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 עשר. השניםהענין
 שלא הקדומים הדוריה חכמי e~p אלה בגלילותינו זריזות בנוהנהגו
 כך, כל בבדיקתן מחמירות שאין אלא בבדיקה שלא ועדשים פוליםלאכול
 אם אלא ביד בדיקה להם שאין מפני אצלם, קלה בדיקתן שהעדשיםוהוא

 אין והחדשוה למעלה, צפות והנקובות במים אותן נותנות ישנותהעדשים
 ההדשות ובפולים מצויה, התלעתן שאין מפני כלל בבדיקה להןחוששות
 בבדיקתן חוששות אין במחובר, דקים רחשים מתליעות שלפעמיםאע"פ
 הפולים משנענשנו אבל כך, כל מצוי שאינו צבר שהתלעתןמפני
 אחר הפולים לנקוב אותן שבודקות מהן לבדקן, עצמן ת 1 נ י ע ממ

 רחש של רושם שם שמוצאין ' מקום בכל לרשום ורככום במיםשנהנום
 ומהם כלל, בודקות אין רושם בהם מוצאות שאין ואותן הרחש, אתומוציאות
 כדי צוננים במים שלמות אותן נותנות אלא כך, לכל עצמן ממעינותשאין

 שנשארו שכל עד רותחין במים אותם נותנים ואח"כ לו, ויצא הרחששיפרוש
 ואוכלין הרחש משליכות בחפן, אח"כ אותן וכשמוצאין במקומם, ימותובהם
 1 נ ה 1 א ומחזיקים הרבה עלינו צווחים ההלמירים אותם והיו השאר.את

 שאין ועל בירן, מוחין אנו שאין על הק1לא1 אחרכמחזרים
 כל בחתיכה מעולה, בדיקה ע"י אלא מהן לאכול שלא ומזהירין מכריזיןאנו
 רושם, שום בהם נראה שלא אותם ואפי' גריסין, לעשותן לשנים ופולפול

 בנוה דידן נשי י נ ה ד שלנו לבנות הניחו להם.נמתי
 הן,1 אף עבדי לא נשא בבי דחזו לאו ואי נון, אימורין

 קישות שמואל אמר ס"ז,( )חולין שאמרו מה עלינו וגלגלו וצווחוחזרו
 שרץ א"כ אלא שרץ איסור שאין אע"פ כלומר וכו', אסורה באביהשהתלועה

 הארץ, על רחישה נקראת במקומו רחישתו במחונר שנזכר בל הארץ,על
 שבמחובר מפק ואין דקים רמשים בהם שיש רבים פולים מוצאים אנווהרי

 אפי' צד בשום שלמות לאכלן ואין לחוש יש מצוי, שהדבר ואחרהתליעו,
 שבהן.הרכות

 לכם מודיע והרני ס"מ.( )פסחים הדין, בשעת תכפרוני אל להםנמתי
 והוא הישנות, אפי' בעולם בדיקה שום בלי וכל, מכל מתירין רבניםשהרבה

שבתוספות
 שהתליעה קישות שמואל שאמר שזו כתבו נמי.( דיקא ד"ה מ"י )חיליי

 ליה מסייע לימא )שם( עליה שאמרו ומסה כן. הלבה אין אסורה;באביה
 שבבלימים היתושין ואת שבעדשים הזיזין את להוציא הארץ על חדאדתני

 ותניא שרץ, איסור מכלל להוציאם כלומ' ושבגרגרות, 4 שבתמריםותולעת
 ושבעקרי זחים שבעקרי תולעת לרבות הארץ על השורץ[ שרץ ]כלאידך
 הא אלא בפיראן ואידי, אידי לאו מאי שרץ1 לאיסור לרבותם כלומ'גפנים,
 מיקרי, הארץ רעל איסר ומשום באביה שהתליע פירושו וכו', בעקר;דאם'
 ומשני הארץ, על פירש ולא הואיל -שריא, הכי ומשום באביה שלאואידך

 ר"ה, ס"ק פ"ר ס' נש"ך וביו"ד פכ"ה בכז"פועיין



 על מיהא דאילנא רכל באילנא, הא בפירא והא באביהן ואירי אידילא
 כאן אין שכן ואחר כשרה, באביה אפי' דבפירא בל אלמא מיקרי,הארץ
 1 נ י ב ר ם ש ב ת 1 פ ם 1 ת ה ת צ ק ב הביאוה ובן כלל, בדיקהצריך
 נמי ריקא עלה התם מדאמרינן לדבריהם מער לי ונראה ז"ל. ב ק עי

 אפ" שרי דבפירא כל אלמא גפנים ושבעקרי זחים שבעיקרי תולעתדקקני
 טק1ם1ת ברובו נמי, ריקא ר"ל זה ולשון באביה,התלעה

 קידושין בענין כהלכה שאינו במה זה נסח שמצינו ואע"פ , א ו ה ה כ לה
 התליע אפי' זה ולרעת הוא, הלכה מקומות ברוב מ"מ לביאה, מוסריןשאין
 פומק,ם,1 רוב זנדעת בשמואל לפסוק נופים שאנו ואע"פ לגפרי, מותרבאביה
 בריה כל הונא רב ניח( )חלי; מדקלומי אליביה, וטרו שקלו דבגמראומשום
 מדרב מינה שמע עלה ואמרי' חודש עשר שנים מתקיימת אין עצם בהשאין
 דכדא תמרי הני אסורה, באביה שההליעה קישות שמואל דאמ' האהונא
 ועפר מתו הרי בטחובר התליעו שאם נלומ' שריין, שתא ירחי תריסרלבתר
 ולא פירשו לא והרי התליעו, במחובר לאו חיים הם ואם נינהו,בעלמא
שרצו

 בארץ,.
 מעויינותן המאזנים מ"מ היא, הילכתא דשמואל דהא אלמא

 שום בלא בהא שהקלו מרבריהם רואה אתה והרי זה אל מזו הכרעואין
 אם ואפי' הארץ על שרצו ולא יצאו לא הרי נקב שם אין שאםבדיקה,
 בגמרא. כראיתא הוזר אינו שיצא שכל הזרו, לא יצאו א6 נקב, שםאיכא
 אחר מצר בה מקילין יש כשמואל שפומקין לשיטתנו שאף אלא עודולע
 בתוכהג להלוך יכול שהרחש כך כל גדול כשהחור אלא נאסר שלאלזמר
 אותן והרי הקרקע, על רחישה נקראת רחישתו בקרקע מחובר והוא ששירץומאחר
 שירוץ. כאן שאין ונמצא זה כשיעור מהזיק חורן אין בפולין הנמצאיםהרחשים

 ע ל ו ת ה ש ן 1 י ב מ ש דשמואל בההיא שפירש ז"ל שלמה רבינו רעת נראהונן
 על כמהלך הוא הרי הקישות לתוך במחוברמהלך

 שכף לומר בה חולקי' שיש ואע"פ לדבריו, מסכימים והרבה , ץ ר אה
 מלהרנירה. תלמודא אישתמימ לא הכי לאו רא* שירוץ נקרא בעצמושמתנועע

 לא וא"ב הם, כך המתליעים שרוב מפני החולקים לרעת נוטה אניואף
 הכרע, כאן אין מ"מ באיסור, הסתם את להחלים לוהיה

 שהתליע נל לאסיר בשמואל נפסוק שאפי' אחר מצד מקילין ישוכן
 בההיא דוקא מ"מ שירוץ, נקרא בעצמו שמתנועע כל שנאמר וכןבאביהן
 וכן התליעה, רבאיבה למיחש איכא ריעותא בה ומראיתיליד בהרמשתכח

 לא אימורא אחבק הסתם מן אבל הוא, שירוץ בעצמו שמתנועע לומריש
 ואף בהם. מצויה .שההתלעה באותם ואפ' כלל, לבדיקה צריך ואין.מהזקינן
 שהתליעו דכדא תמרי שהני 0 מ"ח )חולין דמפרש ממאי כן סובר שלמהרבנו
 דאי משום הלקים, אנן בזו שאף ואע"פ לאו, אם במחובץ אם ידועואין
 מצוי שהרחש מאקר לומר ולא דאתליעו, תמרי הני למיסר ליה הוההכי
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נו
 שמצינו אחר מ"מ הריאה, בדיקת וכענין בריקה, בלא לאבלם אסורבהם
 הקלות, אחר כמחזרים להחזיקם אין הרי מקילין,נמה
 חתיכת להצרכת לא להם הנהוגה בבדיקה רווחת כהלכה להם שמותרזכ"ש
 אין חדשים וערשים בפעים אלא שלמות, אכילתם שתמנע עד לשתיםאחה
 בודקין בעדש(מ כשנתעשנו אבל לפעמים, בהם שנמצא אע"פ בהם טצוירחש
 ובפוליםבמים,

 בורקיי
 ונוקבין רחש שם שיש מוכיח שרשומן אותם בכל

 במחובר: התליעו שמא אותו ומוציאין במים שנתרככו אחר הרושםבמקום
 שאותם בלל בדיקה צריכות אינון הפולים שנתעשנו שכל מפרשיםויש
 השחורים ואותם מתו, כבר רכות כשהן לפעמים בהם שנמצא הרקיםהרחשים
 לא ומשנתהוו אח"כ, הם מתהוים ש י ל י ג ר ו נ ז ל'ע בלשוןהנקראים
 שיצא שכל פירש, שמא חוששין אין נפתח ואפי' מהום, הנקב שהריפירשו,
 בהם שנעשים הדקים הרחשים שאף אומרים יש ומ"מ לחורו, חווראינו

 ופעמים אח"כ, בהם מוצאים שאנו השחורים אותם הם והם מתקיים,במחובר
 ק ה ב 1 מ ה הרב כתב כך ומתוך שנתלשו, לאחר ופעמים במחוברשנעשים

 רושם בהם ואין שלימות שהן אוהן שכל ז"ל דוף בר אברהםד'
 או הנקובות, אוחם אבל בלל; בריקה צריבות ואין ריעות בהם מחזיקיםאין

 שלנו לנשים הרגילה הבדיקה היא 171 ומוציאן, נוקבן רושם בהם שישאותם
 בפולין בין החדשות אבל שכתבנו. בדרך במים נבדקות והעדשים בכך,וריינו
 ואחזוקי הוא שכיחא דלא דמילתא משום בדיקה מצריכים אין בעדשיםבין

 שנותנין שיש בארנו וכבר מחזקינן. לא ריעותא אתילד דלא היכא]אסורי[
 נותנין ואח"כ נקב שם שיש אותן כל שיצאו כדי תחלה צוננים במיםאותז
 מתירין מיחה אחר פרשו ואפילו הנשארים, שימותו כרי רותחין במיםאותן
 כלומר מהו, ה ה מ ו ה ש ר פ ( : ס"1 )חולין גורמימן שהם מפניאותן,
 ומחמירין בתיקו ונשאר מותרת, היא אם בה ושאל שפרשה, אחרשמתה
 כל וא"ב מותרת, שמתה אחר פירשה הא ז"ל שלמה רגט .גורס וכןבה,
 ה ש ר י פ גורסים יש ומ"מ איפור, בו אין אח"כ אפילו הרחששמת
 ומאחר ממפק. אסור פירשה ואח"ב שפירשה קודם מתה שאף ונמצא ה תמ

 נ5 כך, גל בידינו ומחוור ברור האיסור ושאין מבולבלים הדבריםשמצינו
 דבר עמא מה הזי פוק רופפות .שהלכה

 תורה אבות של ומנהגם מיה.( )ברכי
 להוסיף, אין ועליוהיא

 עשר. השלשהענין
 להתיר ובאים מורים שהע התלמידים בשתם עירא"י
 שלא בשר בלא שנתבשלו בל לאכ, גוים של .מבושליםפולים
 הוא; חי ,ההוא למופז נאכל וזרי גחם קישולי משוס DNW בעיה איסורשום-

- - - -  הלכות משנה ובמגיר וכו'. מתה פירשה גורמץ יש שמגיא שם ברא"ש גםזועיין-
 הט"ז, פ"ג אסורותמאכלות



 -נח
 של כלים מתם שהרי כלומר הוא, לפגם טעם נוהן גוים גיעולי משוםואם
 יומן.1 בני אינןגוים

 למאי דבש 4'ט:( )ע"ז שאמרו וכמו כדבריהם מוכח הגמרא סוגיהוודאי
 משום ואי הוא הי שהוא כמו נאכל הרי גוים בישולי משום אי לה,ניחוש
 האי :( ע"ה )שם אמרו גוים של כשמן וכן הוא, לפגם טעם נותן גויםגיעולי
 בישולי משום אי לה ניחוש למאי ספרא א"ר שריב דארמאי שליקאמשתא
 הוא, לפגם "עם נותן גוים גיעולי משום ואי חי שהוא כמו הוא נאכלגוים
 מותר בעין אתר איסור בלא או בשר בלא בכליו הגוי שבישלו כלוא"ב
 בבישולו, מעם ישראל יסייע ואם חי שהוא כמו נאכל הוא אם ממנולאכול
 מתןטעם הותר לא שלרעתי אלא אהד, לעם והיינו כמעט שכןואחר
 שישראל כמקרה שמדמן האהד דבתם, משת לאהד אלא להריאלפגם
 מבטלץ ואק הוא איטר בטל במדד שהת בשאג, גף של הקדרהבישל
 כליהם, בסחם אפי' מותר ובדיעבד בשוגג בה שבישל אלא לכהחילה,איסור
 א נ ש י ר פ ד כ נינהו יומן בני לאו כלים שסתם יומו, בן שאינו נתברר שלאר"ל
 היום, בה שנתבשל בקדרה בו לבשל מצוי אינו יה שרבר , ז " ע ה כ ם מב

 דבר שאותו אלא שלו בכלי בישל כשהגוי אף י נ ש ה 1 בדיעבד, בו גזרוולא
 ומאחר איסורים, שאר עם או בשר עם לבשלו הרגיל דבר אינו בושבישל
 בדרך מים גיעולי דין משם שנסהלק אהר ממנו לאכול לישראל מותרשכן

 גוים, של בכוספן וכן דארמאי שליקא ובמשחא גוים של בדבששהזכרנו
 חמים מים ;"י שכר ממנו לעשות רגילים והיו תמרים של פסולתוהיא

 האי ל"ו:( )נרצות שאמרו מה וכן לפגפי טעם נותן מדין ומותרבכליהם,
 הגנזביל מרקחת היא זו מילתא והרי שריא, הנדואי מבי[ ]דאחיאהמלהא
 אותם מבשל שהגוי הבשילין אבל לפגם, טעם נוהן ומדין בכליהםהעשוי
 אע"פ איסורין בשאר או בבשר הימים ברוב לבשלם ושדרכם ככליולעצמו
 דבר שזה ושלום, חם להדיא אוהו מתירין אין בבשר נתבשל לאשאם
 לחוש יום בכל הרגילים אלו שדברים אלא עוד ולא עליו. וגוזרין הואהמצוי
 וכלן ע"ה:( )ע"ז אמרו הגוים מן תשמיש כלי שבלוקח ואע"פ יומן,לבני

 כשלקחה ההיא יומן, בני אינן כליהם דמהם אלמא מותר, וכו' בהןשנשתמש
 כל אדרבה מיד, ולמברו בכלי לבשל מצוי הדבר שאין בה, ובישלישראל
 בישל אם לרעהי  הרין והוא תתלה, לו שאפשר  נמה מיפהו למכרהשדעתו
 הבישול שאין איסורין  שאר  עם או בשר  עם לבשלו מצוי  שאין  רבר  הגויבה

 אדם וכוספן, רגמן דבש כנון אלו שבשולים וכן יום, בכל מצוי אלובדברים
 בכליו לעצמו מבשל שהנוי הבשיל אבל זהומתו, שפסקה לכל בהםמכוין
 עם או בשר עם לבשלו רגיל שאדם וכן מצוי, בישולו שרגילות דברושהוא
 עם נתבשל שלא לו כשנתברר אף לכתחלה, לאכלו הותר לא איסוריןשאר
 טצוי התבשיל שהרי יומה לבת לה לחוש יש הסתם שמן וכן איסורין,יפאר

- - -
 ל"ט, ע"ז נר~'ש ועיין וו'ת וש"י פסק~~נו

 סופרים. בדקדוקי וע"ש אטור, בגבראילפנינו



נם
 חברים אותם ואף מחודשים דברים שהם אעפ"י ברורים,- והרברים יום,בכל
 בהם. לי והורו בדברנהגו

 הגוי מן אלו דברים שקנייה שכהב החכמים מן לאחד מצאתיואח"כ
 בדיעבד, בו שנתבשל מה אלא הותר שלא ספק ואין לכתחלה, כבשול הםהרי
 הי"וו( )פ'"ז אסורוה מאכלות בהלכות שכתב ז"ל משה רבינו לרב מצאת.וכן

 אסורים אותם; ומוכרים גוים אותם ששולקין בהן וכיוצא ועדשים ואפוליןפולין
 געולי ומשום לפרפרתם, מלבים שלחן על שעולין במקום גוים בשולימשום
 המופגנין וכן בשר בה שבשלו בקררה או הבשר עם בשלום שלא מקוםבכל

 בת בין הרב הפריש שלא והרי גוים, פיעולי משום אף אסורין בשמןשקולין
 קניה יומא, בה גזירת משום אמור שלכההלה מפני יומא בת לשאינהיומא
 הרבה, מצוי שהדבר אחר בזה כיוצא שכל אלמא לכתחלה, כבישול הרימהם
 והוא במלפחין בשתיתא שהרי לרעהי ראיה בזה ויש זה. מפני זה לגזוריש
 ומצניעין לסחורה דבש עם תבשיל מהם עושין שהיו עדשים של קליותקמה
 חומץ, ר"ל חלה בה ]נותנים[ דאינשי דרובא משום' ואסרוה ומוכרין,אותה
 אמו זו מנזירת זה אסרו חומץ שם שאין שנהברר ר"ל ומיא בטלפחיואף

 כתבו הפרק בראש ואף זו, מפני זו גוזרין המצוי דבר כל אלמאחברהה,
 כל הנוים מז ישנים חרש כלי לוקהין אין ה"ב( פיד מ"א הלבות)המב"ב

 באבר, שועין היו אפי' לעולם וקערית קדרות כגון בחמין, בהםשנשהמשו
 כשבישל אלמא התבשיל, מוהר והלאה שני מיום בהם ובישל לקחואם

 בהם שאין וכן שהזכרנו, ממעם קנייתם הותרה ודבש וכוספן מיירי.ישראל
 נראה בערמונים ומ"מ בשמן, וכן יומן, בבת אף שפנמה וומא בתנזירת
 מעם, יש ואם מהם, טעם מונעת הקליפה שמא נינהו מפיקי דתרילהתיר,
 שאין כל גויסן של מלוחים או כבושים בזחים מתירין יש וכן הוא,פגום
 מליחתם קורם ברוהחין שחלמום שאפשר אע"פ חומץ, או יין לזילוףלחוש
 הוא. פגום טעם חלמום, ואם חלמום, לאומא

 עשר, הארבעההענין

 ולברך ברית דם ממנו להפיף מהול שנולר במי אלה גנלייהינונהגו
 חברים אותם וצווחו ברית. דם ממנו להמיף וכו' קדשנו אשר זו הטפהול

 לה הויא ומברך בו לברך צריך שאין וכל לברך, צריך שאין לומרעלינו
 שכל שכתב ז"ל נחמן בן משה ר' להרב שראו עלינו וגלגלו לעמלהברכה
 עצמכם מכניסים אתם והיאך תשאפ, לא על ועובר טועה אלא אינו בההמברך
 א ל י נ ב להם נמתי וכעובר. כטועה כן הנוהג כל את מהזיק שהרב-במה

 *השבלים בהר בתנור שנתיגעו קויות טקמח העשוי מאכל רשיי פי' ל'ח.ינינזת
לחים,

 ט'.( פרעסמורנ )הוצאת כ"ג. לשבת הרמב"ן הדושי~ע,ק



 טך כמתש משח הרב שם מכרעה, הראיה אלא מכריעהכעם
 רין וביה ביתרין בל ראלובאנולדיןאחרבמהרבמםנחוטתש,

 רבנים, כמה ברברי נמצאים שבושים וכמה מעיותכמה
 לברך ,אצריך אומרים יש היא; ישנה מחלוקת זה דבר לכם ואוסר בשואלא
 הל"ו.( מילה מהלכות )בפ"א ז"ל משה רבינו הרב ואף לברך, צריך שאיןוי"א
 שצריך לזמר ביה חולקים ורבנים גאונים וכמה לברך צריך שאית בהנתב
 בה. תלויה שהמחלוקת מה מודיעכם והרנילברך
 מברך מאי חנוכה נר בענין אמרו ב"ג.( )שבת מדליקין במה בפרק הנה.
 מדתנו עמרם רב ואותיב תסור, מלא צונו והיכן חנוכה נר להדליקאקג"ו
 ערום, ומפרישו עליו ומ~מנין עליו ומברכין בו ומשתתפין בו מערביןהדמאי
 מחניך והיה בעינא קא ערום, מברך היכי לברוכי בעי כדרבניז כל אמרתואי
 אביי ואמר הפרשהו. בשעת לברך צריך לדבריך שהרי כלום' וליבא,קדש
 הנוכה ונר ברוכי בעי לא דדבריהם ספק ברכה בעי דדבריהםודאי
 ספק מעושר מספק שתקניהו דמאי כבן דדבריהם מפק הא ררבריהםודאי
 מברכינה לא התורה מן שהוא מצוה מחשש בא דבר של שעקרו אע"פטבל
 הוא.. ביה לזלזלו דלא משום הספק מן שתקניהו אע"פ שמברכין שניויו"מ
 אביי עם חולק שרבא מפרשים ואנו המן מעשרין הארד עמי רוב אמררבא
 הדם כסוי כגון התורה מן שעיקרו ברבר הבא במפק חכמים שתקנוהוורעתו
 שאני ודמאי עליו, מברכין ערלה מספק מהול ונולד חיה ממפק כוישל
 בענינו- שורש שאין מה אבל הם. מעשרין ע"ה דרוב אינו, גמר מפקשאף
 כגון כלל, בספקו מברכין אין בודאי ברכה תקנו שחכמים אע"פ התורהטן
 משום הטעם אין שני טוב יום וא"ב הדליק, לא ספק חנוכה נר הדליקספק
 אותו. שקורין ומה הוא, התורה מן שהוא דבר שתשש הנא ספק דהאזלזול

 א ל א אוב יום היה לא ורבא אביי שבימי מפני דבריהם ספק זובסוגיא
 על מנהג אלא תורה סרך בו שאין ונמצא אב1הן מנהגמתורת

 הוא אביי לרעת שמא או דבריהם, ספק קורהו הוא כך ומהוך הקדוםספק,
 נמצא, פירושנו לפי והרי לברך, שלא אצלו שוות הספקוה שכל כןקורהו

 מברכין תורה שעיקרו בדבר הבא ספק שבל כמותו שהלכה רבאלרעת
 לא. ספק ראשון ביום לולב נמל מפק מהול ונולד הכוי דם כפוי וא"כעליו.
 עליו, מברכין בזה  ביוצא וכלנמל

 אף. בריה דם להטיף מהול נולד על שסברכין ואחר שמתינו היאזו

 בה מברכין אין ומ"מ א"א, של בבריחו הבן את להכניס אקב"ו מברךהאב
 המפרשים אותם ום"מ בודאי, כבושה ערלה שם נראת א"כ אלא המילהעל

 לו מודה אדרבה אביי על חלק לא רבא שאף סוברים לשטתם נוטיםשאחם
 סלד כנון התורה מן שודאי בדבר אף חיוב ספק שום על מברכיןשאין
 ספק כנון לאו אם ממנו יצא אם אלא ספקו ושאין וראי שעל אלאמהל,
 חיוב. ספק כל אבל לברךן אותו שמחייבים הוא נטל לא ספקנפל

- - -
 הטאירי הרב בהדושי נם תטצא זה-~קוןון

~ff, 
 ט"ז.( וויען )הוצ' ב"ב. לשבה



מא
 אינו חם, מעשרים הארץ עמי ורוב הואיל דמאי בטעם שפירש וזהלא,
 שהדברים ספק ואין גמור, מפק שאינו לומר דמאי בטעם שהפליגאלא

 שיש שכן וכל הוא, מחלוקת לשון וכו' אמר רבא אומר שהוא שכלרחוקים
 לאו אם יצא אם שספק אלא חיוב בודאי שאף לשניהם שפירש מילהרחיק
 דהא ומברך חוזר קרא לץ מפקי שמע את קרא שבספק ואע"פ מבהךאינו
 מכאן הקורא במשבה( : ט' )ברכות שאמרו וכמו בתורה כקורא שהואמפני
 הפסיד לא ( : י' )שם בו ופורשו בתורה שקורא כאדם הפסיד לאואילך

 שהוא פפק שכל עליו מברכין אין שיהיה ספק זה אי ספק שהוא שכלבברכותי
 שא"כ אינו, זה וודאי הספקות ען תורה הזהירה שלא דבריהם ספקקרוי
 דבריהם, ספק לפרוס לו ומה הספק על מברכין אין אלא לומר לו היהלא

 ז"ל הימב"ן שרבינו אע"פ כדברינו, הנכונה שהשמה ספק אין שכןואחר
 שהוא הן התורה, מן שחייובו כדבר מספק חכמים שתקנוהו וכל נו,-חולק
 מברך יצאן לא ספק יצא שספק אלא חייוב ודאי שהוא הן חיובו בעקרספק
 ואת הגרים את המל והרי עצמך על ותמה התורה, מן שודאי אחרעליו,

 :( קל"ז )"בת מילה, בפרק בהדיא וכדאיתא המפתם על מברכיןהעבדים

 לע"י מהל ערבי כגון מהול כשהוא שנתמיר נגר ראיתי שלכם שמהולבעלי
 להם הראיתי בריה, דם להטיף צריך שהוא ערלה ספק שום בו שאיןב"ז.(
 ופירשו ברית רם להטיף אקב"ו זו הטפה על שמברכין ובאים מוריםשהם
 השכינה, כנפ* תחת מכניסתם הזאת שהמילה מפניהמעם

 וכו' מברכין אין מהול כשהוא שנולד קטן אבל אומרים הםועם'זה
 אף הקפן והרי מתמיהים, והדברים כבושה, ערל מספק אלא המפתושאין
 ישראל מזרע הוא שכבר מפני ואם בבריה, השכינה כנפי תחח נכנסהוא
 השכינה כנפי תחת ישראל נכנסו דברים בשלשה אמרץהרי

 מגרע כבושה ערלה ספק עליו שנוסף מפני וכי ובקרבן, ובטבילהבמילה
 שנהגט כמו ולברך להטיף הדברים ועקר הם רחוקים דברים ודאי אלאגרע,
 אביך מומר בני שמע מהם, לזוז ואין ,נפש נוחי ורבותינו ואבותינואנו
 אמך,9 תורת המושואל

 ופירושה כבושתן ערלה מחמת שהיא נראה הסוגיא לפי זווהמפה
 אינו ומיעוטו ורבקותו דקותו שמתוך קרום כעין בבשר דבוק דק עורמעם
 תתפרק לימים או היום ושמא וכל מכל מגולית העמרה כאלו ודומהניכר

 ותקנו מעט, יותר לגלותה העמרה סביב 11 הטפה וא"כ העטרה, בוותתכסה
 ואם דם שיצא עד בצפורן וגרירה משמוש דרך בצפורן לעשותההגאונים
 הטפת יציאת הרי נמצא לא ואם ודאית, מילה אית הרי כן בהמצאו
 מעט שחותכים ראיתי הדור ולמוהלי משל, לא בתתדם

-------
 בג' לברית נכבמק שישראל כשם : מיה פ"ב גחם ובמס' לשוה בשהי נ"א,~במות

 ולקרבה ולטבילה למילה נריט בךמצות
 ב" פסחים יוחק ר' ממ"ש וגף כף שמע יטנ' עליהק אבותכם קבלו בברק"ל
 סמ"ג ב"ר~ע"ן



מב
 העור שנפרע שמאחר הסוגיא לפי כן נראה ואין הנפרע, העורמן
 לא אם ומ"מ בבשר כמחתך אלא ואינו ולחתוכן לנו מה מאליו העמרהמעל

 אותה נשלים וראי העמרה בסוף דבוקה 'שעדין אלא וכל מכל העמיהנתגלית
 . ספק. בזה ואין וריופריעה

- =

 עשר. ההמשההענין
 מלוה בשמר לכתובקאמאלוניא בגלילוה עודנהגו

 סוברים שהם ומפני בשביעית -שממנו שלא מנת על לחבירו ישראלשבין
 ומצריכים סופרים מדקרי הזה בזמן נוהגת כספים השממת לעניןששביעית
 משממתו שביעית תהא שלא כדיתנאי

 וכדאמרי-

 שלא מנת על ג':( )מכית
 שביעית דין לבמל יכול שאינו כלומ' משממתו שביעית הרי שביעיתתשממנו
 שבממלן תנאי שכל משמם, אינו בשביעית הוא ישמפנו- שלא ע"מבתנאי
 בו חייבתהו שלא בממון עצמו כמחייב הוא והרי תורה בשל אפי'קיים

 חייב, שהואהתורה
 כתוכפין בעיניהם וה-ינו כך, נוהגים היו שלא על עלינו מתמיהיםוהיו

 בנסרא שראו סמה אוהה מביאין והיו בה, עמנו ונתנו ונשאו כדין שלאממון
 ממר יוחנן1 להדדי.ר' מילייהו ממרי אשי רב רבי רבנן ל"ז.( )גטין גמיןשל
 צריכת לא ליה אמר אחרונא מידי צריכנא ליה אמר אבא בר חייא לר'מילי
 השמטת היו שמהגים ואלמלא היו שני בי, חרקן אחר אלו חכמיםוהרי
 במם' דאמרינן מאי וכן דברים, למסירת עצמם את מזקיקים שהיו עדכספים
 בשבועה שני בכמה ידע דלא האיעק9

 קאי.
 ]כמה[ )?( א מ ק לתנא לשי-ליה

 שביעית דין היה שנוהג אלמא הבית לחורבן מונה התנא והרי שיב,ח
 חורבן, לאחראף

 נוהגת כספים שמימה שאין מוכחת נימין של זו אדרבא להםנמתי
 להם:מסירת מספיק היה היאך שא"כ סופרימו מדברי אפילו בחיוב הזהבזמן
 מזמרני וכדאמרינף למסור, צריכים היו הקבועים לדיינים וודאי אהדדי,מילי
 הריין היה אשי רב וודאי וכו', פלוני שבמקום הדיינים ופלוני פלונילכם

 זו ואף לזה, זה מומרים, היו התלמידים אלא מומרים היו לא והםהקבוע,
 מידי. צריכנא שואל הוא היה למה שא"כ קבוע דיין היה לא יוחנן ר'של

 דת מ אלא חיוב דרך בכך נוהגים היו לא שבודאי אלאאחרינא,
 מורגלים הורה_ דיני שהיו בהם היתהחמידוה
 בעלמא, לזכר מועם דבר להם מספיק והיהבפסקיהם
 ע"ה ר'שעש--------
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