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'~~'~ 
 ס"~

 נראה כו' נוהגין ולכן י בהגהה
 ל~~ו~

 הדין ~ן

כההי~
 פ"ה ד~אי ~' דירושלמי

 והו~~
 ובתים' ~ם בר"ש

 לעצ~ו נא~ן חבר טהרוח לענין יע~ש תנןה~ם ד"ה (~') יו~א~~'
 ל~נין וה''נ קבלה ~עי ברבים ~בל י ~נלוול~~~רח

 שוח~
 : לרבים

~"~~

 קושייח ניחא לכ"ד קבלה ב~ינן לרבים הנו~ע דדבר האממור
 ד"ה ~) (כ"ד כחובוחהחו~'

 ש~
 כו' חדש

 דל~
 שנחשדו ~צינו

 עלע"ה
 החד~
 ~בל י

 ל~
 . לכ"ד נא~נוח בעי לרבים ד~כור ~שה

 ~~רים על ~שוד~העיד הט"ז ~י"ב ז"ל הר~ב"ם דברי ~יושבו~פי"ז
 בירושל~י דאי' ~הא הראב"ד ו~קשה י ~ו ולא חו~א אדם אין חז~הנ~~ן
 דד~אי~"ד

 דדוק~
 בנכנס

 ו~י~ לכר~
 וישוב . כו' שם אדם ~יר

ה~"~
 ד~חי

 אליב~
 ~דם ד~~כיר לדונא נ~סק שהרי חמוה דר"מ

 נא~נוח לע~ן דודאי ה~נין ~בל י ח' הלכה ~שכו'
 איז~

 פרט
 הוא גדולדכלל

 ע~~
 ע"ה ורק עצמו של על ~פילו ב~יםורין נ~~ן

 . ~~שרוח על~"נ
 ו~כ~~

 אבל פרט לאיזה ~כ"מ נא~ן ~חרים של ~ל
 וא"כ י לרבים ו~ו~חה קבלה בלי כלל נ~~ן ~חד ~ין לרביםל~כור
 ~דם ו~~מ לעיר בנכנס הירושל~י ~קשהש~יר

 ש~
 ג~~ן א' עד וכי

 נ~מן ~"ה וכי להניהו~'צ
 ה~ר"~ כהגה~

 קושייח ~שום ז"ל
 כפשוטו ~בל יע"ש הר"~

 ד~פי~
 האיש את להח~יק נא~ן ~ינו ג"כ חבר

 מודדין אין חגן פ~ה בעירובין והנה . לרביםל~כור
 ~ל~

 ממו~חה
 ~שום הט~ם וי~ל ~ו~כ~י ~ין הדיוט דעל הירו~ל~י בשםוה~יאי

 ~יי~שהו~
 נמדד שכבר פי' שבח ת~וס כאן עד באומר ~יהו לרבים

 ~שום עליו סו~כין ~רבים אע"פ נ~~ן ע"א ב~ד~~פ
 שהו~

 מילתא
 דנ~מן פ~ב בר"ה וכד~י~א לגלויידעבידא

 ע~~
 ה~ודש על להעיד

~~ו~
 מה

 עצמו ב~דידח ~שא"כ י הטע~
 עביד~ ל~

 ~יכול לגלויי

לו~~
 ובקידור בהבלעה חשבונו שעלה

 ב~~~
: 

~~
 המ~ין דכל

~~ 
 ~ם נחלקו י כו' מקומות ובקצת כו'

העעם
 דל~

 ~מכינן
 מ~ע~ ~רוב~

 הר"ן כדעח המצוי מיעוט
 בבי~ורי כמבו~ר מצוי ~ינו שוב וא"כ~"ל

 הגר"~
 הטעם ו~י . מ~ל

 כ' וכן י שא"מ מיעוט דהוי דםבר הר~"ש כדעת איסור חזקח~שום
 וא"כ ח' ~ות ~ט"מ יו~ט ~עדניבס~ר

 ל~
 גס ~הני

 האידנ~
 עד

שיבי
~ 

 בב"ד נח~רו וכ~לו קבלה
 ל~ני~

: 

~~
 הט"ז עליו חמ~ו ו~בר י ~גודה מדברי כו' בדקו ואם

 תרחי משוםמ"ל וה~ר"~
 לריעות~
 ונר~ה יע"ש מר"ח ר~י' 'ומ~י .

להלי~
 דדעתו ~ליו

 כתירו~
 סח~ו וכן ו~ח~י ח~ר משום החו~'

 ~דה ברישדבריהס
 דדוק~

 במקום
 ד~יכ~

 למימר
 חו"~

 בחר ~זלינן

הריעות~
 מוכח וכן

 מה~
 (ל~ו) דעירובין

 רב~
 ולכאורה כו' התם אמר

ה~
 בחזקת לריעותא תרחי הוי

 של~
 לפניך טמ~ה ותרומה עירב

~שום ~ל~
 ~א"~

 לו~ר
 טמ~

 דב~קוה לימר שם ~ש~ס יכול והיה ו~~י

מ~ו~
 תרתי

 ~מ~ לריעות~
 יש ובזה . שם ~חיס' הר~ישו ו~ר

 ~בר דר"ח ה~ק. עם ר"חמחלוקח לב~~
 דדוק~

 הצ~ורן חגירח כדי ~גי~ה
 ~י~ה בסתם ומיירי .פ~לה

 שהי~
 ו~ח~י פגום וא~~ל חגה"צ כדי

 ל~ו ממה~~חות
 הו~ פ~ימ~

 דכ~ש הפוסקיס רוב לפי סברי ~נן ~בל
 פגיממהנמי

 הי~
 ו~ח~י פגום לומר ~פשר ~"כ י ~וח' מוצאים הי' ~י

 ד~~ה ~~גודה מיירי נמיובנ"ד
 בדב~

 ו~ייתי ו~תאי שכח ו~~"ל ~'

 מ~"~ ~~י~~~י~
 ו~י י ~~ר

 דב~י~
 ~יה

~~~ 
 בכ~"ג ל~ק

 ו~~~~~~גוד~ בי~
 : ~~ל

~ ~
~~ 

~  
 לו ~~~ו

 ~~~ כ~
 ~צמו

~~~ 
 ~ול

~~ ~~ 
 ד~וספ~~

 טה~ות דמס'
~ בר~ ~ב~  ~~ ש~ 

'~ 
 . י~~ש כו' ע~ו שקבל~ה

~~חלוקח ד~י~ ~~~~ ו~מי~ ~"~ ומחלוק~
 כריתו~ ~~ ו~ ~~

 ~~~ ~מ~ ~~~ ~י ~י"ב)
 יותר

מ~~ה
 עדי~
 ~הדי ~נן וה"נ .

 ~ל~
 ושם ~~י~ ~מי

 כ~ ~כ~
' 

ולכן
~ 

 ~~לכ~ ~י ~~מ ~' הר~ב~ם ~~כ
 כ~כמים

 דר"~
 נמי ובנ~ד

כן
 הו~

 ~ לי ברי ~~~ ~י ל~נ~ד
~~

 ~ב~י והנה וכו' ל~ ברי ו~מר כו' ומי ב~ה~ה
 י במ~ ~~פ~

ומ~ל
 ~~ ~פשר כו~ ול~~~

 ~ר~~ ל~~
 דדייק

 ה~~
 מ"ל

 דדו~
 לי ~רי~~מר

 כ~~~ ד~
 ו~נין י ~~ל

 ~~יי~ די~
 ב~ה

 דכל~רמב"ם שכ~
 ~~~ו~ ~~מ~ של~ ~

 ידים
 ב~"~ י~חו~ ל~

 כ' וכן .

 בס"~~~מ~~
 ~י ו~ה

 יד~ י~~~
 ~~ל

 ~~רי~ ד~סו~ ~~י~ ו~

לכחחילה
 בפני ~~~

 חכ~
 לדבר ~ין ו~"כ . נ~י

 ~מ~ אל~ סו~
 יתעלף

 ובדיעבד ~בריו ובזריזוח בפניו יכיר אחר ~בל . בעצ~ו ירגישולא

ל~
 חיישינן

 ו~ לכ~
 י מחעלפים ~ינם דרוב ~שום ~י ה~~ם ידענו

 וכו'חיישינן ו~~חה קפצה דנדה דפ''ק כההיא חיישינן ברגיל כאןו~"כ
 שלאכ"ז

 ~"~ עקר~
 ו~"כ . מרגישים ~ח~לפום דרוב ~שום ~ו י

 כאןגם
 ה~עם ~"י הל~וח ממשום דכ' ~ש~ע בהג~"י ו~~ה י כש~

 עכ"פ ע''ז שחולק האף עילוף ~צוי דבהם משום נשיםדפ~לי
 לא דעילוף מ~ום דהטעם~וכח

 שכיח~
 ד~ודי ר~יה ~זה ~ין ~ולם .

 : כשרה ש~נ דבדיעבדכו"ע

 ~קי"~ בש"~~~"~
 דכיון לענ~ד הנכון וכן י בב"י ~ינו דרס ~ו

שהי'
 בל~ מול~

 לא ~פ~ק
 שיי~

 דריסה
 ~ל~

 ב~~כוין
~חניא לכ~

 בתוספ~
 הר~ש אח וחחך שוחט הי' פ"ב

 בב~~
 ~חכוין אם

 לחוש ~פשר אולם י כשרה ל~ו ו~ם פ~ולהשחיטתו
 שמ~

 מחמח
 מל~וליך פ~קהתעל~ות

 כ"~
 למ~ה הסכין ~ח ודחק

 בל~
 . הולכה

 בשיכור חיישינןלכן
 להרמ"~

 דיני גבי דתני ב~תניתן ~ד~צינו ~יהו
 ועף ה~ין ~ת השחימשהי'

 ת~ ו~
 . מקודם דרסה גבי

 חששבעייפיח ד~י~ ש"~
 דרם~

 ונ"מ ב) (ג' כ~יר~"י עייפוח היינו והתעלפוח
~י

 שח~
 עד ב~הירות

 של~
 ~ליבא כשי~ור שהה

 דדינ~
 מצד כשר

 : כ"ש שהי' לה~ריף לה~נהג זולתהדין

~~
 דעת בבי~ור מ"ל הרש"ל עם הש"ך נחלק כו' ~~מיריס ויש

 להוכ'ח ונר~ה י ה"ש יודע ~ם ~ם~ק גם ק~י אםה~רדכי
 דע"כ מ"לכהרש"ל

 ה~
 מגבי יוחר עע"ג באחר לכתחלה ד~סור

~~ 
וכיוצ~

 צ"ל י ע~ז ה~רדכי עמד כ~שר
 משו~

 דחיישינן
 ובגט כ"שעיניו יסי~ שמ~

 ל~
 לשיטח ~"כ בכ''ש לן איכ~ת

 הרי"~
 ז"ל

 ~םדב~"י והמחב~
 הו~

 מו~חה
 ליס~

 ב~חר לכחחלה ~ותר ~ח"כ שיבדקנו

עע"~
 דסבר להמרדכי ~בל י ~ח"כ נבד~נו כ"ש יסיר ד~פילו

 ב~חר גם~~ור כהרמ"~
 ע~"~

 ומ~י . עיניו יסיר דש~א ה~עם ~ח~ח
 (ד' התו~' כמ"ש לדחות יש הר~יה גוף ומיהו . וד~י מו~חהב~ינו נ"~

ב')
 ד"~

 שמא
 דנקי~

 דיעבד לשון
 ל~~ן ויודע ד~~חה ~ב"י בשס ~"ה ~"ק הש"ך ~ש"כ ~'~~' ~ מילת~ ~י~ משו~

 ס הש כוונת ל~~ט דהיודע י ל נ ~ין ~וין יהי' ידו~ת
 ז~ל ור~ן ר~"י כן כתבו ובדיוק ידים~ימון

 ד~ינ~ דו~י~
 דת~ מילי

בבריי~~
 שום ד~ין

 נפקו~~
 עוד ומ"ש י ותשכח דוק הדין בידיעח

 לה~כיל מותר ~ינו דלה~וס' כ"ו ס"ק~~"ך
 ל~לבי~

 ב~חרים
 עע"~

לכתחל~
 ~לא

 דוק~
 דמצד מודי דהחוס~ לענ"ד ~ומן ~ו במומחה

 והר~י' . בכ"ע מוחרהדין
 מה~

 ב) ~פ~ו הדם כיסוי בפ' ד~מרי~ן
 כר"~ רביהורה

 כו'
 ולי~~

 ~יוד~ בק~ן כ~ן
 ד~ינו ידו ~ת לאמן

 ~~ן ב~ינו ו~~ן . מקולקלים דמע~יו כ"כברור
 דברו~

 ד~עשיו
 ב~חר ד~פו' והר~י'~קולקלים

 עע"~
 פסול

 ~ל~
 מצד דזה וד~י

ה~מר~
 . כחכמים והלכה כ~"מ הלכה ד~מר דכיון לומר ו~ין .
 ל~ ~~ ל~מן ש~~י וב~~ן ~לי~י במ~ימש~ע

 ~~גי
~ור~ה משמ~ ד~ו~

 דיצ~
 מכלל

~~~ 
 . (מ') כתובות ב~' כד~מע כך והורה

 מותר דמה"תוהו~יל
~~ 

 והוי . לכלבים ל~אכיל ל~~ר מ~ת ל~כול
 ד' ~~"נ בפ' ~"ל ~~~ן כ' וכן ל~זירה~זירה

 ~צ~~
 שאפ~ה פת לענין

 בפ"~. ל~כול שמוחרח ~ליעם
 ול~

 גזרינן
 ~ י~כל~ שמ~

 חלב
 וכי"בע~ש

 הרב~
 והבו

 ל~י~ דל~
 ~ על~

~~
 ~ם

 מומח~ ~ו~
'~ 

~"~ 
 ~ינו ל ~ק

פי' המחב~ דה~ מבו~~
 ~ו~ דמות~

 ומצד ~ח"כ שידב~נו ~ל
 הדו~

מח~ת ~ ~~ ~
~  כ~יבה ~י ~די~ 

 ~~~ ו~~ י ~~ ~~~ ~~

 ~~ ~~שכ~ו~
 י ~ ~~ ~ ~~ ~

~ ~ ~  ~ ~~ ~דב~ 
 ~~ב~ל~

 לב~וק
 כתיבה ~~ של~

~ ~~ 
 יכ~ב

 כ~~ ~יב~
 ~ו

~~
 ~ו ומ~י

 ו~~ י ~~~
 מתני~ן נוקמי ~~כ

 ה~
 וש~כ ~וח~ין

 ~~י~~ ~~ופ~במ~
 ~דם ~כל ~יי~י

 ~יפ~
 וכ~ן ב~נם

 י~ור~ ל~
 ה~~~~בתי~ו~

 ~~ל
 ס~

'~ 
 ~יפ~ ד~~~

 ב~י
 בדי~

 מיני בשני רק
~נשים

 לרבינ~ הו~ וכ~
' 

 ~יבר~
 ~י

 נדיו~
 ~ה בכמו

 ו~ד י~~ים ~ו~ נ~~
 מה~ ~~ור~ ~~ו~ ~

 גיטין במ~, ד~~ינן
~) 

ב~

 ועובד נודר
 ו~ג~~ ~~~

 לכ~חיל~ ~~~ ו~מ~נן '
 ~חמת

 פסולאינ~ ש~~~
 מד~ב~ ~ל~

 ו~ין
 ל~

 מ~~ יו~~ ובקושי ~~חא
. 

 ~פילו ד~~ם ~~י~ממ~ ~י~ ~ול~
 ד~ורייח~ ב~יסו~

 יכול
 לסמו~

 ~~דר ~כיון

הנא~
 סו~כין וכי"ב . ל~רש ~ו~ד ממנה

 בד~וריי~~
 במ~'

 כל~י~

~~ 
 ~~ד)

 רצ~ ~~
 ~ד ~~ם

 ~~~ ~ו~
~וד יוצ~ ~~ ~~~ע~ ' כו'



~"~~~~~~~~~~~~ 
~~ 

~ ~~~~~~~ ~~~~~ 
~וד

 לנטיע~
 וכן אח"ז י~~ר ומממילא י הספינה פ' בב~ב כדאמרינן

ל~~
 י ~ירה שהא~י~~ו מצד לא נא~ן ~"א של ה~~ם דכל כיון

~  מ~ה אין ומכ"מ הבשרי הדחת לענין ה~וםקיםכ' 
 ראי~

מ~ד ל~פמ"ג
 שתיק~

 כהודאת
 ~עלי~

 אממרינן לא מכ~ישו אחר שאם ו~שיטא

דב~
 נדר

 הנא~
 אח"~ שי~ר~ סמכונן ולא

 כ~שטי' קכ"ז ~בםי' הדין ~~י וא"כ י כהודאהש~יקה ולא י עשוי ד~~ו משום
 בכה"~

 והא
 השוח~ ~עשי דרוב א~ר מט~ם הוא ~"לדהמהרי"ק עיקר נראה לכן י בזה שנ~~צל לחוש לנו למה כאן אבל בדידןתלי

 מוציא מ~וקנים
 ונוסיף ~"ל הגר"א ביאורי וע'כהב"ח

 ב~~
 אפילו

 נימ~
 הוא דאלם

מח~ק~
 דאמרינן היכי כי איסור

 ביבמו~
 נשים רוב פ''ב

 למוצאיהם הם חיים כי (נ"ד) עירובין במ~' אממרונן מ"מ ככ"א~מיר מ~ע~רו~
ויולדו~

 ממוציא
 כיסוי בפ' ה~וס' כ~בו וכן י יבו~ מחזק~

 הד~
 (~"ו)

 לאכול מו~ר יהא מ~וקנים מעשיהם רוב אי כו' הקשה ~"טד"ה הט"ז ומ~ש פשוט ו~ה דין איזה שכח שמא ו~יישינן י לשכחה וקשהכו'
 מצרפין דאין להוציא עדות בעי הא ולמה יע"שימשחיט~ם בהג~א מבואר דהא לענ~ד ~מוה באלם לכ~חלה דפםיל הג"אבטעם

פיו נפקו~א אין ודאי ובזה י לעצמו ומברך שוחט אחר אפילו ג~כשמס~פק ~דו~
 ע~

 וב~ה י ביחד עצמו מעשי
 הדר~

 ~טור דעת ל~בין נוכל
 יוצא לעצמו לברך שיכול ~קח אפילודהא

 בברכ~
 אחרום באין אף כשר ומומ~ה אומן בק~ןשפםק ~טעם אלא א~ר

 ו~מ~ י ע~~~
 עליו

 מטעם ד~ה ז"ל ה~ר"א בביאורימבואר
 שלוחו~

 שא"י ו~ל
 לעשו~

 מומחה שהוא דכיון ~בר שהוא טעמו על ע~דנו והש~א מאדה~ר"ח
 א"יב~צמו

 לעשו~
 מתוקנים ~שיו רוב הוי ידיו א~ שאימן עד לפנינו פעמים כמה ושחט : (כ"~) בקידושין כדאמרינן ~ליח

~"~
 ונ~ל כן פסקו לא ופוסקים ה~חבר איברא . הנ"ל ה~וס'ו~דברי פסולה ששחיט~ו לה~עלף ברגיל מש"כ לפי כו' ל"י ששכור וי~א
 ודלא הוא כן בש~ור זה מט~ם ה"נ י לי ברי שיאמרעד

 במ~' דאמרינן ~טע~
 בכורו~

 אין במע~ה ד~לוי רוב (פ"ג)
 : ז"לכהש~ך מוצי~

~"~ 
 מהא התוס' ~קשו וכבר ימח~קה ולא הרוב ל~י שמא ~רש"י ה~~ם כו' א"כ אלא

 דיבמו~
 בר דשאני ו~ירצו ~נ~ל

 באחר א"כידעי
 ע~~~

 יטריף שמא ל~ח ולהא לכ~חילה מו~ר
 ד~~ם דאין חש"ו אבל י~~שיד~~

 של~~
 דתלוי רוב אין

 במ~יה~
ומ~~

 לעיל הר~"א מש"כ לי ניחא וב~ה . מהח~קהמוציא ושו~ע ~~ו~' לשיטת חש"ו בשחי~ת דחיישינן כמו לאכול נבא
~~~ 

 ל~ין דקטן
 עומד ~אחרדכיון:

 לראו~ ע"~
 עד הואזה לחוש אין שוב לא או רוב שחט אם

 י''~
 א' ויום ~ניס

 דמשמ~
 סימנין אחר בדיקה בעי דלא

 כדא~רינן ~ש~ם על סומכין ואין י דאורייתא ~פק ד~וא ~מוהוהוא י כו' לבערו עםוק עצמו ~וא פ"ק פסחים במ~' אמרינן וכן .לכך
 עצה הוא א"ז בשם הגבורים בשל~י מש~כאלא

 ~ו~
בנדה בל ואיסור

~ 
 דברינו ולפי סימניןי שהביא דכוונ~ו לדחוק וצריך דופן יוצא

~שחי~
 ו~וא בחנם הבה~ה יקלקל ~מא

 ~עו~
 שה~יע דכיון~יחא וא"כ י ל~קן יוכל לא

 לפלגו~
 מ~שיו על סומכין שוב י בשניו ראובן

בבהמה
ה~~וקנים הסומא מו~ר לשחוט ~"י לאמן שיודע כאן אחר ואין חולני~

 : לכ"ע עע"גבאחר ~
~~~~~

 ' ~"כ בז~ח"ז מיירי (קכ~ז) דסי' דהא דל~יל ל~ניננו

~"~~
 א~ורה ששחיט~ו י~א

 הש~
 הביא

 ~שוב~
 דפסק אומר אניואדרבא דלא ז"ל הרא"ש

 הארו~
 ~זאח~ז דוקא מיירי

~עי כא~
 חר~

 ~מה כן הגר"א כ~ב וכן . חד"א אנפשווהו ד~בדו והטעם
 הש"~

 ממשנה
 דכרי~ו~
 ורצה .

 דהכוונ~ ל~ר~
 ספק ~הוא

'ל
 וצרי~

 דטהרו~ ממשנ~ הוכח~י כבר (אבליע~ש ב~י"ב לקמן בשלמא חד"א ~םכמה ע~יי נע~ה האיך ביאור
 טהור) ברה~ר ד~נן הנ"ל

 שלא'ו~ר
 שח~

 בזהואין הותר הוא הרי א' יא~ר אם ~בל . ע"א נא~ן
 טע~

 ~~יקה מצד עיקר ~יא ~א' העד אם ממ~נ
 במ~' כד~נן כלום אמר לא כנבלה עלי~וי כהודא~

 ~דרי~
 (י"~~

 בר~"ר וכן א~ור ודאיהוא כבשר
 ט~~
 א~מי עד נגד ~ד ~וי ואי י

 שני~א לא א~יר אח~~~
 דהסכ~~

 ברור הדבראלא ע"ז שייך ולא כנדר הוא הרי ~~הל
 מייריב~אח"~ דהארו~

 הב~ה"ב ~ודה שכבר כיון ואז

שו~
 דב~י דכיון נר~ה ~ן ~ד~.

 ~דו~
 להוציא

 מ~זק~
 ~חר העד מהני לא שוב באי~ורונת~~ק איםור

 כ~
 מ~רש בעצמו שאמר

~
 שבידו במקום ג~ורה ~ת ב~י דלא

 כאש~
 טרפהשהוא דכולן ומ~ר וגנב

 ונ~ח~
 על ו~לקין בדבריו מיד

 כשבאין אבל י החזקו~
 ה~חיטה על~~נין

 ב~~
 והמשנה . ענ~ע ~ויב~"א לה מוספרה דילפינן נדה דכולהו ~בוהון .

 ודטהרו~ דכרי~ו~
 דוקא בב"א מיירי

 ~ם' ריש ב~ו~' כ~בואר'~צמה
 גי~י~

 דברי ול~יל~ארוך יו~ר פ~ול דג~לן והא ב) (ב'
 הארו~

 ~ריטב"א ~ל התוס' נחלקו ודאי
 ריש ב~ום' כמבוארמאשה ומט~

 פ~
 מכרי~ות

 דה~
 ו~אמן בידו לאו

הודא~
 שיש ~דה ~~"ל שביבמות ה~וס' בעל הר~ ~ס . הב~לים

 כהודאה ש~יקהמשום
 ל~יט~

 מ~עם ד~ם ד~טה ל~א דמי ולא לזאח~ז בב"א ביןנפקו~א אמר אם אבל בם~ם כ"ז אבל . ~~ו~'
נאמנו~ אי (ס~) ~ידו~ין במס' דאמרי~ן כהא מ~ני לפלו~ מאמיןשאין

 והרשב"א י ~ודאה מטעם ו~כא לתוד
~~ 

 ד~בר ל~י~~ו א~יל
 י הוי ידוע ~זלן לאו ע"כ ו~~ם הוא ~זלנא דלא לךמהימן

 ומכ~
דמ~עם

 נאמנו~
 וכהריטב"א לא או הבעלים ב~ני בין נפקו~א אין ~ן

יכול
 לעשו~

 שלא ידוע כ~זלן עליו
 להאמי~

 ל~אח~~ ~~א בין נפקו~א דאיןז"ל ~ל לעשות יכול וה~נ
 לשיט~ אף איברא .

 אין ה~ו~'
 לומרמהה~רח ~ליהם עשו הקהל וה~נ הדיןי מצד דא"נ דבר לאו~ו כחשודעצמו:

 דל~~ כ~ארו~
 כלל

 לא~יר~
 דהוא ב~יו הבעלום

 מצד נבלה שחיט~ם וממילא י כחשודים השוחטיםי~ר
 ולפ~~ הדי~

 וא~~ר מס~פקעצמו
 א~ יבוא א~

 ל~ד הוא ~ם יודה ויכחיש אח~ז

 מצד לא אם ~ח~כ ~~כ היטב ששחטו שחיט~ם ~ל ~~י~~~
~~~ 

 ויו~ר י~~ני
 מז~

 במ~' אמרינן
 כרי~ו~

 ~~~ק (כ"ד)
 שמ~

 יומ~ו
 החרם א~ השו"ע כ'ולכן

 משו~
 ~ ל~' פסיקא דלא

 אצלו ~ם אבל י כלל ~~י ד~~ם קצ~ לחלק שיש אלא יע"ש ~דיו
ו

~~~~

 ריש כריתות בתו~' מ~ורש ומיהו לד~ררגלים ~קמי לומר ~ו ד~י' ~פםק זה ~ל ~מהו כ~ר כו' טבח
 פ"~

 ש~בו כהארוך
 ~~ד~ד

 א~זק~ ואוקמי ~~
 וכ' י איםור

 הש"~
ד~ד קכ"ז ס'

 נ"~
 לחייבו הוא ~אמן ~אח~ז

 ח~א~
 ש~יקה מ~עם

ס~"ד כהוד~~
 באריכו~

 י כו' ~ורה ש~~מינה מ~ום כל בל~ונם שנקטו אףכדמסיי~י דהא סברי והפ~קים דהתוס' מדבריו ו~יוצא
כל רק ~ורה שהאמינה בכ"מ נכלל ~א"נ ~ורה איסורי בכלד~רינן ~~~

 האמנ~
 היי~ו ה~ו~ה

 מטע~
 הודאת

 הב~ל~
: 

 ~~ד נ~קבלאם
 ר~

 ~בי וכאן ~דבר יחיד ~יטב"א
 שוח~

 הוי
~~~~

 במ~~כ לה~בונן עוד זכי~י
 השו"~

 ~~י'
 בב"א בין ~מחלק דברי נ~ד הוא ולכאורה .~"ז ואנכי י בב"א מיירי קכ~ז דסי' הא ~י' ולכן ' בב~ד ו~~~~ל~~ח~ז ~~ ~עי~ ל~

 הדברי~ בפ~טו~ כ~~ לי~וה ל~ח~
 אחרי א~ל י בב~ד כנ~קבל הוי דשו~ט ~מר

 רו~
 ב~שובת

 ת~ב~~
 שאלה שני בחלק בעצמו

 ו~~ י ~רא זהומנייןלהמ~י~ק והנ~ ~~~
 דוחק זה

 לומ~
 ד~ם ~~חי~~' בקצרה דבריו ~ורף וז~ו י ביאורצריכה מיירי קכ"ז דסי' דהא

 רק אח~ק~אאוקמי סברי דאי לי קשה ו~י~ז י לסחום להרמ~א הי' ולא בב"אדווקא ~ב~~ ב~
 ~רוצ~

 אם בזאח~ז דאם ואח~כ ~ע"ב להחמיר
~~וס' ב~

 דנאמנו~
 ע"א

 בכה~~
 ד~~ורה כ~ר ודאי ב~חילההמכשיר ד~ם וכיוצא ~סוטה ~"א כנאמנות ~י

מה ל~~י~ ועי~ בעצ~ ~מי~
 מה~~

 א"כ . ב) ~ס~ב בקידושין כדא~רינן קרבן מדמביא
 לשיט~

ולא
 ~~ר לזה דמי וא"כ כו' ~קר בן א~ מוש~ט דיל~~ן לא~ו~

 נ~מן שע~א דבכ~מ הא ד"ה ב) (קי"מ יבמות ב~וס'~ר~י
 מה~~

 אפי'
 ~~חל~נ~מא~

 אם ~בל י כ~נים ד~~ה
 ב~ המטרי~

 מת~ה
 ה~נ להכחישו יכול ~ר אין~ב~א ~~~

 בכה"~
 ו~וי האמינ~ו שה~ורה מצינודלא מ~ורשת משנה נגד ו~ה

 כ~"~
 די~ינן ~כ' בזה וחזר

 מק~
 טהרו~~מ~

 נ~א אומר ~~א מ~ט ~"ה
 וע~

 בא א~ילו וא"כ י לאםור וכ"שמלהתיר בר~"י כו' ל~נ אומר
 ~ו~

 ~~ון והמ~יר ראשון
~מא

 כב"אהוי ~מי דוו~א ~ב"א מי~רי ~ה~~נה נימא ואפילו י טהו~ ובר~"~
 ו~רוצ~

 להח~יר והרוצה יקל להקל
~~ 
. 

 ~"ל להר~י~ה והד~~
 שה~ור~

 לע"א הא~ינ~ו
 נטמ~ שאמ~

 נר~ה לכן י רי~א ~~א דלא~~הים מחזקתו ל~וציא
 לפר~

 ד~ת
 ה~וס' כמ"ש דוקא בב"א מיירי דהמ~נה לומר דוחק מהו~ם כדע~ ה~~ב"~

 הנ~
 ז"להריטב~א

 וב~חל~
 ~דע~ו ~יה

~~~~ 
 חידוש

 ל~נ"ד נראה ~ן י א'~~י~ ש~~~~~ ~ו~
 דמ~ו~

 כן שאין מה כשנים~~רה ~יטב"א ~ל אדם שום נחלק לא
 באי~ו~
. 

 ול~
 ~בא

 זא~~
 ו~~ר

 ד~כל~ל ~~
~"~ 

 מ~~נ~ו ל~י אבל י כ~נים~ו~ הוצרכו לא ה~וס' רק אחזקה א~קמינן עד ~ד ~ד
 ~י~ ~~

 ~ש ~~י~ר הי~ר
~~ 



~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

 אי~~~יל~
 בין

 ב"~
 התורה שהאמינתו משום דלא . כ~רי~ב"א לז~ח"ז

 כוונת שהוא איך ~כ"פ נאמן ~~"א ~שום אלאכש~ים
 ה~שב"~

 פ~ק

~שי"~
 נימא וא~ילו ~מוה

 דהתשב"~
 כצורתם. השי"~ לדברי כיוון

 ~ו~ד דהב~ה~ב כהודאה ש~יקה כאן איןדע"כ
 ו~וו~

 מ~י א"כ
 ואמר לב"ד ב~צמו הקונה בא אפילו המוכר ~ם בב"א דבאאיריא
~~מ~א

 בהמ~
 ב~למא יא~ינו. מי ~ריפה ה~וכר

 התשב~~
 סבר

 בין לאיםורין ~"א האמינה דהתורה כמש"כ ורשב"א הר~ב"ןכשי~ת
 ~רמ~א כממ~"כ כלל מצאנו לא לה~יר ולהתוס . לא~ור ביןלהתיר
 כהרי~ב"א ודלא לז~ח"ז בב"א בין ל~לק יש וש~יר . ז"לכה~מב"ן דסב~ ~"כ אלא שתיקה מצד נמי ולאסור ~נ"ל ם"ג ~כ"זב~י'
 אבל .ז"ל

 הש"~
 ~ב"י לא כלל ~כר ולא כ~~ום' הנ~ל בסי' פ~ק

ולא
 בש"~

 הכחשת בלא אפילו הקונה נאמן למה וא"כ הרמב"ן ד~ת
 בשל~אה~וכר

 ה~
 הא~ינו דהב~"ב ואמרינן בטבח מיירי דס~"ז

 להנקבי ~שית אתה להבודק יאמר דכ"א ~ף לדבר און דא"כ~ליו
 כ~~יקה הוי ~ליהם ה~ינהו דהקהל כיון אלא מאמינךואינו

 ~סי'אבל והודא~
 י"~

 מי
 יאמי~

 . לה~וס' חברו בהמת לה~ריף שבשוק לא'
 ל~"ד נראה ~"כ לפענ"ד איגרי מר~םן זהודבר

 דהא~
 הממצ'א שבב"י

 הדיןזה
 מהתשב"~
 אחר באופן ~צמו ד~ת ל~י סיבבו הוא אבל י

~מ~
 ת~ובה ל~~ם דגייז ז"ל ה~ה~י"ק ~ל בדין רבינו עשה ~וכן .

 הנר~א~כ~"~
 ל~נינו השוק ~ן א' בא אילו ודאי דהא כוונתו וזה

 רק ~ו~ו מא~יניס היינו לא נדרס או ש"פ בהמתו דנט~ףוה~יד
 בעה"ב האממנת בלא ~לינו נאמן א'ן א~ל . חד"א אנ~שי' שיויאהוא
 ~~יד ל~נינו שו~ף ~א איאבל

 כ~
 כמאה חלקו ~ל נאמן ודאי

 שאין כ~ז ~לינו הבהמה כל אםורה ~~ילא אדם ~כלואםור ~די~
 כשר חציו הבהמה יחלקו איך כל ~ל דאסורה דכ'ון ממכחישו~א~ר השוח~

 דנא~~ וכיון ~םולו~ניו
 ~לי' ומלקין באי~ור נתחזקה שוב כ"א ~ל

 . החזקות ~ל מלקיןכדין
 וא''~

 דבריו ~"פ דמלקין דכיון כשני~ נא~ן
 בע"א נתכחש הי' ואם ו' דין ~נהדרין מה' פט~ז ברממב"םו~יין
 מלקין~ איך ב~ינינו ברור הדבר איןא"כ

 עדים ~נים ~~"י והא ~ליו
 דהחזקה ~"כ אלא .בעינן

 כשני~ ~וש~
 להכחישו נאמן ~"א ~ין ושוב

 ה~ני ה~ותף בא אםולכן
 אח~

 הל~ו~ו דאתממול ~ומעין אין ו~ווח
 בב"א באו א~ אבל . פיו ~ל לאכול נאממינו ועכשיו הטרי~ותע"ז

 אבל . דווקא בקונה וכ"ז אחזקה ואוקמי חד נגד חדאוקמו
אחר באי~

 אי~
 בלא אפילו כלל נאמן

 בעה"~ הכחש~
 ה~ו~' כשי~ת

 ני~אובזה והשו~~
 מהש~

 פי'
 ~~ו"~

 רוש כדפ לא או בב"א מיירי אי בםט"ז
 הא' דדיןבםי"ז

 הו~
 הארוך בד~ת ~תלי . ~הוד~ה שתיקה מ~עם

 כ~ותו לו~ר מה~כרח שאין כ' וכברהנ"ל
 ר~

 פ~קו ותוס' הארוך
 ה~~ם ב~י"ז אבל בידי) ברור אין (וזה .כן

 פשו~
 ~לא אס וברור

 : ל~נ"ד ב~"א לפרשהו א"א אבל הב~יביארו

~~
 ד~יקר כ' והש"ך ~"ז תמה ה~ר"ח כו' ~צממו ו~עד

משום הט~~
 ~ל ם"ב בס"ב לק~ן השיג ולכן י ת~וב~

 הר~"~
 י~~ש

 דדי"ח ~א ז"ל להרמ"א ראי' הביא ז"לוה~ר"א
~~ 
 דה~י~ר וכ' .

 כהב"י תשובה משוס לאהט~ם
 ול~

 מה מפני קשה אך . כמהרי"ק
 כיוןנ~מן

 שהו~
 ת~~ אני ויו~ר י חשוד

 מומר שחי~ת ~ל לכ~רה

~
 איםורא ואכל התירא שביק שלא אף איסור מחזקת להוציא נאמן

 ~~י כיון ~בל . ישהה ~~א ל~חו~ן
 והוא ה~ר"ח כדברי עדו~

ח~וד
~ 

 הדבר
 הו~ א~

 ומ~"כ . נא~ן
 ~י~~

 ד~' ~ל הגר~א
בםי'

 (~י"~
 ~ברו של ~ל ~פילו מ~יד אינו הדבר ~ל דח~וד סקי"ח)

~אינו
 לז~ נוג~

 ועוד . כלל
 פ~~

 ח~וד ~וא דל~אבון
 י~"~

 א~כ
 ל~יל כמש"כ הוא ה~נין אבל ' כאן ז"ל הגר~א הס~ת ~לינו~שה
דלא

 נא~נו~ ~~ע~
 . מ~קניס ~~שיו רוב מ~~ס ~א כשר

ד~א תד~
 ה~ו~ לשיט~

 באי~רין נאמן ע"א אין ד~רי
 בםי' הש"ע ~ק וכן תק~~~) םי' ~ולין מרדכי~~יין מ~~~ להו~

 כו' ~כי וכל ~~גב~ג"ה י~~ (קכיימ~
 אי~

 ~~ש ~~ין ~רוב ~~י~ן
 מומ~י~

 הן

ה~
 . ~דות בעי

 מ~~~ א~~
 ~~קניס מ~שיהס רוב

 ד~מחי~ כיו~
 הן

 דם~ר דלרבינא~והא
 ל~לו~ דחיי~י~~

 נאמן ו~כ"מ
 באו~

 לי ברי
~~

 אפשר להת~לף שלא בידו ל~ו
 דרבינ~

 ~ ד~ין ~ודי
 ח~ש

 דבידו או~דול
 אומן לשוחט להוליכ~

 וכ~"~
 ~תו~'

 ~ר~
 ויו~ר . גי~ין

~~
 ישראל ~בחו ב~ב

 אפו~
 רוב

~ ~  
 כ~ר

 בנמ~
 ~ל ~~יד ו~י

ו ~
 אל~

 ~~ה ~~ הוא נא~לין דרוב
 וה~ כ~רה~

 וחשיד מו~ר

~~
~~~ 

 ~~י~נ'~ ~~~יה~ רו~ מ'~~
 ראיה ה ד~~יא ~א .

 מה''ש ס~"י שכ' ז"למהרמב"ס
 דטב~

 שיצא
 מת"י ט~יפ~

או~ ~~בירי~
 אותו ~~~ירין הב"ד דוד~י ~איה זה אין

 מ~~~
 . קנס

 ב~י רבים דל~נין שכ' ל~יל דברילפי ומכ"~
 קב~

 סמכינן ולא הדין מצד
 להיות מחזקתו אותו מ~בירין הוא כן ה"נ חבראחזקת

 טב~
 . לרביס

 מצינווכן
 הת~

 ~ד בחזקתן הן ה~י (ל"ט) ~"ז במ~' חבר ל~נין
 דמאי במ~' מבו~ר ויותר ישיח~דו

 ובב~ורו~
 בכ"ז אבל כמה ~ד פ'

 ב~"א ולכן ז"ל הרמ"א ~פ~ק כשרהשחיטתו
 כיו~ הפום~

 ~אין
 דלו ' ~לאה מכ~ן ~ותר הוא גס ממילא לה~ב~ו אותומאמיניס

 לרביס ה~ברה לומר שייך לאלבדו
 וז~

 : פשוט

~~~~~ 
 דאחר הב~י בשס כ' הש~ך הן . כו' אוכל מומר ם~י~ב

י
 ~ח~~

 כ~' בדקו שמ~תמא הוא שבדק דםמכינן הט~ס וכ'
 כמו הוא כןולא

 שמדוי~
 ת"ה ~ון

 שהב~
 לומר ~אמן והוא וז"ל הב"י

 נפגםשלא
 מו~

 בבירור שבדק דכוונתו
 ~ו~

 בשס םק"ז לקמן ב~"ז ון
 בחידושי כי לדיוקיס צריכיס אנו ואין ~ב~) מ~אר להר~ב~את"ה

 ~חיטה אחר הסכין שיבדוק ~ליו םמכינן דלא בפי' כ' ז"להרשב~א
 .י~"ש

 והגאוני~
 חולקיס

~ 
 ומש"כ אבדיקתו כלל םמכינן דלא ~"ז

 מ~מ~ דמהר~ן הש"ךעוד
 כהגאוניס וםבר מ~ל הרשב"א ~ל דחולק

 וז~ל חולין בריש מדבריו הוציא דהוא ~א כן לאבמ~"כ
 וש"~

 דבדיקת
 היכא כל ומיהו כו' מומר בישראל אפילו דהא כו' ~י~כבא לא~כין
 . המומר אבד'קת ם~כינן ולא אנן בדקינן בפנינו לםכיןדאיתי'
 מצריך דלא ~"ל הבה~"א ~ד~ת ולאפוקי דבריו אתחילת דקאיוליתא
כלל

 בדי~
 ותד~ י שחי~ה לא~ר םכין

 נאריך ולפנינו דכ' כוונתו דכן
 ~"ח דר''ה ב~וגיא לקמן אלא דבריס לו ~וד מצינו ולא בזה~וד

 בדיקה צרוך דלכ~חלה ~~כאן דבריו ~ת והחזיר ~צ~ות.בשיבר
 .אחריו

 וידו~
 כהרשב"א דבריו ברוב דהר"ן

 ז"~
 בשם כ' הב~י והנה

 ום~כינן שחיטתו א~~ הסימנים לבדוק צריך דאין ז"ל בת~ההרשב"א
 הואכי

 יבדו~
 השי~ור שחט דלא יראה ואם . ש~י' שי~ור גמר קודס

 בחידושיו ז"ל הרשב~א כ' וכן . ~חיטתו אתי~מור
~' 

 וא"כ "ש
 ב~י~נין לבדוק ש.א נהגי כבר ולכן . כ"ש ~י' לפ~ול המנהג לפילי קש~

תיכף
 קוד~

 ב~וממר וא~כ . בזה נ~קותא שום דא'ן שהי' שי~ר ~~ר

לוח~
 לא שמא

 שח~
 אחר הםימנין דבדיקת במת~וין שלא הרוב

שחיט~
 לעיכובא הוא

 וא~
 וכן . לכך דחיישינן ~ל~א טרופה אבד

 נמצא ואם כו' שחיטה אצל מ~ין רוב דפסקינן אהא ליקשה
 ~מא ניחוש לא ול~ה . ממאומה ~~ז הרמ"א ~יה ולא כשר'ש~ו~ה בהמ~

 וכן הי' המנהג דהש~ס לדינא ב~למא בכוונה שלא ~וב שחטלא
~דין

 תיכ~ ל~דו~
 ~שחי~ה ~~מור ימהר הרוב שחט לא אס ולראות

 אפילו לכך דחיישינן כיון מוכ~ח וכן . הרשב"א ~דברי שמוכחכ~ו
 למה מידי מ~ני לא וגם כן המנהג דאין לדידן וא"כ די~בדל~נין

 ניחו~ל~
 בין ב~צמו ה~ימנין לבדוק צריך דבא~ת צ"ל לכן ~ לזה

 : בנ~צא ביןבמומר

 וא~~~
 הרואי~ חשש ~שים ~"ל הר"ן ט~ם ~ל ~' לו לי~ן

 ו~ו~ד ~ודר ב) (ל''ה גיטין דמם מהא להקשותלכאורה י~ .
 יור~

ו~גר~
 משוס ול"ח ברביס א~ילו מיירי דלא דהש"ם ם~ד וה~ס .
 וזההרואיס

 פ~ו~
 י ממומר ~~ולה א~ה לו שיש מי לכל מ~רסס שיותר

 ~בל י גזרינן לא זריזין ב~ניס דהתס לחלקויש
 ל~

 ל~מוד יכולתי
 של ד~תו~ל

 הר~
 ם"ם משוס הפמ"ג ומש"כ . לכך הוצרך ל~ה מ"ל

 נם~~~ל~
 ב~ס

 ~ידו~
 כלל א~נ ישכח ש~א

 ד~
 ד~ין לרבינא

םו~כי~
 ~ב ~ל

 וצרי~ מומחי~
 ~"ם כמ"כ ויש . דוקא מקודס בדיקה

כהאי
 מומח~ שמ~

 ושמא
 ל~

 ~ס . מלבודקו נשכח
 הדיני~

 המ~ת~פ'ס
מט~ס

 ~ ~ר~
 ואחרו~~ הב"~ דב~י ל~י

 ~ניניס מ~ה ~ה ז"ל
 ~ וצ~"ג בזה~יוצא

 מו~~~~
 הק~ה כו' ל~י~בון

 א"~ הט"~
 פםול

 ה~דו~
 הח~וד כדין

~ל
 ~שבו~~
 ~י' ובנה~כ .

 דממונ~
 וכאשר ל~ ~אי~~א

 ~י~ט בם'כ~ב כ~
 ~~ ~ג~ וב~~~

 הקשה דשס
 הש~

 אמרינן ~מאי

 שבו~~ ו~שב~ לי~ב~ד~י~
 ונשבע דחוזר בי~וי

 לק~~ ובאמ~
 ~ב~~ו~ במ~ ~~ינ~ ~~ד~~

 הא ב) ~ל~ח
 ד~ב~ דיי~~

 בה'
 דח~ר ~~סאלהי

 ו~ב~
 ~ש~ה דהאי~~ אף . מ~נה בדבר ד~~ה משום

 ~~ לנקיט~
. 

 ומכ~
 אס

 ~ב~
 קלה יותר ב~בו~ה

ש~יב מ~~
 דל~

 ~"מ ח~ד ~"ז ~חשוד וד~י ח~וד ל~נין ~ל . מה~י
~ד~ן

~~) 
 אחת כיצד הח~וד ~~ה)

 שבו~~
 ו~שוד כו' שוא

 ל~בו~~
מוד~

 ש~א בממקצת
 ת~~ בנקיט~

 דקיל בי~וי ב~בו~ת איב~א .
ממ:ד יו~



~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~ ~  

~  

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~

~ ~ ~  

 ה~ין~צד
 י~

 ~ין לנ"ד אבל . כידוע מחלוקת
 מחלוק~

 נבאר כאשר
 לענון זמ"ז נילוף לא ול~ה עימדת ~ממקומה ה~"ז ~ו~ייתעכ"פ
~םולי

 עדו~
 עסקינן לא מי ועוד . כאיסור דהוי

 עדו~
 דבר לענין

 דבעי דברים כמ:ה וכדו~ה אשה כעדותאיםור
 עדו~

 ואמרינן . כשרים
 ~שוד דהוא אמרי~ן לא ול~ה כשר מולקות בה ~אין עבירהדהעובר

 א~ל . ~ש~ועהעל
 ~מ~ון שום בזה אין ל~~"~

 דל~
 חומרת מצד

 י ל~ו בה דיש מצד אלא האי~ורים ~כל יו~ר ~~ול ~בו~האיסור
 הא'ודעה

 ש~סל~
 מלקות בה שאין לאו דאפי' סבר החרם על בעובר

 ~~ול וכדוממה מעשה בה שאוןמצד
 בהר ~נשבע שבו~ה א~ל י ל~דו~

 לאו בה שאין ~שוטסיני
 ד~

 כבר ישנשבעו מה ~ל ולא כתיב תשב~ו
 אבל י שבועה ~שום לוקה ו~י' איםור דבר אכל אם דא"כתדע
 חשוד דבר שבאותו ל~ל חשוד א~ילו דבר ל~ו~ו חשוד לעניןבנ"ד

 החשוד כ~ה עד פ' בבכורות מד~נן והראי' . דבר שבאוחולהחממור
 על א"ח המעשרותעל

 השביעו~
 בו דיש גופא בשביעית ולחני כו'

 שבועית בפירות וסחורה ד~כירה . וחמורקל
 ~ו~

 שביעית של אבקה
 . ובעירוכין ~וכה במם'כד~רש"י

 ו~ירו~
 יותר חממור המ~ומרים

 ~לא במעשרות שנמצא הרבה וכיוצא . וק~ורה זרו~ה משדהומכ"ש
 שום בזה ואין ול"מ דנו לא עה"ד הח~וד הממשנה לן כיולכללא

 ~ד ח~ורה ~~ו~ה על א"נ קלה שבועה על בח~וד וה~ננפקותא

עדו~
 חשוד דאמרינן מהא קי"ט וב~י' כאן ז"ל ~גר"א וה~~ה .
 מ~ום ורק אשבו~~א דחשוד דהלכה ותי' ' אשבוע~א ל"חאממ~ונא
 והמחבר הרי"ף כ~~ק האמת הוא וכן . יע"ש ישנה ממלוה~~ק
 אבל ם"ג צ"ב ס'בח"מ

 נרא~
 דא~ילו

 בל''~
 םברת ממצד י"ל נמי

 דבעי דכ"מ ובכ"ממ בקידושיןה~ו~'
 עדו~

 בלא נאמן דיהי' בעינן
 הוי ד"ה א) (ל"ד בב"ב כמש"כ ע''א דבעי בממקום וה''ה .ש~ועה
 אבל .בסו~ו

 י~
 ממשא"כ גממורום עדים דבעי היכא בין לחלק

 ז~ דחין דכיון לוממר ישועוד הכ~
 דשב הח~ד

~~ 
 מעדות פוםלו ה~ס

 ל"מ . ונתבע תובע לענין משבועה אף פוסלו לאכמש~כ
 (ו' ב"מ במ'התום' לדע~

 ב~
 הכל הדין דמן

 כשרי~
 . מדרבנן אלא לשבועה

 יותר חכמים ~סלוולא
 מלעדו~

 דמה"ת דסבר הב' לםברא אפילו
 אבל ממש ל~דות פ~ול דוקא מכ"מ . לשבועה ~םול לעדותה~םול
 על חשוד הקל על דה~שוד אמרנו וכבר ~וא עדות דמט~םכאן

 דלא הנשבע לנחבע ול"ד . ~ליו ולדון להעיד דבר שבאו~וה~ממור
 חשוד הקל על דחשוד דהא ו~פשר הוא עדותממטעם

 עה~
 שבאותו

 שסבר כמו מדרבנן הוא ידבר
 בבכורו~

 אותו זיקת על אפילו שם
 נוגע אינו אבל ממש דבר לאו~ו ממודו רבנן ואפילו י נאממן איןדבר

 : כ"כ ~~ון לענין ה~~מירו ולא . הנשבעלנ~בע

~"~
 מומחה כו' נאמן שחט ~בי~ה ואומר

 ש~~
 הכריע ~בר . לי

 כבד"ה ולא כה~ה"ב ז"ל~גר"א
 הבי~ ומשמיר~

 והא~רוניס
 וביאר וחזר כו' וא~ר ז~ל הרשב"א כתב במקרה לא ודאימי~ו

 על שמאממינים ממטעס שז~ו הבית~מ~ממרת
 כ~
 לכאורה ובאמת .

 המומר שחיטת על ד~ונמ~ין מ'הא לי ונראה בט"ז כממבוארת~וה
 מתוקניס מ~שיהם רוב בתר דאזלינן היינו . טר~א שאין~דבר
העו~ד

 נג~
 וא"כ . איםור חזקת

 מ~
 לברר שא~~ר

נאבדו שא~ האף . בעצ~ו הםומנין לבדוק דצריך בחידושיו ז"ל הרשב"א~' ול~~ מבררי~
 ה~ימני~

 שחיטה בכלל דזהו כשר
 שמאמיני~

 שיבדוק ו~ומכיס
 יוצר~. א~ ויש~וט ויחזור שהי' גמרקודם

 ~כ"~
 לכתחילה

 במשממרת כ' ומכ"מלברר צרי~
 הבי~

 הםימנין את שבדק דבריו ~ל דסומכין
רק

 דצרו~
 דאין והא לשואלו

 צרי~
 שס דגס י כשר שוחט לכל לש~ול

 לא דאי רוב מחמתרק
 שמ~

 ה~ימנים רוב ~שחט שאין מצא
 י ~כול לנו מניח הי' לא לא דאי כאומר הוי דשתק דהואילהתם שא~

 לע"ה שאמר ב~בר (ל~ב) עירובין ב~' כדממצינו ה~ברא ~"זוסמכינן
לקוט

 ל~
 האף חבר חזקת על וסמכינן לאכול מו~ר כו' ת~ים

 צרי~דבכ~
 אלא מתוקניס בחזקת ~ירות ~מת חבר ודוקא . לברר

 כאמר הוי לאכול הע~ה את ~ניח שהואמ~ום
 שה~

 אבל י ~~ריש
במו~ר

 צרי~
 לא דאמירתו התימא מן ואין לשואלו או בעצמו לבדוק

 ואוכל בשבת שואלו וב' מ"א דדמ~י בפ"ד דמצינו י מוריד ולאמעלה
 ~לא ניחא ~ליו שבת אימת מ~ום ל~מ"ד ובשלמא י פיועל

 לה~ע~
משו~

 ובאמת ' ב~אלתו נ"מ נמאי שבת כבוד
 בירושלמי הק~~

 כ"שמשוס ~
 ל~

 עשו פי' עילי ע~י ותי' י שאלה לי
 לדב~ עי~

לה~מי~
 ~כ"פ

 רואי~
 מעלה ~~אמנתו

 דבל~~'ב~י~ד כיון וה"נ ~ ~~

 מה והוציא דבריו על סומכיןכ~ר
 מ"~ הר~ב"~

 אמר מדלא
 ר~~

אל~
 י לזה תקנה דיש ש"מ לאתריו ~ס הזכיר ולא ל~ניו סכינו בודק

 שהי' על שואלין דאוןוהא
 ודרי~

 מע~ה שנ~שה לומר ~ה~ת היינו
 און וזה במתכוין ~ו מחכוין בלאה~וםל

 צרי~
 השיגו ו~"כ י לברר

 דהא שכ' הג'על
 דצרי~

 נקב משוס היינו ה~ימנין לבדוק
 והשיגוהו יוכדומה והגר~

 דמה"~
 בש~יטת אבל הפו~ל מעשה דנעשה לומר

רו~
 לא דאס והראי' י הרוב נשחט לא שמא נחוש לא למה

 דחוששין אלמא טרופה כללה~מנין בד~
 לכ~
 ~ף בזה ~עם ~ואמרתי .

 רוב דהוא ~ום היינו רוב עפ"י בב"א הרוב ששוחטין רואותדעינינו
 ודריסה בשהי' מ~א"כ דעת. בבלי ~נעשה במעשהדתלי

 ~ואדהמ~שה להיפ~
 לפסול~

 על ד~מכינן אלא
 ~ו~

 מ~שיו
 המתו~ני~

 בכיוצא
 כשר א' בידו םכי~ן שני יש אס בנ"ד וה"ה לברר צרוך א~ל יבזה
 ~ל בדיעבד עליו שסומכין האף פגוםוא'

 רו~
 ~~תוקנוס מ~שיו

מ"מ
 צרי~

 של ד~מצן והא פיו. שאלת או לברר
 דמ~מ~ ע"~

 ד~ין

צרי~
 כבר שאלה

 הקש~
 לומר וא~שר י הבה"ב

 דהת~
 מדרב~ן

 ולה"א כ"כ הח~ורו ולאבעלמא וקנ~
 דסברי אפ~ר היא דר"י שםברו~

דצרי~
 לומר הש"ם יכול הו' ~ו . ~אלה

 ולטעמי~
 ביאור הוא כן

 הר~ב"אדברי
 ~ והש"~

~"~
 כמ"ד דפ' הרמ~"ס דעת הוא . כו' להכעים מומר

 לא גו~א ומין י מין הוא לד"א להכעים דמומר והוריותע''ז במסכ~
 כ' וע"כ פוסל הוא למה בבירורידענו

 הב"~
 והוא מדרבנן דהוא

 דממ"נ אתו והדין . לע"ז מין שחיטת י"ג) (בדףברייתא
 הוא כותי ד~~ול והרא"שהתו~' לשיט~

 משו~
 סברי ~א . ואכלת ומבחת

 ב) (ג' התו~' כ' וע"כ י כמומר הוי לד"א להכעיסדמומר
קסבר ד~~

 דעכו~
 הא כו' וזב~ת משום פסול להכעיס נבילות ואוכל

 ו~א"ה הרשב"א דעת וכן . בעלמא כמומר הוי להכעיםלד"א
 ~ומר 'עירב ו~מ י ז"ל הרא"ש דעת וכן מ"ל הגר~א כמש"כוהבה"מ
 עסלהכעיס

 שאי~
 וכן . מ~יחה בר

 מוכ~
 מדברי

 הרא~
 במ~'

 ב~י' הב"ו שכ' אלת כו' בעיקר שכ~ר ומומר שכ' ם"זפ"ב ע"~
 הוי ~ד"א א~ו להכעים דמומר דסבר הרמב"ס ול~י~ת ידל"ד ק~~

 שחי~ת לי' לית הא ימין
 עכו"~

 ~ו~ר לך וקרא משוס אלא פ~ול
 שכ' קטן כנכרי והוי ~"מ עובד אינולהכעים

 הר~ב"~
 י ~רבנן דהוא

והש~~
 ~תוס' דב~י שעירב ב~~"כ בזה מאד שגה ט"מ ם"ק

 דאנן שהואיל כוונתו (ואולו הרמב"סלדעת ~א~~
 פ~קינ~

 כתום' בזה
 ובזה .ורא~ש

 כהרמב"~
 מין הוא להכעים דמומר

 ממי~
 נבילה הוי

 לתיאבון נבלות אוכל וד~י אמנס . כו') וזב~תמ~~ת
 מה"~

 א~ר
 אפי' שרי ורשב"א ורש"י לתו~' להכעים ולד"א י מדרבנןולהרמב"ס

 : אסור ולהרמב"םמדרב~ן

~~
 ו~עמי' מהרא~ש ~ה כו' חושש שאינו ומי בהגה~ה

 כמ~ו~~
בהגר"~

 למה ראי' הביא ועוד י מ"ל
 מגיטי~

 ב) (נ"ד
 אבל ית~ילין מכתיב~

 הר~~
 עכו"ס ~חיטת במשנה כתב ~וא גס ז"ל

 ברשאינו מ~~~
 זבי~
 ואפ"ה .

 כת~
 באחר כשר חושש שאי~ו דמומר

 בהס דלית מחש"ו מה גרע דמאי ~"ל כהר"ן מוכרח ולכאו~ה יעע"ג
 כהא מבי~ה בני שאינס~שוס

 דכתיב~
 צ"ל ע"כ אלא . תפלין

 ' ~מי מומר א~כ מדאור~תא א~ורא להו ליס~ידאםור משו~
 כלל בהס שאין נמי בקטן דהתסתפילין ו~כתיב~

 מ~ו~
 וכן י ת~ילין

 נר~~
ה~

 דערל ~כ~ז) ע~ז במ' דאמרינן
 ~מ~ מ~מ~

 אחיו
 מ~

 ~י
 מצו~ דאינ~ ~ף י תש~ר ברי~י את ואתה~כלל

 נ~מ שיש משוס ~לא ע~ולמול ~א~~ למול כלל
 לכמ~

 ערלתו מ~מת דבריס
תרומה אכיל~

 וקדשי~
 ~כ"פ י ומ~ש קליס

 הר~~ ל~ט~
 וצ~ל ק~ה

 שהובאכהל~וש ~ם~~
 בש"~ בם~~

 י םקכ"מ
 ~ל~

 ~ בשלימות ה~או שלא

ומםי~
 דהא ה~וש

 דכ~~
 ~אחר

 עע~
 ~~וס היינו

 ~ ~יי~~ דד~יי~
 להכא ~יא~יי' ד~אי ה~~רוניסו~קשו

 ד~
 ~םול במ~ס

 ~לי~ס ע~יו ד~לי כיון ~כונה נראה ~קושי מצד ~ל מהנייכוונה מ~~~
 כבר הוי נבילה יא~ל שלא כדי יפה ~שחוט לה~הירו מ~ויסו~ה

זבי~~
 ~~ס דסבר ~"ל ו~ר~"ה .

 נאמנו~ ~~מ~
 דס~ר ל~יט~ו אמיל

 הא ~לא ' ~ג ~~~ד מו~ר לנבילות ל~כעים ~ףד~מר
 בקטן כ'דהטור צ"~

 מו~~~~ד~
 וכ' ב~"~. ~ף כ~ר ידיו את לאמן

 כן ~דייקהב~י
 ה~~"~ מדב~

 . ~~ל
 ול~ב~י~

 עכ"פ פ~ול
 ~ס א~ל מבי~ה בר~י~ו משו~

 ~ ה~
 ~~ינו ה~ור ו~נת . ~~~א

~"ג ~מ~
 ומבי~

 י~ שי~~ט ממ~ירו ~בל ~~~י~תו
: 
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 אפ~ר
 ~ר~

 בקטן דה~ם בע"א
 כ~"~ ה~ע~

 ~אםור הש~ך
 דמשום אלא . ~ליו מוז~רים ש~ינו ~שום לא אבללהאכילו

 : בע~כ הכל ב~ו~ר ~שא"כ מידינו לאכול שלא ~~נו מקבלמה

~~
 גדיו שנגנבו בס~א דלעיל והא פםול ולהר~ב"ם

 חיר~
 הדרישה

דדוקא
 ~ו~~

 שכחב הטור מלשון הש"ך דהקשה והא י לד"א
 ע"כ הא ולטע~יך או~ר אני ' ~כבר מש~ע הגנבה עלהח~וד
 כמו שחיטה על חשוד אינו ד"א על ד~שוד ~ר~ב"ם~ודי

 א~ל לאחר להעיד דהיינו לו~ר ואין י כרי'מ ה~ה דאין פ~~יםכמ:ה שפ~~
 ז~ל הר~ב"ס שיטח הא לאלעצממו

 דחשו~
 על נא~ן ~~י דבר לאוחו

 ממה' בפ"י כ~ביאר אח~יס~ל
 ~ו~~

 עדוח ~ה' י"א ובפ' י"א הלכה
 ' חשוד נ~רא נ~י וב~"א ~ו~ר היינו לאו דחשוד ע"כ אלא .ובכי'מ
 הר~"א כ~ב וכן ישראל גנבי ברוב שכי ממהרא"ש ~וד שהקשהו~ה
 הוחזקו ולא ישראל ה~יר ברוב החוםפחא ~פרש הר~ב"ם 'לעיל
 בעיר~לל

 גנ~י~
 םברי ורממ"א והרא"ש י העיר רוב בת~ דאזלינן

 ~ה כלל ~בין אינני אדרבה כהר~ב"ם~לא
 ~~יר~

 אביו בשם השייך
 מו~חה אחר דחי~וש טרחא או ה~כין דבדיקת טרחא לי ד~ה .מ"ל

 דלא לעיל ב~צ~ו הש~ך כחב הא י בעיר מומחה י~וא~ילו
 באומר אלאמהני

 מו~ח~
 . ע~ע של לח~צן ד~י ולא פלוני

וע~~
 י ו~~~"ב הביח הבדק כ~ש~כ יוחר טרחא ב~יר דמו~חה צ"ל
א~כ

 להר~ב~
 כהדרי~ה ודאי אלא כלל אמר ד~א בנ~צא ~וחר ל~ה

 דלאו~ הר~ב"~ דמוד~ הרמ"אומ~"כ
 בעלממא בח~ד א~ילו דבר

 י הרמב"ם ~דברי כלל מוכת דאינו מ~ל המר"א כ' כ~ר ' ~א~ןאינו
אבל

 נר~
 ~דוח מה' בפי"א מ"ל מדבריו להוכיח לי

 ה"~
 ~~רי ~כ'

~~~
 דבר ~ל הח~וד אבל ' ש~טתי יפה ~מר ונאמן כו' בעבירה

א"~
 ~וכח כו'

 כהר~~
 א~נ ע~~ד ~שוד בידינו ~שר הכלל ו~צד

 שיצא דא~~פ כה~הרי"ק ל~יל הר~~א כ' הא איברא י ל~צמו~כ"פ
 ~דברי ו~שמע . כשרה ~חיטחו מחח"יטריפה

 הגר"~
 ש~וחר ז"ל

הרמ~~
 ההיחר דכל לעיל כ' דכבר לחלק ~ראה ולי ' ע~~ו דברי

 הר~"א~ל
 מ~~~

 נא~ן דמו~ר ~יכי וכי י מ~וקנים מעשיו דרוב
 זה מחמח י~ההשלא

 הטע~
 ~"מ נחשד טבח כן .

 עכ"~
 ~~~יו רוב

 לבדוק א~ילו מחוק:יםהי'
 ה~~~

 ובמקר~ '
 ~כלל יצא לא שנחשד

 בטבח שלא ~יירי כאן אבל ~ע~'ורוב
 לאכול שנחשד והואיל ' קבו~

 אפילונבילוח
 פ"~

 להטריח מע~ו ~וב ראינו בממה
 בבדיק~

 ' ה~כין
 כנל~נ~ד ב~~א א"נ הא ע~וחומטעם

 לחר~
 ' ז"ל הר~"א ד~רי

ולדברי
 ב~"~ ה~~

 הייחי כ'
 י~~

 פסקי בין ו~ח~ק לומר
 י ~חר ב~בח מייריד~ם ה~מ"~

 אל~
 שיש

 ~י פר~~~ו ה~נ~ דטב~ לדחו~
 אבל 'כלע~~

 באמ~
 חילוק ~ל

 ה~~

 דדברי~ ~ובן אינו
 הי' ~"ל

~ובים
 א~ירה'' בנאמנו~

~~ 
 אמר

 ד~~
 יפה ~~בח שחוט

 דהוא~"ד אב~
 בע~

 לאחר' לי ו~ה לעצ~ו לי מה ~לבדוק לטרוח צריך

אל~
 כ~ש"כ ~אה

 לחל~
 ה~כין בבדיקח מ~~יו שרוב טבח בין
~חוקנים

 ובי~
 ~~ד

 ~ בעלמ~

~~~
 ~ו' מםור ~הגה"ה

 וי~
 ז~ל ה~ר"א נשאר כבר י מכשירים

 ר~ייח עלב~"ע
 הרשב"~

 ב~ם א~ל ' ע"ש ~~~ולים מ~ל
~דין

 דע~ ל~ר~ ~
 בס' ה~ו~ע

 ד~ ~~
 דמםור י להכשיר בסחם

אי~
 ~~לין לענין רק ' כמין ~י~ו ~דין ~צ~ ולכן עול פורק ל~~עיס

 ' ~מנו פרק והוא ~"ש ~לד~יקרו
 וה~

 ב) ~כ~ז בע"מ דאמרי~ן
 ולאד~רידין

 ל~כ~סכ~ין אי~ המצות לכל אבל י רודף ~ש~ היי~ מעלי~
~ 

~~~
 הי'

 כ~~
 (י"ד) חולין בחו~' מ~רו הזה ~דין . כו' ~פםול

 בסוף א~רינן ו~וד ' כו' ה~וחטד"ה
 ~שו~~

 כו'
 ו~~~~

כיו~
 והקשו ' כו' דמומר

 האחרוני~
 הייחי ו~מח ~~ו~~א מ"ל

 לו~ריכ~ל
 דגיר~ח~

 נשניח ~ה~ספחא כו' ו~תי ישראל ב~ו~' ~'
 כעכו"ם ~~~אום קודםע"כ

 ש~ כדחנ~
 ' כוחי אפילו שוחטין ה~ל

וקנ~"ל
 דהא~

 ישראל דבעי
 ~ע~

 ~הני ~מו ~וחט דישראל בהא
 יכעע"ג

~~ 
 וכוונתו גופא החו~' ד~~שו מהא ~~ל ה~ר"א ~~קשה

 שי~~ לפי תרצו ~~~וס'~ל
 ד~ו~ר

 ~פ~~
 ' ~םולה שחיטחו ~ן

~ל
 לדיד~

 ד~כ"פ דסברי
 א~

 ש~טחו
 פ~

 ~כאן פ~ול ~א'

 ~ וכמ~~י~
 ~"ל ~~"כ ' סקי~~ ~ש~ך

 דבאמ~
 כחו' דלא כ~ר

וש~
 נראה ל~~ד ~~ל י

 ~דע~ ~כ~י~
 החיס'

 והש~~
 במ' ד~נה

~~
 ב) (צ~ב

 ~~לק~
 י~ל בזה ור~י ר"מ

 ו~
 י~ל

 ב~י~
 ' קרבן

ו~~ם
 הדי~ נל~~

 כהא וממושב מ~כב ל~נין
 דא~רינ~

 לענין
 ב~אי וקמפלגי . קרבן ל~נין דפליגי אייי וזה א"י ב~ה ור~שר"י מחלוק~

 לענין בשיטחםוק~~לגי
 ~ויי~

 ד' על יושב הי' ~"ז פ"ד ~~ין ב~םי
 שם ופיי . ~טהר ור"ש כו' ~א~י ~~ני טמאוח כו' ה~טהרגלי

הר"~
 כ~~ייע הוא דכ"א ~בר דר"י אזלי דלשי~תייהו ז~ל והגר"א

 ~~ש בושיש
 כיו~

 שאין כ~~יוע דהוי סבר ור"ש י זולחו א"י דחברו
 ~"ג רכוב הי' ב~יפא ~ם וחני י ~~שבו

 בהממ~
 יעוייש ~הורוח כו'

 כמסייע דהוי ~שום ~"ל הר"שופי'
 ~אי~

 ואייכ ממממש בו
 לר~~

 ד~תייב
 ה"נ הכל כ~ושה הוא דכי'א דסברקרבן

 ברכו~
 בהמה ע"ג

 ' ט~או~
 לר~י ולכאורה שבת שבממם' ~שנה כ~~ם כר"י א~י ~שנהו~חם
 כממםיי~ הוי דכייא ני~א ל~~ ביאורצריך

 בו ש~ין
 ~מ~

 נימא '
 . פ~ור אחזקח ואוק~י פטור ק~בן דל~נין כ~ו אלא ול~חמיראיפכא
 א~ם חייב הוי דא"כ ספק ~~~ם ולא ~הור טומאה לעניןה"נ
 וה"נ ודאי עושהו החזקה אלא ברה~י טמא הי' ו~ו~אה 'חלוי
לנ"ד

 לר"~
 ' כשרה השחיטה ~עשה כ~ושה כ"א הוי וז"י ד~~י דסבר

 בו ~אין כממםויע כ"א דהוי הלכה וכן לר"יאבל
~~~ 

 הבהממה ה"נ
ב~קת

 ~אינ~
 ו~גרייא החוס' דהקשו מהא לקיימ והש~א י זבוחה

 ~י מחניחין דנוקממיז~ל
~" 
 כר"מ ~חניחין לאוקמי רצו לא וה~ום' .

 חו~' ע"ש ~~בח זיבה ל~ידן דאין ד~ם בסוגיא אזלידלשיטחייהו
 ור"שד"ה

 וש~
 . הכי נוקממי ע"כ לדידן ו~נן ~ם"די ~ירש~י בחי'

 ~ד בב"י ועיין ~"א ה"ש ל~שה ~~ארח בעל שקד~ני ראיחיאח"כ
 קושייח על ~עמד שוח~וח ~בה~ח וחו~' רש~י מחלוקחבענין

 : הני'לחוס'

~"~
 בחי~~חא כדחניא ח~י~חה בשעת לא~יקי ר"ל י בהליכחה ס"א
 אמרו ר"נ ~שום כו' הם~ין אח מרקפ"א

 כדר~
 הליכחה

 . פםולה הליכ~ה כד~ך ו~לאכשרה
 ולכאור~

 פ~ולה בחמרחה הפי'
 (י"ב ~ולין במם'אבל

 ב~
 בשהלכה

 ובא~
 חזרה ופרש~י כדר~ה

 זרק רבא וא~ר ב) (~'יז סנהדרין בממ~' אמרינן ו~ן ' י~ו"שוחחכה
 ~'צרור

 וחמ~
 אלא . הוא ~~תו אלממא י~ו''ש חייב והרגה לאחוריו

 אם אבל כשר בחזרה אפילו הליכחה כדרך הי' אם החו~~חאפי'
 אפר נ~ינח לענין וכדחנן . ~םולה ו~חטה בעצמה ונ~לה כחוכלה
 בר"ש י~"ש ~~ול השוקח על נפל ואח"כ ~"א פ"ו פרה במ'פרה

דחיל~
 דחני החו~' לשון ~דויק וזה ' בכך

 כד~
 קחני ולא הליכחה

 הליכחה כדרך ~מכחו שיהא רק ' כשר בח~רה א~ילו דהפי' כו'בדרך
 צריך בח~רה דאלו פםיקתא מילתא ~קיט והש"ע ' מ~חו ודאישהוא

 : בנפילה או בק~יצה היחה אם האדם וה~נחדיוק

~"~
 מוכח לכ~רה . סתם ~חט ~ב

 ~מהשיי~
 דמד~ה בחולין ~ם

 ~ דמי~לה~
 ב:מחנה

 דווק~ וה~~
 אי אבל ~ . פליגי בשחק

אמ~
 הוכיח כשצווח לב~וף אממרינן לא ודאי ה~~נה לקבל דרוצה

 ~' וכן שחיטה ב~~ח בשחיק דווקא וה"נ ' ע"חסופ~
 דהחם כלל דל"ד ונראה ידעחים לא בעניי ו~נכי 'ה~ו~קים בש~ ~ש"~

 הממחלוק~

אי~
 מת~~תו ~'

 בשע~
 לא ~~~נה שרוצה בפיו אמר ואי ' שזיכהו

 אמחשבהמשגחי~ן
 דדב~י~

 דילמא ל~ח להא וגם י דברים אינם שבלב
 א~ר דא~ילו במחנה רוצה שאינו לב~ע בינו בפיואמר

 ~ממ~ר לא אם . דבריו כל ביטל ~רוצה ל~נינו ~אמרבשעה דע~"~ ל"~
 ~ממר דילמא ~~ש ~"כ כאן אבל עדיםבפני ~ודע~

 ב~"~
 ש~וחט

 לא ואנחנועכו~ם לש~
 נ~~לה לא לתוד בממ~שבה דאי י ~י~

 אינה ~~~בה בקדשיםוא~ילו הבה~~
 ~וסל~

 ~ד~'ר~"י
 זבחי~ ~םכ~ ~רי~

י~"~
 וחום'

 ~~ו~

 . ובכיימ ~מ~קיד פ'
 דמחשב~

 דבור הוא ~יגיל
 וכל ד~גיל ~~מענא ודילמא ב) (נ~ד גיטין דמ~' ~הא מוכחוכן

הסוגיא
 ב~גין ~~ן ' ש~

 דתולו~
 אבל ~נ~ל

 הכ~
 ד~~מ~נא

 ~נינו אמר א~ילו וא"כ י ב~יו אמר דילמא החשש ~ל ~כו~ייכ דח~י~
 לשםששוחט

 ואנמר ~"ת ~ו~ו ~ו~יח אממרינן נ~י ~צו~
 קוד~

 ~~י~ה

~שוח~
 ואין כ~אוי ~בר~ה ממיורי שתי~~ וסח~ ' עכו'ים לשם

 דכ' ו~א י ~יישונן ~מ'יממ יותר ש~י~ה ~צוחלשם ל~
 דבר ל~ם ד~ה ~) (~' רש"י לשון וכן פ~ול דבר לשם ~לאהיינו ~~~ ~~~ השו"~

 ~~ם ~~י~ה מי~רי לכשר ~~ירה א~ו' ~ל~א ' ~~ם ש~י~הכ~ר
~ 

 ו~~~"~
 לו יש

 ~ותפו~
 האתרו~י~ ~ילפל~ . בה

 ז"ל
 ה~ ~~ר~

 ותי' י ~ח"~ הש~~~~
 ה~"~

 ד~~ו ~ובן אינו ז~ל
 ל~

 ~יירי
 י ל~כור ביין ~שו~ףאלא

 אב~
 ~~ור ודאי ל~~י' ה~~וי ~יין

י~י לשל~
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 ה~חש~. הוא בה אמר למה מיירי היכי ביאור שצריך נראהו~י
 ודאי מממש ח~רו ~המת כששחט והנה מתחילה כוונתו הו~המה
 אמרא~י'

 ~שח~
 כו"ם לשם

 ממ~
 מאמינים אנו אין . לצער ולא

 . בזה רשע עצמו ~עושה ומכש"כ ע~א כד'ן חבירו של לאםורלו
 נאמן הוא כן ~~י' אמר אי ~שו~ףאבל

~~ 
 . כ"א על לא~רם שלו

ומ~ילא
 ג~

 כולה נא~רה וע"כ להכ~ישו יודע אינו ~בירו
 ע"~
. 

 נחלקד~יך
 ה~~~~

 על נ~סר דחציו הואיל
 כ"~

 וע~כ הדין ממ~ד
מיירי

~"~~ 
 לשי' ומ"ממ . לצ~ר ~כיון ~או~ר או ל~ני~ו בשאינו כאן

 אנו אין ז"ל ורש"יהר~ב"ם
 מאמיני~

 דהתם שפיר. אתי ובזה לו
 . ממממש לנ~ך ~~יון ~~יו ~או~ר ~ייריבח''מ

 ומ"~
 לאםור יכול אין

 . לשלם וחייב נאמן ~שו~ף א~ל לשל~ כשרוצה אף לשתות ש''חיינו
 לאפו~י ו~"י הטור שםו~~"ל

 מממ~
 ה~יס' מדב~י ~כאורה שמוכח

 (ק' ~"ק~מ'
 ב~

 מ~~יד נמי שהוא דב~~ום . באחריו~ו חייב ד"ה
 לש~ס ~ייבאין

 שאי~ ~היז~
 התו' וגם . רבנן ~ליג דלא וק~"ל ניכר

 אלא להזיק שא~א בממקים אלא א~רילא
 בהיו~

 התם כמו עצממו
 מח~בת והוא לקייממם ~ממ~~~תו אלא נאםר דאינו . כל~ים~ע~ין
 רבנן דקנ~ו ~מקים אבל~ע~"ב

 ל~
 ב~וח~ות סתם הטור וכ' . ~לוג

 ~ כנ"ל יו"ד בש"ע ד~ריו עלו~מך

~~~~~ 
 ה"מ אממר אם אלא . דוו~א לאו ל~~אתי זו ו~וממר ס''א
 וקמ"ל לתטא~. כ~קדי~ו והוא דא~ור פשיטאח~את

 קממ"ל וכן לחטאתי אמרא~ילו
 ~לשו~

 . בממש:ה דחנן לשם
 וא~ור וכו' ~ג~ל שר ממיכאל ל~סדד~מי ~"~

 א~
 י~א ממדאיר ב~נאה

 אם אבל ומ~ר~נן כממ~דישו נר~ה אלא . דאינו קמי"ל מתיםכז~~י
 ה~זאממר

 חטא~
 תמוה ובנ~ה~כ ם~"ו הש"ך ודברי . א~יר ודאי

 איזהו ממגילה במ' תנן וב~י' . לחטאת שיא~ר צריך ד~מקדישדכ'
 האוממרנדבה

 ל~ון ו~וא לה' קר~ן כתיב מלא ו~קרא י קר~ן ה~~
 כד~ניאה~דש

 בנדרי~
 וכו' יאמר שלא ~:יין (י')

 ו~חטא~
 נמי

 כתיב ולא ח~~ת לה' אחרי~~' כחי~
 פרק במ~~ה תנן וכן לח~א~

 אחר וממ~עם . ~~~א~ דדוקא נ"ל ועוד .בקל~י ט~~
 דמשממ~

 ~שו~ע

ד~וח~
 צריך ב~~את הא וא~אי א~ורה ~~ממה כל

 דוק~ להיו~
 כשבה

 נקבה שעירהאו
 ובאש~

 פ~חיס במ' כדאמרינן אלא י זכר איל דו~א

(נ"ג~
 בשר שיאממר לאדם אםור

 ופרש~י כו' שנדאה מפני ל~~~ ז~
 וא~י'ז"ל

 ~~וט~
 הכונה ו~"כ .

 דמי~ ה~ד~
 לכתח'לה א~יר שם רק

 מ~ני פום~יםל~~ת
 שמחפר~

 חג ~ל
 ה~~~

 פי' לו אין וכאן ל~~ילה
 בשביל כממ~דישהא~א

 ח~א~
 לקר~ן הראוי' בהממה דווקא ומ"מ .

 או ו~רנגולום אווזים אבל .~~לממא
 חי~

 וכדאמרינן לא
 ה~~

 אבל
 ~המה ~ל ~מר ב) (כ"ו תמורה במ' דתנן ~אף לא.חטי

 מ"ממ . קיימים ד~ריו לעולה ה"אכו' טמא~
 העין מראית אלא שאינו כאן'

 דכל שם מ"ל רש"י כשי~ת באו"ח המחבר פ' וכן האיי כוליל"~
 א~ורבהמה

 יע~
 לקרבן הראוי' ~המה ~שוחט אל~ מדברי הייצא .

 ~כך ראוי' ש~ינה בהמה אבל . אםור ל' בלא אמר א~ילושא~ר
 . אסור בל'דוו~א

 ו~ממשנ~
 : נקטי דפ~יקי ממילתא וה~חבר

~~~~~ 
 להשו"ע מניין לכאורה י י~ידי וצפורן ושן ~~א

 בא' הא א~ן שן ת"י (י~) דבגמ' דוקאיחידי דציפור~
 ה~

 י בב'
 ~~ילו דהצי~רנים לומר ואפשר . כו' בתלושה כאן אציפורןוצי~ורן

 ע"כ אולם . לכת~ולה וכשר ויורד ~ולה אלא פגימה ~ו אין נמיב'
 דלהא' פגימה מחמת ~~' פסול נמי דצפורן לומרצריך

 שבד~
 (ט~ו

 ע"כ דצ~ורן מ"ט א"כ . כר"ח אחי דמתניתיןב)
 משו~

 ול"ד פגימה
 האמת לפי אלא . י~יד ~~ון צ~ורן:קיט

 ממתר~
 יו~ר ברווח ה~"ס

 וצ~רן אצפורן ו~לי שן וא~י . מחובר ~~ום י~יד בל~ון נקיטדלהכי
 אין וב~ה י פ~ול דמחובר א~ןגלי

 צ~י~
 שם ~"ל כפרש~ לדחוק

 אלא י ~יני' ד~ליק אצפורן ~אי דלא ~ונקין שהן מ~ני ד"ה א)(ט"ו
 ב~צ~ כיוןדהמשנה

 דלהכי אלא י פגימה משום ועיקר
 ~קי~

 ב~ון
 : מחו~ר משוםיחיד

 סכי~ נע~~"~
 דמו~ר השו~ע ד~בר י תלושה דין המכיר ולא כו'
לכת~ילה

 ככ"~
 מפורשת תום~תא והוא ~~ל הגר"א כד~ת

 שה~כין בין וכו' בתלושה בין שוחטיןבכל
 למעל~

 לא ורבי י כו'

נחל~
 לא בתלושה למ~לה דהב~ה בהא א~ל במחובר אלא ~לי'
נ~לקו

 ר~
 הלכה אין דלרבי היכי כי ס~ר והש"ך ' ור~ח

 לענין ה"נ מחו~רל~נין כה~ריי~~
 ~לו~

 כן ולא
 הו~
. 

 אח~
 ~הפר~ח ראי~י

כ~
 ב~ה ~ניו ה~יג

~ 

~~~~
 ס"א ~

 שהשח~
 ~ו' שלו ~רחים

 ~ש~~
 ~דיעבד

 י ~ח~ין ל"מ דהשח~ה דס~ר המה הדין נמקור מ~להרשב"א ככונ~
 לכתחילה מותר דהש~זה קפ"א בס' פ~ק ה~חבר דהא קשהאבל

כלי~ו~
 ~זה אמר ולא מ"ל ה~ך במה הרגיש ו~בר '

 מאומ~
 ועוד .

י~
 ~רמב"ם דברי להבין

 ~~י"~
 ' ם והמ~בר א~ורות מאכלות מה'

 ~שחיזה דבר הו~יפו בחמין וא~~כ . םתם ~ש~יזה בציון דכחבוהנ"ל
 . הוא דבר הלאכולה

 פי' על ~פו~קים ~מדו דכ~ר לי ונרא~
 ~ש"י ט~רה והיא ~פה הם~ין ע"מ מ~' ד~וףהמשנה

~~ 
 וסי~תו

 אצו~פירשו~
 מהירוש' ו~מד אחמין הרמב"ם ~שם מ"ל והר"ן . ~וקא

 דא"כ אח~ין אלא פירשה לא דהרמב''ם לומר דא"א ונראה .יעו"ש
 ו~י במ~ה נמכרה שלא הואיל . ~ונן שיפוי דין כלל הזכירלמה

 ולא ~יפוי דב~י או שיפוי דמהני להו~יף צריך הי'מעצ~ו
 גו~א הירושל~י וגם ' דווקא י"פ נעיצה מדב~י יד~נן האבהד~ה ~ה~

 ג"פ נועצה ד~~ן אמרמח~ילה
 בקרק~
 ע"כ ומיירי .

 בצונ~
 כד~~רי'

 ל"ש א~ר ואח"כ דילןבש"ס
 ~ל~

 כפי' ~~מין ומיירי כו' ~טן ב~כין
 וקמ~ל אתרווייהו דקאי במשנה הנכון ה~י' אלא . מ''להר"ן

 ב~י ולא שיפו~ דמהני קמ"ל ו~חמין . ~יפוי ובעי בהדחה סגילא דלצונ~
 י הכ~ם בכל משא"כ לי~ון או ~געלהדוקא

 ומדוי~
 יתור לשון במה

ה~שנ~
 קמ"ל ~לא ' ל~"ל תרתי ~הורה והיא ש~ה והסכין

 י לח~ין אף דבר ל~ל טהורה והיא וקמ"ל הדחה מהני ולאש~ה דדו~

וה~"~
 והירוש~י לחוד דצונן מילי קמ~רש דילן

 מפר~
 הא ת~ילה

 ואת"כדצונן
 ה~

 הירושלמי בפי' רבותינו נחל~ו כבר והנה . דחמין
 משום או ו~"מ פסחים בתוס' כמבואר י לגדול קטן ~ין נ"ממאי

 או~גימות
 משו~

 אבל . האור ~"י ~שמיש
 הרמב~~

 ד~כין מפרש מ"ל
 והשי~ה בכולו שיפוי הכשרו ~שמישו וכדרך י בכולו ~ש~ממשקטן

מוצי~
 ~ו במקצתו הת~מיש ~דול ב~כין א~ל . ~גיעוליס כל בממקומו

~רו~ו
 מ~~~

 וממ"מ גדלו.
 נבל~

 ~ם מקצ~ו חם כי בכולו ~יעוליו
 התשמי~ במקו~ ה~י~וי וא"כ .כולו

 מוציא דאינו מהני לא
 כך וכבול~ו ממנו גדול מ~ליט לך אין ה~בון אבל . ש~ייר~מקום הגי~ולי~

 אבל .פולטו
 או ק~ן לי דמה מהני וד~י בכולו מש~ה הי' אי ~אממ~

 ה~ום~תא את והמ~בר הרמ~"ם הזכירו לא ולכן יגדול
 ה~~

 רק
היוצא

 ממנ~
 ~תם ~יפוי מהני צונן דלענין וכתבו . הזה הכוונה לפי

ר"ל
 במקו~

 . התשממיש
 דדו~ק~

 ~מקום אלא. מפ~ט' אינו דסכינא

החשמי~
 דה~מין כ~הי שי~זי מהני לא ל~מין אבל ' שיפה כבר ושם

 שפיר אחי ובזה בכולו. ~יפוי או ליבון בעי לכן מרחוקמ~ליט
 כשר בכולו שלא דשי~ה כאן המחברדברי ג~

 י בדי~ב~
 א~

 לכתחילה
 ל~ק והאאםור

 ~~ ד~ש~~
 ~מח~ר

 בס~
 דלא וס"ו ס"א ~"ד

 בעי ודאי לכתחילה א~ל בד~בד היי~ו . כולו חם ח~~~תואמרינן
 . ~לועו ~~ת משם להפליט בכולוהכשר

 ומ~~
 וכדעת מ~ני ליבון

 קכ"א ~~' ה~חבר דברי ~מפרשהרמ"א
 יע~ ס~~

 ד~ת ~וכח וכן י
 הנ~~מד~כירהרמב"ם

 ל~ני~
 דלבון משום מ"לדדעתו מוכ~ י לא ליבון ול~נין בכולו שי~ה

 ל~
 בעי

 אל~
 במקום

 ה~~מ~
 כוו~ת ו~ן

 מבו~ר הא במקצתו מהני תשמיש במקום דאפי' לומר דאין .המחבר
 אמרינן לא הכשר דלענין ~ם המחברדעת

 ח~
 ח"כ נמ~צ~ו

 דל~ה תש~יש במ~ם שלא להוציא בא ~לא . בליבון ביןבהגעלה ~י~
 כ~ דכבול~ לי~וןמהני

 שלא ~לל מוציא אינו שיפה אבל י פול~ו
 שברותחין תשמישו ~"י י~ל~ שלא וא"א~מקומו

 עכ"~
 קצת

 ~ גיעול~

~"~

 דקינוח דהכוונה לי נראה הד~הי בלא בה ~חט ואם
 מהני אז~י' ~~~

 והראי' י הדח~
 מדפלי~

 ~ל בסכין
 ~י לכ~ע קצת ~כ"פ ד~קונח שכ' דסכין דו~יא טר~ה בסכיןהא ~~~~ כותי~

 דלא ב~ין עליו שהוא מ~מנונית ד~' הרש"ל כל~וןכלל ~י~ בל~ ~יי~ דפליגי ~~ל הראשונים וסיעת והרש~לבהדח~י
 . כו'שכ' ~ס~י~ גר~

 ד~~מ~
 ו~כ"פ להח~יר עדי~ות ~ד בו דיש

ד~יירי גר~ ל~
 ~~וח~~ כדר~

 ~כופות ב~מות ~תי
 ~אח"~

 ולא
 ~נ~

 את
ה~~ין

 ב~
 אבל . קלי~ה דב~י כ' ש~יר

 ~וי דקנוח ~יירי הש"~
 ~~רך: ~הכ~ר ~שו שלאאלא

~~~~~~ 
 ס"א

 ~~~~ ביו~ ~
 הנ~ י או~ל

 הש"ך
 והט~

 ר~ו
 ~~י' ~"ל לר~~ילפרש

 מ~~~
 ש~א

 לאוהוא ~רו~ ~חו~ ל~
 לבדוק י~כח ש~א ~~וונה י יד~

 וה~
 ביום

 במקו~
 א~ל

 שי~כח ר~~ כוונת דאי ~שה ולי . י~"ש בזהונ~תפ~ו
 ~מואל ~מ~למאי ~"~ ~דו~

 ~י~~ ~~ ~~י~ ב~~ דב~ינ~
 ול~ה

~ ~~ 



~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

ה~"~
 הלילה דרק לדחות ~יכול לומר ודוחק י ממ~ני~ין לשמואל ראי'

גור~
 לםמוך ~אםור ~דול כלל דזה נראה לכן . הרוב לשחוט שלא

 במק~ אח"~שיתק~
 י עיכובא

 ולכ~

 אם ~דוק יכול אס
 שוח~

 הרוב

בשע~
 ~' ולכן . שחי~ה אחר על מל~מוך ~וב יותר ודאי שחיטה

 ~שחוט ולח~ור שהי' גמר קודם לבדוק השיח~ים דדרך ~~להרשב"א
 שיבדיק לסמוך לכתחילה דאםור משום י במומר אפילו ע"זוםומכין
 ההכרח . שחיטה בשעת היטב לר~וח יכול פ~ם בכל דלא רקא~"ז
שיבדוק

 אח"~
 דאין י כדיעבד דהוא אח"ש דאפילו שמואל וקמ"ל

 דאין פשי~א מ~שה בש~תאבל י דלא קמ"ל הצורך כל את ששחט ~רוב ד~~כינן וה"א ת~נהעוד
 לםמו~

 חזקה במקום ארוב
 ~שום בלילה ישחוט דלא ~"ל לר~"י הטעם ו~ה . תקנה עודשיש בממקו~

 י אח"ש על ~:מוך ולא יוכל אם מ~שה בשעת בדיקה בעידלכ~חילה
 : אפל בממקוס ביום ה~~ם לזהוה"ה

~"~

 אי לכאורה ידענו לא ~"ל רש''י לגירסת . מים בכלי יש ואם
 מדברי אך . מים בכלימו~ר

 הרא"~
 הדם כי~וי בפ' ~"ל

 שאםור משום בכלי כוי שוחטין דאין ~א ש~' ביצה דממםכתובפ"ק

לשחו~
 כיםוי מ~ות איחור מ~עם לומר דאין בביצה שם וםיים . בכלי

 אי~א ואי . יו"ט שממחת למנוע כדאי זה דאין ש~יטהא~~
 כהטעם צ"ל ולהשו"ע י ניכר דם מראית ~יהא באופן בממיםבכלי לשחו~

 שלהשני
 ב~ש~ הרא"~

 וכםהו דמו את וש~ך הק~א
 ~שמ~

 וג~מור ל~~י~ה ~חיטה בין שח שאם ה~וםתים כ' ולכן . יכ~הששחט תיכ~
 : הראשון ~לכיסוי'

~~~~~~ 
 ~צ~יך דה~וונה הש"ך כ' . כו' ו~כשיו בהגה~ה ס"ג

 . ח"י עדלהממתין
 ו~מו~

 חדשיו שכלו ידוע ~ין ד~י לי
 על סו~מכין אנו ואין בידוע ואי נמי. כדרכו נולד וא~ילופ~יטא
 א~ילוידי~תנו

 בנו~
 ב~' להגיה להרמ"א הי' נמי

~ 
 ו:מלבד . יו

 סובל הלשוןאין ז~
 מש"~

 . ח"י על הלשון ~ה שייך ולא כו' להתיר אין
 דרשב"ג ידוע ד~נה לענ"ד נראהלכן

 מחול~
 בולד חכמים עס

 ודאי ח' ובבן . לנ~ל חיישינן אי מילי בתרי ובבהמה באדםהנולד
 ~ה אין ולרבנן בבהממה וח"י באדם יום ל' ממהניאי

 ~'מ~

 . כלל
 סר'ס ~ימני א~וה ר' א~ר הערל פרק ביבמותכדא~רינן

 לרבנן לר~"י והנה . ותוס' פרש"י ע"ש כ' בן שי~א עד ש~נהובן ואיילני~
 ~א ובבה~ה כ' בן בעו עכ"פ ולתו~' באדם נפל ספק לעולםהוא
 ובה~ה דאדס ~קל"ו) שבת בממם' ידוע ו~ה ' ה~י~וריד~נו

 חיישינן ממדרב:ן רק כרבנן ממותר דין עפ"י הנו~ד בולד והנה~לי ~ב"~
 ב~' אדם ~~:ין כדאמרינןלנ~ל

 ה~ל~
 בתו~' מבואר בהמה ולענין י

 מות~ בח"י לכןבכ"מ
 ל"~ לרבנן ממ"נ

 אח~י ~ממכינן ולרשב~ג . כלל
 חדשיו שכלו ידוע לא אם ח~י על לרבנן לסמוך אין דופן ביוצא~בל
והוא

 םפ~
 כאשר חדשיו כלו שלא בח~קת הוי אדרבא . דאוריי~א

~י'
 קוד~

 ב) (כ' בכורות במ~' התוס' כ' ה~~קה בזה וכיוצא זה
 למעט נצרך למה ~"כ ל"ק והא לעולם אסור ולכן . יע~ש חלבד"ה
 ד~~ם נפל ב~' דהוא הואיל . לרבנן קרבן ל~נין בבהמה דו~ןיוצא

מוירי
 בידו~

 : חדשיו שכ'ו

~"~
 פי' הגה"ה שבזה והקישי הדוחק מרוב כו' וי"א בהגה"ה
 ד~ז~נן כתוס' מ~רש ~רמב"ס דגם ~יבר שהרמ~אהדרישה

 כ' ז"ל הרשב"א דהנה לק"מ עליו הש"ך שהקשה ומה . ~יןבתר
 . כ~ר ודאי כשרה בה~ה ומין ~םול ודאי עוף דמין התום'ל~יטת
 . באדם המפלת ~פרק ב~יא והיונו ס~ק הוא ~~אה בהמהומין

 כ~ל בהמה מין דאינו איבעי' הוא אדם דדוקא ~ליו ח~קווה~ום~ים
~~~

 . להדרישה הרמ"א ~כיון הוא
 דלהשו"~

 לו שיש מה ל~רש יש
 ז"ל כהר~ב"א םדו~ות פר~ת דוו~אפר~ה

 וי"~
 ~~ר~ותיו מין דא~י'

 לא~ו~י כו' בה~ה למין דומה שי~א רק ~ותר נמיקלוטוח
 ד~מות אפילו דלהרמ~~ס דכ' תמוה הש"ך פי' והנה ה~ל ני~אובזה אד~

~ו~

 או
 י~

 לו
 ~ר~~

 ז"ל ~הר~ן ומבו~ר . ~וחר
 ל~רממ~''~

 להיפך
 : בקי~ור הב"י והביאו י הנ''ל דנדהממהא

~~~~~~ ~~~ 
 י נא~ר שלה החלב כו' ש~וציא ~ובר

 ~שום אמה"ח הוא דגם ~לב לכל (ל"ד) ב~מ'דאמרינן ה~ע~
 הש"ך וממש"כ שא~ור ג"כ נותן ~דין הי' וא"כ . ל~יסורו ~~ר~ין

~~~
 היתה ו~י לי תמוה . מחיים טרי~ה ש~~ן ~ל~מ ~הוא מ~ני

~
 בחלב

 והל~
 כל

 עי~
 הו~רכו חלב היתר

 לליממודי~
 ב~'~ק

 '~~ו~~
 י לכך ~וצ~כו לא ~~י' ~י~ר ~~כר ואו

 ואנ~
 הלכה ~צאנו

ל~א~
 ללקיח דברים לכמה נ"מ מחיים טריפה שאינה הלכה דהי' והא

 אבל . מלי~ה ל~נין ונ"מ ~ר'~המשום
 חל~

 משים אםור ממילא
 צ"ל אלא לאיםורי' היתרשאין

 לדע~
 לאו בממקום דדוו~א השו~ע

 נמי חלב כל דהא ל"ק (והא שבה. לאו לאיםור הי~ר שאיןאמרינן
 ~~ושיא זה ומשום . לא'םורן ~יתר שא'ן ודם חלב ממ~י~ורמפקי
הדר

 הש"~
 הוא ח'דוש דחלב דממשום וצ"ל שם קממייתא מ~קימתא

 אמה"חדהוא
 א"~

 . ממ"א ללמוד

 ר~

 שיהא
 דומ~

 לעי~ר לממ~ו~ה
 חלב ל~י~ר כאן דומה אינו ושפיר חלבהיתר

 ~י~
 לאים~ר ~יתר

 . שב~)אבמה"ח
 ול~"~

 בן
 פ~וע~

 החלב נממי והוליד ב~ממה על שבא
מו~ר

 כהב"~
 א~ור דהוא הש"ך ומש"כ .

 ~שו~
 א' דסימן ~רי~ה

הוא
 שחו~
 טרי~ות אלו ~רק בריש דייק קא היכי א"כ לי קשה .
 ד~ריפה ש"מ י ל"ת א~רת ~י' הא תאכלו אשר החו' זאתמה~~וק

 ואםור חי' ודאי ~היא קרא מיירי בכה"ג דיל~אחי'
 משו~

 . טריפה
 בשחיטה היתר שאין אלא דטרי~ה לאו בכה"ג מצינו לאובא~ת
משום

 דםימ~
 מ~ר אינו א''כ . שחיטה בעי לא א'

 כא~
 הוא כבר

 שהוציא בעובר בנ"ד אבל ~רי~ות ממשוס בו אין ודאי אבלש~וט
 כדאמרינן ט~יפה בשדה בשר משום בו דיש בתורה מ~ורשאבר

 : המ~שהבבהמה

~~
 הלא ז"ל והאחרונים ה~~ך הק~ה . ~רי~ה כ~לב זה וה~י

 או . בם' האבר ממזה היוצא החלב זהנתע~ב
~"~~ 

 ם~ק
 ט~ם בה אממרו ולאהוא

 נכו~
 מטמאי ה' למלך ב~~נה ~זה (ו~ממ"ש

 ~"~~מו"~
 ובהממה דאדם ~והגם ממחובר מ~~ם הוא דעיקרו ונראה

 ב~''ח כן על לכ"דכ~לי~ים

 ממ~
 מב~לי ~~ין

 ולעני~
 לא נמי ע"ז

 בחולין כ~בואר לממחוברדמי
 ~ממ'~

 כמה לענין וכן ובתום' ברש"י
 שהוא מה כל ממיהו .דברים

 בגו~
 מחובר ~הוא מ~ני ממחובר ממ'קדי

 ~חיטה לענין ולכן .לגוף
 אמרונ~

 ה~שר ול~נין דמי כ:~חובר ש~~ירן
 במם' הר~ש ~''ו עממד וכבר כ~לוש.הוא

 ~כשירי~
 ולא מ"ג ~"ד

 אדם אבל הוא מחובר ~~~פירן ני~א דברינו ול~י . טעם בהאמר
 ~ינו ש~~ה רוק ולכן י תלוש נמיקריבכללו

 ממטמ~
 עד משקין טוממאת

 וה"נ הוא ממחובר שהרוק ~ממיציא ~' בעירו~ין כדאממרינןשיתלוש
 הר"ש ומיהו . ~גוף מחיבר ~~וא כ"ז ממ~בטל אינו שב~וףבח~ב
 פםול בכללו גופא אדם דל~ל ה~שהשפיר

 ד:י~~ לש~ו~
 דהנ~ורן

 מ~מא נו א דא~ם ד~יון ני~א ~"ממ לענין רוק אבל . בומחיבר
גם

 הרו~
 ש~א~ר דכמוו בנ"ד נמי והכי . בו ד:~חו~ר טהור נמי

 אינו מ~יבר שבו ~תלב גם ב~לאינו
 ~תב~ל~

 ~וא שהחלב ד~~ז
 לאי'ר שיצא עד כממ~ובר טו~~ה מ~בל אינו הב~מהבגוף

 העול~
. 

 (~~"ד ~בת בממ' כדאמ~ינן הזרוע כדבר ה~~רוצריך
 ב~

 שחולב זב
 ולא כו' את~שר במאי כו' ה~זאת

 א~ ~וצר~
 דבממם' . לזה קרא

 ~~~ ~~~ו~~~

~~~~~~ 
~~~~ 

 ~י~
 דזה אלא הכשר דבעי הפרשהלנוף ~~

 פשו~
 . דמי ד~מחובר הוא

 והובא ~רלה במ~' וכן כו' ש"ת לגנה מאה מ"ה פ"ט תרוממותבמ' ו~נ~
 ואם ילקט לא כו' ערלה של נ~יעה הנזיקין ~רק גיטיןבמס'

 היו~א יכו' לק~
 מכ"~

 (כ~ו ~זבחים נראה (ו~ן ל~ולם בטל אינו שמחובר
 ד"ה בחו~' ע"ש פ~ול ח~ך ואח"כ קבלא)

 דגזרונ~ שת~
 . בממ~דש

 נתב~ל ממ~~ילה דכאן הת~רובות דפ' להא ד~מיולא
 ב~ו~

 הבהמה
 ~~סול הי'ו~א

 פסול דם הי' ~~בלה ב~עת כאן דגם אלא י נמ~ול~

~~מ~
 ר' ד~פילו לכתתילה לחלוב ~א~יר פשוט זה ולכן מחובר~.

יוםי
 ש~

 אלא ל~וט ~תיר לא
 . יע"ש ~כיחא דלא וממשום לקט א~

 חיו"ד נוב"ת ~וע' לכתחילה אי~'ר ליב~ל דלא אםור לכתח'להאבל
 רוב בין לחלק המל"ממ ק' ש'ישב נ"ד~י'

 ~עם בדבריו ו~ין ל~שי~
 לבי~ול בממינו ~וב בי~ול בין לחלק צדקדוד~י

 ~שי~
 י במינו ב~לא

 ווה לאלף רוב דו~ה בממינואבל

 פשוט~
 נמי בשינג חלב וא~ילו י

 מתבטל. הכל לקט אם זדוקא ~תם דהנה הדין מןאםור
 אב~

 אם
לק~

 ממחמת או והטעם י הרוב ~ן שהוא אמרינן לא א~ת נטי~ה
 שהביא הירושלממי ל~ון אכן . מב~ל ~~חוברש~ין

 הר"~
 ~רומות ז~ל

 עולה ה~ר~ע ~אין~ם
 כד~נן שהוא לי ונראה . ממ~ב~ל שאין מ~מ~

 כו' למ"ש המתלקט כל הכלל ~ה מ"ה ~"ב ~ני מ~רב~'
 בני~וק"י ועיין שם בירושלמיהדבר וביאו~

 רי~
 והיוצא . והעלי' הבית פ'

 כמ~ות בי~ול בו שייך שאין דבר ש~למשם
 ב~י~י או י ~~תפ~רי~

~~ונו~
 לכל ול"ד . הרוב מן שהוא א~רינן לא היוצא וא' שכ"א

קבו~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ קבוע 
 שה~ור~

 ~ו דשייך ה~ם ~אני הרוב מן שהוא אמ~ינן מממנו
 וקביע ב~קומו הניכר איסור דכל ~זרה דה~ורה אלא~טול

 ~פ~ק מ~קרא זה וילפינן י מחצהעל ~ממ~צ~
 דכ~יבו~

 נמן שהוא בד~ר אבל
 מון שהוא אמרונן לא כ~ל בי~ול ~:ין בו ואין מ~ב~ל לא~םב~א
 מון ~ו~ר הכל לקט א~ ערלה ל~נין ה~ם ב~לממא וא"כ י~רוב
 י ~רבה צ~ע זה ודבר לא ~ו הכל חלב אם ידעינן מי כאן אבל .הדין
 חלב דמי לא~יהו

 ממק~~
 ~ל א' ללקט

 שהו~ מ~צ~
 ונבלל נחפן

 כן דלא וא~~ר הגוף~כל
 הו~
. 

~~~~~~ 
 . מיד מו~ר כו' אפרוח ס"א

~~~ 

 כרבינו דלא השו"ע
 והוא בהג"א יואלי

 דע~
 י כראב"י ~וסק שר"י ה~"ז

 בנקה"כ מ~"כאבל
 שג~

 ת~ק~ו בל מ~ום עכ~פ א~ור לרבנן
 בעי למאי א"כ לי קשה .נפ~ו~יכם א~

 השור~ שר~ '.~ו~ אםמכ~~
 על

~ל
 ה~ר~

 וראב"י אחר מ~~ם אסור מדאוריי~א דהוא כיון י לראב"י

 ~~~ל~
 (ם~ד) בחולין ~דרבנן אלא

 ו~
 וכן י בעי לקרא חיזוק

 ה~ו~'פירשו
 במ~כ~

 יש וכי דת~ורה הא הוא ד~ה ב) (~ט יומא
 לחזק הוצרכו לא מדאורייתא מ~ילה שיש דכיון י מדרבנןמעילה

 וזההדב~
 ~שום הוא דראב"י כרבנן פ' דהרי"ף הא ועוד ' ~שו~

 אף אי~א ואי באכילה מו~ר ~נולד דא~רוח י א) (ו' דביצההא
 משום אשורלרבנן

 שק~
 וכמבו' הכנ~ים שנדל~ אחר דפליגי ולק"מ .

 בירושלמי מבואר וואל רבינו דין ועיקרבנקה"כ
 רי~

 : ביצה

~~~~~~ 
 מכר אם אבל ס"ו

 הא~
 כו' שלפניו ביום ~~ן ~ו

 שחט ש~א' נודע אםדמ"מ נרא~
 בז~

 ~שני שלקח היום
 מקחש~וא

 ~עו~
 ל"מ י

 לשיט~
 דשכיחא ממיל~א הי' דאפי' הרממב"ן

 בכל דפליג להרא"ש אפילו י מק"ט הוא לי~ע ~מוכר הי'ולא
 טרי~י~

מחממ~
 להלוקח הי' יודע ה~וכר ואין דשכיחא

 ~~נו~
 כאן אבל

 ולכן . בבה~כ שנ~~א לממחט דמי כלל ~מכר לידע לי' הי' לאש~לוקח
 : ו"ב בם"ק ה~"ך דבריצ"ע

~~~~~~ 
 השחיטה בםוף הפרכום ~יהא וצריך ס"א

 ~י' וכן ~~י~ה גממר לאחר גם הו~יף ורש"י . הרנמב"םי ל~ו~ ז~
 כו' לה אמינא מנא רבא דאממר ה~וגיאכל

 יע"~
 דאם דכ' ברש"י

באמצע
 לידת~

 חי'
 נ~מ~~

 נ~~עט וע"כ יולדי מכי
 ~תח~

 אממו
 וכדרך . לידה גמר לאחר מעט ~"כ ש~חי' עד הלידה ב~וף חי'אם ג~

 (נ"ז) בכורות ב~~' ~נן דבפי' לי ~ממוה אבל פירכוס ל~נין ~י'זה
 או אמו ~מ~ה י~וםאיזהו

 ~נשחט~
 דבזה אל~א . ילדה ואח"כ

 ומאי . יו~ר בעי ולא ממי~ום ~לא ייולד מכי נתמ~ט לאהאופן
 נראה ל~ן י ~~ני~ן פירשה ש~בר הואיל י~ום ב~י' רבאנם~~ק ז~

לענ"ד
 ~ה~מב~

 לא וה~חבר
 אלא י הםוגיא כל ~ן ~ירש~

מתה א~ אבל . י~ום זהמקרי לילד שה~חילה ילדה פי' אי ה~שנה ב~י'רבא ~נם~~~
 באמצ~

 פי' ילדה או כשר לידה
 גמר~

 דע"כ רבא ואמר . לילד
 אומ~וט כבר לילד ה~חילה הפי' דאי לילד גממרה ואח"כ דה~י'~"ל
 לילד ~ה~חילה כיון אבל . יולדמוכי

 בחיו~
 שנ~תת דכיון לידה קרוי'

 לאו ערב ~ל כפיקה ונראההרחס
 בלו~

 ~דאמרינן ~יקריא
 במ~כ~

בכורו~
 ~~~ לא~ ~בל י (~"ב)

 מה וא~כ לידה םוף עד היא אמו
שאמר

 רב~
 דווקא לחיים פי' וזה למי~ה פי' זה

 נקי~
 לישנא כ~י

 אבל י לחיים הולד ואח"כ ל~י~ה ~בהמה פירשדמ~חילה
 בב"~

 לא
 ש~י' וב~ה י כשרה לחוד בםיף פרכוס לענין בנ"ד ו~"נ י~וםהוי

 אומר הגיילי ר"י ד' הלכה פ"ח אמור פ' ה~"כ ל~ון ~דויקל~רמב"ם
 ה"א ~מו עם ~~יב אי אמו ~ם ונאמר א~ו ~חת נאמרלמה

 כ~יב ואי י ז~י כל א~ו~~~' דווק~
 ~ח~

 אפילו יכול אמו
 י~~

 ממנה
 א' שעה א~ו לו נתקיי~ה אפילו כ~ד הא א~ו עם ~"ל ~~הכ~~יא
 ז"ל ~ש~ ~י~~ו~~

~~~~ 
 . לידה אחר ~~ו ש~~י' לן נ~קא ~מו

 נ~או~~א
 דריה"~

 ולא י כלום אמו מעם דריש דלא א~"ק ~~יג
 אלא~עי

 חיו~
 כ~יב דלכן ריה~ג וקאממר לידה ב~מר

 ע~
 ~מו

 אמו לוד~~~יום
~~~ 

 לאד~~י והנר~~ י ~יני יאיר וה' צע"ג ופר~"י י ~'
 גרי~

 ו~ו~' ~"ל בפרש"י ~"ש ילדה ואח"כ ב~שנה
 ~ יו"~

~ ~~~ 
 ש~ט ואם ס~א

 המטבחיי~ ב~ו~
 י צ"ע ה~ק זה כל

ועיין
 ~~ב"~ ~שוב~

 להא מד~ה ~הוא ~מ"ג שני חלק
 ' י~"ש ביאה קודם לברך שאםור בב~ילה באירו~ין ~ירו~למי~~רינן

ו~~ע~
 מב~כים שהיו ~רא~ון מ~~ג על ה~ו~' ~~קשו מה נ"ל זה

 אירו~י~~
 ~וס' ~יין האירו~יו ~חר

 מסכ~
 (ז') ~חים

 ד"~

 ביא~ קיד~שי משום לומר וא~שר יבל~~ר
 ת~~נו

 ש~~רכי~
 ל~~לם

 : גר טבילת ~שום טבילה לענין ה~~ום~ כ~ש"כ המעשהאחר

~~~~~ 
 דהב"י ה~ירושים ~ל אחר נראה דע~י כו' וי"א ב~~ה"ה
 ש~~וו הב"י ד~נה י ~ו בסברא נ~לקו בד"מוהרממ"א

 ~חיט~ בין ק~ע דיש סעו~ה בין נ~מ דיש מללוברור
 אפי' דבםעודה

 לברך צריך אין המינים כל~לו
 ל~ו"~

 שהביא הכלבו דעת (לבד
 הנשחטים כלו ~לא כ"ז בש~יטה אבל י אחר ~ין ואפילו חיי~)ב~רח

דע~
 לממין ה~ין או~ו בין לכו"ע נ"מ ואין לםעודה דד~י ה~ממ"ג

 יש שכלו א~ר ~בל .אחר
 מחלוק~

 והבעה"ט ~רא~ש בין
 ודע~

 ה~ור
 ~ליא וא"כ קב~י אין ~לו לא א~ילודב~חי~ה

 במחלוק~
 הרא"ש

ובע~"~
 כ~רא"ש שפוםק לד~~ו ל~ן

 לבר~ צרי~
 לעילם

 בשחיט~
. 

 דו~א דלאו הב"י וסובר . וכהרא"ש בב~י כמבואר כה~מ"ג פ'ו~ש''ע
 אכילה א~ולו אלאםעודה

 כ"~
 ~ענין קבע יש

 ז~
 בממ~' וכדא~רינן

 א~י~ו ולכן גריר דירקא (~"ז)פםחים
 ב~~~

 ל~ניו הביאו שאלו ידוע
 ר"ו סי' או"ח ב~ו~ע פסק ולכן או~ל~יהי'

 דלעול~
 לברך צריך אין

 הטור דברי פי'וכן
~~ 

 ~רא"ש נ~לקו לא כי המין או~ו דל"ד
 לומר שק~ה ומכ~"כ י באכילה משא"כ ~בע ~אין בדבר אלאוב~ה"ט
 צריך אין ו~זה כה~א~ש ולא כהבע"ה ~~יםד~~ור

 עלויה דדע~י' דכיון (קע"ז) סי' ~ב"י ומש"כ . ר"ו בסי' ~םה~"א שנד~~ לממ~
 כ~ג"א ולא עלוי' דדע~י' כמו ה"ה דם~ם ~י'כו'

 ~בנ~
 יםוד ע"ז

 סובר ז"ל והר~"א י הב"י על בק' ונשארנופל
 דאכיל~

 דממי ~ירות
 ע~כ וא"כ ילשחיטה

 ~~י~
 כהבע~ט הטור

 דלהר~"~
 ~ריך ל~ולם

לבר~
 מש~ע ביו"ד הגיה כאשר באו"ח שם כלום הגיה לא וממכ"מ י
 דלא להב"י והודה~~זר

 סת~
 כ~ש"כ אכילה ושאני ~הבעה"ט ה~ור

 דב~כילת ~כ"ז היו~אולכן
 פירו~

 לחזור צריך אין לעולם
 ולבר~

 בין
 שלא בין ה~' המין שכלה בין אחר ממין בין ה~ין~או~ו

 ומ"ממ י כל~
 שם ההג"ה כיון ולזה י ~כלבו ד~ח משום לכוין צריךל~~חי~ה

 סבר הנ"ל במ~א כ~בו~ר פירות לאכילת קבע דאין ה~רדכיש~' ו~~
 הש~ע שדברי הכלל כאן בשו"ע כמבואר הוא ובשחיטה .~הכלבו

 א~שר וב~ה דו~ק בלא כ~~ו~ן הםוכאן ש~
 סק"~ הממ~~ קושיי~ לתר~

~~~~~~ 
 להרשב~א דב~ו~"ב צ"ע כו' הורידין ויחתוך ם"א

 מבואר ז"ל בר''ןוכן ז~
 דה~

 וכמבואר הנוף חוטי בכל
 : בישוללענין

~~
 בהג~~ה

 וא~
 ד~םק הממח~ר דעת ~וא כו' מח~ירים ויש כו'

 דבעיכהרא''ש
 נ~יל~
 כבולעו א~רינן דלא משום וע"כ .

 כ"~
מ~מ~

 שנקרא
 ד~

 ב~י' כמבואר ללב דמי ולא בעין
 (ע"ב~

 ולא

מטע~
 וא''כ . ~וותי' דלא המחבר פםק (ע"ו) דב~י' הרשב~א

 דהמהרי~ל (םק"ו) להש"ך ~ניין ידעתי ו~א קלי~ה ב~יב~ליחה ה"~
 הוא קלי~המ'בעי

 ~ט~~
 ~עם בלי חומרא

 וג~
 אין

 ע~
 לב בין לחלק

 אזיל ד~ממהרי"ל פ~וט אלא במלי~ה ~ח~ירדלא
 בשיט~

 וכן ה~~בר
 בוורדין דא~רינן (ע"ב) בסי' ד~~ק והר~'יא . יע"ש ז"ל הגר"אכ'

 ~תם לכןכבכ"פ
 דב~ליח~

 : ~לופה בעי לא

~~
 בהגה"ה

 ו~
 כו' הראש ה~ירו

 המחב~
 ו~~ר י ~"ז ~ולק

 דבעי ב~ע"ו פ' ולכן~הני דל~
 דוו~

 ה~וטין כל ני~ר
 כ~ב סק"ז הש"ך והנה י ז"ל ו~"ןהרשב"א כדע~

 דהרא"~
 כ~ר~"א סבר

 ז"ל הרא"ש דברי ~~יב השו~ט פ'ה~ע"מ
 י~"ש א~~~ לכוונ~

 הוורידי~ ~~י~~ מהני חס עדיין שהדםבשעה ד~וק~
 לי נראה וכן י יע"ש

 ~ח~יכ~ ד~הני שהקילו מהד~ל
 הא ש~יר~ו הוא ~וורידין כל

 גיד ד~'דמוזריקי
 הנש~

 הגוף כל לענין
 י~ו~

 אבל י בר"ן
 הרא"~

ש~
 ב~~ז

 מ~~~
 על דפי'

 ה~ומרי~
 ו~"כ ~"לי הר~ן כפי' ~~צמן

 ~ ד~הנימניין

~~~~~~ 
 ד~י~ור וי"א ~"ב

 שה~~
 ברורה ראיה נראה כו' עוף

 שהיה ~יעור הוא בשר ~וב דממליקח ב) (ס"המזבחים
 והרבצ~ ה~ב~ כדי בזה דאיןו~שי~א

 דקה ב~~ה
~ 

~"~
 הי'

 ו~ת~ שוח~
 כל

 המ~רק~
 ברורה ראיה ~צא~י . כ~רה

~~ו~~~א
 ~"~ זב~י~

 כל חתך
 ה~א~

 כו' בב"א
 י~ו"~
: 

~~~~~~ 
 בהגה~ ~י"~

 כו' נא~ן ~~וחט מיהו
 ד~~קינן לדידן צ~~

כ~~ו~
 נ~~ן ~"א ד~ין

 כנ~~ ח'~~ ב~קו~ באיסורי~

ו~י~
 על דנ~מן והא י בידו

 מ~ו~ השחי~~
 ב~י~' כ~~י~ר ד~ידו

~~
 נא~ן ~ופא ומ~מחה גי~ין

 רו~ ~~ו~
 ~~שיו

 מ~ו~ני~
 ~בר ~א~ר



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~  

~ ~ ~

~ ~ ~  

בי~רתי
 דכא~ וצ"~

 רוב נ~י
 הנ~מ~י~

 ונ"מ י הוא שחיטה מ~מת
 ל~ש ודמי בדיקה ~עידלא

 ה~ילו~
 באומר דמהני דרבינא ~ליבא

 ~חט אם ו~יהו כו' דא~א כשרה ושחוטה שמו~ה וכדאמרינן ליברי
 השני ונמצא .ה~'

 ~מו~
 ~דותו מהני דלא נותן הדין

 ונ"~
 וא~~ר

 יודעים אנו שאיןדמיירי
 אל~

 ~ט~ס או כו' שאםר והפה מ~יו
 דכ' חולין ברישהמרדכי

 ד~~
 : יעו~ש נאממן בכשרות מוחזק מ"מ לה~ו~'

~~~~~~ 
 ה~ריס דאם שכ' ~~ה ~רי~ות אלו פ' ~: הר~~ש צע"גממדברי ולי סקאו"ב. ו~"ז סק"א ש"ך עיין

 בתורבי~
 הושט

~~~ר
 ~~י~~

 דדוקא ניחא ה~~"ו מ~"כ ול~י י טרי~ה ה~י~ן רוב
 שחיטהבמקוס

~ 

~~~~
~~ 

 נרא~ ולי ~~ז ~יין י ב~~ר כ~ד ~ל ס"ב
 דסתם משום

 : ~"ח) (ד' ~יון בכלי משמ~כיסוי

~~
 מי בהגה"ה

 ששח~
 האחרונים ~"ז ת~הו כבר כו' ר~שון ~~ם

 ידים ואיממון השתדלית דב~י משום ואפשרז"ל
 לשחו~

 הוי
 חדשים כליםכ~נה

 דל~
 הי' וכן י המצוה ~ה לקיים יכול ~ינש כל

 לראות דבעי משום ד~נחות האמפרש
 סיממ~

 בלימודו ברכה
ידי~ ואימו~

 תכלת שהי' ~~ת אפשר נמי ציצית ול~נין י וקמיצה מנחה ל~שות
 להוצאה נצרכים והיו~~ולס

 מרוב~
 מ~רכים הו והשתדלות ~"ז

 אבל ישהחיינו
 כהיו~

 כ'
 בשו~~

 שום בזה דאין מברכיס דאין ~ו~ח
 ~' ולכן י ב~צמו הבגד זולתשמ~ה

 הרמ~~
 ולא כו' ~שחט מו ז"ל

 רק ברכה צריך אין לבד דלכיסוי ראשון ~~ם שמכ~ה מיכ'
 ~לא ר~שונה ~חיטה ~ל לברך נצרכים והיו 'השחי~ה ~~

 ממשו~
 איבוד

 כנ"ל יברי'
 לתר~

 : דבריו

~~~~~~ 
 המציא ~ו' ~וף או חי' שחט

 הרמ"~
 ממה הדין זה

 נראה הי' ולי י בפנים כמבואר הגה~מ ~ל לושהוקשה
דהטעם

 מ~ו~~
 הדם כל נ~כסה א~'לו ולכן חיצ~י אינו במינו מין

 בממינו מין נק' ~ינו הבהמה דם אבל י לכסותחייב

 הא~
 לענין דתניא

 בדםנתערב
 הבה~~

 מ"מ ב) פ~ז (בדף דם מבטל דם אין ~' ר"י כו'
 חציצהל~~ן

 ל~
 (ט') בכורות התו~' כתבו מזה ויותר י במינו ממיקרי

 דאחותו כו' אשי רב ~מרד"ה
 ל~

 משום ו~"כ . י~ו"ש במינו הוי
 ~ון הט"ז ודברי כי~וו בר ~ינו בהממה דם וה~נ בכורה ברד~ין

 למ~ד ד~~ילו ליברורים
 יש~

 אם היינו סוף ו~ד ממתחילה ל~חי~ה
 נתקלקלה רבא ~מר (כ"~) בד' כמבואר כראוי ~שחי~ה נגמראח~כ

 כו' קא~תשחיטה
~ 

~~~~~ 

 הש"ך כמ"ש נבילה ם' דהוי משום היינו כו' הדין והוא
 השקול ס~ק זה דאין משום לי נראה ומכ"מ י כ~ז ס~קי
 אבל . ח~דא רב ~ל התוס' ~כ' מטעמים כשר הי' הדין מצד~לא
 וכ~בואר . ~ר~ה לספק דל"ד הב"ח דברי נראין השקולבס~ק
 (~"ו)בתוס'

 ד"~
 ~אי

 ~~מ~
 ~לגא ו~י כו'

 ו~לג~
 ה~"ך ודברי ~ו'

 : ב~ה בעיניתמוהים

~~~~~~ 
 ב~יני. תממוה סק"ב ~ש"ך דברי ~צמו ~ות ס~ב
 ביכול תלוי והכל לנתמ~מם שוה נתממזמז דיןד~שה

 לי וקשה כו'ל~מוד
 ד~י~

 ל~מוד שיכול כמו שבר~ש במוח לשער נוכל
 שבשדרהבמות

 ול~
 ו~וד ' כזה חידוש דבר מפרשים ~וסקים הו'

 מקש~מ~י
 ~"ס

 ד~ני~ מה~
 י י~ו"ש להגיה וצריך טרי~ה נתמזמז

 קושיא ומ~י ל~מוד יכול ~~ין בשי~ור ~יירילישני
 מה~

 דלוו
 הכל ~לי ~י ו~וד י הרבה דנתמזמז גברא דההוא מנ~ל~ו לוישי~ר דילמ~

 למהבכמות
 בהומר~

 הש"ס פי~ לא
 כלו~

 כקי~ון רק
 ול~

 כמה ~י'

ובנתמ~~
 ש~ינו ~י~

 יכו~
 ל~מוד

 ה~
 לדברי תלוי בהכי ~מי בהומרך

~~~~
 כ~שו~ו נראה ולי

 דל~
 ~מי דבמשהו לכמות ~י~ור הש"ס נתן

~י~
 וכן י ל~מוד יכול

 במו~
 ~רי~ה במשהו ~בר~ש

 בנ~מםמ~
 ו~ין

~~
 צריכים

 ' לשי~~י~

~ ~  

 דהיינו המ~מוס ~יכות ~י' הש"ס
 ל~~ודיכול שאי~

 ו~ו~
 כדוגג

 וב~~זמ~
 נחסר המקולקל דהמוח כ~ר ל~ולם

 י ~קרו~ ינק~ול~
 וה~

 דנתמז~ז ל"ב ~' לקמן והמ~ר ר~~ ~~

~~
 כו'

~~ 
 ~שו~~ דברי ד~ין ל~מוד שיוכל כדי

 ~ד כלל ~בו~ים

~יב~
 ופירשה ~~ך

 לא~ו~ אל~
 רובו ~ו כולו נח~ר ~ם

 ~מממזלשון שיי~ דל~
 ~ל~

 לו ~ין
 יכול ~אינו ~ף כשר קצת ~בל י מו~

 ל~מוד א~י נמיובמ~~ו ל~מו~
 וה~

 ד~~~יק
~~~~ 

 בנתמסמס מ~ל ר~"י דברי

 הו~ ~ ל~~רי~~
 רבי~ ו~רי י ~ו~ש ~~~י~ו ~רש~י

 ~ריכים ירוחס

~ ~ ~הג~~ ~ ~י~   ~מ~ ~ו~ ~ 
 וגם

 ~רי~ ל~
 כל ~מה

 :הכי ~~~~ לא דשמעתתא צורתא וגם כ~ה. חידוש הזכירו שלאה~וםקים

~~~~~~ 

 נבלה שניקב דושט ~שוט שזה הנראה כו' ושט ~"ג

עכ~~
 רש"י כ' ~ן . טה ~ח אחר

~~ 
 ל"ב ד'

~ 
 ד"ה

 ~"א מתוס~תא לי ותמוה כו'' ~ושט נ~ובת כגון נבילות מהן~ש
 ששחט ישראל נוםחא וזה בה~"א מקצתהוהובא

 כ~
 ומירק ששחט כותי

 אותה ~ושה ש~~ו דבר בה שחט כשרה שחי~תו ~"ו ~~י~הישראל
 וגומרה בא וישראל~ריפה

 מותר~
 שהרישא מובן ו~ירושה . באכילה

 שחיטה מיקרי ישראל שחיטת ומ"מ ~רי~ה. אותה בעשהמ~רי

ומה~
 באכילה אף מותרת ~רי~ה ~שה שלא וםיפא נבילה מידי לטהרה

 ~שט ~קב באם מב~רהרי
 ל~

 בדף ~~~~א . ט~~ה רק נ~שתה
 הנ~ל ב')(ל"ב

 ל~
 מ~םוקת רק מקשה

 שאינה כמי דה~ הגרגר~
 שוב רובו שנ~חט דקנה הם"ד ~ל שעלה~ד

~~ 
 י בריאה ~רי~ות

 ש~קב ו~ט אבל דמי בכדא דכמונחמשום
 ב~צמה נקוב~ה ~פ~ו רובו שנגמר קודם דושט והר~~ב~למא ~רי~ו~ ~ל~ ה~ ל~

 שחט ~"ב בתוס~תא מבואר ~ותר . ק"ו בם~ כמבואר ~רי~ההצד י ~
 כ"ש ושהה ש"ומי~וטו

 כ~
 שניקב או

 הוש~~
 ושחי~תה ~רי~ה כו'

 וצ~"גמ~~~רתה
 וכ~זבהגה"ה~~"~~ ~

 כ~
 מבפנים רק

 כ~
 לכאורה ז"ל והש~ך ה~"ז

 אבל ' י~"ש כאןנחלקו
 ל~נ~ באמ~

 ~נ~~ם דין
 כ~ו~

 דאם
נ~~א

 קו~
 ה~ור בין כולה מחט או

 וה~ימני~~
 קצת ות~וב

 יוד~ דמי ~רי~ה ודאיהו~ט מבחו~
 אחר במקוס ~קב כבר שמא

 וה~
 כמו

 ~ס אבל י הגוף בחלל שנמצאמ~ט
 מבחו~ רוא~

 הצ~אר
 קו~

 ת~וב
 בזה רק ואנה אנה הלך לא דודאי א'ב~~ום

 ~מ~ו~
 . כשר לחוד

 : ~שוט~ה

~~"~~

בהגה"ה
 וא~

 קור~ על~
 ישב דאמר~ן בגמ' מוכרח כן דם

 כ~ ~י~ הני כל ~שיטא נמצאת אבלאי~ט~יך
 ~יתא ואי

 נ~צאתדילמא
 ובי~

 בו
 דאי~ ד~ קורנ~

 כו' הני כל בזה שייך
 אלו ברישבר"ן ו~י~

 ~ל~ ~רי~ו~
 ~גם ראיתי אח~כ ~רי~ה ו~אי דבזה

 : ~~ה כ~מ~~"ז

 שמ~~~~~~
 לפ~ז . ונתרפא הבריא

 ל~
 השו"~ נצרך היה

 ~~"ז ל~יל
 אין נמי נקב דל~~ןשכ'

 מ~
 ב~וקה

 מבחו~
 לכאורה ~"~ וכן .

 מה"ש ב~"ג הרמב"סדברי
 ד~

 ~בל י יעו"ש וכ"ב כ"א
 א~

 שום בזה
 דח~שינן דמהקו~יא

 משו~~
 בנמצא ~לא ~ייך לא קרוב

 קו~
 ' תחוב

 יוד~ומי
 ~ה יולד יום א~ה

 הקו~
 ~בל . בו נתחב ומתי

 ~ובד~ בה~
דקני~

 דושט אמרינן ד~לה
 א~

 היה לא בדיקה הי' ד~לו בדיקה לו
 הרג~ דב~ לחשושל~ו

 ~ת~סס ~ד~ן והדם . ונתרפא ~רום ~לה
ובהא

 דח~שי~
 הא נ~רש ולא קרום משום

 הברי~ דשמ~
 כ~רש"י

 הרמב"ם דל~י'ניקבשמא
 ו~"~

 ~~ילו
 רק נקוב אינו ה~נימי ג~~

 ~ריפה נמי מב~~ם דם קורט בו ו~יןבונתחב
 דח~שי~

 קרום משום
 ירוחם רבינו דברי מוכרחיםוכן

 שהבי~
 דלהרמב"ם שכ' הב"י

 ולרש"י . בבדיקה תקנהלו ~~
 והרי"~

 בבדיקה ב~וף תקנה יש א' בלשון
 שם יש~ם

 קור~
 ~ב~נים מ~קב אם ולכאורה י דם

~~ 
 שום

 ~נים משום דהק"ד מב~~םבק"ד נ~קו~~
 הו~

 (והא
 דבבו~

 הכוסות
 ק"ד~חר בודק~

~~~ 
 ~קב ~ם

 מ~
 מח~ם ~ם וה~פק ' צד~ם

 ה~נו ח"ד ב~י ד~~ן~מיהסוברים ~~~ ו~
 דשמ~

 בטור כמבו~ר מח~ם ~קב
 ל~ה כשר ה~ורות שני ~קבו וא~ילו ישם

 ~ל~ ~שי~ה~
 דמיירי ודאי

בל~
 לר~~י ולכן ' ה~~מי ~קב

 צרי~
 ולהרמב~ם ק~ד ~חר בדיחה

לא
 מש"כ ~ן י מה~

 הר~"~
 בה~~ה

 לע~
 ~קב דאם

 ק~ מתמ~
 קודם ולא ק~ים אכלה ד~תה ~דג~ן דאנו ה~נו ל~נימי בדיק~~~

ו~~
 נדחק ובחנם קרום משום הת~ש

 כ"~ בס"~ הש"~
 וכ"ב

 ל~נ"ד נר~יםאי~ם ודבר~
 ~~ש~ן ד~~. ס~ר דהרמ~א שפ~ דמ~

 ה~~מי ב~קבאלא לנתרפ~
 ל~

 בזה ח~ק ~מא ד~ם כלל נראה
~~ 

 המחבר
 להש~~ הי~מוטב

 דמ~רש ~מר
 שמ~ הברי~ שמ~

 ותוס' כ~רש~י ~קב
וכמה

 ~וסקי~
 אבל ' המחבר מ~ל ~מה וחולק

 ב~מ~
 צריכים אנו ~ין

לזה
 ומש"~

 ~~ן לח~ק ~וד
 הקו~ נמצ~

 ל~~נו
 ש~~ ב~

 ~נו
שום רו~י~

 ק~
 הם ~מי~ים דברים

 דהרמ~~ ד~י~
 כאן

 סומ~
 ~ל

דפוםק הר~~~
 כ~ול~

 י נ"מ מאי
 ~~ ~דרב~

 ס~ק ~ל ס~ק
 ל~

 ~ל
 ~ה ~~הבד~סה ד~~י~

 ו~~
 ~הכ~ת ומה . ~קב ~פק ~ל

~ 
 מ

 ~מוה אהדדי~~ו"~~דסתרי ~~~
 וו~~

 דשם
 חיישינ~

 ניקב ל~מא
~~~ 

 ל~ ואנ~ ~דיק~וצרי~
 בקי~ין

 וכ~~
 ~~יל

 בשיט~
 הרא~ש

 ~ דבקו~
חיי~ינ~



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~  

~ ~

~ ~ ~  

~ ~

~ ~ ~  

 הקורט אחר רק ~רא"ש כמבואר בדיקה ב~י ולא ניקב ~מא~יו~ינן
דס

 מבחו~
 לכתחילה בעי

 בדיק~
 דב~י םברי נמי בבה"כ דא~ילו

 דאפי' ~שוט ד~ה לא וכאן ~ס חיו~י~ן דל~ה לק"מ ודאי והאבדיקה
 ~דאי דד~י בדיקה דב~י דקניא ב~ובדא מודה~ולא

 דרוס~
 כיון

דהקו~
 נתחב

 מ~חו~
 ני~ב כמה בדיקה ב~י לכן . בכח ניקב וודאי

 אליבאכדרוסה
 דר~

 כ~ן אבל וכדו~ה. ושהה ~שחט כ"ג בםי' וכן

בדר~
 אלא ניקב לא דשמא דרוסה לספק דמי אכילה

 כ' מ"מ ל~"ד דחיי~ינן דפםקינן אנן ול~ן . בכח נתחבאינו דהקו~ מ~~
 הרא"~

דלה~
 כמבואר ל"ח

 ברא"~
 : ~"ל

~~~~~~ 
 הרשב"א ~שובת ~בואר הט~ס כו' נ~ת~ק אס ס"ה
 לי ותמוה . היתר ח~קת ~ל ונ~מידנה הואדספק

 בחידו~יו כמבו' פ~ול ב~רי~ות דם~ק ~"ל יונה כרבינו סוברדהרשב"א
 (ו~ב~ד~

 דבריו ~ת
 ב~"~

 והביא כו' דנשמטה והיכא סק"~) ס"נ
 דשגרינא מ~ום דדוקא ~ו' חביבא רב ד~י אימרתא מההואראי'
 ~כיחי לא או שכיחי תרווייהו אי הא ל"ש השדרה חוט ונפסקהשכיח
 שלא אפילו הפסול דכל ~בסירכא בס' דדוקא וצ"ל . ~כ"ל~ריפה

כ~דר~
 הוא ספק מחמת נמי

 הר~ב~ ~יט~
 ומי י ליפםק דדרכו

 . נקב די~~היימר
 או~

 הרמב"ם לד~ת
 ו~שו"~

 דסברי דמשמע
 הריאה הוציא ~כו"ס א~ בס"ג דכ' נקב בלא סירכא ד~יןכרש~י
 נ~יחה מהני ומאי י אותה נופחיןכו'

 מש~
 ל~יטת סירכא ספק

 לחוד נקב ספק משוס ואי יהרשב"א
 ד~~ ה~

 ריאה דכל ה~ב~ס
 ולא נפיחה ב~ילא

 חיי~
 ד~נפיחה ניחא לר~~י אבל . כלל לנקב

 כ' הא באמת אבל ~"ס כאן אין וא"כ . היא ~ירכא ב~קתתחת
 ~"להר"ן

 לשי~
 ת~לה ~וד דיל~א טריפה ס' בריאה נקב דכל רש"י

 אפילו וכן י ותסתום כסדרןסרכא
 נ~~~

 מ~מ כסדרן שלא סירכא
 הנקב היא ראויה דולמא ספק אלאאינה

 להסר~
 י~ו"ש בכסדרן

 ד~מא ס~ס כאן יש ולכן יבר"ן
 הו~

 כסדרן
 ואפי~

 כ~דרן ~לא
 ראוי'~מא

 להסר~
 כנ"ל. כסדרן

 ~ו~
 היה לא א~כ

 נצר~
 הב"י

ו~ובא
 סקי"~ בש"~

 ו~פ~ר י~"שי מהדיבוק יוצא בסירכא ~ש"כ
 כ~דרן שלא סירכא דלהראב~ד אחר ס~ס און דלהראב"דמשוס

 : טריפה וודאי סתימה שוס מהני ולא הוא נקבמחמת

~~~
~~ 

 טריפות שספק הרמ"א כ'
 ~ומר~

 נגד ל~ורה והוא
 כמ~"כ יבמות התוס'ד~ת

 ה~"~
 ליישב ונדחק .

 כהתוס' בח~ ~"ל הרמב"ן ד~ת ~ס ובאמת דשס ~סו~יא ~"פ~רמ"א ד~~
 לנבילה אמה"ח מאסור ומח~קינן פסול ש~יטה ספק הא ~ל~הקשה

~"~
. 

 ו~~~
 י~ל

 דמק~~
 סובר אביי אבל מפור~ת ממשנה רבה ~ל

 ~"ל הרמ~א דד~ת לי תמוה ~את אבל פסולי טריפה ספקדאפילו
מהופכת

 משיט~
 דהתוס' התוס'

 מכשירי~
 ופוסלין טריפה בספק

 כמ"~ ~פר~ ~ספק~~ינות
 ו~רמ"א . (י"א) ב~ו~ן

 מטרי~
 בספק

 דודאי ~"ל הרמ"א ד~ת מובן אינו ובאמת י פ"א בסו' ~גבינותומ~יר
 ישיותר

 בטרי~ ל~~רי~
 הנראה אבל ב~מן' הספקאלא ואין ל~נינו

לענ~ד
 ~אי~

 ביבמות התוס' ~ו~יית דלכאורה וקושיא מ~קת כ~ן
 ~~קה דהא ליתאמ~יקרא

 דכשרו~
 כמ"ש ~בוררת שאינה ח~קה הוא

~וס'
 בחולי~

 ~ס
 ו~"~

 לא ~'
 נ~~י~

 יש ~ריפה אמה~ח ~אי~ור
 ח~~ה ~אין כיון~טריף

 דכשר~
 כלל

~  
 מק~י לא ו~י

 ר~

 מספק
 ~מבוארדרוסה

 בדבריה~
 נונדה ש~א מבוררת ח~קה ו~יא י שס

ד~~
 מודה ~"ל ו~ר~~א י ~"א סי' ד~ת ב~פתי ו~'

 ה~ו~' פליגו ובג~ינות ל~ו~י מבו~ר ש~ינו בספק אלאמט~יף ~י~ ב~~
 ~לו~~"א

 בסב~
 דאינו בח~קה מודי ד~"ע אחרת

 מבורר~
 לאו

~~
 מתו~תא ומקורה ~יא

 טהרו~
 בר~"ר הנמצא קבר ל~נין ~פ"~)

אל~
 רובא ~~~ס

 י~
 כמש"כ דב~מות מרובה י~אה דה~תא לומר

~שב~א
 והר"~

 שהוא בספק אבל י ~~ל
 לפני~

 להכשיר נוכל לא
 רועותא בה נולד דהא י ב~מות מרוב ~~ יצאה ~הרי רובאמט~ס

~~

 ~~קה מטעס אלא ל~כ~יר לנו
 דלמפר~

 מבורר אינו ו~"ה

 בהמות רוב מט~ס ל~כ~יר ~ברי לא ~התוס' '~~~
~~י' ~טריפי~ ולכ~

 בג~ינו~
 ו~כש~כ

 ב~~
 טרי~

 ' ~ה"נ הכל נמצא
 ויצ~

 ד~ק לנו
 רבה סברת ~ל חולק ~וס ~לא כשר ו~י בש~~ו ~נ~ברר~~פה
 גבינות להיתר ~רת ~ברא י"ל ~וד יביבמות

 מש~
 ~הת~קנו

 עה"ח ו~ורפין דסוקלין גדול כלל ומה מינה ואכלנו~הותר מחו~
~~ 

 ומש~ה

א~~
 להטריף

 מ~~
 י

 ובעני~
 לה~~יר ~~י' נראה ט~פה ~ק

~י~א מ~~
 ב~~~

 כל (י')
~~ 

 ספק ~~ויי כל ~ל ב~חיטה
 סכי~

 ~ומה

ודחי
 ס~

 י וםי~ה מעשה ב~ה דב~ינן א~~ג ר"ל דריס ס~ק שהה
 א~י~ו ~פ~וטו לי~אול~אורה

 י~
 ~ילין אין השחי~ה לתלות מקוס

דב~ה
 םכין ב~~ק אבל י מודי כו"~

~ 
 צ"ל אלא

 ד~"~
 ם~ק ~יקר

 בלא שהרי י בהכי אלא מיורי לא~חיטה
 לתלו~ מקו~

 א~י'
 לרב~ צ"~ מיהו י וכ~רשב"א י~סול בטרי~ו~

 בטריפות אפילו ל~ימר דבעי
 א"כ . נקב נקב במקוס שמאחו~שון

 היא~
 ה~י י זו ברייתא פי'

נרא~
 ו~ינו בא"א להח~ור ~מכאן ראי' הביא יונה ~רבינו אלא

 :ל~נ"ד ממו~~

~~~~~~ 
 פשוע ממדוכתי' שף ולא ניבי' אי~כול בדין

 הג~' כל~ון ל~כשיר ~"ל ~אחרוניס וכל ו~ב"ירמ''א ב~גה~
 משו"ת דייק ~ר~ח ~ולת . דוקא מדוכתי'דשף

 הרשב"~
 רכ"ו סי'

 הדיןוהוא
 ב~ו~~

 כ' מש"ה י כ~ר ניבי' מי~וט אי~כול דדוקא ס"ו
 ~וד יהי' דמםתמאהפר"ח

~~ 
 מש"ה מדוכתי'

 אינו וזה י ~ריפ~
 כמ"ש ה~~סבמשמ~ות

 כה"~
 חזק ושו~ע ממרש~"א הדיוק איברא י

 כ' בביאור'ו ה~ר"אוכן
 דהש"~

 ~~"מ וממ"ש . הרמ"א דברי נ~ד
 ר~ב"אבכוונת

 בנח~~ וש"~
 נ~בר דהוו האםיתא מראש ~ר~ין

סמו~
 הרוא~ י ל~וף

 שרד בלבושי וכ"כ כן אינו ה~ב"א בשו"ת

בקונ~ר~
 יש ואס י' אות ה~צמות שבירת

 לדחו~
 דמיירי כהח"ש צ"ל

בנשבר
 סמו~

 מ~ום ~"ז ~רש~"א שאל דלא והא . כנשמט ~וי ל~וף
דבמי~וט

 בל"~
 ~ס אבל כשר

~~ 
 דא"כ וחו . דוחק

~~ ~ 
 מ~~~ש

ה~"~
 והי' בזה נ"מ מאי כו' הקו~ות ~צס נשבר ס"ו

 צרי~
 ל~רש

בנשבר
 סמו~

 לנשמט מנ~בר הב"י ~ביא ראי' מאי ונס י לגוף

לעני~
 וכמ~ש מנ~בר ח~ור נשממט ודאי ~ה דל~נין י דוקא ניבי' רוב

בל~
 לרי~ו~א תר~י משום כ' הלבוש ש~ל שמואל ובח~ורת . ~ס

ול~
 לריעו~א תר~י דהוי ממנ~ן ~פ~י~ות. דכ~ר כיון כלל נר~ה

 ח' אות ב~~ד ה~"מ שהביא אלי~זר דמשק כ~ו"ת ~~יקרא~ל
 נ~מ~ א~דלהכיר

 יש אם
 חיכו~

 ו~"י . ~ף ודאי בבוכנא ו~ריטות

~כו~
 וכ"כ כו~ להכיר א~א דא~"ה הוי

 ~"~ בשיבו~ בב"~
 והכונה י

 ניבי' ב~י~ול ל~וש יש מכ"מ . יכה מונח ל~נינו באדאם
 הש~יטה ואחר ג"כ מדוכתי'~ף דילמ~

 למ~ומ~ נקב~
 ~יא ~"ז והב~י~ה

 הי' ודאי נישוףדאי
 נחכ~

 דלא ודאי ו~עתה . מהאםיתא
 . ~דוכתי' ישוף ד~וד משוס לחוד ניבי' ד~יכולדס"ל כה~ר~~

 ~ל~
 לחיש יש

 ~וס אין אס וא"כ מדוכתי' ~ף כבר~מא
 חיכו~

 ממ'ירי וב~א כשרה
הב"י

 והרמ~
 וביש

 חיכו~
 ודאי

 י~
 חיכוך דבלא הא איברא י לחוש

 אבל . ונישוף בוכנא בצדדי הולכת וה~יתא בהולכת דוקאכשרה

בנשב~
 וא~י הרגל

 להלו~
 כלל

 לעו~
 י ג"כ נישוף דילמא לחוש יש

 דלאו~א
 נתחכ~

 והיי~ו . במ"א ~ונח ו~אסי~א הלכה ~לא מ~וס
 דא~כ . ניבי' וא~יכול הרגל באמצ~ ב~שבר ס"ו וש"ע הרשב~א~כ'
יש

 ~ו~
 שלא משום כשרה הוא כן ד~י' כ~ב וב~ה . נשמט ש~א

 ל~נין הב"י ~ד~דק והיינו ניבי' מי~וט אלאנת~כל
 מממ~ נש~~

. 
 השו"~ מייריובזה

 ~צס נ~בר
 הקוליו~

 ~~חוק ר"ל
 הגו~

. 
 בממי~וט דוקא מש"ה ג"כ נישוף ~מא חיישינן דא"כ ני~י'א~יכול וג~

 והשתא . ניחא והכלכשר
 י~

 לפ~וק
 בחיכו~

 בחינה שאין בא~א או
 ~דוכ~י' ~ף כבר ~א מ~ום ט~פהבדבר

~ 

~~~~~~
'~~ 

~~~~~ 
 ~~~ ~~~י~ו~ ~י ~ג~~~~ו

 ו~~ו~י~ו~~י
~~~~ ~~~~~ ' 

~~~~~ ~"~ 
'~~ 

~~~~ 

~~י~  ~~~~יו ~י~ן ~~~ ~~~י ' 
~~~~ 

 ~י
 ~~~ו~~

 ~~'~ מ~~~~י~~
'~~ 

 ~ ~~~~ ~יי~ ~~~~
 ו~ל בש~אל א"מ ~ל היינו י ~צ~ בפני כ"א ~ל ~~~~~(א)

 מוםי~ון אין ~~רי . ~הוג בימין~חו~י
 א~ל י~יסי ~' לא~ר ~לא או"א~ל קר~ ע~

 ב~ו~
'~ 

 דאו"א ~יעה ~לט~ח קרי~~ אפי~
 ל~

 כדמו~ י מהני
 ~ו"~ ~לשון

 סי'

~"~
 ~~ובי~ דבשני ~ג ס~יף

 באותו בין פ~ש ~' ובתוך
 קר~

 עצמו
 אצב~ות ג' מרחיק כתב או"א ובמת י כו' אצבעות ג' מרחיק אוכו'
 ~עם ~ה"א ב~' הטעס מבואר והכי י ~אופן ~~ה ~וקא מ~מע~'

 אינו דלכן ~"ל הראב"ד ב~ס ~"ח סי' ו~א~ר"י יהקרי~~
 מוםי~

~~

 משוס דאו"א קרי~ה ~ל ק~ו~יס ~אר
 ד~~

 של
 וקורע~~חמם לפ~~מי~ או"~

 וה~~
 ~רי~ה כלל ניכר וא~ו י לבו מ~ד יו~ר

 א~לו ו~"כשבקר~~יס
 ט~

 י מהני לא ~לס
 ו~י~

 אס דוקא לומר
 ~ומ~ו

~~~ 
 ~ ~ד

 ~תו~ ~~ ~~~
 ט~~ ~~~ ~י מ'



~ ~ ~

~ ~

~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  ~ברא דהויחדא 
 ה~כ~

 ~ל ק~רע אם ד~יל שוים קרובים ~שני
 בחוך כ"ש מו~יף ~אינו ~עמא בחר ~יל וחו י מב~אח~~ כ~אשניהם

 כדאי' י היא אחרח דקריעה ניכר ואינו לשוללו ניתן דלא מ~ום~'
 אחרת דקריעה ני~ר אינו דאו~א ~' בחוך ה"נ א~כ ב) (כ~ו~~~'
 דו~א שנחבאר והואיל . הנ~ל מטעם ט~ח מו~יף ו~ילוהיא

 לטיבורו דהגיע מהא כדמוכח הבגד ברוחב א~בעוח ג'מרחוק
 חדשה קריעה ה~י א"כ י כ"א סי' שם ובשו"ע ~ם ג~אמרחיק
 וגם י חדשה ב~ריעה ה~נהג לשנוח ראיחי לא לכןמ~ש

 ~כ ברחבו הב~ד לקלקל שלא לי נוח~י' בל~~
(ב) ~

~~ 
 הקריעה ~"מ אפקרסוחו ד~ניא ו~עמי . ה~"ק קרעחי
 סי' הרא"ש וכ' . ה~יעה ~גד ד~וא ה~וסקיםוה~כימו

 לקבל כדי אלא ללבישה ~וי דאינוצ'
 ה~יע~

 בו מכוין אינו ו~~נ
 מצוח לשםאלא

 ~יצי~
 ~ון על הראשונים נדחקו ~ר והנה .

 אינההברייחא
 ~~ריע~ מעכ~~~

 . ~ם ב~שר~י ע'
 ו~נ~א~

 לע~ד
דאשמועינן

~~~ 
 ויוצא קריעה ~צות בו שייך דמכ"מ

~ 
 שא~צ במקום

 וס~ד הב~דיס כלל~רוע
 דל~

 מן כלמטה והוי כלל קריעה ~ו שייך
ה~פ~

 קרובים בשאר אינו והנפקוחא ' מעכבת אינה דרק ~מ"ל
 ב~ריעה אלא . העליון בגד בעינןדהא

 דבשע~
 נשמה יצי~ח

~ 
 אדם

 איכא רבא וטעמא דו~א העליון ~גד דא~צ רבו שאינו ת"ח אוכ~ר
 אלמא ~' כל לשלול שאסור בק~וביםדבשלמא

 דבעינ~
 ניכר שיהא

 אבל . עליון בגד דוקא בעינן א~כ ~' כלקרי~חו
 כ~

 קריעוח הני
 כמבואר מיד~וללין

 בש~~
 תה~א בס' ~~ל והרמב~ן י י~~ סי' שם

 ~ה ומשום י דוקא העליון בבגד נפקוחא מאי מיד למחוח אףמתיר
 ~ריעוח בהני שמיקל בס~ב הרמ"א טעם לה~ביריש

 א~
 בשולי

 ואפשר י יצא ~א תניא ד~תם לנ~ד דומה שאי~ו ואם ע~ש~גד
 מצוח שייך החחחון בבגד אבל ' כלל קריעה ~צות ב~ה ~ייךשאינו
 ~יהא בעינן דלא במקום וא~כ י לק~וע חייב באו~א שהריקריעה
 דאפילו ~נא האי קמ~ל ושפיר י החחחון ב~ד אפילו מהניניכר

 מצוח בו שייךאפ~רסותי'
 שאינו ~לא י קריע~

 מחוי~
 או~א בכבוד

 גםלקרוע
 או~
: 

(~)
~~~ 

 הש~~
 דעל כהרמב~ם

 רב~
 י לבו את שמגלה עד קורע

 והביאו תה~א בס' ~~לוהרמב~ן
 הרא"~

 ~' סי'
 אלא קרע לא דדוד מהא .עליו משי~

~~ 
 י מדוד יל~נן קריעה ואותו

 י ב~~ח סגי מה~ד הוי באו~א באמת שהרי דלק"מ נראהולי
 א~ר ~~ל הרמב"ן והביאו בירו~מי כדאיחא הסברא מצדהוסיפו אל~

 ~ו ו~ברא י כיבוד מצות ממ~ה ~בטלה מפני ~נחום בראבדימא
 ג~כיש

 בר~
 ומורא מאו"א יותר לכבדם שמצוה ונשיא

 רב~
 כמורא

 ת~ים שום כדכתיב ממנו ליראות מצוה הנשיא וכן .ש~ים
 עלי~

מל~
 מצוה עליו חל שלא דוד ~אני .

~ 
 ~שוח הוא ~גם

 מל~
 וגם י

 דוד ~דרבה . בתורה דוד של רבו הי' לא מכ~מ אב~ד ש~י'יונחן
 שמעחחא באסו~י ממנו גדול~י~

 אד~~
 עמוי וה' כדכתיב

 בא~ד~וידו~
 דאין ותו

 ה~~
 . שאול ~ל יותר דוד ~רע שלא

פי' אל~
 בפ~~

 ד~י' משום ~חי~ה כדי
~ 

 ~ית ועל יהונ~ן ~ל שאול
 ודאי הרעות ~~עות ועל לקרוע חייב א~ כל דעל לל~ד וגו'ה'
 להקשות ואין י א~י~ה כדי אלא חיובאין

 בד~ מהס~~
 ואימא ~' כ"ו

 כל~ ד~ויעד
 ~שיא ~ל ~רוע כלל חיוב אין הכי ~ימא אי דודאי .

 'לבד

 שיי~ ול~
 כל ~ל דא~כ ~ד מ~ה בי~ול ~ום לקרוע

נמיי ~~~~
 ד~~ ו~

 ~התם וג~רי~ן וגו' בבגדיו ויח~ק כחיב ~~ישע
קרי~ה

 ד~~
 ~~ינן לע~ין ו~ו ו~ם

 כד~ית~ מת~חי~
 וכ~ב . ~ם

 ויחמ~ש~
 גם יותר ולא אחי~ה ~~י ~~~

~ 
 ' ואם אב

 ~ ו~~
ז~~מ~~

 ' אחי~ כדי ~יהו על ~קרע ~אלישע להקשות
 אל~

 ~וכח~אינו וד~י
 ד~

 י~תר
 א~

 לא
 ~חו~

 ~~ ו~א~~ ' אחי~~ מכדי
אלי~

 ו~ד
 ~בר~ ~צ~

~ ~~ שג~ ~~ ד~ר~של~י (ד) ~ 
~~~~ ~~ 

 ~רע כל ~) (~ד ~ם
 ~~ ~~נ~

 ~~ם
~י~ו

 קריע~~ י~ ~ ~א~י ~מ~ ~ר~
 כלל מתח~םאינו ~~ ו~

 ~יי~ ~
 ~ו~ ~~ ו~דב~ ~ריע~י ~ו

 תוס~

שס~
 לא וב~~ים

 ~~ ~ו~~
 ~~ן

 כ~
 ולא

 ב~ו~
. 

~ ~  ~ נז~ר 
 ד~~ ~~~

ע ~  
~  

 ~' ~ ח~ם
~~ ~~ 

~~ 
~ 

 י ~ראב~ד ב~ם כ' צ' סי' וב~שר"י שצ~ו ~י'וב~ו~ע
 מפני ימים כמה לאחר ואפילו קרע לו ~ומרום עלוו הבגדשאוחו כ~ וע~

 בשעת קרעשלא
 חימו~

 תה~א ובס' הוא דט~~ד ~והנראה י כו'
 ובא~ת כו' מפני חי~וח הני וליחא ~~ל הראב~~ דברי כלהעחיק
 ל~אין

 ~עם~
 ה~יגיא ו~ם י

 דש~
 מובן אינו

 דמקש~
 אמרו ו~א

 שאני ומשני ~' מני חריסר עלי' קרע דרב נ~שי' נח לש~ו~ללי'
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