב~ים

 ~ם~ם ~~שב ~א בודאיבהם ~~צו~י~
 ~ד~~

 והמך ~~~ך

 ד~~ ש~~י~וא~
 ד~א ~ם~ מחש~~נן ~לזו ~ט~ז

~~~
 א~

 ~מ~חש~ו ~~ני ~~ם~ מ~וי שאי~ו
 ם~~

 הא~כ~~~~~~
 ה~~ ~וא ~~~~ז ד~יק~ ~~~~

 ם~מכ~ן א~ן ~בד ~ל~ו וא~~~כ נ~מוחש~א
 מ~ום ב~~כ~~~~ז ג~

 ~א~~~ ש~ב ~ כמ~~ אי~חז~
בם~

 טו~
 ד~ף ~ט~~ בט~ם שכ~ קנ~ז םי~ טעם

 ~ם~ם ממ~~ף ~א ~~וי ש~~נו ם~ד~~~נמא
 דבאמ~~א~י כא~

 הא
 דב~י~

 ~ק ה~א בטי~ה אינו
 רק~~~נן

 מ~ו~
 ~ו א~~ו~א ~א~~חזק

~ע~י מטע~
 ג~גו~

 ש~~א ~ו ~א
 ~~~בנ~

 ו~~ק~
 בא ~ם~

 מ~נמי~~ןב~או~~י~א
 אב~

 בם~ם
 כ~

 אוקמינן ד~ו
 ~~~ ק~ח ובם~~אדינא

 ג~~
 ק~ ~ענין כמ~ש

~~~מ~ג
 כא~

 ~א אנמא~
 ממ~~~~~

 שמא א~ ב~~
נ~מוח

 ~מט~~
~~ 

 ד~בנ~
 מט~ם ~ו ו~~~ ~~יה

 ~~ם שה~~ א~םו~אא~~~זק
 מ~~~י~~

 או
דע~י מט~~

 ג~גו~
 בא

~ 
 ~~וא

 נמחמי~~~ מ~~בנ~
 בם~

 ק~א ~י~ הש~ך ממ~ש ועי~א~
 אבא~ ו~ג~ ם~~~

שב~~כ~~
 ~ט~~ט

 ש~ שכ~
 ~ב~י ~~וא ב~~ו~

 שכ~ ~מקומוה~~ז
 ש~~~

 ~~ו ~ל
~~~~ 

 א~
ב~~ש



~~י~~
 ~~ ~~י~~י ~~~~~

 ד~ או ג~ נ~צא דאם ה~~ע~מ~ש
~~~ 

 א~ור

 ל~~יק~~
 ד~

 מ~
 אסו~ ג~ ~מצא אם

 ~ל
 ~ו~ב ה~~ ו~ט~~ז הרא~ו~~ים ~מדו ~זה וכיו~אד~ ~כ~

סי~
 עכ~~ ת~מ~~

 ~הט~ז וא~~~יטתי~
 ~ק~~ כא~

 ~~ ו~~~ז~~
 ו~וא סינין ע~י דמותר ~~י~

~ו~~
 ו~~ע ~~ש מיו~דת

~ם ~
~~~~ 

~~~~~~ 
 ~א ג~ ~יש אף

 םי~ ה~~י ~~~ ~~זקה הו~
 ~~~ה ~~א דקי~ל ~הא ע~ז לה~יג ~~בתמ~ז
 ~~ונת ~ר~ז~~רים

 ק~רו~
 דאתי ~די ד~וה אף

 ממ~ממ~~מא
 ~~זקינ~

 וכ~ לק~~ות
 ~כ~

 טו~ט ו~ס~ ב~~~א א~נם חילוק דאיןמ~ום~ים מ~~~
 ~איי~ו ד~ו ק~~~גםי~

 ~קברו~ ד~~~
 ~ד~ך ~וי

~~~ו~
 ומ~ו~ד מ~וזר ו~א בי~ד כו~ם ~~ים

~כ~
 ז~ הוי

 ~עלמא א~ל ממגו~ו כ~ו
 ד~~י צד~ו ~

 ד~א ~מ~~~א~ט~ז
 ~יי~

 א~~מא
 א~ז~~

 כ~~ג
 ד~~~~ו~ת ~~~~ ~~~י~~ ~~~~ ~~~~~~ ~ ~ם ו~~~ז נ~ז ~י~ ~~~תועי~

 א~~~~מספק אסו~~
 ~~יצה

 להס~~ק םק~ו מ~~צות ~~ ~סי~ ~~~מ~ג~בינו ~~~ עיין ~~~ ~ ודרס ~הה בס~ ומ~יי~ימותרת
אם

 ~~~ איז~ נ~ם~
 ~~מח מם~

 חז~~
 אם

 ~ם ויש איסו~ עוד ~~מזה נ~~~
 ~זק~

 אם ~~י~וך
 נאס~ה~רא~ון

 נ~~~ ~שני אם
 דאין או ~~~יה

 זב~ז~לו~
 והנ~

 רואה
 ד~ג~י ~אף מ~וא~ ~כא~

ה~~~גולת
 אםו~~

 נמ~מ ~אוריי~א ~~ מטעם נמם~
 ~~~מן ס~ אמ~~~~ן ממנה הי~~ה ~בי~ה~ענין
 ~ם ~פ~ממ~ג וע~~שו~קו~א

 ~~ני~
 דינא

~~~ דממה~י~~~~
 ~ם ולעיל ~א~~י ~כלים ~~י~ל~ ט~י~~

 ~עי~~בין ות~ם~ ~~~~י~ משי~הב~תי
 ד~

 ל~ו
~העי~ו

 ~ז~
 ~זקות ~~ני הענ~ן

 המנגדו~
 זו

~ז~
 ~~ק~~א ~ת~ו~ והנה ממ~ס ה~יא ~לא וצ~ע

 ראי~ ה~יא ס~~דםי~
 ~דע~

 כאן ה~~ך
 אםו~~ד~ת~מ~ול~ דא~

 ד~ו~יי~א ~ם~
 מ~~מ~

 ~~יצה
 ב~ולין ~~ו~~ ממד~וכי~ו מ~ות~ת ממ~נה~יוצא~

ד~
 דריש ~מסו~יא דאו~יי~א ~~י~ה דבי~ת ס~ד
 ו~כך ~~י~~ לם~ א~~ן םי~א ~~ דאי~~יצה
 ~ומר ~וכל ~~ו~ם הא אי~א ואם ~סו~הם~יקא
 ~ק ~ואד~~י~ה

 אסור~
 מ~ד~במן

 ואעפ~~
 ~פי~א

 ~~ון מ~שום~~ורא
 דגו~

 ~ה~~~גולת נולד הס~

 תו~ה ס~ד~וא
 ~כ~

 נגר~ ~~י~~ גם
 ~תרה

 ~~יר והו~י~ו ז~~ז כלל תלי דלא ו~ודאיואסו~ה
 א~ו~המדה~יצה

 ש~מ~
 דאו~יי~א ט~יפה ד~יצת

ע~~
 ~היא ~~~ו~ ~ם ~הא~יך

 ~ב~~
 היכא ~דין

 ~וא אם יתד וד~בנן ~דאוריי~א ם~דנו~ד
 ספי~א ~ענין ממ~נ~י~ין ~א~ו ~יון ~תי~הב~דא

דאור~י~א
~~~ 

 לענין גם אז ~ו
 ד~~נ~

 נמ~נמי~ינן

מ~א~~
 אם

 כ~ון מ~~י~וא~ ~נצנמ~ אף נ~רדים ד~~ים ~ני ~~
 ב~~נגו~~

 ו~~י~ה
 כ~~

 דה~~
 ~~יצה לענין מ~מ תורה ס~ ~ואב~~נגו~ת

 ~~~~~ו~~י~
 מד~~י~ ~אי~ עוד ו~~יא

 בצא ~י~ות מ~ה~~ר~~ט ~מ~ממ~~
 סתם ~~~~ לי וקד~

 ~קרובו~דאםו~
 ~~ניות ~~ל מם~

 מ~ות~
 ~ם~

 ד~~~ והוא ~~ו~אד~~נן
 ~תיכו~

 כממו
 ד~ין איןו~ניות ~~ו~ו~

 מז~
 ~יישב ע~~ש ע~~ז

 דב~י ~ז~
 לענין ~~~חי~~~י~ף

 ~ט~
 ד~י~ל ~~~נ~ולח

~ענין
 ~תב~י~

 סי~ ~ממ~א ~ו~~יאו
 ת~~ז~

גופא ~~יט~ דל~נין אף ד~~~מן ~~ ~ק ~ואד~ממ~~ו
~~~ 

 ~ה~ג~ש ~א~ ~ולא ~דאו~ייתא ס~
~זה

 או~~ ה~ו~~~
 אלא ~י~נ

 ~גו~
 הנ~~ב דב~י

 מממה ~מ~~הים~ם
 ~נת~~~

 ה~י~ף בד~~י כ~~כ
 ~ף נמ~יל ח~~יל דלענין דנמ~מע~אל~

 ד~ו~
 ם~

 ממ~ממיר תס~ז ~ס~~ ~~מ~~א ~ה~י צ~ע ו~א~ת~דאו~~
 ~~~~יל ~ענין~ם

 ~~ע~ וא~~~
 ה~~ו~ כ~~ו

 אז נד~ס~א
 הנו~~

 וכן עדיין ~ני~א
 זה ~א~~ ~~ם ח~ו~ו~יו~~~~ה ממוכ~

 םח~
 זה כלל

 ~ו~ין תו~~מ~ד~רי
 ד~

 ~~~נין צ~ז
 חט~

 ~ת~נגו~ת
דיש

 כדי אי ממ~~וק~
 הו~ ~~~~ף ~או~ ~~~ו~

 נמעל~ע ~~י~ו~ ~~~ ול~~י~~ה
בדאו~יית~ נמ~נמי~י~ נמ~~נ~~

 ~ק ~וא דממשהו אף ה~י ~ום~ ע~~ל

~~~~~
 ו~ה~ת

 ~ט~
 ממס~ אסור ד~~טה כיון ממ~ממ

ממדאו~ייתא
 נממי אםו~

 הת~~י~
 צ~ע ~~יו וגם

 ~ממ~א ד~~י ה~יא~לא
 ~נ~~

 וד~א דמ~~ממיר

 ע~~כה~י~~
 ~םי~ מ~~נ~ו ~ן םתר ~יך ותמ~המי

ע~ד
 ל~~~~

 ~~ם ~~~~י~לא~ר אםורי~ ~ד~~י~ ~~תו~ ממ~~~ ~י
 ד~~םו~

 ם~ו~ה
 במ~י~~~

 ~~ הו~וט~יפו~
 לא ~~אן ~ו~ם ד~~נן

 םי~ יו~ד נו~~תד~רי ~~~
 ם~~

 י~ם
 הקו~י~

 ~ שהק
~ 

~~
 ד~~~י~ ממ~וגיא

 ד~
 ד~~ע כ~~ג

 ס~~
 ~יתר

 ~~~מאיסו~
 ממ~ואר ~כל ק~א

 ש~~
 כיון וממממי~א
~~וב



~~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

 הו~ ונ~י~~~ ~רי~ו~~רו~
 רק

 ם~יקו~
 כנמ~ו~

 ם~ הוה א~כשם
 ב~ר~נ~

 ~ברי ול~י ו~קו~א
 ~ם ודרבנן ה~אוריי~א כ~ן הרי הנ~ל~~שו~
~ד~ר

 אח~
 ~ריפה ~~הס~

 נול~
 אם ~ורה ם~

~ות~
 ו~מ~ילא לאכלו

 שו~
 אף ~ו לסחור א~ור

 רק הוא םחורהדאיםור
 דרבנ~

 ~רבינו ~ועי~
 ~י~ ש~~י~~ר~~ג

~~~~ 
 מ~אוריי~א ש~וא שכ~

~~א
 וה~ כ~ו~~~

 ו~ארכתי רעק~א
 ~מ~א~

 ולא

עו~
 א~א

 ~~מ~ק~~~
 ~י~ שם ~ה~שו~

~ח~יר ם~~
 א~

 מ~ר~י~ חתיכות ~ש~י
 ~הס~ היכא

נול~
 ם~ ~זזה יוצמח ואח~ז ~דאוריי~א

 ה~~ל חו~ין ~~ום~ ~~רי ~מכח ~~ומ~אאז~ינן ~~ר~מ~
 ~~~י~ שגם תראה ו~זה צ~ז~ף

 ע~ט םי~ ~~~ו~
 ~נים שאנו כיון ~ם ~כ~~נמו~ים

 ע~
 ~~שר

 הכ~ים גם ממי~א דא~ר~י~א ~~ק משוםלחומרא
אםורים

 מל~~
 לם~ור ארוכה ~תשו~ כבר ~~ש

 שה~א ~~י~זה
 זא~

 םי~ ~תשו~
 ם~~

 דנין ~אין
~מא~

 ע~
 ח~ירו

 לכ~
 ם~ מטעם נמו~רים ה~לים

~ר~~~
 כממו

 שםיים~
 ~~ע זה וגם

 להקלכ~כ ~ח~י~ ~אי~
 ~מ~

 ל~~נמיר ת~ו~ ~אותו ~ם שםיים

ע~~
 ה~ום~ ~ב~י

 הנ~~ חו~י~
 עוד ויש

 ד~ה ~~~ ~ף ~~~חים ~ום~ וע~ ~מ~א וי~~~מאד ~ריכו~
 מ~מעה~נו

~~ 
 הם~ אם א~ ~ח~יכה ~גם

 ~~ ~יש אף לקו~א אז~נן~~ר~נן
 ~~~ק

 תור~

~~~י~~
 כי~~ ~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~

 ו~~ש כו~
~םור

 ו~נאה ~~י~ול ~יומבעיא ~אכיל~
 ~~מ~י~~ ~~יומ~

 ~טעם
 שי~עה ~~~ ואי ~א~~רו~י~חז~

 כז~~ ויאכ~
כא~~

 ~~י~
 והמא~ ו~~ישו~ חיי~

 ~~ש
 נ~~ ~כו~ א~~ ז~

 ם~~ ~~י ~זה עי~~ש
 נ~~~ק ~ם ~גם

~זה
 ~מנ~

 ל~~ו~ רא~ ל~~יא ~~ל כעת
 ~םפק

 מ~ד ~ף מ~ם~ים~זה
 ד~~י~

 יו~~ן ~~~ א~י~א
 כא~~וכזית

 ב~~י~ ~~ו~י~~א
~א ~ה~מ~~~ משממ~

 כ~~ ~~~
 ~א

 כ~~~ דכזי~
 וא~כ ~~~~ף

 ~~ ~ד~ר~~ש~
 ~יומא יוחנן ר~ ~אמר

~~ור ~~~
 ~א~~~ו~י חזי מ~ע~ מה~~

 ה~
 אינו

~צו~~
 שי~ה ל~י ~לל

~ 
 חזי ~~~ ו~ע~כ

 ~ה~מ~ג ~~~ כשי~ה הוא~א~~רו~י
 דר~~

ל~~~ר~
 ~חר ~ת ~צי ~~ם

 שיעור וי~~ ביח~

 ~שש~ם
 ~~חו~

 ~~א רא~ לה~יא יש ~ם
 ~ג אםור א~ שמ~ח ם~ גני~הה~~ ~~חו~~

 ו~
 או

~~~~ 
 ~ש~~~~חו~

 זה ו~מ~ע ~~~מ וכ~~ו מ~~ת

 כדי~~שו~
 ~א~ור שיעו~ ח~י

 מ~~~
 אי~א ואם

 הטעם שם~א
 לא~~רו~י ~ח~

 ~~ו~
 וכאן כא~~

לא
 ז~ שיי~

 ו~מאה ~~~שול כמו
 ו~~כצ~~

~~~~ 
 ~צר~ו ש~אויהוא

 ~יח~
 עם

 עו~
 שיעור ח~י

 ~ ~ארוכה ~ח~ והארכ~י ~כא~ר~ו~~~

~~~~~~ 
~~~~~ 

 כ~ מ~ח~יר~ עו~ שי~
 כ~י

 ר~~ שי~~~
 ~היתר דט~~ע

~איםור מ~~~
 ולוק~

 כל על
 נ~~ ~מ~י~ר~ כ~~

 לא
 אי רבינו ~~~רינ~~אר

 ~רי~
 ~ו~א שיה~

 ~כ~
 כ~~ עכ~~ה~ערו~ו~

 ו~זה האיםו~ ~מן שלם
~ובר

 ~ה~~ ~~הי~~ הר~~~
 כו~ו ~~וה ~איםור

 ו~ו~הא~~ר
 כ~~ כ~ ע~

 א~ל
א~~ר מכזי~ ב~~ו~

 ~נ~~ר~
 ~נחן אף ~הי~ר

~~
 אי~ ~~ם

~וק~
 ~~ש ~~~אאו מ~חי~~ו חמ~ר י~א ~~א
 ~~~~ג ו ר~יומד~רי

 לק~~
 ל~~~ ~~~~חה

~ע~ו~ו~
 שער

 ~ש~
 פרק

~ 
 ~~~ג~ו

 ע~
 מ~ר~א

כ~ן
 א~י~י~טי~

 ~~םור שי~~ר ~ח~י שכ~
 ~עינ~ ~וקא~וא ממה~~

 ~ב~
 ~~~רו~~~ ~~~י ~א

 ~~~ש
 ~~~כה שם ~מ~יק ~~רי ~~כחת א~מם~~ה

 א~ור נמי ~ערו~ו~ ע~יח~ש~א~
 מה~~

 ~מה

 מ~~ש~א מר~א ~~רי ~~יא ~א אמאישקש~

ז~~~
 יבוא~ ~~~~ ~ף ~םחים

 שם~
 כ~ז א~נ~

~יש
 זי~ ~~ערו~ו~ ~כ~ עכ~~

 רק מ~אי~ור
 ו~רף מא~םור זי~ ח~י רק אכל לא~הוא

 עמ~
מ~~~~ו~ו~

~אםור ~יעו~ ח~י אי ~~חלוק~ ~~וי בזה
 מ~~~

 ~וא
 ~וק~

 ע~י אף או ~עיני~
 ~יכא ~אם א~ל~ע~ו~ות

 זי~ח~י ר~ ה~~רוב~~ ~כ~
 בו אין ~יםור

 כ~
 ~עש~ת

 איםו~ ~כ~
 ש~ד~~י~ ול~י לוק~שי~~

 ועיק~~ א~וכים
 ~מ~ומו שם י~וארלקמן

~ 

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

 כ~
 ומ~הו

 ~~י~~
 כל

~~~ 
 א~~~~י~ ~ש~~כעי~~

 ~קד~~ה
 הוה~~י

 ד~~
 נ~~ ~ כו~

 קדי~ה ד~ה ~~ו ~~ חו~ין ~~ום~ ק~~~~ץ ~~~ ~~י ~ק~ן עי~~ש
~~~~ 

~~ח~
 זו

 ~וה נ~י ק~יר~ ~ע~י ו~שמ~
 ~~יקו~ונ~שט מ~~~



~~י~~
 ~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~י~ ~~~~~~~ ~~~~~

~~~~ 
 אבל כו~ לי
 ה~לבאס

~דיין
 ~ו~~

 ~בשאר
 אל~ ע~ או~ר~

 פעמים
 ~~ב ~בה~אה

 ~~מ~
 שהבשר דוקא דכ~ז ~ראה

 ה~דירה מו~ר וא~פ~כ בהמה בשר ~י~ה~אשון
 כמו בה~אה השנ~ הבשר~ם

 ש~יד~
 ה~רנמ~ג

הואיל
 וחחיכ~

 מ~אר ~מור אינו נ~~נ
 הש~י~ בקדי~ה הי~ ה~לב ~י~רולגבי איםו~י~
 ששי~

 א~ל
 בשר הי~ הראשון ~בשראם

 ~ו~

 מ~ממת ו~א~ר

ש~יבל~
 וא~~כ ~~ הי~ ~לא ~~~לב ט~ם

~~שר ~פ~
 עו~

 ל~~יר~
 בשר

 ~בשר גם אזי בהמ~~
בהממה

 מו~ר~
 ב~נאה

 א~
 בק~דירה הי~ לא אם

~שני~
 דהוי מט~ם ה~לב ~נ~ד ~שים

 נ~~
 בר

 בשר לגבי דהי~רא~~ט
 עו~

 ו~וא ~~אה לע~ין~
 ב~ר ~לגב~ ~פע~~ד דין~ידוש

 ~ו~

 ה~אה לע~ין
 ~~~ט~וי

 ב~
 כממו ד~י~~א ~~~ט

 יר~ו~
 אמ~נם

~וכ~
 ~וממר

 ד~בשר ~~~נ~יר ~יםא ~אידך ~ם~

~ו~
 בהמה בשר של ב~~דירה א~~כ שבא ב~ת

קיבל~
 ה~~ם

 בש~ ש~
 הט~ם ~הם הי~ ו~בר

~ל
 בה~ ונבל~ ~~~

 ו~אםר מנמש ב~~ב ב~ר
 ~וף~ב~ר

 בהנא~
 ונבלע ~וזר וא~~כ

ב~בשר האיםו~
 ~כ~ ו~א~~ ב~ממ~

 ~י~ ו~פי~ז בהנאה
לו

 ל~~רממ~~~
 בשר הי~ ~אפי~ יותר ~בותא לכ~וב

 נ~ם~ נמי ~וף ~לראשון
 ה~ל ב~~אה~~~

 ב~י~לקנמן וי~~יי~
 ממשב~~ ~~~~

 םק~ג
 ו~~נמ~

 ~~~ד םי~
 ~~ק~א ~גאון קושי~ ל~נין שם ~~ש הב~ליםבדין
 ~ל~~~~

 ~~~ל דין כן
~~~ ~ 

 ~~~~י ~~~~~~
 ד~מעורו~ ~~~

 היי~ו
 םומ~א ש~רייקי בי~~ דא~~

 נמיקרי ו~~~נמון ה~לבון נ~נ~ראפילו
 ~~~ בכ~ן ~ב~יו ~~~ב ~ בט~זו~נמ~ש מ~ורו~

הבנה מ~ו~~ והם
 ~כאור~

 ד~ח היפוך ~ש~וא ~~~~~~אה~
 היי~ו מ~ורות ~פי~ רש~~ ל~~~ש~~כי~ ~ש~~~

 בבשר~~וברות
 ז~ ו~~ ~~ד~~

 ~כ~
 ~בט~זבט~ז ו~ממ~~

 ל~
 דבר ~~כיר

 ~ ו~~~~ מז~

~~~
 י~~

~~~~~~~ 
 כממו ~רב~ן ~תה ~לב כ~
 ~~~ב ~ כו~ נבילה ~י~~~

 להל~ בפתי~ה ~~ש~י~
 ~ בז~ ~~יח~

~~~~~~ 
 ~~ג

~~~~~ 
 אי ~פק ~וד ישא~

 ~~ם דליהוימ~טרפין

 ~~ב ~ ~י~ר ולא אי~ור ~א אומראי~י
 בכלל אי~ו ~וא ש~~~יובי בכך דממה~~~ע לכאור~
 מ~

~אםר~
 כממו דהיי~ו אם ב~לב התורה

 כנ~~~ש ממ~ורב דהוא אםנמ~לב שי~א~
 ~ראשוני~

 והש~ך

ז~~
 אבל פ~א םי~ ~~יל

 ~כ~~
 וכן הנםיובי ~רי

 ~ל~המינמי
 אי~ור ~~ב ט~ם בו~אי קב~ו

 ~~בלו יר~ות אלא י~יו ולא ~ו~יי~אכ~י~ר וט~~
 ~לבט~ם

 ~~ ובישל~
 בהנאה דאםורין בשר
 ~~~~ ~~~~ו~ ~~~~~ ~ו~~אי

~~~ 

 ה~~ז
 איםור~~~אי ~ארי~

 ~ בה~~ז ~ברך לכ~~י~ה הוא~מור
~~~~~ 

 לאכול

גב~נ~
 ~ולין ~בחי~ ש~ר בכור בם~ נ~~ב ~ אח~כ

~~
 ק~~~

 ~ול~
 ~אי~ ~~א רא~~ וממביא ~~~ז

בש~~ע
 ~~~א ~י~ או~~~

 דא~
 ~~ו~~~ ~מ~~ת

~~רית
 דשב~

 ~ד
 יבר~ ה~~~~

 ויטול ב~מ~~~ז
ידיו

 ויאכ~
 בהמ~ז דבש~ת ~א~~ג אלממא ~~ ם~ודה

 ם~ודות ב~ ~מיקרי מ~מ נמיד ~אכול ד~~והי~
 ~םיים ~~~שכו~

 פשו~ ~לפע~~ ולכ~
 ~אין

 ~ל להם ~יש ז~ל רמ~א שהביא הנמקיליןביד למחו~
 שיםמוכומה

 ו~~~רי~
 ~ם ~וד

 בראיו~
 ל~ונמר ~~ב ~ שריבב~א אפ~ זא~ז א~יא נמאי ~~~~~~~ ~~~~~~~~י ~ ~~~ש

 כאן ~דמיירי י~~להק~שיא
 ~ב~~~ בנתב~~

 דבר ש~~

~~י~
 בו שי~ך דלא

~~~ 
 ~~ט בר

 ~בכ~~~~
 אם

 ש~ ב~~י~~~~בש~
 לאכלו אםור ו~אי ב~ר

 ~~ ~עי~ ~~~ו ~י~ לקממן כד~י~ גבינה עםבי~ד
 ב~מדוך ש~דו~ודתב~~ן

 ש~
 ~אוכלן א~~~ר~ן בשר

 הכר~~ ~~פיב~~ב
 ב~י ~ב~ינו אפי~ ז~ל רממ~~א

אםור
 וקמ~~

 ~אן ה~מ~א
 ~א~~ ד~כ~~

 ~הנ~~ין
ששה

 ש~ו~
 ה~בשיל א~י~ח ~~ר

 ~~י~
 ברור וזה

 נמ~דורא ומשיב ~ו~ל בשו~~ח א~~ז ונמ~א~יופשוט
 שהב~א ~~א סי~~~

 כ~
 בשם

 ~כ~
 ~מיירי א~

ב~בר
 ~קש~ ו~ו~ ~~י~

 ~ם ~~ם עליו
 ~~ו~פאמו~ר ~בינ~

 לשב~ מ~לי~
 דרב~ן א~א אי~ו

וב~רט
 ב~~~

 בר
~~~~ 

 ~לא דא~~ו
 ~רב~~

 ו~~י~א
דבכה~~

 דאינו בישול דרך בב~~~שאינו ~זרו ~א
 ד~ב~ןרק

 ובמ~כ~~~ עכ~~
 דברי אישתמ~יט~י~

הממ~ב~
 גדולה ויותר ה~~ל צ~~ו ד~י~ ורמ~א

ה~י~~
 הביא ~~~ו~ באו~ו ע~מ~ו דהוא

ו~ל~ל דב~יה~



~ ~~~י~~~
~~~~~ ~~  ~כונתו לא אם בהםופ~פל

 ~פר~
 ~אסורים ~ם

 היינו ~~ב עם~אכלם
 ב~ר~

 הוא ~וקא בי~ול
מדאו~ייתא

 מ~א~~
 לאכלם

 תרי הוי בי~~ כ~
 פוסק בשום נמצא לא וזה~ר~נן

 ~כ~ כאן ~ע~~א בחי~ ~צא~י אח~זשוב כ~ ~פ~~
 ~~םי~ הנמעיי~ים~ ל~ני מכ~ול ונתן ~~מו~ים ~~ו~~מודב~~ כמ~~

 ~~~ ם~~~ ~~~~ו~

~~~ 

 כו~
נ~~י ~~ ועו~

 אי~ו~י נמ~אר יו~ר הקילו כ~ל אלא~~ע~ם ~רבנ~

~רבנ~
 ז~ל ~~יו ~ולי נ~ב ~

 נו~~
 ~ ~ומר

~שיט~ם ~~~
 וב~ר~

 ס~ל הממ~בר
 ב~ירו~

 פ~ז בםי~
 ב~רמב~ם ו~סעי~

 ~ע~
 כמ~ש לוקין שבי~~ו ~ם

 ~~כ ט~ו ש~ק ~ם ~עיל ו~פתיה~~ך
 א~~

 דבסי~
 ~תי~ה גביס~ט

 ~~י~ ב~נמ~ שנתב~ל~
 ס~

 ~או~ייתא איסור ~הוא ~פני~~תיכ~ ~ו~
 ~טור וכן ס~ט סי~ ~לע~ל ~~ר~~~ג כ~בוכן ממ~

ה~~י~
 נ~י

 לעי~
 ה~~ב~ם ~~ת בס~ם פ~ז ~י~

 מ~ום ~ליו לוקין~אין
 בב~~

 ~ם משום הא
לו~ין

 מ~מ~
 שמפרש כמו ~אוריי~א ~~וא

 ו~~ ~~מ~ב~בד~~ ה~~~
 ה~~מ~ג ~י~~ש

 ~~~יר י~ ז~~
 ~~ בע~נן ננמי ~רבנן איסורי בכל ~ירושו~~~י

~~עתם
~~ 

 איםורי משאר יותר הקילו בכ~ל
~רבנן

 ל~ר~ הו~ר~ למ~
 מג~ה הקו~יא

 משו~
 י~~גי~

 ~יסור בו
 צרי~ ~כ~ תור~

 גם ~~ים

נג~
 תורה איסור ~~וא נמשום ~וקא ~~~ע ~ומנו

 איםור בויש שבגי~ מפנ~ אנמר ~נמי~~א ~קושטא שנא~ר לאאם
 ~ו~~

 אבל
 באמ~

 אסור הי~ אם
ממש

 נמדרב~~
 זולת מ~וא לבד ם~ צריכין ~~מי

ב~ומן
 ~~י ~~~~ הגי~

 הואי~ בנ~~
 אלא ואינו

 ק~ושיםמי~ראל
 ו~ו~~

 ב~י~ מצאתי ~וב בזה
רעק~א

 ש~ני~
 ~טור ~~יטת הט~ז על בקו~יא

 בנ~ט ס~י ויהא ~רבנן~ ג~כ ~םהא
 ~~ז סי~ ~ה~~ךכיון ו~פ~נ~~ עמ~~

 מ~מ~ב~ ~וכי~
 ~ם ~ם~ל

 לו~ין~בי~לו
 נמ~העתי~

 הרמב~ם ~ל ה~ין
 לוקין אין ב~לב~ם ב~ש~

 ע~
 מ~ום אכילתו

 בב~~
 הא

 ~ם~שום
 לו~י~

 ו~~כ ~בי~לו אף
 ה~

 הטור

~עתי~
 ז~ נמי

 א~כ ~~רנמב~ם ה~ין
 ס~~

 נ~י
 לבר ס~ צריך ~כך ~אורייתא איסור דהואהכי
 ~כתבתי כמומ~וא

 ומתור~
 עקיבא רבי ק~שית

~~~~~ 
 י~ ~~~~

 ~~קור
 ~ו~
 נ~ב ~

 ה~~יר~
הז~

 בארוכה בא~ כבר
 ב~~ה ~~לי~י ב~~ק תערובות להל~בהפתי~ה
נסת~קתי

~~ 
 ~~ ~~צי ש~וטה ב~ר זית

 ב~ר

~ביל~
 ב~~ים או ~~~ות זית~ ~צאי לס~ ונ~לו

 ~ילמא א~ ש~י איםור זית ~~צי~גד
 כיו~

 ~נרגש
 הב~רטעם

 ו~י~
 יטעם אוכל

 צרי~
 ם~

 נג~
 כל

 ~~ ~ארכ~י~זי~
 שבכאן מ~ני ~~~י~~ ל~רש

 ועי~ קצת בסתוםנמביאה
 מ~~

 ע~ז להק~ות שם
 ~ י~~ ושם הר~ןמ~ברי

 ם~י~~~~
~~~~ 

 ~~וה ~ט~ז
 ושאר ב~ה~כ ~תב~בר לגזי~~ גזי~~

 גזי~~ גזרינן ~~פ~מיםא~רונים
 נ~ב ~ ~גזירה

 ~ו~י~וה~~רונים
~~ 

 גוז~א מבר
 ~נפ~

 לכ~א
 הי~ ~~~ו ~~מת נאכל אינו הי~ ~אם~כמכא
אםו~

 א~
 ~מל~~~ וע~י ~וף בשר ד~וא

 ~י~

~גו~
 שנ~זה נמ~בבה

 הט~ז ~ברי נמ~~~
 ול~ענ~~

נרא~
 ראי~ אין ~מ~שם הט~ז רבינו ~ב~י ל~רץ

 ~ב~ל רוצה אם ~מיירי לומר~נוכל
 א~~~

 ~בר
 לנו ~~ריש ז~ל ~~~~מ~ג ורבינוגוזלא

 ב~פ~י~~
 כבו~~כ~

 א~~כ יב~~ם~~א בתנאי ~וא ~מ~רבנן ~אסור~ם ומ~י~ה
 אב~

 בי~לם אם
 אסו~ין א~~~

 וא~כמ~או~יי~א
 לכ~

 נמ~נמת נאכל אינו ~י~ אי
~ל~ו

 הו~
 בב~ר מיי~י הט~ז נ~~א~כ א~ור

 ~כברמבו~ל
 וא~~

 שוב
 ~ב~~

 ~י~ אם לכך
 ~~ב עםכבוש

 ~רבנן תרי שפיר הוי ש~וט~
 כןומ~יל

 י~~
 ~כון

 ~כאור~
 ע~יין א~~ם יו~ד ב~י~ כן ~כ~ רע~~~אל~גאון ז~ אח~ ראי~י וכן

 ~נמותר וה~מ בג~~ ~ם ~אי~ ממה~~ע
 ב~י ~וקא ~~~ומ~~מת בנאכ~

 אב~
 ק~~~ה בעי צ~י

ו~~י~~
 ~לי אד~בא הא זו

 ע~י~
 ~כבר כיון

 יגע אם אפי~נ~~ה
 ב~ו~

 ~הוא
 בגבימ~ רות~

~מ~
 מ~רבנן א~א אינו

 כמ~~
 ~גאון

 ב~ם ~~ז ב~~סבע~מו ר~ק~~
 הרש~~

 הו~ל ~~ר א~כ
 בי~ול ע~י ולא עוף ב~ר ~רבנןתרתי

 ~עכ~~פל~עתו ו~~~
 לעני~

 אמ~ם מ~~נמ אסור קל~פה
 כמ~~~ש ~~ו~מ~א א~~ונים הכריעו כבר~~ינא
 רעק~א וגם הפר~~גרבינו

 ר~ כ~~
 ~~~~ ~~~~~~ ~~~םי~ ~ ה~~~ ~~עת

~~~~ 
 ~~~~~ם וישינמו

~ו~
 ~~רי~ מ~ממ~
נ~ב



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

~

~ ~  

 התוס~~~ב
 ~ו~י~

 זה כן ~ם הביאו ~~ ~ף סוף
 ה~ביאו ~א אממאי וצ~ע ~מיני בפ~ וה~אה~סוק
 ה~~~ א~ ~~ פסוק צו דפ~ממקרא

 ה~זה על
 ~~~~~ ~~~י ~~~~~י~ ~ בתורה קודם ~הואיביאנו

~~~~ 
 יבש ~ריף

 הכלי ה~~ת~~י מות~
 ה~היט~

 ~בר
 ל~ ח~י~

 כמ~~ש לא
 שאין האו~~

 דבר~מוציא
 א~ו~~דבריו נ~~~ ~ ~א ~ריף ~~ ~ הא חריף י~~

 ד~~~ משמ~
 אפי~ו ~~ ~~יף

 מ~ש~~ך משנמע ~כן ו~אמ~ת ~סור~דיע~ד
 קשה ד~ר ~וציא ~אין הא~~ח ~~~~שש~~ ~א~
 חרי~ים ~ברים ושאר ~בלין ~אפוקי היינו~יבש יב~

 אדיע~ד ~קאי ומשמע~~~ם
 ~אסו~

 ו~כאו~ה

 ~הק~ו~י~
 מ~יר ~ד ס~~ק ק~ה ~סי~ ~קמן ~א

 ב~~~~דהש~ך
 ל~ במל~

 ב~ערה
 ש~

 א~~ור

 ד~~~~~
 ~~~ק ו~ו~ק לח והוא ~ריף ~בר ה~א

 אינו ~ממ~חדדוקא
 ~וצי~

 ~~יחה שאין
 ~~אר משא~~כ שם הש~ך~מ~ש ~כלי~

 ~ריף דב~
 ~א~כ ~~שמע א~נו זה ~דיע~ד ~פי~ד~סור
 דמתיר ה~~~~~א מד~~י ~~~~ ~ייקב~ה

 ~~לו~
 בכלי~ש~

 ש~
 דמתי~ ~או~~~ אדברי יי~נ

 ~י~ן
 י~ל הא צונן ע~~י ~~שממישן מ~ום ~בליןב~וכו

 שוה ~~ינם מש~ע ובו~אי מ~מל~ד~~ל~ן~חמירי
 כאן ~מ~~~ותו~י~

 סק~~
 ~~כ משממע

 ~דינ~
 וצ~~~שו~

 יבש דדבר הוא והש~~ך השפתי דכוונת
~ריף

 ~מוח~
 ~כ~~י~ה אפי~

 ח~יף ל~ ובדב~
 ~כ~חי~הא~ור

 ~~יעב~ אב~
 שאר ו~~ה במלח שם ק~~ה~י~ הש~ך כ~~ש נמותר

 ~ריפים ד~רי~
 קכ~א~י~ ~~ק~ן ממהא הפרמ~ג רבינו שהק~ה ומ~ה~~ים

 א~~לו ~יינו ממו~ר ד~ומ~ץ ~~~ כת~
 ~~רץ והוצרך ~~יר ~הקשה~~~ ו~פי~ך ~כ~~י~ה~

 ~~דיא משמע וכן צונן ע~י הי~ ש~שנמישודמיירי
 ~דיוקי ~ק~י קכ~א סי~ לק~ן הש~~ךמ~~רי
 דדב~מאו~~

 ל~ ~~יף
 היינו ~א

 ~כ~~י~~ ל~ני~
ע~~

 אבל
 ב~יעב~

 ~מעל~ע ~ק ~א~ר אינו

וא~
 שי~ן ~~י הי~נו ~כבי~ה שיעור בת~כו ~~ה

ע~
 וית~יל האור

 ~ה~תי~
 בממ~~וקת ת~וי ~ אז

 ~ו~א ו~~מג~א ~ש~ך~בין
 בדגו~

 ~י~ מרב~ה
 בש~ך~~~

 סק~~
 שיעור ~אין ~תיר ~ה~~~ך

 ו~דע~ ממכ~י ~~~יטכבישה
 ~נמ~~ז ~י~ המ~~א

והדרי~~
 ~שי~ור מכ~~ מפ~יט הוא

 אינו כ~ישה ~~יעורבפ~ות א~~ כ~י~~
 ~יהוו~כת~י~ה ~~~~ ~דיע~~ נאס~

 הא~כתי ~ריף בי~ש רק ~כת~י~ה נמתיר~אינו האו~~~ ממדברי כ~מ~~ אשו~
 ש~ז~ ~מפ~י ה~ינים~א~ו

 ~ט~ז שד~~י ת~~ה
 ד~ט~ז ת~והים ~ק~ג צ~ו סי~ו~~ש~צות

לה~יר כת~
 בקריי~

 בקע~ה שנממלל
 ~ולב~

 לכ~~י~ה

~אכו~
 וכ~ב ~ר עם

 הממשבצו~
 ~~וט זה

 וממה~וא דוחקא~~יכא כ~
 דממ~~

 וא~~~ז כן ממ~ואר
 ~הסתפק כ~~

 בו ~יש דא~ש~
 ל~ו~

 רואה והנך
 אסור~בו~אי

 ו~ו~~ ל~או~~
 ~~~ר מדינא ו~~ך

 ~~חריף
 ~הוא~~~בש ~מ~ח ~ומה ואינו ~~ת~~~ה

~אין
 כא~

 ס~
 יבוא~ ו~~ ~~~

 כ~~ ~~ו~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~
 כ~ט

ירא~
 דו~א שכ~ה

 ~ליפ~באי~ו~
 בדיעבד בע~~א חו~רא ~ק שהוא

 נ~~ ~~~י
 ~~אה א~נם ~ק~ז ~קמן וכ~כ

 מ~ו~~כונ~ דא~
 מו~ר ~כך מדר~נן ~וא דהק~יפה

בדיע~~
 כמו לקלוף שא~א ה~כא

 ~א דהק~י~ה א~~~ ~~~ ~~~יא מ~~י~הכונתו ~כאו~~ שמ~מ~
 ~~~~א ~ומרא אלא~וי

 ד~~~~
 ה~ ז~ ו~~י

 איסורים בכלמותר
 דרבנ~

 ~ק~י~ה דדינם היכא
 ~~ש~ך ~ז~א לקלוףוא~א

 ~עי~
 ס~ק ס~ט סי~

 לא בו~~יס~~
 ס~~

 מ~ם ~ם ~~~י ~~~י ה~י
 הוכרח א~פ~כ מד~בנן א~א דא~ושמ~~ו

 נגד ששי~~ ~צריך לשם ~כ~ן ההוא ~יןל~לק ש~
ק~י~ה

 וכ~
 גו~א ~ס~ז סי~ ה~~~א מ~ברי משמע

 ~~~ ~כ~ הפ~~ג רבינו כאןשהביא
 צונן ל~וך

 ~~ל~א חומרא רק הוידהק~יפה
 ~ות~

 ואם
 סוב~~י~

 ~~בנן מידי דב~ל
 מות~

 ל~ ~יפ~ק
 צ ~~וךד~~~

 נ~
 שנפ~~ק עירוי הוי

 הקלו~
 ואינו

 רק בדרבנן מ~ני ד~א מ~מע ובע~כ ~רבנןא~א
 ב~ם~וקא

~~ 
 וזה ב~למא ~ומרא ~הוא צונן ך

~דו~ד~
 ~~~~~~~~ ~ק~~ ~ל~~ו

~
 נ~~ק שלא ~~יר~ ש~~ע ~~~~~

הקילוח
 נ~~ק ~~ ~~

 הו~כ~
 בע~~א ~ו~~א ~ק

 מ~ר~נ~
 נ~ב ~

לפ~~ד
 ~ו~ נ~א~

 אי~ע אם נפ~מ
 ~~ב~

 ~ש~ת
 הק נפסק שלא בעירוי~אם

 לו~
 הקלי~ה ~וא

 ~א~~~~ ו~~~~ר מ~קן נ~שב אזינמ~ינא
 בע~~רוי

שנפסק



~ ~

~ו~י~~
~~~~~ ~~~ ~נפ~ק

 ~~ילו~
 ב~~מא חו~~רא רק הוא ~~ק~י~ה

 שכ~~ג ב~י~ כה~ג המ~א כמ~ש ~מתקן נחשב~א
 א~ ~~~~יך ד~ריך בי~ש יבש חו~רת~ענין
~מות~

 ב~~מא חומרא א~א דאינו כיון ~~בת
 ~ ע~~ש הטוממאה בו~ד שנטממא כ~יוכמו~

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

 ניכר דאין
 א~~~

 נ~ב ~ ~~
 בת~ו~~~ע

 נוב~~
 ~~ ~י~

 ב~ק~יך בשנישאפו
 ש~

 ~ם ק~עפ~יך ב~ר
 ~ם ~ר~פ~יך ב~ק~יך בת~עה אפו ואח~זחמאה
 היו ובתוכםשומן

 ג~
 ~תב הב~ק~יך~ה~ו ~ני

 אינם הבעק~יך שב~ני הקר~פ~יך אותן דגםשם
 ממהכ~ינא~רים

 ר~
 ~~ה ב~י~ דה~~~ך ואף כ~ק

 ~בתוך שממן ב~וע אי ~~נין ~~ופק כ~ג~~ק
 תנ~א ב~י~ הממ~א ממ~ממ כו~ו או~ר איהכ~י

פשי~~
 יותר או~ר אינו שמן בב~וע דגם ~י~

 ~בקינן ו~אמכ~ק
 ~שיטו~

 שם ו~יים כו~ ~~מג~א
 ב~וב ביטול ע~י~התיר

 ר~
 שני אותן נמנין כ~י

 ע~~ש מותר וה~~ר ~א~ור ישב~ק~יך
 ו~~~

 במה
שא~ר

 כ~
 ~ממ~יק כיון ב~קליך בשני שי~ המנין

 רק הי~ ו~ם כד~ק רק נא~רים דאינםמקודם
 באותו כממ~ש ~ווז ~ומן ~~י מדר~נןא~ו~ים
 ~א אם וא~כ ע~ש~ת~ו~

 ג~ מות~י~ נוד~
 ב~א

 הגם ב~וממן ~וחים ~הי~ ממפני ואפשר~ליפה
 שהי~ ב~יניו ~~וב הי~ השומן ~כנ~ד~ ~ם~כ~
~~ים

 מ~~
 ב~~ ו~י~ ו~~~ע בזה להח~יט ~~ה לא
 ~ ק~~א ב~י~ זו הת~ו~ ~מביאחו~~ד

 ~~~~~ י~~ ~~~~~~
 ~מ~וח ד~~י~ הש~ך

 א~א ממו~ר א~~~כו~ הכ~
 נ~ב ~ כו~ ודאי א~ור היבש מותר דמאידתמוה

נ~~
 הש~ך כונת ~פרש

 ממשמ~
 ~ מ~וח דאפי~

הכ~
 נקודת ~עשות ו~ריך מותר

 הפ~~
 ~י~ת בין

 לתיבתמ~וח
 הכ~

 ~דבתר~ קאי ו~כל
מותר הכ~

 ויבש מ~וח הי~ גוש דה~ב~ ור~~
 הי~~לול והדב~

 הכ~ תפ~
 מותר

 דהגו~
 בו~ע אינו

מ~~~ו~
 ממפני

 דה~~ו~
 הי~

 בו~ע אימ~ וה~~ו~ תפ~
 מפני ממ~וח דהוא אף~~גוש

 שהו~
 ~גממרי יבש

 בטממא אי~ורין ~בשא~ ב~~חומיירי
שייך אי~ וטהו~

 ה~כ~ ~ומ~
 כממ~ש א~ור הוא דהטמא ~רי

 ה~ודם ב~~~קה~~ך
 וממתור~

 רבינו ~ושית
 ~ א~ש ו~פממ~ש כן הק~ה החו~ד וכןהפ~ממ~ג

םי~
 ~~~~ ~~~~ו~ ~~~

~~~~ 

 דב~ינן ~רש~י ~י~ל
 נ~ב ~ וק~ילא ס~~

 שם ~~ש ~~ח ~י~ לקמן~י~
 לתר~

 קושית ~~
 דף חו~~ןתו~~

~~ 
 תו~~ א~

 ד~~
 ~ ו~~ש ~דירה

~~
~~~ 

 והיתר נדרים ד~ענין כו~ ~דידן נפ~מ
 אט~ימת~ממכינן

 י~רא~
 כן ואם

הנודר
 ונ~~ מב~~

 ~יורה ב~ר כזית
 ~ בעינן ם~ ~א ואי בטעי~ה ~רי ו~י~קו~דם תבשי~

 התו~~ ~פמ~ש דנראה לפ~נ~ד ~~ע זה ~יןנ~ב
 ר~~י בשם אמאי ד~ה דט~ח ב~וגיא שםבחו~ין
 בב~ח באי~ור דדו~אלח~ק

 שכ~
 ~בדו אחד

 נ~~ו יחד וכ~נתבש~והיתר
 חתיכ~

 ~כך נבי~ה
 זה הוא נבי~ה ח~ב ~~~יפרך ~פי~שייך

 אין אמרינן אי~ורין שא~ ~ענין ממ~א~~כונ~חט שנב~~
 רק נא~רין ~הם כיון ~האו~ר חממורהנא~ר
 כבב~ח ולאמהאו~ר

 דע~
 או~ר שם נקרא כו~ם

 וממה~ט ב~ו~~ ע~~הבשוה
 ביו~~ ~י~~

 ק~~ה ~י~
 ד~טעממא אף בששי~ ב~~~ין ממדם הב~~עיםדתבלין
 ו~~י~ז מ~או~ר ח~~ור הנ~~ר דאין מ~שום~בידי
 ה~י עליו הנא~ר דהב~ר כיון בנודר הכאגם
 קפ~לאטעם

 י~רא~
 ואממר

 שאי~
 ט~ם נ~ינת בו

בהתבשי~
 דהבשר ממ~ום לא~ור רו~ה ואתה

ב~ע
 ממהתב~י~

 ז~א מב~מ והוא ונ~חט וחזר
 אנו~ע~~ז

 אונ~~י~
 חנמור יהא ~א

 ממכמו~
 האו~ר

 יו~ר בשר הזית ב~ע ~אדבודאי
 ממכממות~

 ו~שיטה
 ~אין שראינו ממ~~ בפחות אף מהני ד~עיממהזו
 ~בב~ח דמי ו~א הכא מהני בודאי טעםבו

 ש~~
כ~

 א~
 נקר~

 נכו~ה ~ברא והוא או~ר שם
 ~הגאון וממ~א~י ב~פרים וחפ~תיועמוקה

 ~~נין זו כ~ברא מ~מש ~כ~ ~~א ~עי~ ~וףחו~ד בע~
אחר

 ~תר~
 ~דשין דגרי~ין מ~הא ~פ~יתי ~ושי~

 דין מן ובר מדברינו בהדיא והואבירושלמי

 ~תנמוהי~
~~~ 

 ז~~ל הפמ~ג
 ד~כ~~~

 הב~יעה
 ב~ח ~ח הוה וכשנםחט לח הוא החתיכהשבתוך
 ד~ ב~עי~ ~קמ~ן רמ~~א הכרעתו~פי

 א~ורין בשא~

ח~~
 ~א ב~~~ממ ממבב~~ח

 א~מרי~~
 ~ נ~י~ה ~נ~~ה

 זממ~אח~
 ~~ח ~י~ ~~מן רע~~א ~הגאון מצא~י

 א~ו הפ~נמ~ג בדב~ישרמז
 ~~בר~

 דלח
 ב~ובא מב~מ דממה~ת כיון לה~שות עודוהו~יף ב~~

בטי~
 וגם

~~~~~ 
 בשאר

 אי~ורי~
 ד~בנן אלא אינו

~ו



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

 בין ב~יאין דא~א יהאלו
 נ~

 ~יורה
 מר~י~~

~~~~
 ו~~לט

 הבלו~
 םד~ר ~~ה מ~מ לא או

 נדרי~ דלגבי ~א~~רולק~לא
 ד~יל~מ הוה

 ה~לי~י על ~~ע מ~מ אבל ע~ש ב~~יקומחמרינן
 שם דהא ועדשים דגריסין בהא ש~~~בטו~~ו~~ד
 בל~ ל~ הוי וגם דשיל~מ הוהלא

 ~גי ל~ך
 ר~ק~א הגאון על ~גםבטעימה

~~~ 
 הקשה ~לא

 ה~ות ם~ והוא ה~~ל ~~ברתינו הכרמ~געל
~~~~ל

 די~
 בין ~~לוק

 בב~~
 ~בילה ~לב דאמרינן

 ~~~~~~ל ~י~~~רין ש~רובין
 וי~

ע~ מירושלמי מק~ר ~ו
~ 

 ב~~ הי~ב
 ~ ~ו~~

~~~~~
 ע~~

 מטעם בנ~~ים א~ שם ~~~ת~ק

די~
 הי~ר

 אי ש~לה ע~י ל~~סורי~
 ~ק~~ ~~~~אמרימ~

 רעק~א הגאון שם
 ~~~~ הר~ן ד~~ידאישת~~ט~י~

 ב~דיא ד~~ ~~ה

דא~מ~ינ~
 ~ביא שלא ו~~ע ע~ש חנ~נ ב~~יל~מ

ג~
 ז~ ~י~ נ~~~~כ

 ט~ז ם~~ק ב~~ז
 שכ~שם ובמ~ב~ו~

 ג~~
 דד~יל~ממ

 ~נמ~י~~
 בי~

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

 ~אין ~~לה
 ~~אאו~ר

 ואף ל~~~י ~יי~~ ~רוטב ~וץ ~~כולהכד~נ
 ~ל ד~גי~ מ~מה ע~יף מ~~מ כן ל~רששדו~ק
 נ~אה ל~~ע~ד נ~ב ~ה~~~ים

 להבי~
 ל~ירו~ו ראי~

 ג~~ דלרש~יזה
 ~י~ אם

 מק~~
 ~וך ה~~יכה

 על~ הטי~ה ונ~ל~רוטב
 ה~~~~

 לרוטב ~~וץ
 ~~~יכה כל נא~רהמ~מ

 ~ו~~
 לרש~~~מ~ברי גם

ה~ו~~
 ~ולי~

 ב~ ~~ו דף
 ד~~

 ב~ו~~ט יש אם
 דל~רש~י שם~כ~בו

 ני~~
 בהיכא

 לר~טב ~~וץ מק~~ה~יתה ~ה~~יב~
 ומק~~

 ~רו~ב ~וך
 אי~ן ~ ו~י~ה ניער לאאי

 הר~טב ~וך ד~מק~~ה דה~~א ד~~ל ולר~ילבטל א~רו~ ה~~י~ו~ מסי~~
 ו~כא ~ו~ לבטל מ~טרף~כל

 דקא~מ~
 יש אם

בה
 בנו~~

 הי~ ~לא ע~י היי~ו
 ב~

 ~~ וברוטב
 ~נמו איתא ואם בתו~~ ע~ש הגיד טעםלבטל
 הי~ אם הא ~ו~ה ~ ל~~ש~~ בטור הםשהגיהו
 ל~~~י אםור אין אזי הרוטב ~וך ~קנמק~~ה
 ~ד~נרק

 ב~~~~
 ~ן ~אם

 ג~
 יק~ה ר~~י על

קושי~
 תו~~ ש~~בו כ~מו ~וא כ~וש גיד הא ~ו~~

 ~~זדף
 ד~~

 ~~ע~ע אינו הגיד דשומן שאני

 בנו~ט בה יש אם י~ך לענין ק~~י א~איוא~~~

 רק ב~י~ן לא לרש~~י הא ~~ דבעי~ןדמשמע

 בנמ~~~כד~~
 נמיירי בודאי ו~כא ~רו~ב ~וך

עכ~~~
 דאי ~~ו~~ כ~מ~~ש ~~וטב ~וך ב~מק~ת

 רק נא~ר אי~ו לכ~ע לרוטב ~וץ~כולה
כמבו~ כ~~~~

 בטו~
 לרש~י ~מדכ~בו ~בע~כ ~לי ~דין שם

 ~~~מני~א
 ~ו~ דב~מ~~~

 א~ור הרוטב
 יש אם ק~~י לכךלרש~י כול~

 ב~
 כל דמשמע ב~ו~ט

~~~יכה
 ~א~ר~

 משום מעליון ~~~~ן ~לק
 נמעליון ה~עם נמוליךה~וטב דעכ~~

 לכ~ ל~~~ו~
 א~ש~ר

 א~י~ ל~ש~י יש~הד~~י~~א
 הו~~~ נמק~~~

 ~י~ר
כ~~~

 שלא ~ה~ר~~ג על ו~י~ כאן ~~~נ~~ג רב~~ו
 ~~~~ ~~י~~ ~~~~~~ ~~~םי~ ~ ~~ו~~ביא

 ד~ו~יי~א ~ ~~
 ~~א ~י~~~ש~מא

~ו~
 ולא לרוטב

 מ~ינ~
 ונשא~ה באוכלין הגעלה

 ~לו מדבריו נ~ב ~באי~ור~
 נמש~מ~

 לא דזה
 ל~~נ~שב

 ~כ~~
 נ~~ט שמא

 ו~אלג~מ~י נמ~~נ~ ~א~~ו~
 ~~~מ~י~~

 לם~~ו א~ש~ ק~ו ב~י~
 ~ו~

נמטע~
 ם~

 ד~~~
 בכאן הי~

~~~ 
 ~~~א ש~י~~ ו~~~ל ל~ו~ב~וץ ~י~~ לא ש~מא
 ~ו~

 ~~מא לרוטב
 ודאי אלא ל~~ורי מממה ~~יסורנ~~ט

 דאי~
 זה

 הגע~ה דא~ן כלל ל~~נ~~ב
 באוכלי~

 וכ~כ

ה~~~
 ב~~~~

 ~מו~ר ל~ו~טו ~א~שר דאע~ג כה~~ב
 ~אי~ור ~מנמ~ה ש~ס~ט בודאי ד~דעי~ן היכא~~מ
 ל~ו יש ~מם~~מאאבל

 לונ~~
 בכל ~~ ~~~יך

ה~~יכ~
 בש~ה מ~~לק~ שבה ~אי~ור אין עד כו~
 שי~בטל ~די ~ו~~ ~ב~ו~ובח~יכה~

 ב~ש~~~
 אלא

 רובו נשארלעולם
 ו~ן ב~~י~~

 הו~~~~~
 בודאי

 נ~שב דלא להדיא ~~יע~~ל
 ז~

 שי~~א ~לל ל~~
 ~נמו ~תי~ה באו~ו ~~~רך מ~~י לגמ~י~אי~ור
 ק~~ הארכ~י ~ם ה~~ן~כ~ב

 ~~אה ~בזה
 תמוהיס ~~ סי~ יו~ד ~לק ב~וב~ק הגאו~ןשדברי
 עשה ~היאשב~~ו~

 זא~
 נ~~ט שנמא ל~~

 כו~~האי~ו~
 ~כ~ב נמה וב~~ט ה~~יכה ~מן

 ובנמב~מ ~מו~ט ~לק אל~~ ~~א~~ לא ~ב~דאישם

~ב~
 י~א ש~מא ו~ם~ ~ו~ה~ איסור נמ~שש י~א

 שדב~יו ~ואה והנך בנש~ך ~מו דרבנן ס~הוה כול~
 וכדע~ שהבאתי ה~~ן מדברי~~ורים

 ~בי~ו
 לוהי~ שם ה~ו~~ב של ~~דון ל~יקר נמיהו כאן~~~נמ~ג

 ב~שיטו~ להתי~
 ב~~ דקי~ל ~~מו ב~~~~מ

~רי~ה



~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~~~~~~ ~~~~~י
 נו~ע ש~אט~יפה

 ב~וב שנתע~ב ~א~~ ע~
ב~~~מ

 ז~~ ה~ו~~ שהקי~
 ~הפ~~מ תשו~ ~כמה

ו~~ע
~~ 

 הגאון
 הנו~~~

 ~~א מפני ואולי ~כאן
 ~~ם~ וכמ~וממה ה~~מ~י~

 ל~~~~
 ~ינים ~חי~

 ~~י~ן ~~אי ואין בוה~מד
 ~ כע~

~~~~~~~~~ 
 ~~ו

~~~ 
~~~~ 

 בנה~כ ה~~ך
 הא ~כו~

 משהואין לא~~
 אום~ הבלו~

 ה~תיכה
 ~~ולט~ כיו~

 כי~ י~~ והי~~איםו~
 הוה ~א ~ו נ~נ ~~א

 א~~ו~ל~~י
 ~כאור~ ~~~ ~ במ~ו מין

 ~ל קשה
 ~~~יכה ~ם~ל ה~ה~כשיטת

 ה~אם~
~א במ~~ו

 ~~~נ ב~ ~ןאמ~
כך א~~ נפ~ה אם אפ~ ושו~

~מינה
 א~

 במ~נה האום~ים ~~~~ים הוא אם
ב~~הו

 כא~ ~~~
 כ~ן ~מי~~ ~~א כמו ~וה

 ~~ו~ב ~~ ~רא~ונה~בח~יכה
 ~ד~~~~ והי~~ איםו~

 ו
 וצ~~

 ל~ דף ~~~~ים לפי~ו
 ~אמ~

 ~פם~ ~~י~ו~~~
 ו~שהינהו ו~~יך יש~~ו

 ע~
 ה~~~~א~~

 ו~ש~י ב~ינ~ ש~א ~הו ~~יע~ד
~~~~

 ~ם ~תוס~ ~נה ~מינם ~~ו י~~~ שמא

~~~
 ~~~ו ל~~נהו

 ~~יעת~ ~ק~י~ו~
 ~~שב לא

 ~פ~י ~שהו~ק
 ל~ש~מ~ ר~י~~ שא~

 ה~בה ~הן

 וא~~בי~~
 מש~ו ממ~מת ~ק נאס~ו ~~א כ~ן

 ~כךמה
 ~י~ת~~

 א~ר בהן
 הא ~~י~~ הפם~

 ולא מ~הו תריה~י
 ול~~ת נן אמ~

 ה~~~
 ~א

 ו~של~א כ~ל מינם~ק~או
 ל~ע~

 י~ל הט~ז
~~שיטתו כי~

 נ~ אמ~ ב~~ ~~ל~
 משהו ~רי

 ה~~עה ה~י ה~נ נ~~~תד~ב~~ה כי~
 ~ה~~ך מ~א~כ וא~ור~ה~~י~ה נשא~~

 כ~ל ~~~ ~א~

 ה~~י~~ מםי~ א~~~~
 ~~יק~ אלא

 אם לדי~~
~וא

 ~אם~ א~ אזי ~מי~ ~ק ש~אם~ ~ב~
 ~ק

 אףבמשהו
 ~נפ~

 אף ~~ני ~ת~רו~ות א~~כ
שאי~ו

 ~פ~י~
 ה~לי~ה

 מות~
 ברא~ש ו~י~

 ~אם ~כ~ ע~ו~ז~ם~ םו~
 ש~ קית~ נ~~

 לבםוף מים
 כ~ן ~הי~~א ~ן ~גו ~איסורא יין הי~ומ~~י~ה
 האיםו~ נתן~~א

 טעם
 ב~~

 ההיתר
~~ 

 או~~ו
 ל~טל ~מים א~~כ ~עי ~אב~שהו

 ~נ~נ ב~ אמ~י~ן ~~א~י~~ ~~ ~~~
 כ~~

 ~ק ~נאםר
משהו

 וא~
 ו~לא איםו~ ~~~י~ת שם ~~~א~

כט~ז
 ~~~י~

 ~~טל ~כ~פ
 ה~~ת~ ~תיכ~ כ~

 ~אי כן א~~ כאן ו~~ה~כ קל~~ סי~ בש~ך~~~

 ~למאקמשני
~~~ 

 ומה ~ו במ ~~הו
 בכ~

 ו~~ע
~~~~י ~לכאו~ה

~~~ 
 ~~~~ ~~י

 ל~~ק
 ~~ח וםי~ ~~ג ~םי~ מכאן מ~~מו שםותר~מוהין ~בר~ נ~~ ~מ~כות~כ~~ ~~ ה~כות~ בכ~

דמ~לק
~~ 

 כ~ח
 דאםו~

 נגד ~ה~ם~מ אפי~ו
ה~~קן

 ו~~
 ~~~כות

 ו~מ~~
 משב~ו~ ~~~ ~םי~

םק~~
~~~~~~~ 

~~~~~ 
 כן ~~~~~ מ~~בנן א~א הוי
 נ~ב ~ כן ~אי~ולז~א

 ט~ום~ק ~ו~~ ב~~
 ~ו~~

 ~ם~ ~ם~י כהפוםקים ום~ל ~~ז
 ~כמו מט~ם ם~פעמים

 ~~~ כ~~
 כ~ת ~~לע

~~~
 כשהם~ ה~נ ם~ ~פ~א ~םגי ל~~שיל ונפל

טיפ~
 ~~~ו מעט ~~ות

~~~ 
 ~~ב

 שא~~
 ם~ ~ק

 והאו~ה ם~פעמים
 שה~ איםו~~ דש~ ~ו~~

 מ~~א

מ~ט~פ~
 ~אין א~~פ

 ~~ג~ ~עמ~
 מ~א~כ

 ~~י~~
 ~ע~א ~~ ~~י~כ~

 כ~~
~~~ 

 פ~ו~ וז~ מות~
~~ו~

 י~ש~ה
 ~ד~~~

 ו~~ה
 ~~וה~ ד~~~

 ~אוד

ום~ת~~
 ~ם~ם ~~~ו ~~~י

~~~ 
 ל~~יא ~ם ~כ~

 כ~נ~~~~~י~~
 שאין זי~ים ~~

 טע~~
 שנעשו שוה

 מש~אנ~ילה
 נ~ ו~~ ~~ט~~~

 ם~
 ~ג~

 ז~~ים הב~
 שהםירוואף

 להאיםו~
 י~~ש ~~ם ~ק ~שא~ ולא

 ~~~ ~~~ ~ו~ין ~תום~ מ~ב~י לזה ~א~~הביא
 ~מג~~ע~

 מ~מ צ~~ זו שרא~ הגם
 פם~

 שם

כ~
 ~~~י צ~קו וא~כ

 הש~~
 ~~ שכ~ ושפ~י

 ~~~ הי~ב ודו~קם~א פעמי~
 ה~קומו~

 ~ ו~~אה
~~~~~~~~~~~ 

~~~~~ 
 נ~י~ה נעשה ה~~וע

 או~ועימ~~
 ~ ~~זה ל~

נ~~
 כ~~~ו

 ~קנ~ דלפמ~~
 הכלי ~א~ ל~ באות

 ואי~~יק~
 בו

~~ 
 ~~בל~ ~בל~~

 ~ו אין ב~פ~ות

~~
 אף הוה מאכל ~ם ו~וקא כ~ר

 מא~ שהום~
 כ~~~~

 הו~ק אם מ~~~כ
 המאכ~

 לו אין אז
~ין

 כ~~
 אם

 הום~
 הא~ ~~ן

 קו~יתו ני~א מלפי~ז
 שה~יא בם~ם ועי~ ~~נ ה~~וע אמ~ינן~לא

ראי~ עו~
 לז~

 םי~ מ~~~ד
 ~פ~~

 ם~י ב~פ כף ה~ו~ב
 ~ ע~ש ם~~~~א

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

 אם כ~ ~~
 נג~

 ~~יקן
 ותוך מים בהו~~

מ~~~~
 פ~וט זה אםור ~~ר ~ה ב~~ו ל~פילתו

~ה~נו
 בא~

~בריו לכ~~~~ נ~~ ~ ~אס~ר ~נ~~ו הפם~מ



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~

~ ~  

 הא דה~י מאד תמוהיןדבריו
 דנהגי~

 כ~ לאסור
 ~~אין כ~בס~ק

 ~~ז~ינ~ הא~~ מ~ד~י~~ה נמה~~ דלא לאסור ~הגין ה~~~
 זה מ~ד יע~ה שנמא

ו~ט~~ז
 שם~

 הוםי~
 לא נמי ד~ינון תקנ~א אפי~

מהני
 ~ב~

 ~בע~ש ~~ינון תקנתא ~הני בה~~מ
 שהות דאין כיון הא~ר ל~ד שיע~ה גםמהני

 שמא גזרימן לאלהמתין
 יע~~

 באותו
~~ 

 אבל
 באותו בא~ת עיר~אם

 ממקו~
 ~מפ~ה הריקן

 יש אם זולת בהפס~מ אפי~ בודאי א~ו~~~י~~
 כך א~ר בה שבישל ~נמיירי כיון ~~~~מ~~ין~ ~~יי~י ~~שוט ~כ~ זה נמה וא~כ ~~~א ~ע~~ם~~
 נפי~ת ממקום הריקן ~ל ~ולה בוד~אי ובסתם~שר

 גם אסור ואז~~יפה
 בה~ס~~~

 עכשיו ~הרי
 שאין עדיין~מיירי

 ב~
 שלא~בשר א~~~~ שבישל בעת היטב ש~דיק~ק ~ממיירילו~ר ואפש~ ס~א פ~מים ס~

 ~~ הרתי~~ יע~~
 נ~י~ת מ~ום

 ~יין ו~מי~ו ודו~קהטיפה
 בזה שה~~כתי מ~

 נמשבצות צ~~~ב~~~
 ~~ ו~בין ע~ש סק~~

~~
~~~~ 

 ש~א אכתי כו~ ל~ולמ~ ידענא לא
 ~~ני~נמת~~~

 מש~ו משאר ו~ם
תוך

 ה~ופ~
 הב~וע כל ~נ~מ

 זה לי~שב מוכל לכאו~ה נ~ב ~ ס~~ממים ~אי~ כיו~ ב~ופ~
 פנים בג~ י~ל דהמה כך הוא והט~ז או~ה~כונת ולוממ~

 הקדי~ה דופן בתוך במקוממה עומ~ת שה~י~~או
 ב~מים גם ש~~~שטאו

 ובקדי~~ שבק~יר~
 ~~~א

 שנאממ~~~ו
 שמתפ~~

 ב~ופן ולא לבד בממים רק
הק~יר~

 וע~ז
 הוא אם ~ממ~נ או~ה קאממ~

 ואין במקוממה עומדת ~הטיפה א~~כאו~ן
~מ~עפ~

 לא הב~ בפ~ם גם
 תפ~פ~

 כאופן ואם
 להאו~~ה ס~ל בזה ובממים בקדירה שמתפ~טהב~

כיו~
 ~ קי~~ל ~זאת

 דבל~~
 הוא שבקדירה ~

 רבי~ו ~בי~~ כ~ו ~בק~י~ה ~אכלאל מקו~~
 ה~נמ~~

 ~~~~ב~~~
 ~דוקא והנמר~כי ~~אב~ן ב~ם

 אם ותבין ~י~ש ~בקדירה ~ממה נפרדהוא באוכ~
 הבלוע צי~וף ע~י הי~ ~בו~אי~מרימן כ~
 ~בלוע נ~י הטיפה ~בטל שיע~~והמים שבק~י~~
 לה~ין ~ב~

 כ~
 דלא לבטל

 ידעי~~
 שיעור ~ כמה

~בל~~ה
 אב~

 עם בצי~וף
 נמא~ ששים יהי~ הנמי~

 ~עפע לא דלממא~מרת
~  

 יש א~כ ל~ני~
~~ק כא~

 קט~
 לכ~ ~~י~~ נמן

 ~פי ~ק נ~~ערין

המדומע
 ו~תור~

 ~~י שבס~ ראיתי א~~ז קושיתו
 זה כעין כ~בלבו~ה

 ועדיי~
 בסי~ ממ~ש ו~י~ צ~ע

 ~~אה ~לכאורה~~~
 בי~ שבנמ~לו~ק~

 ה~~ז
 נראה ה~ממ~ג ורבינושנו~ והש~~~

 ~סוב~
 אינו זה ~גם

 ב~לב ~וקא אם או~ה בכונת להסתפקיש והנ~ ~ ששים ב~ירוף והמים בהב~וע ~ישברו~
 רביע~ת מפל אם כגון המ~ומע לפי ~קמשע~ין
 ממים רביעית ~~ ב~וך~לב

 ונ~~
 רביעית ~כולם

 בשרלתבשיל
 א~~

 רבי~~ת רובע מגד רק ל~ער
 כן ~הדין הו~~ רוטב עם בבשר ~~ם או~לב

שנמשערין
 ר~

 שיעור ל~י
 ~~~ ~נמ~ונמ~

 ~לנמא
 נגד ~~~~ ~ריך ורק כן אממרימן לא~ב~וטב

 בשר כנמו הרוטבכל
 וכ~~ ~~~

 נמצאתי לא
 זה לדיןגיל~י

 ועיממ~~ ו~~~~
 ~ ~~ג בםי~

~~~~~ 
~~~ 

 ואמ כו~
 כ~בינ~ ~

 ב~י~ורין ~אפי~~
 ~~א הוה ~~אמ~מ

 ~~במ~
 נ~ב ~

~~יטות
 לשומ~

 דדו~א ממשממע
 ל~ באיסו~י~

 הוה

אל~
 בב~~~ ~הכי ~ונמיא ~א ~~בנן

 שנא~ר
 נ~נ ~~זה הממים ה~י ~ממים א~~כ ונפל~כב~

 ו~כאורה~~אוריי~א
 סו~~

 ע~מו הוא ~~ש א~~ע
 ~~ק ~~ד םי~לקממן

 כ~~~
 ודאי וז~~ל ~דע ד~~ה

 הממים נ~מממ~רבמן
 ל~

 ממ~~ת
 ~וד~

 נ~ש~ו לא
המים

 ~בא כיון ממדרבנן אלא מה~ת נבי~~
 א~כ עכ~~ל ~יימין כבב~~מבב~~

 בב~~
 בזה שוה

 ~~י~ ~בא~י ~~ד ~ב~י~ ועי~ש ו~~ע איסוריןלשאר
 ק~ דף ~ולין התוס~ מ~בריברורה

שבא ממ~ ~~~
 אינו מ~~מ לי~ דיינין דכבב~~ אף ממ~ב~~~
~~~י ~ בס~~ך ועיממ~ש ~ועש~~ה מדרבמןאלא
~~~ ~~~ 

~~~~~~ 
 מ~~ב ~ ב~~ז נ~~ממ אין

מ~מע
 הדין ~בעיק~

 הקילו~ באם ~הש~ך ~הסכים
 ~אש א~ל ~וא

 א~ור ~וננת ק~ירה עליו ~ע~י~וא~י~
 וה~ה~~בשיל ~~

 ה~ו~~
 מאוד ~ת~~א כ~א ס~ק

 עובי כל ממכסה ~נו ה~~ב ~אם זה ~ין~ל
 ~יהי~השולים

 ~~ ממג~~
 הממ~כל כמגד

 דהממאכל ודאי~ראה שבקדי~~
 ממות~

 ~~~ב אם וא~י~ כו~

 כ~ממכס~
 ~~ולים ~ובי

 ע~
 ~ממגיע

 כמג~
 ~אוכל

 ד~ם ~~אה א~~~ ב~ונמא שהואכ~ון
 ~ונ~

 הבל~~ ~אין ~תי~ות הרבהבקדיר~
 ממ~תי~ה יו~א

~~תי~~
 ו~אי ~בתו~~ ~~~~י~ ~ו~ב בלא א~רת

~אי~



~ ~
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 ו~בריו עכ~ל צונן שהוא ~~ז רוטב ~ין לו~אין
 ~ופא הוא פסק סק~~ב ע~ב בשי~ ~ה~יתמו~ין
 והו~יאו~ו בישול בשעת ש~ם הי~ העוףבאם

 ~ו~~מק~י~~
 ~תי~ות נאס~ו ו~~~ו~ו שהיס~ב

 ואין ששים לי~א דשוב כיוןאח~ות
 לונמ~

 דבלוע
אינו

 יו~~
 מ~תיכה

 ~~ברת~
 כו~ ~וטב ב~א

 ע~ מ~ונ~ בעין שאיסורדבש~ה ועו~
 אף הח~יכה

 ול~ש נאשרין ח~יכותשא~
 ~וממ~

 ~בר אין
 בסי~ כנמבו~יו~א הבלו~

~~~ 
 עכ~ל ב~~~ה ט~ ס~י~

 ב~י~ איסו~ יש ה~י ה~~נוא~כ
 ולא ~~לב ~~וא

 ~~יט~ו ~לל ב~וע~יק~י
 ואפש~

 ~יון ~וממר
 כ~ז מיהו בלוע כמו ~ק ~שוב נמפסיקד~קדי~ה
 אבל ל~יט~וכ~בתי

 ה~~ממ~~
 ה~יא

 בש~
 ה~~ב

 בלא יוצא בלוע ~אין שכ~ ס~ט סי~ב~שו~
 לב עד~נמ ~ב~ין עדיין שר לא א~י~~וטב

 ~ח~י~ה ונוגעתב~~יכה ~בו~
 באח~ו~

 מות~ים הם

 ו~~יכה ב~~יכה נו~ע ש~ל~א~
 בא~~ו~

 עכ~~ל
 סוף ~~~ובות ~~~~ בפתיחה ~בי~והביאו

 ובסי~השני ~ל~
 לענין שם וסיים ~~ה ממסי~~איי~ו ש~ נמיי~ב ~הפ~נמ~ג ל~~~ ס~~ ק~~~

 הוה א~ר בצד נמ~מ ~וא שבעין אף ~ודאיוצ~~ע כ~ול~ ממ~~
 סב~~ו נ~חזקה ול~י~~ז ע~שבלוע

 ה~ו~~
 ~אן

~הי~ל
 ל~יו~

 לשי~ מות~ות שבק~י~ות ה~~יכות
המ~ב

 וה~~נמ~~~
 בלו~ ~אין

 ~ב~יו אממנם יוצא

~ ~
 נאסר אם ואפי~~~~ה ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 מכ~
 בב~ח

 כבב~~~
 ב~י~ ו~נמבו~~י~ ~יינימן

 ~כ~א בס~ ו~אי~י ~~ע~ש ~~~
 ~ב~יהביא

 החו~
 ~~ע ו~ע~~ד ו~~סיה

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

~~~~~~ 

 נ~~ט הוי הזיעה

ב~
 ובכלי נ~ט

 כתב ~~ו ס~ק ~~ן ~~ות נ~~ב ~ א~וראיסו~
 ל~~ר א~~צ א~סור ממ~בת הי~ א~ ~אפי~~~יפוך

~~~~
 כזית נ~בשל אם כממו

 בכלי י~קו~
 ו~~י ל~~שיל כולו ונפל~י~ו~ ש~

 ד~~
 ~ק ~~ בע~

נ~~
 הכזית

 כנג~ ו~~
 ~~~ול~ ה~~יר~ כל

 א~~צ
לשע~

 ~ק
 ~ג~

 האי~ור הכממות
 שנ~~

 א~~צ וה~נ
לש~ר

 נג~ ר~
 ~אינו ~יון ה~~ב

 זי~~ עו~~
~~

 ~י~ אפי~ ולפי~~ז ~~חלב
 אסו~ מחב~

 ~~ט~ם
 בר נ~ט הוי~~מ~בת

~~~~ 
 לש~ר א~צ דאיס~~א

 ומ~ש בר~ס וע~מ~~ש~גדה
 עו~

 ~ףת~ב ~א~ ההוא בס~ק
 ל~בשי~

 ~אסר ~~כף
 ע~

 הזיעה מ~ום
 בזיעהו~יס~ב

~~ 
 ל~ן זיעה ע~י מפ~יט ~אינו

 בולע אבל שנתחב מקום נגד ~ק ס~~~צ
 צ~~ד בר~ס ~~ז מ~ש עי~ ~ ונאס~ הזיע~ע~י שפי~

~י~ ~במשבצות
 כו~ ע~ע ~מה ~~~~ ~ם~~~ ~~ג~~~~ו~

 מ~תניתין~סתם
 אף ~~את ~ם~~יש

 ש~ית~
 הכושר שעת לה

אין
 ~מ~

 נ~פס ~אות וכל ~צ~ל ~יבוס ~~ון
 ~אותה רבי סובר א~~~ מ~ש גםבטעות

 כ~~~ל ש~~ה לוהי~ למע~
 ועי~ מ~ש א~~~ וג~

 להי~ ואותה מלתא גילו~ או~ו~ בזב~י~
 להי~ ~ב~י~ן מאותה לא א~~~כ ו~ן כיבוסט~ון אי~ ש~~ ל~

 מ~ש סו~ר טעות הוא ~ס~ק שכל הכ~ל ~~~כלו
 ב~ממב~ם היטיב ועי~בפנים

 פ~~
 מה~~

הל~ מעה~~
~ 

 ~ כנים ~ב~י ו~ראה ש~ ובל~~מ
~~

~~~~~~ 
 ס~יקאה~נו

 ואו~~ ~~
 ל~~ט

 ת~ומהה~ע~ת
 כ~ ו~ו~~

 נ~ב ~
ל~~~ש

 בהפ~יח~
 ורמב~ם ~ש~י ~לש~ לת~~

 צ~יך אמאי א~כ ~רבא אליבא ~רבנן~טכ~ע
 ~~ומה ~~עלת ~מעט ~אותה ק~אל~יד~

 לי~תיפוק ו~ול~
 ~א~~

 ~~ש~י ~~ן ~~ל כלל ה~ע~ה
 ~~בא אליבא פ~~ב~ולין

 ~~כ~~
 ~~בנן

ו~יעול ~נזי~
 הו~

 ~או~ייתא דט~~ע כא~ ~באים ב~כ
 א~יבא ~~~י ~ ב~ב~י ש~~ ~פי~ז ~מ~מדיןואין
 ~ס~ל י~ו~א~~~

 מלמד~
 ~~~~~~ ~~~~~~י ~ וכמ~ש ~~~י ~~יבא קאי ושם ~~באכ~ל ~א~ אין וא~כ וא~ש

 ~~א ו~ע כו~ ~~ובה ה~~חי

~מתי~~
 או שבת בערב

 ז~ ~~~ א~ל א~~ ~צ~ ש~ש~וך ~י~ובהפ~מ
 או

 א~~כשמלאו
 ~ק~י~~

 ~מים
 נג~

 ~ף ה~י~ן
א~ור בה~ס~~

 ~נ~~
 נ~ב ~ ה~יקן ב~וך

 בז~
 ת~אה

שדב~
 במשב~ות ~~ב ~~~ לעיל נו

 ס~כ~~
 במ~ש

 וא~~ז ~~יקן נ~ד בנפל או~ה של ~ב~ דיןעל
בי~~ו

 וכ~ ~אסור ~נפ~~~ו מע~~ע ~וך בש~
 ~~ה~ו הפס~מ באין~ ~יקא ~קאי ז~ל~בינו ש~

 בפי~וש כאן רואה והנך יע~שלא~ו~
 ~ק~וא ~~~נ~~

 אח~ בצ~ ~~ לאסו~
 או

 ~קנ~~
 ~צינון~

ובה~~~מ
 מתי~~ ~ע~~

 ~~~כ מ~א א~ ~~א~כ

~נג~
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~ ~  הריקןכנגד 
 א~ו~

 שם דבריו וא~כ בהפ~מ אף
ת~מוהין

 ועיממ~ש למ~לה~ר~יחה יעל~ הרי כך א~ר דבישל כיון ממא~~
 ש~

 עמד לוממר וא~שר

~י~ ~ש~~ך בשם כאן שכ~ מ~כות בכלי ~ייריד~~
 בה~~מ ~במת~ות כ~א ~~ק ~~~~

~~ 
 אמרינן

 ~ח~כ ~ים ש~מילא אף וא~~כ ~~נ בכליד~בלוע
 ל~תיריש

 כמ~~ בה~~~~
 א~~ז רבינו

 ו~~~~י~~ כ~ וא~
 ~ ~זה נמאד שקיצר על

~~~~

 שם
 בם~~~

 נ~ת~קתי הנ~ל
 בכוונ~

 ~ו~ה
 ~ממדוממ~ ל~י~~שערין

 דוקא ~ו במים
ב~~ב

 ~~ו~ כ~ הדי~
 אם

~~~ 
 ~~ ח~ב רביעית

 ה~לק נפל וא~~ז נמים~ביעיות
 הרביעי~

 בבשר

א~~
 רק לשער

 שיש רבי~י~ רוב~ ~~~
 ~ן ב~

ה~~ב
~~ 

 ב~שר ~ם
~~~ 

 הוה רוטב
 כ~ ~ד~

 ר~~מ~ער~
 שיעור ~פי

 ~~דומ~
 ני~א או

 ו~ריך כן א~רינן לאד~רו~ב
 כמו~רוטב כ~ נג~ לשע~

 בש~
 חו~ד ב~~ ראיתי וכ~ת ממ~ש

 שכ~ ~~ק~א חידושים זה~~~~
 בו ~~~~ש ~~~

 ב~רכזית
 ע~

 נ~ד ~ש~ר א~צ מים
 שי~ור ~~י~ק הכ~~ כ~

 מ~וד ~ד~ין ~~רוש ו~וא עכ~ל ~ במי ~~דומ~
 וג~~

 ה~נ~ג אין
 א~~ כ~

 המורים
 ב~~~ת ~~~אתי ב~פרים~בינות~

 שוא~
 ~~~יב

 ~י~ ב~~הד~רא
 או~ה בשם ש~~ י~~

~~ת כ~~ כ~~
~ 

 ד~וטב ~הדיא ~כ~
 ש~

 ~שר
 ~נ~ל~

 ל~לב
 ~~ד ששי~~ צ~יך~דאי

 בש~ ש~~ ד~~~ כול~
 ~ל

 ~~ג~ון זאת ונעלם ~כ~ל ~~י~~~
~א~כ ~ו~~ בע~

 ~~~ת כי אם דעתי~~ ~מו~
 ~~~ר~~ב ב~ ~~~ל~~

 או~~ ~רי ~~~ ~~בי~ ק~~
 ~~ל

 כ~
 ז~י~יוכ~~

 ~י~ ~~~ ~א~~~ ל~או~
שכ~ כ~ד ~כלל ~~

 ב~ר ש~ ~ה~~
 כ~ ע~

גם כן ~ה~יא ~רו~ב
 המרדכי~~~ ~~~

 ~עמ~ד דא~א ~וא ד~ברא

ע~
 ~מה ~~י~ור

 נגד ~~ דצ~יך ובו~אי ב~~

~~
 ~~ים

 ~כ~~
 מ~ו~~~ זאת ונעלם

 ~ק~א~י~ ~~~ ~~~
 ~ וצע~~

~~~~~ 
~~~~~~ 

 ~~~~ך~כ~
 כ~

 אמנם
 מ~

 ש~שה
מב~~ים

 כ~
 מה נימא

 ~~נ~ב~~ים שנכנ~
 כמ~

 ~לב
 נ~ב ~ נביל~

 ~פל~ל~~ד בס~ ע~~~
 בז~

 ~קו~יא
 ~~ נ~

 דברת
ר~~~א ~~~~

 ז~~~
 ~ שם

 ד~ר בשו~~ת ~~~~ ~~~ג~ם
 ש~וא~

 בכלי
 ~ה~~~~מ ~א~~~י ~התירפא~צילאן ח~~

ו~~~נ
 ~אי~

יש דרבנן אי~ור בלע באם ו~ו~י ~התיר
 ל~ד~

 דממ~ינכא בה~~~~ממ
 אי~

 דדם ראי~ ~~~כ
 ~~~ב ~ דאו~יי~א ~י~רו הוהשביש~ו

 ~~ו~~ח בם~קדמתו ממ~~ש ע~ממו דברי ש~ו~רתימא לכאור~
 ~ שלי~יבאו~~ה

 או~
 וז~~ל כ~~ה

 א~
 דרבמו אי~ור

שנב~ע
 בכ~~~

 אשור ~א~צי~אן כממו ח~וב

 א~
 וא~~כ עכ~~ל מפינכא וראי~כ~~ב~~י

 ~ות~
 דבריו

 ואו~ישבכאן
 י~~~

 מיירי ~~ם
 הכ~

 ~ומ~א ב~אורייתא עיקר לוש~יש דרב~ן ב~י~ור
 ד~~~

 דנקט
 צ~~~ובע~~~

 כ~ב ~~~ו באות שם תיכף דהרי כן
 בי~לו ~םוז~~ל

 גב~~~~
 עכו~~ם

 ב~ד~~~
 ~רם

 ~ה~יר א~ש~~שיב
 ~כלי~

 אחר
 ועדיין מ~ל~~~

 בדבר להתיישב ויש~~~~
 עכ~~~

 ~~כא~רה
 ~קודםד~רי ~מו~

 ה~לי~
 אי~~ר ~גם

 דרב~~
 א~ור

 די~ ודאי א~אבאב~י
 ~ו י~ בין ~י~וק

 ג~ינות ~וש~~כ ~~ור ~ם כממו~~~ת עי~~
 לו איןדנח~ב עכי~

 ~~~ת עיק~
 וכא~

 ~דרכו קיצר

ז~~~
 אמנם

 בדב~
 נ~ל~ו זה

 ה~ו~ק~ם ב~מ~~~ק~
 ב~ם כתב צ~ט ב~י~ן~הרי

 וז~ ~~~ב~~
 ~עי~ר בדברא~ל ל~ונו

 אי~ור~
 נ~דר~~~~ אלא ~י~ו

 ג~ינ~כ~ו~
 ~ל

 ~כו~~
 גיד ~ל ושמנו

 אי~
 ~מ~~רבי~

 ~הדיא ה~י כו~ ~בטל~ כ~י ב~י~~אותו
 בדאורי~~א ~ ~יקר ~ו איןנח~ב ~ד~~~~נ~

 איםור ה~~ר בת~ה כ~ ש~רש~~~א ~םכתב ~~~~ ~נמנ~
 שי~דב~יה~ ~~

 ~יקר לו
 כ~~~ ב~ור~

 ~יד של ~כ~ממנו~~ ~~מא ~~ב ממשום שאםרו~כרים של גבינות
 ~~~ ד~רש~~א ~~י ~יד ~~וםשא~רו

 להדיא
דגבינות

~~ 
 לו ~ש עכו~~ם

כשממנו ~~~וריי~~ עיק~
 ש~

 כל ~~דינא ~~ נמ~יק ו~~~י ~יד
 ד~בנ~אי~ורי~

 שוים
 וח~~ ממ~רו~~ ~ו~

 ח~ל
 אישורים ~ין נ~~~ממ ~~ם אין דלדינא ~מ~נ~~שממ~
 זל~זדרבנן

 ~שמ~~ ~~כ~~
 ~ולא שאין מממנו

בגבינו~
 רבינו דב~יוא~כ דר~נן אי~ורים ~שאר ~ותר עכו~ם

 הפרממ~~~
 תמו~ים ~ם

 מ~
 ה~~יט~בת~י~~

 ~~~ו~
 באישו~י ~

 דרבנ~
 ~אב~י

 ~~בינות כ~ ואח~ז ~~שובים ~אר~ילאן ~~~י~~
עכו~ם

אלו ~רשב~א לד~רי ~ו~וונתו להתיר דא~ש~
 כנ~~~~

 הרי
 ה~ ~די~~

 וב~~לי שוים
~כת~ת~ הורא~



~~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

עוד ה~ר~~ישכ~ב~י
 בז~

 ואין
 ~א~

 מקום
 נ~~ ~~ ~~~~~~~י ~להאריך
 באו~לין ~ייך לא נ~ט בר
 מכליאלא

 ~אוכ~
 בסי~ כשי~~

 נ~ב ~~~ה
 ~ימ~~~

 ~~~~ות צ~~~ בר~ש ~ם ~ק~מן
 כש~כיסוי וכ~ז ~מ~ב כתב ד~ה מ~ש גם ~ע~ז
 מאש רותח כיסוי האצונו

 ~אי~ א~
 בזיעה יס~ב

 באין ~~ב~יל להתיר ב~~י הכיסוי באיןוהי~ל
 ~~~סיס~ב

 בי~
 ו~~~ל

 באין~
 שהכיסוי אף בזי~ה

 םי~ ~קמן ~י~ נ~ב ~רו~ח
 בממ~~~ו~ ק~~

 ~ק~ז
 ~ת~ו~ ~הממ~~ב ב~~יהכיסוי ~שאי~ בפ~י~ו~ ל~~~ י~ ו~פי~ז שםובמ~ש

~~~~ ~ 
~~~

~~~~~~ 

 ר~י בידינו מ~ו~ת ~א ~ו~

~~~~
 ו~רא~ש הריב~א ~וא

 דכ~~וש הריב~א ב~ם~~ב
 הו~

 שעות בי~ב
 כולי לי~ ~רי דאמרוראי~

 יוממ~
 י~ב ~ו~רים

 הרישעות
 דבכבו~

 נ~מי
 ד~עו~ כיו~

 נ~~ ~ ~~ון
 ~אריו~ אחרי ח~ו~ ל~רהר ~~אי אניאי~

 הא~ה
 ~יים אנו מפ~הםאשר

 ~ור~ אב~
 ותממהתי הוא

 נזכר ד~י~א~מאוד
 ב~ם ~רא~~ש בדברי ז~

 וז~ל~ריב~א
 ~רא~~~

 סי~ דעבו~ז בתרא בפ~
 ה~וס~ פירשו ו~אי~א

 ~ברא~~
 אי~ ~~פנינו

 ר~ס בב~י הגי~ וכ~ה התוס~ ו~~להתורה
 ק~~

ע~~
 אות ~ם ~מ~בא

 באות~

 בחו~מץ י~מוד כממה
 ~בוש דנחשבי~וב~כר

 כ~~בו~~
 בשם וש~מעתי

רי~ב~א
 ד~~

 ~~ם יום בתוכו ~הה
 מע~

 ~עת
 וראי~ כ~מבושל ו~ולט ובולע ~בושנקרא

 ~י~ ~רי דאי חידוש בב~~ח בחוליןמדאמרינן
 ו~מה א~ור לי~ בשיל ואי ~רי יומא כוליבח~בא

חידו~
 איסורין כל

 כך דינם נ~~י שב~ו~~
 ולא מיתסר לאבצונן ~~ו~~

 ב~~
 ודאי אלא

 ז~
 חידושו

דכל
 שבתור~ איסורי~

 אע~ג
 ב~ונ~ ד~ונ~

 ב~ע לא
 שלם י~ם שראואם

 כבו~ מטע~ נאסר~
 ובב~ח

~ידו~
 דרך אלא נאסר דאינו הוא

 בי~ו~
 ~כ~ל

 ~לם ביום דוקא אוסר ד~ריב~א ל~דיא~רי
 ולא~וקימ~~~ע

 מדע~
 נ~רא ד~א דסובר ר~ח

 ר~כבו~
 במ~א דהרא~ש א~~ל וא~~~ י~מים בג~

כ~ב
 בש~

 ~מרדכי ה~י ש~ות י~ב ~ריב~א
 דדיןמרא

 ז~
 ב~י~ ~ם הב~י הביאו

ב~~ב כת~ ק~~
 דכבו~ נרא~ וז~~ ~בי~~

 ~שהה מיקרי

 הי~כך כו~ לח בדבר ימים ג~כבר
 כ~

 דבר
 ~~חאיסור

 א~ור ימים ג~ ~יתר בכ~י ש~ה~
 הריב~א ב~ם פי~ ה~~מ אמנם ראב~יוכ~פ

דש~יי~
 ח~וב ולי~ה יום

 כבו~
 וראי~ כמבושל

מ~א
 דאמרינ~

 כו~ תרי דאי ~וא חידוש ב~~ח
 יום הריב~א ב~ם להדיא נמי דכ~ ~הרי~כ~ל
 ~~~ ~~~~~ ~~~~ו~ ~~~~י~ ~~קדו~ים דברי~~ ל~בין עיני יאיר וד~ ו~ע~ג מ~משולילה

~~~ 
 ~מ~~

 המחבר
 בו~~ח ~חכו~

 ~ ~~~ ~פ~י~ זיע~ אלממא דכ~~פ כתבדהפר~ח
 ראי~ ~~ביא ~ו~ל ~דיפאנ~ב

 בםי~ בע~~מו הפרמ~ג ~בינו ~~ביאדמכשירין ס~~~ ממ~נ~
 ~היו ~~~~ קת~י ואח~ז י~ ~נמ~נה סק~זק~ה
ידי~

 טמא~ בקדיר~ ומגיס~ ~~ו~ו~
 הזיעו אם

ידי~
 ~מא~~

 בקדיר~ וממגי~~ טמאות ידי~ היו
 ~ממא~ הקדיר~ יד~~ ~זיעו א~ט~ור~

 ו~י~
 ד~זיעה ת~~א ~י~ או~ח הב~י מרן הביא זווראי~ הקדיר~ ונט~מא ~מחבר ~וא שהזיעה נמפניהר~ש
 רבי~~ צריך הי~ ~לא מפ~יט וה~א ~י~ורנח~ב

 ל~מו~הפר~מ~~
 נפ~אתי ונוראות מ~פר~ח זה דין

 חו~ד בעלרבינו ע~
 לעי~

 ~ם שכ~ כ~ו ס~ק ~~ב ~י~
וז~ל

 דה~~~ ונרא~
 בכ~

 ש~חב
 א~ ל~ב~י~

 דחם
 מ~ממ כולו חם לאמק~תו

 ~כ~
 מקום עד יאסר

 ~ו~ים~ב ~זיעהשמגיע
 מפליט ~אינ~ ר~ בזיע~

 אבל שנתחב ~מקום נגד רק ס~ א~צ לכןזיעה
 זיע~ ~~י שפירבו~ע

 רואה וה~ך ~כ~ל ונאסר
 זוממשנה

 הקדירה ~טמאין ידי~ ~זיעו דא~
 מקום כל נגד ס~ וצריך ~מפ~~ת ד~זיעהמש~מע

שהזיע~
 ~חר ל~רהר כדאי אני אין וח~ו י~~ב

 רבינו דברי על נסנמכתי א~ן הקדושיםדבריו
 עוד ועי~ מח~מירים שהם ובפרט ופרמ~גהב~י

מ~~
 ~~ר~מ~ג על ~ם ק~~ה בסי~

 ~~~ ~~~ ~~~~~~~י ~
 הפר~ח א~נם כו~

ככרוכי~ צע~
 נ~~נ ד~מ~~מ

 שנרא~ ולפילהמחבר א~
 הוא דמ~~ת שם ~~דבריו

 ל~ע~~ד נ~~ב ~ כו~ עליו בב~ח ~ם דמ~מנ~נ

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

 אחר~כלי
 נ~נ ה~מים ~א

 כיו~
 ס~ בממים דאין

~ב~ל



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~

 ומז~ האיסו~~~ט~
 אפ~ים ~בינו כשיטת הוכי~ו

 עש~~ה ~נ~נ ~י~ו~ין בשא~ ~מ~ינן~~~~~
 ~דו~ה יו~ה ו~~עי~~ ~~ו האיך דנמ~~נמ~~ה ועדיי~

 ב~ועים היוד~נמא
 ~נ~~נ דאמ~ינן מודה א~~ים ~בינו ~ם~~זה העכו~~~ בה~ ~~יש~ מ~ב~~~

 דבב~~~ונמכאן
 נאסר שכבר

 א~
 ד~מ~ינן

הבא כ~
 מד~בנן א~א א~נו לי~ דיינין כבב~~~ נמבב~~~

כנ~~ש
 הפ~נ~~~

 כ~ן~
 ובס~~

 א~~ש וא~כ כ~ב
 ה~ ש~דהתוס~

 ~~ ו~~י כמ~~ש ~דאורייתא קאי
 ~תו~ה ש~יותה נמה ני~אאפ~י~

 ~ה~עי~
 כ~י

 עכ~~~~די~
 ~~י~~ז ~נמ~א נמד~בנן א~א אינו וכאן

 ~תיכה ב~עאם
 ב~~

 ו~ין ~~ב כזית
 בבש~

 ס~
 מה~ת ~~~נ בי~אמ~ינן

 ונפ~ נאס~ וא~
 א~~~כ

~ממי~
 נ~ד ס~ בנמים ~~יך

 מדרבנ~ ה~~
 דכיון

 נא~~דכב~
 שוב

 איסו~ין כשא~ הו~~
 כגוןאישו~ין ובש~~

~~~ 
 שנב~ע

 ב~ש~
 דאנמ~ינן

 ~וא~נ~נ
 נ~ת~י~~

 ופשוט תיכף ד~ב~ן
 ה~~~~ ודברי ה~~נמ~~גהסכנמות וכ~~

 ~ צ~~ע
 ~ו~~ ~~~~~~~~~~

~ ~~~~ ~~~ 
 י~~ ב~די~~ ומפ~יטיןהג~ופין

 יו~א ב~וע אין
 נ~ב ~ רוטבבלא

 וכ~
 א~~ז ~וד כ~ב

 נמגרופין יו~א דאין ~~ניןה~וא ב~~~~
 דב~

 ב~וע
 ~~ממן ב~~וע ד~א קשה ו~כאורה ~הכף~וטב ב~~

 ~גאון ~מ~ש ~כ~י נמנ~אכל ~וטב ב~א אףיו~א

ב~~
 ~בותינו דב~י ~פ~ש ~~~ו ~~~ו בסי~ ~ו~ד
 שנ~~ב~ו ו~אע~~יה~מג~א

 ל~~י~
 הנמ~וכה אי

 מהבשמיםבו~ע
 ~~ ~~י~ דב~ ~מטע~

 בו שייך
 אנמר ~א ~מאי נ~ט בר~~ט

 דאי~
 המדוכה

 ב~א יו~א הבלוע ~אין נ~בשמים ~ הבלוע~טעם בו~~
~וטב

 ב~א דיו~א שנמן בב~וע דנמיירי ואפש~
 יו~א ש~ן דבב~וע הרי בדב~יו ע~ש~וטב

מ~אכ~
 ק~נמ~ אממאי וא~כ ~כ~י

 ~ב~~יטות הפ~מ~~ג

דאי~
 א~ו יו~א ב~וע

 נ~
 משכ~ת ~א

 דהב~ו~

ש~מ~
 ~בינו כדב~י ~יו~~א

 ~~י~~~ביא עו~ ונ~א~ הנ~~~ ה~ו~
 ~דב~~~
 ס~ק ~~ה סי~ הט~ז מדב~י ~

 ~ם שכ~~~~ז
 וז~~

 ו~~י~ז
 נאסר אינו דכ~י פ~ו~

~מ~~~~
 בו ש~לוע

 איסו~
 ש~נו

 מפע~~
 כ~ון

~~~
 או

 שנמ~~ בש~
 אין דזה כו~ ב~שא~~נמ

~מ~~פע
 עכ~~

 הי~ דאם משמע
 שנמ~ הב~ו~

ומפ~פע
 דינו ממש ה~י הכ~י נאס~

 ש~
 ה~~מ~ג

 נ~ט~ךו~פי~ז
 ~ד~ו~

 דמיי~י ~פ~נמ~~ בדב~י

כא~
 ב~~ופין שנב~ע מה~ כ~וש הי~ ש~ב~וע דוקא

 ~כאו~הכ~~נ
 אנמ~~

 ת~אה שפיר מעיי~ין כד
שדב~י

 ה~וו~ בע~
 שה~י ע~נמם דב~י סות~ים

 שכ~ממו ~ו~א אי~ו כתב ~~~~ה ~~זבסי~
הב~ו~ שאי~

 כשהב~וע אפי~ ~וטב ב~א ~כ~י נמכ~י הו~ך
הוא

 שמ~
 ~~לי מ~ת~כה הו~ך הב~יעה אין כן

 י~א דיותר שנמן כשהב~וע אף ~וטבב~א
 מכ~י הב~וע~עם

 נממ~
 כמבו~ מ~~~כה שי~א

 מ~~י ט~עם נמקבל~ הכ~י אין וא~~~ה ק~הסי~
 הכ~י ש~ין מכ~ש כו~ בשמןוא~י~

~~~~ 
 טעם

 ~~~~כ~בלו~
 א~י~

 ב~מ~
 ~~י ש~א~יך י~~~ש

 ~הדיאשכ~
 דא~

 ממ~תיכה יו~א אי~ו שנמן בב~וע
 ~~~ו ~בסי~ דב~יו היפוך בפשיטות וכ~~כ~י

 ה~~~
~ב~

 ~הט~ז נמדב~י תנמוהים דב~יו
 הנ~~~

 שכתב
 דב~יו ו~וף דמפ~פע~הדיא

~~~~ 
 ק~הבסי~ שמבוא~ בנ~~ש

 דיות~
 י~א

 ט~~
 נמנמה נמכ~י הבלוע

שי~א
 מאוכ~

 ותס~~ז ת~~א סי~ המג~א ~דעת ה~י
 מכ~י יו~א אינו שנמןבב~וע

 ~הנמאכ~
 כדי ~ק

 הובא ~~ סי~~ הנו~ב ו~~עת כ~וש כנ~וק~יפה
ל~יל

 שה~כי~
 שאף ~~כ~ב ~מו

 ~ה~~~
נמסו~~

 דהנמג~א פשי~ו~י~ ש~קי~ן ~א ממ~מ ~בזה

ש~קי~
 ~פי~ו נמפני

 הש~~~ ש~

 ואי~ו~
 ~~ו~

 שמן

מהמאכ~
 ~~בי~ו

 אוס~
 סי~ ~מ~~א כממ~ש כו~ו

 דיו~~ ה~יק~ה
 יו~א

 מאוכ~ ה~~ו~
 שיו~א ממה~

 בבלו~ זו~~מכ~י
 יו~א ~ינו~~ברתה ~ילוק~~~~~~~~מ~~~כ~ יש כ~וש
 כ~~

 ונמ~~י
 ~א~~כ~

 יו~א
~~נין

 ~~סו~
 ק~ה בסי~~~ כ~ז ~נמבו~ כד~ק

 אב~
 ~אסו~~~ני~

 כו~ו
 אוכ~

 וכנמ~ש נמה~לי ~ממור~
ו~~י~~ז

 דא~ י~~~
 שנמן הוא~~ב~וע א~ הב~ו~ ~ א~~י ~כ~י שממכ~י
 אב~

 נמ~~מ
 נמאוכ~

 יו~א ~כ~י
שפי~

 כנ~~ש שמן בהב~וע
 ד~מאוכ~

 נ~~~יט
ו~ו~ יות~

~~ 
 ה~און בדב~י ~אי~י שו~ ~ ~~ע ה~ו~ד

 ~ו~~~~~
 ~~~כ שכ~ ט~ו ס~ק ~~~~~ סי~

 ~אי~
 כ~י

נאסר
 נמנמאכ~

 ~~בו שיש
 ה~א א~י~ ב~וע ~איסו~

 ונמבי~ש~מן
 ~ו~~ע מכ~י זו ה~אי~ ג~כ

 כנמ~ש~
 הכף דאין שכ~ ~~ב סי~ נ~ט~ז ~אי~ נמביאועוד
 ~שעת בו שיש נמהדו~ןנאםר

 איסו~
 מח~ק ו~א

 ב~וע~ין
 שנ~~

 וק~ת ~~~וש
 שם דמיי~י נמו~~

בב~~~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~

 כלי דאין ~~ו ~ו~ שמ~ן~~לו~
~פי~ ב~ו~ ~~~ מק~~

 ממאכ~
 י~~~ שמן

 ו~~י~ז
 י~~

 כמ~שכפשו~ו ה~~מ~~ ד~~י
 ולפר~

 דאף ~ה~~~ א~י~א
 ~~~ו~

~מ~
 החות ~ד~רי אפם לכלי ממאכל א~~י

תמוהי~
 וה~~~ז בט~~ז זה להעמים שירצה במה

 לה~יא כ~ב ~~ה ~סי~כאן
 יוצא ~מן ~ב~לו~

נ~~כ~
 כמ~ ~כלי

 ~כ~בנו
 ברא~

 ו~~רי ~ברינו
 די~ ול~~ מאו~ תמוהי~ה~ו~~

 ~ צ~ע זה
~~~~~ ~~~~ 

 ~וד
 דא~

 כף ~ח~ו
 ב~י חו~~

 ~התיר י~ ו~~אכלכו~
 ם~ הי~ דהא הקדירה ~מין ~ירצה מיןבכל ~א~ו~
הכף נג~

 ו~ממי~
 הכף

~~~~ 
 שכ~ עצמו ~~רי שםו~ר ~נראה צ~ע~כאורה נ~~~ ~ א~~י הק~ירה דהא

 די~ כיון ~~כה~~ג י~~ז~~פת~
 לא~לו ראוי ם~

 דנו~ן הכף כמין ו~א אב~י הק~ירהכמין
 ע~ש אםור ~כתחילה~~גם ~ע~

 וכא~
 ~אף כ~

 ~~ג~ט~~ ~נות~
 א~ור ~כ~~י~ה

 נמ~נ~
~ר ~~~ דהוי ~יון

~~~ 
 ~פ~ם ט~ם ו~ותן

 א~
 ש~י ~~~~י~ה

 אם ~~ת~ש~ו ~הג~ה ~~ ~עי~ ~~~ה בםי~כ~~ו~
 ~~~ ב~ ~~~ ~~~~~י ~כלינצ~ו

 ממ~~ר ד~ית~א

 וצ~~~ ~~ל~ לא~ו~~~~~יל~
 ו~ו~ק
~ 

~~~~~
~~~ 

 מזחממת שא~~~י לאםור נ~אה

הממנה~
 ~א ממשום

 ~ניהם ה~ו ~אם ~ כו~ בארעא י~י~א ~א~כ~~ע נ~~ ~ פלו~
 ם~ ויש יומן~~י

 מדינ~
 ב~~תי כממ~ו~ שרי ~כל

~ק~~
 כבר ח~ ~ם~ק ~החממיר ה~~ך ואף ו~~~ו

 ~ק~~רה ~~ע ~ממא ~~שא ממ~ום רק דהואכתבו
 הרע~שו ~זאתואף

 כ~
 ~עק~~א הגאון האחרונ~ם

 שלא ~עק~~א ה~און על ~וצ~ע מישורוהאו~ח
 האו~ח זו בק~שי~ שקדמוראה

 מישור~
 וה~רמ~ג

~~צמו
 וה~~~

 ~ולם
 הכ~ ~~כ~י~

 דב~י ~~שיטות
 ~אםהרמ~א

 ם~ י~
 הכ~

 אםור ~א~~ייהי~ א~~י א~ ו~~ם שרי
 ~ממ~~~ ~~ממ~

 א~ממ~ה
 וכממדו~~

~המנה~
 ~~כ~~ר הוראה מורי א~ל

 ~כ~
 אף

 ועי~ ודו~קאב~~
 ~~מו~

 ם~~ט
 ~~~ ~~~~~~~~ ~ ש~ מ~~

~~~ 
 כך א~כ כו~ הת~ו~נתי

 ה~י~~י
 כמו

 ד~י~
 ~~ כ~א ד~יכאש~~~~

 ו~ע~ לה~ת~ ~~מי~
 הג~

 ~~~ ~ הוא~~ור
 א~ו ~~~ריו

 ~חו~~ נמ~מ~
 ~ל

~נאון
~~~ 

 ~הא מש~כ צ~ה ~י~ לקמן ד~ת ~ות

ד~יצ~ו
 ~~~~~ל~ וה~~~ אםו~

 דא~ור
מ~ום ~רו~~

 ד~ו~
 דוקא ~~י ~~ם רק

 שקי~~
 ~כלי

תחי~ה
 אממצ~ו~ ~~~

 המים
 א~~

 ד~ים ניצ~ו אם
 ~בי~לוב~ד~רה

 אח~~כ ~ח~ב אוםר אי~ו ~ש~ ~~
 רו~~ ע~~י טעם ה~די~ה קיבלה דמעיק~אכיון
 ~~ מע~ק~א~שי~

 נו~~~
 ומן ~ק~ירה הממיםומן למי~ הבשר מן דהיינו

 וע~ש ל~~י~ הק~יר~
 מז~חים ~זה ראי~~הביא

 ול~ממ~
 צ~~ה בםי~

אכ~ו~
 ~א ~~ן ה~רמ~ג ומד~רי ~ם~ד מזה

מ~מ~
 הש~ך ~דברי ~ירוצו א~ש ~א דא~כ כן

 והי~ ~ה ש~יש~ו ב~דירה ~יירי בודאי כאן~הא
~~י

 אמ~ע~~
 ~שיטתי~ מו~ר נ~לו אף וא~~כ ה~מים

ו~ע~~כ
 ~אי~

 וא~~ש נצ~ו אםור גווני ו~כל ~~~וק
 צ~~ה םי~ ל~מן ועי~ ה~רמ~~ג~~רי

 שם אכתו~
 הפרמ~~גדלד~רי

~~ 
 ~חות ~ין כ~ל לקיים א~א

~ע~
 ממטעם ~מוהין ה~רממ~ג ~~רי ממיהו ~ ע~ש

 צ~~ה ~י~ ~לקנמן ~יוןאחר
~~~~ 

 ד~~ה
 וד~

 ~ביא
 הפר~~~גר~י~ו

 ~ש~
 דהא אלי~זר ~דמשק

 ה~א~~~ו ד~~ו~
 ר~

 הםכים וה~מ~ג קלי~ה כ~י
 ~הדיןוכ~ ~מ~

 רצה איך א~כ ~י~י~ אמ~
 ר~ינ~

~~~ממ~~~
 ל~~מיד

 כא~
 א~ור דהמים הש~~ך בד~ח

 ~~י~~דאפי~
 דהו~

 דא~א היכא כל ~א כ~צ~ו
 הש~~ך ~ד~ת ק~י~ה ~~א ~די~~ד ממותר~קלפו
 אינה ~הק~יפה היכא ~~א םי~לעיל

~ממים כגו~ ניכר~
 ומ~

 מד~רי ראי~ זה
 הרש~~~

 גבי שכ~
 הורי~והואם ~ב~

 ממ~~ ~~ל~
 ~אםור

 א~
 דיע~ד

 הש~ך~הרי
 ~עי~

 צ~א ~י~
 ~ק~~

 ~~ם ממ~~א
 ~~~ םי~ כ~ה פ~רש~ל

 ~פםק
 ו~י~לו קל~~השצריך ~~יכ~ כרי~~~~

 כ~
 א~~~ א~ור קליפה ~לא

 ד~ר דהואב~לב
 הנב~~

 א~םר הכא ~ם ~כך

~ד~~
 ד~ד~~ הש~ך ~שי~ לדידן ראי~ זה ומה

ה~~~~
 מו~ר

 ~דיעב~
 אמ~~י א~כ ~~יפה ~~א

המ~~
 א~ורים

 אממ~~
 ~הא נכו~ים ~דבריו ~~אה

 בםי~ ~~~~ן~כ~
 צ~~

 אםור אינו דנצ~ו
~~ 

 כדי
 ~לא ~וקא ~וא~~יפה

 ~ו~~
 כמ~ש

 ה~רמ~~
 שם

מםי~
 ק~~~

 ~וצא אינ~ מכלי ~~~וע הרמ~א ~כ~

~ל~
 רו~ב

 ר~
 אמצ~ות ע~י ה~א נ~שא~כ כ~ק

~מים
 ~אם~

 ~~ד~ו ~ו~ו
 ד~רי~

 ית~ ועוד ז~ל

~~~~~

~~ ~  

~נצ~ו ~~~~ ~~~~~~~~~~~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~  

 בסי~ עי~~ש נ~ב ~ כו~ ~י~~ד ואףבנ~לו
ול~~ל ~~

 םק~~ ב~פתי שם ~קמן ~ה~יאה~~מ~ג ~א~ היש~~ ~כוונ~ ל~~תפ~ ~םנמו~
 ~נ~~ו

 אוםראי~ו
 ר~

 לשיט~י~ דרש~~ל ~ק ~ליפה כדי
 ה~~ך~כ~

~~~~ 
 ~א~א ד~יכא משמו ~~א בםי~

 ~ום~לקלוף
 הי~ ו~~י~~ז כו~ו

 ~דיד~
 מו~~ים הנמ~ם

ל~~מ
 ~~~~ר שם ~~~ך ש~כ~י~

 קל~פהב~א נמו~~ הנבל~
 ובפר~

 לגנמ~י מתיר שהרממ~א כאן
 שם ~~~ך כמ~ש מ~מירין ~אנו אףבנ~לו

 ה~כא בקליפה ~ה~~מיר ~ינמ~מ ~ק~~
 שא~ש~

 ~ק~~פה

אב~
 ~נ~ים

 ממו~~
 ~אף ~פשר או

והא אשו~ ~דיד~
 ~נמ~~~

 ד~י הדמש~א ~שם שם הפרנמ~ג
בק~~פ~

 ~לא ~נ~~ו ~וקא הוא
 ~נמי~ א~~ ~ו~~

נמ~~נ~
 כו~ו

 אסו~
 ו~נמ~~ש

 ~~מו~ לע~~
 ~מ~~רי

 על ~תי~וצוהפ~נמ~ג
 ~מש~~ םק~~~ ~ש~~

 כםברא
 קושי~ו ~~ורץ ובזה המים נמשום אםור דלכךזו

 שם ~~ק~~א קו~ית ~~כו~וא
 ם~ט~~ו ~ש~~~ר~~נו ו~נמ~~~ ~~י~ כמ~~~

 ד~~~
 ו~די~א

~ק~~~ הש~~ ~ד~~
 שנמא ~ק ד~~~~~נן א~ו~ הכף דלכך

 ~ק~~~ההכף נ~~
 גופ~

 נצלו נמ~~ם ולא
 ~~ה ~ס~~ עוד וית~ ו~~~ע ~זה ~~~נמודמ~ופק מ~מ~

 ~ו~ו~ק
~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ 

~~~~ 
 ~מש~ה אלא כו~ לי

 מ~םכתב
 ו~מאכל ש~~ א~~~~~כלי ~בז~

 ~ הא~~י ~אםו~ ~ו~גי~
 ~אב~~ ~~די~ה ~~~ל אם ~ם~פק~ינ~~ב

 כ~י ~נמ~כל ל~~~יך רו~ה ו~וא מהכלי~~ו~ ~אכ~
 כ~~ו ד~~מו ני~מא אי הכלי~יכ~י~

 ד~~י נמי~
 רק מ~~א ת~~א ~~~ו~ו דלאו ~ימא ~או~כ~י

~~
 שנםתפקו~~תי~ מה~~~ו ג~ע ו~א ה~~י א~ו~ מא~ל ~~וא

 ב~ם ושמ~ת~ ~בז~
 ג~ו~

 ק~וש א~

 ל~~~ש~ו~~
~~~י ~ ו~~~ע בזה

~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ 
 כו~

 וי~~~
 ~~ו~ר

~נמים~י~~ו
 הדג~םנו~~~ן

 נמשא~~ ~מ~~~~
 נ~~~ ~ ~ו~

 ~~א~~ה
 שם ה~~ם~ בד~~י כןעכ~~ל

 ~ד~
 מדדייקו קי~~

 ~~ת~~~ו ~ם~תום~
 ד~~ו ~נורא מ~הוא ~א~ו~~

 ~~ע~נן~אל~~
 סג~ לא ו~נמא~ ה~~ו~ ~~ום~

בק~נו~
 ~ד~וק והוצרבו

 דה~נו~ נמ~ו~
 ק~ה

ל~~ו
 ע~~

 הא ~י~א ו~ם
 ~~נו~

 מי~ בלי הוא

 בנ~בשלו משא~כ אסורו~כך
 ~ג~ ו~אי א~א ~מו~ר~פ~ר נ~~ ~ ~איכ~
 בנת~ש~ו

 ~מ~~ת נוג~ים~ה~ג~ם אמר~נ~
 ו~ו~ גו~~

 שנ~ ט~ם
וראי~י

 שכ~
 שם פי~

 המהרש~~
 ~הביא ע~~ש

 ~ם ~תום~ מןראי~ ע~~
 ו~י~~~

 ~י~ כ~ו~ ~~~~~ ~~~~~~~~י ~ ~~~ה סי~
 ל~כול ראוי ~~

 ו~א אב~י ~קדירהכמין
 ~ימ~~~ נ~~ ~ א~ו~ לכתחי~ה ~נ~~~ל ~כףכ~ין
~ע~~

 ~כאן שם סו~~~ן ~~~~יו םםק~~ז ~מ~~~ות
 כ~~שם

 ~~דר~נ~
 מו~~

 לאכול
 בכ~

 ~י~~ה נמ~ן

א~
 ואף ~כף ~~ין

 ~נו~~
 ~פ~ם

 בר ב~~טמ~מ אשו~ ל~~~יל~
 נ~~

 נמו~ר הכא~~ כי ל~גם ונו~ט

 כמ~ו~לכ~~י~~
 ~הגהו~

 ~~~ ר~~א
~~~ 
 ~ע~ף ~

~~
~~~י ~ ~א~~ז בם~ק ועי~ ~ י~~~~

 ~נמי~ו כו~ ~ש~ך ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~
 מ~~~~ן א~א כו~ נמה~~ת לא המים הואמדר~נן לה~~~ אףודאי

הוא~~
 ובא

 ~~~~ ~ נמ~~~~
 ~י~

 ~עי~
 ~שפתי םק~ד

 רא~~ש~~א~י
 ~~ ~ף ~~ו~~ נמד~~~ לז~

 אפרים ר~ ~ל~~~~כ~~ו בנמ~
 ני~~

 ~~ו~ה ~~יו~~ ~ה
 ה~ים הא ג~ולה יורה לה~עיל מדיןב~ל~

 ~א ~י~ו~ין ~~שא~ ~~נמ~ ו~ו~~ינא~~ין
 וא~ ~~ש ~נ~נ~מרינן

 קשה ~~~י~~ הא א~תא
 ~ו~ה ~כ~~רוהא~ך

 מ~ב~~ ה~~ו~ ~~ו~~
 ~~ם

 כ~ון ו~א~ א~א ~נ~נ אנמ~~~ןל~~א
 ~נאם~

 א~~~ ואול~ א~~ורין כ~א~ שו~ ~~ו~~מ~ב~
 כ~ו~ ~ו~~~ו~

 ~~~ ~~י~~ ש~~~ ~ה~~~
 ~ו

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

 ~ו
 מ~ ~~~ ~~~

 ~~~נו כ~מ~~~ ~ ~~~
 ש~ ~~~

~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~ ~~ 
 ~~י~~ ~~~~~

א~
 מ~נמ ו~~אה ~ב~~~ל ~םור דודאי

 נמ~~~נן אלא מה~~ת ~~~~~~י~ א~רינ~ ~~
 ונ~~~~

 ל~קל
ב~~~~ו

~~~ 
 ממדין נמיירי ~א ~~ם ~~~ ~ל~~~ז
ה~ו~ה

 ו~~מ~~
 ~~ ~~~ ~ם

~~~~~ 
~~~~~ 

 דע
 נמםמ~

 ~ו~ ואו~~ה
 ~~~~אנמ~ו~ר

 נ~~ ~מ~~~נן ד~ו~
 או~ם

~נמש~צו~
 ~~יא צ~~ה ~~ם

 ~~ שנמ~מ~ ~ק~~~ ~םי~ ה~~ב~אנ~תשו~
 ~~~ט

 ~ע~ש ~ה~ת א ~ ~א~םורא נ~טבר
 ם~~~~~~~~

 ~~ה ~~~~~
 ~א~

 ~א א~אי
~ה~ל~ ני~~

 ~~~לים ~נכנם
 נ~~

טר~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

וי~טר~
 ס~

 ה~צ~ כ~ נ~~
 נ~~ ~

 זו הקושיא הנה
 בהה~עישו

~~ 
 ~פ~יתי הגאון ה~ה א~רונים

 שגם וראיתי הפרמ~גור~ינו
 הג~ו~

 רע~~~א
 זו קו~יא הקשה~~ידושיו

 וש~כ~
 י~יו את

 ש~כך המ~בר רבינו ~~רי~זה ~פר~
 מ~~

 ו~יש~ם
 ~ו~~ת~ק~ירה

 א~~
 ~א

 ע~
 ~בזה מממ~ש ~~ב

 אמ~רימןהוה
 ~ה~~~

 נבי~ה ונע~ו ~~צ~ים מכמס
 ס~ ובעינן ואוסר יוצאוה~ר

 כ~ מג~
 ה~צ~ים

וכ~
 הק~ושים ~ד~ריו יעש~ה ה~צ~ים נ~סרו הי~
 ~~~יא ה~י אדע ו~א ב~רוא~י

 כת~
 ר~ינו

 צ~ו ר~~סהממ~~ר
 וז~~

 ובי~~ם טעמם ~א ואם
 ~יגע מה כמ~ד ש~ים צריךב~~ב

 ממהסכי~
 ~~ם

 ~ם ~~יש~ם ~ה~יא הרי ו~~ך ~~~זע~~ש
~~~ 

ממ~~
 מגד ~~י~ א~~צ א~פ~כ

~~ 
 רק ה~צ~ם

מג~
 ~וף בהם מהסכין שיגע מה

 כ~
 סוף

הא~רונים
~~ 

 ~רור ~~ר ~זה העלו
 קו~י~ ~יאור צריך ~כאורה ~הנה ~תרץנראה ו~~~נ~~

הגמ~
~~~ 

 אמן ~א הוא מ~ילה
 קי~~

 י~ ~אם
~~ 

ק~ירו~
 זיתים ~~ ~ה יש ~כ~א

 זי~ ומפ~
 רואין ממהן~א~ איסור

 ~התער~ ~עתי~ כ~ אות~
 כא~ו

כ~ר
 עי~~ מעור~

 הפוס~ מ~~וקת קי~~א ~סי~
 ~איסור אפי~ או זה מהני ~~ר~נן דוקא אי~זה
 ~איסור ו~כ~פ~ורה

 ~ר~~~
 כן אם מ~ני ודאי

 ~~~ פריך ממאייוקשה
 ~נכנס ~ממה היימו נבי~ה

ה~~~
 ~~~יכת

 בו ונ~~ע ~~~
 ואי~

 ~י~ור ~ו
 ~~יורה ה~~בעם

 ~מרינ~ ~~אוכ~
 כ~~ש ~נפרד

הפרמ~~
 ~שם

 ~תה~~
 יוצא א~~~כ מ~מ הא

ה~~~
 הנ~~ע

 ונתע~~
 ו~~ן ה~~~ שאר ~תוך

 מ~~ר יהי~ ~י~צא קו~ם גם א~כ ס~ י~הכ~

 ~~תער~ ש~~~~דכ~
 כ~ר כא~ו

 ~והי~ מעו~~

אפ~~
 זו ~~רא אמ~ינן ~א ו~ד~ור~י~א מה~~ת~מ~הו ~~~ כ~~~י דפסק ~רב א~י~א ~אי ~הג~
~ע~יד

 ~התער~
 כ~ר כא~ו

 פריך ושפי~ מ~עור~
~~~

 ~מ~~מ ~די~ן מ~א~כ ~וא מ~~~ה
 כ~~ש כ~ל ~~ה ~א ממדר~נן א~א ואי~ומה~ת ~~ו~ ~~~

 דאמרינן ~כיון ז~אאממנם ~
 ~יור~

 ~מ~~ע רות~ת
 א~כ פלט ~א ממפ~ט~~ע

 אי~ שו~
 עתיד

 ~הת~ר~
~~~

 ~א וסי~~ו ק~ם א~ ד~רי
 אסור וסי~קו ק~ים ~א אפי~ו~כך כ~~ ית~ר~
 כיו~

 ~~א
 ע~~דה~~

 בודאי ~התער~
 ו~ז~

 הא ~ה~ין יש

 הבלוע ~זה נכנס שג~כ אממרינן ~אדב~~ירה
מ~~ב

 שממ~~~
 והתה~ד טעיממה מהני ואממאי כעת

כ~ב
 ~ממ~ו~~

 ~פמ~~ש כומתו שבק~ירה ~ממה
התו~~

 ~ה~~ו~
 תיכף יוצא אז מכ~ר ~הכ~י שיש

 קודםאף
 ~תנו~

 ממה~עלת וראי~ ממר~י~ה היו~ה
 ~שהות דא~צכ~ים

 כ~~
 ~ה~~ כממ~ו~

~~~ 
 ו~~~כ

 מכבר ~~כ~י שהי~ ~~רה~לוע
 עתי~ ~שו~

~הת~ר~
 ~ו~ם ~אף

 שתמו~
 מר~י~ה היורה

 ~יכףמפ~יט
 ו~כ~

 כא~ו אותו רו~ין
 ~~וע ~ו ~שארו~א י~~~ כ~~

 כ~~
 ~א נממי א~ש ו~זה

 ש~תכן~ב~~ים
 ~סכי~

 ממכבר ~הם והי~ ~שר
 ~ו ד~כ~ס ~וממר שייך ~א מבשרהב~וע

 נ~י~ה ונע~וכעת ה~~~
 אב~

 מ~~ר הב~וע עכ~~פ
 ממ~שר ~ו~הי~

 תיכ~ י~~
 קו~ם אף

 ש~~
 היורה

 והוהמרתי~ה
 ממ~

 ~~א מ~צא ~ק~ירה כמו
 לוממר כאן ג~כשייך

 דה~ל~
 ממב~~ע נ~נ ה~~וע

 ממ~בר ~הי~ ~~ר ~~ב~וע ז~~א ~ב~~ים שהי~~~ר
 תיכףיצא

 כנ~~
 ה~צ~ים שגם הממ~ר~ם טעם וזה

 ק~~רות ~~ ~~י קי~א ב~י~ כמומותרים
 וע~~ ~ודו~ק וכנ~~

 ~עי~
 שם ~~ש צ~~ ר~ס

 ע~
 ~~רת

 ~~ ~~םהפרמ~ג
 ם~~~~~~~~

 י~ג
~~~ 

 ~~יפא ו~ין ~רישא ~ין
 ~וקא לאוק~יפה

 ~~~ ~ וכאמורנטי~ה א~~~
 ד~ריו

 ~כא~
 ממאוד תמו~ם

 אנמאי שהקשה צ~ו ר~ס הט~ז ממד~ריומסת~ים
 ~~שר ~כאן נטי~ה צריך~צמון

 ~ק~יפה סגי רות~
ומזה

 הוכי~
 ~י ~כך ס~ ~עימן ~~אן שיטתו

 ~עינן ו~ריף דו~קא התם מ~~א~כבק~יפה
 ~ה~יא הרי יותר מתפ~ט ש~ין מ~וםנטי~ה
 ו~~~ר~ו נטי~ה ו~א ~ו~א ק~~פה הוא~כאן

 א~א ~~דדק~יפה
 נטי~~

 ה~~ז מ~~ה הי~ ~א
 ודו~ק וצע~גממי~י

~ 
~~~~~ 

~~~~ 
 ~~ ~י~עי ממ~מ כו~ ~~

 ~~~ ~וכאממ~ר ק~יפו~
 זו בקו~יא

 ~~~~ הפ~י~י~דמוה~
 ~קושיא ג~כ וה~~ת ~~ה

 ר~ינו ה~יאו ~ת~ה ~הרש~~א כיון מר~הא~~~ם
 אממאי שם הק~הכאן

 יטו~
 בעינן הא ~קומ~ו

 ~תוך נשאר האיסור הרושם דאעפ~כ ותי~ץששים
 ה~~~~השיעו~

 והו~י~
 ש~ים דב~ינן ד~כ~מ מזה

 ג~כבעינן
 ~כך א~כ ק~ה ~~י~ נפסק וכן כד~~~

סגי



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 ~~ ~קלי~ה~גי
 ~באמ~ כיו~

 ~ת~~ט האי~ור
 רק ~~עד

 ~~ו~~ כיו~
 ב~י מ~אר ~א~~ור

 ~~ ~קלי~ה ~גי לכך ג~כקליפה
 ועיי~

 עוד מ~ש
 לתע~~פתי~ה

 לתר~
 ~ הקושיא זה

 ~~י~~~~~~~~
~~~ 

 מן נא~ר
 הממ~

 והכף
 מפליט ~כלימ~ליט

 בלא~לוע
 נ~~ ~ רוט~

 ~מיירי דכיון צ~~ ד~ריו
~י~

 ~~ב
 מ~~

 הרי א~כ הממש ממן נא~ר דהכף~
 ~~לועיוכל

 ל~א~
 ל~וץ מממנו

 כיו~
 בו ~היה

רוט~
 רו~ב בלא ~לוע לו קרי ה~ל~~~~~אי דהיינו

ו~~ממ~
 רק ~מאכל הי~ ~~~~~ ~ נראה הי~

 אס ~עין בו ~י~ ולאממ~לב נבל~
 ת~~

 ~ו
 כ~

 ~לוע
 ~~ימ~שר

 כיו~
 נאםר ~המאכל א~~ז ר~ינו ~כ~

 מפליט ~כלימ~כף
 בלו~

 ~רי וא~כ רוטב ~לא
 ~ליעה ~ליעות שני בהנמא~לי~

 ו~ליע~ נמ~ל~
 ו~נא~ר מ~כף~ש~

 ו~ו~ ~~אכ~
 א~~כ נא~ר

~כ~
 דד~ר ה~ש~~ל ~~עת

 ~ו~
 וכ~ן ככ~~ר דינו

 ~לוע ~כף שכ~ הרש~ל ~ל ~ל~ון ~~טותמ~~~ע
 נ~שום הנ~אכל נאשר ממ~לב ~לוע ו~דו~ןמ~~ר

 ו~~ב~~~
 נא~ר

 ~כ~
 ור~~~ו

 ה~רמ~~
 ה~כיל

לפר~
 ~~לוע

 שגיר~
 ל~עין ~כונתו לי~נא

דמ~אה ו~~~
 ~~~ו~ ~ג~

 נא~ר
 הכ~

 ~ד~ה ב~ף זו~ת
שלא

 נ~תמ~
 ~ה

 שיש לממאכל ~~~ו א~ ממעול~
בו

 ב~ו~
 הנ~אכל כנמין נעשה ד~כף אמ~רינן לא

כיו~
 לכלי מממ~כל יו~א בלוע דאין

 ו~כ~
 בו אין

 בליע~שו~
 של ישן ~כף כן נאמר לא א~ל

 ~ו נ~לע והממאכלבשר
 ~יו~א כיון בודאי ~~~

 ~הוא נמכליה~לוע
 כ~

 ~וב ~~~כל ונא~ר
 א~~כמא~ר

 ~כ~~
 וכממ~~

 ~כלל עיקר ו~ל
 ~לא א~~י מממאכלד~לוע

 ב~ק~ז לעילכת~~י כ~~ לכלי רוט~
 להו~ו~ שי~

 הט~ז ~~מ~ש

 ~דוקא ט~ז ~~ק ק~ה~~י~
 ב~לו~

 אינו כ~וש
 וה~א יו~א ~מן ~~~וע א~ליו~א

~לא ~א~י ~ת~
 ~מן ב~לוע אף ~משנמע מממאכל~לכלי רוט~
ו~יי~~

 ~~~ל וממ~~תי ~~~~ז
 ~הרגי~

 ~ ~הנ~ל
 ~~~~~~~ ~~~~~~~~~י ~ להא~יך ראי~י ולא ~~~ריו ~פל~לויש

 לא ~ו~ה ב~י~ור דוקא
 ~י ~רימה~י

 ~נמ~ינ~
~~

 ב~ר~נן אבל אדעתי~ ל~ו רמיא דלא מיל~א
 הט~ז עימ~ש נ~~ב ~ בבירור אומר ~ם גזרו~א

 א~ירת מהני ~לא ~קי~ל מהא ל~~שות ק~ץ~ס~~
 מטע~ לי~רי

 אד~תי~ ~א~ו רמיא ~לא ~מילתא
 ו~י~ש דר~נן כ~מים לענין מייריושם

 ~~~~ג~~~י ~ ~~י לעילו~נמ~ש בנ~~~
~~~~ 

 יותר אוסר אין מכלי בלו~
 ~כוונ~ו נרא~ נ~~ ~מכ~ק

 מ~נמ ~~כלי נ~ל~ שמן ה~לוע הי~ אפי~הוא
 הש~ך ~לשון לזה ו~אי~ מ~~ק יו~ר או~ר ~אי~ו
 ואי גרע דכלישכ~

 תינמ~
 ~~לוע דממיירי

 אימו דמממאכל עדיף כלי אדרבאהי~ כ~ו~
 יו~~

 כלל
 יו~א ובכלי כ~וש~~לוע

 עכ~~~
 כ~~ק לא~ור~~~

 ש~מן ~בלו~~ ~וא דהפי~ ו~~~~כ ק~ה ~~י~כמ~ו~
 רק א~י ומכלי כו~ו לא~ור ממאכל יו~א~~זה
 קלי~~כדי

 ל~נין גרע ~כלי ונממ~א
 רעק~א~~און ו~~~ ז~

 ~כונ~
 נמפני זה וכ~ב~י הש~ך

 להקל כאן הש~ך ~מ~קנת תראה~~כאן
 ~~פק~ענין

 ~נ~~~~
 ~~ק ק~ה ~~י~

~~לוע כ~~
 שממ~

 מכלי יוצא אי
 לעני~

 כולו לא~ור
 ~קליפ~ ד~גי לי~ דפשיטא ~מ~נמעומכאן

 כהש~מת
 ~ברינו עוד נת~זקו ~~זה ות~~ז ת~~א שי~~נמ~~א
 ה~און עללתמוה

 ~נו~~~~
 ל~ ~י~

 עינמ~~
 לפל~ל

 ודו~ק ~~ ב~י~ לעיל ה~יאב~ש~~
 ~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~י~ ~

~~~ 
 דוקא~רור יר~~ כו~

 האכו~
 טע~

 וממש~ בכלי וא~~כ ~אוכל א~
 ל~~ר

 ~וי ~אוכל ד~ל א~ור ל~ל~או
 כמממ~~
~ 

 ברור נ~אהמכאן מ~~
 ד~ול~

 ~~ו~ד ~~ל ה~און על
 ~~~ו~א ~~ור~ דניצלו ~~א שם ~חי~ש~~ק~ד
~מ~ל~

 אמ~ע~~ ב~י ~פוד ע~י מ~ת~ילה
 ~~ים

 צלו אםא~ל
 ~קדיר~ דגי~

 ~שר ~ה שבי~לו
 טעם קיבלה ~מעיקרא כיון א~~~~כ או~ר~ינו

 כג~ ממעיקרא ~שי~ רוט~ ~~יהקדירה
 ומן לק~ירה ~נמים ~מן לנמים ה~~ר מן~היינו ~~~

 מהק~ירה מקבלת שהחתיכה ~כמו ל~~יםה~~ירה
 הקדירה מק~לת ה~א ~ ה~~נ רוטבעי~

 כפ~מ ר~ינו ~ו~דב~י ~~~ריו יעש~ה ~ו~ב~~י ממה~תיכ~
שפירש

 ~הג~~~
 ואח~~כ באוכל ~אשון דטעם ש~ד

 ~ינא להאי לי~א א~~כ כלל נ~~~י לא~כלי
 הא כלל ~מ~ני לא~מ~~ילה כל~

 ~ק~יר~
 ~~~~ ~לעה

 הרוט~אמ~עו~
 ~אוכל ~א~ ~טעם ~הוה

בש~~א וה~~~~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

ב~~~~א
 ~~כי~

 ו~~צא ל~~ע~ד ב~צ~ו
 א~ע סותרים החו~ד דברי יהיו ב~ע~דה~ר~~ג ~פמ~~

תכ~~
 ~הראי~

 ~ה~י~
 ~תו~~ ה~ו~ד ~על

 ה~ו~~א על ~תירצו צ~ודף זבחי~
 דמנמע~

 באכי~ה

~שו~
 ~א ק~ה ואכתי ~ו~~ט ~~ ~~יב דבי~ול

 דהוה הרו~ב באכילתמ~עט
 ר~

 א~ו ~ב~ ~עם
 דממעיקרא~~ום

 קיבל~
 בי~~ל ע~י ~עם ~קד~רה

~~
 לרו~ב גם ~~יב ~בשר

 א~~~ ~~ב~~
 עכ~~~~~

 ו~דבריו
 הי~~~ דא~~ תק~~

 ~ו~ר לתוס~
ד~

 נו~~
 מן ד~יי~ו

לק~~רה ~~מי~ ו~ן למי~ ~ב~~
 ~מ~

 לב~ר ~רו~ב ומן ~רו~ב ~~דיר~

~מב~~
 ג~ הוא התום~ דכונת נראה ולזה אח~כ

נ~~
 הוא לקד~רה שבא ~ד היינו

~~~ 
 א~

 ~ואוהרו~ב
 ~ע~

 וזה ג~ ~עם ~וא והב~ר ב~
 ~~ממע~ ~~ ~ן א~פתלא

 דאין רו~ב באכי~ת
ז~

 הנמצוה נמן
 ~א~ו~ כ~~

 נמה~~~א וע~~ ~~ו~ב
 תו~~ ק~~ב דףחו~ין

 ה~~ת~ ד~~
 ~נמנם וצ~ע

ב~יקר
 תממ~~י ~דב~

 ע~
 ~~ניח ~~~~~ג ~גאון

 רא~ון ד~עם נמונח ל~ודזה
 ו~ע~ ~או~~

 ~ב~
ב~לי

 ל~
 נ~~ הוי

 בר
 הר~~ן ~רי נ~~

 דאח~כ בצ~א ~~~פא גבי ק~~א דף דחו~יןב~וג~א הק~~

א~~
 רב בה

 ~~כ~
 ש~יפא בי~ דיהיב ו~אנמר

 ו~וכ~חו האי כולי~ענמא
 נמז~

 ~~ל דרב בג~~

~~~
 ה~~~ן ו~ק~ה א~ור נ~ט בר

 הוי הת~ ~~
 ד~~~~~~ באי~ו~ ~~~ ~עםכ~ו

 טע~א י~~ב

 ~ו~ ו~מ~א~~ ב~~כ~ ו~~ד~ר~ב~ד~ר~
 ב~~~ור ב~ ~עם~~מו ~~~~

 ד~ד~~~ נמממ~ דונמ~~
 ב~שב~~~

 ~~~ואל דא~~~ חלב בה ~ב~ל ~א ~~ר
 כ~ל ~וי ו~אנמו~ה

~~~ 
 בר

 נ~~
 ~ר~ב~ן ות~רץ

 ~~ם נתן לאדה~~י~א
 בהקדיר~

 אמ~~ות ~~י רק

מא~~
 ~קדירה ~ב~ ~עם נתן הנמאכל ואותו אחר

 ב~דירהדהוי
~~~ 

 בר
 דפ~וגתייהו דומיא ו~וי ~~~

 בכלי הב~ ו~עם באוכל א~ ד~עם ל~~אהר~
 נ~~ ~~יהוי

 בר
 ד~י~~ ל~ממוא~ ~~~

 כוותי~
ודבר~

 ו~פ~~ ~~ע~~
 ~~~~~~~~י ~ צ~~ג

~~~~~~~ 
 ו~ם ~דגים ם~
~גי

ה~עם ד~ולי~
 ~~~ ~ ב~ו~

 מ~וא~ ~כאן
 ~ב~נו ד~ת

 ד~א וזה ב~~תר ה~תר דב~ל ~פסוקה~~בר
 ~~מותר ד~יתר ~רי~ף לדעת ~~~ ב~~רי~כהר~ן

 לא~ר מד~י~~מ יותר עוד חמורעכ~יו
 לו הי~ לא ד~~י~ז ~ינו באינו ~פי~ ב~לוא~נו זמ~

 להתב~לכ~ל
 כא~

 ~ים עם ~רו~ב ~לכ~וך ~י~ אם דה~ינוב~י~ו ל~~ ~ הי~ר ד~ניהם כיון
 אפ~ר כעת~נתב~לו

 ד~ו~
 למים כ~~בוא ~ינו

 ב~~ך וע~~ הר~ן לדעת ב~ל א~ן ~~י בא~מוא~י~
 ב~~ת~ ~ם ה~רמ~ג לרבינו וראיתי~~צ~ט

 ~~~~~ב ~~~
 בהיתר ה~תר דאשמעי~ן א~~ ~~~ר~~

 לא~מי~ו
 ו~א~~~ בט~

 ז~יתי ו~א עכ~ל ב~ל

ל~בי~
 הא ~קדושים דב~יו

 א~
 לו יש ~~י~ר

מתירי~
 ~~ו עכ~יו

 ו~ת~ ~א~
 בס~~

 אוםר צ~~

~ר~~
 ע~~ בא~~ אף

 דעת מתרץ ~בזה בר~ן
~רי~ף

 שלכ~
 ב~ת

 בתנור ~צלי ~ם שאפא~
 ד~יל~מ דהוה ~~ום ב~ותח לנ~יכלי~א~ור

 בא~מ דה~ה ואף בצלילאכול די~ו~
 ד~יתר גרע כ~ןמ~מ בד~י~~~ דב~~

 י~
 ~תירין עכשיו לו

 הו~
 ~ וצ~~ע ו~~ק ו~יתר ב~ית~מב~~
~~~~~~~~~~~ 

~~~~ 
 בר

~~~ 
 ועי~ ~ו~ באיםור

 קצת מ~מ~ע ~ר~ב~את~ו~
דה~~

 צע~ק ~~ב ~ ד~ת
 ל~ו~

 ~חול~ן ר~~י
 ב~~י~א ד~

 קער~
 א~ור ב~ר בה ~מלח

 ~~~~ו~
 בה

 הדם בה ~~ב~ע לפירותח
 ~~ו~~

 הוה רא~ון
 גמ~רכא~~ור

 ~כ~~
 ה~א

 ב~~~~~י~
 ~~~~מ~נן

התם
~~~~ 

 ולדעת ~פ~ם~~םנמכל כ~~~~~~~ ב~~ ~מ~~~ ~א ~עם נות~י
 ~ר~ב~~~

 ז~

 ~~~~ ~~~ בט~ם ל~מ~ת~י~~~~ל ~~~~~~ ~~~ ~
~ 

~~~~~~ 

~~~~~ 

 דה~~~
~~~~ 

 ~כ~~י~~~רי ד~~~~ ~~~~ו~
 ~~רות~

 ~~~י
 ב~ע~~ ~~ב ~דרבא ד~רי צ~ע דב~יו ~~ב ~חולב
 ~~~~וך או לב~ר ~~ב מכלי ~~רות אוםר כ~ןו~

 ב~~ך כמבו~ ~דבריו אםו~ בהפ~~ממוא~י~
י~ז ס~~~

 ז~ ~מ~
 אם ~ל~רב ~~~

 בי~ל~
 ~רי ב~יעבד

לכתחי~ה
 לע~ו~~

 ~~ן ~תיר אי~ו ו~~ב
 ~ש ד~~ם ואפ~ר עירוי בלא חלב ~ל בכ~יליתנן ר~

בדבריו
 וצ~~

 ~~תחילה ~רי
 ~ע~ות~

 ח~ב ל~לי

וכצ~~
 ~ בםמוך עי~ ~אח~ז ב~~ק

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

 ל~בו~
 ~ת

 וכדוממ~
המ~~~

 ~ב~ג
 או חו~ב בכ~י ~ערות ב~י ~~רבנמחבת ~~~~~
 ~~אורה ~~ב ~ בו ~וע~~ן~~ן ל~~~ו~

 הו~
 דברי נגד
~ר~~א



~ ~ ~ ~ ~ ~
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~ ~

~ ~  ב~יעבד ~אפי~ ו~ םעי~ בפירוש שכ~הרמ~א 
 הוא כ~ והאיך בעירוי אשורו~פש~מ

 ו~~ל ט~ש ~הוא ואפשר בו גוערין ~ין~כ~~י~ה ~המיק~
 גוערין ~ין חו~ב בכלי לע~ות ב~י בשרבמחבת

 ~ ~כאן הרמ~א כ~ברי ממש ו~ואבו
 כ~~

 ~הג~~

 ם~~~~~~י
~~~~~ 

 כמו ~וה גופא ~נמים
 נ~ב ~ היש~ש כמ~ש~י~לו

 הי~~כאורה
 בשם ההוא בשס~ק לפמ~ש~ נרא~

 ~ינו ~נצ~ו~דנ~ש~א
 אוס~

 אין א~כ ~ד~ק רק
 נ~הש~ברים דאיהו כיון ~נ~ים ~אוסר מי~~שר~י~

 ~~~סור ~ק~וף א~י אם ~~יפה שצ~יך~במקום
אפי~

 ב~יעב~
 ~~~~אוסר ~~~א שי~ בש~ך ~מבו~

 ~פי משא~כ ~ היש~ש ~ בשם ~סק~ח ע~שהח~ב
 דב~בר שם ~~~ךהכרעת

 הנב~~
 ~יכר ~אי~ו

הק~יפ~
 המ~ים דכאן אפ~ר ב~יעבד נמותר

 שמפ~יט ~ק~יפה נאמר ~~ם ומכ~שמותר~ם
 מדרב~ן א~א אינו בצ~~הכ~י

 כ~~~
 ~גאון

הפ~א~
 ~~נמים פש~טא צו פ~ יפות פ~ים ב~פ~ו

 ~סכ~~ לפימות~ים
 הנמג~א

 ~כ~~
 ~הק~יפה

 בע~מא חומרא א~אאינו
 בדיעב~

 היכא מו~ר
 אמנם ~ק~וף~א~א

 ז~
 הנמ~ירים ~~גאונים טעות

בנצ~ו
 בק~~~

 יוצא ב~וע ~אין מט~ם רק הוא
 נמ~א~כ ג~~כ נמדרבנן הוא ו~כך רוטבב~א

 וצ~קו בכו~ו ~אוס~ פ~יטא רוטב ע~י~~וא במי~
 הגאון ~ברי משמ~ וכן ~פרמ~ג~ברי

 ~סינ~ן בר~שש~באתי חו~~ בע~
 במ~

 ממעט ~הא ~הקשה
 ~רוטבבאכי~ת

~~ 
 ב~אורייתא ~וא ו~ם ש~נמים

 ב~י~ ~~ו~~~ש
 כאן נד~ש והנה ~ ~~~

 שכ~ממ~~ש~ק הג~~
 ~נמ~נ~

 נגד רק במים ~~ער א~צ
 בק~ירהשנב~ע

 מ~ח~~
 שיעור ~פי ח~ב

 ~ ~בשל אם כגוןבמ~ם המ~ומ~
 מים ש~ישי שני מ~חי~~

 חלבוש~יש
 ב~ע~ ~הקדיר~ ~~י~~

 ח~קים ב~
מים

 לכך חלב א~ ו~~י~
 א~~

 רק ~ש~ר
 נג~

 ~קדירהש~י~
 ו~ג~

 ש~ יש משתמא ה~וא ~ש~יש

במי~
 בו ~ביש~ו

 עת~
 נ~ותרים ו~כך ~~~י ת~ך

יע~~
 ו~פי~ז

 ג~~ נאמ~
 ~~~~פמ~ש

בבשר ד~~ ~חו~~
 ~נ~ב~~

 ג~כ ברוטב
 א~~

 ~א~ו ~~ער
 ערך שיעור לפי רק בשר~ו~ו

 עי~ המ~ומ~
 ~ראי~ ~~~~ ~י~ א~כ ~ק~א ~חדו~ים ~~גבסי~

 בי~ול ע~י ~~~י~~ נב~ע ~באם כאןשהביא
 ~אן גס ~איכא כיון נצ~ו עכ~יו ~שיב ~אשוב
 המים ומן ~מים מהבשר מ~ח~ה היינו נו~טג~

 ומקדיר~~ק~יר~
 הא ~שה ~א~~כ ~תבשיל

 ב~בריו ע~ש ~רוטב באכי~תממעט
והבאתיו סק~~

 ~~י~
 דברינו ו~פי

 אפ~~
 ~~א ~~עו~ם

ח~בינן
 ר~

 א~ טעם
 בק~יר~

 ~י~ שאם כמו
 א~ טעם רק נחשב ~א בו~אי חלבב~חי~ה מבש~
 בק~יר~

ה~~
 בשר ב~ע ~~א ~חשבינן א~א בשר

 ~חו~
 עם רק

 נ~ים~ערובות
 שנתבש~

 ח~ב כממו עמו
 בבשר ה~נ ערך ~פי רק ~משערין מיםעם שנתב~~

שנ~ב~~
 מים עם

 חשבינ~
 כן

~~~~ 
 בשי~ ג~~פי~ איהו

~~ג
 כ~~~

 א~כ
 כשמבש~

 ש~נ~ים א~~כ
 ע~

 רוטב
 ~הרוטב אף מותר הרוטבגם

 הו~~
 מ~מ כנ~~~ו

הא
 א~~~

 רק ~שער
 כנג~

 ב~ו יש ומש~מא המ~ומע
 כמ~שששים

 ~גאו~
 ~ה~ברא ובודאי מהרש~ק

 ממעט ~א כן וא~ כןנותנת
~רוטב באכ~~~ כ~~

 א~
~~~~~ 
 נ~~~ ~

 בק~~ים ~בו~אי ז~א אמנם
~ם

 ~ ד~ ~~ ~~ו~~
 ~רו~ב

 ~ו~~
 ~ייך ו~א כבשר

 ~מ~ושיעור
 ~יו~ ~

 ~ראינו
 פשו~ ~ז~

 בעיניו
 ~ב~ר בגוף כנמו הרוטב בתכי~ת ~מ~ט~אסור
 כב~ר ~ינו ~ר~טב ~בק~שים משמעו~א~

 רק י~כנו א~ו ו~ברינו~~ידי~ ממ~
 ~~מ~~

 בתחי~ת
 ~א בשר טעם רק בו אין ~רוטב כיון~~י~
 כקד~יםנ~~ב

 להיו~ ממ~
 בא~י~תו ~מעט ~סור

 הי~ובזה
 אפ~~

 ~נחשב
 ר~

 ~יעור ~פ~
 ~בריע~פ ~מ~ומ~

 ה~ו~
 ~~ג סי~

 הנ~~
 ~כבר א~לא

 שם~~בנ~
 ~החו~~

 ~ אישתנ~יט~י~ שם
באו~~ ~~מפור~

 ~~רוטב ~ה~יא
 ש~

 בשר כ~~~ו ~ינו בשר

ממ~
 ~מ~~ומע ~פי ~נ~~~רין בו אומרים ואין

 אחז~ר ~ ~~תר ~~אריך ואין צ~ג בסי~ בדב~ינועי~
 ק~~ג סי~ טעם טוב ב~ו~תמצאתי

 נ~א~
 בזה

 ברוטב שתחבו בכף~יינו
 ש~

 בשר
 א~~כ ותחב~

 ~~ צריך אםל~לב
 כ~ ~ג~

 רק או ~כף
 ~ כיון ~מ~ומעשיעור ~ג~

 ~~ו~
 נמ~ם ~ם

 ~ח~קמ~חי~ה ור~~
 בי~

 ב~ממה ~בשר ע~ף בשר
 ~~ער~צריך

 כ~ נג~
 ואח~ז ~כף

 ~חשב ~אי~ו שבת ו~צורךבהפס~מ ~~ק~ מ~י~
 ר~

 ~פי
 עכ~~ מור~ אניוכן ע~

 ~ג~ רוא~ וה~ך
 ממנו

 ~~ ~~~ או~~ ~בר~נע~ם
 ~ה~יא שכ~ ~~ ~ין

~הוה



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~י~~~ ~~~~~~~יי~
 בשר ~םהרוטב

 ~~ג םי~ל~~ל ~~ו~~ והוב~
~ 

~~~~
 דין הוא מפורש ~א א~י
 בקדי~הדכף

 ירקו~
 או

 ס~ יש דאםד
 ה~~

 נ~~ ~ שרי
 י~ל

 ~~דםי~ בש~תי רבינו ~לפמ~ש כ~כ ראי~ איןדמרמ~א
~~~~ 

 כ~ שלכך ה~בוננ~י ~וב ד~ה
 סו~ר דהש~ך ~שום אסור הכף ד~דידן~ש~ך ~~

 בג~ רק מו~ר דאינו משום אםור דנצלוכר~~ל
 רק הם המים וא~כנו~ט

 ואסורים שני ט~~
והכף

 ב~~
 ~הוא ראי~ אין ומרמ~~א מ~ם

 ם~ יש דאפי~ ם~~ד הי~ א~כ כממבו~ נצ~ומהמ~ירים
 קמ~ל לזה שם הש~ך באמ~ כמ~שא~ור

 א~ור נצלו קי~ל דאנן ואף ~~ ~יש שרילדידן דא~
 הכלים ל~נין אבל ~~מו ברו~ח לאוכלו דוקאזה

אמרינן
 דהו~ל~

 איסור אין ~וב~לים הט~ם
 שם הפרמ~גכמ~ש

 באמ~
 ~~ל בם~ ו~י~ ודו~ק

 ~ א~ר בדרךשכ~
 שכ~ בזבחים בה~ז ~ל ~~~~~~ ~~~~~~

 ~~ב ~ ~י~א ~וליןב~ו~~
 דאם שכ~בו ~מוה בםה~ד שם חולין ה~ו~~לשון
 לפ~ ו~רי מו~ר ב~י ש~וא או~ו אז אב~יא~

 דהא מו~ר ~מי שאב~י או~ו גם כאןהמבואר
 ~י~ר ו~דיין ~~ט בר נ~ט ~~י רק מקבלאינו
 בה~ז והם~ כאן ברמ~א כ~אי~ אב~י ~~ואכיון
 י~מוז מה ~ל לה~ין ~~י אינו הר~י גם ~~יאינו

 ב~ום~ ~םבמ~וג
 בד~רי ש~~ד ראי~י וכ~~

 ~מ~ר~~ם אלו~~ו~~
 לוב~~~

 דרבנן ~וף ~בשר אם פ~מים כממה~נ~~פק~י ד~~ וד~ ~ ~ם
 מיקרי ~~אה ל~נין אם ב~~אה שמו~רבחלב
 ב~ר כגון דהי~רא ~~ט בר~~ט

 ~ו~
 ~~~בשל

 חולב~בקדיר~
 בשר ~ם בקד~רה שמוהו ואח~כ

 נאםר א~יבהמ~
 מחמ~ בה~א~ ב~מ~ הבש~

בלי~~
 החלב

 ש~בל~
 ט~מא ויהיב ~וף בב~ר

בבש~
 דל~ני~ן דלמא או ב~~אה ונא~ר בה~ה

 ד~י~רא ~~ט בר ~~ט מיקרי~נ~ה
 ~יון להיפוך ג~כ לומר ואפשר ~ פ~ז םי~בזה ו~י~~~

דהבשר
 י~ ~ו~

 כשבישלו ואח~כ מ~לב בלי~ה לו
 בשר~ם

 נבל~ ה~י בהמ~
 מבשר ב~י~ה ב~~וף

ב~מ~
 אלא יהא ולא

 ירקו~
 ב~ם שיש מים או

 ~א~~ו בו~~~ ם~ בהם ואין ~~י~ותב~
 ה~~~

בהנא~
 או

 היר~ו~
 ~ב~ר ~אן וה~ה

 עו~
 וא~~כ

 בבש~~בל~
 בהנאה הכל ו~אםר בהמה

~~~ 
מ~~

 גבי ~~ חולין ~ו~~ ו~י~ פ~ז םי~ בפרנמ~ג
~~את

 קצ~ מש~~
 נאםר דאם

 בממק~~
 לא שוב

 ~ דהי~רא ~~ט בר ~~טמיקרי
~~~

~~~ 
 ~ך אבאר

 די~
 בס~ ~םמוך

~~ 
 ר~ת

 ק~ג ~י~ לקמן~י~ נ~ב ~ ב~פ~~ המו~י ~~וו~םכים
 ~משבצו~

 שם נם~פקתי ד~ה
 ר~ת םברת ~ל בהפ~מ אפי~ לסמוך רצהלא

ול~שות
 ממנ~

 ~ש~ר ~נ~נ ~~נין ~~קל ~ניף
 ~אי~ורין

 ~~~~~ם~~~~~
~~~~ 

 דרוב המ~רה טו~ם
 מר ט~ם בהםיש

ואכתי
 קש~

 ~~ב ~ אםור דם משום הא
 לפמ~ש נ~אה~ש~ך כוו~~

 הרנ~ב~~
 נמ~ל~ ~י~ר

 מאכלו~
א~ורו~

 כגון אי~ורין דבכל י~ב ה~~
 ד~~י ~זינן א~כ פטור ממר ~בר בו ~ירבא~ בנביל~

 באיםורש~ו~ם
 ~~רא אי~ו מר דבר ט~יממ~

 נמו~ר לכך ~דרבנן אלא ואינו אכיל~ן~ד~ך
 אינו דג~כ ~ם איסור משום בו ואיןלט~ום
~ייב

 אל~
 שם במ~מ~ל ו~~~ ~וקא אכיל~ן כדרך

~ 
 ~תד~ ~~~~~ ~~~~י~~~~~~

 הט~ז שהיקל מה
 דבר מו~יא שאין~וא

 ביב~קש~
 הא

 ~כת~י~ה ~אי ~מ~~ נת~~~~
 דמשמ~ צ~~ נ~ב ~א~ור

 שרוצה
 לה~מי~

 כן
בכוונ~

 דדו~א ~ט~ז
 בדב~

 ~א מוציא אינו ~~ה
ב~~

 צ~ו ב~י~ הט~ז ד~א וז~א א~ו~ לכ~~ילה
 בקריין ~גם מ~יר ~םק~ג

 בקד~ר~
 לאוכלו בשר

 מפליט אינו דו~קא ב~א דח~יף מט~םב~לב
 דבר הואוקריין

 ל~
 שם ב~~ממו ו~מ~ש

 ~~~~~~~ ~~~~~~~~י ~ ו~~~
 הש~א

 מה~~~ חנ~~
 א~כ איםו~יםבשא~

 נ~ב ~ ~~נ~מים
 דלכאור~ כ~פ כתב~י ~ב~

 גם
 דנ~נ מודה ~וא גם בב~ח ~א קשה אפריםל~~

מה~~
 יו~ה הג~ילו האיך א~כ

 בלו~ גדו~~
מבב~~

 המים הא
~~~ 

 ~מו ~יורה ל~וך וי~זרו

~~קש~
 ~ל

 ר~~
 אממנם

 אח~ ~אמ~ זא~ ל~ר~
~ש~

 ~יון או אלה
 ~אםר דכב~

 בב~~ ~כ~
 אף

 לי~ד~ייני~ין
 ~בב~~

 אלא אי~ו ~~~מ
ו~י~ו מדרבנ~



~ו~י~~
 ~~ ~~~י~~~~~~~~~

 ~ב~~חוא~~ו
 ~מ~~

 ~ד ~ל ש~~ך ~א דשוב כיון
 דב~א~~ה או נאםר כבר ~ דכאן כיון ש~י~חודא
 ~ייך~א

~~ 
 ש~הם דה~שר כיון שרי ~חודא חד

 ~שאר דו~ה שוב נבי~ה~וא
 ~יםו~י~

 ~ו~פ~ר
 טכ~ע דיליף הא על ה~ולם קושי~ לתרץ~~ה

~גיעו~
 משום הי~ ד~מא מדין

 בב~ח~

 פ~י~י עי~
 ~~~~~~~ ~ הא~כתי ובמ~~א פ~זםי~
~~~~~~~ ~~~~~ 

~~~~~~~ 
 ~תשובותיו
 ~והקשה

 נ~~ ~ מדין~יע~ל
 ~י~

 מ~~
 ~~וף ל~רץ ע~ז

~ל~
 בב~~
~ 

 הפתי~ה בםוף ועי~ פלפול בדרך
 תערו~ות~ה~~

~ 
 ~~~~~~ ם~~~~~~~ו~

 אפ~ר
 ודוחקא~ ~ותח ו~אנממש ~ו~~ חריפו~

 ודוח~א דח~יף מדב~יו שנראה ~פ~מ~שנ~ב

 יות~ ו~~~י~~די~
~תי~מא לתר~ אפ~~ ודו~קא מ~ותח

 בדב~י ~י~ ~~ד~~~
 ~ג~ו~

 דכאן ה~ו~ד
 םק~ו צ~ו~םי~

 הנמ~כ~ לע~י~
 ~~מג~א ~ו שנ~לקו

 ~נחתכים מהבשמים בו~ע אי והאע~ו ת~~א~~י~

 ~~בםכי~
 א~י בלא~ה הא הוא וה~שה ב~ר

~ב~ו~
 הטעם מה~~יס

 ב~~
 דהא ב~ם ~נב~ע

 ~~~ו~אי~
 ~~א מחתיכה יוצא

 ~ו~~
 דממיי~י ואפשר

~ב~וע
 ~מ~

 רוטב ~לא דיו~א
 ע~כ~~

 חזינן ~רי
דבב~וע

 שמ~
 י~~ו~א

 נמאוכ~
 ובםי~ רוטב ב~א ~כ~י

צ~ז
 כת~

 דכמו ~~צמו ~א
 דאי~

 הבלוע
 ~מן הוא כ~ה~~וע ~פי~ רוטב ב~א ~כ~ימכ~י ~ול~

 רוטב בלא ~כלי מחתיכה הולך ~~~יעה איןכן
 הוא כשהב~ועאף

 ~מ~
 ה~~וע טעם י~א דיו~ת~

 ממ~מכ~י
 ק~ה םימן כמ~ואר מחתיכה שיו~א

 ~~~~ן אפי~ מכ~י ט~ם מק~ל ~~לי איןואפ~~~
כו~

 נמכ~~
 הכ~י שאין

 ממקב~
 אפי~ מחתיכה טעם

שמ~
 ולכך

 ב~ינ~
 ל~דיא הרי עכ~ד ד~קא זב

 בלא ל~לי נממאכל ~~י ~מן בלוע דגםלהיפוך
 משב~ ~~ד ~םי~ ~תנמוה בזה כתבתי וכבר~וטב
 מנמ~ מכ~ייו~א דיות~ כ~כ ב~ור אינו ~~ו ~~קו~ הגםםק~ז

 דבב~וע דהגם בחתיכה שיו~א

כחו~
 כן הדין

 דממאכ~
 א~י

 כ~~
 יו~א ונמכ~י

 ~וא נ~פוך ש~ן ~~לוע ~~ל ~ד~ק לא~ורלענין

דנמאוכ~
 אינו ~מג~א ~דעת ומהכ~י כו~ו יו~א

אוסר
 ר~

 כד~ק
 ו~~~~~

 שי~ לקמן
 ק~~

 ~~~ק

 ~~ה מ~~~קכ~ג
 ו~ימש~~

 ~~ד ס~ם
 ~~רא~

 דגם
 גרע דבכ~י ~ם ~כ~ ~~מג~א ~~כים~~~ך
 ב~י~וע~ש

 רעק~~
 ~הדיא מ~ואר עכ~פ אבל

 דגם~דבריו
 ~ממ~ בב~ו~

 א~י
 נמ~אכ~

 ב~א לכ~י
 ~םי~ עוד וכ~כרוטב

 דאין ונ~אה ט~ו ם~~ק ~~~~
 א~י~ ~~וע איםור ~ו ~יש ממממאכל נא~~כ~י
~ממן

 ע~~
 ראיות ~הביא

~~~ 
 וממ~מעשים

 בכ~
 יום

וא~~כ
 םות~

 ~נ~~ל ו~פי א~~ע
 א~~~

 לענין דדוקא
 ממפ~יט ודו~קאחריף

 נמממאכ~
 שממן ~~~וע

 ~~לוע ~~ף ממאכל מפליט אינו רו~ח ~עניןלא א~~
 להכ~ישמן

 ד~רי~
 זה ל~נין עדיף

 אמנ~
 אע~~כ

 החותדב~י
 ת~מו~י~

 ~ דאין~ שפ~ק במה
 נא~ר כ~י

ממאכל
~~~ 

 ב~י~ ~~מן אפי~ ~~וע איסור ~ו
רותח

 וכנמ~~
 ~א ~

 בפי~ו~
 ק~ה בםי~ ~ט~ז כתב

םקט~ז
 וז~~

 ו~~י~~ז
 פשו~

 ~~~ר אינו דכ~י
 נמ~ע~ע שאינו איםו~ בו שב~ועמממאכל

 הב~וע אם ~א ל~דיא מ~ממעכו~ כ~ו~
 שמ~

 ומפ~~ע
 ~כלינא~ר

 ואי~
 ו~א ל~י~וך נממש ה~ו~ד כ~

 ט~ו ~בם~ק א~אעוד
 ~נ~~

 בםי~ ~ם
 לדעתו הט~ז דעת~הםכים ר~~ ק~~

 ע~~
 ראי~ ~~~א

~~
 ~~יפוך ~הדיא ~ט~ז כ~ כאן ו~~א ~ט~ז
 עודו~י~~~ש

 ~קמ~
 ~םי~ ו~ק~מן ב~פתי בםק~כ

 ~ק~ה
 ומ~~

 חתך אם דב~~עבד ~וד ה~~~~ג
 ~~ע~ בח~ב ו~תמם ~ו~חין דגים ~~ר נקיבםכין
נ~ב

 ק~~ לכאור~
 ~א

 נ~ט בר נ~ט הוא א~ א~
 אנן הא~מ~מ

 קי~~
 רק מותר ואינו אםור דנ~~ו

 אמ~~ות ~י דהי~ בנתב~לו כגון שלי~י~טעם
ה~ים

 וע~~
 ~םכין ~~~ך הכא וא~כ ~~ה ~י~

~~
 הדגים ב~ר

 מממ~
 לפי אכן ~ דאםור~ פ~יטא

מ~~
 ~נצלו אםור דאינו ~ם ~~~ך

 א~~
 כ~~יהם

 ~םכין דמ~ת~מא כיון כאן ~יחא ו~~י~ז~מין
 והנה ודוק א~ור ~א~ת רותח הי~ ואם קרהוא
 ~פ~יטות כ~ םק~~ז צ~ה ב~י~ ~~חו~~ד אמנםאם

 ~נחתכודדגים
 ~םכי~

 כנ~~~ו ד~וה אםו~ים בשר
 ורותחדדוחקא

 ממבש~
 כחריף דינו דרותח נמשנמע

 אפ~רמ~מ
 מאוכ~ ב~ו~ ~עני~

 עדיף חריף
 ~~י משא~כ שמן כשה~~וע ~~כלי ~מנמנודיו~א
רו~ח

 ו~ו~ וצ~~
 ~~~וק אפ~ר

בפ~ו~תא ~י~ ד~ הח~~ ~כו~~
 שבי~

 ש~~םו~ק דכפ~מ ~ה~~ך ~~מ~א
~ש~ך

 ד~~ו~
 ~~כ כו~ו לא~ו~ נמכ~י יוצא ~מן

כלי
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ו~~~
~~~~~ ~~~~~

 נ~ב ~דו~קא
 ~מו~ ~כאור~

 דמב~~ מ~א מאד

ב~~ו~~~
 יבש בבשר ~קי~א ~מ~ז ~י~

 שנמל~
 שח~כןבמל~

 ב~כי~
 של

 ~מ~
 ונראה וז~ל שכ~

דמט~ם
 ה~כי~ ~~ ה~~ בל~ע~

 שיש
 במל~

 לא
 ~בליעה ט~ם ואין הוא ~~וש ~~מץ ~ב~רנא~ר
יוצא

 מ~~יכ~
 דכאן ~ד ~ו~ רוטב בלא לח~יכה

 רקד~יכא
~~~ 

 בדבר אף מ~מלממ~ם ננמ~ דהמ~~ ואף מותר ב~~ממא
 ל~

 יוצא אינו
 ~~כ ~כ~ מגד~ם ~רי ב~~ מצא~י וא~~ככו~ הב~ו~ ט~~

 טעם מוציא דאינו זו~ב~א
 הבלו~

 מהמלח
 מ~ליט םכין דע~י כ~ב כאן ~והרי ~כ~לוהנאני

להמל~
 הב~ר אח~כ ואו~ר

 וב~מ~
 ה~רמ~ג

 נ~רך או דבנידוך ~ק~~א ~נ~א בםי~כתב
 כקמ~

ל~~
 בלע

 במל~ ל~מ~י בנימ~ ומכ~~
 וכ~כ

 וצ~~ ~~ק~~ה
 שהביא ~מ~ז ל~י~ עצמו ש~ותר

 וכ~~ה~מקו~~ח
 בר~~ ~עי~

 נראה אמ~ם ם~ט
 לכך כ~וש א~~ור ~מיד מיקרי דחממץ לח~קדיש
 בהממ~ח ~נ~ע הב~ועא~י

 ל~בש~
 כאן מ~א~כ

דאפשר
 דבר מה~כ~ן בנמל~ נבל~

 שממ~
 ו~כך

 ~~י~ ~ו~~~ל וצ~~ שפי~או~~
 ~ק~~א משב~ ~~~

 טוב ~~ ~ל בזה ל~מוהנמ~ש

 ~עם~

 דלא וזה
כ~~

 חו~~
 אמ~ינן דל~ולם ~כ~ הסימן ב~וף כאן

דהבלו~
 הי~

 כחו~
 אחר הולכין דבכל~ ממ~ום

 ומטעם בשמן ~ינו ~~מישן ו~וב ת~מישורוב
 התירזה

 באממ~
 במ~ח

 מ~כי~
 ע~~ה ~שר ח~לבת

 דבכ~י הדין זה כ~ל קי~~ל לא הרי תממו~~ן~דבריו
 ו~~א ~~ממ~~ו ~וב אחרהו~~כין

~~~ 
 ~מחבר

 דלא ~~ר~ע ו~ ~ע~ף שם ~ו~הרממ~א ~נ~אבםי~
כוו~י~

 וביו~
 גם ד~רי ת~~מה

 שהוא ~מ~ו~ח הביא ת~מי~ו רוב א~רדה~לכין ~מ~ב~ בד~~
 וז~ אב~י דנמ~~מא~~עם

 אףל~ך ~רי~ בדב~ ~ייך לא
 ויש צ~~ זה ד~ן לכן ~~ו~ למ~~

 ו~~~ בצ~ע נמ~י~ם בעצ~ו החו~ד וגםלהחמיר
 ~ שאח~זב~~ק

 ם~~~~~
~~~ 

 בעירוי ~~ח ~םי~ ד~~ד י~~נא
ש~~~ק

 ב~~~ש ~~~ ~~ב ~ הקי~ו~
 ~~תכו בצנון ~ה~~~ק ~כ~ נמ~ ~~י~ דינ~םב~~~
 ~י ח~ב של ב~כין ח~~ו ו~~~כ בשר~ שלב~כין
 ~~כיןנא~ר

 מבליע~
 ה~נון ~בתוך ב~ר

 ~הו~

~~יר~
 ו~וא ~~~ז ב~~~ ה~רמ~ג

 ~אן ~נמנ~~ ~ושי~
 מהצנון יב~~דהםכין

 דאין ואף ~נא~~
 שמן דבב~וע צ~ל רו~ב בלא לכלי ממא~ליוצא ב~ו~

 כמ~ש ~יוצא
 ~עי~

 אם ו~נה ה~~מן בר~יש
 ~מנ~

 ב~י~ לעיל ד~רישצ~~~
~~~ 

 י~~ד סק~ז נמשב~
 דאי~נמשמ~

 נא~ר הכף
 ~ה~מאכל מבלי~~

 שם לדח~קמדהוצרך
 שגיר~ דבלו~

 רק לישנא
 ~כף~ נא~ר א~ן דמבלוע להדיא ממ~ממע בעיןש~~~
 ~פרש ש~~ ~קט~~ו צ~ד ב~י~ שם להחו~~דוראי~~

דבב~~
 א~~ו~ ~וף נ~שב

 ולכאו~ה אי~ו~~ן בשאר משא~כ הכף נא~רמש~ה בלו~ אי~ו~ נ~~ב ולא
 ב~ם כן הב~א הט~ז ד~א ~מאוד ~~מו~יןדבריו
 ~ובר הא והרש~להר~~ל

 בב~~ דג~
 מיקרי לא

 אי~וררק
 ~ו~

 ש~ק ק~ה סי~ ב~~ך כמבו~
 ~~פ דכוונ~ו לדחוק וא~שרט~~ז

 ~~~ו~
 ר~~~ל

 מ~קרי דבב~ח כדבריו שמצא שם ה~~ךשכ~
 ~ומהאי~ור גו~

 שנ~~~
 ~רענ~יל ברוך מר~ הג~ה

~~~~
 דהא

~~~~~ 
 שממצא כ~

 בהג~~
 נמהר~ל

 ~~~לכדבריו
 ~~~ מ~ יד~תי ל~

 בז~~

 ולד~נא

ממ~י~
 ~~ק באו~ו החו~ד גם

 דאי~
 א~י~מהמאכל ~א~~ כ~י

 שמן בבלו~
 ~~יל כ~ב~י ו~ב~

ר~~
 יו~ר ~ועל דו~קא ד~~~י לד~וק ד~ריכין

 בםי~ עצממו מדב~י נםתרין י~י~ ~~~~~כל~פ~יט
 ~~ן דב~~וע םםק~~ו~~ו

 ~הממד~כה ממהב~ממי~ יומ~
 צ~ע ~דיין ומ~נמ ~ד~ף ודו~~א ד~~יףא~ו

 ~י~~מ~~ו~ו
 ק~~

 ט~ו ~~~ק
 ~כיי~

 א~י ד~עו~ם
 רוטב ב~א לדו~ן נמד~~ןב~~ע

 ~ו~~
 רוטב

 ~וצא אי~ו נמאכל~~י אב~
 ע~~

 ~ ונמשמע
 א~י ד~עול~

כל~
~~~~ ~ וצ~ע

~~~ 
~ ~  

~  
~~~~~~~~ 

~  
 ומ~שדנא~~ים

 מלינמוני~
 דשם ז~ל הוא ו~י~ץ

 דאמ~ינן הט~ם זי~י~גב~
 ונ~ע~ ~וז~

 כשהגיע

 צ~ע תירוצו אממנם ע~ש ביבש יב~ כד~~ה~~~
 םקל~~ז ~~~א ~י~ הממ~~אל~עת

 דבדב~
 הנא~ר

 אמרי~~ן לא ב~י~הע~י
 ~וז~

 ביבש אף וניער
 רק שייך אי~ו ו~ירוצוביבש

 ~י~ הח~י לדע~
~נ~א

 ות~~~
 דבנא~ר

 ~וזר אנ~רינן נמי בב~יע~
 בעצמו ~~~שוניער

 ~ק~י תנ~א םי~ במקו~~
ור~~~י

 ~ה~~ו~
 נ~~ ~ה~~~ ~~ענ~יל ר~ב

 י~~ץ
דע~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

 ~~א הטור~~עת
 כ~~ ס~~

 ו~יותר וניע~ר ~וזר
הי~ל

 להק~ו~
 ה~ר~~ ל~י דאף

 ~מ~ז ~סי~ ר~~א
דאמרינן~

 בי~~
 ע~~י ~נאסר ~~ל וני~ר ~וזר

בלי~ה
 ד~~

 ד~א הממ~~א
 חו~~ אממ~~~~

 ביבש ~ף
וצ~~

 בס~ ועי~
 מקו~~~

 ~ ~~ח בהל~
~~~~~

 ~ם ~~א ~ס~ק זית~ם גבי שם ~~~א
 ~ה~ינ~ זכיתי ~~אתמ~והים

 ד~~ך שכ~

ממות~
 ממשום חריף ד~ר שהוא אף ~א~~י

דכשנותני~
 ~ט~ ~י~ ~~ם

 והכ~יע ~ורפיי~ו
 דאף~מ~א

 ~ממ~~
 וה~יא הח~יפות ב~ל ממים

 ~~ט ~~~י ~~~תו ~~י ~יו~ד סס~עמר~~א
ממי~

 כאן וה~ה ממל~חה ~~~י צי~ ר~~~ת בטל
 דב~ים ~הםו~פ~~~ד

 ש~~י ד~~~~~ נפרד~~
 מים ממ~ט ע~י גםמ~יחה

 פםק~ לפי ~~~~ כ~~
ש~

 וכ~י ~~ דם~ם ה~מ~א
 ~מ~~~ ה~~~

 ~ד~ריו

ד~ע~
 היינו נמ~ם

 א~
מ~א~כ נמ~~~~ ~מו~טי~ ש~ם

 דב~ ~~~~~
 כ~ ח~יף

 רמ~~~
 ~~י~~ להדיא

צ~ה
 ד~~ ~~~~

 יש
 ד~~ ~ו~ ~ה~~~~~

אף ~~~~
 ש~~

 ג~כ
 ממעו~

 ד~ר~~~~אי~ם ממ~~ר
 ~~ירמיקרי חר~~~~

 ממשום דדוקא ~ריף ד~~
 ממ~~

 ~א
 יו~~ חממו~ דח~יף חז~~ן ח~יף~יק~י

 ו~א
נת~~ל

 ~ממ~~
 ~ ודוק ו~~~ע מים

~~~
 ~~~~ ~~~ ~~~י ~~~~

 כו~ בכ~~ו
 שם המח~רכפ~ק ~לכ~

 דיע~~ ~ף אסור שם דרך עירהדאם
 א~ן אם

 והא ~~א פע~יםס~
 ד~ע~~~

 הפס~~ממ או
 ~ד ~הניחהיינו ~ות~

 ש~צטנ~
 כן ~א~~ ודאי נ~ב ~

הוא
 םות~ א~~

 ע~מ~ו
 ~ממ~~~

 במ~~צות ~~ב ~י~
 וא~~כ הריקן נגד טיפה נפ~ה אם כ~דם~ק
ביש~ו

 זה א~ור ~~~ ~~
 ~שו~

 ~א~ן ד~יינו
~~ם~~

 ד~~~ו
 ע~ש ~אםו~

 כ~ דכאן צ~~ וז~
 ~אסו~ דנה~וב~דיא

 ו~זה ~ינון ע~י היינו

~תירי~
 דרך ~ערות משא~כ והפס~ממ בע~ש

ה~יק~
 כמו

~~~ 
 אם

 י~~~
 ~ח~כ י~ממ~א

 בהפם~מ אףדא~ור ~~ו~
 וצע~~

 צ~~ג ~םי~ ו~~ממ~ש

~ז~
 ~ צ~~ ו~םי~

~~
~~~~ 

 י~ל ל~קל ~ר~נן ~~ דהוה הכרו~פ
 ס~ הויד~א

 ~ר~נ~
 הקדיר~ ~ל דם יפול אם דאל~כ לד~ריוראי~ נרא~ נ~~ ~

~~~ח~
 לא

 י~~ר~
 מ~ד ס~

 כ~
 מ~עם ה~דירה

 ~~א וס~ דרבנן א~א אינו שבי~~ודדם
 ~כו~ו~~~ע ~~

 ~ו~
 ~~~מ~ג וע~~ידוכתא ~כמ~ מ~וא~ וההיפוך ~ד~ר

 או~~~
 ו~ו~ק תס~~ז ס~ס

~ 
~~~~~~~~~ 

~~~~~ 

 מודה ~וי דאף
 נ~ב ~ ממי~תאר~~א ד~כ~חי~~
 כ~~

ברי~~
 ~~~גתא ג~י ב~ו~ין

 כת~ ו~וי דר~
~הדי~ ה~רי~~

 ד~וי
 דוק~

 ~~ל ~תיר בדיע~ד
 מודה לוי~ם לכ~~י~~

 ~מח~ה~ש וה~און דא~ו~
 ~~ין ~נהת~~ז ~~~

 גדו~
 ~מחכ~~ת

~~ 
 שכ~ טע~ת

ש~
 א~י~א

 ד~~י~~
 מות~ ד~לוי ז~ל

 ~ם
 לכתחיל~

 ול~דיא ~ע~~
 כ~~

 הרי~ף
 ז~~
 מודה ד~וי ~

 מ~ש ק~~ח םי~ ו~~ וצע~ג י~~~הלכתחלה דאםו~
 ~~~ח~~~~י~י ~~

 ~ תערו~ות ל~~~
~~~

~~~~~~ 
 או כו~ ~~~א

 ~~ מ~~מ~נ וה~תאא~ זי~ נ~א~ ~כ~~
וא~ הית~ ש~

 ש~
 ~ת~~ם~ ~~~ ~~~ ~ ~~~ור

 ~~~ס
 ד~זה~כאן ~~~

 ה~יו~
 ~וא

 ~י~כ~
~~ 

 א~~ו~ ש~
 ו~~

 ממ~~~ וכ~ הית~ש~
 א~ נ~~ט דםי~ ~~~ודה א~~~ז

 והכוו~ה ~~ם ~~כ והוא ה~~ו~~ ~ל~~א~
 שנ~אר~היפוך הו~

 ~כ~
 ד~שתא זית~ם ~~ ~~

 ההי~ר רק טרי~ה וא~ כ~י~ים~~ מממ~~
 בו שייך אםמעו~ם מת~ר~ ~~

 ~י~ו~
 והנה

 ~ע~ק~
 ם~י~ו

יש
 ל~~~ו~

 ~~י~ ממ~יא ~~צ~ו ~וא הא
 ב~ם~ש~תי ק~~

 הכ~~~
 בת~י ד~ד דהא בת~ו~

 ה~ת~ ~וד~ידוקא ~~~
 ~~ק דכולן ד~שיטא ללממדנו~א ~~ וא~י איסור ~~~ק ~א

 ~כ~~~ ~~
 ו~וד~י

 ה~~אהכ~י
 של~ ~~~ כיון ~~כ~ה~~

 ש~יך
 ~~~ע דכ~א כ~ון~כה~~ ~יטו~

 ה~י~
 ~ינו או~~ו

 ממ~מהדרין די~~י~ןלהא דומ~
 ד~~~

 הי~ א~ו
 ם~ק ש~ם הי~ ~א ~בד המ~י~~יןאו ~~~~כי~

 ר~
 ממ~מ~

 ~שא~כ הם~ק נולד לפ~ינו הצדדיםששני
 א~כ ה~פק ~~~ ג~~כ א~ רק ~י~ ~אשאם ~ד~~
 ~~~ ממשום ממדאורייתא א~ור ו~ד~ד כ~
 ~ת~ץ ק~א סי~ ~ו~ד בס~ הגאון וכ~~כע~~ו שנו~~
 ממ~א ה~ל~~יקושי~ בז~

 ~~ח דף ד~ם~~~
 דקא~מר ~~תיהם ~ורותשנתער~ו ~~מש~

 משום~התנות דא~~ ~~
 ~ז~

 ו~וק
 דאםו~

 ~כהן
 אסו~ דא~איהפליתי והק~~

 ~כהן
 ל~כו~

 הלא
 ית~~~

ב~ו~
 ~א~מבורר שאי~~ דב~ית~ ~ו ~נ~ה ~~פ ~~ות ותירץ

 והו~~~ ביטו~ שיי~
 רא~~ ~~~~א עוד

לזה



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~

~ ~  ה~~~י ~~ב זה וכ~יןלזה 
 ע~~ ד~ ~קי~ושי~

 הרו~דא~
 ב~רי~ אזלינן לא מ~ופק הוא

 ואינ~
מ~~י~

 מאשם קושי~ נמ~ורץ ~בזה ~נמצא לה~יר
 של הוא הג~ו~ה ~שמא לצ~~ם א~א ~האת~וי
 א~כהי~ר

 למ~
 מביא

 למ~~ ~לוי אש~
 דב~ינן

 א~וראאיב~~
 ה~

 יוכל
 להי~~

 ~ו שאין כאן
אי~ור

 דהג~ול~ כ~~
 הוא

 ש~
 הי~ר

 ובט~
 ברוב

ו~~~~ש
 ה~

 א~ש
 ד~~

 ביטול שייך
 כל~

 ברוב
 בזה ל~מוה בזה ו~י~ש~ל ו~ו~ק ~בורר~אינו
 בבי~ים בחד חד ~בי ש~ו שי~ הש~~ךמ~ברי
 ~ ~~ש ברוב בי~ול ~~~ם ל~~ירשכ~

~~~~~ 
~~~~ 

 וא~ו צבי שאביו בה~ה ~~ב

 ~ב~רט ה~~שקים~ל ל~מו~ כ~~~י כבר נ~ב ~~ייש~
 ע~

 הטור
 ~עי~

 ש~א בםי~
 בכוישציירו

 ג~~
 הרא~ש כ~ב להדיא הלא כזה

ז~~
 בפ~ק

 ~בכורו~
 ו~ שי~

 כריב~~ ~ה~כ~
 ד~~ולס

אי~
 ~המ~ה

 ~~עבר~
 ~י~ ~אין ממחי~

 ~ ע~ש ברממזים וכ~כמבהמה ~ת~בר~
~~~~~ 

~~~~~~ 
 להו לי~ ל~י~הו הג~
 ב~ש~~ ~~ב ~ רביםאחרי

 הוכי~נוב~~
 ~סנה~רין ~הא

~~ 
 נ~~~

 ד~שיב
 ~ריו~ ג~י~~ם

 ~ורבה ~ח ~בן
 ד~צ~

 ו~א אב
 לאו ~למאקשה

 הוא הוכחה ובע~כ ה~א אב~

ר~
 רו~א ב~ר ~ דאזלינן משום

 ש~~~
 ב~~נ גם

 רובא ב~ראזלינן
~ם

~~~ 
~~~~ 

 דבין ~ר~ב~א ומ~ש ~צאתי
ג~ו~~

 אשם מביא ~ט~ה או
 ~~~וה יש~~וי

 ה~טנ~ ~~
 עיממ~ש נ~~ב ~ ממ~נ

~עי~
 ומ~~~י בש~וך

 ~הגאו~
 בחי~ושיו ר~ק~א

 ס~י~ט ק~הל~י~
 אלו ~רשב~א דב~י ~שמבי~

 ע~ד ~~כו~י~
 הנ~~
 אף ~~כך ~

 כשאכ~
 ה~טנה

 ההי~ר ד~ם ~מ~נ ~מ~נן ולא ~~וי אשםמביא
 ה~טנההוא

 ~קטנ~ וא~ מו~ר~
 הא~שור

 ~~ז~~א ההיתר~~דו~ה נבט~
 ה~וב מבורר שאינ~ דכיו~

~ה~~~
 בו ~~~ך ~א

 ~~טו~
 ~~~ ו~כאו~ה ע~ש

ה~רממ~~
 ז~ל

 ~ממו~
 ~ד~~~

 ~בכוו~~
 דאם הרש~~א

~ג~ו~ה
 ש~

 אי~ור
 ~~יו~ נה~ך הקטנ~ א~

 כו~ו
~~~ור

 ~חקי~~ נ~ש~ ו~מכא~
 נ~פך דההי~ר

~היו~
 והרי ע~ש אי~ור

~~ 
 ~~ו ה~~

 ~אם ~ם ביאר~ב~ בח~י~~
 להק~

 להי~ת נה~ך האישור

 ה~~ב~א לשי~ הא ו~~י~ז ~חומרא כ~שהי~ר
בשי~

 ק~~
 יבש ונ~ב~ל כשנודע אף

 ביב~
 אשור

 אח~כ~בש~ם
 כאח~

 דלא חזינן
 כ~~ ~~~

 הא
 ~~חוממרא וא~שר ~ הי~ר ~היות נה~ך~איסור

 ג~עכ~~
 להיות נה~ך דההי~ר מודה הרשב~א

 ק~~ בםי~ ועי~~ש וא~שאי~ור
 ~הגאון ~~ברי מ~~ש

ר~~~א
 ~ זצ~~

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

~~~ 
 כו~ נ~ה~ושיא לנו שיש

~
 ~י~~
 שמא~ ~ דב~ר ~

אזלי~~
 ועז ואיל שור

~ 
 לכאורה נ~~ב ~ ~נים

~~~
 ל~~ן כ~ב~~ שמא ב~ר ~כ אזלי~ן לר~י ~א
 האיך א~כ שסק~ו ש~~י ~~חבסי~

 נאממ~~
 ~~ר~י

 שלו יל~ו~א ~י~ר ~א מינים ב~ הם ו~זשור
 השעיר ו~ם ה~ר ~~םה~א

 דמי~
 בטל לא במינו

 הם וש~יר ד~רחזינן
 ~י~

 במינו
 ~~לינן אי ~כ~~

 ושמא ~~א~תר
~~~ 

 ארוך ב~~ הש~ך פי~ ~לכך
 כשהןד~וקא

 שלימי~
 אינו הם

 מינ~
 שם ונמצא

 וה~~מי~ שחוטין~הי~
 נ~ערבו

 הו~
 ש~יר

 ממב~~~
ועד~~

 ~~ ב~שו~ ~~~ס ועי~ צ~ע
 ל~~~

 ~ יו~ד
~~~~~ 

~~~ 

 ~שמע ~כאורה ~ה~~~א
 דלא שוין ט~~ן ו~הורטממא ד~

 ראי~ שם מביא רע~~א ב~י~ נ~ב ~ ~ק~זכש~ך
 וט~ור טמא ~~ג שם ר~~י ממ~ברי ג~כ~זה
 ~איר ~ית ~~ ~~ל ~גאון ~שם שויןט~~ן
 שם כ~ב~י ~אניוקלשי~

 ~ל~ע~~
 מ~ברי נראה

 טע~~ן אין וט~ור ט~מא ~דג כהש~ך ~שו~ר~ט~ז
 בםי~ ~~ ~קנמן שייך זה ~~ר שעיקר ו~~ישוה

 ~ בכאן קצ~~יק~ז
~ ~~~~ 

~~~
 ו~~

~~ ~~~ 

~~~ 

~~~ ~ 
 בחו~ין ~ש~י ~~ת נ~ב ~~וא

~~ 
 אממר ~רבא צ~

 דדו~א כ~י~ר לטעם אלא נ~רכהלא
 ב~דשי~

ש~~
 ~רבא

 כ~~ק~ טע~
 ~אוריי~א

 אב~
 בשאר

 ~~ל~בר~ם
 לר~~

 כעי~ר ט~ם
 ~רבנ~

 ו~ו~דק

 ~~ש~~~~~
 ~~~~ר

 ~~מ~
 ~~~מ בטעממא

 ~מד~~נ~
בע~מ~~

 ~זבח~ם ה~~~~ כי א~ש
 ד~

 ~~~ו ע~~ט
 ~~א ממ~אנמרע~יו

 רב~ן אממ~
 בטע~~~

 קא~מר ו~א
 בממאה אוב~~

 ש~~
 אמ~נם ~אממר מדאוריי~א

מ~כ~~ינהו
 ~~ח~

 ד~ב~ן ד~וא ב~~ ממ~~מ ~ם
 ~~םש~מ

 כא~
 הממחבר כנ~~ש מ~דרבנן הוא

ב~~~ ~א~



~ ~

~  

~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~אמ~
 ל~~וה ~~ב~י ב~ידו~י ואני בזה ל~מוה

 עלבזה
 דבזב~ים ~הא רש~י ~יט~

 ד~
 צ~ו

 צ~ג ב~יממן הםוגיא זאת ~ביא ה~רמ~גו~בינו
 ל~~ שםדאמ~ינן

 ~ו~~ י~וד~
 ~~ט

 י~ודא ול~~ ו~~יך ושטיפה ממ~יקה טעוןדאין ~~~ומ~
 ~~יקה ט~ון לא~~ונמה

 ושטיפ~
 וה~ניא

 בהשבי~ל קדי~~
 בש~

 ~ולין בה יבשל לא ~~ומה כו~
 ב~ו~ט בישלואם

 ה~על~ בעי ש~~
 להפליט

 דהנמיעוט ~בא ומ~ניהאי~ו~
 אלא ק~דינן דלא ~י~ש~י במזוג וא~י~ ~ייןא~י~ דמו~ר קאי דאו~~

 אקרא קאי שם וה~י בו הנבלע אי~ו~להגעיל
 דט~ם ש~מ הבלוע ~~פ~יט דמק~ידו~זינן

כעיק~
דרבא להוכי~ בזה שעמדו ו~מדומה ~או~יי~א

~~~ 
 ~או~ייתא טכ~ע

 ב~~ומ~ א~
 וה~~ה

 נ~ל א~מנםב~ולין
 הנכו~

 דנזיר משום ד~במן טכ~ע ד~~ך שם ב~ו~יןכ~ רש~~ ~ה~י ~ש~י בדב~י
 בהו דא~~נןוגיעול

 טכ~~
 שני הו~ל דאו~ייתא

 מלמדין אין כא~ הבאים כ~ובים ב~ וכלכ~ובים
 ~~~ונמש~~

 קאי שם דהא נמ~א ~ר~נן טכ~ע
 כ~ובים ב~ ~~ל ~א ואיהו ~הודא ~~~הםו~יא
 אליבא מודה רבא גס לכך מלמדים כא~~באים
 הגליו~~ וא~ס להא~יך יש ועוד דאו~~י~א הוא~~~~י

~~~~
 ~ג~

~~~ 
 כו~ ביבש

 ו~~~~נמ~
 ~י~ ~ש~~ך

 באי~ור ב~ד דב~ד מ~מע~~~י
 ~~מ ~~ ביד ל~נמ~ם ~א~א כו~ א~ו~ד~ב~ן
 לכאו~ה נ~~ב ~~~~ו~

~~~ 
 ם~~ בשי~ לעיל הלא

 גבי להקל זו ~ב~א בע~~ו הש~ך כ~ב~ק~~~
 דא~~א מט~ם ~~ד ~ד מ~~~ב אפי~~י~ים
 הגדו~ה ו~~א~~נמ~ם

 הו~
 ב~~במן ו~~ל~ן ~~י~ר

~~~
 ~~~~ לכאור~ ומ~כא~

 ~ם
~~ 

 ~נ~~ל ~~אונים
 ב~~נ~ו פסוט שהי~ ~עק~א ה~און~ב~~ט

 ~אינו ~רובהטהורים
 מבוא~

 ולכך ~הני לא
 גם ~לוי אשםנמביא

 ע~
 הק~נה

 ד~רי וה~יל~יל כנמבוא~
~~~~ 

 ~כ~ כ~גדו ~ם ם~ו ~י~
 דמ~ניל~ד~א

 ביטו~
 ע~י

 דה~ד~ל~ ש~ולי~
 ה~וב

וצ~~~
 בו ד~ש ~יצי~ רם דש~ני לונ~ר וא~שר

כמה
 ~פיקו~

 ~קיל לכך ~~ו ~י~ כ~בו~
 ב~לנמאמ~א~כ הש~~

 ~~ מ~~מי~י~
 ו~~ע בד~במן

~ 

~~~~
 ~~~~ ~~~~ ~~~י

 ם~ר ב~~י~ ~אי~י
 מת~לא ואני עדכו~

 נ~ב ~ דסוב~ מאן איכא מיע~ז
 התום~ דב~~ הנ~

יש
 ע~~~~ ל~~~

 אזלינן ס~ ד~ד צ~~ ב~י~ ~ש~ך
~ת~

 ~~מא
 ו~מ~~~

 בת~ אז~ימן מם~
 כיון ~מא

 שוין ש~יו ~מיי~י ני~א א~כ ט~ממא ליכאדאז
 דנמ~אוריי~א בטעממא ולא~שנמא

 ~עינ~
 ~יון ם~

 ולא~~ז הטעםדנ~גש
 בעינ~

 כ~ון ~~א או ק~א
 נמד~בנן כמב~מ הו~ל שוב בשנמא שוה~הי~

 א~א המב~~ט בדבריא~נם וא~~
 ~ו~~

 כ~מ~~ילה דהר~ כן
 ~שיעו~

 מיי~י וא~כ מד~בנן הוא ~~
 כ~ב האיך ולפי~ז ובטעמא בשמא שוה~הי~
 ~ב~ום~א~~כ

 בב~~
 מש~ע

 דפ~ו~
 הוא נמששים

 מקודם מ~ש על ~ו~קים ה~ום~ כאילו~או~יי~א
 הואד~~

 ר~
 ~ולקים אינם ~ה~ו~~ וז~א ~~רבנן

 שיעו~ עלכלל
 היכא מדרבנן דהוא ~~

 לפ~ש שכ~ ~ה~ש~ק להג~ ומצא~י וטעמאבשנמא ~שו~
 בדב~י כן לפ~ש צ~~ א~ל ה~ום~ דבריכן

 וכנמ~שמבי~ט
 ~ ו~ו~~

~~~
~~~ 

 נאמר ואס כו~ א~ת ~קירה ל~קור
 ~ה~~ בהי~~דהי~~

 במינו בטל לא
 ילי~ וש~י~ הפרדמ~ם

 ב~ו~~ הרי ~ימא נ~ב ~
 בשם כ~בו ~~י ד~ה ע~ג דףזב~ים

 ד~~ ~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~
 א~יב~ ~~~~~~~~~~

 ש~יר בטל במב~נמ
 וא~

 דממשנמע
 ש~

 ~ז~~ר~~
 מ~מ א~~~כ בו

 ~זי~~
 זב~ים ב~ו~~

ע~~ ד~
 בפ~~טות דכ~בו ב~ה~ד עבר ~א ד~ה

דיב~
 ביבש

 אי~
 ~ו~~א ~ום בו

 דמי~
 כ~ל במימו

 ביבש ~ייך איךא~~
מטעם כ~~ ה~~~ םב~~ בי~

 דמי~
 ~א ~~ינו

 ב~~
 וכ~כ

 ~נ~ו~ ~~ו~
ד~

 כ~ב
 ~~ל~~~

 בין
~~ 

 ד~ינו
 במינ~ בט~

 ב~וגיא ~ולין ~~ב~א ועי~י~ש ובי~
 זו סברא ~~ ב~~מו שהוא ~אי~י שובשכ~כ ב~יל~ דז~ו~

 דב~יו ולכן ~ק~~ נמש~~ו~ ~~י ב~י~ ה~~~~~שם

שבכא~
 ~י~ לקמן ועי~ ~~ע

 מ~ ק~~
 עוד שיש

 שם כי זצ~ל והפ~מ~~ג ה~~~ן ~דב~יל~ל~ל
 ~מקוממם

~~~~
~~~ 

~~~ 
 קי~ל

 ~~ב ~ מ~~~ טכ~~

בשו~~
 ~~ב ~י~ ~טעם ~וב

 אם~~~פק
 בב~~~

 אמ~י~ן
 ג~~

 ב~בר כגון טכ~ע
 נ~ב~ל אם ה~ימן

 בא~רי~
 לי~ן מו~ר אם

ה~א~~



~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~~ ~

~ ~  

ה~כ~
 היכא ~נ~ר~

 שםי~~
 ~~ש אמ~ה גוף

 מ~שו~י~
 ~ צ~~ ר~

 כ~ הר~ ~~~~~~~
 ~~~ שכן וכיון

 ל~ינא

~~~~~
 ~אנן דאף

 פ~~ינ~
 טכ~ע

 נ~ב ~ד~ת
 מ~~

 ~~שיטא ז~ל ~~עתו דאף נ~אה
 אם אף דבא~נמ~י~

 אכ~
 ~ננמצא נמכא~פ פחות

~לא
 אכ~

 כיון מ~מ שלם זי~ שיעור מהאי~ור
~טכ~~

 מן שאכל מה גם לו נחשב דאורייתא
 ~וחיד~שההיתר

 ע~
 לא~ נמצא ש~א שכ~ מה

 וצ~~ ~רבנן~וא ~ער~בו~ ~~י מ~ש אם בזה שדיברומראשונים
 פ~חים במהרש~א אי~ שלהדיא

ד~
 מזה ~יברו וכבר ~מדאוריי~א שהוא מ~

~~רונים~

 ~וקה אם בפ~וג~א ו~ליא
~~ 

 כל

כזי~
 האכי~~ בכל ~כ~פ ~הי~ דו~א זהו מ~מ

פ~~
 לא ~הוא כיון רק ~האי~ור מן ש~ם זית

 אכילתאכל
 פר~

 נמן כזי~ אכל דלא ~נמצא
 כמ~~ש לחודאהאי~ור

 אב~
 בכל אם

 בו אין א~~ור ז~ת חצי רק הי~לא ~תע~ובו~
 כ~

 להכוך
 ~עכ~פ מה~ת א~ור להי~ת התערובות כלאת

 שלם זית אכל אם אף לוקין איןבודאי
 הי~ לא שבתע~ובות האי~ור ~י~ר ~בכלכיון מהתערובו~

 אמאי שהק~ה צ~ב ~י~ מהכרו~פ וכ~מכזית
 חלב ולא ~ורה א~~רה גבי רב~אמר

 זי~ חצי רב דא~מר מהא ~~זה~נמ~ ופרי~
 וחצי בשר

 שיעור חצי לקי א~אי אכי~תו ~ל ~ו~ה ח~בזית
 ~פיר ר~ת לשי~ הא וה~שה בגמרא ~~~שהוא
 משוםלוקה

 טכ~~
 לא דהחלב כיון לומר ואין

 זי~ מח~י רקקיבלה
 ~אין מודה ר~ת דאף בשר

 ~הא כשיעור בו הי~ לא ~נמעולם כיון מלקותבו
 ~ מוקמינ~ן~ק~ן

 מ~~~ה ~הי~ גדו~ה ביורה ל~
 בשרכזית

 וכזי~
 ~אי ש~מ ע~ש ~לי~ ולקי חלב

 ~י~ ני~א הוה ג~ולה ~מיורה ~בא~או
 ~כל ליהכוך זי~בחצי כ~ דאי~

 ~ל~ו~
 צ~ע ~~~יין ~לי~

 מ~שו~י~
 ~ לקמ~

 פר~ח ו~י~ בבשר הנבלע חלבש~י~ פא~~ פ~~ים ~ר~~י כו~ בו דברי ~~~~~~~
 ~ ~מ~ב ~י~או~ח

 נ~~
 דמדברי כ~ שם הפר~ח

 ~לב שפי~ במה אלורש~י
 הנבל~

 אין בבשר
 מ~~ו ולא ט~~מו מיקרי ~זה ~~ל דרש~יראי~

~י~~
 בו שיש ~נמאכל רק ~~יירי

 ~ערובו~
 ~~ב

אב~
 שנב~ע מנ~ש ~~ב ~עו~ם

 ומפת ד~השפ~רש~י מ~~ ר~~ ~הביא~ ~יש רק התו~~ כדעתממ~ו מיק~ בב~~
 וז~

 ו~ו
 פש~

 היין
 ט~ם רק ~זה קרי ~רש~י חזינן ~~שטכ~ע ל~ ~י~ ~~א ~~י~ רבנן פליגי הוי לאהפת בכ~

 נבל~ שהייןמנמה
 הדב~ אמ~ם ב~בריו ע~ש בפת

 דסיים כיון הוא הפש~ט ~~~י~צ~~
 ~י~ורלי~ ~איתעבי~

 הפ~
 ובהא ~גופי~

 מיה~
 ע~~~ פ~י~א

~~ע~מא
 ~ר~~~

 ~א נמי וא~ הוא צירוף משום
~שרי~

 ביין הפת כל
 נמצט~

 ~אי~ור הי~ר נמי
 רש~~ כונת ז~ל רש~י ~כ~ל~חיובא

 ז~~
 הוא

 כל נשרהדאלו
 הפ~

 בין ~וגתא הי~ ~א ביין
ר~~

 הי~ נמי ~חכמים וחכמים
 ~ו~י~

 ~כיון
 אמרינן ~~ר~~ היכי כי ~א~כ אי~ור הואהפת דכ~

 הי~ ~רבנן ה~נ וחייב ~אי~ור מצטרף~היתר
 היין טעם משוםחייב

 הנבל~
 ת~ך

 נמצורף ~פ~
 שניהם דלדב~י ונמ~א בו הנבלע ממש הייןעם
 טכ~~ אמרינן אי ~זהחייב

 אמ~ינן ~א אי נמשא~כ
 ~כל אם לרבנן ~י~ ~~ לאטכ~ע

 הפ~
 רק

 יין~ כזית ממשות ישאם
 בתו~

 ~היינו הפת
אכל ~~ו~

 ~~ פ~ כ~~
 בתוכו ממש יין כזי~ ש~הי~

 אי~ור של ממשו הנקראשזהו
 ו~כ~

 על דליחייב היכי כי דטכ~עלומר רש~ צריך
 הצירו~

 מ~ת
 ~~ולם אבל גופא היין ~ם יין טעם בושיש
היכא

 ~אכ~
 גופא יין

 הנבל~
 בו~

 גם כשי~ור
 בע~י רבותינו וכ~~ת ממ~ו דמיקרי מודהרש~י
 וישהתו~~

 ע~~ להארי~
 בהל~ ואו~ה בזה

 מקימו ~ם כי יבוארשם פס~
~~ 

 העני ~~~~~~~
 מ~ופ~

 ~א~מר ו~ם כו~
 מ~ה נ~נ ~א תומה~ת ~~~

 ~~~יש וידו~ ו~נש~~
 נ~~

 הוה ~ו ~לב ~יפת
 נ~ב ~ ד~~ב~~

~כאורה
 ~רי ~~~~

~~ 
 נאנ~ר אם

 טכ~~
 ~אורייתא

 דל~מא ~יחוש ~קדירה אח~כ כשנפלמ~מ
 בשאר ~~וחטו דאפשר ~~מרי נמ~נההאי~ור נ~ח~

 ~לא אינואי~~רין
 דרבמ~

 הא ונמ~א~רייתא
אנמרינן

 ~נםח~
 וגם לגמר~ ~א~~ור ממנה

החתיכ~
 עצמה

 ~~ז~ר~
 נא~ר שוב א~כ להי~~ה

 ~~מא יש ~פק ~עכ~פ שאח~כ ~לבמבלי~ת
 בליע~נםחט

בב~~ והוי שמקודם החלב ~~~ן היקר ~ני אנ~ר יפה ונמיהו ~דאוריי~א
~~ר
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כמר
 מ~~ ~מוא~

 ~~ט~א
 ע~~~

 והוא ~נס~פק
 בסי~ לקמן ~מבו~ בהא לקמן הפרמ~ג~קירת

 ~אסור ס~ י~ א~ לו וס~ ב~~פך בא~מצ~~

מטע~
 בא~ הדין מהו ~אוריי~א ס~

 ס~ נפל
 ס~ הי~ אם וא~י ונ~פך ~א~מ ~אוריי~אאיסור
 כלל איסור כאן אין ספק ס~ס מטעם מו~רא~
וס~

 ~מ~
 בגופו לס~א ~דמי אפ~ר או ס~ הי~

 ~אמר ה~נ וא~כ ~ערובות ע~י הב~וס~
 בספק ~וא איסורין ב~אר ~סוחטו~אפ~ר כיו~

 מ~יר ~~ם צ~~ב מסי~ א~ע סו~רין המ~בר~~בר~
האיסור בליע~ ~צא הרי מו~ר לסו~טו ~אפ~רנאמר א~ וא~כ ק~ו לסי~ ~~יכה או~ה גםהמ~~ר

 ~מקוד~
 אח~כ ו~אסר

 מבב~~
 ממש

וחנ~נ
 מה~~

 אסור לסו~טו אפ~ר אם מ~~~~כ
 ~לב כ~בלע וא~~כ ~אסר ~ברהרי

~~~ 
 רק

 ~אסר ע~ז להקל וס~יקו~דרבנן
 ס~ס ~י~

 ובפרט ~מקו~ם ~לב האיסור יצא לא ~מאא~ ספ~
 הכרי~דכן

 לפי אף ואפ~ר ק~ו בסי~ הרמ~א
~כרע~

 אבל ס~ מטעם רק הוא ~אסור רמ~א
 ~וכלעכ~פ

 לצרפ~
 י~ ~מא ספק לס~ס

 בה
 האיסור ~יצא וא~~ל וכ~~ל ~מקו~םהאיסור
 ו~ע~הלג~רי

 כע~
 נבילה

 מבב~~
 ~אוריי~א

 ~~י והוי ~~י~ בו ~י~ ~מא ס~ י~ע~יין
 ~פיר ~מ~נ~ ב~רבנן וס~א ב~אור~י~אס~י~ו~
 רבינו ~שמיט לכן ק~י וסי~ ס~ו בסי~כמבו~
 א~~ז ~ דבריו ע~כ כלל ~זה ~זכיר ולא~פרמ~ג
 רבי~ו כ~ב ס~~י ~פ~י צ~ב ~בסי~ לו~~אי~י
 לסו~טו אפ~ר מ~עם להחמיר בעצמוהפרמ~~ג
 ~נראהוצ~ע

 ~טע~
 לאיסור יספיק לא זה

 ס~ס~ט~ם
 בםי~ ~~ אכן ~י~י~ בני כסבר~

 ~~ם בנ~פך לחומ~א אזלי~ן ~ל~י~א ~ייםצ~ב
 טכ~ע אמרינן ~לחומרא ~ם הא~~בטעם

 אמרינן לא אמאי ~י~י~ בני קו~י~ ג~כק~ה ~רבנ~
ס~ס

 ודו~
 ~ ה~טב

~~~
 ~ג~

~~~ 
~ 

~~~ 

 ~~ה ובסי~ כו~ ל~קור
 ~~אבאר

 ע~י היוצא
 הוהכבי~ה

 נמי~ו נ~ב ~ ~~~
 ב~ו~~

 סק~ה ~~ה סי~
 ממבואר ~~ ~~ן ג~ כלל ~באו~ההביא

 לכך ~~~בנן רק הואב~ם ~כבו~
 אזלינ~

 לה~ל בס~~קו

 מ~י~~ להל~ בפתי~~ועממ~~
 ו~וק ק~ה וב~~~

~ 

~~~
~~~ 

 ~יא~ר ל~ידן כו~ מה~~ירה ~י~ מ~
 ~וס~ כקו~י~ לה הסמוכה ~ליפה~

~ולין
 ד~

 הנה נ~ב ~ ~~ז
 להק~ו~ י~

 לכאורה
א~פכא

 ל~מ~~
 דאין בטעם ~ם ב~ולין ה~וס~

~~יפה
 אוסר~

 ~בר~ה
 ~אי~ מטע~

 ה~אסר
 ק~ה וא~כ מהאוסריו~ר

 ~ינ~
 ~יסורין ב~אר

אבל
 בב~~

 ~כ~א
 הו~

 אין אמאי איסור ~ל גופו
 וע~~ ~בר~~ אוסר~קליפ~

 י~ל אמ~ם ב~וס~
 ס~ מט~ם הוא קליפה ~~אסר~הא

~מא ~~יי~ינ~
~~ ~~ 

 ~קלי~ה
 ה~פ~טו~

 הא~סור מן

וכ~
 הביאו

 ב~~ הא~רו~י~
 סי~ ~ועם ~רכי ס~

 ולכאורה בעלמא ~ומרא אלא אי~~ ~קליפהה~
 המאכל מוקמינן לא אמאיק~ה

 אחזק~
 הי~ר

 ל~~~~ אכן ק~ז בסי~ לקמןכמבו~
 הא~רונים

 בעל הגאוןוברא~ם
~~~ 

 לוקמי שייך דלא
א~זק~

 המאכל אם מסופקין ~א~ו כיון היתר
 הואנאסר

 מטע~ ר~
 וא~י איםור בו ~~בלע

 גם עצמו נמצד ~ופו ה~י~ר אבל ממנולהפרד
 אחזקה לאוקמי ~י~ך לא לכך מו~ר הואעכשיו
 בס~ועי~

 י~ועו~
 ג~כ ~כ~ קי~א סי~ יע~ב

 אבל איסו~ין ב~אר ~~יך זהולפי~ז כז~
 לאו~מא נמהראוי איסור ~ל גופו הואדכ~א בב~~

 ד~ז~ל ובעכצ~ל מו~ר יהי~ ה~לי~ה ואףאחז~ה
 מב~אר ולהקל לחלק רצולא

 לכ~ איסורי~
 אסרו

גם
 בב~~

 רבינו ~ו~י~ ~פיר נמ~ורץ וא~כ כ~~ק
 ~ממ~נ ~ב~תה אוסרת ~ליפה ~~ין מהל~נין
 ה~א~ר ~אין ה~עם ~פיר ~ייך איסור~ןבשאר
יו~ר

 כנמ~~ מהאוס~
 מ~ום ואי התוס~

 ל~~
~בב~~

 י~א ה~ל~~ה ~~ם נמה~אוי ~ב~ח ~א
 נאסר לא ואדרבא ~ז~ה מט~סמותר

 ר~
 נמשום

 ובזה וכנ~ל איסורין~אר
 מ~ור~

 היטב
 ב~רסו ~בנ~ע י~ד סס~ק נמ~ב~ צ~ד בסי~רבינו ~ו~~~

 קליפה לי~סר א~מאי מקומו א~ י~~וף ~נור~ל
 כיון לההסמוכה

~~~ 
 ~איסור

 מ~נמ~
 ~צממו

צלי
 מ~~~

 ~~א
 ולפמ~~

 בא~סור ~אדרבא ניחא

מ~מ~
 וכנ~~ל ~ הי~ר בחזקת לאוקממי ~~יך עצמו

~כון
~~~ 

 ~ ~~ל~ול
~~~

~~~~ 
 ל~מ~~ב רא~~~ ~וב כו~ לי ~~יטא
 רוטב ~לא ~וצא ב~וע דאין כ~כו~

 לב עד~מ הב~ין ע~יין ~ר לאואפי~
 ~תיכהב דבו~
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 הם ב~חרות החתיכה ונוג~ת~~תיכה
 הגאון ~~~ב ~כו~ נמותרי~

 ב~~
 חו~ד

 ~עי~
 ע~ב ב~י~

 הללו ה~מ~~ב דברי אי~ת~מיטת~~ ב~ ~~קביאורים
 ד~יון האחרים דנאםרים להיפ~ך בפ~יטותוכ~

דאי~ור
 בעי~

 מונח
~~ 

 ~ונמר ~ייך ~א החתיכה
 מ~י~ ראי~ והביא רו~ב ב~א יוצא~ בלוע איןבו
 ט~ ~~י~ק~ה

 בהג~~
 ~קמן הפרמ~ג רבי~ו אנמנם

ב~י~
 ק~~~

 בדבר~ והחזיק החו~~ד ראיות מדחה
המ~ב

 וכ~
 מד~~ריו ~ נמש~ע

 כא~
 ~~נין

 במקום ד~~א כפו~ה מ~ה ~ענין יעקבהחק ע~ מ~~

הכפ~
 ~במ~ום ו~ף ב~וע ~רק הוה

 כ~א ~~ק בחו~~ד צ~ב בסי~ ועי~ל בעיןהאי~ור הו~ הכ~~
 רותח חלב ~ל ~ונ~ת קדירה ענמדה באםשכ~

 נמכ~הו~ח~ב
 כ~

 ~ד השו~ים עובי
 כ~ג~ שממגי~

האוכ~
 אפ~ה~

 נרא~
 הרבה ב~דירה נמונח דאם

 דאי~~תי~ו~
 ~ב~א ~חבר~ה מחתיכה יו~א ~ב~וע

 דאי~ ודא~ ~ב~וכה דהמיםרוטב
 לה

 די~
 רוטב

 ~ונן ~~םכיון
 עכ~~

 ~א ו~כאורה
 מיקרי לא הקדירה ~חת ב~ין ח~ב די~כ~ן ק~~ ~שיטת~

 בשיטת~ ~ונמר ו~ריכים ~~יט~וב~וע
 ~אני דשם

 וא~ש ב~וע רק ~יקר~ ~א מפ~יק ש~ק~ירהכיון
 במה תנמוהים דבריו ב~א~ה העיון ~אחראממנם
 בלו~ ~~מיקרי בפשי~ות~כ~

 ה~~ך לשי~ הא
 אי~ר אחרונ~םורוב

 בב~~~
 כ~ל מיקרי ~~א

 ~ ק~~ה ב~~~ וענמ~ש ב~ועאי~ור
~~~~~~~~~~ 

~~ ~~ 
 וכדומה יר~ות זיתי ח~י צ~לזית~ ~~~~~~~~~~
 אי ~א~~נ~

 או א~ורמה~ת
 ה~~ נ~~ב ~ מדרבנן אף מות~

 כאן בה~תי~ה זה בחיבורו כ~פ נשנההזה
 ו~א~רוני~ ~~פ~בפנים

 ~איש~מ~~~~ ~נרא~ ת~מ~ו
 ב~~ף הר~ןדברי

 ~בו~~~
 קמא דקמא ב~וגיא

בטל
 וז~~

 כ~ית ~אם הוא פשוט דבר שהרי ~ם
 ב~~פה טעם ונתנו נצטרפו שחוטה וכזיתנבי~ה
 א~ור זוז~ג ~מ~ד אפי~מות~

 ~כ~~
 בהג~ה ו~י~

 בה~תי~ה ~ק~ן ~~~ם בזה מ~ש נ~~בובהג~ון

~ו~

 ד~ פרק
 בד~~

 כו~ מפורש הדבר ראיתי ~וב~
 ו~א הר~ן דברי ש~ביא מש~עשם

 נ~פיי~
 בהם

 כ~~ י~ענו לא ~ע~א ~אכתיברמזו
 ~כ~

 ש~ן
 א~ היתראם

 ~~ני~
 בסי~ ~זר ו~כך באיסור

 ~שב~~~ח
 ~ק~~

 ~פשוט ר~ה ו~א ~~ בזה ו~~ה
 מהרמב~םגם

 ע~~~
~~~

 גררא ~~~~~~
 כ~

 בזה~ ~~ב בם~ עימ~ש
 בהיה ודע ד~ה כאן עודו~ימ~ש

 ה~ דתנאי ב~ה~דכו~
 מ~~ות בו שיהא

 דח~~ן לזה ראי~ הביא ~פ~ים נ~ב ~ נ~בארלא ~די~
 דבריה ל~ אית ואפ~ה למכות כ~ש ל~ איתדר~ש
 רק הוא מ~קות מטעם ד~או ח~נן בטי~האינה
 לדידן מכ~ש הוא ע~~ה דבר~ חשיבותמטעם
~~ש

 ו~קמ~
 גם ק~ ב~י~ יבואר

~~וב~ין הגא~ קושי~
 בע~

 ~ ב~וגי~~~ם ~~ד תורת
 כ~ ~~~~~~~~~~~~

 ב~תי נ~כ~ת שיה~ צריך
 מ~~~ר אם אבל~קון

לא תיק~
 ר~~ הו~

 נ~ב ~
 ~~~ענ~ ~~

 ~תירה בו יש זה
 ~~זות~~~~ין

 ~~~ו~~~
 נמ~ב~ ק~א דב~~~ ו~מינות

 עור אין דבודא~ כתב י~א~~ק
 ר~~

 ~~י כ~א
 לכך ברא~ כ~א דיברו ~א והםהתכה

דנוטה מ~~~
 ~הק~

 מקרי ד~א
 ר~~

 התכה דמחוסר כ~ן
 ב~פתי שאח~כ תדעאמ~ם

 ם~ק~~
 חזר~בו

 ב~ו~ת ~רא~והביא
 מה~~~

 אב~ד
 דמיקרימשמ~ מ~וב~~

 ר~~
 זה וכת~תי ~ם מ~ש ו~~

 לכן ~~~ שבא~ת ~ה לקולא ~ותם וכאןק~ט בם~ ל~~ן ~וה ~א ~~א ב~י~ ~מקומומפני
 ~עכ~בתי

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

 ~ פנים בב~ נפ~מ ויש כ~~ כיצד
 בב~ הנהנ~ב

 אופני~
 הל~ו

 רש~י ל~עםהוא
 ~חומר~

 מ~ום
 ~~וד ~וה~~ אם הר~ן ל~עם משא~כבהיתר לאכו~דיכו~

 נמינו אינו הוהאי~ור
 ובטי~

 ט~~ו ל~~ין וכן
 אינו ~~~ן טעם דה~י ~~ע ו~כאורהוכמ~ש
 ל~נין רק~~~יק

 מ~
 כ~ ~~~ז ב~יל ~לא

 הא ~~ לענין אבל בהיתר היתר מב~מ~הוה ~~~~

ד~י~~
 דשי~~מ

 א~
 כנ~ואר א~ור דרבנן ~~ק

 גם ל~ודות הר~ן~ נמוכרח בע~כ בי~הבריש
 שייך נמה א~כ כו~ באי~ור שתאכל~ו דעדרש~~י לט~~

ה~פ~~
 ד~~~ן כיון~

~~~ 
 א~~ס ~רש~י ט~ם ~~י

 ~~ענין דבשלמא נראהה~ברא
 ביטו~

 נראה הי~
 דה~~ שתאכ~נו דעד רש~י סברת ~דו~ק~הר~ן
 ~כבר כיון~~ל

 נתב~~
 ולא ~היתר הוי שוב

~ייך
 כ~~

 ~הר~ן ב~יסור דתאכ~~ו
~~~ 

 האיסור
~הפך



~ ~

~ו~~י~
~~~~~~ ~ ~

~הפ~
 להיתר

 ~כ~
 מב~מ ~הוה ש~ו הטעם כ~

 כיון ס~ לעניןמשא~כ
 באמ~ ~היו~ ד~כ~~

 שה~א
 ~~~ר ~פיקו ד~כך ~רש~י מ~דה הוא גםא~ור
 ברוך ב~~וכ~כ

 ~ע~
 ~ר~ב

 פרענקי~
 זה ~~פי

 דבריו~~קו
 ~עכ~

 ~ענין
 ביטו~

 היכא
 שי~

 ~ו

עו~
 אי~~ר

 ~תירי~ ל~ שאי~
 שפיר הוה

 מי~
 בא~מ

 ~שי~~בטל
 הר~

 ל~אר~ך ויש
 עו~

 ~ יבואר ק~בובסי~ ~אכ~~ בזה
~~~

~~ 
 ה~~~ד~~

 הוא טר~פה ד~~ כו~
 קושי~ בעיקר ~~ב ~ כ~~~שי~~מ

 ק~ב ד~י~ הרש~אעל ה~~~
 ד~~~

 שאין מפני הטעם
 בו~אי ~בוא עתיד~מתיר

 תיפו~
 אם ממ~נ ~י~

 יהי~ ואם מתירין ~ו אין הרי ~ריפהי~י~
 מות~ הכ~ ~~~וכשירה

 וע~ז
 תיר~

 ספק דמ~מ
אי~ור

 ~תר~ נוכ~ ~אכי~
 קושיתו

 ~י~~
 ~ממיירי

 כ~ירה מבי~השנדר
 אב~

 מבי~ה
 טריפ~

 ~א
 ס~ בבי~ה א~כ א~ור הכי דב~או כיון~דר

 הוא ~אםטריפה
 בט~ טריפ~

 לו דאין שפיר
 נ~ר ~א הוא וגםמתירין

 אב~ מ~נ~
 יהי~ באם

 ~יהא ו~~~~א ממנה נדר הריכשירה
 כשירה שהיא יתב~ר ~א~~י יום כ~אל~מתין חיי~

 שאין מפני הרשב~א אמר ~זה יל~~הרי
 ואיןבי~ו המתי~

 עתי~
 בטל לכך א~כ בו~אי ~בוא

 וא~ ~שי~~~ דין ~וו~ין כע~
 שהוא יתברר שא~~כ

 כבר ~~מ~~ר
 נתבט~

 הגאון בהג~ה ועי~
 עממלבוב

~~~~

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

~~א
 כיו~ ~שי~~~ הו~

 נ~ב ~ ונא~ר ~חוזר
 זיממן ב~ י~ ~ף בי~ה ~ו~~ מ~בר~ ע~זתי~א
 ג~ ומ~א~נים

 א~ורי~
 איכא ובגמ~

 ח~
 ~מעורב

 תו~~ וה~שובהו
 וליב~י~

 ברובא
 ~בשבת ואף דשי~~ממ הוה ~~נ בט~י ו~אחשיבי דב~~ וי~~

הבא
 ~ה~מינ~ ~רי~

 משום א~~ר דא~~כ מח~ש
 ראיתי אח~ז ~שי~~מ ~יקרי ~אעפ~כ הר~מוק~ה
 בג~יון וכן א~ו תו~~ ~ברי שהביא שעה~מב~~
 ממשם דאין ~~ב ב~י~ ע~ז נכון פ~ ו~~~ש~~~א

 ~ראי~
~~~

~~~ 
 אתיין ת~~ח בסי~ המ~א ש~~ש ראיתי
כפש~טן

 כ~
 דב~ח

 שנב~~
 יפה

 ה~~

 ~א ~מעו~ם ~~ע מ~מ נ~ב ~ ביח~ הכ~~וכ~
 ת~וי ~יהא אכי~ה ב~י ~לא~ באי~וריןשמענו
בששים

 וא~
 בממתני~ איתא ~ה~יא ~~רי ב~ח ב~ח

 ומי שאובין מים ד~ ממשנה ~~ פרק~מקואות
 כשר הכשר מן רוב אם כו~ שנתערבוגשמים
 מן רוב~אם

 פ~ו~ הפ~ו~
 אי~תמיט ~~א

 ב~ח ~ח שהוא מפני ששים ~~ריך לומרתנא שו~

~בעכ~~~
 ד~א~ כיון

 ברוב ~גי הוא אכילה בר
 בכמהוכן

 ~קומו~
 דאורייתא באי~ור אף

 באכי~ה ת~וי ~אינו באי~ור ב~ח אף ברובשפיר ב~~
 כיוונוו~זה

 חז~~
 ע~יהם ~ממרבה שם בבי~ה

 ו~~יקם מוכניםע~ים
 ברב~~~

 ~ברי ו~כן בע~מא
 ועי~ נפ~אות מתורתו יראי~י ~~~ ~~עהמ~א

ב~~
 פרה

 פר~
 שמתערב כשר א~ר י~ מ~נה ~~

 מ~ממע ~יטמא הרוב א~ר הו~כין מק~הבאפר
 כי ואף ו~~ע רוב אחר הו~כין ~באפר~~~~יא
 רבן א~ר ח~~ו ~הרהר אנכימי

 בהרממותאמ~מ ישרא~ כ~ ש~
 ~ה~~ו~

 פממ~~
 ~ ~חיקא שנויאות~~ בקוש~ שפתח

~~~~~
~~~ 

~~~~ 
 שור

 ואי~
 ~ מינים ג~ ועז

 שהק~יתי מה לעיל עי~נ~ב
 ה~י~וד כל האע~~ז

 ש~
 בממינו דמין הוא ר~~

~א
 בט~

 ~~א ש~מ השעיר ו~ם ה~ר דם מו~קח
בט~

 חזינן בממינו מין דהוא מש~ם השעיר ~ם
 שם מ~~ש ו~י~ ו~~ע מב~ממ נקרא ושעירדפר

 ~בזה
~~~

~~~ 
 מפורש ה~בר ראיתי

 כ~
 ~~בור ו~ע

 ג~ו~ה ~התיר יש ~פי~ז לומרהייתי
 כמו והואמזו

 נ~ב ~ כו~ שאגי~
 ג~

 נ~תפקתי אני
באם

 נפ~
 הפ~ם ממ~ח שם ויש מינו ~אינו אי~ור

 כמ~התבשי~
 הוא שכ~

 ז~~
 אם ה~ין האיך

~ח~כ נפ~
 מהתבשי~

 יהי~ ~א ושוב ~אחרת ההוא

בתבשי~
 עו~ השני

 נרגש הי~ ~א ששם ~פגם
 ~ח~וב ש~ריכין נראה ~~כאורה המ~ח טעםכ~כ
ד~א

 נפ~
 האי~ור משיע~ר

 לתבשי~ שנפ~
 הראשון

 ע~יין הי~ ~מקו~ם כיון המ~ומע שיעור כ~ירק
 ~י~ בט~ז כמבואר היתר ע~יין והי~ ~פגם~ו~~ט
~~ב

 ~קכ~~~
 ~~~ש דבהיתר ח~ב ~ענין או~ה בשם

 הנמ~~מע שיע~ר ~פי רק ו~שערין חנ~נ~~מר
 ~יטת ~בפרט הוא כן ה~נ ו~~כ שםועמ~ש

הגא~



~ו~~~
 ~~ ~~~י~~י ~~~

 ל~גם דבנו~ט ~~ג ב~י~ ר~~~אהגאון
 לכתחיל~להו~יף ~ות~

 שם כי ק~ג בסי~ בזה ו~מ~ש
מ~ומו

~~~
~~~~ 

ד~בנן אי~ו~ ביבש דיבש ה~~~ח מ~ש
 איכ~

 ~י~ נ~ב ~ צ~~ע
 א~ ~ביבשכ~ דה~~~~

 דם הב~ וזית ~לב א~ ~זית הי~
 אמ~ימן א~ זיתועוד

 דאי~ו~י~
 ו~א זא~ז מ~ט~ין

 דודאי ~~מ~ג ~קשה וע~ז מד~~מן אלאא~~~
 בויש

 א~םו~
 תו~ה

 ר~
 כו~ ועוד מלקות ~ו שאין

 ~ ~זה ~~ח ~~י~ועמ~ש

~~~~
 ~ו~

~~~ 
~~~ 

 וכו~ ~עיין יש
 ~שום א~~

 ה~שב~אקושי~
 נ~מ~

 דהוא

ר~
 ~~ב ~ ~~במן חוממרא

 לכאו~~
 ל~~~ות יש

 וכן מ~ודם~~מ~ש
 דכ~ ~י~~

 ~~~~~א ~~שי~כעין יו~~~ א~כ א~ור מט~ל גם בפ~ח חמץכגון א~ו~ דמ~~ו ~~כא
 למ~לף בעב~~ז ל~~מ~ דמנ~~

 לפגםבנו~ט
 ~~ו~

 דהת~רה ו~~~ל מדין מגיעול

 א~~ה דלנ~א שא~~י ~די~ה אפי~א~~~~
 ה~ור~

 ל~גם מו~ט גם ד~~ו ממ~הו אי~ו~ימ~ו~
 אפש~ ~עלמאא~ל א~ו~

 אממם ל~גם ~ו~ט דממותר
 אינו ב~סח דחמץבמשהו ~יא~ו~ אי~ו~ שום מ~י~ו לא דבאו~יי~ז~א

 אל~
 כממבו~ ממד~במן

ב~~א
 ר~~

 ת~~~ז
 ב~ל לא ממב~מ ~~~ל ל~~י זו~~

ו~~מ
~~ 

 שפיר ~א~כ חולק ~לוגתי~
 משום דאימא ה~שב~א~ושי~ ו~עיק~ ד~י~

 ד~~
 חרי~

 לי יש

לת~~
 ק~ג ~י~ ית~ ואולי אכ~ממ גדול באריכות

ב~ז~ה
 ~~~~ ~~~~ו~ ~~~~י~

~~~~ 

 ~מרה ~~~ז מ~ש
 דם אי~ורדמ~~מ

 כוומת ~~~ ~ ~לי~ קודם דטועם התם איכאנמי
 י~~א ~~~ נממ~א בפי~ד ה~מב~ם ע~מ~ש הואה~~ך
הו~א

 בפתיח~
 אם איםו~ין דבכל בב~ח להלכות

 מ~ום פטור ~וא מר דבר בהםעירב
 ד~ו~

 שלא
 שם הפרמ~ג ולדעת מ~ב~ח חוץ אכילתןכדרך
 ~ברים ע~י בישלן מתחילה אם ~~~חא~י~

המרים
 אי~

 ~ם ו~ו~א מ~~ת ~~ורן
 ~ת~ל~

בי~ל~
 בנו~ט

 ואח~~
 ~דבר ~עי~ב

 מ~
 מ~~י לא

 ~א~ל ~ם וב~~~~ם כ~ד ~פ~חיםכמבו~ אכיל~ בי~ כתיב דלא משום ~ב~ח דוקא זהוגם
 ~טור מר דבר עירב אםאי~~רים בכ~
 ז~ א~

~וונ~
 הש~ך

 דע~~
 מר טעם י~גיש רוב

 ~~ה ב~י~ ו~ימ~~ש וא~ש ~דם שלו ה~ושיא~ם ומתו~~
~ 

~~~~~~~ ~~ 

 ~ ב~~א~ ומות~ באכיל~ א~ו~ה שה~מאה~כות~א ~~~ ~~~ ~~~י~~~
נ~~

 זה
 המעש~

 שהו~א מ~אה
 בח~~

 ~~~ד סי~
 מ~עוף ב~וע ~החנ~אה ש~י~ נמפני הי~והמ~וכה

 גם שא~ו~ה ונממ~אחי
ל~~נ שא~ו~ אנ~~~~ כדין ל~~~

 הח~~~ כ~~
 ~~ח~~ם שם ומשנ~ע חו~ות ~ט~ט ~חמ~אהלשפוך ש~ו~~ הגאון ~ה~דיק שם

 ~ראה ו~כאורה ~~ש לוה~כים
 ממכא~

 ל~שוט
 ~~ע~ שה~אתי~~~

 ~~ בשם התע~ו~ות
 טכ~~ע א~ור אם שנ~ת~קט~ם ~טו~

 ~~חי ממ~ן~ ממא~~
 ~~ם התו~ה א~רה ~א דד~מא~ב~נ

~~ 
 גוף

~ד~~
 ר~ ונשא~ האב~ כשמשליך לא אבל

 טעם
פליט~ו

 דלי~~אל ~דידהו ד~רי ~פ~~ ~הקדיר~
 ~וםקים ~מ~ה לדעת ובאממת ליממוד ממטעםנא~~
 א~~ דרבמן הוא ו~מ~~~םרש~י

 ~ב~מ
לגמ~י מות~

 ו~דיי~
 ~גדול ~ל ~~ע

 ש~ו~~
 ל~~כו

 ~י~ דפשי~אדמשממע
 ל~~ו~~

 טכ~ע
 ~~~~ מאמ~~

וא~
 ממשמע ~מ~ממ הוראה ~ש~גת שהי~

 וא~ש~ י~ו על ממ~י~דא~~~ם ממ~ח~~
 דטעממו לומר

~~ו~א
 ~ישרא~

 ~~ו ~שייך
 ביטו~

 רבים ממא~~י
 מותר טעם בה יש אם ~א~~ ~~ד~י~

 משא~כ דטע~~ע ילפותא ~~יך לכך ברוב~יטול מט~~
 ~פרמ~ג שכתב כמו ~~ים אח~י דל~ללדידהו

ב~~תיח~
 מהמי ולא דא~ור אד~בא מימא א~כ

 ביטול שום~~ו
 ~ו~ ~י~י איכא מי מ~~ ~~

 ~א~ת דליש~~ל בטכ~ע א~כ ~פ~נמ~ג~מ~ש
 ~טעם א~ור לב~נ גם אזא~ור

 ממ~~
 ~~~ו~ד~ן

 ם~~~~~~י
~~~~~ 

 לא דרבנן ודאי ~דידי~
 ממד~~יו ~~ב ~ אפשר~

 דרבנן ד~כ~ע ו~~~י ~~מב~ם דלדעתממשמע
 לדיד~ו אד~~א ו~כאורה ממ~ל~ת ~מ~המיא~~ש
 ~אורייתא ~עכ~ע ~~~ע ~~~~~ ~~א ביות~יק~~
 טעים מאןוא~כ

 ל~
 ו~ד~~א

 מ~
 רבא ~~יא

 באיל~~ דכ~לכי~ מ~~י~אי~
 ~~ר ד~~א

 ממ~ד ו~אמת מה~ת בי~ אמ~ימן דטכ~על~~~ח אי~ורי~
 ~א ד~~~ן ~אי~ור דבודאי נרא~ הי~ה~ברא

ה~



~ ~

~ ~ ~  

~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~~~~~~ ~~~~~י
 אם כלל מסו~ק רבא~~~

 מ~ל~~ אעכו~~ נסמו~
ר~

 ד~וריי~א ב~י~~ר
 ~~יל~י~~ר~י ~בי~ ~~~ לי~ ~~~ ה~~
 ~~~א ו~~~ר

 ~ו~
 ~ר~י י~ע

~~~
 ו~זכר~~~ דאו~~יי~א ט~~ע ~~~~רין שא~ בכל
 ~ס~~כ~כ

 דר~י ה~ו~י~ ~~~
~~~ 

 ~~~ע
~אורייתא

 ~~ש וא~~
 ~יל~~

 ו~י~ ~יני~
בז~ ~~ו~~

 ה~ו~~ קושי~
 ד~~ ~~

 א~ל
 בב~~

 כו~

~~מ~
 ~א

 ~~ב ד~~~ת אמ~נ~ ~קש~
~טעים מא~

~~ 
 ו~פי~ז ע~ש

 דש~ ני~~
 אי~א

 למי~~
~י~

 הא ~~ב ~םי~ ר~י ~שי~ וב~ן ר~~י ~~~~
 נפ~~ ש~טיפ~~ייר~ ~~~~

 על
 ~~ו~ ה~ל~

 ל~ו~ב

 ר~~~~~
 ~לי כמו

 ~ממ~ ול~ע~
 צלי ~אשונים

בב~~
 ~~~ו

 ~~~~ ~םו~
 רבינ~ ב~~ש ו~י~

 בס~~~פר~~~~
 של~~ז

 ~~~~י ש~י~ י~~ ~הנ~
 מק~~ ולכ~~עימ~~

 ד~וא ~ה ~~י~ל מקדי~ה
~רך

 ביש~
 ~וע~~ ממש

 בפתי~~
 בב~~ח ~ה~~

 בז~~
 וז~ מה~י ~~ן ~גם ל~שנ~~ע~וו~וצ~ך

 ~י~ר
כונ~

 ~בא
 לא~מ~ינ~

 ~~~~תי ~ו~ ~ ~~ע ו~~יין
 פליתי ~ושיתשהוא

 מ~
 ועו~לבב~~ ~יםורי~ משא~ ~אי~

 ~ט~~~ ~יסורין בשאר ל~עיר יש
 ~ט~י~ אפ~~~רבנ~

 לי~
 ~ט~

 ~שב~א ~שי~
 ד~ו~~

~~ט~
 ~רב~~ ~יםו~ ~~ום~י

~~~~ ~~ וי~ל
~~~~ 

 ד~שי~~ מ~ ~~~~
 נםת~קנו לי~

 ~פ~יח~בז~
ב~~~י~~ ~עי~ נ~~ ~ ~ו~

 דברי ~~~נו
 הר~~

 בסוגי~ ~~ו~ז ~וף
דק~א

~~~~ 
 ש~ו~~ וזי~ נביל~ ~זי~ ל~דיא ~~~

 ~~ דא~צ ~~~יל~נ~ל~
 כנג~ א~~

 זית
 ~ ~פליתי ~ברי ~צדקו~~ נביל~

~~~~ 
 נשפ~ ~~~

 כ~ון וי~ל ~ו~
 ~וסיףטרם ~מת~יל~

 ~ו~~
 ~אוריי~א ~~

 ~רי~~ ~~~ ~מו ל~קל ~ולכין לא ~~~ול ~~יתו
 מע~~ע~א~~

 נ~ב ~ דאסו~
 ~~א ב~י~משנתו ~~ ~סות~ ~~~

 בעוב~~ ~~~ ~~~~ מ~~~
~מ~~יב~~

 ב~אב~~~מ ~ו~~ מע~~~ ~א~~ ~רי~~ בם~
 נו~~

~~~ 
 כאן~~נ וא~~ ד~בנ~ ש~~~~ ע~

 כיו~
 ש~~~ב~ ~~יירי

 נו~ע א~~ בשוגג
~~~

~~ 
 א~ר

 ו~~~ ~~ב~~ שנ~~~
 ~ ~~א ~י~ ועמ~~ש

~~~~~ ~ 
 ~ישראל מ~ני ~ס~ ~~~ות ~~~~ ~יל~ ל~ א~ י~ר~~ ~~

~~~
 נ~ב ~ ~~~ר

~~~ 
 ש~~ ע~~ו דברי ~סו~ר

~ר~~
 א~ ~עימ~ לד~~ן מהנ~ ~לא צ~ב

 ב~י~ר

 שמ~ ~~יישינ~ בנ~רי~~גו~
 ~הר~~ב נבלע

לתוך
 ~ממ~כ~

 ~יורה ~~~ת וא~~כ
 ~רתי~~

 ~וזר
 ~ין ב~יאין וא~אופולט

 נ~
 לאו או ~יורה

 שכתב~יב~ה ו~~~
 ~~קשו~

 ע~יו
 דדוקא איס~רין ב~אר ~וסב~א ~~~ ש~~~ ~~~
 בב~~

 ~~וי
 א~רינ~~יסו~ גו~

 מה נבי~ה ~לב ~ג~~
 ~נ~ל~

 ה~~י~~ ~~ו~~~~~~
 ~~ר

 ~ממו ~שיו~א זא~~~

~~ער~
 בשאר ~~א~~ ~ש~ר

זי~ נ~~ ~~ ~יסו~י~
 ~י~ור

 ~~ו~
 ~ר~~ב

 שיי~ ~~
 ~ו~ר

 י~~~ ו~~~~~ ~הר~ט~ יב~עאיסור ~~ז~~
 ~~~נו

 דז~~
 לאסור י~ול ~~~ס~~אי~

 ~ל~
 ב~~ום

 שא~סו~
~כ~~

 ~י~~~
 וכיו~

 ~~עם
 ו~~

 בו ~י~
~~~ 

 ~ור ~~א
 שם ו~באתי ~~~ו ת~~~ר הנא~ראין

 ס~ר~
 זו

בש~
 ~~~~ ~חו~~~

~~ ~~ 
 ~ וג~ ע~ש~~~ין ד~~יםי~ מ~~ ו~ל~~ ~~י

 קי~ל ~א ששי~ ~~~~~
 ~~ פע~י~ כממ~לפי~~ די~ט~~ כ~

 ב~י~ו~
 ~נפל

 ~לע ש~א~ני~וש ~~וט~ לתו~
 ~~ ופ~~

 ~~ו~ב
 ~~~ופא ~~~~ ~א~

 ~~יד~
 ע~ ~ש~ ~ה~~ ~ז~ ~י~~ ~~~~ שלי~~~ לתו~ ~נפ~ בש~ ב~~י~ ~~ ~~~א

 ~~מ~
מאי

 ~בילה ~ל~ פ~י~
~~~~~ ~~~ 

 ~רך ~~ל
 ~ו~ו~~~ וא~~ ל~ו~ דסו~~~~~~~~~~ ~י~~ ~~~ ~א~י~~~ו

 ~בתו~ ~ב~~ ט~~ ~~
 ה~לב

 כ~~ נ~~ ו~~ ה~~י~~ ~~~~~~
 ~ח~ב

 אמ~~
 ~ות~תביו~~

 ~~י~~
 ~א מפ~ט בל~ ~~בלע

 ~~י~
ו~~~

 ו~~~קו כ~~~ם
~רי ~~~י~~ ~יו~~ ש~נו~ קו~~

~~~ 
 ל~תפ~ט ~ו~ו

 ~נ~~ו~ם ל~י~~ ~מ~~

~~~~~
 וג~ ~~ל~ י~זיר

 שב~וך ~בשר ~עם

~~~~
 י~א לא שב~אכל

 ~~יי~
 וא~~כ

 כשתנו~
 ~~~~ ~ו~~ ~ר~י~~~יור~

 ~בשר ~~ם ~ם
 בושיבלע

 בא~~ וצרי~
 לא ~בל ~ש~ם

שמ~~ ~יישינ~
 יב~ע

 ז~~ וי~~י~ וי~זו~ ~פ~~ עו~
 ~~רי

 נע~~ ~~ ~~י ~י~~~ ~תנו~לא~~
 ~~~ב

 ~בש~ דבלו~ ~בש~ מבלוע~~ל נבי~~
 ~ו~ו

ל~תפשט תיכ~
 ~~ו~

 שוב ~~~יל ולא
 מטעםב~~לב כ~ איםו~ שו~

 רתי~ת ל~~ר ~הרי שב~~יכ~ בש~
 ~ומד~יורה

 ~יכ~
 ל~~פ~ט

~~ 
 ~בשר

 ~~כנ~דו שי~
 ביור~

 ו~ג~~
 ~~רי~

 ~לב
 ~~~ נ~יל~

 במ~שהו ~~ינו דמיןלר~י
 ~~~י~

 ו~וד ש~יר
ב~רכי~ם י~~

 כ~ן רע~~א הגאון ב~י~ וראי~י א~רי~

~הבי~



~ ~ ~

~

~ ~  

~ ~

~ ~  

~ ~  ~~ר~~~ דבריש~~~א 
 ע~~~ם ו~~ה

~~~~ 
 א~ר

ו~~~
 ש~יותר

 ~ו~~

~ 
 ~~יו לתמ~ה

 כ~~~
 ש~ותר

 שבכאן ע~מו~ברי
 ש~~~

 בי~ראל טעי~ה ~~הני
ו~ארכ~י

 עו~
 לח~~י~~ בחי~

 ~ב~
 ט~ימת ד~הני

ישראל
 ע~~ ~~~ר~

 מיחושו ~נ~ל
~~ 

 רבינו
 ~~ינא הר~~~א ג~כ ש~סק ~~מו ~~ב דס~~ה~~מ

~ ~~~
~~~~ 

 ~~א ~ו~ ~נע~ודראו~
 ~יישי~~

 ~ע~ ~~~~~~~~
~~~ 

 נ~ב ~~~~~תה ~ו~~
 דאמרי~~ לפי~~ ~~א~ר~

 ש~רו~ב
 ~~כ בשוה ה~~םמו~יך

 ב~ינן ~~~ה ~ש~
~~תי~ו~

 רוב ~~~ו ~ל ~י~ר
 נ~~

 ~~~מ ר~ב ~לי~ף תם~י ~איסור
 ~תיכ~

ל~ה ~י~ הי~ ~אי~ור
 ~א יו~ר ~היתר ~~~י~~ בעי~~

~י~ר ~~~תיכ~ א~
 ~~ו~ ~ו~

 לא ~הא
 בין ~ח~ק דרוטב ~יון ~~מינו~איסור ~לי~~ ~~ ~~נ~

 הכ~
 וא~כ

 יו~ר ~רבה י~ בודאיבהא~מ
 ~מ~~י~~

 ~אי~ור
 תם~יא~~

 לב~~
 ~~ד ה~וב ~~ד~~~י~ו צ~י~י~ ולמ~ ערך ~~י ~ה~י~ו
 ~~או~~ וצ~~ האיםו~ ~~

וי~~
 ~אית~ ולא

 להאר~~
 בו~~י ~~~י~א א~ר

~י~
 ~ ל~קל

~~~~ 
~~~~ 

~~~~ 

~~~ 

~~ 

~  
~~~ 

ס~ק
~~~ 

 ~~יאו
 ~מ~ש ו~ודא~ ב~ר~~ו~

 ~צ~~
דל~~

 אי~ו כא~~ ~י~ו ~י~ו ר~אין ~ונ~ר
 א~~

 ~שהו~ ו~~~מש~~
 ל~~י~ו

 כאשר ~~או~ ~מו~ ז~ ~ו~א~שי~ורו ע~ ~~~~ו~ וא~~
 ד~ה~~~~~ג ~נמ~

 כ~~ ~~י~
 שי~ורו ~ל ~~מוד לא~א

 ~~~ ~~ו~~~~~~
 ~ה~~צ

 ~ש~
 דלא

 שיי~
 ~ו~ר

 ~וונא בכהאירואין
 ד~ייש~נ~

 ~מא
 נ~ל~

 האי~ור
 הצ~~~ות שום ~י~ ו~א לבד ~י~~ האינו~ם
~~~~ינו

 ר~~ ~~~~ ~~מ~
 ~~ו~ ~~ ו~ן ~ליו

 ~~~ ~~~לי~~ ~~~~י~ נוב~~
 ~ינו אינו ~ואי~~ ~ומר ~

 ש~~~~ ד~יישי~ן ר~ה ו~י~ו ~י~~כאלו
 ~א אם כ~ שם ך~ ~בת~~~ ו~א~~וד ~~~~ ~ג~
 ~~~ני~ו~

 ש~י~
 אצ~ ר~מ~ונ~

 ולא א~
 ~~ריפ~~ נ~~

 בה~ני
 ~~ד ~דו~וי כל~

~~~~ 
 וא~~~כ

~~ 
 שם ~סר

 הל~ש רבינוו~יאר
 מ~ני ~~~ם ~י~~ ~~~~

ש~~
 ~י~

 ~מ~~~
 ~~ ~נמל~ו

 ~ופו~
 ~הם בי~ד

~~~~~
 ~דאורייתא ~הו~ ~~ריפה םפק ~י~ ובא~

ם~~
~~ 

 טר~~~ ~א~~~ ~~י~~ שנ~~
 ~~א

~~~~ 

 ~ט~ ~~~~~~
 ברוב

 מה~~
 ~נמלח אם ~שא~כ ~~ד ב~~ ~י וב~רבנן~~ ב~ינן ~ד~בנן רק

 וכ~כ מינו אי~וגם
 עו~

 ~~ג ב~י~
 ע~~

 בהג~ה
 ~מא ד~יי~י~ןשכ~

~~ 
 ~~י ~גע

 ~ב~
 ~טרי~ה

רק
 ב~~ו~~~

 מי~ו ~י~~ שהם ~בד
 במ~יחה~ומר ק~~ ולכ~

 ב~ו~ב ע~ש ~י~~ כאי~ו א~~ רואי~

ו~ל~~
 ~~~ק שם ~תב

 קכ~~
 ה~יא בתשו~ ש~בר~ו

 ~~ג~י~
 א~~ בד~~

 דמד~ע ~מוהים
 ש~

 ~ו~ר
 ב~ עם ~נמל~ה אי~ורבם~

 ~~יכ~~
 ולא

 ~יכר ~~א ~~י~ה א~ר ~ד~ם~ ~ו~~
 ~תיר ~~בבםי~ ואיל~ ~א~~~

 ~ה~~
 ~ם~

 דרב~~
 ~~~ול ~~~י

 יור~והא~~
 ~ר~ו

 שג~
 ~ן ~ם~ים ~~~ ב~י~

 בד~~ ~~ ~~י~~~~~~
 ~~~ם ~~י ~~ומ~ר

 ~ב~~~~ו~ ~~י~
 ~י~ר ~~כ ו~וא

 ר~ ~~~~
 ~מ~~~ה

 ~~~תי~ א~יקלא
 ע~יי~

 זו סברא
 ~ש~~

 א~ל
~כ~~

 ראינו זאת
~~~ 

 ד~א
~~~ 

 שמא
 ~~ב~ב~י~ ומ~~~ ~~י~~ ס~ ~הי~ ~פ~י ך~ ב~י~ שם~~ד ~~~~~

 נמלח ~נמא באמת ת~ש ו~~~
~~ 

 ~ם
~אינו

 ~~ש נמינ~
 בה~~~

 םי~
 ל~~

 ~ת~ל ו~~~
 ש~י~ ~ם ~ו~א ~י~נו לזה חשש~לא

 ר~
~~ 

~א~מ ~ינ~ ~ם ב~לב או ודאי בטריפה ~שא~~~~י~~
 ~למ~ שפי~ ~יי~ינ~

 ~~~נמ עם נ~מ~ת
 ל~ו~

 לומ~ו~~~
 נ~~~ רואי~

 ד~רי ~~~ינא
~~ו~ים הצ~~

 ו~~~~
 ~בינו ~ליו ~תמר~~ר

~~י~ ~פ~נ~~~
 מ~~ ס~~~ ם~~

 שכ~
~~~~ 

 ~~~א
~ממא~ ~~יי~ינ~

 ~מל~
 ~לב

~~ 
 ב~ר

 ושומ~
 ~ר~וק

 ~ה~~
 ~כ~~ ~~~ומ~

 ~רי~ ששני רואה והנך
 ~דו~ים

 ~~או~ ~~~ ~ז~~~~~
 ~ ב~~ו~ש ~ה~און~~~~ בנו~ב

 בל~ש שם ~~ואר~וד
~~~ 

 ~~כ
~~~ 

 לד~ת
 ~~יי~תו~ט~ז

 דו~א מינ~~~~~זה ~ינו ~ם ש~~ר~

ב~~~ו~
 ~בל

 ~מ~י~~
 ~~ור ~א~~ מודים ~כל

~~~~~~~~ 
 בה~~מ ואפי~

 ~ט~~ ~~~
 ד~מלי~ה

ל~
 ~~~רב

 ממ~
 ~א ~מא ~עוד

 ~ג~
 ~ק

 ~א~~
 כד~~~~וד~~

 ~רע שלא כאן
 מ~ישו~

 ~י~ ~~ש
~~ 

ם~~
 ~~ו~~
~ ~~~~

~~~~ ~~~ 
~~~~ 

 ~דין
 ~חל~

 ובאם כו~ ~ג~
~~

~~~ 
 לא~~נמ ~אי~ור

 ד~יתר מינונפל ואת~~
~~ ~~~~ 

 ~~ב ~ דא~ור מו~ה
~~ה

 ב~~~
 ~ה~יא

 ~ק~~ י~~~ בי~ ובתשו~ו~
~~~~~~

~~~~~ 
 ~~~~ ב~~~י~

 ~~ב~ורות
 ~בי נ~~
הלו~~



~ ~

~

 ~ו~יי~
~~~י ~~~ ~~~

 בר דלאו ~יר רובא דאי מע~ה ~ירה~וקח
 ~וא טומאהקבולי

 וא~
 בו שיש

 מע~
 בטל מים

 פ~ו בהן לטבול א~א ל~ש ר~י ואמר ברוב~י~
 א~ מין מ~א לקדי~האבל

 מינו
 פי~ וניע~

 וטמאים שבציר למים שבקדירה מיםדמצטרפי
 כ~ו מינו סליק אמרינן ~א אממאי ~וס~והק~ו

אינ~
 ~חלה בא~מ הי~ שם הא הקשה וע~ז כו~
 ~מיםדהיינו

 וא~כ בצ~
 לדע~

 לא הא הט~~ז
 אדע ולא בער ואני ע~ש סליק בכה~גאמ~ינן
 והיה ה~י~ר הצי~ הוא הא~מ שם האקושי~ו
 כאן כמוממש

 בחלוק~
 מ~ינו ההי~ר דנפל הא~

 הא~מ שנפל א~~כ ואף נ~בטל דכב~~חיל~
דמו~~

 לכ~ע
 שפיר ה~וס~ ממקשו שם ה~~ה א~~

 ~א~נמ בצי~ נ~בטל מתחילהד~א

 והא~כ~י בהקדי~ה א~~ לןאיכפ~
 ~ שם ~וס~ בחי~להמס~

~~
 נאמ~ שם ~חל ~~~ ~~ו

 ~ כו~

בלשו~
 חולין ה~ו~~

ד~~
 דמספק ועוד דב~י~ם ב~וך שכ~ב~ אלא

 הי~לא
 אוס~

 ד~בנן שחוטה דחלב כ~ון פי~

וא~
 דהוה

 ספ~
 דס~ל בעכצ~~ל ידי~ה חסרון

 שפיר מחשיב העולם לכל ה~א ד~ס~ כיוןל~וס~
 אלו ה~וס~ דב~י הביאו שלא ~צ~עספק

 בכא~
~ 

~~~~~~~ 
~~~ 

 והט~~ז כו~ במנ~~י ראי~י
 הוא שם להקל שנהגודמה סוב~

 הבלוע דאיןנמה~ט
 דלשי~ נמשמע לפי~~ז נ~ב ~ נ~~

 ד~ך עי~ה אם גםהט~ז
 מו~~ ~~יק~

 בהפ~מ
 צ~ב בסי~ לעיל דבריו צד~ו ~~או~הולפי~ז
נמשבצו~

 דרך עירה אם מש~ע דשם ~קכ~ד
ה~יקן

 מו~~
 דהא לפשוט שם שכ~ בהפ~מ

היינו דאסו~
 באי~

 וצ~~ז צ~ג מסי~ הקשינו ושם הפ~מ
 בעצמו שם כ~ב ~ריקן ~~ך עי~הדאם

 קאי שם ו~~~ז דבצ~ג א~ש ולפי~ז בה~~~מאף דאסו~
 ש~ט~ל~י

 משא~~כ נ~נ א~~ינן דבבלוע הש~~ך
 כ~ לכך הט~ז על קאי שם צ~בבסי~

~יינו דפשו~
 ~אי~

 וכנמ~~ש ה~~ממ
 צ~ע עדיין אמנ~ כא~

 נ~~נ דבב~ח כאן לה~~ז אף מסקנ~ו בח~סדהרי
~א~~כ

 ב~כצ~~
 בכלי ~ס ד~מיירי

מ~יר ל~~ ~מ~כו~
 ש~

 בכלי לאוקממי ל~ל ו~~ע ב~פ~~מ
 בכ~ח לוקי שר~ובה~~מ מ~כו~

 אסו~ דבודאי ובב~~

 הקדושים דב~יו להבין זכי~י ולא צ~~ע גםלכ~ע
 ננד נפלה ומ~מ שכ~ ח~י ס~ק שפ~י צ~בבסי~
 הריקן כנ~ד ושלאהריקן

 אי~
 הל~ו~יו בכל לחלק

 כ~חבין
 למ~כו~

 צ~ג בסי~ ~יכף והרי ע~ש
 כ~ח בין ~חילוק בעצמוהביא

 אף דאסו~
 ה~יקן נ~דבהפ~מ

 ובי~
 ~לי

 מ~כו~
 בזה ועי~

~ם
 ~א~

~~~~ו~ ~ וא~מ~~ל
~~~~ 

~~~~ 

 לא ג~ה מפ~ ~ראי~
 אישתמי~~י~ נ~ב ~~יני~ מוכ~

 כו~ ~זלזל לא להדיא שכ~ שם במקומו רש~ידב~י
 לא מדאו~יי~א מ~סר דלא במידי אפי~כלומר
 מזה נשמר ד~ש~~י להדיא ~שמע בשיעו~י~~זלזל
 ב~ינן ד~בנן איסו~י בכל דאףוכ~ב

 ~~~~~~~~ ~ בש~ך ועמ~ש קושי~וומ~ו~ץ ששי~
~~~ 

 נפל
 זי~

 י~קות לנ~ט גבינה
 ואח~כ משםו~סי~ו

 לשם בש~זי~ נפ~
 ~ אוס~

 נ~ב~
 דהסב~א צ~ע ~ דב~יו

נו~נ~
 לא שאם

 מונח ע~יין והי~ ~גבינה הםי~
 בש~ונפל

 ~י~ ביחד והי~
 בעצממו כמ~ש מות~

 ~גבינה ~הסי~ ב~ך מהא~כ
 והי~קו~

 קי~ו
 מגבינה טעםרק

 ונ~א~
 דלא כיון ה~~ם בהם

 אח~~כ אבל זי~ים נ~ט ~קהי~
 ד~רי ז~~ז ומבטלין הכל מבטל הרי א~כ ~~ויש בש~ הזי~ כשנפ~

בהי~~
 כאן בחו~ד ועי~ מ~~י~ה נ~נ לא~

 ס~~
~עני~

 טעמן ואין א~ד משם איסו~ין שני
 פסקינןדלדידן שוי~

 מ~~לין ואין דמ~ט~פ~ן כאו~~
זא~ז

 דפסקינ~ כיו~
 האידנא טע~מה מהני דלא

 מה א~ע ס~~ר וה~ה בדב~יו עי~ ס~ דוקא~ק
 א~ משם איסו~ין ~דשני ~הדיא צ~ב בסי~ש~~
ואין

 טעמ~
 שוין

 דמבטלי~
 ~כאו~ה ~~א לדידן זא~ז

 ~אי~והביא
 ב~~ מכזי~

 של יו~ה ל~וך שנ~ל
 דהבלוע מטעם והוא ס~ א~ פעם אלא דא~צחלב
 הח~יכה ~ב~וךחלב

 מבטלי~
 ע~ש זא~ז

 וע~~ש ל~י~וך וס~~ל זו קושיא ישב וכאןט~ו בס~~
 בזהשם

 ~~ימ~~
 זו קו~י~ ל~~ץ זה בסי~ ל~יל

ש~
 ד~ופ~ כ~ון נ~נ לא~ היו~ה~~נוח ~אח~ ~ט~ם ם~ ב~~פ בעינן לא אמאי ה~ו~ד

 ~יכ~
 לצאת

~~~י בא~יכו~ע~~
 ~~~ ם~~~

~~~~~ 
 קו~~א הש~~ך ודאי
 כונת נ~ב ~קאמר

 לאושוב
 בחי~בזה

 עייןנ~ב
 ב~~~ז



~~י~
~~~ ~~~  ב~~ש ~ל~ת נראהה~~ך

 ~באיסו~
 דרבנן

 דבאיסור כיון הש~ך כתב לכך ~~ בעינןלא עכ~~
 כמו ~ילוק ואין מה~ת אסור נ~~ ~~שדאורייתא

 ~ילוק באין ב~~ש בדרבנן נמ~ נמ~מיריןכן
 ב~רבנן ~ם אז בדאורייתא ~ילוק הי~ ~םלאפוקי

םי~ ~ קולא ~הי~בודאי
 ם~~

~~~~~ 
 ם~~~~

~~~~ 
 ~~ איכא בע~נמות
 והפ~ת כו~דיעות

 דקדירהתי~
 שבפני~

 ובחוץ רוטב יש
 מגול~

 אין

מ~ל~
 רב~נו לפמ~ש ~שה לכאורה נ~ב ~ בשוה

הכרמ~~
 לדמות שם הפליתי בשם ~~~ בסי~ לעיל

 ~וץ ומק~תו הרו~ב תוך ומק~תו כףתו~ב
 ל~תיכה דדמ~לרוטב

 דלר~י כה~~
 ב~ולה הטעם שנמו~יך מ~נ~ הכלשמ~טרף א~רי~~

 השי~ו~פרמ~~
 ~ם ד~ולה חתיכה דגבי על~ו

 גבי משא~~כ בכולה הטעם מוליך שפירשהי~~~ב
 דכלי לדינא ומסיק שהאריך יע~ש קר דהואכף
שהוא

 ח~
 ~ריך ברוטב מק~תה נגע א~ שיס~~ב

 היכא ולפ~~ז ו~יים הכלי כל נ~דלשער
 מק~~ו ונת~ב במק~ת ממש אש ע~יהמתכות שנת~מ~

 וא~כ עכ~ד הכף כל נגד לשער ~ריךלקדירה
 הוא ה~וץ ו~ד הרוטב תוך נמק~תה ~~~יר~~א
 י~טרף לא אמאי הי~~ב הק~ירה וכל האשא~ל

 דא~י~ ל~תיכה ממש דנמי הא הזה ובאופןלש~~ם
 ר~~י כדעת ל~~ דמ~טרף אמרינןלקולא

 יש בא~ דתלוי בפרמ~ג הובא שם הפליתיל~עת וג~
ב~~

 אז ~~דירה הבל עכ~~פ ה~י~ון
 ד~דואפשר מ~טר~

 ה~י~ו~
 הק~ירה ה~ל מיק~י לא כאן

 לשיע~ר נמ~רף אי~ו לכך האש ~ע~י~ם
 ~כל א~מה ~ר~י התבשיל תוך נמ~א באםאבל ששי~

מ~ר~
 א~ ואפי~ לקנמן ~פ~מ כנמ~ש להיתרא

~ק~
 באם לרוטב ~וץ

 הבל יש וגם רות~ין ה~
 ק~ה הדבר בעיקר אנמנם ~ המ~רפן~~~י~ה

 י~~רף שבקדירה נינ~א דהאיך ק~שיתם~ל
 כן באמת שסוברים ~וסקים שיש כמול~יתר
 הכלי מן ~~פלטת ה~ג~~ה ~א ב~ ~ות~~~~ז
 לבטל ~ס~יע ה~דירה שגוף לומר יתכן איך~~~כ

 והרי בקדי~ה ~ם נת~לק דהאי~ורהאי~ור
הפ~מ~~

 הביא ~~ד ~י~ לעיל
 בש~

 דהקשה ~מ~ק
 ותי~ כ~~עלה דהוי נימא לא א~אי כ~~ ~ביגם

 ש~א ~יי~י~ןדל~ולא
 המ~~

 לא
ועו~

 ל~ו~ר נ~מא הכא וא~כ תי~
 רק דמועיל הגעלה והו~רתי~ה

 להפל~~
 ולא

נכנ~
 שום

 ~ל~
 ~סי~עה ואינו בה מהאי~ור

 ~רס בקדירה דוקא ד~יירי א~ל וזה ~ כלללבטל
 זו מועילשאינו

 להפלי~ הגעל~
 אמרינן לכך

 ישתנה מתכות בקדירת וכי בו דנבלעשפיר
 ע~מות ועוד~הדין

 וקלי~
 בי~ים

 מהני ע~ם ובכלי~אי~ור א~ ~עלי~
 הגעל~

 ~מ~ש
 דיצטרף כ~י האי~ור ~לק בו דנבלע נימאואיך לק~~

 דה~לה דט~~ ב~וגיא ב~ולין להתו~~ ראי~ומזה
 אבל שמכבר הבלוע מיד~פלטת

~~ 
 ש~בלע

ב~
 לא~ר רק מפליט אינו כעת

 שת~ו~
 מרתי~ה

 דהגעלה האי~ור מן ~לק ~בה דנכנס א~~שוא~כ
 הבלוע רק מפלטתאינו

 מכב~
 הבלוע אבל

 נשארדעכשיו
 לע~~

 ~ששים ומ~טרפת בהקדירה
ולא~~כ

 היור~ שתנו~
 הבלוע כשת~א מרתיחה

 ית~לקאז
 בשו~

 לונמר ל~ש ואז לה~דירה ~ם
 ~הי~ לא דשוב כיון להפליט רק מו~לתד~~~לה
כלל

 לכך ממ~נ שפיר והוי כ~געלה ד~ידון רות~
הוכר~

 שוב ודוק~ הקדירה ~~רפין דאין להכריע
 וראיתי ל~וליןהרי~מ חדוש~ הבהיר ~~ ט~ור ~~רה לפניהקרה

 ש~
 שכ~ ל~~ו~י~ ב~י~

 אפ~ ש~תבתי כמוק~ת
 דכמו שם שמסקנתו

 קי~ל כףגב~
 דא~~~

 שנת~ב נמה נ~ד רק ~~
 כ~ת~כה ואינו השאר ~גד ו~א בהק~ירהמ~כף
 ~~ר~ין דגם א~ש~~ וא~כ הרוטב תוך~~~ת

 ש~ץ נמה נמ~ר~ין אינ~ ~~דירה בתוךהמונ~ין
ל~וטב

 עכ~~
 ~בריו ~יאור ~ ~ק~~שים

 הרוטב תוך מק~תה דב~תיכה לנמאכל כליבין ד~נ~~ל~
 ~ם~~~~ין

 בכלי לא אבל לרו~ב ש~וץ נמ~
 ברוטב שנתחב מה נגד רק בעינן לא~בכף
 ש~ת~ב ~ה שכ~ בלשונו שמשמעואף

בה~~ירה מ~כ~
 לכאור~

 מה כל היינו ~כונתו נ~
 ב~~ירה נממנושהוא

 ~מ~~טב~ ל~על~ א~
 דז~א

 במהדא~כ
 מ~ל~

 ל~תיכה כף~ בין
 ש~מעלה~~ן מה רק ~~רף שאינו כן ה~יןנמי~ ~ב~ת~כ~

 אף כף ~~ב~ ובע~~כ הקד~רה ~בל ו~וך~~וטב
 ~~ ב~~נן ~לא מ~רף אינו הקדירה הבלבתוך

נ~ד~
 כיון

 שלנמע~
 ~ס~ים ~מע ~~ן הרו~ב נמן

העלה
 ר~י~~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~~י
~~~ ~~~~~

 לרוטב ש~וץ מה מצר~ין ~אינם ב~רסיןא~~~
 ש~~ הפ~יתי כ~ברי ~~א ~זה כמ~ש ~ה~יא~רי

 ל~תיכה ממש דמי דכףבפ~רוש
 ואף הקדירה ~בל בתוך והוא לר~טב~חוץ מ~ שמ~~פי~

 ~בף ה~מיון עו~ה אינו ג~כ ~פ~מ~~ברי
ק~ שהו~

 ~קדי~~ ~וך ~מונ~ים ב~ר~ים אבל
 בא~מ~ע

 שהםהבישול
 מרו~~י~

 ש~וץ מה ~~~כ מ~רפים
 אפשר ואולי ~צ~~ ~~יכה גבי כמו נ~משלרוטב

 ~~~~~~~ ~ להאריך ראי~י ו~א לש~נו ~~קליי~ב
~~~ 

 והע~ה יע~ה ~ו~ ~המנ~י
 מ~זקינן~ לא איסוראדא~זוקי

 פי~נ~ב
 משו~

 ג~ שמעתא שבובס~ הי~~ בחזקת לממאכל דאוקמא
 ~ר~

 הא ~~ז ה~שה ה~
 דנ~עי~רא א~זקה דאו~מא קי~לבכ~מ

 בו שהי~ ~מעיקרא א~זקה העצםלו~י וא~
ונפל מ~~

 ב~בשי~
 לק~מ קושי~ו אמנם שהאריך ע~ש

 מה~~א עד~~א בכ~מ ~מעי~רא ~~ז~הדנהי
מ~מ

 כא~
 ב~ יש

 ~זקו~
 נג~ה

 של הי~~ ~זק~
 ~~ר והר~המאכל

 הנמו~
 ובכ~מ ~ש~א מהע~ם

 ~בי כמו מ~מעיקרא ע~~פא ~זקות ב~דאיכא
מקו~

 הי~ה ש~עי~~א
 ~סר ~הרי כיון של~

 טמא ואוקילפנינו
 ב~זק~

 מ~רפין שניהם טמא
 לקו~א גםוכן

 ~יי~ כ~ אמרינ~
 תם~ז סי~ ב~~פ

 בזה ~י~וק ~יש ~ר~הולפי~ז
 בי~

 איסור
 בב~~

~לש~~
 ~כבר אי~ורין

 הבאנ~
 לא איםורין דבשאר א~רונים ~דולי משוםזה ב~יב~~ פעמים כמה

 המאכל לאו~~ישייך
 ב~זק~

 היתר
 כיו~

 ~אף
 ~אי~~ר נ~ערבא~

 ב~וכ~
 משום רק נאסר ~ינו

 גם ~וא ההיתר גוף אבל נממנו ל~פרי~ודא~י
 א~זקה ~אוקמי ~~ש א~~כ מ~תרעכשיו

 וכ~~
 בס~

 שםש~~ש
~~~ 

 שאר ב~ן בזה ~ילוק הי~
~~א א~~ורי~

 שיי~
 ב~זק~ ל~וקמי

 וכנ~ל ~י~ר
 ~~ם ואו~מיאסו~ ~כ~

 ב~ז~~
 בו ש~י~

 מו~
 משא~כ

 בב~~גבי
 נעשה ~רי שנת~רב תאמר דאם

 איס~רגוף ממנ~
 שיי~

 הי~ר א~זקת ~~וקמי ש~יר

 בצירו~המאכ~
 ~סר ~הרי

 לפני~
 לפי ואפי~

~בר~
 ~~וקא י~א ~ף ~~ולין נ~ה ריש ה~וס~

 מקוהגבי
 דשיי~

 ה~און בתשו~ ו~י~ ואתאי ~מ~ה לו~ראפשר ה~~ וא~אי ~סר בו ~ו~ר
 ~ ~~ב סי~רע~~א

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

 יין ~הוציאאסור ק~~ ב~ ~שא~~ כו~ מבטלין
~~~ 

 ~נקב

שב~ו~
 דאין אף ~בנקב מי~ן

 ל~ נמת~וי~
 ~ש

ס~
 כיו~

 מ~ב~יו ~~ב ~ בע~א דא~שר
 הוא ה~ילוק~עי~ר ~ש~~

 ~~כו~ן ~בא~~~
 ~בט~

 ~ו~ר
~בטל

 א~
 לכ~~י~ה

 ר~
 דא~א ~נאי ~וד ~~~~יך

 כמו טי~~א ~איכא היכא ~כ~~פ אובע~~א
 שמסי~

לבסו~
 אפי~ מו~ר ~אז

 ל~~~יל~
 כ~ו ~בטל

 ~הביא מנמה~נראה
 מהגע~~

 ~מ~~~ר כ~ים

~הג~י~
 איסור כלי

 בתו~
 ו~א ם~ ביש ההי~ר

הוה
 מבט~

 לכך ה~וונה דאין כ~ון איסור
 כתשו~דלא וז~

 נוב~~
 ~~ונה באין דאף שכ~ כ~ו סי~

 הי~ באם היי~ו ~הוסיף רק ה~ירו ~א~בטל
 אבל להוסיף מו~ר אז ~עורבכבר

~ 
 ל~רב

לכ~~לה
 והנ~

 בס~ס כאן הט~ז שמ~ברי רואה

והפמ~~
 ~ה~יא משמע

 דא~
 מו~ר לכת~י~ה

 שם הנו~ב וה~ה ~בטל כוו~~ו אין באםלערב
 מכאן ראי~~ביא

~~~ 
 להשתמ~ש ש~רכן ד~כלים

 נ~ותר מועט איסור ב~ם ונבלעבשפע
 בכ~י אבל והטור הרא~~ ~ולקים בזה ו~םבו ל~שתמ~

 ~השתמש אסור מועט ב~בר בהם להש~~ש~~~כו
 איםור מבטלין שאיןבו

 ול~אור~ לכת~י~~
 יפלא

הלא
 אי~

 ~בטל כו~תו
 ר~

 ~ב~ל
 ב~ק~יר~

 כו~
 אין אם ה~י~ו נ~ע~ב שכבר ב~בר ש~וקאא~ו
 לערב אבל לבטלכונתו

 לכ~~יל~
 א~ור

 כונתושאין א~
 ל~שתמ~ ~~

 ודבריו ~כ~ל בכלי
~ממו~ים

 נמא~
 משם ~א~~בא

 ממוכ~
 ~~רי אי~כא

 מ~ו~ר בשפע ל~ש~מש ~~רכןב~ברים
 לכ~~ילה א~ור מבטל ~ה~א אמרינן ולאלב~ל לכ~~י~~

 נמפני ~הוא בסו~ס הטעם ה~רמ~ג כמ~שוע~כ
 כונ~ושאין

 לבט~
 ~~רב שרי ~~~~י~ה ~אף הרי

זול~
 ב~בר לפעמים להשתמש בדרכו

 מוע~
 אף

 בו להשתמש י~~~אם
 ש~מא ~~זרינן אםו~ ~רב~

 בדב~ לה~~נמשיבוא
 אב~~י ~גז~ינן ו~מו נ~ועט

 ~אין מטעם לא אבל ב~יאטו
 נ~בט~~~

 ~י~ור
 ב~רכו אפי~ ~א~כ~ו~

 להש~מ~
 ~כן ננ~י הרבה

 סי~ נ~צ ב~~ הנו~~ב על שהשיגראיתי
 פ~~

 ע~ש
 ד~רי גם שבזה ממ~ני רק לכ~~ו הוצרכ~יולא
רבינו

 ה~רמ~~
 שכ~ תמוהים כאן

 ~מ~~
 הממ~בר

 ~י~י לב~א ~א~א ממועט ב~י~ור ז~ סעי~~אן
~יסו~



~יי~
 לא~ה ~א שרי~יסור ~~ ~ו~~י ~~~~~

 אסו~
 הכונה שאין אף

 משמ~ ~כ~~~בט~
 ג~כ מדבריו

 משום מו~ט בדבר ~פ~מים ~השתמשבדר~ו אםו~ ד~כ~

מבט~
 מזה והוכיח איסור

 דא~
 הכוונה דאין

~בט~
 משום בו יש אחר ט~ם דשם תמוה וזה
 ס~ בו יהי~ ~א דלנמאגזירה

 שבודאי בנוד~ אב~
 ~~ו~ם שדרכו בדבר כגון תמיד ס~ בויהי~

ב~פ~
 ד~א

 גזרינ~
 משום בו ואין נמותר

 ~קממן ו~~ש וכנ~ל כונתו דאין משוםא~~~ור מבט~
 בש~ך בםמוך~~
~~~~~ 

~~~~ 
 ~י

~~ 
 ~ כו~ והט~ז הב~י נמ~ש

 בשפת~ בש~~ך ~קמןנ~ב
 הואהביא םק~~

 ב~~מ~
 קושית שהוא דאישמיטתי~

 הו~א ומשני הוא מתני~ וה~א ב~צמ~והירו~למי
 מימר ר~י ואתיתרומה

 כ~
 איםורין

 ו~י~~
 מה

 רבינוש~י~
 ~ונט~ס שנדפס מפני זה וכתבתי ש~

 רבינו את ותפס ~מ~בוב ~~הג~ נמגדיםנו~ם
 בזה הירוש~מי דבר~ דאישתמיטתי~ בזההפמ~ג
 דברי דאישתנמיטתי~ דיבר בנ~שו או~םהקושיא

 ~~~~~ ~~~ ם~~~~~~י ~ כן ב~~מו שה~יר םק~חהשפתי
 כו~ הטור ~בהגהות בכה~ג

 א~ ~ ~~~
 בס~ ~ו~ר תט~ה

איסו~
 ס~ס בשו~ת~ח~ס גם נ~~ב ~ שמבט~ין ~ורה

 ~ה~כם וכתב בזה נסתבךס~ב
 השוא~

 שר~ה

~הי~~
 ~~רב איםור ספק מט~ם

 ו~בט~
 אח~כ

 ~~נין קי~ד בסי~ ש~ך שכ~ ~תב ויפה ~~זוכ~
כ~כו~

 נמותר איםור כאן י~ אי ס~ שיש כיון

~בט~~
 כל דנ~דברי ותמוה בדבריו ~~ש ~כתחי~ה

 אין אי~ור בס~ דאף מבו~ארהפו~קים
 שאינו שאני כרכום גבי ושם כאן הפרמ~~~~וכמ~ש מבטלי~

 וזה פ~ד בסי~ ו~י~ ב~~מא~ חששאא~~א
 בה~גתו כאן הפ~נמ~גכוונת ג~~

~~ 
 הכנה~ג

 גמגונמים ב~א~ה שם יש הח~~ם תשו~וב~יקר
 ~~~ ~~~~~~י ~ י~~ש ~~מוד הרוצה נ~ז בס~~ נת~ו~~תם

 מה~ת מותר שאב~י ~דירה ~~ אמרינן איך כו~ הכה~ג
 נ~ב ~ איסור מבט~~ן איןוהא

 דס~~ משמ~
 דאין

נמבטלי~
 לו תירץ והרשב~א ~ה~ת הוא איסור

כיו~
 לבטל כונתו ~אין

 ר~
 ~~ת מותר ~בשל

ורבנ~
 ~זרו

 ולכאור~
 תרו~ו

~~~~ 
 דא~כ

 ~מימ~ ~~~

 גו~א דבאב~~י לי~ תי~וק ב~~ אטו שאב~~יגזירה
 ~כ~פאסור

 מד~בנ~
 מט~ם

 איסו~ מבט~
 ו~ד~ת

כמ~
 נמקי~~~ ב~י אטו גזירה מט~ם פוסקים

בכ~~
 ואי~ו ק~ג בםי~ ~י~ ~אר~י~אן כמו חשוב

 מן~ אםור מבט~ין דאיןמט~ם

 הדי~
 גזירה והך

 ב~י אטו אב~י גזירה ~בו~ז וםוף בגמ~נזכר
 כיון הוא הכי נ~מי כאן ד~~י~ ~ומרו~ריך

 הי~ נמדרבנן וגם מ~~ת מותר לבטלמתכוין שאי~
 ב~י א~ו דגזרו ~ו~י זה מט~םמותר

 ו~~~
 הגאון ש~~רי תראה ונמכאן ~~י תה~ב ם~אין כי

ב~ו~ב
 הנ~~~

 ~תמוהים ז~~ משב~ הממובא כ~~ו סי~
 נמ~י~ר מתיר ה~שב~א דהרי אלו הרשב~אמדברי
הדין

 ~בש~
 כונתו שאין מ~~ם בהקדירה

 מ~~םלו~י ~בט~
 גזי~

 נמתיר שאינו כה~ו~ב ש~א וזה
 זה מט~םל~רב

 ר~
 נמדברי אמנם ~הוםיף

 מפםחיםהתוס~
 ד~

 ~~א ~~
 בד~~

 כתבו ~שהי~הו
 אםו~ נמידבקדירה

 אםור נמבט~ין אין נמשום
 דהוא אף~כתחי~ה

 בלו~ ר~
 ~ב~ל כומ~ו ואין

 רבא ~אמר ד~ה ~~ז דף חו~ין בתוס~ מ~אתיוכן
 שכתבובםה~ד~

 דקנישקני~ ה~
 ~~ב דף ב~בו~ז

 דאםור היינו ~דאםור ~כו~ם ו~םקדב~~ים
 ~כתחי~ה איםור מבט~ין דאין משום~כת~י~ה

 ~בטל מכוין ~~יש~אל אין ~ בודאי דה~םאף
 בכ~זוהארכתי

 במ~~
 באתי ~ק~ר וכאן

~~~~~ 
~~~~~ 

 כל הק~ דכאן כו~ בק~רה
 ~~נ~ת נמכויןש~ינו

 ~שה ~~~~רה נ~ב ~ כו~ אתרוג וה~ה ~י~ש~ינן ה~ו~

ל~מ~
 דאי~ הא ~ ~~~~ מ~י~ה מה~ פ~ז הנמל~מ

 ש~ח תורה א~מרה ~א ק~מבחו~ין
 ל~~~~~

 והקשה

המ~מ~~~
 הא

 ~בט~
 אסור נמבטלין דאין ותי~ ברוב

~כתחי~~
 הוא נמבט~ין דאין נמזה והוכיח

 הב~ח דברי ו~פימדאורייתא
 ~~י דבמצו~

 ~ו אםור ~מה א~כ להנאה אין~~מתכוין כיוגם לבט~

~המ~ור~
 וגם ה~אה שום ~ו דאין כיון ~ש~וח
 ~~וה מקייםהוא

 ~ וי~~ ו~~~
~~~

~~~ 
 ~ דאין

 היינו ~מב~ט~ין
 המ~א דמדברי ~ירושנ~ב ~ כו~ להמחב~

 זהו מותר בחול אבל אסור ויו~ט ב~בתדדוקא משמ~
 הנמחבר לד~ת ~רבנן באיסור ~ה~סיף רקהיינו
 כרשב~א שפוסק לקמן ו~בס~י~

 דמות~
 ו~~ז

כתב



~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

 משום לה~סיף אס~ר ויו~ט ~בשבת ~מ~א~תב
מ~קן

 משא~~
 ואח~ז אםור ב~ול גם ~רמ~א

 ~יו~ט ~ם המ~בר לשי~ ~יסורא ד~מיקלאכתב
 ~~ד דבי~ה בםוגי~ שנשרו ע~ים גבי כמבו~שרי
 הממחבר דדין מרא ה~שב~א הא קשהאמנם
 מותר דרבנן ~איסורלקמן

 יל~ להוסי~
 מזה לה

 ומד~יקן מוכנים ע~ים עליהם ~~מר~ההגמ~
 הב~ ~יעה ~הוא והרא~ש סקי~ב הט~זכ~~ש
 ולפי~ז איסורא קלי ~מי~לי התם ~שאנימדחה

להר~ב~א
 דילי~

 זה כלל ם~ל דלא ש~מ משם
 ~הא קלי מיק~י מטעם מותר דלכךהסברא
 הגמ~~~ריך

 לתר~
 רק הוא קלי ~מי~לי

 שם אף מותר הי~ בלא~ה אבל ד~שיל~מקושיא ע~
 נת~שה ובא~מת נ~תקן נמשום חיישינן ולאביו~ט

ה~ל~~
 ~ין גוף על

 ז~
 ביו~ט מתקן א~ור שיהי~

 או~נ ~~ורך ~מ~~כות כל הותרו ביו~ט~הרי
 ~ מותר יהי~ לאואמאי

 ~בט~
 משום ביו~ט ~יסור

~תקן
 ו~כ~

 כו~ שנים דזימן בסוגי~ שם כ~ב
 ~אסור ה~~ו המ~א~~בר~

 הו~ ~בט~
 בשבת רק

אב~
 והביא מותר ביו~ט

 בש~ כ~
 הר~ב~ח תשו~

 ~תב ד~כך הרמב~~ם ב~ברי לפרש שכ~ ע~זסי~
 נמשום ומ~שרות תרומות ביו~ט מפרישין~ין

 נמ~ום מחקן משום לא אבל כמקדיש~נראה
 הפרנמ~ג כדברי דלא וזה ביו~ט מותר~~תקן
 לא אממאי ~נ~רו ~ע~ים הגמ~ על שהקשהכאן
 ו~זה ~תה~ד קו~ית והוא נמת~ן ו~א~ריך

תר~~
 ~~~~ ש~וי~ שבמ~~וקת

 בדברי הר~ב~~
 וכנ~~ל מתקן איםור משום ביו~ט אין~הרמב~ם
אבל

 ~~~ עכ~~
 הפרמ~ג שפי~ וכפ~מ המ~א ל~עת

כ~ן
 הו~

 לדעת
 ~רשב~~

 הוא דמרבה ההיתר
 ביו~ט ושם קלי מי~לי ב~א אף מקום ~בכל

~בלא~ה
~~~ 

 לענין קלי מיק~י משום הגמ~
 נקט מי~~יהו וחדא מתקן לענין וה~ה~שיל~מ
 נמותר באנמת חששות ~~ ~ני שי~כי ~לאוב~ול
 אחז~~ אםורא~ קלי ב~אאף

 שהדגול
 מרבב~

 שם
 נתקשה~מג~א

 בז~
 ב~ו~ט מותר ~לרשב~א באמת

 ע~ש ~לי בלאאף
 ~ כתבתי והנלע~~

~~~~~ 
~~ 

 כו~ להסתפק
 לחכם שר~ית~ ~ל~

 כה~ג ~~שבת בפשיטות כתבא~~

~י~
 ~ב~לין

 ~~ע~ ~~~
 אולי ~~ב ~ הא מ~~ל

 ~וא קנ~א קטיל לא ובו~א~ הח~םטעס
 מבט~ין ~ין ~בש~ת ב~יוק~~שו~ו וב~~~

~~~ 
 ~כוו~תו

 ~לים ~טבילת ~סוגי~ ה~ל~ח רב~נועפמ~ש
 שנטממא ~כלי ~הא ~רממב~ם רבינודש~טת

 ~טומאתו משום דוקא ביו~ט מטבי~יןהטו~אה בו~~
 בשבת אבל ~~כ ~תקן חשיב ~א דרבנן אלאאינו
 תיקון אףאסור

 כ~~
 ז~~ל רש~י מ~ברי וכ~נ

 בסוגיא שם שכ~ ~רוף ~כסףש~שונו
 ~איו~ט לחבורה ומחבורה לגב מגבשמטבילין ושוי~

 דבשב~ משמ~קאי
 אף אםור

 דא~נ~
 אלא

 ~בשבת ש~מ ז~ל הרשב~א ~מ~ש ~טבי~הבעלמא ~ומר~
 ~מעלין והא אסורג~ז

 התם שאני המ~ומ~
 ועי~ ניטל בפ~ כמבו~ סגי בעלמא~במחשבה
 הח~ם הח~יר לכן שכ~ג ב~י~ שםבמח~ה~ש

 בז~ כתבתי ובמ~אואכ~מ וי~~
 ו~ו~ק
 ~~~~~~~~~י ~

~~~~~ 
 בי~י אין איסורין
~הק~

 ~רוב~~ ב~פסד
 להחמיר ~אף משמענ~ב

 ג~~
 לי~ בר~רא לא

וא~כ
 ~נ~יק~

 אין בהפ~נמ בזה
 מז~י~~

 או~ו
 הגאון ו~נה ס~ז סי~ בתשו~ רעק~א הגאוןכ~ב

 לעיל דאמאי ~מורה קושיא ע~ז הקשהרעק~א
 בעוף ודבוק שלם הכבד בנמ~א ע~גב~י~

 ~ברים משאר ~~ וב~י נבי~ה ~ת~כתהעוף ~~ש~
 ~לא משמע ודא~ ~מ~א והא העוף~תיכת ~ג~
מקודם נו~~

 דהכב~
 בו דבוק

 בו אמרינן ואפ~~
 וסיים ~נ~נ בו ~אמרינן נ~כ~~ש דבוקאיםור
 ~ינ~ י~יר ו~~ב~~~ג

 ~כ~~
 םי~ בתשו~ אמנם

 לו נפל שע~ז כתבס~ז
~~~~ 

 ישוב ברעיונו
 דעכ~פ סברי והש~ך האו~ה ~גם מ~שבהקדם
 עכ~פ ~סור לסו~טו ~פשר החתיכה ~ותולע~ין
 שמ~א בעת חיישינן שם וא~כ ~~~ע בלאאף

 ה~ב עם החתיכהאח~כ
 וכב~

 עכשיו ~עשה ~בוק
 קודם שסילקו מיי~~ וכאן ה~~י~ה לא~רנבילה
 ~~ ~~~ הפ~ת והביאו ע~שש~ו~ע

 ~א תירו~ו שנמ~נמ
יםפיק

 לת~~
 הת~~ דב~י

 בחידו~יו כאן ~הביא
 לשם מכאן לח~ק בסתנ~א כתב שהואובהתשובה

 מ~רף אינו ~~בוק דבא~סור י~ל מיהו וז~לשכ~
 שאנ~ דבוק דבאיםור מדבריונמשמע

 מכא~
 ואסור

תמיד
 ונ~~

 א~רי רעק~א ~הגאון ב~רמנותא
 נ~ל קדושים ~עת בישוב פית~א לן~פתח

 ~הכוונ~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  

כך
 ~~כ~ ~ב~~מ~

 א~~כ ~~~ערב
 האי~ור ~יכר הי~ו~א ב~ער~בו~

 ב~ערובו~ כ~~
 לכך

 ~אנו מ~ום ~~~טל נו~ע ~ב~א ~~יר~מרי~ן

בין י~ הרי ובצירוף בי~~ ה~ערו~ו~ ~~ ע~~~י~
 הכ~

 ב~~יכה מ~א~כ ~~ים
 ~~ב~

 ~ב בה
או

 כב~
 אם

 ~~ו~
 ~~א הי~ה ~~~א

 ~ו~
 גם הואוהרי ~רוט~

 כע~
 ~יכר

 ועומ~
 ~א ו~כך ב~~ע

 בו ~ונמר~ייך
 ~נ~ו~~ כיו~

 ~נו~ע ~ו~ם הי~ר
~א

 אמרינ~
 ~~~~ בי~

 ~כ~ ומ~טר~
 ~~~ל א~~כ

 כ~~ ~ו~~~ מי~רי ~א ~~ם ז~אב~~ים
 רק

ה~ערובו~
 הרא~ון

 עומ~
 ~ניכר כיון ב~~ע

 מו~ים והרב האו~ה גם ~כך א~ורה~היא
~י~ ~אמרינ~

 ג~ ~ע~~~
 האי~ור ~~יכר מ~ני נו~ע ב~א

 וזה ט~י~מור
 כו~~~

 אי~ור ~~אני ל~~ק

 מצר~ ~אי~~בו~
~הוא ~נ~~ גבי מ~א~כ ~ניכר היי~ו

 הכ~ נמצר~ ב~ערו~ו~
 נו~ע ב~א ~~~

 יש ואו~י ניכר~אינו כיו~
 ~הק~

 כ~מ~ש בה~~~מ
ו~~ק

 הגאו~
 ב~~ו~ ר~~א~

 ~הנמיק~
 בה~~נמ

 וסי~קו בק~ם ~וקא הוא ו~~בריו או~ומז~י~ין אי~
 או ~נו~עקו~ם

 ~ע~
 הי~ ~~ו~ע

 צונ~
 ע~~ה
~ 

 ~~ ~~~ י~~ ~~~~~~~~~
 ~~כ~ה המ~א ~~רי
כו~

 ה~
 ~ ה~נה ~ו~י

 אא~ז גםנ~ב
 ~מ~ בע~

 מ~ה
 עמ~

 מג~א ב~ברי
 וע~~א~ו

 במ~צה~~
 וכן ~הגי~ ~ם

 באו~
 ~א~~ז

 ~ו~~ ב~ם ~הב~א תק~ז ~י~ המג~א~~ב~י
פ~~ים

~~ 
 ה~

 ~כ~
 כו~ הבינו~י ~א ביו~ט ~~רוף ~ורביעורן מ~~יל~ להנו~ ~א~י היכא

 ג~כ~וא
 ~ו~י~

 כיוונו ~א ~ה~ו~~ הנו~~ב
 ר~

 צורך ~הוא~~ב~~
 מצו~

 גבי וכן ~~ו~נ דומיא

~נמ~
 ~מ~ויב

 ~ה~בי~
 ~~~ב מ~וגי~ ראי~ וה~יא

 ~ל ~צי בהמה ג~י ~~ריך~~~ה
 י~רא~

 ו~~י

~~
 בין מה ו~י ~מו~ר עכו~ם

 ז~
 ~~~רים

ונ~~ו~
 ב~מ~ גבי כא~ן הא אי~א ואם

 הא
 יכו~

 נ~רים גבי מ~א~כ~ מי~~הנו~
 ונ~~~ו~

 ~א~י
 ר~~הנו~

 גם ~בה~יוט ובע~כ זריקה ~~ר
 ב~~ ועי~מו~ר כה~~

 מרב~~ ~גו~
 ~~~~~~~~~ ~ ~ם

~~~~~~ 

 א~ש ב~שי~~מ ב~~רים
~

 ~א~מעי~~
 בהי~ר הי~ר

 לא~מינו
 ~בט~ ובא~~ בטי~

 ~כאורה צ~ע ~~ב ~
~א

 הר~~ ~ע~
 עכ~יו ~~ו~ר ~ב~בר בנ~רים ~ם

 ואף יו~ר~מור
 בא~~

 הא ~י~ ו~זה ב~יל אין
 א~ור הצ~י עם ~א~א~~~~

 בכו~~ ~מיכ~
 מ~ום

 גם הו~ר~~~~ר
 עכ~י~

 ב~אינו אף א~ור ~כך
 אמאי כאן ה~~ה וא~~כ~ינו

 ~~~ט~
 במים ה~לב

 זא~ז ~ו~רים הר~ן ~~~רי ~ק~ה מהאמנם
 נ~רים~בנמ~~

 כ~~
 ~א בהי~ר ~הי~ר

 בט~
כ~~~

 ~~~ ~~~ ב~~ו~ ואילו
 כ~ב

 ~מ~
 ~הי~וך

כ~מ~ש
 הנמ~ו~~

 ~מ~ז ~י~
 ~ק~~

 ~~ביא ב~נמו
 ~אף ר~לים וצמר גמ~ים ~צמר מהאראי~

 בהי~ר הי~ר~נ~ערב
 נ~ב~~

 ונמותר
 עם ~צ~ר אף ~~~ן עם~~וו~ו א~~

 אי~ ~~~~
~~ 

ב~טו~
 מ~ו~ם ~נ~ערב כיון מ~מ

 הק~ה זו וקו~יאב~בריו ע~~ נ~~~~
 הגאו~

 ב~י~ ר~ק~א
 ~~י~~מיטתי~ וצ~ע וב~~ו~כאן

 ~הק~
 ה~~מונים

~מ~ברים
 בז~

 מה
 ~הר~~

 זה ב~~ו~
 בהי~ר ~הי~ר~ראי~ זא~ ה~י~

 ~עני~ בט~
 קו~ם ~~ץ

 וה~ר~~ ~נ~~ט~~~~
 ה~~~ ~~~אני ~~ה

 א~ורצמר ~מ~נ~
 ~עו~~

 בו ושייך ~~~~ן
 ~י~ו~

 נמ~א~כ

ב~מ~
 קו~ם

 ~ס~
 בהי~ר הי~ר ~הוה

 ו~~~ן ~צנמר ~ומה ב~~ב ב~ר ~ענין גםו~~י~ז בי~ו~ ~~~
 ~י~כיון

 ע~יו
~~ 

 אי~ור
 עכ~~

 ~~יר
 ~~ט~

 ועי~

במ~ו~~
 על ~~מוה מה ~ם

 ה~ר~~
 וגם

~~ 
 הר~~ראיו~

 גו~א
 ו~~ע~~~
~ 

 ~ר~
 ~~י זו ~ו~יא

 הר~~~~ט~
 ב~~~ר הי~ר ~~כך ~ם בנ~רים

אי~ו
 בט~

 ~הוא מ~ום
 מי~

 ~י~~י ~ר~נן במינו
 ~עו~ין ו~עיר ה~רמ~ם

 אי~
 וא~כ זא~ז מ~ט~ין

~וכ~
 ~ומר

 ר~~ כ~י~~ ~~~ ~הרי~~
 בזב~ים

 ובמנ~ו~ע~~
 ו~באנו

 ~עי~
 ~עמים כמה

 ~וקא הוא בטל ~א מ~~מ~~ר~י ~~~~
 אב~ ב~~ ב~~

 ביב~ביב~
 בהי~ר ל~ב~ן ~ה~ה ו~~י~ז ~~יר בטל

 מ~~מ ל~י~הו ~הוהב~י~ר
 ~בט~

 ~~יר
 ~הוא ~בטל גנמ~ים מצמר הקו~יאונמיו~ב ביב~
 רא~ו~ כמ~ הבא~יוב~י~ יב~

 וגם ה~יטה ~זה
 ע~יהם מר~ה ~נ~רו ~עצים ~לעילמהסוגי~
 האו~כאו~ה

 ~~~ ר~
 ~מ~~~ כר~י

 בנמ~הו

 בי~~ דביב~ו~כצ~~
 וא~כ נמו~ה ר~י גם

 בהי~ר ~רבנןננמי ה~~
 עכ~~ י~~ ועו~ וא~~

 על צ~ע
 מה רעק~אהגאון

 ע~ ~הק~~
 ~ברי ~~יר~~

 ~ ~ארכ~י ובמ~א~ר~ן
 ~~~~~ ם~ם~~~~~~

 הב~וע
 אי~

 ~~ים
~מועט נג~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

 ~יון פי~ נ~ב ~ כלל ~~ז י~וייר א~ך א~כ~~ו~ט

 ~~~ הבלו~~כ~
 לא א~כ

 מו~ט איםו~ הו~
 הט~ז ~שי~אמנם

~~~ 
 צ~ב

 ד~~י~~
 לא~ר ~יינו

שהורי~
 לא א~כ ~~~ו כ~ר שם אין המ~א~ל

 ~~~~~~ ~~~י~ ~ ו~~~~ק לשי~תי~ ~ד~~~ז וא~ש ה~לוענא~ר
~~~ 

 ממה~ת ד~רים ~~~ אלו
~טלים

 ~ממד~~
 אינם

 נ~~ ~בטלים
 שכ~~תי מה ק~ב ~י~ ~קנמן ~י~

לפל~~
 ~כמה

 ~~ו~ו~
 תו~~ מד~רי שנראה

 דאוריי~אשהוא
 ~זו~א ~ע~~ו לפלפל א~~~ ו~מ~

 ג~ םי~ נוב~ת ~י~ ~ב~ק ~~וגי~מ~י~תא
~ 

 ~הפ~~ ~~~~~~~~~
 ~עינן ~~~ם ~רי כו~

 אף כזית ~עינן ולא ~אמ~האף
 ~~~ ~~וא ~שי~ מ~נמ מלקות ~ליכא ~~~~~ ואף כו~באמ~ה

 ~א~ד תמוה
 אי~

 ~~מו ד~רי םותר
 לי ק~יא דהוה ~ע ~~ה מש~~ ~~~~~~י~
 ד~הו~~פ~~

 כת~
 כ~ ~ו~ ה~~ך

 שלם שיהי~ ~ע~נן ~רי~דלי~וי ~~~~~~ וד~ וז~~
 הא כזי~ ויה~

אי~
 ו~טל ~רי~ ~וי לא ~כל ~ין כז~ת

 נמאוד תממוהין ~ם ש~בריו א~ת הןלו~ין ד~~~ מ~שו~
 ~די~ור שהקשהמה ~~ושי~

 ק~י~ דהו~
 דא~ר אהא לי

 אכילה מ~ט כזית ~ו ~יהא צריך אמ~~הרב
 כמו נ~ממא ~א אמאיבי~ כת~~

 ~גי~
 ~הי~א הנשה

~אכי~
 כזית א~צ האבר כל

 ~כ~י~ ~~
 אכילה

 זיתים ה~ או ד~ ~ו דישהיכא
 דמ~יי~

 בכזית
ונ~~ק

 מאו~
 תו~~ הקשה זו שקו~יא ~ממוה וזה

שם
 ד~

 צ~ו
 ~ר~ינו וא~ש~מי~~י~ ור~י ד~~ ~~~

 הנראה ~פי ~כ~פ א~ל אלו תו~~ ~בריהפרמ~ג
 אף ~רי~ א~~ה ומ~~ב כאן ב~ש~זר

 ~אי~
 בו

 ~~כ שם מ~~ש לתערו~ות בפתי~ה ו~י~כזית
 אתי ~אכי~ה~אמת י~~

 ~היכ~
 ה~ או ד~ ~ו ~יש

 לא ו~שלם ~כזית ~מ~ייבזיתים
 כזי~ ~עינ~

 ו~~
פ~ת

 ~י~ים ב~י~ ל~ו~ש ב~~ ראיתי והנה ת~~ אי~
 שם ~~ן כ~ו~עי~

 רג~ ~~ני~
 ברי~ דהוה אווז

 בו ~~~ אם כ~ל ~קר ולא אמ~המשום
 כזי~

 או
 והפרמ~ג פ~ת הגאון דברי ~ניף הי~ ~בזהלאו
 ומ~~ע ~רי~ מקרי ד~א~ם

 ד~ת~
 מ~רפין ד~א

ל~ניף
 כל~

 ~~~תם לנו ~~וע הי~ אפ~ר או
 שם ש~ידש ב~ה צ~ע ~מנם ~כזית הואאווז רג~

~למ~~
 עו~דת ~אברים ~או ב~ייה ~המה

 אממר~נ~

 א~ שנ~~ך ~תי~ףן
 ~טרפ~ מ~~ו~ו~

 ושוב

תיי~
 ושפיר אממ~~ה

 ~ט~
 ~ף בגמ~ דאי~ כמו

 בנטר~ה רבא ~מוקי ~ק~ב
 בע~

 ת~ישת
 אי~ור והוה עוממדת לא~רים ~או ~~ו~ר~לר~י הא~

 אי~ור אתי לא עומדת לא~רים סו~ר ור~ל~ב~א
טרפה

 ו~יי~
 ~~~שות ~ת~תי ~ו~מ~א

 אי ~אפי~ ~י~ תיפוק זו ~וגי~~ל ~~אור~
 אמרינ~

 לא~רים
 מש~ם ו~ייל טרי~ה אישור אתי מ~מ~ומדות
 ~ל האי~ור כולל הוה~טרי~ה

 כ~
 הבהמה

 אי~ובאמ~~
 דל~ל ואי ~אבר על רק ~אי~ור

כול~
 א ב אי~ור גם

~~~ 
 ~רש~י כמ~ו~

~דרך וי~~ ~עי~
 נכון~

 ~נטר~ה כאן וא~~כ
 ~קו~~

 אתי לא
~מ~~ה

 ו~יי~
 וקאי ת~~ מת~י ~אמ~ה לומר ואין

 ברייתו מת~ילת נאסר הוה ~אד~~כ
~~~ 

 והוא
 ~א~רים ~או ~ממרינן אי דאף נרא~ ד~ודאיתמוה
 ברייתו מת~י~ת איםור מ~קרי מ~מעומדת

 מיקרי אמ~ה מ~ום ~~ור י~י~ מממנו י~תךד~ם כיו~
 דאממ~נן ~~~~רא נראה ו~לא~~ה ~רי~~~יר
 ~תו~ין דאי~ כמו הי~~ו ~ו~~ות ~א~ריםלאו

ד~
 ול~רישה ~ג~ל עומ~ת ב~~~ ~ב~מה ~~
 ב~וף ולפי~ז ~ומ~ות ~אברים ~או אמרינןו~כך
~כ~

 הפרמ~~
 שוב ל~רישה בי~ ~ל~ש

ד~~מ~ אמר~נ~
 הדמ~~א ב~ם ממ~ש י~ ב~י~ ~י~ ~~~וט

 ~ל ו~פיר עומ~ת ~ל~ברים בי~ מודיםוהכל
 ~ עוף גבי ~ה~~ש ~עוב~א שם אמ~~האי~ור
~~~~~~~~~ 

~~~~ 
 הדין ו~עי~ר כו~ ~זותא
~~

 ד~~~~
 ~מא ~גוזל פ~

 ק~א~ף
 הו~

 ד~א אי~עיא
 אפ~יט~
 יעויין נ~ב ~

 נוב~תבתשו~
~~~~ 

 ציון שי~ת וב~שו~ ~~ ~י~
 ~האר~ך ~ה ~~ ~~סי~

 בז~
 ~~~~ ועי~ ה~ו~א

שב~
 ~ ע~ז

~~~~
~~~ 

 מ~~ אממ~~ ~~קור
 וי~ל ~ו י~ ~שיבות

 הגאון נ~ב ~ מ~טרף בשר~~~הו

שאג~
 לא~ור התורה צריך לממה הקשה אריה

אמ~~
 ~ב~נ

 דאמו~~ כיו~
 בשר בו שי~א ~ריך

גידי~
 ~ב~שר לי~ תי~וק ו~צמות

 הא כשי~ור בו ~ ~אין וכ~ת ה~י מן ~~רמשום ~~י~ ~~~
לא

 נית~
 ו~י~ב ~~~נ שיעור~ם

 בכ~~
 כמו

 לומר רציתי ו~כאורה מלכים בהל~הרמ~~ם שפ~~
 ב~ר ~~~נ לו ~הי~ כ~ון ~ה~מ~כ~ת

~~ 
 ה~י

ואם



 ~~ ~~~~~י ~~~~~~ן
יש ~בלא~~ ~יון ~ור דלפנ~ לאו על ~ובר ה~~לא ~ ג~~ ~~~ מן ב~ר לו מושיט ה~ש~~ל ~~~ואס
 ~~ל~

 ~מבו~
 בכמ~

 בתר~ בקאי ד~וקא סוג~ות
 לו ל~וש~ט אסור א~ ~הרי~בר~

 מ~מ שאע~~כ ~ה~ינו אמ~ה ~שום לאסור~~א איצטרי~ לכ~
 ש~ש שלם אבר לו להושיט~אםור

~ 
 גי~ין בשר

 ~~וא אמ~ה מטעם~ועצמות
 איסו~

 אע~פ ב~~ע
 ל~~ות יש אבל ~~י מן בשר לושיש

 לכאורה~הנה והנרא~ ז~
 צרי~

 ז~ל הרמב~ם במ~ש ביאור

~לב~~
 ~ית~ה לא

 ~י שיע~רי~
 ~י~י אי~~

 וב~נ שלם ~י~ור ~ל רק ~מצוה אינו~ישראל
 ל~~ת ב~~שחייב

 הרב~
 ג~~כ ~רמב~ם מא~רונים

םות~
 באמת אבל מא~מ

 נוכ~
 ~קי~ל כיון לומר

 מה~ת אסור~~ש
 הישרא~ ג~

 רק ש~יר ~צווה
 זה אזהרתן א~~רינן~לב~נ

 מיתת~
 ושוב

 ל~
 שייך

 תו~~ קושית לתרץ נוכל ובזה~ מ~~י איכאמי
ין

 לר~~ ~~~ ד~
 התורה מן מותר ~~ש ~ם~ל

 א~כ~אל
 שיי~

 לע~ל ~וע~~ש נ~י~י איכא מ~
 שם ב~ליתי שהגאון איך ס~בםי~

 שכ~
 שהוא

קושי~
 מ~~~שי~ זאת וה~שה ~ו~~

 ע~~~~
 בכ~ש אסור אינו לב~נ גם באמת דלדי~י~~יחא ול~מ~~

כיון
 ד~יש~א~

 נ~םר ~א ג~כ
 כ~~

 מד~~רייתא
 קוש~ת בזה ~יישב עכ~פ והרווחנו~שיטתו
 דחייב~ לי~ ~תיפוק הנ~להשאג~א

 נמ~ו~
 בשר

 הפרמ~~ג ~רבינו ~כיון א~ש ולפ~מ~ש בכ~~ש~הוא
 העלה ס~ב בשי~לעיל

 גאו~ משו~
 ~באנמ~~ה א~

לא
 שיי~

 ~א~ור הטעם ~כל ~~עור ~צי לא~ור
 לא ובא~~ה לאצ~רו~י ~זי ~~~ם ~וא~~ש
 ולא פ~ור מבחוץ ~לקו ~קי~ל כיון זהשייך
 כיון וא~כ בזה ~~ס אכי~ת ~כ~י הצירוףשייך

 אםור לא בב~נ גם א~כ בישראל ~ ב~~ש~פטור
 קו~יתוומ~ו~ץ

 כ~~~
 ה~יון לאחר א~~ם ל~או~ה

 הפרמ~~ג~ברי
 ז~~

 ב~י~ דהרי ~דא ~~והיס
 ~הל~ ובפתיחהם~~ה

 בב~~
 בעצמו כ~

 שיאכל היינו לאצטרופי ~זי הוא הפי~~אפשר להםתפ~
 ואני כא~פ צירוף ע~י ולא~ שלם שיעורביחד
 נמי נממונות ~יני ~גבי שם לזה ~אי~הבאתי
 מה~~ת כ~ש אף לגזול או ~גנוב א~ורקי~ל
 מ~יו ~הוא שמ~ח בםי~ וםמ~ע הרה~מוכתבו
 מ~~ת ~א~~ר~~ש

 והנ~
 לא ~ם

 כא~~ שיי~

 נ~~ום הפי~ ובע~כ א~ילה באי~ורי ~ק~נא~ר
 ביח~ ~אצטרופי~~ז~

 מ~אורייתאא~ור נ~מי מ~ה ב~ב~~ גם ול~י~ז
 ש~ וכ~~~

 באמת מהפמ~ג
 ~~קו ~באמ~ה יםו~ו עיקר ~ל ~~ע ~וביותר~

~ב~ו~
 שם בגמ~ ~~~א ~~ור

 ס~~
 ג~ה

 ע~
מי~ר~

 ~ל~ו א~י~ ~ם דר~א
 ~ב~ו~

 חייב ~~י
 בעין נרשם מע~ה כמ~וםר לאו קריבהמ~וסר
מ~שפ~

 כן ~פסק ו~מש~מע הל~ד נמ~מ~~א פ~א מיי~

~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 ~זינן הרי בא~~~~~ משא~כ אכי~תן כ~רךרק

 גי~ין בבשר ~י~~התורה
 ועצמו~

 דהוה אף
 וא~ש~ אכי~תן ~~~ךשלא

~ 
 שה~שה ~ה עני~נא ב~הוא לכ~וב~~~~~

 ה~בלי
 הג~ו~

 תו~ת בעל מלובלין
 נבילות אוכל שלא שבועה ~שבועות בםוגיא~~ד

ו~ריפות
 ואכ~

 ורמשים שקצים וט~יפות נב~לות
 חייב א~אי ~ל~~ק ומקשי~ן פוטר ו~~ש~ייב

מו~בע
 ועומ~

 בכולל אמר ר~~ הוא סיני מהר
 ה~ות~ים~ברים

 ע~
 אםורים ~ב~ים

 ור~~ל כו~ל ~ל~~לל~ענמי~ ור~~
 ~ם~ל ~~ענמי~ ור~ש כו~ ~~ש במפרשא~א מוציא אתה אי אם~

 כ~~
למכו~

 הגאוו וה~~ה ע~ז ועו~מד מו~בע והוא
 להם ~אנמ~ ~נן ~מכות ב~מתני~ דהלאהנ~ל
 ~~לה באוכל לי ~ודים אתם אי לרב~ןר~ש
 כברייתה שהיא מפנ~ לו אמרו לוקה שהואכ~~ש
 בחטה ~ח~וקת ר~לא~ר ביבי א~~ ובגמ~ כברייתה ~טה אף להםא~ר

 אב~
 ~בכ~זית ב~מ~~~~~ה

~~ל דברי ר~ל משו~~ ביבי ר~ ~פרנם איךוהשתא
 הנ~~

 בשקצים
 ורמשי~

 אי ~מיירי היכא
 אףבשלימ~ם

 ~בנ~
 בכ~~ש ~~~ב ~כברייתה מו~ו

 ~ומ~ה שוב א~~ מ~רו~קין ~היו ~ייריואי
 ~ש~עמ~ו ~ו~ה ~~~שואף לק~~

 בכזי~
 ~~~ ~~~~~~~~~י ~ ואכ~נמ בזה והאריך וצע~ג ~~~~לאליבא ביב~ ר~ ל~~ת

 לוקה נמיהארץ ו~י~ו~~ ~~אש~תותברי~ הוי אדם ~מזיעת כינה
 זה אין נ~ב ~ ופ~ו~

 פשו~
 כ~כ

 ~מש כ~דב~ליתי
 ~ל~ע~ להי~ו~

 בת~~~ ~~שב~א
 כינה א~כ נשמה בריית קרי לא אפרוח~ביצת
 הוא אם תו~~ בעלי בו ~נ~לקוב~בת

~ו ה~בי~~



~~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~

~ו
 ו~י~~ ~~~ור~

 דמו~ר
 מ~וםבה ~~י~ ב~ב~ ל~ורג~

 נטי~~
 ~א ברי~ ~ענין א~כ נ~מה

 ~נו ~י~ ו~פי~ז עכ~ז נ~מה ~טי~~מיקרי
 ~מנם ~רבנן ס~ רק ~הוהובפרט ~~ק~

 ~ברי באמ~
 ~מס~ ערוכה מסוגיא מס~ריםהפ~י~י

 ~סבר ~ר~א פלוג~א ~ם הגמ~ הביא ע~ב~~ז ~~ ~ב~
 כינה ההורג~ל

 בשב~
 ו~כמים גנ~ל ~ורג כאי~ו

 מאי~ים א~א ~מ~וה ~א ושניהם ע~י~~~יגי
 אי~ים מה סבר ר~א ~מ~כן~א~מים

 ~י~
 בהם

~טי~~
 נ~מה

 ~י~ כ~ א~
 בו

 סבריו~כ~~ים נ~מ~ נטי~~
 מ~

 ורבים דפרים אי~ים
 פרה אינו וכינה ורבים~פ~י~ כ~ א~

 ורב~
 ~~מ א~כ

דעכ~~פ
 ~כ~~

 אית
 נ~מ~ ברי~ בכינ~

 וא~כ
 בר~~ ~מיקרי ~~רמ~ג רבינו דברי ~~קו~~ינא

וצע~ג
 ע~

 הגמ~ מ~ברי הפ~י~י
 ~~~~~ ~~~~~~~י ~ ~נ~~

 יצוייר איך ~~ע
 בי~~

 ~ניכר אפרו~ ב~~י~
 ~~ע נ~ב ~~וא

 ע~
 ג~כ ~~~~ ~~א מה

 מביצ~
שי~

 טיפ~ בה
 כן גם ~ניכ~ ~ם

 ואי~
 נ~~רבה

 ניכרים ~אינם א~~כ ~נ~~וואפ~ר
 עו~

 כ~מ~מע
 המ~ברמ~ברי

 ~~י~
 ~~ סעי~ ס~ו סי~

 ~ ע~~
~~~~~~

 ם~ם
~~~~~ 

 ~ זימנ~ ~~ ~ורה איסור
 ~ור בכור בס~נ~ב

 נ~~ ~ף~ו~ין
 הוי ב~אוריי~א דבכ~מ האריך ב~

 ~זקה זימניב~
 ז~ו~~

 ~מא ס~ ~איכא היכא

ניממו~
 ס~ס והוי ~ס~ זו פ~וג~א גם מ~רפינן

ו~~ינא
 מסי~

 ~זקה ~וי ~ו~עים ב~ א~כ~ ~אי

 ~~~~ ~~~םי~ ~יע~~
 ~~~~~ ם~~~

 מ~ייר
 ~נפ~

 ~~יכת
 אם וא~יאיסור

ג~ו~ה
 ובאמ~ ר~~

 אינו הרב ~~ון
 מו~~

 ~ כן
 מ~יג אינו ~~ינא ~~מנ~ב

 ע~
 ובע~~ר המ~י

 ב~~~~ה~ין
 ~אר בין ~נ~ערב

 ~~יכו~
 ~~ין

~~יבו~
 נו~ע ו~א

 איז~
 האיסור ~וא ~~יכה

מ~מע
 ~מספ~ מכא~

 היא ~~איסו~ ~~ולין מו~ר
 ~~וב~ינו

 ובט~
 ~~א ~ינו ~~ח ~ס~ ~פיר

 ~~י בסי~ ~~~יא ~בימו כ~ב וכן ו~קו~אנ~~רבנן
 סק~י~פ~י

 ע~~
 בה~~~ו

~~ 
 ו~כ~י~ הפ~י~~

 כמ~ ~הק~בז~
 אם

 א~סו~ נפ~
 אם וא~י ~~בנן

 ~ו~ין ~~הי~
 להק~

 הוא ~ן ~~נ
 ~מנ~ ע~~~

לפ~~
 עצמו ~ברי סו~ר איך ב~יני

 ד~ם ~היפוך בעצמו כ~ ~~ם י~אס~ק ~מ~~ שבכ~~
 ~~ערב~

פטומו~
 באין

 ~אין ~כ~ירה ~י וא~י פטומו~
פט~מו~

 אסורו~ והפטומו~ ~רי ממ~נ
 ~ומה

 ופ~וט~נ~~ך
 עכ~~

 וק~ה
 ~~פמ~~

 ~ו הי~ כאן

~~יו~
 תולין ~מ~~ מו~רים כו~ם

 ל~ק~
 ~האיסור

 באיןהוא
 פט~מו~

 הוא ~רבנן דס~ כולם ו~ו~רו
 ~ם י~~ מנ~~ך ראי~ ~הביאוממה

 אם כן ~ם ~כ~ םק~א ~פ~י ק~~ בסי~~~אי~י במקומ~
 ~אין בדברים נ~ערב ~רךאגוזי

 ~שובי~
 ~או~ן

 ~~ו~בין~~אין
 ו~~~ מו~רי~

 ~ומה באיסורו ~~אר
~נ~~ך

 ע~ ו~ע~~ ע~~
 ~~יין הג~ו~ה ~ס~ירה

 ע~ו ~אם ~כ~ סק~ב ב~פ~יכאן
 ~בינו~

 מכמה

ב~מו~
 ו~~נים ג~ו~ים

 ~נמ~א~
 בא~ת טריפה

 ~ס~~ר מו~רין כו~םמהם
 ל~~~

 ~~קטנים ו~ו~ין
~ם

 מטריפ~
 ו~וא

 נ~מ~~ ~היפו~ ממ~
 במ~ב~

 ~~~ ם~~~~~~י
~~~~ 

 ~~יבא לא ואי כו~ ~י
 אין ב~ו~ין ט~ור~~

ר~~
 נ~ב ~

 י~~
 קו~י~ו

 כיו~
 ~~ה~פ גבי ~מ~ינו

י~
 ו~בע אוכ~ו

 וי~
 מ~מע א~כ וה~~ר אוכ~ו

~נ~~~~
 ברכה בו

 ~י~ לא ו~כךהמר~בה ~~ ה~זי~ ~המוע~ ע~
 ל~~בט~ יכו~

 מעט אף
נמ~~ה~פ

 ב~ו~לי~
 ~~~ה~פ ~אף ~אפ~ר ~מרובים

 מעטהי~
 בכמו~

 רב ~י~
 מאו~

 באיכות
ה~ו~ין נג~

 ו~~~
 בי~

 ביטו~
 ~ ב~ו~ין

 ו~~~~
~~ 
~~~ 

 ~~ם ~י~ן ~אסור כיון כ~בט~~ ~ ~ ~~~ ~~
 מ~נו~

 ~נם
 מ~רי לא~~ב

 ~יכו~ וא~ ר~~
 להם ~ממכור

ב~בי~
 ~כ~ ~~~כב~ ראוי מ~רי ~א זה

 ~בר

יכו~
 ~מכור

~~~ 
 ~~סק

 ~ ~הק~

 ם~~~~~
~~~ 

 ע~ו
 ב~מו~ מכנמ~ גבינו~

 ונמ~א~ ~~~~ו~ג~ו~ו~
 א~

 מו~רין כ~םטריפה
 ~י~~~

 ~ם ~הקטנים
 וספק ר~ל ואיןמ~טריפה

 ר~~
 נ~ב ~ ~~ו~א

 בט~ז הער~יכב~
 ע~

 הס~ירה
 ב~בריו~נמ~א ~ג~ו~~ ~המבוכ~

 בט~ז כי בז~
 כ~~י~א ס~~ מ~ב~ו~ כא~

 ד~~
 נתערבו

 פ~ומו~
 וא~~ו

 ו~~~ ~טומו~
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 הכ~ירה~י
 ~אי~

 והפטומה שרי ממ~נ פטומות
 התי~ כאן והרי ~~ש לנ~תך ~ומהאשור

 הכל

~תלינ~
 שא~~ל ~~תיכות בין הוא ד~איסור

 כאן ו~מ~ש ~ק~א משם ו~~~ע סק~~ ק~י ~בשי~ וכ~~
~~~ ל~ינא שנ~ נמהבט~ז

~~~~ 
~~~~~~ 

 היתה כש~א
 ~ ~פיר ~טל ~פ~עפ~א ~איסור~

 ~ף ~יצה ה~ו~~ מ~ב~י ע~ז קשה לכאורהנ~ב
 בסוגי~י~

 דזימ~
 כול~ ג~ ונ~צא ב~~

 אשורים
 התוס~ והק~ו ~גמ~ ע~~ש בהו ~מ~ורב ~~~איכא
 וי~ל ~רו~א ~לבטלתי~מא

 בטילי ולא ~שי~י ~~~~
 הי~ לא הא האו~~ה ול~י~ ~שיל~~~~ הו~~לא~נ

 ותי~ף ~~ולם פ~א בפ~~עבאיסורה
 נול~

 אישור
 ~י~~ו ומהבתע~ובות

 ~שיל~מ וכן ~שיבי ב~~
 וכן ב~~ הוה ~א כאן או~ה בשםולפנמ~ש
 כ~ל~שיל~~מ

 בחי~ ק~~ב ~~י~ לקמן ~איתי ~ו~
 שתמה רע~~אה~און

~~ 
 אלו הא~ה ~~רי

 הנ~~ט ~כל ~~וגי~ ~~ט ~ף ב~ק התו~~מ~ברי
 שלא ~לוצ~~ע

 ה~ש~
 של ש~יק~ן ולפי ~כאן

 ק~רתי ק~~ב ~~י~ מ~וממן~~ברים
 כא~

 ~ ית~ ו~ם
 ם~~~~~~~~~

~~~~~ 
 ~טומות אווזות

 ר~ל~ לאו ~וד~ימאוד ו~מינו~
 משום להחמיר חוכך דהכא ג~כ צ~~ כאןנ~ב

 מ~שה מחו~ר מק~י לא~התכה
 ג~~

 הנ~ה כמו
 ~או~ות בפשיטות כתב ~מש~~ות י~או~ס~ק

פ~~ממ~~
 ושמינות

 ר~ל עור אין ודאי מאו~
 ~ ב~~ וכ~כ ~תכה מעשהדמ~ו~ר

 ~ד
ה~~~~ג ~ש~ כא~

 ~א~
 אמנם מיק~י ~~ל ~ור

~~~~ 
 ק~ט

 ~שם ~~צמו ה~~~~ג רבינומביא
 ~~~מע לשו~ו ומ~~י~ת ~~ל דנ~~~י מלו~לין~~מ ה~א~ ~ש~

 ולפי~ז עמושה~כים
 ר~ ע~ קש~

 ~ו~ד ב~ל נו

 בש~~ה~תי~
 ~~ל אין ~מיקרי ב~תם הפ~מ~ג

 ראהולא
 אי~

 א~~כ ~ו ~זר ~ע~~ו ~הפרמ~ג
 א~~ד ר~מ בשם ב~תם ~וה~א ק~טבס~ש

מ~ו~לי~
 דמק~י

 ר~~
 ודאי

 ~אם ש~דע ~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~
פטומה~אי~פ~ו~ה מ~~~~

וא~י
 נ~

 ~~שירה
 שא~

 ש~~ ממ~נ פ~ומה
וה~~ומה

 ~ומ~ א~ו~
 עי~~ש נ~~ ~ ופשוט לנ~תך

~~י~
 ~ק~~ ב~פ~י

 לשם א~~ ~ות~ין ש~בריו

~כ~~
 ~כולם להדיא

 מו~ר~
 ~~ מט~ם

 ע~ש ומות~ים ר~ל אינו הוא ~הא~סורותלינן ~~~~
 שהביא הר~י~והנה

 כא~
 ס~~א שפתי ק~י ו~~י~

~~י~
 תל לא ~אמאי ~נ~תך ~כאן

 נ~
 ~האי~~ר

 כול ומותרים הנ~~~כים ~תוךהוא
 ~אותן כאן אמרינן ~ ואמאיחשי~ותו שאב~ כי~ ~

 כאן ה~ה א~ו~יםנ~תכים ~א~
 ~כאן ה~ין ~המה ראי~ו י~ל אמנם כומ~וכ~ה א~ו~ו~ הפטומו~

 גיא מס הוא מ~ורובנ~~ך
 ~ף ~זבחי~~

 תרו~ה של ~בית אושעיא ~~~מימ~א ע~~
 מהם ~~ ונפת~ו ~~~ת~ק~נ שנת~רב~

 כ~
 א~ורים ~ ושאר

ע~
 הכל ~הא איתא ברו~א אסורא ול~א שיפת~ו

 ברש~י ~~מו~ר
 ומז~

 נחתך ג~י כאן למ~ו
 מהא מ~ש להק~ות יש והנה א~ו~ין~השאר
 לים א~ נפל ~אם ~~י ~שי~~אי~

 כו~~ הותר~

~תול~
 ולא נפל ~~~ור של

 אמרינ~
 ~פריש כל

 ~רישמ~ו~א
 ורו~

 א~ נפל כי א~כ הי~ר הוא
 ~~ולם נ~תאר ואי~ור ההיתר נפל ה~ילים

 רק כן אמ~ינן ~א ואעפ~כ כולם~אםרו
 נ~תך ג~יכן אמרינן לא ~אמאי נ~ל~האי~ור תול~

 ולא נ~תך~האי~ו~
 ~ו~

~נ~~ה אלא
~נחתך ~ד~

 ~~י~
 א~ ~ק נפל לא הא ~~ם מ~ם

 ~מי~ לןאי~
 ר

 כ~
 ורובא דפריש מרובא ~פריש

 האי~ור ~שאר הוא~הית~א
 ב~ול~

 ~ותר ואפ~ה
 לו~~ לן דהי~ רו~ן בנחתכו כאןמכ~ש

 ~~רא
 ~רו~א~א~~ו~א

 אי~~
 מטע~~~א~~ינן בנ~תך ~סור דל~ך ש~ד~הג~ה ~ה~א~ ב~ם כאן ה~~ז ~ה~א ומה כולם~ת~ו א~~ נ~~ך הא והרוב

כ~
 ו~~תך ~~~יש מ~ו~א ~~ריש

 כנ~ הו~
 פ~יש

 נ~~ך דהי~רואנמ~י~ן
 ד~~ים נ~~~~ ו~י~ו~

 ~ם הא צ~עאלו
 ~~~~נ~ ל~ לי~~ ~בנפ~

 ~ן
 פריש מ~ובא~פ~יש

 ~פל ~האי~ו~ ~הק~ ותו~~
 ז~ל והרש~~א ~נ~תך כך ני~א ה~נו~~כ

 וה~~ך הט~ז שה~יאו כפ~מ ק~י ~~~~קמן כ~~

 ~~כך מש~~~~~~
 ~ים א~~ ב~פ~ מו~~

 ~מן ו~א~דדנ~ל ~~~
 ואי~ ה~ו~~~

 א~ו
 ~ד~~נן תו~ן ומש~ה~ליו לדו~ ~~יכי~

 לומ~
 ~אי~ו~א

 ג~כ ז~ל ו~דב~יו כו~םו~ו~רו נפ~
 לאד~נ~תך ~~~~ קש~

 אמ~~~
 ~כי

 דכ~~
 תאמר אם ~כ

 כולם והות~ו נח~~ך~~~י~ור
 ואי~

 ~ריכים אנו

ל~~
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 ~ודלדון
 בשו~

 רש~א בגליון ~וראיתי כלל דבר
שנד~ס

 בסו~
 ~רגיש ~וא שגם ~יו~ד

 וז~לוכ~ כא~ בז~
 ד~

 א~ ד~פל כיון
 אי~

 ~וד דנין אנו
 דכאן ו~~ל כו~ ~נ~אר על~~א

 מותרת ממ~נשנחתכה או~ א~
 מ~~

 עלי~ חשוב ~ין
 כיון זה ב~ילוקו כלל דבריו הבנ~י ולא~~~~
 ~ו~רד~~ש

 בי~ מ~
 מ~ש ~יהו לים לנ~ל זה

 ~כו~~רא~
 דבר~ בכוונת ~ש~~ש ע~מ~~ש ו~וא

 וכ~~ש י~~ז שי~ אב~~הב~~
 ב~נים~

 דנים דאנו כיון ד~אן לומראנו ~ריכי~ ולכך
~~ 

 ~תי~ת
 אם~אישו~

 ~שת~~
 ~יינו מקדמו~ו

 ש~ח~~
 או

לא
 לכ~

 ~לא קמיי~א אחזקה ~אי~ור או~מא
~שתנ~

 והוא
 ועי~ ה~לימים כל אשורים לכך ~ל~

 שמ~תתא שבב~~
 ~הארי~

 זו בשברא

 ~שתנה ~~כ הוא ~~תך דה~יתר ~ימא אם~הר~ דא~
 א~ל שהי~מכמו

 כיו~
 דבהיתר

 אי~
 נפ~מ ~ום

 ~ליולדון
~~~ 

 כן שהביא ע~ש אחזקה ל~וקממא
 י~ז שי~ ~ב~שבשם

 וז~
 ~וא

 כו~~
 ~~~ז

 ב~חתך דוקא לפי~ז וא~כסקי~~ד ~א~
 וכ~

 בנפחת
ב~מ~

 אסורי~
 האיסור דאוקי ~שום ~נשארים

 שלם שהואא~זק~
 אב~ ~מקד~

 דה~רנמ~ג בנידון

ז~~
 איזה ~ודע ו~א פטומות ואי~ם ב~~ומות

 דלאהאישור
 ~ו~ ~~ שיי~

 חזקה
 ותיכ~

 ~ו~ד

הם~~
 הוא דהאי~ור להקל שפיר תולין מדרבנן

 ואינוב~ר~~ל
 כל~ דומ~

 וכמ~ש כ~~ל ל~ח~ך
 ע~~והוא

 כא~
 כולם לה~יר ~ק~~ ובק~י ב~~~ב

 וש~ ה~ליתי ~ל שהשיג במהע~ש
 ~ ~וד יבואר

~~
~~ 

 ~טומו~ אווז~~
 אין ודאי מאוד ושמינות

 ~תכה ע~י כ~א ר~ל~ור
 ו~~

 דיברו לא
 ש~~רמ~ג כת~נו כבר נ~~ב ~ לכך בראויכ~א
 בוחזר

 מז~
 וה~~א ק~ט ב~י~

דמקרי לו~לי~ הר~~ ~~~
 ע~ וה~ימ~ ר~~

 בשמו ש~ע~יק ~חו~ד

כא~
 ולא ~~~ל דאין

 בו ~זר שבע~מו איך רא~
 ~~~ ~~~~~~י ~ ~~מוך ו~מש~~ל ק~טבש~ס

 כהרשב~א ~שק דכאן לי קשיא

כ~
 ~~ב ~~ל~ לאו חי~ ו~א

וכן
 ~ק~~

 רעק~א הגאון
 ל~מ~

 ו~~ע ~~ ~י~
 הר~~~א ~ל האילו ה~א~ים הק~ו לאאמאי
 ר~ל אין ח~ ~ח~יכה זה דדין מ~א דהוא~~~א
 ~ביא בטור ~~~י בש~ואילו

 בש~~ דיני~~ ~ממ~

הרשב~א
 ל~נ~

 חר~ל
 קשה ו~וד נ~בשל~א ~די~ וש~ ~~~~ל~ כשהו~

 ה~שו לא אמאי לכאור~
 ט~ ח~ סע~ גו~א זהמש~

 לע~~
 וראש קורקבן

 ~אחרו~ ל~~י~ כדי שמדמיןכבש
 בודאי ושם

 מבו~לי~ באי~~מ~רי
 א~א הבי~ול ~ דלאחר

 אינו וא~כ ~וד~הכיר
 ומשמ~~ ~~~

 ~מ~~ר שד~ת
 ~~~ת~ שוב ר~ל דמיקרי דכאן הב~ כדיעה~וא
 שמש ~~ בשם זו קו~א ~הביאב~~ת

 ~דק~

וא~
 ~ וע~ל ת~י הס~

~~~~
~~~~~~~ 

 קודםב~ד~
וש~ת בה~~~ הבישו~

 ל~דד י~ ~דח~
 לכאורה ~ב ~ ~~ע ומ~מ הרשב~א דעתל~~יף ~~ר~

א~
 בה~~מ להקל ר~ה לא ~פר~~ג שרבי~ו

ול~מו~
 ~ל

 ד~~
 ר~ל מק~י ~א ~~י~ ~~שב~א

 ~~פק רק ש~י~ כגון ~~~ק עוד שיש ~יכאאולי
 ~~~יקי דאיכא הבישול קודם לו ונודעטרי~ה
 דלמא חדאטובא

 אר~ל ~~ ודלמא ל~מרי כ~יר~
 חדא כל שמא ר~ל דמקרי ו~~~לכ~רשב~א
 ר~י~י שוב ה~~ר של הואדיא~ל

 בכ~
 טוב

 נוע~~
 ר~ד~~

 ש~ארי~
 כ~א לאכ~ל ~התיר ~זה

 ~ ע~שב~~ש~מ ב~~~

~~
 ~נ~תה תרנג~ת ~~~~~~~~ י

 וכב~
 ~כ~פ הא ~שה לכאורה~~ב ~ ב~ורו

א~
 כש~יא

 ב~~~~
א~ל גדו~ מ~ש~ מחו~רת ש~יא

 עכ~~
 אף הקו~ק~ן ממנה ליקח יכול הא

 הא ו~קורקבן בנו~~הכ~היא
 רא~

 לה~כבד
 ~~~~ל~ דקורקבן ~אמראם וא~

 א~ו
 רא~

 להת~~ד
 אבל י~א ש~ק ה~~זכמ~ש

 באו~
 גם

~~~~ 
 ו~ש~ך

 הכא ~קט דדוקא לומר ודו~ק ~~ל דמקרי~~ל
 י~ד ~~ק ש~~י ע~ ~~ע א~ז לא אבלתרנ~לת

 ~~ל מקרי שמינ~ ~כבד אם ב~ורו בכבשוכן

כדלקמ~
 ולזה

 א~
 וא~כ ב~ורו ~~וא אף מעכב

 ~ק~~ ק~י ש~ ~ק~ן הט~ז~ד~ת
 בדב~ אם

 א~
יש

 וחתי~~ ר~~ חתיכ~
 כאן~ם א~~ אסור ~~ל שא~~ל

 ~ו~
 כל י~~ר

 ~~רנגול~
 והכ~ש

~ה~ א~
 ~דול מע~ה מחו~רים

 מ~~
 לאי~~ים

הפ~מי~
 ו~~ כ~ד מ~~ה רק חםר

 מיהוס~~ח מ~~ ~~~
 החולק~ ~בו ק~י ~~~ שמ~

~ 
 ~ל

~ט~~
 ו~~~

 ודו~~ ש~~ מ~~
~ 



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

~

~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

 ~א מטבע
שזה ב~י~

 מדרבנן~ ה~

 ~~ו~ינו בד~~י בז~ ~י~ ה~מבו~~ ~~~~~~
 דברי~ מדבריהם נראה במ~א כי התו~~בע~י

 בט~ אי~ ד~~ וכ~וב~~
 ב~מ ~ת~~~ מדאורייתא

 הוה דברי~ מדבריהם מ~ממע ק~ץ ד~ה י~דף
 איןמה~ת

 בט~
 נמ~ ~דף עבו~ז בתו~~ וכן

 ~~ממע כ~א דף ~ם מעי~ה ובתו~~נמ~~וקת ד~~
מ~ריהם

 דה~
 ו~א ~~יב דמ~בע

 ב~~~
 הוא

 שכ~נ~ה~ת
 דאר~~

 ~וא הא שי~~מ דבר ~~ום
 ב~יל ולא ~~יב ~נמ~בע משום ~ ות~~ דר~נןרק

מש~~
 ד~ורייתא דהוה

 כמ~
 הפוםק~ם ~הביאו

 באמת א~ר א~ו התו~~דב~י
~~~ 

 נ~טבע דהא
 דכ~נ~ם לונמר ונוכל נמדרבנן אלא אינו ננמי~~יב
 הר~ן כתב ד~י~~~נמ בטעם ד~~ה כךהוא

 עם מקרי זמן ~א~ר ~תירין ~ו יש ה~יםורדגם מ~ו~
 הטעם ~ונמר יש ובזה נמב~ממההיתר

 ~~כ~
 אי~ו

 בתר אזלינן דמ~אורייתא נמ~ום מ~רבנןא~א
ה~תא

 ועכ~י~
 הוא

 ההי~ר עם וממקרי ~אי~ו~
מבא~מ

 ובט~
 ~י~ך ה~~ירו ד~כמים רק שפיר

ב~ר
 בשו~

 מב~ממ ה~יתר עם והוה היתר שיהי~
ולא

 בט~
 ~~א ~~וב ~בר ~בטעם מדרבנן

 ול~ך ~שי~ו~ו יא~ד כשי~~~~אף בט~
 בת~רובות דיהי~ בשוף ~תר דאז~ינןמדאוריי~א באנמ~ מו~~

 ~שיבותוויאבד
 נ~כ~

 ה~מירו ~כמים מקום

ליל~
 בטל ולא ~שוב דבר ~הוא מעיקרא בתר
 כמו ~שוב ~בר ~גם ~שיל~מ דה~א היכאו~~י~ז
 דהוא הי~ תוש~ דכו~ת במ~י~ההתם

~~~ 
ב~~רו~

 מ~~ש
 ~עי~

 גם בזה א~כ ג~כ דשי~~נמ
מדאוריי~א

~ 
 י~ני

 ביטו~
 בתר ת~ך ~אם

 בת~ ת~ך ואם ~שוב דבר ~~~הוא ~רימעיקרא

ב~~~
 ל~ י~ הוא ~רי

~ו ו~י~ מב~מ~ ומ~רי היתר
 בז~ ~כ~ ביטו~

 לא מדאו~~תא גם
 ב~~

~נ~~
 כ~נ

 הפ~פו~ ~~~~
 אמנם

 ה~ו~~ בעלי בא~~~
ע~~ם

 ~~~פק~
 בזב~ים בזה

 ד~
 ~~ה ע~ב ע~ג

 רבא אמראלא
 ~מתחיל~

 דא~ר~תא ~הוה כ~בו
 ~במ~א מ~רבנן א~א אי~ ~הכל מ~קי~~ב~וף

ית~
 כ~ באור~

 ~ המק~מ~ת
~~~~~

 כל ומ~מע כו~ ~ו~ בת~ו~ ~~~~~~
 ~~~בים~ברים

 כ~
 ש~א

 נ~~~

 מת~י~האי~ורן
 א~

 אפ~ה ~בדן בעו~ם ~~י~
 ~~ט ב~~ ~~ז ה~רותי כבר ~~ב ש~יר~בטי~ן
 התוש~ מדברי ק~אוב~~

 ב~ו~~ י~ ~ף בי~~
ד~נמן

~ 
 ן אמרי א~אי וא~ת א~ורין ג~ ונמ~א

 הא בהו דמעורב ~דאיכא
 ~~~ ברוב~ ~בט~

ב~~
 ו~א ~~~בי

 דשי~~~ א~~ בט~
 ~~~ש

 ~~נ~
א~

 ~ו יש נמ~מ בת~רובות האיש~ר נו~ד דשם

 וכ~ ב~~~ד~
 ד~י~~מ

 ~~~ דף מב~קשהק~ה רע~~~ ~גא~~ ע~ ו~~~
 ד~ה תו~~

 ~כ~
 הנ~קט

 ועימ~ש מכאן ~עי~ו~א
 ~קמ~

 ~דברי והנה
 לו האה~ו~

 לענ~
 ~בינו שה~~ה ממה וכן או~ב

 דאמאי ~~עילה ~פ והכה~רמ~ג
ה~רוטה יתבט~ ~~

 ~כי~ בכ~ הקד~ ש~
 רמ~א ~~~ש דו~ה

לקמ~
 בעולם ~~ ד~הית~ כ~ן בגיגית ענבים גבי
והאי~ור

 נו~~
 ~קמן ות מ~ב וע~ בת~~וב~ת

 י~א~~~~~
 ~~~ן דברים אף בטל דבכה~ג~

 ~ברי ~מוהים שבזה תראהמתבט~ים
 ה~~~

 ~~ק

 שם דכתב ~ל~ג ~~או~~
 ~ענ~

 ~~~ ~~ש
~~~ 

 גם בושי~
~~ 

 ~מו~ה מתבואה
 דא~

 ~הרוב
 בו שייך מ~מ~א היתרהוא

 ביטו~
 דת~ילת כ~ן

 שרקקה יבמה כמו ת~רובות ~~י ~~ו~םביאתו
 ~קודם כ~ן הא ו~~ע ב~ב~יו ע~שדם

 ~ק ~ית~ ~וא~~~ש כ~ ~~~
 אח~~

 נ~~ו~ר ~פסח ~ש~א
 בזה אמר~ן ה~ישור התערובותבו

 דבט~
 אף

~ברי~
 ה~ו~י ~דין נממש ~דמי מתבט~ים ~אין

 ~מ~תר ל~ברתה וש~ט בא~רת שנתערבהבהמה
 בהם שהי~ בגיגית ענבים גבי הר~~א ~יןוכן
 בשבת גם י~א וא~~כ ה~בת מקודםיין

 אנמת~~ש~כאורה ~ן וכמ~ש ב~שי~~~מ אףשפיר דב~י~י~
 גם~שה

 ע~
 ~הכריע ~~ שעי~~ תמ~ז ב~י~ הר~~א

 ביבש~יבש
 נינמא ~א אמ~~ בפ~~ וני~~ ~וז~

 קודם ד~תערב כיוןג~כ
 פ~~

 ~א מעו~ם א~כ
 שפיר ובטל ~נת~רב קודם האי~~ר מבוררהי~
 ~ומרא ~אפשר כאן ~כ~כמו

 ~~מ~
 ש~אני

 דהוא ~דיין מיושבין אינם ה~~~ש ~ברימ~נמ אב~
 ~~ מ~יןנמיירי

 חוזר אמרינן לא ובזה יי~ש ~ה~א
 שם רמ~א הכרעת ~פי~ניער

 בפש~ א~
 וש~יר

בט~
 באם ~כ~ כאן רעק~א ב~י~ ראי~י שוב
נ~ערב

 ק~~
 ~טין

 בקמ~
 ~דר ~א~~~כ שעורין

~קמ~~
 דבטיל ~טין

 א~
 ~~י~~~מ ~~ה ~~~ר~ם

מ~מ



~ ~ ~ו~י~~~
~~~י ~~~~~

 כיון~~מ
 ~ב~ח~~

 ו~א מעורב הי~ האיםור
 אי~ו~ שם ~ליונ~רא

 ~עו~ם
 ~שו~ כנ~~

 ד~א

כ~~~
 ה~~ חיים מקור ~ם~

 פס~
 ם~~ח תמ~ז סי~

הרי
 ~נמ~

 ~~כה~~ג כ~~רינו
~~~ 

 כם~ ~~א שפיר

מקו~
 ~כ~ חיים

 ~פ~יטו~ ש~
 נ~ר ג~י ~~כה~ג

 ~ע~ז ~שי~~מהוה
~~~ 

 ~אי~ו רע~~א ה~~
 כ~

 א~א

~~ט~
 אפם ~פיר

~~~ 
 א~יו~ן שני ~~רי ~הבין זכי~י

 שנ~ח~~ו ~מה רעק~~א והג~ ה~קו~ח ה~ה~אוריי~א
 ה~יןבזה

 ~~~ער~
 קממח

 חטי~
 ש~~רין ~קממח

והוא
~~~ 

 מק~ח
 ח~י~

 ו~א ~~י~~מ מק~י אם
 ל~ח ~ף ~יצה ~םוף ~ה~יא נמ~ואר ~~א~~יל
 ~וה שעורין ~~מח חטין~קמח

 ~י~
 וא~כ ~ש~~מ

 מ~מ ~שי~~מ ~~וה נאמר א~ אף ~פירב~ל
 מינובאינו

 ~ט~
 כמ~ו~ ~ששים

 כא~
 ~הוה ע~ו~ז ב~ם~ ~בו~ דשערי וח~ירא~~יטין שאו~ ו~וקא

 ~ר~א ס~ו ~ף ע~ש במי~ומין
 א~~

 ~א
 שם ~יצה ~~מם~ ~נמ~ואר שעורין וקמחח~ין ~קמ~

 צע~~ג ~בריהם ~כן ~כ~ע ~א~מ נמין~הוה
~האריך ואי~

 יו~~ כא~
 ית~ ו~~~ק~א

 ~~ ~ עו~
 ת~ו~ין

 ~~רי ~ייש~ שכ~ סק~ג ~נמ~ח ס~~ ~מק~~~ב~י
 ~אינו ~הא משום כ~~ מחי~ ג~יהרמ~~ם

 נמ~~םהוא ~~
 ~~~~~ חשי~ו~

 להיפוך והוא ע~~ש
 ~~אי~ו ~חו~ימ~~רי

 ~~כ~
 ראוי הי~

 ~ שי~~~~
 ~~~ ם~~~~~

~~~~~ 
 ~ו~ה~~ם~ר~ו ~אמ~ זה ו~פ~

 לא ~לי~ ק~ו~ אי~ו~ שאיןדכל
 ~ו~

 ~~ף נ~נין
 ד~~ה נא~ראינו

 כ~
 ~~~~ כמו חשו~ים ד~רים

נ~~
 ה~מ~ה

 מפור~נמ~
 ~ף ~ע~ו~~ז מ~וגיא

 ככרו~ ~ני~ני~פריך ע~~
 ~ל

 בעה~~
 ~ענין

~פש~ ~ממ~
 ~~וא

 ש~מ~י~ ~~~
 הרי ~נאה ואיםורי

 איםור ~אין ~~םח בחמץ~אף
 ק~ו~

 א~~ה ע~יו
 א~נם שב~נין ~~רהוי

~~~ 
 קאמר ~~א

 מ~ר~נן אף אח~כ מו~~ין שיהיו ~~~ריםרק הפריש~
 נ~נו ~א~כך

 ~ומ~~ חז~~
 ע~ז ש~מנין ~~ר

 לאח~ ח~ץמש~~כ
 אםור מד~~נן דעכ~פ ה~סח

 החמי~ו ~~ך מ~ר~נן ~וא נמי ש~מנין ~~רוגם
 כ~ו ק~וע איםור הוא ~~~רבנן כיון ~כה~גגם

ש~חנמירו
 ~חנ~~

 ~איםור אף איסו~ים בש~ר

~רב~~
 הפ~פול וע~ד ~ ~~ כגון

 י~~
 ~שם ~כיון

 ~ר~ע א~יבא ה~וגיאקאי
 ור~~

 הא
 ~ס~~

 אין

~יעו~
 ~מ~

 א~א
 י~יף י~ו~ה ור~ כדר~~ שרי~~

 ו~~~ו~נ~תר
 ~ה~ ה~חרוני~

 דלא
 מ~ ~~~~

 א~~ שכ~~נו~~
 ~אמר ~איםורו ~י~ר

 לשיט~ו ~ר~י ~ן ~ונמר ~א~א ~~יםורו ~י~ריש שכ~ בחמ~
 אסור ~אחה~פ~חמץ

 מ~אוריי~
 ~ם ו~~י~י~

~מ~
 ~ר~ע ~~פי~ז הי~ר ~ו אין

 כר~י ה~~~ף ~עי~ ~~~~
 ס~~

 נמי
 ~חמ~

 אםור ~א~~~~

מ~~~
 א~כ

 ש~יר ו~ריך ק~וע אםור מיקרי שו~
 ~ ~~נמוך ע~ז שהקשי~י עי~ממיהו

~~~~~~ 
~~~~ 

 ו~פשר כו~ ~~ין ~נו
 ~הי~רו ו~אישחוזר ~~~~

 א~
 ~~~~י

 נ~~ ~מו~ה
 מ~בריו ~משמע ~מוהין ~~ריו

ש~~ שא~~
 חו~~

 ביצה ~~וס~ והרי בזה
~~ 

 ב~וגיא י~
 ~הקשו שנ~ם~ז~מן

 ו~י~~י~ וא~~
 ו~י~ ~רו~א

 א~נ חשי~י~ב~ח
 ~ראשון ~~~י~ הרי ~שי~~~

 ~הי~~~נמחר א~
 מו~~

 מ~ממ
 ~שיבו~ ~~ י~

 ~~~ח
 תיו~~או~וא

 הפריש~ ע~
 הפרמ~~ג ו~~ינו

ועימ~ש
 ע~ עו~

 ב~מוך ~קמן א~ו ה~וס~ ~~רי

ם~~~~
~~~ 

 שייכים ~~שי~~מ שה~נו ~נ~ים
 נ~~ ~ ~הר~ןנמי

 ~~~~ הר~ן שיט~לפי ל~עי~ יש הנה
 הוא ~~ל ~לא ~~שיל~מ

 ה~~ר מ~~נמ ~הוהמשום
 ולכ~ בהי~~

 ~א
 נימא~א~כ ~~~

 ~ז~ח~ם ~וכ~י ~כמה ר~ת שי~~ ~פי
~ף

 ע~~
 כ~ב ו~~נחות

 פ~~ ו~י~מו~
 ~הא

 ל~ ~ב~~דל~~י
 דו~א ~וא ~~ל

 ~דב~
 לח

 דדםדומיא
 ~יבש ~י~ש נמשא~כ ושעי~ הפ~

 שפי~~~~
 ~יבש ~~שי~~מ לומר ~נו הי~ ו~פי~ז

~י~ש
~~~ 

 בכנמה שמענו כן ו~א שפיר
 לע~ל שה~א~י הנ~ל כ~א ~ף מעילה ~תוס~עי~ ~וכ~~

 בפרו~ו~~~יירי
 ועי~ ~שי~~מ ~~וה כ~בו ואפ~ה

 כאן בשפתי ש~ביא ~רי~ףג~כ
 ס~~

 וא~כ י~א
 ~~~ז מה~ש~מה ~כאורהא~ש

 ע~
 שהשמי~ו מה

 משום שהוא ני~א ולפמ~ש ה~~ן ~עםה~ום~ים

דל~
 ~~לי~י מוכח ה~ס~ ~דב~י גם כן ס~ל
 הר~~אם~~~

 ה~וס~ ~הרי
 ~ו~~~

 צ~~ ~ף
 כתבו

~א~
 ~א מ~~מ ~~~ר ר~י

 ב~~
 ~וקא ה~א

~איםור
 ~ו~~

 הוא ~גם ~ר~נן ~איםור ~א א~ל
מו~ה

~~~~ 
 מב~מ ~הוא ~~שי~~~ וא~כ

 הי~הר~ן לשי~~
~~~ 

 ~ב~ר~נן ל~~ר
~~~ 

 איתא ו~~י~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ב~שיל~~
 ~בי~ה ~~~ב~~ ~ס~ר ~ר~נן ס~ק ~~י~

ד~
 ~~~~~י~ הש~~~ ~טע~ להארי~ י~ ~ע~ד ד~

ט~~
 הפנאי ואין הר~ן

 ~ מסכי~
 ~~~ו~~

~~~~~~~ 

 וא~י ע~ז פקפק ד~ אות
 ~ ~טעמו ~רוריםדד~ריו

נ~~
 ת~~י ~אין הוא הפלי~י ש~ושי~ נ~ירנא

על כע~~
 דאי~ ה~~~

 ודאי הי~ דאם ~זה ~~רא שום
 מות~ ~י~טריפה

 ~ודאי לאוכלו לו
 כיו~

 דנת~טל
 אוכלו ~אם תשו~ה ~ריך ~ ט~י~ה ס~ הואואם

ע~~
 ו~פע~~ד

 ה~~~~
 כיון

 ד~י~~~
 דהי~יעה ~כ~מ

 שהו~ר ~י~וודע ~~ריך ~~יטולגורמת
 ~ודאי א~כ ס~~ח תמ~ז ס~ ו~במקו~ח ~~ט ~י~כמ~ו~ הא~~ו~

 שלו ידיעה ממיקרי לא ~ס~מ~א~כ ידיע~ שפיר מי~~~ לו ונודע שנ~ערבט~י~~
 שיהי~ כדי ידיע~

 עי~ז האי~ורני~ר
 ~כ~~

 לענין במ~ו~ח זו ס~רא
 זאת אממנם ע~ש בהיתרהיתר

 ~י קש~
 ע~

 ~וף
הדין

 מ~
 ~ריך הי~

 הרשב~~~
 דאין לומ~ר ז~ל

נקרא
 יום כ~א ~ה~ה~תה טריפה ~ס~ דשי~~~מ~

מ~ני
 תיפוק ~ודאי ל~וא עתיד ~מתי~ שאי~

 ישה~נה אם דאףלי~
 כ~~

 בי~ים ש~טיל עד יום
 ~ממותר אינוג~כ

 ר~
 רוב ממטעם

 ממולידיןאינן טריפו~ דר~~
 ו~יע~

 ~מולידין ~יים ט~יפות
 ט~י~~ ~ודאי ~דין דלכך נ~~ז ס~סכממבו~

 לא
 דממולידין הממיעוט ממן ד~וא דאמ~~ימן שממו~ידמהני
 כיון ד~יל~מ נקרא בממאיו~~כ

 ד~~
 עכשיו

 ברו~נתער~
 ל~ יה~~ לא לאח~כ ~גם

 ~יתר
 רו~ע~י ר~

 לא וא~כ
 נחש~

 ע~י ~~ל נ~תירין לו יש
 דאי~א רו~א הוא הרוב דהשתא~ישהה

~ת~~~ובו~ קממ~
 ועדי~

 ~י~ר ויהי~ שישהה ע~י יותר
 רו~ע~י

 ה~~יתי זו ו~~יא ו~~ע ~מן דלי~א
~הג~ון

 המ~ו~
 ז~ל ~הושע ~~ר~

 האב~~
~ם ~ מ~וטנא

~~~~ 

 נמאי~ור כ~ממרויח
 תור~

 ~ לררבנן
נ~~

 דב~מ מ~ו~יא תימא
 ד~

 נ~ג
 ברו~א ד~טל מע~שג~י

 ו~רי~
~ דאממר מ~~א

 לקלו~ ~חי~~
 ~א וממש~י כו~

 ~ין רבנן ~לו~
אי~נה~

 ~ין לממחי~ות
 ליתנ~

 כיון משמע לממחי~ות
 ~תירין ~ו אין ~ ה~ה מדרבנןדא~ור

 א~
 דמו~ר

 ~ורה מאי~ור דמרויח אף מ~מעמדאוריי~א
 מת~רין ~ו אין הוה~~ר~נן

 ועימ~~
 כאן ~שפ~י

 ~סק~ח

~~~~~
~~~~~ 

טו~
 ~ל

 טר~~~
 אלא ~י~~ ד~ש קיל

~דא~ר~
 קשה ל~א~רה נ~ב ~

 דיש ~יל דנו~ד ~ט~ם ~ינקוט ~י~ה ע~
~יתר

 תיפו~
 דר~נן רק הוא נולד דאיסור ~י~

 אסור הוא ~רי~הוס~
 לדע~ מה~~

 ש~~~א הר
 לחוממרא דאו~ריי~א דס~ זה דדיןמרא

 וב~רט ט~יפה אי~ור על נולד חל איךוא~כ ממה~~~
 ~ד~רי ~~ ה~רממ~~גדר~ינו

 וה~ר~~~ ה~~~
 גם

 נו~ד דאיסור טריפהבודאי
~~ 

 הא ואממאי ע~יו
קל

 ע~
 אפי~ חל ~א ~מור

 ~כו~~
 ר~ינו כמ~ש

 ואפשר ל~ג י~מות ~תוס~נמד~~י
 ~ו~~~

 דאיסור
 איסור נפ~ע יהי~ דאם וקאי תלי מתלינולד

טרי~~
 נמח~מת

 שנתער~
 לבד וטריפה היתר ברוב

 ראויהי~
 שית~ט~

 ~ו דאין מטעם
 ע~ור~ ומקר~ נולד אי~ור חליהי~ ~ו~ מתירי~
 ~א~ש ד~יל~מ

 לפי~זא~נם
 דשי~~מ ממק~י ד~א מהראוי ~ו~

 א~ר רק ~ל אינו נולד אי~ורדהרי
 שנת~ר~

 כיוןוא~~
 דקי~~

 נו~ד אם ~ד~י~~~ממ
 דשיל~~~ מקרילא ~תערו~ו~

 כמ~ו~
 בס~~~

 הי~ א~כ י~א
 דינים ~חי~ ל~ו~ש ~~~ ועי~ ~טללהיות

 כעי~
 זה

 ~עי~ה~יאותי~
 עוד ~י~ל

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

 ~ליטה
 ה~~

 נ~~ ~ מ~שו
~~מחכ~~

 נראה
 דכונ~

 ~ט~~ז
 ו~א האי~ור ~~~ח דוקא~וא

 ~ם משא~כ מותראז ~פליט~ ר~ נש~~
 רק האיסור מממ~ות נשא~

 ~כ~כ ~~ז הנאממן והעד שפיר אשור ~ז~ני~וח

~~~~
 הוא א~ מסעי~ וקושי~ו ~הדיא ש~~~ז

כיו~
 לא א~~כ ~~~~ו אינו הוה ~~~שיל ד~י~ה

 כלל אי~ור גוף זהמ~י
 ר~

 פליטתו ~~ם~
 וע~ז אוסרואינו

 כיו~ מ~ר~
 הת~שיל ל~שם ד~א

~~ה
 מינ~

 גו~ו ~~קרי שפיר
 ~מ~ור~

 קושית
פמ~~ג

 כא~
 ~ נכון והוא שאח~ז ו~~~ק

 ~~~~~י~~
 דט~מ~~ א~~ רו~ א~ ~~~~~

 שאינו
 ~וסר אינונרגש

 ~ל~
 וזה

לא
 נת~א~

 ב~ום
 פו~~
 נ~ ~

 ממ~מע מד~ריו
 ~~~ע זה~הדי~ן נ~~ארש~א

 ע~
 בקיאותו רוב

 חולין ה~וס~ ~~רי דאי~~ממיט~י~ ~פרמ~גר~ינו ש~
 יו~נן דא~ר ~הא ל~דיא ~כ~ ~~ח דףסוף

 ~ממב~מ היינו עליו לו~ין ואין אסור ~ממשוו~א טעמ~
ע~ש



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

 איפ~א ~דבריהם להדיא ש~ראה ב~ום~~~ש
 במינ~וודגס

 ו~ן מדאורייתא ~~לי~ה א~ו~
משמ~ו~

 ק~ג ~ם~~ ו~י~ ~פוםקים
 ~ש~~

 ם~~ה
 ~~~~~~י ~ הרש~~א ~~ם שםו~~~י
~~~ 

 דנמ~~ם ~יון כו~ ד~~
 ~~ב ~ עלי~~א~י~ן ~שיל~~
 ~~ט םי~ ~פרמ~גר~ינו לפמ~~

 והוא י~~ ~~~ ~שב~ו~

~~~
 דדוקא ~~ל~ח םב~ת

 ~ייך אכיל~ לע~י~
~~ומ~א

 דדשיל~~
 דאם מ~ום

 יא~~
 ~א היום

יאכ~
 מ~א~כ ~מחר

 ~~ני~ וכ~ ~טל~ו~
 ת~ממיש

 כן שגם ו~איתי דשי~~~ממ כאן נמ~רי ~אה~~י
כ~~

 ה~~ת
 ו~~~ ~א~~

 יש ועוד ק~ג םי~ ועי~מ~ש
 ~אל~~יר

 ~~י~ לדב~
 ~~ל~~ לא~ר ~מה~י לא

והו~
 אל~מ

 וא~~~
 ~ליא

 ז~
 דל~מן ~הא הדין

 ד~א ~ע~ין מ~רי אי כו~ ~כהן תרומהם~ם
 ו~~עדשי~~~ממ

~ 
 י~~ ~~~~~

~~~~ 
 דהת~

 ה~תר נת~טל ~בר
 לידי ~~א קודם~~תר

 ~~ע ~~~ ~~שיל~מ
 ~ט~~ לפמ~~

 ה~~ן ד~שי~
 ~י~ש ~י~ש ~לח לח ח~ור ~רי~ף~~~

 השעיר ודם ה~ר מדם הוא~י~~וד דעיק~
 דהו~

 ~ח

 חנמור ~~ה דםי~ הך א~~~ ~מי~ו ~יןל~~~~
 ל~דהוא יות~

 ג~י שחידש ~~י~ף ד~רי ו~עיקר ~לח
 כיון ~צלי ~ם שאפ~ה~ת

 ד~ו~
 ~~שיו ~ם

 חמור ~~~ימותר
 ~ות~

 מתירין ~ו שיש ד~ר משאר
 לא ~א~מואפי~

 ~טי~
 ם~ט םי~ ~עיל ~תבתי

 שם ממ~ש ~היפוך מממש דזה~ה~שות
 ולא ב~וב דבטל נמל~ה שלא בחתיכה י~ד~עי~ המ~~~~

 ~א ד~~~י כיון ~~~י דשי~~מהוה
 נאם~

 מעו~ם
 ~יון ~מינו אף ובטיל יו~ר עדיף דזהנמ~ממע
 ~שה אמנם ע~ש ו~~ע שנא~ר ~מה היתר~אין
~י

 הרי~~ ע~
 ה~עם דמפ~ש ז~ל

 ד~~
 ~אפאה

 ~טל ולא בכו~ח ל~י~לי~ אםור ה~לי~ם
 וק~~ ל~לי ד~~~~מ~הוה משו~

 שם הגמ~ יפרנם איך

ד~
 אפ~~ אםר ר~א ~ר דמר ע~~ז

 למי~~
 במ~לחא

ו~~
 ~תירין לו אין

 ~ל~
 ק~ז ~םי~ מ~ש ועי~

 ~ ששים ממהני אי ם~נהל~נין
~~~

 י~ג
~~~~ 

 ~י~ל כו~ נאםר ~ש~ה ~פםח
 ~~~ ~ ~~מ י~ מק~י דלא~

 ~~או~ה

~~~~~~ 
 בי~ה מ~ום~

 ד~
 ~~ים זי~ן ~בי י~

ומ~א
~ 

 חד דאיכא אםורים
 דנמעו~~

 וא~ת בהו

ו~יבט~
 ברובא

 וי~~
 א~נ ~~~י ו~א ~שי~י ב~ח

 י~זור יו~ט ~וד יבוא אם התם ~הר~דשי~~מ
 ש~ר בם~ ו~י~ מו~~ה משוםויאםור

 רש~~א ~~ליון~~יאו ה~מ~~
 כא~

 ~~~ל דהתו~~ ש~~
 ולפ~~~ד חנמץ ~בי דשיל~מ דמ~~י באמ~משמ~
~ראה

 דאי~
 ~~ה ד~~אורה ~אי~ התו~~ מד~רי

 ד~~ח תי~ התי~ו~ים ב~ל~ל
 וכ~

 הא דשיל~מ
 אמתשניהם

 ו~~~
 משום

 ד~~
 ח~י~י ~~ח ~י~

 א~ו~~ם תנן ~תממא הא~שה
 מ~נמ~

 ~נש~טו אף

ובט~
 כמ~וא~ ח~י~ותן

 ת~~ ועל ~~י ~~י~
 חוזר ~בא ~יו~~ט הא קשה~שי~~מ

~ם כ~~ ו~אם~
 ולז~

 ~תירו~ים ב~ ת~רצו
 דממ~~

 אם
 ~נ~חטי~ נמיירי ואי ~טלי ו~א ~~י~י ~~חחיים ~~

 הוהא~~
 ד~אחר ד~י~~~

 ש~יט~
 ~ותר ~הא

 א~ל~~ו~ם
 י~~ בחמ~

 דשי~~מ מקרי ד~א שפיר
 ~ ונ~וןו~רור

 אי ם~ ו~דר~~ן כו~ יאמ~ ~~ ~~~ ~~י~~~~~
 הו~ל תו טעם יתןי~ש~ם

 ד~~נןם~
 ו~הק~
 נ~~ ~

 דהרי תמוהים ד~ריו
 ם~לה~תא

 הו~~ דח~~~
 ד~י~~מ

 וא~~
 ם~יקו

 ~עק~א ~הגאון ראיתי ו~ו~ אםו~~מ~
 ~~~י~~זה הר~י~

 ~א~
 ~ ע~ז מ~ש ~יין

~~~~~ 
~~~~ 

ז~~ ~~~~~~~~~~~~
 ה~שה דהמ~א וכונתו

 ע~
 זה דין

 מו~ר ו~אחרים ~~~~ם ~ו דאםור~ש~ת דהממבש~
 ~~מ~~

ופם~
 ה~מ~א

 כא~
 דלו כיון דשיל~מ מקרי דלא

 דר~א הא מי~ממות ~אי~ וה~יא ~עו~םא~ור
 איב~ותא

 לכה~
 לעולם לישר~ל ואי שרי משרי

אםו~
 ~שיל~מ מקרי ד~א א~~א

 בש~י~
 אחרים

 ~~הן ד~ם הוא ראי~ דמאי שם המג~אוהקשה
 ל~ולם יהי~ ולי~~אל מותר תי~ףהוא

 ~כך אםו~

~~
 מ~רי

 כ~~
 דשי~~מ

 א~~
 ~ש~ת ~מ~של

 אי~ודלאח~ים
 מות~

 ~ק
 ~תער~ א~דשיל~~מ לדיד~~ ומקר~ למו~~

 שוב ~שבת
 י~

 לו דגם
 ~ונתו ~~ה ת~נ~ו ק~~לתו יהי~ ~~אאםור
 שם תו~ש בם~אמנם

 ע~ חול~
 ומ~ד~ק הממג~א

 הרמ~א של~ינו
 ~א~

 ד~ם
 ~מבש~

 ~~רי ~א
~לל

 מאי ק~~ ~י~~ו~ ~ם ~ם~ ד~רי ד~יל~~
פר~~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~

~  

~  

~  

 ~י~ריך
 לכ~~

 לזרי~ ואי ~רי נ~~רי
 לעולם

 ~מיי~י י~ל ~אאםור
 ~כ~~

 או יום טבול ש~וא

ב~~
 ~הי~ם

 ~אםו~
 ממותר יהי~ ו~~~לה לו

 ו~ו~
ה~~~

 ~~~ים א~י~ ~~י~~מ
 ~~בי~

 ~לכ~ן
 מ~ום ~ליו ~א~ור ~~ין ~~ינו ו~~~כ~~יל~~מ הו~

~~~~~
 וצ~ל ~נ~~י~ ה~~ן כמ~ש מתי~ין לו יש
 אח~כ ה~רמ~ג רבינו כמ~ש שאני~~יכו~י~
 ה~~י~ו~~ומ~א

 ~עש~~~
 וכ~כ כ~~י~~~ממ

 ~כו~~
 כונ~ ~~י~ ו~ז~~~~

 גם א~~כ ~~ש ~~רמ~ג

~~~~~~~~ 
 שאין כיון ~~~י~~ ~~נין

 ~ת~
מו~~

 אי~ור א~כ במק~א ~ביא~~יו חמץ אים~ר
~~ת

 ~ומ~ ~~~~
 ~ב~י~ כונתו ~ו

~~~ 
 ~~ ה~יא

~י~ו~~~
 ~ל

 קו~~~
 ה~~מ~

 ולי~הנ~ו ~~ ~~חי~

~~~
 נו~ט ~א ~ו~~ ו~ק~ו ~~~ח

 ל~ג~
 א~ור

~כתח~~~
 להלכה ~~ירו~ים וכל

~~ 
 כן ~קי~~ל

 ~~ ה~ו~~י~ נמ~~~י שס שה~~ה~~ו
 ~י~וץ

 ו~ה ~~י א~ו א~~י ~ג~רינן ה~~~ ~~~~~~~~~
 משא~~כ ב~י ~ו ש~ייך~אי~ור

 ה~~ה א~כ~~~ת ל~ח~ בחמ~
 ל~ח~ כא~

 וע~ז ~כוותה ש~ת
 ע~י~ן ~הוא ב~ו~ש ~מיי~~כ~

 ~ו~
 ~ע~~ע
~ ~~~

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

 כל הא כו~ כן
~~~ל

 ~ע~ ק~~
~ז~

 ~ו~~ א~~~ ~א
 ~יטול ו~~ין

 נ~~ב ~~~י~ קאתימן ב~ו~
 כ~

 הוא ~~~קר פעמים כממה כ~~ב
~~~ב~~א

 מ~~
 ~יטול

 ברו~
 הא קש~ ולכ~ורה

~~~~
 נמ~ע~~ כלי בממק~ת ~י~ל ~אם

 ~כלי בכל
 בזבחים דרבא ~כ~ ~~ג ם~~ ר~ינו ~~ב~יו~י~ל

~~~~~~ 
 ~א ~אמר

 נ~רכ~
 ובמזוג ביין אלא

 ~י~ל ~ק~~י~ ~ו~א ~~ר א~אביי~~יגא
 מ~~~פ~ ~ליב~~~~

 וא~תה ~כ~י ~כל
 ~אינו~ו~ין ממ~~

 מ~~~~
 ו~~ל ~ולק ורבא בכולו

 ממ~~פ~ ~~וליןד~ם
 ~א~י~ ממ~ט ו~ותה בכו~ו

~~ן
 ע~~

 הב~יעה ~~~~פע וא~כ
 ~כ~

 הכלי
~א~ך

 לומ~ ~וכ~
 ~עט מבשל דאם א~~כ

~~~~ מ~
 לא~ר ~~לי

 ~~ו~~ ~מע~~~~
 ד~בלוע נמט~ם

~ת~~ל
 ~~~ו~ ה~~ ~~ו~

 יו~את
 מכ~

 הכ~י

~~~אכ~
 א~א א~מו

 מוע~
 ~~ש~ך כיון ~מ~~מ ו~~ל

 ~~~ב~~~~
~~~ 

 הביא ~~י
 ב~~

 ~מ~~קא הםמ~ק
 ~מק~ת ~י~ל בחולין אי ~~את ~~ ~~~~ן
 מ~~~~~לי

 ~ה שתו~ס ה~י הכל~ בכל
 ל~~~

 ב~י~ שם ה~~מ~ג ר~ינו ~כ~ כמוה~ין ~עיק~ א~יי על חולק אינו ~ר~א ~א~~רמטעם
~~~~ 

וע~~~
 נו~ל ול~י~ז

 נו~ט ~גבי לומ~
 ל~ג~

 ~ק~לא
~מ~י~ן

 א~ע~
 מ~ע~ע ~אינו זו

 ~כ~
 ~~מו ~כ~~

~א~~
 ~~ער

 ~ג~ ב~~יט~
 כולו

 כמ~~~
 נ~קו~ם

 ש~מ~~ה ~מה יוצא ~ינוה~נ
 ~ ו~~~

~~~~~~ 
~~~~~ 

 ~נמאו~ין וי~ו~ין זבו~ים
 אח~כ ~ ~נ~רחו אףמע~~~א

 ממ~~~א ~~י~~ון ~י~הו ם~~ון ~ין ~י~וקאין
 ~כו~פ ה~א~ן ~~ב ~ קיי~יו~~י~~ייהו

~~~~ 
 ~~ז

מ~וגיא
 ~~~ועו~

~~ 
 ~~~ ~~~י~ כ~~~

 נ~ילות
 ומשני ~~ן ~י~א ~ הא ו~ממ~ים שק~י~וטריפות
 ל~ ~ממשכח~ ~~ום~ ו~י~שו ~ו~כ~~~א

 ~~ן
 הא א~ו ה~~~ח ו~שי~ ~םירי ~לא~~~רחו
 המאו~י~ ו~~שים~~ק~י~

 א~רי~הו ~~כ~
~~ממנא

 א~~כ נ~רחו כי ג~
 א~ו~י~

 ~~כי
 ~ נמ~וסין כי א~י~ ~חנמנאא~~ינהו

~~
~~~~~ 

 ~ר
 נ~~

 שייך ~א ~אוכלין
 ט~ם ~וקאא~א

 ~כ~י א~~
 נ~ב ~ בהיפוך לא אבל באוכל השניוטעם
 ה~~~ן מ~~~רי זה כלל על ל~קשית ל~יללפ~~~ש
 ~~~~א ~שיי~א ~~ו~יא ~~ממב~ן ~~~~~ולין

~~
 ~~~ ~~~ קי~א

 בר נ~ט
~~~ 

 ~~שי~א לי~ עב~י ה~י ו~כר ~ק~ירה ~יי~אלי~ מ~עב~י אםור
 והקשה האי כו~י ~ענמא בה י~יב ואמרב~ווה
 דה~י~~א שני הטעם ~ק הוי ~כא האה~~ן
 טעם ונ~נה וחז~ה ~ק~ירה טעםי~~ה

 ~ק~ירה ה~ין מ~שו~הו ~ח~~י~
 ש~י~~

 לא ~~ר ~~~~~~
 ~ל~ ~הי~של

 שמואל ~אפי~
 מו~~
 ותי~ץ ~~ה ~

 דבר הי~ ש~י~א דאותו~~מב~ן
 מ~

 בה מעורב

א~~
 ואח~כ ~~ר מאותו ממשו ~יקר ~~~ לא
 הו~ל ב~י~ול ~~ם~נ~ן

~~~ 
 בר

 נ~~
 ח~~ן

דטע~
 נ~ט הו~ל ~כלי הב~ וטעם באוכל הא~

 ~~~חי לולי ל~~~~ נ~~~~~
 משו~

 ח~יף ~~ר
 ל~י~ז וא~כ~~ש

~~~ 
 ~~ ~~ן שמח~ק ~י~וקו

נ~~
 ו~י~~ו הנ~י~ה וה~ירו ~יין נ~ילה

 ~ייך ולא הכלי דנא~~בכלי ~יי~
 נ~~

 ~~ט ~ר
 ביין הא~~~עם

 כמממ~ ~ו~
 ולפ~~ש א~~ז כ~~ש

 ~ברים~~מ~~ן
 ~~ו~~ ו~~~~ ~~~

הכא כ~ ~~~ם



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

 וצ~ע ז~ל ל~עתו ~מו~ר ~ראה ~בו~~~הכא

 ~ואכ~~~
~~~~~~ 

~~~~ 
 בתבלין אם ~שלישי

ובתב~~ל לפג~
 לשב~

 ולכת~ילה כו~
 לי~~אםו~

 ל~בשיל
 מבואר נ~ב ~ ם~ שי~ א~

 שכ~ רעק~א ~גאון על ד~ולק כאן~~דבריו
 מותר לפ~ם ~י~ דאם ~צ~~ ובם~~ כאןב~ידושיו
~הו~יף

 ע~
 א~~כ וליתן לכת~ילה אף ם~

 ~ישבי~ כ~יו~בלין מל~
 מב~ל ממשום בזה ואין

 ~~בטל פ~ום שהוא ~ה~תא כיון לכ~~ילהאיסור
 ביבש ביבש ק~ט םי~ ל~ל~מן ו~מי ב~ובה~יסור
~~ות~

 להרבות
 ע~

 ומ~בריו ב~בריו ע~ש ם~
 נ~לאלו

 לפשו~
 ~~ב בםי~ שנםתפ~תי ~~פק

 איםור נתערבבאם
 שנו~~

 ונפל בתבשיל לפ~ם
 דאין דאפ~ר א~ר ל~בשיל מנמנוא~~~כ

 ב~למא דקי~ל ~מו ~מ~ו~~ע שי~ור ~~ירק משערי~
 משערין ~יןב~יתר

 ר~
 כיון המ~ו~ע שי~ור ~~י

 וה~~ ~~~~~ בי~ א~רי~ן~~א
 ~יון הוא כן

 רא~ו~~~~ב~י~
 ו~א ומו~ר ל~~ם נו~ט הוא

עו~
 אלא

 ~כא~
 ע~יפא

 במים ~לב ~הרי מה~~
 בבשר א~~כ ש~תנו כ~י לכת~ילה ליתן~~ור
 לפגם טעם נותן גבי הכאואילו

 ממות~
 ~כתחילה

 מותר לכת~ילה ~גם ואפשר ל~בריולהוםיף
 ~ין על גם ~~ע ~ובאממת ה~וגם ב~ברלי~ן
 בם~םהמבו~

~~~ 
 א~~כ ונתנו במים ב~לב

 ~נרא~ דכ~י ב~ר של~קדירה
 ~~ ~ב~י לא

 כ~י ל~שוב נב~א ד~ם החלב נגד גםבמים
 המ~ומעש~עור

 במי~
 א~ת טפה נ~שב זה מה

 בתוך~לב
 ~רב~

 כשנפל א~~כ מותר וי~י~ מים

לק~יר~
 ~חלב ~~לקות ~רך ~~פ ב~ר של

 שי~ור~פי
 המ~ומ~~

 ואפי~
 ל~~~

 הפרמ~ג
~אסור

 כא~
 בין ומ~~ק ולה~ב~~ו בם~ ~~~ב

 אבל ביבש ביבש ק~ט ל~י~כאן
 נרא~ עכ~~

~ב~יעב~
 לתבשיל הפוגם זה מתבשיל נפל אם

 שמשבי~וא~ר
 ~שע~ ~א~~

 שיעור כפי רק
 צ~ה סי~ לעיל שפתי מהש~ך וכ~מהמ~ומע
 הי~ האיך חולין תום~ דברי לפרש שכ~םק~כ
 ~בפעם ב~פ מ~~ילין ד~י~ וכ~ב מ~ין ~לימג~~לין
 ~זר~ב~

 ~~ב~
 ~רך לפי

~~ 
 לב~ל~~~ור ~~~ ~זי~ן ~~~כ

 ~כ~~י~
 ולשי~

 הראב~~
 א~~ר הוא

 ערך לפי רק נ~שב לא אעפ~כמה~ת
 ~אף לפגם בנו~~ט ו~~שה~ה מה~~

 ל~י~~
 מ~~שבין לא

ר~
 ערך לפי

 ועו~
 ~ וקצרתי לזה ראי~ יש

 מ~ש הוא ~~~~~~~~
 ה~

 נ~ט אם וז~ל

לפ~~
 ואני ~~ א~צ ב~בשיל

~מ~
 מ~מ ~א ~י~ דקשיא ~ו~~ו ~~ב ~ עצמי על
ה~בלין

 ~ביל~ ~~ש~
 ~י~ ~ב~ם

 ס~ י~טרךא~כ לשב~ נו~~
 נג~

 ה~אםר אין וכ~ת התבלין
 הא ~וגם הוא האוםר וכאן מהאוםר יותר~מור

לקמ~
 זה ם~ם

 כ~~
 מעל~ע הי~ ~אם ה~מ~א

 המים מ~ימום לעת מעת ותוך ~איםורמזמן
 מקום ~ממכל נ~גם כבר איםו~ ~ב~יעת כןאם
 מותראינו

 ר~
 ד~ימום משום קצת בהפםד

 אמרינן ולא לעת מעת תוך ~י~~מים
 כו~~~א~~ אי~

 ז~
 ~ין גם ~~איר לכך כו~תו תו~ן

 בצ~~ז~
 רק מו~ר שאינו

 ב~פם~
 ק~ת

 ~~ש ע~פ ה~א ז~ל הר~~א ~טעם ~תרץנראה ולפע~~
 בב~ין לפגם ~ו~ט שהוא ~מה י~~ ם~קה~~ך
 ממה יו~רקיל

 שהו~
 א~~י ש~וא ע~י ~פ~ם

 מעיקרא ם~ל ~הוה ממה הוא ~~~ך שלו~יוקו
 היתר בט~ם צ~~ל ב~~~כ מותר ו~בש אםור~~מן

ה~ב~
 משום אי ~ה ני~וש למאי שם ~~מר כמו
 נו~ט עכו~ם גיעול ממשום ואי םרי מםריאערובי
 אםור אממאי וא~כלפ~ם

 שמ~
 רא~ונה למ~נה

 ~וגם דבש דגביב~כצ~ל
 בעי~

 הוא ~מן ו~בי
 ב~ולין ~~ום~ כנמ~ש אב~י ~משוםרק

~~ 
 ב~ ח~

 דז~~רי
 עדי~

 ו~~~ טפי
 גם ~ביא שלא ~ל

 רב אממר ~~ה ל~ ~ף בפם~ים התום~~ברי
 מ~~~אי וק~ה ~ו~ר ל~גם ~ו~ט רב קםבראי ~~~~ ~ף ב~בו~ז לן ~מ~פקא למאי שםש~ק~ו
 רבד~מר

 בפם~ ק~ירו~
 ב~י~ ו~יר~ו ישברו

 כמו טעמו פוגם שהוא לפי שרי ~ה~םהב~
 מפני רק נפגם אין הכא אבל בעיןשהוא
 כמ~ש לה~יא הרי עכ~~ל הכלי ב~ו~ניששהה
אמנם

 א~את~
 ה~ום~ ~ברי שוב לזה

 ~ולי~
 הנ~ל

 הנ~ל בפם~ים ל~~ר~הם א~ע וםו~יםתמוהים
~גם

 ~כ~
 בו ביו~עין דרב אליבא לאוקמא ל~ל

 ע~ברא ו~בי א~~ כלים םתם ~אל~כ ב~יש~וא
 לי~ מםפקאבשכרא

 ל~~ם נו~ט ~~ל אי לרב
 ~~ה לא ב~~~יםול~ברי~ם מו~~

 כ~~
 ש~וא ~הכא
~וגם



~ ~ ~ ~ ~ ~

~~~~ ~~~~~י
~~ 

~~~~~ 
~ו~~

 כא~ משא~~ טפי עדיף ב~ין
 רק שהוא

 כ~בו~ אב~יע~י
 בדבריה~

 ו~ם בפס~ים
 א~~כ דל~מ~ש ~תמוהים ב~ולין שםב~צ~ם דבריה~
 בעין שפו~ם דבש בין ל~לק ראשונההמשנה ב~~~

ובין
 שמ~

 ה~שו מאי ~~~ אב~י ~~י ~וא שהפגם
מקו~ם

~~ 
 עכברא ~גב~ רב

 נו~~ ם~~
 ~פ~ם

 א~~י כלים סתם הא קולף אמר ו~כא~ותר
 לאוקנמיוהוצרכו

 כשיודעי~
 הא ב~י שהוא בו

 קשה ~אמעיקרא
 די~ כ~~

 ~~~ק
 שפ~

 בזה

 ~רב אליבא שם בפ~~ים ~~תבו ו~מוב~ין בי~
 הפרנמ~ג קושית ו~כ~פ בזה הארכתי ובנמק~אוצ~ע
 בעין פו~ם שהוא דנמה שפירמתורץ

 ~~י קי~
 ג~כ מותר אב~י ~~י נ~גם שהוא ~ה דגםוכיון

במקום
 הפס~

 אפי~
 ~~~ קצ~ הפס~

 ה~~ך
 בס~ס סתם לכךס~ס

 דהוא תב~ין גבי ~ל~~
 ועי~ לדינא ונכון וא~ש לגנמרי דמותר ב~יןפוגם

שם
 מרבב~ בדגו~

 ~ בזה מ~ש סי~ סוף
 ~~י~~~~

~~~~~~ 
 ~גום ~~םכשקיבל
 אף כלל לאדםשא~ר

 ~זרי לא מ~מ ר~מנא אסרינהו~~כי
 ע~

 הכ~י
 תנמוהים דבריו נ~ב ~כה~~

 ~~ל שהכלי דמשמ~
 ~~ם שקיבלה הכלי על כה~ג לגזור רצו ולאי~ותר
 הא הדבו~ים ר~לי בו שמע~רבמ~בש

 א~
 במאכל

 אם ~~א~כ ה~רי~ גוף ~ת~רב אם רק ~אסרלא
 ב~ל ה~בשיל בתוך גופה בנ~~ה או הברי~ה~יר
~א בכלי הרי ו~~כ הב~י~ ~~יבות לי~ דאזלמ~עם

 נכנס~
 פלי~תה ~עם רק מעו~ם הברי~ גוף
 ו~~ע יאסור ממה פגוםוהוא

 ~ וי~~
 ~~~~~~ ~~י~~~~

 דרך דאין י~ל כו~ ה~~
 בדבש ~ק~ערב

 לכאורה נ~ב ~ בר~ן עי~ דבש הנו~ל~~לתוכושמ~זיר
~שה

 ה~א~~~ לפ~מ~~~
 מ~ר~י~ ~~צ~ פ~

 ~תוך איםור ~~יכת נפל ~אם יונה ~~בינוב~ם ל~~ ~י~
הדבש

 כיו~
 לתוכו הנופל ל~~זי~ ~ד~ש דדרך

 אע~~פ נמותר ~ה~ות ~וזר האיסו~ ~םדבש
 שנו~~

לשב~
 במעדני ועי~ אז~ינן השתא דב~ר ~ בתבשיל

יו~~
 לזה ש~~יך כתב ז~ל והרא~ש עמו שה~כים

 ו~כאורהראי~
 מכ~~

 ~להר~ להי~וך ~אי~
 בשר בו מערב אם אף כלל ~שש שוםאין יו~~

 שהביא ז~ל ה~~ןומ~ברי
 נרא~ ~א~ ~פרמ~~

 א~מרים וא~רים בגמ~ ה~י~ זה ~העמיסשרוצה
 לה~זיר הדבש ש~רך אערובי משוםאי

 ליכא דבש לתוכוהנופל כ~
 למיחו~

 ל~י להכי
 מוסר~ ני~ו~ שלא עד בוהמתערב ש~~
 ו~ותר

~~אמרי~~
 גבי

 א~רו~
 ~~ש

 בר~~
 שמביא

 ה~
~תמור~

 ~~א כ~כ ב~ ~~א
 מסר~

 ~א
 ~בי~

 וכי
 ש~ם ואפשר ע~ש הוא בעלמא ~פרא גבילקא

 כו~ת הוא ~ופא וז~ו כן פי~ יונההרבינו
 יו~ר נראה אמנם סרי מסריב~מ~ ה~י~ו~

 דרבי~
 יונה

 ~~ללא
 כ~

 מותר ~מי מושב~~ א~~~ו אי רק
 וא~כ ה~תא בתר דאז~ינןמשום

~~~ 
 תראה ובזה

 ס~~ג ר~~ז ~ סי~ מ~~א בעל אדונינושדברי
 מדברי שהביא במהתמוהים

~~~ 
 דגביוה~שה אפרו~ גבי

 ~ב~
 אי~א מאי

 ל~ימ~
 וה~ך

 דבש ~דמה ז~לש~ר~ן רוא~
 מוסר~נמי דב~ גבי ~ג~ לא~רו~

 עבו~ז בר~ן ע~ש
 וצ~~

 שלא על
 מספיק כעת ה~נאי ואין כלל הר~ן דברי~ביא

 מפרשי הא~רו~ים רבותי~ו ב~בריל~מו~
 ב~זה עמדואם מג~~

~~~
~~~~ 

 ה~~ה
 ש~~

 ~שמא כו~
 הוי משק~

קשה~ לכאורה נ~ב ~ ~צמו בדבש ולאנ~ל
 עצמו דבדבש שי~תו לפי

 הנעשה במשקה רק נמייר~והמשנה ל~ב~ נו~
 מדב~

 א~כ
 ל~שוב יכולהי~

 בנמש~~
 דאיסורי ה~ך בין ~בש

 אכילה הי~רי בין מ~שבו ואמאי ~~~יבא~יל~
 ז~ל ~רמ~א מהרי~ל ~שי~ נמדבש במשקהו~יירי
 בין ~ופא דבש ו~יתני~~שוב

 הא~ורי~
 באכי~ה

 גדו~ה ראי~ הי~ומזה
 דא~

 מו~ר ~צמו בדבש
 ~~ש משום רק שאינוכל

 ב~לנמ~~~

 של
 ~~ש בשר ~ה~י~ ד~מרדכי עוב~א והךכלים פל~~~

בע~ן
 בדב~

 ~י~ל הש~ך גירסת ~כפ~ א~ר לכך
~~ה

 אמנם~
 ~נך ~לשיט~ ו~~ ~ ג~ולים להנהו

גדו~ים
~~~~~ 

 מ~בש במ~קה מיירי ~המשנה
 ל~ו דף תו~ס~ שה~שו מה מ~ורץ הי~ פו~םו~וי

ע~
 נ~שום אי ני~וש ~~אי ~בש גבי ד~נמר הא
 דתנא ס~ל שנמואל הא ~הוא לפ~ם נו~טגיעול
 נוטל אוםרדמתני~

 ובאמ~
 נוכל

 ל~ר~
 הוי ד~ם

ש~י
 ~ו~~

 הוא הדב~ ~גוף ל~גם
 ~ו~

 ב~~~ה
 נו~ט ~בשני מעל~ע לא~ר הוהו~ם

 לפג~
 כ~

 ~~מו~רהפ~יתי
 גבי מ~~~~ ל~~~יל~

~נ~~נה ~~~ שממ~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

 ראשונ~לממ~נ~
 ועי~ל ~אםור שפיר

 בםמו~
 ~מ~~א

 ~ ו~ו~ק זו קושיא על ישו~עו~
~~~~~~~~~ 

 כו~ כתיב ~מ~א של ק~שו
 שליק~ ~ו~ם שמן ~אםורומתני~

נו~~
 שליק~~ קו~ם אף ~מתי~ ~~~יא ור~י ~שבח

 ~א~~כ ~ק~ושים ~~~י~ ~~בין זכיתי ~אנ~ב

~אי~
 ~ ל~~ ~ף ~לקמן ~א ~יירי

 ~ליקא משחא
 ~ש~ ר~דארמאי

 למאי ~פרא א~ר ~~ר
 נ~ו~

ל~
 אםור ~י~ רא~ונ~ למשנ~ ~אף כיון ~א כו~
 ~נו~~ שליק~ ~ו~ם~ק

 נשיא~ ור~י לש~ח
 ~~יר

~~~~~
~~~~~~ 

~~~~ 

~  ~~~~~ 
 נשיא~ ~~~י ~מתנ~~ ~ו~~יב

 ~תיר
 א~

 קו~ם

שליק~
 לשי~ שליקה ~אחר מכ~ש

~~~~~~ 
 ב~שו~

~מו~ר
 לכ~~

 בו לעיין ~רמ~א ~שו~ א~י ואין

 ~רמ~א ~שו~ ם~ וקניתי ~~~י זיכני וכ~~~ו~~~
 מז~ ~~יב~ו~אי~י

 ~ ו~~~ע
~~~

~~~~~ 
ק~~

 ~~פי~ז כו~
 אות~

 ~~ח
 ~א~~ילאן שקורין~שו~ים

 ~~~יו~ ולי ל~~ד ישו~~ו~ה
 אף נ~אה

 ~ביא ~~ג ש~םי~ ~מו~ים ~ב~~ו נ~ב ~ לאסוריש בה~~~
 שמו~ל ם~~~~בר~כ

 ~כ~~
 בא~~~י פא~צילאנש

 ב~פ~ממל~~יר
 וממםי~

 ~באם
 ~~~נן איםו~ בל~

 ראי~ אין ד~~ינ~א ב~~~מ ל~~די~
~~~ 

 דדם
שבישלו

 ~ו~
 ~כא ומ~וע ~או~ייתא ~יקרו

 עיין ומיהו בא~~י ~~~נן באיסו~ אףלאםור ממםי~
מ~ש

 ~א~י~ו~
 ~או~~ח ~~~יח~ ~~~ ~י~ בזה

 נ~~אר ~שםבא~~~
~~~י

~~~ 
 ~~י

 אמאי לחלב ב~ר בין ~יל~ ~~~~
 ם~~ם ~וי ~א ~מוכ~חאינו

ועו~
 ~עק~~א ~גאון ~~מ~~~ש נ~~ב ~ כו~ ל~לק ~ו~ל

 כיון מ~ים אח~כ ו~ו~מו ליל~ עב~~ ביןלחלק
 ~וא ~~~~נ ~רבנן ם~ ~ק ~מים על~אין

 שמא ום~מ~רבנן ~~
 ש~מים ~גם פוגם ~י~~ לינ~

אםור
 ~~ו~

 ~~~נן אלא אינו
 ~ו~א~~

 ב~בר

 בש~ ביןלי~~
 לו יש ד~חלב לחלב

 ~נ~~ די~
~~אוריי~

 ליל~ שמא ום~
 ~וגם

 ~ו~
 ם~

 א~~כ מים ~ו~מו אפי~ שוב~או~ייתא
 ~ל~ כיו~

 ~ממים ובין ~~לב בין לי~~ש~~
 ובע~

 ~חלב
 ולא ~אוריי~א מ~~ ל~ו~~א אותו ~~זקנוכבר

 כיון ~~לב בישול קו~ם ליל~ שעבר~ מ~מ~ני
~כב~

חשבינן ולכ~ ליל~ ~~ינ~ ממ~ני ~לא עליו ~חמרנו
 מע~

 ~~א כיון ~מים חימום
 ולפ~ז ~י~ר שוםאח~כ נת~~~

 מ~ור~
 ו~י~ל פרמ~ג ק~

קו~י~ו
 באופ~

 ~ ואכנמ~ל א~ר
 נ~~בל~ח~יר~ וי~א~ ~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~
 ~~ג ב~~ס~י~

 ובר~~
 ס~~

~~~ 
 ~~~ה וב~י~

לס~יף דמ~ר~
 ר~~ ~ע~

 רע~~א וכ~כ פוגם ליל~ ~לי~ת
 ~מ~רפין ~מ~~יבשם

 ל~~~~~ ~~~ ~ע~ ~מי~
 ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~י~ ~ע~~

 א~ ~םפק
 ~או~יי~א~~~בוש אסו~

 ב~שו~נ~ב
 ~~ד סי~ ~~~

 לא אמאי ~קש~
 לעכבר~~בינן

 ~ז~~
 שלא ונמ~א ~יים

 שלם י~ם שי~ור מי~תולאחר שה~
 שר~~ ומ~

 ~ם
 מחיים ~י~ אם ~אףל~רץ

 שיי~
 פליט~~ ~~י

 ז~
 ה~רמ~~ ~~ב~ינםת~

 או~ח
~~~~ 

 ~~~ תמו~~ז
 פלי~~ ~ייך ~אין~~~יא

 גבי בגמ~ ועיין בב~~ח
 באילפםכילכית

 ~ ו~~~
~~~~~~~ 

 ~אי~ ~~~~~
 א~א כאן

 נ~~ ~כו~ ~יני~ ~
 ~~ע

~~~ 
 ~גאון

 בחי~ר~~~א
 ~בי~

 בין ~ילוק ~יש ~~~ח ~שם
 לשארשומן

 ~ושקי~
 דב~ומן

 באי~
 אםור ~פ~~מ

 וחלא לשכר~~מי
 וב~~~~

 מ~א~כ מותר ~וקא

 ל~קל ~סקינן מ~קיןבשא~
 כ~

 מ~ואר
 ~ן ואם ~~~ל ב~~חה~~~א ~~~

 ~מדו~
 רבינו ~~

 דכ~~פרממ~~
 ~וה דינם ~~מ~~ין

 לשומ~
 דבע~נן

~וקא
~~~~ 

 ~~~ם שנאמר לא אם
 ~ו~

 ב~~~
~ע~~א

 מ~
 ~~~~ח ~שם ש~~יא

 ו~~~
 כמו ~מנ~י

 ~פ~ממ~~ג גםש~ביא
 ~ממנ~י בש~

 ל~ל~
 ~וממן בין

 ממשק~ן שאר ובין ~פם~~ממ~~עינן
 אי~ כי ו~~~שרי ק~~ ~ב~~ם~

 ~ כ~~ ~~~י ת~~ח ם~
 על ~~~~ ~~~~~~~

 מ~
 םמ~כו

 ~עול~
 ל~תיר

א~
 נ~~ב ~ ושי~~א בחלא

ביו~ר
 ~ג~~~ ~מ~ מז~

 ד~פ~מ ~ט~ז על רעק~א

~פם~
 ממש~ין בשאר ל~חמיר ב~ בם~ק

 ~ו~
 מיין

 ו~בשוש~ן
 ומשמ~

 וא~כ ב~~~מ אף ~אוםר ~ם

כיו~
 ~י~ וי~~שין זבובין מיני~ ~ילפי~ן

 ~אםור לנ~
 עכב~ גבי כמו משקין בשאראף

 ~~ני ואולם
ש~פרממ~ג



~ו~יי~
 א~~כ ~ביאש~פרמ~ג ~ ~~~~י ~~~~~

 ורוק~ ~מרדכי דע~
דז~ו~

 אין בשיכרא דאף קיל
 נו~~

 לא
 כדמש~מע מש~ין ~שאר אף לאםור כ~כלה~מיר רצ~

מד~ריו
 שםיי~

 ו~ומץ בשכר יזהר נפש ~על
~פשר

 לי~~
 ~עם

 לפ~~מ קצ~
 ו~ש~ך ם~~א כאן ~~~ז המו~א רש~ילשון ~ש~ו~ ש~מור~

 ~שיעורו כיון ~שרץ שיש~ה~ומרא
 ~כעדש~

 לא
~~יל

 כמ~ ~~ו~
 או~ה ~שם ~ש~ך ועיין ~רי~

 וי~ושין ~ז~וביןוא~~כ
 ~~י~

 לא ~כעדשה ~~ם
 ~ ברי~הוי

~~~
~~~ 

 ~ל~~~מ
 ד~ם~ וי~ל ם~א לי~עי וא~~~

 עשו לא אפשי~א דלאאבעיא
 נ~~ ~היכר

 קשה מ~מ
 לדע~ לכ~ור~

 ~מ~~ר
 לי~ פשי~א ד~~רא~עכ~רא

 ואי~ דמש~י~
 ~ו

 ם~א ל~עי כללם~
 כדי~

 ו~י~ ם~א ~~עינן ברי~
 ~ש~ך

 ~~~~~י~~~~
 ם~ר

 נו~~
 ~שערלעיל נ~~ ~ אםור לפגם

 ה~ערו~ו~
 ה~אנו

 ~ע~ו~ז ה~וס~ לשי~קושיא

~~ 

 היכי דכל ם~ו
 גם אם~ור~~משהו

 נו~~
 קי~~ל וכן אסור לפ~ם

 ~פם~ ~מץג~י
 מאיר לר~י מנ~ל א~כ

 כמ~ו~אםור בא~~ דאף ~ם~ל מגיעול אםור ל~גם~נו~ט לל~מו~
 ~םו~

 ~~ם שאני דלמא ע~ו~ז מם~

דה~ור~
 ד~ר בה להש~מש ירצה שמא ~ששה

 לר~ כגון ~מש~והאסור
 במשהו מ~~מ דם~ל

 אי~א לעולם ~עלמא משא~כ ~א~~י גםואםור
לך

 ~נו~~
 ר~ דלשי~~ כיון מו~ר לפגם

 ליכא
 ע~ז ילפו~א~ום

 ~מגיעו~
 דאם לומר נוכל מיהו

 ~~על~מאאי~א
 נו~~

 אםור ו~כא מו~ר לפ~ם

א~
 ~מינו א~~כ ~ו לה~~~ש ירצה דלמא ~א~~י

 וגם ~~משהו~הוא
 נו~~

 ז~א ~ו אםור לפגם
 מ~~ילא~הרי

 שו~
 דזה כיון כלל מינו יהי~ לא

ו~~~שיל לר~ וכן לר~מ כדם~ל מעל~ע לא~ר לפגם~וי
 שכע~

 הוא
 לש~~

 עם מינו אינו ו~וה
 מעל~~ע קודם ש~ישלמה

 וד~י אלא לש~רי ושו~
 ~נרא~ ~ן אםור לפגםדנו~ט

 מ~~רא
 לר~ע וכן לר~~מקשה זא~ אמנ~

 דילי~
 ום~ל מגיעול ~כ~~ע

לא
 קדירה אלא ~ורה אםר~

~~ 
 כמ~ואר יו~מא

~פם~ים
 ~מ~ד~

 הו~א ~~שו~ הרש~~~א הא
בפ~י~ה

 ~קש~
 ~אנ~ר אם ~גם

 אםר~ ד~~ור~

במדין
 ג~

 מכאן ~יליף לא אב~י כלים
 אםרה דלמא אםורלפגם ~נו~~

 ה~ור~
 ~ו יבשל שמא

 ם~ם דאיכא ו~י~ ~ריף ד~רא~~~כ
 םפ~

 שמא
 י~של וא~~ל ~ריף ד~ר י~שללא

 ד~~
 י~של ש~מא

 ל~י~ר ם~ם ו~וה ~~ריף אף ~ הפוגםד~ר
 ~~על~מא ש~ממ ~~ורהומדאםרה

 נו~~
 לפגם

 עי~אםור
~~~ 

 ~א~רונים זו רש~~א ~שו~ ש~ו~א
 ~~מ~ז ~םי~ המ~~א~ו~~~ש

 ם~~
 דהרש~~א כ~ג

כ~~
 ~ד~ר ושמא מעל~ע לא~ר שמא ם~ם
 ~ד~ר ~ם ~~ם ~~א ל~~מוה ב~י~ כ~~תיה~~ו~ר
 ~~לוע ~נ~~נ לימאהמו~ר

 שמכ~~
 ד~י~ וא~ל

 שוב א~כ מעל~עא~ר
 הו~

 ~ו~~ל ~~עם ~~י~ר
 מעל~עלא~ר

 וצ~ע~
 וקש~

 ~א
 הרש~~א ~יט~

 הוה ~ם~ם ~~א םי~ ~שו~~ו ק~י םי~ לקמ~ןהו~א
 גם ל~עוטא ד~יישי ור~ע ל~~~מ ולפי~ז רובכמו
 וא~כ ~מהני לאם~ם

 שו~
 ראי~ ליכא

 שמא אםורלפגם דנ~~~~
 משו~

 ד~ר
 ~רי~

 לר~ע וכן
 הוצרךל~מה

 ~א ~~י ~~דירה ~~מיירי לומ~
 ~~ר משום אםורבא~~י ג~

 וכ~ו~י~ ~רי~
 ~רש~~א

 ~מם~ עי~ן ומיהו וי~לכלל לה~ ם~ירי לא הא ~~ם משום~ הר~~~או~י~
 נד~

 שם האשה ר~פ
 ל~הר לר~מם~ל

 ם~~ משו~
 האיש מן םפק

וא~~~
 מאשה

 מ~צדדי~ שמ~
 ראינו

 דא~
 לר~מ

 שפירמהני
 ם~~

 הרש~~~א ~י~ עיקר גם~~א םי~ ~~שו~ ~רש~~א על ו~~ע
 ז~

 דה~ורה צ~ע
 ~ וצ~ע אםרה לכן ~ריף שיש~משוי~עה

~~~~~~ 
~~~ 

 דלא למ~ד ו~~י כי כ~~ דהפר~~
 ~~ םי~ ~~~ם ~~שו~אמנם נ~~ ~ שרי איםורי~~ ~שאר~נ~נ

 כ~~
 לא ל~מ~ד ~א~פי~

 נאםר הכא ~~~מ איםורין ~שאר ~נ~נאמרינן
 ש~ו~יקכיון

 כ~ ~נ~~
 שנגע וטיפה ~יפה

 נ~מ~א ~~כ ק~י~ה כ~י נאםרה~ה~כ~ר
שיעור דכ~

 ו~~ילו~ הורק~
 האיםור אל נוגע

מהכל ונ~ש~
 קליפ~

 ~איםור
 ל~י~רם ~וזרים אינ~ ושו~

ע~ש
 ש~יל~

 ~םי~ ~הוא ו~ין ~עכ~ר הכא ~ין
 רו~~ ~~ל~צ~א

 צונן ~שר על ש~נפל
 אלא עכבר כמוהוי דלכאור~

 שנפל ~מיירי ~ש~
 א~~ ~~~

 מרו~~שפיכ~
 גדותיו כל על וע~ה ~~שר על

 נג~ ה~ל~ ~~~י~ נמצא ה~שרו~~י~
 בבשר

ואיד~
 לא

 נ~~
 וא~א א~~כ ש~~~ר~~ ~לא ~לל



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~

 ~ה~קל~ם
 הדי~

 צ~א דסי~
 שנ~ל~

 הריב~א בו
ו~מת

 אי~
 ובין לעכבר כאן בין ~ילוק

בבשר הת~
 ר~

 נגע טפה שכל בנ~ת הוריק אם
 ~~~ם הדין זה בב~א הוריק ואם אוסרבהאיסור

 וכן נ~ב ~ אי~ורא ~~זיקין ~לא י~ל עכברעתה
 רק ממש א~ במקום עממדה א~ אף לספקיש

 ה~~וכר ראובן של ~י~ ~ממת~לה הרשויותש~שתנו
 שמ~ון ממ~מ~ו קנהו~~~כ

 ~~ו~~
 הר~~ותא ו~מ~א

 ברשות~~כבר
 ~לוק~

 דלא אפשר
 ~מ~זיקי~

 ~י~ור
 כללממפרע

 ~מעל~~
 ברשות הי~ דממקודם מ~ום

 ד~א למו~מין ודמיא~ר
 מ~זיקי~

 ~מרשות ריע~תא
 יש ועודלרשות

 כמ~
 ספיקות

 כ~ו~
 ד~ייר בגוו~א

 ~שומן ע~ הכלי דט~טל ז~להפ~מ~~ג
 ~י~ה הג~ ובנמ~ום ~שלישי למק~ם הב~וממקום ממל~~~

 א~ר במקום דו~אי~מכו~~
 נ~~

 ד~פל ~אמר אם
 דנפל ניממא או הב~במקום

 הרא~ו~ במקו~
 ~יון

 דברים ~ל שעיקרן ולפי נפל דכאן ~ו~מר~אין
 הל~ במ~~א וביותר ק~ה ב~י~הם

 פ~~
 סי~

 ~מ~ו~~~ ובדברי שם רבינו ב~ברית~~~ז
 שם

 וי~~ שם פלפל~י י~אס~ק
 ~כ~

 ב~מקומו
 ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~י~

 רק הוא
ממפליט

 ממממש מבשל לאומ~בליע
 ונ~מ~

 ע~י ~יו~א דם
 או~ה מדב~י ~~ע ~~ב ~ דאוריי~א הוהכ~יש~

~~~~~

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

~~ ~  
 ל~~ר~~ ראוי דאי~ו ממטעםמדרב~ן

 אי~ו ודם
 וממטעם ~~~רבה ~ראוי רקאסור

 ז~
 ~~ו~ד פסק

שם
 וכא~

 ועי~ וצ~ע ל~קל ג~כ בדם כבוש דס~
 ד~ה בש~~י כאן ב~בריוב~מ~~ש

 לה~שות ~ק~ג כאן ה~~ז לפממ~ש לכאורהוהנה בק~ר~ ~שוב~
על

 הדי~
 בדאורייתא גם י~~ו~ אמ~י כבוש ~~~

 מ~וה ~בי כ~מו כשרות א~זקת אוקמאנימא
ע~~ש

 בז~
 ו~נ~~כ ~ם לקמן

~~~ 
 מטעם

אית~ז~
 איסורא

 ולפי~ז ~ק~ג רבי~ו ובדברי ~~~~~
 כיון דם איסור גב~ דכאן לומר~וכל

 שלא האברים דדם ממ~אורייתא ~יתרב~זקת דעוממ~

 מותר א~ ~וא הס~ ~יקר כל וגם מותרפירש
 ~וכיון לאכילה ראי~ אין דאל~כ לבשלא~~כ
 דדם מותר מ~אורייתא יהי~ לבשל גם~בוד~י
 הוא הס~ ~יקר וא~כ ~מדרבנן אלא אינושבישלו
 כבוש בס~ לה~ל לן ה~~ לכאורה בדרבנןרק
 להקל אז~ינן כבוש ס~ בכל הט~~ז ד~דעתכיון
 כ~~~ל כאן כ~כ ש~ך לא הנה~כ סברתוגם
 ובין בינו להכריע לי ~לילהאמנם

 ה~ו~~
 ו~מ~ש

לקמן
~~~~~ 

~~~ 
 נט~ל סיים ~הא וז~א כו~ מ~ש
 כת~י שמצא כ~ב ובא~מכו~

 הט~ש~
 כתב

 ~א~~
 כבוש

 ~לא ~לי מבלי~
 זכינו הזה ב~ור אנו גם ת~ל נ~ב ~כ~ק

 בסיוםתיכף שנ~פ~
 וכתב ~ט~ז של כת~י מגוף ~יור~~

 ~שם ~~~~תי מטעם מ~רת דנתבשלל~דיא
~ ~~ לא דב~ו~ן~רשב~א  מ~~ 

 א~ור ו~ן
 ומש~ה כד~קרק

 ק~יפה ש~ריך דב~ום ~~א ב~י~~~~ליתי ל~~מ~ ו~י~ ב~י~ב~ מו~
 שהקליפה הכא ~אני ה~~יפה ~גד ~~ל~~ריך
 ב~~וש הרי ~~ש כו~ בעלמא ~ומ~א אלאאי~ו
 מ~עם התיר ואפ~ה ממעל~ע תוך בנתבשלדמי~רי
 ר~ ממת~יל~ נא~~דאינו

 דוקא ד~מי~רישפי~ כאן כדבריו ולא כד~ק
 והי~ ממעל~~ע א~~ ש~תבש~

 גרע כבוש ~ע~יסד~א
 ומבלי~

 הו~ג ולא היותר
 לעת מ~ת א~ר אףה~עם

 וז~
 ~ום דאין ~~ע

ס~רא
 דכבו~

 ב~ו~ר גרע יהי~
 ~מבישו~

 או~~ה ~הרילראי~ ו~מ~ש
 ע~ז הרי א~~כ בעשר~ אוס~

 הוא האוסרין וטעם דניןאנו
 ~מ~ו~

 ~~~גיממה
 ל~~מ~ם ~א~א ~~ל והמת~רין כא~ באיןוהב~~~ה

 הרגע בזו ש~יכףכ~כ
 ~~~ים יתן ~איסור ש~~~

 אפי~ מתיר ~ט~ז ~הדיא ~אינו ועכ~פבתוכו
 תוךבנתבשל

 הפמ~ג ~בינו קושית אמנ~ מעל~~
 א~י~מתא קושיא ~~גמ~י~

 ~ו~
 ד~ם ל~אורה

פ~~
 גופא הט~ז

 נכב~ א~ ישן בכ~~
 בתוכו

 ובתוךמעל~ע
 מעל~~

 בי~לו ל~ורקה
 א~ור בש~

 ולכאורה כ~~ק ~ק נא~ר ~אינו כאן כתבואמאי
 ~כ~פ בל~ו בישינים ואף בכ~~~ מיירי דשםי~ל
 ו~עו~ם ומ~כות מעץטפי

 ב~~
 י~ל ו~תכות

~~ינו
 נאס~

~~ 
 כ~~ש לגמרי מותר ולכך כ~ק

לה~~~ ~~~~ כאן שכ~ ו~ה כן ב~צ~ו ש~גיהבשמו



~ו~י~
 ~~~ ~ ~~~~י ~~~

 כלי ~ין דמ~לק במה או~ה על~השיג
 ע~

 דאינו ע~ז הוא וכתבלמתכות ו~~~
 ~ילו~ מכי~

 זה
 הכלים ~כל ומשמעע~~ש

 שוי~
 י~ל לדידיה

 בין האו~ה שמ~לק במה להשיג הואדכונתו
~תכות

 לע~
 ~מו ואבן

 ש~יי~
 דאד~בה בה~גתו

 ~כ~~א ב~י~מ~ינו
 בטו~

 דאין
 ~ילו~

 מתכות בין

לע~
 דע~ז ה~י ואבן

 עיק~
 שכלל ~מה ד~דו~ו

כלי
 יות~ ד~מו~ ל~~~ ~~

 א~א מתכות נ~של
העי~~

 לא~ו~ אין הכלים דבכל בזה
 אותם

 היינ~בדיעבד
 ע~

 בכלי לעולם אבל ומתכות
 א~ו~~~~

 בד~~יו ה~פו~ש מן ~תום וילמוד
 ~ ודו~ק נכון כנ~~ל צ~גב~י~

~~~~~ 
~~~ 

 דכאן אלא ב~~~~ד למדתי
 ו~שתא כבושבמעיק~א

 על ל~~שות דכונתו נ~א~ נ~~ב ~ צ~ע זהוגם בישו~
 כבוש ד~~ וכתב ~~נ~~~א םתם מדוע~~~~~~א

 מות~בב~~
 הו~~ל

 א~ו~ דעכ~פ לבא~
 לבשלו לו

 וכ~כ בישול ע~~י דאו~ייתא ם~ א~~~כ די~י~א~~כ
 ו~~~ל ~אן ה~ו~~דהנאון

 לת~~
 דהנה פלפול ע~~ד

 שנמ~ שמעתא שב ב~~ הגאון בשם א~~~כלפ~~ש
 כבוש ב~~ כאן ה~~~ז ~ושית ליישב דכתבג~

 לאדאמאי
 נינמ~

 הוא וכתב כש~ות א~ז~ת או~י

כל~
 אם ב~~ דל~~ש ~דש

 נכנ~
 בליעת

 אי~ו~
 א~זקת לאו~~יל~ית~

 כש~ו~
 אין דמדינא כיון

 אלא~נ~נ
 בב~~

 אין אי~ו~ין ~~א~ א~כ
 להי~ת נהפוך~הית~ גו~

 א~ ~יסו~
 בו נבלע אם

 שייך לא וא~~כאי~ו~
 א~ז~ת או~י לומ~

 אם אףד~א הית~
 נבל~

 ~ו
 ה~י~~ עדיין אי~ו~

הית~~
 טומא~ ל~~ ול~ד ~וא

 ~ידושין ~~ או
ד~ו~נמי~ן

 א~זק~
 מדב~י שי~ודו ע~ש ~~ייתא

 ויבואר קופות ~ני גבי פ~ב דף יבמותהתו~~
 ב~מוך היטבא~~ז

 לת~~
 ~פ~מ~ג ~בינו ~ושית

 ה~ב~א ובזה נעמו כי דב~יו הנ~ל ב~~ וע~~ששם
י~ל

 ולת~~
 פ~~ים ~ש~י ~ל תו~~ ~ושית

 ד~
 ט~

 בדי~ה לענין ~ש~י דמ~~ש צבו~ין דתשעבהא
 בדוק בבית נמיי~י ב~~~כ ד~א עליו התו~~ו~קשו
 דצריך לי~ תיפוק בדק לאדאי

 לבדו~
 וא~כ

 ד~~נין א~ש ~נ~ל ב~~ ול~מ~ש ~ד~קא~זקת נינמ~
 הבית דאין כיון א~זקה לא~וקמי ל~שבדי~~
 ~א~ר~~מו

 ה~מ~ ~הו~י~ ד~רי~ ר~
 הבית מן

ל~
 א~זקה ~~וקי ~זקה עוד דיש ~ק ~ז~ה בזה
 ענין שום נת~דשדלא

 ~ז~ת כמו והוי נפיל~
 כיון אמ~ינן ובזה מומין בו נולדו דלאהגוף
ד~וף

 ~ו~
 ~ביא

 עכב~
אם~ ידעינן שלא ~ק להבית

 שיטת וא~~ש ~ז~ה שום ל~ש ממצ~ א~ ~מ~
 ~~נמ~א על ~שה דלכאו~ה לענינו ונ~זור~ש~~י
דל~ל

 הטע~
 כבוש ד~~

 בב~~
 ש~וא מפני נמותר

 ל~ תיפוק דר~נן~~
 תו~ה ~~~ ~~ א~~ א~

 ~ז~ת~~~עםמותר
 הית~

 כ~ן
 דבב~~
~ 

~ענ~נמ~~ת אמ~י~~
 וה~ית~

 גופא
 נהפו~

 להיות
 ~ז~ת ~~י~בוושייך איסו~

 הית~
 השב ל~ב~ת

 וכמה התו~~ ~ב~ת דהואשמעתא
 הבהי~ ב~~וכ~כ ראשונ~~

 ~ידושיה~י~מ
 ל~ולי~

 ~ב~א

~~
 דנוכל

 והש~תי ~~ז ~י~ הש~ך לפמ~ש לומ~
 ~~~ש~

 ל~
 דבב~~

 נעשה לא ד~בנן
 שייך לא שוב א~כ אי~ו~ ~תיכתגופא ה~ית~
 ~~ נמט~ם ל~~ל ה~מ~א ו~וצ~ך כנ~לא~ז~ה~ לאו~נ~

 ~~ ~~ו~ל א~~כ יבשלו אם מ~~נ לפי~זד~בנן
 דה~תיכה כש~ות ~ז~ת הו~ל שוב א~כ~דאו~~~א

 טוב ב~~ ועי~ ו~וק כנ~ל לאי~ו~ נהפכהגופא
 ו~~ו א~~כ ל~~~ו לענין להקל ג~כ שכ~טעם
 באתי ~לכה לפ~וקלא

~~ 
 ~בינושגם א~~ בעלמא לפלפולא

 הני~
 לפלפל א~~ז ועי~~ש ~ בצ~ ד~ז
בז~

 עוד

~~~~~ ~~~ ~~~~ 
 ~ט~ז מ~ש

 כ~
 ב~ה~ ומ~מ

~~ד~י~א ~
 ד~פ~אונפל~~~~ו~

לאי~ו~
 או

 ~~ז~~~ או~י ~ימא לא אמ~י להית~
נ~ב

 כב~
 השב דברי ה~ודם באות כתבתי

ש~עתא
~ 

 כ~ז
 דמת~~

 ~ושיא
~ 

 ~~~~~נ ~~דאו~י~~א בו א~מ~ים איןא~סו~ין דבשא~ דכ~ן

 נשא~ו~הית~
 אי~ור ~ו ד~תיך ~ק בהית~ו

 לאו~מיל~ש
 כל~

 א~ז~ת
 ~ית~

 ואינו
 לכ~ דונ~~

 דנ~קנ~~~ומא~
 ד~ם משום ט~~ה א~זקת

 אנ~
בא~

 ציא לה
 ~ו~

 ~ח~~~ ה~~~
 ה~ אש~ ~הרה

 אם אף לטמאותו ר~ית אתה ד~~י הנהעד
 מ~נויפ~וש

 דב~
 המטמא

 שא~רת ע~י אות~
 בוש~~ע

 מכב~
 אף בטומאתו הוא לעולם וא~כ ~

 טה~~ א~זקתמוק~ינן ש~י~ ובזה ממנו הטו~~ה א~~כ פי~שאם
 ב~א~ מ~א~כ

 אי~ו~~
כי~

 ד~תי~ ר~ ~א~~ הדבר ~וף דאין
 אי~מר ב~
~~ש



~ ~ ~~י~~~
 ~י~~י ~ ~~~~~

ל~~
 ד~~י~ דנ~אה עוד ולא א~זקה לאוק~י ~לל
 בי~ דאמרי~ןבב~ח

 ח~~~
 ~לא נ~אה ~~או~יי~א

~יי~
 אחזק~ לאוקמי

 ד~מרינן דאע~פ ~כ~רות
 ח~~נ~ו

 מה~~
 ס~ ו~~יך

 נג~
 כל

 אליהו יבואאם ממ~~~ הח~יכ~
 האיםור כל ל~~~י ~~סחט ויאמ~

מ~~~
 ~~~ה ~ח~יכה אף

 חוזר~
 הי~ר להיות

 ~~אריךכמו
 בז~

 לקנמן ה~~ך
 ס~~

 א~כ י~ז
 איסור ה~~יכה ~~ף ~ק~אלא

 וכ~~~
 ~~רא

 ~ס~ ~~און א~נ~ ~~ב ~ף י~~~ת ~~וס~~נ~ל
~נ~ל

 הקש~
 ~ו~יא

 חמו~~
 ~~ז

 ~~י ~~זדף ד~ירובי~ ~~ו~י~
 כש~ ~י~~~ ספ~

 כגון
 ע~ר~

 ~חולין

 מ~~~ו~םפ~
 ~וי ולא תרו~ה עם ~~מ~ו יום

 ~~~י~וב
 מ~~שיכ~

 ו~~ת נ~~~ו
 ~ני~

 עי~וב

 עו~~י~~~
 ~~מעו ~א

 כ~~
 ~~וקמי משום

 נ~י אוקמי ~ע~ו~ות לע~ין ~אף ~~יאחזק~ו
 ~יממא ו~ואאח~~~

 ~~ול~
 ~~ל אממנם

 ~ז~ לוממ~
 ~ל~ש ו~וא ~א~~ו~~ם אח~כ ומ~אתי נכוןדב~

 רק ~~~~ ~לא אלא ~חזקהלאו~מי
 ~~י~~עצממו ז~ ~~~

 כ~ו~ טה~~ ~חז~~ עימ~
 יש אם

לך
 ס~~

 ~~~ר~ת ~~ע~~~ץ אם
 א~~ממינ~

 ~~~~ות

 ~~ו~~חזקת~
 בשם ~ינו ~ש~ץ כע~ ד~ודאי

א~ו ~א~~
 מ~~~~~

 ~ק ~ט~~אה ~וף
 ל~ם~יו וה~ ~טה~ו~

 ~~ר~ ח~~~
 ~וע~ל ~~ך

 ~פי~
 ממשא~כ

 קו~ות ב~ג~י
 ~א~

 חזק~ ע~י אומר
 ~היתר

 לכאן ~~האיסור נ~ללא
 ~ז~

 כלל ממ~נ~ ~א

~חז~~
 ח~~שים אנו ד~~י

 ~אם עד~ן ~ם וישנו ~הי~ר~~~ך ~אי~ו~ נ~~~~ ~~~
~~~~ 

 או~ו
 גם י~כל~~ילא

 הא~סו~
 ~ו שיש

 חזק~
 ~יסור

 לא וא~כ ~נה~ד
 ~י~~

 ~י~א כלל ~י~~ ח~קת
 ~~א חוש~יןדאנו

 ו~ו~יא ~~~~~ ~~יס~~ נתער~
 מחזק~ו ~איםור~י~ז

 לכ~
 ~זקה מ~ני לא

 ~ודאי ~~ץ ~~י ~ם~שא~כ
 ~ע~ אי~

 ו~~~ש ~ם

ו~ז~
 ~ו~ית ממ~ו~ץ

 בו~~אי ~~~~ מעי~ו~ ~~~
 שםמיירי

 בחולי~ ש~~
 כ~ל האיםור ל~~יר ~אין אנו אין וא~~כ~~ניחן ~~~ ~י~ו~ ~י~ו~

 כ~~~~רי
 שנ~מעו ראינו ~א ב~ילה

 ו~~
 כן

~םו~
 ל~ו ואין לאוכלם

 בז~ ~כ~~ ~ו~
 אלא

ל~נ~~
 ~נו אין א~ל נדמ~ו אימ~ ~ופם החולין

~ו~ים
 ל~תי~

 אוקי ~~י~ ~ייך לכך כלל ~איסור

~~~זק~
 אנ~ אין ~י~וב ~~~נין

 ~~~ף ~ריכין

 ~ם י~ דב~~~ו כיון כללהאיסור
 ~די~ו~ ~ל ~ק נ~~ממ ואין בלא~~~ א~ו~~אכילה ~ירו~ ~י~ו~

אימ~
 הי~

 ו~~~כ~י א~ז~~ ~~י~ מוקמינ~ לכ~
 חזק~ ~כללי~זה

 ~~~~ ל~~ץ ~יל~ותי שכ~~~י
~מ~

 קו~~ות
 ~~ו~~ ~~~~~~~ ו~ו~~~ ואכ~~

~~~~~~ 

~~~ 

~~ 
 אסור כבוש ~ם ב~וךב~ר

 נ~ב ~ ~תו~~ ~~

 ~~חו~~~~
 ~יאו~ים ע~ ~םי~

 םק~~
 ~~יא וכ~ן

~~ם
 לה~~~~ ראוי דאינ~ ~~~ם מד~~נן~וא כ~ו~ ע~י ~יוצא ~~ם ך~ ~ין ו~ כלל או~~

 ודם
 ל~~רבה ב~אוי רק אםור~י~ו

 ולכ~
 ~ק~ל

 ~ם~~א~ת
 כב~~

ראי~ א~~~ ומ~ש ~ט~ז בזה ו~ממ~ש
 ד~ ממ~כורו~

 ~ש~י מנ~ל וח~ב ~~~יך ו~
 א~ור דלמאפי~

 נמ~ו~
 ו~משני ~חי נמן י~צא

 ~חמנ~מדא~~
 ממכלל ב~~~ח

 דח~~
 ~רי ב~ל~מא

ע~~~
 ב~מ~~

משום א~ו~ ~~ל~ ~אמ~~ ~א א~~~י ו~~~
 ד~~

 נעכר
 ח~~ ו~~~~

 כ~ו
 מ~מי ד~~מ~

~כי
 ולז~

 ~א
 ~~ום מ~ני הו~

 ~חממנא דאס~
 ~חל~ נמ~לל~~~ח

 לא ~~~ח ~א ש~י ~עצמו
אש~ה

 ~ור~
 ~ק

 ~ר~
 לא ואז בי~ול

 ~יי~
 א~סור

~~
 ~ליו ~ובר אינו ~~ישלו ~~ם

 ~ממ~מ ~י~ץ ו~~ז ~א~ור א~~~חי ב~~~ אב~
 יו~~~

 ~א
 אמאיעכ~~

 ב~~ו~
 ~~~ח

 מו~~
 ~ם ממש~םהחלב ל~~~~ מה~ת

 עכ~~
 דדם

 ~~ונ~
 ~~~~ה ~~י

הו~
 ו~וכיח ~דידי~ מ~ד~ורי~~א

 מז~
 זו ש~~~ו

 להק~ו~ והוס~~~ ~םדבכורות ~~~ט~ בז~ ~א~~~י ובח~~ כ~נ~ו ~וכןכ~ה
 ח~ו~ה קו~יא

 ~תום~על
 ~~ סו~ סנ~ד~י~

 ב~א ~~
 נא~~ ד~ם~~מ~ ~ק~מ~

 דלא
 תב~~

 ~ו~~ א~~~ בישול ~~ך ~~של לא~~א א~~ ~~~~ ~די
 ו~~~~~~י

 ~~~~ הוא ~ם ~א~וקיז~~ל
 ו~~ו~~ טי~ון ~וא

 דאי י~~מ ~~~~~יאו
 אםו~~לא~ה ~ו~ ~~~~ דמיירי ~ם~~~

 חלב ~מ~ום
 א~

 ד~ך~ בלא

 ~ישו~
 ב~ו~י~ כ~ו ~א~~ לא אמאיו~ש~

 ~~~ורו~
 ~אי

 איםורמטעם
 חל~

 ~י~
 מו~~

 ~וצ~ך ~כך ב~~אה

לא~ו~
 ~~נ~ה אף בב~ח נמ~ום

 כ~~
 דמדח~

ש~
 ~~ו~יא ~~~~

 ~~ני~ ד~כו~ו~
 ~ם איסור

 ל~~און ועי~ןוא~~~
 ר~ק~~

~מס~ ש~ ~~~~ ב~~יון
 ~ו~~ ~~~י ~ל ש~ ש~ק~~ סנהד~י~

~ו~יא ה~~~



~~~~~~~~~~ו~יי~
 ~ו

 אחרת~ו~יא ~~~
 וצ~~

 דוגמא זו קו~יא ~~~ה ~לא
~הםוגיא

 לאםור ~רא ~אתי דש~
 וא~מ במ~א ו~ארכת~ב~נאה א~ בב~~

~~~י
 ם~~~

~~~ 

 בה~ם~מ מפ~מ
 וכחו~

 ~ קצת
 ~~~~ ~ו~ י~ ~כאורה~~ב

פ~וט~
 דא~ ~כ~י ל~נין

 הציר מחמת
 יותר אוםראינו ~לו~

 ~כד~~
 מ~א~כוכ~ן צ~~ צ~א ~י~ כמבו~

 בכבו~
 כו~ו הכ~י מאםר

 אין בזה א~~ם י~ג ~~ק וצ~ח ם~ט בםי~~~~~ך כמ~~
 אם ~כתב דממה צ~ח בםי~ ~ם ~דבריו~כ~ע
 די~ל ~כו~ו מאםר אזי ~בו~ה ע~~ מאםרכלי

 א~ל בכו~ה נאםר אזי ~~ל~~ כבו~~ ~~ידוו~א
 ~~יעורלא

 ~~~י ~ירתי~
 אי~

 כ~~ק ~ק אםור
 ~וב ~א~~ ~~יל~ כדיאו

 ד~~ו לפי ~פ~~ ליכ~
 צ~א ובםי~ ו~~פ~י ב~~בצות ם~ט ~םי~ עי~זה

ודו~~
~~~~~~ 

~~~~~~ 

 ~~מא לערות א~ור ~~בת

מ~ב~~
 ~~אה גם ~~ב ~

 ~קילוח מפםק ~לא עירוי ע~~ ב~בת מאםרדאם

דהדי~
 דצריך

 לי~ו~
 נמדאו~יי~א ק~~פה ~די ~נמ~ו

 ד~~ה מ~ום ~~בתא~ור
 ~תק~

 בעירוי ממ~א~כ
 נמט~ם אלא ~י~ו דהקלי~ה ~ק~לוח~מפ~ק
 המ~א רבימו כמ~ש בש~ת לקלוף ממותרחומרא

ז~~
 ~כ~ג בםי~

 לעמי~
 ~ו~~א

 הוא מ~ן א~ ~ה~~יך דצריך ב~~~ה ק~ט~~י~ ~~בו~ ביב~ די~~
 ח~יב ולא ~~בת גם ~ותר לכך ~עלמ~אחו~רא

~ת~~
~~~ו~~~~~~~~

~~~ 

 כו~ במה~כ ה~~ך
ה~ה ~~

 ו~~~
 עירוי

 כולו~אוםר

 באי~
 בכלי איםור ו~~ה ~~~~~~

~~~~
 ~אם~ ל~יפוך ~~או

 נ~~ ~ ~לוי דז~~ז ~ו~ו
 ד~~ו~ ו~אי הא קש~ל~~ור~

 חממיר
 דכבו~ ממכ~~

א~ו~
 ~~י דב~לי יתכן איך וא~כ ~פוסקים ~כל

 בכולו ~כלי~~ם~
 ~~כבו~

 ה~~ז ~~
 ר~~

 דאי~ו
 ~כלי~נ~םר

~~ 
 ב~ם ל~~~~~ל ~~כ ועי~ ~ד~ק

 רק ~כ~י כלל ~~םר דלא ~כת~י~~~ז
 או ~ו~ר ואפ~ר יו~ר חמ~ר כל~ש יהי~ו~~כ כ~~~

דכ~~
 כ~ו חרם בכ~י ~יירי

 ~ממם~~
 הר~~ל ב~ם

 בכ~וש וכן ~ו~ו ~אםר ~כך ~או~ל ד~~וד~~ח
פ~ק

 ב~~
 ~או~ר

 ~~ול~
 ~ל~~ל אכ~ר ~ו ~~~ח

 ובאמ~ בה~ם~~~י~י
 ~~י בכ~י ~~כ כאן ~יקל

בה~~~
 ו~~ע

~~~~~~ 
~~~ 

 ~~ ~מ~~
 דת~ק הר~ם

 ~~ו~ת ~א~ן חם ~תוךבחס מט~~
 ~ למעלה עולה ~הבל אכ~י צ~ע ~יכרתהת~תון
 ת~ו~ מ~ב~י בזה העיר ~לא קשה~~ב

ז~ל ה~א~~
 כ~~

 הובא ~~
 ממה~ל~~ בהגהו~

 צ~ב ~~ם
דכ~

~~ 
 אם רות~ת ~~יונה הקדי~ה אם ~~םת~ק

מעכב~
 ~בה הר~יחה ~~מא זיעה לק~ל

 ממלקבלמעכב~ה
 זיע~

 הי~ ו~פ~~ז
 ~רי~א דלכך ז~לרבימו קו~י~ ~תור~

 מ~ר~
 ~הור ל~~~ מ~חם

 ד~~בל ~יי~ימןולא
 ז~~ה ~~~ל~אי~ו~ ~דרות~ ~~ום~~ ל~~~~ ~ו~~
 א~~~

 ד~רי ק~~ם לדימא

~~א~~
 ו~פתי ב~~ך צ~~ בםי~ ל~יל ד~א ז~~ל
 רותח הכי~וי ~אם ל~~~וךאמר~מן

 צריך צו~ן ובכי~וי בזיעה םולדת יד~ת~א צרי~ אי~
 ם~ היד~ת~א

 ד~~~םוי ~רי בדיע~
 רות~

 ~~ור
 יהי~ ~לא וי~ל ממה~ל~ח ~הק~ה כמויו~ר

~ות~י~
 ממ~םק~ דהוא צ~ג דםי~ הד~ן עם א~ע

 ד~וקא~ה~א~י
 להרא~ש ~~ל בזה זיעה ~~פ~יטיןרות~ין נמ~~י~ עליו~~ בקדירה ~י~ ~יכ~

 ממקבלדאינו
 זיע~

 דת~ק ~ע~ו וזה נ~התח~ון
 רק מ~קין בו דא~ן בכ~~וימ~א~כ

 ~ז~ע~
 ~וא

 ~~~~ת לכך~~ת~~ון
 וכן ~ו~ח ~הכי~וי יו~~

מ~~מ~
 או~~ בב~י ק~ת

 םי~
 ~ ~~ ו~~ר~~~~ תנ~~

~~~~~~
 ב~חות ~ימא דבר ראיתי בזה והיותי

 םק~~~ כא~ד~~
 ~~ם ~ו~~א ~~~~א

 כ~ד ~ף ~~~~ים בםוגיא הח~צז~ימו
 לי ~~~ממ~

 ~~ו~ר ע~לה גביהטעם
 והואבע~מא ד~~ע~ ממ~ו~ ~מ~~~ק~~

 סות~
 דחולין ל~וגיא

~~~ 
 קכ~~א

ד~מ~י~
 פרי ~ר~~ה ד~מ~ר ~מ~ום דר~י ט~~~א

 וביכו~~~ מבכו~יםפ~י
 ~כ~יב ממתרוממה

ויצ~ר תיר~~
~~~ ~~~ 

 דהוא ואי~~~~יט~י~ ~תי~ץ
 ולא ב~~~~ם ~םתו~~ קו~י~

 ~ו~
 בע~~ו ~הוא אלא

 ב~ותו~ב~א
 ~די~ו~

 אלו ~~ו~~ דברי ~יום ~ם
 לעמין ~ח~~ד עוד ש~ ו~~שוצע~ג

 אמרימןדלא בהית~ כבו~
 כגו~

 אם
 עמ~

 כמ~ה ~כלי חלב
 בה ~ובי~לו ~~~ב ~מ~מה הור~קו וא~~~זימים
 דלא ~ט~ם ~ותר ~~~~ע ~וךב~ר

כבו~ ~~מר~~~~
 ו~~~א ב~~~ר

 כ~
 תמ~~ז ~י~ ~~ג~א ~~ם



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

 ~~זם~ק
 בש~

 בשם ~נ~א וב~י~ ד~ו~ר ה~~מ
 ז~ נ~~~נה ר~י~ להביא והו~יףה~~דכי

 פר~
 ז~

 ור~דשבי~י~
 בש~ן שכבשו ח~ש

 י~~
 י~קוט

הו~~
 ועי~ כו~

 ב~ויו~~
 כעי~ר ~עם הא שה~שה

 קו~ם מיי~י ~~ם ניחאול~~~ש
 ז~~

 הביעור
 ב~ב~יו ע~ש כבוש אסור ו~א בלע ~י~~אוהוה
 ה~ב~א גוףוהנה

 מאו~ ת~ו~
 ענין ~וא ~כבוש

 ~ייך ואיך בטבע~~לוי
 ~חל~

 בלע בהי~~א בין
 שפיר נמהני אז ובאי~ורא פעול~ו עשה ~א~אז

 שהא~יך רכ~~ה ~י~ טעם ~וב ב~~ו~ ו~איתי~כבישה
~~שיג

 בז~ ה~ו~~ ע~
 ה~אי~ ו~~ה

 ~~ו~~ ש~
 ע~~~משביעי~

 כעיק~ ~טעם ~~א ש~עלה
 ילי~א~ו~

 ~גיעול
~~~~ 

 או
 לא ע~ה בא~~ו~י אבל ~~וין באי~וריהכל ~ז~ ונזי~ מחטא~

 בהואממרינן
 טע~

 ~שם ~יחא ול~י~~ז כעיקר

בשב~עי~
 עש~ אי~ורי ~ק הוא

 ש~א~יך ע~ש
 ל~ד ~~ק ~~~ז ~י~ באיהי~ט ב~~ ~איתיא~~ם
 ~עשהגבי

 ~~ש~~
 ~ם כלי ש~ביא

 ~ע~
 ונ~צא

בו
 דאינה וא~~תי ~~~

 וקשה בצונן או~~~
 וצ~ל מעל~ע כבוש הי~~ש~א

 ~ה~עש~
 ליל ~י~

 ~~~ח~~
 ו~כאור~ עכ~~

 עכ~פ הא בכך ~ה צ~ע
 ~~ו~ם ~כבשהי~

 נ~ש~~ ובו~אי הפ~~
 ~~~ל

 כבוש ~יק~י לא הי~ר ע~יין הי~ ~אז ~כיוןג~~כ

 ה~ו~~וכסבר~
 שם ב~ר~~ג ועי~

 ואי~
 ת~~ כעת

 הממ~א ב~ב~י ואכ~~ל בולעיין
 ה~~~

 ובחי~
 בעז~ה יבואר~הל~פ

~ 
~~~~~~~~~~ 

~~~~ 

 ~ ב~~~ים כן הוגה וכבר
נ~ב

 לי ~~ו~
 ע~

 ~בו~ינו
~~ח~ונים

 ב~~ ז~~
 ~~ש~ע כולה לרש~י שהגיהו

 רק ה~~ אם~א
 מ~צת~

 ברו~ב
 נא~ר ~ינו ~~וטב ל~לה הי~הח~יכה ו~~צ~

 ר~
 כדי

 שנ~ל ~~ו~ב חוץ כולה הי~ אם כ~יןנ~י~ה
 ה~~ז נמ~ברי היפוך וזה ~~חבר רבינוב~ברי
 ~ק~ב צ~ב ~י~לעיל

 ~נמיפש~
 ~זו לי~ ~שי~א

 ה~~מ בשם שם שהביא כ~ו נאס~חה~תיכה
 ~ח~יכ~ כיון אלא עודו~א

 זו
 נא~ר~

 חלק
 ~וב העליון ~חלקתח~ון

~~~יכות כ~ ו~ו~~~ חוזר~
 ע~ כול~

 ם~ שי~א
וב~רמ~ג ב~~~ ע~~ נגד~

 וא~~
 ~י~א כאן דוקא ~צרי~ו למה

 ~אן ו~אי ו~שמע ל~ש~י ה~ו~ב ~וך~ולה

 אאי~ור~~ה~חב~
 ~~ה~ר

 דבחו~
 אינו ~~ו~ב

 נ~ילה כ~י ~קנא~ר
 כו~~ ו~אםו~

 ~י~א בעינן
 זה ~יישב נוכל ולכאורה וצ~ע הרו~ב ~וךכו~ה
 ~כך בב~ח לענין שם ~יי~י צ~~ב ב~י~~ה~~~ז
 בנ~קצ~לר~~~י

 ה~ו~ב ~וך
 ו~~צ~

 ל~עלה
 כו~ה אשורה~ו~ב מ~

 ואו~ר~
 כל

 ~חתיכו~
 כו~ן

כמ~~~
 אי~ורהוא שח~~ מפני או ב~ירוצו םק~ג שם הש~ך

 שמ~
 באי~ור ~יירי ~שם ~שום או

 נא~~ה לכך הח~י~ה ~ל שנפלצלול
 גו~ באי~ו~ מיירי כאןמשא~כ כו~~

 כ~י רק ~אש~ אינו ~רו~ב תוך במ~צ~דלרש~י אפש~ לכך וכחוש
נ~ילה

 וכ~
 ~שמע

 כא~ ~ה~
 עם בי~ך ~יירי

גי~ו
 ~גי~

 שם ה~ו~~ ~~~ש כחוש הוא ושומנו
 שם הש~ך כמ~ש גוש ~בר הוא וגם צ~ז~ף
 ~אחר ~~~ם ~וא~ש

 ה~יו~
 ~~ב~י נםתר זה

 שכתבו בנו~~ט יש אם ~~ה ~~ו ~ף חולין~~ו~~
 הא ניחאדלרש~י

~~~~ 
 בה שנתב~ל י~ך

 בה יש אםהנשה גי~
 בנו~~

 ~ממיירי ~~ורה ~ר~ז
 ה~תיכ~שנמקצ~

 ~רו~ב ~וץ הי~
 ~וך ו~קצ~

 אין ~~ך~רו~ב
 נמצ~פו~

 שאר
 הח~יכו~

 ~ב~ל
 בח~יכ~ובעינן

 הא צ~ל ול~~י ששים גופא
~~ ד~נ~

 יש
 ~~~ בנותן ב~

 ~יימו
~~ 

 ~~ש ~רו~ב
 הריב~ום~

 חזינ~
 הבינו ~~ו~~

 גבי ~גם רש~י בדע~
 שנ~ב~לי~ך

 ע~
 ~ה~א גידו

 ~ו~י וא~~כ ה~ו~ב ~וך בנמקצ~ו גם כוליהלרש~י ~א~ו~ וגו~ כחו~
 רבות~נו~ב~י

 האח~וני~
 ני~א הי~ שהגיהו

הגיר~א ממאו~
 הישינ~

 ~~ה ~י~ כאן וממחבר ב~ור
 ~~~ש~י ממקצ~ה א~י~ ל~ש~י ברוטב הואאם אב~

 ב~קצ~ה אף נא~רהודאי
 ובא~~

 שה~מחבר

 ב~~בצו~~ז~
 ג~כ ~צ~ ~~~~ צ~ב ~י~ לעיל

~פר~
 אפ~ שכ~ב~י כ~ו הישינה המו~~א

 ~ב~יו

~~והי~
 ~~~ו התו~~ ~בר ~ביא ש~א בממה

 ש~פורששהבא~י
 כ~

 שהי~ ב~ה וגם להדיא
כ~וב

 ב~ורי~
 כו~~ ~~~י הישינים

 ~~רש ג~~כ נוכל
 ~~ו~כ ~וץ בכו~~ ~~~~י הל~ו ~~ו~~ דבריע~פ
 בנמקצ~ ~רש~י כנמוהוא

 וכ~ו ה~ו~ב ~וך
 שי~~שלפי

 הרוטב ~וך ב~קצ~ ברש~י ה~ו~~

נא~~~
 כולה

 כ~
 כ~ו לרוטב ~וץ בכול~ לר~י

שרצ~
 שכ~ב א~א כן ~פ~ש באנמת שם הפ~~ג

 בכל ~נגיה מ~ה ע~יף ~~~ קצ~ דוחקשהוא
ה~~רים



~ ~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

 גר~ ו~~ע~~~~~~רי~
 לו

 הביא ~~א מ~~י ז~
 ~~ו~ין ~התוס~~ברי

 הנ~~
 ~הגיהו הח~~ה והנ~~חא ~מ~של~~יא ~ביאר~ ש~~ ~~באת~

 רבותינ~
ז~~

 בתוס~ וע~ התו~~ מ~ברי לה~יא ~סתר~
 ~~~ ~ףחולין

~~~י ~ ח~ב טי~ת ~~ה
 ב~רבנן ~~~~~~ י~~ ~~~

 ובכחו~
 ~מור

 ~מחבר ~סקיראה
 ~י ~ו~א ~י~ ~~ב ~ נטילה בצלי ~ריך~מ~י~א
 ~~~~ באין ~~~י~ןבק~י~~

 קצת
 צרי~

 ~~ים

 עי~ ~~ח ובם~ק ~~~ך ~אן ~מ~ש וצליבמ~יח~
 שםב~~תי

 ומ~~מאו~
 ~מ~ני

 ע~
 ה~מ~ג ~בינו

~ב~י~
 מ~בצו~ ~~~

 שונמן בה ~בוק ~הי~ירך ח~יכו~ ~אל~ ~~ה ~ק~ז
 הגי~

 ומיהו כו~
 ע~ש ~הט~ז אף ~מ~עפע ~החמיר יש ס~באין במ~יח~

 ~גי~ ב~ומן נמקי~ים האחרונים כל כאןוה~י
ב~~ס~

 ~~י קצת
 בנטי~~

 וצ~ע
 במ~

 ~סתם
 י~

 ~ רב ו~~על~חמי~
 ם~~~~~~~~

 ~~~ו

~~~ 

 בקיאין אנו בב~וע
 ~ כן אונמר ה~בש~~י

~~ב
 מבוא~

 ~~ין ~כ~ כאן הט~~ וב~ברי ב~בריו
 נממאכל נאם~כ~י

 ~נב~~
 כחו~ אי~ו~ בה

 כנ~ו
~~יים

 ~ז~
 ~~י~

 ~ם~

 ~הדיא מ~~מע ~~~~~ אי~ו
~א

 א~
 ~נמ~ אי~ו~ בה נ~~ע

 ~כ~י ~י~ ~~יר
 מ~ממאכל~א~ר

 ~תמו~ וי~
 ה~און על ~בתי תנמי~

בחו~~
 ו~ראה וז~ל שכ~ ט~ו ם~ק ביאורים כ~ן

 ב~ ~י~ ממאכל אפי~ נאסר כ~י~אין
 ב~יעת

 בב~וע א~י~ או~ר כלי אין ~~א ש~מן אפי~אי~ור
 בט~ז צ~ז ב~י~ כ~מוכח~ממן

שרוצה ~מ~~~ ק~~~ ~ב~י ~~בין זכיתי ו~אב~בריו יע~ש~~ סק~~~
 ל~עמי~

 כן ~סובר ז~ל הט~ז ברבינו ~~~ן
 הט~ז ~~תיוהרי

 ברו~
 ~בב~וע מיל~ו

 ~כלינאס~ ~מ~
 מהנמאכ~

 אם ~וקא כאן מ~כ~ב
בלע

 ~נמאכ~
 באיסור אבל מ~ע~ע ~אי~ו איסור

 ~~תב ~~קו~ הכ~י נאס~~מן
 החו~~

 הוא ~ריכא
~באנמת

 דע~
 ~אס ~~~ך

 בכלי ~נמן איסו~ נב~~
או~~

 כ~י ~חמ~ר ~~~י~ז בכו~ו
א~י ~באוכ~ נמא~~~

 כ~~
 בב~וע

 ~חו~
 יו~א ~ב~לי

 עכ~~
 ~ענין

 ו~~ך רנמ~א ב~ברי כ~ז כמבו~ ק~י~ה כ~י~אסו~
~~ן

~~~ 
 בז~ הארכ~~ ~בר אמנם כ~ג

 ~~~ו בסי~

 בחו~~ ~~גאו~~~
 ~ם מ~~תו ~ן ~תר

 בסק~~

~אי~
 מהב~מים לב~וע יכ~ל המ~ו~ה

 יו~א ב~וע~אין מטע~
 נמחתיכ~

 וא~~ר רוטב בלא
 ע~ש רו~ב ב~א ~יו~א ~מן בב~וע~מיירי

 שאח~זבס~ק וכ~~
 ~ע~~

 מב~יעת נאסר ~סכין ~אין
 רוטב בלא יו~א אינ~ ~בלוע מטעםהזיתים

 ~ה~יא הרי ע~ש ב~מן אי~ן ת~נמי~ן ורובב~מן זול~
 ~פ~ר הכלי נאסר ~מן ~ב~וע הי~~אם

 כ~ב ~~ז ב~י~ מי~ו כאן כ~בריו ולא כאןהט~ז וכ~ע~
 ~ו~ך ~בליע~ ~אין ~כ~ו ו~~ל בכאןכ~~ריו
 ~מן כ~הב~~ע~~~וא אף ~וטב ב~א לכ~ימכ~י
 איןכן

 רוטב ~~לא ~~לי מחתיכ~ הו~ך ~ב~יע~
 ~מן ~וא כ~הב~ועאף

 מטע~
 כאן ש~~תב קו~

 בסי~וכן
~~~ 

 ~אסר ~~~י ~אין~ ~נמי כתב ~~ו ס~ק
ממא~ל

 ~י~
 ~~~ע ~מן בל~ע אפי~ ב~וע בה

הסתירה ע~
 הג~ו~~

 ב~בריו ~נמצא
 ~ ~~ ו~מ~~

~~
~~~~~~~ 

 ה~ס~ באי~ ירא~
 בס~ עי~~~ב ~אסור~ ~צת
 חו~~

 סי~
~הביא ע~~

 ~הי~וך ~פמ~~ ב~~
 ממ~~~

 ועי~ כאן
 ~~~ ~י~ ~ם נמ~~~~קבה~הות

 על ~ח~~ק ע~ו סי~ ת~ו~ ב~חי הובאהכרנמל ~~ בס~ ועי~
 ב~ין~~נמ~~ג

 כב~
 ~ בק~י~ה ~נ~~ה צ~וי~

~~
 ~~קו~ י~ ~~~~~~

 חתי~ה אם
 ~~ו~טתכו~ ~ננמ~ח~

 כ~
 ~~ות י~ב

 א~
~~ע~

 ~אחרות
 ~~רי מ~ומגמים ב~אן ~בריו~~~ב ~ אוסרת לא אמאי מבו~~י~

 כ~בו~ ממש עצנמו ~ל ~ם~ה בי~ אף בלוע רק עצמו מחמת איסור מיקרילא לעו~~ בבי~ו~
 לה~י~

 ס~ק ב~~ך
 בב~~ ~כ~ח~~י

 בו ו~~~~ ע~יין נ~~ח ~לא
~~ 

ש~
 ו~ו~~ים ב~~~ס ~~וט עצמו

 ~~~יא מ~נמעוצ~י~ במ~יח~ ~א~~
 ~בב~~ו~

 רק מק~י ~א
 שעות י~ב בתוך ה~רמ~ג לרבינו ~~~ק ~וומה ב~ו~

 ~ל ב~ם ~א צירו אגב ~~ו~טנמ~עם
 נמי עצנמ~

מותר
 וכמ~~

 ~ע~ין ~ייך ~ל~ ה~~ק אך
 ומסו~ק בי~ול ~ע~יןו~א מל~ח~

 בז~
 כיון

 ~ם ~ו ~י~ היכא בין מח~קינןוצ~י~ ~במ~יח~
~~ 

 ע~~ו
 רק נמקרי לא ~אז ~~ו~ח ~ דנמ~ח ~יכאו~ן

ב~ו~
 ~~~~ך כנמ~ש

 ס~~
 שמא מ~ו~ק וע~ז ח~י

 ~ו~ט ~אי~ו ה~חה ~אחר~וקא
 ~ כ~~

 ~יר
 קו~םמ~א~כ

 ה~ח~
 ~ו~ט ~~~יין ~עות י~ב תוך

 אגב ~~יר
 אולי ~מ~

 ~ו~
 אי~ור

 מ~~
 עצ~ו

ואו~י ~~~~



~ ~ ~

~ו~~~~
~~~י ~~~~

~~~י ~ ו~ו~ק ~כ~ מבושלים ה~~ון ~~ ליישב ישוא~לי
~~~ 

 ~~~~ ~~י
~~~~~ 

 כו~ ב~~ו~
 ~~קו כי~וקא ו~~

~~ב~י~
 מ~~ח ו~אי~

~~ 
 לב פ~ח

 ~בו~
 בח~יכה

 או~ר איןב~ערה
 ~~וגעי~ אחי~ו~ ח~יכו~

 בזו

א~
 בפ~יחה נ~ב ~ ~ם ~הלב שע~יין

 ~י~ נמהמג~א לזה להביא~ראי~ הו~יף ב~ חלק~וף ל~ערוב~~
 נגע ~אם כפולה מצה ~נין ב~ ~~ק~מ~ז
 הכפלבמ~ום

 אחר~ במצ~
 אי~ור כמו הוי אז

 נגע ואםבעין
 בצ~

 ~~מה במה ~ם ועיין ~ם הבעין שע~י~ןאף בלו~ אי~ו~ רק הוי האחר
 ~נעלנ~ו אילו והנמ~~ב ה~~ח ו~ברי ~ח~יעל

 ~ ע~ב ~י~ חו~ד ב~למה~און
 ביאו~י~

 שכ~ ~ק~~ב
 והוצי~ו שלם הי~ העוף ב~ם להיפוך לה~~אשם

 וח~כוהו ש~י~~~ב רו~ח ה~~ וע~ייןמק~~רה

 ששים ליכא ~שוב כיוןנא~רו~
 וא~~

 ד~ר לומר

 כו~ רוטב בלא א~יהב~ו~
 ועו~

 ~האי~ור ~בש~ה
 ~אר אף הח~יכה על מונחב~ין

 יוצא הבלוע ~בר אין לו~ר ~~יך ולאנא~~ין הח~יכו~
 והנך ע~ש בהג~~ה ט~ ~עי~ ק~ה ~י~כמבו~

רוא~
 אילו והנמ~ב ה~~~ח ~ברי ~א~ש~ממיט~י~

 בלא ~~ם להיפוך ב~בריהם בפ~רוש~מבואר
 בלוע מקרי הבעין ע~יין~ר

 ~י~נמכאן החו~~~ ו~איו~
~~~ 

 ה~ממ~ג מ~ס לקמן עי~
 כ~ב~י לעילובחי~ושי ל~חו~

 ~ה~ו~~
 משנ~ו לן ~~ר

בז~
 באם שם שכ~ב כ~א ~~ק צ~ב דב~י~
העמי~ו

 קדיר~
 בשר עם

 גונמא ל~וך צוננו~

מלא~
 הרבה מונח ~אם נראה אפ~ה רו~ח חלב

ח~יכו~
 דאין

 הבליע~
 לח~יכה נמח~יכה יוצא

אחר~
 לו ~אין ו~אי שב~ו~ה דהמים רוטב בלא

 ~~ם והרי עכ~ל צונן ש~וא כיון רוטב~ין
 ~וא~~יסור

 עדיי~
 החלב ~היינו בעין

 ~ה~~ירה כיון ליישב אפשר ואולי בלוע להקר~ ואפ~~

מפ~ק~
 אמנם

 בלא~~
 במה שם ~מוהין ~בריו

 בפשיטו~ד~רי
 הלא בלוע אי~ור בב~ח לאי~ור

 ~מ~~ע~
 ~בב~ח י~ז ~~ק כאן ב~~ך ק~~ונים

 ל~קל ש~~ם במה וצ~ע מגופו אי~ורנמ~רי

 ~ע~נג~
 עצ~ו ~ברי ~ו~ר וגם ק~נמו~~ם כמה

 כלל נמ~~י לא ~בב~ח ט~ו ~~ק צ~~ד ב~י~שכ~
~י~ור

 בלו~
 יוצא אינו בי~ דאמרינן זה לענין

 ~ ~ארוכ~ ש~ שכ~ב~י נמה ועיין רוטבבלא
 ~~~~~~ י~~ ~~~~~~

 מ~~בר הכי
 ~~י~ור מפטםהי~ר ~בעי~

 כ~ב י~ז ~ב~~~ק צ~~ע נ~ב ~ בבלועלא
 ~אחירו~ הש~ך מ~ש~ל בעצ~

 ~מיירי נטילה צריכים
 מפטם לא~~ה האבכחושים

 ח~
 לחברי~

 ע~~
 והא

 לעיל כ~ב גופא והוא פיטום שייך לאבבלוע

~בב~~
 ~מ~מ וצ~~ל כבלוע ל~~ ~י~נ~~ן

פיטום לע~י~
 א~רינ~

 ~מפטם שפיר
 ~קרי ולעיל מ~ופו אי~ור הו~ דבב~חאמרינן ~ברי~ דבקצ~

~~
 לענין ה~ינו בלוע

 ז~
 כחוש בין אנו ~בקיאין

~שמ~
 וכן

 משמ~
 ~ כנ~~ל ~~~ז ~~ק שם ~לשו~ו

 ~מה ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~
 שבאו~~~

 מבואר
 קר שבקערהההיפוך

 הבלוע חלב ~~~ר יוצא א~מיקר כו~ ה~עלהצריך
ואוסר

 נ~ב ~ כ~~ ל~ער~
 ~נמיה~ו על אני ~מ~

 כלל או~~ה בשם הש~ך הביא י~ז ב~~ק לעילהא
כ~ט

 ~י~
 ו~אי נמגופו אי~ור נמי~רי ~בב~~ח ו~

 ב~ע א~נמיקר ~ר כשה~ח~ון אנמרינן שפירלכך
 ק~יפ~וצ~יך

 כשי~ שפיר אמרינן בב~וע משא~~כ
 קליפה וא~צ בלע אד~יק~ בי~ שייך ~לאהש~ך

כל~
 ~ וצ~ע

~~~~~ 
 ~~ג

~~~~~~ 
 בנבלע אףמ~יר
 בלא נמ~מ בכלישומן

 כ~א או~ר אינורוטב
 כ~~~
 נ~ב ~

 ~נ~א ב~י~הנמג~א ~~~ וכ~~
 וב~~~

 לענין ~~~ז
 מה~ו~~ק נו~~ב ב~ברי לפלפל צ~א ב~י~ ועממ~~שצ~וי~ תרנגול~

~~~י ~ ל~ ב~י~ י~~~ש כן ג~כשכ~
 כבר נמלחו ~~~ ~~~~ ~~~

 נ~ב ~ נ~~
 בעצמו הא ~שהל~אורה

 שפ~י צ~ב ב~י~כ~ב
~~~~ 

 ה~~ח בשם ט~ו
 א~י~ היינ~ במליחה חענ~נ אמרינן לא~ב~פם~מ
 בקיאין שא~א אלא בכחוש ~אי שמןבאי~ור
 להק~הכרי~

 ממה וא~כ בקליפה ~~י ב~פ~~נמ
שכ~ב

 ב~~~
 אבל חנ~נ א~רינן לא ~ב~פ~מ

 ~כ~ב והא ל~מרי ב~מן זהו בעינן ש~ים~כ~פ
 לשער ~צריך ט~ ~עי~ כאן~רב

 נג~
 הח~יכה כל

 ~~גול וכ~כ ~פ~~~מ באיןהיינו
 מרבב~

 ובחי~
 על צ~ע וא~~כרעק~א

 קושי~
 אחרי הפמ~ג

 חנ~נ אמרינן לא ~בה~~מ ~ם כ~בשבעצנ~ו
דרוב



~ ~ ~ ~ ~  ~~~~~~~~~~~~~~~~י~~~~
~~וב

 ה~וס~י~~
 חענ~נ אי~ורים ב~א~ ס~ל לא

 להו לית ~רובא רובאודבוק
 עי~~

 א~נם
 ידעינן דאפ~ כ~ן הוא ה~ליתי על ד~ו~י~ולומר ~~וכ~

 א~ו ~נמ~חבו~אי
 מות~

 בה~ם~~ ~~
 וא~כ

 ~ו~ ~י~כאן
 אסור כלל נמלח לא ~מא ס~ק

 כןלגמרי
 לומ~ נוכ~

 ~זה א~א~אן אלא בכ~נתו
 באמ~ דמיירי כפ~וטו לומר~ו~ל

 נן ~ירע
 חתיכה ~נמלחהבודאי

~ 
 עם

 אח~~ו~
 ו~א

 ם~ ל~יל ~~מ~ג הכריע ~בכה~ג לב~ה~מל~ה
~~ב

 ס~~
 גם ל~~י~ י~ וד~ח ~דב~~~~מ ~~ז

או~~
 ~יסור אמ~~ן דלא ח~יכה

 בי~ול ~~י כ~ת~ק במליח~ דבו~
 ~~יר נאס~

 ונכון~ וברו~
 כחוש א~~ו הפ~מ באין ~~~~~~ ~~~ ~~~~~

 י~ מועט~~ומ~י~~
 לו~ר מ~א~ יותר החמיר ~נה נ~ב ~ל~חמי~
 ב~יאין א~א א~ ב~יאין א~א ~~מים~ני

כחוש ב~
 ל~נ~

 ~ ב~יאין א~א ו~ב~
 ~~י ~~ליח~ ב~~

 ~התי~ מרוב~~מליח~
 בהפ~מ ~~א בסי~ הרמ~א

~~~
 ~~אתי ~ח~ז ב~וסקים ~ן נמצא ~לא

 ר~ק~~~~גאו~
 ~~א ל~~ בח~

 שהש~
 על ג~כ

הפמ~ג
 בז~

 וסובר
 ~ב~~ו~

בק~יפה באמ~ די ~לי ומ~יחת
 ו~~~

 ~ ל~נא
~~~~~~~~~~ ~~~ 

 ~תמוה י~ ~~~~~~
 ע~

 ה~ן
 הרב ~~ריהא~

 ~~ ו~ריך א~ורה חתיכה ~אותה בה~~וךאומר
כל נג~

 החתי~~
 כו~

~~ 
 ו~~ע

 ~~ע נ~ב ~ ~או~ ~~ת~
 ב~ף ב~~מו שהט~ז ~אה~לא

דבריו מפר~ ~אח~~
 ~לעני~

 ~ריך הי חתיכות ~אר היתר
 ב~~~ אח~ בכלל~יו~

 ~ח~יכה כל לבטל ס~
~נאס~~

 מחמת
 ח~ב~

 שב~
 א~ו ה~נהג ולפי

 כלמ~~פ~ן
 ~חתיכו~

 אחת הם כאלו האחרות

לבט~
 כו~ כו~ם ~ין האםו~ה החת~כה

~כו~ה אב~
 מבוא~~

 ~פיר ולפי~ז ~כ~ל כן
 איסורבי~ אמרינ~

 ~בו~
 ~ממ~רפין הוא ~~~ולא ~לא

~~
 כל ~ב~ל ~ו~ן החתיכות

 ח~יכ~
 ה~א~~ה

 מ~א~כ ~בה ~ח~ב ~יבוקמ~חנ~ת
 לד~~

 ~~מחבר

~~י~
 בכל

 ח~יכ~
 לבטל ~~ים בפ~ע

 כ~
 ה~ת~כה

 כונת~זה
 ~ט~~

 כמו
 ~ה~י~

 ~~ינא אמנם ב~~נמו
 רבינו~~ק

 ~פ~~
 ו~~ה

~~~ 
 הדגול

 מרבב~

 לא דב~פס~~מ רע~~אובחי~
 אמרינ~

 אי~ור
במליח~ ד~ו~

 ~ ו~נ~ל
~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ 

~~~ 
 ל~ידן ואולי ~ו~ ~~~

 ~~~ן קא~רב~פ~מ
 ~~~ב ~ במליחה מ~טםהי~ר

באי~ור נ~~~ י~ ועו~
 ממ~~ כחו~

 א~ דמות~ דרבנן
 בלא

~פ~~
 ~מן באיסור וכן

 ק~~
 דרבנן ~סור ו~וא

~גו~
 שוממן

 ~גי~
 ק~ת בה~סד ~~כ ~מותר

 כמ~~
ה~~~

 ס~~ק
 ל~~

 אז
 ~יי~

 לומר
 ~יטוםאמ~ינן ל~ ~ב~~ל~ח~

~~~~ ב~~~~~~ ו~ממ~~
~~~~~ ~~~~ 

 לא אממאי ~ ~ב~~ו~י לא ~ן
א~מר

 ~ה~תי~ו~~
 כ~רות

 ~~~~~~לנמהר~ם וע~כ ~~~נ א~רות ~וסריןגו~ייהו
 לא נ~ב ~ כ~~ אמרינן ל~ולא דאף לי~פשיטא
 ~הח~יכות מיירי ~כאן ~י~ל תנמי~~ו~בינו~י

הכ~ירו~
 ב~~יכת ~נג~ו ורק ~לל זב~ז נג~ו לא

 הי~ וא~~כחלב
 ק~~

 ~~~~ך ~~יר
 כיו~

 ~החת~כה
 נגעהחלב

 הרא~ונ~ ב~חתיכ~
 טעם בה ו~~נה

ונאסר~
 ~וב ~~כ

 אי~
 ל~~ור ~~~ב לחתיכת בכח

הנ~ארים
 יתבט~ וא~~

 ב~נ~ארים ~אסורה חת~כה
 וע~~ז בתריחד

 ~יר~
 חלב דהחתיכת הש~ך

 ~זר~
 ט~~וקיבל~

 ו~וב ~נאםרה ~~א~ונה נ~הח~יכה

 כ~נג~~אח~~
 ב~ני~

 נא~ר~
 ~~~י~ גם

 ~~נ~
~~~~

 כיון מנמנה יו~א ~~ב~~ע
 ~נ~~

 ~~ה ו~א
 ~א~ונה ~החתיכה ה~נ~~גקושית

 ~נאש~~
 יאסור

אחירות
 כיו~

 ~ כלל נגעו ~לא
~~~~~~ 

 לעני~ ~~~~
 ~ינא

 נר~~
 כח ~אין

 ~אסורבח~ב
 ~~~ת~

 אם
בכ~א י~

 מה~
 ח~קים נ~ט

 נג~
 ו~כשירות הח~~~

 נ~ב ~ ~דידן אף ~~ל ב~רי וחד~פילות
 ל~י~ן ~א~שה לכאור~

 פ~~
 וכן י~ סעי~ ל~מן רמ~א

 אםור הפם~מ ~באין ג~ ~~יף ~~ בםימןפ~ק
 מ~וח בטהורגם

 ת~~ וטמ~
 ~הטהור ~~~ם

 שמפליט עד ה~~ל נמ~נמםמלוח
 מנמנ~

 וא~כ
 ~ותה מחמם בח~יכה כשנ~ע ה~לב הריה~~~

 ~~~ל~~~
 ו~וזר ממ~ה

 ונב~~
 וא~~כ בהח~ב

 ו~~עכ~חוזר
 נא~ר~ באח~~

 ו~וב
 יאסר~

 כו~ם

לדיד~
 ו~~ל

 ~כוונ~
 ה~מ~ג

 ~א~
 דו~א הוא

בהפם~נמ
 כמ~~

 ~וב לפי~ז אמנם לקמן ה~מ~א

 כ~ב א~אי א~~~יק~~
 אח~~

 ~אם
מל~חות הכ~ירו~



~ ~ ~ו~יי~~
~~י ~~~~~

 דנ~נ ~אסרות ~ו~ן ~זמ~ו~ות
 מדרב~~

 הא
 ~סק ~ופאאי~ו

 ~עי~
 ט~ז ~~ק שפתי ~~ב םי~

 כ~ה במשב~ותוכאן
 דבהפ~נ~

 חנ~נ אמרינן ~א
 ה~~נ וא~~כבמלי~ה

 מו~
 א~א עוד ו~א בהפס~מ

 דב~לו~ו~דנרא~
 ~~יף ל~י~ן ~ולן

 דא~~ינן ~שש~ם ~~ל ~~~רפין קו~א דיש~רמ~א ~~מ~~
ד~~לי~~

 כר~טב והמי ~~תיכ~ת ב~ל מתפש~ת
~מו

 שביאר~
 ~~ק לקמן כוו~תו והש~~ך הט~ז

 ל~~
 ב~פי~ו~משא~~

 ד~ריך ~~~פשט הבליעה דאין
 הרמ~א לשיטת הפ~~~נמ באין ~~ ממהם א~בכל
 ויש י~ ם~י~לקמן

 להארי~
 ועי~ ואכ~מ בזה

 ל~ט ~~ק ב~פ~ילקמן
 דבעינ~

 בט~ור
וטמא נמלי~

 ~פ~
 ע~פ י~כ~ו דב~יו נמי~ו דוקא ~פ~~מ

 תמ~ז ~י~ ה~~י~י~ת
 ~ק~~

 מלי~ ד~~זר
 ו~מ~א

~~~
 וגם ~ג~רי מו~ר

 בפ~~
 ~ י~ו~ש שם מתיר

~~
~~~~~ 

 ~אן משא~כ
 שכ~

 אי~ור ב~פק א~

 ~כנה~~ג כיון ~זה נ~ב ~עומד~
 ~י~ בשפתישהובא

~~~ 
 ~ד ד~~ל ד~א ~~~~ו

בתרי
 הו~

 אי~ור בס~ לא אי~ור בודאי דוקא
 עליו ה~מרמרולחנם

 ב~מ~~ ה~או~
 ~וא~י ~ם

 ע~~ש הם ~פק דכו~ן דפשי~א ~~~ד~ו באמה
 כונתו דזהוברור

 א~
 ב~ יש שממ~נ

 שנ~~פק כמו בטל לא איזהו נודע ד~אכיון ה~ת~ ש~
רבינו

 בז~
 ש~~ במה ~ו~~ע ~תערובות בפ~י~ה

 בא ~ה וא~יהפמ~~
 ~~מד~ו~

 ב~י~ ה~און ו~כ
 שהק~ה במה ~ושיתו ~תרץ כאןר~ק~א

המ~ב~ ע~
 אם א~י דאם ~~םק

 ~י~~רי ~בכו~ן דנ~ע אפשר אם דאףאםורות ~ו~~ ~~ו~~ נ~~

כ~
 חתיכה

 בפ~~
 מט~ם

~~~ 
 לא ~מא םפק

~ג~
 ואת~ל בזו

~~~ 
 ~גע ~א ש~א

וב~ל בז~ ר~
 באינ~

 מותר והכל
 מ~~~ ות~ר~

 שאין זה
 ו~א מ~וררהה~~ר

 שיי~
 בו

 ביטו~
 דברי והביא

 הפמ~ג שהב~א ~~וי אש~ ~ענין ב~שו~ה~שב~א
בהפ~י~ה

 הנ~~
 ~ברא עיקר תמוה ~י ~מנם ~

 הש~ך רבי~ו מדבריזו
 ~עי~ ז~~

 ~ק~י ~~ו סי~
 חד דם בה ש~ש בי~ה בנ~ערב לה~ירדכ~ב
 והוה ~~מ~ם ~א~א מטעםב~ד

 ס~~
 שמא ~פק

~~
 הדם

 ב~~ו~
 ש~א דא~~ר ואת~ל האו~ר

 היתר ~ל ~יאה~~ולה
 ו~ט~

 הר~ בר~ב
 ~ש~ך ו~שי~ ת~~י אשם ל~נ~ן הרשב~א~נידון מממ~

 שפיר בושייך
 דאי~ א~ בטו~

 מבורר ההיתר

וא~
 כ~ל דרוב מטעם רק ה~א שם ד~ו~ק ~מנ~י

בע~נן
 שפיר מודה הי~ בלא~~~ אב~

 דבטי~
 קדוש ~פה לוליובאמ~

 קושית~ ז~~~ דרעק~~
 ~א

 ~נו~ל ~ללקשה
 דיש להיפוך לו~~

~~~ 
 ל~ומרא

~~~
ו~א~רה ~~ל~ ~ה נגע שמא ל~פק יש ~~א ד~~ל

 ואת~~
 דלא

 נ~~
 שמא בזו

~~~ 
 עכ~פ

ברו~
 עוד ויש וא~ש כו~ם ונא~רו א~ירות

אריכו~
 בי~~ם ~בי הש~~ך על יקשה וכן ואכ~מ

דמיק~
 הגדו~ה ~מא לאי~ור ס~~ס ג~כ הוי ~א

~ם ~אי~ו~ ובם~~ס שוין שניהם ו~מא האיםורהוא
 בדרבנ~

 ~ שם מ~ש ועי~ ל~ומ~א
 ~~~ ~~~ ס~~~~

~~~~ 
 הכנה~~

 ~נמ~מ כו~
 ~א ~~יקאנמידי

 נ~ב ~ ~~ס והו~ל~פקא
 ~~או~~

 הוי ~א ~שה
 ה~~ ו~פק ב~ו~ו אחד~~

 בתע~ובו~
 מהני ונמה

 נודע ב~א דמיי~יו~~~ל
 ט~יפו~ ה~פ~

 רק
 י~ד ה~~יקות ש~י ~או דאז המ~י~הא~ר

 או~ר א~ דין ס~ם בדיני ~קמןדהש~ך ו~~
 בק~ר מ~מ אח~כ עדנודע ב~~ ~~

 ש~
 ~התיר ה~כים

 ו~עודתבהפס~מ
 מ~ו~

 לכך
 הק~~

 ~ם
 ש~בינו איך תראה ו~כ~פכן הפמ~~

 הפמ~~
 הםכים

 אף~~סבו~~י
 בשמ~

 מנמש
 מ~ע~

 נמי ~~מן ד~ם
 ספיקא ~קהוה

 שיט~ ~כ~
 ונ~~ר~נמ ה~אבי~ה

פאדווא
 דס~~

 בש~~ן אף בק~יפה דדי
 מ~מ~

 ~כך

הקי~
 ~פ~מ~ג

 ובז~
 שנפ~ו ~~אה

 ב~
 הש~ו~יו ~ברי

 הג~ון~ל
 מהרש~~

 בנוי הוא י~ודושכל רי~~ ~י~ ~~ם ~~ב ~~~
~ 

 דבש~~ן ~ברתו לפי
 ~ה ומכח ~כל דאו~ר מודיםהכל

 השי~
 ~אוד

 ~~נמ~~ג הב~ת לפי באמת אבל שם ה~מ~ג~ל
 דבריו כל ~פ~ו ~כת~תיוב~מה

 לדי~~ ו~~~
וב~~~

 ב~שו~ וע~ ~ יותר ב~~רתי
 ~וב~~

 ~לק
 ח~ק ~ ב~א ובת~ו~ ~~ ~י~יו~ד

 וכ~ יו~~
 ~~כים

 ב~שו~ע~ז
 ח~~

 מ~ש ועי~ ~~ג ~י~ יו~ד ~~ק

~~~י
 ~~~~~ ~~~ ם~~

~~~~ 

 ב~~ק מקי~ין
ומ~י~א

 ~~ש ~י~ נ~ב ~ שרי הבל א~י ~ל~ך ב~ל~א~ומרא ה~~י~~
ריש

 ד~~ ~~י~~
 ~י~ אם ל~~ין נ~~מ ~וד

~שא~ה נוד~
 ~~~~ ז~

 ~דין ד~~~קר ~ש~ן הי~ ~אם
~ר~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~  

~~י~
 ~זה ס~

 שיע~ו~ לש~~ מות~
 גם ששים

 והא ~או~~ כמבו~בשבת
 בשמן ~ליפ~ דצ~י~

 בע~מא מתומ~א ~קהוא
 מות~

 בשבת ~ק~וף
 דבטל היכא בי~ש דיבש שכ~ג ~י~ המג~אכמ~ש
 דצ~יךב~וב

 להשלי~
 א~

 מה~
 םי~ ביו~ד כמבו~

ק~ט
 בשב~ מות~

 מטעם אלא דא~נו כיון
 דמדינא ~כתוש משא~כ מתקן ~~יב לא~ומ~א
 דטבילת דומיא ממש מת~ן נ~שב ק~יפהצ~יך
 שלא עי~ו~ לענ~ן כ~~ג לע~ל ועיממ~ש~~~ם

 ודו~~ הקילו~נ~ם~
~ 

~~~~~~ 
~~~~ 

 ~פי~ה שה~~שונה כיון כו~ ~א~
~ולעות

 ואי~
נ~ב ~ כנ~ל ~ולטות

 ה~~מ~א לדעת דהא ל~קשות כתבתי כב~
 גם י~ םעי~~קמן

 וטמא מ~י~ ~ט~ו~
 ~פ~

 אינ
מות~

 ל~~ן בעצמו השפתי כמ~ש בהכ~~מ ~ק
 ~רי ל~~ט~~~ק

 דבאי~ דאמ~ינ~
 ה~~~מ

מ~ממם ה~~~י~
 לה~~~

 ~ממ~ליט עד
 א~כ ~~ בסי~ ו~ש~ך ~~מ~א גם כמ~~שמממנו ~~ול~ הטהו~ ותוז~

 מי~ו ~~~א דבה~ם~מ ~~~אי ~ד~ן לזה צ~יך~י~
 םי~ בה~פ ~~~י דב~י שם~באתי

 ~~~מ~~
 ו~ ~~ק

 ~ ו~מש~ל ל~מ~י דממותר ממדב~~ודמשמע

~~~~
~~~ ~~~ 

 ~~~~ ו~~~~
~~ 

~ 

~~ 
 לומר וצ~יך נ~ב ~ ~~~מ מהני ו~א כשמן~שוב
 מ~מ מד~~נן ~ק הוא נמלי~ה ~~~ דדם אףג~כ~
 כמו כ~כ בו התמי~ו דאו~ייתא ועיק~ו~ואיל
 וצ~ע ~הפ~~מ מ~ני ולא שש~ם דבעי מממששממן
ועי~

 ~ה~~ו~
 ~ה מ~~ש~ק

 ~~~ ~כ~~
 ועממ~ש

 ~ ~~~םי~
~~~

 ו~~
 דב~י על חולק ע~~ב ~י~ לעיל דהחו~~דכתבתי ~~~~~~~ ~~~~ ~ ~~~~~~

 דלא דהיכא בא~ת מכאן ~אי~ והביא אלו~מ~ב
 נ~שב לא הבעין עדיין~~

 בלו~
 ביאו~ים~~ש אי~ו~ גוף ~ק

~~~~ 
 ב~

 אפ~
 שםתרו צ~ע שדבריו

 ~ ~זה ~א~כתי ~לעילקצ~תי שאכ~~ ו~~י כ~א ~~ק צ~~ ~~י~ ~צמם~~~~י
 ~~~~~~~ו~

 ~~ז

~~~~~ 

 דאף כתב ז~ל הוא גם
 ~~ ~ת~~כה~~שב~א

 י~~ר ~ו~ר ~י~ ב~י~~ א~~~~~
 מכ~~
 ~~~ב ~

 ל~ש כתב ז הט אד~בא ד~~י ת~והיןדבריו
 בכ~וש אף א~ ב~תיכה במלי~ה ד~~לב~~ב~א

נא~~
 כתב דהט~ז~ משום כונתו ואו~י כו~ה

בםו~
 ~~ל לא ~הרשב~א מקום דיש א~~~ל אף

 משממ~ה~י
 בזה ה~שב~א דעת ~י~ ב~י~א ד~א

ואכשר
 לומ~

 דיש
 ט~~

 ~~ו~י~ ~ ~~~א~ש וצ~ל כאן
 ~~~~ו~

~~~ ~~~~~ 

 ה~~~א
 אום~

א~
 טעממו אי

ק~ילא
 ול~~

 שם ו~ל הואיל ממטעם טעמא בי~~

אי~םו~
 נ~~ ~ ע~י~

 ב~ידושיו ~ע~~א הגאון
 ק~י~א ~~טעם ~ת~כה או~ה ביש~ו דאםפםק כא~

וא~מ~
 דליכא אף א~י~ות~~ עם טעם בה דליכא

 ה~לוע נגד~~
 מות~

 ~נ~נ דקי~ל ~דידן אף

מ~~
 ה~וטב א~כ ~~וץ מת~שט משהו דאין כיון

מות~
 הנא~~ דאין

 יכול
 לא~ו~

 לדידן ונפ~מ
בנוד~

 בלא~ה ~~ילא דטעי~ת יש~אל ובט~י~ת
 דמיקל ~~ש אי~ו~א~ דאית~זק מטעם מ~נילא

בהפ~~מ
 ועי~~

 לע~ל והט~ז ~תו~~ מדב~י יםודו
 דהיכא צ~ב~י~

 דנא~~
 בו אוממ~ים אין במשהו

תנ~נ
 ~~י~ו~ לאםו~

 טעימה וע~ילםו~טו ~אפש~ ד~אן ~ראה אמנם
 נ~ב~~

 ~ק בו דאין
 שהביא הטעמים בשני ת~י~ ~נ~נ ~י~ אמ~ינןאי משה~

 הא~ ~טעם ~וכתא ~כממה~פ~~ג
 ~נ~~נאמרינן ~~~ הו~

 ליתא משום ~ק א~~ו~ין בשא~
דב~~ח

 ובב~~
 ששים באי~ו~י ~ק הוא ~עולם

 גםלכך
 מששים בלממ~לה גז~ו לא ~י~ו~ין בשא~

לומ~
 ד~ב~ח ל~וחטו באפשר ול~י~ז ~נ~נ בו

 גז~ינן אי~ורין בשאר ה~נ כן נבילהדנ~שה ~~י~ ~י~ ואמ~י~~ן~ ~ממ~הו ~~א~~ ~מימ~כ~~
באפש~

 דמשהו ~~עם נימא אי מ~א~כ לםו~טו
 ~ואין

 ~ש~~י ועיין זו בשיטה רע~~א דב~י ~דקווא~כ ממאו~~ חמו~ ~~א~~ ואי~ כ~~ ~צא~ כ~
 ל~~ ~~~ צ~~~י~

 שם בשמים נ~~~~~י ד~ה

ממ~~~
 דיש

 בז~
 דין גם ו~כן דדינא םפי~א

 ז~
 ~~~ו~~~~ ~ ~ד~~ים ביאר~י וב~~א וק~~~יצ~~

~~~ 
 כ~~ש ד~~~ן ~ל~ ~אמ~ ~~~
 וק~ומים~ הגיד שומן כממוהוא

נ~ב
 מבוא~

 וגם בקל~פה דדי ובש~תי ~ש~ך כאן
 זו~ת כן הואלדידן

 בא~~
 ~ע~נן ~~ת ה~םד

 כמבו~ ~~יד בשומן~~יס
 ה~~

 ~~ק בשפתי
~~~ 

~~י~



~ ~ ~ ~

~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

 הפ~~ג רבינו על ~מהתי ומ~ה ~~ה סי~לעיל
 נ~הבסי~

 משב~ו~
 שומן גבי שכ~ ~~לה ~~ה ס~~ז

הגי~
 באי~ במ~יח~ ומי~ו וז~ל

 להחמ~יר יש ם~
 ו~~ע~~פעפע

 ~בהפם~
 ודברי ד~ותר מבו~ ק~ת

 ב~ומן ~מיירי ~כיון ~מוהין ג~כ ~אןהש~~ך
 אם א~איא~כ הגי~

 יו~~
 ה~~יכה

 מה~דיר~
 תאםר

 לק~יר~ בח~ץ הלא מהחלבהחתיכה
 רק הוי ~א

 נטילה כדי רק נאסר אינו וא~כ רוטב בלא~לי
 ~~ סעי~ ק~ה םי~ במחברכמבו~

 וא~
 לדידן

 םי~ ל~יל בשפ~י כ~בו~ ק~ת בהפםדמותר
ס~ק ק~~

 ל~~
 ~ ו~~ע הה~ ~ין

 ~~~ ~~י~~~~ו~
~~~~~ 

 ליקח אםור כו~
 דבר שוםמ~קדי~ה

 יתמע~של~
 לכאורה נ~ב ~ התבשיל ויאםור מס~

 לפמ~קש~
 לח דבאי~ור םק~א במשב~ות ל~

 נ~בטל ~כבר מהקדי~ה ל~םיר מו~ר לם~שנפל
 הקדי~ה של הפליטה הרי ה~נוא~כ

 ל~ הו~
ונתבט~

 שמא ~חיישינן וא~ל בם~ שפיר
 ל~

 פלט
מתחילה

 ויפ~י~
 אמרינן כ~ים בהגעלת הרי אח~כ

 שיע~ ואין ת~ף~פול~ים
 ב~א~ח כממבו~ לדבר

 ~ ודו~ק ליי~ב ויש פםחהל~
 ~~ו~י~

 ~~~ ~~~~ ~~~~ו~
~~~~ 

 ר~ב
~ 

 כו~
 יראהוממ~מ

 ל~~ קשיא ~הכיל~רש
 כיו~

 אינו וטממא ט~ור ~דג
 כאן לשונו נ~ב ~ כו~ א~ אות בש~~ך כממ~שמינו

 ל~רש כאן הט~ז ~~עת ~נראה ו~מוהמגומגם
 טמא דג עם טהור ~~ג סוברד~ת~ח

 מין הו~
 הת~ח בדעת םק~א ~ש~ך שפירש כמובמינו
 דגם ל~קל לנשפך ל~ ~דמה הי~ ~א~אל~כ
 אינובנש~ך

 ממו~~
 גם וא~~כ במינו במין רק

 במי~ו במין מייריהכא
 וכוונ~

 על בהשג~ו הט~ז

~ת~~~
 ~אי~ו

 דומ~~
 בודא~ ב~ש~ך ד~ם ~נשפך

 הוי ~~ך ם~ הי~ אם םפק שיש אלא רובאיכא
 ואזלינןסד~~ר

 לק~~~
 ל~ו~את~ ~ר~~ דמתחיל~ כ~ן משא~כ

 ונו~ד הוא היכן ע~מו ה~מא הדג על
 דנשאר ~~ומרא בו ואזלינן בדאורייתאהם~
 הקדיר~בשו~י

 וא~כ ו~אםרו סמך נגדו הי~ ו~א
 ~הי~ ד~ולין ס~~ר מטעם ~ח~כ ת~~רהיאך
 ודאי והוי למטה שהוא ~נת כבר הר~למ~ה

 גלגול ע~י תו והוי ~רבנןאיםור
 ~רבנ~

 וא~~ז
 או אפרוח מינו אינו הוה ~בבי~ים הט~זהקשה
 ם~ל ב~גים אבל ש~יר נאםר וא~כ~ם

 ד~ו~

~י~
 גלגול ע~~י ~הוה משום אםור ומ~מ במינו
 נודע בלא ~אף ום~ל~רבנן

 שנעש~ ע~
 ד~בנן

~~~
 בע~מו ה~ממ~ג רבינו שםיים כ~ו אסור

 ~ק~ה ~~א םי~ במשב~ות~ועי~

 ו~ו~ק~

 והנה
 שאו~ י~ הג~ה כאן~~פס

 דהא הט~ז על תמה
 אינובמב~מ

 ר~
 ו~גים נ~פך כמו ו~וי דרבנן

 ~וי מקום מכל ט~ור וזה ~מא ~זה אףב~~ים
מב~~

 ~בריו וכל עכ~ל וטעמא בשמא ושוה
 ביארנו ~הריתמוהים

 דא~
 ם~~ל והט~ז הת~ח אי

 טהור עם טמא~דג
 הו~

 הט~ז מ~שה מב~נמ
 מה וגם ~ ~כ~~ש גלג~ל ע~~י ~הוה מטעםשפיר
 עם ~מא ~ג מב~~מ ~~וה בפשי~ותשםיים
 לדבריו הבנה אין וטעמא בשמא דשוהטהור

~בטעממא
 הו~

 כמ~~ש מינו אי~ו ו~אי
 הש~~

 כאן
והשפתי

 סק~~~~
 ~~ה ~~וף

 עו~
 הש~~ך האריך

 לי~ אית ~מא דדג ~פשיטא הש~ך ~וברבשנמא וכ~
 ~כ~ זה ומה בא~מ מין והוה ~פשה באנפישמא
 ~הוה בפשיטות שאול~יד

 שו~
 וטעמא בשממא

 הוא דרחוק בש~יהם להיפוך לה~יא כתבו~ש~ך
 עם ~מאים בטעם שויםשי~י~

 טהורי~
 וגם

 ~בריו כל כאן ~שתבש ואולי כמ~שבשמא
 ~~~~~~~~~י ~ ~חולין מהגמ~ ראי~ להביא אח~זועמ~ש

~~~~ 
 אין בט~מא מ~משיהי~
שו~
 ~~ק~א ~גאון נ~ב ~

 ל~וכיח מאיר ~בית בשם כתב כאןבחי~ושיו
 גבי צ~~ז בחו~ין רש~י מ~כ~ ~טעמא שוה~מקרי
 של פירש ~א ואמאי בשר של באיל~םכ~כיס
 ~מא ~ג למ~וא יותר ~מ~וי~גים

 ~י~
 ~גים

 קפילא ול~טעמי~ ~אמרינן משום ובע~כ~הורים
 בטעמ~א ~שוים ל~טעמ~~ ל~ש ה~גים ביןוב~ג
 ~ב~יהם ולולי ודפח~ח ~עק~א ~גאון עליווכ~

 מהני לא דבםכנה קט~~ז םי~ לקמן הט~זלשיטת קש~ דהרי להיפוך ראי~ מ~שם נ~~ל ~י~ה~דו~ים
 םכנה הוי בשר עם בדגים שם הרי א~~כ~שים
 םכנה דליכא ו~~ל ששים מהניולא

 כיו~
 ד~י~

 אין ~מא ~~ג בע~כ ול~י~ז בשר עם טמא~ג
טע~~ו

 שו~
 דג עם

 טהו~
 שוה ~עממו הי~ דאם

~ב



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  

נ~ב
 וכ~

 סכנתא הוהשוב סק~דבמ~ב~ות כתב
 ול~

 ודו~ק וט~ימה ~~ים מהנ~
 ~ בסנמוך ל~יל מזהו~מ~ש

 ~~~~~~ ~~י~~ ~ו~~~~~~ו~
 וי~אה הבנה קו~י
 ~ד כו~לפרש

 לד~ת ק~ה ומ~מ הדי~ור~~סוף
 ר~~

 נימא
 איתא ב~ובאאיסו~א

 תו~
 דפריש וכל הק~~רה

 נ~אה נ~ב ~ ליי~ב ו~ש קפר~ש דהיתראמרו~א
 ו~ם ההוא בדיבור הפמ~ג כוו~תביאור

 דמתחלה קושיתויתורץ ז~
 כת~

 אם
 בי~~

 ק~ ~ד~מ

 נאסר בקדירה ~רובא איסורא אי ~ מנמ~נ~י~י~
 ~~ ~י~כיון

 הפ~~ג ה~נת ד~פי בי~ים נ~ט
 ב~יורוכ~ת ז~~

 ל~
 נא~~ו וא~כ ~~ים בקדירה הי~

 ~רא~ונה ~קח ואי ה~א~ ואוםרי~ בי~י~הנ~ט
 בכ~ ה~לו~ נ~~ בודאי א~~כ ~כף~~טממא

 ואוסר

אחרי~
 ~החנמ~ר ~ריכים אנו אין ~אנמת ו~זה

מט~~
 דאו~ייתא ס~ק

 כל~
 הפמ~ג ~כתב ומה

 ה~~~ רק ~וא לפ~שויראה
 אבל ~אח~ז לד~ריו

 ~ו~תואין
 כ~ ~~ר~

 רק דהחמיר הט~ז בדברי
 הוא הפי~וש ו~יקר ~אורייתא ספקמט~ם

 ונמה ד~ה אח~זהפנמ~ג נמ~~
 שכ~~

 ~יראה
 לפר~

 דהי~
הר~~

 ~הי~ כיון ~יכא דממ~נ בקדירה ~נמים
 דאו~יי~א ס~ מט~ם ~חיי~ינן א~א ס~בקדי~ה
 וכוונת ~~ף ונ~~ר ברא~ונה הטמא לקח~מא
 ברובא איסו~א אנמרינן דלא הוא והאו~הה~~ש
 מותר הכל יהי~ כן נימא דאם היכא אלא~יתא
 כל~ איםו~ ~ום יהי~ולא

 כאן משא~כ
 כיו~

 ד~~כ
 ~קח א~ אף ~כף ~אםור אתה~ריך

 שוף ~סוף כיון וא~כלבסוף ה~נמ~
 ~רי~

 לאסור אתה

ה~~
 שוב

 מחזקינ~
 כנמבו~ ~זמן מזמן ~יסורא

 ואוסר ה~ף~יכף נ~תתי~~ דנא~~ ואמר~נן תס~ז ~י~ פ~ח~ה~~
 כ~

 אינונמתיר והר~ש האחרים
 הי~א א~א איתא ברובא ~איסורא ~ו~ס~רא
 יהאד~י~ז

 מות~
 לא א~ל הכל

 כשבי~
 כך

 ה~ל נאסר שוב נ~ק~ת לאסור נמוכרח ~תהכך ובי~
 ~ו~ית ומ~תורץ מאחרונים ו~~מ קי~א ~ס~~ו~י~

 דהא ק~י ~בסי~ וכ~ההפמ~~ג
 נפ~ דאמרימ~

 א~
 הוא דכריש דאנמרימן מט~ם כולם הותרו~י~

 הות~ו ו~כךהאיםו~
 כו~~

 נשא~ אם מז~א~כ
~ו~

 איסור
 י~ו~~

 ~ ודו~ק היטיב
~~~ים~~~

~~~ 
 בכיו~א

 בז~
 ~רבנן ~~ק

 הסתיר~ ~~ו~~~
 ~~נמו הוא מסיק סק~ה פ~א דבסי~~זה ~~מי~ כמה בדב~יו ~ננמ~א

 ב~אב~פס~מ להק~
 נוד~

 ~ד תורה הס~
 ו~וד ~ם ו~נמ~ש ק~י בסי~ ו~י~ ~~בנןא~~כ שנתה~

 ~ דוכתא~כמה
~~~~

~~~~~ 
 ~~ ~ו~ דלממא ~נמח~ת

 בין ~~~ילוק י~ללכאורה נ~~

~מאכ~
 ~יכא ~~ק~~א ~הסת~קנו ~פ~מ לכ~י

~י~
 איסו~ ס~

 דרבנ~
 בי~~~ דאממרינן

 להק~
 מה

הדי~
 אם

 נימא ~י דאורייתא ס~ אח~~ יתייל~

 וכב~הואי~
 ~דג~ם הכא כגון להקל אותו ~שינו

 ס~ רק והוי ב~ובא במב~מדבטי~ים
כנמ~~ דר~נ~

 הכלי ~~נין ~~א~כ הפנמ~ג רבינו
 הא מ~נמ ~~~מן איסו~ רק הוא~~~ת א~
 אח~כ דיב~לל~יות יוכ~

 ב~~~ מי~
 ס~ נמזה ויתי~ד

 האר~תי ו~ממק~א ~ודאי הט~ם שיפג~כדי מ~ל~~ ~כ~י ~ה~הות ה~ריכו ל~ךדאו~ייתא
בזה

~י~ ~ ה~קי~~
 ק~~

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

~~~ 
 כו~ הכנה~ג

 נ~ב ~ גזרו~א
 נמ~מ~

 הוא ריחא דאי~ור מ~~ונו
 ו~יין מדרבמןרק

 לקמ~
 דהביא י~ג ס~ק ~פ~י

 נמדאורייתא הוא דאפשר דנסתפק הכו~~פ~~ם
 נ~ל זאתאמנם

 דס~~ ד~ר~~ ברו~
מותר ~י~ו~ ח~י

 מ~
 מד~בנן ~א~א אסו~ ואינו ~י~ו~ מח~ייותר ~אסו~ ~ייך לא~~ בריחא~ בודאי ~תורה

 ב~ ~~ו דף דפסחים ~סוגיא ~שה קצתול~י~ז
 ב~ בר ~בהדא~ר

 חמה בפת דר~ל מ~מי~ חנה
 אסור ד~ה פתוחהוחביות

 ומשמ~ ~תרומ~
 ~ם

 ~אורייתא דהוילכאורה
 ו~~~

 ~ בזה כת~תי ~~חי~
~~~~~~~ 

~~~ 

 ו~ורך ו~~~~נמ חריף ~~יסור

ג~ו~
 וה~מ~~ד ~~~ע

~~~ 
 אין

 ~דבריו נמבואר נ~ב ~ ~וגו~~ין
 כא~

 ד~איסור
 ~~ד~ ישחריף

 ובהיתר ב~~~~מ
 חר~~

 פשי~א
 ד~זה מקו~ם כנו~ש דא~ורלי~

 לאי~ו~ קי~
נמ~מ~

 ד~ה אח~כ וכ~כ ט~י קיל חריף ~אים~ר
 ~בהיתרנסת~~~~

 חרי~
 אפי~ ~רב לד~ת אסור

בה
~~~ 

~הק~



~ ~ ~~~יי~~
 ~~~י ~ ~~ ~~~~~~

 ~ום ~~יכא משמע ה~~תא וה~יבהפ~מ
 ~~~א צ~

 הפמ~~ג ~וונת דזה וא~שרבזה
 ז~~

 שכ~ ב~~~ו
 בהפם~~מ~מקי~ין

 ~~ לצ~~
 החתי~ות

באיםור א~ ~ששי~
 יע~~~ ח~י~

 ד~ו~א דנ~~ט
הואיל ~~י~ באיםו~

 ש~~~~נ~
 צ~ יש ~~א~~ה

 שא~ן ~ולא
 ששיםצריכי~

 לכ~ כ~~
 עכ~פ

 בי~
 ששים

פשי~~ בצי~ו~
 ~יש

 ~~ק~
 ב~~~~מ

 נ~ש~~~~
 ב~י~ר

 מ~ ~~י ~שים צירוף גם מה~י ~אאו~י חרי~
 ~ם~~ל

~ש~א
 ~ז~

 ~מ~ר
 בע~ א~י אמ~~

 א~ע ולא

ד~םו~
 כ~ב הג~ ~~ין סיממן

 איםו~ וז~~
כו~ ח~י~

 ו~נו~
 ממש~מע לגמרי ופתוח ג~~ל

 המנ~י צדדו חריף בהי~ר ומיהו בה~ם~מאף ~אםו~
ו~א~

 בהפ~~מ ואו~י ~~~רונים
~ 

 ~ע~~ן
 ~~~ר ~~דיאהרי יעו~~

 יו~~ ~י~ ח~י~
 לא כי וצע~ג

~כי~י
 ~הבי~

 קדש~ דב~י
 ~ שם ~ע~~ש

 בתנור ~~~~~~~ ~~~~~~~
 ג~ו~

 ~~~ב ~ ~ו~
 כאןמ~שונו

 בתנור ה~א הםפקשעיקר משמ~
 ג~ו~

 שה~יתר ~יון
 נכנם אין ~ריףשאינו

 ב~
 ו~אי~ כלל ב~וע ~ום

 א~~ז כמ~ש לכ~חי~ה~~ו~ר
 ~כ~

 ~כ~ם
 בהיתר רקהב~וע כ~

 חרי~
 השאר נמצרפין ואין

 ג~ נכנ~ אולי קטן בתנורמשא~כ
 שאי~ו ~היתר

~רי~
 הנמ~יין ~ולם שפיר ומצרף בשוה וממתח~ק

 ~אף שם מבואר י~ג ם~קבש~~י
 ב~נו~

 ק~ן
 ~אינווהיתר

 חרי~
 דאינו כיון מצרף אינו

 הםפקבגדר ~כנ~
 כ~~

 דבר ~~~ינו מ~עם
 ~~י~~ ק~י~ו~ לב~ ו~~י מו~רבלא~~ה חרי~
 מצ~~ין

ר~
 ב~~ר ש~כ~ס מה

 ~~~~~~~~י ~ ע~ש כ~ל בצירוף נכנם אינומותר ~לא~~ א~ א~ הםפ~
~~~~ 

 ~~ב ראי~
 י~~

 דוקא ~~ב
 כאן ב~~יתי נ~ב ~~יעבד

סק~א
 כת~

 ש~כך הרי~ף בדברי תימא דבר
 ~ הדיןנ~םק

 בש~~
 ~יחא אנ~רינן ~~כ~~י~ה

נ~יל~~
 מותר וב~י~בד

 משו~
 לט~~י~ ~~ב

 מ~ום בדיע~ד א~י~ אוםר לכך ~~ש~ו~~מי~ו ~מי~
 ~רי~ םו~~ ולוי איכא ממי~ו משהו~~י~א

 א~~~
 בו איןמשהו

 ~כ~
 ~כ~חי~ה אף מו~ר

 אםור ו~כ~חי~ה איכא נמיהא ~משהו~י~ל ו~~יד~
 לאאבל ~ב~~

 קי~~~
 ~כך במש~י בנ~ינו ~מין כ~ב

 ול~י~ז בדיעבדמותר
 בח~~

 ~במ~הו
 ל~ידן אםו~

א~י~
 ב~יעב~

 ~~~ג ו~בריו ב~בריו י~ו~ש
 כתבד~הדיא

 ה~י~~
 ב~~ ז~ל

 ~י~
 ד~וי ה~שה

מודה
 ~~כת~י~~

 ~אמר שצ~או ~הא אסור
 ~קמשמע

 ~יעב~
 גם ע~ש בנינו כל ונפל

במ~צ~~~
 ~~ס

 ~מ~ז~
 במחכ~ת בזה נםתבך

 דב~יבהבנת
 ז~~ ~רי~~

 ~~ והאריך
 ~פ~פו~ים

 ~כת~י~ה ~ותר ~לוי א~יבא ~ל~רי~ףומסיק
 כ~ב ~להדיא ג~ול טעות וטעהע~ש

 מו~~ ~~וי~~ו~ין ה~י~~
 ~~כת~י~ה

 אםו~
 צ~~ק ~גם

 זה בםי~ הפ~י~יעל
 ~~ושי~ ש~ל~~

 מה הגמ~
 וג~י ג~ילי

 מ~~
 וט~~ ג~י

 גדי מבעי~ ~א ~ימא
 ~מיןוגדי

 בנמי~~
 במ~הו

 וצ~~
 קו~ית ~הוא

הרי~~
 ~י~~ ~י~ ב~ש~~

 ר~ם והמג~א
מ~יאו תמ~~

~~ 
 ם~ק ש~~י ל~מן ועי~

 י~~~
 ו~תה

 ק~וני~ום יש~י~ נ~וה~ החריףהר~~י
 ~ברי מפ~

 מ~ברי שדי~ר ע~ג םי~ או~חהנוב~ת
 הרי~~

 ו~ענ~~הנ~~
 ~ עש~ה צ~~ע

~~
 ~~~ג

~~~~~ 
 נמינים שמי והם ~מרוחקין

 צ~~ע נ~ב ~ש~ד
 לכאו~~

 על

 ל~מ~נמ~~
 ה~ינ~ם בקיצור

 די~
 גדול ~נור הא~

ופתוח
 והראה ~~~ב והמחנמי~ תחילה שרי ממ~

 ~מו~ר כתב כאן א~רבא והרי ~כאןמקו~
 וצ~יך מינים בשנילכתחילה

 לדחו~
 שם דכוונתו

 ~שייךהיכא
~~~ 

 מיירי~א ~הרי וצ~ע איח~ו~י או ~יצוצות
 עו~ כ~~

 מזה
 ~~י~

 הא~
~~ 

 הח~ ב~ין
 או ניצוצות או ~זב ח~ש ~ש דאם שםמביא

 לכ~חיל~ אסו~איח~ו~י
 עוד ה~~ דב~ין ~~נמ

 מזה מ~ירילא
 וג~

 דלכת~י~ה הביא שם
 מי ו~~י ת~~ב מהמחמירין הוא וכאןמ~ינא אסו~

הם
 ~ וצ~~

~~~~~~ 
 הבצ~ נ~ב~~ ~~~

 במים
אם ל~ס~פ~ י~ נ~ב ~חרי~ותו ~ט~

 ל~ת~י~~ נמות~
 ~~י לבשל

 הויולא ה~ריפו~ שיתב~~
 איםו~ ~~~~~

 שו~פו כ~לו ~הו~ מט~ם
 ממעמ~~ין אין ב~~ ה~~ן מ~ב~י ל~ה ור~י~במ~וממו

~וב~
 שכ~ צ~ט ם~ם בט~ז

 ~מ~~~
 א~םור

 היכא ~קה~י ~~
 שמ~רב~

 ו~א בהיתר
 היכ~

 ש~ממו
 כי וצ~~ י~~~ בנמקומו שור~ו כא~ו~הוי

הפנאי ~~~
~ם



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~  

~ ~

 ~~~י
~~~~~~ 

 ב~ק
 ו~~~~

 ~~ב ~ לה~מיר יש
 ~אם ~ק~ה רעק~א~~י~

האי~ור
 חרי~

 ו~~י~ר
 מכו~~

 הבצק הא בבצק
 מגו~~ הויע~מו

 ונא~ר
 הרי~ מחמ~

 ומנמי~א
 בא~ו~ו ~~ב~~ל ישאם

 ~~יר~
 ~~ב~ק כיון ~י~ר

 מרי~~לו~
 ~וטב ע~י ~~~שיל יאס~ אי~ור

 מ~ב~ק ~ב~עשנמו~יא
 עכ~~

 ~הא ~מוה ו~ש~נו
 ~אי נמייר~~ ב~~יכאן

 ~~דירה ~~א~~ ב~ישו~

מפ~ק~
 לכ~~יל~ ומו~ר

 רו~ב בלא בצלי וא~כ
 לה~שר ~הב~ק ה~לוע מוציא אינו~~

 כמ~~
 ~ט~ז

 מבליע~ עדיף ~לא י~ג ~ ~~~קוהש~ך
 אי~ור

ע~מו
 ~קי~~

 שאי~ ק~~ ב~י~
 מ~~יכה ~ו~ך

 ולכאור~ ע~ש רו~ב בלאל~~יכ~
 הא ~שה

~~לוע
 קי~~ שמ~

 בלא ~יו~א ק~ה ~~י~ ל~יל
 י~ג ב~~ק וכאןרוטב

 ב~מ~
 כנמ~ש איירי

 וצ~יך ~ן ~מנםד~ה הנמשבצו~
 לונמ~

 ו~~ל נמקילין רי~א ~לענין

 ה~בש~ל לא~ור א~י וא~כ כחוש ~י~~י~לעול~
בלא

 ~וט~
 ~וא ק~~י~ו א~ל ~~ע לשונו וא~כ
 ה~צק~י~סור

 ~ האישור ~מרי~ עכ~~
~~~~~ ~~~ ~~~ 

 ~~~~~~~~~~~~ ~~יי~
 דבאי~ו~ ל~~וברים ~אי~~~יא

 ~יחא מ~~ו
 ~~חם ~ש~י ~~י~ל מהאמילתא

~יו~ט א~ ~ו~ו~ ~י~~
 ~ורך ד~וי מט~~

 ~~ו~
 לא~ות יו~ל ~א

 עם א~ב~~ור
 פ~

 ~הפ~ כ~י ~ו~ין
 יפה ~א~ה

 זו ע~ה ~ו יש מק~ש אינו ~~נור ני~אאם

וב~כ~~~
 אינו ה~נור ~~ם

 מק~~
 הא

 ~ועי~
~ 

 ופדיון~אלה
 ו~ו~

 ואו~~ דשיל~מ
 ולכך ~~~ו

 ונ~~ר ~יל~א רי~אא~רינן
 ה~~

 ו~כאור~ י~ע~ש ~~~ם~~י נמהרי~ ~ו~ין
 קשה

 ע~
 ~בריו

 ~~ו~~ ~ב~י~אי~~~מיט~י~ ~נרא~
 מ~ו ~ף בפ~~י~

 ~הואילב~ו~יא
 ~הקש~

 דכיצד במ~ני~ ~ם

מפ~י~י~
 יאפו לא אמאי ביו~ט ~טונ~אה ~~ה

 ~ו~י~ פ~ ע~ה~ל~
 ה~ ק~~ ~~לי~יו~ד~~י יפ~ נאפה שי~א א~ ב~נור

 ~ל~ ~ע~ין
 נ~ו~יל

שאלה
 והו~~
 בי~ וא~רי~ן ~משהו וא~ור ~שיל~נמ ~

 מ~וה ~~או ~~ום לומר ואין מיל~ארי~א
 ~~י גבי ~א ~~ז ~ף בנ~רים ~מ~ו~לאי~שולי
 ב~~יון מצוה ~~ו ~מי~~~~ם

 מ~רי ל~שו~ו ובי~ו ~הואיל ~~~ג ~י~~~~ז כמ~~ ו~כצ~~

 דשיל~~~~ש~יר

 א~
 דלאו

 נמ~ו~
 ב~ו~~ גם וא~כ

ק~~
 קו~יא ~~וא כנ~ל

 עצומ~
 אמנם הפלי~י ~ל

 ~ירצו שם ב~~~ים~~ו~~ ~~נ~ ל~פלי~י ראי~ י~א ~אן דא~רבא~ראה
 ע~

 קו~יא
 הנ~~

 ~~א
 שייך לא ה~נור כל א~ה דממלא ב~שדר~א
 ג~לים ~~ג לא אבל ~תנורא~א

 י~ו~~
 ב~ו~~

ו~כאור~
 ע~ה ~ו יש ד~~~מ ~שה

 ~אפו~
 ב~נור

 ~~שוומה
 וכו~ מפרישין כי~~

 ~כ~
 ~הט~ז ~~ל

 ~רמב~ן בשם ~ביא שכ~גב~י~
 והר~~

 שייך ~לא
 ~נ~~~ט אלא~אל~

 מעיקרו ~נ~ר בעיקר~
 רק מ~~רט ~אינו היכאמשא~כ

 ~רט~ ~וי~א ה~ערובו~ נמ~~
 הו~י~י ~ו~פי~ז יעו~ש ~נמעיקרא

 ~נראה ש~ים ~י~ ולא ב~בשיל שנפלהב~לה
 אינו~ דה~אלה כיון שאלה מהני~לא

 מצ~ ר~
ה~ערו~ו~

 ו~א
 נמצ~

 ~מעיקר~א ~רטה
 כ~~

 כמ~ש
 ~שםהט~ז

 ו~ר~~ ה~רנמ~~~
 אם ו~~א~ה

 י~ש~
 יהי~

למפרע
 וה~~~~ לבטל~ ה~רכ~

בזה ~רגי~ בתשו~
 ו~ת~

 זה דאין
 ~~כ~

 ~~~לה
 דב~~ ~יו~

 אמנם ע~~ש ~לה שפיר~ הי~~ברכ~
 ~הרי ~~~

~~ו~~
 במנחו~

~~ 
 אנמ~י ~ק~ו ~~ה

 אי~
 מברכ~ן

 ~פיר~ע~
 תראה ~~ם כיון ו~י~ זיבה

 וא~~ ~בטל~ ~~~~ ~וילמפרע ~~~ו~
 ~י~א מ~~ש

~הו~
 נמעיקרא מת~רט בע~נמו

 ולכ~
 הי~ר

 ז~

צ~~~
 ולפי~~ז

 נאנמ~
 דשם

 ~משנ~
 אליבא ~אי ~א

~ר~~
 שם ~ה ~~רא לא אומ~ר ~ר~א

ור~א ~~אפ~ ע~
~~ ~~~ 

 פו~~ין
 לכך כלל~מעי~רא חרט~ וא~~ בנו~~

 כעת גם ~א~ה ~~י~ מו~יל ~

ו~ו~
 ובממש~ו דשי~~מ

 אמ~ינ~
 לכך ~יל~א ~י~~

 ו~יר~ו ~~~~~~ים ע~ג רק ב~נור ~אפו~וא~ור
 שפיר~~וש~

 דע~~
 ג~לים

 ד~~~ שייך ל~~ שו~
 ב~~ שר~י~י וכנמ~ונמה י~ה~א~~

 א~רו~
 כעין

~~
 ~ ~~יבור~וץ ל~א~ רצי~י ולא רב בפל~ול הארכ~י ועוד

~~~~ 
 י~מ

~~~~ 
 יש

 עו~
 בין ~י~וק

 יש ~כאו~ה ~~ב ~ל~לי ~י~ו~
 א~ור דבצלי ~ריף ~י~ר או אישור באם~י~וק עו~

 גדול ~נור נמ~ניולא
 ו~~ו~

 ~שני~ם ה~י~ר או
כ~ושים

 ובבי~ו~
 ~במים נמו~ר

 מטעם ק~ר ב~~י אפי~או ~~ריפו~ נ~בט~
 נמפשק~ ~הק~~ר~

~~~
 ב~בר א~י~ נמו~ר

 ~רי~
 ~~א~

ו~י~ מכו~~ ~~~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~

 ~~~~ין ~ ~מנ~י כתב ~~ה סק~ה כאן במשבצותועי~
~~~ 

 ופתו~
 ומ~מ ת~לה שרי ממש
 כבר נ~~ב ~ ת~~בהמחמיר

 הם מי ידעתי ~~א זה ~סימן לעילכתב~י
 כונתו נודע לא לס~~ג ש~~אה ומההמ~מ~י~~ן

 ניצוצות או אי~לו~י ~שש משום ~כוונתווא~ל

מלב~
 ~יבר לא ~~~יין

 מז~
 ה~~ דין עד

 אסור ממדינא רק ח~מ~א מ~עם אינו~~ה ~עו~

 ~~~~~ין ~ ~י~~~ בסי~ כמבו~לכת~יל~
~~~~~ 

 אף לאסור משמע כו~ ~~יף
 וממיהובה~~מ

 ~~יף ~הית~
 כבר נ~ב ~ לעיין יש בהפס~מ ואולי ~ו~צד~ו
 ~א~ז ו~ות~ים תמו~ים דדב~יו לעיל~~בתי

 כת~ ס~~~~במשבצו~
 ל~דיא

 ח~יף דבהית~
 ו~איסור ב~~~מ אף ואסור ~פי~מור

 ו~~ל ב~~~יו כאן י~ ט~~~ ואולי ל~דד ישבהפ~מ ~רי~
 יש ~~יף ~ב~יסוראיפכא

 ל~ד~
 ~ריף ו~היתר

 ~~~ ~~~~ו~ ~~~~י~ ~~סור
~ ~ ~ ~  

למ~~~ש~~א וראי~~ כו~
 ומותר אכילה אסורי א~ו צ~עכו~ ~~~~

 אמאי בהנא~
 נ~ב ~ בעלים להולית

 כא~ ~~ברי~
 מבואר

 הנא~~איסו~י
 ל~ל

 ~ ל~~ מפ~י~ ~א~קורי בעלי~
אממם

 ב~צו~~~~ ~גאו~
 סי~

 ת~~~
 כתב סק~ב

 דלא ו~א בעלים ל~ם יש ג~~כ ~נאה~אי~ו~י
 ~וא איסור זממן לא~ר ולהפ~~ר ~מץ לבטל~~י

 כמ~ו שלו ~~~וא ולעו~ם ב~שותו דא~נומטעם
 ~אף ~ב~לים ~ת~יא~~ ולאבגזל

 ~נ~ז~
 ממ~י לא

 וה~נ ב~שו~ו ~א~נו כיון שלו ~~וא אףל~~~יש

~~
 ~הא~יך וע~ש ~וא

 ו~מ~
 הרשב~א דעת

 ובא~ת בעלי~ ל~ם אין ~נאה ~איסו~יבתשו~
 תממוהים ~~צ~~~~~ב~י

 מ~או~
 ~רש~י דב~י דה~י

 דלמ~א שכ~ כנ~דו ל~דיא ~ם ~ם~יםז~~ל
 ~ירש~י קאי ברשות~~ לאו אי~ורא לבת~לי~ משכ~

 ואינו קאי ברשותי~ לאו~שם
 דב~יו ובלא~ה של~

תמו~ים
 ב~~

 אע~פ ברשותו ~אינו כיון שפירש
 מצ~ הי~ של~שהוא

 לולא עליו יעבור ~לא ה~ין
דאוקמא

 ~תור~
 רוב לשי~ ~הרי בר~ו~ו

 ~ס~~ה~אשוני~
 אצל ~מצו ש~פ~יד ישראל ~~מ

 המ~~י~ אע~~~~א~~~
 עליו עובר

 דא~~~~
 שאי~ו

 מ~מ ~ב~ש~תושלו
 ~ו~

 שלו
 דב~~ וב~~

 ~ולא
 גם ~~ור ~י~ ב~ש~תו ~תורה~אוקמא

 להם יש ~נא~ איסורי אי ~מילתאואעי~רא ~הקצוה~~ ו~לא ~~ירש~~ כמו שלושאינו מצ~
 מאו~ הארכתי לא אובעלים

 ו~וא במ~~א
מ~לוקת

 הרא~וני~
 דף סוכה במס~

 ל~~
 עי~

 הובא זה שמ~לוקת ונ~אה שם הרי~ב~אב~י~

 סי~ או~~~~~
 ~~מ~~

 שם ב~ בסעי~ ~ר~~א

הבי~
 ~איסורי ~~ ~שמ~ו סי~ הרשב~א תשו~ בשם

 מלולב הנאה המודר לכך בעלים להם ~ין~נאה
לא

 מק~
 ופםול לכם

 ביו~~
 א~

 אמנ~
 בדעת

 המ~א ש~י~ש כ~~~מ שם ה~ סעי~~מחבר
ך~ בס~~

 כיו~
 שלו שהוא

 אע~~
 שאסור

 בהנא~
 לכם

 באשל הפ~מ~ג שם וכתב בי~~רינן
 ס~~

 ך~
 המ~בר~לדעת

 ~נא~ המוד~
 מ~לולב

 יו~~
 בו

 שם וכת~תי ב~~ ק~ינן דלכם רא~ון ביו~~טאף
 כמו ~~ערם עלי~ם ~מצ~וים הנאה~באיסו~י

 ו~ו~פו א~ר ובא ~~ץ גזל דקי~ל ב~סחחמץ

~ממוע~
 פטור

 מ~ע~
 מ~ווי~ ד~כל

 ~ב~~ו עליו
 כ~~גבודאי

 ל~
 דעשאן לולא מק~י בעלים

 ב~שותו ~ן כאילוהכתוב
 ובז~

 וכן כ~ע ממודים
 בודאי עומד ~ הרע ובערת ממשום ~נםקלב~ור
 איסו~י ~א~ מ~א~כ מק~י בעלים לאולמות
 ה~ש~~א במ~~וקת תליא~נא~

 ו~יטב~~
 וכמ~דונמה

~~~~~~
 פ~פול שם יש ריב~~ש ת~ו~

 גדו~
 ~~ה

 וצ~~~ ת~~י כ~תואין
 ~פ~מ~~ג על

 כא~
 שם~ם

 וב~י~הדב~ים
 תרנמ~~

 ~דול מ~לו~ת ש~וא ~ביא
 ל~~און א~~ת ~ב~י ב~~ ~כוון ש~כיתי ראיתישוב

ק~ו~
 מה~י~מ ~י~ יש~אל

 מגו~
 גיטין הל בא~ע

 ~ כנ~ל ע~יו ~עיר ש~א ולפ~אהנ~~ל ~~צוה~~~ דברי גם ו~~יא כם~~תינו ~כ~ קכ~ד~י~

~~~~

 ת~~~ט סי~ בפמ~~ג שם ש~ביא מה אומר
 בשםקושיא

 ~~או~
 טול~~יך ~יים ר~

 ד~ל~גי לומ~ר ל~ש~ס מנ~~ל ור~א ~~ז~י~בשיט~
 נמי תא~לו דלא כ~~~א נמי ~~ל ~~~י~~למא
איסור

 הנא~
 לא לכתוב ~~מץ דצ~~ך ו~א משמ~ע

 משום בצי~ייאכל
~~~~~ 

 מ~ום
 ~~זינ~

 דע~ר
 ~ממותר ש~מ י~אהאבל

 לא לא~~~ ~אי בהנא~
 ~ו~~ך לכך ש~ומקרי

 ~~ו~~
 לא לכתוב

~אסור ~~~
 ב~שותו הן כ~לו הכתוב ועשאן בהנא~

מצ~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~  

 שקי~ר אלא שם קושיתו כונת כ~ה גזיה~כמ~ד
 כ~~ קש~ ~א ו~~ע~~ד ז~~ל כדרכומאוד

 דאם
~~מא

 יו~ש~ כ~
 א~~ א~ ש~ך דלך קרא ~מ~ל

רוא~
 רואה א~~~ א~ל

 ש~
 מממ~~א ~א א~רים

 ז~~ד~
 לכ~ו~ מד~וצ~ך

 יאכל לא
 ו~לא~~~

 ~ד~א
 מדע~~ ~~נא~דמות~

 ע~ר ~א~~נאה א~ו~ דא~ ~~א~ א~ל
 ירא~ ~~~

 ~~ממ
 עו~ר אינוא~רים ~~ ד~חמ~

 ו~ב~
 ~ ~~יבורמגוף ל~א~ שלא ק~ר~י כי

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

 ועי~רו ~וא~ל דם כו~ נ~ל~
כוונתו נ~~~ ~ מק~ל~ן ~אדאוריי~א

 בז~
 ~ו~ית ל~רץ

 ודגו~ ~~ר~~
 מר~בה

 בקושיתו ~ש~ך ד~רי מ~הו ~~ז ~~ק ~~ט ~ש~~שם
 ~וא ד~~ש~~ו ~יחא ~~א~~~~ם

 הר~ ע~
 ואי~ו

 ד~~~~ור ~הדיא כאןם~ל
 ~ד~~נ~

 מינו ~א~נו
 ו~~א~~~ שם ~~~~~ ו~י~ שש~ם בע~~ן~מ~

 ~~ע

~~
 ד~ו~~ממ

 ~~~ע~~ מ~
 שם

 ~~~מ דר~נן ~~י~ור כ~ן מק~לד~ש~~ך ~~~ ~ש~~ ע~
 ם~ס בדיני ד~~ו גי~ה ממ~ממ~רוב ~ב~~

 או~
 ~~ב

 ב~פש~ממדדוקא
 מת~~

~כ~ ~~ ~~~~ ~דינ~ ~~~ך ~ל וצע~~ק ה~~ד~אין ~א~~~ מ~יר~ שם ~~~כ
 כ~~ת~ דכ~~

 נ~~ט~ס~~ וכ~~ ~~חמ~~ ~~ ~~ם~ ~~~~~
 ל~

~~~ 
~~~ ~~~ ~ 

 ~~~ג~~~י
 ו~~~ ~~~~~~

 ~ס
 ~ו~ר~ו~~ ~רו~ ~~~~
 ~וק~~

 ~~ן
~ו

 ~ור~
 נ~~ ~ כו~ מה~ת

 ד~~~ו כל
 ד~~~~א~דא ~מו~~~

 כ~~
 ~אשל ו~~~ש כן שם ~~~~א

~~~~מח~ה~~
 ~ממג~א ד~ר~ ~אדר~א ו~וד ~ם

ת~ו~י~
 ~ש~ים ~~ כלל ~~ויא~~ו אכ~ל~ ~~~ דלאו ~~~שורים ~ד~~ד~~ ~זה

 כגו~
 ~מק~ה א~ר

 כ~ירים ~מ~ם ~א~ב~ם ומים~טאת לעני~
~וטפ~ם ור~~י~

 ע~
 ~רו~ ת~וי ~~ל הזוח~~ם

 ת~וי וא~נו
 וכ~~ ~שמ~ךכלל

 ~עצ~ו כן ~ הקשה
 בפ~י~~

 ש~ ~~~ץ שר~~ ונ~~~~~~ו~ו~
 ~וכ~נו כ~ר

מ~כ~ה
 מש~יו~

 וא~~כ ~ד~~~~~
 לח~ץ כאן ~י~~ מ~

 ~רוב ~י ~ודאי ~~~~ ~~ לאו דא~ר ~~ר~ז~

א~
 לח הוה אי

 ~י~ ~א~ל ~א~~י ~ו~ ~ז~ ו~~~
 ש~~~ממו ך~ ~~ק~~~ח

 ~~~ל~
 ~זה הממג~~א על

וא~~
 ~א

 נו~~
 ב~אן כו~תו

 ומ~~
 ודו~ק~ בזה ר~ה

~~~~~ 
~~~ 

 ב~פק לא כ~ו~ ~כנה~ג
 ד~ש~~א ~למדנו ~א מהוא~~~ א~םו~

 ~~קדכולן
 פשוט נ~ב ~ ה~

 ~כ~~~~ דכוו~~
 ~וא

 ~תיחה ~~יש ה~ממ~ג ~~ינו ש~ייר~אופן
 ג~ כגוןלת~~ו~ות

 ~המו~
 א~

 ניט~
 ~מקום זיח

מ~~
 הז~ת~~ וש~~ ~~~~~ש ~ממ~ום וא~

 נ~א~~ם
 שנ~~ר א~ ישו~~ד

 ~כל~ו~ ממ~ו~
 והשאר

 ~~ דמ~~~~~י~
 כשירו~

 א~ ורק
 ~~~ ~טרי~~

 ~~~~ נוד~~~
 לכך ~ם

 א~~
 ל~~~

 כיו~ ב~~ו~
דל~

 כ~מ~ש ~~~ק~א מב~רר ~~י~ר ~~~
 ש~

~~~~~~
 ~~~~~ מדברי שם ~~ש ו~~~

 ק~א ~~~~
ו~~

 ~י~ ~~~ך ~ ד~ר~י~ ~~~א ש~א עליו ~מ~~י
 ל~~~~~~~~ו

 ~~~ו~ו~
 ~ד ב~צים

 ~ח~~
 ~~ש

 של~ שכח~ ~~~ כאן ~פ~מ~ל~ ו~~~
 ~דע

 דכוונ~י ~אולי וצ~ע הכ~~~גכונת ~~~~
 ~א~

 ~~~~כ
 ש~~ךלא

 ביטו~
 ~~ום

 ~כ~
~~ 

~~~~ 
 ~קו~~ ~~ו~

~~~~~~ 
~~~~~ 

 ~~~כ
~~~~ 

 ~~~~ ו~~~ וא~~~ ~~~~ש
 ש~ ~ז~ ~~צ~~ ~~~~~ ~~~~~~~ינ~

 וב~~~

מ~~
~~~ו ~ ~ם וע~מ~ש~~ ~ק~א ~~תי

~ ~ ~ ~  

 ט~א דג
 ו~~~~

 ~ ~טע~א ~ו~ן
נ~~~

~~~ 
~~~~ 

 שכת~תי ק~~ז ~י~
 ט~א דדג קט~ז ~~~ ~~~ז ש~טת ~~~פל~וכ~ת
 ט~~רעם

 א~~
 ~~~~ ועי~ בטעמא ~וים

שם ~עק~~
~~~ 

 שלא ממא~ר ~~~ת
 כת~

 ~~~ ~~ן

~~~~~~ 
 כ~~~~ ~א~ ~~

 לרוט~ ט~~
 ~א~מ

 אי~ורל~כא
 נרא~ נ~~~ ~ ~ור~

~~~~
 ד~~~~ג ~וונ~ו

~~ 
 ג~כ ~א~~ממ

 ~ו~
 לא ~

 ~~~ור ליד~~בוא
 ד~~~~ ד~~ ~ו~~

 ~ק ~וא ש~

מדר~נ~
 ~~מ

~~ 
 ד~~~~ו ח~~וק

 הא~~ור טעם~~~ש וא~~ נ~~ט~ כ~~
 ב~~~

 אם ~~ע~א ~~~ וא~כ
~בש~~

 רוטב ב~א
 כג~

 קדר ב~~י
 בוד~י ~כדו~~

 ~~ש~ם ~ם א~~ א~א ~מ~נו מ~ן ~הואמותר

מ~~
 מינו אינו ד~וה רוטב

 מ~~
 ~רגיש ~א

 ט~~~רוט~
 ~אי~ור

 כ~~ ל~~
 ד~ש

 ~ו~
 ~~~ר

מ~~~ו
 דאו~~ ל~~~~ וא~

 מ~~ו ~א~נו
 ז~

 דוקא
 מ~נו ולאינו לנ~נו ~חדש~~ל

 דח~יש~נ~
 שממא

 אם משא~כ ש~יר ~~א~ר ~~א~~ טעם~תחי~ה י~~
 ד~~ר ל~ד ~~י~ו ~ק ~~חילה~ית~

 ~~ ~~ א~~~~ לאלכך ~ת~~~
 אם

 ~~של~
 וכ~ז א~~כ

 ~~ק~~ו~
 ~~ינו ~א~נו ~בל ~~~מו

 יב~א דא~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~~י

אח~~
 האיםור נר~ש יהי~ רוטב עם ~בשל

 ~ד~בנן ם~ ביבש גם צ~יך לכך םמ~ך בויהי~ כ~ל~
 ~ םק~ב בנמ~ב~ותועי~

~~~
~~~ 

~~~~~ 
 זכ~ת~ לא ~הד~וט אני כו~
 דבםי~להבינם

 בש~ ם~~~
 שלא

נמלח
 בט~

 לכ~ו~ה ~~ב ~ בת~י חד
~~~~ 

 דמה

~~~~
 שכ~ ואף מד~בנן ~ק ~~וא דם מאיםור

 ד~ ד~א~י םם~~בבמ~ב~ות
 ועיק~ו ~וא~ל

 א~ו ממ~נממדאו~י~תא
 לםב~א משועבד ה~~~~~

זו
 וא~ש~

 ~~~~~ח נמדעת ~~~~~ דלפי דכוונתו
 ם~טב~~~

 דדם ~~מב~~ם לדעת יות~ נוט~
 דאו~ייתאשב~ש~ו

 יע~~
 אמ~ם

 מדב~י ~ש~
המח~~

 בידוע ט~ םעי~ ~~ה בםי~
~~~~ 

 ~חלב
 ולא בת~י חד נתב~ל באיזהו וא~י אחתבחתיכה

~~~ינ~
 ~~~י ~ב~~ דא~~~ מט~ם י~ב~ל דלא

 ו~ואט~ימה
 ל~~~ו~

 על ו~~ע נמ~ב~יו מממש

ה~נמ~~
 ~נ~שם ~ש~~ו ~לא

 ונ~ל ביבש בא~מ וא~כ כו~ ~~~~~~~~~~
כו~

 ~מה~י לא דאורייתא באיםור דו~א נ~ב ~ב~~~נמ א~ לאםו~ ו~~~~
נפל

 ב~חו~
 ~~בנן בא~םור מ~א~~כ בא~מ מם~

בא~מ
 דנמם~נ~

 ה~~ך
 ~~נמ~

 ~ות ם~ם ~~יני
כ~ב

 ע~~~
 וב~י~ור בא~וך

 כיו~
 ב~~~מ ~~ק

 ש~~ ~ם הש~ך על ~ו~~~~ק ש~ים בלאמו~ר
 ד~אי~ו ~עיל כתבתיוכ~ר

 מו~~
~~ 

 ~~םד במקום
 ~ום ~זכר לאוכאן

 ב~~ך דב~
 מזה~

 ובא~ן
~~ם~מ

 א~ו~
 בם~וך ו~מ~~~ל ~שים בלא

 נמז~
 ל~ת~~ מהן א~ בנאבד זה לע~ין מ~~ימ~נ~

 ~ם
 ~~~ך מםקנת ~פי מם~ ב~~ות ה~~~מבאין

 ם~~~ ~~~~ו~ ~~~~~י~ ~ כאן ~~~~א בחי~ ועי~~ם
 לא בנמניןא~א מוכר~ שא~~ ~~~~~~

בטל
 א~

 אם ~ו~ם ~~ב ~ בהפם~מ
בה~ם~מ ~נמו~~ הו~~

 ל~ת~~
 תשו~ ~ עובדא מ~ד~י~ן לא

 םי~ממאהבה
 ~ל~~~

 נמום~~~ן ~זה~ז ד~ם כיון מטעם
 אחת בי~הלכ~מים

 ללו~~
 ~ל~~נמים כנמו הוה

 תשוב~ ה~תחי גם והביאבאו~ד
 ם~~~~~~י ~ ם~~א כאן

~~~ 
 בדב~ים נתע~ב פרך א~וזי

שאינ~
 שאינם אותן ח~ו~ים

 ~~ וד~~~ ~~י~ש~~~
 כמו באיםו~ו

 בנ~~~

א~
 מ~~

 ~~ו~ים בכאן דבריו נ~ב ~ ק~א בםי~
 ~טעם התיר לאאמאי

 משוםחשוב הדב~ ~~ ד~בנ~ ס~~
 דהאיםו~ ד~לינ~

 דברים בתוך הוא
 ו~תבט~ו חשו~יםשא~~ם

~~~~ 
 בע~~ו ~וא וכ~כ

 ל~כו~~~ ~~א~תי ד~~ה~~~~
 דינא לענין שכ~

 םתומות החביות ואף בד~ב~ן לקולאד~זל~~ן
 ~ הפתו~ות בתוך הוא דהאיםור דתלי~ןממות~ות
 בםי~ נחתך מדין ~אי~ ש~ביאומה

 ~ט~~ז כמ~ש ~אני התם אםו~ות נחתכותש~ין דאות~ ~~~
 בתר ואז~י~ן פי~ש כאילו ~וה ד~~חתךשם

 ~ו~
 וע~~ ע~שד~ית~

 מ~~
 ול~ע~~ד שם

 ~ש בלא~~~

לת~~
 ד~תם

 ש~~ת~ ~וד~
 ~י~

 כול~
 ו~~~ ~~~ל

 ~ועיל אי~ו לכךנאם~
 מ~

 ולעשותועי~ז להתי~ אח~כ ש~חתך
 ם~~

 ד~איםור ול~לות ד~בנן

נחת~
 כאן משא~~כ

 דתיכ~
 נ~~וה

 שםהשפתי כמ~~ םד~~
 ב~ע~ דתי~~

 נולד ~~ילה
 ~םד~~

הו~
 ~~ל כמו

 ד~בנ~ א~םו~
 ששים הי~ אם וא~י

דתולין
 ו~ממ~~ לה~~

 ~~ת~~ה על ו~~ע ~~~א בםי~
 בדב~יו~~דו~ה

 ~~~ ~~~ ~~~י~~
 ה~יוט ואני כו~ ה~ו~פ
 או~ר~כותב

 כו~דינא ~עני~
 כה~~ ~ל~

 נ~~ב ~ בד~בנן ~~ו~א אזל~נן

 איך בםמוך ~ע~~ותיכב~
 ~םת~

 בכ~ה א~ע
 בם~~א דבכ~ןמקומות

 הכ~י~
 ע~מו ~וא

דהדב~
 ח~וב

 ואינו ~פי~ אםו~
 נמות~

 ונמדמה נממ~נ מ~עם חשובשאי~ו ~דב~ ~~
 ז~

 לנ~~ך
 ד~~חתך בח~~~ל ~~אבםי~

 מות~
 שא~ן ואותו

 אםו~נחתך
 לדחות יש לדי~א ומי~ו

דהת~ הדמ~ו~
 הט~ז כמ~ש או דאיםו~ חז~ה מטעם

 והא פי~שמטעם
 שם נימא לא אמאי ד~ש~

 ממ~~נ דה~חתךכיון
 ל~ם א~ כנ~ל ל~וי מות~

 ד~איםו~דתלינן
 ~~ ומ~ש האח~ים והות~ו נפל

 ~לי~ ~שוב דין דמ~מ ~~א ב~י~ אייג~~למ~
 ~~א בםי~ זה לת~ץ ועמ~ש כלל ~בינות~לא

 ~םתי~ה על שם מ~ש ג~כ ועי~בטוב
~~~י ~ בזה בדב~יו שם~ם ~נ~צ~

 ~~~~ ~~~ י~~ ~~~
 לי

 בהמ~
 ~הופ~טה

 גם כו~עו~ה
 ר~ג םי~ ט~ם טוב בתשו~ נ~ב ~נמנין ~ו~
 הבי~

 ש~~~רב~ ~~נ~~ ~~ב~ו~~~
 דבר ~וי ד~א



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~  

שב~~י~
 ד~~ו~ר כיון

 ~ע~~
 ה~יקור

 נבדקה שלא לבה~ה ד~י לא מדאור~י~אא~ור הו~ ו~~
 הוא הריאה דב~י~ת~ריאה

 ~רבנ~
 בעלמא

 ניקור ~נ~~ו~ר בכוליא משא~כ ~הר~ל ~ין~וי לכ~
 ב~פ~מ ד~~יר ע~ש~~לב

 ושעה~~
 והשכימו

 ~ עירו חכמיעמו
 ~~~~~~ ~~~ י~~ ~~~~~

 כו~ ~~ת
 ~ דגרעוא~שר

 ~דה ~~ש~ ר~י~ ~בא~י ~דה ~הל~ ב~י~~~ב
 מטהר ~ר~מ ~תם דמשקינן נ~ט דףהאשה ר~~

 ונמצא צר~יהן שעשו ואשהבאיש
 ד~

 ~טעם
 האי~ מן שמא ~שפיקאם~ק

 הא~ה מן וא~~ל

שממ~
 כר~ מהממ~ור לאו

 ד~~י~ יו~נ~
 כוותי~

 ~א דר~מ דאףחזי~ן
 אזי~

 אזיל מ~מ ר~ב ב~ר
בתר

~~~ 
 ע~יף ~~~ש לכאורה מ~מע ומ~הר

 ובעי~~מרוב
 בטו~ז עי~ הראשו~ה זו חקירה

או~~
 ~י~

 ~ר~~
 ל~ב ~י~ ובממג~א יוה~כ ~ל~

 דבכה~~ג דמשנמע ~~ו~~ק
~~ 

 ~ יע~~ מ~פק אלא הוידלא כיו~ קבו~ הוי

~~~~~~
 חזקה~ בתר ב~בוע אזלינן אי ~ב~
 נראה ~כ~ורהנ~ב

 ל~שו~
 ה~פק

 ~י~ ~~אר ~רי ~~ מ~ברי~~ה
 שם ש~~ ~~~~

 ח~~ה~ברא
 נ~ב~ ~ע~י~

 מ~~יים אי~ וא~י ~גף
 ~ל~ח~אי

 היתה זמן דרוב ~יון דא~רינן שחיטה
 ~חיטה נמאחר ~ותרבחיים

 ~הו~
 מועט זמן רק

 לומר מםתבריותר
 דנעש~

 זמן שהוא מחיים

ארו~
 ועפ~ז שחיטה לאחר ד~ע~ה נמש~אמר

~~ממ~
 ~דש דין

 די~ו~ היכ~
 שלם ש~י~

שהובא בשע~
 ל~~ו~

 בר~ע אם נמ~ו~קין שא~ו אלא

~~ו~
 יו~ר ~~~בר ~ש~י~~ אחר או ~שחי~ה

 זמן שה~א ~חיטה אחר דנעשהלומר
 ארו~

 יותר
 בלבו~ש ועי~ נמאוד חדשה םבראו~וא

 בקונטר~
טריפו~

 םי~ ובכרו~פ עצמות
 ~ נ~~

~~~~~~~
 ~תו~~ מדברי זו ם~א לש~ור יש
 דף~ולין

 י~~
 וב~~ה

 על שם~ה~~ו ~~
 ה~

 ~~~ז~ה ב~ר ~~זלינן ~יליף

מנג~
 עכ~יו ריעותא איתחזק א~י~~ למ~לף מנ~ל

כגון
 ב~~י~

 ה~תא פגום ~הרי
 וכתב~

 ~ה~נ
 כ~ת נח~ר ש~נגע~מיירי

 נמכגרי~
 טמאין ואע~~כ

 ~כליםכל
 שהי~

 מטעם ה~גר ימי ז~ ב~ל

 א~ז~ה~אוקי
 ~~יי~~

 בו שהי~
 דהי~ דהיכא שם ב~דהלפמ~ש ו~~~ כגרי~
 כגרי~

 ב~ת
 מ~יעור הנגע נחשר תיכף ~א~~כ אף~~~גר

הגרי~
 שטנמא מגזיה~כ טמא מ~מ

 כ~
 ינמי ז~

 היכא ולפי~ז ויטה~נה הכהן שיראה עדהםגר
~נממצא

 כע~
 משיעור הנגע שחם~ה

 גרי~
 וא~ו

מ~ופ~י~
 במשך אם

 ז~~
 נח~רה ה~גר ימ~

 ה~גר ~קו~ם ברגע שנחשר ~~נמא אוו~~א~
 ~ש~רובעת

 ל~
 ~י~

 ט~ור ו~י~ גרי~ ~יעו~
 התום~כמ~ש

 נד~
 הפי~ ד~ל

 אדנפ~
 ב~ר וא~א

לי~
 שיעור~

 עד הר~אי~ דמשעת הרגע היי~ו
 קשה ו~פי~זהשגר שע~

 למ~
 ניזו~~ ~א

 בתר ~ו~ר
רוב

 דמש~
 ~~~כ י~ים ~~

 ו~~~
 ~ו~~י~

 נ~םר ד~א חזקה ב~ר~אזלינן ~ש~~
 בע~

 מ~מ ה~גר
 דנחםר יותרנוקמא

 אח~~
 מטעם~

 דרובא זמן רוב
 עדיף רובאוחזקה

 ובעכ~~~
 דעכ~פ מטעם דהוא

שע~
 ~בוע ~וא זו

 וב~ב~
 לא

 אזלי~~
 רובא ב~ר

 בקבוע חזקה בתר דאזלי~ן שפיר מוכחולפי~ז
שפיר

~~~~~ 
~~~ 

 זה
 לייש~ י~

 ט~ ד~יינו פשיטא
 ו~י~ ~מ~ל ומה ממש~ניות

 או~ם ~~~י אין ~ ~~~ ~~~ נ~ב ~ ~ס~ים ~~יב~~

 ~תר~נל~נ~~
 זו ~ו~יא

 ~ש~ ~~נ~
 ~~א

 ~~ף בחולין הר~ן ~מ~ש נימא לא אמאיחניות ~תש~
 מי~וט דמ~ר~ים טמאים ביצים ~ענין~~ד

 וה~נ רו~א לה ואי~רע נבילות לנמי~וטטנמאים
 ~~ט~ דאפי~ ~יוןנ~מא

 כ~ר הבשר נמ~ חניו~
~י~ו

 אל~
 ~~רי רוב ממט~ם

 ל~
 ~~ר ~~~~ן

 ~מוך ו~~כ טריפותח~י
 מיעו~

 ~דטריפות
 החנות ~~מי~ו~~ גו~א הכשיריםבהח~יות
 ב~יפא יוקשה וא~רבא א~ור ול~ךד~ריפה
 אחר הלך בנמצאאנמאי

 ~רוב~

 תרי הוי הא
 טרי~פות והנמיעוט הטריפה ~חנות נגדומיעוטי
 ~כיון ניחא באנמת אנמנם הכשיריםשבחנות
 ה~זק~ו~כבר

 כ~אן דטרי~ו~ להמיעו~
 אנו איןשוב דלי~~

 ממ~ר~י~
 או~ו

 ~ממיעו~
 ו~~כ א~ר

 חניות ט~ גב~ ~ם ~הו~א הי~ דכ~ז ש~יר~יחא
 אםור לכך ר~ב ~טעם אלא אינם ~כ~ירות~גם

 ציבורין ט~ גב~~~א~כ
 ש~

 נמ~~ר~ן דהם מ~ה
 ד~ם קנמ~ל לכךבודאי

 ד~בוע דין דנין ב~~
~בזה ~ וא~~



~ ~ ~
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~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

 ביבמות תום~ קושית ~ת~ץ אמ~נו הםב~א
 דאנמ~ינן ~נמאי ~ם ש~~~ו אחין ד~~~

 בחזקת זוא~ה
 הית~

 ~שוק
 עומד~

 וא~
 ~ב~עה

 הי~ ה~י~ותאשנו~ד
 ~בע~ ע~יי~

 ש~א ומאי ח~
 דחו~~ין ~רוסהמס~ק

 ~ואי~
 ~ס~ק ונו~ד

 ד~ום~ ד~בי ~תרץ י~ הנ~ל ו~פי ע~~~~מחיים

נמ~~~ינ~
 נקב דבמקום להמיעוט ד~וסות מיעוט

ק~
 ~~~ בא~~ ~~א~~ ~םור ~כך ~חיט

 ~ זה

~~~~~
 בת~ אז~ינן ~ם הג~

 נ~ב ~ ~רוב
~~ע

 ע~
 ~כו~פ

~וב ד~~ כ~~ דף ב~ב נמתוס~ שמעינן ~הדיא הלאזו בח~י~~ ו~~נמ~~
 ~נמ~~~

 אח~ ה~ך ובנמ~א
 אף מ~נ~ע ~~וב

 ~~~~י~א ~~~י~~ ~חנות ק~וב~נ~מצא
 אסו~ דתני דהיכאדה~~ה ~~ממ~

 לחנות ~רוב א~י~ הוא
 בתום~ היטיב ~ע~שהכ~~י~ה

~ 

~~~~

 התוס~
 בנז~~

 ~תוס~ וכ~כ נ~~ב ~ כו~
ב~סח~ם

 ד~
 ~~בוע ~יינו ד~ה ב~ ט~

 ~בוע ח~~ב לא ניכ~שאינו
 הב~אםש~א ~פממ~~ ~~ ו~~~~

 ל~ני~
 ~ביאם בע~נמו ~הוא אחרי זה

 בסנה~~ין או~םנ~קודם
 ד~

 הנםקלין ~בי פ~
 ש~ינו ד~בוע ~ר~~ת א~יבא כתבובנשר~ין

 כתב~י ב~שו~ ~~מ~ם ~~דאו~ייתאהוה ניכ~
 ~דף שם התוס~ כתבו ד~~ש ד~~יבא ~אי~אין ד~~ו~

 ו~~ג זה א~ ~ה~וג במתכוין ~~טו~ ד~~ידי~~~~ט
 זהאת

 ~~כ~~~
 ~די~י~ מ~~י ~~בוע

 ל~וף דאמ~
 שאינו ~~וע בכ~~ג וא~כ מת~ו~ן א~יזה

~~ה ~יכ~
 קבו~

 נ~ד~ו~ייתא
 ~ נמ~א~~

 דקבוע כיון בנן
 שאינו ו~~וע חי~ו~ו אלא בו לך א~ן הואי~וש
מיכ~

 הוה
~~ 

 מ~~ וא~~ נמ~~בנן
 ה~ום~

 ~ ם~ת ~ה~~ והוא שםבת~ו~ ~~~ ו~א~כתי ~~וע ~מיק~~ דלא~~קו~ות בכ~
 ת~~ה~ ~~~~~~

 במ~
 ד~שב~א ~ש~ך דנ~שמע

םוב~
 חנ~ות דתע~ובות

 ~ו~
 קבוע

 בכו~ת ~פי~ וכפ~נמ כאן בחו~~ד עי~ נ~ב ~~~~
~~~~~א

 ~ו~~
 באנמת

 ד~~~ובו~
 רק ~וא חניות

 ד~ב~~קבו~
 ~ק

 ם~~ ד~טו~
 חניות ~תע~ובות

 ~ם ~~ות ~דב~י י~ וט~ם דאו~יי~א ~בועהוה
 ~~~~~~א דא~~~~~ש

 ~מו~~
 א~י~

 אח~
 ~נולד

הם~~
 אםור

 צ~~~
 ~נו~ד קודם

 ועי~ א~ו~ הםכ~
 ~~ו ~י~ ~~םב~וב

~~~ 
 ~ ~חו~ד ב~ב~י ~ם

~~~~~ 
 ~~~ ו~~ו~ ~~~

~~~~~ 
 דנמות~ ~וי ב~ד נמ~א דאםכאן ~ ~~
 כל נמט~ם

ד~~~~
 ~די~ מ~ ~~י~ נמ~ובא

 באם
 ה~נו~

ט~~~~
 נ~נמא נמי נח ~בן ~ם ~אסו~ מא~~~ הוא

 ~עני~ד~ו~~
 זה

 כיש~א~
 כנו~ד הו~~ל ו~~כ

 ~פנמ~ש הוא ~ם~ק ונמקום הקביעותבמקום הם~~
~~~ך

 בחו~~
 היכא ~ענין ~~ט ם~ק ~~~ב ~י~

 וזה ה~בה זה א~ א~ל ממעות ה~~ידוד~~ים
~מיעט

 ונ~נ~
 ~הם

 די~
 אם חי~וק

 הגנ~
 הי~

 אנמ~ינןעכו~ם
 דפ~י~ כ~

 ~~יש מ~ובא
ד~נב ותלינ~

 מ~~
 מי

 ש~
 יש~אל ב~נב משא~~כ ~~וב

א~~ינ~
 ~י~

 ~~ו~ כ~
 כ~מח~ה

 ~ח~~ ע~
 ~~ואר

 ~י ~קח אם בין ד~ח~לוק סק~ב שםבק~ו~~~ח
 מוכ~ות חניות ט~ כ~ון א~לו האיםו~ שי~ךשלא

 וא~ ~~וטהב~~
 ב~~ נמוכ~~

 דל~וי נבי~ה
נו~ע אי~

 ~יסו~
 דנבי~ה

 כ~~
 נו~ד מיק~י לא לכך

הס~~
 איםו~ ~ענין באנמת תנמה ועפי~ז ה~ביעות

~ז~
 דהנכ~י

 מ~וו~
 כמו

 י~~א~
 ~פיר ~וב

 בקביעות הם~ק נו~ד הו~ל הנכ~יכ~~קחו א~
 ע~ש דמ~ ע~נמ כמח~ה ~בוע כ~~ בי~ואמ~ינן

 ב~~ות ~י~ אם לע~יןו~~י~~
 ה~~מכ~

 א~~ה
 ~~ הו~~שפי~

 בנת~~~מ ו~יין קבוע ה~וי ביד
 ~~מה י~ז ס~קשם

~~ 
 ~~ו~~ח

 ל~נב ~כו~ם גנב בין~ח~ק י~ ד~~~~
 י~~א~

 ~כו~ם דב~נב

נמ~
 בס~ק לנו

~~ 
 משא~כ ~נב נמי

 בי~~א~
 דאיכא

 ת~ב ה~ב נמ~ות~בי~
 ו~ז~

 נו~ד ~וה
 א~~ יחזו~ לנמי~קביעות ~ס~~

 מ~ות בו אין ב~וי
 ה~ב~

ע~~
 ~אף דנ~~ה תממוהין הש~ך ~ב~י ~וף א~~ם

 כיון ~בוע ~~~או ~~~ש י~ראל~~~ב
 ד~י~

 אנו
דנין

 מ~ ע~ כל~
 ~~חם דה~י ה~נב ~~יד

 שייך ~מי ~ממ~וי~ על ~ק דנין אנו ואין~ע~מו
 ~א ו~ש~מא לק~ן ~י נכ~נמ אין א~כלהחזי~
דתשע

 חניו~
 דאנו ~~ון קבוע הוה ~פנינו ד~י~ש

דני~
 החתי~ה על

 ה~ל~ח~
 במ~ום הס~ק ו~ו~ד

 מ~א~כה~בי~ות
 כא~

 ה~נב ביד הן ד~נמ~ות
 ו~~ש ב~ני~ו ש~א כ~~~ש הו~~ל בעו~םול~תא
 ~וא דאם~ר~~~א

 ~~~ כ~~~~ קבו~
 ~וא ~~ו~ו

 ו~~ ב~~י ש~ובא ~~שב~אבתשו~
 ~~~שה ~י~

 ה~עו~ ~~~זי~ שבא~אמת
 נ~סו~קין ו~~י ש~קח
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 ק~וע ~ין בו ~ן הי~ לכך שייך~מ~
~קמן וע~~~ ו~~~

 עו~
 שיש ומה ~ ~י~י~ ודוק ~זה

 ל~מו~
~~

 ובר~ס ~כאן הנתי~ות ~~רי ~וף
ד~עכו~ם סמ~~

 ~י~
 ~ו

 ~~וס~ ~~~~~ ~שב~ ~צו~
ב~ירו~ין

~~ 
 ם~ב

 םו~
 יבואר ~~א

~~~י במ~~
~~~ 
~ 

~~~ 
~~~ 

 ~תר
 ~ניו~ רו~

 ~ו~א
 ב~ראזלינן

 רו~
 ~ ~שר

 כ~~ כןנ~~
 ~ג~ו~

 ~~ל
 ~ו~~

 ~פי~ בםק~ג ג~כ

~~~
 ~~ מכל בשר יו~ר יש ה~~י~~ ~~נות
ה~ניות

 הכשירו~
 ~אזלי~ן בפי~ש ~ו~ר אפ~~ה

 ~ו~מיהו ~~~יות רוב~~ר
 קושי~

 סם ~~ות
 ~~ין ~לשהקשה מ~

 לא אמ~י ~ניו~ ~~ע~ו~ו~
ית~~ל

 ד~ו~ מידי ~~רי ~~
 א~

 בבי~
 ~~לי~ וא~

~~צ~~ין
 ע~~~

 ~אדם דו~א מיירי ~ם ~~מ ו~א
 הי~ וכאןא~

 ~~ניו~
 ~~שים של

~~~~~ 
 וק~ת

 ב~שי~ות ה~ין ה~~י~ ש~כאן ~ה על~~~ע
 ב~ר~אז~ימן

 ה~ניו~ רו~
 נס~פק ם~ג ~םי~ ואי~ו

 וכ~~ ~רי~~ז~
 לכ~ן ראי~ שיש

 וכ~ ו~כא~
 ~ם

~~~ו~
 אפ~י~ ~י~

 מ~ ~י~
 ~~~פ~

 גם וכן בזה
~~שו~

 ~נינ~ נו~~
 ~קר

 ~ בצ~ע ~~ני~ ~ז~
~~~~~ ~~~ 

~~~~ 
 ~וא ל~~ינו ~~ירש י~ל

נ~דר~מ~
~ 

 א~~ נ~~~
 נמ~~~י

 ד~~א ל~~יא~ ממ~ממע ~~ ~ף ~ס~ים~~ום~
 ל~~ע מ~~מי דממאי ~ק~ו דמ~~י~המדאו~יי~א

~ניו~
 ו~~~~ו מדאו~ייתא דהוא

 ~~ממ~ ~~~
 ~וא

לע~י~
 הא ~ק~ו וא~~~ז דאו~יי~א

 ~~~ ~עכ~~
~~~~

 דמיי~י ו~~~~ו ~כו~ם ~~ד ~~ממ~א כממו
~~אינו

 ממממ~ו~ ~לק~
 ~~~י~ות

 ונול~
 ~ממ~~ם ~ם~

~ק~י~ות
 לכ~

 ~תשע ש~י~ ~~~ממי
 חניו~

 ~א~כ
מ~נמ~

 ~מדאו~יי~א ~וא ל~נינ~ ~~י~ש להדיא
כמו

 ~לק~
 ~ע~מו

 הק~ו~ מ~
 מ~ד~~י ~אי ~א~~כ

לק~~ת
 לל~י~~ ~~כ~~

 ~~ש ע~~ו
ו~~ע כ~~~ ודל~

~~~~~ ~~~ 
~~ 

 ~~פ~~ ~~~י~
 ~~ירוף

 ולפי~ז ~~ב ~ גרע~ק~וע ~ע~
 ~~~~~כא

 מ~כ~ו~ ~ניו~
 ~שר

 נ~י~~
 כשי~ה וא~

 דין ~~ ד~ין~~~~
 ק~ו~

 ו~פ~י ~~~ך כ~~ו~
 א~~םט~ו ם~~

 ~~י~ו~
 ~קולא ~וא

 ~ז~
 ~פי~ש

 אםורל~ני~ו
 ול~~~ ~~~~ובו~

 ~אן
 ~ר~ ~ק~~~

ו~סור
~~ 

 ולז~ בה~ש~~
 ס~ק שם ~ש~~~ כיון

 ~ ו~ו~ק ע~ש~~ו
~כתו~~~~~~

 ~ימ~ סראיתי מה
~ 

 ~~ו~ד~ד~רי רב~
 כא~

 שכ~ םק~ד

ל~ר~
 ~~טלה ~מ~~ר ~~רי

 ~רי~
 וז~ל

 ע~~
 ד~~י

הפ~~~
 וכו~פ

 ל~מ~
 א~י~ ש~תירו קי~א ם~~

 מקודםב~~ער~ו
 ~~יכו~

 ו~י~ר איםור
~~ 

 ~~ד
 מ~אוריי~א מקודם~נאםרו

 ו~יי~
 אכל ~~וי א~ם

 ~~ר ~י~ר או~ר ~ינו וא~~ה~תיכה
 ~משנה א~~~ך ש~שיגו ~~של~וכו כ~~נופ~
 מ~ורש~

~תרומו~
 ~~ מש~ה פ~ז

 שמ~וא~
 רמו~ר ל~~פ~ך

א~
 ואפי~ כו~ כשנתער~ו

 ~~ לדע~
 ~אוםר

 ~ריך ~~~~דם איסור ~אי~~זק ~~עםבנ~ער~ו
 ל~ ~ין ~~~לק ל~~ריולומר

 ודאי ד~א ויבש
ל~

 י~לוק
 ~~רוממו~ מפו~ש~ אממשנ~

 ~~~ני
 ~מיני~ ד~מיירי ~~י~ש ו~כצ~ל ~מו~ר~~דיא

~~רומו~
 לא אימר ם~ם ~איכא

 איםו~ נ~ער~
~תערובו~

 לא ואימא זה
 ז~

 ~וא
 קי~א בםי~~ ~~ ממ~~א~~כ כו~ מקודם איםור~אית~זק א~ ~~ולי~

 שנפלדמיירי
 ~~ליכא ~בישול לקדיר~

 דאי ם~~
 נפלאיםור

 ~כ~
 ממ~ום ~סור

 כו~ האיםו~ ~ע~
 וכ~ש~ה מו~ר הכל ~~י~ש כא~ןוא~כ

~נ~ל ממ~ורש~
 ~תו~~ עכ~~

 ת~~ו~י~ ~~~~י~ כאן
 וםות~ין

 על ע~ממו ~וא ה~יג ~י~א ~~םי~זא~ז
 שה~יאו ~הוכו~פ ~פ~~~

 מממשנ~
 ~ ד~~ו~~ות

 ממקודםבנת~ר~ו דא~
 ממו~~

 רק ק~ני ~ממשנה הלא

 מדוממע~אינ~
 דרק

 דיממו~ ~ע~י~
 א~ד ~~יך ~לא

ו~מ~~
 ~כ~ ע~ש

 ~~כ~מ~~~ ג~ולי~ שאי~
 יאמרו

 ואד~~א זה~~ר
 ממ~ממ~נ~

 ראי~
 ~~ש~~

 ~~ש
 ~~~~~~ ~~~ ~ קי~~א~~~ם

~~~~~~
 ~ש

 ~~מו~
 ~~ו~ד ~ל ו~~~~~ ה~~א

~מה
 ש~~~

 זה ל~עמים
~י~ש ~~י~~ ~~~~

 ש~~ער~
 א~ נפל אם מו~ר ~~ד ~ד

ל~~רו~ו~ מה~
 כממ~ש ם~~ם מ~~ם

 כא~
 לה~יא וה~א

אי~
 ~ש~~

 םי~ ~~~ ~יני כאן
 כ~~

 ~~ד דב~ד
 א~ור א~~~~ נ~ער~ וא~ איםו~ ~ל כגו~והוי

 ם~ם ~מ~ניולא
 כל~

 ו~ע~ג

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

 ה~י~
 מ~~ה

 זו ~עשה שה~יאו הא~רו~ים כל~נה נ~~ ~דווי~לנא
הגאון ~~~



~ ~ ~~י~~~
~י~~ ~~~~

 בש~~גאו~
 כולם ם~~י כאן וה~ות ~~ ~מעתא

 שפירש ~ב~מה ~~י ניכר ד~י~ ~ממ~שה~~תי~ו
 ה~~~ מ~~י~מ~ולין

 שנ~אר
 במ~ו~

 קביעתו
 ~ןוע~ז

 הר~~
 ~התיר העשיל

 כמבוא~ כו~~
 כאן

 מאיז~ שפירש ה~תיכה נו~ע הי~ לא אםאבל
בהמ~

 ה~תיכה מותרת עכ~פ הי~ בו~אי הוא
 ~פריש ~ל מ~~ס ~שי~ות ~~ל אליבא~פירש
מרובא

 פרי~
 מ~~ו~ק בנו~ב ~~גא~ן תיוב~א ומזה

~לק
 ט~ז ם~~י יו~~

 שר~~
 ל~ון

 בז~
 ג~כ

 ~ר~רה~יתר מטע~
 ~עשי~

~~~י ~ ע~ש
~ ם~~ ~  

 ~רכי כתשו~ ~לא כו~ הכו~פ
נוע~

 ב~ ~שאוסר
 מה~ו~~ק נו~ב בתשו~ אמנם ~~ב ~וכן~ה~כה הא~רו~י~

ם~~
 משמע ט~ז

 ~פו~~
 ~~ב~ נועם דרכי כ~~ו~

 משום נראה ה~~יתי וטעם א~וריםא~רונים
 ~וא ~האי~ורדכיון

 ת~ינ~ ממ~רבנ~ ר~
 ~האיםור

~ו~א
 במ~

 הגם ~רוב ~~ם מ~ו~ם שנמכ~ו
 אמרינן ~אי ראי~ שהביא במה ~~~ות יש~ראיתו
 שמא ג~רינן ~א אמאי אסורים א~רונים~ב~

יק~
 ~קו~ם ~~ע וזה ע~ש מ~ם

 וא~ר ~גזור ש~יךלא ~~~~ שנ~~~
 שנו~~

 לא שוב ~~ערובות
 ~רא~ש בשם ב~~נמו הפ~~תי כמ~שגזרי~ן

ע~ש ~~~
~~~י

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

 ב~~ך נ~ב ~
 ~א~

 או~ר
ב~ירש

 מ~~ית~
 ו~יים

 ~~אלב~וף
 מ~ברי להוכי~ ונ~ענ~~~ כפריש~

 ~כ~ כו~ רבא אמר ~~ה ב~ ע~~ג ~ףרש~י
 משך כי~בשלממא

~~ ~~ 
 ק~א קמא ונ~קריב

 ~~ינ~ראי~כא
 ~~ ~כ~

 ~מרובא ב~יתר ~קריב
 ~הוה הוא ~פיישו בהנ~ו הנאה וא~~וריפריש
 ~גביי~ורובא

 אב~
 לא ~~~י כי ~~רבי השתא

 ~גבייהו רובא ~פיישו הניהוה
 ע~~~

 בה~יא הרי
~פירשו

 מ~~ית~
 א~א דפריך ~מאי ואפי~ א~ור

 מגי~אמ~תה
 א~ור~

 מת~יל~ ~ממשכו כ~ון היינו
 ו~~ ~~~~

 כ~ירש~י ~ת~ילה הותרו הרי ~ב~ו
ש~

 פיר~ו א~ משא~כ
 ~יכ~

 אםור מ~~יתן
בו~אי

 ג~~
 כעת ו~ן צע~ג ~~רי~~ ~ברי כן

~~י ~ת~י
 ~~~ ם~~

~~~~ 

 לכאו~ה נ~ב ~ בזה מו~ים
~~ונו

 ~~ו~
 שגם ~מ~מע

הרא~ש
 ~או~~

 ממילא פי~ש
 ב~~ מוד~

 דנ~~~רו
 ~~~ק ~~~ך מ~ברי ~מע~ו ואיפכא מותרכו~ן
 על שם ב~שגתו~~ז

 ~ת~~
 ~כ~

 ~מנ~~
 ~פירשו

 בפנינו ש~א מפירש ~~י ע~יףכולן
 ע~~

 ו~~ע

 ~וי~~
~~~~~ ~~~ ~~~~ 

 הר~ב~א
~~~~ 

 ~~יף
 לכאורה נ~ב ~מרוב

 בבכורות ~כתבו כן משמע לא התו~~מ~ברי
 ברה~י ~ומאה ~~פק נבילה ~~ה ע~אכ~ג ~~
 כ~

~ב~~
 ואי~ו ~ראשון בתי~ ע~ש מ~מא ~א ברוב

 ~~כ~ב~~~
 רוו~ת

 ~כ~
 ~אתה

 יכו~
 ~~רבות

~פיק~
 ~רוב הרי בר~~י ~מא

 מ~~~~ ע~י~
ועו~

 ~א~~ינן ~י~יף מסוגיא ראי~ כ~מות יש
 רובבתר

 מרו~~
 ~י~וש קט~י~ ר~מנא ~אמר

 הוא טריפה~~מא
 המר~~

 ובע~כ
 ~אזלינ~

 בתר
 ~יממא ו~שה~ובא

 ~נ~ר~
 מטעם

 ם~~
 ~~ממא

אינו
 ~טריפ~ ואת~~ טריפ~

 גם ~לממא
 ע~יף לא ~~~ם ודאי א~א ~~רגו ומותר~ריפה ~רו~~

 ~סוגיא וב~י~מרוב
 ~נ~~

 בענין הא~כתי
בב~ ם~~

 גופי~
 ~~וץ ל~~ת ש~א להאריך ראית~ ו~א
 בא~רונים נמזה ועי~ ~חיבורנמג~ר

~ 
~~ם~~

 ~~ו
~~~ 

~~~~~ 

 בכו~~פ
 נ~~ב ~ שטמ~ק~בשם ~~~ או~

 נרא~ ~רא~ש ב~ם ~~נמ~קכונת
 מה ~ענין ~ן

~אמרה
 רבים א~רי התו~~

 ל~טו~
 יל~י~ן ~ממינה

 וממזכים ממ~ייבים ~יש ב~נה~~ין כגוןא~ ענ~י~ שני בו יש רובא ב~ר ~אז~ינןבע~מא
 וחשיב רוב ב~ר ~אז~ינן~~ו~ה וגי~~

 המי~ו~
 כממאן

 אותו מצר~ין א~ו ואין~~יתא
 כ~~

 ~תו~~ כמ~~ש

בב~~
 גמור ו~אי הוא רוב והאי ~~ני~ ריש

וכמו
 כ~

 ~הוי ~ריפה וא~ כשרים ~ניות ב~שע
 ~אנו ~שרים רוב בתר אז~ינן ובפרישקבוע
 כמאן ~מיעוט וחשיב הרוב ע~פ לגרור~ריכים
 ביבש נמ~א~~כ~~יתא

 ביב~
 ~נתערב

~~ 
 בתרי

דהאי~ור
 מונ~

 נ~בטל ~אעפ~כ רק ההיתר בתוך
 ~כמת גזרהשכן

 ב~ התור~
 ס~ל

 ~תור~ ~~תיר~~אף ~הרא~~
 ו~אי בתורת אינו מ~מ

 ב~ורתרק
 ~פ~

 א~ קפץ גבי ~תם כן וכמו
 ~~כ~פ כיון ~תוכוהמנוין נמ~

 ~מיעו~
 בתוך ישנו

~רו~
 ~~י

 ע~
 נ~~א ~ ~~ק ~ם ~~ ~ל

הפ~~~י ~ב~י~ו~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~  

 פריש גבי~~פלי~י
~~ 

 כלל ~~ין ~ין ~~~י~ת
 ~בזה ו~מ~ש ודאי שפיר ו~וי ~רא~של~ברת
 יתר~וה~ברא

 כנמ~~
 ~ל

 קושי~
 ~ל האחרונ~ם

 ל~ע~ש ואפ~ר ~נ~~להשטמ~ק
 רבינו ב~ברי ז~

 ~אח~~ז בדיבורהפמ~ג
 ד~~

 ליישב ואפשר אמנם
 ש~ שגממג~ מ~~ג~

 על ב~ו~~ר
 לש~~

 ~שטממ~ק

ו~ו~~
~~~~ 

 נראה ה~ב~א
 ~ כמ~ש נכונ~

~~~~~ 
~~~~ 

 קודם חמץ וה~ה כו~
 זמ~

 אי~ורו
 תמ~ו~ין ~בריו ~~ב ~~ו~

 איןדל~נ~ד
 דמיו~

 ב~ל התם דשאני כלל זל~~ז
 שום ~יה לא ב~~ר קבועים ~היו~כ~ז

 ~פ~~
כל~

 ~י~ ~אטו
 י~ענ~

 על~ ~~~~לת יפ~ל שאח~כ
 במקום ~~פק נולד מיקרי לא לכך מהםא~

 ~י~ לא ~אז כיוןקביעות
 ~פ~~

 נ~שא~כ כלל
 ד~רי נפ~מ הי~ אי~ורו זמן ~קודם אףב~מץ
 ו~י~ חמץ נאסר י~י~ אי~ורו שאח~ז אזיד~נו
 נ~~מאז

 ~~ו~
 מיקרי ושפיר ~ליו

 נו~~
 הס~ק

 ב~~מו ~~פמ~ג ראיתי שוב קבי~ותבמקום
 ~ל~טב~י~

 בא~~~
 כ~ב

 כ~ברינ~
 ~ל ~~~ע

 ~~תיר~
שבכא~

 דבה~וא כתב
 דפיקו~

 דוקא מיירי ~פש
 ~יטיב ו~~ש יו~א ~אינובלא

 ודו~~
~ 

 ~~~~~~~~ו~
~~ 

 שנו~
 נ~ב ~ קנסינן

 ~א~ר ~גם~בואר מז~
 אם~כ~~פ ש~ו~~

 נפ~
 מה~י לים נמ~~נמו

 וכ~
 אכלה אם

 ע~י בשוגג נאכל אם רק פליג~ דלא~כו~ם
 אטו שוגג קנ~ו שייך אםישראל

 מזי~
 אבל

 כ~~ש דלא ~זה הנשארים הותרו~ים בנפ~
 הטומאות אבות מה~ פי~טלמ~ך ~מש~~

 דנפ~
 מהן א~

 קודם נפל אם רק מהני לא כולם ד~ותרולים

~נוד~
 שנו~ד לא~חר ~ספ~~אבל

 ונוד~
 לא ~~פק

 ~פל~~ני
 מ~נך אי~~רא אית~זק ~בר ~י לי~

רוא~
 רק כוו~י~ דלא ~~קו האחרוני~ם ~כל

 תנמוהין ובאמת ~ ~~פק שנולד אחר גםדמהני
 ~~מ~ ~ריך מאי ~שה דלדבריו ~הנמשל~מדברי

בזבחי~
 ד~

 ~ים א~ בנפל דאנמר ~ב ~ל ~~~ד
 ברבוא א~ת א~י~ דתני נממתני~ כולם~ותרו
 כלל ~שה ~א המלמ~ל ולדברי ~~ש כולםי~ו~ו
 ~יירי דרבדי~ל

 בנפ~
 קודם לים ~~

 שנוד~

 שנ~~ע לא~ר ~יירי ו~~שנ~~~פ~
~~~~ 

 ~ב~רט

 לאחר דמיירי~מש~~
 שנוד~

 נמדקאנמר
 דב~~ ~~

 ~אירות ~פנים בשם א~~ז ~פ~~ג כ~~שנ~חין
א~ו

 דאי~
 ~חר אפי~ ולרב ~חלק

 שנוד~
 ~ו~ר

 וש~יר לי~בנפל
 הקש~

 ~מל~~ל על ו~~ע
 ש~ים רק ב~ת כאן ה~תר ~א דהאשבי~ין ~~~~ ש~יא ב~ה ל~~ות י~ ~ם ~~~למ~~לראיות ~~

 ~ממבוארשנים
~ 

~~~~~ 
~~~ 

 ~ד כו~ הכו~פ
 ~יין נ~ב ~ ו~~~

 דחוכך ~ק~~י כאן חו~ד~~
 ~נשאר כי~ן~איס~ר

 ב~~~יר~ טע~
 ועי~

שם עו~
 בא~

 אברים ~ר~ה בין אברי~ נת~רב
 א~ אבר~~אכל

 ~יכר ואי~~ ~ב~~~
 ~אבר~~אכל ~~יז~~ב~~~

 ונש~
 ע~ל~ ע~יין ד~ן

 ניטל ש~א זומבהמה ~אברי~
 מ~נ~

 רק
 אבר~
 מותרים א~

 ~הא ש~אכל אבר אותו כעין ~איברים~כל
 יקרבו מהן א~ של ראש קירב אם אמרינןבהדיא
 באי~ורן נשארו דהבהנמות אף כולן ~ראשיםכל

~כ~ל
 ~נ~

 דמיי~י דמנ~ל ~ממוה ראייתו
 ~~ק שם מיירי לא דלנמא ~ב~מה כלבנת~רב
 מהם א~ ר~ש ~רב אם ו~~ך ~ראשיםבנ~~רבו
 שליכא מיי~י ל~ולם אבל מהם ~נ~אר~ותרו
 אברים שאר יש אם ובאנמת בת~רובותשוב

 שהקריב בנמ~ מ~ני דלא לומר אפשר זומ~~מה
~ראש

 לב~
 ~~כון ו~~י ל~י~א ו~יהו

 ד~ר~י ה~~י~י ~ל כאן ~וד הפמ~ג ונמ~שודו~ק כ~ברי~
~ב~מ~

 בטל לא
 בל~ ז~~

 ק~~ב ב~י~ ~~ש ~י~

 ~~~~~~~~ו~
~~ 

 ~ אםור ~~ אדם כולן שאוכ~ן
נ~ב

 הפר~~
 תנמהו ~כו~פ

 ~א כולן יקרבו א~ ~ש קרב אם לר~אדאממאי
 מזבחאכילת

 ~ו~
 ~~אדם ~ו~~ור אדם כאכילת

~~~י ~ ~~לן לאכולא~
 ואמנם כו~ אמת ז~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~

 ~ מאי ט~מאקשיא
 הביאותיו ר~~ב םי~ הנתיבות מדברי אנמ~ם~~ב
ל~יל

 שכ~ זו ~ושיא ~ל נכון י~ו~ נרא~
ד~א ש~

 כ~ אנמ~ינ~
 ~ק ~יש מרובא ~~ריש

 בי~ אמרינן ~נ~~ש~~ז כ~ד~י~
 רוב ~~ דאז~ינ~

 ~ל לדון באים כשאנו ~~משא~כההיתר
 הנש~א~

ב~ב~~
 ~ל בי~ אמ~ר~נן ~~ולם

 ~~ל ~~~~~ קבו~
 דמי מח~~

 שבז~ ~~~~
 דבר~ ליישב כתב

ה~ימ~~~



~ ~ ~

~ו~~~~
~~~~~ ~~~~

הנימו~
 והביא יו~ף

 ~איו~
 מחלק ובזה לזה

 מ~ובא ~פ~יש אמ~ינן ~זנמ~גניבה ~מו~~ להחזי~ ~ו~ים ~גנבים אם ביןשם
 ושיי~

 למי
 החזי~ו לא אם משא~כ ~~וב לושיש

 קבוע דין ביה אנמ~ינן אז הנשא~ ~ל ~ניןו~נו הגניב~
 ~נין דהכא כיון ~קושיתו ניחא הכא גםול~י~ז
על

 וא~ה הנשא~
 בא~

 זה משום לאום~ו
 ~נפל נאמ~ ע~~ז לים שנפל מה אח~כ מהני~~א שפי~~

 נחמי~ לא אבל כולן הו~~ולים
 שפי~ש עי~ז

 שנחמיר כדי ~הי~~ ה~וב מן ~הוא לומ~מקו~ם
 עלעי~ז

 הנפ~ש על ~נין אנו ~אין כיון המשוי~

כל~
 ו~בין ~~ש

 ולכ~
 שנולד קו~ם פי~ש אם

 אמ~ וה~ין לקולא בי~ ~זלינןהספק
 ויש וי~יב

 ע~~להא~י~
 ~ ואכ~מ

~~~~~ 
~~~ 

 ~ל ~מה הפ~מ
 ה~~~

 מהק~יב
 כוונ~ו נ~ב ~ כולן הו~~ו א~~אש

 ולדעת שנק~ב מקו~ם פ~ישדודאי
 ה~~~

 נ~אהאמנם אסו~
 ~הש~~~

 וא~כ ~פ~יש מ~י~י הא
אינו

 מו~~
 רק

 כשנפ~
 או לים מע~מו אח~~כ

 מזה י~ע ~י~ לא ~מ~חלהכשנאכל
 ונאם~

ד~וס~ למא~
 שי~ לפי ממילא פי~ש

 הש~~~
 הפמ~ג ולד~ת

 ממילא פי~ש הנמ~י~ין ל~ב~י~~
 אח~כ אסו~

א~ל בהי~~ אותו החזקנו מ~חילה דה~י ליםבנ~ל
 ~כ~~

 י~~נו לא
 שיפו~ מ~חיל~

 והי~ לים
 כ~י ה~אש לקח אם שם אבל ב~י~ש אז~ינו

 ~ינו לכך אחד מעשה ~כל הוה והק~יבולהק~יב
 שהק~יב כמותיכף

 ל~ש~~ו ~בי~ו כיון כב~
 כאןמ~א~כ

 ~אי~
 ~ הי~ב ו~וק לעשו~ו ב~~ו

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

~~ 
~~~~ ~  

דנ~ב~ל
 ב~~י ח~

 מ~
 ~~ו~ה

 ונמשמ~
 ב~א גם

 כאן ההי~~ ~ה~ינוד~
 הו~

 בלא
 נו~~

 במכ~ש
~~~

 ~ה~י ~~~ע
~~~~ 

 בם~ס
 ק~~

 ל~~יא כתב
ד~לא

 ~ו~~
 נתב~ל ~א

 כל~
 ~~~ש ה~ו~ה מן

ו~~ע
~~~~~י

 ג~~ ם~~
~~~~~~ 

 דיש ~י~ץ א~נזי

 ~אי~ בנמה ל~~ז קשה לכא~רה נ~ב ~לאכילה הנ~~ בי~חי~ו~
~גמ~

 ע~~ ~~
 ב~

 ואי~~~~
 ~בע~ ~בי ~~~נ

ואצ~~י~
 חביו~ גבי ~~~ל

 של
 ~~ומ~

 א~ ~נפל

ל~~
 ~~בי~ ע~ש כולם הו~~ו

 ולד~ר~ו ~~יכו~א
 י~~להא

 ~~ב~~ ב~שי~ו~
הנאה נמאיסו~~ ~ק הוא

 לכ~
 חבי~ גבי משא~כ קי~~ל

 ~~וא ת~ומה
 נ~ח~ו שבגמ~ ~צ~יכו~א ו~ל הנאכליםמ~ב~ים
 לא הא ~שיל~מ ל~~ומה ~ק~י במהקצת

כן ~י~~~
 ם~ק השפ~~ כמ~~ש פ~ב ~ף ביבמו~

 ליי~ב ויש הפלי~י הקשה שכן ~אי~י שוב~~~ש ל~~
 ~ ודו~ק זו~ושיא

~~~י
 ~ם~~~~ ג~~ ~~~

~~~ 
 אם המעשה מגוף
 נמתו~ץ בזה נ~ב ~מקי~ין איסו~ כאןהי~
 קושי~

 אח~ונים כמה
 כגון בם~ס ~מים גבי לקמן מקלינן~אמאי
 ~ובא ~ם ונמ~א ~~כי~ם שעשו ואשהבאיש
לקמן

 בש~~
 ם~ס ~יני

 דמו~~
 מאיש ש~א ס~

 ~שיל~מ ~הוא אף ה~ד~ין נמן שמא מאשהוא~~ל
 ה~~דין מן ס~ קפ~ז סי~ ב~מ~א וכן נקיים ז~~~י
וא~~ל

 מ~מקו~
 ממכה שנמא

 לענין וכן ~במ~קו~

קושי~
 על הכ~מ

 כ~מי~
 נמ~למא שמא ס~ס ~הוה

ושנמא
 מה~~די~

 א~מנם ~שיל~~מ הוה הא ~לכאו~ה
 מקילין כלל איםו~ ~י~ אם ~ס~ס א~שלפי~ז
 ל~נין להחמי~ לנו הי~ לפי~ז אכן בדשיל~מגס

 כ~~~ליו~
 ב~ד~~ מ~נמ ~~בנן ם~ ~הוא אף

ב~שיל~~
 ה~~~ח ~חי~ש כמו הוא והנכון מח~י~ין

ובנוב~~
 לעיל ~בינו ב~ב~י וגם חאב~~ע

סי~
 ~ק ~~שיל~מ ~חומ~א א~~ינן דלא ~~~

לעני~
 י~י~ לא היום יאכלנו ~אם אכילה אסו~י

 היום להשת~ש ~יכול ~ל~ול לענין משא~כל~ח~

ולמח~
 ד~יל~מ מק~י לא

 וה~~
 לא א~ה גבי

 ו~א ל~ה ~איות להביא ו~וס~~י ~שי~~ממק~י
 ~פני הםב~א ב~נין גם מ~ד~י חוץ ל~א~~אי~י

 ו~~~~ממ ~ם ~~~כתי ונ~~~שחוז~
~ 

 ג~~~ ם~~~~
~~~~~ 

 בנפל
 נמ~~~

 ב~~ם
 יש בו~אי נ~ב ~ לעייןויש ~~ו~

 ~ם בםו~יא ~~~שון בתי~וץ ~ש~י ~ל~י~~~עיין
 ~יממנה נ~ל גבי ס~ס מהני לא~ל~~א

 ~ידי~ אליבא נ~הני לא לפי~~זוא~כ ע~י~
 ~נפל ההית~

 לעי~ אמ~ אמאי וא~כ ~יםא~
 יק~בו מ~ן א~ ~אש ק~ב אם ~אמ~כ~~א ~אמ~ ~ב ע~א

 ו~שי~ה~אשים כ~
 ~ש~~~

 נמ~ני לא
 ~ליב~

 ~~~~א
 ~כפי הש~~ך על וצ~~~ ~לל לים ~נ~לה~י~~

הנ~אה



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~

~  

~  

~  

 ל~~נר~~
 ~~ ~בם~ק תצ~ז סי~ המג~א מדבריל~ברינו ברור~ ראי~ ראי~י ~וב כלל זב~~ז ת~י

 ~~עיקרכתב
 הו~

 מ~כן ~ס~ הי~~~ש ~דברי
 והא אםור ש~~יביו~ט

~~~~ 
 וב~~ק ~~יל~מ

 או ~ים א~ נפל דמ~~ני בפשיטות פסק ~םי~~

נאכ~
 א~

 א~ מה~
 ~עי~ר ~בע~כ ~~י~~מ ~הוא

 תולין ~בדרבנן משום לים ~נפל הוא~היתר
דאיסורא

 ~פ~
 ~ הטעם הר~ב~א וכמ~ש

~~~~~~
 ~~~~י~

~~~~~~ 
 ~~~ ב~י~י

 ~~ק
 כ~~

 הסתיר~ע~
 הגדו~ה

 סותר א~ ~ספק ~יכא בענין ב~בריושנמצא

החזק~
 י~~ ~~~~~~~~~

~ 

~~~~~ 
 ל~מ~

 כ~~ג ס~ס

א~
 נ~ב ~ ~ר~ת

 ~ראהמ~מ
 ~א~

 ~י~~ לר~ת
 ו~אי ב~ת~רב א~א

 ב~~ ~~~ריפ~
 ס~ס מקרי~ לא לכך ההיתר עם

 אי~ווג~ז
~~~ 

 רואין שאנו מפני ממדרבנן חומרא
 ב~~ ~~ב~~רו~ו~

 הוה א~ כל כאילו
 איסורשל כגופ~

 כמ~~
 החומ~~ מפני ~~~ב~א

 ש~מביאים
 ת~ויא~ם

~~ 
 מ~אורייתא עכ~פ אבל א~ת כל

ה~
 א~ם רק מביא דאינו וראי~ מ~ליא ספק

 ~ודאי נ~~ב ~אינו הרי חט~ת מביא ואינותלוי
 החמירו דרבנן ורק ם~ק ~לאמדאורייתא
 ל~רפו שלאב~פיקו

 ל~~~
 ~מצא

 ~י~~
 ~~ת~רב

 ס~רק
 ב~~ טריפ~

 ~גם א~שר ה~~ר
 כגון לס~ס אח~כ לצר~ו ~פיר ספק דהוי~ו~ה הר~~

אם
 י~ו~

 בזה והאר~תי ~ת~רובות מהם א~
 ל~פר~ח שראיתי~מפנ~

 כא~
 אות ס~ס וב~יני

 שכתבל~ה
 שנ~ערב איסור ~ם~ בפ~יטו~

~~ 
ב~~

 ~ב~ בת~~ובות מהם ~~ ~~~רב וא~~כ
 ש~ערובות ~ מפני~אסור

 ~גו~ו הוי בח~ ח~

~~
 ו~~בר ~יס~ר

 סר~
 ~ל

~~~~ 
 ז~ל

 בשם אי~ו הר~ב~אמ~ב~י ~~~ו~~
 ו~~ענ~~ ~ר~~

 אינו
 ~ריפה אודאי א~א קאי לא ~ר~ת כללמוכרח

~~
 ב~ד

 ו~~
 בספק

 טריפ~
 ~משמע שכ~ב~י וכמ~ו

 ועמ~ש תלוי אשם מדמביאין רק ה~א~הוכ~תו
 בבי~~ מצאתי שובלקמן

 כ~ברי ~ביא א~ם
 בי~ ספרב~ם

 ב~~ר ~ם ~יין מאיר
 קב~~

~~~ 

 י~~ ~~~~~
~~~~ 

 ~ ודאי ~י~ דמ~כחת ק~ה
 י~ויין~~ב

 ~עי~
 פ~ד סי~

 ~וך ובי~ל דעבר הרשב~א בשם י~~ז ס~קבט~ז

יב~~
 שמ~א ם~~ס ~אמרי~ן ~ול~יס ל~~ין

 ל~
 הי~

 הט~ז וכן בבי~ול נימוח ~מא הי~ וא~~ל~ולע
~ן

 א~ כ~
 ~אפשר

 ל~פרי~
 בין

וצ~ע ~~~~ ~ם~יקו~
 ועי~~

 ~~ה מ~בצות צ~ה בסי~
 עו~

 אבאר
 ~ו~לך

 ~ וצ~~~
 ~~~~~~~ו~

~~~ 
~~~~~ 

 ~~~י~ה ~פק
 אומרתד~חזק~ה

~א~ן
 לא בזה לה~פוך ו~ס~ם ~ראוי נ~~~~

 ס~ס בד~י~ עימ~ש נ~ב ס~ם~מה~י
 ס~~

 כ~ט
 גבי ~גם ~פליתיבשם

 ~רוס~
 ב~חי~ה ~ספק ~וה

 מ~ וחוץ בסימנים ~רס~~מא
 ~ם ~השיגו

 מ~ר~~א ~~ברי~פ~מ~ג
 בבכורו~

 ך~
~ 

 ~מ~בר~
 ~ג ס~ בפ~יתי~צמו

 הק~יתי ~א~י ג~ א~
 התוס~מדברי ע~

 ד~ חולי~
 קסבר ~~ה ע~ב מ~ג

~~קשו
 ע~

 הותרה נשחטה ~מא דרוסה ~~
 לו י~ב~~ל ו~~

 קו~
 אמאי ב~~ט

 ~ו~~~
 ~מא

 ~ו~ר~ נ~חט~ נמי~ימא הברי~
 ~על לה~יא הרי ע~ש

 רי~ותאספק
 אמרי~ ~סימני~

 נשחטה ~מי
 היתרבחזקת

 וצע~ג שם ועמ~ש כ~~יתי ודלא הנ~לב~ורות למהר~~~ ברור~ רא~ ומז~
 דין ם~ס בד~~י מ~ש ~~וד~~י~

 כ~~
~~~~י ~ שצ~~~ מה

~~~ ~~~ ~~~~ 
 ~~ב ~ כ~~ לראות

הו~ל בפשיטו~
 ש~ברי ~ להקש~

 ~ש~~
תמוה~

 שהקשה במה
 ל~

 ~אי לכת~ב ~ להמחבר
 נימא ד~~~~ת~ינא

 דע~י~
 מב~

 ~~~רובו~
 ע~ש

 ב~ ב~ ~דוקא לא~ול צריך דתערובותדבס~ס ~~ דזבחים בסוג~ ר~ת ~~~ עדיף בודאי~א

~מב~
 בת~רוב~ת וב~ ב~ופו בס~א ~שא~כ לעיל

 ב~ ~וקא לא~ולא~צ
~ 

 ~ו~ן שאנו מנ~עם ~ר~ת
 ~לל אים~ר כאןשאין

~~~ 

 ~וצר~~
 ~מ~בר

 ~ר~~~~סוק
~~~ 

 ~ ~~ני
 ס~~

 ו~ב~ בגופו
בתערובות

 מטע~
 ~~ן

 ~חז~~
 שם עליו נתנו

~בו~
 א~~ הוי

 כו~ בא~~

 חד כמו
 זה ~כ~ל ~ואולי שפיר איסוראואיתחזק ב~~
 ~ ז~ל ~~ר~ו~קצרים בדבר~

~~~
~~~ 

~~~ ~~~ 
~ ~  

~ ~  

~ר~וו~~



~ ~ ~

~ו~יי~
~~~י ~~~~

 על גם ~לה ~ן ~~ב ~ ~~~~רבוו~א
 דע~

 ה~ו~ב

מה~~~~
 ל~לק ~~ ~י~

 בז~
 מםקנ~ו ועי~ש

 שאין בדברים ש~~ערב טריפה ס~דדו~א ל~ל~
 אסורנמ~בטלים

 ~יו~
 גופא דבר או~ו יש ששם

 באיסורשהחזק~והו
 מחמ~

 ~ורה איםור ס~ק
 לא~ור שהו~רכ~ו אומרין ~~ובזה

 גו~א שהח~יכהכיון ה~ער~בו~ כ~
 נשאר~

 בדבר אבל שם
 כגון איםור של גו~ו מסלקיןשא~ו

 ב~ידו~
 דר~

 גוף שהרי ~~בקעו ם~ שהם בשי~וריםאלפם

~שעורי~
 א~ו

 מ~ לה~ ומ~לקי~ או~רי~
 ~~בשיל

 אי~ו דמשהו וכיון פליטתן טעם אלא ~שארולא
 דרב~ןאלא

 אזלי~~
 יעש~ה לקולא בםפיקו שפיר

 דכל ~מוהים ה~ו~ב שדברי אמ~ם האםבדבריו
 א~יבא הואפלפו~ו

 דרי~~
 דה~יר

 ה~בשי~
 שנמ~א

 קי~ל הא א~ן אבל ~~בק~ו ם~ק שעוריםבו
 א~ור ה~בשיל דכל ~~ םעי~ ~~~~ז םי~באו~ח
כמו

 שפ~~
 שם הרמ~א

 א~
 דהוא ש~יר י~ל

מטעם
 ~ערובו~ ע~י םד~~

 ראי~ אדרבא ויש
ל~י~ו~

 בפליט~ דא~י~
 על ו~~~ע אםור

 א~יבא ~כל ב~שו~ שם שפילפלבמה הנו~~
 ויש ~דידן ד~ילכ~א א~יבא ש~א שהואבמה דרי~~

~~ר~
 זה

 ק~~
 ~~ג ~~ב םי~ במהדו~ק אמ~ם

ש~
 פליטה בין בכך ב~~מו ה~ו~ב מחלק לא

בי~
 והארכ~י שם ~שאר האיםור גוף אם

בםק~א~אכ~מ בז~
 ~י~~~~

 וכ~ש עד כו~ ידועאי ~~~~~~ ~~~ ~~

דאז טריפ~ ו~איכשא~~
 א~

 ~~ר~גולים ~~ערבו
 ~י~

 שלא שידוע
 דכפ~מ לכ~ורה ~מוה הל~ון ~~ב ~ א~ורה~גמרה
 ו~~ערבו טריפה בוד~י ~ר~ מ~ודםש~ח~יט
 ~גמרה אם בא~י אף אםור ב~דאי וליםה~רנ
 בחד דחד ס~ס הוי לאמקודם

 של כגופו ה~
 ומהאיסור

 ז~
 ~גמרה ש~א שידוע כ~ן שם~ם

 הרב~~א י~כן ו~~ר אםור בא~י אף האאםורה

בא~
 ~א אי

 ה~ר~ ~~ערב~
 אי ב~~ ~בזה ולים

 א~ור בודאי ~~מ לעיל הפמ~ג לש~ כשר~ג~רה
 ~נ~~ דלכךואפשר

 ה~רנגו~ים ב~~~רבו הרבו~א
 בנ~ערבו רק מו~ר א~ו טריפה דבס~משום

ה~ר~
 הרבו~א ~קיט לכך הש~ך לש~ ולים
 אםור בנ~ערב אף ~גמר ש~א~בידוע

 ואה~~

 ש~~ בי~~~ טריפה~בוד~~
 ~גמר

 ה~~פה ~גמר אם בא~י אבל אםור~~ערב ב~~ ~~
מו~ר

 ~~ערבו בשלא טריפה בודאי ג~

ה~ר~גולי~
 וראי~י ~ ואח~ז מקודם ~פמ~ג כמ~ש

 על שפיקפק לבו~ה ע~יבם~
 די~

 בהוכרו זה
 שא~י בי~ה ו~מ~א טר~פה ודאי וא~ לי~ה~ר~ג
 ל~חמיר שם וחו~ך מ~ודם ~גמראם

 מוב~יםאי~ו ודבר~
 א~~

 ~מ~ש להכשיר ~ראה והעיקר
רב~ו

 הפ~~
 שכ~כ לרנ~ק~א ראי~י שוב

 ~בפשיטו~
~~~~~~~ ~~~~~~ 

 ~ל ~גופו בחד דחד ~הי י~ל
 לא ספיקא מידי ~~~מאי~ור

 במשב לעיל כ~~~י כבר ~~ב ~~פקא
 ו~

 ם~ק
 ד~ד ד~~ל מרשב~א ~וא זו ~ברא דמק~רי~ב

 ה~ב~~
 כגופו

 ש~
 ~~ל ~רשב~א ואף איםור

דמחש~
 ורא~ מדא~~~~א ש~יר ~פק

 ח~יכו~ מב~ ח~יכה ~~ל ~~ויאשם דמביא~
 ואי~ו

 מבי~
 דמה~~ ~ריחטא~

 א~א שפיר םפק נחשב
 ~~שב ~לא ה~מירו~מ~רב~ן

וכ~ז ב~~ ב~~ לםפ~
 הו~

 אבל בחד חד ש~~ערב טרי~ה בודאי
 ~~ הוה ודאי בחד ~ד שנ~ערב טריפה~בס~
 עוד והארכ~ימ~~יא

 ברא~ו~
 ואכ~מ

 ראי~י אח~ז ~ כפר~ח ודלא ז~ל הש~ך דבריצדקו כ~ ג~~

ל~גאו~
 בעל

 ב~~
 מאיר

 שכ~ב~כ~
 ב~~ ~ובא

חכמ~
 בם~ק ~ מ~ה ם~ הקבוע בשער אדם

 ר~~נ~ בדברי ט~ם שםיש
 ה~מ~ג

 וכ~~~
 והוא

 ~~יב~ ש~י ~ו~ע ~אףמבואר
 לא

 ט~~~
~ 

~~
~ ~~~ 

~~~~~ 
 שיש

 כ~ מה~ב~~ו~
 עד

 בלח דרבנןדבאיםור
ם~ א~~

 בש~~ כמב~
 ~~ע ~~ב ~ ק~ט ם~

 ע~
 ש~א מה

 ~פ~~ג~מה
 על~

 בפ~יח~ו הפמ~ג כ~ב ד~הדיא

 הב~ בחל~לתע~ובו~
 ~ו~

 ד~ה פ~א
 ביבש ק~ט ב~~ דמיקל~הש~ך דא~ וה~~
 ביב~

 בא~מ
 ד~בנןבא~םור

 דא~~
 מ~מ ~ורהאי~ור לידי ל~י~י דליכא ~שים
 בל~ ~ו~~

 ~אפ~ ב~י~ו
 דרבנ~באיםו~

 כאוכל דהוי מ~נ~ם ש~~ם ~ריך
 ו~אבר דבוק באיםור ~~~ב וראי~ ביחדהכל

~נשבר
 דמ~ו~

 ~~מםיק ע~ש ס~ ~ריך פרישה

ד~~
 ב~פ~~~ אפ~ לה~יר

 ומה
 ז~

 שהביא
 בלח דרב~ן דבאיםור ~ש~ך בשםהפ~י~י

~שים א~~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

 עליו ל~~פלא ז~ל ~פמ~~ג ~רבינו ~ו והי~~שים
ביו~ר

 ע~
 גוף

 ה~י~
 שא~רבא

אי~ו ~ש~~ ~~~ ~~
 כ~

 כלל ם~ר~ו לפי
 מ~ראיו~

 וצע~ג~ ש~~יא

~~~~
 ~קש~ ר~~~א ~גאון

 לעיל
 ~י~

 ~ושיא ז~

חמור~
 מם~ דמ~ש ל~בין זכ~י~~ ~א וז~ל

 ~שי~ו~ בח~יכו~ ש~~ע~ב~ט~יפ~
 ~ה~~~ל שהם

ופי~~
 כ~בו~ דאםור נ~הם אחד

 ~כא~ בש~~
 דין

י~
 מכ~~

 ז~ דין שם
 דהנ~

 ל~עת דאורי~א קבוע
 וצ~ע וט~ז םקי~דה~~ך

 והנ~ עכ~~
 ~~ע ~שונו

דנ~א~
 ד~~ב ה~~ך ד~רי הוא פריכא דהקו~

 הקבוע מן יקח ~מא מטעם ~וא אשור ד~ירשכאן
ויש

 בז~
 ~רב~ן בקבוע ~ו~א ~א~רבא סברא

א~ור
 דגזרינ~

 שמא
 מ~ יק~

 משא~כ ~קבוע
 ~~ש~ך ~בפרט גזרינן לא ~אוריי~אבקבוע

 בשם בפ~רוש הביא נ~ז םס~~קבשפתי מגדי~ ~~רי ו~רי או~ה בדברי פלפל ~~דין כא~
 ד~~~~ובות זוםברא או~~

 חניו~
 כיון גז~י~ן לא

 לעיל והש~ך דאוריי~אש~וא
 ס~~

 כ~כ ~~ז
 דנפשי~נמדע~א

 ע~~
 חזקה הוא קו~י~ו א~נם

 שנתע~רב מיי~י י~ בדין כאן דהרי א~~נ~~~ם
א~ פי~~ ~~א~ הש~ך כ~ב וא~פ~כ ברוב~~י~ה
 דמי~י ז~ ~דין כאן מ~~ש אםו~ נמה~
 דאם פשיטא בחד חד ~ק ~ח~יותד~תערבו

 אח~~יר~
 ~תחיל~ ~~רי א~ור ~~ן

 נ~רא לא

ת~רובו~
 ~~ל

 לביצ~ ול~~
 היא ד~ביצ~ דמ~~רין

 ולגב~~פר~
 כא~ד ~~פיקות ב~ באין

ודו~ק ו~~~

~~~~~

 ~אן ה~~מ~ג רבי~ו דב~י ~~גם
 ~מו~י~

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

 וזה~~ור
 אמ~

 ב~ה אמ~ם ויציב
 לד~ד ול~ד וז~לע~ז ש~קש~

 ביצ~
 ~ד תרנגולים מב~

 אי~חזק לא בביצ~ ד~תם איםור ספק וא~בחד
 ו~רי ~ ~~שא~םור

~~~~ 
 מתיר ~~ בדין

 ~ס~בחד בח~
 ~ריפ~

 ~בשר ~~~אפי~
 כש~~ר~ גו~~

 ~~יכו~ ~ע~ובו~ יגר~ולמ~
 מ~ערובות

 אפי~ שם ~~ירדהש~ך ~~יו~
 בח~

 גופא ~ב~ר ב~ד
~~תיר ממ~ וקש~ ~ביצ~ הד~ן רק ~ביאו~~מ~ג

 ~בש~
 ה~פרש

 ~ וצ~~

 הלשון עד כו~ יוד~ ~~~~ ~~~ י~~ ~ין~~

מגומג~
 ~~ב ~ כו~ וה~ק

 ~ראה דב~יוכוונת
 מ~רא~~י ~ברי דלכאו~~

 ד~מדנמ~ בנמ~ צ~~ ה~~ז ודב~י~כו~י~
 לב~

 ~טנ~א ודאי מהם אחד בב~א ל~אל בבאודה~ם שבילי~
 ~ שניה לידת ~~ו~ם ילדה שכבר להיות~יכול בכו~ ודאי מהם אחד אין שעירים בב~ ~אןמשא~כ
כע~

 ~~נמ~ג בא ולזה מגו~גם הלשון אנמר ולזה
 הט~ז דברי ומ~רש זהלשלול

 דה~~
 שבילין גבי

איירי
 בםפ~

 טומא~
 ~~~~י בר~~ר

 בם~~
 א~

 א~ ש~ק ~יכא מ~ני ~לאוא~רי~ן
 א~ שם~ק ~יכא מ~~~ לא מ~~ם~וא ~~י~~ ~~~יקר ב~~~~ ~~~ מדרב~ן ו~מאחבירו ~ו~~
 נ~אה אמנם ~קדושים דב~יו לפרש כנ~לחבירו ~ות~

 ~א~רי~ן כיון ~כו~ים מ~רא~י דדברי לומר~~וכל
 ~~~ מ~~~ ~לא~א

 רק ~וא אהדדי ~~~~י
 ש~י הו~ל שוב א~כ ה~~מ~ג כמ~ש~דרב~ן
~~יקו~

 א~ וס~ בדאורייתא
 דבם~~~ בדרבנ~

 הזה
 ~~ םפק הוי ראשון יצא א~ כל~מא

 נמד~בנ~ן רק ש~יר מדאו~י~תא ~כ~פ מהנ~חבי~ו ~ו~~
 מ~נילא

~~~ 
 מצרפ~~ן שוב דרבנן ולגבי כזה

 ~ר~~~ן~םפק
 שת~ ו~וי כב~ יל~~ ~ממ~

ם~יקו~
 וב~רבנן ב~~ורייתא

 םפ~
 דנמ~~י א~

~~י~
 ולפי~ז ~~ז דין בש~ך כמבו~

 מ~
 ~~יים

 ~דין נמה ~סת~ק ורדים ~בגינת בסוף~~רמ~ג
 מהני ~~~ ולפנמ~ש חבירו םו~ר רק א~ ~~קאם

 בו ~ לעיין ה~~~~~ אתי ואין זה מט~סשפיר
~ 

~~~~
 ב~ו~~

 ד~ ~ד~
 וב~~~א כ~ז

 ו~דות ב~חומר ~~~ ש~
 ומש~~

 דהיכא שם
 אםור חבירו םו~ר ~~דספק

~~ 
 ב~פק אם

 ול~ אין אם כגון סתר~ לא~שני
 ~אז ב~~יא

 מספק מחמירין א~ מ~פק שבכ~מ אלא קולא~וי
 ה~ק מהנ~ לא ושוב גו~א בכל ואםורדאורייתא
 ואזלי~ן א~דדי םתרי ד~וי ~ נ~יבה שמאהש~י

 בין ל~לק יש ואולי במ~רש~א ע~~של~ומרא
 ~בין דמ~רא~י~י~ון

 ~~~ ב~~ וראי~י ~ הת~
לבו~~

 בהל~ קצ~ד ב~י~
 ~ד~

 שם
 הבי~

 דברי
 אלומהרש~א

 בנמ~
 בשליא ולד דאין שכתב

 מוב~ים אין ודבריו וז~ל וכתב וא~ורדאוריי~א ~ו~
 הוה בשליא ולד דאין ס~יקא ~כח דאדרבאלי

~ולא
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 והוי זכר ~מא ~חו~~רא רק מ~א ביוםקולא
 ולא עכ~ל נדהה~חלת

 הבי~
 של דכוונתו הפ~ט

 בש~יא ולד דאין ספ~~א נמכח הואהמהרש~א
הו~

 אמרינן לא לחומ~א היינו דאו~ייתא ספ~קא
 דאו~ייתא ~פק דהוה כיון ב~~יא ולדאין

 ו~דדיש אנמ~ינ~
 ע~~

 ~ א~ מחוד~ים ועי~ ~ פ~וט והוא
~~~

 י~~ג
~ ~  

 ~ ו~~ע ס~ס הוי לא עד ~ו~
 גם אם דהא ~~ע בלא~~הנ~ב

 ב~ דף נדה ה~וס~ כמ~ש ס~ס נמי אי~אבעור
ב~

 דבעור לריעו~א ~~~י ד~~
 ספק נמי אי~

 דהוי מה זולת הפגימה כנ~גד ~~ט לאשמא
 ב~חיטהוזה~~ס

 כב~
 למש~ב~למא דנ~ט כ~ב

 ל~מן ב~~ך ה~מעייןאמנם
 או~

 י~אה כ~ז
 בכאןדדבר~ו

 נמדו~ד~~~
 לא דבעור שכ~ב במה

 אלאהוי
 ספ~

 ~חט לא שמא דספק משום א~
 ל~חוט דדרך מעל~א םפק הוי לא הפג~מהכנגד
בכל

 הםכ~~
 ש~מה ~~~א בגליון ראי~י שוב

 אלא דא~נו ~כ~ ה~~ךעל ~א~
 םפ~

 ה~ום~ נמדב~י א~
 דבר~ ה~~א דלא ע~יו ו~~ע שהבא~ינדה

לקמן ה~~~
 בממ~~

 הוי דלא
 ספ~

 שחט לא ~מא כלל
 ועי~ ו~~ע ~~~~נמהכנ~ד

 ס~~~
 ~ י~~ד

~~~
~~~~ 

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

 הליכו~ דב~יל~רץ
 נכנס בס~ עולם

 ונ~אה סד~ה הש~ך וכ~במת~ך ד~~~
 לומ~

 כו~
 מי~~י עו~ם דה~יכות לומר ואפ~רוז~ל

 שנגעשאפש~ בענ~~
 א~

 ע~ש נכנס ~~א
 וז~

 דהרי ~~ע
 מ~ה~ך הוי דלא להדיא כ~ב עולםבה~יכות
 לא שמא שוב נגע את~ל לומר ~ו~ל שלאמשום
 ידעתי ולא הס~ס מהני לא זה ומטעםנכנס
 הליכות בעל דב~י י~~ץ איך בזה הש~ךכונת

 מס~ים ה~נאי ואין ו~~ע~ולם
 ~ כע~

 ~~~~~ ~~~ ~~~~י~
 ר~ש ~שו~ בשם ה~~ך
 נ~ב ~ כו~ נקטי~לדמ~ון

 הס~ס על לו ק~ה דהי~~וונ~ו
 מ~גב~נו~

 שמא
 ~ור העמידולא

 ~יב~
 העמידו ו~~~ל נב~לה

 ~י~ל דה~י טעם נתן לאשמא
 דדב~

 הממעמ~ד
 וע~ז בטל לא באלף ואפי~ כלל בנ~ט ~לויאינו
 אמר ויפה ~ נקטה בעלמא דל~~יון הפמ~גכתב

ב~
 נכון הוא ד~~ש דכונת ~י~ משה ~~ואל

 ~ק הוא ב~ל לא המעמיד דדבר דקי~לדהא

~רבנ~
 העמ~דו לא שמא שפיר ~~ס הוי וא~כ

בעור
 קיב~

 נ~ן לא ~מא העמידו ואת~ל נבילה
 בד~ב~ן ה~י אם~ר ~ד~בנן דעכ~פ ואי~עם
די

 בס~~
 א~ בספק ~~ ובד~בנןבדאו~י~~א הםפי~~~ ש~~ והוי ה~מידו לא ~מא א~

 כמ~~
 ה~~ך

 וא~~ר ט~זבס~ק
 ד~ונ~

 לדב~י הוא שם ה~~~ך
 ה~~ש כונת ב~ה ל~~ש אנמ~ ויפה ~ הללוה~~ש

ונכו~
~ 

~י~
~~~~ 

~~~~~~ 
 ~ברי נ~ב ~ י~ד דין כ~ב

 ~~והים בלא~ההפ~~ח
~כ~

 באו~
 וה~~ך הארוך בשם ס~~ס דיני ל~ט

 החמי~ודלכך
 בגב~נו~

 ~וב~ים שהם מ~ני
 עיק~ו מק~ידגבינות

 מה~~
 ה~יג ו~וא

 כוו~יהו קי~לדלא עליה~
 אל~

 דב~ מק~י
 לו שא~ן

עי~ר
 ממה~~

 י~ז ס~ק ~ט~ו בסי~ דה~י ו~~ע
הביא

 או~~~ ל~ו~ ה~~~
 עכו~ם של דגבינה

בטילה
 ב~ב~~~ ברו~

 ו~~נמ~~א
 חו~~

 דה~י ע~יו
 י~~אל ממנהג אלא שאינו הגיד ב~ומןאף

 וה~~ה ש~י~ ~~יך~דו~ים
 ש~ בגבינו~

 עכו~ם
 בו~~~~ו

 מח~~
 ~~~~~ ח~ש

 ב~~~ו ד~~~~י~א
 ס~~ל ~א דאו~הה~~

 כ~
 ~~ה~~ת עי~~ ~ו א~ן ~לא

 רק ב~ב~יל ב~וב ובטלמ~~י
 ביב~

 כאן
 כמ~ש לה~כ~ד ראוי~ חתי~ה הוא אם בטלדלא ~~~

 דב~יו ל~ישב ו~~ע שםהש~ך

 י~~~~~
 הדי~ ~~~~

 לא ~ל~ול ש~~י ~ל אנמת
 ~ ~י~~ וב~נא~ סד~~אמ~~~ן

 ע~מ~שנ~~ב
 לעי~

 ל~~מ~ש להעי~ יש ונמ~~מ א~ ד~ן
 הרשב~ץ בשםהאחרונים

 אממאי לה~שו~
 ב~~~

ד~בנ~
 ד~בנ~ איסו~ כל הא מותר

 ~או~~יתא הו~
מלא

 מן מתח~לה הו~שו דכך ותירץ תסו~
 ספ~ יאר~ דאםהחכמים

 ל~ולא נ~ך בד~בנן
 ע~י גם לכאו~הוא~כ

 ג~גו~
 כן נימא

 ומ~~
 עוד

 ~~ס ל~מן בזה עימ~ש הש~ך שחי~ק ומהבד~ה
 ~ ב~שב~ות~~~א

~~~
~~ 

~~~~ 

~~~~~~~~~~ 

~~~~~~ 
 דשוו אמרת מ~~ ב~ ה~ דף דעירובין~סוגי~
 דדברי~ם ס~ וכל דדבריהם ספק הו~ל הדדי~י

 דהתם דאף ~מבוא~ ה~י בתוס~ ו~~ש~קולא
איתחזק
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 ו~~ע ~קו~א ~~~ר אמרינן מ~נמ איסוראאי~~~ק

ע~
 ראי~י ש~ב הש~ך

 ב~ער א~~ ~כמ~ שבע~
 ~~ סי~הקבוע

 מעירוב~ן ~היפוך ראי~ש~ שהבי~ במ~ אמנ~ בז~ ה~עור~
 ד~

 ~הו~רכו ~~ב
~ומר

 בש~
 ~~יחותו עושה ~~יח חזקה סופרים

 ~~וה ~י~~תיפוק
 ~ה~~ משו~ ובע~~ סד~~

 נע~~ ע~~ אסו~~זק~
 ~מ~מ~ל ~ברי ממנו

 מה~פ~ד
 בכורו~

 או אנפי בב~ ~~י~ב שכתב
~מט~~

 א~ע ~הכ~יס ~~ו הי~ ~א סד~ר
~בית מ~חי~~

 ה~כ~
 ~~~ר ו~עשו~ו

 ~ומר אפ~~ ועו~
 כאן ~וא ~כ~ליח א~י~ מיירי~מ~~י~

 ל~~~ר~ ויכו~
 קב~וא~

 א~
 ~או

 ואמרינן ~קו~א ~~ינן ~א~~~
 ס~~ר אמרינן אי אף וא~כ ע~יו סומךהר~ז
 ~יכא~קו~א

 ~יכו~
 חשיב ~א ~ה~ברר

 ז~~ הרא~ו~י~ שכת~וכמו כל~ ספ~
 ~~ב מזה וג~ו~ה

הר~ב~א
 ז~~~

 ו~~ע המ~~מ~ל בדברי יעו~~ה
החכנמ~ ע~

 כ~ ~א~ ש~א אדם
 ה~~פ~ל

 זהבנדון המלמ~~ ש~
 ודו~~
~ 

~~~
~~~ 

 כו~ ה~בו~נ~~
 ~~פ~

 היכא ~~בנן
 ר~יתי ~~ב ~ ~~ו~א ~מ~ממע~א~~זק

 שהקשה ~ נ~~א דבר ~~~ק בבית כאןבפ~יתי

וז~~
 בשב~ ~אביי

 דלא כ~ג דף
 ס~~

 עמ~ה רוב

 ~נמאי הוה א~~מ~שרי~
 וחז~~ גנמ~~ ס~~

 איסור

~~ב~
 ו~י~

 די~~
 ש~~ במ~וץ דהכניםה

 ו~א
אי~ור א~חז~

 כ~~ טב~
 וא~כ

 א~
 ק~שיא

 ~נ~~
 ~ה~שב~א

מיושב
 ב~מאי ~~כ~

 ש~ ס~~
 תורה

 ~הק~
 ד~א

איקב~
 אי~ו~א

 עכ~~
 ע~ש

 כ~
 ו~ש~נו ~שונו

 מאו~~מו~
 ל~~~~~~א ~~~י~

~~~ 
 ל~ו~~א ~ו~ה

 ~ד~א וא~כ איס~ר חז~ת ב~א~ אףמ~אוריי~א
 אינו דמאי ~מ~ ~~אביי ~~ו~תאקושיא

~~ 
מ~רבנ~

 ~~~י~י~
 כ~

 אסור ~ ספק
 ב~~ א~ ~~~~

 ~~וב~ ~~ונ~ ואו~י~זק~
 וכוונתו

~~~~ 
~~ 

 עי~ר~מא
 וא~~~

 ~~ך ~כניס ש~א עישר ~~א
 ו~~עהגג

 דב~י אשתמיט~י~ ~ב~יו בעיק~ אמנ~
~~ו~~

 נמ~וור~א ~~ה ~י~ט ~ף ביב~ו~
 איכא מעשר ~~בי ל~~יאשכ~ ב~ה~~~

 חזק~
 ~~יר ט~ל

 בת~ס~ועיין
 בכו~ו~

 ~ ~ף~~ך~
 ~אבעי~ סד~~

 אימא
ב~ה~~

 שכ~בו
 דאי~~ טב~ חזק~ מקרי~~א ~הפ~י~י זו ~ב~א ~ה~יא ש~

 גגין ~רך הכ~יסו

 ~~וב~ירו~
 ~ם כ~בו

 ד~~
 א~ם שום נן ~~ד

~רשע
 ובז~ ~~~

 מ~ורץ
~~ 

 ו~ע~ג קושי~ו
 המקומות בשני ה~ו~~ ~ברי ~איש~מ~ט~~~הפ~י~י ע~

~~~ו
~ 

 מ~כ~ו
 בע~

~~ 
 י~רא~ ~~אר~

 ~ע~מו
 ה~וס~~ברי

 ה~~ו~
 ~הקשה במה בדבר~ו עי~

 מ~וס~ א~ חכםאו~ו
 כ~ובו~

~~ 

 ~~ד
 ~~~ ו~~

כ~~
 שם כמ~ש

 אב~
 מ~ש~ע~ג~

 ו~ו~ק~

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

 כ~
 השיג שהפר~ח א~א

 נ~ב ~~רומו~~ פ~זממשנה ע~~

 שהתפ~א ~י~א ס~ בחו~~~י~
שאדרבא הפר~~ ע~

 ~א ששם ~הש~ך רא~ מש~
 ק~~

 ו~יי~ו ממ~מע~ןאי~~~ רק
 ~אי~

 ~ין~~~ ל~ם
 ~י~יב ע~ש בק~א~אסור ~מו~

 אמנ~
 כ~בת~~במק~א

שה~ו~~
 ~בסי~ בזה~~~ ~ג~ולה ס~ירה א~ע ס~ר

 סק~~ק~י
 ~הש~ך וכ~ב זו ב~ושיא מאוד התזיק

 ו~ריך מפורשת אמ~שנה יחלוק ~אב~דאי
 ס~ם ~איכא ביבש מיירי הא ~תרומותדבמשנה ~ח~~

 אי~ור נתע~ב ~אאי~~ר
 ב~~רובו~

 ואימא זה
 ~אסר והא ~מותר מודה הש~ך ואף היא זה~א
 דנ~ערב מיי~י קי~אב~~~

 ח~ ~~י~~
 ב~ד

וא~~~כ
~~~ 

 ולא ~~ ~ה~י לק~~רה
 ~יי~

 בי~
 ש~ותר מ~בד ו~נה ב~בריו ע~ש א~ור~כך ~~~

א~ע
 ~~ברי~

 ~י~א בסי~
 כ~ב ד~ש~

 קשה ~א~ה~ושיא כנ~~
 כ~~

 מת~~א ו~וא
 ומ~בד כזה שי~שהשכמו~ו ג~ו~ ~~

 ז~
 ~בריו

 ה~
 ~ה~יא

 כ~ד ~ין כאן הש~ך ~בריכנגד
 ~ה~יא דאוס~

 ~~ב~~רובו~
 א~ ונת~~ב ב~ד

~~~ 
 ב~וב

 ביבש דאף ~~~יא ומשמע~אסור
 ~כ~ ~~ו~

 דברי
 ~~~~ ק~י בםי~ה~ו~ד

 מממ~י ~~~ו
 וצ~~

 אח~י
 כ~~ בדי~שהש~~~

 ~ה~יא ~ביא
 א~~~ נמ~~ ג~

כ~~
 דין כ~ו

 שנת~~~ר~ דרבנ~ ~איםו~ י~~
 חד

ב~~
 א נתע~ב וא~~כ

 ב~ע~ו~ו~ מ~~
 אינו

~~~
 כגופו ~וי בחד דחד ~ה~ט

 כהחו~ד וד~א אח~כ אסו~ ביבש ~א~י~~~~יא הרי אים~~ ש~
 בש~ך ~~~יס איך ~~יווצע~ג

 מ~
 כ~ב ~ש~~~~~~

כא~
 ~ ~היפוך ~הדיא כ~ד ב~ין

 ~~~די~
 ע~~~ ~~~

~ 
 ~~מו~ים ~~~ך ~~רי ~~~

 ב~י~ בנמ~ש כאן שכ~בבנמה
~~ט

 סק~~
 ~באין

 ~~ס~
 יש~~ה~מיר

 ג~
 באיסור

 ש~ים דצריך מינו באינו ביבש~רבנן
 ו~~

 נמצא

~~~~~ 
 ואדרבא זה ~בר

 הש~~ ~~~קנ~
 ~ם

~הק~
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~הק~
 בר~ב ~~י מי~ו באינו ~רב~ן באיםור

~~ן
 מ~מ~

 בם~
 ~~ט בסי~ מרבב~ ו~ג~~ ~ר~~

 ע~מ ~~ז ם~קב~~ך
 ~~ק~~

 אמאי ה~~ך ~ם
בט~

 ש~א הח~יכה ב~וב
 נמ~ח~

 הא
 ~ע~נ~

 ~~ים
 הא~רוניםו~ירצו

 ~נ~~
 ~וא ~בי~~ו ~ם ~הא

 דברי ~פי ~שים בעי ~א ~כך ד~בנן איםוררק
 ~~ט םי~ה~~ך

 ע~~
 ~~~יגו

 ה~~~ ע~
 בק~~יתו

 ~קו~י~ו ם~ט בםי~ ~ם כוונ~ו ~פרש אכשר~י~ ק~י םי~ כ~ב בם~ק כאן ~ש~ך ~~י ו~פיבזה
~וא

 ~עכ~~
 באין

 ~~~ים ~~~ריך י~ הפם~
 להפ~יא י~ וביותרכאן וכמ~~

 ע~
 מביאו ~פ~י~י ~גאון

 ק~ט םי~ הש~ך ב~ם ~~~ב י~ דין ~פמ~גרבינו

~א וז~ ~~י~ צריך אין ב~~ ד~בנן ~ב~יםו~~הק~
 נזכ~

 רמז ~ום ~ם ב~~ך
 מז~

 לא ו~~~ך
 ~רב~ן מאיסור כ~א ~ם~יב~

 ~~מ~~ ביב~
~עי~

 ועימ~~ י~ ~ין ~ם הפ~~ג
 בסי~ רעק~א

ק~ט
 ובמ~~ םק~~

 ~ ~ם

~~~~~~
 טומאה קרבן דמביאין ~זירים ~ב~

 א~ י~ מ~ם~יס לעייןי~
 טמאים בב~אה~ו~~ ~כתב~

 מדרבנ~
 ודאי ~א~ אף

טמא
 וי~~
 ~הוא דה~י קו~י~ו ~בנ~י ~א נ~ב ~

 הגמ~ מוקי נזירים~שני
 ב~~~י דמיי~י בפי~ו~

 ראי~יבאומר
 ~~זרק~ טומא~

 ועי~ ביניכם
 ד~~י בההוא מ~א~כ ע~ב ~ ט~ דף חו~יןבתו~~
 דמיירי ~ם בפםחים ותום~ רש~י פי~~~שבי~ין
ברה~~

 בזאח~ז ו~כך
 ~הו~

 ~ום~ כ~בו ומ~~ה
 ~גס~~יר

 אלא אי~ו ~מא א~~ ~בב~ ~~
 ברה~י טומאה דהוא ~זירים גבי מ~א~כמדרבנן
 טומאה ק~בן ו~ביאין מדאוריי~א טממא~כך
 םי~ יו~ד ב~~~כועי~

 ק~~
 דברי לכן כ~ה בםעי~

 ~~בי~~ זכיתי ו~א ~~ו~ים כאןה~~מ~ג
 ~ ו~ע~ג

~~~~
~~~~ 

 ב~~~ גי~ עוד י~
~~~ 

 א~ן דכ~ת
םפיקו

 מ~~בנ~
 א~א

 נ~ב ~ ממה~~

 ~ז~הג~ו~
 ~ח~יק

 נמ~ו~
 כמו זו ב~יר~א

 ~ו~ ~רובא ו~א ~~~ה אח~ז מ~בריו~~~~ר ~נ~א~
 ~נאיםב~מו~ה

 ~ד~ ב~נאי ~התנ~
 המפו~ם~ת קו~יאידוע ו~נ~ ע~~

 ע~
 נמגמ~ זו נו~חא

ע~וכה
 ~~ םוט~

 ~~ דר~י כ~ט
 גידי~

 כתיב
 יגע א~~ו~ב~ר

 בכ~
 לא טמא

 יאכ~
 טמא ~דא~

 ~~א~וא
 יאכ~

 טמא ~~ק ~א
 יאכ~

 םיפא אימא

ו~ב~ר
~~ 

 ~~ור
 יאכ~

 ~וא טהור ו~אי ב~ר

~יאכ~
 ~א םפק הא

 וא~ ~~~ יא~~
 ~יממא אי~א

 בטומא~ מיי~י ב~י~אהא
 ~כך ב~או ~הוא ב~ר

 מיי~י הא בםיפא מ~א~כ מה~ת מו~רספיקו
 ~הוא ~גוףבטומאת

 בכר~
 ~ם~ר ם~יקו ~כך

 ו~וא חי~וק דאיןובע~כ
 המ~נ~ ~מ~~ב~ קו~י~

ע~
 ~~ם~א ~~י ~~מב~ס

 ז~
 בם~ מ~א~י ~~ב

 עו~ י~ א~~ם זו קו~יא~י~ב ~ו~~
 בחו~ין ~~~שות

 אין בושט ק~ץ ~ו ישב עו~א ~אמר ב~מ~ג

חו~~י~
 ופריך הבריא ~~א

 מ~~
 מב~

 ואם איםו~א איקבע ~~ם ותירץ ו~ומןח~ב חתיכו~
 מק~~ מאיאי~א

 איםור הוא ב~~ב הא
 ~~וא בט~יפה מ~א~כ ~~וי א~ם מביאיןלכך כ~~

 ובו~אי ~םפק חו~שין אין עו~א םבר ~אואיםור
 כמ~ש ~~ם ~וא ו~גירםא ~ילוק~אין

 מ~~י~~
 ~נ~~ו~חו~~

~~~~~~~ 
~~~ 

 מח~וק~
 ~~חמיר ם~ם אי בזה

 נ~ב ~בדרבנן
 בשע~

 המ~ך
~ל~

 מקואו~
 ב~רב~ן ל~~מיר ~ם~ס ראי~ מביא

 ~~פ~יג דמו~ר רמ~ח בסי~ ~מבו~ מ~א מ~ני~א
 באינובםפינה

 ידו~
 ~מוקיס המים ~י~ אם

 אין שמא ~החמיר ם~ם הוי ו~א ~~חיםע~רה
הממים

 עמוקי~
 עש~ה

 ואת~~
 ~מא ע~~ה ~עמוק

 ~חומין י~ה~כה
 מע~ר~ ~מע~~

 ד~וא
 איפ~טא~~א א~בעי~

 ~ם~~ ודאי א~~
 ~קו~א בדרב~ן

והנ~
~~מר א~ דאף מ~ו~ם ~~עה~מ שהח~יט כפ~מ
 ב~רב~~ ס~~

 ב~~ני ~וקא ~וא לה~ממיר
הםפיקו~

 באין דאין ~יכא משא~כ כאחד באים
כאחד

 כיון א~
 דכ~

 מ~עס מו~ר בפ~ע םפק

םד~~
 מצרפין ~א שוב

 ~~נ וא~כ יח~ הםפיקו~
 יש אי בפ~ע ם~ק ~וי אבעיא ד~ספק~ימא

 ~ממע~~~חו~י~
 במים ~הי~ ~~~וע היכא

 מחזיקים אם ב~~ע ~~ נו~ד ~~מי~ובזה עש~~
 ב~ם ~בר ~א אםאף עש~~

 כגון א~~
 מ~~י~~ ~~ני~

וכ~ומ~
 כ~ו ~וי ~כך

 נו~~ ~פ~ ~כ~
 בפ~ע

 כ~ב ~ה~ע~~~מ אח~י וצ~ע בדרבנןומו~ר
~ראי~ ע~

 הנ~~
 ~לי~ ~אין

 ת~וב~
 ~ארכ~י ובמק~א

 הפרטבזה
 פ~וג~~ ~~~ ~~~ ~~~~ין ואכמ~~
 כ~ז ומיהו ~ד

כ~~ב~
 םפיקו~

 נגד הם
הח~קה



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~  

 ב~פ~ אב~~חזק~
 א~

 ~ג~
 החזקה

 בהפ~~מ~ כלל~~~יר א~ כ~
 ו~עו~~

 נ~ב כו~~ מצוה

~נ~
 על להעיר יש

 ה~~יר~
 היכא כתב~בכאן ב~בר~ ~~~ולה

 ~~פ~
 הוא א~

 ה~~י~ו~ ~~ מאס ט~י~רע החזק~ נג~
 הם

 א~ ~שספק ולא מחזקה ע~יף רובאדא~רינן ה~~ק~ נג~
 משבצות וכ~כ ~זקה נ~דהוא

~~~ 
 ~~ה ט~ו

עו~
 אמר

 כי~ ~~
 ה~פיקו~ ששני

 הס
~ו חזק~ נג~

 אמרי~
 רובא וחזקה רובא כה~ג

 ~~~י~
 אבל

 החזקה סו~ר א~ ~ש~פקלא
 ~ה~זק~

 ו~אי מה~כו
 ש~~ב ההוא ~~ק בריש ~~היא א~~ ~ו~רשהוא מאו~ ו~מ~~י ע~ש א~ ~פק אלא נשארולא
 כיח להשס

 מהט~
 ~ו~ר אינו הב~ כשה~פק ~אף

~~זק~
 פ~מה מצא כמו

 ונ~ערב~
 א~ ש~פק כל

 החז~~נג~
 הוה ~א ~ו

~~~ 
 ~~ע

 ה~ל ~אן לפמ~ש ~א~רבא ~~ע ט~ור~~ק במשבצו~ עכ~~
 ה~א א~ ש~פק ~יכא מהני לא ~בזה~ו~יס

 הזה ~צער כל לנו ~~ ולא ~אן ~מבוארהחזקה נ~~
 י~ שב~~~קאלא

 ~יר~
 אומר ~ע~כ ~ט~ז ~ברי

 ~~~פיקו~ ששני היכא אלאה~~ז
 הס

 נג~
 חזקה

 חיותא תלי~ר ר~י ~טריףכה~יא
~~~~ 

 שמא
 ש~ינו ~ה~זקה ק~~~א בעצס ושמאבאחרונה

זבו~
 של

 ~ו~~~ ראשונ~
 ב~ ~אלו

 מעשה~ ג~ימשא~כ ה~פי~ו~
 ~יפך א~ ~פק נה~ ~ר~~

החזק~
 ש~יר מהנ~ ה~~ ה~פק מ~מ

 ג~ולה ותימא ע~ש לרוב הואמכריע ~עכ~~
 עצמו ~ברי ~ו~רש~וא שמלב~ על~

 שב~~
 ול~ברי ד~אן כ~ח

 שהוא גס אף ט~ו ~~ק~~שב~ת
 נ~~

 ה~ברא
 נגד ~וא א~ כש~~קד~ודאי

 ט~י ~ר~ החזק~
כמב~

 כ~ן
 וב~שבצו~

 ~החזקה ט~ו ~~ק
 ב~ש~ וע~ וצע~ג כו~אי ה~~ל~פק מ~פ~
 ויש ~~ה~~ז ~~ רעק~א

~ 
 ~~~א מהריב~ש מ~ברי ~~כריח~

 חזק~~ג~
 היטיב ~~ש טפי ע~יף

 ~ וצ~~
~~~~~ ~~~~~~~~~ 

 ~~יר ב~רו~הכ~ב
 ש~אוהא ~~~

 ~ר~
 ב~ימניס

 כאן בט~ז ~~ב~י כבר ~~ב בשחיטה~ ~~והוה
 ~מו~ים ~פלי~ישד~רי

 ~מ~
 דרו~ה ~~ שדן

ל~פק
 בשחיט~

 ה~ו~~ ב~ברי מבואר ול~~יא
 ב~ מ~ג ~ף~ולין

 ק~ב~ ~~~
 אמא~ ~~קשו עולא

~ו~ש~
 ל~פק

 ~רו~~
 ~ימא

 ~ותר~ נשחט~

והוצרכו
 ל~ר~

 ו~~ברי שכיח ~~רו~ה משוס
 בש~יטה ~ב~~ ~י~א מעי~רא ~ושיאהפ~י~~
 ונטל זאב לבא מ~מי ומה א~זקה אוק~אלא
 ~~~ל וב~~כ בש~יטה ~פק ~אי~ מ~ייסבני

כ~בר~
 ~הר~~א

 בכורו~
 כאן הפ~~ג שהביא

 ב~~ בעצמו ה~לי~י מ~ש וע~ן ל~ג ב~י~ולעיל

~~
~~~ 

 שנאב~ פגימ~ ~פ~ עש~~ ~~~~~~
ה~~~

 לפנינו ~אי
 נ~ב ~~כמה ח~ר~ הו~

 מ~בר~
 מבואר אלו

 בפשיטו~
 ~אף

 נ~שב הי~ ~א לפנינו ה~אילו
 ל~~~

 ~~מת

ח~רו~
 ~כמה

 ה~~~ ה~ב~ ~~נאב~ מ~~
 ואינו

 ~ש שפיר ~פק מחשיבלפנ~ו
 ל~מו~

 על~~
 א~~ג~ולה חקירה לח~ור ויש כ~~ב בשפ~ינ~ג ~ב~~~

 ונ~~פק א~יה~א
 ומ~י~ בז~

 ~א~ור
 כ~~

 ~אילו
 נחשב הי~ לא לפ~ינו~~

 גםי~יע~ו ~~ר~ מ~מ~~ ל~~~
 כשנאב~

 ב~~ש ע~ן ומי~ו מה~י ~א

 עצמו~ שבי~~בקונטר~
 בפ~יחה

 ולפי מ~~ או~
~בר~

 שס
 י~

 ליישב
 ע~~ ב~~ וע~ קצ~

 משבצות
 כ~ב~~~ה

 וע~~~ הב~~
 הארכ~י ובמק~א צ~ע
ואכ~מ

 ~~~ ~~~~ין
 לברר שיכול ~כס אין שע~שיו
 הגף נשברכמו

 ב~וונ~ו לה~תפק יש נ~ב ~~התיר י~ בהפ~~~
 במ~

 ~~~יט
 נשמט ~ס נקיט ולא הגוף נשבררק

 א~ור בהפ~~מ גם ~בנ~מט מ~בריומשמע ולכאור~

כמשמ~ו~
 ~נ~ג ס~~ לעיל הרמ~א ~ברי

 הש~ךלפמ~ש ובפר~
 ש~

 ~בשמ~~ה העט~ז בשם
 קרו~

 ~י~ לכך ~ריא~ש~ינק~
 דבנשמ~ נרא~

 א~ור
 ~הרב~~~~מק~לין נשבר רק כאן מביא אינוולכן
 נ~ג ב~י~~מבו~

 וכ~~
 ~~ג ב~י~ בעצמו

 אמנס ע~ש בהפ~מ בנשמט~עיין ~י~
 בש~~

 ~י~
 ~ק~~נ~~

 לה~יא ~~ב
 בנשמ~ ~ב~~~

 שרי
 עולס באי ל~ל ~כמה ח~רון ~~ ~כלבהפ~~מ
 ק~~ ~י~ ~~אן מקוס והראה בהפ~~ממ~ירין
 מ~ירובנשב~

 ש~
 ובזה ו~~ע ~פ~~מ בלא אף

~~~~
 דאיש~~י~~י~

 ל~גא~~
 לבו~ש בעל

 ~~ונ~ר~
~ביר~

 ~גס שכ~ ~ ~ק~ג~ ~~ ~י~ עצמות
 להפ~~~

נ~~פ~
 בנש~ט ~~ין מה

 ~י~שהשפ~י ~וא~ והנ~ בהפ~~~
 ~~~~ ~ק~~ נ~~

 ברו~ר שפ~י
~~תיר ~לל~



~

~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

 חייש ו~א ~ ~ה~ם~מ בנשמטל~~יר
 ~ריאה ניק~ה פעמים ~רוב ~ העט~ז~~~רת ~חומר~

 ~א~~כ לזה ~יישי ~~א ה~ו~קים מכ~~~משמע
 לפמ~ש ~י~~ח ~ היתר ~ בנשנמט מועיל ~ ה~~ ~לא

 ~איכא היכא ~כל נ~ז םי~~פרמ~ג
 רו~

 ~א~םור
 ~ב~ח שהיית מ~נילא

 כיו~
 א~א אינו ~ג~ז

 מטע~
רו~

 ~זית מה שכן וכיון חיין ~ינן ~רי~ות
 ~תרדאזלית

 רו~
 ~תר זיל אימא זה

 ~~י ~ריפה נמ~מי~וט ~ הוא ~~י והאהאו~רין רו~
 ו~~יבורו ~פ~יטות ~ריא~ ~טרי~ות ה~~שוכ~כ
 ח~י~י ~לא ו~אי א~א ~~א~אות

 ~ם~ר~
 העט~ז

 ~~י~ פנמ~ג ~הםכנמת ~~~ם~מו~ותר
 נ~~

 ~ ~נ~ל
~~~~~~ 

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

ברא~ש
 פ~~

 כלי כתב ~~כך ל~ה םי~ ~ע~ו~ז
 מטעם ב~~ ~ינ~עכו~~ם

 ם~~
 ~~תמ~ו לא םפק

 בעין ~~וגם ב~~ר שמא נשתמשו וא~~ל היום~ו
 כיון וי~ל קפי~א ולטעמי~וא~ת

 ~ם~~~
 לא הוא

 הש~ך על ו~~ע לק~י~א להטעימו חכמיםהטריחו
 הרא~ש ~ברי הביאו ~לאוהשפתי

 ו~ע ~ ~ז~
 ש~א ~חוש ~יש ~אף ~שמע א~ו ~רא~ש~מ~~רי
 ממ~לא ה~יםורית~רר

 כגו~
 ~קדירה יאכל אם

יוכל
 ~~יו~

 הקדירה מן איםור ט~ם שירגיש
 ~יש כיון מותר~א~~ה

~~~ 
 ש~ברי תראה וע~~ז

~חכמ~
 ~~ו~ין א~ם

 בשע~
 ~י~ הק~וע

ובשער נ~~
 או~~~

 ל~ כ~ה םי~
 שפ~~

 ש~ולעת ~~המה
~ל

 ~ש~ט א~ וא~י ~~ל~
 ~בו~

 דאיכא ~אטנ~א
ם~ם

 שמ~
 לא שמא ~שמט ואת~ל ~~מט לא

איעכו~
 א~~ר ~א~~~כ ~נ~~

 ~ח~~
 אם ~שמא

 וה~יא למ~רע איםור שא~ל ית~רר אח~כ~שחוט
ראי~

 דא~ור~ מז~~
 ש~א ~יום לט~ול

ו~תםתור תרא~
 ויע~ו~

 ~~בריו ע~ש ~מפרע אי~ור

 ד~זב~ תמו~ ראית~ובא~~
 ח~קה ולא ~~ם לי~א

 ~כא משא~כ ב~~~א ביארתי כאשר כלל~היתר
דהוה

 ם~~
 ~פיר

 ה~דו~ ו~גו~
 ד~רי אשת~יטתי~

הגבעת
 ~או~

 ~~ש כזה ~נ~ון שהשיב ו~ ~י~
ל~כשיר

 ~~ל~
 ~~~~ין ~ ~ק~ב ~~ ~י~ ~פ~ת ה~יאו

~~~ 
 ב~ ~~ו~ר

 ~ל~~~
 ~ ~תרץ יש

 ראי~ אין ~משם ~כוו~תו~~ב
 א~~~י ~~רי~ נקיבה ו~~ זכר ד~~ משום~הוא

 ~זה ~ה~~פק ~עיל ועמ~ש ~~ם ה~י לאו~כך
~~א

 נמה~
 אם אה~~י ~~תרי היכא ~~ס

 כאן ~מחו~שים ועיין ~~ר~נן רק אומ~א~רייתא ~ו~
 שה~יא מה ~א~

 בש~
 ב~ק ~תו~

 ר~ ~א~
 שם~ק

 ~~~~ק ו~א ם~ם הוי ~א ח~ירו םו~רא~
 חשי~ אי ~נתער~ ור~י ר~ת ~פל~גיד~וםה

 ם~ם
 ~גו~ו ם~אמטעם

 ום~~
 אנמרי~ן ו~א בתערו~ות

 שמא דם~~לא~ה
 אי~

 א~~ כל זאת
 ח~ירו םותר~

 ש~ירים ~~~ ק~ל ~י~ מהרא~י ~פ~~י ~הואכמו
 שט~ז ~י~ ~~~ןוהרמ~א

~~~ 
 ~חלק יש כוותי~

 ~כור ~ענין ב~אוריי~א מיירי~ה~ם
 וכ~

 ה~ו~

ב~~~
 ~םפק מ~א~כ ~~אורייתא ~מי מיירי

 ~~ו~~
~מה~~~

 ~טל
 ~א בע~ח ~נמ~רבנן רק ~~רי ~~

 מה~י תו~טלי
 א~

 לח~ירו םותר א~ שם~ק
 בםי~ ל~ל ה~מ~גועמ~ש

 ו~~~ש ~ ~ז~
 נמ~~ עריף רוב אי ~לפול ~~ ~י~~נמחודשים עו~

חזקו~
 נמ~~רי ~אח~ונים ~~~יאו מה יעויין

 ~תשו~רי~~ש
 ~כר~ וה~~פו~

 ~~יכא א~ומה
 חזקות ש~י ~ג~רו~

 ~זק~
 ~א~ם טומאה

~שאי~ו וחזק~
 ז~ו~

 נמ~ש קצ~~ח ~י~ רעק~א ~תשו~ עיין

~ז~
 ~~ ~~~~ ~~~~~~ ~י~~~י~ ~ ואכ~מ~ל

 ~יש ~א ו~אני

םפ~
 עיין ~~ב ~ כ~לאי~ור נפ~ אי

 לע~~
 י~ט ~ין ~~~~ ~~י~י

ד~קש~
 ~מ~ו צ~ח מ~י~ ע~ז ~בינו

 מטעם ~קילין אפ~ה אי~ור כאן ~יש~י~וע ונשפ~

 ל~~~יר וכדי ~~ד~~
 א~י ~ריך היט~ העני~

 כוונתולפרש
 רבי~~ כי היט~

 קי~ר ז~ל
 מא~~

 כ~רכ~~ז~
 ~~רך והוא ~קו~ש

 מ~ו~
 ~ורש ~ברר

 מילתא לפעמים ל~מות איך שנ~ע וכ~י~הדין
 ~יש והואלמילתא

 ~ז~
 ~אם א~ ענינים ב~

 יש אם אז להק~ירה כלל האיםור ~~ל~לא י~~
 ~~ ~ ~י~ר ~חזקת ~קדי~~ דמע~ידיןמותר רו~

 ויש ~איםור ~ו~אי ~~לבאם
 אלא ~ו~אי רו~

שאנו
 צ~ח ~~י~ כ~~וא ששים יש א~ ~~ו~קי~

 האיםו~ ~גוף ~~פק שאין~יון
 רק ~אורייתא

~ה~~~
 ~ר~נן רק ~~וא ~~ ~ש אם הוא

בי~ אזלינ~
 לקול~

 ~רוסה ~~~ק ~שא~כ
בו ~י~ שנ~ער~

 רו~
 ד~ע~ח גזרו ו~כמים ~ודאי

 ל~
 ~טל

 ~א~הא~א
 האי~ור בגוף ~להתיר ל~ון ר~י~

~ורה



ו~~~
~~~~ ~~~~

~
~~~ 

 ~לא שמא ולומר~ורה
 ו~~ ~רו~~ הי~

 בני~ון
 שבי~לודמהריב~ל

 ~פ~ ב~לי~
 ו~כלים טריפה

 א~ר ~~יו
 טריפה ~~~ ~הקל א~~~ ~~ר~~ מ~ל~~

 מהני לא זה טר~פה ה~תה ~א ~~א ו~ומרע~ממה
 בדין הפממ~ג דמ~~ל מה ~זולת גלגול ד~~ימ~~~
 בלא בהפ~~ממא~

 נוד~
 אח~כ עד

 ע~~~

 ו~מצא
 א~ר מטעם הוא בנשפך צ~ח דסי~ה~וא

 ~ואדה~פק משו~
 ר~

 מו~ר קי~א ד~י~ וההיא בדרב~ן
 כיון ~~מ בדאורייתא ~הספקאף

 שי~~
 ~פל ש~א

 ~רכיב שם ז~ל הפממ~ג ורב~נו מותר כללהאי~ור
 ~יי~ ו~~~~ ~~ ~י~ ~~~~ בדי~~ י~~או~ם

 ~ם
הי~ב

 ב~~~
 ~ הש~ך שחי~ק ומה

 ~~י~~ו ~~~י~~
~~~~~~~ 

 הנה ~~ב ע~~ך

 כאן ד~תם דהא לומר דוחק וגם במ~שה~~ך

 ~פמ~~הי~נ~
 ב~י~~צ~ב

 אי~ ~~ו~ ~בהפ~~
 אומרים

 בלחחנ~נ
 דא~~

 ~ש דעת הרב ~ביא ~~ה
 ~הא ~ללמ~מיר~ן

 בלא~~~
 א~א ל~~יר אין

 ב~פ~~
ג~ו~

 י~ש
 ~לפ~~ ~י ו~~~

 הט~ז לנו ש~~~ריש

ב~ו~~
 דלא עצמות שבירת בקונטרס והל~ש צ~~א
 ~ושית א~כ מרובה בהפ~ד ~ולי תריאמרי~ן
 איפכא ואדרבה כלל קשה לאה~~ך

 הי~
 לו

להקשו~
 חנ~נ משום ~רובה הפ~ד דבעינן כיון

 הי~~מחמירין משום מרובה הפ~ד נמי בעינןוכאן
 כמבואר לגממרי א~ור כן אם מצ~~פותדאינו
 ראי~ ו~~אן שםב~~ז

 ברור~
 לא ~ ~~ש~ך

 ~מותר והיכא זו חומראכ~ל ~~~
 ~רוב~ בהפ~~

 ~ם
 לדון דב~~~~חדש והוא וצ~ע ~מקילין קוליב~רי
 ~ ~המו~ריםונ~רך בהפ~~~ ~ולי ~~רי ~הקל אלו ~ש~ך~דברי

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

~~~ 

~~~ 

 דאם
כו~

 ~~~ו~~זה
 לר~~

 יו~י ר~ ~א
 ~ול~

 ומ~~ר שם
 ~~ב ~ כר~י והל~ה ע~רובספק

 הארכתי הז~ בעני~
 ~בזה ~ישבמק~א

 נמבו~~
 ~תרי ב~~יקא רבה

 ראי~ יש אמנם ד~שתא חזקה בתר נ~ך א~ו~רי
 דלכאורה כאן ~פממ~גלדברי

 דברי על ק~~
 ~זקה בתר דאזלי~ן ~~ברי ה~~~ל כ~ובות~ו~~

 דיבמות מ~וגיאדהשתא
 ד~

 מתיב ע~ב פ~ח
 בע~כ וקדשתי ~~ל דפנו ~צה לא ~אם ממנייןרבא
~ו~

 ע~
 ופיר~~י מעדי~ ~א~ ~~י~ת ~או א~א

דני~~
 שהי~ עדים באו ואח~כ מ~די~ לא~ תחלה

 באותוחי
 ~ע~

 משום ל~וציא רצה ולא ומת
 אלמא לרב וק~יאזונה

 והנה ~יני~ ל~ מפ~ינ~

לפמ~~
 ~תובות התו~~

 דאזלינ~
 דה~תא חזקה בתר

וא~כ
 ה~~

 ~י~א
 כיו~

 בתר ~~נלך א~כ ~ת~ שעכ~יואומרים ~~ ~א שא~רו העדים דגם
 חזק~

 דה~תא
~ון

 ד~ו~~
 דאוריית~ א~רא ~אי ו~ם מת ע~~יו

ו~ד~ת~
 ~זלינן ד~א ו~א~ א~א

~~~ 
 בתר

 דמע~קרא חזקה בתר רק ו~רי דתרי ~~פקדהשתא חזק~

 התום~ ~ומדברי
 אי~

 לר~מ רק ~~בו ד~ם ראי~
 ~ אזלינן לא לר~יאבל

 ה~תא בתר
 וצד~

 דבר~ו
~אן

 ~~שו~~
 הרבה בזה ~האריך ויש הוי ~פי~א
 ~~~~ ~~~ ~י~~~ו~ ~ באתי לקצרוכאן

 להביא ונ~ל ~ ~דין חידוש
 מל~ון לכאורה לזהראי~

 המבעיר ~בת מהל~ רפי~~בהרמב~ם
 כ~~

 והוא ~ייב
 לאפרו ~ריךשיהא

 אב~
 הש~~ה ~ר~~ הבעיר אם

 עכ~ל ~קלקל ~הוא מפניפטור
 וקש~

 לכאורה
 דמב~יר כ~ון בכ~ש מבעיר יתחייבאמאי

 ~רמב~ם ~~רי ~א~ר ~צריך מ~ום רקחייב אינ~
 לכ~ו~ כדי שי~ורו אפר המוציאבפח~י כת~
 דם בו

~פור
 וכיו~ ~טנ~

 משום חיובו עיקר דמבעיר
 לכסות ~יעור באפרו שיהא צריך הי~ א~כ~אפר
 חובל גבי ו~רי ~ בכ~ש חייב ואמאי צ~ור דםבו

 ר~י~וכ~ב
 ~אי~ו ז~ הל~ בפ~~

 י~א אא~~ ~יי~
 ~ת~ב וכן ~גרוגרותדם

 ה~~~~
 וז~ל שם ~~דיא

 ב~ חייב תבשילו תחת הבעיר ואם ~~אובה~גות

ע~~
 אין ומ~ממ

 ז~
 בו יש אא~כ בכ~ש

 כדי שי~ו~

לב~~
 ~~ום שכיון קלה ~ביצה כגרוגרות

~נו מבש~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

 א~א או~ו מ~ייביןא~ו
 מ~יעו~ פ~ו~

 עכ~ל בי~ול
וא~כ

 ה~~
 ת~יה והיא אפר לע~ין

 ולפ~~~ גדו~~
א~~

 לע~ין בכ~ש ~ייב ~מי אפר ~~~ם
 אזכ~ אולי בזה הארכתימלאכות האבו~ לבר~ ~יברתי א~ר וב~י~ ו~~עכי~וי מ~ו~

 ~ לאורה להוציאו
 ~~~~~~~י~~

 ~~~~ ~~~ ~~י~ו~
 שיש מה
 מ~מב~ה~ד

 ב~פי~ו מ~ילין דהיי~ו קו~יאמאי
 נמא~~

 דמ~~ו
אתיא
~ 

 ~~ב
 הת~י~

 ל~נמעיין בדבריו מפו~~מת
 אומר יהודה בן אי~י ~ניא קט~ו ~ףב~~וגיא
 לבב~~מ~יין

 באכילה ~א~ור
 כא~ ~אמ~

 ~ם כי

~דו~
 וא~~י ל~~ן ו~אמר אתה

 קוד~
 לי ת~יון

 א~ור כאן אף א~ורלה~ן מ~
 ~בהנא~

 ל~ל ~גמ~ ופריך כו~ ערלה ומה~~ו א~ר~ מ~ין
 גז~~

 ליתי

~כ~
 מק~ו

 הפמ~ג ~כ~ מה לפי וא~~
 הי~ג~כל מקוד~

 מ~~
 מ~~ו ~ימא אם ~א בק~ו ליתי דפריךמהא ה~~~ מא~ א~כ להקל ~פי~ו

 ד~א ~~קלספיקו יהי~
~ 

 ~~מוד אם
 מגז~~

 הוא ג~כ
 ~הקלספיקו

 ~ג~~ פריך ו~פי~
 וצ~~

 ה~מ~ג ~ל

 ~אם בכוו~תו לד~וקוא~~~
 וג~ גז~~ י~

 הק~ו

 ~פריך בהא מ~א~כ א~ו~ ג~כ ס~יקו יהיהא~
~~ל

 גז~~
 תי~וק

 מק~~ לי~
 אז ל~ו~א דבק~ו

 הפמ~ג הק~ה ו~~יר להקל ס~יקו באמתהיה
 בדב~יו לק~ן ~יין ה~בר ב~יקר אמנםו~~ע
 ~~ אות ~~~~יני

 ~נלמ~ ~~~ ~הכרי~
 מי~ג

 ~~יקומ~ות
 רצ~~ ~י~ בטור ו~~ ל~~מי~

 ~ ודו~ק

 ~~~~~~~~~ו~
 ~~ג

~~~~~ 
 מ~כ~ת היאך

 ~הכשי~וב~ור~בן מ~~ל~
 נ~ב ~ הפו~קי~

 לת~~ י~
 ~ו~יתו

 ד~זינן ~יכא~ו~אי
 ב~~

 ~רי בקורקבן ~הוא
 ~מ~י דרך ~מ~ט ~~בירו ומ~קין דאוכליןל~~י~ו
 מ~ום ל~ום ~ם ~~~כהולא

 י~ר ~רך הלכ~ ~~
~ש~

 מקום ~~וא לקו~קבן
 מרוו~

 ומ~~ה
 בהממעי כעת ~~מצא ~יכא משא~כ~פיר כ~~
 ~לכה מדלאאדרבא אמרינ~

 ~~ להלא~
 ומ~קין ~~וכ~ין

 ~אןונ~ארה
 במקומ~

 י~ל
 ומ~קי~ דאוכלי~

 ד~קוה
 במקומ~כאן

 ~~וא
 ~~ מ~ו~

 ~צו לכך
 הקיל לדינא ומי~~ במעי ~נמ~אהיכא לאסו~
 במעי ב~מ~אגם ה~ר~~

 כמ~~
 מ~מו הפמ~ג

 סוס~~י ~~~~~~~ ~~~~ס~
~~~~~~ 

 הוא כ~~ ו~אי
ל~~ז~נ~בעל

פי~ז
 ב~~בדא ל~ון י~

 ~הי~ דה~
 ~האמצ~ית האונא

~ל
 ימ~

 לאומא ה~~וכה מ~~~ונה גדולה
 אפ~

 ~םהי~
 ~ד~

 האמצעית באונא
 מת~תו~ה קטנה תהיה אז~אמצעית נ~ל~ וא~

 ד~כאור~
י~

 ה~דק דאם בפ~יטות להקל
 להכ~י~ מועי~

 דמועיל מכ~ש דאור~~א ~~וא אונא ~~ראי~~~
 ~ומ~א רק ~הוא זה ~ליף א~~ורלהכ~יר
 ~~~לק ~הלן ~סדק מן ונ~~בב~~מא

~פיר וכש~
 לא~ה ראיתי אמנ~

 א~~~
 דמי ~לא שכ~

 משונה ~הוא ~א א ב~סר ~ם דב~למאל~ם
 אמ~~ן הריאות ~ארמבר~ת

 ~הסד~
 מו~יל

 ~ריאות ל~א~ הריאהלה~~ת
 וכש~

 משא~כ
~~~י כא~

 ה~ד~
 אונות ד~ ויהיה ~~~ק דהוא ~תלה

א~~
 ~~ל הריאו~~ מ~אר מ~ו~ה זו ~ריאה יהיה

 ה~דקידי
 ז~

 יש מכאן א~ן אמרינן לא
 ראי~

דבי~~
 ו~דק ג~

 ו~
 דה~דק אמ~~ן ד~ ב~מאל

~בימ~
 לב~ ~~~ל~ו

 והו~
 ד~או אף ~זינן בימין ד~

אור~י~
 ידי על מ~מ ~~ בו ~יהיה דימין

 ~כ~~ כ~~ ה~מ~ג הכר~ת ולפי לד~~~~ב ~~ד~
 בהפ~~מ

ועי~
 כן גם בתב~ש

 בדבו~ שד~ מ~
 לאומא

 ש~~~
 ~~דק ה~כר

 בל~~ עי~
 א~ בשורש מה~~ק הנ~לבעובדא ה~ ובאם ו~~א
 כעו~

 אצבע
 דכ~ר פ~יטא הת~ת~ההאונא ע~

 ~~~ עלי~
 לא~~~דמ~שב~

 ~~~~~~~ ~~~~ס~
 ס~~~ו

 ~~~~~ ~ו~~~
 דאטום

~ב~ה~דואלו כ~
 השיג ~ר~א ~~ב ~ ~נין בכל ~רי~ה הא~וםמטעם
 מ~לא בוע~~ י~ אם דאד~בא זה~ל

 הי~
 המ~~ת

 דמ~רי לא אם ~~ ב~עי~ כ~בואר האטום~ל
 וז~ ~ זכי במיםבב~עא

 לא הא
 ה~

 ~~~~~~ ~~~~~~ ~ לדידן ריעו~א
~~~~~ ~~~~~~ 

 ה~~ז ממ~ש

 למדאת~
 אותו פי ~ל ~ב~ד ~א~רו~ו~א

 ~ע~
 ~~ב ~ כו~

 שיאמר ~כא צ~יך ו~מהכלל ב~~ בעי ולא באי~ורין ~אמן ~~~א ~בכ~מאף
 ה~א~~

דוקא ב~~ בפני
 ו~~

 ~יופ~קו
 פ~ נ~~

 ~אז דוקא
 לא בלא~ה אבל ת~י כבי ו~אמן~דו~ו נגמ~
 ~לא כל ~מפני י~ל כאן ה~~ז ~דברי והואר~~ו כמ~~

~מר



 ~~~ ~~~י~~~~~~~~ו~יי~
 ע~~ ו~~~~ בב~~אמ~

 ~בו~ה לומר ~~ול ~דותו
 ~~~ ~י~ בתשו~ הר~ן ~מ~שהייתי

 באב~ע הובא
 י~זםי~

 ~עי~
 ע~ו~ו נ~מר לא מ~רי לכך ~~

 ~~ע~יין
 שפסקו

 הב~~
 כ~בר~ו

 אין ו~וב ע~ו~ו א~ים ~אז תרי כבי מהימן~אז ע~~~ת~ ונגמ~
 ו~ע ~הכ~ישו נאמןהשני

 שבז~
 ~סברא

 ע~ב ב~ ~ף ובנ~ה י~א ~ף ~ו~ין ~וס~קוש~~ י~ור~
 ש~כנם א~ם מטמא~ן א~~י שהק~ו התם~~ה

 המנו~עלבי~
 ~~ו~

 הס~ר י~י
 ~כע~ א~

 נמ~א
 נ~מא הנ~ע~סר

 םמו~
 ~א~ם טהרה ~ז~ת

 ~ה ואי~רע ~הנ~ע ~~סר ~ה~תאו~זקה
 ~מעי~ראהנ~ע ~ז~~

 מ~~
 ~~ם והיה ~נמ~ד ממ~וה

וא~~כ
 טב~

 נמ~רפינן ~סר ונמ~א טמא א~ם בה
 ~הש~א ל~זקה ~א~ם טומאה~זקת

 המ~וה ~~ס~
 ת~~~רוהוי

 וה~~
 ~נו ו~ירו~ם איפכא ~אן ~נ~מא

מובן
 ~ל~

 ~מה ~א~ר
 ע~

 הגאון ~בריהם
 סי~בתשו~ ה~~~

~~ 
 ~ענין בטוב י~ל מ~ו~ם ו~פמ~ש

 ~זקות ~שני ~יון הוא נ~ה בריש ~א~מ~ינןתר~~ר
 ~~ם שה~ המקוה ~ז~ת זא~ז סו~רות~מעי~רות
 ~~יק ~כך טמא ~ז~ת איכא ולהיפוךמ~~י~ה
 ~זקו~שתי

 והנההמקוה ~סר~ וה~י דהש~א א~ז~ה ואו~מא
 עני~

 הוא ~זקה
 ~אני ~ב~ כ~ ~~~

~סופקין~
 שנל~ ~וה~~ גזר~

 ~ממ~י~~א ~ז~ה א~ר

ו~כ~
 ~ש~מ~~ה ~אחר ~במ~וה

 ר~~ ב~~
 ור~ע

 בעת אמנם ~מק~ם ש~ם שהוא~~ינן
הטמא שיר~

 לטבו~
 של טומאה ~זקת הרגע בזה אז

זה
 ~~יק ואמרינן ~מ~ו~ ~~זק~ ~ותר~

זנ~ז ה~ז~ו~
 ו~זק~

 ד~ש~א
 תכ~~~

 י~ול~ן א~ו שאין כיון
שוב

 ~פסו~
 הר~ע בזה

 ע~
 המקוה ~ז~ת

ש~זק~ ~יו~
 ~הטמא

 אב~ סותר~
 הרי המנו~ע בב~ת

 ה~ס~ר ~~א~ר בנ~ה~ ~ם ~וס~~תבו
 מ~ז~ה~כ טמא הנגע נ~סרבאמת א~ א~
 ע~

 ~יבוא
 את ויטהרה~הן

 וכן הבי~
 קי~~

 ונ~~א ב~מת
 ה~~ן רא~ית מעת רק מסופ~ין אנושאין

 ~מאההסגר ע~
 נ~ס~

 יש וע~ז ההס~ר קו~ם אז
 ~זק~ שפי~לנו

 שלם הנגע שהיה ~~עיקרא
 ~א שאז ~יון ~רא~ונה ~זקה על בבירורועמ~נו
 המנ~~ת ~זקה ע~ןבא

 לז~
 תאמר~ מה

 ~~רה ~זקת ~נמשום ה~ס~ר לא~ר א~ם~~בא ~א~~~
 היה ~~~פרע נימא הא~םשל

 ~~~ נ~ס~
 ~ודם

 ~~בר ~כיון ז~אה~ס~ר
 ה~ז~~~

 ~~קת מעי~רא
 ~זקה נו~ד ~א א~ר בעתהנ~ע

 ~היפו~
 נפסק ~~~ב

 הראשון ע~פה~ין
 ואי~

 הב~ ~~~ה
 מועי~

 ~בטל
 וברור תרי כבי הוא ~ר~שונה ~מ~רעה~זקה
 שנ~מ~ם כמו ו~~א ב~ירו~ם ~ם בכוונתםו~נ~ון

בהם
 ~~~ ~~~י ~~~~~י~ ~ ז~~ ה~~~
~~~ 

 עו~
 ני~ם בפי~

 כ~~
 ~ינאו~~נין

 י~
 ה~און נ~ב ~ הפירו~ים ~שני~ה~מי~

 ב~~~
 סינמן

א~
 ס~י~

 ~ענין הכריע א~
 ה~~~ ~ומר~

 סק~ו
 ~~וקא ~זה בנשמטו בהפס~מ אף אסור~בנפ~קו
 שניהםבנפסקו

 אב~
 א~ אם

 מה~
 ~~ס~

 ו~ב~
 וא~י~ ~הפס~מ שפי~ ~~רשלם

 היתרו~
 ~~~~ו

ש~~
 הי~ באם ~~ר ~פוס~ים לרוב הניבים

 ה~י~
ה~~

 ב~בריו ע~ש בהפס~מ ש~ם
 ס~~

 וזה ט~ז
 שם ~כ~ מה אמנםנכון

 עו~
 ~היכא י~ט בס~ק

~היתירו~
 נ~~קו

 וגי~
 ה~ק

 אפ~~ נאב~
 ~אס~ר

ונמ~מ
 ~~י~~

 ~א
 ו~ת~ הפסי~

 ~או~י ~ה~עם
 ~גי~~רש~י

 נתעכ~ו לא וש~א הניבים הוא ה~ק
 תמוה~ה

 דה~
 סוף ~וף

 טריפ~ הבה~~
 בין

~~~ט~
 ט~~פה ~ניבים הם ~יתי~ות הפו~~ים

 ה~~~ ו~ר~~~י ~ה~~~ך ~ו~רת מ~~םבנ~~~קו
 ה~ק

 בנאב~טר~פ~
 כן ואם~ ~או~יי~א ספ~קא ~הוה

 אי~ י~~בה~טר~ם
 יו~כשרו

 ומ~~~
 ~רש~י אולי

 שמא אי~כא ~מימר מ~ינו הא נתעכל לאואו~י
 וטריפה ה~תירות הם ~ניבים פוסקים~~אר
ב~פ~~ו

 וא~~~
 ~גי~ ~ר~~י

 שמא ה~ק
 ~אב~~הא נת~~~

 ואנו
 ~ואי~

 ~נשמט
 ~~יו ~ה~יג א~רון בס~ מ~א~יא~~ז ~~~~~ ז~ די~ ~כ~

 ~~~ ~~ ~ו~ ~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~י~ ~ הא~~~ ועו~
 ה~לול~י ע~

א~~
 על ~הק~ות יש אמנם

 ז~
 ~ריש מסו~י~

ברכו~
 ש~כנסין מ~עה

 ~אכו~
 ובגמרא ב~רונמתן

סינמ~
 וק~ה ~ה~כ ל~בר

 ~משמ~
 הני ד~ל ב~~~

 ~מל~כול ~עכבתושמשו ב~א~ אי ~ם מ~~~~פל מ~א~ריי~א הםשיעורין
 ב~~ו~~

 כפ~~ו או
 רש~ין ה~ו זו~~י~ה וא~~

 ל~כו~ ה~ה~י~
 ~יעור ~~י

קו~ם
 ~ה~~

 א~ר עם ~א~טרו~י ~זי מהני ולא
 ה~~~~ ~דברי~ה~~

 מ~מע וב~מ~ רעק~א ו~~ו~
 הם ~י~וריםדהנהו

 ~ ו~~~ מ~ומ~~מי~
בפ~י~~



 ~~~~~ ~~~~~~י~~
 ~ו~~עיו~א
למזבח

 כ~ כלל שםבאו~ה וכ~~
~ 

~י~
~~~ 

~~~~~ ~~~ 
~ ~  

 כו~ האו~ה
הוכר

 קלוניממום י~~י~ מו~~ ~ח~יף לי ו~~ש~~~ול~
 ~איסור דהרי ראיה איןדמשם

 הי~
 קודם ~~יר

שנתערב
 מוקצ~ הי~ דהגוז~

 שנתערבו~א קודם
ל~נך

 גוז~ו~
 ~ד ה~יסור נודע לא דלדידן אלא

 ב~ל לא ~פיר ובכ~~ג שנ~ערבא~~
~~וב בדב~

 ~פמ~~ כמ~~
 םוסק~י ~~~י צ~ב ~~~

 ~לל םוברים אין התוס~ ~בלא~ה ~ו והשבתיז~ כל~
ז~

 מד~קשו ק~ב םי~ ל~מן דבריהם שהבאתי כמו
 ~~ילהב~וף

 ~רוט~ באומ~
 ~~~ש בכיס א~

 דד~ר מ~ום בטיל ~אדלכך
 ~~ו~

 ~~ם ב~ל לא
 ב~ערו~ת נו~ד הא~סורכל

 ואפ~~
 לא

 ~ט~
 וע~ז

 ע~ש ק~ב ב~י~ לעייןר~זתי
 מ~~ ותרא~

 דבר
 ~ ~תו~~ בכוונתנכון

 ~~~~~ג ~~~~~ ~~~~י~
~~~~~ 

 מ~ה~~
 אב~
 נ~ב ~

~ממ~~~ל
 ש~

 ~ביא
 ~~~אה ~כו~ם~מותר דמתראי~

 נמ~~
 ~~םק

 ~~~ וז~ל י~ט ~ל~ שבת ~מ~ל~ ~י~~~רמב~ם
 הוע~ל ש~רי ~יי~ זית כ~צי ממנו ~הוציאמ~ומצם כזי~

 מ~טמא ה~י~ור ~נ~מ~ט~מעשיו
 עכ~~

 ו~~א
 צ~ד דף ש~תמגמרא

 ו~ס~
 כרב

 ו~ודאי ~~~
ד~~~

 ד~ותר מיירי עכו~ם
 ~מ~ דאי ~~נא~

יש~א~
 ליה ~וה כן ואם ~~נאה ~ אםור הא איירי

 כשר שאיןדבר
 ~~צניע~

 ואפי~
 הו~י~

 פטור כמה
 ~~נאה שמו~ר איירי ד~עכו~ם~~ודאי

אמנם ע~~
 ~הר~ב~~ כיון לי קש~

 ~םק
~~~ 

 עכו~ם
 כיון כן אם וממ~א ~מ~ע רק באוהל ~~~אאינו
 כ~ר הזית ממן זית ה~צי ~הפר~ד שע~רשתיכף

פם~
 טומאתו

 ש~י~
 מ~מא

 עו~
 וממ~א במ~~ע

כ~ב~א~
 ~~~ב ה~~ אבו~~ט מ~ל~ פ~א ברמב~ם

 נימא אי ב~לממא קכ~ד דף ~ו~ין מ~מ~או~וא
 ש~א ~~וצאתו ד~ועיל א~ש א~ירי יש~אלדבממת
יטמא

 אב~ ~אוה~
 ~ינו דב~~~ה ~~~ו~ם

 מטמ~
 ~~באוה~

 ובשעת במגע
 ~ק~~~

 הועיל כבר
 אם מטומ~תווהפר~~ו

 שו~ כ~
 א~ר הוע~ל לא

 ~ כלל ~מעשיוכך

 ~~~ג ~~~~~ ~~~~י~
~~~ 

~~~~~ 

 ~ל~ עד כו~
 ~ כדכ~י~~א~~א~

 ראיה ל~ביא~ב
 לד~רי~

 ולא
 כה~ר~~

 מד~רי
 ב~ול~ן והר~ןה~שב~א

 בסוגי~
 ~ו~א ~תר ~אז~ינן

 שםדחידשו
 ז~

 ~ומר א~~ר דאי דהיכא הדין
 זוברגע

 נע~~
 ו~ק~ו ל~פרע ריעותא מ~זי~ין

 הבעל על ה~על ~רשות ב~ו~דו דמומין מםוגיאע~ז
 ~איהלהב~א

 וה~
 זו דברגע לומר נו~ל לא בודאי

 א~כ המומין~ול~ו
 ני~ו~

 ריעו~א לה~זיק אין לרשות דמרשות כיוןו~ירצו הא~ בר~ות שמא למפרע
 כןאם

 הו~
 כא~ו

 ידעינ~
 ~רשות ~נ~שו ~בירור

 בדברי~ם יעש~ה~~על
 ה~~ו לא אממא~ לי וקש~

 ל~ מצא ולא אשה ~נושאממתני~
 היא ~תולים

 ~זקת מטעם דנאמ~נת נאנ~תי ~שארסתניאומרת
 ואם~~וף

 כ~
 זו ברגע נ~ע~ה לא שם גם הא

 ני~וש כןואם
 ו~א~ למ~פר~

 לא
 שיי~

 ד~אן ת~רוצם
 מב~אים עצמם והם עדיין ה~~ל ב~~ותאינו
~וגיא

 ~בקו ואמאי ~מקומ~ ז~
 ~ו~~

 ממומ~ן ו~ק~ו
 ראי~ומכאן

 ~פמ~ג של ל~י~וקו
 וה~בו~

 כאן
 ~זקת ~יכא דשם ~~נסת~ משארםתני גבידבשלממא
~~וף

 ברו~~
 לא ~ודאי דכש~ולדה

 נ~על~
 ל~ך

לא
 אכפ~

 ממקודם זמ~ן מ~זקתה יצא~ אם אף לן
 מונמין גבי~שא~כ

 דאי~
 חזקה

 היהלא כ~נולד~ ~~ו~~
~~ 

 הוי ו~א~מומין אי~ שנולד לפ~~~ם דמתרממי ~~מין
 ר~

 דא~יא חזקה
 מכ~

 רו~א
 ~ם בםוגיא ה~נ~יכמ~ש

 ולכ~
 דיצתה ש~יר ~קשו

 ואי~~ע ~קודם מהז~ן
 חזק~ ל~

 ~כח דא~~א
 ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~י ~~~~י~ ~ ודו~ק ונכון ו~רור ~~פמ~ג וראיהרו~א

 ~ו~
~~~~ 

 יש א~ו ב~ב~יווהנה
 קושי~ לת~~

 בנו~~ת ה~ו~ל
 טמא וא~א ~ולין בריש ט~ז~י~

 ~מוק~~י~
 ~ברי

 וה~~~ םגי נגע~~ שלא~י
 ש~טממא ידע ~~א ~יממא

 מ~תא דהוה ממשום לי בר~ אמ~~רתו מ~הני לאו~כך
 כו~ ~מיאדלא

 ובז~
 מ~ושב

 ד~~~
 ~~שו התו~~

 ב~~~א דמ~ני א~אישם
 קמ~

 ו~~שו ~לשיי~י~
 האתום~

 עזר~
 מס~ק לט~ר ל~ו והי~ רה~ר

ו~יר~
 ~~ז~ר א~שר ~י ~רו~~~~עמים משום

 ול~י~~זע~~ש מ~יג~
 דעכ~~~ נאמ~

 מ~ווה לי ברי אממירתו
או~ו

 לםפ~
 םפק והוי

 טומא~
 ~~ב~ם ~~שות

 הקשה~ש~יר
 ומת~ר~

 ק~
 ~שוא~

 ~~ו~~ב והנה
~~~ 

~~~~~~ ~~~~~~ 
~סה~ד

~אמ~
וש~לא
האיםור



~ ~

 ~צמו דאדם דבמה כלל
 ל~ש ~וש~

 כ~
 כיון

ד~וד~
 פעם שב~ום

~~ 
 ודו~א בדבר ~פידא

 ב~י אמירת מהני לא ש~יטה ~לכות למד~~א בשוח~
 שלא כיוןלי

 וראיה ~ו~ דרםה שהיה דיני יד~
 עד ששואלין צ~ד םימן רישמש~ך

 ~הי~
 תחב

 ר~~ם ה~תש~~וומביאו
 ז~

 נזכר דלא עליו ותמה
 והגי~ בש~~ך מז~הכלל

 ד~~~
 םקכ~~ח צ~~ד םי~ םוף

 שאני דהתם ראייתו דחה ולפי~ז בסכין חתךגבי
דאינו

 ר~
 ר~ והחריף הפרמ~~ג כמ~~ש מדרבנן

 דא~צ ת~~ ~לונימםישעי~
 ר~ להגי~

 דכוונתו
 אינו דאם ה~ש~~ל בשם ~םק~~א הש~~ך שכ~למה
 עד~ לוברי

 כ~~
 ה~גול עד בםתם משע~ין תחב

 כיוון ולזה נ~~~י לי ברי אוממר אם האמשמע
 לענין ~הפ~ת שהגי~ כמו רק כן לא ד~םהנו~~~ב
 על שם חולקים ורש~~ל הט~~ז ~א בםכיןחתך
 ~בא~מת והא הםימן ל~יש דכוונתו ובע~~כ~ש~~ך
 בםכין ~תך גבי ו~ם לרש~~ל לי ברי מ~ניכאן
 ~מ~~ב ג~~הםי~ פ~ ביש~~ש~ ~מעיין לי ברי נמ~ני~א

 לכף םכין בין ~םמ~לק
 דבכ~

 אכן לי ב~י ממהני
 ול~ביא להוליך ד~כו דכשחו~ך להחמיר ישבםכין
 לשער צריך לכך הםכין בכל דחתך יותרוק~וב
 ולפי~~ז עכ~~ל לי ברי מהני ולא הםכין כלנגד
 בםכין מיי~י ו~ש~ל דהט~~ז מחלוקת כאןאין

 פליג גופיה דהש~~ך רק הםיממן ל~יש כיווןו~נו~~ב

ג~
 ומה ~ בםכין

 שהקש~
 ב~י~ עפמש~ל קושייתו י~ל ו~ שי~ ובט~ז ם~ט~ובש~ך י~~~ מםי~ ~פ~~ת עוד

 מהני לא להחז~ה מ~גד ~י ב~י ~אמי~ת ד~י~אי~ח
 דב~נהו ~ושי~ו מתורץ ולפ~~~ז ~כון דברע~ש

 נולדמ~ומות
 םפ~

 שא~נו ~ז~ת ואיכא בשחיטה
 וי~ לי ב~י אמירת מהנ~ לא ולכךז~וח~

 לפלפל
 ~ באתי לקצ~ וכאן ואכ~~ממ ~ט~~ז בדבריבזה

~~
~  ~~~ ~~~י~~~ 
 ~~~י ~~~~יגי

 י~~ ~~~~
~~~~~ 

 צ~ע
 מממש א~ממ~ם ם~~ דא~ש~

 לא מה~ת דפ~פבהה~א
 הו~

 ממדב~~ נ~ב ם~ם
 דפ~פ בםוגיאהתום~

 מבוא~
 ~~ ם~ס חשיב ~דלא

 ואף אונם א~ שם ד~ל כיון ~ט~ה ם~אונם
 ב~ נ~הדבםנ~דר~ן

 ~וה לא ~טנה דפיתוי מבוא~
 ונח~ב אונםלגממ~י

 ל~מז~ד~ ~~~
 נחשב מ~ש ~~ש

 כיון א~ ~שםהכל
 םפ~ ד~י~

 יותר מתיר א~
 הש~~ך מדב~י וצ~~ע~חב~ו

 כא~
 על ~שה אמנם

גו~
 ~~~א י~ג דכ~יתות נמםוג~~ אלו התום~ דברי
 גבי ~רבאד~אממר

 יונ~
 ס~ס

 ס~~
 בפחות שמא

 אומשיעור
 יו~~

 ממאכילת
 ו~ו~ פר~

 ~~ משם ~כ~ל~~

וכנמדומ~
 הח~~~~ ~םוגי~ ממזה ~דיבר

 ~ בת~~~~
 ~~~~ ם~~~~

~~~~~ 

 ם בם~ ~~ע וממ~מ וכו~
 עמ~~ש נ~ב וכו~לאי~ורא

 שפ~י ל~ו םי~לעיל
 ם~~

 מו~~~ר ~ח~ריף בשם ט~ו
 זעל~חאב מפה טע~ענבום ~לונימוםישעי~

~~
~~~~ 

 בבית הכ~ו~פ
 ה~פ~

 בפנ~ם ע~~ש
 דבריו על לתמוה שיש רא~~י כעתוהנה

בד~~
 הפוםקי~ ~ושית על שם שכ~ כו~ ליישב יש ובזה

לשי~
 ה~נמב~~

 הוא דאו~ייתא ד~פי~א
~~ 

 ממד~בנן
 דאז~ינן לנמילף דרצה חולין בגמ~ ~~שו מאיא~כ
 ~וא טריפה דלנמא מעולה רובאבתר

 בכך ונמ~
 אלא יהאלא

 םפ~
 להקל דד~ת ו~~י~א

 דכוונתםליישב וכת~
 ~יא~

 הא בשבת יק~ב
 ~כ~ל שבת בם~ק מחללינן וא~ךאישורא איתחז~

 שם התום~ דב~יואישת~יטת~
 ד~~

 כו~ היכא אבל
 מםפק אף דב~~ב~ותשכתבו

 ממח~לי~~
 עי~ש שבת

בתרוצם
 ~וכ~ח~ן ודברי~~

 ש~
 יו~שה דא~~כ

 ובח~~ ~קר~~נות נמכל י~~ף לא ~~א~ שם~ו~יתם

לה~~~
 ~ ~ארכתי

~ ~~ 

 ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~י~~~~~~~

~~~~~~~ 
 ~ צווייא אויף שפאלטין מען מוז
דא~

 אראפ מוח פון הייטיל
 ארוים הייטיל דאםמ~ן מוז ~אך דערנעמין
 זאל ~םמ~מין

 ני~~~
 מוז נאך דער ~בלייבין

 ~ באקין קין דיא אין זו~ן~ען

 אוי~
 ~אי~ליכ~

 ~~~~ ~ו~~ ~~~~~ ~~~~~י
 ם~~

~~~~ ~ 
 ~ נעמין ~ו ארוים אד~ר אייןזי~ט

 בייא מעןנ~וז ~ל~ו~ ~~~
 דע~

 איט~~כע אויף שלא~ד
 אד~ריןצווי~א זיי~

 ארוי~
 ~ נעמין

 פון ~עפיל דאם
 אין גא~גיל דעם ~ ש~יידין צו אפ גומעןדעם
 אוי~וו~~

 אויף צו~ג אין אויך ~~יידען צו
זיי~ די~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~~~~~ ~~~~~י
 וויי~ אייןזייט

 אדער
 ~יהע~ ארוי~

 איין מיט
 ד~ר א~ט~וויאביי גוטארוי~צוציהין איזטוך לייווינ~
~יא מי~ט~

 ~יי~~~~
 צ~~יל שקורין ~גרגרת כי~וי ד~יינו

~וז
 ממ~~

 אפ
 נעממי~ ארוי~ שניידי~

 טריפ~ני צווי~א
 הא~טז שקורין~שחיטה ממ~ו~ ~ זענין ש~אנד דער בייא דיאביינדל~ך

 מו~
 איט~~כע אויף מען

 א~ערין צווייאזייט
 ~יגט א~~ ~ ~ע~י~ ארוי~

 הב~ ~ אוףן
 ~יג~

 ~~ייש אין
 ווא~

 ~יא
יל

 פי~
 ~יגט ~ונג דער

 ביי~
 ב~~ה דער

 משום~ואםור

 ד~~
 ~ש~יטה ~ית

 זא~
 קו~ף ער

 פאר~יין
 זא~צי~~ ד~~

~~~ 
 ~ער בייא ~~זות

 איי~ברו~~
 א~ער

 או~ ~~~י~ ארוי~
 ביז גייט

ארויף
 ~ע~

 רויט
 פליישזא~

 ער
 ~יי~~

 דער ~ין
זייט

 ווא~
 ~~קום ו~א ~~וואר ~~וך

 ווא~
 בייא

 ג~ ~~יי~ רוי~~ע~
 ט~פיל איז ~וט ~ער יז~ר

 זיין צו ~ז~ר ל~עה~ש כא~ד ו~~א~ל~~ים
 צוארויס גו~

 ~עמי~
 בלייבין ~ישט ~אל עס

 מ~ום ~וא~ור ~וט ~א~בעראנדערע ~י~

~~~ 
~~~

 ~יא הכס~ים
 זא~ ~~אנ~ע~

 אר~פ ~ען
צי~~ן

 ~יי~
 ווא~ וויי~י איין ~ור גראבי

 ~יגט
 זי~ צי~~ ווא~ א~ט~ או~~רויף

 א~ור א~ז ממיט
~וא~ור

 משו~
 ~~ב~

 רא~י ~~א ~ניידין אפ ~תח~ה
 ~כ~~ים קצוות מב~ע~~ות

וממ~ם ו~~ני~ רכי~ ו~מ~
 ~תחילי~

 או~ו ות~ת ה~ב העור ~ק~וף
~קרום

 ה~~
 יש

 ~~ קרו~
 ~ק~ום או~ו ות~ת

 פ~וג~א בו ויש ~~~יש
 ואי~

 ש~~~ו במ~~ום ל~~יר

אי~ז~
 א~ גם

 ז~לביגען דעם ~~יף שניידין צו
~רט

 וויי~ איי~
 ווייס איין ~יי~~יל

 ~~א~ו~
 ~שום

 ~~ל~
~~~ 

 שקורין הצלעות
 ארוי~ ריפי~

 ~ע~ין צו
 ביז אד~ר איין ריפין דיא~ווישין

 ד~~
 פון עק

רי~
 או~ בראטין

 עק ~עם ביז
 ~ען מוזאזוי ~ליי~~ע~ ~~~ ~ו~

 דר~~
 ווען היינו רייניק~ן ריפין

 צווע~יף~ען
 רי~י~

 ווייניגער ~ר ווען א~ער ~אזט
 ~ווייא נאר ~ען ~ארףלאזט

 ריפי~
 רייניקין

או~
 א~ערין דיא

 צי~~~
 אלי זיך

 ~רו~
 ~וא~ר

 ~ הכ~~י~ ~~~משו~
~~~ 

 איין ~~י~~א הכתף
אד~ר

 ~ע~ין ארוי~
 אי~

 ~~ר
 ~יטי~

 ~ו~
 זא~ל זיא אז~~~ין וי~~י~

 קו~י~ ארו~ ~א~~~
 כו~

 ~וז איז ~~ייש ~אם וויא זייט~יא או~
 מע~

 א~ער איין

 או~ ~~מיןארוי~
 ולא למעלה גייט זיא

 זיארק למ~~
 שט~ק~

 ~ כו~ פ~ייש ~ין
 הט~ו~ ~ו~

 ~יא
 אראפ ~עב במקום ~אך ~ער צי~ין אראפ~ויט

 איי~צי~ע~
 א~~ר גראבי

 או~
 ~רייא

 ~אך~יך ~י~י~ א~~רי~
 מי~

 וכו~ א~ער זעלביגין דעם
~ 

~~~

 ו~י~~כ ~~~ס
 וכר~

 ~יילען צו אפ
 די~

 ~לב

~ו~
 ~ גא~צין אין ~אר ~ייא

~~~ 
 ~ע~יןצו ~ר~~ הקיב~

 ~י~
 ש~ורין כו~ ~ת~תיו ו~~ב ~ור

קרייז
 ~רי~~ ~י~ ~

 ~וור~א ~~יר
 ה~ב ~ ו~גי~ין~~~ו~~ות ~פתו~ וצרי~

 ~~תו~ צרי~
 הלב ~ר~ת

 הכבד ~צר ~ אותהו~פתוח
 צרי~

 ~ב~וץ ~ק~וף
 הכבד ~ ~~ד~ים מב~ לקל~ףו~נמנהג

 יחתו~
 ~גידין

 ו~~~בו~קנוקנות
 במקו~

 ש~מ~ה
 ת~וי~

 וכן בו
צריך

 ל~תו~
 ~אצבע הדבוק הח~ב כל

 ~ ~כב~

 ~ות~הרגלי~
 שיצא כדי ה~~~ים ראשי

 שקו~ין ~ט~פי~ שבין ה~וטיןוחו~ך ה~~
 ~בל~~א גיי~י~

 ~י~~
 ל~~ק שייך וי~ג י~~ב ~~~ שבין ~~ר

 וצר~~~~וריי~
 וכש~ו~כין ניקור

 ~כ~לי~
 ~שפוע

י~~ר
 למט~ י~תו~ ~~~

 ~~טבור
~~~ ~~ 

 ~וף
 ~ ~~ש~טבור

 כ~~ ~~~י~ ~~~~~~~~
~~~~~~ ~~~ 

~~~~~~~~ ~~~~ 
 ~~י~ ~~~~ ~~~

 ~~י~ ~~~ו~י ~~~~~~~ ~~~~
 ~~~י~~~~

 ~ו~~
~~~~~ ~ 

~~
 מפ~ ה~ש~ ה~ופר

 ע~יו שנתוודע
 ב~א ~תפ~ל בענמו ~וא וגם פ~ו~יםו~~ה כ~~

פרשו~
 ~וא אשר א~ ~~ת נמצא וכעת

 תיק~ן~איזה ב~ ת~~~
 ו~~

 נודע
 י~ממ~נ~ ה~קו~

 ~ה ~דת
 קשה כי ~~וא ב~~ת~~~ות

 ממאו~
 הגניזה

 ~ ~~ו~~ ~ק~וש~ל~~~

~~~

 ד~~ת ב~א~ה ~~~ ~י~ א~י~ יד בת~ו~
 טעות בו~יש

 בא~ר~~ ו~תער~
 ו~שיב כו~

 לא ~צ~ו ~~~~ת בטל בתרי~~ד
 נפ~~

 רק
מ~מת

 הטעו~
 שבו

 והו~~
 כח~יכה

 ~נא~~ הר~~
מב~יע~

 אי~ור
 דבט~

 ואפי~ ~שוב אינו דהב~וע
 ~ ר~אי~~

 ש~שתן ~~רותם ~ו~רים ם~רים
בב~א



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 לשאר ול~דבב~א
 יב~

 ע~ש ביבש

~~~~~
 ~~~ו~

 יו~~ ל~ל~
 רע~ז םי~

ע~יו ~~~~
 ו~~~

 א~ל וז~ל
 בא~~

 ~א
 אחד דנתערבד~~~א בורכ~

 ואיכ~
 ול~כיר לברורי

~אםור
~~ 

 שייך
 ביטו~

 ~רי וה~נ אופן בשום
 שימ~א עד הטעות אחר ולברר לחפשאפשר
 שו~ מ~ני ד~א מדבריו משנמע בדבריוע~ש

~יטו~
 היכא ~עו~ם

 ~יכו~
 ~ ~אי~ור ~ברר

~~~~~~
 ל~אי ח~ם ל~גאון ליה דפשיטא
גים~

 ~על להגא~ן לי~ ~שיטא

~ו~~
 וז~ל ~~ש ל~יפוך

~~~~ 
 ש~~יא לא~ר ~~א

 ~ב~~ו~~~ש
 ~ו~~

 ~ממולא בפשטידא ל~ םי~~
 ר~ל דין ל~ ש~ין ש~אםרה ~שר ש~לע~~ג~י~ה
 ד~גבינ~דנ~י

 ~חמת אםורה היא
 העיםה עם הוא שר~ל מה ~~יקר נמ~מבב~ח מ~ו~ ע~מ~

 ~ו ~יןו~עיםה
 ר~

 שייך ~~א ~~וע ~יםור
 ע~ש ברוב ובטלר~ל בז~

~~~~~
 ~יי~ ~היא~ ה~ו~~

 ברוב בי~ול כאן
~ון

 שעכו~~
 לטעום יכול קפילא

כ~
 טעם ~ו יש ~ם בפ~ע פ~טיד

 ו~~א~
 ~טע~ו

 הרא~ש ~~תבכממו
 םו~

 כלים םתם גבי ~~ז ~ם~
אב~י

 דכיו~
 ם~ם ~איכא

 א~~
 ~~ילא ע~י לברר

 גמור ר~ב במקוםמכ~ש
 דממדאוריית~

 א~רינן

בכ~
 נמהרוב ד~הוא א~

 ה~~~ כנמ~~
 ~~ט סי~

ו~ממקו~
 ~~צ ~ברורי איכא ~א~י~ ו~א~ רו~א

 ד~א~ברר
 מה~~

 טרי~ות ח~י אחר בדקינן לא
מכ~ש

 ד~~~
 בכלי כמו קפי~א ע~י ~ברר כאן

 כו~עכו~ם
 ב~מקו~ אב~

 דשייך
 ביטו~

 נראה ברוב
 ט~י~~ ~ר~~ךדלא

 עכ~ל קפילא

~~~~
 ~~תערב חלב ~לי לע~ין ~~ב ~~םי~ עוד

~י~
 המתירין על הק~ה בש~ר כ~י

~רו~ דבט~
 ואין וז~ל

 ~~ ~~~שו~
 י~י ~ל לברר א~שר

טעימ~
 ק~י~א

 שי~ש~
 ~ק~י~א ויטעי~~ו ~ים בו

 ז~א בשר ~ל איזהויברר
 דה~

 גבי הרא~ש ~תב
 ם~ם דאיכא דה~~א עכו~םכ~י

 א~~
 ל~ט~ינמו

ל~פיל~
 ד~וא הם~ם היתר ב~~ם ~~ב ו~רשב~א~

 ברוב בביטול מכ~ש וא~כ רובמטעם
 ממ~

 דאין
 במ~~רת ועי~ ל~~ילא ל~ט~ימו או~ונמט~י~ין
 החו~ד דברי לפי הרי עכ~ל לדברי ~כיון~ב~ת

 י~~ברי
 א~י~

 ~ נכוני~

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

 ב~~~~~~
 הא ב~ סעיף ת~~ז םי~ או~ח

 ~~נ~ר ל~~ך ~~~ל מן ~~~רו~עצים
~י~~ט

 מר~~
 ע~ים עליהם

 וכ~~ ממוכני~
 ~ר~~א

 מד~רי ומקורו ניכרים האיםור ע~י י~אשלא

הר~~
 שם

 ש~ת~
 מכיר שאינו ~~וקא ומםת~רא

 אין ~כירן הא שנתערבו ~אחר האיםורע~י
 שאין ל~ם מועילביטול

 ביטו~
 שהוא לדבר מועיל

 ~~ש ~~ין~יכר
 ו~~~

 ~יכא
 ~יכו~

 ~איסור ~~כיר
 טעימ~ ע~יכגון

 ~ ביטול מהני דלא נמי אפ~ר
 ל~עתואף

 היש~~
 ב~~א שם

 ם~~~
 וכ~ב ~~~ולק

 ~טעם ~~~ ~א ~~י ~ני~~ים~א~י~
 ~מי~~י ממ~ו~

 באי~ר ~~טול שייך לא בעלמא הא איםוראק~י
 םי~ בט~ז ועי~ה~יכר

 נ~ש~ ו~י~~ תרל~~
 ~ין

 כ~כראיה
 בניכרים מיירי דש~

 וא~~ תי~~
 לברר

 מהני לא לכךכלל
 ביטו~

 ~ר~ב~א ד~רי ותדע

ז~~
 ~~י~

 ~בי~~
 ~~ו~א ~מם~~רא זה נמי ~~ב

 בני~ר אבל ניכריןבאין
 ל~~

 ~חו~ד והרי ביטול
 ~שממוכ~

 להי~ו~
 ו~~~כ

 ~הי~~
 גם ~~~~ף ~~יכר

~ר~ב~א
 כ~~ נמוד~

 ו~~ע החו~ד לדעת
~ 

~~~
 ע~ ~~מו~

 ~ר~~~א
 ז~~
 ה~ית במ~מרת ~

 דבב~טול נמ~מו הנ~ל החו~~ד שהביאכ~~מ
ברוב

 אי~
 וב~ל לק~ילא להט~ינמו אותו ~טריחין

 מ~ה ם~ק ת~~ז םי~ פסח הל~ במג~א הרישפיר
 ת~~ה סי~ הרשב~א מ~שו~הביא

 היכ~
 ~~י~ ש~~לו

 ה~י~~~ו~
 ו~~~ר~ו ו~~~ג~ו ו~~~~צו

 ~~י~ ב~ו~
מרובי~

 לאו~לן ~די ם~ ~ד עליהם ל~וםיף ~~ור
 אינו בעין ניכר~~ ש~איסור דכל עד כו~בפםח

בט~
 ~גרים ב~ו אי~ ד~מא ~~ד~ן ~~~ר ו~~נ
 ~רי להר~שב~~א הםכים שם ו~מ~א~נ~~ק~ו
 ביטול מהני דלא ם~ל בע~מו דהרשב~אל~דיא
 דאפי~ בירור ע~י א~~ ע~ש ~~יכרלאיםור

להשהו~~
 ל~דיא הרי ~ א~ור ~~י

~~~~~ 
 ולא

~~~~~~~~
 ~~שהשם

 ש~
 ~~ו~ על

 המג~א דהרי זוהרשב~א
 הביא י~גבם~ק

 ב~~
 דהרשב~א הש~ך

 ם~~
 דא~י~

בלח
 בל~

 א~ת ~~ו~ ד~וא ועכ~~ל וני~ור חוזר
 ~א~ שלא זה לו וגרםע~ש

 גו~
 ~שו~

 םי~ הרשב~אוז~ל ה~~ב~~
 ל~וך ~נפלו חטים ~ ~אלת ~ ת~~~

 נ~~~~ו ~ך ~~וא~ר ונגבום ו~ו~יאם~ממים
~~ים ~~ו~



~ ~ ~

~י~~~~~~~~~~~יי~
 מרובים~ט~ם

 אב~
 ~הוסיף מהו ס~ ב~ם היה ~א

 זממן הגיע ~א שעדיין כיון בס~ ו~בט~~ע~~ה~
 ~מפ~ו כיון ועוד בפסח ו~אוכ~ם חממץאי~ור

~~ו~
 יבש כ~ין ~~~ע אוחם ~אכול ממהו ~רוב

ביבש
 וא~~~

 א~ר עד לה~הו~ם מהו דאסור
 לאוכלם כדי ע~יהם ~הוסיף אסור ~ ~שו~ה ~~פםח
 מכנמהב~~ח

 ~עמי~
 מערבן ~~וא ~כיון ~~דא

~~ט~~
 ה~~ז בפסח ~אוכ~ם ~די

 כממבט~
 איסור

 בחיש~א דטבעה מאר~א ו~דע ~פסחב~~ך
ד~א

 אשכ~
 קבא ק~א ~אוכ~~~ א~א ~י~רא ר~א

 עירב~ו~א
 ב~ו~

 מ~ובה ~י~ר
 ש~

 לפ~ד ~ ועוד ס~
 מועט ~מץ אפי~ו~גאו~ים

 ~נ~~ר~
 אפי~ו קו~פ

 שרבו~ינו ע~פ אף בפסח ~אוכ~ו אסורבאלף
 עושים א~ו מ~ירים~~~פ~ים

 כדברי מ~ש~
 ~הגאו~ים

 כ~ ו~אכו~
 ~~~~ א~א בפ~ע~ א~

 ממר
 ו~הצנ~עם ~ ~~בק~ו ב~א אפי~ שאוסר~וק~א
 גם מס~ב~א הפסח אחרעד

 כ~
מא~בא וראי~ שאסור

 דטבע~
 אחר עד ו~שהינהו ערבינ~ו ד~א

 ועוד~פסח
 דכ~ י~~

 בעין ושהוא ניכר איסור
 ~א בא~ףאפי~

 בט~
 ~בדקן אפשר ~~~ו ו~טים

ד~מא
 ~כ~~ע דאסורים שמ~ב~עו גרגרים בהו אי~

 ~~עורי~ ש~~ערב~ כ~~י~ו~~~~
 ~רי ~ ~כ~ל

 ~חומרא הגאונים ב~ם מביא דהרשב~~אל~דיא
דחוזר

 ר~ וני~~
 דהמג~א

 ~שמי~
 משום זה

~א ~אנ~
 קי~~

 ~ן
 דב~~ ר~

 ~ ונ~ער ~וזר אינו

~~~~~~~
 ראה ~א דהמחצ~~~ש ~~דיא נראה

כ~~
 ה~~ו הרשב~א ~שו~ ד~רי

 אח~ הקשהדהרי
 ע~ כ~

 המג~א
 דרשב~אמד~ריו משמ~ וז~~

 אוס~
 ע~ג אף ל~שהו~ן אפי~

 דא~י~~ממג~א ~~~מ~ לאוכ~ן כ~י ~הו~יף ~רש~~א~אסורדכ~
 ~הוסי~

 א~ור נמי ~~ש~ו~ן כ~י
~א~~כ

 הו~~
 הי~ר ~באר ~רשב~א

 ז~
 ~מו~ר

 ~~י ס~ עד~~וסיף
 ~~ש~ו~~

 בפי~וש ו~~~ ע~~ל
 ~רשב~~א~~~י

 ברו~
 כד~ ד~~יסיף מ~~ו

 אסור נמ~י ו~ש~ויי ד~ערבויי ש~~ב אסור~מי להש~ו~
 ~מארבאוראיה

 דטבע~
 וד~א נכונים הממג~א ודברי

~בעל
 כמ~ כאן ש~מ~ ממ~צ~~~

 ~גרם עד בנינים
 ~~רת תשו~ ~הוא ~ו~ר~ו

~ 

~~~~

 שגם נכו~ם ה~~~ס דברי ~כ~פ ד~דינא
 ~י~ול ד~י~א ~ה~יא ~בוארבר~ב~א

 בי~ול ~ו אין האיסור~ברר
 ובז~ כל~

 דבריו
~כונים

 אב~
 בדבריו

 י~
 גדו~ה ~גיאה ~ם

במ~כ~~
 רא~ה שהביא

 בכורו~ מממסכ~ ~ז~
 בכ~ש אוס~ין ה~~ק דסובר שנ~ערבו מומיןבע~י כ~~ דף

 אומר ~ו~~ר~
 ופריך יב~~

 מכ~~
 ~א אמר ד~~ק

 ~ברר ~ דקשה ~בעין בדקין לוקמא אי~אואם
ונ~ערב

 בא~~
 ~~כ אלא

 כ~
 ~א האיסור ~ניכר

 בי~ול~ייך
 ע~~

 ~עות והוא בדבריו
 אוסר ה~~קדאדר~א גדו~

 בכ~~ ~~
 ~מר ~וסי ור~

 ~וקמא הח~ס ~קשה ומאי האח~ים וי~י~יבקר
 ו~א ~ו~דים ~כמה והראי~י וצע~ג שבעיןבדוק~ן

מצאו
 ~ ~ענ~

~~~~

 ל~חיר ~~~ס הכריע דבריו בםוף
 םפק ס~ס ממ~עםב~~ערב

 כ~ ע~
 א~

~מא
 זא~ וא~~~ הפסו~ זא~ אי~

 אין שמא הוא
 בחומ~~~םו~

 ההוא
 וז~

 ד~א ~מוה
~~~~ 

 בסי~
 ד~~ס~~י

 שספ~
 מהני לא ~בירו סו~ר א~

 נד~ ה~וס~ מדברי וממקו~ו ~ס~ס~הח~יבו
 כ~ז

 ובר ק~~י בסי~ ועמ~ש ~םובממה~ש~א
 מ~

 סעיף ק~ סי~ רמ~א בהגהוח ~בואר עכ~פ~הא קש~ דין
~~

 ב~ערובו~ דא~
 א~ ~אדם אין הב~

 ק~ו ~ד~רים ~~רי~ו~ן ~א~ו~
~~ 

 ~~ם
 ~עכ~~

 יושאר
 אסור ~מ~מ א~דספק

 כיו~
 ספק א~א יו~אר ד~א

 מ~יר דא~ה ~אן מכ~שא~
~~ 

 ה~ומשים
 וכ~

~ס~~
 ~ בא~סור י~גע בודאי ~רי א~כ

~~~
 א~ר ~~ש

 כ~
 דכמו הי~ר לצ~ף

 ד~א~מ~ערב בד~~
 מדרבנ~ בט~

 אם
 נפ~

 אחד
 ~~ינן עוד עליו ~דון צריכין ~אין ~אופן~ים

 ו~~נ בב~ אח~כ א~רים ונמ~ירין נפלדאסו~א
 ~ו ~~מ~א ס~ת~אי

 ~~~ו~
 אמרי~ן ~~א ~~י

 ~וא ~אבדזהו
 ז~

 ששכ~חי כיון שנממ~א
מ~מ טעו~

 אי~ שו~
 ~~ין א~ו

~~ 
 הזה ~ס~ר

~~~ 
וניממ~

 גם
 ~טעו~

 וש~יא ~םפ~ ~זה יהיה הראשון
אח~~נא

 עכ~~
 וזה

 ~~ו~
 דדו~א מאד

 בנפ~
 אחד

 הו~רו~י~
 ~נשארי~

 דאין משום ~רשב~א וכ~ב
 ~פ~מ~וב

 ~דו~
 ע~יו

 כ~~
 ~יקון ~א~ר עליו ~דון נ~~מ י~ ~רידאע~~כ ~~ו~ ~בי משא~כ

~טעוחי~

~~~~
 שנ~~רב ש~פנינו בעובדא

 או~
 אחד

 ב~~~~סו~
 ~עו~~א ~~ין ו~ינו ~~פר

~ח~ס



 שנתערב מייר~ דהם הנ~ל אלי~ יד ותשו~דח~ס
 הובא דידן ובעובדא הכשרים בין פסולהס~ת
בתשו~

 ל~ל~ ~~~
 סי~ או~ח

 קע~~
 שנשאל

 חק ~~י ~~ שתיקן~סופר
 תוכו~

 שפסו~ל באופן
 בשאר הה~ אותוונתע~ב

 ה~י~
 והביא שבס~ת

 דף ב~י~ין ז~ל רש~~י דברי הח~סש~
 נ~~

 נטיעה
של

 ערל~
 אח~ות בנטי~ות שנתע~בו כ~~כ ושל

 ולא ח~יבא במחובר במ~ומה שהוא דכ~זפי~ש~~י
 אפשר ואיבטילה

 לוממ~
 בטל ולא ~שיב דממחובר

 יל~ה שפי~ בטל ~ממ~ובר מ~וממות כמה מ~ינוד~א
 בז~ימ~שסבכ~

 משום ~טעם אלא ~ו~
 ~כשהאו~

במחוב~
 ולא קבוע חשיב

 בט~
 ה~י ~~נ וא~כ

 תורה ס~ר של אותיות ובפרט אותיות של~ביעתן
 דנין שאנו האות ~זה ואף בטילי ולא בודאיחשיבי
 י~זור שכשיתבטל כיון חשיב~מ~מ ו~א פסולעליו

 ט~ז כמ~ש בטל אי~ו ~שוב י~יהלכש~ותו
 ~ ע~~ל ת~~~ג~י~ או~~~

~~~~
 לחמו ממרחק לזה ל~ביא ~~יך ~י~ לא

 בת~דאזלינ~
 הביטול דלאחר ~~יון השתא

 ~שוביהיה
 ש~

 להדיא מבוא~ שכן בטל לא
 ~ל ~תיכה שממה~ט ~בקדמו~ים יבמותבתוס~
 לא היתר של ב~תיכות שנ~~בה ~נא~~יסור
 ראויה אינו דעכשיו אף חהר~ל הוא ~ם~טל
 מ~~מ ב~~אה אסור ש~וא כיוןלכבד

 כיו~
 לא~ר

 ~ולין ב~וס~ ו~י~ בטל לא ר~ל י~~בי~ול
 נתע~בה א~~ענין

 בחתיכו~
 אם אכי~ה א~סור

 ובנו~ב גוי או~~ לפני ~~ל מקריי~יה
 הט~ז מדברי זה להביא ~~יך ~~י~ו~א מ~דו~~
 נאמר אם~~~~~~~~ ~

 ~ר~
 ממטעם

 ~אתי~ן קבו~
 נחש~בים ~האותיות~לה

 וכ~
 גבי

 דלא וזה הח~ס כמ~ש גיטין ברש~י ש~מטיעה
כדמ~ממ~

 לכאורה
 מ~~או~

 בטיל ולא חשיב דמחוברסק~ו ~~~ סי~ חו~ד ~על
 והב~~

 מדברי
 פר~נקיל מהר~ב בהגהות שם ועי~ אי~ו~~י
 הח~ס השיגדע~ז

 דאשכח~
 אפס בהת~ו~ שם ~וד ו~י~ לשונו ~~עתקתיכמו שפי~ בטל דמחובר

 כדברי נאמר אם ואפי~ קבוע מט~ם הוא~עיקר

 בחו~~~גא~
 מן מ~מ בטל ולא חשיב דממחובר

 ישהסברא
 לח~~

 ב~~קע ד~~יעה ה~יבור בין
 דאות החיבור~בין

 בקל~
 ~יבו~ ~~יב ~א דזה

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

כ~~כ
 כיו~

 נ~אר שאינו וא~כ מטלטל הספר דכל
 ק~~י ~י~ הפמ~ג ולפמ~ש דקבוע הסברא רקכאן
 ס~~שפ~

 דבהפ~~מ כו~ לקו~ית ~נה ד~ם י~ד
יש

 לומ~
 הוה ניכר שאינו דקבוע

 י~ל ה~י ~~נ כן ואם בתשו~ שם ~~~שכתב וכ~ מד~במ~
 ה~נה ~פ~ולדהאות

 ~בו~
 ניכ~ שא~ן

 ממה~~ת ובטל

 ולפי~ז ממד~נן דאסו~ר~
 כיו~

 בממק~א דבי~~נו
 ממעשים כממה עשה שהוא אף הסופרדזה

 פםול נחשב לא מ~ממ ר~למ~ו~~~ים
 רקס~ת לכתיב~

 מספ~
 ספק הוא דהאות וכיון

 ב~ת~~ובות וב~ בגופו ס~א כמו ~ויונתע~ב פ~ו~
 ~ ל~~מרי ~קיל ו~נמנ~י בהפ~מ ~ש~ך~מי~ל
~~

 ~קיל לא~~ א~ אות ס~ס בקי~ור דהש~ך
 שנים שנים שיאכלנו ידי על רקבה~~מ

 ~ם ~פממ~ג רבינו ~ביא ~א ~ זה שייך לאובנ~ד
 ~אינו לשיטתו דהש~ךהטעם

 מות~
 בה~~ממ רק

 מ~דו~ק ~נו~ב וכ~כ הפס~~ממ ליכא בב~~אולאוכלם
 להתיר הנ~ל ליו~ד בתשו~ ~ח~ס וכ~כבפשיטות ממו~~ הז~ ~הית~ שי~ך דלא היכא ולפי~זבת~ו~
 ה~שו~ בסוף ~~ש דב~ב היתר שייך דלאאף
 דחק ~וה נמידזה

 ~דו~
 כל לגנוז

 ה~~
 וב~א~~ה

 בתשו~ ~~ ש~~יא מה גדול ~יף בנ~ד ~מיאיכא
~~ס

 מעש~
 הגאו~י~ ל~פני שק~~ו רב

 ב~פר

~ור~
 ה~מב~ם ד~ת והוא א~ אות בו שפסול

 ~ בתשו~ז~ל

~~~~~

 ה~~ר עוד ~ירף התשובה בסוף שם
 והר~ן הרשב~א דדעת ~יוןוהוא

 ~~~ ושאר ~ומש אותו רק פסולדאינו
כשרים ~~ומשי~

 ובכ~
 ניממא שי~~או חוממש

 ז~~
 הכשר

דבד~בנן
 אממ~ינ~

 ~~י ת~מר~ מה אומר שאני
 משך בכל קרינומ~מ

 הש~~
 חומשים הה~ בכל

 דב~~יאה עד כו~ ה~סול א~ הי~ הרי ~וא~כ
 ~ל נסמוךלכתחלה

 ד~~
 הוא זה ונימא הרשב~א

 ~כשרהחומש

~~~~~~
 דהרי תממוהין זה בהיתר

 ~י~~
 בסי~

 אחת קדי~~ת בשתי ד~וקאקי~א

ש~
 נפ~ד~~ת~ ד~בנ~ באיסו~ תלינן ~יסו~ של ואחת היתר

 בש~י משא~כ לאיסור ואי~ור להיתר
קדי~ות

 ש~ שני~~
 היתר

 כיו~
 במה דליכא

 ואם א~ו~ים שני~םבהם להכרי~
 כ~

 כיוו ה~נ
 ד~ריכי~

לדו~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~~~~~ ~~~~~י
 ~חד חומש על ~~כריע שייך לא כו~ם עללדון
 ג~כ הרמב~ם ד~ת ועל מחבי~ויותר

 אי~
 לםמוך

כמו
 שכת~

 בע~מו הח~ם
 דר~

 אחרי~ ם~ת בליכא

אב~
 בעדרו ויש נוכל א~ור~שום בז~ למיק~י ~מי ~פיר לא אחרים בם~~ת

 זכ~
 ~~ש

 ב~~~
 ם~~ו~ו~

 ג~ף על וגם ~ כו~
 ~ענ~~

 ה~ות ~ביטול
 לטומאת זה דמ~י דלכאו~ה ל~~שות יש נמיהפםול
 ~~ג דף בבכו~ות כמבו~ ביטול לה ~איןמשא

 ליישב וישוב~~~~ים
 ז~

 ~ח~ם ה~י עכ~פ אבל

 ושימש ישראל תפא~ת גאוןשהי~
 ב~ו~~~

 פוםק
 ~ו לק~ות התשו~ באותושם

 ב~בו~
 ע~יו ולברך

 דהח~םו~דון
 הי~

 תוכות חק ע~י בודאי פ~~ל
 שם שכתבכמו

 ~אפש~
 מודים כ~ע

 בז~
 וכן

 ~כשי~ ואעפ~כ נוטה~עתו
 לקרות

 ב~
 ולברך

 ב~~ד נמכ~ש~~~ו
 ד~~

 גוף
 ~פםו~

 ~אף לדון יש
~לא

 מעש~ מעש~
 בזה

 ל~תי~
 בבי~ור כתיבתו

 עכ~פ ש~תיר הח~ם לדב~י ע~ממ~נו נ~וףאבל

בםפ~
 ש~א

 לא~ו~
 ~ ב~יתר ד~~ינו וי~או ה~~~ובו~

~~~~
 ה~~ם םב~ת ~~ף אמנם ~ם

 אותיות ברוב ~פ~ול האות ביטול~דן במ~
 מובנת אינ~הכש~ים

 כ~~
 יש םוף םוף דה~י

 אותב~ם~ת
 אח~

 שחסר וס~~ת בודאי הפםול
 וכן בו ~ו~ין ~ין א~ אותבו

 הח~יף לי הקש~
 ~לונימו~ ישעי~מו~~

 אמ~תי א~י א~נם מפה
 ~חת~ם לדברי ~אי~~~יש

 ~~דיע~
 בםי~ ~רא~ו~ה

 בא~~ח~~כ~ו
 ב~וש~

 ד~~~ל הא~לן תחת םוכתו
 זו~דיעה

 ד~~
 ע~~~ שב~םוכ~

 חמתה ~וא

~~וב~
 אם ~גי האי~ן לצירוף ו~ריך מ~~לתה

 ~םכך עם וי~רבם ה~נכיםמ~פיל
 ב~ני~

 שלא
 ב~~ז וע~ש ניכריםי~י~

~~~ 
 ~~ ם~ק ובמ~א ב~

 לבטל דא~ר אי~ורין בענין~פ~פלו
 לכתחל~

 ~ודם ~יירי תי~לחד
 יו~~

 מה לע~ין הוא פלפו~ם ~כל ע~ש ניתנו~יהנות ~א~ דמ~ו~ ~ב~ ~ל~י~
 לעשותדממותר

 כ~
 לכתח~ה

 אב~
 דאף ראי~ו זאת

 ל~ל גם שםש~~יך
 ה~~~~

 ~י~~ה עי~ז שי~י~
 ו~אי~ן מחממתה~~ובה

 פםו~
 מ~מ מחובר משום

 לי ~כך הוא כן וה~נ ש~יר לי~ממצ~פ~נן
 הפםול ~א~ת ~ירוף כמו ל~כשר הפ~ול~כך צירו~

 הם~תל~כשר
~ 

~~~

 האמ~ור
 תרא~

 שהקשינו ה~ושיא ~ענין ג~כ

האדומ~
 לטומאת

 נמ~~
 בבכורות דאמר~~ן

כ~ג
 כמאן טומא~

 ד~ית~
 ד~י

 ה~~
 תקשי שם

דאמאי
 ממ~~

 ביטול
 ומצ~פ~~

 ~סכך
 ~פ~ו~

 ל~~ר
 כיון ~שא כטומאת הו~להא

 ש~וש~
 ~ותם

 ביח~
וה~~

 פ~ ה~א~ש דברי ע~פ י~ל ~מנם ~וא כן
 שמח~ק במה ~~ז םו~םגי~ה

 בי~
 טו~אה

 שי~
 ב~

 מגע טומאת טומאות~י~י
 שלז~

 נתבטל
 ו~אות~

 שיטמא שראוי~ומ~א~
 כגו~

 נושא ש~רי משא
 אמרינן ביחד הכלאת

 דלז~
 לא

 נתב~~
 אבל

 נשאר דאם איםורלענין
 ב~

 ~י~ לא אי~ור צד
 שום בו ~שאר לא ודאי א~א כו~ באכיל~~ותר
 ונמותר איםו~צד

 לאוכל~
 ה~~ בדבריו ע~ש כא~

ולפי~ז
 נו~~

 ~מצרפין הוא כן מצות גבי גם ~ומר
 ויש לה~תר האיםור ונ~פךהכל

 להח~~~
 בדבריו

 עליו ולברך בו לקרות ד~כשיר ב~לכהפנים
וג~

 כנ~ל בעקבו~יו נלך א~ח~ו
 י~~ר ~

 שלא דבר פינויאמר של~
 ח~~ כהלכ~

 ו~רוב מתורתך נפ~אות~אביטה עי~י גל
 ~~~כתי ~האריך ~~ום עוד וישבאמרים קצרתי ה~ירד~

 אפם ~~א~ונהבתשובתי
עתיקי וקש~ ~~~י ש~אבד~

~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~ 
 ~~~~ ~~~ג~~ ~~~~~~

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



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

 ~~~~י ~~~~ ~~~ך ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~י
 ~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~י~~ ~~~~~

 ~י ~~ ~~~~~~~~י~
 ~~י ~~~ ~~~

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

~~ 
 ~~~~~ ~~ו~~~~ ~~ ~~~~~ ~~

~ו~
 משל

 מ~ני פ~~

~~~~
 ק~~~

 כל ו~~א יו~י ר~ ~~~
~~~או ~שו~~ו~

 ~יו~ל ~~~ן ~משוך שנאממ~ ~~~
 טעמא ~יינו ~~~ א~יי כו~ יוסי ר~ ~אמרשפי~ ו~גמ~~

ד~~נן
 שנים ו~א ~~מ~א אמ~ שופ~

 ו~אשו~~ות וש~~~
 ~קייממ~ כיו~ ~~~~

 ~י~ד~ ג~~~י
 ~ו~~ ו~~ ~~~~ יע~~ שופ~ות וג~ כ~~~ת~זי

 י~~~~~
 הא ~הקשות

 נ~ ~~~
 קי~ל

דוכתי ~כמ~
 דםפ~

 אחד
 ולא ר~מ~א אמ~

ש~ים
 ושלש~

 ואמאי ספ~ים
 לכתו~ מות~ ~ג~

 על

ק~~
~~~~ 

 ו~וא
 ~פר~ ~~ שימ~ו~

 ~פםק כממו

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

~~ 

~ ~ ~  
 שו~ר ג~יכמו

 י~ז דף םוט~~~~~~~
 ~קשו כו~ כ~~~ ד~~

 פי~ו~~ע~
 דמ~י~ת

 דפין ~~נישכתבם ומזוז~ ם~ט~
 פסו~י~

 חיברם ~~~א דוקא ~וא
 כשר מעו~ין אם א~לכלל

 וז~~
 ~א ~~י ופי~ש

 ~~ו דאית כיון לר~~ן ~~ד ~או~ו פ~קדאמ~
 דמי שו~רות ו~לש כשניםגי~די

 וא~
 דמ~~~~ ע~ג

 בכל ל~וםיף ד~כו ~מי~ת~
 ~ל~ ש~~

 ו~~י א~
 כמ~~או~וא

 ~~ ~שו~~
 ומ~~~ו

 כד~~ן לז~
 שו~~ו~ ש~רידי~ק

 ש~ת~~תו מפני פםול
 ~תוםפ~ וניכ~ אחת ~בת ברייתן~~ת~ ל~
 ולא

 חיבו~ומ~~~י
 וד~~מ~

 שכתבו גט כא~ו
~~ 

 שני

דפי~
 חזינן ~תום~ ע~ש דפסול יחד ות~~ו

 כ~ר ~מ~י ~~ה וא~כ לשופר גט מד~וד~~ום~
 על~גט

 ~~~~ ק~~
~~~

 ק~ל ~~ ~א~~~ ~~~ש
~~~ 

 ~~יא ~~
 אלו ~~~~ב~י

 וי~~ ~םוט~
 ~איתי כי

 בזה ~דבור ל~רחיב א~~~~ ב~~ ~~~~~מ~כ~
 ~~מ~אוז~ל

 ש~
 דיב~

 יד~ על ביחד עורות שני
ד~~

 ~ ~לי~~ וכ~ב
 מספק פ~ול

 ה~~~ ~~קש~
 ב~~~ו~~~

 ~ד~
~~~ 

 ב~~

 ררש ~ר~י ~י~
 ~הי~

 או~ ל~ו~~~
 א~

 י~א לא ~ךדאפי~ ~~~נ~ ~~~ני~ א~ ~או~ ~~חו~
 או~ א~~

 א~
 ם~~ לכ~

 ע~ ~~~~~ ~~~ ~א~ל~~ק~ ~~~י~
~~~ ~~~~~ ~~~ 

 ~א

 ~~ו~~~~~~
 י~םי ~~~

~~~ 
 לא א~ילו דכשר

~~מ די~~~
 נשממ~

 ~~ף ~נ~ות ת~ם~ ~כ~כ א~ אות~עינן ~~~~~~~י~~~ אע~~ מ~ני דדיבוק
 ~א~ו~~ ~~~

~~~~~ 
 ~נ~ ע~ ~ממ~~זו~ ~~~~~~

 ק~פ~ם
 אפי~אותס ו~~~

 ~כ~~~ א~~
 מ~~ש~ כשר

או ~פ~ ~א~
 ~י~~

 ק~דם
 ותוס~ ~~כתיב~

 בסו~
 ~א פםלולא י~~ ד~

 א~
 ~כת~ב~ א~ דיבק או ת~ר

א~~
 ~פר אם

ל~~~~~~ ~ד~~~ כש~ ~כתיב~ קוד~
 ו~ור

 רפ~~ ~י~ יו~~
 ~דיבק ~פסול ו~א

 שופרו~ש~~י
 שופר דשאני בם~ט~ תום~ כת~ו

 ~תום~ ד~רי ו~ם ~ב~ש עכ~ל ~תום~תדניכר
~~~ו

 ~~~ון משמע ד~ן~~~~~~
 וש~~~ ~~מ~~~

 יו~ד
 ~~~~םימן

 ~~~~~ בש~י כת~ן
 ש~~~ן ~~על ~~

 א~ דו~~ ממש~~ ~~ו~~
 כ~ ~ח~ת~~

 ד~כתי~~ כיון
 ~שמי ~י~

אז עו~~~
 פ~ו~

 קודם ת~~ן א~ מ~א~כ
 והו~~ יו~~ ~~ותא ~~~~מ~ינןדא~~כ כ~~ ~כת~~~

 ~יכת~ב

 ~ו~ות שניתפ~
 וכ~~

 ~~י~ם
 ת~~ א~ אףמשמע ד~י~ פםול~

 קודם
 ~כתי~~

 ודאי~ אלא

ד~כ~~~
 תשו~~~ ~~תחי ~~יא וכן כש~ ~א~ת

 ~ש~ש~
 ל~~ש ~י~ג םי~ איגר עקי~א ~~ ~~~~

 ~~~ ע~~ ~רממ~~~ ~~~ריכן
~~~~ ~ 

~~~~~~~
 ~~~יף ~ם ~ק~~א ~~

בז~ ל~ר~
 ז~~ רש~י ~ב~~

~דף ~מגי~~
 ח~~

 ל~ו~~~ ד~~
 ~גידין

הא וממזוזו~ בתפי~י~
 פסו~ ~~זוז~

 ~שני
 ע~ו~

 ~חו~י קו~ית ~ והוא
 ~~י~~תשו~

 מתר~ ולכ~ ק~~~~
 ד~~~י דא~~~

וכ~~ת ~ורו~ בשני אף כ~ר ~כתי~ה קודם דתפ~ןם~ל
 ~ ~~~ א~~ש ~ן וא~ ~~~~~~

 ~~ה ז~ל כ~~תו ~~ע ו~א ~ער~~~~
 דרש~ידא~שר ~כת~

 ס~~
 קודם ד~~רן

 קודם ~~ק~~~דאי פםו~ כ~י~~ ל~~~ דת~~ן ז~ל מד~~יו מ~מעכשר כתי~~
 כתי~~

 ~~ש~י דם~~ל א~שר
 ~~דיא ~ו~~אד~ר ~~

 כת~~
 ב~נחות ~תו~~

 ~ד~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

 ד~הל~ב

 ~ה~~~ם~
 ~זוזה ח~רה שאם ר~~~ ב~ם

 דאין לאו אי אחת~יטה
 מ~דו~~ מורידי~

 ח~ורה
 ותופרין ~~~ת אחת ~יטה ~וטלין ~יולקלה
 פ~~ק בירושלנמי דאי~ ו~אבמזוזה

 ר~פילין דמגיל~
ומזוזו~

 אין
 נכ~~י~

 הה~א אחד עור ~ל אלא
 העורות תפרב~לא

 ז~
 להדיא חזינן ~כ~ל ~זה

 ~~ר אם אפילו מותרדל~~~י
 ה~ו~ו~

 אחר זב~ז
 והאהכתיבה

 דפם~
 ~לא דוקא היינו עורות ב~ני

 העור~תת~ר
 כ~~

 ב~ש~י התוםפות ~יטת לפי
 לתופ~ן ~כתב דמ~י~ה ~ש~י ~ל קו~יתווא~כ
~~ידין

 א~זוזו~
 מותר דלר~~י כלל ~~ה ~א

 יו~~ בב~י ועי~ ~ וכאמ~~ר לעולםלתפור
 ~יממן

רפ~ח

~~
 ~ושיא עלינו יסתער דל~י~ז אמת

 ~דול~
וחז~~

 ~י~ו~למי ~תום~ ד~~י לפי ~ן דאם
 אין ומזוזותדת~ילין

 נכת~י~
 ע~ר על אלא

 ~~~וקיאתי אח~
 כלל ת~י~ה ~לי קב~ן דא~ ר~

 או כתי~ה ~ודם ~~ין תפרן אם אבל פ~ולאזי
לאחר

 כ~יב~
 ~תוס~ות יפרנ~ו איך וכ~~~ל כשר

 מנחות ~תו~~ והו~א בממגילה הירו~למיקו~ית

~רי~
 ד~

 ד~ה ל~ג
 כת~ה~

 ותפילין עורות ~~ני נכת~~ן ~ה~פריםחילוק ~מ~י~~ ת~י לא דאמאי
ו~זוז~

 אחד ב~ור אלא נכת~ין א~ן
 ע~~

 דהיכי
 אידמי

 ב~ת~ר~
 תפילין אפי~

 כ~רים נמי ~מזוזו~
 נאמר היאך כלל ת~ירה ~לי ~~~ען ואי זו~~יטה
 כש~ד~~~

 תפר לא אם
 וחיב~

 ~א כלל ~יריעות
 רע~כ ו~ו~אי בינייהו מ~י כן ואם לי~או~אי
מ~~ע

 ~ז~
 כיון הכתיבהאחר ~כ~~ תפי~~ ממהני ~א ד~~מזוזה

 דנכת~
 ב~~ת א~ל בפםול

 ~פיר~~ני
 וא~~

 כן ד~תני הירו~ל~י ק~~ית
 ~ גדו~ ו~~~ ד~מ~י~~במת~י~

~~~~~
 אשר ה~יטות בי~וב ~יהיה איך

 בחי~ והוא ~מ~אביארתי
~~ 

 ואכ~מ
 ~ת~ו~ רעק~א הגאון דעת גם מ~ממע זאתאבל

 בה~~ב~~ לפ~~ש~
 בדע~ו ה~~ש שפי~ כמו

 בין~מחלק
 תפר~

 הכתיבה ~אחר
 דפ~ו~

 ואם
 אני גם ~כ~בתי כ~ו כ~ר הכתי~ה ~ודםתפרן

~~~
 ו~~ע הרמ~~ם מלשון כן לדייק

~ 

~~~

 ~~כאורה
 יוק~~

 הב~ש דברי ~ל
 מני~ ~~ורין~דב~יו ז~~

 ביה
 לחל~ דלפמ~~

ל~י~א
 בא~

 דפסול ~~תיבה אחר תפרן
י~תער כ~ א~

 ~ו~
 דממנחות מ~וגיא הקושיא ע~יו

~הביא
 עורות בד~ דכת~ן דבריו בריש ~~~~

 לד~קו~~יך
 ש~~

 לאח~ אפי~ מ~ני דדיבוק
כ~יב~

 דלא לומר ~וכל גופא דמנ~ות ומ~~וגיא
 הכתיבה אחר ~תפר דפ~ל הרמב~ם ל~עתתי~~י

 דמ~ני ~ת~ומ~
 דיבו~

 כ~י~ה לא~~ אף
 ט~י ~דיף דיבוק דאפ~ר ~ומר נוכלדהיי~ו

 ניכר~אינו כיו~
 כ~~

 בתפר מ~א~כ הנדבק מ~ום
 כנמ~~ התפיר~ חוטי ~~י הוא ניכ~דעכ~פ

 ~תוס~
 הכתי~ההיתה ~א~ ו~כך ~תו~~ת דניכר ~ופר ג~י כה~~גסוטה

 ~~ בפ~ו~
 להר~ב~ם ס~ל עורות ~~

 ממהני דלא ~רפ~ח ~י~ו~~ע
 ~תפר~

 כך אחר
~ 

~~~
 כיון נע~ה מה

 דהב~~
 ~צ~ו

 ל~פירה די~וק מדמי ~~וא~ס~יף בכ~
 דיבו דמ~מ~ ~~מע נ~י ~ם ד~וטהומהתו~~

 ואם בדבריהם יעו~~הלתפיר~ ~
 כ~

 מהא ק~ה
 ~םד~הני

 די~~~
 ~יון וצריך ~ ה~תי~ה ל~חר גם

 ~~כאור~

~~~~~
 י~א ~י~ ז~~ל רעק~א~~ הגאון בת~ו~ נ~~י ~אהבה את

דב~זוז~ דמחל~
 אחד בספר כתיבה ~ריך וגט

 דב~נחותבה~יא א~~
 הנ~~

 ~אות לך והי~ דמטעם
 הכל תליא עלה~תינן

~~ 
 שיהיה ~נחתן שעת

 מ~ום ~ חיבור דהוה מוכח דמ~מ אלאאחד
 בג~הכי

 ~כ~~פ
 די~~

 ד~וה מ~ני כ~ב ואח~כ

 כן אחר ~~פר~כ~יב~
 כוונ~

 וא~~כ עכ~~ל ה~~ש
 היינול~י~ז

 נוכ~
 ד~כך הנ~ל~ הקו~יא לתרץ

 ג~לדי דקיימא אף ה~רה קרן ~ל הגטכות~ין
 קודם ~וד מחובר דהוא כיוןגלדי

 הכתיב~
 וכשר

 והר~ב~ם הת~~~ דעתלפי
 ו~ב~~~
 הגאון א~נם ~

 הב~ש דברי דחה שם בת~ו~רע~~א
 מ~~

 בכוונת
תוס~

 ~וט~
 פסול דוקא הכ~~ה אחר דתפר

 גלדי גבי ד~כך כתבו ~ם ב~וטה התו~~דהרי
 ג~ כב~ ~ויגלדי

 ולמדו חיבור הוי לא התו~~ת וניכר בכ~א היהלא ב~יית~ ד~~חל~ כיו~ שופ~ו~
~זה

~~~ 
 דכתב

~~ 
 יחד ותפרן דפין ב~

והדבר דפ~ו~
 ד~~~ ~שו~

 תפרן אם אף היי~ו ות~רן
 מקו~ם~כבר

 הכתי~~
 ג~די דג~די בה~יא כ~ו

עכ~~
 הגאון

 ז~~~
 שהגאון ואף

 ז~~
 כתב

 ~וד~ זא~



~~~י~~
 ~~~ ~~~~~י ~~~~~~

 ממ~ממ ~ב~ש מדב~ישמזכ~
 ג~

 כ~כ א~~כ
 ~י קשה אממנםב~ת~ו~ ע~~

 ע~
 הגאון דב~י

 מקודם ~~~ אם אף בגטשכ~ב ז~~~
 ו~דב~יו ג~די דגלדי בה~אכמו פסו~ הכ~יב~

 אמאי ~ש~ ז~~
בג~

 כו~בין
 ע~

 ג~די ג~די קיימא הא הפ~ה ק~ן
 אם ~ ~עיל ש~קשי~ו כממו ספ~ים וג~ כב~מחזי
~א

 שנאממ~
 דדעתו

 ז~~~
 ד~א

 דמות~
 הגט ~כ~וב

 ק~ן~ל
 הפ~~

 נכ~ב ש~יה דוקא היינו
 כ~

 הגט
 דוקא אז א~ ג~דעל

 כש~
כ~ון שופ~ גבי משא~כ

 השו~~ דקו~
 ד~ך יו~א

 כ~
 פסול הוא ~ג~דים

אב~
 ~וא

 גדו~ דו~~

 בע~~ ש~קי ~וי ~א דא~כ ~
 מ~~~~~~~

 ו~ס~ום
 דב~~~~

 דכו~בי~ שם בא~ע
~גט

 ע~
 ~פ~~ ק~ן

 ובפ~ט כ~ל ~י~קו ו~א

 באיסו~ ~~ק~ נ~ז~ ~~~מו~שנוכ~
 מזה ומשמע א~א

 כדע~ד~עיק~
 כ~~ ג~ דגבי הב~ש

 גם
 כ~

 אם
 קודם~יב~

 ~כך הכ~יב~
 ע~ ~ו~ב~~

 ק~ן
 י~~ ובשו~~~~~ ש~

 שם מש~~םק ~~ב שכתב כ~מו
 סי~ ~היאב~שו~

 י~~
 ו~~ב~ת דכ~יב כיון

 שיהיהמש~ע שו~~
 ש~ופ~

 ועוד סו~ו ועד מת~י~~ו א~
יש

 ב~ממ~ ~~~~
 ~ אנ~י

 ~~י~~~~~~~
 מ~ני ~פי~ין~ דגבי ~~~ק

 כמ~ש ~~~יבה ~א~~ גםהדיבוק
 מ~וגיא ~איה~ב~ש

 דממנ~ו~
 משמע ~דבקן ד~~יך

 ממ~ני דדיבוקעכ~פ
 א~

 הכ~יבה לא~~ ~וא ד~ם
 בגט~שא~כ

 ~כ~יב~ א~~ ד~סו~
 ~פ~ן אם

 ה~ו~~כממ~~ש
 בסוט~

 הגאון בשם ~עיל מ~~ש ועי~
 ב~שו~ ז~~ל~עק~א

 טעם טוב ~וד~י~ן נ~~ ~י~ ובאממ~ ~ז~ טע~
~~~ 

 גט גבי דדוקא
 א~ פ~ו~

 מ~שום ~כ~יב~ א~~תפ~
 כיו~

 דנכתב
 אח~כ ויחב~ שיתפו~ ע~~י י~כש~ היאך ~ו~ו~~ב~ ע~ ~~סו~

 י~א ש~א ~ בעינן ~א~ ~~תינ~קוד~
 מ~~ס~

ממע~~
 כ~יב~ בין

 ~~~יממן ד~סלינן כמו ~~תינה

~~~ד~
 י~א שלא ד~שינן ו~תן וכ~ב דכתיבמ~ום ~נ~ינ~ כתיבה בין ~עבד יד ח~ך א~

 לנ~ינ~ כ~יב~ ביןק~י~ה ממ~~ם~
 סק~~ז שם בב~ש ועי~

 ~ממו~ה ד~שהד~וא
 וממה~~

 מה כן ואם גט ~ינו
 ~יה אםנ~מ

 מחו~~
 ~נ~ינה כ~יב~ בי~ דיבו~ מ~וס~ ~י~ א~או ~~~י~~ כ~יב~ בין ק~יצ~ה

~כך
 ~כ~יבה אב~~~וד~ ~כתיב~ א~~ ש~י~ פ~ו~
 די~קאם

 דכ~~ י~~
 כ~~ת

 ~ ז~~ ~ב~~

~~~~
 דלא מ~~י~ין היי~ו

 יםתר~
 דבו~י א~ע

ה~וס~
 מסוט~

 מ~~ות ~~תוספות
 ש~בא~ו ~הש~ים ~א ד~ה~~ב ד~

 ~עי~
 שמ~מע

 ~ם ~~י~~ דמהנישם
 ~תיב~ ~~~

 ובסוטה
כ~בו

 ד~סו~
 מי~~י דבסוט~ לומ~ ~וכל ועפי~ז

 אם לכך גט גבי שם~~וס~
 ~כ~יבה א~~ תפ~

פסו~
 ד~וא נמשום

 מ~~ס~
 בע~מא משא~כ מעשה

כש~
 כממ~~ ~כתיב~ א~~ גם

 מהא ~אי~ ~ב~~ש
 ~דבקד~~יך

 וכנ~~
 ~ דדבק

 מע~יא ~יבור ~וי
~ועפי~ז

 ~אש של השי~ן ~דבק ~ה~י~ נוכ~ היי~
~מחותך

 כ~בני~ בעו~
 הב~ת ע~~ ומדובק ש~~ן

 ~י ~~י~~אממנם
 א~ ו~ב~סק למעשה ~~לכ~ ~~ק~

~א~כ~י
 ב~שו~~

 תו~ת בס~ ו~אי~י
 ~יטי~

 ~בסי~ ~~ם

 ע~ ש~שי~ק~~
 הב~ש

 בדע~ במ~~
 ~~מב~ם

 ~ודם בין~~~ק
 הוא וכ~ב כ~יב~ ~אח~ כ~יב~

דאנ~
 מ~א

 כ~
 ואד~בא ב~מב~ם

 מוכ~
 ~שס

 ~י~וקדאין
 שכתב~~ ~ע~~ ~וא~ ו~נך עש~~

במ~
 והב~~ו כ~ב~ש ה~מב~ם ~מדב~י ~דקדקנו

 ~עק~א ~~אוןשג~
 ז~~~

 בכוו~ת כן ~בין
 דמםב~א ש~קש~ ממ~ ~ג~ ~ וש~~עהר~ב~~
 דאין~~א~

~~~~ 
 דיבוק בין

 כ~יב~ ~ק~ד~
 ~א~ר

 ~דיבוק דאין כו~כתיבה
 משו~

 ~~ל כ~ד אותו
 ~חלק יש בודאי גט גבי ולפממ~ש בדב~יוע~ש
 כ~יב~ דא~~שפי~

 ~~ה
 ~~לק סב~א יש דב~ים שא~ ~ביגם ואפש~ ~עש~ מחוס~

~ב~י ובלא~~
 ~~ו~~

 ~מו~ים גיטין
 במ~

 ש~א
 ש~ביאממה~איה כל~ דיב~

 הב~~
 ~ממנ~ות

 מ~~י דדיבו~
 מזה דיב~ לא~ה~ו~ג

 מאומ~
 ~י~~ ~ש~טא ~ק

דדיב~~
 ~ם ~ ו~~ע מ~ני ~א

 מ~
 ש~~א

 ו~וס~ מנ~ות~וס~ שם~~~~~וג~~
 אינו ו~פמ~ש סוט~

 דפ~י~י מוכ~~
 להא~יך י~ועוד

 ~~ב~
 בדב~יו

 ז~~
 ~~~וב כי אפס

 כ~ב~י ~אט~דו~י
 כא~

 ~ ~דב~ים ביא~תי ובמ~א
 בכ~ז ~יטבודוק

~~~~
 לדינא

 כדע~ עיק~ דנ~א~
 ~ב~ש

 קודם דיבוקאו ד~פי~~
~אי~י וכ~ ש~י~ ממ~~י ~כ~~ב~

 מנ~ם בי~או~~י אחד בספ~ כע~
 ע~

 ~א~~ע
 ד~כך ~~ממ~א בטעםשכתב

 פס~~
 שני בדיבק

 משו~ ~כ~יב~ קודםאף עו~ו~
 א~~ אטו דגז~ינן ~

 צ~ע ~ם שדב~יו ואף ממדאו~ייתא ד~סולכ~יב~
 אנכי מי כי ~אם ~ ב~ם ~הא~יך ~ציתי~א

~~כ~יע



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~~~~~ ~~~~~י 

 ש~~קו ה~~~ל הגדולים אריו~ נג~ל~כ~י~
 ~שובה שיש וי~ע~י~ב~ש

 בז~ א~וכ~
 בשו~ת

 אינו א~~י~בית
 גוב~י~ ~ב ה~~ש ~מ~מ ת~י כ~~

 לדבריו ~אי~ ישוגם
 ממ~~

 דכ~ב
 ל~~~ ב~~~~

 א~ הז~ ~~ו~~ ~~~א~
 שהוא

 י~י~ו~ מ~ו~~

 ולא ~פירה ~~יה~בה
 אמ~ינ~

 ~וה דדיבוק ש~מ כו~~~מנא אמ~ א~ד ~פר
 חיבו~

 ו~כך מ~ליא
גבי

 ד~דיף כיון כש~ נמי הפר~ ~~~
 ~~ימ~יבור יו~~ ~ו~

 דב~
 וב~שו~

 בזה~א~כ~י ~מ~וב~י~ ~פילי~ לעני~
 ודו~~
~ 

~~~~~~

 ~פ~ק
~ 

 מ~ל~
 אישו~

 הלכה
 ~ידו~י~ לש~~ כ~בופ~ק ~~~
 שלא

לשמ~
 שנת~ו ~~~~פ מדע~ה ושלא לשמה או

 ~ לי~יא~ ~וי~ דאי~קש מקודשת אינ~ ~די~בפני ל~
ובפ~~

 מהל~
 ~יש~~

 י~ג הלכה
 פס~

 ה~מב~ם
 הי~ה אפי~ ~מלוה~מק~ש

 ב~ט~
 מ~ודשת אינה

 ש~ ~וכ~~וכו~
 ~י~~ שא~ שכ~~ מי ויש ה~ה~מ

 פ~וט~ שו~ בניי~ויש הקי~ושי~ ~שע~ ~~ט~ ל~ והחזי~ ~ש~~~מלו~
 מקודשת

 ~הו~~~
 מ~וה

ופ~וטה
 סובר ~בי~ו שגם וא~ש~ בגמ~ וכמ~וא~
 ~ י~~ש כו~כן

~~~~~
 ~ל~~~~

 להיות יוכל דאיך שם

 איך כן דאם כן סוב~דה~מב~~~
~תב

 בהדי~
 שלא או לש~ה שלא ד~~ג

א~נה מדעת~
 מקודש~

 ואף ניי~ ב~ורת ל~תקדש הו~~ל
 שוה בנייר שאין פי~ל

 מקורש~ פ~~~~
 מס~ק

שמא
 שו~

 ב~די פ~וטה
 ותיר~

 דקידשה ~כא דשאני
בתו~ת

 כס~
 בתורת ד~וה מה ד~~~י~ אמ~ינן

 דקידשה ~~ם א~לכסף
 ~~ו~~

 אמרי~ לא שטר
 ~~~~ אניי~ד~יה

 ~~~~~~ ~~~~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~ו~~
~קידוש~~

 ~~ף
~~~ 

 המ~~ש ~ב ~אממ~

 מקודש~ א~נ~במלו~
 כ~~~י לי~א ואמרינן

 בשטר לי~~קדש~
 א~נ~ אומ~ ר~~~

 ~~ודשת
 ~~~ד ש~ר ~אי כו~ מקודשת שו~~פ בו ישאם הניי~ את שממין וחכ~א מקודשת אומ~ אלי~זרר~

 דר~~מ קשיא דא~~ים שט~~~אילימא
 אדר~~~

 מקודש~ אמ~דל~י~
 ל~ו אלא

 בשט~~~
 ~ידה

 ~כא ~~~י א~~נ כו~ ~~לוה במ~דשוק~יפל~י
 שכתבו אי~ו~יןבש~~

 ~ש~~ ~~~
 מ~ד~~ה שלא או

~~מ~פלגי
 ב~לוג~~

 ~רבא
 ור~~~ ו~בי~~

 ו~~

 ~ל קשה כן ואם~רביא
 ~~~ב~~

 ~פסק
 בנייר יש דאם ד~ב~י כחכ~םולא כ~~~

 פ~ו~~ שו~
 פ~ק ואי~ו ~מקודש~

 ו~רי כלל מקוד~ת דאינ~
לפי

 אוקימ~~
 דק~דש~ ג~~~ מיי~י זו

 בשטר
 בנייר ~מקו~שת ל~ב~ן~~~ל ואפ~~

~ 

 לת~~~~~~~~
 ~ה~ה

 ל~י~
 קאמר ~ם בסוגיא

 לי ~תקדשי כ~נאי לימאהגמ~א
 לו שהיה אובשט~~ח

 בי~ מלו~
 ו~י~שה אחרים

 ~~~מ ~ליהם~ה
 מקו~ש~ או~~

 אומ~ים ו~כמים
 שט~~ ~אי מקודשתאינה

 אילימא ה~ד
 שט~~~

דא~~י~
 היינו

 מ~ו~
 במקדש וקמיפלגידידה שט~~~ ~או אלא א~~ים ביד

 במלו~
 לעולם ~ג~~ ו~~י

שט~~~
 ~א~~ים

 ודקאמר~
 א~~ים ביד מלוה היי~ו

 ~שט~ במל~~ו~מיפלגי
 ב~~~ו~ ~ ~~~פ ובמלוה

 ש~ואל דאמר בדשמואל פליגיבשט~
 לחבי~וש~~~ח ~מוכ~

 וחז~
 מוחל יו~ש וא~ילו מחול ומחלו

 דשממוא~ לי~ ליתר~~מ
 ולכך

 מקו~ש~
 ו~~מים

 ד~מואל ~הו~ית
 דיכול משום מקודשת אינ~ ולכ~
 ~ בה~וגיא ~~~שלמחול

~~~~
 דבב~~ק ~מורה קושיא ל~קשות יש

 ~ד~
פ~ט~

 אי~
 הא~~

 וה~בד
 ~גיעת~

 ~עה
 להו דלית מש~ם פטו~ים בא~~ים ש~בלו~ם

 ומ~ש~לש~ומי
 לנ~בל לכתוב~ה ~יזבון ~ג~~א

 הנא~ב~וב~
 דשמואל ~שי~ ו~י~

 בעלה ל~בי כל כן ואם מחול ומחלו וחזרל~בי~ו ש~~~~ ~מוכ~
 מחל~ודאי

 לא בכדי דינא בי וא~רו~י
 וכן ד~ניא האואלא ~~חי~~

 הא~~
 ש~בלה

 בב~ל~
 לא

ה~~יד~
 א~אי כתובתה

 כו~ לב~ל לכתו~ת~ ~זבי~
 לא~ם אסור דאמר ~~מ מניהא

 ~ם שישה~
 ~מוקי ~ז~~ן ~~ש כ~ו~ה בלא א~ת ש~האשתו
~~

 כן ואם למ~~ול ~יכול ~~ל ~א~פ~כ כר~מ
היכא



~~כ~
 ~ר~מ ~~א קאמר

 לי~ ל~~
 ו~וא ~~מואל

~וש~א
 וכ~~ומ~ ~ז~~

 ~ כע~ ת~~י ו~~~ו כ~בותעל ~~כ~~ בם~~ ~קש~ שכן

~~~~~
 בכ~~ ~קר~ התום~ ד~נה לת~ץ

מקומו~
 מ~ט

 ~שמוא~
 דשבר

 א~א אינן ~טרות דמ~ירות ~ט~ם י~מ~מתול ~יכו~
 ~מ~וה זכות ~הפקיע ה~נין כת א~ים ו~אמ~~ב~ן
ו~כך

 ~מ~ו~ יכו~
 ר~ת ושיטת

 נוד~
 דיש משום

~מ~ו~
 ~ל

 שעבו~ים שני ~~ו~
 ש~בו~

 ~גוף

 ע~ב ~~עם ~~וא ~נכ~~ו~עבו~
 א~~ ו~מלו~

 רקלמכור
 שעבוד אבל ~כ~י ~ש~בו~

~שאר ~גו~
 ד~~ו~ ~מ~ו~ בי~

 ~שתעבד לא
 ר~

 ~ו
וא~כ

 מו~~ דהמ~ו~
 ממי~א נפקע ~גוף שעבוד

 מדין דה~א ~כ~ישע~וד
 ער~

 דאורייתא ~~~ות~מכירות א~ אפי~ו ו~כך
 ~מ~ו~ יכו~

 תוש~ ועי~
 וב~~ב~אן

 ד~
 ~מ

 ~ו~~נ~כ~~~~~~~
 דר~מ

 פ~יגי וחכמי~
 ~~ל ד~כ~ים וי~~מ ~דר~תבפ~וגתא

כ~~ת
 ~א~

 ~או~יי~א שט~ות ~כירות א~
ל~~ול יכו~

 ולכ~
 ~~ו~ש~ אינ~

 כ~י~מ ~~ל ור~מ
 מדרבנן א~א אינן שטרות קנין מ~וםדה~עם

 ~מ~ו~ יכו~נמ~~~
 בב~ב כתבו והתום~

 ~~וה ד~יתהיכא בי~ ~~~~
 קרק~

 ~שעבוד א~ים ו~א
 אם משא~כ מד~בנן א~אאי~ה ~כ~

 י~
 ל~לוה

 אי~ו וא~כ דאו~ייתא ה~עבודדאז ק~ק~
 ובזה ~ זו ~ שיטה~פי ~מ~~ יכו~

 ~וכ~
 ~ר~מ ~~א ~ומר

 ו~ו~ ~רק~ לי~ באי~ מיירי ד~קודשת~אן ש~~
 א~י מ~~ה דאורייתא~~כי~~

~מתו~
 והא ~

 מאיר~ דר~דב~ק
 ~יה אי~

 דשמוא~
 ב~ית ממיירי

~הב~ל
 ~רק~

 ו~יכ~ למ~~ו~ יכו~~ ו~כך
 ~ םתירה

~~~~
 קש~

 ל~מןהגמ~א ~~יך מ~י דא~כ
 קשיא דא~~ים ב~~~חאי~ימא

~גמרא ~אממ~ לא ואמ~~י מ~ו~שת אממר ~~~ילא~~~מ דר~~
~~~ 

 מיירי ~~ודשת דאמר ~ ~ ~~ר~~מ~ ד~א
 קרקע לי~~~~ת

 לכ~
 ב~ית ~ייריוכאן שפי~ ומ~וד~ת למ~ול ~~י
 ~~~ו~

 מד~בנן א~א ואי~ו ק~קע

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

ו~כך
 יכו~

 ~מא בב~א ~ם וכמו למ~ול

~~~
 ~~וגיא כל כאן ד~א ז~א העיון לא~~
 גט ב~~~פ ~~ל ~א ורב ל~בקאי

 ~ו ביש א~י~ וא~~כ דאורייתא לא~שעבודא ~~~~
 אמר ואמאי מד~במן א~אאינו ק~~~

 מקודש~ ~עי~
~קש~

 ~~~מ ש~יר
 הב~ע~תרץ ~גמר~ מוכר~ ~כ~ אדר~~

 בפלוג~א וקממיפ~גי ~~ש~ה ש~א בשט~
 ו~ו~ ורבי~אדרבא

~~~~~
 בה~~א ~ק ~רמב~ם וכן ל~י~ן

 דר~מכלל ~~~~ ~א ~ן אם ~או~ייתא~~בו~א
 א~ר~~

 לו~ר ~~וכל
 ~~א ~

 לממ~ול וא~י ק~~ע לי~ באית מיי~ימקו~שת ~לעי~
 ~ו באין מייריוהכא

 ק~ק~
 מקוד~ת א~~~ ו~כך

 ~ריכים ~~ו דאיןו~~צא
 כ~~

 הג~רא ~תי~וץ
בשטר

 א~~ושי~
 ו~כ~ים ~~~~ ש~א

 ור~~
 ~א

 בזה~~יגי
 הרמב~~ ומתו~~ כ~~

 דפ~ק שפיר
 ~ברייתא וכ~שטא ~~ב~~ ~~~כ~~~

 מדעת א~א ~ ונשואין ארושין שט~יכותבין ~י~ ~~ע~~
 שניה~

וכמ~~
 הרה~מ
~ 

 ז~~
~ 

 וכ~
 ד~אנמר הגמ~א

דפ~יגי ל~י~
 בשמוא~

 עוד לנו יש דידן א~בא הי~~ו
 ~~~מאו~י~~א

 בי~
 לו

 ק~ק~
 ל~ל

 ~~מו~~
 ~~~ל

 קר~ע לו ביש ~~ל אי~ו רק ל~~ול ~יכולב~~נמא
א~י

 ודו~~ למ~ו~
 הדר~~~~~

 לת~ץ נכון ד~~ך ~נו יש שכתבנו
 ~ר~ב~~םדב~י

 שפ~~~ התמוהי~
 במכר

 ~~דיא ~אמר וה~מ~ ~~~והש~~ה
~~~~~ 

 דבמ~ר
 ~~~ו~ים ד~כים א~~~ו וכבר ~נמלוה ק~ילא

 דרב א~יבא ~אי דהגמ~א נ~~א ~א~ורוע~~פ ב~~
 ~או ~~~ודאשפםק

 ~או~י~ת~
 ~א במכר גם ~כך

 שעבו~א שפשק הרמב~ם מ~א~כקני
 ב~כר ו~כך קרקע ~י~באית דאו~יית~

 ~ו ~נתן ~מיי~

~ר~~
 המ~וה ~בעד

 קנ~
 לא דבקידושין והא ש~יר

 ביה אית אח~ינא ~~נמא דשם מ~~וםמהני
 טלי כנמו~~וה משו~

 ק~ו~י~
 א~~כדב~~~ו ראית~ שוב ~ קרקע מע~ג~
 ~א~~ו~י~~~

 ב~פ~
 ~~דושי ~ב~יר

 ~~~ ~יש~רי~~
 ~ק~

 ו~פ~י ומ~כר
 ~~ ~~ארי~

בז~
 ק~~תי

 ודו~~
~ 



~ ~ ~ ~

~  

~~~~ ~~~~~~~~~~ ~י~~
~~~י~

 ~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~ן

~ ~ ~
 ~י~ם ו~~ה ~ בש~ומו ו~~~י~י קבל~י
 ~יי~י מכ~~ו ק~~~י כיאתמו~

~רו~
 מ~ד

 ~~כ~~
 ~קדוש ~החג רבה

 ~מוכ~ז~אשר ה~ע~~
 רא~

 םפרים שום היו ש~א ~~י~יו
 ~רדותי כי אמ~ס אם הש~ם בבו~ר ו~יום~בי~י
 אממ~ם ~~שיבו ~יכף פ~י~י עכ~ז למע~הר~ו

~~~יר~
 ו~א אומר

 אכ~ו~
 רק

 ~ ~חיבורי מ~~ג~
 ~~שיב ר~ה מ~~~ כבודו~~ה

 ע~
 מ~~ש

 בפרפר~
~יכא ~ו~ ~י~י~ זמן לי~ה ~אמר ~~אם ה~~י~ל~בר~

 ~מ~י~~
 ~~ו~ב

 פםו~
 תעשה ~י~

 ~והגין שכן ו~י~ית ~סוכה מה ~~פרךדאיכא ו~מ~~~

ב~י~ו~
 כ~ינ~ים

 כפירכ~
 משא~כ ק~~א ~בת ה~~ם

 ~ייבו~ דמשים םו~ר ר~י ~א וה~שי~י ~~ו~~
 הוי ד~א~ סובר ע~כ בוו~איב~י~י~

 ממ~~
 שהז~ג

 ו~י~י~ מםוכ~ ~ו~~ ~~י~י~ י~פי~ן איךוא~כ
 וכת~ ~ ~פ~ילשיט~

 ~י~י~ ד~עו~ם מע~~ ע~ז
~ו~

 ~~ום הוא ~~י~י~ דחיי~ות והא ~~ז~ג מ~ע
 מ~ר~~א ממ~ן ממד~רי ~ז~ ונםתיי~ םמוכיןדדרשי~ן

ז~~~~
 שם

 ~ שם ה~ום~ בד~רי כן שכי~ ביבממו~
 כ~~ ~~אמ~ ~יתן ~א ~~~~~

 שפי~ ~פירוש
~~~ר~~א

 ז~~~
 ~~שו~ם ~דיי~ו ~~וס~ ב~~רי

ד~~ים
 קש~ ו~י~ מ~מוכין ~~י~י~ חיי~ו~

 ~ממ~ר~~~א

 ~~~ז~~
 ~י~ ~יפוק מםמוכין ~~ם~ ~ק~ו

דב~א~~~
 ~~ים

 חיי~ו~
 ~י~שא ממטעם או ~צי~~ת

 ~עירו~ין ~ר~י ב~פי~ין חיי~ות ד~שיםדתפי~ין
 מ~םאו

 ד~ו~
 ~מ~ר~~א כתב ~כך ~ז~ג ש~א

ד~~~
 ד~וה ~ומר ~ו~א

~~~~ 
 מבמין ו~י~יף ש~ז~ג

 דפטורו~א~
 ~ימוד ~ריך ו~ך ~הז~ג ~מ~ע

 ד~וה~טעם ~ו~ בודאי וממי~א ב~י~~~ דחיי~ו~דםממוכי~
~~~ 

 י~וד~ ~ר~ ~ז~ג ~~א
כפ~~~ו~

 ~סוגיא
 דמ~חו~

 שה~יאו א~ מ~ג ~ף
 ~ם ש~וכיחו א~~~ז~~ום~

 דרמ~י י~וד~ מר~
~~~~

 ~יתא דא~שי ~~~זומא
 מכ~~

 ~םבר
 ~אמ~ ~ום~ הקשו שמ~~~ה ואףש~ה~ג ד~ו~
 שם

 הוא ד~מא~י~מות
 ר~

 סממוכין ממ~ום
 ד~דיפא שתיר~ו~אחר א~~

 ~ן אי~ מש~י מ~~י~
 ~ומ~

~אמ~
 ~~י~וד ~ע~י ~ך ד~יי~ו

 ד~רי וגם ~ז~~ג שלא~מ~~ע ~ו~ מםמו~י~
 מר~

 ז~ל ממ~רש~א
 ~ כןי~~~שו

~~~~ 
 ~~ד~~י שכ~~תי כמו ~נכון שה~י~
כבו~

 ~מה~ש~א ד~רי י~יו שי~ מע~~
 ~וכה ~ום~ ומ~ם ה~ום~ ~יבורי מכמהנ~~רין

~ד~
 א~ י~~א

 ~ר~ ד~~
 עמרם~

 ותום~
 ~כ~~ ש~~

~~~
 גז~ר~~

 ו~וס~
 מ~חו~

 משום ~~ה מ~~ב ~דף

 מקומו~ ו~ו~ ~י~~~כםו~
 ד~~י ממהא ש~וכיחו

 וכן ~~י~ה ~י~ית פ~ אומרים היו ~~א~מ~ר~א
 כםו~ ~מרבימבריי~א

 ~או ~~י~~ ש~ממ ~ומא

זמ~
 ~שים ו~פי~ז ~ ~י~י~

כר~ש דקי~~ מצי~י~ כ~ורו~
 מ~~ ~מנחו~

 ד~רי ו~פי ~ שם ב~ריי~א
 א~כ ~מהרש~א ד~רי בה~~~ נ~ימ~~~

~גם ~וממ~ ~וכ~
~~~~~ 

 ~~ריי~א
 ~מ~~ו~

 ד~וא ~רא~ ~ו~ו~ר
 בע~מור~י

 ~ע~ ~~ו~
 וגם בכ~~מ ~ר~ש פ~וג~א

 ~ס~מא ~ספרי זו ~רייתאשמובא
 אזי~

 א~י~י~
ו~י~

 ~ם~~
 ק~א

 שם~
 מו~~

 ~מן ~או ד~י~ה ~זה
 מטעם ב~י~ית ~שים דמחיי~ רק~י~ית

 מם~ריןושוב םמוכי~
 רק ש~ם ה~~ו ה~ום~ ראיו~ כ~

~הו~יח
 ~~ום~ בע~כ ~י~י~ זמן ~~ו ד~י~~

א~ו ~כ~
 ~מקוממו~

 ם~רי
 ~ד~יכ~

 ~ר~~ן אחר ~עם
~ר~ש

 ר~
 דר~~י א~י~א וגם הז~ג ש~א ממ~עם

~וא
 כ~

 ~וא ~~~מו ש~~י ~וא~שר
 רבמ~

 דר~ש

כ~~~
 דש~ת מםוגיא משמע וכן

 ומ~חו~ כ~~~
 מ~

 ג~ירה ם~רי ואימ~ו כו~ מחייבין ~~ממידיו~~יו
משום

 ~י~להכםות דג~ ס~~ גופ~ ד~~~י ממשנמ~ ~י~~ כ~ו~
 חייב~

 כ~~ק
 ~~~~ש~
 ו~~ום~ ~

שם י~מו~
 ~וכ~

 ו~~~~ד במ~ש ג~כ ~פרש
 ~פ~~י~

 ~~ו
 כו~מ~ע

 ו~וי עד דר~ש ~רבמו ממי דב~א~~~
 כוומתם איןש~~ז~ג

 ~עשו~ כ~~
 מח~ו~ת

 ~~עם מ~ד~~ד ~ז~
 מםממוכי~ ד~יי~ו~

 נ~~ד ו~~ד
מ~שום

 דהו~
 דא~כ מ~ש מ~בד ש~~~ג מ~ע

 דרא~~~ם א~ר דפטורין לגמרי ~פםוק~~ום~ ממ~~
 רקא~~ו

 ד~~~
 ~~~~ג

 ~ח~~~~ם ~~יו~ יוכ~ א~~
 סמוכיןממטעם

 כ~~~
 ~א ~שגם

 ~~ר~ו~
 ממ~~~~ת

~חמם
 ~פי ~~ום~ כת~ו דממת~י~ה א~ו ~ ~ז~
ס~ר~~

 ס~רא יש וכן ממסמוכין ל~ממוד דיש
 דהו~

מ~~
 ~~~י גם אז~ו ובכן ש~~~ג

 ~מ~~~~~~
אכ~

 ש~~יאו א~ר
 של~ מ~~ דהו~ תכ~~מדרממי ד~~~ד~~~ דמ~~~~~ ~םו~~~

 ~~~בו ~ז~ג
 מם~מ~כ~ן ~~יממוד דע~~ אמרי~ן שוב מש~י~עדיפא

הוה



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

 ש~א נמ~ע
 הז~~

 דמ~חות הםוגיא ~~~~ות
 ~~יי~ל שהוכיחו אלו התום~ ~ברי ואתיין~נ~ל
 לאו ל~ל~ ~ד~יי~ל נמ~י~ית פטורותנשים

 ל~יל ש~תבתי ~מו נ~ון עלציצית זמ~
 מ~תבו~~~~~~~

 ש~
 ראה ש~א ~ראה ~~מ

 שם ~~~י שה~י ~~~י ד~~יג~ף
 ד~ובל~~

 דהו~ לומ~
 יל~ינן דלא ממ~ד ~טעם

לול~
 כמ~ש ~י~ית זמן לילה דם~ר משום מםו~ה

 ע~ש בו~ ~מי~~ך ~י~א ~~ן ~אם ל~יל~תום~
 ע~א לעיל תום~ לדברי כוונתו ו~~הבדבריו
 ~ר~עד~ה

 והנ~
 ~~ב~ת

 ~~~י בדברי ~~~~
ק~ה

 אנ~
 ה~~~ מצא

 לעי~
 מ~ד תום~ ב~ברי

 תנא ~רק ~י~ית זמן לילהדםובר
 קמ~

 ~ברייתא
 ומ~ו~ם כו~ ת~לתא ~ר~י ור~ע ~ ור~י מ~ג~מנח~ות
 ראי~~י~א

 ~נשי~ ר~
 נוכל א~ל ב~י~ית חייבות

לומר
 םממוכי~ ~~~~

 במ~ש ~י~ ~חיבורי וכוונתי
 היינו ~תום~ ~ל ו~נמזתי ~פ~י על~~~שות

 מזה שדייקו ה~~י שהביא אלוהתום~ ע~
 ו~י~א ~יצית זמן ~~י~ה מ~ום בציציתחיי~ות דנ~י~

 ~~וגיא הא הקשיתי ש~יר וע~~ז כלל ~חרט~ם
 לול~ יל~י~~ אי~ ולדידי~ ד~~י אל~בא ~אןאזיל

~םו~ה
 ~מ~~

 שהתי~ כתב ומ~~לבזה ~~~~ דברי ש~ ות~~חי בחיבורי
 ~חו~

 הארכ~י אני אמנם
~~מונ~ת ארו~~ תשו~ ו~דוש ~דיק אחד ל~רבבתשו~

 העתק~
 א~ ~צל ~~~~לא בע~ר ~ת~י

 ~ע~ין הנ~תקתי ו~םממע~י~~~ם
 ב~ת~

 ולא ~את
 ל~ובעה~צי~י

 ~ד~ו~
 שם נחמד~ם ~ד~~ים א~ל

 מאדומח~~~ם
 ~ל~ו~ ~~~

 ש~ם ואין
 אם ~וחק אינ~ב~אן ~ו~קוג~

 ~בי~ ה~~~
 ם~~ית כ~י

 ו~ם ~ה~אתי מ~ג מנת~ת~~~ם
 ד~ו~י מ~~נמ~

 נשים לחייב א~ר טעם ~ליכא ש~באתיהתום~
 רקב~י~י~

 ד~ו~ נמטע~
 מה וכ~י ~ז~ג ש~א

 ג~ש~ת~~י
 בי~מות התום~

 וה~~רש~~~
 אינם

 בע~ממו ה~~י שדברי ~ב~רטות זה~~ד
ש~מז כ~ מורי~

~~ 
 כלל ~זכר לא ושם בםו~ה להתום~

מם~מ~כי~
 מו~ח ואדרבא

 ל~י~~~
 וביררתי וכממ~ש

 ~ל~~ל
 י~ב~

 את כבו~ו
 ~ח~

 עם הקדוש
 כ~

 ברכות~ו
 ~זמן ~תנני ~לאכעח אשי~ לא ~~~ולו ד~רי ית~ ועל ו~נמחה~כש~ות

 וא~
 חזר~י לא זה נמכתבו

 ~בםו~יא ~ק~ותופ~ב
 ~היט~ ~~ו~ ~ביט~~

 מצא
 לחו~נו שלום ואו~ר ב~י~יחן

~ 

~~~~ ~י~~~ ו~~ו~~ו~
 ~ג~~~

 ~י~~~ י~~~~~ ~~~~ ~~ג~~
 ~~~ ~~ו~~

 ~ ~~~ ~~י~ו~ ~~~ים
 ~~~~י ~י~י~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~ו~ ~~~~~ ~~~~~~~~~

 ~~~~~ ~~~~~~ ~~~ם ~~~ם ~ ~ו~ם ג~~~י ~ין ~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~ ~~~ 

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

 ~~~~ם ~~~~ ~ ~~~י ו~ ~~~~~~י ו~~ון ~~ ~~~~~ ~גי ~~~~י ~~~~~~
 ~~~יי~י ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~~~ן ~ן ~~וו~~ם ~~~~ו ~~~~~~~~י
 ~ ~~~י~~ י~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~י ~ו~~ ~י ו~~ ~~~~~~~~~~~~
~ח~וכ~

 ה~ה ~ ע~ב ~~א שבת
~בות~נו

 הקדמוני~
 למ~ד תמהו

ט~מ~~
 הות~ה

 ל~~~נו טהורין א~כא וא~י~ ב~בו~
 אם ב~מאיםמותר

 ~כ~

 ומה ל~ם הו~רכו למה ~

תוע~~
 יש ~א~י~ הרי בנם

 שמ~
 טהור

 מות~

 ~~נ~י ות~~~ץ ט~א ב~~ן ~בנמנור~~~דלי~

~~ח~~
 דר~ה

 חביבות~ להראו~ ~~ב~~
 ~מובן ~אינו

כלל
 דמ~

 עכש~ו גם יש ~רי חביבות
 מות~

 להדליק

ב~נמ~
 וממה ~ טממא

 שתיר~
 ~~שמ~ים ~~ר~ח

 ~ו נ~ילה במ~ענ~ממא~~
 שר~

 אממרינן ~לא זב או

טו~מא~
 ~ותרה

 ר~ ב~בו~
 ~חו ~ ~ת ~~בטומ~ות ~

 ~~א ~אח~וניסזאת
 שיי~

 לחלק
 ר~ כ~

 בטמא
גו~א

 דח~ו~~
 באו~~ין ב~ג~ א~ל טוממאתן

ומשקי~
 ~ום אין

 לז~ ראי~ ונ~~ בי~יה~ חי~ו~

~לשו~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~לשו~
 יונ~א רש~י

 ~ד~
~~ 

 ע~א~
 שכתב כל ~~ה

 ו~ו~ל~~ופו
 כנ~ נ~~

 ~~ש
 ~כוונ~

 לת~ץ רש~י
בז~

 ~תם ~א~~~נן ~א
 מפ~י~י~ ~מש~~

 כ~~ג

 א~תו תמצא שמא יו~~כ קודם י~ים ז~מבית~
ספק

 ו~~~~ ~~~
 ~מ~ם ז~ טמא

 כד~~
 נדה ~ו~ל

ו~~~
 ~א ל~~~י

 טומא~
 ~ות~ה

 ~צ~ו~
 ת~~ץ ו~~ז

 וטומאת כנדה נ~הדבועל
 נ~~

 לא
 בצבו~ ~~ת~~

 כנ~ה א~נו אפ~~ ~א לכך ~ו~~ךולמ~
כמגע ~~ מ~~

 נ~~
 ~במגע וד~~ א~א ~ ~ות~ה לא ג~כ

אפי~
 ~נ~~ נ~~

 וזב
 טונמא~

 ~וצ~ך ונמ~~ה ~ו~~ה
 ~ונ~~~ ~ממ~ כנר~ ~~וי~פ~ש

 ~אי~ עור ל~~~א

לד~~
 בנדה דאי~ מ~א זה

~~~ 
 ס~ט

 ו~זבה~זב במזשמ~ ~~~
 ו~~ולד~ והנד~

 ~מ~ו
 מ~~מא~~

 ~משא
 ~י~וק~ד

 מי מת כל אטו ~גמ~א ופ~~ך ~~ש~
 ~מ~א מט~אלא

 אל~
~ 

 באב~
 כו~ נמ~מא

 ע~~
וק~~

 ~נפ~נ~~ לינמא פ~יך נמא~
 ממת ~ט~נמאת

 הות~~
בצ~ו~

 ~~נמאת נמ~א~כ
וא~כ ~ות~~ דל~ וז~ נד~

 מפ~~ ~ו~
 ~~ולה

 שטנמ~
 מ~ו~ת

 ונ~~ ז~
~~

 שי~~כל
 ה~ש~

 כיו~ נמ~נמ~ ודא~ ~לא
 ~שם

 ~נוגע ~ק~וא
 ובז~ ~נד~

 אם
 כ~

 גם
 ה~~א פ~יך ו~~י~ כלל נ~~מוליכא הות~~ ז~

ש~~ג~~ו וכמ~ומ~
 ~ז~

 כנ~ל ~ האח~ונ~ם
 ~מ~ב~~
~ 

~~~~~~~
 ~~ר ~זה

 חד~
 ב~ה ויתו~~ו

 ז~~ים ב~ס~ ~הנה ב~~סת~~~ות ~~ב~

ד~
 ל~ם עושה ~נט~או ~נסכים ~~נא א~~ צ~~

~~~כ~
 ~ה~ בפ~ו וה~נמ~~ם ו~ו~פן ~פ~ע

 עושה ~נטמאו הנ~כים וכל וז~ל כ~ מז~חא~סו~~
ל~ם

 מע~כ~
 בפ~ע

 ושו~פ~
 ~נאמר נמ~ום בנמזבח

 באשבקו~ש
 תש~~
 תמו~ ולכאו~~ ~

 נשת~ו ~מה

~םכ~~
 ~פ~ק ~סול~ם נסכ~ם מ~א~ ט~אים

 המו~~שין ~סולי מ~~~ ~ב~~ז~~מ~~ם
 ~לכ~

י~ד~
 על ~לו אפילו דנסכים

 ~מז~~
 ו~כא י~~ו

 על ~שו~~ןפסק
 יש דודאי ~נלענ~~ ~ ~מזב~

 פסו~י~ ~א~ ביןחילוק
 ציץ ~יצוי ב~ו ~ל~כא

משא~כ
 ~בדי~~~ טומא~

 כן ואם מרצה ~צ~ץ
 י~ל דע~וכיון

 כ~יע~~ ~~ו~
 י~~ו לא ו~וב

 ינסכום א~כו~ת
 לשיתי~

 ו~מה נסכ~ם שאר ככל
 דלכת~ל~ נ~י דבנםכים י~לי~~פום

 ~נסכן מ~ותן

ל~~ת~~
 אם מ~מ

 ~קטי~~
 אימו~ין כמו ~~מז~ח ע~ג

 נ~כ~~ י~~י~א
 ע~~ג ~עלן דמ~מ

 ~ממזב~
 ואם

 ~שי~ין ינשכום אם ~~נטמאוכן
~ 

 רק ~~יים
 ~~אים קדשים ~~יפת מצות ויבטל ~סכ~םמצות
 ~קוד~שנאמ~

 ב~ש
 ~ש~~

 יש~פם לכך
 ואגב נ~~וך מצות ת~~ו~הו ומק~~ם~נמז~ח ע~
 ~~~פת נמצות ג~כנמק~~ם ז~

 קד~~~
 טנ~אים

 ~~וא~ לז~ח~םו~חי~ו~~נו כ~ל~נ~~~
 עוד

 ~ אי~~ ~ז~
~~~~~

 בזה נ~~ע

 ~א~
 מצות ~מקי~ם

לפ~ נסכי~
 שהצי~

 א~ב נמ~מ מ~צה
 מק~~ ז~

~~
 ט~מאים ק~~~ם ש~~פת מצות

 ~ ~פכי~ם שני~ם ~לכאו~~ א~
 ו~נ~

 ז~ל ~~~י
 ~מ~כ~ כ~~

 ד~ביצ~
 טמא~~ ק~ש~ם ~~ע~~ן ~~ין ב~ כ~ז

מ~
 אכי~ת ע~י א~~~ ב~ו~ט ה~ו~ם

 ~~מ~
 ולא

 דו~א ~~~~~~יממא
~~~~~~ 

 דהא לצו~ך ש~א

ש~~
 ה~ע~~ ~~י~~

 הוא ~צורך
~~חמנא אסו~ אפ~~

 להב~~ת~ אחשב~
 באש ~כתיב

 מ~אכ~~לכך י~~~
 ו~י~שו ~כ~ל ~ ~וא

 ~~~~בכונת ~~ח~ו~~~
 ~ממצו~ כיו~

 ~ ~עולם מן ~~ערו
 ~~ולם מן~~י~ור

 ח~ו~
 ממלאכת ל~~ ~ל~כה

 לא ולכךש~~פ~
 ~ז~ הות~

 לו צו~ך דא~ן או~נ
ב~י~ורו

 נמ~
 אפ~~ נלע~ד ולפי~ז ~ ~~ולם

 למ~~
 ואפי~ בצבו~ ~ות~~טומא~

 י~
 ט~ור ~מן לו

מות~
 ויו~ט ב~~ת מ~מ טמא ~שנמן ל~דל~ק

 דא~אסו~
 מנורה ד~דלקת

 דה~ת~ כ~ו~
 ~~ו~ת

 ~וח~צבו~
 ~ו~א ~~ינו ו~ו~ט שבת

 אלאבו דא~~ בט~ו~
~וא ~~ע~~ ומ~א~~ ו~~~~~ ש~יפ~ מלאכ~
 העבוד~

 ~ן אם כשנטמא משא~כ ו~ות~ה
 זו ~~בע~הני~וסף

 ~ב~עו~ א~שו~
 ק~שים

 שזה ו~ו~ט בשבתטמא~ם
 בפ~~ מלאכ~

 ואינו
צו~ך

 ~ז~ ~~וד~
 גם ~~~ות יכול

 בחו~
ולפי~ז ~ ובחול ~

 ~ב~נ~ י~~
 הנס שאי~ע

 כ~~ ~~~
 ~כ~~יו

 וה א~ב~ום
 ~~~ת מבעו~~ מ~~~קין ~י~ ~נו~~

וכן
 וא~כ ~ ~אח~~ בש~~

 ש~יה ה~~ור ~~מן בנרות~שנ~נו ~~א~ונ~ ב~~~
 ל~~

 ~~~א
 ל~~ליק אסו~ב~בת

 בטומא~
 ~~בוא~~

 צ~יך הי~
 כלה הי~ שאם ~בא ~בת על~יושאר

 ה~~
אסו~

 ~~א בשבת ל~~ל~ק
 ~שמ~

 וממילא טמא

 ~נ~א~כיו~
 ולא ~~בוע כל בו מ~ליקין ~יו בנר

 כ~~~~~
 שישאר ב~י ליל~ בשום

 שב~ ~~
~ב~
~ 

 ואי~
 בלי~~ כ~נ~א~ דמ~מ ל~ק~ות

~~א~ונ~
 ~~צניעו ה~~ור ~~מן ל~פוך ל~ם ~~ה



 ~~~ ~~~~~י ~~~~ו~יי~
~ל

 שב~
 י~לי~ו השבוע ו~ל הבאה

 טמ~ בשמ~
~ 

 ~פסל הראשונה ב~~לה בכלי ~~תק~ש ~כ~וןז~א
 בלינה ה~נ~הבל~לה

 שנתק~~ ~כ~~
 בכל~

 שר~
 כ~ה~י~

 או~ן כשמ~לי~~ן מ~א~כ
 ב~ע~

 מצותן
 ~א~ן באיב~ים האור במ~לה ~ כמו נ~סל~~נו

~פס~י~
 ~ ~וב

~~~~~~
 בז~

 כי ש~קשו תוס~ קו~~ת ג~כ
 ~ל בחו~מו מונח שהיה מצאונמי

 ו~מא כזבים להיות העכו~ם על ~ז~ו ~אכה~ג
~מא~הו

 ~ בה~~~
 א~

 נ~ה במס~ ~בואר הא

 ל~~~~
 ~א זו טומ~ה ~על א~

 ש~פינ~
 ת~ומה

~ק~~ים
 ~~אי~ וכיו~ ע~~

 ק~~~ם ~~יפת מצות בו
 בי~ור מצות קיימו לא~מא~ם

 כא~ וא~~
 ~לאכת

ביעו~
 ו~בר ב~בור הו~~ה טומאה ושוב ב~בת

כתבנו
 ~במג~

 טומאה בזבים אפי~
 הא התוס~ על זו לסוג~א ב~~~ הקש~~י~בלא~ה הותר~

~~
 להיו~ עכו~ם על ~גז~ו ~~י~ה

 הוא כזבים
 ~לא ב~למאמ~~במן

 שרפינ~
 ~לה

 ~רומ~
 וק~שים

 כ~וא~
 הס~טו שמא ספק על התוס~ ~ששו למה
 םפיקא~~א

 ~~בנ~
 ~ בעלמא

 המחבר~
~ 

~~~~
 ~ה~~י~~ מה כן גם ~שב~~

 לשאו~
מ~כ~ בסו~

 התם ~~יתא חגיגה
 במשנ~

 ~ב~גנ
 ת~עו~ שלא הז~רו לע~האוממ~ים

 ב~לח~
 משום

 ואםו~ הר~ל א~ר ל~~בילו~~~ט~ך
 ~ממקומו להז~זו

 ~מי~ בי~~כת~ב
 תגעו ~לא ~זהרו תנא ~ב~מרא

ב~לח~
 ותנא ובמנורה

 ~י~~
 מנורה תני לא מ~ט

ע~~
 ז~ יומא במסכת ~~א פריך מ~~ ל~ וק~ה
 הותרה טומאה אם ~תנאי פלוגתא ~הוא~~ס~ינן
 למעב~ א~~~ וא~ ~חו~ רק אוב~בור

 ב~הרה

~ב~ימ~
 ב~ה~ה

 ואמרינ~
 שירים ~~יכא ~~כא מ~~מ אט~~ה ~ה~ו~יוא~צ הות~~ ל~~~~ א~י~ ה~ם

 שנ~מאת עומר מנ~ת כ~ון~~כילה
 הואצבו~ ~ק~ב~ א~

 מה~~ינ~
 ~~א בטהרה אחרת להביא

 בט~מאה נאכל א~נו בטומאה שבא ~~פ אף~~צ

 מה~רינ~ולכ~
 שיא~לו כ~י אטהרה

 ה~~~~~
 ע~ש

א~
 כ~

 טומאה ~בר ~מ~י~ ~תנא לימא
 הות~~

 א~ א~ה~ה ממה~ר~נן ולאבצב~~
 כ~

 ב~נורה
א~רבא

 כיו~
 ~~תיב

 תמי~ ב~
 ל~זיזה ואסור

 בכך מה כן אם ציבור מ~ות ~ואממקומה
~~חמת ~ת~~~

 מג~
 ותחזור ~~ה

 ות~~~
 ~ומאה הא השמן

 ~אסו~ כי~ן בש~חן ~בלהו~רה
 ממקומו להזיזו

 את ויטמא יחזור טמאוישאר
 הלח~

 ~א~כא והיכא
 לאכ~לה~ירים

 מה~~~נ~~
 לכן אט~ר~

 מזהי~~~
אות~

 ~ב~~י~א ותנא ~ יגעו ~לא
 ~ומא~ סב~

 ולעולם~חוי~
 מה~~ינ~

 ~ם ~~ני ~כך א~ה~ה
 אך ~מנורה

 לפמ~~
 ~~ב הי מ~~~ב

לא א~ ~במנו~~
 יזיזנ~

 טמאה ו~~א~ ממממקוממה
 ו~חזו~

 ו~~נמא

 ה~מ~א~
 כן אם

 ב~ב~
 ל~~ל~ק אסו~ ~היה ו~ו~ט

 מ~ע ~על ~ טמאים ק~שים ביעור נמלאכתמ~ום
 וק~שים ת~ומה שורפ~ן~~ה

נ~ה ב~וספו~ כמבוא~
~~ 

 ל~~~
 וזובו ~~ה ע~א

~ 
~~ ~~ 

 י~ו~~~~~~
 הגאון קושית

 מוה~ ~~~~י החס~~

יוס~
 אמ~~~~~~~~פ~~ך טרנ~פאל אב~~~ק זצ~ל

התם
 בסו~

 ט~מאה מקבל אמ~י שלחן ~גיג~
 כלי הויהא

 ע~
 ש~ת ~~לי ~פס~יםפ~ק ~צל~~ עמ~ש ו~ק~ה לנ~ת ~~~וי

 טומא~ ~מקבלי~
 ~וממאה ~קבלין כלי~מצ~ חו~

 ~חיב~
 משוי הקו~ש

 ~כלי נ~~ כן אם ולב~נה ע~~ם כמו אוכלאלהו

ע~
 ~ש~~ן מ~ממ כלי תו~ת לו ואין לנחת ~עשו~
 חיבת מ~עם ~ומאהמ~בל

 ולפממ~~~ ~ הקו~~
 י~ל

הא
 ~בשלח~

 ה~ו
 מזה~ר~~

 ~~~כא אף י~ע~ ש~א

 ט~נמא~ל~~~
 וא~~~ ב~ור ~~ת~ה

 למ~~
 ~חויה

 יומא ה~~ם~כ~בו
~~ 

 ~היכא מכלל ~~ה ב~ ז~
~איכא

 אטה~~ מ~~ר~נ~ ל~ צ~~
 בטוממאת ב~~צ

 ע~~~ק~~~
 נמס~ממא א~כ

 ~ע~ כ~
 היה

 שאי~עמזעיר ומע~ צי~
 הצי~ ~נשב~

 ~הז~~רם ~וצרכו ולממה
 ~~י לאכ~לה ~~~יס ~א~כא ~י~ן ה~ט אלאמנגיעה
 יטמאשלא

 הלח~
 נימא אי וכ~ז

 ~~לח~
 הוא ~~כלי

 כלי ~ו~ איאבל
 ע~

 העשו~
 לנח~

 טומאתו ועיק~~~
 ~ ~ולי~~ בממסכת הרי הקו~ש ~יבתמ~ום

~~~ 
 ל~ז

 ביה למימני ~קו~ש ~יבת מהני א~ ר~~לבע~
 בתיקו וסלקא ושניראשון

~~~ 
 מהכא ת~פשוט

 בו~מונ~ן
 רא~~~

 יטמא לא ~ן אם לא ~אי ושני
 ומצ~ ~~~~ם

 הותרה טומאה ~ופיה ~~לחן
 ה~טיבו~ו~~ק

~~~~
 לי~~~ אמרתי

 ~יומא סוגי~ בעז~ה בטוב
~~ף

 א~~ מ~~
 ר~פ בעי התם ~א~תא

 ר~~ק הוסיף ת~ש וכו~ מ~ו קטו~ת ב~פינתח~שב
 והלבונההקטורת

 והגח~י~
 שאם

 ט~י נ~~
 את~~ל בממקצת~

 כול~
 קס~~

 נ~י ~סיל טבו~י מ~~סיל

~ינ~



~ ~ ~

~~~~י ~~~~~~~ו~~~ו
לינ~

 ו~תב מחשבה נ~י ~סלה ~ינה ומדכס~ה
רש~י

 ז~~
 דמ~י~ה ~מתנ~~ דשבקי~ ~י וקשה

 ב~ דתנןי~ ~~
 ~הדיא

 ~~ומ~
 וכו~ וה~בומה וה~טו~ת

 הוכשרו בכ~יקדשו
 ~יפס~

 וקא וב~ינה ~ט~י

דחי~
 מט~~~~י ~~ס~ד ~א~ויי

 ותי~צ~ ~כ~~
 בתום~

 ד~תםדמ~~~וא
~~~ 

 ~קטורת דמיי~י
 ש~

 ימות כל

השנ~
 ~ידוש שצ~יכ~ ~פ~ דידה כלי קידוש דחשיב

 ~~ך הדין מןכ~י
 פוס~

 ו~ינה טבו~י ~ה
 ד~וה~כ~~טו~ת אב~

 נעיי~ ~~ו~~~
 ~שום א~א בחפניו

 ~~א אימא א~שרד~א
 תפסו~

 ב~~ושת ב~ינה
 דיד~כ~י

 ~~ו~ת מיי~י ~א דהתם ~איה והא
 שנותנ~ן דמשממע ~כ~י קדשו מדקתנידיוהכ~פ

 כדי~~קד~~אות~
 ~תקדשה דיוה~כ ו~קטו~ת שם

 אב~מתחי~~
 משמע סת~א מ~קת~י ד~ע~ק ה~יא

 גם~מיי~י
 בקט~~~

 הוא ודוחק ~ ~~ש דיוה~כ

 מ~~ ~~יט מאיד~~~
 ע~~

 ~ק מיי~י ד~~מא

בס~
 ~טו~ת~

 ~שנ~ כ~ ש~
 ו~א

 ב~~
 יוה~כ

 הנחתנו~י אב~
 יתו~~

 ~ ודעת טעם ב~וב

~~~~
 וכן ~דעת הק~יתי אנכי

 ה~ב אותי ~~~~

הח~י~
 יונמא בממס~ ~הנה מב~~נוב א~~הו ר~

 טומ~ה ~אמ~ ~~~נ הגמ~ פ~יך ז~~ף
 בצבו~ הות~~

מכמ~
 זו ממש~ה ~~יך ~א אמאי ב~י~תות

בעדיות ד~שו~
 ד~~סי~

 נגע שאם כו~ ~קטו~ת ~ע~ק
 במ~צתןט~~י

 ~ס~
 ~י~מא ואי כו~ן את

 טומא~
 ~~~ בצבו~הות~~

 בהא נ~~מ
 דפס~

 את
 כו~~

 הא
 ~ה~ר ו~~צ בצבור א~א לה מ~כחת ~אק~ו~ת

 ~~~אטה~~
 דקתני ~מ~י~~ מ~מתני~ בש~מא

 הוכשרה בכ~י משקידש~דקטו~ת
 ~י~ס~

 בט~י
 קשיא~א

 די~~ ל~~~
 מקטי~ין דאה~נ

 אות~
 ומ~בטו~א~

 ~הוכשר~~
 ~י~ס~

 שאם היינו ~ט~י

 א~אכ~
 משום ~ו~ה בט~י שנגע ה~טורת

 דמעי~ה ~או ~בד טמאיםקדשים אוכ~
זבחים בנ~שנ~ כ~מב~א~

 ~ד~
 ~ב~ ~~~~~ מ~~

 ב~א
 ד~ע~~

 ~יכא
 ~ע~י~~מימ~

 ד~א מ~~ות
 צי~ו~

 אינו כ~י
מ~רבנן א~~

 כ~מבוא~
 חגיגה ~מסכת

 כ~ד~ ~~~
 ~ל

 גו~יה זומשנה
 ועכצ~~

 ~ הות~ה ~ומאה ו~א ואמא~ בטומאה~הק~ירו שאסו~ ~ענין ~ק דנ~~מ

~~~~~~
 יתיישב

 ב~ש~טו~
 ממשנה קושיא ~א~ן

זו
 ד~ע~~ ~י~~

 בקטו~ת מיי~י
 ש~

~~ה~~
 ~ממא קטו~ת ~הקטיר אסור א~כ

 דא~~~

 ה~תרהש~ומאה
 ~צבו~

 מצות בזה ומ~יים
 מקיים מ~מקטורת ~ק~ר~

 ג~~~
 מצות

 ב~עו~
 ~דשים

טמאים
 ה~וכ~ו שה~י ע~י~ טומא~ ש~ ~עכ~~

 משום~ו~ה
 או~~

 עושה ונ~צא ט~מאים קדשים
 מ~אכה בי~ה~כ ביע~~מ~אכת

 שא~נ~
 ~מן

~אם ~~ב~~~
 כ~

 בק~ו~ת דוקא איירי ד~ע~ק ד~~כח א~~ש
 דיוה~כ בקטו~ת דגם ומוכח~יו~~כ

 ט~י~ ~ו~~
 א~~ו~ינ~

 דמ~י~ה ממתני~
 י~~

 דמיי~י
 ב~~ו~~

 השנ~ ~~ש~
 ונ~~מ

 ~פסי~
 ~ענין ט~י

 מ~קו~
 בה~אב~

 ~ענין ~פ~ושי ~יכא ד~ע~ק
 מ~~ו~

דציר~
 שאס~ר ו~ענין מד~בנן א~א אינו כ~י
 דמיי~י וע~~כ הות~ה טומ~ה הא~~ק~י~ו

 וכ~ת ~ ביעור ממ~אכת משוםוא~ור ב~ו~~~
 ב~~ו~ת איירי ~~מא יוה~~כ ~ל ~~טו~תאיי~י ד~ע~~ מנ~~

 ש~
כ~

~אסו~ ב~יכ~ שמ~~י~ ויוה~כ ויו~ט ובשבת השנה
 ~הק~~~ו

 ב~וממא~
 ~ ביעור ~~~כת ~משום

אב~
 ~מן ~עי ~~אכ~ון ו~פני~ ~פני שממכנ~ס דיוה~כ ק~ו~ת באותו

 בי~ ~~~ה ~א ~לי קידו~ ה~י~
 בזב~י~ אמ~ינן דהא ~~ישב יש זה ~ ו~ינהטבו~י
 מ~ד~דף

 הפיגו~ ב~~
 וה~מא וה~ותר

 האור בהן כשמש~ה מהן איסורן ~~ע המזבחע~ג ש~~~~

 טמא ב~טו~ת כןוא~
 ש~

 יממות שאר
 השנ~

שמק~יבי~
 ~פניממ~ ~ומזבח ~~נימי מזבח ע~ג

 יות~מק~ש
 א~י~ו מקדש שה~י הח~צ~ן ממזבח

 כמבואר י~דו ~א ע~ו אם ~אוים שאינם~~ים
~זבחים

~~ 
 כ~ז

 תי~~ ע~~ב~
~פקע האו~ בה~ שמשל~

 ~מה~ טומאת~
 ושוב

 אי~
 ביעור מצות בו

 דבי~ור מ~אכה ~ן אין כן ואם ~טמאיםקדש~ם
 יאס~ ואמאי ט~מאיםקדשים

 ד~יי~י א~~ו ~ה~טירו
 שממק~י~ן ~יו~~~כב~טו~ת

 ע~
 הבדים בין ~מח~ה

 טומאתו ממנו נ~~ע ~א כן אם המזבח ע~גו~א
 מ~אכה והוה טמאים ~דשים בי~ור מצותומ~יים
ואם

 כ~
 בק~~~ת דמיי~י ~~כ

 ש~
 יוה~כ

 ~ ב~זה~~ ב~ו~ים הדב~~ם כיהיטיב ודו~~

~~~~
 דמלאכת ~ש~י ~נו שחידש ~~~מ

~דש~ם ~יעו~
 חש~~ ט~מ~י~

 בפ~ע מ~אכה
 ~~יהוי ~פ~ע מ~א~ה אב ~ה מני ~א ~מהיקשה
 ~ מ~אכותמ~

 א~ וצ~~
 מ~מ ~~או מ~אכה דחשי~א

אי~
 כרת ע~יה חייבין

 ~א שהרי וח~א~ וס~י~~
~ית~

 ~~יכה
 ~משכ~

 ~ושי~ ~י נתיישב ובמ~~ש
 העצומ



~ ~ ~ ~ ~ ~
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 ~~א ט~ו דף דמ~נחות בסוגיא~צומה
~~~ 

 הדק
 אחד שבט אפי~ ~י~~א ד~~ה ובתוס~ הםוגיא~~טיב
 ל~י ב~ומא~ כולן י~~ו~מא

 שאי~
 ~~צ~

 טומאה ס~ל ד~~~י א~~~ג התו~~~וכתבו ~לו~
 הות~~

בצבו~
 חלוק ק~~צ דאין ט~מא ליה אי~ט~יך ~~מ

 בו דיש כיוןבפסח
 אכיל~

 ~דמוכח
 הת~

 ביומא
 ~~כ~ל

 מ~ עיי~~~~~
 ~ב~י~ם על ש~מדו

 בס~~
~~~~~~

 ~י~ד מקדש ביאת מ~~~ פ~~ד~
 פ~ו סי~ חא~~ח נוב~ת~בת~ו~

 ~~ש~ ~~חב~ ~אמ~
ממאו~

 ואיכא ~הואיל ~ירצו במה ~ב~~~ם ~ל

 ~~כ~בוא~ ~אכיל~ש~~י~
 שם הא ~ ז~ ביומא

 דא~~~ג הט~םפי~ש~~י
 צבו~ ד~~ב~

 בטומא~ ~~ב
 מאכלאינו

 במתמי~ ב~די~ דאיתא ~סח בק~בן ~ייך לאוזה אטה~~ לה~ו~י צ~יכין ~כך בטומא~
~~חים

~~ 
 ע~~ו

~~~~ 
 נאכל בטומ~~ה שבא

~~וממא~
 גם ~ לאכילה א~א בא לא שמתחילתו

קש~
 צבו~ ק~~ן חשיב לא פםחד~~בן א~~ ד~ה ס~~ב ו~ דף יומא ~תום~ לפ~מ~~ש

 דלאו כיון כלל
 ו~וא ~א~~ ~ם~ ~מ~י~י ישראלכל

 ר~
 בכ~ו~י~ אתי

 הות~ה טומאה ~~ד גםו~כך
 מוד~

 דד~וי~ כאן
 גם ~ ה~~ל בממנחות דב~יהם קשה כןאם

~~~ 
ממם~י~

 י~ב ~~~ ~םנ~ד~ין
 ובימי כו~ שטומאה ד~ה תום~ ~~ב י~~שהמ~ך~ ד~זקי~ ב~~ש~

 בזה הא~כתי~ו~פי

 ואכמ~~~
 נתקשיתי אנכ~י ~ך

 דל~~ל לב~ייתא י~נו ~דמה הל~ו בדב~י~םטובא

ממינ~
 הבזיכין מן א~ נטמא ד~תמי סוגיא ב~הוא

 י~~ו ~~י~ם אונמרר~י
 ~~צ ~אין ל~י ב~וממ~~

 ~ה תיפוק ט~מא להאי ל~ל יוקשה ובזה~לוק
דטו~אה

 הות~~
 בצבור

 ובז~
 לת~וצי שייך לא

 ~יינו לא~י~ה שי~יים~ דאיכאכיון
 שה~י ה~~~

 יתאכל ו~ל~ם ה~ני ~בזך ~ק ~לחם מטמאיןאין
בטה~ה

 ~ומ~ דאפש~ וא~
 דאממת דאליבא

 ~ק~צ איןל~~י דס~~
 ח~ו~

 אם
 כ~

 גם נפםל ממילא
 ~~ ל~~ל מ~מ~ל~ם

 ~~נ~ן ~~מא האי יהוד~
~ממו~ר

 ל~שו~
 בלאו ~א ב~~~מא~ ~ש~י ~בזך

ה~~
 י~~ה ג~כ

 ד~כינו ל~~ אך ~ בטוממ~~
 כיון לק~~מ דל~יל דאב~~~תא ב~זה~י ממאוד~כון הדב~

 כשנטמאו כן אם בש~ת אותן מ~טי~ין~הבזיכין
~מקיים

 בז~
 ממ~ות

 ב~~ו~
 טממא~ם קדשים

 ומלאכ~

 ולא ~~בודה שייכא ~אזו
 ~תי~~

 בשבת ~תו~ה
 בטומא~ הבזיכין מקטי~ין ~מה באמת א~כוכ~ת
ב~ב~

 ~כ~ב~ו ~יון י~ל
 ~~לאכ~ ~~י~

 ~בי~ור
 בואין

 סקיל~
 במשכן היתה דלא כיון בשבת

 בזיכין ד~~~רת ~שה אתי א~~כ לאו אלאואינו
 ממלאכה כל דל~ת ~ל~~תודחי

 כיו~
 ~נו דאין

 ~ש~ב~ה משבת ~ם אלו בזיכין דהאאח~ים בזיכי~

וצרי~
 ל~בת משבת ~י~י~ו

 אב~
 לטנמאותם

 ~בצבור הות~ה דטוממאה אף אםו~ ודאילכתחילה
 אםו~ ודאי ב~בת אבל בחולהיינו

 ~לטמאותם
 א~~כ יצט~ך~~~י

 ~~~ ~~ ~~בו~
 ~~~מ~אכת ~

הבי~ור
 ו~י~~

 שא~~ה כ~מ
 יכו~

 ~~ניהם ~~~ים
~שה אי~

 ל~~ דוח~
 ~~צ דא~ן ~~ו א~ ולכן

היה ~~ו~
 אםו~

 נפ~ל הא~ד וכ~מפםל ח~וק ק~צ דא~ן כיוןאבל בטומ~~ השמי הבזך ~~שות ~כ~פ
 לא אפי~ ב~~י~ה שניהם מצות ום~ם ה~מיגם

 ממלאכת בו ~ש בידיםי~מאו
 בי~ו~

 טממאים קדשים
 בש~יגם

 מות~ ו~כ~
 וא~כ בידים גם לטמאותן

 ~ דל~יל אב~ייתא~ק~~מ

~ ~
 מ~~ו ~~ר ~~ח ~קרבן זו אב~~~תא
 ו~א ~תני םתמא ד~כא~תום~

 ב~~~ דאי~~~דו~א ממשממ~
 דפםח ו~וד ב~בת ש~ל

 כיו~
שנאכ~

 ביה שייך ~א בטומאה ג~כ
 כ~~

 ממצות

בי~ו~
 דגם בא~ממו~ים א~י~ טמא~ם קד~~ם
 בטונמאה אכ~ן אםהא~מו~ים

 כממבוא~ פטו~
בפםח~~

 ~יכא כל התם דאממ~~נן ~~א צ~ו דף
 לי~א בשר לטומאתד~~תא

 ו~וד א~מו~~ן לטוממא~
 ~יכ~ אי~ור~~ש~רי

 ב~~ שנמ~ל~

 ~~ו~~
ט~מ~אתן ~פ~~

 כממבוא~
 ~~~ב ד~~~ממ~ג זב~ים במ~כת

וכמ~~ל
 וכשנגממ~~

 מ~~ת ~ממ~~ים ש~~~תן
 וכמ~~ש טוממאתן פק~ שכב~ לב~~ן ממצוה איןשוב ~ב~~ו~

 אממ~~ ~א בהו לבונה בזיכי משא~כ ~ל~יל
 טומאת~ תי~~~ ~או~ ב~ןמשמ~לה ת~כ~
 ל~מ~ש

~ממלמ~~ל
 פ~~

 ה~~ו ~~~~ממ מה~
 ~~ה א~ני י~ד לא למזבח ~~השאם בדב~ דדו~~
 מ~

 שמ~~~ה
 ~אורב~ן

 ~מ~~~~
 אבלי~לה י~~ אם וא~י~ ~ג~מרי ~~~~ו

 בדב~
 ~ ~אם

 לי~ ממ~~~ לא ~ י~ד ~ל~
 אבל י~~ד שלא ~ק ~או~ ב~ן ממשלהאם

 בממשילת פםולונ~קע ל~
 האו~

 י~ל~ לא י~ד ואם

~~פי~~
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 ~א~ר~נן למאי ש~פ~לו לבו~ה בזי~י
 ~~ב פ~~ג ~ףבזב~ים

 מ~ח~
 הבאה

 ל~בריב~~ע
 כול~

 לא
 תר~

 ורע~~ק רי~~ג לדברי

 ש~~םל~ ~עול~ת~~
 נמ~חה א~ל תרד לא ~וקא

תר~
 בז~כי ~~ה כן ואס

 לבונ~
 דר~ י~ל כן ואם

 ~בר~~ו~ה
 כר~~~~

 ורע~~
 כש~שלה ממילא וא~~כ

 פקע לא ~אורב~ן
 וטומאת~ א~סור~

טמא~ם ק~שי~ ושם
 גמ~ ע~ עלי~

 ש~~~תה
 ועוב~

 על
 בי~ור~ל~כת

 אל~
 אחר בענין דא~א ~~יכא

 ד~~טר~עש~
 בזיכין

 ~ו~~
 דל~ת ל~ת

 ~ מלאכ~
 ~~שים דש~י~ת ד~~ע ~ז~~ן הא תיק~הולא

גופ~~
 אי~ו

 ~ו~~
 ~יו~ט לל~ת

 ~מלתא בטעמא הרא~ו~ים כתבו דהתם אלאב~ כ~~ ~~ כמבוא~
יו~ט לא~~ ~ד~~ם ש~יפת ~צות לק~~ם שאפשרל~י

 ~מ~א~~
 בז~~ין ~קטרת

 זממ~~
 ~יום

 תיקשי ולא ~ למ~רלקי~מה ו~~~
 ע~

 הא
 ג~ ~~~

כש~בז~כ~~
 ט~ו~ין

 ~מ~ו~
 שיתעכלו

 ע~~ וי~ב~~~
המזב~

 כן ואם
 ס~~

 ב~עור מלאכת עושה
 וז~

 דז~ ~~ור~~~~ר~
 ~ן

 ~עבוד~
 וא~כ

 מ~
 י~ן

 ש~תו~ף יו~יףומ~
 מצו~ עו~

 ביעור
 כש~ט~א ~מ~מ כיון ל~ש~ב ~ש ע~ז ~טמאים ק~שי~

 ~~שב טמא~ם ~~שים ~ביעור א~רת ~צוהמקיים
 מלאכ~ת ש~יכעושה

 ~מלאכ~ וא~
 ~נמלאכת זו

ב~~ור
 אכ~ל~ מצ~

 על קדשים
 התי~~ ~מזב~

~תור~
 ~~וא

 עבו~~
 אבל

 שנמצ~ ~ביעו~
 ~דש~ם

 ומכ~ש ~ לו ~ותר לא לעבוד~ ש~יכא ~לאטמא~ם
בשמן

 דש~ מ~ו~~
 אין

 ~עולם מן שי~בע~ ~ממצו~
 ב~~שהרי

 בקטורת וכן קייס כולו ~~~ ~~וכה
 כ~קי~ל עשן שיעלה אלא ש~תעכל ~מצוהאין

~קטו~ת
 ~שתעל~

 כן ואם מצותו ~עשה תמ~תו
 מלאכה ~תו~ףכשנטנמאו

 ~חדש~
 ב~עור מ~אכת

~ 

~~~
 ~לכאו~~

 ~ף ~יומא מ~וג~א ע~ז ~שה
 ע~אז~

 דפ~~~
 דאנמ~ ל~~~~

 ~וממאה
 ולאבצבור הות~~

 ~ה~ה מב~ייתא אט~ר~ ~~דרינ~
 אומר וכבשים וא~~ים ~~ים ~~~ת~ק~~ב

 ~~~צ ~~ג וכבש~ם ואיל~ם פרים לאו מאיושתוק פק~ הוי לו אומ~ים לאו ואם ת~תי~א~רת ומב~א~~
 הוא דצבור אע~ג ע~ז פר פרים לא ומש~יהוא

כיו~
 בא~לו אילים ~ מהד~~נן ז~ן ~לי~ קב~ע דלא

 ליה ~ק~יע ~אע~~~ ~~רן~ל
 כיו~ זמ~

 הוא ~י~~ד

 וכ~בו ~ט~רה~ה~רינן
 ~~~~ו ~~ו~~ ש~

~דרב~~
 ~נמדאורייתא

 זמ~ ל~~ ~קבי~ כיו~
 ~וי

 ולמהכ~~צ
 הז~ ל~ו~~ ~רי~

 ~מי~רי ~~ון ת~ל
 א~ו~ א~כ ביו~~כ ש~י~ א~רן ~ל אילובמ~~ת
ל~~ריב~

 בטומאה
 ~שו~

 ק~שים ביעור ~לאכת

טמא~~
 ת~א ההוא ~ע~כ לי~שב ויש ~ בי~ה~כ

 ~זב~~~ כתנאי~ב~
 פ~ג ~דף

~~ 
 מנ~ה ד~ב~י

 עםהבאה
 ~זב~

 לא
 ~ר~

 ~~ל דאי
 תר~

 כן אס

 ק~~אי~
 בר~יתא

 במ~~~
 אין א~ ע~ז של פרים

 או~רים א~רתכאן
~ 

 פק~ הוי
 ~שתוק

 ~י~ה זמן ליה קביע דלא כיון האב~ו~אה ו~קריב~
 ואף י~י~כק~בן

 הצי~ ~ב~יעב~
 מ~מ ~ר~ה

 לכת~~לה אותה~קריבין אי~
 לתר~ וצ~י~

 ~~יי~~
שכבר

 ה~זב~ ע~~ ט~א~ ה~~~~ העל~
 ולא

 י~ר~בו ו~~ס~רד
 אות~

 ת~לה הטהורה א~רתיק~~בו א~~~ שם יש ד~ם~ אלא
 שא~

 יקריבו

 ~~עב~ י~י~ שובה~~א~
 ויהיה

 מרצ~ ~צי~
 ולא

 ~~ל~מק~~ב~ן לכ~ טמא~ ב~~~~ י~~ יצאו ו~~צא א~רתיביאו
 ~מנ~ה

 י~~ לצא~ ~הו~~
 וא~~כ

 כיון ~ט~א~מקטיר~ן
 כ~לע~~ שעלת~

 וכ~ון
~~~ל

 במ~~~
 אם

 ע~ת~
 לא

 ~~ילא כן א~ תר~
במ~~~

 ~אין בטומאה מקריבין יוה~~כ של צבור
 ב~עור מלאכתכאן

 ~תיכ~
 האור ב~שילת

 ~ וכ~~לט~נמאתה ~~ק~

~~~~
 לא שנפ~לו דבא~~ורים לע~ל מ~ש

 כ~ון פ~ול~ם ~~שים ב~עורמלאכת שי~~
 ~אור ב~ן מש~של~ ~סולןד~~קע

 ~ ~נמזב~ ע~~
~~~

 אי~ו
 ~וכר~

 לש~טת כ~כ
 ~ל~ ~~וקדשין ~שולימ~~ ~ב~י~~ הרמב~~

 כ~א~
 נפ~ע ~לא

אי~ורן
 ע~

 האור שתמשול
 ברוב~

 ~ש~ת~יל א~כ
 ~פ~ולים ~אימוריםלהב~יר

 ע~
 האור שתמשול~

 פ~~לן שס ע~ייןברובן
 עליה~

 ובאותו
~~~ 

 כלה
 נמצות מקי~ם מקצת ובאותו קצ~ נמהןו~תבער

 ק~ש~~ביעו~
 ~~ליס

 ומלאכ~
 ~~~מב~ם ו~~ל ~וא

די~ק
 דבעי~~

 האור משלה
 בר~ב~

 דהא
 בזב~י~

~~
 מי עליו וטו~אתו רבי~א מש~י ב~ נמ~ג
 כש~וא ממנו פור~תשטומאתו

 של~
 בשר יצא

 אלא שלם כש~וא פור~ת אי~ושטו~~תו
 כש~ו~

 ~א ~עכ~~פ ה~י ע~שח~~
 נ~ק~

 כשהוא אלא
 ו~~ינו~~ר

 ~ש~של~
 נ~~ר ~אז ברובו הא~ר

מ~~ו



~~~~~יי~  ~~~~ ~~~ 
 ~ברינו ו~~מ ק~ת~מנו

 הנ~~
 ~ם~גיא בישוב

~יומא
~~ 

 מ~תא ~אוקמי ~א~א היטיב נכו~ים
~~~~ק

 שב~ ש~ בקטור~
 ימות ~שאר ויו~ט

 כן ~אםהשנה
 נפ~~~

 האור ב~שי~ת טומאתו
~התם

 ב~~
 הוא הקטו~ת ב~פינת ~~ישב איב~יא

 מהא ~יה פש~ט ~שפ~~ ~שיט~יה ולר~פ פפא~ב
 בקטו~~ ~מ~~רי ~מ~ד~י דליכאד~~~~ק

 ~שבת
 ו~אויו~ט

 ~פק~
 טומאתו

 ~משו~ ~~
 האור

 ~פא ~ב ~האב~ובו
 ג~פ~~

 מ~ג דף בזב~ים מ~~~
 ~רבינא בתירו~א ל~ה ני~א ולא א~~ינא שינוי~~~

ו~~כ
 ~~~~ מ~ו~

 האור במשי~ת תיכף בא~ת ~
~ורתא

 נפק~
 טונמאתו וא~כ ~ו~מ~תו

 ~ו~~~
 מ~נו

 ~~וקמי ~יכא ~ש~טתיה ל~~פ כן ואם ~~םכשהוא
 דהוסיף~תני~

~~~ 
 בקטו~ת

 ש~
 השנה כל

 ~מאיולפמ~ש
 ~קי~~

 ש~יכא באימו~ים גם כ~בינא
 ~ בי~ורמ~אכת

~~~~
 ~ף שבת במסכת

 כ~~
 אין ~נן ב~

מ~~יקי~
 שאין ~~י בי~~ט ש~יפ~ בשמן

 אבי~ אמ~ כו~ מנה~מ כו~ ביו~ט קדשיםשורפ~ן
 ~ול ~ולת ו~א בשבתו ~בת ~ו~ת ~ראאמר
 ~ו~ת ו~אבשבת

 ~ו~
 בתוס~ ו~קשו ביו~ט

 איי~י בשבתדק~א כיו~
 באמ~ מ~~~

 ו~א ~נ~יד~ש

 ~ו~~~~
 ~ו~ת ו~א דוקא ~ל~א ביו~ט

 ~~ו~ט ד~~י~~שבת ~ו~
 ו~פמ~ש ~ ~~~

 י~~
 קו~

התוס~
 ב~גנו~

 גמ~ דב~~ ~הא זה
 ו~~ת ~שה ~יו~ט י~~ ודאי ביו~ט קדשיםשו~פ~ן ~אי~ מ~~~

 ש~~יב~ן ב~~אכה ~וקא ~זהו ד~~ד אלא~~א
 מיתה בש~ת~ליה

 אב~
 אין שבשבת מ~אכה

 אי~ מית~ ~~י~~~יב~ן
 וכמ~ש ~~ת רק ~שה כאן

 ~שה ~א~ן ז~ דף ב~במות וה~יט~~א~~שב~א
 נאמר תשבות השב~~י ~ביום ~~שה ~נמ~מרב~או
 ובק~יר ב~~ישב~~ה

 תשבו~
 ו~יי~ו

 מלאכו~
 שריפ~ כן ואם ~ מיתה ~~י~םש~~יבי~

 קדשים
 הב~רה ~~אכתדמשום

 א~~
 מב~~א ~א איםור

בת~ומ~
 ~~הנות ~מותר

 בש~~
 אפי~ אלא ~ר~פה

 ג~כב~~שים
 ש~ות~~ מתו~

 ג~כ הות~ה ~~ורך
 ~ק האי~ור ואין ל~~רךש~א

 משו~
 נמ~אכת

הבי~ו~
 ~מ~ש נפש אוכל הי~ר שייך ~א ~בזה

 בבי~הרש~י
 ומ~אכ~

 בשבת מיתה בה אין ~~~ור
 ~יה~~א

 במשכ~
 א~א כאן אין ~מי~א

~~~ 

 ~שה אותה יד~ה וממילא בלבד~יו~ט
 ~~פ~~ו ה~י בתר ~ן ~י~ש ~שי ורב ~קדשים ~ש~יפ~

 ו~~ת ~שה איכא מ~נמ מיתה בו ~איןבכה~ג

אב~
 ס~ל בס~ד

 כיו~
 מלאכת ~~ל

 ל~ת ~ק ~שה כאן אין ממילא בשבתמיתה ~יכ~ ה~י~ו~
~שה ויבו~

 ~שריפ~
 קדשיס

 ויד~~
 משני ו~~ז ~ אותה

 ~ול ~ו~ת ולא בשבתו שבת ~ולת א~קאב~י
בשבת

~~~~~~~ 
 ~~ף

 כ~~
 תב~~ו לא אמ~י~ן

 א~
בכ~

 מושבו~יכם
 ~ב~

 מב~יר אתה
 בתו~~ וה~ו~ ~~ש של ופי~ש~י ו~~~יםאב~ים
~~א

 אב~ אמ~ינ~
 במס~ וגם בשבת ~ול ~ולת ~א

 ב~ונמא ~שם ותי~~ו זו קושיא הקשו מ~ו ~ףי~מא
 ~~ולת~~~א

 ~ו~
 בל~~ה א~י~י ~ לא בשבת

 בבוקר אבל ~תמיד הב~רה הו~ר ~א~אכתי
 הב~~ה שהותרכיון

 ל~ו~ך נמי הו~ דתמי~
 ופד~יםא~ב~ים

 אתמ~ ש~
 ~~ש

 ~הא ~י ותמו~
 בשבת ~ול ~ולת ולא בשבתו שבת ~ו~ת~י~פ~נן

מש~~
 ~ומיא הוא ~ול ~ולת ~ממ~ט דהא

 אותה שמ~~יב~ן שבתד~~לת
 ~ו~תדא~~ה ומ~מ~ בבוק~

 ~ו~
 ואין ש~תא בההוא ו~ף ~א

 ~באמת ל~ישב ונל~~ד ~ נמו~ש ~ד אותןמקטי~ין
 ~הקטי~ן אי~ור היה ~א הב~רה איסו~~~ד

 במ~~ ו~~ויין ד~מיד הב~~ה ~הותר כיוןבבוק~
 פ~ג דףפ~~ים

 ב~
 ד~~א

 דבכ~
 מ~שבותיכם

 ג~
~~

 ופד~ים באב~ים גם ~אי~~י דבמו~דו קרא
של

 אתמו~
 א~ו דגם

 ה~
 ~~ש במו~~ו ב~לל

 ~כתבוהא
 ל~

 ד~ו~ת ק~א
 ~שב~

 ו~א ~~בתו
~ו~ת

 ~ו~
 א~י ~~~בת ~ב~יל~ ~שום ~ה~ינו בשבת

 הות~ ~א ~~~~ין משום~ה~ט~~ן
 ~תמ~ד ה~~ש~

 וב~וק~ ~ התוס~כמ~ש
 שכבר

 האש הות~
 א~ו ~םוהוה ~תמי~

 בכל~
 מ~נמ ~~ו~דו

 ~מו~ כשמגי~
~ש~~

 ב~~נה נ~ם~ו שוב
 ~קי~~

 ~ינה
ב~אשו מ~~~~

 מזב~ ש~
 וא~כ פ~ז ~ף בזב~ים כרבא

 אם ~קי~ל ואף ~ותר מ~ין ~התב~ר~ייבין
 ב~אשו ~ מונ~~ן ואלו י~ד~~א ~~~

 ~משו~~~ אסורבשבת ~~~ המזב~ ש~
 ~~~~~כ~

 פסו~י~ ק~שים בי~ור
 שייך ~א זוומ~אכה

 כל~
 ~~ימא ~~בודה

והות~ הואי~
 ~תמיד בי~ור

 הות~
 ~~שים ב~~ור נמי

 ~ביעורטמאים
 ~ת~י~

 ה~בודה הוא
בי~ור ~שא~~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

 ו~~א פםולים ק~~יםבי~~~
 מ~הדמוכח מו~בותיכ~ דבכ~

 ~~בעי~ דמו~~
 ו~ד~ים ~ברים

ב~בת
 וע~~

 אין דאכ~י אםו~ ~דבליל~ בבו~~

נמבעי~י~
 ~~~יד ~צ~~ך

 ~כב~ ~~~ ובבוק~
 וי~נפם~~

 פםו~ים ~דשי~ בי~~~ מ~א~~ כ~ן
 האור ~משלה היכא נ~ו~בותיכם דבכל ~ק~אצ~ל

ב~וב~
 ו~וב ו~כ~~ו ~חז~ו ה~חר עמוד ~אחר

 ~בע~~ מ~אכ~ ר~ ~יעו~ מצו~ כא~אי~
 וזה

 ד~ו~ת וק~א ~ דתמיד הב~רה אגבהותר
 האו~ בהן ~מ~~ה ש~א ~יי~י ~ ~אב~בת חו~
 כן אם

 אםור ~כך פםו~יםהם
 כמ~~

~~~~
 אמר~י

 ~פר~
 הפ~וגתא

 ב~~כ~
 ד~ יומא

~~~
 בת~מיד

 ~~~ ~ב~
 אב~ים ~י~נו ~ופו

~ל
 ל~ב~ ~~~~ייר~ ~~~

 ~אנמר~י ~ ~~ב~ א~ דו~ה ~~~ו ~בר ~~דאו~ב ה~ב~ א~ ~וחה אי~ו
 ד~בה ~~יט~יהודאז~ו

 ם~~
 בזבחים

 ד~
 ~~ז

 נמוכח א~כ ~זבח ~ל ברא~~ מו~~~ אי~דלינ~
 חול עולת דלאמק~א

 ב~ב~
 ~ל דאב~ים

~~~ 
אי~

 ~ותם נמ~טירים
 בשב~

 מ~ו~ ה~ם לומר וא~ן
ד~פ~~ו

 בלי~~
 ונמ~ום

 מל~כ~
 ~דשים ביעור

~~~לים
 אב~

 כגון בכשרים ~א
 ~נמ~~~

 ~אור בהן

ברוב~
 ~בע~ה איםור כאן ואין מו~ר א~~כ

דה~~~
 במ~~דו ו~ק~א ד~מיד הבערה אגב

 דהאז~א
 ~~ב~

 ברא~ו שהם כיון
~~ 

 ~א נמזבח
 חול ~עולת ~~א פ~יק ~מאי וא~כ ~ללנפםלו
~א

 ~ה~לותם אפ~ר הא ב~בת ~~יב~
~רא~ו בלי~~

~~ 
 ויקטירם מזבח

 בבו~~
 דאפי~ א~ו

 וקרא ~ ~~~ דחי ~אכשרים
 ~~כ~

 מו~~ו~יכם
צ~ל

 במ~לה דמיירי ל~ב~
 בה~

 מ~~ש עוד ~אור

 ר~~כתירו~
 וב~ום~ שם וריב~א

 שב~
~~ 

 כ~
ד~ע~ו

 כב~
 לח~ו

 ~זב~ ~~
 ~~יט~י~ ח~דא ו~ב

 פ~זבזבחים
 ~ינ~ ד~~~

 ~ל ברא~ו ~ו~~ת
 מזב~

ע~~
 דקרא לומר ~~~ר א~כ ב~ום~

 עול~ דאס~
חו~

~אחר איר~ אם אבל ~ ~נ~~~ו ~~י היינ~ ב~בת
 פ~ו~~

 אחז
 בה~

 ו~~~ו מ~צמן האור
 דבכל מ~רא ~~ב~ירן ~ותר בא~תויוכ~~~ ב~וב~

 ~רא דכ~ב דהא מכ~ז ל~ו ~יוצא ~מושבו~יכם
דעול~

 מ~טירין אין חול
 ב~ב~

 דה~ט אביי ~ובר
בליל

 אי~ור משום מק~י~ין אין ~ב~
 ~הי בבוקרוב~בת הבער~

 דנ~~ל~
 ~גב הב~רה אי~ור

א~
 י~ ~וב מ~מ דתנמיד

 ~~ו~ים קד~יםבי~ור ~~אכ~ איםו~ ~ו
 דז~~

 ~עבודה ~ייך ~א

 נמ~~ר~~~~~~
 ~א~י ד~מא ~הק~ו ה~ום~ ~ו~

~ב~
 ד~מיר

 נמ~~~~
 ד~א ~אביי

 ע~~~
חו~

 נמוכח דאביי ק~~יא דז~א ~ ביו~ט
 מקטי~יןדלא מדחזינ~

 ב~ב~ או~~
 הותר דאז אף בבוקר

 א~ור מ~נמ הב~רה אי~ור וליכא ד~~ידאש
~~ום

 מ~אכ~
 ~מי~א כן ואם ~ד~ים ~רי~ת

ה~~
 ביו~ט

 דל~ני~
 ~~אכת

 ~ום אין בי~ו~
 חי~ו~

בי~
 דב~~מא ~יו~ט ~בת

 במ~אכ~
 הבע~ה

 אבל ~או אלא אי~ו וביו~ט ~קילה אי~~ר~יכא ב~ב~
 אגב ~ו~ר דכבר ~~ערה אי~ור ד~יכא~אן
 ~~~ים ~י~~ר מ~אכת א~א נ~אר ולאת~יד
 גם וא~כ~םולים

 ב~ב~
 בעלנמא ~~ו אלא אי~ו

וא~~~
 לל~~ דחי לא דע~ה וע~כ אםור

 וה~עם זו

 ~~~ו~דיכו~
 יו~~~ אח~

 הרא~ו~ים ~כ~בו כמו

ז~~
 א~א ~

 ק~~ ד~כאו~~
 באנמ~ אמ~י כן אם

אי~
 מקטי~ין

 יו~ ב~י~ חו~ עו~~
 נמ~ום וא~כא ~~פםלו מ~ום ל~~וף~םור דבבו~~ ~~י

 ע~ה דאיכא ואף ~ ~םולים קד~יםביעור מל~כ~
 ~~ה ~גם ~~ולים~ד~ים ד~~יפ~

 דהקטר~
 יר~ו~א ~~~ שאם

 מ~~
 ~ ~מתר ~קיימם אפ~ר

 אב~
 אכ~י

 ~הקטירם מו~ר יהיה~~ה
 ב~י~

 מ~ום יו~ט
ע~ה

 דהקט~~
 ~מחר ~קיים אפ~ר ח~יב ו~א

 דעלו מ~ום בפ~ול כ~יק~ה שלא יקייםדלמ~ר
 ~עוה~י

 מפו~~~
 כל ב~ו~ה

 ~ליל~
 מ~~~ה על

דמצו~
 ~ ב~י~ה ~הקטירם

 ~~ים ב~~ר זו קו~יא~~~~~~
 רא~

 ~~ק~ה

 ב~~יטו~כ~
 וה~יח דאביי ילפו~א על

 הו~ר ~לא יו~ט דבליל י~ל אך ~ב~~ע
 ~םד~מיד א~ ~דיי~

 כ~
 איכא

 ~~אכ~
 דהוי הב~רה

~~אכה
 יד~ ~ז~ ~י~~ ~לי~ ~חי~בי~

 ה~~ס
דמלאכה

 ממ~
 ~ ול~ת ע~ה דהוה ~דחהיו~ט לא

~כ~~
 כ~ב~ו ~א

 ~~י~ דנמש~~
 מ~ום ~יו~~ט ~ד~יםדש~יפת ע~~ ד~יד~י
 כאן דאין דםב~

~יםור
 ~ב~ר~

 מ~וך מ~ום
 בהקטרה גם וא~כ לצ~רך שלא ~מי הו~~ה~צורך הבער~ ~ה~~~~

 איםורליכא
 הבער~

 ד~א י~ל אך ~ מ~וך משום
 ב~~יפת דו~א וא~כ ~צ~ ביום צורך עכ~פבעי~ן
 בחוץ ~~ולים~ד~יס

 ~יכ~
 בו ד~ש נ~~וך ל~י~ר

~ור~



~ו~י~~
~~~~~~ ~~~~~ ~~~ 

 ק~~ ~יו~~ו~ך
 לאפות ל~הנות ~יכול

 בגחל~~
דכ~

 ~נשרפין
 מ~ת~ אפ~~

 משא~כ
 בהק~ר~

 ע~ג
 ~יום ~ו~ך ~~כא~~זבח

 עי~ ~ממחב~ ~אמ~ כ~~
 ע~ב ~~ ~ף פםחיםב~וס~

 ד~~
 וכו~ א~~ינן ~א

 סמיכתו עיקר אממנםו~~ע
 עממ~~

 דגז~~~כ עוד

כו~~

 ולא לכם ד~זי~~כ ועוד
 לגבו~
 וא~כ ~

 בל~ל~
בלא~~

 אסור
 ו~~

 מממקרא ~ממי~ף ~ריך
 ז~

 ~ק
בבו~ר

 שנם~~~
 איסור

 ~בער~
 אגב ~~~~ר

 א~~ ~~~י~~בער~
 ~~אכ~ רק נ~~ר ~~א

 בי~ור

 ~אפ~~ ~ס~לים~ד~ים
 ~סולים ק~~י~שריפ~~ ~~~ וא~~ למ~~ ל~יימ~ שוב דאפשר כיוןו~~כ ז~ לל~~ ~~~ ~חי לא
 א~ ב~ו~

 ~אי~ור
 מ~ו~ מ~ו~ בי~לי~א ~~~ר~

 ~~~כת רק ~~אר ~~א
ביעור

 נדחה לא מ~~מ ~~ידא ~~~ אלא בי~ ~ל~~
 שריפ~ ~מ~ו~ מפני דש~יפ~ עש~~פני

 אפשר
לקיימ~~

 ע~כ ~מחר
 ~עו~

 ~א~יך
 בז~

 לפס~י~ בחי~
 ~רב ~ברי~~כ

 ~מנו~
 ~~~ל

 ~~~~~ ~ו~~י~ו~ ~~י וויי~~~וי~ ~ו~ ~ו~~ ~~~י~ ~~~י~ ~~~~ ~~ ~~~~~~י~
~~~~~~ 

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

~~~~
 ~~~פ~ בדב~י ~ב~כו

 ב~י ~ח~ום כס~ר ~ממ~ר~~א ~בריל~ם ~י~ כן על
 אחר אמנם ~ ~~ל כוו~תו~בין

 ~עיו~
 ו~דקדוק

 ~בריהם יס~ד כא~ר כי ~וא ~~~~~ב~ברי
 מקודם ~~ום~ דיבור ע~פ~בנים

 כו~ מנין ד~~
 מדבר~~ם~מבואר

 ו~ד~ק~ ~~ביע~
 משום

 בעלממא חזו~א~וי ~~ביע~
 ד~וי כיון ~~לק~ וכ~

 נ~מ~ ~וי ו~א ~~ריא סד~אבי~ורו ד~~
 ~~א מקרא

~~~~
 ו~~י~ז ~נא~ איםור ~מ~מע

 ~ק~וא ~~מק~~ קו~י~
 ממ~~

 ~~לים
 ~ממיות~

 ~אכל ~מלא ה~ינו
 איםורמ~~ע

 ל~ביע~ אי~טרך ערלים ו~~י הנ~~
 ח~ ואיית~ול~דלק~

 ~~לים
 קו~ית ~י~ ז~

 ו~~~~~~מ~~~
 ~ערלים ~וש~~ו על לו ~~יב

~ז~
 ממ~~ש~ ~א~~ק~ א~~ט~יך

 ~~א ו~~ורויי ~כם
 לנטו~ קאי~~ל~כם

 כלל איי~ר לא וממממ~לא ל~בים
 ~~ל~~י ~~~ל~~ כתוב ~י~ לא ~א~ ~~~לים~~ז
 ~~~יר א~י ד~כם~~ד

 מ~וכרח ~י~ וע~~ ~נא~
 לחזק ~~לים ~דלכתוב

 ~לממו~
 ~~וא יאכל דלא

 ~ב~ ומערלים ~נאהאיסור
 איסור משממע ~י~

 וממוכרח~~י~~
 לכ~תו~

 ז~~ל מ~רש~ל פירש וכן כלל יתור ~~םול~כא ~דל~~ לאי~ו~ ~~~ ~רליס
 לפי~ז ~ ~מנם ~~מראבדברי

 יתכ~ ~~
 בדברי

~~~ס~
 ~כ~ב~

 ל~~יר ~לכם לומר ואין
 ~למ~ ~אתי~וא ~~לק~

 ~ק~א לפי~ז ~~יך
 ~לכ~

 להתיר
~~לק~

 ~יפוק
 ב~א~~ ו~דלק~ ~~בי~~ ~~~

 ~י~ו

 ~~ו~ ~~א~בכ~~
 ~ ~ק~וקים ~אר

~~~
 ו~וס~ ~גממ~ בדברי כשנ~יין

 ד~ ב~~
 ק~א

 ~זא~נרא~
 סברא הוא ~םברא

 ~איסוראם מ~ופ~~
 נכ~~ ~דל~~ ~ביע~

 איסור בכ~ל
 יש כי לאו א~~נא~

 ס~~
 ~כן אם ולכאן לכאן

 מ~~ך ד~~ר~ן מק~ ~~~י בכוונת לומ~רנוכל
~סברא

 ש~
 ~מ~קשן

 ~נ~~~ ~פי קאי ~~ירו~~
 נכל~ ו~דלק~ד~בי~~

 וא~כ ~~א~ אי~ור בכלל
 לא בכלל~~~

 ~אכ~
 וכיון ו~דלק~ ~ביע~ גם

 ~~~~ד~~ו~~
 לרבים ~נטוע ~כם ~כ~וב

פן ~ח~~~
 נט~~

 בא ~~וא ~~א~ ל~תיר ~לכם לומ~ר
 לכתוב ~ריך לכך בכ~~מכמו

 לאי~ו~ ע~לי~ ח~
 ש~כ~ ס~~ ~י~ ו~דיין~~א~

 להתיר בא
 ~בי~~

א~
 שהוא

 בכל~
 ממ~מ ~נאה

 ~למו~
 בא ~~כם

 ~כך~~~יר
 מוכר~

 ע~~י~~~~~~אםור עוד ~כ~וב
 ל~~י~~~~~~לקה ~אי ~לכ~ ם~~~ ~י~ ועו~~ביע~

א~
 כל ל~~וב ומוכ~ח ~נאה איסור בכלל ד~וא

 ~~פי ~רבים ~נ~וע א~י ו~כם ~רלים~ג~
~י~ו~ו

 ~~י דלכתוב שפי~ מק~ ~~~~י מ~ק~~
 וע~כ יאכל ולאערלי~ם

 י~עינ~
 דלכם ~~י

 ~~י ~דל~~ ל~תי~ דאי אתיל~ב~ס ל~טו~
 א~

 ש~וא
 י~כל לא לכ~וב ~נא~בכלל

 וח~
 ולא ~רל~ם

 לכם~כ~וב
 כ~~

 ו~ז
 י~עינ~ ה~~~

 ש~יר
 מ~~

 י~כל
 ערלי~ ומ~~ ~~א~איסור

 ~י~ור נפ~א ~וה
 וממילא~בי~ה

 ~י~ר ידעינן ~ו~
 ~דל~~

 כ~ון
~~זינן

 ~~~ור~
 לא

 ~~ שי~י~ ר~~~
 בכ~ל

איסור
 ~דפר~ ~נא~

 צביע~ ~ ~ל איסור
 ב~~ע ~
~~~ממילא



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~~~~~~~~~~י~~~
 ~~~רו~מילא

 ~דל~~
 דאם לו~ר ואין כ~~ו וע~ז

 הוה יו~ר ערלים ו~ד יאכל לא נכ~ובהיה
אמרינן

 ד~אמ~
 ~כלל ~כל

 הנא~
 צ~יעה אפי~

 נאמר כן כי~והדלק~
 כ~ דה~מ~

 ולפי~ז הוא
 דרשא לשום דערלים לומר מוכר~ין אנובע~כ
 ~דל~ה ל~~יר רצ~ה ד~~ורהוכיון

 הוכר~
 לכ~וב

 ~כל מ~יר דלכם לומר נ~עה שוב וא~כלכם
 לכ~ו~ומוכר~

 וכנ~ל ערלים הג~ כל
 כ~~ו ו~ז לר~ים לנטוע א~י דלכםידעינן בז~ ור~

 ם~רא שהוא יראה ב~~קשהמעיין
 מםופק~

 אם

צ~יע~
 ~ן ני~א וממילא לאו אם בכלל והדלקה

 מש~אמר יו~ר צ~י~~ לאיםור א~י דערליםלומר
 ממאיםור נלמוד נממילא וא~כ ~רשא לשוםדא~י

 הדלקה הי~ר~~יעה
 כ~~

 ~ ה~ום~ ד~רי פי~

~~~~~~
 מהרש~א ד~רי ~ו~נים

 מיו~ר שאינו ~זה ~ירץ מהרש~לד~רי מ~~ל~ שכ~~
 ~מ~ש~לל

 למעל~
 וע~ז בשממו

 כ~~
 המ~רש~א

 דבריו על ל~גי~ו~ש
 כוונ~~

 ~וא ממה~ש~~ל דה~י~
 ה~ה דהקושיא פירושולפי

 ר~
 ערלים מ~ד

 בכ~לדאינו כיו~
 ו~~רצ~

 וממה ם~ר~ו ~פי ג~כ לו ~~~ב
 בהתי~שאמר

 ואצ~רי~
 א~ל ~~לים הך על ~אי

 ~~כ יאכל ~א בכלל ~~כל ~~ימ~~ק שפירשלפ~מ
לא

 נד~
 לנטו~ קאי ד~לכם

 ~~ר רק ל~בים
 נשא~ א~~ ער~ים ג~דכ~ב

 ~מ~רי קושי~ו
 הו~ נמיערלים

 וע~ז לר~ים לנטוע ~דלכם י~עינן

כ~~
 מהרש~א

 דמהרש~ל היינו דבריו על לה~~~ וי~
 מהרש~ל כפירוש הרימ~ק פירש לא אמאיהקשה
 נדע וממי~א ב~לל אינו ו~דל~הדצביעה

 לנטוע קאי והלכם ~נאה איםור ער~ים~מ~ד ~יכ~
 לה~יר ~יצטרך לא והדלקה דלצ~יעהלר~ים
 אלא מהרש~א ומ~שכלל י~ו~ שום ליכא ומ~ילא לאםרו ~י~ידמהיכי

 דה~~~
 כוונ~ו ני~א

 דאצטריך היינו ~בה~רצן ואצטריך ~י~~לפרש
 א~~ ולאורויי לכם ~~~~~ לאפו~י ~רלים~ד

 י~ור שום ~י~א וא~כ ~ר~ים לנטוע קאידלכם
 דכ~יבי ~אילו ערלים דשניכלל

 לא בכלל ואינם ~פ~ע לממודים ו~םוהדלקה ~~יע~ ע~ ~ו~
 כלליאכל

 וז~
 גם נמי ~וא

 ו~~ ~~~צן לם~~~
 דברי להם~ירהמהרש~א

 לא ~כלל הוא והדלקה דצ~יעה בגמראלפרש והכר~~~ הרימ~~
 ~כלל ~וה דלא נימא דאם הוא ד~בר~ויאכל
 ל~~ים לנ~וע אתי דלכם ערלים מ~~ד נדעממילא
א~ל

 עכ~~
 שלא ~לימו~ כ~~ה דה~ורה כיון

 וא~כנ~עה
 נוכ~ שו~

 גם דרשא מ~זה ל~ממוד
 יכולין דהיו בש~יל ~ומר ם~~אד~ין כ~
והוצ~ך לטעו~

 ~~לו~
 נד~וש לא לכך נטעי ד~א קרא

 כלל ~~רא זה דאין ~ דרשא שוםמנ~נו
 לא דה~~א כיון~כ~פ דמ~מ~

 שו~ נ~ע~
 ~ד איי~ר

 לכךע~לים
 הוכר~

 ~כלל ד~כל םבר~ו לוממר
וא~כ

 לומ~ נטע~
 לנמ~ט ~א דלכם

 ד~כם כן נאמר ו~דלקה ~צ~יעה וגם יאכלדלא מממשמעו~
 ו~~~ז ~קל יו~ר דר~א פעם כל לה~י~א~י

 נמי ערלים ו~רי יאכל מ~א דגם כנ~ל~~ימ~ק ה~ש~
~ו~

 וכ~~~ ~~ל~ ידעינן
 יאכללא כ~י~ ה~ה אי וכן עוד

 ו~~
 ~ לר~ים ~נטוע לכם א~א אי ערלים

ה~נו
 כ~~~~

 ~~י ~רי ~כלל דאי~ מהרש~ל
 ~קודם כמ~ש איכא~ראי

 דא~
 ש~ש~יל ם~רא

ז~
 ולא ~כצ~ל דאי ~ דרשא שום לדרוש נוכל לא

ואי~
 לא למ~עוטי א~י

 לכ~ו~
 ו~א ערלים

 נאםר לא וממ~לאלכם נכתו~
 ר~

 הנאה
מהרש~ל לם~~~

 ז~ל ~~רש~א ד~רי ע~~
 ו~מעי~

 בםפר
 ירא~ כאן א~י~גור

 מפרש כן גם היה שהוא
 ו~~ו~~ ~גמראד~רי

 שכ~נ~
 לפי הוא ~~~צן

 הנאה ב~לל נכלל שהכל~~~ד
 לכם ל~ם~~ ~ראי הנהו דכ~יבי והש~אשכ~ב מפירש~ וכ~~

~ל
 משמ~

 מ~~ הי~ ד~ושי~ו
 ערלים הג~

הר~י ~םבר~
 מק~

ע~כ ~ היטב ודו~~~ ~כ~נתו שפירשנו וכמו
 ~ מה~רי~
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 ~~~~~ם ~~~~~~ ~~~~~ ~~~י ~~~~~~ ~~~~~י~ ~~~~~~ ~~~~~ ~ ~~י~~~~~ ~~~ ~~~~~~~י

 ~ ~~~~ ~~ ~~~~י
 ~~ם~~~

 ~י~~ין
 ~~~~~~ ~ ~~~~ ~י~~י~

~~ ~~~~~ ~ ~~~~~~ ~~~~~~~ ~~ ~~~~~~ 
 ~~ין ~~~~~

~~ 
 ~~~ ~~~~~~ ~י ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~ ~~~~ ~י~י

 ~י~~~י
~~ 

 ~~~ ~~~~~ ~~~~ן
 ~~~ ~~~~~ ~~~י~~ ~~י~ ~~~~~~

 ~יו~ ~~~ ~~~י ~~~י ~~~י ~ ~~~~~ ~~~~י ~~~~ ~~~~י
 ~~~~~ ~~~י~

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

 ~~~~~ ~~~~~ ~ ~~~יי~~ ~~~~~~ ~~ ~ ~~~~י~~~
 ~~~~י~ ~ ~~~י~~~~~~~~

 ~~~ ~~~ ~י ~~ ~ ~~~~~~ ~~~ ~י ~~~~~י ~ ~~~י~~~ ~י~י ~~~~~ ~~~~י
 ~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~ ~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~ ~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~י~~

 ~~~ו~~~~~~~
~~~ ~~~~~ 

~~
 ~ ~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~י

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

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

 ~~~י ו~ ~י ~ ~~~~~~ ~~י~ ~ך ~~~~~ ~~
~~~ 

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

~~~ 
 ~~~~י ~~~~~~ ~~~~ ~ ~~~~

~~~~ ~~~~~ 
 ~~~~~~ ~~ ~~~~~ ~י ~~

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

 ~~ם ~~י
 ~~י~ ~~ ~~~~~~ ~י~ ~~ ~~~~~~~

 ~~י~ ~~~~~~ ~~~~~~ן ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~י~~~~ ~~~~~ ~~~י~~~ין
 ~~~י~~~

 ~~~ ~~ך ~~~ ~~ ~~י
 ~י~~ן ~~~ ~~~~ ~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~~~

 ~י~~~י~
 ~~~ ~~~~~ ~~ ~~~י

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

~~~ 
 ~~~~ ~~~~ן ~~~~~~ ~~~~ ~~~ן ~ ~~~~

 י~י~ ~~~~~~ ~ ~~~~~ ~י~~~י ~~~ ~~ ~~~~י~ יו~~י ~ן ~ ~~~~ ~~~~~~י ~~~~ ~~ ~~~~ים~ו~י~י
 ~~~~ ~~~~~ ~ ~~ם~~ ~~~~~~ ~~~~ וי~~~ ~ ~~י~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ ~~י~~ ~~~~ן ~~~~~~~~~~י~~

~~

 ~ ~~~י~ ~י~ ~~י~ ~~~

~~~
 ~י ~ ~~~י~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~י ~ ~~~~י~ ~~~ ~~~~י

~~ 
 ~~ ~ ~~~י~ ~~~~~ י~~י~~י

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

~~~~~~ ~~~~ ~~ ~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~~ ~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~ 
 ~י ~ ~םי~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~ ~~~י~ ~~~י~ ~~~~~~

~~ 
 ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ם~~י

~ 
~~~~~ ~~~~~ 

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

 ~~ו~~~ ~~~~ ~ ~~~~~ ~~~~י ~~~~י
 י~~

 ~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~ ~ ~~~י ~יי ~~~ ~~~~
 ~~~~י ~~~~~~ י~~ ~~~~~~י ~ ~י~י ~~י~ י~~~ ~ ~~~~י ~ו~י~~~~~~

 ~~~ ~י~ו~י~~ ~~~ ~~~~~י~ ~~~~~ ~י~~~ ~ ~~~~י ~~~ ~~
 ~~~ך ~~~~~י ~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~י~~ י~~~ ~~ו~~ ~~~~י

 ~ ~~~ן י~י ~ן ~~ן ~~~ ~ ~~~
~ 



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

הר~
 מאיר ר~ ~ ~ידמ~ן ~י~ ~בי ר~

וויזענ~~ הכה~
 ~ ~נינא ר~ בנו ~ י~~ב ר~ בנו ~

ר~
 ~~א~

 יהו~א
 ~ע~ענווארצי~
 בנ~ ~

 ר~ ~~נו ~איי~ק יצ~~ הח~~
 י~~~

 טוביה ר~ ~ מארט~יק
 מרדכיר~ ~ מא~זינער ע~יבא ר~ ~ ר~~ארט כ~ץגוטמאן

 מנ~~
 י~נ~ן ר~ ~ וויינגארט

 ר~ ~ ~~מה יצ~ק ר~ ב~ו ~אייב~רשיטץ
 ר~ ~אבראמזאהן יצ~~

 מ~~
 ר~ ~ זאקא~יק גד

 ר~ ~ב~~~~~ בנימי~
 י~רא~

 משה ר~ ~ אייזינבערג ~וד
 ר~ ~ וויינמאהן ~~ר ר~ ~~~ייב

 עוזיא~
 ~ייב מ~הר~ ~ וויינמאן

 ~ זילבערבער~

 האפמאן ~~מה ר~ ~ גוט~אלץ ע~יבאר~ ~ הורוויטץ מ~יר אב~הם ר~ ~ הכהן ~נ~סר~
 ר~ ~נמסטאבניץ

 ~ ~~אנאב ~~יין ~~יםר~ ~ מ~טאשעוו רויזינמוטטער ~ייבי~

 זלמן ר~ ~ זאט~רמאן אבא ר~ ~ ~ע~ענבוים אדםר~
 ר~ ~ לאקסברוך

 מע~די~
 י~~ק ר~ ~ גרינ~ויז

 ~ייביל ר~ גיסי ~ ~טיי~ער~אןצבי
 ב~ריל ר~ ~ רויזינבערג אליעזרר~ ~ פערי~~~יין מש~ ~~ ~ ~לוי יונה ר~ ~ דוד ר~א~יו ~ קראמא~
 אפפע~
 בנו ~

 ר~ ~ עטינגער יואל ר~ ~ מאיר ~יטשיר~
 ר~ ~ בהמ~ד עבור ~לוי יעקב ר~ ~~יינפע~ד מנ~~

 ר~ ~ לייזירנ~מי~
 ~למ~

 ר~ ~ מפא~עדאוו
 י~עי~ ר~ ~~אב~רק~ייד נ~מ~

 יו~~
 נ~ן ר~ ~ הער~מאן זאב בירך ר~ ~מריזין צבי ר~ ~ מאר~עוו~י

 י~ראל ר~ ~ מריקא יצ~ק ב~ר מ~ה ר~ ~צוקיר~אן ~ו~
 ~~מה ~~ ~ נ~רי~אבר~י

 ~מעון ר~ ~ ~א~~
~טייערמאן

 בהרה~ק ~~רי~ו~ע
 ~ליט~~
 נ~ן ר~ גיסו ~

ד~ד
 ב~ר~~

 מק~נ~ק
~ 

 ר~
 ~כ~ן יהושע ~ים ר~~~ב בלא~ י~~~
 ~יי~רשטיי~
 נמאיר ר~ ~

 ר~ ~ קרא~מרש יצחק ~יים ר~ ~ ~~יגי~בויםא~עזר
מנ~ם

 מענדי~
 רויטפארב ה~ניך ר~ ~ דיו~~מאן

 רפאל ר~ ~ ~~ר ~~ידיעב~ר
 גא~ער~א~ י~~~

~ 

 שמואל ר~~רב
 ק~עפפי~ זנווי~

 ר~ הרב ~ המ~ץ

יצ~~
 י~ודא ר~ הרב ~ המ~ץ פייגענבוים הכהן

 ר~ הרב ~ המ~ץ ~ג~לה~וי
 י~רא~

 ~מואל ר~ ~ מפאוואנזיק אב~ד עוזיאל ר~הרב ~ המ~ץ מר~כי
 משה ר~ ~ גראדשטי~ןיעקב ~~ ~ ~כטענבערג נפ~~י ר~ ~ זא~ב~רגד~ד

 פנ~~
 פי~~~ר

 יעקילר~
 ווערטמא~~~

 ה~ב ~~ן לא~~אבערג אלעזר אברהםר~ ~ וואםםערצוג מאטיל ר~
 ~קדו~

מקאצ~
 ~מ~אל ר~ ~ מענ~יל ר~ א~יו ~

 יצ~~
ב~ומענקאפ~
 ר~ ~ גלאס א~י~ ר~ ~

 ר~ ~פינקע~שטיין ~מוא~
 מש~

 יחזקאל ר~ ~ פרי~מ~ן ~~מה ר~ ~ מא~יניקמאיר מר~כי ר~ ~ ש~י~בא~ם
 אבר~ם ר~ ~ ג~ן משה א~עזר ר~ ~זילבער~~ין
 ר~ ~מפר~גא

 ש~מ~
 ר~ ~ הויכ~ל~ב~ר ראובן

 ר~ ~ שו~ב ברוך~יים ר~ ~ ~כהן נ~~כל ר~ ~ סאח~טש~~וםקי~ייבי~י
 יצ~~

 ר~ ~ וו~ב ~איר
 ב~~רה~נעך

 ש~מ~
 י~קבר~ ~ ~יינגאלד ~יים ר~ ~ ו~ייס
 ליכטענ~טי~~
 משה אברהם ר~ ~

פוטערנמא~
 יוםף מר~כי ר~ ~ ~נמ~ץ~יב י~ושע ב~~ר הכ~ן יצ~ק י~ק~ ר~ ~

 יו~ט~א~
 בנימין ~~ ~

גאנפע~
 ר~ ~

 מאטי~
 ר~אל ר~ ~ פערי~מוטטער

 א~~~ן ר~ ~יונגפ~ר
 ~ואנ~י~
 ~ייב ר~ ~

~~ ~ ליפ~אוויט~
ר~ ~ ~י~ערזאהן ~~מה ~יים ר~ ~ אנק~~ בערי~

 יצ~~
 ~ פרידמ~ן דוב

~~~~~~~~י~  ר~הרב
 ר~ ~ ~אראפיע צביר~ ~ ~וי~ רויזינב ~~מי~ ר~ ~ האב~~~ ז~מ~

 נ~נדי~
 ~ מק~צק כ~ץ



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~

~ ~  

~~ו~י~~ ו~~~י~~
 ר~הרה~ג

 האב~~ יחזקא~
 חתנו ~ ברא~ום חו~ה

 ~ לעווי~םאהן ~~אבר~ם ש~ב ~תנו ~ר~ב~ריש
 ~ בא~הארט משהר~

 ר~ ~רה~צ~
 ~~ ~ר~~ח ובנו ב~י~~ ~ליקי~ מ~~

יהוש~
 ~~ ~נכבד הגביר ~~ שליט~א ~שר

ישרא~
 ר~ ב~ו ~ שמאי ר~ בנו ~ זיס~אן

 ~~ ~~~ו ~~יב שמוא~
 ~הר~

 ר~ ח~~ו ~ ער~יך צבי
 חיים ר~ ~תנו ~ב~~און ~אטי~

 מ~ד~
 דוד הר~ר ~ זא~ב~רג

ווי~ט~ויב
 ח~~~

 ר~ר הק~
 ז~~ ~וזיא~

 ~ר~ר בנו ~
 ר~ ~ ~איר יצחק ר~ גיסו ~ ~~ה ר~ נ~~ו ~ש~חה
 ב~~ קלונימםי~~י~

 ~צחק ~~ ~ ט~נינבוי~ א~~~~

בה~או~
 ~~שי~ י~ו~~ ~~ ח~נו ~

 ~וי~יל~ ~צ~ק ר~ ~
 חתן חיי~ר~

 ~ח~י~
 צבי ר~ ~מ~וח

 ז~~
 ר~ גיסו ~

 אבר~~ם ר~ ~ רא~ינאוויטש מ~איראיט~א
 ר~ ~שו~ב מיכ~

 ש~~~
 ~שה ר~ ~ שו~ב

 דו~
 ר~ ~ שו~ב

 ב~רה~צ שלוםאלט~ר
 י~ו~א ר~ ~ מגניווישו~

 ר~ ~זי~ב~רבארג
 יוס~

 ר~ ~ מדאברינין בהרב
 מ~~כיחיים

 רובינ~טיי~
 בן ~צחק ~~~ם הח~ בנו ~

 הב~ בנו ~ציון
 י~קב ר~ ~ ~~~ז~ נח~י~ ~בר~~

 אב~הם ר~ חתןארי~
 י~ח~
 בי~ים י~קב ר~ ~

 ב~~ר ממענד~ל ר~ ~טינסקי
 ב~~די~

 ~יים ר~ ~ ש~ב

שר~~
 ב~~ר פ~רקיל

 ~ מאיר יצ~ק ר~ חת~ו ~ ~~ר~~
 יצחק ~ויר~

 קאה~
 מ~ה ר~ ~ בירב ~~י~ חייס ר~ ~

 ~יים ר~ ~איי~ג~י~~~ר
 ג~רב~וו~י~ פ~ח~

 ~ ש~ב
 יהוש~ר~

 ראזינפע~ד משה ~ר~ ~ ~~ב פיי~גיז~כט
~ 

 אבא ר~ ~ ~~~יד~רבוים ~ חיים אברהם ר~הרב
 עבורש~~ב

~~ ~ ~יי~ר ראבין צ~י ר~ ~ ביהמ~~
~~~ 

 ארי~ ב~~ר
 ~ ~יבו~
~י~~ווי

 ר~ ~ שו~ב יצחק משהר~
 מאטי~

 צבי ר~ ~ שו~ב
 יצחק יש~~ל ר~ ~ המ~צ מקאצק גד~י~ב~ר
עבור

 ~טיבי~
 ר~ ~ ג~ר

 ישר~~
 יצחק

 ~ ה~~~י~~א~

 אי~ר י~ראל ~~ הגאוןהרב
 ש~יר~

 ה~ב ~ ~ ~ז~ל
ר~

 מרד~
 ש~~ון ~יי~ ר~ ~ ~רידמאן

 בער ש~ום ר~בהגאון
 אב~~

 מרדכי ר~ ~ ~~עצק
 ~~ ~~~ור

 ~~ב ~ איש י~קל ר~ ~ שו~ב צבי מש~
 ר~ ~ ~ויז~אן יא~ל ר~ ~ לילינטא~ל ~~נ~ילר~

אלחנן
 ~ארבמא~ יום~

 ר~ ~
 קאדי~

 ר~ ~ ~קאברין
 ~ גראמאןרא~בן

~יי~~~
~~~~ ~ 

 ר~ ~ ~ב~ד שרגא מאירר~
 י~~~~~ ישרא~

מקאמינקא ~אב~~
 אצ~

 ר~ ~ ~א~ר~ ר~ בנו ~ ווארשא
 ~ורניר י~קב א~ ~ ~וול~דאוו~י אב~~ליב~י

 ~ממא~זיץ אב~~

~~יו~~
ר~

 יום~
 ש~יי~ש~יי~ ~~ ח~ייםר~ ~ ~ייזי~~אן

~ 
ר~

~~~ 
 ~בור ~אב~~שטיין ח~י~ ר~ ~ שו~ב

 ר~ ~ רויזינצ~וייג דוד נתן ר~ ~בי~מ~ד
 אייזי~

 ב~ר

שממו~~
 ~ מ~אצק
~~~~~~~ו~~י

 ר~ ~~ביר ~ בייער מ~נ~יל ר~~גביר
 ז~~יג ר~ ~בפי~אב ~בר~~

 שאצ~
 ר~ ~ הבא~ן

 ~וב זאב ר~ בשם אלי~ ר~ ~ ממענקיס מאיריש~י~

 ~ע~~ווא~~י~
 ר~ אחיו ~

 ר~ ~ ישרא~
 ~ מא~שי~אווגאט~~ן ~~~מיא~

~ ~ ~~ 

~~~~י~
~~~~ 

 ר~המ~צ
 ר~ ביאלא חסיד~ גבאי ~ ה~וי אברה~
 ה~~ן ~ רי~ילשמעון

 יוא~
 ~סי~~ ~בור ל~~וין

ר~~זי~
 ר~ ש~ב ~

 ש~~ה ר~ ~ מרקוםפ~~~ מענ~י~
 ווארים צבי ר~ ~ ברש~ייו~א

 מקאצ~
 ר~ ~

 ~~רי~
 קאריוו~ לבי~~~~ ~ ממלאווי~~~ר~~מא~

~~~ ~~~ 
מיכל

 בר~~
 י~ראל ר~ ~שו~ב ח~ן קלמ~ן ר~ ~

יצח~
 ~בר~ם זאב~~ב~ר צבי ~~~

 י~ו~~
 ~ מו~~~~א

 וואר~~וו~~י ~יי~ר~



~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

הרה~~
 ~ ז~לה~ה הרה~ק בא~מ~~ר ~איר שלמה ר~

הר~~~
 באדמו~ר של~ה ר~

 ה~ה~~
א~יו ~ ש~י~~א

 ~רה~~
 עקיבא ר~ ~ אלט~ר ~איר ~ז~יאל ר~

בה~ריף
 ~ המ~ו~

 ישראל
 ~~ זלה~~

 ~ אד~~ר
 ס~~~ר ר~ ~ מקראש~יק וו~~~רשטיין ~לט~רר~

 ~ אדמו~ר נ~ד איגר ~ק~בא ר~ ~~~וזילב~ר
 ~שה ר~~~~ו

 בהרה~~
 מלובאוויטש

 ב~ו ~ ז~לה~~~
 ~~ן ר~ ~ ~ודר~

 מ~~
 ~~~~~ ~~לניק~ר ישעי~ ר~ ~

 ר~ ~~~ ~רנסביה~~~~
 אברה~

 ~ ה~~~ליר ה~~יק
 ~~ בה~~ד ~בור ה~כט י~~בר~

 ר~ ~ מש~יו~
~לט~ר

 ב~מ~~
 י~קב ר~

 ~ר~
 הרבי ביהנמ~ד ~בור

 יש~י~ ~יי~ ר~ הרב ~ ז~וק~למלובלין
 ~~ה~

 בעל

 שמואל ר~ ~ ~י~ ~הרה~ק ביה~~ד ~ה~~גר~
 ביהמ~ד ~ ש~~טוואלף מר~~י ר~ ~ מא~~י~בוים ~ב~י ר~ ~רוי~י~בלאט

 ג~~~
 ר~ ע~י

 ביה~~ד ~וויזי~טי~ר ~ו~
 ~ה~

 אבר~ם ר~ ~י
 ה~ ע~י קלאוויר ליב ר~ בי~מ~~ ~ליבקאוויטש

 הר~ ~נו ~ ב~~~מאן מרדכי ר~ ~ב~ריש
 ~~וך יהוש~ ר~ ~ של~ה ~ב~~ס ר~ ~~רליך מ~~

 ב~~ ~שט~רינפיקיל
 איט~א ~שה ר~ ש~~א~ ש~ום ר~

 ~ שלאשב~רג יר~~יאל ר~ ~ ליביש ר~ ב~ו ~גרו~בארג
ר~

 אהר~
 אביגדור

 ~א~יל~א~
 בהרב ~עקב ר~ ~

 ק~מן ר~ ~ ~טער~נב~יץ ~~יר י~~ק ר~ ~~טש~~ליב
 ר~ ~ האלב~רשטאטארי~

 קלמ~
 ~ברהם ר~ ~ זי~ג~ר

 ~יסן מרד~י ר~ ~ ווי~מאן ליבוש ר~ ~גא~דבארג
 אלט~ר ~~ ~~~ יושף אברהם ר~א~יו ~ ישראל בר~ ~מואל ר~ יוא~~ ה~~ן ב~ו ~בוים

 ~ינ~
 ר~ ~

י~וש~
 דו~ שלמ~ ר~ ~ משברשין גרי~וואלד

מטאריס~א~
 אינט~ר ~ודר~ ~ ~אופעלא ~ימרי~ג ליב אברהם ר~ ~

 מיוז~פו~ בא~
 שיפ~ר~ י~זקאל ר~ ~

 ר~ ~ בלא~ק ~בל~ר~
 י~זקא~

 ~~ים ~ר~ ~ מב~~יב

~~~
 י~~ב ר~ ~ מל~בר~וב ~~הן

 פיין זישא ר~ ~ ווארים ~שה ר~ ~ ראובן ~~א~יו אוק~אווםקי~ ~ו~
 ~~יו ~ זי~~~ר י~קב ~יים ר~ ~~~~ל

 ~קיב~ ~
~ 

~~~~~~

~~~~~ 

~~~ ~~ ~~~~~~~ 
 שלא~~ר ~בי ר~ ~ מס~רציןבהרב

 ממאג~י~
 ר~ ~

 ~ב~~ם ר~ ~ ~~ום~ר~ווי ~פירמ~~י~
 בי~~

 ~ ש~~ט

 זילבערבארג ב~רישר~ ~~~~~~~~~~~~~
 ה~ה~
 שמואל ~~ ב~ו ~

 בר~ ~~א~י~ י~ודא ר~ ~ ווא~מיי~ס~~ר דוד ~~ ~~בי

מש~
 ה~ ב~ו מבאלימאף ל~פקאוויטש

 ~ א~~ה~
 שאול ישראל ר~הגביר

 ~ר~~ש~יי~
 ~נ~ם ה~ ~

 שלמה ר~ ~ פערילמוט~רדוד
 ~ נמאי~

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

~~~~ 
~~~~ 

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

 ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~~~י ~~ ~~~י ~~וי~~ ~~~ ~~
 ~ג~~~ ~י ~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~

~~~ 
 י~י~ ~~י~~~~ ~ו~

י~וי~ו ~~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~ב~
~~ 

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

 ג~~~~
~~~~ 

 גי~י~
 ו~~~

~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ 
 ~~~י~י

~~ 
 ~~ ~~~ ~י~~~ין ~~~

 ~ ~~~~ים~~~~~~~

~~
 ~ ~~י~~ ~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ י~~~י ~ג~ ~~ יז~~ ~~ב






